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คํานํา 
 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ชีวเคมีในการสาธารณสุข รหัส PH01106 เปนวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุงใหม 2558 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไดพัฒนาเนื้อหาจากรายวิชา 
ชีวเคมีในการสาธารณสุข รหัส PH01107 ในหลักสูตรเกา ใหมีเนื้อหาทันสมัย โดยการมุงเนนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู ความเขาใจพ้ืนฐานดานชีวเคมี สามารถอธิบายสารเคมีท่ีมีในสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยา
ทางเคมี กระบวนการเมแทบอลิซึมในสิ่งมีชีวิต มีความรู ความเขาใจการทํางานของเอนไซมและ โคเอนไซม 
ระบบของพลังงานในสิ่งมีชีวิต การสลายและการสังเคราะหสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต ซ่ึงมีบทปฏิบัติการ
สําหรับนักศึกษาเพ่ือใหเขาใจในเนื้อหาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงบทปฏิบัติการประกอบดวย 6 หัวขอ ไดแก ปฏิบัติการ
คารโบไฮเดรต ปฏิบัติการไขมัน ปฏิบัติการโปรตีน ปฏิบัติการกรดนิวคลีอิก  การตรวจสารตางๆ ในปสสาวะ 
การตรวจหมูเลือดและระดับน้ําตาลในเลือด ปฏิบัติการตรวจหาปริมาณวิตามินซีในอาหาร ซ่ึงแตละหัวขอ
ใชเวลาในการสอน 3 คาบ  
 ผูสอนไดศึกษารายละเอียดแตละหัวขอเรื่องจากเอกสารหรือหนังสืออ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก หากทานท่ี
นําไปใชมีขอเสนอแนะ ผูเขียนยินดีรับฟงและขอบคุณในความอนุเคราะหนั้นๆ ณ โอกาสนี้ดวย 
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แผนบริหารการสอนประจํารายวิชา 
 
รหัสและช่ือรายวิชา 
 PH01106 ชีวเคมีในการสาธารณสุข (Biochemistry in Public Health) 
จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนช่ัวโมง 
 2(1-2-3)  
หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ประเภทหมวดวิชาเฉพาะ กลุมเอกบังคับ 
คาํอธบิายรายวิชา 

โครงสรางและหนาท่ีทางชีวเคมีของคารโบไฮเดรต โปรตีน ลิปด และกรดนิวคลิอิก ปฏิกิริยาโดย
เอนไซม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การสลายและการสังเคราะหสารชีวโมเลกุล ความผิดปกติในวิถีเม
แทบอลิ ซึมอันนําไปสูอาการของโรคในมนุษย  และฝกปฏิบั ติการทางชีวเคมีในการสาธารณสุข
 Biochemical structure and functions of carbohydrate, protein, lipid, and nucleic 
acid; enzyme reactions, metabolism of biomolecules, anabolism and catabolism, 
abnormality in metabolic pathway leading to symptoms of human diseases and practices 
of biochemistry for public health  
วัตถุประสงคท่ัวไป 

เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ความเขาใจพ้ืนฐานดานชีวเคมี สามารถอธิบายสารเคมีท่ีมีใน
สิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาทางเคมี กระบวนการเมแทบอลิซึมในสิ่งมีชีวิต และสามารถมีความรู 
ความเขาใจการทํางานของเอนไซมและโคเอนไซม ระบบของพลังงานในสิ่งมีชีวิต การสลายและการ
สังเคราะหสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต และเชื่อมโยงความผิดปกติในวิถีเมแทบอลิซึมอันนําไปสูอาการของโรค
ในมนุษย และโรคท่ีเปนปญหาทางดานสาธารณสุข 
เนื้อหา 
 หนวยท่ี 1 ความรูพ้ืนฐานทางชีวเคมี     จาํนวน 3 ชั่วโมง 

1. ชีวเคมีคืออะไร 
2. ประวัติความเปนมาของวิชาชีวเคมี 
3. ขอบขายของวิชาชีวเคมี 
4. หลักการของชีวเคมี 
5. ความสําคัญและประโยชนของชีวเคมี 
6. บทสรุป 
7. แบบฝกหัด 
8. เอกสารอางอิง 

 
หนวยท่ี 2 คารโบไฮเดรต       จาํนวน 3 ชั่วโมง 

1. บทบาททางชีวภาพของคารโบไฮเดรต 
2. การจําแนกชนิดของคารโบไฮเดรต 
3. สมบัติและปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต 
4. บทสรุป 
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5. แบบฝกหัด 
6. เอกสารอางอิง 

  
หนวยท่ี 3 ไขมัน        จาํนวน 3 ชั่วโมง 

1. โครงสรางและสมบติัของไขมัน  
2. หนาท่ีทางชีวภาพของไขมัน 
3.  การจําแนกชนิดของไขมันตามองคประกอบทางเคมี 
4. อนุพันธของไขมัน 
5. การเรียกชื่อกรดไขมัน 
6. สมบัติของกรดไขมัน 
7. เกร็ดความรูเก่ียวกับไขมัน 
8. บทสรุป 
9. แบบฝกหัด 

10. เอกสารอางอิง 
  

หนวยท่ี 4 โปรตนี       จาํนวน 3 ชั่วโมง 
1. หนาท่ีทางชีวภาพของโปรตีน 
2. การจาํแนกโปรตีนตามองคประกอบ  
3. โครงรูป (conformation) ของโปรตีน  
4. โครงสรางของกรดอะมิโน 
5. การจําแนกกรดอะมิโน 
6. สมบัติทางฟสิกสและเคมีของกรดอะมิโน 
7. ปจจัยท่ีมีผลตอการแปลงสภาพโปรตีน 
8. โครงสรางของโปรตีน 
9. การนําความรูเก่ียวกับการแปลงสภาพโปรตีนไปใชประโยชน 

10. บทสรุป 
11. เอกสารอางอิง 

  
 หนวยท่ี 5 เอนไซมและโคเอนไซม      จาํนวน 3 ชั่วโมง 

1. ความสําคัญของเอนไซม 
2. หนาท่ีและลักษณะท่ัวไปของเอนไซม 
3. คุณสมบัติโดยท่ัวไปของเอนไซม 
4. ลกัษณะท่ัวไปของเอนไซม 
5. ลักษณะการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม 
6. ความจําเพาะและประสิทธิภาพ (Specificity and Efficiency) 
7. การจําแนกเอนไซม (Classification of enzyme) 
8. อิทธิพลท่ีมีผลตอการทํางานของเอนไซม 
9. ตัวยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม  
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10. คําศัพทเก่ียวกับเอนไซมท่ีควรทราบ 
11. บทสรุป 
12. แบบฝกหัด 
13. เอกสารอางอิง 

 
 หนวยท่ี 6 กรดนิวคลิอิก       จาํนวน 3 ชั่วโมง 

1. ลักษณะของกรดนวิคลิอิก  
2. โครงสรางทางกายภาพและทางเคมีของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ 
3. การเรียกชื่อนิวคลีโอไซดและนิวคลีโอไทด 
4.  โครงสรางและหนาท่ีของดีเอ็นเอ 
5. โครงสรางและหนาท่ีของอารเอ็นเอ 
6. คุณสมบัติบางประการของกรดนิวคลิอิก 
7. การสลายกรดนิวคลิอิก  
8. การเสียธรรมชาติของกรดนิวคลิอิก 
9. นิวคลีโอโปรตีน  

10. บทสรุป 
11. แบบฝกหัด 
12. เอกสารอางอิง 

  
 หนวยท่ี 7 เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานของเซลล    จาํนวน 3 ชั่วโมง 

1. การจําแนกเมแทบอลิซึม 
2. วิถีเมแทบอลิซึม 
3. การเก็บพลังงานอิสระในรูป ATP  
4. การควบคูพลังงาน 
5.  การสราง ATP  
6. ระบบขนสงอิเล็กตรอน 
7. บทสรุป 
8. แบบฝกหัด 
9. เอกสารอางอิง 

 
หนวยท่ี 8 เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน จาํนวน 3 ชั่วโมง 

1. กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
2. ไกลโคไลซิส      
3. วัฎจักรเครบส 
4.  วิถีเพนโตสฟอสเฟต 
5. กลูโคนีโอจินิซิส 
6. เมแทบอลิซึมของสารอ่ืนโดยวิถีไกลโคไลซิส 
7. การควบคุมเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
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8. โรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
9. บทสรุป 

10. เอกสารอางอิง 
  

หนวยท่ี 9 เมแทบอลิซึมของไขมันและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน  จาํนวน 3 ชั่วโมง 
1. กระบวนการยอย การดูดซึม และการขนสง  
2. กระบวนการแมเทบอลิซึมของไขมันในเซลลและเนื้อเยื่อตางๆ 

3. การควบคุมเมแทบอลิซึมของกรดไขมัน 

4. โรคท่ีเกิดข้ึนจากขอบกพรองในเมแทบอลซิึมของไขมัน  

5. บทสรุป 

6. เอกสารอางอิง 

 
หนวยท่ี 10 เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน  จาํนวน 3 ชั่วโมง 

1. กระบวนการยอยและการดูดซึมโปรตีน 

2. กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน  

3. การควบคุมการสังเคราะหกรดอะมิโน 

4. โรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 

5. บทสรุป 

6. เอกสารอางอิง 

 
หนวยท่ี 11 แมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทดและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน จาํนวน 3 ชั่วโมง 

1. การยอยและการดูดซึมกรดนิวคลิอิกในทางเดินอาหาร 
2. กระบวนการสลายเบสไนโตรเจน 
3. การสังเคราะหนิวคลีโอไทด 
4. โรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด 
5. บทสรุป 
6. เอกสารอางอิง 

  
 
  



ด 
 

 

 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4. มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
5. ทดสอบยอยในชั้นเรียน 
6. ฝกปฏิบัติการ 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 
4. แบบรายงานผลการทดลอง 

การวัดและประเมินผล 
 การวัดผล 

1. สอบกลางภาค       30% 
2. สอบปลายภาค       30% 
3. ผลปฏิบัติการ รายงานผลการทดลอง     20% 
4. ทดสอบยอย        10% 
5. การเขาชั้นเรียน การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 10% 
เกณฑการประเมินผล พิจารณาจาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ระดับคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป  = A 
ระดับคะแนน 75-79 คะแนนข้ึนไป  = B+ 
ระดับคะแนน 70-74 คะแนนข้ึนไป  = B 
ระดับคะแนน 65-69 คะแนนข้ึนไป  = C+ 
ระดับคะแนน 60-64 คะแนนข้ึนไป  = C 
ระดับคะแนน 55-59 คะแนนข้ึนไป  = D+ 
ระดับคะแนน 50-54 คะแนนข้ึนไป  = D 
ต่ํากวา 50 คะแนน    = F (ไมผาน) 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 1 
พ้ืนฐานทางชีวเคมี (Basic biochemistry) 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. ชีวเคมีคืออะไร 
2. ประวัติความเปนมาของวิชาชีวเคมี 
3. ขอบขายของวิชาชีวเคมี 
4. หลักการของชีวเคมี 
5. ความสําคัญและประโยชนของชีวเคมี 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
1. บอกความหมายและความสําคัญของวิชาชีวเคมีได 
2. อธิบายถึงประวัติความเปนมาของชีวเคมีได 
3. อธิบายขอบขายของวิชาชีวเคมีได 
4. อธิบายหลักการของชีวเคมีได 
5. อธิบาย วิเคราะหถึงความสําคัญและประโยชนของชีวเคมี 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4. มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
5. ทดสอบยอยในชั้นเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการสอน 
2.  เอกสารประกอบการบรรยาย 
3.  Power point (PPT) 

การวัดและการประเมินผล 
1. ความสนใจในการเรียน 
2. การรวมอภิปรายในชั้นเรียน 
3. การทดสอบยอย 
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บทท่ี 1 
ความรูพ้ืนฐานทางชีวเคมี 

 
ในป  ค .ศ . 1965 สมาคมนั ก เค มีชี วภ าพแห งอ เมริกา  (American Society of Biological 

Chemists) ไดใหนิยามของคําวา “นักชีวเคมี” (Biochemist) ดังตอไปนี้ “นักชีวเคมีคือผูท่ีคนควาทดลอง
โดยใชเทคนิคทางเคมีฟสิกสหรือชีววิทยาเพ่ือศึกษาถึงธรรมชาติทางเคมีและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต” ดังนั้น
ชีวเคมีจึงเปนวิชาท่ีไมเพียงแตจะศึกษาถึงสวนประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มตั้งแตหนวยเล็กๆ คือ 
“เซลล” เทานั้นยังรวมไปถึงการศึกษาท่ีเก่ียวกับกลไกทางเคมีซ่ึงทําใหสิ่งมีชีวิตนั้นถือกําเนิดเกิดข้ึน
เจริญเติบโตและดํารงคงอยูได จนกระท่ังเสื่อมสลายและตายในท่ีสุดท่ีเราเรียกวา “เมแทบอลิซึม” 
(Metabolism) นั้นเองโดยจะศึกษาท้ังเมแทบอลิซึมท่ีดําเนินไปตามปกติและขณะท่ีมีพยาธิสภาพหรือโรค
เกิดข้ึนการศึกษาเชนนี้จริงๆแลวก็คือการศึกษาชีวิวิทยาในเชิงเคมีนั้นเองและในปจจุบันวิชาชีวเคมีไดขยาย
ครอบคลุมถึงการวิจัยในสาขาชีววิทยาโมเลกุล (Molecularbiology) ชีววิทยาของเซลล (Cell biology) 
รวมถึงพันธุศาสตรโมเลกุล (Molecular genetics) ดวย 

 

1. ชีวเคมีคืออะไร 
คําวา ชีวเคมี (Biochemistry) ตั้ ง ข้ึน เม่ือป  ค .ศ . 1903 โดยนักเคมีชาวเยอรมันชื่อ Carl 

Neubeerg มีความหมายดังนี้ 
ชีวเคมี คือ ศาสตรท่ีวาดวยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตโดยอธิบายกระบวนการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ

สิ่งมีชีวิตในระดับเคมีหรือระดับโมเลกุล ในการศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตนั้น เปนการศึกษาหา
องคประกอบทางเคมีรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเหลานี้ดวย ตลอดจนการศึกษาถึง
กระบวนการตางๆ ท่ีควบคุมการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางมีระเบียบแบบแผน (Murray et al., 2003) 

ชีวเคมี คือ ศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับองคประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงไดแก โมเลกุลและสาร
ชนิดตางๆ ท่ีพบในสิ่งมีชีวิต รวมท้ังการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดํารงชีวิตอีก
ดวยนอกจากนี้ยังใหความหมายของชีวเคมีอยางสั้นๆ ไดวา (พัชรี และคณะ, 2551) 

ชีวเคมี การศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในทางเคมีนั้นเอง สําหรับบุคคลผูซ่ึงศึกษาหาสวนประกอบ
ทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสิ่งมีชีวิตโดยใชเทคนิคทางวิทยาศาสตรนั้นเรา เรียกวา นักชีวเคมี
(Biochemist) 
 โดยสรุป ชีวเคมี คือ วิชาท่ีศึกษากระบวนการเคมีในสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการควบคุมในระดับตางๆ 
เชน การแปรรูปสารอาหารไปเปนพลังงาน การสรางและเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลภายในเซลลท่ีเรียกวา 
กระบวนการเมแทบอลิซึม การทํางานของเอ็นไซมและโคเอ็นไซม ระบบของพลังงานในสิ่งมีชีวิต การสลาย
และกระบวนการสังเคราะหสารชีวโมเลกุลตางๆ  
 

2. ประวัติความเปนมาของชีวเคมี 
แมวาชีวเคมีจะเปนวิทยาศาสตรแขนงคอนขางใหมเม่ือเทียบกับแขนงอ่ืนๆ โดย Neuberg นักเคมี

ชาวเยอรมัน ไดเปนผูใหชื่อวิชาวา “Biochemistry” เม่ือป ค.ศ. 1903 หรือประมาณ 100 ปมานี้เอง แต
จากความเปนจริงแลว ชีวเคมีไดเจริญเติบโตมาพรอมๆ กับวิทยาศาสตรสาขาอ่ืนๆ อาทิเชน เคมีอินทรีย 
ชีววิทยาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร เริ่มต้ังแต Lavoisier คนพบวาสิ่งมีชีวิตตองหายใจโดยใชแกส
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ออกซิเจน ในป ค.ศ. 1785 และ Pasteur ไดพิสูจนวาการหมัก (Fermentation) ไมสามารถเกิดข้ึนไดหาก
ปราศจากเชื้อจุลินทรีย Spallanzami พบวาการยอยสลายโปรตีนในกระเพาะอาหารเปนกระบวนการทาง
เคมี เปนตนขณะเดียวกันในราวกลางคริสตศตวรรษท่ี 18 นี้ นักเคมีชาวสวีเดนชื่อ Schell ไดศึกษา
สวนประกอบทางเคมีของเนื้อเยื่อพืชและสัตว และนั่นคือจุดท่ีวิทยาศาสตรสาขาชีวเคมีเริ่มแยกตัวออกจาก
วิทยาศาสตรแขนงอ่ืนๆจนกระท่ังตนศตวรรษท่ี 19 Liebig นักเคมีชาวเยอรมันไดพัฒนาวิธีวิเคราะหทาง
เคมีท่ีสามารถนํามาประยุกตใชไดกับสิ่งมีชีวิตของวิธีวิจัยทางชีวเคมีในระยะเวลาตอมา จากนั้น ในป ค.ศ. 
1828 Woehler สามารถสังเคราะหสารยูเรียซ่ึงเปนสารอินทรียชนิดหนึ่งจากสารอนินทรีย คือ ตะก่ัว ไซยา
เนตและแอมโมเนีย เปนเหตุใหสามารถลมลางความเชื่อถือเดิมท่ีวาสารอินทรียจะตองถูกสรางโดย     
“พลังแหงชีวิต” (Vital force) เทานั้นลงได และการเสริมสรางเนื้อหาสาระของชีวเคมีใหม่ันคงยิ่งข้ึนจึง
เรียกวา ชีวเคมีเปนวิชาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของเคมีอยางแทจริง (Cain et al., 1987) 

จากผลงานตางๆ ของนักวิทยาศาสตรในอดีตดังไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหวิชาชีวเคมีไดแยกตัว
ออกเปนศาสตรอยางเอกเทศ โดยในครั้งนั้นบางทีก็ใชชื่อวา “สรีรวิทยาเชิงเคมี” (Physiological 
chemistry) “พยาธวิิทยาเชิงเคมี” (Pathological chemisty) และจากชวงปลาย ค.ศ. 1800 วิชาชีวเคมี
ไดพัฒนาตัวเองข้ึนเปนลําดับ นับตั้งแต Chevreul พบธรรมชาติของสารพวกไขมัน Fischer ศึกษา
โครงสรางของสารคารโบไฮเดรตและกรดอะมิโน Miescher คนพบกรดนิวคลีอิกและ DNA รวมท้ังการ
ทดลองท่ีสําคัญของ Buchner ท่ีพิสูจนวากระบวนการหมักเกิดข้ึนไดโดยสิ่งซ่ึงสกัดมาจากยีสต  ซ่ึงเปน
กุญแจดอกสําคัญท่ีนําไปสูสมมติฐานของ “เอ็นไซม” วาเปนตัวเรงแบบอินทรีย (Organic catalyst) และ
ในเวลาใกลเคียงกัน Fischer ก็ไดแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของการเรงปฏิกิริยาดวยเอ็นไซมวาเอ็นไซม
สามารถจับกับซับสเตรต (Substrate) ไดอยางจําเพาะแบบแมกุญแจและลูกกุญแจ วารสารฉบับแรกทาง
ชีวเคมีได ตีพิมพออกมาเปนภาษาเยอรมันเม่ือป  ค .ศ . 1877 ชื่อ Hoppe–Seyler’s Zeitschriftfue 
Physiologischer Chemie หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1920 เปนตนมาเปนชวงระยะเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดของการ
คนพบทางชีวเคมี โดยนักชีวเคมีชาวอเมริกันไดเริ่มมีบทบาทสําคัญตอจากท่ีนักชีวเคมีชาวเยอรมันฝรั่งเศส
อังกฤษและสวีเดนไดวางรากฐานไดชวงเวลาดังกลาวนี้ไดมีการคนพบสกัดและสังเคราะหสารชีวโมเลกุล
ตางๆ มากมาย รวมท้ังสารกลุมวิตามินและฮอรโมนตลอดจนการคนพบหนาท่ีของเอ็นไซมท่ีชวยเรง
ปฏิ กิริยาตางๆ ในสิ่ งมีชีวิตรวมท้ังผลงานของ Embden และ Meyerhof ในป ค .ศ . 1933 ท่ี ศึกษา
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต รวมท้ังการคนพบวัฎจักรกรดซิตริกของ Krebs (Krebs’ 
cycle) ในป ค.ศ. 1937 และผลงานของ Rose ท่ีศึกษาเก่ียวกับกรดอะมิโนจําเปน เปนตน ในยุคหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือประมาณป ค.ศ. 1950 เปนตนมาวิชาชีวเคมีไดพัฒนาเจริญกาวหนาอยางไม
หยุดยั้งหรืออาจจะกลาวไดวาวิทยาการดานนี้ไดเจริญเพ่ิมข้ึนเปน 2 เทาทุกๆ 8 ป (Marks, 1996) 

ดังนั้น จากความอุตสาหะวิริยะของมนุษยชาติชีวเคมีจึงเปนวิทยาศาสตรแขนงท่ีมีผลงาน
คนควาวิจัยมากท่ีสุดสาขาหนึ่ง มีนักวิทยาศาสตรจํานวนไมนอยในสาขานี้ท่ีไดรับรางวัลโนเบล อาทิเชน การ
คนพบโครงสราง α–helix ของโปรตีนโดย Pauling เม่ือป ค .ศ . 1954 และการคนพบเกลียวคูของ
โครงสราง DNA โดย Watson และ Crick ในป ค.ศ. 1953 และทําให Crick, Watson และ Wilkins ไดรับ
รางวัลโนเบลในป 1962 การคนพบเรื่อง “พ้ืนฐานทางเคมีของกลไกทางพันธุกรรมในส่ิงมีชีวิต” โดย 
Berg, Gilbert และ Sanger ในป ค.ศ. 1980 และ ค.ศ. 1992 Fischer และ Krebs (คนละคนกับผูคน
พบวัฎจักรกรดซิตริก) ไดคนพบ “กระบวนการเติมหมูฟอสเฟตลงบนโมเลกุลของโปรตีน” (Protein 
phosphorylation) (Daintith, 2003) 
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สรุปวา ชีวเคมีเปนกลไกพ้ืนฐานท่ีสําคัญในกระบวนการควบคุมทางชีววิทยาและเปนรากฐานสําคัญ
ขององคความรูดานชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในประยุกตใชทางดานสุขภาพตอไป  

3. ขอบขายของวิชาชีวเคมี 
ไดกลาวมาแลววาชีวเคมีเปนสาขาหนึ่งของวิชาเคมีท่ีศึกษาเก่ียวกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในระดับ

โมเลกุล ดังนั้นการศึกษาชีวเคมีใหเขาใจงายข้ึนผูเรียนจะตองมีพ้ืนฐานความรูทางอินทรียเคมี (Orgamic 
chemistry) บางตามสมควร ขอบขายของการศึกษาวิชาชีวเคมี แบงออกเปนไดดังนี้ 

3.1 ศึกษาองคประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิตรวมท้ังผลิตผลท่ีไดจากสิ่งมีชีวิตเชนคารโบไฮเดรต 
ไขมันโปรตีน กรดนิวคลีอิค ฮอรโมน เมแทบอไลท (Metabolite) วิตามินน้ําและแรธาตุตางๆ  

3.2 ศึกษาเมแทบอลิซึมหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารตางๆ ท่ีเปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิต 
การศึกษาในระดับนี้แบงออกไดเปน 2 อยางคือ การศึกษาการทําลายสารจากโมเลกุลใหญไปเปนโมเลกุล
เล็กๆ เรียกวา แคแทบอลิซึม (Catabolism) สวนการศึกษาการสรางสารโมเลกุลใหญจากสารโมเลกุล
เล็กๆเรียกวา แอนาบอลิซึม (Anabolism) การสรางและการทําลายสารตางๆ เหลานี้จะเปนไปอยาง
เหมาะสม แตถาหากการเกิดเมแทบอลิซึมบกพรองหรือผิดปกติ (Pathological) จะทําใหเกิดโรคตางๆ ได
หลายชนิด 
 3.3 ศึกษากระบวนการตางๆ ท่ีควบคุมเมแทบอลิซึมใหดําเนินไปอยางมีระเบียบ 

สรุปการศึกษาการศึกษาชีวเคมีโดยสมบูรณนั้นจะตองศึกษาท้ัง 3 ระดับ เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับ
ชีวเคมีใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน (Purves et al., 2001) 

สําหรับชีวเคมีในการสาธารณสุข เปนวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซ่ึงมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมศาสตร
ทางโครงสรางและหนาท่ีทางชีวเคมีของคารโบไฮเดรต โปรตีน ลิปด และกรดนิวคลิอิก ปฏิกิริยาโดย
เอ็นไซม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การสลายและการสังเคราะหสารชีวโมเลกุล ความผิดปกติในวิถี  
เมแทบอลิซึมอันนําไปสูอาการของโรคในมนุษย และฝกปฏิบัติการทางชีวเคมีในการสาธารณสุข โดย
การศึกษาโมเลกุลตางๆ ของสิ่งมีชีวิต หรือสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตหลักๆ มีดังนี้ 

1) คารโบไฮเดรต (Carbohydrates) 
2) ไขมัน (Lipid) 
3) โปรตีน (Proteins) 
4) เอ็นไซมและโคเอ็นไซม (Enzymes and coenzymes) 
5) กรดนิวคลิอิก (Nucleic acids) 
6) เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานของเซลล (Metabolism and energetic) 
7) เมแทบอลิ ซึมของคารโบไฮเดรตและความผิดปกติท่ี เกิดข้ึน (Carbohydrates 

metabolism) 
8) เมแทบลิซึมของไขมันและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน (Lipid metabolism) 
9) เมแทบอลิซึมของโปรตีนและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน (Protein metabolism) 
10) เมแทบอลิ ซึมของกรดนิ วคลิ อิกและความผิดปกติ ท่ี เกิด ข้ึน  (Nucleic acid 

metabolism) 
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4. หลักการของชีวเคมี 

วิชาชีวเคมีมีหลักการใหญๆ ท่ีสําคัญตามท่ี Matthews ไดกลาวไว (Mark, 1996) ดังนี้ 
4.1 ชีวโมเลกุลทุกชนิดไมวาใหญหรือเล็กก็มีหนาท่ีและบทบาทตอสิ่งมีชีวิต 
4.2 ศึกษาโครงสรางและบทบาทหนาท่ีของชีวโมเลกุลท่ีถูกสกัดออกมาจากสิ่งมีชีวิต การศึกษา

ภายในหลอดทดลอง (in vitro) จะชวยบอกถึงโครงสรางหนาท่ีของสารชีวโมเลกุลเหลานั้นภายในสิ่งมีชีวิต 
จากนั้นทําการทดสอบใหแนชัดโดยการศึกษาบทบาทของชีวโมเลกุลเหลานั้นในสิ่งมีชีวิต (in vivo)  

4.3 ชีวโมเลกุลท่ัว ๆ ไปจะทํางานไดดีในน้ําท่ีมีสภาพท่ีไมเปนกรดและดางมากเกินไป มีอุณหภูมิท่ี
สูงกวาจุดเยือกแข็งของน้ําแตต่ํากวาจุดเดือดของน้ํา 

4.4 ชีวโมเลกุลแตละชนิดมีอยูในสิ่งมีชีวิตในปริมาณนอย จึงตองมีการสรางข้ึนมาทดแทนในสวนท่ี
ถูกใชไป 

4.5 ปฏิกิริยาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิตเกือบท้ังหมดตองอาศัยตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพท่ี
เรียกวา “เอ็นไซม” 

4.6 การทํางานอยางเปนระเบียบของชีวโมเลกุลหลายๆ ชนิด ถูกกําหนดโดยโครงสรางของชีว
โมเลกุล ตําแหนงท่ีอยู สภาพแวดลอม พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงเปนไปตามหลักการทางเคมีและฟสิกส 
 4.7 สิ่งมีชีวิตจะยึดหลักประหยัดพลังงาน (ไมใช ไมสะสม ไมสรางชีวโมเลกุลท่ีไมจําเปน) 
 4.8 สิ่งมีชีวิตมีการแลกเปลี่ยนและถายทอดพลังงานกับสิ่งแวดลอม เพ่ือใชในการสรางและรักษา
สภาพโครงสรางของสิ่งมีชีวิต 
 4.9 สิ่งมีชีวิตมีการจัดเรียงตัวกันของสารตางๆ ท่ีเปนองคประกอบอยางสลับซับซอนและเปนแบบ
แผน เชน รางกายของคนมีลําดับการจัดเรียงโครงสรางจากอะตอมไปเปนโมเลกุล จากโมเลกุลเปนแมโคร
โมเลกุล แมโครโมเลกุลเชิงซอน ออรแกเนลล และอวัยวะตางๆ ตามลําดับ 
 4.10 สวนตางๆ ของสิ่งมีชีวิตมีหนาท่ีและการทํางานท่ีจําเพาะ เชน แขน ขา ตา หู อวัยวะตางๆ มี
หนาท่ีท่ีแตกตางกันไป มีการทํางานท่ีจําเพาะ 
 4.11 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุและถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของตนเองจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง 
 4.12 หลักการพ้ืนฐานทางชีวเคมีของพฤติกรรมอยางหนึ่งท่ีไดจากสิ่งมีชีวิตหนึ่ง มักใชไดกับอีก
สิ่งมีชีวิตหนึ่งท่ีมีพฤติกรรมคลายกัน 

 
5. ความสําคัญและประโยชนของชีวเคมี 
          ในปจจุบันการศึกษาวิจัยทางชีวเคมีในหองปฏิบัติการไดถูกนํามาประยุกตใชอยางกวางขวางในดาน
ตางๆ เชน ทางการแพทย ทางดานการเกษตร ทางการแพทย และทางอุตสาหกรรม (Garrette, 1997)
ชีวเคมีจะเก่ียวของกับการศึกษาการนําสาอาหารไปใชในทางแมแทบอลิซึมของรางกาย เชน การศึกษา
ชีวเคมีทําใหทราบวาสารคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลิอิก มีความสําคัญตอรางกายอยางไร ไขมัน
มีปริมาณแคลอรี่สูงกวาโปรตีนหรือไม และทําไมกรดนิวคลิอิก วิตามินจึงสําคัญตอรางกาย ในดานเคมี
คลินิก การวัดคาตางๆ ทางชีวเคมีในมนุษยมีประโยชนในการวินิจฉัยโรคตางๆ หรือติดตามผลผลการ
ตอบสนองของรางกาผูปวยตอการรับการรักษาโรค เชน การตรวจหาเอ็นไซมบางชนิดในซีรัมของเลือด    
ซ่ึงสามารถใชเปนตัวบงชี้ความผิดปกติของเนื้อเยื่อในรางกายท่ีปลอยเอ็นไซมเหลานั้นออกมาจากเซลลของ
เนื้อเยื่อท่ีผิดปกติ สําหรับทางดานเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จะเก่ียวของกับการศึกษาผลของสารเคมีตางๆ 
จากภายนอกท่ีมีตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของรางกาย ยาและสารพิษตางๆ มักจะมีผลตอระบบ        



 
บทท่ี 1: ความรูพ้ืนฐานทางชีวเคม ี

 

 

 

เมแทบอลิซึมของรางกายอยางเฉพาะเจาะจง เชน ยาปฏิชีวนะเพนนิซิลิน ซ่ึงสามารถทําลายเชื้อแบคทีเรีย
ได โดยทําหนาท่ีเปนตัวยับยั้งเอ็นไซมท่ีใชในการสังเคราะหพอลิแซ็กคาไรดท่ีสําคัญของผนังเซลลแบคทีเรีย 
แตเนื่องจากเซลลของสัตวไมมีผนังเซลลจึงไมจําเปนตองสังเคราะหพอลิแซ็กคาไรดนี้ในรางกาย ดังนั้น    
เพนนิซิลินจึงไมเปนอันตรายตอสัตว และถูกนํามาใชเปนยารักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ ยังมีการ
ใชความรูทางชีวเคมีในการออกแบบยารักษาโรคท่ีมีความจําเพาะเจาะจงตอโมเลกุลเปาหมาย เชน ถาเรา
ทราบโมเลกุลเปาหมายท่ีเปนเอ็นไซมวามีโครงสรางอยางไร ก็อาจจะสามารถออกแบบโมเลกุลท่ีเปนตัว
ยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมนั้นอยางเฉพาะเจาะจงได สําหรับยาฆาแมลงและยาปราบวัชพืชก็เชนเดียวกัน 
สารเหลานี้สามารถยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมหรือตัวรับสัญญาณในแมลงหรือวัชพืชทีเปนเปาหมายได 
ดังนั้น จึงชวยบดผลกระทบในการทําลายสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ชีวเคมีจึงกลายเปนศาสตร
ท่ีสําคัญทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมอีกดวย นอกจากประโยชนของชีวเคมีทางดานการเกษตร การแพทย
และการสาธารณสุข สิ่งแวดลอม ชีวเคมียังมีความสําคัญทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางอุตสาหกรรม 
เชน การศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของสารชีวโมเลกุลท่ีเปนเอ็นไซมในการเรงปฏิกริยาเคมีตางๆ        
อยางมีประสิทธิภาพ จะมีประโยชนอยางยิ่งตอการผลิตสารตางๆ รวมท้ังอาหารและยา (Mathews and 
Van Holde, 1990) 

ดังนั้น จึงขอสรุปการนําเอาความรูดานชีวเคมีมาแกไขปญหาตางๆ อันจะนํามาซ่ึงประโยชนหลาย
ดานตางๆ ดังนี้  

5.1 ทางการแพทย ชีวเคมีสามารถอธิบายพฤติกรรมทางสรีระวิทยาของรางกายระดับโมเลกุล 
เชน การยอย การหายใจ การทํางานของระบบประสาท ฮอรโมน เปนตน นอกจากนี้ยังนําเอาความรูทาง
ชีวเคมีมาใชในการรักษาโรคทางพันธุกรรมตาง ๆ เชน โรคธาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟเลีย การนําความรูเรื่องยีน
มาใชในการรักษาโรคทางพันธุกรรมท่ีรักษาไมไดท่ีเรียกวา ยีนบําบัด (Gene therapy) และในอุตสาหกรรม
การผลิตยาใหมๆ เปนตน 

5.2 ทางเกษตร การศึกษากระบวนการสําคัญๆ ของพืช เชน การสังเคราะหแสง การตรึง
ไนโตรเจน การเกิดกาซเอทิลีน ตองอาศัยความรูทางชีวเคมีมาศึกษาดวยเพ่ือใหเขาถึงกลไกการทํางานตางๆ 
ของพืช การผลิตยาปราบศัตรูพืชโดยใชฮอรโมนในการกําจัดแมลง การสกัดสารชีวภาพจากแบคทีเรียมาใช
กําจัดแมลง การผลิตพืชตานทานโรคและแมลง การปรับปรุงพันธุพืชและพันธุสัตวใหมีความแข็งแรง
ตานทานโรค เปนตน 

5.3 ทางอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตวัสดุท่ีเปนประโยชนจากวัตถุดิบทางการเกษตร เชน      
การหมักสุรา การผลิตเอทานอลจากแปง การผลิตผงชูรส ลวนแลวแตตองอาศัยความรูทางชีวเคมีเชนกัน   

6. บทสรุป 
 ชีวเคมีเปนวิชาท่ีศึกษาถึงสวนประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสิ่งมีชีวิตท้ังในสภาวะปกติ
และสภาวะท่ีเกิดพยาธิสภาพ ดังนั้นวิชานี้จึงครอบคลุมไปถึงสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล ชีววิทยาของเซลล 
และพันธุศาสตรโมเลกุล สิ่งมีชีวิตประกอบไปดวยการรวมตัวของหนวยยอยในระดับตางๆ จนถึงระดับ
โมเลกุลหรืออะตอมซ่ึงถือวาเปนสิ่งไมมีชีวิต อยางไรก็ดีสิ่งมีชีวิตมีคุณลักษณะพิเศษท่ีสําคัญอยู 4 ประการ
คือ มีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลภายในโครงสรางอยางเปนระเบียบแบบแผนและสลับซับซอน มีหนาท่ีและ
เปาประสงคในการทํางานอยางเฉพาะ มีการแลกเปลี่ยนและถายเทพลังงานกับสิ่งแวดลอมและมีการ
สืบพันธุ สารชีวโมเลกุลแตละชนิดจะมีโครงสรางสมบัติและปฏิกิริยาท่ีแตกตางกัน เราจึงพบวาสารชีว
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โมเลกุลมีหนาท่ีและประโยชนตอรางกายแตกตางกันสารชีวโมเลกุลบางชนิดเปนสารท่ีใหพลังงาน เชน 
คารโบไฮเดรต ไขมัน แตบางชนิดไมใหพลังงาน เชน วิตามิน เกลือแรและน้ํา เปนตน 
 จะเห็นไดวา ชีวเคมีเปนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพท่ีสําคัญของวิชาโภชนาการ พันธุศาสตร จุล
ชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา ตลอดจนเปนวิชาพ้ืนฐานของวิชาชีพตางๆ อาทิ เกษตรศาสตร เทคนิค
การแพทย เภสัชศาสตร สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และ
แพทยศาสตร เปนตน 
 

7. แบบฝกหัด 
7.1 ผูท่ีจะเรียนวิชาชีวเคมีตองมีความรูดานใดบาง 
7.2 จงบอกชื่อนักชีวเคมี 5 ชื่อและบอกดวยวานักชีวเคมีแตละคนมีบทบาทในทางชีวเคมีอยางไร 
7.3 จงใหความหมายของคําตอไปนี้ 

ก. สารชีวโมเลกุล 
ข. แคแทบอลซึิม 
ค. แอนาบอลิซึม 

7.4 จงบอกการประยุกตใชชีวเคมีในดานตางๆ พรอมอธบิาย 
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Books. 
Matthews, C.K., Van Holde, K.E. (1990). Biochemistry. Redwoodcity: The 

Benjamin/cummings publishing company, Inc. 
Marks, D.B.  (1996). Basic Medical Biochemistry; a clinical approach. 1st ed,  William and  

Wilkins Company, USA. 
Murray, R.K., Granner, D.K., Mayes, P.A., Rodwell, V.W. (2003). Harper’s illustrate  

biochemistry. 26th ed. McGraw-Hill. New Delhi. 
Purves, W.K., Sadava, D., Orians, G.H., Heller, H.C. (2001). Life: The science of biology. 6th 

ed. USA: Sinauer Associates, Inc. 
 



9 
บทท่ี 2: คารโบไฮเดรต 

 

 

 

แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 2 
คารโบไฮเดรต (Carbohydrates) 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. บทบาททางชีวภาพของคารโบไฮเดรต 
2. การจําแนกชนิดของคารโบไฮเดรต 
3. สมบัติและปฏิกริยาของคารโบไฮเดรต 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
1. บอกถึงบทบาททางชีวภาพของคารโบไฮเดรตได 
2. อธิบายถึงหลักและวิธีการจําแนกชนิดของคารโบไฮเดรตได 
3. อธบิายถึงสมบัติและปฏิกริยาเคมีของมอโนแซ็กคาไรดได 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4. มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
5. ทดสอบยอยในชั้นเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 
4. ปฎิบัติการชีวเคมีในการสาธารณสุข 

การวัดและการประเมินผล 
1. ความสนใจในการเรียน 
2. การรวมอภิปรายในชั้นเรียน 
3. การทดสอบยอย 
4. การประเมินความกาวหนาในการเรียนรู two-way communication teaching 
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บทท่ี 2 
คารโบไฮเดรต 

 
 คารโบไฮเดรตมาจากคําวา “Hydrate of carbon” ซ่ึงหมายถึงคารบอนอ่ิมตัวดวยน้ํา ท้ังนี้เพราะ
จากสูตรโครงสรางท่ัวไปของคารโบไฮเดรตคือ (CH2O)n ดูประหนึ่งวาธาตุคารบอนรวมอยูกับน้ําหรืออ่ิมตัว
ดวยน้ํา ภายหลังนิยามนี้ไมเปนจริง แตชื่อคารโบไฮเดรตยังคงใชกันอยูจนถึงปจจุบัน คารโบไฮเดรตจัดเปน
สารประกอบแอลดีไฮด (Aldehyde) หรือคีโทน (Ketone) ท่ีมีหมูไฮดรอกซิล (Hydroxyl group, OH) 
เกาะอยูจํานวนมาก จึงเรียกสารประกอบ พอลิไฮดรอกซีแอลดีไฮด (Polyhydroxyaldehyde) หรือพอ
ลิไฮดรอกซีคีโทน (Polyhydroxyketone) การมีหมูไฮดรอกซิลมากในโมเลกุลทําใหเกิดการวางตัวของหมู
ดังกลาวท่ีแตกตางกันและยังสามารถทําปฏิกริยาหรือสรางพันธะกับสารอ่ืนๆ ได ดังนั้น คารโบไฮเดรตจึงมี
ความหลากหลายท้ังในดานของโครงสรางทางเคมีและบทบาททางชีวภาพดวย โดยมีบทบาทมากมายใน
สิ่งมีชีวิตทุกประเภท เชน เปนแหลงพลังงาน เปนสารตัวกลางหรืออินเตอรมีเดียต (Intermediate) ท่ีสําคัญ
ในกระบวนการเมแทบอลิซึม (Metabolism) และเปนองคประกอบของโครงสรางท้ังพืชและสัตว (พัชรี 
และคณะ, 2551) 
 

1. บทบาททางชีวภาพของคารโบไฮเดรต 
คารโบไฮเดรตมีบทบาททางชีวภาพท่ีหลากหลาย เชน 
1.1 เปนแหลงพลังงานของสิ่งมีชีวิต เชน กลูโคส (Glucose) ไกลโคเจน (Glycogen) และแปงใน

พืช (Starch) 
1.2 เปนสารตัวกลางท่ีสําคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม เชน กลูโคส-6-ฟอสเฟต (Glucose-6-

phosphate) 
1.3 เปนโครงสรางท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิต เชน 

1.3.1 เปนโครงสรางของพืช ไดแก เซลลูโลส (Cellulose) 
1.3.2 เปนโครงรางภายนอกของสัตวท่ีมีเปลือกแข็งหอหุม เชน แมลง ไดแก ไคทิน (Chitin) 
1.3.3 เป นส วนประกอบของผนั งเซลล ของแบคที เรีย  ได แก  เฟป ทิ โด ไกลแคน 

(Peptidoglycan) 
1.3.4 เปนองคประกอบของเนื้อเยื่อเก่ียวพัน (Connective tissue) และเปนสวนหลอลื่น

ในขอ ไดแก ไกลโคสะมิโนไกลแคน (Glycosaminoglycan) 
 1.4  เปนองคประกอบในดีเอ็นเอ (DNA) และอารเอ็นเอ (RNA) เชน ไรโบส (Ribose) ดีออกซีไร
โบส (Deoxyribose) (Freeman, 2005) 
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2. การจําแนกชนิดของคารโบไฮเดรต 

คารโบไฮเดรตเปนสารประกอบจําพวกน้ําตาลและโพลิเมอรของน้ําตาล เรียกอีกชื่อวา แซ็กคาไรด 
(Saccharide)  ประกอบไปดวยธาตุ คารบอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน สูตรท่ัวไป (CH2O)n  มีอัตราสวน 
H:O คือ 2:1 เปนสารชีวโมเลกุลท่ีพบมากท่ีสุดในธรรมชาติ เปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญ (พัชรี และคณะ, 
2551) แบงออกเปน 3 ชนิด 

2.1 มอโนแซ็กคาไรด (Monosaccharide) 
ประกอบดวยพอลิไฮดรอกดรอกซีอัลดีไฮดหรือคีโตนเพียงหนวยเดียว มอโนแซ็กคาไรดท่ีงายท่ีสุด

คือ อัลโดส (Aldose) ชนิดกลีเซอราลดีไฮด (Glyceraldehyde) และไอโซเมอร (Isomer) ของมันคือ คีโทส 
(Ketose) ชนิดไดไฮดรอกซีอะซีโตน (Dihydroxyacetone) ท้ัง 2 ชนิดเปนน้ําตาลไตรโอส (Triose) 
เพราะวาประกอบดวย C3 อะตอมมอโนแซ็กคาไรด ท่ีพบมากท่ีสุดคือ D-กลูโคสมี C6 อะตอมมีสูตรเปน 
C6H12O6 หรือ (CH2O)6 มอโนแซ็กคาไรดเปนผลึกสีขาวละลายไดในน้ําแตไมละลายในตัวทําละลายอินทรีย
และมีรสหวานมอโนแซ็กคาไรด จํานวนมากถูกสั งเคราะห ข้ึนจากสารในวิ ถีกลู โคนี โอเจเน ซิส 
(Gluconeogenesis) และบางชนิดเปนผลผลิตของกระบวนการสังเคราะหแสง (Photosynthesis) ในพืช
และแบคทีเรียบางชนิด เม่ือจํานวนคารบอนอะตอม n เทากับ 3 หรือมากกวามอโนแซ็กคาไรดไมมีโซก่ิง 
(Unbranched chain) แตละ C อะตอมจะมีหมูไฮดรอกซิล (Hydroxyl group) ยกเวน C1 อะตอมจะเปน
หมูคารบอนิล (Carbonyl group) ดังนั้น จึงแบงมอโนแซ็กคาไรดออกเปน 2 พวกคือ น้ําตาลอัลโดสซึ่งมีหมู
คารบอนิลอยูท่ีปลายของสายโซหรือหมูคารบอนิลเปนอัลดีไฮดและน้ําตาลคีโทสซ่ึงมีหมูคารบอนิลอยูท่ี
ตําแหนงอ่ืนท่ีไมใชปลายของสายโซหรือหมูคารบอนิลเปนคีโตนมอโนแซ็กคาไรดท่ีงายท่ีสุดคือ ไตรโอสซ่ึงมี 
C3 อะตอมไดแก กลีเซฮราลดีไฮดเปนอัลโดไตรโอสและไดไฮดรอกซีอะซีโตนเปนคีโทไตรโอส ดังนั้น        
จึงสามารถแบงมอโนแซ็กคาไรดออกเปนหลายพวกข้ึนกับจํานวน C อะตอมและข้ึนอยูกับหมูอัลดีไฮดหรือ
หมูคีโตน ดังภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 การแสดงโครงสรางของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 
ท่ีมา: https://sites.google.com/site/sarchiwmolekulm64/brrn-nu-krm/2-chnid-laea-

khorngsrang-khxng-kharbohidert 
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  น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวท่ีสําคัญ ไดแก 
  2.1.1 น้ําตาลเพนโทส (pentose sugar) มีคารบอน 5 อะตอมมี 2 ชนิด คือ น้ําตาลไร
โบส (ribose sugar) มีสูตรเปน C5H10O5 เปนสวนประกอบสําคัญในโมเลกุล RNA ซ่ึงมีความสําคัญในการ
สังเคราะหไรโบโซมและโปรตีน น้ําตาลดีออกซีไรโบส (Deoxyribose sugar) มีสูตรเปน C5H10O4 โดยมีการ
ดึงเอาออกซิเจนออกจาคารบอนตําแหนงท่ี 2 ของน้ําตาลไรโบส มีความสําคัญเนื่องจากเปนสวนประกอบ
จอง DNA ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญของโครโมโซม ดังภาพท่ี 2.2 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

ภาพท่ี 2.2 โครงสรางของน้ําตาลเพนโทส  
ท่ีมา: https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=662&tbm=น้ําตาลเพนโทส 

 
2.1.2 น้ําตาลเฮกโซส (hexose sugar) มีคารบอน 6 อะตอมท่ีสําคัญมี 3 ชนิดคือ 
- น้ําตาลกลูโคส (Glucose sugar) มีสูตรเปน C6H12O6  มีความสําคัญมากท่ีสุดเนื่องจาก

เปนศูนยกลางคารโบไฮเดรตท่ีใหพลังงานแกรางกาย กลูโคสมีคุณสมบัติในการรีดิวซสารละลายเบเนดิกสจะ
ไดตะกอนสีแดงอิฐ มีชื่อทางการคาวา น้ําตาลเด็กซโทรส 

-  น้ําตาลฟรุกโทส (Fructose) เปนมอโนแซ็กคาไรด ท่ีละลายไดดีมากในน้ํา มีรสหวาน 
พบไดในผลไมสุกท่ัวไป จึงเรียกวา น้ําตาลผลไม (Fruit sugar) มีสูตรเปน C6H12O6 เหมือนกับกลูโคสจึงเปน
ไอโซเมอรกับกลูโคส มีชื่อทางการคาวา ลีวูโลส 

- น้ําตาลกาแลกโทส (Galactose) มีโครงสรางคลายกลูโคส ในธรรมชาติมักไมพบน้ําตาล
กาแลกโทส 

2.2 โอลิโกแซ็กคาไรด (Oligosaccharide) 
เกิดจากมอโนแซ็กคาไรด ตั้งแต 2-10 โมเลกุลมีจับรวมกันดวยพันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic 

bond) ท่ีสําคัญ คือ 
  2.2.1 ไดแซ็กคาไรด (Disaccharide) เปนน้ําตาลท่ีประกอบดวยมอโนแซ็กคาไรด  2 
โมเลกุลเชื่อมตอกันดวยพันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic bound) ไดแก น้ําตาลมอสโทส (Maltose)  หรือ
เรียกวา มอลตซูการ ประกอบดวยกลูโคส 2 โมเลกุล เชื่อมตอดวยพันธุ 1-4 ไกลโคซิดิก มีคุณสมบัติเปน
น้ําตาลรีดิวซ มักไมพบในธรรมชาติ แตจะไดจากการสลายแปงจากน้ํายอยอะไมเลสท่ีพบในธรรมชาติจะพบ
ในขาวบารเลย   ขาวมอลต หรือเมล็ดขาวท่ีกําลังงอก น้ําตาลซูโคส (Sucrose) เปนน้ําตาลท่ีไดจากออย
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และบีทท่ีรูจักดี คือ น้ําตาลทราย ซูโคสประกอบดวยกลูโคสและฟรักโทสอยางละ 1 โมเลกุลตอกันดวย
พันธะ 1-2 ไกลโคซิดิกไมมีคุณสมบัติเปนน้ําตาลรีดิวซ  น้ําตาลแลกโทส (Lactose) พบไดในน้ํานม          
จึงเรียกวา น้ําตาลนม ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ประกอบไปดวยกลูโคสและกาแลกโทสอยางละ 1 โมเลกุล
ตอกันดวยพันธะ 1-4 ไกลโคซิดิก มีคุณสมบัติเปนน้ําตาลรีดิวซ แบคทีเรียสามารถเปลี่ยน น้ําตาลแลกโทส
ใหเปนกรดแลกทิกทําใหนมมีรสเปรี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3 โครงสรางของน้ําตาลกลุมไดแซ็กคาไรด  

ท่ีมา: https://minsirima.files.wordpress.com/2014/07/fg10_09b_revised.gif 
 

 เปนน้ําตาลโมเลกุลใหญประกอบไปดวย มอโนแซ็กคาไรดหลายๆ โมเลกุลตอดวย พันธะไกล
โคซิดิก อาจเปนเสนตรงหรือแขนง อาจเปน Homopolysaccharide หรือ Heteropolysaccharide     
โดยพบวาในกลุมของ อาจเปน Homopolysaccharide ประกอบดวย แป ง (Starch) ไกลโคเจน 
(Glycogen) เซลลูโลส (Cellulose) ไคติน (Chitin) และ Heteropolysaccharide ประกอบดวย เปปติโด
ไกลแคน (Peptidoglycan) และ ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) (Marks, 1996) 

ประเภทของพอลิแซ็กคาไรด สามารถแบงพอลิแซ็กคาไรดไดเปน 2 กลุม ตามโครงสราง คือ  
2.3.1 โฮโมพอลิแซ็กคาไรด (Homopolysaccharide) เปนพอลิแซ็กคาไรดท่ีประกอบ 

ดวยมอโนแซ็กคาไรดเพียงชนิดเดียวมาเชื่อมตอกัน ไดแก แปง ไกลโคเจน เซลลูโลส เดกซแทรน เปนตน  
 2.3.2 เฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด (Heteropolysaccharide) เปนพอลิแซ็กคาไรด ท่ี

ประกอบดวยมอโนแซ็กคาไรดท่ีมากกวาหรือเทากับสองชนิดมาเชื่อมตอกันไดแก เพกติน อินูลิน กัม และ
วุน เปนตน 
  นอกจากนี้ยังแบงพอลิแซ็กคาไรดไดเปน 2 กลุมตามหนาท่ี (McKee, 1996) ไดแก  
              2.3.3 พอลิแซ็กคาไรดท่ีทําหนาท่ีเปนแหลงสะสมพลังงาน (Storage 
polysaccharide) ไดแก แปง (Starch) เปนโฮโมพอลิแซ็กคาไรดชนิดสะสมชนิดหนึ่งท่ีพบมากในพืช 
โดยเฉพาะบริเวณหัวและรากของพืช พืชจะเก็บแปงเอาไวเพ่ือเปนแหลงพลังงานสํารอง โครงสรางทางเคมี
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ของแปงจะประกอบไปดวยพอลิแซ็กคาไรด 2 ชนิด ไดแก แอลฟา-อะมิเลส ประมาณ 15-20% และอะมิโล
เพกติน ประมาณ 80-85% ภาพท่ี 2.4 
   2.3.3.1 แอลฟา-อะมิโลส (α-Amylose) เปนพอลิแซ็กคาไรดท่ีเกิดจากโมเลกุล
ของกลูโคสมาตอกันดวยพันธะ α-1,4 Glycosidic ประมาณ 250–300 โมเลกุล มีโครงสรางขดเปนเกลียว 
(Helix) เม่ือทําปฏิกิริยากับไอโอดีนจะใหสีน้ําเงิน ภาพท่ี 2.5 
              2.3.3.2 อะมิโลเพกติน (Amylopectin) เปนพอลิแซ็กคาไรดท่ีมีโมเลกุลใหญ
กวาเกิดจากโมเลกุลของกลูโคสมาเชื่อมตอกันดวยพันธะ α-1,4 Glycosidic และ α-1,6 Glycosidic     
มาเชื่อมตอกันประมาณ 1,000 โมเลกุล ทําใหมีโครงสรางเปนก่ิงกานสาขา เม่ือทําปฏิกิริยากับไอโอดีนจะให
สีมวงแดง ภาพท่ี 2.6 

ภาพท่ี 2.4 พอลแิซ็กคาไรดสะสม ชนดิแบบ Homopolysaccharide 
ท่ีมา : http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 แสดงโครงสรางของอะไมโลส  
ท่ีมา : http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline 
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ภาพท่ี 2.6 แสดงโครงสรางของอะไมโลเพกติน 
ท่ีมา : http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline 

 
2.3.3.3 ไกลโคเจน (Glycogen) เปนพอลิแซ็กคาไรดสะสมอยูในกลามเนื้อลาย

และตับสัตวเปนพลังงานท่ีสําคัญของมนุษย โครงสรางของไกลโคเจนคลายกับโครงสรางของอะไมโลเพกติน 
เม่ือทําปฏิกิริยากับไอโอดีนจะไดสีมวงแดง กลูโคสท่ีเหลือใชรางกายจะเปลี่ยนเปนไกลโคเจนโดย
กระบวนการไกลโคจนีิซิส (Glycogenesis) และเม่ือรางกายขาดแคลนพลังงานก็จะนํากลูโคสท่ีเก็บสะสมใน
รูปของไกลโคเจนออกมาใชโดยไกลโคเจนจะถูกไฮโดรไลซจนไดเปนกลูโคส ดวยกระบวนการไกลโคเจโนไล
ซิส (Glycogenolysis) 

2.3.3.4 เซลลูโลส (Cellulose) พบในผนังเซลลของพืช เซลลูโลสจึงเปน
สารอินทรียท่ีมีมากท่ีสุดในโลก เซลลูโลสประกอบไปดวยกลูโคสเรียงตัวเปนโซยาวประมาณ 3,000 หนวย
ตอกันดวยพันธะ 1-4 ไกลโคซิดิก คนเราไมสามารถยอยเซลลูโลสไดจึงไมสามารถใชเปนแหลงพลังงานได 
แตชวยเพ่ิมปริมาณกากอาหาร ชวยในการขับถาย ในสัตวเค้ียวเอ้ืองจะมีแบคทีเรียท่ีสามารถสรางน้ํายอย
เซลลูเลสท่ีสามารถยอยเซลลูโลสไดเปนกลูโคส 

2.3.3.5 ไคทิน (Chitin) ประกอบดวยอนุพันธของกลูโคส คือ กลูโคซามีน     
ตอกันดวยพันธะ β 1-4 ไกลโคซิดิก (Beta 1-4 glycosidic bound) ไคทินเปนสวนประกอบของผนังเซลล
ของรา กระดองปู เปลือกกุง แมลง ไคทินไมละลายน้ําและไมสามารถยอยสลายดวยน้ํายอยของรางกาย 

2.3.3.6 เพกทิน (Pectin)  ประกอบดวยอนุพันธของกาแลกโทส ชื่อ เมทิลกา
แลกทูโนเรต พบในผนังเซลลพืช เปลือกผลไมตางๆ เชน สม มะนาว 
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3. สมบัติและปฎิกิริยาของคารโบไฮเดรต (Delvin, 1997) 
3.1 สมบัติของคารโบไฮเดรต 

3.1.1 มอโนแซ็กคาไรด (Monosaccharides) มีสถานะเปนของแข็ง ละลายน้ํา มีรสหวาน 
สามารถทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกตเกิดตะกอนสีแดงอิฐ (Cu2O) 

3.1.2 ไดแซ็กคาไรด  (Disaccharides) มีสถานะเปนของแข็ง ละลายน้ํา มีรสหวาน 
สามารถเกิดการไฮโดรลิซิสได Monosaccharide 2 โมเลกุล และทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต    
เกิดตะกอนสีแดงอิฐ (Cu2O) ยกเวนซูโครส 

3.1.3 พอลิแซ็กคาไรด (Polysaccharides) มี สถานะเปนของแข็ง ไมละลายน้ํา ไมมีรส
หวาน เกิดการไฮโดรลิซิสได Monosaccharide ท่ีเปนกลูโคสจํานวนมากมาย (Roskoski, 1996) 

 3.2 การทดสอบคารโบไฮเดรต 
3.2.1 มอโนแซ็กคาไรด และไดแซ็กคาไรด ซึ่งเปน สารอินทรียท่ีมีหมูคารบอกซาลดีไฮด   

(-CHO) เม่ือตมกับสารละลายเบเนดิกต (Cu2+/OH-) 
สารละลายเบเนดิกต  (Benedict solution) เปนสารละลายผสมระหวาง CuSO4 

Na2CO3 และโซเดียมซิเตรด เปน Cu2+/OH– มีสีน้ําเงิน ภาพท่ี 2.7 

 
ภาพท่ี 2.7 การทดสอบมอโนแซ็กคาไรดดวยสารละลายเบเนดิกต 

 

3.2.2 พอลแิซ็กคาไรด 
แปง : เติมสารละลายไอโอดีนจะไดตะกอนสีน้ําเงิน แตไมใหตะกอนสีแดงกับสารละลายเบเน 

