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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 โภชนาการเชิงชีวเคมีเป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับระบบและกลไกการท างานของ                                                 
ชีวโมเลกุลในระดับเซลล์ เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชีวโมเลกุลจนกระทั่งได้เป็น
พลังงานหรือสสารใหม่ และส่งผลกระทบต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่แสดงปรากฏออกมา ชีวเคมีจึงเป็น
ศาสตร์พื้นฐานที่ใช้อธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตได้บริโภคอาหารเข้า
ไป การศึกษาโภชนาการเชิงชีวเคมีจะอธิบายขยายความเชิงลึกในสิ่งที่เคยศึกษาอย่างผิวเผินมาแล้ว  
เช่น อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน อาหารประเภทโปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อาหารประเภทไขมันให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย วิตามินและเกลือแร่ช่วยให้
ร่างกายท างานได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งการท างานของสารอาหารเหล่านี้มีความซับซ้อนและสัมพันธ์กัน 
 
 
1.1  โภชนำกำรกับชีวเคมี 
 โภชนาการ (nutrition) เป็นศาสตร์ที่ประมวลความสัมพันธ์ของสสารต่าง ๆ ในอาหารที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโต การด ารงชีวิต การสืบพันธุ์ สุขภาพและการเจ็บป่วยของสิ่งมีชีวิต และรวมถึง                         
การบริโภค การดูดซึม การขนส่งสสารในร่างกาย กระบวนการเมแทบอลิซึม ระบบสมดุลและ                         
การขับถ่าย ในขณะที่ชีวเคมี (biochemistry) เป็นศาสตร์ที่มีการศึกษากระบวนการเคมีในสิ่งมีชีวิต                                             
การเคลื่อนย้ายและแปลงรูปพลังงาน การส่งสัญญาณระดับโมเลกุล การควบคุมและการแสดงออก
ของพันธุกรรม จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน ดังนั้นโภชนาการจึงมีความสัมพันธ์กับชีวเคมี
อย่างยิ่ง เนื่องจากจะต้องใช้องค์ความรู้ด้านชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึมมาอธิบายกลไกการท างาน
ของสารอาหารและการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตจนกระทั่งแสดงออกมาให้เห็นเป็นการ
เจริญเติบโต สุขภาพอนามัย หรือแสดงอาการเจ็บป่วย 
 
 
1.2  ประวัติกำรศึกษำด้ำนชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับโภชนำกำร 
 
 ศตวรรษที่ 18   
  ในราว ค.ศ. 1770 Antoine Laurent de Lavoisier นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
ค้นพบว่าอาหารที่รับประทานจะถูกสันดาปเป็นพลังงานส าหรับร่างกาย ความรู้นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การศึกษาเมแทบอลิซึมในศตวรรษที่ 18 ใน ค.ศ. 1790 George Fordyce แพทย์ชาวสกอตแลนด์
พบว่าแคลเซียมจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของไก่ และในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 มีการค้นพบว่าคาร์บอน 
ไนโตรเจน ออกซิเจน และไฮโดรเจน เป็นอะตอมองค์ประกอบพ้ืนฐานของอาหาร  
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 ศตวรรษที่ 19   
  ใน 1816 François Magendie นักสรีรวิทยาชาวฝรั่งเศสพบว่าสุนัขที่ได้รับอาหาร
เฉพาะน้ าตาล น้ ามันมะกอก และน้ า จะตายด้วยภาวะการขาดอาหาร (starvation) แต่ในขณะที่สุนัข
ที่ได้รับโปรตีนร่วมด้วยจะมีชีวิตรอด ดังนั้นจึงมีการสรุปว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่จ าเป็นต่อชีวิต                                                           
ซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองแรกที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของเรื่องพลังงานที่ว่างเปล่า (empty 
calories) และใน ค.ศ. 1827 William Prout นักเคมีชาวอังกฤษเป็นบุคคลแรกที่จ าแนกหมวดหมู่
อาหารเป็น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน  
  ในช่วง ค.ศ. 1860 Claude Bernard นักสรีรวิทยาชาวฝรั่งเศสค้นพบว่าไขมันใน
ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน และกลูโคสในกระแสเลือดสามารถ
เปลี่ยนเป็นไขมันและไกลโคเจนได้ ใน ค.ศ. 1884 Kanehiro Takaki แพทย์ทหารเรือชาวญี่ปุ่นพบว่า
ภาวะโภชนาการที่ดีสามารถป้องกันโรคเหน็บชา (beriberi) ได้  โดยการเพ่ิมนม เนื้อสัตว์                           
และผักหลากหลายชนิดในมื้ออาหาร ใน  ค.ศ.  1897 Christiaan Eijkman แพทย์ชาวดัชช์                           
ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคเหน็บชา สังเกตเห็นไก่ที่ได้รับอาหารเป็นข้าวขัดขาวก็ป่วยเป็นโรคเหน็บชาแต่
สามารถฟ้ืนฟูสุขภาพได้ด้วยการให้กินข้าวไม่ขัดสี หลังจากนั้นอีกกว่า 20 ปี จึงมีการพบว่าเยื่อหุ้ม
เมล็ดของข้าวประกอบด้วย ไทอามีน (thiamine) หรือรู้จักในชื่อของวิตามิน B1  
 
 ศตวรรษที่ 20  
  ในต้นศตวรรษที่ 20 Carl von Voit และ Max Rubner นักสรีรวิทยาชาวเยอรมัน
ท าการวัดการเผาผลาญพลังงานจากสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง  ๆ และประยุกต์เป็นหลักสรีรวิทยาทาง
โภชนาการ ใน ค.ศ. 1906 Edith G. Willcockc และ Frederick Hopkins นักชีวเคมีชาวอังกฤษท า
การทดลองให้เห็นว่ากรดอะมิโนทริปโตเฟน (tryptophan) ท าให้หนูทดลองมีชีวิตเป็นปกติสุขดี แต่ไม่
จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโต ในขณะที่ Hopkins เสนอแนวคิดว่าปัจจัยบางอย่างในอาหาร 
(dietetic factor) ไม่ได้มีแต่สิ่งที่ให้พลังงาน โปรตีน และแร่ธาตุเท่านั้น แต่จะต้องมีสิ่งที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 
ต่อการป้องกันการเกิดโรค  
  ใน ค.ศ. 1912 Casimir Funk นักชีวเคมีชาวโปแลนด์เป็นผู้ให้ก าเนิดค าว่า วิตามิน 
(vitamin) ซึ่งหมายถึงสารเอมีนส าหรับชีวิต เนื่องจากในขณะนั้นเชื่อว่าเป็นสารที่มีหมู่ฟังก์ชันเอมีนที่มี
อยู่ในอาหารซึ่งสามารถป้องกันโรคลักปิดลักเปิด เหน็บชา และโรคเพลลากรา (pellagra) การศึกษา
เกี่ยวกับวิตามินเกิดขึ้นตลอดครึ่งศตวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 ใน ค.ศ. 1913 Elmer McCollum 
และ Marguerite Davis นักชีวเคมีชาวอเมริกันค้นพบวิตามิน A จากน้ ามันตับปลาคอด (cod liver 
oil) และวิตามิน B ชนิดต่าง ๆ รวมถึงตั้งชื่อเรียกวิตามิน C ส าหรับสารที่ยังไม่ทราบแต่มีฤทธิ์ป้องกัน
โรคลักปิดลักเปิด ใน ค.ศ. 1919  Sir Edward Mellanby นักสรีรวิทยาชาวอังกฤษเสนอว่าโรคกระดูก
อ่อน (rickets) เกิดจากการขาดวิตามิน A เนื่องจากพบว่าน้ ามันตับปลาคอดสามารถรักษา                                          
อาการกระดูกอ่อนของสุนัขได้ แต่ใน ค.ศ. 1922 Elmer McCollum ได้ทดลองท าลายวิตามิน A                                                 
ที่มีอยู่ ในน้ ามันตับปลาคอดและพบว่ายั งคงสามารถรักษาอาการกระดูกอ่อนของสุนัขได้                                      
ดังนั้น Elmer McCollum จึงสรุปว่าวิตามิน A ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคกระดูกอ่อน                                                  
แต่สันนิษฐานว่าจะต้องมีปัจจัยบางอย่างอยู่ในน้ ามันตับปลาคอดจึงเรียกว่าวิตามิน D ในปีเดียวกัน                         
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Herbert McLean Evans และ  Katharine J. Scott Bishop นั กก าย วิ ภ าค และคั พภ วิ ท ย า                                   
ชาวอเมริกันค้นพบว่ามีสารอาหารบางอย่างที่จ าเป็นต่อการตั้งครรภ์ของหนูทดลองซึ่งเรียกว่า "food 
factor X" จนกระท่ัง ค.ศ. 1925 จึงเรียกว่าวิตามิน E  
  ใน ค.ศ. 1927 Adolf Otto Reinhold Windaus นักเคมีชาวเยอรมันสามารถ
สังเคราะห์วิตามิน D ได้ส าเร็จ และได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ต่อมาใน ค.ศ. 1928 Albert Szent-
Györgyi นักชีวเคมีชาวฮังการีสามารถสกัดแยกกรดเฮกซูโรนิก (hexuronic acid) ออกมาจากต่อม
หมวกไต และทราบต่อมาในภายหลังว่ามีฤทธิ์ป้องกันโรคลักปิดลักเปิด  จึงได้ตั้งชื่อใหม่คือ                                 
กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) หรือวิตามิน C ในช่วง ค.ศ. 1930 William Cumming Rose                          
นักชีวเคมีชาวอเมริกันสามารถระบุชนิดของกรดอะมิโนจ าเป็น (essential amino acid) ซึ่งร่างกาย
ไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ ใน ค.ศ. 1938 Erhard Fernholz นักชีวเคมีชาวเยอรมันค้นพบโครงสร้าง
ของวิตามิน E และ Paul Karrer นักเคมีชาวสวิสเซอแลนด์สามารถสังเคราะห์ได้ในปีเดียวกัน  
  กระทั่งในปัจจุบันความรู้และวิทยาการด้านโภชนาการและระบบเมแทบอลิซึมมี
ความกา้วหน้าอย่างมาก มีการบูรณาการโภชนศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือให้มนุษย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัยและ
ไขค าตอบเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหารที่เข้าสู่ร่างกายตลอดจนมีการใช้ความรู้ด้านเคมี ชีวเคมี                                                        
และเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับวิทยาศาสตร์อาหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาหารให้มีกลิ่นรส เนื้อสัมผัส 
ตลอดจนคุณค่าทางอาหารคงอยู่หรือเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 
1.3  ประเภทของสำรอำหำร 
 สารอาหารคือสสารที่เป็นองค์ประกอบในอาหาร ซึ่งสิ่งมีชีวิตน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
เจริญเติบโตและด ารงชีวิต สามารถจ าแนกประเภทของสารอาหารได้หลายประเภทขึ้นกับบริบทที่
ก าลังศึกษาหรือให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 
 1.3.1 สำรอำหำรหลักและสำรอำหำรรอง  
  สารอาหารหลัก (macronutrient) เป็นสารอินทรีย์ที่ร่างกายต้องการบริโภคใน
ปริมาณมากเพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานส าคัญส าหรับขับเคลื่อนระบบเมแทบอลิซึมและกิจกรรมของ
สิ่งมีชีวิต และใช้เป็นแหล่งของอะตอมคาร์บอนและไนโตรเจน รวมถึงธาตุอ่ืน ๆ ที่ได้รับเข้าไปพร้อม
กัน เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ เพ่ือการแปลงรูปของสารอาหารให้กลายเป็น
ชีวโมเลกุลที่ซับซ้อนและเป็นเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ธาตุเหล่านี้พบได้ในสารอาหารประเภท 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน อย่างไรก็ตามอากาศที่หายใจเข้าไปแม้ร่างกายจะน าอะตอม
ออกซิเจนไปใช้แต่มิได้จัดเป็นสารอาหาร ในกรณีของแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการปริมาณมากต่อวัน เช่น 
แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียม (อาจรวมถึง ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์) ในบางต ารา
อาจจัดอยู่ในกลุ่มสารอาหารหลัก เพราะร่างกายต้องการปริมาณมากเมื่ อเทียบกับกลุ่มวิตามินและ                              
แร่ธาตุอ่ืน ๆ ในขณะที่สารอาหารรอง (micronutrient) เป็นสารอนินทรีย์ที่ร่ายกายต้องการบริโภคใน
ปริมาณน้อยมาก แต่มีความจ าเป็นเพ่ือใช้เป็นโคเอนไซม์หรือโคแฟกเตอร์ของการเร่งปฏิกิริยาชีวเคมี
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ในเซลล์ และท างานร่วมกับระบบชีวโมเลกุลเพ่ือให้กระบวนการเมแทบอลิซึมเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สารอาหารเหล่านี้จะไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย  
 
  1.3.2 สำรอำหำรที่ให้พลังงำน และสำรอำหำรที่ส่งเสริมระบบเมแทบอลิซึม  
   สารอาหารที่ให้พลังงาน (metabolic fuel) คือสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และไขมัน ซึ่งสามารถสลายให้พลังงานแก่ร่างกายได้ โดยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจะให้
พลังงาน 4 kcal/g (~16.7 kJ/g) ไขมันให้พลังงาน 9 kcal/g (~37.7 kJ/g) ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึง
เอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งให้พลังงาน 7 kcal/g (~29.3 kJ/g ) แต่ไม่จัดเป็นสารอาหาร ในขณะที่สารอาหาร
กลุ่มท่ีไม่ให้พลังงานแต่มีหน้าที่ส่งเสริมระบบเมแทบอลิซึมคือวิตามินเกลือแร่ต่าง ๆ และน้ า 
 
  1.3.3 สำรอำหำรจ ำเป็นและสำรอำหำรไม่จ ำเป็น  
   สารอาหารจ าเป็น (essential nutrient) คือสารอาหารที่ระบบร่างกายไม่สามารถ
สังเคราะห์เองได้ จะต้องบริโภคจากอาหารเข้าไป เช่น กรดอะมิโนจ าเป็น (essential amino acid) 
กรดไขมันจ าเป็น (essential fatty acid) และวิตามินและเกลือแร่ทุกชนิด ในขณะที่สารอาหารไม่
จ าเป็น (non-essential nutrient) คือสารอาหารที่ระบบร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้                              
และส่วนหนึ่งยังได้มาจากการบริโภคอาหารเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้ชื่อว่าสารอาหารไม่
จ าเป็นแต่ก็ยังคงมีความส าคัญต่อสุขภาพร่างกาย 
 
 
1.4  หน่วยของพลังงำน  
 หน่วยของพลังงาน (unit of energy) ที่นิยมใช้มาตั้งแต่เริ่มแรก คือ หน่วยแคลอรี (calorie) 
ซึ่งมีค านิยาม 2 แบบ ดังนี้ 
 
 1. Small calorie หรือ gram calorie (cal) คือ ปริมาณพลังงานที่ต้องการเพ่ือท าให้น้ า 1 
กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 1 บรรยากาศ มีค่าประมาณ 4.184 จูล (J) 
 2. Large calorie หรือ kilogram calorie (Cal) คือ ปริมาณพลังงานที่ต้องการเพ่ือท าให้น้ า 
1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 1 บรรยากาศ มีค่าประมาณ 4.184 กิโลจูล 
(kJ) หรือเท่ากับ 1,000 gram calorie (หรือ 1 kcal) ซึ่งในทางโภชนาการนิยมใช้ kcal 
 
 ในปัจจุบันมีการใช้หน่วยระบบ SI (international system of unit) ซ่ึงเป็นระบบสากล โดย
หน่วยสากลของพลังงาน คือ จูล (Joule; J) โดยเป็นชื่อของ James Prescott Joule นักฟิสิกส์ชาว
อังกฤษ (ค.ศ. 1818-1889) ผู้ค้นพบธรรมชาติของความร้อนและความสัมพันธ์กับพลังงานกล น าไปสู่
กฎการอนุรักษ์พลังงาน (law of conservation of energy) และพัฒนาเป็นกฎข้อที่ 1 ของอุณหพล
ศาสตร์ (The first law of thermodynamics) ในระบบชีวภาพจะนิยมใช้ kilojoule (kJ = 103 J 
=1,000 J) และ megajoule (1 MJ = 106 J = 1,000,000 J) 
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 การแปลงหน่วยระหว่าง calorie และ joule ท าได้ดังนี้ 
  1 kcal = 4.186 kJ (โดยประมาณคือ 4.2 kJ) 
     1 kJ = 0.239 kcal (โดยประมาณคือ 0.24 kcal) 
 
 การใช้จ่ายพลังงาน (energy expenditure) ของร่างกายจะสามารถวัดได้จากปริมาณความ
ร้อนที่ร่างกายขับออกมา (heat output) จากรูปที่ 1.1 จะเห็นว่าอวัยวะของร่างกายที่ใช้พลังงานสูง
ได้แก่ สมอง ตับ และกล้ามเนื้อ ค่าเฉลี่ยของการใช้จ่ายพลังงานของผู้ใหญ่จะมีค่า 7.5-10 MJ/วัน 
ส าหรับผู้หญิง และ 8-12 MJ/วัน ส าหรับผู้ชาย  
 

 
 

รูปที่ 1.1 แสดงร้อยละของพลังงานที่ใช้ในแต่ละอวัยวะของร่างกาย 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Bender (2008) 
 
 

1.5  ควำมหิว ควำมอิ่มและควำมอยำกอำหำร  
 มนุษย์มีวิวัฒนาการของระบบสรีรวิทยาและมีกลไกทางจิตวิทยาที่ละเอียดซับซ้อนเพ่ือ                           
เป็นหลักประกันว่าร่างกายจะสามารถได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอต่อการด ารงชีวิต  
ความหิว (hunger) และความอ่ิม (satiety) เป็นความรู้สึก (sensation) โดยที่ความหิวเป็นการ
แสดงออกทางสรีรวิทยาที่ต้องการรับประทานอาหาร และความอ่ิมเป็นความรู้สึกที่มีอาหารอยู่เต็ม
ความต้องการและไม่มีความหิวอีก ในขณะที่ความอยากอาหาร (appetite) เป็นความรู้สึกที่แตกต่าง
จากความหิว ส่วนมากจะมีอาการทางกายภาพจะไม่เด่นชัด แต่จะมีอาการทางจิตใจที่ส่งสัญญาณบอก 
มีทฤษฎีที่อธิบายถึงความผันผวนของฮอร์โมนเลปติน ( leptin) และเกลิน (ghrelin) เป็นผลให้เกิด
ความอยากอาหาร ในขณะที่การเกิดความหิวถูกควบคุมด้วยส่วนของสมองที่เรียกว่าไฮโปทาลามัส 
(hypothalamus) ในขณะที่ร่างกายต้องการอาหารบริเวณหนึ่งของไฮโปทาลามัสจะส่งสัญญาณไปยัง
กระเพาะอาหารท าให้เกิดความรู้สึกหิว เมื่อร่างกายได้รับอาหารแล้วอีกบริเวณหนึ่งของไฮโปทาลามัส
จะส่งสัญญาณไปกดไม่ให้เกิดความรู้สึกหิว เมื่อท าการทดลองในหนูทดลองโดยใช้เข็มท าลายสมอง
ส่วนกลางด้านท้องของไฮโปทาลามัส (ventromedial hypothalamus) ผลปรากฏว่าหนูทดลอง
สามารถกินอาหารได้มากและกินไม่ยอมหยุด แต่หากท าลายเฉพาะด้านข้างของไฮโปทาลามัส (lateral 
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hypothalamus) หนูจะเบื่ออาหารและไม่ยอมกินอาหารจนตาย ผลการทดลองนี้สรุปได้ว่าสัตว์มีศูนย์
อ่ิม (satiety center) อยู่ที่ไฮโปทาลามัสส่วนกลางด้านท้อง และมีศูนย์หิว (hunger center) อยู่ที่                           
ไฮโปทาลามัสด้านข้าง ทั้งศูนย์หิวและศูนย์อิ่มมีความสัมพันธ์ต่อกันแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าศูนย์ทั้งสอง
ได้รับสัญญาณจากโมเลกุลใดบ้าง มีการสันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความเข้มข้นของกลูโคส 
(glucose) ไตรเอซิลกลีเซอรอล (triacylglycerol) นอน-เอสเทอริไฟด์แฟตตีแอซิด (non-esterified 
fatty acid) และคีโตนบอดี (ketone body) ซึ่งเป็นสารอาหารพลังงานที่เกี่ยวข้องกับภาวะได้รับ
อาหาร (fed state) และภาวะอดอาหาร (fasting state) 
 
 

 
 

รูปที่ 1.2 ศูนย์ควบคุมความหิว-อ่ิม อยู่ในบริเวณส่วนใจกลางสมองที่เรียกว่า hypothalamic 
appetite control center   
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Bender (2008) 
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บทที่ 2 
เอนไซม์และวิถีเมแทบอลิซึม 

 
 การด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมีในระบบชีวภาพขึ้นกับปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลที่จะต้องมีการ
สลายพันธะโคเวเลนต์ของสารตั้งต้นและสร้างพันธะเป็นสารประกอบใหม่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ก่อนที่จะศึกษาเรื่องสารอาหารและกลไกการเผาผลาญสารอาหาร จึงควรทราบพ้ืนฐานของการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี การเร่งปฏิกิริยาเคมีและในระบบชีวภาพที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่ง และหลักการพื้นฐาน
ของชีวพลังงานศาสตร์ที่อธิบายถึงพลังงานอิสระที่ผลักดันให้ปฏิกิริยาด าเนินไปในทิศทางที่ส่งเสริม
การด ารงอยู่ของเซลล์  
 
 
2.1  ปฏิกิริยำเคมี: กำรสลำยและกำรสร้ำงพันธะโคเวเลนต์ 
 ในการสลายพันธะโคเวเลนต์ (covalent bond) ของโมเลกุลสารประกอบจ าเป็นต้องมีการ
ให้พลังงานเริ่มต้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งโดยปกติมักจะเป็นพลังงานความร้อน หรือบางครั้งอาจ
เป็นพลังงานแสงหรือรังสี ซึ่งพลังงานที่ใส่เข้าไปในระบบเพ่ือเริ่มต้นการเกิดปฏิกิริยาจะเรียกว่า
พลังงานการกระตุ้น (activation energy) ในกระบวนการการสลายพันธะจะมีการกระตุ้นอิเล็กตรอน
ตัวที่เกิดเป็นพันธะ ท าให้อิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนระดับพลังงานชั่วคราวจากออร์บิทัล (orbital) ที่เคย
อยู่อย่างเสถียร (stable configuration) ไปยังออร์บิทัลอ่ืนที่ไกลออกไปจากนิวเคลียส ในสภาวะ
อิเล็กตรอนถูกกระตุ้น (excited state) จะอยู่ในรูปที่ไม่เสถียร (unstable configuration) ซึ่งมีผลให้
พันธะโคเวเลนต์สลายได้ อย่างไรก็ตามอิเล็กตรอนไม่สามารถคงสภาพอยู่ในสภาวะถูกกระตุ้ นได้นาน
นัก (10-8 วินาที) ก็จะกลับเข้ามาสู่สภาพเดิมที่ไม่ถูกกระตุ้น โดยการปลอดปล่อยพลังงานที่เคยรับเข้า
ไปออกมาคืน ท าให้โดยภาพรวมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพันธะเคมี แต่ในบางสภาวะอิเล็กตรอนที่
ถูกกระตุ้นอาจจะกลับลงมาสู่สภาวะเสถียรที่แตกต่างจากเดิมโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับอิเล็กตรอนของ
อะตอมหรือโมเลกุลอ่ืน เป็นผลให้เกิดพันธะโคเวเลนต์ใหม่และได้เป็นสารประกอบชนิดใหม่                               
ซ่ึงกรณีนี้สามารถมีโอกาสเป็นไปได้  2 ชนิดปฏิกิริยา คือ ปฏิกิริยาคายความร้อน (exothermic 
reaction) และปฏิกิริยาดูดความร้อน (endothermic reaction) ดังรูปที่  2.1  
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รูปที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงพลังงานในปฏิกิริยาเคมีแบบปฏิกิริยาคายความร้อน และปฏิกิริยาดูดความ
ร้อน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Bender (2008) 
 
