1

การแก้ ปัญหาความดันโลหิตสูงอย่ างยั่งยืน
ความก้ าวหน้ าประการสาคัญเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาความดันโลหิตสูงคือการปรับเปลี่ยน
อาหาร ที่สหรัฐอเมริกา แพทย์ได้ พบว่าการปรับเปลี่ยนอาหารของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยวิธีที่เรี ยกว่า
DASH-Dietary Approach to Stop Hypertension คือให้ บริ โภคผลิตภัณฑ์นมไขมันต่า เพิ่มการบริ โภค
ผักและผลไม้ วนั ละหลายมื ้อ(5-7มื ้อ) รวมทังลดอาหารมี
้
ไขมันโดยรวมสูง จะทาให้ ความดันโลหิตลดลง 3-5
มม.ปรอท (สาหรับคนขาว ส่วนคนดาจะลดมากกว่านัน)
้
ทังนี
้ ้ ผู้ป่วยที่ใช้ ระบบ DASH จะได้ รับคาแนะนาให้ ลดเค็ม (คิดเป็ นปริมาณโซเดียมไม่เกิน
3,000 มก./วัน) ลดหวาน น ้าอัดลม ผงชูรส ขนมขบเคี ้ยวเช่นมันฝรั่งทอดกรอบ กาแฟ แอลกอฮอล์ รวมทัง้
เพิ่มน ้ามันปลา(มีน ้ามันโอเมกา-3) ถัว่ เมล็ดต่างๆ ซึง่ ทังหมดนี
้
้มีจดุ ประสงค์ให้ ความต้ องการใช้ และการ
ผลิตอินซูลินของร่างกายลดลง สาหรับแร่ธาตุนนั ้ แนะนาให้ บริโภคอาหารที่มีแมกนีเซียม โปแตสเซียมและ
แคลเซียมสูง รวมทังวิ
้ ตามินต่างๆและสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระด้ วย ซึง่ ทังหมดนี
้
้มีอยูใ่ น
ผักต่างๆ
ทังนี
้ ้ นอกจากนิสยั การบริโภคที่ไม่เหมาะสมแล้ ว สาเหตุพื ้นฐานอีกประการหนึง่ ของการเกิด
โรคความดันโลหิตสูงคือการอักเสบและการเกิดอนุมลู อิสระที่เป็ นผลตามมา
ปัญหาของเราในประเทศไทย (โดยเฉพาะในคนยุคใหม่) คือการเอาแบบอย่างชาวตะวันตก
โดยไม่มีการควบคุมตนเอง โดยหารู้ไม่ว่า นัน่ คือการบัน่ ทอนชี วิตและร่ างกายของตนในทางอ้อม การ
บริ โภคอาหารไม่ใช่รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาความสาราญ แต่เป็ นเพียงการเพิ่มเติ มสิ่ งทีข่ าดทีร่ ่ างกาย
ต้องการเพือ่ ให้ทาหน้าที ่และเจริ ญวัยได้เพียงเท่านัน้
ทุกวันนีเ้ ราจะเห็นเด็กๆของเราพากันเป็ นโรคอ้วนเป็ นจานวนมาก น่าเสียใจที ่ตอ้ งกล่าวว่าส่วน
หนึ่งเป็ นความผิ ดของแม่ทีบ่ ้าน รวมทัง้ ครู ทีโ่ รงเรี ยนที เ่ ลี ย้ งดูลูกผิ ดหรื อไม่แนะนาตักเตื อน ซ้ ายังปล่อยให้
