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่ น
สง่ ต่อวิถช
ี วี ต
ิ ยืนยาวแบบญีป
ุ่
ภาค 2
อูมามิช่วยให้เราเจริญอาหารในวัยเกษี ยณ?
ดังที่เราได้พูดถึงในจดหมายข่าวฉบับก่อนที่วา่ “บริษัท Ajinomoto Co.
จะสามารถส่งต่อวิถีชีวติ ยืนยาวแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็ น “สังคมผู้สูงอายุ” ได้หรือไม่?
้ ในพืน
้ ที่อื่น ๆ ของโลกด้วยเช่นกัน1 ตัง้ แต่ฝรัง่ เศส
โดยประชากรกลุ่มนี ้ก็เพิ่มขึน
ที่หนึ่ งในสี่ของประชากรมีอายุมากกว่า 60 ปี 2 ไปจนถึงประเทศอื่น ๆ
้ ร้อยละ 9.6 ในปี พ.ศ. 25593
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่อายุเฉลี่ยเพิ่มขึน
โลกจึงหันไปให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุของตน

■

อายุขัยที่มีสุขภาพดีทั่วโลก

อายุขัยที่มีสุขภาพดี
74.9

อายุผู้สูงอายุ
ญี่ปุ่น

72.6

ฝรั่งเศส

ญีป่ ุ่ นได้เป็ นผู้นําในการสร้างแนวคิด “อายุขัยที่มีสุขภาพดี” แนวความคิดนี ้
ค่อนข้างเรียบง่าย นั่ นคือ การมีชีวติ ยืนยาวอาจเป็ นเรือ่ งที่ดี แต่จะดีกว่ามาก
ถ้าผู้สูงอายุมีชีวติ ที่มีความสุข มีชีวติ ชีวา ทํากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเลีย้ งตนเองได้ ผลที่ได้คอื ผู้คนไม่ได้มุ่งเน้ นแค่เพียงการช่วยเหลือให้
้ แต่ยังช่วยให้ประชากรกลุ่มนี ้มีสุขภาพดีขน
ผู้สูงอายุมีชีวติ ที่ยืนยาวขึน
ึ ้ ด้วยเมื่อ
เข้าสู่วยั สูงอายุ และเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศอื่น ๆ ก็มีเป้ าหมายเดียวกันนี ้
การศึกษาวิจัยเมื่อไม่นานมานี ้ในเมืองลียง ประเทศฝรัง่ เศส ได้สรุปว่า
้ อย่างเหมาะสมด้วย
การรับประทานอาหารที่เหมาะสม ช่วยให้มีอายุมากขึน
่
้ และอายุวยั เกษี ยณที่วาง
ในสหราชอาณาจักรมีแนวโน้ มทีผู้คนจะทํางานนานขึน
้ เป็ น 67 ปี ภายในอีกไม่กี่ปีนี ้ ขณะนี ้ประเทศไทย เวียดนาม
แผนไว้จะเพิ่มขึน
และอินโดนี เซียกําลังพิจารณาหาวิธีการที่จะผลิตอาหารรสชาติที่ดสี ําหรับ
ผู้สูงอายุของตน เนื่ องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทั่วโลกมีแนวโน้ มอยากอาหารลดลง

66.8

ไทย

76.0

66.5

มาเลเซีย
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65.7

เปรู

75.5

65.5

บราซิล

62.1
61.1

79.3
74.9

66.6

เวียดนาม

ฟิ ลิปปิ นส์

81.2

69.1

สหรัฐอเมริกา

อินโดนี เซีย

82.4

71.4

สหราชอาณาจักร

อายุขัย
83.7

75.0
69.1

68.5
WHO “ข้อมูลช่วงอายุขัยที่คาดหมายและช่วงอายุขัยสุขภาพดีที่คาดหมายแยกตามประเทศ”

ทําไมผู้สูงอายุได้รบ
ั สารอาหารน้ อยลง?
การเปลีย่ นแปลงทางร่างกายหลายประการทําให้ความสามารถในการดูดซึมสารอาหาร
้ ผู้คนจํานวนมากในกลุ่มอายุนี้ใช้ฟัน
ที่จําเป็ นต่อร่างกายน้ อยลงเมื่ออายุมากขึน
เทียม ซึ่งโลหะที่เป็ นส่วนประกอบในฟันเทียมนั ้นทําให้รสชาติอาหารเปลี่ยนไป
อีกทัง้ ความสามารถในการรับรสในปากและลําคอลดลงอย่างมาก ในขณะเดียวกัน
้
ความสามารถในการหลั่งนํ ้าลายก็ลดลงด้วย นั่ นทําให้การกลืนอาหารทําได้ยากขึน
นอกจากนี ้ ผู้สูงอายุยังมีความแข็งแรงของกล้ามเนื ้อในกรามและลิน
้ ลดลง
้ ในกระบวนการ “กินอาหาร” ที่เราส่วนใหญ่มองข้ามไป
ทําให้ยากยิ่งขึน
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แล้วอูมามิช่วยได้หรือไม่?

