ถั่วเหลืองดีตอสุขภาพสตรีวัยทองอยางไร?
พิมพวิมล สกุลกันต หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร
สําหรับสตรีวัยทอง(menopause) หรือ ผูหญิงในชวงหมดประจําเดือน
มักจะสืบเสาะคนหาผลิตภัณฑอาหารที่จ ะชวยลด อาการที่นารําคาญที่สุด คือ
อาการรอ นวู บ วาบ หงุ ด หงิด รวมทั้ ง ยัง มีอั ต ราการเป น โรคกระดู ก พรุ น
(Osteoporosis) และอัตราเสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลือดสูงขึ้น ผลิตภัณฑอาหารจาก
ถั่วเหลืองเปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับความสนใจ
ประโยชนของถั่วเหลือง
"ถั่วเหลือง" เปนพืชที่ชาวเอเชียใชประกอบอาหารมานานกวา 2,000 ป ชาวเอเชียรับประทานถั่วเหลืองในรูป
ผลิตภัณฑถั่วเหลือง เชน เตาหู ถั่วหมัก และนมถั่วเหลือง ถั่วเหลือง เปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ประกอบ
ไปด วยคาร โบไฮเดรต โปรตี นพื ช ไขมั นไมอิ่มตั ว ใยอาหาร มี ป ริ มาณของโซเดีย มและไขมั นอิ่ มตั วต่ํ า และไม มี
คอเลสเตอรอล ในถั่วเหลื องมีสารที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลายชนิด เชน โรคหัวใจ มะเร็งเตานม
มะเร็งในตอมลูกหมาก โรคกระดูกพรุน และอาการรอนวูบวาบในหญิงวัยหมดประจําเดือน เปนตน กุญแจสําคัญในถั่ว
เหลือง คือ ฮอรโมนในพืชที่มีชื่อวา ไฟโตเอสโตรเจน ซึ่งพบมากในถั่วเหลือง สวนในพืชชนิดอื่น เชน ขาวไรย ขาวสาลี
เมล็ดงา เมล็ดดอกทานตะวัน แอปเปล แครอท และขาวโพด จะมีไฟโตเอสโตรเจนนอยกวาไฟโตเอสโตรเจนที่พบในถั่ว
เหลืองมีชื่อเฉพาะวา "ไอโซฟลาโวนส" (ISOFLAVONES) ซึ่งเปนสารประกอบที่มีโครงสรางคลายคลึงกับฮอรโมน
เอสโตรเจน แตมีฤทธิ์นอ ยกวาเอสโตรเจนประมาณ 100 -1,000 เทา

ถั่วเหลืองดีตอสุขภาพของสตรีวัยทองอยางไร?
นากาตะและคณะศึกษาความสัมพันธระหวางการรับประทานผลิตภัณฑถั่วเหลืองกับความถี่ของอาการรอน
วูบวาบในผูหญิงญี่ปุน ผลการศึกษาพบวา ผูหญิงญี่ปุนที่รับประทานผลิตภัณฑถั่วเหลืองมากทั้งในแงปริมาณรวมของถั่ว
เหลืองและไอโซฟลาโวนจะมีความถี่ของอาการรอนวูบวาบนอยกวา มีรายงานวาผูหญิงวัยหมดประจําเดือนในยุโรปมี
อาการรอนวูบวาบรอยละ 70-80 ขณะที่ผูหญิงวัยหมดประจําเดือนในมาเลเซีย จีนและสิงคโปรมีอาการรอนวูบวาบ
รอยละ 57, 18 และ 14 ตามลําดับ
ดร.เคน เซทเชล (Ken Setchell) นั กวิ จัย ถั่ วเหลื องของวิ ทยาลั ย แพทย แ ห ง มหาวิ ทยาซิ นซิ นเนติ
(Cincinnati)ยังพบวาไอโซฟลาโวนสอาจชวยลดปริมาณคอเลสเตอรอล และขณะเดียวกันยังเพิ่มปริมาณเอชดีแอลซึ่ง
เปนคอเลสเตอรอลตัวที่ดีและลด อาการรอนวูบวาบ และการเปลี่ยนแปลงของอารมณ สิ่งสําคัญที่นักวิจัยใหความสนใจ
อยางมากคือ ไอโซฟลาโวนสไมกอใหเกิดผลขางเคียงเชนเดียวกับการใชยา สวนผลการปองกันโรคหัวใจนั้นเนื่องมาจาก
ทั้งโปรตีนถั่วเหลือง และสารโฟโตเอสโตรเจน ซึ่งตัวหลังนี้ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลดีแอลคอเลสเตอรอล
ปองกันการแข็งตัวของเลือดตามผนังหลอดซึ่งเปนสาเหตุของโรคหัวใจ

