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เมทาบอลิซึมและคุณประโยชน์ของแคโรทีนอยด์ในการเพิ่มความเข้มสีไข่แดง
Metabolism and Nutritional Values of Carotenoids on Egg Yolk Color
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บทคัดย่อ

แคโรทีนอยด์ เป็นสารธรรมชาติ เป็นรงควัตถุที่พบในคลอโรพลาสต์ (chloroplast) และโครโมพลาสต์ (chromoplast) ของผลไม้ ดอกไม้ และใบพืช มีบทบาทสำาคัญหลายอย่าง เช่น ป้องกันการทำาลายเซลล์จากอนุมูลอิสระ (free radical)
ปกป้องพืชในสภาวะที่ไม่เหมาะสม ปกป้องผลกระทบจากแสงแดดอย่างรุนแรง และที่สำาคัญช่วยเพิ่มความเข้มสีของไข่แดง
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคไข่ไก่ที่มีสีแดงเข้ม บทความนี้กล่าวถึงเมทาบอลิซึม คุณประโยชน์ และ
บทบาทในการเพิ่มความเข้มสีไข่แดงของแคโรทีนอยด์
คำาสำาคัญ : เมทาบอลิซึม คุณประโยชน์ แคโรทีนอยด์ สีไข่แดง

Abstract

Carotenoids are natural pigment substances which are found in chloroplast and chromoplast of
flower, fruit and plant’s leaf. It has been reported to play various important role that include the protection
of cell damage from free radical action, protection of plant in different environmental stressed condition,
protection from the destruction by the sun light and in enhancing the color intensity of the egg yolk for
consumer preference. This article discusses the role of carotenoids on the metabolism, nutritional values
and in intensity egg yolk color.
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อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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บทนำา

คุณภาพของอาหารมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค ทั้งนี้ไข่ไก่เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมบริโภคกัน
อย่างแพร่หลาย โดยผู้บริโภคมีความนิยมบริโภคไข่ไก่ที่มีสีของไข่แดงที่เข้ม ดังนั้นความเข้มสีไข่แดงจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ ถ้าหากสีของไข่แดงมีความเข้มมากขึ้นก็จะทำาให้ผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้นด้วย ผู้ผลิตจึงต้องมีการ
ปรับปรุงให้สขี องไข่แดงเข้มขึน้ โดยใช้วตั ถุดบิ ชนิดต่างๆ เพือ่ เป็นแหล่งสารสีในอาหารไก่ไข่ไม่วา่ เป็นสารสีสงั เคราะห์ เช่น เบต้า อะโป
8 แคโรทีนอล ( -apo 8 carotenal) และ เบต้า อะโป 8 แคโรทีโนอิก แอซิด ( -apo 8 carotenoic acid) หรือสารสีที่ได้มา
จากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด พริก ใบกระถิน กลีบดอกดาวเรือง และสาหร่ายสีน้ำาเงินแกมเขียว (Ganguly et al., 1953)
นอกจากนี้ได้มีการรายงานว่า ผู้บริโภคในหลายๆ ประเทศให้ความนิยมบริโภคไข่ไก่ที่มีความเข้มสีไข่แดงที่ระดับ 8-12 คะแนน
(Merk, 1978) ดังนั้น แคโรทีนอยด์ จึงเป็นรงควัตถุที่พบในคลอโรพลาสต์ (chloroplast) และโครโมพลาสต์ (chromoplast)
ของผลไม้ดอกไม้ และใบของพืช และยังพบได้ในสัตว์จุลชีพที่สังเคราะห์แสงได้ ซึ่งแคโรทีนอยด์มีบทบาทสำาคัญหลายอย่าง
เช่น ป้องกันการทำาลายเซลล์จากอนุมูลอิสระ (free radical) ปกป้องพืชในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เกิดบาดแผล หรือกระทบกับ
