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กาแฟเปนเครื่องดื่มที่บริโภคกันแพรหลาย ในกาแฟมีสารสําคัญหลายอยางทั้งชนิดที่ให ผลดีและชนิดที่ให
ผลเสียตอรางกาย สารสําคัญที่รูจักกันดีคือคาเฟอีน ทําใหสมองตื่นตัวและรูสึกกระปรี้กระเปรา แตทําให บางคน
นอนไมหลับ ใจสั่นและความดันโลหิตเพิ่มชั่วขณะ นอกจากนี้ในกาแฟยังมีสารที่สงผลรบกวนระดับไขมันในเลือด
ดวยเหตุนี้การดื่มกาแฟโดยเฉพาะในปริมาณมากอาจสงผลกระทบตอผูที่เปนโรคบางอยาง อยางไรก็ตามในกาแฟมี
สารประเภทแอนติออกซิแดนต (antioxidants) ซึ่งชวยลดการเกิดอนุมูลอิสระ จึงอาจลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
บางอยาง ในบทความนี้นอกเหนือจากการใหขอมูลถึงขอควรระวังในการบริโภคกาแฟที่อาจสงผลกระทบตอโรค
บางอยางแลว ยังใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสารสําคัญในกาแฟ การแสดงฤทธิ์ของสารสําคัญตอรางกาย และผลตอ
สุขภาพ
กาแฟมีสารใดบาง?
ในกาแฟมีสารหลายอยางมากกวา 1,000 ชนิด ตัวอยางสารสําคัญ เชน คาเฟอีน (caffeine) มีฤทธิ์ กระตุน
ระบบประสาทสวนกลาง; สารกลุมไดเทอรพีน (diterpenes) เชน คาเฟสทอล (cafestol) คาเวออล (kahweol)
เพิ่มโคเลสเตอรอล (และไตรกลีเซอไรด) ในเลือด; สารกลุมแอนติออกซิแดนต ซึ่งมีหลายกลุม มีทั้งกลุมโพลีฟนอล
(polyphenols) เชน กรดคลอโรจินิก (chlorogenic acid) กรดคาเฟอิก (caffeic acid), กลุมเมลานอยด
(melanoids), กลุมควิไนด (quinides), กลุมลิกแนน (lignans) เปนตน นอกจากนี้ยังมีทริโกเนลลีน
(trigonelline) และแมกนีเซียมซึ่งเปนแอนติออกซิแดนตดวย แอนติออกซิแดนตเหลานี้ชวยลดการเกิดอนุมูลอิสระ
ปริมาณสารตาง ๆ ในเมล็ดกาแฟ อาจมีมากหรือนอยขึ้นกับชนิด แหลงที่มา และระยะเวลาในการคั่ว การกรอง
กาแฟกอนดื่มจะลดปริมาณคาเฟสทอลและคาเวออล สวนกาแฟผงสําเร็จรูปไมพบคาเฟสทอลและคาเวออล กาแฟ
ที่ผานการกรองและกาแฟผงสําเร็จรูปอาจมีปริมาณสารอื่นลดลงดวย
กาแฟมีคาเฟอีนมากนอยเพียงใด?
ในเครื่องดื่มกาแฟ 1 แกวมีปริมาณคาเฟอีนมากนอยแตกตางกันไป ขึ้นกับชนิดของผงกาแฟที่ใช รูปแบบ
การชงและความนิยมในการบริโภค โดยทั่วไปในปริมาตร 1 แกว (ขนาด 240-250 มิลลิลิตร) มีคาเฟอีน 60-200
มิลลิกรัม กาแฟที่สกัดเอาคาเฟอีนออก (decaffeinated coffee) ยังคงมีคาเฟอีนเหลืออยูเล็กนอย โดยใน
เครื่องดื่ม 1 แกวอาจมีปริมาณคาเฟอีนราว 3 มิลลิกรัม
สารสําคัญในกาแฟมีผลตอรางกายอยางไร?
