ความลับของโรคอ้วน : ปัญหาใหม่ของสังคม
มีผ้ ูสงสัยว่าเวลาไปเลี้ยงกัน จาเป็ นต้ องหลีกเลี่ยงอาหารที่จะทาให้ อ้วนหรือไม่?
คาตอบคือ ไม่ผิดอะไรที่จะรับประทานให้ เต็มที่ ตราบเท่าที่ไม่เลี้ยงกันบ่อยจนเกินไป
ขณะนี้ ใครๆก็ทราบว่า เรากาลังประสบกับปัญหาโรคอ้ วนที่ดูเหมือนจะเป็ นโรค
ระบาดโดยเฉพาะในหมู่เยาวชน แต่คาอิิบายเกี่ยวกับปัญหานี้ยังใช้ หลักการพื้นฐานแบบเดิมๆ
รวมทั้งการใช้ ผลวิจัยที่มีปัญหาด้ านคุณภาพ นักโภชนาการส่วนใหญ่จะอิิบายว่า ความอ้ วนเกิดจาก
การบริโภคอาหารที่มีแคลอรีมากเกินไป ออกกาลังน้ อยเกินไป หรือทั้งสองอย่าง แต่ถ้าเรายอมรับ
ความคิดดังกล่าว (แคลอรีเข้ า -แคลอรีออก) เราจะไม่มีทางขจัดไขมันส่วนเกินหรือแก้ ปัญหาได้ เลย
บทความนี้จะอิิบายว่าทาไมหลักการดังกล่าวจึงไม่ถูกต้ อง ซึ่งนอกจากไม่ถูกต้ อง
แล้ ว ยังก่อให้ เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือกลับจะทาให้ นา้ หนักเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น เราจะแสดงให้
เห็นว่าสารที่ใช้ เติมอาหารบางอย่างเช่นฟลูออไรด์หรือสารชูรสต่างๆสามารถทาให้ เกิดการระบาด
ของโรคอ้ วนได้
ปัญหาเกีย่ วกับทฤษฎีโรคอ้วน
เราพบว่า การแก้ ปัญหาโรคอ้ วนที่ใช้ หลักการควบคุมแคลอรี (แคลอรีเข้ า -แคลอรี
ออก) ไม่อาจให้ ผลในระยะยาวได้ นี่คือความจริงโดยเฉพาะในสตรี แพทย์กด็ ี นักโภชนาการก็ดี จะ
มีความเชื่อว่าเรื่องของความอ้ วนเป็ นปัญหาง่ายๆที่เกี่ยวกับความไม่สมดุลในการบริโภคและออก
กาลังกาย แต่หากปัญหาง่ายจริง ถามว่า ทาไมเราจึงยังมีปัญหาเหล่านี้


ทาไมบางคนจึงผอมไม่ว่าจะกินมากเพียงใด
 ทาไมบางคนจึงอ้ วน แม้ จะกินเพียงน้ อยนิด
 ทาไมบางคน โดยเฉพาะสตรี จึงอ้ วนขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออายุถึงวัยหนึ่ง
 ทาไมบางคนจึงลดไขมันได้ ง่าย ในขณะที่บางคนลดยาก ทั้งที่บริโภคอาหาร
และออกกาลังกายเหมือนๆกัน
 ทาไมการศึกษาจานวนมากจึงไม่พบความแตกต่างระหว่างการบริโภค
แคลอรีของคนอ้ วนกับคนไม่อ้วน
 ทาไมการมีบาดแผลในสมองทาให้ เกิดความอ้ วนทั้งที่บริโภคแคลอรีอย่าง
จากัด
คาถามเหล่านี้ทาให้ เกิดข้ อสงสัยว่าแคลอรีเป็ นสาเหตุของความอ้ วนอย่างเดียวหรือ

