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บทความวิทยุกระจายเสียงรายการสาระยามบาย ครั้งที่ 74
กระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ประจําเดือน ธันวาคม 2549 เวลา 16.30-17.00 น.
เรื่อง
เรื่องนารูข องเลซิติน (Lecithin)
เรียบเรียงโดย
นางวิภาวรรณ ศรีมุข นักวิทยาศาสตร 7 ว
โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ
----------------------------------------------------

ในปจจุบัน ผูบริโภคนิยมเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริมจากธรรมชาติเพื่อรักษาสุขภาพ ทําให
เลซิตินเปนอาหารเสริมที่ไดรับความสนใจจากกลุมคนที่เอาใจใสดูแลสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากมีความ
เชื่อวาเลซิตินจะชวยบํารุงสมอง ปองกันโรคความจําเสื่อม รวมทั้งชวยปองกันการอุดตันของหลอดเลือด
จึงเปนเรื่องนาสนใจวาเลซิตินคืออะไร มีความสําคัญ และมีประโยชนตอรางกายอยางไร
สารเลซิติน คืออะไร
เลซิติ น (lecithin)
คือสารประกอบของไขมันและฟอสฟอรัส เรียกวา
ฟอสโฟลิปด
(phospholipid) มีสารสําคัญคือ ฟอสฟาทิดิล โคลีน (phosphatidyl choline) ฟอสฟาทิดิล เอทาโนลา
มีน (phosphatidyl ethanolamine) ฟอสฟาทิดิล อิโนซิตอล (phosphatidyl inositol) และกรดฟอสฟาทิ
ดิก (phosphatidic acid) ผลิตภัณฑของเลซิตินมีลักษณะทั้งที่เปนของเหลว ขน เหนียว และเปนของแข็ง
ซึ่งขึ้นกับปริมาณสารสําคัญทั้ง 4 ชนิดดังกลาวขางตน
แหลงของเลซิติน
เลซิตินพบมากทั้งในไขแดง นม สมอง ตับ ไต ถั่วเปลือกแข็ง ปลา ธัญพืช น้ํามันพืช และสัตว
ตางๆ ในไขแดงมีเลซิตินประมาณรอยละ 6 - 8 สําหรับในพืช พบวาถั่วเหลืองมีเลซิตินสูงที่สุดประมาณ
รอยละ 1.1 - 3.2 ในขาวโพดมี รอยละ 1.0 - 2.4 และในเมล็ดฝายพบเพียงรอยละ 0.7 เดิมการผลิต
เลซิตินเพื่อการคาจะผลิตจากไขแดง เนื่องจากปริมาณสูง แตมีปญหาที่สําคัญคือ มีตนทุนการผลิตสูง
ภายหลังพบวาสามารถผลิตเลซิตินไดจากอุตสาหกรรมน้ํามันถั่วเหลือง ทําใหมีตนทุนการผลิตลดลง
และเลซิตินที่ไดจากถั่วเหลืองมีคุณภาพดีกวาจากไขแดง เนื่องจากมีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง ดังนั้นเลซิติน
ที่สกัดจากถั่วเหลืองจึงเปนที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
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เลซิตินที่สกัดแยกออกจากน้ํามันถั่วเหลืองที่อยูในรูปของเหลว จะมีสวนประกอบของไขมัน
ประเภท ไตรกลีเซอไรดสูงถึงรอยละ 37 และมีโคลีนอยูรอยละ 15 สวนเลซิตินที่อยูในรูปผงไดมาจาก
เลซิตินในรูปของเหลวจึงมีโคลีนสูงถึงรอยละ 23 และมีไตรกลีเซอไรดเหลือเพียงรอยละ 3 สารเลซิติน
สังเคราะหที่วางขายในทองตลาดมี 3 รูปแบบคือ แบบของเหลว แบบแคปซูล และแบบผง
คุณ ภาพของเลซิ ติ น ที่ ดี จ ะต อ งมีส ารประกอบอื่ น ๆ เช น น้ํ า มั น คาร โ บไฮเดรต ปะปนมาใน
ปริมาณนอย แตตองมีสวนประกอบของฟอสโฟลิปดในปริมาณสูงโดยเฉพาะฟอสฟาทิดิล โคลีน เลซิติน
ที่สกัดไดจะมีสีแตกตางกัน ตั้งแตสีเหลืองจนถึงสีน้ําตาล ถาตองการเลซิตินสีออนอาจใชสารเคมี เชน
ไฮโดรเจน เพอรออกไซด ชวยในการฟอกสีใหไดสีตามตองการ
