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บริษัท Ajinomoto Co. จะสามารถ
สง่ ต่อวิถช
ี วี ต
ิ ยืนยาวแบบ
่ นได้
ญีป
ุ่
หรือไม่?
ทําไมคนญี่ปุ่นถึงมีอายุยืน?
ถ้าหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ภาพที่คุณเห็นในใจคืออะไร?
ผู้คนส่วนใหญ่อาจนึ กถึงชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ ในเมืองใหญ่ การสัญจร
ในตอนเช้าโดยรถไฟใต้ดินที่บางครัง้ ก็อัดแน่ นไปด้วยผู้คนจนแทบจะไม่มีท่ียืน
การทํางานล่วงเวลาเลยเที่ยงคืนที่ดูเป็ นเรื่องปกติ และอาจนึ กถึงผู้คนที่สูบ
บุหรี่เพื่อคลายเครียด

นั่ นหมายถึงเพียงแค่เดินทางไปโรงเรียน ก็เท่ากับว่าได้ออกกําลังกายเฉลี่ย 60 นาที
ต่อวันแล้ว และเมื่อพิจารณาถึงอาหารและเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
อื่นๆ5 คนญี่ปุ่นมีแนวโน้ มรับประทานอาหารที่ให้พลังงานน้ อยกว่า รับประทานผัก
มากกว่า และรับประทานของหวานน้ อยกว่า เมื่อคิดเป็ นต่อวัน5
■

เด็กนั กเรียนเดินไปโรงเรียน

ความจริงคือ ภาพที่คุณเห็นเหล่านี ้ ก็ไม่ผิดนั ก ในการสํารวจที่ตีพิมพ์ในประกาศ
ของกรมงานแรงงานและสวัสดิการโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ
ไม่นานมานี ้ พบว่าผู้ชายวัยทํางานกว่าร้อยละ 40 “นอนไม่หลับ” เนื่ องจากมี
ความเครียดจากที่ทํางาน1 และจํานวนผู้สูบบุหรี่ในญี่ปุ่นมีสูงกว่าประเทศอื่นมาก
้ ไปจํานวนกว่าหนึ่ งในสามสูบบุหรี่2
ซึ่งนั บเป็ นผู้ชายที่มีอายุตัง้ แต่ 15 ปี ขึน
คงเป็ นเรื่องยากที่จะมีผู้เชี่ยวชาญท่านใดบอกว่าความเครียดในระดับสูง การสูบ
บุหรี่จัด และนอนไม่เพียงพอนั ้ นเป็ นพฤติกรรมที่ทําให้สุขภาพดี แต่กระนั ้ นก็ตาม
ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) อายุขัยเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นอยู่ที่ 83.7 ปี
เท่ากับว่าคนญี่ปุ่นมีอายุขัยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก3
แม้ว่าการจะอธิบายว่าสิ่งนี ้ คือความจริงแทบจะเป็ นไปไม่ได้เลย สาเหตุหลักที่คน
ญี่ปุ่นมีอายุขัยที่ยืนยาวกว่าประเทศอื่นๆ นั ้ นเชื่อว่าเป็ นเพราะ “พฤติกรรมการเดิน”
ร่วมกับอาหารที่คนญี่ปุ่นเลือกรับประทาน ตามรายงานอีกฉบับขององค์การอนามัย
โลกพบว่า เด็กนั กเรียนในญี่ปุ่นร้อยละ98 เดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนทุกวัน4