แน่นอนว่า แคลอรีคือต้ นเหตุสาคัญของการเกิดโรคอ้ วน แต่ในบางกรณีแคลอรี
กลับไม่มีส่วนแม้ แต่น้อย ตัวอย่าง : ทาไมสัตว์บางชนิดเช่นแรด ปลาวาฬ ฮิปโปโปเตมัส จึงมีไขมัน
ในร่างกายมากตามิรรมชาติ(อ้ วน) แต่กม็ ีสุขภาพดี ซึ่งตรงข้ ามกับมนุษย์
สมัยนี้ คุณสาวๆดูจะมีความกังวลกับไขมันใต้ ผิวหนังกันมาก แต่ความจริงแล้ ว การ
มีไขมันใต้ ผิวหนังที่น้อยเกินไปอาจกลับเป็ นอันตรายได้ สรุปว่า ตัวไขมันเองไม่ได้ เป็ นเหตุอนั ตราย
ไขมันให้พลังงานในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของร่างกายของเราในการสะสมไขมันก็เพื่อเก็บพลังงานแคลอรีไว้ ใช้
เมื่อคราวจาเป็ น เช่นเมื่ออาหารขาดแคลน โดยพื้นฐานแล้ ว ร่างกายของเราจะเก็บสะสมพลังงานไว้
ใน 2 รูปแบบคือ เก็บในรูปไขมันหรือเก็บในรูป Glycogen
Glycogen ประกอบด้ วยอณูของกลูโคส (Glucose) ที่ซับซ้ อนซึ่งร่างกายจะเก็บไว้ ท่ี
กล้ ามเนื้อและตับ สาหรับนาไปใช้ ได้ อย่างรวดเร็วเมื่อมีความต้ องการพลังงาน ส่วนไขมันนั้น ร่างกาย
จะเก็บสะสมไว้ สาหรับป้ องกันการขาดอาหารในระยะยาว
เมื่อใดที่ความต้ องการพลังงานมีมากกว่าที่อาหารจะให้ ได้ เราจะใช้ Glycogen ที่
เก็บสะสมไว้ ก่อน หลังจากนั้น ก็จะใช้ กรดไขมันที่ถูกย่อยสลายต่อไปจนมีอณูท่เี ล็กลง (Ketone
bodies) ซึ่งร่างกายสามารถใช้ เป็ นพลังงานได้
นี่คือวิิกี ารที่ิรรมชาติเตรียมไว้ ให้ มนุษย์ต้ังแต่อดีตกาลในสมัยที่มนุษย์ยังไม่ร้ ูจัก
การผลิตและเก็บอาหาร วิิกี ารนี้ทาให้ มนุษย์สามารถรอดพ้ นจากความอดอยากหิวโหยที่มาเยือน
เป็ นประจาได้
และนั่นมีความหมายว่าการมีไขมันที่ใต้ ผิวหนังในจานวนพอสมควรจึงเป็ นสิ่งที่ดี
อย่านับจานวนแคลอรีท้ งั หมด
ในสมัยก่อน เราเชื่อกันว่า ความอ้ วนเป็ นผลโดยตรงของการบริโภคอาหารจาพวก
แป้ งและนา้ ตาลที่มากเกินไป ดังนั้น โปรแกรมลดความอ้ วนจึงใช้ วิิจี ากัดอาหารดังกล่าวให้ น้อยที่สดุ
และออกกาลังกายให้ มากเพื่อให้ ร่างกายนาไขมันที่เก็บสะสมไว้ มาใช้ สร้ างพลังงานทดแทน
ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแบบนี้คือ ไม่มีใครสามารถลดความอ้ วนได้ จริงในระยะ
ยาว ยิ่งกว่านั้น ในบางกรณี คนอ้ วนก็ไม่ได้ บริโภคอาหารมากกว่าคนไม่อ้วนแต่อย่างใด

