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ความมหัสจรรย์ของชา
รักษาหัวใจและสมองของคุณ รวมทัง้ ป้ องกันมะเร็ง
คุณเป็ นผูห้ นึ่งทึ่ดื่มชาเป็ นประจาทุกวันหรื อเปล่า ? ถ้าใช่ คุณไม่ใช่คนเดียวที่ทา
เช่นนั้น ชามีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานในฐานะเครื่ องดื่มประจาชาติ เช่นในจีน อินเดีย แม้แต่ใน
อังกฤษซึ่งรับอิทธิพลมาจากอินเดีย มาถึงวันนี้ ชาไม่ได้เป็ นเพียงเครื่ องดื่มที่ให้ความสดชื่น
เท่านั้น แต่ยงั เป็ นที่ปรากฏในสื่ อทัว่ ไปว่าชามีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ เช่นชามีคุณสมบัติต่อต้าน
มะเร็ง ลดน้ าหนัก ตลอดจนต้านอนุมูลอิสระ มีบทความทางวิชาการไม่ต่ากว่า 1,400 เรื่ องที่เขียน
เกี่ยวกับชาในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ในขณะเดียวกัน ก็ได้เกิดความสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างของชา เช่นชาขาว ชา
เขียว ชาดา ชาอู่หลง ฯลฯ ข้อเท็จจริ งคือ ชาชื่อต่างๆเหล่านี้มาจากต้นชาชนิดเดียวกัน คือ
Camellia sinensis ส่ วนความแตกต่างอยูท่ ี่กระบวนการผลิต
อะไรทีท่ ำให้ ชำเป็ นของดี
ชามีสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพหลายชนิด เช่น Catechins, quercetin,
kaempferol, chlorogenic acid, theanine, theobromine และ theophylline
สารประกอบที่นกั วิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมากที่สุดคือ Catechins ซึ่งเชื่อว่า
ช่วยป้องกันเส้นโลหิ ตในสมองแตก หัวใจล้มเหลว มะเร็ง และเบาหวาน ชาเขียวมีปริ มาณสาร
Catechins สู งถึง 30% ชาขาวยิง่ มีปริ มาณสู งกว่า ส่ วนชาดามีปริ มาณน้อยกว่าเพื่อน
ชาเป็ นแหล่งที่ดีของสาร Quercetin ซึ่งเป็ นสารประเภท Flavonoid ที่มีฤทธิ ตา้ น
อนุมูลอิสระที่ทรงพลัง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติปกป้องสมองและป้องกันมะเร็งด้วย
แต่โชคไม่ดีที่ชาก็มีสารพิษสาคัญอยู่ 2 ตัว คือฟลูออไรด์ กับอลูมิเนียม
มีการศึกษาที่พบว่า ฟลูออไรด์ในชาซึ่งแม้จะมีปริ มาณน้อย แต่กจ็ ะถูกดูดซึมได้ดี
เนื่องจากจะไปรวมตัวกับ Catechins ซึ่งเป็ น Flavonoids
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การบีบมะนาวในชาจะทาให้การดูดซึมอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างมาก (ประมาณ
700%) ดังนั้น ควรแต่งกลิ่นด้วยพืชธรรมชาติอื่นๆเช่นสะระแหน่ (Mint) จะดีกว่า
ระดับของสารพิษทั้งสองตัวนี้ พบมากที่สุดในชาดา และน้อยที่สุดในชาขาว
ส่ วนที่เรี ยกว่าชาอิฐ (Brick tea) คือชาดาที่มีส่วนผสมของก้านชาด้วย จะมีปริ มาณ
ฟลูออไรด์สูงอย่างมาก สู งจนสามารถทาให้เกิดโรคจากการได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป
(Fluorosis) เช่นโรคของกระดูก ฟัน รวมทั้งทาให้สมองเป็ นอันตรายด้วย
