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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ รหัส 4022518 เป็น
วิชาในหลกัสูตรของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ซ่ึงมีขอบเขต
เน้ือหาในรายวชิาครอบคลุมศาสตร์ทางชีวเคมีในเร่ืองการศึกษาองคป์ระกอบของโมเลกุลต่างๆ ของ
ส่ิงมีชีวิตดา้นโครงสร้างทางเคมี และหนา้ท่ีทางชีวภาพของโมเลกุลเหล่านั้น เอกสารประกอบการ
สอนฉบบัน้ีเป็นส่ือการสอนจากการศึกษาคน้ควา้ และการวิเคราะห์หลกัสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ผูส้อนไดด้ าเนินการสอนตามเน้ือหาวิชาอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจใน
เน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

ส าหรับการรวบรวมและเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนวิชาชีวเคมีส าหรับ       
เทคโนโลยชีวภาพน้ี ขา้พเจา้ไดค้น้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยในเบ้ืองตน้ไดเ้รียบเรียง
ในลกัษณะส่ือ Power Point และใบปลิวท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการบรรยายในการเรียนการสอน 
จากนั้นจึงรวบรวมเป็นรูปเล่ม ทดลองใช้ และมีการปรับปรุงแก้ไขมาหลายปี โดยได้แบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 8 บท ดงัน้ี บทน าเก่ียวกบัชีวเคมี, คาร์โบไฮเดรต, กรดไขมนัและลิพิด, กรดอะมิโนและ
โปรตีน, กรดนิวคลีอิก, เอนไซม์, โคเอนไซม ์วิตามิน และโลหะท่ีจ าเป็น และฮอร์โมน ช่ึงใชเ้วลา
ในการสอน 16 สัปดาห์ ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนฉบบัน้ีจะเป็นคู่มือ  
การเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณพอ่แม่ครูอาจารยข์องขา้พเจา้ และขอบคุณท่ีปรึกษาทุกท่านท่ีมี
ส่วนช่วยให้เอกสารฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนขอบคุณเจา้ของต าราทั้งภาษาไทยและองักฤษท่ี
ขา้พเจา้ใช้ในการคน้ควา้ประกอบการเขียน ขา้พเจ้ายินดีน้อมรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ี
เก่ียวกบัเอกสารฉบบัน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงเอกสารในโอกาสต่อไป 
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             พฤษภาคม 2554 
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แผนบริหารการสอนประจ าวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 

 

รหัสวชิา 4022518 

รายวชิา ชีวเคมีส ำหรับเทคโนโลยชีีวภำพ   จ านวนหน่วยกติ  3 (3-0-6) 

  

 

ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษำองค์ประกอบของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต, โครงสร้ำง, สมบติัทำงเคมี และหน้ำท่ีทำง
ชีวภำพของคำร์โบไฮเดรต, กรดไขมนั, ลิพิด, กรดอะมิโน, โปรตีน, กรดนิวคลีอิก , เอนไซม์,        
โคเอนไซม,์ วติำมิน, โลหะท่ีจ ำเป็น และฮอร์โมน 

 

วตัถุประสงค์รายวชิา 

 1. เพื่อใหน้กัศึกษำอธิบำยโครงสร้ำงพื้นฐำน หนำ้ท่ี และองคป์ระกอบของเซลลไ์ด ้

2. เพื่อให้นักศึกษำบอกโครงสร้ำงทำงเคมี , หน้ำท่ี และสมบัติของคำร์โบไฮเดรต ,         
กรดไขมนั, ลิพิด, กรดอะมิโน, โปรตีน, กรดนิวคลีอิก, เอนไซม,์ โคเอนไซม์, วิตำมิน, 
โลหะท่ีจ ำเป็น และฮอร์โมนได ้

3. เพื่อใหน้กัศึกษำอธิบำยบทบำทหนำ้ท่ีทำงชีวภำพของคำร์โบไฮเดรต, กรดไขมนั, ลิพิด, 
กรดอะมิโน, โปรตีน, กรดนิวคลีอิก, เอนไซม,์ โคเอนไซม,์ วิตำมิน, โลหะท่ีจ ำเป็น และ
ฮอร์โมนได ้

 

เนือ้หา แบ่งเป็น 8 บท ดงัน้ี 

 

บทท่ี 1 บทน ำเก่ียวกบัชีวเคมี       6  ชัว่โมง 

ควำมหมำยของชีวเคมี 

 ขอบเขตของวชิำชีวเคมีส ำหรับเทคโนโลยชีีวภำพ (รหสัวชิำ 4022518) 

  กำรใชป้ระโยชน์จำกศำสตร์ทำงชีวเคมี 

ควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกบัเซลลก่์อนกำรศึกษำชีวเคมี 

 องคป์ระกอบของเซลลโ์ดยทัว่ไป 

 สรุปทำ้ยบทเรียน 
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ค ำถำมทำ้ยบทเรียน 

เอกสำรอำ้งอิง 

 

บทท่ี 2 คำร์โบไฮเดรต        6  ชัว่โมง 

แหล่งท่ีมำของคำร์โบไฮเดรต 

คุณสมบติัทัว่ไปของคำร์โบไฮเดรต 

ประเภทของคำร์โบไฮเดรต 

 โมโนแซคคำไรด์ 
 โอลิโกแซคคำไรด์ 
   โพลิแซคคำไรด์ 
 สรุปทำ้ยบทเรียน 

ค ำถำมทำ้ยบทเรียน 

เอกสำรอำ้งอิง 

 

บทท่ี 3 กรดไขมนัและลิพิด       6  ชัว่โมง 

กรดไขมนั 

กำรจ ำแนกชนิดของกรดไขมนั 

กำรเรียกต ำแหน่งพนัธะคู่ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั 

กำรจดัโครงรูปของกรดไขมนั 

คุณสมบติัทำงกำยภำพของกรดไขมนั 

กำรจดัประเภทของไขมนัหรือลิพิด 

เอสเทอร์ของกลีเซอรอล 

เอสเทอร์ของอลักอฮอล์ 
สฟิงโกลิพิด 

สเตอรอยด์ 
เทอร์พีน 

กำรจดัเรียงตวัของกรดไขมนัและลิพิดบำงชนิด 

ไขมนัทรำนส์เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 

 สรุปทำ้ยบทเรียน 

ค ำถำมทำ้ยบทเรียน 
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เอกสำรอำ้งอิง 

 

บทท่ี 4 กรดอะมิโนและโปรตีน       6  ชัว่โมง 

 โครงสร้ำงพื้นฐำนของกรดอะมิโน 

 กำรแบ่งประเภทของกรดอะมิโน 

 คุณสมบติัของกรดอะมิโน 

 กำรเกิดพนัธะเปปไทด์ 
 องคป์ระกอบและโครงสร้ำงของโปรตีน 

 หนำ้ท่ีทำงชีวภำพของโปรตีน 

 กำรเสียสภำพธรรมชำติของโปรตีน 

 คุณสมบติัของโปรตีน 

 สรุปทำ้ยบทเรียน 

ค ำถำมทำ้ยบทเรียน 

เอกสำรอำ้งอิง 

 

บทท่ี 5 กรดนิวคลีอิก        6  ชัว่โมง 

 องคป์ระกอบทำงเคมีของกรดนิวคลีอิก 

 นิวคลีโอไซด์และนิวคลีโอไทด์ 
 โพลีนิวคลีโอไทด์ 
 กรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิก (DNA) 

 กรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) 

 คุณสมบติัของกรดนิวคลีอิก 

 โครโมโซม 

 สรุปทำ้ยบทเรียน 

ค ำถำมทำ้ยบทเรียน 

เอกสำรอำ้งอิง 
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บทท่ี 6 เอนไซม ์        6  ชัว่โมง 

 ลกัษณะท่ีส ำคญัของเอนไซม์ 
 กำรจดัประเภทของเอนไซม ์

 กำรเรียกช่ือเอนไซม ์

 ลกัษณะกำรเร่งปฏิกิริยำของเอนไซม ์

 โครงสร้ำงโมเลกุลของเอนไซม ์

 สมมุติฐำนของกลไกกำรจบักนัระหวำ่งเอนไซมก์บัซบัสเตรท 

 จลนศำสตร์ของปฏิกิริยำเอนไซม ์

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรท ำงำนของเอนไซม ์

 ประโยชน์ของเอนไซม ์

 สรุปทำ้ยบทเรียน 

ค ำถำมทำ้ยบทเรียน 

เอกสำรอำ้งอิง 

 

บทท่ี 7 วติำมินและโคเอนไซม ์       6  ชัว่โมง 

 โครงสร้ำงและหนำ้ท่ีของโคเอนไซมท่ี์ส ำคญั 

 วติำมินท่ีส ำคญัส ำหรับมนุษย ์

 วติำมินท่ีละลำยไดใ้นน ้ำ 
 วติำมินบีหน่ึง หรือไทอะมิน 

  วติำมินบีสอง หรือไรโบฟลำวนิ 

  ไนอะซิน หรือกรดนิโคทินิก หรือวติำมินบีสำม 

  กรดแพนโทเทนิก หรือวติำมินบีหำ้ 

  วติำมินบีหก หรือไพริดอกซีน 

  ไบโอทิน หรือวติำมินบีเจ็ด หรือวติำมินเอช 

  โฟเลต หรือกรดโฟลิก หรือวิตำมินบีเกำ้ 

  วติำมินบีสิบสอง หรือโคบำลำมิน 

  วติำมินซี หรือกรดแอสคอร์บิก 

 วติำมินท่ีละลำยไดใ้นไขมนั 

  วติำมินเอ หรือเรทินอล 

  วติำมินดี หรือแคลซิเฟอรอล 
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  วติำมินอี หรือโทโคเฟอรอล 

  วติำมินเค หรือไฟโลควิโนน 

 โลหะท่ีจ ำเป็นในเอนไซม ์ 
 สรุปทำ้ยบทเรียน 

ค ำถำมทำ้ยบทเรียน 

เอกสำรอำ้งอิง 

 

บทท่ี 8 ฮอร์โมน         6  ชัว่โมง 

 ควำมหมำยของฮอร์โมน 

 กำรตอบสนองของฮอร์โมน 

 ฮอร์โมนบำงชนิดท ำงำนท่ีเซลลท่ี์อยูใ่กลเ้คียงกบัเซลลท่ี์สร้ำงฮอร์โมน 

 หนำ้ท่ีของฮอร์โมน 

 กำรแบ่งประเภทของฮอร์โมน 

 กลไกกำรท ำงำนของฮอร์โมน 

 ฮอร์โมนจำกต่อมไร้ท่อและเน้ือเยื่อบำงชนิดของมนุษย ์

 สรุปทำ้ยบทเรียน 

ค ำถำมทำ้ยบทเรียน 

เอกสำรอำ้งอิง 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. กำรบรรยำยและอธิบำยประกอบส่ือกำรสอน Power Point 

2. กำรน ำเสนอหนำ้ชั้นเรียนและเขียนรำยงำนโดยนกัศึกษำเป็นรำยกลุ่ม 

 3. กำรสรุปเน้ือหำเพิ่มเติมจำกกำรน ำเสนอหนำ้ชั้นเรียนโดยผูส้อน 

 4. กำรอภิปรำยซกัถำมประเด็นส ำคญั 

 5. กำรศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง และท ำแบบฝึกหดั 

 6. กำรตอบค ำถำมทำ้ยบทเรียน 

 7. กำรทดสอบยอ่ย 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสำรประกอบกำรสอนวชิำชีวเคมีส ำหรับเทคโนโลยชีีวภำพ บทท่ี 1-8 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ส่ือวดิีทศัน์ประเภทต่ำงๆ 

4. ส่ือกำรสอนในรูปแบบของ Power Point และ Multimedia 

5. อินเทอร์เน็ต 

6. วำรสำร และบทควำมต่ำงๆ 

7. ใบงำนค ำถำมทำ้ยบทเรียน 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 คะแนนระหว่างภาคเรียน    70% 

 

1. กำรน ำเสนอหนำ้ชั้น   10% 

2. กำรเขียนรำยงำน    10% 

3. กำรท ำแบบฝึกหดั   10% 

4. กำรทดสอบยอ่ยระหวำ่งภำคเรียน  20% 

5. กำรสอบกลำงภำคเรียน   20% 
 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน   30% 

 

การประเมนิผล 

 คะแนนร้อยละ 80 - 100     ไดร้ะดบัผลกำรเรียน  A 

 คะแนนร้อยละ 75 - 79       ไดร้ะดบัผลกำรเรียน  B+ 

คะแนนร้อยละ 70 - 74       ไดร้ะดบัผลกำรเรียน  B 

คะแนนร้อยละ 65 - 69       ไดร้ะดบัผลกำรเรียน  C+ 

คะแนนร้อยละ 60 - 64       ไดร้ะดบัผลกำรเรียน  C 

คะแนนร้อยละ 55 - 59       ไดเ้ระดบัผลกำรเรียน D+
 

คะแนนร้อยละ 50 - 54       ไดร้ะดบัผลกำรเรียน  D 

คะแนนร้อยละ   0 - 49       ไดร้ะดบัผลกำรเรียน  F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

บทน าเกีย่วกบัชีวเคมี 
 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายของชีวเคมีได ้

2. อธิบายขอบเขตของวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ (รหสัวชิา 4022518) ได ้

3. อธิบายการใชป้ระโยชน์จากศาสตร์ทางชีวเคมี พร้อมยกตวัอยา่งได ้

4. อธิบายความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเซลลแ์ละหนา้ท่ีขององคป์ระกอบภายในเซลลไ์ด ้
 

เนือ้หา 
1. ความหมายของชีวเคมี 

2. ขอบเขตของวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ (รหสัวชิา 4022518) 

3. การใชป้ระโยชน์จากศาสตร์ทางชีวเคมี 

4. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเซลลก่์อนการศึกษาชีวเคมี 

4.1 เซลลแ์ละชนิดของเซลล์ 
4.2 โครงสร้างของเซลลส์ัตว ์

4.3 โครงสร้างของเซลลพ์ืช 

4.4 องคป์ระกอบของเซลลโ์ดยทัว่ไป 

4.4.1 ผนงัเซลล ์

4.4.2 เยือ่หุม้เซลล ์

4.4.3 ไซโตพลาสซึม 

4.4.4 นิวเคลียส 

4.4.5 เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั 

4.4.6 กอลจิแอพพาราตสั 

4.4.7 ไรโบโซม 

4.4.8 ไมโตคอนเดรีย 
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4.4.9 พลาสติด 

4.4.10 ไลโซโซม 

4.4.11 ไมโครทูบูล 

4.4.12 เซนตริโอล 

4.4.13 ซีเลียและแฟลกเจลลมั 

4.4.14 แวคคิวโอล 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายแนวทางการเรียน ขอบเขตเน้ือหาวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 

2. บรรยายและอธิบายประกอบส่ือการสอน Power Point 

3. แสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็นส าคญั 

4. ตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 1 

2. Power Point อธิบายเน้ือหาวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ บทท่ี 1 

3. ใบงานค าถามทา้ยบทเรียนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 1 
 

การประเมนิผล 

1. ประเมินจากความสนใจและความตั้งใจเรียนของนกัศึกษา 
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย, การตอบค าถาม  

และการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 1 

บทน าเกีย่วกบัชีวเคมี 
 

1.1 ความหมายของชีวเคมี 
การศึกษาทางชีวเคมี (biochemistry) ความหมายของชีวเคมี คือ ศาสตร์ท่ีว่าดว้ยการศึกษา

โมเลกุลต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต ทั้งด้านองค์ประกอบทางเคมี, โครงสร้าง, หน้าท่ีของโมเลกุล และ    
การเปล่ียนแปลงทางเคมีของโมเลกุลต่างๆ เหล่านั้น ตลอดจนการศึกษากระบวนการต่างๆ ท่ี
ควบคุมการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอยา่งมีระเบียบแบบแผน 

ในปี ค.ศ. 1887 ฮอปเปอ-ซีเลอร์ (Hoppe-Sieler) นกัวทิยาศาสตร์ชาวเยอรมนั ไดก้ล่าวถึง
ศาสตร์ทางชีวเคมีวา่ มีขอบเขตเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติในเร่ืองต่อไปน้ี 

(1) การศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของสารชีวโมเลกุลของส่ิงมีชีวติดา้นโครงสร้างและ
หนา้ท่ีทางชีวภาพ 

(2) การศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบ 

ของส่ิงมีชีวติ เพื่อเปล่ียนไปเป็นพลงังาน 

(3) การศึกษากระบวนการท่ีควบคุมการท างานของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ใหด้ าเนินไป 

อยา่งเป็นระเบียบแบบแผน 

 

1.2 ขอบเขตของวชิาชีวเคมสี าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ (รหัสวชิา 4022518)  
วชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ รหสัวชิา 4022518 เป็นวชิาในหลกัสูตรของสาขา    

วชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ซ่ึงมีขอบเขตเน้ือหาในรายวิชาครอบคลุม
ศาสตร์ทางชีวเคมีในเร่ืองการศึกษาองคป์ระกอบของโมเลกุลต่างๆ ของส่ิงมีชีวติดา้นโครงสร้างทาง
เคมี และหนา้ท่ีทางชีวภาพของโมเลกุลเหล่านั้น โดยการศึกษาโมเลกุลต่างๆ ของส่ิงมีชีวติ หรือสาร
ชีวโมเลกุลในส่ิงมีชีวติหลกัๆ มีดงัน้ี 

(1) คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates) 

(2) กรดไขมนัและลิพิด (Fatty acid and Lipids) 

(3) กรดอะมิโนและโปรตีน (Amino acids and Proteins)  

(4) กรดนิวคลีอิก (Nucleic acids) 

(5) เอนไซม ์(Enzymes) 
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(6) โคเอนไซม ์วติามิน และโลหะท่ีจ าเป็น (Coenzymes, Vitamins and Essential metals ) 

(7) ฮอร์โมน (Hormones) 

ในบทท่ี 1 น้ี เราจะศึกษาความหมายของชีวเคมี, ขอบเขตของวิชาชีวเคมี, การใช้
ประโยชน์จากศาสตร์ทางชีวเคมีในด้านต่างๆ ตลอดจนความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเซลล์และ
องคป์ระกอบของเซลล ์เพื่อการศึกษาโมเลกุลของส่ิงมีชีวติในบทท่ี 2-8 ใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

 

1.3 การใช้ประโยชน์จากศาสตร์ทางชีวเคมี 
การใช้ประโยชน์จากศาสตร์ทางชีวเคมีมีมานาน เช่น ตั้งแต่สมยัอียิปตโ์บราณมีการท าเหลา้

ไวน์จากองุ่น (รูปท่ี 1.1) ซ่ึงเป็นการหมกัคาร์โบไฮเดรตจากองุ่น ท าให้ไดเ้อทานอลจากน ้ าองุ่นโดย
การท าปฎิกิริยาชีวเคมีของยสีตท่ี์ใส่ไปในขบวนการหมกัเหลา้ไวน์องุ่น 

 

 
 

รูปที ่1.1  การเกบ็เกี่ยวองุ่นและการท าเหล้าองุ่นหรือไวน์ของชาวอยีปิต์โบราณ 

(ท่ีมา: http://www.vinaspora.com/image/egipt2.jpg) 

 

ในปัจจุบนัการศึกษาวจิยัทางชีวเคมีในห้องปฏิบติัการไดถู้กน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง 

ในดา้นต่างๆ เช่น ทางดา้นการเกษตร และวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งในส่วน
ของอาหารของมนุษย์และสัตว์ ชีวเคมีจะเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการน าสารอาหารไปใช้ในทาง       
เมทาบอลิกของร่างกาย เช่น การศึกษาชีวเคมีท าให้เราทราบว่าสารคาร์โบไฮเดรต, โปรตีน และ
ไขมนัมีความส าคญัต่อร่างกายอย่างไร ไขมนัมีปริมาณแคลอร่ีสูงกว่าโปรตีนหรือไม่ และท าไม
วิตามินจึงมีความส าคญัต่อร่างกาย เป็นตน้ ในดา้นเคมีคลีนิก การวดัค่าต่างๆ ทางชีวเคมีในมนุษย ์  
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มีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ หรือติดตามผลการตอบสนองของร่างกายผูป่้วยต่อการรับ   
การรักษาโรค เช่น การตรวจหาเอนไซม์บางชนิดในซีรัมของเลือดซ่ึงสามารถใชเ้ป็นตวับ่งช้ีความ
ผิดปกติของเน้ือเยื่อในร่างกายท่ีปล่อยเอนไซม์เหล่านั้นออกมาจากเซลล์ของเน้ือเยื่อท่ีผิดปกติ 
ส าหรับทางด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จะเก่ียวข้องกับการศึกษาผลของสารเคมีต่างๆ จาก
ภายนอกท่ีมีต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของร่างกาย ยาและสารพิษต่างๆ มกัจะมีผลต่อระบบ      
เมทาบอลิซึมของร่างกายอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ยาปฏิชีวนะเพนนิซิลิน ซ่ึงสามารถท าลายเช้ือ
แบคทีเรียได ้โดยท าหนา้ท่ีเป็นตวัยบัย ั้งเอนไซมท่ี์ใชใ้นการสังเคราะห์โพลีแซคคาไรด์ท่ีส าคญัของ
ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย แต่เน่ืองจากเซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์จึงไม่จ  าเป็นต้องสังเคราะห์       
โพลีแซคคาร์ไรด์น้ีในร่างกาย ดงันั้น เพนนิซิลินจึงไม่เป็นอนัตรายต่อสัตว ์และถูกน ามาใชเ้ป็นยา
รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรีย นอกจากน้ี ยงัมีการใชค้วามรู้ทางชีวเคมีในการออกแบบยารักษาโรคท่ีมี
ความจ าเพาะเจาะจงต่อโมเลกุลเป้าหมาย เช่น ถ้าเราทราบโมเลกุลเป้าหมายท่ีเป็นเอนไซม์ว่ามี
โครงสร้างเป็นอยา่งไร ก็อาจจะสามารถออกแบบโมเลกุลท่ีเป็นตวัยบัย ั้งการท างานของเอนไซมน์ั้น
อยา่งเฉพาะเจาะจงได ้ส าหรับยาฆ่าแมลงและยาปราบวชัพืชก็เช่นเดียวกนั สารเหล่าน้ีสามารถยบัย ั้ง
การท างานของเอนไซม์หรือตวัรับสัญญาณในแมลงหรือวชัพืชท่ีเป็นเป้าหมายได้ ซ่ึงความรู้ทาง
ชีวเคมีเก่ียวกับโครงสร้างและการท างานของเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องท าให้สามารถสังเคราะห์ยา         
ฆ่าแมลงและยาปราบวชัพืชให้เพิ่มความจ าเพาะเจาะจงต่อส่ิงมีชีวิตเป้าหมายได ้ดงันั้น จึงช่วยลด
ผลกระทบในการท าลายส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆในส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเหตุน้ีชีวเคมีจึงกลายเป็นศาสตร์ท่ีส าคญั
ทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย นอกจากประโยชน์ของชีวเคมีทางดา้นการเกษตร, การแพทย ์
และส่ิงแวดลอ้มแลว้ ชีวเคมียงัมีความส าคญัทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางอุตสาหกรรม เช่น 
การศึกษาโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารชีวโมเลกุลท่ีเป็นเอนไซมใ์นการเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆ อยา่ง
มีประสิทธิภาพ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลิตสารต่างๆ รวมทั้งอาหารและยา (Mathews and 

Van Holde, 1990) 

 

1.4 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัเซลล์ก่อนการศึกษาชีวเคม ี

การศึกษาโมเลกุลต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต เราจะศึกษาว่าโมเลกุลมีโครงสร้างอย่างไร, มีชนิด
ต่างกนัอยา่งไร, มีอยูใ่นพืชหรือสัตวอ์ะไรบา้ง, อยูใ่นอวยัวะส่วนใดของส่ิงมีชีวิต และมีอยูใ่นส่วน
ใดของเซลล ์ดงันั้น การท่ีจะศึกษาโมเลกุลของส่ิงมีชีวิตให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน เราควรมีพื้นฐานความรู้
เก่ียวกบัเซลล ์โครงสร้างและองคป์ระกอบของเซลลใ์นส่ิงมีชีวติดว้ย 
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1.4.1 เซลล์และชนิดของเซลล์ 

 เซลล ์ (cell) คือ หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของส่ิงมีชีวติ เซลลข์องส่ิงมีชีวติแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกนัทั้งขนาด, รูปร่าง และหนา้ท่ี เซลลส่์วนใหญ่มีขนาดเล็กมากจนมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น 
ตอ้งอาศยักลอ้งจุลทรรศน์ช่วยใหม้องเห็นเซลลแ์ละองคป์ระกอบภายในเซลล ์ ความสัมพนัธ์ของ 

ขนาดของโมเลกุลต่างๆ, ขนาดของเซลล์, ขนาดขององค์ประกอบภายในเซลล์ และขนาดของ
ส่ิงมีชีวติท่ีมีหลายเซลล์แสดงในรูปท่ี 1.2 

รูปที ่1.2  ขนาดของโมเลกุล, เซลล์, และส่ิงมีชีวติทีม่ีหลายเซลล์ 

(ท่ีมา: Purves, 2001: 56) 

 

จากการศึกษาเซลล์ของส่ิงมีชีวิตพบว่า เซลล์แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด โดยใช้ลกัษณะการไม่มี
หรือการมีเยือ่หุม้นิวเคลียสเป็นเกณฑ ์คือ 

(1) โปรคาริโอติกเซลล์ (Prokaryotic cells) ไดแ้ก่ เซลลข์องแบคทีเรีย และเซลลข์อง 

สาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน เซลล์มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
0.1-5.0 ไมโครเมตร ไม่มีเยื่อหุ้ม
นิวเคลียส แต่มีเยื่อหุ้มเซลล์และผนงั
เซลล์ล้อมรอบไซโตพลาซึมและ     
นิวคลีออยด์ซ่ึงมีดีเอ็นเออยู่ เซลล์ยงั
มีไรโบโซมท่ีท าหน้าท่ีสังเคราะห์
โปรตีนกระจายอยูท่ ัว่เซลล ์(รูปท่ี 1.3) 

 

รูปที ่1.3  โครงสร้างของแบคทเีรียซ่ึงเป็นโปรคาริโอติกเซลล์ 

(ท่ีมา: Alters and Alters, 2006: 62) 
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 (2) ยูคาริโอติกเซลล์ (Eukaryotic cells) ไดแ้ก่ เซลล์ของส่ิงมีชีวิตจ าพวกโปรโตซวั, เห็ด, 
รา, ยสีต,์ สาหร่าย, เซลล์พืช และเซลล์สัตว ์เซลล์ชนิดน้ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 10-100 
ไมโครเมตร เซลล์มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ภายในไซโตพลาซึมมีโครงสร้างหรือออร์แกเนลล์ต่างๆ 
(organelles) ท่ีท  าหน้าท่ีเฉพาะ เช่น นิวเคลียสเป็นท่ีอยูข่องสารพนัธุกรรมและควบคุมการท างาน
ของเซลล,์ ไมโตคอนเดรียท าหนา้ท่ีสร้างพลงังานให้แก่เซลล์, คลอโรพลาสต์ช่วยในการสังเคราะห์
ดว้ยแสง, กอลจิแอพพาราตสัช่วยในการขนส่งโปรตีน และแวคิวโอลช่วยสะสมอาหาร เป็นตน้ 
 

1.4.2 โครงสร้างของเซลล์สัตว์ 

  เซลล์สัตว์มีรูปร่างหลายลักษณะ เช่น เซลล์บางชนิดอาจมีรูปร่างกลม หรือรี     
บางชนิดมีรูปร่างยาวเป็นเส้น หรือรูปร่างอ่ืน ๆ ข้ึนอยู่กบัชนิดและหน้าท่ีของเซลล์ เช่น เซลล ์     
เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างค่อนขา้งกลม ตรงกลางเวา้ทั้งสองขา้ง ส่วนเซลล์ประสาทมีรูปร่างหลายแบบ 
เช่น กลม, รี หรือเป็นแฉก เป็นตน้ เซลล์สัตวมี์ขนาดเล็กกวา่เซลล์พืช โดยทัว่ไปจะมีส่วนประกอบ
ภายในคลา้ยๆ กบัเซลลพ์ืช แต่เซลลส์ัตวไ์ม่มีผนงัเซลล ์(รูปท่ี 1.4) 

รูปที ่1.4  โครงสร้างของเซลล์สัตว์ 

(ท่ีมา: Campbell, 1996: 116) 
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1.4.3 โครงสร้างของเซลล์พชื 

  เซลลพ์ืชเป็นเซลลช์นิดยคูาริโอติกท่ีมีผนงัเซลลล์อ้มรอบให้ความแข็งแรงแก่เซลล์
และรักษารูปร่างของเซลล์ ส่วนท่ีติดกบัผนงัเซลล์เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ ภายในไซโตพลาซึมของเซลล์
พืช จะมีโครงสร้างคลา้ยกบัยคูาริโอตชนิดอ่ืนๆ และยงัมีโครงสร้างท่ีส าคญั คือ คลอโรพลาสตซ่ึ์ง
ภายในจะบรรจุเม็ดสีท่ีช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากน้ี ยงัมีโครงสร้าง ท่ีเรียกว่า              
โครโมพลาสต ์ซ่ึงสะสมเม็ดสีแดง และลิวโคพลาสต ์ซ่ึงเป็นถุงท่ีช่วยสะสมอาหารจ าพวกแป้งและ
ไขมนั ลกัษณะเด่นอีกอยา่งหน่ึงของเซลล์พืช คือ มีโครงสร้างท่ีเรียกวา่ แวคิวโอล ซ่ึงเป็นถุงขนาด
ใหญ่ ช่วยสะสมน ้ าและแร่ธาตุ (รูปท่ี 1.5) ถึงแมเ้ซลล์พืชและเซลล์สัตวจ์ะมีลกัษณะและรูปร่าง
แตกต่างกัน แต่เซลล์ทั้ งสองชนิดมีโครงสร้างพื้นฐานหรือส่วนประกอบท่ีส าคัญภายในเซลล์
คลา้ยคลึงกนั  

รูปที ่1.5  โครงสร้างของเซลล์พชื 

(ท่ีมา: Campbell, 1996: 117) 
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1.4.4 องค์ประกอบของเซลล์โดยทัว่ไป 

1.4.4.1 ผนังเซลล์ (Cell wall) 
 ผนงัเซลล์เป็นโครงสร้างท่ีพบในแบคทีเรีย , สาหร่าย, เห็ด, รา และเซลล์

พืช ผนงัเซลล์มีองค์ประกอบหลกัเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ แลว้แต่ชนิดของส่ิงมีชีวิต แต่ใน
เซลล์พืชประกอบดว้ยเซลลูโลสเรียงขนานซ้อนกนัและรวมกนัเป็นมดัๆ โดยมีเพคตินเป็นตวัเช่ือม 
(รูปท่ี 1.6) และยงัมีสารประกอบอ่ืนๆ เช่น ลิกนินและเฮมิเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบ ผนงัเซลล์ท า
หน้าท่ีช่วยป้องกนัและค ้าจุนและช่วยให้เซลล์ทนทานต่อแรงกดดนัต่างๆ เซลล์จึงสามารถทนต่อ 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มได ้นอกจากน้ี ผนงัเซลล์จะยอมให้สารละลายแทบทุกชนิด ผา่นเขา้
ออกเซลลไ์ดอ้ยา่งอิสระ เช่น น ้า, ก๊าซ และสารละลายเกลือแร่ เป็นตน้ 

รูปที ่1.6  โครงสร้างของผนังเซลล์พชื 

(ท่ีมา: http://wiki.pingry.org/u/ap-biology/index.php/Cell_wall_%26_Plasmodesmata) 

 

ผนงัเซลลพ์ืชสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิด (รูปท่ี 1.7) คือ  
(1) ผนังเซลล์ปฐมภูมิ (Primary cell wall) เกิดข้ึนหลงัจากท่ีเซลล์หยุด

การขยายตวัท าหนา้ท่ีห่อหุม้เยือ่หุม้เซลล ์

(2) ผนังเซลล์ทุติยภูมิ (Secondary cell wall) คือ ผนงัเซลล์ท่ีอยูร่ะหวา่ง
ผนงัเซลลป์ฐมภูมิและเยือ่หุม้เซลล ์ประกอบดว้ยเซลลูโลสและลิกนินเป็นส่วนมาก 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mzq0BMjox3UhoM&tbnid=OfDf4u_ThSCN4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://wiki.pingry.org/u/ap-biology/index.php/Cell_wall_&_Plasmodesmata&ei=bR4wUuKbEIm4rgfNlYCACg&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNHFaMkaIOFsYhR9aCJZPzZvYxQ6aA&ust=1378971603808549
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(3) มิดเดิลลาเมลลา (Middle lamela) คือ ส่วนท่ีเป็นผนงัร่วมของเซลล์
สองเซลลท่ี์อยูติ่ดกนัประกอบดว้ยสารเพคติน 

รูปที ่1.7  ผนังเซลล์พชื 

(ท่ีมา: Campbell, 1996: 135) 

 

1.4.4.2 เยือ่หุ้มเซลล์ (Cell membrane) 

เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยไขมันประเภทฟอสโฟลิปิดท่ีเรียงตัวเป็น 2 ชั้ น            
เรียกว่า ฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์ (phospholipid 

bilayer) มีโครงสร้าง 2 ส่วน คือ ส่วนหวัซ่ึงมี
คุณสมบติัชอบน ้ า (hydrophilic) หันออกด้าน
นอก เพื่อสัมผ ัสกับน ้ าภายนอกเซลล์หรือ
ภายในเซลล์ และส่วนหางซ่ึงมีคุณสมบัติ     
ไม่ชอบน ้ า (hydrophobic) หันเข้าด้านใน    
(รูปท่ี 1.8) และระหว่างชั้ นไขมัน 2 ชั้ น มี
โปรตีนขนาดใหญ่แทรกอยู่ มีคอเลสเตอรอล 
และมีสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรต ซ่ึงท า
หน้าท่ีส่ือสารระหวา่งเซลล์ ถา้คาร์โบไฮเดรต
จับกับโปร ตีน  เ รี ยกว่ า  ไกลโคโปรตีน 
(glycoprotein) หรือ ถา้มนัจบักบัไขมนั เรียกวา่  

รูปที ่1.8  โครงสร้างของฟอสโฟลปิิดไบเลเยอร์ 

ทีเ่ป็นองค์ประกอบของเยือ่หุ้มเซลล์ 

(ท่ีมา: Purves, 2001: 81) 
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ไกลโคลิปิด (glycolipid) โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์จะมีลกัษณะยืดหยุน่ได ้เรียกโครงสร้างแบบน้ี
วา่ The Fluid Mosaic Model (รูปท่ี 1.9) 

รูปที ่1.9  แบบจ าลองโครงสร้างของเยือ่หุ้มเซลล์แบบ The Fluid Mosaic Model 

(ท่ีมา: Purves, 2001: 80) 

 

  หนา้ท่ีของเยื่อหุ้มเซลล์ คือ ห่อหุ้มเซลล์, ป้องกนัอนัตรายแก่เซลล์ และแยกเซลล์
ออกจากส่ิงแวดลอ้มรอบๆ เซลล์ มีคุณสมบติัเป็นเยื่อเลือกผ่าน (semi-permeable membrane) ท่ี
ควบคุมให้สารบางชนิดเท่านั้นท่ีสามารถผ่านเขา้ออกเซลล์ได ้เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, น ้ า, 
สารอาหาร และไอออนของโลหะต่างๆ เช่น Na

+ และ K
+ เป็นตน้ ดงันั้นเยื่อหุ้มเซลล์จึงท าหน้าท่ี

ควบคุมปริมาณและชนิดของสารท่ีผ่านเขา้ออกเซลล์ หรืออาจมีการดดัแปลงรูปร่างไปท าหน้าท่ี
อย่างอ่ืน เช่น ไมโครวิลไล และขนราก เป็นต้น นอกจากน้ี เยื่อหุ้มเซลล์ยงัมีคุณสมบติัเป็น          
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ตวัรับลิแกน (ligand receptor) ท่ีมีความจ าเพาะต่อลิแกน เม่ือลิแกนผ่านมาตามกระแสเลือดจะถูก
ตวัรับลิแกนท่ีอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์จบัไว ้ท าให้เกิดการเหน่ียวน าให้เกิดการตอบสนองทางชีวภาพ
ภายในเซลล ์

 

1.4.4.3 ไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) 

ไซโตพลาสซึมเป็นของเหลวภายในเซลล์ มีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายเจล 
ประกอบไปด้วยสารอินทรียแ์ละเกลือแร่ต่างๆ รวมทั้งเอนไซม์หลายชนิด ในไซโตพลาสซึมมี
องค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์ (organelles) แขวนลอยอยู ่เช่น นิวเคลียส, เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั, 
ไรโบโซม, กอลจิแอพพาราตสั, ไลโซโซม และแวคิวโอล เป็นตน้ 

 

1.4.4.4 นิวเคลยีส (Nucleaus) 

นิวเคลียสมีรูปร่างค่อนขา้งกลม อยู่บริเวณกลางเซลล์ นิวเคลียสเป็นศูนยก์ลาง
ของการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์, ควบคุมกระบวนการเมทาบอลึซึม, การเจริญเติบโต และ
สืบพนัธ์ุ ภายในนิวเคลียสมีดีเอน็เอ (DNA; deoxyribonucleic acid) ซ่ึงเป็นสารพนัธุกรรม นิวเคลียส
มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ เยื่อหุ้มนิวเคลียส, โครมาตินหรือโครโมโซม และนิวคลีโอลัส     

(รูปท่ี 1.10) 

(1) เยือ่หุ้มนิวเคลยีส (Nuclear envelope) ในเซลลโ์ปรคาริโอตไม่มีเยือ่หุม้ 

นิวเคลียส แต่ในเซลลย์คูาริโอตมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสซ่ึงเป็นเยื่อหุ้ม 2 ชั้นคลา้ยกบัเยื่อหุ้มเซลล์ ช่วยให้
แยกนิวเคลียสออกจากไซโตพลาสซึม เยื่อหุ้มนิวเคลียสมีรูเล็กๆ เ รียกว่า นิวเคลียร์พอร์         
(nuclear pore) กระจายอยูท่ ัว่ไป เพื่อเป็นทางเขา้ออกของสารระหวา่งภายในและภายนอกนิวเคลียส 
บางส่วนของเยือ่หุม้นิวเคลียสติดต่อกบัเอนโดพลาสมิกเรติคูลมั 

(2) โครมาติน (Chromatin) หรือโครโมโซม (Chromosome) ในขณะท่ีเซลลย์งั 

ไม่แบ่งตัว พบว่ามีโครงสร้างของดีเอ็นเอซ่ึงรวมตัวกับโปรตีนเกิดเป็นโครงสร้างท่ีเรียกว่า          
โครมาติน ซ่ึงมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ พนักันไปมาเป็นกลุ่ม แต่เม่ือนิวเคลียสเกิดการแบ่งตัว       
โครมาตินจะขดตวัแน่นมากข้ึน ท าให้เห็นเป็นแท่งสั้ นและหนาข้ึน เรียกว่า โครโมโซม ซ่ึงเป็น
แหล่งขอ้มูลทางพนัธุกรรม ประกอบดว้ยยีน (gene) ซ่ึงเป็นรหัสทางพนัธุกรรม ควบคุมลกัษณะ
ต่างๆ ของส่ิงมีชีวติ 
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(3) นิวคลโีอลสั (Nucleolus) เป็นส่วนของนิวเคลียสท่ีมีลกัษณะเป็นกอ้นหนา 
ทึบ เป็นโครงสร้างท่ีไม่มีเยื่อหุ้ม นิวคลีโอลสัพบเฉพาะในเซลล์ของยคูาริโอตเท่านั้น นิวคลีโอลสั
เป็นแหล่งสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ (RNA; ribonucleic acid) ชนิดต่างๆ ท่ีจะถูกส่งออกมาทางรูของเยื่อ
หุม้นิวเคลียสไปยงัไซโตพลาสซึม แลว้รวมตวักบัโปรตีนสร้างเป็นไรโบโซม ดงันั้น นิวคลีโอลสัจึง
มีความส าคญัต่อการสร้างโปรตีนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีส่วนในการสร้างไรโบโซมซ่ึงท าหนา้ท่ี
ในการสังเคราะห์โปรตีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.10  ส่วนประกอบของนิวเคลยีสของเซลล์ยูคาริโอต 

(ท่ีมา: Tortora et. al., 2001: 103) 
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1.4.4.5 เอนโดพลาสมกิเรติคูลมั (Endoplasmic reticulum; ER) 

เอนโดพลาสมิกเรติคูลมัมีลกัษณะเป็นท่อหรือช่องบาง ๆ ขดตวัพบัซอ้นไปมา 

เป็นชั้นๆ ภายในไซโตพลาซึมมีช่องติดต่อถึงกนัตลอด และมีบางส่วนติดต่อกบัเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้ม
นิวเคลียส และกอลจิแอพพาราตสัดว้ย จึงท าหนา้ท่ีเป็นช่องทางติดต่อและล าเลียงสาร (รูปท่ี 1.11) 

 

รูปที ่1.11  เอนโดพลาสมิกเรติคูลมัชนิด RER และชนิด SER 

(ท่ีมา: Purves, 2001: 65) 

 

เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั แบ่งได ้เป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1)  เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระ (Rough endoplasmic reticulum; 

RER) เป็น ER ท่ีมีไรโบโซม (ribosome) มาเกาะอยู่เป็นจ านวนมาก ไรโบโซมท าหน้าท่ีในการ
สังเคราะห์โปรตีน ดังนั้น RER จึงเก่ียวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ เม่ือการ
สังเคราะห์โปรตีนส้ินสุดลง โปรตีนจะถูกบรรจุในถุงเล็กๆ ท่ีโป่งออกมา แล้วล าเลียงไปตามท่อ
หรือช่องของ ER เพื่อไปยงักอลจิแอพพาราตสั (รูปท่ี 1.12 ) 
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รูปที่ 1.12  การสร้างโปรตีนของไรโบโซมบน RER และการบรรจุโปรตีนในถุงส่งออกจาก ER 

(ท่ีมา: http://biologytb.net23.net/text/chapter6/concept6.4.html) 

 

(2) เอนโดพลาสมิกเรติคูลมัชนิดเรียบ (Smooth endoplasmic reticulum;  

SER) เป็นER ท่ีไม่มีไรโบโซมมาเกาะ จึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์โปรตีน เอนไซมใ์น SER   

มีหนา้ท่ีท่ีส าคญั คือ สร้างไขมนั เช่น ฟอสโฟลิปิด และสเตียรอยด์ เอนไซมใ์น SER มีหนา้ท่ีเฉพาะ
แตกต่างกนั ดงันั้น SER ของเซลล์แต่ละชนิดจึงท าหน้าท่ีเฉพาะแลว้แต่ว่าเป็น SER ของเซลล ์   
ชนิดใด มีตวัอยา่งดงัน้ี 

 SER ของเซลลผ์วิหนงั ท าหนา้ท่ีเปล่ียนคอเลสเตอรอลไปเป็นวติามินดี  
SER ท่ีเซลลต์บั ท าหนา้ท่ีก าจดัสารพิษ, ขนส่งไกลโคเจน และกลูโคส  
SER ท่ีเซลลต่์อมหมวกไตและอินเตอร์สติเชียลเซลล ์ท าหนา้ท่ีสร้างสาร 

 สเตอรอยด ์ 
SER ท่ีพบในเซลลข์องไมโครวลิไลของล าไส้เล็ก ท าหนา้ท่ีดูดซึมไขมนั 

SER ยงัเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเมมเบรนท่ีเป็นฟอสโฟลิพิดในเซลลต่์างๆ 

 

1.4.4.6 กอลจิแอพพาราตัส, กอลจิคอมเพลก็ซ์ หรือกอลจิบอดี  
(Golgi apparatus; GA, Golgi complex or Golgi body) 

กอลจิแอพพาราตสั หรือ GA มีรูปร่างเป็นลกัษณะเป็นถุงแบนๆ คล้ายจาน 
เรียกวา่ ซิสเทอร์เน (cisternae) เรียงซ้อนกนัเป็นชั้นๆ ปลายทั้งสองดา้นโป่งออกเป็นถุง (รูปท่ี 1.13)          
ถุงเหล่าน้ีมีผนงั 2 ชั้น มีโครงสร้างคลา้ย SER ภายในถุงมีของเหลวบรรจุอยู ่
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รูปที ่1.13  (ก) กอลจิแอพพาราตัส (GA) และ (ข) การล าเลยีงโปรตีนจาก ER ไปปรับปรุงที่ GA  

แล้วส่งออกนอกเซลล์ (ท่ีมา: Purves, 2001: 66) 

 

หนา้ท่ีของกอลจิแอพพาราตสั มีหลายประการ ดงัน้ี 

(1) รับเอาโปรตีนมาจาก RER แล้วเติมคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่เขา้ไป
กลายเป็นไกลโคโปรตีน แลว้ส่งไปใชน้อกเซลล ์

(2) สร้างและสะสมสารประกอบต่างๆ เช่น แป้ง, ไขมัน, เอนไซม์ และ
ฮอร์โมน แลว้ส่งออกไปใชน้อกเซลล ์

(3) สร้างอะโครโซม (acrosome) ซ่ึงอยูท่ี่ส่วนหวัของสเปิร์มของสัตวเ์ล้ียงลูก 

ดว้ยนม ช่วยในการเจาะไข่เม่ือเกิดการปฏิสนธิ ในอะโครโซมมีน ้ายอ่ยช่วยยอ่ยสลายเยือ่หุม้เซลลไ์ข่ 
(4) สร้างเมือกในพืชและสัตว ์ กอลจิแอพพาราตสัในเซลลพ์ืชท าหนา้ท่ีสร้าง 

เมือกบริเวณหมวกราก เพื่อใหร้ากชอนไชในดินไดดี้ ส่วนในเซลล์สัตว ์กอลจิแอพพาราตสัในเซลล์
ของเน้ือเยื่อบุผนงัล าไส้และเน้ือเยื่อบุผนงักระเพาะอาหารสร้างเมือกเคลือบบริเวณผิว เพื่อป้องกนั
การยอ่ยของเอนไซมใ์นกระเพาะอาหารและล าไส้ โดยป้องกนัการยอ่ยตวักระเพาะอาหารและล าไส้
เอง 

 

(ข) 

 

 

 

(ก)  
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(5) ในเซลลพ์ืช กอลจิแอพพาราตสัท าหนา้ท่ีสังเคราะห์โพลีแซคคาไรด ์เช่น  

เซลลูโลส ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของผนงัเซลล์พืช โดยในช่วงปลายของการแบ่งเซลล์ เม่ือจะสร้าง
เซลลเ์พลท (cell plate) กอลจิแอพพาราตสัจะสร้างถุงเล็กๆ จ านวนมาก 

 

1.4.4.7 ไรโบโซม (Ribosome) 

ไรโบโซมเป็นออร์แกเนลลห์น่ึงภายในเซลล ์มีลกัษณะกลม ขนาดเล็กมาก มี 

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 20 นาโนเมตร ไม่มีเยือ่หุม้ สร้างจากนิวคลีโอลสัในนิวเคลียส  
มีจ านวนมากภายในเซลล์ มีหนา้ท่ีส าคญัในการสังเคราะห์โปรตีนทั้งในเซลล์ของโปรคาริโอตและ
เซลลข์องยคูาริโอต ไรโบโซมประกอบดว้ยหน่วยยอ่ย (subunit) 2 หน่วย ท่ีมีขนาดไม่เท่ากนั แต่ละ
หน่วยยอ่ยประกอบดว้ยโปรตีนกบัไรโบโซมอลอาร์เอน็เอ (ribosomal RNA) (รูปท่ี 1.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.14  ลกัษณะของไรโบโซม 

(ท่ีมา: http://bio1151.nicerweb.com/Locked/media/ch06/ribosome.html) 

 

ไรโบโซมของโปรคาริโอตมีขนาด 70S (S ยอ่มาจาก Svedberg unit เป็นหน่วย
วดัขนาดของไรโบโซม โดยวดัจากค่าความเร็วในการตกตะกอนของไรโบโซมในเคร่ืองป่ัน)        
ไรโบโซมขนาด 70S น้ีประกอบดว้ยหน่วยย่อยเล็ก (small subunit) ท่ีมีขนาด 30S และหน่วย      
ยอ่ยใหญ่ (large subunit) ท่ีมีขนาด 50S ส่วนไรโบโซมของยูคาริโอตมีขนาด 80S ประกอบดว้ย
หน่วยยอ่ยเล็กท่ีมีขนาด 40S และหน่วยยอ่ยใหญ่ท่ีมีขนาด 60S  

 ไรโบโซมท่ีพบในเซลลมี์ 3 ลกัษณะคือ 

(1) เกาะอยูบ่นผวิของเอนโดพลาสมิกเรติคูลมั (bound ribosomes) ท าหนา้ท่ี 

สร้างโปรตีนส่งออกไปใชภ้ายนอกเซลล ์
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(2) อยูเ่ป็นวงหรือเป็นแถวในไซโตพลาสซึมหรือนิวเคลียส โดยมี mRNA 

เป็นสายเช่ือมให้อยู่รวมกนั เรียกว่า โพลีโซม (polysomes) หรือ โพลีไรโซโซม (polyrisosomes)   
ท าหนา้ท่ีสร้างโปรตีนส าหรับใชใ้นนิวเคลียสและไซโตพลาสซึม 

(3) อยูเ่ป็นอิสระในไซโตพลาสซึม (free ribosomes) ไม่เก่ียวกบัการสร้าง 

โปรตีน 

 

1.4.4.8 ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) 

ไมโตคอนเดรียเป็นออร์แกเนลล์ท่ีพบในยูคาริโอตท่ีมีการหายใจโดยใช้
ออกซิเจน มีรูปร่างกลมหรือรี มีเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 0.5-1.0 ไมครอน ยาวประมาณ 5-10 

ไมครอน ประกอบดว้ยเยื่อหุ้มสองชั้นในลกัษณะเช่นเดียวกบัเยื่อหุ้มเซลล์ โดยเยื่อหุ้มดา้นนอกของ
ไมโตคอนเดรีย (outer membrane) ท าหนา้ท่ีเป็นเยื่อเลือกผา่น ส่วนเยื่อหุ้มชั้นใน (inner membrane) 

มีลกัษณะยื่นพบัเขา้ไปภายใน กลายเป็นโครงสร้างคลา้ยท่อท่ีเรียกวา่ คริสเต (cristae) ซ่ึงยื่นเขา้ไป
ในของเหลวของไมโตคอนเดรีย ท่ีเรียกวา่ แมทริกซ์ (matrix) (รูปท่ี 1.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.15 โครงสร้างของไมโตคอนเดรีย 

(ท่ีมา: Campbell, 1996: 127) 

 

เมทริกซ์ซ่ึงเป็นของเหลวในไมโตคอนเดรียประกอบดว้ยสารประกอบหลาย 

ชนิดรวมทั้งมีเอนไซมท่ี์ใชใ้นการหายใจแบบใชอ้อกซิเจน เพื่อสร้างพลงังานจากการยอ่ยสลาย 

กลูโคส ซ่ึงพลงังานท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูป ATP (adenosine triphosphate) ดงัสมการต่อไปน้ี   
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C6H12O6 (glucose) +  6O2                          6CO2  +  6H2O  +  พลงังาน (ATP) 

 

ดงันั้น ไมโตคอนเดรียจึงเปรียบเสมือนเป็นโรงงานผลิตพลงังานใหแ้ก่เซลล ์ 

(power house of cell) นอกจากน้ี ภายในไมโตคอนเดรียยงัมีดีเอ็นเอ, เอนไซม์ และไรโบโซมอยู่
ภายใน ท าหน้าท่ีในการสังเคราะห์โปรตีนมาใช้ในไมโตคอนเดรีย จ านวนของไมโตคอนเดรียใน
เซลลแ์ต่ละชนิดจะมีจ านวนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัชนิดและกิจกรรมของเซลล์ เซลล์ท่ีมีเมทาบอลิซึม
สูงซ่ึงตอ้งการใชพ้ลงังานมากจะมีไมโตคอนเดรียจ านวนมาก เช่น เซลล์ตบั, กลา้มเน้ือหวัใจ, เซลล์
ของต่อมไร้ท่อต่างๆ และเซลลท่ี์ก าลงัเจริญเติบโต เป็นตน้  
 

1.4.4.9 พลาสติด (Plastid) 

พลาสติดเป็นออร์แกเนลลท่ี์พบเฉพาะในเซลลพ์ืชและเซลลส์าหร่าย มีเยือ่หุม้ 

สองชั้น สามารถจ าลองตวัเองได้เน่ืองจากมีดีเอ็นเออยู่ภายใน ท าหน้าท่ีในการสร้างอาหารและ
สะสมอาหาร พลาสติดสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ คลอโรพลาสต์, โครโมพลาสต์ และ       
ลิวโคพลาสต ์

(1) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) เป็นพลาสติดท่ีมีรูปร่างกลมแบน มีเยือ่หุม้ 

สองชั้น เยื่อหุ้มชั้นในพบัไปมาอดัเป็นชั้น เรียกวา่ กรานมั (granum) ท่ีมีลกัษณะคลา้ยเหรียญเรียง
ซ้อนกนัเป็นตั้งๆ แต่ละเหรียญ เรียกว่า ไทลาคอยด์ (thylakoid) และภายในไทลาคอยด์มีเม็ดสี
คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) สีเขียวบรรจุอยู่ และมีเอนไซม์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์แสงแบบ      
ท่ีตอ้งใช้แสง (light reaction) บรรจุอยู่ในไทลาคอยด์ ดงันั้น หน้าท่ีส าคญัของคลอโรพลาสต ์คือ     
การสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ภายในคลอโรพลาสต์ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นของเหลว 
เรียกว่า สโตรมา (stroma) ซ่ึงมีเอนไซม์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์แสงแบบท่ีไม่ตอ้งใช้แสง  
(dark reaction) มี DNA, RNA และไรโบโซมอยูด่ว้ย ท าให้คลอโรพลาสต์สามารถจ าลองตวัเอง
ข้ึนมาใหม่ได ้และผลิตเอนไซมไ์วใ้ชใ้นคลอโรพลาสตไ์ดเ้อง (รูปท่ี 1.16) 

(2) โครโมพลาสต์ (Chromoplast) เป็นพลาสติดท่ีบรรจุเมด็สีอ่ืนๆ  
(pigments) เช่น แคโรทีนอยด์ และไฟโคบิลิน ท าให้พืชมีสีต่างๆ เช่น สีแดง (รูปท่ี 1.17) และเม็ดสี
เหล่าน้ีมีรูปร่างหลายแบบ เช่น กลม หรือ รี เป็นตน้ 
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รูปที ่1.16  โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ทีพ่บทีเ่ซลล์ของใบพชื 

(ท่ีมา: Cain et. al., 2007: 156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.17  โครโมพลาสต์ 

(ท่ีมา: http://shivecellproj.weebly.com/chromoplast.html) 

 

 

http://shivecellproj.weebly.com/chromoplast.html


 

21 

บทท่ี 1: บทน ำเก่ียวกับชีวเคมี 

 

 

 

(3) ลวิโคพลาสต์ (Leucoplast) เป็นพลาสติดท่ีไม่มีเมด็สี ท าหนา้ท่ี 

สะสมอาหาร เช่น แป้ง (รูปท่ี 1.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.18  ลวิโคพลาสต์ 

(ท่ีมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Leucoplast) 

 

1.4.4.10 ไลโซโซม (Lysosome) 

ไลโซโซมเป็นออร์แกเนลลท่ี์พบในเซลลส์ัตวแ์ละโปรติสตบ์างชนิด มีลกัษณะ 

เป็นถุงกลมท่ีมีเยื่อหุ้มชั้นเดียว ภายในไลโซโซมบรรจุเอนไซม์ท่ีใช้ย่อยสลายสารต่างๆ เอนไซม์
เหล่าน้ีสร้างโดยไรโบโซมท่ีอยูบ่น RER แลว้ส่งมายงักอลจิแอพพาราตสั ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีสร้างเยื่อมา
หุม้เอนไซมใ์หก้ลายเป็นถุงไลโซโซม (primary lysosome) (รูปท่ี 1.19) 

หนา้ท่ีของไลโซโซม มีดงัน้ี 

(1) ยอ่ยสลายโครงสร้างของเซลลท่ี์เสียหาย หรือท าลายตวัเอง (autolysis) เม่ือ 

เซลลอ่์อนแอ เช่น การยอ่ยสลายตวัเองของเซลลเ์มด็เลือดแดง 

(2) ยอ่ยสลายสารโมเลกุลใหญ่ท่ีเซลลกิ์นเขา้ไป เช่น การยอ่ยสลายอาหารของ 

ยกูลีนา เม่ืออาหารหลุดเขา้ไปในเซลล์จะกลายเป็นถุงอาหาร (food vacuole) จากนั้นจะมารวมกบั 
primary lysosome แลว้เอนไซมใ์นไลโซโซมจะยอ่ยสลายอาหารนั้นให้แก่เซลล์ เม่ือเกิดการยอ่ยจะ
กลายเป็น secondary lysosome 

(3) ยอ่ยสลายสารแปลกปลอม เช่น เซลลเ์มด็เลือดขาวในร่างกายของมนุษย ์

กินแบคทีเรียท่ีแปลกปลอมเขา้สู่เซลล ์

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Potato_-_Amyloplasts.jpg
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รูปที ่1.19  ลกัษณะและหน้าทีข่องไลโซโซม 

(ท่ีมา: Campbell, 1996: 124) 

 

(4) ยอ่ยสลายโครงสร้างต่างๆ ของเซลล ์ในระยะท่ีเซลลมี์การเปล่ียนแปลง  

และมีการเจริญเติบโตท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือเมตามอร์ฟอซีส (metamorphosis) เช่น  
ในเซลลส่์วนหางของลูกออ๊ด 

 

1.4.4.11 ไมโครทูบูล (Microtubule) 

ไมโครทูบูลพบในไซโตพลาสซึม หรือเป็นองคป์ระกอบของเซนทริโอล, ซีเลีย  

และแฟลกเจลลา ไมโครทูบูลมีลักษณะเป็นแท่งกลวง ประกอบด้วยโปรตีนก้อนกลม ช่ือว่า     
อลัฟาทูบูลิน และเบตา้ทูบูลิน (  และ  tubulins) เรียงกนัเป็นวงกลม 13 หน่วยย่อย แต่ละวง
เช่ือมต่อกนัเป็นทรงกระบอกคล้ายท่อกลวง มีเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 25 นาโนเมตร และมี
ความยาวตั้งแต่ 200 ไมโครเมตร (รูปท่ี 1.20) 
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รูปที ่1.20  ลกัษณะของไมโครทูบูล 

(ท่ีมา: http://www.mikeblaber.org/oldwine/BCH4053/Lecture30/Lecture30.htm) 

 

หนา้ท่ีของไมโครทูบูล 

(1) เป็นองคป์ระกอบของเซนทริโอลและเส้นในสปินเดิลท่ีท าหนา้ท่ีดึง 

โครโมโซมในระหวา่งการแบ่งนิวเคลียส 

(2) เป็นองคป์ระกอบของซีเลียและแฟลกเจลลาท่ีช่วยใหเ้ซลลเ์คล่ือนท่ีได ้

(3) เป็นโครงร่างของเซลล ์(cell cytoskeleton) จึงช่วยท าใหเ้ซลลค์งรูปร่าง 

 

1.4.4.12 เซนทริโอล (Centriole) 

เซนทริโอลเป็นออร์แกเนลลท่ี์พบในเซลลส์ัตวแ์ละโปรติสตบ์างชนิด แต่ไม่พบ 

ในเซลล์พืช มีลกัษณะเป็นท่อทรงกระบอก  2 อนั วางตั้งฉากกนั ขนาดของท่อยาวประมาณ        

300-2,000 นาโนเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 150-250 นาโนเมตร โดยเซนทริโอลแต่ละอนั
ประกอบดว้ยท่อไมโครทูบูล 9 ชุด ชุดละ 3 ท่อ (microtubule triplet) เรียงกนัเป็นรัศมี ตรงกลาง
กลวง เพราะไม่มีท่อไมโครทูบูลอยูต่รงกลาง จึงเรียกการจดัเรียงตวัของเซนทริโอลวา่เป็นแบบ 9+0      

(รูปท่ี 1.21 ก) 
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(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.21  (ก) โครงสร้างของเซนทริโอล และ (ข) การท างานของเซนทริโอลขณะแบ่งเซลล์ 

(ท่ีมา: http://preuniversity.grkraj.org/html/1_CELL_STRUCTURE.htm) 
 

 หนา้ท่ีของเซนทริโอล มีดงัน้ีคือ 

(1) สร้างเส้นใยสปินเดิลท่ีควบคุมการเคล่ือนท่ีของโครโมโซม ในขณะท่ี 

เซลล์แบ่งนิวเคลียส โดยในขณะท่ีเกิดการแบ่งนิวเคลียสเซนทริโอลจะแบ่งตวัเพิ่มเป็น 4 อนั เพื่อ
แยกไปยงัแต่ละขั้วของเซลล์ (รูปท่ี 1.21 ข) ส าหรับเซลล์พืชไม่มีเซนทริโอล แต่มีบริเวณท่ีเรียกว่า 
polar cap ซ่ึงท าหนา้ท่ีสร้างเส้นใยสปินเดิลแทนเซนทริโอล 

(2) ท าหนา้ท่ีเป็นฐานหรือเบซลับอดีของซีเลียและแฟลกเจลลา ท่ีท าหนา้ท่ี 

ช่วยในการเคล่ือนท่ีของเซลล ์

[Type a quote from the 

 

http://preuniversity.grkraj.org/html/1_CELL_STRUCTURE.htm
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1.4.4.13 ซีเลยีและแฟลกเจลลมั (Cilia and Flagellum) 

ซิเลียหรือขนเซลลมี์โครงสร้างท่ีเป็นลกัษณะคลา้ยขนสั้น ๆ มีขนาดเล็กมาก มี 

ความยาว 1-10 ไมโครเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 ไมโครเมตร ยื่นออกมาจาก          
ไซโตพลาซึมของเซลล ์ใชส้ าหรับโบกพดัในการเคล่ือนไหวของพวกโปรติสตบ์างชนิด เช่น พารามี
เซียม ส่วนแฟลกเจลลมัเป็นรยางคภ์ายนอกเซลล์ของยกูลีนาและแบคทีเรียบางชนิด มีลกัษณะคลา้ย
เส้นผม ความยาวประมาณ 10-20 ไมโครเมตร และเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.1-0.7 ไมโครเมตร 

(รูปท่ี 1.22) โครงสร้างของขนเซลลแ์ละแฟลกเจลลมัประกอบดว้ยท่อไมโครทูบูลท่ีมีการจดัเรียงตวั
แบบ 9+2 เน่ืองจากมีไมโครทูบูล 9 ชุด ชุดละ 2 ท่อ (microtubule doublet) เรียงกนัเป็นรัศมีรอบ
นอก และมีท่อไมโครทูบูลอยูต่รงกลาง 2 ท่อ แฟลกเจลลามีตน้ก าเนิดจากเบซลับอดีท่ีอยูใ่ตเ้ยื่อหุ้ม
เซลล ์(รูปท่ี 1.23) ท  าหนา้ท่ีช่วยในการเคล่ือนท่ีของเซลล์ รวมทั้งช่วยในการโบกพดัฝุ่ นละอองหรือ
ส่ิงแปลกปลอม เช่น ขนเซลล์ท่ีอยู่ในเซลล์บุผนงัหลอดเลือดมนุษย ์ เป็นตน้ การเคล่ือนท่ีของขน
เซลลแ์ละแฟลกเจลลมัใชพ้ลงังานจาก ATP 

(ก) (ข) 
 

รูปที ่1.22  (ก) ขนเซลล์ของพารามีเซียม และ (ข)  แฟลกเจลลมัของยูกลนีา 

(ท่ีมา: http://water.me.vccs.edu/courses/env108/lesson2_print.htm) 

http://water.me.vccs.edu/courses/env108/lesson2_print.htm
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=cilia %E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87 paramecium&source=images&cd=&cad=rja&docid=TVL9nqx60DrNjM&tbnid=KUZg8oWB0owfuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://water.me.vccs.edu/courses/env108/lesson2_print.htm&ei=4i04UoqFCpHrrQfe4IC4DA&bvm=bv.52164340,d.bmk&psig=AFQjCNE5okqGemAiqOG9YjCVQZMbwvAIIQ&ust=1379499832952284
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รูปที ่1.23  โครงสร้างของขนเซลล์ หรือแฟลกเจลลมั (ก) ภาพอิเลคตรอนไมโครกราฟตดัตามยาว
ของท่อไมโครทูบูลของขนเซลล ์(ข) ภาพตดัตามขวางของขนเซลลท่ี์แสดงการจดัเรียงตวัแบบ 9+2 

และ (ค) ภาพตดัตามขวางของขนเซลล์ หรือแฟลกเจลลมัท่ีแสดงเบซลับอดีท่ีอยูใ่ตเ้ยือ่หุม้เซลล ์

(ท่ีมา: Campbell, 1996: 132) 

 

1.4.4.14 แวคควิโอล (Vacuole) 

แวคคิวโอลเป็นออร์แกเนลลท่ี์มีเยือ่หุม้ชั้นเดียว มีลกัษณะเป็นถุงกลม หรือ 

เหล่ียมข้ึนกบัชนิดของเซลล์ มีเยื่อหุ้มออร์แกเนลล์ เรียกวา่ โทโนพลาสต ์(tonoplast) ห่อหุ้ม ภายใน
มีสารต่างๆ บรรจุอยู ่โดยทัว่ไปจะพบในเซลล์พืชและสัตวช์ั้นต ่า มกัไม่ค่อยพบแวคคิวโอลในสัตว์
ชั้นสูง แวคคิวโอลท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 

(1) เซนทรัลแวคคิวโอล (Central vacuole) หรือ แซบแวคคิวโอล             
(Sap vacuole) พบเฉพาะในเซลลพ์ืชเท่านั้น มีลกัษณะเป็นถุง ภายในบรรจุของเหลว ซ่ึงเป็นน ้ าและ
สารละลายต่างๆ (รูปท่ี 1.24) ถา้เซลล์พืชยงัอายุน้อยจะมีขนาดเล็กหลายๆ อนั แต่ถา้เซลล์พืชอายุ
มากข้ึนจะมีลกัษณะเป็นถุงขนาดใหญ่เกือบเต็มเซลล์ ท าหนา้ท่ีสะสมสารต่างๆ เช่น ผลึกแคลเซียม
ออกซาเลต, น ้าตาล, กรดอะมิโน, คาเฟอีน, น ้ามนัหอมระเหย และไอออนต่างๆ 

 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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รูปที ่1.24  Central vacuole ในเซลล์พชื 

(ท่ีมา: Campbell, 1996: 125) 

 

(2) คอนแทรกไทล์แวคคิวโอล (Contractile vacuole) พบในโปรโตซวัน ้าจืด  
เช่น อะมีบา, ยูกลีนา และพารามีเซียม เป็นต้น ท าหน้าท่ีควบคุมระดบัน ้ าภายในเซลล์ให้สมดุล    

(รูปท่ี 1.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.25  Contractile vacuoles ในพารามีเซียม 

(ท่ีมา: http://www.linkpublishing.com/video-transport.htm) 
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(3) ฟู๊ดแวคคิวโอล (Food vacuole) พบในโปรโตซวับางชนิด เช่น อะมีบา  
และพารามีเซียม นอกจากน้ี ยงัพบในเซลล์เม็ดเลือดขาว และฟาโกไซทิกเซลล์ (phagocytic cell) 

อ่ืนๆ ด้วย ฟู๊ ดแวคคิวโอลใช้บรรจุอาหารท่ีเซลล์กินเข้าไป ก่อนท่ีจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์จาก     
ถุงไลโซโซม (รูปท่ี 1.26) 

รูปที ่1.26  การย่อยสลายอาหารใน Food vacuole โดยไลโซโซม 

(ท่ีมา: http://www.studyblue.com/notes/note/n/chapter-6-exam-1-watts/deck/5175970) 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

 ชีวเคมี คือ ศาสตร์ท่ีว่าดว้ยการศึกษาโมเลกุลต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต ทั้งดา้นองค์ประกอบ
ทางเคมี, โครงสร้าง, หนา้ท่ีของโมเลกุล และการเปล่ียนแปลงทางเคมีของโมเลกุลต่างๆ ตลอดจน
การศึกษากระบวนการต่างๆ ท่ีควบคุมการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอยา่งมีระเบียบแบบแผน วิชาชีวเคมี
ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ รหสัวิชา 4022518 เป็นหลกัสูตรท่ีมีขอบเขตของเน้ือหาทางชีวเคมีใน
เร่ืองการการศึกษาสารชีวโมเลกุลของส่ิงมีชีวิตดงัต่อไปน้ี คาร์โบไฮเดรต, กรดไขมนัและลิพิด,       
กรดอะมิโนและโปรตีน, กรดนิวคลีอิก, เอนไซม,์ โคเอนไซม,์ วติามิน, โลหะท่ีจ าเป็น และฮอร์โมน 

โดยศึกษาทั้งทางด้านโครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุลดังกล่าว ประโยชน์ของศาสตร์
ทางดา้นชีวเคมีมีหลายดา้นดงัน้ี ดา้นการเกษตร, ดา้นการแพทย,์ ดา้นอุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และ
เทคโนโลยชีีวภาพ 

การศึกษาโมเลกุลของส่ิงมีชีวิตให้เข้าใจง่ายข้ึน เราควรศึกษาความรู้เก่ียวกับเซลล ์
โครงสร้างและองคป์ระกอบของเซลล์ในส่ิงมีชีวิตเป็นพื้นฐานดว้ย เซลล์ คือ หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของ
ส่ิงมีชีวติ เซลลข์องส่ิงมีชีวติแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัทั้งขนาด รูปร่าง และหนา้ท่ี เซลล์แบ่งได้

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iYXuWScfG-taKM&tbnid=GzzBp1NHl2EfvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.studyblue.com/notes/note/n/chapter-6-exam-1-watts/deck/5175970&ei=Uc87UoSjN8eHrgfqxIHoCA&psig=AFQjCNEBEi-Bdl3XSff75rUQZWrV4nar_g&ust=1379737675850328
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เป็น 2 ชนิด คือ โปรคาริโอติกเซลล์ และยูคาริโอติกเซลล์ เซลล์ 2 ชนิดมีความแตกต่างหลกัตรงท่ี
โปรคาริโอติกเซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ส่วนยคูาริโอติกเซลล์มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ทั้งเซลล์พืชและ
เซลล์สัตวจ์ดัเป็นยูคาริโอติกเซลล์ ถึงแมจ้ะมีลกัษณะและรูปร่างแตกต่างกนั แต่ทั้งเซลล์พืชและ
เซลลส์ัตวต่์างก็มีโครงสร้างพื้นฐานหรือส่วนประกอบท่ีส าคญัภายในเซลลค์ลา้ยคลึงกนั  

องคป์ระกอบของเซลลห์รือออร์แกเนลล ์และหนา้ท่ีของออร์แกเนลท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

(1) ผนังเซลล์ มีองคป์ระกอบหลกัเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ ผนงัเซลลท์ าหนา้ท่ี 

ช่วยป้องกนั, ค ้าจุน, ช่วยให้เซลล์ทนทานต่อแรงกดดนัต่างๆ และยอมให้สารละลายแทบทุกชนิด
ผา่นเขา้ออกเซลลไ์ดอ้ยา่งอิสระ 

(2) เยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยไขมนัประเภทฟอสโฟลิพิดท่ีเรียงตวัเป็นสองชั้น เยื่อ
หุม้เซลลมี์โครงสร้างท่ีมีลกัษณะท่ียดืหยุน่ได ้เยือ่หุม้เซลลท์  าหนา้ท่ีห่อหุม้เซลล,์ ป้องกนัอนัตรายแก่
เซลล์ และแยกเซลล์ออกจากส่ิงแวดลอ้มรอบๆ เซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบติัเป็นเยื่อเลือกผา่นซ่ึง
ท าหนา้ท่ีควบคุมปริมาณและชนิดของสารท่ีผา่นเขา้ออกเซลล์ หรืออาจมีการดดัแปลงรูปร่างไปท า
หน้าท่ีอย่างอ่ืน นอกจากน้ี เยื่อหุ้มเซลล์ยงัมีคุณสมบติัเป็นตวัรับลิแกน ท าให้เกิดการเหน่ียวน าให้
เกิดการตอบสนองทางชีวภาพภายในเซลล ์

(3) ไซโตพลาสซึม เป็นของเหลวภายในเซลล์ท่ีมีลกัษณะของเหลวคลา้ยเจล ประกอบ
ไปดว้ยสารอินทรียแ์ละเกลือแร่ต่างๆ รวมทั้งเอนไซมห์ลายชนิด ในไซโตพลาสซึมมีองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของเซลล ์ท่ีเรียกวา่ ออร์แกเนลล ์แขวนลอยอยู ่

(4) นิวเคลียส มีรูปร่างค่อนขา้งกลม อยู่บริเวณกลางเซลล์ ภายในนิวเคลียสมีดีเอ็นเอ 
ซ่ึงเป็นสารพันธุกรรมบรรจุอยู่ นิวเคลียสมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ เยื่อหุ้มนิวเคลียส ,          
โครมาตินหรือโครโมโซม และนิวคลีโอลสั นิวเคลียสเป็นศูนยก์ลางควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เซลล ์เช่น การควบคุมกระบวนการเมทาบอลิซึม, การเจริญเติบโต และการสืบพนัธ์ุ 

(5) เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั มีลกัษณะเป็นท่อหรือช่องบาง ๆ ขดตวัพบัซอ้นไปมาเป็น 

ชั้นๆ ภายในไซโตพลาซึมมีช่องติดต่อถึงกนัตลอด และมีบางส่วนติดต่อกบัเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้ม
นิวเคลียส และกอลจิแอพพาราตสัดว้ย จึงท าหนา้ท่ีเป็นทางติดต่อและล าเลียงสาร เอนโดพลาสมิก 
เรติคูลมั แบ่งได ้เป็น   2 ชนิด ไดแ้ก่ เอนโดพลาสมิกเรติคูลมัชนิดขรุขระ หรือ RER และเอนโด 
พลาสมิกเรติคูลมัชนิดเรียบ หรือ SER เอนโดพลาสมิกเรติคูลมัชนิดขรุขระมีไรโบโซมมาเกาะอยู่
เป็นจ านวนมาก โดยไรโบโซมท าหน้าท่ีในการสังเคราะห์โปรตีน ดงันั้น เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั
ชนิดขรุขระจึงเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ ส าหรับเอนโดพลาสมิกเรติคูลมัชนิด
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เรียบนั้นไม่มีไรโบโซมมาเกาะ เอนไซม์ในเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบมีหน้าท่ีเฉพาะ
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของเซลล ์

(6) กอลจิแอพพาราตัส กอลจิคอมเพล็กซ์ หรือ กอลจิบอดี มีรูปร่างเป็นลกัษณะเป็น 
ถุงแบนคลา้ยจาน เรียกวา่ ซิสเทอร์เน เรียงซ้อนกนัเป็นชั้นๆ ปลายทั้งสองดา้นโป่งออกเป็นถุงซ่ึงมี
ผนงัสองชั้น ภายในถุงมีของเหลวบรรจุอยู่ หน้าท่ีของกอลจิแอพพาราตสัท่ีส าคญั คือ การรับเอา
โปรตีนมาจาก RER แลว้เติมคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่เขา้ไปกลายเป็นไกลโคโปรตีนแลว้ส่งไป
ใช้นอกเซลล์, สร้างและสะสมสารประกอบต่างๆ เช่น แป้ง, ไขมนั, เอนไซม์ และฮอร์โมน แลว้
ส่งออกไปใชน้อกเซลล,์ สร้างอะโครโซมซ่ึงอยูท่ี่ส่วนหวัของสเปิร์มของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม, สร้าง
เมือกทั้งในพืชและสัตว ์และกอลจิแอพพาราตสัในเซลล์พืชท าหนา้ท่ีสร้างเซลลูโลสในช่วงปลาย
ของการแบ่งเซลลเ์ม่ือเซลลส์ร้างเซลลเ์พลท 

(7) ไรโบโซม เป็นออร์แกเนลลห์น่ึงภายในเซลลท่ี์มีลกัษณะกลม ขนาดเล็กมาก ไม่มี 

เยือ่หุม้ สร้างจากนิวคลีโอลสัในนิวเคลียส มีจ านวนมากภายในเซลล์ ไรโบโซมประกอบดว้ยหน่วย
ยอ่ย  2 หน่วย ท่ีมีขนาดไม่เท่ากนั แต่ละหน่วยยอ่ยประกอบดว้ยโปรตีนกบัไรโบโซมอลอาร์เอ็นเอ 

ไรโบโซมมีหน้าท่ีส าคญัในการสังเคราะห์โปรตีนทั้ งในเซลล์ของโปรคาริโอตและเซลล์ของ           
ยคูาริโอต 

(8) ไมโตคอนเดรีย เป็นออร์แกเนลล์ท่ีพบในยูคาริโอต มีรูปร่างกลมหรือรี มีเยื่อหุ้ม
สองชั้นในลกัษณะเช่นเดียวกบัเยื่อหุ้มเซลล์ โดยเยื่อหุ้มดา้นนอกของไมโตคอนเดรียท าหนา้ท่ีเป็น
เยื่อเลือกผา่น ส่วนเยื่อหุ้มชั้นในมีลกัษณะยื่นพบัเขา้ไปภายในเกิดเป็นโครงสร้างคลา้ยท่อท่ีเรียกว่า 
คริสเต ซ่ึงยื่นเข้าไปในของเหลวของไมโตคอนเดรีย  ท่ีเรียกว่า แมทริกซ์ ซ่ึงประกอบด้วย
สารประกอบหลายชนิด รวมทั้งมีเอนไซม์ท่ีใช้ในการหายใจแบบใช้ออกซิเจน เพื่อสร้างพลงังาน
จากการยอ่ยสลายกลูโคส ซ่ึงพลงังานท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูป ATP ดงันั้น ไมโตคอนเดรียจึงเปรียบเสมือน
เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าใหแ้ก่เซลล ์

(9) พลาสติด เป็นออร์แกเนลล์พบเฉพาะในเซลล์พืชและสาหร่าย มีเยื่อหุ้มสองชั้น     
มีดีเอ็นเออยู่ภายในจึงสามารถจ าลองตวัเองได้ ท าหน้าท่ีในการสร้างอาหารและสะสมอาหาร    
พลาสติดสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ คลอโรพลาสต์, โครโมพลาสต์ และลิวโคพลาสต ์
ส าหรับคลอโรพลาสตเ์ป็นพลาสติดท่ีมีรูปร่างกลมแบน มีเยื่อหุ้มสองชั้น เยื่อหุ้มชั้นในพบัไปมาอดั
เป็นชั้นๆ เรียกว่า กรานัม ท่ีมีลกัษณะคล้ายเหรียญเรียงซ้อนกนัเป็นตั้งๆ แต่ละเหรียญ เรียกว่า           
ไทลาคอยด์ และภายในไทลาคอยด์มีเม็ดสีคลอโรฟิลล์ ซ่ึงเป็นรงควตัถุสีเขียวบรรจุอยู่ และมี
เอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องกับการสังเคราะห์แสงแบบท่ีต้องใช้แสงบรรจุอยู่ ดังนั้น หน้าท่ีส าคญัของ     
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คลอโรพลาสต์ คือ การสังเคราะห์แสง คลอโรพลาสตส์ามารถจ าลองตวัเองข้ึนมาใหม่ได ้และผลิต
เอนไซมไ์วใ้ชใ้นคลอโรพลาสต์เองได ้ส าหรับโครโมพลาสต์ เป็นพลาสติดท่ีบรรจุเม็ดสีอ่ืนๆ เช่น 
แคโรทีนอยด์ มีสีส้ม และลิวโคพลาสต์ เป็นพลาสติดท่ีไม่มีเม็ดสี ท าหน้าท่ีสะสมอาหาร เช่น แป้ง 
เป็นตน้ 

(10) ไลโซโซม เป็นออร์แกเนลลท่ี์พบในเซลลส์ัตวแ์ละโปรติสตบ์างชนิด เป็นถุง
กลมท่ีมีเยื่อหุ้มชั้นเดียว ภายในถุงกลมบรรจุเอนไซม์ท่ีใช้ย่อยสลายสารต่างๆ เช่น โครงสร้างของ
เซลลท่ี์เสียหาย, สารโมเลกุลใหญ่ท่ีเซลลกิ์นเขา้ไป และสารแปลกปลอม เป็นตน้ 

(11) ไมโครทูบูล  พบในไซโตพลาสซึม หรือเป็นองค์ประกอบของซีเลีย ,       
แฟลกเจลลา และเซนทริโอล ไมโครทูบูลมีลกัษณะเป็นแท่งกลวง ประกอบดว้ยโปรตีนกอ้นกลม 
ช่ือว่า อลัฟาทูบูลิน และเบตา้ทูบูลิน เรียงกนัเป็นวงกลม 13 หน่วยย่อย แต่ละวงเช่ือมต่อกนัเป็น
ทรงกระบอกคล้ายท่อกลวง ไมโครทูบูลท าหน้าท่ีเป็นองค์ประกอบของเซนทริโอลและเส้นใย  
สปินเดิลท่ีท าหนา้ท่ีดึงโครโมโซมในระหว่างการแบ่งนิวเคลียส, เป็นองค์ประกอบของซีเลียและ
แฟลกเจลลาซ่ึงช่วยในการเคล่ือนท่ีของเซลล์ และเป็นโครงร่างของเซลล์จึงช่วยท าให้เซลล์คง
รูปร่าง 

(12) เซนทริโอล เป็นออร์แกเนลลท่ี์พบในเซลล์ของสัตวแ์ละโปรติสตบ์างชนิด  
แต่ไม่พบในเซลล์พืช มีลกัษณะเป็นท่อทรงกระบอก 2 อนั วางตั้งฉาก แต่ละอนัประกอบดว้ยท่อ  
ไมโครทูบูล 9 ชุด ชุดละ 3 ท่อ เรียงกนัเป็นรัศมี ตรงกลางกลวง ดงันั้น จึงเรียกการจดัเรียงตวัของ   
เซนทริโอลว่าเป็นแบบ 9+0 เซนทริโอลท าหน้าท่ีสร้างเส้นใยสปินเดิลท่ีควบคุมการเคล่ือนท่ีของ
โครโมโซมในขณะท่ีเซลล์แบ่งนิวเคลียส และท าหน้าท่ีเป็นฐานหรือเบซัลบอดีของขนเซลล์และ
แฟลกเจลลาท่ีท าหนา้ท่ีช่วยในการเคล่ือนท่ีของเซลล ์

(13) ขนเซลล์และแฟลกเจลลมั ขนเซลลห์รือซิเลียมีโครงสร้างท่ีมีลกัษณะคลา้ย 

ขนสั้ น ๆ มีขนาดเล็กมาก มีความยาว 1-10 ไมโครเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า                
1 ไมโครเมตร ยืน่ออกมาจากไซโตพลาซึมของเซลล์ ใชส้ าหรับโบกพดัในการเคล่ือนไหวของพวก
โปรติสต์บางชนิด ส่วนแฟลกเจลลมัเป็นรยางคภ์ายนอกเซลล์ของยูกลีนาและแบคทีเรียบางชนิด    
มีลกัษณะคลา้ยเส้นผม ความยาวประมาณ 10-20 ไมโครเมตร และเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ    
0.1-0.7 ไมโครเมตร โครงสร้างของขนเซลล์และแฟลกเจลลมัประกอบดว้ยท่อไมโครทูบูลท่ีมี    
การจดัเรียงตวัแบบ 9+2 โดยมีต้นก าเนิดจากเบซัลบอดีท่ีอยู่ใต้เยื่อหุ้มเซลล์ ท าหน้าท่ีช่วยใน        
การเคล่ือนท่ีของเซลล ์รวมทั้งช่วยในการโบกพดัฝุ่ นละอองหรือส่ิงแปลกปลอม 
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(14) แวคคิวโอล เป็นออร์แกเนลลท่ี์มีเยือ่หุม้ชั้นเดียว มีลกัษณะเป็นถุงกลมหรือ 

เป็นเหล่ียมข้ึนกบัชนิดของเซลล์ มีเยื่อหุ้มห่อหุ้ม ภายในมีสารต่างๆ บรรจุอยู่ โดยทัว่ไป จะพบใน
เซลล์พืชและสัตวช์ั้นต ่า มกัไม่ค่อยพบในสัตวช์ั้นสูง แวคคิวโอลท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั แบ่งออกได้
เป็น 3 ชนิด คือ เซนทรัลแวคคิวโอล หรือแซบแวคคิวโอล  ซ่ึงพบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้ น           
ท  าหน้าท่ีสะสมสารต่างๆ, คอนแทรกไทล์แวคคิวโอล ซ่ึงพบในโปรโตซัวน ้ าจืด ท าหนา้ท่ีควบคุม
ระดบัน ้าภายในเซลล์ให้สมดุล และฟู๊ ดแวคคิวโอล ซ่ึงพบในโปรโตซวับางชนิด, ในเซลล์เม็ดเลือด
ขาว และฟาโกไซทิกเซลล์อ่ืนๆ ฟู๊ ดแวคคิวโอลใช้บรรจุอาหารท่ีเซลล์กินเขา้ไป ก่อนท่ีจะถูกย่อย
ดว้ยเอนไซมจ์ากถุงไลโซโซม 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 

1. การศึกษาทางชีวเคมีมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองใดบา้ง 

2. สารชีวโมเลกุลของส่ิงมีชีวติหลกัๆ มีอะไรบา้ง 

3. จงยกตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์จากศาสตร์ทางชีวเคมีดา้นการแพทย,์ ดา้นการเกษตร, 

ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 

4. จงอธิบายวา่โปรคาริโอติกเซลล์แตกต่างจากยคูาริโอติกเซลลอ์ยา่งไร 

5. ส่ิงมีชีวติชนิดใดประกอบดว้ยเซลลช์นิดโปรคาริโอติก 

6. ส่ิงมีชีวติชนิดใดประกอบดว้ยเซลลช์นิดยคูาริโอติก 

7. จงอธิบายความแตกต่างระหวา่งเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์

8. ฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์เป็นโครงสร้างของออร์แกเนลลช์นิดใดของเซลล์ 
9. นิวเคลียสมีองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

10. เอนโดพลาสมิกเรติคูลมัชนิดขรุขระท าหนา้ท่ีสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลชนิดใดใหแ้ก่เซลล ์

11. องคป์ระกอบของเซลลช์นิดใดท่ีเปรียบเสมือนโรงงานผลิตพลงังานใหแ้ก่เซลล ์

12. เอนโดพลาสมิกเรติคูลมัชนิดเรียบมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 

13. กอลจิแอพพาราตสัมีลกัษณะอยา่งไร และมีหนา้ท่ีท่ีส าคญัอยา่งไรบา้ง 

14. จงอธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของไรโบโซม 

15. จงอธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของไมโตคอนเดรีย 

16. องคป์ระกอบของเซลลช์นิดใดบา้งท่ีมีดีเอน็เอบรรจุอยูภ่ายใน 

17. องคป์ระกอบของเซลลช์นิดใดมีเมด็สีบรรจุอยูภ่ายใน 

18. จงอธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของไลโซโซม 
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19. จงอธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซนทริโอล 

20. จงอธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของซิเลียและแฟลกเจลลมั 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

คาร์โบไฮเดรต 

(Carbohydrates) 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตได ้

2. อธิบายความแตกต่างของคาร์โบไฮเดรตชนิดโมโนแซคคาไรด์, โอลิโกแซคคาไรด์ 
และโพลิแซคคาไรดไ์ด ้

3. อธิบายความแตกต่างทางโครงสร้างระหวา่งน ้าตาลอลัโดสและน ้าตาลคีโตสได ้

4. ระบุแหล่งท่ีพบของคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆได ้

5. ระบุชนิดและอธิบายโครงสร้างของน ้าตาลโมโนแซคคาไรดท่ี์ส าคญัได ้

6. ระบุอนุพนัธ์และโครงสร้างของอนุพนัธ์ของโมโนแซคคาไรดท่ี์ส าคญัได ้

7. ระบุชนิดและอธิบายโครงสร้างของน ้าตาลไดแซคคาไรด์ท่ีส าคญัได ้

8. ระบุชนิดและอธิบายโครงสร้างของน ้าตาลไตรแซคคาไรด์ท่ีส าคญัได ้

9. อธิบายประเภทของโพลิแซคคาไรดไ์ด ้

10. ระบุชนิดและอธิบายโครงสร้างของโพลิแซคคาไรดท่ี์ส าคญัได ้

11. อธิบายหนา้ท่ีทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรตได ้
 

เนือ้หา 
1. แหล่งท่ีมาของคาร์โบไฮเดรต 

2. คุณสมบติัทัว่ไปของคาร์โบไฮเดรต 

3. ประเภทของคาร์โบไฮเดรต 

3.1 โมโนแซคคาไรด์ 
 3.1.1 การแบ่งชนิดของโมโนแซคคาไรด์ 

 3.1.2 โครงสร้างของโมโนแซคคาไรด์ 
3.1.3 โมโนแซคคาไรดท่ี์ส าคญั 
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3.1.4 อนุพนัธ์ของโมโนแซคคาไรดท่ี์ส าคญั 

3.2 โอลิโกแซคคาไรด์ 
 3.2.1 ไดแซคคาไรดท่ี์ส าคญั 

3.2.2 ไตรแซคคาไรดท่ี์ส าคญั 

3.3 โพลิแซคคาไรด์ 
3.3.1 โพลิแซคคาไรดป์ระเภทสะสม 

3.3.2 โพลิแซคคาไรดป์ระเภทโครงสร้าง 
 

สรุปท้ายบทเรียน 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายเน้ือหาเก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต 

2. บรรยายและอธิบายประกอบส่ือการสอน Power Point 

3. แสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็นส าคญั 

4. ตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 2 

2. Power Point อธิบายเน้ือหาวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ บทท่ี 2 

3. ใบงานค าถามทา้ยบทเรียนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 2 
 

การประเมนิผล 

1. ประเมินจากความสนใจและความตั้งใจเรียนของนกัศึกษา 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย, การตอบค าถาม  

 และการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 2 

คาร์โบไฮเดรต 

(Carbohydrates) 

 

คาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) เป็นสารชีวโมเลกุลท่ีส าคัญท่ีเป็นองค์ประกอบของ
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด โดยทัว่ไปแลว้โมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตประกอบดว้ยธาตุ 3 ธาตุ คือ คาร์บอน 
(C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ในอตัราส่วน 1  : 2 : 1 ซ่ึงสูตรโมเลกุลอย่างง่ายของ
คาร์โบไฮเดรต คือ (CH2O)n คาร์โบไฮเดรตมีหมู่อลัดีไฮด์ (–HC=O) หรือหมู่คีโตน (>C=O) และ
หมู่ไฮดรอกซิล (–OH) เป็นส่วนประกอบ คาร์โบไฮเดรตมีหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีหลากหลายในส่ิงมีชีวิต 
ไดแ้ก่ เป็นแหล่งสารอาหารให้พลงังาน พบในอาหารพวกแป้งและน ้ าตาล (รูปท่ี 2.1), เป็นสาร
ตัวกลางในขบวนการเมทาบอลิซึม , เป็นโครงสร้างต่างๆในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต เช่น เป็น
องค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นสารพนัธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) และอาร์เอ็นเอ 
(RNA) ของส่ิงมีชีวิต, เป็นโครงสร้างท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิต เพราะเป็นองค์ประกอบของผนงัเซลล์
ของแบคทีเรียและพืช, เป็นโครงสร้างของแข็งภายนอกของแมลง, เป็นองค์ประกอบของเน้ือเยื่อ
เก่ียวพนัของสัตว์ นอกจากน้ี คาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์  ซ่ึงท าหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารและการจดจ าโมเลกุลต่างๆ ระหวา่งเซลล ์และคาร์โบไฮเดรตยงัเก่ียวขอ้งกบั         
การควบคุมแรงดนัภายในเซลล์ของแบคทีเรีย (Freeman, 2005)  

ในบทท่ี 2 น้ี เราจะศึกษาคาร์โบไฮเดรต โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงแหล่งท่ีมา, คุณสมบติั, 

การแบ่งประเภท, โครงสร้างทางเคมี และหนา้ท่ีของคาร์โบไฮเดรตในส่ิงมีชีวติ 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1  คาร์โบไฮเดรตทีพ่บได้ทัว่ไป 

(ท่ีมา: http://www.leicestershirediabetes.org.uk/542.html) 
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2.1 แหล่งทีม่าของคาร์โบไฮเดรต  

2.1.1 คาร์โบไฮเดรตจากพชื 

คาร์โบไฮเดรตถูกสะสมไวใ้นส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ, หวั, ราก และล าตน้ และ 

เป็นองค์ประกอบในส่วนต่างๆ ของเซลล์พืช เช่น ผนังเซลล์พืช พืชมีคาร์โบไฮเดรตเป็น
องค์ประกอบอยู่ถึง 15% ของน ้ าหนักพืช (Daintith, 2003) การสังเคราะห์แสงของพืชจะได้
คาร์โบไฮเดรต ดงัแสดงในสมการขา้งล่างน้ี 

 

         พลงัานแสง 

 nCO2      +      nH2O                (CH2O)n      +      nO2  

       คาร์โบไฮเดรต 

 

คาร์โบไฮเดรตท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์แสงของพืชจะถูกเก็บไวใ้นรูปของแป้งหรือ
เซลลูโลสในพืช เม่ือสัตวห์รือส่ิงมีชีวิตอ่ืนกินพืชก็จะได้คาร์โบไฮเดรต ดงันั้น คาร์โบไฮเดรตท่ี
สังเคราะห์ข้ึนมาในพืช ในท่ีสุดก็จะกลายเป็นแหล่งของคาร์บอนหลกัในเน้ือเยือ่ของสัตว ์ 

 

2.1.2 คาร์โบไฮเดรตจากสัตว์ 

 ส าหรับในสัตวมี์คาร์โบไฮเดรตอยู่น้อยมาก โดยมีประมาณ 1% ของน ้ าหนักตวั 
คาร์โบไฮเดรตในร่างกายของสัตวม์กัจะอยู่รวมกบัสารชีวโมเกลุลอ่ืนๆ เช่น ถา้คาร์โบไฮเดรตรวม
กบัโปรตีน เรียกวา่ ไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ถา้คาร์โบไฮเดรตรวมกบัไขมนั เรียกว่า ไกลโค  
ลิปิด (glycolipid) เป็นตน้ แต่ส่วนใหญ่คาร์โบไฮเดรตจะอยูใ่นรูปของน ้ าตาลกลูโคสในเลือด และ
อยู่ในรูปของไกลโคเจนในตบัและกลา้มเน้ือ สัตวไ์ดรั้บคาร์โบไฮเดรตจากพืชโดยการกินอาหาร
หรือจากการเปล่ียนแปลงปฏิกิริยาจากสารอ่ืนๆ ในร่างกาย เช่น ไขมนั และโปรตีน เป็นตน้ 

 

2.2 คุณสมบัติทัว่ไปของคาร์โบไฮเดรต  
(1) จดัเป็นพวกโพลีไฮดรอกซี อาจเป็นอลัดีไฮด ์หรือคีโตน 

 (2) คาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยน ้าตาลและแป้ง 

      น ้าตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลเล็ก  มกัเรียกลงทา้ยช่ือดว้ย โอส (-ose)  เช่น 

  กลูโคส (C6H12O6) 
  ซูโครส  (C12H22O11)   
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  แลกโตส  (C12H22O11)  
  มอลโทส  (C12H22O11)   
      แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ เช่นเดียวกบัไกลโคเจนและเซลลูโลส 

 (3)  คาร์โบไฮเดรตในคนและสัตวส์ามารถสะสมในร่างกายในรูปของไกลโคเจน 

  ซ่ึงส่วนใหญ่เก็บไวท่ี้ตบัและกลา้มเน้ือ 

(4) แป้งสามารถเปล่ียนเป็นน ้าตาลไดโ้ดยใชเ้อนไซมท่ี์มีอยูใ่นน ้าลาย 

 