ในการลดความอ้ วน สิ่งที่ผ้ ูเชี่ยวชาญทางโภชนาการนิยมทากันคือ นาจานวน
แคลอรีในอาหาร ( Carbohydrate โปรตีน และ ไขมัน) มาบวกกันเพื่อแสดงถึงความเป็ นอาหาร
สุขภาพ ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ ว แคลอรีจากโปรตีนและไขมันไม่เกีย่ วกับความอ้วน มีแต่แคลอรี
จาก Carbohydrate (ส่วนใหญ่คือแป้ งและนา้ ตาล) เท่านั้นที่มีผล
กลไกในการสร้างไขมัน
สิ่งที่แพทย์มักมองข้ ามคือ สรีระวิทยาและชีวะวิทยาของการควบคุมปริมาณและการ
เก็บรักษาไขมันของร่างกาย ซึ่งเรื่องนี้ มีฮอร์โมนหลายชนิดทาหน้ าที่อยู่ แต่ท่สี าคัญที่สดุ คือ อินซูลิน
อินซูลินเป็ นตัวนากลูโคสและกรดไขมันเข้ าไปสู่เซลล์ไขมัน นอกจากนี้ ยังเป็ นตัว
สาคัญในการเปลี่ยนกลูโคสให้ เป็ นกรดไขมันและเปลี่ยนต่อไปเป็ น Triglycerides ซึ่งเป็ นรูปแบบ
ของไขมันที่ร่างกายเก็บสะสมไว้
เมือ่ อินซูลินในร่างกายมีปริมาณมาก ก็จะเกิดการสะสมของไขมันตามทีต่ ่างๆ ได้แก่
ทีไ่ ต้ผิวหนังและในช่องท้อง
อะไรคือสาเหตุสาคัญของการมีระดับอินซูลินสูง ?
การบริโภคอาหารประเภทแป้ งและนา้ ตาลมาก เช่นข้ าว ขนมหวานต่างๆ ฯลฯ
อาหารประเภทแป้ งชนิดต่างๆมีอตั ราการย่อยสลาย (Metabolism)ไม่เท่ากัน
บางอย่างก็ย่อยสลายเร็วกลายเป็ นนา้ ตาลอณูเล็ก (เช่น Glucose) ซึ่งจะกระตุ้นการผลิตอินซูลินได้
มากกว่า
เราวัดความสามารถกระตุ้นอินซูลินของ Carbohydrate ชนิดต่างๆด้ วยตัวชี้วัดที่
เรียกว่า Glycemic Index (GI) ตัวชี้วัดนี้จะแสดงว่า Carbohydrate ถูกย่อยสลายเร็วหรือช้ าเพียงใด
อาหารที่มี Glycemic Index (GI) ต่ากว่า 50 เราถือว่ามีผลกระตุ้นอินซูลินต่า ส่วนที่สงู กว่า 50 ถือ
ว่ากระตุ้นอินซูลินสูง อาหารที่กระตุ้นอินซูลินสูงคืออาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
ตัวอย่างอาหารที่มี GI สูงมีดังนี้
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ทาไมการลดน้ าหนักโดยวิธีจากัดอาหารกึง่ อดจึ งไม่ดีต่อสุขภาพ
สืบเนื่องจากการที่ผ้ ูเชี่ยวชาญทั้งหลายยังนิยมใช้ หลักการ “แคลอรีเข้ า – แคลอรี
ออก” ในการแก้ ปัญหานา้ หนักเกิน นั่นคือการแนะนาให้ บริโภคอาหารให้ มีแคลอรีน้อยที่สดุ แบบกึ่ง
อด ซึ่งหมายถึงแคลอรีท่ไี ด้ จากโปรตีนและไขมันจะต้ องถูกลดตามไปด้ วย (สาเหตุเพราะการรวม
คานวณแคลอรีจากสารอาหารทุกประเภทเข้ าด้ วยกันที่กล่าวแล้ ว) นอกจากนี้กใ็ ห้ ออกกาลังกายให้
มากขึ้นด้ วย
แต่วิิแี ก้ ปัญหาดังกล่าวจะไม่ได้ ผลตามคาด : เหตุเพราะเมื่อร่างกายของเราพบว่า
กาลังขาดอาหาร ร่างกายก็จะจัดการลดการใช้ พลังงานลง โดยวิิีหลักคือการลดการทางานของต่อม
ไทรอยด์ กล่าวคือทาให้ เราเป็ นคนมีไทรอยด์ฮอร์โมนต่าในช่วงขาดอาหาร อย่างไรก็ดี ในช่วงนั้น เรา
ยังต้ องใช้ พลังงานอยู่ ซึ่งหมายถึงการนา Glycogen ที่สะสมไว้ ในร่างกายมาใช้ แต่ Glycogen
ดังกล่าวก็จะหมดลงอย่างรวดเร็ว
แต่ในช่วงเวลาที่ใช้ วิิกี ารกึ่งอด ถ้ าเราบริโภคอาหารที่มีนา้ ตาล แป้ งหรือข้ าวที่มี GI
สูง ระดับอินซูลินก็จะเพิ่มสูงขึ้นแล้ วจัดการนานา้ ตาลและกรดไขมันต่างๆไปเก็บไว้ ในรูปของไขมัน
แต่ถ้าเป็ นดังนั้น ร่างกายจะเอาอะไรมาใช้ สร้ างพลังงาน ? คาตอบคือใช้ โปรตีน
หลังจาก Glycogen ที่สะสมไว้ หมดลง ร่างกายจะเริ่มย่อยสลายโปรตีนที่อยู่ตาม
กล้ ามเนื้อและอวัยวะต่างๆให้ เป็ นพลังงานเพื่อนามาใช้ เนื่องจากกรดอะมิโนหลายชนิดที่เป็ น
ส่วนประกอบของโปรตีนสามารถเปลี่ยนรูปเป็ นสารที่ให้ พลังงานได้ (Adenosine triphosphateATP) โดยกระบวนการย่อยสลายที่เรียกว่า Kreb’s cycle ผลคือ กล้ ามเนื้อจะเล็กลงเป็ นลาดับ
อย่างไรก็ดี ที่ร้ายแรงกว่าคือ การสลายตัวของกล้ ามเนื้อที่เป็ นส่วนประกอบของ
อวัยวะสาคัญต่างๆโดยเฉพาะไต และ หัวใจ ซึ่งอาจนาไปสู่ภาวะไตหรือหัวใจล้ มเหลว ภาวะดัง
กล่าวคือสิ่งที่เกิดกับคนที่อดอาหารจนเสียชีวิต หรือคนที่ป่วยด้ วยโรคเบื่ออาหาร (Anorexia
nervosa) นอกจากนี้ ยังเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจชนิด congestive ด้ วย
คนบางคนมีศรัทิาและตั้งใจสูง เมื่ออยู่ในระหว่างโครงการลดนา้ หนักก็จะชั่ง
นา้ หนักทุกวันไม่ขาด พอนา้ หนักลดลงได้ สกั สองสามกิโลกรัมก็จะดีใจใหญ่ แต่ปัญหาก็คือ นา้ หนักที่
ลดได้ น้ันมาจากการสูญเสียมวลกล้ ามเนื้อ ซึ่งปกติจะมีนา้ หนักมากกว่าไขมัน ดังนั้น ในที่สดุ การลด
นา้ หนักวิิจี ากัดอาหารก็กลับเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

