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บทนํา
อาหารเปนปจจัยพื้นฐานหนึ่งของการดํารง
ชีวิตมีประโยชนตอรางกาย ใชในการเจริญเติบโต
สรางพลังงานและสารอาหารทีจ่ าํ เปนตอการทํางาน
ของรางกาย และยังชวยซอมแซมเนื้อเยื่อสวน
ที่สึกหรอของรางกาย โดยอาหารหลักที่รางกาย
ต อ งการในแต ล ะวั น ประกอบด ว ยอาหารหลั ก
5 หมู ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน
และแรธาตุ โดยจําเปนตองไดรับสารอาหารตางๆ
อย า งครบถ ว น ในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอกั บ ความ
ตองการของรางกาย แตในยุคปจจุบันประชาชน
โดยทัว่ ไป มีความตืน่ ตัวเกีย่ วกับการรักษาสุขภาพ
เปนอยางมาก การบริโภคอาหารอยางถูกตองหรือ
การมีโภชนาการที่ดี จัดไดวาเปนปจจัยที่สําคัญ
ประการหนึ่งในการที่จะทําใหรางกายมีสุขภาพที่ดี
แข็งแรงสมบูรณ และอาจชวยปองกันบรรเทาโรค
ภัยหรืออาการผิดปกติบางอยางได ดวยเหตุนี้จึง
ทําใหบคุ คลทัว่ ไปสนใจการรับประทานอาหารเสริม
มากขึ้น และทําใหมีผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ
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เกิดขึ้นมามากมายเพื่อจัดจําหนายแกผูที่ตองการ
บริโภค โดย “ซุปไกสกัด” เปนผลิตภัณฑเสริม
อาหารชนิดหนึ่ง ปจจุบันมีผลิตภัณฑในลักษณะ
พรอมดื่มและเปนเม็ด มีการกลาวถึงคุณสมบัติ
วาเปนอาหารเสริมที่ชวยบํารุงสมอง เสริมสราง
การทํางานของรางกาย และสามารถบริโภคไดทุก
เพศทุกวัย บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
คุณสมบัติของซุปไกสกัดตอรางกายในดานตางๆ

ซุปไกสกัด (Essence of chicken)
ซุปไกสกัดไดมาจากการนําไกไปตมโดยใช
อุณหภูมิที่สูงดวยระยะเวลานานหลายชั่วโมง จาก
นัน้ ทําการกรองแยกสวนนํา้ ทีไ่ ดจากการตมออกมา
แลวแยกสวนที่เปนไขมันออก และทําการเคี่ยวให
เขมขนขึ้น จนไดเปนซุปไกสกัดพรอมดื่ม ซึ่งเปน
อาหารเสริมสุขภาพทีเ่ ปนทีร่ จู กั และนิยมบริโภคกัน
อยางแพรหลายมายาวนานในหมูชาวจีน โดยชาว
จีนโบราณไดนําซุปไกสกัดมาใชบํารุงรางกาย โดย
มีความเชื่อที่วาซุปไกสกัดจะชวยใหมีกําลัง ชวย
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ฟนฟูสุขภาพยามเจ็บปวย และชวยบํารุงสุขภาพ
ใหแข็งแรง

สวนประกอบสําคัญในซุปไกสกัด
เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตวอื่นๆ เนื้อไก
อุดมไปดวย โปรตีน, วิตามิน, แรธาตุ, anserine,
carnosine, taurine และ กรดอะมิโน (amino
acids) ในปริมาณที่สูง มีไขมันและคารโบไฮเดรต
ที่ตํ่า1 ซึ่งสวนประกอบเหลานี้สามารถงายตอการ
ละลายและกระจายตัวอยูในซุปไกสกัดเมื่อผาน
ความรอนและการตม ดังนั้นซุปไกสกัดจึงเปน
แหลงโปรตีนและกรดอะมิโนที่สําคัญตอรางกาย
ที่สามารถดูดซึมนําไปใชในกระบวนการสรางและ
ซ อ มแซมส ว นที่ สึ ก หรอได ง า ยโดยไม ต อ งผ า น
กระบวนการยอย นอกจากนี้สารไดเปปไทดที่พบ