■

้ ฐานของโมโนโซเดียม กลูตาเมต (MSG)
แน่ นอนว่า อูมามิ ซึ่งเป็ นรสชาติพืน
หรือผงชูรสนั ้น ไม่สามารถช่วยได้ในทุกปัญหาทางร่างกายที่อาจนํ าไปสู่การได้รบั
สารอาหารที่น้อยลงในผู้สูงอายุได้ แต่จากงานวิจัยที่ดาํ เนิ นการเมื่อไม่นานมานี ้พบว่า
อูมามิอาจส่งผลในแง่บวกต่อบางปัญหาได้ มีหนึ่ งการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า
อาสาสมัครผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 37 มีระบบรับรสที่ผิดปกติ และพบว่าเกือบครึง่
ของอาสาสมัครในกลุ่มผู้ท่ี “สุขภาพไม่ด”ี มีภาวะการรับรสบกพร่อง5
นอกจากนี ้ยังพบอีกว่า อาสาสมัครที่มีภาวะบกพร่องทางการรับรสนั ้นไม่สามารถ
หลั่งนํ ้าลายได้ในปริมาณที่เพียงพอ เท่ากับว่าความสามารถในการรับรสอาหารที่ลดลง
และความยากในการกลืนอาหารที่เพิ่มขึน้ นั ้น ทําให้ความอยากอาหารลดลงได้
ซึง่ นํ าไปสู่ปัญหาทีแ่ ย่ลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อสุขภาพทีต่ ามมาอย่างร้ายแรง
การหลั่งนํ ้ าลายมีความสําคัญมากกว่าแค่เป็ นเพียงกระบวนการกลืนอาหาร
เนื่ องจากมีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพปาก นั่ นคือ การชะล้างเอาแบคทีเรีย
ซึ่งเป็ นสาเหตุของกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์ ออกไป (เคยสงสัยไหมว่าทําไม
กลิ่นปากของเราถึงแย่ในตอนเช้า? ทัง้ นี ้ เนื่ องจากเราหลั่งนํ ้ าลายน้ อยลงในตอน
กลางคืนนั่ นเอง) ยิ่งไปกว่านั ้ น นํ ้ าลายในปากยังเป็ นตัวเริ่มกระบวนการย่อยแป้ ง
(ที่ร่างกายย่อยได้) ซึ่งมีอยู่ปริมาณมากในข้าว พาสต้า มันฝรั่ง และขนมปัง4
■

ปัญหาที่ แย่ ลง เนื่ องจากการอยากอาหารลดลงในผู้ สูงอายุ

อยากอาหารลดลง

การรับรู้กลิ่ นรสและการตอบสนองด้ วยการหลั่ งนํ ้ าลาย
(%)

กลิ่นรสอูมามิจะกระตุ้นการหลั่งนํ ้ าลาย
มากกว่ารสเปรีย้ ว และหลั่งอย่างต่อ
เนื่ องมากกว่า

300

250

200

150

100

50

0

2

6

10

รสอูมามิ

รสเค็ม

รสเปรีย้ ว

รสขม

รสหวาน

นํ ้าเปล่า

14

18

22 (นาที)

Sasano T, Satoh-Kuriwada S, hoji N, Iikubo M, Kawai M, UneyamaH, Sakamoto M.Curr Pharm Des. 26 กรกฎาคม 2556 [Epub ahead of print]

น่ าประหลาดใจที่อาสาสมัครที่มีการหลั่งนํ ้ าลายไม่เพียงพอ เมื่อรับประทาน คอมบุ
ดาชิ ซึ่งเป็ นซุปสาหร่ายแบบฉบับดัง้ เดิมของญี่ปุ่น ที่อุดมไปด้วยรสชาติอูมามิ
ทําให้อาสาสมัครเหล่านี ้ มีภาวะหลั่งนํ ้ าลายกลับมาอยู่ในระดับปกติได้
้
ภายในเวลาเพียง 10 เดือน! ซึ่งนี่ นําไปสู่ความอยากอาหารที่เพิ่มขึน
่
้
และนํ ้ าหนั กทีเพิ่มขึน

