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บทคัดย่อ
บทน�ำ ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในปัจจุบันมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์มีประสิทธิผลดีในการดูแลผู้ป่วยภาวะนี้ ส่วนองค์ความรู้
ด้านแพทย์แผนไทยมีศาสตร์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ตกทอดมาจากอดีตเช่นกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนองค์ความรู้ แนวทางและประสิทธิผลของการบูรณาการโภชนบ�ำบัดทางการแพทย์กับ
การรับประทานอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
วิธีการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยการสืบค้นจากหนังสือ เอกสารวิชาการและรายงานผลการวิจัย
จากหลายแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ แล้วเรียบเรียงข้อมูลเกีย่ วกับประสิทธิผลของการให้โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์
และอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยพร้อมวิเคราะห์แนวทางการบูรณาการการให้โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์
และอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยต่อระดับไขมันในร่างกาย
ผลการศึกษา โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์มีประสิทธิผลต่อการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติท�ำให้
มีภาวะไขมันที่ดีขึ้น ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่น พริก แตงกว่า
ซึ่งนิยมรับประทานในคนไทยพบว่ามีสารพฤษเคมีที่มีประโยชน์ต่อระดับไขมันในเลือดเช่นกัน บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยและด้านการก�ำหนดอาหาร จึงควรมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อออกแบบวิธีการด�ำเนิน
การวิจัยร่วมกันเพื่อทดสอบประสิทธิผลของอาหาร ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยในเมนูที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับแต่ละท้องถิน่ และทดสอบในกลุม่ ประชากรทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ ในอนาคตเพือ่ เป็นยืนยันถึงประสิทธิผล
ของการบูรณาการการใช้โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์รว่ มกับอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยทีม่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
สรุป การบูรณาการทัง้ สองศาสตร์เพือ่ ดูแลผูท้ มี่ ภี าวะไขมันผิดปกติยงั มีอย่างจ�ำกัด เนือ่ งจากขาดการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและนักก�ำหนดอาหาร ทัง้ ทีผ่ กั สมุนไพรของไทยมีกลไกทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อไขมันในเลือด และในส่วนโภชนบ�ำบัดทางการแพทย์มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีระดับไขมันที่ดีขึ้น จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ของการวิจัยในอนาคตที่น�ำองค์ความรู้ทั้ง 2 ศาสตร์มาบูรณาการในการศึกษาวิจัยร่วมกันเพื่อยืนยันประสิทธิผล
และยกระดับบทบาททั้งแพทย์แผนไทยและนักก�ำหนดอาหาร
ค�ำส�ำคัญ อาหาร โภชนาการ การบูรณาการ การแพทย์แผนไทย ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
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Abstract
Introduction: A high prevalence of dyslipidemia has been reported to negatively affect a
patient’s quality of life. Medical nutrition therapy (MNT) is an effective tool to improve blood
lipid profiles amongst patients with dyslipidemia (PD). Moreover, Thai traditional medicine
includes knowledge about food, based on the belief that the consumption of food is for
overall health.
Objective: This review article aims to examine literature on the effectiveness of MNT according to
Thai traditional medical beliefs (FATTMB), specific to dyslipidemia, and the potential integration
between these two research fields.
Materials and Methods: The previous studies, review articles, research articles and books
that are indexed in academic databases were reviewed to compose a body of knowledge on
MNT and FATTMB, specific to human blood lipids. As well, an analysis on integrating MNT and
FATTMB, to improve blood lipid profiles, was conducted.
Results: Although previous studies pointed out that MNT is effective for patients with
dyslipidemia, and that the phytochemicals in FATTMB (such as peppers and cucumbers, which
are commonly consumed by Thai people) have benefits to blood lipids, it is necessary that
professionals in Thai traditional medicine exchange and share their knowledge with dietitians, to
design and develop a FATTMB-based therapy. Both local and larger population groups should
be investigated to prove the true effectiveness of integrating FATTMB and MNT for PD.
Conclusion: There is a lack of knowledge on the practical integration of FATTMB and MNT for
PD. This may be caused by the lack of exchange amongst professionals in both Thai traditional
medicine and the nutritional sciences, to determine the effectiveness of this intervention.
Although many vegetables and herbs used in Thai menus have the mechanism to improve
blood lipid levels (and MNT is proven to be beneficial to PD), further scientific study is suggested
to investigate the effectiveness of the integration between these fields of knowledge.
Keywords: Food, nutrition, Thai Traditional Medicine, Dyslipidemia
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บทน�ำ

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ หมายถึง ภาวะ
ที่มีระดับไขมันชนิด Low Density Lipoprotein
(LDL) ระดับคลอเรสเตอรอล หรือระดับไตรกลีเซอไรด์
สูงเกินเกณฑ์ปกติในกระแสเลือด หรือการที่มีภาวะ
ระดับไขมันชนิด High Density Lipoprotein (HDL)
ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ภาวะดังกล่าวเป็นปัญหาสุขภาพ
ที่ พ บได้ ม ากขึ้ น ในปั จ จุ บั น และส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะ
แทรกซ้ อ นอื่ น ๆ ตามมา เช่ น เพิ่ ม ความเสี่ ย งเป็ น
ภาวะไขมั น อุ ด ตั น ในเส้ น เลื อ ด เพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ
โรคหลอดเลือดฉีกขาด เป็นต้น1 ปัจจุบันความชุกของ
ผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติทั่วโลก คาดการณ์ว่า
มี ป ระมาณ 422 ล้ า นคน 2 ตั ว อย่ า งความชุ ก ของ
ผู ้ ป ่ ว ยในประเทศต่ า งๆ พบว่ า ในทวี ป อเมริ ก าใต้
ประเทศบราซิล มีผู้ที่มีระดับคลอเรสเตอรอล เกินค่า
ปกติถึงร้อยละ 60 ของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
ในเมืองใหญ่3 ส่วนในทวีปเอเชีย พบว่า ประชากร
ในชนบทของประเทศจี น ที่ มี ร ะดั บ ไตรกลี เ ซอไรด์
สู ง เกิ น ค่ า ปกติ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30 ของประชากร
อัตราส่วนผู้ที่มีระดับคลอเรสเตอรอล เกินเกณฑ์ คิด
เป็นร้อยละ 48 ของประชากรอัตราส่วนผู้ที่มีไขมัน
ชนิด HDL ต�่ำกว่าเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ประชากร และผู้ที่มีไขมันชนิด LDL สูงกว่าเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 26 ของประชากร4,5 ในประเทศไทย
ปัจจุบันอุบัติการณ์ของประชากรไทยที่มีภาวะไขมัน
ในเลื อ ดผิ ด ปกติ พ บว่ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
การศึกษาพบประชากรในแถบพื้นที่ชนบทมากกว่า
ครึ่ ง หนึ่ ง มี ภ าวะคลอเรสเตอรอล เกิ น เกณฑ์ ป กติ
และอีกประมาณร้อยละ 26 มีภาวะไตรกลีเซอไรด์
สู ง เกิ น เกณฑ์ และร้ อ ยละ 40 ของประชากร
พบว่า มีระดับไขมัน ชนิด LDL สูงเกินเกณฑ์ปกติ6
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ สามารถ
แบ่ ง ออกได้ 2 ประเภท คื อ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ควบคุมได้ เช่น เชื้อชาติ เพศอายุที่เพิ่มขึ้น อัตราการ
เผาผลาญของร่างกาย และการสังเคราะห์ไขมันใน

