นวัตกรรมอาหารเสริมสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุจากขาวสีเขม
องคความรูจากงานวิจัยสูผูประกอบการธุรกิจชุมชน

นวัตกรรมอาหารเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุจากขาวสีเขม
องคความรูจากงานวิจัยสูผูประกอบการธุรกิจชุมชน
ปจจุบันสังคมไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ (aged society) เนื่องมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง
และผูคนมีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยในป 2563 มีจํานวนผูสูงอายุสูงถึงรอยละ 18.1 ของประชากร
ทั้งประเทศและมากกวาประชากรเด็ก ประเทศไทยจึงจัดอยูในระดับสังคมผูสูงอายุ (aged society)
ตามคํานิยามขององคการสหประชาชาติ

ปจํานวนประชากร
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แหลงขอมูล : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2564
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ดวยอายุที่มากขึ้นทําใหผูสูงอายุมักมีปญหาดานสุขภาพตามความเสื่อมถอยของรางกาย
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ตอบโจทยและเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ จึงเปนประเด็นสําคัญที่จะ
ชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีและสามารถพึ่งพาตนเองได สงผลดีทั้งคาใชจายทางดานสาธารณสุข
ที่ลดลง และสังคมโดยรวม
มีการศึกษาพบวา สาเหตุของความชรา และโรคในผูส งู อายุ โดยเฉพาะกลุม โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
(Non-Communicable Diseases: NCDs) เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร
เกิดจากหนึ่งสาเหตุสําคัญ คือ อนุมูลอิสระ (free radical) เปนอะตอมหรือโมเลกุลที่ไมเสถียร
เกิดจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในรางกายของมนุษย สามารถทําลายเซลลใหเกิดความ
เสียหาย ในสภาวะปกติรางกายจะมีการสรางสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) มาเพื่อกําจัด
อนุมูลอิสระเหลานั้น แตเมื่ออายุมากขึ้น การทํางานของเซลลตาง ๆ ในรางกายจะมีประสิทธิภาพ
ลดลง การปรับสมดุลอนุมูลอิสระอาจเกิดไดชาลง รวมถึงวิถีชีวิตของคนยุคปจจุบัน ไมวาจะเปน
ความเครียดจากการทํางาน หรือการพักผอนไมเพียงพอ นอกจากนี้ สภาพแวดลอมในการใชชีวิต
อาทิ ควันบุหรี่ สารตกคางในอาหาร มลภาวะทางอากาศ ยังสงผลใหการสรางสารตานอนุมูลอิสระ
ในรางกายลดลง การรับประทานอาหารที่มีสารตานอนุมูลอิสระจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหรางกาย
ไดรบั สารตานอนุมลู อิสระอยางเพียงพอ ชวยชะลอการเสือ่ มของเซลล และลดความเสีย่ งการเกิดโรคได
“ขาว” เปนอาหารหลักของคนไทย และเปนแหลงพลังงาน เมื่อกอนเราอาจไมมีทางเลือก
ในการรับประทานขาวมากนัก เรานิยมรับประทาน “ขาวขาว” หรือ “ขาวขัดสี” เนือ่ งจากมีเนือ้ สัมผัสนุม จน
ชวงหลังกระแสรักสุขภาพมาแรง บวกกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ
วิเคราะหองคประกอบทางเคมี ทําใหเกิดองคความรูผานการศึกษาทดลองของนักวิจัยหลากหลาย
สาขาทัง้ ในประเทศและตางประเทศทีส่ นับสนุนวา “ขาวกลอง” หรือ “ขาวไมขดั สี” นัน้ ประกอบดวย
โปรตีน วิตามิน แรธาตุ และไฟโตนิวเทรียนท ทีใ่ หคณุ คาทางโภชนาการและสงเสริมสุขภาพมากกวา
ขาวขาว โดยเฉพาะขาวกลองที่มีสีเขม หรือ “ขาวสีเขม” ไดแก ขาวสีมวงดําและขาวสีแดง ซึ่งมี
สารตานอนุมูลอิสระกลุมโพลีฟนอล (polyphenols) ปริมาณสูง
ขาวขัดขาว

ขัดหลายครั้ง
ไดสีและรสคุนเคย
ประโยชนนอยลงหนอย

ขาวกลอง

กะเทาะเปลือกออก
ประโยชนครบ
แข็งสูฟน
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ขาวขัดซอมมือ

