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Functional Foods & Dietary
Supplements (ตอ)

• Fatty acids and sterols composition, and
antioxidant activity of oils extracted from
plant seeds
- coriander ผักชี
- caraway เทียนตากบ
- anise เทียนสัตตบุษย
- nutmeg จันทนเทศ
- white mustard มัสตารดขาว

Polyols
- นิยมเรียกวา Sugar alcohols
- Monosaccharides เชน sorbitol mannitol
xylitol และ erythritol
- Disaccharides เชน isomaltitol lactitol และ
maltitol
- Polysaccharides เชน maltitol syrup และ
hydrogenated starch hydrolysates
* สีเขียว ขีดเสนใต คือ พบบอย

• การใชประโยชนของ sugar alcohols
- ใชเปน sweeteners ใสในอาหาร หมากฝรั่ง ลูก
อมและเครื่องดื่ม
- พบในธรรมชาติ เชน ผักและผลไม
- แตที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร สังเคราะหขึ้น
- ใหพลังงานนอยกวาน้ําตาล (1.5 ถึง 3 kcal/g
เทียบกับน้ําตาลที่ให 4 kcal/g) เพราะดูดซึมได
ชาในลําไส

- หมากฝรั่งชนิด sugarless มี sugar alcohol ราว
1 g ตอชิ้น
- Low carbohydrate cookie (28g) มี sugar
alcohol ราว 8 g

ประโยชนของ sugar alcohols
- ลด glycemic response
- ลดความเสี่ยงฟนผุ
- มี prebiotic effect
โทษของ sugar alcohols
- กินมากไป ทองเสีย (50 g sorbitol หรือ 20 g
mannitol ตอวัน)

หญาหวาน (Stevia) ถิ่นกําเนิดอเมริกาใต
- มีสาร Steviol และเกิด glycoside กับน้ําตาล
กลูโคสหรือ rhamnose เปน Stevioside
- หวานกวาน้ําตาลทราย 200-450 เทา
- แบคทีเรียในลําไสใหญยอ
 ยไดน้ําตาลกับ
aglycone (steviol)
- มีการศึกษาพบวาใชนาน ๆ ชวยลดความดัน
- อาจชวยเพิ่ม glucose tolerance

Dietary Fiber (ใยอาหาร)
- Nondigestible carbohydrates and lignins
that are intrinsic and intact in plants.
- Isolated, nondigestible carbohydrates that
have beneficial physiological effects in
humans.
คารโบไฮเดรตและลิกนินจากพืชที่ยอยไมไดและมี
ประโยชนทางสรีรวิทยาในมนุษย

- มีความแตกตางกันหลากหลายในแง solubility
fermentability และ viscosity
- จุลินทรียในลําไสใหญอาจยอยไดเปน SCFAs
เชน acetate propionate และ butyrate
- มีขายตามรานขายยา เชน psyllium husk*,
methylcellulose, polycarbophil, guar gum,
wheat dextrins, β-glucan และ inulin
* เทียนเกล็ดหอย
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สารอาหารหลัก (Macronutrients)
ประโยชนของใยอาหาร
- ปองกันโรคมะเร็ง CVD เบาหวานและโรคอวน
- อาจชวยดูดซับคอเลสเตอรอล และปองกันการ
ดูดซึม
- อาจชวยจับกับสารพิษกอมะเร็ง
- ชวยใหอิ่มเร็ว

ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีนและลิพิด
- ประกอบดวยธาตุหลัก 6 ธาตุคือ H O C N P S

คารโบไฮเดรต
- Monosaccharides
5C เชน ribose arabinose xylose
6C เชน glucose mannose galactose fructose
Maillard reaction ที่เกิดขึ้นระหวางกลูโคสกับ
ฮีโมโกลบิน ทําใหตรวจสอบอาการเบาหวานได
Advanced Glycation End Products (AGE) ทํา
ใหมีริ้วรอยที่ผิวหนัง หลอดเลือดแข็งตัว

- Disaccharides
เชน Sucrose Lactose Trehalose Maltose
Sucrose น้ําตาลทราย เปนน้ําตาล nonreducing
Lactose น้ําตาลในนม พบประมาณ 4g/100 ml
ในนมวัว สวนนมแมพบ 7g/100 ml หวานเพียง
1 ใน 3 ของน้ําตาลทราย

- Oligosaccharides
เชน α-galactosides พบในถั่ว คนที่ไมมีเอนไซม
ยอย จะทําใหทองอืด เพราะแบคทีเรียในลําไส

