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บทนํา
ใยอาหารชนิดตางๆจะมีคุณสมบัติแตกตางกันทางฟสิกส เคมีและสรีระวิทยา โดยมีคุณสมบัติโดย
รวม (1, 2) คือ มาจากพืช เปนคารโบไฮเดรตหรือมาจากคารโบไฮเดรตยกเวนลิกนิน ทนตอขบวนการ
hydrolysis โดยเอนไซมในลําไสของมนุษยและสามารถผานไปถึงลําไสใหญในสภาพที่ยังปรกติโดยที่บาง
สวนอาจถูก hydrolyse และถูก ferment ดวยแบคทีเรียในลําไสใหญ
ใยอาหารแตละชนิดมีความสามารถมากนอยแตกตางกันในดานตางๆคือ การละลายน้ํา ความหนืด
ความสามารถในการจับน้ําไว ความสามารถในการจับกับแรธาตุและสารอินทรียตางๆ
ใยอาหารมีประโยชนในการควบคุมระดับกลูโคสและไขมันในเลือด ชวยปองกันและรักษาอาการ
ทองผูกและทองเสีย ชวยปองกันมะเร็งลําไสใหญ ชวยเพิ่มภูมิตานทานโรค ชวยทําใหเยื่อบุผิวของลําไสแข็ง
แรง ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและการทําหนาที่ของแบคทีเรียชนิดดีในลําไสใหญ เปนตน มนุษยควรรับ
ประทานใยอาหารหลายๆชนิดรวมกันเพื่อใหไดประโยชนดังกลาว ถารับประทานใยอาหารในปริมาณมากๆ
มันจะลดการดูดซึมของแรธาตุบางชนิดเชน แคลเซียม เปนตน
บทบาทของใยอาหารในทารกและเด็กนับวันยิ่งเพิ่มความสําคัญมากขึ้น ทั้งนี้เพราะในน้ํานมแมมีใย
อาหารชนิดละลายน้ํามากกวา 150 ชนิด จึงไดมีการเติมใยอาหารบางชนิดเชน อินูลิน กาแลคโตโอลิโกแซค
คาไรดและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด เปนตน ลงในนมผงดัดแปลงสําหรับทารกเพื่อใหคลายนมแมมากขึ้น
การจําแนกชนิดของใยอาหารและสารอาหารที่มีคุณสมบัติคลายใยอาหาร (fibre-like substance)
ใยอาหารจําแนกออกไดเ ป นหลายรูปแบบดั ง ตารางหรืออาจจําแนกตามความสามารถในการ
ละลายน้ําคือ (2, 3)
1. ใยอาหารชนิดไมละลายน้ํา (insoluble fiber) ใยอาหารชนิดนี้จะไมหนืด จะไมถูก ferment หรือ
ถูก ferment ไดนอยมากในลําไสใหญ

2. ใยอาหารชนิดละลายน้ํา (soluble fiber) ใยอาหารชนิดนี้จะมีความหนืดและจะถูก ferment ไดดี
ในลําไสใหญ
อินุลิน ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด resistant starch และ unabsorbed sugar ถูกจัดใหเปนใยอาหาร
มันมีคุณสมบัติคลายใยอาหาร จะอยูในอาหารที่เรารับประทาน จะไมถูกยอยโดยเอนไซมแตจะถูก ferment
ไดเกือบหมดในลําไสใหญ อินุลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดจะละลายน้ําไดดีมากและถูก ferment ไดดีใน
ลําไสใหญแตจะไมหนืดเหมือนพวกใยอาหารที่ละลายน้ําโดยทั่วๆไป (2-5)
การจําแนกชนิดของใยอาหารและสารอาหารที่มีคุณสมบัติคลายใยอาหาร
ใยอาหาร

สารอาหารที่มีคุณสมบัติคลาย
ใยอาหาร

ลิกนิน
เซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส (type B)
Non-starch polysaccharides เฮมิเซลลูโลส (type A)
เพคติน
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Other polysaccharides
อินูลิน
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด
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Unabsorbed sugars

ไมละลายน้ํา (insoluble fibre)

ละลายน้ํา (soluble fibre)