ดิกตน้ําตาลโมเลกุลใหญ เชน แปง และสําลี (เซลลูโลส) เม่ือนํามาเติมสารละลายเบเนดิกซ จะไมเห็นการ
เปลี่ยนแปลง แตถาเติมกรดแลวนํามาตมจะเกิดปฎิกริยาไฮโดรลิซิส ซ่ึงสามารถเกิดตะกอนสีแดงอิฐกับ
สารละลายเบเนดิกซได 

เม่ือรับประทานพวกแปงในน้ําลายจะมีเอนไซมอะไมเลส (Amylase) จะเปลี่ยนเปนน้ําตาลท่ี
รางกายสามารถนําไปใชได ถามีอาหารจําพวกแปงหรือน้ําตาลเหลือจะเก็บสะสมไวท่ีตับหรือกลามเนื้อ 
การหมัก (Fermentation) คือ กระบวนการเปลี่ยนสารอินทรียในการท่ีไมใช O2 โดยมีสิ่งมีชีวิต เชน ยีสต
เปนตัวเรงปฏิกิริยา ไดสารผลิตภัณฑ เชน แอลกอฮอล ดังสมการ 
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3.3 ปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต 
3.3.1 การละลายน้ํา น้ําตาลทราย กลูโคส สามารถละลายน้ําได สวนแปง ไมละลายน้ํา สําลีคือ

เซลลูโลสชนิดหนึ่ง ไมละลายน้ํา แตดูดซับน้ํา 
3.3.2 แปงทําปฏิกิริยากับไอโอดีน ไดสารสีน้ําเงิน การเปลี่ยนแปลงนี้เปนสมบัติเฉพาะตัว ดังนั้น

จึงใชสารละลายไอโอดีนทดสอบแปงได 
3.3.3 กลูโคสทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต ไดตะกอนสีแดงอิฐ 
3.3.4 เม่ือตมน้ําตาลทราย แปง และสําลี กับกรดซัลฟูริก จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส ได

ผลิตภัณฑเปนมอโนแซ็กคาไรด  ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต ไดตะกอนสีแดงอิฐ (Voet, 
2004) 
 

3. บทสรุป 
 คารโบไฮเดรตสรางจากหนวยยอยท่ีเรียกวา มอโนแซ็กคาไรด ซึ่งมีความหลากหลายท้ังในดาน
โครงสราง จํานวนคารบอนอะตอม ขนาด และโครงแบบ (Configuration) มอโนแซ็กคาไรดเหลานี้ยัง
สามารถเชื่อมตอกันดวยพันธะเคมีเกิดเปนพอลิเมอรตางๆ เชน โอลิโกแซ็กคาไรด หรืออาจะเชื่อมตอกับสาร
ชีวโมเลกุลอ่ืน เชน โปรตีน ไขมัน ทําหนาท่ีตางๆ ในเซลล 
 มอโนแซ็กคาไรด แบงเปน 2 กลุมตามหมูฟงกชันคือ อัลโดสและคีโทส โดยท้ังสองกลุมอาจมี
จํานวนคารบอนในโมเลกุลไดต้ังแต 3 อะตอมข้ึนไป ตัวอยางสําคัญของมอโนแซ็กคาไรด ไดแก กลูโคส 
ฟรุกโทส กาแลกโทส ไรโบส เปนตน  
 โอลิโกแซ็กคาไรด หมายถึง สารประกอบท่ีมอโนแซ็กคาไรดมาเชื่อมตอกันดวยพันธะไกลโคไซด 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนของมอโนแซ็กคาไรด ในกลุมของโอลิโกแซ็กคาไรด ไดแซ็กคาไรด เปนสารประกอบท่ี
สําคัญและพบมากท่ีสุด ตัวอยางท่ีสําคัญของไดแซ็กคาไรด  คือ ซูโครส แลกโทส และมอลโทส เปนตน      
ไดแซ็กคาไรด แบงออกเปนน้ําตาลรีดิวซและน้ําตาไมรีดิวซ ซึ่งสามารถใชสมบัตินี้ในการทดสอบน้ําตาลได 
 พอลแิซ็กคาไรดสามารถจําแนกชนิดตามสูตรโครงสรางไดเปน 2 ประเภท คือ โฮโมพอลแิซ็กคาไรด 
เชน แปง ไกลโคเจน เซลลูโลสและไคติน สําหรับแปงและไกลโคเจนทําหนาท่ีเปนแหลงพลังงานสะสมของ
พืชและสัตว สวนเซลลูโลสและไคตินเปนโครงสรางของพืชและสัตวจําพวกขาปลอง ตามลําดับ พอลิแซ็กคา
ไรดอีกประเภท คือ เฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด ประกอบข้ึนดวยหนวยยอยมากกวาหนึ่งชนิด ไดแก ไกลโคสะ
มิโนไกลแคน ไกลโคโปรตีน และไกลโคไขมัน โดยไกลโคสะมิโนไกลแคนหรือมิวโคพอลิแซ็กคาไรด
ประกอบดวยอนุพันธน้ําตาลอะมิโนและกรดน้ําตาลเปนสวนใหญ มีหนาท่ีสําคัญคือ เปนโครงสรางของ
พ้ืนฐานของเนื้อเยื่อเก่ียวพัน เชน กระดูกและกระดูกออน เปนตน นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปนโครงสรางของ
ผนังเซลลของเซลลพวกแบคทีเรีย เชน ไกลโคไขมัน และไกลโคโปรตีน หมูคารโบไฮเดรตนี้ มีความ
หลากหลายและความสลับซับซอนเปนอยางยิ่ง แสดงใหเห็นถึงหนาท่ีจําเพาะของหมูคารโบไฮเดรตเหลานี้
วามีสวนเก่ียวของในเรื่องเปนตัวรับและการจดจําของเซลล เปนตน  
 พอลิแซ็กคาไรดท่ีเปนเสนใยอาหาร เปนสารอีกกลุมหนึ่งท่ีมีความสําคัญในเชิงโภชนาการ        
อาจประกอบดวยมอโนแซ็กคาไรดชนิดเดียว เชน เซลลูโลส กลูแคน หรือหลายชนิด เชน เฮมิเซลลูโลส 
และกัม เปนตน 
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4. แบบฝกหัด 
4.1 จงบอกถึงบทบาททางชีวภาพของคารโบไฮเดรต 
4.2 จงอธิบายหลักและวิธีการจําแนกชนิดของคารโบไฮเดรต 
4.3 จงอธิบายถึงสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของมอโนแซ็กคาไรด 
4.4 ทักษอร รับประทานอาหารกลางวัน ท่ีประกอบดวย ขาวสวย 1 จาน (150 กรัม) ปลาทู 1 ตัว 

(200 กรัม) ตมขาไก 1 ชาม (250 กรัม) ผัดผัก 1 จาน (150 กรัม) และของหวาน คือ มันเชื่อม 1 ถวย    
(50 กรัม) ทักษอร จะไดพลังงานจากคารโบไฮเดรตจากอาหารม้ือนี้ก่ีกิโลแคลอรี 

4.5 น้ําตาลทรายท่ีใชในการประกอบอาหารคือน้ําตาลชนิดใด 
4.6 การศึกษาหัวขอน้ําตาลประเภทตางๆ เชน น้ําตาลรีดิวซและนอนรีดิวซ (Reducing and 

nonreducing sugars) เพ่ืออะไร และสามารถนําไปประยุกตใชในดานใดบาง 
4.7 รางกายเราไมสามารถยอยเซลลูโลสไดแตเหตุใดเราจึงมีความจําเปนท่ีจะรับประทานน้ําตาล 

ประเภทเซลลูโลส 
4.8 ในการใหคําแนะนําผูปวยเบาหวาน เพราะเหตุใดจึงแนะนําใหรับประทานขาวขัดสีมากกวา

ขาวขาว 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 3  
ไขมัน (Lipids) 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 
1. โครงสรางและสมบติัของไขมัน  
2. หนาท่ีทางชีวภาพของไขมัน  
3. การจําแนกชนิดของไขมันตามองคประกอบทางเคมี 
4. อนุพันธของไขมัน 
5. การเรียกชื่อกรดไขมัน 
6. สมบัติของกรดไขมัน 
7. เกร็ดความรูเก่ียวกับไขมัน 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
1. บอกถึงโครงสรางและสมบัติของไขมัน 
2. อธิบายถึงหลักการจําแนกชนิดของไขมัน 
3. อธิบายและเปรียบเทียบถึงวิธีการเรียกชื่อกรดไขมัน 
4. บอกสมบัติของปฏิกริยาของกรดไขมัน 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4. มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
5. ทดสอบยอยในชั้นเรียน ในหัวขอ ไขมัน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 

การวัดและการประเมินผล 
1. ความสนใจในการเรียน และการรวมอภปิรายในชัน้เรียน 
2. การทดสอบยอย หัวขอ ไขมัน 
3. การประเมินความกาวหนาในการเรียนรู two-way communication teaching 
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บทท่ี 3 
ไขมัน (Lipids) 

 
ไขมันเปนสวนหนึ่งของชีวิต เซลลทุกเซลลมี ไขมัน เปนโครงสราง เยื่อหุมเซลลก็คือ ไขมัน 2 ชึ้น

ท่ีมาประกอบกันอยู ถาขาดไขมันเซลลก็จะไมเปนเซลล เม่ือไมมีเซลล กลาวโดยสรุปคือ ไมมีไขมันก็ไมมีชวีิต
ปราศจากโครงสรางข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดของชีวิต 

ไขมันเปนกลุมอาหารท่ีใหพลังงานสูง ไขมันปริมาณเทากับคารโบไฮเดรตและโปรตีน จะใหพลังงาน 
มากกวาถึง 2 เทา อาหารประเภทแปง น้ําตาล และโปรตีน 1 กรัมใหพลังงาน 4 แคลอรี่ แตไขมัน 1 กรัมให
พลังงานถึง 9 แคลอรี่ การดําเนินชีวิตประจําวันยอมตองการพลังงาน ไมวาจะเปนการเดิน การเขียนหนังสือ 
การกระโดด การขับรถ การช็อปปง รางกายลวนตองการพลังงาน 
          ไขมันชวยในการดูดซึมสารอาหารจําเปนเชนวิตามินท่ีละลายใน ไขมัน ไดแก วิตามินเอ ดี อี และเค 
นอกจากนี้ ไขมัน ทําหนาท่ีปกปองอวัยวะภายในของเราจากการกระทบกระแทก เชน ตับ ไต หัวใจ ลวน
ตองการไขมันหุมเอาไวไมใหเปนอันตรายจากการเคลื่อนไหวของตัวเรา ไขมันยังเปนวัตถุดิบในการสราง
ฮอรโมนสําคัญๆ ในรางกาย 

ไขมัน (Lipidss) คือ สารประกอบอินทรียท่ีไดจากเนื้อเยื่อพืชและสัตว เปนสารท่ีละลายในตัวทํา
ละลายอินทรีย เปนโมเลกุลโควาเลนตไมมีข้ัว เชน เบนซีน เปนสารท่ีไมละลายน้ํา ตัวอยาง ไขมัน น้ํามัน 
แว็กซ (Wax) สเตอรอยด เปนตน 

ไขมัน (Lipidss) คือ สารประกอบอินทรียท่ีประกอบดวยธาตุหลัก คือ C, H, O บางครั้งมี N และ 
P มีสมบัติทางกายภาพท่ีสําคัญ คือ ไมละลายน้ํา หรือละลายน้ําไดไมดี แตละลายไดดีในตัวทําละลายไมมี
ข้ัว หรือ ตัวทําละลายอินทรีย  เชน  อี เทอร  คลอโรฟอรม เปนตน ไขมันไม ใชพอลิ เมอรชีวภาพ 
(Biopolymer) เหมือนชีวโมเลกุลอ่ืนเพราะไมมีมอนอเมอร (Monomer)  
 กลาวโดยสรปุ ไขมัน คือ สารประกอบหลายชนิดซ่ึงมีลักษณะรวมกันคือ ละลายไดในตัวทําละลาย
อินทรียแตไมละลายน้ํา  
 

1. โครงสรางและสมบัติของไขมัน   
มีโครงสรางทางเคมีท่ีหลากหลาย แตมีโครงสรางโดยท่ัวไปท่ีเหมือนกัน (พัชร,ี 2556) คือ  
1.1  โครงสรางท่ีเปน Hydrocarbon เปนสวนท่ีไมมีข้ัว (Non-polar)  มีคุณสมบัติไมชอบน้ํา  

(Hydrophobic) จึงไมละลายน้ํา แตละลายไดในตัวทําละลายอินทรีย  
 1.2 สวนท่ีมีข้ัว (Polar) มีคุณสมบัติชอบน้ํา (Hydrophillic)  โมเลกุลท่ีมีท้ังคุณสมบัติท้ังชอบน้ํา 
(Hydrophillic) และไมชอบน้ํา (Hydrophobic) อยูในโมเลกุลเดียวกัน   แอมฟไฟด (Amphiphiles) 
หรือ Amphipathic molecule  

ไขมันท่ีมีคุณสมบัติเปนแอมฟไฟด ไดแก ฟอสโฟกลีเซอไรด และ สฟงโกไขมัน 
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2. หนาที่ทางชีวภาพของไขมัน  
2.1 แหลงใหพลังงาน และเปนแหลงสะสมพลังงานของเซลล (Storage energy) 
2.2 เปนตัวขนสงไขมันชนิดตางๆ ในเลือดเพ่ือสงไปตามอวัยวะตางๆ ในรูปไลโพโปรตีน   

(Lipoproteins)  
2.3 เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของสารตั้งตนในการสังเคราะหวิตามินและฮอรโมนบางชนิด 
2.4 เปนนวมปองกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะและเนื้อเยื่อตางๆ 
2.5 เปนฉนวนชวยปองกันการสูญเสียความรอนของรางกาย 
2.6 ชวยพยุง หรือทําใหอวัยวะคงรูป 
2.7 ชวยใหอาหารมีรสชาตินารับประทาน 

 

3. การจําแนกชนิดของไขมันตามองคประกอบทางเคม ี 
3.1 ไขมันธรรมดา (Simple lipids)  
เปนเอสเทอรของกรดไขมันกับแอลกอฮอลชนิดตางๆ แบงยอยไดเปน 2 ชนิด ไดแก ไขมันแท

(Triacylglycerol) กับไข (Wax)  
3.2 ไขมันเชิงประกอบ (Compound lipids)  

 เปนสารประกอบท่ีเกิดจากเอสเทอรของกรดไขมันกับแอลกอฮอลและมีสารประกอบอ่ืนๆ รวมอยู
ดวย ไขมันกลุมนี้ไดแก ฟอสโฟไขมัน (Phospholipids), สฟงโกไขมัน (Sphingolipidss), ไกลโคไขมัน
(Glycolipids), และไลโพโปรตีน (Lipoprotein)  

3.3. อนุพันธของลิพิด (Derivative of lipids)  
 เปนอนุพันธท่ีเกิดจากการสลายตัวของลิพิดธรรมดาและลิพิดเชิงประกอบ ซ่ึงยังคงคุณสมบัติความ
เปนลิพิดอยู ไดแก กรดไขมัน (Fatty acids) และ กลีเซอรอล (Glycerol)  

3.4 ลิพิดเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous lipids)  
 เปนลิพิดท่ีไมเขาพวกในกลุมท้ัง 3 เชน สเตอรอล (Sterol) อิโคซานอยด (Eicosanoid) และ เทอร
พีน (Terpene) (Marks, 1996) 
 
4. อนุพันธของไขมัน (Derivative of lipids) 

4.1 กรดไขมัน (Fatty acids) 
กรดไขมัน เปนกรดท่ีเกิดในธรรมชาติจากการไฮโดรลิซิสไตรกลีเซอไรด (เปนปฏิกิริยายอนกลับ

ของปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน) กรดไขมันท่ีพบโดยท่ัวไปจะมีจํานวนของคารบอนเปนเลขคูท่ีพบมาก คือ 16 
หรือ 18 อะตอม และจะตอกันเปนสายยาวไมคอยพบแตกก่ิงกานสาขา และขดเปนวงปด กรดไขมัน แบง
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ (Voet et al., 2006) คือ 

4.1.1 กรดไขมันอ่ิมตัว (Saturated fatty acids) หมูแอลคิลจะมีแตพันธะเดี่ยว เชน กรด
ไมริสติก กรดปาลมิติก กรดสเตียริก 

4.1.2 กรดไขมันไมอ่ิมตัว (Unsaturated fatty acids) หมูแอลคิลจะมีแตพันธะคูอยูดวย 
เชน กรดปาลมิโตเลอิก กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก กรดลิโนเลนิก 
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ภาพท่ี 3.1 โครงสรางของกรดไขมันอ่ิมตัว (Saturated fatty acidss) และไมอ่ิมตัว (Unsaturated fatty 
acidss) 

4.1.3 กรดไขมันจําเปน (Essential Fatty Acidss) 
           กรดไขมันจําเปน แปลวาเปน กรดไขมัน ท่ีรางกายสรางข้ึนใชเองไมไดตองอาศัยการกินเขา
ไป นั่นคือ เราตองกิน กรดไขมัน จําเปนจากอาหาร เพราะมันมีความจําเปนตอรางกายของเรา กรดไขมัน 
จําเปนเปนสวนยอยของ ไขมัน ท่ีไมอ่ิมตัว ซึ่งมีประโยชนและมีความจําเปนตอรางกาย รางกายตองนํามาใช
เพ่ือสรางความสมดุลย ความแข็งแรง รวมท้ังการเจริญเติบโตและซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของเซลลตางๆ 
(Mackee, 1990) 
            กรดไขมันจําเปน พบไดในอาหารท่ีเราบริโภคทุกวัน รางกายไมสามารถสรางข้ึนเองได    
กรดไขมันจําเปนมีหลายชนิด และเปนท่ียอมรับของวิทยาศาสตรท่ัวโลกวามีประโยชนตอรางกายมาก คือ 

4.1.3.1 โอเมกา 3 (Linolenic หรือ Alpha Linoleic Acids) น้ํามันปลา ปองกันการ
เกิดโรคหัวใจและอัมพาต ลดการอักเสบ ของโรคไขขอเสื่อมรูมาตอยด ลดอาการปวดหัวไมเกรนและ         
ปวดประจําเดือน เพ่ิมภูมิคุมกันรางกายและลดอาการของโรคภูมิแพ 

4.1.3.2 โอเมกา 6 (Linoleic Acids) น้ํามันอีฟนิ่งพริมโรส ปองกันการเกิดโรคหัวใจ     
โดยการลดการแข็งตัวของเลือดดวย การลดการจับกลุมของเกล็ดเลือดทําใหหลอดเลือดท่ีหัวใจเปนปกติ  
ลดอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ลดการขยาย ตัวของเซลลมะเร็ง สามารถชวยบํารุงตับและใชไดผลดี
ในผูปวยท่ีดื่มสุรา หรือเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง ปองกันโรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร โดยลดการแข็งตัว
ของเยื่อหุมเม็ดเลือดแดง ทําใหสมองไดรับออกซิเจนมากข้ึน 

4.1.3.3 โอเมกา 9 (Oleic Acids) ชวยลดระดับคอเรสตอรอลในเลือด 
 

5. การเรียกช่ือกรดไขมนั (Nomenclature of FAs)   
  มี 3 แบบ ไดแก ชื่อสามัญ ชื่อตามแบบ IUPAC และชื่อแบบยอ (เปรมใจ และคณะ, 2548) 
5.1 การเรียกชื่อสามัญ เปนชื่อเรียกกรดไขมันท่ัว ๆ ไป โดยมักจะเรียกชื่อกรดไขมันเหลานั้น

ตามแหลงท่ีพบ เชน เรียกกรดไขมันท่ีสกัดไดจากน้ํามันปาลม (Palm oil) วา กรดปาลมิติก (Palmitic 
acids) เรียกกรดไขมันท่ีสกัดไดจากน้ํามันโอลีฟ (Olive oil) วา กรดโอเลอิก (Oleic acids) เปนตน 

5.2 การเรียกชื่อตามแบบ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)  
การเรียกชื่อตามแบบ IUPAC มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

5.2.1 ระบุจํานวนคารบอนอะตอมท่ีอยูในโมเลกุลดวยภาษากรีก แลวตามดวย anoic ใน 
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กรดไขมันอ่ิมตัว สําหรับกรดไขมันไมอ่ิมตัวจะลงทายดวย enoic เชน กรดปาลมิติก เปนกรดไขมันอ่ิมตัว มี
จํานวน C 16 อะตอม จะเรียกวา เฮกซะเดคาโนอิก (Hexadecanoic acids  hexa = 6  deca =10, 
anoic = กรดไขมันอ่ิมตัวมีพันธะเดี่ยว)  
  5.2.2 แสดงลักษณะของสายไฮโดรคารบอนไวขางหนาจํานวนคารบอน ดังนี้ 

5.2.2.1 N (Normal) หมายถึง โครงสรางของสายไฮโดรคารบอนเปนพันธะเด่ียว
ไมมีแขนง  

5.2.2.2 Cis (Cis form) หมายถึง โครงสรางของสายไฮโดรคารบอนเปนพันธะคู
และมีไอโซเมอรแบบ cis  

5.2.2.3 Trans (Trans form) หมายถึงโครงสรางของสายไฮโดรคารบอนเปน
พันธะคู และมีไอโซเมอรแบบ trans 

5.2.3 ระบุตําแหนงคารบอนท่ีแสดงพันธะคู โดยกําหนดใหคารบอนของหมูคารบอกซิล  
(-COOH ) เปนคารบอนตําแหนงท่ี 1 

ตัวอยางการเรียกชื่อตาม IUPAC เชน กรดโอเลอิก (Oleic acids) มีชื่อเรียกตามแบบ 
IUPAC คือ Cis-9-Octadecenoic acids หมายถึง กรดโอเลอิกมีคารบอน 18 ตัว มีพันธะคู  1 คู  ท่ี
คารบอนตําแหนงท่ี 9 มีโครงสรางแบบ Cis-isomer 

5.3 การเรียกชื่อแบบยอ จะเรียกโดยแสดงจํานวนคารบอนและแสดงจํานวนพันธะคูเปนตัวเลข 
ตามดวยการบอกลักษณะและตําแหนงของพันธะคู การระบุตําแหนงของพันธะคูจะใชสัญลักษณ ดังนี้ 

5.3.1 ใชสัญลักษณ ∆ ระบุตําแหนงพันธะคูโดยใหนับหมูคารบอกซิล (-COOH) เปน C 
ตําแหนงท่ี 1  

5.3.2 ใชสัญลักษณ n หรือ w ระบุตําแหนงพันธะคูนับจากปลายเมทิล (-CH3) เปน C 
ตําแหนงท่ี 1 

ตัวอยางเชน  
- กรดปาลมิติก มีชื่อยอวา 16:0 (16 หมายถึง มีจํานวนคารบอนท้ังหมด 16 ตัว, 0 หมายถึง ไมมี 

พันธะคู) แสดงวา กรดปาลมิติกมีจํานวนคารบอนท้ังหมด 16 อะตอม แตละอะตอมยึดกันดวยพันธะเดี่ยว 
- กรดโอเลอิก มีชื่อยอวา  (18 หมายถึง มีจํานวนคารบอนท้ังหมด 18 อะตอม        

1 หมายถึง มีพันธะคู 1 คู cis หมายถึงโครงสรางท่ีตําแหนงพันธะคูเปนแบบ cis,  คือ ตําแหนงของพันธะ
คูท่ีตําแหนงคารบอนท่ี 9 และ 10 โดยนับจาก COOH เปนตําแหนงท่ี 1) 

การกําหนดตําแหนงพันธะคูโดยใชสัญลักษณ  และ w นิยมใชเรียกชื่อกรดไขมันในกระบวนการ 
สลายกรดไขมันท่ีเรียกวาวิธีบีตาออกซิเดชัน (beta-oxidation) สวนการกําหนดตําแหนงพันธะคูโดยใช
สัญลักษณ n นิยมใชกระบวนการสังเคราะหกรดไขมัน 
 
 

(ปลายเมทิล) CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 -COOH (ปลายคารบอกซลิ) 

 
9 8 7 6 5 4 3 2 1  ใชสัญลักษณ  

สัญลักษณ n  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

สญัลกัษณ w  w w-1 - - - d g b a 
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6. สมบัติของกรดไขมนั 
 6.1 สมบัติทางกายภาพของกรดไขมัน 

6.1.1 โครงสรางของกรดไขมันประกอบดวยสวนท่ีมีข้ัวคือหมูคารบอกซิล และสวนท่ีไมมี
ข้ัวคือสายโซไฮโดรคารบอนท่ีตอกับหมูคารบอกซิล ดังนั้นยิ่งสายโซยาวยิ่งข้ึน ยิ่งทําใหกรดไขมันมีข้ัวนอยลง 

6.1.2 จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวจะเพ่ิมข้ึนตามความยาวของ
สายโซไฮโดรคารบอนหรือเพ่ิมข้ึนตามจํานวนอะตอมคารบอน สวนกรดไขมันไมอ่ิมตัวจะมีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวตํ่ากวาของกรดไขมันอ่ิมตัวท่ีมีจํานวนอะตอมคารบอนเทากัน เม่ือเปรียบเทียบระหวางกรด
ไขมันไมอ่ิมตัวท่ีมีจํานวนคารบอนเทากันแตมีพันธะคูตางกัน จะพบวากรดไขมันไมอ่ิมตัวท่ีมีพันธะคูมากกวา
จะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ํากวา 

6.1.3 กรดไขมันท่ีมีจํานวนอะตอมคารบอนเทากัน แตมีจํานวนพันธะคูตางกัน จํานวน
พันธะคูท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีผลทําใหจุดหลอมเหลวลดลง 
 6.2 สมบัติทางเคมีของกรดไขมัน 
 เนื่องจากกรดไขมันมีหมูฟงกชัน (Functional group) เปนหมูคารบอกซิลิก ดังนั้น จึงสามารถเกิด
ปฏิกริยาเคมีไดเชนเดียวกับคารบอกซิลิกท่ัวไป ไดแก ปฏิกริยากรด-เบส (Acids-base reaction) ปฏิกริยา
เอสเทอร (Esterification) ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction reaction) สวนสายไฮโดรคารบอนในโมเลกุลของ
กรดไขมัน หากมีพันธะคูก็สามารถเกิดปฏิกิริยาตางๆ ได เชน ปฏิกริยาการเติม (Addition reaction) 
ปฏิกริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) เปนตน 
  6.2.1 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไขมันและน้ํามันเกิดไดท้ังในสภาวะกรดและเบส เม่ือทําการไฮโดร
ลิซิสไขมันหรือน้ํามันโดยใชกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยาจะไดกลีเซอรอลและกรดไขมัน 3 โมเลกุล ในการยอย
อาหารพวกไขมันก็จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเชนเดียวกันโดยใชเอนไซมไลเปส (Lipase) เปนตัวเรง
ปฏิกิริยา สมการท่ัวไปของการไฮโดรลิซิสไขมันหรือน้ํามันโดยใชกรดหรือหรือเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา 
ภาพท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 ปฏิกริยาไฮโดรไลซิส 
 

เม่ือตมไขมันหรือน้ํามันกับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด 
(NaOH) ซ่ึงเปนเบส จะไดกลีเซอรอลกับเกลือของกรดไขมันหรือสบู เรียกปฏิกิริยาการเกิดสบูวา สะปอน
นิฟเคชัน (Sponification) ปฏิกิริยานี้จะไมผันกลับเหมือนในสภาวะกรด (อุษณีย และคณะ, 2547) 
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6.2.2 ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน 
   ปฏิ กิริยาการเติมไฮโดรเจน (Hydrogination) ของไตรกลี เซอไรด มีความสําคัญ            
ในอุตสาหกรรมการผลิตมาการีนและเนยเทียม ผลิตภัณฑท่ีไดข้ึนอยูกับสภาวะของปฏิกิริยา ไตรกลีเซอไรด
ไมอ่ิมตัวทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเม่ือมีตัวเรงปฏิกิริยา เชน Ni ท่ีความดันตํ่า จะไดไตรกลีเซอไรดท่ีอ่ิมตัว 
ซึ่งปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเปนการเติมไฮโดรเจนใหแกตําแหนงพันธะคู ภาพท่ี 3.3 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 ปฎิกริยาการเติมไฮโดรเจน 
 
6.2.3 ปฏิกิริยาการเติมแฮโลเจน 
พันธะคูท่ีอยูในไขมันหรือน้ํามันชนิดไมอ่ิมตัวเกิดปฏิกิริยากับเติมเฮโลเจนไดเชนเดียวกับ

พวกแอลคีน ภาพท่ี 3.4  
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3.4 ปฎิกริยาการเติมแฮโลเจน  

 
6.2.4 ปฏิกิริยาการเติมไอโอดีน  
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือหาวาไขมันหรือน้ํามันนั้นๆ มีความอ่ิมตัวมากนอยเพียงใด 

ปกติจะใหทําปฏิกิริยากับไอโอดีน (I2) โดยนําไอโอดีนท่ีทราบปริมาณแนนอนแตตองมากเกินพอท่ีจะทํา
ปฏิกิริยากับไขมันหรือน้ํามันนั้น ๆ มาละลายในตัวทําละลายท่ีเหมาะสม นํามาเติมลงในไขมันหรือน้ํามันท่ี
ตองการวิเคราะห แลวปลอยใหเกิดปฏิกิริยาอยางสมบูรณ จากนั้นหาปริมาณไอโอดีนท่ีเหลือจากปฏิกิริยา 
จากขอมูลท่ีไดและน้ําหนักของไขมันหรือน้ํามันท่ีทราบ ทําใหสามารถคํานวณหามวลเปนกรัมของไอโอดีนท่ี
ทําปฏิกิริยากับไขมันหรือน้ํามันปริมาณ 100 กรัมได คาท่ีไดเรียกวา ไอโอดีนนมัเบอร (Iodine number) 
   ไขมันหรือน้ํามันท่ีมีความไมอ่ิมตัวสูงจะทําปฏิกิริยากับไอโอดีนไดมาก ดังนั้นคาไอโอดีน
นัมเบอรก็มีคาจะสูงดวย นอกจากนี้ยังอาจใชสารละลายโบรมีน (Br2) หยดลงในไขมันหรือน้ํามันเพ่ือหา
จํานวนหยดของสารละลายโบรมีนท่ีใช ถาไขมันหรือน้ํามันสามารถฟอกจากสีสารละลายโบรมีนไดมาก 
แสดงวาไขมันหรือน้ํามันนั้นมีความไมอ่ิมตัวสูง (Roskoski, 1996) 
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   6.2.5 ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน (Sponification)  

เปนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไขมันและน้ํามันดวยเบส เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากไขมันและน้ํามัน
กับดาง เกิดเกลือของกรดไขมัน (RCOO-Na+) ซึ่งก็คือ สบูกับกลีเซอรอล ภาพท่ี 3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 6.2.6 ปฏิกิริยารีดักชัน  

 ภาพท่ี 3.5 ปฎิกริยา Sponification 

 เปนปฏิกิริยาการเปลี่ยนกรดไขมันกลบัไปเปนแอลดีไฮด และแอลกอฮอล ตามลําดับ 
แตปฏิกิริยานี้พบไดนอยมาก 
 6.2.7 ปฏิกิริยารีดักชัน 

เกิดระหวางพันธะคูในกรดไขมันไมอ่ิมตัวกับออกซิเจนในอากาศไดสารเพอรออกไซด 
(Peroxide) ซึ่ งจะสลายตัวไดแอลดี ไฮดซึ่ งทําใหกลิ่น เห ม็นหืน  ปฏิ กิริยานี้ ถ าเกิด ท่ี เยื่อหุ ม เซลล             
เรียกปฏิกิริยา Lipids peroxidaion เปนอันตรายตอเซลล สามารถปองกันการเกิดออกซิเดชันไดโดยการ
เติมสารแอนติออกซิแดนท (Antioxidant) เชน วิตามินอี 
 
7. เกร็ดความรูเกี่ยวกับไขมัน 

7.1 การละลายน้ําและการชําระลางของสบู 
เม่ือสบูละลายน้ําจะแตกเปนไอออน ไอออนบวกของโลหะจะถูกน้ําลอมรอบ เกิดแรงดึงดูดระหวาง

ไอออนกับน้ํา เรียกวาไฮเดรตชัน สวนไอออนลบของสบูประกอบดวยสวนท่ีเปนคารบอกซิเลต (- COO -)
เปนสวนท่ีมีข้ัว จะยึดกับน้ําโดยมีโมเลกุลน้ําลอมรอบ และสวนท่ีไมมีข้ัวเปนกลุมไฮโดรคารบอนจะหันเขาหา
กัน แลวจับกันเปนกลุมกอน เรียกวาไมเซลล (Micell) ดังภาพท่ี 3.6 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.6 การเกิดไมเซลลระหวางสบูและคราบสกปรก 
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7.2 การละลายน้ําและการชําระลางของผงซักฟอก  
ผงซักฟอก (detergents) คือ เกลือของกรดซัลโฟนิก มีสมบัติชําระลางสิ่งสกปรกท้ังหลายได

เชนเดียวกับสบูเปนสารซักลางท่ีผลิตข้ึนมาใชแทนสบู ซึ่งเปนเกลือโซเดียมซัลโฟเนตของไฮโดรคารบอน   
ดังภาพท่ี 3.3 ผงซักฟอกมีขอดีเหนือสบู คือ สามารถทํางานไดดี แมในน้ํากระดางท่ีมีไอออน Ca2+ Fe2+ 
Fe3+ และ Mg2+ ถาหมูแอลคิลเปน เสนตรง (LBS : Linear Alkylbenzene Sulfonate) จะถูกยอยดวย   
จุลินทรียไดดี เกิดมลพิษนอย แตถาหมูแอลคิลเปนโซก่ิง จุลินทรียจะยอยไดยาก (พัชรี แลคณะ, 2551) 

7.2.1 สวนประกอบของผงซักฟอก 
   7.2.1.1 บิลเดอร ฟอสเฟต ปนอยูประมาณ 30-50% มีประโยชนและหนาท่ี ดังนี้ 

           - ทําใหน้ํามีสภาพเปนเบส เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการชําระลางสิ่งสกปรก
ท้ังหลายไดดี 
          - ฟอสเฟตจะรวมตัวกับไอออนของโลหะในน้ํากระดางเปนสารเชิงซอน ทําให
ไอออนของโลหะในน้ํากระดางไมสามารถขัดขวางการกําจัดสิ่งสกปรกของผงซักฟอกได 

7.2.1.2 สารลดแรงตึงผิว เปนสารท่ีใชชําระลางสิ่งสกปรกท้ังหลายได ไดแก 
เกลือโซเดียมแอลคิลซัลโฟเนต โซเดียมแอลคิลเบนซิลซัลโฟเนต ผสมอยูประมาณ 30% 

7.2.2 ผลเสียท่ีเกิดจากการใชผงซักฟอก ทําใหเกิดมลภาวะของน้ํา ดังนี้ 
7.2.2.1 สารพวกฟอสเฟตเปนปุยจากผงซักฟอกเม่ือปลอยลงสูแหลงน้ํา จะทําให

พืชน้ําเจริญเติบโต รวดเร็ว ทําใหขวางทางคมนาคมทางน้ํา ทําลายทัศนียภาพ ทําให O2 ละลายน้ําไมได 
สิ่งมีชีวิต ขาด O2 ตายได และพืชน้ําเกิดมากอาจจะตาย เนา ทําใหน้ําเสีย 

7.2.2.2 ผงซักฟอกชนิด C ใน R แตกก่ิงกานสาขาจุลินทรียในน้ําสลายไมได    
ทําใหตกคางในน้ํา เม่ือเขาสูรางกายของคนจะทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บได ภาพ 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.7 การกําจัดสิ่งสกปรกของผงซักฟอก 

ท่ีมา: http://course1.winona.edu/jfranz/lab/soaplab.htm 
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8. บทสรุป 
 ไขมันเปนกลุมของสารอินทรียท่ีพบในสิ่งมีชีวิต มีสมบัติสําคัญรวมกันคือเปนสารไมมีข้ัวหรือมีข้ัว
นอยมาก จึงละลายน้ําไมไดหรือละลายไดไมดี แตละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย ไขมันไมใชพอลิเมอร
ชีวภาพ จําแนกไขมันออกเปน 4 กลุมคือ อนุพันธของไขมัน ไขมันธรรมดา ไขมันเชิงประกอบ และไขมัน
เบ็ดเตล็ด หนาท่ีทางชีวภาพของปลิดข้ึนกับโครงสรางทางเคมี บทบาทของไขมันในสิ่งมีชีวิตท่ีสําคัญ เชน 
เปนพลังงานสํารอง เปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลล และขนสงสารท่ีละลายในไขมัน เปนตน 
 อนุพันธของไขมันไดจากการไฮโดรไลซไขมันธรรมดา อนุพันธของไขมันท่ีสําคัญคือกรดไขมันและ
กลีเซอรอล กรดไขมันแบงออกเปนชนิดอ่ิมตัวและชนิดไมอ่ิมตัว สมบัติทางกายภาพท่ีสําคัญของกรดไขมัน
คือ ละลายน้ําไมดี จุดหลอมเหลวข้ึนกับความยาวของสายโฮโดรคารบอนและจํานวนพันธะคูในโมเลกุล    
ถายากมากหรือมีพันธะคูมาก จุดหลอมเหลวตํ่า สมบัติทางเคมีท่ีสําคัญคือ ปฏิกริยาการเกิดสบู ปฏิกริยา
การเติมธาตุไฮโดรเจน และธาตุแฮโลเจน รวมท้ังปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
 ไขมันธรรมดาเปนสารประกอบเอสเทอรระหวางกรดไขมันกับแอลกอฮอล ถาแอลกอฮอลเปน     
กลีเซอรอล จะไดไตรเอซิลกลีเซอรอล ซึ่งเปนสารไมมีข้ัว ไมละลายน้ํา และมีจํานวนอะตอมคารอบนอยูมาก 
เปนพลังงานสํารองในรางกาย สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไตรเอซิลกลีเซอรอลข้ึนอยูกับกรดไขมัน
ท่ีเปนองคประกอบ ถากรดไขมันทําปฏิกริยากับแอลกอฮอลอ่ืนท่ีไมใชกลีเซอรอลจะไดไขเปนตัวเคลือบผิว
ปองกันการระเหยของน้ํา 
 ไขมันเชิงประกอบ เปนไขมันท่ีมีสารหรือหมูอ่ืนมาประกอบอยูในโครงสรางทางเคมี ฟอสโฟไขมัน 
สฟงโกไขมัน และไกลโคไขมันมีสมบัติเปนแอมฟฟาติก คือมีท้ังสวนท่ีมีข้ัวและไมมีข้ัวอยูในโมเลกุลเดียวกัน
จึงเหมาะท่ีจะทําหนาท่ีเปนเยื่อหุมชีวภาพ สวนไลโปโปรตีนทําหนาท่ีเก่ียวของกับการขนสงไขมันในรางกาย 
 ไขมันเบ็ดเตล็ด เปนกลุมของสารไขมันท่ีมีโครงสรางทางเคมีตางๆ กัน และไมสามารถจัดเขาไวใน
กลุมอ่ืน ไดแก เทอรพีน สเตอรอล อีโคซานอยด และวิตามินท่ีละลายในไขมัน สารเหลานี้มีความสําคัญตอ
รางกาย 

9. แบบฝกหัด 
9.1 จงบอกถึงโครงสรางและสมบัติของไขมัน  
9.2 จงอธิบายถึงหนาท่ีทางชีวภาพของไขมัน  
9.3 จงจําแนกชนิดของไขมันตามองคประกอบทางเคมี พรอมยกตัวอยางประกอบ 
9.4 จงเปรียบเทียบสมบัติของกรดไขมันอ่ิมตัวและกรดไขมันไมอ่ิมตัว 
9.5 จงอธิบายถึงหลักการชําระลางสิ่งสกปรกดวยสบูและผงซักฟอก 

 
ขอมูลของน้ํามันพืช จากหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง ดังแสดงในตาราง (ตอบคําถามขอ 9.6-9.9) 

ชนิดน้ํามัน/ไขมัน ไขมันอ่ิมตัว (%) ไขมันไมอ่ิมตวั (%) อ่ืนๆ (%) 
น้ํามันถ่ัวเหลือง 15 52 33 
น้ํามันมะพราว 86 0 14 

น้ํามันไก 23 24 53 
ไขมันวัว 48 2 50 
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9.6 พัชราภา ตองการทราบวา ณ อุณหภูมิหอง น้ํามันชนิดใดจะเปนของแข็ง ชนิดใดจะเปน
ของเหลว เพราะเหตุใด 

9.7 อารยา ตองซื้อน้ํามันชนิดใด เพ่ือเกิดการเหม็นหืนนอยท่ีสุด เพราะอะไร 
9.8 จงวิเคราะหและอภิปรายวา หากทดสอบการฟอกสีทิงเจอรของน้ํามันในตาราง จะใชทิงเจอร

ไอโอดีนนอยท่ีสุด เพราะเหตุใด 
9.9 ปกรณ มีประวัติเปนโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน นักศึกษาควรแนะนําใหนายปกรณ หลีกเลี่ยง

การใชน้ํามันประเภทใด เพราะเหตุใด 
9.10  โหนงเปนเด็กชอบสงสัย โดยท่ีมีคําถามวา หากโหนงรับประทานอาหารจําพวกมันและน้ํามัน

มากเกินไป จะเกิดโทษหรือไม นักศึกษาจะคลายขอสงสัยของโหนงไดอยางไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 4 
โปรตีน (Proteins) 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. หนาท่ีทางชีวภาพของโปรตีน 
2. การจําแนกโปรตีนตามองคประกอบ 
3.  โครงรูป (conformation) ของโปรตีน  
4. โครงสรางของกรดอะมิโน 
5. การจําแนกกรดอะมิโน 
6. สมบัติทางฟสิกสและเคมีของกรดอะมิโน  
7. ปจจัยท่ีมีผลตอการแปลงสภาพโปรตีน 
8. โครงสรางของโปรตีน 
9. การนําความรูเก่ียวกับการแปลงสภาพโปรตีนไปใชประโยชน  

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายถึงหนาท่ีทางชีวภาพของโปรตีนได 
2. จําแนกโปรตีนตามองคประกอบและโครงรปูของโปรตีนได 
3. จําแนกโครงสรางและสมบัติทางฟสิกส เคมี ของกรดอะมิโนได 
4. อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโปรตีนได 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
4. ทดสอบยอยในชั้นเรียน หัวขอเรื่อง โปรตีนและกรดอะมิโน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 

การวัดและการประเมินผล 
1. ความสนใจในการเรียน และการรวมอภปิรายในชัน้เรยีน 
2. การทดสอบยอย หัวขอ โปรตีน 
3. การประเมินความกาวหนาในการเรียนรู two-way communication teaching 
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บทท่ี 4 
โปรตีน (Proteins) 

 
   โปรตีน คือ สารอินทรียท่ีพบมากท่ีสุดในสิ่งมีชีวิตถาไมรวมน้ําอยูดวย ในสิ่งมีชีวิตมีโปรตีนมากกวา 
รอยละ 50 โดยน้ําหนัก โปรตีนเปนสารประกอบประเภทพอลิเมอรซ่ึงเปนสารท่ีมีขนาดใหญหรือมีมวล
โมเลกุลมาก คือ ประมาณ 5,000 จนถึงมากกวา 40,000,000 ในโมเลกุลของโปรตีนประกอบดวยหนวย
ยอยท่ีเรียกวา กรดอะมิโน ซ่ึงมีหลายชนิดและหลายๆ โมเลกุลมารวมตัวกันโปรตีนสวนใหญประกอบดวย
ธาตุคารบอน (C) ออกซิเจน (O) ไฮโดรเจน (H) และไนโตรเจน (N) ธาตุท่ีพบในโปรตีนรองลงมา คือ 
กํามะถัน (S) และฟอสฟอรัส (P) นอกจากนั้นนในโปรตีนบางชนิดยังอาจมีธาตุอ่ืนๆ อยูดวยแตพบใน
ปริมาณนอยมาก เชน เหล็ก ทองแดง (พจน และคณะ, 2540) 
 

1. หนาที่ทางชีวภาพของโปรตีน 
1.1 เปนสาร ‘Macromolecule’ ท่ีมีมากท่ีสุดในเซลล ท้ังในแงชนิด, ปริมาณ และขนาด โปรตีน

เปนสารชีวโมเลกุลท่ีประกอบดวยกรดอะมิโนเปนหนวยยอย 
1.2 เปนสารชีวโมเลกุลหลักท่ีทําหนาท่ีตางๆ อยางหลากหลายใหกับเซลลและรางกาย 
1.3 เปนผลผลิตสุดทายของการแสดงออกของยีน จึงเปนกลไกสําคัญท่ีทํางานตามรหัสพันธุกรรม

ของเซลลนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ‘เอ็นไซม’  
 
2. การจําแนกโปรตีนตามองคประกอบ  

2.1 โปรตนีธรรมดา (Simple protein) 
โปรตีนท่ีประกอบดวยมอโนเมอร (Monomer) หรือหนวยยอยเปนกรดอะมิโนชนิดตางๆ เรียงตอ

กันเทานั้น เชน Albumin, Histone, Keratin  
2.2 โปรตีนเชิงซอน (Conjugated protein)  
โปรตีนซ่ึงมีสารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากกรดอะมิโนอยูดวย 

Hemoglobin – Heme + Globin  
Glycoprotein – CHO + Protein = Immunoglobulin G  
Phosphoprotein – Phosphate + Protein = Casein ในนม  
Nucleoprotein – DNA/RNA + Protein = โครโมโซม  
Lipoprotein – Lipid + Protein = Lipoprotein ในเลือด 

 
3. โครงรูป (Conformation) ของโปรตีน  

ในการแบงประเภทของโปรตีนสามารถแบงไดหลายลักษณะ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเกณฑท่ีใชในการแบง  
3.1 แบงโดยอาศัยโครงสรางของโมเลกุลโปรตีน แบงออกได 2 ประเภท (ศุภศิษฏ, 2552) คือ 

3.1.1 โปรตีนเสนใย (Fibrous protein)  
เปนโปรตีนท่ีมีโครงสรางซับซอนโมเลกุลมีการจัดเรียงตัวเปนเสนยาวหรือขดเปนเกลียว  

ไมละลายน้ํา ตัวอยางโปรตีนเสนใย เชน  
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คอลลาเจน  ท่ีเสนเอ็นและในกระดูก 

  เคอราทิน ท่ีเสนผม ขน เขา และเล็บ 
ไฟโบรอิน ท่ีเสนไหม  

3.1.2 โปรตีนกอนกลม (Globular protein)  
 ลักษณะเปนสายพันทับกันไปมา และอัดกันแนนเปนกอน หันดานท่ีไมชอบน้ําไวดานใน  

ทําใหละลายน้ําไดดี มักทําหนาท่ีเก่ียวกับกระบวนการตางๆ เชน เอ็นไซม ฮอรโมน โปรตีนขนสง 
3.2 แบงตามหนาท่ีตางๆ ของโปรตีนภายในรางกาย สามารถแบงออกไดหลายชนิด ดังนี้ 

3.2.1 โปรตีนโครงสราง (Structural protein)  
มีหนาท่ีสรางความแข็งแกรงและปองกันหรือยึดเหนี่ยวสวนตางๆ ไวในรางกาย หลังจากเอา

น้ําออกแลวจะประกอบดวยโปรตีนชนิดนี้ มากกวา 50% ไดแก คอลลาเจน ซ่ึงเปนสวนประกอบในกระดูก 
เนื้อเยื่อเก่ียวพัน เคราติน ในผม ผิวหนัง เล็บ และอีลาสตินในเสนเลือด เปนตน 

3.2.2 โปรตีนท่ีใชในการหดตัว (Contractile protein)  
ใชในการออกกําลังหรือเคลื่อนไหว ไดแก แอคติน (Actin) และไมโอชนิ (Myosin) 
3.2.3 เอ็นไซม (Enzyme) 
เอ็นไซมทุกชนิดคือโปรตีน ทําหนาท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยาภายในรางกายตัวอยางเชน ทําหนาท่ี

เรงปฏกิิริยาการยอยสลายโปรตีนเปนกรดอะมิโน การยอยแปงใหกลายเปนน้ําตาล การยอยไขมันและ
น้ํามันใหกลายเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล เปนตน ถารางกายไมมีเอ็นไซมใชในการเรงปฏิกิริยาท่ีเกิด
ภายในรางกายจะชา ทําใหไมสามารถดํารงชีวิตอยูได 

3.2.4 ฮอรโมน (Hormones) 
ฮอรโมนภายในรางกายหลายชนิดเปนโปรตีน ซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมกระบวนการตางๆ         

ท่ัวรางกาย เชน ฮอรโมนอินซูลินทําหนาท่ีควบคุมระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือด เปนตน 
3.2.5 โปรตีนขนสง (Transport protein) 
เชน ฮีโมโกลบิน เปนตัวขนสงออกซิเจนจากปอดไปตามเลือดไปยังเซลลตางๆ ท่ัวรางกาย   

ไมโอโกลบิน เปนตัวนําออกซิเจนไปสงยังเซลลกลามเนื้อ เปนตน 
3.2.6 โปรตีนตอนรับ (Receptor protein) 
โปรตีนหลายชนิดโดยเฉพาะท่ีเยื่อเซลลมีหนาท่ีจับกับสารบางอยาง เชน ตัวสงสัญญาณทาง

ประสาท ฮอรโมน ตัวควบคุม เปนตน แลวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา เชน มีการตอบสนองการ
กระตุนของฮอรโมนได 

3.2.7 โปรตีนปองกัน (Protective protein) 
อิมมูโนโกลบูลินในเลือดทําหนาท่ีเปนแอนติบอดีซ่ึงจะจับกับสิ่งแปลกปลอมภายนอกท่ีเปน

แอนติเจน แลวจะถูกขับออกจากรางกาย ไฟบรินและธรอมบินมีความสําคัญมากเก่ียวของกับการแข็งตัว
ของหลอดเลือด เปนตน 

3.2.8 โปรตีนสะสม (Storage protein) 
มีโปรตีนหลายชนิดเปนแหลงอาหาร เชน เคซีนในน้ํานม โอวัลบูมินในไขขาว เปนตน 
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4. โครงสรางของกรดอะมิโน (Amino acids) 
4.1 กรดอะมิโน (Amino acid) 
กรดอะมิโนเปนองคประกอบ (เปนมอโนเมอร) ของโปรตีนท่ีพบมากในสิ่งมีชีวิตมีอยูประมาณ 20 

ชนิด กรดอะมิโนแตละชนิดประกอบดวยหมูอะมิโน (-NH2) กับหมูคารบอกซิล (-COOH) และหมูแอลคิล 
(R) ดังนั้น กรดอะมิโนมีสูตรท่ัวไปดังนี้    

R อาจเปนไฮโดรเจน ไฮโดรคารบอน หรืออ่ืนๆ กรดอะมิโนท่ีพบในโปรตีนจะตางกันท่ีหมู R (หรือ 
Side chain) ดังนั้น กรดอะมิโนท้ัง 20 ชนิดอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของหมู R คือ 1) 
กรดอะมิโนท่ีหมู R ไมมีข้ัว 2) กรดอะมิโนท่ีหมู R มีข้ัว 

4.2 โครงสรางของกรดอะมิโนในสภาวะปกติของรางกาย 
เม่ืออยูใน Physiological pH (7.4) กรดอะมิโนจะแตกตัวเปนไอออน มีลักษณะเปน Dipole ion  

หรือเรียกวา Zwitterion ซึ่งจะเปนไดท้ังกรดและเบส 
4.3 โครงสรางทางสถาปตยกรรมของโปรตนี 
หนวยท่ีเล็กท่ีสุด (Monomer) ของโปรตีนใดๆ ท่ีพบตั้งแตในพวกแบคทีเรียจนถึงคน ประกอบดวย 

ชุดของ “amino acids” จํานวน 20 ชนิด (Standard amino acid) กรดอะมิโน 20 ชนิดแตกตางกันท่ี R 
group side chain โดยพบวา R เปนตัวกําหนดโครงสรางและบทบาทหนาท่ีของโปรตีนนัน่เอง (มนตรี และ
คณะ, 2541) 

 

5. การจําแนกกรดอะมิโน 
 5.1 แบงตามความจาํเปน 

กรดอะมิโนท้ัง 20 ชนิด ถาพิจารณาในแงของความจําเปนตอรางกายของคน หรือสัตวชั้นสูงอ่ืน 
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท (Freeman, 2005) 

5.1.1 กรดอะมิโนจําเปน (Essential amino acids) คือ กรดอะมิโนซ่ึงรางกายสรางไมได 
จําเปนตองไดจากอาหารท่ีรับประทาน หรือรางกายสรางไดแตไมพอ กรดอะมิโนจําเปนสําหรับมนุษยมีอยู   
8 ชนิด คือ ไอโซลิวซีน (Isoleucine) ลิวซีน (Leucine) ไลซีน (Lysine) เมไทโอนีน (Methionine)        
เฟนิลอะลานีน (Phenylalanine) ทรีโอนีน (Threonine) ทริฟโตเฟน (Tryptophane) และเวลีน (Valine) 
เด็กทารกตองการฮีสติดีน (Histidine) ดวยจึงมี 9 ชนิด 

5.1.2 กรดอะมิโนท่ีไมจําเปน (Nonessential amino acids) คือ กรดอะมิโนท่ีรางกาย
สามารถสรางได ไมจําเปนตองไดจากอาหาร กรดอะมิโนพวกนี้ ไดแก กรดอะมิโนท่ีเหลือจากในขอ 1 

5.2 แบงตามโครงสรางทางเคมี 
กรดอะมิโนแตละชนิดจะแตกตางกันท่ี หมู R มีผลใหสมบัติของกรดอะมิโนแตละชนิด เชน การ

ชอบน้ําหรือไมชอบน้ําแตกตางกัน โดยหมู R ของกรดแอมิโนแบงออกไดเปนกลุมตางๆ ไดดังนี้ 
5.2.1 Non-polar, aliphatic R group: เปนกรดแอมิโนท่ีไมชอบน้ํา (Hydrophobic) 

เชน  แอลานีน (Alanine) วาลีน (Valine) ลู ซีน (Leucine) ไอโซลู ซีน (Isoleucine) ฟนิลแอลานีน 
(Phenylalanine) เมไทโอนีน (Methionine) ทริพโตแฟน (Tryptophan) และโพรลีน (Proline) พบวา 
Glycine เปนกรดอะมิโนท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด และมีโครงสรางงายท่ีสุด (เพราะมีหมูแทนท่ี R group เปน
ไฮโดรเจนอะตอมเดียว) โดยหมูแทนท่ีของกรดอะมิโนในกลุมนี้จะมีแนวโนมจะจับกลุมกันอยูภายในของ
กอนโปรตีน ท้ังนี้เพราะ Hydrophobic interaction สวน Methionine เปนกรดอะมิโนท่ีไมมีข้ัวและมีหมู
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แทนท่ีเปนหมู Thioether กรดอะมิโนตั้งนี้เปน 1 ใน 2 ของกรดอะมิโนท่ีมี Sulfer อยูในโมเลกุล จะเห็นได
วา Hydrophobic อยูภายในโมเลกุลโปรตีน (Hydrophobic interaction) สําคัญตอความเสถียรของ
โครงสรางโปรตีน ภาพท่ี 4.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 กรดอะมิโนชนิด Non-polar, Aliphatic R group 
ท่ีมา: http://www.aquaculture.ugent.be/Education/coursematerial/online%prot.htm 

 
5.2.2 Polar, uncharged R group: หมู R ของกรดอะมิโนในกลุมนี้เปน Hydrophilic คือ  

ชอบน้ํา สามารถละลายน้ําไดดี เพราะ Functional group ของกรดอะมิโนในกลุมนี้สามารถเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนกับน้ําได ความมีข้ัวของ Serine และ threonine เกิดจากหมูไฮดรอกซิล ความมีข้ัวของ 
Cysteine เกิดจากหมูซัลไฮดริล สวนความมีข้ัวของ Asparagines และ Glutamine เกิดจากหมูเอไมด 
Proline มีโครสรางโมเลกุลเปนรูปวงและมีข้ัวเพียงในระดับกลางๆ หมูอะมิโนของ Proline (ท่ีจริงเปน 
Imino group) อยูในสภาพท่ีแข็งแกรง (Rigid) ยืดหยุนไมไดมากนัก ทําใหเพปไทดสวนท่ีมี Proline     
ขาด คว าม ยื ด ห ยุ น  ได แ ก  Serine Threonine Cysteine Proline Asparagines แล ะ  Glutamine        
ภาพท่ี 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 กรดอะมิโนชนิด Polar, Uncharged R group Hydrophilic อยูผิวนอกของโมเลกุลโปรตีน  
ท่ีมา: http://www.aquaculture.ugent.be/Education/coursematerial/online%prot.htm 
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5.2.3 Positively charged R group: หมู R ท่ีมีประจุบวก (Positively charge) ซึ่ งเปน
กรดอะมิโนท่ีมีสมบั ติเปนดางหรือเบสในหมู R มีหมู เอมีน (Amine) ไดแกไลซีน (Lysine) อารจินีน 
(Arginine) และฮิสทิดีน (Histidine) ภาพท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 กรดอะมิโนชนิด Positively charged R group 
ท่ีมา: http://www.aquaculture.ugent.be/Education/coursematerial/online%prot.htm 

 
5.2.4 Negatively charged R group: หมู R ท่ีมีประจุลบ (Negatively charge) ซึ่งเปน

กรดอะมิโนท่ีมีสมบัติเปนกรด ท่ีหมู R มีหมูคารบอกซิล (Carboxyl group,COOH) ไดแกกรดแอสพารติก 
(Aspartic acid) และ กรดกลูตามิก (Glutamic acid) ดังภาพท่ี 4.4 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.4 กรดอะมิโนชนิด Negatively charged R group 
ท่ีมา: http://www.aquaculture.ugent.be/Education/coursematerial/online%prot.htm 

 
5.2.5 Aromatic R group: กรดอะมิโนพวกนี้มีหมูแทนท่ีท่ีเปนอะโรมาติก จึงมีลักษณะไมมี

ข้ัวและสามารถทําใหเกิด Hydrophobic interaction ไดเชนกน หมูไฮดรอกซิลของ Tyrosine สามารถ
เกิดพันธะไฮโดรเจนได และหมูไฮดรอกซิลนี้เปนหมูท่ีทําหนาท่ีสําคัญในเอนไซมบางตัวดวย Tyrosine และ 
Tryptophan มีค วาม เป น ข้ั วมากกว า  Phenylalanine เพ ราะ Tyrosine มีห มู ไฮดรอก ซิล  และ 
Tryptophan มี ไน โ ต ร เจ น ใน  Indole ring ได แ ก  Phenylalnine Tyrosine แ ล ะ  Tryptophan             
ภาพท่ี 4.5  
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ภาพท่ี 4.5 กรดอะมิโนชนิด Aromatic R group 
ท่ีมา: http://www.aquaculture.ugent.be/Education/coursematerial/online%prot.htm 

 
6 สมบัติทางฟสิกสและเคมีของกรดอะมิโน  

6.1 สมบัติในการละลาย (Water solubility) 
      Amino acids  
      Hydrophilic amino acids: Asn, Gln, Cys, Ser, Thr, Tyr, Asp, Glu, Lys, Arg, His 
      Hydrophobic amino acids: Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro, Phe  

6.2 สมบัติดูดกลืนแสง (Absorption spectrum of aromatic amino acids 
     Tyr และ Trp สามารถดูดกลืนคลื่นแสงรังสียูวีท่ีความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร  ซึ่งมี

ประโยชนในการแยกโปรตีนในการวัดปริมาณโปรตีนไดคราวๆ ภาพท่ี 4.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.6 สเปคตรัมในการดูดกลืนแสงของ Tyr และ Trp 
 

6.3 สมบัติไอออไนเซชัน (Ionization properties of amino acid) 
เนื่องจากโมเลกุลของกรดอะมิโนมีท้ังหมูท่ีเปนกรดและเบส โดยหมูคารบอกซิล (Carboxyl group) 

