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จะรักษาความจาของคุณไว้ให้นานได้อย่างไร?

“ สมัยผมยังเป็ นเด็ก ผมสามารถจดจาเรื่องได้ หมด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่กต็ าม”
มาร์ค เทวน นักเขียนชาวอเมริกนั

มาร์คเทวนพูดได้ ดีท่สี ดุ : ไม่มีอะไรจะทาให้ เราจาได้ ดีท่สี ุดเท่ากับการเสริมแต่ง
ประสบการณ์ท่ผี ่านมาในชีวิตให้ เด่นชัดจนบางครั้งก็เกินความเป็ นจริง ทั้งนี้เพื่อทาให้ เราจาเหตุการณ์
บางอย่างได้ เช่นปลาที่เราจาได้ จะตัวโตกว่าความเป็ นจริง แต่เราก็ได้ อาศัยความทรงจาถึงปลาตัวโตนนั้น
ก่อนที่จะนึกถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับปลาที่เราประสบมาได้
ความจาคืออะไร? เป็ นการยากที่เราจะให้ คานิยาม แต่เราทุกคนจะรู้ได้ ทนั ทีเมื่อเราสูญเสีย
ความจาไป มีตัวอย่างในต่างประเทศ มีผ้ ูป่วยที่สมองถูกกระทบกระเทือนถึงขั้นที่เห็นภรรยาที่อยู่ด้วยกันมา
เป็ น 20 ปี ก็จาไม่ได้ นึกว่าเป็ นผู้หญิงสวยคนหนึ่งที่มาเยี่ยม คาถามคือ ทาไมถึงเป็ นเช่นนั้น หรือถ้ ามองอีก
มุมหนึ่ง คาถามคือ ทาไมบางคนถึงจดจาเรื่องราวเมื่อ 20 ปี ก่อนได้ อย่างละเอียด แต่กลับจาเรื่องที่เกิดเมื่อ
20 นาทีก่อนหน้ าไม่ได้ เช่นเวลาไปห้ างสรรพสินค้ า จอดรถไว้ ท่ไี หนกลับนึกไม่ออก
ให้ เราพยายามคลี่คลายปริศนานี้เพื่อหาคาตอบบางอย่าง ในการค้ นหาของเรา จะพบว่า เรา
อาจจะสูญเสียความจาได้ ไม่เฉพาะแต่เมื่อสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างแรง แต่การสูญเสียความจาเกิด
ได้ เมื่อเป็ นโรคแห่งความเสื่อมต่างน เช่นโรคอัลซไฮเมอร์หรือพาร์กนิ สัน หรือเกิดอันตรายกับสมองด้ วย
โรคเช่นเส้ นเลือดในสมองแตก และที่สาคัญที่สดุ จากอาหารที่ไม่เหมาะสม
นักประสาทวิทยาได้ จาแนกความจาไว้ เป็ น 2 ประเภท คือแบบแบบเปิ ด (Explicit หรือ
Declarative) กับแบบปิ ด (Implicit หรือ Non-declarative)
ความจาแบบเปิ ด คือความจาที่เราเรียนรู้หรือประสบจากสิ่งที่อยู่รอบตัว เช่นจากเหตุการณ์
ต่างนที่ได้ พบเห็น หรือจากการอ่าน การได้ ยิน ซึ่งเราจะจดจาได้ เช่นเราจาสูตรคูณได้ ฯลฯ ส่วนความจา
แบบปิ ด คือสิ่งที่เราทาไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิด(Reflex) หลังจากเราทาสิ่งนั้นซา้ นกันหลายครั้ง เช่น
เมื่อเราเล่นฟุตบอล เล่นดนตรี หรือเมื่อเรามีปฏิกริ ิยาตอบโต้ ภยันตรายต่างน
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การที่สมองได้ รับอันตราย ทาให้ เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็ นอัตโนมัติ ความจริงไม่ใช่
เพราะบางครั้งหลังจากอันตรายที่สมอง ผู้ป่วยต้ องกลับมาหัดทาสิ่งที่เคยทาโดยอัตโนมัติใหม่ เช่นหัดเดิน
เป็ นต้ น ส่วนความจาแบบเปิ ดก็เช่นกัน ที่ต้องกลับมาหัดเรียนเขียนอ่านกันใหม่กม็ ี