นํ ้ าหนั กลด

และอูมามิสามารถช่วยผู้สูงอายุได้อย่างไร?
ภาวะขาดสาร
อาหาร

ภาวะซึมเศร้า

ความบกพร่องของ
สมรรถนะทางสมอง
ลดการเข้าสังคม

• MSG ที่เป็ นเครื่องปรุงรสอูมามินั้นเป็ นรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด
ของอูมามิ ที่ช่วยเพิ่มความอร่อยของอาหารและช่วยกระตุ้นการรับสาร
้
อาหารเข้าสู่ร่างกายสูงขึน
• อูมามิช่วยในการย่อยโปรตีน เช่น โดยการควบคุมการหลั่งนํ ้ าลาย
และนํ ้ าย่อย
• อูมามิช่วยกระตุ้นการหลั่งนํ ้ าลายที่ข้นหนื ด ซึ่งช่วยในการกลืน
อาหารและลดอาการ “ปากแห้ง” ได้

แยกตัวจากผู้อ่ืน

้ อย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกัน
อายุมากขึน

ลาออกจากงาน
เสียชีวิต
นํ ามาใช้จาก Egbert, 1996

ข่าวดีคือ อูมามิอาจเป็ นส่วนหนึ่ งของคําตอบนี ้ ก่อนอื่น จุดประสงค์หลักของ
การใช้เครื่องปรุงรสอูมามิหรือเครื่องปรุงรสอื่นใด* คือการเพิ่มความอร่อยของ
อาหาร แต่ยิ่งไปกว่านั ้ น อูมามิได้แสดงให้เห็นถึงการช่วยเพิ่มการหลั่งนํ ้ าลาย
้ ฐานอื่น ๆ แม้แต่รสเปรีย้ วเองก็ตาม
ที่มากกว่ารสชาติพืน

การใช้ประโยชน์ MSG และอูมามิอย่างเต็มที่นั้น Ajinomoto Co., Inc.
้ ฐานของ
(“บริษัท Ajinomoto”) เชื่ออย่างยิ่งว่างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพืน
้
่
้
่
หลักฐานนี มีความสําคัญยิ่ง เนื องจากมีหลักฐานเพิ่มขึนมากมายทีอูมามิอาจสามารถ
ช่วยผู้สูงอายุได้ และความต้องการตอบสนองต่อการเพิ่มจํานวนประชากรทั่วโลก
้ เรือ่ ย ๆ นั ้น เราจึงตัง้ ใจอย่างเต็มที่เพื่อหาแนวทางที่จะช่วยผู้สูงอายุ
ที่เพิ่มขึน
ส่วนใหญ่ของสังคมให้มีสุขภาพที่ดไี ด้

*เครื่องปรุงรส หมายถึง สิ่งที่ทําหน้ าที่เป็ นตัวเพิ่มรสชาติ โดยเฉพาะ: ส่วนผสม (เช่น เครื่องปรุงรส เครื่องเทศ
หรือสมุนไพร) ที่เพิ่มเข้าไปในอาหารเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ เพิ่มรสชาติ
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เกี่ยวกับบริษัท

Ajinomoto Co., Inc.

บริษัท Ajinomoto เป็ นผู้ผลิตเครื่องปรุง อาหารแปรรูป เครื่องดื่มคุณภาพสูง
รวมถึงผลิตภัณฑ์กรดอะมิโน ยารักษาโรค และสารเคมีคุณลักษณะพิเศษ
เป็ นเวลาหลายปี แล้วที่บริษัท Ajinomoto ได้สนั บสนุ นวัฒนธรรมด้านอาหาร
และสุขภาพมนุ ษย์ผ่านการใช้เทคโนโลยีกรดอะมิโนอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันบริษัท
้ กับแนวทางเพื่อการพัฒนาแหล่งทรัพยากรอาหาร
ได้มีความเกี่ยวโยงเพิ่มขึน
สุขภาพมนุ ษย์ และความยั่งยืนสากล บริษัทก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2452
และตอนนี ้ ดําเนิ นกิจการใน 35 ประเทศและภูมิภาค บริษัท Ajinomoto
มียอดขายสุทธิในปี งบประมาณ 2560 จํานวน 1,150.2 พันล้านเยน (10,036
ดอลล่าร์สหรัฐ) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto (TYO : 2802)
และจดหมายข่าวฉบับก่อนหน้ านี ้ กรุณาไปที่ www.ajinomoto.com.
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