ในกาแฟมีสารสําคัญมากมายซึ่งแสดงฤทธิ์แตกตางกันไป สงผลตอรางกายหลายอยาง ตัวอยางเชน

1. คาเฟอีน มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง ทําใหสมองใหตื่นตัว รูสึกกระปรี้กระเปราและนอนไม
หลับ คาเฟอีนยังกระตุนการหลั่งอะดรีนาลีน (adrenaline) ทําใหหัวใจทํางานเพิ่มขึ้น (หัวใจเตนเร็วและเตนแรง
ขึ้น) และหลอดเลือดหดตัว จึงสงผลใหความดันโลหิตเพิ่มขึ้น คาเฟอีนยังทําใหหลอดลมขยาย ตานฤทธิ์อินซูลิน
(ความไวตออินซูลินลดลงซึ่งสงผลเสียตอโรคเบาหวาน) เพิ่มการขับแคลเซียมออกทางปสสาวะ (สงผลเสียตอโรค
กระดูกพรุน) ผูบริโภคกาแฟมีความไวตอคาเฟอีนตางกันไดขึ้นกับพันธุกรรม ทําใหมีความแตกตางกันของตัวรับ
คาเฟอีน (เกี่ยวของกับการออกฤทธิ์ของคาเฟอีน) และความสามารถของเอนไซมที่กําจัดคาเฟอีน (โดยการเปลี่ยน
คาเฟอีนไปเปนสารอื่น)
2. สารกลุมไดเทอรพีน (ดูหัวขอ “กาแฟมีสารใดบาง?”) แมในเมล็ดกาแฟไมมีโคเลสเตอรอล แตสารในกลุม
นี้ทําใหโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดเพิ่มขึ้น จึงอาจรบกวนการคุมระดับไขมันในผูที่มภี าวะไขมันใน
เลือดสูง
3. สารกลุมแอนติออกซิแดนต (ดูหัวขอ “กาแฟมีสารใดบาง?”) มีฤทธิ์ตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ชวยลดการเกิดอนุมูลอิสระ จึงลดปฏิกิริยาการอักเสบและการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง นอกจากนี้สารบาง
ชนิดยังทําใหกระบวนการใชกลูโคสและไขมันเกิดไดดีขึ้น สิ่งเหลานี้ใหผลดีตอรางกาย
กาแฟกับสุขภาพ
ในกาแฟมีสารสําคัญหลายอยางที่ใหผลตอรางกายแตกตางกันดังกลาวขางตน การดื่มกาแฟมีทั้งใหผลดี
และผลเสียตอรางกาย (ดูรูป) ในดานผลดีนั้นคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง ทําให สมองใหตื่นตัว
และรูสึกกระปรี้กระเปรา จึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนี้ในกาแฟมีสารพวกแอนติออกซิแดนต
หลายอยาง สารเหลานี้ลดการเกิดอนุมูลอิสระ จึงลดปฏิกิริยาการอักเสบ ลดการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และ
ชวยใหกระบวนการใชกลูโคสและไขมันเกิดไดดี ผลการศึกษาดานระบาดวิทยา (epidemiological study) หลาย
การศึกษาพบวา ในผูที่มีสุขภาพดีทั่วไปการดื่มกาแฟปริมาณปานกลางซึ่งมีคาเฟอีนประมาณ 200 มิลลิกรัมตอครั้ง
และรวมทั้งวันประมาณ 400 มิลลิกรัม (ปริมาณวันละ 3-4 แกว) ไมเปนอันตรายตอรางกาย อีกทั้งยังอาจชวยลด
ความเสี่ยงไดเล็กนอยตอการเกิดโรคบางอยาง เชน โรคมะเร็ง (ยกเวนในผูที่สูบบุหรี่) โรคหัวใจและหลอดเลือด
(เชน โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง) โรคเบาหวาน โรคความจําบกพรองรวมถึงโรคอัลไซเมอร โรคพาร
กินสัน และยังทําใหอัตราการตายจากสาเหตุโดยรวมลดลง อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวนํามาจากหลากหลาย
การศึกษาและสวนใหญเปนการศึกษาดานระบาดวิทยา ซึ่งผลการศึกษาอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยกวน
บางอยาง เชน กิจวัตรในการดํารงชีวิตประจําวัน รวมถึงการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย ยังไมมี
การศึกษาอยางเปนระบบที่มีการควบคุมปจจัยกวนตาง ๆ อยางดีพอและนาเชื่อถือ
ในดานผลเสียนั้นกาแฟเพิ่มความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดได เปนผลมาจากคาเฟอีนและสารกลุม
ไดเทอรพีน ซึ่งคาเฟอีนเพิ่มการทํางานของหัวใจและทําใหหลอดเลือดหดตัว จึงทําใหความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได สวน
สารกลุมไดเทอรพีนรบกวนระดับไขมันในเลือด การดื่มกาแฟปริมาณมากในคราวเดียว อาจทําใหเกิดใจสั่น ความ

ดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วขณะ กระสับกระสาย และนอนไมหลับ คาเฟอีนยังตานฤทธิ์อินซูลินไดจึงอาจรบกวนการคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน (ในขณะที่สารกลุมแอนติออกซิแดนตในกาแฟใหผลดีตอการคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด) นอกจากนี้การที่คาเฟอีนเพิ่มการขับแคลเซียมออกทางปสสาวะ ผูหญิงที่ดื่มกาแฟปริมาณมากเปน
ประจําอาจทําใหความหนาแนนแรธาตุในกระดูกลดลงเล็กนอยโดยเฉพาะในผูที่ไดรับแคลเซียมไมเพียงพอ ผูหญิงมี
ครรภที่ดื่มกาแฟปริมาณมากตลอดชวงตั้งครรภอาจทําใหทารกแรกคลอดมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑหรือคลอดกอน
กําหนด อยางไรก็ตามในคนที่มีสุขภาพดีโดยทั่วไปการดื่มกาแฟในชีวิตประจําวันไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย
การดื่มกาแฟที่สกัดเอาคาเฟอีนออกทําใหไดรบั ผลเสียเกิดจากคาเฟอีนลดลง สวนการกรองกาแฟหรือการดื่มกาแฟ
ผงสําเร็จรูปทําใหลดผลกระทบจากสารที่เพิ่มโคเลสเตอรอล แตอาจทําใหสารพวกแอนติออกซิแดนตท่ีชวยตาน
อนุมลู อิสระลดลงดวย นอกจากนี้หากจะดื่มกาแฟควรหลีกเลี่ยงการใสน้ําตาลและครีม

กาแฟ..ระวังในโรคใด?
แมวาผลการศึกษาดานระบาดวิทยาที่ผานมาจะพบวา การบริโภคกาแฟในคนสุขภาพดีท่วั ไปไมเปน
อันตรายตอรางกาย อีกทั้งการบริโภคในปริมาณปานกลางอาจชวยลดความเสี่ยงไดเล็กนอยตอโรคบางอยาง
อยางไรก็ตามผูที่มีโรคประจําตัวดังกลาวขางลางนี้ ควรระมัดระวังการบริโภคกาแฟ เพราะอาจไดรับผลกระทบจาก
ฤทธิ์ของคาเฟอีนและสารกลุมไดเทอรพีนในกาแฟได
1. โรคนอนไมหลับ ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟกอนเขานอน

2. โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไมได ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟปริมาณมากในเวลาใกลเคียงกัน
เพราะอาจทําใหความดันโลหิตทั้งขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวเพิ่มขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงหลังการดื่มและ
อาจเพิ่มอยูนาน 3 ชั่วโมง สวนผูที่คุมความดันโลหิตไดดีอาจไมไดรับผลกระทบดังกลาว
3. โรคไขมันในเลือดสูง ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟสดหรือกาแฟตมที่ไมผานการกรอง เพราะอาจทําใหคุม
ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดไดไมดี
4. โรคกระดูกพรุน เนื่องจากคาเฟอีนเพิ่มการขับแคลเซียมออกทางปสสาวะ อาจทําใหความหนาแนนแรธาตุ
ในกระดูกลดลงเล็กนอย แมไมถึงระดับที่เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดกระดูกหัก แตควรระมัดระวังในผูปวย
โรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะผูที่ไดรับแคลเซียมไมเพียงพอ
สําหรับผูหญิงมีครรภหากดื่มกาแฟปริมาณมากตลอดชวงตั้งครรภอาจทําใหทารกแรกคลอดมีน้ําหนักต่ํา
กวาเกณฑหรือคลอดกอนกําหนด บางการศึกษายังกลาวถึงเพิ่มความเสี่ยงตอการแทงบุตร สวนผูหญิงที่ใหนมบุตร
หากดื่มกาแฟจะมีคาเฟอีนถูกขับออกทางน้ํานมได ซึ่งแมวาคาเฟอีนในน้ํานมไมไดสงผลเสียรายแรงตอทารกแตอาจ
สงผลตอพฤติกรรมบางอยางของทารกอันเกิดจากฤทธิ์คาเฟอีนที่กระตุนระบบประสาทสวนกลาง เชน นอนนอยลง
ตื่นงาย กระสับกระสาย งอแง อยูไมสุข ดูดนมไดไมดี (ดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่อง “คาเฟอีนในน้ํานมแม...มีผลอยางไรตอ
ทารก?” ไดที่ https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/481/)
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