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แด่แกบี  
ผู้ที่ท�ำให้ครอบครัวยังอยู่พร้อมหน้ำกัน



ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เราคือผู้บริโภคน�้าตาลรายใหญ่ที่สุดในโลก และหลาย 

โรคที่เราเป็นอาจเป็นผลจากการบริโภคอาหารหวานอย่างอิสรเสรีเกินไป 

The New York Times ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 1857 

ผมไม่พร้อมจะมองย้อนกลับมาในช่วงเวลาที่ผมท�าหน้าที่อยู่ในรัฐสภา 

แห่งนี ้แล้วบอกกบัคนรุ่นลูกของผมว่า ผมขอโทษ เรารูว่้ามีปัญหาเก่ียวกับ 

เคร่ืองด่ืมเติมน�้าตาล เรารู้ว่ามันก่อโรค แต่เราหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ 

เรื่องยากๆ และไม่ท�าอะไรเลย 

จอร์จ ออสบอร์น  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งสหราชอาณาจักร 

เมื่อครั้งประกาศภาษีเครื่องดื่มเติมน�้าตาล วันที่ 16 มีนาคม 2016 





หนงัสอืเล่มนีมุ่้งน�าเสนอหลักฐานทีย่นืยนัว่าน�า้ตาล ท้ังซโูครสและน�า้เชือ่ม 

ข้าวโพดฟรักโทสสูง คือสาเหตุหลักของโรคเร้ือรังที่มีแนวโน้มสูงสุดท่ีจะ

คร่าชีวิตเราหรืออย่างน้อยก็เร่งให้เราพบจุดจบเร็วขึ้นในศตวรรษที่ 21  

เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายว่าเหตุใดน�้าตาลเหล่านี้จึงเป็น 

ผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้มากที่สุดและอะไรน�าพาเรามาถึงสถานการณ ์

ปัจจุบัน กล่าวคือ หนึ่งในสามของผู้ใหญ่ทั้งหมดเป็นโรคอ้วน สองในสาม 

มีภาวะน�า้หนกัเกิน เกอืบหนึง่ในเจด็เป็นโรคเบาหวาน และหนึง่ในสีถ่งึห้า 

จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ทว่าจวบจนถึงทศวรรษก่อนหน้า ผู้ต้องสงสัย 

อันดับหนึ่งในฐานะปัจจัยกระตุ้นด้านอาหารของภาวะเหล่านี้กลับถูก 

มองว่าแทบไม่ได้เลวร้ายไปกว่าแหล่งก�าเนดิความร่ืนรมย์ซึง่ไม่มีพษิมีภยั 

แต่อย่างใด 

หากนี่คือคดีอาญา ก็นับได้ว่าหนังสือ หวานซ่อนตาย เล่มนี้เป็นข้อโต้แย้ง

ส�าหรับการฟ้องคดี 

จากผู้เขียน
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แมรี เอช. สตรีผู้ยังไม่สมรสวัย 26 ปี มาท่ีแผนกผู้ป่วยนอกของ 

โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอรัลเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 1893  

เธอบอกว่าปากแห้ง เธอ “ด่ืมน�้าตลอดเวลา” และต้องลุกขึ้นมา 

ปัสสาวะ 3-4 คร้ังในแต่ละคืน เธอรู้สึก “อ่อนแอและอ่อนเพลีย”  

ความอยากอาหารของเธอเอาแน่เอานอนไม่ได้ เธอท้องผูก และ 

รู้สึกวิงเวียนปวดศีรษะ หลังม้ืออาหาร เธอจะเรอ รู้สึกแน่นท้อง  

และ “แสบร้อน” ในกระเพาะอาหาร เธอหายใจล�าบาก

“ผู้ป่วยหมายเลข 1” ที่เป็นโรคเบาหวานของเอลเลียตต์ จอสลิน 

ดังที่บันทึกไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วยของคลินิกของเขา

เอลเลียตต์ จอสลิน (Elliott Joslin) เป็นนักศึกษาแพทย์ที่ฮาร์วาร์ด 

ในฤดูร้อนของปี 1893 ขณะท�าหน้าที่เป็นเสมียนคลินิกอยู่ที่โรงพยาบาล 

แมสซาชูเซตส์เจเนอรัล เขาได้บันทึกการให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้ป่วยโรค 

เบาหวานครั้งแรกของตนไว้ กว่าเขาจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรค 
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เบาหวานผูท้รงอทิธพิลทีสุ่ดแห่งศตวรรษที ่20 ก็อกีไม่ต�า่กว่าสามทศวรรษ  

ผู้ป่วยรายนั้นคือแมรี ฮิกกินส์ (Mary Higgins) หญิงสาวผู้อพยพมาจาก 

ไอร์แลนด์ก่อนหน้านั้นห้าปีและท�างานเป็นสาวใช้อยู่ในย่านชานเมือง 

แห่งหน่ึงของบอสตัน จอสลินบันทึกไว้ว่า เธอเป็น “โรคเบาหวานชนิด 

ร้ายแรง” และไตของเธอก็ “พ่ายแพ้แก่ความกดดัน” ทีเ่กิดจากโรคนีเ้สียแล้ว

 จอสลินเร่ิมสนใจโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีที่เยล แต่อาจเป็นฮิกกินส์นี่เองที่กระตุ้นความหลงใหลของเขา  

ในช่วงห้าปีต่อมา จอสลินกับเรจินัลด์ ฟิตซ์ (Reginald Fitz) นักพยาธิ- 

วิทยาชื่อดังแห่งฮาร์วาร์ด จะค้นเวชระเบียนผู้ป่วยที่เขียนด้วยลายมือ

ของโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอรัล “นับร้อยๆ ฉบับ” อย่างละเอียด  

เพื่อหาข้อมูลที่อาจให้ความกระจ่างเก่ียวกับสาเหตุของโรคนี้ และบางที

อาจรวมถึงแนวทางการรักษาด้วย จอสลินเดินทางไปยุโรปสองคร้ัง โดย

ไปเยอืนศนูย์การแพทย์ในเยอรมนแีละออสเตรียเพือ่เรียนรู้จากผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านโรคเบาหวานผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุค

 เม่ือปี 1898 ปีเดียวกับท่ีจอสลินก่อตั้งคลินิกเอกชนของเขาเอง 

เพือ่รักษาผูป่้วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะ เขากับฟิตซ์น�าเสนอบทวิเคราะห์ 

เวชระเบียนผู้ป่วยโรงพยาบาลแมสซาชเูซตส์เจเนอรัลในทีป่ระชมุประจ�าปี 

ของสมาคมการแพทย์อเมริกัน (American Medical Association)  

ในเดนเวอร์ ท้ังสองศึกษาเวชระเบียนผู้ป่วยทุกคนที่เข้ารับการรักษาที่ 

โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งแต่ปี 1824 และสิ่งที่ได้เห็นก็คือจุดเร่ิมต้นของโรค 

ระบาด แม้ว่าในเวลานั้นพวกเขาจะยังไม่ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ก็ตาม

 ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา (ซึ่งขาดอีกแค่หนึ่งปีก็จะครบเศษสาม 

ส่วนสีข่องศตวรรษ) พวกเขาพบว่า จากผูป่้วยจ�านวน 48,000 รายท่ีได้รับ 

การรักษาในช่วงเวลานั้น มีผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานอยู ่

ทั้งสิ้น 172 ราย ผู้ป่วยเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.3 เปอร์เซ็นต์ของ 

ผู้ป่วยทั้งหมดท่ีโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอรัล แต่จอสลินกับฟิตซ์ 

ก็สังเกตเห็นแนวโน้มอันชัดเจนในผู้ป่วยที่รับเข้ามา กล่าวคือ ทั้งจ�านวน 
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ผู้ป่วยโรคเบาหวานและสัดส่วนร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนือ่ง ผูป่้วยโรคเบาหวานทีเ่ข้ารักษาในโรงพยาบาลแมสซาชเูซตส์ 

เจเนอรัลในช่วงเวลา 13 ปีหลังปี 1885 มีจ�านวนมากพอๆ กับช่วงระยะ 

เวลา 61 ปีก่อนหน้านัน้ จอสลินกับฟิตซ์พจิารณาค�าอธบิายหลายประการ  

แต่ไม่ยอมรับความเป็นไปได้ท่ีว่าโรคนีก้�าลังกลายเป็นโรคทีพ่บได้บ่อยข้ึน  

พวกเขากลับเห็นว่าสาเหตุท่ีจ�านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มข้ึนนั้นเป็น 

ผลจาก “แนวโน้มที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้ามารับการดูแลทางการแพทย์ 

อย่างใกล้ชดิ ซึง่ส่งผลดีต่อสุขภาพ” พวกเขากล่าวว่า ไม่ใช่ว่ามีชาวบอสตนั 

พ่ายแพ้แก่โรคเบาหวานจ�านวนมากขึ้นในแต่ละปี แต่มีผู ้ป่วยโรคนี ้

พาตัวเองมารักษาที่โรงพยาบาลในสัดส่วนสูงขึ้นต่างหาก” 

 เม่ือถงึเดือนมกราคม 1921 ตอนทีจ่อสลินตพีมิพ์บทความเก่ียวกับ 

ประสบการณ์การรักษาโรคเบาหวานของเขาลงในวารสาร The Journal of  

the American Medical Association ทรรศนะของเขาก็เปลีย่นไปมากแล้ว  

เขาไม่พดูถงึแนวโน้มอนัส่งผลดีต่อสขุภาพอย่างการทีผู่ป่้วยโรคเบาหวาน 

แสวงหาความช่วยเหลือทางการแพทย์อีกต่อไป แต่ใช้ค�าว่า “โรคระบาด”  

บรรยายสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาเขาแทน จอสลินเขียนไว้ว่า “บนถนน 

สายกว้างของหมู่บ้านอันสงบเงียบแห่งหนึ่งในนิวอิงแลนด์ คร้ังหนึ่งเคย 

มีบ้านตั้งอยู่เคียงกันสามหลัง” ดูเหมือนเขาก�าลังพูดถึงเมืองออกซฟอร์ด 

ในรัฐแมสซาชูเซตส์บ้านเกิด “บ้านสามหลังนี้มีหญิงสี่คนและชายผู้เป็น 

หัวหน้าครอบครัวสามคนย้ายเข้ามาอยู่ต่อกัน และในจ�านวนนี้มีเพียง 

คนเดียวที่ไม่พ่ายแพ้แก่โรคเบาหวานในเวลาต่อมา” 

 จอสลินแสดงทรรศนะไว้ว่า หากการเสยีชวีติเหล่านีมี้สาเหตจุาก 

โรคตดิเชือ้ เช่น อาจเป็นไข้อดี�าอแีดง ไข้รากสาดน้อย หรือวณัโรค หน่วยงาน 

ด้านสขุภาพระดับท้องถิน่และระดับรัฐคงจดัทมีสบืสวนมาระบุพาหะน�าโรค 

และป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว เขาเขียนไว้ว่า “ลองพิจารณามาตรการ 

ต่างๆ ท่ีน่าจะน�าไปใช้เพื่อค้นหาต้นตอของการระบาดให้พบและป้องกัน 

ไม่ให้เกิดซ�้า” เน่ืองจากเบาหวานเป็นโรคเร้ือรัง ไม่ใช่โรคติดเชื้อ และ
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การเสียชีวิตเกิดข้ึนเม่ือเวลาผ่านไปหลายปี ไม่ใช่ภายในไม่ก่ีสัปดาห์ 

หรือไม่กี่เดือน จึงไม่เป็นที่สังเกต “แม้กระทั่งบริษัทประกัน” จอสลินเขียน  

“ก็ยังไม่เข้าใจความหมายของการเสียชีวิตจากโรคนี้อย่างถ่องแท้”

เราเริ่มค่อยๆ คุ้นเคยหรืออาจถึงขั้นชินชากับการอ่านเรื่องราว 

การแพร่ระบาดของโรคอ้วนทีก่�าลังด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง เม่ือ 50 ปีก่อน  

ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันหนึ่งในแปดคนเป็นโรคอ้วน ทุกวันน้ีตัวเลขนั้นสูงกว่า 