เปนกรดออน สามารถใหโปรตรอนได ท่ีคา pH ประมาณ 2-3 และหมูอะมิโน (Amino group) เปนเบส
ออนซ่ึงสามารถรับโปรตรอนได เม่ือกรดอะมิโนอยูกับโมเลกุลของน้ํา ซ่ึงเปนโมเลกุลท่ีมีข้ัว (H+ และ OH-) 
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ทําใหโครงสรางกรดแอมิโนจะมีท้ังประจุบวกและประจุลบในโมเลกุลเดียวกัน (Zwitterion) จุดไอโซอิเล็ก 
ทริก (Isoelectric point, pI) เปนจุดคา pH ท่ีประจุรวมในโมเลกุลของกรดแอมิโนเปนศูนย และพบวาการ
เปลี่ยน pH ของสารละลายมีผลตอประจุของกรดอะมิโน 

กรดอะมิโนท่ีพบในธรรมชาติ มีประจรุวมเปนลบ (Negative charge) ซ่ึงประจุลบท่ีเหมือนกันจะ
เกิดแรงจะผลักกัน ทําใหกรดอะมิโนแขวนลอยหรือละลายในน้ําได หากมีการปรับคา pH ของกรดอะมิโนให
ลดลง เทากับจุดไอโซอิเล็กทริก ซึ่งประจุรวมของกรดแอมิโนเปนศูนย แรงผลักกันระหวางประจุท่ีเหมือนกัน
จะลดลง ประจุบวกและลบท่ีมีอยูเทาๆ กัน ณ จุดนี้จะดูดกัน มีผลใหกรดอะมิโนตกตะกอน (Precipitation) 
ถึงแมกรดอะมิโนบางชนิดจะยังละลายได แตคา pH ท่ีจุดนี้กรดอะมิโนจะมีการละลายไดนอยท่ีสุด ถาหาก
ปรับคา pH ของกรดแอมิโนใหต่ํากวาจุดไอโซอิเล็กทริก จะทําใหกรดอะมิโนมีประจุรวมเปนบวก (Positive 
charge) ภาพท่ี 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.7 การเปลี่ยนคา pH และประจขุองกรดอะมิโน 
ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1627/isoelectric-point-of-amino-acid 
 

6.4 สมบัติทางชีวภาพ (Biological function of amino acids) 
เปปไทด คือ สายของกรดอะมิโนท่ีเชื่อมตอกัน โดยมีกรดอะมิโน > 2 – 40 หนวยยอย 

6.4.1 ปฏิกิริยา Condensation  
Amino acid ตอกันเปนสายยาวดวย Covalent bond เรียกวา Peptide bond โดยใช

หมูคารบอกซิลของกรดอะมิโนตัวท่ี 1 ตอกับหมูอะมิโนของกรดอะมิโนตัวตอไป และกําจัดน้ําออกไปจาก
ปฏิกริยา 1โมเลกุล” ภาพท่ี 4.8 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8 การเกิดปฏิกริยา Condensation  
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6.4.2 คุณสมบัติของ Peptide bond  
พันธะอยูระนาบเดียวกัน อิเล็กตรอนวิ่งไปมาเกิดเรโซแนนซข้ึนได มีความแข็งแรงคลาย 

Double bond และยืดหยุนสูง หมู R ของกรดอะมิโนจะจัดตัวแบบ Trans อยูตรงขามกันเสมอ ทําให
เสถียร ภาพท่ี 4.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.9 การเกิดโรแซแนนซของพันธะเพปไทด  

ท่ีมา: http://www.aquaculture.ugent.be/Education/coursematerial/online%prot.htm 
 

7. โครงสรางของโปรตีน  
โปรตีนทุกชนิดประกอบดวยกรดอะมิโนมารวมตัวกัน โดยกระบวนการพอลิเมอไรเซชันชนิดคอน

เดนเซชันพอลิเมอไรเซชัน คือ กรดอะมิโนซ่ึงเปนมอโนเมอรรวมตัวกันเปนโปรตีน (พอลิเมอร) และมีน้ํา
เกิดข้ึนดวย กรดอะมิโนในโปรตีนแตละชนิดรวมตัวกันโดยพันธะเพปไทด (Peptide bond) ซ่ึงเกิดข้ึน
ระหวางคารบอนอะตอมในหมูคารบอกซิลของกรดอะมิโนโมเลกุลหนึ่งกับไนโตรเจนอะตอมในหมูอะมิโน
ของกรดอะมิโนอีกในโมเลกุลหนึ่ง (Purves, 2001) ภาพท่ี 4.10 

 
 

ภาพท่ี 4.10 โครงสรางของโปรตีน 
 

7.1 โครงสรางระดับปฐมภูมิ (Primary structure)  
กรดอะมิโนเชื่อมตอกันเกิดเปนสาย  โดยใชพันธะโคเวเลนซท่ีเกิดระหวางหมู  α-อะมิโนของ 

กรดอะมิโนอีกตัวหนึ่ง   เรียกชื่อพันธะนี้อยางจําเพาะไดวาพันธะเพปไทด  (Peptide bond)  และเรียก
สายของกรดอะมิโนวา  สายเพปไทด  โดยอาจเรียกเพปไทดสายสั้นๆ หรือโอลิโกเพปไทด  (Oligopeptide)  
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ตามจํานวนกรดอะมิโนท่ีเปนองคประกอบ  เชน  เพนทะเพปไทด  เกิดจากกรดอะมิโน  5  ตัว  พอลิเพป
ไทด  เกิดจากกรดอะมิโนจํานวนมาก  เปนตน  การเรียกชื่อโดยระบุกรดอะมิโนองคประกอบทําไดโดยเรียง
จากปลายดานอะมิโนหรือปลาย  N (N-terminal)  ไปปลายดานคารบอนซิลหรือปลาย   C (C-terminal)  
เชน  อาจเรียกเตตระเพปไทด  (Tetrapeptide)  ในภาพท่ี 4.11 ไกลซิล-แอสพารทิล-ไทโรซิล-ซีริน  
(Glycyl-aspartyl-tyrosyl-serine)  และเขียนสัญลักษณแทนไดหลายแบบ  ลําดับของกรดอะมิโนในสาย
พอลิเพปไทดท่ีแตกตางกันนี้ คือ  โครงสรางปฐมภมิู  

คุณสมบัติของโปรตีนแตละชนิดนั้นข้ึนอยูกับหมูแทนท่ีของกรดอะมิโนกับปริมาณหรือลําดับของหมู 
แทนท่ีของกรดอะมิโน ซ่ึงเปนสวนท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดโครงสรางสามมิติในระดับถัดไป โครงสรางระดับ
ปฐมภูมินี้จะบอกลําดับของกรดอะมิโนท่ีมาเรียงตอกันดวยพันธะเพปไทด ลําดับของกรดอะมิโนใน
โครงสรางระดับปฐมภูมินั้น ถูกกําหนดดวยจีนในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด และถาลําดับของกรดอะมิโนมีความ
ผิดปกติไป จะทําใหโครงสรางสามมิติของโปรตีนผิดปกติไปดวย ทําใหบทบาททางชีวภาพของโปรตีน
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.11 การจัดเรียงตัวของโปรตีนท่ีมีโครงสรางแบบปฐมภูมิ 
ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1596/protein-structure 

 
7.2 โครงสรางทุติยภูมิ  (Secondary structure)  
โครงสรางระดับทุติยภูมิเปนการเรียงตัวกันตามแนวแกนเดียวของสายพอลิเพปไทด เกิดการบิด ขด 

มวน (Twist) หรือพับ (Fold) เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนท่ีเกิดจากสายพอลิเพปไทดสายเดียวกันหรือคนละ
สายก็ได Linus Pauling และ Robert Corey ศึกษาโครงสรางสามมิติของโปรตีน โดยอาศัยเทคนิคท่ี
เรียกวา X-ray Crystallography พบวา เพปไทดชอบท่ีจะมีการจัดเรียงตัวใหมีโครงสรางสามมิติ โดยใช
พันธะไฮโดรเจนซ่ึงเปนพันธะท่ีเกิดระหวางกรดอะมิโนท่ีอยูใกลกันเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางกัน ทําใหได
โครงสรางสามมิติของโปรตีนท่ีมีความเสถียร เรียกโครงสรางแบบนี้วา โครงสรางสามมิติระดับทุติย
ภูมิ โครงสรางทุติยภูมิท่ีพบมากมี 2 ชนิดคือ เกลียวแอลฟา (alpha-helix) และ แผนพลีตบีตา (beta-
pleated sheet)  

7.2.1 เกลียวแอลฟา หรือ แอลฟาเฮลิกซ (alpha-helix) เปนโครงสรางท่ีมีลักษณะเปนแทง 
เกิดจากการหดตัวกันของสายพอลิเพปไทดเปนเกลียวหรือเฮลิกซไดท้ังแบบเวียนขวาและเวียนซาย         
ในธรรมชาติมักพบโครงสรางท่ีเปนเกลียวเวียนขวา โครงสรางท่ีเปนเกลียวนั้นเกิดจากการสรางพันธะ
ไฮโดรเจนระหวางอะตอมของไฮโดรเจน (H) ท่ีอยูในหมูอะมิโน (-NH2) ของกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับออกซิเจน 
(O) ท่ีอยูในหมูคารบอกซิล (-COOH) ของกรดอะมิโนท่ีอยูถัดไป 4 ตําแหนงบนสายพอลิเพปไทดเดียวกัน 
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ทําใหเกิดการบิดเปนเกลียว โดยเกลียวแตละเกลียวจะมีจํานวนกรดอะมิโน 3.6 หนวยตอรอบ ระยะหาง
ระหวางกรดอะมิโนแตละตัวเทากับ 1.5 อังสตรอม มีระยะหางระหวางเกลียว 0.54 นาโนเมตร (5.4 
อังสตรอม) และหมูแขนงขางของกรดอะมิโนจะชี้ออกดานขาง ภาพท่ี 4.12  ป ค.ศ.1950 ไดมีการศึกษา
โครงสรางแบบเฮลิกซครั้ งแรกในโปรตีน ท่ีชื่อ เคราติน (Keratin) ซ่ึ งเปนโปรตีน ท่ีพบในเสนผม 
                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.12 การเกิดโครงสรางทุติยภูมแบบ Alpha helix 
ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1596/protein-structure 

 
7.2.3 แผนพลีตเบตาหรือ เบตาชีต (beta-Sheet) เปนโครงสรางอีกแบบท่ีตางจากเกลียวแอลฟา

ตรงท่ีพันธะไฮโดรเจนในโครงสรางเกิดระหวางสายพอลิเพปไทด มีลักษณะเปนแผนจีบพับไปมาคลาย
กระเบื้องมุงหลังคา ภาพท่ี 4.13 แผนพลีตเบตามี 2 ชนิด คือ แบบขนาน (Parallel) และแบบสวนทาง 
(Antiparallel) แผนพลีตเบตาแบบขนาน เกิดจากการทําพันธะระหวางหมูคารบอกซิลของกรดอะมิโนสาย
หนึ่งทําพันธะไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนอะตอมของหมูอะมิโนของอีกสายหนึ่ง โดยสายพอลิเพปไทดจะเรียงตัว
ในทิศทางเดียวกัน แผนพลีตเบตาแบบขนานจะพบมากในโปรตีนท่ีเปนทรงกลม แผนพลีตเบตาแบบสวน
ทาง เกิดจากการทําพันธะระหวางหมูคารบอกซิลกับไฮโดรเจนอะตอมเชนเดียวกับแบบขนานแตมีทิศทาง
ของสายพอลิเพปไทดสวนทางกัน แผนพลีตเบตาแบบสวนทางกันจะพบมากในโปรตีนเสนใย เชน โปรตีน  
ไฟโบรอิน ในเสนไหม ในธรรมชาติจะพบโครงสรางของแผนพลีตเบตาแบบสวนทางกันมากกวาแบบขนาน 
เนื่องจากแบบสวนทางกันมีความแข็งแรงกวาแบบขนาน เกลียวแอลฟาหรือแผนพลีตเบตาอาจเชื่อมตอกัน
ด วยห ว ง  (Loop) ท่ี มี ขน าดและรูป ร า ง ท่ี แตกต าง กัน ทํ า ให เกิ ด โครงส ร า ง ทุ ติ ยภู มิ ท่ี ยิ่ งย วด 
(Supersecondary structure) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา โมทีฟ (Motif) (พัชรี และคณะ, 2551) 
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ภาพท่ี 4.13 การเกิดโครงสรางทุติยภูมิแบบ Beta pleated sheet  
ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1596/protein-structure 

 
Beta-turns มีสวนสําคัญสําหรับโครงสรางท่ีเปน Globular protein เนื่องจากตองมวนตัว

เปนกอนกลมๆ ดังนั้นสาย Peptide จึงตองมีการขดโคงงอ เกิดเปนโครงสรางท่ีเปนลูป (Loop) ข้ึนมา    
ภาพท่ี 4.14 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.14 การเกิดโครงสรางทุติยภูมิแบบ Beta turn 

ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1596/protein-structure 
 

7.3 โครงสรางตติยภูมิ  (Tertiary structure)  
โครงสรางตติยภูมิเปนการจัดตัวของโปรตีนในรูปสามมิติซ่ึงเกิดจากการน้ําเอาโครงสรางระดับ   

ทุติยภูมิมารวมกับการบิดเบนของสายเพปไทด เพ่ือใหวางหมูโซขางของกรดอะมิโนใหอยูในตําาแหนงท่ี
เสถียร โครงสรางของโปรตีนระดับนี้แสดงถึงรูปราง (Conformation) ท่ีแทจริงของโปรตีนเปนโครงสราง
สามมิติของโปรตีนท่ีมีท้ังความ กวาง ยาว และหนา โดยโปรตีนจะมีการมวนตัว (Protein folding) ขดไป
มา    การมวนตัวของโปรตีนเกิดจากพันธะตางๆ เชน พันธะไดซัลไฟด พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก 
แรงยึดระหวางประจุ แรงแวนเดอรวาลล เปนตน การมวนตัวของโปรตีนทําใหเกิดโครงสรางตติยภูมิท่ี
เหมาะสมในการทํางานในสภาวะของรางกาย ตัวอยางของโปรตีนท่ีมีโครงสรางเชนนี้คือ ไมโอโกลบิน เปน
โปรตีนท่ีมีฮีม พบในเซลลกลามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่ืนๆ ทําหนาท่ีเปนตัวรับออกซิเจนมาจากฮีโมโกลบินใน
เลือดมาเก็บไว 

ประมาณป ค.ศ. 1960  มีผูศึกษาโครงสรางของไมโอโกลบิน (Myoglobin) จากปลาวาฬสเปรม 
(Sperm whale) ดวยเทคนิคการเลียวเบนรังสีเอกซ  โดยนําไมโอโกลบินท่ีบริสุทธิ์มาตกผลึก นําผลึกท่ีไดมา
ผานรังสีเอกซ และเก็บภาพการเลี้ยวเบนของแสงดวยแผนฟลม ซ่ึงจะเห็นเปนจุดดางๆ มากมาย เม่ือนํา
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ความเขมและมุมหักเหของแสงท่ีเลี้ยวเบนมาคํานวณ จะไดแผนผังความหนาแนนของอิเล็กตรอน 
(Electron density map) เปนรูปสามมิติจากการวางกรดอะมิโนตางๆ ของโครงสรางปฐมภูมิลงบนแผนผัง
ดังกลาว จะไดโครงสรางตติยภูมิออกมา พบวาโมเลกุลของไมโอโกลบิลประกอบไปดวยเกลยีวแอลฟา และมี
บางสวนของสายพอลิเพปไทดพันทบไปมาสงผลใหรูปรางโมเลกุลเปนกอนกลม ภาพท่ี 4.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.15 การเกิดโครงสรางตติยภูมิ 
ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1596/protein-structure 

 
7.4 จตุรภูมิ (Quaternary structure)  

          เปนโครงสรางของโปรตีนท่ีประกอบดวยหนวยยอยของสายพอลิเพปไทดมากกวา 1 สายข้ึนไป มา
รวมกันโดยอาศัยแรงยึดเหนี่ยวอยางออน เชน ฮีโมโกลบิน มี 4 หนวยยอย คือ แอลฟา 2 หนวยและเบตา 2 
หนวย รวมตัวกันโดยอาศัยแรงแวนเดอรวาล การท่ีโปรตีนมีโครงสรางจตุรภูมินั้นก็เพ่ือทําใหไมตองสราง
สายพอลิเพปไทดขนาดใหญมากๆ และถาหากมีจุดบกพรองตรงหนวยยอยใดก็สามารถแกไขเฉพาะหนวย
ยอยนั้นได 

โปรตีนบางชนิดจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในสภาพตติยภูมิ อยางไรก็ตามยังมี
โปรตีนอีกเปนจํานวนมากท่ีมีหลายหนวยยอย (Subunit) เขามารวมตัวกัน เพ่ือทํางานอันใดอันหนึ่ง 
โครงสรางของโปรตีนในรูปนี้ เรียกวา โครงสรางระดับจตุรภูมิ ซ่ึงเกิดจากหนวยยอยท่ีอาจเหมือนกันหรือ
ตางกันแลวแตชนิดของโปรตีนนั้นๆ และบริเวณผิวหนาของโมเลกุลสวนท่ีสัมผัสกันนั้น อาจเกิดข้ึนจาก
พันธะไฮโดรโฟบิก พันธะไฮโดรเจน และในบางกรณีเปนพันธะไดซัลไฟด การท่ีมีโมเลกุลของโปรตีนเหลานี้ 
เขามารวมตัวในระดับจตุรภูมิ ชวยใหการทําหนาท่ีของโปรตีนเหลานี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ทําใหเกิด
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การรวมมือกัน (Cooperativity) หรือเกิดการควบคุม (Regulation)  ใหทํางานอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายๆ อยางได โปรตีนท่ีทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาเคมีในเซลล หรือท่ีรูจักกันในชื่อเอนไซมหลายชนิด เชน แลก
เตตดีไฮโดรจีเนส (Lactate dehydrogenase)   และแอสพารเตตทรานสคารบาโมอิเลส (Aspartate 
transcarbamoylase) มีโครงสรางระดับจตุรภูมิ แลกเตตดีไฮโดรจีเนสประกอบดวยสายพอลิเพปไทด      
2  ชนิด มาอยูรวมกัน 4 สายในสัดสวนตางๆ แอสพารเตตทรานสคารบาโมอิเลสก็ประกอบดวยพอลิเพป
ไทด 2  ชนิด ชนิดหนึ่งอยูเปนสองสายหรือไดเมอร (Dimer) อีกชนิดหนึ่งอยูเปนสามสายหรือไทรเมอร 
(Trimer) ไดเมอรและไทรเมอรมาอยูรวมกันเปน  12  สาย เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางสายโมเลกุล มี
มากกวา 1 unit ภาพท่ี 4.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.16 การเกิดโครงสรางจตุรภูมิ 

8. ปจจัยที่มีผลตอการแปลงสภาพโปรตีน 
การแปลงสภาพโปรตีน (Denature) หมายถึง การทําใหโครงสรางสามมิติของโปรตีนเปลี่ยนแปลง

ไป เชน การทําใหเกลียวของโปรตีนคลายออก จะทําใหโครงสรางของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไป สมบัติของ
โปรตีนก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย  เชน  สมบัติเก่ียวกับการละลายน้ํา ซึ่งปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพของโปรตีน (Devlin, 1997) มีดังนี้ 

8.1 ความรอน มีผลใหสมบัติของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไปได เชน ไขขาวดิบละลายน้ําได แตถาตมไข
ขาวใหสุกจะไมละลายน้ํา  การตมไขในน้ําท่ีอุณหภูมิ 100oC จะทําใหโปรตีนในไขแข็งตัว 
   8.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส  ทําใหโปรตีนตกตะกอน เชน เติมสารละลายกรดแอซีติก 
หรือสารละลาย NaOH ลงในนมหรือไขขาวดิบ จะเกิดการจับตัวเปนกอนและตกตะกอน 
   8.3 แอลกอฮอล ทําใหโปรตีนแปลงสภาพไดเชนเดียวกัน 
   8.4 ตัวทาละลายอินทรีย เชน แอซีโตน มีผลทําใหโครงสรางของโปรตีนเปลี่ยนแปลงได 

8.5 โลหะหนัก เชน สารประกอบของตะก่ัว แคดเมียม ปรอท ทําใหโปรตีนตกตะกอน 
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9. การนําความรูเกี่ยวกับการแปลงสภาพโปรตีนไปใชประโยชน  

9.1 การตมไขในน้ําท่ีอุณหภูมิ 100oC จะทําใหโปรตีนในไขแข็งตัว 
9.2 เช็ดผิวหนังดวยแอลกอฮอลกอนฉีดยา แอลกอฮอลจะทําใหโปรตีนในแบคทีเรียแปลงสภาพ 

เกิดการแข็งตัวเปนการฆาเชื้อโรค 
9.3 การทําความสะอาดเครื่องมือแพทยเพ่ือฆาเชื้อโรคจะใสหมอนึ่งอัดความดันท่ีอุณหภูมิ 120oC 

ความรอนจะทําใหโปรตีนในแบคทีเรียถูกทําลาย 
9.4 การใหความรอนกับน้ํานมท่ี 60oC จะทําใหโปรตีนในนมแข็งตัว ซ่ึงเปนกรรมวิธีในการทํา     

โยเกิรต 
9.5 การบีบมะนาวใสในอาหารประเภทยาหรือตมยา จะทําใหโปรตีนในอาหารตกตะกอนขุนขาว  

 

10. บทสรุป 
 กรดอะมิโนเปนมอโนเมอรหรือหนวยการสรางของโปรตีน กรดอะมิโนประกอบดวยอะตอม
คารบอนเปนแกนกลางตออยูกับหมูอะมิโน หมูคารบอกซิล และหมู R กรดอะมิโนท่ีเปนหนวยการสรางของ
โปรตีนในรางกายมี 20 ชนิด บางชนิดจัดเปนกรดอะมิโนจําเปน เนื่องจากรางกายไมสามารถสังเคราะหเอง
ได จําเปนตองไดจากอาหาร กรดอะมิโนจําเปน เนื่องจากรางกายไมสามารถสังเคราะหเองไดจําเปนตองได
จากสารอาหาร กรดอะมิโนมีสมบัติแตกตางกันตามชนิดของ R เชน กรดอะมิโนท่ีมีหมูแอโรแมติกจะ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นประมาณ 280 นาโนเมตรได กรดอะมิโนท่ีมีประจุทําหนาท่ีเปนกรด-เบส และ
บัฟเฟอรได นอกจากนี้หมูอะมิโนและหมูคารบอกซิลกิของกรดอะมิโน ยังสามารถเกิดโมเลกุลมาตอกันดวย
พันธะเพปไทดจะไดไดเพปไทด และถาจํานวนกรดอะมิโนท่ีมาตอกันมีจํานวนมากๆ จะไดสายพอลิเพปไทด
หรือโปรตีน การเรียงลําดับของกรดอะมิโนในโปรตีนเปนตัวกําหนดโครงสรางปฐมภูมิ 
 โครงสรางทุติยภูมิของโปรตีนเกิดจากการมวนตัวของสายพอลิเปปไทดโดยมีพันธะไฮโดรเจนชวย
ยึดไวใหคงรูปราง เชน เกลียวแอลฟาและแผนพลีตบีตา โครงสรางตติยภูมิของโปรตีนเปนโครงรูปของสาย
พอลิเปปไทด ท้ังหมดท่ีจัดรูปรางสามมิติใหเหมาะสมท่ีจะทําหนาท่ีทางชีวภาพ สวนโครงสรางจตุรภูมิของ
โปรตีนเปนการรวมตัวของหนวยในโปรตีน เชน หนวยยอยของแอลฟา 2 ชนิด และบีตา 2 หนวยในโปรตีน
ฮีโมโกลบิน โครงสรางของโปรตีนมีวิวัฒนาการท่ีทําใหโปรตีนมีโครงสรางท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีทางชีวภาพ
ของโปรตีนนั้นๆ หากมีความผิดปกติทางพันธุกรรมจะทําใหเกิดผลกระทบตอการทํางานของโปรตีนนั้น 
 การศึกษาเก่ียวกับโปรตีนสามารถทําไดโดยใชเทคนิคการแยกและการทําใหโปรตีนบริสุทธิ์ จากนั้น
จึงนํามาศึกษาสมบัติของโปรตีนแตละตัว โปรตีนบางชนิดถูกทําลายไดดวยความรอนหรือสารเคมีทําใหเสีย
สภาพธรรมชาติ จึงไมสามารถทําหนาท่ีทางชีวภาพได แตบางกรณีท่ีการเสียสภาพของโปรตีนไมรุนแรงนัก 
อาจทําใหโปรตีนคืนกลับสูสภาพธรรมชาติได  
 
11. แบบฝกหัด 

11.1 จงบอกหนาท่ีทางชีวภาพของโปรตีน 
11.2 จงจําแนกและเปรียบเทียบโปรตีนตามองคประกอบ 
11.3 จงอธิบายถึงโครงสรางของกรดอะมิโน พรอมบอกสมบัติทางเคมีและฟสิกสของกรดอะมิโน 
11.4 จงอธิบายถึงปจจัยท่ีมีผลตอโครงสรางของโปรตีน 
11.5 จงอธิบายถึงหลักการชําระลางสิ่งสกปรกดวยสบูและผงซักฟอก 
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11.6 พิมพชนก เปนคนไมรับประทานอาหารเนื้อสัตว ถ่ัวชนิดตางๆ หากพิมพชนกรับประทาน
เฉพาะผัก ขาว และอาหารประเภทไขมัน อยางสมํ่าเสมอ นักศึกษาคิดวาอาหารท่ีพิมพชนกรับประทานมี
ความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 

11.7 โรคขาดโปรตีน จะมีลักษณะท่ีสําคัญอยางไรบาง เพราะเหตุใด 
11.8 เพราะเหตุใดการศึกษาโครงสรางในระดับโปรตีน จึงสามารถบงบอกหรือวินิจฉัยโรคได  
11.9 ควรใหคําแนะนําเก่ียวกับการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนของหญิงตั้งครรภ หญิงให

นมบุตร หรือผูปวย อยางไร 
11.10 ในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนกับผูสูงอายุ เพ่ือใหงาย

ตอการ 
11.11 จงอธิบายจึงใชคําวา โปรตีนยอยยาก และโปรตีนยอยงาย แตในภาษาทางวิชาการคืออะไร 

และประเภทใดเหมาะกับผูสูงอาย ุ

 
12. เอกสารอางอิง 
พจน ศรีบุญลือ โสพิศ วงศคํา พัชรี  บุญศิริ และประสงค  คุณานุวัฒนชัยเดช. (2540).   ตําราชีวเคมี. 

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. พิมพครั้งท่ี 2: โรงพิมพคลังนานาวทิยา; 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 5 
เอ็นไซมและโคเอ็นไซม (Enzymes and coenzymes) 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. ความสําคัญของเอ็นไซม 
2. หนาท่ีและลักษณะท่ัวไปของเอ็นไซม 
3. คุณสมบัติโดยท่ัวไปของเอ็นไซม 
4. ลักษณะท่ัวไปของเอ็นไซม 
5. ลักษณะการเรงปฏิกิริยาของเอ็นไซม 
6. ความจําเพาะและประสิทธิภาพ (Specificity and efficiency) 

7. การจําแนกเอ็นไซม (Classification of enzyme) 

8. อิทธิพลท่ีมีผลตอการทํางานของเอ็นไซม 
9. ตัวยับยั้งปฏิกิริยาของเอ็นไซม  

10. คําศัพทเก่ียวกับเอ็นไซมท่ีควรทราบ 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายถึงความสําคัญในสิ่งมีชีวิตได 
2. บอกถึงหลักการทํางานและอิทธิพลท่ีมีผลตอการทํางานของเอ็นไซมได 
3. จําแนกประเภทของตัวยับยั้งปฏิกริยาของเอ็นไซมได 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
4. ทดสอบยอยในชั้นเรียนหัวขอเรื่อง เอ็นไซมและโคเอ็นไซม 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 

การวัดและการประเมินผล 
1. ความสนใจในการเรียน และการรวมอภปิรายในชัน้เรียน 
2. การทดสอบยอย หัวขอ เอ็นไซมและโคเอ็นไซม 
3. การประเมินความกาวหนาในการเรียนรู two-way communication teaching 
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บทท่ี 5 
เอ็นไซมและโคเอ็นไซม (Enzymes and coenzymes) 

 
เอ็นไซมเปนสารโปรตีนหรือพอลิเพปไทดท่ีมวนเปนกอน เอ็นไซมบางชนิดประกอบดวยพอลิเพป

ไทดเพียงสายเดียว บางชนิดประกอบดวยพอลิเพปไทดหลายสาย และมักมีไอออนของโลหะหรือโมเลกุลท่ี
ไมใชโปรตีนอยูดวย เอ็นไซมอาจมีมวลโมเลกุล 10,000 ถึงมากกวา 1 ลานและมีสมบัติเปนตัวเรงปฏิกิริยา
หรือคะตะลิสตคือ เอ็นไซมชวยลดพลังงานกอกัมมันตทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็วข้ึน เชน การสลายไฮโดรเจน
เปอรออกไซด 1 โมล ใหเปนน้ําและออกซิเจนมีพลังงานกอกัมมันต 72.4 kJ ถามีเหล็กเปนตัวเรง จะมี
พลังงานกอกัมมันมันต 54.34 kJ แตถาใชเอ็นไซมคะตะเลสจากตับ พลังงานกอกัมมันตจะลดลงเหลือเพียง 
20.9 kJ 

เอ็นไซมเรงปฏิกิริยาใหเร็วข้ึนโดยเอ็นไซมจับกับสารต้ังตนท่ีเรียกวา สับสเตรต กลายเปนสาร
เชิงซอนท่ีเรียกวา เอ็นไซมกับสเตรตคอมเพล็กซ ทําใหมีการแปรสภาพของสับสเตรต เชน มีการสลายพันธะ 
หรือมีการสรางพันธะของสับสเตรตข้ึนมาใหม แลวเกิดสารผลิตภัณฑข้ึน โดยท่ีโครงสรางของเอ็นไซมไม
เปลี่ยนแปลง บริเวณของเอ็นไซมท่ีจับกับสับสเตรต เรียกวา “บริเวณเรง” (Active site) (พัชรี และคณะ, 
2551) ภาพท่ี 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1 การทํางานของเอ็นไซมโดยจับกับสับสเตรตท่ีบริเวณเรง (Active site) 
ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Active_site 

 

1. ความสําคัญของเอ็นไซม 
1.1 พบในเซลลและของเหลวในรางกายทุกชนิด 
1.2 เก่ียวของกับการเรงปฏิกิริยาในวิถีเมแทบอลิซึม 
1.3 ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 
1.4 ถาขาดเอ็นไซมท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยาแลวปฏิกิริยาเคมีตางๆ ภายในเซลลก็เกิดไมได 
1.5 เอ็นไซมเปนปจจัยสําคัญสําหรับการดํารงชีพ 
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2. หนาที่และลักษณะทั่วไปของเอ็นไซม 

2.1 ตัวเรง (Catalyst) คือ สารท่ีเรงใหปฏิกิริยาดําเนินไปไดเร็วข้ึน โดยท่ีโมเลกุลของเอ็นไซมไมมี
การเปลี่ยนแปลงเม่ือปฏิกิริยาสิ้นสุด และใชปริมาณเพียงเล็กนอย 

2.2 เปนตัวเรงทางชีวภาพ (Biological catalyst) เรงปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต เกิดท่ี
อุณหภูมิไมสูง (37oC) ท่ี pH เปนกลาง 

2.3 เอ็นไซมไมมีผลทําใหคาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลง แตทําใหอัตราเร็วของปฏิกิริยา
เขาสูสมดุลเร็วข้ึน  

 
3. คุณสมบัติโดยทั่วไปของเอ็นไซม   

 3.1 เนื่องจากเอ็นไซมเปนสารพวกโปรตีน จึงแสดงคุณสมบัติบางอยางคลายกับโปรตีนท่ัวไป  
เชน ละลายไดในน้ํา กลีเซอรอล แอลกฮอลเจือจาง และสามารถตกตะกอนไดเชนเดียวกับการทําใหโปรตีน
ตกตะกอน 

3.2 เอ็นไซมจะถูกทําลายสภาพธรรมชาติไดเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง pH หรือการเพ่ิมอุณหภูมิสูงๆ 
ซึ่งผลการทําลายสภาพธรรมชาติของเอ็นไซมนี้ จะทําใหเอ็นไซมหมดประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยา แตถา
การทําลายสภาพธรรมชาติของเอ็นไซมไมรุนแรงนัก  เอ็นไซมก็อาจกลับสูสภาพเดิมและทําหนาท่ีเรง
ปฏิกิริยาไดอีก 

3.3 เอ็นไซมหลายชนิดมีโครงสรางประกอบดวยสารท่ีเปนโปรตีนกับสวนท่ีไมใชโปรตีนจึงจะทํา
หนาท่ีเรงปฏิกิริยาได  เรียกสวนท่ีไมใชโปรตีนนี้วา  โคแฟคเตอร (Cofactor) ซึ่งอาจจะเปนอิออนของโลหะ
หรือสารอินทรียก็ได  ถาขาดสวนนี้แลวเอ็นไซมจะไมสามารถทํางานได 

3.4 เอ็นไซมแตละชนิดจะทํางานไดดีท่ีสุดท่ี pH และท่ีอุณหภูมิชวงหนึ่งๆ เทานั้น pH ท่ีเอ็นไซม
ทํางานไดดีท่ีสุดเรียก  Optimum  pH  และชวงอุณหภูมิท่ีเอ็นไซมแตละชนิดทํางานไดดีท่ีสุด เรียก  
Optimum  temperature 

3.5 เอ็นไซมมีคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีแตกตางจากตัวเรงอ่ืนๆ คือ เอ็นไซมมีความจําเพาะตอปฏิกิริยา 
ท่ีจะเรง (Reaction  specificity) และมีความจําเพาะตอสับสเตรท (Substrate  specificity) (ศุภศิษฏ, 
2552) 
 

4. ลักษณะทั่วไปของเอ็นไซม 
4.1 เอ็นไซมเปนโปรตีน  
4.2 เอ็นไซมท่ีสกัดไดทุกชนิดเปนโปรตีนกอนกลม (Globular protein) 
4.3 เอ็นไซมมีความจําเพาะสูง (Specificity) มีประสิทธิภาพและมีความจําเพาะตอซับสเตรทสูง  

ระดับความจําเพาะแตกตางไปแลวแตละชนิดของเอ็นไซม  
4.4 เอ็นไซมจะถูกทําลายสภาพธรรมชาติไดเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง pH หรือการเพ่ิมอุณหภูมิสูง 

ๆ ทําใหเอ็นไซมหมดประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยา ระดับการทําลายไมรุนแรง เอ็นไซมจะกลับมาสูสภาพ
เดิมและทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาไดอีก  

4.5 เอ็นไซมแตละชนิดจะทํางานไดดีท่ีสุดท่ี pH และท่ีอุณหภูมิชวงหนึ่งๆ เทานั้น pH ท่ีเอ็นไซม 
ทํางานไดดีท่ีสุดเรียก Optimum pH ชวงอุณหภูมิท่ีเอ็นไซมแตละชนิดทํางานไดดีท่ีสุดเรียก Optimum 
temperature (Purves et al., 2001) 
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5. ลักษณะการเรงปฏิกิริยาของเอ็นไซม 
ในการเกิดปฏิกิริยาใดๆ ก็ตาม  ตองอาศัยพลังงานจํานวนหนึ่งเพ่ือกระตุนใหสารเขาสูสภาพเปลี่ยน 

(Transition  state)  พลังงานท่ีเพ่ิมเขาไปนี้เรียกวา  พลังงานกระตุน (Activation  energy)  ซ่ึงปฏิกิริยา
เคมีทุกชนิดจะตองผานสภาพเปลี่ยนนี้กอนท่ีจะเปลี่ยนไปเปนผลิตผลของปฏิกิริยา  การท่ีเอ็นไซมสามารถ
เรงปฏิกิริยาใหเกิดไดเร็วข้ึนเนื่องจาก  เอ็นไซมจะไปลดระดับพลังงานท่ีใชในการกระตุนใหสารอยู ในสภาพ
เปลี่ยน  ทําใหสารท่ีทําปฏิกิริยาข้ึนไปอยูในสภาพเปลี่ยนไดงายข้ึน  โอกาสท่ีจะไดผลิตผลของปฏิกิริยาจึงมี
มากกวาปฏิกิริยาท่ีไมมีตัวเรง  แตพลังงานของปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจะไมเปลี่ยนแปลง (Freeman, 2005)    
ดังภาพท่ี 5.2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2 แสดงการเกิดปฏิกิริยา  ก)  เม่ือไมมีตัวเรง (เสนทึบ)   ข) เม่ือมีเอ็นไซมเปนตัวเรง 
 

6. ความจําเพาะและประสิทธิภาพ (Specificity and Efficiency) 
ความจําเพาะของเอ็นไซม หมายถึง  การท่ีเอ็นไซมสามารถเลือกปฏิกิริยาและสับสเตรทในการเขา

ทําปฏิกิริยาได  เอ็นไซมแตละชนิดมักจะมีหนาท่ีหนึ่งหนาท่ี ไดโดยเฉพาะความจําเพาะของเอ็นไซมแบง
ออกเปนสองสวนใหญๆ (พจน และคณะ, 2540) คือ 
  6.1 ความจําเพาะทางปฏิกิริยา (Reaction specificity) คือ การท่ีเอ็นไซมตัวหนึ่งสามารถเรง
ปฏิกิริยาไดเพียงชนิดเดียว  เชน  ปฏิกิริยาการเปลี่ยนไพรูเวทเปนแลกเตทและเปนอะชีทาลดีไซด  ปฏิกิริยา
ท้ังสองท่ีเกิดข้ึนกับสารตัวเดียวกันนี้ตองการเอ็นไซมตางกันสองชนิด  คือ  Lactate dehydrogenase  
และ Pyruvate  decarboxylase  ตามลําดับ   
 6.2 ความจําเพาะทางสับสเตรท  (Substrate  specificity)  คือ  การท่ีเอ็นไซมสามารถเรง
ปฏิกิริยาของสับสเตรทเฉพาะตัวเดียวหรือบางตัวเทานั้น  จะไมสามารถเรงปฏิกิริยาเดียวกันของ     
สับสเตรทอ่ืนท่ีมีโครงสรางแตกตางกันออกไปได  เชน  L-amino  acid  oxidase  จะออกซิไดสเฉพาะ
กรดอะมิโนชนิด L ไมเรงปฏิกิริยาออกซิไดสของกรดอะมิโนชนิด D ได การท่ีเอ็นไซมมีความจําเพาะและมี
ประสิทธิภาพในการทําหนาท่ีเปนตัวเรงอธิบายได  2  ทฤษฏี คือ เกิดจาการท่ีสับสเตรทสามารถสวมเขาได
พอเหมาะในรองหรือบริเวณเรงของเอ็นไซมเชนเดียวกับลูกกุญแจกับแมกุญแจ  สารท่ีไมใชสับสเตรทจะไม
สามารถสวมเขาไปไดอยางพอเหมาะและปฏิกิริยาจะไมสามารถเกิดข้ึนได เรียก “ทฤษฏีกุญแจและลูก
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กุญแจ” (Lock and  Key” theory) และอีกทฤษฏีหนึ่งเรียก “ทฤษฏีชักนําใหเหมาะสม”  (Induced  
fit” theory) ซ่ึงอธิบายวาโมเลกุลของสับสเตรทเองจะสามารถทําใหโครงรูปของเอ็นไซมเปลี่ยนไปไดเม่ือ
สับสเตรทเขาไปจับอยูดวย  ดังนั้น สับสเตรทท่ีจําเพาะเทานั้นจะสามารถจับกับเอ็นไซมไดดี  และทําให
เอ็นไซมมีโครงรูปท่ีพอเหมาะในการเรงปฏิกิริยาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป  สับสเตรทท่ีไมจําเพาะอาจจะจับกับ
เอ็นไซมได แตจะไมเกิดปฏิกิริยาตอไปได   ทฤษฏีนี้สามารถอธิบายความจําเพาะและประสิทธิภาพการ
ทํางานของเอ็นไซมไดดีและถูกตอง (McKee, 1996) 
 

7. การจําแนกเอ็นไซม (Classification of enzyme) 
 การแบงประเภทของเอ็นไซม  โดยท่ัวไปนิยมแบงตามลักษณะการเรงปฏิกิริยาของเอ็นไซม       
ซ่ึงคณะกรรมาธิการเอ็นไซมนานาชาติ  (International  Enayme Commission, IEC) (สมศักดิ์, 2550)  
ไดจัดแบงเปน  6 ประเภท คือ 

7.1 Oxidoreductase  เปนเอ็นไซมท่ีทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชัน 
 
 
 
 

7.2 Transferase เปนเอ็นไซมท่ีทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาการเคลื่อนยายอะตอมหรือกลุมอะตอมจาก
สารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง เชน เอ็นไซมไคเนส (Kinase) 
 
 
 
 

7.3 Hydrolase  เปนเอ็นไซมท่ีชวยเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) 
 
 
 
 
 

7.4 Lyases  เปนเอ็นไซมชวยเรงปฏิกิริยาการดึงเอาสวนตางๆ ออกจากโมเลกุล   โดยไมใชน้ําทํา
ใหเกิดพันธะคู (Double  bond) ข้ึน 
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7.5 Isomerases  เปนเอ็นไซมท่ีชวยเรงปฏิกิริยาการเปลี่ยนโครงสรางจากไอโซเมอรหนึ่งไปเปน
อีก ไอโซเมอรหนึ่ง 
 

 

7.6 Lygases  เปนเอ็นไซมท่ีเรงปฏิกิริยาการสังเคราะหหรือการสรางพันธะชนิดตาง ๆ 
 
 
 
 
 

การเรียกชื่อเอ็นไซมมีการเรียกหลายแบบ และเนื่องจากเอ็นไซมมีความจําเพาะตอปฏิกิริยาและ  
สับสเตรท  ดังนั้น จึงอาจเรียกชื่อเอ็นไซมตามชนิดของปฏิกิริยาท่ีเอ็นไซมเรง เชน เอ็นไซมท่ีเรงปฏิกิริยา 
Dacarboxylation  ก็เรียก  Decarboxylase  หรืออาจเรียกชื่อเอ็นไซมตามสับสเตรทก็ดี เชน  เอ็นไซมท่ี
เรงปฏิกิริยาการแตกโมเลกุลของมอลโตสก็เรียก  Maltase 

   
8. อิทธิพลที่มีผลตอการทํางานของเอ็นไซม 

8.1 ผลของความเขมขนของเอ็นไซมตออัตราเร็วของปฏิกิริยา    การเรงปฏิกิริยาของเอ็นไซมจะ
เปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนของเอ็นไซมเม่ือใหความเขมขนของสับสเตรทคงท่ี (ภาพท่ี 5.3 ก)  

8.2 ผลของความเขมขนของสับสเตรทตออัตราเร็วของปฏิกิริยา เม่ือกําหนดใหความเขมขนของ
เอ็นไซมคงท่ี  อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมของสับสเตรท แตเม่ือเพ่ิมสับสเตรท   
จนถึงระดับหนึ่งแมจะเพ่ิมความเขมขนของสับสเตรทก็ตาม อัตราเร็วของปฏิกิริยาก็จะไมเพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 
5.2 ข)  ซ่ึงจะเห็นไดวาท่ีความเขมขนของสับสเตรทมีนอย  เอ็นไซมยังมีมากอัตราเร็วของปฏิกิริยาจึงเกิด  
ไดดี และเม่ือมีสับสเตรทมากข้ึนอัตราเร็วของปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วข้ึน  แตเม่ือสับสเตรทมีมากถึงระดับหนึ่ง
เอ็นไซมจะถูกใชไปหมด  ดังนั้น การเพ่ิมความเขมขนของสับสเตรทจึงไมทําใหอัตราเร็วของปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึน 
ภาพท่ี 5.3 
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ภาพท่ี  5.3 แสดงอิทธิพลท่ีมีผลตอการทํางานของเอ็นไซม 
ก) ผลของความเขมขนของเอ็นไซม  ข) ผลของความเขมขนของสับสเตรท 
ค) ผลของ   pH        ง)  ผลของอุณหภมิู 

 

  8.3  ผลของ  pH  ตออัตราเร็วของปฏิกิริยา  pH  ของสารละลายจะมีอิทธิพลตอการเรงปฏิกิริยา
ของเอ็นไซมมาก  ท้ังนี้เพราะเอ็นไซมแตละชนิดจะเรงปฏิกิริยาไดดีท่ีสุดท่ี pH ใด pH หนึ่งเทานั้น เรียก pH 
ท่ีเอ็นไซมทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาไดดีท่ีสุดนี้วา  Optimum  pH  (ภาพท่ี 5.4 ก) เชน เอ็นไซมเปปซิน  
(Pepsin)  ยอย  Egg  albumin  จะมี Optimum  pH  ท่ี  1.5  เอ็นไซมทริปซิน (Trypsin)  ยอยโปรตีนมี 
Optimum  pH  7.8  การเปลี่ยนแปลงคา pH  ไปจาก  Optimum  pH  เพียงเล็กนอยอาจจะทําให
อัตราเร็วของปฏิกิริยาของเอ็นไซมลดลงได 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4 ความสัมพันธระหวาง pH กับอัตราเร็วเริ่มตนของเอ็นไซมชนิดตางๆ 
(ก)  เอ็นไซมทริปซิน   (ข)  เอ็นไซมคอลนิเอสเทอเรส 
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8.4 ผลของอุณหภูมิตออัตราเร็วของปฏิกิริยา การเรงปฏิกิริยาของเอ็นไซมจะมีอัตราเร็วเพ่ิมข้ึนเม่ือ
อุณหภูมิสูงข้ึน  แตจะมีท่ีอุณหภูมิหนึ่งซ่ึงเอ็นไซมทํางานไดดี ท่ีสุด เรียกอุณหภูมินี้วา  Optimum  
temperature โดยท่ัวไปแลวเอ็นไซมสวนใหญจะมี Optimum  temperature ไมสูงเกินกวา 50 องศา     
ถาอุณหภูมิสูงกวานี้เอ็นไซมจะไมสามารถเรงปฏิกิริยาไดเลย ท้ังนี้เพราะเอ็นไซมถูกทําลายโครงสราง 
(Denaturation) นั่นเอง  

8.5 ผลของความเขมขนของผลิตผลตออัตราเร็วของปฏิกิริยา การเติมผลิตผลของปฏิกิริยาลงไปใน
ปฏิกิริยาท่ีมีเอ็นไซมเปนตัวเรง  จะทําใหความสัมพันธระหวางความเขมขนของเอ็นไซมกับอัตราเร็วของ
ปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไป  ท้ังนี้เพราะจะทําใหการแตกตัวของเอ็นไซม-สับสเตรทคอมเพลกซไปเปนผลิตผล
ของปฏิกิริยาเกิดไดนอยลง นอกจากนี้ ยังมีองคประกอบอ่ืนๆ อีกหลายชนิดท่ีมีผลตอการเรงปฏิกิริยาของ
เอ็นไซม เชน เวลา แสง องคประกอบทางกายภาพ ความเขมขนของอิออน และสารชีวโมเลกุลตางๆ ดวย 

 
9. ตัวยับยั้งปฏิกิริยาของเอ็นไซม  
  ตัวยับยั้ง  (Inhibitor)  หมายถึง สารซ่ึงทําใหเอ็นไซมทํางานไดชาลงหรือหยุดการทํางาน แบงออก
ไดเปน 2 แบบ (Roskoki, 1996) คือ  

9.1 การยับยั้งแบบทวนกลับได  (Reversible  inhibitor)  เปนการยับยั้งโดยตัวยับยั้งจับกับ 
เอ็นไซมหรือกับเอ็นไซม-สับสเตรทคอมเพล็กซ และเกิดปฏิกิริยาทวนกลับไดเชนเดียวกันกับการจับของ  
สับสเตรทกับเอ็นไซม แบงออกเปน 2 แบบ 

9.1.1 การยับยั้งแบบแขงขัน (Competitive  inhibition)  เกิดจากการท่ีตัวยับยั้งจับกับ
เอ็นไซมไดเชนเดียวกันกับสับสเตรท  เพราะตัวยับยั้งนั้นมีโครงสรางคลายคลึงกันกับสับสเตรท  จึงแยงจับ
กับเอ็นไซม ดังนี้ 
 
    E + S   --------> ES  --------> E + P 
    E + I   --------> EI 
    

ตัวยับยั้งจับกับเอ็นไซมกลายเปน  EI  ซ่ึงไมสามารถเกิดปฏิกิริยาตอไปได  ขณะท่ี
สับสเตรทจับกับเอ็นไซมแลวไดผลิตผลเกิดข้ึน  การยับยั้งแบบแขงขันนี้   ท้ังสับสเตรทและตัวยับยั้งจะ
แขงขันกันจับกับเอ็นไซม  ดังนั้นถามีตัวยับยั้งมากปฏิกิริยาดําเนินไปไดชา เพราะสับสเตรทไมสามารถจับ
กับเอ็นไซมได  แตถามีสับสเตรทมากกวาตัวยับยั้ง  จะไมกอใหเกิดผลใดๆ ตอปฏิกิริยาได  เนื่องจากไมมี
เอ็นไซมอิสระใหตัวยับยั้งจับได  ฉะนั้นการแกไขตัวยับยั้งแบบแขงขันทําไดโดยเพ่ิมความเขมขนของ
สับสเตรทมากๆ จะทําใหปฏิกิริยาไมถูกยับยั้ง  ตัวอยางการยับยั้งแบบแขงขันเชน ปฏิกิริยาการเปลี่ยน  
Succinate  ใหเปน  Fumarate จะถูกยับยั้งโดย  Malonate  ซ่ึงมีโครงสรางคลาย  Succinate    

9.1.2 การยับยั้งแบบไมแขงขัน  (Non-compettitive  inhibition) การยับยั้งแบบนี้
เกิดข้ึนได โดยท่ีตัวยับยั้งและสับสเตรทสามารถจับกับเอ็นไซมในโมเลกุลเดียวกันได  นั่นคือเปน  EIS  
คอมเพลกซ  ซ่ึงไมสามารถทําปฏิกิริยาตอไปได  หรือทําปฏิกิริยาชาลงไปมาก  การยับยั้งแบบนี้แมวาจะ
เพ่ิมความเขมขนของสับสเตรทใหมากข้ึนก็จะไมทําใหอัตราเร็วของปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึนแตอยางใด ภาพท่ี 5.5 
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ภาพท่ี 5.5 แสดงปฏิกิริยาการยับยั้งแบบแขงขันของการเปลี่ยน Succinate เปน Fumarate 

โดย Malonate 

 
   ตัวอยางของตัวยับยั้งแบบไมแขงขันคือ  Ag+, Hg2+ ซ่ึงสามารถทําปฏิกิริยากับ -SH ของ
กรดอะมิโนซิสเตอีนในโมเลกุลของเอ็นไซมแลวทําใหเอ็นไซมหมดประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยา ถึงแมจะ
สามารถจับกับสับสเตรทไดก็ตาม 

9.3 การยับยั้งอยางถาวร  (Irriversible  inhibition)  เกิดจากตัวยับยั้งจับกับเอ็นไซมดวยพันธะ
โควาเลนท  (Covalent  bond)  ซ่ึงมีความอยูตัวมากไมสามารถเกิดปฏิกิริยาทวนกลับไดหรือเปลี่ยนไป
เปนผลิตผลได 

E + I   --------> EI  --------> E + P 
  
 ตัวอยางการยับยั้งถาวรนี้ไดแก  ปฏิกิริยาของเอ็นไซม Hydrolase ซ่ึงมีกรดอะมิโนซีรีนเปน
องคประกอบท่ีสําคัญในการเรงปฏิกิริยาสารอินทรียท่ีมีหมูฟอสฟอรัสจะสามารถจับกับหมู –OH  ของซีรีน
ไดเปนสารประกอบท่ีคอนขางอยูตัว ทําใหเอ็นไซมหมดประสิทธิภาพในการทํางานอยางถาวร  เอ็นไซมท่ีถูก
ยับยั้งโดยหมูฟอสฟอรัสนี้ ไดแก (Acetylcholinesterase)  ซ่ึงมีความสําคัญตอการทํางานของระบบ
ประสาท 
 

10. คําศัพทเกี่ยวกับเอ็นไซมที่ควรทราบ 
10.1 โคแฟคเตอร (Cofactor)  

  ดังไดกลาวมาแลววาการทํางานของเอ็นไซมบางครั้งตองมีสารอ่ืน   นอกจากสับสเตรทอยูดวย  
สารเหลานั้นเรียกวา  โคแฟคเตอร  ซ่ึงแบงเปน 2 ชนิด 

10.1.1 อิออนของโลหะ  ซึ่งเอ็นไซมตองใชในการเรงปฏิกิริยา  โลหะอาจทําปฏิกิริยากับ
สับสเตรทเองหรือมีสวนรวมในการชวยจับสับสเตรทเขาไวกับเอ็นไซม  เชน Zn2+ เปนโคแฟคเตอรของ
เอ็นไซม Carboxypeptidase Fe2+ เปนโคแฟคเตอรของเอ็นไซม Peroxidase  และ  Catalase  เปนตน 

10.1.2 โคเอ็นไซม (Coenzyme)  เปนสารอินทรียท่ีจับติดอยูกับเอ็นไซม  และมีสวนชวย
ในปฏิ กิริยากับสับสเตรทดวย เชน Falvin adenine  dinucleotide  (FAD)  ซ่ึงเปนโคเอ็นไซมของ  
Succinic dehydrogenase มักจะติดแนนอยูกับเอ็นไซมอาจเรียกโคเอ็นไซมท่ีติดแนนกับเอ็นไซมนี้วา  
Prosthetic group โคเอ็นไซมบางตัวอาจจับอยูกับเอ็นไซมเพียงหลวมๆ และสามารถหลุดออกจากเอ็นไซม
ไ ด  เช น  Nicotinamide adenine dimucleotide  (NAD+)  ซึ่ ง เป น โ ค เ อ็ น ไ ซ ม ข อ ง  Alcohol  
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dehydrogenase เอ็นไซมท่ีตองมีโคแฟคเตอรรวมอยูดวยจึงจะสามารถทํางานไดนี้เรียกวา  Holoenzyme  
และเรียกสวนท่ีเปนโปรตีนหรือเอ็นไซมท่ีไมสามารถเรงปฏิกิริยานี้ไดวาอะโพเอ็นไซม (Apoenzyme) 

10.2 ไอโซไซม (Isozyme)   
ไอโซไซม (Isozyme) หรือ ไอโซเอ็นไซม (Isozyme)  คือ  เอ็นไซมท่ีเรงปฏิกิริยาเดียวกันใน

สิ่งมีชีวิตเดียวกันแตมีโครงสรางปฐมภูมิตางกัน  ตัวอยางเชนเอ็นไซม  Lactate dehydrogenase (LDH)  
ในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมซึ่งเรงปฏิกิริยาเดียวกัน  คือ  

Pyruvate + NADH + H+      --------> Lactate + NAD+ 
แตละโมเลกุลของ  LDH ประกอบดวย  4  หนวยยอย  (Subunit)  หนวยยอย  2  ชนิด คือ    

ชนิด  H และชนิด  M ซ่ึงมีโครงสรางและคุณสมบัติแตกตางกัน  เม่ือหนวยยอยท้ังสองชนิดมารวมตัวกันสี่
หนวยจะไดไอโซไซม 5 ชนิด คือ M4   M3H  M2H2  MH3 และ  H4 แตละตัวมีคุณสมบัติทางกายภาพ
แตกตางกัน และแยกออกจากกันไดโดยวิธีอิเลคโตรโฟลิซีส  ปริมาณของแตละไอโซไซมจะตางกันแลวแต
ชนิดของเนื้อเยื่อ  เชน  หัวใจมีไอโซไซมชนิด  H4 มาก  สวนกลามเนื้อมีชนิด  M4 มาก  เปนตน  คุณสมบัติ
ทางจลศาสตรของไอโซไซมท้ังหาชนิดนี้แตกตางกัน  ซ่ึงเหมาะสมกับความตองการของเนื้อเยื่อนั้นๆ  ใน
เซลลกลามเนื้อตองการพลังงานในการหดตัวอยางฉับพลันและชวงเวลาสั้นๆ ซ่ึงพลังงานนี้ไดมาจากการ
สลายกลูโคสผานวิถีไกลโคไลซีสโดยปราศจากออกซิเจน  ในกระบวนการนี้เอ็นไซม  LDH  จะเรงปฏิกิริยา
สุดทายของการเปลี่ยนไพรูเวทใหเปนแลกเตท  กลามเนื้อมีไอโซไซมชนิด M4 มาก ซ่ึงทําหนาท่ีไดดีกวาไอโซ
ไซมชนิด H เพราะไอโซไซม H จะถูกยับยั้งโดยความเขมขนสูงของไพรูเวท สวนในหัวใจตองการพลังงาน
อยางสมํ่าเสมอ  พลังงานนี้ไดมาจากการสลายน้ําตาลกลูโคสในขบวนการไกลโคไลซีสใหเปนไพรูเวท        
แตไพรูเวทท่ีไดนี้จะผานเขาวัฏจักรเครบส (ซึ่งจะไดกลาวตอไป)  โดยตองใชออกซิเจน  ถาเอ็นไซม  LDH  
เปลี่ยนไพรูเวทใหเปนแลกเตท  จะทําใหไพรูเวทเขาสูวัฏจักรเครบสนอย ทําใหเสียพลังงานท่ีควรไดรับไป  
หวัใจมีเอ็นไซมชนิด H4 มาก ซึ่งไดกลาวมาแลววา  ไอโซไซม H4 ถูกยับยั้งดวยความเขมขนสูงของไพรูเวทจึง
ไมมีการแยงไพรูเวทจากวัฏจักรเครบส  ถาหัวใจมีไอโซไซม M4 แทน H4 อาจมีการเปลี่ยนไพรูเวทเปน    
แลกเตทมากข้ึนทําใหมีการเสียพลังงานโดยไมจําเปน  นอกจากนี้ไอโซไซม H4 ยังเรงการเปลี่ยนแลกเตท
เปนไพรูเวทดีกวาไอโซไซม M4 มีหนาท่ีเปลี่ยนแลกเตทเปนไพรูเวทในเนื้อเยื่อท่ีใชออกซิเจน  สวนไอโซไซม 
M4 มีหนาท่ีเปลี่ยนไพรูเวทเปนแลกเตทโดยใชไอโซไซม M4 แลกเตทท่ีเกิดข้ึนจะผานหลอดเลือดเขาสูหัวใจ
ซึ่งนําไปใชตอโดยเปลี่ยนกลับไปเปนไพรูเวทดวยการเรงของไอโซไซม (เปรมใจ และคณะ, 2548) 

10.3 อัลโลสเตริคเอ็นไซม  (Allostoric  enzyme) 
อัลโลสเตริคเอ็นไซม  (Allosteric enzyme)  เปนเอ็นไซมท่ีประกอบดวยหนวยยอยหลายหนวยใน

โมเลกุลของเอ็นไซมชนิดนี้ จะมีบริเวณท่ีสามารถรวมกับสับสเตรทได เรียกบริเวณนี้วา บริเวณเรง (Active 
site)  และมีบริเวณท่ีสามารถรวมตัวกับตัวยับยั้งหรือตัวกระตุนไดดวย  เรียกบริเวณนี้วา  บริเวณควบคุม 
(Reguratory site)  บริเวณท้ังสองอาจอยู ท่ีหนวยยอยเดียวกันหรือคนละหนวยยอยก็ไดท่ีสําคัญคือ  
บริเวณควบคุมและบริเวณเรงจะตองแตกตางกันและอยูแยกกัน 