มากในซุปไกสกัดอันไดแก anserine และ carnosine นั้นมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ2 ดัง
นัน้ จึงสามารถปองกันการทําลายขององคประกอบ
ตางๆภายในเซลลจากอนุมูลอิสระได ซึ่งเปนกระ
บวนการปองกันของรางกายตอความผิดปกติทอี่ าจ
เกิดขึ้นไดอีกทางหนึ่ง

ผลของซุปไกสกัดตอรางกาย
คุณสมบัติของซุปไกสกัดที่มีตอการทํางาน
ของระบบตางๆภายในรางกาย ในดานการบํารุง
รางกาย การปองกัน และการรักษาความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นในรางกาย สามารถแบงลักษณะและผล
ของการศึกษาไดเปน 4 ประการ ไดแก

1. ผลของซุ ป ไก ส กั ด ต อ ขบวนการเผา
ผลาญอาหารและการใช พ ลั ง งานในร า งกาย
(metabolic rate) พบวาซุปไกสกัดมีผลเพิม่ การเผา
ผลาญสารอาหารในรางกาย โดยงานวิจัยไดทําการ
วัดอัตราการเผาผลาญสารอาหารเพื่อใหพลังงาน
หลังจากรับประทานซุปไกสกัดที่ระยะเวลาตางๆ
เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดรับซุปไกสกัดหรือได
รับซุปไกหลอก พบวาอัตราการเผาผลาญพลังงาน
เพิ่มขึ้นถึง รอยละ 12 ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากรับ
ประทานซุปไกสกัด3,4 และในหนูทดลองที่ไดรับซุป
ไกสกัดยังพบการเปลี่ยนกลูโคสใหเปนพลังงาน
เพิ่มขึ้น5 ซึ่งเมื่อมีอัตราการเผาผลาญพลังงานที่
เพิม่ ขึน้ ก็อาจจะมีบทบาทในการปองกันการเกิดโรค
อวนที่สามารถนําไปสูโรคแทรกซอนตางๆ เชน โรค
ความดัน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอด
เลือดได นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราการเผา
ผลาญพลังงานก็เปนการกระตุนขบวนการทํางาน
ในรางกายใหฟนคืนจากความเมื่อยลาไดอีกดวย
2. ผลของซุ ป ไก ส กั ด ต อ การทํ า งานของ
สมอง พบวาซุปไกสกัดสามารถตานความเครียด
ความวิตกกังวล และความเมื่อยลาได โดยมีผล
ตอระบบประสาทในสวนของ histaminergic
system6-8 เนื่องจากซุปไกสกัดอุดมไปดวยสวน
ประกอบสําคัญที่เปนโปรตีนชนิดไดเปปไทด คือ
anserine และ carnosine ซึ่งมีคุณสมบัติเปน
สารตานอนุมูลอิสระ และเปนสารตั้งตนในการ
สังเคราะห histamine โดยสามารถควบคุมการ
ทํางานของระบบ histaminergic และระดับของ
5-hydroxytryptamine (5-HT) หรือ สารสื่อ
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ประสาทซีโรโทนิน (serotonin) ในระบบประสาท
สวนกลางได โดยพบวาระดับ 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA) ใน cerebrospinal
fluid (CSF) เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับซุปไก่สกัดส่งผล
ใหเกิดการเพิ่มการทํางานของสารสื่อประสาทซี
โรโทนินในสมอง8 และพบวาซุปไกสกัดยังมีผล
ทํ า ให ร ะดั บ ฮอร โ มนอิ น ซู ลิ น และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงกลูโคสใหเปนพลังงานเพิ่มขึ้นในหนู
ทดลองที่ถูกกระตุนใหเกิดความเครียด5 โดยการ
หลั่งอินซูลินนั้นมีฤทธิ์ทําใหรางกายดึงกรดอะมิโน
ตัวอื่นๆไปใชทําให Tryptophan ผานเขาสูสมอง
