อาหารและสุขภาพ

แอลฟา-แล็คตัลบูมิน...

อาหารสมองสําหรับลูกนอย
ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แอลฟา-แล็คตัลบูมิน (Alpha-Lactalbumin) โปรตีนจากนมแม สารตั้งตนตัวสําคัญที่ใชในการสรางสารสื่อประสาทให
กับเด็ก ซึ่งเปนตัวชวยขับเคลื่อนพัฒนาการของสมองและสติปญญา และหากเด็กไดรับแอลฟา-แล็คตัลบูมิน ในปริมาณที่
นอยหรือไมเพียงพอจะสงผลใหเด็กเติบโตชาและมีพัฒนาการไมสมวัย นอกจากนี้ ยังสงผลใหความสามารถในการทํางาน
ของสมองลดลง
รวดเร็ว ดังนั้นคุณพอคุณแมจึงตองใหความสําคัญกับการเลี้ยงดู
และพัฒนาการของเด็กควบคูไปกับโภชนาการตั้งแตแรกคลอด
เลยทีเดียว

แอลฟา-แล็คตัลบูมิน (Alpha-Lactalbumin)
ผูเชี่ยวชาญดานการสรางศักยภาพ ศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพ
เด็ก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เผยไอคิวเด็กไทยในรอบ 10 ป ตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐานสากล ซึ่งผลการสํารวจระดับสติปญญาเด็กไทย
ทั่วประเทศลาสุดในป พ.ศ. 2554 โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข พบวา ไอคิวเฉลี่ยของเด็กไทยอยูที่ประมาณ 98
เทานั้น ซึ่งถือวาเปนคาเฉลี่ยที่ตํ่ากวามาตรฐานสากล (เกณฑ
มาตรฐานอยูที่ 100) สาเหตุหลักของการที่เด็กมีไอคิวตํ่ากวา
มาตรฐาน พบวา มาจากการทีเ่ ด็กไทยไดรบั สารอาหารไมเพียงพอ
โดยเฉพาะเด็กกอนวัยเรียนจะพบปญหาขาดสารอาหารถึงรอยละ
25 ทั้งนี้ การขาดสารอาหารจะสงผลกระทบที่สําคัญตอพัฒนา
สมองในชวงวัยเด็ก ซึ่งเปนชวงเวลาที่สมองกําลังเติบโตอยาง
ปที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2556

แอลฟา-แล็คตัลบูมิน เปนเวยโปรตีน (Whey Protein)
ตัวสําคัญที่พบในนมของสัตวประเภทเลี้ยงลูกดวยนม แตพบมาก
ที่สุดในนมแม มีคุณคาทางโภชนาการสูง ยอยงาย ยอยแลวจะได
กรดอะมิโนจําเปน ซึ่งมีสวนสําคัญตอพัฒนาการของทารกโดย
เฉพาะในชวง 1 ปแรก โดยนมแมมีความพิเศษและแตกตางจาก
นมวัว ตรงที่นมแมมีปริมาณของโปรตีนแอลฟา-แล็คตัลบูมิน
ถึง 60% ในขณะทีน่ มวัวมีเพียง 20% ดังนัน้ นมแมจงึ จัดเปนแหลง
ของแอลฟา-แล็คตัลบูมินที่ดีที่สุด ที่สําคัญ มีรายงานวิจัยของ
ศาสตราจารยนายแพทยอีริค เคนเดล นักวิทยาศาสตรรางวัลโน
เบล ในป 2543 ซึ่งระบุชัดวา แอลฟา-แล็คตัลบูมิน ในนมแม
สามารถชวยในการขับเคลื่อนการทํางานของสมอง และยังพบ
วาการทํางาน ของสมองลวนเกิดจากการสื่อสารกันระหวางเซลล
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ประสาทในสมอง ซึ่งจะสรางความทรงจํา การเรียนรู และสงผล
ตอความคิดสรางสรรค อารมณ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมตางๆ
ของมนุษย โดยกระบวนการสื่อสารดังกลาวจะสงผาน “สารสื่อ
ประสาท” (Neurotransmitter) ที่เปนเสมือนเปนตัวชวยหรือ
สื่อกลางในการสงตอขอมูลระหวางเซลลประสาทในสมองที่มีอยู
นับลานๆ เซลล ใหมกี ารสงตอขอมูลถึงกัน และแอลฟา-แล็คตัลบูมนิ
คือสารสําคัญทีใ่ ชเปนสารตัง้ ตนในการสรางสารสือ่ ประสาทใหกบั
เด็ก ซึง่ จําเปนตอการสรางสารสือ่ ประสาท ชวยในการทํางานของ
สมอง นอกจากนัน้ ยังมีผลวิจยั ทางการแพทยทแี่ สดงใหเห็นวาเด็ก
ทีด่ มื่ นมทีม่ ปี ริมาณของมีสารตัง้ ตนของแอลฟา-แล็คตัลบูมนิ สูงจะ
ชวยใหนอนหลับไดดี และมีอารมณดีกวาเด็กที่ดื่มนมผสมทั่วไป
ซึง่ ในระยะยาวอาจสงผลตอพฤติกรรม การเรียนรู และการพัฒนา
สมองของเด็ก แตในเด็กที่ไดรับ แอลฟา-แล็คตัลบูมิน ในปริมาณ
ที่นอยหรือไมเพียงพอ จะสงผลใหมีการเติบโตชา มีพัฒนาการไม
สมวัย และยังไปลดความสามารถในการทํางานของสมองลง
อีกดวย จะเห็นไดวาสารตั้งตนสารสื่อประสาทนั้นมีความสําคัญ
กับเด็กมาก