อัลโลสเตริคเอ็นไซมจะมีการทํางานเปนข้ันๆ โดยแตละหนวยจะจับกับสับสเตรทไดหนึ่งตัว       
เม่ือจับแลวหนวยยอยนั้นจะเปลี่ยนโครงรูปของมันเอง  (Conformation)  ทําใหหนวยยอยขางเคียง
สามารถจับกับสับสเตรทตัวตอไปไดดี ข้ึนเชนนี้ ไปเรื่อยๆ เรียกวาหนวยยอยมี  “การรวมมือกัน”            
(Co-operation) เปนสาเหตุใหการเปลี่ยนแปลงของอัตราเร็วเริ่มตนเม่ือเพ่ิมสับสเตรทเปนลักษณะรูปตัว S 
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หรือรูป ซิกมอยด  (Sigmoid) ซ่ึ งไม เปน ไปตามสมการของ Michaelis-Menten (รูป ไฮเปอรโบล า 
(Hyperbola) ภาพท่ี 5.6 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.6 แสดงอัตราเร็วของปฏิกิริยากับความเขมขนของสับเสตรทตามสมการ 
ของ  Michaelis-Menten equation (ก) และ อัลโลสเตริคเอ็นไซม (ข)  

 
11. บทสรุป  

เอ็นไซมเปนโปรตีนท่ีทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต  เอ็นไซมบางชนิดตองทํางานรวมกับ
โคแฟกเตอร   การท่ีเอ็นไซมเรงปฏิกิริยาเคมีดําเนินไปไดเร็วข้ึนนั้นเกิดจากการลดพลังงานอิสระของการ
กระตุน ในปฏิกิริยาเคมีท่ีมีเอ็นไซมเปนตัวเรงเม่ือเพ่ิมความเขมขนของซับสเตรตความเร็วของปฏิกิริยาจะไม
ข้ึนอยูกับความเขมขนของซับสเตรตอีกตอไป  เอ็นไซมสวนมากมีชวง  pH  และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการ
ทํางาน  การยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมมี  2  แบบ  คือ  การยับยั้งแบบทวนกลับไดและการยับยั้งแบบ
ถาวร  เอ็นไซมควบคุมเปนเอ็นไซมท่ีสามารถถูกควบคุมการทํางานโดยการควบคุมท่ีเอ็นไซมโดยตรง
เอ็นไซมนี้มี  2 ชนิดคือ อัลโลสเตริคเอ็นไซม และ covalently modutated regulatory enzyme  ไอโซ
ไซมเปนเอ็นไซมท่ีมีโครงรูปวองไวหลายแบบ  โดยโครงรูปทุกแบบอาจอยูในสิ่งมีชิวิตชนิดเดียวกันหรือใน
เซลลเดียวกัน  มีเอ็นไซมบางชนิดเปนท้ังอัลโลสเตริคเอ็นไซมและไอโซไซม  
  

12. แบบฝกหัด  
12.1 จงบอกความหมายของเอ็นไซม (Enzyme) และลักษณะจําเพาะของเอ็นไซม 
12.2 จงอธิบายความแตกตางของเอ็นไซม (Enzyme) จากตัวเรงอ่ืนๆ 
12.3 จงบอกหลักการแบงประเภทของเอ็นไซม (Enzyme) พรอมอธบิาย 
12.4 จงบอกปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของเอ็นไซม 
12.5 จงอธิบายถึงกระบวนการทํางานของเอ็นไซมตอไปนี้ 

12.5.1 อัลโลสเตริคเอ็นไซม (Allosteric enzyme)  
12.5.2 ไอโซไซม (Isozyme)  

12.6 จงบอกคุณสมบัติโดยท่ัวไปของเอ็นไซม  
12.7 จงบอกเอนไซมท่ีใชเปนตัวบงชี้ความผิดปกติของโรคท่ีเปนปญหาทางดานสาธารณสุข 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 6 
กรดนิวคลิอิก (Nucleic acids) 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. ลักษณะของกรดนิวคลิอิก (Nucleic acids) 
2. โครงสรางทางกายภาพและทางเคมีของดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ (Physical and chemical 

structure of DNA and RNA) 
3.  การเรียกชื่อนิวคลีโอไซดและนิวคลิโอไทด (Nucleoside and nucleotide) 
4.  โครงสรางและหนาท่ีของดีเอ็นเอ (DNA structure)  
5. โครงสรางและหนาท่ีของอารเอ็นเอ (RNA structure)  
6. คุณสมบัติบางประการของกรดนิวคลิอิก 
7. การสลายกรดนิวคลิอิก (Hydrolysis of nucleic acid) 
8. การเสียธรรมชาติของกรดนิวคลิอิก 
9. นวิคลีโอโปรตีน (Nucleoprotein) 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
1. รูจักสารประกอบท่ีทําหนาท่ีเปนสารพันธุกรรม 
2. บอกไดถึงหนวยโมเลกุลยอยของกรดนิวคลิอิก 
3. บอกไดถึงโครงสรางและหนาท่ีของ  DNA 
4. บอกไดถึงโครงสรางและหนาท่ีของ  RNA 
5. อธิบายคุณสมบัติบางประการของกรดนิวคลิอิกได 
6. บอกผลิตผลท่ีไดจากการสลายกรดนิวคลิอิกได 
7. อธิบายลักษณะการเสียสภาพธรรมชาติของกรดนิวคลิอิกได 
8. บอกความหมายของคําวา “นิวคลิโอโปรตีน”ได 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4. มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
5. ทดสอบยอยในชั้นเรียน หัวขอเรื่อง นิวคลิอิก 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 
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การวัดและการประเมินผล 

1. ความสนใจในการเรียน 
2. การรวมอภิปรายในชั้นเรียน 
3. การทดสอบยอย หัวขอ กรดนิวคลิอิก 
4. การประเมินความกาวหนาในการเรียนรู two-way communication teaching 
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บทท่ี 6 
กรดนิวคลอิิก (Nucleic acids) 

 
กรดนิวคลิอิก (Nucleic acid) คือสารพันธุกรรม (Genetic material) ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ 

(1) เปนสารพันธุกรรมท่ีสามารถถายทอดจากพอแมไปสูลูกหลานในรุนตอไปได (2) ทําหนาท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการจําลองดีเอ็นเอ (DNA replication) ในกระบวนการแบงเซลล (Cell division) และ (3)        
ทําหนาท่ีถายทอดขอมูลพันธุกรรมโดยผานอารเอ็นเอ (RNA) เพ่ือกําหนดการเรียงตัวของกรดอะมิโน 
(Amino acid) ในกระบวนการลอกรหัส  (Transcription) และกระบวนการแปรรหัส (Translation)        
มีหลายการทดลองท่ียืนยันวากรดนิวคลิ อิก  มี  2 ชนิด  คือ  Deoxyribonucleic acid (DNA) และ 

Ribonucleic acid (RNA) อาทิ การทดลองเก่ียวกับกระบวนการทรานสฟอรมเมชัน (Transformation 

experiment) ของ Griffith (1928) และ Avery, MaLeod และ McCarty (1944) ไดพิสูจนวาดีเอ็นเอเปน
สารพันธุกรรมของแบคทีเรีย (Streptococcus pneumonia) นอกจากนี้งานทดลองของ Hershey และ 

Chase (1952) พบวาดีเอ็นเอเปนสารพันธุกรรมของฟาจ ชนิด T2 phage ในป ค.ศ. 1955 Frankel 
Conrat ไดแสดงใหเห็นวาอารเอ็นเอเปนสารพันธุกรรมของ Tobacco mosaic virus (TMV) ซ่ึงเปนไวรัส 
(Virus) ท่ีทําใหเกิดโรคใบดางสีเหลืองบนใบยาสูบ (พรงาม, 2545) 

 

1. ลักษณะของกรดนิวคลิอิก (Nucleic acid)  
1.1 มี 2 ชนิด : RNA (Ribonucleic acid), DNA (Deoxyribonucleic acid) 
1.2 เปนแหลงเก็บขอมูลทางพันธุกรรมและถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต  
1.3 เปนชีวโมเลกุลขนาดใหญท่ีประกอบไปดวยหนวยยอยท่ีเรียกวา Nucleotide มาเรียงตัวตอ

กันเปนสายยาว (เปรมใจ และคณะ, 2548) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.1 โครงสรางของ DNA และ RNA 
ท่ีมา: https://www.whatisdna.net/wiki/rna-vs-dna/ 



68 

บทท่ี 6: กรดนิวคลิอิก 
 
2. โครงสรางทางกายภาพและทางเคมีของดี เอ็นเอ และอารเอ็นเอ (Physical and 
chemical structure of DNA and RNA)  

กรดนิวคลิอิกประกอบดวยหนวยยอยๆ ท่ีเรียกวานิวคลิโอไทด (Nucleotide) มาเชื่อมตอกันเปน
สายยาวท่ีเรียกวาโพลีนิวคลิโอไทด (Polynucleotide) โดยโมเลกุลของดีเอ็นเอประกอบดวยสายโพลีนิวคลิ
โอไทด 2 สาย สวนอารเอ็นเอประกอบดวยโพลีนิวคลิโอไทดเพียงสายเดียว (พรงาม, 2545) ซ่ึงนิวคลิโอไทด
แตละโมเลกุล ประกอบดวย   

2.1 น้ําตาลเพนโทส (pentose sugar) คือ น้ําตาลท่ีมีคารบอน 5 อะตอม เปนองคประกอบมี
โครงสรางเปนวงแหวนน้ําตาลเพนโทส แบงออกเปน 2 ชนิด คือ   

2.1.1 น้ําตาลไรโบส (Ribose sugar) เปนน้ําตาลเพนโทสท่ีไดมาจากเซลลพืชเปนสวน
ใหญ ซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญของนิวคลิโอไทดในอารเอ็นเอ ภาพท่ี 6.2 

2.1.2 น้ําตาลดีออกซีไรโบส (Deoxyribose sugar) เปนน้ําตาลเพนโทสท่ีมีหมูไฮดรอกซี  
(Hydroxy; OH) ของคารบอนอะตอมในตําแหนงท่ี 2 หายไป สวนใหญเปนน้ําตาลท่ีพบในเซลลสัตวและ
เปนองคประกอบท่ีสําคัญของนิวคลิโอไทดในดีเอ็นเอ ภาพท่ี 6.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.2 โครงสรางของน้ําตาลไรโบส และดีออกซีไรโบส 

ท่ีมา: https://www.mun.ca/biology/scarr/Deoxyribose_versus_Ribose.html 
 

2.2 ไนโตรจนีัสเบส (nitrogenous base) แบงออกเปน 2 ชนิด คือ  
2.2.1 พิวรีน (Purine) เปนเบสท่ีมีโครงสรางเปนวงแหวน 2 วง พบท้ังในดีเอ็นเอ และอาร

เอ็นเอ มี 2 ชนิด ไดแก อะดีนิน (Adenine; A) และกัวนิน (Guanine; G) (ภาพท่ี 6.3) 
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ภาพท่ี 6.3 โครงสรางของเบสพิวรีน 2 ชนิด ไดแก อะดีนินและกัวนิน 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/geneandcms/home/xngkh-prakxb-thang-khemi-khxng-
dna?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

 
2.2.2 ไพริมิดีน (Pyrimidine) เปนเบสท่ีมีโครงสรางเปนวงแหวน 1 วง ซ่ึงเบสในกลุมนี้มี 

3 ชนิดคือ ไทมีน (Thymine; T) พบเฉพาะในดีเอ็นเอ ไซโตซีน (Cytosine; C) พบท้ังในดีเอ็นเอและอาร
เอ็นเอ สวนยูราซิล (Uracil; U) พบเฉพาะในอารเอ็นเอเทานั้น (ภาพท่ี 6.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/geneandcms/home/xngkh-prakxb-thang-khemi-khxng-
dna?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

 
น้ําตาลเพนโทสกับไนโตรจีนัสเบสจะมาเชื่อมตอกันไดเปนสารประกอบท่ีเรียกวา นิวคลีโอไซด

(Nucleoside) โดยคารบอนตําแหนงท่ี 1 (C1) ของน้ําตาลเพนโทสเชื่อมตอกับไนโตรเจนตําแหนงท่ี 1 (N) 
ของเบสกลุมไพริมิดีน หรือเชื่อมตอกับไนโตรเจนตําแหนงท่ี 9 (N) ของเบสกลุมพิวรีน ดวยพันธะไกลโคซิล
หรือพันธะไกลโคซิดิก (Glycosyl หรือ Glycosidic bond) (ภาพท่ี 6.5)  

 

ภาพท่ี 6.4 โครงสรางของเบสไพริมิดีน 3 ชนิด คือ ไซโตซีน ไทมีน และยูราซิล 
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ภาพท่ี 6.5 การเชื่อมตอระหวางน้ําตาลกับเบสดวย 1-9 Glycosidic bond ของอะดีโนไซด (อาร
เอ็นเอ) และ 1- Glycosidic bond ของดีออกซี ไทมิโนไซด (ดีเอ็นเอ) 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/geneandcms/home/xngkh-prakxb-thang-khemi-khxng-
dna?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 
 
2.3 หมูฟอสเฟต (Phosphate group)   
หมูฟอสเฟต (-P) 1 หมู เขาจับกับอะตอมของออกซิเจน (O) ของหมูไฮดรอกซี (OH) ท่ีอะตอมของ

คารบอนตําแหนงท่ี 5 หรือ 3 หรือ 2 ของน้ําตาลเพนโทส (C5 หรือ C3 หรือ C) ดวยพันธะเอสเทอร 
กลายเปนสารประกอบท่ี เรียกวา นิวคลิโอไทด  (Nucleotide) (ภาพท่ี  6.6) ซ่ึงเปนโมเลกุล ท่ี เปน
องคประกอบสําคัญของดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ 
  
 

 
 
  
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.6 โครงสรางของนิวคลิโอไทดของดีเอ็นเอ ท่ีประกอบดวยดีออกซีไรโบส เบส และหมูฟอสเฟต  

ท่ีมา: https://medtechx.blogspot.com/2015/01/dna.html 
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3. การเรียกช่ือนิวคลีโอไซดและนิวคลิโอไทด (Nucleoside and nucleotide)   
นิวคลีโอไซด 1 โมเลกุล ประกอบดวยน้ําตาลเพนโทส และเบส อยางละ 1 โมเลกุล สวนนิวคลิโอ

ไทด 1 โมเลกุล ประกอบดวยน้ําตาลเพนโทส เบส และฟอสเฟต อยางละ 1 โมเลกุล (ภาพท่ี 6.7) ซ่ึงแตละ
โมเลกุลของนิวคลิโอไทดเชื่อมตอกันดวยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร (Phosphodiester bond) ระหวาง
คารบอนอะตอมตําแหนงท่ี 5 (ท่ีมีหมูฟอสเฟต) ของน้ําตาลเพนโทสในนิวคลิโอไทดหนึ่ง กับคารบอนอะตอม
ตําแหนงท่ี 2 (ท่ีมีหมูไฮดรอกซี) ของน้ําตาลเพนโทสในอีกนิวคลิโอไทดหนึ่งท่ีอยูติดกัน ทําใหไดเปนสายโพลี
นิวคลิโอไทด ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของกรดนิวคลิอิก (ภาพท่ี 6.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.7 โครงสรางของนิวคลีโอไซด และนิวคลิโอไทด 
ท่ีมา: https://sites.google.com/site/nonamnoon/dna/xngkh-prakxb-thang-khemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.8 การเชื่อมตอของนิวคลิโอไทดดวยพันธะฟอสฟอไอเอสเทอรระหวางปลาย 5/ PO4 ของนิวคลิโอ

ไทดหนึ่ง กับปลาย 3/ OH ของอีกนิวคลิโอไทดหนึ่ง  

ท่ีมา: https://medtechx.blogspot.com/2015/01/dna.html 
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ตารางท่ี 6.1 การเรียงชื่อเบสนิวคลีโอไซด และนิวคลิโอไทดของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ  

Base 
RNA DNA 

Ribonucleoside Ribonucleotide Deoxyribonucleoside Deoxyribonucleotide 
Adenine   Adenosine   Adenylate   Deoxyadenosine Deoxyadenylate 
Guanine   Guanosine   Guanylate   Deoxyguanosine   Deoxyguanylate  
Cytosine   Cytidine   Cytidylate   Deoxycytidine Deoxycytidylate  
Uracil   Uridine   Uridylate Not usually found Not usually found  
Thymine   Not usually found Not usually found Deoxythymidine   Deoxythymidylate   

 

4. โครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ (DNA structure)  
  ในป ค.ศ. 1953 James D. Watson และ Franeis H. C. Crick ไดเสนอโครงสราง 3 มิติของดี
เอ็นเอ โดยใชขอมูลจากการวิเคราะหโครงสรางทางเคมี และการวิเคราะห X-ray diffraction ของ
Rosalind Frankin และ Mauriec Wilkin ทําใหสามารถสรางแบบจําลองโครงสรางโมเลกุลของดีเอ็นเอได
สําเร็จ ซึ่งเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในปจจุบัน โดยดีเอ็นเอมีโครงสราง (Lehninger, 1981) (ภาพท่ี 6.9) ดังนี้    

4.1 ดีเอ็นเอมีโครงสรางเปนเกลียวคู (Double helix) ท่ีเกิดจากสายโพลีนิวคลิโอไทด 2 สาย     
มาพันเปนเกลียวรอบแกน (Axis) รวมกัน โดยพันเปนเกลียวหมุนเวียนขาว (Right hand helix; α-helix) 
หรือหมุนตามเข็มนาฬิการอบแกน และสายโพลีนิวคลิโอไทดแตละสายมีการจัดเรียงตัวในทิศทางตรง    
ขามกัน  (Antiparallel) คือ โพลีนิวคลิโอไทดสายหนึ่งมีทิศทางจากปลาย 5/3/  แตโพลีนิวคลิโอไทดอีก
สายหนึ่งมีทิศทางจากปลาย 3/5/ (ภาพท่ี 6.9)  
  4.2 เบสท่ีอยูภายในสายโพลีนิวคลิโอไทด 2 สายของดีเอ็นเอเกลียวคูจะจับยึดกันดวยพันธะ 

ไฮโดรเจน (hydrogen bond) โดยพิวรีนจับอยูกับไพริมิดีนท่ีเปนเบสคูสม (Complementary base) 
ดวยพันธะไฮโดรเจนเกิดจากปฏิกิริยาระหวางหมูอะมิโน (Amino group) หรือไฮดรอกซี-ออกซิเจน 
(Hydroxyoxygen) จับกับหมูคีโต-ออกซิเจน (Keto-oxygen) หรืออิมิโน-ไนโตรเจน (Imino-nitrogen) 
ของพิวรีนและไพริมิดีน (เบสท่ีเรียงตัวในเกลียวคูเปรียบเสมือนเปนข้ันบันได หรือ Helical array) สวนหมู
ฟอสเฟต และดีออกซีไรโบสเรียงตัวอยูรอบนอก (เปรียบเสมือนเปนราวบันได หรือ Helical path)       
โดยระดับของเบสเรียงตัวตั้งฉากกับแนวแกนตั้งของเกลียวคู และระนาบของน้ําตาลทํามุมฉากกับเบส เบสท่ี
เรียงตัวอยูภายในเกลียวคูหรือเบสบนสายโพลีนิวคลิโอไทดหนึ่งมีการสรางพันธะไฮโดรเจนกับเบสบนอีก
สายโพลนีิวคลิโอไทดหนึ่ง เกิดเปน Purine-pyrimidine base pair โดยพิวรีนจะจับกับไพริมิดีนเสมอ คือ 
เบสอะดินีนจับกับเบสไทมีนดวย 2 พันธะไฮโดรเจน (A=T) และเบสกัวนีนจับกับเบสไซโตซีนดวย 3 พันธะ 

ไฮโดรเจน (G≡C) (ภาพท่ี 6.10)  
ขณะเดียวกันเบสของแตละนิวคลิโอไทดในสายโพลีนิวคลิโอไทดจะจับกับดีออกซีไรโบสดวยพันธะ

ไกลโคซิดิก สวนน้ําตาลดีออกซีไรโบสของแตละนิวคลิโอไทดก็เชื่อมตอกันดวยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร  
(ภาพท่ี 6.8) เพ่ือทําใหโครงสรางของเกลียวคูของดีเอ็นเอคงตัวอยูได ลําดับเบสบนสายโพลีนิวคลิโอไทดใน
แตละสิ่งมีชีวิตจะมีลําดับท่ีแนนอน ซึ่งเปนตัวนําขอมูลพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต   

4.3 เสนผานศูนยกลางของเกลียวคูของดีเอ็นเอ (β-form DNA) มีคาเทากับ 20 อังสตรอม 
(ºA) เบสท่ีอยูติดกัน (แตละข้ันบันได) หางกันเทากับ 3.4 อังสตรอม และเอียงทํามุม 36 องศา ตามความ
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ยาวของสายเกลียวคู ดังนั้นการหมุนของเกลียวคู 1 รอบ (Turn) หรือมุมรวมเทากับ 360 องศา มีเบสจับคู
กันจํานวน 10 คูเบส และมีความยาวเทากับ 34 อังสตรอม (ภาพท่ี 6.9) 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6.9 a) โครงสรางของดีเอ็นเอ b) การเรียงตัวในทิศทางตรงขามกัน (Antiparallel) ของ 2 
สายโพลนีิวคลิโอไทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6.10 การเขาคูหรือการเชื่อมตอของเบสระหวาง 2 สายโพลีนิวคลิโอไทดดวยพันธะไฮโดรเจน 
ท่ีมา: http://conf.agi.nu.ac.th/webnewasp/ereading/gene/unit1.pdf 

 
  4.4 จากการบิดหรือพันเกลียวของดีเอ็นเอทาเกิดรองภายนอก (External grove) ของแอลฟา
เฮลิก (α-helix) จํานวน 2 รอง คือ   

4.4.1 รองลึก (Major grove) มีขนาดประมาณ 12 อังสตรอม โดยมีไนโตรเจนท่ีสามารถ
เกิดพันธะไฮโดรเจน กับหมูอะมิโน (NH2) ของโปรตีนได  
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4.4.2 รองแคบ (Minor grove) มีขนาดประมาณ 6 อังสตรอม โดยมีน้ํา (H2O) เขาทํา
ปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุท่ีอยูบริเวณรองแคบ ซ่ึงเชื่อกันวามีสวนชวยให B-form DNA มีความม่ันคง 
หรือปองกันไมใหดีเอ็นเอเกลียวคูเกิดการคลายเกลียว นอกจากนี้ ยังเปนตําแหนงท่ีเกิดปฏิกิริยากับโปรตีน
ไดเชนเดียวกับรองลึกอีกดวย  
 4.5 ลักษณะเบสในโมเลกุลของ DNA โดยท่ัวไป ดังนี้ 

4.5.1 เบสท่ีเปนองคประกอบของ  DNA  จะมีเฉพาะ A G T  และ  C  ไมมี  U 
4.5.2 การจับคูเบสเปนการจับคูเบสแบบวัทสัน-คริก (Watson-Crick base pairing) คือ 

เบสเพียวริน  A  จับคูกับไพริมิดีน T  และ  G  จับกับ  C  ดวยพันธะไฮโดรเจน จํานวนพันธะจะเปน 2 
และ 3 พันธะตามลําดับ  ดังนั้น DNA ท่ีมีเบส G และ C มากจะเสถียรกวา  DNA ท่ีมีเบส A  กับ  T มาก
เพราะพันธะระหวาง G-C มี 3 พันธะ  

4.5.3  ปริมาณของเบสเพียวรีนจะเทากับเบสไพริมิดีน (A+G=T+C) โดยเฉพาะ A=T และ 
G=C หรืออัตราสวน A:T=1  และอัตราสวน  G:C=1  เชนกัน  

จากการศึกษา  DNA ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดพบวามีขนาดแตกตางกันตั้งแตขนาดเล็กเชน 
DNA ของไวรัสไปจนถึงขนาดใหญ เชน DNA ในโครโมโซมของคน ทําหนาท่ีควบคุมพันธุกรรมการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
 

5. โครงสรางและหนาที่ของอารเอ็นเอ (RNA structure)  
RNA เปนกรดนิวคลิอิกท่ีมีโครงสรางคลายกันกับ DNA คือ ประกอบดวยนิวคลิโอไทดเชื่อมโยงดวย

พันธะฟอสโฟไดเอสเทอร   สวนประกอบท่ีสําคัญท่ีตางไปจาก DNA ไดแก น้ําตาลไรโบส (ดีออกซีไรโบสใน 
DNA) และเบสยูราซิล (เบสไธมีนใน DNA) และตามปกติ RNA จะมีโครงสรางเปนเสนเด่ียว (Single 
stranded) ทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการถายทอดลักษณะพันธุกรรม และในเซลลบางชนิด RNA อาจเปน
สารพันธุกรรมดวย (Lehninger, 1981) ดังภาพท่ี 6.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.11 โครงสรางของ RNA 
ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/RNA 
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RNA แบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ  
5.1 Messenger RNA (mRNA) มีขนาดใหญท่ีสุด เปนตัวกลางนําขอความทางพันธุกรรมจาก 

DNA ในนิวเคลียสไปยังไรโบโซมในไซโตพลาสมเพ่ือใชในการสรางโปรตีน mRNA ในเซลลมีมากมายหลาย
ชนิด มักมีชวงชีวิตการทํางานสั้นเม่ือถูกใชงานเสร็จก็จะสลายตัวไป มีอยูประมาณ 5-10% ของ RNA 
ท้ังหมด  

5.2 Transfer RNA (tRNA) มีขนาดเล็กทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการสรางโปรตีนโดยเปนตัวนํา
กรดอะมิโนมาท่ีไรโบโซมเพ่ือเรียงตอกันเปนโปรตีนซ่ึง tRNA จะใชรหัสจาก mRNA พาเอากรดอะมิโนตาม
รหัสนั้นมาประกอบเปนโปรตีนตามตองการ 

5.3 Ribosomal RNA (rRNA) มีมากท่ีสุดในเซลลเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของไรโบโซม ซ่ึงมี
หนาท่ีสําคัญในการสรางโปรตีน rRNA ของแบคทีเรียมี 3 ขนาดคือ 23S 16S และ 5S rRNA ของสัตวและ
พืชมี  3 ขนาดคือ 28S, 18S, 5S 
 

6. คุณสมบัติบางประการของกรดนิวคลิอิก 
6.1 คุณสมบัติเก่ียวกับกรดและเบส 
เนื่องจากหมูฟอสเฟตของกรดนิวคลีอิคสามารถแตกตัวใหโปรตอนไดทําใหกรดนิวคลิอิกมีประจุ

เปนลบ จึงสามารถรวมตัวกับประจุบวกกอน เชน Mg2+ Ca2+ ฯลฯ หรือสารอ่ืนๆ ท่ีมีประจุบวก เชน     
สเปรอรมีน (Spermine) และ ฮิสโตน (Histone) ได  

6.2 ความหนืด (Viscosity) 
กรดนิวคลิอิกในสภาพท่ีโมเลกุลเหยียดตัวออกจนมีลักษณะคลายทอนไมตรง เชน ในสภาวะท่ี

สารละลายมี pH เปนกลาง จะทําใหสารละลายกรดนิวคลิอิกมีความหนืดสูง  
6.3 คุณสมบัติเก่ียวกับการตกตะกอน (Sedimentation) 
กรดนิวคลิอิกละลายไดดีในสารละลายบัฟเฟอร ท่ีมี pH เปนกลางแตในสวนสารละลายกรดหรือ 

แอลกอฮอล หรือในสารละลายท่ีไมเปนโพลาร  เชน อะซิโตน คลอโรฟอรม กรดนิวคลิอิกจะไมละลายและ
จะรวมตัวกันเปนกลุมตกตะกอนแยกออกจากสารละลาย  
 6.4 คุณสมบัติเก่ียวกับการดูดแสง 

เบสท่ีเปนสวนประกอบในกรดนิวคลิอิกเปนสารพวกอะโรมาติก ท่ีสามารถดูดแสงอุลตราไวโอเลต  
ดังนั้น ในสภาพธรรมชาติ  DNA จึงสามารถดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 260 และ 195 nm แตการดูดแสง
จะนอยกวานิวคลิโอไทดอิสระท่ีมีปริมาณเทากัน ปรากฏการณนี้เรียกวา Hypochromism และเม่ือ DNA   
เปลี่ยนสภาพจากเกลียวคูมาสูสภาพสายเดี่ยว (Single stranded) จะทําใหการดูดแสงเพ่ิมมากข้ึน 
ปรากฏการณเชนนี้เรียกวา Hyperchromism หรือ Hyperchromic effect การเปลี่ยนสภาพดังกลาวอาจ
ทําไดโดยใชกรด ดาง หรือการเพ่ิมอุณหภูมิซ่ึงจะทําให DNA เปลี่ยนสภาพกลายเปน DNA สายเด่ียวและ
เม่ือปลอยใหอุณหภูมิลดลงอยางชาๆ DNA สายเดี่ยว จะคอยๆ จับคูกันตามกฏการณจับคูเบสกลายเปน 
DNA เกลียวคูอีก การดูดกลืนแสงก็จะลดลงดวย การจับคูกันใหมดังกลาวจะเกิดข้ึนไดดีในสารละลายท่ีมี 
DNA ชนิดเดียวกัน ถาเปน DNA ของสัตวตางชนิดกันการจับคูกันเปนเกลียวคูจะเกิดไดดีหรือไมข้ึนอยูกับ
ความคลายคลึงกันในการเรียงตัวของเบสใน DNA การจับคูของ DNA ตางชนิดกันดังกลาวเรียก DNA 
hybridization (พจน และคณะ, 2543) 
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7. การสลายกรดนิวคลิอิก (Hydrolysis of nucleic acid) 

7.1 การสลายดวยเอนไซม (Enzymatic hydrolysis) เอนไซมจะทําใหเกิดการทําลายพันธะฟอส
โฟไดเอสเทอร แบงเปน 2 พวกใหญๆ ตามลักษณะท่ีเอนไซมตัด   

7.1.1 พวกท่ีตัดพันธะระหวาง 3 –OH และฟอสเฟต เชน เอนไซมฟอสโฟไดเอสเทอเรส
จากพิษงู ผลท่ีได ไดแก พวกนิวคลิโอไทด 5 –ฟอสเฟต 

7.1.2 พวกท่ีตัดพันธะระหวาง 5 –OH และฟอสเฟต เชน เอนไซมฟอสโฟไดเอสเทอเรส
จากมามวัว ในกรณีนี้จะไดนิวคลิโอไทด 3 –ฟอสเฟต  
  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.12 แสดงตําแหนงการตัดพันธะฟอสโฟไดเอสเทอรของเอนไซมพันธะฟอสโฟไดเอสเทอเรสจากพิษ

งูและมามวัว 
 

  นอกจากนี้ยังมีเอนไซมท่ีตัดเฉพาะพันธะฟอสโฟไดเอสเทอรของ  DNA เทานั้น เรียก 
Deoxyribonuclease (DNase) และพวก ท่ีตั ด เฉพาะพันธะใน  RNA เท านั้ น เรียก  Ribonuclease           
(RNase)  

7.2 การสลายดวยกรดและดาง (Acid and base hydrolysis) 
ในสารลละลายกรด เบสเพียวรีน จะถูกสลายหลุดออกจากสาย DNA เหลือแตเบสไพริมิดีนอยูบน 

เสน DNA แตในสารละลายกรดท่ีอุณหภูมิสูง DNA จะถูกสลยายกลายเปนเบสตางๆ  น้ําตาลและฟอสเฟต 
สวนในสารละลายดาง  RNA จะถูกลสายใหกลายเปนนิวคลิโอไทด  

ความรูท่ีไดเก่ียวกับการสลายกรดนิวคลิอิกสามารถนําไปใชแยก DNA ออกจาก RNA และมี
ประโยชนในการหาชนิดและลําดับของกรดอะมิโนในโปรตีน  
 

8.  การเสียธรรมชาติของกรดนิวคลิอิก  
  การเสียสภาพธรรมชาติ (Denaturation) ของกรดนิวคลิอิกคือ การเปลี่ยนสภาพธรรมชาติจาก
เกลียวคูไปเปนโครงสรางท่ีปราศจากระเบียบ (Disordered structure) ซึ่งไดแกสภาพแวดลอมท่ีเปนกรด 
และดาง ความรอน และ แอลกอฮอล  สารละลายท่ีไมโพลารหรือสารท่ีทําลายพันธะไฮโดรเจน เชน
สารละลายยูเรีย (Urea) Guanidine hydrochoride ซึ่งจะทํากรดนิวคลิอิกเสียโครงสรางธรรมชาติ
คุณสมบัติบางอยางก็เปลี่ยนไปดวย เชน ความหนืดลดลง การดูดแสงท่ี 260 nm เพ่ิมข้ึน และความ
หนาแนนของการลอยตัวสูงข้ึน (ศุภศิษฏ, 2552) 
 
 
 



77 
บทท่ี 6: กรดนิวคลิอิก 

 

 

 

9.  นิวคลีโอโปรตีน (Nucleoprotein)  
  นิวคลีโอโปรตีน  คือ โครงสรางท่ีไดจากการรวมตัวระหวางกรดนิวคลิอิกและโปรตีน แบงตาม 
ชนิดของกรดนิวคลิอิก (เปรมใจ และคณะ, 2548) เปน 2 พวก  

9.1 ดีออกซีนิวคลีโอโปรตีน (Deoxynucleoprotein or DNP) ไดแก สวนประกอบของโครโมโซม
ในสัตวชั้นสูงซ่ึงประกอบดวย  DNA และ โปรตีน 2 ชนิด คือ ฮิสโตน (Histone) และ นอน-ฮิสโตน (Non- 
histone)  

9.2 ไรโบนิวคลีโอโปรตีน  (Ribonucleoprotein or RNP) ไดแก  ไรโบโซม (Ribosome) ซ่ึ ง
ประกอบดวย rRNA และโปรตีน  
 

10.  หนาที่ของกรดนิวคลิอิก  
  10.1 ลอกแบบ (Replication) ตัวเองในขณะท่ีมีการแบงเซลลเพ่ือสราง DNA สําหรับโครโมโซม
ของเซลลใหมท่ีเกิดข้ึน  
 10.2 ควบคุมการสังเคราะหโปรตีน โดยผานกระบวนการถอดแบบ (Transcription) ในการสราง
โปรตีน แตยังไมทราบหนาท่ีท่ีแนนอน  

 
11. บทสรุป 
 กรดนิวคลิอิกมีลักษณะโครงสรงโมเลกุลเปนสารพอลิเมอรชนิดหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากหนวยการสราง   
คือ นิวคลิโอไทดตอกันเปนสายยาวแบบไมแตกแขนง ดวยเหตุนี้จึงเรียกกรดนิวคลิอิกไดอีกชื่อหนึ่งวา พอลิ     
นิวคลิโอไทด ภายในโมเลกุลของนิวคลิโอไทดประกอบดวยองคประกอบยอย 3 สวน คือ เบสไนโตรเจน 
น้ําตาลเพนโทส และกรดฟอสฟอริก เบนไนโตรเจนมี 2 พวกคือ พวกท่ีเปนอนุพันธของพิวรีนท่ีสําคัญ ไดแก 
อะดีนีน (A) และกัวนีน (G) และพวกท่ีเปนอนุพันธของพิริมีดีนท่ีสําคัญ ไดแก ไซโทซีน (C) ยูเรซิล (U) และ
ไทมีน (T) สวนน้ํ าตาลเพนโทสมี 2 ชนิด คือ ไรโบสชนิด D-ribose กับดีออกซีไรโบสชนิด D-2-
deoxyribose  
 นิวคลิโอไทดท่ีมีน้ําตาลไรโบสเปนองคประกอบอยูในโครงสราง เรียกวา ไรโบนิวคลิโอไทดและกรด
นิวคลิอิกท่ีมีนิวคลิโอไทดชนิดนี้เปนหนวยการสราง เรียกวา กรดไรโบนิวคลิอิก หรือ RNA สวนนิวคลิโอไทด
ท่ีมีน้ําตาลดีออกซีไรโบสเปนองคประกอบอยูในโครงสรางเรียกวา ดีออกซีไรโบนิวคลิโอไทด และกรด
นิวคลิอิกท่ีเกิดจากหนวยการสรางชนิดนี้ก็เรียกวา กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก หรือ DNA โดยท่ัวไปเราจะไม
พบเบส U ในโครงสรางของ DNA และไมพบเบส T ในโครงสรางของ RNA ในโครงสรางของนิวคลิโอไทด
นั้นเบสจะจับกับน้ําตาลดวยพันธะไกลโคไซดชนิดบีตา และน้ําตาลดวยพันธะไกลโคไซดชนิดบีตา และ
น้ําตาลจับกับกรดฟอฟอริกดวยพันธะเอสเทอร เราเรียกสารประกอบท่ีมีเฉพาะเบสและน้ําตาลวา นิวคลีโอ
ไซด นอกจากนิวคลิโอไทดจะทําหนาท่ีเปนหนวยการสรางของกรดนิวคลิอิกแลว ยังมีหนาท่ีท่ีสําคัญอีก
หลายอยาง เชน ATP ทําหนาท่ีเปนสารเก็บพลังงานซ่ึงไดจากการเผาผลาญสารอาหารตางๆ cAMP ทํา
หนาท่ีเปนตัวกลางในการออกฤทธิ์ของฮอรโมนบางชนิด สาร NAD+ และ FAD ซ่ึงมีนิวคลิโอไทดอยูใน
โครงสรางทําหนาท่ีเปนโคเอนไซม เปนตน 
 ภายในโมเลกุลของกรดนิวคลิอิกนั้น นิวคลิโอไทดจะมาตอกันเปนสายยาวดวยพันธะฟอสโฟไดเอส
เทอร ระหวางหมู –OH ท่ีตําหนง 3’ ของนิวคลิโอไทดตัวหนึ่งกับหมู –OH ท่ีตําแหนง 5’ ของนิวคลิโอไทด
ตัวถัดไป ทําใหเกิดเปนสายพอลินิวคลิโอไทดขนาดยาวท่ี 2 ปลาย คือ ปลายดาน 3’ และ 5’ ในธรรมชาติ
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โมเลกุลของ DNA จะประกอบข้ึนดวยสายพอลินวิคลิโอไทด 2 สาย พันเปนเกลียวคลายบันไดเวียน เรียกวา 
เกลียวคู โดยในแตละสายจะหันเอาดานท่ีเปนเบสเขาหากันแลวจับกันดวยพันธะไฮโดรเจน การจับกันนี้จะ
เกิดข้ึนระหวางเบส A กับ T และระหวางเบส G กับ C เทานั้น นอกจากนี้สายพอลินิวคลิโอไทดท้ัง          
2 สายในโมเลกุลของ DNA จะวางตัวในลักษณะสลับปลายกัน โดยปกติแลวโมเลกุลของ DNA มีขนาดใหญ
มาก มีความยาวหลายลานนิวคลิโอไทด หนาท่ีของ DNA คือเปนสารท่ีเก็บขอมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
โดยขอมูลเหลานี้จะเก็บไวในรูปรหัสพันธุกรรมซึ่งเกิดจากลําดับตางๆ ของเบส หรือนิวคลิโอไทดบนโมเลกุล
ของ DNA นั่นเอง 
 สาํหรับโครงสราง RNA จะประกอบดวยสายพอลินิวคลิโอไทดเพียงสายเดียว แตอาจพบโครงสราง
เกลียวคูเชนเดียวกันกับใน DNA ไดในบางสวนของโมเลกุล เนื่องจากสวนนั้นของโมเลกุล RNA มีลําดับ     
นิวคลิโอไทดหรือเบสท่ีเขาคูกันตามกฎการจับคูเบสได RNA มี 3 ชนิด คือ mRNA, tRNA และ rRNA       
ท้ัง 3 ชนิดนี้จะทําหนาท่ีรวมกันในกระบวนการแสดงออกของยีน กลาวคือ mRNA ทําหนาท่ีเปนตัว
ถอดรหัสพันธุกรรมจาก DNA สวน tRNA เปนตัวนํากรดอะมิโนมาตอกันเขาเปนโปรตีนตามรหัสเหลานั้น 
การสังเคราะหโปรตีนโดยการแปลรหัสบน mRNA นี้จะเกิดข้ึนบนไรโบโซมซึ่งมี rRNA เปนโครงสรางสําคัญ 
เนื่องจากกรดนิวคลิอิกมีประจุลบมากมายบนโมเลกุลอันเกิดจากหมูฟอสเฟตท้ัง DNA และ RNA จึงมัก
รวมอยูกับสารอ่ืน โดยเฉพาะโปรตีนเพ่ือใหไดโมเลกุลท่ีเปนกลางไมมีประจุ เราเรียกสารประกอบท่ีเกิดจาก
การรวมตัวกันระหวางกรดนิวคลิอิกกับโปรตีนวา นิวคลีโอโปรตีน ตัวอยางท่ีสําคัญ ไดแก โครโมโซม ไรโบ
โซม หรือแมแตไวรัสซ่ึงทางชีวเคมีจัดเปนนิวคลีโอโปรตีนชนิดหนึ่งเชนกัน 
 

12. แบบฝกหดั 
12.1  กรดนิวคลิอิก แบงออกเปนก่ีชนิด ไดแกอะไรบาง 
12.2  จงบอกองคประกอบของกรดนิวคลิอิก 
12.3 จงบอกโครงสรางและหนาท่ีของ DNA และ RNA 
12.4  จงวิเคราะหขอแตกตางระหวางโครงสรางของ DNA และ RNA 
12.5  จงบอกปจจัยท่ีทําใหกรดนิวคลิอิกเกิดการเสียสภาพธรรมชาติ 
12.8   ใหนักศึกษายกตัวอยางและวิเคราะหถึงการเสียสภาพของกรดนิวคลิอิกในชีวิตประจําวัน 
12.9   จงวิเคราะหถึงความสําคัญของนิวคลีโอโปรตีน  

12.10  จงอภิปรายในหัวขอ การนําความรูดาน DNA มาใชประโยชนสําหรับ Gene therapy  
12.11  จงอภิปรายวา ลายพิมพดีเอ็นเอสามารถใชพิสูจนหัวขอดังตอไปนี้ ไดอยางไร เพราะเหตุใด 

- พิสูจนความเปนพอ-แม-ลูก 
- พิสูจนหลักฐานพยานทางนิติเวช 
- ใชในทางการแพทย  
- การศึกษาทางพันธุศาสตร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 7 
เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานของเซลล (Metabolisms and bioenergenetics) 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. การจําแนกเมแทบอลิซึม 
2. วิถีเมแทบอลิซึม 
3. การเก็บพลังงานอิสระในรูป ATP  
4. การควบคูพลังงาน (Energy coupling)  
5. การสราง ATP  
6. ระบบขนสงอิเล็กตรอน 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
1. เปรียบเทียบวิถีของแอนาบอลิซึมและแคแทบอลิซึม 
2. อธิบายถึงการเก็บพลังงานอิสระในรูปของ ATP 
3. อธิบายถึงกระบวนการขนสงอิเล็กตรอน 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4. มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
5. ทดสอบยอยในชั้นเรียน  

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 

การวัดและการประเมินผล 
1. ความสนใจในการเรียน 
2. การรวมอภิปรายในชั้นเรียน 
3. การทดสอบยอย หัวขอ เมแทบอลิซึมและชีวพลังานของเซลล 
4. การประเมินความกาวหนาในการเรียนรู two-way communication teaching 
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บทท่ี 7 
เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานของเซลล (Metabolisms and bioenergenetics) 
 
 การเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจะตองอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซ่ึง
ประกอบดวยปฏิกรยาท่ีเกิดข้ึนกับสารชีวโมเลกุลตางๆ มากมายภายในเซลลโดยมีเอนไซมเปนตัวเรง
ปฏิกริยากระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน เรียกวา กระบวนการสรางและสลาย หรือ เมแทบอลซึิม 
(Metabolism) 
 เมแทบอลิซึมท่ีเกิดข้ึนในเซลลของสิ่งมีชีวิตเปนการทําหนาท่ีเพ่ือจุดมุงหมายหลัก 4 ประการคือ 

1. เพ่ือใหไดมาซ่ึงพลังงานและกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานระหวางเซลลของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม 

2. เพ่ือยอยสลายอาหารหรือเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลขนาดใหญหรือแมโครโมเลกุล 
(Macromolecule) ให เปน โมเล กุลหน วยการสราง (Building block) หรือสารตั้ งตน  (Precursor)      
ขนาดเล็ก เชน การสลายโปรตีนไปเปนกรดอะมิโน 

3. เพ่ือสังเคราะหสารชีวโมเลกุลขนาดใหญจากสารโมเลกุลหนวยการสรางหรือสารตั้งตนขนาดเล็ก 
เชน การสังเคราะหโปรตีนจากกรดอะมิโน 

4. เพ่ือสรางหรือเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลตางๆ ใหอยูในรูปท่ีสามารถทําหนาท่ีได ตลอดจนเพ่ือ
ทําลายสารพิษหรือสารชีวโมเลกุลบางชนิดเพ่ือความปกติสุขของเซลล 

กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลมักจะประกอบดวยปฏิกริยาจํานวนมากท่ีเกิด
ตอเนื่องกันเปนหลายข้ันตอน มีสารอินเตอรมีเดียต (Intermediate) หรือเมแทบอไลท (Metabolite) 
เกิดข้ึนมากมาย หากเปนกลุมปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนกับสารอินเตอรมีเดียตขนาดเล็ก โดยเปนปฏิกริยาเก่ียวกับ
การใชพลังงานจะมีคําเรียกเฉพาะวา อินเตอรมีเดียตเมแทบอลิซึม (Intermediary metabolism)  

เมแทบอลิซึม (Metabolism) คือ กลุมปฏิกิริยาชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนกับสารชีวโมเลกุลตางๆ ภายใน
เซลลโดยมีเอนไซมเปนตัวเรง เพ่ือใหไดพลังงานและสารท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต  

การศึกษาชีวพลังงาน (Bioenergetics) คือ การศึกษาเก่ียวของกับกระบวนการเปลี่ยนรูป
พลังงานท่ีเกิดข้ึนภายในเซลลและระหวางเซลลกับสิ่งแวดลอม  

สรุปไดวา เมแทบอลิซึม คือ กลุมปฏิกิริยาชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนกับสารชีวโมเลกุลตางๆ ภายในเซลล  
โดยมีเอนไซมเปนตัวเรงเพ่ือใหไดพลังงานและสารท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เมแทบอลิซึม แบงไดเปน 2 
กระบวนการ คือ กระบวนการแอนาบอลิซึม และแคแทบอลิซึม (สิสรนิทร, 2523) 
 

1. การจําแนกเมแทบอลิซึม 
1.1 แคแทบอลิซึมหรือการสลาย (Catabolism or degradation): การสลายโมเลกุลใหญๆ  

ใหเปนโมเลกุลเล็กลง จนกระท่ังถึงข้ันเปนน้ํา คารบอนไดออกไซดและพลังงาน ไดแก การสลายโปรตีนให
เปนกรดอะมิโนและยูเรีย สลายไกลโคเจนใหเปนกลูโคสแลวสลายตอไปจนไดกรดแลคติก กรดไพรูวิค 
คารบอนไดออกไซดและน้ํา ผลของการสลายนั้นนอกจากจะไดรับพลังงานแลว ยังจะเกิดของเสียรวมท้ังกรด
และดาง ซึ่งรางกายจําเปนจะตองคอยขจัดท้ิงไปอีกดวย การสลายเปนกระบวนการท่ีใหพลังงานแลว ยังจะ
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เกิดของเสียรวมท้ังกรดและดาง รางกายจะเก็บพลังงานท่ีเกิดข้ึนไวในรูปของ ATP แลวเอาไปใชในการ
ทํางานของอวัยวะตางๆ การขนสงตางๆ และการสังเคราะหสารโมเลกุลใหญๆ ข้ึนใหม ภาพท่ี 7.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 7.1 กระบวนการแคแทบอลซึิม 

ท่ีมา: https://www.google.co.th/search?q=catabolism&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 
 

1.2 แอนาบอลิซึมหรือการสังเคราะห (Anabolism or sysnthesis): กระบวนการสังเคราะห  
ชีวโมเลกุลขนาดใหญจากสารตนกําเนิดหรือหนวยการสราง (building block) การรวมสารเคมีท่ีมีโมเลกุล
ใหญเพ่ือใชในการเจริญเติบโต ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอและเก็บสํารองไวในยามจําเปน ไดแก การสังเคราะห
โปรตีน ไขมัน ไกลโคเจน ฮีโมโกลบิของเม็ดเลือดแดง ฮอรโมนและเอนไซม เปนตน กระบวนการสังเคราะห
เหลานี้จําเปนตองใชพลังงานท่ีรางกายเก็บไวในรูปของ ATP ภาพท่ี 7.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.2 กระบวนการแอนาบอลิซึม 

ท่ีมา: https://www.google.co.th/search?q=catabolism&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 
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2. วิถีเมแทบอลิซมึ 
วิถีเมแทบอลิซึม คือ กลุมปฏิกิริยาท่ีเกิดตอเนื่องหลายข้ันตอนและอาศัยการทํางานของเอนไซม

หลายตัว โดยผลผลิตท่ีเกิดจากปฏิกิริยาจะเปนสารต้ังตนของปฏิกิริยาถัดไป ทําใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซ
ตอเนื่องกัน (Chain reaction) วิถีเมแทบอลิซึม มี 2 ชนิด คือ วิถีแคแทบอลิซึม (Catabolic pathway) 
และวิถีแอนาบอลิซึม (Anabolic pathway) (วีกูล และคณะ, 2525) 

วิถีแคแทบอลิซึม คือ กลุมปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสลายสารชีวโมเลกุลขนาดใหญใหเล็กลง        
การสลายสารชีวโมเลกุล แบงเปน 3 ระยะ คือ (ภาพท่ี 7.3) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7.3 วิถีของแคแทบอลิซึม 
 
วิถีแอนาบอลิซึม คือ กลุมปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนําสารโมเลกุลเล็กมาสังเคราะหเปนสารชีว

โมเลกุลท่ีมีขนาดใหญข้ึน ภาพท่ี 7.4 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.4 วิถีของแอนาบอลิซึม 
ท่ีมา: https://www.britannica.com/science/anabolism 

 
 

ระยะท่ี 1 การสลายสารชีวโมเลกุลขนาด
ใหญใหกลายเปนโมเลกุลหนวยการสราง
หรือสารตั้งตน 
 

ระยะท่ี 2 การเปลี่ยนหนวยการสรางหรือ
สารตั้งตนใหเปนสารตัวกลาง 
 

ระยะท่ี 3 การเปลี่ยนสารตัวกลางใหเปน
พลังงาน  
 



86 

บทท่ี 7: เมแทบอลิซมึและชีวพลังงานของเซลล 
 
ในกระบวนการของเมแทบอลิซึมจะทําใหเกิดปจจัยข้ึน 3 ชนิด (Meisenberg, 1998) คือ 

1. พลังงานชีวเคมี (Biochemical energy) สสารจากสิ่งแวดลอมหรือสารอาหารจะถูกนํามา
เปลี่ยนแปลง และทําใหพลังงานอยูในรูปของพลังงานชีวเคมีท่ีสามารถนํามาใชในการผลักดันปฏิกิริยาตางๆ 
ในการทํางานของสิ่งมีชีวิต สารพลังงานสูงท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ ATP 

2.  อิเล็คตรอน (Electrons) ในการสลายตัวของสารอาหารจะมีการถายโอนอิเล็คตรอน จาก
สารอาหารไปสูตัวรับอิเล็คตรอน โดยในกระบวนการถายโอนอิเล็คตรอนจะมีไฮโดรเจนถูกถายโอนไป
พรอมๆ กัน ตัวรับอิเล็คตรอนท่ีสําคัญในรางกายมี 3 ตัว คือ NAD+ NADP+ FAD 

3.  สารตนตอ (Precursors) สารโมเลกุลใหญจะถูกสลายเปนสารโมเลกุลเล็ก ซ่ึงสามารถถูก
นําไปสรางเปนโมเลกุลใหมได  

พลังงานในปฏิกิริยาเคมีตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในเซลลถูกปลดปลอยออกมาสามารถนําไปใชประโยชน
ได เรียกวา พลังงานอิสระ พลังงานอิสระ เก็บในรูป ATP NADH NADPH  

 

3. การเก็บพลังงานอิสระในรูป ATP  
เซลลเก็บพลังงานอิสระไวในพันธะเคมีท่ีมีพลังงานสูงของ ATP (Marks, 1996) ภาพท่ี 7.5 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.5 การเก็บพลังงานอิสระในรูป ATP 

 
พั น ธ ะ เค มี ท่ี มี พ ลั ง ง าน สู ง  (High-energy bond) คื อ  พั น ธ ะ ฟ อ ส โฟ แ อ น ไฮ ได รด 

(Phosphoanhydride bond)  Phosphoanhydride bond เม่ือถูกแยกสลายดวยน้ํา (hydrolysis) จะ
ปลดปลอยพลังงานออกมา (∆G  มีคาลบ ปฏิกิริยาเกิดข้ึนไดเอง; Exergonic reaction) ภาพท่ี 7.6 

ATP  +  H2O  -------->  ADP  +   Pi  ∆G = -7.3 kcal/mol  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.6 กระบวนการ Exergonic reaction 
ท่ีมา: http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/energy_enzymes_catalysis/08t.html 
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4. การควบคูพลังงาน (Energy coupling)  
∆G มีคาเปนลบ ปฏิกิริยาเกิดไดเองและมีการปลดปลอยพลังงานออกมา (Exergonic reaction)  
∆G มีคาเปนบวก ปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนไดตองมีการเติมพลังงานเขาไป (Endergonic reaction) 

Glucose  +  Pi      ----------> G6P  +  H2O   ∆G = +3.3 kcal/mol  

ATP  +  H2O       ----------> ADP  +  Pi   ∆G = -7.3 kcal/mol  

Glucose  +  ATP   ----------> G6P  +  ADP   ∆G = -4.0 kcal/mol  

การนําปฏิกิริยาท่ีมีคา ∆G เปนลบมาผลักดันปฏิกิริยาท่ี ∆G เปนบวกใหเกิดข้ึนได เรียกวา การ 
ควบคูพลังงาน (Energy coupling)  พบวา ATP เปนธนบัตรพลังงาน  และ ATP ยังทําหนาท่ีเปนตัวกลาง
การสงทอดพลังงาน เปนธนบัตรพลังงาน (Energy currency) นอกจากนีย้ังพบวา ATP เปนสารพลังงานสูง 
(High energy compound) เม่ือสลายดวยน้ําแลวจะให ∆G มากกวา 7 kcal/mol จึงเหมาะท่ีจะใช
ผลักดันปฏิกิริยาท่ีมีคา ∆G เปนบวก ท่ีไมสามารถเกิดข้ึนไดเองใน anabolism สิ่งมีชีวิตมีเอนไซมท่ีใช
พลังงานจากการสลาย ATP โดยวิธีควบคูทางพลังงาน เปนเอ็นไซมท่ีพบมากใน  Ananolism โดยมีบริเวณ
เรงท่ีใช ATP ในการเรงปฏิกิริยา และไมชอบใชสารพลังงานสูงชนิดอ่ืนสําหรับการสังเคราะหสารตางๆ 
สิ่งมีชีวิตมีหลายกลไกสําหรับการสราง ATP จาก ADP ทําใหสามารถผลิต ATP ไดมากและรวดเร็ว 
(Delvin, 1997) 
 

5. การสราง ATP  
สารชีวเคมี ATP ถือวาเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญท่ีสุด และธรรมชาติเองก็มีกระบวนการท่ีสามารถ

สั ง เคราะห  ATP จาก  ADP ได อย างมีป ระสิท ธิภ าพ  กระบวนการสั ง เคราะห  ATP นี้ เรี ยกว า 
Phosphorylation ซึ่งมี 3 ประเภท (Weaver, 2005)  

5.1 ฟอสฟอริเลชันระดับซับสเตรท (Substrate-level phosphorylation) เปนการสราง ATP 
จากสารพลังงานสูงอ่ืนๆ 

5.2 ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน (Oxidative phosphorylation) เปนการสราง ATP จากสารนํา
อิเล็กตรอน (NADH และ FADH2) โดย NADH และ FADH2 สามารถถายอิเล็กตรอนใหแกออกซิเจน โดย
ผานลูกโซขนสงอิเล็กตรอน (Electron transport chain) ในไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) ทําใหเกิด
พลังงานท่ีจะทําใหเกิดปฏิกิริยาระหวาง ADP กับฟอสเฟตเปน ATP 

5.3 โฟโตฟอสโฟริเลชัน (Photophosphorylation) เปนการสราง ATP จากพลังงานแสง
สําหรับสิ่งมีชีวิตท่ีสังเคราะหแสงได โดยพลังงานแสงจะทําใหน้ําแตกตัวใหออกซิเจน โปรตอน และ
อิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนจะถูกขนสงไปตามลูกโซขนสงอิเล็กตรอนของคลอโรพลาสต  ทําใหเกิดพลังงาน
ท่ีจะทําใหเกิดปฏิกิริยาระหวาง ADP กับฟอสเฟตเปน ATP  ซ่ึงในสวนของฟอสโฟริเลชันแบบท่ีสองและ
สามจะเก่ียวของกับไฟฟาเคมีคอนขางมาก 

สารนําอิเล็กตรอนจะสามารถใหอิเล็กตรอนไดก็ตอเม่ืออยูในสภาพรีดิวซ (NADH, NADPH และ  
FADH2) และเม่ือถายอิเล็กตรอนไปแลวก็จะเปลี่ยนกลับมาอยูในสภาพออกซิไดซ (NAD+ NADP+ และ 
FAD) เหมือนเดิม  ภาพท่ี 7.7  
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ภาพท่ี 7.7 ปฏิกิริยาเติมหมูฟอสเฟต (Phosphorylation) 
ท่ีมา: https://www.scq.ubc.ca/protein-phosphorylation-a-regulator-of-cellular-activity/ 

 

6. ระบบขนสงอิเล็กตรอน 
กระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน เกิดข้ึนในเยื่อหุมชั้นในของไมโทคอนเดรีย เปนกระบวนการท่ี

เกิดตอเนื่องจากวัฏจักรเครบส แหลงของอิเล็กตรอนคือ NADH และ FADH2 ซ่ึงเม่ือถูกออกซิไดซ 
อิเล็กตรอนท่ีเกิดข้ึนจะถูกสงตอเปนทอดๆ ผานตัวนําอิเล็กตรอนหลายตัว ไปจนถึงปลายสุดของระบบ 
อิเล็กตรอนจะไปรีดิวซ O2 ใหเปน H2O กระบวนการถายทอดอิเล็กตรอนในการหายใจ (Respiration) นี้
คลายกับท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืชในข้ันตอนของปฏิกิริยาท่ีใชแสง ระหวางการ
ถายทอดอิเล็กตรอนเปนชวงๆ จะเกิดพลังงานอิสระซ่ึงจะนําไปใชในการสราง ATP ดวยกระบวนการท่ี
เรียกวาออกซิเดทีฟ ฟอสโฟริเลชัน (Oxidative phosphorylation) การสราง ATP ในกระบวนการนี้ไมใช
การสราง ATP โดยตรงแบบ Substrate-level phosphorylation (ยายหมูฟอสเฟตของซับสเตรตซ่ึงเปน
สารพลังงานสูงให ADP) เหมือนท่ีสรางจากวิถีไกลโคลิซีสและวัฏจักรเครบส แตจะเปนการสรางแบบท่ีตอง
มีการเชื่อมโยงกับการออกซิเดชันในระบบถายทอดอิเล็กตรอนซ่ึงทําใหเกิดการปมของโปรตอนผานเยื่อหุม
ชั้นในของไมโทคอนเดรีย (Voet et al., 2006) 
        การถ ายทอด อิ เล็ กตรอนจะเกิด ข้ึน เป นทอดๆ ผ าน ตัวนํ า อิ เล็ กตรอน  ซ่ึงเป นกลุ มของ 
โปรตีน (ซ่ึงหลายตัวเปน เอนไซม ) และมีโคเอนไซม  และโคแฟคเตอรหลายตัวรวมอยูด วยกัน   
กลุมโปรตีนเหลานี้ ไดแก Complex I, II, III และ IV ภาพท่ี 7.8 
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ภาพท่ี 7.8 กระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน 
ท่ีมา: https://kanthapa5651.wordpress.com/การถายทอดอิเล็กตรอน 

