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ไคโตซานเปนสารโพลีเมอรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีสารตั้งตนคือ ไคติน ซึ่งเปนสารที่พบมากเปนอันดับสองในโลกรองมาจากเซลลูโลส
โดยพบเปนโครงสรางในเปลือกกุง เปลือกปู แกนปลาหมึกและผิวของแมลงบางชนิด นอกจากนี้ยังพบการสรางไคโตซานจากเชื้อจุลินทรีย
บางชนิดอีกดวย ไคโตซานสามารถสกัดจากไคตินดวยปฏิกิริยาการดึงหมูอะเซททิล (Deacetylation) โดยหมูอะเซททิล (acetyl group,
-CH3) ในสายโมเลกุลจะถูกดึงออกและแทนที่ดวยหมูอะมิโน (amino group, -NH2) ทำใหไคโตซานมีโครงสรางดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่ง
ประกอบไปดวยหนวยยอยสองชนิด คือ D-glucosamine และ N-acetyl-D-glucosamine ในปริมาณ 70-100 และ 0-30% ตามลำดับ
และหนวยยอยจะเชื่อมตอกันดวยพันธะ β-1,4 glycosidic ซึ่งไคโตซานที่มีปริมาณ N-acetyl-D-glucosamine ในสายโมเลกุลต่ำ จะมี
ความสามารถในการละลายในกรดอินทรียไดดียิ่งขึ้น เนื่องมาจากโครงสรางมีความเปนผลึกต่ำกวา และมีหมูอะมิโนและหมูไฮดรอกซิล
(hydroxyl group, -OH) ที่มีความไวตอการเกิดปฏิกิริยา ทำใหสามารถแตกตัวไดดีในกรดอินทรียและมีความสามารถในการละลายมาก
ขึ้น (Winterowd and Sandford, 1995) ซึ่งสงผลใหโครงสรางโมเลกุลของไคโตซานแตกตางจากไคติน และทำใหไคโตซานสามารถนำ
มาประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหารไดงายกวาไคติน
ในปจจุบันไคโตซานไดรับความสนใจในวงการอุตสาหกรรม
อาหารและวงการวิจัยทั่วโลก เนื่องจากคุณสมบัติเดนเฉพาะตัวที่
สามารถออกฤทธิ์เปนสารตานเชื้อจุลินทรีย (Antimicrobial
agent) สารตานอนุมลู อิสระ (Antioxidant) และสารชวยปรับปรุง
เนื้อสัมผัส (Texture modifier) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
ประยุกตใชไคโตซานในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสามารถแบงออก
ไดเปน 2 กลุม ใหญๆ คือ การประยุกตใชไคโตซานเปนสารตานเชือ้
จุลินทรีย และการประยุกตใชไคโตซานเปนสารตานอนุมูลอิสระ
ทั้งนี้ความสามารถในการออกฤทธิ์ดังกลาว ขึ้นอยูกับสมบัติภาย
ในของไคโตซาน ไดแก น้ำหนักโมเลกุล (Molecular weight, MW)
24
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ภาพที่ 1 โครงสรางของไคโตซาน (chitosan)

และระดับหมูอ ะเซททิลในสายโมเลกุล (degree
of deacetylation, DD%) ไคโตซานสามารถ
นำมาประยุกตใชในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑได
หลายรูปแบบดังตอไปนี้
1. รูปแบบสารละลายไคโตซานในสาร
ละลายกรดอินทรียเจือจาง
2. รูปแบบผงแหง หรือเกลือของไคโตซาน
เชน ไคโตซานซัลเฟต ไคโตซานกลูโคเนท เปนตน
หรือใชในรูปแบบอนุพันธของไคโตซาน
3. รูปแบบฟลมบริโภคได (edible film)
หรือใชเคลือบผิว
4. รูปแบบสารประกอบรวมกับสารอื่นๆ
เชน composite edible film
5. รูปแบบสารประกอบเชิงซอน (Electrostatic complex) รวมกับสารอื่น
การประยุกต ใช ไคโตซานเปนสารตานเช้อ
จลินทรยในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
ไคโตซานมีความสามารถในการตานเชื้อ
จุลินทรียไดดีทั้งเชื้อจุลินทรียกอโรค และเชื้อ
จุลินทรียที่กอใหเกิดการเสื่อมเสีย โดยมีความ
