
 
บทที่  1 
บทนํา 

 
 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

         วิตามินเอ (vitamin A) เปนวิตามินท่ีละลายในไขมัน พบเฉพาะในสัตวเทานั้น และสะสม
อยูในตับ  ซ่ึงเม่ือรางกายตองการจะปลอยเขาสูกระแสเลือด หลังจากนั้นเซลลเยื่อบุผิวท่ีมีอยูท่ัว
รางกายจะนําไปใชประโยชนตอไป อาหารที่มีวิตามินเอมาก ไดแก น้ํามันตับปลา โดยเฉพาะปลา
คอดและปลาทูนา นอกจากนี้ยังพบวิตามินเอมากในตับของสัตวตางๆ และไขแดง อาหารที่ไดจาก
พืชไมมีวิตามินเอ แตมีสารประกอบแคโรทีนอยด (carotenoid) ซ่ึงสามารถเปล่ียนเปนวิตามินเอ
ไดท่ีผนังลําไสเล็ก ตับ และไต จึงเรียกแคโรทีนอยดวาเปนโปรวิตามินเอ (provitamin A)         
แคโรทีนอยดพบมากในพืชผักท่ีมีสีเขียวและสีเหลือง และผลไมท่ีมีสีเหลืองหรือสีสมแดง เชน   
แครอท ฟกทอง มะละกอสุก มะเขือเทศ ใบคะนา ใบยอ และใบตําลึง แคโรทีนอยดท่ีพบใน
ธรรมชาติมีหลายชนิด ไดแก แอลฟาแคโรทีน บีตาแคโรทีน และแกมมาแคโรทีน เปนตน          
ความคงตัวของแคโรทีนอยดข้ึนอยูกับกระบวนการแปรรูป และภาวะท่ีใชในการเก็บรักษาอาหาร
(นิธิยา, 2545) 
 

วิตามินเอมีความสําคัญอยางมากตอรางกายในหลายดาน เชน ชวยในการมองเห็นในท่ีสลัว   
การบํารุงรักษาเยื่อบุผิวของอวัยวะตางๆ เชน ระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร การขาด
วิตามินเอทําใหเกิดอาการทางตา ท่ีเรียกวา ซีรอฟทาลเมีย (Xerophthalmia) โดยในระยะแรกมี
อาการตาบอดกลางคืน เยื่อบุตาขาวแหง เกล็ดกระดี ่กระจกตาแหง กระจกตาเปนแผล และกระจกตา
ขุนเหลว ถาการขาดวิตามินเอมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนและไมไดรับการรักษาอยางรีบดวนจะทําให    
ตาบอด (แสงโสม, 2548; Kaufman, 2005) จากรายงานการวิจยัตางๆ พบวาการขาดวิตามินเอ    
แมเพียงในระดับออน แมจะไมปรากฏอาการเปล่ียนแปลงทางตา (Mild or subclinical vitamin 

A)  แตจะมีความสัมพันธกับการเส่ียงตอการตายและการติดเช้ือตางๆ เชน โรคหัด การติดเช้ือระบบ 
ทางเดินหายใจ และโรคทองเสียในเด็ก เปนตน การเสริมสรางวิตามินเอแกเด็กกลุมท่ีเส่ียงตอการ
ขาดวิตามินเอในระดับออนและปานกลางจึงสามารถลดอัตราการตายและการติดเช้ือได (สมลักษม์ิ, 

2 5 3 4 )  บีตาแคโรทีนนอกจากจะเปนโปรวิตามินเอแลว ยังทําหนาท่ีเปนสารตานออกซิเดชัน         
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ชวยทําลายอนมูุลอิสระท่ีเกิดข้ึนในรางกายจึงชวยชะลอความแกและยับยั้งการเกดิมะเร็ง (นิธิยา, 
2545) ปญหาการขาดสารอาหารหรือภาวะทุพโภชนาการในเดก็นับวาเปนปญหาท่ีสําคัญยิ่ง เพราะ
ทําใหเดก็มีรางกายแคระแกร็น สติปญญาไมดี เม่ือเติบโตข้ึนก็จะเปนประชากรท่ีไมมีคุณภาพ เปน
ภาระและสรางปญหาใหกับสังคม รวมท้ังเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ (ลิลิต และคณะ,  
2544)  

