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Alpha-lactalbumin ส ำคัญอย่ำงไร 
 

การท างานของระบบประสาทนัน้ เม่ือสมองคิดวา่จะท าอะไร ก็จะมีค าสัง่ออกมาจากสมองสว่นท่ีท าหน้าท่ี
นัน้ ๆ แล้วค าสัง่นัน้ก็ถกูสง่ไปตามทางเดนิของสญัญาณประสาท เช่น ไขสนัหลงั เส้นประสาท และกล้ามเนือ้ท่ีต้อง
ท ากิจกรรมนัน้ ๆ ซึง่การสง่สญัญาณประสาทนัน้ บางสว่นก็มีการตดิตอ่กนัจากจดุหนึ่งไปจดุหนึง่ แตบ่างจดุก็ไมมี่
การเช่ือมตอ่โดยตรง เชน่ ระหวา่งเซลล์ประสาทกบัเซลล์ประสาท หรือจากปลายเส้นประสาทไปยงักล้ามเนือ้ ตรง
จดุการเช่ือมตอ่นีเ้องท่ีต้องอาศยัสารส่ือประสาทเพ่ือการเช่ือมโยงสญัญาณประสาทระหวา่งรอยตอ่ดงักลา่ว ให้การ
เดนิทางของสญัญาณประสาทดงักลา่วครบวงจร และเกิดการท างานตามค าสัง่ของสมองได้ 

ดงันัน้ สารส่ือประสาทคือ สารเคมีท่ีสร้างจากปลายเซลล์ประสาทหรือตวัเซลล์ประสาท และหลัง่ออกจาก
ปลายประสาท เพ่ือเป็นตวัน าสญัญาณประสาท (Neurotransmission) ผา่นรอยตอ่ระหวา่งเซลล์ประสาทท่ีเรียกว่า 
ไซแนปส์ (Synapse) หรือชอ่งวา่งระหวา่งเซลล์ประสาทกบัเซลล์กล้ามเนือ้ หรือชอ่งวา่งระหวา่งเซลล์ประสาทกบั
เซลล์ประสาท เพ่ือให้วงจรการท างานของระบบประสาทเกิดความสมบรูณ์ และเกิดการท างานขึน้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(1,2) 

 
รูปท่ี 1 การถ่ายทอดกระแสประสาท(3) 

 

 ในร่างกายเดก็ไมส่ามารถสร้างสารส่ือประสาทขึน้เองได้ ร่างกายจ าเป็นต้องได้รับสารอาหารท่ีเป็นสารตัง้
ต้นในการสร้างสารส่ือประสาท หนึง่ในสารอาหารท่ีชว่ยเร่ืองดงักลา่วก็คือ สารอาหารท่ีช่ือวา่ แอลฟ่า-แลคตลับมูิน 
(Alpha-lactalbumin) 
 

ประโยชน์ของแอลฟ่ำ-แลคตัลบูมิน (Alpha-lactalbumin)(4-7) 

แอลฟ่า-แลคตลับมูิน (Alpha-lactalbumin)(4) คือ สารอาหารท่ีพบมากในนมแม ่ซึง่เป็นสารอาหารประเภท
โปรตีน มีความส าคญัตอ่การสร้างสารส่ือประสาทในสมองของเดก็ ท าให้สมองท างานชว่ยในเร่ืองของ
ความสามารถในการท างานของสมอง พฒันาการ การเจริญเตบิโตได้เป็นอยา่งดี และไมท่ าให้ลกูรักเป็นโรคภมูิแพ้ 
 

ผลของกำรขำดสำรแอลฟ่ำ-แลคตัลบูมิน  
 เม่ือขาดหรือได้รับแอลฟ่า-แลคตลับมูิน (Alpha-lactalbumin) ไมเ่พียงพอจะท าให้เดก็เตบิโตช้าและมี
พฒันาการไมส่มวยั พร้อมยงัสง่ผลให้ความสามารถในการท างานของสมองลดลงอีกด้วย และส าหรับเด็กนัน้



ต้องการสารตัง้ต้นในการสร้างสารส่ือประสาทมากกวา่ผู้ใหญ่ถึงกวา่ 6 เทา่ จะเห็นได้ว่าสารตัง้ต้นสารส่ือประสาทมี
ความส าคญักบัเด็กมาก 

 
 

รูปท่ี 2 กราฟเปรียบเทียบความต้องการสารตัง้ต้นของสารส่ือประสาทส าคญัในเดก็และผู้ใหญ่ 
 

 จากผลวิจยัทางการแพทย์แสดงให้เห็นวา่เดก็ท่ีด่ืมนมผสม ซึง่ปรับเพิ่ม Alpha-lactalbumin สงูจะได้รับสาร
ตัง้ต้นของสารส่ือประสาทส าคญัมากกวา่เดก็ท่ีด่ืมนมผงทัว่ไปอย่างชดัเจน ซึง่สง่ผลให้เดก็ท่ีด่ืมนมซึง่มีสารตัง้ต้น
ของสารส่ือประสาทสงูจะสามารถนอนหลบัได้ดีกวา่และมีอารมณ์ดีกวา่เดก็ท่ีด่ืมนมผสมทัว่ไป ซึง่ในระยะยาวอาจ
สง่ผลตอ่พฤตกิรรม การเรียนรู้ และการพฒันาสมอง โดยร่างกายเด็กต้องการสารตัง้ต้นสงูถึง 19 มิลลิกรัมตอ่
น า้หนกัตวั 1 กิโลกรัมตอ่ 1 วนั ในขณะท่ีผู้ใหญ่ต้องการเพียง 3 มิลลิกรัมตอ่น า้หนกัตวั 1 กิโลกรัมตอ่ 1 วนั  

