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จาก : https://www.pexels.com/photo/white-and-black-wooden-blocks-3669638/ 

คุณมคีวามคดิทจีะปรบัวถิกีารรบัประทานอาหารเป็น vegan (งดเวน้ผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ุกชนิด) 

หรอื vegetarian (มงัสวริตั)ิ ใช่หรอืไม?่ ไมว่่าคุณกําลงัมปัีญหาในการควบคุมระดบันําตาลหรอืปรมิาณ

โคเลสเตอรอลในเลอืด ไมว่่าคุณมปัีญหาเรอืงความดนัโลหติหรอืนําหนักทมีคี่าสูงเกนิมาตรฐาน หรอืไมว่่า

คุณเป็นบุคคลทมีสีุขภาพปกต ิ คุณอาจเคยไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเกยีวกบัประโยชน์ต่อสุขภาพของการ

รบัประทานอาหารทมีาจากพชื หรอืทเีรยีกกนัในภาษาองักฤษว่า “Plant-based diet” แต่อยา่งไรกต็าม การ

รบัประทานอาหารใช่ว่าจะมปีระโยชน์ต่อสุขภาพเสมอ ในบางครงัอาหารสามารถก่อใหเ้กดิโทษต่อสุขภาพ

ดว้ย Plant-based diet กเ็ช่นเดยีวกนั ดงันันก่อนทจีะตดัสนิใจเปลยีนไปรบัประทาน Plant-based diet 

ผูบ้รโิภคควรคํานึงถงึคุณประโยขน์และผลเสยีต่อร่างกายใหด้เีสยีก่อน 

มนุษยม์คีวามเป็นเลศิในด้านการใชส้ตปัิญญาและศกัยภาพในการสรรคส์รา้งความคดิและผลติ

นวตักรรมใหม่ๆ  เพอืพฒันาสงัคมทตีนอาศยัอยู ่ ซงึเบอืงหลงัความสามารถดงักล่าว คงปฏเิสธไมไ่ดว้่า

เรยีวแรงทมีนุษยท์ุกคนใชใ้นการประดษิฐส์งิต่างๆนนั ตอ้งมทีมีาจากอาหารทมีคีุณค่าทางโภชนาการ เมอืไม่

นานมานี plant-based diet ไดร้บัความนิยมมากขนึในหมูผู่บ้รโิภคเนืองมาจากความสามารถในการพฒันา

แบบยงัยนืได ้ การใชพ้นืทเีกษตรกรรมทน้ีอยกว่า การใชท้รพัยากรนําทน้ีอยกว่า การใชย้าปฏชิวีนะทน้ีอย

กว่า สงิต่างๆ เหล่านีนับเป็นขอ้ดขีอง plant-based diet ทเีหนือกว่าอาหารทมีาจากเนือสตัว ์แต่นอกจากผลดี

ในเชงิอนุรกัษ์สงิแวดลอ้มแลว้ plant-based diet นนัยงัสามารถส่งผลต่อสุขภาพซงึมทีงัทเีป็นผลดแีละผลเสยี

ทผีูบ้รโิภคควรคาํนึงถงึก่อนการบรโิภคดว้ย 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบจาก : https://www.pexels.com/photo/close-up-of-salad-in-bowl-248509/ 

การรบัประทาน plant-based diet นนัสามารถกระทําไดห้ลายรปูแบบยกตวัอยา่งเช่น การ

รบัประทานแบบ lacto-ovo vegetarian (บรโิภคผกั นม และไข ่ ไม่รวมเนือสตัว)์ ซงึเป็นทนิียมมากทสีุดใน

บรรดาการรบัประทานมงัสวริตั ิ หรอืการรบัประทานแบบ lacto- หรอื ovo-vegetarian (รบัประทานพชืผกั 

และนมหรอืไข่อย่างใดอยา่งหนึง) และสุดทา้ยคอืการรบัประทานแบบ vegan (บรโิภคเฉพาะพชืผกั ไมร่วม

ผลติภณัฑจ์ากสตัวใ์ดๆ)  การศกึษาจาํนวนมากไดร้ะบุถงึผลดต่ีอสุขภาพของการบรโิภค plant-based diet ที

เกยีวขอ้งกบักลุ่มอาการของโรคซงึมสีาเหตุมาจากการเผาผลาญทผีดิปกต ิ(metabolic syndrome) ซงึรวมถงึ

ภาวะอว้น โรคเบาหวาน และโรคหวัใจ ในคนไขท้มีภีาวะอว้น มกีารศกึษาทคีน้พบว่า plant-based diet อาจ

ช่วยในการควบคุมและลดนําหนกัได ้ จากการศกึษาในเชงิระบาดวทิยาพบความสมัพนัธท์ผีกผนักนัระหว่าง

การบรโิภค plant-based diet และความชุกของภาวะอว้นทงัในผูใ้หญ่และเดก็ และในทาํนองเดยีวกนั ผลจาก

การวเิคราะหอ์ภมิาน (meta-analysis) ยงัแสดงความเชอืมโยงระหว่างการบรโิภค plant-based diet และ

นําหนกัทลีดลง 7.6 กโิลกรมัในเพศชาย หรอื 3.3 กโิลกรมัในเพศหญงิ หรอืประมาณ 2 หน่วย BMI ดว้ย ซงึ

สนันิษฐานว่าผลการลดนําหนกัในภาวะอว้นนีน่าจะมาจากปรมิาณพลงังานทน้ีอยลง และปรมิาณใยอาหารที

มากขนึจากส่วนประกอบของพชืทเีป็นอาหารนนัเอง 

โรคเบาหวานถอืเป็นอกีหนึงในกลุ่มอาการของโรคทมีสีาเหตุมาจากการเผาผลาญทผีดิปกต ิโดย

ผูป่้วยจะมภีาวะการควบคุมระดบันําตาลในเลอืดทผีดิปกตไิป เป็นทน่ีาสนใจว่า plant-based diet มรีายงานที

ระบุผลต่อตา้นเบาหวาน จากกรณีศกึษาหนึง ผูป่้วยเบาหวานเพศชายอายุ 63 ปี ตรวจพบค่าระดบันําตาลใน

เลอืดสูงถงึ 524 มก/ดล และค่า HbA1C 11.1% ผูป่้วยไดร้บัการรกัษาดว้ยยา 3 ชนิด ไดแ้ก่ metformin ใน

ขนาดการรกัษาทสีงู glipizide และ insulin ก่อนนอนเพอืควบคุมระดบันําตาลในเลอืด หลงัจากไดร้บั

คาํแนะนําเรอืงโภชนาการและปรบัเปลยีนอาหารทรีบัประทานมาเป็น plant-based diet แพทยป์ระจาํตวัของ

ผูป่้วยรายนีสามารถงดเวน้การใหย้า 2 ชนิดหลงั คงเหลอืเฉพาะยา metformin สาํหรบัควบคุมนําตาลในเลอืด 

นีนับเป็นสญัญาณซงึบ่งบอกถงึสุขภาพทดีขีนึของผูป่้วยรายนี และนอกจากนี จากขอ้มลูวจิยัในประชากร 

60,000 รายยงัพบอกีว่า พบความชุกของโรคเบาหวาน 2.9% ในคนทรีบัประทาน vegan diet ส่วนในคนที

รบัประทานอาหารปกต ิ (non-vegetarian) พบความชุกของโรคเบาหวานถงึ 7.6% ซงึมขีอ้สนันิษฐานถงึ



  

สาเหตุท ี plant-based diet สามารถตา้นเบาหวานไดน่้าจะมาจากฤทธใินการเพมิความไวของอนิซูลนิ และ

ฤทธยิบัยงัความตา้นทานต่ออนิซูลนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบจาก : https://www.pexels.com/photo/vegetable-salad-on-white-plate-2862154/ 

เมอืกล่าวถงึสาเหตุทก่ีอใหเ้กดิอตัราการตายสงูทสีุดในสถติโิลก ทไีมห่มายรวมถงึโรคตดิต่อ แน่นอน

ว่าคงจะปฏเิสธไมไ่ดว้่าคอืโรคหลอดเลอืดหวัใจ ภาวะหลอดเลอืดแดงแขง็ (atherosclerosis) ซงึมสีาเหตุมา

จากการสะสมของโคเลสเตอรอลและไขมนัทผีนังหลอดเลอืดแดงส่งผลใหผ้นงัหลอดเลอืดแดงหนาตวัและตบี

มากขนึนนัเป็นพยาธสิภาพทเีด่นชดัของโรค ซงึสาเหตุดงักล่าวอาจนําไปสู่การตบีตนัของเสน้เลอืดทไีปเลยีง

หวัใจส่งผลใหเ้กดิภาวะกลา้มเนือหวัใจขาดเลอืด (ischemic heart disease) ในปี 1998 มงีานวจิยัเชงิระบาด

วทิยาทรีะบุถงึอตัราการเสยีชวีติเนืองจากภาวะกลา้มเนือหวัใจขาดเลอืดทลีดลงถงึ 24% ในผูป่้วยที

รบัประทานมงัสวริตั ิ (vegetarian) เมอืเทยีบกบัผูป่้วยทไีมร่บัประทานมงัสวริตั ิ (non-vegetarian) ซงึคาดว่า

เป็นผลมาจากการบรโิภค plant-based diet จะไดร้บัปรมิาณโคเลสเตอรอลทตีํากว่าการบรโิภคอาหาร

ประเภทเนือสตัว ์

จากคุณประโยชน์ทหีลากหลายต่อสุขภาพของ plant-based diet ทกีล่าวมาแลว้ขา้งต้นนนั ส่งผลให้

แนวโน้มของการหนัมาบรโิภค plant-based diet ไดร้บัความนิยมอย่างสูงในวงกวา้ง แต่อยา่งไรกด็ี คลา้ยกบั

เหรยีญทมีสีองดา้น ใช่ว่า plant-based diet จะมเีฉพาะคุณประโยชน์เสมอไป ในบางสภาวะ plant-based diet 

อาจส่งผลรา้ยต่อสุขภาพไดเ้ช่นกนั เป็นททีราบกนัดว่ีาการรบัประทานอาหารเฉพาะทมีาจากพชื (plant-

based diet) นนัอาจทาํใหม้คีวามเสยีงต่อภาวะพร่องโปรตนี โปรตนีมโีครงสรา้งจากกรดอะมโินทเีรยีงต่อกนั

เป็นสายยาว ซงึกรดอะมโินเหล่านีบางชนิดเป็นชนิดทจีาํเป็นและรา่งกายมนุษยไ์ม่สามารถสงัเคราะหเ์องได ้

การไดร้บักรดอะมโินจาํเป็นเหล่านีจากอาหารทบีรโิภคจงึเป็นสงิสาํคญั พชืบางชนิดมกีรดอะมโินจําเป็น

เหล่านีในปรมิาณทตีํา ดงันันการรบัประทาน plant-based diet หรอืการรบัประทานเนือสตัวใ์นปรมิาณทน้ีอย

อาจส่งผลใหไ้ดร้บัโปรตนีในปรมิาณทไีมเ่พยีงพอต่อความต้องการของรา่งกาย อาจกระตุน้ใหร้่างกายสลาย



  

โปรตนีจากกลา้มเนือบางส่วนมาทดแทนซงึทา้ยทสีุดจะนําไปสู่ปัญหาเนืองจากความอ่อนแรงและการ

เคลอืนไหวของกลา้มเนือได ้

ผลกระทบต่อสุขภาพทสีําคญัของ plant-based diet อกีประการ ไดแ้ก่ความเสยีงต่อภาวะพรอ่ง

วติามนิและแร่ธาตุบางชนิด โดยทวัไปผูอ่้านคงเคยไดย้นิว่าอาหารจําพวกพชืผกัมกัเป็นแหล่งสําคญัของ

