สาหร่ายวากาเมะ ลดความอ้วนได้จริงหรือ?
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นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ งานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคอ้วนตามแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารป้องกันและดูแลรักษาโรคอ้วน
ของสถาบันวิจยั และการ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ของคือโรคทีค่ นมีคา่ ดัชนีมวล
กาย (body mass index: BMI) ซึง่ คิดจากค่านํ้าหนักตัวหารด้วยส่วนสูงยกกําลังสองแล้วมีคา่ มากกว่า
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โดยในปจั จุบนั คนไทยเป็ นโรคอ้วนกันมากขึน้ โดยจากข้อมูลสถิตขิ องสมาคมโรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทยพบว่าในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีคนอ้วนรวมกันทัง้ ประเทศ 16 ล้านคน เป็ นชาย 4.7 ล้านคน
และหญิง 11.3 ล้านคน ซึง่ ถือเป็ นจํานวนทีค่ อ่ นข้างมาก โดยโรคอ้วนนี้เป็ นปจั จัยเสีย่ งของการพัฒนา
เป็ นโรคทีส่ าํ คัญต่างๆ ได้เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็ น
ต้น1นอกจากนัน้ ยังทําให้สรีระของร่างกายดูไม่ดใี นสายตาของผูท้ เ่ี ป็ นโรคอ้วนเองทําให้หลายๆ
คน
พยายามหาวิธลี ดนํ้าหนักต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย หรือแม้แต่การใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ซึง่ ในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ มากมายทีอ่ า้ งว่าช่วยในการ
ลดนํ้าหนักได้ หนึ่งในนัน้ คือผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสาหร่ายวากาเมะนันเอง
่
ซึง่ ก่อนทีจ่ ะไปดูวา่ สาหร่ายชนิด
นี้สามารถช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือไม่ เราคงต้องไปรูจ้ กั สาหร่ายชนิดนี้กนั ก่อนว่าคืออะไร
สาหร่ายวากาเมะ (wakame) จัดเป็ นสาหร่ายสีน้ําตาลชนิดหนึ่ง มีช่อื ทางวิทยาศาสตร์
ว่า Undaria pinnatifida ซึง่ เป็ นสาหร่ายทีพ่ บในประเทศญีป่ นุ่
โดยพบว่าในสาหร่ายวากาเมะนัน้ มี
สารอาหารต่างๆ มากมายทัง้ โปรตีน โพลิแซคคาไรด์ เกลือแร่ วิตามินและยังมีไขมันในปริมาณน้อย
2
นอกจากนัน้ ยังมีสารอื่นๆ อีกเช่น ฟูโคแซนทิน (Fucoxantin) ซึง่ ในปจั จุบนั มีการศึกษาถึงผลของสาร
ชนิดนี้มากมายหนึ่งในนัน้ คือ ฤทธิ ์ในการต้านการเกิดความอ้วน (anti-obesity)
ฟูโคแซนทินเป็ นสารแคโรตินอยด์ (carotenoid) ซึง่ เป็นสารทีใ่ ห้สสี ม้ แดง หรือเหลือง ชนิดหนึ่ง
ทีพ่ บเป็ นปริมาณมากในสาหร่ายสีน้ําตาลรวมทัง้ ในสาหร่ายวากาเมะด้วย โดย Maeda และคณะพบว่า
กลไกในการเกิดฤทธิ ์ในการต้านการเกิดความอ้วนนัน้ เกิดจากการทีฟ่ ูโคแซนทินกระตุน้ ให้มกี ารสร้าง
uncoupled protein-1 (UCP-1) ในเซลล์ไขมันสีขาว (White adipose tissue) ซึง่ ปกติ UCP-1 นัน้ จะมี
หน้าทีใ่ นการสลายไขมันเพือ่ ทําให้เกิดความร้อนในร่างกาย3 โดยจะสามารถพบ UCP-1 ได้มากในเซลล์
ไขมันสีน้ําตาล (brown adipose tissue) ซึง่ มีจาํ นวนน้อยในร่างกายคน โดย UCP-1 พบได้น้อยในเซลล์
ไขมันสีขาวซึง่ พบเป็ นส่วนมากในร่างกายมนุษย์4 ดังนัน้ การเพิม่ UCP-1 จึงทําให้มรี า่ งกายมีการสลาย
ไขมันมากขึน้ นอกจากนัน้ Maeda และคณะยังได้ศกึ ษาในหนูทดลองโดยในให้หนูทดลองกินอาหารทีม่ ี
ไขมันสูงแล้วแบ่งเป็ นสองกลุ่มคือกลุ่มทีไ่ ด้รบั ฟูโคแซนทินและกลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั ฟูโคแซนทินโดยติดตาม
นํ้าหนักของหนูทดลองเป็ นเวลา 5 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่มหนูทไ่ี ด้รบั ฟูโคแซนทินมีน้ําหนักขึน้ น้อยกว่า
กลุ่มหนูทไ่ี ม่ได้รบั ฟูโคแซนทิน และพบว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั ฟูโคแซนทินมีน้ําหนักทีใ่ กล้เคียงกับหนูทเ่ี ป็ นกลุ่ม
ควบคุมทีไ่ ด้รบั อาหารในแบบปกติอกี ด้วย5

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการศึกษาในสัตว์ทดลองทีพ่ บว่าฟูโคแซนทินอาจมีกลไกทีอ่ าจมีสว่ นช่วยในการลด
ความอ้วน แต่กย็ งั ไม่มกี ารศึกษาในคนทําให้ไม่ทราบกลไกนี้เกิดขึน้ จริงในคนหรือไม่ และหากเกิดขึน้ ได้
จริงจะต้องรับประทานสาหร่ายวากาเมะหรือสารสกัดฟูโคแซนทินในปริมาณเท่าใด และเป็นเวลานาน
เพียงใดจึงจะสามารถลดความอ้วนในคนได้
จึงยังไม่สามารถสรุปได้วา่ สาหร่ายวากาเมะนัน้ ช่วยลด
นํ้าหนักในคนได้จริงหรือไม่ แต่ถงึ อย่างไรก็ตามก็ยงั สามารถนําสาหร่ายวากาเมะมารับประทานได้เพราะ
เป็ นแหล่งอาหารทีด่ ี มีไขมันน้อยและสามารถใช้ควบคูก่ บั การควบคุมอาหาร และออกกําลังกายเพือ่ ลด
ความอ้วนได้
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