ไดมากและถูกเปลี่ยนเปนซีโรโทนินไดมากขึ้น ซึ่ง
สารสื่อประสาทซีโรโทนิน ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
แสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ควบคุมวงจร
การนอนหลับ และควบคุมสมดุลของรางกาย จึง
มีผลชวยใหนอนหลับงายขึ้น อารมณผอนคลาย
ลดความเครียด ความวิตกกังวลตางๆ และสมอง
ทํ า งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น โดย
อาศัยพลังงานจากกลูโคส และพบวาซุปไกสกัด
มีผลทําใหระดับฮอรโมนคอลติซอลในซีรัมลด
ลง9 ซึ่งระดับฮอรโมนคอลติซอลใชเปนตัวชี้วัด
ระดับของความเครียดและความวิตกกังวลทาง
กายภาพและหรือทางสรีรวิทยา แสดงใหเห็นวา
ซุปไกสกัดสามารถชวยใหเกิดความผอนคลายได
เมื่อตรวจวัดคลื่นไฟฟาในสมองดวยวิธีที่เรียกวา
electroencephalogram (EEG) topographic
brain mapping พบวาผูที่ดื่มซุปไกสกัดมีคลื่น
อัลฟาเพิ่มขึ้น ซึ่งคลื่นอัลฟานี้เปนคลื่นที่แสดงถึง
ความมีสมาธิและความรูส กึ สงบ10 นอกจากนีซ้ ปุ ไก
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สกัดยังมีความสามารถในการฟน ฟูความเหนือ่ ยลา
ของสมองไดอยางรวดเร็ว ทําใหสมองปลอดโปรง
มีประสิทธิภาพในการใชสมองมากขึ้น11,12 และมี
ผลเพิ่มหรือรักษาการทํางานของสมองในผูสูงอายุ
โดยพบวาผูสูงอายุที่ไดรับซุปไกสกัดมีปริมาณ
ความเขมขนของ oxy-hemoglobin ที่ไปเลี้ยง
สมองในบริเวณ prefrontal areas ที่มากกวาผูสูง
อายุที่ไมไดรับประทานซุปไกสกัด13 เห็นไดวาซุป
ไกสกัดมีผลโดยตรงและโดยออมตอการลดระดับ
ความเครียด ความเมื่อยลา ความวิตกกังวล และ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมอง
3. ผลของซุ ป ไก ส กั ด ต อ การฟ น ฟู ร ะบบ
โลหิต (blood restoration) พบวาซุปไกสกัด
สามารถเพิม่ การสรางเม็ดเลือดแดงไดอยางรวดเร็ว
และมีจํานวนเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นในสัตว
ทดลองที่มีภาวะโลหิตจาง โดยพบวาซุปไกสกัด
มีผลทําใหเพิ่มความอยากอาหาร และเพิ่มความ
สามารถในการดูดซึมธาตุเหล็กและสารอาหารจาก
อาหารไปใชในการเพิม่ ระดับเม็ดเลืองแดงและฮีโม
โกลบิน (hemoglobin) นอกจากนีใ้ นกลุม คนทีไ่ ด
รับซุปไกสกัดหลังจากบริจาคเลือดพบวามีปริมาณ
ธาตุเหล็กที่ลดลง ซึ่งอาจเกิดจากสารอาหารบาง
ชนิดในซุปไกสกัด เชน กรดอะมิโน ที่มีกลไกชวย
เพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กของรางกาย หรือมีการ
เคลื่อนยายธาตุเหล็กออกจากแหลงสะสมมาก
ขึ้น14,15 ดังนั้นซุปไกสกัดอาจมีผลในการปองกัน
หรือบํารุงรักษาระบบเลือดของผูท มี่ ภี าวะเลือดจาง
และผูที่มีความตองการธาตุเหล็กได
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4. ผลของซุ ป ไก ส กั ด ต อ ความดั น โลหิ ต
(blood pressure) พบว า ซุ ป ไก ส กั ด สามารถ
ปองกันการเกิดความดันโลหิตสูง และการเกิดโรค
หลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) ได เนือ่ งมา