 
 2.1.1 สมดุลเคมี  
  ในบางปฏิกิริยา เช่น การเผาไหม้สารประกอบโฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศจะได้ผล
ผลิตเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า โดยมีการคายพลังงานความร้อนออกมาในปริมาณมาก 
ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้นี้จะกระจายสู่สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเกิดขึ้น
ในทิศทางเดียวโดยไม่สามารถผันกลับได้ อย่างไรก็ตามในบางปฏิกิริยาสามารถเกิดขึ้นได้ 2 ทิศทาง 
เช่นตัวอย่างสารประกอบ A และ B ที่ท าปฏิกิริยาให้สารประกอบ X และ Y ในท านองเดียวกัน
สารประกอบ X และ Y สามารถท าปฏิกิริยากันให้สารประกอบ A และ B ซึ่งเป็นปฏิกิริยาผันกลับ 
(reversible reaction) ซึ่งเขียนได้ดังสมการที่ (1) และ (2)  
 
    A + B → X + Y ………………….. (1) 
    X + Y → A + B ………………….. (2) 
 
  ในสภาวะสมดุล (equilibrium) คือสภาวะที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้น (A และ B) 
และสารผลิตภัณฑ์ (X และ Y) ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแม้เวลาผ่านไป จะเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีนั้นอยู่ใน
สมดุล ทั้งนี้การด าเนินไปของปฏิกิริยาไม่ได้สิ้นสุดลง แต่ระบบยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา                                 
โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า (forward reaction) จะเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ 
(backward หรือ reverse reaction) เรียกว่า สมดุลไดนามิก (dynamic equilibrium) ซ่ึงในสภาวะ
สมดุลสามารถเขียนได้ดังสมการที่ (3) ดังนี้ 
 
    A + B         X + Y …………………… (3) 
 
  โดยในสภาวะสมดุลอัตราส่วนของความเข้มข้นของ [A+B]/[X+Y] จะมีค่าคงที่   
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  สมการที่ (4) เป็นการแสดงสมดุลเคมีของปฏิกิริยาระหว่างสาร A และสาร B เกิด
เป็นสาร X และสาร Y โดยที่ α  β  σ และ τ เป็นสัมประสิทธิ์ปริมาณสารสัมพันธ์ (stoichiometric 
coefficient) ของปฏิกิริยา 
 
    αA + βB    σX + τY …………………… (4) 
 
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า = k+ Aα Bβ 
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ   = k- Xσ Yτ 
 
  ค่าคงที่อัตราเร็วของอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะเท่ากับค่าคงที่อัตราเร็วของ
การเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เขียนได้ดังสมาการที่ (5) 
 
    k+ Aα Bβ    =   k- Xσ Yτ …………………… (5) 
 
  และอัตราส่วนของค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมีค่าคงที่  เรียกว่าค่าคงที่สมดุล 
(equilibrium constant; Kc) ซึ่งเขียนได้เป็น 
 
   Kc   =    k+ / k-    =   { Xσ Yτ} / { Aα Bβ  } …………………… (6) 
 
  หลักของเลอชาเตอลิเอ (Le Chatelier’s Principle) กล่าวว่า “เมื่อระบบอยู่ใน
สมดุล ถ้าสภาวะของระบบเปลี่ยนไป ระบบจะมีการกระท าไปในทิศทางที่จะท าให้ภาวะสมดุล
กลับคืน” หรือ “เมื่อมีสิ่งที่มีผลต่อสมดุล (ความเข้มข้น อุณหภูมิ หรือ ความดัน) มารบกวนระบบที่อยู่ 
ณ สภาวะสมดุลจะท าให้ต าแหน่งสมดุลเปลี่ยนไปในทิศทางตรงข้ามกับสิ่งรบกวนนั้น เพ่ือที่จะเกิด
สมดุลใหม่ต่อไป” 
 
 
 2.1.2 กำรเร่งปฏิกิริยำ  
  การเร่งปฏิกิริยา (catalysis) คือการท าให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น โดยการใส่วัตถุท่ีท าให้
ปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงความเร็วเรียกว่า ตัวเร่ง (catalyst) ซึ่งการเร่งปฏิกิริยาจะไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์
เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา มีทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี เช่น โลหะ และตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ                                       
เช่น เอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยาจะท าให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น และเข้าสู่สภาวะสมดุลอย่าง
รวดเร็ว โดยที่ตัวเร่งปฏิกิริยาเองไม่ได้ถูกใช้ไปในปฏิกิริยาเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้นตัวเร่งปฏิกิริยาแม้
เพียงปริมาณน้อยก็สามารถส่งผลกระทบต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาได้อย่างมาก ถึงแม้ว่าตัวเร่ง
ปฏิกิริยาจะท าให้ปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุลเร็วขึ้น แต่มิได้ส่งผลต่อต าแหน่งของสภาวะสมดุล (ไม่มีผลต่อ
ความเข้มข้นสุดท้ายของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์) ตัวเร่งปฏิกิริยามีวิธีในการในการเร่งปฏิกิริยา 3 วิธี 
ดังนี้ 
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  1.  โดยการท าให้พ้ืนผิวบนโมเลกุลซับสเตรต (substrate) มีโอกาสได้สัมผัสกันหรือ
ชนกันเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยามากขึ้น 
  2.  โดยการท าให้เกิดสภาพแวดล้อมระดับโมเลกุล (microenvironment) ของ
ต าแหน่งที่จะเกิดปฏิกิริยามีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของสารละลายในระบบ   
  3.  โดยการมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาที่มีการรับหรือจ่ายอิเล็กตรอนของพันธะโคเวเลนต์                           
เพ่ือกระตุ้นให้มีการสลายพันธะท่ีจ าเป็นต่อการเกิดปฏิกิริยา 
 
 
2.2  เอนไซม์  
 เอนไซม์ (enzyme) เกือบทุกชนิดเป็นโปรตีนมีหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบชีวภาพ  
อย่างไรก็ตามมีเอนไซม์เพียงบางชนิดที่ไม่ใช่โปรตีนแต่เป็น RNA เรียกว่า ไรโบไซม์ (ribozyme) 
โปรตีนทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยย่อย คือ กรดอะมิโน (amino acid) ที่มีล าดับอย่างจ าเพาะ                           
และเชื่อมต่อกันเป็นสายพอลิเพปไทด์ (polypeptide) พร้อมกับมีการม้วนพับ (folding) เป็นโครงรูป
อย่างมีแบบแผนตามลักษณะเฉพาะของล าดับกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบ การม้วนพับท าให้เกิด
โครงรูป 3 มิติของโปรตีนที่มีพ้ืนผิวเป็นช่องหรือโพรงที่ล้อมรอบไปด้วยหมู่โซ่ข้างของกรดอะมิโนชนิด
ต่าง ๆ (amino acid side-chain) เพ่ืออ านวยให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจับกับ     
ซับสเตรต (substrate binding site) และสามารถเกิดปฏิกิริยาอย่างจ าเพาะในบริเวณเร่ง (catalytic 
site) หรือบริเวณแอคทีฟ (active site) หมู่โซ่ข้างของกรดอะมิโนจะมีหมู่ฟังก์ชันที่ช่วยสนับสนุนให้มี
การสลายพันธะของซับสเตรตโดยการให้หรือรับอิเล็กตรอน เป็นการลดพลังงานการกระตุ้นของการ
เกิดปฏิกิริยา และเป็นการเพ่ิมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะสมดุลภายใต้สภาวะ
การเกิดปฏิกิริยาที่ไม่รุนแรง (mild condition) ตัวอย่างเช่น การสลายพันธะเพปไทด์ของโปรตีนแบบ
ไฮโดรไลซิส (hydrolysis) เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดอะมิโน ในห้องปฏิบัติการเคมีจะต้องต้ม
สารละลายโปรตีนพร้อมกับเติมกรดเข้มข้นและให้อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลาข้ามคืน  
ในขณะที่การย่อยโปรตีนในล าไส้ของมนุษย์มีการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งภายใต้สภาวะด่างอ่อนที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และการย่อยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง 
 เอนไซม์หลายชนิดมีส่วนที่ ไม่ ใช่ โปรตีน (non-protein component)  ยึดเหนี่ยวกัน                                                                  
ด้วยพันธะโคเวเลนต์อยู่ภายในโมเลกุลและมักจะอยู่ บริ เวณเร่ง  ส่วนที่ ไม่ ใช่โปรตีน ได้แก่                                                                   
ไอออนโลหะ หรือสารอินทรีย์ที่มีโลหะ หรือสารอนินทรีย์ จะเรียกส่วนที่ไม่ใช่โปรตีนเหล่านี้ว่าหมู่                                                                             
พรอสเทติก (prosthetic group) และในกรณีท่ีส่วนที่ไมใ่ช่โปรตีนนั้นไม่ได้จับอยู่กับเอนไซม์ด้วยพันธะ
โคเวเลนต์จะเรียกว่า โคเอนไซม์ (coenzyme) 
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รูปที่ 2.2 ผลของการเอนไซม์ต่อพลังงานการกระตุ้นของปฏิกิริยา 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Bender (2008) 
 