แสงแดดอย่างรุนแรง ป้องกันการติดเชื้อและการทำาลายจากแสงแดด และช่วยเพิ่มความเข้มสีของไข่แดง (Magels et al.,
1993) ดังนั้นการใช้แคโรทีนอยด์ เพื่อเพิ่มความเข้มสีไข่แดง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
ต้องการบริโภคไข่แดงที่มีสีเข้ม
คุณสมบัติของแคโรทีนอยด์
แคโรทีนอยด์ เป็นอนุพันธ์ของไขมัน ไม่ละลายน้ำาแต่ละลายได้ในตัวทำาละลายไขมัน เช่น อะซิโตน (acetone)
แอลกอฮอล์ (alcohol) ไดเอทิลอีเทอร์ (dietyl ether) และ คลอโรฟอร์ม (chloroform) เป็นต้น (Fox & Ververse, 1960)
มีรายงานเพิ่มว่า แคโรทีนอยด์ชนิดที่เป็นแคโรทีน จะละลายได้ดีในตัวทำาละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น ปิโตรเลียม อีเทอร์ (petroleum
ether) และ เฮกเซน (hexane) ขณะที่ชนิดที่เป็นแซนโทฟิลล์ จะละลายได้ดีในตัวทำาละลายที่มีขั้ว เช่น แอลกอฮอล์ แคโรที
นอยด์มีความคงทนต่อความเป็นกรดและด่าง แต่ไวต่อแสงแดด และความร้อน ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
โดยเฉพาะสภาวะที่มีโลหะเปอร์ออกไซด์ปนอยู่ (Simpson et al., 1989)

ภาพที่ 1 เอนด์-กรุ๊ป แต่ละชนิดของแคโรทีน
ที่มา : Jeana (1991)
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของไอโซปรีนและแคโรทีน
ที่มา : Jeana (1991)
ชนิดและโครงสร้างของแคโรทีนอยด์
โครงสร้างโมเลกุลของแคโรทีนอยด์ประกอบด้วยหน่วยไอโซพรีน (isoprene unit) จำานวน 8 หน่วย ที่เกิดพันธะ
โควาเลนต์กนั และทำาให้เกิดคอนจูเกชันของพันธะคูเ่ ป็นสายยาว (extensive conjugated double bond) ซึง่ ระบบคอนจูเกชัน
นี่เองที่ทำาให้แคโรทีนอยด์สามารถดูดกลืนพลังงานแสงอัลตราไวโอเลต และแสงสีขาว และทำาให้แคโรทีนอยด์เป็นสารที่มีสีและ
มีคุณสมบัติในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันโมเลกุลของแคโรทีนอยด์อาจเป็นเส้นตรง ดังที่พบในไลโคพีน (lycopene) หรือเป็น
วงแหวน (ring) ทีป่ ลายโซ่ของโมเลกุล ดังทีพ่ บในเบตาแคโรทีน (beta-carotene) สามารถจำาแนกแคโรทีนอยด์เป็น 2 กลุม่ คือ
hydrogenated และ oxygenated carotenoid derivatives โดยกลุม่ hydrogenated carotenoid derivatives หรือกลุ่มแค
โรทีน (carotene) เป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยสายไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) ทำาให้เป็นสารไม่มีขั้วและละลายได้ในไขมัน
ตัวอย่างแคโรทีนอยด์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เบตาแคโรทีน และ ไลโคพีน เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่ 2 คือกลุ่ม oxygenated carotenoid derivatives หรือกลุ่มแซนโทฟิล (xanthophyll) นั้น มีอะตอมของออกซิเจนอยู่ในโมเลกุล จึงมีขั้วมากกว่าและละลายใน
ไขมันได้น้อยกว่าแคโรทีนอยด์กลุ่มแรก ตัวอย่างแคโรทีนอยด์ในกลุ่มนี้ได้แก่ ลูทีน (lutein) ซีแซนทิน (zeaxanthin) และ
แอสตาแซนทิน (Simpson, Tsou & Chichester, 1989)

ภาพที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของ hydrogenated carotenoid derivatives
ที่มา : Fox & Ververse (1960)
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ภาพที่ 4 โครงสร้างทางเคมีของ oxygenated carotenoid derivatives
ที่มา : Fox & Ververse (1960)