จากคุณสมบัติความเปนสารตานอนุมูลอิสระของ
โปรตีนชนิดไดเปปไทดในซุปไกสกัดที่สามารถไป
กระตุน ใหเกิดการเพิม่ ขึน้ ของ Nitric oxide (NO)
และลดการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation16-18
ซึ่งสามารถปองกันการเกาะติดของเซลลเม็ดเลือด
ขาวและเกล็ดเลือดที่บริเวณผนังหลอดเลือด ลด
การอักเสบ และลดการหนาตัวของผนังหลอด
เลือดจากไขมันที่มาสะสม ทําใหเกิดการคลายตัว
ของผนังหลอดเลือดและทําใหความดันลดตํ่าลง
จะเห็นไดวาซุปไกสกัดนอกจากจะมีผลตอความ
ดันโลหิตแลวยังลดความเสีย่ งในการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (cardiovascular diseases) ได
อีกดวย
จากการศึ ก ษาพบคุ ณ สมบั ติ ข องซุ ป ไก
สกั ด ที่ มี ต อ การทํ า งานของระบบต า งๆภายใน
รางกาย โดยพบวาซุปไกสกัดมีคุณประโยชนตอ
สุขภาพรางกาย ชวยในการเผาผลาญอาหารได
เปนพลังงานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน ฟนฟู
สภาพรางกายจากความเมื่อยลา ลดความเครียด
ความวิตกกังวล ซึ่งสงผลใหสมองมีประสิทธิภาพ
การทํางาน การเรียนรู และความจําที่ดีขึ้น ชวยดูด
ซึมธาตุเหล็กสงผลใหเกิดการสรางเม็ดเลือดแดงที่
เพิม่ ขึน้ และยังลดความดันโลหิตในสัตวทดลองได

อีกดวย แตถึงอยางไรก็ตามคุณสมบัติดังกลาวก็
สามารถพบไดในอาหารหลักทั่วๆ ไปที่รับประทาน
ในแตละมื้ออาหาร เชน ไขไก และ นมวัว โดยจา
กการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของซุปไกส
กัด โดยสถาบันโภชนาการเปรียบเทียบกับอาหาร
ทีบ่ ริโภคเปนประจํา พบวา มีปริมาณโปรตีนเทากับ
โปรตีนที่มีในไขไกครึ่งฟอง หรือประมาณนมสด
รสจืดครึ่งกลอง19นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา
รายงานการวิจัยสวนใหญจะกลาวถึงสารสําคัญที่
ออกฤทธิ์ในการปองกันและรักษาอาการผิดปกติ
ตางๆที่เกิดขึ้นในรางกายที่มีในซุปไกสกัด นั่นคือ
Anserine และ Carnosine ซึ่งเปนโปรตีนชนิด
ไดเปปไทดที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ
ดังนั้นการบริโภคอาหารจําพวกผักและผลไมที่
อุดมไปดวยวิตามินและเกลือแร หรืออาหารที่มี
คุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ ก็สามารถชวย
ปกปองรางกายจากการทําลายของอนุมูลอิสระที่
อาจเปนสาเหตุของความผิดปกติตางๆ โดยสิ่งที่
ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคตามหลักโภชนาการก็คือ
การบริโภคอาหารเพื่อใหไดปริมาณ คุณภาพ และ
คุณคาอาหารอยางพอเพียงโดยที่สารอาหารตางๆ
และพลังงานที่ไดรับควรจะสมดุลกันไมมากหรือ
นอยจนเกินไป เพื่อใหรางกายมีภาวะโภชนาการที่
ดี ไมเปนโรคขาดสารอาหารหรือเปนโรคไดรับสาร
อาหารเกิน นอกจากนีค้ วรพักผอนใหเพียงพอ ออก
กําลังกายอยางสมํา่ เสมอ และอยูใ นสภาพแวดลอม
ที่ดี เพื่อสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง
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