น้าอัดลม ขนมหวาน มี ติดบ้าน หรื อเสนอขายที ่โรงเรี ยนหรื อรอบโรงเรี ยน ไม่ต่างกับการเอาสารหนูให้เด็ก
กิ นทุกวัน เพราะนัน่ คือการหยิ บยืน่ ความตายให้กบั เด็กที ละน้อยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สาหรับประเทศไทย
เรามี การควบคุมการขายสุรารอบสถานศึกษา(ซึ่งน่าชมเชย) แต่ยงั ไม่มีใครคิ ดถึงการแก้ปัญหาสุขภาพของ
เด็กในทานองเดียวกันนี ้
(ความคิ ดเห็นของผูเ้ รี ยบเรี ยง- อมร นนทสุต)
ผลข้ างเคียงของยาลดความดันโลหิต
มีผ้ คู นเป็ นจานวนไม่น้อยที่เลิกใช้ ยาลดความดันโลหิต สาเหตุเพราะไม่อาจทนได้ กบั
ผลข้ างเคียงที่ตามมา โดยเฉพาะกับผู้ชายที่สญ
ู เสียความแข็งตัวของอวัยวะฯซึง่ เป็ นอาการข้ างเคียงของยา
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ประเภทนี ้หลายๆตัว ส่วนผู้หญิงก็เช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ อาการที่พบบ่อยคือความรู้สึกอ่อนเพลีย บางคน
รู้สกึ วิงเวียน มีอาการเหมือนเป็ นไข้ หวัด ใจสัน่ หายใจหอบ ซึมเศร้ า สูญเสียความจา ส่วนที่ร้ายแรงกว่าก็มี
หลอดอาหารอักเสบ โรคของเลือดและเส้ นเลือด ตับวาย
ในทางตรงกันข้ าม เราพบว่าการลดน ้าหนัก การควบคุมอาหาร การเสริมอาหารบางอย่าง
สามารถแก้ ปัญหาความดันโลหิตสูงได้ อย่างมีนยั สาคัญ ยิ่งกว่านัน้ ยังไม่มีผลข้ างเคียงด้ วย
อาหารเสริมจากธรรมชาติท่ ชี ่ วยลดความดันโลหิต
หญ้ าหวาน ( Stevia Rebaudiana)
มีการศึกษาจากประเทศจีน อินเดีย และที่อื่นๆเกี่ยวกับการใช้ หญ้ าหวานที่ให้ ผลสรุปที่ยงั ไม่
ตรงกันว่าสารประกอบ Stevioside ในหญ้ าหวานอาจให้ ผลดีใน 2 ด้ านคูก่ นั คือ สามารถลดความดันโลหิต
และน ้าตาลในเลือดได้ โดยเฉพาะสาหรับผู้ที่เป็ นเบาหวานประเภท 2 (เบาหวานส่วนใหญ่) แต่ต้องขึ ้นกับ
ปริมาณการใช้ ที่ต้องเหมาะสม โดยเฉพาะใบหญ้ าหวานดิบ (Crude) ต้ องไม่น้อยกว่า 15 มก./กก./วัน
นอกจากนี ้ หญ้ าหวานยังไม่มีผลร้ ายหรื อผลข้ างเคียงแต่อย่างใดแม้ จะใช้ เป็ นเวลานานหลายปี ดังนันหญ้
้ า
หวานจึงมีศกั ยภาพที่จะเป็ นสมุนไพรสาหรับใช้ กบั โรคเบาหวานฯ-ความดันโลหิตสูงซึ่งกาลังเป็ นปัญหามาก
ขึ ้นทุกที
DHA จากนา้ มันปลา