ปริมาณแอลฟา-แล็คตัลบูมินที่จําเปนสําหรับเด็ก
เด็กสวนใหญตองการสารตั้งตนสําหรับการสรางสารสื่อ
ประสาทสําคัญในปริมาณทีส่ งู กวาผูใ หญมากถึง 6 เทา โดยรางกาย
เด็กตองการสารตัง้ ตนสูงถึง 19 มิลลิกรัมตอนํา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม
ตอ 1 วัน ในขณะที่ผูใหญตองการเพียง 3 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว
1 กิโลกรัมตอ 1 วัน เชน เด็กนํ้าหนัก 5 กิโลกรัมจะตองการ
สารตั้งตนถึง 95 มิลลิกรัมตอวัน เปนตน จะเห็นไดวาสารตั้งตน
สารสื่อประสาทมีความสําคัญกับเด็กมาก

แต สิ่ ง ที่ น  า สนใจคื อ ร า งกายเด็ ก ไม ส ามารถสร า งสารสื่ อ
ประสาทขึน้ เองได รางกายเด็กจึงจําเปนตองไดรบั สารอาหารทีเ่ ปน
สารตั้งตนในการสรางสารสื่อประสาท หนึ่งในสารอาหารที่ชวย
เรื่องดังกลาวก็คือสารอาหารในนมที่ชื่อวา แอลฟา-แล็คตัลบูมิน
ดังนั้น นมแมจงึ จัดเปนแหลงของสารอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก
เปนตนทุนที่ดีของการพัฒนาสมองและเสริมสรางไอคิว เพราะมี
คุณคาทางอาหารและปริมาณสารอาหารครบถวน ทั้งวิตามิน
ไขมัน แรธาตุตางๆ ที่จําเปนตอรางกาย และโดยเฉพาะโปรตีน ซึ่ง
เปนสวนประกอบทีส่ าํ คัญในรางกาย นับตัง้ แตเสนผม จนถึงปลาย
เทา นอกจากนีร้ า งกายทารกยังตองการเพือ่ ใชในการสรางเนือ้ เยือ่
และการเจริญเติบโต ดังนัน้ การใหทารกดืม่ นมแมจะชวยใหเด็กได
รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชนที่สุด รวมทั้งเปนแหลงของ
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน และมีปริมาณโปรตีน แอลฟา-แล็คตัลบูมิน
อยางเพียงพอทีจ่ ะชวยสรางเสริมพัฒนาการทางสติปญ
 ญาของลูก
ไดดีที่สุด อีกทั้งยังชวยเปนเกราะปองกันโรค และเสริมสรางการ
เจริญเติบโตทางดานรางกายและจิตใจของลูกไดเปนอยางดี
เห็นไดชดั วาการใหลกู ดืม่ นมแมนนั้ มีประโยชนมากมาย และ
จําเปนตอพัฒนาการดานตางๆ ของลูก ที่สําคัญยังชวยใหคุณแม
ลดนํ้าหนักไดอยางรวดเร็ว วันนี้คุณพรอมหรือยังที่จะเลี้ยงเจาตัว
เล็กดวยนมแม กอนจบขอฝากขอดีของการเลี้ยงลูกดวยนมแม
มาเผื่อทานผูอานที่กําลังจะเปนคุณแมในอนาคตไวเปนทางเลือก
วาจะเลี้ยงลูกของเราดวยนมอะไรดี