หนึ่งในสาม องค์การอนามัยโลกรายงานว่า อัตราการเกิดโรคอ้วนทั่วโลก 

เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ามาตั้งแต่ปี 1980 เมื่อปี 2014 ผู้ใหญ่จ�านวนมากกว่า  

500 ล้านคนบนโลกเป็นโรคอ้วน และเด็กๆ อายุต�่ากว่าห้าขวบมากกว่า  

40 ล้านคนมีภาวะน�้าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรา 

ก�าลังอ้วนขึ้นเร่ือยๆ นี่คือแนวโน้มท่ีสามารถสืบย้อนกลับไปถึงสมัย

ศตวรรษที่ 19 ในสหรัฐอเมริกา ทว่าการระบาดของโรคเบาหวานนั้นเป็น

ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งกว่าและให้ข้อมูลน่าสนใจยิ่งกว่า

 ตอนท่ีจอสลินวิเคราะห์ไว้เป็นครั้งแรกในช่วงท้ายศตวรรษท่ี 19  

โรคเบาหวานไม่ใช่การวินิจฉัยที่แปลกใหม่ แม้โรคนี้อาจพบได้ยากใน 

สมัยนั้นก็ตาม ย้อนกลับไปไกลถึงสมัยศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช  

แพทย์ชาวฮนิดูนามสสุรุตะ (Sushruta) บรรยายถงึปัสสาวะรสหวานอนัเป็น 

เอกลักษณ์ของโรคเบาหวาน และตั้งข้อสังเกตไว้ว่าโรคนี้พบมากที่สุด 

ในผู้มีภาวะน�้าหนักเกินและคนตะกละตะกลาม เม่ือถึงคริสต์ศตวรรษ 

ท่ีหนึง่ โรคนีอ้าจเป็นท่ีรู้จกักันแล้วในช่ือ “diabetes” (โรคเบาหวาน) อนัเป็น 

ค�าในภาษากรกีซึง่หมายถงึ “กาลกัน�า้” หรอื “การไหลผ่าน” ตอนท่ีอาเรเทียส 

แห่งคัปปาโดเกีย (Aretaeus of Cappadocia) บรรยายอาการระยะสดุท้าย 

หากปล่อยท้ิงไว้โดยไม่รักษาว่า “ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเม่ือโรค 

ด�าเนนิไปอย่างเตม็ท่ี เพราะภาวะมาราสมัส (marasmus - อาการผอมแห้ง)  

ท่ีโรคนี้ก่อขึ้นจะทรุดลงอย่างรวดเร็วและจะเสียชีวิตในเวลาอันสั้น แม้ใน 

ขณะมีชีวิตอยู่ก็ทุกข์ทรมานเช่นกัน ความกระหายนั้นรุนแรงเกินกว่าจะ 
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ควบคุม และการดื่มน�้าปริมาณมหาศาลยังไม่อาจเทียบได้กับการขับถ่าย 

ปัสสาวะขนานใหญ่ … ถ้าเขาหยดุเพยีงช่ัวประเด๋ียวและเลิกด่ืมน�า้ ปากจะ 

แห้งผาก ตัวนั้นเล่าก็แห้ง ล�าไส้ร้อนรุ่มราวสุมไฟ เขาป่วยท้ังกายและใจ  

และไม่นานก็เสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานจากความกระหายที่แผดเผา” 

 ตลอดช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 โรคเบาหวานยงัคงเป็นโรคหายาก 

ซ่ึงเป็นท่ีกล่าวถึงในข้อเขียนและบทความในวารสารทางการแพทย์ แต่ 

แพทย์กลับแทบไม่เคยพบเหน็ในการประกอบเวชปฏิบัตจิริง ก่อนหน้านัน้ 

ไม่นาน ในปี 1797 ศัลยแพทย์ประจ�ากองทัพอังกฤษนามจอห์น รอลโล  

(John Rollo) ตพีมิพ์ “บันทกึประวัตกิารรักษาผูป่้วยโรคเบาหวานสองราย”  

(An Account of Two Cases of the Diabetes Mellitus) ซึ่งเป็นรายงาน 

อันทรงอิทธิพลช้ินหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโรคนี้ และให้ข้อมูลว่าเขา 

พบผู้ป่วยสองรายนี้ห่างกัน 19 ปี แม้จะใช้ช่วงเวลาหลายปีระหว่างนั้น  

“สังเกตการณ์โรคอันหลากหลายในอเมริกา หมู่เกาะเวสต์อินดีส และ 

องักฤษ” ดังทีร่อลโลเขยีนไว้แล้วก็ตาม ถ้าสถติกิารเสยีชวีติจากฟิลาเดลเฟีย 

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 พอจะเป็นดัชนีบ่งชี้ได้บ้าง ก็แสดงว่าชาวเมืองนี ้

มีแนวโน้มจะเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน หรืออย่างน้อยก็สันนิษฐานได้ว่า 

เสยีชวีติจากโรคเบาหวาน พอๆ กับทีจ่ะเสียชวิีตจากการถูกสงัหารหรือจาก 

โรคแอนแทรกซ์ โรคฮิสทีเรีย ความอดอยาก หรือภาวะง่วงงุน (lethargy)1 

 เมื่อปี 1890 โรเบิร์ต ซอนด์บี (Robert Saundby) อดีตประธาน 

ราชสมาคมการแพทย์เอดินบะระ น�าเสนอการบรรยายชุดหนึ่งเก่ียวกับ 

โรคเบาหวานต่อราชวิทยาลัยแพทย์ในลอนดอน เขาประเมินว่ามีผูเ้สยีชวีติ 

จากโรคนี้ไม่ถึง 1 คนในทุก 50,000 คน ซอนด์บีกล่าวว่า โรคเบาหวาน 

เป็น “หนึ่งในโรคหายาก” ซึ่งผู้มีโอกาสได้ศึกษานั้นมีเพียงแพทย์ที่อาศัย 

1 ทีโ่รงพยาบาลแมสซาชเูซตส์เจเนอรัล ข้อมูลเวชระเบียนซึง่เขยีนด้วยลายมือฉบับเดียวกบั 