กะเทาะเปลือกแลวขัดหนึ่งครั้ง
กินนุม เคี้ยวงาย ประโยชนยังอยู

ขาวมะลินิลสุรินทร

ขาวหอมมะลิแดง

“ขาวกลอง” และ “ขาวขัดซอมมือ” เปนแหลงคารโบไฮเดรตที่แนะนําใหผูสูงอายุบริโภค
เนือ่ งจากประกอบดวยคารโบไฮเดรตเชิงซอน (complex carbohydrate) ทีจ่ ะถูกยอยอยางชาๆ ทําให
รางกายไดรับพลังงานอยางตอเนื่อง ระดับนํ้าตาลในเลือดคงที่ มีใยอาหาร (dietary fiber) ชวยให
ระบบการขับถายทํางานไดเปนปกติ และยังมีสารกลุม โพลีฟน อลทีจ่ ะชวยตานอนุมลู อิสระในรางกาย
อีกดวย อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุควรไดรับพลังงานจากคารโบไฮเดรตรอยละ 45 - 65 ของพลังงาน
ทั้งหมดตอวัน จึงควรรับประทานขาวในปริมาณที่เหมาะสมตามกิจกรรมในแตละวัน
แอนโทไซยานิน (anthocyanins) เปนรงควัตถุสําคัญที่พบในขาวสีเขมและผักผลไมที่มีสีแดง
นํา้ เงิน หรือมวง เปนสารทีล่ ะลายในนํา้ ไดดี มีความสามารถในการตานอนุมลู อิสระทีเ่ กิดขึน้ ในรางกาย
สงผลใหมีรายงานการวิจัยออกมาอยางตอเนื่องวา แอนโทไซยานินมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน
ของลิโปโปรตีนและการตกตะกอนของเกล็ดเลือด มีบทบาทในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง
ตาง ๆ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เปนตน แอนโทไซยานินจึงเปนสารสี
จากธรรมชาติที่มีประโยชนตอสุขภาพหลายประการและจัดเปน “functional food” ที่กําลังไดรับ
ความสนใจจากผูบ ริโภค ซึง่ สารแอนโทไซยานินทีพ่ บในขาวสีมว งดํา ประกอบไปดวย 2 โครงสรางหลัก
ไดแก cyanidin-3-O-glucoside และ peonidin-3-O-glucoside สารสกัดจากขาวสีมวงดําจึงมีฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระที่สูงมากเมื่อเทียบกับสารสกัดจากขาวขาว

Cyanidin-3-O-glucoside

Peonidin-3-O-glucoside
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มูลนิธิสุทธิรัตน อยูวิทยา ไดเล็งเห็นประโยชนของขาวสีเขมที่ดีตอสุขภาพของผูสูงอายุ
และมีความมุง หวังใหเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารทีส่ รางมูลคาเพิม่ ขาวไทย จึงไดดาํ เนินโครงการ
วิจัยเรื่อง “นวัตกรรมอาหารเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ” ที่ผลิตจากขาวสีเขมและสกัดดวยวิธี
เคมีสะอาด (green chemistry) รวมกับสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหไดวตั ถุดบิ หรือผลิตภัณฑจากขาวสีเขมทีเ่ สริมสุขภาพผูส งู อายุ จากกระบวนการ
ผลิตที่มีความปลอดภัยตอการบริโภคและสิ่งแวดลอม งานวิจัยนี้ไดออกแบบตัวอยางผลิตภัณฑ
ใหรับประทานงายตามสมรรถภาพการเคี้ยวและกลืนของผูสูงอายุ ไดแก
1) เครื่องดื่มชงรอนจากเมล็ดและใบขาวสีมวงดํา
2) เครื่องดื่มพรอมชงชนิดผงผสมสารสกัดจากขาวสีมวงดํา รสเลมอเนด
3) ขาวตมและโจกขาวกลองงอกกึ่งสําเร็จรูป จากขาวที่มีคาดัชนีนํ้าตาลตํ่า
และมีสารสกัดจากขาวสีมวงดําเปนสวนผสมในเครื่องปรุง
4) ขนมบัวลอยสําหรับผูสูงอายุที่มีสารสกัดจากขาวสีมวงดําผสมในเม็ดบัวลอย
ผลการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคโดยไดสรางนวัตกรรมอาหารเสริมสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุที่ผลิตจากเมล็ด รํา และใบของขาวพันธุสีเขม ที่เสริมสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่
(functional ingredients) มีการศึกษาฤทธิ์ปองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง สารสกัดจากขาวสีเขม
อุดมไปดวยสารกลุมโพลีฟนอล โดยเฉพาะสารแอนโทไซยานินที่มีสีมวงเขม และจากการทดสอบ
ทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย แสดงใหเห็นวา สารสกัดจากขาวสีเขม ไมมี
ความเปนพิษและมีแนวโนมที่ดีในการสงเสริมสุขภาพ โดยมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดีและมีฤทธิ์
ทางชีวภาพในการลดความเสี่ยงและปองกันโรคที่มักพบในผูสูงอายุ อาทิ การลดภาวะดื้อตออินซูลิน
และลดภาวะการทํางานของไตที่ผิดปกติในหนูทดลองที่ไดรับอาหารไขมันสูง ฤทธิ์ในการปองกัน
การตายของเซลลประสาทที่เพาะเลี้ยงในโมเดลของการเกิดโรคอัลไซเมอร ฤทธิ์ตานการอักเสบ
และฤทธิ์ในการปองกันมะเร็งตับและลําไสในหนูทดลอง
องคความรูจ ากโครงการวิจยั ฯ ไดถกู นํามาประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวสีเขม
โดยฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
เพือ่ สงตอและสือ่ สารคุณประโยชนของขาวสีเขมสูผ บู ริโภค รวมถึงถายทอดวิธกี ารสกัดสารแอนโทไซยานิน
จากขาวสีเขม ดวยวิธีเคมีสะอาดแกวิสาหกิจชุมชนกลุมขาวทิพยชางอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
ซึ่งเปนกลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพ สามารถตอยอดจากผูผลิตขาวอินทรียไปเปนผูประกอบการ
ธุรกิจชุมชนได
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“ผงผิวขาวจาวอินทรียสีเขม” เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปรําขาวอินทรียสีเขมดวยวิธี
การสกัดที่ปลอดภัยตอการบริโภค หลังจากการสกัดและการทําแหง สวนของรําขาวที่มีลักษณะ
ที่ แ ข็ ง และหยาบจะถู ก แยกออกไป เหลื อ ไว เ ฉพาะส ว นของเยื่ อ หุ  ม เมล็ ด ชั้ น ที่ อ  อ นนุ  ม มี ส าร
แอนโทไซยานินเปนองคประกอบ ผงผิวขาวจาวอินทรียสีเขมจึงเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ
ที่ชวยตานอนุมูลอิสระในรางกายและชวยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง เปนการ
เพิ่มมูลคาผลพลอยไดจากขาวไทย และสรางรายไดใหกับทองถิ่น
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