เปปไทด์ จากถั่วเหลือง
บทความเรื่ อง soy peptide ที่อาจารย์ พ.อ. นพ.เรื องวิทย์ ตันติแพทยางกูร คณะกรรมการชมรมโภชนาการเด็ก
แห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ลงในหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์
ปัจจุบนั เครื่ องดื่มบารุ งสมอง “เปปไทด์จากถัว่ เหลือง” หรื อ “ซอย เปปไทด์” กาลังเป็ นที่นิยมในหมู่นกั เรี ยน
นักศึกษา วัยทางาน ซึ่ งดื่มเพื่อหวังผลเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของสมอง และสรรพคุณด้านอื่น ๆอีก แต่
ข้อเท็จจริ งจะเป็ นอย่างนั้นหรื อไม่ พ.อ. นพ.เรื องวิทย์ ตันติแพทยางกูร กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยโภชนาการ
กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้นาเสนอเรื่ องนี้ ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย. ที่ผา่ นมา
พ.อ.นพ.เรื องวิทย์ บอกว่า ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเปปไทด์จากถัว่ เหลือง เป็ นผลิต ภัณฑ์เสริ มอาหารที่มีส่วนย่อย
ของโมเลกุลโปรตีนที่ทาจากโปรตีนถัว่ เหลือง ซึ่ งโปรตีนจากถัว่ เหลืองเป็ นโปรตีนคุณภาพดี และโปรตีนใน
สภาพเปปไทด์เป็ นโปรตีนที่ดูดซึ มได้ง่ายจริ ง ๆ แต่ยงั ไม่พบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ยนื ยันสรรพคุณของ
เครื่ องดื่ม “เปปไทด์จากถัว่ เหลือง” โดยเฉพาะเรื่ องช่วยให้การทางานของสมองดีข้ ึน ตรงนี้จึงยังเป็ นคาถามอยู่
ข้อเท็จจริ ง คือ การย่อยและดูดซึ มของโปรตีนและเปปไทด์ จะเริ่ มในกระเพาะอาหาร หลังจากนั้นสารโปรตีนที่
ถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่กระเพาะอาหารนี้ จะรวมกับมวลอาหารอื่น ๆ และถูกส่ งต่อไปยังลาไส้เล็กเพื่อย่อยด้วย
น้ าย่อยเอนไซม์ต่อไป การย่อยโปรตีนเกือบทั้งหมดจะสิ้ นสุ ดลงในลาไส้เล็กส่ วนเจจูนมั่ โดยได้ผลลัพธ์ของการ
ย่อยเป็ นเปปไทด์สายสั้นประมาณ 2/3 และกรดอะมิโนอิสระอีก 1/3 ทั้งเปปไทด์และกรดอะมิโนอิสระจะถูกดูด
ซึ มเข้าสู่ เซลล์ลาไส้ผา่ นระบบตัวพาหลาย ๆ แบบต่างกันไป กล่าวโดยสรุ ปคือ สารอาหารโปรตีนถูกดูดซึ มในรู ป
เปปไทด์มากที่สุด โดยไม่จากัดว่าเป็ นโปรตีนจากพืชหรื อสัตว์ หรื อจากถัว่ เหลืองหรื อไม่ ข้อมูลจากองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกระบุวา่ โปรตีนจากถัว่ เหลืองจัดว่าเป็ นโปรตีน
คุณภาพดีใกล้เคียงกับโปรตีนจากไข่ นม หรื อเนื้อสัตว์ แต่ก็ไม่ดีกว่า
จากการศึกษาข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มดังกล่าว พบว่ามีส่วนประกอบ คือ เปปไทด์จากถัว่
เหลือง ซึ่ งเป็ นการนาถัว่ เหลืองมาย่อยให้ละเอียดลงเพื่อเวลากินเข้าไปจะทาให้ยอ่ ยและดูดซึ มได้ง่ายขึ้น นอกนั้น