- Polysaccharides
Digestible (ยอยได) คือ แปงและไกลโคเจน
แปง ประกอบดวย amylose และ amylopectin
แปงบางสวน (15%) ยอยไมได เรียกวา แปงดาน
(resistant starch)
Nondigestible (ยอยไมได) เชน เซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส และ Pectic polysaccharide

β-fructans = inulin เมื่อยอยบางสวนจะได
oligofructose ใชในอาหาร ทําหนาที่เปน
prebiotics

การยอยคารโบไฮเดรต
Protein
ตัวอยางเชน Gluten ในขาวสาลี
แปงขนมปง มี gluten มาก สวนแปงเคกมีนอย
บางคนแพ gluten ทําใหเกิดโรค Celiac
disease เยื่อบุลําไสถูกทําลาย การดูดซึม
สารอาหารไมดี

Lipids
- กรดไขมัน ประกอบดวย กรดไขมันอิ่มตัว และ
กรดไขมันไมอิ่มตัว
- กรดไขมันไมอิ่มตัว แยกเปน MUFA และ PUFA
- ไขมัน (fat) และ น้ํามัน (oil) เปน
triacylglycerol (triglyceride)
- Isoprenoids เชน β-carotene และ squalene
- Steroid เชน cholesterol

- ในสหรัฐ ผูใหญบริโภคคารโบไฮเดรตประมาณ
วันละ 250g (1,000 kcal) คิดเปน 50% ของ
แคลอรีทั้งหมด
- สวนใหญมาจากแปงธัญพืชและผักบางชนิด
เชน ขาวโพด tapioca flour cereals popcorn
pasta ขาว และมันฝรั่ง
- ราว 50g (200 kcal) มาจากน้ําตาลที่เติมใน
อาหาร และบริโภคใยอาหารราว 15g ตอวัน
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การยอยแปง
- ใชเอนไซม α-amylase
- จากนั้นเอนไซมอื่น ๆ มาชวยยอยจนสมบูรณ
ไดแก maltase, isomaltase (α-dextrinase)
การยอยน้ําตาล
- Sucrose ยอยโดย sucrase
- Lactose ยอยโดย lactase

Factors affecting carbohydrate assimilation
ปจจัยที่สงผลตอการนําคารโบไฮเดรตไปใช
- อัตราการเคี้ยวและชวงเวลาที่อยูในปาก
- เวลาที่อยูในกระเพาะอาหารจะสั้นยาวขึ้นอยูกับ
สารอาหารของมื้อนั้น ๆ เชน ถามีไขมัน ใย
อาหารหรือมี osmolality สูง (น้ําตาลสูง) จะทํา
ใหตกคางในกระเพาะนาน
- แปงถูกยอยสวนใหญที่ลาํ ไสเล็กสวนตน

- สมบัติทางกายภาพของแปง การบด ใหความ
รอนที่ 100°C ทําให amylase ทํางานไดดี
- การมีใยอาหาร เชน cellulose hemicellulose
pectin จะรบกวนประสิทธิภาพของ amylase
กับแปง
- แปงที่ไมถูกยอย (1%-10%) จะผานไปยัง
ลําไสใหญและเกิดการหมักโดยแบคทีเรีย

ความบกพรองในการนําคารโบไฮเดรตไปใช
Carbohydrate malabsorption phenotype
- Amylase deficiency
ไมคอยพบ เพราะสวนใหญรางกายจะสรางมามาก
เกินพอ เวนแตเกิดโรคของตับออน
มี 2 loci ที่สราง amylase คือ AMY1 (salivary)
และ AMY2 (pancreatic)
พบวาประชากรทีบ
่ ริโภคอาหารที่มีแปงสูง จะมี
copy ของ AMY1 ในจีโนมมาก

- Congenital lactase deficiency
พบมากที่สุดในชาวฟนแลนด เกิดจาก mutation
ของยีน เรียกวา T4170A ทําใหเกิด stop
codon ไดโปรตีนที่ไมสมบูรณขาดสวนของ
lactase
ทารกที่ขาด lactase ตองไดรับอาหารที่ไมมี
lactose
- Lactose intolerance เกิดจากยีนแสดงออก
นอยลงหรือไมแสดงออก

- Congenital Sucrase-Isomaltase deficiency
พบมากที่สุดในชาวยุโรป โดยเฉพาะชาวเอสกิโม
(5% ของชาวเกาะกรีนแลนด)
ตองหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลทรายและ
amylopectin
กินเอนไซม Sacrosidase จากยีสตขนมปง ชวย
ยอย sucrose
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