 
 2.2.1  ควำมจ ำเพำะของเอนไซม์  
  การจับกันระหว่างเอนไซม์และซับสเตรตต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ของหมู่ฟังก์ชันที่อยู่
บนหมู่โซ่ข้างของกรดอะมิโนบนบริเวณเร่งของเอนไซม์กับโมเลกุลซับสเตรต ซึ่งหมายความว่าเอนไซม์
จะต้องมีความจ าเพาะ (specificity) ต่อลักษณะโครงสร้างของซับสเตรตที่จะเข้าจับ ในความเป็นจริง
แล้วโครงรูปของเอนไซม์โดยเฉพาะบริเวณจับ (substrate binding site) อาจไม่ได้มีรูปร่างที่พอดีกับ
ซับสเตรต แต่เมื่อซับสเตรตเข้ามาใกล้ในบริเวณและทิศทางเหมาะสมจะเกิดการเหนี่ยวน าให้                                     
โครงรูปของบริเวณจับเพ่ือให้จับกันได้อย่างพอดี ภาพที่ 2.3 แสดงตัวอย่างของบริเวณจับของเอนไซม์          
3 ชนิด ที่มีหน้าที่ย่อยโปรตีนด้วยปฏิกิริยาไฮ โดรไลซิสที่ต าแหน่งพันธะเพปไทด์เหมือนกัน                            
แต่มีความจ าเพาะต่อซับสเตรตแตกต่างกันเนื่องจากบริเวณจับมีคุณสมบัติต่างกัน ดังนี้ 
  - เอนไซม์ทริปซิน (trypsin) เร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะเพปไทด์จากด้านปลายของ                          
หมู่คาร์บอกซิล (C-terminal) ของสายเพปไทด์ที่มีกรดอะมิโนประจุบวก เช่น ไลซีน (lysine)             
หรืออาร์จินีน (arginine) ยกเว้นหากมีล าดับต่อไปเป็นกรดอะมิโนโพรลีน (proline) จะไม่สามารถเข้า
จับได้ บริเวณจับของเอนไซม์ทริปซินจะเป็นร่องลึกมีกรดอะมิโนแอสพาร์เตต (Asp-189) ซึ่งมีประจุลบ
จึงเหมาะส าหรับจับกับกรดอะมิโนประจุบวก 
  - เอนไซม์ไคโมทริปซิน (chymotrypsin) เร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะเพปไทด์จาก
ด้านปลายของหมู่อะมิโน (N-terminal) ที่ต าแหน่งของสายเพปไทด์ที่มีกรดอะมิโนหมู่โซ่ข้างเป็นวง
แหวนอะโรมาติก (aromatic ring side-chain) ได้แก่ กรดอะมิโนไทโรซีน (tyrosine) ทริปโตเฟน 
(tryptophan) และฟีนิลอะลานีน (phenylalanine) บริเวณจับของเอนไซม์ไคโมทริปซินจะมี
คุณสมบัติเป็นช่องไฮโดรโฟบิก (hydrophobic pocket) เหมาะส าหรับจับกับกรดอะมิโนที่มีหมู่โซ่ข้าง
เป็นวงแหวนอะโรมาติก 
  - เอนไซม์อีลาสเทส (elastase) เร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะเพปไทด์จากด้านปลาย
ของหมู่คาร์บอกซิล (C-terminal) ของสายเพปไทด์ที่มีกรดอะมิโนขนาดเล็กไม่มีประจุ เช่น อะลานีน 
(alanine) ไกลซีน (glycine) และวาลีน (valine) บริเวณจับของเอนไซม์อีลาสเทสจะเป็นร่องตื้นขนาด
เล็ก เหมาะส าหรับจับกับกรดอะมิโนที่มีหมู่โซ่ข้างขนาดเล็กไม่มีข้ัวและไม่มีประจุ 
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  นอกจากชนิดของซับสเตรตแล้ว เอนไซม์ยังมีความจ าเพาะไปถึงระดับสเตอริโอไอโซ
เมอร์ (stereoisomer) ของซับสเตรต ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของสเตอริโอไอโซเมอร์แบบ D- และ      
L- หรือแบบ cis- และ trans- (รูปที่ 2.4 และ 2.5) เนื่องจากหลักการเข้าจับระหว่างเอนไซม์และ   
ซับสเตรตต้องอาศัยรูปร่าง 3 มิติของโมเลกุลทั้งคู่ที่เหมาะสมกัน รูปที่ 2.6 แสดงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างในระดับสเตอริโอไอโซเมอร์ท าให้เอนไซม์และซับสเตรตไม่สามารถจับกันได้และ                                
ไม่เกิดปฏิกิริยา 
 
 

 
 

รูปที่ 2.3 แสดงบริเวณท่ีจับกับซับสเตรตของเอนไซม์ทริปซิน ไคโมทริปซิน และอีลาสเทส 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Bender (2008) 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.4 ตัวอย่างของสเตอริโอไอโซเมอร์แบบ cis- และ trans-   
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รูปที่ 2.5 ตัวอย่างของสเตอริโอไอโซเมอร์แบบ D- และ L-    
 
 

 
 

รูปที่ 2.6 เอนไซม์มีความจ าเพาะต่อซับสเตรตในระดับสเตอริโอไอโซเมอร์ 
 
 
 2.2.2  สภำวะในปฏิกิริยำที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่ง 
  ในการท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ (E) โครงรูปของเอนไซม์จะมีลักษณะ
หรือมีบริเวณส าคัญบนโมเลกุลเรียกว่าบริเวณแอคทีฟ ซึ่งประกอบด้วยบริเวณจับ และบริเวณเร่ง 
บริเวณแอคทีฟนี้จะมีลักษณะเป็นร่องหรือเป็นกระเปาะ (groove cleft crevice) ซึ่งจะมีลักษณะที่
เหมาะสมต่อการเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนซับสเตรต (S) ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ (P) ได้อย่างจ าเพาะ 
คล้ายกับแม่กุญแจที่จ าเพาะต่อลูกกุญแจ ในบริเวณจับจะมีกรดอะมิโนบางชนิดเรียงตัวในต าแหน่ง                                                  
ต่าง ๆ ที่จะสามารถรองรับการวางตัวของโมเลกุลซับสเตรตได้อย่างพอเหมาะ ท าให้ซับสเตรตเข้าไป
จับกับเอนไซม์และเกิดเป็นสารเชิงซ้อนชั่วคราวเรียกว่าเอนไซม์-ซับสเตรตคอมเพล็กซ์ (enzyme-
substrate complex; ES) การจับของโมเลกุลซับสเตรตที่บริเวณแอคทีฟอาจเป็นผลมากจากแรง
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ระหว่างโมเลกุล เช่น พันธะไอออนิก พันธะไฮโดรเจน หรือแรงแวนเดอร์วาลส์ โดยไม่มีพันธะ                                                 
โคเวเลนซ์มาเกี่ยวข้อง แรงระหว่างโมเลกุลเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโมเลกุลซับสเตรตและเอนไซม์
เข้ามาอยู่ใกล้กันมากพอ  
  ในสภาวะที่เกิดเป็น ES การเร่งปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นโดยหมู่โซ่ข้างของกรดอะมิโนบาง
ชนิดที่อยู่บริเวณเร่งเข้าร่วมท าปฏิกิริยาด้วย หลังจากเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วโมเลกุลผลิตภัณฑ์จะ
แยกตัวเป็นอิสระออกจากโมเลกุลเอนไซม์ และเอนไซม์ตัวเดิมยังคงพร้อมที่จะจับกับซับสเตรตตัวใหม่
ต่อไป กล่าวโดยสรุปของกลไกการเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ได้ ดังนี้ 
  1.  เอนไซม์ (E) จับกับซับสเตรต (S) ทีบ่ริเวณแอคทีฟเป็น ES  
  2.  มีการเปลี่ยนแปลงโครงรูป (conformational change) 
  3.  บริเวณเร่งเกิดการเร่งปฏิกิริยาด้วยกลไกต่าง ๆ ตามชนิดของเอนไซม์  
  4.  เกิด EP complex และจึงมีการปล่อยผลิตภัณฑ์ (P) ออกจากเอนไซม์ (E)  
  5.  เอนไซม์ (E) ถูกน าไปเร่งปฏิกิริยาได้ใหม่ (turnover) 
 