ก็ มีน้ าตาลทราย และสารแต่งรสแต่งกลิ่น ใน 1 ขวดจะให้พลังงานประมาณ 90 กิโลแคลอรี และโปรตีน
ประมาณ 9 กรัม เมื่อเทียบราคาที่ขายน่าจะซื้ อไข่ไก่ได้ประมาณ 15 ฟอง คิดเป็ นโปรตีนที่ได้จากไข่ไก่ประมาณ
112-120 กรัม หรื อซื้ อนมสดได้เกือบ 2 ลิตรเทียบเป็ นโปรตีนจากนมสดประมาณ 70 กรัม หรื อน้ านมถัว่ เหลือง ยู
เอชที ได้ประมาณ 6-8 กล่อง เทียบเป็ นโปรตีนจากน้ านมถัว่ เหลืองประมาณ 48-64 กรัม

เมื่อดูขอ้ มูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วา่ ส่ วนประกอบดังกล่าวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมองอย่างไรบ้าง พบว่า
สมองแทบจะไม่ได้ใช้พลังงานจากโปรตีนโดยตรง เพราะจะใช้พลังงานจากกลูโคสเป็ นหลัก และสมมุติวา่ มีการ
อดอาหารสมองจะเริ่ มปรับตัวจากการใช้พลังงานจากน้ าตาลมาใช้พลังงานจากไขมันแทน ดังนั้นแทบจะไม่ได้ใช้
พลังงานจากโปรตีนโดยตรง โดยความรู ้พ้นื ฐานทางสรี รวิทยาก็ไม่ได้อธิ บายว่าภายในเวลาอัน รวดเร็ วกินเปป
ไทด์จากถัว่ เหลืองเข้าไปแล้วจะทาให้สมองดีข้ ึนอย่างไร อาจเป็ นไปได้วา่ มีกลไกอยูท่ ี่เรายังไม่ทราบหรื อนึกไม่
ถึง
จากการนางานวิจยั ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตมานัง่ ดูปรากฏว่ามี 2 งานวิจยั ด้วยกัน แต่ขอ้ มูลที่นาเสนอนั้นน้อยเกินไป ไม่
สามารถไปวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ ได้วา่ อ่านแล้วอยากจะเชื่อมากน้อยแค่ไหน ก็เลยพยายามหาข้อมูลงานวิจยั
ฉบับเต็มเพื่อมาดูรายละเอียด ปรากฏว่าค้นหาข้อมูลงานวิจยั ฉบับเต็มทั้ง 2 ชิ้นไม่เจอในฐานข้อมูลงานวิจยั ที่มี
การเผยแพร่ สู่สาธารณะ ดังนั้นการที่บอกว่ากินแล้วสมองจะดีข้ ึนภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็นึกไม่ออกว่ามีกลไก
อย่างไร
“ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ถา้ สรุ ปไม่ได้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะมีสรรพคุณเป็ นไปตามที่มีการกล่าวอ้างหรื อไม่ ผม
ไม่ได้วา่ ดีหรื อไม่ดี จนกว่าจะมีผลการวิจยั ออกมายืนยัน”
จะแนะนาผูบ้ ริ โภคอย่างไร? พ.อ.นพ.เรื องวิทย์ กล่าวว่า ขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ถามว่ากินแล้วมี
อะไรเสี ยหายหรื อไม่ คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเสี ยหาย เพียงแต่วา่ ประโยชน์จะได้ตามอย่างนั้นหรื อไม่ยงั เป็ น
เครื่ องหมายคาถามอยู่ เพราะยังไม่ปรากฏผลการวิจยั ที่แพร่ หลายเกี่ยวกับสรรพคุณของเปปไทด์จากถัว่ เหลือง
เพราะในการทางานทางวิทยาศาสตร์ จะต้องเป็ นเรื่ องที่ทาซ้ าได้ และคนอื่นสามารถมองเห็นเหมือนกัน ดังนั้น
อะไรที่ไม่ได้เห็นกันแพร่ หลายในกระบวนการวิทยาศาสตร์ จะไม่ค่อยเชื่อถือกัน.
นวพรรษ บุญชาญ
ที่มา: หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์