ที่จอสลินจะวิเคราะห์ในภายหลังเผยว่า ในระยะเวลา 20 ปีจาก 45 ปีระหว่างปี 1824-1869  

ไม่มีผู้ป่วยโรคเบาหวานแม้แต่รายเดียว และไม่มีปีใดในช่วงปีเหล่านี้ท่ีมีผู้ป่วยมากกว่า 

สามราย
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อยู่ใน “ศูนย์กลางประชากรขนาดใหญ่และมีเวชปฏิบัติอันกว้างขวางของ 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้รวบรวมกรณีคนไข้มาวิเคราะห์ได้” เท่านั้น  

แต่ซอนด์บีก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานก�าลัง 

สูงขึ้นทั่วอังกฤษ ในปารีส และแม้กระทั่งในนิวยอร์ก (ซอนด์บีระบุว่า  

ในเวลาเดียวกัน แพทย์ชาวลอสแอนเจลิสคนหนึ่งก็ให้ข้อมูลว่า “ตลอด 

เจ็ดปีที่ประกอบเวชปฏิบัติมา เขาไม่พบผู้ป่วยโรคนี้แม้แต่รายเดียว”)  

ซอนด์บีชี้ว่า “ความจริงก็คือโรคเบาหวานก�าลังจะกลายเป็นโรคท่ีพบได้ 

ทั่วไปในบางชนชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นพ่อค้าที่มั่งคั่งกว่า”

 วลิเลียม ออสเลอร์ (William Osler) แพทย์ชาวแคนาดาผูเ้ล่ืองลือ 

ซึ่งมักเป็นท่ีกล่าวขวัญในฐานะ “บิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่” ก็บันทึก 

ท้ังความหายากและแนวโน้มที่สูงข้ึนของโรคเบาหวานไว้ในต�าราอันทรง

อิทธิพลของเขาที่ชื่อ The Principles and Practice of Medicine (หลัก 

การแพทย์และเวชปฏิบัต)ิ ซึง่พมิพ์ซ�า้หลายคร้ัง ออสเลอร์เข้าร่วมเป็นหนึง่ใน 

ทีมงานท่ีโรงพยาบาลจอห์นส์ฮอปกินส์ในบอลทิมอร์เม่ือสถาบันแห่งนี ้

เปิดท�าการในปี 1889 ในต�าราฉบับพิมพ์ครั้งแรกของออสเลอร์ซึ่งตีพิมพ ์

หลังจากนั้นสามปี เขาให้ข้อมูลว่า จากจ�านวนผู้ป่วย 35,000 คนที่เข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้นับตั้งแต่เปิดท�าการ มีเพียง 10 คน 

เท่านัน้ทีแ่พทย์วนิจิฉยัว่าเป็นโรคเบาหวาน และในช่วงแปดปีต่อมา มีผูป่้วย 

ทีแ่พทย์วนิจิฉยัว่าเป็นโรคน้ี 156 ราย ออสเลอร์เขยีนไว้ว่า สถิตกิารเสยีชวีติ 

แสดงให้เหน็การเพิม่ข้ึนเป็นเท่าทวีของจ�านวนผูท้ีมี่รายงานว่าเสียชวีติจาก 

โรคนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวระหว่างปี 1870-1890 และจากนั้นก็เพิ่มขึ้น 

มากกว่าเท่าตัวอีกครั้งเมื่อถึงปี 1900 

 ล่วงถึงปลายทศวรรษ 1920 การระบาดของโรคเบาหวานของ 

จอสลินได้กลายเป็นหัวข้อบทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสารแล้ว  

ขณะเดียวกัน นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็ก�าลังหาทางระบุระดับ 

ความชกุของโรคนีอ้ย่างเทีย่งตรงในแนวทางท่ีอาจเอือ้ต่อการเปรียบเทยีบ 

อย่างมีความหมายแบบปีต่อปีและทศวรรษต่อทศวรรษ ตัวอย่างเช่น  
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ในโคเปนเฮเกน  จ�านวนผูป่้วยโรคเบาหวานทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

หลายแห่งเพิ่มขึ้นจาก 10 รายในปี 1890 เป็น 608 รายในปี 1924 ซึ่งเป็น 

การเพิม่ข้ึนถงึ 60 เท่า เม่ือเทศมนตรีประจ�ากรมอนามัยแห่งนครนวิยอร์ก  

นามเฮเวน เอเมอร์สัน (Haven Emerson) และผู้ร่วมงานที่ชื่อหลุยส์  

แลริมอร์ (Louise Larimore) ตีพิมพ์บทวิเคราะห์สถิติการเสียชีวิตจาก 

โรคเบาหวานเมื่อปี 1924 พวกเขาให้ข้อมูลว่าอัตราการเสียชีวิตในหลาย 

เมืองของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 400 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ปี 1900 ซึ่งคิด 

เป็นเกือบ 1,500 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่สงครามกลางเมือง 

 แม้จะมีสถิติดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ แต่เบาหวานยังคงเป็นโรค 

ค่อนข้างหายาก เม่ือจอสลินศึกษาหลักฐานท่ีมีอยู่ในปี 1934 ร่วมกับ 

หลุยส์ ดับลิน (Louis Dublin) และเฮอร์เบิร์ต มาร์กส์ (Herbert Marks)  

ซึ่งเป็นนักสถิติท่ีท�างานกับบริษัทประกันชีวิตเมโทรโพลิทัน เขาสรุป 

อีกคร้ังหนึ่งว่าโรคเบาหวานก�าลังจะกลายเป็นโรคที่พบได้ท่ัวไปภายใน 

เวลาอันรวดเร็ว แต่เม่ือเทียบกับมาตรฐานในเวลานั้นเท่านั้น เขาอาศัย 

งานศึกษาต่างๆ ท่ีเขามองว่าได้ด�าเนินการอย่างรอบคอบในนิวยอร์ก  

หรือนี่คือจุดเริ่มต้นของการระบาด?