สารพิษทั้งสองนี้ ต้นชาจะดูดซึมจากดินแล้วนาไปสะสมอย่างเข้มข้นอยูท่ ี่ใบ ชาที่
ปลูกในประเทศอินเดียและจีนต่างก็มีปัญหานี้
ส่ วนชาขาวซึ่งมีกระบวนการเก็บตั้งแต่ใบยังอ่อน รวมทั้งผ่านกระบวนการผลิตที่
น้อยกว่าชาชนิดอื่นจะมีปริ มาณ Catechins, quercetin และสารที่เป็ นประโยชน์ต่างๆในปริ มาณ
มากกว่า แต่มีปริ มาณฟลูออไรด์และอลูมิเนียมน้อยกว่าชาชนิดอื่นมาก
ดังนั้น ต่อไปนี้ ถ้าเอกสารนี้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษาที่ใช้ชาเขียว คุณอำจจะ
ทดแทนด้ วยคำว่ำชำขำวได้ เลย
สาหรับสารต้านมะเร็งในชาที่สาคัญได้แก่ Epigallocatechin gallate (EGCG) กับ
Quercetin ปัจจุบนั ได้มีการศึกษาสารทั้งสองนี้อย่างกว้างขวาง สาหรับ EGCG (สารตระกูล
เดียวกับ Catechins) มีคุณสมบัติที่เป็ นประโยชน์อยูม่ ากมายดังจะได้กล่าวถึงต่อไป นอกจากนี้
ยังขึ้นชื่อในฐานะที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง
ชำป้ องกันมะเร็ง
มีผลการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์จานวนมากที่ยนื ยันว่าการดื่มชาเป็ นประจา
โดยเฉพาะชาเขียวและชาขาว จะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็ง รวมทั้งกาจัดเซลล์มะเร็งหลาย
ชนิดได้ดว้ ย ชาสามารถป้องกันและขจัดมะเร็งเหล่านี้
 มะเร็งลาไส้ใหญ่
 มะเร็งเต้านม
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 มะเร็งต่อมลูกหมาก
 มะเร็งปอด
 มะเร็งรังไข่
 มะเร็งตับ
 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 มะเร็งกล้ามเนื้อ
 มะเร็งไฝ
มะเร็งลาไส้ใหญ่ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เซลล์บุผนังลาไส้มีการระคายเคืองหรื อ
อักเสบบ่อยๆ จึงมักจะพบมะเร็งในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคลาไส้ใหญ่อกั เสบเรื้ องรัง เช่นลาไส้ใหญ่เป็ น
แผลและ Crohn’s disease เป็ นต้น
นอกจากนี้ น้ ามันพืชหลายชนิด (N-6 oils), carrageenan,, อาหารประเภทเนื้อย่าง
(โดยเฉพาะที่สุกๆดิบๆ) รวมทั้งผงชูรสและสารประเภทเดียวกันอื่นๆก็สามารถทาให้เกิดการ
ระคายเคืองของลาไส้ใหญ่ได้
มีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงว่าสาร EGCG จากชาเขียวและชาขาวสามารถหยุดยั้ง
การเกิดมะเร็งของลาไส้ใหญ่ในสัตว์ทดลองและในคนได้ รวมทั้งสามารถหยุดการแพร่ กระจาย
ของมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้ดว้ ย ส่ วนสาร Catechins ในชาก็มีคุณสมบัติหยุดการแพร่ กระจาย
ดังกล่าวได้เช่นกัน ทั้งหมดนี้จะทาให้อตั ราการมีชีวิตรอดของผูป้ ่ วยดีข้ ึนมาก
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ การใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่ Steroid เช่น Ibuprofen
สามารถลดโอกาสการเกิดมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้ เนื่องจากยานี้ไปขัดขวางการทางานของเอ็นไซม์