สวนมากละลายน้ํา

ประโยชนของใยอาหารตอสุขภาพของมนุษย
ใยอาหารมีประโยชนตอสุขภาพของมนุษยดังนี้
1. การทําหนาที่ของทางเดินอาหารสวนตน
1.1 Transit time (2)
ใยอาหารชนิดละลายน้ําจะทําใหอาหารอยูในกระเพาะนานขึ้น (delay gastric emptying time)
โดยการฟอรมตัวเปนเจลเหนียวในกระเพาะ สวนใยอาหารที่ไมละลายน้ําจะไมมีผลดังกลาว
1.2 ผลกระทบตอการดูดซึมของสารอาหาร (2, 3, 6)
ใยอาหารที่ละลายน้ําจะลดการดูดซึมของกลูโคสผานเยื่อบุผิวของลําไส ลดการดูดซึมของไขมัน มัน
จึงมีประโยชนตอการควบคุมระดับกลูโคสและไขมันในเลือด ใยอาหารบางชนิดอาจมีผลตอการดูดซึมของ
โปรตีนเชน ใยอาหารในขาวไรน เพคตินและโพลีแซคคาไรดของถั่วเหลืองจะจับตัวกับแคทไอออน (cation)
ทําใหลดการดูดซึมของแรธาตุบางตัวเชน แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ทองแดงและสังกะสี

2. ผลดีจากขบวนการ fermentation ของใยอาหารตอนิเวศวิทยาของลําใสใหญ (2, 5, 7, 8)
เอนไซมในทางเดินอาหารของมนุษยจะไมสามารถยอยใยอาหารได แตแบคทีเรียในลําไสใหญและ
ซีกั่มจะสามารถทําไดและยังสามารถ ferment ใยอาหารได ทําใหไดกรดไขมันสายสั้น พลังงานและแกส
ตางๆเชน ไฮโดรเจน คารบอนไดออกไซดและมีเทน เปนตน กรดไขมันสายสั้นจะถูกดูดซึมผานเยื่อบุผนังของ
ลําไสใหญ เมื่อเขาไปอยูในเยื่อบุแลวมันจะถูกใชเปนพลังงาน (กรดไขมัน butyrate) กรดไขมันสายสั้นจึงมี
ประโยชนดังนี้
1. ใหพลังงานแก host ซึ่งเปนผลดีในกรณีที่ host มีภาวะการดูดซึมสารอาหารบกพรอง (9)
2. ลด pH ในลําไส ลดปริมาณแอมโมเนียและยูเรีย (2, 5)
3. ชวยสงเสริมการดูดซึมน้ําและโซเดียมซึ่งมีประโยชนในผูปวยทองเสีย (10)
4. ชวยควบคุมการเคลื่อนไหวของกระเพาะและลําไส (11)
5. ชวยกระตุนการเจริญเติบโตของเซลลเยื่อบุผิวของไอเลี่ยมและลําไสใหญ (12)
6. กรดไขมันบิวไทเรทชวยปองกันการเปนมะเร็งของลําไสใหญ (13)
7. ชวยในขบวนการเมทาโบลิซึมของกลูโคสและไขมัน ทั้งนี้มาจากผลของการสลายกรดอะซิเตท
และโปรปโอเนททั้งในตับและในเนื้อเยื่ออื่นๆ (2)
8. ชวยทําใหเกิดความสมดุลยของแบคทีเรียในลําไส (5, 14)
3. การขับถายของลําไสใหญ (2-4, 15-17)
ใยอาหารชนิดไมละลายน้ําจะชวยเพิ่มเนื้อของอุจจาระเพราะวามันไมสลายตัวในลําไสใหญและยัง
สามารถจับกับน้ําไดดวย จึงทําใหอุจจาระออนนุม ถาเปนใยอาหารชนิดหยาบจะทําใหเกิดเนื้ออุจจาระมาก
เชน Wheat bran, oat bran และเซลลูโลส สวนใยอาหารที่ละลายน้ําจะทําใหมีเนื้ออุจจาระนอยและถาเปน
ใยอาหารที่ถูก ferment ไดดีจะทําใหลําไสใหญมีแบคทีเรียมาก ทําใหเกิดแกสในอุจจาระไดมาก จึงอาจเพิ่ม
น้ําหนักและปริมาตรของอุจจาระได ใยอาหารที่ไมละลายน้ําจะลด transit time ของลําไสใหญ สวนใย
อาหารที่ละลายน้ําไดมักจะไมลด transit time ของลําไสใหญ ใยอาหารชนิดไมละลายน้ําทําใหการถาย
อุจจาระถี่ขึ้นไดจากเดิมที่ถายนอย
4. ผลดีตอเยื่อบุผิวในลําไส (trophic action on intestinal mucosa) (17-19)
จากการศึกษาในสัตวทดลองพบวาใยอาหารชวยในการเจริญเติบโตของเยื่อบุผิวในไอเลี่ยมและลํา
ไสใหญ โดยทําใหลําไสยาวขึ้น มีน้ําหนักมากขึ้นและลําไสมีคริปทลึกขึ้น ซึ่งจะพบไดทั้งในใยอาหารที่ละลาย
น้ําและใยอาหารที่ไมละลายน้ําเชน เซลลูโลส เปนตน ดังนั้นการรับประทานทั้งใยอาหารที่ละลายน้ําและไม
ละลายน้ําจะชวยปองกันการหอเหี่ยวของเยื่อบุผิวของลําไสไดดีกวารับประทานใยอาหารชนิดละลายน้ํา
อยางเดียว