ความจาแบบเปิ ดสามารถแบ่งย่อยออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ ความจาใหม่ (เร็วนนี้) กับ
ความจาเก่า (นานมาแล้ ว)
สมองส่วน Temporal Lobe(Hippocampus) เป็ นที่สร้ างความจา หากสมองส่วนนี้ท้งั สอง
ข้ างได้ รับอันตราย ก็จะเกิดสูญเสียความจาใหม่ (นึกไม่ออก)
การสูญเสียความจาที่เรียกว่า Korsakoff’s Syndrome ที่พบบ่อยในผู้ท่ตี ิดสุราเรื้อรัง เกิด
จากกลไกการสร้ างความจาในสมองถูกทาลาย แต่การให้ วิตามินบี 1 (Thiamine) ขนาดมากนจะสามารถ
ยับยั้งการสูญเสียความจาดังกล่าวได้ การสูญเสียความจาทานองเดียวกันนี้อาจพบได้ ในคนที่บริโภคนา้ ตาล
มากซึ่งต้ องใช้ วิตามิน บี 1 ในกระบวนการย่อยสลายมาก หรือในคนสูงอายุ ซึ่งคนเหล่านี้จะขาดวิตามิน บี
1 ได้ ง่าย
ส่วนการขาดวิตามิน บี 12 พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การสูญเสียความจาขั้นรุนแรง
โดยเฉพาะความจาใหม่ ยิ่งกว่านั้น การขาดวิตามินนี้ แม้ แต่เพียงเล็กน้ อย ก็อาจแสดงอาการสูญเสีย
ความจาที่รุนแรงได้
การค้ นพบใหม่
เราพบว่าการสร้ างความจาทาโดยพื้นที่ส่วนต่างนหลายแห่งของสมอง และการสร้ างความ
จาต้ องใช้ เวลา ตัวอย่างเช่นการจาใบหน้ าต้ องใช้ พ้ ืนที่ของสมองส่วนต่างนในการจดจาเรียงลาดับส่วนต่างน
ของภาพใบหน้ าพร้ อมลาดับตัวเลขภาพส่วนต่างนนั้น (คล้ ายกับการทางานของคอมพิวเตอร์หรือจะกล่าว
ในทางกลับกันก็ได้ ) การจดจาภาพจะใช้ พ้ ืนที่ของสมองที่แตกต่างจากการจดจาคาพูด หรือการจดจากลิ่น
เป็ นต้ น
เราพบด้ วยว่า ความจาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดสามารถกระตุ้นให้ เกิดความจาอื่นนที่เกี่ยวข้ องกันได้
เช่นความจากลิ่นพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถกระตุ้นให้ เราจาเรื่องราวที่เกี่ยวกับกลิ่นนั้นที่เคยประสบ
มาในอดีตที่ลืมไปแล้ วได้
ความจาจะถูกกาหนดขึ้นในขณะที่หลับ การนอนหลับไม่สนิทจะมีผลร้ ายต่อระบบการสร้ าง
ความจา การนอนหลับให้ สนิทจึงมีความสาคัญต่อเราเป็ นอย่างมาก
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นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า ความคิดหลายนครั้งของเราเกิดขึ้นในรูปของจิตใต้ สานึก
สมองของเราแบ่งออกเป็ น 2 ซีกซ้ ายขวา เฉพาะสมองซีกซ้ ายเท่านั้นที่ติดต่อกับเราโดยตรงได้ โดยผ่าน
กลไกต่างนที่มีศูนย์หรือเจริญอยู่ในสมองซีกซ้ ายนี้เช่นการพูด ทั้งนี้ไม่เว้ นแม้ แต่คนถนัดซ้ าย ส่วนสมองซีก
ขวาจะทางานอยู่เงียบนในระดับใต้ สานึก ความคิดต่างนที่เกิดในระดับนี้จะถูกส่งไปยังสมองซีกซ้ าย เมื่อถึง
เวลานั้น เราจึงจะทราบว่าความคิดใต้ สานึกของเราคืออะไร
ส่วนที่เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ของเรา
เราเชื่อว่า สมองซีกขวาคือที่กาเนิดของความคิดสร้ างสรรค์ อัจฉริยะของโลกทั้งหลายคือผู้ท่ี