สามารถในการต า นเชื้ อ ยี ส ต แ ละราได ดี ก ว า
แบคทีเรีย และสามารถตานเชื้อแบคทีเรียชนิด
แกรมบวกไดดกี วาแกรมลบ สำหรับกลไกในการ
ตานเชื้อจุลินทรียของไคโตซานยังไมมีผูคนพบ
อยางแนชัด ไคโตซานสามารถออกฤทธิ์ตานเชื้อ
จุลินทรียในผลิตภัณฑอาหารหลากหลายชนิด
เชน น้ำผลไม ผักและผลไม อาหารทะเล ขนมปง
นม เนื้อสัตวสดและผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป
ชนิดตางๆ เชน ไสกรอกและลูกชิ้น เปนตน
(ตารางที่ 1)
วิธีหนึ่งที่ไคโตซานไดรับความสนใจในการ
ศึกษาอยางแพรหลายคือ การนำไคโตซานมา
ผลิตเปนฟลม บริโภค ซึง่ ฟลม ทีไ่ ดมคี วามสามารถ
ในการตานทานเชือ้ จุลนิ ทรียท ดี่ ี แตมกั มีอายุการ
เก็บรักษาต่ำและมักเกิดสีเหลือง ทำใหมขี อ จำกัด
ในการนำไปใชในผลิตภัณฑอาหารบางชนิด ซึง่ ใน
ปจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากที่ไดทำการศึกษา
เกี่ยวกับฟลมจากไคโตซาน
ในการผลิตฟลมบริโภคไดจากไคโตซาน
ทำไดโดยการละลายไคโตซานลงในกรดอินทรีย
กอนนำมาขึน้ รูปเปนแผนฟลม ซึง่ อัตราการแพร
ปที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2555

และความสามารถในการละลายของไคโตซานในกรดที่นำมาเปนตัวทำละลายนั้น
แตกตางกัน โดยกรดที่สามารถนำมาใชไดมีหลายชนิด เชน กรดน้ำสม (acetic acid)
กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) และกรดลอริก (lauric acid) เปนตน การละลาย
ไคโตซานลงในกรดลอริกทีค่ วามเขมขน 1% โดยน้ำหนัก และเติม cinnamaldehyde
หรือ eugenol 0.5% โดยน้ำหนัก จะสามารถยับยั้งการแพรของกรดดังกลาวได
(Ouattara et al., 2000a) เมื่อนำฟลมไคโตซานมาประยุกตใชในการลดการเจริญ
เติบโตของจุลินทรียที่ทำใหเกิดการเสื่อมเสียที่ผิวของผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป เชน
โบโลญา แฮมและ พาสตรามี่ (pastrami) พบวาฟลมไคโตซานที่ละลายในกรดโพรพิโอนิกใหผลในการยับยัง้ เชือ้ Enterobateria และ Serratia liquifaciens ไดดี และ
สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑดังกลาวที่ 4 องศาเซลเซียสไดนาน 21 วัน (Ouattara
et al., 2000b) ฟลมไคโตซานสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปร
รูปที่มีความชื้นปานกลาง ดวยวิธีการหุมฟลมไคโตซานและฉายรังสี (4 kGy) พบวา
ผลิตภัณฑดงั กลาว ไมมจี ลุ นิ ทรียท มี่ ชี วี ติ หลงเหลืออยู (Rao, Chander and Sharma,
2005) นอกจากนี้ฟลมไคโตซานยังมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Aspergillus
niger ที่เปนเชื้อจุลินทรียที่ทำใหเกิดอาการอาหารเปนพิษ โดยใหผลในการยับยั้งใน
เกณฑดีมาก และไมพบการสรางสปอรของเชื้อดังกลาวในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ศึกษา
(Sebti et al., 2005)
การเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรียของฟลมบริโภคไดจาก
ไคโตซาน สามารถทำไดโดยนำมาผลิตเปน composite edible film รวมกับสารอืน่
เชน ฟลม ทีผ่ ลิตจาก konjac glucomannan ผสมกับไคโตซานในปริมาณ 20% ของ
น้ำหนักฟลมและเติมไนซินในปริมาณ 413 IU/disk film จะใหผลในการตานเชื้อ
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Bacillus cereus
ไดเปนอยางดี (Li et al., 2006) หรือเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งโดยการเติมสาร