5. ชวยควบคุมระดับน้ําตาลและไขมันในเลือด (2, 3, 6, 17, 20)
ในคนไขเบาหวานที่รับประทานใยอาหาร 8-20 กรัมตอ 100 กรัมของคารโบไฮเดรตจะสามารถลด
ระดับกลูโคสและอินซูลินได 20-50% เชื่อกันวาใยอาหารชนิดละลายน้ําจะชวยเพิ่ม glucose tolerance
สวนใยอาหารที่ไมละลายน้ําจะมีผลเพียงเล็กนอยหรืออาจไมมีผลเลย
ใยอาหารชนิดละลายน้ําสามารถชวยลดระดับโททัลและแอลดีแอลโคเลสเตอรอลในเลือดได การ
รับประทานใยอาหารในขาวโอตและเบตากลูแคนปริมาณ 3-15 กรัมตอวันจะสามารถชวยลดโคเลสเตอรอล
ได 5-15% ซึ่งจะเห็นชัดในคนที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ใยอาหารที่ไมละลายน้ําเชนเซลลูโลสและ
wheat bran จะไมมีผลตอระดับโคเลสเตอรอลในเลือด
ผลเสียและอาการขางเคียงจากการรับประทานใยอาหาร
แมวาใยอาหารจะมีประโยชนตอรางกายอยางมาก แตถารับประทานมากจนเกินไปจะมีผลเสียตอ
รางกายเชน
1. ลดการดูดซึมของสารอาหารบางชนิดเชน แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ทองแดงและสังกะสี
เปนตน (21, 22)
2. ผลเสียตอทางเดินอาหารเชน มีแกสในกระเพาะและลําไส อาเจียน ลําไสเคลื่อนไหวเร็วกวา
ปรกติและปวดทอง เปนตน (23)
3. ในคนที่ตองใหอาหารทางสายยาง ใยอาหารที่หยาบอาจจะทําใหเกิดการอุดตันในสายยาง (23)
ควรเลือกรับประทานใยอาหารชนิดไหน มากนอยและนานเทาไร (21)
ดังที่ทราบแลววาใยอาหารชนิดไมละลายน้ําชวยดูดจับน้ํา ทําใหเนื้ออุจจาระเพิ่มขึ้นในลําไสใหญ
แตใยอาหารที่ละลายน้ําจะมีประโยชนมากเพราะเมื่อถูก ferment แลวจะไดกรดไขมันสายสั้น ใยอาหารทั้ง
สองอยางมีผลตอพฤติกรรมของลําไสทั้งในดานทองผูก (ใยอาหารชนิดไมละลายน้ํา) และทองเสีย (ใย
อาหารชนิดละลายน้ํา) ใยอาหารทั้งสองชนิดนอกจากจะชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของเยื่อบุผิวของลําไส
แลวมันยังชวยกั้นการรุกล้ําของเชื้อโรคอีกดวย ใยอาหารที่ละลายน้ําไดและมีความหนืดดีจะชวยควบคุม
เมทาโบลิซึมของกลูโคสและไขมัน สวนใยอาหารทีไมละลายน้ําจะควบคุมไมได
ดังนั้นมนุษยควรรับประทานใยอาหารทั้งสองชนิดจากหลายๆแหลง การรับประทานใยอาหารเพียง
วันละ 10-13 กรัมตอ 1,000 กิโลแคลอรีหรือประมาณ 20-35 กรัมตอวันจะทําใหถายอุจจาระไดสดวกและ
ทําใหเยื่อบุผิวของลําไสแข็งแรง (4, 21) จากงานวิจัยพบวาเมื่อรับประทานใยอาหารนาน 1-2 อาทิตยจะ
สามารถชวยลดอาการทองผูก ทองเสียและชวยเพิ่มการเจริญเติบโตของไบฟโดแบคทีเรียในลําไสใหญ
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