ประโยชนของเลซิติน
1. เลซิตินกับอุตสาหกรรม
เลซิตินถูกนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม เชน
- ในอุตสาหกรรมการผลิตมาการีนจะมีการเติมเลซิตินลงไป เพื่อใหน้ําสามารถรวมตัวได
กับน้ํามัน และยังชวยปองกันการกระเด็นของน้ํามัน เมื่อใชมาการีนทอดอาหาร
- ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโกโก เลซิตินจะชวยทําใหสวนผสมที่ไมคอยละลายน้ํา ให
ละลายในน้ําไดเร็ว
- ในอุตสาหกรรมลูกกวาด โดยเฉพาะลูกกวาดที่มีความนุม เชน คาราเมล จะมีการเติม
ไขมันเพื่อลดความเหนียวแข็ง ทําใหลูกกวาดนุมขึ้น และตัดเปนชิ้นไมติดกัน
2. เลซิตินกับสุขภาพ
จากคุณสมบัติของไขมัน หรือ คอเลสเตอรอลที่ไมละลายรวมกับน้ํา ทําใหคอเลสเตอรอลไม
ละลาย ในเลือดและจะจับตัวเปนกอนตกตะกอนอยูในเสนเลือด เลซิตินจะชวยทําหนาที่เปนอิมัลซิไฟ
เออร ใหไขมัน หรือคอเลสเตอรอลและน้ํารวมตัวกันได ทําใหไขมันหรือคอเลสเตอรอลไมเกาะติดกับผนัง
เสนเลือด และเกิดการอุดตัน นอกจากนั้นกรดไขมันที่พบในเลซิตินสวนใหญจะเปนกรดไขมันไมอิ่มตัวที่
จําเปนตอรางกาย เชน กรดไลโนลีอิก กรดไขมันดังกลาวจะชวยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด
ซึ่งเปนสาเหตุของโรคหัวใจไดอีกดวย นอกจากนั้นเลซิตินยังมีประโยชนตอสุขภาพในดานอื่น ๆ เชน
- ชวยสลายนิ่วที่เกิดจากสารคอเลสเตอรอลในถุงน้ําดีและปองกันไมใหเกิดนิ่ว
- ชวยเสริมสรางสุขภาพของไต
- ชวยบํารุงสมองและระบบประสาท
- ชวยบําบัดโรคตับและชวยปองกันไมใหตับทํางานผิดปกติ
- ลดการเสื่อมของหลอดเลือดแดง
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3. เลซิตินกับการเปนอาหารเสริม
สําหรับผูที่มีสุ ขภาพดี อาจเลือกรับประทานเลซิติน จากอาหารที่มีเลซิตินเปนองคประกอบ
เชน ไขแดง พืชตระกูลถั่ว และธัญพืชที่ไมไดขัดสีเปลือกออกหมด ในกรณีที่มีปญหาสุขภาพขางตน
อาจรับประทานเลซิตินเปนอาหารเสริมควบคูกับการรับประทานอาหารหลัก เชน ขาว เนื้อสัตว ผักและ
ผลไมประกอบกับการออกกําลังกาย ตลอดจนการมีอารมณที่แจมใส จะชวยใหรางกายแข็งแรงอยูเสมอ
แมวาเลซิตินจะมีประโยชนหลายประการ แตการรับประทานเลซิตินในปริมาณที่มากเกินไป อาจ
ทําใหเกิดผลขางเคียงได เชน อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน น้ําลายหลั่งออกมาก เบื่ออาหาร
เหงื่อออกมาก ดังนั้นผูบริโภคควรระมัดระวังในการใชเลซิตินสังเคราะห ควรรับประทานอาหารที่มี
เลซิตินตามธรรมชาติก็จะไดประโยชน เชนเดียวกัน
เลซิ ติ น เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นกลุ ม วั ต ถุ เ จื อ ปนอาหาร ซึ่ ง กํ า หนดอยู ใ นประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 281 พุทธศักราช 2547 ซึ่งจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพกอนการจําหนาย
ดังนั้นในการเลือกซื้อเลซิตินสังเคราะห ผูบริโภคควรดูวาสินคามีเครื่องหมาย อย. วันหมดอายุ ชนิด และ
ปริมาณสารสําคัญในผลิตภัณฑหรือไม
หากผูสนใจทานใดตองการขอมูลเพิ่มเติม หรือตองการตรวจสอบคุณภาพเลซิติน สามารถ
ติดตอโครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดในวันเวลาราชการ

