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ภาวะไขมันในเลือดสูงในคนไทยทั้งชายและหญิงเป็นปัญหาสุขภาพที่นับวันจะรุนแรง และมีแนวโน้ม
เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆ พบว่าทัศนคติในการบริโภคของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไทยเปลี่ยนจากอาหาร
ไทยที่อุดมไปด้วยผักนานาชนิ ด ไปเป็นอาหารจานด่วนแบบตะวันตกที่เข้ามาแพร่หลายได้รับความนิยมสูง
และหาซื้อง่าย สารอาหารที่พบในอาหารจานด่วนส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ซึ่งถ้าบริโภค
เป็นประจาจะส่งผลให้เกิดโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง และจะพัฒนาเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูงได้ ภาวะไขมันในเลือดสูงนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือด
แข็งตัว (Atherosclerosis) ซึ่งน าไปสู่ โ รคหั ว ใจขาดเลื อดได้ การควบคุมและป้องกันไม่ให้ เกิดภาวะไขมั น
ในเลือดสูงจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ สมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลดคอเลสเตอรอลในเลือด
ค่อนข้างมาก และยังเป็นสมุน ไพรในครัวเรือนก็คือ กระเทียม ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Allium sativum L.
สารสาคัญในกระเทียมเป็นกลุ่มสารประกอบกามะถัน ตัวที่สาคั ญได้แก่ ajoene และ allicin เป็นต้น ซึ่งมีการ
ศึกษาวิจัยกระเทียมกับการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไว้มากพอสมควรดังนี้
การศึกษาแบบการวิเคราะห์ เชิงอภิมาน (meta analysis) พบงานวิจัยของกระเทียมในเรื่องลดระดับ
คอเลสเตอรอลรวม 22 งานวิจัย ลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL 17 งานวิจัย ลดระดับน้าตาลในเลือด 4 งานวิจัย
ลดระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) 9 งานวิจัย และลดระดับความดัน
โลหิ ตขณะที่หั ว ใจคลายตัว (diastolic blood pressure) 10 งานวิจัย พบว่าการรับประทานผงกระเทียม
สามารถลดคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด LDL ระดับน้าตาลในเลือดได้ 15.83, 8.11 และ 17.30
มก./ดล. ตามลาดับ ในขณะที่ลดความดันโลหิตช่วงที่หัวใจบีบตัว และคลายตัว อยู่ที่ 4.34 และ 2.36 มม.
ปรอท ตามลาดับ จากการศึกษาสรุปได้ว่าการรับประทานกระเทีย มผงสามารถป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเป็น
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดได้ (1) Zeng และคณะได้ ท าการศึ ก ษาแบบการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง อภิ ม าน (meta
analysis) ก็ได้ผลเช่นเดียวกันคือ กระเทียมสด กระเทียมผงสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ในเลื อดได้ ส่ ว นสารสกัดกระเทีย มจะให้ ผ ลลดคอเลสเตอรอลรวมในเลื อดได้ม ากกว่ า กระเทีย มสด และ
กระเทียมผง ในขณะที่น้ามันกระเทียมให้ผลลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้มากกว่ากระเทียมสด และกระเทียมผง
เช่นกัน (2)
การศึกษาในอาสาสมัครที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากกว่า 245 มก./ดล. จานวน 30 คน เมื่อ
ให้ รั บ ประทานกระเที ย มสด ขนาด 5 ก. วั น ละ 2 ครั้ ง นาน 42 วั น พบว่ า ระดั บ คอเลสเตอรอลรวม
ไตรกลี เ ซอไรด์ และระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดลดลง ส่ ว นระดั บ คอเลสเตอรอลชนิ ด HDL (High density
lipoprotein)เพิ่มขึ้น (3) เช่นเดียวกันกับ การศึกษาในผู้ป่วยที่มีระดับน้าตาลในเลือดมากกว่า 110 มก./ดล.