ความต้านทานอินซูลินทาให้เกิดโรคอ้วน
มีสาเหตุหลายประการที่ทาให้ เกิดโรคอ้ วน เช่นสตรีท่มี ีฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ต่า
มีฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen) ต่า มีระดับอินซูลินสูง ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเกิดพร้ อมกัน โดยเฉพาะ
เมื่อถึงวัยหมดประจาเดือน สตรีผ้ ูน้ันก็จะเป็ นโรคอ้ วนซึ่งการลดอาหารระดับใดก็ไม่อาจช่วยได้
เหตุการณ์ทานองเดียวกันก็อาจจะเกิดกับเพศชายได้ ผู้ชายที่มีฮอร์โมนของต่อม
ไทรอยด์ต่า มีฮอร์โมนสาหรับการเจริญเติบโต (Growth hormone) ต่า และมีฮอร์โมนเพศชาย
(Testosterone) ต่าก็จะมีการสะสมของไขมันในร่างกายมาก ซึ่งจะแก้ ไขยากไม่ว่าจะจากัดอาหารหรือ
ออกกาลังกายอย่างมากหรือหนักเพียงใด
บุคคลที่อยู่ในสภาพดังกล่าวจะมีระดับอินซูลินในโลหิตสูงเนื่องจากร่างกายจะรู้สกึ
ได้ ว่านา้ ตาลกลูโคสไม่สามารถเข้ าสู่เซลล์เพื่อใช้ ผลิตพลังงาน เนื่องจากการทางานของผนังเซลล์
อ่อนแอ (ที่เรียกว่ามีความต้ านทานอินซูลินสูง) ตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลินให้ มากขึ้นอีก แต่ถึงกระนั้น
ก็ยังไม่บังเกิดผล นา้ ตาลกลูโคสจึงยังอยู่ในกระแสโลหิตจานวนมาก นี่คือลักษณะของเบาหวาน
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อย่างไรก็ดี การที่ร่างกายมีระดับอินซูลินสูงตลอดเวลาจะทาให้ เกิดการผลิตไขมัน
มากขึ้น ไขมันเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ ในรูปเซลล์ไขมัน ซึ่งไม่สามารถนาไปใช้ ผลิตเป็ นพลังงานได้
นอกจากนี้ ร่างกายยังมีเซลล์ต้นกาเนิดของเซลล์ไขมัน เมื่อร่างกายเกิดความ
ต้ านทานอินซูลิน ก็จะส่งสัญญาณให้ เซลล์ต้นกาเนิดเหล่านี้ผลิตเซลล์ไขมันเพิ่มเพื่อจะนาไปใช้ เก็บ
ไขมันได้ มากขึ้น ในที่สดุ ร่างกายก็จะเต็มไปด้ วยเซลล์ท่มี ีไขมันอยู่เต็ม นั่นคือแสดงความเป็ น “โรค
อ้ วน” (Obesity)