2.3 ประเภทของคาร์โบไฮเดรต 

คาร์โบไฮเดรต แบ่งตามจ านวนหน่วยของน ้าตาลได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

(1) โมโนแซคคาไรด ์ประกอบดว้ยน ้าตาล 1 หน่วย  
(2) โอลิโกแซคคาไรด ์โดยทัว่ไปประกอบดว้ยน ้าตาล 2-10 หน่วย  
(3) โพลิแซคคาไรด ์ประกอบดว้ยน ้าตาลตั้งแต่ 10 หน่วยข้ึนไป 

 

2.3.1 โมโนแซคคาไรด์ (Monosaccharides) 

โมโนแซคคาร์ไรด์ เ ป็นน ้ าตาลโมเลกุล เ ด่ียว และเป็นน ้ าตาลหน่วยเล็ก ท่ี สุดของ
คาร์โบไฮเดรต โมโนแซคคาร์ไรด์มีหมู่อลัดีไฮด์หรือหมู่คีโตน สามารถมีจ านวนคาร์บอนท่ีแตกต่างกนั 

สามารถผสมเป็นไดแซคคาไรด์หรือโพลิแซคคาไรด์ได้ และโมโนแซคคาร์ไรด์บางชนิดมีทั้งโครงสร้างท่ี
เป็นเส้นยาวหรือโครงสร้างเป็นวงแหวน 

2.3.1.1 การแบ่งชนิดของโมโนแซคคาไรด์  

โมโนแซคคาไรดมี์หลายชนิดซ่ึงอาจแบ่งได ้2 วธีิ คือ แบ่งตามหมู่ฟังกช์นั และแบ่ง
ตามจ านวนอะตอมคาร์บอนท่ีมีอยูใ่นโมเลกุล 

 (1) แบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน (Functional group) แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

(1.1) อลัโดส (Aldose) หมายถึง โมโนแซคคาไรดท่ี์มีหมู่ฟังกช์นัเป็นหมู่ 
อลัดีไฮด ์ (–HC=O) อยูใ่นโมเลกุล เช่น กลีเซอรัลดีไฮด ์ (glyceraldehyde), ไรโบส (ribose), กลูโคส 
(glucose) และกาแลคโตส (galactose) เป็นตน้  

(1.2) คีโตส (Ketose) หมายถึง โมโนแซคคาไรดท่ี์มีหมู่ฟังกช์นัเป็นหมู่ 
คีโตน (>C=O) อยูใ่นโมเลกุล เช่น ไดไฮดรอกซีอะซิโตน (dihydroxyacetone), ไรบูโลส (ribulose) และ 

ฟรุคโตส (fructose) เป็นตน้ 

ส าหรับหมู่ฟังกช์นัของน ้าตาลอลัโดสและน ้าตาลคีโตสแสดงในรูปท่ี 2.2 ดว้ย
สีแดง และตวัอยา่งน ้าตาลโมโนแซคคาร์ไรด์ท่ีแบ่งตามหมู่ฟังกช์นัแสดงในรูปท่ี 2.3 และรูปท่ี 2.4 
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รูปที ่2.2  หมู่ฟังก์ชันของน า้ตาลอลัโดส และคีโตส 

  

  
 

รูปที ่2.3  โครงสร้างของโมโนแซคคาไรด์ทีแ่บ่งตามจ านวนคาร์บอนอะตอมและหมู่ฟังก์ชัน 

 

(2) แบ่งตามจ านวนอะตอมคาร์บอนทีม่ีอยู่ในโมเลกุล (Number of 

carbon atoms) โมโนแซคคาไรดท่ี์พบโดยทัว่ไปมีจ านวนคาร์บอน 3-6 อะตอม ถา้โมโนแซค       
คาไรดมี์จ านวนคาร์บอน 3 อะตอม เรียกวา่ น ้าตาลไตรโอส (triose sugar) ถา้มีจ านวนคาร์บอน 4 
อะตอม เรียกวา่ น ้าตาลเตตโตรส (tetrose sugar) ถา้มีจ านวนคาร์บอน 5 อะตอม เรียกวา่ น ้าตาล   
เพนโตส (pentose sugar) และถา้มีจ านวนคาร์บอน 6 อะตอม เรียกวา่ น ้าตาลเฮกโซส (hexose 

sugar) (รูปท่ี 2.3 และ 2.4) 
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           (ก) 

 

 

           (ข) 
 

รูปที ่2.4  การจัดจ าแนกโมโนแซคคาไรด์ตามหมู่ฟังก์ชัน: (ก) อลัโดส และ (ข) คีโตส 

 และการจัดจ าแนกโมโนแซคคาไรด์ตามจ านวนอะตอมคาร์บอนในโมเลกุล 
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2.3.1.2 โครงสร้างของโมโนแซคคคาไรด์ 

โครงสร้างของโมโนแซคคาไรดมี์ 2 แบบ คือ แบบเส้นตรง (Fischer  

projection formula) และแบบวงแหวน (Haworth ring formula) แต่ในธรรมชาติจะพบโครงสร้าง
ของน ้าตาลโมโนแซคคาไรด์เป็นแบบวงแหวน 

(1) โครงสร้างของโมโนแซคคาไรด์แบบเส้นตรง (Fischer  

Projection formula) เอมิล ฟีชเชอร์ (Emil Fischer) ไดศึ้กษาโครงสร้างของโมโนแซคคาไรด์ชนิด       
กลีเซอรัลดีไฮด ์(glyceraldehyde) พบวา่อะตอมของคาร์บอนต าแหน่งท่ี 2 ของกลีเซอร์รัลดีไฮด์เป็น
คาร์บอนชนิดอสมมาตร (asymmetric carbon atom) ท่ีเรียกว่า ไครัลคาร์บอน (chiral carbon) 

หมายถึง อะตอมของคาร์บอนท่ีสร้างพนัธะทั้ง 4 พนัธะกบัหมู่อะตอมต่างๆท่ีเป็นคนละชนิดกนั  
(รูปท่ี 2.5) ดงันั้น จึงท าให้เกิดเป็นโครงสร้างสเตอริโอไอโซเมอร์ (stereoisomer) 2 แบบท่ีมีสูตร
โมเลกุลเหมือนกนั แต่มีสูตรโครงสร้างแตกต่างกนั โครงสร้างโมเลกุลจะมีลกัษณะเป็นภาพใน
กระจกเงาซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงบางคร้ังจึงเรียกวา่ optical isomers ดงันั้น โครงสร้างของโมเลกุลท่ีเป็นคู่
ไอโซเมอร์กันน้ีจึงวางซ้อนกันไม่สนิท และมีคุณสมบัติในการเบ่ียงเบนสารในระนาบแสง           
โพลาร์ไรส์ท่ีต่างกนั โครงสร้างแบบไอโซเมอร์ 2 แบบของกลีเซอรัลดีไฮด์ท่ีเกิดข้ึน คือโมเลกุลท่ีมี     
หมู่ไฮดรอกซิล (–OH) อยูท่างขวามือของคาร์บอนอะตอมชนิดอสมมาตร เรียกวา่ D-isomer  และ
โมเลกุลท่ีมีหมู่ –OH อยูท่างซา้ยมือของคาร์บอนอะตอมชนิดอสมมาตรเรียกวา่ L-isomer (รูปท่ี 2.6) 

ซ่ึง D มาจาก ค าว่า Dextrorotatory แปลว่า หมุนไปดา้นขวา และ L มาจากค าว่า Levorotatory 

แปลว่า หมุนไปด้านซ้าย เน่ืองจากคู่ไอโซเมอร์มีคุณสมบติัในการเบ่ียงเบนสารในระนาบแสง      
โพลาร์ไรส์ท่ีต่างกนันัน่เอง (Mathews and van Holder, 1990) 

 

 
 

รูปที ่2.5  คาร์บอนอะตอมชนิดอสมมาตร (* ต าแหน่งที่ 2) ของกลเีซอรัลดีไฮด์ 
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 รูปที ่2.6  สเตอริโอไอโซเมอร์ชนิด D- และ L- ของกลเีซอรัลดีไฮด์ 

 

 ส าหรับน ้ าตาลโมโนแซคคาไรด์ท่ีมีโมเลกุลใหญ่กว่ากลีเซอรัล   
ดีไฮด์ เช่น กลูโคส และฟรุคโตส เป็นต้น จะมีอะตอมของคาร์บอนชนิดอสมมาตรหรือไครัล
คาร์บอนหลายต าแหน่งภายในโมเลกุลของน ้ าตาลเดียวกนั ดงันั้น การท่ีจะจดัเป็น D-isomer หรือ   
L-isomer จะเลือกใชห้มู่ –OH ของคาร์บอนชนิดอสมมาตรท่ีอยูห่่างจากหมู่อลัดีไฮด์หรือหมู่คีโตน
มากท่ีสุด ถา้มีหมู่ –OH ของคาร์บอนอะตอมนั้นอยูท่างขวามือก็จดัเป็น D-isomer แต่ถา้มีหมู่ –OH 
ของคาร์บอนอะตอมนั้นอยู่ทางซ้ายมือก็จัดเป็น L-isomer (รูปท่ี 2.7) อย่างไรก็ตาม น ้ าตาล            
โมโนแซคคาไรดท่ี์พบในคนและสัตวจ์ะอยูใ่นรูป D-isomer เป็นส่วนมาก 

 

  
 

รูปที ่2.7  สเตอริโอไอโซเมอร์ชนิด D- และ L- ของน า้ตาลกลูโคส และน า้ตาลฟรุคโตส 

 

  (2) โครงสร้างของโมโนแซคคาไรด์แบบวงแหวน (Haworth ring  

formula) โครงสร้างแบบวงแหวนของโมโนแซคคาไรด์มี 2 แบบ คือ โมเลกุลของน ้ าตาลท่ีเป็น     
วงแหวนแบบหกเหล่ียม เรียกวา่ ไพราโนส (pyranose) หรือโมเลกุลของน ้ าตาลท่ีเป็นวงแหวนแบบ
หา้เหล่ียม เรียกวา่ ฟูราโนส (furanose) ซ่ึงจะเป็นวงแหวนแบบใดก็ข้ึนอยูก่บัชนิดของน ้ าตาลโมโน
แซคคาไรด ์เช่น โครงสร้างแบบวงแหวนของน ้าตาล D-glucose เป็นแบบไพราโนส ส่วนโครงสร้าง
แบบวงแหวนของน ้าตาล D-fructose เป็นแบบฟูราโนส  
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 การเกิดโครงสร้างวงแหวนของน ้าตาลเหล่าน้ีเกิดจากปฏิกิริยาการ
เกิดวงแหวน (cyclic reaction) ระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลกับหมู่อลัดีไฮด์หรือหมู่คีโตนภายใน
โครงสร้างน ้ าตาลเดียวกนัท่ีเป็นเส้นตรง เกิดเป็นโครงสร้างใหม่ท่ีเป็นวงแหวนท่ีเรียกว่า cyclic 

hemiacetals เช่น น ้ าตาลชนิดอลัโดส ไดแ้ก่ น ้ าตาลกลูโคส สามารถเกิดปฏิกิริยาการเกิดวงแหวน
ระหวา่งหมู่อลัดีไฮด์ซ่ึงมีคาร์บอนเป็นต าแหน่งท่ี 1 กบัหมู่ไฮดรอกซิลท่ีเกาะอยู่กบัไครัลคาร์บอน
ต าแหน่งท่ี 5 ท าให้เกิดเป็นวงแหวนหกเหล่ียมไพราโนส และน ้ าตาลกลูโคสชนิดวงแหวน           
หกเหล่ียมน้ีมีช่ือเรียกวา่ กลูโคไพราโนส (glucopyranose) (รูปท่ี 2.8 ) ส าหรับน ้ าตาลชนิดคีโตส 
เช่น น ้ าตาลฟรุคโตส สามารถเกิดปฏิกิริยาการเกิดวงแหวนระหว่างหมู่คีโตนซ่ึงมีคาร์บอนเป็น
ต าแหน่งท่ี 2 กบัหมู่ไฮดรอกซิลท่ีเกาะอยู่กบัไครัลคาร์บอนต าแหน่งท่ี 5 ท าให้เกิดเป็นวงแหวน    
ห้าเหล่ียมฟูราโนส และน ้ าตาลฟรุคโตสชนิดวงแหวนห้าเหล่ียมน้ีมีช่ือเรียกว่า ฟรุคโตฟูราโนส 
(fructofuranose) และน ้ าตาลฟรุคโตสน้ียงัสามารถเกิดวงแหวนชนิดหกเหล่ียมท่ีเรียกว่า ฟรุคโต   
ไพราโนส (fructopyranose) ไดด้ว้ย (รูปท่ี 2.9)  

 การเกิดปฏิกิริยาการเกิดวงแหวนของน ้ าตาลแต่ละตวัสามารถเกิด
เป็นวงแหวนได ้2 ชนิด คือ วงแหวนชนิดแอลฟา (α) และวงแหวนชนิดเบตา้ (β) เน่ืองจากคาร์บอน
ต าแหน่งท่ี 1 ของวงแหวนน ้ าตาลชนิดหกเหล่ียม หรือคาร์บอนต าแหน่งท่ี 2 ของน ้ าตาลชนิด        
ห้าเหล่ียมเป็นคาร์บอนชนิดอสมมาตร ท่ีเรียกวา่ อะโนเมอริกคาร์บอน (anomeric carbon) ถา้หมู่     
–OH ของอะโนเมอริกคาร์บอนช้ีลงดา้นล่างใตร้ะนาบของโมเลกุล จะเป็นวงแหวนชนิดแอลฟา     
แต่ถา้หมู่ –OH ของอะโนเมอริกคาร์บอนช้ีข้ึนขา้งบนเหนือระนาบของโมเลกุลจะเป็นวงแหวนชนิด
เบตา้ (รูปท่ี 2.8 และ 2.9) 

 

รูปที ่2.8  โครงสร้างแบบเส้นตรงและแบบวงแหวนชนิดหกเหลีย่มของน า้ตาลกลูโคส 
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รูปที ่2.9  โครงสร้างแบบเส้นตรงและแบบวงแหวนของน า้ตาลฟรุคโตส 

  

2.3.1.3 โมโนแซคคาไรด์ทีส่ าคญั 

  โมโนแซคคาไรด์ หรือน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีส าคญัได้แก่ กลูโคส,     
ฟรุคโตส, แมนโนส, กาแลคโตส และไรโบส (รูปท่ี 2.10) 

 

 
 

รูปที ่2.10  โครงสร้างโมเลกุลของโมโนแซคคาไรด์ทีส่ าคัญ 

 

(1) กลูโคส (Glucose) มีสูตรโมเลกุล คือ C6H12O6 ซ่ึงเป็นน ้ าตาล    
โมโนแซคคาไรดป์ระเภทอลัโดเฮกโซส (aldohexose) โครงสร้างโมเลกุลตามธรรมชาติของกลูโคส
จะอยูใ่นรูปของ D-glucose ซ่ึงบางคร้ังเรียกวา่ เดกซ์โตรส (dextrose) หรือน ้ าตาลองุ่น (grape sugar) 
กลูโคสเป็นแหล่งพลงังานแก่เซลล์ของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ตั้งแต่แบคทีเรียจนถึงมนุษย ์และเป็นสาร
ตวักลางในขบวนการเมทาบอลิซึม (metabolic intermediate) กลูโคสในพืชเป็นสารผลผลิตท่ีเกิด

D-Fructose 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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จากการสังเคราะห์แสง ดงันั้น จึงพบกลูโคสในพืช ผกั ผลไมห้ลากหลายชนิด และกลูโคสในพืชได้
จากการแยกสลายแป้งให้เป็นน ้ าตาลกลูโคส กลูโคสในสัตวแ์ละเช้ือราได้มาจากการแยกสลาย   
ไกลโคเจนโดยกระบวนการไกลโคจีโนไลซิส (glycogenolysis) นอกจากน้ี ในสัตวก์ลูโคสถูก
สังเคราะห์ในตบัและไตจากสารตวักลางอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต เช่น ไพรูเวต (pyruvate) และ
กลีเซอรอล (glycerol) โดยกระบวนการกลูโคนีโอเจนีซิส (gluconeogenesis) 

  กลูโคสเป็นโมโนแซคคาไรด์ท่ีส าคญัมากในทางโภชนาการ เพราะ
กลูโคสท าหน้าท่ีให้พลงังานแก่ร่างกายของคนและสัตว,์ กลูโคสเป็นน ้ าตาลในเลือด, เป็นแหล่ง
พลังงานของเซลล์และเน้ือเยื่อทัว่ร่างกาย และกลูโคสเป็นน ้ าตาลท่ีผูป่้วยได้รับทางเส้นเลือด 
นอกจากน้ี กลูโคสเป็นส่วนประกอบของน ้ าตาลไดแซคคาไรด์หลายชนิด เช่น น ้ าตาลแลคโตส 
(lactose) ในน ้ านมซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของกลูโคสและกาแลคโตส และซูโครส (sucrose) หรือ
น ้าตาลทรายซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของกลูโคสและฟรุคโตส นอกจากน้ี กลูโคสยงัเป็นส่วนประกอบ
ของโพลิแซคคาร์ไรด์หลายชนิด เช่น แป้ง (starch), ไกลโคเจน (glycogen), ไคติน (chitin) และ
เซลลูโลส (cellulose) เป็นตน้ 

(2) ฟรุคโตส (Fructose) มีสูตรโมเลกุล คือ C6H12O6 ซ่ึงเป็นน ้ าตาลโมโน
แซคคาไรด ์ประเภทคีโตเฮกโซส (ketohexose) เรียกอีกช่ือวา่ เลวโูลส (levulose) พบมากในผลไมท่ี้
มีรสหวานทุกชนิด เช่น แอปเป้ิล , องุ่น และล าไย เป็นต้น บางคร้ังจึงเรียกว่า น ้ าตาลผลไม ้         
(fruit sugar) และพบในน ้าผึ้ง ฟรุคโตสมีรสหวานท่ีมีความหวานมากกวา่กลูโคสประมาณ 2 เท่า ใน
ธรรมชาติฟรุคโตสมกัจะรวมกบักลูโคสเป็นซูโครส หรือท่ีเรียกว่า น ้ าตาลทราย ฟรุคโตสมีความ
หวานมากกว่าซูโครส 1.4 เท่า ในทางการค้าฟรุคโตสผลิตได้จากอ้อย, ชูการ์บีท และข้าวโพด     

เป็นตน้ 

(3) แมนโนส (Mannose) มีสูตรโมเลกุล คือ C6H12O6 ซ่ึงเป็นน ้ าตาลโมโน
แซคคาไรดป์ระเภทอลัโดเฮกโซส (รูปท่ี 2.11) ไดจ้ากการสลายสารแมนแนน (mannan) และยางไม้
จากพืช เป็นส่วนประกอบของไกลโคโปรตีน น ้ าตาลแมนโนสมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง 
เช่น ส่งเสริมการเจริญของจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในล าไส้, มีคุณสมบติัตา้นการอกัเสบ จึงใชใ้นการ
รักษาโรคติดเช้ือในกระเพาะอาหารและล าไส้, ป้องกันโรคไขข้ออักเสบ และท่ีส าคัญน ้ าตาล      
แมนโนสใชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะได ้

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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 รูปที ่2.11 ไอโซเมอร์ของแมนโนส และเปอร์เซ็นต์ไอโซเมอร์ของแมนโนสในธรรมชาติ 
 

(4) กาแลคโตส (Galactose) มีสูตรโมเลกุล คือ C6H12O6 ซ่ึงมีช่ือเรียก 

อีกอยา่งวา่ น ้าตาลสมอง (brain sugar) เป็นน ้าตาลโมโนแซคคาไรดป์ระเภทอลัโดเฮกโซส ซ่ึงมี
โครงสร้างเป็นเส้นตรง (D- และ L-galactose) และโครงสร้างเป็นรูปวงแหวนทั้งแบบวงแหวน    
หกเหล่ียม ไดแ้ก่ α- และ β-D-galactopyranose และแบบวงแหวนหา้เหล่ียม ไดแ้ก่ α- และ β-D-

galactofuranose (รูปท่ี 2.12) ถูกจดัเป็นสารใหค้วามหวานและใหพ้ลงังาน แต่กาแลคโตสมีความ
หวานนอ้ยกวา่กลูโคส และไม่ค่อยละลายน ้า 

  กาแลคโตสเป็นน ้ าตาลท่ีพบในนมและผลิตภัณฑ์จากนม (dairy 

products) ในชูการ์บีท (sugar beet), กมั (gum) และน ้ าเมือกจากตน้ไม ้(mucilage) และพบใน
ร่างกายโดยถูกสังเคราะห์ข้ึนในรูปของไกลโคลิพิด และไกลโคโปรตีนในเน้ือเยื้อหลายชนิด เช่น 
เน้ือเยือ่ประสาท เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัพบกาแลคโตสอยูใ่นรูปของกาแลคโตซามีนในสารหมู่เลือด 
(blood group substance) 

  กาแลคโตสเช่ือมต่อโมเลกุลของกลูโคสท าให้ไดน้ ้ าตาลไดแซคคาไรด ์
ท่ีมีช่ือว่า แลคโตส การแยกสลายแลคโตสถูกเร่งปฏิกิริยาการสลายโดยเอนไซม์เบตา้-กาแลคโต     
ซิเดส (β-galactosidase) และเอนไซมแ์ลคเตส (lactase) ในร่างกาย ซ่ึงจะไดก้ลูโคสและกาแลคโตส 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta-galactosidase
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
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 กลูโคสถูกเปล่ียนเป็นกาแลคโตสโดยกระบวนการเฮกโซนีโอเจนีซิส 
(hexoneogenesis) ในร่างกายมนุษย ์ ซ่ึงท าให้ต่อมน ้ านม (mammary glands) หลัง่แลคโตส แต่
อยา่งไรก็ตาม แลคโตสส่วนใหญ่ในน ้ านมแม่ถูกสังเคราะห์จากกาแลคโตสท่ีไดม้าจากเลือดของแม่ 
และมีเพียงประมาณ 35% ของแลคโตสเท่านั้นท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่ 
 

 
 

รูปที ่2.12  โครงสร้างแบบเส้นตรงและแบบวงแหวนของน า้ตาลกาแลคโตส 

 

(5) ไรโบส (Ribose) มีสูตรโมเลกุล คือ C5H10O5 ซ่ึงเป็นน ้ าตาลโมโน    
แซคคาไรด์ประเภทอลัโดเพนโตส (aldopentose) พบไรโบสเป็นส่วนประกอบของกรดไรโบ
นิวคลีอิก (ribonucleic acid; RNA) ท่ีท  าหนา้ท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม และเป็นส่วนประกอบของ  
นิวคลีโอไทด์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นโคเอนไซม์ซ่ึงช่วยในการท างานของเอนไซม์ต่างๆ ในธรรมชาติพบ     

D-ribose (รูปท่ี 2.13) แต่ไม่พบ L-ribose 

 
 

รูปที ่2.13  โครงสร้างแบบเส้นตรงและแบบวงแหวนของน า้ตาลไรโบส 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen


 

49 

บทท่ี 2: คาร์โบไฮเดรต 

 

2.3.1.4 อนุพนัธ์ของโมโนแซคคาไรด์ทีส่ าคญั 

  อนุพนัธ์ของโมโนแซคคาไรด ์ คือ โมโนแซคคาไรดท่ี์ถูกเปล่ียนแปลง
โครงสร้างโดยการเติมหมู่อ่ืนๆ หรือสารเคมีบางอยา่งลงไปในโครงสร้างโมเลกุล อนุพนัธ์ของ     
โมโนแซคคาไรดท่ี์ส าคญัไดแ้ก่ น ้าตาลฟอสเฟส, น ้าตาลอะมิโน, น ้าตาลดีออกซี, น ้าตาลอลักอฮอล์ 
และกรดน ้าตาล  

(1) น ้าตาลฟอสเฟต (Sugar phosphate) อนุพนัธ์ของน ้ าตาลโมโน
แซคคาไรด์ชนิดน้ี ไดแ้ก่ fructose 1,6 bisphosphate เป็นสารตวักลางในปฏิกิริยาการสร้างพลงังาน
ของเซลล ์(รูปท่ี 2.14) 

 

 
 

รูปที ่2.14  โครงสร้างของน า้ตาลฟอสเฟต 

 

(2) น า้ตาลอะมิโน (Amino sugar) อนุพนัธ์ของโมโนแซคคาไรด ์

ชนิดน้ี ได้แก่ กลูโคซามีน (glucosamine) และกาแลคโตซามีน (galactosamine) ซ่ึงเกิดจาก      
หมู่อะมิโน (amino group; –NH2) แทนท่ีหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group; –OH) ในโมเลกุลของ
น ้าตาลกลูโคสและน ้าตาลแลคโตสรูปวงแหวน ตามล าดบั (รูปท่ี 2.15) อนุพนัธ์ของกลูโคซามีนเป็น
องคป์ระกอบของไคตินซ่ึงเป็นโพลิแซคคาไรดท่ี์เป็นโครงสร้างเปลือกแขง็ภายนอกของแมลงและปู 
รวมถึงผนงัเซลล์ของรา ส่วนกาแลคโตซามีนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของกระดูกอ่อน (cartilage) 

และเน้ือเยือ่เก่ียวพนั (connective tissues) อ่ืนๆ ในสัตว ์
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รูปที ่2.15  โครงสร้างของน า้ตาลอะมิโน 

 

(3) น า้ตาลดีออกซี (Sugar deoxy) อนุพนัธ์ของโมโนแซคคาไรดชนิดน้ี 

ไดแ้ก่ น ้ าตาลดีออกซีไรโบส (deoxyribose) ซ่ึงเกิดจากการแทนท่ีหมู่ไฮดรอกซิลดว้ยไฮโดรเจน
อะตอมของน ้ าตาลไรโบส (รูปท่ี 2.16) ซ่ึงดีออกซีไรโบสเป็นน ้ าตาลท่ีพบในกรดนิวคลีอิกชนิด 
DNA ท่ีท  าหนา้ท่ีเป็นสารพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติ 

 

 
 

รูปที ่2.16  โครงสร้างของน า้ตาลไรโบส และน า้ตาลดีออกซีไรโบส 

 

(4) น ้าตาลอัลกอฮอล์ (Sugar alcohol) เป็นอนุพนัธ์ของโมโนแซคคาไรด์ท่ี
เกิดจากหมู่อลัดีไฮด์ (–CHO) ถูกรีดิวซ์เป็น –CH2–OH ท าให้สารน้ีมีคุณสมบติัเหมือนอลักอฮอล ์
เช่น ซอร์บิทอล (sorbitol) และไซลิทอล (xylitol) (รูปท่ี 2.17) สารพวกน้ีใชเ้ป็นสารให้ความหวานท่ี
มีแคลลอร่ีต ่าในอาหารส าหรับคนท่ีเป็นโรคเบาหวานหรือผูท่ี้ตอ้งการลดน ้ าหนกั พบใส่ในอาหาร
หวานชนิดต่างๆ เช่น ไอศครีม, คุก้ก้ี, เคร่ืองด่ืม และหมากฝร่ัง เป็นตน้ โดยมกัจะติดฉลากอาหารท่ีมี
น ้ าตาลพวกน้ีแทนน ้ าตาลกลูโคสวา่ sugar-free หรือ no sugar added คือ ไม่มีน ้ าตาล หรือไม่มีการ
เติมน ้าตาล 
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รูปที ่2.17  โครงสร้างของน า้ตาลกลูโคสกบัซอร์บิทอล และน า้ตาลไซโลสกบัไซลทิอล  
 

(5) กรดน า้ตาล (Sugar acid) เป็นอนุพนัธ์ของโมโนแซคคาไรดท่ี์เกิดจาก 

หมู่อลัดีไฮด์ (aldehye group; –CHO) ของโมโนแซคคาไรด์ถูกออกซิไดส์ให้เป็นหมู่คาร์บอกซิลิก 
(carboxylic group; –COOH) จะเกิดอนุพนัธ์ของกรดน ้ าตาล เช่น กรดกลูโคนิก (gluconic acid)  
เป็นตน้ (รูปท่ี 2.18) 

 

 
 

รูปที ่2.18  โครงสร้างของน า้ตาลกลูโคสกบักรดกลูโคนิก 

 

 2.3.2 โอลโิกแซคคาไรด์ (Oligosaccharides) 

 โอลิโกแซคคาไรด์เป็นน ้ าตาลท่ีประกอบดว้ยโมเลกุลของโมโนแซคคาไรด์ตั้งแต่ 
2-10 โมเลกุล เช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะเคมีท่ีช่ือวา่ พนัธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) ตวัอยา่งของ
การเกิดพนัธะไกลโคซิดิก เช่น การเกิดปฏิกิริยารวมตวั (condensation reaction) ระหว่างหมู่       
ไฮดรอกซิลของคาร์บอนอะตอมต าแหน่งท่ี 1 ของโมโนแซคคาไรด์หน่ึงกบัหมู่ไฮโดรเจนของ
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คาร์บอนอะตอมต าแหน่งท่ี 4 ของโมโนแซคคาร์ไรด์ตวัถดัไป ซ่ึงจะเกิดการสูญเสียน ้ าออกไป 1 
โมเลกุล (รูปท่ี 2.19) 

 

 
 

 รูปที ่2.19  การเกดิพนัธะไกลโคซิดิกจากโมโนแซคคาไรด์ 2 โมเลกุลมาเช่ือมต่อกนั 

 

 ถา้โอลิโกแซคคาไรด์เกิดจากโมโนแซคคาไรด์ 2 หน่วย เรียกว่า ไดแซคคาไรด ์
(disaccharide) ซ่ึงโมโนแซคคาไรด์จะต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโคซิดิก 1 พนัธะ ถา้โอลิโกแซคคาไรด์
เกิดจากโมโนแซคคาไรด์ 3 หน่วย เรียกวา่ ไตรแซคคาไรด์ (trisaccharide) ซ่ึงโมโนแซคคาไรด์จะ
ต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโคซิดิกจ านวน 2 พนัธะ เป็นตน้  

 

2.3.2.1 ไดแซคคาไรด์ทีส่ าคญั 

  ไดแซคคาไรด ์หรือน ้าตาลโมเลกุลคู่ท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

(1) มอลโตส (Maltose) มีสูตรโมเลกุล คือ C12H22O11 เป็น
น ้ าตาลชนิดไดแซคคาไรด์ท่ีพบในเมล็ดขา้วมอลต์ และบาเล่ย ์ มอลโตสประกอบดว้ยกลูโคส 2 
โมเลกุล เช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะ ไกลโคซิดิกแบบ α-1, 4 (รูปท่ี 2.20) มอลโตสถูกยอ่ยสลายให้เป็น
กลูโคสดว้ยเอนไซมม์อลเตส (maltase) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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รูปที ่2.20  โครงสร้างของน า้ตาลมอลโตส 

 

(2) ซูโครส (Sucrose) มีสูตรโมเลกุล คือ C12H22O11 เป็นน ้ าตาล       
ไดแซคคาไรด์ท่ีเรียกช่ืออีกอย่างว่า น ้ าตาลทราย ประกอบดว้ยโมเลกุลของกลูโคสและฟรุคโตส 
อยา่งละหน่ึงหน่วยมาเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโคซิดิกแบบ α-1, 2 (รูปท่ี 2.21) ในประเทศไทย
และประเทศในแถบเมืองร้อนสามารถผลิตซูโครสในระดบัอุตสาหกรรมไดจ้ากออ้ย ส่วนประเทศ
ในแถบเมืองหนาวจะใชห้วับีทเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้าตาลทราย 

 

 
 

 รูปที ่2.21  โครงสร้างของน า้ตาลซูโครส 

 

Maltose 

Sucrose 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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(3) แลคโตส (Lactose) มีสูตรโมเลกุล คือ C12H22O11 เป็นน ้าตาล 

ไดแซคคาไรดท่ี์พบในน ้านม ดงันั้น แลกโตสจึงมีอีกช่ือวา่ น ้าตาลนม (milk sugar) ซ่ึงผลิตจาก  
ต่อมน ้านมของสัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ยนมในระหวา่งตั้งครรภ ์แลคโตสประกอบดว้ยโมเลกุลของกลูโคส
และกาแลคโตสอยา่งละหน่ึงหน่วยมาเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโคซิดิกแบบ β-1, 4 (รูปท่ี 2.22) 
แลคโตสถูกยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมแ์ลคเตส (lactase) ซ่ึงอยูท่ี่ผนงัล าไส้เล็ก ช่วยในการยอ่ยน ้านม 
 

 

 รูปที ่2.22  โครงสร้างของน า้ตาลแลคโตส 

 

2.3.2.2 ไตรแซคคาไรด์ทีส่ าคญั 

(1) ราฟิโนส (Raffinose) เป็นโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีมีน ้ าตาล          
3 โมเลกุล พบได้ในถัว่เมล็ดแห้ง เช่น ถัว่ลิสง และพบในผกัต่างๆ เช่น ผกักะหล ่า, บรอคโคลี, 
ถัว่งอก และหน่อไมฝ้ร่ัง เป็นตน้ ราฟิโนสเป็นไตรแซคคาไรด์ท่ีประกอบดว้ยกาแลคโตส, กลูโคส 
และฟรุคโตส อยา่งละ 1 โมเลกุล ต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโคซิดิกแบบ α-1, 6 และ α-1, 2 ตามล าดบั 
(รูปท่ี 2.23) 

 

 รูปที ่2.23  โครงสร้างของน า้ตาลราฟิโนส 

Raffinose 

Lactose 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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(2) มอลโตไตรโอส (Maltotriose) เป็นไตรแซคคาไรด์ ท่ี
ประกอบดว้ยกลูโคสจ านวน 3 โมเลกุล ท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโคซิดิกแบบ α-1, 4 (รูปท่ี 2.24) 
น ้ าตาลมอลโตไตรโอสมักได้มาจากการย่อยแป้งอะไมโลส (amylose) ของเอนไซม์แอลฟา           
อะไมเลส (α-amylase) ในน ้าลาย 

 

 รูปที ่2.24  โครงสร้างของน า้ตาลมอลโตไตรโอส 

 

  นอกจากน้ี สายโอลิโกแซคคาไรด์อ่ืนๆ เรียกอีกช่ือว่า ไกล
แคน (glycan) มกัอยูร่วมกบัโปรตีน เรียกวา่ ไกลโคโปรตีน (glycoprotein) และรวมกบัลิพิด เรียกวา่   
ไกลโคลิพิด (glycolipid) พบท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆ โดยโอลิโกแซคคาไรด์ซ่ึงอยูร่วมกบัโปรตีนและ
ลิพิดจะอยูท่ี่ผวิดา้นนอกเซลล์ของเยื่อหุ้มเซลล์ (รูปท่ี 2.25) ไกลแคนท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ดงักล่าวมีหนา้ท่ี
ทางชีววิทยาท่ีส าคญั 2 ประการ คือ (1) ช่วยควบคุมการผา่นของสารต่างๆเขา้สู่เยื่อหุ้มเซลล์ เช่น  
การผา่นเขา้สู่ไข่ของเสปิร์มเพียงหน่ึงตวัขณะเกิดการปฏิสนธิ ถูกควบคุมโดยไกลแคนท่ีอยูผ่ิวนอก
ของไข่ และ (2) ช่วยในการส่ือสารระหวา่งเซลล ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.25  เยือ่หุ้มเซลล์แสดงไกลโคโปรตีนทีม่ีสายโอลิโกแซคคาไรด์อยู่รวมกบัโปรตีน 

(ท่ีมา:  Freeman, 2005: 97) 
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2.3.3 โพลแิซคคาไรด์ (Polysaccharides) 

โพลิแซคคาไรด ์ เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีเกิดจากโมโนแซคคาไรดห์ลายๆ หน่วยมา
เช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโคซิดิก โพลิแซคคาไรดมี์ขนาดใหญ่กวา่โอลิโกแซคคาไรด์, มีน ้าหนกั
โมเลกุลสูง, ไม่มีรสหวาน และไม่ละลายน ้า เราสามารถแบ่งโพลิแซคคาไรดต์ามสูตรโครงสร้างของ
โมเลกุลไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโฮโมโพลิแซคคาไรด ์(homopolysaccharide) และเฮทเทอโร
โพลิแซคคาไรด ์ (heteropolysaccharide) โฮโมโพลิแซคคาไรดแ์ต่ละชนิดมีน ้าตาลโมโนแซคคาไรด์
เพียงชนิดเดียวเป็นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ แป้ง, ไกลโคเจน, เดกซ์แทรน, เซลลูโลส และไคติน      

ส่วนเฮทเทอโรโพลิแซคคาไรดมี์องคป์ระกอบเป็นโมโนแซคคาไรดต์ั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น         
เปปติโดไกลแคน และไกลโคโปรตีน แต่ถา้แบ่งโพลิแซคคาไรดต์ามหนา้ท่ีก็สามารถได ้ 2 ประเภท 
เช่นกนั คือ โพลิแซคคาไรด์ประเภทสะสม (storage polysaccharide) และโพลิแซคคาไรดป์ระเภท
โครงสร้าง (structural polysaccharide) ของส่ิงมีชีวติ 

 

2.3.3.1 โพลแิซคคาไรด์ประเภทสะสม (Storage  polysaccharide) 

(1) แป้ง (Starch) เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลิแซคคาไรด์
ประเภทโฮโมโพลิแซคคาไรด์ ซ่ึงไดจ้ากการสังเคราะห์แสงของพืช เป็นแหล่งอาหารส ารองสะสม
ของพืชและเป็นอาหารท่ีให้พลังงานแก่ทั้งพืช, คน และสัตว์ แป้งพบมากในธัญพืช เช่น ข้าว, 
ขา้วโพด และถั่ว และพบมากในพืชหัว เช่น เผือก และมนั และพบในผกัหลากหลายชนิด แป้ง
สามารถแบ่งตามสูตรโครงสร้างได้ 2 ชนิด คือ อะไมโลส (amylose) และ อะไมโลเพคติน 
(amylopectin) ซ่ึงโดยทัว่ไปแป้งจะประกอบดว้ยอะไมโลสประมาณ 20-30% และอะไมโลเพคติน
ประมาณ 70-80% ของแป้ง อะไมโลสเป็นโครงสร้างเส้นตรงของสายโพลิเมอร์ของกลูโคสท่ีต่อกนั 

ดว้ยพนัธะไกลโคซิดิกแบบ α-1, 4 (รูปท่ี 2.26) ประกอบดว้ยกลูโคส 300-3,000 หน่วย หรือหลาย
พนัหน่วยกลูโคส โดยโมเลกุลของอะไมโลสในสารละลายจะบิดเป็นเกลียว (helix)  

 

 

 รูปที ่2.26  โครงสร้างของแป้งชนิดอะไมโลส 
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ส่วนอะไมโลเพคตินเป็นโครงสร้างท่ีจดัเรียงเป็นเส้นตรงและสายแขนงประกอบดว้ยสายโพลิเมอร์
สายตรงของกลูโคสท่ีต่อกันด้วยพนัธะไกลโคซิดิกแบบ α-1,4 และมีส่วนท่ีแตกแขนงเป็น
ก่ิงก้านสาขาออกไปมาก ซ่ึงจุดท่ีแตกเป็นแขนงนั้ นเช่ือมด้วยพันธะไกลโคซิดิกแบบ α-1,6          
(รูปท่ี 2.27) มีการแตกแขนงทุกๆ 24-30 หน่วยของกลูโคส อะไมโลเพคตินประกอบดว้ยกลูโคส 
2,000-200,000 หน่วย  
 

 
 

 รูปที ่2.27  โครงสร้างของแป้งชนิดอะไมโลเพคติน 

 

(2) ไกลโคเจน (Glycogen) เป็นโพลิแซคคาไรดป์ระเภทโฮโมโพลิ
แซคคาไรด ์ เรียกอีกช่ือวา่ แป้งจากสัตว ์ เน่ืองจากเป็นแหล่งพลงังานสะสมของสัตวโ์ดยพบมากใน
เซลลต์บัและกลา้มเน้ือ ไกลโคเจนในกลา้มเน้ือของสัตวถู์กเปล่ียนเป็นน ้าตาลกลูโคสในเซลลข์อง
กลา้มเน้ือได ้และไกลโคเจนในตบัถูกเปล่ียนกลบัไปเป็นน ้าตาลกลูโคสเพื่อใชท้ัว่ร่างกายได ้ส าหรับ
โครงสร้างของไกลโคเจนมีลกัษณะคลา้ยอะไมโลเพคติน คือ ไกลโคเจนประกอบดว้ยกลูโคสเพียง
ชนิดเดียวต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโคซิดิกแบบ α-1, 4 และมีส่วนท่ีแตกแขนงต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโค 
ซิดิกแบบ α-1, 6 (รูปท่ี 2.28) แต่ต่างกนัตรงท่ีไกลโคเจนมีการแตกแขนงมากกวา่เป็นกา้นสั้นๆ ท่ี 
สั้นกวา่แป้งชนิดอะไมโลเพคติน (รูปท่ี 2.29) คือ มีการแตกสาขาทุกๆ 8-12 หน่วยของกลูโคส และ 
ไกลโคเจนมีมวลโมเลกุลมากกวา่อะไมโลเพคติน 

 

Amylopectin 
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 รูปที ่2.28  โครงสร้างของไกลโคเจน 

 

 

 

 

(ก) 

 

 

 

 

 

(ข)  

 

 

 

 

 
 

รูปที ่2.29  (ก) โครงสร้างของแป้งและไกลโคเจน และ (ข) แป้งและไกลโคเจนภายในเซลล์
ของส่ิงมีชีวติ (ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 45) 

Glycogen 

ภาพ อิ เ ล็ ก ต ร อ น ไม โ ค ร กร าฟแ สด ง        
เม็ดแป้งท่ีมีลักษณะเป็นเม็ดขนาดใหญ่ 

(ยอ้มสีแดง) สะสมในเซลลพ์ืช 

ภาพ อิ เ ล็ กต ร อ น ไม โ ค ร กร าฟแ สด ง       
ไกลโคเจนท่ีมีลกัษณะเป็นเม็ดเล็กๆ (ยอ้ม
สีชมพ)ู ซ่ึงสะสมในเซลลต์บัของมนุษย ์
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(3) เดกซ์แทรน (Dextran) เป็นโพลิแซคคาไรด์ประเภทโฮโมโพลิ
แซคคาไรด์ ซ่ึงสะสมในเซลล์ของจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ ยีสตแ์ละแบคทีเรีย ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยเป็น
น ้าตาลกลูโคสเท่านั้นเหมือนแป้งและไกลโคเจน แต่แตกต่างตรงท่ีกลูโคสต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโค
ซิดิกแบบ α-1, 6 และมีการแตกก่ิงกา้นดว้ยพนัธะไกลโคซิดิกแบบ α-1, 2 หรือ α-1, 3 หรือ α-1, 4 

ข้ึนอยู่กบัชนิดของยีสต์หรือแบคทีเรีย (รูปท่ี 2.30) ในแบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลกติก (lactic-acid 

bacteria) จะสร้างเดกซ์แทรนจากซูโครส โดยชนิดท่ีรู้จกักนัดีคือ Leuconostoc mesenteroides และ 
Streptococcus mutans 

 
 

 รูปที ่2.30  โครงสร้างของเดรกซ์แทรน 

 

2.3.3.2 โพลแิซคคาไรด์ประเภทโครงสร้าง (Structural polysaccharide) 

  (1) เซลลูโลส (Cellulose) เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทโฮโมโพลิ        
แซคคาไรด ์และเป็นโครงสร้างหลกัในผนงัเซลล์ของพืช มีน ้ าหนกัโมเลกุลสูง ประกอบดว้ยน ้ าตาล
กลูโคสมาต่อกนัด้วยพนัธะ  ไกลโคซิดิกท่ีต าแหน่ง β-1,4 เป็นสายโซ่ยาวท่ีไม่มีการแตกแขนง    
(รูปท่ี 2.31) โดยทัว่ไปเซลลูโลสจากเน้ือไมมี้ความยาวของโมเลกุลประมาณ  300-1,700 หน่วย
กลูโคส ส าหรับเส้นใยจากฝ้ายและพืชอ่ืนๆ รวมถึงเซลลูโลสของแบคทีเรียมีความยาวของโมเลกุล
ประมาณจาก 800-10,000 หน่วยกลูโคส เซลลูโลสมีโครงสร้างเป็นเส้นใยซ่ึงเกิดจากการเรียงตวัของ
โมเลกุลของเซลูโลสท่ีเรียงขนานกนัอยูเ่ป็นมดัๆ เรียกวา่ ไมโครไฟบริล (microfibril) ท าหนา้ท่ีให้
ความแข็งแรงกบัผนงัเซลล์ของพืช (รูปท่ี 2.32) พบเซลลูโลสในเน้ือไม,้ เปลือกไม,้ ล าตน้ของพืช 

Dextran 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1978/micro-organism-จุลินทรีย์
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0555/yeast-ยีสต์
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0197/แบคทีเรีย-bacteria
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1014/glucose-น้ำตาลกลูโคส
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Leuconostoc_mesenteroides&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_mutans
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และพบในวสัดุการเกษตรต่างๆ เช่น ฟางขา้ว, ซงัขา้วโพด และชานออ้ย และพบในผกั, ผลไม ้และ
เมล็ดธญัพืช นอกจากน้ี เซลลูโลสยงัพบไดใ้นผนงัเซลล์ของรา เซลลูโลสจดัเป็นเส้นใยอาหารชนิด
ท่ีไม่ละลายในน ้า และไม่สามารถยอ่ยไดด้ว้ยเอนไซมใ์นระบบทางเดินอาหารของมนุษย ์แต่ในสัตว์
กินพืช เช่น ชา้ง, มา้, ววั และควาย เป็นตน้ สามารถยอ่ยสลายเซลูโลสไดดี้ เน่ืองจากในล าไส้ของ
สัตวจ์  าพวกน้ีมีแบคทีเรียท่ีสร้างเอนไซมเ์ซลลูเลส (cellulase) ท่ีมีความสามารถในการย่อยสลาย
เซลลูโลสได้ นอกจากน้ี ปลวกท่ีกินไมเ้ป็นอาหารมีโปรโตซัวท่ีอยู่ในระบบทางเดินอาหารท่ี
สามารถสร้างเอนไซมเ์ซลลูเลส (cellulose) ได ้(Hames and Hooper, 2000) 

 

  

Cellulose 

รูปที ่2.31  โครงสร้างของเซลลูโลส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รูปที ่2.32  โครงสร้างของเซลลูโลสในไมโครไฟบริลซ่ึงเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พชื 

 (ท่ีมา: http://bio1151.nicerweb.com/Locked/media/ch05/cellulose.html) 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1665/vegetable-ผัก
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1662/fruit-ผลไม้
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0229/cereal-grain-เมล็ดธัญพืช
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-เอนไซม์
http://bio1151.nicerweb.com/Locked/media/ch05/cellulose.html
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(2) ไคติน (Chitin) เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลิแซคคาไรด์
ประเภทโฮโมโพลิแซคคาไรดท่ี์พบในส่วนโครงสร้างแข็งภายนอกร่างกายของพวกแมลง, กุง้, หอย 
และปู และพบในผนงัเซลลข์องเช้ือรา เป็นโพลิแซคคาร์ไรด์ท่ีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ มีสูตร
โครงสร้างคือ (C8H13O5N)n ไคตินประกอบดว้ยสายโพลิเมอร์ของน ้ าตาล N-acetylglucosamine ท่ีมี
พนัธะไกลโคซิดิกแบบ β-1, 4 ต่อกนัเป็นสายตรงท่ีไม่มีแขนง (รูปท่ี 2.33) ไคตินท าหน้าท่ีเป็น
โครงสร้างเช่นเดียวกบัเซลลูโลสในพืช และไคตินเป็นสารโพลิเมอร์ทางชีวภาพ (bioplymer) ท่ีมี
มากในโลกเป็นอนัดบัสองรองจากเซลลูโลส นอกจากน้ี ไคตินยงัถูกน าไปใชป้ระโยชน์หลายดา้น
ทั้งในทางการเกษตร, การแพทย ์และอุตสหกรรม เช่น ไคตินใชเ้ป็นสารกระตุน้กลไกการป้องกนั
ศตัรูในพืชและใชเ้ป็นปุ๋ยในการเพิ่มผลผลิตของพืช, ใชเ้ป็นไหมเยบ็แผลในการผา่ตดัได ้เน่ืองจากมี
ความแข็งแรงและสลายตวัได้ตามธรรมชาติ และใช้เป็นสารเติมแต่งอาหารในอุตสาหกรรมผลิต
อาหารโดยใชท้  าใหอ้าหารขน้และคงตวัได ้เป็นตน้ 

 

รูปที ่2.33  โครงสร้างของไคตินทีพ่บในโครงสร้างแข็งของแมลง 

(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 46) 

 

(3) เปปติโดไกลแคน (Peptidoglycan) โมเลกุลประกอบด้วยสาย   
โพลิแซคคาไรด์ท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน ประกอบดว้ยอนุพนัธ์ของน ้ าตาล N-acetyl glucosamine 

(NAG) ต่อสลบักบั N-acetyl muramic acid (NAM) ซ่ึงเป็น amino sugar ต่อกนัดว้ยพนัธะ β-1, 4 
สายโพลิแซคคาไรด์น้ีเรียงขนานและเช่ือมต่อกนักบัสายเปปไทด์ซ่ึงเป็นกรดอะมิโนต่อกนั 3-5 
หน่วย ท่ีต าแหน่งโมเลกุลของ N-acetyl muramic acid (รูปท่ี 2.34) เกิดเป็นโครงสร้างแบบตาข่าย 
ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของผนงัเซลล์ของแบคทีเรีย (รูปท่ี 2.35) ในแบคทีเรียแกรมบวกมีชั้นของ      
เปปติโดไกลแคนของผนงัเซล์ท่ีหนากว่าในผนงัเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ โดยท่ีผนงัเซลล์ของ
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แบคทีเรียแกรมบวกมีชั้นเปปติโดไกลแคนหนา 20-80 นาโนเมตร ส่วนในแบคทีเรียแกรมลบ         
มีชั้นเปปติโดไกลแคนหนาเพียง 7-8 นาโนเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.34  โครงสร้างของโมโนเมอร์ของเปปติโดไกลแคน 

  (ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4080/peptidoglycan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.35  โครงสร้างของเปปติโดไกลแคนของผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก 

    (ท่ีมา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gram-positive_cellwall-schematic.png) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gram-positive_cellwall-schematic.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Gram-positive_cellwall-schematic.png
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สรุปท้ายบทเรียน 

  คาร์โบไฮเดรต เป็นสารชีวโมเลกุลท่ีมีสูตรอยา่งง่ายคือ (CH2O)n มีหมู่อลัดีไฮดห์รือหมู่ 
คีโตน และหมู่ไฮดรอกซิลเป็นองค์ประกอบ คาร์โบไฮเดรตมีหน้าท่ีหลากหลายในส่ิงมีชีวิต เช่น 
เป็นแหล่งสะสมพลงังาน, เป็นสารเร่ิมตน้ในการสร้างพลงังานในสัตว,์ เป็นตวักลางในขบวนการ        
เมทาบอลิซึม, ช่วยในการส่ือสารระหล่างเซลล์, เป็นองค์ประกอบของสารพนัธุกรรม และเป็น
โครงสร้างต่างๆ ในส่ิงมีชีวิต คาร์โบไฮเดรตในพืชไดม้าจากการสังเคราะห์แสงของพืช และถูกเก็บ
ไวใ้นพืชในรูปของแป้งและเซลลูโลส ส าหรับสัตวไ์ดรั้บคาร์โบไฮเดรตโดยการกินพืชเป็นอาหาร 
คาร์โบไฮเดรตแบ่งตามจ านวนหน่วยของน ้ าตาลได้เป็น 3 ประเภท คือ โมโนแซคคาไรด์ ,              
ไดแซคคาไรด ์และโพลิแซคคาไรด ์ 
  โมโนแซคคาไรด์เป็นน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดตามหมู่ฟังก์ชนั คือ น ้ าตาล      
อลัโดส และน ้ าตาลคีโตส น ้ าตาลอลัโดสเป็นโมโนแซคคาไรด์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่อลัดีไฮด ์  
ส่วนน ้ าตาลคีโตสเป็นโมโนแซคคาไรด์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชนัเป็นหมู่คีโตน นอกจากน้ี โมโนแซคคาไรด์
สามารถแบ่งตามจ านวนอะตอมคาร์บอนท่ีมีอยูใ่นโมเลกุลได ้ซ่ึงโมโนแซคคาไรด์ท่ีพบโดยทัว่ไป
จะมีจ านวนคาร์บอน 3-6 อะตอม โมโนแซคคาไรด์ท่ีมีจ  านวนคาร์บอน 3, 4, 5 และ 6 อะตอม มีช่ือ
เรียกดงัน้ี น ้ าตาลไตรโอส, น ้ าตาลเตตโตรส, น ้ าตาลเพนโตส และน ้ าตาลเฮกโซส ตามล าดบั       
การเขียนโครงสร้างของโมโนแซคคาไรด์นิยมเขียนได ้2 แบบ คือ แบบเส้นตรง และแบบวงแหวน   
โดยโครงสร้างของโมโนแซคคาไรด์แบบเส้นตรงมีสเตอริโอไอโซเมอร์ 2 แบบคือ แบบ L และ
แบบ D และโครงสร้างของโมโนแซคคาไรด์แบบวงแหวนมี 2 ชนิด คือ วงแหวนชนิดแอลฟา และ
วงแหวนชนิดเบตา้ โมโนแซคคาไรดท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่ กลูโคส, ฟรุคโตส, แมนโนส, กาแลคโตส และ
ไรโบส เป็นตน้ เม่ือโมโนแซคคาไรด์ถูกเปล่ียนแปลงโดยมีการเติมหมู่อ่ืนๆ ในโมเลกุลจะไดเ้ป็น
อนุพนัธ์ของโมโนแซคคาไรด์ และอนุพนัธ์ของน ้ าตาลท่ีส าคญั ได้แก่ น ้ าตาลฟอสเฟต, น ้ าตาล     
อะมิโน, น ้าตาล  ดีออกซี, น ้าตาลอลักอฮอล ์และกรดน ้าตาล เป็นตน้ 

  ส าหรับโอลิโกแซคคาไรด์โดยทัว่ไป ประกอบดว้ยโมเลกุลของโมโนแซคคาไรด์ตั้งแต่  
2-10 โมเลกุล เช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะเคมีท่ีช่ือว่า พนัธะไกลโคซิดิก ถา้โอลิโกแซคคาไรด์เกิดจาก  
โมโนแซคคาไรด์ 2 หน่วยมาเช่ือมต่อกนั เรียกวา่ ไดแซคคาไรด์ ซ่ึงไดแ้ก่ มอลโตส, ซูโครส และ
แลคโตส เป็นตน้ ถา้โอลิโกแซคคาไรด์เกิดจากโมโนแซคคาไรด์ 3 หน่วยมาเช่ือมต่อกนั เรียกว่า 
ไตรแซคคาไรด ์เช่น ราฟิโนส และมอลโตไตรโอส เป็นตน้ นอกจากน้ี สายโอลิโกแซคคาไรด์อ่ืนๆ 
เรียกอีกช่ือว่า ไกลแคน ซ่ึงมกัอยู่รวมกบัโปรตีน เรียกวา่ ไกลโคโปรตีน และรวมกบัลิพิด เรียกว่า 
ไกลโคลิพิด ไกลแคนพบท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ ท าหน้าท่ีควบคุมการผ่านของสารต่างๆ เขา้สู่เยื่อหุ้มเซลล ์
และช่วยในการส่ือสารระหวา่งเซลล ์
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 โพลิแซคคาไรด์เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีเกิดจากโมโนแซคคาไรด์หลายหน่วยมาเช่ือมต่อกนั
ด้วยพนัธะไกลโคซิดิก โพลิแซคคาไรด์มีขนาดใหญ่ มีน ้ าหนักโมเลกุลสูง เราสามารถแบ่งโพลิ   
แซคคาไรด์ตามสูตรโครงสร้างของโมเลกุลได้เป็น 2 ประเภท คือ โฮโมโพลิแซคคาไรด์ และ      
เฮทเทอโรโพลิแซคคาไรด์ ส าหรับโฮโมโพลิแซคคาไรด์แต่ละชนิดมีน ้ าตาลโมโนแซคคาไรด์เพียง
ชนิดเดียวเป็นองค์ประกอบ ไดแ้ก่ แป้ง, ไกลโคเจน, เดกซ์แทรน, เซลลูโลส และไคติน เป็นตน้ 
ส่วนเฮทเทอโรโพลิแซคคาไรด์มีองค์ประกอบเป็นโมโนแซคคาไรด์ตั้ งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น         
เปปติโดไกลแคน และไกลโคโปรตีน เป็นตน้ นอกจากน้ี สามารถจ าแนกโพลิแซคคาไรด์ตามหน้าท่ี
ได ้2 ประเภทเช่นกนั คือ โพลิแซคคาไรด์ประเภทสะสม และโพลิแซคคาไรด์ประเภทโครงสร้าง
ของส่ิงมีชีวิต ตวัอยา่งของโพลิแซคคาไรด์ประเภทสะสม ไดแ้ก่ แป้ง, ไกลโคเจน และเดกซ์แทรน 
เป็นตน้ แป้งเป็นแหล่งอาหารส ารองสะสมของพืชซ่ึงพบมากในธัญพืชและในพืชหัว ไกลโคเจน
เป็นแหล่งพลงังานสะสมในสัตวพ์บมากในเซลล์ตบัและกลา้มเน้ือ ส่วนเดกซ์แทรนสะสมในเซลล์
ของจุลินทรีย ์ตวัอยา่งของโพลิแซคคาไรดป์ระเภทโครงสร้างของส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ เซลลูโลส, ไคติน 
และเปปติโดไกลแคน โดยเซลลูโลสพบเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ของพืชและรา ส าหรับ    
ไคตินพบเป็นโครงสร้างแขง็ภายนอกร่างกายของพวกแมลง, กุง้, หอย และปู และเปปติโดไกลแคน
พบเป็นองคป์ระกอบของผนงัเซลลข์องแบคทีเรีย 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 

1. จงอธิบายคุณลกัษณะของโมโนแซคคาไรด ์พร้อมตวัอยา่งโมโนแซคคาไรดม์า 3 ชนิด 

2. จงอธิบายความแตกต่างทางโครงสร้างระหวา่งน ้าตาลอลัโดสและน ้าตาลคีโตส 

3. น ้าตาลเฮกโซสมีจ านวนคาร์บอนในโครงสร้างก่ีอะตอม 

4. สเตอริโอไอโซเมอร์ของน ้าตาลกลูโคสชนิด D-isomer แตกต่างจาก L-isomer อยา่งไร 

5. จงอธิบายความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างแบบวงแหวนหกเหล่ียมของกลูโคสชนิดแอลฟา  
และชนิดเบตา้ 

6. น ้าตาลโมโนแซคคาไรดช์นิดใดท่ีพบมากในผลไมท่ี้มีรสหวาน 

7. น ้าตาลกาแลกโตสพบมากในแหล่งอาหารชนิดใด 

8. น ้าตาลโมเลกุลเด่ียวชนิดใดท่ีเป็นองคป์ระกอบของแป้ง, ไกลโคเจน และเซลลูโลส 

9. น ้าตาลโมเลกุลเด่ียวชนิดใดเป็นองคป์ระกอบของกรดไรโบนิวคลอิก 

10. จงระบุของอนุพนัธ์ของโมโนแซคคาไรดท่ี์ส าคญัมา 3 ชนิด พร้อมยกตวัอยา่งสาร 

11. ไดแซคคาไรดคื์ออะไร 

12. น ้าตาลซูโครสเป็นไดแซคคาไรดท่ี์ประกอบดว้ยโมเลกุลของโมโนแซคคาไรดช์นิดใดบา้ง 
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13. จงยกตวัอยา่งไตรแซคคาไรด์มา 1 ชนิด พร้อมระบุแหล่งท่ีพบในอาหาร 

14. ไกลแคนคือสารอะไร และมีหนา้ท่ีทางชีววทิยาอยา่งไร 

15. โพลิแซคคาไรดคื์ออะไร และโพลิแซคคาไรดแ์บ่งตามสูตรโครงสร้างโมเลกุลไดเ้ป็นก่ีประเภท 

อะไรบา้ง พร้อมยกตวัอยา่งสารแต่ละประเภทมา 2 ชนิด 

16. จงอธิบายลกัษณะโครงสร้างของแป้งชนิดอะไมโลสและอะไมโลเพคติน 

17. ไกลโคเจนมีลกัษณะโครงสร้างท่ีเหมือนและแตกต่างจากแป้งอยา่งไรบา้ง  
18. เซลลูโลสเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใด 

19. สารท่ีประกอบเป็นโครงสร้างของแขง็ภายนอกร่างกายของพวกแมลง กุง้ หอย ปู คือสารอะไร 

20. ผนงัเซลลข์องแบคทีเรียแกรมบวกประกอบดว้ยสารโพลิแซคคาไรดช์นิดใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

กรดไขมันและลิพดิ 

(Fatty Acids and Lipids) 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างของกรดไขมนัและลิพิดได ้

2. เรียกช่ือกรดไขมนัไดแ้ละอธิบายสมบติัท่ีส าคญัของกรดไขมนัได้ 
3. จ าแนกชนิดของไขมนัหรือลิพิดได ้

4. อธิบายหนา้ท่ีทางชีวภาพของกรดไขมนัและลิพิดได ้

5. อธิบายการน าลิพิดไปใชป้ระโยชน์ได ้

6. อธิบายความรู้เก่ียวกบัไขมนัทรานส์ได ้
 

เนือ้หา 
1. กรดไขมนั 

1.1 การจ าแนกชนิดของกรดไขมนั 

1.2 การเรียกต าแหน่งพนัธะคู่ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั 

1.3 การจดัโครงรูปของกรดไขมนั 

1.4 คุณสมบติัทางกายภาพของกรดไขมนั 

2. การจดัประเภทของไขมนัหรือลิพิด 

2.1 เอสเทอร์ของกลีเซอรอล 

2.1.1 กลีเซอไรด์ 
2.1.2 ฟอสโฟกลีเซอไรด์หรือฟอสโฟลิพิด 

2.2 เอสเทอร์ของอลักอฮอล์ 
2.3 สฟิงโกลิพิด 

2.3.1 สฟิงโกไมอีลีน 

2.3.2 ไกลโคสฟิงโกลิพิด 
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2.4 สเตอรอยด์ 
2.5 เทอร์พีน 

3. การจดัเรียงตวัของกรดไขมนัและลิพิดบางชนิด 

4. ไขมนัทรานส์เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 

สรุปท้ายบทเรียน 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายเน้ือหาเก่ียวกบักรดไขมนัและลิพิด 

2. บรรยายและอธิบายประกอบส่ือการสอน Power Point 

3. แสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็นส าคญั 

4. ตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 3 

2. Power Point อธิบายเน้ือหาวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ บทท่ี 3 

3. ใบงานค าถามทา้ยบทเรียนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 3 
 

การประเมนิผล 

1. ประเมินจากความสนใจและความตั้งใจเรียนของนกัศึกษา 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย, การตอบค าถาม  
และการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 3 

กรดไขมันและลิพดิ 

(Fatty Acids and Lipids) 

 

ลิพิดหรือไขมนั (lipids) เป็นสารอินทรียท่ี์พบในพืชและสัตวใ์นธรรมชาติ พืชสร้างลิพิด 

โดยการสังเคราะห์อาหาร พืชท่ีมีน ้ ามนัในปริมาณมาก ได้แก่ มะพร้าว, ถั่วเหลือง และร าข้าว      
เป็นตน้ ส าหรับสัตวจ์ะสะสมลิพิดไวต้ามเน้ือเยื่อต่างๆ ของร่างกาย ส่วนใหญ่ลิพิดพบอยูใ่นอาหาร
จ าพวกน ้ามนัพืช, ไขมนัสัตว,์ เนย และเมล็ดธญัพืช (รูปท่ี 3.1) ลิพิดเป็นสารชีวโมเลกุลท่ีไม่ละลาย
น ้า แต่ละลายไดดี้ในตวัท าละลายอินทรีย ์เช่น คลอโรฟอร์ม, เฮกเซน และเมทานอล เป็นตน้ ลิพิดมี
บทบาทท่ีส าคญั ได้แก่ เป็นโครงสร้างท่ีส าคญัของเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆ, เป็นสารท่ีให้พลงังานและ
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย, เป็นฉนวนป้องกนัอวยัวะต่างๆ และเป็นตวัท าละลายวิตามิน A, D, E และ K 

นอกจากน้ี ลิพิดยงัเป็นองคป์ระกอบของฮอร์โมนเพศ, เป็นสารเคลือบผวิป้องการการสูญเสียน ้ าและ
ป้องกนัการติดเช้ือ, เป็นองค์ประกอบของผนงัเซลล์ของแบคทีเรียและพืช, เป็นองค์ประกอบของ
ผิวหนัง, ระบบประสาท และเป็นองค์ประกอบของปีกและล าตวัของแมลง ลิพิดมีโครงสร้าง
โมเลกุลส่วนใหญ่เป็นไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีไม่ชอบน ้ า (hydrophobic) แต่
มีโครงสร้างบางส่วนท่ีมีประจุหรือมีขั้ว (polarity) ท าให้ส่วนน้ีมีคุณสมบติัท่ีชอบน ้ า (hydrophillic) 

ดงันั้น ลิพิดท่ีมีส่วนท่ีชอบน ้าและไม่ชอบน ้าอยูใ่นโมเลกุลเดียวกนั เรียกวา่ แอมฟิไฟล์ (amphiphile) 

หรือโมเลกุลแบบแอมฟิพาธิค (amphipathic molecule) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที ่3.1  อาหารประเภทไขมันหรือลพิดิ 

(ท่ีมา: http://www.thaigoodview.com/node/93678?page=0,1) 

 

http://www.thaigoodview.com/node/93678?page=0,1
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ลิพิดแบ่งตามองคป์ระกอบของกรดไขมนั (fatty acids) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
ลิพิดท่ีมีกรดไขมนัเป็นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ไตรกลีเซอร์ไรด์ (triglyceride), กลีเซอโรฟอสโฟลิพิด 

(glycerophospholipid), สฟิงโกลิพิด (sphingolipid) และลิพิดอีกประเภทหน่ึง คือ ลิพิดท่ีไม่มี      
กรดไขมนัเป็นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ คอเลสเตอรอล (cholesterol), ฮอร์โมนกลุ่มสเตอรอยด ์ (steroid 

hormones) และอนุพนัธ์ของเทอร์พนี (terpene derivatives) ในบทท่ี 3 น้ีจะกล่าวถึงโครงสร้างทาง
เคมีของกรดไขมนั, โครงสร้างทางเคมีของไขมนัหรือลิพิด, การจดัประเภทของลิพิด, บทบาทหนา้ท่ี
ทางชีวภาพของลิพิด, การจดัเรียงตวัของกรดไขมนัและลิพิดบางชนิด และไขมนัทรานส์ท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

 

3.1 กรดไขมนั 

กรดไขมนัเป็นสารประกอบอินทรียช์นิดกรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) ท่ีมีโครงสร้าง
โมเลกุลประกอบข้ึนจากสายไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon chain) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่มีขั้วท่ีไม่ชอบ
น ้ า (nonpolar part) และมีหมู่คาร์บอกซิล (carboxyl group; –COOH) เพียงหมู่เดียวเป็นหมู่ฟังก์ชนั
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีขั้วและชอบน ้ า (hydrophillic polar head group) (รูปท่ี 3.2) ในธรรมชาติพบกรด
ไขมนัท่ีมีจ านวนคาร์บอน 4–24 อะตอม ท่ีพบมากจะมีจ านวนคาร์บอน 16 และ 18 อะตอม และ
ส่วนใหญ่จ านวนอะตอมเป็นเลขคู่ มีพนัธะระหวา่งคาร์บอนทั้งพนัธะเด่ียวและพนัธะคู่ ในธรรมชาติ
พบกรดไขมนัอยู่เป็นอิสระน้อยมาก เน่ืองจากส่วนใหญ่กรดไขมนัมกัรวมตวักบักลีเซอรอลหรือ      
อลักอฮอลอ่ื์นๆ ดว้ยพนัธะเอสเทอร์ (ester bond) เกิดเป็นลิพิดชนิดต่างๆ 

 

 

 

รูปที ่3.2  ตัวอย่างโครงสร้างของกรดไขมัน 

 

 3.1.1 การจ าแนกชนิดของกรดไขมนั 

กรดไขมัน จ า แนก ตามโครงส ร้ างของพันธ ะระหว่า งคา ร์บอนใ นส าย
ไฮโดรคาร์บอนได ้2 ชนิด คือ กรดไขมนัอ่ิมตวั และกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั (รูปท่ี 3.3) 

 

Hydrocarbon chain                                          Carboxyl group 
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(1) กรดไขมันอิม่ตัว (Saturated fatty acids) คือ กรดไขมนัท่ีมีพนัธะระหวา่ง 

คาร์บอนในสายไฮโดรคาร์บอนเป็นพนัธะเด่ียวทั้งหมด (ไม่มีพนัธะคู่) กรดไขมนัชนิดอ่ิมตวั      
บางชนิดพบในพืช เช่น กรดลอริก (lauric acid; 12:0) ซ่ึงมีจ านวนคาร์บอน 12 อะตอม พบมากใน
น ้ามนัมะพร้าว กรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีพบมากในไขมนัสัตว ์ไดแ้ก่ กรดพาล์มมิติก (palmitic acid; 16:0) 

และกรดสเตียริก (steric acid; 18:0) ซ่ึงมีจ านวนคาร์บอน 16 และ 18 อะตอม ตามล าดบั  
(2) กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acids) คือ กรดไขมนัท่ีมีพนัธะ

ระหวา่งคาร์บอนในสายไฮโดรคาร์บอนเป็นพนัธะคู่ปนอยูด่ว้ย ในธรรมชาติพบกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั
มากกวา่กรดไขมนัอ่ิมตวัและมกัพบพนัธะคู่ระหวา่งคาร์บอนอะตอมท่ี 9 และ 10  
  กรดไขมันชนิดไม่ อ่ิมตัวสามารถจ าแนกตามจ านวนพันธะคู่ ในสาย
ไฮโดรคาร์บอนไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ กรดไขมันที่มี 1 พันธะคู่ (monounsaturated fatty acid) เช่น 
กรดพาล์มมิโทเลอิก (palmitoleic acid; 16:1) และกรดโอเลอิก (oleic acid; 18:1) ซ่ึงกรดไขมนัทั้ง
สองพบทั้งในไขมนัสัตวแ์ละพืช ส าหรับกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัอีกชนิด คือ กรดไขมันที่มีมากกว่า       
1 พนัธะคู่ (polyunsaturated fatty acid)  ไดแ้ก่ กรดลิโนเลอิก (linoleic acid; 18:2) ซ่ึงพบในน ้ ามนั
ถัว่เหลือง, ถัว่ลิสง และขา้วโพด กรดลิโนเลนิก (linolenic acid; 18:3) ซ่ึงเป็นกรดไขมนัในกลุ่ม    
โอเมกา้ 3 (omega-3 fatty acid) พบมากในน ้ ามนัจากเมล็ดแฟลกซ์ (flaxseed oil), น ้ ามนัถัว่เหลือง 
และน ้ ามนัคาโนลา (canola oil) และกรดอะราชิโดนิก (arachidonic acid; 20:4) ซ่ึงพบในน ้ ามนั    
ถัว่ลิสง เป็นตน้ ในธรรมชาติพนัธะคู่ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัจะอยูห่่างกนั 3 คาร์บอนอะตอมเสมอ 
 

 
 

รูปที ่3.3  โครงสร้างของกรดไขมันชนิดอิม่ตัวชนิดกรดสเตียริก และไม่อิม่ตัวชนิดกรดโอเลอกิ 

 

Stearic acid                                     Oleic acid 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/002077/omega-3-fatty-acid-กรดไขมันโอเมกา-3
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 3.1.2 การเรียกต าแหน่งพนัธะคู่ของกรดไขมนัไม่อิม่ตัว 

 การนับต าแหน่งของคาร์บอนเพื่อระบุต าแหน่งของพนัธะคู่มีวิธีนับ 2 วิธี คือ     
การนบัจากปลายของหมู่คาร์บอกซิล (–COOH) ซ่ึงใช้สัญลกัษณ์เดลตา้ (Δ) และการนบัจากปลาย
สายไฮโดรคาร์บอน (–CH3) ซ่ึงใชส้ัญลกัษณ์ n หรือ ใชส้ัญลกัษณ์โอเมกา้ (ω) การเขียนรหสัของ     
กรดไขมันแต่ละชนิดจะระบุจ านวนคาร์บอน จ านวนพนัธะคู่ และต าแหน่งของพนัธะคู่ เช่น       
กรดพาล์มมิโทเลอิก (palmitoleic acid) ซ่ึงมีคาร์บอน 16 อะตอม มีพนัธะคู่ 1 ต าแหน่ง เม่ือนบัจาก
ปลายของหมู่คาร์บอกซิล พนัธะคู่จะเร่ิมท่ีคาร์บอนต าแหน่งท่ี 9 หรือถา้นบัพนัธะคู่จากปลายสาย
ไฮโดรคาร์บอนจะเร่ิมท่ีคาร์บอนต าแหน่งท่ี 7 ซ่ึงสามารถเขียนรหสัเป็น 3 ระบบ ดงัน้ีคือ 16:1, Δ9 

 

หรือ 16:1, n-7 หรือ 16:1, ω7 (รูปท่ี 3.4) และส าหรับกรดลิโนเลนิก (linolenic acid) ซ่ึงมีคาร์บอน 
18 อะตอม มีพนัธะคู่ 3 ต าแหน่ง (รูปท่ี 3.5) เม่ือนบัจากปลายของหมู่คาร์บอกซิล พนัธะคู่จะเร่ิมท่ี
คาร์บอนต าแหน่งท่ี 9, 12 และ 15 จะสามารถเขียนรหสัระบบเดลตา้ ไดเ้ป็น 18:3, Δ9,12,15 

    
 

รูปที ่3.4  การเรียกต าแหน่งพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิม่ตัวชนิดกรดพาล์มิโทเลอกิ 

(ท่ีมา:  พจน์ ศรีบุญลือ และคณะ, 2540: 83) 
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รูปที ่3.5  โครงสร้างของกรดลโินเลนิก  
 

 3.1.3 การจัดโครงรูปของกรดไขมนั 

การจดัโครงรูปของกรดไขมนั (fatty acid configuration) ณ ต าแหน่งของพนัธะคู่ 
ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั สามารถจดัได้ 2 แบบ คือ โครงรูปแบบซิส (cis configuration) และ      
โครงรูปแบบทรานส์ (trans configuration) โดยโครงรูปแบบซิสมีการจดัเรียงตวัของอะตอมท่ี
เหมือนกนัอยู่ดา้นเดียวกนัของพนัธะคู่ เช่น กรดโอเลอิก (oleic acid) และโครงรูปแบบทรานส์มี 
การจดัเรียงตวัของอะตอมท่ีเหมือนกนัอยู่ตรงขา้มกนัของพนัธะคู่ เช่น กรดอิไลดิก (elaidic acid)  
ซ่ึงกรดโอเลอิกและกรดอิไลดิกเป็นไอโซเมอร์กนั (รูปท่ี 3.6) 
 

 
 

รูปที ่3.6  โครงรูปแบบซิสของกรดโอเลอกิ และโครงรูปแบบทรานส์ของกรดอไิลดิก 

 

ถา้เป็นกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัชนิดเดียวกนั ไอโซเมอร์แบบทรานส์จะมีจุดหลอมเหลว 

สูงกวา่ไอโซเมอร์แบบซิส ในธรรมชาติเราพบกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีเป็นไอโซเมอร์แบบทรานส์นอ้ย
มาก ส่วนใหญ่จะพบกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีเป็นไอโซเมอร์แบบซิส 

Oleic acid 

Elaidic acid 

Linolenic acid 
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 3.1.4 คุณสมบัติทางกายภาพของกรดไขมนั  
   คุณสมบติัทางกายภาพของกรดไขมนั (physical properties of fatty acids) ข้ึนอยู่
กบัความยาวของสายไฮโดรคาร์บอนและความไม่อ่ิมตวั โดยจุดหลอมเหลวของกรดไขมนัจะแปร
ผนัตรงตามความยาวของสายไฮโดรคาร์บอน แต่จะแปรผกผนักบัความไม่อ่ิมตวัของกรดไขมนั 
กล่าวคือ กรดไขมนัท่ีมีสายไฮโดรคาร์บอนยาวกว่าจะมีจุดหลอมเหลวสูงกว่ากรดไขมนัท่ีมีสาย
ไฮโดรคาร์บอนท่ีสั้นกวา่ ส าหรับกรดไขมนัท่ีมีความยาวของสายไฮโดรคาร์บอนเท่ากนั กรดไขมนั
ท่ีอ่ิมตวัจะมีจุดหลอมเหลวสูงกวา่กรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวั (ตารางท่ี 3.1 และ ตารางท่ี 3.2) 
 

ตารางที ่3.1  จุดหลอมเหลวของกรดไขมันอิม่ตัวชนิดต่างๆ 

 

ตารางที ่3.2  จุดหลอมเหลวของกรดไขมันไม่อิม่ตัวชนิดต่างๆ 

(ท่ีมา:  Matthews and Van Holde, 1990: 300) 

สูตรเคมีของกรดไขมันอิม่ตัว ช่ือทัว่ไป 

จ านวน 

คาร์บอน
:พนัธะคู่ 

จุด
หลอม 

เหลว 

CH3(CH2)10COOH กรดลอริก 12:0 44.2ºC 

CH3(CH2)12COOH กรดไมริสติก 14:0 53.9ºC 

CH3(CH2)14COOH กรดพาลม์มิติก 16:0 63.1ºC 

CH3(CH2)16COOH กรดสเตียริก 18:0 69.6ºC 

CH3(CH2)18COOH กรดอะราชิดิก 20:0 76.5ºC 

สูตรเคมีของกรดไขมันไม่อิม่ตัว ช่ือทัว่ไป 

จ านวน
คาร์บอน
:พนัธะคู่ 

จุด
หลอม 

เหลว 

CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH กรดพาลม์มิโท 

เลอิก 
16:1 0ºC 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH กรดโอเลอิก 18:1 16ºC 

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH กรดลิโนเลอิก 18:2 5ºC 

CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH กรดลิโนเลนิก 18:3 -11ºC 

CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2COOH กรดอะราชิโดนิก 20:4 -50ºC 
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  องคป์ระกอบของกรดไขมนัอ่ิมตวัและไม่อ่ิมตวัในลิพิดจะมีผลต่อสถานะของลิพิด 
กล่าวคือ ท่ีอุณหภูมิร่างกาย ไตรเอซิลกลีเซอรอลท่ีประกอบข้ึนจากกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีมีจ  านวน
คาร์บอนอะตอมมากกว่า 12 อะตอม จะอยูใ่นสถานะของแข็ง แต่ถา้กรดไขมนัท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของไตรเอซิลกลีเซอรอลเป็นไขมนัไม่อ่ิมตวั ไตรเอซิลกลีเซอรอลนั้นจะมีสภาพเป็นของเหลว     
แมอุ้ณหภูมิลดต ่าลงถึง 0 องศาเซลเซียส ลิพิดท่ีพบอยูใ่นธรรมชาติซ่ึงประกอบดว้ยกรดไขมนัชนิด
ต่างๆ แสดงในตารางท่ี 3.3 และความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณของกรดไขมนัอ่ิมตวัและกรดไขมนั
ไม่อ่ิมตวัในแหล่งไขมนัต่างๆ แสดงในกราฟรูปท่ี 3.7 

 

ตารางที ่3.3  ชนิด และปริมาณของกรดไขมันในอาหาร (กรัม/100 กรัม) 
 

แหล่งไขมัน 
กรดไขมันอิม่ตัว กรดไขมันไม่อิม่ตัว 

พาล์มมติกิ สเตยีริก ทั้งหมด โอเลอกิ ลโินเลอกิ ลโินเลนิก ทั้งหมด 

เน้ือ 

     -ววั 

     -แกะ 

     -ไก่ 

 

24.9 

21.5 

21.6 

 

18.9 

19.5 

7.6 

 

49.8 

47.3 

29.8 

 

36.0 

37.6 

37.3 

 

3.1 

5.5 

19.5 

 

0.6 

2.3 

1.0 

 

45.8 

48.4 

65.5 

ไขมนั 

     -เนย 

     -มนัหมู 
     -มาร์การีนแขง็ 
     -มาร์การีนอ่อน 

 

21.3 

23.8 

10.9 

7.2 

 

9.8 

13.5 

8.6 

4.9 

 

50.5 

39.2 

19.8 

12.6 

 

20.4 

41.2 

32.0 

16.1 

 

1.8 

10.2 

23.6 

47.6 

 

1.2 

1.0 

1.5 

0.4 

 

26.4 

56.3 

57.1 

64.1 

น ้ามนั 

     -ขา้วโพด 

     -เมล็ดฝ้าย 

     -มะกอก 

     -ปาลม์ 

     -ถัว่ลิสง 

     -งา 

     -ถัง่เหลือง 
     -ดอกทานตะวนั 

 

10.9 

22.7 

11.0 

43.5 

9.5 

8.9 

10.3 

5.9 

 

1.8 

2.3 

2.2 

4.3 

2.2 

4.8 

3.8 

4.5 

 

12.7 

25.9 

13.5 

49.3 

16.9 

14.2 

14.4 

10.3 

 

24.2 

17.0 

72.5 

36.6 

44.8 

39.3 

22.8 

19.5 

 

58.0 

51.5 

7.9 

9.1 

32.0 

41.3 

51.0 

65.1 

 

0.7 

0.2 

0.6 

0.2 

- 

0.3 

6.8 

- 

 

82.9 

69.7 

82.1 

46.3 

78.2 

81.4 

81.2 

85.2 

(ท่ีมา:  http://courseware.rmutl.ac.th/courses/103/unit602.html) 
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รูปที ่3.7  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณของกรดไขมันอิม่ตัว, กรดไขมันไม่อิม่ตัว และ 

จุดหลอมเหลวของไขมันและน า้มันชนิดต่างๆ 

 

ไขมนัท่ีมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมนัอ่ิมตวั เช่น ไขมนัววั และเนย จะมี 

สถานะเป็นของแข็งท่ีอุณหภูมิห้องหรือท่ีอุณหภูมิ 25 ºC ส าหรับไขมนัท่ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่
เป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัวจะมีสถานะเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิห้อง เช่น น ้ ามันมะกอก, น ้ ามัน          
ถัว่เหลือง, น ้ามนัเมล็ดดอกทานตะวนั และน ้ามนัขา้วโพด เป็นตน้ 
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3.2 การจัดประเภทของไขมนัหรือลพิดิ 

ลิพิดหรือไขมนัแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทตามสูตรของโครงสร้าง ดงัน้ี 

(1) เอสเทอร์ของกลีเซอรอล (Glycerol esters) 

(2) เอสเทอร์ของแอลกอฮอล ์(Alcohol esters)  

(3) สฟิงโกลิพิด (Sphingolipids) 

(4) สเตอรอยด ์(Steroids) 

(5) เทอร์พีน (Terpenes) 

ลิพิดประเภทเอสเทอร์ของกลีเซอรอล, เอสเทอร์ของอลักอฮอล ์และสฟิงโกลิปิด เป็นไขมนั 

ชนิดท่ีมีกรดไขมนัเป็นองค์ประกอบ ส่วนลิพิดประเภทอนุพนัธ์ของสเตอรอล และอนุพนัธ์ของ
เทอร์พีนเป็นไขมนัชนิดท่ีไม่มีกรดไขมนัเป็นองคป์ระกอบ 

 

3.2.1 เอสเทอร์ของกลเีซอรอล (Glycerol esters) 

ลิพิดหรือไขมนัท่ีเป็นสารประกอบเอสเทอร์ระหวา่งกลีเซอรอลกบักรดไขมนั มี 2  
ชนิดท่ีส าคัญ คือ ไตรเอซิลกลีเซอรอล (triacylglycerol) หรือไตรกลีเซอไรด์ (triacylglyceride) 
และฟอสโฟกลีเซอไรด ์(phosphoglyceride)  

 3.2.1.1 กลเีซอไรด์ (Glycerides) 

  กลีเซอไรดพ์บอยูใ่นไขมนัท่ีสะสมในเซลล์พืชและเซลล์สัตว ์ซ่ึงอาจมี
จ านวนของกรดไขมนัเป็นหน่ึง, สอง หรือสามโมเลกุล เรียกว่า โมโนกลีเซอไรด์, ไดกลีเซอไรด ์
และไตรกลีเซอไรด์ ตามล าดับ แต่ลิพิดหรือไขมันอย่างง่ายท่ีพบมากท่ีสุดในธรรมชาติ คือ          
ไตรกลีเซอไรด ์ซ่ึงเป็นเอสเทอร์ของกลีเซอรอล 1 โมเลกุลและกรดไขมนั 3 โมเลกุล (รูปท่ี 3.8 และ 
3.9) เป็นไขมนัท่ีสะสม (storage lipids) ภายในเซลล์ของพืชและสัตว์ มีหนา้ท่ีเป็นพลงังานส ารอง
ของส่ิงมีชีวิต ไตรกลีเซอไรด์ท่ีมีกรดไขมนัอ่ิมตวัเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนท่ีมาก ส่วนใหญ่มี
สถานะเป็นของแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง เรียกว่า ไขมนั (fat) เช่น ไขมนัววั, เนย และน ้ ามนัมะพร้าว    
เป็นตน้ ส่วนไตรกลีเซอไรด์ท่ีมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนท่ีมากกว่ากรด
ไขมนัอ่ิมตวั ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิหอ้ง เรียกวา่ น ้ามนั (oil) เช่น น ้ ามนัมะกอก, 

น ้ามนังา, น ้ามนัถัว่เหลือง, น ้ามนัปาลม์ และน ้ามนัขา้วโพด เป็นตน้ ในธรรมชาติกรดไขมนัไม่ไดอ้ยู่
เป็นอิสระ แต่จะอยูใ่นองคป์ระกอบของสารประกอบเอสเทอร์ในรูปของไตรกลีเซอไรด ์
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รูปที ่3.8  กลเีซอรอล 1 โมเลกุลกบักรดไขมัน 3 โมเลกุล ท าปฏิกริิยาเอสเทอริฟิเคชัน(esterification) 

เกดิเป็นไตรกลเีซอไรด์ (ไขมัน หรือน า้มัน) 

 

 

 

 

โครงสร้างทัว่ไปของไตรเอซิลกลเีซอรอล หรือไตรกลีเซอไรด์ 

 

 
 

รูปที ่3.9  ตัวอย่างโครงสร้างทางเคมีของไตรเอซิลกลเีซอรอล หรือไตรกลเีซอไรด์ 
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คุณสมบัติของไตรกลเีซอไรด์ทีส่ าคญั 

(1) จุดหลอมเหลว (Melting point) 

จุดหลอมเหลวของไตรกลีเซอไรด์ถูกก าหนดจากกรดไขมันท่ีเป็นองค์ประกอบ 
กล่าวคือ ไตรกลีเซอไรด์จ  าพวกไขมนั (fats) ท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง และมีกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีมี
โมเลกุลขนาดใหญ่เป็นองคป์ระกอบ เช่น ไตรพาล์มมิติน (tripalmitin) และ ไตรสเตียริน (tristerin) 

เป็นตน้ ส่วนไตรกลีเซอไรด์จ  าพวกน ้ ามนั (oil) ท่ีมีจุดหลอมเหลวต ่า มีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหรือ  
กรดไขมนัท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบ เช่น ไตรโอเลอิน (triolein) และไตรลิโนเลอิน 
(trilinolein) เป็นตน้ โครงสร้างทางเคมีของไตรพาลม์มิตินและไตรโอเลอินแสดงในรูปท่ี 3.10 
 

 
 

รูปที ่3.10  โครงสร้างทางเคมีของไตรพาล์มมิตินและไตรโอเลอนิ 

 

(2) การเกดิปฏิกริิยาสปอนนิฟิเคชัน (Sponification) หรือปฏิกริิยาการเกดิสบู่  
ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมนัท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชนัหรือปฏิกิริยาการเกิด

สบู่ได ้ เม่ือตม้ดว้ยด่างชนิดโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือโปแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 

พนัธะเอสเทอร์ระหวา่งกลีเซอรอลและกรดไขมนัจะถูกท าลาย ท าให้กรดไขมนัหลุดออกจากพนัธะ
เอสเทอร์ แลว้ท าปฏิกิริยากบัด่างไดเ้กลือของกรดไขมนัหรือสบู่ (soap) และกลีเซอรอล (รูปท่ี 3.11)  
 

 
 

รูปที ่3.11  ตัวอย่างการเกดิปฏิริยาสปอนนิฟิเคชันหรือปฏิกริิยาการเกดิสบู่ 

Tropalmitin                                                                         Triolein 
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(3) การเกดิปฏิกริิยาไฮโดรจีเนชัน (Hydrogenation) 

การเกิดปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนเขา้ไปในกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัในไขมนั เพื่อเปล่ียน
พนัธะคู่ในกรดไขมนัใหเ้ป็นพนัธะเด่ียว ท าใหก้รดไขมนัไม่อ่ิมตวักลายเป็นกรดไขมนัอ่ิมตวัได ้

(4) การเกดิปฏิกริิยาการเหม็นหืน (Rancidity) 

ออกซิเจนในอากาศสามารถเขา้ท าปฏิกิริยาออกซิเดชนัท่ีต าแหน่งของพนัธะคู่ระหวา่ง
อะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลของกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัของลิพิด ไดเ้ป็นสารประกอบเชิงซ้อน
พวกอลัดีไฮดซ่ึ์งท าใหลิ้พิดมีกล่ินเหมน็หืน น ้ามนัพืชมีกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั หรือมีจ านวนพนัธะ
คู่ในโมเลกุลมากกว่าไขมนัสัตว ์จึงสามารถเกิดปฏิกิริยาการเหม็นหืนได้ง่ายกว่าไขมนัสัตว  ์ แต่
ในทางอุตสากรรมการผลิตน ้ ามนัพืชมีการเติมสารตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) เช่น วิตามินอี    
ลงในน ้ามนัพืชเพื่อป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั และมีการเติมไฮโดรเจนเพื่อเปล่ียนพนัธะคู่
ในกรดไขมันให้เป็นพนัธะเด่ียว เพื่อลดการเหม็นหืนในน ้ ามนัพืชส าหรับการวางจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดไดน้านข้ึน 
 

3.2.1.2 ฟอสโฟกลเีซอไรด์หรือฟอสโฟลพิดิ (Phosphoglycerides or 

Phospholipids) 

 ฟอสโฟกลีเซอไรด์หรือฟอสโฟลิพิดเป็นไขมนัท่ีโครงสร้างประกอบ
ข้ึนจากกลีเซอรอล  1 โมเลกุล สร้างพนัธะเอสเทอร์กบักรดไขมนั 2 โมเลกุล และตรงคาร์บอน
ต าแหน่งท่ี 3 มีพนัธะเอสเทอร์กบัหมู่ฟอสเฟส 1 หมู่ และส่วนใหญ่พบวา่หมู่ฟอสเฟสมีหมู่เคมีแบบ
มีขั้วชนิดต่างๆมาต่ออยู ่ท  าให้ฟอสโฟลิพิดมีช่ือและมีคุณสมบติัแตกต่างกนัไปตามหมู่ท่ีเช่ือมนั้น 
(รูปท่ี 3.12 และ 3.13)  

 
 

X คือ หมู่เคมีชนิดต่างๆท่ีมาต่ออยูก่บัหมู่ฟอสเฟส 

R, R’ คือ ส่วนท่ีเป็นไฮโดรคาร์บอน 
 

รูปที ่3.12  โครงสร้างทัว่ไปของฟอสโฟลพิดิ 
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รูปที ่3.13  หมู่เคมีแบบมีข้ัวชนิดต่างๆ (X) ทีต่่ออยู่กบัหมู่ฟอสเฟส ท าให้เกดิฟอสโฟลิพดิชนิดต่างๆ 
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 ฟอสโฟลิพิดพบเป็นองคป์ระกอบหลกัของเยื่อหุ้มเซลล์ของส่ิงมีชีวิต 
(รูปท่ี 3.14) ตวัอย่างโครงสร้างของฟอสโฟลิพิดชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ กรดฟอสฟาทิดิก, ฟอสฟาทิดิล  
เอทาโนลามีน, ฟอสฟาทิดิลโคลีน, ฟอสฟาทิดิลเซอรีน และฟอสฟาทิดิลอินโนซิทอล (รูปท่ี 3.14) 

(1) กรดฟอสฟาทิดิก (phosphatidic acid) ซ่ึงเป็นฟอสโฟลิพิดท่ีมี
โครงสร้างท่ีง่ายท่ีสุด ประกอบด้วยกลีเซอรอล, กรดไขมนั และหมู่ฟอสเฟต กรดฟอสฟาติดิก        
ท าหนา้ท่ีเป็นสารตวักลาง (intermediate) ในการสังเคราะห์ไตรเอซิลกลีเซอไรด์และฟอสโฟลิพิด
บางชนิด 

 

 

รูปที ่3.14  โครงสร้างของฟอสโฟลพิดิทีป่ระกอบขึน้เป็นเยือ่หุ้มเซลล์ 

(ท่ีมา: http://homepage.smc.edu/wissmann_paul/anatomy2textbook/phospholipids.html) 

http://homepage.smc.edu/wissmann_paul/anatomy2textbook/phospholipids.html
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รูปที ่3.15  ตัวอย่างโครงสร้างของฟอสโฟลพิดิชนิดต่างๆ 
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(2) ฟอสฟาทิดิลเอทาโนลามีน (phosphatidylethanolamine) พบใน
ทุกเซลล์ของส่ิงมีชีวิต ประกอบเป็น 25 % ของฟอสโฟลิพิดทั้งหมด และมีมากถึง 45 % ในเน้ือเยื่อ
ในระบบประสาท เช่น เส้นประสาท, เน้ือเยือ่สมอง และไขสันหลงัของมนุษย ์

(3) ฟอสฟาทิดิลโคลีน (phosphatidylcholine) หรือ เลซิทิน 
(lecithin) เป็นฟอสโฟลิพิดท่ีมีสารประกอบโคลีน (choline) สร้างพนัธะกบัหมู่ฟอสเฟต เป็น    
ฟอสโฟลิพิดท่ีมีมากท่ีสุดในสัตวแ์ละพืชชั้นสูง โดยพบมากท่ีสุดในเยื่อหุ้มเซลล์ของพืชและสัตว์   
เลซิทินท าหนา้ท่ีเป็นสารตา้นแรงตึงผิวในเซลล์ปอด และเป็นส่วนประกอบในน ้ าดีซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น
สารท่ีช่วยให้ไขมนัแตกตวั (emulsifying agent) เป็นตวัท าละลายคอเลสเตอรอล เลซิทินพบมากใน     
ไข่แดง และถัว่เหลือง  

(4) ฟอสฟาทิดิลเซอรีน (phosphatidylserine) เป็นฟอสโฟลิพิดท่ีมี          
กรดอะมิโนเซอรีน (serine) สร้างพนัธะกบัหมู่ฟอสเฟต พบท่ีเยือ่หุม้เซลลข์องสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

(5) ฟอสฟาทิดิลอินโนซิทอล (phosphatidylinositol) เป็นฟอสโฟ
ลิพิดท่ีมีอิโนซิทอล (inositol) สร้างพนัธะกบัหมู่ฟอสเฟต พบมากท่ีเยือ่หุม้เซลลข์องสัตว ์

 

3.2.2 เอสเทอร์ของอลักอฮอล์ (Alcohol esters) 

 เอสเทอร์ของอลักอฮอล์เป็นสารพวกไข เช่น ข้ีผึ้ง (beeswax) (รูปท่ี3.16) 