ใช้ สมองซีกขวาในการคิดค้ นหาคาตอบ ท่านเหล่านั้นหลายครั้งได้ ความคิดผุดขึ้นมาโดยไม่ได้ คาดล่วงหน้ า
ว่าตนกาลังจะค้ นพบบางสิ่งบางอย่างที่ย่ิงใหญ่ ในปัจจุบัน เราสามารถพิสจู น์ได้ ว่าสมองส่วนหน้ า
(Prefrontal Lobe) มีบทบาทหลักในกระบวนการนี้ และสมองส่วนนี้จะเชื่อมต่อกับสมองส่วนอื่นนทั้งหมด
และการทางานของสมองส่วนนี้มีความเกี่ยวข้ องอย่างใกล้ ชิดกับโภชนาการ
ทีน้ ี ให้ เรามาดูว่าจะมีวิธกี ารอะไรในทางปฏิบัติบ้างที่จะช่วยให้ สมองของเราทางานได้ ดีข้ นึ
รวมทั้งช่วยให้ สมองได้ ฟ้ ื นฟูสภาพใหม่ เราทราบว่าต้ องนอนหลับเพื่อให้ สมองได้ พัก แต่เราก็ไม่สามารถ
ตอบได้ ว่าทาไมเวลาหลับ สมองของเราก็ยังทางานอยู่ โดยเฉพาะขณะที่เราฝัน ซึ่งบางครั้งดูชัดเจนเหมือน
กาลังเกิดเหตุการณ์จริงน
มีการศึกษาเรื่องความคิดสร้ างสรรค์ท่พี บว่า หลายครั้ง คาตอบของปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้ อน
ได้ มาในขณะที่เราหลับหรือครึ่งหลับครึ่งตื่น นั่นแสดงว่าสมองยังทางานอยู่ในขณะที่ร่างกายกาลังพัก และ
ความทรงจาที่เราได้ รับจากเหตุการณ์รายวันจะถูกรวบรวมและทาให้ ชัดเจนในขณะหลับ ดังนั้น การนอนไม่
หลับจะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความจาของเรา
เราถูกสอนมาว่าต้ องนอนให้ หลับสนิทคืนละ 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็ นความจริงสาหรับคนส่วนใหญ่
แต่ไม่จริงเสมอไปสาหรับคนบางคน เราพบว่า การนอนก่อนเที่ยงคืน จะทาให้ หลับได้ ดีกว่าการนอนหลัง
เที่ยงคืน
อาหารกับสมอง
มีหลักฐานมากมายที่แสดงว่าสุขภาพและการทางานของสมองมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับ
อาหารที่เราบริโภค การบริโภคอาหารที่มีสารเหล่านี้มากน ได้ แก่ไขมันประเภทโอเมกา-6 (นา้ มัน
ข้ าวโพด ดอกทานตะวัน ถั่วลิสง คาโนลา) โปรตีน เนยแข็ง นา้ ตาล และคาร์โบไฮเดรต จะไปรบกวนการ
ทางานของสมองได้ และอาจนาไปสู่ปัญหาทางสุขภาพต่างนเช่น นอนไม่หลับ สับสน คลุ้มคลั่ง ตื่นเต้ น
ซึมเศร้ า โกรธ ฆ่าตัวตายหรือประกอบอาชญากรรมได้

4

สรุปว่า อาหารมีผลต่อพฤติกรรมของเราซึ่งอาจจะเป็ นทั้งทางดีหรือไม่ดีกไ็ ด้ พบว่า อาหารที่
มีคุณค่าต่าต่อสุขภาพของสมองแต่มีปริมาณนา้ ตาลสูง รวมทั้งมีสารปรุงแต่งต่างนเช่นสีผสมอาหาร ผงชูรส
สารให้ ความหวาน(อัสปาแตม) โปรตีนที่ย่อยสลายแล้ ว ฯลฯ มีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมต่อต้ านสังคม
หรืออาชญากรรม
ในทานองเดียวกัน อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่นผักต่างน และไขมันประเภทโอเม
กา- 3 จะช่วยการทางานของสมองและช่วยเพิ่มสมรรถนะทางความจา ไอคิว และพฤติกรรมโดยทั่วไป ใน
ขณะเดียวกัน ก็ช่วยขจัดความรู้สกึ ซึมเศร้ าด้ วย
ส่วนต้ นเหตุใหญ่ท่สี ดุ ที่ก่อปั ญหาคือนา้ ตาล ขณะนี้เราบริโภคเครื่องดื่มที่ประกอบด้ วย