 
โรคขาดวิตามินเอในประเทศท่ีกําลังพัฒนาเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเด็กประมาณ 5 แสนราย

เสียชีวิตในแตละป และยังมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเปน 3-4 เทา สุขภาพของเด็กจึงเปนปญหาสําคัญตอ
ประเทศดังกลาว   การแกปญหานี้จึงมีการสนับสนุนใหเด็กไดรับวิตามินเอ โดยขอความรวมมือ
จากครอบครัวและรัฐบาลใหเด็กไดรับวิตามินเอเปนระยะๆ และมีการเลือกอาหารที่มีวิตามินเอ   
การเสริมวิตามินเอลงในอาหารเปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหอาหารมีปริมาณวิตามินเอสูงข้ึนจนสามารถใช
อาหารน้ันเปนแหลงของวิตามินเอ วิธีนี้เรียกวา food fortification  วิตามินเอท่ีใชเสริมในอาหาร
จะอยูในรูปของ retinyl palmitate หรือ retinyl acetate หรือ vitamin A palmitate  ซ่ึงมีการ
เสริมลงในผลิตภัณฑ เชน นม มาการีน อาหารเชาธัญพืช และนมผง (Murphy, 1995; Hicks, 

Hansan and Rushing, 1996) ซ่ึงวิธีนี้ไดรับความสําเร็จในประเทศท่ีพัฒนาแลว นอกจากนี้ไดมี
การเสริมวิตามินเอในอาหารเพ่ิมข้ึนอยางกวางขวางในประเทศท่ีกําลังพัฒนา เชน น้ํามันท่ีใช
ประกอบอาหาร น้ําตาล แปงขาวโพด และแปงขาวสาลี (Nestel and Nalubola, 2003)  การเติม
วิตามินลงในอาหารในปริมาณเฉพาะเจาะจงเทากับท่ีมาตรฐานกําหนดหรือเทาท่ีรางกายตองการตอ
วัน เรียกวา  food enrichment เชน การเติมวิตามินเอและวิตามินดีในเนยเทียม หรือการเสริม
สารอาหารตางๆ ท้ังแรธาตุและวิตามินลงในนมผงสําหรับใชเล้ียงทารก  (นิธิยา, 2545)              
ในบราซิลมีการเติมบีตาแคโรทีนในน้ํามันถ่ัวเหลืองเพื่อความคงตัวจากความรอนในการปรุงอาหาร
และอุณหภูมิในการทอด ซ่ึงเปนทางเลือกท่ีดีในการแกไขปญหาการนําเขาวิตามินเอ (Favaro and 

Oliveira, 1999) สําหรับในประเทศไทยรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญและพยายามแกปญหา
การขาดสารอาหารในเด็กมาโดยตลอด เชน มีการจัดโครงการอาหารเสริม หรือโครงการนม
โรงเรียน การสงเสริมใหบริโภคอาหารท่ีอุดมดวยวิตามินเอ หรือการกระจายยาเม็ดวิตามินเอสูเด็ก
ในชนบท (ลิลิต และคณะ, 2544)   

การขาดวิตามินเอเปนปญหาสําคัญกับเด็กไทย  เนื่องจากขาดความรูดานโภชนาการและ
วิตามินเอที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาสูง  ดวยเหตุนี้การวิจัยเร่ืองการสกัดแคโรทีนอยดจากน้ํามัน
ปาลมดิบ (พัชรินทร และคณะ, 2548) จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหประเทศไทยสามารถผลิต       
แคโรทีนอยดท่ีมีราคาถูกลง  การศึกษาการเสริมบีตาแคโรทีนท่ีผลิตจากน้ํามันปาลมดิบจะมีสมบัติ
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แตกตางจากบีตาแคโรทีนท่ีผลิตจากตางประเทศ เนื่องจากสมบัติและแหลงของแคโรทีนอยด         
ท่ีไดมานั้นมีความแตกตางกัน  ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาสมบัติท้ังทางดานกายภาพ  เคมี  
และการยอมรับของผูบริโภคในนมผงท่ีเสริมบีตาแคโรทีนท่ีสกัดจากนํ้ามันปาลมดิบ  การเสริมบีตา
แคโรทีนในนมจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยลดปญหาการขาดวิตามินเอในเด็ก  นอกจากน้ียัง
เปนการนําแคโรทีนอยดท่ีสกัดไดจากน้ํามันปาลมดิบมาใชประโยชนในดานอ่ืนใหกวางขวางยิ่งข้ึน
ตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 