ได้ พิสจู น์มาแล้ วว่าน ้ามันปลามีประสิทธิผลมากในการลดความดันโลหิต ผลดีอื่นๆคือการ
ป้องกันปัญหาที่เกิดตามมา คือ
•
•
•
•
•
•

ป้องกันอันตรายต่อเนื ้อเยื่อสมองและหัวใจ
ป้องกันหัวใจเต้ นไม่สม่าเสมอ
เพิ่มระดับโคเลสเตอรอลที่ดี (HDL -cholesterol)
ลดระดับโคเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL-cholesterol)
ป้องกันการต้ านอินซูลิน
ช่วยการไหลเวียนของโลหิต

และสิ่งที่ควรบริโภคควบคูก่ นั คือ วิตามิน E (วันละ 400-800 IU)
ฟลาโวนอยด์
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สารประกอบประเภทนี ้พบในพืชผักทัว่ ไปและมีจานวนชนิดมากมาย ไม่น้อยกว่า 5,000 ชนิด
ได้ มีการพิสจู น์แล้ วว่าฟลาโวนอยด์มีผลดีตอ่ สุขภาพ เช่น เป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ ต้ านการอักเสบ ต้ านเชื ้อ
แบคทีเรี ย ไวรัส เชื ้อรา มะเร็ ง รวมทังแก้
้ อาการซึมเศร้ า แก้ ปวด อาการภูมิแพ้ และระบบประสาทไม่ปกติ
ดังนัน้ ในกรณีของการรักษาด้ วยระบบ DASH สารประกอบฟลาโวนอยด์นา่ จะมีบทบาท
สาคัญเนื่องจากอยูใ่ นผัก ผลไม้ เป็ นจานวนมาก
มีฟลาโวนอยด์ตวั หนึง่ ที่ควรกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ได้ แก่ Quercetin ซึง่ มีผลมากต่อการลดความ
ดันฯ มีการศึกษาโรคความดันโลหิตสูงและความสัมพันธ์กบั เกลือที่แสดงว่า Quercetin ลดความดันฯได้
ดีกว่ายาลดความดันฯบางตัว และช่วยการทางานของไตในการขับถ่ายเกลือ ช่วยป้องกันหัวใจโต รวมทัง้
โรคเส้ นเลือดแข็งและความเสียหายของอวัยวะต่างๆจากความผิดปกติของเส้ นเลือดด้ วย
Quercetin พบมากในแอปเปิ ล หอมหัวใหญ่ แครนเบอรรี่ และชาบางชนิด รวมทังที
้ ่เป็ น

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
Hesperidin

เป็ นฟลาโวนอยด์อีกตัวที่คกู่ บั Quercetin มีจาหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเช่นกัน
Hesperidin ใช้ กบ
ั ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้

โรคไซนัส เพราะช่วยลดการเกิด Histamine

ฟลาโวนอยด์ทงสองจะใช้
ั้
ดียิ่งขึ ้นถ้ าใช้ ร่วมกับวิตามิน C ซึง่ วิตามินนี ้ในปริมาณสูงจะช่วยลด
ความดันโลหิตได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
ทัง้ Quercetin และ Hesperidin สามารถลดระดับน ้าตาลในเลือด ซึง่ ผู้ที่มีความดันฯสูง
มักจะมีปัญหานี ้ควบคูก่ นั อยู่
กระเทียม
กระเทียมมีประโยชน์หลายประการ กระเทียมช่วยการไหลเวียนของโลหิต ป้องกันหรื อแม้ แต่
รักษาเส้ นเลือดที่แข็ง ทาให้ หวั ใจเต้ นสม่าเสมอ ป้องกันเซลล์สมอง และโดยที่เป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระอย่าง
แรง จะช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายของโรคหัวใจและสมองได้
Coenzyme Q-10
Coenzyme Q-10 เป็ นสารที่ผลิตโดยเซลล์ตา่ งๆในร่างกาย (ที่ Mitochondria) เพื่อสร้ าง

พลังงานให้ กบั เซลล์ ปัจจุบนั มีการใช้ สารนี ้เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึง่ ไม่ปรากฏผลที่ไม่พงึ ประสงค์ใดๆ
เว้ นแต่เรื่ องราคาที่ยงั สูง

Coenzyme Q-10 ประโยชน์เหล่านี ้
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•
•
•
•
•
•
•