COX-2 ที่กระตุน้ การขยายตัวของเซลล์มะเร็ง และการอักเสบ บริ ษทั ผลิตยาทั้งหลายต่างสนใจ
ค้นคว้าเพื่อผลิตยาที่จะควบคุมการทางานของเอ็นไซม์น้ ี รวมทั้งเอ็นไซม์ตวั อื่นๆที่มีฤทธิทานอง
เดียวกัน (เช่น NFkappaB)
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แต่โชคดีที่ธรรมชาติได้ให้สารเหล่านี้แก่เราอยูแ่ ล้วในรู ปของผัก ผลไม้หลายชนิด
รวมทั้งชาด้วย สาหรับชา การดื่มชาขาวที่ชงแก่ๆเพียงวันละ 2-3 ถ้วย ก็จะได้ขนาดความเข้มข้น
ของสารดังกล่าวตามความต้องการ
มีการศึกษาที่พบว่าหญิงที่ดื่มชาเป็ นประจา (คนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐฯ) มีอตั รา
การเกิดมะเร็งเต้านมน้อยกว่าอย่างมีนยั สาคัญ และสาร EGCG ในชาเขียวสามารถหยุดยั้งการ
เจริ ญเติบโตและลุกลามของมะเร็งเต้านมได้
ชามีสารที่สกัดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งกดการทางานของเอ็นไซม์ที่
เซลล์มะเร็งใช้ในการขยายตัว ดังนั้น ชาจึงมีประโยชน์ท้ งั ในการป้องกัน รวมทั้งการรักษามะเร็ง
จากการศึกษา พบว่าสาร EGCG มีประโยชน์ในการป้องกันการขยายตัวของ
มะเร็งต่อมลูกหมากทั้งในคนและสัตว์ทดลองโดยใช้ร่วมกับกรดอมิโนหลายตัว คือ Proline,
lysine, arginine และ ascorbic acid (vitamin C) และเมื่อใช้ในความเข้มข้นสู ง ก็สามารถทาลาย
เซลล์มะเร็งได้ดว้ ย
นอกจากนั้น การศึกษาจานวนไม่นอ้ ยพบว่า สารสกัด EGCG จากชาเขียว
สามารถหยุดยั้งมะเร็ งของระบบเลือด เช่น Leukemia รวมทั้ง Multiple myeloma ซึ่งรักษายาก
และมีอตั ราตายสู ง โดย EGCG จะขัดขวางการทางานของเอ็นไซม์ที่จาเป็ นในการเจริ ญเติบโต
ของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งไปทาให้เซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วตาย (Apoptosis) ด้วย
มีการค้นพบทานองเดียวกันสาหรับมะเร็งปอด รวมทั้งมะเร็งรังไข่ ในกรณี หลัง
พบว่า EGCG หยุดยั้งมะเร็งรังไข่ดว้ ยกลไกต่างๆหลายอย่าง ซึ่งทาให้การใช้สารนี้ในการรักษามี
คุณค่าเหนือกว่าการรักษาด้วยวิธีทางเคมี
สุ ดท้ายคือ ชาเขียวสามารถป้องกันมะเร็งผิวหนัง (Melanoma) ที่เกิดจากการ
ได้รับรังสี จากแสงอาทิตย์มากเกินไป เนื่องจากเมื่อผิวหนังไหม้เกรี ยมจากแสงแดด จะเกิด Nitric
oxide ซึ่งไปทาให้เกิดอนุมูลอิสระเป็ นจานวนมาก ในที่สุดผิวหนังก็จะเกิดเป็ นมะเร็ง ส่ วนสาร
สกัดจากชาเขียวที่บริ โภคทางปาก รวมทั้งที่ทาผิวหนังสามารถยับยั้งการสร้างกรดไนตริ คของ
ผิวหนังได้
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นอกจากนี้ ชาเขียวยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีพลังอีกหลายตัว โดยเฉพาะ
Quercetin ซึ่งมีปริ มาณมาก จะเป็ นอาวุธที่ทรงพลังสาหรับต่อสู ้กบั การเกิดและขยายตัวของ
มะเร็งผิวหนังได้เป็ นอย่างดี
คุณสมบัติปกป้ องตับของชำ
สาหรับสารประเภท Flavonoids มีเรื่ องที่ควรระวังก็คือ ความสามารถ