ในฐานะที่เป็ นบริษัทญี่ปุ่นที่มีประวัติด้านอาหารและวิทยาศาสตร์อันยาวนาน
Ajinomoto Co., Inc. (“บริษัท Ajinomoto Co.”) พยายามค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจถึง
กุญแจสําคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาว และบอกกล่าวให้ทัง้ โลกได้รู้
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้ จริงนั ้ น ถือเป็ น
ทุกคนต้องการมีชีวิตที่ยืนยาว แต่การทําให้ความต้องการนี ้ เกิดขึน
ความท้าทายอันใหญ่หลวงสําหรับประเทศญี่ปุ่นทัง้ ประเทศ ขณะที่ตัวเลขผู้สูง
้ อย่างต่อเนื่ อง แต่จํานวนประชากรโดยรวมนั ้ นกลับลดลง6
อายุในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึน
ทําให้มีการคาดหมายว่า ในปี พ.ศ. 2593 จํานวนร้อยละของประชากรที่มีอายุตัง้
้ ไปจะเพิ่มขึน
้ ถึงร้อยละ 40 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด6 ซึ่งนี่
แต่ 65 ปี ขึน
แสดงถึงความท้าทายที่ประเทศต้องเผชิญอย่างเห็นได้ชัด โดยรวมถึงการสูญเสีย
ประสิทธิภาพในที่ทํางานเนื่ องจากผู้คนจํานวนมากต้องการเกษี ยณอายุในท้ายที่สุด
้
และทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุพุ่งพรวดขึน

■

การรับประทานโปรตีนน้ อยลง (ซ้าย) และการรับประทาน
โปรตีนตํ่าที่เกี่ยวเนื่ องกับการสูญเสียกล้ามเนื ้ ออย่างมี
นั ยสําคัญ (ขวา)
มวลเนื ้ อ รยางค์ (แขน+ขา) (Appendicular Lean Mass: aLM)
โดยการรับ ประทานโปรตี น ของค วิน ไทล์ (กลุ่ ม ของร้อ ยละ 20)
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การคาดคะเนความเป็ นไปได้สําหรับจํานวนประชากร
้ ไปแยกตามประเทศในปี พ.ศ. 2558 - 2593
ที่อายุ 65 ขึน
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■

การวิเ คราะห์ แบบคาดคะเนโดยวิเ คราะห์ จากผู้ สู งอายุ มากกว่า
2000 ราย สํ า หรั บ การเสื่ อ มของสุ ข ภาพ และการศึ ก ษาวิ จั ย อง
ค์ ประกอบของร่างกาย(Health ABC)

การเปลี่ ยนแปลงในการรับประทานโปรตี นในแต่ ละวัน (กรัม)

การเปลี่ ย นแปลง aLM (กก.)

อายุที่ยืนยาว ดีสาํ หรับผู้คน แต่เป็ นสิง่
ท้าทายสําหรับประเทศชาติ

P<0.05

สําหรับควินไทยล์ 1 ต่อ 4 และ 5
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• ความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวิตเพิ่มขึน
■

ภาวะกล้ามเนื ้ อพร่อง

การคาดคะเนประชากรที่เป็ นไปได้คํานวณตามการคาดการณ์ ประชากรโลก: ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. 2560” องค์การสหประชาชาติ

กล้ามเนื ้อ

นี่ ทําให้ประเทศญี่ปุ่นหันมามุ่งความสนใจและให้ความสําคัญกับการมีอายุยืนยาวที่
สุขภาพดีแทนที่จะเป็ นเพียงการมีชีวิตที่ยืนยาวเท่านั ้ น ตรรกะในเรื่องนี ้ สามารถ
เข้าใจได้ง่าย: ยิ่งผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและช่วยเหลือตัวเองได้มากนั ้ นทําให้สังคม
้ ด้วย
เราดีขึน