•

เพิ่มพลังงาน
ให้ ผลต่อต้ านอนุมลู อิสระอย่างแรง
ป้องกันโรคหัวใจ
ป้องกันหัวใจเต้ นผิดจังหวะ
ป้องกันไวรัส
เสริมภูมิค้ มุ กันและรักษาสุขภาพของสมอง
เพิ่มพลังให้ กล้ ามเนื ้อหัวใจ
และ
ลดความดันโลหิต

มีการศึกษาที่แสดงว่าผู้ที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง 425 คน เกือบครึ่งหนึง่ (43 %) สามารถ
หยุดยาความดันฯได้ หลังจากใช้ Coenzyme Q-10 ในปริมาณสูง โดยสรุป 88% มีอาการดีขึ ้น ส่วน 30 % มี
อาการดีขึ ้นมาก การศึกษานี ้ใช้ เวลา 8 ปี และผู้ที่มีระดับ Co Q-10 ต่าอยูแ่ ล้ วคือผู้ที่ได้ รับผลประโยชน์จาก
การรักษามากที่สดุ
เราทราบว่า ยาปัจจุบนั หลายตัวที่ใช้ กนั สาหรับเบาหวาน ความดันฯ หรื อไขมัน รวมทังยา
้
ประเภท Statin ล้ วนมีผลทาให้ การสะสม Co-Q 10 ของร่างกายลดลง ยาเหล่านี ้ในที่สดุ จะทาให้ เกิดปั ญหา
ที่ร้ายแรงอื่นๆตามมา ทาให้ เราป่ วยมากขึ ้นจากความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อไต หัวใจ และหลอด
เลือดที่แข็งตัว
หลีกเลี่ยงเกลือ
ตังแต่
้ ในอดีต วิธีที่ใช้ แก้ ปัญหาความดันโลหิตสูงคือ ควบคุมการบริโภคเกลือ
แพทย์สว่ นใหญ่จะแนะนาวิธีการนี ้สาหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง แต่มีข้อพึงระวังคือ การ
บริโภคเกลือที่น้อยเกินไปจะทาให้ ร่างกายได้ รับปริมาณโซเดียมซึง่ ส่วนใหญ่ได้ มาจากเกลือน้ อยไปด้ วย เมื่อ
ร่างกายขาดโซเดียมก็อาจเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงตามมา ปกติแล้ วเราควรบริโภคเกลือประมาณ 3,000 ถึง
3,500 มก./วัน
หลังจากลิ ้นของเรารับอาหารที่เค็มจัดหวานจัดเป็ นเวลานาน ก็จะมีการปรับตัวซึง่ ทาให้
ต้ องการรสที่หวานหรื อเค็มมากขึ ้นไปอีกจึงจะพอใจ ในทางตรงกันข้ าม เมื่อเราลดหวานหรื อเค็มลง ลิ ้นก็จะ
ปรับตัวตาม ทาให้ เรามีความพอใจกับรสที่ไม่หวานหรื อเค็มมาก
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แต่อย่างไรก็ดี ไม่ใช่วา่ ทุกคนที่มีความดันโลหิตสูงจะเป็ นผู้ที่ชอบเค็ม (Salt-sensitive) ส่วน
สาร Quercetin ที่กล่าวถึงจะออกฤทธิได้ ดีสาหรับผู้ที่ชอบเค็ม
วิตามิน C และ E สามารถป้องกันสัตว์ทดลองที่มีความไวต่อเกลือรวมทังมี
้ ความดันโลหิตสูง
ให้ รอดพ้ นจากความเสียหายที่เกิดกับไตได้
บริโภคผัก ผลไม้ เพื่อให้ ได้ ประโยชน์ สูงสุด
ผักและผลไม้ สามารถลดความดันโลหิตได้ โดยกลไกหลายอย่าง อย่างแรกคือผักและผลไม้ ให้
โปแตสเซียม แมกนีเซียม และ แคลเซียมในปริมาณมาก รวมทังให้
้ สารต้ านอนุมลู อิสระและฟลาโวนอยด์แก่
เรา แต่การศึกษาต่างๆได้ แสดงว่า ผักและผลไม้ จะให้ ประโยชน์ก็ตอ่ เมื่อเราบริโภคในจานวนที่มากพอ อย่าง
น้ อยวันละ 5 มื ้อ (หนึง่ มื ้อประมาณ ครึ่งถ้ วยสาหรับผักที่อดั กันแน่นเช่นดอกกะหล่าหรื อบรอคโคลีหรื อเต็ม
ถ้ วยสาหรับผักใบทัว่ ไป) และจะได้ ประโยชน์สงู สุดเมื่อบริโภคถึงวันละ 10 มื ้อ
จะเห็นว่าการบริโภคผักในปริ มาณที่แนะนานี ้ไม่ใช่เรื่ องง่าย
วิธีที่จะช่วยให้ ทาได้ คือการปั่ น การปั่นจะช่วยปลดปล่อยสารอาหารทังหมดในผั
้
กซึง่ อาจจะ
หลุดรอดไปเมื่อบริ โภคด้ วยวิธีเคี ้ยวธรรมดา
โปแตสเซียมซึง่ มีในผลไม้ มีบทบาทสาคัญในการลดความดันโลหิต แต่ผลไม้ หลายชนิดก็มี