คอเลสเตอรอลมากกว่า 290 มก./ดล. ไตรกลีเซอไรด์มากกว่า 210 มก./ดล. ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL
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น้อยกว่า 30 มก./ดล. และคอเลสเตอรอลชนิด LDL (Low density lipoprotein) มากกว่า 180 มก./ดล. โดย
ให้รับประทานกระเทียมสดขนาด 100 มก./วัน นาน 5 เดือน และเจาะเลือดเพื่อตรวจดูค่าชีวเคมีในเลือดทุกๆ
เดือน พบว่ากระเทียมสดสามารถลดระดับน้าตาล คอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด LDL ไตรกลีเซอไรด์
อนุมูลอิสระในเลือดได้ ในขณะที่ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL สูงขึ้น เช่นกัน (4)
การศึกษาแบบสุ่มในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง (ระดับคอเลสเตอรอล หรือระดับไตรกลีเซอไรด์เกิน
200 มก./ดล.) เมื่อให้ผู้ป่วยรับประทานกระเทียมผง ขนาด 800 มก. (โดยที่มีสารอะลิซิน 1.3%) หรือได้รับยา
หลอกในขนาดที่เท่ากัน นาน 16 สัปดาห์ พบว่าระดับคอเลสเตอรอลลดลงจาก 266 เหลือ 235 มก./ดล.
คิ ด เป็ น 12% ในขณะที่ ไ ตรกลี เ ซอไรด์ ลดลงจาก 226 เหลื อ 188 มก./ดล. คิ ด เป็ น 17% และระดั บ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในกลุ่มที่ได้รับกระเทียมผงและยาหลอกมีค่าต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(5) การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในผู้ป่วยที่มีระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในเลือดมากกว่า 130
มก./ดล. จานวน 55 คน ที่มีอายุระหว่าง 19 - 80 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จานวน 28 คน
ให้รับประทานสารสกัดกระเทียม (aged black garlic) 6 ก./วัน แบ่งรับประทาน 2 ครั้งพร้อมอาหารเช้า และ
อาหารเย็น นาน 12 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอกในขนาดและระยะเวลาที่เท่ากัน พบว่าไม่พบ
ความแตกต่างของระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด LDL ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของทั้ง 2
กลุ่ม แต่กลุ่มที่ได้รับสารสกัดกระเทียมระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก
นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับสารสกัดกระเทียมสามารถลดระดับไลโปโปรตีน B ในเลือดด้วย (6)
จากการศึกษาวิจัยทั้งหมดสรุปได้ว่า การรับประทานกระเทียมสด 5 ก./วัน (3) หรือกระเทียมผง
อัดเม็ดขนาด 800 มก./วัน (5) หรือสารสกัดกระเทียม 6 ก./วัน (6) สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวม
ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลชนิด LDL หรือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด HDL ได้ อย่างไรก็ตามการรับประทาน
กระเทียมก็มีข้อควรระวัง เช่น ห้ามใช้กระเทียมร่วมกับยา isoniazid, nevirapine, delavirdine, efavirenz,
saquinavir, lovastatin, ketoconazole, itraconazole, fexofenadine, triazolam เป็ น ต้ น เพราะจะไป
ลดการดูดซึมยาเหล่านี้ มีผลให้ประสิทธิภาพการทางานของยาลดลง นอกจากนีก้ ระเทียมมีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือด
ดังนั้นจึงห้ามใช้ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด เพราะจะเสริมฤทธิ์ยาละลายลิ่มเลือด เช่น aspirin, clopidogrel,
diclofenac, voltaren, ibuprofen, naproxen, heparin, warfarin เป็นต้น ทาให้อาจเกิดผลข้างเคียงคือทา
ให้เพิ่มอาการเลือดออก (bleeding) แต่ถ้าหากมีความจาเป็นต้องผ่าตัด ควรที่จะหยุดรับประทานกระเทียม
ก่อนการผ่าตัด 2 - 4 สัปดาห์ เนื่องจากกระเทียมมีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดอาจทาให้เลือดหยุดยากระหว่างการ
ผ่าตัดได้ (7)
จากข้อมูลการศึกษาทางคลินิกของกระเทียมจะเห็นได้ว่ากระเทียมมีศักยภาพในการลดไขมัน หรือ
คอเลสเตอรอลในเลือดได้ แต่การควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายต้องดูแลในเรื่องของอาหาร การออก
กาลังกายด้วยควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะให้ผลดีมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ ระดับคอเลสเตอรอลสูงมากควรไปพบแพทย์
เพื่อการรักษาต่อไป
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