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเพนซิลเวเนียในฟิลาเดลเฟีย
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แมสซาชเูซตส์ และทีอ่ืน่ๆ มาเป็นพืน้ฐานในการคาดการณ์ซึง่ต�า่กว่าความ 

เป็นจริงว่า ชาวอเมริกันเพียง 2-3 คนในทุก 1,000 คนเป็นโรคเบาหวาน 

แน่นอนว่ากาลเวลาเปลีย่นแปลงไปแล้ว เม่ือปี 2012 อันเป็นปีล่าสุด 

ท่ีศูนย์ควบคุมโรค (Centers for Disease Control - CDC) ประมาณการไว้  

ผู้ใหญ่ 1 คนในทุกๆ 7-8 คนในประเทศนี้เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งคิดเป็น  

12-14 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การวินิจฉัย ขณะที่อีก 30 เปอร์เซ็นต์  

จะเป็นโรคเบาหวานเม่ือถงึจดุหนึง่ในช่วงชวีติ ชาวอเมรกัินเกือบสองล้านคน 

ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานในปี 2012 ซึ่งคิดเป็น 1 คนในทุกๆ 15-16 

วินาที ขณะที่ในบรรดาทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกานั้น ผู้ป่วย 1 ใน

ทุกๆ 4 คนท่ีเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกิจการ

ทหารผ่านศึกเป็นโรคเบาหวาน 

 สัดส่วนมหาศาลซึ่งอาจสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ของคลื่นผู้ป่วย 

โรคเบาหวานท่ีล้นทะลักนีป่้วยเป็นโรคทีปั่จจบัุนเรยีกกนัว่าเบาหวานชนดิ 

ท่ีสอง อันเป็นรูปแบบที่สัมพันธ์กับภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนดังที่ 

สุสรุตะกล่าวไว้เม่ือกว่า 2,000 ปีก่อน มีเพียงสัดส่วนน้อยที่เป็นโรค 

เบาหวานชนิดท่ีหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปมักพบในเด็ก นี่คือรูปแบบเฉียบพลัน 

ของโรคเบาหวาน และหากไม่ได้รับการรักษาจะคร่าชีวิตผู้ป่วยในเวลา 

อันรวดเร็วกว่าหลายเท่า2 ทั้งโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งและสองมีความชุก 

สูงขึ้นในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา โดยสูงขึ้นพรวดพราดทั้งสองชนิด

 ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเสียชีวิตในอัตราสูงข้ึนอย่างมากอันเนื่อง 

มาจากโรคหวัใจหรอืโรคหลอดเลือดสมอง รวมถงึจากโรคไต (ทกุวนันีโ้รค 

เบาหวานนบัเป็นสาเหตขุองการเกิดภาวะไตวายมากกว่า 40 เปอร์เซน็ต์)  

2 เนือ่งจากโรคเบาหวานชนดิทีส่องพบบ่อยกว่ามาก เม่ือผมกล่าวถงึโรคเบาหวานในหนงัสือ 

เล่มนี้ จึงหมายถึงโรคเบาหวานชนิดที่สองหรือทั้งชนิดที่สองและชนิดที่หนึ่งร่วมกัน เว้นแต่ 

จะระบุเฉพาะเจาะจงไว้เป็นอื่น
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และภาวะโคม่าจากโรคเบาหวาน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม  

(และในบางครัง้แม้จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม) สายตาของพวกเขา 

จะแย่ลง (มักเป็นอาการแรกๆ) เส้นประสาทเสียหาย ฟันผุจนหลุดร่วง  

มีแผลเปื่อยและเนื้อตายเน่าที่เท้า และต้องตัดแขนขา การตัดขาในผู้ป่วย  

6 คนจากทุกๆ 10 คนมีสาเหตุจากโรคเบาหวาน ซึ่งคิดเป็นประมาณ  

73,000 รายในปี 2010 เพยีงปีเดียว ปัจจบัุนมียานบัสบิ กลุ่ม ส�าหรับรักษา 

โรคนี้ ขณะที่ตลาดยาและอุปกรณ์รักษาโรคเบาหวานในสหรัฐอเมริกา 

ประเทศเดียวกมี็มูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีทเีดียว ทกุวนันี ้

เครอืร้านขายยาให้บรกิารตรวจวัดระดับน�า้ตาลในเลอืดแก่ลกูค้าโดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่าย ด้วยหวังจะจ�าหน่ายชุดตรวจสอบท่ีบ้านให้แก่ลูกค้าที่บังเอิญ 

มีระดับน�้าตาลในเลือดคาบเส้นหรืออยู่ในเกณฑ์สูง

 ค�าถามที่เห็นได้ชัดเจนคือ เหตุใดการณ์จึงกลับกลายเป็นเช่นนี้  

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร พลังธรรมชาติชนิดใด สภาพแวดล้อมเช่นไร  

หรือวิถีชีวิตแบบไหนกันเล่าที่ท�าให้ชาวอเมริกันท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 1 คน 

ในทุก 11 คนเป็นโรคเบาหวาน 

 หนทางหนึ่งที่จะหลีกเล่ียงการตอบค�าถามนี้คือการอนุมานว่า 

แนวโน้มความชุกของโรคเบาหวานในประวัติศาสตร์นับเป็นหลักฐานท่ี 

เชือ่ถอืไม่ได้ ใครจะไปรูล่้ะว่าจริงๆ แล้วเกิดอะไรข้ึนเม่ือ 50 หรือ 100 ปีก่อน  

และเอาเข้าจริงแล้ว การวัดความชุกที่เปลี่ยนไปของโรคเรื้อรังโรคหนึ่งใน 

ประชากรกลุ่มหนึ่งด้วยความมั่นใจก็เป็นเรื่องยากอย่างน่าประหลาดใจ  

ประเด็นต่างๆ อย่างเกณฑ์การวินิจฉัย ความสนใจที่แพทย์ สาธารณชน  

และสื่อมีต่อโรคนี้ วิธีรักษาท่ีมีอยู่และประสิทธิภาพของวิธีเหล่านั้น การ 

มีอายุยืนของประชากร ตลอดจนแนวโน้มของโรคว่าจะพบมากข้ึนตามวัย 

หรือไม่ ล้วนแล้วแต่สร้างความสับสนให้ความพยายามอันน่าเชื่อถือ 

ใดๆ ก็ตามที่จะพิสูจน์ช้ีชัดได้ว่าแท้จริงแล้วการเกิดโรคเร้ือรังโรคหนึ่ง 

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไร แต่พนันได้เลยว่าถ้าชาวอเมริกัน  

