
เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นท่ีของโลกน้ันถูกปกคลุมด้วย

มหาสมุทรมากกว่า 70% และในมหาสมุทรน้ันมีสาหร่ายทะเล 

(marine algae) เป็นส่วนประกอบซ่ึงเป็นครึ่งหน่ึงของความ

หลากหลายทางชีวภาพของท่ัวท้ังโลก (Kim and Wijesekara 

2010; Swing 2003)  ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล โดยเฉพาะ

สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่หรือสาหร่ายแผ่น (seaweed) มนุษย์

ได้น�าสาหร่ายทะเลมาเป็นแหล่งอาหารตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์ 

(Heo et al. 2009; Pangestuti and Kim 2011) โดยเฉพาะ

เขตวัฒนธรรมทางเอเชีย  ชาวญ่ีปุ่นนิยมบริโภคสาหร่ายทะเล

เฉลี่ย 1.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (Burtin 2003) ส่วนชาวเกาหลีจะ

ให้ผู้หญิงที่คลอดบุตรหลัง 37 วันไปแล้ว รับประทานซุปสาหร่าย

ที่ร้อนและเผ็ดซึ่งเรียกว่า miyeok-guk ซึ่งเชื่อกันว่า miyeok-

guk มีคุณค่าทางอาหารสูงและช่วยให้หญิงคลอดบุตรมีก�าลัง

คืนสู่สภาพเดิมเหมือนก่อนมีลูก  จากการศึกษาและวิจัยเกี่ยว

กับสาหร่ายทะเลจ�านวนมาก พบว่าสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่

นั้นอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร เป็นต้น และมีองค์ประกอบทางเคมี

ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้หญิงมีสุขภาพ ความงามและ

ชีวิตท่ียืนยาว ในบทความนี้จะกล่าวถึงสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่

ที่ช่วยในการต้านมะเร็ง  ต้านไวรัส ต้านความอ้วน ต้านกระดูก

พรุน  และผิวขาวขึ้น 

ดร.นารินทร์  จันทร์สว่าง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ตำาบลคลองห้า อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ซุป miyeok-guk

บทบาทของสาหร่ายทะเล
ต่อสุขภาพ ความงาม และอายุยืนยาวของผู้หญิง
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ฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง
จากหลายๆ การศึกษาทางวิทยาการระบาด (epide-

miologic studies) พบว่าการบริโภคสาหร่ายทะเลท�าให้อัตรา

การเป็นมะเร็งเต้านมลดลงในแถบเอเชียตะวันออก จากสถิติ

การป่วยเป็นมะเร็งเต้านมใน 1 ปี ของประเทศญี่ปุ่นและจีน คิด

เป็นอัตรา 42.2 และ 13.1 ต่อ 100,000 คน ตามล�าดับ มีอัตรา

ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับอเมริกาเหนือและยุโรป ที่มีอัตราผู้ป่วย

โรคมะเร็งเต้านมเป็น 125.9 และ 106.2 ตามล�าดับ (Pisani, 

Bray and Parkin 2002; Yuan and Walsh 2006)

มะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายอันดับ 1 ที่พบในผู้หญิงทั่ว

โลก มีมากกว่า 1.1 ล้านของผู้หญิงท่ีได้รับการวินิจฉัยต่อปี 

(Anderson et al. 2006) และอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิง

ชาวตะวันตกมีมากกว่าผู้หญิงจากทางฝั่งเอเชียตะวันออกเกือบ 

4 เท่า สาเหตุการเป็นมะเร็งเต้านมท่ีผ่านทางพันธุกรรมจะมี

บทบาทน้อยกว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น การรับประทาน

อาหาร แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันส�าหรับการบริโภคของประชากร

แถบเอเชียตะวันออกคือ การรับประทานปลาและสาหร่ายทะเล

ซึ่งมีหลักฐานยืนยันจากการศึกษาทางวิทยาการระบาดแล้วว่า

ผู้หญิงที่มีสุขภาพดีจะเชื่อมโยงกับการบริโภคสาหร่ายทะเล

เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา จากการศึกษาของ Teas, Har-

bison and Gelman (1984) ได้ออกแบบการทดลองโดย

ให้หนูเพศเมียถูกเหนี่ยวน�าด้วยสารก่อมะเร็ง (carcinogen) 

7,12-dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) แล้วให้หนู

บริโภคอาหารที่มีสาหร่าย Laminaria angustata เป็นองค์

ประกอบร้อยละ 5 พบว่าสาร DMBA ใช้เวลานานที่จะพัฒนา

เป็นเนื้องอก ถึงแม้ว่ากลไกการต้านมะเร็งของสาหร่าย L. an-

gustata จะยังไม่สามารถอธิบายได้ แต่ทางคณะวิจัยได้อ้าง

ว่าการออกฤทธ์ิของสาหร่าย อาจเป็นเพราะสารอาหารที่มี

ในสาหร่าย เช่น สารกลุ่มพอลิฟีนอล (polyphenols) กลุ่ม

ซัลเฟต พอลิแซ็กคาไรด์ วิตามิน แร่ธาตุ แคโรทีนอยด์ และ

อื่นๆ นอกจากนี้ สาหร่าย wakame (Undaria pinnatifida) 