 
การขนสงอิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรียเปนการสงอิเล็กตรอนเปนลําดับผานตัวรับอิเล็กตรอนตางๆ 

กันท่ีอยูท่ีเยื่อหุมชั้นในของไมโทคอนเดรีย ตัวรับอิเล็กตรอนเหลานี้เปนเอนไซมหลายตัวท่ีทํางานอยูดวยกัน
เปนกลุม (complex) ท่ีสําคัญมี 4 กลุมคือ 

6.1 Complex I เปนเอนไซมขนาดใหญ รับผิดชอบ 2 ปฏิกิริยาคือ รับอิเล็กตรอนจาก NADH+ 
H+ และสงอิเล็กตรอนตอใหยูบิควิโนนซ่ึงยูบิควิโนนจะสงอิเล็กตรอนตอให เอนไซมกลุมท่ี 3 และขับ H+ 
จากแมกตริกซเขาสูชองวางระหวางเยื่อหุมชั้นนอกและเยื่อหุมชั้นใน 

6.2 Complex II เปนเอนไซมในวัฏจักรเครบสเพียงตัวเดียวท่ียึดติดกับเยื่อหุม โดยกลุมเอนไซมนี้
จะรับอิเล็กตรอนจาก FADH2 และสงตอไปใหกลุมเอนไซมท่ี 3 ตอไป โดยไมมีการขับ H+ เขาสูชองวาง
ระหวางเยื่อหุม 

6.3 Complex III กลุมเอนไซมนี้ทําหนาท่ีในการรับอิเล็กตรอนจาก ยูบิควิโนนแลวสงตอใหไซโต
โครมซี ซ่ึงไซโตโครมซีจะนําอิเล็กตรอนไปสงใหกลุมเอนไซมท่ี 4 ตอไป โดยท่ีกลุมเอนไซมนี้จะมีการขับ H+ 
เขาสูชองวางระหวางเยื่อหุมดวย 

6.4 Complex IV รับอิเล็กตรอนจากไซโตโครม ซีแลวสงใหออกซิเจนไดเปนน้ํา การทํางานของ
เอนไซมกลุมนี้จะขับ H+ เขาสูชองวางระหวางเยื่อหุม 
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7. บทสรุป 
 เมแทบอลิซึม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนกับสารชีวโมเลกุลท่ีเปน
องคประกอบของสิ่งมีชีวิต หากการเปลี่ยนแปลงนั้นทําใหเกิดการสลายของสารชีวโมเลกุล เรียกวา        
แคแทบอลิ ซึมและในทางตรงกันขาม หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการสรางชีวโมเลกุล เรียกวา             
แอนาบอลิซึม ท้ังนี้ก็เพ่ือใหปรากฏการณและกิจกรรมตางๆ อันเปนสมบัติของสิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนและดําเนินไป
ได การเปลี่ยนแปลงดังกลาวท่ีแทจริงคือ การเกิดปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตโดยมีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกริยา 
ซ่ึงมักมีลักษณะเปนปฏิกิริยาตอเนื่องกันเปนลูกโซเรียกวา วิถีเมแทบอลซึม ซึ่งมีอยูมากมายหลายวิถีภายใน
เซลลของสิ่งมีชีวิต สารตางๆ ทีเกิดข้ึนและเก่ียวของในกระบวนการเมแทบอลิซึม เรียกวา เมแทบอไลทหรือ
อินเตอรมีเดียต 
 ปฏิกิริยาเคมีสวนใหญในวิถีแคแทบอลิซึมมักเปนปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเปนปฏิกริยาท่ี
ปลดปลอยพลังงานออกมาเพ่ือนําไปใชกระบวนการตางๆ ของเซลล ในขณะท่ีปฏิกริยาสวนใหญของวิถีเม
แทบอลิซึมมักเปนปฏิกริยารีดักชันและตองการพลังงาน ดวยเหตุนี้กระบวนการท้ังสองมักจึงเกิดเขาคูกัน
ตลอดเวลา วิถีแคแทบอลิซึมของสารอาหารสามารถแบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ ระยะแรกเปนการสลาย
สารอาหารตางๆ ท่ีอยูในรูปแมโครโมเลกุลใหเปนสารหนวยการสราง ระยะท่ีสองเปนการสลายสารหนวย
การสรางเปนผลิตผผลการสลายรวมกันคือไพรูเวต ซ่ึงในท่ีสุดจะเปลี่ยนเปนอะซิทิลโคเอ และในระยะท่ี
สามอะซิทิลโคเอจะถูกสลายไดเปนผลิตผลสุดทายคือ CO2 และ H2O แลวขับออกนอกรางกาย โดยในระยะ
ท่ีสามจะเปนแหลงผลิตพลังงานท่ีสําคัญท่ีสุดของเซลลสวนวิถีแอนาบอลิซึมก็จะเกิดในลักษณะท่ีสามารถ
แบงเปนสามข้ันตอนไดเชนกัน แตสวนทิศทางกับวิถีแคแทบอลิซึม และมีบางข้ันตอนเปนปฏิกิริยาเดียวกัน 
 พลังงานท่ีปลดปลอยออกมาจากวิถีแคแทบอลิซึมนั้น กอนนําไปใชมักนํามาเก็บไวในรูปพันธะเคมี
ของ ATP หรือเก็บในรูปรีดิวซของโคเอนไซมบางชนิด คือ NADH FADH2 และ NADPH โดยท่ี NADH และ 
FADH2 จะนาํพลังงานท่ีมีอยูไปสังเคราะหเปน ATP โดยระบบขนสงอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสฟอริเล
ชัน สวนพลังงานท่ีอยูในรูป NADPH สามารถนําไปใชไดเลยในวิถีแอนาบอลิซึมบางข้ันตอน การผลิต ATP 
ของเซลลสิ่งมีชีวิตเปนปฏิกริยาการเติมหมูฟอสเฟต (ฟอสฟอรีเลชัน) แตจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือตองเขาคูกับ
ปฏิกริยาท่ีสามารถใหพลังงานได คือ ปฏิกริยาออกซิเดชัน (กระบวนการแคแทบอลิซึม) ดังนั้น จึงเรียกชื่อ
การสังเคราะห ATP ของเซลลวา กระบวนการออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน กระบวนการดังกลาวเกิดข้ึนได 2 
แบบ คือ แบบแรกเกิดในระดับซับสเตรตซ่ึงเปนพลังงานสูง การสังเคราะห ATP แบบนี้อาศัยหมูฟอสเฟต
และพลังานท่ีมาจากซับสเตรต สวนแบบท่ีสองเปนออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชันท่ีเกิดในกระบวนการขนสง
อิเล็กตรอน 
 กระบวนการขนสงอิเล็กตรอนประกอบดวยเอนไซมและโคเอนไซมหลายชนิดทํางานรวมกัน เพ่ือ
ขนยายอิเล็กตรอนท่ีไดจากการออกซิเดชันสารอาหารไปยังตัวรับสุดทายคือ ออกซิเจน ในขณะท่ีขน
ยายอิล็กตรอนไปตามข้ันตอนตางๆ นั้น จะมีพลังงานอิสระปลดปลอยออกมาตลอดเวลา พบวาหาก
อิเล็กตรอนอยูในรูป NADPH จะผลิต ATP ได 3 โมเลกุล และหากอยูในรูป FADH2 จะไดเพียง 2 โมเลกุล 
เอนไซมและโคเอนไซมในระบบขนสงอิเล็กตรอนเปนองคประกอบท่ีพบอยู ในเยื่อหุมชั้นในของ              
ไมโทคอนเดรีย 
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8. แบบฝกหดั 
8.1 จงเปรียบเทียบวิถีของแอนาบอลิซึมและแคแทบอลิซึม 
8.2 จงอธิบายถึงการเก็บพลังงานอิสระในรูปของ ATP 
8.3 จงอธิบายถึงกระบวนการขนสงอิเล็กตรอน 
8.4 จงวิเคราะหความสําคัญของ ATP ตอสิ่งมีชีวิต 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 8 
เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต (Carbohydrates metabolism) 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
2. ไกลโคไลซิส        
3. วัฎจักรเครบส    
4. วถีิเพนโตสฟอสเฟต 
5. กลูโคนีโอจินิซิส 
6. เมแทบอลิซึมของสารอ่ืนโดยวิถีไกลโคไลซิส 
7. การควบคุมเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
8. โรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
2. อธิบายกระบวนการในวิถีไกลโคไลซิส วฎัจกัรเครบส วิถีเพนโตสฟอสเฟต กลูโคนีโอจินิซิสได 
3. อธิบายเมแทบอลิซึมของสารอ่ืนโดยวิถีไกลโคไลซิสได 
4. อธิบายการควบคุมเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตได 
5. บอกสาเหตุของการเกิดโรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตได 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
4. ทดสอบยอยในชั้นเรียน เรื่อง เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 

การวัดและการประเมินผล 
1. ความสนใจในการเรียน และการรวมอภปิรายในชัน้เรยีน 
2. การทดสอบยอย เรื่อง เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
3. การประเมินความกาวหนาในการเรียนรู two-way communication teaching 
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บทท่ี 8 
แมแทบอลซิึมของคารโบไฮเดรต (Carbohydrates metabolism)  

 
 คารโบไฮเดรตเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิตท่ีพบในธรรมชาติ สวนใหญอยูในรูปโพลีแซ็ก
คาไรดท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูง โพลีแซ็กคาไรดท่ีพบเกือบทุกชนิด มี D-กลูโคสเปนองคประกอบ D-กลูโคสจึง
เปนเชื้อเพลิงท่ีสําคัญท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต และถูกแคแทบอไลทดวยวิธีตางๆ หลายวิถีไดพลังงานออกมา เชน 
วิถีไกลโคไลซิสวัฏจักรเครบส  วถีิเพนโทสฟอสเฟต ผลของแคแทบอไลทของกลูโคส นอกจากจะไดพลังงาน 
ATP เกิดข้ึนแลวยังใหสารตัวกลางสําหรับน้ําใชในกระบวนการเมแทบอลิซึมอ่ืนๆ ดวย เชน α-คีโทกลู
ทาเรตในวัฏจักรเครบส  สามารถนําไปสังเคราะหเปนกรดอะมิโน NADPH+H+ ท่ีไดจากวิถีเพนโทสฟอสเฟต
ใชเปนโคเอ็นไซมในกระบวนการชีวสังเคราะหท่ีสําคัญและไรโบส-5-ฟอสเฟตจากวิถีเพนโทสฟอสเฟต
เชนกัน ใชเปนสารต้ังตนในการสังเคราะหกรดนิวคลิอิก นอกจากวิถีท่ีกลาวมาแลวกระบวนแคแทบอลิซึม
ของกลูโคสยังมีวิถีอ่ืนๆ อีก เชน วิถีกลูคูโรเนตจะเปลี่ยนกลูโคสเปนกลูคูโรเนตซ่ึงเปนสารท่ีรางกายใชกําจัด
สารพิษโดยสามารถรวมกับสารพิษบางชนิดท่ีเขาไปในรางกายและขับออกนอกรางกายอีกวิถีหนึ่งคือ วิถีท่ี
เปลี่ยนกลูโคสเปนกรดแอสคอรบิก พบในพืชและสัตวบางชนิดเทานั้น วิถีนี้ไมพบในคน ลิง หนูตะเภา และ
นกบางชนิด ฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเหลานี้จึงตองไดรับกรดแอสคอรบิกจากอาหาร เชน ผักและผลไมตางๆ 
เนื่องจากกลูโคสเปนเชื้อเพลิงท่ีสําคัญท่ีสุดโดยเฉพาะ สมองสามารถใชพลังงานไดจากกลูโคสอยางเดียว 
รวมท้ังเพ่ือไมใหเกิดการสูญเปลาของสารตัวกลางในการแคแทบอไลทกลูโคส  สิ่งมีชีวิตมีวิถีท่ีสามารถ
สังเคราะหกลูโคสข้ึนใหมจากสารตัวกลางเหลานั้นท่ีสําคัญคือ วิถีกลูโคนีโอเจนีซีสทําใหสามารถใชกลูโคส
เปนเชื้อเพลิงไดอีก และถามีกลูโคสมากเกินพอก็เก็บไวในรูปไกลโคเจนสําหรับใชเปนพลังงานสํารอง    
(พจน และคณะ, 2540) 

คารโบไฮเดรตเปนแหลงพลังงานหลักในกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลลซ่ึงถูกใชเปนแหลง
พลังงานเพราะของเสียท่ีเกิดข้ึนในการเมแทบอไลตมีเพียง CO2 และน้ําไมเปนพิษตอรางกายและกําจัดออก
งาย นอกจากนี้การนําคารโบไฮเดรตมาใชเปนสารใหพลังงานยังเปนการสงวนโปรตีนไวเพ่ือการเจริญเติบโต
และซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย และท่ีสําคัญคือ สมองใชพลังงานจากกลูโคสไดเพียงอยางเดียว
เทานั้น ฉะนั้นถาปลอยใหระดับน้ําตาลในเลือดตํ่าลงมาก การทํางานของสมองจะเสื่อมลงอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้สวนหนึ่งของไขมันท่ีรางกายสะสมไวเปนพลังงานสํารองก็ไดจากกลูโคส กรดอะมิโนบางชนิด    
เมแทบอไลตผานกลูโคส รวมท้ังผลจากการเมแทบอไลตของกลูโคสถูกใชไปในการสังเคราะหกรดอะมิโน 
ฉะนั้นอาจกลาวไดวากลูโคสเปนสาระสําคัญของกระบวนการเมแทบอลิซึมของวัตถุอาหารท่ีใหพลังงาน 
 

1.  กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต  
  กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตแบงเปน 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการยอย 
การดูดซึม และการขนสง 2) กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต  (พัชรี และคณะ, 2551) 
  1.1  กระบวนการยอยและการดูดซึม (Digestion and absorption) 

 เอ็นไซม ท่ีใชยอยคารโบไฮเดรตท่ีสําคัญมีเอ็นไซมอะไมเลส (Amylase) เอ็นไซมเซลลูเลส
(Cellulose) เอ็นไซมมอลเทส (Maltase) และเอ็นไซมแลกเทส (Lactase) 
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  1.1.1 การยอยแปงและไกลโคเจน ใชเอ็นไซมอะไมเลสจากตอมน้ําลายในชองปาก 
(Salivary amylase) และตับออน (Pancreatic amylase) การยอยแปงและไกลโคเจนเริ่มตนท่ีปากโดยอะ
ไมเลสท่ีหลังมาจากตอมน้ําลายไดเปนมอลโทส สวนท่ีลําไสเล็กสวนตนมีเอ็นไซมอะไมเลสจากตับออนทํา
หนาท่ียอยแปงและไกลโคเจนท่ีถูกยอยบางสวนแลวท่ีปากตอจนกระท่ังไดเปนน้ําตาลมอลโทสท้ังหมด 
จากนั้นเอ็นไซมมอลเทสจากตอมในลําไสเล็ก (Intestinal gland) จะยอยมอลโทสตอไดเปนกลูโคสและถูก
ดูดซึมผานผนังลําไสเล็กเขาสูกระแสเลือดและสงตอไปยังเนื้อเยื่อตางๆ 
 1.1.2 การยอยเซลลูโลส ถึงแมวาเซลลูโลสจะประกอบดวยหนวยของกลูโคสเหมือนกับแปง
และไกลโคเจน แตเชื่อมกันดวยพันธะ β-1.4-Glycosidic เอ็นไซมอะไมเลสจึงไมสามารถยอยไดทําใหไมมี
คุณคาทางอาหารสําหรับมนุษย แตชวยกระตุนใหเกิดการเคลื่อนตัวของกลามเนื้อในทางเดินอาหารอยาง
เหมาะสมรวมท้ังชวยใหมีการดูดซึมน้ํามารวมกับกากอาหารท่ีเหลือจากการยอย  สงผลใหการขับถาย
สะดวก ไมทองผูก พวกสัตว กินพืช (Herbivorous animal) สามารถใช เซลลูโลสให เปนสารพวก        
แลกเทตอะซีเทต (Acetate) และโพรไพโอเนต (Propionate) ท้ังแลกเทตและอะซึเทตสามารถเปลี่ยนเปน
กลูโคสในตับและสงเขากระแสเลือดไปยังเซลลตางๆ ไดเชนกัน 
 1.1.3 การยอยคารโบไฮเดรตชนิดอ่ืนๆ เชน ซูโครส แลกโทส ถูกยอยสลายไดเปนมอโน
แซ็กคาไรดกลาวคือ ซูโครสถูกยอยโดยเอมไซมซูโครสหรือมีอีกชื่อหนึ่งวาเอ็นไซมอินเวอรเทส (Invertase) 
ไดเปนกลูโคสและฟรุกโทส สวนแลกโทสถูกยอยสลายโดยเอ็นไซมแลกเทสหรืออาจเรียกวาเอ็นไซมบีตากา
แลกโทซิเดส (β-galactosidase) ไดเปนกาแลกโทสและกลูโคส 
  การดูดซึมมอโนแซ็กคาไรดมักเกิดข้ึนบริเวณลําไสเล็กสวนกลางโดยการแพรธรรมดา  
สําหรับกลู โคสและกาแลกโทสถูกดูดซึมไดโดยการแพรธรรมดาเหมือนมอโนแซ็กคาไรดชนิดอ่ืนถาปริมาณ
น้ําตาลในเลือดมีนอย แตถามีความเขมขนของน้ําตาลในกระแสเลือดสูงกวาในลําไส  การดูดซึมน้ําตาลท้ัง
สองชนิดตองอาศัยตัวพาคือ โซเดียมและพลังงานจาก ATP (Active transport) 
      1.2  กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
  กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตในสิ่งมีชีวิตมีหลายวิธ ีสําคัญ (Mackee, 1996) คือ   

1.2.1 ไกลโคไลซิส (Glycolysis) หรือขบวนการเผาผลาญกลูโคสในขบวนการนี้กลูโคสจะถูก
เปลี่ยนใหเปนผลิตผลหลายประเภทข้ึนอยูกับสิ่งมีชีวิตหลายแตละชนิด เชน ในเซลลกลามเนื้อจะเปลี่ยน
กลูโคสใหเปนกรดแลกติค ในสภาวะท่ีขาดออกซิเจนเรียกกระบวนการนี้วา  Homolactic fermentation     
สวนในการหมักสุรา (Alcoholic fermentation)  กลูโคสจะถูกเปลี่ยนเปนเอธานอล 

1.2.2 วัฎจักรเครบส (Krebs cycle or Tricarboxylic acid cycle) เปนกระบวนการท่ีเกิด
ตอจากไกลโคไลซิส จะไดผลิตผลสุดทายเปนคารบอนไดออกไซด น้ําและพลังงานจํานวนมาก  ขบวนการนี้
เปนสวนหนึง่ของขบวนการหายใจ (Respiration) ซึ่งตองการออกซิเจนในการเผาผลาญ 

1.2.3 วิ ถี เพ น โท ส ฟ อ ส เฟ ต  (Pentose phosphate pathway: PPP ห รื อ  Hexose 
monophosphate shunt: HMS) เปนขบวนการเผาผลาญกลูโคสอีกวิธีหนึ่งท่ีไดผลผลิต คือ  เพนโทส
ฟอสเฟตเพ่ือใชในการสังเคราะหกรดนิวคลิอิก และ NADPH เพ่ือใชในการสังเคราะหกรดไขมัน  

1.2.4 ไกลโคจิโนไลซิส  (Glycogenolysis)  คือขบวนการสลายไกลโคเจนใหเปนกลูโคสหรือ
แลคเตทตามความตองการของรางกาย  เชน  ในตับจะสลายไกลโคเจนเปนกลูโคส  สวนในกลามเนื้อจะ
สลายไกลโคเจนเปนแลคเตทหรือไพรูเวท 
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1.2.5 กลูโคนีโอจินิซิส (Gluconeogenesis) คือขบวนการสังเคราะหกลูโคสหรือไกลโคเจน
จากสารท่ีไมใชคารโบไฮเดรต เชน จากไพรูเวท แลคเตท และกลีเซอรอล  

1.2.6 ไกลโคจินิซิส (Glycogenesis) คือ ขบวนการสังเคราะหไกลโคเจนจากกลูโคส 
 

 2. ไกลโคไลซิส (Glycolysis) หรือ Emden Meyerholf Pathway  
ขบวนการเผาผลาญกลูโคสวิธีการนี้ เกิดข้ึนในไซโตพลาซึม  แบงได เปน 2 ตอน ตอนท่ี 1          

เปนปฏิกิริยาการเปลี่ยนสาร C6 (กลูโคส) ใหเปนสาร C (Triose phosphate) ตอนท่ี 2 เปนปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนสาร C3 ใหเปนกรดแลกติค (Roskoski, 1990)   

ภาพท่ี 8.1 แสดงรายละเอียดของปฏิกิริยาในขบวนการไกลโคไลซิสรวมท้ังสิ้น 11 ปฏิกิริยา  
เอ็นไซมท่ีใชเรงปฏิกิริยาแสดงไวใตรูป  ปฏิกิริยาท่ี 1 เปนปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชั่นของกลูโคสใหกลายเปน 
Glucose –6– phosphate (G6P) โดยรับพลังงานจาก ATP ปฏิ กิริยานี้ เปนปฏิ กิริยาท่ีไมทวนกลับ
(Irreversible)  ปฏิกิริยาท่ี 2  เปนปฏิกิริยาการเปลี่ยน G6P เปน Fructose –6- phosphate  (F6P)  
ปฏิ กิริยานี้ทวนกลับได (Reversible) จากนั้น  F6P จะถูกฟอสฟอริเลทกลายเปน Fructose –1,6- 
diphosphate (FDP) ปฏิกิริยาท่ี 3 ซ่ึงเปนปฏิกิริยาไมทวนกลับ ปฏิกิริยาท่ี 4 FDP จะแตกตัวเปน C สอง
ตัวคือ  Dihydroxyacetone phosphate  (DHAP)  กับ  Glyceraldehyde-3-phosphate (GAP) และ
ปฏิกิริยาสุดทายของตอนท่ี 1 นี้ (ปฏิกิริยาท่ี 5)  คือปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชัน (Isomerization)  ระหวาง 
DHAP กับ GAP  และในตอนท่ี  2 เริ่มดวยปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ  GAP  โดย NAD+ ใหกลายเปน  1,3–
Diphosphoglycerate (DPG) ให  NADH เกิดในปฏิกิริยาท่ี  6 จากนั้นในปฏิกิริยาท่ี   7 DPG จะให
ฟอสเฟตแก ADP ได  3-Phosphoglycerate (3PGA)  กับ ATP ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยาไมทวนกลับและ
เปนปฏิกิริยาแรกในไกลโคไลซิสท่ีใหพลังงาน ATP จากนั้นในปฏิกิริยาท่ี 8 3PGA จะเปลี่ยนเปน 2-
Phosphoglycerate (2PGA) ตอดวยปฏิกิริยาท่ี 9 2PGA จะเปลี่ยนเปน 2 Phosphoenolpyruvate 
(PEP) ตอดวยปฏิกิริยาท่ี  10 PEP จะใหฟอสเฟตแก  ADP เพ่ือสราง ATP แลวกลายเปนไพรูเวท 
(Pyruvate) ซึ่งเปนปฏิ กิริยาท่ีสองท่ีให ATP แลวไพรูเวทจะถูกรีดิวซโดย NADH ในปฏิกิริยาท่ี 11  
กลายเปนแลกเตทและไดสารรีดิวซซ่ิงอิคลิวาเลนซ NAD คืนมาทนแทนในปฏิกิริยาท่ี  6 ฉะนั้น จึงไมมีการ
เพ่ิมหรือลด NADH ในขบวนการไกลโคไลซิส  เนื่องจากกลูโคส 1 โมเลกุลให Triose phosphate สอง
โมเลกุล ดังนั้นจะได 4ATP ตอหนึ่งโมเลกุลของกลูโคส แตในตอนท่ีหนึ่งของขบวนการตองใชพลังงาน  
2ATP ดังนั้น ในวิถีไกลโคไลซิสนี้จะไดพลังงาน 2ATP ตอหนึ่งโมเลกุลของกลูโคส ดังนี้  

Glucose + 2ADP + 2P -------------> 2Lactate + 2ATP + 2H2O 
และ ATP ท่ีไดจากปฏิกิริยาท้ังสองเกิดข้ึนขณะสับเตรท (Substrate) มีการเปลี่ยนแปลงโดยตรงจึง เรียกวา 
Substrate-level phosphorylation 
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ภาพท่ี 8.1 กระบวนการไกลโคไลซิส 
ท่ีมา: https://www.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-

fermentation/glycolysis/a/glycolysis 
 

3.  วัฎจักรเครบส (Krebs cycle)  
  เดิมเรียกวัฏจักรนี้วา  Citric acid cycle เกิดข้ึนในไมโตคอนเดรีย ซ่ึงขบวนการนั้นเปนการ
ออกซิไดซ  Acetyl CoA ใหเปน  CO2 กับน้ํา  และพลังงานจํานวนมาก Acetyl CoA ไดมาจากปฏิกิริยา
ออกซิเดทีฟดีคารบอกซิเลชัน (Oxidative  decarboxlation)  ของไพรูเวทท่ีไดจากขบวนการไกลโคไลซิส 
หรืออาจไดมาจากแคแทบอลิซึมของกรดอะมิโนบางชนิดซ่ึงจะไดกลาวตอไป หรือจากแคแทบอลิซึมของ
กรดไขมัน ไพรูเวทท่ีอยูในไซโตพลาซึมท่ีไดจากวิถีไกลโคไลซิสจะผานเขาสูไมโตคอนเดรียและเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดทีฟดีคารบอนซิเลชัส เปน Acetyl CoA ท่ีผนังไมโตคอนเดรียนี้โดยการเรงปฏิกิริยาของเอ็นไซม   
Pyruvate dehydrogenase complex แลวจึงเขาสูวัฏจักรเครบส ภาพท่ี 8.2 ซึ่งประกอบดวย 9 ปฏิกิริยา 
ปฏิกิริยาท่ี 1 เปนการรวมตัวระหวาง  Acetyl  CoA  กับ  Oxaloacetare  เกิดเปนซิเตรท (Citrate) 
ปฏิกิริยาท่ี 2 ซิเตรทจะถูกเปลี่ยนเปน  Cis-aconitate แลวรวมตัวกับน้ําในปฏิกิริยาท่ี 3 กลายเปน        
ไอโซซิเตรท (Isocitrate) ในปฏิกิริยาท่ี 4 และ 5 เปนปฏิกิริยาออกซิเดทีฟดีคารบอกซิเลชันมี  NAD+ เปน
โคเอ็นไซม โดยไอโซซิเตรทจะให  CO2 และ NADH แล วกลายเปน  α-Ketoglutarate  จากนั้น  α-
Ketoglutarate จะให CO2 และ    NADH  แล วกลายเปน Succinyl CoA ในปฏิกิริยาท่ี 6 Succinyl  
CoA จะแตกตัวให Succinate กับ  CaASH  และเกิดพลังงานซ่ึงรางกายสะสมไวในรูปสารประกอบ
ฟอสเฟตพลังงานสูง GTP (Guanosine triphosphate) ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวระหวาง GDP กับฟอสเฟต
ซึ่งเรียกวา  Substrate-level phosphorylation   
   Succinyl CoA + BFP + Pi   --------------> Succinate + GTP + CoASH   
 
 



99 
บทท่ี 8: แมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

 

 

 

 

Succinate  ท่ีเกิดข้ึนจะเปลี่ยนเปนฟูมาเรท (Fumarate) โดยมี FAD+ เปนโคเอ็นไซมให  FADH2  
ในปฏิกิริยาท่ี 7 และในปฏิกิริยาท่ี 8 ฟูมาเรทจะรวมตัวกับน้ํากลายเปนมาเลท (Malate) ซึ่งจะถูก        
ออกซิ  ได ซ ได ด ว ย  NAD+ ต อ ไป ใน ป ฏิ กิ ริ ย า ท่ี  9 ให เป น  Oxaloacetate และ  NAGH จากนั้ น 
Oxaloacetate  Acetyl CoA อีกโมเลกุลหนึ่งและเริ่มวัฏจักรอีกครั้ง  
  ดังนั้น วัฏจักรเครบสจึงเปนวัฏจักรท่ีเปลี่ยน  Acetyl CoA  ใหเปน CO2 สองโมเลกุล และไดสาร 
รีดิวซซ่ิงอิควิวาเลนซ  NADH  3 โมเลกุล และสารพลังงานสู ง  GTP  อีก  1 โมเลกุล สําหรับสารตัวกลาง 
ในวัฏจักรเชน  Oxaloacetate  ท่ีถูกใชไปวัฏจักรก็จะถูกสรางกลับคืนมา  ดังนั้นสารตัวกลางเหลานี้       
จึงตองการเพียงเล็กนอยเทานั้นในการเผาผลาญ  Acetyl CoA สวน  NADH และ FADH  ท่ีเกิดข้ึนก็จะ
ผานเขาสูลูกโซการหายใจ  (Respiratory chain) หรือลูกโซการขนสงอิเล็กตรอน (Electron transport 
chain) ใหพลงังานออกมามากมาย ภาพท่ี 8.2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 8.2 วฏัจกัรเครบส 
ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle 
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3.1 ลูกโซการหายใจ (Respiratory chain) 

  สารริดิวซิ่งอิควิวาเลนซท่ีไดจากวัฏจักรเครบสภายในไมโตคอนเดรียจะถูกออกซิไดซโดยการสงผาน
อิเล็กตรอนเขาสูลูกโซการหายใจ ซึ่งประกอบดวยเฟลโวโปรตีน (Flavone protein, FP) ชนิดตางๆ       
โคเอ็นไซมคิว (Coenzyne Q) และไซโตโครม (Cytochrome) หลายชนิดดังภาพท่ี 8.3 แลวมีออกซิเจน
เปนตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทายไดน้ําเกิดข้ึน ภาพท่ี 8.3 (เปรมใจ และคณะ, 2542) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8.3 กระบวนการลูกโซการหายใจ (Respiratory chain) 
ท่ีมา: http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/veterin/vet69/biochem/eletron_trans.htm 
 

3.2 จํานวน  ATP ท่ีไดรับจากวิถีไกลโคไลซิสและลูกโซการหายใจ  
จากขบวนการต้ังแตกลูโคสถูกเผาผลาญในไซโตพลาซึมจนไดไพรูเวท แลวไพรูเวทผานเขา         

ไมโตคอนเดรียเพ่ือเขาสูปฏิกิริยาในวัฏจักรเครบส จนไดผลผลิตสุดทายคือ CO2 และน้ํา รีดิวซิ่งอีควิวาเลนซ
ท่ีเกิดข้ึนก็เขาสูลูกโซการหายใจเพ่ือใหไดพลังงาน แสดงปริมาณ ATP ท่ีเกิดจากขบวนการเผาผลาญกลูโคส    
1 โมล ไปเปน  CO2  และน้ํา ให 36 หรื อ 38 ATP โดยในขบวนการไกลโคไลซิสใช 2ATP แตให  4 ATP 
และในวัฏจักรเครบสให 2GTP (ซ่ึงเทากับ 2ATP)  สารรีดิวซ่ิงอิควิวาเลนซก็จะเปลี่ยนไปเปน ATP        
โดยปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน  NADH 2  โมล จากโคไลซิสในไซโตพลาสซึมจะมีคาเทากับ 4 หรือ 
6 ATP ข้ึนอยูกับระบบการลําเลียงจากไซโตพลาสซึมเขาสูไมโตคอนเดรียในเซลลนั้น  และในการปฏิกิริยา
การนําไพรูเวทจากไซโตพลาซึมเขาสู ไมโตคอนเดรียจะให  NADH  2 โมล  ซ่ึงมีคาเทากับ  6 ATP           
และจากวัฏจักรเครบส จะให NADH 6 โมล มีคาเทากับ 18 ATP รวมแลวการเผาผลาญกลูโคสใหเปน
คารบอนไดออกไซดจะไดพลังงาน 36 หรือ 38 ATP 
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4. วิถีเพนโทสฟอสเฟต  (Pentoae Phosphate pathway)  
   เปนขบวนการเผาผลาญคารโบไฮเดรตอีกทางหนึ่งแตผลท่ีไดคือ  NADPH  เพ่ือใชในการสังเคราะห
กรดไขมัน กรดอะมิโน และเพนโทสฟอสเฟต  สําหรับสังเคราะหกรดนิวคลิอิก แบงออกเปนสองข้ันตอน
ตอนท่ีหนึ่งเปนการออกซิไดซ Glucose-6-phosphate ใหได  CO2 และเพนโทสฟอสเฟต  (Pentose–5– 
Phosphate)  โดยมี  NADP+ เปนโคเอ็นไซม ซึ่งจะถูกรีดิวซใหเปน NADPH  ตอนท่ีสองเพนโทสฟอสเฟต
หกโมเลกุลจะถูกเปลี่ยนเปนหาโมเลกุล ภาพท่ี 8.4  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8.4 วิถีเพนโทสฟอสเฟต (Pentose Phosphate pathway) 
ท่ีมา: https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/biomolecules/carbohydrate-

metabolism/v/pentose-phosphate-pathway 
 

5.  กลูโคนีโอจินิซิส (Gluconeogenesis)  
  กลู โคนี โอจินิ ซิส  คือ กระบวนการสังเคราะหกลู โคสจากสารท่ี ไม ใชคารโบไฮเดรต  เชน     
สังเคราะหกลูโคสจากกรดแลกติค  ไพรูเวท  กลีเซอรอล  หรือจากตัวกลางตางๆ ในวัฏจักรเครบสและ   
ไกลโคไลซิส เปนตน 
  การสังเคราะหกลูโคสจากไพรูเวทเกิดข้ึนโดยการทบทวนปฏิกิริยาตางๆ ของไกลโคไลซิส ยกเวน   
ในบางปฏิกิริยาท่ีเปนปฏิกิริยาไมทวนกลับ เซลลจะตองมีเอ็นไซมท่ีเรงปฏิกิริยาท่ีไมทวนกลับเหลานั้นอีก
สวนหนึ่ง 
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ภาพท่ี 8.5 การสังเคราะหกลูโคสจากไพรูเวท 

 
   จากภาพท่ี 8.5  สามารถแบงปฏิกิริยาตาง ๆ  ออกเปน 3 ตอน  คือ   

5.1 ปฏิกิริยาการเปลี่ยนไพรูเวทเปนฟอสโฟอีนอลไพรูเวท (Pyruvate -----> PEP) ซ่ึงตองใช
เอ็นไซมถึงสี่ตัว ปฏิกิริยาท่ี  1 เอ็นไซม  Pyruvate carboxylase  จะเรงปฏิกิริยาการรวมตัวของไพรูเวท
กับ CO2 ได  Oxloacetate ซึ่งตองใช  ATP และไบโอติน (Biotin) เปนโคเอ็นไซมแลว  Oxaloacetate  
จะถูกรีดิวซ NADH  กลายเปนมาเลท (Malate) โดยมีเอ็นไซม NAD+-Malata dehydrogenase เปน
ตัวเรง  (ปฏิกิริยาท่ี 2)  เอ็นไซมท้ังสองนี้อยูในโมคอนเดรีย ดังนั้น ไพรูเวทจากไซโตพลาซึมจะซึมผานเขาใน
ไมโตคอนเดรีย แลวมาเลทท่ีเกิดข้ึนจะผานออกจากไมโตคอนเดรียแลวถูกออกซิไดซกลับไปเปน 
Oxaloacetate (ปฏิ กิริยาท่ี  3) โดยเอ็นไซม -Malate dehydrogenase ในโซโตพลาซึม ตอจากนั้น 
Oxaloacetate จะเสียคารบอนไดออกไซด  และพอสโฟริเลทโดย GTP ใหกลายเปน PEP ในปฏิกิริยาท่ี 4 
โดยเอ็นไซม Phosphoenolpyruvate carboxykinase 

5.2 ปฏิกิริยาการเปลี่ยนฟอสโฟอีนอลไพรูเวทเปน  Fructose-6-phosphate (PEP -----> F6P)  
PEP  ท่ีเกิดข้ึนจะสามารถทวนปฏิริยาตางๆ  ของไกลโคไลซิสจนได FDP จากนั้น  FDP จะถูกไฮโดรไลซโดย
เอ็นไซม Fructose -1, 6-phosphatase กลายเปน F6P เนื่องจากปฏิกิริยาของ Phosphofructokinase  
เปนปฏิกิริยาไมทวนกลับ 
     5.3 ปฏิกิริยาการเปลี่ยน Fructose-6-phosphate ไปเปนกลูโคส (F6P -----> Glucose)   F6P   
จะเปลี่ยนเปน G6P ในปฏิริยาของ phosphoglucoisomerase แลวถูกไฮโดรไลซใหเปนกลูโคสในปฏิกิริยา
ของ  Glucose-6-phosphatase 
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6.  เมแทบอลิซึมของสารอ่ืนโดยวิถีไกลโคไลซิส   
  สารประกอบอ่ืนๆ ก็สามารถเปนแหลงของพลังงานได  โดยเขาสูขบวนการตอนใดตอนหนึ่งของวิถี
ไกลโคไลซิสและเขาสูวัฏจักรเครบส ดังแสดงไวโดยสังเขป  เชน ไกลโคเจน  จะถูกยอยใหกลายเปน  G1P 
จะเปลี่ยนเปน G6P ซึ่งจะเขาสูวิถีไกลโคไลซิสตอไป น้ําตาลกาแลคโตสก็จะเขาสูวิถีไกลโคไลซิสโดยผาน     
Gal 1P  แลวเปลี่ยนเปน G12 น้ําตาลแมนโนส และฟรุกโตส ก็จะผานเขาสูวิถีไกลโคไลซิส  ดังสารอ่ืนก็จะ
เขาสูขบวนการไกลโคไลซิสเพ่ือสลายใหไดพลังงานตอไป สวนน้ําตาลโมเลกุลคู เชน ซูโครส แลคโตสและ
มอลโตส ก็จะมีเอ็นไซมชวยยอยใหไดน้ําตาลโมแลกุลเด่ียว  แลวจึงเผาผลาญตอไปตามวิถีไกลโคไลซิล    
(พจน และคณะ, 2542) 

 
7.  การควบคุมเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต  

7.1. ควบคุมโดยพลังงานของเซลล 
   แคแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตจะใหพลังงาน  สวนแอนาบอลิซึมของคารโบไฮเดรตตองใช
พลังงาน  พลังงานเหลานี้อยูในรูปของ  ATP ในเซลลท่ีรวยพลังงานก็จะมี   ATP มาและสารตั้งตน ADP   
(และ AMP นอย)  ตรงกันขามเซลลท่ีจนพลังงานก็จะมี   ATP  นอยแตมี  ADP  และ  AMP มาก การเกิด
แคแทบอลิซึมจะเกิดข้ึนเม่ือเซลลมีความตองการพลังงานและแอนาบอลิซึมจะเกิดข้ึนเม่ือพลังงานมีมาก  
ดังนั้น ปริมาณ ATP และ AMP  จึงเปนตัวควบคุมเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต (Marks, 1996) 
   7.2 ควบคมุโดยเมแทบอไลท 
   การควบคุมโดยเมแทบอไลทนี้เกิดข้ึนเชนเดียวกันกับการควบคุมโดยพลังงานคือ ถาเมแทบอไลทมี
อยูมากก็สามารถยับยั้งกระบวนการสราง และในทางตรงกันขามถาเมแทบอไลทลดนอยลงก็จะมีการกระตุน
ใหมีการสรางได 
   7.3 ควบคุมการเผาผลาญและการสังเคราะหกลูโคสจากกรดแลกติค 
   จากปฏิกิริยาสุดทายของวิถีไกลโคไลซิสคือ ปฏิกิริยาของเอ็นไซม  Lactate dehydrogenase 
(LDH) ซ่ึงเปนปฏิกิริยาท่ีทวนกลับได และเปนปฏิกิริยาแรกขบวนกระบวนการสังเคราะหกลูโคสจาก     
กรดแลกติค  ทิศทางของปฏิกิริยานี้ ข้ึนอยูกับเอ็นไซมดังไดกลาวมาแลว เอ็นไซมของกลามเนื้อจะเรง
ปฏิกิริยาจากไพรูเวทไปเปนกรดแลกติค สวนในหัวใจและตับนั้น จะมีเปนสวนใหญซ่ึงเปลี่ยนกรดแลกติคให
เปนไพรูเวท  ในขณะท่ีออกกําลังกายมากๆ กลามเนื้อจะเปลี่ยนกลูโคสเปนกรดแลกติค กรดแลกติคจะเขาสู
เสนเลือดและถูกนําไปยังหัวใจและตับแลวถูกเปลี่ยนใหเปนไพรูเวท ซ่ึงจะถูกเผาผลาญตอไปในวัฏจักร      
เครบส สําหรับกลามเนื้อหัวใจ สวนในตับไพรูเวทจะถูกใชในการสังเคราะหกลูโคส ซ่ึงจะถูกปลอยเขาสูเสน 
เลือดและเขาสูกลามเนื้อเปนวัฏจักร เรียก วัฏจักรโครี  (Cori cycle)  
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ภาพท่ี 8.6 การควบคุมการเผาผลาญและการสังเคราะหกลูโคสจากกรดแลกติคท่ีเรียกวัฏจักรโครี 
ท่ีมา: https://biochemist01.wordpress.com/tag/cori-cycle-is-lactic-acid-cycle/ 

 

   7.4  การควบคุมเมแทบอลซึมของไกลโคเจนโดยฮอรโมน 
   ฮอรโมนกลูคากอน (Glucagon)  จากตับออนหรืออิพิเนฟริน (Epinephrine) จาก Adrenal 
medulla  จะเปนตัวชวยใหไกลโคเจนในตับสลายตัวเปนกลูโคสเขาสูเสนเลือดได เม่ือระดับกลูโคสในเลือด
ต่ําลง 
   

8.  โรคที่เกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
   8.1 ภาวะ Lactose intolerance 
 ความผิดปกติเก่ียวกับเอ็นไซมท่ียอยคารโบไฮเดรตท่ีพบบอย ไดแก ภาวะ Lactose intolerance 
เนื่องจากขาดเอ็นไซม Lactose ทําใหไมสามารถยอยแลกโทสซ่ึงเปนน้ําตาลในน้ํานมได ผูปวยมักมีอาการ
ปวดทองแบบเปนตะคริว ทองอืด และทองเดินถายเปนน้ํา ท้ังนี้เนื่องจากมีน้ําตาลแลกโตสสะสมอยูใน
ทางเดินอาหาร และน้ําตาลเปนสารท่ีดูดน้ําไดดีจึงมีการค่ังของน้ําในทางเดินอาหารมาก นอกจากนี้
แบคทีเรียในลําไสสามารถนําแลกโตสไปใชในปฏิกริยาการหมัก ไดผลิตผลท่ีเปนกรดและแกส เปนผลทําให
เกิดความผิดปกติในลําไส ภาวะ Lactose intolerance จําแนกไดเปน 3 ชนิดตามสาเหตุการขาดเอ็นไซม 
Lactase ไดแก 
 Primary lactose intolerance เปนภาวะท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของรางกายคนเราท่ีลําไสเล็กจะ
สรางเอ็นไซม lactase มากท่ีสุดตอนแรกเกิด และจะคอยๆ สรางไดนอยลงเรื่อยๆ เม่ือเขาสูวัยเด็ก วัยรุน
และวัยผูใหญ เชน ในผูใหญบางคนเม่ืองดดื่มนมเปนเวลานาน แลวกลับมาดื่มนมอีกอาจเกิดอาการทองเสีย 
และอาการจะคอยๆ หายไปเองเม่ือไดดื่มนมเปนประจํา เนื่องจากกางดดื่มนมทําใหเอ็นไซม Lactase ไมถูก
สราง และการดื่มนมเปนประจําเปนการกระตุนใหมีการสรางเอ็นไซม Lactase 
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 Secondary lactose intolerance ภาวะพรองเอ็นไซม Lactase หลังจากเปนอุจจาระรวงจาก
การติดเชื้อ ซ่ึงเชื้อโรคจะเขาไปทําลายเยื่อบุลําไส ทําใหสูญเสียหนาท่ีในการสรางเอ็นไซม Lactase ท่ีพบ
บอย ไดแก ทารกหรือเด็กเล็กท่ีเปนอุจจาระรวงจากเชื้อไวรัสโรตา (Rotavirus) หลังจากโรคนี้ทุเลาลงแลว 
เด็กจะมีอาการทองเดินทุกครั้งท่ีดื่มนม (ท้ังๆ ท่ีกอนหนานี้ดื่มนมไดตามปกติ) ซึ่งมักจะเปนอยูหลายสัปดาห 
แลวในท่ีสุดเยื่อบุลําไสจะฟนตัวกลับมาสรางเอ็นไซมไดเหมือนเดิม อาการทองเดินก็จะหายไปได 
 Congenital lactose intolerance ภาวะพรองเอ็นไซม Lactase ท่ีเปนความผิดปกติมาแตกําเนิด 
ทําใหเยื่อบุลําไสเล็กไมสามารถสรางเอ็นไซม Lactase ต้ังแตแรกเกิด ทําใหมีอาการทองผูกทองเดินทุกครั้ง
ท่ีดื่มนม และจะเปนอยางถาวรไปชั่วชีวิต ภาวะนี้เปนภาวะท่ีถายทอดทางพันธุกรรมและพบไดนอย (Voet, 
2004) 

8.2 ภาวะโลหิตจางจากการทําลายเม็ดเลือดเนื่องจากการขาดเอ็นไซม Pyruvate 
kinase (Pyruvate deficiency and hemolytic anemia) 

เซลลเม็ดเลือดแดงตัวแก (Mature red blood cell) สามารถสราง ATP ไดจากวิถีไกโคไลซิส
เทานั้น ATP จะถูกนําไปใชในกระบวนการ Na+ K+-pump เพ่ือรักษารูปรางท่ีเวาตรงกลางท้ังสองดาน 
(Biconcave shape) ของเซลล ทําใหเม็ดเลือดแดงสามารถลอดผานหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ได แตหากเซลล
เม็ดเลือดแดงมี ATP ลดลง เซลลจะบวมข้ึนและถูกทําลายงาย ถาการทําลายเม็ดเลือดแดงมากกวาการ
สรางชดเชย จะทําใหเกิดภาวะ Hemolytic anemia 
 การขาดเอ็นไซม Pyravate kinase (PK) ในเม็ดเลือดแดง แมจะพบไดนอย แตนับเปนสาเหตุ
สําคัญท่ีทําใหเกิด Hemolytic anemia ทางกรรมพันธุ ท่ีพบไดบอย การทํางานของเอ็นไซม Pyruvate 
kinase ลดลงเหลือประมาณรอยละ 5-25 ของระดับปกติ ทําใหปริมาณ ATP ลดลง ปริมาณไพรูเวทและ
แลกเทต (lactate) ก็ลดลง แตการเพ่ิมข้ึนของสารตัวกลาง โดยเฉพาะ 2,3-BPG เซลลเม็ดเลือดแดงปกติจะ
มีแขนงของวิถีไกลโคไลซิส เปลี่ยน 1,3-BPG ไปเปน 2,3-BPG แลวจึงสลายไดเปน 3-phosphoglycerate 
เรียกวา Rappoport Leubering (RL) shunt แขนงของวิถีนี้มีจุดประสงค เพ่ือสราง 2,3-BPG ซ่ึงใชจับ
ฮีโมโกลบิน ทําใหฮีโมโกลบินปลอยออกซิเจน ดังนั้น ในผูปวยบางรายท่ีขาดเอนไซมื pyruvate kinase 
อาการของภาะ hemolytic anemia อาจจะไมรุนแรง เนื่องจากการเพ่ิมข้ึน 2,3-BPG ทําใหเนื้อเยื่อไดรับ
ออกซิเจนเพ่ิมข้ึน (Meisenberg, 1998) 
 8.3 ภาวะกรดเกินจากแลกเทต (Lactic acidosis) 
 ถาแลกเทตในเลือดเกิน 5 mM คา pH และระดับสารไบคารบอเนต (HCO3

-) ในเลือดจะลดลง 
เรียกภาวะกรดเกินจากแลกเทต (Lactate acidosis) ซึ่งสวนใหญเปนชนิด Metabolic acidosis เกิดจากมี
การสรางแลกเทตมากเกินไป 
 ปกติในเลือดจะมีแลกเทตไม เกิน 1.2 mM เนื้อเยื่อตางๆ สามารถสรางแลกเทตไดโดยวิธี 
Anaerobic glycolysis แตปกติจะไมสรางมาก เนื่องจากเซลลมีออกซิเจนเพียงพอ จะเกิดเม่ือเซลลขาด
ออกซิเจนและ ATP ลดลง ทําใหเอ็นไซม Phosphofructokinase ถูกกระตุนสงผลใหวิถีไกลโคไลซิสเกิด
มากข้ึน การสรางแลกเทตจะเพ่ิมข้ึน เชน ขณะท่ีออกกําลังกายอยางหักโหม ภาวะช็อค ภาวะชัก รวมท้ัง
ผูปวยท่ีมีโรคปอดทําใหการหายลมเหลว ทําใหเนื้อเยื่อสรางแลกเทตเพ่ิมข้ึน เปนตน 
 การทําใหแลกเทตหายไป อาจเกิดไดโดยการสลายไปเปนพลังงานหรือนําไปสรางน้ําตาลกลูโคสท่ี
ตับ ดังนั้นการด่ืมแอลกอฮอลหรือไดรับยา Phenformin (ยารักษาโรคเบาหวานชนิดท่ี 2) จะยับยั้งการ
สรางน้ําตาลกลูโคส อาจทําใหภาวะกรดเกินจากแลกเทตได (Voet et al., 2006) 
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 การใหสารไบคารบอเนตในผูปวยภาวะกรดเกินจากแลกเทตเพ่ือควบคุม pH เปนการรักษาปลาย
เหตุ ควรจะคนหาและรักษาตนเหตุท่ีแทจริงของการเกิดภาวะกรดเกินจากแลกเทต ไดแก การสรางแลกเทต
มาก หรือการสลายนอยหรือภาวะขาดออกซิเจน เปนตน 
 8.4 ความรนุแรงของภาวะพรองเอ็นไซม G6PD 
 ในผูปวยท่ีพรองเอ็นไซม G6PD หลังจากไดรับยา เชน ยารักษามาลาเรีย ยาลดไข ยาปฏิชีวนะบาง
ชนิด มักทําใหเกิดภาวะ Hemolytic anemia อยางเฉียบพลัน ภายในเวลา 48-96 ชั่วโมง เนื่องจาก
เอ็นไซม G6PD ตองการ NADP+ เปนโคเอ็นไซม และในเซลลเม็ดเลือดแดงตองการ NADPH ในปฏิกริยา
เพ่ื อ รั กษ า  Glutathione ให อยู ใน รูป  Reduced glutathione (GSH) เพ่ื อป อ ง กันการ เกิ ด  Lipid 
peroxidation รวมท้ังความเสียหายตอโปรตีนและชีวโมเลกุลอ่ืนๆ เปนการรักษาความแกรงของเซลล 
 เอ็นไซม G6PD ถูกควบคุมโดยยีนท่ีอยูบน X-chromosome และภาวะพรองเอ็นไซม G6PD 
ถายทอดแบบ X-linked recessive แตอยางไรก็ตามจากการศึกษายีนในระดับโมเลกุล พบการผาเหลาท่ี
ทําใหเกิด Genetic variants มากกวา 300 แบบ ทําใหอาการความรุนแรงท่ีพบในผูปวยอาจแตกตางกัน
ไดมาก ตั้งแตอาการรุนแรงเกิดข้ึนตลอดเวลาหรือไมมีอาการ 

8.5 Galactosemia  
เปนโรคท่ีพบในเด็กเนื่องจากขาดเอ็นไซม  Phosphogalactose uridyl tranferase  ทําใหไม

สามารถใชกาแลคโตสจากแลคโตสในน้ํานมได เด็กจะมีเลนสตาขุน และผิดปกติทางระบบประสาท  อาการ
นี้จะแกไดโดยงดเวนน้ํานมหรือ กาแลคโตสจากสารอาหารเด็ก แตเม่ือโตข้ึนเด็กพวกนี้จะดื่มนมได เพราะจะ
มีเอ็นไซม  Pyrophosphorylase เรงปฏิกิริยาท่ี 2 กอใหเกิด  ซึ่งจะเปลี่ยนไปเปน  UDP-Glactose และ  
Glactose -1- phosphate  ตอไปได 
  8.6 โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)   

เกิดจากความไมสามารถในการใชกลูโคสซ่ึงอาจมีสาเหตุเนื่องจากการขาดฮอรโมนอินซูลิน 
(Insulin)  ทําใหเซลลกลามเนื้อและตับไมสามารถใชกลูโคสจากโลหิตได กลูโคสจึงมีปริมาณท่ีสูงมากใน
เลือดและถูกขับออกมาทางปสสาวะ ทําใหตรวจพบน้ําตาลในปสสาวะ  
  เบาหวาน (Diabetes mellitus; DM) เปนโรคในกลุ ม ท่ี มีความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม 
(Metabolism disorder) ท่ีทําใหกลูโคสในเลือดสูงเรื้อรัง (Chronic hyeprglycemia) ซ่ึงเนื่องจากขาด
อินซูลิน หรืออินซูลินออกฤทธิ์ไดลดลง ปจจุบันสามารถจําแนกเบาหวานตามพยาธิกําเนิดไดหลายชนิด แต
ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะเบาหงานชนิดท่ี 1 (DM type 1) และเบาหวานชนิดท่ี 2 (DM type 2) ซ่ึงพบเปน
สวนใหญ 

8.6.1 เบาหวานชนิดท่ี 1 เกิดจากการขาดอินซูลิน เนื่องจากมีการทําลายของ β-cells 
ของตับออน พบไดประมาณรอยละ 10 ของผูปวยเบาหวานท้ังหมด สวนใหญพบในผูปวยอายุยังนอยและ
มักเกิดภาวะคีโทซิส (Ketosis) 

8.6.2 เบาหวานชนิดท่ี 2 เกิดจากมีภาวะด้ือตออินซูลิน (Insulin resistance) รวมกับ
ภาวะ β-cells dysfunction พบไดประมาณรอยละ 80-90 ของผูปวยเบาหวานท้ังหมด เบาหวานชนิดนี้มี
ความสัมพันธกับปจจัยแวดลอม เชน พฤติกรรมการกินเกิน แตไมคอยออกกําลังกายจนกระท่ังมีภาวะอวน 
(Obesity) 
  การวินิจฉัยโรคเบาหวาน อาศัยจากระดับกลูโคสในเลือดสูงเปนสําคัญ โดยมีเกณฑการ
วินิจฉัยตามขอใดขอหนึ่ง 3 ขอตอไปนี้ 
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8.6.2.1 ระดับกลูโคสในเลือดท่ีภาวะใดๆ ก็ไดมีคามากกวา 200 mg/dL รวมกับมี
อาการของโรคเบาหวาน เชน กินจุแตน้ําหนักลด ปสสาวะบอย ออนเพลีย กระหายน้ําบอย เปนตน 

8.6.2.2 ระดับกลูโคสในเลือดท่ีภาวะอดอาหาร 8-11 ชั่วโมง มีคามากกวา 126 
mg/dL และตรวจพบมากกวา 1 ครั้ง  

ระดับกลูโคสในเลือดภายในหลัง 2 ชั่วโมงท่ีทดสอบความทนตอกลูโคสท่ีเกิน (Oral 
glucose tolerance test, OGTT) มีคามากกวา 200 mg/dL โดยการรับประทานกลูโคสตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 
 โดยท่ัวไปการตรวระดับกลูโคสจะตรวจจากพลาสมาท่ีแยกจากเลือดท่ีมีสารฟลูออไรด 
(F-) ผสมในสารปองกันการแข็งตัวของเลือด เพ่ือปองกันการใชกลูโคสของเซลลเม็ดเลือดแดงจากวิถีไกล
โคไลซิส ระดับกลูโคสปกติในพลาสมาท่ีภาวะอดอาหาร 8-12 ชั่วโมง (Plasma fasting glucose, PFG)    
มีคาคงท่ีในชวงแคบๆ ระหวาง 70-110 mg/dL หากคา PFG มากกวา 110 mg/dL แตนอยกวา 126 
mg/dL หรือกลูโคสในเลือดท่ี 2 ชั่วโมงภายหลังทํา OGTT มีคามากกวา 140 mg/dL แตไม ถึง 200 
mg/dL เรียกวามีภาวะ Impaired glucose tolerance (IGT) หรือ Pre-diabetes ซ่ึงมีโอกาสเสี่ยงสูงตอ
การเปนโรคเบาหวาน 
 ไมวาจะเปนโรคเบาหวานชนิดใดก็ตาม หากมีระดับกลูโคสในเลือดสูงเปนเวลานาน จะ
ทําใหเกิดโรคแทรกซอน เชน กลามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial infarction) สมองขาดเลือด (Stroke)         
ไตเสื่อม (Nehopathy) จอประสาทตาเสื่อม (Retinopathy) ตอกระจก (Catacract) ประสาทเสื่อม 
(Neuropathy) เปนตน สาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ดังกลาวสรุปได 3 ประการหลักดังนี้     
1) เกิดปฏิกิริยาการรวมตัวของกลูโคสหรืออนุพันธกลูโคสกับโปรตีนตางๆ ท้ังท่ีอยูในเซลลและนอกเซลล 
ปฏิกิริยาเกิดข้ึนโดยไมตองอาศัยเอ็นไซมและไมยอนกลับ ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไดสารท่ีเรียกวา Advanced 
glycation end products (AGEs) และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตอไป 2) เม่ือมีกลูโคสในเซลล
เพ่ิมข้ึน จะมีสาร Diacylglycerol (DAG) มากข้ึนซ่ึงจะไปกระตุนเอ็นไซม Protein kinase C เพ่ิมข้ึน ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตามมา และ 3) การเกิดซอรบิทอลเพ่ิมข้ึน จากการมีกลูโคสในเซลลเพ่ิมข้ึน     
เม่ือกลูโคสในเลือดสูงข้ึน ทําใหกลูโคสในเซลลเม็ดเลือดแดงสูงดวย และจากการท่ีกลูโคสสามารถรวมกับ
โปรตีนดังกลาวแลวขางตน ทําใหกลูโคสจับรวมกับฮีโมโกลบินในเซลลเม็ดเลือดแดงไดมากข้ึน เรียกวา 
Glycerate hemoglobin เพ่ิมข้ึน เชน HbA1c และสามารถใชเปนตัวบงชี้ถึงการมีกลูโคสในเลือดสูงได 
ยอนหลังประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้นการตรวจหารอยละของ  HbA1c มีประโยชนเพ่ือติดตามการรักษา
ผูปวยเบาหวานได (Meisenberg, 1998) 