ซ่ึงมีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยกรดไขมนัและอลักอฮอล์ชนิดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่กลีเซอรอล ไขมีสถานะ
เป็นของแข็งท่ี อุณหภูมิห้อง  หรือท่ีอุณหภูมิ  25 องศา
เซลเซียส มีจุดหลอมเหลวต ่า ไขมีหลายชนิดแต่ละชนิดจะ
แ ต ก ต่ า ง กัน ต า ม ก ร ด ไ ข มัน แ ล ะ อัล ก อ ฮ อ ล์ ท่ี เ ป็ น
องคป์ระกอบ แต่ทุกชนิดของไขจะไม่ละลายน ้ า เช่น ไขท่ี
เคลือบผิวใบไม้และผลไม้ ซ่ึงช่วยป้องกันการสูญเสียน ้ า   
ได้ดี และไขท่ีเคลือบท่ีผิวหนังและขนสัตว ์เป็นตน้ โดย        
กรดไขมนัจะมีจ านวนคาร์บอนระหวา่ง 14-36 อะตอม และ 

อลักอฮอลมี์คาร์บอนระหวา่ง 16-30 อะตอม 

                รูปที ่3.16  ขีผ้ึง้ 

 

รูปที ่3.16  การเกดิปฏิกริยาระหว่างกรดไขมันและอลักอฮอล์ ได้เป็นขีผ้ึง้ชนิด Myricyl palmitate 

Palmitic acid              Mryicyl alcohol                                    Myricyl palmitate                 Water 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CPfhZu0UW79eOM&tbnid=JRfYU84Bgm2wKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.valiaimpex.com/en/bee-products/spanish_beeswax.html&ei=tg89U_v4JYiKrgeD8oHACw&bvm=bv.64125504,d.bmk&psig=AFQjCNEYZ9wXTSwtY9ydOZJwmvr4tv2qvg&ust=1396596983471380
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3.2.3 สฟิงโกลพิดิ (Sphingolipids) 

  สฟิงโกลิพิดเป็นลิพิดเชิงประกอบท่ีประกอบดว้ยสฟิงโกซีน (spingosine)  

(รูปท่ี 3.17) หรืออนุพนัธ์ของสฟิงโกซีน 1 หน่วย กรดไขมนั 1 โมเลกุล และหมู่เคมีแสดงความเป็น
ขั้ว (polar head group) 1 หมู่ ส าหรับสฟิงโกซีนเป็นสารพวกอะมิโนอลักอฮอล์ประกอบดว้ย
ไฮโดรคาร์บอนสายยาวท่ีมีจ านวนคาร์บอน 18 อะตอม และมีส่วนท่ีมีขั้วซ่ึงรวมถึงหมู่อะมิโนดว้ย 
หมู่อะมิโนของสฟิงโกซีนจะสร้างพนัธะเอไมด์กบัหมู่คาร์บอกซิลของกรดไขมนัไดเ้ป็นเซราไมด ์
(ceramide) (รูปท่ี 3.18) ซ่ึงเป็นโมเลกุลพื้นฐานของสฟิงโกลิพิดอ่ืนๆ เซราไมด์มีหมู่ไฮดรอกซิลท่ี
ปลายสุดของโมเลกุลท่ีเช่ือมต่อกบัหมู่เคมีได้หลายชนิด ซ่ึงหมู่เคมีต่างชนิดกนัจะท าให้เกิดเป็น  
สฟิงโกลิพิดต่างชนิดกัน(รูปท่ี 3.19) สฟิงโกลิพิดแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ สฟิงโกไมอีลีน และ     
ไกลโคสฟิงโกลิพิด 

 

 
 

  รูปที ่3.17  โครงสร้างของสฟิงโกซีน 

 

 

 

  รูปที ่3.18  โครงสร้างของเซราไมด์ 
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รูปที ่3.19  หมู่เคมีชนิดต่างๆ (X) ทีม่าต่ออยู่กบัเซราไมด์ ท าให้เกดิสฟิงโกลพิดิต่างชนิดกนั 
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3.2.3.1 สฟิงโกไมอลีนี (Sphingomyelins) 

 ส ฟิ ง โ ก ไ ม อี ลี น  (รู ป ท่ี  3 . 2 0 ) เ ป็ น ส ฟิ ง โ ก ลิ พิ ด ท่ี
ประกอบดว้ยฟอสโฟโคลีน (phosphocholine) เป็นส่วนท่ีมีขั้วเช่ือมอยูก่บัหมู่ไฮดรอกซิลท่ีปลายสุด
ของเซราไมด ์พบมากในเยือ่หุม้เซลลข์องเซลลส์มอง  

 

 

รูปที ่3.20  โครงสร้างของสฟิงโกไมอลีนี 

 

 3.2.3.2 ไกลโคสฟิงโกลพิดิ (Glycosphingolipids) 

  ไกลโคสฟิงโกลิพิดเป็นสฟิงโกลิพิดท่ีมีโมเลกุลน ้ าตาลเป็น
ส่วนท่ีมีขั้วเช่ือมต่อด้วยพนัธะไกลโคไซด์ (glycosidic bond) กบัหมู่ไฮดรอกซิลปลายสุดของ    
เซราไมด์ แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ ซีรีโบรไซด์ (cerebroside) และแกงกลิโอไซด์ (ganglioside) 
ซีรีโบรไซด์เป็นไกลโคสฟิงโกลิพิดท่ีมีน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว (monosaccharide) เป็นส่วนท่ีมีขั้วท่ีต่อ
อยูก่บัเซราไมด์ ถา้ไกลโคสฟิงโกลิพิดมีน ้ าตาลกลูโคส (glucose) เป็นส่วนท่ีมีขั้ว จะเรียกวา่ กลูโค  
ซีรีโบรไซด์ (glucocerebroside) แต่ถ้ามีน ้ าตาลกาแลคโตสเป็นส่วนท่ีมีขั้ว จะเรียกว่า กาแลคโต      
ซีรีโบรไซด์ (galactocerebroside) (รูปท่ี 3.21) กาแลคโตซีรีโบรไซด์พบมากเน้ือเยื่อสมองและ
เน้ือเยื่อในระบบประสาทของสัตว ์โดยเป็นองคป์ระกอบหลกัของไมอีลีนชีท (myelin sheath) ของ
เส้นประสาท กลูโคซีรีโบรไซด์พบน้อยในระบบประสาท แต่พบในเน้ือเยื่ออ่ืนๆ ของสัตว ์เช่น 
ผวิหนงั นอกจากน้ี กลูโคซีรีโบรไซดย์งัพบเป็นองคป์ระกอบหลกัของเยื่อหุ้มเซลล์ในพืชอีกดว้ย แต่
กาแลคโตซีรีโบรไซดไ์ม่พบในพืช ส าหรับแกงกลิโอไซดเ์ป็นไกลโคสฟิงโกลิพิดท่ีประกอบข้ึนจาก
โอลิโกแซคคาร์ไรด์ท่ีซบัซ้อน (complex oligosaccharides) จบักบัปลายไพรมารีไฮดรอกซิลของ
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เซราไมด์ (รูปท่ี 3.22) มีเอกลกัษณ์ท่ีส าคญั คือ ตอ้งมีโมโนแซคคาไรด์อย่างน้อย 1 หน่วยท่ีเป็น     
N-acetylneuraminic acid (NANA) หรือกรดเซียริก (sialic acid) รวมอยู่เป็นองค์ประกอบดว้ย       
แกงกลิโอไซด์พบไดท่ี้เยื่อหุ้มเซลล์ของสัตวแ์ละในเซลล์สมองของสัตว์ โดยพบมากถึง 6% ของ
น ้าหนกัลิพิดในสมองของสัตว ์

 

 
 

รูปที ่3.21  โครงสร้างของซีรีโบรไซด์ 

 

 

รูปที ่3.22  โครงสร้างของแกงกลโิอไซด์ 

(ท่ีมา:  Matthews and Van Holde, 1990: 306) 

 

 

Galactocerebroside หรือ Galactosylceramide 

Glanglioside 
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  3.2.4 สเตอรอยด์ (Steroids) 

    สเตอรอยดเ์ป็นอนุพนัธ์ของวงแหวนเพอร์ไฮโดรไซโคลเพนทาโนฟีแนน 
ทรีน (perhydrocyclopentanophenanthrene) มีลกัษณะเป็นวงแหวน 4 วง โดยมีวงแหวน 6 เหล่ียม   
3 วง (A, B และ C) และวงแหวน 5 เหล่ียม 1 วง (D) เช่ือมกนัอยู ่(รูปท่ี 3.23) สเตอรอยด์มีสมบติั  
ไม่ละลายน ้ า แต่ละลายไดใ้นตวัท าละลายอินทรีย ์ในธรรมชาติสเตอรอยด์แต่ละชนิดจะมีจ านวน
คาร์บอนและต าแหน่งฟังก์ชันนอลท่ีจบักับวงแหวนเพอร์ไฮโดรไซโคลเพนทาโนฟีแนนทรีน
ต่างกนั ท าใหมี้หนา้ท่ีและสมบติัแตกต่างกนัไป ลิพิดท่ีเป็นสเตอรอยด์ท่ีพบมากในเซลล์สัตว ์ไดแ้ก่ 
คอเลสเตอรอล (choresterol) (รูปท่ี 3.24) พบท่ีเยื่อหุ้มเซลล์และเป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์ 
กรดน ้ าดี (bile acids) ซ่ึงท าหน้าท่ีช่วยการย่อยและการดูดซึมไขมนัในล าไส้เล็ก นอกจากน้ี 
คอเลสเตอรอลยงัเป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศหลายชนิด เช่น ฮอร์โมนเพศหญิง   
เอสโทรเจน (estrogen) ชนิดเอสทริออล (estriol) (รูปท่ี 3.25), โปรเจสเทอโรน (progesterone)    

(รูปท่ี 3.26) และฮอร์โมนเพศชายแอนโดรเจน (androgen) ชนิดเทสโทสเทอโรน (testosterone)  

(รูปท่ี 3.27) เป็นตน้ (Cain, et. al., 2007) นอกจากน้ี ยงัมีสเตอรอยด์ท่ีเรียกวา่ เออร์โกสเตอรอล 
(ergosterol) ซ่ึงเป็นสารตั้ งต้นในการสังเคราะห์วิตามินดีท่ีผิวหนัง ส าหรับพืชมีลิพิดท่ีเป็น        
สเตอรอยด์ท่ีมีช่ือว่า สติกมาสเตอรอล (stigmasterol) (รูปท่ี 3.28) ซ่ึงพบในพืชพวกถัว่เหลือง 
(soybean), เรพซีด (rape seed) และในโสมอเมริกา (american gingseng) เป็นตน้  
 

 
 

รูปที ่3.23  โครงสร้างหลกัของสเตอรอยด์ทีเ่ป็นวงแหวนเพอร์ไฮโดรไซโคลเพนทาโนฟีแนนทรีน 
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รูปที ่3.24  โครงสร้างของคอเลสเตอรอล 

 

 

 

 

รูปที ่3.25  โครงสร้างของฮอรโมนเพศหญงิเอสโทรเจนชนิดเอสทริออล  
 

 

 
 

รูปที ่3.26  โครงสร้างของฮอรโมนเพศหญงิโปรเจสเทอโรน 
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รูปที ่3.27  โครงสร้างของฮอรโมนเพศชายแอนโดรเจนชนิดเทสโทสเทอโรน 

 

 

 

รูปที ่3.28  โครงสร้างของสติกมาสเตอรอล 

 

  3.2.5 เทอร์พนี (Terpenes) 

    เทอร์พีนเป็นลิพิดท่ีประกอบข้ึนจากหน่วยไอโซพรีน (isoprene) ซ่ึงใน
โมเลกุลของไอโซพรีนมีคาร์บอน 5 อะตอม (รูปท่ี 3.29) ในธรรมชาติมกัจะพบเทอร์พีนท่ีประกอบ
ข้ึนจากหน่วยไอโซพรีนตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึนไปมาต่อกนั ลิพิดพวกเทอร์พีน เช่น เรทินอล (retinol) 
หรือรูปอัลดีไฮด์ของวิตามินเอ (รูปท่ี 3.30), ฟิลโลควิโนน (phylloquinone) หรือวิตามินเค           
(รูปท่ี 3.31), ไฟทอล (phytol) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลและเบต้าแคโรทีนในพืช           

(รูปท่ี 3.32) และพบมากในน ้ ามนัหอมระเหยจากพืช เช่น ฟาร์นีซอล (farnesol) ซ่ึงเป็นน ้ ามนัหอม
ระเหยของดอกกุหลาบ (รูปท่ี 3.33) 

 

 

 

รูปที ่3.29  โครงสร้างของไอโซพรีนซ่ึงเป็นหน่วยย่อยพืน้ฐานของเทอร์พนี 
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รูปที ่3.30 โครงสร้างของเรทินอล (วติามินเอ) 

 

 

 
 

รูปที ่3.31  โครงสร้างของฟิลโลควโินน (วติามินเค) 

 

 

 

 
 

รูปที ่3.32  โครงสร้างของไฟทอล 

 

 

 

 
 

รูปที ่3.33  โครงสร้างของฟาร์นีซอล 
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3.3 การจัดเรียงตัวของกรดไขมนัและลพิดิบางชนิด 

 โมเลกุลของกรดไขมนัท่ีอยูใ่นรูปเกลือ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ หมู่ COO
_
 ซ่ึงเป็นส่วนหวั

ท่ีมีขั้วท่ีมีคุณสมบติัชอบน ้า (hydrophilic head) และส่วนท่ีเป็นสายไฮโดรคาร์บอน คือ ส่วนท่ีเป็น
หางท่ีไม่มีขั้วท่ีมีคุณสมบติัไม่ชอบน ้า (hydrophobic tail) เกลือของกรดไขมนัมีทั้งส่วนท่ีชอบน ้า 

และส่วนท่ีไม่ชอบน ้าอยูใ่นโมเลกุลเดียวกนัน้ี เรียกวา่ โมเลกุลแอมฟิพาติก (amphipatic molecule) 
(รูปท่ี 3.34) 

 

 

รูปที ่3.34  โครงสร้างของกรดไขมันทีแ่สดงส่วนหัวทีช่อบน า้ และส่วนหางทีไ่ม่ชอบน ้า 

 

ในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นน ้ า เกลือของกรดไขมนัหรือสบู่ (soap) จะมีการเรียงตวัใหม่ โดยหัน
ส่วนท่ีไม่ชอบน ้าเขา้หากนัเขา้ดา้นใน แลว้หนัส่วนท่ีชอบน ้ าออกไปท าปฏิกิริยากบัน ้ าท่ีลอ้มรอบอยู่
ดา้นนอก ท าให้เกิดเป็นโครงสร้างท่ีเป็นกอ้นทรงกลม เรียกวา่ ไมเซลล์ (micelle) (รูปท่ี 3.35 ก) ท่ี
ผิวของไมเซลล์ คือ หมู่คาร์บอกซิลของกรดไขมนัเป็นส่วนท่ีชอบน ้ าท่ีท าฏิกิริยากบัน ้ าท่ีลอ้มรอบ
มนัได ้ส่วนภายในไมเซลล์เป็นท่ีรวมของสายไฮโดรคาร์บอนท่ีเป็นส่วนไม่ชอบน ้ าของกรดไขมนั 
และไม่มีน ้ าตรงส่วนกลาง การเกิดโครงสร้างไมเซลล์ท าให้เกลือของกรดไขมนัหรือสบู่สามารถ
ละลายน ้ าได ้และสามารถขจดัคราบไขมนัท่ีเกาะติดบนเส้ือผา้ได ้เพราะไมเซลล์จะดึงเอาไขมนัเขา้
มาในส่วนท่ีไม่มีขั้วของมนัได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.35  (ก) โครงสร้างไมเซลล์ของกรดไขมัน และ (ข) โครงสร้างแผ่นสองช้ันของฟอสโฟลพิดิ 

(ท่ีมา:  http://2012books.lardbucket.org/books/principles-of-general-chemistry-v1.0m/s17-06-

aggregate-particles-in-aqueous.html) 

ก) ข) 

(ก) (ก) (ข) 
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 ในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นน ้ า นอกจากกรดไขมนัแลว้ ลิพิดท่ีมีลกัษณะโมเลกุลเป็นแอมฟิพาติก 
ไดแ้ก่ ฟอสโฟลิพิด, สฟิงโกลิพิด และเกลือกรดน ้าดี (bile salt) ซ่ึงมีส่วนหวัเป็นหมู่เคมีขนาดใหญ่ท่ี
มีขั้วเป็นส่วนท่ีชอบน ้า และมีส่วนหางเป็นกรดไขมนัถึงสองหน่วยเป็นส่วนท่ีไม่มีขั้วและไม่ชอบน ้ า 
ฟอสโฟลิพิดสามารถจดัโครงสร้างเป็นลิพิดแบบแผน่สองชั้น เรียกวา่ ลิพิดไบเลเยอร์ (lipid bilayer) 

(รูปท่ี 3.35 ข) ซ่ึงส่วนหวัท่ีมีขั้วหนัออกดา้นนอกสัมผสักบัน ้าทั้งสองดา้น และส่วนหางท่ีไม่มีขั้วหนั
ชนกนัเขา้ดา้นในตรงกลาง เป็นลกัษณะเช่นเดียวกบัเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มออร์กาเนลล์ของเซลล์  
ยูคาริโอตท่ีมีในธรรมชาติ นอกจากน้ี ฟอสโฟลิพิดยงัสามารถจดัโครงสร้างเป็นโครงสร้างแบบ    
ไลโปโซม (liposome) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นถุงปิด (vesicle) มีผนงัของถุงประกอบดว้ยฟอสโฟลิพิด 
เรียงตวักนัเป็นสองชั้น และมีช่องว่างตรงกลางบรรจุน ้ าได้ (Freeman, 2005) ไลโปโซมใช้ทาง
การแพทยใ์นการขนส่งยาเขา้สู่อวยัวะเป้าหมายได ้

 

 

 

 

 

 

     รูปที ่3.36  โครงสร้างของไลโปโซม 

 (ท่ีมา:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liposome_cross_section.png) 

 

3.4 ไขมนัทรานส์เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 ไขมนัทรานส์ (trans fats) คือ ไขมนัหรือน ้ ามนัท่ีผ่านกรรมวิธีโดยเกิดจากการเติม
ไฮโดรเจน (hydrogenation) ในกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัของไขมนั ท าให้เกิดการบิดตวัทางโครงสร้าง
ของโมเลกุลโดยเปล่ียนจากโครงรูปแบบซิส (cis form) ไปเป็นโครงรูปแบบทรานส์ (trans form) ท่ี
เรียกว่า ไขมนัทรานส์ เม่ือไขมนัท่ีมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหลายต าแหน่ง เช่น น ้ ามนัพืชท่ีโดนทอด
ซ ้ าๆ ในอุณหภูมิสูง ท าให้ไฮโดรเจนจากเดิมท่ีอยู่ดา้นเดียวกนัซ่ึงมีโครงสร้างแบบซิสจะเกิดการ    
บิดตวัไปอยูค่นละดา้นกนักลายเป็นโครงสร้างแบบทรานส์ ซ่ึงการเกิดโครงสร้างทรานส์ของไขมนั
หรือน ้ ามนัพืชน้ีจะท าให้ไขมนัมีจุดหลอมเหลวสูงข้ึน กลายเป็นไขมนัก่ึงแข็งก่ึงเหลวคล้ายยาง
พลาสติก มีลกัษณะเหนียว และจบัเป็นกอ้นในอุณหภูมิ 36-40 ºC เม่ือบริโภคไขมนัทรานส์หรือ
น ้ ามนัทรานส์เขา้ไปในร่างกาย จะกลายเป็นคราบน ้ ามนัเกาะในล าไส้และหลอดเลือดหวัใจ ไขมนั 
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ทรานส์มีบทบาทเก่ียวข้องกับการเพิ่มข้ึนของคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี และการลดลงของ
คอเลสเตอรอลชนิดดีในร่างกาย และก่อใหเ้กิดโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด (Cain et. al., 2007) 

ปัจจุบนัเป็นท่ีทราบวา่ไขมนัทรานส์เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ แต่ดว้ยเหตุผลทางการคา้ท าให้
ยงัมีความนิยมน าไขมนัทรานส์มาใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เพราะไขมนัทรานส์มีคุณสมบติัใช้
ทอดอาหารได้หลายคร้ังโดยไม่เหม็นหืนง่าย ในทางอุตสาหกรรมการผลิตน ้ ามนัพืชมีการเติม
ไฮโดรเจนเพื่อเปล่ียนพนัธะคู่ในกรดไขมนัให้เป็นพนัธะเด่ียวเพื่อลดการเหม็นหืนในน ้ ามนั จึงท า
ให้วางจ าหน่ายในทอ้งตลาดไดน้านข้ึน นอกจากน้ี น ้ ามนัทรานส์ยงัมีคุณสมบติัใช้ทอดอาหารได้
กรอบอร่อย จึงนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตขนมขบเค้ียวในบรรจุภณัฑ์ต่างๆ และนิยมใชก้บัอาหาร
ทอด เช่น โดนทั, ไก่ทอด, ขนมคุก้ก้ี, มนัฝร่ังทอด, ป๊อปคอร์น และขนมอบกรอบต่างๆ เป็นตน้  

 ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดห้้ามการใชไ้ขมนัทรานส์บางส่วน และบงัคบัให้
อาหารท่ีขายนั้ นต้องระบุฉลากโภชนาการว่ามีไขมันทรานส์ผสมอยู่ในสัดส่วนเท่าไร โดย
ก าหนดใหมี้ปริมาณกรดไขมนัทรานส์ให้นอ้ยกวา่ 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค และประเทศอ่ืนๆ เช่น 
แคนาดา, สหภาพยุโรป, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ก็มีการออกกฏให้ระบุปริมาณของกรดไขมนั 
ทรานส์ไวบ้นฉลากเพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคเช่นกนั 
 

ตารางที ่3.4  ปริมาณของกรดไขมันในไขมันและน า้มัน 

หมายเหตุ: เปอร์เซนตท์ั้งหมดไม่เท่ากบั 100% เพราะมีไขมนัอ่ืนอยูใ่นรูปไขมนัหรือน ้ามนั 

(ท่ีมา:  Alters and Alters, 2006: 50) 

ชนิดของไขมัน/น า้มัน 
% กรดไขมัน

อิม่ตัว 

% กรดไขมันไม่อิม่ตัว
แบบมี 1 พนัธะคู่ 

% กรดไขมันไม่อิม่ตัว
แบบมีมากกว่า 1 พนัธะคู่ 

น ้ามนัมะพร้าว 90 5 1 

เนย 65 30 4 

ไขมนัววั 50 42 4 

ไขมนัหมู 39 45 12 

ไขมนัไก่ 30 45 21 

เนยขาวจากน ้ามนัพืช 25 45 26 

มาการีนแขง็ 20 45 33 

น ้ามนัถัว่ลิสง 17 46 31 

น ้ามนัมะกอก 13 73 8 

น ้ามนัขา้วโพด 13 24 59 
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ไขมนัทรานส์พบมากในน ้ามนัท่ีมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหลายต าแหน่งท่ีผา่นการทอดซ ้ า เช่น 
น ้ ามนัถัว่เหลือง, น ้ ามนัขา้วโพด, น ้ ามนัเมล็ดทานตะวนั, น ้ ามนัร าขา้ว หรือไขมนัและน ้ ามนัผา่น
กรรมวิธีโดยการเติมไฮโดรเจน เช่น เนยเทียม, มาการีน และครีมเทียม เป็นต้น ซ่ึงไม่ควร
รับประทานเป็นอยา่งยิ่ง ดงันั้น เพื่อความปลอดภยัจากไขมนัทรานส์ ทางเลือกทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ
อย่างมากในปัจจุบนั คือ การใช้น ้ ามนัมะพร้าวส าหรับปรุงอาหาร ผดั และทอด เน่ืองจากน ้ ามนั
มะพร้าวมีกรดไขมนัอ่ิมตวัมากถึง 90% ของกรดไขมนัทั้งหมด (ตารางท่ี 3.4) จึงท าให้เกิดไขมนั 
ทรานส์น้อยมาก นอกจากน้ี น ้ ามนัมะพร้าวยงัมีกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีมีสายโซ่ปานกลาง (medium 

chain fatty acids) ซ่ึงมีคาร์บอนประมาณ 6-12 ตวั ไดแ้ก่ กรดคาโปรอิก (caproic acid; 6:0),        
กรดคาปริลิก (caprylic acid; 8:0), กรดคาปริก (capric acid; 10:0) และกรดลอริก (lauric acid; 12:0) 

ท าให้ดูดซึมในร่างกายไดอ้ย่างรวดเร็ว เป็นพลงังานให้ตบั และเป็นพลงังานให้แก่เซลล์ต่างๆ ใน
ร่างกายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ตอ้งพึ่งอินซูลินเหมือนการใช้น ้ าตาล จึงสามารถเพิ่มอตัราการเผา
ผลาญใหร่้างกายไดสู้งข้ึนและรวดเร็ว ส่งผลให้ร่างกายมีการน าเอาคอเลสเตอรอลมาสังเคราะห์เป็น
สารชีวโมเลกุลอ่ืนๆ เช่น ฮอร์โมน, น ้ าดี, สารองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ และฉนวนหุ้มปลาย
ประสาทไดดี้ยิง่ข้ึน (ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์, 2557) 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

ลิพิดหรือไขมนัเป็นสารอินทรีย์ท่ีพบในพืชและสัตว์ในธรรมชาติ มีคุณสมบติัท่ีไม่
ละลายน ้า แต่ละลายไดดี้ในตวัท าละลายอินทรีย ์มีโครงสร้างโมเลกุลส่วนใหญ่เป็นไฮโดรคาร์บอน
ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีไม่ชอบน ้ า แต่มีโครงสร้างบางส่วนท่ีมีคุณสมบติัท่ีชอบน ้ า ดงันั้น ลิพิดท่ีมีส่วนท่ี
ชอบน ้าและไม่ชอบน ้าอยูใ่นโมเลกุลเดียวกนั เรียกวา่ แอมฟิไฟล์ หรือโมเลกุลแบบแอมฟิพาธิค พืช
สร้างลิพิดโดยการสังเคราะห์อาหาร ส าหรับสัตวจ์ะสะสมลิพิดไวต้ามเน้ือเยื่อต่างๆ ของร่างกาย     
ส่วนใหญ่ลิพิดพบอยูใ่นอาหารจ าพวกน ้ ามนัพืช, ไขมนัสัตว,์ เนย และเมล็ดธญัพืช ลิพิดมีบทบาทท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ เป็นโครงสร้างท่ีส าคญัของเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆ, เป็นสารท่ีให้พลงังานและความอบอุ่น
แก่ร่างกาย, เป็นฉนวนป้องกนัอวยัวะต่างๆ, เป็นตวัท าละลายวิตามิน A, D, E และ K นอกจากน้ี 
ลิพิดยงัเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนเพศ , เป็นสารเคลือบผิวป้องการการสูญเสียน ้ าและป้องกนั
การติดเช้ือ, เป็นองค์ประกอบของผนงัเซลล์ของแบคทีเรียและพืช , เป็นองค์ประกอบของผิวหนัง 
ระบบประสาท และเป็นองคป์ระกอบของปีกและล าตวัของแมลง  

ลิพิดแบ่งตามองค์ประกอบของกรดไขมนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ประเภท
แรกเป็นลิพิดท่ีมีกรดไขมนัเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ไตรกลีเซอร์ไรด์, กลีเซอโรฟอสโฟลิพิด,    
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สฟิงโกลิพิด และลิพิดประเภทท่ีสอง  คือ ลิพิดท่ีไม่ มีกรดไขมันเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ 
คอเลสเตอรอล, ฮอร์โมนกลุ่มสเตอรอยด ์และอนุพนัธ์ของเทอร์พีน 

ส าหรับกรดไขมันเป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดกรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีโครงสร้าง
โมเลกุลประกอบข้ึนจากสายไฮโดรคาร์บอนซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่มีขั้ วท่ีไม่ชอบน ้ า และมีหมู่             
คาร์บอกซิลเพียงหมู่เดียวเป็นหมู่ฟังก์ชนัซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีขั้วและชอบน ้ า ในธรรมชาติพบกรดไขมนั
ท่ีมีจ านวนคาร์บอน 4–24 อะตอม ท่ีพบมากมีจ านวนคาร์บอน 16 และ 18 อะตอม และส่วนใหญ่
จ านวนอะตอมเป็นเลขคู่ มีพนัธะระหว่างคาร์บอนทั้งพนัธะเด่ียวและพนัธะคู่ ในธรรมชาติพบ    
กรดไขมันอยู่เป็นอิสระน้อยมาก เน่ืองจากส่วนใหญ่กรดไขมันมักรวมตวักับกลีเซอรอลหรือ   
อลักอฮอล์อ่ืนๆ ด้วยพนัธะเอสเทอร์เกิดเป็นลิพิดชนิดต่างๆ ส าหรับการจ าแนกกรดไขมนัตาม
โครงสร้างของพนัธะระหว่างคาร์บอนในสายไฮโดรคาร์บอน จ าแนกได้ 2 ชนิด คือ กรดไขมนั
อ่ิมตวั และกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั ส าหรับกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัสามารถจ าแนกตามจ านวนพนัธะคู่
ในสายไฮโดรคาร์บอนได้เป็น 2 ชนิด คือ กรดไขมนัท่ีมี 1 พนัธะคู่ และกรดไขมนัท่ีมีมากกว่า         
1 พนัธะคู่ 

การนบัต าแหน่งของคาร์บอนเพื่อระบุต าแหน่งของพนัธะคู่มีวิธีนบั 2 วิธีคือ การนบัจาก
ปลายของหมู่คาร์บอกซิล ซ่ึงใชส้ัญลกัษณ์เดลตา้ (Δ) และการนบัจากปลายสายไฮโดรคาร์บอน ซ่ึง
ใช้สัญลกัษณ์ n หรือ ใช้สัญลกัษณ์โอเมก้า (ω) การเขียนรหัสของกรดไขมนัแต่ละชนิดจะระบุ
จ านวนคาร์บอน จ านวนพนัธะคู่ และต าแหน่งของพนัธะคู่ เช่น กรดพาล์มมิโทเลอิก ซ่ึงสามารถ
เขียนรหสัเป็น 3 ระบบ ดงัน้ีคือ 16:1, Δ9 

 หรือ  16:1, n-7 หรือ 16:1, ω7 เป็นตน้ การจดัโครงรูป
ของกรดไขมนั มีการจดั ณ ต าแหน่งของพนัธะคู่ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัได้ 2 แบบคือ โครงรูป 
แบบซิส และโครงรูปแบบทรานส์ โดยโครงรูปแบบซิสมีการจดัเรียงตวัของอะตอมท่ีเหมือนกนัอยู่
ดา้นเดียวกนัของพนัธะคู่ และโครงรูปแบบทรานส์มีการจดัเรียงตวัของอะตอมท่ีเหมือนกนัอยูต่รง
ขา้มกนัของพนัธะคู่ ส าหรับคุณสมบติัทางกายภาพของกรดไขมนันั้นข้ึนอยู่กบัความยาวของสาย
ไฮโดรคาร์บอนและความไม่อ่ิมตวั โดยจุดหลอมเหลวของกรดไขมนัจะแปรผนัตรงตามความยาว
ของสายไฮโดรคาร์บอน แต่จะแปรผกผนักบัความไม่อ่ิมตวัของกรดไขมนั กล่าวคือ กรดไขมนัท่ีมี
สายไฮโดรคาร์บอนยาวกวา่จะมีจุดหลอมเหลวสูงกวา่กรดไขมนัท่ีมีสายไฮโดรคาร์บอนท่ีสั้นกว่า 

และส าหรับกรดไขมนัท่ีมีความยาวของสายไฮโดรคาร์บอนเท่ากัน กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวัจะมีจุด
หลอมเหลวสูงกวา่กรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวั 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะของลิพิด คือ องคป์ระกอบของกรดไขมนัอ่ิมตวัและไม่อ่ิมตวัใน
ลิพิดกล่าวคือ ท่ีอุณหภูมิร่างกาย ไตรเอซิลกลีเซอรอลท่ีประกอบข้ึนจากกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีมีจ  านวน
คาร์บอนอะตอมมากกว่า 12 อะตอม จะอยูใ่นสถานะของแข็ง แต่ถา้กรดไขมนัท่ีเป็นองค์ประกอบ
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ของไตรเอซิลกลีเซอรอลเป็นไขมนัไม่อ่ิมตวั ไตรเอซิลกลีเซอรอลนั้นจะมีสภาพเป็นของเหลว     
แมอุ้ณหภูมิลดต ่าลงถึง 0 องศาเซลเซียส ไขมนัท่ีมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมนัอ่ิมตวั เช่น 
ไขมนัววั และเนย จะมีสถานะเป็นของแขง็ท่ีอุณหภูมิหอ้งหรือท่ีอุณหภูมิ 25 ºC แต่ส าหรับไขมนัท่ีมี
องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั จะมีสถานะเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิห้อง เช่น น ้ ามนั
มะกอก, น ้ามนัถัว่เหลือง, น ้ามนัเมล็ดดอกทานตะวนั และน ้ามนัขา้วโพด เป็นตน้ 

 การจดัประเภทของไขมนัหรือลิพิด จดัไดเ้ป็น 5 ประเภทตามสูตรของโครงสร้าง ดงัน้ี 

ลิพิดประเภทเอสเทอร์ของกลีเซอรอล, เอสเทอร์ของอลักอฮอล์ และสฟิงโกลิปิด ซ่ึงเป็นไขมนัชนิด
ท่ีมีกรดไขมนัเป็นองคป์ระกอบ และลิพิดประเภทอนุพนัธ์ของสเตอรอล และอนุพนัธ์ของเทอร์พีน
ซ่ึงเป็นไขมนัชนิดท่ีไม่มีกรดไขมนัเป็นองคป์ระกอบ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (1) เอสเทอร์ของกลเีซอรอล เป็นลิพิดท่ีเป็นสารประกอบเอสเทอร์ระหวา่งกลีเซอรอล
กับกรดไขมัน มี 2 ชนิดท่ีส าคัญ คือ ไตรเอซิลกลีเซอรอล หรือไตรกลีเซอไรด์ และฟอสโฟ           
กลีเซอไรด์ ไตรกลีเซอไรด์เป็นเอสเทอร์ของกลีเซอรอล 1 โมเลกุลและกรดไขมนั 3 โมเลกุล เป็น
ไขมนัท่ีสะสมภายในเซลลข์องพืชและสัตว ์มีหนา้ท่ีเป็นพลงังานส ารองของส่ิงมีชีวติ คุณสมบติัของ
ไตรกลีเซอไรด์จ  าพวกไขมนัท่ีเป็นของแข็ง คือ มีจุดหลอมเหลวสูง และมีกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีมี
โมเลกุลขนาดใหญ่ ส่วนไตรกลีเซอไรด์จ  าพวกน ้ ามนัจะมีจุดหลอมเหลวต ่า, มีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั
หรือกรดไขมนัท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบ ไตรกลีเซอไรด์สามารถเกิดปฏิกิริยา     
สปอนนิฟิเคชันได้โดยไตรกลีเซอไรด์ท าปฏิกิริยากับด่างได้เกลือของกรดไขมนัหรือสบู่และ        
กลีเซอรอล นอกจากน้ี ไตรกลีเซอไรด์สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชนั และเกิดปฏิกิริยาการ
เหม็นหืนได ้ส าหรับฟอสโฟกลีเซอไรด์หรือฟอสโฟลิพิดเป็นลิพิดท่ีโครงสร้างประกอบข้ึนจาก   
กลีเซอรอล 1 โมเลกุล สร้างพนัธะเอสเทอร์กบักรดไขมนั 2 โมเลกุล และตรงคาร์บอนต าแหน่งท่ี    
3 มีพนัธะเอสเทอร์กบัหมู่ฟอสเฟส 1 หมู่ และส่วนใหญ่พบวา่หมู่ฟอสเฟสมีหมู่เคมีแบบมีขั้วชนิด
ต่างๆ มาต่ออยู่ ท  าให้ฟอสโฟลิพิดมี ช่ือและมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามหมู่ ท่ี เ ช่ือมนั้ น           
ฟอสโฟลิพิดพบเป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ของส่ิงมีชีวิต ตวัอย่างโครงสร้างของ     
ฟอสโฟลิพิดชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ กรดฟอสฟาทิดิก, ฟอสฟาทิดิลเอทาโนลามีน, ฟอสฟาทิดิลโคลีน, 

ฟอสฟาทิดิลเซอรีน และฟอสฟาทิดิลอินโนซิทอล เป็นตน้ 

 (2) เอสเทอร์ของอัลกอฮอล์  เป็นสารจ าพวกไข เช่น ข้ีผึ้ ง ซ่ึงมีโครงสร้างท่ี
ประกอบดว้ยกรดไขมนัและอลักอฮอลช์นิดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่กลีเซอรอล  
 (3) สฟิงโกลิพิด เป็นลิพิดเชิงประกอบท่ีประกอบด้วยสฟิงโกซีน หรืออนุพนัธ์ของ
สฟิงโกซีน 1 หน่วย, กรดไขมนั 1 โมเลกุล และหมู่เคมีแสดงความเป็นขั้ว 1 หมู่ สฟิงโกซีนเป็นสาร
พวกอะมิโนแอลกอฮอลป์ระกอบดว้ยไฮโดรคาร์บอนสายยาวท่ีมีจ านวนคาร์บอน 18 อะตอม และมี
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ส่วนท่ีมีขั้วซ่ึงรวมถึงหมู่อะมิโนดว้ย หมู่อะมิโนของสฟิงโกซีนจะสร้างพนัธะเอไมด์กบัหมู่คาร์บอก
ซิลของกรดไขมนัไดเ้ป็นเซราไมด์ ซ่ึงเป็นหน่วยโมเลกุลพื้นฐานของสฟิงโกลิพิดอ่ืนๆ เซราไมด์มี       
หมู่ไฮดรอกซิลท่ีปลายสุดของโมเลกุลท่ีเช่ือมต่อกบัหมู่เคมีไดห้ลายชนิด ซ่ึงหมู่เคมีต่างชนิดกนัจะ
ท าให้เกิดเป็นสฟิงโกลิพิดต่างชนิดกนั สฟิงโกลิพิดแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ สฟิงโกไมอีลีน และ  
ไกลโคสฟิงโกลิพิด ส าหรับสฟิงโกไมอีลีนเป็นสฟิงโกลิพิดท่ีประกอบดว้ยฟอสโฟโคลีนท่ีเป็นส่วน
ท่ีมีขั้วเช่ือมอยู่กบัหมู่ไฮดรอกซิลท่ีปลายสุดของเซราไมด์ พบมากในเยื่อหุ้มเซลล์ของสมอง และ
ไกลโคสฟิงโกลิพิดเป็นสฟิงโกลิพิดท่ีมีโมเลกุลน ้ าตาลเป็นส่วนท่ีมีขั้ วเ ช่ือมต่อด้วยพันธะ           
ไกลโคไซด์กบัหมู่ไฮดรอกซิลปลายสุดของเซราไมด์ แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดใหญ่คือ ซีรีโบรไซด์ และ
แกงกลิโอไซด ์ 
 (4) สเตอรอยด์ เป็นอนุพนัธ์ของวงแหวนเพอร์ไฮโดรไซโคลเพนทาโนฟีแนนทรีน  มี
ลกัษณะเป็นวงแหวน 4 วง โดยมีวงแหวน 6 เหล่ียม 3 วง และวงแหวน 5 เหล่ียม 1 วงเช่ือมกนัอยู ่
สเตอรอยด์มีสมบติัไม่ละลายน ้ า แต่ละลายไดใ้นตวัท าละลายอินทรีย ์ลิพิดท่ีเป็นสเตอรอยด์ท่ีพบ
มากในเซลล์สัตว ์ไดแ้ก่ คอเลสเตอรอล ซ่ึงพบท่ีเยื่อหุ้มเซลล์และเป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์
กรดน ้ าดี ท าหนา้ท่ีช่วยการยอ่ยและการดูดซึมไขมนัในล าไส้เล็ก นอกจากน้ี คอเลสเตอรอลยงัเป็น
สารตั้ งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศหลายชนิด เออร์โกสเตอรอลเป็นสารตั้ งต้นในการ
สังเคราะห์วติามินดีท่ีผวิหนงั ส าหรับพืชมีลิพิดท่ีเป็นสเตอรอยด ์มีช่ือวา่ สติกมาสเตอรอล 

 (5) เทอร์พีน เป็นลิพิดท่ีประกอบข้ึนจากหน่วยไอโซพรีน ในโมเลกุลของไอโซพรีน  
มีคาร์บอน 5 อะตอม ในธรรมชาติมกัจะพบเทอร์พีนท่ีประกอบข้ึนจากหน่วยไอโซพรีนตั้งแต่         
2 หน่วยข้ึนไปมาต่อกนั ลิพิดพวกเทอร์พีน เช่น เรทินอล หรือรูปอลัดีไฮด์ของวิตามินเอ, ฟิลโล    
ควิโนนหรือวิตามินเค , ไฟทอลซ่ึงเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลและเบต้าแคโรทีนในพืช      

เทอร์พีนพบมากในน ้ ามนัหอมระเหยจากพืช เช่น ฟาร์นีซอล ซ่ึงเป็นน ้ ามนัหอมระเหยของดอก
กุหลาบ  
 การจดัเรียงตวัของกรดไขมันและลิพิดบางชนิดในส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นน ้ า เกลือของ     
กรดไขมนัหรือสบู่จะมีการเรียงตวัใหม่ โดยหนัส่วนท่ีไม่ชอบน ้าเขา้หากนัเขา้ดา้นใน แลว้หนัส่วนท่ี
ชอบน ้ าออกไปท าปฏิกิริยากบัน ้ าท่ีลอ้มรอบอยู่ดา้นนอก ท าให้เกิดเป็นโครงสร้างท่ีเป็นกอ้นทรง
กลม เรียกวา่ ไมเซลล ์และในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นน ้ าฟอสโฟลิพิดสามารถจดัโครงสร้างเป็นลิพิดแบบ
แผ่นสองชั้น เรียกว่า ลิพิดไบเลเยอร์ ซ่ึงส่วนหัวท่ีมีขั้วหันออกดา้นนอกสัมผสักบัน ้ าทั้งสองด้าน 
และส่วนหางท่ีไม่มีขั้วหนัชนกนัเขา้ดา้นในตรงกลาง เป็นลกัษณะเช่นเดียวกบัเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อ
หุ้มออร์กาเนลล์ของเซลล์ยูคาริโอตท่ีมีในธรรมชาติ นอกจากน้ี ฟอสโฟลิพิดยงัสามารถจัด
โครงสร้างเป็นโครงสร้างแบบไลโปโซม ซ่ึงมีลักษณะเป็นถุงปิดท่ีมีผนังของถุงประกอบด้วย    
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ฟอสโฟลิพิดเรียงตวักนัเป็นสองชั้น และมีช่องวา่งตรงกลางบรรจุน ้ าได ้โดยไลโปโซมถูกใชใ้นการ
ขนส่งยาเขา้สู่อวยัวะเป้าหมายได ้

 การบริโภคไขมนัทรานส์เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ กล่าวคือ ไขมนัทรานส์เป็นไขมนัหรือ
น ้ ามนัท่ีผ่านกรรมวิธีโดยเกิดจากการเติมไฮโดรเจนในกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัในไขมนั ท าให้เกิดการ
บิดตวัทางโครงสร้างของโมเลกุลโดยเปล่ียนจากโครงรูปแบบซิสไปเป็นแบบทรานส์ การเกิด
โครงสร้างทรานส์ของไขมนัหรือน ้ ามนัน้ีจะท าให้ไขมนัมีจุดหลอมเหลวสูงข้ึน กลายเป็นไขมนัก่ึง
แข็งก่ึงเหลวคลา้ยยางพลาสติก เหนียว และจบัเป็นกอ้นในอุณหภูมิ 36-40 ºC เม่ือบริโภคไขมนั 
ทรานส์หรือน ้ ามนัทรานส์เขา้ไปในร่างกาย จะกลายเป็นคราบน ้ ามนัเกาะในล าไส้และหลอดเลือด
หวัใจ ไขมนัทรานส์มีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี และการลดลง
ของคอเลสเตอรอลชนิดดีในร่างกาย และก่อใหเ้กิดโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด แต่ในอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารนิยมใชไ้ขมนัทรานส์ เน่ืองจากใชท้อดอาหารไดห้ลายคร้ังโดยไม่เหม็นหืนไดง่้าย และมี
คุณสมบติัใช้ทอดอาหารได้กรอบอร่อย แต่ด้วยเหตุผลทางสุขภาพ ผูบ้ริโภคไม่ควรรับประทาน
อาหารท่ีมีไขมนัทรานส์ ซ่ึงพบมากในน ้ามนัท่ีมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหลายต าแหน่งท่ีผา่นการทอดซ ้ า 
เช่น น ้ ามนัถัว่เหลือง, น ้ ามนัขา้วโพด, น ้ ามนัร าขา้ว หรือไขมนัและน ้ ามนัผา่นกรรมวิธีโดยการเติม
ไฮโดรเจน เช่น เนยเทียม, มาการีน และครีมเทียม เป็นตน้ และขนมขบเค้ียวในบรรจุภณัฑ์ต่างๆ 
ดงันั้น เพื่อความปลอดภยัจากการบริโภคไขมนัทรานส์ ทางเลือกทางหน่ึงในปัจจุบนั คือ การใช้
น ้ ามนัมะพร้าวแทนน ้ ามนัพืชอ่ืนๆ ส าหรับปรุงอาหาร, ผดั และทอด เน่ืองจากน ้ ามนัมะพร้าวมี   
กรดไขมนัอ่ิมตวัมากถึง 90% ของกรดไขมนัทั้งหมด จึงท าให้เกิดไขมนัทรานส์นอ้ยมาก นอกจากน้ี 
น ้ามนัมะพร้าวยงัมีกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีมีสายโซ่ปานกลาง ท าให้ดูดซึมในร่างกายและใชเ้ป็นพลงังาน
ใหแ้ก่เซลลต่์างๆ ในร่างกายไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพิ่มอตัราการเผาผลาญให้ร่างกายไดสู้งข้ึนและรวดเร็ว 
ส่งผลใหร่้างกายมีการน าเอาคอเลสเตอรอลมาสังเคราะห์เป็นสารชีวโมเลกุลอ่ืนๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน  
 

ค าถามท้ายบทเรียน 

1. การจ าแนกลิพิดตามองคป์ระกอบของกรดไขมนัจ าแนกไดก่ี้ประเภท อะไรบา้ง 

2. จงอธิบายโครงสร้างทางเคมีของกรดไขมนั 

3. จงอธิบายโครงสร้างทางเคมีของกรดไขมนัอ่ิมตวั พร้อมยกตวัอยา่งกรดไขมนัอ่ิมตวัมา 1 ชนิด 

4. จงเขียนสัญลกัษณ์การเรียกต าแหน่งพนัธะคู่ของกรดโอเลอิก ทั้ง 3 ระบบ 

5. จงอธิบายการจดัโครงรูปแบบทรานส์ของกรดอิไลดิก 

6. กรดไขมนัชนิดใดมีจุดหลอมเหลวสูงกวา่ ระหวา่งกรดลอริก (12:0) และกรดสเตียริก (18:0) 
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7. จงเรียงล าดบักรดไขมนัต่อไปน้ีคือ กรดสเตียริก (18:0), กรดโอเลอิก (18:1), ลิโนเลอิก (18:2) 
และกรดลิโนเลนิก (18:3) จากกรดไขมนัท่ีมีจุดหลอมเหลวจากนอ้ยไปมาก 

8. ท าไมท่ีอุณหภูมิหอ้ง เนยจึงมีสถานะเป็นของแขง็ แต่น ้ามนัมะกอกมีสถานะเป็นของเหลว 

9. การจดัประเภทของไขมนัตามสูตรโครงสร้าง แบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 

10. ในธรรมชาติกรดไขมนัมกัจะอยูใ่นรูปสารประกอบชนิดใด 

11. จงระบุคุณสมบติัของไตรกลีเซอไรดท่ี์ส าคญัมา 3 ประการ 

12. จงระบุชนิดและหนา้ท่ีของฟอสโฟลิพิดมา 3 ชนิด 

13. ข้ีผึ้งเป็นลิพิดประเภทใด 

14. สฟิงโกลิพิดแบ่งไดเ้ป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง และพบมากท่ีเน้ือเยือ่ส่วนใดในร่างกาย 

15. โครงสร้างของลิพิดชนิดใดมีโมเลกุลของกลูโคสเป็นองคป์ระกอบ 

16. คอเลสเตอรอลมีบทบาทส าคญัอยา่งไรบา้งในส่ิงมีชีวติ 

17. สติกมาสเตอรอลซ่ึงเป็นลิพิดชนิดสเตอรอยดพ์บไดใ้นพืชชนิดใดบา้ง 

18. ลิพิดชนิดเทอร์พีนไดแ้ก่อะไรบา้ง จงระบุมา 3 ชนิด 

19. จงอธิบายการจดัเรียงตวัของกรดไขมนัแบบไมเซลล์, ลิพิดไบเลเยอร์ และไลโปโซม 

20. ไขมนัทรานส์คืออะไร และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพไดอ้ยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

กรดอะมิโนและโปรตีน 

(Amino Acids and Proteins) 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของกรดอะมิโนได ้

2. รู้จกักรดอะมิโน 20 ชนิด และเขียนช่ือยอ่กรดอะมิโนได ้

3. อธิบายความแตกต่างของกรดอะมิโนแต่ละชนิดได ้

4. อธิบายคุณสมบติัของกรดอะมิโนได ้

5. อธิบายความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของโปรตีนได ้

6. อธิบายหนา้ท่ีทางชีวภาพของโปรตีนได ้

7. อธิบายการเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนได้ 
8. อธิบายคุณสมบติัของโปรตีนได ้

 

เนือ้หา 
1. โครงสร้างพื้นฐานของกรดอะมิโน 

2. การแบ่งประเภทของกรดอะมิโน 

2.1 กรดอะมิโนแบ่งตามสภาพความมีขั้วของหมู่อาร์ 

2.2 กรดอะมิโนแบ่งตามความจ าเป็นต่อร่างกาย 

3. คุณสมบติัของกรดอะมิโน 

4. การเกิดพนัธะเปปไทด์ 
5. องคป์ระกอบและโครงสร้างของโปรตีน 

5.1 โครงสร้างปฐมภูมิ 

5.2 โครงสร้างทุติยภูมิ 

5.3 โครงสร้างตติยภูมิ 

5.4 โครงสร้างจตุรภูมิ 
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6. หนา้ท่ีทางชีวภาพของโปรตีน 

7. การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน 

7.1 ปัจจยัทางกายภาพ 

7.2 ปัจจยัทางเคมี 

8. คุณสมบติัของโปรตีน 

8.1 กล่ินและรส 

8.2 การละลาย 

8.3 การเกิดปฏิกิริยาไบยเูรต 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายเน้ือหาเก่ียวกบักรดอะมิโนและโปรตีน 

2. บรรยายและอธิบายประกอบส่ือการสอน Power Point 

3. แสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็นส าคญั 

4. ตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 4 

2. Power Point อธิบายเน้ือหาวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ บทท่ี 4 

3. ใบงานค าถามทา้ยบทเรียนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 4 
 

การประเมนิผล 

1. ประเมินจากความสนใจและความตั้งใจเรียนของนกัศึกษา 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย, การตอบค าถาม  
และการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 4 

กรดอะมิโนและโปรตีน 

(Amino Acids and Proteins) 

 

โปรตีน (proteins) เป็นสารชีวโมเลกุลท่ีใหญ่ซ่ึงประกอบข้ึนจากกรดอะมิโน (amino acids) 

ท่ีเช่ือมต่อกนั โปรตีนมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตอย่างมาก เพราะเป็นองค์ประกอบหลกัของเซลล ์ 
ทุกเซลล์, เน้ือเยื่อ และอวยัวะต่างๆ รวมทั้งมีความส าคญัในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ท่ีสึกหรอ
ในร่างกายของส่ิงมีชีวิต แหล่งโปรตีนท่ีส าคญัไดจ้ากการรับประทานอาหารท่ีมีโปรตีนสูง เช่น ไข่, 
นม, เน้ือสัตว,์ เน้ือปลา, เนยแขง็, ถัว่เหลือง และถัว่ชนิดต่างๆ (รูปท่ี 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1  อาหารทีม่ีโปรตีนสูง 

(ท่ีมา:  http://www.ranker.com/pics/L1049648/best-foods-for-protein) 

 

ในบทท่ี 4 น้ี เราจะศึกษากรดอะมิโนและโปรตีนโดยครอบคลุมเน้ือหาดา้นโครงสร้างทาง
เคมีและคุณสมบติัของกรดอะมิโนซ่ึงเป็นหน่วยยอ่ยพื้นฐานของโปรตีน, การสร้างพนัธะเปปไทด์, 
องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน, หน้าท่ีทางชีวภาพของโปรตีน, การเสียสภาพธรรมชาติ
ของโปรตีน รวมทั้งคุณสมบติัของโปรตีน 
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4.1 โครงสร้างพืน้ฐานของกรดอะมโิน 

กรดอะมิโนมีโครงสร้างพื้นฐานทางเคมีประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หมู่คาร์บอกซิลิก 
(carboxylic group, –COOH), หมู่อะมิโน (amino group, –NH2), ไฮโดรเจนอะตอม (H) และหมู่อาร์ 
(R) หรือหมู่โซ่ขา้ง (side chain) ต่ออยูก่บัคาร์บอน (C) อะตอมเดียวกนั เรียกคาร์บอนศูนยก์ลางน้ีวา่ 
แอลฟาคาร์บอนอะตอม (α–carbon atom) (รูปท่ี 4.2) 

 

 
 

รูปที ่4.2  โครงสร้างของกรดอะมิโน 

 

เน่ืองจากหมู่ทางเคมีทั้ งส่ีท่ีต่ออยู่กับแอลฟาคาร์บอนอะตอมน้ีไม่เหมือนกัน แอลฟา
คาร์บอนน้ีจึงเป็นคาร์บอนชนิดอสมมาตร (asymmetric carbon) ดงันั้น กรดอะมิโนเกือบทั้ง 20 ตวั 
(ยกเวน้ ไกลซีน ซ่ึงมีหมู่อาร์เป็นอะตอมของไฮโดรเจน) จะมีสเตอริโอไอโซเมอร์ (stereoisomer) 

ได้ 2 แบบ คือ กรดอะมิโนชนิดดี (D-amino acid) และกรดอะมิโนชนิดแอล (L-amino acid)        

(รูปท่ี 4.3) ซ่ึงกรดอะมิโนทั้งสองแบบปรากฎเสมือนเป็นภาพในกระจกเงา (mirror image) ท่ี
เหมือนกนั แต่โมเลกุลซ้อนทบักนัไม่สนิท โดยในธรรมชาติพบทั้งสองแบบ แต่โดยส่วนใหญ่พบ
เป็นกรดอะมิโนชนิดแอล  
 

 
 

รูปที ่4.3  โครงสร้างของ D-amino acid และ L-amino acid 

 



 

107 

บทท่ี 4: กรดอะมิโนและโปรตีน 

 

กรดอะมิโน เป็นหน่วยโครงสร้าง (building block) ท่ีเล็กท่ีสุดของโปรตีน โปรตีนมีหลาย
ชนิด มีขนาดแตกต่างกนัตั้งแต่เป็นโพลิเปปไทด์ขนาดเล็กท่ีมีกรดอะมิโนจ านวนนับสิบตวัเป็น
องค์ประกอบจนถึงโปรตีนท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบด้วยกรดอะมิโนเป็นร้อยเป็นพนัตัวเป็น
องค์ประกอบ โปรตีนแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการจดัเรียงตวัของกรดอะมิโนท่ีจ าเพาะ จึงท าให้
โปรตีนแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและหน้าท่ีท่ีจ  าเพาะแตกต่างกัน โดยทั่วไปพบกรดอะมิโนใน
ธรรมชาติ 20 ชนิด ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามหมู่อาร์หรือหมู่โซ่ขา้ง (รูปท่ี 4.4) ไดแ้ก่ ไกลซีน 
(glycine), อะลานีน (alanine), แวลีน (valine), ลิวซีน (leucine), ไอโซลิวซีน (isolueucine),            

เมไทโอนีน (methionine), ฟีนิลอะลานีน (phenylalanine), ทริปโตแฟน (tryptophan), โพรลีน 

(proline), เซอรีน (serine), ทรีโอนีน (threonine), ซีสเทอีน (cysteine), แอสพาราจีน (asparagine), 

กลูทามีน (glutamine), ไทโรซีน (tyrosine), อาร์จินีน (arginine), ฮีสทิดีน (histidine), ไลซีน 
(lysine), กรดแอสพาร์ทิก (aspartic acid) และกรดกลูทามิก (glutamic acid) 

ส าหรับการเขียนช่ือย่อกรดอะมิโนมี 2 วิธี คือ ระบบตวัอกัษร 3 ตวั และระบบตวัอกัษร 1 
ตวั เช่น อะลานีน (alanine) เขียนช่ือยอ่ไดเ้ป็น Ala และ A ส าหรับ อาร์จินีน (arginine) เขียนช่ือยอ่
ไดเ้ป็น Arg และ R และแอสพาราจีน (asparagine) เขียนช่ือยอ่ไดเ้ป็น Asn และ N เป็นตน้ 

 

4.2 การแบ่งประเภทของกรดอะมโิน 

4.2.1 กรดอะมโินแบ่งตามสภาพความมขีั้ว (polarity) ของหมู่อาร์ 

สามารถไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 

(1) กรดอะมิโนทีห่มู่อาร์ไม่มีข้ัว (Nonpolar R group) 

กรดอะมิโนกลุ่มน้ีมีหมู่อาร์ ท่ีไม่ชอบน ้ า  (hydrophobic) ซ่ึงหมู่อาร์เป็น
โมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนท่ีเป็นเส้นตรงหรือวงแหวน ยกเว้นไกลซีนท่ีมีหมูอาร์เป็นอะตอมของ
ไฮโดรเจน กรดอะมิโนท่ีมีหมู่อาร์ไม่มีขั้วน้ีมีคุณสมบติัท่ีเป็นกลาง หมู่อาร์ไม่สามารถให้โปรตอน
หรือรับโปรตอนได ้ไม่สามารถสร้างพนัธะไฮโดรเจนหรือพนัธะไอออนิกได ้กรดอะมิโนเหล่าน้ีมกั
รวมตวักนัดว้ยอนัตรกิริยาไฮโดรโฟบิก (hydrophobic interaction) ซ่ึงช่วยให้โครงสร้างสามมิติของ
โปรตีนเสถียร กรดอะมิโนกลุ่มน้ี ได้แก่ ไกลซีน, อะลานีน, แวลีน, ลิวซีน, ไอโซลิวซีน,                
เมไทโอนีน, ฟีนิลอะลานีน, ทริปโตแฟน และโพรลีน (รูปท่ี 4.5) 
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รูปที ่4.4  กรดอะมิโนทีพ่บทั่วไปในธรรมชาติ 20 ชนิด 
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รูปที ่4.5  กรดอะมิโนชนิดที่หมู่อาร์ไม่มีขั้ว 
 

(2) กรดอะมิโนทีห่มู่อาร์มีข้ัว ไม่แสดงประจุไฟฟ้า (Polar, uncharged R group) 

กรดอะมิโนกลุ่มน้ีมีหมู่อาร์ท่ีมีขั้ว แต่ไม่มีประจุ โดยมีประจุเป็นศูนยท่ี์ pH 
ของสารละลายเป็นกลาง หมู่อาร์ประกอบดว้ยหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group; –OH), หมู่เอไมด ์
(amide group; –CONH2), หมู่ไทออล (thiol group; –C–SH) หรือหมู่ซัลฟ์ไฮดริน (sulfhydrin 

group; –SH) ซ่ึงหมู่ฟังก์ชนัเหล่าน้ีมีอะตอมท่ีมีอิเล็กตรอนให้แก่สารอ่ืนได ้จึงสามารถเกิดพนัธะ
ไฮโดรเจนกบัน ้าได ้มกัพบกรดอะมิโนเหล่าน้ีอยูบ่ริเวณผิวนอกของโปรตีน เพราะมีคุณสมบติัชอบ
น ้ า แต่ไม่สามารถแตกตวัเป็นประจุได้ กรดอะมิโนกลุ่มน้ี ได้แก่ เซอรีน, ทรีโอนีน, ซีสเทอีน, 
แอสพาราจีน, กลูทามีน และไทโรซีน (รูปท่ี 4.6) 

รูปที ่4.6  กรดอะมิโนชนิดที่หมู่อาร์มีข้ัวแต่ไม่แสดงประจุ 
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(3) กรดอะมิโนทีห่มู่อาร์มีข้ัว และแสดงประจุไฟฟ้า (Polar, charged R group) 

กรดอะมิโนกลุ่มน้ีมีหมู่อาร์ท่ีมีขั้ว และมีประจุบวกหรือลบ โดยหมู่อาร์ท่ีมี
ประจุสุทธิเป็นบวก มีหมู่อะมิโน (amino group; –NH2) ท่ีเม่ืออยูใ่นสารละลายท่ีมี pH 7 จะสามารถ
รับโปรตอนและไดแ้อมโมเนียมไอออน (ammonium ion; –NH3

+
) ท าให้มีประจุสุทธิในโมเลกุลเป็น

บวก มีคุณสมบติัเป็นเบส (basidic) กรดอะมิโนกลุ่มน้ี ได้แก่ อาร์จินีน, ฮีสทิดีน และไลซีน         
(รูปท่ี 4.7) ส าหรับหมู่อาร์ท่ีมีประจุสุทธิเป็นลบมีหมู่คาร์บอกซิล (carboxyl group; –COOH) ท่ีเม่ือ
อยู่ในสารละลายท่ีมี pH 7 จะแตกตวัให้โปรตอนและไดค้าร์บอกซิเลตไอออน (carboxylate ion;     

–COO
_
) ท าใหมี้ประจุสุทธิในโมเลกุลเป็นลบ, มีคุณสมบติัชอบน ้า และมีคุณสมบติัเป็นกรด (acidic) 

กรดอะมิโนกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ กรดแอสพาร์ทิก และกรดกลูทามิก (รูปท่ี 4.7) 
  

รูปที ่4.7  กรดอะมิโนชนิดที่หมู่อาร์มีข้ัวและแสดงประจุ 

 

4.2.2 กรดอะมโินแบ่งตามความจ าเป็นต่อร่างกาย 

สามารถไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

(1) กรดอะมิโนทีจ่ าเป็นต่อร่างกาย (Essential amino acids) 

หมายถึง กรดอะมิโนท่ีร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ข้ึนมาไดเ้อง ตอ้งไดจ้าก 

การรับประทานอาหาร กรดอะมิโนเหล่าน้ีมี 10 ชนิด ไดแ้ก่ ฮีสทิดีน, ไอโซลิซีน, ลิวซีน, ไลซีน,   
เมไทโอนีน, ฟีนิลอะลานีน, ทรีโอนีน, แวลีน, ทริปโตแฟน และอาร์จินีน ส าหรับอาร์จินีนและ    
ฮีสทิดีนเป็นกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นในวยัเด็ก ซ่ึงตอ้งไดรั้บเพิ่มเติมจากการรับประทานอาหาร 
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(2) กรดอะมิโนทีไ่ม่จ าเป็นต่อร่างกาย (Non-essential amino acids) 

หมายถึง กรดอะมิโนท่ีร่างกายสามารถสังเคราะห์ข้ึนมาไดเ้องอยา่งเพียงพอ 

ส าหรับการเจรญเติบโตของร่างกาย ในเด็กมีกรดอะมิโนประเภทน้ีอยู่ 10 ชนิด ไดแ้ก่ อะลานีน, 
แอสพาราจีน, กรดแอสพาร์ทิก, กรดกลูทามิก, ซีสเทอีน, กลูทามีน, ไกลซีน, โพรลีน, เซอรีน และ
ไทโรซีน และในผูใ้หญ่มีกรดอะมิโนประเภทน้ีอยู่ 12 ชนิด โดยมีอาร์จินีนและฮีสทิดีนเพิ่มข้ึนมา
จากกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นในวยัเด็ก 

 

4.3 คุณสมบัติของกรดอะมโิน 

กรดอะมิโนแต่ละตวัจะมีคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีเฉพาะตวั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัหมู่
อาร์ของกรดอะมิโน ซ่ึงคุณสมบติัของกรดอะมิโนท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

(1) การละลาย  
 ในสารละลายมีขั้ ว กรดอะมิโนสามารถแตกตัวให้สารท่ีมีประจุบวกและลบใน
โมเลกุลเดียวกนั เรียกวา่ สวิตเตอร์ไอออน (zwitterion) ท าให้กรดอะมิโนละลายไดใ้นตวัท าละลาย
มีขั้ว เช่น น ้า และอลักอฮอล ์
 

 
 

รูปที ่4.8  กรดอะมิโนในรูปที่ไม่แตกตัว และในรูปทีแ่ตกตัวในน า้เป็นสวติเตอร์ไอออน  
 

(2) จุดหลอมเหลว 

 กรดอะมิโนทัว่ไปมีจุดหลอมเหลวสูงมากกวา่ 200 องศาเซลเซียส 

(3) ความเป็นกรด-เบส บัฟเฟอร์  
 กรดอะมิโนมีคุณสมบัติเป็นได้ทั้ งกรดและเบส ซ่ึงเรียกว่า เป็น แอมโฟเตอร์ 
(amphoter) หรือแอมโฟไลต ์(ampholyte) 

(4) การหมุนแสงระนาบเดียว 

 กรดอะมิโนเกือบทุกชนิดเป็นกรดอะมิโนชนิดอสมมาตร ยกเวน้ไกลซีนท่ีสามารถ
หมุนแสงระนาบเดียวหรือแสงโพลาไรส์ (polarized light)ได ้ถา้หมุนแสงไปทางซ้ายมือ หรือทวน
เข็มนาฬิกา (levorotatory) ใชส้ัญลกัษณ์เป็นลบ (–) หรือ แอล (L) แต่ถา้แสงหมุนไปทางขวามือ 

Amino acid                            Zwitterion 
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หรือตามเขม็นาฬิกา (dextrorotatory ) ใชส้ัญลกัษณ์เป็นลบ (+) หรือ ดี (D) ส าหรับสารผสมของกรด   
อะมิโนชนิดเดียวกนัท่ีมีโครงสร้างแบบแอลและดีในปริมาณโมลาร์เท่ากันจะไม่สามารถหมุน
ระนาบของแสงโพลาไรส์ได ้

(5) การดูดกลนืแสงอลัตราไวโอเลต 

 กรดอะมิโนท่ีมีหมู่อาร์เป็นหมู่อะโรมาติก (aromatic group) ซ่ึงมีโครงสร้างเป็นรูป    
วงแหวน เช่น ไทโรซีน, ทริปโทแฟน และฟีนิลอะลานีน สามารถดูดกลืนแสงอัลตราไวเลต 
(ultraviolet) ได้ท่ีความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร (รูปท่ี 4.9) คุณสมบติัของกรดอะมิโนน้ีท าให้
สามารถน าไปวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในสารละลายได้ เน่ืองจากโปรตีนมีฟีนิลอะลานีน ,        
ไทโรซีน และทริปโตแฟน เป็นองคป์ระกอบ 
 

 

รูปที ่4.9  การดูดกลนืแสงของกรดอะมิโนทีม่ีหมู่อาร์เป็นหมู่อะโรมาติก  
(ท่ีมา:  http://www.bioinfo.org.cn/book/biochemistry/chapt05/sim1.htm) 

 

(6) การเกดิปฏิกริิยานินไฮดริน 

 หมู่อะมิโนของกรดอะมิโนจะท าปฏิกิริยากบันินไฮดริน (ninhydrin) แลว้ไดผ้ลผลิต
เป็นสารประกอบสีม่วงซ่ึงดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 570 นาโนเมตร ปฏิกิริยาน้ีใชป้ระโยชน์ใน
การหาต าแหน่งของกรดอะมิโนบนแผ่นอิเล็กโทรโฟเรซิสแบบกระดาษ หรือบนโครมาโทรกราฟี
แบบแผ่นกระจกท่ีเคลือบด้วยซิลิกาเจล โดยการฉีดพ่นสารละลายนินไฮดรินลงไป บริเวณท่ีมี
กรดอะมิโนทุกตวัจะเกิดสีม่วง ยกเวน้กรดอะมิโนโพรลีนจะใหสี้เหลือง 

(7) การเกดิพนัธะไดซัลไฟด์ระหว่างโมเลกุลของซีสเทอนี 

 ซีสเทอีนเป็นกรดอะมิโนท่ีมีธาตุก ามะถนั หรือซลัเฟอร์ (sulfur; S) เป็นองคป์ระกอบ  
ซีสเทอีนสองโมเลกุลรวมตวักนัโดยการสร้างพนัธะไดซลัไฟด์ (disulfide bond) ไดเ้ป็นกรดอะมิโน
ซิสทีน (cystine) (รูปท่ี 4.10) ในโปรตีนหลายชนิดมีพนัธะไดซัลไฟด์จากการรวมตวักนัของ        

http://www.bioinfo.org.cn/book/biochemistry/chapt05/sim1.htm
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ซีสเทอีนสองโมเลกุลในสายโปรตีนโมเลกุลเดียวกนั (รูปท่ี 4.11) หรือระหว่างสายโปรตีนต่าง
โมเลกุลก็ได ้

 
 

รูปที ่4.10  การเกดิพนัธะไดซัลไฟด์จากการรวมตัวของซิสเทอนี 2 โมเลกุล ได้เป็นซีสทนี 1 โมเลกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.11  การเกดิพนัธะไดซัลไฟด์ของซีสเทอนีสองโมเลกุลในสายโปรตีนเดียวกัน 

(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 36) 

 

4.4 การเกดิพนัธะเปปไทด์ 

 กรดอะมิโนสองโมเลกุลมาเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะโคเวเลนตท่ี์มีช่ือเรียกวา่ พนัธะเปปไทด ์
(peptide bond) ซ่ึงเกิดจากการเช่ือมต่อกนัระหวา่งหมู่คาร์บอกซิลิกของกรดอะมิโนโมเลกุลหน่ึงกบั
หมู่อะมิโนของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหน่ึง (รูปท่ี 4.12) พนัธะเปปไทด์น้ีเกิดไดโ้ดยปฎิกิริยาการ
ก าจดัเอาน ้ าออก (dehydration) โดยน ้ าท่ีถูกก าจดัออกมาจากการสูญเสียหมู่ไฮดรอกซิลของ         
คาร์บอกซิลิกของกรดอะมิโนตวัหน่ึงและไฮโดรเจนอะตอมของหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนอีกตวั
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หน่ึง ดงันั้น หน่วยหน่ึงของกรดอะมิโนท่ีสร้างพนัธะเปปไทด์น้ี จึงเรียกวา่ เรซิดิว (residue) แปลวา่ 
ส่วนท่ีเหลืออยู่ เพราะเป็นส่วนท่ีเหลืออยู่หลังจากสูญเสียอะตอมของหมู่ไฮดรอกซิลจากหมู่        
คาร์บอกซิลิกและไฮโดรเจนจากหมู่อะมิโนดงักล่าว การเกิดพนัธะเปปไทด์เป็นตวัอย่างหน่ึงของ
ปฏิกิริยาการควบแน่น (condensation reaction) ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาพื้นฐานท่ีเกิดในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ 

 

 
 

รูปที ่4.12  การเกดิพนัธะเปปไทด์ของกรดอะมิโนสองโมเลกุล 

 

 ถ้ามีกรดอะมิโนหลายโมเลกุลมาเช่ือมต่อกัน โครงสร้างท่ีได้ เรียกว่า โอลิโกเปปไทด์
(oligopeptide) และถา้มีกรดอะมิโนจ านวนมากมาเช่ือมต่อกนั โครงสร้างท่ีได ้เรียกวา่ โพลีเปปไทด ์
(polypeptide) โปรตีนโมเลกุลหน่ึงอาจจะประกอบดว้ยกรดอะมิโนหลายพนัหน่วย ค าว่าโปรตีน 
และโพลีเปปไทด ์จึงสามารถใชแ้ทนกนัไดใ้นบางคร้ัง  

 ในสายเปปไทด์สายหน่ึง กรดอะมิโนหน่วยท่ีอยู่ตรงปลายท่ีมีหมู่อะมิโนเป็นอิสระอยู ่
เรียกว่า หน่วยปลายอะมิโน (amino-terminal residue) หรือหน่วยปลาย N (N-terminal residue) 

ส่วนกรดอะมิโนหน่วยท่ีอยู่ตรงปลายอีกด้านหน่ึงซ่ึงมีหมู่คาร์บอกซิลเป็นอิสระอยู่ เรียกว่า      
หน่วยปลายคาร์บอกซิล (carboxyl-terminal residue) หรือหน่วยปลาย C (C-terminal residue) 

ส าหรับล าดบัของกรดอะมิโนในสายโพลีเปปไทด์มกัจะเขียนปลายท่ีเป็นหมู่อะมิโนอยูท่างซ้ายมือ 
เรียกว่า ปลาย N หรือปลายอะมิโน ไปยงัปลายท่ีเป็นหมู่คาร์บอกซิลิกท่ีอยู่ทางขวามือ เรียกว่า   
ปลาย C หรือ ปลายคาร์บอกซิล (รูปท่ี 4.13)  
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ปลาย N                                                                                                           ปลาย C  
 

รูปที ่4.13  สายโอลิโกเปปไทด์แสดงให้เห็นปลาย N และปลาย C 

 

4.5 องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน 

 โปรตีนทุกชนิดประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน (carbon; C), ออกซิเจน (oxygen; O), ไฮโดรเจน 
(hydrogen; H) และไนโตรเจน (nitrogen; N) เป็นธาตุองคป์ระกอบหลกั โปรตีนบางชนิดมีธาตุอ่ืน
อยูด่ว้ย เช่น โปรตีนของน ้านม มีธาตุก ามะถนั (sulfer; S) เป็นองคป์ระกอบอยูด่ว้ย และฮีโมโกลบิน
เป็นโปรตีนท่ีมีธาตุเหล็ก (iron; Fe) เป็นองคป์ระกอบอยูด่ว้ย 

 โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุลท่ี มีขนาดใหญ่ซ่ึงเกิดจากกรดอะมิโนมาเช่ือมต่อกันด้วย
พนัธะเปปไทด ์เกิดเป็นสายโพลีเปปไทด ์ท่ีประกอบดว้ยโครงสร้างหลกั ดงัรูปท่ี 4.14 ตลอดทั้งสาย
หัวทา้ยเหมือนกนั โดยจะแตกต่างกนัเฉพาะหมู่อาร์ ดงันั้น โปรตีนแต่ละชนิดจะมีจ านวนและ
รูปแบบการจดัเรียงตวัของกรดอะมิโนท่ีจ าเพาะ จึงท าให้โปรตีนแต่ละชนิดมีคุณสมบติัและหนา้ท่ี
เฉพาะอยา่งท่ีแตกต่างกนั 

 

 

 

รูปที ่4.14  โครงสร้างหลกัของโปรตีน 
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 โครงสร้างของโปรตีนแบ่งไดเ้ป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

4.5.1 โครงสร้างปฐมภูม ิ(Primary structure) 

เกิดจากการจดัเรียงตวัของกรดอะมิโน (amino acid sequence) ดว้ยล าดบัท่ีแน่นอน 

ในสายโพลีเปปไทด์ เน่ืองจากกรดอะมิโนท่ีพบในธรรมชาติในร่างกายมนุษยมี์ประมาณ 20 ชนิด  
ถ้าสายโพลีเปปไทด์มีกรดอะมิโนอยู่ 100 หน่วย จะสามารถจัดล าดับกรดอะมิโนได้ทั้ งหมด       
20100 แบบ ท าให้ได้เป็นโปรตีนชนิดต่างๆ มากมาย และมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่าง
โครงสร้างปฐมภูมิของโปรตีนอินซูลินจากมนุษย์แสดงไวใ้นรูปท่ี 4.15 อินซูลินประกอบสาย       
โพลีเปปไทดส์าย A และสาย B ท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะไดซลัไฟด์ การทราบล าดบัของกรดอะมิโน
ในโปรตีนท าใหท้ราบถึงพฒันาการในส่ิงมีชีวติและความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่างๆได ้และท า
ให้ทราบชนิดและกลไกการท างานของโปรตีนได้  ความผิดปกติของโครงสร้างปฐมภูมิหรือ        
การเปล่ียนแปลงล าดบัของกรดอะโนของโปรตีน อาจท าให้การท าหนา้ท่ีของโปรตีนผิดไปซ่ึงอาจ
ท าให้เกิดโรคได ้เช่น โรคธาลสัซีเมีย (thalassemia) ท่ีมีสาเหตุมาจากการสังเคราะห์โพลีเปปไทด์ท่ี
มีโครงสร้างปฐมภูมิหรือมีล าดบัของการจดัเรียงตวัของกรดอะมิโนของโปรตีนท่ีผดิปกติไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.15  โครงสร้างปฐมภูมิของอนิซูลนิจากมนุษย์ 

(ท่ีมา:  http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?id=7043&type=display) 

 

4.5.2 โครงสร้างทุติยภูม ิ(Secondary structure) 

 เ กิดจากสายโพลีเปปไทด์ของโครงสร้างปฐมภู มิมีการม้วน ขด หรือพับ             
อนัเน่ืองจากพนัธะไฮโดรเจนท่ีเกิดจากโพลีเปปไทด์สายเดียวหรือระหวา่งสาย โครงสร้างทุติยภูมิ
ของโปรตีนในธรรมชาติส่วนใหญ่มีลกัษณะ 2 แบบ คือ มว้นเป็นเกลียว เรียกว่า เกลียวแอลฟา    
(α–helix) และขดทบักนัเป็นแบบแผน่ เรียกวา่ แผน่พลีตเบตา้ (ß-pleated sheet) (รูปท่ี 4.16) 

A - chain 

B - chain 

Leu Val Leu Gly Phe Val Asn Gln His Leu Cys Gly Ser His Leu Val Glu Ala Tyr Cys 

Thr Lys Pro Thr Tyr Phe Phe Gly Arg 

Glu 

S 

S 
S 

S 

Asn Gln Tyr Cys Gly  Ile Val Glu Gln Cys Cys Thr Ser  Ile Cys Ser Leu Tyr Leu Glu Asn 

S S 

21 

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 17 14 15 16 13 18 20 19 21 

11 14 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 12 17 15 16 13 18 20 19 

28 30 25 27 26 29 24 22 23 
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(1) โครงสร้างแบบเกลยีวแอลฟา (α–helix) 

มีลกัษณะวนเป็นเกลียวเหมือนขดลวด ซ่ึงเกิดจากพนัธะไฮโดรเจนระหวา่ง O  

ของ C=O ของกรดอะมิโนตวัหน่ึงกบั H ของ N–H ของกรดอะมิโนอีกหมู่หน่ึงซ่ึงอยูห่่างออกไป    
4 หน่วยในสายโพลีเปปไทด์เดียวกนั และเป็นเช่นน้ีเร่ือยๆไปในลกัษณะท่ีซ ้ าๆ กนั และสม ่าเสมอ  
ท าให้เกิดเป็นเกลียวแอลฟา พนัธะไฮโดรเจนท่ีเกิดข้ึนน้ี เรียกวา่ intrachain hydrogen bond โปรตีน
ท่ีมีโครงสร้างเป็นแบบเกลียวแอลฟา ไดแ้ก่ เคราตินในเส้นผม, เล็บ และขนสัตว ์เป็นตน้  
 (2) โครงสร้างแบบแผ่นพลตีเบต้า (ß-pleated sheet) 

มีลกัษณะคลา้ยแผน่พบัจีบ เกิดจากสายเปปไทดเ์รียงขนานกนัตั้งแต่ 2-7 สาย 

โดยมีพนัธะไฮโดรเจนระหวา่ง O ของ C=O ของกรดอะมิโนตวัหน่ึงบนโพลีเปปไทด์สายหน่ึง กบั 
H ของ N–H ของกรดอะมิโนอีกหมู่หน่ึงซ่ึงอยู่ในโพลีเปปไทด์อีกสายหน่ึงท่ีเคียงคู่กนั พนัธะ
ไฮโดรเจนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสายโพลีเปปไทดน้ี์ เรียกวา่ interchain hydrogen bond  

แผน่พลีตเบตา้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แผน่พลีตเบตา้แบบสวนทาง (antiparallel 

ß-pleated sheet) และแผ่นพลีตเบตา้แบบขนาน (parallel ß-pleated sheet) ส าหรับแผน่พลีตเบตา้
แบบสวนทาง จะมีทิศทางของสายเปปไทด์ ท่ีอยู่ใกล้กันสวนทางกัน โดยมีการเรียงตัวของ       
กรดอะมิโนจากปลาย N ไปยงัปลาย C สายหน่ึง และอีกสายหน่ึงมีการเรียงตวัของกรดอะมิโนจาก
ปลาย C ไปยงัปลาย N ส าหรับแผน่พลีตเบตา้แบบขนาน (parallel ß-pleated sheet) มีทิศทางของ
สายโพลีเปปไทดข์นานกนั โดยกรดอะมิโนบนสายโพลีเปปไทดท่ี์อยูใ่กลก้นัมีการเรียงตวัจากปลาย 

N ไปยงั ปลาย C เหมือนกนัทั้ง 2 สาย แผน่พลีตเบตา้แบบสวนทางมีความเสถียรกวา่แบบขนาน      
โครงสร้างแผน่พลีตเบตา้แบบสวนทางพบมากในไฟโบรอิน (fibroin) ซ่ึงเป็นโปรตีนในเส้นไหม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.16  โครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนแบบเกลยีวแอลฟา และแบบแผ่นพลตีเบต้า 

(ท่ีมา:  Freeman, S., 2005: 58) 

  เกลียวแอลฟา                 แผน่พลีตเบตา้ 
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4.5.3 โครงสร้างตติยภูม ิ(Teriary structure) 

เกิดจากสายโพลีเปปไทด์ของโครงสร้างทุติยภูมิทั้งเกลียวแอลฟาและแผ่นพลีต
เบต้ามีการม้วนตัว (folding) เป็นก้อนกลม ท าให้ได้โครงสร้างของโปรตีนท่ีเสถียรข้ึนและมี
โครงสร้างท่ีมีสภาพธรรมชาติ (native form) ซ่ึงท าหนา้ท่ีทางชีวภาพได ้การมว้นตวัจะเป็นแบบใด 
ก็ข้ึนอยูก่บัชนิดของกรดอะมิโนท่ีเป็นองคป์ระกอบของสายโพลีเปปไทด์นั้น เพราะการสร้างพนัธะ
ระหวา่งหมู่อาร์ของกรดอะมิโนต่างๆในสายโพลีเปปไทด์จะเป็นตวัก าหนดทิศทางการมว้นตวัของ
โปรตีน พนัธะท่ีพบในโครงสร้างตติยภูมิของโปรตีนมี 4 ชนิดท่ีส าคญั (รูปท่ี 4.17) คือ  

(1) พนัธะไฮโดรเจน เป็นพนัธะท่ีเกิดระหวา่งอะตอมของไฮโดรเจนกบัออกซิเจน 

ของหมู่คาร์บอกซิลิกในโครงสร้างหลกัของสายโพลีเปปไทด์ หรือระหว่างไฮโดรเจนอะตอมและ
อะตอมท่ีมีประจุลบในหมู่อาร์ของกรดอะมิโน 

(2) อันตรกิริยาแวนเดอร์วาลซ์  เป็นพนัธะอย่างอ่อนท่ีเกิดระหว่างหมู่อาร์ท่ี       
ไม่ชอบน ้ าของกรดอะมิโน ท่ีรวมตวักนัดว้ยอนัตรกิริยาไฮโดรโฟบิก ซ่ึงช่วยให้โครงสร้างสามมิติ
ของโปรตีนเสถียรข้ึน 

(3) พนัธะไดซัลไฟด์ เป็นพนัธะท่ีเกิดการจบัตวัของกนัของกรดอะมิโนซีสเทอีน 

2 เรซิดิวส์ ท าใหเ้กิดการเช่ือมต่อของบริเวณท่ีห่างกนัของสายโพลีเปปไทดส์ายเดียวกนัได ้

(4) พนัธะไอออนิก เกิดจากการสร้างพนัธะระหวา่งหมู่อาร์ท่ีมีประจุตรงขา้มกนั 

ของกรดอะมิโน เช่น แอมโมเนียมไอออนท่ีมีประจุเป็นบวกของกรดอะมิโนตวัหน่ึงสร้างพนัธะ   
ไอออนิกกบัคาร์บอกซิเลตไอออนท่ีมีประจุเป็นลบของกรดอะมิโนอีกตวัหน่ึง ซ่ึงกรดอะมิโนทั้ง
สองอยูใ่นสายโพลีเปปไทดเ์ดียวกนั แต่มีต าแหน่งห่างกนัออกไป 

รูปที ่4.17  พันธะทีพ่บในโครงสร้างตติยภูมิของโปรตีน 

(ท่ีมา:  Freeman, S., 2005: 59) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 
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   โครงสร้างตติยภูมิของโปรตีนมีรูปร่างท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัโครงสร้าง
ทุติยภูมิของโปรตีน (รูปท่ี 4.18) โดยโครงสร้างตติยภูมิของโปรตีนท่ีพบส่วนใหญ่เป็นโปรตีนแบบ
กอ้นกลม (globular protein) เช่น ไมโอโกลบิน (myoglobin) ในเซลล์กลา้มเน้ือซ่ึงท าหน้าท่ีรับ
ออกซิเจนจากฮีโมโกลบินเพื่อเก็บไวใ้หเ้ซลล ์

รูปที ่4.18  โครงสร้างตติยภูมิของโปรตีนทีม่ีรูปร่างแตกต่างกนั 

(ท่ีมา:  Freeman, S., 2005: 59) 

 

4.5.4 โครงสร้างจตุรภูม ิ(Quaternary structure) 

เป็นโครงสร้างท่ีซับซ้อนท่ีสุดของโปรตีน ประกอบด้วยสายโพลีเปปไทด์ตั้งแต่    
2 สายข้ึนไปมาจบักนัเป็นกลุ่มดว้ยพนัธะประเภท noncovalent bond (เช่น พนัธะไฮโดรเจน, อนัตร
กิริยาแวนเดอร์วาลซ์ และอนัตรกิริยาไฮโดรโฟบิก เป็นตน้) ท าให้โครงสร้างของโปรตีนเสถียรข้ึน
และท าให้โปรตีนท างานทางชีวภาพได้ในส่ิงมีชีวิต โพลีเปปไทด์แต่ละสาย เรียกว่า หน่วยย่อย 
(subunit) ซ่ึงแต่ละหน่วยย่อยจะมีโครงสร้างเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ เช่น ฮีโมโกลบิน 
(hemoglobin) เป็นโปรตีนท่ีมีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยย่อย 4 หน่วย คือ หน่วยย่อยแอลฟา  
(α–subunit) 2 หน่วย และหน่วยยอ่ยเบตา้ (ß–subunit) 2 หน่วย แต่ละหน่วยจะมีฮีม (heme) เกาะอยู ่
(รูปท่ี 4.19) โดยจะมีอะตอมของธาตุเหล็ก (iron; Fe) อยูใ่นฮีมเป็นตวัจบัออกซิเจน ดงันั้น หน่วย
ยอ่ยแต่ละหน่วยสามารถจบัออกซิเจนไดห้น่ึงโมเลกุล ดงันั้น ฮีโมโกลบินหน่ึงโมเลกุลสามารถจบั
กบัออกซิเจนได ้4 โมเลกุล ท าหนา้ท่ีขนส่งออกซิเจนจากปอดไปสู่เซลลต่์างๆ ในร่างกาย  
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รูปที ่4.19  โครงสร้างจตุรภูมิของฮีโมโกลบิน 

(ท่ีมา:  http://tcbiol1362.wordpress.com/2013/04/01/) 

 

โครงสร้างของโปรตีน 4 ระดับ ประกอบด้วยโครงสร้างปฐมภูมิท่ีเป็นล าดับ     
การเรียงตวัของกรดอะมิโนในสายโพลีเปปไทด ์โครงสร้างทุติยภูมิเป็นแบบเกลียวแอลฟาและแบบ
แผน่พลีตเบตา้ โครงสร้างตติยภูมิเป็นแบบโปรตีนกอ้นกลมท่ีเกิดจากการมว้นตวัของเกลียวแอลฟา
และแบบแผ่นพลีตเบตา้ของโครงสร้างทุติยภูมิ และโครงสร้างจตุรภูมิท่ีเกิดจากโปรตีนสองหน่วย
ยอ่ยข้ึนไปจบัตวักนัเพื่อการท างานทางชีวภาพ ดงัสรุปไวใ้นรูปท่ี 4.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heme 
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รูปที ่4.20  โครงสร้างของโปรตีนทั้ง 4 ระดับ 

(ท่ีมา:  http://philomath.exteen.com/20070910/entry-13) 

 

4.6 หน้าทีท่างชีวภาพของโปรตีน 

โปรตีนท าหน้าท่ีทางชีวภาพท่ีส าคญัหลายอย่างในส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ โปรตีนท่ีเป็นเอนไซม ์
(enzymes) ท าหนา้ท่ีเร่งปฎิกิริยาทางเคมีในร่างกาย เช่น โปรตีนแอลฟาอะไมเลสเป็นเอนไซมเ์ร่ง
ปฏิกิริยาการการยอ่ยแป้งให้เป็นน ้ าตาล, โปรตีนท่ีเป็นโครงสร้าง (structural proteins) ท าหนา้ท่ีให้
ความแข็งแกร่ง, ป้องกนั, รองรับ และยึดเหน่ียวส่วนต่างๆ ไวเ้ป็นโครงสร้างของส่ิงมีชีวิต เช่น   
เคราติน (keratin) เป็นโปรตีนโครงสร้างของเส้นผมและขนสัตว์, โปรตีนขนส่ง (transport proteins) 
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ท าหนา้ท่ีขนส่งสารต่างๆ ในร่างกาย เช่น ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) เป็นโปรตีนท่ีขนส่งออกซิเจน
จากปอดไปทัว่ร่างกาย, โปรตีนควบคุม (regulartory proteins) ท าหน้าท่ีเป็นฮอร์โมนควบคุม      
การท างานของโปรตีนอ่ืนๆ เช่น อินซูลิน (insulin) เป็นโปรตีนท่ีควบคุมการท างานของเอนไซม์ท่ี
เฉพาะเจาะจงในร่างกาย, โปรตีนสะสม (storage proteins) ท าหน้าท่ีสะสมธาตุอาหารท่ีส าคญัแก่
ร่างกาย เช่น โอวลัอลับูมิน (ovalalbumin) เป็นโปรตีนในไข่ขาวซ่ึงเก็บสะสมกรดอะมิโนต่างๆ ไว้
เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของสัตว์, โปรตีนท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการยืดหด (contractile proteins)     
ใชใ้นการเคล่ือนไหว เช่น ไมโอซิน (myosin) และแอกติน (actin) ในกลา้มเน้ือ และโปรตีนป้องกนั 
(protective proteins) ท าหนา้ท่ีป้องกนัเซลลห์รือส่ิงมีชีวิตจากส่ิงแปลกปลอม เช่น อิมมูโนโกลบูลิน 
(immunoglobulin) เป็นโปรตีนท่ีท าลายส่ิงแปลกปลอมท่ีเขา้มาในร่างกาย 

 

4.7 การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน  

 การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน (protein denaturation) เป็นการท าให้โครงสร้างระดบั
ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ หรือจตุรภูมิของโปรตีนเปล่ียนแปลงไป แต่ไม่ถึงขั้นท าลายพนัธะเปปไทด์ใน
โครงสร้างปฐมภูมิของโปรตีน ท าให้คุณสมบติัและหน้าท่ีทางชีวภาพของโปรตีนเปล่ียนแปลงไป  

โดยโปรตีนไม่สามารถท าหนา้ท่ีทางชีวภาพไดอี้กต่อไป 

 ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนมี 2 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี 

4.7.1 ปัจจัยทางกายภาพ 

 ปัจจยัทางกายภาพท่ีท าใหโ้ปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ ไดแ้ก่ ความร้อน, ความเยน็, 
ความดนัสูง, แสงอลัตราไวโอเลต และรังสีเอกซ์ เป็นตน้ 

 

4.7.2 ปัจจัยทางเคม ี

ปัจจยัทางเคมีท่ีท าใหโ้ปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ ไดแ้ก่ กรดด่างท่ีเขม้ขน้ท าใหเ้กิด 

การเปล่ียนสภาวะความเป็นกรดและด่าง, ตวัท าละลายอินทรีย ์เช่น อลักอฮอล์, โลหะหนัก เช่น 
ปรอท (Hg), สารละลายยูเรียท่ีความเข้มข้นสูง และสารซักฟอก เช่น โซเดียมโดเดคซิลซัลเฟต 
(sodium dodecyl sulfate; SDS) เป็นตน้ ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีอาจท าลายพนัธะไฮโดรเจนในโมเลกุล
ของโปรตีน หรือท าใหโ้ปรตีนท่ีมว้นตวักลบัคลายตวัออกเป็นเส้นตรง จึงท าใหโ้ปรตีนเสียสภาพได ้

 โปรตีนบางชนิดเม่ือเสียสภาพธรรมชาติไปแลว้ หากเปล่ียนเอาปัจจยัท่ีท าให้เกิด
การเสียสภาพธรรมชาติออกไป ก็จะสามารถกลับสู่สภาพธรรมชาติของโปรตีน (protein 

renaturation) ไดด้งัเดิม (รูปท่ี 4.21) เช่น สารละลายโปรตีนหรือเอนไซม ์RNase เม่ือเติมยเูรียความ
เขม้ขน้ 8 โมลาร์ และ 2-เมอร์แคปโทเอทานอล (2-mercaptoethanol) ลงไป จะเกิดการท าลายพนัธะ
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ไดซัลไฟด์ของโปรตีน ท าให้โปรตีน RNase เสียสภาพธรรมชาติ และไม่สามารถท าหน้าท่ีเป็น
เอนไซม์ได้ แต่เม่ือเอาสารเคมีดังกล่าวออกโดยการท าไดอะไลซิส (dialysis) โปรตีน RNase           
ก็สามารถกลบัคืนสู่สภาพธรรมชาติ และท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ไดด้งัเดิม อย่างไรก็ตาม มีโปรตีน
หลายชนิดท่ีเม่ือเสียสภาพธรรมชาติแลว้ ไม่สามารถท าใหก้ลบัสู่สภาพธรรมชาติไดอี้ก เช่น โปรตีน
ในไข่ขาว เม่ือตม้สุกแลว้จะไม่สามารถเปล่ียนกลบัคืนสู่สภาพธรรมชาติเดิมได ้เป็นตน้ (พจน์ ศรี
บุญลือ และคณะ, 2540) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่4.21  การเสียสภาพธรรมชาติและการกลบัคืนสู่สภาพธรรมชาติของโปรตีน 

 

4.8 คุณสมบัติของโปรตีน 

4.8.1 กลิน่และรส 

 โปรตีนโดยทัว่ไปไม่มีกล่ินและไม่มีรส แต่เม่ือไดรั้บความร้อนสูงเปล่ียนเป็นสีด า
และมีกล่ินคลา้ยผมไหม ้

 

4.8.2 การละลาย 

 ความสามารถในการละลายของโปรตีนข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

(1) หมู่ฟังก์ชันทีม่ีข้ัว 

โปรตีนต่างชนิดกนัมีความสามารถในการละลายท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 

ปริมาณหมู่ฟังก์ชนัท่ีมีขั้ว (polar functional group) ของโปรตีน ซ่ึงไดแ้ก่ หมู่คาร์บอกซิล (–COOH) 

และ หมู่อะมิโน (amino group; –NH2) ท่ีอยูท่ี่ปลายสายโพลีเปปไทด์ และหมู่อาร์บางชนิด เช่น    
หมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group; –OH) และ หมู่คาร์บอนิล (carbonyl group; –C=O) เป็นตน้             
ถา้โปรตีนมีหมู่ท่ีมีขั้วมากจะละลายน ้ าไดดี้ เน่ืองจากเม่ือละลายโปรตีนในน ้ า หมู่ฟังก์ชนัท่ีมีขั้วจะ
สามารถแตกตวัเป็นไอออนได ้จึงท าให้โปรตีนละลายน ้ าได ้แต่เน่ืองจากโปรตีนมีโมเลกุลขนาด