จากการศึกษาพบว่า นา้ มันปลา (N-3 Oils) สามารถขัดขวางการทางาน
ของเซลล์ต้นกาเนิดไม่ให้ ผลิตเซลล์ไขมันได้ ทาให้ การสะสมไขมันใน
ร่างกายลดลง

ทาไมเราจึ งอ้วนขึ้ นตามอายุ
เมื่ออายุมากขึ้น กล้ ามเนื้อของเราก็จะมีความต้ านทานต่ออินซูลินสูงขึ้นเป็ นลาดับ
นั่นหมายถึงพลังงานที่ได้ จากอาหารจะถูกนาไปสร้ างเซลล์ไขมันมากขึ้นในขณะที่กล้ ามเนื้อยัง
กระหายนา้ ตาลกลูโคสและแหล่งพลังงานอื่นๆซึ่งจาเป็ นต้ องใช้ ในการทางาน
เมื่อกล้ ามเนื้อมีความต้ านทานอินซูลิน ผู้ชายจะมีการสะสมไขมันที่พุง ส่วนผู้หญิงจะ
สะสมไขมันที่ก้นและต้ นขา พร้ อมทั้งมีการเคลื่อนไหวที่ลดลง ซึ่งไม่ใช่เนื่องจากความขี้เกียจ แต่เป็ น
เพราะกล้ ามเนื้อไม่ได้ รับพลังงานมากพอ จึงทางานน้ อยลง
เมื่อคนเราอ้ วนขึ้น แต่พลังงานไม่พอใช้ ก็จะกินจุมากขึ้นและเข้ าสู่วงจรเลวร้ ายที่
แก้ ไขยาก เรามักจะเชื่อว่า ความอ้ วนเกิดจากชอบกินตลอดเวลา แต่ความจริงคือ คนอ้วนกิน
ตลอดเวลาเพราะพลังงานถูกระบบการสร้างไขมันดึงเอาไปใช้ ในขณะทีก่ ล้ามเนื้อทางานน้อยเพราะ
มีความต้านทานอินซูลินสูงจึงทาให้ขาดพลังงาน
ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ 50 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ แนะนาว่าควรบริโภคอาหารโดยคานวณ
ค่าแคลอรีประมาณ 70 % มาจากอาหารประเภทแป้ งและนา้ ตาล ปรากฏว่าประชาชนที่ทาตาม
คาแนะนานี้ ป่ วยเป็ นโรคที่เกี่ยวกับความอ้ วนในอัตราที่สงู มาก – โรคเหล่านี้ได้ แก่ เบาหวาน เส้ น
โลหิตแตก หัวใจล้ มเหลวเฉียบพลัน รวมทั้งความเสื่อมของระบบประสาท
เรือ่ งของฟลูออไรด์
ใครๆก็เชื่อว่า การเสริมฟลูออไรด์ในนา้ ดื่มช่วยป้ องกันฟันผุ แต่ต่อมาก็พิสจู น์ได้ ว่า
นี่คือการโกหกคาโต การเสริมฟลูออไรด์หาได้ มีผลต่อการลดลงของอัตราฟันผุไม่ ในทางตรงกัน
ข้ าม ฟลูออไรด์ยังไปสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะที่ต่อมไทรอยด์ และไปขัดขวางการผลิต
ฮอร์โมนของต่อมโดยไปรบกวนการใช้ ประโยชน์จากไอโอดีนและขัดขวางการผลิตไทรอยด์ฮอร์โมน
ตราบใดที่เราดื่มนา้ ที่เติมฟลูออไรด์และบริโภคอาหารที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูง เช่น
อาหารที่ทาจากถั่วเหลือง เราก็จะมีฟลูออไรด์สะสมอยู่ท่ตี ่อมไทรอยด์เป็ นจานวนมาก เมื่อต่อม
ไทรอยด์ของเราทางานน้ อยลง ระดับโคเลสเตอรอลก็จะพุ่งสูงขึ้น แล้ วเราก็จะพบกับโรคอ้ วน
จะเป็ นการยากอย่างยิ่งในการลดปริมาณไขมันในขณะที่ต่อมไทรอยด์ทางานไม่ปกติ
ดังนั้น ควรรักษาสภาพของต่อมไทรอยด์ให้ ดีอยู่เสมอ หมายถึงการดื่มนา้ ที่ไม่เติมฟลูออไรด์ เพิ่ม
การบริโภคไอโอดีน และแก้ ไขสภาวะการมีไทรอยด์ฮอร์โมนต่าแม้ จะยังไม่ปรากฏอาการแสดงก็ตาม