 

 
 

รูปที่ 2.7 สภาวะขั้นต่าง ๆ ในปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่ง 
 
 

 
 

รูปที่ 2.8 แผนภาพพลังงานเปรียบเทียบระหว่างปฏิกิริยาที่มีและไม่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่ง 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Shafee (2015) 
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 2.2.3  หน่วยของกิจกรรมของเอนไซม์  
  หากมีการสกัดแยกเอนไซม์ออกมาจากตัวอย่างที่ก าลังศึกษา (เช่น เซลล์ เนื้อเยื่อ 
หรือของเหลวจากสิ่งมีชีวิต) แม้ว่าอาจจะสามารถบอกปริมาณของเอนไซม์ที่มีอยู่ในหน่วยโมลได้                                                             
แต่กลับไม่ใช่ค่าที่ส าคัญเท่ากับการบอกว่าเอนไซม์นั้นสามารถเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนซับสเตรตให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ได้เท่าใดภายในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นจึงมีการก าหนดหน่วยของกิจกรรมของเอนไซม์ (units 
of enzyme activity) ในระบบ SI คือ คาทาล (katal; kat) ซึ่งหมายถึงปริมาณซับสเตรต 1 mole                                                                  
ที่ถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่อวินาที หรือนิยมใช้ในความหมายว่า ปริมาณซับสเตรต 1 µmole ที่ถูก
เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่อนาที ซึ่งต้องระบุสภาวะการท าปฏิกิริยาด้วย เช่น อุณหภูมิ และค่า pH  
 
 2.2.4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์  
  เอนไซม์ทุกชนิดจะมีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาตามธรรมชาติของตัวเอง 
โดยทั่วไปจะมีค่าคงที่อัตราเร็วในการเปลี่ยนซับสเตรตจ านวน 4,000-5,000 mole ต่อเอนไซม์ 1 
mole ต่อวินาที หรือสูงกว่านี้ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ มีดังนี ้
 
  1.  ชนิดของซับสเตรต เอนไซม์มีระดับความจ าเพาะต่อซับสเตรตไม่เท่ากัน 
เอนไซม์บางชนิดจ าเพาะต่อซับสเตรตในรูปสเตอริโอไอโซเมอร์ (stereospecificity) เช่น ในระบบ
ชีวภาพเอนไซม์ในวิถีเมแทบอลิซึมจะจ าเพาะต่อดี-กลูโคส (D-glucose) เอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร
จะจ าเพาะต่อโปรตีนที่มีกรดอะมิโนในรูปสเตอริโอไอโซเมอร์แบบแอล (L-amino acid)   
 
  2.  ค่ำ pH ในระบบ เอนไซม์แต่ละชนิดจะสามารถเร่งปฏิกิริยาได้ดีที่สุดที่ช่วงค่า 
pH หนึ่ง ๆ เท่านั้น (optimum pH) เช่น เอนไซม์เพปซิน (pepsin) ที่ย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร 
จะท างานได้ดีที่ pH 1.5 เอนไซม์ทริปซิน (trypsin) ที่ย่อยโปรตีนในล าไส้เล็กที่ pH 7.8 ในสภาวะที่มี
การเปลี่ยนแปลงค่า pH ไปจากค่าที่เหมาะสมของเอนไซม์เพียงเล็กน้อยอาจมีผลให้ความเร็วของ
ปฏิกิริยาลดลง และจะสูญเสียความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาโดยสิ้นเชิงเมื่อค่า pH เปลี่ยนแปลงไป
จากค่าที่เหมาะสมประมาณ 2-3 หน่วย   
 
  3.  อุณหภูมิ ความเร็วของปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนค่าคงท่ีความเร็วของปฏิกิริยาได้ โดยโมเลกุลจะมีการเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วยิ่งขึ้นเป็นการเพ่ิมโอกาสในการชนกันเพ่ือเกิดปฏิกิริยา และการให้ความร้อนจะท าให้
อิเล็กตรอนได้รับพลังงานการกระตุ้นขึ้นสู่ระดับชั้นพลังงานที่ไม่เสถียรจึงเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย           
ค่าอุณหภูมิหนึ่งที่เอนไซม์สามารถท างานได้ดีที่สุดจะเรียกว่า อุณหภูมิที่ เหมาะสม (optimum 
temperature) อย่างไรก็ตามการเพ่ิมอุณหภูมิสูงขึ้นอาจท าให้เอนไซม์จะไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้
เลย ทั้งนี้เพราะเอนไซม์จะเสียโครงสร้างธรรมชาติ (denaturation) เนื่องจากความร้อนท าลาย
โครงสร้างสามมิติของโปรตีน 
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  4.  ควำมเข้มข้นของเอนไซม์ ในการเร่งปฏิกิริยาเมื่อให้ความเข้มข้นของซับสเตรต
คงท่ี จะพบว่าความเร็วของการเร่งปฏิกิริยาจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของเอนไซม์ 
 
  5.  ควำมเข้มข้นของซับสเตรต ในกรณีที่ให้ความเข้มข้นของเอนไซม์คงที่ อัตราเร็ว
ของปฏิกิริยาจะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการเพ่ิมของซับสเตรต โดยไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง                               
แต่เป็นความสัมพันธ์แบบไฮเพอร์โบลา แสดงดังรูปที่ 2.9 โดยบริเวณ A ซึ่งมีความเข้มข้นซับสเตรตต่ า                     
ท าให้บริเวณเร่งของเอนไซม์อาจมีที่ว่างเหลืออยู่ อัตราเร็วของปฏิกิริยาจึงถูกจ ากัดโดยโมเลกุล     
ซับสเตรตตัวอ่ืน ๆ ที่จะเข้าจับกับเอนไซม์ต่อ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของซับสเตรตเพียง
เล็กน้อยจะมีผลต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยามาก ในส่วนบริเวณ  B แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพ่ิมปริมาณ    
ซับสเตรตจนถึงความเข้มข้นระดับหนึ่ง อัตราเร็วของปฏิกิริยาก็จะไม่เพ่ิมขึ้นอีก เนื่องจากในสภาวะที่
ความเข้มข้นของซับสเตรตสูงมาก ๆ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลุดออกจากบริเวณเร่งของเอนไซม์                                                                      
จะมีซับสเตรตโมเลกุลใหม่เข้าแทนที่ทันที เป็นสภาวะที่เอนไซม์อ่ิมตัวไปด้วยซับสเตรต อัตราการเกิด
ผลิตภัณฑ์ในขณะนี้จึงขึ้นกับอัตราการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์อย่างแท้จริงโดยไม่ข้ึนกับความเข้มของ
ซับสเตรต อัตราเร็วในขณะนี้จึงเรียกว่าอัตราเร็วสูงสุด (maximum velocity; Vmax) การเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นของซับสเตรตในบริเวณนี้จะไม่มีผลต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยา 
 
  6.  ควำมเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ เมื่อปฏิกิริยาด าเนินไปจนกระทั่งมีผลิตภัณฑ์เกิด
สะสมในระบบมากข้ึน มีผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอนไซม์กับอัตราเร็วของปฏิกิริยา
เปลี่ยนแปลงไปและอาจเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ 
 
 

 
 

รูปที่ 2.9 กราฟแสดงอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์ต่อความเข้มข้นซับสเตรต  
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 2.2.5  กำรวิเครำะห์หำค่ำคงท่ีและอัตรำเร็วสูงสุด  
  เมื่อพิจารณาสมการปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งและมีซับสเตรตเพียงตัวเดียว   
จะพบความสัมพันธ์ในการเกิดปฏิกิริยาที่เขียนได้ดังสมการที่ (7)  
 

 
 