ผลิตภัณฑถั่วเหลืองชนิดตางๆมีปริมาณไอโซฟลาโวนแตกตางกันอยางไร
วิธีสังเกตงายๆ คือ ผลิตภัณฑอาหารจากถั่วเหลืองที่เปนรูปแบบของแข็งมักจะมีปริมาณไอโซฟลาโวนสู งกวา
ผลิตภัณฑที่เปนของเหลว ตัวอยางเชน แปงถั่วเหลืองจะมีปริมาณไอโซฟลาโวนสูงกวาน้ําถั่วเหลือง ปริมาณไอโซฟ
ลาโวนในผลิตภัณฑอาหารตางๆจากถั่วเหลืองดังแสดงในตาราง ปริมาณไอโซฟลาโวนที่แนะนํา คือ 50-100 มิลลิกรัม/
วัน หากคิดแบบคราวๆ เทียบเทากับ น้ําถั่วเหลืองประมาณวันละ 2 –4 แกว หรือเตาหูในขนาดที่กําหนดประมาณวัน
ละ 2 –4 กอน
ตาราง แสดงปริมาณไอโซฟลาโวนในผลิตภัณฑอาหารบางชนิดจากถั่วเหลือง
คาเฉลี่ยปริมาณไอโซฟลาโวน
ผลิตภัณฑอาหาร
(มิลลิกรัม ตอ 100 กรัมอาหาร)
ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลืองที่ทําจากการยอยสลายโปรตีนพืช)
0.10
ซีอิ๊วญี่ปุน (ซอสที่ทําจากถั่วเหลืองและขาวสาลี)
1.64
น้ําถั่วเหลือง (Soy milk, fluid)
9.65
เตาหู เนื้อแนน (Tofu, firm, prepared with calcium sulfate and nigari) 24.74
เตาหู เนื้อออน (Tofu, soft, silken)
29.24
มิโซ (เตาเจี้ยวญี่ปุนบด ใชใสในซุปญี่ปุน) (Miso)
42.55
ใยอาหารจากถั่วเหลือง (Soy fiber)
44.43
ถั่วเหลืองแกจัด ตมสุก ไมใสเกลือ
54.66
โปรตีนถั่วเหลืองเขมขน (Soy protein isolate)
97.43
ถั่วเหลืองสีเขียว แกจดั ดิบ
151.17
แปงถั่วเหลือง (Soy flour, full fat, raw)
171.89
ฟองเตาหูดิบ (Soy milk skin or film, raw)
193.88
ถั่วเหลืองอาจเปนอันตรายตอรางกายได โดยมีหลักฐานพบมากขึ้นเรื่อยๆ วา
1. การศึกษาลิงเพศผูที่กินนมถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยเอดินเบิรก ประเทศอังกฤษ
พบวา ลดระดับฮอรโมนเทสโทสเทอโรนในลิงลดลง
2. การศึกษาหลายชิ้นของนักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุนยังพบวา ถั่วเหลืองเขาไปขัดขวาง
การทํางานของตอมไทรอยด โดยเขาไปปดกั้นไอโอดีนที่จําเปนตอตอมไทรอยด สงผลใหน้ําหนัก
เพิ่ม ออนเพลีย อารมณแปรปรวน
นอกจากถัว่ เหลืองแลวยังมีหัวกะหล่ํา ถั่วลิสง หัวเทอรนิปส ไพนนัต ที่ผูเปนโรคไทรอยด ไมควรรับประทาน
เพราะเปนพืชที่เขาไปขัดขวางการทํางานของตอม ไทรอยดเชนเดียวกับถั่วเหลือง
ดร.มาริลิน เกลนวิลล นักโภชนาการ ผู แตงหนังสือเรื่อง "Nutritional Health Handbook For Women"
แนะนําวา "การรับประทานอาหารตองรับประทานแตพอดี เพราะถั่วเหลืองจะดีตอสุขภาพถาเราไมทานมากเกินไป คือ
วันละ 30 กรัม เปนจํานวนที่กําลังเหมาะ"

ถั่วเหลืองดีตอสุขภาพของสตรีวัยทอง เพราะเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง และยังสามารถลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลายชนิด แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุด คือ การรับประทานอาหารธรรมชาติจากทองถิ่นให
ไดหลากหลาย ไมผูกขาดกับอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง

โดยเฉพาะไขมันสัตว หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล คาเฟอีน และบุหรี่ และการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอก็ยังสามารถลด
อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ และภาวะซึมเศราไดในสตรีวัยทองรายที่มีอาการตางๆรุนแรงไดอีกดวย
ที่มา :
- ถั่วเหลืองกับภาวะหมดประจําเดือน http://203.172.208.244/work/2551/suka/web/32/091532/page7.html
(เขาถึงขอมูลวันที่ 17 ก.พ.54)
- ผลิ ต ภั ณ ฑ ถั่ ว เ หลื อ งสํ า หรั บ ส ตรี วั ยทอง
ภาควิ ช าอาหารเ คมี คณะ เภสั ชศาสตร มหาวิ ท ย าลั ย มหิ ด ล
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=2 (เขาถึงขอมูลวันที่ 10 ก.พ.54)
- ถั่ วเหลื องกิ นมากไปไม ดี หนั ง สื อ พิ ม พ ข าวสด http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=560.0
(เขาถึงขอมูลวันที่ 10 ก.พ.54)
- ถั่วเหลืองลดปญหาสุขภาพ http://www.elib-online.com/doctors46/food_soybean001.html (เขาถึงขอมูลวันที่ 17
ก.พ.54)