ปัญหาการติดผงชูรส
เราทราบว่า อาหารสาเร็จรูปหลายชนิดใส่สารชูรส อาหารเหล่านี้จะมีรสดีข้ นึ แต่ก ็
จะไปกระตุ้นสมองให้ ตอบสนองในเชิงความพอใจ การกระตุ้นนี้ เป็ นทานองเดียวกับการติดยาเสพ
ติด หมายความว่า เราจะตกอยู่ภายใต้ พลัง 2 ชนิดที่ควบคุมการบริโภคอาหารพร้ อมกัน คือ
ความรู้สกึ หิว และการเสพติด
อาหารที่มีอตั ราส่วนของแป้ งและนา้ ตาลสูงจะสามารถลดความรู้สกึ ซึมเศร้ าได้
เนื่องจากไปเพิ่มระดับของ Serotonin ในสมอง ทาให้ ร้ ูสกึ สบาย นี่เป็ นอีกสาเหตุท่ที าให้ เกิดโรคอ้ วน
ได้
เนื่องจากสารชูรสมีช่ ือเสียงในทางไม่ดี เหล่าอุตสาหกรรมอาหารก็จะค้ นหา
สารประกอบตัวใหม่ท่สี ร้ างจากกรด Glutamic เช่นเดียวกับสารชูรสดั้งเดิม (Mono-sodium
glutamate) ซึ่งมีอยู่หลายตัวมาใช้ ทดแทน แล้ วก็ติดป้ ายว่า “ไม่ใช้ สารชูรส” ซึ่งก็คือการตบตานั่นเอง
เราพบว่า มนุษย์จะมีความอ่อนไหวต่อพิษของสารชูรสมากกว่าสัตว์ท้งั หลาย และ
ทารกจะอ่อนไหวมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 5 เท่า
ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่ามีการบริโภคสารชูรส (ในสหรัฐฯ) มากขึ้นเป็ น 2 เท่าทุกๆ
10 ปี มาตั้งแต่ 6 ทศวรรษที่แล้ ว อาหารขยะส่วนมาก โดยเฉพาะนา้ Gravyที่ใช้ ราดหน้ า ซอส เนื้อวัว
ปรุงรส และขนมอบกรอบ ล้ วนมีสารประกอบจาก Glutamic acid ในรูปแบบต่างๆผสมอยู่ แม้ แต่
ถั่วลิสงบางยี่ห้อก็ยังใช้ สารชูรสผสมในเกลือด้ วย
เนื่องจากสารชูรสซึ่งเป็ นสารประกอบของ Glutamic acid มีหลายชนิดและมีช่ือ
การค้ าต่างๆกัน ทาให้ คนส่วนใหญ่สบั สนและไม่ทราบความเป็ นจริง