1 ใน 11 คนเป็นโรคเบาหวานในสมัยศตวรรษที่ 19 เวชระเบียนผู้ป่วยใน 
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ของโรงพยาบาลในสมัยนัน้จะดูแตกต่างไปอย่างมาก เช่นเดียวกบัจ�านวน

ผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน ดังท่ีซอนด์บีเขียนไว้เม่ือปี 1901 ว่า “โรค 

เบาหวานเป็นโรคร้ายแรงอย่างแน่นอน … ชีวิตดูเหมือนแขวนอยู่บน 

เส้นด้าย เป็นเส้นด้ายที่มักถูกตัดขาดด้วยอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ เสียด้วย”

 ในช่วงศตวรรษทีผ่่านมา ข้อสังเกตทีว่่าอัตราการเกดิโรคเบาหวาน 

ก�าลังสูงข้ึนในหมู่ประชากร โดยเปลี่ยนจากโรคหายากเป็นโรคที่พบได ้

ทั่วไปและกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนั้น ยังคงเป็นหัวข้อที่พูดถึง 

กันอย่างต่อเนื่องในวรรณกรรมทางการแพทย์ เม่ือปี 1940 รัสเซลล์  

ไวล์เดอร์ (Russell Wilder) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานที่มาโยคลินิก  

(Mayo Clinic) ให้ข้อมูลว่า ผูป่้วยโรคเบาหวานทีเ่ข้ามารักษาทีค่ลินกิแห่งนี้ 

เพิ่มจ�านวนข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีก่อนหน้านั้น “อัตราการเกิด 

โรคเบาหวานไม่มีข้อมูลแน่ชัด” เขาเขียนไว้ “แต่ปัจจัยท่ีบ่งชี้ว่ามันก�าลัง 

เพิ่มขึ้นนั้นชัดเจนมาก” อีก 10 ปีให้หลัง จอสลินกล่าวถึง “การเพิ่มขึ้น 

อย่างน่าตื่นตระหนกของโรคเบาหวาน” ซึ่งมาถึงตอนนี้เขาก็ถือว่าเป็น 

ความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีของชีวิต เมื่อปี 1978 เคลลี เวสต์ (Kelly West)  

ผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมริกันระดับแนวหน้าด้านวิทยาการระบาด (การศกึษาว่า 

โรคแพร่กระจายในหมู่ประชากรอย่างไร) ของโรคเบาหวานแสดงทรรศนะ 

ไว้ว่า โรคเบาหวานคร่าชวีติผูค้นในศตวรรษที ่20 ไปแล้วมากกว่าสงคราม 

ทุกครัง้รวมกัน “เบาหวานกลายเป็นหนึง่ในปัญหาส�าคัญทีส่ดุของมวลมนษุย์” 

เขาเขยีนไว้ โดยเรียกมันว่า “สาเหตสุ�าคัญของโรคภยัไข้เจบ็และการเสยีชวีติ 

ในทุกประเทศและทุกเชื้อชาติหลักๆ”

 ดังท่ีเวสต์เสนอประเด็นไว้ การเกิดโรคเบาหวานทีเ่พิม่ขึน้ในระดับ 

โรคระบาดไม่ใช่ปรากฏการณ์เฉพาะท้องที ่ตวัอย่างเช่น แทบไม่มีใครรูจ้กั 

หรืออย่างน้อยก็วนิจิฉยัไม่พบโรคเบาหวานในประเทศจนีในช่วงย่างเข้าสู ่

ศตวรรษที่ 20 แพทย์ชาวอังกฤษคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าพบผู้ป่วยโรคนี้เพียง  

1 รายจากจ�านวนผู้ป่วยนอก 24,000 รายในนานกิง แม้ว่า “ทั้งหมดจะ 

มาจากชนชั้นล่างในสังคม” ก็ตาม ขณะท่ีแพทย์อีกคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า 
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พบผู้ป่วยโรคเบาหวานเพียง 2 รายจากจ�านวนผู้ป่วยใน 12,000 ราย 

ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของเขา ในช่วงทศวรรษ 1980 คาดการณ์ว่า 

ความชกุของโรคเบาหวานในประชากรชาวจนีทัว่ไปยงัอยูท่ี่ราว 1 เปอร์เซน็ต์  

แต่ตัวเลขประมาณการล่าสุดคาดว่า ประชากรวัยผู้ใหญ่ 11.6 เปอร์เซ็นต์ 

เป็นโรคเบาหวาน นั่นหมายถึง 1 ใน 9 คน ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นชาวจีน 

จ�านวนมากกว่า 110 ล้านคนทีเดียว ขณะเดียวกันก็เชือ่กันว่าชาวจนีเกือบ  

500 ล้านคน มีภาวะก่อนเบาหวาน (pre-diabetic)

 ความชกุของทัง้โรคเบาหวานและภาวะก่อนเบาหวานนบัว่าน้อย 

จนแทบจะไม่พบในหมู่ชาวอินูอิตในกรีนแลนด์ แคนาดา และอะแลสกา 

ตลอดช่วงทศวรรษ 1960 ดังที่บทความชิ้นหนึ่งใน The Journal of the  

American Medical Association ให้ข้อมูลไว้เม่ือปี 1967 ว่า “ขณะนี ้

เป็นท่ีทราบกันว่ามีชาวเอสกิโมในอะแลสกาแปดคนเป็นโรคเบาหวาน”  

เมื่อถึงช่วงทศวรรษ 1970 โรคเบาหวานยังคงพบได้ยาก ทว่ามาถึงตอนนี้  

นักวิจัยกลับบันทึกการปรากฏของภาวะก่อนเบาหวานรูปแบบหนึ่งได ้

มากขึน้ ซึง่ก็คอืความไม่ทนต่อกลูโคส (glucose intolerance) ในงานศกึษา 

เม่ือไม่นานมานี้ อัตราการเกิดโรคเบาหวานในหมู่ชาวอินูอิตในปัจจุบัน 

อยู่ที่ 9 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 1 ในทุก 11 คน ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับใน 