แคโรทีนอยด์เป็นรงควัตถุ หรือสารสี (pigment) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พบได้ในพืช เช่น ข้าวโพด ฟักทอง ใบ
กระถิน กลีบดาวเรือง พริก และสาหร่ายสีน้ำาเงินแกมเขียว (Jeana, 1991) หญ้าขน มันฝรั่ง และ พริก (ขรรค์ชัย คงอินทร์,
2524) และในสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หอยเม่น ปลิงทะเล และปลาดาว (Bauernfeind, 1981)
Simpson et al. (1989) ศึกษาพบว่าแคโรทีนอยด์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามสูตรโครงสร้างทางเคมี โดยกลุ่มแรกคือ
แคโรทีน ซึ่งมีสูตรโครงสร้างเป็นไฮโดรคาร์บอน มีชื่อเรียกนำาหน้าด้วยตัวอักษรกรีก เช่น เอปสิลอน เบตา และแคปปา ซึ่ง
จะใช้อักษรใดขึ้นอยู่กับ เอนด์-กรุ๊ป (end-group) ของแต่ละโครงสร้าง ตามหลังด้วยคำาว่า แคโรทีน อีกกลุ่มคือแคโรทีนที่มี
ออกซิเจนมาเกาะ (oxygenated hydrocarbon) ที่วงแหวน เรียกว่า แซนโทฟิลล์ (xanthophyll) แคโรทีนอยด์ ประกอบไป
ด้วยธาตุไฮโดรเจน และคาร์บอน ประกอบเป็นหน่วยโครงสร้างที่เรียกว่า ไอโซปรีน (isoprene, C5H8) โดยอะตอมคาร์บอน
เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวด้วยพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยว และปลายด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านมีคาร์บอนต่อกันเป็นวงแหวน
(Fox & Ververse, 1960) เมื่อไอโซปรีนเชื่อมต่อกันเป็นไฮโดรคาร์บอนสายยาว (สูตรโครงสร้าง ,C40H56 ) ซึ่งเป็นโครงสร้าง
หลักของแคโรทีนโดยการเชื่อมต่อหน่วยโครงสร้างไอโซปรีน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกมีการเชื่อมต่อแบบหัวต่อ
หางเกิดขึ้นบริเวณปลายทั้งสองด้านของโมเลกุล ส่วนบริเวณภายในโมเลกุลจะมีการเชื่อมต่อกันอีกลักษณะ คือแบบหางต่อหาง
จึงทำาให้โมเลกุลมีลักษณะสมมาตร โดยที่บริเวณกึ่งกลางของสายโมเลกุลมีหมู่เมทิลมาเกาะ (ตำาแหน่ง C19 และ C20) (Palozza
& Krinsky, 1992)
การย่อยและการดูดซึมแคโรทีนอยด์
แคโรทีนอยด์ชนิด เบตาแคโรทีน ประกอบไปด้วยโมเลกุลของเรตินอล (retinol) 2 โมเลกุล ซึ่งเมื่ออาหารตกลงมาถึง
บริเวณลำาไส้เล็กส่วนต้น พบว่าเอนไซม์เอสเทอร์ ไฮโดรเลส (ester hydrolase) จากตับอ่อนจะทำาการย่อยพันธะเอสเทอร์ของ
เรตินิลเอสเทอร์ได้เป็นเรตินอลและกรดไขมันอิสระ หลังจากนั้นเรตินอลจะเข้าไปอยู่ในกรดไขมันเล็กๆ หรือ ไมเซลล์ (micell)
เพื่อเข้าสู่กระบวนการดูดซึม และเข้าสู่เซลล์ดูดซึมของลำาไส้เล็กเรตินอลจะแพร่กระจายเข้าสู่ซัยโทพลาซึม (cytoplasm) ของ
เซลล์ดดู ซึมเรตินอลในเซลล์ดดู ซึม จะถูกเปลีย่ นให้อยูใ่ นรูปของเรตินลิ เอสเทอร์ อีกครัง้ โดยการทำางานของเอนไซม์ เอซิล โคเอ
เรตินอล เอซิลทรานเฟอเรส (acyl-co A-retinol acyltransferase) โดยที่เรตินอลจะรวมตัวกับกรดไขมันโดยเฉพาะกับ
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กรดพาลมิติค (palmitic acid) และ กรดสเตียริก (stearic acid) ได้เป็นเรตินิล เอสเทอร์ หรือเรตินอลจะรวมตัวกับเอซิล
โคเอนไซม์ เอ (acyl coenzyme A หรือ acyl co-A) ได้เป็นเรตินิล เอสเทอร์ก็ได้ จากนั้นเรตินิลเอสเทอร์ จะเข้าไปอยู่ในไค
โลมัยครอน (chylomicron) และเคลื่อนเข้ากระแสโลหิตต่อไป ถ้าหาก เบตาแคโรทีน แพร่เข้าสู่ซัยโทพลาสซึมของเซลล์ดูดซึม
โดยตรง จะถูกย่อยโดยเอนไซม์เบตา-แคโรทีน-15,15-ไดออกซิจีเนส (-carotene-15,15-dihydroxygenase) ได้เป็นเรตินัล