อาหารที่มี Glutamate สูง
เนยแข็ง Parmesan ( สูงมาก)
Gluten (สูงมาก)
เนยแข็งต่างๆ
เนื้อเทียมผลิตจากถั่วเหลือง
เนื้อปรุงรส รวมทั้งไส้ กรอกต่างๆ เนื้อแผ่น ฯลฯ
ซอสต่างๆ (โดยเฉพาะซอสขาว)
ซอสมะเขือเทศ
เนื้อแดง (โดยเฉพาะที่ทาให้ นุ่มด้ วยเอ็นไซม์)
ซุปซองต่างๆ
ขนมอบกรอบส่วนมาก














Natural flavoring
Hydrolyzed protein
Isolated protein
Textured protein
Soy protein isolates
Soy protein
Soy sauce
Stock
Bouillon and broth
Barley malt
Sodium caseinate

ชื่อพรางของ Glutamate
 Calcium caseinate
 Enzymes
 Autolyzed yeast
 Carrageenan
 Yeast extract
 Gelatin
 Whey protein
 Whey protein isolate
 Powdered milk

ที่น่าวิตกคือ การที่หญิงตั้งครรภ์มีการบริโภคสารชูรสในปริมาณมากซึ่งจะนาผลร้ าย
มาสู่ทารกในครรภ์ มีหลักฐานที่แสดงว่า สารชูรสส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกตั้งแต่ยังไม่คลอด
ไปจนตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึงการเกิดโรคเหล่านี้






โรคอ้ วน
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กลุ่มอาการที่เกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงาน
ตับเสียหาย
เส้ นเลือดแข็งตัว

โปรตีนของเซลล์ไขมันสามารถต่อสูค้ วามอ้วนได้
ปัจจุบัน ในหลายห้ องทดลองกาลังมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของผงชูรสที่มีต่อโรคอ้ วน
กลไกของเรื่องนี้เกี่ยวข้ องกับบริเวณเล็กๆในส่วน Hypothalamus ของสมองที่
เรียกว่า Arcuate nucleus ส่วนเล็กๆนี้ประกอบด้ วยกลุ่มเซลล์ท่คี วบคุมปริมาณไขมัน 2 ชนิด คือ
ผ่านทางฮอร์โมนควบคุมการเติบโต (Growth hormone) และ Leptin

Leptin เป็ นโปรตีนที่ผลิตโดยเซลล์ไขมัน โดยเฉพาะในบริเวณช่องท้ อง เป็ นโปรตีน
ที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ้นของระดับนา้ ตาลกลูโคสในโลหิตอันเนื่องมาจากการบริโภค
อาหารแป้ งและนา้ ตาลปริมาณมาก ระดับของ Leptin ที่เพิ่มสูงขึ้นในโลหิตนี้ จะไปกดการทางานของ
กลุ่มเซลล์ใน Arcuate nucleus ซึ่งจะทาให้ ความอยากอาหารลดลงและเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ซึ่งจะ
ทาให้ ร่างกายไม่เกิดความอ้ วน แต่ถ้าหากเซลล์เหล่านี้ได้ รับความเสียหาย(เช่นกรณีการได้ รับสาร
ปรุงรส) Leptin จะไม่สามารถทางานได้ ก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่า “ความต้ านทาน Leptin” ขึ้น ผล
คือ ระดับ Leptin ในโลหิตจะสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะพบได้ ในคนที่เป็ นโรคอ้ วน
ส่วนทารกและเด็กที่ได้ รับสารชูรสอย่างต่อเนื่องทั้งจากมารดาและจากการบริโภคใน
ระยะหลังก็จะมีโอกาสได้ รับผลกระทบเนื่องจากการสูญเสียกลุ่มเซลล์ใน Arcuate nucleus เด็ก
เหล่านี้จึงพร้ อมที่จะเป็ นโรคอ้ วนและเกิดกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร (Metabolic
syndrome)ในระยะต่อไปของชีวิต
นี่คือต้ นเหตุของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโรคอ้ วนและโรคเบาหวานประเภท 2
ในหมู่เยาวชนของเรา
สารชูรสสามารถทาให้เกิดสภาวะตับมีไขมันมาก (Fatty liver)
สารชูรสสามารถทาให้ อ้วนได้ ด้วยกลไกอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ ว เช่นทา
ให้ ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่ใช้ ย่อยสลายนา้ ตาลกลูโคส (Glucocorticoids) เพิ่มขึ้น รวมทั้งทาให้ การ
ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตลดลง การผลิตฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงลดลง
นอกจากนั้น เราพบว่าสารชูรสสามารถทาให้ เกิดไขมันสะสมที่ตับ ซึ่งเป็ นสภาวะที่
พบมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ในที่สดุ ก็จะเกิดโรคที่เป็ นผลจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับ
โคเลสเตอรอล ไขมันและ Triglyceridesในโลหิต โดยโรคผนังเส้ นเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis)
การศึกษาพบว่า ถ้ าใช้ สารชูรสร่วมกับนา้ เชื่อม (Fructose corn syrup) หรือร่วมกับ
ไขมันประเภท Trans-fats จะยิ่งทาให้ เกิดโรคอ้ วนอย่างรวดเร็ว จะเกิดความผิดปกติของระบบไขมัน
รวมทั้งจะมีปัญหาเกี่ยวกับความจาด้ วย
โรคอ้วนทีช่ กั นาโดยสารชูรสจะหายได้หรือไม่
ข่าวดีคือ โรคอ้ วนและความผิดปกติของระบบย่อยสลายสามารถป้ องกันหรือบาง
กรณีอาจจะรักษาได้