นา้ ตาลกันมากเช่นโคลาต่างน เครื่องดื่มโคลาขนาด 12 ออนซ์จะมีนา้ ตาลอยู่ 9 ช้ อนโต๊ะ เครื่องดื่มโคลา
ประเภทไดเอ็ท หรือนา้ ตาลเป็ นศูนย์กย็ ังไม่ใช่ทางออก เนื่องจากมีสารให้ ความหวานที่ใช้ กนั อยู่ใน
เครื่องดื่มเหล่านั้น คืออัสพาแตม (Aspartame) ซึ่งเป็ นพิษต่อสมองมากและสามารถสะสมในสมองได้ (ใน
รูปของ Formaldehyde) ศัตรูตัวต่อไปคืออาหารสาเร็จรูปต่างน อาหารเหล่านี้มีสารปรุงแต่งต่างนซึ่ง
จานวนมากมีผลเสียต่อสมองแม้ จะมีจานวนเพียงเล็กน้ อย
ไขมันกับสมอง
สมองประกอบด้ วยไขมันประมาณ 60 % ซึ่งหลายชนิดมีความซับซ้ อนในโครงสร้ างทางเคมี
ไขมันเหล่านี้จะถูกซ่อมแซมแทนที่ด้วยสารอาหารที่เราบริโภค ดังนั้น ชนิดของไขมันที่เราบริโภคจึงมี
ความหมายมาก เช่นการบริโภคไขมันประเภท โอเมกา- 6 มากเกินไปจะเป็ นอันตรายต่อสมองโดยการทา
ให้ สมองอักเสบง่าย เหตุผลคือไปทาให้ โคเลสเตอรอลที่ประกอบกันเป็ นเนื้อสมองเกิดเปลี่ยนรูป
(Oxidized) และการอักเสบของสมองคือต้ นเหตุท่ที าให้ เกิดโรคสมองเสื่อม เช่นอัลสไฮเมอร์ พาร์กนิ สัน
หรืออาการเพ้ อคลั่ง (Dementia) ส่วนนา้ มันที่ได้ จากปลาหรือนา้ มันประเภทโอเมกา -3 จะมีฤทธิในการ
ป้ องกันการเปลี่ยนรูปของโคเลสเตอรอล
อีกประการหนึ่ง เนื่องจากสมองมีส่วนประกอบของโคเลสเตอรอลอยู่เป็ นจานวนมาก ดังนั้น
การสร้ างค่านิยมในการลดระดับโคเลสเตอรอลในอาหารจนเกินพอดี จะทาให้ การทาหน้ าที่ของสมองเสื่อม
ลง เหมือนกับการใช้ ยาลดโคเลสเตอรอลประเภท Statin ที่จะทาให้ เกิดความจาเสื่อมถึงขั้นเป็ นโรคได้
(Amnesia)
อันตรายของอาหารโปรตีนสูง
การบริโภคอาหารเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงในปริมาณมากจะทาให้ ปริมาณของกลูตาเมท
(Glutamate) ในเลือดมีระดับสูง โดยเฉพาะในผู้ท่มี ีโรคเกี่ยวกับความเสื่อมต่างนจะมีระดับสูงกว่า นัก
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เพาะกายทั้งหลายจะมีความเสี่ยงต่อปัญหานี้ได้ ง่ายเพราะคนเหล่านั้นจะบริโภคโปรตีนสูงมากน นอกจากนี้
อาหารโปรตีนสูงยังทาให้ แก่เร็วและให้ ผลร้ ายต่อไตด้ วย
นา้ ตาลกับสมอง
การบริโภคนา้ ตาลมากจะทาอันตรายกับเซลล์และอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย นา้ ตาลจะไป
เพิ่มอนุมูลอิสระและไปปรับเปลี่ยนรูปของไขมันในสมอง (Peroxidation) ซึ่งเป็ นต้ นเหตุของปฏิกริ ิยาเคมี
(Advanced Glycation End Product- ACE) ที่เป็ นสาเหตุของโรคหรือความผิดปกติของสมองทุกชนิด
มีการศึกษาที่แสดงว่าการบริโภคนา้ ตาลมากมีส่วนเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่เป็ น
อาชญากรรม (เราคงเคยได้ ยินคนสมัยก่อนพูดว่า ถ้ าจะเลี้ยงสุนัขให้ ดุ ต้ องให้ กนิ นา้ ตาล-ผู้แปล)
นอกจากนั้น ยังเกี่ยวกับการสูญเสียความจา เรียนไม่ดี กระวนกระวาย ไปจนถึงฆ่าตัวตายและพฤติกรรม