ขอดีของการเลี้ยงลูกดวยนมแม
1. นมแมเปนสารอาหารที่มาจากธรรมชาติ ปลอดภัยตอลูก
ที่สุด
ไมมนี มชนิดใดทีจ่ ะปลอดภัยและไดสารอาหารตามทีร่ า งกาย
เด็กตองการเทียบเทานมแม ตอใหเทคโนโลยีของมนุษยจะกาวไกล
ไปแคไหน นมสังเคราะหใดๆ หรือนมจากสัตวชนิดอื่นก็ไมอาจจะ
เลียนแบบทั้งทางดานปลอดภัย และองคประกอบของสารอาหาร
ไดเสมอเหมือนนมแมอีกแลวในโลกนี้
2. เด็กที่เติบโตมาจากการกินนมแม แข็งแรงกวาเด็กที่กิน
นมวัว
เพราะในนํา้ นมแมทกุ หยด กลัน่ มาจากภายในรางกายของแม
เอง ภูมติ า นทานตางๆ ในตัวของแมจะถูกถายทอดผานนํา้ นม เมือ่
ลูกไดกนิ นมแมจะไดรบั ภูมติ า นทานเหลานีไ้ ปดวย ซึง่ ไมมใี นนมวัว
หรือนมสังเคราะหอื่นๆ

ที่มา http://www.momypedia.com/momy-article-4-13-282/
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3. หมดปญหาลูกทองผูก
เพราะนมแมยอยงาย ทําใหลูกไมตองทรมานกับอาการทอง
ผูก การใหลูกกินนมวัวหรือนมประเภทอื่นจะพบปญหาทองผูกได
มากกวา
4. หมดปญหาเรื่องลูกอวนเกินไป
เด็กทารกตัวอวนดูนา รัก แตบอ ยครัง้ เด็กแรกเกิดมีนาํ้ หนักตัว
เกินมาตราฐาน สาเหตุมาจากการเลี้ยงลูกดวยนมวัวหรือนม
สังเคราะหชนิดอื่นๆ นั่นเอง ในขณะที่การเลี้ยงลูกดวยนมแมนั้น
ลูกจะไมมปี ญ
 หาเรือ่ งนํา้ หนักตัวเกิน โดยนํา้ หนักตัวของลูกจะเปน
ไปตามมาตราฐานของเด็กในแตละวัยแบบธรรมชาติ
5. ลดโอกาสเกิดผื่นผาออม
ผื่นผาออมเกิดจากความอับชื้น และเกิดปฏิกิริยาของเชื้อ
แบคทีเรีย ซึง่ กรณีทเี่ ราเลีย้ งลูกดวยนมวัวนัน้ ของเสียของลูกจะมี
เชื้อแบคทีเรียมากกวา เมื่อมารวมกับความอับชื้น (จากการใสผา
ออม) ผิวของลูกจะเกิดอาการ ผื่นแดงๆ (จึงเรียกวาผื่นผาออม)
ซึง่ หากเราเลีย้ งลูกดวยนํา้ นมแม ของเสียของลูกจะมีเชือ้ แบคทีเรีย
นอยกวามาก โอกาสที่ลูกจะตองทรมานกับอาการผื่นผาออมก็จะ
ลดลงดวย
6. สานสัมพันธระหวางแมและลูก
การใหลูกไดดูดนมจากอกแมเอง เปนสรางความรักความผูก
พันธระหวางแมกับลูกไดเปนอยางดี เพราะตลอดเวลาที่ลูกดูดนม
จากอกแม ลูกก็จะมองหนาแมของตัวเอง ซึ่งชวงเวลาที่ใหนมลูก
นัน้ เปนชวงเวลาทีท่ รงคุณคาทีส่ ดุ เพราะแมลกู จะไดสบตา ไดพดู
คุย ไดแสดงความรักตอกัน ทําใหลูกสามารถรับรูไดวา แมรักลูก
มากแคไหน นอก จากนั้นการที่ลูกดูดนมจากอกของแมบอยๆ จะ
ทําใหลูกจํากลิ่น เสียง หนาตา และสัมผัสตางๆ ของแมไดเร็วกวา
เด็กที่กินนมจากขวดนม
7. คุณแมลดนํ้าหนักหลังคลอดไดดีกวา
หลังคลอดระบบภายใน รวมถึงมดลูกของคุณแมอาจจะยังไม
เขาที่เทาที่ควร แมวาจะนํ้าหนักลงไปบาง แตการเลี้ยงลูกโดยให
ลูกดูดนมแมจากอกนั้น จะชวยกระตุนรางกายของแมใหหลั่ง
ฮอรโมนชนิดหนึ่ง (ซึ่งจะออกมาเฉพาะตอนที่ใหลูกดูดนมแม
เทานั้น) โดยฮอรโมนชนิดนี้จะชวยใหมดลูกหดตัวเขาที่ไดอยาง