การวิจัยใหม่ๆได้ แสดงว่า การเพิ่มกรดอะมิโน Taurine ในอาหารสามารถ
ป้ องกันโรคอ้ วนที่เกิดจากสารชูรสในสัตว์ทดลองได้ Taurine (พบได้ ใน
ปลา เนื้อสัตว์ และพืชทะเล) จะป้ องกันตับและสมองจากพิษต่างๆหลาย
ชนิด รวมทั้งกระตุ้นการล้ างพิษด้ วย
ให้ อาหารที่มีกากมาก ช่วยป้ องกันโรคอ้ วนในสัตว์ทดลองได้
วิตามิน E , C และ Quercetin ป้ องกันพิษจากสารชูรสได้
นา้ มันปลาสามารถลดความอ้ วนได้
การบริโภคเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์นมในระยะยาวจะช่วยลดการสะสมของ
ไขมันในช่องท้องได้
การออกกาลังกายสามารถช่วยได้ แต่รักษาให้ หายไม่ได้

จะป้องกันความอ้วนอย่างไร ?
















หลีกเลี่ยงอาหารสาเร็จรูปทุกชนิด ส่วนใหญ่มีสารชูรสหรือสารให้ ความหวาน
อย่าดื่มหรือทาครัวด้ วยนา้ ที่เติมฟลูออไรด์
หลีกเลี่ยงผักสดตระกูลกะหล่าปลี ดอกกะหล่า บรอคโคลี ซึ่งสามารถไปกดการ
ทางานของต่อมไทรอยด์
หลีกเลี่ยงนา้ ตาล โดยเฉพาะนาเชื่อม Fructose corn syrup ขนมปัง อาหารแป้ ง
พาสตา ขนม พาย ไอศกรีม นา้ ผลไม้ และอาหารอื่นๆที่มี GI สูง
บริโภคผักทุกมื้อ
ออกกาลังกายทุกวันๆละ 45 นาทีถึง 1ชั่วโมงรวมทั้งการออกกาลังกล้ ามเนื้อ
นอนหลับให้ สนิททุกคืน
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์
ดื่มชาขาววันละหลายครั้ง
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานและ Smoothies ต่างๆ
ควรตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน โดยเฉพาะ T 3 (Active hormone)ซึ่งถ้ าต่าจะ
ทาให้ ร้ ูสกึ อ่อนเพลียและมีไขมันเพิ่ม ระดับที่เหมาะสมของ T3 คือ 87-180
ng/dl
ควรตรวจระดับฮอร์โมนเพศด้ วย