Normal protein                                                     Denatured proeitn  

UV, X-ray, pH, temperature, chemicals, ionic strength, solubility, heavy metals 

Denaturation 
Loss of 

biological 

acitivity 

regains 

biological 

acitivity 

Renaturation 
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ใหญ่จะท าใหเ้กิดเป็นสารคอลลอยด ์(colloid) นอกจากน้ี ความสามารถในการละลายของโปรตีนยงั
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น pH, อุณหภูมิ, เกลือ, ตวัท าละลายอินทรีย ์และโลหะหนกั เป็นตน้ 

(2) pH 

 เม่ือละลายโปรตีนในน ้า โปรตีนจะแตกตวัเป็นไอออนซ่ึงสามารถเคล่ือนท่ีใน 

สนามไฟฟ้าได ้ถา้ปรับ pH ของสารละลายจนกระทัง่มีประจุสุทธิของโปรตีนเป็นศูนยแ์ละไม่มีการ
เคล่ือนท่ีในสนามไฟฟ้า เรียกค่า pH ของสารละลาย ณ จุดน้ีวา่ จุดไอโซอิเล็กทริก (isoelectric point; 

pI) ท่ีจุดน้ีโปรตีนจะตกตะกอนแยกตวัออกจากสารละลาย โปรตีนแต่ละชนิดมีจุดไอโซอิเล็กทริกท่ี
แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 

 ตารางที ่4.1  จุดไอโซอเิลก็ทริกของโปรตีนบางชนิด 
 

  โปรตีน                                       จุดไอโซอเิลก็ทริก (pI) 

   อลับลูมินในไข่ (egg albumin)  4.6 

 ยรีูเอส (urease)    5.0 

 ฮีโมโกลบิน (hemoglobin)  6.8 

 ไลโซไซม ์(lysozyme)              11.0 

 

  หลกัการท่ีโปรตีนตกตะกอนแยกตวัออกมาจากสารละลายท่ีจุดไอโซอิเล็กทริกน้ี 

ไดถู้กน ามาใช้ประโยชน์ในดา้นการแปรรูปอาหาร เช่น การผลิตโปรตีนเขม้ขน้จากถัว่เหลือง โดย  
มีการเติมกรดลงในนมถัว่เหลืองจนกระทัง่ได้ pH 4.5 ซ่ึงโปรตีนส่วนใหญ่ในนมถัว่เหลืองจะ
ตกตะกอน จากนั้นน าตะกอนโปรตีนท่ีไดไ้ปท าให้เป็นกลางแลว้ท าให้แห้ง บดให้ละเอียด จะได้
โปรตีนผงเขม้ขน้จากนมถัว่เหลือง ซ่ึงน าไปผสมอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าโปรตีนของอาหารตาม
ตอ้งการ 

(3) อุณหภูมิ 
โปรตีนส่วนใหญ่ละลายน ้ าได้ดีข้ึนเม่ือสารละลายมีอุณหภูมิสูงข้ึน แต่เม่ือ

อุณหภูมิสูงข้ึนเกิน 40 องศาเซลเซียส โปรตีนจะละลายไดน้อ้ยลง และเกิดการตกตะกอน 

(4) เกลอื 

การเติมเกลือมีผลต่อการละลายของโปรตีน โดยการเติมเกลือจ านวนเล็กนอ้ย 

จะท าให้โปรตีนละลายได้ดีข้ึน เพราะไอออนของเกลือท่ีแตกตวัในน ้ าจะไปจบักับไอออนของ      
โพลีเปปไทด์ ท าให้โปรตีนละลายไดดี้ข้ึน เรียกวิธีการน้ีวา่ ซอลต้ิงอิน (salting in) ส่วนการเติม

(ท่ีมา:  http://web.campbell.edu/faculty/nemecz/323_lect/proteins/prot_chapter.html) 
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เกลือจ านวนมาก เกลือจะไปจบักบัน ้ าไดดี้กวา่โปรตีน ดงันั้น จึงท าให้โปรตีนละลายน ้ าไดน้อ้ยลง
และเกิดการตกตะกอนของโปรตีนออกมาจากสารละลาย เรียกวธีิการน้ีวา่ ซอลต้ิงเอา้ท ์(salting out) 

(5) ตัวท าละลายอนิทรีย์ 

เม่ือเติมตวัท าละลายอินทรียบ์างชนิด เช่น อลักอฮอล ์ลงในสารละลายโปรตีน 

จะท าใหโ้ปรตีนตกตะกอนได ้

(6) โลหะหนัก 

โลหะหนกั เช่น ตะกัว่ และปรอท สามารถท าให้โปรตีนตกตะกอนได ้ดงันั้น 
กรณีท่ีคนหรือสัตวกิ์นสารพิษพวกโลหะหนกัเขา้ไป อาจแกไ้ขไดโ้ดยให้รับประทานนมหรือไข่ขาว
ตามไปทนัที โปรตีนในนมหรือไข่ขาวจะจบัตวักบัไอออนของโลหะหนกัแลว้ตกตะกอนออกมา ท า
ให้ผูป่้วยอาเจียนเอาตะกอนของสารพิษโลหะหนกัออกมาจากร่างกายได ้(ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวสัด์ิ, 

2552) 
 

4.8.3 การเกดิปฏกิริิยาไบยูเรต 

  พนัธะเปปไทด์ของโปรตีนสามารถเกิดปฏิกิริยาไบยูเรต (biuret reaction) กบั
สารละลายคอปเปอร์ซลัเฟต (copper (II) sulfate; CuSO4) ในสภาวะเบส ไดส้ารประกอบเชิงซ้อน  
สีม่วง (รูปท่ี 4.22) ปฏิกิริยาไบยเูรตน้ีใชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณของโปรตีนในสารละลายได ้

 

 

            โปรตีน  คอปเปอร์ไอออน                    สารประกอบเชิงซ้อนสีม่วง 
 

รูปที ่4.22  การเกดิปฏิกิริยาไบยูเรตของโปรตีน 
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สรุปท้ายบทเรียน 

 โปรตีนมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิต เพราะเป็นองค์ประกอบหลกัของเซลล์และเน้ือเยื่อ 
รวมทั้งมีความส าคญัในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ท่ีสึกหรอของส่ิงมีชีวิต โดยโปรตีนท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัปฏิกิริยาทางชีวภาพต่างๆ ในร่างกาย เช่น เอนไซมแ์ละฮอร์โมนท่ีควบคุมการเจริญเติบโต
ในส่ิงมีชีวิต โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยกรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อย
พื้นฐาน 

 กรดอะมิโนประกอบดว้ยอะตอมของคาร์บอนเป็นแกนกลางต่ออยูก่บัหมู่คาร์บอกซิลิก, 
หมู่อะมิโน, อะตอมของไฮโดรเจน และหมู่อาร์หรือหมู่โซ่ขา้ง กรดอะมิโนท่ีพบมากในร่างกาย
มนุษยมี์ 20 ชนิด แต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัท่ีหมู่อาร์ กรดอะมิโนสามารถแบ่งตามความมีขั้ว
ของหมู่อาร์ได ้3 กลุ่มใหญ่ คือ กรดอะมิโนท่ีหมู่อาร์ไม่มีขั้ว, กรดอะมิโนท่ีหมู่อาร์มีขั้ว แต่ไม่แสดง
ประจุไฟฟ้า และกรดอะมิโนท่ีหมู่อาร์มีขั้ว และแสดงประจุไฟฟ้า หรือถา้แบ่งกรดอะมิโนตามความ
จ าเป็นต่อร่างกาย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย เน่ืองจากร่างกาย
สังเคราะห์เองไม่ได ้หรือไดแ้ต่ไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งไดรั้บจากอาหาร และกรดอะมิโนท่ีไม่จ  าเป็น
ต่อร่างกาย เน่ืองจากร่างกายสังเคราะห์เองได้ ส าหรับวิธีการเขียนช่ือย่อกรดอะมิโนมี 2 วิธี คือ 
ระบบอกัษร 3 ตวั และระบบอกัษร 1 ตวั  

 กรดอะมิโนมีคุณสมบติัต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี คือ กรดอะมิโนทุกชนิดเป็นสวิตเตอร์ไอออน 
สามารถแตกตวัให้สารท่ีมีประจุบวกและลบในโมเลกุลเดียวกนั ท าให้กรดอะมิโนละลายไดใ้นตวั
ท าละลายมีขั้วได,้ กรดอะมิโนมีจุดหลอมเหลวสูงกวา่ 200 องศาเซลเซียส, กรดอะมิโนมีคุณสมบติั
เป็นแอมโฟเตอร์, กรดอะมิโนชนิดอสมมาตรสามารถหมุนแสงระนาบเดียวหรือแสงโพลาไรส์ได้ 
นอกจากน้ี กรดอะมิโนท่ีมีหมู่อะโรมาติกจะดูดกลืนแสงอลัตราไวโอเลตท่ีความยาวคล่ืน 280 นาโน
เมตรได,้ กรดอะมิโนชนิดซิสเทอีนสองโมเลกุลสามารถเช่ือมต่อกนัโดยการสร้างพนัธะไดซลัไฟด์
ได ้และกรดอะมิโนสามารถเกิดปฏิกริยาเคมีได ้ซ่ึงปฏิกิริยาท่ีส าคญั คือ ปฏิกิริยานินไฮดริน โดยหมู่ 
อะมิโนของกรดอะมิโนจะท าปฏิกิริยากบันินไฮดรินแลว้ไดผ้ลผลิตเป็นสารประกอบสีม่วง 

โปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนจ านวนมากเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะโคเวเลนต์ท่ีมีช่ือเรียกว่า 
พนัธะเปปไทด์ ซ่ึงเกิดจากการเช่ือมต่อระหว่างหมู่คาร์บอกซิลิกของกรดอะมิโนโมเลกุลหน่ึงกบั
หมู่อะมิโนของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหน่ึงโดยมีน ้ าถูกก าจดัออกมาหน่ึงโมเลกุล เกิดเป็นสาย      
โพลีเปปไทด์ โครงสร้างของโปรตีนมี 4 ระดบั คือ โครงสร้างปฐมภูมิท่ีเป็นล าดบัการเรียงตวัของ
กรดอะมิโนในสายโพลีเปปไทด์, โครงสร้างทุติยภูมิท่ีเกิดจากการม้วนตวัหรือพบัตัวของสาย       
โพลีเปปไทด์โดยมีพันธะไฮโดรเจนยึดไวใ้ห้คงรูป เช่น เกลียวแอลฟา และแผ่นพลีตเบต้า, 
โครงสร้างตติยภูมิเป็นแบบโปรตีนกอ้นกลมท่ีเกิดจากการมว้นตวัของเกลียวแอลฟาและแบบแผ่น
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พลีตเบตา้เพื่อจดัรูปร่างสามมิติให้เหมาะท่ีจะท าหนา้ท่ีทางชีวภาพ และโครงสร้างจตุรภูมิท่ีเกิดจาก
โปรตีนสองหน่วยยอ่ยข้ึนไปจบัตวักนัเพื่อการท างานทางชีวภาพ 

 โปรตีนท าหน้าท่ีทางชีวภาพท่ีส าคัญหลายอย่างในส่ิงมีชีวิต ได้แก่ โปรตีนท่ีเป็น
เอนไซม์ท าหน้าท่ีเร่งปฎิกิริยาทางเคมีในร่างกาย, โปรตีนท่ีเป็นโครงสร้างท าหน้าท่ีให้ความ
แขง็แกร่ง, ป้องกนั, รองรับ และยึดเหน่ียวส่วนต่างๆ ไวเ้ป็นโครงสร้างของส่ิงมีชีวิต, โปรตีนขนส่ง
ท าหนา้ท่ีขนส่งสารต่างๆ ในร่างกาย, โปรตีนควบคุมท าหนา้ท่ีเป็นฮอร์โมนควบคุมการท างานของ
โปรตีนอ่ืนๆ, โปรตีนสะสมท าหน้าท่ีสะสมธาตุอาหารท่ีส าคญัแก่ร่างกาย, โปรตีนท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัการยดืหดใชใ้นการเคล่ือนไหว และโปรตีนป้องกนัท าหนา้ท่ีป้องกนัเซลล์หรือส่ิงมีชีวิตจาก
ส่ิงแปลกปลอม 

 โปรตีนท่ีท าหน้าท่ีทางชีวภาพได้จะมีสภาพธรรมชาติ แต่ถ้ามีปัจจยัต่างๆ เช่น ความ
ร้อน, รังสีอลัตราไวโอเลต หรือสารเคมีเขา้มาจะท าใหโ้ปรตีนเสียสภาพธรรมชาติและไม่สามารถท า
หน้าท่ีทางชีวภาพได้ การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนเป็นการท าให้โครงสร้างระดบัทุติยภูมิ, 
ตติยภูมิ หรือจตุรภูมิของโปรตีนเปล่ียนแปลงไป แต่ไม่ถึงขั้นท าลายพนัธะเปปไทด์ในโครงสร้าง
ปฐมภูมิ การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนท าให้คุณสมบติัและหน้าท่ีทางชีวภาพของโปรตีน
เปล่ียนแปลงไป โปรตีนบางชนิดสามารถท าให้กลบัคืนสู่สภาพธรรมชาติไดโ้ดยการเอาปัจจยัท่ีท า
ให้เสียสภาพธรรมชาติออกไป แต่โปรตีนบางชนิดไม่สามารถท าให้เปล่ียนกลบัสู่สภาพธรรมชาติ
ไดด้งัเดิม 

 โปรตีนโดยทัว่ไปไม่มีกล่ินและไม่มีรส ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการละลายของ
โปรตีน ไดแ้ก่ หมู่ฟังกช์นัท่ีมีขั้ว, ค่า pH โดยโปรตีนจะตกตะกอนเม่ือสารละลายมีค่า pH เท่ากบัจุด  

ไอโซอิเล็กทริกของโปรตีน, การเติมเกลือ, การเติมตวัท าละลายอินทรีย์ และการมีโลหะหนัก 
นอกจากน้ี โปรตีนสามารถเกิดปฏิกิริยาไบยเูรตไดส้ารประกอบเชิงซอ้นสีม่วง ซ่ึงปฏิกิริยาไบยเูรตน้ี
ใชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณโปรตีนในสารละลายได ้
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ค าถามท้ายบทเรียน 

1. จงยกตวัอยา่งอาหารท่ีเป็นแหล่งโปรตีนท่ีส าคญัของมนุษยม์า 3 ชนิด 

2. จงอธิบายหนา้ท่ีทางชีวภาพของโปรตีนมาพอสังเขป 

3. หน่วยโครงสร้างท่ีเล็กท่ีสุดของโปรตีน คืออะไร 

4. จงอธิบายโครงสร้างทางเคมีของกรดอะมิโน 

5. จงเขียนช่ือยอ่กรดอะมิโนมา 3 ชนิด 

6. จงยกตวัอยา่งกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกายมา 3 ชนิด 

7. กรดอะมิโนชนิดใดท่ีสามารถสร้างพนัธะไดซลัไฟดไ์ด ้

8. จงอธิบายคุณสมบติัท่ีส าคญัของกรดอะมิโนมา 3 ประการ 

9. สวติเตอร์ไอออน คืออะไร 

10. จงอธิบายการเกิดพนัธะเปปไทดข์องโปรตีน 

11. จงเขียนโครงสร้างหลกัทางเคมีของโปรตีน 

12. จงอธิบายโครงสร้าง 4 ระดบัของโปรตีน 

13. จงยกตวัอยา่งพนัธะเคมีท่ีพบในโครงสร้างตติยภูมิของโปรตีนมา 3 ชนิด 

14. จงอธิบายหลกัการวเิคราะห์หาปริมาณโปรตีนในสารละลาย 

15. การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน คืออะไร 

16. จงระบุปัจจยัท่ีท าให้เกิดโปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ 

17. จงอธิบายโครงสร้างจตุรภูมิของฮีโมโกลบิน 

18. จงอธิบายคุณสมบติัของโปรตีนท่ีส าคญัมา 3 ประการ 

19. ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการละลายของโปรตีน 

20. การศึกษาเร่ืองกรดอะมิโนและโปรตีนมีประโยชน์อยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

กรดนิวคลอีิก 

(Nucleic Acids) 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายองคป์ระกอบทางเคมีของกรดนิวคลีอิกได้ 
2. อธิบายโครงสร้างของนิวคลีโอไซดแ์ละนิวคลีโอไทดไ์ด้ 
3. อธิบายหนา้ท่ีทางชีวภาพของนิวคลีโอไทดไ์ด ้

4. ระบุชนิดและอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างของโพลีนิวคลีโอไทดไ์ด ้

5. อธิบายโครงสร้างของ DNA และ RNA ได ้

6. อธิบายหนา้ท่ีของ DNA และ RNAได ้

7. ระบุชนิดของ RNA และอธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของ RNA ชนิดต่างๆ ได ้

8. อธิบายคุณสมบติัของกรดนิวคลอิกได ้

9. อธิบายโครสร้างของโครโมโซมได ้
 

เนือ้หา 
1. องคป์ระกอบทางเคมีของกรดนิวคลีอิก 

1.1 เบสไนโตรเจน 

1.2 น ้าตาลเพนโตส 

1.3 กรดฟอสฟอริก 

2. นิวคลีโอไซด์และนิวคลีโอไทด์ 
2.1 นิวคลีโอไซด์ 
2.2 นิวคลีโอไทด์ 
2.3 หนา้ท่ีทางชีวภาพของนิวคลีโอไทด์ 

3. โพลีนิวคลีโอไทด์ 
4. กรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิก (DNA) 
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4.1 แหล่งท่ีพบ, ขนาด และรูปร่างของ DNA 

4.2 องคป์ระกอบและโครงสร้างของ DNA 

4.3 หนา้ท่ีของ DNA 

5. กรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) 

5.1 องคป์ระกอบและโครงสร้างของ RNA 

5.2 แหล่งท่ีพบ, ชนิด และหนา้ท่ีของ RNA 

6. คุณสมบติัของกรดนิวคลีอิก 

6.1 ความเป็นกรด 

6.2 การดูดกลืนแสงอลัตราไวโอเลต 

6.3 การเสียสภาพธรรมชาติ 

7. โครโมโซม 
 

สรุปท้ายบทเรียน 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายเน้ือหาเก่ียวกบักรดนิวคลีอิก 

2. บรรยายและอธิบายประกอบส่ือการสอน Power Point 

3. แสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็นส าคญั 

4. ตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 5 

2. Power Point อธิบายเน้ือหาวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ บทท่ี 5 

3. ใบงานค าถามทา้ยบทเรียนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 5 
 

การประเมนิผล 

1. ประเมินจากความสนใจและความตั้งใจเรียนของนกัศึกษา 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย, การตอบค าถาม  
และการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 5 

กรดนิวคลอีิก 

(Nucleic Acids) 

 

กรดนิวคลีอิกเป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษไม่เหมือนสารชีวโมเลกุล
อ่ืนๆ ทั้งหมดในธรรมชาติตรงท่ีมีความสามารถในการจ าลอง (replication) ตวัเองได ้กรดนิวคลีอิก
เป็นสารพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตท่ีถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได ้ขอ้มูลพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตจะ
เก็บในรูปแบบของรหัสพนัธุกรรมหรือรหัสทางเคมีในกรดนิวคลีอิกชนิดดีเอ็นเอ (DNA) ท่ีอยู่
ภายในนิวเคลียสของเซลล ์ขอ้มูลพนัธุกรรมน้ีสามารถจ าลองไวใ้นเซลล์ทุกเซลล์ภายในร่างกายของ
ส่ิงมีชีวติ  

ฟรีดริช มิซเชอร์ (Friedrich Miescher) นายแพทยแ์ละนกัชีววิทยาชาวสวิส เป็นคนแรกท่ี
คน้พบ DNA ในปี ค.ศ. 1869 เขาพบสารเคมีท่ีมีลกัษณะพิเศษชนิดหน่ึงจากนิวเคลียสของเซลล์   
เม็ดเลือดขาว สารเคมีชนิดน้ีประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน, ไนโตรเจน, ออกซิเจน, ไฮโดรเจน และ
ฟอสฟอรัสซ่ึงมีจ านวนมากเป็นพิเศษ ซ่ึงสารชนิดน้ีมีองคป์ระกอบและคุณสมบติัต่างจากโปรตีนทุก
ชนิดท่ีพบในสมยันั้น ดงันั้น เขาจึงได้เรียกช่ือสารใหม่ตามแหล่งท่ีพบในนิวเคลียสว่า นิวคลีอิน 
(nuclein) และในเวลาต่อมามีการคน้พบว่าสารดงักล่าวเป็นกรดชนิดหน่ึง จึงได้เรียกช่ือใหม่ว่า               
กรดนิวคลีอิก นอกจากพบกรดนิวคลีอิกในนิวเคลียสแลว้ ยงัพบกรดนิวคลีอิกไดใ้นไซโตพลาสซึม,    
ไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสตภ์ายในเซลลด์ว้ย 

 ในบทท่ี 5 น้ี เราจะศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของกรดนิวคลีอิก, นิวคลีโอไซด์และนิวคลี
โอไทด์, โครงสร้างและหน้าท่ีของกรดนิวคลีอิกทั้งชนิด DNA และ RNA, คุณสมบติัของกรด
นิวคลีอิก และการจดัเรียงตวัของ DNA และโปรตีนในโครโมโซม 

 

5.1 องค์ประกอบทางเคมขีองกรดนิวคลอีกิ  

กรดนิวคลีอิก เป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ซ่ึงเกิดจากนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) หลายๆ 
หน่วยมาเช่ือมต่อกนัเกิดเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ (polynucleotide) ซ่ึงนิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยมี
องคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ เบสไนโตรเจน (nitrogenous base), น ้ าตาลเพนโทส (pentose sugar) และ
กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) ดงัแสดงในรูปท่ี 5.1 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รูปที ่5.1  โครงสร้างของนิวคลโีอไทด์ 

 

5.1.1 เบสไนโตรเจน 

 เป็นสารประกอบท่ีมีโครงสร้างเป็นวงแหวนท่ีมีอะตอมของไนโตรเจนอยู่ใน      
วงแหวน มี 2 ชนิดคือ อนุพนัธ์ของพิวรีน (purine) และอนุพนัธ์ของไพริมิดีน (pyrimidine) 

 

(1) พวิรีน 

 เป็นเบสไนโตรเจนท่ีประกอบด้วยคาร์บอน 5 อะตอม และไนโตรเจน 4 
อะตอม โดยมีโครงสร้างจัดเรียงตัวเป็นวงแหวน 2 วง คือ วงแหวนหกเหล่ียม และวงแหวน          
ห้าเหล่ียม อนุพนัธ์ของพิวรีนท่ีพบเป็นองค์ประกอบในกรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด คือ อะดีนีน 
(adenine; A) และกวันีน (guanine; G) (รูปท่ี 5.2) 

 

 

 

รูปที ่5.2  โครงสร้างของเบสไนโตรเจนชนิดอนุพันธ์ของพวิรีนของกรดนิวคลอีกิ 
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(2) ไพริมิดีน  
เป็นเบสไนโตรเจนท่ีประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไนโตรเจน           

2 อะตอม โดยมีโครงสร้างจดัเรียงตวัเป็นวงแหวนหกเหล่ียม 1 วง อนุพนัธ์ของไพริมิดีนท่ีพบเป็น
องคป์ระกอบโดยทัว่ไปในกรดนิวคลีอิกมี 3 ชนิด คือ ไซโทซีน (cytosine; C), ไทมีน (thymine; T) 

และยรูาซิล (uracil; U) (รูปท่ี 5.3) ซ่ึงไซโทซีนพบไดท้ั้งใน DNA และ RNA ส่วนไทมีนพบเฉพาะ
ใน DNA และยรูาซิลพบเฉพาะใน RNA เท่านั้น  

 

 

 

รูปที ่5.3  โครงสร้างของเบสไนโตรเจนชนิดอนุพันธ์ของไพริมิดีนของกรดนิวคลอีกิ 

 

5.1.2 น า้ตาลเพนโทส 

 เป็นน ้ าตาลท่ีมีจ านวนคาร์บอน 5 อะตอม (5-carbon sugar) ชนิดไรโบส (ribose) 
ซ่ึงน ้ าตาลไรโบสท่ีเป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ของกรดนิวคลีอิกน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
น ้ าตาลดีไรโบส (ß-D-ribose) ซ่ึงคาร์บอนต าแหน่งท่ี 2 มีหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl; –OH) เกาะอยู ่
และน ้ าตาลดีออกซีไรโบส (ß-D-2-deoxyribose) ซ่ึงคาร์บอนต าแหน่งท่ี 2 สูญเสียออกซิเจนไป       
1 อะตอม และมีไฮโดรเจนอะตอม (hydrogen atom; H) เกาะอยู ่(รูปท่ี 5.4) กรดนิวคลีอิกท่ีมีน ้ าตาล  
ไรโบสเป็นองค์ประกอบ มีช่ือเรียกว่า กรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid; RNA) และ             
กรดนิวคลีอิกท่ีมีน ้ าตาลดีออกซีไรโบสเป็นองค์ประกอบ มีช่ือเรียกวา่ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก 
(deoxyribonucleic acid; DNA) 
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รูปที ่5.4  โครงสร้างของน า้ตาลเพนโทสทีเ่ป็นองค์ประกอบของนิวคลโีอไทด์ของกรดนิวคลอีกิ 

 

5.1.3 กรดฟอสฟอริก 

 ในกรดนิวคลีอิก กรดฟอสฟอริกจะอยู่ในรูปของเกลือฟอสเฟต (–PO4

3-
) ซ่ึงจะ

เช่ือมอยู่กบัหมู่ไฮดรอกซิลท่ีต่ออยู่กบัคาร์บอนต าแหน่งท่ี 5´ ของน ้ าตาลเพนโทส กรดฟอสฟอริก
หรือฟอสเฟตท าใหนิ้วคลีโอไทดมี์ประจุเป็นลบ (รูปท่ี 5.5) 
 

 

 

รูปที ่5.5  โครงสร้างของฟอสเฟสทีเ่ป็นองค์ประกอบของนิวคลโีอไทด์ของกรดนิวคลอีิก 
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5.2 นิวคลโีอไซด์และนิวคลโีอไทด์ 

5.2.1 นิวคลโีอไซด์ 

 นิวคลีโอไซด์ (nucleoside) เป็นสารประกอบท่ีมีเบสไนโตรเจนต่ออยู่กบัน ้ าตาล
เพนโทสท่ีคาร์บอนต าแหน่งท่ี 1 ของน ้ าตาล (C-1´) ด้วยพนัธะเอ็น-ไกลโคซิดิก (N-glycosidic 

bond) (รูปท่ี 5.6) นิวคลีโอไซดแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ตามชนิดของน ้ าตาลเพนโทสท่ีเป็นองคป์ระกอบ 
คือ ไรโบนิวคลีโอไซด์ (ribonucleoside) และดีออกซีไรโบนิวคลีโอไซด ์(deoxyribonucleoside) 
 

 
 

รูปที ่5.6  โครงสร้างของนิวคลโีอไซด์ 

 

 การเรียกช่ือนิวคลีโอไซด์มี 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 เรียกตามช่ือของเบสไนโตรเจน
และน ้ าตาลท่ีเป็นองค์ประกอบ เช่น กวันีนไรโบนิวคลีโอไซด์ (guanine ribonucleoside) และ       
ไซโทซีนดีออกซีไรนิวคลีโอไซด์ (cytosine deoxyribonucleoside) เป็นตน้ ส่วนแบบท่ี 2 เรียกช่ือ
แปลงตามช่ือเบสท่ีเป็นองคป์ระกอบดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 ซ่ึงการเรียกช่ือนิวคลีโอไซด์แบบท่ี 2 
น้ีเป็นท่ีนิยมกวา่แบบแรก  

 เน่ืองจากนิวคลีโอไซดข์องเบสไทมีนหรือนิวคลีโอไซดช์นิดไทมิดีนนั้น พบเฉพาะ
ใน DNA ซ่ึงในโครงสร้างของ DNA จะมีเฉพาะน ้ าตาลดีออกซีไรโบสเป็นองคป์ระกอบ จึงเป็นท่ี
ทราบกนัวา่สามารถละเวน้ค าวา่ “ดีออกซี” ได ้ดงันั้น โดยทัว่ไปแลว้จึงเขียนค าวา่ “ไทมิดีน” แทน 
ค าว่า “ดีออกซีไทมิดีน” ไดด้งัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 5.1 โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนค าวา่ “ดีออกซี” 
น าหน้าเหมือนดีออกซีนิวคลีโอไทด์ชนิดอ่ืนๆ  ส าหรับไทมีนท่ีต่ออยู่กับน ้ าตาลไรโบสหรือ           
ไรโบนิวคลีโอไซดช์นิดไทมิดีนท่ีพบใน tRNA จะเขียนเป็นไรโบไทมิดีน (ribothymidine) ดงัแสดง
ไวใ้นตารางท่ี 5.1 
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ตารางที ่5.1  การเรียกช่ือนิวคลโีอไซด์ 
 

        เบสไนโตรเจน                                ไรโบนิวคลโีอไซด์                  ดีออกซีไรโบนิวคลโีอไซด์ 

Adenine    Adenosine   Deoxyadenosine 

Guanine    Guanosine   Deoxyguanosine 

Cytosine   Cytidine   Deoxycytidine 

Thymine   Ribothymidine (in t RNA) Thymidine 

Uracil    Uridine    Deoxyuridine 

 

5.2.2 นิวคลโีอไทด์ 

 นิวคลีโอไทด์ (nucleotide) เป็นสารประกอบท่ีมีเบสไนโตรเจนต่ออยู่กบัน ้ าตาล
เพนโทส และมีหมู่ฟอสเฟตต่ออยูก่บัน ้ าตาลท่ีคาร์บอนต าแหน่งท่ี 5 (C-5´) โดยจ านวนหมู่ฟอสเฟต
อาจมีจ านวน 1, 2 หรือ 3 หมู่ ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า นิวคลีโอไซด์ 5´-โมโนฟอสเฟต (nucleoside 5´-
monophosphate), นิวคลีโอไซด์ 5´-ไดฟอสเฟต (nucleoside 5´-diphosphate) หรือนิวคลีโอไซด์-5´-
ไตรฟอสเฟต (nucleoside 5´-triphosphate) ตามล าดบั เช่น เบสอะดีนีน (A) ซ่ึงต่ออยู่กบัน ้ าตาล       
เพนโทสชนิดไรโบสจะเป็นนิวคลีโอไซด ์ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ อะดีโนซีน (adenosine) และถา้มีฟอสเฟต
ต่ออยู่ด้วย 1 หมู่ เรียกว่า อะดีโนซีน 5´-โมโนฟอสเฟต (adenosine 5´-monophosphate) หรือ 
เรียกช่ือยอ่วา่ AMP ถา้มีฟอสเฟตต่ออยูด่ว้ย 2 หมู่ เรียกวา่ อะดีโนซีน 5´-ไดฟอสเฟต (adenosine 5´-
diphosphate) หรือ เรียกช่ือย่อวา่ ADP ถา้มีฟอสเฟตต่ออยู่ดว้ย 3 หมู่ เรียกว่า อะดีโนซีน 5´-ไตร
ฟอสเฟต (adenosine 5´-triphosphate) หรือ เรียกช่ือยอ่วา่ ATP (รูปท่ี 5.7 และ 5.8) 

 

  รูปที ่5.7  โครงสร้างของ AMP, ADP และ ATP 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deoxyadenosine
http://en.wikipedia.org/wiki/Deoxyguanosine
http://en.wikipedia.org/wiki/Deoxycytidine
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymidine
http://en.wikipedia.org/wiki/Deoxyuridine
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รูปที ่5.8  โครงสร้างของอะดีโนซีน 5´-ไตรฟอสเฟต หรือ ATP 

 

  นิวคลีโอไทดแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ตามชนิดของน ้าตาลเพนโทสท่ีเป็นองคป์ระกอบ 
คือ ไรโบนิวคลีโอไทด์ (ribonucleotide) และดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด ์(deoxyribonucleotide) เช่น 
กวัโนซีนนิวคลีโอไซด์ 5´-โมโนฟอสเฟต  (guanosine 5´-monophosphate)  และดีออกซีกวัโนซีน  
นิวคลีโอไซด์ 5´-โมโนฟอสเฟต (deoxyguanosine 5´-monophosphate) เป็นตน้ นิวคลีโอไทด์อ่ืนๆ 
ท่ีมีหมู่ฟอสเฟต 1 หมู่ มีช่ือเรียกสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.2 ส าหรับนิวคลีโอไทด์อ่ืนๆ ท่ีมีหมู่ฟอสเฟต   
2 หมู่ หรือ 3 หมู่ เรียกช่ือคลา้ยกนักบัช่ือนิวคลีโอไทดท่ี์มีหมู่ฟอสเฟต 1 หมู่ ต่างกนัตรงท่ีเปล่ียน  
ค าวา่ “โมโน (mono)” เป็น “ได (di)” และ“ไตร (tri)” ตามล าดบั 

ถา้กล่าวถึงนิวคลีโอไทดไ์ตรฟอสเฟต (nucleotide triphosphate) ทัว่ไปโดยไม่ระบุ
วา่เป็นนิวคลีโอไทดจ์ากเบสไนโตรเจนชนิดใด มกัใชช่ื้อยอ่วา่ NTPs ส าหรับไรโบสไตรฟอสเฟต 
(ribose triphosphate) หรือ dNTPs ส าหรับดีออกซีไรโบสไตรฟอสเฟส (deoxyribose triphosphate) 

ซ่ึงในท่ีน้ี N หมายถึง เบสไนโตรเจนตวัใดก็ไดข้องนิวคลีโอไทด ์(A, C, G, หรือ T/U) เช่น ถา้กล่าว
วา่ dNTPs ใชใ้นการการสังเคราะห์ DNA นัน่ก็หมายถึง dATP, dCTP, dGTP และ dTTP ท่ีใชใ้น
การการสังเคราะห์ DNA นัน่เอง ส าหรับ (d)NDP และ (d)NMP สามารถใชไ้ดใ้นท านองเดียวกนั 
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ตารางที ่5.2  การเรียกช่ือนิวคลโีอไซด์และนิวคลโีอไทด์ 
 

        เบสไนโตรเจน       นิวคลโีอไซด์                                    นิวคลโีอไทด์ (ช่ือย่อ) 

Adenine Adenosine Adenosine 5´-monophosphate (5´-AMP) 

Deoxyadenosine Deoxyadenosine 5´-monophosphate (5´-dAMP) 

Guanine Guanosine Guanosine 5´-monophosphate (5´-GMP) 

Deoxyguanosine Deoxyguanosine 5´-monophosphate (5´-dGMP) 

Cytosine Cytidine Cytidine 5´-monophosphate (5´-CMP) 

Deoxycytidine Deoxycytidine 5´-monophosphate (5´-dCMP) 

Thymine Thymidine Deoxythymidine 5´-monophosphate (5´-dTMP) 

Uracil Uridine Uradine 5´-monophosphate (5´-UMP) 
 

 

5.2.3 หน้าทีท่างชีวภาพของนิวคลโีอไทด์ 

  หนา้ท่ีทางชีวภาพของนิวคลีโอไทดใ์นส่ิงมีชีวิตสรุปไดด้งัน้ี 

(1) นิวคลีโอไทดเ์ป็นสารประกอบหน่วยการสร้าง (building block) ของกรด 

นิวคลีอิกไรโบนิวคลีโอไทด์ ซ่ึงเป็นหน่วยการสร้างของ RNA และดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์เป็น
หน่วยการสร้างของ DNA 

(2) นิวคลีโอไทด์เป็นสารตวัพาพลงังาน (bioenergy carier) เช่น ATP ท าหนา้ท่ี
เป็นสารพลงังานหลกัในขบวนการเมทาบอลิซึมต่างๆ ในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ  

(3) นิวคลีโอไทด์เป็นสารตวัน าสัญญาณและท าหน้าท่ีควบคุมเมทาบอลิซึมของ
เซลล์ เช่น cAMP (cyclic adenosine 5´-monophosphate) (รูปท่ี 5.9) และ cGMP (cyclic adenosine 

5´-mono phosphate) เป็นตน้  

 

รูปที ่5.9  โครงสร้างของ cyclic AMP (cAMP) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deoxyadenosine
http://en.wikipedia.org/wiki/Deoxyguanosine
http://en.wikipedia.org/wiki/Deoxycytidine
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymidine
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(4) อนุพนัธ์ของนิวคลีโอไทดเ์ป็นโคเอนไซม ์(coenzyme) เช่น coenzyme A  

(CoA) (รูปท่ี 5.10), flavin adenine dinucleotide (FAD), flavin mononucleotide (FMN), nicotina- 

mide adenine dinucleotide (NAD
+
) และ nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP

+
)  

(มีรายละเอียดในบทท่ี 7 เร่ืองวติามินและโคเอนไซม)์ (พจน์ ศรีบุญลือ และคณะ, 2540) 

 

 
 

รูปที ่5.10  โครงสร้างของ coenzyme A (CoA) 
 

5.3 โพลนิีวคลโีอไทด์ 

โพลีนิวคลีโอไทด ์(polynucleotide) เป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ซ่ึงเกิดจากนิวคลีโอไทด์
จ  านวนมากมาเช่ือมต่อกนัเป็นสายยาวดว้ยพนัธะโคเวเลนต ์ในธรรมชาติโพลีนิวคลีโอไทด์แบ่งได้
เป็น 2 ชนิด ตามชนิดของนิวคลีโอไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบ คือ โพลีนิวคลีโอไทด์ท่ีมีไรโบ             
นิวคลีโอไทด์เป็นองคป์ระกอบ เรียกวา่ กรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid; RNA) และอีกชนิด
คือ โพลีนิวคลีโอไทด์ท่ีมีดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์เป็นองค์ประกอบ เรียกว่า กรดดีออกซีไรโบ
นิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid; DNA) 

  การเกิดพนัธะโคเวเลนตข์องโมโนนิวคลีโอไทดใ์นสายโพลีนิวคลีโอไทดท่ี์เช่ือมต่อกนั เกิด
จากการท่ีโมโนนิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยมาต่อกนัดว้ยพนัธะ 3´, 5´-ฟอสโฟไดเอสเทอร์ (3´, 5´-
phosphodiester bond) ซ่ึงเกิดจากหมู่ไฮดรอกซิลต าแหน่งท่ี 3´ ของน ้ าตาลของนิวคลีโอไทด์หน่วย
หน่ึงมาจบักบัหมู่ฟอสเฟตต าแหน่งท่ี 5´ ของน ้ าตาลของนิวคลีโอไทด์หน่วยถดัไป ดงัแสดงในรูปท่ี 
5.11 และลกัษณะท่ีส าคญัของสายโพลีนิวคลีโอไทดมี์ดงัน้ี 

(1) แกนหลกัของโพลีนิวคลีโอไทดป์ระกอบดว้ยน ้าตาลและฟอสเฟต เรียกวา่ เแกนหลกั 

น ้ าตาล-ฟอสเฟต (sugar-phosphate backbone) ของโมเลกุล และจะมีเบสไนโตรเจนยื่นออกไปจาก
แกนหลกัน้ี  

(2) โพลีนิวคลีโอไทด์มีประจุเป็นลบจ านวนมากในโมเลกุล เน่ืองจากฟอสเฟตท่ีอยู่ใน
แกนหลกัของโพลีนิวคลีโอไทดส์ามารถแตกตวัใหโ้ปรตอนท าใหเ้กิดประจุลบจ านวนมากได ้
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(3) สายโพลีนิวคลีโอไทด์มีปลาย 2 ขา้งท่ีไม่เหมือนกนั คือ ปลาย 5´ (5´- end) และปลาย 
3´ (3´- end) โดยปลาย 5´ เป็นปลายดา้นท่ีมีหมู่ฟอสเฟตอิสระจบัอยูท่ี่ต  าแหน่ง 5´ ของน ้ าตาล และ
ปลาย 3´ เป็นปลายอีกดา้นหน่ึงมีนิวคลีโอไทด์ตวัสุดทา้ยท่ีมีไฮดรอกซิลอิสระเกาะอยูท่ี่ต  าแหน่ง 3´ 
ของส่วนท่ีเป็นน ้าตาลของนิวคลีโอไทด ์

 

 

 

 

 

รูปที ่5.11  แสดงพนัธะ 3´, 5´-ฟอสโฟไดเอสเทอร์ทีเ่ช่ือมต่อระหว่างโมโนนิวคลีโอไทด์สองหน่วย 

 

5.4 กรดดีออกซีไรโบนิวคลอีกิ 

กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก หรือ DNA เป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหน่ึงท่ีท าหน้าท่ีเป็น         
สารพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตท่ีถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได ้ขอ้มูลพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตถูกเก็บ
ในรูปแบบของรหสัพนัธุกรรมหรือรหสัทางเคมีไวใ้น DNA ขอ้มูลพนัธุกรรมน้ีสามารถจ าลองไวใ้น
เซลลทุ์กเซลลภ์ายในร่างกายของส่ิงมีชีวติ  

 

5.4.1 แหล่งทีพ่บ, ขนาด และรูปร่างของ DNA 

DNA เป็นสารชีวโมเลกุลท่ีมีขนาดใหญ่ และมีส่วนของ DNA ท่ีบรรจุขอ้มูล
พนัธุกรรมเรียกว่า ยีน (gene) หรืออาจกล่าวได้ว่า ยีนเป็นหน่วยของการถ่ายทอดพันธุกรรม       
(unit of heredity) DNA มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกนัตามชนิดของส่ิงมีชีวิตหรือแหล่งท่ีพบใน
ส่ิงมีชีวิต เช่น เซลล์โปรคาริโอต, ไวรัส, แบคทีเรีย รวมทั้งไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต ์     
ซ่ึงมี DNA เป็นวงแหวนเกลียวคู่ ส่วนในยคูาริโอต มี DNA 2 ชนิด คือ DNA ชนิดท่ีอยูใ่นนิวเคลียส 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99


 

141 

บทท่ี 5: กรดนิวคลีอิก 

 

ซ่ึงมีรูปร่างโมเลกุลเป็นรูปเกลียวคู่ปลายเปิด และ DNA ชนิดท่ีอยูใ่นไมโตคอนเดรีย ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นวงแหวนเกลียวคู่ และขดตวัเป็นเกลียวคู่ยิง่ยวด ในเซลล์ของมนุษยพ์บ DNA ไดท้ั้งในนิวเคลียส
และไมโตคอนเดรีย ซ่ึง DNA จากทั้งสองออร์แกเนลล์น้ีมีขนาดแตกต่างกนั ในพืชพบ DNA ไดท้ั้ง
ในนิวเคลียสและในคลอโรพลาสตเ์ช่นกนั ซ่ึง  DNA จากทั้งสองแหล่งดงักล่าวในพืชต่างก็มีขนาดท่ี
แตกต่างกนัเช่นกนั ส าหรับรายละเอียดของขนาดของจีโนม (genome) ซ่ึงเป็น DNA ทั้งหมดของ
ส่ิงมีชีวติแต่ละชนิด และจ านวนยนีโดยประมาณ ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 5.3 
 

ตารางที ่5.3  ขนาดของจีโนม (genome) และยนี (gene) ของส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆ  
 

ชนิดของส่ิงมีชีวติ ขนาดของจีโนม (คู่เบส) จ านวนของยีน (ยนี) 

ไวรัส 

φX174 (bacteriophage) 

Epstein-Barr virus (EBV) 

 

5,386 

0.17 million 

 

11 

80 

แบคทเีรีย 

Streptococcus pneumoniae 

E. coli O157:H7 

 

2.16 million 

5.44 million 

 

2,236 

5,416 

ยูคาริโอต (นิวเคลยีส) 

Saccharomyces cerevisiae (yeast) 

Caenorhabditis elegans (nematode) 

Drosophila melanogaster (fruit fly) 

Arabidopsis thaliana (mustard plant) 

Oryza sativa (rice) 

Canis familiaris (domestic dog) 

Mus musculus (laboratory mouse) 

Homo sapiens (human) 

ยูคาริโอต (ไมโตคอนเดรีย) 

Homo sapiens (human) 

ยูคาริโอต (คลอโรพลาสต์) 

Arabidopsis thaliana (mustard plant) 

 

12 million 

95.5 million 

170 million 

125 million 

470 million 

2.4 billion 

2.5 billion 

2.9 billion 

 

16,569 

 

366,924 

 

6,000 

18,000 

14,000 

25,000 

51,000 

19,000 

30,000 

20,000-25,000 

 

37 

 

57 

(ท่ีมา:  http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/G/GenomeSizes.html และ 

 ท่ีมา:  http://www.nature.com/scitable/topicpage/eukaryotic-genome-complexity-437#) 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/G/GenomeSizes.html
http://www.nature.com/scitable/topicpage/eukaryotic-genome-complexity-437
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5.4.2 องค์ประกอบและโครงสร้างของ DNA 

 DNA ประกอบดว้ยโพลิเมอร์ของดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ ซ่ึงดีออกซีไรโบ      
นิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะ 3´, 5´-ฟอสโฟไดเอสเทอร์ เกิดเป็นสายยาว DNA 

ท่ีพบในเซลล์ส่วนใหญ่เป็นชนิดสายคู่ (double stranded DNA) และส่วนใหญ่พบเบสไนโตรเจน    
4 ชนิด คือ อะดีนีน (A), ไซโทซีน (C), กวานีน (G) และไทมีน (T) เป็นองคป์ระกอบ องคป์ระกอบ
ของเบสใน DNA จากส่ิงมีชีวติชนิดหน่ึงจะเป็นคุณสมบติัของส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นๆ ซ่ึงไม่ข้ึนกบัชนิด
ของเน้ือเยื่อ, อายุ, อาหาร และส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบของเบสใน DNA จะเปล่ียนแปลงไปใน

ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด ส าหรับการเขียนโครงสร้างแบบ
ย่อของสายโพลีนิวคลีโอไทด์ของ DNA จะเขียน
เฉพาะเบสไนโตรเจน และมีทิศทางจากปลาย 5´ ไปยงั
ปลาย 3´ ตวัอย่างสาย DNAโพลีนิวคลีโอไทด์ (DNA 

polynucleotide) 1 สาย แสดงไวใ้น รูปท่ี 5.12 ซ่ึงมีการ
เขียนแบบยอ่เป็น 5´ ACGT 3´ 

โครงสร้างของ DNA ประกอบดว้ยโพลิเมอร์
ของนิวคลีโอไทด์  2  สาย ท่ี บิดพัน เ ป็น เก ลียว คู่    
(double helix) และมีการจัดเรียงตัวของสายโพลี        
นิวคลีโอไทด์ 2 สายแบบสวนทิศทางกนั (antiparallel) 

โดยสายหน่ึงมีทิศทางการเรียงตวัจากปลาย 5´ ไปยงั
ปลาย 3´ และอีกสายหน่ึงมีทิศจากปลาย 3´ ไปยงัปลาย 
5´ ซ่ึงมีลกัษณะคล้ายบนัไดเวียนขวา ส าหรับเกลียวคู่
ของ DNA ใน  แต่ละเกลียวมีเบสจบักนั 10 คู่ระนาบ 

แต่ละคู่ท่ีอยูเ่ป็นขั้นบนัไดห่างกนั 0.34 นาโนเมตร และ
ท ามุม 36 องศากบัเบสคู่ถดัไป ดงันั้น ความยาวระยะ 1 
รอบเกลียว จึงเท่ากบั 3.4 นาโนเมตร และมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของ DNA เท่ากบั 2 นาโนเมตร การพนั
เกลียวท าให้เกิดร่อง 2 ขนาด คือ ร่องขนาดใหญ่ และ
ร่องขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นต าแหน่งเกาะของชีวโมเลกุล
หลายชนิด DNA ท่ีพบไดใ้นส่ิงมีชีวิตมี 3 แบบ คือ
แบบ A-DNA, B-DNA และ Z-DNA (Kendrew, 1994) 

 รูปที ่5.12  โครงสร้างของ DNA polynucleotide 1 สาย  
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โมเลกุลของ DNA มีโพลีนิวคลีโอไทด์ท่ีมีน ้ าตาลและฟอสเฟตเป็นเแกนหลกัของ
โมเลกุล โดยโพลีนิวคลีโอไทดแ์ต่ละสายเสมือนเป็นราวบนัได และมีเบสไนโตรเจนท่ียื่นออกไปจาก
แกนหลักของโพลีนิวคลีโอไทด์ทั้ งสองสายหันมาจบัคู่เบสแบบเข้าคู่สม (complementary base 

pairing) เสมือนเป็นขั้นบนัได โครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA น้ี ไดถู้กคน้พบในปี ค.ศ. 1953 โดย
นกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนัช่ือ เจมส์ วตัสัน (James Watson) และนกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษช่ือ 
ฟรานซิส คริก (Francis Crick) ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองคนได้รับรางวลัโนเบลในปี ค.ศ. 1962 
ดงันั้น บางคร้ังจึงมีการเรียกโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA วา่ “Watson-Crick double helix” ส าหรับ
โครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA ไดแ้สดงไวใ้นรูปท่ี 5.13 

 

 

รูปที ่5.13  วตัสันและคริกเสนอโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA (double helix)  
(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 204) 

 

  การจบัคู่กนัแบบเขา้คู่สมกนัของเบสของโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สายของ DNA จะจบั
กนัด้วยพนัธะไฮโดรเจนท าให้ DNA อยู่ในลกัษณะเป็นเกลียวคู่ โดยเบสพิวรีนจะจบัคู่กบัเบส      
ไพริมิดีนดงัน้ี เบสกวานีน (G) จบัคู่กบัเบสไซโทซีน (C) ดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 3 พนัธะ และเบส  
อะดีนีน (A) จบัคู่กบัเบสไทมีน (T) ดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 2 พนัธะ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.14 
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รูปที ่5.14  การจับคู่แบบเข้าคู่สมกนัของเบสใน DNA 

(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 205) 
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5.4.3 หน้าทีข่อง DNA 

หนา้ท่ีท่ีส าคญัของ DNA มี 2 ประการคือ  

(1) หนา้ท่ีจ าลองตวัเองของ DNA (DNA replication) ส่ิงมีชีวิตมีความสามารถใน
การสร้างและจ าลอง DNA ขณะเกิดกระบวนการแบ่งเซลล ์เพื่อสร้าง DNA ท่ีเหมือนเดิมทุกประการ
ใหแ้ก่เซลลใ์หม่ ดงันั้น DNA จึงท าหนา้ท่ีถ่ายทอดขอ้มูลทางพนัธุกรรมจากเซลล์หน่ึงไปสู่อีกเซลล์
หน่ึง 

(2) เป็นสารพนัธุกรรมท่ีถ่ายทอดขอ้มูลผ่าน RNA (DNA as a template for 

transcription) DNA เป็นสารพนัธุกรรมแม่แบบท่ีสามารถถูกถอดรหัสเพื่อสร้างเป็น RNA แล้ว
จากนั้น RNA ท่ีได้จะท าหน้าท่ีก าหนดการเรียงตวัของกรดอะมิโนในกระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน ซ่ึงโปรตีนจะถูกน ามาเป็นส่วนประกอบส าคญัในโครงสร้างขององคป์ระกอบต่างๆ ภายใน
เซลล ์และเป็นสารเร่งปฏิกริยาทางชีวเคมีหรือเอนไซมใ์นส่ิงมีชีวติ 

 ดว้ยหนา้ท่ีทั้ง 2 ประการของ DNA น้ี ท าใหส่ิ้งมีชีวติสามารถสืบทอดลกัษณะ
ประจ าพนัธ์ุและด ารงเผา่พนัธ์ุอยูไ่ด ้

 

5.5 กรดไรโบนิวคลอีกิ 

กรดไรโบนิวคลีอิก หรือ RNA เป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหน่ึงท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการ
ถ่ายทอดขอ้มูลทางพนัธุกรรมจาก DNA ไปสังเคราะห์โปรตีนต่างๆภายในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ  

 

DNA 

(Information storage)  

 

mRNA 

(Information carrier) 

 

Proteins 

(Active cell machinery) 

 

 

รูปที ่5.15  ขั้นตอนการถ่ายทอดข้อมูลทางพนัธุกรรม 

(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 221) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ขั้นตอนการถ่ายทอดขอ้มูลพนัธุกรรมจาก DNA ซ่ึงเป็นแหล่งเก็บขอ้มูลสารพนัธุกรรมไป
สร้าง mRNA ซ่ึงเป็น RNA ชนิดท่ีเป็นตวักลางของการถ่ายทอดขอ้มูลทางพนัธุกรรม และจาก 
mRNA ไปสร้างโปรตีนซ่ึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการท างานของเซลล์ ขั้นตอนการถ่ายทอด
ขอ้มูลทางพนัธุกรรมดงักล่าวน้ีเรียกวา่ the central dogma of molecular biology โดยในขั้นตอนของ
การสร้าง mRNA จากการถอดรหสั DNA เรียกวา่ การถอดรหสั (transcription) และขั้นตอนการ
สร้างโปรตีนจาก mRNA เรียกวา่ การแปลรหสั (translation) (รูปท่ี 5.15) 

 

5.5.1 องค์ประกอบและโครงสร้างของ RNA 

 RNA ประกอบด้วยโพลิเมอร์ของไรโบนิวคลีโอไทด์หลายๆ หน่วยมาเรียงต่อกนัด้วย
พนัธะ 3´, 5´-ฟอสโฟไดเอสเทอร์ เกิดเป็นสายยาว แต่โมเลกุลของ RNA มีขนาดสั้นกวา่โมเลกุลของ 
DNA มาก RNA ท่ีพบในเซลล์ส่วนใหญ่เป็นชนิดสายเด่ียว (single stranded RNA) แต่ในไวรัสบาง
ชนิดเท่านั้นท่ีอาจพบ RNA สายคู่ (double stranded RNA) โดยทัว่ไปจะพบเบสไนโตรเจน 4 ชนิด 
คือ อะดีนีน (A), ไซโทซีน (C), กวานีน (G) และยรูาซิล (U) เป็นองคป์ระกอบใน RNA (รูปท่ี 5.16) 

 

 
 

รูปที ่5.16  เบสไนโตรเจนทีพ่บใน RNA 

 

โครงสร้างทางเคมีของ RNA คลา้ยคลึงกบัของ DNA เป็นอยา่งมาก แต่มีขอ้แตกต่างกนัอยู ่ 
2 ประการ คือ (1) RNA มีน ้าตาลไรโบส ขณะท่ี DNA มีน ้ าตาลดีออกซีไรโบส และ (2) RNA มีเบส
ไนโตรเจนชนิดยูราซิล ขณะท่ี DNA มีเบสไนโตรเจนชนิดไทมีน นอกจากน้ี โมเลกุลของ RNA 

ส่วนมากเป็นสายเด่ียว ถึงแมว้า่ RNA จะเป็นสายเด่ียว แต่โมเลกุลของ RNA อาจมว้นพนัเขา้หากนั
เกิดเป็นโครงสร้างสามมิติท่ีซบัซ้อนได ้(รูปท่ี 5.17) ซ่ึงเกิดจากการสร้างพนัธะไฮโดรเจนระหวา่ง 
เบสคู่สมและบางคร้ัง RNA มีโครงสร้างเป็นบ่วงเหมือนก๊ิบติดผม (hairpin loop) ซ่ึงต่างจาก DNA 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ท่ีมีโมเลกุลเป็นสายคู่ และมีโครงสร้างเป็นเกลียวคู่ปลายเปิด เป็นวงแหวนเกลียวคู่หรือขดตวัเป็น
เกลียวคู่ยิ่งยวด ส าหรับการเขียนโครงสร้างแบบย่อของสายโพลีนิวคลีโอไทด์ของ RNA จะเขียน
เฉพาะเบสไนโตรเจน และมีทิศทางจากปลาย 5´ ไปยงัปลาย 3´ เท่านั้น ตวัอยา่งสาย RNA แสดงไว้
ในรูปท่ี 5.18 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.17  RNA สายเดี่ยวที่ม้วนพนัเข้าหากนัเกดิเป็นโครงสร้างสามมิติทีซั่บซ้อน 

(ท่ีมา:  Alberts, et. al., 1994: 100)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.18  โครงสร้างของ RNA 

(ก) โครงสร้างทางเคมีของ RNA สายเด่ียว และ (ข) โครงสร้างปฐมภูมิ และทุติยภูมิของ RNA 

(ท่ีมา:  http://nazaroo.blogspot.com/p/dna-rna.html) 

(ก) 

(ข) 

http://nazaroo.blogspot.com/p/dna-rna.html
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5.5.2 แหล่งทีพ่บ, ชนิด และหน้าทีข่อง RNA 

 RNA ในเซลล์ยคูาริโอตพบไดท้ั้งในนิวเคลียส ไซโทพลาซึม และไมโตคอนเดรีย
ในนิวเคลียสพบ RNA มากในนิวคลีโอลสั อย่างไรก็ตาม ปริมาณของ RNA ท่ีพบในนิวเคลียสมี
ปริมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณของ RNA ท่ีพบอยู่ในไซโทพลาสซึม การแบ่งชนิดของ 
RNA ในไซโทพลาสซึมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ mRNA, tRNA และ rRNA ซ่ึงมีรายละเอียด
พอสังเขปดงัน้ี 

(1) mRNA หรือ RNA น ารหัส (messenger RNA) 

ทั้งในนิวเคลียสและไซโทพลาสซึมมีปริมาณ mRNA นอ้ยกวา่ RNA ชนิด
อ่ืนๆ คือ มี mRNA ประมาณ 3-5% ของ RNA ทั้งหมด โดย mRNA แต่ละชนิดท าหน้าท่ีเป็น
ตวักลางถ่ายทอดขอ้มูลทางพนัธุกรรมจาก DNA เพื่อสร้างโปรตีนชนิดใดชนิดหน่ึง ดงันั้น โปรตีน
แต่ละชนิดจะมี mRNA เฉพาะของมนั ล าดบัชนิดของไรโบนิวคลีโอไทด์ของ RNA ซ่ึงเขียนย่อ
เฉพาะเบสของไรโบนิวคลีโอไทด์นั้นจะเป็นตวัท่ีก าหนดกรดอะมิโนท่ีมาเช่ือมต่อกันเป็นสาย
โปรตีนแต่ละชนิด โดยกรดอะมิโนแต่ละชนิดจะถูกก าหนดดว้ยไรโบนิวคลีโอไทด์ 3 ตวั หรือนิยม
เขียนเป็น เบส 3 ตวั ท่ีเรียงเช่ือมต่อกนัในโมเลกุลของRNA ซ่ึงเรียกวา่ รหสัทริปเปต (triplet code) 

หรือ โคดอน (codon) แต่ mRNA สายหน่ึงอาจบรรจุรหสัการสร้างโปรตีนไดห้น่ึงชนิดหรือมากกวา่
หน่ึงชนิดได ้ 

mRNA ของโปรคาริโอตจะมีค่าคร่ึงชีวิตสั้ น กล่าวคือ เม่ือ mRNA ถูก
สังเคราะห์ข้ึนมาแลว้จะท าหนา้ท่ีเป็นแม่แบบ (template) ในการสังเคราะห์โปรตีนแลว้จะถูกท าลาย
ไปทนัที อย่างไรก็ตาม ในสัตวช์ั้นสูง หลงัจากท่ี mRNA ถูกสังเคราะห์ข้ึนมาแลว้จะท าหน้าท่ีไป
ระยะหน่ึงแลว้จึงจะถูกท าลายไปภายหลงั ในยคูาริโอต mRNA ท่ีถูกคดัลอกรหสัมาจาก DNA จะ
ไดรั้บการดดัแปลงโครงสร้างใหมี้ความเสถียรก่อนเพื่อไม่ใหเ้อนไซมท์ าลายไดง่้ายซ่ึงจะท าให้มีอายุ
การท างานนานข้ึน ขบวนการดดัแปลงโครงสร้างของ mRNA ให้มีความเสถียรน้ี ไดแ้ก่ การผ่าน
ขบวนการเติมส่วนหวั (capping) ท่ีปลาย 5' ของ mRNA ดว้ย 7-methyl-5'-guanosine triphosphate, 

การผา่นขบวนการสไปลซ่ิง (splicing) ซ่ึงเป็นการตดัส่วนท่ีเป็นโพลีไรโบนิวคลีโอไทด์ท่ีไม่มีรหสั
พนัธุกรรม ท่ีเรียกว่า อินทรอน (intron) ออกไป เหลือเฉพาะส่วนท่ีเป็นรหัสพนัธุกรรมของการ
สังเคราะห์โปรตีน เรียกว่า เอ็กซอน (exon) และการผ่านขบวนการเติมส่วนหางท่ีปลาย 3' ของ 
mRNA ดว้ย poly A ซ่ึงเป็นโพลิเมอร์ของไรโบนิวคลีโอไทด์ชนิด adenosine เป็นตน้ โครงสร้าง
ของ mRNA แสดงในรูปท่ี 5.19 
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Eukaryotic mRNA 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.19  โครงสร้างของ mRNA ของยูคาริโอต 

 

(2) tRNA หรือ RNA ขนย้าย (transfer RNA) 

tRNA ท าหนา้ท่ีขนยา้ยกรดอะมิโนไปท่ีไรโบโซมเพื่อสร้างสายโพลีเปปไทด์
หรือโปรตีน tRNA มีประมาณ 15% ของ RNA ทั้งหมด แต่ละโมเลกุลของ tRNA มีความจ าเพาะต่อ
กรดอะมิโนกล่าวคือ tRNA ชนิดหน่ึงๆ สามารถรับและพากรดอะมิโนไปไดเ้พียงหน่ึงชนิดเท่านั้น 
แต่กรดอะมิโนชนิดหน่ึงๆ อาจจบักับ tRNA ได้มากกว่าหน่ึงชนิด เน่ืองจากกรดอะมิโนท่ีพบ
โดยทัว่ไปในโปรตีนตามธรรมชาติมี 20 ชนิด ดงันั้น ชนิดของ tRNA ท่ีพบในส่ิงมีชีวิตจึงมีได้
มากกวา่ 20 ชนิด tRNA มีขนาดเล็กเป็นสายเด่ียวประกอบดว้ยนิวคลีโอไทด์ประมาณ 73-93 หน่วย 
โครงสร้างของ tRNA มีลกัษณะคลา้ยรูปใบโคลฝเวอร์ (clover leaf) คือ มีลกัษณะเป็น 3 วง (loops) 
(รูปท่ี 5.20) และมีบริเวณท่ีส าคญัในการท าหน้าท่ีขนยา้ยกรดอะมิโนไปยงัไรโบโซม คือ บริเวณ
ปลาย 3' ของ tRNA ท่ีมีล าดบัเบสเป็น 5'–CCA–3' ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีกรดอะมิโนท่ีจ าเพาะมาเกาะอยู ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.20  โครงสร้างทุติยภูมิของ tRNA  

(ท่ีมา:  Freeman, 2005: 349) 

AAAAAAAAAAAA 

Coding sequences with the 
removal of introns by splicing 5' methylated cap  3'-poly A tail  

5' 3' 
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และมีส่วนท่ีจบักบั mRNA เรียกว่า แอนติโคดอน (anticodon) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีใช้อ่านรหัสของ 
mRNA ซ่ึงส่วนแอนติโคดอนจะเขา้ไปจบักบัส่วนโคดอนท่ีเป็นรหสัเบส 3 ตวัของ mRNA และส่วน
แอนติโคดอนน้ีจะมีนิวคลีโอไทด์ 3 ตัวเรียงต่อกันซ่ึงเป็นรหัสของกรดอะมิโนแต่ละชนิดท่ี
ก าหนดการจับไว้กับ tRNA หน่ึงๆ อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อขนย้ายกรดอะมิโนนั้ นไปสู่การ
สังเคราะห์โปรตีนท่ีไรโบโซมในไซโตพลาสซึม  ตวัอย่างแบบจ าลองของการท าหน้าท่ีขนยา้ย
กรดอะมิโนเซอรีน (Ser) ของโครงสร้างของ tRNA ในระดบัทุติยภูมิและตติยภูมิแสดงในรูปท่ี 5.21 
(ก) และ (ข) ตามล าดบั 
 

(3) rRNA หรือ RNA ของไรโบโซม (ribosomal RNA) 

rRNA เป็นองคป์ระกอบของไรโบโซม จะรวมกบัโปรตีนในไซโตพลาสซึม 

สร้างเป็นไรโบโซมซ่ึงเป็นแหล่งผลิตโปรตีน rRNA ท าหน้าท่ีเช่ือมกรดอะมิโนเขา้ด้วยกันเพื่อ    
การสังเคราะห์โปรตีน โดย rRNA พบมากถึง 80% ของ RNA ทั้งหมดภายในเซลล์ มีลกัษณะเป็น       
สายเด่ียว มีขนาดประมาณ 100-3,000 นิวคลีโอไทด ์มีโครงสร้างท่ีแน่นอนและเสถียร ในสัตวช์ั้นสูง
และพืชพบ rRNA ท่ีมี 4 ขนาด คือ ขนาด 28S, 18S, 5.8S และ 5S ส าหรับ ในแบคทีเรียพบ rRNA มี 
3 ขนาด คือ ขนาด 23S, 16S และ 5S  โดย S ยอ่มาจากค าวา่ Svedberg unit หรือ sedimentation unit 

ซ่ึงเป็นค่าท่ีหาไดจ้ากความเร็วท่ีใชป่ั้นเหวี่ยงเพื่อการตกตะกอน (sedimentation) ค่าน้ีจะผนัตรงกบั
น ้าหนกัมวลโมเลกุลหรือขนาดของอนุภาคนัน่เอง โครงสร้างของ rRNA แสดงในรูปท่ี 5.22 

 

(ก) โครงสร้างทุติยภูมิของ tRNA    (ข) โครงสร้างตติยภูมิของ tRNA 

 

รูปที ่5.21  แบบจ าลองการท าหน้าที่ของ tRNA ในการขนย้ายกรดอะมิโนเซอรีน 

(ก) โครงสร้างทุติยภูมิของ tRNA และ (ข) โครงสร้างตติยภูมิของ tRNA 

(ท่ีมา:  Freeman, 2005: 349) 
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รูปที ่5.22  โครงสร้างของ rRNA 

(ท่ีมา:  http://www.rna.icmb.utexas.edu/CAR/1C/) 

 

RNA ทั้ง 3 ชนิดขา้งตน้มีบทบาทท่ีส าคญัในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ 
ดงัน้ีคือ mRNA ท าหน้าท่ีเสมือนเป็นแม่แบบหรือตวัน าขอ้มูลทางพนัธุกรรมท่ีมีการคดัลอกรหัส
หรือมีการถอดรหัส (transcription) มาจาก DNA ท่ีอยู่นิวเคลียสเพื่อการแปลรหัส (translation) 

ขอ้มูลจากยีนใน DNA ไปเป็นขอ้มูลกรดอะมิโนของโปรตีนในไซโทพลาสซึม ซ่ึงในขั้นตอนการ
แปลรหัสน้ีจะใช ้tRNA ในการขนยา้ยกรดอะมิโนเขา้ไปจบักบัไรโบโซมของเซลล์ โดยมี rRNA 

ท าหนา้ท่ีเช่ือมกรดอะมิโนเขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างโปรตีน 

นอกจาก RNA มีบทบาทในการสังเคราะห์โปรตีนแลว้ RNA บางอยา่งยงัมีบทบาท 

ส าคญัในเซลล ์โดยสามารถเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ, ควบคุมการแสดงออกของยีน หรือส่ือสารการ
ตอบสนองต่อสัญญาณของเซลล์ไดอี้กดว้ย และยิ่งไปกว่านั้นไวรัสหลายชนิดใช้ mRNA เป็นสาร
พนัธุกรรมแทน DNA ได ้

 

 

 

 

 

 

23S rRNA 

http://www.rna.icmb.utexas.edu/CAR/1C/
http://www.thaibiotech.info/what-is-translation.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-gene.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-ribosome.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cell.php
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://www.rna.icmb.utexas.edu/CAR/1C/PS/23s-50-120.ps
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5.6 คุณสมบัติของกรดนิวคลอีกิ 

5.6.1 ความเป็นกรด 

DNA แสดงคุณสมบติัความเป็นกรด เน่ืองจากหมู่ฟอสเฟตในโมเลกุลของ DNA 

สามารถแตกตวัให้โปรตอนได้ภายในเซลล์ ท าให้ DNA มีประจุลบซ่ึงสามารถจบักบัสารอ่ืนๆ ท่ีมี
ประจุบวกได ้เช่น ไอออนของโลหะบางชนิด หรือสารอ่ืนมีคุณสมบติัเป็นด่าง เช่น โปรตีนฮีสโทน 
(histone) ซ่ึงสารท่ีมีกรดนิวคลีอิกจบัรวมอยู่กบัโปรตีน เรียกว่า นิวคลีโอโปรตีน (nucleoprotein) 

เช่น โครโมโซม และไรโบโซม เป็นตน้ 
 

5.6.2 การดูดกลนืแสงอลัตราไวโอเลต 

เน่ืองจากกรดนิวคลีอิกมีองคป์ระกอบท่ีเป็นเบสไพริมีดีนและพิวรีนท่ีมีโครงสร้าง 

เป็นวงแหวน จึงท าให้กรดนิวคลอิกสามารถดูดกลืนแสงอลัตราไวโอเลตได ้และอาศยัคุณสมบติั
การดูดกลืนแสงอลัตราไวโอเลตของกรดนิวคลอิกท่ีความยาวคล่ืน 260 และ 280 นาโนเมตร จะ
สามารถหาปริมาณกรดนิวคลีอิกและตรวจสอบความบริสุทธ์ิของกรดนิวคลีอิกในสารละลายได ้
เช่น การค านวณความเขม้ขน้ของ DNA หาไดจ้ากสมการน้ีคือ ความเขม้ขน้ของ DNA (ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร) เท่ากบั ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 260 นาโนเมตร x 50 x อตัราการเจือจางของสารละลาย 
DNA ทั้งน้ีเพราะสารละลาย DNA ท่ีมีค่าการดูดกลืนแสงท่ี 260 นาโนเมตรท่ีเท่ากบั 1 จะมีค่าความ
เขม้ขน้ของ DNA เท่ากบั 50 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร และการค านวณหาอตัราส่วนค่าการดูดกลืน
แสงของ DNA ท่ีความยาวคล่ืน 260 นาโนเมตรต่อค่าการดูดกลืนแสงของ DNA ท่ีความยาวคล่ืน 

280 นาโนเมตร สามารถตรวจสอบความบริสุทธ์ิของ DNA ไดด้งัน้ี ถา้ไดค้่าอตัราส่วนอยูร่ะหวา่ง 

1.65 ถึง 1.85 แสดงวา่ในสารละลายนั้นมี DNA สายคู่ท่ีบริสุทธ์ิ, ถา้ไดค้่าอตัราส่วนมากกวา่ 1.85 

แสดงวา่ในสารละลาย DNA นั้นมี RNA ปะปนอยู ่และถา้ไดค้่าอตัราส่วนนอ้ยกวา่ 1.65 แสดงวา่ใน
สารละลาย DNA นั้นมีโปรตีนปะปนอยู ่
 

5.6.3 การเสียสภาพธรรมชาติ 
โครงสร้างแบบเกลียวคู่ของ DNA อาจเสียสภาพธรรมชาติ (denature) ไดเ้ม่ืออยูใ่น 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม มีผลท าให้เกลียวคู่ของ DNA แยกตวัออกเป็นสายเด่ียว (รูปท่ี 5.23)  
สภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ DNA เสียสภาพตามธรรมชาติ คือ สภาวะกรดเบสเขม้ขน้, ความร้อนสูง 
หรือการใชส้ารเคมีบางชนิด เช่น ยเูรีย, แอลกอฮอล์, คีโตน, ฟอร์มาไมด์, ฟอร์มลัดีไฮด์ หรือเอทิลีน
ไกลคอล การท่ี DNA เสียสภาพธรรมชาติไป เน่ืองจากพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งคู่เบสในโมเลกุล
ของ DNA และแรงไฮโดรโฟบิกระหวา่งเบสท่ีซ้อนกนัถูกท าลายไป ท าให้เกลียวคู่ของ DNA แยก
จากกนัเป็นสายเด่ียว การเสียสภาพธรรมชาติของ DNA มีผลท าให้คุณสมบติัทางกายภาพของ DNA 
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บางอย่างเปล่ียนไป เช่น ความหนืดสูงข้ึน, ค่าความหนาแน่นส าหรับการลอยตวัเพิ่มข้ึน และการ
ดูดกลืนแสงท่ี 260 นาโนเมตรมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.23  การเสียสภาพธรรมชาติของ DNA ด้วยความร้อน 

(ท่ีมา:  https://www3.nd.edu/~aseriann/CHAP5B.html/sld035.htm)  

 

DNA ท่ี เสียสภาพธรรมชาติไปสามารถย้อนกลับสู่ธรรมชาติเดิมได้เ ม่ือเอา        
สารท าลายสภาพธรรมชาติออกไป เช่น การท าให้ pH หรืออุณหภูมิกลบัเขา้สู่สภาวะปกติ ในกรณีท่ี
สายโพลีนิวคลีโอไทด์ทั้งสองของ DNA ไม่ไดแ้ยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด โดยยงัมีนิวคลีโอไทด์
ประมาณตั้งแต่ 12 หน่วยข้ึนไปยงัจบัคู่เบสกนัอยู ่สายโพลีนิวคลีโอไทด์ทั้งสองน้ีจะกลบัเขา้มารวม
เป็นเกลียวคู่เหมือนเดิมไดอ้ยา่งรวดเร็ว เรียกวา่ รีเนเจอร์ (renature) หรือแอนนีลิง (annealing) แต่ถา้
สายโพลีนิวคลีโอไทดข์อง DNA เส้นคู่แยกออกจากกนัเป็นสายเด่ียวอยา่งเด็ดขาด การกลบัคืนสู่เดิม
ของ DNA เกิดไดช้า้มาก (พรงาม ล้ิมตระกลู, 2545) 

 

5.7 โครโมโซม 

DNA จะมีการอดัแน่นอยูใ่นโครงสร้างซบัซ้อนท่ีเรียกวา่ โครโมโซม (chromosome) DNA 

ทั้งหมดของส่ิงมีชีวิตหน่ึงๆ ซ่ึงถูกเก็บไวบ้นโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์ เรียกว่า จีโนม 
(genome) โดยมีส่วนของ DNA ท่ีเป็นขอ้มูลพนัธุกรรมในการสังเคราะห์โปรตีน เรียกวา่ ยีน (gene) 

โครโมโซมของโปรคาริโอตจะแตกต่างจากยูคาริโอต กล่าวคือ โครโมโซมของโปรคาริโอตจะมี
ลกัษณะเป็นวงกลมและอยูใ่นบริเวณนิวคลีออยด์ (nucleoid) ของเซลล์ (รูปท่ี 5.24) ในแบคทีเรีย
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หลายชนิดพบโมเลกุลของ DNA เป็นรูปวงกลมขนาดเล็กแยกตวัออกมาจากโครโมโซม และอยูเ่ป็น
อิสระในไซโทพลาสซึม เรียกวา่ พลาสมิด (plasmid)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่5.24  โครงสร้างของพลาสมิดทีพ่บในโปรคาริโอต 

(ท่ีมา:  http://www.shmoop.com/biology-cells/prokaryotic-cells.html และ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094082/figure/F4/) 

 

สาย DNA ถูกจดัใหอ้ยูใ่นรูปของโครโมโซมในยคูาริโอตดงัน้ี ในขณะท่ีมีการแบ่ง
เซลล์ภายในนิวเคลียสมีเส้นใยขนาดเล็กๆ โครมาติน (chromatin) ขดกนัแน่นเป็นโครงสร้างหลาย
ระดบัจนเป็นแท่งโครโมโซม โครโมโซมประกอบสาย DNA เกลียวคู่สายยาวพนัอยู่รอบโปรตีน
ฮีสโตน (histone) ซ่ึงรวมอยูด่ว้ยกนั 8 โมเลกุล เรียกวา่ ฮีสโตนออกตาเมอร์ (histone octamer) ท่ี
ประกอบดว้ยฮีสโตน 4 ชนิด ไดแ้ก่ H2A, H2B, H3 และ H4 ชนิดละ 2 โมเลกุล และขดแน่นซ้อน
กนัอยูภ่ายในนิวเคลียสของเซลล์ และการท่ี DNA พนัรอบกบัโปรตีนฮีสโตนชนิดต่างๆ จะเกิดเป็น
โครงสร้างลกัษณะคลา้ยลูกปัด (bead) ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 11 นาโนเมตร และหนา 
5.7 นาโนเมตร ท่ีเรียกว่า นิวคลีโอโซม (nucleosome) (รูปท่ี 5.25 ก) นิวคลีโอโซมแต่ละอนัจะ
เช่ือมต่อกนัด้วยสายเช่ือม DNA (DNA linker) และโปรตีนฮีสโตนชนิด H1 ท าให้เกิดเป็น
โครงสร้างโพลีนิวคลีโอโซม (polynucleosome) ท่ีมีลักษณะคล้ายสายลูกปัด ท่ี เรียกว่า            
“beads-on-a-string” ซ่ึงเป็นโครงสร้างระดับท่ีหน่ึง (รูปท่ี 5.25 ข) และจากการดูด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเลคตรอน โครงสร้างของโพลีนิวคลีโอโซมน้ีมีลกัษณะเป็นเส้นโครมาตินขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 10 นาโนเมตร (รูปท่ี 5.25 ค)  

http://www.shmoop.com/biology-cells/prokaryotic-cells.html%20และ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094082/figure/F4/
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    รูปที ่5.25  โครงสร้างทีพ่บในโครโมโซมของยูคาริโอต 

(ก) นิวคลีโอโซม (ข) โครงสร้าง “beads-on-ring” ของโครมาติน  
และ (ค) ภาพถ่ายอิเล็กตรอนของโครมาตินท่ีอยูใ่นรูปของ “beads-on-ring” 

(ท่ีมา:  Russell, 2002: 51) 

จากนั้ นโพลีนิวคลีโอโซมก็ขดแน่นเข้าด้วยกันกลายเป็นเส้นใยโครมาติน 
(chromatin fiber) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ีย 30 นาโนเมตร เรียกโครงสร้างน้ีว่า โซลีนอยด ์
(solenoid) ซ่ึงเป็นโครงสร้างระดบัท่ี 2 (รูปท่ี 5.26 ก และ ข) โครงสร้างโซลีนอยด์จะเรียงต่อกนัไป
เร่ือยๆ จนหมดความยาวของสายโพลีนิวคลีโอโซม โซลีนอยด์จะรวมกบัโปรตีนชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่  
ฮิสโตน เช่น โปรตีนสคาฟโฟลด์ (scaffold proteins) สร้างเป็นโครงสร้างห่วง (loops) โดยมีความ
ยาวเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 300 นาโนเมตร เป็นโครงสร้างระดบัท่ี 3 (รูปท่ี 5.26 ค) และมีการ
จดัเรียงห่วงเป็นเกลียวโดยตรงกลางมีลกัษณะกลวงและเรียงซ้อนต่อกนัเป็นทรงกระบอก และ

2 X 

2 X 

X 2 

X 2 

(ข) 

(ค) 

(ก) 
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ปรากฏเป็นแท่งโครมาติด (chromatid) 1 แท่ง มีเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 700 นาโนเมตร เป็น
โครงสร้างระดับท่ี 4 และโครโมโซมในระยะเมตาเฟส (metaphase chromosome) จะมีแท่ง         
โครมาติด 2 แท่ง ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ีย 1400 นาโนเมตร ส าหรับการจัดเรียงสาย DNA 

รวมเขา้กบัโปรตีนในรูปของโครโมโซมสรุปไวใ้นรูปท่ี 5.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปที ่5.26  โครงสร้างทีพ่บในโครโมโซมของยูคาริโอต 

(ก) ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอนของโซลีนอยด์ (ข)  แบบจ าลองโครงสร้างโซลีนอยด์ 
และ (ค) โครงสร้างการจดัเป็นวงของโซลีนอยด์ 

(ท่ีมา:  Russell, 2002: 52) 

30 nm 
chromatin fiber 
or 
solenoid 
 

(ข) 

(ค) 

(ก) 
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รูปที ่5.27  แบบจ าลองการจัดเรียงตัวของโครโมโซม 

(ท่ีมา:  Atherly et. al., 1999: 294) 
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ในยูคาริโอตมีลกัษณะของโครโมโซมหลากหลายกว่าโปรคาริโอตมาก ทั้งขนาดของ
โครโมโซม และจ านวนของโครโมโซม เช่น มนุษยมี์จ านวนโครโมโซม 23 คู่, หนูมีจ านวน
โครโมโซม 21 คู่ และถัว่ลนัเตามีจ านวนโครโมโซม 7 คู่ เป็นตน้ 

ในช่วงท่ีก าลงัมีการแบ่งเซลล์ โครโมโซมภายในนิวเคลียสจะมีการจ าลองตวัเองและ
แบ่งแยกออกไปยงัเซลล์จ  านวนเท่าๆ กนั การแบ่งเซลล์จึงท าให้มีการแบ่งโครโมโซมไปยงัเซลล์ท่ี
เกิดใหม่ ดงันั้น โครโมโซมจึงมีบทบาทส าคญัในการสืบทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิต
ใหต่้อเน่ืองไป 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

กรดนิวคลีอิกเป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ท่ีมีความสามารถในการจ าลองตวัเองได ้

กรดนิวคลีอิกเป็นสารพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติท่ีถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได ้ขอ้มูลพนัธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวิตจะเก็บในรูปแบบของรหัสพนัธุกรรมหรือรหัสทางเคมีในกรดนิวคลีอิกชนิด DNA ท่ีอยู่
ภายในนิวเคลียสของเซลล์ กรดนิวคลีอิกเกิดจากนิวคลีโอไทด์หลายๆ หน่วยมาเช่ือมต่อกนัเกิดเป็น
โพลีนิวคลีโอไทด์ ซ่ึงนิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ เบสไนโตรเจน, น ้ าตาล 
เพนโทส และกรดฟอสฟอริก 

 นิวคลีโอไซด์เป็นสารประกอบท่ีมีเบสไนโตรเจนต่ออยู่กบัน ้ าตาลเพนโทสท่ีคาร์บอน
ต าแหน่งท่ี 1 ของน ้ าตาลด้วยพนัธะเอ็น-ไกลโคซิดิก แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตามชนิดของน ้ าตาล      
เพนโทสท่ีเป็นองค์ประกอบ คือ ไรโบนิวคลีโอไซด์และดีออกซีไรโบนิวคลีโอไซด์ ส่วน               
นิวคลีโอไทด์เป็นสารประกอบท่ีมีเบสไนโตรเจนต่ออยูก่บัน ้ าตาลเพนโทส และมีหมู่ฟอสเฟตจบัท่ี
น ้ าตาลตรงคาร์บอนต าแหน่งท่ี 5 โดยจ านวนหมู่ฟอสเฟตอาจเป็น 1, 2 หรือ 3 หมู่ ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า   
นิวคลีโอไซด์ 5´-โมโนฟอสเฟต, นิวคลีโอไซด์ 5´-ไดฟอสเฟต หรือนิวคลีโอไซด์ 5´-ไตรฟอสเฟต 
ตามล าดบั นิวคลีโอไทดแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ตามชนิดของน ้าตาลเพนโทสท่ีเป็นองคป์ระกอบเช่นกนั 
คือ ไรโบนิวคลีโอไทด ์และดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ ส าหรับหนา้ท่ีทางชีวภาพของนิวคลีโอไทด์
ในส่ิงมีชีวิตมีดงัน้ี (1) นิวคลีโอไทด์เป็นสารประกอบหน่วยการสร้างของกรดนิวคลีอิก, (2) นิวคลี
โอไทดเ์ป็นสารตวัพาพลงังาน เช่น ATP, (3) นิวคลีโอไทด์เป็นสารน าสัญญาณและควบคุมเมทาบอ
ลิซึมของเซลล ์เช่น cAMP และ cGMP และ (4) อนุพนัธ์ของนิวคลีโอไทดเ์ป็นโคเอนไซม ์ 

โพลีนิวคลีโอไทด์เกิดจากนิวคลีโอไทด์จ  านวนมากท่ีมาเช่ือมต่อกนัเป็นสายยาวด้วย
พนัธะโคเวเลนต์ โพลีนิวคลีโอไทด์แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก หรือ DNA 
และกรดไรโบนิวคลีอิก หรือ RNA โพลีนิวคลีโอไทด์มีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี คือ (1) แกนหลกัของ
โพลีนิวคลีโอไทด์ประกอบดว้ยน ้ าตาลและฟอสเฟต (2) โพลีนิวคลีโอไทด์มีประจุเป็นลบจ านวน
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มากในโมเลกุล (3) สายโพลีนิวคลีโอไทด์มีปลาย 2 ขา้งท่ีไม่เหมือนกนั คือ ปลาย 5´ และปลาย 3´ 
โดยปลาย 5´ เป็นปลายดา้นท่ีมีหมู่ฟอสเฟตอิสระจบัอยูท่ี่ต  าแหน่ง 5´ ของน ้ าตาล และปลาย 3´ เป็น
ปลายอีกด้านหน่ึงมีนิวคลีโอไทด์ตวัสุดทา้ยท่ีมีหมู่ไฮดรอกซิลอิสระเกาะอยู่ท่ีต  าแหน่ง 3´ ของ
น ้าตาลของนิวคลีโอไทด ์

กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก หรือ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ ขนาดและรูปร่าง
ของ DNA แตกต่างกนัตามชนิดของส่ิงมีชีวิตหรือแหล่งท่ีพบในส่ิงมีชีวิต เช่น เซลล์โปรคาริโอต, 
ไวรัส, แบคทีเรีย รวมทั้งไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต ์ส าหรับ DNA ประกอบดว้ยโพลิเมอร์
ของดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ ซ่ึงดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะ        
3´, 5´-ฟอสโฟไดเอสเทอร์ เกิดเป็นสายยาว ซ่ึง DNA ท่ีพบในเซลลส่์วนใหญ่เป็นชนิดสายคู่ และพบ
เบสไนโตรเจน 4 ชนิดเป็นส่วนใหญ่ คือ อะดีนีน (A), ไซโทซีน (C), กวานีน (G) และไทมีน (T) 

เป็นองคป์ระกอบ โครงสร้างของ DNA ประกอบดว้ยโพลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์ 2 สายท่ีบิดพนั
เป็นเกลียวคู่ และมีการเรียงตวัของสายโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สายแบบสวนทิศทางกนั โดยสายหน่ึงมี
ทิศทางการเรียงตวัจากปลาย 5´ ไปยงัปลาย 3´ และอีกสายหน่ึงมีทิศจากปลาย 3´ ไปยงัปลาย 5´ ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยบนัไดเวียนขวา โดยมีโครงสร้างของน ้ าตาลและฟอสเฟตเป็นเแกนหลกัของโมเลกุล 
ซ่ึงโพลีนิวคลีโอไทดแ์ต่ละสายเสมือนเป็นราวบนัได ส่วนเบสไนโตรเจนท่ียื่นออกไปจากแกนหลกั
ของโพลีนิวคลีโอไทด์ทั้งสองสายหันมาจบัคู่เบสแบบเขา้คู่สมเสมือนเป็นขั้นบนัได การจบัคู่กนั
แบบเขา้คู่สมกนัของเบสของโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สายของ DNA จะจบักนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 
โดยเบสพิวรีนจะจบัคู่กบัเบสไพริมิดีน ดงัน้ีคือ เบสกวานีน (G) จบัคู่กบัเบสไซโทซีน (C) ดว้ย
พนัธะไฮโดรเจน 3 พนัธะ และเบสอะดีนีน (A) จบัคู่กับเบสไทมีน (T) ด้วยพนัธะไฮโดรเจน           
2 พนัธะ การคน้พบโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA น้ี พบในปี ค.ศ. 1953โดยเจมส์ วตัสัน และ   
ฟรานซิส คริก ส าหรับหนา้ท่ีส าคญัของ DNA นั้นมี 2 ประการ คือ (1) หนา้ท่ีการจ าลองตวัเองของ 
DNAขณะท่ีเกิดกระบวนการแบ่งเซลล์ เพื่อสร้าง DNA ท่ีเหมือนเดิมทุกประการให้แก่เซลล์ใหม่ 
และ (2) เป็นสารพนัธุกรรมท่ีถ่ายทอดขอ้มูลผา่น RNA โดยท่ี DNA เป็นสารพนัธุกรรมแม่แบบท่ี
สามารถถูกถอดรหสัเพื่อสร้างเป็น RNA แลว้จากนั้นRNA ท่ีไดจ้ะท าหนา้ท่ีก าหนดการเรียงตวัของ
กรดอะมิโนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน  

กรดไรโบนิวคลีอิก หรือ RNA เป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางใน
การถ่ายทอดขอ้มูลทางพนัธุกรรมจาก DNA ไปสังเคราะห์เป็นโปรตีนต่างๆ ภายในเซลล์ของ
ส่ิงมีชีวิต RNA ประกอบดว้ยโพลิเมอร์ของไรโบนิวคลีโอไทด์หลายๆ หน่วยมาเรียงต่อกนัดว้ย
พนัธะ 3´, 5´-ฟอสโฟไดเอสเทอร์ เกิดเป็นสายยาว แต่โมเลกุลของ RNA มีขนาดสั้นกวา่โมเลกุลของ 
DNA มาก RNA ท่ีพบในเซลล์ส่วนใหญ่เป็นชนิดสายเด่ียว แต่ในไวรัสบางชนิดเท่านั้นท่ีอาจพบ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
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RNA สายคู่ โดยทัว่ไปจะพบเบสไนโตรเจน 4 ชนิด คือ อะดีนีน (A), ไซโทซีน (C), กวานีน (G) 

และยรูาซิล (U) เป็นองคป์ระกอบใน RNA โครงสร้างทางเคมีของ RNA คลา้ยคลึงกบัของ DNA 

เป็นอย่างมาก แต่มีขอ้แตกต่างกนัอยู่ 2 ประการ คือ (1) RNA มีน ้ าตาลไรโบส ขณะท่ี DNA มี
น ้ าตาลดีออกซีไรโบส และ (2) RNA มีเบสไนโตรเจนชนิดยรูาซิล ขณะท่ี DNA มีเบสไนโตรเจน
ชนิดไทมีน นอกจากน้ี โมเลกุลของ RNA ส่วนมากเป็นสายเด่ียว และถึงแม ้RNA วา่จะเป็นสาย
เด่ียว แต่โมเลกุลอาจมว้นพนัเขา้หากนัเกิดเป็นโครงสร้างสามมิติท่ีซบัซ้อนได้ และบางคร้ัง RNA มี
โครงสร้างเป็นบ่วงเหมือนก๊ิบติดผม 

RNA ในเซลล์ยูคาริโอพบได้ทั้ งในนิวเคลียส , ไซโทพลาซึม และไมโตคอนเดรีย 
ส าหรับ RNA ในไซโทพลาสซึมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ mRNA, tRNA และ rRNA ทั้งน้ี 
RNA ทั้ง 3 ชนิดมีบทบาทท่ีส าคญัในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ดงัน้ีคือ mRNA ท าหนา้ท่ี
เสมือนเป็นแม่แบบหรือตวัน าขอ้มูลทางพนัธุกรรมท่ีมีการคดัลอกรหสั หรือมีการถอดรหสัมาจาก 
DNA ท่ีอยูนิ่วเคลียสเพื่อการแปลรหสัขอ้มูลจากยีนใน DNA ไปเป็นขอ้มูลกรดอะมิโนของโปรตีน
ในไซโทพลาสซึม ซ่ึงในขั้นตอนการแปลรหสัน้ีจะใช ้tRNA ในการขนยา้ยกรดอะมิโนเขา้ไปจบักบั 
ไรโบโซมของเซลล ์โดยมี rRNA ท าหนา้ท่ีเช่ือมกรดอะมิโนเขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างโปรตีน นอกจากน้ี 
RNA ยงัมีบทบาทส าคญัในเซลลโ์ดยสามารถเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ, ควบคุมการแสดงออกของยีน 
หรือส่ือสารการตอบสนองต่อสัญญาณของเซลล์ได้อีกดว้ย และยิ่งไปกว่านั้นไวรัสหลายชนิดใช ้
mRNA เป็นสารพนัธุกรรมแทน DNA ได ้

 คุณสมบติัของกรดนิวคลีอิกมีดงัน้ี คือ (1) DNA แสดงคุณสมบติัเป็นกรด เน่ืองจากหมู่
ฟอสเฟตในโมเลกุลของ DNA สามารถแตกตวัให้โปรตอนได้ภายในเซลล์ ท าให้ DNA มีประจุลบ
ซ่ึงสามารถจบักบัสารอ่ืนๆ ท่ีมีประจุบวกได ้(2) DNA มีการดูดกลืนแสงอลัตราไวโอเลตได ้และ
จากคุณสมบติัการดูดกลืนแสงอลัตราไวโอเลตของกรดนิวคลีอิกท่ีความยาวคล่ืน 260 และ 280     
นาโนเมตร ท าใหส้ามารถหาปริมาณกรดนิวคลีอิกและตรวจสอบความบริสุทธ์ิของกรดนิวคลอิกทั้ง 
DNA และ RNA ในสารละลายได ้(3) DNA เกิดการเสียสภาพธรรมชาติไดเ้ม่ืออยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไม่เหมาะสม ซ่ึงมีผลท าใหเ้กลียวคู่ของ DNA แยกตวัออกเป็นสายเด่ียว DNA ท่ีเสียสภาพธรรมชาติ
ไปสามารถยอ้นกลบัสู่ธรรมชาติเดิมไดเ้ม่ือเอาสารท าลายสภาพธรรมชาติออกไป เช่น การท าให้ pH 

หรืออุณหภูมิกลบัเขา้สู่สภาวะปกติ  

ส าหรับการจดัเรียงตวัของ DNA สายยาว มีการจดัเรียงตวัอยา่งเป็นระเบีบบอดัแน่นอยู่
ในโครงสร้างซับซ้อนท่ีเรียกว่า โครโมโซม DNA ทั้งหมดของส่ิงมีชีวิตหน่ึงๆ จะถูกเก็บไวบ้น
โครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์ท่ีเรียกว่า จีโนม โครโมโซมของโปรคาริโอตจะแตกต่างจาก       
ยูคาริโอต กล่าวคือ โครโมโซมของโปรคาริโอตจะมีลักษณะเป็นวงกลมและอยู่ในบริเวณ              

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.thaibiotech.info/what-is-gene.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-ribosome.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cell.php
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
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นิวคลีออยด์ของเซลล์ ส าหรับแบคทีเรียหลายชนิดพบโมเลกุลของ DNA เป็นรูปวงกลมขนาดเล็ก
แยกตวัออกมาจากโครโมโซมและอยู่เป็นอิสระในไซโทพลาสซึม เรียกว่า พลาสมิด ส าหรับใน      
ยูคาริโอตขณะท่ีมีการแบ่งเซลล์ภายในนิวเคลียสมีเส้นใยขนาดเล็กๆ โครมาตินขดกนัแน่นเป็น
โครงสร้างหลายระดบัจนเป็นแท่งโครโมโซม โครโมโซมประกอบสาย DNA เกลียวคู่สายยาวพนั
อยูร่อบโปรตีนฮีสโตนซ่ึงรวมอยูด่ว้ยกนั 8 โมเลกุล เรียกวา่ ฮีสโตนออกตาเมอร์ เกิดเป็นโครงสร้าง 
ท่ีเรียกวา่ นิวคลีโอโซม ซ่ึงนิวคลีโอโซมแต่ละอนัจะเช่ือมต่อกนัดว้ยสายเช่ือม DNA และโปรตีน
ฮีสโตนชนิด H1 ท าให้เกิดเป็นโครงสร้างโพลีนิวคลีโอโซม ท่ีเรียกวา่ “beads-on-a-string” มีขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 10 นาโนเมตร จากนั้นโพลีนิวคลีโอโซมก็ขดแน่นเขา้ดว้ยกนักลายเป็นเส้น
ใยโครมาตินขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ีย 30 นาโนเมตร เรียกโครงสร้างน้ีว่า โซลีนอยด์ และ     
โซลีนอยด์จะรวมกบัโปรตีนชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ฮิสโตน เช่น โปรตีนสคาฟโฟลด์ สร้างเป็นโครงสร้าง
ห่วงโดยมีความยาวเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 300 นาโนเมตร และมีการจดัเรียงห่วงเป็นเกลียว
โดยตรงกลางมีลกัษณะกลวงและเรียงซ้อนต่อกนัเป็นแท่งโครมาติด 1 แท่ง มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ประมาณ 700 นาโนเมตร ส าหรับโครโมโซมในระยะเมตาเฟสจะมีแท่งโครมาติด 2 แท่ง ท่ีมีเส้น
ผ่านศูนยก์ลางเฉล่ีย 1400 นาโนเมตร ในระหว่างท่ีเกิดการแบ่งเซลล์มีการแบ่งโครโมโซมไปยงั
เซลล์ท่ีเกิดใหม่ดว้ย ดงันั้น โครโมโซมมีบทบาทส าคญัในการสืบทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวติ 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 

1. จงอธิบายองคป์ระกอบทางเคมีของกรดนิวคลีอิก 

2. เบสไนโตรเจนท่ีเป็นองคป์ระกอบของกรดนิวคลีอิกมีก่ีชนิด อะไรบา้ง 

3. จงอธิบายโครงสร้างของนิวคลีโอไซด์ 
4. จงอธิบายโครงสร้างของนิวคลีโอไทดต่์างจากโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์อยา่งไร 

5. จงอธิบายหนา้ท่ีทางชีวภาพของนิวคลีโอไทด์ 
6. จงอธิบายโครงสร้างของนิวคลีโอไทดข์อง DNA 

7. จงอธิบายโครงสร้างของนิวคลีโอไทดข์อง RNA 

8. จงอธิบายโครงสร้าง Watson-Crick double helix ของ DNA 

9. จงอธิบายการจบัคู่แบบคู่สมของเบสในสายโพลีนิวคลีโอไทดส์องสายของ DNA 

10. จงอธิบายบทบาทหนา้ท่ีของ DNA 

11. จงอธิบายโครงสร้างของ RNA 

12. จงอธิบายหนา้ท่ีของ mRNA 
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13. จงอธิบายหนา้ท่ีของ tRNA 

14. จงอธิบายขั้นตอนการถ่ายทอดขอ้มูลทางพนัธุกรรม (the central dogma of molecular biology) 

15. RNA ในไซโตพลาสซึมมีก่ีชนิด อะไรบา้ง แต่ละชนิดมีหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง 

16. จงอธิบายคุณสมบติัของกรดนิวคลอิก 

17. จงอธิบายโครงสร้างของนิวคลีโอโซม 

18. จงอธิบายการเสียสภาพธรรมชาติของ DNA 

19. จงอธิบายโครสร้างของโครโมโซม 

20. จงอธิบายความส าคญัของโครโมโซมในส่ิงมีชีวติ 

 

เอกสารอ้างองิ 

พจน์ ศรีบุญลือ, โสพิศ วงศค์  า, พชัรี บุญศิริ และประสงค ์คุณานุวฒัน์ชยัเดช. (2540). ต าราชีวเคมี.  
 ขอนแก่น: ภาควชิาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

พรงาม ล้ิมตระกลู. (2545). ชีวเคมีของกรดนิวคลอีกิและโปรตีน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. and Watson, J. D. (1994). Molecular 

Biology of the cell. 3
rd
 ed. New York: Garland Publishing, Inc. 