รวดเร็ว นอกจากนั้น ในระหวางที่รางกายแมตองผลิตนม จะเกิด
การเผาผลาญไขมันตางๆ ตามหนาทองออกไปดวย ทําใหรูปราง
ของแมที่เพิ่งคลอดลูก จะกลับมาผอมเพรียวไดเร็วกวาแมที่เลี้ยง
ลูกดวยนมวัว โดยเฉลี่ยแลวการที่เลี้ยงลูกเอง ใหลูกกินนมจากอก
แมเอง นํ้าหนักตัวของแมจะลดลงเฉลี่ยเดือนละ 1-2 กิโลกรัม
ซึ่ ง หากเราให ลู ก กิ น นมแม ต ลอด 6 เดื อ นแรกหลั ง คลอด
นํ้าหนักตัวและรูปรางของคุณแมก็จะเขารูปและเกือบจะกลับมา
เปนปกติ
8. เปนอาหารที่สะดวกที่สุดสําหรับลูกตลอด 24 ชม.
นมแมเปนแหลงเติมพลังของลูก ที่แมสามารถใหลูกกินได
ตลอด 24 ชม. เมื่อลูกหิว สามารถใหลูกกินนมจากอกไดทันที ไม
ตองพกพาขวด นํ้ารอน นมผง ฯลฯ ใหยุงยาก สะดวกและรวดเร็ว
ทันใจ คุณลูกที่สุด
9. เปนนมอุนๆ พรอมดื่มไดตลอดจากอกแม
คุณสมบัติที่พิเศษของนมแม คือไมตองกังวลวานมแมนั้นจะ
รอนเกินไป หรือเย็นเกินไปสําหรับลูก เพราะนมแมที่ออกมาจาก
เตานัน้ จะมีอณ
ุ หภูมทิ พี่ อเหมาะพอดีกบั ความตองการของลูกทันที
หากเลีย้ งลูกดวยนมวัว เราคงตองตรวจสอบกอนเสมอวานมทีผ่ สม
นั้นจะรอนเกินไปหรือเย็นเกินไปหรือไม
10. ไมตองเสียเงินคานมแพงๆ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ
คานมผงชนิดตางๆ ปจจุบันมีราคาสูงมาก รวมคาขวดนม
นํ้ายาลางขวดนม อุปกรณลางขวดนม ฯลฯ คาใชจายเหลานี้จะ
หมดไปหากเราเลี้ยงลูกดวยนํ้านมแม เพราะนมแมกลั่นมาจาก
รางกายของแมเอง ไมตองใชอุปกรณเสริมใดๆ อีก
คุณภาพชองนมแมจะขึน้ อยูก บั การเลือกกินอาหาร การพักผอน
และอารมณของแมเปนหลัก หากคุณแมรูจักดูแลรางกายใหดี
กินอาหารที่มีประโยชน นอนหลับพักผอนพอเพียง และบริหาร
อารมณใหแจมใสอยูเสมอ ก็จะมีนมแมมากพอใหลูกกินแนนอน
ทําใหสามารถกลาวไดเต็มปากวา นมแมปลอดภัยกับลูกที่สุดใน
โลก และยังมีขอ ดีอกี มากมาย แลวอยางนีจ้ ะเลีย้ งลูกดวยนมอืน่ ๆ
ไปใย ก็อยูที่คุณแมวาอยากใหลูกเปนลูกคน หรือลูกอะไรใน
อนาคตนะคะ
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