อื่นที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียรวมดวยลงในแผนฟลม เชน น้ำมัน
กระเทียม หรือโพแทสเซียมซอรเบท (potassium sorbate) ในปริมาณ 100 mg/g
หรือไนซิน (nisin) ในปริมาณ 51,000 IU/g จะใหผลในการตานเชื้อจุลินทรีย
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Bacillus cereus ได
เปนอยางดี (Pranoto et al., 2005) นอกจากนี้ การผสมน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร
4 ชนิด ไดแก anise, basil, coriander และ oregano ในปริมาณ 1% โดยน้ำหนัก
ทำใหฟล ม ไคโตซานมีความสามารถในการยับยัง้ เชือ้ Listeria monocytogenes และ
Escherichia coli O157:H7 ที่แตกตางกัน โดยฟลมไคโตซานที่ผสมน้ำมันหอม
ระเหยจาก oregano จะใหผลทีด่ ที ส่ี ดุ รองลงมาคือ น้ำมันหอมระเหยจาก coriander,
basil และ anise ตามลำดับ (Zivanovic, Chi and Draughon, 2005)
การผสมไคโตซานในรูปแบบ chitosan glutamate ในปริมาณ 0.005% รวมกับ
sodium benzoate ในปริมาณ 0.025% โดยน้ำหนัก สามารถยับยั้งยีสตที่ทำให
เกิดการเสื่อมเสีย เชน Saccharomyces exiguous, Saccharomyces ludwigii
และ Torulaspora delbrueckii ไดเปนอยางดี (Sagoo et al., 2002) การใชเทคนิค
การขึ้นรูปดวยการอัดความดันรวมกับการเติมไคโตซานสงผลใหผลิตภัณฑไสกรอก
ปลาคอด (cod sausage) ที่ผลิตไดมีคุณลักษณะทางคุณภาพที่ดี มีเชื้อจุลินทรีย
ลดลง สามารถชวยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑที่ไดมีเนื้อ
สัมผัสที่ยืดหยุนมากขึ้นตลอดจนมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น โดยสภาวะที่เหมาะสมคือ ผสม
ไคโตซาน 1.5%โดยน้ำหนักรวมกับการขึ้นรูปดวยการอัดความดัน 350 MPa ที่
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อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที
(López-Caballero et al., 2005) จากผลใน
การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ set fish
ball ที่ทำมาจากการขึ้นรูปซูริมิ (surimi) ดวย
ความรอนโดยใชเครือ่ งเอ็กทรูดเดอร (extruder)
พบวาอายุการเก็บรักษาจะยาวนานขึ้นเมื่อมี
การเติมไคโตซาน พรอมกับกรดน้ำสมหรือ glucono deltalactone โดยการละลายไคโตซาน
ในกรดน้ำสมและผสมลงในผลิตภัณฑกอนที่จะ
นำไปขึ้นรูป ซึ่งใหผลในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
ไดนานถึง 21 วัน โดยมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ทั้งหมดและปริมาณยีสต นอยวา 1 log CFU/g
เชนเดียวกันกับไคโตซานในรูปแบบฟลม (Kok
and Park, 2007) การใชไคโตซานรวมกับสาร
สกัดจากมินท (mint extract) ใหผลที่ดีมากใน
การเปนสารตานเชื้อจุลินทรีย โดยเฉพาะเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวก และใหผลในการยืดอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑซาลามิที่ผลิตจากเนื้อหมู
เมือ่ เก็บรักษาที่ 0-3 องศาเซลเซียส และสามารถ
ยับยั้งการเกิดการเหม็นหืนไดอีกดวย (Kanatte
et al., 2008a) นอกจากนี้ยังพบวาการผลิตสาร
ประกอบเชิงซอนจากไคโตซานและกลูโคสดวย
กระบวนการใหความรอน เพือ่ ใหเกิดสารประกอบ
Maillard reaction product ที่ใหผลในการ