  ปฏิกิริยาขั้นแรกเป็นปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได้โดยที่โมเลกุลเชิงซ้อนของเอนไซม์
และซับสเตรต (ES) จับกันด้วยพันธะที่ไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์ จากนั้นจึงผันกลับเป็น E และ S ได้อย่าง
รวดเร็ว ส าหรับปฏิกิริยาในขั้นที่สองมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโมเลกุลเกิดขึ้นในโมเลกุลเชิงซ้อน 
ES ท าให้ได้ P ซึ่งจะแยกตัวออกมาจากเอนไซม์ในที่สุด และเอนไซม์ยังคงสามารถกลับมาจับกับ   
ซับสเตรตตัวใหม่ได้ พร้อมจะเร่งปฏิกิริยาได้อีก ค่า K+1  K -1 และ K2 คือ ค่าคงที่ของความเร็ว (rate 
constant) ของปฏิกิริยา ในการวัดความเร็วของปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์จะพบว่า ในช่วงแรกของ
ปฏิกิริยาความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะแปรผันตรงกับเวลา แต่หลังจากนั้นอัตราการเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์จะลดลงและอาจหยุดลง ด้วยเหตุนี้ในการศึกษาจลนศาสตร์ของเอนไซม์จึงต้องวัดความเร็ว
ของปฏิกิริยาในระหว่างที่กราฟของผลิตภัณฑ์และเวลายังเป็นเส้นตรงอยู่  ซึ่งความชันของกราฟใน
ระยะนี้หมายถึงความเร็วเริ่มต้น (initial velocity; V0) 
  ใน ค.ศ. 1913 Leonor Michaelis นักชีวเคมีชาวเยอรมัน และ Maud Leonora 
Menten นักสรีรวิทยาชาวแคนนาดา ได้สร้างแบบจ าลองพ้ืนฐานเพ่ืออธิบายจลนพลศาสตร์ของ
ปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์ที่ไม่เป็นอัลโลสเตอริก ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน โดยได้
เขียนความสัมพันธ์เป็นสมการมิเคลิส-เมนเทน ได้ดังนี้  
              

 
          
    V0   = อัตราเร็วของปฏิกิริยาเริ่มต้น 
    Vmax  = อัตราเร็วของปฏิกิริยาเมื่อเอนไซม์จับกับซับสเตรตจนอิ่มตัว  
           
  ค่าคงที่ของ Michaelis ซึ่งกรณีของการเกิดปฏิกิริยาดังสมการที่ (8) จะมีค่าเท่ากับ 
        Km    = (K-1 + K2)/K+1 
     [S]    = ความเข้มข้นของซับสเตรตเริ่มต้น 
 
  เมื่อวาดกราฟระหว่างความเร็วเริ่มต้นกับความเข้มข้นของซับสเตรตจะได้กราฟ                                       
มีลักษณะเป็นไฮเพอร์โบลา (รูปที่ 2.10) เรียกกราฟนี้ว่าเส้นโค้งการอ่ิมตัวด้วยซับสเตรต (substrate-
saturation curve) เป็นที่สังเกตว่าเมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของซับสเตรต ความเร็วของปฏิกิริยาจะ

…………………… (8) 

…………………… (7) 
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เพ่ิมขึ้นในช่วงแรก แต่เมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของซับสเตรตระดับหนึ่งจะได้ความเร็วสูงสุด (Vmax) และ
หากเพ่ิมความเข้มข้นซับสเตรตต่อไปอีก ความเร็วของปฏิกิริยาจะมีลักษณะคงที่ อาจให้ความรู้สึกว่า
ไม่น่าจะเป็นการยากในการหาค่า Vmax ด้วยการเพ่ิมความเข้มข้นของซับสเตรต [S] ออกไปเรื่อย ๆ 
อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎีของกราฟไฮเพอร์โบลามุมฉากจะพบว่าเส้นโค้งของไฮเพอร์โบลาจะไม่
สัมผัสกับเส้นก ากับกราฟ (asymptote) และในทางปฏิบัติเราจึงไม่สามารถหาค่า Vmax ที่แน่นอนจาก
เส้นโค้งการอิ่มตัวด้วยซับสเตรต ซึ่งการเพ่ิมความเข้มข้นซับสเตรตออกไปเรื่อย ๆ จะได้เพียงเส้นโค้งที่
มีแนวโน้มเข้าใกล้กับค่าของ Vmax เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ค่า Vmax ที่ถูกต้อง ดังนั้นการหาค่า Vmax จากเส้น
โค้งการอิ่มตัวด้วยซับสเตรต จึงอาจผิดพลาดได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลท าให้การหาค่า Km ผิดพลาดไปด้วย  
 
  เพ่ือให้การหาค่าพารามิเตอร์ต่าง  ๆ สะดวกยิ่งขึ้น ฮานส์ ไลน์วี เวอร์ (Hans 
Lineweaver) และดีน เบริก (Dean Burk) ได้แปลงสมการมิเคลิส-เมนเทน ดังสมการ (8) ให้เป็นส่วน
กลับ ได้ดังนี้ 
 

     
 

     
 

     
       
  สมการ (11) เรียกว่า สมการไลน์วีเวอร์เบริก (Lineweaver-Burk equation) และ
เมื่อเขียนกราฟระหว่าง 1/V0 เป็นแกน Y และ 1/[S] เป็นแกน X จะได้กราฟเส้นตรงดังรูปที่ 2.10 
เรียกว่า กราฟไลน์วีเวอร์เบริก (Lineweaver-Burk plot) ซึ่งจะท าให้สามารถหาค่า Km และ Vmax 
เป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นย ากว่าการใช้กราฟ ดังรูปที่ 2.9 
 

………………… (11) 

…………………… (9) 

  ….……………. (10) 
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รูปที่ 2.10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 1/vo (แกน Y) และ 1/[S] (แกน X) ตามสมการไลน์วีเวอร์
เบริกจะได้จุดตัดแกน Y เป็น 1/Vmax จุดตัดแกน X เป็น -1/Km และความชันคือ Km/Vmax 

 

 

 2.2.6  ควำมส ำคัญของค่ำคงท่ีของมิเคลิส  
  จากสมการมิเคลิส-เมนเทน (Km) หากก าหนดให้ความเร็วเริ่มต้น (V0) มีค่าเป็น
ครึ่งหนึ่งของความเร็วสูงสุด หรือ V0 = Vmax/2 และเมื่อแทนค่า V0 ลงในสมการมิเคลิส-เมนเทน (8) 
จะได้ดังนี้ 
 

 
 

         หมายความว่า Km คือความเข้มของซับสเตรตที่ท าให้ความเร็วเริ่มต้นมีค่าเป็น
ครึ่งหนึ่งของความเร็วสูงสุด และที่ส าคัญค่า Km สามารถระบุความจ าเพาะของเอนไซม์ต่อซับสเตรต
ชนิดต่าง ๆ ได ้
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 2.2.7  อัลโลสเตอริกเอนไซม์  
  อัลโลสเตอริกเอนไซม์ (allosteric enzyme) หรือโคออเปอเรทีฟอัลโลสเตอริก 
เอนไซม์ (cooperative allosteric enzyme) เป็นเอนไซม์ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยหลายหน่วย 
ภายในโมเลกุลของเอนไซม์ชนิดนี้จะมีบริเวณเร่งที่สามารถรวมกับซับสเตรตได้ และมีบริเวณท่ีสามารถ
รวมตัวกับโมเลกุลของตัวยับยั้งหรือตัวกระตุ้นได้ด้วย ซึ่งเรียกว่าบริเวณควบคุม (regulatory site หรือ 
allosteric site) บริเวณทั้งสองอาจอยู่ที่หน่วยย่อยเดียวกันหรือคนละหน่วยย่อยก็ได้ โมเลกุลที่ให้ผล
ในการกระตุ้นจะเรียกว่า positive effector หรือตัวเร่งแบบอัลโลสเตอริก (allosteric activator) 
และโมเลกุลที่ให้ผลในการยับยั้งจะเรียกว่า negative effector หรือตัวยับยั้งแบบอัลโลสเตอริก 
(allosteric inhibitor) ลักษณะการท างานของอัลโลสเตอริกเอนไซม์จะพบว่าเมื่อซับสเตรตโมเลกุล
หนึ่ ง เข้าจับบนหน่วยย่อยแห่งหนึ่ งบนเอนไซม์แล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงรูปสามมิติ  
(conformation) ของหน่วยย่อยแรก และมีผลกระทบต่อหน่วยย่อยอ่ืน ๆ โดยถูกเหนี่ยวน าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงรูปไปเช่นกัน ซึ่งจะท าให้จับกับซับสเตรตได้ดีขึ้น (positive) หรือแย่ลง (negative) 
การเหนี่ยวน าลักษณะนี้เป็นไปในลักษณะการร่วมมือกัน (cooperative binding) ซึ่งเป็นสาเหตุที่                                     
ท าให้จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ที่ถูกควบคุมแบบอัลโลสเตอริกไม่ เป็นไปตามสมการของ                                      
มิเคลิส-เมนเทน ซึ่งมีกราฟความเร็วของปฏิกิริยากับความเข้มข้นของซับสเตรตเป็นรูปไฮเพอร์โบลา 
แต่ในกรณีของอัลโลสเตอริกเอนไซม์จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งการอิ่มตัวด้วยซับสเตรตคล้าย
รูปตัวเอส (sigmoid curve) ดังรูปที่ 2.11 
 