(retinal) 2 โมเลกุล จากนั้นเรตินัล จะถูกเปลี่ยนเป็นเรตินอล โดยเอนไซม์รีดักเตส (reductase) สุดท้ายจะได้เรตินิลเอสเท
อร์และเข้าสู่คัยโลมัยครอนโดยเรตินิลเอสเทอร์จะอยู่ในบริเวณแกน (lipid core) ของคัยโลมัยครอน ซึ่งคัยโลมัยครอนจะถูก
ดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตและถูกย่อยด้วยเอนไซม์ไลโปโปรตีนไลเปส (lipo protein lipase) ได้เป็นกากคัยโลมัยครอน (chylomicron remnants) ซึ่งกากคัยโลมัยครอนส่วนใหญ่จะเคลื่อนเข้าสู่ตับ เนื่องจากเซลล์ตับมีตัวรับกากคัยโลมัยครอนในขณะ
ที่กากคัยโลมัยครอนเคลื่อนผ่านผนังเซลล์ตับ พบว่าเรตินิล เอสเทอร์ จะถูกย่อยโดยเอนไซม์ เรตินิล เอสเทอร์ ไฮโดรเลส ที่อยู่
บริเวณผนัง เซลล์ตับได้เป็น เรตินอล จากนั้น เรตินอล จะเคลื่อนที่เข้าไปยังบริเวณ เอนโดพลาสมิค เรติคิวลัม (endoplasmic
reticulum) เพื่อจะจับกับ ตัวรับรู้เรตินอล(retinol binding protein, RBP) ได้เป็นสารประกอบ เรตินอล-RBP(retinol-RBPcomplex) และหลังจากนั้นสารประกอบนี้จะถูกเคลื่อนเข้าสู่กอลไจ (golgi) เพื่อการหลั่งออกนอกเซลล์ตับต่อไป (ภาพที่ 5)
(Ganguly et al.,1953)

ภาพที่ 5 การดูดซึมของเรตินอล และเบตาแคโรทีน
ที่มา : Ganguly et al. (1953)
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึมแคโรทีนอยด์
ความร้อนมีผลทำาให้เกิดการสูญเสียแคโรทีนอยด์ แต่ก็ทำาให้แคโรทีนอยด์ออกมาจากเนื้อเยื่อของอาหารได้มากขึ้น
ดังนั้น ร่างกายจะดูดซึมแคโรทีนอยด์จากอาหารที่ผ่านการปรุงให้สุกแล้วได้มากกว่าอาหารที่ยังไม่ปรุงให้สุก และความสามารถ
ในการดูดซึมของแอลฟาแคโรทีนมีมากกว่าเบตาแคโรทีนจากอาหารแหล่งเดียวกัน เบตาแคโรทีนปริมาณสูงลดการดูดซึมของ
แคโรทีนอยด์ชนิดอื่น เพราะแคโรทีนอยด์แต่ละชนิดมีกลไกในการดูดซึมคล้ายคลึงกัน โดยงานวิจัยพบว่า การดูดซึมของลูทีจะ
ลดลงถ้ารับประทานร่วมกับเบตาแคโรทีนบริสุทธิ์ (Micozzi et al., 1992)
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เบตาแคโรทีน ต่อการป้องกันโรค
Tapiero et al. (2004) รายงานว่า เบตาแคโรทีนยังใช้ในการรักษาโรคบางชนิด เช่น โรคกระดูก ความผิดปกติ
ของผิวหนังอันเนื่องมาจากความไวต่อแสง ซึ่งการที่ผิวหนังมีความไวต่อแสงจะกระตุ้นให้มีการสร้างพอไฟริน (porphyrins) ที่
ผิวหนังซึง่ จะดูดกลืนพลังงานจากแสงและทำาให้เกิดอนุมลู อิสระ และอนุมลู อิสระทีเ่ กิดขึน้ จะทำาลายเซลล์และทำาให้เกิดการอักเสบ
ของเนือ้ เยือ่ การได้รบั เบตาแคโรทีนจะทำา ให้อาการเจ็บปวดลดลง เนือ่ งจาก เบตาแคโรทีนไปหยุดปฏิกริ ยิ าของอนุมลู อิสระ
โดยใช้กลไกทางฟิสกิ ส์ โดยอนุมลู อิสระทีม่ พี ลังงานสูง (singlet state) ถ่ายเทพลังงานให้กบั เบตาแคโรทีนซึง่ มีอเิ ล็กตรอนใน
โครงสร้างสูงและสามารถดูดกลืนพลังงานได้ดี ได้ผลิตภัณฑ์ของออกซิเจนทีม่ พี ลังงานต่าำ ลง และเบตาแคโรทีนพลังงานสูง จาก
นัน้ เบตาแคโรทีนคายพลังงานออกมาในรูปความร้อน จะเห็นว่าในการทำาการหยุดยัง้ ปฏิกริ ยิ าของอนุมลู อิสระ โครงสร้างของ
เบตาแคโรทีนไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง เพราะใช้กลไกทางฟิสกิ ส์ไม่ใช่กลไกทางเคมี นอกจากนีม้ กี ารรายงานอีกว่า แคโรทีนอยด์ยงั
สามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ โดยยับยัง้ การเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของ Low density lipoprotein (LDL) การมีฤทธิเ์ ป็นสาร