Kendrew, J. (1994). The Encyclopedia of Molecular Biology. USA: Blackwell Science, Inc. 

Freeman, S. (2005). Biological Science. 2nd
 ed. USA: Pearson Education, Inc. 

Purves, W. K., Sadava, D., Orians, G. H., and Heller, H. C. (2001). Life: The Science of Biology.  

 6
th
 ed. USA: Sinauer Associates, Inc. 

Buchanan, B. B., Gruissem, W. and Jones, R. L. (2000). Biochemistry and Molecular Biology 

of Plants. USA.: Courier Companies, Inc. 

Russell, P. J. (2002). iGenetics. San Francisco: Pearson Education, Inc. 

Atherly, A. G., Girton, J. R. and Mc Donald J. F. (1999). The Science of Genetics. USA: 

Saunders College Publishing. 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

เอนไซม์ 

(Enzymes) 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายลกัษณะท่ีส าคญัของเอนไซมไ์ด ้

2. อธิบายหนา้ท่ีของเอนไซมไ์ด ้

3. อธิบายลกัษณะการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซมไ์ด ้

4. อธิบายการจดัประเภทของเอนไซมไ์ด ้

5. เขา้ใจหลกัการเรียกช่ือเอนไซม ์

6. อธิบายกลไกการท างานของเอนไซมไ์ด ้

7. อธิบายจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเอนไซมไ์ด ้

8. อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซมไ์ด ้

9. อธิบายประโยชน์ของเอนไซมไ์ด ้

 

เนือ้หา 
1. ลกัษณะท่ีส าคญัของเอนไซม ์

2. การจดัประเภทของเอนไซม ์

3. การเรียกช่ือเอนไซม ์

4. ลกัษณะการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม ์

5. โครงสร้างโมเลกุลของเอนไซม ์

6. สมมุติฐานของกลไกการจบักนัระหวา่งเอนไซมก์บัซบัสเตรท 

7. จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเอนไซม ์

8. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซม ์

8.1 สภาวะแวดลอ้ม 

8.2 โคแฟกเตอร์และโคเอนไซม์ 
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8.3 ตวัยบัย ั้งเอนไซม ์

9. ประโยชนข์องเอนไซม ์

9.1 บทบาทของเอนไซมใ์นระบบยอ่ยอาหาร 

9.2 บทบาทของเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโรคและสุขภาพ 

9.3 การใชป้ระโยชน์ของเอนไซมใ์นทางอุตสาหกรรม 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายเน้ือหาเก่ียวกบัเอนไซม ์

2. บรรยายและอธิบายประกอบส่ือการสอน Power Point 

3. แสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็นส าคญั 

4. ตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 6 

2. Power Point อธิบายเน้ือหาวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ บทท่ี 6 

3.  ใบงานค าถามทา้ยบทเรียนวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ บทท่ี 6 
 

การประเมนิผล 

1. ประเมินจากความสนใจและความตั้งใจเรียนของนกัศึกษา 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย, การตอบค าถาม  
และการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 6 

เอนไซม์ 

(Enzymes) 

 

เอนไซม ์เป็นสารชีวโมเลกุลประเภทโปรตีน หรือกรดนิวคลีอิกชนิดอาร์เอ็นเอ (RNA) ใน
ปี ค.ศ. 1926 เจมส์ บี ซันเนอร์ (James B. Sumner) เป็นนกัชีวเคมีชาวอเมริกนัคนแรกท่ีคน้พบว่า
เอนไซม ์คือ โปรตีน โดยแยกเอนไซมย์รีูเอส (urease) และเตรียมไดผ้ลึกบริสุทธ์ิของยรีูเอส ซ่ึงผลึก
น้ีสามารถเร่งปฏิกิริยาการสลายยเูรียให้เป็นแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 
1981 และค.ศ. 1982 โทมชั อาร์ เชค (Thomas R. Cech) นกัเคมีชาวอเมริกนัและคณะพบวา่เอนไซม์
บางชนิดไม่ใช่โปรตีน แต่เป็นกรดไรโบนิวคลีอิก หรือ RNA ซ่ึงสามารถเร่งปฏิกิริยาการตดัและต่อ
พนัธะระหวา่งนิวคลีโอไทด ์(nucleotide linkage) ของตวัมนัเองได ้ซ่ึงเอนไซมช์นิด RNA น้ี เรียกวา่ 
self-splicing enzyme หรือ เอนไซมอ์าร์เอน็เอ (RNA enzyme) หรือ ไรโบไซม ์(ribozyme) 

เอนไซมมี์ความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเอนไซมเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ 

ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในร่างกายของส่ิงมีชีวิต เช่น อะไมเลส (amylase) เป็น
เอนไซมท่ี์มีอยูใ่นน ้าลายซ่ึงสามารถยอ่ยแป้งให้เป็นน ้ าตาลได,้ เปปซิน (pepsin) เป็นเอนไซมท่ี์มีอยู่
ในน ้ าย่อยในกระเพาะอาหารซ่ึงสามารถย่อยสารอาหารพวกโปรตีน และไลเปส (lipase) เป็น
เอนไซมท่ี์มีอยูใ่นน ้ายอ่ยในล าไส้เล็กซ่ึงสามารถยอ่ยสารอาหารพวกไขมนั เป็นตน้ 

 ในบทท่ี 6 น้ี เราจะศึกษาเอนไซมใ์นดา้นต่างๆ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมลกัษณะส าคญัของ
เอนไซม,์ การจดัประเภทของเอนไซม์, การเรียกช่ือเอนไซม,์ ลกัษณะการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม,์ 

โครงสร้างโมเลกุลของเอนไซม,์ กลไกการท างานและจลนศาสตร์ของเอนไซม ์ ตลอดจนการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างาน, การยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์และประโยชน์ของเอนไซม ์

 

6.1 ลกัษณะทีส่ าคญัของเอนไซม์ 

เอนไซมท่ี์พบโดยทัว่ไปมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี 

(1) เอนไซม์เป็นสารพวกโปรตีน เอนไซม์ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นสารประกอบโปรตีนท่ีมี
รูปร่างทรงกลม (globular protein) ดงันั้น จึงแสดงคุณสมบติับางอย่างคลา้ยกบัโปรตีนทัว่ไป เช่น 

ละลายได้ในน ้ าและอลักฮอลท่ีเจือจาง และสามารถตกตะกอนได้เช่นเดียวกบัการท าให้โปรตีน
ตกตะกอน  
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(2) เอนไซม์จะถูกท าลายสภาพธรรมชาติได้เม่ือมีการเปล่ียนแปลง pH หรือการเพิ่ม
อุณหภูมิสูงๆ ซ่ึงท าให้เอนไซม์หมดประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยา แต่ถ้าการท าลายสภาพ
ธรรมชาติของเอนไซมไ์ม่รุนแรง เอนไซมอ์าจกลบัสู่สภาพท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาไดอี้ก  

(3) เอนไซม์ส่วนใหญ่พบเป็นโปรตีนชนิดก้อนกลม ซ่ึงจ าแนกเป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ 
เอนไซมช์นิดแรกเป็นโปรตีนธรรมดา (simple protein) หมายถึง เอนไซมท่ี์มีโครงสร้างเป็นโปรตีน
อย่างเดียว และส่วนอีกชนิดเป็นโปรตีนท่ีรวมตวัอยู่กบัสารอ่ืน (conjugated protein) ซ่ึงสารอ่ืนท่ี
ไม่ใช่โปรตีนน้ีเรียกวา่ โคแฟคเตอร์ (cofactor) ซ่ึงอาจเป็นไอออนของโลหะ ไดแ้ก่ K+

, Mn
2+

, Mg
2+

และ Ca
2+

 เป็นตน้ หรือสารอินทรียซ่ึ์งเรียกวา่ โคเอนไซม์ (coenzyme) ไดแ้ก่ อนุพนัธ์ของวิตามิน, 
NAD

+
, FAD และ coenzyme A เป็นตน้ การท่ีเอนไซมช์นิดน้ีจะท างานเร่งปฏิกิริยาทางเคมีไดน้ั้น

จะต้องรวมกับโคแฟกเตอร์ก่อน จึงจะท าหน้า ท่ีได้อย่างสมบูรณ์ เอนไซม์พวกน้ี เรียกว่า            
โฮโลเอนไซม ์(holoenzyme) ส่วนโปรตีนของเอนไซมท่ี์ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดเ้พราะยงัไม่ไดร้วม
กบัโคแฟคเตอร์ เรียกวา่ อะโพเอนไซม ์(apoenzyme) 

(4) เอนไซมแ์ต่ละชนิดจะท างานไดดี้ท่ีสุดท่ี pH และท่ีอุณหภูมิช่วงหน่ึงๆ เท่านั้น pH ท่ี
เอนไซมท์ างานไดดี้ท่ีสุดเรียก optimum pH และช่วงอุณหภูมิท่ีเอนไซมแ์ต่ละชนิดท างานไดดี้ท่ีสุด
เรียก optimum temperature  

(5) เอนไซม์มีคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีมีความแตกต่างจากตวัเร่งปฏิกิริยาอ่ืน คือ เอนไซม์มี
ความจ าเพาะต่อปฏิกิริยาท่ีจะเร่งปฏิกิริยา (reaction specificity) และมีความจ าเพาะต่อสารตั้งตน้ 

(substrate specificity) การท่ีเอนไซม์มีความจ าเพาะต่อปฏิกิริยาท่ีจะเร่ง คือการท่ีเอนไซมต์วัหน่ึง
สามารถเร่งปฏิกิริยาไดเ้พียงชนิดเดียว เช่น ปฏิกิริยาการเปล่ียนไพรูเวท (pyruvate) เป็นแลคเตท 
(lactate) ตอ้งใช้เอนไซม์แลคเตทดีไฮโดรจีเนส (lactate dehydrogenase) และปฏิกิริยาการเปล่ียน
ไพรูเวทเป็นอะซีทลัดีไฮด์ (acetaldehyde) ต้องใช้เอนไซม์ไพรูเวทดีคาร์บอกซีเลส (pyruvate 

decarboxylase) เท่านั้น ส าหรับการท่ีเอนไซม์มีความจ าเพาะต่อสารตั้งต้น คือ การท่ีเอนไซม์
สามารถเร่งปฏิกิริยาของสารตั้งตน้หรือซบัสเตรทเฉพาะตวัเดียวหรือบางตวัเท่านั้น จะไม่สามารถ
เร่งปฏิกิริยาเดียวกนัของสับเสตรทตวัอ่ืนท่ีมีโครงสร้างแตกต่างกนัออกไปได ้ เช่น แอล-อะมิโน
แอซิดออกซิเดส (L-amino acid oxidase) จะออกซิไดส์เฉพาะกรดอะมิโนชนิด L แต่ไม่สามารถเร่ง
ปฏิกิริยาออกซิไดส์ของกรดอะมิโนชนิด D  

(6) เอนไซม์มีประสิทธิภาพในการท างานเร่งปฏิกริยาทางเคมีท่ีสูงมาก ในร่างกายของ
ส่ิงมีชีวติไม่สามารถรอผลปฏิกิริยาเคมีท่ีเช่ืองชา้ได ้ถา้มีเอนไซมท่ี์เฉพาะส าหรับปฏิกิริยานั้นๆ อาจ
ท าใหอ้ตัราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาสูงข้ึนถึง 1014 เท่าได ้แต่เอนไซมโ์ดยทัว่ไปจะเร่งปฏิกิริยาเร็วข้ึน 
1,000 เท่าข้ึนไป 
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(7) เอนไซมส์ามารถท าปฏิกิริยาทั้งภายในและภายนอกเซลล ์

 

6.2 การจัดประเภทของเอนไซม์ 

การแบ่งประเภทของเอนไซม์ ซ่ึงคณะกรรมาธิการเอนไซม์นานาชาติ  (International 

Enzyme Commission, IEC) ไดจ้ดัแบ่งเป็น 6 ประเภท (class) ตามลกัษณะการเร่งปฏิกิริยาของ
เอนไซม ์(ดาวลัยฉิ์มภู่, 2555) 

ประเภทที่ 1 ออกซิโดรีดักเทส (oxidoreductase) เป็นกลุ่มของเอนไซม์ท่ีเร่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัและรีดกัชนั (oxidation-reduction) หรือเรียกวา่ ปฏิกิริยารีดอกซ์ (redox reaction) เช่น 
เอนไซม์มาเลทดีไฮโดรจีเนส (malate dehydrogenase) ซ่ึงเร่งปฏิกิริยารีดอกซ์เปล่ียนแอลมาเลท       
(L-malate) ใหเ้ป็นออกซาโลอะซิเตท (oxaloacetate) (รูปท่ี 6.1) 

 

  
 

รูปที่ 6.1  การเกดิปฏิกิริยาของเอนไซม์มาลเลทดีไฮโดรจีเนส 

 

ประเภทที่ 2 ทรานสเฟอเรส (transferase) เป็นกลุ่มของเอนไซม์ท่ีเร่งปฏิกิริยาการ
เคล่ือนยา้ยหมู่ฟังก์ชนัจากสารหน่ึงไปยงัอีกสารหน่ึง เช่น เอนไซม์อะลานีนอะมิโนทรานสเฟอเรส 
(alanine aminotransferase) ซ่ึงท าหน้าท่ียา้ยหมู่อะมิโน (amino group; –NH2) จากอะลานีน 

(alanine) ไปยงัแอลฟา-คีโตกลูตาเรท (α–ketoglutarate) ไดเ้ป็นกลูตาเมท (glutamate) และไพรูเวท 

(pyruvate) (รูปท่ี 6.2) 

 
 

รูปที่ 6.2  การเกดิปฏิกิริยาของเอนไซม์อะลานีนอะมิโนทรานสเฟอเรส 
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ประเภทที่ 3 ไฮโดรเลส (hydrolase) เป็นกลุ่มของเอนไซมท่ี์เร่งปฏิกิริยาย่อยสลายพนัธะ
ชนิดต่างๆ โดยอาศยัน ้ าช่วยในการเกิดปฏิกิริยา ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า ไฮโดรไลซิส (hydrolysis) หรือ   
การแยกสลายดว้ยน ้ า เช่น เอนไซมย์รีูเอส (urease) ซ่ึงเร่งปฏิกิริยาการสลายยเูรียดว้ยน ้ า ไดผ้ลผลิต
เป็นคาร์บอนไดออกไซด ์(carbondioxide) และแอมโมเนีย (ammonia) (รูปท่ี 6.3) 
 

  
 

รูปที่ 6.3  การเกดิปฏิกิริยาของเอนไซม์ยูรีเอส 

 

ประเภทที่ 4 ไลเอส (lyase) เป็นกลุ่มของเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายพนัธะชนิด
ต่างๆ หรือการท าให้เกิดพนัธะใหม่โดยไม่ใช้น ้ าช่วยในการเกิดปฏิกิริยา เช่น เอนไซม์ไพรูเวท        
ดีคาร์บอกซีเลส (pyruvate decarboxylase) ซ่ึงเร่งปฏิกิริยาการสลายไพรูเวทโดยไม่ใช้น ้ า มี           
โคแฟคเตอร์ Thiamine pyrophosphate (TTP) และไอออนของแมกนีเซียม (Mg

2+
) ช่วยในการ

เกิดปฏิกิริยา ท าใหเ้กิดสารอะซีทลัดีไฮด ์(acetaldehyde) และคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) (รูปท่ี 6.4) 

 

  
 

รูปที่ 6.4  การเกดิปฏิกิริยาของไพรูเวทดีคาร์บอกซีเลส 

 

ประเภทที่ 5 ไอโซเมอเรส (isomerase) เป็นกลุ่มของเอนไซม์ท่ีเร่งปฏิกิริยาการเปล่ียน
โครงสร้างของสารโดยมีการจดัเรียงตวัของอะตอมหรือหมู่ฟังก์ชนัภายในโมเลกุล เช่น เอนไซม์
เมทิลมาลโลนิล-โคเอ มิวเตส (methymalonyl CoA mutase) ซ่ึงเร่งปฏิกิริยาการเปล่ียนโครงสร้าง
โมเลกุลของเมทิลมาลโลนิล-โคเอ (methymalonyl CoA) ไปเป็นซัคซินิล-โคเอ (Succinyl CoA)  

(รูปท่ี 6.5) 
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รูปที่ 6.5  การเกดิปฏิกิริยาของเอนไซม์เมทลิมาลโลนิลโคเอมิวเตส 

 

ประเภทที่ 6 ไลเกส (lygase) เป็นกลุ่มเอนไซมท่ี์เร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์หรือการสร้าง
พนัธะเคมีชนิดต่าง ๆ ของสารประกอบตั้งแต่ 2 โมเลกุลข้ึนไป โดยอาศยัพลงังานจากการสลายตวั
ของนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟตบางชนิด เช่น อะดีโนซีน 5'-ไตรฟอสเฟต (adenosine 5'-triphosphate; 

ATP) ตวัอยา่งเอนไซมใ์นกลุ่มน้ี คือ ไพรูเวทคาร์บอกซีเลส (pyruvate carboxylase) ซ่ึงเร่งปฏิกิริยา
เปล่ียนไพรูเวทเป็นออกซาโลอะซิเตต (oxaloacetate) (รูปท่ี 6.6) 
 

  
 

รูปที่ 6.6  การเกดิปฏิกิริยาของไพรูเวทคาร์บอกซีเลส 

 

6.3 การเรียกช่ือเอนไซม์ 

 เอนไซมท์ั้ง 6 ประเภทขา้งตน้ ในแต่ละประเภทยงัแบ่งเป็นประเภทยอ่ย (subclass) และยงั
แบ่งเป็นประเภทยอ่ยรอง (sub-subclass) และแต่ละประเภทยอ่ยรองจะมีหมายเลขล าดบัท่ีก ากบั
เอนไซม ์การเรียกช่ือเอนไซมอ์ยา่งมีระบบ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ข้ึนตน้ช่ือเอนไซมด์ว้ยค าวา่ “EC” ซ่ึงยอ่มาจาก “Enzyme Committee” 

(2) ต่อจาก EC ตามดว้ยตวัเลข 4 ตวั โดยมีเคร่ืองหมายจุดคัน่ตวัเลขแต่ละตวัออกจากกนั 
ตวัเลขท่ี 1 หมายถึง ชนิดของประเภทใหญ่ทั้ง 6 ประเภทของเอนไซม์ดงัน้ี EC 1 คือ ออกซิโด         
รีดกัเทส, EC 2 คือ ทรานสเฟอเรส, EC 3 คือ ไฮโดรเลส, EC 4 คือ ไลเอส, EC 5 คือ ไอโซเมอเรส 

และ EC 6 คือ ไลเกส, ส าหรับตวัเลขท่ี 2 หมายถึง ประเภทยอ่ย, ตวัเลขท่ี 3 หมายถึง ประเภท      
ยอ่ยรอง และตวัเลขท่ี 4 หมายถึง ล าดบัท่ีของเอนไซม ์
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(3) ต่อจากหมายเลข 4 ตวั จะตามด้วยช่ือของเอนไซม์ท่ีเรียกตามชนิดของปฏิกิริยาท่ี
เอนไซมเ์ร่ง เช่น เอนไซมท่ี์เร่งปฏิกิริยา dehydrogenation ก็เรียก dehydrogenase หรืออาจเรียกช่ือ
เอนไซมต์ามซบัสเตรท เช่น เอนไซมท่ี์เร่งปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของยเูรียก็เรียก urease เป็นตน้ 
และช่ือของเอนไซมจ์ะลงทา้ยดว้ยค าวา่ “-ase” เสมอ (พจน ์ศรีบุญลือ และคณะ, 2540) 

ตวัอยา่งของการเรียกช่ือเอนไซมอ์ยา่งเป็นระบบน้ี เช่น EC 1.1.1.1 คือ เอนไซม ์alchol 

dehydrogenase, EC 2.3.1.8 คือ เอนไซม ์phosphate acetyltransferase, EC 3.5.1.5 คือ เอนไซม ์
urease, EC 4.3.2.2 คือ เอนไซม ์adenylosuccinate lyase, EC 5.4.99.2 คือ เอนไซม ์methymalonyl 

CoA mutase และ EC 6.4.1.1 คือ เอนไซม ์pyruvate carboxylase เป็นตน้ 

 

6.4 ลกัษณะการเร่งปฏกิริิยาของเอนไซม์ 

กระบวนการต่างๆ ของชีวิต เช่น การสลายสารอาหารไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน  และ
ลิพิด, การสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกาย, การท างานของกลา้มเน้ือ และการส่ง
สัญญาณประสาท เกิดข้ึนไดเ้พราะอาศยัปฏิกิริยาเคมีทั้งส้ิน โดยปฏิกิริยาเคมีในร่างกายสามารถ
เกิดข้ึนไดใ้นส่ิงแวดลอ้มของเซลลใ์นร่างกายซ่ึงมีอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส และค่า pH ท่ี
เป็นกลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีได้เพราะทุกๆเซลล์ของร่างกายมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งในทุกปฏิกิริยาเคมี 
นอกจากน้ี ภายนอกเซลล์ เช่น น ้ าลาย ในน ้ าเลือด และกระเพาะอาหาร ก็มีเอนไซม์ท่ีช่วยเร่ง
ปฏิกิริยาดว้ย 

ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาภายในเซลล์หรือนอกเซลล์ ตอ้งอาศยั
พลังงานจ านวนหน่ึงเพื่อกระตุ้นให้สารตั้งต้นหรือซับสเตรท (substrate) เข้าสู่สภาพเปล่ียน 

(transition state) พลงังานท่ีเพิ่มเขา้ไปน้ีเรียกวา่ พลงังานอิสระของการกระตุน้ (free energy of 

activation) ซ่ึงเปรียบเสมือนภูเขาอุปสรรคของการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดจะตอ้งผา่น
สภาพเปล่ียนน้ีก่อนท่ีจะเปล่ียนไปเป็นผลผลิต (product) ของปฏิกิริยา การท่ีเอนไซม์สามารถเร่ง
ปฏิกิริยาใหเ้กิดไดเ้ร็วข้ึน เน่ืองจากเอนไซมจ์ะไปลดระดบัพลงังานอิสระท่ีใชใ้นการกระตุน้ให้สาร
อยูใ่นสภาพเปล่ียน ท าให้สารท่ีท าปฏิกิริยาข้ึนไปอยูใ่นสภาพเปล่ียนไดง่้ายข้ึนท าให้โอกาสท่ีจะได้
ผลผลิตของปฏิกิริยาจึงมีมากกวา่ปฏิกิริยาท่ีไม่มีเอนไซมเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา แต่ค่าการเปล่ียนแปลง
พลงังานอิสระ (ΔGº) หรือผลต่างของพลังงานอิสระในปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจะไม่เปล่ียนแปลง         
ดงัรูปท่ี 6.7  
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รูปที่ 6.7  การเปลี่ยนแปลงพลงังานอสิระของการกระตุ้นในปฏิกริิยาเมื่อมีเอนไซม์และไม่มีเอนไซม์ 

 

6.5 โครงสร้างโมเลกลุของเอนไซม์ 

 การท่ีเอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาเคมีโดยลดพลังงานกระตุ้นได้นั้ น เพราะเอนไซม์
สามารถจบักบัซับสเตรทหรือสารตั้งตน้ได ้แลว้ท าให้ซบัสเตรทเขา้สู่สภาวะแปรเปล่ียนไดเ้ร็วข้ึน
แล้วเปล่ียนเป็นผลผลิต และหลงัจากท่ีปฏิกิริยาส้ินสุดลงเอนไซม์จะกลบัสู่สภาพเดิม และการท่ี
เอนไซมส์ามารถจบักบัซบัสเตรทไดน้ั้น เน่ืองจากเอนไซมส่์วนใหญ่เป็นโปรตีนท่ีมีการขดมว้นตวั
ของสายโพลีเปปไทด์ท่ีมีลักษณะจ าเพาะ ท าให้เกิดโครงสร้างท่ีเป็นรอยเวา้หรือร่อง (cleft) ซ่ึง    
บางต าแหน่งของร่องจะมีรูปร่างพอดีกับโมเลกุลของซับสเตรท ท าให้ซับสเตรทเข้าไปจบักับ
เอนไซมไ์ด ้เอนไซมจึ์งท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาทางเคมีเปล่ียนซบัสเตรทใหเ้ป็นผลผลิตได ้

บริเวณท่ีส าคญัในโมเลกุลของเอนไซม ์ไดแ้ก่ บริเวณเร่ง (active site หรือ catalytic site) 

(รูปท่ี 6.8) และบริเวณอลัโลสเตอริก (allosteric site) (รูปท่ี 6.9) บริเวณเร่งเป็นร่องท่ีมีการจบั
ระหว่างเอนไซม์กับซับสเตรทเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเอนไซม์กับซับสเตรท     
บริเวณเร่งน้ีประกอบด้วยกรดอะมิโนท่ีสามารถจบักบัซับสเตรทได้ด้วยพนัธะแบบอ่อน ได้แก่ 
พนัธะไฮโดรเจน, แรงแวนเดอร์วาลส์ และแรงอนัตรกิริยาไฮโดรโฟบิก เป็นต้น ส่วนบริเวณ
อลัโลสเตอริก (allosteric site) เป็นบริเวณหน่ึงบนโมเลกุลของเอนไซมท่ี์สามารถจบักบัโมเลกุล
เล็กๆ ท่ีเรียกว่า  ตวัแปลง   (modulator หรือ  effector) เช่น ตวักระตุน้ (activator) หรือตวัยบัย ั้ง 
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(inhibitor) แล้วท าให้มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างของบริเวณเร่ง ท าให้เอนไซม์จบักบัซับสเตรทได ้    
ดีข้ึนหรือลดลง ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.8  แสดงบริเวณเร่งของเอนไซม์ซ่ึงเป็นบริเวณทีจั่บกบัซับสเตรทได้พอดี 
(ท่ีมา:  http://readanddigest.com/what-are-enzymes/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.9  แสดงบริเวณอลัโลสเตอริกทีจั่บกบัตัวกระตุ้นหรือตัวยบัยั้ง 

(ท่ีมา:  http://www.studyblue.com/notes/note/n/copper/deck/841299) 

 

 

Enzyme 

Active Site 

Substrate 
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6.6 สมมุติฐานของกลไกการจับกนัระหว่างเอนไซม์กบัซับสเตรท 

การท่ีเอนไซมจ์บักบัซบัสเตรทอธิบายไดจ้าก 2 สมมุติฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ ดงัน้ี 

(1) สมมุติฐาน “แม่กุญแจและลูกกุญแจ” (lock and key hypothesis) ซ่ึงเสนอโดย        
ฟิชเชอร์ (Fisher) ในปี ค.ศ. 1890 อธิบายว่าการท่ีเอนไซมมี์ความจ าเพาะต่อซบัสเตรท เน่ืองจาก
ซบัสเตรทสามารถสวมเขา้ไดพ้อเหมาะในร่องหรือบริเวณเร่งของเอนไซม์ในลกัษณะเช่นเดียวกบั
ความพอดีของลูกกุญแจกับแม่กุญแจ (รูปท่ี 6.10) แต่สารท่ีไม่ใช่ซับสเตรทของเอนไซม์จะ           
ไม่สามารถสวมเขา้ไปไดอ้ยา่งพอเหมาะ ดงันั้นปฏิกิริยาจึงไม่สามารถเกิดข้ึนได ้

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.10  สมมุติฐาน “แม่กุญแจและลูกกุญแจ” 
(ท่ีมา:  http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/reader/2547?e=gob-ch18_s06) 

 

(2) สมมุติฐาน “การเหน่ียวน าให้เหมาะสม” (induced-fit hypothesis) ซ่ึงเสนอโดย              
โคชแลนด์ (Koshland) ในปี ค.ศ. 1959 อธิบายว่าโครงรูปบริเวณเร่งของเอนไซม์ก่อนจบักบั     
ซับสเตรทจะมีโครงรูปแตกต่างไปจากโครงรูปของบริเวณเร่งของเอนไซม์ท่ีมีซับสเตรทจบัอยู ่
โครงรูปของบริเวณเร่งของเอนไซมจ์ะมีความยืดหยุน่และสามารถเปล่ียนแปลงได ้เม่ือมีซบัสเตรท
อยู่ใกล้บริเวณเร่งของเอนไซม์จะเหน่ียวน าให้บริเวณเร่งของเอนไซม์มีรูปร่างและขนาดพอดีกบั
ซับสเตรตจนสามารถจับตวักับซับสเตรทได้อย่างพอเหมาะ ท าให้เกิดการเร่งปฏิกริยาเปล่ียน     
ซบัสเตรทใหเ้ป็นผลผลิตได ้(รูปท่ี 6.11) 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.11  สมมุติฐาน “การเหน่ียวน าให้เหมาะสม” 
(ท่ีมา:  http://www.girton.vic.edu.au/biology/Unit3Files/Enzymes.html) 
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6.7 จลนศาสตร์ของปฏกิริิยาเอนไซม์ 

การท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีเปล่ียนสารตั้งตน้ให้เป็นผลิตผลนั้น แบ่งได้
เป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการจบักนัระหว่างโมเลกุลของเอนไซม์ (enzyme; E) กบั         
ซบัสเตรท (substrate; S) เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเอนไซม์กบัซับสเตรท (enzyme 
substrate complex หรือ ES complex) ท่ีไม่เสถียร ปฏิกิริยาในขั้นตอนน้ีเป็นแบบปฏิกิริยาแบบ     
ผนักลบัได ้และในขั้นตอนท่ี 2 สารประกอบเชิงซอ้น ES จะเปล่ียนไปเป็นผลผลิต (product; P) และ
เอนไซม์จะกลับสู่สภาพเดิมและสามารถกลับไปท างานเร่งปฏิกิริยาเคมีได้อีก ซ่ึงปฏิกิริยาใน
ขั้นตอนท่ี 2 น้ีเป็นปฏิกิริยาแบบไม่ผนักลบั 

 มิเคลิสและเมนเทน (Michaelis and Menten) ไดศึ้กษาจลนศาสตร์ของเอนไซม ์(enzyme 

kinetics) และไดเ้สนอปฏิกริยาการท างานของเอนไซมด์งัน้ี 

 

        K1     K2 

E + S   [ES]       P +         E 

        K-1 

 

โดยท่ี E คือ เอนไซมอิ์สระ, S คือ ซบัสเตรทหรือสารตั้งตน้, ES คือ สารประกอบเชิงซ้อน
เอนไซมจ์บักบัซบัสเตรท ส่วน K1, K-1  และ K2 คือ ค่าคงท่ีของอตัราเร็ว (rate or velocity constants) 
ของแต่ละปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน 

 มิเคลิสและเมนเทน ไดเ้สนอสมการอตัราเร็วเร่ิมตน้ของปฏิกิริยา คือ 

 

V0   =   Vmax  [S]                     (Michaelis-Menten equation) 

            Km + [S] 

 

 โดยท่ี Vmax คือ อตัราเร็วสูงสุดของปฏิกิริยา 

            Km   คือ ค่าคงท่ีของมิเคลิสและเมนเทน (Michaelis-Menten constant) 

           [S]    คือ ความเขม้ขน้ของซบัสเตรท 

เราเรียกสมการดงักล่าวขา้งตน้วา่ สมการมิเคลิส-เมนเทน (Michaelis-Menten equation) ซ่ึง
เม่ือเขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเร็วเร่ิมตน้ของปฏิกิริยา (V0) และปริมาณหรือความ
เขม้ขน้ของซับสเตรท ([S]) จะเรียกว่า Michaelis-Menten plot ซ่ึงกราฟมีลกัษณะ rectangular 

hyperbola ดงัรูปท่ี 6.12 
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รูปที ่6.12  กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วเร่ิมต้นของปฏิกริิยาและความเข้มข้นของซับสเตรท 

 

ส าหรับกรณี       V0   =   Vmax        

               2 

เม่ือแทนค่าน้ีในสมการมิเคลิส-เมนเทน 

จะไดว้า่              Km   =   [S]         

ดงันั้น Km คือ ความเขม้ขน้ของซับสเตรทท่ีท าให้อตัราเร็วเร่ิมตน้ของปฏิกิริยา (V0) เป็นคร่ึงหน่ึง
ของอตัราเร็วสูงสุดของปฏิกิริยา (Vmax) 

 

การหาค่า Vmax และ Km  

การหาค่า Vmax และ Km จากกราฟของมิเคลิสและเมนเทนมีความถูกต้องแม่นย  าต ่า 
เน่ืองจากกราฟมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ ต่อมาไลน์วีฝเวอร์และเบิร์ก (Lineweaver and Burke) ได้
ปรับปรุงสมการมิเคลิส-เมนเทนใหม่ โดยการกลับเศษเป็นส่วนเพื่อให้ได้เป็นสมการเส้นตรง     

(Y= aX + b) เรียกวา่ Lineweaver-Burke equation ดงัน้ี 

 

   1   =   KM  . 1  +  1  (Lineweave- Burke equation) 

   V0      Vmax [S]    Vmax 

 

 

Km 
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ซ่ึงจากสมการ Lineweave-Burke เม่ือเขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนกลบัของ
อตัราเร็วสูงสุดของปฏิกิริยา (1/V0) และส่วนกลบัของความเขม้ขน้ของซับสเตรท (1/[S]) จะได้
กราฟเส้นตรงท่ีเรียกวา่ double reciprocal plot หรือ Lineweave-Burke plot (รูปท่ี 6.13) ซ่ึงจาก
กราฟน้ีจะท าให้หาค่า Vmax และ Km ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  ายิ่งข้ึน การค านวณหาค่า Vmax  หาไดจ้าก
การท่ีจุดตดับนแกนตั้ง (1/V0) มีค่าเท่ากบั ค่าส่วนกลบัของอตัราเร็วสูงสุดของปฏิกิริยา (1/Vmax) และ
การค านวณหา Km หาไดจ้ากค่าความเอียง (slope) ของเส้นกราฟซ่ึงมีค่าเท่ากบั Km/Vmax และจุดตดั
บนแกนนอน (1/[S]) มีค่าเท่ากบั –1/ Km เน่ืองจากท่ีจุดน้ี 1/V0 มีค่าเท่ากบั 0 นัน่เอง (Matthews and 

Van Holde, 1990)  

  

 

รูปที ่6.13  กราฟส่วนกลบัของความเร็วเร่ิมต้นและส่วนกลับของความเข้มข้นของซับสเตรท 

 

ความหมายและประโยชน์ของ Vmax และ Km 

 Vmax หมายถึง อตัราเร็วสูงสุดของปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเม่ือเอนไซมทุ์กโมเลกุลท างานหมด 
ดงันั้น เราจึงใชค้่า Vmax ในการบอกความสามารถในการท างานของเอนไซมไ์ด้ 
 Km หรือ ค่าคงท่ีของมิเคลิส-เมนเทน หมายถึง การจบัรวมตวักนัระหว่างโมเลกุลของ
เอนไซม์และซับสเตรทได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อน ES การทราบค่า Km ของสารหน่ึงๆ ต่อ
เอนไซม์ชนิดหน่ึงๆ ท าให้ทราบว่าสารนั้นเป็นซับสเตรทท่ีแทจ้ริงของเอนไซม์นั้นหรือไม่ โดย     
ถา้ Km ของสารมีค่าต ่า แสดงวา่สารนั้นเป็นซับสเตรทท่ีแทจ้ริงของเอนไซม ์ซ่ึงท าให้เกิดปฏิกิริยา  
ไดดี้ 

 

 

Slope 

Slope = Km 

Vmax 
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6.8 ปัจจัยทีม่ผีลต่อการท างานของเอนไซม์ 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานของเอนไซมใ์นการเร่งปฏิกิริยาทางเคมี แบ่งไดเ้ป็น 3 ปัจจยั
หลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัแรก คือ สภาวะแวดลอ้ม เช่น ความเขม้ขน้ของเอนไซมแ์ละซบัสเตรท, อุณหภูมิ 
และภาวะความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย ปัจจยัท่ีสอง คือ ตวัช่วยการท างานของเอนไซม์ เช่น 
โคแฟกเตอร์ และโคเอนไซม ์และปัจจยัท่ีสาม คือ ตวัยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์(ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่ง
สวสัด์ิ, 2552). ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 6.8.1 สภาวะแวดล้อม 

   การเร่งปฎิกิริยาเคมีจะเป็นไปไดช้า้หรือเร็วนั้นข้ึนอยูก่บัสภาวะแวดลอ้มในการ
ท างานของเอนไซม ์ดงัน้ี 

  6.8.1.1 ความเข้มข้นของเอนไซม์ 

   ในการศึกษาผลของความเขม้ขน้ของเอนไซม์ (enzyme concentration) 

ต่ออตัราเร็วของปฏิกิริยาของเอนไซม์ (rate of reaction) ท าโดยควบคุมให้ปริมาณซับสเตรทคงท่ี
และมากเกินพอ พบว่าการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจะเกิดได้เร็วข้ึนตามความเขม้ขน้ของเอนไซม์ท่ี
เพิ่มข้ึน โดยอตัราเร็วของปฏิกิริยาจะแปรผนัตรงกับความเข้มข้นหรือปริมาณเอนไซม์ท่ีใช้ใน
ปฏิกิริยา ซ่ึงจะไดก้ราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเร็วของปฏิกิริยากบัความเขม้ขน้ของเอนไซม์
เป็นกราฟเส้นตรง (รูปท่ี 6.14) ส าหรับการวดัอตัราเร็วของปฏิกิริยาของเอนไซมท์ าไดโ้ดยการวดั
ปริมาณของซับสเตรทท่ีหายไปในปฏิกิริยาต่อหน่ึงหน่วยเวลา หรือการวดัปริมาณของผลิตผลท่ี
เกิดข้ึนในปฏิกิริยาต่อหน่ึงหน่วยเวลา 

 

    

 

รูปที ่6.14  กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเร็วของปฏิกริิยากบัความเข้มข้นของเอนไซม์ 
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  6.8.1.2 ความเข้มข้นของซับสเตรท 

   ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ค ว า ม เ ข้ม ข้น ข อ ง ซับ ส เ ต ร ท  (substrate 

concentration) ต่ออตัราเร็วของปฏิกิริยาของเอนไซม ์(rate of reaction) ท าโดยควบคุมให้ปริมาณ
เอนไซมค์งท่ี แลว้ค่อยๆ เพิ่มปริมาณของซบัสเตรทข้ึน พบวา่เม่ือความเขม้ขน้ของซบัสเตรทยงันอ้ย
อยู ่อตัราความเร็วของปฏิกิริยาจะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วแปรผนัตรงกบัความเขม้ขน้ของซบัสเตรทท่ี
เพิ่มข้ึนในช่วงปฏิกิริยาเร่ิมตน้ เราเรียกปฏิกิริยาของเอนไซม์ในช่วงน้ีว่า first-order reaction ซ่ึง
ในช่วงน้ีมีการรวมตวักันระหว่างโมเลกุลของ   ซับสเตรทบนบริเวณเร่งของเอนไซม์เกิดเป็น
โมเลกุลเชิงซ้อนของเอนไซม์และซับสเตรท หรือ ES จนกระทัง่เม่ือเพิ่มปริมาณของซับสเตรท
จนถึงระดบัท่ีอ่ิมตวั (point of saturation) จะท าให้เกิดอตัราเร็วสูงสุดของปฏิกิริยา การเพิ่มความ
เข้มข้นของซับสเตรท ณ จุดอ่ิมตวัน้ีเป็นต้นไปจะไม่มีผลต่ออตัราเร็วของปฏิกิริยา กล่าวคือ 
อตัราเร็วของปฏิกิริยาจะไม่เพิ่มข้ึนไม่ว่าจะเพิ่มปริมาณซับสเตรทมากข้ึนเท่าใดก็ตาม ทั้งน้ีเพราะ
บริเวณเร่งของเอนไซม์ทั้งหมดมีจบัรวมตวักบัซับสเตรทหมดแลว้ ไม่มีบริเวณเร่งบนโมเลกุลของ
เอนไซมเ์หลืออยู ่เอนไซมจึ์งไม่สามารถท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาจบักบัซบัสเตรทตวัอ่ืนท่ีเกินมา ดงันั้น 
จึงไม่สามารถเปล่ียนซับสเตรทท่ีเกินมาให้เป็นผลผลิตเพิ่มได้อีก กราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราเร็วของปฏิกิริยากบัความเขม้ขน้ของซบัสเตรทแสดงในรูปท่ี 6.15  

 

   
 

         รูปที ่6.15  กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเร็วของปฏิกริิยากบัความเข้มข้นของซับสเตรท 
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  6.8.1.3 อณุหภูมิ 
 

  
 

รูปที ่6.16  กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเร็วของปฏิกริิยากบัอุณหภูมิ 
 

  เช่นเดียวกนักบัปฏิกิริยาเคมีทัว่ไป อตัราเร็วของปฏิกิริยาของเอนไซม์
เพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพราะการเพิ่มอุณหภูมิเป็นการเพิ่มพลงังาน (kinetic energy) 
ให้แก่โมเลกุลของสารท่ีเขา้ท าปฏิกิริยากนั ท าให้โมเลกุลของสารตั้งต้นมีพลงังานเพียงพอท่ีจะ
เปล่ียนไปเป็นผลผลิตมากข้ึน การท่ีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 10 องศาเซลเซียส อาจท าให้ปฏิกิริยาเกิดเร็ว
มากข้ึน 50-100% ในบางกรณีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเล็กนอ้ยเพียง 1-2 องศาเซลเซียสก็อาจท าให้
การท างานของเอนไซมเ์ปล่ียนแปลงไปได ้10-20% เอนไซมส่์วนใหญ่ท างานไดดี้ในช่วงอุณหภูมิ 
25-37 องศาเซลเซียส อยา่งไรก็ตาม อุณภูมิท่ีสูงเกินไปมีผลท าใหเ้อนไซมล์ดการท างานลง เน่ืองจาก
อุณหภูมิสูงท าให้โมเลกุลของเอนไซม์ได้รับพลังงานเพิ่มข้ึน จึงส่งผลให้เอนไซม์เสียสภาพ
ธรรมชาติโดยพนัธะภายในโครงสร้างและโครงรูปของเอนไซม์เกิดการเปล่ียนแปลงไป กราฟรูป
ระฆงัคว  ่าในรูปท่ี 6.16 แสดงอตัราเร็วของปฏิกิริยาเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงอุณหภูมิหน่ึง
ท่ีเอนไซม์ท างานได้ดีท่ีสุดและเอนไซม์มีอัตราเร็วของปฏิกิริยาสูงสุด ซ่ึงเรียกอุณหภูมิน้ีว่า  
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม (optimum temperature) ของเอนไซม์ จากนั้นอตัราเร็วของปฏิกิริยาจะลดลง
เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่เอนไซมส่์วนใหญ่จะเสียสภาพธรรมชาติท่ีอุณหภูมิเกิน 40 องศา
เซลเซียส ยกเวน้ เอนไซม์ในจุลินทรียพ์วกท่ีชอบอาศยัในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง ท่ีเรียกว่า thermophillic 

bacteria ซ่ึงมกัพบอาศยัอยู่ในบ่อน ้ าพุร้อน แบคทีเรียเหล่าน้ีมีเอนไซม์ท่ีทนความร้อนสูงไดดี้กว่า
เอนไซม์ทัว่ไป สามารถท างานไดดี้แมอุ้ณหภูมิท่ีสูงใกลจุ้ดเดือดของน ้ า จึงเรียกเอนไซม์พวกน้ีว่า 
thermostable enzyme 
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  6.8.1.4 ภาวะความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

   ภาวะความเป็นกรด-ด่างในระบบมีผลต่อการท างานของเอนไซม์
เช่นกัน เน่ืองจากภาวะความเป็นกรด-ด่างมีผลต่อประจุไฟฟ้าบนโมเลกุลของเอนไซม์และ         
ซับสเตรทซ่ึงอาจท าให้โครงสร้างของเอนไซม์ซ่ึงเป็นโปรตีนเสียสภาพธรรมชาติได้เช่นกัน 
เอนไซม์ส่วนใหญ่สามารถท างานไดดี้ในช่วงค่า pH 5.0-9.0 และ pH ท่ีท  าให้เอนไซม์ท างานได ้      
ดีท่ีสุด เรียกว่า ความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสม หรือ pH ท่ีเหมาะสม (optimum pH) (รูปท่ี 6.17) 
เอนไซมต่์างๆมี pH ท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 6.1 
 

    
 

รูปที ่6.17  กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างการท างานของเอนไซม์กบัภาวะความเป็นกรด-ด่าง 

 

 ตารางที ่6.1  ค่าความเป็นกรด-ด่างทีเ่หมาะสมของเอนไซม์ชนิดต่างๆ 
 

เอนไซม์       ความเป็นกรด-ด่างทีเ่หมาะสม 

 ไลเปส (lipase in pancres)   8.0 

 ไลเปส (lipase in stomarch)  4.0-5.0 

 เปปซิน (pepsin)    1.5-1.6 

 ทริปซิน (trypsin)   7.8-8.7 

 ยรีูเอส (urease)    7.0 

 มอลเตส (maltase)   6.1-6.8 

 คะตาเลส (catalase)   7.0 

 

(ท่ีมา:  http://www.worthington-biochem.com/introbiochem/effectspH.html) 
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นอกจากปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมท่ีกล่าวมาแล้ว ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการ
ท างานของเอนไซม์ เช่น ความแรงของไอออนของระบบ และการสัมผสักนัระหว่างเอนไซม์กบั  
ซับสเตรท เป็นตน้ ปัจจยัทางสภาวะแวดล้อมแต่ละอย่างทั้งในด้านกายภาพและในด้านเคมีตอ้ง      
มีความเหมาะสมจึงจะท าใหเ้อนไซมท์ างานไดดี้ 

 6.8.2 โคแฟกเตอร์และโคเอนไซม์ 

   โคแฟกเตอร์ (cofactors) และโคเอนไซม ์(coenzymes) เป็นปัจจยัร่วมท่ีเป็นตวัช่วย
การท างานของเอนไซม ์เอนไซมบ์างชนิดตอ้งรวมตวักบัโคแฟกเตอร์และโคเอนไซมก่์อน จึงจะท า
หนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาเคมีได ้โคแฟกเตอร์และโคเอนไซมเ์ป็นสารท่ีไม่ใช่โปรตีน มีรายละเอียดดงัน้ี  

(1) โคแฟกเตอร์ ไดแ้ก่ ไออนของโลหะต่างๆ เช่น Zn
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Cu
2+

 และ 

K
+
 เป็นตน้ เอนไซม์บางชนิดตอ้งใชโ้คแฟกเตอร์ช่วยในการเร่งปฏิกิริยา ไอออนของโลหะอาจท า

ปฏิกิริยากบัซบัสเตรทเอง หรือมีส่วนร่วมในการช่วยจบัซบัสเตรทเขา้ไวก้บัเอนไซม ์ ตวัอย่างของ
โคแฟกเตอร์ของเอนไซม ์เช่น Zn

2+
 เป็นโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ carboxypeptidase, Mg

2+ เป็น       
โคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ hexokinase และ Fe

2+
 เป็นโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ catalase และ 

peroxidase เป็นตน้  

(2) โคเอนไซม์ เป็นสารอินทรียท่ี์จบัติดอยูก่บัเอนไซม ์ท างานโดยร่วมในปฏิกิริยา 

กบัซบัสเตรทในการเร่งปฏิกิริยาเคมี โคเอนไซมจ์ะเขา้จบักบับริเวณเร่งของเอนไซม ์และท าหนา้ท่ี
รับและส่งอะตอมหรือหมู่ฟังก์ชันจากซับสเตรทหน่ึงไปยงัอีกซับสเตรทอีกตวัหน่ึงหรือตวัรับอ่ืน 
หลังจากท าหน้าท่ีช่วยเร่งปฏิกิริยาแล้ว โคเอนไซม์จะหลุดไปจากโมเลกุลของเอนไซม์ ท าให้
เอนไซมท์ างานไม่ได ้(inactive) โคเอนไซมส่์วนมากเป็นสารท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากวติามินท่ีละลายน ้ า
ได ้ตวัอยา่งของโคเอนไซม ์เช่น falvin adenine dinucleotide (FAD) ซ่ึงเป็นโคเอนไซมท่ี์สร้างมา
จากวิตามินไรโบฟลาวิน (riboflavin) หรือวิตามินบีสอง โดย FAD เป็นโคเอนไซม์ของเอนไซม ์

succinic dehydrogenase ท่ีจบัแน่นอยู่กบัเอนไซม์ ซ่ึงโคเอนไซมท่ี์จบัแน่นกบัเอนไซมน้ี์ เรียกว่า  
หมู่พรอสเธติก (prosthetic group) โคเอนไซมบ์างตวัอาจจบัอยู่กบัเอนไซม์เพียงหลวม ๆ และ
สามารถหลุดออกจากเอนไซม์ได้ เช่น nicotinamide adenine dinucleotide (NAD

+
) ซ่ึงเป็น            

โคเอนไซมท่ี์สร้างมาจากวิตามินไนอะซิน (niacin) หรือกรดนิโคทินิก (nicotinic acid) NAD
+ เป็น

โคเอนไซมข์องเอนไซม ์alcohol dehydrogenase 
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ส าหรับส่วนของโปรตีนหรือเอนไซมท่ี์ไม่มีโคแฟคเตอร์หรือโคเอนไซม์
รวมอยูด่ว้ย จึงไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได ้เรียกวา่ อะโพเอนไซม์ (apoenzyme) ส่วนเอนไซม์ท่ีมี    
โคแฟคเตอร์หรือโคเอนไซม์รวมอยู่ด้วยแล้วจึงจะสามารถท างานได้น้ี เรียกว่า โฮโลเอนไซม ์

(holoenzyme) ดงัแสดงในรูปท่ี 6.18 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 6.18  โคเอนไซม์เข้าจับทีบ่ริเวณเร่งของอะโพเอนไซม์เกดิเป็นโฮโลเอนไซม์ที่ท างานได้ 

(ท่ีมา:  http://www2.nau.edu/~fpm/bio205/chapter5.2.html) 

 

 6.8.3 ตัวยบัยั้งเอนไซม์ 

ตวัยบัย ั้งเอนไซม ์ (enzyme inhibitor) เป็นสารเคมีท่ีสามารถยบัย ั้งการท างานของ
เอนไซมโ์ดยไม่ใหเ้อนไซมจ์บักบัสารตั้งตน้ได ้เช่น สารจ าพวกเพนิซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะท่ีสามารถ
แย่งจับบริเวณเร่งของเอนไซม์ของแบคทีเรียท่ีใช้ในการเร่งปฏิกิริยาการสร้างผนังเซลล์ของ
แบคทีเรีย ดงันั้น เม่ือไดรั้บสารปฏิชีวนะน้ีแบคทีเรียจึงไม่สามารถสร้างผนงัเซลล์ได้ จึงเป็นการ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย การยบัย ั้งของตวัยบัย ั้งการท างานของเอนไซม์แบ่งออกเป็น      

2 แบบ ตามลกัษณะการเกิดปฏิกริยา คือ การยบัย ั้งแบบถาวรหรือแบบผนักลบัไม่ได ้และการยบัย ั้ง
แบบผนักลบัได ้ (Stryer, 1988) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

6.8.3.1 การยบัยั้งแบบถาวรหรือผนักลบัไม่ได้ (inreversible inhibition) เกิดจาก 

การท่ีตัวยบัย ั้งจับกับเอนไซม์อย่างถาวรด้วยพนัธะโควาเลนต์ (covalent bond) กลายเป็น
สารประกอบท่ีเสถียร เอนไซมจึ์งไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาไดอี้ก ตวัอยา่งเช่น ไดไอโซโพรพิลฟลูโร
ฟอสเฟต (diisopropylfluoro-phosphate; DIFP) ซ่ึงเป็นก๊าซพิษท่ีท าลายระบบประสาทท่ียบัย ั้งการ
ท างานแบบผนักลับไม่ได้ของเอนไซม์พวกเปปติเดส (peptides) เช่น ทริปซิน (trypsin) และ         
ไคโมทริปซิน (chymotrypsin) โดยการสร้างโมเลกุลเชิงซ้อนระหว่างก๊าซพิษ DIFP กับ           
หมู่ไฮดรอกซิลของกรดอะมิโนเซอรีนท่ีอยูท่ี่บริเวณเร่งของเอนไซมเ์หล่าน้ี (รูป 6.19) 
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หมู่ R ของเซอรีน           DIFP                                              โมเลกุลเชิงซอ้น    ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ 
ท่ีบริเวณเร่งของเอนไซม ์                                                       DIFP-เอนไซม ์
 

รูปที่ 6.19  การยบัยั้งแบบถาวรของเอนไซม์เปปติเดสโดย DIFP 

 

6.8.3.2 การยบัยั้งแบบผนักลบัได้ (reversible inhibition) เกิดจากการท่ีตวัยบัย ั้ง 

เกาะบนโมเลกุลของเอนไซม์อย่างชัว่คราวดว้ยพนัธะอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่พนัธะโควาเลนต์ จึงมีโอกาส
หลุดออกจากเอนไซมก์ลบัเขา้สู่สภาพเดิมได ้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

(1) การยบัยั้งแบบแข่งขัน (competitive inhibition) เป็นการท างานของ 

ตวัยบัย ั้งเอนไซม์ท่ีมีโครงสร้างคล้ายกับซับสเตรท จึงเขา้ไปเกาะบริเวณเร่งของเอนไซม์แทนท่ี 
ซบัสเตรท ท าใหซ้บัสเตรทไม่สามารถเขา้ไปเกาะบริเวณเร่งของเอนไซมน์ั้นได ้(รูป 6.20) 

 

 

   

 

 

  

 
 

รูปที่ 6.20  การยบัยั้งเอนไซม์แบบแข่งขันของตัวยบัยั้ง (I) กบัซับสเตรท (S) 

 

ตวัอยา่งเช่น มาโลเนท (malonate) เป็นตวัยบัย ั้งเอนไซมท่ี์สามารถ 

ยบัย ั้งการท างานของเอนไซมซ์คัซิเนทดีไฮโดรจีเนส (succinate dehydrogenase) ในการเร่งปฏิกิริยา
การเปล่ียนซคัซิเนท (succinate) ให้เป็นฟูมาเรท (fumarate)ได ้เน่ืองจากมาโลเนทมีโมเลกุลคลา้ย
กบัซคัซิเนทซ่ึงเป็นซบัสเตรทของเอนไซมด์งักล่าว (รูปท่ี 6.21) 
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รูปที่ 6.21  การยบัยั้งเอนไซม์แบบแข่งขันกนัระหว่างซัคซิเนทกบัมาโลเนท 

(ท่ีมา:  http://2012books.lardbucket.org/books/introduction-to-chemistry-general-organic-and-

biological/s21-08-enzyme-inhibition.html) 

 

(2) การยบัยั้งแบบไม่แข่งขัน (non-competitive inhibition) เกิดจากการ 

ท่ีตวัยบัย ั้งซ่ึงมีโครงสร้างแตกต่างจากซบัสเตรทเขา้จบักบัเอนไซมบ์ริเวณอ่ืนท่ีไม่ใช่บริเวณเร่งของ
เอนไซม์ เม่ือตวัยบัย ั้งจบักบัเอนไซมแ์ลว้ ท าให้บริเวณเร่งของเอนไซม์เปล่ียนแปลงไป และท าให้
เอนไซม์ไม่สามารถจบักับซับสเตรทได้ ดังนั้น จึงท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยาเปล่ียนซับสเตรทหรือ      
สารตั้งตน้ใหเ้ปล่ียนไปเป็นผลิตผลต่อไปไม่ไดอี้ก (รูปท่ี 6.22) 
 

 

  

 

 
 

รูปที่ 6.22  การยบัยั้งเอนไซม์แบบไม่แข่งขันของตัวยบัยั้ง (I) กบัซับสเตรท (S) 
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   กระบวนการทางชีวเคมีโดยทัว่ไปจะมีการใชต้วัยบัย ั้งแบบไม่แข่งขนัใน
การควบคุมการท างานของเอนไซม์ ท่ีเรียกวา่ การยบัย ั้งแบบยอ้นกลบั (feedback inhibition) ซ่ึงเป็น
การยบัย ั้งท่ีเกิดจากผลผลิตของปฏิกิริยาท่ีมีปริมาณมากเกินพอ จะสามารถยบัย ั้งการท างานของ
เอนไซม์ท่ีเร่งปฏิกิริยาขั้นแรกในวิถีเมทาบอลิซึมได้ การยบัย ั้งแบบน้ีพบได้ในกระบวนการ
สังเคราะห์กรดอะมิโน, กรดไขมนั, นิวคลีโอไทด์ และในเมทาบอลิซึมต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต เช่น   
การกระบวนการสังเคราะห์กรดอะมิโนไอโซลิวซีนในแบคทีเรียจากสารตั้งตน้ คือ กรดอะมิโน     
ทรีโอนีน มีการใช้เอนไซม์ต่างๆ 5 ขั้นตอน และเม่ือความเข้มข้นของไอโซลิวซีนเพิ่มข้ึนอย่าง
เพียงพอ ไอโซลิวซีนบางส่วนจะไปจบักบัเอนไซมท์รีโอนีนดีอะมิเนส (threonine deaminase) ท่ีอยู่
ท่ีขั้นตอนแรกของการสังเคราะห์ไอโซลิวซีน โดยไอโซลิวซีนท าหนา้ท่ีเป็นตวัยบัย ั้งแบบไม่แข่งขนั
ของเอนไซม ์ดงันั้น จึงส่งผลใหส้ังเคราะห์ไอโซลิวซีนลดลง (รูปท่ี 6.23) 
 

   
 

รูปที่ 6.23  การยบัยั้งแบบย้อนกลบัของเอนไซม์ทรีโอนีนดีอะมิเนสโดยกรดอะมิโนไอโซลูซีน 

E 

E 

Low levels of isoleucine 
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6.9 ประโยชน์ของเอนไซม์ 

 เอนไซมมี์ความส าคญัหลายดา้น ไดแ้ก่ บทบาทของเอนไซมใ์นระบบยอ่ยอาหาร, บทบาท
ของเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโรคและสุขภาพ และการใชป้ระโยชน์ของเอนไซมใ์นทางอุตสาหกรรม 
 

 6.9.1 บทบาทของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร 

   เอนไซม์ท่ีมีหน้าท่ีย่อยอาหารโดยแบ่งตามแหล่งท่ีมามี 2 ชนิด คือ เอนไซม์ย่อย
อาหาร (digestive enzymes) ซ่ึงเป็นเอนไซมท่ี์ร่างกายผลิตข้ึนมาเอง และเอนไซมจ์ากอาหาร (food 

enzymes) ซ่ึงเป็นเอนไซมท่ี์มีอยูใ่นอาหารท่ีเรารับประทานเขา้ไป ในการย่อยอาหารของร่างกาย
จ าเป็นตอ้งใช้เอนไซม์เพื่อย่อยอาหารท่ีรับประทานเขา้ไปให้กลายเป็นสารอาหารโมเลกุลเล็กๆ ท่ี
ร่างกายดูดซึมผา่นผนงัล าไส้เล็กเขา้สู่กระแสเลือดแลว้น าไปใชไ้ด ้
  

          ยอ่ย 

    อาหาร    สารอาหาร 

    (food)                 (nutrients) 
 

   เม่ือรับประทานอาหารเขา้ไป การย่อยอาหารเร่ิมท่ีปาก น ้ าลายในปากจะถูกหลัง่
ออกมา ในน ้ าลายมีเอนไซมอ์ะไมเลส (amylase) จ านวนมากส าหรับยอ่ยแป้งไดเ้ป็นน ้ าตาล และมี
เอนไซมไ์ลเปส (lipase) อยูบ่า้งใชย้อ่ยไขมนั ต่อมาอาหารเคล่ือนสู่ในกระเพาะอาหาร ซ่ึงจะผลิต
เอนไซมเ์ปปซิน (pepsin) ส าหรับยอ่ยโปรตีน และกรดเกลือ (hydrochloric acid; HCl) ส าหรับท าให้
อาหารแตกตวัและท าใหเ้กิดสภาวะเป็นกรดในกระเพาะอาหาร กรดเกลือจะกระตุน้ให้เปปซิโนเจน 
(pepsinogen) ท่ีเป็นเอนไซม์ท่ียงัไม่สมบูรณ์ให้กลายมาเป็นเปปซินท่ีท างานยอ่ยโปรตีนได ้ต่อมา
อาหารจะผา่นเขา้สู่ล าไส้เล็ก อาหารท่ีเขา้มาจะมีความเป็นกรดสูงเน่ืองจากมีกรดเกลือจากกระเพาะ
อาหารเขา้มาดว้ย ตบัอ่อนและตบัจะผลิตเอนไซมเ์พื่อยอ่ยอาหารทุกชนิดมาท่ีล าไส้เล็กผา่นทางท่อ
ตบัอ่อนและท่อน ้าดี เอนไซมจ์ากตบัอ่อนจะเป็นตวัหลกัในการยอ่ยอาหารซ่ึงประกอบดว้ยเอนไซม ์   
โปรตีเอส (protease) เช่น ทริปซิน (tripsin) และไคโมทริปซิน (chymotripsin) ท าหนา้ท่ียอ่ยโปรตีน
เอนไซมไ์ลเปสยอ่ยไขมนั และเอนไซมอ์ะไมเลสยอ่ยแป้ง ส่วนเอนไซมจ์ากตบัจะออกมาพร้อมน ้ าดี 
(bile) ซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นด่างท่ีท าใหก้รดของอาหารท่ีมาจากกระเพาะหมดไป และท าให้เอนไซม์  ไลเปส
ท างานได้ดีท่ีล าไส้เล็ก เพราะเอนไซม์ไลเปสท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสภาวะเป็นด่าง 
นอกจากน้ี เกลือของน ้ าดี (bile salt) จะท าให้ไขมนัแตกตวัเป็นการเพิ่มพื้นผิวของไขมนั จึงท าให้
ยอ่ยดว้ยเอนไซม์ไลเปสท่ีล าไส้เล็กไดง่้ายข้ึน ท่ีล าไส้เล็กยงัมีเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ีย่อยน ้ าตาลชนิด
ต่างๆ เช่น เอนไซมซู์เครส (sucrase) ยอ่ยน ้ าตาลซูโครสให้เป็นกลูโคสและฟรุคโตส, เอนไซมแ์ลค
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เตส (lactase) ย่อยน ้ าตาลจากนมให้เป็นกลูโคสและกาแลคโตส, และเอนไซม์มอลเตส (maltase) 

ยอ่ยน ้ าตาลมอลโตสแต่ละโมเลกุลไดเ้ป็นกลูโคส 2 โมเลกุล ในบางกรณีมีโรคบางอยา่งหรือความ
บกพร่องของตบัอ่อนท่ีท าให้ตบัอ่อนลดประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ส าหรับย่อยอาหาร จะ  
ท าใหเ้กิดภาวะการดูดซึมอาหารท่ีบกพร่องและภาวะขาดสารอาหาร อยา่งไรก็ตาม การรับประทาน
เอนไซม์เสริมท่ีได้จากอาหารสามารถช่วยระบบย่อยอาหารได้ ตวัอย่างของเอนไซม์เสริม เช่น 
โบรมีลีน (bromelein) เป็นเอนไซมย์อ่ยโปรตีนท่ีพบในสับปะรด และปาเปน (papain) เป็นเอนไซม์
ท่ียอ่ยโปรตีนพบในมะละกอดิบ เป็นตน้ อาหารท่ีถูกยอ่ยแลว้จะถูกดูดซึมผา่นผิวของล าไส้เล็กเขา้สู่
กระแสเลือดในรูปของสารอาหาร อาหารท่ีเหลือจากการย่อยท่ีล าไส้เล็กท่ีย่อยต่อไปไม่ได้แล้ว      
จะส่งผา่นต่อไปท่ีล าไส้ใหญ่ และขบัออกจากร่างกายเป็นอุจจาระ 

 

 6.9.2 บทบาทของเอนไซม์ทีเ่กีย่วข้องกบัโรคและสุขภาพ 

   เอนไซมส์ร้างข้ึนภายในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต มีบทบาทในกิจกรรมทุกอยา่งท่ีจ  าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต นอกจากบทบาทในการย่อยอาหารของเอนไซม์แล้ว เอนไซม์ยงัมี
บทบาทท่ีส าคญัในกระบวนการทางเมทาบอลิซึม (metabolism) หรือการเผาผลาญพลงังานและ
สร้างพลงังานของร่างกาย ซ่ึงมีทั้งการรวมตวั (anabolism) คือ การท าให้โมเลกุลโครงสร้างอยา่งง่าย
รวมตวัเป็นโมเลกุลท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน และการแตกตัว (catabolism) คือ การท าให้โมเลกุลท่ีมี
โครงสร้างซับซ้อนแตกตวัออกเป็นโมเลกุลเชิงเด่ียวอย่างง่าย เอนไซมเ์ป็นตวัส าคญัต่อระบบต่างๆ 
ของร่างกาย เอนไซม์ซ่ึงท าหน้าท่ีดงักล่าวน้ีเรียกว่า เอนไซม์เมทาบอลิก (metabolic enzymes) 

ร่างกายผลิตเอนไซม์เมทาบอลิกจ านวนหลากหลายชนิด เพื่อท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ทั้ง     
60 ลา้นลา้นเซลล์ทัว่ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายด าเนินไดอ้ย่างเป็นปกติ โดยท างานอย่างต่อเน่ืองกบั
กระบวนการเผาผลาญสารอาหารเพื่อให้เกิดพลงังาน, สร้างและซ่อมแซมเซลล์ท่ีสึกหรอ และช่วย
ระบบภูมิคุม้กนัในการต่อตา้นส่ิงแปลกปลอมท่ีเขา้มาในร่างกาย เป็นตน้ ดงันั้นส่ิงมีชีวิตจะไม่
สามารถด ารงชีพอยูไ่ดโ้ดยปราศจากเอนไซม ์

   เอนไซมท่ี์จ าเป็นมีมากกวา่ 5,000 ชนิด ซ่ึงถูกสร้างจากเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย และ
มีการใช้เอนไซม์จากเอนไซม์ในอาหารท่ีเรารับประทานดว้ย และเหตุผลท่ีร่างกายสร้างเอนไซม์
จ านวนหลากหลายชนิดมาก เน่ืองจากเอนไซม์แต่ละชนิดมีคุณสมบติัและหน้าท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง 
อย่างไรก็ตาม แมจ้ะเช่ือว่าเอนไซม์ท่ีมีหลากหลายชนิดน้ีจะถูกสร้างข้ึนมาตามความตอ้งการของ
ร่างกาย แต่ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัวา่ เอนไซมเ์หล่าน้ีถูกสร้างข้ึนมาในเซลล์ไดอ้ยา่งไร ทฤษฎีในปัจจุบนั
ท่ีน่าสนใจไดเ้สนอเก่ียวกบั “แหล่งเอนไซมต์น้ก าเนิด” (a source enzyme) วา่เอนไซม์ ในร่างกายมา
จากแหล่งเอนไซม์ตน้ก าเนิด ซ่ึงเป็นแหล่งเอนไซมแ์รกเร่ิมท่ียงัไม่มีคุณสมบติัและหนา้ท่ีท่ีจ  าเพาะ



 

188 

บทท่ี 6: เอนไซม์ 

 

 

เจาะจง แต่เป็นเอนไซม์ท่ีมีศกัยภาพในการเปล่ียนแปลงไปเป็นเอนไซม์ท่ีเฉพาะเจาะจงใดๆ ก็ได ้
โดยเอนไซม์ตน้ก าเนิดน้ีจะถูกเปล่ียนไปเป็นเอนไซม์ท่ีจ  าเพาะเจาะจงในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของร่างกาย สุขภาพของคนเราข้ึนอยู่กับการรักษาปริมาณแหล่งเอนไซม์ตน้ก าเนิดใน
ร่างกายไม่ให้ถูกใช้หมดไป การขาดแคลนเอนไซม์หรือการเกิดความบกพร่องของเอนไซม ์
(enzyme deficiency) จะท าใหเ้กิดโรคต่างๆ ได ้(Hiromi Shinya, 2010) 

   ความบกพร่องของเอนไซม ์หรือการท่ีแหล่งตน้ก าเนิดของเอนไซมมี์ปริมาณลดลง
เกิดจากสาเหตุหลากหลาย เช่น การกินอาหารท่ีผา่นกระบวนการปรุงส าเร็จ (processed food) หรือ
เอามาหุงตม้ (cooked) ท าให้เอนไซม์ในอาหารถูกท าลายไป, อายุท่ีมากข้ึนท าให้การผลิตเอนไซม์
ของร่างกายลดลง, สภาวะของร่างกาย เช่น การขาดการออกก าลงักาย, ภาวะเครียดของทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ, การด่ืมสุรา น ้ า และรับประทานอาหารท่ีปนเป้ือนสารพิษ เป็นตน้ นอกจากน้ี
ความบกพร่องของเอนไซม ์อาจเกิดจากการกลายพนัธ์ุของยีน (gene mutation) จึงมีผลกระทบต่อ
การผลิตเอนไซม์ท าให้เอนไซม์ท่ีมีโครงสร้างท่ีผิดปกติและท างานไม่ได้หรืออาจไม่มีการผลิต
เอนไซม์เลย เอนไซม์เป็นโปรตีนท่ีมีการถอดรหัสมาจากกรดนิวคลีอิกชนิด DNA ซ่ึงเป็น            
สารพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิต ความบกพร่องของเอนไซม์น้ี บางคร้ังรักษาได้ดว้ยการให้เอนไซม์
เสริมหรือในบางกรณีก็ใช้การรักษาด้วยวิธียีนบ าบดั (gene therapy) เพื่อแก้ไขความบกพร่อง
เอนไซมท่ี์ระดบั DNA ตวัอยา่งโรคท่ีเกิดจากความบกพร่องของเอนไซม ์ไดแ้ก่ สภาวะความไม่ทน
ต่อน ้ าตาลแลคโตส (lactose intolerance) ซ่ึงเกิดจากระดบัเอนไซม์แลคเตสมีไม่เพียงพอหรือไม่มี 
ในร่างกาย เอนไซมแ์ลคเตสย่อยน ้ าตาลแลคโตสในนม ปัญหาท่ีพบคือ ร้อยละ 65 % ของคนไม่มี
การผลิตเอนไซม์แลคเตสเม่ือเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ถ้าด่ืมนมหรืออาหารท่ีมีนมเป็นส่วนผสม      
จะเกิดอาการนมไม่ย่อย, ทอ้งอืด, ปวดทอ้ง, อาเจียน และบางคร้ังอาจมีอาการทอ้งร่วง และอีก
ตวัอยา่งของโรคท่ีเกิดจากความบกพร่องของเอนไซม ์ คือ Lesch Nyhan syndrome เป็นโรคท่ีขาด
เอนไซม ์ hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase ท าให้เกิดการสะสมของกรดยูริค    
(uric acid) ซ่ึงสามารถตกผลึกในขอ้ต่อและไต ท าให้เกิดโรคเก๊าทแ์ละน่ิวในไตได ้และถา้กรดยริูค 
อยูใ่นส่วนของสมองก็จะก่อให้เกิดมีพฤติกรรมท่ีผิดปกติ โรคท่ีเกิดจากความบกพร่องของเอนไซม์
น้ีสามารถรักษาไดด้ว้ยให้เอนไซมเ์สริมจากแหล่งภายนอก ซ่ึงเอนไซม์หลายชนิดสามารถผลิตได้
จากแบคทีเรีย เช่น E. coli หรือแยกเอนไซม์มาจากแหล่งอ่ืนๆ ดว้ยเทคโนโลยีทางชีวภาพระดบั
โมเลกุล (molecular biotechnology) นอกจากน้ี มีการใชเ้อนไซมเ์ป็นยารักษาโรคทางเมทาบอลิซึม
ต่างๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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(1) การใช้เอนไซม์ในการรักษาโรคมะเร็ง เช่น การใช้เอนไซม์เพกไจเรทเทด   
อาร์จินีน ดีอะมิเนส (PEGylated arginine deaminase) ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีย่อยสลายกรดอะมิโน     
อาร์จินีน สามารถยบัย ั้งมะเร็งผิวหนงั (melanoma) และมะเร็งตบั (hepatocellular carcinomas) ได ้

และการใช้เอนไซม์เพก-แอสพาเจส (PEG-aspargase) หรือช่ือทางการค้าว่า ออนคาซปาร์ 
(Oncaspar

®
) เป็นยาใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว (acute lymphoblastic leukemia; ALL) ในเด็ก 

(Vellard, 2003) เน่ืองจากเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่มีหรือมีเอนไซม์แอล-แอสพาราจีนซินเทส   
(L-asparagine synthetase) น้อยมาก จึงไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนแอล-แอสพาราจีน          
(L-asparagine) ไดอ้ยา่งเพียงพอ แต่เซลลม์ะเร็งตอ้งการใชก้รดอะมิโนแอล-แอสพาราจีนจ านวนมาก
เพื่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเซลล์มะเร็ง เอนไซม์เพก-แอสพาเจสท าหน้าท่ีสลาย       
กรดอะมิโนแอล-แอสพาราจีน มีผลท าใหเ้ซล์มะเร็งขาดกรดอะมิโนแอล-แอสพาราจีน ดงันั้น จึงท า
ใหเ้ซลลม์ะเร็งตายไปในท่ีสุด 

(2) การใชเ้อนไซมรั์กษาโรคภูมิแพ ้โรคภูมิแพอ้าจเกิดจากการท่ีเอนไซมใ์นการ 

ยอ่ยอาหารบกพร่อง ท าใหย้อ่ยอาหารไม่สมบูรณ์จึงก่อใหเ้กิดสารพิษและสารอาหารท่ีใหญ่กวา่ปกติ
ซึมเขา้สู่กระแสเลือดมากจนร่างกายก าจดัไม่หมดจึงกลายเป็นส่ิงแปลกปลอม ก่อให้เกิดอาการแพ ้
การให้เอนไซม์เสริมเพื่อช่วยในการย่อยอาหารอย่างสมบูรณ์ ท าให้อาการแพต่้างๆ หายไป โรค
ภูมิแพท่ี้ใชเ้อนไซมบ์ าบดัท่ีค่อนขา้งไดผ้ลดี ไดแ้ก่ โรคหืด (asthma), โรคไขล้ะอองฟาง (hey fever) 

และผวิหนงัพุพอง (eczema) เป็นตน้ (สมศกัด์ิ วรคามิน, 2552) 

(3) การใชเ้อนไซมรั์กษาระบบไหลเวียนของเลือด โรคหลอดเลือดในสมองตีบตนั 

พบมากในคนสูงอายุ, ผูป่้วยท่ีเป็นโรคความดนัโลหิตสูง, เบาหวาน, ภาวะไขมนัในเลือดสูง, คนท่ี
สูบบุหร่ีจดั หรือด่ืมเหลา้จดั หรือคนอว้น เน่ืองจากหลอดเลือดแดงมีการแข็งตวัหรือเส่ือม ท าให้มี
โอกาสตีบตนัได้ง่ายข้ึน การรักษาด้วยยาในกลุ่มละลายไฟบรินท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด คือ เอนไซม ์   
เซอรีนโปรตีเอส (serine protease) ท่ีสร้างจากเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด ท าหนา้ท่ีกระตุน้ไฟบริโนเจน 
(fibrinogen) ในเน้ือเยื่อ การท่ีเอนไซม์เซอรีนโปรตีเอสท าหน้าท่ีสลายก้อนเลือดได้ เน่ืองจาก
เอนไซมน้ี์จะเปล่ียนสารพลาสมิโนเจน (plasminogen) ไปเป็นพลาสมิน (plasmin) แต่ถา้มีปริมาณ
ของไฟบริน (fibrin) อยูน่้อย เอนไซมน้ี์จะไม่ท างาน เม่ือน ามาใชเ้ป็นยาละลายไฟบรินในขนาดท่ี
พอเหมาะ ก็จะจบักบัไฟบรินและสลายไฟบรินท่ีกอ้นเลือดอุดตนั แล้วเปล่ียน พลาสมิโนเจนให้
เป็นพลาสมิน (Narta, et. al., 2007) ตวัอยา่งยาท่ีเป็นเอนไซมซ่ึ์งใชรั้กษาโรคระบบไหลเวียนเลือด 
ไดแ้ก่ แอคติเวส (activase

®
) หรืออลัติพลาส (alteplase) บริษทัท่ีผลิตเอนไซมน้ี์โดยท าเป็นโปรตีน

สังเคราะห์ออกมาจ าหน่าย น ามาใชรั้กษาโรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั, โรคหลอดเลือดสมอง
อุดตนัเฉียบพลนั และโรคหลอดเลือดปอดอุดตนั เป็นตน้ 
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 นอกจากน้ียงัมีตวัอย่างชนิดของเอนไซม์ท่ีใช้ตา้นเช้ือจุลินทรีย ์เช่น ไลโซไซม ์
(lyzozyme) ใช้เป็นสารตา้นแบคทีเรีย เพราะสามารถย่อยสลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้ และ         
ไคติเนส (chitinase) ใชเ้ป็นสารตา้นเช้ือรา เพราะสามารถยอ่ยสารไคติน (chitin) ท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ของผนงัเซลลข์องเช้ือราได ้เป็นตน้ 

 

 6.9.3 การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในทางอตุสาหกรรม 

   เอนไซมท่ี์ถูกน ามาใชใ้นทางอุตสาหกรรมมีหลายชนิด ไดแ้ก่ เอนไซมอ์ะไมเลส 
(amylase) ใชย้อ่ยแป้งของขา้วโพด เพื่อผลิตน ้าเช่ือมไซรับท่ีมีปริมาณฟรุคโตสสูง หรือยอ่ยแป้งใน
พืชวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเบียร์, เอนไซมเ์ซลลูเลส (cellulase) และเพคติเนส (pectinase) ยอ่ยสลาย
กากใยเซลลูโลส ท าใหน้ ้าผลไมใ้สในอุตสาหกรรมท าน ้าผลไม,้ เอนไซมโ์ปรตีเอส (protease),      
อะไมเลส (amylase) และไลเปส (lipase) ในผงซกัฟอก จะยอ่ยสลายและขจดัคราบโปรตีน, แป้ง 
และไขมนัท่ีติดเส้ือผา้, เอนไซมป์าเปน (papain) ใส่ในน ้ายาลา้งคอนแทคเลนส์ ยอ่ยสลายโปรตีนท่ี
อยูบ่นคอนแทคเลนส์ และเอนไซมเ์รนนิน (rennin) จากกระเพาะของลูกววั ใชใ้นอุตสาหกรรมท า
เนยแขง็ เพราะท าใหน้ ้านมจบัเป็นกอ้น เป็นตน้ 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

เอนไซม์ เป็นสารชีวโมเลกุลประเภทโปรตีน หรือ RNA ท าหน้าท่ีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา
เคมีต่างๆในร่างกายของส่ิงมีชีวิต เอนไซม์ท่ีพบโดยทัว่ไปมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ เป็นสารประกอบ
โปรตีนท่ีมีรูปร่างทรงกลม ซ่ึงจ าแนกเป็น 2 ชนิดใหญ่คือ (1) โปรตีนธรรมดาท่ีมีโครงสร้างเป็น
โปรตีนอยา่งเดียว และ (2) โปรตีนท่ีรวมตวัอยูก่บัสารอ่ืนท่ีไม่ใช่โปรตีน ซ่ึงสารอ่ืนท่ีไม่ใช่โปรตีนน้ี
เรียกวา่ โคแฟคเตอร์ เช่น ไอออนของโลหะต่างๆ หรือสารอินทรียท่ี์เรียกว่า โคเอนไซม ์  เอนไซม์
ถูกท าลายสภาพธรรมชาติไดเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลง pH หรือการเพิ่มอุณหภูมิสูงๆ และลกัษณะอ่ืนท่ี
ส าคญัของเอนไซม์ ไดแ้ก่ เอนไซมแ์ต่ละชนิดจะท างานไดดี้ท่ีสุดท่ีภาวะความเป็นกรด-ด่าง และท่ี
อุณหภูมิช่วงหน่ึงๆ เท่านั้น, เอนไซมมี์ความจ าเพาะต่อปฏิกิริยาท่ีจะเร่งปฏิกิริยาและมีความจ าเพาะ
ต่อสารตั้งตน้หรือซับสเตรท, เอนไซม์มีประสิทธิภาพในการท างานเร่งปฏิกริยาทางเคมีท่ีสูงมาก 
และเอนไซมส์ามารถท าปฏิกิริยาทั้งภายในและภายนอกเซลล ์

การแบ่งประเภทของเอนไซม์โดยคณะกรรมาธิการเอนไซม์นานาชาติ จดัแบ่งเป็น              

6 ประเภท ตามลกัษณะการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ คือ (1) ออกซิโดรีดกัเทส ซ่ึงเป็นกลุ่มของ
เอนไซมท่ี์เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชนัและรีดกัชนั, (2) ทรานสเฟอเรส ซ่ึงเป็นกลุ่มของเอนไซม์ท่ีเร่ง
ปฏิกิริยาการเคล่ือนยา้ยหมู่ฟังก์ชนัจากสารหน่ึงไปยงัอีกสารหน่ึง, (3) ไฮโดรเลส ซ่ึงเป็นกลุ่มของ
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เอนไซมท่ี์เร่งปฏิกิริยายอ่ยสลายพนัธะชนิดต่างๆ โดยอาศยัน ้ าช่วยในการเกิดปฏิกิริยา, (4) ไลเอส 
ซ่ึงเป็นกลุ่มของเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายพนัธะชนิดต่างๆ หรือการท าให้เกิดพนัธะใหม่
โดยไม่ใชน้ ้ าช่วยในการเกิดปฏิกิริยา, (5) ไอโซเมอเรส ซ่ึงเป็นกลุ่มของเอนไซมท่ี์เร่งปฏิกิริยาการ
เปล่ียนโครงสร้างของสารโดยมีการจดัเรียงตวัของอะตอมหรือหมู่ฟังก์ชนัภายใน และ (6) ไลเกส 
ซ่ึงเป็นกลุ่มเอนไซม์ท่ีเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์หรือการสร้างพนัธะเคมีชนิดของสารประกอบ
ตั้งแต่ 2 โมเลกุลข้ึนไป  
 ส าหรับการเรียกช่ือเอนไซมอ์ยา่งมีระบบ มีการข้ึนตน้ช่ือเอนไซมด์ว้ยค าวา่ “EC” ซ่ึงยอ่
มาจาก “Enzyme Committee” แล้วตามด้วยตวัเลข 4 ตวัเป็นตวัเลขก ากบัประเภท, ประเภทย่อย, 

ประเภทยอ่ยรอง และล าดบัท่ีของเอนไซม ์ ตามล าดบั โดยมีเคร่ืองหมายจุดคัน่ตวัเลขแต่ละตวัออก
จากกัน ต่อจากหมายเลข 4 ตัว จะตามด้วยช่ือของเอนไซม์ท่ีเรียกตามตามชนิดของปฏิกิริยาท่ี
เอนไซมเ์ร่ง และช่ือของเอนไซมม์กัจะลงทา้ยดว้ยค าวา่ “-ase” เสมอ  

การท่ีเอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาให้เกิดได้เร็วข้ึนเน่ืองจากเอนไซม์ไปลดระดับ
พลงังานอิสระท่ีใช้ในการกระตุน้ให้สารอยู่ในสภาพเปล่ียน ท าให้สารท่ีท าปฏิกิริยาข้ึนไปอยู่ใน
สภาพเปล่ียนไดง่้ายข้ึนท าใหโ้อกาสท่ีจะไดผ้ลผลิตของปฏิกิริยาจึงมีมากกวา่ปฏิกิริยาท่ีไม่มีเอนไซม์
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา และการท่ีเอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวได้นั้น เพราะเอนไซม์
สามารถจบักบั ซับสเตรทหรือสารตั้งตน้ได้ในบริเวณเร่งของเอนไซม์ ดงันั้น บริเวณท่ีส าคญัใน
โมเลกุลของเอนไซม์ ไดแ้ก่ บริเวณเร่ง และบริเวณอลัโลสเตอริก ซ่ึงบริเวณเร่งเป็นบริเวณร่องท่ีมี
การจบัระหว่างเอนไซม์กบัซบัสเตรทเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเอนไซม์กบัซบัสเตรท 
ส่วนบริเวณอลัโลสเตอริกเป็นบริเวณหน่ึงบนโมเลกุลของเอนไซมท่ี์สามารถจบักบัโมเลกุลเล็กๆ ท่ี
เรียกวา่ ตวัแปลง เช่น ตวักระตุน้ หรือตวัยบัย ั้งได ้แลว้ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงรูปร่างของบริเวณเร่ง 
ซ่ึงมีผลท าใหเ้อนไซมจ์บักบัซบัสเตรทไดดี้ข้ึนหรือลดลง ตามล าดบั การท่ีเอนไซม์จบักบัซบัสเตรท
อธิบายไดจ้าก 2 สมมุติฐาน คือ (1) สมมุติฐาน “แม่กุญแจและลูกกุญแจ” ซ่ึงอธิบายวา่การท่ีเอนไซม์
มีความจ าเพาะต่อซบัสเตรท เน่ืองจากซบัสเตรทสามารถสวมเขา้ไดพ้อเหมาะในร่องหรือบริเวณเร่ง
ของเอนไซมใ์นลกัษณะเช่นเดียวกบัความพอดีของลูกกุญแจกบัแม่กุญแจ และ (2) สมมุติฐาน “การ
เหน่ียวน าให้เหมาะสม” ซ่ึงอธิบายว่าโครงรูปของบริเวณเร่งของเอนไซม์จะมีความยืดหยุ่นและ
สามารถเปล่ียนแปลงได ้เม่ือมีซับสเตรทอยูใ่กลบ้ริเวณเร่งของเอนไซม์จะเหน่ียวน าให้บริเวณเร่ง
ของเอนไซมมี์รูปร่างและขนาดพอดีกบัซบัสเตรตจนสามารถจบัตวักบัซบัสเตรทไดอ้ยา่งพอเหมาะ 

 การศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเอนไซมเ์ป็นการศึกษาอตัราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา
เคมีโดยมิเคลิสและเมนเทนไดไ้ดเ้สนอสมการอตัราเร็วเร่ิมตน้ของปฏิกิริยา อยา่งไรก็ตาม การหาค่า 
Vmax และ Km จากกราฟของมิเคลิสและเมนเทนมีความถูกตอ้งแม่นย  าต ่า เน่ืองจากกราฟมีลกัษณะ
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เป็นเส้นโคง้ ต่อมาไลน์วีฝเวอร์และเบิร์กไดป้รับปรุงสมการมิเคลิส-เมนเทนใหม่ โดยการกลบัเศษ
เป็นส่วนเพื่อให้ได้เป็นสมการเส้นตรง เม่ือเขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนกลับ
ของอตัรเร็วสูงสุดของปฏิกิริยา และส่วนกลบัของความเขม้ขน้ของซบัสเตรท จะไดก้ราฟเส้นตรง 
ท าให้หาค่า Vmax และ Km ไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  ายิ่งข้ึน การทราบค่า Vmax และ Km มีความส าคญั 
เน่ืองจาก Vmax หมายถึงอตัราเร็วสูงสุดของปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเม่ือเอนไซมทุ์กโมเลกุลท างานหมด ซ่ึง
ค่า Vmax น้ี   บอกถึงความสามารถในการท างานของเอนไซมไ์ด ้และ Km เป็นค่าคงท่ีของมิเคลิส-เมน
เทน หมายถึง การจบัรวมตวักนัระหว่างโมเลกุลของเอนไซม์และซับสเตรทไดเ้ป็นสารประกอบ
เชิงซ้อน ES การทราบค่า Km ของสารหน่ึงๆ ต่อเอนไซม์ชนิดหน่ึงๆ ท าให้ทราบว่าสารนั้นเป็น 
ซบัสเตรทท่ีแทจ้ริงของเอนไซมน์ั้นหรือไม่ ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานของเอนไซมใ์น
การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี แบ่งไดเ้ป็น 3 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ (1) สภาวะแวดลอ้ม เช่น ความเขม้ขน้ของ
เอนไซมแ์ละซบัสเตรท, อุณหภูมิ, ภาวะความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย (2) ตวัช่วยการท างาน
ของเอนไซม ์ไดแ้ก่ โคแฟกเตอร์ และโคเอนไซม์ และ (3) ตวัยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์ซ่ึงการ
ยบัย ั้งเอนไซม์น้ีแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การยบัย ั้งแบบถาวรหรือผนักลบัไม่ได ้ และการยบัย ั้งแบบ     
ผนักลบัไดท้ั้งชนิดแข่งขนั และไม่แข่งขนั 

 ส าหรับประโยชน์ของเอนไซมมี์หลายดา้น ไดแ้ก่ (1) บทบาทของเอนไซมใ์นระบบยอ่ย
อาหาร โดยเอนไซมท่ี์มีหนา้ท่ียอ่ยอาหาร ซ่ึงแบ่งตามแหล่งท่ีมามี 2 ชนิด คือ เอนไซมย์อ่ยอาหารท่ี
ร่างกายผลิตข้ึนมาเอง และเอนไซมจ์ากอาหารท่ีเรารับประทานเขา้ไป ในการยอ่ยอาหารของร่างกาย
จ าเป็นตอ้งใชเ้อนไซมใ์นการยอ่ยอาหารท่ีรับประทานเขา้ไปใหก้ลายเป็นสารอาหารโมเลกุลเล็กๆ ท่ี
ร่างกายดูดซึมผา่นผนงัล าไส้เล็กเขา้สู่กระแสเลือดแลว้น าไปใชไ้ด ้ตวัอย่างเอนไซมท่ี์ท าหนา้ท่ียอ่ย
อาหาร ไดแ้ก่ อะไมเลส, ไลเปส, เปปซิน,โปรตีเอส, ซูเครส, แลคเตส และมอลเตส และตวัอยา่ง
เอนไซม์จากอาหารท่ีรับประทานเขา้ไป ไดแ้ก่ โบรมีลีนและปาเปน ซ่ึงเป็นเอนไซม์ยอ่ยโปรตีนท่ี
พบในสับปะรดและมะละกอดิบ ตามล าดบั, (2) บทบาทของเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโรคและสุขภาพ 
เอนไซม์มีบทบาทท่ีส าคญัในกระบวนการทางเมทาบอลิซึมหรือการเผาผลาญพลงังานและสร้าง
พลงังานของร่างกาย ร่างกายผลิตเอนไซมเ์มทาบอลิกเพื่อท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆในทุกเซลล์
ทัว่ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายด าเนินไดอ้ย่างเป็นปกติ เอนไซม์ท่ีจ  าเป็นมีมากกว่า 5,000 ชนิดซ่ึงถูก
สร้างข้ึนมาตามความตอ้งการของร่างกาย อย่างไรก็ตาม ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่าเอนไซม์เหล่าน้ีถูก
สร้างข้ึนมาในเซลล์ไดอ้ย่างไร ทฤษฎีในปัจจุบนัได้เสนอเก่ียวกบั “แหล่งเอนไซม์ตน้ก าเนิด” ว่า
เอนไซม์ในร่างกายมาจากแหล่งเอนไซม์ต้นก าเนิด ซ่ึงเป็นแหล่งเอนไซม์แรกเร่ิมท่ียงัไม่มี
ความจ าเพาะเจาะจง แต่เอนไซม์ตน้ก าเนิดจะถูกเปล่ียนไปเป็นเอนไซม์ท่ีจ  าเพาะเจาะจงในการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของร่างกาย และสุขภาพของคนเราก็ข้ึนอยูก่บัการรักษาปริมาณแหล่ง
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เอนไซม์ตน้ก าเนิดในร่างกายของเราไม่ให้ถูกใช้หมดไป การขาดแคลนเอนไซม์หรือการเกิดความ
บกพร่องของเอนไซม์จะท าให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ สภาวะความไม่ทนต่อน ้ าตาลแลคโตส 
นอกจากน้ี มีการใชเ้อนไซมเ์ป็นยารักษาโรคทางเมทาบอลิซึมต่างๆ ไดแ้ก่ เอนไซมเ์พก-แอสพาเจส
ท่ีใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว , การใช้เอนไซม์รักษาโรคภูมิแพท่ี้เกิดจากการท่ีเอนไซม์ย่อย
อาหารบกพร่อง และการใช้เอนไซม์เซอรีนโปรตีเอสรักษาระบบไหลเวียนของเลือด โดยเซอรีน
โปรตีเอสท าหน้าท่ีสลายกอ้นเลือดได้ และทา้ยสุดคือ (3) การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในทาง
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การใชอ้ะไมเลสยอ่ยแป้งจากวตัถุดิบในการท าน ้ าเช่ือมไซรับและเบียร์, การใช้
เซลลูเลสและเพคติเนสในอุตสาหกรรมท าน ้ าผลไม ้ และการใช้โปรตีเอส, อะไมเลส และไลเปส   
ในอุตสาหกรรมผงซกัฟอก เป็นตน้ 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 