เปลี่ยนแปลงระบบการล้างพิษของตับ เช่น Flavonoids ในผลส้มมะนาว (Grapefruit) สามารถ
ขัดขวางการล้างพิษยาหรื อ caffeine ของตับได้ ทาให้พิษของยามีมากขึ้น รวมทั้งผลของ
Caffeine จะคงอยูน่ านขึ้น แต่ในกรณี ของชาเขียว พบว่าตับยังมีความสามารถล้างพิษได้ไม่
เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ EGCG ในชายังป้องกันเซลล์ของตับจากพิษของแอลกอฮอล์ โดย
คุณสมบัติตา้ นอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ
ที่สาคัญไม่นอ้ ยกว่าคือคุณสมบัติที่ลดการทางานของระบบภูมิคุม้ กันที่มากเกิน
ซึ่งเป็ นสาเหตุของโรคแพ้ภูมิคุม้ กัน
นอกจากนี้ ยังพบว่า EGCG สามารถลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด โดยการ
ขัดขวางการดูดซึมของลาไส้และลดการสังเคราะห์โคเลสเตอรอลโดยตับ
อย่างไรก็ดี มีการศึกษาที่แสดงว่าการใช้ EGCG ในปริ มาณสู งมากสามารถ
รบกวนการทางาน Mitochondria ของเซลล์ตบั ได้ (แต่ปริ มาณดังกล่าวสู งมากกว่าที่จะได้จากการ
ดื่มชา) ดังนั้น การใช้ EGCG ในฐานะยาจึงต้องทาด้วยความระมัดระวัง ถ้าเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์เช่นปวดท้อง ปัสสาวะสี เข้ม ตัวเหลือง ต้องหยุดยาทันที
มีการศึกษาที่แสดงว่า ชาเขียวหรื อชาขาวในปริ มาณที่บริ โภคปกติ (ขนาดน้อย
หรื อปานกลาง) จะมีผลดีในด้านการต้านอนุมูลอิสระ แต่ถา้ ใช้ในปริ มาณความเข้มข้นที่สูงมาก
จะทาให้เกิดการย่อยสลาย (Oxidation) ที่เป็ นอันตราย ส่ วนการใช้สารสกัดจากชาร่ วมกับสาร
ต้านอนุมูลอิสระอื่นๆเช่นวิตามิน E, C, K และ D-3 จะช่วยลดพิษลงได้
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ทำควำมรู้ จักกับชำของคุณ
 ชำขำว ผลิตจากยอดอ่อนของต้นชา ต่างกับใบชาแก่ตรงที่ใบชาแก่จะมี
เอ็นไซม์ซ่ ึงทาปฏิกิริยาให้เกิดการย่อยสลาย (Oxidation) หลังการเก็บ
เกี่ยว ดังนั้น จึงต้องนาไปอบหรื อหมักเพื่อไม่ให้เกิดการย่อยสลาย สาหรับ
ชาขาวมีการย่อยสลายน้อย จึงไม่ตอ้ งอบหรื อหมัก
 ชำเขียว ผลิตจากยอดอ่อนของต้นชาเช่นเดียวกัน แต่ผา่ นการอบน้อย
ที่สุด โดยให้ความร้อนตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการผลิตเพื่อหยุดยั้งการ
ทางานของเอ็นไซม์ Phenolase ซึ่งเป็ นสาเหตุให้เกิดการย่อยสลาย
 ชำอู่หลง มีการอบหรื อหมักในอัตราที่มากกว่าชาเขียว แต่นอ้ ยกว่าชาดา
ส่ วนใหญ่จะทาภายหลังเก็บเกี่ยวไม่เกิน 2-3 วัน
 ชำดำ คือชาที่คนส่ วนใหญ่รู้จกั ในนามของชา ใบชาจะมีสีดาเนื่องจาก
ผ่านการอบหรื อหมักเป็ นเวลานานประมาณ 2 อาทิตย์ถึง 1 เดือน
กระบวนการนี้ทาให้ได้สารกลุ่มหนึ่งคือ Tannins (รสฝาด) ซึ่งมี
คุณสมบัติตา้ นมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งลาไส้ใหญ่ ส่ วนสาร Catechins ซึ่ง
ทาให้ชามีชื่อเสี ยงในเชิงสรรพคุณอยูท่ ุกวันนี้ จะมีปริ มาณน้อยกว่าชา
ชนิดอื่นๆมาก
กำรดื่มชำ ลดไขมันได้ จริงหรื อ?