ยับยั้งเชื้อจุลินทรียและปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได
เปนอยางดี ในขณะทีก่ ารใชสารทัง้ สองตัว ดังกลาว
เพียงชนิดเดียวไมสามารถใหผลในการยับยัง้ การ
เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ ได โดยพบผลในการเปน
สารตานเชือ้ จุลนิ ทรียเ ทาเทียมกับการใชไคโตซาน
เพียงชนิดเดียวในการยับยั้งเชื้อ E.coli, Pseu
domonas, Staphylococcus aureus และ
Bacillus cereus ซึ่งปริมาณการยับยั้งต่ำที่สุด
(minimum inhibitory concentration) ของ
สารประกอบเชิงซอนของไคโตซานและกลูโคส
คือ 0.05% เมื่อนำมาประยุกตใชในเนื้อแกะ
พบวาสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดยาวนาน
กวา 2 สัปดาหที่อุณหภูมิแชเย็น และยังสามารถ
ยืดอายุการเก็บรักษาของซาลามิจากเนื้อหมูได
28 วัน (Kanatte et al., 2008b)
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียขึ้น
อยูกับคุณสมบัติทางดานน้ำหนักโมเลกุลและ
ระดับหมูอะเซททิลในสายโมเลกุลของไคโตซาน
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ซึง่ เมือ่ เติมไคโตซานทีม่ นี ำ้ หนักโมเลกุลตางกัน ใหผลในการยับยัง้ เชือ้ แตกตางกัน เชน
ไคโตซานทีม่ นี ำ้ หนักมากกวา 300 kDalton สามารถยับยัง้ เชือ้ Eschericia coli และ
Staphylococcus aureus ไดดี แตไคโตซานทีม่ นี ำ้ หนักโมเลกุลนอยกวา 300 kDalton
ใหผลดีในการยับยัง้ เชือ้ Staphylococcus aureus เทานัน้ (Zheng and Zhu, 2003)
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Juneja และคณะ (2006) พบวา ไคโตซานสามารถ
ควบคุมการสรางสปอรของ Clostridium perfringens ในเนื้อวัวและเนื้อไกงวงบด
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตูเย็นได โดยปริมาณที่ใหผลดีที่สุดคือ 3% โดย
น้ำหนัก
การประยุกตใชไคโตซานเปนสารตานอนุมูลอิสระในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
ไคโตซานสามารถออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑได แต
จำเปนตองมีการเตรียมหรือดัดแปรใหสมบัติดังกลาวสูงขึ้นดวยวิธีการตางๆ เชน
ไคโตซานที่ผานกระบวนการ Maillard reaction สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเกิด
ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ ไดดี (Kanatte et al., 2008b) หรือการฉายรังสีทรี่ ะดับความเขม
20 kGy ทำใหไคโตซานมีความสามารถในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและการ
เกิดเพอรออกไซดไดดี (Feng et al., 2008) หรือการใชรวมกับสารตานอนุมูลอิสระ
เชน สารเฟลโวนอยด (flavonoid) ซึ่งไคโตซานไฟเบอรที่มีสารเฟลโวนอยดเกาะ
เกี่ยวในสาย จะมีความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้น และเพิ่ม
ความสามารถในการตานเชื้อจุลินทรียบางชนิด เชน Bacillus subtillis และ
Pseudomonas aeruginosa ไดอีกดวย (Sousa et al., 2009) การใชไคโตซาน
เปรียบเทียบกับสารสกัดโรสแมรี่ และ แอลฟา-โทโคฟรอลในผลิตภัณฑเบอรเกอร
เนื้อวัวที่เก็บไวที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส พบวาการใชไคโตซานเพียงชนิดเดียว
ใหผลในการยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ ของไขมันไดดกี วาชนิดอืน่ และผลทีด่ ที สี่ ดุ พบ