1.2.1 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเสริมบีตาแคโรทีนท่ีสกัดไดจากน้ํามันปาลมดิบ 
ในน้ํานมท่ีทําเปนผงโดยการอบแหงแบบพนฝอย 

1.2.2 ศึกษาความคงตัวของบีตาแคโรทีนในนมผงท่ีเสริมบีตาแคโรทีน 
1.2.3 ศึกษาสมบัติทางประสาทสัมผัสของนมผงท่ีเสริมบีตาแคโรทีน 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 1.3.1  ไดแนวทางในการเสริมบีตาแคโรทีนท่ีสกัดไดจากนํ้ามันปาลมดิบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
เพื่อรักษาความคงตัวของบีตาแคโรทีนในนมผงใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 

1.3.2   ชวยลดปญหาการขาดวิตามินเอ  และเปนทางเลือกใหผูบริโภคไดมีผลิตภัณฑท่ี 
หลากหลายในการบริโภคเพือ่ประโยชนตามความตองการ 

 
1.4 ขอบเขตการวจัิย 
 

ศึกษาอุณหภูมิ  ทิศทางการพน  และชนิดของนํ้ามันท่ีเหมาะสมในการเสริมบีตาแคโรทีนท่ี 
สกัดไดจากนํ้ามันปาลมดิบในนํ้านมท่ีทําเปนผงโดยการอบแหงแบบพนฝอย  ศึกษาความคงตัวของ 
บีตาแคโรทีนท่ีเก็บรักษาในถุงอะลูมิเนียมฟอยลท่ีปดผนกึดวยระบบสูญญากาศ เปนระยะเวลา 100 

วัน และศึกษาสมบัติทางประสาทสัมผัสของนมผงเสริมบีตาแคโรทีนหลังการอบแหง 
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1.5  นิยามศัพท 
  
 1.5.1  อนุพันธแคโรทีน คือ แคโรทีนซ่ึงเปนแคโรทีนอยดในกลุมไฮโดรคารบอนประกอบ 
ดวยหนวยไอโซพรีนมาเรียงตอกัน 8 หนวย มีจํานวนคารบอนในโมเลกุล 40 อะตอม มีสูตรเปน  
C40H56  และในการศึกษานีอ้นุพันธแคโรทีน หมายถึง แอลฟาแคโรทีนและบีตาแคโรทีน ซ่ึงอยูใน
กลุมไฮโดรคารบอนท่ีมีวงแหวนในโมเลกลุท่ีปลายท้ังสองดาน แตแตกตางกนัท่ีตําแหนงพันธะคู 
ของวงแหวนที่ 2  
 

1.5.2  ไอโซเมอร  คือ สารท่ีมีสูตรโมเลกุลเหมือนกนัแตมีโครงสรางและสมบัติแตกตาง
กัน ซ่ึงการศึกษานี้หมายถึง รูปแบบของแอลฟาและบีตาแคโรทีน ไดแก  all-trans-α-carotene,        
9-cis-α-carotene, 13-cis and 13´-cis-α-carotene, non-identified cis-α-carotene, all-trans-β- 
carotene, 9-cis-β-carotene, 13-cis-β-carotene และ 15-cis-β-carotene 
 
 1.5.3  น้ํานมคืนรูป หมายถึง การนํานมผงท่ีใชเปนวัตถุดิบมาละลายดวยน้ําดื่ม เพื่อใหได 
ปริมาณของแข็งท้ังหมดรอยละ 40  กอนเขาเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย 