เมื่อมีรายงานเรื่ องชามีคุณสมบัติลดไขมันหรื อลดน้ าหนักออกมา ก็มีผลิตภัณฑ์ที่
ถือโอกาสนาจุดนี้มาเป็ นจุดขายอย่างแพร่ หลาย แต่การศึกษาที่แสดงว่าการสะสมของไขมันจะ
ลดลงเนื่องจากมีการหยุดยั้งการเกิดและเติบโตของเซลล์ไขมัน ไขมันจะไม่ถูกดูดซึมโดยลาไส้
และเกิดการเปลี่ยนแปลงการทางานของเซลล์ไขมัน แต่ขนาดใช้ที่จะทาให้เกิดผลดังกล่าวจะสู ง
กว่าที่มีอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนักที่โฆษณามาก หรื อแม้แต่การดื่มชาขาวหรื อชาเขียวก็ยงั ไม่
ให้ผลดังกล่าว
อีกคุณสมบัติที่น่าสนใจของชาเขียวคือความสามารถลดความต้านทานอินซูลิน
ในหนูทดลอง (ความต้านทานอินซูลินคือสาเหตุของโรคเบาหวานแบบที่ 2) คุณลักษณะดังกล่าว
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มีชดั เจนมาก จึงทาให้หลายคนเชื่อว่านี่อาจจะเป็ นโอกาสหรื อทางเลือกสาคัญสาหรับการรักษา
โรคเบาหวานแบบที่ 2 ซึ่งมีผปู ้ ่ วยเป็ นจานวนมากอยูใ่ นทุกวันนี้
มีการศึกษาที่พบว่า EGCG ทางานคล้ายอินซูลิน และมีคุณภาพในการป้องกันไต
ไม่ให้เสี ยหายหรื อถูกทาลายเนื่องจากเบาหวาน (Diabetic nephropathy) อันเป็ นสาเหตุสาคัญที่
ทาให้ไตวาย
กำรปกป้ องหัวใจและหลอดเลือด
EGCG สามารถปกป้องหัวใจได้หลายในหลายรู ปแบบ
 ป้องกันหัวใจไม่ให้โตเนื่องจากความดันโลหิตสู ง โดยกลไกการหยุดยั้ง
การสร้างสารเคมี Angiotensin II ที่เป็ นสาเหตุหนึ่งของหัวใจโต
 ป้องกันหัวใจไม่ให้เสี ยหายจากอนุมูลอิสระ
 ลดการอักเสบของหัวใจ
ทั้งหมดนี้ลว้ นเป็ นสาเหตุของหัวใจโต (Cardiac hypertrophy) และทาให้หวั ใจ
ล้มเหลวในที่สุด
สาหรับหลอดเลือด สิ่ งที่คน้ พบตั้งแต่ระยะเริ่ มต้นของโรคเส้นโลหิ ตแข็ง
(Atherosclerosis) คือความผิดปกติในการทางานของเซลล์ที่บุผนังหลอดเลือด (Endothelial
dysfunction) เนื่องจากความผิดปกติในการผลิตสาร Nitric oxide โดยเซลล์ สารดังกล่าวมีหน้าที่
ทาให้เส้นเลือดคลายตัว
ส่ วน EGCG ก็มีคุณสมบัติทาให้เส้นเลือดคลายตัวเช่นกัน EGCG ยังช่วยป้องกัน
เส้นเลือดแข็งที่เกิดจากไขมัน LDL สลายตัว สารที่เกิดจากการสลายตัว (ไม่ใช่ตวั ไขมัน LDL
เอง) คืออีกสาเหตุของโรคเส้นเลือดแข็ง
พบว่าชาเขียวสกัดทาให้สุขภาพของเม็ดเลือดแดงดีข้ ึน หมายถึงทาให้การ
ไหลเวียนของเลือดโดยรวมดีข้ ึน ทั้งยังป้องกันไม่ให้เส้นเลือดแตกง่าย จึงช่วยป้องกันผลร้ายจาก
