“กาแฟ” เครื่องดื่มยอดฮิตกับคุณค่าทางสุขภาพ
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กาแฟ (coffee) เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้เข้ามามีบทบาทหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจาวันของใครหลายๆ คน นั่นเป็นเพราะว่า หลังจากดื่มกาแฟแล้ว จะทาให้เกิดความรู้สึกสดชื่น
กระปรี้กระเปร่า และช่วยทาให้หายง่วงซึมในขณะที่ เรียนหรือทางาน อีกทั้งยังมีรูปแบบในการนาเสนอหรือ
วิธีการชงเพื่อให้ได้รสชาติที่หลากหลาย โดยสารสาคัญที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและทาให้
ร่างกายเกิดความตื่นตัวคือ คาเฟอีน (caffeine) ซึ่งเป็นสารแซนทีนอัลคาลอยด์ตามธรรมชาติ พบได้ในอาหาร
หลายชนิดและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ เช่น ชา ช็อกโกแลตที่ผลิตจากโกโก้ และเครื่องดื่มโคล่า เป็นต้น นอกจากนี้
ยังพบสารออกฤทธิ์อื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายได้แก่ กรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acid) คาเฟสตอล
(cafestol) คาวีออล (kahweol) และธาตุอาหารชนิดต่างๆ มีการศึกษาทางระบาดวิทยาจานวนมากเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดื่มกาแฟกับผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ความเสี่ ย งต่ อ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ความเสื่ อ มของระบบประสาท และการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าต่ อ ยา
แผนปัจจุบัน เป็นต้น
จากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดื่มกาแฟต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
พบว่ า ผลงานวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ใ ห้ ผ ลเชิง บวก คื อ มี แ นวโน้ ม ลดความเสี่ ย งการเกิ ด โรคเบาหวาน (1-7) โดย
สันนิษฐานว่า กรดคลอโรจีนิก อาจเป็นสารสาคัญที่มีบทบาทในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว (8)
ส่วนการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการดื่มกาแฟกับโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทได้แก่ โรค
พาร์คินสันและโรคอัลไซเมอร์พบว่า การดื่มกาแฟมีแนวโน้มช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์คินสันใน
เพศชาย (9) และผู้ที่ดื่มกาแฟตั้งแต่มีอายุอยู่ ในช่วงวัยกลางคนมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคความจาเสื่อมเมื่อมี
อายุย่างเข้าสู่วัยสูงอายุน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟ (10) และในการศึกษาความสัมพันธ์ของดื่มกาแฟกับภาวะ
ความเสี่ ย งต่อการเกิดโรคมะเร็ งชนิดต่างๆ ได้แก่ มะเร็งล าไส้ ใหญ่และทวารหนัก (11-13) มะเร็งเต้านม
(14-15) มะเร็งรังไข่ (16-17) และมะเร็งตับ (18-19) มีทั้งผลเชิงบวกคือมีแนวโน้มลดความเสี่ยงการเกิด
โรคมะเร็ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติต่อการเกิดโรค จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดื่มกาแฟจะช่ว ยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาความสัมพันธ์ของการดื่มกาแฟต่ อ
ความดันโลหิตและโรคหัวใจและหลอดเลือดพบว่า การดื่มกาแฟปริมาณสูง (มากกว่า 600 มล./วัน) มีแนวโน้ม
ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ (1)
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ผลการวิจัยเกี่ยวกับการดื่มกาแฟกับสุขภาพที่รวบรวมได้ทั้งหมดเป็นผลการสารวจข้อมูลจากต่างประเทศ
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แม้ว่าเป็นโรคชนิดเดียวกัน นั่นเป็นเพราะว่า พฤติกรรมหรือ
วิธีการเตรียมกาแฟเพื่อดื่มในแต่ละท้องที่มีความนิยมที่แตกต่างกัน และสายพันธุ์กาแฟในแต่ละพื้นที่ก็มีผลต่อ
ปริมาณสารสาคัญในเมล็ดกาแฟอีกด้วย ดังนั้นในการดื่มกาแฟเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงมักอ้างอิง
ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สาคัญในเมล็ดกาแฟ ซึ่งก็คือ “คาเฟอีน” มาเป็นตัวกาหนดปริมาณการดื่มกาแฟหรือ
แม้แต่เครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ทีมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งขนาดที่แนะนาคือ ไม่ควรเกินวันละ 300 มก. หรือ
เท่ากับกาแฟประมาณ 1-2 ถ้วย (ปริมาณกาแฟ 1 ถ้วยเท่ากับ 150 มล. และมีคาเฟอีนเฉลี่ย 115 มก. ต่อถ้วย)
นอกจากนี้ จากการรวบรวมข้ อ มูล งานวิจั ย พบว่ า คาเฟอีนอาจส่ งผลต่ อต่ อ การออกฤทธิ์ ข องยา
แผนปัจจุบันบางชนิด จึงมีข้อแนะนาให้หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน ได้แก่ ยาที่มีฤทธิ์กระตุ้น β-adrenergic เช่น
epinephrine และ albuterol เป็นต้น ยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ monoamine oxidase ยาในกลุ่มที่ใช้รักษา
อาการทางจิ ต เวชเช่ น clozapine และ lithium เป็ น ต้ น ยาขยายหลอดลม theophylline ยาแก้ ป วด
พาราเซตามอลและ aspirin เป็นต้น และหญิงตั้งครรภ์ควรงดเว้นการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่ มีคาเฟอีนเป็น
ส่วนประกอบ เนื่องจากอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้ (1)
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