แล้วบริษัท Ajinomoto Co.
ช่วยได้หรือไม่?
แม้ว่าผู้สูงอายุไม่มีโรคภัยอื่นๆ แต่มีหนึ่ งปัญหาใหญ่ด้านกายภาพที่ผู้สูงอายุต้อง
เผชิญเรียกว่า “ภาวะกล้ามเนื ้ อพร่อง” ซึ่งเป็ นการสูญเสียมวลและความแข็งแรง
้ เมื่อสูงวัยขึน
้ ภาวะกล้ามเนื ้ อพร่องสามารถนํ าไปสู่การเสื่อม
ของกล้ามเนื ้ อที่เกิดขึน
สภาพของสุขภาพด้านอื่นๆ ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นการสูญ
เสียความสามารถในการเคลื่อนที่ และเพิ่มความเสี่ยงจากการหกล้มและเกิดก
ระดูกแตกหักในร่างกาย6 โดยรวมแล้ว คนญี่ปุ่นรับประนโปรตีนน้ อยลงเรื่อยๆ
ทุกปี และเมื่อเทียบกับคนวัยหนุ่ มสาวแล้ว ผู้สูงอายุมีความสามารถสร้างกล้า
มเนื ้ อใหม่ได้น้อยกว่า นี่ ทําให้กรมแรงงานและสวัสดิการ กระทรวงสาธารณสุข
ญี่ปุ่นได้กําหนดเป้ าหมายการบริโภคโปรตีนในประชากรทุกวัย6

กระดูก

ปกติ

ภาว

ไขมัน

ะกล

้ามเ

นือ้
พ

รอ่ ง

กล้ามเนื ้อ
กระดูก
ไขมัน

โภชนาการที่เหมาะสมเป็ นปัจจัยสําคัญยิ่งที่ทําให้ผู้คนสุขภาพดี และกรดอะมิโน
ที่เป็ นเหมือนอิฐบล็อกของโปรตีนก็เป็ นองค์ประกอบสําคัญสําหรับโภชนาการที่
เพียงพอและสมดุล ในฐานะที่เป็ นหนึ่ งในบริษัทที่ลํา้ หน้ าด้านการวิจัยและผลิต
กรดอะมิโนมากที่สุดในโลก บริษัท Ajinomoto Co. อยู่ในฐานะที่จะสร้างผลลัพธ์เชิง
บวกในส่วนนี ้ ได้ นั่ นตอบคําถามว่าทําไมเราถึงมีความมุ่งมั่นในการสนั บสนุ นการ
มีชีวิตที่ยืนยาวในญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมสําหรับชุมชนที่หลากหลายและผ่านผลิตภัณฑ์
“Amino L40” ของเรา
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กรดอะมิโนลิวซีนกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื ้ อ

■

ไลซี น

ไอโซลิ ว ซี น

ลิวซีน
วาลี น

เมไธโอนี น

ฟี นิ ลอะ
ลานี น

ฮี ส ทิ ดี น

สังเคราะห์!
ทรีโอนี น

ทริปโตฟาน

กรดอะมิโนเป็ นเหมือนอิฐบล็อกของ
โปรตีนที่ร่างกายสามารถดูดซับได้อย่างมี

ไรโบโซมใน
เซลล์กล้ามเนื ้ อ

ประสิ ทธิภาพ ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื ้ อ
และความแข็งแรงของกล้ามเนื ้ อ

(บริเวณที่สังเคราะห์โปรตีน)
“Amino L40” เป็ นผลิตภัณฑ์รวมกรดอะมิโนที่จําเป็ น 9 ชนิ ด(รวมถึงลิวซีน
ร้อยละ 40) ที่มีความสําคัญต่อการสังเคราะห์โปรตีน6 บริษัท Ajinomoto Co.
จําหน่ ายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับบริษัทอื่นที่ดําเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและโภชนา
การเพื่อใช้เป็ นส่วนผสมอาหาร การทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าผู้สูง
อายุที่รับประทานอาหารเสริมนี ้ และออกกําลังกายที่ระดับปานกลาง (60 นาที
้ กล้ามเนื ้ อแข็งแรงขึน
้ และสามาร
สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ) มีมวลกล้ามเนื ้ อขาสูงขึน
้ กว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมและไม่ได้ออกกําลัง
ถเดินได้เร็วขึน
กายอย่างมีนัยสําคัญ6
■