ร่างกายมากผิดปกติ เป็นต้น ดังนั้นถึงแม้มีการควบคุม
การรับประทานอาหารก็ยังพบความผิดปกติของระดับ
ไขมันในร่างกายได้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากพันธุกรรม
ส่วนปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น การเคลื่อนไหว
ร่างกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น6 ในการทบทวน
วรรณกรรมครั้งนี้ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ จากการศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่า ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เกิดจาก
การรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของไขมัน และ
น�ำ้ ตาลทีม่ ากเกินความต้องการของร่างกาย7 ดังนัน้ การ
ส่งเสริมให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส�ำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติในทางโภชนาการนั้น การให้โภชนบ�ำบัด
ทางการแพทย์คือ การให้ค�ำปรึกษาและปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหาร ถื อ เป็ น วิ ธี ก าร
ส�ำคัญของนักก�ำหนดอาหารวิชาชีพ ตัวอย่างหลักการ
ให้โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ
ไขมันสูง ได้แก่ การให้คำ� ปรึกษาเพือ่ ปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การรับประทานอาหาร และรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
เพื่อบ�ำบัดและบรรเทาโรคหรือ Therapeutic life
style change diet (TLC diet) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
แนวทางการให้ โ ภชนบ� ำ บั ด ทางการแพทย์ วิ ธี ห นึ่ ง
ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจากงานวิ จั ย
ก่อนหน้าว่า สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยได้ โดยการให้ผู้ป่วยเข้าพบนักก�ำหนดอาหาร
เพื่อพูดคุยรับฟังปัญหาและวางแนวทางปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และรูปแบบการ
ด�ำเนินชีวิตให้เหมาะกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล8
การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทาง
ภู มิ ป ั ญ ญาอย่ า งหนึ่ ง ที่ ต กทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ
ของไทย ศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้นยังแบ่งออก
เป็ น สาขาต่ า งๆ ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้ น คื อ เวชกรรมแผน
ไทยที่ ว ่ า ด้ ว ยปั จ จั ย เสี่ ย งและการวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ รั ก ษา
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โรคและรวมถึ ง อาหารที่ ค วรรั บ ประทานเมื่ อ เจ็ บ
ป่ ว ย และเพื่ อ การป้ อ งกั น โรคทฤษฎี พื้ น ฐานใน
ทางการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า องค์ประกอบและ
ระบบการท�ำงานภายในร่างกายมนุษย์ ประกอบไป
ด้วยธาตุต่างๆ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุ
ไฟ รวมกั น ด้ ว ยความสมดุ ล นอกจากนี้ ใ นปั จ จุ บั น
มี ท ฤษฎี ก ารแพทย์ แ ผนไทยที่ ก ล่ า วถึ ง อย่ า งกว้ า ง
ขวางว่า มนุษย์ทุกคนนั้น ยังมีธาตุหลักของตนเองที่
เรียกว่า ธาตุเจ้าเรือน จึงมีแนวคิดของผู้ที่ปฏิบัติงาน
และองค์ ก รด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย ในปั จ จุ บั น ใน
การส่งเสริมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับ
ธาตุเจ้าเรือนของตน9-11 โดยการรับประทานอาหาร
ตามธาตุ เ จ้ า เรื อ น คื อ การรั บ ประทานอาหารที่ มี
การปรับรสชาติอาหารนั้นๆ จากวัตถุดิบและพืชผัก
ตามธรรมชาติให้มีความเหมาะสมเพื่อบ�ำรุงธาตุหลัก
ของตนเอง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในปัจจุบันการดูแล
สุขภาพและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ได้แก่ การใช้ยาสมุนไพรการนวดไทยจะได้รบั ความนิยม
เพิ่มมากขึ้น12,13 แต่บทบาทขององค์ความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการที่เป็นของศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ยังเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับความสนใจค่อนข้างจ�ำกัด
และยั ง มี บ ทบาทในการดู แ ลสุ ข ภาพค่ อ นข้ า งน้ อ ย
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ข้อพิสูจน์เรื่องทฤษฎีอาหาร
ธาตุเจ้าเรือน ในปัจจุบันพบว่าเป็นเพียงสิ่งที่เผยแพร่
โดยมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ถึงประสิทธิผลของ
การรับประทานอาหาร ตามธาตุเจ้าเรือนอย่างจ�ำกัด
ประกอบกับข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับอุบัติการณ์การเกิด
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในปัจจุบันมีมากขึ้นโดยมี
ผลมาจากอาหารทีร่ บั ประทานในชีวติ ประจ�ำวัน ดังนัน้
การศึกษาวิจยั เพือ่ หาแนวทางการบูรณาการองค์ความ
รู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ได้แก่ อาหารธาตุเจ้า
เรือนร่วมกับ TLC diet ที่เป็นองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
ด้านอาหารและโภชนาการปัจจุบันที่ใช้ในการดูแล
ผู ้ ที่ มี ภ าวะไขมั น ในเลื อ ดผิ ด ปกติ จึ ง เป็ น แนวทางที่
สามารถประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกได้ทางหนึ่งในการ

ดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการดูแล
สุขภาพด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยด้านอาหาร
และโภชนาการ ซึง่ ส่งผลท�ำให้ภมู ปิ ญ
ั ญาไทยมีคณ
ุ ค่าต่อ
การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในวงกว้างมากขึน้
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)
หมายถึ ง ภาวะที่ ผู ้ ป ่ ว ยมี ร ะดั บ ไขมั น ชนิ ด ต่ า งๆ
เกิ น กว่ า เกณฑ์ ป กติ ที่ ก� ำ หนด ซึ่ ง ได้ จ ากการเจาะ
ตั วอย่ า งเลื อ ดมาวิ เ คราะห์14 ภาวะดั ง กล่ า วน� ำ ไปสู ่
โรคแทรกซ้ อ นต่ า งๆ ตามมาได้ หากไม่ ไ ด้ รั บ การ
รักษาและดูแลที่เหมาะสม มีตัวอย่างงานวิจัยพบว่า
ภาวะไขมั น ในเลื อ ดผิ ด ปกติ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
การเสี ย ชี วิ ต จากโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 15
รวมถึงภาวะดังกล่าวมักพบได้ในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
การประเมินภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ นอกจากการ
เจาะเลื อ ดเพื่ อ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และวิ เ คราะห์ แ ล้ ว
ยังสามารถประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้จากระดับ
ดัชนีมวลกายความยาวเส้นรอบเอว เป็นต้น16 มีงานวิจยั
พบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติร่วมกับ
มีดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกลุ่ม
เมแทบอลิ ก (metabolic syndrome) มากขึ้ น
โดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เนื่องจากคนกลุ่ม
นี้มักมีการดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นจากการที่มีไขมันมา
สะสมในร่างกายที่มากเกินไป17,18 ภาวะไขมันในเลือด
ผิ ดปกติ ส ามารถพบได้ ทั้ ง ผู ้ มี อ ายุ น้ อ ยและอายุ ม าก
โดยมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น พันธุกรรม
อายุ เพศ เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น
การเคลื่อนไหวร่างกาย การเลือกรับประทานอาหาร
เป็นต้น19 อาหารที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติจึงเป็นอาหารที่มีไขมันมาก ทั้งอาหาร
ทอดและวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นแหล่งของไขมันสูงตามธรรมชาติ
ตัวอย่างอาหารดังกล่าว เช่น เนื้อสัตว์ติดหนัง อาหารที่
ผ่านการทอดแบบท่วมน�้ำมันที่ก่อให้เกิดไขมันทรานส์
(transaturated fatty acid) เป็ น ต้ น 20 ในส่ ว น
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ของอั ต ราความชุ ก ของการเกิ ด ภาวะไขมั น ในเลื อ ด
ผิดปกติ และปริมาณไขมันในร่างกายเกินเกณฑ์ปกติ
ในปัจจุบันพบว่า ผู้ที่มีระดับไขมัน ประเภทคลอเรส
เตอรอลในเลือดสูงมีจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งน�ำไปสู่ภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
(stroke) จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกรายงานว่า
ภาวะคลอเรสเตอรอลสูงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
ของทุกประเทศทั่วโลกรวมกันประมาณ 2.6 ล้านคน
ต่อปี การเกิดภาวะไขมันชนิดคลอเรสเตอรอล ในเลือด
ผิดปกติที่น�ำไปสู่ภาวะอุดตันของหลอดเลือดเป็นเหตุ
ให้เกิดหัวใจขาดเลือดนี้สามารถพบอัตราส่วนที่สูงนี้
ทั้งในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว
จากรายงานในปีคริสต์ศกั ราช 2016 พบว่า อุบตั กิ ารณ์
ความชุกของการเกิดภาวะทีค่ ลอเรสเตอรอลเพิม่ สูงขึน้
ในวั ย ผู ้ ใ หญ่ นั้ น คิ ด เป็ น ประมาณร้ อ ยละ 39 ของ
ประชากรทั่วโลก (ประชากรชาย คิดเป็นร้อยละ 37
และประชากรหญิง คิดเป็นร้อยละ 40) เมื่อแยกตาม
ภู มิ ภ าค พบว่ า ในทวี ป ยุ โ รป มี อั ต ราส่ ว นของผู ้ ที่ มี
ระดับคลอเรสเตอรอลสูง ร้อยละ 54 ของประชากรทั้ง
เพศชายและเพศหญิง ในทวีปอเมริกามีอัตราส่วนอยู่
ที่ร้อยละ 48 ของประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง
ในทวี ป แอฟริ ก ามี อั ต ราส่ ว นอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 23 ของ
ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง และในทวีปเอเชีย
แถบเอเชียใต้นั้น มีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 29 ของ
ประชากรทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง อั ต ราส่ ว นของ
การเกิดภาวะคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ยังพบว่า
มีความสัมพันธ์กับระดับรายได้ของประเทศ พบว่า
ประเทศที่ มี ร ายได้ สู ง ยิ่ ง มี อั ต ราส่ ว นของประชากร
ที่ มี ภ าวะคลอเรสเตอรอลในเลื อ ดสู ง มากขึ้ น ด้ ว ย
โดยในรายงานพบว่ า ในกลุ ่ ม ประเทศที่ มี ร ายได้ สู ง
อัตราส่วนของประชากรทีเ่ กิดภาวะคลอเรสเตอรอลสูง
มีสูงถึงกว่าร้อยละ 5021 งานวิจัยอื่นในปีคริสต์ศักราช
2017 ภายใต้โครงการวิจัยชื่อว่า European Study
on Cardiovascular Risk Prevention and
Management in Usual Daily Practice (EURIKA)