ยังให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจในการลดความเส่ียงการเกิดมะเร็งเต้า

นม ลดการเพิ่มประชากรของหนูทดลองในการเกิดมะเร็งเต้านม

ขึ้นใหม่ ทางคณะวิจัยพบว่าสาหร่าย wakame นั้นอุดมไปด้วย

สารไอโอดีน (iodine) จึงอ้างว่าไอโอดีนน่าจะช่วยยับยั้งการเกิด

มะเร็งได้

สาหร่าย Undaria pinnatifida หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “วะกะเมะ (wakame)”

สาหร่าย Laminaria sp. หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสาหร่าย “kelp”
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ส่วนมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งท่ีพบมากล�าดับที่ 2 

ในผู้หญิงทั่วโลกและจ�านวนของผู้หญิงท่ีเสียชีวิตจากมะเร็งปาก

มดลูกนั้นมากกว่าการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ (El Hage 2005; 

Kaplan-Myrth and Dollin 2007; Munoz et al. 2003). 

ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 80 มักพบในประเทศ

ก�าลังพัฒนา (Munoz et al. 2003) ปัจจุบันได้มีรายงานว่า

สาหร่ายทะเลหลายๆ ชนิด ได้แก่ Palmaria palmate, Lami-

naria setchellii, Macrocystis integrifolia, Nereocystis 

leutkeana, Udotea flabellum สามารถยับยั้งการเจริญของ

เซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ในระดับห้องปฏิบัติการ (Moo-Puc, 

Robledo and Freile-Pelegrin 2009; Yuan and Walsh 

2006; Yuan, Carrington and Walsh 2005) ดังนั้นสาหร่าย

ทะเลจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบ�าบัดหรือรักษามะเร็งปาก

มดลูกเพื่อที่จะลดจ�านวนของเนื้องอกและเพื่อป้องกันการเพ่ิม

จ�านวนของเซลล์มะเร็งปากมดลูก  

การเกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายมนุษย์น้ันสามารถเกิดได้จากการเหนี่ยวน�าของอนุมูลอิสระและยาต้านมะเร็ง (anticancer 

drugs) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้น แต่จากการที่สาหร่ายทะเลมีองค์ประกอบของสารก�าจัดอนุมูลอิสระ เช่น phlorotan-

nins, sulfated polysaccharide, carotenoids, carbamol derivatives น�ามาใช้ได้โดยตรงในการลดจ�านวนเซลล์มะเร็งในผู้หญิง 

ซึ่งมีประสิทธิภาพดีในการฟื้นฟูสุขภาพผู้หญิงและมีชีวิตที่ยืนยาว แต่อย่างไรก็ตามควรท่ีจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องสายพันธุ์ของ

สาหร่ายที่น�ามาบริโภค ปริมาณสาหร่ายที่ควรรับประทาน กรรมวิธีการเตรียมสาหร่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสูงสุดส�าหรับการ

ป้องกันมะเร็ง

ตัวอย่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ในระดับห้องปฏิบัติการ

Macrocystis integrifoliaLaminaria setchellii

Nereocystis leutkeana Udotea flabellum

Palmaria palmate

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ฤทธิ์ในการต้านไวรัส
การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV: Human papilloma 

virus) สามารถเกิดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จะเกิดหูด* ที่อวัยวะ

เพศและเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง ถึง

แม้ว่าการติดเชื้อ HPV ส่วนมากจะไม่มีอาการ แต่เราก็สามารถ

ติดเชื้อ HPV จากคนที่ไม่แสดงออกของอาการได้ และตัวเราเอง

ก็สามารถแพร่เชื้อ HPV ไปให้ผู้อื่นขณะที่ตัวเราเองไม่มีอาการ

ได้เช่นกัน การป้องกัน HPV ท�าได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน 

HPV แต่ราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นจึงมีการศึกษาสารออกฤทธ์ิ

ทางธรรมชาติ (natural bioactive compounds) เพื่อผลิตได้

ในทางอุตสาหกรรมยาและมีราคาถูกลง ส�าหรับใช้ป้องกันหรือ

ต้านเชื้อ HPV 

สาหร่ายทะเลจ�านวนมากมีองค์ประกอบของสารออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีซับซ้อน เช่น sulfated polysaccharide มี

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัส HPV (Campo et al. 2009; 

Pujol et al. 2007; Witvrouw and De Clercq 1997). สาร 

carrageenan สกัดได้จากสาหร่ายสีแดง** ก็มีประสิทธิภาพใน

การต่อต้านเชื้อ HPV ในระดับห้องปฏิบัติการ (Campo et al. 