ตราสัญลักษณ์ แสดงบนบรรจุภัณฑ์วา่ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้
“Amino L40” เป็ นส่วนผสมในอาหาร

นอกจากการใช้ “Amino L40” ในการเป็ นอาหารเสริมเพื่อโภชนาการแล้วบริษัท
Ajinomoto Co. ได้ร่วมงานกับบริษัทอื่นๆ จํานวนมากในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนํ า
ประโยชน์ ของ “Amino L40” มาเป็ นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิเค
รื่องดื่มผสม เครื่องแกง ซุปมิโซะ ขนมมาร์ชแมลโลว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ และเรา
มองหาโอกาสในการร่วมงานกับหุ้นส่วนที่มีศักยภาพในการที่จะร่วมนํ าประโยชน์
ของกรดอะมิโนมาไว้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป6

โลกในวันพรุง่ นี ้
ประเทศญี่ปุ่นกําลังเผชิญกับ “สังคมผู้สูงอายุ” อยู่ตอนนี ้ แล้วพรุ่งนี ้ ล่ะ? ขณะที่
้ ทั่วโลก หลายประเทศกําลังประสบกับความท้าทายใน
ตัวเลขอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึน
ลักษณะเดียวกัน การช่วยผู้คนหลายล้านคนและผู้สูงอายุหลายล้านคนให้ยังคงมี
สุขภาพที่แข็งแรงและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
บริษัท Ajinomoto Co. มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็ นส่วนหนึ่ งที่อยู่แนวหน้ าในการส
นั บสนุ นการมี “สุขภาพดีตลอดอายุขัย” ในญี่ปุ่น แต่เราไม่ได้ต้องการที่จะหยุด
แค่นี้ เนื่ องจากเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมที่อยู่ทั่วโลกให้ไม่เพียงแค่มีอายุยืน
้ แต่ยังมีชีวิตที่ดีขึน
้ ด้วย
ยาวขึน
(หมายเหตุ) ปัจจุบันมีการ “Amino L40” มีจําหน่ ายในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา และ
เรากําลังพิจารณาขยายโอกาสในต่างประเทศตามที่ข้อกําหนดด้านกฎหมายและ
กฎข้อบังคับอนุ ญาต

เกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto Co., Inc.
บริษัท Ajinomoto เป็ นผู้ผลิตเครือ่ งปรุง อาหารแปรรูป เครือ่ งดืม่ คุณภาพสูง รวมถึงผ
ลิตภัณฑ์กรดอะมิโน ยารักษาโรค และสารเคมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ เป็ นเวลาหลายปี แล้วที่บ
ริษัท Ajinomoto ได้สนั บสนุ นวัฒนธรรมด้านอาหารและสุขภาพมนุ ษย์ผ่านการใช้ เท
้ กับแนว
คโนโลยีกรดอะมิโนอย่างกว้างขวาง ปัจจุบัน บริษัทได้มีความเกี่ยวโยงเพิ่มขึน
ทางเพื่อการพัฒนานาแหล่ง ทรัพยากรอาหาร สุขภาพมนุ ษย์ และความยั่งยืนสากล
บริษัทก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2452 และตอนนี ้ดาํ เนิ นกิจการใน 30 ประเทศและภูมภิ าคบริษัท
Ajinomoto มียอดขายสุทธิในปี งบประมาณ 2559 จํานวน 1,091.1 พันล้านเยน
(10,070 ดอลล่าร์สหรัฐ) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto
(TYO : 2802) กรุณาเยี่ยมชมที่ www.ajinomoto.com.
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ้างอิงและวารสารวิทยาศาสตร์ที่สนั บสนุ นข้อมูลที่อยู่ในจดหมา
ยข่าวนี ้ กรุณาติดต่อบริษัท Ajinomoto Co., Inc. แผนกสื่อสารสากล
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**: p <0.01, *: p < 0.05

และคณะ J Am Geriatr Soc 2012

เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการรักษาแทรกแซง
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