ท�ำการศึกษาประชากรในยุโรปแบบตัดขวาง ผลที่ได้
พบว่าประชากรที่มีอายุมากกว่า 50 ปีมีจ�ำนวนผู้ที่มี
ภาวะไขมันผิดปกติคิดเป็นร้อยละ 20 โดยเป็นทั้งผู้ที่
มีภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงและไขมัน HDL ต�่ำกว่าเกณฑ์
นอกจากนี้ยังพบว่า ภาวะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ
การเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
และโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มประชากรที่ท�ำการ
ศึกษา และมากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะ
ไขมันผิดปกตินนั้ ไม่ได้รบั การรักษาทางการแพทย์ใดๆ22
ส่วนประเทศในทวีปเอเชีย เช่น จีน พบว่าในพืน้ ทีท่ เี่ ป็น
ชนบทพบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติของประชากร
ในอัตราส่วนที่สูง ทั้งระดับไตรกลีเซอไรด์ ไขมันชนิด
LDL และคลอเรสเตอรอล และพบระดับไขมันชนิด
HDL ที่ เ ป็ น ไขมั น ชนิ ด ที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ ร่ า งกายใน
ปริมาณที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ23 ส�ำหรับประเทศไทยนั้น
การศึกษาในอดีตมีการศึกษาในประชากรวัยสูงอายุ
ที่ มี ภ าวะไขมั น ในเลื อ ดผิ ด ปกติ เ ช่ น กั น โดยท� ำ การ
ศึกษาในต่างจังหวัดพบว่า เพศหญิงมีอัตราส่วนการ
เกิดภาวะดัชนีมวลกายเกิน ระดับไขมัน LDL และ
ระดั บคลอเรสเตอรอล สู ง มากกว่ า เพศชายอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ รวมไปถึงการพบอัตราส่วนที่มีการ
เกิดภาวะคลอเรสเตอรอลและไขมัน LDL เกินเกณฑ์
ปกติ ถึ ง ร้ อ ยละ 70 ของประชากร อั ตราส่ วนผู ้ ที่มี
ไขมัน HDL ต�่ำกว่าเกณฑ์มีเกินร้อยละร้อยละ 25 ของ
ประชากร แสดงถึงการเกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ในผู้สูงอายุของไทย ในขณะที่วัยผู้ใหญ่พบอัตราส่วน
ของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในประเทศไทย
ได้แก่ ผู้ที่มีระดับไขมัน LDL สูงกว่าเกณฑ์มีอัตราส่วน
สูงถึงร้อยละ 30 ผู้ที่มีระดับไขมัน HDL ต�่ำกว่าเกณฑ์
มีอัตราส่วนร้อยละ 47 และผู้ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์
สูงกว่าเกณฑ์มีอัตราส่วนร้อยละ 39 ของประชากร
ไทยในวัยผู้ใหญ่ เมื่อแยกตามภูมิภาคพบว่า ประชากร
ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีอัตราส่วนผู้ที่
มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติสูงกว่าภาคอื่นๆ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ24 และข้อมูลจาการส�ำรวจสุขภาพ
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แห่ ง ชาติ ล ่ า สุ ด ที่ เ ผยแพร่ ในปี ค ริ ส ต์ ศั ก ราช 2019
ยังพบว่าประชากรไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความชุก
ของภาวะไขมันผิดปกติอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 88 โดยพบ
ปัจจัยเสี่ยงได้แก่เพศหญิงมีความเสี่ยงมากกว่าเพศชาย
1.47 เท่า รวมไปถึงประวัติการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ
ก่อนหน้า เช่น โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น ที่พบว่า มีความ
สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อภาวะไขมันผิดปกติ25 เกณฑ์ใน
การวัดระดับไขมันในเลือดตามค�ำแนะน�ำของ American

Association of Clinical Endocrinologists ก�ำหนด
ระดับคลอเรสเตอรอล (Total cholesterol; TC) ไม่
เกิน 200 mg/dL ระดับไขมัน HDL ไม่ควรต�่ำกว่า
60 mg/dL ระดับไขมัน LDL ไม่เกิน 100 mg/dL
และระดับไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride; TG) ไม่เกิน
150 mg/dL ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยระดับไขมันชนิดต่างๆ ในเลือด (หน่วย mg/dL)
ชนิดไขมัน
คลอเรสเตอรอลรวม
ไลโพโปรตีนความหนาแน่นสูง (HDL)

ปกติ
<200
≥60

ไลโพโปรตีนความหนาแน่นต�่ำ (LDL)

<100

เสี่ยง
200-239
40-59 (ชาย)
50-50 (หญิง)
130-159

ไตรกลีเซอไรด์

<150

150-199

ผิดปกติ
≥240
<40 (ชาย)
<50 (หญิง)
160-189 สูง
≥190 สูงมาก
200-499 สูง
≥500 สูงมาก

หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก National Heart Lung and Blood Institute (NIH) (Available on: https://www.
nhlbi.nih.gov/health-topics/high-blood-cholesterol) Accessed November 13, 2020
แนวทางการให้โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์สำ� หรับผูท้ ี่
มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
หลั ก การให้ โ ภชนบ� ำ บั ด ทางการแพทย์
และค�ำแนะน�ำด้านโภชนาการส�ำหรับผู้ที่มีไขมันใน
เลื อ ดผิ ด ปกติ คื อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการ
ใช้ชีวิต ทั้งอาหารที่รับประทานและการเคลื่อนไหว
ร่างกาย โดยต้องอาศัยทักษะการให้ค�ำปรึกษาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักก�ำหนดอาหารวิชาชีพ
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหาร และการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก TLC diet นั้ น เป็ น หลั ก การ
หนึ่ ง ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ล โดยมี ห ลั ก การ
อยู่ 3 ส่วน คือ 1) หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง โดย
ให้ ไ ด้ รั บ พลั ง งานจากไขมั น อิ่ ม ตั ว ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 7
ของพลังงานที่รับประทานทั้งวัน รับประทานไขมัน
ทรานส์ ใ ห้ น ้ อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะน้ อ ยได้ รั บ ประทาน
คลอเรสเตอรอลไม่เกินวันละ 200 มิลลิกรัม และเพิ่ม
อาหารทีเ่ ป็นแหล่งของสารพฤกษเคมี ประเภทสตานอล