น ้าตาลสูง และถ้ าเป็ นผลิตภัณฑ์น ้าผลไม้ สว่ นใหญ่ก็จะมีการเติมน ้าตาลเข้ าไปอีก เราจึงต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังให้ มากในการเลือกผลไม้ หรื อน ้าผลไม้ สาหรับบริโภค
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
การศึกษาเกือบจะทังหมดได้
้
ให้ ข้อมูลที่ตรงกันว่า การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอทาให้
ความดันโลหิตลดลง เพราะการออกกาลังกายจะช่วยให้ เซลล์ได้ เผาผลาญน ้าตาลกลูโคสและช่วยลดระดับ
การต้ านทานอินซูลินของเซลล์ลง นอกจากนี ้ยังทาให้ ไขมันที่สะสมในช่องท้ องลดลงด้ วย ซึง่ ทังหมดเป็
้
นการ
แก้ ปัญหาที่ต้นตอของการมีความดันโลหิตสูง
อย่างไรก็ดี การออกกาลังกายอาจเป็ นดาบสองคมก็ได้
ในขณะที่การออกกาลังกายจะก่อให้ เกิดประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันก็จะทาให้ การเกิดของ
อนุมลู อิสระและปฏิกริยาเผาผลาญไขมัน (Lipid peroxidation) เพิ่มขึ ้นด้ วย เนื่องจากเมตาโบลิสม์ที่
เพิ่มขึ ้น
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ดังนัน้ เราจะแก้ ปัญหาอย่างไร?
สิ่งแรกที่แนะนาคือ ให่หลีกเลี่ยงวิธีการแอโรบิค (เช่นการวิ่งแบบ Jogging) ซึง่ อาจจะให้ ผลดี
แต่ก็อาจจะเป็ นอันตรายสาหรับบางคน
ควรใช้ วิธีออกกาลังกายอย่างไม่หนักเกิน เช่นการฝึ กการยกน ้าหนักหรื อการดึงกล้ ามเนื ้อ (มี
เครื่ องออกกาลังกายสมัยใหม่หลายแบบที่เน้ นการออกกาลังกายลักษณะนี ้) การออกกาลังกายแบบนี ้จะให้
ผลดีที่สดุ สาหรับลดความดันโลหิต
การออกกาลังครัง้ ละ 30 ถึง 60 นาทีก็ควรเพียงพอสาหรับคนส่วนใหญ่ นอกจากนี ้ ควรใช้ วิธี
เดินเมื่อสามารถทาได้ และการทางานในสวนก็เป็ นสิ่งที่ควรหาโอกาสทาเช่นกัน
การศึกษาทังหมดได้
้
แสดงให้ เห็นว่า การออกกาลังกายช่วยให้ อายุยืน ช่วยลดโรคหัวใจ
ล้ มเหลว เส้ นเลือดในสมองแตก และช่วยให้ อารมณ์ผอ่ นคลายและรู้สึกสบายขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมีการยืนยัน
ว่าการออกกาลังกายช่วยลดการอักเสบและความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ ด้วย
สิ่งที่ควรทาและไม่ ควรทา
เนื่องจากชามีปริมาณ Quercetin รวมทัง้ ฟลาโวนอยด์อยูม่ าก จึงเป็ นที่ยอมรับกันว่าการดื่ม
ชาจะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ ปัญหาก็คือ ชาจะมีปริ มาณคาเฟอีนมากเช่นกัน ซึง่ ทราบกันว่าจะทาให้
ความดันโลหิตสูงขึ ้น อย่างไรก็ดี ผลอันไม่พงึ ประสงค์นี ้จะอยูไ่ ม่นาน (ประมาณ 30 นาที) ดังนันจึ
้ งไม่มีผล
ในระยะยาวแต่อย่างใดแม้ จะดื่มชาถึงวันละ 5 ถ้ วยก็ตาม นอกจากนี ้ ยังมีการศึกษาที่พบว่าหากดื่มชา
พร้ อมอาหารก็จะป้องกันความดันโลหิตไม่ให้ ขึ ้นสูงได้ ด้ วยเหตุนี ้ การดื่มชาที่สกัดเอาคาเฟอีนออก
(Decaffeinated Tea) จึงมีแต่ประโยชน์ และทาให้ หมดกังวลเรื่ องของคาเฟอีนในชาตลอดไป
ชามีหลายประเภท ขึ ้นกับกระบวนการที่ใช้ ในการผลิต ที่แนะนาตามลาดับของคุณประโยชน์
คือ ชาขาว ชาเขียว และสุดท้ ายคือชาดา
ชาขาวมีสารต้ านอนุมลู อิสระมากที่สดุ และมีปริมาณฟลูออไรด์น้อยที่สดุ ตรงกันข้ ามกับชาดา
ซึง่ มีปริมาณฟลูออไรด์มากที่สดุ ซึง่ อาจจะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ดี ถ้ าผสมปูนขาว (Calcium
carbonate) เล็กน้ อยลงในชาดาก็จะช่วยแก้ พิษจากฟลูออไรด์ได้ เกือบทังหมด
้
อย่างไรก็ดี ชาดายังมีดีอยูท่ ี่