ต่อต้ านสังคมต่างน ส่วนเด็กนที่เกเร มีพฤติกรรมชอบทาลายนั้น มักจะพบได้ ในพวกที่บริโภคนา้ ตาลมาก
แร่ธาตุท่เี ป็ นอันตราย
มีแร่ธาตุหลายชนิดที่พบว่ามีผลเสียต่อการทางานของสมอง ตะกั่วเป็ นพิษต่อสมองมาก แม้
จานวนเพียงเล็กน้ อยก็สามารถทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไปในทางร้ ายได้ นอกจากนี้ตะกั่ว
ยังทาให้ ไอคิวต่าลง ตะกั่วพบได้ ในฝุ่ นละอองภายในบ้ านและในนา้ ดื่มที่เติมฟลูออไรด์ การเติมฟลูออไรด์
จะทาให้ ปริมาณตะกั่วเพิ่มสูงขึ้นได้ เป็ นสองเท่า
ปรอทมีพิษต่อสมองอย่างมากแม้ ในปริมาณน้ อย ปรอทมีอยู่ในวัคซีน สารอุดฟันที่เป็ น
อามัลกัม และในอากาศ โดยเฉพาะในบริเวณใกล้ เคียง 100 ไมล์จากโรงงานอลูมิเนียม โรงงานที่ใช้ ถ่าน
หินเป็ นเชื้อเพลิง หรือโรงงานผลิตปุ๋ ย
ธาตุเซเลเนียมสามารถต้ านพิษของปรอทได้ ดังนั้นปลาจึงสามารถทนพิษปรอทได้ ดีกว่า
มนุษย์ ส่วนสารต้ านอนุมูลอิสระต่างนก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน
ฟลูออไรด์มีพิษต่อสมอง ผลการศึกษาของ Dr.Phyllis Mullenix (Forsyth Dental Center
USA) พบว่าฟลูออไรด์ท่ใี ส่ในนา้ ดื่มสามารถสะสมในสมองและทาให้ การพัฒนาของสมองเสื่อมลง (น่า
ศึกษาว่าผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนไทยที่ใช้ นา้ ดื่มผสมฟลูออไรด์เทียบกับที่ไม่ได้ ใช้ ต่างกัน
หรือไม่อย่างไร-ผู้แปล) แต่ถ้าฟลูออไรด์เข้ าคู่กบั อลูมิเนียม แม้ จะในอัตราส่วนที่ต่า(เช่น 1 ppm ในนา้
ดื่ม) ก็จะเป็ นพิษต่อสมองได้ อย่างแรง
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อลูมิเนียมพบได้ ในยาหลายชนิด ในภาชนะหุงต้ มที่ทาจากอลูมิเนียม กระป๋ อง เกลือบาง
ชนิด รวมทั้งในชา ชาที่มีปริมาณอลูมิเนียมน้ อยที่สดุ ระหว่างชาด้ วยกันคือ ชาขาว ส่วนกรดมะนาว (Citric
Acid) จะช่วยให้ การดูดซึมชาดีข้ ึน 7 – 10 เท่า ดังนั้น จึงไม่ควรดื่มชาบีบมะนาว
ผัก ผลไม้ คือผู้ปกป้ องสมองที่ดีท่สี ดุ
สารอาหารที่มีอยู่ในผัก ผลไม้ เช่น Flavonoids และอื่นนคือสารที่ช่วยรักษาสุขภาพของ
สมองรวมทั้งอวัยวะอื่นนได้ ดีท่สี ดุ ถ้ าบริโภคสดไม่สะดวก วิธที ่ดี ีรองลงมาคือการปั่นผักผลไม้ ท้งั หมดจะ
ดีกว่าการคั้นเอาแต่นา้
มีการศึกษาที่ทาในผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่พบว่า กลุ่มที่บริโภคผักใบเขียวจานวนมาก(เฉลี่ย
2.8 มื้อต่อวัน) จะรักษาความสามารถในการเข้ าใจ การคิด (Cognitive Function) ไม่ให้ เสื่อมถอยได้
ดีกว่ากลุ่มที่บริโภคเพียง 1 มื้อต่อวัน อยู่ท่ปี ระมาณ 40 %
มีหลายการศึกษาที่แสดงว่าการใช้ สารต้ านอนุมูลอิสระหลายนชนิดผสมกันจะได้
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า สารเหล่านี้มีหลายตัว โดยเฉพาะวิตามินบี 1 บี 2 บี 6 บี 12, niacinamide, folate,
และวิตามิน อี