ต้านออกซิเดชันของเบตาแคโรทีนและแคโรทีนอยด์ตวั อืน่ ๆ ยังช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง (Tanumihardjo, 2002)
การสะสมสารสีในไข่แดง
การสะสมสารสีในไข่แดง เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แม่ไก่ไข่กินอาหาร (กลางวัน) มากกว่าในช่วงเวลาที่แม่ไก่ไข่พัก
ผ่อน (กลางคืน) สังเกตได้จากไข่แดงมีความเข้มสีแบ่งเป็นชั้นเข้ม (dark yolk layer) และจาง (light yolk layer) สลับกัน
ไป เนื่องจากการพัฒนาของไข่แดงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำาให้ในช่วงที่ไก่ไข่กินอาหาร สารสีที่อยู่ในอาหารจะถูกดูดซึมจากทาง
เดินอาหารและเข้าสู่กระแสเลือดส่งผ่านตับมาสะสมยังไข่แดง เป็นผลให้ไข่แดงในช่วงเวลานี้มีความเข้มสีมาก แต่ในช่วงที่แม่ไก่
ไข่มีการพักผ่อน ไม่มีการกินอาหาร จึงทำาให้ไม่มีสารสีที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตส่งผลให้ไข่แดงที่มีการพัฒนาในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีความเข้มสีน้อยกว่าในช่วงที่แม่ไก่ไข่กินอาหาร ซึ่งชั้นสีไข่แดงที่มีความเข้มสีต่างกัน ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 6
(Well & Belyavin, 1985)

ภาพที่ 6 แถบสีเข้ม และจางของไข่แดง
ที่มา : Well and Belyavin (1985)
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แคโรทีนอยด์เพื่อให้เกิดสีในไข่แดง
ปัจจัยที่มีต่อการทำาให้สีไข่แดงเข้มขึ้นมีอยู่หลายประการ เช่น ปริมาณของไขมัน วิตามินเอ แคลเซียม การเกิด
กระบวนการออกซิเดชั่นในอาหาร และฤดูกาล ซึ่งระดับความเข้มสีของไข่แดงมีปัจจัยที่มากระทบต่อการให้สีของแคโรทีนอยด์
ในอาหารไก่ไข่ เพื่อทำาให้ไข่แดงมีสีเข้มขึ้น ดังนี้
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1. ปริมาณของวิตามิน เอ ในอาหาร
การใช้วิตามินเอในอาหารเกินระดับ 52,800 หน่วยสากลต่อกิโลกรัมอาหาร จะทำาให้สีของไข่แดงจางลง (Hayes,
1966) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Madiedo et al. (1964) ที่รายงานว่า การเสริมวิตามินเอในระดับ 68,800 หน่วยสากลต่อ
กิโลกรัมอาหารไก่ไข่ จะทำาให้สีของไข่แดงลดลง อย่างไรก็ตาม การเสริมไขมันสัตว์ ร้อยละ 3 ในอาหาร ทำาให้สามารถเพิ่ม
ปริมาณของวิตามินเอในสูตรอาหารได้ถึง 79,200 หน่วยสากลต่อกิโลกรัมอาหารไก่ไข่ โดยไม่มีผลต่อการเพิ่มหรือลดลงของ
การสะสมสารสีในไข่แดง แสดงให้เห็นว่าวิตามินเอ และแคโรทีนอยด์ จะเกิดการแย่งกันดูดซึมในสภาวะที่มีไขมันต่ำา เนื่องจาก
ทั้งวิตามินเอ และแคโรทินอยด์เป็นสารที่จำาเป็นจะต้องใช้ไขมันในการพาเข้าสู่เซลล์ดูดซึม แต่ถ้าในอาหารนั้นมีไขมันในอาหาร
เพียงพอ การแย่งกันดูดซึมนี้จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Dua et al. (1967) ที่ได้ทำาการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลของสารสีแคโรทีนอยด์ และวิตามินเอ ที่มีต่อสีของ ไข่แดง โดยการใส่แคโรทีนอยด์ในอาหารไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นปริมาณ 22
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร โดยปราศจากวิตามินเอในสูตรอาหาร จากนั้นจึงเสริมวิตามินเอในรูปไขมันปลาฉลาม ซึ่งมีวิตามิน
เออยู่ 20,000 หน่วยสากลต่อกรัมของไขมันปลาฉลาม ระดับ 2,200 4,400 33,000 66,000 132,000 220,000 และ 440,000