 
9. บทสรุป 
 คารโบไฮเดรตจากอาหารจะถูกยอยจนเปนมอโนแซ็กคาไรด จึงจะดูดซึมผานผนังลําไสและถูก
นําไปใชตอไป การยอยสลายคารโบไฮเดรตท่ีมีขนาดโมเลกุลใหญ เชน แปง อาศัยเอ็นไซม α-amylase 
จากน้ําลายและน้ํายอยจากตับออน สําหรับการยอยสลายไดแซ็กคาไรดและโอลิโกแซ็กคาไรด จะอาศัย
เอ็นไซมท่ีจําเพาะจากเซลลเยื่อบุลําไสเล็ก การดูดซึมมอนอแซ็กคาไรดสวนใหญเกิดท่ีบริเวณลําไสเล็ก
ตอนกลาง โดยอาศัยตัวพาซึ่งเปนโปรตีท่ีจําเท่ีเยื่อหุมเซลล มอนอแซ็กคาไรดท่ีไดจากการยอยและถูกดูดซึม
สวนใหญคือ กลูโคส รองลงมาไดแก ฟรุกโทส และกาแลกโทส 
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 ไกลโคไลซิสเปนวิถีหลักของการสลายกลูโคสเพ่ือสรางพลังงานในรูปของ ATP เกิดข้ึนในสวน      
ไซโทพลาสซึมและพบไดในเซลลทุกเนื้อเยื่อท่ัวรางกาย ไดผลิตผลเปนไพรูเวท สารอินเตอรมีเดียตท้ังหมด
อยูในรูปของสารประกอบท่ีมีหมูฟอสเฟต ซ่ึงไมสามารถผานออกจาเซลล จุดท่ีควบคุมอัตราเร็วของวิถี    
ไกลโคไลซิส คือ ปฏิกริยาท่ีเรงโดยเอ็นไซม Hexokinase, Phosphofructokinase และ Pyruvate kinase         
ในภาวะท่ีขาดออกซิเจน เซลลกลามเนื้อจะเปลี่ยนไพรูเวทเปนแลกเทต แตไมสามารถเปลี่ยนไปเปน        
เอทานอลเนื่องจากขาดเอ็นไซม Pyruvate kinase ในภาวะท่ีขาดออกซิเจน เซลลกลามเนื้อจะเปลี่ยน    
ไพรเูวทเปนแลกเทต แตไมสามารถเปลี่ยนเปนเอทานอลเนื่องจากขาดเอนไซม Pyruvate decarboxylase         
ในภาวะท่ีมีการใชออกซิเจน ไพรูเวทจะถูกสลายไปเปนอะซิทิลโคเอ จากนั้นอะซิทิลโคเอจะถูกสลายโดย   
วัฏจักรเครบสไดคารบอนไดออกไซดและ Reducing equivalent ในรูปของ NADH และ FADH2 ซ่ึงจะสง
ทอดอิเล็กตรอนผานกระบวนการขนสงอิเล็กตรอนหรือระบบลูกโซหายใจ ไดผลิตผลเปนน้ําและพลังงาน
อิสระ ซึ่งจะถูกนํามาสังเคราะห ATP โดยกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน 
 เพนโทสฟอสเฟตเปนวิถีรองของการออกซิไดสกลูโคส เพ่ือสราง NADPH ซ่ึงเปนโคเอ็นไซมท่ีสําคัญ
ในการสรางกรดไขมัน สารสเตียรอยด และกรดอะมิโน เปนตน ในวิถีเพนโทสฟอสเฟตจะไดสารอินเตอร
มีเดียตในรูปน้ําตาลเพนโทสฟอสเฟต ซ่ึงสามารถนําไปสรางนิวคลิโอไทดและกรดนิวคลิอิกในเซลล สําหรับ
ในเซลลเม็ดเลือดแดงตัวแก NADPH ท่ีไดจากวิถีเพนโทสฟอสเฟตมีความสําคัญในการใชรักษาระดับ      
กลูทาไทดอนใหอยูนาภวพรีดิวซ เพ่ือรักษาความแกรงของเยื่อหุมเซลล ภาวะท่ีมีความบกพรองของเอ็นไซม
ในวิถีเพนโทสฟอสเฟตท่ีพบไดบอย และเปนสาเหตุใหเม็ดเลือดแดงเปราะและแตกงาย คือภาวะการขาด
เอ็นไซม G6PD วิถีรองของการออกซิไดสกลูโคสท่ีสําคัญอีกวิถีหนึ่งคือวิถีกรดยูโรนิก ซ่ึงเปนวิถีการเปลี่ยน
กลูโคสเปนกรดกลูคิวโรนิก ซ่ึงมีความสําคัญในการกําจัดพิษ และเปนตัวกลางในการใหหมูกลูคิวโรนิลเพ่ือใช
ในการสังเคราะหพอลิแซ็กคาไรดและไกโคสอะมิโนไกลแคน ในเซลลกลูโคสจะถูกรีดิวซโดยเอ็นไซม 
Aldose reductase ซ่ึงอยูในวิถีซอรบิทอล วิถีนี้เปนการสังเคราะหฟรุกโทสจากกลูโคส แตเกิดข้ึนไดในบาง
เนื้อเยื่อเทานั้น 
 วิถีกลูโคนีโอจีนีซิส เปนกระบวนการสรางกลูโคสข้ึนมาใหมจากสารประกอบท่ีไมใชคารโบไฮเดรต 
มีความสําคัญเพ่ือรักษาระดับกลูโคสในเลือด สารท่ีนํามาใชในกระบวนการสังเคราะหกลูโคส ไดแก       
แลกเทต กลีเซอรอล และกรดอะมิโนในกลุม Glucogenic amino acid กระบวนการกลูโคนีโอจีนีซิส
เกิดข้ึนมากท่ีตับ ปฏิกิริยาในวิถีกลูโคนีโอจีนีซิสเปนปฏิกิริยายอนกลับของวิถีไกลโคไลซิส โดยมี 3 ข้ันตอนท่ี
อาศัยเอ็นไซมชุดใหมซึ่งตางจากวิถีไกลโคไลซิส F-2,6-BP เปนเมแทบอไลทตัวหนึ่งท่ีสําคัญในตับซึ่งจะเรงวิถี
ไกลโคไลซิสแตยังยั้งวิถีกลูโคนีโอจีนีซิส 
 การสังเคราะหไกลโคเจนเกิดไดในทุกเนื้อเยื่อแตเกิดมากท่ีตับและกลามเนื้อ การสังเคราะหไกลโค
เจนจะเกิดจึ้นเม่ือมีระดับของน้ําตาลในเลือดสูง โดยการกระตุนของฮอรโมนอินซูลิน ซ่ึงจะมีผลในการ
เปลี่ยนรูปเอ็นไซม Glycogen synthase ใหอยูในรูปท่ีทํางานได ฮอรโมนกลูคากอนและเอพิเนฟรินจะ
กระตุนใหมีการเปลี่ยนรูปของเอ็นไซม Glycogen phosphorylase ใหอยูในรูปท่ีทํางานได ทําใหเกิดการ
สลายไกลโคเจน ซ่ึงสวนใหญจะอยูในรูปของกลูโคส-1-ฟอสเฟต แลวจึงเปลี่ยนเปนกลูโคส-6-ฟอสเฟต และ
กลูโคสอิสระ ตามลําดับ สําหรับในกลามเนื้อไมสามารถสลายกลูโคส-6-ฟอสเฟตไปเปนกลูโคสอิสระ 
เนื่องจากกลามเนื้อขาดเอ็นไซม Glucose-6-phosphate ซึ่งการขาดเอ็นไซมนี้ เรียกวาโรค Von Gierke 
จะมีการสะสมไกลโคเจนในตับ ทําใหตับโต 
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 น้ําตาลชนิดอ่ืน ไดแก ฟรุกโทส กาแลกโทส และแมนโนส สามารถใชเปนแหลงพลังงานท่ีดีได
เชนเดียวกับกลูโคส แตการเปลี่ยนแปลงของน้ําตาลเหลานี้จะมีวิถีท่ีจําเพาะกอนท่ีจะเปลี่ยนเปนอินเตอร
มีเดียตในวิถีไกลโคไลซิส ซ่ึงอาจนําไปสลายหรือสังเคราะหกลับเปนกลูโคส ท้ังนี้ข้ึนกับภาวะของรางกายใน
ขณะนั้น และเมแทบอลิซึมของน้ําตาลดังกลาวมักเกิดท่ีตับเปนสวนใหญ 
 
10. แบบฝกหดั 

10.1 จงอธิบายหมายความของคําตอไปนี้   
ก. ไกลโคไลซิส 
ข. วัฏจักรเครบส  
ค. วิถีเพนโทสฟอสเฟต 
ง. ไกลโคจิโนไลซิส 
จ. กลูโคนีโอจินิซิส  

  10.2 จงอธิบายวิเคราะหกระบวนการหมักสุราเกิดวามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอยางไร 
10.3 จงอธิบายวิธีการควบคุมเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต   
10.4 จงวิเคราะหโรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตพรอมท้ังให

ขอเสนอแนะในการแกไขโรคดังกลาว 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 9 
เมแทบอลิซึมของไขมนั (Lipids metabolism) 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. กระบวนการยอย  การดูดซึม  และการขนสง 
2. กระบวนการแมเทบอลิซึมของไขมันในเซลลและเนื้อเยื่อตาง 

2.1  แคแทบอลซึิมของกรดไขมัน 
2.2  การสังเคราะหกรดไขมัน 
2.3  เมแทบอลซึิมของคีโตนบอดี  (Ketone  body  metabolism 
2.4  การสังเคราะหไตรกลีเซอรไรด  
2.5  การสังเคราะหคอเลสเตอรอล สเตอรอล  และกรดน้ําดี 

 3.  การควบคุมเมแทบอลิซึมของกรดไขมัน 
 4.  โรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของไขมัน  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายขบวนการเผาผลาญไขมันในรางกาย ตลอดจนขบวนการสรางกรดไขมันได 
2. อธิบายขบวนการสรางและเผาผลาญคีโตนบอดีในรางกายได 
3. อธิบายขบวนการสังเคราะหไตรกลีเซอไรด คอเลสเตอรอล สเตอรอล และกรดน้ําดีได 
4. อธิบายถึงระบบการควบคุมเมแทบอลิซึมของกรดไขมันได 
5. บอกถึงโรคบางอยางท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของไขมันได 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4. มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
5. ทดสอบยอยในชั้นเรียน หัวขอ เมแทบอลิซึมของไขมัน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 

การวัดและการประเมินผล 
1. ความสนใจในการเรียน 
2. การรวมอภิปรายในชั้นเรียน 
3. การทดสอบยอย หัวขอ เมแทบอลิซึมของไขมัน 
4. การประเมินความกาวหนาในการเรียนรู two-way communication teaching 
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บทท่ี 9 

เมแทบอลิซึมของไขมนั (Lipids metabolism)  
 
ไขมันเปนสารชีวโมเลกุลท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงพลังงานสํารองของรางกายรองจาก

คารโบไฮเดรต และเปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลล (Cell membrane) ทุกชนิด ดังนั้น จึงพบไขมันไดใน 
ทุกสวนของรางกายมนุษย โดยไขมันท่ีเปนพลังงานสํารองของรางกายมนุษยและสัตว ไดแก ไตรเอซิล      
กลี เซอ รอล  (Triacylglycerol) ซ่ึ ง มี  ก รด ไข มัน  (Fatty acid) และ  กลี เซ อรอล  (Glycerol) เป น
องคประกอบ สวนไขมันท่ีเปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลล เนื้อเยื่อสมองและประสาท ไดแก ฟอสโฟลิพิด 
(Phospholipid) สฟงโกลิพิด (Sphingolipid) และ คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เปนตน การสังเคราะห
และการสลายไขมันท่ีสําคัญของรางกาย ซ่ึงไดแก ไทรเอซิลกลีเซอรอล กรดไขมัน คีโทนบอดี (Ketone 
body) ฟอสโฟลิพิด สฟงโกลิพิด และ คอเลสเตอรอล   

ไขมันเปนสารอาหารท่ีรางกายเลือกเก็บสะสมไวเปนพลังงานสํารองในรูปของไตรกลีเชอไรด  ท้ังนี้    
เพราะมีสมบัติไมรวมกับน้ําทําใหเก็บสะสมไวไดไมจํากัดปริมาณและไมเปลืองเนื้อท่ีเทากับคารโบไฮเดรต
หรือโปรตีนซ่ึงมีน้ําอยูดวย  นอกจากนี้ไขมันยังเปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลลและทําหนาท่ีเปนฮอรโมน
รวมท้ังเปนวิตามินท่ีสําคัญในรางกาย อาหารไขมันท่ีไดจากสัตวและพืชสวนใหญอยูในรูปไตรกลีเชอไรดมี 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของไขมันออกเปนแบง 2 ข้ันตอน (Lehninger, 1981) คือ  

1. กระบวนการยอย การดูดซึม และการขนสงไขมันไปสูเชลล  
2. กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีเกิดข้ึนในเซลลเนื้อเยื่อตาง ๆ 

1.  กระบวนการยอย การดูดซึม และการขนสง  
1.1 การยอยไขมันในทางเดินอาหาร 
สารอาหารไขมันสวนใหญรางกายสามารถยอยและดูดซึมไดเกือบท้ังหมด มีเพียงประมาณรอยละ 

4 เทานั้นท่ีสูญเสียทางอุจจาระ ยกเวนในกรณีท่ีเกิดการบกพรองจากการยอยหรือการดูดซึมจึงจะมีการ
สูญเสียไขมันมากกวาปกติและจะสงผลใหรางกายขาดหรือบกพรองในการดูดซึมวิตามินละลายในไขมัน  
การยอยไขมันเกิดข้ึนนอยมากในกระเพราะอาหารถึงแมจะมีเอนไซมประเภทไลเปสอยูก็ตาม  ท่ีลําไสเล็ก
สวนดูโอดีนัมเปนบริเวณท่ีมีการยอยไขมันท่ีแทจริง  เม่ือไขมันผานเขาสูล้ําไสเล็กสวนดูโอดีนัมจะกระตุนให
มีการหลั่งโฮโมนโคลีซิสโทนินแพนคลีโอไซนิน  (Cholecystokinin - pancreozynin, CCKPZ) ซ่ึงทํา
หนาท่ีชวยเรงใหถึงน้ําดีบีบตัวปลอยน้ําดีออกมารวมท้ังเรงตับออนใหปลอยเอนไซมตางๆ ออกมาดวย 
ประกอบกับการท่ีน้ํายอยเหลานี้  มีสารไบคารบอเนตอยูดวยทําให pH ภายในลาไสมีสภาพคอนขางเปน
เบสเหมาะกับการทํางานของเอนไซม เอนไซมท่ีใชยอยไขมันท่ีสําคัญคือ แพนครีเอติกไลเปส (Pancreatic 
lipase) เอสเทอเรส (Esterase) และฟอสโฟไลเปส A (Phospholipase A) การยอยเริ่มตน โดยน้ําดี
ประกอบดวยกรดน้ําดี (Bile acids) และเกลือของกรดน้ําดี (Bile salts) ชวยกระตุนใหเกิดการกระจายตัว
ของไขมันกลายเปนอนุภาคเล็กๆ เปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวของไขมันชวยใหเกิดการยอยรวดเร็วข้ึน  

1.2 การดูดซึมไขมันท่ีเซลลเย่ือบุผนังลําไส 
1.2.1 การดูดซึมผานระบบน้ําเหลือง (lymphatic route) 
ผลิตผลท่ีไดจากการยอยไขมันดวยเอนไซมไลเปส และเอสเทอเรสเปนสารประเภทละลาย

น้ํายาก เชน β-โมโนกลีเซอไรด กรดไขมันและคอเลสเทอรอล เปนตน  ทําใหรางกายตองใชกลวิธีพิเศษ
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สําหรับพาสารเหลานี้ผานเยื่อบุผนังลําไส เนื่องจากบริเวณท่ีชิดกับเยื่อบุผนังลําไสเปนบริเวณท่ีมีน้ําเคลือบ
คลุมอยูเรียกบริเวณนี้วา  Unstirred water layer  มีสภาพพิเศษมีการฟุงกระจายของโมเลกุลของน้ํานอย
กวาบริเวณอ่ืน ในการซึมผานของสารไขมันท่ีถูกยอยแลวตองรวมตัวกับน้ําดีกลายเปนไมเซลลผสม (Mixed 
micelles) จึงสามารถผานเซลลเยื่อบุผนังลําไสเขาสูเซลลผนังลําไส ตอไปจากนั้นน้ําดีไดแยกตัวออก
คงเหลือแตสารไขมันท่ีถูกยอยสลาย     
   เม่ือผลิตผลของไขมันผานเขาเซลลของล้ําไสจะเกิดการรวมตัวกันใหมไดเปนไตรกลีเซอไรด      
ฟอสโฟกลีเซอไรด  และเอสเทอรของคอเลสเทอรอล  แตไขมันเหลานี้อาจมีชนิดขององคประกอบของ
โครงสราง เชน กรดไขมันแตกตางจากเม่ือกอนถูกยอย  กระบวนการสังเคราะหสารไขมันข้ึนใหมนี ้เรียกวา 
Re-esterification สารไขมันท่ีรวมตัวกันใหมนี้สวนใหญ ยังคงเปนไตรกลีเซอไรด คือ ประมาณรอยละ 80   
ท่ีเหลือเปนฟอสโฟกลีเซอไรด  คอเลสเทอรอล และเอสเทอรของคอเลสเทอรอล ประมาณรอยละ 9.3 และ 
2  ตามลําดับ ท้ังนี้ในการรวมตัวกันของไขมันเหลานี้ตองใชพลังงานดวย พบวาใน  1 โมลของไตรกลีเซอ
ไรดท่ีสังเคราะหข้ึนใหมนี้ตองใชพลังงาน ATP 2 โมล 

การขนสงสารไขมันท่ีเกิดข้ึนใหมออกจากเซลลผนังลําไส   เขาสูกระแสโลหิตและน้ําเหลืองเพ่ือไปสู 
เนื้อเยื่อตางๆ  ตองสังเคราะหเปนสารประกอบท่ีละลายในน้ําไดดี  โดยการนําไขมันไปรวมตัวกับโปรตีน
ชนิดพิเศษ  เกิดเปนไลโพโปรตีนชนิดตางๆ  เชน ไคโลโมครอน เพ่ือทําหนาท่ีขนสงไขมันจากเซลลลําไสเขา
สูน้ําเหลือง (Lymph) และพาเขาสูกระแสโลหิต โดยผานทางทอทอราซิก (Thoracic duct) ระดับของ
ไขมัน  (สวนใหญ คือไตรกลีเซอไรด) ในกระแสโลหิตข้ึนสูงสุดภายหลังรับประทานอาหารประมาณ 4-5 
ชั่วโมง    เรียกสภาวะนี้วา Post-alimentary lipemia  ภาวะเชนนี้ทําใหพลาสมามีลักษณะขุนโดยการ
ปรากฏตัวของไลโพโปรตีน ในขณะท่ีไลโพโปรตีนพาไขมันไปตามกระแสโลหิตนั้น จะมีการยอยสลายไตรกลี
เซอไรดดวยเอนไซมไลไปโปรตีนไลเปส (Lipoprotein lipase, LPL)  ซ่ึงมีอยูใเอนโดทีเลียล (Endothelial 
cells) ของผนังหลอดโลหิตฝอย เอนไซม LPL นี้ถูกปลอยออกมาสูพลาสมาดวยการกระตุนของเฮพาริน 
เปนสารท่ีมีอยูในกระแสโลหิต เอนไซมนี้จึงเรียนกวา  Heparininduced LPL 
   ซ่ึงนอกจากพบท่ีผนังหลอดโลหิตฝอยแลวยังพบท่ีขอบนอกของเซลลในเนื้อเยื่ออะดิโพสอีกดวย 
LPL ชวยยอยสลายไตรกลีเซอไรดในไลโพโปรตีน ฤทธิ์ของเอนไซม LPL ตางจากแอนไซดไลเปสอ่ืนๆ คือ 
สามารถยอยสลายพันธะเอสเทอรของไตรกลีเซอไรดไดท้ัง 3 ตําแหนง  ทําใหไดกรดไขมันอิสระและ       
กลีเซอรอลสําหรับไลโพโปรตีน  เชน  ไคโลไมครอนเม่ือถูกยอยสลายเอาไตรกลีเซอไรดออกไปแลวจะมี
ขนาดเล็กลงและมีไตรกลีเซอไรดในปริมาณตํ่าลงดวย ไคโลไมครอนท่ีมีสภาพเชนนี้เรียกวา chylomicron 
remnant 

1.2.2 การดูดซึมผานหลอดเลือดดํา (Portal route)  
 ไตรกลี เซอไรด มี กรด ไข มันขนาดสั้ นปานกลาง  (Medium-chain trihlycerides

ประกอบดวยจํานวนคารบอนประมาณ  8-10  อะตอม  ซ่ึงปกติมีไมมากนักในอาหารธรรมดาจะละลายใน
น้ําดีกวากรดไขมันท่ีมีความยาวของโมเลกุลมาก ดังนั้นกรดไขมันกลุมนี้เม่ือเกิดเปนอีมัลชันในลําไสถูกดูดซึม
เขาสูเซลลของลําไส   แลวถูกยอยสลายโดยเอนไซมไลเปสในไมโครโซม (Microsomal lipase) ไดเปนกรด
ไขมันอิสระและกลีเซอรอล ผลท่ีไดจากการยอยครั้งนี้จะไมเกิดกระบวนการสังเคราะหสารไขมันข้ึนใหม    
แตจะถูกสงผานเขาสูกระแสโลหิตไปยังตับ (เปรมใจ และคณะ, 2548) 
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2.  กระบวนการแมเทบอลิซึมของไขมันในเซลลและเนื้อเยื่อตางๆ  
  2.1 แคแทบอลิซึมของกรดไขมัน (Fatty acid catabolism) ขบวนการแคแทบอลิซึมของกรด
ไขมันเกิดข้ึนในไมโตคอนเดรีย แบงเปน 3 ข้ันตอนคือ 1)  การกระตุนกรดไขมัน 2)  การนํากรดไขมันผาน
เขาไปในไมโตคอนเดรีย และ 3)  การเผาผลาญกรดไขมันในไมโตรคอนเดรีย (เปรมใจ และคณะ, 2540) 

2.1.1 การกระตุนกรดไขมัน 
เนื่องจากเอนไซมท่ีเก่ียวของกับการเกิดแคแทบอลิซึมของกรดไขมันมีอยูในไมโตคอนเดรีย 

ดังนั้นกรดไขมันจึงตองเคลื่อนท่ีจากไซโตพลาซึมเขาไปในไมโตคอนเดรียกอนโดยกรดไขมันจะถูกกระตุนให
รวม ตัว กับ โค เอน ไซม เอ   (Coenzyme A) กลาย เป น  Fatty acyl CoA โดย เอน ไซม  Fatty acid 
thiokinase เปนตัวเรงและใชพลังงานจาก ATP ภาพท่ี 9.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 9.1 การรวมตัวของกรดไขมันกับโคเอนไซมเอกลายเปน Fatty acyl CoA 
 

   2.1.2 การนํากรดไขมันผานเขาไปในไมโตคอนเดรีย 
Fatty acyl CoA  ท่ีไดไมสามารถผานเยื่อไมโตคอนเดรียตองทําปฏิกิริยากับคารนิทีน 

(Carnitine) ใหกลายเปน  Fatty  acyl  carnitine จึงจะสามารถซึมผานเยื่อไมโตคอนเดรียไดแลว  Fatty 
acyl carnitine จะทําปฏิ กิริยากับโคเอนไซมเอได Fatty  acyl  CoA  กลับคืนมาในไมโตคอนเดรีย     
สวนคารนิทีนก็จะซึมผานเยื่อไมโตคอนเดรียออกมาสูไซโตพลาสซึม พรอมท่ีจะทําปฏิกิริยากับ  Fatty  acyl  
CoA  ในไซโตพลาซึมอีก  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9.2 การนํากรดไขมันผานเขาไปในไมโตคอนเดรีย 
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2.1.3 การเผาผลาญกรดไขมันในไมโตคอนเดรีย 
       ขบวนการเผาผลาญกรดไขมันในไมโตคอนเดรียเรียกวา เบตา -ออกซิเดชัน (B-oxidation) 
ซ่ึงการเผาผลาญกรดไขมันนั้นจะเกิดข้ึนท่ีตําแหนงเบตา-คารบอนอะตอม ได β-Keto acid และจะแตก
ออกเปน  Acetyl CoA  หลุดออกไปจากโมเลกุลของกรดไขมัน  ทําใหกรดไขมันมีจํานวนอะตอมคารบอน
ลดลง 2  อะตอม  แลวกรดไขมันท่ีเหลือก็จะถูกเผาผลาญตอไป โดยจํานวนอะตอมคารบอนจะลดลงครั้งละ 
2  อะตอม Acetyl  CoA  ท่ีเกิดข้ึนก็จะเขาสูวัฏจักรเครบสใหพลังงานตอไป ขบวนการเผาผลาญกรดไขมัน
ประกอบดวย  4  ปฏิกิริยา  ปฏิกิริยาท่ี 1 เปนการออกซิเดชันใหเกิดพันธะคูระหวาง  C  และ C  ของ  
Fatty  acyl  CoA  มี   FAD  เป น โค เอน ไซม ได  Fatty acyl CoA หรือ เรียก   -trans–Enoyl CoA  
เนื่องจากพันธะคูท่ีเกิดข้ึนอยูในรูปทรานส (Trans) ในปฏิกิริยาท่ี  2 เปนปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) ได 
L-3–Hydroxyacyl CoA ปฏิกิริยาท่ี  3  เปนปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ทําใหหมู –OH  กลายเปนหมู –C=O   
โดยมี NAD+ เปนโคเอนไซมได 3-Keto  fatty  acyl  CoA  ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับโคเอนไซมเอในปฏิกิริยาท่ี  
4  ทําใหโมเลกุลแตกออกเปนกรดไขมัน  และ  Acetyl  CoA  กรดไขมันท่ีเหลือจึงเปนกรดไขมันท่ีมีจํานวน
คารบอนนอยกวาเดิม  2  อะตอม  และสามารถทําปฏิกิริยากับโคเอนไซมเออิสระให Fatty  acyl  CoA  
แลวเขาสูปฏิกิริยาท่ี 1  ตอไปไดอีกเชนนี้เรื่อยไป  ภาพท่ี 9.3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9.3 การเผาผลาญกรดไขมันในไมโตคอนเดรีย 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=g3U2r33iptQ 

 
แสดงการเผาผลาญกรดไขมันท่ีเรียก เบตา-ออกซิเด=yน ในไมโตคอนเดรีย 1= fatty  

acyl COA dehydrogenase, 2= enoylhydratase, 3 = L-3-hydroxy fatty acyl COA 
dehydrogenase, 4 = thiolase 
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จะเห็นไดวาการเผาผลาญ  Fatty  acyl  CoA  ตามปฏิกิริยาท้ังสี่ของ  เบตาออกซิเดชัน
จะได  Fatty acyl  CoA  ท่ีมีอะตอมคารบอนนอยลงไป 2 อะตอม Acetyl  CoA,  FADH2 และ NADH 
อยางละโมเลกุล  Fatty  acyl  CoA  (Cn) + CoASH + FAD + NAD+ + H2O ---------> Fatty  acyl  
CoA (Cn-2) + CH3COSCOA + FADH2 + NADH + H+  

ดังนั้น กรดปาลมิติค  (Palmitic acid)  ซ่ึงมีคารบอน  16  อะตอม เม่ือถูกเผาผลาญ
โดยวิธีการนี้ก็จะได  8 Acetyl CoA, 7FADH2, 7NADH  และ  7H+ 

C15H31 COSCoA + 7CoASH + 7FAD + 7NAD+ + 7H2O ---------> 8CH3COSCoA + 7FADH 
+ 7NADH + 7H+  

แลว  Acetyl CoA  เม่ือเขาสูวัฏจักรเครบสโดยสมบูรณจะให  24ATP  สวน  NADH 
และ  FADH  ก็จะให  3 และ 2 ATP  ตามลาดับ  ดังนั้นอะตอมของกรดปาลมิติจะไดพลังงานถึง  130ATP 
สําหรับการเผาผลาญกรดไขมันท่ีมีจํานวนอะตอมคารบอนเปนเลขค่ี  ซ่ึงในธรรมชาติมีอยูนอยก็จะ
เกิดปฏิกิริยาเหมือนกันกับการเผาผลาญกรดไขมันท่ีมีจํานวนอะตอมคารบอนเปนเลขคูคือ  จะได Acetyl  
CoA  หลายโมเลกุล  แตจะได  Propionyl  CoA อีกหนึ่งโมเลกุลซ่ึงมีอะตอมคารบอน  3  ตัว ไมสามารถ
เกิดเบตา-ออกซิเดชันตอไปไดอีก  แตจะทําปฏิกิริยากับ CO2 กลายเปน  Methyl  malonyl  CoA โดยใช
พลังงานจาก  ATP  ตอจากนั้น  Methyl  malonyl  CoA  ก็จะเปลี่ยนเปน  Succinyl  CoA ซ่ึงจะถูก
ปอนเขาสูวัฏจักรเครปสตอไป 

ดังนั้น แคแทบอลิซึมของกรดไขมันท่ีมีจํานวนอะตอมคารบอนเปนเลขค่ี  จะตองอาศัย
เอนไซมเพ่ิมข้ึนอีกสองตัว และถาหากกรดไขมันนั้นมีพันธะคูอยูการออกชิเดชันก็จะเกิดข้ึนเชนเดียวกันกับ
กรดไขมันอ่ิมตัวคือ  จะมีการตัดอะตอมคารบอนออกครั้งละ 2 อะตอม ในรูปของ Acetyl CoA  ไปเรื่อยๆ 
จนถึงพันธะคู  ถาพันธะคูนั้นอยูในรูปทรานสอยูแลวก็เกิดปฏิกิริยาตอไปได  แตถาพันธะคูนั้นเปนแบบซิส 
(Cis-) ระหวางอะตอม  C2–C3 (-Cis) คือเปน 2,3-cis-Enoyl CoA เม่ือสารนี้ ทําปฏิกิริยาไฮเดรชันโดย
เอนไซม Enoyl  CoA  hydratase  ได   D-3-Hydroxy  acyl  CoA แลว  จะมีเอนไซม  3- methyl  
malonyl  mutase  Hydroxy acyl  epimerase เรงปฏิกิริยาเปลี่ยนโครงสรางเปน L-3 Hydroxy acyl 
CoA ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาตอไปไดตามวิถีเบตา-ออกซิเดชันอภาพท่ี 9.4 

แตถาพันธะคูแบบซิสนั้นอยูระหวาง  C3 และ C4 ก็จะมีเอนไซม Enlyl CoA isomerase 
เรงปฏิ กิริยาการยายพันธะคูจาก 3,4 –cis ไปเปน  2,3-trans ได   2,3-trans-Enoyl CoA  ซึ่ งก็จะ
เกิดปฏิกิริยาตอไปตามวิถีเบตา-ออกซิเดชัน ภาพท่ี 9.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9.4 แคแทบอลิซึมของกรดไขมันท่ีมีจํานวนอะตอมคารบอนเปนเลขค่ี 
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ภาพท่ี 9.5 แคแทบอลิซึมของกรดไขมันท่ีมีพันธะคูหลายตําแหนง 
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2.2 การสังเคราะหกรดไขมัน (Fatty  acid  synthesis) 
  การสังเคราะหกรดไขมันจะเริ่มตนจาก  Acetyl CoA  แลวคอยๆ เพ่ิมจํานวนคารบอนข้ึนครั้งละ 2  
อะตอม จนไดกรดไขมันท่ีมีจํานวนคารบอนตามตองการ การสังเคราะหกรดไขมันจะสังเคราะหเม่ือเซลลมี
พลังงานเพียงพอและมี Acetyl  CoA  เหลือใช  แตเอนไซมท่ีใชสังเคราะหมีอยูในไซโตพลาสซึม  ดังนั้นจึง
จําเปนตองนําเอา Acetyl CoA ออกจากไมโตคอนเดรียมาอยูในไซโตพลาซึมเพ่ือสรางกรดไขมัน (พจน และ
คณะ, 2540) 
   2.2.1 การนํา Acetyl CoA ออกมายังไซโตพลาสซึม 
          การนํา  Acetyl CoA จากไมโตคอนเดรียมายังไซโตพลาซึมตองอาศัยตัวพา 2  ชนิดคือ 

2.2.1.1 โดยการรวมตัวกับออกซาโลอะซิเตทใหเปนซิเตรท แลวซิเตรทจึงผาน
เยื่อของไมโตคอนเดรียออกมาทําปฏิกริยากับโคเอนไซมเอได ออกซาโลอะซิเตทและ Acetyl CoA  โดยใช
พลังงานจาก ATP  ออกซาโลอะซิเตทท่ีเกิดข้ึนก็จะเปลี่ยนเปนมาเลทซึมผานเขาไมโตคอนเดรียไดอีก แลว
เปลี่ยนเปนออกซาโลอะซิเตท รับเอา  Acetyl CoA  มายังไซโตพลาซึมไดอีกตอไป 

2.2.1.2 โดยการรวมตัวกับคารนิทีน  (Carnitine)  ไดอะซิทิลคารนิทีน (Acetyl  
carnitine) ซึมผานเยื่อไมโตคอนเดรียออกมา  แลวทําปฏิกิริยากับ  CoASH  ได  Acetyl  CoA  และ  
Carnitine  ซ่ึงก็จะซึมผานเขาไปในไมโตคอนเดรียเพ่ือรับเอา Acetyl  CoA  ออกมายังไซโตพลาซึมไดอีก
ตอไป 
   2.2.2 ขบวนการสังเคราะหกรดไขมันในไซโตพลาซึม 
    ขบวนการสังเคราะหกรดไขมันจาก  Acetyl CoA ภายในไซโตพลาซึมประกอบดวยหาปฏิ 
กิริยา ปฏิกิริยาท่ี  1  Acetyl  CoA  จะรวมตัวกับ  CO2  โดยใชพลังงานจาก  ATP  ได Malonyl  CoA  
จากนั้ น   Acetyl  CoA  และ   Malonyl  CoA  จะเกิดปฏิ กิริยารวมตัวกับ   ACP  (Acyl  carrier  
protein)  กลายเปน   Acetyl-s- ACP  และ Malonyl-s-ACP  โดยเอนไซม   Acetyl  CoA  acetyl  
transferase  และ  Malonate  CoA  transferase ตามลําดับ  กอนท่ีจะรวมตัวกันระหวาง  Acetyl-S-
ACP กับ  Malonyl-S-ACP  ในปฏิกิริยาท่ี 2  ได Acetoacetyl-S-ACP  ในข้ันตอนนี้จะได  CO2 และ  
ACP-SH  เกิดข้ึนในปฏิกิริยาท่ี 3  Acetoacetyl-SACP จะถูกรีดิวซดวย  NADPH   ใหกลายเปน  β– 
Hydroxybutyryl-S-ACP  และถูกเปลี่ยนใหเปน Crotonyl-S-ACP  ซึ่งมีพันธะคูระหวาง  C  และ  CB  ใน
ปฏิกิริยาท่ี  4  และในปฏิกิริยาท่ี 5  พันธะคูจะถูกรีดิวซดวย  NADPH  ได  Butyryl-S-ACP  ซ่ึงสารนี้
สามารถเขาสูปฏิกิริยาท่ี  2 คือ รวมตัวกับ  Malonyl-SAC อีกโมเลกุลหนึ่ง  แลวตามดวยปฏิกิริยาท่ี 3, 4 
และ 5 ไดอีก  เปนการเพ่ิมอะตอมคารบอนอีกทีละ 2 อะตอม จนกระท่ังไดจํานวนคารบอนตามตองการ
แลว  Acyl-ACP  นั้นก็จะสลายตัวใหกรดไขมันอิสระหลุดออกจากสวน  ACP ภาพท่ี 9.6 
   เปนท่ีนาสังเกตวา  ในการสังเคราะหกรดไขมันนั้นตองใช  NADPH ซ่ึงเปนสารท่ีไดจากวิถี
เพนโทสฟอสเฟต ดังนั้น เนื้อเยื่อท่ีมีการสังเคราะหกรดไขมันก็จะมีการทํางานของวิถีเพนโทสฟอสเฟตอยู
มากดวย  
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ภาพท่ี 9.6 แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะหกรดไขมันจาก Acetyl CoA  ACP = acyl carrier  protein 

2.3 เมแทบอลิซึมของคโีตนบอดี (Ketone body metabolism) 
  คีโตนบอดี (Ketone bodies) หมายถึงสารประกอบ 3 ชนิด คือ อะชีโตอะซิเตท (Acetoacetate) 
อะซิโตน (Acetone) และกรดเบตาไฮดรอกซีบิวทิวริค (β-Hydroxybutyric acid)  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
รวมตัวกันของ  Acetyl  CoA  ท่ีเหลือใชภายในตับใหเปน  Acetoacetyl  CoA  ซ่ึงจะทําปฏิกิริยากับ  
Acetyl  CoA  อีกโมเลกุลหนึ่งได  β-Hydroxy- B – methylglutaryl  CoA  (HMG-CoA) HMG-CoA ท่ี
ไดนี้จะสลายตัวให Acetyl CoA กับอะซีโตอะซีเตท  ซึ่งสามารถแปรสภาพไปเปนคีโตนบอดีอีก 2 ตัว คือ 
อะชิโตน และ B-Hydroxybutyric  acid  คีโตนบอดีเหลานี้จะถูกเก็บสะสมไวในตับและถือไดวาคีโตนบอดี
เปนสารท่ีสะสม  Acetyl  CoA  ทํานองเดียวกันกับไขมัน  เม่ือใดท่ีรางกายตองการพลังงานคีโตนบอดีก็จะ
ถูกสงออกจากตับไปยังไตและกลามเนื้อเพ่ือสลายใหไดพลังงานออกมา  โดยรวมตัวกับซัควินิลโคเอ 
(Succinyl CoA) ใหเปน Aceroacetyl  CoA  แลว  Aceto  acetyl  CoA  จะทําปฏิกิริยากับโคเอนไซม
เอได  2  Acetyl CoA ภาพท่ี 9.7 ซ่ึงสามารถถูกเผาผลาญตอไปในวัฏจักรเครบสภายในไตและกลามเนื้อ
ตอไป       โดยปกติแลวการสรางคีโตนบอดีท่ีตับและการสลายท่ีไตและกลามเนื้อจะมีอัตราเร็วพอๆ กัน ทํา
ใหคีโตนบอดีในเลือดมีปริมาตรท่ีตางกันมาก  แตในกรณีท่ีมีความผิดปกติเชน ในผูปวยโรคเบาหวานหรือผูท่ี
มีความผิดปกติในดานเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต หรือในภาวะท่ีอดอาหาร  เซลลไมสามารถใช
คารโบไฮเดรตเปนแหลงของพลังงานไดเซลลจะใชไขมันท่ีสะสมอยู  ทําใหเกิด  Acetyl  CoA  มากกวา
ปกติทําใหตับสรางคีโตนบอดีมากและถาหากไตและกลามเนื้อไมสามารถใชคีโตนบอดีไดทันจะทําใหตับ
สรางคีโตนบอดีมากและถาหากไตและกลามเนื้อไมสามารถใชคีโตนบอดีไดทัน  จะทําใหมีคีโตนบอดีสะสม
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ในเลือดและในรางกายมากและถูกขับออกทางปสสาวะ อาการผิดปกติเชนนี้เรียกวา คีโตซิส (Ketosis)   
(พัชรี และคณะ, 2551) ภาพท่ี 9.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9.7 แสดงการสังเคราะหคีโตนบอดีในตับและการเผาผลาญในไตและกลามเนื้อ 1= HMG-CoA 
synthetase, 2= HMG-CoA lyase, 3= Acetoacetate  decarboxylase,  4= B – Hydroxybutric  
Dehydrogense 
 

2.4 การสังเคราะหไตรกลีเซอไรด (Biosynthesis of triglyceride) 
  การสังเคราะหไตรกลีเซอไรดจะเกิดข้ึนท่ีตับและเนื้อเยื่อไขมันเปนสวนใหญ   สังเคราะหจาก      
กลี เซอรอล   โดยอาศัยเอนไซม  Glycerol kinase  และรับหมูฟอสเฟตจาก ATP ได  Glycerol-3-
phosphate  ดังนี้ 
   Glycerol + ATP      --------->    L-Glycerol-3-phosphate + ADP                                                     
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ภาพท่ี 9.8 ปฏิกิริยาของเอนไซม  Diglyceride acyl transferase ไดไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) 
 

 
จากนั้นหมูไฮดรอกซิลของ  Glycerol-3-phosphate จะรวมตัวกับกรดไขมัน 2 โมเลกลุไดกรด

ฟอสฟาติดิค (Phosphatidic acid)  โดยมีเอนไซม  Glycerol  hosphate  acyltransferase  เปนตัวเรง
แลวกรดฟอสฟาติดิคจะถูกไฮโดรไลซไดกลีเซอไรดท่ีไดจะรวมตัวกับกรดไขมันอีกโมเลกุลหนึ่งโดยการเรง 
(Freeman, 2005) 

2.5 การสังเคราะหคอเลสเตอรอล (Cholesterol) สเตอรอล (Sterol) และกรดน้ําดี (Bile 
acid) ตลอดจนวิตามินดี 
   การสังเคราะหสารตางๆ เหลานี้สังเคราะหไดจาก  HMG-CoA ซ่ึงมีวิธีการท่ีคอนขางยุงยากหลาย
ข้ันตอน  เพ่ือความสะดวกจะแบงวิถีการสังเคราะหออกเปนสามข้ันตอนตอนท่ี  1 เปนการเปลี่ยน  HMG 
CoA  ใหเปน  Isopentenyl  pyrophosphate  ซ่ึงมีคารบอนหาอะตอม  ตอนท่ี  2 เปนการรวม  C5 สอง
ตัวใหเปนสาร C10 แลวเปน  C15 จากนั้นสาร C15 สองตัวจะรวมตัวกันเปนสาร C30 (Squalene) ตอนท่ี  3 
เปนการนําเอา  Squalene  มาขดเปนโครงสรางท่ีเปนวง  (Cyclic  structure) ของสเตอรอล  แลวมีการ
ดัดแปลงโครงสรางสวนตางๆ ใหได  คอเลสเตอรอลตอจากนั้น  คอเลสเตอรอลจะถูกนําไปใชสรางสารตางๆ 
เชน กรดน้ําดี  วิตามินดีและสเตียรอยด (ศุภศิษฏ, 2552) 
 

3. การควบคุมเมแทบอลิซึมของกรดไขมัน  
3.1 ควบคมุโดยเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต  
แคแทบอลิซึมของกรดไขมันจะให Acetyl CoA และแคแทบอลิสมของคารโบไฮเดรตก็จะให

Acetyl CoA  ซึ่งรางกายนําไปใชประโยชนไดหลายทาง  เชน เขาสูวัฏจักรเครบสเพ่ือเปลี่ยนใหเปนพลังงาน  
หรือสังเคราะหกรดไขมัน   คีโตนบอดี และสารอ่ืนๆ ซ่ึงในกรณี ท่ีรางกายไมขาดสารอาหารพวก
คารโบไฮเดรตรางกายจะสราง  Acetyl  CoA  จากคารโบไฮเดรตไดเพียงพอแกความตองการของรางกาย 
ทําใหแคแทบอลิซึมของกรดไขมันเกิดชาลง แตถาเม่ือใดรางกายขาดสารอาหารคารโบไฮเดรต  หรือไม
สามารถใชคารโบไฮเดรตได  รางกายจะสราง  Acetyl  CoA  จากไขมัน  ดังนั้น การเกิดแคแทบอลิซึมของ
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ไขมันจะสูงข้ึนเพ่ือผลิต  Acetyl  CoA  ใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย  จึงเห็นไดวาเมแทบอลิซึม
ของคาร โบไฮเดรตสามารถควบคุมเมแทบอลิซึมของไขมันได 
  3.2 ควบคุมโดยเอนไซม Acetyl CoA  carboxylase  ซ่ึงเปนเอนไซมท่ีชวยเรงปฏิกิริยาแรก
ของการสังเคราะหกรดไขมัน  เอนไซมนี้จะถูกยับยั้งโดย  Fatty  acyl CoA  ซ่ึงเปนผลิตผลของการ
สังเคราะห  ดังนั้นถามีกรดไขมันเกิดข้ึนมาก  การสังเคราะหกรดไขมันก็จะเกิดชาลง  เพราะเอนไซม  
Acetyl  CoA carboxylase ถูกยับยั้งและนอกจากนี้ซิเตรท  (Citrate)  ยังสามารถกระตุนการทํางานของ
เอนไซม  จึงทําใหมีการประสานงานระหวางแคแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต  และการสังเคราะหกรดไขมัน
ใหเปนไปอยางเหมาะสม (สมศักดิ์, 2550) 
  

4. โรคที่เกิดข้ึนจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของไขมัน  
  โรคท่ีเกิดข้ึนจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของกรดไขมันสวนใหญเกิดจากการขาดเอนไซมในวิถี
แคแทบอลิซึม  เปนเหตุใหตัวกลางบางชนิดมีมากและเกิดการสะสมข้ึนในเนื้อเยื่อตางๆ เชน ในระบบ
ประสาทและสมอง ซึ่งนําไปสูโรคทางระบบประสาทท่ีรายแรง (Meisenbergy, 1998) 
 4.1 ตับคั่งไขมัน (Fatty liver, fatty degeneration ของตับ) มี triacylglyceride ค่ังอยูใน
เซลลตับมากซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ คือ 

4.1.1 ตัวสังเคราะห Triacylglyceride เพ่ิมข้ึน  เนื่องจากไดรับไขมันหรือกรดไขมันเสรีมาก
จากอาหารหรือจากการเคลื่อนยายมาจากแหลงสะสม 

4.1.2 ตับ Oxidized กรดไขมันลดลง ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากตับทํางานไดไมดี เชน เม่ือถูก
พิษยาหรือตับไดรับพลังงานเพ่ิมเติมจากสารอ่ืน เชน Alcohol 

4.1.3 ตับปลอย Triacylglyceride ออกไปไดนอยลง เพราะการสังเคราะห Lipoprotein 
ลดลง ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากการสังเคราะหโปรตีนลดลง หรือขาดปจจัยในการสรางฟอสโฟไขมัน เชน 
Choline หรือ Methionine 

การพบไขมันสะสมอยูในเซลลตับแสดงถึงความหยอนสมรรถภาพของตับ ซ่ึงอาจทําใหมีโรคอ่ืนๆ 
ตามมาไดงาย  

4.2 หลอดเลือตีบแข็ง 
ผนังหลอดเลือดท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก จะหนาข้ึนเปนหยอมๆ ทําใหรูเลือดคอยๆ แคบเขาจน

ในท่ีสุด รูหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก จะอุดตัน ถาตรวจตรงตําแหนงท่ีมีพยาธิสภาพ จะพบวาชั้นในสุดและ
ชั้นถัดมาของหลอดเลือด (Intima และ Subintima) จะมี Lipid สะสมอยูในปริมาณมาก ซ่ึงสวนใหญจะ
เปน Cholesterol และ Phospholipid ภาวะหลอดเลือดตีบแข็งนี้เปนสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจวาย
ฉับพลันและอัมพาต 

4.3 อวนผิดปกติ (Obesity) มี triacylglyeride สะสมอยูในเนื้อเยื่อไขมันมากเนื่องมาจากกิน
มากเกินไปและมีการใชพลังงานนอยเกินไป ความอวนผิดปกติ นอกจากจะทําใหรูปรางไมสวยแลว ยังทําให
มีโรคติดตามมาเนื่องจากน้ําหนักตัวท่ีเกินดวย เชน โรคขอเขา และขอเทา นอกจากนี้ยังมีพยาธิสภาพตางๆ 
ท่ีเกิดจากพันธุกรรม โดยการมีไขมันสะสมอยูในเนื้อเยื่อบางชนิด 

4.4 Tay-Sachs disease (Ganflioside  lipidosis)  เปน โรค ท่ี เกิดจากการขาดเอนไซม  
Hexosaminidase  A  ทําใหมีแกงกลิโอไซดสะสมมากในสมองและเนื้อเยื่อประสาท  ทําใหเกิดขอบกพรอง
ทางสมองและระบบประสาท 
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4.5 Gaucher’s disease (Cerebroside lipidosis) เป น โรค ท่ี เกิดจากการขาด เอน ไซม             
Cerebroside-cleavage  ทําใหมีการสะสมไลปดพวกซีรีโบรไซดในตับและมามมากเกินไป  เปนสาเหตุให
ตับและมามโต  นอกจากนี้ผิวหนังของผูปวยจะมีสีคล้ํา 

4.6 Xanthoma เปนโรคท่ีปรากฏตุมสีเหลืองเกิดข้ึนบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะท่ีหนังตา อาจเกิดข้ึน
ท่ีอวัยวะอ่ืนๆ ผูปวยจะมีระดับไขมันในเลือดสูง 

4.7 Niemmann-Pick disease เปนมาแตกําเนิด มีไขมันสะสมอยูท่ีตับและมาม ซ่ึงโตมาก ไขมันมี
หลายชนิด เชน Phospholipid สวนใหญเปน Lecithin และ Sphingomyelin ปรากฏอาการในเด็กออน
และตายในเวลา 2-3 เดือน 
 

5. บทสรุป 
กระบวนการเมแทบอลิซึมเนื้อเยื่อไขมัน ซึ่งมีสารตัวกลางอ่ืนๆ ท่ีสามารถเกิดกระบวนการเมแทบอ

ลิซึมท่ีอวัยวะสวนนี้ได เชน กลูโคส แลกเทต คีโตนบอดี และกรดอะซิเตตเปนตน สวนของเซลลเนื้อเยื่อ
ไขมันทําหนาท่ีเปนแหลงสะสมพลังงานของรางกายในรูปของ Triacylglyceride ไวภายในเซลล  ไขมันท่ีได
จากอาหารและไขมันท่ีเก็บสะสมไวในรางกายท่ีเนื้อเยื่อไขมัน สามารถถูกนํามาใชเปนแหลงพลังงานแกราง
กายได เม่ือรางกายไดรับคารโบไฮเดรตไมเพียงพอสําหรับการสรางพลังงาน โดยพบวากรดไขมันจากการย
อยลิโปโปรตีนเขาสูเซลลจะถูกสังเคราะหกลับเปน Triacylglyceride ใหมเพ่ือเก็บสะสมสลายเปนพลังงาน
หรือทําหนาท่ีอยางอ่ืน การสลาย Triacylglyceride จากเซลลเนื้อเยื่อไขมันจะมีลักษณะคลายกับการสลาย
ไกลโคเจน (Glycogen) ท่ีสะสมในตับ กลาวคือปฏิกิริยาแรกของการสลายจะมีการควบคุมดวยระบบฮอร
โมนเชนเดียวกัน สวนเอนไซม Triacylglycerol lipase จะทําหนาท่ียอยสลาย Triacylglyceride ท่ีสะสม
ในเนื้อเยื่อไขมัน และกรดไขมันอิสระท่ีไดจะถูกสงออกนอกเซลลเขาสูกระแสเลือดเพ่ือไปยังเนื้อเยื่อท่ีตอง
การพลังงานตอไป สวนการสังเคราะหไขมันในสัตวเค้ียวเอ้ืองเกิดท่ีเนื้อเยื่อไขมันเปนหลัก  สวนในสัตวไม
เค้ียวเอ้ืองสวนใหญเกิดข้ึนในตับการสังเคราะหกรดไขมันสายยาว (C18) จะเกิดข้ึนท่ีเซลลของเนื้อเยื่อไขมัน 
แตการสังเคราะหกรดไขมันในนม (C4-C18) จะเกิดข้ึนท่ีเซลลของตอมน้ํานม โดยหลักการในการสังเคราะห
ในเนื้อเยื่อไขมันมีหลักการเชนเดียวกันกับการสังเคราะหในตับ ซ่ึงแหลงของคารบอนหลักท่ีใชสังเคราะห
ไขมัน คือ อะซิเตทไฮโดรเจน และพลังงานจาก Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 
(NADPH) และ Adenosine 5’triphosphate (ATP) สําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง สวนในสัตวไมเค้ียวเอ้ืองจะใช
กลูโคสเปนหลัก  สวนกลไกการควบคุมการสังเคราะหกรดไขมันจะเปนการควบคุมโดยระบบฮอรโมน  
 

6. แบบฝกหดั 
6.1 จงอธิบายถึงขบวนการแคแทบอลิซึมของกรดไขมัน แบงออกเปนก่ีข้ันตอน อะไรบาง 

 6.2 จงอธิบายถึงการนํา Acetyl CoA จากไมโตคอนเดรียมายังไซโตพลาซึม 
 6.3 จงอธิบายถึงขบวนการเมแทบอลิซึมของคีโตนบอดี  
 6.4 จงอธิบายถึงขบวนการสังเคราะหไตรกลีเซอไรด 
 6.5 จงอธิบายถึงขบวนการสังเคราะหคอเลสเตอรอล สเตอรอล กรดน้ําดี และวิตามินดี 
 6.6 จงอธิบายถึงการควบคุมเมแทบอลิซึมของกรดไขมัน จะถูกควบคุมโดยขบวนการใด 
 6.7 ใหนักศึกษาวิเคราะหโรคท่ีเกิดจากความบกพรองในเมแทบอลิซึมของกรดไขมัน พรอม
เสนอแนะแนวทางแกไข 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 10 
เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน (Amino acids metabolism) 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. กระบวนการยอยและการดูดซึมโปรตีน 
2. กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน  

2.1 การสลายกรดอะมิโน 
2.2 การสังเคราะหกรดอะมิโน  

3. การควบคุมการสังเคราะหกรดอะมิโน (Regulation of amino acid stnthesis) 
4. ความบกพรองในกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน  

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายกระบวนการยอยและการดูดซึมโปรตีนได 
2. อธิบายการสลายกรดอะมิโนกรดอะมิโนได 
3. อธิบายขบวนการสังเคราะหกรดอะมิโนแตละชนิดได 
4. อธิบายถึงการควบคุมการสังเคราะหกรดอะมิโนได 
5. บอกถึงโรคบางอยางท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนได  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4. มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
5. ทดสอบยอยในชั้นเรียน หัวขอ เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 

การวัดและการประเมินผล 
1. ความสนใจในการเรียน 
2. การรวมอภิปรายในชั้นเรียน 
3. การทดสอบยอย หัวขอ เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 
4. การประเมินความกาวหนาในการเรียนรู two-way communication teaching 
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บทท่ี  10 

เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน  (Amino acids metabolism)  
 

อาหารประเภทโปรตีนเม่ือเขาสูรางกายจะถูกยอยไดเปนกรดอะมิโนในทางเดินอาหาร กรดอะมิโน
เหลานี้ถูกดูดซึมผานลําไสเล็กและสงตอไปยังตับ ท่ีตับกรดอะมิโนสวนใหญถูกเก็บไวเพ่ือสังเคราะหโปรตีน
แลวสงสวนท่ีเหลือไปยังอวัยวะอ่ืนๆ ขณะเดียวกันตับจะทําหนาท่ีเติมกรดอะมิโนท่ีสังเคราะหข้ึนเองเขาสู
กระแสโลหิต เนื้อเยื่ออ่ืนๆ ก็เชนกันจะสลายโปรตีนเพ่ือสงกรดอะมิโนเขาสูกระแสโลหิต ดังนั้นกระแสโลหิต
จึงเปนแหลงรวมของกรดอะมิโนทําใหเนื้อเยื่อตางๆ  สามารถดึงกรดอะมิโนจากกระแสโลหิตไปใชไดตาม
ตองการ   ไมวาจะเพ่ือการสังเคราะหโปรตีนหรือชีวโมเลกุลท่ีสําคัญ   มีกรดอะมิโนท่ีเหลือเพียงบางสวนถูก
สลายในตับโดยปฏิกิริยาการโยกยายและการขัดหมู  α-อะมิโน ไดเปนกรดคีโทและสามารถเขาสู
กระบวนการเมแทบอลิซึมของไขมันและคารโบไฮเดรต  ทําใหพลังงาน ATP สําหรับของเสียเปนแอมโมเนีย
จะถูกเปลี่ยนเปนยูเรียและขับออกทางปสสาวะ  

กรดอะมิโนนอกจากเปนองคประกอบท่ีสําคัญของโปรตีนในพืชและสัตวแลว  ยังเปนสารต้ังตนใน
การสังเคราะหชีวโมเลกุลท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิต  ถึงแมวารางกายของคนจะไมมีอวัยวะท่ีทําหนาท่ีสะสม
กรดอะมิโนเฉพาะ  แตมีแหลงรวมกรดอะมิโน (Amino acid pool) ในกระแสโลหิต และมีความสมดุลของ
กรดอะมิโนตางๆ ทําใหมีกรดอะมิโนเพียงพอตอความตองการ จากการทดลองของนักวิทยาศาสตรพบวา 
โปรตีนหนัก 1 กรัม เม่ือสลายจนสมบูรณจะไดพลังงาน 4 kcal และมีเพียง 1 ใน 4 ของอาหารโปรตีนท่ี
รางกายไดรับแตละวันเทานั้นท่ีถูกเปลี่ยนไปเปนกลูโคส  ท่ีเหลืออีก 3 ใน 4 ถูกนําไปสังเคราะหเปนโปรตีน
และชีวโมเลกุลท่ีสําคัญ  รวมท้ังสลายเปนสารตั้งตนในวัฏจักรตางๆ แสดงวากรดอะมิ โนมิใชแหลงพลังงาน
ท่ีสําคัญแตถูกนําไปสังเคราะหเปนโปรตีนและชีวโมเลกุลท่ีสําคัญ (พัชรี และคณะ, 2551) 

   
1.  กระบวนการยอยและการดูดซึมโปรตีน  
  เอ็นไซมท่ีใชยอยโปรตีนท่ีสําคัญคือเอ็นไซมเปปซิน (Pepsin) เอ็นไซมริปซิน (Trypsin) เอมไซมไค
โมทริปซิน (Chymotrypsin) เอ็นไซมคารบอกซีเปปทิเทส A (Carboxypeptidase A) คารบอกซีเปปทิเทส 
B (Carboxypeptidase-B) และเอ็นไซมอีลาสเทส (Elastase) เอ็นไซมเหลานี้สังเคราะหมาจากกระเพาะ
อาหารลําไสและตับออน พบวาสวนใหญถูกสังเคราะหในรูปของเอ็นไซมตนกําเนิด เรียกวา โพรเอ็นไซมหรือ
ไซโมเจน (Zymogrn) กอน ซ่ึงยังไมสามารถทํางานได ตอเม่ือรางกายตองการใชเอ็นไซมเหลานี้ยอยอาหาร
โปรตีนจึงจะมีการเปลี่ยนโครงสรางหรือโครงรูปท่ีวองไวตอการทํางาน (Active  enzyme) ตารางท่ี 10.1 
และภาพท่ี 10.1 ท้ังนี้เปนการปองกันไมใหเอ็นไซมยอยโปรตีนของเซลลกระเพาะการหารหรือลําไสขณะท่ี
หลั่งออกมา ตัวอยางเชน เอ็นไซมเปปซินถูกหลั่งออกมาจากกระเพาะอาหารในรูปเปปซินโนเจน มีขนาด
น้ําหนักโมเลกุล 40,000 เม่ือถูกกระตุนโดยกรดในกระเพาะอาหารและการยอยของเปปซินเองทําใหมีการ
ตัดกรดอะมิโนบางสวนออก (42 หนวยของกรดอะมิโน) ไดเอ็นไซมเปปซินท่ีมีน้ําหนักโมเลกุล 33,000 และ
สามารถยอยโปรตีนในอาหารได สําหรับเอ็นไซมจากกตับออนก็อยูในรูปของโพรเอ็นไซมเชนกันเอ็นไซมมี
ความจําเพาะในการยอยโปรตีนตางกันความจําเพาะของเอ็นไซมแตละชนิด (เปรมใจ และคณะ, 2548) 



130 

บทท่ี 10: เมแทบอลซิึมของกรดอะมิโน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10.1 ภาพรวมของกระบวนการยอยและดูดซึม 