1. เอนไซม ์คืออะไร และมีหนา้ท่ีอยา่งไร 

2. ลกัษณะท่ีส าคญัของเอนไซม ์ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

3. อะโพเอนไซมคื์ออะไร 

4. โฮโลเอนไซม ์คืออะไร 

5. การแบ่งประเภทของเอนไซมใ์ชห้ลกัการใด และแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 

6. สมมุติฐานกลไกการจบักนัระหวา่งเอนไซมก์บัซบัสเตรทมีก่ีแบบ อะไรบา้ง  
7. จงอธิบายการเปล่ียนแปลงพลงังานอิสระในปฏิกิริยาเม่ือมีเอนไซม ์

8. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการทางานของเอนไซม ์ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

9. บริเวณท่ีส าคญัในโมเลกุลของเอนไซม์ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

10. Vmax หมายถึงอะไร และมีความส าคญัอยา่งไร 

11. Km หมายถึงอะไร และมีความส าคญัอยา่งไร 

12. เอนไซมท่ี์มีค่า pH ท่ีเหมาะสม อยูใ่นช่วง 1.5-1.6 คือเอนไซมช์นิดใด 

13. ตวัยบัย ั้งเอนไซมคื์ออะไร แบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 

14. จงยกตวัอยา่งเอนไซมท่ี์มีการยบัย ั้งแบบถาวรมา 1 ตวัอยา่ง 

15. จงอธิบายการท างานของตวัยบัย ั้งเอนไซมแ์บบผนักลบัไดช้นิดแข่งขนั พร้อมยกตวัอยา่ง 

16. โบรมีลีนและปาเปน ซ่ึงเป็นเอนไซมย์อ่ยโปรตีนท่ีพบในผลไมช้นิดใด 

17. แหล่งเอนไซมต์น้ก าเนิดคืออะไร มีความเก่ียวขอ้งอยา่งไรต่อสุขภาพ 
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18. จงอธิบายประโยชน์ของเอนไซมท์างดา้นการรักษาโรคและสุขภาพ 

19. เอนไซมท่ี์จ าเป็นในร่างกายมีประมาณก่ีชนิด 

20. จงยกตวัอยา่งเอนไซมท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรม และหนา้ท่ีของเอนไซมน์ั้น 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

โคเอนไซม์ วติามิน และโลหะที่จ าเป็น 

(Coenzymes, Vitamins and Essential Metals) 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายลกัษณะและหนา้ท่ีของโคเอนไซมไ์ด ้

2. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งวติามินและโคเอนไซมไ์ด ้

3. อธิบายความส าคญัของวิตามินในมนุษยไ์ด ้

4. อธิบายวติามินท่ีส าคญัท่ีเป็นท่ีตอ้งการในอาหารของมนุษยไ์ด ้

5. อธิบายการจ าแนกกลุ่มวติามินชนิดต่างๆ ได ้

6. อธิบายแหล่งอาหารของวิตามินชนิดต่างๆได ้

7. อธิบายหนา้ท่ีของไอออนของโลหะในการท างานของเอนไซมไ์ด ้

 

เนือ้หา 
1. โครงสร้างและหนา้ท่ีของโคเอนไซมท่ี์ส าคญั 

2. วติามินท่ีส าคญัส าหรับมนุษย ์

3. วติามินท่ีละลายไดใ้นน ้า 
3.1 วติามินบีหน่ึง หรือไทอะมิน 

3.2 วติามินบีสอง หรือไรโบฟลาวนิ 

3.3 ไนอะซิน หรือกรดนิโคทินิก หรือวติามินบีสาม 

3.4 กรดแพนโทเทนิก หรือวติามินบีหา้ 

3.5 วติามินบีหก หรือไพริดอกซีน 

3.6 ไบโอทิน หรือวติามินบีเจ็ด หรือวติามินเอช 

3.7 โฟเลต หรือกรดโฟลิก หรือวิตามินบีเกา้ 

3.8 วติามินบีสิบสอง หรือโคบาลามิน 

3.9 วติามินซี หรือกรดแอสคอร์บิก 
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4. วติามินท่ีละลายไดใ้นไขมนั 

4.1 วติามินเอ หรือเรทินอล 

4.2 วติามินดี หรือแคลซิเฟอรอล 

4.3 วติามินอี หรือโทโคเฟอรอล 

4.4 วติามินเค หรือไฟโลควิโนน 

5. โลหะท่ีจ าเป็นในเอนไซม ์ 
 

สรุปท้ายบทเรียน 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายเน้ือหาเก่ียวกบัโคเอนไซม,์ วติามิน และโลหะท่ีจ าเป็น 

2. บรรยายและอธิบายประกอบส่ือการสอน Power Point 

3. แสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็นส าคญั 

4. ตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 7 

2. Power Point อธิบายเน้ือหาวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ บทท่ี 7 

3.  ใบงานค าถามทา้ยบทเรียนวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ บทท่ี 7 
 

การประเมนิผล 

1. ประเมินจากความสนใจและความตั้งใจเรียนของนกัศึกษา 
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย, การตอบค าถาม  

และการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 7 

โคเอนไซม์ วติามิน และโลหะที่จ าเป็น 

(Coenzymes, Vitamins and Essential Metals) 

 

 โคเอนไซม์, วิตามิน และไอออนของโลหะมีความส าคญั คือ สารเหล่าน้ีช่วยในการท างาน
ของเอนไซม์ ซ่ึงเอนไซมบ์างชนิดตอ้งการโคเอนไซมห์รือไอออนของโลหะเพื่อเป็นปัจจยัร่วมให้
เอนไซม์เหล่านั้นท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยาทางเคมีได ้และโคเอนไซม์เป็นสารอินทรียท่ี์มีวิตามินเป็น
สารตั้งตน้นัน่เอง ในบทท่ี 7 น้ี เราจะศึกษาโคเอนไซม,์ วิตามิน และไอออนของโลหะ โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมเร่ืองโครงสร้างทางเคมีและหน้าท่ีของโคเอนไซม์, การจ าแนกกลุ่มของวิตามิน, 
โครงสร้างทางเคมีและหน้าท่ีของวิตามิน, ผลการขาดวิตามิน, แหล่งอาหารท่ีส าคญัของวิตามิน,  
การใช้ผลิตภณัฑ์เสริมวิตามิน และประโยชน์ของวิตามินในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้เขา้ใจถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโภชนาการต่อสุขภาพ 

 

7.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องโคเอนไซม์ทีส่ าคญั 

 โคเอนไซมเ์ป็นสารอินทรียข์นาดเล็กท่ีเป็นปัจจยัร่วมในการท างานของเอนไซม ์โครงสร้าง
ของโคเอนไซม์ท่ีส าคัญ ได้แก่ นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ (nicotinamide-adenine 

dinucleotide; NAD
+
), ฟลาวินอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ (flavin-adenine dinucleotide; FAD),         

ไทเอมีนไพโรฟอสเฟต (thiamine pyrophosphate), โคเอนไซมเ์อ (coenzyme A), ไบโอทิน (biotin) 

และไพริดอกซัลฟอสเฟต (pyridoxal phosphate) (รูปท่ี 7.1) โคเอนไซมแ์ต่ละชนิดมีหนา้ท่ีทางเคมี
เฉพาะอยา่ง เช่น โคเอนไซมบ์างตวัเป็นสารท่ีท าให้เกิดปฎิกิริยาออกซิเดชนัและรีดกัชนั (oxidation-

reduction reaction), โคเอนไซม์บางตวัช่วยยา้ยหมู่ฟังก์ชนัของซับสเตรทหน่ึงไปให้ซับสเตรท      
ตวัหน่ึงในปฏิกิริยาเคมี และหนา้ท่ีอ่ืนๆ ทั้งน้ีชนิดของโคเอนไซม์มีจ  านวนจ ากดั ซ่ึงโคเอนไซมแ์ต่
ละชนิดอาจเก่ียวขอ้งกบัเอนไซม์หลายชนิดท่ีแตกต่างกนั ตวัอย่างของโคเอนไซม์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
NAD

+
 โมเลกุลของโคเอนไซม ์NAD

+
 ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นอะดีโนซีนไดฟอสเฟต (adenosine 

diphosphate) ท่ีเช่ือมน ้าตาลไรโบส (ribose) 1 โมเลกุลกบันิโคตินาไมด์ (nicotinamide) (รูปท่ี 7.1 ก) 

ส่วนท่ีเป็นวงแหวนของนิโคตินาไมด์ถูกรีดิวซ์ไดง่้าย ดงันั้น NAD
+
 จึงท าหนา้ท่ีเป็นตวัออกซิไดซ์ 

(oxidizing agent) 

 

 

 



 

198 

บทท่ี 7: โคเอนไซม์ วิตามิน และโลหะท่ีจ าเป็น 

 

 

รูปที ่7.1  โครงสร้างของโคเอนไซม์ทีส่ าคัญ 

 

 

   
 

รูปที ่7.2  การเกดิปฏิกริยารีดักชันของ NAD
+
 

 

(ฉ) 
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ในรูปท่ี 7.2  R หมายถึงส่วนท่ีเหลือจากวงแหวนนิโคตินาไมด์ในโมเลกุลของ NAD
+
 

ส าหรับการเกิดปฏิกริยารีดกัชนัของ NAD
+ นั้น อิเลคตรอน 2 ตวั และโปรตอน 1 ตวัจะถูกใส่เขา้ไป

ในวงแหวนนิโคตินาไมด์ และตวัอย่างของปฏิกิริยาท่ี NAD
+ ท่ีท  าหน้าท่ีเป็นตวัออกซิไดซ์ ไดแ้ก่ 

ปฏิกิริยาการเปล่ียนอลักอฮอล์ (alcohol) ไปเป็นอลัดีไฮด์ (aldehyde) หรือคีโตน (ketone) โดย
เอนไซม์ อลักอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase) ในตบั (รูปท่ี 7.3) นัน่เอง ซ่ึงเอนไซม ์
อลักอฮอลดี์ไฮโดรจีเนสจะจบักบั NAD

+
 เพื่อท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาดงักล่าว 

 

  

      Ethanol         Acetaldehyde 

 

รูปที ่7.3  ปฏิกริยาการเปลี่ยนอลักอฮอล์ไปเป็นอลัดีไฮด์โดยเอนไซม์อลักอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส  
 

7.2 วติามนิทีส่ าคญัส าหรับมนุษย์ 

 วิตามินเป็นสารอินทรียท่ี์จ  าเป็นในกระบวนการเมทาบอลิซึมในส่ิงมีชีวิตชั้นสูง วิตามิน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถสังเคราะห์ไดใ้นสัตวช์ั้นสูง จ  าเป็นตอ้งไดรั้บจากอาหารท่ีรับประทานเขา้ไป 
และยงัมีวิตามินบางชนิดท่ีมนุษยไ์ดรั้บจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากอาหาร ไดแ้ก่ โฟเลต, วิตามินดี 
และวิตามินเค เน่ืองจากสามารถสังเคราะห์ไดจ้ากร่างกายเองส่วนหน่ึง ปัจจุบนัเราทราบวา่มนุษย์
ตอ้งการวติามินอยา่งนอ้ย 13 ชนิด เพื่อการเจริญเติบโตและการท างานท่ีปกติ และถา้ขาดวิตามินตวั
ใดตวัหน่ึงหรือหลายตวัจะท าให้ร่างกายมีอาการผิดปกติจากเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงได้ ซ่ึง
วิตามินทั้ง 13 ชนิดดงักล่าวพบในอาหารและเคร่ืองด่ืม ในการคน้พบวิตามินเบ้ืองตน้ในศตวรรษ    
ท่ี 20 นกัวิทยาศาสตร์ตั้งช่ือวิตามินตามตวัอกัษร เช่น “A” หรือ “E”  และหลงัจากทราบโครงสร้าง
ทางเคมีชัดเจน จึงมีช่ือเฉพาะทางเคมีต่อไป เช่น วิตามินเอ มีช่ือทางเคมีว่า “เรทินอล” (retinol) 

วิตามินอี มีช่ือเฉพาะทางเคมีว่า “โทโคเฟอรอล” (tocopherol) อย่างไรก็ตามวิตามินบีไม่ไดเ้ป็น
วิตามินเพียงตวัเดียว แต่เป็นกลุ่มวิตามิน โดยวิตามินบีส่วนใหญ่จะมีช่ือท่ีข้ึนตน้ด้วย “B” และ        
มีตวัเลขก ากบั เช่น B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 และ B12 แต่ก็มีวติามินบีบางตวัท่ีนิยมเรียกแต่ช่ือเฉพาะ 

Alcohol  dehydrogenase 
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เช่น โฟเลต (Ursell, 2001) ส าหรับตารางท่ี 7.1 แสดงช่ือวิตามินท่ีส าคญั โครงสร้าง โคเอนไซม์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิตามิน และโรคหรือความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือเกิดการขาดวิตามินเหล่าน้ี และเม่ือ
เปรียบเทียบโครงสร้างของวติามินในตารางท่ี 7.1 และโครงสร้างของโคเอนไซมใ์นรูปท่ี 7.1 จะเห็น
ว่าวิตามินท่ีส าคญัหลายชนิดมีโครงสร้างคล้ายคลึงกบัโคเอนไซม์ โดยมีส่วนของวิตามินอยู่ใน
โครงสร้างของโคเอนไซม์ เน่ืองจากวิตามินเป็นสารตั้งตน้ของการสร้างโคเอนไซม์ ซ่ึงส่วนของ
วติามินท่ีอยูใ่นโครงสร้างโคเอนไซมแ์สดงดว้ยสีฟ้าในรูปท่ี 7.1 

 

ตารางที ่7.1  วติามินทีส่ าคัญทีเ่ป็นทีต้่องการในอาหารของมนุษย์ 
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ตารางที ่7.1  วติามินทีส่ าคัญทีเ่ป็นทีต้่องการในอาหารของมนุษย์ (ต่อ) 
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ตารางที ่7.1  วติามินทีส่ าคัญทีเ่ป็นทีต้่องการในอาหารของมนุษย์ (ต่อ) 

(ท่ีมา:  Matthews and Van Holde, 1990: 370-372) 

 

 วิตามินท่ีไม่เป็นส่วนของโครงสร้างของโคเอนไซม ์ไดแ้ก่ วิตามินซี, วิตามินเอ, วิตามินดี 
และวิตามินอี แต่มีหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีส าคญั เช่น วิตามินซีท าหน้าท่ีเป็นตวัรีดิวซ์ในกระบวนการต่างๆ 
ของส่ิงมีชีวติ และนอกจากน้ี วติามินซียงัเก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาไฮดรอกซีเลชนั (hydroxylation) เช่น 
การสร้างไฮดรอกซีโพรไลน์ (hydroxyproline) ในคอลลาเจน หากเกิดการขาดวิตามินซีจะเกิดโรคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเส่ือมของเน้ือเยื่อเก่ียวพนั เป็นตน้ ส าหรับวิตามินเอมีความส าคญักบัระบบการ
มองเห็น การขาดวิตามินเอท าให้เกิดความผิดปกติแก่สายตา ส่วนวิตามินดีมีความส าคญัในการ
กระตุน้การดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสท่ีล าไส้เล็ก การขาดวิตามินดีท าให้เกิดภาวะกระดูกอ่อน 
หรือโคง้งอได ้และส าหรับวิตามินอีมีคุณสมบติัในการตา้นการออกซิเดชนั ช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ใหแ้ก่เซลล ์

 วิตามินสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ วิตามินท่ีละลายได้ในน ้ า และวิตามินท่ี
ละลายไดใ้นไขมนั การรับประทานวติามินท่ีละลายไดใ้นน ้ าจ  านวนมาก ร่างกายสามารถขบัวิตามิน
ส่วนเกินออกมาได ้จึงไม่เกิดอนัตรายต่อร่างกาย แต่ในทางตรงกนัขา้มวิตามินท่ีละลายไดใ้นไขมนั
จะสะสมไวใ้นเยื่อหุ้มต่างๆ (membranes) และในเซลล์ไขมนั (fat cells) เม่ือไดรั้บวิตามินกลุ่มน้ี   

Associated with 
prothrombin synthesis 
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เขา้ไปจ านวนมากจนเกิดการสะสมจนเกิดพิษต่อร่างกายได ้เช่น ตวัอยา่งการรับประทานวิตามินเอ 
หรือวิตามินดีเป็นระยะเวลานาน อาจท าให้กระดูกเปราะได้ และการรับประทานวิตามินดี 6-10 
เท่าตวัของปริมาณท่ีแนะน าต่อวนัเป็นระยะเวลานานอาจเป็นอนัตรายต่อเด็กได ้

 

7.3 วติามนิทีล่ะลายได้ในน า้ 

 วติามินท่ีละลายไดใ้นน ้า ไดแ้ก่ วติามินบีหน่ึง หรือไทอะมีน, วติามินบีสอง หรือไรโบ    
ฟลาวนิ, วติามินบีสาม หรือไนอะซิน หรือกรดนิโคทินิก, วติามินบีหา้ หรือกรดแพนโทเทนิก, 
วติามินบีหก หรือไพริดอกซลั, วติามินบีเจ็ด หรือไบโอทิน หรือวติามินเอช, วติามินบีเกา้ หรือ     
โฟเลต หรือกรดโฟลิก, วติามินบีสิบสอง หรือโคบาลามิน และวติามินซี  
 

7.3.1 วติามนิบีหน่ึง หรือไทอะมนิ 

 7.3.1.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องวติามนิบีหน่ึง 

วติามินบีหน่ึง (vitamin B1) หรือไทอะมีน (thiamine) มีธาตุก ามะถนั  
(thiol group) เป็นองค์ประกอบ จึงเรียกได้ว่าเป็น “thio-vitamin” มีลกัษณะเป็นสารประกอบ          
สีเหลืองและละลายน ้ าได้ดี วิตามินบีหน่ึงเป็นสารตั้งตน้ของการสังเคราะห์โคเอนไซม์ไทอะมีน   
ไพโรฟอสเฟต (thiamine pyrophosphate; TPP) ซ่ึงเป็นโคเอนไซม์ท่ีส าคญัในกระบวนการ            
เมทาบอลิซึมหลกัท่ีใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย เช่น คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน และลิพิด นอกจากน้ี วิตามิน
บีหน่ึงใช้ในการสังเคราะห์สารส่ือประสาทชนิดอะซิทิลโคลีน (acetylcholine) และกรดแกมมา     
อะมิโนบิวไทริก (gamma-aminobutyric acid) ประโยชน์ของวิตามินบีหน่ึงมีมากมายสรุปไดด้งัน้ี 
วิตามินบีหน่ึงเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นกลูโคสเพื่อสร้าง
พลงังาน, ช่วยการดูดซึมโปรตีนและไขมนั, ช่วยการท างานของระบบประสาทและหัวใจ, ช่วย
ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย, ช่วยท าให้ระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่ายท างานดีข้ึน ส าหรับ
โครงสร้างทางเคมีของไทอะมีน และไทอะมีนไพโรฟอสเฟตแสดงในรูปท่ี 7.4 
 

             

รูปที ่7.4  โครงสร้างทางเคมีของไทอะมีน และโคเอนไซม์ไทอะมีนไพโรฟอสเฟต  
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 7.3.1.2 ผลการขาดวติามนิบีหน่ึง 

  วิตามินบีหน่ึงมีค่าอาร์ดีเอ (Recommended Daily Amount; RDA) ซ่ึง
เป็นปริมาณของวิตามินท่ีผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งใชต่้อวนั เท่ากบั 1.4 มิลลิกรัม การขาดวิตามินบีหน่ึงใน
ผูใ้หญ่จะท าให้เป็นโรคเหน็บชา หรือโรคเบอริเบอริ (beriberi) ซ่ึงจะมีอาการอ่อนเพลีย, วิงเวียน, 
กลา้มเน้ือลีบ, เหน่ือยง่าย, ซึมเศร้า, ปวดศีรษะ, มีอาการทางระบบประสาท, ชาตามแขนขา, ความจ า
ไม่ดี, นอนไม่หลบั และอาจมีอาการบวมของมือและเทา้ ในรายท่ีขาดมากๆ อาจท าให้เกิดอาการ 
เบ่ืออาหาร ทอ้งผกู หรือมีอาการทางหัวใจ เช่น คล่ืนไฟฟ้าหวัใจผิดปกติ และในรายท่ีรุนแรงอาจ  
ท าใหเ้กิดภาวะหวัใจลม้เหลวได ้ส่วนในทารกท่ีคลอดจากมารดาท่ีมีภาวะโภชนาการไม่ดี เด็กอาจมี
อาการตวัเขียว, หวัใจเตน้เร็ว, ชกั และอาจเสียชีวติได ้ 
 

 7.3.1.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของวติมนิบีหน่ึง 

  ร่างกายมนุษยไ์ม่สามารถสังเคราะห์วิตามินบีหน่ึงได้ จึงจ าเป็นตอ้ง
ได้รับจากการรับประทานอาหาร ซ่ึงอาหารท่ีมีวิตามินบีหน่ึงมากได้แก่ ยีสต์สกัด, ถั่วลันเตา,       
ขา้วกลอ้ง, ขา้วซ้อมมือ, ขา้วสาลี และขา้วโอ๊ต วิตามินบีหน่ึงพบมากในธัญพืชเน่ืองจากวิตามิน      
บีหน่ึงมีมากในเยื่อหุ้มของเปลือกหุ้มเมล็ด นอกจากน้ี ยงัพบวิตามินบีหน่ึงมากในเน้ือหมู, ถัว่เมล็ด
แห้ง, งา, ธัญพืชไม่ขดัสี, ส้ม, มนัฝร่ังตม้,ไข่แดง และนม วิตามินบีหน่ึงสามารถถูกท าลายไดด้ว้ย
ความร้อน อยา่งไรก็ตาม การหุงตม้โดยปกติจะไม่ท าให้สูญเสียวิตามินมากนกั แต่หากมีการเค่ียว
หรือการใชค้วามร้อนนานๆ หรือมีการแช่น ้ านานๆ หรือมีการผสมกบัด่าง เช่น โซดา หรือผงฟู จะ
ท าให้มีการสูญเสียวิตามินบีหน่ึงได ้ความตอ้งการวิตามินบีหน่ึงจะแตกต่างกนัไปตามปัจจยัหลาย
ดา้น เช่น เพศ, อายุ, และน ้ าหนักตวั เป็นตน้ วิตามินบีหน่ึงเป็นวิตามินท่ีละลายได้ในน ้ า จึงไม่มี    
การสะสมในร่างกาย หากไดรั้บมากเกินไป ร่างกายจะขบัออกมาพร้อมกบัปัสสาวะ จึงมกัไม่ค่อย
พบอาการเป็นพิษจากการไดรั้บวติามินบีหน่ึงท่ีมากเกินไป 

 

 7.3.1.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมวติามนิบีหน่ึง 

  การใช้ผลิตภณัฑ์เสริมวิตามินบีหน่ึงร่วมกบัวิตามินบีสองและวิตามิน 
บีหกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของวิตามินบีหน่ึงให้ร่างกายดีข้ึน แต่มีขอ้ควรระวงั คือ 
การได้รับวิตามินบีหน่ึงมากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อน ้ าหนักตวัหน่ึงกิโลกรัม หรือ 3 กรัมต่อวนัอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย โดยอาจท าให้ชีพจรเต้นเร็วข้ึน, นอนไม่ค่อยหลับ, ปวดศีรษะ, 
หงุดหงิดง่าย และอาจไปลดวติามินบีตวัอ่ืนๆ ในร่างกายได ้
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 7.3.1.5 ประโยชน์ของวติามนิบีหน่ึงในการรักษาโรค 

  วติามินบีหน่ึงช่วยเพิ่มความจ า โดยวติามินบีหน่ึงท างานร่วมกบัน ้ าตาล
กลูโคสในกระแสเลือด เพื่อผลิตสารอะซิทิลโคลีนซ่ึงท าหน้าท่ีส่งสารระหว่างเส้นประสาท จึงมี
ความส าคญัต่อความจ า และวิตามินบีหน่ึงบรรเทาอาการอยากกินน ้ าตาลได ้เน่ืองจากภาวะการขาด
วิตามินบีหน่ึงอย่างอ่อนอาจท าให้เกิดความต้องการน ้ าตาลอย่างมาก อาจแก้ไขได้โดยการ
รับประทานผลิตภณัฑเ์สริมวิตามินบีหน่ึง นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ์เสริมวิตามินบีหน่ึงอาจมีประโยชน์
ส าหรับรักษาความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคปลอกประสาทเส่ือมแข็ง (multiple 

sclerosis), โรคอมัพาตเบล (Bell ’s palsy) และโรคประสาทอกัเสบ (neuritis) เป็นตน้ 

 

7.3.2 วติามนิบีสอง หรือไรโบฟลาวนิ  
 7.3.2.1 โครงสร้างและหน้าที่ของวติามนิบีสอง 

 วิตามินบีสอง (vitamin B2) หรือไรโบฟลาวิน (riboflavin) เป็นสารท่ีมี
สีเหลือง โครงสร้างโมเลกุลของวิตามินบีสองประกอบด้วยวงแหวนไอโซอัลลอกซาซีน 
(isoalloxazine) และน ้ าตาลไรบิทอล (ribitol) วิตามินบีสองเป็นสารตั้งตน้ของการสังเคราะห์        
โคเอนไซม์ฟลาวินโมโนนิวคลีโอไทด์ (flavin mononucleotide; FMN) และฟลาวินอะดีนีน          
ไดนิวคลีโอไทด์ (flavin adenine dinucleotide; FAD) ซ่ึงเป็นโคเอนไซม์เก่ียวขอ้งในปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและรีดักชัน โดยท าหน้าท่ีเป็นหมู่พรอสเทติกของเอนไซม์ในกระบวนการขนส่ง
อิเล็กตรอน นอกจากน้ีวิตามินบีสองยงัเก่ียวข้องในปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมัน และ
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาสภาพของเยื่อบุผิวของตาและอวยัวะต่างๆ วิตามินบีสองช่วยในการสร้าง
พลงังานให้กบัร่างกาย ท าหน้าท่ีเสมือนสารตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) ท่ีท  าให้อนุมูลอิสระ 
(free radicals) ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติอนัเป็นตวัท าลาย DNA และท าให้เซลล์ในร่างกายเส่ือมสภาพ
นั้นมีจ านวนลดลง และยงัช่วยในการแปลงวิตามินบีหกและโฟเลตให้อยู่ในรูปท่ีร่างกายสามารถ
น าไปใช้งานได้ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการเจริญเติบโตและการสร้างเม็ดเลือดของร่างกาย 

ส าหรับโครงสร้างทางเคมีของไรโบฟลาวิน และโคเอนไซม์ FMN และ FAD แสดงในรูป 7.5 
(Stryer, 1988) 
 

 7.3.2.2 ผลการขาดวติามนิบีสอง 

  วิตามินบีสองมีค่าอา ร์ดี เอ ซ่ึง เป็นปริมาณของวิตา มินท่ีผู ้ใหญ่
จ าเป็นตอ้งใช้ต่อวนั เท่ากบั 1.6 มิลลิกรัม สาเหตุของการขาดวิตามินบีสอง คือ การไดรั้บอาหาร    
ไม่เพียงพอ อาจเน่ืองมาจากความยากจน หรือในผูท่ี้เป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินอาหารท่ีมีผล   
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ท าให้การดูดซึมไม่ดี และพบบ่อยในหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรท่ีมีภาวะโภชนาการไม่ดี        
ผูท่ี้ขาดวิตามินบีสองน้ีจะเป็นโรคปากนกกระจอก (cheilotis) ซ่ึงมกัเป็นแผลท่ีมุมปาก, ล้ินอกัเสบ 
(glassitis), เยือ่บุตาอกัเสบ (conjunitivitis) และมีการเจริญเติบโตชา้กวา่ปกติ (growth retardation)  
 

 
 

รูปที ่7.5  โครงสร้างทางเคมีของไรโบฟลาวิน และโคเอนไซม์ FMN และ FAD 

 

 7.3.2.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของวติมนิบีสอง 

  วิตามินบีสองพบมากในอาหารท่ีมีการหมกัของยีสต์ เช่น ขนมปัง, 
เน้ือสัตว,์ ปลา, เคร่ืองในสัตว ,์ ธัญพืชไม่ขดัสี, จมูกขา้วสาลี, เห็ด, ถัว่เหลือง, อลัมอนด์, นม, ไข่,    
โยเกิร์ต, เนยแข็ง, กะหล ่าปลี และผกัโขม ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์จากแป้ง เช่น ขนมปังและอาหารเช้า
แบบซีเรียล (cereal) ส่วนใหญ่มกัจะมีการเสริมวติามินบีสองเขา้ไปดว้ย วิตามินบีสองถูกท าลายดว้ย
แสง แต่ไม่ถูกท าลายดว้ยความร้อน แต่อาจมีการสูญสลายไปในน ้ าไดเ้ม่ือมีการตม้หรือลา้ง การยา่ง
และการน่ึงอาหารจะช่วยใหสู้ญเสียวติามินบีสองนอ้ยกวา่การทอดหรือการลวก 
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 7.3.2.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมวติามนิบีสอง 

  ถึงแม้ว่าร่างกายต้องการใช้วิตามินบีสองเพียง 1.6 มิลลิกรัมต่อวนั
เท่านั้น แต่นกัโภชนาการสายกลางแนะน าขนาดท่ีเหมาะสมของปริมาณวิตามินบีสองส าหรับคน
ปกติควรอยูท่ี่ 1.8-2.5 มิลลิกรัมต่อวนั และขนาดเพื่อการรักษาโรคอยูท่ี่ 25-100 มิลลิกรัมต่อวนั ควร
รับประทานวติามินบีสองในรูปผลิตภณัฑว์ติามินบีรวมมากกวา่เป็นวติามินบีสองอยา่งเดียว 

 

 7.3.2.5 ประโยชน์ของวติามนิบีสองในการรักษาโรค 

  เม่ือใช้วิตามินบีสองร่วมกบัธาตุเหล็กท าให้รักษาโรคโลหิตจางท่ีเกิด
จากการขาดธาตุเหล็กไดผ้ลดี การปวดกลา้มเน้ือจากตระคริวขณะตั้งครรภ์สามารถบรรเทาไดด้ว้ย
การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมไรโบฟลาวิน 10 มิลลิกรัมต่อวนั ส าหรับผูป่้วยจากโรคติดเช้ือรา
แคนดิดาท่ีมีระดบัไรโบฟลาวนิต ่า และผูป่้วยโรคตอ้กระจกอาจไดรั้บประโยชน์จากการรับประทาน
ผลิตภณัฑเ์สริมไรโบฟลาวนิ 

 

7.3.3 ไนอะซิน หรือกรดนิโคทนิิก หรือวติามนิบีสาม 

 7.3.3.1 โครงสร้างและหน้าที่ของไนอะซิน 

  ไนอะซิน (niacin) หรือกรดนิโคทินิก (nicotinic acid) หรือวิตามิน     
บีสาม ประกอบข้ึนจากวงแหวนไพริมิดีน (pyridine) และมีหมู่คาร์บอกซิลิก (carboxylic group;      

–COOH) เป็นหมู่ฟังก์ชนั เป็นสารไม่มีสีและละลายน ้ าได ้พบอนุพนัธ์ของกรดนิโคทินิกในรูปของ
นิโคทินาไมด ์(nicotinamide) ในธรรมชาติ ซ่ึงในโครงสร้างของนิโคทินาไมด์มีหมู่คาร์บอกซาไมด ์
(carboxamide group; –CONH2) เป็นหมู่ฟังก์ชันแทนท่ีหมู่คาร์บอกซิลิกของกรดนิโคทินิก          
(รูปท่ี 7.6)  นิโคทินาไมด์เป็นสารตั้ งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ nicotinamide adenine 

dinucleotide (NAD
+
) และ nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP

+
) (รูปท่ี 7.7)      

โคเอนไซม ์NAD
+ และ NADP

+ ท  าหนา้ท่ีเป็นปัจจยัร่วมท่ีส าคญัของเอนไซมใ์นกระบวนการขนส่ง
อิเล็กตรอน โดยท าหนา้ท่ีรับไฮโดรเจนอะตอมในรูปของไฮไดรด์ไอออน (H–

) นอกจากน้ี NADP
+ 

ยงัเป็นโคเอนไซมรั์บไฮไดรด์ไอออนในวิถีเพนโทสฟอสเฟต (pentose phosphate pathway) ไดเ้ป็น 
NADPH ท่ีอยู่ในสภาพท่ีถูกรีดิวซ์ (reduced form) แลว้น าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สาร     
ชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น การสังเคราะห์กรดไขมนั, คอเลสเตอรอล, ฮอร์โมนหลายชนิด และกรด      
อะมิโนต่างๆ ไนอะซินมีส่วนส าคญัในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศเอสโทรเจน, โพรเจสเทอโรน, 
เทสโทสเทอโรน และฮอร์โมนอ่ืนๆ เช่น คอร์ติโซน, ไทรอกซิน และอินซูลิน นอกจากน้ี ไนอะซิน
ยงัช่วยใหผ้วิหนงัเจริญตามปกติ และมีความจ าเป็นต่อระบบประสาทและการท างานของสมอง 
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 รูปที ่7.6  โครงสร้างทางเคมีของกรดนิโคทินิกหรือไนอะซิน และนิโคทนิาไมด์ 

 

 
 

รูปที ่7.7  โครงสร้างทางเคมีของโคเอนไซม์ NAD
+ และ NADP

+
 

 

 7.3.3.2 ผลการขาดไนอะซิน 

  ไนอะซินหรือวิตามินบีสามมีค่าอาร์ดีเอซ่ึงเป็นปริมาณของวิตามินท่ี
ผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งใชต่้อวนั เท่ากบั 18 มิลลิกรัม ความตอ้งการของไนอะซินจะเพิ่มข้ึนหากมีการออก
ก าลงักายหรือท ากิจกรรมมากข้ึน ยาและอาหารบางชนิดอาจลดระดบัไนอะซิน ไดแ้ก่ ยาปฏิชีวนะ, 
ยาแอลโดพามีน, สุรา, ยาเม็ดคุมก าเนิด, ชา และกาแฟ ส าหรับโรคจากการขาดวิตามินไนอะซิน 
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ไดแ้ก่ โรคเพลลากร้า (pellagra) ซ่ึงมีลกัษณะอาการเป็นผื่นท่ีผิวหนงั, ผิวหนงัอกัเสบรุนแรงและ
แตก, มีแผลเร้ือรังในปาก, ล้ินแดง และเหงือกอกัเสบ 

 

 7.3.3.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของไนอะซิน 

  ไนอะซินเป็นวิตามินท่ีมีความเสถียรมาก ทนต่อความร้อน, กรด, ด่าง, 
และแสงไดดี้ ดงันั้น จึงทนความร้อนจากการปรุงอาหาร แหล่งท่ีพบวติามินบีสามหรือไนอะซินตาม
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ เน้ือไก่, เน้ือหมู, เน้ือววั, เน้ือขาวจากพวกสัตวปี์กอ่ืนๆ, ตบั, ขนมปังโฮลวีต, ไข่, 
จมูกขา้วสาลี, ถัว่ลิสง, อะโวคาโด, อินทผลมั และลูกพรุน เป็นตน้  

 

 7.3.3.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมไนอะซิน 

  นกัโภชนาการสายกลางแนะน าขนาดท่ีเหมาะสมของปริมาณไนอะซิน
ส าหรับคนปกติควรอยู่ท่ี 25-30 มิลลิกรัมต่อวนั และขนาดท่ีใช้เพื่อการรักษาโรคอยู่ท่ี 50-150 
มิลลิกรัมต่อวนั แต่การรับประทานไนอะซินเกินขนาด อาจมีแนวโน้มเป็นโรคเกาต์ หรือมีอาการ
ปวดตามข้อได้ หรือหากรับประทานในขนาดสูงมากถึง 3-6 กรัม อาจท าลายตับ และหาก
รับประทานไนอะซินมากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อวนั อาจมีอาการร้อนวูบวาบ หน้าแดง คนัตามตวั 
และอาจท าให้ผูท่ี้มีแนวโนม้เป็นโรคเบาหวานมีปัญหาต่อการควบคุมน ้ าตาลในเลือด หรือส่งผลให้
อาการของโรคเบาหวานรุนแรงข้ึนได้ เพราะไนอะซินในร่างกายท่ีมีสูงมากเกินไปจะส่งผลต่อ    
การควบคุมน ้าตาลในร่างกายได ้
 

 7.3.3.5 ประโยชน์ของไนอะซินในการรักษาโรค 

  การรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมไนอะซินช่วยใหอ้าการเป็นสิวอกัเสบท่ี
เป็นผื่นแดงดีข้ึนได ้ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพข้องไขล้ะอองฟางได ้เน่ืองจากไนอะซินสามารถช่วย
ยบัย ั้งการหลัง่สารฮีสตามีน และเม่ือทานผลิตภณัฑ์เสริมไนอะซิน 100-200 มิลลิกรัมทุกวนัจะช่วย
ท าให้อาการของโรคหืดดีข้ึนได ้นอกจากน้ี การรับประทานไนอะซินปริมาณต ่าสามารถช่วยเพิ่ม
ระดบัคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) และลดการสร้างสารเหนียวท่ีขวางทางเดินกระแสเลือดบน  
ผนงัหลอดเลือดแดง แต่ทั้งน้ีตอ้งอยู่ภายใตค้  าแนะน าของแพทยเ์ท่านั้น เน่ืองจากอาจมีผลขา้งเคียง  
ท่ีรุนแรงและไม่ควรใชก้บัผูป่้วยเบาหวานท่ีมีอาการของโรคหวัใจร่วมดว้ย 

 

 

 

 

http://frynn.com/ถั่วลิสง/
http://frynn.com/อะโวคาโด/
http://frynn.com/อินทผลัม/
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7.3.4 กรดแพนโทเทนิก หรือวติามนิบีห้า 

 7.3.4.1 โครงสร้างและหน้าที่ของกรดแพนโทเทนิก 

 กรดแพนโทเทนิก (pantothenic acid) หรือ วติามินบีหา้ (vitamin B5)  
เป็นวติามินท่ีละลายในน ้า จดัอยูใ่นกลุ่มของ วติามินบีรวม โครงสร้างทางเคมีประกอบดว้ยส่วนของ
กรดแพนโทอิก (pantoic acid) และส่วนของเบตา้อะลานีน (ß-alanine) (รูปท่ี 7.8) มีคุณสมบติัใน
การละลายน ้าไดดี้  
 

           
 

รูปที ่7.8  โครงสร้างทางเคมีของกรดแพนโทเทนิกหรือวิตามินบีห้า 

 

 กรดแพนโทเทนิกเป็นสารตั้ งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์เอ 
(coenzyme A) (รูปท่ี 7.9) ซ่ึงเก่ียวข้องในกระบวนการเมทาบอลิซึมของกรดไขมนัและ
คอเลสเตอรอล โดยเป็นองค์ประกอบของอะซิทิลโคเอ (acetyl Co A) (รูปท่ี 7.10) ท่ีเป็นสาร
ตวักลาง (intermediate) ท่ีส าคญัในกระบวนการเมทาบอลิซึมน้ี กรดแพนโทเทนิกท าหนา้ท่ีช่วยใน
กระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนจ าพวกสเตอรอยด์ (steroid hormones), อะซิทิลโคลีน 
(acetylcholine) และวงแหวนพอร์ไฟรินของฮีโมโกลบิน (porphylin of hemoglobin) นอกจาก    
การท าหน้าท่ีเป็นโคเอนไซม์แล้ว กรดแพนโทเทนิกยงัท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้างของโปรตีน ACP 

(acylcarrier protein) ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นตวัส่งสารตวักลางอะซิทิลโคเอจากไมโตคอนเดรียไปยงั                 
ไซโตพลาสซึม เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ไขมนั โดยทัว่ไปแลว้กรดแพนโทเทนิกช่วยให้ร่างกายมี
พลงังานสม ่าเสมอพอเพียงส่งผา่นถึงทุกเซลล์ เน่ืองจากช่วยผลิตโมเลกุลท่ีเปล่ียนไขมนัและน ้ าตาล
ในอาหารให้อยู่ในรูปท่ีเซลล์น าไปใช้เป็นพลงังานได ้เป็นการช่วยการเจริญเติบโตของร่างกายให้
เป็นปกติ กรดแพนโทเทนิกช่วยเสริมการพฒันาของระบบประสาทส่วนกลาง และเก่ียวขอ้งกบัการ
สังเคราะห์ฮอร์โมนท่ีตา้นความเครียดในต่อมหมวกไต รวมไปถึงการช่วยสร้างเสริมภูมิตา้นทาน
ให้แก่ร่างกาย โดยมีส่วนในการผลิตสารภูมิตา้นทาน (antibodies) เพื่อช่วยให้ร่างกายต่อสู้กบัการ  
ติดเช้ือได ้(Konings, 2006) 

http://frynn.com/น้ำ/
http://frynn.com/วิตามินบีรวม/
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รูปที ่7.9  โครงสร้างทางเคมีของโคเอนไซม์เอ 

 

 

 
 

 

 

รูปที ่7.10  โครงสร้างทางเคมีของอะซิทลิโคเอ หรืออะซิทิลโคเอนไซม์เอ 

 

 7.3.4.2 ผลการขาดกรดแพนโทเทนิก 

 วิตามินชนิดน้ีในอาหารเกือบทุกชนิดจึงพบการขาดแพนโทเทนิกใน
คนน้อยมาก และไม่พบว่าการรับประทานเกินขนาดก่อให้เกิดมีอาการเป็นพิษต่อร่างกาย แต่ยงัมี
โรคหรืออาการจากการขาดวิตามินบีห้า ได้แก่ โรคไฮโปไกลซีเมีย (hypoglycemia) หรือภาวะ
น ้ าตาลในเลือดต ่า, อ่อนเพลีย, ภาวะเครียด, อาเจียน, ปวดทอ้ง, แผลในล าไส้เล็ก, โรคเลือด และ 
โรคผวิหนงับางชนิด 

Acetyl-CoA หรือ Acetyl-Coenzyme A 

Coenzyme A 
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 7.3.4.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของกรดแพนโทเทนิก 

 แหล่งท่ีพบวิตามินบีห้าตามธรรมชาติ ได้แก่ ตบัลูกววั, ไต, ถัว่ลิสง, 
เมล็ดงา, พีแคนนัท, วอลนัท, อะโวคาโด, แอพริคอตแห้ง , ข้าวโพด, ธัญพืชไม่ขัดสี, ร าข้าว,          
จมูกขา้วสาลี, ถัว่เหลือง และผกัสีเขียว เป็นตน้ การประกอบอาหารดว้ยความร้อนหรือการแปรรูป
อาหารท าใหก้รดแพนโทเทนิกสูญเสียไปได ้
 

7.3.4.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมกรดแพนโทเทนิก 

  กรดแพนโทเทนิกหรือวิตามินบีห้ามีค่าอาร์ดีเอซ่ึงเป็นปริมาณของ
วิตามินท่ีผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งใช้ต่อวนั เท่ากบั 6 มิลลิกรัม ขนาดปลอดภยัสูงสุดท่ีบริโภคทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวไม่ควรเกิน 1,000 มิลลิกรัม นกัโภชนาการสายกลางแนะน าขนาดท่ีเหมาะสมของ
ปริมาณวิตามินบีห้าส าหรับคนปกติควรอยู่ท่ี 25 มิลลิกรัมต่อวนั และขนาดเพื่อการรักษาโรคอยู่ท่ี 
50-300 มิลลิกรัมต่อวนั วิตามินบีห้าในรูปแบบของอาหารเสริม จะมีขนาดตั้งแต่ 10–100 มิลลิกรัม 
โดยมกัผสมอยู่ในรูปของวิตามินบีรวม โดยขนาดวิตามินบีรวมท่ีแนะน าให้รับประทานต่อวนั คือ
ประมาณ 10–300 มิลลิกรัม  
 

7.3.4.5 ประโยชน์ของกรดแพนโทเทนิกในการรักษาโรค 

  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมกรดแพนโทเทนิกช่วยให้แผลหายเร็ว 

การรับประทานกรดแพนโทเทนิกร่วมกบัวิตามินซีจะช่วยท าให้ผิวหนงัแข็งแรงข้ึน ช่วยกระตุน้ให้
แผลใหม่หายเร็วข้ึน และท าให้แผลเก่าหรือแผลเป็นทุเลา และยงัช่วยให้แผลผ่าตดัหายเร็วข้ึน 
(Ellinger and Stehle, 2009) กรดแพนโทเทนิกลดอาการทอ้งผกูได ้เน่ืองจากจะช่วยกระตุน้การ    
บีบตวัของล าไส้ กรดแพนโทเทนิกช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานให้แก่ร่างกาย หากเป็นโรคภูมิแพ ้
อาจบรรเทาอาการได้ดว้ยการรับประทานวิตามินบีห้าร่วมกบัวิตามินซี อย่างละ 1,000 มิลลิกรัม 
พร้อมอาหารทั้งม้ือเชา้และม้ือเยน็ ผูป่้วยท่ีมีอาการอกัเสบในช่องจมูก มีน ้ ามูกไหล อนัเน่ืองมาจาก
การแพ ้อาจมีอาการดีข้ึนหลงัจากท่ีรับประทานกรดแพนโทเทนิกขนาด 250 มิลลิกรัม การเสริมดว้ย
กรดแพนโทเทนิก 10 มิลลิกรัมต่อวนั ช่วยลดอาการอ่อนเพลียของร่างกาย และบรรเทาอาการ
เหน่ือยอ่อนหลังการผ่าตัดได้ การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมกรดแพนโทเทนิกช่วยลดความ
เจ็บปวดจากโรคขอ้อกัเสบในผูป่้วยบางราย ผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด์มีกรดแพนโทเทนิกค่อย
ขา้งต ่า จากงานวิจยัพบว่าผูป่้วยจะมีอาการดีข้ึนเม่ือไดรั้บประทานแคลเซียมแพนโททีเนต 2 กรัม 
ทุกวนั โดยเพิ่มขนาดชา้ๆ จาก 0.5 กรัมข้ึนไป ภายใตค้  าแนะน าของแพทย ์หากมีอาการเหน็บชาท่ี
มือและเทา้บ่อยๆ ควรรับประทานกรดแพนโทเทนิกร่วมกบัวติามิบีอ่ืนๆ ใหม้ากข้ึน การรับประทาน
กรดแพนโทเทนิก 1,000 มิลลิกรัมต่อวนั สามารถลดระดบัคอเลสเตอรอลได ้

http://frynn.com/ข้าว/
http://frynn.com/วิตามินซี/
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7.3.5 วติามนิบีหก หรือไพริดอกซีน 

 7.3.5.1 โครงสร้างและหน้าที่ของวติามนิบีหก 

  วติามินบีหก (vitamin B6) หรือไพริดอกซีน (pyridoxine) เป็นวติามินท่ี
ละลายน ้าได ้ และเป็นหน่ึงในวติามินบีคอมเพลกซ์ ไพริดอกซีนเป็นช่ือโดยรวมของสารประกอบ    
ไพริดีนท่ีพบในธรรมชาติมี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ไพริดอกซีน (pyridoxine) ซ่ึงอยูใ่นรูปอลักอฮอล,์        

ไพริดอกซลั (pyridoxal) ซ่ึงอยูใ่นรูปอลัดีไฮด์ และไพริดอกซามีน (pyridoxamine) ซ่ึงอยูใ่นรูป      
เอมีน (รูปท่ี 7.11) (Lehninger, 1981)  
 

  
 

รูปที ่7.11  โครงสร้างของวติามินในกลุ่มบีหก: ไพริดอกซีน, ไพริดอกซลั และไพริดอกซามีน 

 

  ไพริดอกซีนทั้ง 3 รูปแบบเป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์โคเอนไซม ์ 
ไพริดอกซลัฟอสเฟต (pyridoxal phosphate; PLP) (รูปท่ี 7.12) ซ่ึงช่วยการท างานของเอนไซมต่์างๆ
ในกระบวนการเมทาบอลิซึมของสารอาหารหลกั เช่น เมทาบอลิซึมของกลูโคส, กรดอะมิโน และ
ลิพิด (glucose, amino acid and lipid metabolism) (พจน์ ศรีบุญลือ และคณะ, 2540) และยงั
เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์สารส่ือประสาท (neurotransmitter synthesis), การสังเคราะห์ฮีสทามีน 
(histamine synthesis), การสังเคราะห์และการควบคุมการท างานของฮีโมโกลบิน (hemoglobin 

synthesis and function) และเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกของยีน (gene expression) นอกจากน้ี 
วิตามินบีหกยงัมีบทบาทในการสร้างความสมดุลของฮอร์โมนเพศ และมีความส าคญัต่อการสร้าง
สุขภาพผวิ และการรักษาระบบการท างานของประสาท 

 

            
 

รูปที ่7.12  โครงสร้างทางเคมีของโคเอนไซม์ไพริดอกซัลฟอสเฟต 
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 7.3.5.2 ผลการขาดวติามนิบีหก 

  โดยทัว่ไปจะไม่พบการขาดวิตามินบีหกในผูใ้หญ่ แต่พบบา้งในผูท่ี้
ขาดสารอาหาร เช่น ผูป่้วยโรคพิษสุราเร้ือรัง ผูท่ี้ขาดวิตามินบีหกอาจมีอาการ หงุดหงิด, ประหม่า, 

ต่ืนกลวั, นอนไม่หลบั, อ่อนเพลีย และมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงสภาพผิว เช่น อาจมีผิวอกัเสบ, 
เป็นสิว, เป็นหืด หรือภูมิแพ,้ อาจมีอาการเล็บเป็นคล่ืนไม่เรียบ, ล้ินอกัเสบ และมีการเส่ือมของปลาย
ประสาท เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การขาดวิตามินบีหกน้ี พบไดบ้่อยในทารกท่ีกินนมผสมท่ีไม่มีการ
เสริมวติามินน้ี ซ่ึงท าใหท้ารกมีอาการอาเจียน, น ้าหนกัลด และชกัได ้

 

 7.3.5.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของวติมนิบีหก 

  อาหารท่ีพบวิตามินน้ี ได้แก่ จมูกข้าวสาลี, ร าข้าวสาลี, ตบัววั, ปลา, 
เน้ือไก่, เน้ือหมู, เน้ือววั, ผกั และผลไม ้เป็นตน้ 

 

7.3.5.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมวติามนิบีหก 

  วติามินบีหกมีค่าอาร์ดีเอซ่ึงเป็นปริมาณของวิตามินท่ีผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้ง
ใช้ต่อวนั เท่ากับ 2 มิลลิกรัม วิตามินบีหกมีความปลอดภัย แม้จะบริโภคในขนาดสูงถึง 100 
มิลลิกรัมต่อวนัเป็นระยะเวลานาน นกัโภชนาการสายกลางแนะน าขนาดท่ีเหมาะสมของปริมาณ
วิตามินบีหกส าหรับเด็กปกติควรอยู่ท่ี 2-5 มิลลิกรัมต่อวนั และส าหรับผูใ้หญ่ควรอยู่ท่ี 50-250 
มิลลิกรัมต่อวนั  
 

7.3.5.5 ประโยชน์ของวติามนิบีหกในการรักษาโรค 

  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมวิตามินบีหกช่วยลดอาการไม่สบาย
ก่อนมีประจ าเดือน เช่น อารมณ์แปรปรวน และซึมเศร้า ขนาดท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ 50-250 มิลลิกรัมต่อ
วนั, ช่วยบรรเทากลุ่มผูมี้อาการคาร์พาลทนัเนล (carpal tunnel syndrome; CPS) ซ่ึงมีอาการผิดปกติ
ในระบบประสาท เช่น รู้สึกชา, เจ็บแปลบ หรือปวดท่ีฝ่ามือ วิตามินบีหกอาจเป็นประโยชน์ต่อผูมี้
อาการซึมเศร้าโดยท าให้มีอาการดี ข้ึนได้ เน่ืองจากวิตามินบีหกมีความจ าเป็นในการผลิตสาร          
ซีโรโทนิน (serotonin) ซ่ึงเป็นสารส่ือประสาทในสมอง ถา้มีซีโรโทนินอยา่งเพียงพอจะท าให้เกิด
อารมณ์ดี รู้สึกผอ่นคลาย และสงบ ผูป่้วยท่ีมีภาวะเครียด มีอาการซึมเศร้า จะมีสารซีโรโทนินลดลง 
ท าให้นอนไม่หลบั, หงุดหงิด และขาดสมาธิ พบวา่ผูป่้วยท่ีมีอาการดงักล่าวมีระดบัวิตามินบีหกต ่า 
นอกจากน้ี การกินวิตามินบีรวมซ่ึงมีวิตามินบีหกผสมอยู่ด้วย อาจจะช่วยรักษาอาการอ่อนเพลีย      
ไม่มีแรงได ้
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7.3.6 ไบโอทนิ หรือวติามนิบีเจ็ด หรือวติามนิเอช 

 7.3.6.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องไบโอทนิ 

ไบโอทิน (biotin) หรือวติามินบีเจด็ (vitamin B7) หรือวติามินเอช 

(vitamin H) เป็นวิตามินท่ีมีธาตุก ามะถนัในโมเลกุล (รูปท่ี 7.13 ก) ละลายน ้ าไดดี้ และทนต่อความ
ร้อน ไบโอทินเป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์โคเอนไซมไ์บโอไซทิน (biocytin) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น
หมู่พรอสเทติกของเอนไซม์ในกระบวนการขจดัหมู่คาร์บอกซิล (decarboxylation) ซ่ึงเอนไซม ์ 
กลุ่มน้ีจะมีโมเลกุลของไบโอทินจบักับหมู่อะมิโน (–NH2) ของกรดอะมิโนไลซีน (lysine) ท่ี  
บริเวณเร่ง (active site) ของเอนไซม ์ไดเ้ป็นไบโอทินิลไลซีน (biotinyllysine) หรือ ไบโอไซทิน 
(biocytin) ซ่ึงโครงสร้างทางเคมีของไบโอไซทินต่างจากไบโอทินตรงท่ีมีกรดอะมิโนไลซีนต่ออยู่
กบัส่วนท่ีเป็นกรดวาเลริก (valeric acid) ของไบโอทิน (รูปท่ี 7.13 ข) 

  
 

รูปที ่7.13  โครงสร้างทางเคมีของ (ก) ไบโอทิน และ (ข) โคเอนไซม์ไบโอไซทนิ 

 

 7.3.6.2 ผลการขาดไบโอทนิ 

  ร่างกายมีความตอ้งการไบโอทินน้อยมาก ค่าอาร์ดีเอของไบโอทินท่ี
ผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งใชต่้อวนั เท่ากบั 150 ไมโครกรัมเท่านั้น โดยปกติจะไม่พบการขาดไบโอทินในคน 
ยกเวน้ท่ีมีการบริโภคไข่ขาวดิบจ านวนมาก (ประมาณ 20 ฟองต่อวนั) เน่ืองจากในไข่ขาวดิบมี    
สารอะวิดิน (avidin) ซ่ึงสามารถจบัตวักบัไบโอทินแลว้ท าให้ไบโอทินไม่ถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย 
นอกจากน้ีการด่ืมสุราก็มีผลต่อการดูดซึมไบโอทินเช่นกนั การขาดไบโอทินมีผลท าให้มีอาการ
ผวิหนงัอกัเสบ (dermatitis) 

(ก) 

 

 

 

(ข) 
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 7.3.6.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของไบโอทนิ 

  อาหารท่ีพบวิตามินน้ี ได้แก่ ถั่วลิสงอบแห้ง, เนยถัว่บด, เฮเซลนัท,       
อลัมอนด,์ ไตหมู, ไข่แดง, ตบัววั, วอลนทั และเมล็ดงา เป็นตน้ 

 

7.3.6.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมไบโอทนิ 

  ร่างกายต้องการไบโอทินปริมาณน้อยมาก และสามารถได้รับจาก
อาหารหลากชนิด ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้ผลิตภณัฑ์เสริมไบโอทิน ยกเวน้ในบางกรณี 
ขนาดปลอดภยัสูงสุดท่ีบริโภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่ควรเกิน 2,500 ไมโครกรัม หรือ 2.5 
มิลลิกรัม นกัโภชนาการสายกลางแนะน าขนาดท่ีเหมาะสมของปริมาณไบโอทินควรอยู่ท่ี 50-200 
ไมโครกรัมต่อวนั ซ่ึงเป็นขนาดท่ีเหมาะสมทั้งเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อการรักษาโรค  
 

7.3.6.5 ประโยชน์ของไบโอทนิในการรักษาโรค 

  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมไบโอทินช่วยลดอาการผิวหนงัอกัเสบ 
และการเป็นผื่นได้ ไบโอทินอาจช่วยลดการผิวหนังอกัเสบในทารกได้ นอกจากน้ี ผูป่้วยท่ีได ้       
รับอาหารทางหลอดเลือดด าติดต่อกนัเป็นเวลานาน อาจเส่ียงต่อการขาดไบโอทิน จ าเป็นตอ้งเติม 
ไบโอทินเสริมในสูตรอาหารทางหลอดเลือดด า 

 

7.3.7 โฟเลต หรือกรดโฟลกิ หรือวติามนิบีเก้า  

 7.3.7.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องโฟเลต 

   โฟเลต (folate) หรือกรดโฟลิก (folic acid) หรือ วิตามินบีเกา้ (vitamin 

B9) หรือโฟลาซิน (folacin) ซ่ึงมีช่ือทางเคมีวา่ กรดเทอโรอิลกลูทามิก (pteroylglutamic acid; PGA)       

โครงสร้างของกรดโฟลิก ประกอบดว้ยเทอริดีน (pteridine), กรดพาราอะมิโนเบนโซอิก (para-

aminobenzoic acid) และกรดกลูทามิก (glutamic acid) ซ่ึงมีได ้1-7 ตวั เรียกวา่วิตามินกลุ่มโฟลาซิน 
ซ่ึงวิตามินกลุ่มโฟลาซินน้ีพบได้หลายรูปแบบทั้งในรูปแบบโมโนกลูทาเมต (glutamate) ท่ีมี         
กรดกลูทามิกเพียง 1 ตวัในโมเลกุลของวิตามิน หรือโพลีกลูทาเมต (polyglutamate) ซ่ึงมีกรดกลู
ทามิกในโมเลกุลของวิตามินอยู่ตั้ งแต่ 2-7 ตัว ในรูปท่ี 7.14 แสดงโมโนเทอโรอิลกลูทาเมต 
(monopteroylglutamate) เอนไซม์ในผนงั ล าไส้เล็กจะตดัโมเลกุลกรดกลูทามิกในโพลีกลูทาเมต 
ตั้งแต่โมเลกุลท่ี 2-7 ออกไป เหลือเป็นกรดโฟลิกหรือโมโนเทอโรอิลกลูทาเมต แลว้จึงจะถูกดูดซึม
เขา้ผนงัล าไส้เล็กตอนตน้ จากนั้นจึงถูกสะสมไวท่ี้ตบั 
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รูปที ่7.14  โครงสร้างทางเคมีของกรดโฟลกิ หรือกรดโมโนเทอโรอลิกลูทาเมต 

(ท่ีมา:  Lehninger, 1981: 346) 

 

   โฟเลตแตกต่างจากกรดโฟลิกตรงท่ีโฟเลตคือรูปแบบของวิตามินท่ีมี
ในธรรมชาติท่ีพบในอาหาร แต่กรดโฟลิกเป็นวิตามินจากการสังเคราะห์เพื่อใส่ในอาหารหรือใช้
เป็นผลิตภณัฑ์เสริม เม่ือกรดโฟลิกถูกเปล่ียนรูปเป็นโฟเลตจะมีความส าคญัต่อการท างานของ
ร่างกายอย่างยิ่ง มนุษยไ์ม่สามารถสังเคราะห์โฟเลตข้ึนมาใหม่ไดเ้อง ดงันั้น จึงตอ้งไดรั้บจากการ
รับประทานอาหารเพื่อให้ไดป้ริมาณโฟเลตท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ อยา่งไรก็ตาม แบคทีเรียใน
ล าไส้ของมนุษยส์ามารถสังเคราะห์กรดโฟลิกไดอ้ยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย หนา้ท่ี 
ท่ีส าคัญของกรดโฟลิก คือ เป็นสารตั้ งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์เททระไฮโดรโฟเลต 
(tetrahydrofolate; FH4)  (รูปท่ี 7.15) ซ่ึงเป็นโคเอนไซมท่ี์ส าคญัในการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุล
ต่างๆ เช่น พิวรีน และไพริมิดีน ซ่ึงเป็นไนโตรจีนสัเบส (nitrogenous bases) ของโมเลกุลของ DNA 

และ RNA เป็นต้น ร่างกายมนุษย์ต้องการโฟเลตเพื่อการสังเคราะห์ DNA, ซ่อมแซม DNA,       
เมทิลเลต DNA, และท าหน้าท่ีเป็นโคแฟกเตอร์ในกระบวนการทางชีววิทยาบางอย่าง เช่น การ   
แบ่งเซลล์ และการเจริญเติบโตและพฒันาไขสันหลงัท่ีสมบูรณ์ของตวัอ่อนในช่วง 2-3 เดือนแรก
ของการตั้งครรภ ์ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ตอ้งการโฟเลตเพื่อสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงท่ีสมบูรณ์ และ
ป้องกนัภาวะโลหิตจาง (anemia) 
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รูปที ่7.15  โครงสร้างทางเคมีของกรดโฟลกิ และโคเอนไซม์เททระไฮโดรโฟเลต 

 

 7.3.7.2 ผลการขาดโฟเลต 

  การเจริญของตวัอ่อนและมารดาในระหวา่งตั้งครรภต์อ้งการโฟเลตใน
ปริมาณสูงข้ึน การสร้างเม็ดเลือดแดงท่ีเพิ่มข้ึนในระหว่างตั้ งครรภ์ก็ต้องการโฟเลตสูง ดังนั้ น        
ในระหว่างตั้ งครรภ์อาจเกิดภาวะโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงใหญ่ได้ ส าหรับหญิงมีครรภ ์
ปริมาณโฟเลตท่ีร่างกายควรไดรั้บในแต่ละวนัจึงเพิ่มข้ึนเป็น 400 ไมโครกรัม นอกจากน้ี ยงัพบว่า
การขาดโฟเลตในช่วงก่อนและหลงัการตั้งครรภ์มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความผิดปกติในทารกท่ีคลอด
ออกมา ภาวะน้ี คือ neural tube defect (NTD) ซ่ึงเป็นภาวะผิดปกติในการสร้างหลอดประสาทท่ีมี
ผลต่อไขสันหลงั และสมอง ซ่ึงเกิดข้ึนในระยะแรกของการพฒันาของตวัอ่อนเป็นฟีทสั (fetus) 

ในช่วงน้ีมีการเปล่ียนแปลงในตวัอ่อนเพื่อพฒันาเป็นไขสันหลงั, ประสาท และสมอง ขณะเดียวกนั
กระดูกส่วนสันหลังจะค่อยๆ เจริญออกมาล้อมรอบไขสันหลัง ภาวะผิกปกติท่ีพบบ่อย คือ        
spina bifida ซ่ึงเป็นภาวะท่ีกระดูกสันหลงัจะไม่ยืน่มาเช่ือมเป็นวงแหวน เพื่อจะโอบลอ้มไขสันหลงั 
ท าใหข้องเหลวในไขสันหลงัดนัช่องกระดูกสันหลงัท่ีปิดไม่สนิทน้ีโป่งออกมา ภาวะการขาดโฟเลต
ในมารดาในช่วงแรกของการตั้งครรภจ์ะเพิ่มโอกาสเส่ียงต่อภาวะ NTD น้ี 

 

 7.3.7.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของโฟเลต 

  อาหารท่ีพบโฟเลตสูง ไดแ้ก่ ตบัววั, ธญัพืชเสริมวิตามิน, กะหล ่าดาว, 

ถัว่ลิสง, ผกัปวยเลง้, ผกับรอกโคลี และผกักาดหอม เป็นตน้ 

 

Tetrahydrofolate 
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 7.3.7.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมโฟเลต 

  โฟเลตมีค่าอาร์ดีเอซ่ึงเป็นปริมาณของวิตามินท่ีผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งใชต่้อ
วนั เท่ากบั 200ไมโครกรัม ส าหรับสตรีท่ีวางแผนจะมีบุตรหรือสตรีมีครรภค์วรกินผลิตภณัฑ์เสริม
กรดโฟลิกขนาด 400 ไมโครกรัมทุกวนัพร้อมอาหาร ขนาดปลอดภยัสูงสุดส าหรับการกินระยะยาว
คือ 400 ไมโครกรัมต่อวนั และส าหรับการกินระยะยาว คือ 700 ไมโครกรัมต่อวนั อยา่งไรก็ตาม   
นกัโภชนาการสายกลางแนะน าสตรีมีครรภ์ให้กินกรดโฟลิกขนาด 400-1,000ไมโครกรัมต่อวนั 

ส าหรับขอ้ควรระวงัคือ การได้รับกรดโฟลิกติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานอาจรบกวนการดูดซึม
สังกะสีในร่างกาย และผูป่้วยโรคลมชักควรได้รับค าแนะน าจากแพทย์ก่อนใช้ผลิตภณัฑ์เสริม
กรดโฟลิก เน่ืองจากกรดโฟลิกสามารถลดฤทธ์ิยาตา้นการชกัได ้

 

 7.3.7.5 ประโยชน์ของผลติภัณฑ์เสริมกรดโฟลกิในการรักษาโรค 

  การรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมกรดโฟลิกช่วยรักษาอาการอ่อนเพลีย 

เหน่ือยง่ายท่ีเกิดจากโรคโลหิตจางได ้และภาวะโลหิตจางระหวา่งตั้งครรภก์็สามารถรักษาไดโ้ดยใช้
ผลิตภณัฑเ์สริมท่ีมีส่วนผสมของกรดโฟลิก วติามินบีสิบสอง และเหล็กร่วมกนั 

 

7.3.8 วติามนิบีสิบสอง หรือโคบาลามนิ 

 7.3.8.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องวติามนิบีสิบอง 

  วติามินบีสิบสอง (vitamin B12) หมายถึง กลุ่มของสารพวกโคบาลามิน 
(cobalamins) มีโครงสร้างทางเคมีท่ีใหญ่ท่ีสุดและซับซ้อนมากท่ีสุดในบรรดาวิตามินทั้งหมด ซ่ึง
โครงสร้างประกอบดว้ยวงแหวนคอร์ริน (corrin ring) ลอ้มรอบโลหะโคบอลต์ (cobalt; Co)        

(รูปท่ี 7.16 ก) วิตามินบีสิบสองเป็นวิตามินท่ีละลายน ้ าไดดี้ มีหน้าท่ีส าคญัในการท างานอยา่งเป็น
ปกติของสมอง, ระบบประสาท และการผลิตเม็ดเลือดแดงท่ีสมบูรณ์ วิตามินบีสิบสองเป็นหน่ึงใน
แปดของวิตามินบีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเมทาบอลิซึมของทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์ DNA และการควบคุมการท างานของ DNA นอกจากน้ี ยงัเก่ียวขอ้งกบั
การสังเคราะห์กรดไขมนั (fatty acid) ท่ีมีจ  านวนคาร์บอนเป็นเลขค่ี และเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
พลงังาน ส าหรับพืช, สัตว ์หรือเช้ือราไม่สามารถวิตามินบีสิบสองได้ มีเพียงแบคทีเรีย (bacteria) 

และอาร์เคีย (archaea) เท่านั้นท่ีมีเอนไซม์ท่ีสามารถสร้างวิตามินชนิดน้ีได ้ดงันั้น การผลิตวิตามิน   
บีสิบสองในทางอุตสาหกรรมจึงผลิตไดจ้ากการหมกัแบคทีเรียแลว้แยกเอาวิตามินบีสิบสองออกมา 
วติามินบีสิบสองเป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์โคเอนไซมท่ี์มีช่ือวา่ 5´-deoxyadenosylcobalamin 
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หรือโคเอนไซมว์ติามินบีสิบสอง (coenzyme B12) (รูปท่ี 7.16 ข) ซ่ึงเป็นโคเอนไซม์มีความส าคญัใน
กระบวนการการสังเคราะห์ DNA ในเซลลท่ี์มีการแบ่งโครโมโซมหรือเซลลท่ี์มีการแบ่งตวั 

 

 

รูปที ่7.16  โครงสร้างทางเคมีของ (ก) วงแหวนคอร์ริน และ (ข) โคเอนไซม์วติามินบีสิบสอง 

(ท่ีมา:  Stryler, 1988: 507) 

 

 7.3.8.2 ผลการขาดวติามนิบีสิบสอง 

  การขาดวติามินบีสิบสองอาจท าให้เกิดโรคโลหิตจาง และมีการท าลาย
ประสาทไขสันหลงัร่วมดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการขาดวิตามินชนิดน้ีท าให้ไม่มีการสังเคราะห์ DNA 

ในไขกระดูกท่ีมีหนา้ท่ีสร้างเมด็เลือดแดง ท าใหไ้ม่มีการสร้างเมด็เลือดแดงใหม่ เม็ดเลือดแดงท่ีมีอยู่
เดิมจะเพิ่มขนาดของเซลล์ข้ึนโดยไม่มีการแบ่งตวั ท าให้ได้เซลล์เม็ดเลือดแดงท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมี 
ผนังเซลล์บอบบาง จึงสามารถถูกท าลายได้ง่าย ท าให้เกิดภาวะโลหิตจาง ส าหรับภาวะท่ีมีการ
ท าลายประสาทไขสันหลงั เน่ืองจากการขาดวิตามินบีสิบสองท าให้เกิดความพกพร่องในการสร้าง

(ก)    (ข) 
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เส้นใยไมอีลีน (myelin sheet) หรือปลอกประสาท ท าให้การส่งสัญญาณของระบบประสาท
บกพร่องไป (เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ และคณะ, 2548) 
 

7.3.8.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของวติมนิบีสิบสอง 

วิตามินบีสิบสองพบมากในตับและไต รองลงมาได้แก่ เน้ือสัตว์,       
ไข่แดง และอาหารหมกัดอง เช่น กะปิ, น ้ าปลา และเตา้เจ้ียว เป็นตน้ อาหารท่ีมาจากพืชผกัทั้งหมด
ไม่มีวิตามินบีสิบสองเลย ยกเวน้อาหารหมกัดอง ผูบ้ริโภคมงัสวิรัติชนิดเคร่งครัด จึงควรบริโภค
อาหารท่ีไดจ้ากการหมกัดว้ย  
 

7.3.8.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมวติามนิบีสิบสอง 

  ร่างกายมีความต้องการวิตามินบีสิบสองน้อยมาก ค่าอาร์ดีเอของ
วิตามินชนิดน้ีท่ีผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งใช้ต่อวนั เท่ากบั 1 ไมโครกรัมเท่านั้น ซ่ึงมีในเน้ือววัคร่ึงขีดหรือ 
50 กรัม ถึงแม้ว่าร่างกายต้องการใช้วิตามินบีสิบสองเพียง 1 ไมโครกรัมต่อว ันเท่านั้ น แต่              
นกัโภชนาการสายกลางแนะน าขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก 2.5-25 ไมโครกรัมต่อวนั และส าหรับ
ผูใ้หญ่ 5-10 ไมโครกรัมต่อวนั วิตามินบีสิบสองจะท างานได้ดีเม่ือใช้ร่วมกนักบักรดโฟลิก และ      
ดีท่ีสุดเม่ือกินพร้อมอาหารร่วมกบัวติามินบีรวม ส าหรับรูปแบบผลิตภณัฑ์เสริมวิตามินบีสิบสองท่ีดี
ท่ีสุด คือ ไซยาโนโคลบาลามิน (cyanocobalamin) 
 

7.3.8.5 ประโยชน์ของวติามนิบีสิบสองในการรักษาโรค 

  การรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมวติามินบีสิบสองช่วยป้องกนัโรคโลหิต
จาง ช่วยให้ระบบประสาทท างานไดดี้ข้ึน ลดอาการอารมณ์ขุ่นมวั บรรเทาอาการหงุดหงิด เพราะ
วติามินบีสิบสองมีส่วนร่วมในการผลิตสารส่ือประสาทบางตวัท่ีท าใหรู้้สึกดีข้ึน เช่น สารซีโรโทนิน 
(serotonin) และโดพามีน (dopamine) ท่ีมีบทบาทต่ออารมณ์ 

 

7.3.9 วติามนิซี หรือกรดแอสคอร์บิก 

 7.3.9.1 โครงสร้างและหน้าที่ของวติามนิซี 

  วิตามินซี (vitamin C) หรือกรดแอสคอร์บิก (L-ascorbic acid) หรือ
แอสคอร์เบต (ascorbate) ซ่ึงอยู่ในรูปของไอออนลบของกรดแอสคอร์บิก (the anion of ascorbic 

acid) เป็นวิตามินท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย วิตามินซีละลายไดใ้นน ้ าและถูกท าลายได้ง่ายจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชนั ความร้อน และความเป็นด่าง วิตามินซีในธรรมชาติไดแ้ก่ กรดแอสคอร์บิก และกรด    
ดีไฮโดรแอสคอบิก (dehydroascorbic acid) กรดแอสคอร์บิกและแอสคอร์เบตเป็นรูปท่ีมีอยู่ตาม
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ธรรมชาติในร่างกายท่ีสามารถเปล่ียนกนัไปมาไดโ้ดยข้ึนอยู่กบัค่า pH โครงสร้างทางเคมีของ 
วติามินซีแสดงไวใ้นรูปท่ี 7.17 

 

 

รูปที ่7.17  โครงสร้างทางเคมีของกรดแอสคอร์บิก, แอสคอร์เบต และกรดดีไฮโดรแอสคอร์บิก 

 

  วิตามินซีไม่ไดท้  าหน้าท่ีเป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์โคเอนไซม ์
แต่เป็นโคแฟกเตอร์ (cofactor) หรือปัจจยัร่วมของเอนไซม์ในปฏิกิริยาต่างๆในร่างกาย เช่น 
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์โปรตีนคอลลาเจน (collagen) ท่ีพบมากในเน้ือเยื่อเก่ียวพนั คอลลาเจนท า
หนา้ท่ีในการยดึเซลล์ท่ีผิวหนงั, เหงือก และเอ็น นอกจากน้ีวิตามินซีช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวต่อสู้
กบัเช้ือโรคไดดี้ จึงช่วยใหแ้ผลหายเร็ว วติามินซีช่วยการดูดซึมธาตุเหล็ก เน่ืองจากวิตามินซีสามารถ
เปล่ียนสถานะรีดอกซ์ของธาตุเหล็กจาก Fe

3+
 ไปเป็น Fe

2+ ซ่ึงเป็นรูปท่ีร่างกายดูดซึมไปใชไ้ด ้และ
วิตามินซียงัมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) ท่ีช่วยลดอนุมูลอิสระซ่ึงกระตุน้ให้
เกิดภาวะแก่ (aging)  
 

 7.3.9.2 ผลการขาดวติามนิซี 

  การขาดวติามินซีท าใหเ้ป็นโรคลกัปิดลกัเปิด (scurvy) ซ่ึงเกิดจากความ
ผิดปกติของการสังเคราะห์โปรตีนคอลลาเจนในเน้ือเยื่อเก่ียวพนั มักมีอาการเหงือกบวมและ
เลือดออกไดง่้าย โรคลกัปิดลกัเปิดไม่เกิดในสัตวส่์วนใหญ่ เพราะสัตวส์ามารถสังเคราะห์วิตามินซี
ไดเ้อง อย่างไรก็ดี มนุษยข์าดเอนไซม์แอลกูโลโนแลคโทนออกซิเดส (L-gulonolactone oxidase)   
ท่ีจ  าเป็นต่อการสังเคราะห์วิตามินซี ดังนั้ น จึงต้องได้รับวิตามินซีจากอาหาร ถ้าขาดวิตามินซี       
หากผวิหนงัเป็นแผลจะหายชา้ และร่างกายติดเช้ือต่างๆ ไดง่้าย 

 

 

 

 

http://haamor.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
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 7.3.9.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของวติามนิซี 

  วิตามินซีพบมากในผกัและผลไม้ เช่น ฝร่ัง, ส้ม, พริกหวานเขียว, 
บรอกโคลี, สตรอวเ์บอร่ี, มะละกอสุก, กีว,ี ส้ม, กะหล ่าปลี และกะหล ่าดอก เป็นตน้ 
 

 7.3.9.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมวติามนิซี 

  วิตามินซีมีค่าอาร์ดีเอซ่ึงเป็นปริมาณของวิตามินท่ีผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งใช้
ต่อวนั เท่ากบั 60 มิลลิกรัม ซ่ึงเท่ากบัน ้ าส้ม 1 แกว้ ขนาดปลอดภยัสูงสุดส าหรับการกินระยะยาวอยู่
ท่ี 2,000 มิลลิกรัมต่อวนั และส าหรับการกินระยะสั้ นคือ 3,000 มิลลิกรัมต่อวนั อย่างไรก็ตาม       
นกัโภชนาการสายกลางแนะน าขนาดของวิตามินซีท่ีควรกินอยูท่ี่ 400-1,000 มิลลิกรัมต่อวนั และ
ขนาด 1,000-10,000 มิลลิกรัมต่อวนั เพื่อการรักษาโรค วิตามินซีจะไหลเวียนไปตามกระแสเลือด 
และส่วนเกินของวติามินซีสามารถถูกขบัออกทางปัสสาวะได ้

 

 7.3.9.5 ประโยชน์ของวติามนิซีในการรักษาโรค 

  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมวิตามินซีอาจช่วยลดความเส่ียงจาก          
การเป็นโรคต้อกระจก โดยการรับประทานวิตามินซีเสริมขนาด 350 มิลลิกรัมทุกวนั การเสริม
วิตามินซี 1,000-1,200 มิลลิกรัมต่อวนัช่วยยืดระยะเวลาการกลบัมาเป็นซ ้ าของโรคแผลพุพองจาก
เช้ือเริม การรับประทานวิตามินซีขนาด 200-250 มิลลิกรัม ช่วยให้ผูป่้วยแผลผา่ตดัหายเร็ว และช่วย
รักษาอาการเลือดออกตามไรฟันได ้นอกจากน้ี การรับประทานวิตามินซีเสริมยงัช่วยเสริมภูมิคุม้กนั
ของร่างกายท าใหห้ายเป็นหวดัไดเ้ร็ว 

 

7.4 วติามนิทีล่ะลายได้ในไขมนั 

 วติามินท่ีละลายไดใ้นไขมนั ไดแ้ก่ วติามินเอ หรือเรทินอล, วติามินดี หรือแคลซิเฟอรอล,

วติามินอี หรือโทโคเฟอรอล และวติามินเค หรือไฟโลควโินน วติามินกลุ่มน้ีสามารถสะสมไวใ้น
ร่างกายในเน้ือเยือ่ไขมนั ดงันั้นหากขาดวติามินในกลุ่มน้ีจะยงัไม่มีอาการในทนัที ตอ้งขาดเป็นระยะ
เวลานานร่างกายจึงจะแสดงอาการผดิปกติ 
 

7.4.1 วติามนิเอ หรือเรทนิอล 

7.4.1.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องวติามนิเอ 

 วิตามินเอ (vitamin A) เป็นวิตามินท่ีละลายไดใ้นไขมนั ซ่ึงถูกจ าแนก
ไดเ้ป็น 2 ชนิดตามแหล่งท่ีพบ วิตามินเอชนิดแรก คือ เรทินอล (retinol) ซ่ึงเป็นวิตามินเอท่ีพบใน
สัตว ์เช่น ตบั และนม เป็นวิตามินท่ีออกฤทธ์ิได้ทนัที เรทินอลซ่ึงมีรูปท่ีเป็นอลักอฮอล์สามารถ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99
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เปล่ียนรูปเป็นอลัดีไฮด์ คือ เรทินลั (retinal) และรูปท่ีเป็นกรด คือ กรดเรทิโนอิก (retinoic acid) ได ้

(รูปท่ี 7.18) และวิตามินเอชนิดท่ีสองคือ โพรวิตามินเอ (provitamin A) พบในผกัสีต่างๆ เช่น       
ผกัโขม แล แครอท เป็นตน้ สารโพรวิตามินเอ ไดแ้ก่ สารแคโรทินอยด์ (carotenoids) ซ่ึงเป็นสารท่ี
ก าลงัจะเป็นวิตามินเอ โพรวิตามินเอเม่ือเขา้สู่ร่างกายแลว้จะไดรั้บการเปล่ียนแปลงเป็นวิตามินเอ 
สารแคโรทินอยดท่ี์เปล่ียนไปเป็นวติามินเอไดมี้หลายชนิด ไดแ้ก่ แอลฟาแคโรทีน (alpha-carotene), 

เบตา้แคโรทีน (beta-carotene), แกมมาแคโรทีน (gamma-carotene), ลูทีน (lutein) และซีอะแซนทิน 
(zeaxanthin) เป็นตน้ เบตา้แคโรทีนจะเปล่ียนเป็นเรทินอลและออกฤทธ์ิไดดี้ท่ีสุด 

 

   
 

รูปที ่7.18  โครงสร้างทางเคมีของวติามินเอ: เรทนิอล, เรทินัล และกรดเรทิโนอกิ 

 

หน้าท่ีของวิตามินเอมีหลายประการคือ วิตามินเอจ าเป็นในการสร้าง
สารโรดอปซิน (rhodopsin) ซ่ึงเป็นสารรงควตัถุของเซลล์รับแสงรูปแท่ง (rod cells) ท่ีอยู่ท่ีจอตา 
ช่วยให้เรามองเห็นในท่ีมืด และยงัมีผลต่อการเจริญเติบโต, การสร้างกระดูก และการรักษาสมดุล
ของระบบสืบพนัธ์ุ นอกจากน้ี ยงัมีบทบาทในระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย โดยกระตุน้ให้เซลล์          
เม็ดเลือดขาวให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ, ช่วยป้องกนัการติดเช้ือระบบทางเดินอาหาร, ระบบ
ทางเดินหายใจ, ระบบขบัปัสสาวะ, ท าให้ผิวพรรณดี และท าให้เส้นผมแข็งแรง เบตา้แคโรทีนซ่ึง
เปล่ียนเป็นวติามินเอในร่างกายเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีสามารถชะลอความแก่ได ้
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 7.4.1.2 ผลการขาดวติามนิเอ 

  การขาดวิตามินเออาจเกิดจากภาวะท่ีโภชนาการไม่ดี หรือ มีความ
ผดิปกติในการดูดซึมสารอาหาร อาการระยะแรกของการขาดวิตามินเอ คือ มีอาการตาบอดกลางคืน 
(night blindness) โดยจะมองเห็นไดไ้ม่ดีในท่ีมีแสงสลวั ต่อมาจะมีอาการเปลือกตาอกัเสบ ต่อม
น ้าตาท างานบกพร่อง ผวิลูกตาและกระจกตาเกิดการอกัเสบ นอกจากน้ี การขาดวิตามินเอยงัมีผลเยื่อ
บุอวยัวะอ่ืนๆ เช่น ท าให้เยื่อบุผิวเปล่ียนจากลกัษณะอ่อนนุ่มและช้ืนกลายเป็นลกัษณะแข็งและแห้ง 
ท าใหติ้ดเช้ือไดง่้าย และท าใหก้ารเจริญเติบโตหยดุชะงกัได ้

 

 7.4.1.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของวติามนิเอ 

  เรทินอลเป็นวิตามินเอท่ีพบในสัตว์ เช่น 
ตบั, เนย, มาการีน, ไข่แดง, ปลา, หอยนางรม และนม เป็นตน้ แต่ใน
นมชนิดพร่องมนัเนยมีวิตามินเอต ่า เพราะวิตามินเอละลายในไขมนั 
ดงันั้น นมพร่องมนัเนยจึงตอ้งเติมวติามินเอ ร่างกายจะดูดซึมวิตามินเอ
ท่ีไดม้าจากสัตวไ์ดดี้ แต่ร่างกายดูดซึมวิตามินเอท่ีมาจากพืชไดไ้ม่ดีเท่า
วติามินท่ีมาจากสัตว ์ส าหรับพืชผกัผลไมท่ี้ให้วิตามินเอ ส่วนใหญ่จะมี
สีเหลือง, ส้ม, แดง และเขียวเขม้ เช่น ฟักขา้ว, แครอท, มะเขือเทศ และ 

ผกัโขม เพราะมีเบตา้แคโรทีนและแคโรนอยดสู์งซ่ึงร่างกายจะเปล่ียนเป็นวิตามินเอต่อไป เน่ืองดว้ย
วิตามินเอในผกัผลไม้มีความไวต่อออกซิเจน ดังนั้น วิธีการต้มท่ีป้องกันการสูญเสียวิตามินเอ      
ควรปิดฝาภาชนะขณะตม้ และใส่น ้าเพียงเล็กนอ้ย 
 

 7.4.1.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมวติามนิเอ 

  วิตามินเอมีค่าอาร์ดีเอซ่ึงเป็นปริมาณของวิตามินท่ีผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งใช้
ต่อวนั เท่ากบั 800 ไมโครกรัม ซ่ึงเท่ากบัตบัลูกววัยา่ง 3 กรัม หรือไข่ 8 ฟอง ร่างกายสามารถสร้าง
วติามินเอจากเบตา้แคโรทีนในผกัและผลไม ้ผลิตภณัฑ์เสริมวิตามินเอมกัจะอยูใ่นรูปของน ้ ามนัปลา 
หรือน ้ ามนัตบัปลา แต่เน่ืองจากวิตามินเอมีการสะสมในร่างกายในเซลล์ไขมนั ดงันั้น หากไดรั้บ
วติามินเอมากเกินไปเป็นระยะเวลานานอาจท าใหเ้กิดเป็นพิษได ้โดยส าหรับเด็กวิตามินเอขนาด 100 
มิลลิกรัม และส าหรับผูใ้หญ่วิตามินเอขนาด 300 มิลลิกรัม ถือว่าเป็นอนัตรายได้ โดยท าให้เกิด
อาการอาเจียน, ผมร่วง, ปวดหวั, กระดูกเส่ือม, มองเห็นภาพซ้อนกนั และตบัถูกท าลาย ส าหรับสตรี
มีครรภค์วรหลีกเล่ียงการเสริมวิตามินเอ เน่ืองจากการไดรั้บวิตามินเอเกินกวา่ 3,300 ไมโครกรัมต่อ
วนั อาจมีผลท าใหท้ารกในครรภพ์ิการตั้งแต่ระยะตวัอ่อนได ้

 

รูปที ่7.19  ผลฟักข้าว 
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 7.4.1.5 ประโยชน์ของวติามนิเอในการรักษาโรค 

  การรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมวติามินเอ อาจช่วยบรรเทาอาการของ 

โรคสะเก็ดเงินและอาการเป็นสิวได ้แต่ควรอยูใ่นค าแนะน าของแพทย ์นอกจากน้ี อาจลดปัญหาใน
ระบบทางเดินหายใจ อาจเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วยโรคตอ้หินไดใ้นกรณีท่ีขาดวิตมินเอในอาหาร และ
ลดความเส่ียงของการเป็นโรคหดัในเด็กท่ีมีระดบัวติามินเอต ่า 

 

7.4.2 วติามนิดี หรือแคลซิเฟอรอล 

 7.4.2.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องวิตามนิดี 
 วิตามินดี (vitamin D) หรือแคลซิเฟอรอล (calciferol) เป็นวิตามินท่ี

ละลายไดใ้นไขมนั ซ่ึงพบได ้2 ชนิดคือ วิตามินดีสอง (vitamin D2) หรือเออโกแคลซิเฟอรอล 
(ergocalciferol) ซ่ึงพบในพืช และวิตามินดีสาม (vitamin D3) หรือคอลีแคลซิเฟอรอล 
(cholecalciferol) ซ่ึงพบในสัตว ์(รูปท่ี 7.20) วิตามินดีทนต่อความร้อนและแสงได้ดี วิตามินดีมี
บทบาทคลา้ยฮอร์โมนในแง่ท่ีว่าวิตามินดีถูกสร้างในท่ีหน่ึงแต่จะถูกล าเลียงไปอีกส่วนหน่ึงของ
ร่างกาย โดยวิตามินส่วนใหญ่ในร่างกายมนุษยจ์ะถูกสร้างข้ึนท่ีใตผ้ิวหนัง เม่ือร่างกายไดรั้บรังสี
อลัตราไวโอเลตในแสงแดด จะเปล่ียนสาร 7-ดีไฮโดรคอเลสเทอรอล (7-dehydrocholesterol) ท่ี    
ใตผ้ิวหนังให้เป็นคอลีแคลซิเฟอรอลซ่ึงเป็นวิตามินดีสามนั่นเอง วิตามินดีมีความส าคญัในการ
กระตุน้การดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสท่ีล าไส้เล็ก นอกจากน้ี ยงัช่วยรักษาระดบัแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสในกระแสเลือดใหอ้ยูใ่นระดบัปกติ  
 

 

 

รูปที ่7.20  โครงสร้างทางเคมีของวติามินดี: เออโกแคลซิเฟอรอล และคอลแีคลซิเฟอรอล  
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 7.4.2.2 ผลการขาดวติามนิดี 
  การขาดวติามินดีในเด็กมกัเกิดจากมารดาท่ีมีภาวะทุพโภชนาการท่ีขาด

วิตามินดี ส่วนผูใ้หญ่มกัพบในสตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร การขาดวิตามินดีท าให้การดูดซึม
แคลเซียมและฟอสฟอรัสบกพร่อง มีผลท าให้ระดบัแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระแสเลือดต ่า   
ท าให้ร่างกายน าธาตุทั้งสองออกมาจากกระดูก ยงัผลท าให้เกิดภาวะกระดูกอ่อนข้ึน ภาวะน้ีในเด็ก
เรียกว่า โรคกระดูกอ่อน (ricket) และหากเกิดในผู ้ใหญ่เรียกว่า ภาวะกระดูกน่ิมและงอโค้ง 
(osteomalacia) นอกจากน้ี การขาดวิตามินดียงัเก่ียวขอ้งกบัการท างานของระบบประสาทและ
กลา้มเน้ือ หากขาดวติามินดีอาจท าใหเ้กิดอาการชกักลา้มเน้ือเกร็งได ้

 

 7.4.2.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของวติามนิดี 
  ร่างกายของเราไม่จ  าเป็นต้องได้รับวิตามินดีจากอาหารหากได้รับ
แสงแดดอยา่งเพียงพอ วติามินดีพบมากในน ้ามนัตบัปลา, เน้ือปลาชนิดต่างๆ และไข่ไก่ 
 

 7.4.2.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมวติามนิดี 
  วิตามินดีมีค่าอาร์ดีเอซ่ึงเป็นปริมาณของวิตามินท่ีผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งใช้
ต่อวนั เท่ากบั 5 ไมโครกรัม ซ่ึงเท่ากบัการรับประทานปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 2 กระป๋อง 
ขนาดปลอดภยัสูงสุดส าหรับการกินวิตามินดีในระยะยาวอยู่ท่ี 10 ไมโครกรัมต่อวนั และส าหรับ
การกินระยะสั้นคือ 50 ไมโครกรัมต่อวนั อย่างไรก็ ตามนกัโภชนาการสายกลางแนะน าขนาดของ
วิตามินดีท่ีผูใ้หญ่ควรกินอยู่ท่ี 10-20 ไมโครกรัมต่อวนั เพื่อการรักษาสุขภาพ และขนาด 10-25 
ไมโครกรัมต่อวนั เพื่อการรักษาโรค ผูสู้งวยัท่ีมีอายุมากกวา่ 65 ปีข้ึนไปควรรับประทานผลิตภณัฑ์
เสริมวิตามินดี 10 ไมโครกรัมต่อวนั ส าหรับทารกตอ้งระวงัเร่ืองการรับประทานผลิตภณัฑ์เสริม
วิตามินดี เช่น น ้ ามนัตบัปลา ซ่ึงควรอยู่ในค าแนะน าของแพทยเ์ท่านั้น เพราะทารกมีโอกาสไดรั้บ
วติามินดีสูงกวา่คนทุกวยั  
 

 7.4.2.5 ประโยชน์ของวติามนิดีในการรักษาโรค 

  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมวิตามินดี อาจเป็นประโยชน์ต่อการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ เน่ืองจากเด็กเล็กมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะกระดูกอ่อนหากแม่ขาดวิตามินดี 
ในกรณีท่ีแม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมตนเองขาดวิตามินดี ควรรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมวิตามินดีขนาด 
10 ไมโครกรัมต่อวนั การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมวิตามินดีทุกวนัในผูสู้งอายุอาจช่วยให้การดูด
ซึมแคลเซียมดีข้ึน ช่วยลดความเส่ียงต่อภาวะกระดูกพรุนในผูสู้งอายุได ้นอกจากน้ี การรับประทาน
ผลิตภณัฑเ์สริมวติามินดี อาจไดรั้บประโยชน์ในการป้องกนักระดูกเส่ือมและการสูญเสียเน้ือฟันใน
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ผูป่้วยโรคปริทนัต์ และอาจเป็นประโยชน์ในการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินซ่ึงมีระดบัวิตามินดีใน
กระแสเลือดต ่า 

 

7.4.3 วติามนิอ ีหรือโทโคเฟอรอล 

 7.4.3.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องวติามนิอี 
  วิตามินอี (vitamin E) หรือโทโคเฟอรอล (tocopherol) เป็นวิตามินท่ี

ละลายไดใ้นไขมนั ซ่ึงพบในธรรมชาติ 4 รูปแบบ คือ แอลฟา (α), เบตา้ (β), แกมมา (γ) และ เดลตา้ 
(δ) โทโคเฟอรอล  (รูปท่ี 7.21) วิตามินอีมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และต้านการ
ออกซิเดชนั จึงป้องกนัไม่ใหผ้นงัเซลลถู์กออกซิไดซ์ ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีท าให้ผนงัเซลล์อยูใ่น
สภาวะปกติ วติามินอีช่วยเพิ่มความแขง็แรงใหแ้ก่เซลล,์ ช่วยบ ารุงผวิหนงั, ประสาท, กลา้มเน้ือ และ
เมด็เลือดแดง นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัระบบการไหลเวยีนเลือดในร่างกาย 

 

 
 

รูปที ่7.21  โครงสร้างทางเคมีของ α, β, γ และ δ โทโคเฟอรอล หรือวติามินอี 
 

 7.4.3.2 ผลการขาดวติามนิอ ี

  ร่างกายจ าเป็นต้องได้รับวิตามินอีอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากร่างกาย
สามารถสะสมวิตามินอีไดเ้พียงระยะเวลาสั้นๆ การขาดวิตามินอีพบในผูป่้วยท่ีมีการดูดซึมไขมนัท่ี
ผดิปกติ ถา้ขาดวติามินอีอาจเกิดภาวะโลหิตจาง และกลา้มเน้ือลีบ เป็นตน้ 

 

 7.4.3.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของวติามนิอ ี

  วิตามินอีพบมากในน ้ ามันจมูกข้าวสาลี , น ้ ามันเมล็ดทานตะวัน ,     
เมล็ดทานตะวนั, เฮเซลนทั, อลัมอลด,์ เมล็ดสน, มนัเทศ และผกัปวยเลง้ เป็นตน้ 
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 7.4.3.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมวติามนิอ ี

  วิตามินอีมีค่าอาร์ดีเอซ่ึงเป็นปริมาณของวิตามินท่ีผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งใช้
ต่อวนั เท่ากบั 10 มิลลิกรัม ซ่ึงเท่ากบัการรับประทานเมล็ดทานตะวนั 27 กรัม ขนาดปลอดภยัสูงสุด
ส าหรับการรับประทานวติามินอีอยูท่ี่ 800 มิลลิกรัมต่อวนั นกัโภชนาการสายกลางแนะน าขนาดของ
วติามินอีท่ี 100-1,000 มิลลิกรัมต่อวนัส าหรับผูใ้หญ่เพื่อการรักษาโรค 
 

 7.4.3.5 ประโยชน์ของวติามนิอใีนการรักษาโรค 

  การรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมวติามินอีท่ีเหมาะสม อาจช่วยลดความ 