แคนาดาและสหรัฐอเมริกาโดยรวม 

 รูปแบบการระบาดเช่นนี้ยังสังเกตได้ในชนเผ่าอเมริกันพื้นเมือง  

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรชาวปีมาในแอริโซนา ดังที่เราจะกล่าวถึง 

ต่อไป) และชนพืน้เมืองกลุ่มปฐมชาต ิ(First Nations People) ของแคนาดา 

อีกด้วย ปัจจุบันพบว่าในประชากรเหล่านี้หลายกลุ่ม ผู้ใหญ่หน่ึงคนจาก 

ทุกสองคนเป็นโรคเบาหวาน ในบางกรณี ต่อให้มีโรคเบาหวานอยู่ก็

วินิจฉัยไม่พบจนกระทั่งถึงช่วงทศวรรษ 1960 ตัวอย่างเช่น กรณีของ

ชาวเผ่าโอจิบวาครีแห่งชุมชนแซนดีเลกทางตอนเหนือของออนแทรีโอ  

ในปี 1974 เม่ือเคลลี เวสต์ ศึกษาข้อมูลท่ีมีอยู่เก่ียวกับโรคเบาหวานใน

ประชากรชาวอเมริกันพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ เขาสรุปว่า ก่อนหน้าทศวรรษ 
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1940 โรคนี้อยู่ในระดับหายากหรือถึงขั้นไม่ปรากฏเลย ดังท่ีทั้งแพทย์

พลเรือนและแพทย์ทหารเคยด�าเนินการส�ารวจสุขภาพไว้ ทว่าเม่ือถึง

ช่วงกลางทศวรรษ 1960 งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งของเขาเองกลับบันทึก

ข้อมูลกลุ่มประชากรที่ผู้ใหญ่หนึ่งในส่ีคนเป็นโรคเบาหวาน ทั้งท่ีในช่วง 

ก่อนหน้านัน้ไม่ปรากฏผูป่้วยโรคน้ีเลย (เม่ือนักวิจัยท�าแผนภมิูแสดงจ�านวน

ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานในแต่ละปีในหมู่ชาวนาวาโฮ 

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 ไปจนถึงตลอดช่วงทศวรรษ 1980 กราฟที่ได ้

แทบเหมือนกับภาพแผนภูมิในหน้า 19 จากโรงพยาบาลเพนซิลเวเนีย

ในฟิลาเดลเฟียเม่ือหนึ่งศตวรรษก่อนหน้านั้นทุกประการ) รูปแบบคล้าย 

กันนี้ยังสังเกตได้ในหมู่ชาวโปลินีเซีย ไมโครนีเซีย และเมลานีเซียในแถบ 

แปซิฟิกตอนใต้ ในกลุ่มประชากรพื้นเมืองด้ังเดิมในออสเตรเลีย ในหมู่ 

ชาวเมารีในนิวซีแลนด์ ตลอดจนในกลุ่มประชากรท่ัวตะวันออกกลาง  

เอเชีย และแอฟริกาอีกด้วย แท้จริงแล้ว ทุกที่ท่ีประชากรเร่ิมกินอาหาร 

และด�ารงชีวิตตามวิถีตะวันตก ไม่ว่าพวกเขาจะผ่านการผสมผสานทาง 

วัฒนธรรมหรือการเปล่ียนผ่านจากชนบทสู่เมืองตั้งแต่เมื่อไรและที่ไหน 

ก็ตาม จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคเบาหวานตามมา ดังที่เวสต์ตั้ง 

ข้อสังเกตไว้เมื่อปี 1978

 ถ้าอย่างนัน้เกิดอะไรขึน้กันล่ะ แล้วอะไรก�าลังเกดิขึน้ต่อจากนีห้รือ  

มีบางอย่างในอาหารการกิน วิถีชีวิต หรือสภาพแวดล้อมของเราที่ 

เปล่ียนแปลงไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือจนก่อให้เกิดการระบาดของ 

โรคเบาหวานอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนเช่นน้ี แต่มันคืออะไรกัน ก็อย่างท่ี 

จอสลินตั้งข้อสังเกตไว้ภายใต้สถานการณ์คล้ายๆ กันในระยะแรกเร่ิม 

ของการระบาดคร้ังนี้นั่นแหละครับ หากนี่คือโรคติดเชื้อ คณะกรรมการ 

ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจตัวแทนประกันชีวิต หนังสือพิมพ์ ตลอดจน 

คนทั้งประเทศคงเรียกร้องค�าตอบกันแล้ว ศูนย์ควบคุมโรคและองค์การ 

อนามัยโลกคงตั้งคณะสอบสวนโดยผู้เชี่ยวชาญขึ้นเพื่อตรวจสอบทุก 

ช่องโหว่ในสมมติฐานของเราเก่ียวกับสาเหตุของโรคนี้ เพื่อดูว่าเราอาจ 
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เข้าใจสมุฏฐาน (สาเหตุ) ของมันผิดไปในแง่มุมใดบ้าง แต่ความจริงท่ี 

เกิดขึ้นหาเป็นเช่นนั้นไม่

ก่อนช่วงทศวรรษ 1970 หน่วยงานด้านสาธารณสุขและแพทย ์

ผู้รักษาซึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราการเกิดโรคเบาหวานที่สูงขึ้น 

ในประชากรกลุ่มต่างๆ ที่พวกเขาศึกษา มักน�าเสนอสิ่งที่พวกเขามองว่า 

เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่ง นั่นคือการบริโภคน�้าตาล นี่คือโรคเกี่ยวกับ 

การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ซึง่พบบ่อยขึน้ทกุทีเม่ือประชากรเร่ิมบริโภค 

น�้าตาล (อันเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง) ในระดับท่ีแทบนึกภาพไม่ออก 