 เน่ืองจาก Alpha-lactalbumin เป็นโปรตีนส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นนมแม ่โดยในนมแมมี่เวย์ (หางนม) เป็นสดัสว่น
ประมาณ 70% แตใ่นนมววัมีหางนมเพียง 20% เทา่นัน้ ในหางนมนีเ้องท่ีมี Alpha-lactalbumin สงูถึง 41% โปรตีน
ในนมววัท่ีในนมแมไ่มมี่ คือ Beta-lactoglobulin เป็นโปรตีนท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยาแพ้นมววัในเด็กได้ 

 น า้นมแม ่(Mature Milk)(5) ประกอบด้วย 
 ■  น า้ 87% ซึง่เพียงพอกบัความต้องการของเดก็ 
 ■  โปรตีนมี 0.9% โดยเป็นเคซีน (Casein) 30-40% และโปรตีนเวย์ (Whey) ท่ีละลายน า้ได้ 70-80% 
(Whey ประกอบด้วย Alpha-Lactalbumin และโปรตีนท่ีช่วยตอ่ต้านเชือ้โรค ได้แก่ Lactoferrin, Lysozyme, 
Secretary IgA)  
 ■  ไขมนัมีกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัมากกว่าอ่ิมตวั และมีกรดไขมนัท่ีจ าเป็นคือ Linoleic acid และ Arachidonic 
acid และยงัมี Prostaglandin (ชว่ยยอ่ยอาหารและการเจริญของเซลล์ล าไส้)  
 ■  คาร์โบไฮเดรตมีแลคโตส และ Oligosaccharide  
 ■  วิตามินท่ีละลายในไขมนัเพียงพอ A, D, E, K สว่นท่ีละลายในน า้ B, C ถ้าแมข่าดในน า้นมก็อาจขาดได้ 
 ■  เกลือแร่จะมีน้อยกวา่ในนมผสมทกุชนิด แตเ่พียงพอกบัความต้องการของทารก  
 ■  เอนไซม์ชว่ยดดูซมึ เชน่ Protease, Antiprotease, Amylase, Lipase  
 ■  ฮอร์โมน เชน่ GnRH, GRF, TRH, TSH  
 ■  สารควบคมุการเจริญเตบิโต (Growth Factor) ได้แก่ EGF, IGF-I, HMGFI, II, III, NGF 
 

ตำรำงท่ี 1 เปรียบเทียบปริมาณ protein ในนมแตล่ะชนิดกบันมส าเร็จรูป(8) 



 
ในปัจจบุนัมีการค้นพบสารต้านจลุชีพตวัใหมใ่นน า้นม เรียกวา่ HAMLET (Human Alpha-lactalbumin 

Made Lethal to Tumor cells)(9) เป็น protein-lipid complex (ประกอบด้วยโปรตีน Alpha-lactalbumin และไขมนั 
oleic หรือ linoleic acid) ท่ีแยกได้จาก Casein ในน า้นม มีการรายงานพบวา่ สามารถยบัยัง้แบคทีเรียท่ีก่อโรคใน
ระบบทางเดนิหายใจได้หลายชนิดคือ Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae และบางสาย
พนัธุ์ของ Moraxella catarrhalis การศกึษาของ Marks และคณะ แสดงให้เห็นคณุสมบตัขิอง HAMLET ท่ีนา่สนใจ
คือ เม่ือใช้ HAMLET ร่วมกบัยาปฏิชีวนะท่ีใช้รักษาการตดิเชือ้ S. pneumoniae คือ penicillin, erythromycin หรือ 
gentamicin พบวา่ปริมาณยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในการยบัยัง้การเจริญของเชือ้ลดลง ทัง้ในกรณีของเชือ้สายพนัธุ์ท่ีไว
และดือ้ตอ่ยา ยิ่งในเชือ้ดือ้ยา ปริมาณยาท่ียบัยัง้เชือ้ได้ลดลงถึงเกณฑ์ท่ีจดัว่าเป็นเชือ้ไวตอ่ยาเลยทีเดียว ดงันัน้ 
HAMLET จงึเป็นแนวทางหนึ่งท่ีนา่สนใจน าไปพฒันาเพื่อใช้รักษาการติดเชือ้ดือ้ยา(9) 

จากข้อมลูท่ีกลา่วมาแล้วจะเห็นวา่ Alpha-lactalbumin มีความจ าเป็นตอ่การเจริญเติบโตของเด็ก ท า
หน้าท่ีชว่ยเพิ่มการขบัเคล่ือนการท างานของสมอง การควบคมุอารมณ์ การรับประทานอาหาร และการนอนหลบั 
สง่ผลให้สมองและความคดิท างานได้ดีมากยิ่งขึน้ และมีมากท่ีสดุในน า้นมของแมน่ัน่เอง สว่นในอาหารเสริมส าหรับ
เดก็นัน้สามารถชว่ยได้ในกรณีท่ีแมไ่มมี่นมให้ลกูนัน่เอง และท่ีส าคญัอาจมีการใช้ Alpha-lactalbumin เพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ในอนาคต 
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