(plant stanol) และสเตอรอล (Plant sterol) ซึ่งทั้ง
2 ชนิด มีมากในอาหารจ�ำพวกผักและผลไม้ชนิดต่างๆ
รวมถึงอาหารทีเ่ ป็นแหล่งของใยอาหาร (dietary fiber)
ซึ่งมีอยู่มากในอาหารประเภทผัก และผลไม้ทุกชนิด
2) เพิม่ การเคลือ่ นไหวร่างกายและการออกก�ำลังกายให้
มากขึ้น โดยปรับตามพฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
การใช้จกั รยานหรือการเดินแทนการใช้รถจักรยานยนต์
การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ เป็นต้น และ
3) ตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำและดูแลน�้ำหนักตัวไม่ให้
เกินดัชนีมวลกายปกติ ส่วนหลักการก�ำหนดอาหาร
ของ TLC diet คื อ ก� ำ หนดให้ ไ ด้ รั บ พลั ง งานจาก
คาร์โบไฮเดรตควรอยูท่ รี่ อ้ ยละ 50-60 จากของพลังงาน
ที่ได้จากอาหารทั้งวัน และควรเลือกรับประทาน ข้าว
แป้งที่ไม่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท
เป็นต้น พลังงานของโปรตีนควรอยู่ที่ร้อยละ 15-25
ของพลั ง งานที่ ไ ด้ จ ากอาหารทั้ ง วั น โดยควรเลื อ ก
แหล่งอาหารโปรตีนไขมันต�่ำ เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่
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เนื้อหมูที่ไม่ติดหนัง เป็นต้น โดยในมื้ออาหารหมวด
เนื้อสัตว์นั้นแนะน�ำให้รับประทานเนื้อปลาอย่างน้อย
สั ป ดาห์ ล ะ 1 มื้ อ และพลั ง งานรวมจากไขมั น ควร
อยู ่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 25-35 ของพลั ง งานที่ ไ ด้ จ าก
อาหารทั้ ง วั น โดยในจ� ำ นวนนี้ ก� ำ หนดให้ พ ลั ง งาน
จากไขมันอิ่มตัวไม่เกิน ร้อยละ 7 ของพลังงานที่ได้
จากอาหารทั้ ง วั น ส่ ว นไขมั น ทรานส์ ไ ม่ แ นะน� ำ ให้
ได้ รั บ เลยหรื อ รั บ ประทานให้ น ้ อ ยที่ สุ ด ก� ำ หนดให้
รับประทานคลอเรสเตอรอลไม่เกินวันละ 200 มิลลิกรัม

สารอาหารอื่นๆ ได้แก่ โซเดียมก�ำหนดให้ได้รับไม่เกิน
วันละ 2,300 มิลลิกรัม รับประทานใยอาหารให้ได้
วันละ 20-30 กรัม ในจ�ำนวนนี้ก�ำหนดให้รับประทาน
ใยอาหารที่ละลายในน�้ำ วันละ 5-10 กรัม สุดท้าย
คื อ การรั บ ประทานอาหารที่ เ ป็ น แหล่ ง ของ plan
stanol และ plant sterol วันละ 2 กรัม ซึ่งจัดเป็น
สารพฤกษเคมี (phytochemical) ที่พบในผักและ
ผลไม้ทุกชนิด26 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 หลักการก�ำหนดพลังงานและสารอาหารในแต่ละวันตามหลัก TLC diet
ส่วนประกอบ
ไขมันรวม
ไขมันอิ่มตัว
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว
ไขมันทรานส์
คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน
ใยอาหาร
คลอเรสเตอรอล
โซเดียม
อาหารอื่นๆ ที่แนะน�ำ
แพลนสตานอลและสเตอรอล
ใยอาหารที่ละลายในน�้ำ
ปลา

แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและการด�ำเนินชีวิตตามหลัก TLC diet
25-35% ของพลังงานจากอาหารทั้งหมด
<7% ของพลังงานจากอาหารทั้งหมด
> 10% ของพลังงานจากอาหารทั้งหมด
> 20% ของพลังงานจากอาหารทั้งหมด
รับประทานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้
50-60% ของพลังงานจากอาหารทั้งหมด
15-25% ของพลังงานจากอาหารทั้งหมด
20-30 กรัมต่อวัน
<200 มิลลิกรัมต่อวัน
<2,300 มิลลิกรัมต่อวัน

ไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid)
ไขมันอิ่มตัวมีลักษณะโครงสร้างทางเคมี คือ
การเชื่ อ มคาร์บอนด้วยพันธะเดียวทั้งหมดโดยไม่ มี
พันธะคูอ่ ยูใ่ นโครงสร้างทางเคมีเลย ตัวอย่างของอาหาร
ที่เป็นแหล่งของไขมันอิ่มตัวมักเป็นสัตว์ที่อาศัยบนบก
เช่น เนื้อหมู เนื้อแกะ เนื้อไก่ เนื้อวัว รวมถึงไขมันจาก
นม เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจสามารถพบพืชที่เป็น
แหล่งของไขมันอิ่มตัวได้เช่นกัน โดยพืชที่มักพบไขมัน
อิ่มตัวในปริมาณมาก ได้แก่ มะพร้าว และปาล์ม27 จาก
งานวิจัยก่อนหน้าพบว่าการรับประทานอาหารที่เป็น

> 2 กรัมต่อวัน
5-10 กรัมต่อวัน
อาทิตย์ละ 1 มื้อเป็นอย่างน้อย

แหล่งของไขมันอิ่มตัวที่มากเป็นเวลานานส่งผลให้เพิ่ม
ระดับไขมัน LDL ในร่างกาย28 ดังนั้นการลดการรับ
ประทานอาหารที่เป็นแหล่งของไขมันอิ่มตัวจึงช่วยลด
การเพิ่มไขมัน LDL และลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อ
นอื่นๆ ที่ตามมาได้
ไขมันทรานส์ (Transaturated fatty acid)
ไขมั น ทรานส์ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าที่ เ รี ย กว่ า
hydrogenation เกิดขึ้นในขณะที่น�ำอาหารไปทอดใน
น�้ำมันที่เป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวด้วยความร้อนสูง
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ท�ำให้ไขมันไม่อมิ่ ตัวทีม่ พี นั ธะคูอ่ ยูใ่ นโครงสร้างทางเคมี
ได้รบั ไฮโดรเจนเข้าไปเพิม่ ในโครงสร้างทางเคมี พันธะคู่
ที่มีอยู่จับกับไฮโดรเจนแทนจึงเหลือแต่พันธะเดี่ยว
จึงแปลงสภาพกลายเป็นไขมันอิ่มตัวในที่สุด ซึ่งพบว่า
การได้รับไขมันชนิดนี้นานๆ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และโรคแทรกซ้ อ นต่ า งๆ 29 ดั ง นั้ น จึ ง มี ค� ำ แนะน� ำ
ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านการทอดท่วมน�้ำมัน เช่น
ไก่ทอด มันฝรั่งทอด เป็นต้น เนื่องจากเป็นแหล่งของ
ไขมันทรานส์30
ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid)
ไขมันไม่อิ่มตัว คือ ไขมันที่มีพันธะคู่ที่จับกัน
ระหว่างธาตุคาร์บอนอยู่ในโครงสร้างทางเคมี อาจมี
มากกว่า 1 ต�ำแหน่งขึน้ ไปก็ได้ โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
คือ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรือ monounsaturated
fatty acid (MUFA) คือ ไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่
ต�ำแหน่งเดียวในโครงสร้างทางเคมี ตัวอย่างของไขมัน
MUFA มักพบได้พืช เช่น น�้ำมันมะกอก น�้ำมันคาโนลา
เป็นต้น อีกประเภท คือ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน หรือ
polyunsaturated fatty acid (PUFA) คือ ไขมันไม่
อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโครงสร้างทางเคมี 2 ต�ำแหน่ง
ขึ้นไป ที่พูดถึงกันมาก เช่น ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่
มีพันธะคู่ต�ำแหน่งแรกที่คาร์บอนต�ำแหน่งที่ 6 ของ
โครงสร้าง เรียกว่า โอเมก้า 6 พบได้ในอาหาร ได้แก่
น�้ำมันดอกทานตะวัน น�้ำมันมะกอก อะโวคาโด และ
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่พันธะคู่ ต�ำแหน่งแรก เริ่มจาก
คาร์บอนตัวที่ 3 เรียกว่า โอเมก้า 3 มักพบในเนื้อปลา
และสัตว์ทะเลน�้ำลึก เช่น ปลาแซลมอน ปลาเทราต์
เป็นต้น
จากข้อมูลไขมันชนิดต่างๆ อาหารตามหลัก
TLC diet คื อ การก� ำ หนดให้ ไ ด้ รั บ ไขมั น อิ่ ม ตั ว ไม่
ให้มากเกินไปและส่งเสริมให้ได้รับไขมันไม่อิ่มตัวใน
ปริมาณที่เหมาะสม จากงานวิจัยก่อนหน้าที่ท�ำในกลุ่ม
อาสาสมัครวัยกลางคนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
พบว่า การรับประทานอาหารตามหลัก TLC diet ช่วย