ตารางท่ี 10.1 เอ็นไซมท่ีเก่ียวของกับการยอยโปรตีน 

เอ็นไซม สารกระตุน 
 

เอ็นไซม 
ออกฤทธิ ์

บริเวณท่ีเอ็นไซม
ออกฤทธิ ์ พันธะเปปไทดท่ีถูกยอย 

Pepsinogen 
 

H+, pepsin 
 

Pepsin กระเพาะอาหาร 
 

ด า น ห มู ไน โต ร เจ น ข อ ง
กรดอะมิโนชนิดอะโรมาทิก 

Trypsinogen 
 

Enterokinase, 
Trypsin 
 

Trypsin 
 

ลําไสเล็ก 
 

ด านห มู ค ารบอก ซิลของ
กรดอะมิโนท่ีเปนเบส : ARG 
,LYS 

Chymotrypsinogen 
 
 

Trypsin, 
chymotrypsin 
 

Chymotrypsin ลําไสเล็ก 
 

ด านห มู ค ารบอก ซิลของ
กรดอะมิโนชนิดอะโรมาทิก 
: Phe, Tyr, Trp 

Procarboxy – 
Peptidase A 
 

Trypsin 
 

car boxy – 
Peptidase A 
 

ลําไสเล็ก 
 

กรดอะมิโนชนิดอะโรมาทิก 
และอะลิฟาทิกท่ีอยูปลาย
คารบอน 

Procarboxy –
Peptidase B 

Trypsin 
 

Car boxy – 
Peptidase B 

ลําไสเล็ก 
 

กรดอะมิ โนท่ีเปนเบสท่ีอยู
ปลายคารบอน 

Proelastase 
 

Trypsin elastase ลําไสเล็ก ดานหมูคารบอนบอกซิลของ 
กรดอะมิโนท่ีเปนกลาง 
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อาหารโปรตีนเริ่มตนยอยในกระเพาะอาหาร  โดยกรดเกลือจากกระเพาะทําหนาท่ีทําลายสภาพ 
ธรรมชาติของโปรตีน  และกระตุนเปปซิโนเจนใหเปนเปปซิน  ผลิตผลท่ีไดจากการยอยโปรตีนท่ีกระเพาะ
เปนเปปไทดสายยาวมีกรดอะมิโนอิสระบางแตไมมาก  การยอยในกระเพาะอาหารไมชวยใหไดสารท่ีดูดซึม
ได แตสารเหลานี้จะไปกระตุนใหมีการหลั่งโคลีซิสโทไคนิน (Cholecystoknin, CCK)  ซ่ึงจะไปกระตุนใหมี
การหลั่งน้ํายอยจากลําไสเล็กและตับออน ท่ีลําไสเล็กอาหารโปรตีนสวนใหญถูกยอยอยางสมบูรณไดเปน
กรดอะมิโนอิสระ มีเพียงสวนนอยท่ียังคงเปนเปปไทดหรือโปรตีนเนื่องจากไมสามารถยอยได เชน โปรตีน
เสนไยจะถูกขับออกนอกรางกาย การดูดซึมของกรดอะมิ โนอิสระเกิดข้ึนบริเวณลําไสเล็กมีท้ังแบบการซึม
ผานเยื่อหุมเซลล (Passive transport) จากบริเวณท่ีมีความเขมขนนอยกวาและแบบท่ีเก่ียวของกับการ
ขนสงโซเดียมและตองการพลังงาน ATP (Active transport) วิธีนี้เปปไทดขนาดเล็กสามารถดูดซึมเขาสู
เซลลเยื่อบุทางเดินอาหารไดและถูกยอยตอภายในเซลลไดเปนกรดอะมิโนเซลลไดเปนกรดอะมิโนอิสระเขาสู
กระแสโลหิตตอไป เนื้อเยื่อตางๆ มีกลวิธีในการจับกรดอะมิโนอิสระจากกระแสโลหิตเขาสูเชลลอยางนอย  
4 ระบบ ระบบแรกเก่ียวกับการขนสงกรดอะมิโนท่ีเปนกลาง ระบบท่ี 2 เก่ียวของกับกรดอะมิโนท่ีเปนเบส 
และซิสทีน ระบบท่ี 3 ระบบสงกรดอะมิโนเปนกรด ระบบสุดทายเก่ียวของกับการขนสงของไกลซีนและโพ
รลีน  โดยท่ีแตละระบบมีการขนสงกรดอะมิโนท่ีมีลักษณะจําเพาะของระบบนั้นๆ ในเนื้อเยื่อบางชนิด เชน 
ไต ลําไส และสมอง ยังมีระบบขนสงกรดอะมิโนท่ีเรียกวา วัฏจักร γ-กลูทามิล (γ-Glutamyl cycle) ท่ีซ่ึง
มีกลูทาไทโอนทําหนาท่ีพากรดอะมิโนโดยใชหมูกลูทามิล จับหมูอะมิโนของกรดอะมิโนอาศัยเอ็นไซม      
γ-Glutamyl Tranpeptidase  ท่ีเยื่อหุมเซลลดึงกรดอะมิโนเขาสู เซลล จากนั้นกรดอะมิโนจะถูกตัด
ออกเป น อิสระด วย เอ็น ไซม   γ -Glutamyl cyclotransferase ท่ี เหลื อ คือ  5-ออกโซ โพรลีน  (5-
Oxoproline) ถูกนําไปสังเคราะหกลูทาไธโอนใหม สําหรับขนสงกรดอะมิโนตอๆ ไป การขนสงโดยระบบนี้
ตองการพลังงานจาก ATP 3 โมเลกุล และมีความไวตอการขนสงกลูทามีน ซิสอีนรวมท้ังกรดอะมิโนท่ีเปน
กลาง แตไมสามารถขนสงกรดอะมิโนโพรลีนได การขนสงกรดอะมิโนจําเปนตองอาศัยโปรตีนจําเพาะเปน
ตัวพา ฉะนั้นในบางกรณีถาเรารับประทานยาปฏิชีวนะท่ีมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะหโปรตีน เชน พิวโร
มัยซิน หรือแอกติโนมัยซิน D ยาปฏิชีวนะเหลานี้สามารถยับยั้งการสังเคราะหโปรตีนจําเพาะท่ีทําหนาท่ี
ขนสงกรดอะมิโนในลําไสทําใหสงผลตอการขนสงกรดอะมิโนในลําไสดวย (Murray,2005) 
 

2.  กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน  
กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน แบงเปน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การสลายกรดอะมิ

โน (Catabolism of amino acids) และข้ันตอนท่ี 2 การสังเคราะหกรดอะมิโน (Biosynthesis of amino 
acids) (Garrete, 1997) 
  2.1 การสลายกรดอะมิโน 
  โดยปกติแลวกรดอะมิโนสวนใหญมักถูกนําไปใชในการสังเคราะหโปรตีนและสารชีวโมเลกุลท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิตรวมท้ังเปนสารตั้งตนท่ีใหหมู α-อะมิโนแกกรดอะมิโนตางๆ ท่ีสังเคราะหในรางกาย 
กรดอะมิโนท่ีเหลือจากการสังเคราะหสารตางๆ ดังกลาวแลวเทานั้นท่ีถูกสลายดวยกระบวนการสลาย
กรดอะมิโน ซ่ึงตองอาศัยวิถีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (1) วิถีไนโตรเจน (Amino nitrogen pathway) เปนการ
กําจัดหมูอะมิโนในรูปแอมโมเนียและปฏิกิริยาการกําจัดแอมโมเนียรวมท้ังการกําจัดอะตอมกํามะถันหรือ
อะตอมไนโตรเจนในแขนงขางของกรดอะมิโนและ (2) วิถีโครงคารบอน (Carbon skeletal pathway) 
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โครงสรางท่ีเหลือจากการกําจัดหมู α-อะมิโนของกรดอะมิ โนถูกสลายตอไปโดยเปลี่ยนใหเปนสารตัวกลาง
ในวัฏจักรเครบสหรือวิถีไกลโคลิซิส  

2.1.1 วิถีไนโตรเจน ในกระบวนการสลายกรดอะมิโนเริ่มตนดวยการกําจัดหมู α-อะมิโนกอน
ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวของ คือปฏิกิริยาการยายหมู α-อะมิโน (Transamination) ปฏิกิริยาการขจัดหมู α-อะมิโน 
(Transaminase) 

2.1.2 ปฏิกิริยายายหมูอะมิโน เปนการยายหมู α-อะมิโนใหแกกรดคีโทตางๆ ได ผลิตผลเปน
กรดคีโทและกรดอะมิโนชนิดใหมท่ีสัมพันธกับกรดอะมิโนและกรดคีโทชนิดต้ังตน ใชเอ็นไซมราสมิเนส 
(Transaminase) หรืออะมิโนทรานสเฟอเรส (Aminotransferase) เรงปฏิกิริยามีไพริดอกซอลฟอสเฟต
เปนโคเอ็นไซมเริ่มตนไพริดอกซอลฟอสเฟตทําปฏิกิริยาเกิดซิฟเบส (Shiff base) กับกรดอะมิโนกอน
จากนั้นจึงมีการสงผานและจัดเรียงตัวอิเล็กตรอน (Electron rearrangement) สงผลใหมีการยายหมู α-
อะมิโนของกรดอะมิโนมายังโมเลกุลไพริดอกซอลฟอสเฟตไดเปนไพริดอกซามีนฟอสเฟตกับกรดคีโท 
จากนั้นไพริดอกซามีนฟอสเฟตจะเกิดปฏิกิริยาซิฟเบสกับกรดคีโท ทําใหมีการยายหมู α-อะมิโนจากไพริ
ดอกซามีนฟอสเฟตใหกับกรดคีโทเปลี่ยนเปนกรดอะมิโนใหมท่ีสัมพันธกับกรดคีโท  

โดยท่ัวไปแลวการยายหมู α-อะมิโนของกรดอะมิโนตางๆ ในปฏิกิริยาการยายหมู α-อะมิโน 
จะไดเปนกรดกลูทามิกและอะลานีน ท้ังนี้เพราะกรดคีโทท่ีมารับคือ α-คีโทกลูทาเรตและไพรูเวตและใช
เอ็นไซมกลูทาเมตทรานสมิเนส (Glutamate transaminase) และอะลานีนทรานสมิเนส (Alanine 
transaminase) ตามลําดับ 

ในสัตวชั้นสูงมีการขจัดไนโตรเจนในยูเรียเกิดข้ึนในไมโตคอนเดรียซ่ึงมีเพียงกรดกลูทามิก
เทานั้นท่ีสามารถผานเยื่อหุมเซลลไมโตคอนเดรียเพ่ือเขาสูวัฏจักรยูเรีย ฉะนั้นกรดอะมิโนบางสวนท่ีถูก
เปลีย่นไปเปนอะลานนีจะถูกเปลี่ยนกลับไปเปนกรดกลูทามิกโดยใชเอ็นไซมกลูทาเมต อะลานีนทรานสมิเนส
ดังปฏิกิริยา 

2.1.2 ปฏิกิริยาขจัดหมูอะมิโน แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 1) ปฏิกิริยาการขจัดหมูอะมิโน
ชนิดออกซิเดชัน (Oxidative deamination) และ 2) ปฏิกิริยาการขจัดอะมิโนชนิดไมมีออกซิเดชัน (Non-
oxidative deamination)  

2.1.2.1 ปฏิกิริยาการขจัดหมูอะมิโนชนิดออกซิเดชันเปนปฏิกิริยาการขจัดหมู  
อะมิโน โดยอาศัยการทํางานของเอ็นไซมหลายชนิดท่ีสําคัญ ไดแก 1) เอ็นไซมกลูทาเมตดีไฮโดรจีเนต 
(Glutamate dehydrogenase) กรดกลูทามิกเปนสารตัวกลางท่ีสําคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
กรด α-อะมิโนโดยหมูอะมิโนของกรดกลทูามิกถูกดึงออกในรูปแอมโมเนียใชเอ็นไซมกลูทาเมตดีไฮโดรจีเนต
เรงปฏิกิริยาในตับ ถาปฏิกิริยาเกิดท่ีไซโตพลาซึมของตับใช NAD+ เปนโคเอ็นไซม แตถาเกิดในไมโตคอน   
เดรียใช NADP+ จากปฏิกิริยาจะเห็นวาเปนปฏิกิริยายอนกลับได ท้ังปฏิกิริยาจะไปทางซายหรือทางขวา
ข้ึนอยูกับปริมาณของกรดกลูทามิก หรือ α-คีโทกลูทาเรต ฉะนั้นนอกจากจะเปนปฏิกิริยาขจัดหมูอะมิโน
แลวยังเปนการสังเคราะหกรดอะมิโนบางชนิด นอกจากนี้การสังเคราะหกรดอะมิโนบางชนิดสามารถกระทํา
ไดโดยใชหมูอะมิโนหรือแอมโมเนียท่ีมาจากรดอะมิโนอ่ืนและถึงแมจะไมมีเอ็นไซมการยายหมูอะมิโน
จําเพาะตอกรดอะมิโนก็สามารถสังเคราะหกรดอะมิโนชนิดนั้นได โดยการเกิดปฏิกิริยาการควบคูกับ
ปฏิกิริยาขิงเอ็นไซมกลูทาเมตทรานมิเนส  จากปฏิกิริยาจะเห็นไดวากลูทาเมตดีไฮโดรจีเนสมีความสําคัญใน
การควบคุมเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เอ็นไซมนี้ เปนอัลโลสเทริก เอ็นไซม ท่ี มี ATP, GTP และ 
NADH+H+ เปนสารยับยั้งการทํางานและมี ADP, GDP รวมท้ังกรดอะมิโนบางชนิด เปนสารกระตุนเม่ือ
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ปฏิกิริยาขจัดหมูอะมิโนเกิดควบคูกับปฏิกิริยาการโยกยายหมูอะมิโนนั้น หมูอะมิโนของกรดอะมิโนตางๆ 
สามารถถูกขจัดออกไดหมดในรูปของแอมโมเนีย โดยหมูอะมิโนของกรดอะมิโนเหลานั้นถูกเปลี่ยนเปน
หมูอะมิโนของกรดกลูทามิกโดยปฏิกิริยาการยายหมูอะมิโนกอนแลวจึงเกิดปฏิกิริยาขจัดหมูอะมิโนของกร
ดกลูทามิกออกในรูแอมโมเนีย 2) เอ็นไซมอะมิโนแอซิกออกซิเดส (Amino acid oxidase) เปนเอ็นไซมท่ี
ทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาการขจัดหมู α-อะมิโนของกรดอะมิโนรูปแอมโมเนีฟลาโวโปรตีนเปนโคเอ็นไซม โดย
เอ็นไซมนี้ทําหนาท่ีออกซิไดสหมู α-อะมิโนของกรดอะมิโนไดเปน α-อะมิโน (α-Imino) ท่ีไมเสถียรสลาย
ตอไดเปนกรดคีโท สําหรับหมูอะมิโนหลุดออกในรูปแอมโมเนียนั่นคือ ผลผลิตของปฏิกิริยาไดแก กรดคีโท 
และแอมโมเนีย ไฮโดรเจนเพอรออกไซด (H2O2) ท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาบางสวนถูกนําไปใชในการออกซิไดส
สารบางชนิด แตเนื่องจากเปนพิษตอเซลลดังนั้นสวนใหญ จึงถูกทําลายอยางรวดเร็วใหกลายเปนน้ําและ
ออกซิเจน ใชเอ็นไซมแคทาเลส (Catalase) ในธรรมชาติพบเอ็นไซมนี้ท้ัง 2 รูป คือท้ัง D- และ L- โดยท่ี   
D- อะมิโนแอซิดออซิเดส ใช FAD เปนโคเอ็นไซมพบในสวนเพอรออกซิโซม ขณะท่ี L- อะมิโนแอซิกออกซิ
เดส ใช FMN เปนโคเอ็นไซม พบในเอนพลาสมิกเรติคิวรัวของเซลลตับและไต กรดอะมิโนสวนใหญใน
รางกายเปนชนิด L-  ดังนั้นความสําคัญของอะมิโนแอซิกออกซิเดส ในรางกายยังไมทราบแนชัด เชื่อวา
รางกายใชเอ็นไซมนี้ ในการทําลายกรดอะมิโนชนิด D ท่ีไดจากเปปทิโดไกลแคนของผนังเซลลของ
เชื้อจุลินทรียตางๆ   

2.1.2 ปฏิกิริยาการขจัดหมูอะมิโนชนิดไมมีออกซิเดชัน  เปนปฏิกิริยาขจัดหมูอะมิโน
โดยตรงใชเอ็นไซมจําเพาะและไมสามารถผานกระบวนการออกซิเดชัน ดังนี้   

2.1.2.1 เอ็นไซมอะมิโนไลเอส (Amino lyases) เปนเอ็นไซมท่ีสลายหมูอะมิโน
จากกรดอะมิโนบางชนิด คือ แอสพารติก อิสทิดีน ฟนิลอะลานีน และไทโรซีน ตัวอยางเชน กรดแอสพาร
ติก ในแบคทีเรีย E. coli ถูกขจัดหมูอะมิโนโดยใชเอ็นไซมแอสพารเตสไดเปนฟูมาเรตและแอมโมเนีย     
ภาพท่ี 10.2  

ภาพท่ี 10.2 การทํางานของเอ็นไซมอะมิโนไลเอส 
 

2.1.2.2 Specific deaminase เอ็นไซมกลุมนี้ทําหนาท่ีดึงหมูอะมิโนออกมาในรูป
แอมโมเนีย  มีไพริดอกซอลฟอสเฟตเปนโคเอ็นไซม ตัวอยางเอ็นไซม เชน เซรีนไฮดราเทส ทรีโอนีน ไฮดรา
เทส และซีสเทอีนดีซัลไฮเดรส เนื่องจากเซรีนและทรีโอนีนมีหมูไฮดรอกซิลอยูปลายโมเลกุล ขณะท่ีซิลเทอีน
มีหมูไฮดริกอยูทําใหโครงคารบอนเหลานี้มีสถานะเปนออกซิไดซสูงกวาโครงคารบอนของกรดอะมิโนอ่ืนๆ 
ชวยใหหมู α-อะมิโนถูกขจัดไดงายกวา โดยเอ็นไซมไฮดราเทสทําหนาท่ีดึงอะตอมไฮโดรเจนออกจาก
ตําแหนง α-คารบอนและหมู –OH ไดเปนน้ําและไดกรดอะมิโนอะไครลิก (Aminoacrylic acid) และกรดอิ
มิโนซึ่งไมเสถียรถูกสลายตอไดเปนกรดคีโทและแอมโมเนียดังปฏิกิริยา ภาพท่ี 10.3 
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ภาพท่ี 10.3 การทํางานของเอ็นไซมกลุม Specific deaminase 
 

สําหรับปฏิกิริยาขจัดหมูอะมิโนและหมูซัลไฮดริล (-SH) ของซิสเทอีนโดยเอ็นไซม
ซิสเทอีนซัลไฮเดรสทําหนาท่ีดึง –SH ออกทําใหไดสารตัวกลางท่ีเปนกรดอะมิโนอะไครลิกและกรดอิมิโน 

ตามลําดับ ซึ่งสลายตอไดเปนกรดคีโทและแอมโมเนียดังปฏิกิริยา  
2.1.2.3 ดีอะมิเนส  (Deaminase) เปนกลุมเอ็นไซมท่ีสลายแอมโมเนียจากหมูเอ

ไมดของกลูทามีนและแอสพาราจีน ภาพท่ี 10.4 

 
ภาพท่ี 10.4 การทํางานของเอ็นไซมกลุม Deaminase 

 
2.1.2.4 ปฏิกิริยาการขจัดหมูคารบอกซิล 

  หมูคารบอกซิลของกรดอะมิโนถูกขจัดออกในรูปคารบอนไดออกไซดใชเอ็นไซมดีคารบอกซิลเลส 
(Decarboxylase) เรงปฏิกิริยามีพิริดอกซอลฟอสเฟตเปนโคเอ็นไซม ไดผลิตผลเผ็นสารประกอบเอมีนซ่ึง
ทําหนาท่ีสําคัญทางสรีระและมี CO2 เกิดข้ึน ภาพท่ี 10.5 ดังปฏิกิริยา  
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 10.5 การทํางานของเอ็นไซมกลุม Decarboxylation 
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2.2 วิถีโครงคารบอนของกรดอะมิโน  
วิถีโครงคารบอนของกรดอะมิโนเปลการสลายโครงคารบอนของกรดอะมิโนโดยการเปลี่ยนเปนสาร

ตัวกลางในวัฏจักรเครบส ไพรูเวตหรืออะซีทิล-โคเอ กรดอะมิโนชนิดท่ีเปลี่ยนเปนสารตัวกลางในวัฏจักร   
เครบสหรือไพรูเวตไดเรียกวา Glucogenic amino acid เพราะสามารถเปลี่ยนเปนกลูโคสได สําหรับ
กรดอะมิโนท่ีนําไปสังเคราะหเปนสารคีโทนไดโดยการเปลี่ยนเปนอะซิทิล-โคเอหรืออะซีโท อะซีทิล-โคเอ  
เรียกวา ketogenic amino acid มีกรดอะมิโนบางชนิด เชน ฟนิลอะลานีนและไทโรซีนมีโครงคารบอนท่ี
สามารถเปลี่ยนเปนฟูมาเรต และสวนท่ีเหลือเปลี่ยนเปนอะซีโทอะซีเทตไดจึงเปนท้ัง ketogenic และ 
glucogenic amino acid (พจน และคณะ, 2540) 

2.2.1 โครงคารบอนของกรดอะมิโนท่ีเปลี่ยนเปนไพรูเวต กรดอะมิโนเปลี่ยนเปนไพรูเวต 
ประกอบดวย อะลานีน ไกลซีน ทรีโอนีน เซรีน ซิลทีน และซีสเทอีน อะลานีนสามารถเปลี่ยนเปนไพรูเวตได
โดยอาศัยปฏิกิริยาการโยกยายหมูอะมิโน ซิสทีนถูกรีดิวซไดเปนซีสเทอีน 2 โมเลกุลและสลายตอไดไพรูเวต 
สําหรับทรีโอนีนจะแตกตัวเปนไกลซีนและอะซีทาลดีไฮด และเม่ือไกลซีนไดรับคารบอน 1 อะตอมจากเซรีน
จะถูกเปลี่ยนไปเปนไพรูเวตไดเชนกัน  

2.2.2 โครงคารบอนของอะมิโนท่ีเปลี่ยนเปนอะซีทิล-โคเอ กรดอะมิโนท่ีใหอะซีทิล-โคเอ 
และถูกเปลี่ยนตอไปเปนอะซีทิล-โคเอ ไดแก ฟนิลอะลานีน  ไทโรซีน ลิวซีน และทริปเฟน ฟนิลอะลานีน
และไทโรซีนจะสลายไปเปนอะซีโทอะซเทตและฟูมาเรต สวนคารบอน   4 อะตอมของลิวซีนและไลซีน จะ
ถูกเปลี่ยนเปนอะซีโทอะซีทิล-โคเอ แตท่ีเหลืออีก 2 อะตอมของลิวซีนจะเปลี่ยนเปนอะซีทิล-โคเอ ขณะท่ี 2 
คารบอนอะตอมของไลซีนถูกกําจัดออกในรูปคารบอนไดออกไซด สําหรับทริปโทเฟนมีปฏิกิริยาการสลายท่ี
สลับซับซอน ท้ังนี้สรุปไดวา คารบอน 4 อะตอมของทริปโทเฟนถูกเปลี่ยนไปเปนอะซีโทอะซีทอล-โคเอ อีก 
2 อะตอมเปลี่ยนเปนอะซีทิล-โคเอ และอีก 4 อะตอมท่ีเหลือถูกกําจัดออกในรูปคารบอนไดออกไซด      
โครงคารบอนของกรดอะมิโนท่ีเปลี่ยนเปนสารตัวกลางในวัฏจักรเครบส ดังนี้ 1) การเปลี่ยนเปน α-คีโทกลู
ทาเรตของกรดอะมิโน 2) การเปลี่ยนเปนซักซินิล-โคเอของกรดอะมิโน และ 3) การเปลี่ยนเปนออกซาโลอะ
ซีเทตของกรดอะมิโน 

2.2.3 การเปลี่ยนเปน α-คีโทกลูทาเรตของกรดอะมิโน โครงคารบอนของกลูทามีน    
อารจินีน ฮิสทิดีน และโพรลีน ถูกเปลี่ยนเปน α-คีโทกลูทาเรตและเขาสูวัฏจักรเครบส กรดอะมิโนเหลานี้
จะถูกเปลี่ยนไปเปนกลูทาเมตกอนท่ีจะเปลี่ยนเปน α-คีโทกลูทาเรต   โดยท่ีกลูทามีนจะทําปฏิกิริยากับน้ํา
ไดกลูทาเมตกับแอมโมเนียใชเอ็นไซมกลูทามิเนสเรงปฏิกิริยาอารจินีนจะถูกเปลี่ยนเปนออรนิทีนสาร
ตัวกลางในวัฏจักรยูเรียนโดยเอ็นไซมอารจิเนส จากนั้นออรนิทีนจะเปลี่ยนเปนกลูทาเมต สําหรับวงแหวน  
ฮิสทิดีนเม่ือถูกออกซิไดสจะแตกตัวให N-Formimino glutamic acid และหมู Formimino  นอกจากนี้ยัง
มี tetrahydrofolate เปนโคเอ็นไซม สวนการเปลี่ยนโพรลีนใหเปนกลูทาเมตใชปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

2.2.4 การเปลี่ยนเปนซักซินิล-โคเอของกรดอะมิโน โครงคารบอนของเมไทโอนีน ไอโซลิว
ซีน และเวลีน ถูกเปลี่ยนเปนซักซินิล-โคเอและเขาสูวัฏจักร  เครบส แคแทบอลิซึมของเมไทโอนีนเริ่มจากเม
ไทโอนีนทําปฏิกิริยากับ ATP ได S-adenosyl methionine (SAM) ใชเอ็นไซมเมไทโอนีนอะดีโนซิลทรานส
เฟอเลสเรงปฏิกิริยา และจะเกิดปฏิกิริยาอีก 2 ข้ันตอน คือปฏิกิริยาการสลายเปนโฮโมซิสทีนซ่ึงจะรวมตัว
กับเซรีนและเกิดปฏิกิริยาตอไดเปนโพรไพโอนิล-โคเอ เมทิลมาโลนิล-โคเอ และซักซินิล-โคเอ ตามลําดับ ไอ
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โซลิวซีนจะเขาสูวิถีแคแทบอลิซึมโดยการสูญเสียอะซทิล-โคเอ ไดเปนโพรไพโอนิล-โคเอ สําหรับเวลีนถูก
เปลี่ยนเปนเมทิลมาโลนิล-โคเอ  

2.2.5 การเปลี่ยนเปนออกซาโลอะซีเทตของกรดอะมิโน โครงคารบอนของกรดแอสพาร
ติกและแอสพาราจีนถูกเปลี่ยนเปนซาโลอะซีเทตและเขาสูวัฏจักรเครบส โดยแอสพาราจีนจะทําปฏิกิริยากับ
น้ําไดกรดแอสพารติกกอนและตามดวยปฏิกิริยาการโยกยายหมูอะมิโนไดออกซาโลอะซิเทตกับกลูทาเมต  
 

2.3 การเปลี่ยนรูปแอมโมเนีย (Ammonia assimilation) 
  แอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนจากการขจัดหมูอะมิโนของกรดอะมิโนเปนพิษตอสมองโดยเฉพาะในเด็กแรก
เกิด ถาการขจัดแอมโมเนียไมทัน สมองอาจพิการไดฉะนั้นแอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนจึงถูกขจัดโดยทันที () 

2.3.1 การขนถายแอมโมเนีย (Ammonia transportation) แอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนท่ีกลามเนื้อ
ในรางกายถูกเปลี่ยนใหเปนสารท่ีไมมีพิษและไมมีประจุกอนสงเขาสูกระแสโลหิต เพ่ือสงไปยังตับโดยท่ี
แอมโมเนียจะรวมกับ α-คีโทกลูทาเรตไดเปนกลูทาเมต มีเอ็นไซมกลูทาเมตดีไฮโดรจีเนสเรงปฏิกิริยา กลูทา
เมตท่ีไดไมใชสารท่ีเปนกลางไมสามารถผานเยื่อหุมเซลลได ฉะนั้นกลูทาเมตตองถูกเปลี่ยนเปนอะลานีนกอน
สงไปยังตับ และถูกเปลี่ยนกลับไปเปนกลูทาเมตอีกท่ีตับโดยทําปฏิกิริยากับ α-คีโทกลูทาเรต ใชเอ็นไซมอะ
ลานีนทรานสมิเนสเรงปฏิกิริยา 
 2.3.2 สําหรับในเนื้อเยื่อตางๆ แอมโมเนียสามารถรวมกับ α-คีโทกลูทาเรตเชนเดียวกับใน
กลามเนื้ แตกลูทาเมตท่ีเกิดข้ึนในเนื้อเยื่อตองรวมกับแอมโมเนียอีก 1 โมเลกุล ไดเปนกลูทามีนกอนจะสงไป
ยังตับท่ีตับกลูทามีนถูกเปลี่ยนกลับไปเปนกลูทาเมตและแอมโมเนียตามเดิมมีเอ็นไซมกลูทามีเนส 
(Glutaminase) เรงปฏิกิริยา  

2.4 วัฏจักรยูเรีย (Urea cycle)  
  ในสัตวชั้นสูงมีกระบวนการกําจัดแอมโมเนียดวยการสังเคราะหเปนยูเรียและขับออกนอกรางกาย
ขณะท่ีปลาและสัตวน้ํากําจัดในรูปเกลือแอมโมเนีย สวนนกและสัตวเลื้อยคลานขับแอมโมเนียในรูปของกรด
ยรูิก วัฏจักรยูเรียถูกคนพบโดย Hans Krebs และ Kurt Henselcit ในป ค.ศ. 1932 เกิดข้ึนในไมโตคอนเด
รียของตับ เริ่มจากแอมโมเนียท่ีไดจากกลูทาเมต ทําปฏิกิริยากับ CO2 ไดเปนคารบาโมอิลฟอสเฟต 
(Carbamoylphophate) ซ่ึงตองใชพลังงานถึง 2 ATP คารบาโมอิลฟอสเฟตท่ีเกิดข้ึนรวมกับออรนิทีน 
(Ornithine) ไดเปนซิทรูลิน (Citruline) ใชเอ็นไซม ท่ี มีความจําเพาะสูงคือเอ็นไซมออรนิทีนคารบา
โมอิลทรานสเฟอเรส (Ornithine carbamoyl transfase) ซิทรูลีนท่ีเกิดข้ึนออกจากไมโตคอนเดรียโดย
อาศัยเอ็นไซมออรนิ ทีนซิทรูลันทรานสโลเคส (Ornithine citruline translocase) เขาสู ไซโทซอล        
เพ่ือรวมตัวกับแอสพารเตตไดเปนอารจินิโนซักซิเนต (Argininosuccinate) ใชเอ็นไซมอารจินิซักซิเนต     
ไลเอส (Argininosuccinate lyase)  จากนั้นอารจินิซักซิเนตไลเอสสลายตอไดอารจินีนกับฟูมาเรตและ  
อารจินีนถูกสลายตอดวยเอ็นไซมอารจิเนส (arginase) ไดยูเรียกับ ออรนิทีนผานเขาไปในไมโตคอนเดรีย
โดยใชเอ็นไซมออรนิทีนซิทรูลีนทรานสโลเคส การสังเคราะหยูเรีย 1 โมเลกุล สามารถขจัดแอมโมเนียได    
2 โมเลกุลใชพลังงาน 4 ATP และยงัพบวามีปจจัยท่ีสงผลอัตราเร็วการสังเคราะหยูเรีย คือ 

2.4.1 ปริมาณโปรตีนอัตราเร็วในการสังเคราะหยูเรียเปลี่ยนแปลงตามปริมาณโปรตีนท่ีได 
จากอาหารรวมท้ังท่ีไดจากการสลายโปรตีนของกลามเนื้อ ถามีปริมาณโปรตีนมากก็มีการสังเคราะหยูเรีย
มากดวยเชนกัน  
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  2.4.2 ปริมาณเอ็นไซมในวัฏจักรยูเรีย จากการขาดเอ็นไซมเนื่องจากโรคกรรมพันธุ ตับ
เสื่อมสมรรถภาพหรือสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เชน เปนโรคตับแข็งเนื่องจากดื่มสุราเรื้อรังมีผลใหการสังเคราะห
ยูเรียไมไดหรือไดแตนอยลง รวมท้ังทําใหเกิดภาวะแอมโมเนียในเลือดสูง (Hyperammomia)  
  2.4.3 ปริมาณสารตัวกลางในวัฏจักยูเรีย ในผูปวยโรคกรรมพันธุท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับ
การขนสงกรดอะมิโนท่ีมีฤทธิ์เปนเบส (อารจินีน ออรนิทีน ไลซีน) เขาสูเซลลทมีผลใหอัตราการสังเคราะห
ยูเรียนอยลงและทําใหเกิดภาวะแอมโมเนียในเลือดสูง  
 

3. การสังเคราะหกรดอะมิโน 
พืชและจุลชีพมีกระบวนการสังเคราะหกรดอะมิโนไดทุกชนิด ขณะท่ีคนและสัตวสังเคราะหกรดอะ 

มิโนเพียง 10 ชนิด จึงเรียกกรดอะมิโนกลุมนี้วากรดอะมิโนจําเปน  กรดอะมิโนท่ีเหลืออีก 10 ชนิด เรียกวา
กรดอะมิโนจําเปน เพราะจําเปนตองไดจากอาหารโปรตีน รางกายไมสามารถสังเคราะหไดเนื่องจากไมมี
เอ็นไซม การสังเคราะหกรดอะมิโนไมจําเปนแตละชนิด มีวิถีและเอ็นไซมท่ีใชแตกตางกันและเปนคนละวิถี
กับการสลาย  รางกายสามารถสังเคราะหกรดอะมิโนไดจากกลูโคสโดยผานวิถีไกลโคไลซิสและวัฏจักร     
เครบส 9 ชนิด สําหรับไทโรซีนกรดอะมิโนจําเปนชนิดท่ี 10 สังเคราะหไดจากฟนิลอะลานีน (Daintith, 
2003) 

3.1 การสังเคราะหกรดอะมิโนไมจําเปน (Biosynthesis of non-essential amino acids) 
  โดยท่ัวไปปฏิกิริยาท่ีใชในการสังเคราะหกรดอะมิโนไมจําเปนไมยุงยาก สารประกอบท่ีมักใชเปน
สารตัวกลางในวิถีไกลโคไลซิลและวัฏจักรเครบสหรือไดจากกรดอะมิโน 
   3.1.1 การสังเคราะหกรดกลูทามิก กลูทามีนและโพรลีน 
   กรดกลูทามิกสวนใหญถูกสังเคราะจากปฏิกิริยาการเติมหมูอะมิโนให α-คีโทกลูทาเรต ใช
เอ็นไซมกลูทาเมตดีไฮโดรจีเนสเรงปฏิกิริยามี NADP+ เปนโคเอ็นไซม เอ็นไซมนี้ใชในการสังเคราะหกรดกลู
ทามิกโดยเฉพาะ และตางจากเอ็นไซมกลูทาเมตดีไฮโดรจีเนสท่ีมี NAD+ เปนโคเอ็นไซมจะใชเฉพาะการ
สลาย    กรดกลูทามิก ปฏิกิริยาสังเคราะหกรดกลูทามิกเปนปฏิกิริยาท่ีสําคัญในกระบวนการสังเคราะห
กรดอะมิโนเพราะเปนการนําเอาแอมโมเนียท่ีไดจากแคแทบอลิซึมของกรดอะมิโนตางๆ กลับมาใชอีก กลูทา
มีนสังเคราะหไดจากกรดกลูทามิก รวมกับแอมโมเนียเปนปฏิกิริยาท่ีเรงโดยเอ็นไซมกลูทามีนซินทิเทสซ่ึง
ตองใชพลังงานจาก ATP สําหรับโพรลีนเกิดจากโมเลกุลของดกลูทามิกถูกรีดิวซและมวนตัว มีเอ็นไซมกลูทา
เมตไคเนส กลูทาเมตดีไฮโดรจีเนส และเอ็นไซมไพรโรลิน 5-คารบอกซิเลสตรีดักเทสเรงปฏิกิริยา 

3.1.2 การสังเคราะหเซอรีน ไกลซีน และซีสเทอีน 
   เซอรีนสังเคราะหไดจาก 3-ฟอสโฟกลีเซอเรตสารตัวกลางในวิถีไกลโคไลซีน โดยใช
ปฏิกริยาออกซิเดชัน  และตามดวยปฏิกิริยาการโยกยายหมูอะมิโนไกลซีนสามารถสังเคราะหไดจากเซอรีน 
โดยปฏิกิริยาการขจัดหมูไฮดรอกซีเมทิล การสังเคราะหโครงคารบอนและไนโตรเจนของซีสเทอีนไดจากเซอ
รีน แตซัลเฟอรไดจากเมไทโอนีนซึ่งเปนกรดอะมิโนซ่ึงเปนกรดอะมิโนจําเปน สวนในแบคทีเรียเมไทโอนีนได
จากการรวมกันระหวางเซรีนกับอะซีทิล-โคเอและ H2S 

3.1.3 การสังเคราะหอะลานีน กรดแอสพารติก แอสพาราจีน 
   อะลานีนและกรดแอสพารทิกสังเคราะหจากไพรูเวตและจากออกซาโลอะซีเทตตามลําดับ 
โดยกลูทาเมตสงหมูอะมิโนใหไพรูเวตไดอะลานีนใชเอ็นไซมอะลานีนทรานสมิเนส แตถากลูทาเมตสงหมูอะมิ
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โนใหออกซาโลอะซีเทตจะไดกรดแอสพารติก และกรดแอสพารตกทําหนาท่ีเปนสารตั้งตนในการสังเคราะห
แอสพาราจีนใชเอ็นไซม แอสพาราจีนซินทิเทส และตองการพลังงานจาก ATP ดวย  

3.1.4 การสังเคราะหไทโรซีน 
ไทโรซีนสังเคราะหไดจากการออกซิเดชันของฟนิลอะลานีนใชเอ็นไซมฟนิลอะลานีน-4-โม

โนออกซิจิเนสเรงปฏิกิริยา NADPH+  เปนโคเอ็นไซม  
3.2 การสังเคราะหกรดอะมิโนจําเปน 

   3.2.1 การสังเคราะหทรีโอนีนและเมไทโอนีน (Biosynthesis of essential amino 
acids) 
   กรดอะมิโนทรีโอนีนและเมไทโอนีนถูกสังเคราะหจากกระแอสพารติกผานเฮโมเซรีน 
จากนั้นเกิดปฏิกิริยาการเติมหมูเมทิล (Methylation) ในแกโอโมซีสเทอีนเพ่ือใหไดเมไทโอนีน โดยมี N5 
methyl THF ทําหนาท่ีสงหมูเมทิลทีทิน นอกจากรนี้ยังมีสารอ่ืนท่ีทําหนาท่ีขนสงหมูเมทิลใหแกโฮโมซิสเท
อีนไดเชนกันคือ บีเทน และไดเมทิลทีทิน (dimethylthetin)  
  3.2.2 การสังเคราะหไลซีน 

 กรดอะมิโนไลซีนถูกสังเคราะหได 2 วิถี คือ วิถีกรดไดอะมิโนไพเมลิก (Diaminopimelic  
acid pathway) พบในแบคทีเรียและพืช และวิถีกรด α-อะมิโนอะดิพิก (α-Aminoadipic acid) สวนใหญ
พบในพวกราโดยท่ีวิถีกรดไดอะมิโนไพเมลิก เริ่มตนจากแอสพารเตตและไพรูเวต ขณะท่ีวิถีกรด α-อะมิ
โนอะดิพิก เริ่มตนจากอะซีทิล-โคเอทําปฏิกิริยากับ α-คีโทกลูทาเรต 
 3.2.3 การสังเคราะหเวลีน ไอโซลิวซีน และลิวซีน 

 เนื่องจากกรดอะมิโนท้ัง 3 ชนิดนี้ มีเปนกรดอะมิโนชนิดอลิฟาติกทําใหมีวิถีการสังเคราะหท่ี 
คลายคลึงกันดังนี้ เวลีนและไอโซลิวซีน ใชเอ็นไซมสําหรับเรงปฏิกิริยาสังเคราะหชุดเดียวกันโดยเวลีนใชกรด
ไพรูวิก เปนสารเริ่มตนการสังเคราะหขณะท่ีไอโซลิวซีน ใชกรด α-คีโทกลูทาเรต  

3.2.4 การสังเคราะหลิวซีน 
  การสังเคราะหลิวซีนเริ่มจากปฏิกิริยาการรวมตัว (Condensation) ของกรด α-คีโทไดโอ
โซเวเลอริกกับอะซีทิล-โคเอ ไดกรด α-ไอโซโพรพิลมาลิก (α-Isopropylalic acid) จากนั้นเกิดปฏิกิริยา
ตอเนื่องจนไดลิวซีน  

3.2.5 การสังเคราะหอารจินีน 
  ในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมอารจินีนถูกสังเคราะหไดจากออรนิทีน ซ่ึงเปนสารตัวกลางในวัฏจักร
ยูเรีย  แตเนื่องอารจินีนท่ีเกิดข้ึนถูกสลายตัวอยางรวดเร็วโดยเอ็นไซมอารจิเนสไดเปนยูเรียและออรนิทีน    
ทําใหอารจินีนท่ีสังเคราะหออรนิทีนไดจากกรดกลูทามิก และสังเคราะหอารจินีนจากออรทีนโดยอาศัย
เอ็นไซมจากวัฏจักรยูเรีย แตเนื่องจากในแบคทีเรียไมมีเอ็นไซมอารจิเนส เพราะฉะนั้นผลิตผลสุดทายท่ีได
จากปฏิกิริยาคือ อารจินีน 
 3.2.6 การสังเคราะหฮิสทิดีน 
  วิถีการสังเคราะหกรดอะมิ โนในฮิสทิดีน ไดจากการศึกษาแบคทีเรีย E. coli นับเปนวิถีท่ี
ยุงยากและซับซอน โดยท่ีคารบอน 3 อะตอมในแขนงขางและ 2 อะตอมในวงแหวนอิมิดาโซลของฮิสทิดีน
ไดจาก 5-ฟอสโฟไรโบซิล และอะตอมของคารบอนใน –N=C- ของวงแหวนอิมิดาโซลได จากอะดีนีนของ 
ATP สวนอะตอมของไนโตรเจนในวงแหวนอิมิดาโซลอะตอมไดจากออรนิทีนและอีก 3 อะตอมไดจากกลูทา
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มีน และท่ีสําคัญหมูคารบอกซิลิกของฮิสทิดีน สังเคราะหข้ึนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของหมู α-อะมิโนชนิด
อ่ืนๆ เกือบท้ังหมด เกิดจากหมูคารบอกซิลของกรด α-คีโท 
 3.2.7 การสังเคราะห กรดอะมิโนชนิดอะโรมาติก ฟนิลอะลานีน ไทโรซีน และทริปโทเฟน 
  การสังเคราะหกรดอะมิโนชนิดอะโรมาติก เริ่มตนจากสารอะลิฟาติกไฮโดรคารบอนไดเปนสาร
ตัวกลางชนิดซิคิมิก (Shikimic acid) ซ่ึงเปนสารตักลางในการสังเคราะหสารชีวโมเลกุลชนิดอะโรมาติก เชน
ลิกนิน (Lignin) ยูบิควิโนน (Ubiquinone) โคเอ็นไซม Q และพลาสโทควิโนน (Plastoquinone) จากกรด
ซิคิมิก เกิดปฏิกิริยาอีกหลายข้ันตอนจนไดกรดคอริสมิก (Chorismic acid) จากนั้นแยกออกเปน 2 วิถี วิถี
หนึ่งสังเคราะหกรดแอนทรานิลิก (Anthranilic acid) และไดผลิตผลสุดทายเปนทริปโทเฟน  อีกวิถีหนึ่ง
สังเคราะหกรดพรีฟนิก (Prephenic acid) ซึ่งเปนสารตัวกลางในการสังเคราะหฟนิลอะลานีน   
 กรดอะมิโนท่ีไดจากอาหาร จากการสลายโปรตีนของรางกายรวมท้ังจากการสังเคราะหไดเอง
ในรางกายถูกนํามารวมกันไวท่ีแหลงเก็บกรดอะมิโน (Amino acid pool) และนําไปใชเนื้อเยื่อตางๆ ดังนี้  

3.2.7.1 เปนสารตั้งตนในการสังเคราะหโปรตีน 
3.2.7.2 เปนสารตั้งตนในการสังเคราะหสารประกอบไนโตรเจนท่ีไมใชโปรตีน 
3.2.7.3 ใหพลังงานเม่ือจําเปน หรือเก็บสะสมไวในรูปของไขมันและคารโบไฮเดรต 

3.3 การสังเคราะหสารชีวโมเลกุลท่ีสําคัญจากกรดอะมิโน 
  กรดอะมิโนเปนโครงสรางหลักของโปรตีนและเปนสารต้ังตนของสารไนโตรเจนท่ีมีบทบาทสําคัญ
ตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต เชน สารเอมีนและฟอสโฟครีอาทีน (phosphocreatine) ซ่ึงเปนสารพลังงาน
สูงท่ีสะสมในกลามเนื้อกลูทาไทโอน (glutaione)  
  3.3.1 การสังเคราะหเอมีน 
   โดยอาศัยเอ็นไซมอะมิโนแอซิกดีคารบอกซิเลสและมีไพริดอกซอลฟอสเฟตเปนโคเอ็นไซม 
กรดอะมิ โนสลายหมูคารบอกซิลออกไปไดเปนสารเอมันและ CO2 สารเอมีนท่ีเกิดข้ึนเปนฮอรโมนท่ีทํา
หนาท่ีเก่ียวกับ Neurotransmission เชน ฮอรโมนซีโรโทนีน (Serotonin) จากกรดอะมิโนทริปโทเฟน 
สําหรับเอพิเนฟริน (Epinephrine) เกิดจากไทโรซีน 

  3.3.2 การสังเคราะหฮิสทามีน 
   ปฏิกิริยาการขจัดหมูคารบอกซิลของฮิสทิดีน ไดเปนสารฮิสทามีนท่ีทําหนาท่ีทางสรีระ คือ    
ทําใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อเรียบ การขับกรดเกลือเขาสูกระเพาะ 
  3.3.3 การสังเคราะห γ-อะมิโนบิวทาเรต 
  ปฏิกิริยาการขจัดหมูคารบอกซิลของกลูตาเมตไดเปนสาร γ-อะมิโนบิวทาเรต (γ-Amino 
butyrate, GABA) ทําหนาท่ีเปนสารสื่อในระบบประสาทสวนกลาง  
  3.3.4 การสังเคราะหซีโรโทนินและเอพิเนฟริน  
  ซีโรโทนินเปนสารชีวโมเลกุลท่ีมีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของเสนเลือดในสัตวท่ีมีกระดูกสัน
หลังถูกสังเคราะหข้ึนจากกรดอะมิโนทริปโทเฟน  เอพิเนฟริรเปนสารกระตุนการสลายไกลโคเจนในตับและ
กลามเนื้อผานอะดีนิลไซเคลส (Adenyl cyclase) ไทโรซินเปนสารตนกําเนิดในการสังเคราะหเอฟเนฟริน 
  3.3.5 การสังเคราะหครีอาทีน และฟอสโฟครีอาทีน  
   ครีอาทีนและฟอสโฟครีอาทีน  เปนสารชีวโมเลกุลท่ีสําคัญในการสะสมใหพลังงานในรูป
สารฟอสเฟตพลังงานสูง ครีอาทีนถูกสังเคราะหจากกรดอะมิโนอารจินีน ไกลซีน และเมไทโอนีน  โดยมี S-
อะดีโนซิลเมไทโนนีนเปนตัวใหหมูเมทิล   
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  3.3.6 การสังเคราะหกลูทาไทโอน 
   กลูทาไทโอนทําหนาท่ีหลายชนิดในรางกาย เชน ปองกันการเกิดออโทออกซิเดชั 
(autooxidation) ของไขมัน ทําหนาท่ีเก่ียวกับการขนสังเคราะหกรดอะมิโนกลูทาไทโอนถูกสังเคราะหจาก
กดรอะมิโน 3 ชนิด คือ กลูทาเมต ซิสเทอีน และไกลซีน ตองการพลังงาน 1 ATP เพ่ือการสังเคราะห 
 

4. การควบคุมการสังเคราะหกรดอะมิโน (Regulation of amino acid synthesis)  
  เอ็นไซมเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในรางกาย ฉะนั้นการควบคุมการสังเคราะห
กรดอะมิโนตองควบคุมท้ังปรมิาณการสงัเคราะหและประสิทธิภาพการทํางานของเอ็นไซม การควบคุมการ
ทํางานของเอ็นไซมมักควบคุมท่ีเอ็นไซมชนิดแรกในกระบวนการนั้น โดยใชผลิตผลสุดทายมายับยั้งการ
ทํางานของเอ็นไซม การยับยั้งแบบยอนกลับนี้เปนการควบคุมท่ีละเอียดออนเพราะมีการปรับระดับการ
สังเคราะหกรดอะมิโนใหเหมาะสมกับสภาพของรางกายตลอดเวลา สําหรับการควบคุมท่ีปริมาณของ
เอ็นไซมโดยการกดการสังเคราะห (Reprssion) หรือปดการสังเคราะห (Derepression) เอ็นไซมนั้น      
เปนการควบคุมท่ีคอนขางหยาบ (Coarse control) เพราะตองควบคุมหลายระดับและหลายกระบวนการ 
ตั้งแตการสังเคราะห mRNA จาก DNA การแปลรหัสใน mRNA เปนสายเปปไทด และการเปลี่ยน
โครงสรางของเอ็นไซมใหอยูในรูปท่ีวองไวการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของระดับกรดอะมิโนโดยการ
ควบคุมการสังเคราะหเอ็นไซมจึงเกิดข้ึนชากวาการควบคุมการทํางานของเอ็นไซม แตการสังเคราะหก็เปน
การประหยัดพลังงานของเซลลท่ีจะตองเสียไปในการผลิตเอ็นไซมไมตองการใชวิถีการสังเคราะหกรดอะมิ 
โนตางๆ ของแบคทีเรียสวนใหญถูกควบคุมท้ังแบบอัลโลสเทอริกและแบบกดการสังเคราะห ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ชนิดของแบคทีเรีย ถาไดผลิตผลเปนกรดอะมิโนหลายชนิดจะมีการควบคุมท่ีสลับซับซอนกวา เชน         
การควบคุมแบบ Concerted inhibition (พจน และคณะ, 2540) 
 
5. โรคที่เกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 

5.1 แอลแคบโทยูเรีย (alkaptonuria) 
  เปนความผิกปกติทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากความบกพรองของเอ็นไซมโฮโมเจนทิเสตไดออกซิจีเนส 
(Hymogentisatedioxygenase) ซึ่ ง ทํ าหน า ท่ี เปลี่ ยน โฮโมเจน ทิ เสต (Homogentisate) ให เป น  4-
มาเลอิลอะซิโทอะซิเทต (4-Maleyacetoacetate) ทําใหเอ็นไซมทํางานไมไดสงผลใหเกิดพยาธิสภาพท่ี
เรียกวาแอล-แคบโทยูเรีย จึงทําใหมีโฮโมเจนทิเสตสะสมในรางกายและขับออกมากับปสสาวะ ซ่ึงเม่ือต้ังท้ิง
ไวจะเปลี่ยนเปนสีดํา ท้ังนี้เนื่องจาก pH ในปสสาวะสูงข้ึนเม่ือยูเรียสลายตัวใหแอมโมเนียและทําใหโฮโมเจน
ทอเสตถูกออกซิไดสไดสารท่ีมีดํานั่นเอง นอกจากนี้โฮโมเจนทิเสตอาจจะไปสะสมอยูตามเนื้อเยื่อเก่ียวพัน
(Connective tissue) ตางๆ เชน กระดูกออนและ Ligament ทําใหบริเวณนั้นเปนสีดํา เชน ในหู ฟน 
นอกจากนี้ถาสะสมอยูตามขอสงผลใหเกิดขออักเสบและโรคปวดขอได 
  5.2 โฮโมซิสทินยูเรีย (Homocystinuria) 
  คนท่ีมีความผิดปกติทางพันธุกรรมท่ีทําใหเกิดภาวะพรองของเอ็นไซมซิสทาไทโอนีนซินเทส
(Cystathionine-฿-synthase) ซึ่งเก่ียวของกับวิถีการสังเคราะหซิสเทอีน ทําใหเกิดสภาวะปญญาออนได  

5.3 ไฮเปอรออกซาลยูเรีย (Hypervalinemia) 
  เปนโรคพันธุกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกติในเมแทบอลิซึมของไกลออกซาเลตทําใหมีไกลออกซา
เลตและออกซาเลตในปสสาวะสูง 
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5.4 ฟนิลคีโทยูเรีย (Phenylketouria) 
เกิดจากความบกพรองของเอ็นไซมฟนิลอะลานีน -4-โมโนออกซิจี เนส (Phenylalnine 4-

monooxygenase, Phenylalnine hydrocylase) ทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดอะมิโนฟ
นิลอะลานีนใหเปนโทโรซีน เม่ือมีความบกพรองของเอ็นไซมจะสงผลใหฟนิลอะลานีนไมสามารถเขาสูวิถี
หลักเพ่ือสังเคราะหเปนโทโรซีน ทําใหเกิดการสะสมของฟนิลอะลานีนในกระแสโลหิตมากและถูกเมแทบอ
ไลตผานวิถีรองเปนไพรูเวตมากข้ึน มีการสะสมของฟนิลอะลานีนและฟนิลไพรูเวตในโลหิตและเนื้อเยื่อตางๆ 
และถูกขับออกมากับปสสาวะเกิดพยาธิสภาพท่ีเรียกวา ฟนิลคีโทยูเรีย ในปสสาวะตรวจพบอนุพันธของ    
ฟ นิ ลอะลานี น  เช น  ฟ นิ ล ไพ รู เวต  ฟ นิ ลแลก เทต  (Phenyllactate), ไฮดรอก ซิฟ นิ ล  แลก เท ต 
(Hydroxyphenyl lactate) และฟนิลอะซีทิลกลูทามีน (Phenyacetylglutamine) ความผิดปกตินี้จะไม
พบอาการในเด็กแรกเกิด แตอาการจะรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ หลังจากเด็กมีอายุมากกวา 1 ป โดยฟนิลอะ
ลานีนและอนุพันธท่ีสะสมไวสามารถทําลายเนื้อเยื่อสมองและประสาท ทําใหสมองไมเจริญเทาท่ีควรและ
กลายเปนเด็กปญญาออนได ฟนิลคียูเรียพบคอนขางสูงในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การควบคุมปริมาณ      
ฟนิละลานีนในอาหาร ในทารกท่ีผิดปกติสามารถชวยปองกันการเกิดสภาวะปญญาออนในเด็กได การ
ปองกันนี้จะไดผลตอเม่ือตรวจพบความผิดปกตินี้ไดต้ังแตแรกเกิดและควบคุมอาหารตั้งแตสัปดาหแรกหลัง
คลอด    พบวาเด็กท่ีไมไดรับการปองกันสวนใหญเสียชีวิตกอนอายุ 25 ป  
 5.5 อัลบินิซึม (albinism) 
 เปนความผิกปกติทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากความบกพรองของเอ็นไซมไทโรซีน-3-โมโนออกซิจีเนส 
(Tyrosine-3-mono-oxygenase,tyrosinase) ทําใหไมสามารถเปลี่ยนไปเปน 3,4-ไดไฮดรอกซีฟนิลอะ
ลานีน (3,4-Dihtdro-xyphenylalanine, DOPA) สารตนกําเนิดในการสังเคราะหเมลานิน เมลานินเปนสาร
ท่ีทําใหเกิดสี (Pigment) ของผม ผิวหนัง และสีตา ดังนั้นคนท่ีมีความผิดปกติจึงเรียกวา คนเผือก มีอาการ
ดางขาวเฉพาะแหงหรือท่ังรางกาย ตาดําเปนสีฟาออนหรือสีน้ําตาลออนมาก ตาทนแสงสวางไมได       ตา
มองเห็นไมชัดเจน และมักมีอาการกระตุก (Nystagnus) รวมดวย 
 5.6 ภาะเลือดมีแอมโมเนยีมาก (Hyeprnammonemia) 
 แอมโมเนีย (NH3) เปนผลิตผลท่ีไดจากการสลายโปรตีนและกรดอะมิโน แตในรางกายสามารถ
เปลี่ยนเปนยูเรีย ซ่ึงไมเปนพิษและสามารถขับออกจากรางกายทางปสสาวะ วิถีการสังเคราะหยูเรีย คือ วัฏ
จักรยูเรีย ซึ่งเกิดข้ึนในตับโดยมีเอ็นไซมทีเก่ียวของหลายชนิด 
 Hyperammonemia เปนความไมสมดุลของเมแทบอลิซึม (Mdisturbance) ทําใหมีปริมาณ
แอมโมเนียมากเกินไปในเลือด ภาวะดังกลาวสามารถนําไปสูความผิดปกติของสมอง (Encephalopathy) 
และอาจถึงแกชีวิตได ภาวะ Hyperammonemia จําแนกไดเปน 2 ชนิด ตามสาเหตุการเกิด ไดแก 

5.6.1 Primary Hyperammonemia เกิดจากการมีความบกพรองของเอ็นไซมในวัฏจักรยู
เรีย โดยถายทอดความผิดปกติทางกรรมพันธุ 

5.6.2 Secondary Hyperammonemia เกิดจากความบกพรองของเอ็นไซมท่ีไมไดอยู
ในวัฏจักรยูเรีย เชน ภาวะพรองเอ็นไซม Propionyl CoA carboxylase หรือเกิดจากการท่ีเซลลตับไม
สามารถทําหนาท่ีไดตามปกติ (Hepatocyte dysfunction) ตัวอยางเชน ภาวะตับวาย (Hepatic failure) 

แนวทางในการรักษาโดยการลดปริมาณแอมโมเนียท่ีไดรับหรือทําใหเพ่ิมการขับออกของ
แอมโมเนียใหมากข้ึน อาหารโปรตีนซ่ึงเปนแหลงทําใหเกิดแอมโมเนียจะถูกจํากัด เพ่ือลดการสลายโปรตีน
หรือสรางแอมโมเนีย ดังนั้น กรณีนี้จะใหสารเพ่ือพลังงานในรูปกลูโคสหรือไขมันแทน นอกจากนี้การใหยา
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ฉี ด ใน รู ป  Sodium phenylacetate ห รื อ  Sodium benzoate เป น ก าร เพ่ิ ม ก าร ขั บ แอม โม เนี ย            
โดย Sodium phenylacetate จะรวมกับ Glutamine เปน Sodium phenylacetylglutamine แลวขับ
ออกทางปสสาวะ ทํานองคลายกัน Sodium benzoate จพรวมกับ Glycine เปน Hippuric acid แลวถูก
ขับออกอยางรวดเร็วทางปสสาวะ เปนการกําจัดแอมโมเนียในรูปกรดอะมิโน 

ทางเดินอาหารนับเปนอีกแหลงท่ีสรางแอมโมเนียโดยตรงท่ีสําคัญในรางกาย โดยการยอย
สลายโปรตีนและกรดอะมิโนจากอาหาร หรือจากกรีท่ีมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยอาศัยแบคทีเรียท่ี
อยู ในทางเดินอาหาร แอมโม เนี ย ดั งกล าวจะถูกนํ า ไปสร างเป นยู เรีย ใน ตับ  ดั งนั้ น  ในภาวะ 
hyperammonemia แนวทางในการรักษาและปองกันอาจทําไดโดยการใหยาตานเชื้อแบคทีเรีย หรือการ
ใหรับประทานยาถาย เพ่ือยับยั้งการสรางแอมโมเนีย และกําจัดแอมโมเนียไดอีกทางหนึ่ง 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในตารางท่ี 10.2  
 