เส่ียงจากการเป็นโรคหวัใจ และโรคหลอดเลือดสมอง โดยลดความแข็งของหลอดเลือดแดง, อาจ
ช่วยป้องกนัโรคมะเร็งบางชนิด, ช่วยลดความเส่ียงจากการเป็นโรคตอ้กระจก, ลดอาการปวดอนั
เน่ืองมาจากโรคกระดูกและขอ้อกัเสบ เน่ืองจากวติามินอีมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ และการรับประทาน
ผลิตภณัฑเ์สริมวติามินอีช่วยกระตุน้การท างานของระบบภูมิคุม้กนั และท าให้ช่วยลดอาการติดเช้ือ
ได ้

 

7.4.4 วติามนิเค หรือไฟโลควโินน 

 7.4.4.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องวติามนิเค 

 วิตามินเค (vitamin K) เป็นวิตามินท่ีละลายไดใ้นไขมนั ในธรรมชาติ
พบวิตามินเค 2 รูปแบบคือ วิตามินเคหน่ึง (vitamin K1) และวิตามินเคสอง (vitamin K2) ซ่ึงไม่เป็น
พิษ (non-toxic) ส าหรับวิตามินเคหน่ึง มีช่ือเรียกหลายช่ือ ได้แก่ ไฟโลควิโนน (phylloquinone) 
หรือไฟโทมีนาไดโอน (phytomenadione) หรือไฟโทนาไดโอน (phytonadione) วิตามินเคหน่ึงพบ
ในพืชใบเขียว ส าหรับวิตามินเคสอง มีช่ือเรียกอีกช่ือวา่ มีนาควิโนน (menaquinone) พบสะสมใน
สัตว์ ซ่ึงแบคทีเรียในล าไส้ของสัตว์สามารถเปล่ียนวิตามินเคหน่ึงไปเป็นวิตามินเคสองได ้
นอกจากน้ี วติามินเคอีก 3 ชนิดท่ีไดม้าจากการสังเคราะห์ คือ วติามินเคสาม (vitamin K3), วิตามินเค
ส่ี (vitamin K4) และ วิตามินเคห้า (vitamin K5) โดยท่ีวิตามิน K3 มีความเป็นพิษ (toxic) แต่วิตามิน 
K4 และวิตามิน K5 ไม่เป็นพิษ โครงสร้างทางเคมีของวิตามิน K1, วิตามิน K2 และ วิตามิน K3 แสดง
ในรูปท่ี 7.22 
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รูปที ่7.22  โครงสร้างทางเคมีของวติามิน K1, วติามิน K2 และ วติามิน K3 

 

วิตามินเคมีบทบาทส าคัญในกกลไกการแข็งตัวของเลือดเม่ือเกิด
บาดแผล ซ่ึงโปรตีนท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งในกลไกการแข็งตวัของเลือดมีประมาณ 10 ชนิด คือ    
แฟกเตอร์ I–X โดยวิตามินเคจ าเป็นในการสังเคราะห์แฟกเตอร์ II หรือโปรทรอมบิน 
(prothrombin), แฟกเตอร์ VII, แฟกเตอร์ IX และแฟกเตอร์ X ซ่ึงถูกสร้างข้ึนท่ีตบั ทั้งน้ีวิตามินเค
เป็นปัจจยัร่วมของเอนไซมค์าร์บอกซิเลส (carboxylase) ท่ีท  าหนา้ท่ีเติมหมู่คาร์บอกซิลิก (–COOH) 

ให้แก่หมู่โซ่ขา้ง หรือหมู่อาร์ (R) ของกรดอะมิโนกลูทามิก (glutmaic acid) ของโปรทอมบิน หาก
ร่างกายเกิดภาวะการขาดวิตามินเค จะท าให้ในเลือดมีปริมาณโปรตีนโปรทรอมบินและโปรตีน 
แฟกเตอร์ต่างๆ นอ้ยกวา่ปกติ นอกจากน้ี วติามินเคหน่ึงยงัเก่ียวขอ้งกบัการส่งและถ่ายเทอิเล็กตรอน
ในกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชนั (oxidative phosphorylation) 
 

 7.4.4.2 ผลการขาดวติามนิเค 

  โดยทัว่ไปจะไม่พบการขาดวิตามินเคในผูใ้หญ่ ยกเวน้คนท่ีได้รับยา
ปฏิชีวนะไปนานๆ ท าใหมี้ผลไปท าลายแบคทีเรียในล าไส้ท่ีสังเคราะห์วติามินเค 
 

 7.4.4.3 แหล่งอาหารทีส่ าคญัของวติมนิเค 

  วิตามินเคพบมากในผกัสีเขียว เช่น บลอกโคลี, กะหล ่าดาว และ
กะหล ่าปลีเขียว เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัพบในโยเกิร์ต, ไข่แดง, น ้ ามนัดอกค าฝอย, น ้ ามนัถัว่เหลือง 
และน ้ามนัตบัปลา 
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 7.4.4.4 การใช้ผลติภัณฑ์เสริมวติามนิเค 

  ไม่มีการก าหนดค่าอาร์ดีเอของวิตามินเคในผูใ้หญ่ เน่ืองจากร่างกาย
ของผูใ้หญ่สามารถสร้างวติามินเคไดโ้ดยแบคทีเรียในล าไส้ ซ่ึงสามารถสังเคราะห์วิตามินเคไดอ้ยา่ง
เพียงพอ ดงันั้น จึงไม่จ  าเป็นตอ้งได้รับวิตามินเคจากอาหารหรือผลิตภณัฑ์เสริม อย่างไรก็ตาม       
ในทารกแรกคลอดทุกคนจ าเป็นตอ้งไดรั้บวติามินเคเสริมทนัที เพื่อช่วยให้การแข็งตวัของเลือดดีข้ึน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากในล าไส้ของเด็กทารกยงัมีแบคทีเรียไม่มาก จึงยงัไม่สามารถสร้างวิตามินเคไดอ้ยา่ง
พอเพียง  
 

 7.4.4.5 ประโยชน์ของวติามนิเคในการรักษาโรค 

  การใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมวติามินเคกบัเด็กทารกในปริมาณท่ีต ่าๆ จะท าให ้

การแข็งตวัของเลือดดีข้ึน การเสริมวิตามินเคในปริมาณท่ีเหมาะสมอาจมีประโยชน์ต่อสตรีท่ีเกิด
ภาวะกระดูกพรุน และอาจช่วยผูห้ญิงท่ีมีภาวะประจ าเดือนมามากผิดปกติ นอกจากน้ี การเสริม
วติามินเคในหญิงท่ีมีอาการคล่ืนไส้อาเจียนขณะตั้งครรภ ์โดยเสริมวิตามินเคปริมาณ 5 มิลลิกรัมต่อ
วนั ร่วมกบัวติามินซี 25 มิลลิกรัมต่อวนั อาจช่วยใหอ้าการคล่ืนไส้อาเจียนหายไปไดภ้ายใน 3 วนั 

 

7.5 โลหะทีจ่ าเป็นในเอนไซม์ 

 เอนไซมห์ลายชนิดมีไอออนของโลหะเป็นองคป์ระกอบ ซ่ึงไอออนของโลหะจะจบัอยูด่ว้ย
พนัธะโคออดิเนต-โควาเลนต์ (coordinate-covalent bonds) กับหมู่โซ่ข้างของกรดอะมิโนใน
โมเลกุลของเอนไซม ์หรือจบักบัหมู่พรอสเทติก (prosthetic group) เช่น ฮีม (heme) ในโมเลกุลของ
เอนไซม์ ไอออนเหล่าน้ีท าหน้าท่ีเช่นเดียวกันกับโคเอนไซม์ โดยช่วยให้เอนไซม์ท าหน้าท่ีเร่ง
ปฏิกิริยาเคมีได้ ในตารางท่ี 7.2 แสดงหน้าท่ีของโลหะในการเป็นปัจจยัร่วมกบัเอนไซม์ในการ
ท างานเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ท่ีหลากหลายในส่ิงมีชีวติ เช่น ไอออนของโลหะซิงคห์รือสังกะสี (zinc 

ion; Zn
2+

) ในเอนไซมค์าร์บอกซีเปปทิเดสเอ (carboxypeptidase A) ท าหนา้ท่ีเป็นโลหะเร่งปฏิกิริยา
การแยกสลายโมเลกุลดว้ยน ้ า (hydrolysis) ซ่ึงการเกิดปฏิกริยาน้ีแสดงในรูปท่ี 7.23 ส าหรับบริเวณ
เร่งของเอนไซมโ์ปรทีเอสชนิดคาร์บอกซีเปปทิเดสเอซ่ึงมีอะตอมของโลหะสังกะสีท่ีเป็นปัจจยัร่วม
ใหเ้กิดปฏิกิริยาการสลายดว้ยน ้าของสารตั้งตน้แสดงในรูปท่ี 7.24 
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ตารางที ่7.2  โลหะทีส่ าคัญทีเ่ป็นปัจจัยร่วมในการท างานของเอนไซม์ 
 

 

(ท่ีมา:  Matthews and Van Holde, 1990: 372) 

 

 

 
 

รูปที ่7.23  ไอออนของโลหะ (Mn+
) ช่วยในการเกดิปฏิกริิยาการสลายด้วยน า้ (hydrolysis) 

(ท่ีมา:  Matthews and Van Holde, 1990: 350) 
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รูปที ่7.24  แสดงบริเวนเร่งของเอนไซม์โปรทเีอสชนิดคาร์บอกซีเปปทเิดสเอ ซ่ึงมีอะตอมของโลหะ
สังกะสี (Zn 

2+
) ท่ีเป็นปัจจยัร่วมใหเ้กิดปฏิกิริยาการสลายดว้ยน ้าของสารตั้งตน้ และต าแหน่งพนัธะท่ี

ถูกตดัช้ีดว้ยลูกศรสีด า (ท่ีมา:  Matthews and Van Holde, 1990: 369) 

 

 ส าหรับในกรณีอ่ืนๆ ไอออนของโลหะท าหนา้ท่ีเป็นสารรีดอกซ์ได ้เช่น เอนไซมค์ะตาเลส 
(catalase) ท่ีมีเหล็ก (iron; Fe) อยู่ในโมเลกุลของเอนไซม์จะท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยาการสลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide; H2O2) ให้กลายเป็นน ้ า (water; H2O) และออกซิเจน 
(oxygen; O2) (รูปท่ี 7.25 ) ซ่ึงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น้ีเป็นสารท่ีสามารถท าลายส่ิงต่างๆ 
(potentially destructive agent) ภายในเซลล์ได ้ตวัอย่างน้ีเป็นตวัอย่างกลไกการเร่งปฏิกิริยาโดย
เอนไซมใ์นการก าจดัสารพิษในเซลล ์

 

   
 

รูปที ่7.25  ปฏิกริยาการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยเอนไซม์คะตาเลส 
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 ในปฏิกริยาท่ีใช้เอนไซม์ในการเร่งหลายๆ ปฏิกิริยานั้น ไอออนของโลหะไม่ไดจ้บัอยู่
กบัโมเลกุลของเอนไซม์อย่างถาวร พบว่าไอออนของโลหะเหล่าน้ีในบางชนิดมีความจ าเป็นต่อ
ประสิทธิภาพของการเกิดปฏิกิริยา เช่น เอนไซมจ์ านวนมากท่ีท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยาการสลาย ATP 

(ATP hydrolysis) ตอ้งการไอออนของแมกนีเซียม (magnesium ion; Mg
2+

) ในการท างานของ
เอนไซมอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ เหตุท่ีเกิดข้ึนเช่นน้ี เพราะในบางกรณีสารประกอบของ Mg-ATP เป็น
สารตั้งตน้ของเอนไซมไ์ดดี้กวา่ ATP อยา่งเดียว 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

 เราศึกษาไดโ้ครงสร้างและบทบาทของโคเอนไซม์และวิตามินในร่างกาย เพื่อให้เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ระหว่างโภชนาการท่ีดีต่อสุขภาพท่ีดี และยงัไดศึ้กษาความส าคญัและบทบาทของ
ไอออนของโลหะท่ีจ าเป็นในร่างกาย ซ่ึงสรุปโดยรวมไดด้งัน้ี โคเอนไซมเ์ป็นสารอินทรียข์นาดเล็ก
ท่ีเป็นปัจจยัร่วมในการท างานของเอนไซม์ โคเอนไซมแ์ต่ละชนิดมีหนา้ท่ีทางเคมีเฉพาะอยา่ง โดย
ชนิดของโคเอนไซมมี์จ านวนจ ากดั ซ่ึงโคเอนไซมแ์ต่ละชนิดอาจเก่ียวขอ้งกบัเอนไซมห์ลายประเภท
ท่ีแตกต่างกนั ส าหรับวิตามินนั้น นอกจากจะมีบทบาทเป็นสารอาหารโดยตรงแลว้ วิตามินหลาย
ชนิดยงัเป็นสารตั้งตน้ของการสร้างโคเอนไซม ์ซ่ึงท างานร่วมกบัเอนไซมใ์นการเร่งปฏิกิริยทางเคมี
ต่างๆ ในร่างกาย  
 วิตามินส่วนใหญ่ไม่สามารถสังเคราะห์ไดใ้นสัตวช์ั้นสูง จ  าเป็นตอ้งไดรั้บจากอาหารท่ี
รับประทานเข้าไป มีวิตามินเพียงบางชนิดเท่านั้นท่ีมนุษยส์ามารถสังเคราะห์ได้จากร่างกายเอง 
ไดแ้ก่ โฟเลต, วติามินดี และวติามินเค มนุษยต์อ้งการวติามินอยา่งนอ้ย 13 ชนิด เพื่อการเจริญเติบโต
และการท างานท่ีปกติ และถา้ขาดวติามินตวัใดตวัหน่ึงหรือหลายตวัจะท าให้ร่างกายมีอาการผิดปกติ
ไปถึงขั้นรุนแรงได ้ซ่ึงวิตามินทั้ง 13 ชนิด สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ วิตามินท่ีละลาย
ไดใ้นน ้ า และวิตามินท่ีละลายไดใ้นไขมนั วิตามินท่ีละลายไดใ้นน ้ ามี 9 ชนิด ไดแ้ก่ วิตามินบีหน่ึง 
หรือไทอะมีน, วิตามินบีสอง หรือไรโบฟลาวิน, วิตามินบีสาม หรือไนอะซิน หรือกรดนิโคทินิก, 
วิตามินบีห้า หรือกรดแพนโทเทนิก , วิตามินบีหก หรือไพริดอกซัล, วิตามินบีเจ็ด หรือไบโอทิน 
หรือวิตามินเอช, วิตามินบีสิบสอง หรือโคบาลามิน, วิตามินบีเกา้ หรือโฟเลต หรือกรดโฟลิก และ
วติามินซี วิตามินกลุ่มท่ีละลายไดใ้นน ้ าเหล่าน้ี ร่างกายสามารถขบัวิตามินส่วนเกินออกมาได ้จึงไม่
สะสมและเกิดอนัตรายต่อร่างกาย ส าหรับวิตามินท่ีละลายได้ในไขมนัมี 4 ชนิด ไดแ้ก่ วิตามินเอ 
หรือเรทินอล, วิตามินดี หรือแคลซิเฟอรอล ,วิตามินอี หรือโทโคเฟอรอล และวิตามินเค หรือ
ไฟโลควิโนน ซ่ึงวิตามินกลุ่มน้ีสามารถสะสมไวใ้นร่างกายในเน้ือเยื่อไขมนั ถา้มีการสะสมใน
ร่างกายมากเกินไปจะมีผลท าใหเ้กิดโทษต่อร่างกายได ้
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 ส าหรับบทบาทของโลหะท่ีจ าเป็นในเอนไซม์ ไอออนของโลหะเป็นองคป์ระกอบของ
เอนไซมห์ลายชนิด ไอออนของโลหะจะจบัอยู่ดว้ยพนัธะโคออดิเนต-โควาเลนต์กบัหมู่โซ่ขา้งของ
กรดอะมิโนในโมเลกุลของเอนไซม์ หรือจบักบัหมู่พรอสเทติก เช่น ฮีม ในโมเลกุลของเอนไซม ์
โดยไอออนเหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัโคเอนไซม ์ซ่ึงช่วยให้เอนไซม์ท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยา
เคมีได ้เช่น ไอออนของสังกะสีในเอนไซมค์าร์บอกซีเปปทีเดสเอ ส าหรับในกรณอ่ืนๆ ไอออนของ
โลหะท าหน้าท่ีเป็นสารรีดอกซ์ได้ ตวัอย่างเช่น เอนไซม์คะตาเลสท่ีมีเหล็กอยู่ในโมเลกุลของ
เอนไซม์ นอกจากน้ี ในปฏิกริยาท่ีใช้เอนไซม์ในการเร่งหลายๆ ปฏิกิริยานั้น พบว่ามีไอออนของ
โลหะบางชนิดท่ีไม่ไดจ้บัอยู่กบัโมเลกุลของเอนไซม์อย่างถาวร ไอออนของโลหะเหล่าน้ีในบาง
ชนิดมีความจ าเป็นต่อประสิทธิภาพของการเกิดปฏิกิริยา เช่น ไอออนของแมกนีเซียมช่วยในการ
ท างานของเอนไซมจ์ านวนมากท่ีท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาการสลาย ATP เป็นตน้ 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 

1. โคเอนไซม ์คืออะไร และมีหนา้ท่ีอยา่งไร 

2. จงยกตวัอยา่งโคเอนไซมม์า 3 ชนิด 

3. วติามินมีความสัมพนัธ์กบัโคเอนไซมอ์ยา่งไร 

4. โคเอนไซมเ์อสังเคราะห์มาจากวติามินชนิดใด 

5. วติามินแบ่งไดเ้ป็นก่ีกลุ่ม อะไรบา้ง 

6. จงยกตวัอยา่งวติามินท่ีละลายไดใ้นน ้ามา 3 ชนิด 

7. จงยกตวัอยา่งวติามินท่ีละลายไดใ้นไขมนัมา 3 ชนิด 

8. วติามินบีหน่ึงท าหนา้ท่ีอะไรบา้งในร่างกาย 

9. ผลการขาดวติามินบีหน่ึงเป็นอยา่งไร 

10. วติามินบีสองเป็นสารตั้งตน้ของโคเอนไซมช์นิดใดบา้ง 

11. โฟเลตมีความส าคญัอยา่งไรต่อร่างกายอยา่งไร 

12. โฟเลตต่างกบักรดโฟลิกอยา่งไร 

13. วติามินดีและวติามินเคถูกสังเคราะห์ข้ึนในร่างกายไดอ้ยา่งไร 

14. วติามินเอมีหนา้ท่ีท่ีส าคญัในร่างกายอยา่งไรบา้ง 

15. แหล่งอาหารท่ีพบวติามินเออยูม่ากไดแ้ก่อะไรบา้ง 

16. วติามินเอ, วติามินดี, วติามินอี และวติามินเค มีช่ือทางเคมีวา่อะไรบา้ง 
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17. วติามินอีพบมากในอาหารชนิดใด 

18. ในทารกแรกคลอดจ าเป็นตอ้งไดรั้บวติามินชนิดใดเสริมทนัที เพื่อประโยชน์อยา่งไร 

19. จงยกตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์ของวิตามินในการรักษาโรคมา 2 ตวัอยา่ง 

20. จงยกตวัอยา่งบทบาทของไอออนของโลหะท่ีจ าเป็นในเอนไซมม์า 1 ตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

ฮอร์โมน 

(Hormones) 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายของฮอร์โมนและการตอบสนองของฮอร์โมนบางชนิดได ้

2. อธิบายหนา้ท่ีหลกัของฮอร์โมนในร่างกายได ้

3. อธิบายการแบ่งประเภทของฮอร์โมนตามโครงสร้างทางเคมีได ้ 

4. อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการตอบสนองต่อเซลลเ์ป้าหมายของฮอร์โมนได ้

5. อธิบายกลไกการท างานหรือกลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมนได ้

6. ระบุชนิดของฮอร์โมนท่ีส าคญั, แหล่งสร้างฮอร์โมน, เซลลห์รืออวยัวะเป้าหมาย 

และอธิบายหนา้ท่ีของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและจากเน้ือเยือ่บางชนิดของมนุษยไ์ด ้

7. อธิบายโรคบางชนิดท่ีเกิดจากความผดิปกติทางฮอร์โมนได ้
 

เนือ้หา 

1. ความหมายของฮอร์โมน 

2. การตอบสนองของฮอร์โมน 

3. ฮอร์โมนบางชนิดท างานท่ีเซลล์ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัเซลลท่ี์สร้างฮอร์โมน 

4. หนา้ท่ีของฮอร์โมน 

5. การแบ่งประเภทของฮอร์โมน 

5.1 ฮอร์โมนเสตอรอยด์ 
5.2 ฮอร์โมนเปปไทดห์รือโปรตีน 

5.3 ฮอร์โมนเอมีน 

5.4 ฮอร์โมนกรดไขมนั 

6. กลไกการท างานของฮอร์โมน 

6.1 การท างานของฮอร์โมนข้ึนอยูก่บัตวัรับและวถีิทางการส่งสัญญาณ 
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6.2 ประเภทของกลไกการท างานหรือกลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน 

7. ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเน้ือเยื่อบางชนิดของมนุษย ์

7.1 ฮอร์โมนจากไฮโพทาลามสั 

7.2 ฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้, ส่วนกลาง และส่วนหลงั 

7.3 ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ 
7.4 ฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด ์

7.5 ฮอร์โมนจากต่อมไทมสั 

7.6 ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต 

7.7 ฮอร์โมนจากต่อมไพเนียล 

7.8 ฮอร์โมนจากตบัอ่อน 

7.9 ฮอร์โมนจากอวยัวะสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ 

7.10 ฮอร์โมนจากเน้ือเยื่อบางชนิดของมนุษย ์
 

สรุปท้ายบทเรียน 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายเน้ือหาเก่ียวกบัฮอร์โมน 

2. บรรยายและอธิบายประกอบส่ือการสอน Power Point 

3. แสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นส าคญั 

4. ตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 8 

2. Power Point อธิบายเน้ือหาวิชาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ บทท่ี 8 

3. ใบงานค าถามทา้ยบทเรียนวชิาชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพ บทท่ี 8 
 

การประเมนิผล 

1. ประเมินจากความสนใจ และความตั้งใจเรียนของนกัศึกษา 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 

3. ประเมินจากค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 8 

ฮอร์โมน 

(Hormones) 

 

การควบคุมการท างานของร่างกายเพื่อใหเ้กิดการประสานการท างานของอวยัวะต่างๆ ของสัตว์
มีกระดูกสันหลังรวมถึงมนุษย์ต้องอาศัยการส่งผ่านสัญญาณ 2 ระบบท่ีส าคญั คือ ระบบประสาท   
(nerve system) และระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system) โดยทั้งสองระบบน้ีท างานประสานกนั 
ส าหรับระบบประสาทอาศยัสัญญาณไฟฟ้าซ่ึงเป็นกระแสประสาท (nerve impulses) ท่ีท าหนา้ท่ีควบคุม
การท างานของร่างกายให้ประสานงานกบัอวยัวะท่ีอยู่ห่างไกลออกไปโดยผ่านทางเซลล์ประสาทและ
เส้นใยประสาท หรือบางคร้ังอาศยัสัญญาณทางเคมี ท่ีเรียกว่า สารส่ือประสาท (neurotransmitters) 

ลกัษณะการท างานของระบบประสาทจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วฉบัไว แต่มีผลการท างานไม่นาน เพื่อให้
ร่างกายตอบสนองต่อภยัอนัตรายอยา่งทนัท่วงที ส่วนระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบการส่ือสารในร่างกายท่ี
อาศยัสัญญาณทางเคมี ท่ีเรียกวา่ ฮอร์โมน (hormones) ท าหนา้ท่ีควบคุมประสานงานกบัระบบต่างๆ ใน
ร่างกายอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ผ่านทางกระแสเลือดไปยงัอวยัวะหรือเซลล์เป้าหมายท่ี
ตอบสนองต่อฮอร์โมน การส่งสัญญาณของระบบต่อมไร้ท่อน้ีจะช้ากว่าระบบประสาท เน่ืองจาก
ฮอร์โมนตอ้งเคล่ือนตวัไปตามกระแสเลือดไปท่ีเซลล์เป้าหมายของฮอร์โมนนัน่เอง ระบบต่อมไร้ท่อน้ี
จะมีผลการท างานนาน เช่น การควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย เป็นตน้ 

ในบทท่ี 8 น้ี เราจะศึกษาเก่ียวกบัฮอร์โมนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความหมายของฮอร์โมน, การ
ตอบสนองของฮอร์โมน, ลกัษณะการท างานของฮอร์โมน, การแบ่งประเภทของฮอร์โมน, โครงสร้าง
ทางเคมีของฮอร์โมน, กลไกการท างานของฮอร์โมน, ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและจากเน้ือเยื่อบางชนิด
ในร่างกายของมนุษย ์และบทบาทหน้าท่ีของฮอร์โมนชนิดต่างๆ ตลอดจนโรคท่ีเก่ียวข้องกบัความ
ผดิปกติทางฮอร์โมน 

 

8.1 ความหมายของฮอร์โมน 

ฮอร์โมน คือ สารเคมีท่ีสร้างจากเซลล์เฉพาะท่ีเรียกวา่ เซลล์เอนโดคริน (endocrine cells) หรือ 
ต่อมไร้ท่อ (endocrine glands) ในปริมาณนอ้ย และส่งผา่นเขา้ไปหมุนเวียนในกระแสเลือดไปยงัเซลล์
เป้าหมายหรือเน้ือเยื่อเป้าหมาย (target cells or tissues) ต่างๆ ในร่างกาย เพื่อกระตุน้ให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในการตอบสนองต่อฮอร์โมน ฮอร์โมนส่วนใหญ่ไหลเวียนในกระแสเลือดโดยมีเซลล์
เป้าหมายท่ีห่างออกไปจากเซลล์หรือแหล่งท่ีผลิตฮอร์โมน (รูปท่ี 8.1) การท่ีเซลล์เป้าหมายจะรับ
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ฮอร์โมนได้นั้นตอ้งมีตวัรับฮอร์โมน (hormone receptors) ท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงต่อโมเลกุลของ
ฮอร์โมนและเหมาะสมท่ีฮอร์โมนสามารถเขา้จบัได้ การจบัระหวา่งฮอร์โมนกบัตวัรับบนเซลล์หรือใน
เซลลเ์ป้าหมายจะกระตุน้การตอบสนองของเซลลเ์ป้าหมายต่อฮอร์โมน โดยเกิดการเปล่ียนแปลงในดา้น
ต่างๆ เช่น พฒันาการ (development), สรีรวทิยา (physiology) และพฤติกรรม (behavior) ของส่ิงมีชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.1  การไหลเวยีนของฮอร์โมนในกระแสเลอืด จากเซลลท่ี์หลัง่ฮอร์โมนไปยงัเซลลเ์ป้าหมาย 

ท่ีอยูห่่างออกไปในร่างกาย และฮอร์โมนจะจบักบัตวัรับบนเซลลเ์ป้าหมาย 

(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 713) 

 

8.2 การตอบสนองของฮอร์โมน 

การท่ีร่างกายมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนอย่างไรนั้นข้ึนอยู่กบัชนิดของเซลล์เป้าหมายท่ีรับ
ฮอร์โมน โดยฮอร์โมนชนิดเดียวกนัสามารถท าให้เกิดการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัในชนิดของเซลล์ท่ี
แตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ฮอร์โมนอิพิเนฟริน (epinephrine) ในกรณีท่ีมีอนัตรายมาประชิดตวั เช่น กรณี
ท่ีมีรถยนตพ์ุ่งเขา้หาตวั โดยทัว่ไปเราจะเกิดอาการตกใจ, กระโดดหลบภยั และหวัใจมีการเตน้เร็วและ
แรงข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีเกิดจากระบบประสาทมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วฉับไว และ                
ในขณะเดียวกันระบบประสาทจะกระตุ้นให้เซลล์ท่ีอยู่ส่วนบนของไตท่ีมีช่ือว่า เซลล์อะดีนัล       
(adenal cells) หลัง่ฮอร์โมนอิพิเนฟรินออกมา ซ่ึงต่อมาในเวลาเพียงไม่ก่ีวินาที ฮอร์โมนอิพิเนฟรินจะ
แพร่ผ่านเขา้ไปในหมุนเวียนในกระแสเลือดและกระตุน้การตอบสนองต่างๆ โดยอิพิเนฟรินสามารถ
กระตุน้การท างานของหัวใจ, หลอดเลือด, ตบั และเซลล์ไขมนั เป็นตน้ เม่ืออิพิเนฟรินจบักบัตวัรับใน
เซลลห์วัใจจะท าใหห้วัใจเตน้เร็วและแรงข้ึน หรือถา้อิพิเนฟรินจบักบัตวัรับในเซลล์ของหลอดเลือดท่ีส่ง
เลือดไปเล้ียงท่ีระบบยอ่ยอาหาร จะท าใหก้ารท างานของหลอดเลือดเหล่านั้นลดลง ส่งผลให้หวัใจบีบส่ง
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เลือดไปท่ีกลา้มเน้ือไดม้ากข้ึน ส าหรับในตบั อิพิเนฟรินท าหนา้ท่ีกระตุน้การสลายตวัของไกลโคเจนให้
เป็นกลูโคสส่งผลให้มีการเพิ่มพลงังานข้ึนอย่างรวดเร็ว และในเน้ือเยื่อไขมนั อิพิเนฟรินจะกระตุน้การ
สลายตวัของไขมนัท่ีเป็นแหล่งพลงังานสะสมในร่างกาย การตอบสนองต่อฮอร์โมนอิพิเนฟรินดงักล่าว 
คือตวัอยา่งการตอบสนองหลายอยา่งพร้อมๆ กนัเม่ือถูกกระตุน้ดว้ยฮอร์โมนเพียงชนิดเดียว ซ่ึงจะช่วย
เพิ่มโอกาสใหส่ิ้งมีชีวติรอดพน้จากอนัตรายได ้

 

8.3 ฮอร์โมนบางชนิดท างานทีเ่ซลล์ทีอ่ยู่ใกล้เคยีงกบัเซลล์ทีส่ร้างฮอร์โมน 

 ลกัษณะการท างานของฮอร์โมนส่วนใหญ่จะหมุนเวียนในกระแสเลือด (circulating hormones) 
แต่มีฮอร์โมนบางชนิดท างานเฉพาะท่ี (local hormones) โดยมีผลต่อเซลล์เป้าหมายท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบั
เซลล์ท่ีสร้างฮอร์โมนหรือเซลล์ท่ีหลัง่ฮอร์โมนออกมา (secreting cells) เรียกว่า ฮอร์โมนพาราคริน 
(paracrine hormones) (รูปท่ี 8.2) ตวัอย่างของฮอร์โมนพาราคริน ได้แก่ ฮีสตามีน (histamine) 

ส าหรับฮีสตามีน มีบทบาทเก่ียวกบัการอกัเสบ (inflammation) ฮีสตามีนถูกปล่อยมาจากมาสท์เซลล ์
(mast cells) ในเน้ือเยื่อท่ีถูกท าลาย เช่น เม่ือผิวหนงัเป็นแผลหรือถูกของมีคมบาด บริเวณรอบๆ ท่ีโดน
บาดจะเกิดการอกัเสบ มีลกัษณะบวมแดง ฮีสตามีนท่ีขบัออกมาจะกระตุน้ให้เกิดการคลายตวัของหลอด
เลือดบริเวณนั้น และท าให้หลอดเลือดมีลักษณะท่ีของเหลวซึมผ่านไดง่้าย (permeable) ซ่ึงมีผลท าให้
พลาสมาของเลือด รวมถึงโปรตีนป้องกนัต่างๆ และเซลล์เม็ดเลือดขาวเขา้ไปซ่อมแซมเน้ือเยื่อท่ีถูก
ท าลายไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ีโกรทแฟคเตอร์ (growth factors) ก็เป็นอีกตวัอยา่งของฮอร์โมนพาราคริน 
ซ่ึงเก่ียวกบัการกระตุน้การเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงรูปร่างของเซลล์ ตวัอย่างโกรทแฟคเตอร์ 
ไดแ้ก่ nerve growth factor (NGF) ซ่ึงกระตุน้การเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท และ epidermal growth 
factor (EGF) ซ่ึงกระตุน้การแบ่งตวัของเซลลห์ลายชนิด เป็นตน้ 

ในกรณีท่ีตวัรับฮอร์โมนอยูใ่นเซลล์ท่ีสร้างฮอร์โมนเอง ฮอร์โมนท่ีหลัง่ออกมาจากเซลล์ท่ีสร้าง
ฮอร์โมนสามารถเขา้จบักบัตวัรับฮอร์โมนท่ีอยู่ในเซลล์เดียวกนั ซ่ึงเรียกฮอร์โมนชนิดน้ีว่า ฮอร์โมน    
ออโตคริน (autocrine hormones) (รูปท่ี 8.2) ตวัอยา่งเช่น โกรทแฟคเตอร์ชนิดต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะเป็น
ฮอร์โมนท่ีท างานกบัเซลล์ท่ีอยู่ใกลเ้คียงแลว้ ยงัเป็นฮอร์โมนท่ีจบักบัเซลล์ท่ีผลิตตวัมนัเองดว้ย ซ่ึงเป็น
การควบคุมการหลัง่ฮอร์โมนแบบยบัย ั้งยอ้นกลบั (negative feedback) ท าให้มีการควบคุมไม่ให้เซลล์
หลัง่หรือผลิตฮอร์โมนออกมามากเกินไป 
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รูปที ่8.2  การท างานของฮอร์โมนออโตครินหรือพาราคริน ซ่ึงท างานเฉพาะกบัเซลลท่ี์หลัง่ฮอร์โมน 

หรือเซลลเ์ป้าหมายท่ีอยูใ่กลเ้คียง ตามล าดบั 

(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 713) 

 

นอกจากน้ีเซลล์ประสาท (neurons) ก็จดัวา่เป็นเซลล์พาราคริน เซลล์ประสาทส่ือสารกนัดว้ย
สารส่ือประสาท (neurotransmitters) ซ่ึงสารน้ีจะถูกส่งไปยงัเซลล์เป้าหมายเพียงระยะทางสั้นๆ เท่านั้น 

(รูปท่ี 8.3) ตวัอยา่งของสารส่ือประสาท ไดแ้ก่ ฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.3  การท างานของเซลล์ประสาททีส่ื่อสารด้วยสารส่ือประสาทไปยงัเซลล์เป้าหมายในระยะส้ันๆ 

(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 713) 
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8.4 หน้าทีข่องฮอร์โมน 

 ฮอร์โมนมีหน้าท่ีควบคุมการท างานต่างๆ ของร่างกาย โดยแบ่งหน้าท่ีของฮอร์โมนได ้              
4 ประการ (พจน์ ศรีบุญลือ และคณะ, 2543) ดงัน้ีคือ 

(1) ควบคุมการเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกาย 

(2) ควบคุมระบบการสืบพนัธ์ุ และลกัษณะเพศ 

(3) ควบคุมรักษาสภาพภายในเซลลแ์ละร่างกายใหท้ างานเป็นปกติ  

เช่น การควบคุมความดนัโลหิต, ระดบัน ้ าตาลในกระแสโลหิต, การเตน้ของหัวใจ, 

การท างานของไต, การหลัง่น ้ายอ่ย และการตอบสนองต่อความเครียดต่างๆ 

(4) ควบคุมการผลิต, การใช ้และการเก็บพลงังาน 

 

8.5 การแบ่งประเภทของฮอร์โมน 

 ฮอร์โมนแบ่งตามโครงสร้างทางเคมีได ้4 ประเภท คือ ฮอร์โมนสเตอรอยด์, ฮอร์โมนเปปไทด์
หรือฮอร์โมนโปรตีน, ฮอร์โมนเอมีน และฮอร์โมนกรดไขมนั 
 

8.5.1 ฮอร์โมนสเตอรอยด์ (Steroid hormones) 

 ฮอร์โมนสเตอรอยดเ์ป็นฮอร์โมนท่ีสร้างมาจากต่อมหมวกไต (adenal gland) และ 

ฮอร์โมนเพศจากรังไข่ (ovary) และอณัฑะ (testes) ฮอร์โมนสเตอรอยดไ์ม่ละลายในน ้า และไม่ถูกเก็บไว้
ในต่อมท่ีสร้างมนัข้ึนมา เม่ือฮอร์โมนชนิดน้ีถูกสร้างข้ึนแลว้จะถูกส่งไปยงัอวยัวะเป้าหมายทนัที ระดบั
ฮอร์โมนจึงค่อนขา้งคงท่ี 

   คอ ร์ ติโ คส เ ตอ รอย ด์  (corticosteroids) เ ป็ นฮ อ ร์โ มน ส เต อ ร อย ด์ ท่ีส ร้ า ง จา ก
คอเลสเตอรอล และสร้างข้ึนท่ีเซลล์ของอะดีนลัคอร์เทกซ์ (adenal cortex) ของต่อมหมวกไตชั้นนอก 

คอร์ติโคสเตอรอยด์ท่ีสร้างจากคอเลสเตอรอลน้ีแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท (รูปท่ี 8.4) (Purves et. al., 2001) 

คือ 

(1) กลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoids) มีหน้าท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด และ
ควบคุมเมทาบอลิซึมของการใช้คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน และไขมนั ไดแ้ก่ คอร์ติซอล (cortisol) และ 
คอร์ติโคสเตอโรน (corticosterone) เป็นตน้ 

(2) มิเนอราลโลคอร์ติคอยด์ (mineralocorticoids) มีหน้าท่ีควบคุมระบบสมดุลของ
ไอออนในของเหลวภายนอกเซลล ์เช่น อลัโดสเทอโรน (aldosterone) ควบคุมการท างานของไตเก่ียวกบั
การดูดน ้าและโซเดียมเขา้สู่เลือดและขบัโพแทสเซียมออกจากท่อหน่วยไต ท าให้เกิดการสมดุลกบัความ
ตอ้งการของร่างกาย 
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(3) สเตอยรอยด์เพศ (sex steroids) มีหนา้ท่ีควบคุมระบบการสืบพนัธ์ุ และควบคุม
ลักษณะความเป็นเพศ  ได้แก่ โปรเจสเทอโรน (progesterone), แอนโดรสเทนนีไดโอน 
(andostenedione), เทสโทสเทอโรน (testosterone) และเอสทราดิออล (estradiol) เป็นตน้ 

รูปที ่8.4  โครงสร้างทางเคมีของคอร์ติโคสเตอรอยด์ 3 ประเภท ซ่ึงเป็นฮอร์โมนสเตอรอยด์ 

 ทีส่ร้างจากคอเลสเตอรอล (ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 725) 

  
 

 

 

1. 

2. 3. 
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8.5.2 ฮอร์โมนเปปไทด์หรือโปรตีน (Peptide หรือ Protein hormones) 

ฮอร์โมนเปปไทด์หรือฮอร์โมนโปรตีนเป็นฮอร์โมนท่ีประกอบดว้ยกรดอะมิโนมาต่อ
กนัฮอร์โมนกลุ่มน้ีละลายน ้ าได ้ถูกสร้างและเก็บไวใ้นต่อมท่ีสร้างในรูปของแกรนูล (granules) ระดบั
ฮอร์โมนเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างของฮอร์โมนกลุ่มน้ีได้แก่ โกรทฮอร์โมน (growth 

hormones) เป็นฮอร์โมนโปรตีนท่ีสร้างจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ มีหนา้ท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย, แคลซิโทนิน (calcitonin) (รูปท่ี 8.5 ก) เป็นฮอร์โมนเปปไทด์ท่ีสร้างจากต่อมไทรอยด์ มีหนา้ท่ี
กระตุน้การสร้างกระดูกและลดระดบัแคลเซียมในเลือด และอินซูลิน (insulin) เป็นฮอร์โมนโปรตีนท่ี
สร้างจากตบัอ่อน มีหนา้ท่ีลดระดบัน ้ าตาลในเลือด โดยทัว่ไปอินซูลินจะเก็บไวใ้นร่างกายในโครงสร้าง
ท่ีเป็นหกโมเลกุล (hexamer) (รูปท่ี 8.5 ข) ซ่ึงยงัท างานไม่ได ้(inactive) แต่จะถูกน าไปใชง้านได ้(active) 

ในโครงสร้างแบบโมเลกุลเด่ียวท่ีประกอบดว้ยโพลีเปปไทด ์2 สาย คือ สาย A และสาย B (รูปท่ี 8.5 ค)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.5  โครงสร้างจ าลองของฮอร์โมนเปปไทด์แคลซิโทนิน และฮอร์โมนโปรตีนอนิซูลนิ 

(ท่ีมา:  http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/calcitonin.html, Chang et.al., 1997  

และ http://www.fefchemicals.com/biopharm/scientific-information/articles/ 

the-insulin-peptide-family/) 

Insulin monomer  

Calcitonin 

 Insulin hexamer 

ก. 

ข. ค. 

A 

B 
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8.5.3 ฮอร์โมนเอมนี (Amine hormones) 

   ฮอร์โมนเอมีนได้จากกรดอะมิโนเช่ือมกนัแลว้ตดัหมู่คาร์บอกซิลออก จะได้เอมีน 
ฮอร์โมนประเภทน้ีละลายน ้ าได ้ถูกสร้างข้ึนและเก็บไวใ้นรูปแกรนูลหรือคอลลอยด์ (colloids) มีระดบั
ฮอร์โมนสูงๆ ต ่า ๆ ไม่แน่นอน ตวัอย่างของฮอร์โมนเอมีน (รูปท่ี 8.6) ไดแ้ก่ ฮอร์โมนนอร์พิเนฟริน 
(norepinephrine) เป็นฮอร์โมนเอมีนท่ีสร้างจากต่อมหมวกไตส่วนใน (adrenal medulla) มีหนา้ท่ีควบคุม
การหดตวัของหลอดเลือด, อิพิเนฟริน (epinephrine) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเอมีนท่ีสร้างจากต่อมหมวกไต 
ส่วนใน มีหน้าท่ีกระตุน้การท างานของหัวใจ, หลอดเลือด, ตบั และเซลล์ไขมนั และเมลาโทนิน 
(melatonin) เป็นฮอร์โมนเอมีนท่ีสร้างจากต่อมไพเนียล  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการยบัย ั้งการเจริญของอวยัวะ
สืบพนัธ์ุของคนช่วงวยัก่อนหนุ่มสาว และเมลาโทนินในสัตวค์ร่ึงน ้าคร่ึงบกท าใหสี้ตวัจาง เป็นตน้  

 

 

  
 

 

รูปที ่8.6  โครงสร้างของฮอร์โมนเอมีน: นอร์พเินฟริน, อพิเินฟริน และเมลาโทนิน 
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8.5.4 ฮอร์โมนกรดไขมนั (Fatty acid hormones) 

 ฮอร์โมนกรดไขมนัเป็นสารประกอบท่ีเป็นกรดไขมนั เช่น พอรสตาแกลนดินชนิด 

ต่างๆ (prostaglandins) ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีมีมีวงแหวนท่ีมีคาร์บอน 5 อะตอมอยูท่ี่ปลาย เป็นอนุพนัธ์
ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัซ่ึงมีคาร์บอน 20 อะตอม (รูปท่ี 8.7) พรอสตาแกลนดินสร้างข้ึนจากเน้ือเยื่อ
ต่างๆในร่างกาย ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลาง (mediator) ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีหลากหลายในสัตว ์เช่น มีบทบาท
ในการควบคุมการคลายตวัและหดตวัของกล้ามเน้ือเรียบ, ควบคุมความดันโลหิต และป้องกนัการ
รวมตวัของล่ิมเลือดซ่ึงจะท าใหเ้ลือดไหลเวยีนได ้เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

Prostaglandin E1 
 

รูปที ่8.7  โครงสร้างของฮอร์โมนกรดไขมันพอรสตาแกลนดิน 

 

8.6 กลไกการท างานของฮอร์โมน 

ฮอร์โมนถูกหลัง่ออกมาจากต่อมไร้ท่อหรือเน้ือเยื่อท่ีสร้างฮอร์โมนในปริมาณท่ีน้อยมาก แต่
กลับมีผลต่อเซลล์หรืออวยัวะเป้าหมายอย่างมาก นอกจากน้ี เซลล์หรืออวยัวะเป้าหมายยงัมีการ
ตอบสนองต่อฮอร์โมนอยา่งจ าเพาะเจาะจงอยา่งยิง่ เช่น การท างานของเทสโทสเตอโรนซ่ึงเป็นฮอร์โมน
เพศชาย ปกติฮอร์โมนน้ีมีความเขม้ขน้ในเลือดผูช้ายนอ้ยมากเพียง 30-100 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรเท่านั้น
ก็สามารถมีผลต่อการสร้างอสุจิ, การพฒันาและรักษาไวซ่ึ้งพฤติกรรมความเป็นเพศชาย และคุณลกัษณะ
ความเป็นเพศชายขั้นทุติยภูมิได้ การท่ีฮอร์โมนท่ีมีปริมาณน้อยแต่มีผลการท างานอย่างมากและมี
ความจ าเพาะเจาะจงต่อเซลล์ในอวยัวะเป้าหมายน้ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร ตอ้งอาศยัปัจจยัอะไรบา้งในการ
ท างานเช่นน้ี 

 

8.6.1 การท างานของฮอร์โมนขึน้อยู่กบัตัวรับและวถิีทางการส่งสัญญาณ 

 การท่ีฮอร์โมนปริมาณน้อยแต่มีผลการท างานมาก เน่ืองจากการท างานของฮอร์โมน 
มกัเป็นผลมาจากการขยายสัญญาณเร่ิมตน้ผ่านวิถีทางการส่งสัญญาณ (signal transduction pathway) 

เช่น การตอบสนองของเซลล์ตบัอ่อนต่ออิพิเนฟรินเพียงหน่ึงโมเลกุลท่ีจบักบัตวัรับ (receptor) ของมนั
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บนเซลลต์บั มีผลท าใหเ้ซลลต์บัปล่อยโมเลกุลของกลูโคสนบัลา้นโมเลกุลเขา้สู่กระแสเลือดผา่นวิถีทาง
ของการส่งสัญญาณเป็นขั้นๆ และมีการขยายสัญญาณทวีคูณเป็นขั้นๆ โดยการเติมหมู่ฟอสเฟต 
(phosphorylation cascades) 

ส าหรับความจ าเพาะของการท างานของฮอร์โมนนั้น อธิบายไดจ้ากการท่ีเซลลจ์ะตอบ 

สนองต่อฮอร์โมนไดต้อ้งมีตวัรับท่ีจ าเพาะต่อฮอร์โมนนั้นๆ และตวัรับฮอร์โมนของเซลล์ชนิดหน่ึงๆ 
สามารถมีการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัได ้เพราะมีวถีิทางการส่งสัญญาณภายในเซลล์ไดแ้ตกต่างกนัและ
มีความหลากหลาย ดงันั้น การตอบสนองของเซลล์เป้าหมายต่อฮอร์โมนจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัทั้งตวัรับของ
เซลล์และวิถีทางการส่งสัญญาณท่ีมีอยู่ภายในเซลล์นั้นๆ นั่นเอง ตวัอย่างเช่น ฮอร์โมนอิพิเนฟริน
สามารถจบักบัตวัรับไดถึ้ง 4 ชนิดคือ α1, α2, β1 และ β2 และตวัรับแต่ละชนิดของฮอร์โมนยงัมีวิถีทาง
การส่งสัญญาณท่ีหลากหลาย ดงันั้น จึงท าให้เกิดผลการตอบสนองท่ีแตกต่างไปในเน้ือเยื่อต่างชนิดกนั 
ดงัแสดงในตารางท่ี 8.1 

 

ตารางที ่8.1  บทบาทการท างานทีห่ลากหลายของฮอร์โมนอพิเินฟริน 
 

เนือ้เยือ่ ตัวรับ 
วถิีการส่งสัญญาณผ่าน

ตัวน าสารทุติยภูมิ บทบาทการท างาน 

หลอดเลือดแดงเล็กท่ี 

ผวิหนงัและล าไส้ 
α1 กระตุน้ IP3 การหดตวัของหลอดเลือด 

หลอดเลือดแดงเล็กท่ี 

กลา้มเน้ือขา 
β2 กระตุน้ cAMP การขยายตวัของหลอดเลือด 

กลา้มเน้ือหวัใจ β1 กระตุน้ cAMP, Ca
2+ 

การเพิ่มอตัราเร็วและ 

ความแขง็แรงของการ 

หดตวั 

เซลลต์บั 
β2 

α1 

กระตุน้ cAMP  

กระตุน้ IP3 

การสลายไกลโคเจน 

การสังเคราะห์กลูโคส 

เซลลไ์ขมนั β1 กระตุน้ cAMP การสลายไขมนั 

ตบัอ่อน 
β2 

α2 

กระตุน้ cAMP 

ยบัย ั้ง cAMP 

การเพิ่มการหลัง่กลูคากอน 

การลดการหลัง่อินซูลิน 

(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 728) 
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8.6.2 ประเภทของกลไกการท างานหรือการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน 

ประเภทของกลไกการท างานหรือการออกฤทธ์ิของฮอร์โมนท่ีเซลล์เป้าหมายแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

(1) ฮอร์โมนทีท่ างานหรือออกฤทธ์ิทีผ่วิเซลล์ 

 ฮอร์โมนท่ีท างานหรือออกฤทธ์ิท่ีผิวเซลล์เป็นฮอร์โมนพวกท่ีละลายไดใ้นน ้ า ไม่
สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ จะมีตวัรับฮอร์โมนอยู่ท่ีผิวเซลล์ ฮอร์โมนท่ีละลายได้ในน ้ า ได้แก่ 
ฮอร์โมนประเภทเปปไทด์, โปรตีน และเอมีน เช่น ออกซีโทซิน, อินซูลิน และอิพิเนฟริน ตามล าดบั 
ฮอร์โมนเหล่าน้ีจะจับกับตัวรับท่ีจ าเพาะ และการจับระหว่างฮอร์โมนกับตัวรับน้ีจะท าให้เกิด             
การเปล่ียนแปลงปฏิกิริยาของเอนไซมบ์นผวิเซลล ์เช่น โปรตีนจี (G-pretein) จะถูกกระตุน้ให้ไปกระตุน้
เอนไซม์อะดิไนเลตไซเคลส (adenylate cylase) ให้ท างานเร่งปฏิกิริยาเปล่ียน ATP (adenosine 

triphosphate) ให้เป็น cAMP (cyclic adenosine monophosphate) ซ่ึง cAMP ท่ีเกิดข้ึนจะท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัน าสารทุติยภูมิ (second messenger) เพื่อส่งสัญญาณแทนฮอร์โมนไปกระตุน้การท างานของเอนไซม์
โปรตีนไคเนส (pretein kinases) ต่างๆ ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีเร่งปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตเขา้ไปใน
โปรตีนเป้าหมายในวถีิทางการส่งสัญญาณในเซลล์เป้าหมาย แลว้ส่งผลต่อเน่ืองหลายขั้นตอน ท าให้เกิด
การขยายสัญญาณทวีคูณเป็นขั้นๆ (สุกญัญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชนยกิจ, 2551) จนในท่ีสุดผล
จากการท างานของเอนไซมท์ าใหเ้กิดเป็นผลในทางชีววทิยาท่ีตอบสนองต่อฮอร์โมนนัน่เอง (รูปท่ี 8.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่8.8  ภาพจ าลองกลไกการท างานของฮอร์โมนประเภทเปปไทด์, โปรตีน และเอมีน 

Active 
enzyme 

Enzymatic 
effects 

Nucleus 

Hormone 
Receptor for hormone 

H 

Plasma membrane  
of a target cell ATP 

Inactive 
enzyme 

 G-protein 
 
 Adenylate cyclase 
 

cAMP (Secondary messenger) 

G
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(2) ฮอร์โมนทีท่ างานหรือออกฤทธ์ิในนิวเคลยีส 

  ฮอร์โมนท่ีท างานหรือออกฤทธ์ิในนิวเคลียสเป็นฮอร์โมนพวกท่ีละลายในไขมนั 
ไดแ้ก่ ฮอร์โมนประเภทสเตอรอยด์ เช่น เอสโทรเจน, โปรเจสเตอโรน และกลูโคคอร์ติคอยด์ เป็นตน้ 
ฮอร์โมนเหล่าน้ีสามารถซึมผา่นเยือ่หุม้เซลลข์องอวยัวะเป้าหมายเขา้สู่นิวเคลียสได ้และภายในนิวเคลียส 
ฮอร์โมนจะจับกับตัวรับในนิวเคลียส เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของฮอร์โมนและตัวรับ      
(hormone-receptor complex) ซ่ึงจะไปจบักบั DNA ของโครโมโซมในนิวเคลียส ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของยนี โดยท าให้เกิดการสังเคราะห์ mRNA ข้ึน เพื่อสังเคราะห์เป็นโปรตีนหรือเอนไซมท่ี์
จ าเพาะเจาะจงเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองต่อฮอร์โมนเหล่านั้น (รูปท่ี 8.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.9  ภาพจ าลองกลไกการท างานของฮอร์โมนประเภทสเตอรอยด์ 

 

8.7 ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ และจากเนือ้เยือ่บางชนิดของมนุษย์ 

 สารเคมีท่ีใชใ้นการควบคุมการท างานของร่างกายเพื่อใหเ้กิดการประสานการท างานของอวยัวะ
ต่างๆ ของสัตวมี์กระดูกสันหลงัมีจ านวนมากมาย ในบทน้ีจะเนน้ศึกษาสารเคมีท่ีเป็นฮอร์โมนของมนุษย์
ซ่ึงส่วนใหญ่สร้างข้ึนจากต่อมไร้ท่อ แต่ก็มีฮอร์โมนบางชนิดสร้างข้ึนไดใ้นเน้ือเยื่อ ส าหรับต่อมไร้ท่อ
คือ ต่อมไม่มีท่อท่ีอยู่ในร่างกายซ่ึงท าหน้าท่ีผลิตฮอร์โมนต่างๆ เขา้สู่ระบบการไหลเวียนกระแสเลือด
โดยไม่ตอ้งผา่นท่อไปยงัอวยัวะต่างๆ ดงันั้น เซลลข์องต่อมไร้ท่อจะสัมผสักบัหลอดเลือดฝอยภายใน 
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mRNA 

Protein 
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Hormone-receptor complex 



 

251 

บทท่ี 8: ฮอร์โมน 

 

ต่อมโดยตรง ต่อมไร้ท่อเหล่าน้ีจึงมีเส้นเลือดฝอยมาเล้ียงจ านวนมาก หน้าท่ีหลกัของต่อมไร้ท่อแบ่งได้
เป็น 2 ประการ คือ (1) ท าหนา้ท่ีควบคุมและสั่งงานประสานกบัระบบต่างๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะกระจาย
ไปตามกระแสเลือด เช่น การกระตุน้, การควบคุมการเจริญเติบโต และพฒันาการของร่างกาย และการ
ควบคุมเมทาบอลิซึมต่างๆ ในร่างกายใหเ้ป็นปกติ และ (2) ท าหนา้ท่ีสร้างฮอร์โมน และส่งฮอร์โมนเขา้สู่
ระบบการไหลเวยีนของเลือด เม่ือต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมนข้ึนมาแลว้ ฮอร์โมนก็จะท าหนา้ท่ีกระตุน้การ
ท างานของต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ ในร่างกายให้สร้างฮอร์โมนของต่อมนั้นๆ ข้ึนมาอีกชั้นหน่ึง เพื่อท าหน้าท่ี
รักษาความสมดุลในร่างกายใหค้งท่ีเป็นปกติตลอดไป 

 ส าหรับต่อมไร้ท่อในร่างกายของมนุษยน์ั้นมี 9 ต่อมคือ ไฮโพทาลามสั (hypothalamus), ต่อม 
ใตส้มอง (pituitary), ต่อมไทรอยด์ (thyroid), ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroids), ต่อมไทมสั (thymus), 

ต่อมหมวกไต (adrenals), ต่อมไพเนียล (pineal), ตบัอ่อน (pancreas) และรังไข่ (ovary) หรืออณัฑะ 
(testes) รูปท่ี 8.10 แสดงต่อมไร้ท่อท่ีอวยัวะต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ และตารางท่ี 8.2 แสดง         
ต่อมไร้ท่อ, เน้ือเยื่อท่ีสร้างฮอร์โมน และฮอร์โมนท่ีส าคญัของมนุษย  ์ รวมถึงประเภททางเคมีของ
ฮอร์โมน, เน้ือเยื่อหรืออวยัวะเป้าหมายของฮอร์โมน และบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของฮอร์โมนเหล่าน้ี  
(ซ่ึงส่วนใหญ่พบไดใ้นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอ่ืนๆ เช่นกนั) 

รูปที ่8.10  ต่อมไร้ท่อทีอ่วยัวะต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์  
(ท่ีมา:  http://endocrinesystemdsc.blogspot.com/) 
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ตารางที ่8.2  ต่อมไร้ท่อและเนือ้เยือ่ทีส่ร้างฮอร์โมน และฮอร์โมนทีส่ าคัญของมนุษย์ 
 

ต่อมไร้ท่อหรือเนือ้เยือ่ 

ทีส่ร้างฮอร์โมน 
ฮอร์โมน 

ประเภท 

ทางเคมี 

เซลล์หรือ
อวยัวะ

เป้าหมาย 

บทบาทหน้าที่ของ
ฮอร์โมน 

ไฮโพทาลามสั 

(Hypothalamus) 

รีลีสซ่ิงฮอร์โมน (Releasing 

hormones) ซ่ึงเป็นฮอร์โมน
ประสาท 

 

ออกซีโทซิน (Oxytocin), 

ฮอร์โมนแอนติไดยเูรติก 

(Antidiuretic hormone; 

ADH) หรือวาโซเพรสซิน 
(Vasopressin) 

เปปไทด์ 
 

 
 

เปปไทด์ 

ต่อมใตส้มอง
ส่วนหนา้ 

 
 

ต่อมใตส้มอง
ส่วนหลงั 

 

ควบคุมการหลัง่
ฮอร์โมนของต่อม
ใตส้มองส่วนหนา้ 
 

ถูกเก็บไวท่ี้ และ
หลัง่ท่ีต่อมใตส้มอง
ส่วนหลงั 

ต่อมใตส้มองส่วนหนา้ 

(Anterior pituitary): 

สร้างฮอร์โมนโทรปิก 
(Tropic hormones) ท่ี
ควบคุมการท างานของ
ต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ  

ฮอร์โมนกระตุน้ต่อม
ไทรอยด ์(Thyroid- 

stimulating hormone; TSH) 
หรือไทโรโทรปิน 
(Thyrotropin), 
 

ฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ทิโค
โทรปิน 

(Adrenocorticotropin 

hormone; ACTH), 
 

ฮอร์โมนกระตุน้ฟอลลิเคิล
(Follicle-stimulating 

hormone; FSH) 

 
 

ลูติไนซ่ิงฮอร์โมน 
(Luteinizing hormome; LH), 

ไกลโค
โปรตีน 

 

 

 
 

โปรตีน 

 

 
 

ไกลโค
โปรตีน 

 

 
 

ไกลโค
โปรตีน 

ต่อมไทรอยด์ 
 

 

 

 
 

ต่อมหมวก
ไตส่วนนอก 

 

 
 

อวยัวะท่ี
สร้างเซลล์
สืบพนัธ์ุ 

ในผูห้ญิง 
 

คือรังไข่ 
ในผูช้ายคือ
อณัฑะ  

กระตุน้การสร้าง
และการหลัง่
ฮอร์โมนของต่อม
ไทรอยด ์ท่ีช่ือวา่ 
ไทรอกซิน 
 

กระตุน้การหลัง่
ฮอร์โมนจากต่อม
หมวกไตส่วนนอก 

 
 

กระตุน้การเจริญ
ของรังไข่และ
กระตุน้การสร้าง
อสุจิของอณัฑะ 
 

กระตุน้การหลัง่
ฮอร์โมนจากรังไข่
และอณัฑะ  
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ตารางที ่8.2  ต่อมไร้ท่อและเนือ้เยือ่ทีส่ร้างฮอร์โมน และฮอร์โมนทีส่ าคัญของมนุษย์ (ต่อ) 
 

ต่อมไร้ท่อหรือเนือ้เยือ่ที่
สร้างฮอร์โมน 

ฮอร์โมน 
ประเภท 

ทางเคมี 

เซลล์ 

หรืออวัยวะ
เป้าหมาย 

บทบาทหน้าที่ของ
ฮอร์โมน 

ต่อมใตส้มองส่วนหนา้ 

(ต่อ) : สร้างฮอร์โมน
อ่ืนๆ (Other hormones) 

โกรทฮอร์โมน 

(Growth hormones; 

GH)  

 
 

โปรแลกติน 
(Prolactin; PRL)) 
 

เอนดอร์ฟิน
(Endorphins) 

โปรตีน 

 

 

 
 

โปรตีน 

 
 

เปปไทด์ 

กระดูก, ตบั, 
กลา้มเน้ือ 

 

 
 

ต่อมน ้านม 

 
 

เซลลป์ระสาทของ
ไขสันหลงั 

กระตุน้การสร้าง
โปรตีนและการ
เจริญเติบโต 

 
 

กระตุน้การสร้าง
น ้านม 
 

ลดความเจบ็ปวด 

 

ต่อมใตส้มองส่วนกลาง 

(Interior pituitary) 

 

ฮอร์โมนกระตุน้ 

เมลาโนไซต ์
(Melanocyte-

stimulating hormone; 

MSH) 

เปปไทด์ 
 

เซลลเ์มลาโนไซต ์
(เซลลท่ี์ผลิต 

รงควตัถุเมลานิน) 

ควบคุมสีผวิ 

ต่อมใตส้มองส่วนหลงั 

(Posterior pituitary) 

 

 

 

 

 

ออกซีโทซิน 
(Oxytocin) 
 

 

 

 
 

แอนติไดยเูรติก
ฮอร์โมน (Antidiuretic 

hormone; ADH) หรือ
วาโซเพรสซิน 
(Vasopressin) 

เปปไทด์ 
 

 

 

 

 
 

เปปไทด์ 
 

กลา้มเน้ือมดลูก, 
กลา้มเน้ือรอบๆ
ต่อมน ้านม 

 

 

 
 

ท่อหน่วยไต 

กระตุน้การคลอด
โดยท าใหก้ลา้มเน้ือ
มดลูกบีบตวัขณะ
คลอด และกระตุน้
การขบัน ้านม 

 
 

กระตุน้การดูดน ้า
กลบัท่ีท่อหน่วยไต 
และเพิ่มความดนั
เลือด 
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ตารางที ่8.2  ต่อมไร้ท่อและเนือ้เยือ่ทีส่ร้างฮอร์โมน และฮอร์โมนทีส่ าคัญของมนุษย์ (ต่อ) 
 

ต่อมไร้ท่อหรือเนือ้เยือ่ที่
สร้างฮอร์โมน 

ฮอร์โมน 
ประเภท 

ทางเคมี 

เซลล์หรือ
อวยัวะ

เป้าหมาย 

บทบาทหน้าที่ของ
ฮอร์โมน 

ต่อมไทรอยด์ (Thyroid)  

 

ไตรไอโอโดไทโรนีน 
(Triiodothyronine; T3),

ไทรอกซิน  
(Thyroxine; T4) 

 

 
 

แคลซิโทนิน 

(Calcitonin) 

เอมีนท่ีเป็น
อนุพนัธ์ของ
กรดอะมิโน
ท่ีมีไอโอดีน 

 

 
 

เปปไทด์ 

เน้ือเยือ่ต่างๆ 

 

 

 

 

 
 

กระดูก 

กระตุน้และรักษา
ระดบัเมทาบอลิซึม
ส าหรับการเจริญ 
เติบโตและพฒันา
ของร่างกาย 

 
 

กระตุน้การสร้าง
กระดูก และลด
ระดบัแคลเซียม 

ในเลือด 

ต่อมพาราไทรอยด์
(Parathyroids) 

 

พาราทอร์โมน 
(Parathormone) 

โปรตีน 

 

กระดูก กระตุน้เซลลก์ระดูก
ใหป้ล่อยหรือเพิ่ม
แคลเซ่ียมเขา้สู่เลือด 

ต่อมไทมสั (Thymus)  

 

 

 

 

 

 

 

ไทโมวดิิน 
(Thymovidin) 

 

 
 

ไทโมซิน (Thymosin)  

 

 

 

โปรตีน 

 

 

 
 

โปรตีน 

 

ระบบ
สืบพนัธ์ุ  
 

 
 

ระบบ
ภูมิคุม้กนั 

ควบคุมไม่ใหร้ะบบ
สืบพนัธ์ุเจริญ 
เติบโตเร็วเกินไป 

 

 

กระตุน้การตอบ 
สนองของทีเซลล ์
(T cells) ในระบบ
น ้าเหลือง 
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ตารางที ่8.2  ต่อมไร้ท่อและเนือ้เยือ่ทีส่ร้างฮอร์โมน และฮอร์โมนทีส่ าคัญของมนุษย์ (ต่อ) 
 

ต่อมไร้ท่อหรือเนือ้เยือ่ที่
สร้างฮอร์โมน 

ฮอร์โมน 
ประเภท 

ทางเคมี 

เซลล์หรือ
อวยัวะ

เป้าหมาย 

บทบาทหน้าที่ของ
ฮอร์โมน 

ต่อมหมวกไต (Adrenal) 

- ส่วนใน 

(Adranal medulla) 

 

 

 

 
 

- ส่วนนอก 
(Adrenal cortex) 

อิพิเนฟริน (Epiephrine) 
หรือ อะดรีนาลิน 
(Adrenalin),  
นอร์อิพิเนฟริน 
(Norepinephrine) หรือ 
นอร์อะดรีนาลิน 
(Noradrenalin) 
 

กลูโคคอร์ติคอยด์ 
(Glucocorticoids) 

 

 

 

 

 

 

 
 

มิเนอราลโลคอร์ติคอยด ์
(Mineralocorticoids) 

เอมีน 

 

 

เอมีน 

 

 

 
 

สเตอรอยด์ 
 

หวัใจ, ตบั, 

หลอดเลือด, 

เซลลไ์ขมนั 

 

 

 

 
 

กลา้มเน้ือ, 

ระบบภูมิ 

คุม้กนั และ
เน้ือเยือ่
ต่างๆ 

 

 

 

 
 

หลอดไต 

กระตุน้การตอบ 
สนองเพื่อความอยู่
รอด เช่น เพิ่มอตัรา
การเตน้หวัใจ, ส่ง
เลือดไปท่ีกลา้มเน้ือ
มากข้ึน และเพิ่ม
น ้าตาลในเลือด  
 

ควบคุมการตอบ 
สนองต่อความ 
เครียด และต่อ 

ระบบภูมิคุม้กนั, 

ลดเมทาบอลิซึม 

ของการใชก้ลูโคส, 

เพิ่มเมทาบอลิซึม
ของการใชโ้ปรตีน 
และไขมนั 
 

ควบคุมระบบสมดุล
ของไอออนใน
ของเหลว 

ต่อมไพเนียล (Pineal) เมลาโทนิน (Melatonin) เอมีน ไฮโพ 

ทาลามสั 

เก่ียวขอ้งกบัระบบ
นาฬิกาชีวติโดย
ควบคุมระบบ 

กิจวตัรประจ าวนั
ของร่างกาย 
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ตารางที ่8.2  ต่อมไร้ท่อและเนือ้เยือ่ทีส่ร้างฮอร์โมน และฮอร์โมนทีส่ าคัญของมนุษย์ (ต่อ) 
 

ต่อมไร้ท่อหรือเนือ้เยือ่ที่
สร้างฮอร์โมน 

ฮอร์โมน 
ประเภท 

ทางเคมี 

เซลล์หรือ
อวยัวะ

เป้าหมาย 

บทบาทหน้าที่ของ
ฮอร์โมน 

ตบัอ่อน (Pancreas) 

 

อินซูลิน (Insulin) 

 

 

 

 

 

 
 

กลูคากอน (Glucagon) 
 

 

 
 

โซมาโตสแตติน 
(Somatostatin) 

โปรตีน 

 

 

 

 

 

 
 

โปรตีน 

 

 

 
 

เปปไทด์ 

กลา้มเน้ือ, 

ตบั, ไขมนั 
และเน้ือเยื่อ
ต่างๆ 

 

 

 
 

ตบั  
 

 

 
 

ระบบยอ่ย
อาหาร และ
เซลลอ่ื์นๆ
ของตบัอ่อน 

กระตุน้การรับ  
และเมทาบลิซึมของ
การใชก้ลูโคส, เพิ่ม
การเปล่ียนกลูโคส
ไปเป็นไกลโคเจน 
และไขมนั 

 
 

กระตุน้การสลาย
ของไกลโคเจน 

และเพิ่มน ้าตาลใน
กระแสเลือด 
 

ยบัย ั้งการปล่อย
ฮอร์โมนอินซูลิน
และกลูคากอน, 

ลดการหลัง่, 

การเคล่ือนไหว 

และการดูดซึมใน
ระบบยอ่ยอาหาร 

อวยัวะสร้างเซลล์
สืบพนัธ์ุ 

- รังไข่  
{ฟอลลิเคิล
(Follicle)} 

 

 

เอสโทรเจน (Estrogen) 

 

 

สเตอรอยด์ 
 

 

 

 

เตา้นม, 

มดลูก 

และเน้ือเยื่อ
อ่ืนๆ 

 

 

เร่ิมสร้างเยือ่บุมดลูก, 
กระตุน้การพฒันา, 

รักษาคุณลกัษณะ
ความเป็นเพศหญิง 
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ตารางที ่8.2  ต่อมไร้ท่อและเนือ้เยือ่ทีส่ร้างฮอร์โมน และฮอร์โมนทีส่ าคัญของมนุษย์ (ต่อ) 
 

ต่อมไร้ท่อหรือเนือ้เยือ่ที่
สร้างฮอร์โมน 

ฮอร์โมน 
ประเภท 

ทางเคมี 

เซลล์หรือ
อวยัวะ

เป้าหมาย 

บทบาทหน้าที่ของ
ฮอร์โมน 

อวยัวะสร้างเซลล์
สืบพนัธ์ุ (ต่อ) 

- รังไข่ 
{คอร์ปัสลูเทียม, 

(Corpus luteum)} 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- อณัฑะ (Testes) 

 

 

โปรเจสเทอโรน 
(Progesterone) และ 

เอสโทรเจน (Estrogen) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แอนโดรเจน 
(Androgen) เช่น  
เทสโทสเทอโรน 
(Testosterone) 

 

 

สเตอรอยด์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สเตอรอยด์ 
 

 

 

 

มดลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เน้ือเยือ่ต่างๆ 

 

 

 

ส่งเสริมการเจริญ 
เติบโตของเยือ่บุ
ผนงัมดลูกใหห้นา
ข้ึน, รักษาการ
ตั้งครรภ ์และ
คุณลกัษณะความ
เป็นเพศหญิงขั้น
ทุติยภูมิ 
(secondary female 

characteristics) 

 
 

กระตุน้การพฒันา
และรักษาไวซ่ึ้ง
พฤติกรรมความ
เป็นเพศชาย และ
คุณลกัษณะความ
เป็นเพศชายขั้น
ทุติยภูมิ 
(secondary male 

characteristics) 

และกระตุน้การ
สร้างอสุจิ 
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ตารางที ่8.2  ต่อมไร้ท่อและเนือ้เยือ่ทีส่ร้างฮอร์โมน และฮอร์โมนทีส่ าคัญของมนุษย์ (ต่อ) 
 

ต่อมไร้ท่อหรือเนือ้เยือ่
ทีส่ร้างฮอร์โมน 

ฮอร์โมน 
ประเภท 

ทางเคมี 

เซลล์หรือ
อวยัวะ

เป้าหมาย 

บทบาทหน้าที่ของ
ฮอร์โมน 

เน้ือเยือ่ชั้นในของ
กระเพาะอาหาร 

(Stomach lining) 

 

 

 

 
 

เน้ือเยือ่ชั้นในของ
ล าไส้เล็ก 

(Lining of small 

intestine) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

กลา้มเน้ือหวัใจ 

(Heart muscle 

tissue) 

 

แกสตริน (Gastrin) 

 

 

 

 

 

 
 

ซีครีทิน (Secretin) 

 

 

 

 
 

โคลีซิสโทไคนิน
(Cholecystokinin) 

 

 

 

 
 

แอเทรียลนาตริ 

ยเูรติกฮอร์โมน  
(Atrial natriuretic 
hormone; ANH) 
 

เปปไทด์ 
 

 

 

 

 

 
 

เปปไทด์ 
 

 

 

 
 

เปปไทด์ 
 

 

 

 

 
 

เปปไทด์ 
 

กระเพาะ
อาหาร 

 

 

 

 

 
 

ตบัอ่อน 

 

 

 

 
 

ตบัอ่อน, ตบั, 

ถุงน ้าดี 

 

 

 

 
 

ไต และ
เน้ือเยือ่ไขมนั  
 

ส่งเสริมการยอ่ยอาหาร 
โดยการกระตุน้การหลัง่
น ้ายอ่ย, กระตุน้การ
เคล่ือนตวัของกระเพาะ
อาหารเพื่อให้อาหาร
และน ้ายอ่ยคลุกเคลา้
ผสมกนัไดดี้ 
 

กระตุน้การหลัง่
สารละลาย 

ไบคาร์บอเนต 

จากท่อน ้าดีของ 

ตบัอ่อน 
 

กระตุน้การหลัง่เอนไซม์
ยอ่ยอาหารจากตบัอ่อน
และน ้ายอ่ยต่างๆ จาก
ตบั และกระตุน้การ 

บีบตวัของถุงน ้าดี 

และท่อน ้าดี 
 

เพิ่มการขบัโซเดียม
ไอออน, 

ลดน ้า, โซเดียม  
และกรดไขมนัใน 

ระบบหมุนเวยีนเลือด 

ในร่างกาย  
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ตารางที ่8.2  ต่อมไร้ท่อและเนือ้เยือ่ทีส่ร้างฮอร์โมน และฮอร์โมนทีส่ าคัญของมนุษย์ (ต่อ) 
 

ต่อมไร้ท่อหรือเนือ้เยือ่
ทีส่ร้างฮอร์โมน 

ฮอร์โมน 
ประเภท 

ทางเคมี 

เซลล์หรือ
อวยัวะ

เป้าหมาย 

บทบาทหน้าที่ของ
ฮอร์โมน 

รก (Placenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เซลลช์นิดต่างๆ 

(Many cell types) 

 

ฮิวแมนคอริโอนิกโกนาโด
โทรฟิน (Human chrorionic 
gonadotrophin; hCG) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

พรอสตาแกลนดิน 
(Prostaglandins) 

โปรตีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อนุพนัธ์
ของกรด
ไขมนั 

คอร์ปัสลู
เทียมในรังไข่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เน้ือเยือ่ต่างๆ 

กระตุน้คอร์ปัสลู
เทียมในรังไข่ให้
เจริญต่อไปใน
ระหวา่งการเร่ิมตน้
ของการตั้งครรภ ์ 
ซ่ึงจะท าใหค้อร์ปัส 

ลูเทียมสร้าง 

โปรเจสเทอโรน 

เพิ่มมากข้ึนใน 

ระยะไตรมาสแรก
ของการตั้งครรภ ์
 

ควบคุมการคลายตวั
และการหดตวัของ
กลา้มเน้ือเรียบ, 

ควบคุมความดนั
เลือด และป้องกนั
การรวมตวัของ 

ล่ิมเลือด 

 

8.7.1 ฮอร์โมนจากไฮโพทาลามสั 

   ไฮโพทาลามสั (hypothalamus) เป็นส่วนของสมองท่ีอยูใ่ตท้าลามสั (thalamus) ท าหนา้ท่ี
เช่ือมโยงระบบการท างานของประสาทและระบบต่อมไร้ท่อผา่นทางต่อมใตส้มอง (รูปท่ี 8.11) พบใน
สมองของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมทุกชนิด และในมนุษยมี์ขนาดเท่าเมล็ดอลัมอนด์ หน้าท่ีท่ีส าคญัของ      
ไฮโพทาลามัสคือ การสังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนประสาท (neuronhormones) หรือท่ีเรียกว่า                
รีลิสซ่ิงฮอร์โมน (releasing hormones) ท่ีมีหนา้ท่ีกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ 
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(anterior pituitary gland) ส่วนเอกซอน (axons) ของเซลล์ประสาทท่ีเรียกว่า นิวโรซีครีทอรีเซลล ์
(neurosecretory cells) ท่ีอยูใ่นไฮโพทาลามสัมีหนา้ท่ีสร้างฮอร์โมน ไดแ้ก่ ออกซีโทซิน (oxytocin) และ
ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก (antidiuretic hormone; ADH) ซ่ึงฮอร์โมนจะถูกส่งไปหลัง่ท่ีต่อมใตส้มอง
ส่วนหลัง จากนั้นเลือดจะหมุนเวียนน าฮอร์โมนเหล่าน้ีออกไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากน้ี      
ไฮโพทาลามสัยงัท าหน้าท่ีควบคุมกระบวนการเมทาบอลิซึมบางอย่างของร่างกาย เช่น ควบคุมความ
กระหายน ้า, ควบคุมความหิว, และควบคุมอุณหภูมิร่างกาย เป็นตน้ ส าหรับการควบคุมการหลัง่ฮอร์โมน
ประสาทจากไฮโพทาลามสันั้น มีทั้งปัจจยัภายในร่างกายและปัจจยัภายนอกร่างกาย ปัจจยัภายในร่างกาย 
ไดแ้ก่ ระดบัฮอร์โมนจากต่อมใตส้มอง หรือต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของต่อมใตส้มอง 
และปัจจยัภายนอกร่างกาย ไดแ้ก่ แสงสวา่ง, อุณหภูมิ และความเครียด เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.11  ไฮโพทาลามัส ซ่ึงสร้างและหลัง่ฮอร์โมนประสาทไปกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนของต่อม      
ใตส้มองส่วนหนา้ และไฮโพทาลามสัยงัสร้างฮอร์โมนประสาทไปหลัง่ท่ีต่อมใตส้มองส่วนหลงัดว้ย 
(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 717) 
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8.7.2 ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง 

  ต่อมใตส้มอง (pituitary gland) เป็นต่อมไร้ท่ออยูบ่ริเวณส่วนล่างของสมองซ่ึงอยูติ่ดกบั
ดา้นล่างของไฮโพทาลามสั มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร (รูปท่ี 8.12) แบ่งไดเ้ป็น 
3 ส่วน คือ ต่อมใตส้มองส่วนหนา้, ต่อมใตส้มองส่วนกลาง และต่อมใตส้มองส่วนหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 

รูปที ่8.12  (ก) ลกัษณะต่อมใต้สมอง และ (ข) การสร้างฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า 

(ท่ีมา:  http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/Hormone/Hormone/html/ 

  Website-endocrine-system/pituitary.htm) 

(ก) 
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  ต่อมใตส้มองส่วนหน้าและส่วนกลางมีตน้ก าเนิดมาจากเน้ือเยื่อชนิดเดียวกนัท่ีเรียกว่า 
แอนดิโนไฮโพไฟซิส (adenohypophysis) ซ่ึงสามารถสร้างฮอร์โมนไดเ้อง ดงันั้น จึงเป็นต่อมไร้ท่อท่ี
แทจ้ริง ส าหรับต่อมใตส้มองส่วนหลงัเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือเยื่อประสาท ท่ีเรียกวา่ นิวโรไฮโพไฟซิส 
(neurohypophysis) 

 

8.7.2.1 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior pituitary) 
    เซลล์ของต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะสร้างฮอร์โมนได้ต้องถูกกระตุ้นจาก
ฮอร์โมนประสาท หรือรีลีสซ่ิงฮอร์โมนท่ีสร้างจากเซลล์ประสาทในไฮโพทาลามสัเสียก่อน ฮอร์โมน
จากต่อมใตส้มองส่วนหนา้เป็นฮอร์โมนพวกเปปไทดห์รือโปรตีน ต่อมใตส้มองส่วนหนา้ท าหนา้ท่ีสร้าง
ฮอร์โมน 2 ประเภทคือ ประเภทแรกเรียกว่าโทรปิกฮอร์โมน (tropic hormones) ซ่ึงท าหนา้ท่ีกระตุน้
อวยัวะเป้าหมายให้สร้างฮอร์โมนท่ีควบคุมการท างานของต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ ไดแ้ก่ ฮอร์โมนกระตุ้นต่อม
ไทรอยด์, อะดรีโนคอร์ทโิคโทรปิน, ฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลเิคิล และลูติไนซ่ิงฮอร์โมน และประเภทท่ีสอง
เป็นฮอร์โมนต่างๆ ไดแ้ก่ โกรทฮอร์โมน, โปรแลกติน และเอนดอร์ฟิน เป็นตน้ ส าหรับฮอร์โมนท่ีสร้าง
จากต่อมใตส้มองส่วนหนา้มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์  หรือไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน 
(Thyroid-stimulating hormone; TSH) หรือไทโรโทรปิน (Thyrotropin) สร้างข้ึนท่ีต่อมใตส้มองส่วน
หน้าโดยถูกควบคุมโดยฮอร์โมนประสาทจากไฮโพทามัส ซ่ึงการเรียกช่ือฮอร์โมนประสาทจาก           
ไฮโพทาลามสัน้ีจะเรียกตามช่ือของฮอร์โมนท่ีหลัง่ออกจากต่อมใตส้มองส่วนหน้า ดงันั้น ฮอร์โมน
ประสาทจากไฮโพทาลามสัท่ีกระตุน้การหลัง่ของฮอร์โมนกระตุน้ต่อมไทรอยด์จากต่อมใตส้มองส่วน
หนา้ จึงมีช่ือเรียกวา่ ไทรอยดรี์ลิสซ่ิงฮอร์โมน (thyroid-releasing hormone; TRH) 

ฮอร์โมนกระตุน้ต่อมไทรอยด์ หรือ TSH ท าหน้าท่ีส่งเสริม
การเจริญเติบโตของต่อมไทรอยด์ท่ีคอ และกระตุน้ให้ต่อมไทรอยด์
หลัง่ฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ตามปกติ ในกรณีท่ีฮอร์โมนของต่อม
ไทรอยด์ในกระแสเลือดมีน้อยลงกว่าปกติ ไฮโพทาลามสัจะหลั่ง 
TRH ไปกระตุน้ต่อมใตส้มองส่วนหน้าให้หลัง่ TSH และเม่ือระดบั 
TSH มีปริมาณมากข้ึนจะไปกระตุน้ให้ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนข้ึน 
แต่เม่ือมีการสร้างฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ปริมาณมากพอ ระดบั
ฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ท่ีมากพอน้ีเอง  จะท าให้ต่อมใตส้มองหยุดการ
สร้างฮอร์โมน TSH กลไกดงักล่าวน้ีจะช่วยรักษาระดบัฮอร์โมนจาก 

 (ท่ีมา: http://www.macaperu.com/thyroid_index.htm) 

รูปที ่8.13  กลไกการควบคุมการ 

    หลัง่ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ 

    (TSH) จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า 
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ต่อมไทรอยด ์ เช่น ไทรอกซิน (thyroxine) และแคลซิโทนิน (calcitonin) ในกระแสเลือดใหค้งท่ี        

(รูปท่ี 8.13) 

(2) ฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ทิโคโทรปิน (Adrenocorticotropin hormone; 

ACTH) เป็นฮอร์โมนท่ีเป็นโปรตีนท่ีสร้างจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ ACTH กระตุน้ต่อมหมวกไตส่วน
นอก (adrenal cortex) ใหห้ลัง่ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด ์(glucocorticoids) 

(3) ฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลิเคิล หรือฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน (Follicle-

stimulating hormone; FSH) เป็นฮอร์โมนท่ีเป็นฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน (gonadotropin) หรือ      
ไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ท่ีสร้างข้ึนจากเซลล์โกนาโดโทรฟ (gonadotroph cells) จากต่อมใตส้มอง
ส่วนหน้า ในเพศชาย FSH กระตุน้การเจริญเติบโตของอณัฑะและกระตุน้การสร้างอสุจิ ในเพศหญิง 
FSH กระตุน้การเจริญเติบโตของรังไข่ โดย FSH กระตุน้ให้ฟอลลิเคิลแบ่งเซลล์ และเม่ือฟอลลิเคิล
เจริญเติบโตเตม็ท่ีมนัจะสร้างฮอร์โมนเอสโทรเจน (estrogen) เม่ือเอสโทรเจนเพิ่มข้ึนถึงระดบัหน่ึงจะไป
กระตุน้ใหต่้อมใตส้มองหลัง่ LH ส่งไปกระตุน้ท่ีรังไข่ท าให้ไข่ตก และรังไข่บริเวณท่ีเคยมีไข่อยู ่เรียกวา่ 
คอร์ปัสลูเทียม ซ่ึงคอร์ปัสลูเทียมน้ีจะหลัง่ฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน (progesterone) ไปท างานร่วมกนักบั
เอสโทรเจน ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีรังไข่และมดลูกเพื่อรองรับการฝังตวัของตวัอ่อน 

(4) ลูติไนซ่ิงฮอร์โมน (Luteinizing hormome; LH) เป็นฮอร์โมนท่ีเป็น 

ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินหรือไกลโคโปรตีนต่อมใตส้มองส่วนหนา้เช่นเดียวกบั FSH  ในเพศหญิง LH 

มีอวยัวะเป้าหมายท่ีรังไข่ และในเพศชายท่ีอณัฑะ โดยในเพศหญิง LH ท างานร่วมกบั FSH ในการ
ควบคุมการหลัง่ฮอร์โมนเอสโทรเจนและโปรเจสเทอโรนรวมทั้งกระตุน้การตกไข่ การเพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็วของปริมาณ LH (LH serge) จะท าให้เกิดการตกไข่และการพฒันาของคอร์ปัสลูเทียม ส าหรับใน
เพศชาย LH ท าหนา้ท่ีกระตุน้กลุ่มเซลล์อินเตอร์สติเชียลของเลยดิ์กซ์ (interstitial cells of Leydigs) ใน
อณัฑะใหห้ลัง่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและท างานร่วมกบั FSH ในการสร้างอสุจิ ทั้งน้ี LH ถูกสร้างจาก
ต่อมใตส้มองและถูกควบคุมโดยโกนาโดโทรปิน-รีลีสซ่ิง ฮอร์โมน (gonadotropin-releasing hormone; 

GnRH) จากไฮโพทาลามสั เม่ือระดบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต ่า ไฮโพทาลามสัจะหลัง่ GnRH เพื่อ
กระตุน้ให้ต่อมใตส้มองส่วนหน้าหลัง่ LH แต่ในขณะท่ีระดบั LH เพิ่มมากข้ึน LH จะไปยบัย ั้ง             
ไฮโพทาลามสัและต่อมใตส้มองแบบยบัย ั้งยอ้นกลบั (negative feedback) ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการยบัย ั้ง
การหลัง่ GnRH และ LH ตามล าดบั ในเพศชายการเปล่ียนแปลงระดบัของ LH และเทสโทสเตอโรนใน
กระแสเลือดและการหลัง่ฮอร์โมนน้ีถูกเร้าดว้ยการกระตุน้ทางเพศ 

(5) โกรทฮอร์โมน (Growth hormones; GH) เป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีน 
ท าหน้าท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นปกติตั้งแต่วยัเด็ก เช่น การควบคุมการแบ่งเซลล์, 
การสังเคราะห์โปรตีน และการสร้างกระดูก เป็นต้น  หากเด็กขาดฮอร์โมนน้ีจะท าให้เต้ียแคระ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gonadotropin-releasing_hormone
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(dwarfism) (รูปท่ี 8.14 ก) แต่ถา้หากเด็กไดรั้บโกรทฮอร์โมนมากกว่าปกติ จะท าให้มีร่างกายใหญ่โต
ผดิปกติ (gigantism) (รูปท่ี 8.14 ข) ส าหรับในผูใ้หญ่ท่ีมีโกรฮอร์โมนมากกวา่ปกติ ร่างกายจะไม่สูงใหญ่
กวา่ปกติ แต่อาจจะมีการเจริญเติบโตเฉพาะกระดูกในร่างกายบางส่วน เช่น กระดูกใบหนา้, น้ิวมือ และ
น้ิวเทา้ เป็นต้น ดงันั้น จึงท าให้ใบหน้า, น้ิวมือ, น้ิวเท้าใหญ่ผิดปกติ เรียกความผิดปกติลกัษณะน้ีว่า      
อะโครเมกาลี (acromegaly) (รูปท่ี 8.14 ค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (ก)                                                                     (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) 

 

รูปที ่8.14  ความผดิปกติทางโกรทฮอร์โมน: 

(ก) เด็กขาดโกรทฮอร์โมนจะเต้ียแคระ (dwarfism), 
(ข) ผูท่ี้ไดรั้บโกรทฮอร์โมนมากกวา่ปกติตั้งแต่วยัเด็กจะมีร่างกายใหญ่โตผิดปกติ (gigantism) 

(ค) ผูท่ี้มีโกรทฮอร์โมนมากกวา่ปกติในวยัผูใ้หญ่จะมีใบหนา้และน้ิวมือใหญ่ผดิปกติ(acromegaly) 

(ท่ีมา:  http://www.takdangaralin.com/science/life-science/endocrine-system/common-ailments-of-

the-endocrine-system/ & http://pathologyproject.wordpress.com/2012/03/30/acromegalyabby/) 

http://www.takdangaralin.com/science/life-science/endocrine-system/common-ailments-of-
http://www.takdangaralin.com/science/life-science/endocrine-system/common-ailments-of-
http://pathologyproject.wordpress.com/2012/03/30/acromegalyabby/
http://pathologyproject.files.wordpress.com/2012/03/acromegaly_classic_woman.gif
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(6) โปรแลกติน (Prolactin; PRL) เป็นฮอร์โมนท่ีเป็นโปรตีน สร้างจากต่อม
ใตส้มองส่วนหนา้ท าหนา้ท่ีกระตุน้ต่อมน ้านมใหส้ร้างน ้านมในผูห้ญิงตั้งแต่ช่วงใกลค้ลอดถึงหลงัคลอด
บุตรจนถึงช่วงท่ีลูกหยา่นม 

(7) เอนดอร์ฟิน (Endorphins) เป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ท่ีเป็นสารส่ือ
ประสาทท่ีหลัง่มาจากระบบประสาทส่วนกลางและต่อมใตส้มองส่วนหน้า พบการหมุนเวียนท่ีสมอง, 
กระดูกไขสันหลงั และระบบประสาทในร่างกาย เอนดอร์ฟินจะหลัง่ออกมาในระหว่างการออกก าลงั
กาย หรือระหวา่งเกิดความเจ็บปวดของร่างกาย ท าหน้าท่ีช่วยลดบรรเทาความเจ็บปวด จึงไดช่ื้อวา่เป็น 

"ฮอร์โมนแห่งความสุข" การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอร่างกายจะผลิตเอนดอร์ฟินอย่างเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ นอกจากน้ีการยิม้, การหวัเราะ, การไดอ้ยู่ใกลส่ิ้งท่ีรักหรือท่ีพอใจ และการรับประทาน
ช็อกโกแลตจะช่วยส่งเสริมการหลัง่เอนดอร์ฟินได ้ เม่ือร่างกายไดรั้บสารเอนดอร์ฟินจะเกิดความรู้สึก
ผอ่นคลาย จึงเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและจิต ส าหรับแผนภาพสรุปการสร้างฮอร์โมนของต่อมใตส้มอง
ส่วนหนา้ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงไวใ้นรูปท่ี 8.15 

 

รูปที ่8.15  แผนภาพสรุปการสร้างฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้าและอวยัวะเป้าหมาย 

(ท่ีมา: http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/ Hormone/Hormone/html/ 

Website-endocrine-system/pituitary.htm) 

prolactin   endorphins 

http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/


 

266 

บทท่ี 8: ฮอร์โมน 

 

 นอกจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะกระตุ้นการท างานโดยฮอร์โมน
ประสาททท่ีหลัง่จากไฮโพทาลามสัแลว้ ต่อมใตส้มองส่วนหน้ายงัถูกควบคุมดว้ยฮอร์โมนจากต่อมไร้
ท่อเป้าหมายท่ีมนักระตุน้ใหส้ร้างข้ึนแบบยบัย ั้งยอ้นกลบัอีกดว้ย (รูปท่ี 8.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.16  แผนภาพการควบคุมการหลัง่ฮอร์โมนแบบยบัยั้งย้อนกลบัของระบบต่อมไร้ท่อ 

ยบัยั้ง ยบัยั้ง 

ยบัยั้ง 

ฮอร์โมนประสาท 

โทรปิกฮอร์โมน 

ฮอร์โมนทีส่ร้างจากต่อมไร้ท่อ 

กระตุ้น 

กระตุ้น 

ไฮโพทาลามัส 

ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 

ต่อมไร้ท่อ 

หรือ 

ปัจจัยภายนอกร่างกาย 

กระตุ้น ยบัยั้ง 
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8.7.2.2 ต่อมใต้สมองส่วนกลาง (Interior pituitary) 

   ต่อมใต้สมองส่วนกลางผลิตฮอร์โมนกระตุ้นเมลาโนไซต์ (Melanocyte-

stimulating hormone; MSH) ฮอร์โมนชนิดน้ีท าหนา้ท่ีกระตุน้เซลล์เมลาโนไซต ์(melanocyte) ซ่ึงเป็น
เซลล์ท่ีแทรกอยูร่ะหว่างหนงัก าพร้าและหนงัแทใ้ห้สังเคราะห์รงควตัถุสีน ้ าตาล-ด า ท่ีเรียกว่า เมลานิน 
(melanin) นอกจากน้ี ในสัตวจ์  าพวกปลา, สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า และสัตวเ์ล้ือยคลานบางชนิด MSH ยงัท า
หนา้ท่ีกระตุน้ให้เมลานินภายในเมลาโนไซตก์ระจายตวัออกไปทัว่เซลล์ท าให้สีผิวเขม้ข้ึนอยา่งรวดเร็ว
เป็นการชัว่คราวเพื่อเป็นการพรางตวั โดยมีส่ิงแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ส าหรับ
ในมนุษย ์คนท่ีถูกแดดจนผวิเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลเขม้ อาจป็นผลจาก MSH กระตุน้เมลานินให้กระจายตวั
ออกไปทัว่เซลลผ์วิหนงัท าใหสี้ผวิค่อยๆ เขม้ข้ึน และจะใชเ้วลาหลายสัปดาห์ความเขม้ของสีผิวจึงค่อยๆ
จางลง 

 

8.7.2.3 ต่อมใต้สมองส่วนหลงั (Posterior pituitary) 

   ต่อมใตส้มองส่วนหลงัไม่ได้สร้างฮอร์โมนข้ึนมาเองโดยตรง แต่ฮอร์โมนท่ี
หลัง่จากต่อมใตส้มองส่วนหลงัเป็นฮอร์โมนประสาทท่ีสร้างจากนิวโรซีครีทอรีเซลล์จากสมองส่วน    
ไฮโพทาลามสั โดยนิวโรซีครีทอรีเซลล์มีปลายแอกซอนมาส้ินสุดและปล่อยฮอร์โมนประสาทออกมา
เข้าสู่เส้นเลือดท่ีมาเล้ียงต่อมใต้สมองส่วนหลัง แล้วล าเลียงไปตามกระแสเลือดสู่อวยัวะเป้าหมาย       

(รูปท่ี 8.17) ฮอร์โมนท่ีหลัง่จากต่อมใตส้มองส่วนหลงัได้แก่ ออกซีโทซิน และแอนติยูเรติกฮอร์โมน 
หรือวาโซเพรสซิน (King, 2014) ซ่ึงมีรายละเอียดพอสังเขปดงัน้ี 

(1) ออกซีโทซิน (Oxytocin) เป็นเปปไทด์ฮอร์โมน ท าหน้าท่ีกระตุ้น
กลา้มเน้ือเรียบในอวยัวะต่างๆ และกลา้มเน้ือมดลูกในหญิงมีครรภ์ ออกซีโทซินจะถูกหลัง่ออกมามาก
เพื่อให้กลา้มเน้ือมดลูกบีบตวัขณะคลอดบุตร และท าหนา้ท่ีกระตุน้เซลล์กลา้มเน้ือรอบๆ ต่อมน ้ านมให้
ขบัน ้ านมของมารดาเพื่อเล้ียงทารก ในขณะท่ีทารกดูดนมมารดาจะเกิดการกระตุน้กระแสประสาทผา่น
ไขสันหลงัไปสู่เซลล์ประสาทท่ีสร้างฮอร์โมนซ่ึงอยู่ท่ีไฮโพทาลามสั จากนั้นเซลล์ประสาทจะหลั่ง   
ออกซีโทซินออกมากระตุน้ต่อมน ้านมใหข้บัน ้านมออกมาเล้ียงทารก 