เส้นเลือดแตกด้วย
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สาร EGCG จากชาเขียวสามารถหยุดยั้งการทางานของเอ็นไซม์ Collagenase ซึ่ง
เป็ นต้นเหตุให้ผนังเส้นเลือดอ่อนแอลง EGCG จะทาให้ผนังเส้นเลือดแข็งแรงขึ้น ดังนั้น จึงเป็ น
ประโยชน์มากสาหรับผูท้ ี่เป็ นโรคเส้นเลือดขอด ริ ดสี ดวงทวาร หรื อขาบวม
ในกรณี ของข้ออักเสบ Rheumatoid arthritis สาร EGCG จะยับยั้งการอักเสบ
และการเกิดสาร Cytokinase ซึ่งเป็ นผลจากการอักเสบ ดังนั้น จึงมีส่วนช่วยให้ขอ้ และเส้นเอ็น
ไม่ถูกทาลาย และการดื่มชาจะช่วยบรรเทาความปวด บวม ทาให้การทางานของข้อ เส้นเอ็นดีข้ ึน
นอกจากนี้ EGCG ยังช่วยลดการอักเสบของลาไส้ ช่วยให้อาการของโรคลาไส้
อักเสบหรื อเป็ นแผลดีข้ ึน
สาหรับผูท้ ี่สูบบุหรี่ EGCG ช่วยลดการอักเสบของปอดและหลอดลมที่เกิดจาก
บุหรี่ หมายถึงลดโอกาสของการเกิดมะเร็งปอดด้วย
สาหรับโรคภูมิแพ้ตนเอง (Auto-immune disease) เชื่อว่าการที่อตั ราป่ วยด้วยโรค
นี้มีนอ้ ยมากในประเทศจีนและอินเดีย เป็ นผลจากที่ผคู ้ นใน 2 ประเทศนี้ดื่มชาเป็ นประจาและมีผู ้
ดื่มชาเป็ นจานวนมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ การศึกษาได้แสดงว่าชาเขียวสกัดสามารถลดความ
รุ นแรงของโรคภูมิแพ้ตนเองเช่น Lupus หรื อ Sjogren’s syndrome ที่กาลังพบมากขึ้นในโลก
ตะวันตกได้
เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ พบว่าในสัตว์ทดลอง EGCG สามารถลดหรื อบันเทา
อาการหอบหืดได้ เนื่องจากคุณสมบัติลดการอักเสบและการควบคุมการทางานของภูมิคุม้ กัน
เชื่อว่าในคนก็น่าจะมีผลดีเช่นเดียวกัน
มีการศึกษาใหม่ๆหลายชิ้นที่ระบุวา่ ชาเขียวและชาขาวมีคุณสมบัติต่อต้านการ
อักเสบจากแบคทีเรี ย ไวรัส รวมทั้งเชื้อรา นอกจากนี้ ยังสามารถหยุดยั้งการเติบโตแพร่ ขยายของ
เชื้อมาลาเรี ยได้ดว้ ย ซึ่งน่าจะเป็ นประโยชน์มากสาหรับประเทศในโลกที่สาม ผลการค้นพบจาก
การศึกษาเหล่านี้ อาจปฏิวตั ิการป้องกันรักษาโรคที่เป็ นภัยคุกคามต่อมวลมนุษย์มาเป็ นเวลาช้า
นาน เช่นโรคที่มากับอาหาร เช่นจาก E.coli, staphylococcus aureus, listeria monocytogenes
และ bacillus cereus
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คุณสมบัติที่สาคัญอย่างหนึ่งของ EGCG คือความสามารถขจัดแบคทีเรี ย