วติามนิและแร่ธาตุ จงึเป็นทน่ีาสงสยัว่าทําไมการบรโิภค plant-based diet อาจนําไปสู่ภาวะพร่องวติามนิและ

แร่ธาตุได?้ ซงึคําตอบของขอ้สงสยันีจะสามารถอธบิายดว้ยค่าชวีประสทิธผิล (bioavailability) ค่าชวี

ประสทิธผิล คอื ปรมิาณของยาหรอืสารออกฤทธทิสีามารถเขา้สู่กระแสเลอืด และเขา้ถงึจดุทยีาหรอืสารนันจะ

ออกฤทธ ิดงัจะยกตวัอยา่งใหผู้อ่้านเหน็ภาพต่อไปนี เป็นททีราบดวี่าในพชืหลายชนิดมธีาตุเหลก็ในปรมิาณที

สงู อยา่งไรกต็ามกลบัพบว่าค่าชวีประสทิธผิลของธาตุเหลก็ทไีดจ้ากพชืตํากว่าการบรโิภคธาตุเหลก็จาก

เนือสตัว ์ หมายความว่าถงึแมใ้นพชืมธีาตุเหลก็แต่หลงัจากบรโิภคแลว้ธาตุเหลก็จากพชืเขา้สู่กระแสเลอืดได้

น้อย ดงันนั การบรโิภค plant-based diet อาจนําไปสู่ภาวะพรอ่งธาตุเหลก็ได ้ซงึผู้ป่วยโรคเลอืด เช่น โลหติ

จางควรระมดัระวงั นอกเหนือจากนีผู้บรโิภค plant-based diet ยงัมคีวามเสยีงต่อการพรอ่งวติามนิบ ี12 ดว้ย 

เนืองจากอาหารจําพวกพชืผกัมปีรมิาณวติามนิบ ี12 ในระดบัตํา ดงันนั ผูบ้รโิภค plant-based diet ควรเลอืก

รบัประทานอาหารทเีสรมิวติามนิชนิดนี หรอื อาจเลอืกรบัประทานวติามนิเสรมิอาหารเป็นทางเลอืกดว้ย ทงันี

เพอืป้องการภาวะขาดวติามนิบ ี 12 อนัจะนําไปสู่ความผดิปกตขิองร่างกาย อาทเิช่น โลหติจาง ภาวะ

อ่อนเพลยี ความรูส้กึชาหรอืปวดบรเิวณปลายมอืปลายเทา้ ภาวะการทรงตวัผดิปกต ิและปัญหาเกยีวกบั

ความจาํ เป็นต้น 

เพอืเป็นการสรปุ การบรโิภค plant-based diet จาํเป็นตอ้งมกีารวางแผนการบรโิภคทดี ีผูบ้รโิภค

ควรรบัประทาน plant-based diet ใหม้คีวามหลากหลายของชนิดอาหารจาํพวกพชื อาทเิช่น อาหารจาก

ธญัพชื ถวัทมีฝัีก ถวัทมีเีปลอืกแขง็หุม้ เมลด็พชื ผลไม ้และผกัชนิดต่างๆ ในบางครงัควรรบัประทานอาหาร

ทมีโีปรตนีในปรมิาณทมีากขนึ อนัไดแ้ก่ ถวั เหด็ และธญัพชืต่างๆ เพอืป้องกนัการภาวะขาดโปรตนี สาํหรบั

วติามนิบ ี 12 อาจรบัประทานนม ยสีต์ทางโภชนาการ รวมถงึอาหารทเีสรมิวติามนิบ ี 12 ร่วมดว้ย เพอืช่วย

ป้องกนัปัญหาทตีามมาจากภาวะขาดวติามนิบ ี 12 สุดทา้ยนี ควรใส่ใจในอาหารทจีะบรโิภคทุกจานใหไ้ด้

คุณค่าทางโภชนาการและมคีุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผูบ้รโิภคเป็นสําคญั  
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