(2) แอนติไดยูเรติกฮอร์โมน (Antidiuretic hormone ; ADH) หรือ              
วาโซเพรสซิน (Vasopressin) เป็นเปปไทด์ฮอร์โมน ท าหน้าท่ีควบคุมการดูดกลบัของน ้ ากลบัมาท่ี     
ท่อหน่วยไต และช่วยกระตุน้การบีบตวัของหลอดเลือด เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของน ้ าในร่างกายและ
เพิ่มความดนัเลือด 
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รูปที ่8.17  การหลัง่ฮอร์โมนประสาทจากต่อมใต้สมองส่วนหลงั 

(ท่ีมา:  http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/Hormone/         

Hormone/html/Website-endocrine-system/pituitary.htm) 

 

8.7.3 ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ 

  ต่อมไทรอยด์ (thyroid gland) เป็นต่อมไร้ท่อท่ีใหญ่ท่ีสุดในร่างกาย มีรูปร่างคลา้ยผีเส้ือ
อยูท่ี่ล  าคอดา้นหนา้หุม้อยูท่ี่หลอดลม (รูปท่ี 8.18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.18  ต าแหน่งของต่อมไทรอยด์ในร่างกาย 

(ท่ีมา:  http://www.webmd.com/a-to-z-guides/thyroid-and-parathyroid-glands) 

 

http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/Hormone/%20%20%20%20%20%20%20%20%20Hormone/html/Website-endocrine-system/pituitary.htm
http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/Hormone/%20%20%20%20%20%20%20%20%20Hormone/html/Website-endocrine-system/pituitary.htm
http://www.webmd.com/a-to-z-guides/thyroid-and-parathyroid-glands
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.webmd.com/a-to-z-guides/thyroid-and-parathyroid-glands&ei=ulVcVOC4EcyyuAThq4DACw&bvm=bv.79184187,d.c2E&psig=AFQjCNEEIW1ODR8pBySTw6ttravGXDgGCA&ust=1415423408664577
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  ต่อมไทรอยดส์ร้างฮอร์โมนประเภทอนุพนัธ์ของกรดอะมิโนท่ีมีไอโอดีน (iodine; I) เป็น
องคป์ระกอบในโมเลกุล ไดแ้ก่ ไตรไอโอโดไทโรนีน (triiodothyronine; T3) และไทรอกซิน (thyroxin; 
T4) ซ่ึงในโครงสร้างของโมเลกุลมีไอโอดีน 3 อะตอม และ 4 อะตอม ตามล าดบั (รูปท่ี 8.19) ฮอร์โมนท่ี
หลัง่ออกมาส่วนใหญ่เป็น T4 มากกวา่ T3 ถึง 4 เท่า แต่อยา่งไรก็ตาม T3 เป็นฮอร์โมนท่ีท างาน (active) ท่ี
เซลล์ต่างๆ ของร่างกาย ส่วน T4 จะอยู่ในกระแสเลือดเป็นส่วนใหญ่ และ T4 ถูกเปล่ียนเป็น T3 ดว้ย
เอนไซม์ชนิดหน่ึง ดงันั้น เวลาพูดถึงการท างานของฮอร์โมนไทรอกซินมกัจะเป็นการท างานของ T3 
มากกวา่ 

 

    

 

รูปที ่8.19  โครงสร้างทางเคมีของไตรไอโอโดไทโรนีน (T3) และไทรอกซิน (T4) 

 

 ฮอร์โมนไทรอกซินมีหนา้ท่ีกระตุน้และรักษาระดบัเมทาบอลิซึมส าหรับการเจริญเติบโต
และพฒันาการของร่างกายสัตวมี์กระดูกสันหลงัรวมทั้งมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฒันาการทางดา้น
สมอง ถา้เด็กขาดฮอร์โมนน้ีจะท าให้เกิดโรคครีทินิซึม (cretinism) ซ่ึงเด็กจะมีความผิดปกติของระบบ
ประสาทและสมอง, ท  าให้เกิดปัญญาอ่อน, การเจริญเติบโตชา้, ร่างกายเต้ียแคระ, แขนขาสั้น, กลา้มเน้ือ
อ่อนแรง, ผมบาง และผิวหยาบ (รูปท่ี 8.20 ก)  ส าหรับในผูใ้หญ่ท่ีเกิดการบกพร่องของฮอร์โมนจะเกิด
โรคมิกซีดีมา (myxedema) ซ่ึงผูป่้วยจะมีอาการร่างกายอ่อนแอ, กล้ามเน้ืออ่อนแรง, อ่อนเพลียและ
เหน่ือยง่าย, ซึมเศร้า, เบ่ืออาหาร, ความจ าเส่ือมและเช่ืองชา้, อว้นฉุตามใบหนา้และตวับวมน ้ า, ผิวหนงั
และผมแหง้, ทนอากาศหนาวไม่ค่อยได ้และติดเช้ือง่าย (รูปท่ี 8.20 ข) 

Triiodothyronine (T3) 

Thyroxine (T4) 



 

270 

บทท่ี 8: ฮอร์โมน 

 

  ส าหรับผูป่้วยท่ีเป็นโรคคอพอก (simple goiter) ท่ีเกิดจากร่างกายขาดธาตุไอโอดีน ท าให้
ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนไทรอกซินได ้อาการจะคลา้ยกบัโรคมิกซีดีมา แต่มีอาการคอโตร่วม
ดว้ย (รูปท่ี 8.21 ก) และยงัมีโรคคอพอกชนิดท่ีเป็นพิษ (toxic goiter) ซ่ึงมีสาเหตุจากต่อมไทรอยด์ถูก
กระตุน้ใหส้ร้างฮอร์โมนมากเกินไป (hyperthyroidism) โรคคอพอกท่ีเป็นพิษน้ีมกัเกิดจากโรคภูมิคุม้กนั
ตา้นตนเอง (autoimmune disease) ซ่ึงแอนติบอดีของตวัรับของฮอร์โมนไทโรโทรปิน (antibody of the 

thyrotropin receptor) จะถูกสร้างข้ึนมาและไปจบัท่ีตวัรับของมนับนเซลล์ของต่อมไทรอยด์ตลอดเวลา 
ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้เซลล์ของต่อมไทรอยด์สร้างและหลั่งฮอร์โมนไทรอกซินออกมามาก 
ถึงแมว้่าระดบัฮอร์โมนไทโรโทรปินอาจจะต ่าเน่ืองจากการยบัย ั้งแบบยอ้นกลบัของไทรอกซินก็ตาม 

แผนภาพในรูปท่ี 8.22 อธิบายการควบคุมการท างานของต่อมไทรอยด์โรคคอพอกท่ีเป็นพิษจะมีอาการ
คอพอกท่ีไม่โตเท่าคนท่ีเป็นคอพอกธรรมดา แต่จะมีอาการตาโปนร่วมดว้ย (รูปท่ี 8.21 ข) คนท่ีเป็นโรค
คอพอกเป็นพิษจะมีการเผาผลาญในร่างกายสูงมาก, เหง่ือออกมาก, ซูบผอม, มือสั่น, ใจสั่น, นอนไม่
หลบั, หงุดหงิด, น ้ าหนักตวัลดถึงแมว้่าจะกินจุ และฉุนเฉียวง่าย ส าหรับโรคคอพอกเป็นพิษสามารถ
รักษาได้ด้วยการกินยาเพื่อลดการสร้างฮอร์โมนไทรอกซิน, กินไอโอดีนชนิดกมัมนัตภาพรังสีเพื่อ
ท าลายเน้ือเยือ่ต่อมไทรอยดบ์างส่วน หรืออาจรักษาโดยการตดัต่อมไทรอยดบ์างส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                             (ข) 

 

รูปที ่8.20  (ก) ผู้ป่วยเด็กทีเ่ป็นโรคครีทินิซึม (cretinism) และ (ข) ผู้ป่วยโรคมิกซีดีมา (myxedema) 

(ท่ีมา: https://geneticdisordersproject.wikispaces.com/Cretinism 

และ http://pixgood.com/hippocratic-facies.html) 

 

http://www.e-radiography.net/radpath/c/cretinism1.jpeg
http://o.quizlet.com/5xtSWZ85xV.gTsLuo0hAxw_m.png
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(ก)                                                             (ข) 

 

รูปที ่8.21  (ก) ผู้ป่วยคอพอกธรรมดา (simple goiter) และ (ข) ผู้ป่วยคอพอกทีเ่ป็นพษิ (toxic goiter) 

(ท่ีมา: http://body-disease.com/simple-goiter/ และ http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/ 

propedeutic_vn_des/classes_stud/en/stomat/ptn/Internal%20medicine/4/  

Lesson_03_Thyroid_gland.htm) 

 

 นอกจากน้ี ต่อมไทรอยด์ยงัสร้างฮอร์โมนแคลซิโทนิน (calcitonin) ซ่ึงสร้างจากเซลล์
พาราฟอลลิคูลาร์ (parafollicular cells) ของต่อมไทยรอยด์ ท าหนา้ท่ีกระตุน้การสร้างกระดูกและลด
ระดบัแคลเซียมในกระแสเลือด กระดูกเป็นแหล่งสะสมแคลเซียมของร่างกายซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลง
ของแคลเซียมอยา่งต่อเน่ือง โดยเซลล์ออสทีโอบาสต์ (osteoblast cells) ใช้แคลเซียมจากกระแสเลือด  
มาสร้างเน้ือกระดูกใหม่ ส่วนเซลล์ออสทีโอคลาสต ์(osteoclast cells) สลายแคลเซียมจากกระดูกเขา้สู่
กระแสเลือด ฮอร์โมนแคลซิโทนินท าหน้าท่ีกระตุน้การท างานของเซลล์ออสทีโอบลาสต์และลดการ
ท างานของเซลล์ออสทีโอคลาสต์ ดงันั้น ฮอร์โมนแคลซิโทนินจึงมีบทบาทส าคญัในการป้องกนัการ
สูญเสียกระดูกในหญิงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ฮอร์โมนแคลซิโทนินมีบทบาทตรงขา้มกนักบัฮอร์โมน   
ท่ีสร้างจากต่อมพาราไทรอยด์ และการผลิตฮอร์โมนแคลซิโทนินน้ีไม่ไดถู้กควบคุมจากต่อมใตส้มอง
ส่วนหนา้ แต่ถูกควบคุมดว้ยระดบัแคลเซียมในกระแสเลือดท่ีสูง 

 

 

 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/propedeutic_vn_des/
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รูปที ่8.22  แผนภาพการควบคุมการท างานของต่อมไทรอยด์: อากาศหนาวจะกระตุน้ให้ไฮโพทาลามสั
สร้างไทโรโทรปิน-รีลีสซ่ิงฮอร์โมน ซ่ึงไปกระตุน้ต่อมใตส้มองส่วนหน้าให้สร้างและหลัง่ฮอร์โมน   
ไทโรโทรปิน แล้วฮอร์โมนไทโรโทรปินก็จะไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างและหลั่งฮอร์โมน       
ไทรอกซินออกมา ซ่ึงปริมาณของไทรอกซินท่ีสร้างข้ึนมามากพอจะไปควบคุมการท างานของ            
ไฮโพทาลามสัและต่อมใตส้มองส่วนหนา้แบบยบัย ั้งยอ้นกลบัได ้

ยบัยั้ง 

ยบัยั้ง 

ไทโรโทรปิน-รีลสีซ่ิง ฮอร์โมน 

ฮอร์โมนไทโรโทรปิน 

ฮอร์โมนไทรอกซิน 

 

กระตุ้น 

กระตุ้น 

ไฮโพทาลามัส 

ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 

ต่อมไทรอยด์ 

อากาศหนาว 

กระตุ้น 
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8.7.4 ฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์ 

  ต่อมพาราไทรอยด์มี 4 ต่อม ซ่ึงอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์ (รูปท่ี 8.23) ต่อม         
พาราไทรอยด์สร้างฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (parathyroid hormone; PTH) หรือพาราทอร์โมน 
(parathormone) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีนท่ีสร้างจากเซลล์ชีฟ (chief cells) ของต่อม           
พาราไทรอยด ์พาราทอร์โมนท างานร่วมกนักบัฮอร์โมนแคลซิโทนินในการควบคุมระดบัของแคลเซียม
หรือแคลเซียมไอออน (Ca

2+
) ในกระแสเลือดให้เป็นปกติ โดยพาราทอร์โมนท าหนา้ท่ีเพิ่มความเขม้ขน้

ของแคลเซียมในเลือด ในขณะท่ีแคลซิโทนินท าหนา้ท่ีลดระดบัความเขม้ขน้ของแคลเซียมในเลือด  
 การผลิตพาราทอร์โมนและแคลซิโทนินถูกควบคุมดว้ยระดบัแคลเซียมในกระแสเลือด  

(รูปท่ี 8.24) กล่าวคือ เม่ือระดบั Ca
2+ ในเลือดเพิ่มข้ึนจะกระตุน้ให้ต่อมไทรอยด์หลัง่แคลซิโทนินไป

กระตุน้ให้เกิดการสะสมแคลเซียมท่ีกระดูก, ลดการดูดซึมแคลเซียมท่ีล าไส้ และเกิดการดึงแคลเซียม
ออกจากเลือดท่ีหน่วยไต แต่เม่ือระดบั Ca

2+ ในเลือดลดต ่าลงจะกระตุน้ให้ต่อมพาราไทรอยด์หลัง่พารา
ทอร์โมนไปกระตุน้ให้เซลล์ออสทีโอคลาสต์สลายแคลเซียมจากกระดูกเขา้สู่กระแสเลือด, เพิ่มการดูด
ซึมแคลเซียมท่ีล าไส้ และเกิดการดูดแคลเซียมกลบัเขา้สู่เลือดท่ีหน่วยไต จนกระทัง่ระดบัแคลเซียมใน
เลือดเกิดความสมดุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.23  ต่อมพาราไทรอยด์ 4 ต่อม ซ่ึงอยู่ติดกบัเนือ้ต่อมไทรอยด์ด้านหลงัข้างละ 2 ต่อม 

(ท่ีมา:  http://www2.massgeneral.org/cancerresourceroom/types/endocrine/illustrations/ 

thyroid_parathyroid.asp และ http://www.fullerlifewellness.com/hormones-parathyroid/) 

 

 

 

ดา้นหนา้                                                                           ดา้นหลงั 
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รูปที ่8.24  การควบคุมการหลัง่พาราทอร์โมนและแคลซิโทนินด้วยระดับแคลเซียมในเลอืด 

 

 ในกรณีท่ีต่อมพาราไทรอยดเ์กิดความผดิปกติไม่สามารถสร้างพาราทอร์โมนได ้จะส่งผล
ให้การดูดแคลเซียมกลับคืนเข้าสู่เลือดท่ีท่อหน่วยไตลดลง ท าให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมไปกับ          
น ้ าปัสสาวะจนกระทัง่ระดบัแคลเซียมในเลือดต ่ามาก จนท าให้เกิดอาการเกร็งและชกักระตุก ปอดไม่
ท างาน อาจถึงแก่ชีวติได ้ส าหรับการรักษาอาจรักษาโดยการฉีดพาราทอร์โมนพร้อมกบัให้วิตามินดีร่วม
ดว้ยซ่ึงวติามินดีจะให้พาราทอร์โมนท างานไดดี้ข้ึน แต่ในกรณีท่ีต่อมพาราไทรอยด์สร้างพาราทอร์โมน
มากผิดปกติ จะเกิดการสลายแคลเซ่ียมจากกระดูกและฟันเขา้สู่กระแสเลือดมาก ท าให้กระดูกและฟัน
หกัง่าย 

 

8.7.5 ฮอร์โมนจากต่อมไทมสั 

  ต่อมไทมสั (thymus glands) มีลกัษณะเป็นพู 2 พู อยู่ตรงทรวงอก (รูปท่ี 8.10) อยูห่ลงั
กระดูกหน้าอกและอยู่ระหว่างปอด ต่อมไทมสัมีความส าคญัต่อระบบภูมิคุม้กนั (immune system)    
ต่อมไทมสัจะโตเพิ่มขนาดตั้งแต่วยัทารกจนกระทัง่ถึงวยัหนุ่มสาว หลงัวยัหนุ่มสาวต่อมไทมสัจะเร่ิมมี
ขนาดเล็กลงจนในท่ีสุดกลายเป็นเน้ือเยือ่ไขมนัเท่านั้น  
 ฮอร์โมนท่ีผลิตจากต่อมไทมสั ไดแ้ก่ ฮอร์โมนไทโมวิดิน (thymovidin) ซ่ึงเป็นฮอร์โมน
ประเภทโปรตีนท่ีควบคุมไม่ใหร้ะบบสืบพนัธ์ุเจริญเติบโตเร็วเกินไป และฮอร์โมนไทโมซิน (thymosin) 

ซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีนท่ีกระตุน้การพฒันาของที-เซลล์ (T-cells หรือ thymus derived cells 

หรือ T-lymphocyte) ใหเ้จริญเติบโตเตม็ท่ีในช่วงวยัเด็กจนถึงวยัหนุ่มสาว T-cells เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว

กระดูก เลอืด 

แคลซิโทนิน 

พาราทอร์โมน 

ต ่า 

ระดับ 

แคลเซียม 

สูง 
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ชนิดหน่ึง (whiet blood cells หรือบางทีเรียกวา่ ลิวโคไซต์ leukocytes) ตอนแรกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด
น้ีจะสร้างจากไขกระดูก แต่ยงัท างานไดไ้ม่ดี ตอ้งไปผา่นต่อมไทมสัเสียก่อน (T ของค าวา่ T-cells ยอ่ 

มาจากค าว่า thymus นั่นเอง) ซ่ึงต่อมไทมสัจะเป็นแหล่งเก็บ T-cells ไวจ้นกว่ามนัจะถูกกระตุน้ให้
เจริญเติบโตเต็มท่ี แลว้ T-cells เหล่าน้ีจึงถูกส่งออกจากต่อมไทมสัเขา้ไปในกระแสเลือดไปยงัอวยัวะ
ต่างๆ ของระบบต่อมน ้าเหลืองเพื่อต่อสู้เช้ือโรคพวกแบคทีเรียและไวรัสท่ีเขา้มาโจมตีในร่างกาย และยงั
ท าหนา้ท่ีท าลายเซลลท่ี์ผดิปกติอีกดว้ย นอกจากน้ี ต่อมไทมสัยงัมีหนา้ท่ีในการป้องกนัการเจริญเติบโตท่ี
ผดิปกติของเซลลต่์างๆ ท่ีอาจน าไปสู่การเกิดมะเร็งได ้ 
 การท างานบกพร่องของต่อมไทมสัอาจเกิดจากการขาดโปรตีนและสารอาหารในวยัเด็ก 
ท าให้ต่อมไทมสัเจริญเติบโตช้าและท างานบกพร่อง ดงันั้น ควรให้เด็กรับประทานอาหารอยา่งสมดุล
เพื่อใหไ้ดส้ารอาหารรวมทั้งโปรตีนท่ีครบถว้น ผูป่้วยท่ีมีต่อมไทมสัท างานบกพร่องจะมีระบบภูมิคุม้กนั
อ่อนแอ, ติดเช้ือโรคไดง่้าย และเป็นภูมิแพไ้ดง่้าย 

 

8.7.6 ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต 

  ต่อมหมวกไต (adrenal glands) ในมนุษยมี์อยู ่2 ต่อม มีต าแหน่งอยูท่ี่บริเวณเหนือไตของ
ไตแต่ละขา้ง ต่อมหมวกไตแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ต่อมหมวกไตส่วนใน (adrenal medulla) และต่อม   
หมวกไตส่วนนอก (adrenal cortex) (รูปท่ี 8.25)  

 

รูปที ่8.25  ต่อมหมวกไตประกอบด้วยต่อมหมวกไตส่วนในและต่อมหมวกไตส่วนนอก 

(ท่ีมา:  Purves et. al., 2001: 725) 

 



 

276 

บทท่ี 8: ฮอร์โมน 

 

 ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตสองส่วนมีดงัน้ี 

(1) ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนใน ไดแ้ก่ อิพิเนฟริน (epiephrine) หรืออะดรีนาลิน 
(adrenalin) และนอร์อิพิเนฟริน (norepinephrine) หรือนอร์อะดรีนาลิน (oradrenalin) ซ่ึงเป็น
ฮอร์โมนประเภทเอมีนท่ีกระตุน้การตอบสนองเพื่อความอยู่รอดของส่ิงมีชีวิต ฮอร์โมนอิพิเนฟรินมี
หนา้ท่ีเพิ่มอตัราการเตน้ของหวัใจ, เพิ่มความดนัเลือด และอตัราการไหลของเลือดออกจากหวัใจเพื่อไป
เล้ียงส่วนต่างๆของร่างกาย, เพิ่มอตัราการเผาผลาญของไกลโคเจนท่ีตบัและกลา้มเน้ือ, เพิ่มปริมาณ
กลูโคสในเลือด และกระตุน้ให้มีการหลั่ง ACTH เพื่อเพิ่มการหลัง่กลูโคคอร์ติคอยด์และเพิ่ม
ขบวนการสร้างกลูโคสจากสารอ่ืน ส่วนฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟรินมีหน้าท่ีเช่นเดียวกนักบัฮอร์โมน       
อิพิเนฟริน แต่มีฤทธ์ินอ้ยกวา่ฮอร์โมนอิพิเนฟริน รวมทั้งท าให้หลอดเลือดหดตวัและเพิ่มความดนัเลือด 
การหลัง่ฮอร์โมนเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประสาทและสารเคมีบางอยา่งโดยเฉพาะเม่ือเกิดความเครียด 
บางคร้ังจึงเรียกฮอร์โมนพวกน้ีวา่ “ฮอร์โมนแห่งความเครียด” 

(2) ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก ไดแ้ก่ กลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoids) 
และ มิเนอราลโลคอร์ติคอยด์ (mineralocorticoids) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภทสเตอรอยด์ กลูโค         
คอร์ติคอยด์ประกอบด้วยฮอร์โมนท่ีส าคญั ได้แก่ คอร์ติซอล (cortisol) และคอร์ติโคสเตอโรน 
(corticosterone) ท าหน้าท่ีตอบสนองต่อสภาวะเครียดต่างๆ และตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน,          
ท  าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมทาโบลิซึมของคาร์โบไฮเดรตโดยกระตุน้ขบวนการสร้างกลูโคสจากสารอ่ืน 
(gluconeogenesis) และเพิ่มการเปล่ียนกลูโคสเป็นไกลโคเจนท่ีตบั นอกจากน้ี ฮอร์โมนกระตุน้การสลาย
ไขมนัให้เป็นกรดไขมนัและเพิ่มการใชไ้ขมนัเป็นแหล่งพลงังานแทนการใชก้ลูโคส, ลดการสังเคราะห์
โปรตีนในเน้ือเยื่อและเพิ่มการสลายตวัของโปรตีนในเซลล์ เพื่อท าให้ร่างกายเตรียมพร้อมต่อการ
ปรับตวัเม่ือเกิดสภาพความเครียด และท าใหภู้มิตา้นทานต่างๆ ในร่างกายท างานอยา่งเป็นปกติ  

การหลัง่ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ จะถูกควบคุมโดย ACTH จากต่อมใตส้มอง
ส่วนหนา้ เม่ือร่างกายเกิดความเครียด จะมีผลให้ระบบประสาทรับความรู้สึกส่งกระแสประสาทไปยงั
สมองส่วนไฮโพทาลามสัให้หลัง่ CRH (corticotropin releasing hormone) ไปยงัต่อมใตส้มองส่วนหนา้ 
ท าให้หลัง่ฮอร์โมน ACTH ไปกระตุน้เน้ือเยื่อในต่อมหมวกไตชั้นนอกให้หลัง่ฮอร์โมนกลูโคคอร์         
ติคอยด์ออกมา (รูปท่ี 8.26) การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์จากต่อมหมวกไต             
โดยฮอร์โมน ACTH จะเป็นการควบคุมแบบยบัย ั้งยอ้นกลบั 

    ส าหรับฮอร์โมนมิเนอราลโลคอร์ติคอยด์ท าหน้าท่ีควบคุมระบบสมดุลของไอออน
ในของเหลวของร่างกาย ฮอร์โมนในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ อลัโดสเทอโรน (aldosterone) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเพิ่มการ 
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ดูดซึมกลบัของโซเดียม (Na
+
) ท่ีหลอดไตโดยแลกกบัการขบัโปแตสเซียม (K+

) การหลัง่ฮอร์โมน        
อลัโดสเทอโรนเกิดจากสภาวะท่ีเลือดมีความดนัต ่าเน่ืองจากการขาดน ้ า หรือการมีความเขม้ขน้ของ Na

+
 

ลดลงในเลือด ท าให้เกิดการกระตุน้ให้ต่อมหมวกไตส่วนนอกหลัง่ฮอร์โมนอลัโดสเทอโรนออกมาเพื่อ
ท าหน้าท่ีในการดูดกลบั Na

+ ท่ีหลอดไต การหลัง่ฮอร์โมนมิเนอราลโลคอร์ติคอยด์จะถูกควบคุมโดย
ความเขม้ขน้ของโซเดียมในเลือด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.26  แผนภาพการควบคุมการหลัง่ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก 

(ท่ีมา:  ปรับปรุงจาก  http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning47/DP320/pdf/Lesson11.pdf) 

 

ถ้าต่อมหมวกไตท างานบกพร่องไม่สร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมน           
อลัโดสเทอโรนอยา่งเพียงพอจะท าให้เกิดโรคแอดดิสัน (Addison’s desease) สาเหตุของโรคส่วนใหญ่
เกิดจากโรคภูมิคุม้กนัตา้นตวัเอง (autoimmune disease) โดยระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายไปท าลายต่อม
หมวกไตส่วนนอก หรืออาจเกิดจากการติดเช้ือต่างๆ เช่น เช้ือวณัโรค, เช้ือไวรัสเอชไอวี หรือเช้ือรา   
เป็นระยะเวลานาน หรืออาจเกิดจากโรคมะเร็ง ซ่ึงมีผลไปท าลายเน้ือเยื่อของต่อมหมวกไตส่วนนอก 
หรือถา้ต่อมใตส้มองเกิดท างานบกพร่องแลว้ผลิตฮอร์โมน ATCH ต ่า จะมีผลท าให้ต่อมหมวกไตส่วน
นอกไม่สร้างฮอร์โมน ส่งผลให้เกิดโรคแอดดิสันไดเ้ช่นกนั ส าหรับอาการของผูป่้วยโรคน้ี คือ ผูป่้วยมี  
สีผวิเขม้ข้ึนโดยเฉพาะท่ีบริเวณผวิหนงัท่ีริมฝีปาก, ฝ่ามือ, ผวิหนงับริเวณเล็บมือ และเหงือก (รูปท่ี 8.27),          

Physical stress 

Hypothalamus 

Gluconeogenesis 

Adrenal cortex 
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Body cells 
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Anterior pituitary 
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มีอาการกลา้มเน้ืออ่อนแรง, ร่างกายอ่อนเพลีย, ติดเช้ือง่าย,ไม่สามารถรักษาระดบัน ้ าตาลในเลือดได้, 
บกพร่องในการซ่อมแซมเน้ือเยื่อต่างๆ ของร่างกาย, ไม่สามารถรักษาสมดุลของเกลือแร่และน ้ าได ้และ
มีความดนัเลือดต ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่8.27  ลกัษณะอาการของผู้ป่วยโรคแอดดิสัน (Addison’s disease) 
(ท่ีมา:  http://www.doctortipster.com/11612-addisons-disease-causes-and-symptoms.html) 

 

ในกรณีท่ีมีฮอร์โมนคอร์ติซอลมากไป จะท าให้เกิดโรคคูชช่ิง (Cushing ’s 
syndrome) ซ่ึงจะมีอาการผดิปกติทางเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต, โปรตีน และไขมนั ท าให้ผูป่้วยมี
ระดบัน ้ าตาลในเลือดสูง, กลา้มเน้ืออ่อนแรง, มีลกัษณะหนา้บวมคลา้ยดวงจนัทร์ (moonface) และแดง 
(รูปท่ี 8.28), มีล าตวัอว้นแต่แขนและขาผอม, มีรอยแตกสีม่วงแดงท่ีผิวหนา้ทอ้ง, ความดนัเลือดสูง และ
อ่อนเพลียง่าย พบกบัผูป่้วยท่ีไดรั้บยาพวกคอร์ติโคสเตอรอยด์เป็นเวลานานเพื่อรักษาอาการอกัเสบ หรือ
อาการภูมิแพ ้

 

 

 

 

 

 

(ก) ผูป่้วยโรคคูชช่ิง       (ข) ผูป่้วยหลงัการรักษาแลว้ 

รูปที ่8.28  ลกัษณะอาการของผู้ป่วยโรคคูชช่ิง (Cushing ’s syndrome) 
(ท่ีมา:  http://www.uaz.edu.mx/histo/pathology/ed/ch_21/c21_s55.htm) 

 

http://www.doctortipster.com/11612-addisons-disease-causes-and-symptoms.html
http://www.uaz.edu.mx/histo/pathology/ed/ch_21/c21_s55.htm
http://www.uaz.edu.mx/histo/pathology/ed/ch_21/c21_s55.jpg
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8.7.7 ฮอร์โมนจากต่อมไพเนียล 

ต่อมไพเนียล (pineal gland) เป็นต่อมไร้ท่อในสมองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

เปรียบเสมือนนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของมนุษย ์พบอยู่ท่ีก่ึงกลางสมอง (รูปท่ี 8.29) ต่อมไพเนียลมี
ความพิเศษตรงท่ีถูกควบคุมการหลัง่ฮอร์โมนไดด้ว้ยแสง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.29  ภาพวาดแสดงต าแหน่งของต่อมไพเนียลในสมอง 

(ท่ีมา:  http://neidanofchrist.tumblr.com/) 

 

ฮอร์โมนท่ีผลิตจากต่อมไพเนียลคือ เมลาโทนิน (melatonin) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภท   
เอมีน (รูปท่ี 8.6) มีหนา้ท่ีส าคญัอยู ่2 ประการในมนุษย ์ประการแรก คือ ควบคุมระบบกิจวตัรประจ าวนั
ของร่างกาย (circadian rhythms) เช่น การนอนหลบั, การต่ืนนอน, การหลัง่ฮอร์โมน, การเผาผลาญ
อาหาร และกิจกรรมในระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย ระบบกิจวตัรประจ าวนัของร่างกายจะท างานสอดคลอ้ง
กบัเวลาทอ้งถ่ินโดยอตัโนมติัโดยอาศยัปัจจยัจากแสงจากพระอาทิตยห์รือแสงสวา่ง และการไดรั้บความ
มืด เน่ืองจากแสงสวา่งและความมืดมีผลต่อระบบกิจวตัรประจ าวนัของร่างกายโดยในหน่ึงวนัมีทั้งการ
ต่ืนและการนอนหลบั ความมืดจะกระตุน้การท างานของต่อมไพเนียลให้หลัง่ฮอร์โมนเมลาโทนินออก
มาโดยเมลาโทนินจะท าหน้าท่ีเตือนให้ร่างกายรู้ว่าตอ้งการพกัผ่อนและเหน่ียวน าให้เกิดการง่วงนอน
และนอนหลบัสนิท ส่วนความสวา่งจะยบัย ั้งการท างานของต่อมไพเนียลให้สร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน
ลดนอ้ยลง เม่ือต่อมไพเนียลหลัง่เมลาโทนินเป็นปกติ จะท าให้ร่างกายต่ืนนอนแลว้สดช่ืน, เจริญอาหาร, 

ท างานคล่องแคล่ว, นอนหลบัสนิท และยงัเป็นตวัก าหนดเวลาของการท ากิจกรรมเหล่านั้น เช่น หลงัจาก
ต่ืนแลว้อีกก่ีชัว่โมงล าไส้จะเร่ิมบีบรัดตวั และต่อมาก่ีชัว่โมงกระเพาะจึงจะท างานยอ่ยอาหาร เป็นตน้ 
หน้าท่ีของต่อมไพเนียลประการท่ีสอง คือ ควบคุมการเจริญเติบโตของอวยัวะสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ 
เน่ืองจากต่อมไพเนียลควบคุมการท างานของต่อมใตส้มองส่วนหน้าในการยบัย ั้งการหลัง่ฮอร์โมน      

http://neidanofchrist.tumblr.com/
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โกนาโดโทรปิน (FSH และ LH) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้การเจริญเติบโตและพฒันาของ
อวยัวะสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ ไดแ้ก่ รังไข่ และอณัฑะ ดงันั้นฮอร์โมนเมลาโทนินจึงยบัย ั้งการเจริญเติบโต
ของอวยัวะสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุไม่ให้เติบโตเร็วเกินไปในวยัเด็ก คนวยัก่อนหนุ่มสาวท่ีสร้างฮอร์โมนเม
ลาโทนินมากเกินไปจะเป็นหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ แต่ถ้าเกิดความบกพร่องในการสร้างฮอร์โมนเมลา
โทนินจะเป็นหนุ่มสาวเร็วกวา่ปกติ 

 นอกจากน้ี ฮอร์โมนเมลาโทนินยงัมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) 
หรือสารต่อตา้นไม่ให้ร่างกายเส่ือมก่อนวยั ดงันั้น ในขณะท่ีร่างกายนอนหลบัพกัผ่อน เมลาโทนินจะ
ช่วยก าจดัอนุมูลอิสระ (free radicals) ท่ีเกิดข้ึนในร่างกายในตอนกลางวนั ซ่ึงอนุมูลอิสระอาจเป็นผลมา
จากการเผาผลาญอาหารเป็นพลงังาน หรือเกิดจากความเครียดและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ 

 

8.7.8 ฮอร์โมนจากตับอ่อน 

ตบัอ่อน (pancreas) เป็นอวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีในการผลิตฮอร์โมนและน ้ ายอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การยอ่ยอาหาร โดยเน้ือเยื่อส่วนท่ีผลิตฮอร์โมน เรียกวา่ เกาะของแลงเกอร์ฮานส์ หรือไอเลตส์ออฟแลง
เกอร์ฮานส์ (islets of langerhans) ตามช่ือผูค้นพบคนแรก ไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์น้ีเป็นกลุ่มของ
เซลล์ท่ีอยูก่ระจดักระจายตวัเป็นหย่อมๆ และมีหลอดเลือดมาเล้ียงมากมาย เป็นเซลล์ของต่อมไร้ท่อท่ี
สามารถสร้างฮอร์โมนแลว้ส่งไปกบัหลอดเลือดได ้(รูปท่ี 8.30) ฮอร์โมนท่ีสร้างจากไอเลตส์ออฟแลง
เกอร์ฮานส์มี 3 ชนิด ดงัน้ี 

(1) ฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) สร้างจากเบตา้เซลล์ (β cells) ท่ีไอเลตส์ออฟแลงเกอร์ 
ฮานส์ของตบัอ่อน อินซูลินเป็นฮอร์โมนโปรตีนท่ีมีหนา้ท่ีกระตุน้การเปล่ียนกลูโคสให้เป็นไกลโคเจน
เก็บสะสมไวท่ี้ตบัและกลา้มเน้ือในระหวา่งท่ีร่างกายมีปริมาณน ้ าตาลกลูโคสในเลือดสูง และอินซูลินยงั
ช่วยกระตุน้ให้เซลล์ต่างๆ ใช้กลูโคสไดม้ากข้ึน ท าให้ระดบัน ้ าตาลกลูโคสในเลือดลดลงจนเป็นปกติ 
อินซูลินจึงมีหนา้ท่ีรักษาระดบัน ้าตาลกลูโคสในเลือดใหเ้ป็นปกติ เซลล์ในร่างกายเกือบทุกชนิดตอ้งการ
การท างานของอินซูลิน แต่เซลลเ์ป้าหมายหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เซลล์ตบั, เซลล์ไขมนั และเซลล์กลา้มเน้ือ 
โดยอินซูลินมีหนา้ท่ีต่อเซลลด์งักล่าวขา้งตน้ดงัน้ี กระตุน้เซลล์ตบัและกลา้มเน้ือให้เก็บสะสมกลูโคสใน
รูปของไกลโคเจน, กระตุน้เซลล์ไขมนัให้สร้างไขมนัจากกรดไขมนัและกลีเซอรอล, กระตุน้เซลล์ตบั
และเซลลก์ลา้มเน้ือใหส้ร้างโปรตีนจากกรดอะมิโน และยบัย ั้งเซลลต์บัและเซลลไ์ตจากการสร้างกลูโคส
จากสารอ่ืน ดงันั้น อินซูลินจึงเก็บสารอาหารจากอาหารท่ีรับประทานเขา้ไปโดยการลดความเขม้ขน้ของ
กลูโคส, กรดไขมนั และกรดอะมิโนในกระแสเลือดนัน่เอง ในคนปกติระดบัน ้ าตาลกลูโคสในเลือด
ค่อนขา้งคงท่ี ก่อนรับประทานอาหารเป็นเวลา 8 ชัว่โมง ระดบัความเขม้ขน้ของน ้ าตาลกลูโคสในเลือด
อยูท่ี่ประมาณ 70-99 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือหลงัรับประทานอาหาร 2 ชัว่โมง ระดบัความเขม้ขน้ของ
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น ้ าตาลกลูโคสในเลือดอยู่ท่ีประมาณน้อยกว่า 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ร่างกายจ าเป็นต้องมีกลไก
ควบคุมระดับกลูโคสในเลือดให้เป็นปกติ เน่ืองจากกลูโคสเป็นน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีสามารถให้
พลงังานแก่เซลล์ต่างๆ ในร่างกายได ้ร่างกายจะดึงกลูโคสในกระแสเลือดมาใช้โดยสลายโมเลกุลของ
กลูโคสให้เป็นพลงังานแก่เซลล์ กลูโคสในกระแสเลือดไดม้าจากอาหารท่ีรับประทานเขา้ไป เม่ือเรา
รับประทานอาหาร จะเกิดการยอ่ยอาหารแลว้ไดเ้ป็นกลูโคสท่ีถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกายท่ีล าไส้ แลว้ส่งเขา้สู่
กระแสเลือดเพื่อไปเล้ียงเซลลต่์างๆ ทัว่ร่างกาย ร่างกายจะพยายามรักษาความเขม้ขน้ของน ้ าตาลกลูโคส
ในกระแสเลือดใหค้งท่ี เพื่อเป็นแหล่งท่ีใหพ้ลงังานแก่เซลล์อยา่งคงท่ี มิฉะนั้นช่วงเวลาหลงัรับประทาน
อาหารเซลล์จะได้รับกลูโคสหรือได้พลงังานมากเกินไป และจะขาดพลงังานจากกลูโคสระหว่างม้ือ
อาหารและในช่วงเวลากลางคืน เม่ือร่างกายมีกลูโคสมาก กลูโคสส่วนท่ีเกินจะถูกเปล่ียนเป็นไกลโคเจน
เก็บไวท่ี้ตบัและกลา้มเน้ือ แต่เม่ือร่างกายมีกลูโคสไม่เพียงพอ จะสลายไกลโจนให้เปล่ียนไปเป็นกลูโคส
และกระตุน้ใหรั้บประทานอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที ่8.30  รูปวาดแสดงไอเลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ของตับอ่อน 

(ท่ีมา:  http://www.differencebetween.info/difference-between-alpha-cell-and-beta-cell) 

 

 ในกรณีท่ีตบัอ่อนเกิดความบกพร่องท าให้ร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน จะท าให้
ร่างกายไม่สามารถเปล่ียนกลูโคสใหเ้ป็นไกลโคเจนได ้และร่างกายเองก็ไม่สามารถน าน ้ าตาลกลูโคสท่ีมี
สูงมากในเลือดไปใช้ให้พลงังานแก่เซลล์ต่างๆได ้เม่ือน ้ าตาลกลูโคสในเลือดสูงเกินกวา่ปกติจนหลอด
ไตไม่สามารถดูดน ้ าตาลในปัสสาวะกลบัไดห้มด ท าให้มีน ้ าตาลกลูโคสในปัสสาวะมาก จึงเป็นอาการ
ของคนเป็นโรคเบาหวาน (diabetes meletis) นอกจากน้ี คนท่ีเป็นโรคเบาหวานจะมีอาการผอมและ

ไอเลตส์ออฟ 

แลงเกอร์ฮานส์ 

เบต้า    แอลฟา 

เซลล์   เซลล์ 

   ท่อ 

   เดลต้าเซลล์ 

ตบัอ่อน 
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น ้าหนกัลด เพราะร่างกายสลายไขมนัและโปรตีนในร่างกายไปใชเ้พิ่มพลงังานให้แก่เซลล์แทนกลูโคส, 
มีอาการปัสสาวะบ่อยๆ, กระหายน ้ ามาก, อ่อนเพลียง่าย, นยัน์ตาเส่ือมท าให้มองภาพไม่ชดั และติดเช้ือ
ง่าย เม่ือเป็นแผลแลว้หายยาก อาจเป็นแผลลุกลามจนตอ้งตดัอวยัวะนั้นทิ้ง ถา้เป็นเบาหวานเป็นระยะ
เวลานานโดยไม่ไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้ง อาจท าใหไ้ตเส่ือมได ้

(2) ฮอร์โมนกลูคากอน (glucagon) สร้างจากจากแอลฟาเซลล์ (α cells) ท่ีไอเลตส์ออฟ
แลงเกอร์ฮานส์ของตบัอ่อน กลูคากอนเป็นฮอร์โมนโปรตีนท่ีมีหนา้ท่ีตรงกนัขา้มกบัหนา้ท่ีของฮอร์โมน
อินซูลิน โดยเป็นฮอร์โมนท่ีกระตุน้ให้ไกลโคเจนจากตบัสลายตวัเป็นน ้ าตาลกลูโคสในขณะท่ีน ้ าตาล
กลูโคสในเลือดลดต ่าลง และเพิ่มขบวนการสร้างกลูโคสจากสารอ่ืนท่ีเน้ือเยื่อของตบั ท าให้เกิดการปรับ
ระดบัน ้ าตาลกลูโคสในเลือดให้อยูใ่นระดบัปกติ ในคนท่ีขาดกลูคากอนร่างกายจะมีน ้ าตาลกลูโคสใน
เลือดต ่า (hypoglycemia) ถา้ระดบัน ้ าตาลในเลือดน้อยกว่า 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถือว่าต ่า จะท าให้มี
อาการหิว, เหง่ือออกมาก, สั่น, วงิเวยีนศรีษะ,อ่อนเพลีย, หนา้ซีด และตาพร่ามวั เป็นตน้  

ในการควบคุมระดบัน ้ าตาลกลูโคสในเลือดให้เป็นปกติตอ้งข้ึนอยู่กบัทั้งฮอร์โมน
อินซูลินและฮอร์โมนกลูคากอน ซ่ึงมีผลตรงกนัขา้มกนัท่ีตบัและเน้ือเยือ่อ่ืนๆ (รูปท่ี 8.31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.31  แผนภาพการควบคุมระดับน า้ตาลกลูโคสในเลือดด้วยฮอร์โมนอินซูลนิและกลูคากอน 

(ท่ีมา:  http://health.howstuffworks.com/diseases-conditions/diabetes/diabetes1.htm) 

http://health.howstuffworks.com/diseases-conditions/diabetes/diabetes1.htm
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(3) ฮอร์โมนโซมาโตสแตติน (somatostatin) สร้างจากเดลตา้เซลล์ (  cells) ท่ีไอเลตส์
ออฟแลงเกอร์ฮานส์ของตบัอ่อน ฮอร์โมนโซมาโตสแตตินเป็นฮอร์โมนเปปไทด์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยบัย ั้ง
การหลัง่อินซูลินและกลูคากอน, ลดการเคล่ือนไหว และการดูดซึมของระบบยอ่ยอาหาร 

 

8.7.9 ฮอร์โมนจากอวยัวะสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ 

อวยัวะท่ีสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุในเพศหญิงคือ รังไข่ (ovary) (รูปท่ี 8.32) และในเพศชายคือ 
อณัฑะ (testes) แหล่งสร้างฮอร์โมนเพศหญิงท่ีรังไข่ทั้ง 2 ขา้งเป็น ไดแ้ก่ ฟอลลิเคิล (follicle) และ     
คอร์ปัสลูเทียม (corpus lutem) ในเพศหญิงวยัรุ่นต่อมใตส้มองส่วนหนา้หลัง่ฮอร์โมน LH และ FSH มา
กระตุ้นเซลล์ฟอลลิเคิลท่ีล้อมรอบไข่ภายในรังไข่ให้สร้างฮอร์โมนเอสโทรเจน (estrogen) และ         
คอร์ปัสลูเทียมสร้างฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน (progesterone) ทั้งฮอร์โมนเอสโทรเจนและฮอร์โมน     
โปรเจสเทอโรนเป็นฮอร์โมนประเภทสเตอรอยด์ ฮอร์โมนเอสโทรเจนท าหน้าท่ีสร้างเยื่อบุมดลูก, 
กระตุน้การพฒันา, รักษาคุณลกัษณะ และพฤติกรรมความเป็นเพศหญิง ไดแ้ก่ การมีสะโพกผาย, มีขน
ตามรักแร้และอวยัวะเพศ, อวยัวะเพศและเตา้นมโตข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงของรังไข่ เป็นตน้ ส่วน 
โปรเจสเทอโรนท าหนา้ท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของเยื่อบุผนงัมดลูกให้หนาข้ึนเพื่อรองรับการฝังตวั
ของไข่ท่ีปฏิสนธิแลว้ซ่ึงไข่จะเจริญเติบโตและพฒันาท่ีบริเวณนั้นจนกว่าจะคลอด, รักษาการตั้งครรภ ์
และคุณลกัษณะความเป็นเพศหญิงขั้นทุติยภูมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.32  แผนภาพแสดงรังไข่, มดลูก และช่องคลอด 

(ท่ีมา:  http://www.healthkonthai.com/wp-content/uploads/2012/12/ประจ าเดือนไม่มา.jpg) 
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  ในระบบการสืบพนัธ์ุของเพศหญิงฮอร์โมนเอสโทรเจนและโปรเจสเทอโรนมีการท างาน
ร่วมกนัการเปล่ียนแปลงของระบบสืบพนัธ์ุของผูห้ญิงจะมีเป็นรอบประมาณ 25-35 วนั ซ่ึงโดยเฉล่ีย
ประมาณ  28 วนั โดยวนัแรกท่ีมีประจ าเดือนนับเป็นวนัท่ีหน่ึง ซ่ึงในแต่ละรอบเดือนจะมีการ
เปล่ียนแปลงของรังไข่ (รูปท่ี 8.33) โดยเร่ิมจากไฮโพทาลามสัสร้างโกนาโดโทรปินรีรีสซ่ิงฮอร์โมน 
(gonadotropin releasing hormone; GnRH) ไปกระตุน้ต่อมใตส้มองส่วนหนา้ให้หลัง่ฮอร์โมนกระตุน้
ฟอลลิเคิล หรือ FSH ท าใหมี้การกระตุน้ไข่หรือโอโอไซด์ (oocyte) ในรังไข่ให้เจริญเติบโต ตอนแรกใน
รังไข่จะมีไข่อยู่หลายใบ แต่ภายใน   5-7 วนั จะมีฟอลลิเคิลหรือถุงไข่ใบหน่ึงโตมากกว่าใบอ่ืน 

(dominance) ท าให้มีการหลัง่ฮอร์โมนเอสโทรเจนออกมามากจนไปยบัย ั้งการหลัง่ของฮอร์โมน FSH 

ไม่ให้หลัง่ออกมากระตุน้การท างานของฟอลลิเคิลใบอ่ืนอีก ท าให้แต่ละเดือนมีไข่ตกเพียงใบเดียว      
ไข่อาจมาจากรังไข่ขา้งซา้ยหรือขวาเดือนละคร้ัง ฮอร์โมนเอสโทรเจนจะกระตุน้ให้เซลล์ฟอลลิเคิลสร้าง
ของเหลวออกมาสะสมอยูร่ะหวา่งเซลลแ์ละมีช่องกลวงตรงกลางลอ้มรอบไข่ และในขณะท่ี    ฟอลลิเคิล  
มีการเจริญเติบโตมากข้ึนจะมีการหลัง่ฮอร์โมนเอสโทรเจนออกมามากท าให้ LH มีระดบั สูงข้ึนอย่าง
รวดเร็ว (LH serge) เม่ือมี LH มากระตุน้ จะท าใหเ้กิดการตกไข่ (ovulation) ออกมาในช่วงกลางของรอบ
ประจ าเดือน (รูปท่ี 8.34) เน่ืองจาก LH กระตุน้ให้เซลล์บวมข้ึนแลว้ปล่อยพลาสมินโนเจน ซ่ึงจะถูกยอ่ย
โดยเอนไซมต์วัหน่ึงท าให้กลายเป็นพลาสมินท่ีช่วยย่อยคอลลาเจนในถุงไข่อ่อน ท าให้ผนงัอ่อนตวัลง 
เม่ือเกิดแรงดนัของของเหลวท่ีช่องแอนทรัมก็จะเกิดการตกไข่ออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.33  ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงในรังไข่: การเจริญของถุงไข่อ่อน, การตกไข่,  
การเกิด และการสลายตวัของคอร์ปัสลูเทียม  

 (ท่ีมา:  http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/hormone/chapter5/estrogen_progeterone.htm) 

ถุงไข่ที่เจริญเต็มที่ 
(mature follicle) 
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หลังจากไข่ตกออกจากรังไข่ ผนังฟอลลิเคิลจะเห่ียว พับ และเปล่ียนแปลงเป็น           
คอร์ปัสลูเทียม ถา้ไข่ท่ีตกถูกปฏิสนธิ คอร์ปัสลูเทียมจะขยายใหญ่ข้ึนเพื่อสร้างโปรเจสเทอโรน โดยปกติ
คอร์ปัสลูเทียมสร้างไดท้ั้งโปรเจสเทอโรนและเอสโทรเจน แต่สร้างเอสโทรเจนไดน้้อยกวา่ การหลัง่
ฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนออกมาท าให้ยบัย ั้งการตกไข่, กระตุน้การหนาตวัของเยื่อบุมดลูกมดลูกเพื่อ
เตรียมพร้อมในการฝังตวัของตวัอ่อน และกดการท างานของระบบภูมิคุม้กนัตนเองไม่ให้ต่อตา้นทารก
ระหวา่งมีการฝังตวั พร้อมทั้งกระตุน้ต่อมน ้ านมเพื่อเตรียมรับการตั้งครรภ ์ แต่ถา้ไข่ท่ีตกไม่ถูกปฏิสนธิ
หรือไม่เกิดการฝังตวัของตวัอ่อน คอร์ปัสลูเทียมจะเจริญอยูร่ะยะหน่ึงประมาณ 9 วนั แลว้สลายตวัไป 

และเปล่ียนแปลงเป็นคอร์ปัสอลับิแคนส์ (corpus albicans) พร้อมกบัหยุดสร้างฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน 
ระดบัของฮอร์โมนเอสโทรเจนและโปรเจสเทอโรนจะลดลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้ผนงัเยื่อบุมดลูกชั้นใน 
(endrometrium) หลุดลอกออกมาเกิดเป็นประจ าเดือน (menstrual period) จากนั้นฟอลลิเคิลหรือถุงไข่
ใหม่จะเจริญต่อไปโดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฮอร์โมน FSH และ LH จากต่อม ใตส้มองส่วนหน้า 
การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงเป็นแบบยบัย ั้งยอ้นกลับ โดยปริมาณของเอสโทรเจนและ          
โปรเจสเทอโรนท่ีเพิ่มข้ึนสามารถยบัย ั้งไฮโพทาลามสัให้ลดการหลัง่ GnRH ดงันั้น จึงท าให้การสร้าง
ฮอร์โมนเอสโทรเจนและโปรเจสเทอโรนลดนอ้ยลง 

  ในหญิงวยัเจริญพนัธ์ุถ้ารังไข่ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนไดห้รือรังไข่ถูกตดัจะท าให้ไม่
สามารถสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเอสโทรเจนและโปรเจสเทอโรนได ้มีผลท าให้ช่องคลอดแห้ง, ร้อนตาม
ตวั และเกิดอาการของคนวยัทอง การรักษาท าไดโ้ดยการใหฮ้อร์โมนแพศหญิงชดเชย ส าหรับผูท่ี้มีรังไข่
ท่ีผลิตฮอร์โมนเอสโทรเจนต ่ากวา่ปกติ รอบเดือนและมดลูกจะผิดปกติ ถา้ในหญิงตั้งครรภข์าดฮอร์โมน
โปรเจสเทอโรนอาจท าใหแ้ทง้ลูกได ้
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       (ท่ีมา:  https://doctor4patient.wordpress.com/2012/04/14/basic-of-menstrual-period- 

      girls-must-look-and-understand-physiology/) 

 

รูปที ่8.34  การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในรอบประจ าเดือน 

 

https://doctor4patient.files.wordpress.com/2012/04/menstrual.jpg
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ส าหรับแหล่งสร้างฮอร์โมนเพศชายอยู่ในอัณฑะ เป็นกลุ่มเซลล์อินเตอร์สติเชียล 
(interstitial cells) หรือเซลล์เลยดิ์ก (Leydigs’ cells) ท่ีอยูร่ะหวา่งหลอดสร้างอสุจิ ดงัรูปท่ี 8.35 ในเพศ
ชายในช่วงวยัรุ่น ฮอร์โมน LH จากต่อมใตส้มองส่วนหนา้จะกระตุน้กลุ่มเซลล์อินเตอร์สติเชียลให้สร้าง
ฮอร์โมนเพศชายท่ีเรียกว่า แอนโดรเจน (androgen) ซ่ึงประกอบดว้ยฮอร์โมนท่ีส าคญัคือ ฮอร์โมน    
เทสเทอสเทอโรน (testersterone) ท าหน้าท่ีกระตุน้การสร้างอสุจิ, กระตุน้การพฒันาและรักษาไวซ่ึ้ง
พฤติกรรมความเป็นเพศชาย และคุณลกัษณะความเป็นเพศชายขั้นทุติยภูมิ ไดแ้ก่ การมีหนวด, มีขนข้ึนท่ี
รักแร้, หน้าแขง้ และอวยัวะเพศ, นมตั้งพาน, ลูกกระเดือดแหลม, เสียงแตกหนุ่ม และกลา้มเน้ือแขนขา
เจริญเติบโตและแขง็แรงกวา่ในเพศหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.35  แผนภาพแสดงอวัยวะเพศชาย และต าแหน่งของเซลล์อนิเตอร์สติเชียลในอัณฑะ 

(ท่ีมา:  http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=3984 

และ http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/Hormone/ 

Hormone/image/hormone/interstitial-cell.PNG) 

เซลลอิ์นเตอร์สติเชียลหรือเซลลเ์ลยดิ์ก 
(สร้างฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน) 
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8.7.10 ฮอร์โมนจากเนือ้เยือ่บางชนิดของมนุษย์ 

นอกจากน้ี ฮอร์โมนบางชนิดยงัถูกสร้างจากเน้ือเยือ่ต่างๆ ในร่างกายได ้ตวัอยา่งเน้ือเยื่อ
ท่ีสร้างฮอร์โมน ไดแ้ก่ เน้ือเยื่อชั้นในของกระเพาะอาหาร (stomach lining ) ซ่ึงสร้างฮอร์โมน แกสตริน 
(gastrin) เป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ ท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมการย่อยอาหารโดยการกระตุน้การหลัง่
น ้ าย่อย, กระตุน้การเคล่ือนตวัของกระเพาะอาหารเพื่อให้อาหารและน ้ าย่อยคลุกเคล้าผสมกนัได้ดี; 

เน้ือเยือ่ชั้นในของล าไส้เล็ก (lining of small intestine) ซ่ึงสร้างฮอร์โมนซีครีทิน (secretin) เป็นฮอร์โมน
ประเภทเปปไทด์ ท าหน้าท่ีกระตุน้การหลัง่สารละลายไบคาร์บอเนตจากท่อน ้ าดีของตบัอ่อน และ
เน้ือเยื่อชนิดน้ียงัสามารถสร้างฮอร์โมนโคลีซิสโทไคนิน (cholecystokinin) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภท 
เปปไทด์ ท าหน้าท่ีกระตุน้การหลัง่เอนไซม์ย่อยอาหารจากตบัอ่อนและน ้ าย่อยต่างๆ จากตบั และยงั
กระตุน้การบีบตวัของถุงน ้ าดีและท่อน ้ าดีอีกดว้ย ส าหรับเน้ือเยื่อกลา้มเน้ือหวัใจ (heart muscle tissue) 

ซ่ึงสร้างฮอร์โมนแอเทรียลนาตริยูเรติกฮอร์โมน (atrial natriuretic hormone; ANH) เป็นฮอร์โมน
ประเภท เปปไทด ์ท าหนา้ท่ีเพิ่มการขบัโซเดียมไอออนท่ีไต และลดปริมาณน ้ า, โซเดียม และกรดไขมนั
ในระบบหมุนเวียนเลือดของร่างกาย ส่งผลให้เกิดการลดความดนัเลือด และเน้ือเยื่อท่ีสร้างฮอร์โมนท่ี
ส าคญัอีกชนิดหน่ึง คือ  รก (placenta) สร้างฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิกโกนาโดโทรฟิน (human 
chrorionic gonadotrophin; hCG) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีน ท าหนา้ท่ีกระตุน้คอร์ปัสลูเทียมใน รัง
ไข่ให้เจริญต่อไปในระหวา่งการเร่ิมตน้ของการตั้งครรภ ์ซ่ึงท าให้คอร์ปัสลูเทียมสร้างฮอร์โมนโปรเจส
เทอโรนเพิ่มมากข้ึนในระยะไตรมาสแรกของการตั้งครรภ ์นอกจากน้ี ยงัมีเซลล์หลากหลายชนิดท่ีสร้าง
ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน (prostaglandins) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภทอนุพนัธ์ของกรดไขมนัท่ีท าหนา้ท่ี
ควบคุมการคลายตวัและการหดตวัของกลา้มเน้ือเรียบ, ควบคุมความดนัเลือด และป้องกนัการรวมตวั
ของล่ิมเลือด เป็นตน้ 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

ในบทน้ีเน้นการศึกษาสารชีวเคมีจากระบบต่อมไร้ท่อท่ีควบคุมการท างานของร่างกาย
เพื่อให้เกิดการประสานการท างานของอวยัวะต่างๆ ของมนุษย ์ระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบการส่ือสาร
ในร่างกายท่ีอาศยัสัญญาณทางเคมี ท่ีเรียกวา่ ฮอร์โมน ซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุมประสานงานกบัระบบต่างๆ 
ในร่างกายอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ผ่านทางกระแสเลือดไปยงัอวยัวะหรือเซลล์เป้าหมายท่ี
ตอบสนองต่อฮอร์โมน ฮอร์โมนสร้างจากเซลล์เฉพาะในต่อมไร้ท่อ ท่ีเรียกว่า เซลล์เอนโดคริน โดย
สร้างฮอร์โมนข้ึนมาในปริมาณน้อย และส่งผ่านเขา้ไปหมุนเวียนในกระแสเลือดไปยงัเซลล์เป้าหมาย
หรือเน้ือเยือ่เป้าหมายต่างๆ ในร่างกาย เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการตอบสนองต่อฮอร์โมน 

 



 

289 

บทท่ี 8: ฮอร์โมน 

 

ฮอร์โมนส่วนใหญ่ไหลเวยีนในกระแสเลือดโดยมีเซลลเ์ป้าหมายท่ีห่างออกไปจากเซลล์หรือ
แหล่งท่ีผลิตฮอร์โมน การท่ีเซลลเ์ป้าหมายจะรับฮอร์โมนไดน้ั้น ตอ้งมีตวัรับฮอร์โมนท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
ต่อโมเลกุลของฮอร์โมนและเหมาะสมท่ีฮอร์โมนสามารถเขา้จบัได้ การจบัระหวา่งฮอร์โมนกบัตวัรับบน
เซลล์หรือในเซลล์เป้าหมายจะกระตุ้นการตอบสนองของเซลล์เป้าหมายต่อฮอร์โมนโดยเกิดการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่น พฒันาการ, สรีรวิทยา และพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต การท่ีร่างกายมีการ
ตอบสนองต่อฮอร์โมนอย่างไรนั้นข้ึนอยู่กับชนิดของเซลล์เป้าหมายท่ีรับฮอร์โมน โดยฮอร์โมนชนิด
เดียวกนัสามารถท าใหเ้กิดการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัในชนิดของเซลลท่ี์แตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ฮอร์โมน
อิพิเนฟริน เป็นตน้ 

ลกัษณะการท างานของฮอร์โมนส่วนใหญ่จะหมุนเวียนในกระแสเลือด แต่มีฮอร์โมนบาง
ชนิดท่ีท างานเฉพาะท่ี โดยมีผลต่อเซลล์เป้าหมายท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัเซลล์ท่ีสร้างฮอร์โมนหรือเซลล์ท่ีหลัง่
ฮอร์โมนออกมา เรียกวา่ ฮอร์โมนพาราคริน ตวัอยา่งของฮอร์โมนพาราคริน ไดแ้ก่ ฮีสตามีน และโกรทแฟค
เตอร์ เป็นตน้ ในกรณีท่ีตวัรับฮอร์โมนอยู่ในเซลล์ท่ีสร้างฮอร์โมนเอง ฮอร์โมนท่ีหลัง่ออกมาจากเซลล์ท่ี
สร้างฮอร์โมนสามารถเขา้จบักบัตวัรับฮอร์โมนท่ีอยู่ในเซลล์เดียวกนั ซ่ึงเรียกฮอร์โมนชนิดน้ีว่า ฮอร์โมน 
ออโตคริน เช่น โกรทแฟคเตอร์ชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

 ฮอร์โมนมีหน้าท่ีควบคุมการท างานต่างๆ ของร่างกาย โดยหน้าท่ีของฮอร์โมนแบ่งไดเ้ป็น        
4 ประการ คือ (1) การควบคุมการเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกาย, (2) การควบคุมระบบสืบพนัธ์ุ
และลกัษณะเพศ, (3) การควบคุมรักษาสภาพภายในเซลล์และร่างกายให้ท างานเป็นปกติ และ (4) การ
ควบคุมการผลิต, การใช ้และการเก็บพลงังาน ถา้แบ่งฮอร์โมนตามโครงสร้างทางเคมีจะแบ่งได ้4 ประเภท 
คือ (1) ฮอร์โมนสเตอรอยด์, (2) ฮอร์โมนเปปไทด์ หรือฮอร์โมนโปรตีน, (3) ฮอร์โมนเอมีน และ               

(4) ฮอร์โมนกรดไขมนั ส าหรับกลไกการท างานของฮอร์โมนในลกัษณะท่ีหลัง่ออกมาจากต่อมไร้ท่อหรือ
เน้ือเยื่อท่ีสร้างฮอร์โมนในปริมาณท่ีน้อยมากแต่กลบัมีผลต่อเซลล์หรืออวยัวะเป้าหมายอย่างมาก เกิดข้ึน
เน่ืองจากมีการขยายสัญญาณเร่ิมตน้ผา่นวถีิทางการส่งสัญญาณเป็นขั้นๆ และขยายสัญญาณแบบทวีคูณเป็น
ขั้นๆ ส าหรับความจ าเพาะของการท างานของฮอร์โมนเกิดจากการท่ีเซลล์จะตอบสนองต่อฮอร์โมนไดต้อ้ง
มีตวัรับท่ีจ าเพาะต่อฮอร์โมนนั้นๆ และตวัรับฮอร์โมนของเซลล์ชนิดหน่ึงๆ สามารถมีการตอบสนองท่ี
แตกต่างกนัได ้เพราะมีการวถีิทางการส่งสัญญาณภายในเซลล์ไดแ้ตกต่างกนัและมีความหลากหลาย ดงันั้น 
การตอบสนองของเซลลเ์ป้าหมายต่อฮอร์โมนจึงข้ึนอยูก่บัทั้งตวัรับของเซลล์และวิถีทางการส่งสัญญาณท่ีมี
อยูภ่ายในเซลล์นั้นๆ นัน่เอง ตวัอยา่งเช่น ฮอร์โมนอิพิเนฟรินสามารถจบักบัตวัรับไดถึ้ง 4 ชนิด คือ α1, α2, 

β1 และ β2 และตวัรับแต่ละชนิดของฮอร์โมนยงัมีวถีิทางการส่งสัญญาณท่ีหลากหลาย ดงันั้นจึงท าให้เกิดผล
การตอบสนองท่ีแตกต่างไปในเน้ือเยือ่ต่างชนิดกนั 
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 ประเภทของกลไกการท างานหรือการออกฤทธ์ิของฮอร์โมนท่ีเซลล์เป้าหมายแบ่งได้เป็น         
2 ประเภท คือ (1) ฮอร์โมนท่ีท างานหรือออกฤทธ์ิท่ีผิวเซลล์ และ (2) ฮอร์โมนท่ีท างานหรือออกฤทธ์ิใน
นิวเคลียส ส าหรับฮอร์โมนท่ีท างานหรือออกฤทธ์ิท่ีผิวเซลล์เป็นฮอร์โมนพวกท่ีละลายได้ในน ้ า           
ไม่สามารถแพร่ผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ได ้จะมีตวัรับฮอร์โมนอยูท่ี่ผิวเซลล์ ฮอร์โมนจ าพวกน้ี ไดแ้ก่ ฮอร์โมน
ประเภทเปปไทด์, ฮอร์โมนประเภทโปรตีน และฮอร์โมนประเภทเอมีน โดยฮอร์โมนเหล่าน้ีจะจบักบั
ตวัรับซ่ึงเป็นไกลโคโปรตีน และการจบัระหว่างฮอร์โมนกับตวัรับน้ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ปฏิกิริยาของเอนไซมบ์นผิวเซลล์ เช่น โปรตีนจีจะถูกกระตุน้ให้ไปกระตุน้เอนไซมอ์ะดิไนเลตไซเคลส
ให้ท างานส่งสัญญาณผ่านเขา้ไปในเซลล์โดยการสร้างสารน าสัญญาณทุติยภูมิ เช่น cAMP จาก ATP 

เพื่อส่งสัญญาณแทนฮอร์โมนไปกระตุน้การท างานของเอนไซม์ เช่น โปรตีนไคเนสต่างๆ แลว้ส่งผล
ต่อเน่ืองขยายสัญญาณหลายขั้นตอน จนในท่ีสุดผลจากการท างานของเอนไซม์เหล่าน้ีท าให้เกิดเป็นผล
ในทางชีววทิยาท่ีตอบสนองต่อฮอร์โมน ส่วนฮอร์โมนท่ีท างานหรือออกฤทธ์ิในนิวเคลียสเป็นฮอร์โมน
พวกท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก่ ฮอร์โมนประเภทสเตอรอยด์ ฮอร์โมนเหล่าน้ีสามารถซึมผา่นเยื่อหุ้มเซลล์
ของอวยัวะเป้าหมายเขา้สู่นิวเคลียสได ้โดยท าให้เกิดการสังเคราะห์ mRNA ข้ึน เพื่อสังเคราะห์เป็น
โปรตีนหรือเอนไซมท่ี์จ าเพาะเจาะจงเพิ่มข้ึน 

  ฮอร์โมนส่วนใหญ่ของมนุษยส์ร้างข้ึนจากต่อมไร้ท่อ แต่ก็มีฮอร์โมนบางชนิดสร้างข้ึนไดใ้น
เน้ือเยือ่ต่างๆ ต่อมไร้ท่อเป็นต่อมไม่มีท่อท่ีอยูใ่นร่างกายซ่ึงท าหนา้ท่ีผลิตฮอร์โมนต่างๆ เขา้สู่ระบบการ
ไหลเวียนของกระแสเลือด โดยไม่ตอ้งผา่นท่อไปยงัอวยัวะต่างๆ หนา้ท่ีหลกัของต่อมไร้ท่อแบ่งไดเ้ป็น 
2 ประการ คือ (1) ท าหนา้ท่ีควบคุมและสั่งงานประสานกบัระบบต่างๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะกระจายไป
ตามกระแสเลือด เช่น การกระตุน้, การควบคุมการเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกาย และการ
ควบคุมเมทาบอลิซึมต่างๆ ในร่างกายใหเ้ป็นปกติ และ (2) ท าหนา้ท่ีสร้างฮอร์โมน และส่งฮอร์โมนเขา้สู่
ระบบการไหลเวยีนของเลือด เม่ือต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมนข้ึนมาแลว้ ฮอร์โมนก็จะท าหนา้ท่ีกระตุน้การ
ท างานของต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ ในร่างกายให้สร้างฮอร์โมนของต่อมนั้นๆ ข้ึนมาอีกชั้นหน่ึง เพื่อท าหน้าท่ี
รักษาความสมดุลในร่างกายใหค้งท่ีเป็นปกติตลอดไป 

  ต่อมไร้ท่อในร่างกายของมนุษยมี์ 9 ต่อมคือ (1) ไฮโพทาลามสั, (2) ต่อมใตส้มอง, (3) ต่อม
ไทรอยด์, (4) ต่อมพาราไทรอยด์, (5) ต่อมไทมสั, (6) ต่อมหมวกไต, (7) ต่อมไพเนียล, (8) ตบัอ่อน และ 
(9) รังไขใ่นเพศหญิง หรืออณัฑะในเพศชาย โดยต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมนต่างๆ ดงัน้ี  

(1) ฮอร์โมนจากไฮโพทาลามสั  ได้แก่ รีลิสซ่ิงฮอร์โมน ซ่ึงมีหน้าท่ีกระตุ้นการหลั่ง
ฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ ส่วนเอกซอนของเซลล์ประสาทท่ีเรียกวา่ นิวโรซีครีทอรีเซลล์ท่ีอยู่
ในไฮโพทาลามสัมีหน้าท่ีสร้างฮอร์โมนออกซีโทซินและฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก ซ่ึงฮอร์โมนจะถูก
หลัง่ท่ีต่อมใตส้มองส่วนหลงั จากนั้นเลือดจะหมุนเวยีนน าฮอร์โมนออกไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 



 

291 

บทท่ี 8: ฮอร์โมน 

 

(2) ฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ ฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองหลัง่มาจาก 3 ส่วนคือ   
ต่อมใตส้มองส่วนหนา้, ต่อมใตส้มองส่วนกลาง และต่อมใตส้มองส่วนหลงั ต่อมใตส้มองส่วนหนา้ท า
หน้าท่ีสร้างฮอร์โมน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เรียกว่าโทรปิกฮอร์โมน ซ่ึงท าหน้าท่ีกระตุน้อวยัวะ
เป้าหมายให้สร้างฮอร์โมนท่ีควบคุมการท างานของต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ เช่น ฮอร์โมนกระตุน้ต่อมไทรอยด์, 
อะดรีโนคอร์ทิโคโทรปิน, ฮอร์โมนกระตุน้ฟอลลิเคิล และลูติไนซ่ิงฮอร์โมน และประเภทท่ีสองเป็น
ฮอร์โมนต่างๆ ได้แก่ โกรทฮอร์โมน,โปรแลกติน และเอนดอร์ฟิน เป็นตน้ ฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อม    
ใตส้มองส่วนหน้า ไดแ้ก่ ฮอร์โมนกระตุน้ต่อมไทรอยด์ หรือไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน หรือไทโร
โทรปิน เป็นไกลโคโปรตีน ท าหนา้ท่ีกระตุน้การสร้างและการหลัง่ฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์, ฮอร์โมน
อะดริโนคอร์ทิโคโทรปิน เป็นฮอร์โมนประเภทโพลีเปปไทด์ ท าหน้าท่ีกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนจาก
ต่อมหมวกไตส่วนนอก, ฮอร์โมนกระตุน้ฟอลลิเคิล หรือฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน (FSH) เป็น
ฮอร์โมนประเภทไกลโคโปรตีน ในเพศชาย FSH ท าหน้าท่ีกระตุน้การเจริญเติบโตของอณัฑะและ
กระตุน้การสร้างอสุจิ ในเพศหญิง FSH ท าหนา้ท่ีกระตุน้การเจริญเติบโตของรังไข่, ลูติไนซ่ิงฮอร์โมน 
(LH) เป็นฮอร์โมนประเภทไกลโคโปรตีน ในเพศหญิง LH มีอวยัวะเป้าหมายท่ีรังไข่ และในเพศชายท่ี
อณัฑะ โดยในเพศหญิง LH ท างานร่วมกบั FSH ในการควบคุมการหลัง่ฮอร์โมนเอสโทรเจนและ       
โปรเจสเทอโรนรวมทั้งกระตุน้การตกไข่ การเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของปริมาณ LH จะท าให้เกิดการ     
ตกไข่และการพฒันาของคอร์ปัสลูเทียม ส าหรับในเพศชาย LH ท าหน้าท่ีกระตุน้กลุ่มเซลล์อินเตอร์    
สติเชียลของเลยใ์นอณัฑะให้หลัง่ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนและท างานร่วมกบั FSH ในการสร้างอสุจิ, 

โกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีนท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นปกติ
ตั้งแต่วยัเด็ก เช่น การควบคุมการแบ่งเซลล์, การสังเคราะห์โปรตีน และการสร้างกระดูก เป็นต้น       
หากเด็กขาดฮอร์โมนน้ีจะท าให้เต้ียแคระ แต่ถ้าหากเด็กได้รับโกรทฮอร์โมนมากกว่าปกติจะท าให้มี
ร่างกายใหญ่โตผิดปกติ ส าหรับในผูใ้หญ่ท่ีมีโกรทฮอร์โมนมากกวา่ปกติจะท าให้เกิดโรคอะโครเมกาลี, 
โปรแลกตินเป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีนท่ีท าหน้าท่ีกระตุน้ต่อมน ้ านมให้สร้างน ้ านมในผูห้ญิงตั้งแต่
ช่วงใกลค้ลอดถึงหลงัคลอดบุตรจนถึงช่วงท่ีลูกหยา่นม และเอนดอร์ฟินเป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ท่ี
เป็นสารส่ือประสาทท่ีหลัง่มาจากระบบประสาทส่วนกลางและต่อมใตส้มองส่วนหนา้ พบหมุนเวียนท่ี
สมอง, กระดูกไขสันหลัง และระบบประสาทในร่างกาย เม่ือร่างกายได้รับสารเอนดอร์ฟินจะเกิด
ความรู้สึกผ่อนคลาย จึงเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและจิต ต่อมใต้สมองส่วนหน้ายงัถูกควบคุมด้วย
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อเป้าหมายท่ีมนักระตุน้ใหส้ร้างข้ึนแบบยบัย ั้งยอ้นกลบั 

(3) ฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองส่วนกลาง ไดแ้ก่ ฮอร์โมนกระตุน้เมลาโนไซต ์(MSH) เป็น
ฮอร์โมนประเภทโปรตีน ท าหนา้ท่ีกระตุน้เซลล์เมลาโนไซตซ่ึ์งเป็นเซลล์ท่ีแทรกอยูร่ะหวา่งหนงัก าพร้า
และหนงัแทใ้ห้สังเคราะห์รงควตัถุสีน ้ าตาล-ด า ท่ีเรียกวา่ เมลานิน นอกจากน้ี ในสัตวจ์  าพวกปลา, สัตว์
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คร่ึงบกคร่ึงน ้ า และสัตวเ์ล้ือยคลานบางชนิด MSH ยงัท าหน้าท่ีกระตุน้ให้เมลานินภายในเมลาโนไซต์
กระจายตวัออกไปทัว่เซลลท์  าใหสี้ผวิเขม้ข้ึนอยา่งรวดเร็วเป็นการชัว่คราวเพื่อเป็นการพรางตวั  

(4) ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลงั ได้แก่ ออกซีโทซิน และแอนติยูเรติกฮอร์โมน 
หรือวาโซเพรสซิน เป็นฮอร์โมนประสาทท่ีสร้างจากนิวโรซีครีทอรีเซลล์จากสมองส่วนไฮโพทาลามสั
โดยนิวโรซีครีทอรีเซลล์มีปลายแอกซอนมาส้ินสุดและปล่อยฮอร์โมนประสาทออกมาเขา้สู่เส้นเลือด
ท่ีมาเล้ียงต่อมใตส้มองส่วนหลงั แลว้ล าเลียงไปตามกระแสเลือดสู่อวยัวะเป้าหมาย ฮอร์โมนท่ีหลัง่จาก
ต่อมใตส้มองส่วนหลงั ออกซีโทซินเป็นเปปไทด์ฮอร์โมน ท าหน้าท่ีกระตุน้กลา้มเน้ือเรียบในอวยัวะ
ต่างๆ และกลา้มเน้ือมดลูกในหญิงมีครรภ์ ออกซีโทซินจะถูกหลัง่ออกมามากเพื่อให้กล้ามเน้ือมดลูก  
บีบตวัขณะคลอดบุตร และท าหนา้ท่ีกระตุน้เซลล์กลา้มเน้ือรอบๆต่อมน ้ านมให้ขบัน ้ านมของมารดาเพื่อ
เล้ียงทารก ส่วนแอนติไดยเูรติกฮอร์โมนเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนเช่นกนั ท าหนา้ท่ีควบคุมการดูดกลบัของ
น ้ ากลบัมาท่ีท่อหน่วยไต และช่วยกระตุน้การบีบตวัของหลอดเลือด เพื่อเป็น การรักษาสมดุลของน ้ า   
ในร่างกายและเพิ่มความดนัเลือด 

(5) ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ เป็นฮอร์โมนประเภทอนุพนัธ์ของกรดอะมิโนท่ีมีไอโอดีน
เป็นองคป์ระกอบในโมเลกุล ไดแ้ก่ ไตรไอโอโดไทโรนีน (T3) และไทรอกซิน (T4) ซ่ึงในโครงสร้าง
ของโมเลกุลมีไอโอดีน 3 อะตอม และ 4 อะตอม ตามล าดบั ฮอร์โมนไทรอกซินมีหน้าท่ีกระตุ้นและ
รักษาระดบัเมทาบอลิซึมส าหรับการเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกายสัตวมี์กระดูกสันหลงัรวมทั้ง
มนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฒันาการทางด้านสมอง ถ้าเด็กขาดฮอร์โมนน้ีจะท าให้เกิดโรคครีทินิซึม 
ส าหรับในผูใ้หญ่ท่ีเกิดความบกพร่องของฮอร์โมนจะเกิดโรคมิกซีดีมา แต่ถา้ร่างกายขาดธาตุไอโอดีนจะ
ท าให้เกิดโรคคอพอกแบบธรรมดา และถา้หากต่อมไทรอยด์ถูกกระตุน้ให้สร้างฮอร์โมนมากเกินไปจะ
ท าให้เกิดโรคคอพอกเป็นพิษ นอกจากน้ี ต่อมไทรอยด์ยงัสร้างฮอร์โมนแคลซิโทนินท่ีท าหนา้ท่ีกระตุน้
การสร้างกระดูกและลดระดบัแคลเซียมในกระแสเลือด ดงันั้น ฮอร์โมนแคลซิโทนินจึงมีบทบาทส าคญั
ในการป้องกนัการสูญเสียกระดูกในหญิงตั้งครรภ ์

(6) ฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์ ได้แก่ ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ หรือพาราทอร์โมน   
เป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีน พาราทอร์โมนท างานร่วมกนักบัฮอร์โมนแคลซิโทนินในการควบคุม
ระดบัของแคลเซียมหรือแคลเซียมไอออนในกระแสเลือดให้เป็นปกติ โดยพาราทอร์โมนท าหนา้ท่ีเพิ่ม
ความเขม้ขน้ของแคลเซียมในเลือด ในขณะท่ีแคลซิโทนินท าหน้าท่ีลดระดบัความเขม้ขน้ของแคลเซียม
ในเลือด 

(7) ฮอร์โมนจากต่อมไทมสั ไดแ้ก่ ไทโมวิดิน ซ่ึงท าหน้าท่ีควบคุมไม่ให้ระบบสืบพนัธ์ุ
เจริญเติบโตเร็วเกินไป และไทโมซิน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีกระตุน้การพฒันาของที-เซลล์ให้เจริญเติบโต
เตม็ท่ีในช่วงวยัเด็กจนถึงวยัหนุ่มสาว ต่อมไทมสัจะเป็นแหล่งเก็บที-เซลล์ไวจ้นกวา่มนัจะถูกกระตุน้ให้
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เจริญเติบโตเต็มท่ี แลว้ที-เซลล์เหล่าน้ีจึงถูกส่งออกจากต่อมไทมสัเขา้ไปในกระแสเลือดไปยงัอวยัวะ
ต่างๆ ของระบบต่อมน ้าเหลือง เพื่อต่อสู้เช้ือโรคพวกแบคทีเรียและไวรัสท่ีเขา้มาโจมตีในร่างกาย และยงั
ท าหนา้ท่ีท าลายเซลลท่ี์ผดิปกติอีกดว้ย ผูป่้วยท่ีมีต่อมไทมสัท างานบกพร่องจะมีระบบภูมิคุม้กนัอ่อนแอ, 
ติดเช้ือโรคไดง่้าย และเป็นภูมิแพไ้ดง่้าย 

(8) ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต มีแหล่งสร้างมาจากต่อมหมวกไต 2 ส่วน คือ ฮอร์โมนจาก 

ต่อมหมวกไตส่วนใน ไดแ้ก่ อิพิเนฟรินหรืออะดรีนาลิน และนอร์อิพิเนฟรินหรือนอร์อะดรีนาลิน ซ่ึง
เป็นฮอร์โมนประเภทเอมีนท่ีกระตุน้การตอบสนองเพื่อความอยูร่อดของส่ิงมีชีวิต ฮอร์โมนอิพิเนฟรินมี
หนา้ท่ีเพิ่มอตัราการเตน้ของหวัใจ, เพิ่มความดนัโลหิต และอตัราการไหลของเลือดออกจากหวัใจเพื่อไป
เล้ียงส่วนต่างๆของร่างกาย, เพิ่มอตัราการเผาผลาญของไกลโคเจนท่ีตบัและกลา้มเน้ือ, เพิ่มปริมาณ
กลูโคสในเลือด และกระตุน้ให้มีการหลัง่ฮอร์โมน ACTH เพื่อเพิ่มการหลัง่กลูโคคอร์ติคอยด์ และเพิ่ม
ขบวนการสร้างกลูโคสจากสารอ่ืน ส่วนนอร์อิพิเนฟรินมีหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัอิพิเนฟริน แต่มีฤทธ์ินอ้ย
กว่าอิพิเนฟริน รวมทั้งท าให้หลอดเลือดหดตวัและเพิ่มความดนัเลือด ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วน
นอก ไดแ้ก่ กลูโคคอร์ติคอยด์ และมิเนอราลโลคอร์ติคอยด์ ซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภทสเตอรอยด์กลูโค
คอร์ติคอยด์ประกอบด้วยฮอร์โมนท่ีส าคญั ได้แก่ คอร์ติซอล และคอร์ติโคสเตอโรน ท าหน้าท่ี
ตอบสนองต่อสภาวะเครียดต่างๆ และตอบสนองต่อระบบภูมิคุม้กนั, ท  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัเมทาโบลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรตโดยกระตุน้ขบวนการสร้างกลูโคสจากสารอ่ืน และเพิ่มการเปล่ียนกลูโคสเป็นไกลโคเจน
ท่ีตบั นอกจากน้ี ฮอร์โมนดงักล่าวยงักระตุน้การสลายไขมนัให้เป็นกรดไขมนัและเพิ่มการใชไ้ขมนัเป็น
แหล่งพลงังานแทนการใชก้ลูโคส, ลดการสังเคราะห์โปรตีนในเน้ือเยื่อและเพิ่มการสลายตวัของโปรตีน
ในเซลล์ เพื่อท าให้ร่างกายเตรียมพร้อมต่อการปรับตวัเม่ือเกิดสภาพความเครียด และท าให้ภูมิตา้นทาน
ต่างๆ ในร่างกายท างานอย่างเป็นปกติ ส่วนฮอร์โมนมิเนอราลโลคอร์ติคอยด์ท าหน้าท่ีควบคุมระบบ
สมดุลของไอออนในของเหลวของร่างกาย ฮอร์โมนในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ อลัโดสเทอโรน ซ่ึงท าหนา้ท่ีเพิ่ม
การดูดซึมกลบัของโซเดียมท่ีหลอดไตโดยแลกกบัการขบัโปแตสเซียม ถา้ต่อมหมวกไตท างานบกพร่อง
ไมส่ร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลหรืออลัโดสเทอโรนอยา่งเพียงพอจะท าให้เกิดโรคแอดดิสัน และในกรณีท่ีมี
ฮอร์โมนคอร์ติซอลมากไปจะท าใหเ้กิดโรคคูชช่ิง 

(9) ฮอร์โมนจากต่อมไพเนียล ไดแ้ก่ เมลาโทนิน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภทเอมีน มีหน้าท่ี
ส าคญั คือ ควบคุมระบบกิจวตัรประจ าวนัของร่างกาย เช่น การนอนหลับ, การต่ืนนอน, การหลั่ง
ฮอร์โมน, การเผาผลาญอาหาร และกิจกรรมในระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย และเมลาโทนินมีท าหน้าท่ี
ควบคุมการเจริญเติบโตของอวยัวะสร้างเซลล์  โดยการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของอวยัวะสร้างเซลล์
สืบพนัธ์ุไม่ให้เติบโตเร็วเกินไปในวยัเด็ก คนวยัก่อนหนุ่มสาวท่ีสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินมากเกินไป  
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จะเป็นหนุ่มสาวชา้กวา่ปกติ แต่ถา้เกิดความบกพร่องในการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินจะเป็นหนุ่มสาว
เร็วกวา่ปกติ นอกจากน้ี ฮอร์โมนเมลาโทนินยงัมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระดว้ย 

(10) ฮอร์โมนจากตบัอ่อน สร้างมาจากเซลล์ในไอเลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ มี 3 ชนิด คือ 

(1) ฮอร์โมนอินซูลิน เป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีน มีหนา้ท่ีกระตุน้การเปล่ียนกลูโคสให้เป็นไกลโคเจน
เก็บสะสมไวท่ี้ตบัและกลา้มเน้ือในระหวา่งท่ีร่างกายมีปริมาณน ้ าตาลกลูโคสในเลือดสูง และอินซูลินยงั
ช่วยกระตุน้ให้เซลล์ต่างๆ ใช้กลูโคสไดม้ากข้ึน ท าให้ระดบัน ้ าตาลกลูโคสในเลือดลดลงจนเป็นปกติ 
ดงันั้นอินซูลินจึงมีหน้าท่ีรักษาระดบัน ้ าตาลกลูโคสในเลือดให้เป็นปกติ ในกรณีท่ีตบัอ่อนเกิดความ
บกพร่องท าให้ร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน ท าให้เกิดเป็นโรคเบาหวาน (2) ฮอร์โมนกลูคากอน เป็น
ฮอร์โมนประเภทโปรตีน มีหนา้ท่ีตรงกนัขา้มกบัหนา้ท่ีของฮอร์โมนอินซูลิน โดยฮอร์โมนกลูคากอนท า
หนา้ท่ีกระตุน้ใหไ้กลโคเจนจากตบัสลายตวัเป็นน ้าตาลกลูโคสในขณะท่ีน ้ าตาลกลูโคสในเลือดลดต ่าลง 
และเพิ่มขบวนการสร้างกลูโคสจากสารอ่ืนท่ีเน้ือเยื่อของตบั ท าให้เกิดการปรับระดบัน ้ าตาลกลูโคสใน
เลือดให้อยู่ในระดบัปกติ ในคนท่ีขาดฮอร์โมนกลูคากอนร่างกายจะมีน ้ าตาลกลูโคสในเลือดต ่า มี  
อาการหิว, เหง่ือออกมาก, สั่น, วิงเวียนศรีษะ,อ่อนเพลีย, หนา้ซีด และตาพร่ามวั เป็นตน้ ในการควบคุม
ระดับน ้ าตาลกลูโคสในเลือดให้เป็นปกติต้องข้ึนอยู่กับทั้งฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอนซ่ึงมีผล
ตรงกนัขา้มกนัท่ีตบัและเน้ือเยือ่อ่ืนๆ และ (3) โซมาโตสแตติน เป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการยบัย ั้งการหลัง่อินซูลินและกลูคากอน, ลดการเคล่ือนไหว และการดูดซึมของระบบยอ่ยอาหาร 

(11) ฮอร์โมนจากอวยัวะสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ ไดแ้ก่ เอสโทรเจน ซ่ึงสร้างจากฟอลลิเคิลใน 

รังไข่และโปรเจสเทอโรน ซ่ึงสร้างจากคอร์ปัสลูเทียม ทั้งเอสโทรเจนและโปรเจสเทอโรนเป็นฮอร์โมน
ประเภทสเตอรอยด์ เอสโทรเจนท าหนา้ท่ีสร้างเยื่อบุมดลูก , กระตุน้การพฒันา, รักษาคุณลกัษณะ และ
พฤติกรรมความเป็นเพศหญิง ส่วนโปรเจสเทอโรนท าหน้าท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของเยื่อบุผนัง
มดลูกใหห้นาข้ึน เพื่อรองรับการฝังตวัของไข่ท่ีปฏิสนธิแลว้ซ่ึงไข่จะเจริญเติบโตและพฒันาท่ีบริเวณนั้น
จนกวา่จะคลอด, รักษาการตั้งครรภ ์และคุณลกัษณะความเป็นเพศหญิงขั้นทุติยภูมิ ในหญิงวยัเจริญพนัธ์ุ 
ถ้ารังไข่ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้หรือรังไข่ถูกตัดจะท าให้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศหญิง           
เอสโทรเจนและโปรเจสเทอโรนได้ มีผลท าให้ช่องคลอดแห้ง, ร้อนตามตวั และเกิดอาการของคน       
วยัทอง ส าหรับผูท่ี้มีรังไข่ท่ีผลิตฮอร์โมนเอสโทรเจนต ่ากวา่ปกติ รอบเดือนและมดลูกจะผิดปกติ ถา้ใน
หญิงตั้งครรภ์ขาดฮอร์โมนโปรเจสเทอโรอาจท าให้แทง้ลูกได้ ส าหรับในเพศชาย ฮอร์โมนเพศชายท่ี
สร้างจากอณัฑะ คือ แอนโดรเจน เช่น เทสเทอสเทอโรน ซ่ึงท าหนา้ท่ีกระตุน้การสร้างอสุจิ, กระตุน้การ
พฒันาและรักษาไวซ่ึ้งพฤติกรรมความเป็นเพศชาย และคุณลกัษณะความเป็นเพศชายขั้นทุติยภูมิ 
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 นอกจากน้ีฮอร์โมนบางชนิดยงัถูกสร้างจากเน้ือเยื่อต่างๆ ในร่างกายได ้ตวัอย่างเน้ือเยื่อท่ี
สร้างฮอร์โมน คือ (1) เน้ือเยื่อชั้นในของกระเพาะอาหาร ซ่ึงสร้างฮอร์โมนแกสตริน เป็นฮอร์โมน
ประเภทเปปไทด์ท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมการยอ่ยอาหารโดยการกระตุน้การหลัง่น ้ ายอ่ย, กระตุน้การเคล่ือน
ตวัของกระเพาะอาหารเพื่อให้อาหารและน ้ ายอ่ยคลุกเคลา้ผสมกนัไดดี้, (2) เน้ือเยื่อชั้นในของล าไส้เล็ก 
ซ่ึงสร้างฮอร์โมนซีครีทิน เป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ท่ีท าหน้าท่ีกระตุ้นการหลั่งสารละลาย               
ไบคาร์บอเนตจากท่อน ้ าดีของตบัอ่อน นอกจากน้ี เน้ือเยื่อชั้นในของล าไส้เล็กยงัสามารถสร้างฮอร์โมน
โคลีซิสโทไคนินซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทดท่ี์ท าหนา้ท่ีกระตุน้การหลัง่เอนไซมย์อ่ยอาหารจากตบั
อ่อนและน ้ าย่อยต่างๆ จากตบั และยงักระตุน้การบีบตวัของถุงน ้ าดีและท่อน ้ าดีอีกดว้ย, (3) เน้ือเยื่อ
กลา้มเน้ือหวัใจ ซ่ึงสร้างฮอร์โมนแอเทรียลนาตริยเูรติกฮอร์โมน (ANH) เป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ท่ี
ท าหนา้ท่ีเพิ่มการขบัโซเดียมไอออนท่ีไตและลดปริมาณน ้ า, โซเดียม และกรดไขมนัในระบบหมุนเวียน
เลือดของร่างกาย ส่งผลให้เกิดการลดความดนัเลือด และ (4) รก ซ่ึงสร้างฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิก    
โกนาโดโทรฟิน (hCG) เป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีนท่ีท าหนา้ท่ีกระตุน้คอร์ปัสลูเทียมในรังไข่ให้เจริญ
ต่อไปในระหวา่งการเร่ิมตน้ของการตั้งครรภ ์ซ่ึงท าให้คอร์ปัสลูเทียมสร้างโปรเจสเทอโรนเพิ่มมากข้ึน
ในระยะไตรมาสแรกของการตั้ งครรภ์ นอกจากน้ี ยงัมีเซลล์อีกหลากหลายชนิดท่ีสร้างฮอร์โมน     
พรอสตาแกลนดิน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนประเภทอนุพนัธ์ของกรดไขมนัท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการคลายตวัและ
การหดตวัของกลา้มเน้ือเรียบ, ควบคุมความดนัเลือด และป้องกนัการรวมตวัของล่ิมเลือด เป็นตน้ 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 

1. จงอธิบายความหมายของฮอร์โมน 

2. ฮอร์โมนชนิดใดท่ีท างานกบัเซลลท่ี์อยูใ่กลเ้คียงกบัแหล่งท่ีสร้าง 

3. ฮอร์โมนออโตครินมีลกัษณะอยา่งไร พร้อมยกตวัอยา่งมา 1 ชนิด 

4. การแบ่งประเภทของฮอร์โมนตามโครงสร้างทางเคมี แบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 

5. จงยกตวัอยา่งฮอร์โมนประเภทสเตอรอยด ์และโปรตีนมาอยา่งละ 2 ชนิด 

6. อิพิเนฟริน และนอร์อิพิเนฟริน จดัเป็นฮอร์โมนประเภทใด 

7. การท างานของฮอร์โมนข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัอะไรบา้ง 

8. จงอธิบายกลไกการท างานหรือการออกฤทธ์ิของฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ 
9. จงอธิบายกลไกการท างานหรือการออกฤทธ์ิของฮอร์โมนประเภทสเตอรอยด์ 
10. จงระบุชนิดของต่อมไร้ท่อในร่างกายของมนุษยม์า 9 ชนิด 
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11. ไฮโพทาลามสัผลิตฮอร์โมนชนิดใดบา้ง 

12. จงระบุฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้มา 5 ชนิด พร้อมอธิบายหนา้ท่ี 

ของฮอร์โมนแต่ละชนิด 

13. ฮอร์โมนกระตุน้เมลาโนไซต ์(MSH) สร้างข้ึนจากส่วนใดของร่างกาย และท าหนา้ท่ีอะไร 

14. ฮอร์โมนชนิดใดท่ีกระตุน้การขบัน ้านมของหญิงท่ีเพิ่งคลอดบุตร 

15. ฮอร์โมนไทรอกซินผลิตมาจากต่อมไร้ท่อชนิดใด และมีหนา้ท่ีส าคญัอยา่งไร 

16. ถา้ร่างกายเกิดความบกพร่องในการผลิตฮอร์โมนไทรอกซิน จะท าใหเ้กิดโรคอะไร 

17. จงระบุชนิด และหนา้ท่ีของฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อมพาราไทรอยด์ 
18. จงระบุชนิด และหนา้ท่ีของฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อมไทมสั 

19. จงระบุชนิด และหนา้ท่ีของฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อมหมวกไต 

20. ต่อมไร้ท่อชนิดใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนาฬิกาชีวติของมนุษย ์

21. ฮอร์โมนท่ีสร้างจากตบัอ่อนไดแ้ก่อะไรบา้ง และมีหนา้ท่ีอยา่งไร 

22. ฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิกโกนาโดโทรฟิน (hCG) สร้างมาจากอวยัวะใด 

  และมีหนา้ท่ีอยา่งไร 
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