หน่วยสากลต่อกิโลกรัมอาหาร และได้ป้องกันการสูญเสียวิตามินเอ โดยผสมน้อยๆแต่บ่อยครั้ง พบว่าไม่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณของแคโรทีนอยด์ ในไข่แดงเมื่อเสริมวิตามินเอ 2,200 และ 4,400 หน่วยสากลต่อกิโลกรัมอาหาร แต่เมื่อเสริมวิตามินเอ
สูงเกิน 33,000 หน่วยสากลต่อกิโลกรัมอาหาร ทำาให้สีของไข่แดงลดลง และยังพบว่าปริมาณของแคโรทีนอยด์ในซีรั่ม ตับ และ
ไขมันของ ร่างกายลดลง เมื่อเพิ่มระดับของวิตามินเอ แต่ปริมาณของวิตามินเอในตับ ไข่แดง และไขมันของร่างกายเพิ่มขึ้น
2. ปริมาณของไขมันในอาหาร
การดูดซึม และการสะสมของสารสีในไข่แดง สามารถทำาให้สูงขึ้นได้จากการใช้ร่วมกับไขมันในสูตรอาหาร เนื่องจาก
สารสีมีคุณสมบัติละลายได้ในไขมัน และใช้ไขมันเป็นตัวพาเข้าไปสะสมในไข่แดง แต่ต้องระวังในเรื่องการเกิดกระบวนการออก
ซิเดชั่นของไขมัน เนื่องจากการเกิดกระบวนการออกซิเดชั่นทำาให้คุณสมบัติในการให้สีของสารสีเสียไป ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น Dua et al. (1967)
3. ฤดูกาล
ในช่วงฤดูร้อนสารสีถูกออกซิเดชั่นได้ง่ายกว่า และแม่ไก่ไข่มีการกินอาหารที่น้อยกว่าในฤดูหนาว จึงทำาให้แม่ไก่ไข่ที่
เลี้ยงในช่วงฤดูร้อนให้ไข่ที่มีความเข้มสีไข่แดงลดลงจากในช่วงฤดูหนาว ทั้งที่กินอาหารที่มีปริมาณสารสีในอาหารเท่ากัน และ
พบว่าในฤดูใบไม้ร่วง แม่ไก่ไข่กินอาหารในปริมาณที่น้อยกว่าฤดูหนาวจึงทำาให้ความต้องการ แซนโทฟิลล์ ในอาหารของช่วงฤดู
ใบไม้ร่วงสูงกว่าในช่วงฤดูหนาวร้อยละ 10 (Treat, 1964)
4. ปริมาณของแร่ธาตุแคลเซียม
อาหารไก่ไข่ทม่ี ปี ริมาณแคลเซียมสูงมีผลกระทบต่อการสะสมสารสีในไข่แดง โดยทำาให้การสะสมสารสีในไข่แดงลดลง
และเมือ่ เพิม่ ปริมาณของแคลเซียม ลงในอาหารไก่ไข่ทม่ี ปี ริมาณของสารสี ซิทร้าแซนทิน (citraxanthene) ปริมาณ 1 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมอาหาร จากร้อยละ 2.5 เป็น 3.5 ทำาให้สีของไข่แดงลดลง และต้องเพิ่มปริมาณของสารสี ซิทร้าแซนทิน เป็น 1.7
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร จึงทำาให้สีของไข่แดงเข้มเท่าเดิม (Treat, 1964)
Ong & Tee (1992) รายงานว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายอันเนื่องมาจากออกซิเจนและอนุมูลอิสระมีความ
สัมพันธ์กับอัตราเร็วของการเกิดความแก่ (aging process) และโรคเรื้อรังต่างๆ ในการพยายามชะลอความแก่ และลดอัตรา
เสี่ยงต่อเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ แคโรทีนอยด์น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะแคโรทีนอยด์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ
สูงโดยเฉพาะ เบตาแคโรทีน ไลโคพีน และลูทีน ซึ่งแคโรทีนอยด์มีบทบาทช่วยในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ชะลอ
ความแก่ และป้องกันความผิดปกติของผิวหนังอันเนื่องมาจากแสงแดด เพราะนอกจากแคโรทีนอยด์เป็นสารต้านปฏิกิริยา
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ออกซิเดชันแล้ว ยังช่วยเพิ่มการสื่อสารระหว่างเซลล์ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เพิ่มการกำาจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายและ
เพิม่ ภูมติ า้ นทานด้วย สารกลุม่ แคโรทีนอยด์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงและมีความสำาคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ เบตาแคโรทีน