2009).

ฤทธิ์ในการต้านความอ้วน (anti-obesity)
ความอ้วนเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ แต่ผู้หญิง (วัยรุ่นจนถึง

สูงวัย) มักมีแนวโน้มว่ามีน�้าหนักเกินมาตรฐานมากกว่าผู้ชาย 

(Popkin and Doak 1998; Rennie and Jebb 2005) ผู้หญิง

ที่มีน�้าหนักเกินมาตรฐานมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วและก�าลังพัฒนา เน่ืองจากมี

พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ มีภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นที่น่ากังวล

เกี่ยวกับแนวโน้มสุขภาพ (Kelishadi 2007) ถึงแม้ว่าจะมียา

รับประทานจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ส�าหรับลดน�้า-

หนัก แต่ยาเหล่านั้นมักจะมีผลข้างเคียง เช่น ท�าให้หัวใจเต้นเร็ว

ผิดปกติ ความดันสูง เพิ่มระดับไขมันในเลือด เพิ่มการเผาผลาญ

กลูโคส รบกวนระบบการสืบพันธุ์ของเพศหญิง (Bays 2004)

เมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา นักวิจัยพบว่าเส้นใยอาหารที่

ละลายได้ในน�้า (soluble dietary fiber) มีความสัมพันธ์แบบ

ผกผันกับความอ้วน สาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารท้ัง

ที่ละลายน�้าได้กับไม่ละลายน�้า ตัวอย่างเช่น สาหร่าย Eisenia 

bicyclis จะมีใยอาหารที่ละลายน�้าได้มากกว่าร้อยละ 50 ของ

น�้าหนักแห้ง ส่วนสาหร่าย Fucus vesiculosus มีใยอาหารท่ี

ไม่ละลายน�้าได้ประมาณร้อยละ 40 ของน�้าหนักแห้ง (Lahaye 

1991; Ruperez and Saura-Calixto 2001)

*หูด มีลักษณะนูนหรืออาจจะแบนราบก็ได้ บางครั้งอาจโตเป็นกลุ่มมีลักษณะเหมือนดอกกะหล�่า มีอาการกดเจ็บ หรือคันได้

**สาหร่ายสีแดง ประกอบด้วยรงควัตถุ (pigments) ได้แก่ คลอโรฟิลล์ชนิดเอ แคโรทีน แซนโทฟิลล์ และไฟโคอิริทริน (phycoerythrin) ซึ่งเป็น

สารสีแดง จึงท�าให้สาหร่ายพวกนี้มีสีแดง ตัวอย่างของสาหร่ายสีแดงที่เราคุ้นเคย ได้แก่ พอร์ไฟรา (Porphyra) หรือเรียกว่าจีฉ่าย นิยมน�ามาใส่ใน

แกงจืด และกราซิลาเรีย (Gracilaria) หรือเรียกว่าต้นเครามังกร หรือสาหร่ายวุ้น มักน�ามาสกัดสารคาร์ราจีแนน (carrageenan) ใช้ในการท�าวุ้น 

(agar) ซึ่งมีความส�าคัญในการท�าอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ ท�าแคปซูลยา ท�ายาขัดรองเท้า ท�าเครื่องส�าอาง ครีมโกนหนวด เป็นต้น

ลักษณะของสาหร่าย Eisenia bicyclis และ Fucus vesiculosus

Nereocystis leutkeana Fucus vesiculosus 
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การบริโภคสาหร่ายที่มีเส้นใยอาหารที่ละลายได้ในน�้า 

เช่น คาร์ราจีแนน (carrageenan) วุ้น (agar) จะช่วยลดระดับ

คอเลสเตอรอลและระดับน�้าตาลในเลือดลง (Panlasigui et al. 

2003) ขณะท่ีการบริโภคสาหร่ายที่มีเส้นใยอาหารที่ไม่ละลาย

ในน�้า เช่น เซลลูโลส ไซแลน แมนแนน จะเก่ียวข้องกับการ

หลั่งกรดน�้าดี ช่วยให้อุจจาระเกาะตัวเป็นก้อน ลดระยะเวลาที่

กากอาหารอยู่ในล�าไส้ ท�าให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น (Burtin 2003; 

Moore, Park and Tsuda 1998)

ฤทธิ์ในการต้านกระดูกพรุน
กระดูกพรุนเกิดจากสภาวะท่ีร่างกายมีมวลกระดูก 

(bone mineral density: BMD) (mass/volume unit) ลด

ต�่าลงจนเป็นปัจจัยเส่ียงหรือเป็นสาเหตุของกระดูกหักได้สูง 

กระดูกพรุนมักเป็นโรคของผู้ใหญ่โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้หญิง

จะพบกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าผู้ชาย จากการวิจัยของ Aslam 

et al. (2010) รายงานว่าสาหร่ายสีแดง Lithothamnion 

calcareum อุดมไปด้วยแร่ธาตุนั้น ช่วยเพิ่มปริมาณแร่ธาตุและ

ความแข็งแรงของกระดูกให้กับหนูเพศเมีย แต่อย่างไรก็ตามยัง

ไม่ทราบกลไกที่ชัดเจนของแร่ธาตุท่ีสกัดจากสาหร่ายนั้นช่วย

ให้โครงสร้างกระดูกแข็งแรงในหนูเพศเมีย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

มากมายจากสารสกัดจากสาหร่ายท่ีในรูปอาหารเสริมที่แพร่

หลายในยุโรป เอเชีย ออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ นอกจาก

นี้ สาร fucoxanthin ที่พบในสาหร่ายทะเล มีผลท�าให้ลดภาวะ

การเกิดกระดูกพรุนได้ในระดับห้องปฏิบัติการ (Das et al. 

2010)

ฤทธิ์ท�ให้ผิวขาว
ผู้หญิงโดยเฉพาะแถบเอเชียมักมีค่านิยมท�าให้ผิวขาว 

ดูกระจ่างใส โดยกลไกการออกฤทธิ์นั้นจะไปลดปริมาณของ

รงควัตถุหรือเม็ดสี (pigment) ที่เรียกกันว่า เมลานิน (mela-

nin) บนผิวหนัง และการยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ไทโร-

ซิเนส (tyrosinase inhibion) ซ่ึงเป็นกลไกหนึ่งในการสร้าง

เม็ดสีของผิวหนัง เช่น สีน�้าตาล (eumelanin) สีเหลือง-แดง 

(pheomelanin) กลุ่มของสารประกอบที่มีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์

ไทโรซิเนส เช่น hydroquinone, kojic acid, mequinol, 

arbutin, azelaic acid, resveratrol, oxyresveratral และ 

ellagic acid เป็นต้น Cha et al. (2010) พบว่าสารสกัดจาก

สาหร่าย Ecklonia cava และ Sargassum silquastrum 

สามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีในปลาม้าลาย (zebra fish) ได้

เป็นอย่างดี เป็นผลมาจากการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส  สาร 

fucoxanthin ที่แยกได้จากสาหร่าย Laminaria japonica ก็

มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเช่นกัน เมื่อท�าการทดลองกับ

ผิวหนังของสุกรและหนู และการให้หนูบริโภค fucoxanthin  

พบว่าสาร fucoxanthin ท�าให้ลดกลไกการสร้างเม็ดสีอย่างมี

นัยส�าคัญ  ทั้ง fucoxanthin และ astaxanthin มีคุณสมบัติช่วย

ปกป้องเซลล์ผิวหนังจากอันตรายของแสงแดด โดยการยับย้ัง

การเสียหายของ DNA และเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นสาร

สกัดจากสาหร่ายทะเลมีแนวโน้มที่จะน�ามาใช้ในด้านการท�าให้

ผิวขาวได้ ข้อได้เปรียบของสาหร่ายทะเล ได้แก่ ต้นทุนการผลิต

ต�่า มีคุณสมบัติการป้องกันแสงในช่วงคล่ืนที่กว้าง มีความเป็น

พิษต�่า ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

ตัวอย่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่มีฤทธิ์ในการต้านกระดูกพรุนและฤทธิ์ทำาให้ผิวขาว

Ecklonia CavaLithothamnion calcareum Sargassum silquastrum 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 256236

แวดวงวิจัย/บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



บทสรุป
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compounds) จากสาหร่ายทะเล เช่น วุ้น ใยอาหาร แคโรทีนอยด์ ฟูโคแซนทริน 

พอลิแซ็กคาไรด์ เป็นต้น มีศักยภาพท่ีจะน�ามาบริโภคและส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีข้ึน ดังนั้นสาหร่ายทะเลมีศักยภาพที่จะน�าไปใช้

ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมยา หรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามความหลากหลายของ

สายพันธุ์สาหร่ายทะเลที่มีจ�านวนมากและกลไกหรือคุณสมบัติออกฤทธิ์ชีวภาพอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการศึกษา ล้วนเป็นสิ่งที่น่าศึกษา

และค้นหาเพื่อให้ผู้หญิงมีสุขภาพ ความงามและอายุยืนยาวยิ่งขึ้น และการศึกษาสารออกฤทธิ์ต่างๆ จะต้องมีการทดลองทางคลินิก 

(clinical trials) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสาหร่ายทะเล 
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