staphylococcus aureus ที่ด้ือยาปฏิชีวนะ ข่าวนี้น่าตื่นเต้นตรงที่วา่ สาร Flavonoids ในชาขาวและ
ชาเขียวอาจจะเป็ นกุณแจสาคัญในการรักษาโรคจากจุลชีพหลายชนิดที่ด้ือยา ซึ่งเป็ นปั ญหาที่พบ
มากขึ้นในปัจจุบนั การค้นคว้าเรื่ องนี้กาลังดาเนินอยูส่ าหรับจุลชีพหลายชนิด
ด้วยเหตุน้ ี การดื่มชาเขียวหรื อชาขาวหลายๆถ้วยพร้อมกับยาปฏิชีวนะ น่าจะ
ให้ผลดีกว่าในการต่อสู ้กบั โรคหลายชนิด
สิ่ งที่ไม่น่าเชื่อคือ พบว่าชาเขียวสกัดสามารถหยุดยั้งการติดเชื้อ HIV ได้ โดยการ
ป้องกันไม่ให้ไวรัสแทรกตัวเข้าในผนังเซลล์ อันเป็ นกุญแจสู่ การติดเชื้อ นอกจากนี้ยงั พบว่า
EGCG ลดอาการเสื่ อมของสมอง (Dementia) อันเนื่องจาก HIV ได้
อีกการศึกษาพบว่าการกลั้วคอด้วยชาเขียวสกัดเข้มข้นช่วยลดอาการป่ วยด้วย
ไข้หวัดใหญ่ในผูส้ ู งอายุได้
เท่านั้นยังไม่พอ การศึกษายังพบต่อไปว่า สาร Catechins ในชาขาวและชาเขียว
สามารถป้องกันการเจริ ญเติบโตของเชื้อรา Candida หลายชนิดที่พบในคนได้ ทั้งยังมีคุณภาพ
ดีกว่ายาฆ่าเชื้อราที่ใช้กนั อยู่
ชำปกป้ องสมอง
มีการศึกษาจานวนมากที่แสดงให้เห็นว่าชาเขียวสกัดช่วยรักษาสุ ขภาพของสมอง
โดย EGCG จะไปลดการผลิตสาร beta amyloid ซึ่งเป็ นพิษต่อสมอง โดยเฉพาะที่พบในโรค
ความจาเสื่ อม Altzheimer’s และโรค Parkinson’s
กลไกคือสมองของผูท้ ี่เป็ นโรคเหล่านี้จะมีอณูอิสระของเหล็กสะสมอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก เหล็กเหล่านี้จะทาให้สาร beta amyloids เกาะกันเป็ นตะกอนขนาดจุลทรรศน์ที่ใน
สมอง รวมทั้งเกิดอนุมูลอิสระสะสมมาก EGCG สามารถลดการสะสมของตะกอนฯ และยังไป
รวมตัวกับเหล็ก (กระบวนการ Chelation) ทาให้เหล็กไม่เป็ นพิษอีกต่อไป
คุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระของชาเขียวสกัดคือคุณลักษณะสาคัญที่เราต้องการ
เนื่องจากจะมีความแรงยิง่ กว่าวิตามิน E ที่วา่ เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีถึง 10 เท่า
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การเกิดพิษเนื่องจากการกระตุน้ (Excitotoxicity) ที่ทาให้เซลล์สมองเสี ยหายหรื อ
ถูกทาลาย คือสาเหตุหลักของโรคประสาทและสมองเสื่ อมทั้งหลาย เช่น Multiple sclerosis,
Altzheimer’s, Parkinson’s, ALS.