ตารางท่ี 10.2 โรคพันธุกรรมท่ีเกิดจากความบกพรองในกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 
ช่ือของโรคพันธุกรรม สาเหตุจากความบกพรองของเอ็นไซม 
Albinism 
Alkaptonuria 
Argininosuccinic academia 
Homocystinuria 
Hypervalinemia 
Maple syrup urina disease 
Phenylktonuria 

trosine 3-monooxygenase 
homogentisate 1,2-dioxygenase 
argininosuccinte lyase 
cystahionine β-synthase 
valine transaminase 
branched-chain-γ-keto acid dehydrogenase 
phenylalanine 4-monooxygenase 

 

5. บทสรุป 
 อาหารจําพวกโปรตีนท่ีรับประทานเขามาในรางกาย จะเกิดการยอยเริ่มแรกท่ีกระเพาะอาหารและ
จะถูกยอยจนกระท่ังสมบูรณในสวนของลําไสเล็ก โดยอาศัยเอ็นไซมท่ียอยโปรตีนหลากหลายชนิดจากสวน
ของทางเดินอาหารและน้ํายอยจากตับออน ซ่ึงมักอยูในรูปท่ีทํางานไมได ตองกระตุนใหทํางานไดเสียกอน 
เอ็นไซมแตละชนิดเหลานี้มีความจําเพาะเจาะจงตอการตัดพันธะเพบไทพท่ีแตกตางกัน เม่ือกระบวนการ
ยอยเสร็จสิ้นสมบูรณ จะไดกรดอะมิโนอิสระ และถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด มีสวนนอยท่ีอาจถูกดูดซึมใน
รูปของไดเฟปไทด ซ่ึงในท่ีสุดจะถูกยอยจนสมบูรณเปนกรดอะมิโนอิสระในเซลลของเยื่อบุลําไสเล็ก กอนท่ี
จะถูกขนสงเขาสูกระแสเลือดทาง Portal system ซ่ึงจะไปยังตับเพ่ือสังเคราะหสารประกอบไนโตรเจน 
เชน พอรไฟริน และเบสพิวรีน พิริมิดีน เปนตน หรือสังเคราะหเปนสารสื่อประสาทและฮอรโมน หากไดรับ
โปรตีนมากเกินพอ รางกายจะไมสามารถสะสมไวได ก็จะมีการสลายเพ่ือใหไดพลังงาน นอกจากนี้ยังถูก
สลายในภาวะปกติดวยตามชวงครึ่งอายุ (Half life) 
 การสลายกรดอะมิโนจะใหพลังงานแกรางกายประมาณรอยละ 10 ของความตองการพลังงาน
ท้ังหมดในรางกาย ข้ันแรกของกระบวนการสลาย กรดอะมิโนจะมีการดึงหมูอะมิโนในโมเลกุลออก และ
เคลื่อนยายไปใหแกแอลฟาคีโทกลูทาเรต เรงปฏิกิริยาโดยเอ็นไซม transaminase สวนโครงคารบอนของ
กรดอะมิโนจะถูกเปลี่ยนแปลงตอไปเปนสารอินเตอรมีเดียตในฏจักรเครบสหรือในวิถีไกลโคไลซิส สาร
เหลานี้จะถูกสลายตอไปจนกระท่ังไดคารอนไดออกไซด น้ํา และ ATP และหากเอ็นไซมในวิถีท่ีใชสลาย
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กรดอะมิโนกิดความผิดปกติระดับยีน มีผลทําใหเอ็นไซมไมสามารถทํางานไดหรือทํางานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ ทําใหการสลายกรดอะมิโนนั้นๆ ไมสมบูรณหรือไมสามารถเกิดข้ึนได จึงมีการสะสมของ
กรดอะมิโนหรือสารอินเตอรมีเดียตในวิถีการสลายนั้นเปนปริมาณมาก จนทําใหเกิดโรคบางชนิด เชน ฟ
นิลคีโทนูเรีย อัลแคปโทนูเรีย และอัลบินิซึม เปนตน 
 หมูอะมิโนท่ีถูกดึงออกจากรดอะมิโน จะถูกขนสงจากเนื้อเยื่อตางๆ ท่ัวรางกายไปยังตับในรูปของ 
กลูทามีน นอกจากนี้อะลานีนก็เปนกรดอะมิโนอีกตัวท่ีทําหนาท่ีขนสงหมูอะมิโนเชนกัน โดยขนสงหมูอะมิโน
จากกลามเนื้อมายังตับโดยผานมาทางวัฏจักรกลูโคล-อะลานีน การขนสงหมูอะมิโนในรูปของแอมโมเนีย 
(NH4

+/NH3) จะเปนพิษตอสมอง ถามีระดับสูงในเลือดจะทําใหเกิดภาวะโคมา 
 หมูอะมิโนจะถูกนําไปสังเคราะหเปนยูเรียแลวถูกขับออกจากรางกายทางปสสาวะ วัฏจักรยูเรียเกิด
ในเซลลตับ มีหนาท่ีกําจัดของเสียจากเมแทบอลิซึมของรางกาย คือ NH4

+/NH3 จากกรดอะมิโนและ
คารบอนไดออกไซดจากกระบวนการหายใจ ปฏิกริยาสวนใหญของวัฏจักรนี้เกิดข้ึนในเมทริกซของไมโทคอน
เดรียและบางสวนเกิดข้ึนในไซโทพลาสซึม วัฏจักรยูเรียยังสังเคราะหฟูมาเรตซ่ึงเปนสารอินเตอรมีเดียต
ในวัฏจักรเครปสดวย นั่นคือมีความสัมพันธระหวางวัฏจักรเครบสและวัฏจักรยูเรีย 
 กรดอะมิโนไมจําเปนซ่ึงมีท้ังหมด 10 ชนิดนั้น รางกายเราสามารถสังเคราะหข้ึนเองไดโดยอาศัย
สารอินเตอรมีเดียจากวัฏจักรเครบสและไกลโคไลซิสมาทําหนาท่ีเปนสวนของโครงคารบอนของกรดอะมิโน 
และเติมหมูอะมิโนเขาไปโดยปฏิกิริยา Transamination โดยตัวใหหมูอะมิโนคือกลูทาเมต บางปฏิกริยา
ตองการกลูทามีนเปนตัวใหหมูอะมิโน สวนการสังเคราะหกลูทาเมตซ่ึงเปนตัวหใหมูอะมิโนท่ีสําคัญนั้น
สามารถสังเคราะหจากแอลฟาคีโทกลูทาเรตรวมกับ NH4

+ โดยตรง ซ่ึงเกิดการสังเคราะหข้ึนในไมโทคอนเด
รียของตับ สวนการสังเคราะหกรดอะมิโนจําเปนเกิดข้ึนในพืชและจุลชีพบางชนิด โดยปฏิกริยาท่ีเกิดข้ึนจะ
ยุงยากและสลับซับซอนกวาการสังเคราะหกรดอะมิโนไมจําเปนอยางมาก และการสังเคราะหกรดอะมิโนไม
วาในสิ่งมีชีวิตชนิดใดจะมีการควบคุมเปนอยางดี ซ่ึงมักเปนการควบคุมโดยการยับยั้งแบบยอนกลับ 
(Feedback inhibition) คือเม่ือไดปริมาณของกรดอะมิโนเพียงพอตอความตองการแลว จะมีการยอนกลับ
มาควบคุมเอ็นไซมท่ีเก่ียวของบางตัวในวิถีการสังเคราะหนั้นๆ กรดอะมิโนท่ีสังเคราะหไดเองรวมท้ังกรดอะมิ
โนจําเปนท่ีไดรับจากสารอาหารจะสามารถนําไปสังเคราะหโปรตีนตอไป 
 

6. แบบฝกหัด 
6.1 จงอธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน  
6.2 ในสัตวชั้นสูงมีการขจัดไนโตรเจนในยูเรียในรางกายอยางไร 
6.3 จงอธิบายถึงปฏิกิริยาการขจัดหมูอะมิโน โดยอาศัยการทํางานของเอ็นไซม 
6.4 จงอธิบายกระบวนการขนถายแอมโมเนีย (Ammonia transportation) ไปยังตับ 
6.5 จงวิเคราะหความสําคัญของวัฏจักรยูเรียในสิ่งมีชีวิต 
6.6 บอกปจจัยอะไรบางท่ีมีผลตอการสังเคราะหยูเรีย 
6.7 จงอธิบายขบวนการสังเคราะหกรดอะมิโนไมจําเปน อยางนอย 3 ชนิด 
6.8 จงอธิบายขบวนการสังเคราะหกรดอะมิโนจําเปน อยางนอย 3 ชนิด 
6.9 การควบคุมการสังเคราะหกรดอะมิโนถูกควบคุมโดยขบวนการใด 
6.10 โรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในกระบวนการเมแทบอลซึมของกรดอะมิโน  คือโรคอะไรบาง  

และเกิดจากสาเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 11 
เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด (Nucleotides metabolism)  

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. การยอยและการดูดซึมกรดนิวคลีอิกในทางเดินอาหาร 
2. กระบวนการสลายเบสไนโตรเจน 
3. การสังเคราะหนิวคลีโอไทด 
4. โรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการยอยและการดูดซึมกรดนิวคลอิีกในทางเดินอาหารได 
2. อธิบายการกระบวนการสลายเบสไนโตรเจนได 
3. อธิบายการสังเคราะหนิวคลโีอไทดได 
4. บอกถึงสาเหตุของโรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4. มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
5. ทดสอบยอยในชั้นเรียน หัวขอ เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. Power point (PPT) 

การวัดและการประเมินผล 
1. ความสนใจในการเรียน 
2. การรวมอภิปรายในชั้นเรียน 
3. การทดสอบยอย หัวขอ เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด 
4. การประเมินความกาวหนาในการเรียนรู two-way communication teaching 
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บทท่ี 11 
แมแทบอลซิึมของนิวคลีโอไทด (Nucleotide metabolism)  

 
 เนื่องจากนิวคลีโอไทดสวนใหญเปนหนวยการสราง (Building block) ของกรดนิวคลีอิก (Nucleic 
acid) และกรดนิวคลีอิกสวนใหญเองเปนสารพันธุกรรมไมใชสารอาหาร ดังนั้น รางกายจึงไมตองการสาร
เหลานี้จากอาหาร เพราะรางกายสามารถสังเคราะหข้ึนมาใชไดเองตามปริมาณท่ีตองการ แตอยางไรก็ตาม
เม่ืออาหารท่ีเรารับประทานทุกชนิดเปนผลิตภัณฑท่ีไดมาจากสิ่งมีชีวิต จึงมีกรดนิวคลีอิกเปนองคประกอบท่ี
อยูดวยเสมอ ดวยเหตุนี้เม่ือศึกษาเมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิกหรือนิวคลีโอไทด จึงคลายกับการศึกษา  
เมแทบอลิซึมของสารอาหารอ่ืนท่ัวไป กลาวคือเริ่มจากการยอยและการดูดซึมท่ีลําไส จากนั้นจึงศึกษา
กระบวนการสลายและกระบวนการสรางท่ีเกิดข้ึนภายในเซลลตอไป (Murray, 2003) 
 

1. การยอยและการดูดซึมกรดนิวคลีอิกในทางเดินอาหาร 
กรดนิวคลีอิกจะไมถูกยอยในกระเพาะอาหาร เพียงแตสภาวะกรดของกระเพาะจะทําใหกรด

นิวคลีอิกแยกตัวออกจากโปรตีนและถูกทําลายใหสูญเสียสภาพธรรมชาติ เม่ืออาหารเคลื่อนตัวมาถึงลําไส
เล็กสวนตน กรดนิวคลีอิกจึงจะเริ่มถูกยอยโดยเอ็นไซมในกลุม Nuclease (ยอยกรดนิวคลอิีก) ท่ีหลั่งออกมา
กับน้ํ ายอยจากตับออน ไดแก  เอ็นไซม Deoxyribonuclease ยอย Deoxyribonucleic acid (DNA)    
และ Ribonucleic acid (RNA) ผลจากการยอยในเบื้องตนนี้จะทําใหสาย DNA หรือ RNA มีขนาดสั้นลง 
จากนั้ น จะถูกยอยตอ ไป อีกโดย มี เอ็น ไซม อ่ืนมารวม ทํ างานด วย  คือ  Phophodiesterase หรือ 
Polynucleotidase ซึ่งหลั่งจากตับออนและเซลลเยื่อบุผนังลําไส จนไดนิวคลีโอไทดในณุป นิวคลีโอไซดมอ
โนฟอสเฟต (NMP) จากนั้นจะมีเอ็นไซมในกลุม nucleotidase จากเซลลเยื่อบุผนังลําไสตัดเอาหมูฟอสเฟต
ออกไดนิวคลีโอไซด (nuceloside) ซ่ึงจะถูกยอยโดยการทํางานของเอ็นไซมในกลุม nucleotidase หรือ 
nucleoside phosphrylase ออกเปนเบสไนโตรเจนอิสระกับน้ําตาลไรโบสหรือดีออกซีไรโบส ท้ังนิวคลีโอ
ไซด เบสไนโตรเจน และน้ําตาลสามารถถูกดูดซึมเขาสูรางกายได (พจน และคณะ, 2540) 
 

2. กระบวนการสลายเบสไนโตรเจน 
เบสไนโตรเจนมี 2 กลุมคือ อนุพันธของพิวรีน (Purine) ซึ่งไดแก อะดีนีน (Adenine; A) และ      

กัวนิน (Guanine; G) กับอนุพันธของพิริมิดีน (Pyrimidine) ซึ่งไดแก ไซโทซีน (Cytosine; C) ยูเรซิล 
(Uracil; U) และไทมีน (Thymine; T) ซึ่งท้ัง 2 กลุมนี้มีวิถีการสลายท่ีแตกตางกัน (เปรมใจ และคณะ, 
2540) 

2.1 กระบวนการสลายเบสพิวรีน 
เบสพิวรีนอิสระสวนใหญท่ีเกิดข้ึนจากการยอยสลายกรดนิวคลีอิกจะถูกสลายตอจนไดผลิตผล

สุดทายซึ่งแตกตางกันตามชนิดของสัตว และจะถูกขับออกทางปสสาวะในท่ีสุด 
 ปฏิกิริยาเริ่มแรกของการสลายเบสพิวรีน คือปฏิกิริยาการกําจัดหมูอะมิโน (Deamination)       
ซึ่งเบสอะดีนีน จะถูกดึงเอาหมูอะมิโนออกไปโดยเอ็นไซม Adenase หรือ Adenine deaminase ไดเปน  
ไฮโปแซนเทีน (Hypoxanthine) เอ็นไซม Adenase พบในพวกจุลินทรียและในสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลัง 
แตไมพบหรือพบไดนอยมากในเนื้อเยื่อของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ดังนั้น ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมการสลายของ
เบสอะดีนีนจะเริ่มตนในระดับของนิวคลโีอไซด คือ อะดีโนซีนจะถูกขจัดเอาหมูอะมิโนออกไปไดโดยเอ็นไซม 
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Adenosine deaminase ได เปนอิโนซีน (Inosine) ซ่ึงจะสลายตอไปเปนไฮโปแซนทีนโดยเอ็นไซม 
Nucleoside phophorylase หรือ Nucleosidase สําหรับเบสกัวนีนจะถูกดึงเอาหมูอะมิโนออกไป
เชนเดียวกันโดยเอ็นไซม Guanase หรือ Guanine deaminase ไดเปนแซนทีน (Xanthine) ดังภาพท่ี 
11.1 สําหรับเอ็นไซม Guanase มีอยูในอวัยวะตางๆ เชน ลําไส ตับ ไต มาม ดังนั้น การสลายเบสกัวนีนใน
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมจึงเริ่มจากเบสอิสระได 
 ไฮโปแซนทีนท่ีเกิดข้ึนจะถูกออกซิไดสไดเปนแซนทีนและกรดยูรกิ (Uric acid) ตามลําดับ เอ็นไซม
ท่ีเรงปฏิกริยาออกซิเดชันท้ังสองนี้คือ Xanthine oxidase โดยมี FAD, Fe3+ และ MO6+ โคแฟกเตอร    
กรดยูริกเปนผลิตผลสุดทายของการสลายพิวรีนในคน สัตวไพรเมต (Primate) อ่ืนๆ และนก โดยจะขับกรด
ยูริกออกทางปสสาวะ คนปกติจะขับกรดยูริกออกทางปสสาวะดวยอัตรา 0.4-0.8 กรัมตอชั่วโมง ระดับของ
กรดยูริกท่ีถูกขับออกทางปสสาวะนี้ข้ึนกับอาหารท่ีรับประทานเขาไป ถาอาหารนั้นมีนิวคลีโอโปรตีนหรือ   
พิวรีนอยูมาก กรดยูริกก็จะถูกขับออกมากกวาปกติ ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดอ่ืน นอกจาไพรเมตกรดยูริก
จะถูกออกซิไดสท่ีตับโดยเอ็นไซม Uricase หรือ Urate oxidase ไดเปนแอลแลนโทอิน (Allantoin)        
ซ่ึงจะถูกขับออกนอกรางกาย พวกสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําและปลาจะสลายแอลแลนโทอินตอไปดวยเอ็นไซม 
Allantoinase และ Allantoicase ตามลําดับ ไดผลิตผลสุดทายเปนยูเรียและกรดไกลออกซิลิก (Glyoxylic 
acid) ในสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลังบางชนิดจะสลายยูเรียตอไปโดยเอ็นไซม Urease ไดเปนแอมโมเนียและ
คารบอนไดออกไซด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11.1 กระบวนการสลายเบสพิวรนี 
ท่ีมา: http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/veterin/vet69/NUCLEIC_DREAMMX/S-

13.htm 
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2.2 กระบวนการสลายเบสพิริมิดีน 
การสลายพิริมิดีนสวนใหญเกิดท่ีตับ กระบวนการสลายอยางสมบูรณยังไมทราบดี การสลายของ

เบสไซโทซีน ข้ันแรกจะถูกดึงเอาหมูอะมิโนออกไดเปนเบสยูราซิลซึ่งจะถูกรีดิวซตอใหไดเปนไดไฮโดรยูเรซิล 
(Dihydrouracil) โดยมี NADPH เปนตัวใหไฮโดรเจน ไดไฮโดรยูเรซิลจะถูกสลายตอไปเปนกรดบีตายูไรโด
โพรพิโอนิก (β-ureidopropionic acid) ซ่ึงจะสลายตอไดเปนบีตาอะลานีน (β-alanine) CO2 และ NH3 
สําหรับเบสไทมีนจะถูกรีดิวซไดเปนไดไฮโดรไทมีน (Dihydrothymine) โดยมี NADPH เปนตัวใหไฮโดรเจน
เชนเดียวกัน ไดไฮโดรไทมีนจะสลายตอไดเปนกรดบีตายูไรโดไอโซบิวทิริก (β-ureidoisobutyric acid) ซ่ึง
ถูกสลายตอไดเปนกรดบีตาอะมิโนไอโซบิวทีริก (β-aminoisobutyric acid) CO2 และ NH3 กรดเบตาอะมิ
โนไอโซบิวทีริกถูกขับออกทางปสสาวะ มีหลายสาเหตุท่ีทําใหสารนี้ถูกขับออกในปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน เชน 
รางกายไดรับอาหารท่ีมี DNA สูง เปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) หรือหลังจากท่ีรางกายไดรับการ
ฉายรังสีเอสซ ซ่ึงใน 2 สาเหตุหลังนี้เปนผลเนื่องจากมีการทําลายเซลลแลวทําให DNA ในเซลลถูกทําลาย
เพ่ิมข้ึน 

บีตาอะลานีนและกรดบีตาอะมิโนไอโซบวิทีริกท่ีไดสามารถเปลี่ยนแปลงตอไปไดอีก โดยบีตาอะ
มิดนไอโซบิวทีริกท่ีได สามารถเปลี่ยนแปลงตอไปไดอีก โดยบีตาอะลานีนจะเปลี่ยนเปนมาโลนิกเซมิแอลดี
ไฮด (Malonic semialdehyde) และในท่ีสุดไดเปนอะซิติลโคเอ (Acetyl CoA) ผานเขาวัฏจักรเครบส 
(Krebs cycle) สําหรับกรดบีตาอะมิโนไซบิวทีริกจะเปลี่ยนเปนเมิทิลมาโลนิลเซมิแอลดีไฮด (Methyl 
malonyl semialdedhyde) เมทิลมาโลนิลโคเอ (Methyl malonyl CoA) และซักซินิลโคเอ (Succinyl 
CoA) ตามลําดับ เพ่ือเขาวัฏจักรเครบสตอไปไดเชนเดียวกัน สําหรับ CO2 และ NH3 ท่ีเกิดข้ึนอาจรวมกัน
เปนยูเรียและขับออกนอกรางกายทางปสสาวะ เปนท่ีนาสังเกตวาการสลายเบสพิริมิดีนตางจากการสลาย
เบสพิวรีนตรงท่ีใหสารท่ีใชเปนพลังงานในรางกายได ดังภาพท่ี 11.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11.2 กระบวนการสลายเบสพิริมิดีน 
ท่ีมา: http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/veterin/vet69/NUCLEIC_DREAMMX/S-

13.htm 



150 

บทท่ี 11: เมแทบอลซิมึของนิวคลโีอไทด 
3. การสังเคราะหนิวคลีโอไทด 

นิวคลีโอไทดมี 2 ชนิด คือ ไรโบนิวคลีโอไทด (Ribonucleotide) และดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด 
(Deoxyribonucleotide) ในการสังเคราะหนั้นรางกายจะมีวิถีการสังเคราะหเฉพาะของไรโบนิวคลีโอไทด 
สวนดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทดนั้นจะไดจากการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของไรโบนิวคลีโอไทดอีกที (พัชรี และ
คณะ, 2540) 

3.1 การสังเคราะหไรโบนิวคลีโอไทด 
แมไรโบนิวคลีโอไทดจะมีองคประกอบ 3 สวน คือ เบส น้ําตาลและฟอสเฟต แตการสังเคราะห    

ไรโบนิวคลีโอไทดจะไมเริ่มจากการสังเคราะหเบสข้ึนกอน แลวนําไปรวมกับน้ําตาลและฟอสเฟตตามท่ีควร
จะเปน การสังเคราะหไรโบนิวคลีโอไทดท่ีเกิดข้ึนในรางกายมีดวยกัน 2 วิธี คือ วิธีการสังเคราะหหลัก   
(De novo pathway) ของเซลล จะใชสารต้ังตนหลายชนิด เชน กรดอะมิโนตางๆ ไรโบส-5-ฟอสเฟต 
(Ribose-5-phosphate) และ CO2 แลวนํามาทําปฏิกิริยากันหลายข้ันตอนจนไดเปนไรโบนิวคลีโอไทดใน
ท่ีสุด สวนวิถีท่ีสอง เรียกวาวิถีกูคืน (Salvage pathway) เกิดจากการนําเอาเบสอิสระหรือนิวคลีโอไทดท่ี
ไดจากอาหารหรือท่ีมีอยูแลวภายในเซลลกลับมาใชสังเคราะหเปนไรโบนิวคลีโอไทดอีก เปนวิธีงายๆ มีเพียง 
1-2 ปฏิกิริยาซึ่งถือเปนการสังเคราะหแบบประหยัด 

3.1.1 การสังเคราะหพิรีนไรโบนิวคลีโอไทดโดยวิถีหลัก 
วิธีนี้เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในเซลลท่ัวไป นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน ชื่อ Buchnan 

ได ศึกษาหาสารตนกําเนิดของวงแหวนพิวรีน โดยใหนกพิราบกินสารอาหารท่ีติดฉลากดวยสาร
กัมมันตภาพรังสี พบวานกจะขับเอาไนโตรเจนท่ีรางกายไมตองการออกมาในรูปของกรดยูริก เม่ือแยกสลาย
กรดยูริกดวยวิธีทางเคมี พบวาท้ัง 9 อะตอมของวงแหวนพิวรีนนั้นไดมาจากสารตนกําเนิดตางๆ 5 ชนิด
ดวยกัน  

วิธีการสังเคราะหพิวรีนไรโบนิวคลีโอไทดแบบนี้จะประกอบดวยปฏิกิริยาตางๆ 11 
ข้ันตอน เอ็นไซมท่ีเก่ียวของในกระบวนการสังเคราะหนี้อยูในไซโตพลาสซึม 

ข้ันตอนท่ี 1 สารประกอบ 5-ฟอสโฟไรโบซิล-1-ไพโรฟอสเฟต (5-phosphoribosyl-1-
1-pyrophosphate, PRPP) ซ่ึงเปนสารเริ่มตนในกระบวนการสังเคราะหพิวรีนไรโบนิวคลีโอไทดถูกสราง
ข้ึนจากปฏิกริยาของไรโบส-5-ฟอสเฟตกับ ATP โดยมีเอ็นไซม PRPP synthetase ซ่ึงเปนเอ็นไซม kinase 
ชนิดหนึ่ง ทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาการยายหมูไพโรฟอสเฟจของ ATP ไปใหกับไรโบส-5-ฟอสเฟต ถึงแมวา
ปฏิกริยานี้ไมไดเปนปฏิกริยาจําเพาะของวิถีการสังเคราะหพิวรีนไรโบนิวคลีโอไทด แตก็เปนปฏิกริยาท่ี
สําคัญ เนื่องจากเปนปฏิกิริยาควบคุมวิถีการสังเคราะหของพิวรีนไรโบนิวคลโีอไทดท้ังหมด ท่ีจริงแลว PRPP 
ไมไดเปนสารท่ีสําคัญเฉพาะการสังเคราะหพิวรีนไรโบนิวคลีโอไทดเทานั้น แตยังเปนสารท่ีสําคัญของการ
สังเคราะหพิริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทดรวม้ังสารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด 

ข้ันตอนท่ี 2 PRPP ทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนกลูทามีน (Glutamine) โดยหมูไพโร
ฟอสเฟตของ PRPP จะถูกแทนท่ีดวยหมูเอไมด (amide) จากกลูทามีนไดเปน 5-ฟอสเฟตไรโบซิเลมีน (5-
phosphoribosylamine) ปฏิกิริยานี้เรงดดยเอ็นไซม PRPP glutamyl amidotransferase และถือเปน
ปฏิกริยาเริ่มแรกท่ีแทจริงของการสังเคราะหพิวรีนไรโบนิวคลีโอไทด นอกจากนี้ยังเปน Commited step 
หรือ Rate-limiting step กลาวคือ สามารถถูกยับยั้งแบบยอนกลับ (Feedback inhibition) โดยพิวรีนไร
โบนิวคลีโอไทดตางๆ ท่ีเปนผลิตผลสุดทายของวิถีการสังเคราะห เชน Inosine monophosphate (IMP 
ห รื อ  Inoisnic acid) Adenosine monophosphate (AMP) แ ล ะ  Guanosine monophosphate 
(GMP)  
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ข้ันตอนท่ี 3-11 5-ฟอสโฟไรโบซิเลมีนท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2 จะเกิดปฏิกริยาตางๆ 
ตอไปจนถึงข้ันตอนท่ี 11 ไดผลิตผลคือ IMP ซึ่งก็คือนิวคลีโอไทดตัวแรกท่ีไดจากการสังเคราะหโดยวิถีนี้ 

มีหลักฐานแสดงวาเอ็นไซมท่ีเรงปฏิกิริยาท้ัง 11 ข้ันตอนนี้รวมกันอยูเปนระบบเอ็นไซม
ท่ีมีขนาดใหญ (Multienzyme complex) เชนเดียวกับระบบเอ็นไซมในวิถีการสังเคราะหกรดอะมิโนบาง
ตัว นอกจานี้ยังพบวาเอ็นไซมในหลายๆ ข้ันตอนเปนเอ็นไซมตัวเดียวกัน แตทําหนาท่ีไดหลายอยาง เชน 
ในพวยูแคริโอต พบวา เอ็นไซมท่ีเรงปฏิกิริยาในข้ันตอนท่ี 3 4 และ 6 ตางก็เปนโปรตีนหรือเอ็นไซมตัว
เดียวกันและเชนเดียวกัน สําหรับเอ็นไซมท่ีเรงปฏิกริยาในข้ันตอน 7 กับ 8 และ 10 กับ 11 ซ่ึงตางจากใน
แบคทีเรีย พบวาท้ัง 11 ข้ันตอนถูกเรงโดยเอ็นไซมตางชนิดกัน เพียงแตเอ็นไซมเหลานี้อยูรวมกันแบบ
หลวมๆ เปนระบบเอ็นไซมขนาดใหญ 

ข้ันตอนการสังเคราะห AMP และ GMP IMP จะถูกเปลี่ยนเปน AMP โดยปฏิกริยา
การเติมห มู  NH2 ท่ี ตํ าแหน ง C6 ของ IMP ดวยกรดอะมิ โนแอสพาร ทิก  (aspartic acid) ได เป น 
Adehylosuccinate (AMPS) ปฏิกิริยานี้เรงโดยเอ็นไซม Adenolosuccinate synthetase และใช GTP 
เปนแหลงพลังงาน จากนั้นจึงตัดกรดฟูมาริก (Fumaric acid) ออกไปโดยเอ็นไซม adenylosuccinate ได
ผลิตผลสุดทายคือ AMP 

สําหรับการเปลี่ยน IMP เปน GMP นั้นเกิดข้ึนจากปฏิกิริยา 2 ข้ันตอนเชนเดียวกัน 
ข้ันตอนแรก IMP จะถูกออกซิไดซไดเปน XMP (Xanthosine monophosphate หรือ Xanthylic acid) 
โดยมีเอ็นไซม XMP dehydrogenase เปนตัวเรงปฏิกริยาและมี NAD+ เปนโคเอ็นไซม ข้ันตอไปเปน
ปฏิกริยาการเติมหมู NH4 ท่ี C2 ของ IMP ไดเปน GMP โดยกรดอะมิโนกลูทามีนเปนตัวใหอะตอม N 
ปฏิกิริยานี้เรงโดยเอ็นไซม Guanylate synthetase และตองการ ATP เปนแหลงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 11.3 กระบวนการสงัเคราะหพิวรนี 

ท่ีมา: http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/veterin/vet69/NUCLEIC_DREAMMX/S-
14.htm 
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3.1.2 การควบคุมการสังเคราะหพิวรีนไรโบนิวคลีโอไทด 
การควบคุมการสังเคราะหท้ังหมดเกิดข้ึนดวยกลไกของวิธียับยั้งแบบยอนกลับโดย

ผลิตผลสุดทายท่ีมีตอเอ็นไซมในข้ันตอนท่ีเปน Committed step ซึ่งมีดวยกัน 3 แหง คือ แหงแรกเปนการ
ยับยั้งเอ็นไซมในข้ันตอนท่ี 2 คือ PRPP glutamyl amidotransferase ในข้ันตอนท่ี 1 อีกดวย การควบคุม
แห งท่ี  2 เปนการควบคุมเอ็นไซม  Adenylosuccniate synthetase โดย AMP และ เอ็นไซม  IMP 
dehydrogenase โดย GMP เนื่องจากการสังเคราะห AMP เกิดข้ึนโดยปฏิกิริยาท่ีตองการ GTP และการ
สังเคราะห GMP เกิดข้ึนโดยปฏิกิริยาทีตองการ ATP ดังนั้น การควบคุมการสังเคราะห AMP และ GMP 
จาก IMP จึงข้ึนอยูกับระดับของ ATP และ GTP ดวย กลาวคือ ถาระดับของ ATP สูงก็จะกระตุนใหมีการ
สังเคราะห GMP มากข้ึน มีผลทําให AMP มากข้ึนและทําให GTP มากข้ึนดวย ในทํานองเดียวกันถามี
ระดับของ GTP สูงก็จะกระตุนใหมีการสังเคราะห ATP มากข้ึนดวย ดังนั้นสรุปไดวา อะดีนินไรโบนิวคลีดอ
ไทดและกัวนีนไรโบนิวคลีโอไทดจะควบคุมการสังเคราะหซ่ึงกันและกันซ่ึงเปนการควบคุมแหงท่ี 3 ท้ังนี้เพ่ือ
รักษาระดับของพิวรีนไรโบนิวคลโีอไทดท้ังสองชนิดนี้ใหสมดุลกัน และมีปริมาณพอเพียงสําหรับการนําไปใช
ตอไป 

3.1.3 การสังเคราะหพิวรีนไรโบนิวคลีโอไทดโดยวิถีกูคืน 
ในเนื้อเยื่อบางชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมรวมท้ังคน สามารถนําเอาเบสพิวรีนอิสระ

และพิวรีนไรโบนิวคลีโอไซดท่ีไดจากกานสลายกรดนิวคลีอิกหรือพิวรีนนิวคลีโอไทดกลับมาใชในการสราง  
พิวรีนไรโบนิวคลีโอไทดข้ึนใหมไดอีก โดยวิถีกูคืน เบสพิวรีนอิสระทําปฏิกริยาโดยตรงกับ PRPP ไดเปน     
นิวคลีโอไซด-5’-มอโนฟอสเฟต (Nucleoside-5’-monophosphate) ในเนื้อเยื่อของคนมีเอ็นไซม 2 ชนิด
ท่ีเก่ียวของคือ Adenine phosphoribosyl transferase ซ่ึงเรงปฏิกิริยาการยายหมูฟอสโฟไรโบซิลของ 
PRPP ไปให กับเบสอะดีนีน ทําให เกิดเปน AMP เอ็นไซมอีกชนิดหนึ่ง คือ Hypoxanthine-guanine 
phosphoribosyl transferase (HGPRT) ซ่ึงเรงปฏิกิริยาการยายหมูฟอสโฟไรโบซิลของ PRPP ไปใหกับ
เบสกัวนีนหรือเบสไฮโปแซนทีนไดเปน GMP หรอื IMP ตามลําดับ 

นอกจากนี้ไรโบนิวคลีโอไทดยังสารมารถสรางจากไรโบนิวคลีโอไซดท่ีมีอยุแลวภายใน
เซลล โดยการเติมหมูฟอสเฟตจาก ATP และเอ็นไซม ท่ี ใช เรงปฏิ กิริยานี้ คือ nucleoside kinase 
ตัวอยางเชน การสังเคราะห AMP จากอะดีโนซีน (Adenosine) เอ็นไซมท่ีเรงปฏิกิริยานี้คือ Adenosine 
kiase 

3.1.5 การสังเคราะหพิริมิดีนรีนไรโบนิวคลีโอไทดโดยวิถีหลัก 
จากการศึกษาโดยใชสารกัมมันตภาพรังสีเชนเดียวกับในเรื่องการสังเคราะหพิวรีนไรโบนิวคลี

โอไทด พบวาอะตอมตางๆ ของวงแหวนพิริมิดินไดมาจากสารตนกําเนิด 3 ชนิด คือ CO2 กรดอะมิโนกลูทา
มีน และกรดแอสพารทิก สําหรับวิถีการสังเคราะหพิริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทดเกิดข้ึนเปนข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสังเคราะหพิริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทดตองอาศัยคารบาโมอิลฟอสเฟต 
(Carbamoyl phosphate, CAP) เปนสารเริ่มตน โดย CAP จะถูกสังเคราะหข้ึนจากปฏิกริยาของกรดอะมิ
โนกลูทามีน CO2 และ ATP โดยมีเอ็นไซม Carbamoyl phosphate synthetase II ซ่ึงอยูในไซโทซอล 
(cytosol) เปนตัวเรงปฏิกริยา สวน Carbamoyl phosphate synthetase I ซ่ึงมีความสําคัญในวัฏจักร
ยูเรียอยูในไมโทคอนเดรีย t  

ข้ันตอนท่ี 2 CAP ทําปฏิกริยากับกรดอะมิโนแอสพารทิกไดเปนกรดคารบาโมอิล
แ อ ส พ า ร ทิ ก  (Carbamoyl aspartic acid, CAA) เ อ็ น ไ ซ ม ท่ี เ ร ง ป ฏิ ก ริ ย า นี้ คื อ  Aspartate 
transcarbamoylase ปฏิกริยานี้เปนปฏิกริยาเริ่มแรกท่ีแทจริงของการสังเคราะหพิริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทด 
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ในแบคทีเรีย เชน E.coli ปฏิกิริยานี้เปน committed step สําหรับควบคุมการสังเคราะหพิริมิดีนไรโบนิ
วคลีโอไทด กลาวคือ ถูกยับยั้งแบบยอนกลับโดย CTP ซ่ึงเปนผลิตผลสุดทายของวิถีการสังเคราะห แตการ
ทํางานของเอ็นไซม Aspartate transcarbamoylase ในเซลลของสัตวจะไมถูกควบคุมโดย CTP หรือพิริมิ
ดีนไรโบนิวคลีโอไทดอ่ืนๆ สําหรับปฏิกริยาอ่ืนๆ สําหรับปฏิกริยาท่ีถือวาเปน Committed step อยาง
แทจริ งในสัตว  คือ  ปฏิ กิริยา ข้ันตอน ท่ี  1 ซึ่ งเรงปฏิ กริยาโดยเอ็น ไซม  Carbamoyl phosphate 
synthetase II ซ่ึงถูกควบคุมการทํางานโดยมี UTP เปนตัวยับยั้งแบบยอนกลับ และมี PRPP เปน
ตัวกระตุน 

ข้ันตอนท่ี 3 และ 4 โครงสรางวงแหวนพิริมอิดีนจะถูกสรางข้ึนจาก CAA โดยการดึง
โมเลกุลของน้ําออก ไดเปนกรดไดไฮโดรโอโรทิก (Dihydroorotic acid, DHOA) ปฏิกิริยานี้เรงโดยเอ็นไซม 
Dihydroorotase จากนั้ น  DHOA จะถูกออกซิ ไดส ใน ข้ันตอน ท่ี  4 โดย เอ็น ไซม  Dihydroorotate 
dihydroorotase โอโรทิก (Orotic acid, OA) ซึ่งเปนอนุพันธของเบสพิริมิดีน 

ข้ันตอนท่ี 5 เปนการเติมไรโบส-5-ฟอสเฟต ซ่ึงเปนสวนของ PRPP ได OA ไดเปน 
Orotidine monophosphate (OMP) หรือ  Orotidylic acid ปฏิ กิ ริ ย านี้ เร ง โดย เอ็น ไซม  Orotate 
phosphoribosyl transferase สาร OMP เปนพิริมิดีนนิวคลีโอไทดท่ีถูกสังเคราะหข้ึนเปนตัวแรกใน
กระบวนการสังเคราะหนี้ 

ในยูแคริโอต เอ็นไซมท่ีใชใน 3 ข้ันตอนแรก (1-3) ท่ีจริงแลวเปนโปรตีนตัวเดียวกันท่ี
ทํ า ห น า ท่ี ไ ด  3 อ ย า ง  โ ป ร ตี น นี้ ชื่ อ ว า  carbamoyl phosphate synthetase/aspartate 
transcarbamoylase/dihydroorotase หรือชื่อยอวา CAD ประกอบข้ึนดวยสายพอลิเฟปไทดเหมือนกัน 
3 สาย และมีน้ําหนักโมเลกุล 230,000 ดาลตัน นอกจากนี้แตละสายมีบริเวณเรง 3 บริเวณซึ่งจําเพาะ
สําหรับแตละปฏิกริยาดังกลาวขางตน 

จาก OMP จะถูกเปลี่ยนไปเปน UMP ซ่ึงเปนพิริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทดท่ีพบในกรดนวิ
คลีอิก โดย OMP จะถูกตัดเอา CO2 ออกไป เอ็นไซมท่ีเรงปฏิกริยานี้คือ Orotidylic acid decarboxylase 
UMP ท่ีเกิดข้ึนเปนสารตนกําเนิดสําหรับการสังเคราะหไซโทซีนไรโบนิวคลีโอไทดและไทมีดีออกซีไรโบนิ
วคลีโอไทด โดย UMP จะถูกเติมหมูฟอสเฟตจาก ATP ไดเปน UDP และ UTP ตามลําดับ จากนั้น UTP จะ
ถูกเติมหมูอะมิโน (NH2) ไดเปน CTP (Cytidine triphosphate) โดยปฏิกริยาซ่ึงมีกรดอะมิโนกลูทามีนเปน
ตัวใหหมูอะมิโนและปฏิกริยานี้ตองการพลังงานจาก ATP สวนเอ็นไซม ท่ีใช เรงปฏิกริยา คือ CTP 
synthetase 

ในการสังเคราะห TMP ซึ่งมีน้ําตาลดีออกซีไรโดบสอยูในโครงสรางนั้น เริ่มแรก UDP 
จะถูกรีดิวซเปน dUDP โดยเอ็นไซม Ribonucleotide reductase จากนั้น dUDP จะถูกเปลี่ยนเปน 
dUMP โดยการตัดหมูฟอสเฟตออก 1 หมู และตอมา dUMP จะถูกเติมหมู (CH3) โดยมีเททรไฮโดรโฟเลต 
(N5, N10-methylenetetrahydrofolate, FH4) เปนตัวใหหมูเมทิลไดเปน TMP ปฏิกิริยานี้เรงโดยเอ็นไซม 
Thymidylate synthetase ในปฏิกิริยาการเติมหมูเมทิลนี้ FH4 ทําหนาท่ีเปนท้ังตัวใหอะตอมคารบอน 
(One-carbon donor) และตัวใหอะตอมไฮโดรเจน (H donor) ขณะเดียวกัน FH4 ก็ถูกออกซิไดสเปนได
ไฮโดรโฟเลต (Dihydrofolate, FH2) FH2 ท่ีเกิดข้ึนจะถูกรีดิวซกลับเปน FH4 ไดใหมเพ่ือนํากลับไปใชใน
ปฏิกริยาการเติมหมูเมทิลอีก ปฏิกิริยารีดักชันนี้เกิดข้ึนโดยเอ็นไซม Dihydrofolate reductase และมี 
NADPH เปนตัวรีดิวซ ภาพท่ี 11.4 
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ภาพท่ี 11.4 การสังเคราะหพิริมิดีน 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=HPuR0pQ5fJA 

 
3.1.6 การควบคุมการสังเคราะหพิริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทด 
การควบคุมการสังเคราะหพิริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทดเกิดข้ึนไดท่ีปฏิกิริยาสําคัญ 2 แหง ใน

แบคทีเรีย เชน E.coli ปฏกริยาท่ีเปน Committed step คือปฏิกริยาข้ันตอนการสังเคราะหคารบาโมอิล
แอสพารเทต เอ็นไซม Aspartate transcarbamoylase ซึ่งปฏิกิริยานี้ เปนเอ็นไซมชนิดอัลโลสเตริก 
(Allosteric enzyme) การทํางานของเอ็นไซมนี้จะถูกยับยั้งแบบยอนกลับโดย CTP ซ่ึงเปนผลิตผลสุดทาย
ของกระบวนการสังเคราะหนี้ และถูกเรงโดย ATP สําหรับในสัตวการควบคุมการสังเคราะหพิริมิดีนไรโบ   
นิวคลีโอไทดเกิดท่ีปฏิกริยาการสังเคราะหคารบาโมอิลฟอสเฟต เอ็นไซมท่ีเรงปฏิกริยานี้คือ Carbomoyl 
phosphate synthetase II ซึ่งจูกยับยั้งแบบยอนกลัยโดย UTP และถูกเรงโดย PRPP ดังนั้น ปฏิกริยาการ



155 
บทท่ี 11: เมแทบอลิซึมของนิวคลโีอไทด 

 

 

 

สังเคราะหคารบาโมอิลฟอสเฟตจากกรดอะมิโนกลูทามีน CO2 และ ATP จึงถือเปน Committed step 
ของกระบวนการสังเคราะหพิริมิดีนนิวคลีโอไทดในสัตว 

3.1.7 การสังเคราะหพิริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทดโดยวิถีกูคืน 
ในกรณีของจุลินทรียพบวา วิถีการสังเคราะหพิริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทดโดยการนําเบสอิสระท่ีมี

อยูแลวภายในเซลลมาทําปฏิกริยากับ PRPP นั้น เกิดข้ึนไดเชนเดียวกับการสังเคราะหพิวรีนไรโบนิวคลีโอ
ไทดดังกลาวมาแลวขางตน แตในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมวิธีการสังเคราะหพิริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทดแบบนี้เกิด
ไดนอยมาก 

3.1.8 การสังเคราะหนวิคลีโอไทดไดฟอสเฟตและไทรฟอสเฟต 
นิวคลีโอไทดมอโนฟอสเฟตของท้ังพวิรีนและพิริมิดีนท่ีสรางข้ึนดังกลาวขางตน จะถูก

เปลี่ยนเปนนิวคลี โอไซด ไดฟอสเฟต (Nucleoside diphosphate) และนิวคลี โอไซด ไทรฟอสเฟต 
(Nucleoside triphosphate) โดยปฏิกริยา 2 ข้ันตอนตอเนื่องกัน โดยมี ATP เปนตัวใหหมูฟอสเฟต 
เอ็นไซมท่ีเรงปฏิกิริยาการยายหมูฟอสเฟตจาก ATP คือ Nucleoside monophosphate kinase และ 
Nucleoside diphosphate kinase ตามลํ า ดั บ  สํ าห รับ การสั ง เค ราะห  ATP จาก  ADP นั้ น เป น
กระบวนการพิเศษท่ีแตกตางจากการสังเคราะหนิวคลโีอไซดไทรฟอสเฟตอ่ืนๆ 

3.1.9 การสังเคราะหดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด 
การสังเคราะหดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทดท้ังของพิวรีนและพิริมิดีนเกิดจากปฏิกริยารีดักชันท่ี

ตําแหนง 2’ ของน้ําตาลไรโบส ซ่ึงเปนองคประกอบของไรโบนิวคลีโอไทดทีเปนเบสชนิดเดียวกัน ไรโบนิวคลี
โอทท่ีเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหดีออกซีไรโบนวิคลีโอไทดจะอยูในรูปของนิวคลีโอไซดไดฟอสเฟต
เทานั้น โดยหมู OH ท่ีตําแหนง 2’ ของน้ําตาลไรโบสจะถูกแทนท่ีดวยอะตอมไฮโดรเจน ปฏิกิริยานี้เรงโดย
ระบบเอ็นไซมท่ีเรียกวา Ribonucleoside diphophate reductase system ซ่ึงประกอบดวยโปรตีน 4 
ชนิดทํางานรวมกัน คือ ไทโอรีดอกซิน (Thioredoxin) เอ็นไซม thioredoxin reductase เอ็นไซม B1 และ
เอ็นไซม B2 ไทรีดอกซินท่ีอยูในรูปรีดิวซ (Reduced thioredoxin) จะเปนตัวให H+ แกไรโบนิวคลีโอไซด
ไดฟอสเฟต ขณะเดียวกันตัวเองก็จะถูกออกซิไดสใหอยูในรูปออกซิไดส (Oxidized thioredoxin) โดย
เอ็นไซม B1 และ B2 ซ่ึงตอมาไทโอรีดอกซินรูปออกซิไดสจะถูกเปลี่ยนกลับไปเปนรูปรีดวิซไดใหม โดยมี 
NADPH เปนแหลงท่ีให H+ โดยตรง ปฏิกริยาหลังนี้เรงโดยเอ็นไซม Thioredoxin redcutase ซ่ึงเปนฟลา
โวโปรตีน (flavoprotein) ดังนั้น ไทโอรีดอกซินจึงทําหนาท่ีเปนโปรตีนปจจัยรวมตัวหนึ่งในปฏิกริยารีดักชัน
ของไรโบนิวคลีโอไทด แสดงถึงปฏิกิริยาท่ีเก่ียวของในการรีดักชันของไรโบนิวคลีโอไซดไดฟอสเฟตเปนดี
ออกซีไรโบ  นิวคลีโอไซดไดฟอสเฟต ปฏิกิริยารีดักชันี้เกิดกับไรโบนิวคลีโอไซดไดฟอสเฟตท้ัง 4 ชนิด คือ 
ADP, GDP, CDP, UDP การทํางานของระบบเอ็นไซม Ribonucleoside diphosphate reductase ถูก
ควบคุมแบบอัลโลสเตริก โดยมี dATP เปเนตัวยับยั้งการรีดักชันของไรโบนิวคลีโอไซดไดฟอสเฟตท้ัง 4 ชนิด 
สวน ATP กระตุนการรีดักชันของ CDP และ UDP สําหรับการรีดักชันของ ADP และ GDP จะถูกกระตุน
โดย dGTP และ TTP การมีระบบควบคุมแบบท่ีสลับซับซอนเชนนี้ เพ่ือเปนการรักษาใหดีออกซีไรโบนิวคลี
โอไซดท้ัง 4 ชนิดมีปริมาณอยูในสมดุลท่ีเหมาะสมสําหรับการสังเคราะห DNA 
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4. โรคที่เกิดจากขอบกพรองในเมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด 

4.1 โรคเกาท (gout) 
 ผลิตผลสุดทายของการสลายพิวรีนในคน คือ กรดยูริกซ่ึงจะถูกขับออกทางปสสาวะ กรดยูริกสวน
ใหญในเลือดจะอยูในรูปของมอโนโซเดียมยูเรต (monosodium urate) โรคเกาทเปนโรคท่ีเกิดกับขอ 
(jont) โดยมีผลึกของเกลือโซเดียมยูเรตเกาะอยูตามกระดูกออนของขอตางๆ และทําใหเกิดขออักเสบ 
(arthritis) ได พบวาคนท่ีเปนโรคเกาทจะมีระดับของมอโนโซเดียมยูเรตในเลือดสูง เกิดภาวะเลือดมีกรด
ยูริกสูง (Hyperuricemia) คือมากกวา 7 mg/dL และมีผลทําใหกรดยูริกถูกขับออกทางปสสาวะมากข้ึน
ดวย สาเหตุนี้ก็เนื่องจากกรดยูริกถูกสรางมากเกินไป คนท่ีเปนโรคเกาทอาจมีอาการของโรคไตรวมดวย 
เนื่องจากมีผลึกของกรดยูริกเขาไปเกาะอยูในไตทําใหเกิดเปนกอนนิ่วในไต ถาเปนมากอาจทําใหไตเสีย
หนาท่ีท่ีได สาเหตุท่ีทําใหมีปริมาณกรดยูริกมาเกินไปมีไดหลายประการ เชน 

4.1.1  สาเหตุมาจากโรคท่ีทําใหเกิดและการทําลายของกรดนิวคลีอิกสุง เชน โรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Chronic leukemia) เปนตน มีผลทําใหมีการสลายองพิวรีนมาก ดังนั้น กรดยูริก
จะถูกสรางมากข้ึน 

4.1.2  ไดรับอาหารท่ีมีพิวรีนสูง เชน เนื้อสัตวปก เครื่องในสัตว ยีสต ปลาซารดีน ยอด
ผัก ผักมีหัว เปนตน 

4.1.3  มีความผิดปกติในเมแทบอลิซึมของพิวรีน ทําใหมีการสรางกรดยูริกมากข้ึน เชน 
มีความผิปกติเก่ียวกับการควบคุมการทํางานของเอ็นไซมท่ีใชในการสังเคราะห 5-ฟอสโฟไรโบซิล-1-ไพโร
ฟอสเฟต (5-Phosphoribosyl-1-pyrophosphate, PRPP) คือ PRPP synthase ทําให PRPP ถูกสรางข้ึน
มากและมีผลทําใหพิวรีนถูกสรางมากข้ึนดวย ดังนั้นจึงมีการสลายของพิวรีนมากข้ึน 

4.1.4  มีความผิดปกติในการดูดซึมของไต ทําใหไตขับกรดยูริกท้ิงไดนอยลง 
ยาอัลโลพูรินอล (Allopurinol) มีสูตรโครงสรางคลายกับไฮโปแซนทีน ใชรักษาโรค

เกาท สารนี้เปนตัวยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม Xanthine oxidase ดังนั้น จึงทําใหการสรางกรดยูริก
ลดลง หลังจากใหยาอัลโลพูรินอลแกคนไขท่ีเปนโรคเกาท พบวาระดับของยูเรตในเลือดลดลงและอาการขอ
อักเสบจะดีข้ึน 

4.2 กลุมอาการเลช-ไนแฮน (Lesch-Nyhan syndrome) 
 กลุมอาการนี้เปนภาวะผิดปกติในเมแทบอลิซึมของพิวรีนท่ีเปนมาแตกําเนิด (Inborn error of 
metabolism) ซ่ึงถายทอดทางโครโมโซม X แบบลักษณะดอย (X-linked recessive) เนื่องจากขาด
เอ็นไซม HGPRT ซ่ึงทําหนาท่ีเรงปฏิกริยาการสราง IMP และ GMP จากเบสไฮโปแซนทีน และกัวนีน 
ตามลําดับ ในวิถีกูคืน ผลท่ีตามมาคือทําใหเบสท้ัง 2 ชนิดนี้ถูกนําไปสบายเปนกรดยูริกมาข้ึน ลักษณะของ
โรคนี้คือ มีอาการทางประสาท มีความประพฤติกาวราว ทํารายตนเอง และพบวามีระดับของยูเรตในเลือด
สูง กรดยูริกถูกขับออกปสสาวะเพ่ิมมากข้ึน อาจมีผลึกของกรดยูริกไปเกาะอยูในไตและทําใหเกิด         
ภาะไตลมเหลว (renal failure) ได 

4.3 ภาวะปสสาวะมีกรดโอโรทิกสูง (Orotic aciduria) 
 เปนภาวะผิดปกติในเมแทบอลิซึมของพิริมิดีน สามารถถายทอดทางพันธุกรรมลักษณะดอย 
(Autosomal recessive) เกิด ข้ึน เนื่ องจากขาดเอ็นไซม  Orotate phphoribosyl transferase และ 
Orotidlic acid decaroxylase ทําใหมีกรดโอโรทิกสะสมอยูมากในเลือดและถูกขับออกทางปสสาวะมาก 
เด็กท่ีมีภาวะนี้จะมีการเจริญเติบโตไมปกติและการสรางเม็ดเลือดแดงไมเปนไปตามปกติ ทําใหเกิดภาวะ
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โลหิตจางรุนแรงชนิดท่ีเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ (megablastic anemia) อาการเหลานี้จะลดลงถาใหเบส
ยูเรซิลหรือไซโทซีนแกผูปวย 
 

5. บทสรุป 
 กรดนิวคลีอิกในอาหารจะถูกยอยเม่ืออาหารเคลื่อนตัวมาถึงลําไสเล็กตอนบน น้ํายอยท่ีหลั่งจากตับ
ออนมีเอ็นไซมเรงปฏิกริยาการสลายกรดนิวคลีอิกอยูดวย คือ Nuclease ซึ่งมี 2 ชนิด คือ Ribonuclease 
ย อ ย เฉ พ า ะ  RNA แ ล ะ  Deoxyribonuclease ย อ ย เฉ พ า ะ  DNA น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี เ อ็ น ไซ ม 
Phosphodiesterase หรือ Polynucleotidase รวมทํางานดวย ผลิตผลสุดทายท่ีไดคือ นิวคลีโอไทด 
จากนั้นจะมีเอ็นไซม Nucleotidase มายอยสลายตอได นิวคลีโอไซดและฟอสเฟต นิวคลีโอไซดท่ีไดอาจ
สลายตอไปอีกโดยเอ็นไซม Nucleosidase ไดผลิตผลสุดทายเปน เบสอิสระกับน้ําตาลไรโบส เฉพาะนิวคลี
โอไซด ฟอสเฟต เบสอิสระ และน้ําตาลไรโบสเทานั้นท่ีถูกดูดซึมเขาสูรางกายได เบสอิสระท่ีถูกดูดซึมเขาสู
รางกายนี้ สวนใหญจะเขาสูกระบวนการสลาย มีเพียงสวนนอยท่ีนําไปใชสังเคราะหเปนนิวคลีโอไทดและ
กรดนิวคลีอิกอีก กระบวนการสลายเบสพิวรีน (อะดีนีนและกัวนีน) ในคนจะไดผลิตผลสุดทายเปนกรดยูริก
ซึ่งเปนสารท่ีไมมีประโยชนและถูกขับออกนอกรางกายทางปสสาวะ สวนการสลายพิริมิดีน (ไซโทซีน ยูเรซิล 
และไทมีน ) จะไดสารมีประโยชน คือ อะเซทิลโคเอและซักซินิลโคเอ ซ่ึงเปนสารอินเตอรมี เดียต            
ในวฏัจักรเครบส  
 นิวคลีโอไทดประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ เบส น้ําตาล และฟอสเฟต กระบวนการ
สังเคราะหนิวคลีโอไทดภายในเซลลมี 2 แบบ คือ วิถีหลักกับวิถีกูคืน วิถีหลักประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 
มากมายและใชสารต้ังตนหลายชนิด เชน กรดอะมิโนตางๆ (เปนแหลงอะตอม N ของวงแหวนเบส) CO2, 
FH4 และน้ําตาลไรโบสในรูปสาร PRPP ซ่ึงสังเคราะหมาจากไรโบส-5-ฟอสเฟต และ ATP เปนแหลงของ
น้ําตาลไรโบสและฟอสเฟต สวนการสังเคราะหโดยวิถีกูคืนนั้น เปนการนําเอาเบสอิสระหรือนิวคลีโอไซดท่ี
ไดจากอาหารหรือท่ีมีอยุแลวภายในเซลลมาสังเคราะหเปนนวคลีดอไทดใหม สําหรับการสังเคราะหนิวคลโีอ
ไทดท่ีมีฟอสเฟต 2 และ 3 หมูนั้น เกิดข้ึนโดยการเติมหมูฟอสเฟตจาก ATP นั่นเอง (ยกเวนการสังเคราะห 
ATP จาก ADP ซ่ึ งเปนวิธี พิ เศษ  จะตองใชกระบวนการออกซิ เด ทีฟฟอสฟอรี เลชัน  (oxidative 
phosphorylation)) สําหรับการสังเคราะหดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทดนั้น เซลลจะสังเคราะหจากไรโบนิวคลี
โอไทดท่ีสรางเสร็จแลวอีกที โดยการเกิดปฏิกริยารีดักชันท่ีตําแหนง 2’ ของไรโบนิวคลีโอไทดท่ีมีฟอสเฟต 2 
หมู คือ ADP CDP GDP และ UDP ซ่ึงะทําใหหมู OH ท่ีตําแหนง 2’ ถูกแทนท่ีดวยอะตอม H ไดเปนดีออก
ซีไรโบนิวคลีโอไทดในท่ีสุด คือ dADP, dCDP, dGDP และ dUDP ตามลําดับ 
 ความผิดปกติในเมแทบอลิซึมของเบสพิวรีนคือ โรคเกาท และกลุมอาการเลซ-ไนแฮน ซ่ึงทําใหมี
การผลิตกรดยูริกมากกวาปกติ จึงเกิดภาวะเลือดมีกรดยูริกสูง สําหรับภาวะท่ีเกิดจากความผิดปกติในเม
แทบอลิซึมของเบสพิริมิดีนท่ีสําคัญคือ ภาวะปสสาวะมีกรดโอโรทิกสูง มีการขับถายกรดโอโรทิกออกมามาก
ทางปสสาวะ 
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6. แบบฝกหัด 

1. จงอธิบายกระบวนการยอยและการดูดซึมกรดนิวคลอิีกในทางเดินอาหาร 
2. จงอธิบายถึงกระบวนการสลายเบสไนโตรเจน 
3. จงอธิบายถึงข้ันตอนการสังเคราะหนิวคลโีอไทด 
4. โรคท่ีเกิดจากขอบกพรองในกระบวนการเมแทบอลซึมของนิวคลีโอไทด  คือโรคอะไรบาง  และ 

เกิดจากสาเหตุใด   
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