ให้อาสาสมัครมีระดับไขมัน LDL ในร่างกายที่ลดลง31
การศึกษาก่อนหน้าเกี่ยวกับการใช้การออกก�ำลังกาย
ควบคู่ไปกับการให้ TLC diet ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยให้ออกก�ำลังกาย
แบบปกติเป็นเวลา 30 นาที ทุกวัน ซึ่งพบว่า ผลที่ได้
คือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจสามารถลดระดับไขมัน
LDL ลงได้ในระดับทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ รวมไปถึงไม่ได้ทำ� ให้
ระดับไขมัน HDL ในหลอดเลือดลดลงแต่อย่างใด32
การวิจยั อืน่ ได้แก่การใช้ TLC diet ในการให้โภชนบ�ำบัด
ทางการแพทย์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติ พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีมีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์และไขมัน LDL ลด
ลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งที่ ก ่ อ นได้ รั บ
โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์33 จากข้อมูลและตัวอย่าง
การวิจัยก่อนหน้าเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ นั้น TLC diet ถือเป็นหลัก
การให้โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่มีประสิทธิภาพ
องค์ความรูเ้ รือ่ งอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเบื้องต้น
ทฤษฎีทางแพทย์แผนไทย มีหลักการวินิจฉัย
โรคตามสิ่งที่เรียกว่า สมุฏฐาน หมายถึงสาเหตุของ
การเกิดโรค โดยแต่ละสมุฏฐานมีความแตกต่างกัน
ออกไป ได้แก่ ธาตุสมุฏฐานเป็นการวินจิ ฉัยโรคตามธาตุ
ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบทางกายภาพและสรีรวิทยา
ของมนุษย์ อายุสมุฏฐานเป็นการวินิจฉัยโรคตามช่วง
อายุ ข องแต่ ล ะคน ซึ่ ง ในแต่ ล ะช่ วงอายุ ก็ จะมี ค วาม
เจ็บป่วยด้วยโรคที่แตกต่างกันออกไป ฤดูสมุฏฐาน
เป็นการวินิจฉัยโรคจากช่วงฤดูกาลนั้นๆ ซึ่งกล่าวว่า
สภาพอากาศในแต่ ล ะฤดู ก าลมี ผ ลท� ำ ให้ เ กิ ด ความ
เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคต่ า งๆ แตกต่ า งกั น กาลสมุ ฏ ฐาน
เป็ น การวิ นิ จ ฉั ย โรคจากช่ ว งเวลาในวั น นั้ น ๆ โดย
กล่าวว่า ช่วงกลางวันและกลางคืนมีผลต่อการเจ็บป่วย

145
BJM Vol.8 No.2 July - December 2021
ของโรคต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันในส่วนของธาตุสมุฏฐานนัน้
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกล่าวไว้ว่า ในร่างกายของ
มนุษย์ประกอบด้วยธาตุหลักๆ 4 ธาตุ ได้แก่ ปถวีธาตุ
(ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุน�้ำ) วาโยธาตุ (ธาตุลม) และ
เตโชธาตุ (ธาตุไฟ)34 ในแต่ละธาตุห ลักก็มีธาตุย ่ อย
แบ่งออกเป็นอีกหลายธาตุ ท�ำหน้าที่ในการเป็นองค์
ประกอบภายในร่างกาย ได้แก่ ของเหลว กล้ามเนื้อ
อวัยวะภายในต่างๆ รวมไปถึงหน้าที่ทางสรีรวิทยา
ได้แก่ การหมุนเวียนและสูบฉีดของเลือด การย่อย
อาหาร เป็นต้น โดยในผู้ที่มีสุขภาพดีการท�ำงานของ
ธาตุ ต ่ า งๆ ในร่ า งกายจะมี ค วามสมดุ ล กั น แต่ ห าก
เกิ ด ความผิ ด ปกติ และความไม่ ส มดุ ล ของธาตุ ใ ด
ธาตุหนึ่งในร่างกาย เช่น เกิดการก�ำเริบ หย่อนหรือ
พิการ จะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามหน้าที่
ของธาตุนั้นๆ ได้35 นอกจากนี้ แนวคิดของผู้ปฏิบัติ
งานด้านการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันยังมีการกล่าว
ถึงการที่แต่ละบุคคลนั้น มีธาตุหลักเป็นของตนเอง
เรียกว่า ธาตุเจ้าเรือน โดยธาตุเจ้าเรือนของแต่ละ
คนนั้น สามารถจ�ำแนกได้หลายวิธี ได้แก่ ก�ำหนดจาก
ช่วงเดือนเกิด (ธาตุ 4) และก�ำหนดจากบุคลิกลักษณะ
ภายนอก (ตรีธาตุ) โดยเชื่อว่า คนที่มีธาตุเจ้าเรือนนั้นๆ
มักมีอาการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามแต่
ธาตุเจ้าเรือนของตัวเอง ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้อง
ดูแลสุขภาพของตนเพื่อให้ธาตุเจ้าเรือนหลักและธาตุ
ต่างๆ ภายในร่างกายมีความสมดุลอยู่เสมอ ปัจจุบัน
ในประเทศไทยนั้น มีการเรียนการสอนศาสตร์ทาง
ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพด้ ว ยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย ได้มีการจ�ำแนกธาตุสมุฏฐานทั้ง
แบบธาตุ 4 คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ และวิธีการจ�ำแนกธาตุ
สมุฏฐานอีกแบบเรียกว่าตรีธาตุ ได้แก่ ปิตตะ (ธาตุไฟ)
วาตะ (ธาตุลม) และเสมหะ (ธาตุนำ�้ ) ซึง่ ได้มกี ารระบุถงึ
อาหารที่ ค วรกิ น และไม่ ค วรกิ น ของธาตุ ต ่ า งๆ 36
รวมไปถึงมีการจ�ำแนกธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคล

ตามธาตุสมุฏฐานทั้ง 3 นี้ โดยการใช้แบบสอบถาม
ที่ วั ด บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะภายนอกของแต่ ล ะบุ ค คล เพื่ อ
เป็นการทดสอบว่า บุคลิกลักษณะภายนอกของผู้ตอบ
ค�ำถามนั้นตรงกับธาตุเจ้าเรือนธาตุใด เป็นการจ�ำแนก
ธาตุ เ จ้ า เรื อ นของบุ ค คลนั้ น ๆ ซึ่ ง จากการทบทวน
วรรณกรรมในฐานข้อมูลด้านการวิจยั พบว่า การจ�ำแนก
ธาตุแบบตรีธาตุนนั้ เป็นทีน่ ยิ มใช้ในกระบวนการศึกษา
วิจัยมากกว่าแบบธาตุ 4 เนื่องจากมีรายละเอียดและ
เนื้อหาที่กระชับมากกว่า ตัวอย่างการจ�ำแนกลักษณะ
ธาตุเจ้าเรือน ตามตรีธาตุ ได้แก่ ธาตุปิตตะ (ธาตุไฟ)
มีลักษณะรูปร่างสมส่วน ผิวขาวเหลือง พูดชัด เสียงดัง
หิวบ่อยกินจุ ขี้หงุดหงิด โกรธง่ายหายเร็ว ผมหงอก
ก่อนวัย ปัญหาทางสุขภาพทีม่ กั พบเช่น ท้องเสียท้องผูก
แผลร้อนในภายในปาก ผืน่ คัน กรดไหลย้อน เกิดสิวบน
ในหน้า เป็นต้น ธาตุวาตะ (ธาตุลม) มีลักษณะร่างกาย
ผอม ผิวแห้ง ผมบาง พูดเยอะ อารมณ์แปรปรวน
ขี้ ก ลั ว วิ ต กกั ง วล อยากรู ้ อ ยากเห็ น นอนหลั บยาก
เป็ น ต้ น ปั ญ หาทางสุ ข ภาพที่ มั ก พบจึ ง มั ก เกี่ ย วกั บ
ลม เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก ปวดตามร่างกาย
ปวดศีรษะวิงเวียน เป็นต้น และธาตุเสมหะ (ธาตุน�้ำ)
มีลกั ษณะรูปร่วงอวบ ผิวขาว ตาโต พูดช้า เสียงไพเราะ
เคลื่อนไหวช้า ผมละเอียดสวย ผมดกด�ำ ชอบนอน
ใจเย็น ปัญหาทางสุขภาพที่มักพบ เช่น ตัวบวม ไอมี
เสมหะ น�้ำมูกไหล ท้องเสีย น�้ำเหลืองเสียได้มากกว่า
ธาตุอื่น เป็นต้น10, 37 อาหารส�ำหรับธาตุเจ้าเรือนใน
แต่ละธาตุมีคำ� แนะน�ำดังนี้ ผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนปิตตะ มี
ค�ำแนะน�ำว่า ควรรับประทานอาหารที่มีรสจืดและไม่
จัดจ้าน เช่น แกงจืด ซุปใส เป็นต้น โดยตัวอย่างผักทีจ่ ดั
อยู่ในผักรสจืด ที่จะช่วยบ�ำรุงธาตุเจ้าเรือนปิตตะ เช่น
ฟัก แฟง แตงกวา เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็น
ธาตุวาตะ ค�ำแนะน�ำในการรับประทานอาหาร ได้แก่
อาหารทีม่ รี สเผ็ดร้อน จัดจ้าน ตัวอย่างเมนูเช่น แกงเผ็ด
หรือเมนูอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบ ตัวอย่างของ
ผักพืน้ บ้านทีจ่ ดั อยูใ่ นอาหารตามธาตุเจ้าเรือนวาตะ เช่น
ขิง ข่า พริกไทย เป็นต้น และผูท้ ม่ี ธี าตุเจ้าเรือนเป็นธาตุ
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เสมหะ ค�ำแนะน�ำในการรับประทานอาหารตามธาตุ
เจ้าเรือน คือ เลือกรับประทานอาหารที่มีรสขม และ
รสเปรี้ยว ตัวอย่างเมนูอาหารในธาตุเจ้าเรือนนี้ได้แก่
ย�ำชนิดต่างๆ แกงมะระ ย�ำสะเดา เป็นต้น ผักพืน้ บ้านที่
จัดอยูใ่ นอาหารส�ำหรับธาตุเจ้าเรือนเสมหะ เช่น มะนาว
มะระ สะเดา เป็นต้น38,39
สารพฤกษเคมี ใ นพื ช ผั ก ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของ
อาหารตามธาตุต่างๆ และกลไกที่มีต่อสุขภาพ
ส� ำ หรั บ หลั ก การและเหตุ ผ ลในการแนะน� ำ
ส่วนประกอบและรสชาติของอาหารในแต่ละธาตุเจ้า
เรือนนั้น อาจไม่สามารถอธิบายให้เป็นไปตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากทฤษฎีในคัมภีร์แพทย์
แผนไทยนั้นมีข้อจ�ำกัดที่เนื้อหาเป็นทฤษฎีโบราณที่
ยากต่อการอธิบายและศึกษากลไก (pathway) ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเพียงแต่การเขียนบันทึก
เอาไว้ตามความเชื่อและประสบการณ์ในการรักษา
ตามความเชีย่ วชาญของแพทย์แผนไทยในอดีต อย่างไร
ก็ตามมีการศึกษาที่แสดงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพจาก
การรับประทานผักและเครื่องเทศชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ส่วนประกอบของอาหารธาตุเจ้าเรือน เนื่องจากเป็น
แหล่งของใยอาหาร มีประโยชน์ต่อการขับถ่ายและ
ชะลอความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อีกทัง้
ผักและผลไม้เป็นอาหารทีใ่ ห้พลังงานต�ำ่ เหมาะส�ำหรับ
ผู ้ ที่ ต ้ อ งการควบคุ ม น�้ ำ หนั ก ตั ว ป้ อ งกั น ภาวะอ้ ว น
ลงพุงที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนจาก

ภาวะ Metabolic syndrome ได้ และในผักผลไม้
มีสารจากธรรมชาติต่างๆ ที่มีคุณสมบัติในการต้าน
อนุมูลอิสระ ซึ่งพบว่า การรับประทานผักชนิดต่างๆ
เหล่านีม้ สี ว่ นช่วยลดการถูกการท�ำลายของเซลล์ภายใน
ร่างกายจากอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดมะเร็งประเภทต่างๆ ลดระดับไขมันในเลือดที่เป็น
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมไปถึง
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประเภท
อื่นๆ ในอนาคต40 ตัวอย่างกลไกของสารพฤกษเคมี
จากธรรมชาติที่มีการยืนยันประโยชน์ต่อสุขภาพใน
อาหารตามธาตุเจ้าเรือนปิตตะ เช่น แตงกวา ซึง่ มีรสจืด
พบว่าประกอบไปด้วยสารพฤกษเคมีหลายชนิด ได้แก่
แทนนิน (tannin) ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) เป็นต้น41
โดยงานวิ จั ย ก่ อ นหน้ า พบกลไกของฟลาโวนอยด์ ที่
อาจมี ป ระโยชน์ ต ่ อ การยั บ ยั้ ง การเสื่ อ มสลายของ
ไขมันในร่างกายที่ส่งผลต่อการป้องกันการถูกท�ำลาย
ของเซลล์ เนื่องจากพบว่า ฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติ
ช่ ว ยก� ำ จั ด reactive oxygen species (ROS)
ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งภายในร่างกาย โดยปกติ
reactive oxygen species เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของลิปิด (lipid peroxidation)
เป็ น กระบวนการเสื่ อ มสภาพของไขมั น อย่ า งหนึ่ ง
ในร่างกาย ที่เกิดจากการที่อนุมูลอิสระท�ำปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นกับไขมัน ที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ โดยอนุมูล
อิ ส ระขโมยอิ เ ล็ ค ตรอนของไขมั น ของเยื่ อ หุ ้ ม เซลล์
ท�ำให้เซลล์สูญเสียความสมดุล และน�ำไปสู่ภาวะการ
ถูกท�ำลายของเซลล์ (cell damage) (รูปที่ 1)42
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รูปที่ 1 แสดงกลไกของฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีชนิดหนึ่งที่พบได้ในแตงกวาที่จัดเป็น
ส่วนประกอบของอาหารที่แนะน�ำส�ำหรับธาตุเจ้าเรือนปิตตะที่มีต่อกลไกยับยั้งการถูกท�ำลายของเซลล์
จากปฏิกิริยา lipid peroxidation (ดัดแปลงจาก Pizzimenti และคณะ 2010)42
ตัวอย่างกลไกของสารพฤกษเคมีจากธรรมชาติ
ของอาหารตามธาตุ เ จ้ า เรื อ นวาตะ เช่ น สารแคป
ไซซิน (capsaicin) เป็นที่ทราบดีว่าพบมากในพริก
และเครื่องเทศชนิดต่างๆ ที่ให้รสชาติเผ็ดร้อน โดย
งานวิจัยก่อนหน้าพบว่าแคปไซซินมีคุณสมบัติที่ช่วย
ส่งเสริมการท�ำงานของหัวใจและช่วยย่อยสลายไข
มัน โดยไปกระตุ้น transient receptor potential
vanilloid 1 (TRPV1) ซึ่งเป็น ion channel ที่มี
บทบาทในการควบคุมการเผาผลาญไขมันและน�้ำตาล
กลูโคส รวมถึงส่งเสริมการท�ำงานของระบบหลอดเลือด
โดย 1) ช่วยส่งเสริมการย่อยสลายไขมัน (lipolysis)
ด้ ว ยการไปกระตุ ้ น peroxisome proliferatoractivated receptor delta (PPARδ) 2) กระตุ้นการ
ขยายของหลอดเลือดด้วยการเพิ่มการแสดงออกของ
endothelial nitric oxide synthase 3 (eNOS) 3) มี