EGCG มีประโยชน์ในการป้องกันสมองในกรณี ของเส้นเลือดในสมองแตก
สมองได้รับอันตราย รวมทั้งสมองอักเสบ
ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพิษจากการกระตุน้ คือการที่ภูมิคุม้ กันของสมองถูกกระตุน้
เป็ นเวลานาน ภูมิคุม้ กันของสมองผลิตโดยเซลล์ Microglia เซลล์น้ ีจะถูกทาลายลงทีละน้อย นี่
คือสิ่ งที่เกิดกับผูท้ ี่เป็ นโรค Altzheimer’s, autism, Parkinson’s เส้นเลือดในสมองแตก สมอง
ได้รับอันตราย สมองอักเสบ รวมทั้งโรค ALS
ชาเขียวจะช่วยลดการกระตุน้ เซลล์ Microglia ได้
นอกจากนี้ การศึกษาในหนูทดลองยังพบว่าการให้ชาเขียวเป็ นประจาจะทาให้
ความจา รวมทั้งความสามารถในการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน ทั้งยังทาให้ง่วง จึงช่วยลดความเครี ยดได้ดว้ ย
ในกรณี น้ ี ทั้งชาขาวและชาเขียวมีสารอีกตัวหนึ่งคือ Theanine ซึ่งมีจานวนพอเหมาะที่ช่วยลด
ความเครี ยด ช่วยการนอนหลับโดยไม่รู้สึกเพลียเมื่อตื่นขึ้น
อีกการศึกษาหนึ่งแสดงว่า EGCG สามารถลดการเกิดนิ่ว Oxalate ในปัสสาวะ จึง
น่าสนใจสาหรับผูท้ ี่มีปัญหานิ่วชนิดนี้
ส่ วนเรื่ องของผิวหนัง พบว่าชาเขียวป้องกันอันตรายจากรังสี ในแสงอาทิตย์
โดยเฉพาะ UVB ซึ่งทาให้เกิดมะเร็งผิวหนัง กลไกคือ ชาเขียวป้องกัน DNA ของเซลล์ผวิ หนัง
รวมทั้งซ่อมแซมด้วย เมื่อผิวหนังได้รับรังสี UVB รังสี จะไปกดภูมิคุม้ กันของเซลล์ เป็ น
กระบวนการสาคัญที่ทาให้ผวิ หนังเสื่ อมวัย พบว่า EGCG สามารถฟื้ นฟูสภาพภูมิคุม้ กันของ
เซลล์ผวิ หนังที่บกพร่ อง จึงช่วยแก้ปัญหาผิวหนังเสื่ อมวัย
สุ ดท้าย EGCG สามารถป้องกันอันตรายจากรังสี ของแสงอาทิตย์ต่อดวงตา จึง
ช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจกได้
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คำแนะนำ
 ถ้าหาได้ ให้ดื่มชาขาวเป็ นดีที่สุดเนื่องจากมีปริ มาณ Catechins มากกว่าชา
เขียว รวมทั้งมีฟลูออไรด์และอลูมิเนียมน้อยกว่ามาก
 ชงให้นานประมาณ 10 นาที รี ดถุงหรื อเนื้อชาระหว่างนั้น ชาที่เข้มจะมีรส
ขม ซึ่งเป็ นของดี (ตรงข้ามกับคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ) เพราะรสขมมา
จาก Catechins อาจปรุ งรสด้วยสารให้ความหวานเช่นหญ้าหวาน หรื อใส่
ใบสะระแหน่ เก็กฮวย กระเจี๊ยบ เล็กน้อยเพื่อเพิ่มกลิ่น
 ดื่มวันละอย่างน้อย 2 ถ้วย
 Catechins อยูใ่ นกระแสเลือดได้ประมาณ 5 ชัว่ โมง ถ้าดื่ม 3 ถ้วยก็จะคุม้
ทั้งวัน
 ถ้าต้องการรักษาโรคเช่น Parkinson’s หรื อโรคติดเชื้อ อาจเพิ่มขนาดให้
มากขึ้น
 ถ้าใช้ชาเขียวสกัดเข้มข้นที่อาจมีจาหน่าย (ในสหรัฐฯ) ให้ระวังอย่าใช้
ขนาดมากเกินไป ระวังตับจะเสี ยหายได้ จึงควรดื่มชาพร้อมอาหาร และ
พึงสังเกตุอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารนี้ ถ้าใช้สารที่
ต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆควบไปด้วยก็จะช่วยป้องกันอันตรายต่อตับได้
บ้างไม่มากก็นอ้ ย
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