ลูทีน ซีแซนทิน ไลโคพีน และแอสตาแซนติน
แหล่งที่พบเบต้าแคโรทีน
วีระศักดิ์ สามี (2550) รายงานว่า เบตาแคโรทีนพบมากในพืชที่มีสีเหลืองและสีส้ม เช่น หัวแครอท หัวผักกาดแดง
มะเขือเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบในตับเครื่องในสัตว์ กุ้งและผักใบเขียว เช่น บรอคโคลี่ พริก ผักตำาลึง ผักบุ้ง สปิแนช โดย
เฉพาะผลไม้ที่มีสีเหลืองจัดเขียวจัดและสีสดจะมีวิตามิน เอ สูงมาก เช่น มันเทศ แครอท ลูกพีช มะละกอ กล้วย สับปะรด
ละมุด ขนุน ส้มสดๆ มะม่วงและทุเรียน ซึ่งเบตาแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์วิตามินเอ โดยร่างกายสามารถเปลี่ยน
9-cis-beta-carotene ไปเป็นวิตามิน เอ ที่ตับและลำาไส้ด้วยเอนไซม์ 15,15-beta-carotenoid dioxygenase ซึ่งวิตามิน เอ
เป็นสารที่มีความสำาคัญต่อการมองเห็น การสร้างสเปิร์ม การสร้างกระดูกและฟัน การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และสุขภาพของผิว
พรรณ เบตาแคโรทีนตามธรรมชาติ มี 2 ไอโซเมอร์ คือ alltrans isomers และ cis-isomers และพบว่าเฉพาะ 9-cis betacarotene ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเรตินอลหรือวิตามิน เอ ได้
แคโรทีนอยด์ ต่อความเข้มของสีไข่แดง
Ganguly et al. (1953) กล่าวว่า เมื่อเสริมซีแซนทิน คริปโตแซนติน และเบตาแคโรทีน 20.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อาหารไก่ไข่ พบว่าสารแคโรทีนอยด์ทง้ั สามชนิดจะไปปรากฎอยูใ่ นเลือด ตับ รังไข่ และไข่แดง โดยเบตาแคโรทีนพบเพียงเล็กน้อย
ในเลือดพบ 0.60 ไมโครกรัมต่อเลือด 100 มิลลิกรัม และเมือ่ นำาคริปโตแซนทิน และซีแซนทิน ผสมในอาหารไก่ไข่ 20 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร แล้วนำาไปให้ไก่ไข่ทเ่ี คยได้รบั อาหารทีไ่ ม่มสี ารสีมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์กนิ พบว่าแคโรทีนอยด์ทง้ั 2 ชนิด ส่วนใหญ่
ปรากฎอยู่ในเลือด ตับ และรังไข่ โดยในเลือดมีปริมาณสารซีแซนทิน 526 ไมโครกรัมต่อพลาสมา 100 มิลลิลิตร ส่วนคริปโตแซ
นทินมีอยู่เพียง 213 ไมโครกรัมต่อพลาสมา 100 มิลลิลิตร และเมื่อเสริม แอลฟา และเบตาแคโรทีน ในอาหารที่ไม่มีสารสีเป็น
เวลา 2 สัปดาห์ พบสารทั้ง 2 ชนิดน้อยมาก โดยในเลือดจะพบเพียง 0.52 ไมโครกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร และที่ไข่แดงพบ
20.14 นาโนกรัมต่อกรัมของเนื้อเยื่อ นอกจากนั้น ทำาการฉีดซีแซนทิน แอลฟาแคโรทีน และเบตาแคโรทีนในรูปของสารละลาย
(colloid Solution) อย่างละ 5 มิลลิลติ ร เข้าสูเ่ ส้นเลือดของไก่ไข่ หลังจากนัน้ 24 ชัว่ โมงตรวจวัดสารแคโรทีนอยด์ทง้ั สามชนิดใน
พลาสมา ผลปรากฏว่าไม่พบสารแคโรทีนอยด์ ทัง้ 3 ชนิด ส่วนทีผ่ วิ หนังพบเพียงสารซีแซนทิน แต่ไม่พบแอลฟา และเบตาแคโรทีน
Norman et al. (1973) รายงานว่า การใช้แคโรทีนอยด์ชนิด เบต้า-อะโป 8 แคโรทีโนอิก แอซิด เอสเทอร์ โดยการฉีดเข้า
เส้นเลือดดำา 4 มิลลิลติ ร ทำาให้ระดับของ เบต้า-อะโป 8 แคโรทีโนอิก แอซิด เอสเทอร์ ในมูล เลือด และตับ เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 10.25
20.00 และ 22.12 ตามลำาดับ และเมือ่ เปลีย่ นมาให้กนิ สารสี เบต้า-อะโป 8 แคโรทีโนอิก แอซิด เอสเทอร์ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อาหาร ทำาให้สารสีดังกล่าวในพลาสม่าเพิ่มขึ้นภายใน 2 ชั่วโมง เมื่อเปลี่ยนมาฉีดสารสีดังกล่าว 4 มิลลิลิตร เข้าเส้นเลือดดำา
ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน ปรากฏว่าสารสีเบต้า-อะโป 8 แคโรทีโนอิก แอซิด เอสเทอร์ สะสมในไข่แดงสูงสุดคือ 17.54 นาโนกรัม ต่อ
กรัมเนื้อเยื่อ ในวันที่ 4 หลังการฉีดครั้งแรก และในวันที่ 20 หลังการฉีดครั้งแรก จะพบสารสีชนิดนี้เพียงร้อยละ 25 ของปริมาณ
สูงสุดที่เคยพบ และเมื่อได้ทดลองให้ไก่กินอาหารชนิดที่มีสารสี ซีแซนทิน ในรูปของน้ำามันข้าวโพด ปริมาณ 48 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร จะเพิ่มความเข้มข้นของสารสีซีแซนทินในพลาสม่าให้สูงสุดภายในเวลา 6 ชั่วโมงหลังจากกินอาหาร คือที่
415 ไมโครกรัมต่อพลาสมา 100 มิลลิลิตร มีการรายงานของ Dua et al. (1967) ว่า อัตราการดูดซึมสารแซนโทฟิลล์ลดลง
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อันเป็นผลมาจากการเพิ่มระดับของสารแซนโทฟิลล์ในอาหารมากเกินกว่าความสามารถของไขมันที่จะพาแซนโทฟิลล์เข้าไปยัง
เซลล์ดดู ซึมของลำาไส้ได้ เนือ่ งจากแซนโทฟิลล์ ละลายในไขมันแล้วจึงดูดซึมเข้าไปในลำาไส้เล็ก นอกจากนีไ้ ด้มกี ารรายงานเพิม่ ว่า
ปริมาณสารแซนโทฟิลล์ในอาหารมีสหสัมพันธ์เป็นบวกกับปริมาณแซนโทฟิลล์ในผิวหนังและในซีรั่ม แต่มีค่าสหสัมพันธ์เป็น
ลบกับการดูดซึมแซนโทฟิลล์ เมื่อใช้สารแซนโทฟิลล์ชนิด ซีแซนทิน จำานวน 1 มิลลิกรัมในอาหารแม่ไก่ไข่ต่อตัวต่อวัน พบ
ว่า คะแนนพัดสีโรชของไข่แดงเพิ่มขึ้นร้อยละ 35, 40 เมื่อเทียบกับไก่ไข่ที่ไม่ใช้สารสี ซีแซนทิน แต่เมื่อเพิ่มปริมาณสารแซนโท
ฟิลล์ชนิด ซีแซนทินในอาหาร 5 มิลลิกรัมต่อตัวต่อวัน หรือมากกว่า พบว่าคะแนนพัดสีโรชของสีไข่แดง เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ
19-20 จากกลุ่มที่ไม่ใช้สารแซนโทฟิลล์ ในอาหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มสารแซนโทฟิลล์ในอาหารมากเกินไปจะทำาให้ การ
สะสมสารสีในไข่แดงลดลง เนื่องจากปริมาณสารแซนโทฟิลล์ มากเกินกว่าที่จะสามารถละลายในไขมัน และ ดูดซึมเข้าสู่เซลล์
ของลำาไส้เล็กได้ (Marusich et al., 1960)
สรุป

บทความนี้กล่าวถึง เมทาบอลิซึมของแคโรทีนอยด์ คุณสมบัติ ชนิดและโครงสร้าง การย่อยและการดูดซึม ปัจจัยที่
มีผลต่อการดูดซึม บทบาทต่อการป้องกันโรค และคุณประโยชน์ของแคโรทีนอยด์ ที่ช่วยป้องกันการถูกทำาลายเซลล์จากอนุมูล
อิสระ (free radical) ปกป้องผลกระทบจากแสงแดด และบทบาทสำาคัญของแคโรทีนอยด์ในการช่วยเพิ่มความเข้มสีของไข่แดง
ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
ข้อเสนอแนะ
สารกลุ่มแคโรทีนอยด์มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ เช่น สามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของ Low density lipoprotein (LDL) มีฤทธิ์เป็นสารต้านออกซิเดชัน ช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ความร้อนที่สูงเกินไปจะทำาให้สูญเสียแคโรทีนอยด์ แต่ก็ทำาให้แคโรทีนอยด์ ออกมาจากเนื้อเยื่อของอาหารได้
มากขึ้น ดังนั้น ร่างกายจะดูดซึมแคโรทีนอยด์จากอาหารที่ผ่านการปรุงให้สุกแล้วได้มากกว่าอาหารที่ยังไม่ปรุงให้สุก และพบว่า
ความสามารถในการดูดซึมของแอลฟาแคโรทีนมีมากกว่าเบตาแคโรทีน
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