ไดเมื่อใชรวมกับสารสกัดโรสแมรี่ (Georgantelis et al., 2007a) ซึ่งสารดังกลาวให
ผลเชนเดียวกันในผลิตภัณฑไสกรอกหมูสด ก็ใหผลเชนเดียวกัน รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย (Georgantelis et al., 2007b) ไคโตซานสามารถใชรวม
กับสารอืน่ ๆ อีกหลายชนิด เพือ่ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพในการเปนสารตานอนุมลู อิสระ
เชน gallic acid (Pasanphan and Chirachanchai, 2008) ใชรว มกับทองในระดับนาโน
(Esumi et al., 2003) ใชรว มกับ α-lipoic acid ในรูปแบบของการ encapsulation
(Weerakody et al., 2008) และใชรวมกับ disaccharide (Lin and Chou,
2004)
นอกจากนี้ ยังพบผลการออกฤทธิ์เปนสารตานอนุมูลอิสระของไคโตซานที่ผลิต
จากแหลงอืน่ ทีไ่ มใชเปลือกกุง เชน ไคโตซานทีไ่ ดจากเห็ด shitake มีคา antioxidant
activities อยูที่ 61.6-82.4% เมื่อใชในปริมาณ 1 mg/ml และเมื่อเพิ่มปริมาณเปน
10 mg/ml ไคโตซานดังกลาวมีคา scavenging abilities อยูที่ 28.4-31.3% (Yen
et al., 2007) สวนไคโตซานที่ผลิตจากเปลือกปูโดยการแชในสารละลายดางเปน
เวลา 60, 90 และ 120 นาที เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเปนสารตาน
อนุมูลอิสระพบวามีคา antioxidant activities อยูที่ 58.3-70.2% เมื่อใชปริมาณ
1 mg/ml และมีคา reducing powers อยูที่ 0.32-0.44 เมื่อใชในปริมาณ 10 mg/
ml นอกจากนี้ เมื่อใชในปริมาณ 10 mg/ml ไคโตซานที่ผานการแชสารละลายดาง
60 นาที จะมีคา scavenging ability เทากับ 28.4% สำหรับไคโตซานตัวอื่นๆ
ที่ผานการแชสารละลายดาง 90 และ 120 นาที จะมีคาเทากับ 46.4-52.3% ดังนั้น
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ไคโตซานจากเปลือกปูจึงสามารถเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ดีได (Yen et al., 2008)
การผสมไคโตซานลงในผลิตภัณฑเนือ้ สัตว นอกจากจะสามารถตานทานเชือ้ จุลนิ ทรีย
และตานอนุมลู อิสระแลว ไคโตซานยังสามารถทำใหผลิตภัณฑมเี นือ้ สัมผัสและความ
สามารถในการอุมน้ำ (water holding capacity, WHC) ที่ดีขึ้นอีกดวย (Benjakul
et al., 2003)
บทสรุป ไคโตซานสามารถนำมาประยุกตใชในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเพื่อเปน
สารตานเชื้อจุลินทรีย สารตานอนุมูลอิสระและสารชวยเพิ่มคุณภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพดังที่ไดกลาวขางตน จึงนับไดวาไคโตซานเปนทางเลือกใหมสำหรับการ
นำมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เนือ่ งจากประเทศไทยมีวตั ถุดบิ

เปลือกกุง ซึ่งเปนสวนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
การผลิตกุง แชแข็งและกุง แปรรูป ในปริมาณมาก
อีกทั้งไคโตซานเปนโพลีเมอรจากธรรมชาติที่มี
สมบัติที่ดีทั้งการตานเชื้อจุลินทรีย และการตาน
อนุมูลอิสระ จึงมีความปลอดภัยสูงกวาการใช
สารเคมี เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ก าร
ประยุกตใชไคโตซานยังตองการการศึกษาวิจัย
อยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถนำไคโตซานมาใช
ประโยชนไดอยางสมบูรณ
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