ส่วนในการเพิม่ ระดับ (upregulation) ของอินซูลนิ จาก
การไปกระตุ้น protein kinase cAMP-dependent
(PKA) 4) ยับยั้งการก่อตัวของ foam cell โดยการ
ควบคุมระดับ ATP-binding cassette A1 (ABCA1)
และ low-density lipoprotein receptor-related
protein 1 (LRP1) และ 5) ลดการเกิดกระบวนการ
สร้างเซลล์ไขมัน (adipogenesis) โดยการกระตุ้น
peroxisome proliferator-activated receptor
(PPARγ) 43 (รู ป ที่ 2) ดั ง นั้ น อาหารตามธาตุ เ จ้ า
เรือนวาตะที่แนะน�ำให้รับประทานรสเผ็ดร้อนที่มัก
มีส่วนประกอบของแคปไซซินอยู่จึงมีคุณสมบัติช่วย
ลดไขมันสะสมในตับ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
atherosclerosis โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โรคอ้วน และอาจมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อ
โรคที่เกี่ยวกับ cardiometabolic diseases
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รูปที่ 2 แสดงกลไกของสารแคปไซซินที่พบมากในพริกซึ่งจัดเป็นส่วนประกอบของอาหารที่แนะน�ำส�ำหรับผู้ที่มี
ธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุลมตามหลักการแพทย์แผนไทยต่อการเพิ่มการสลายไขมันที่อาจลดความเสี่ยงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ (ดัดแปลงจาก Sun และคณะ 2016)43
และตั ว อย่ า งของอาหารตามธาตุ เ จ้ า เรื อ น
เสมหะ (ธาตุน�้ำ) ได้แก่ มะระ ซึ่งพบว่าเป็นแหล่ง
ที่ ดี ข องสารพฤกษเคมี ช นิ ด หนึ่ ง ได้ แ ก่ ส ารประกอบ
โพลีฟีนอล (polyphenols compounds)44 ซึ่งพบว่า
มีกลไกที่อาจเป็นประโยชน์ต่อไขมันในร่างกาย และ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตับคั่งไขมัน ที่ไม่ได้เกิด
จากการดื่มแอลกอฮอล์ หรือ non-alcoholic fatty
liver disease (NAFLD) ซึ่ ง หมายถึ ง ภาวะที่ มี
ไขมันสะสมในตับมากกว่าร้อยละ 5 โดยเซลล์ตับชนิด
HepG2 hepatocyte ก่อให้เกิดภาวะ steatosis และ
มีการกระตุ้นการแสดงออกของ mRNA ของเอนไซม์
ที่มีบทบาทก่อให้เกิดกระบวนการ lipogenesis และ

fatty acid oxidation ท�ำให้รบกวนหน้าที่การท�ำงาน
ของระบบเผาผลาญภายใน mitochondria เกิดภาวะ
mitochondria dysfunction น�ำไปสู่การลดลงของ
mitochondrial membrane potential (MMP) และ
galactose-supported ATP production ซึ่งสาร
โพลีฟีนอลมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งผลของ fatty acid
oxidation และ PPARγ รวมถึงยับยั้งการแสดงออก
ของ CPT1A1 นอกจากนี้โพลีฟีนอลยังช่วยเพิ่ม SIRT1
enzyme activity และ p-AMPK protein ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ mitochondria biogenesis ที่มีส่วน
เพิ่ม fatty acid β-oxidation และยับยั้งการเกิด
mitochondria dysfunction (รูปที่ 3)45
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รูปที่ 3 แสดงกลไกของโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่สามารถพบได้ในมะระซึ่งเป็นอาหารที่แนะน�ำส�ำหรับ
ธาตุเจ้าเรือนเสมหะที่อาจมีส่วนยับยั้งผลจากภาวะ steatosis ในผู้ป่วย NAFLD (ดัดแปลงจาก Rafiei
และคณะ 2019)45
ตั ว อย่ า งกลไกลของสารอาหารบางชนิ ด
ในตั ว อย่ า งผั ก ที่ ย กมาเป็ น เพี ย งตั ว อย่ า งหนึ่ ง ของ
สารพฤกษเคมี ที่ พ บในอาหารที่ เ ป็ น ค� ำ แนะน� ำ
ของอาหารตามธาตุ เ จ้ า เรื อ นทั้ ง สาม แต่ ยั ง มี ผั ก
ผลไม้ ช นิ ด อื่ นๆ ที่แนะน�ำส�ำหรับธาตุเ จ้าเรื อ นตาม
ศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนไทย ซึ่ ง พื ช ผั ก อื่ น ๆ ตามค� ำ
แนะน� ำ ของธาตุ เ จ้ า เรื อ น ทั้ ง 3 พบว่ า มี ง านวิ จั ย
รองรับถึงประโยชน์ของสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ และล้วนแล้วแต่เป็นผักพื้นบ้านของไทย
ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การส่งเสริม
ให้รับประทานผักและผลไม้ต่างๆ เหล่านี้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม องค์ความรูแ้ ละงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ เ กี่ ย วกั บ อาหารตามธาตุ เ จ้ า
เรือนในปัจจุบันยังมีอยู่อย่างจ�ำกัด โดยเฉพาะการ
วิจัยในระดับคลินิก จึงควรมีการออกแบบงานวิจัย
โดยบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ด้านอาหารและโภชนาการปัจจุบันเพื่อให้แนวทางการ
ใช้อาหารธาตุเจ้าเรือน มีบทบาทในการดูแลสุขภาพ
ของประชากรไทยมากขึ้ น ซึ่ ง องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ าก
งานวิจัยเกี่ยวกับอาหารธาตุเจ้าเรือน ที่มีในปัจจุบัน
จากการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ข องการ
รับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนนั้น มีการศึกษา
ในกลุ ่ ม ประชากรในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครที่
พบว่ า กลุ ่ ม ผู ้ ที่ มี พ ฤติ ก รรมการรั บ ประทาน
อาหาร ตามธาตุ เ จ้ า เรื อ นของตนเองเป็ น ประจ� ำ
อย่ า งสม�่ ำ เสมอ มี ป ระวั ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยน้ อ ยกว่ า
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับประทานอาหารตามธาตุเจ้า
เรื อ นของตนเองอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ 46 รวม
ไปถึ ง งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องลั ก ษณะ
ตรี ธ าตุ ข องประชากรในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ที่ มี ผ ลต่ อ
ความเสี่ ย งการเกิ ด โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 37 และ
งานวิ จั ย ที่ มี ก ารบู ร ณาการองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
อาหารธาตุเจ้าเรือน ร่วมกับวิทยาศาสตร์การอาหาร
โดยการพั ฒ นาต� ำ รั บ อาหารตามธาตุ เ จ้ า เรื อ น
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ลดโซเดียมในแต่ละตรีธาตุ (ปิตตะ วาตะ เสมหะ)
ธาตุ เ จ้ า เรื อ นละ 3 เมนู ใช้ ท ดสอบความพึ ง พอใจ
ทางประสาทสัมผัส เปรียบเทียบกับสูตรต้นต�ำรับของ
เมนูอาหารนั้นๆ เพื่อให้ได้ต�ำรับอาหารตามธาตุเจ้า
เรือนที่มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูงมากขึ้น ผลที่ได้พบว่า อาสาสมัครในธาตุเจ้า
เรือนทั้ง 3 ธาตุให้การยอมรับต่อต�ำรับอาหารตามธาตุ
เจ้าเรือนสูตรลดโซเดียมของตนเอง47 นอกจากนี้ มีงาน
วิจยั ในปัจจุบนั ทีเ่ ป็นการวิจยั น�ำร่องทีท่ ำ� การทดลองเชิง
คลินกิ ทีม่ กี ารบูรณาการอาหารตามหลักแพทย์แผนไทย
ร่วมกับการให้โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์ในผู้ที่มีภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติ พบว่าอาสาสมัครที่ได้รับโภชน
บ�ำบัดทางการแพทย์รว่ มกับการรับประทานอาหารตาม
ธาตุเจ้าเรือนของตนเองนัน้ มีระดับไขมัน LDL ลดลงได้
ดีกว่ากลุม่ อาสาสมัครทีไ่ ด้รบั โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์
เพียงอย่างเดียวในทุกกลุม่ ธาตุเจ้าเรือน48 อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยดังกล่าวยังท�ำในกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กและ
ระยะเวลาท�ำการวิจยั 3 เดือน จึงควรมีการขยายขนาด
อาสาสมัคร และระยะเวลาในด�ำเนินการวิจัย เพื่อ
ติดตามผลเพิ่มเติมในอนาคต
แนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ด้านอาหารตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและโภชนบ�ำบัดทางการ
แพทย์ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น พบว่ า ทฤษฎี
การแพทย์แผนไทยบางทฤษฎี โดยเฉพาะทฤษฎีด้าน
เวชกรรมแผนไทยในเรื่ อ งธาตุ ส มุ ฏ ฐานต่ า งๆ ยั ง มี
ข้อจ�ำกัด คือ การที่ไม่สามารถอธิบายกลไกการเกิด
โรคตามหลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จึ ง เป็ น ความท้ า ทาย
ของการวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ต ามหลั ก การ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการน� ำ ศาสตร์ ด ้ า นการแพทย์
แผนไทยที่เป็นรูปแบบของความเชื่อ มาบูรณาการร่วม
กับองค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ปจั จุบนั ดังตัวอย่าง
การแพทย์พื้นบ้านในต่างประเทศ เช่น การศึกษา
ทางการแพทย์แผนจีน พบถึงการออกก�ำลังกายแบบ

ไทเก๊ก (Tai Chi) ควบคู่ไปกับการให้โภชนศึกษาใน
เรื่องการเลือกรับประทานอาหารส�ำหรับดูแลผู้หญิง
ในวั ย สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะอ้ ว นและน�้ ำ หนั ก เกิ น พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวสามารถลดระดับไขมัน ชนิด
คลอเรสเตอรอล และไขมั น LDL ลงได้ อ ย่ า งมี นั ย
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ อี ก ทั้ ง การวั ด สั ด ส่ ว นร่ า งกาย เช่ น
เส้นรอบเอวนั้นลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งพบว่าการ
ให้การบ�ำบัดด้วยไทเก๊ก ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพทาง
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างหนึ่ง ควบคู่ไปกับการ
ให้ค�ำปรึกษาทางโภชนาการนั้น มีส่วนช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้ดีกว่าการให้
ค�ำปรึกษาด้านโภชนาการเพียงอย่างเดียว49 ดังนั้นการ
ส่งเสริมบทบาทของศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้าน
อาหารและโภชนาการเพื่อดูแลสภาวะโรคต่างๆ โดย
เฉพาะภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ซึ่งมีสัดส่วนการเกิด
โรคที่สูงจึงมีความจ�ำเป็นเพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับ
สากล ตัวอย่างแนวทางในการบูรณาการที่สามารถ
เกิดขึน้ ได้ คือบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและด้าน
การก�ำหนดอาหารควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
ร่วมกัน โดยนักก�ำหนดอาหารจ�ำเป็นต้องมีความรู้
เรื่องประโยชน์ของสารประกอบพฤกษเคมีต่างๆ ที่อยู่
ในผักผลไม้ท้องถิ่นของไทยรวมถึงกลไกที่มีต่อร่างกาย
เพื่อศึกษาปริมาณการรับประทานให้เหมาะสม และ
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ความปลอดภั ย อาหารเพื่ อ ป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย ในขณะที่บุคลากรด้าน
แพทย์แผนไทยควรเรียนรูถ้ งึ องค์ความรูด้ า้ นโภชนาการ
ที่เป็นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเพื่อสามารถน�ำมาโต้แย้ง
และแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์กับ
หลักความเชื่อตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยได้ จาก
นั้นจึงร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ และ
ออกแบบวิธีด�ำเนินการวิจัยเพื่อดู outcome ที่เป็น
ระดั บไขมั นชนิ ด ต่ า งๆ ในเลื อ ดตามหลั ก การวิ จัย ที่
เหมาะสม อาทิเช่นการวิจัยที่ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมอาหารควบคู ่ กั บ การรั บ ประทาน
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อาหารตามธาตุเจ้าเรือน การวิจัยในลักษณะการให้
dietary supplement ที่อาจเป็นรูปแบบของสาร
สกัดจากพืชผักในแต่ละส�ำหรับธาตุเจ้าเรือน ควบคู่กับ
การให้โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์ในผูท้ มี่ ภี าวะไขมันใน
เลือดผิดปกติ รวมไปถึงการดัดแปลงสูตร และกรรมวิธี
ปรุงอาหารตามธาตุเจ้าเรือนทีม่ กี ารปรับลดการกระจาย
พลังงานจากไขมัน หรือแทนที่จากไขมันอิ่มตัว ด้วยไข
มันชนิดไม่อมิ่ ตัว เพือ่ ติดตามระดับไขมันทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ของอาสาสมัคร และสุดท้าย สิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งภาย
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยแล้ว คือจ�ำเป็นต้องเผย
แพร่ผลงานวิจยั ในรูปแบบของบทความวิจยั ในวารสาร
วิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติที่อยู่ในฐาน
ข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ เพราะจะท�ำให้องค์ความรู้ที่
ได้นั้น ได้รับการยอมรับจากสหสาขาวิชาชีพในวงกว้าง
มากขึ้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นตัวอย่างแนวทาง
การเบื้องต้นของการบูรณาการที่ช่วยยกระดับบทบาท
องค์ความรู้ ด้านโภชนาการและด้านการแพทย์แผนไทย
ที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันผิดปกติ
สรุป

องค์ความรู้ด้านโภชนาการและการก�ำหนด
อาหารที่ ใ ช้ ห ลั ก การโภชนบ� ำ บั ด ทางการแพทย์
มี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย วิ ธี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และมีบทบาทอย่างมาก
สาขาหนึ่งที่มีหน้าที่ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของ
ผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ แต่ยังคงต้องพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของผั ก สมุ น ไพร
ท้องถิ่นของไทย ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยภาวะ
ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติมากขึ้น
ส�ำหรับองค์ความรู้ด้านอาหารตามศาสตร์การแพทย์
แผนไทย โดยเฉพาะธาตุเจ้าเรือน มีจุดเด่นในการ
ส่งเสริมการรับประทานพืชผักและเครื่องเทศที่เป็น
แหล่งของสารพฤกษเคมีต่างๆ แต่ยังขาดองค์ความรู้ที่
มีการศึกษาประสิทธิผล ทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการ
ดูแลผู้ป่วยสภาวะต่างๆ โดยเฉพาะผู้ป่วยไขมันในเลือด

ผิ ด ปกติ ท� ำ ให้ บ ทบาทขององค์ ค วามรู ้ ด ้ า นอาหาร
ของศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนไทย ขาดหลั ก ฐานเชิ ง
ประจั ก ษ์ ต ามหลั ก วิ ช าการ ดั ง นั้ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ด้านแพทย์แผนไทยกับนักก�ำหนดอาหาร จึงควรมี
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เพื่ อ บู ร ณาการองค์ ค วามรู ้
ทั้ง 2 ศาสตร์นี้ เพื่อการวางแผนและออกแบบระเบียบ
วิธีวิจัย และศึกษาประสิทธิผลของการใช้อาหารตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติ
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