เม่ือหนึ่งศตวรรษก่อนหน้านั้น และในบางกรณีก็เพียง 20 หรือ 30 ป ี

ก่อนหน้านั้น

 เม่ือการบริโภคน�้าตาลปะทุขึ้นในสหรัฐอเมริกาและสหราช- 

อาณาจักร พร้อมๆ กับการปฏิวัติอุตสาหกรรม การถือก�าเนิดของ

อตุสาหกรรมขนม ซเีรยีล และน�า้อัดลม ตลอดจนการมีชอ็กโกแลตแท่งและ

ไอศกรีมให้ซื้อหามากขึ้น อัตราการเกิดโรคเบาหวานก็เร่ิมไต่ระดับอย่าง 

ไม่อาจหยุดยัง้เช่นกัน เม่ือน�า้ตาลและผลิตภัณฑ์อดุมด้วยน�า้ตาลแพร่หลาย 

ไปทัว่โลก โรคเบาหวานก็แพร่กระจายออกไปเช่นกนั เม่ือเกษตรกรชาวไร่

ชาวนาทั่วแอฟริกา อินเดีย เอเชีย รวมถึงอเมริกากลางและใต้ อพยพเข้า

เมืองน้อยใหญ่เพื่อท�างานรับจ้างและเปล่ียนนิสัยการกินให้สอดคล้องกับ

วิถีชีวิต กล่าวคือ ไม่กินธัญพืช แป้ง และผลไม้ที่ปลูกในท้องถิ่นอีกต่อไป  

แต่หันมาซื้อเคร่ืองด่ืมเติมน�้าตาลและของหวานที่อุดมด้วยน�้าตาลใน 

ร้านค้าและตลาดแทน โรคเบาหวานก็ปรากฏข้ึนอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ง ดังที ่

เคลลี เวสต์ กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคเบาหวานท่ีก�าลังปรากฏข้ึน 

ในประชากรชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองไว้เม่ือปี 1974 ว่า “บ้างเคยเร่ร่อน 

ล่าสตัว์และกินเนือ้เป็นอาหาร … บ้างเคยได้รบัแคลอรีส่วนใหญ่ซึง่คดิเป็น

ปริมาณมหาศาลจากไขมัน … ระดับการบริโภคน�้าตาลสูงข้ึนในชนเผ่า 

ส่วนใหญ่หรืออาจครอบคลุมทกุชนเผ่าของสหรัฐอเมริกา ซึง่มีอตัราการเกดิ
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โรคเบาหวานพุ่งสูงขึ้นอย่างพรวดพราดในระยะหลังมานี้ ความเกี่ยวพัน 

ลักษณะเดียวกันยังสังเกตได้ในหมู่ชาวเอสกิโมแห่งอะแลสกา แคนาดา 

และกรีนแลนด์ ตลอดจนชาวโปลินีเซียอีกด้วย”

 และเม่ือการบริโภคน�้าตาลลดลงซึ่งนับเป็นโอกาสท่ีเกิดข้ึนได้ 

น้อยคร้ังนัก เช่น ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอันเนื่องมาจากการ 

แบ่งสันปันส่วนของรัฐบาลและภาวะขาดแคลนน�้าตาล อัตราการเสียชีวิต 

จากโรคเบาหวานก็ลดลงด้วยเสมอ “การเพิม่ขึน้และลดลงของการบรโิภค 

น�้าตาล” เฮเวน เอเมอร์สัน และหลุยส์ แลริมอร์ เขียนไว้เม่ือปี 1924 

“มักตามมาด้วย … การเพิ่มขึ้นและลดลงของอัตราการเสียชีวิตจาก 

โรคเบาหวานอย่างค่อนข้างสม�่าเสมอ”

 ในปี 1974 เม่ืออุตสาหกรรมน�้าตาลว่าจ้างนักท�าแบบส�ารวจ 

ความคิดเห็นให้ส�ารวจทัศนคตขิองแพทย์ต่อน�า้ตาล แพทย์เหล่านัน้ส่วนใหญ่ 

กล่าวว่าพวกเขาเห็นว่าการบริโภคน�้าตาลเร่งให้เป็นโรคเบาหวานเร็วข้ึน  

(ผูบ้ริหารบรษิทัโฆษณาคนหนึง่ถกูตัง้ค�าถามในภายหลังว่า ลกูๆ ของเขา 

กินซีเรียลที่มีปริมาณน�้าตาลสูงเป็นพิเศษซึ่งเขาจัดท�าแคมเปญโฆษณา 

โดยอ้างอิงต้นแบบจากเรื่องของตัวการ์ตูนสนูปปี้กับเรดบารอนหรือไม่  

เขายอมรับว่าลูกๆ ไม่เคยกินเลย “ถ้ากินซีเรียลนั่นสักชามก็คงต้องฉีด 

อินซูลินแล้วละ” เขาพูด) เม่ือปี 1973 ฌ็อง มาเย (Jean Mayer) แห่ง 

วทิยาลยัสาธารณสขุฮาร์วาร์ด ซึง่อาจเป็นนกัโภชนาการผูท้รงอทิธพิลทีสุ่ด 

แห่งยุค แสดงทรรศนะว่าน�้าตาล “มีบทบาทเชิงสมุฏฐานในผู้ที่มีลักษณะ 

ทางพันธุกรรมไวต่อโรคนี้” แน่นอนว่าค�ากล่าวเช่นนี้จุดประเด็นค�าถาม 

ท่ีเหน็ได้ชดัเจนคือ เคยมีใครเป็นเบาหวานโดย ไม่ มีลักษณะทางพนัธกุรรม 

ทีไ่วต่อโรคน้ีหรอืไม่ (เว้นแต่ผูมี้อาการบาดเจบ็หรือเนือ้งอกทีส่่งผลกระทบ 

ต่อการท�างานของตับอ่อน อันเป็นกรณีที่พบได้ยาก) อย่างไรก็ตาม  

ในที่ประชุมทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน�้าตาลและสารให้ความหวาน 

ชนิดอื่นๆ นักวิจัยและแพทย์ผู้รักษาจะถกเถียงกันว่าน�้าตาลเป็นสาเหตุ

ของโรคเบาหวานหรือไม่ หรือเป็นเพียงตัวช่วยให้เกิดโรคขึ้นในผู ้มี 

แนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้ในทางใดทางหนึ่งอยู่แล้ว