มีสารต้ านอนุมลู อิสระบางชนิดอยูด่ ้ วย
มีการศึกษาที่แสดงว่าใบแปะก้ วย (Gingko biloba) สามารถลดความดันโลหิตและความ
เสียหายต่อไตในสัตว์ทดลองได้ อย่างมีนยั สาคัญ
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ควรเสริมอาหารด้ วยวิตามินและเกลือแร่ตา่ งๆในรูปของแคปซูล ซึง่ จะช่วยให้ การดูดซึมดีที่สดุ
สาหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยงอาหารสาเร็ จรูปทุกฃนิด โดยเฉพาะอาหารแพ็ค
เนื ้อแดง อาหารที่ผสมผงชูรส หรื อสารให้ ความหวานต่างๆ อาหารไม่ต้องใส่น ้าตาล บริ โภคข้ าวรวมทังที
้ ่พืช
มีเส้ นใยมากรวมทังถั
้ ว่ ต่างๆ
ดื่มแต่น ้าสะอาดที่กรองแล้ วและไม่เติมฟลูออไรด์
นอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอในช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงความเครี ยดที่มากเกิน ทาสมาธิ และ
ควรอดอาหารเพื่อล้ างพิษอย่างน้ อยสักอาทิตย์ละครัง้
จาก The Blaylock Wellness Report : Vol.2 No.7: July 2005