 

 
 

รูปที่ 2.11 จลนศาสตร์ของเอนไซม์ตามแบบจ าลองของมิเคลิส-เมนเทน และอัลโลสเตอริกเอนไซม์ 
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รูปที ่2.12 แสดงการกระตุ้นและการยับยั้งของอัลโลสเตอริกเอนไซม์ 
ที่มำ :  Horton et al. (2006) 

 
 

 
 

รูปที่ 2.13 แสดงจลนศาสตร์ของอัลโลสเตอริกเอนไซม์ ซึ่งจะท าให้กราฟรูปตัวเอสเมื่อเขียนกราฟ
ระหว่าง [S] กับ V0 ตัวยับยั้งจะท าให้เส้นโค้งเลื่อนไปทางขวาท าให้ค่า Km ปรากฏเพ่ิมสูงขึ้น                           
ส่วนตัวกระตุ้นจะท าให้เส้นโค้งเลื่อนไปทางซ้ายและท าให้ค่า Km ปรากฏลดลงโดยที่ Vmax ไม่
เปลี่ยนแปลง 
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 2.2.8  ตัวยับย้ังเอนไซม์  
           ตัวยับยั้งเอนไซม์ (enzyme inhibitor) คือ โมเลกุลที่สามารถจับกับเอนไซม์และท า
ให้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาได้ลดลง หลักการนี้น ามาประยุกต์ใช้เป็นยาปฏิชีวนะและยารักษาโรคที่
เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ในระบบเมแทบอลิซึม การท างานของตัวยับยั้งเอนไซม์สามารถจ าแนกเป็น 2 
ประเภทคือ ยับยั้งแบบถาวรหรือผันกลับไม่ได้ ( irreversible inhibition) และยับยั้งแบบผันกลับได้ 
(reversible inhibition)   
 
  1. กำรยับยั้งแบบถำวรหรือผันกลับไม่ได้ เกิดจากการเติมสารที่เมื่อจับกับเอนไซม์
แล้วเกิดพันธะโคเวเลนต์ ที่มีความคงตัวมากและเป็นการท าลายหมู่ฟังก์ชันที่จ าเป็นส าหรับการเร่ง
ปฏิกิริยาของเอนไซม์ไปอย่างถาวรโดยไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ ดังรูปที่ 2.14 และ 2.15
ตัวอย่างของตัวยับยั้งแบบผันกลับไม่ได้ ได้แก่ สารไดไอโซโพรพิลฟลูออโรฟอสเฟต (diisopropyl 
fluorophosphate; DIFP) บนหมู่ ไฮดรอกซิลของกรดอะมิโนเซอรีนซึ่ งอยู่บนบริ เวณเร่งของ
เอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส (acetylcholinesterase) เกิดพันธะโคเวเลนซ์ซึ่งไม่สามารถผันกลับ
ได้ มีผลท าให้การส่งสัญญาณของเซลล์ประสาทสูญเสียไปท าให้เป็นอัมพาตของระบบหายใจได้                                                  
จากความรู้นี้จึงได้มีการพัฒนาเป็นยาฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน (malathion)  
 

 
 

รูปที่ 2.14 สมการรูปแบบของการยับยั้งเอนไซม์แบบผันกลับไม่ได้  
 
 

 
 

รูปที่ 2.15 แสดงการเข้าท าปฏิกิริยาของ DIFP บนหมู่ไฮดรอกซิลของกรดอะมิโนเซอรีนซึ่งอยู่บน
บริเวณเร่งของเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส เกิดพันธะโคเวเลนซ์ซึ่งไม่สามารถผันกลับได้ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ (2553) 
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  2. กำรยับยั้งแบบผันกลับได้ เป็นปฏิกิริยาที่สามารถแยกเอาตัวยับยั้งออกจาก
เอนไซม์หรือท าให้ตัวยับยั้งเจือจางลงเพ่ือท าให้เอนไซม์กลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมได้ ลักษณะ
การยับยั้งแบบผันกลับได้แบ่งเป็น 3 แบบคือ 
 
   กำรยับยั้งแบบแข่งขัน (competitive inhibition) การยับยั้งชนิดนี้จะมี
ตัวยับยั้ง (I) ที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับซับสเตรตมาก จึงสามารถเข้าจับกับบริเวณเร่งบนเอนไซม์
อิสระ (E) โดยที่ตัวยับยั้งจะไม่สามารถจับกับ ES ได้ การยับยั้งแบบแข่งขันนี้สามารถผันกลับได้  
เนื่องจากตัวยับยั้งและซับสเตรตพยายามแข่งขันเพ่ือแย่งเข้าจับกับบริเวณเร่งของเอนไซม์ (รูปที่ 2.16) 
หากตัวใดมีความเข้มข้นมากกว่าก็จะมีโอกาสเข้าจับได้ดีกว่า การยับยั้งชนิดนี้สามารถแก้ไขได้โดยการ
เพ่ิมความเข้มข้นซับสเตรต  
 
 

 
               
รูปที่ 2.16 สมการรูปแบบของการยับยั้งแบบแข่งขัน และแบบจ าลองการการยับยั้งแบบแข่งขัน  
 
 
   กำรยับยั้งแบบไม่แข่งขันได้โดยตรง (uncompetitive inhibition)                                         
ตัวยับยั้งชนิดนี้จะจับเฉพาะสารประกอบเชิงซ้อนของเอนไซม์ซับสเตรต (ES) อย่างแบบผันกลับได้เกิด
เป็น ESI ซ่ึงไม่สามารถเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ตัวยับยั้งจะไม่สามารถจับกับเอนไซม์อิสระ การจับของ  
ซับสเตรตกับเอนไซม์อาจท าให้เอนไซม์เกิดการเปลี่ยนโครงรูปไปจนท าให้ตัวยับยั้งจับด้วยได้ ตัวยับยั้ง
ชนิดนี้จะไม่แข่งขันกับซับสเตรตในการเข้าจับกับบริเวณเร่ง ดังนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขผลการยับยั้งที่
เกิดข้ึนโดยการเพ่ิมความเข้มข้นของซับสเตรต รูปแบบของการยับยั้งเขียนได้ดังรูปที่ 2.17 
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รูปที่ 2.17 สมการรูปแบบและแบบจ าลองของการยับยั้งแบบไม่แข่งขันได้โดยตรง  
 
 
   กำรยับยั้งแบบไม่แข่งขัน (noncompetitive inhibition) เป็นการ
ยับยั้งโดยตัวยับยั้งเข้าจับบริเวณที่ไม่ใช่บริเวณเร่ง ซึ่งสามารถเข้าจับได้ทั้งกับ E หรือ ES ตัวยับยั้งจะ
ท าให้โครงสร้างของเอนไซม์เปลี่ยนไปท าให้หมู่เร่ง (catalytic group) ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ
หรือไม่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมในการเร่งปฏิกิริยา จึงเปลี่ยนซับสเตรตให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้น้อยลง
หรือไม่ได้เลย ถ้าการจับกันของซับสเตรตหรือตัวยับยั้งเป็นอิสระต่อกัน (Ki = K´i) จะเรียกว่าการยับยั้ง
แบบไม่แข่งขันอย่างแท้จริง (pure noncompetitive inhibition) แต่ถ้าการเข้าจับของซับสเตรตมีผล
ต่อการเข้าจับของตัวยับยั้ง ในกรณีการเข้าจับของตัวยับยั้งมีผลต่อการเข้าจับของซับสเตรต (Ki ‡ K´i) 
จะท าให้มีลักษณะคล้ายการแข่งขัน จึงเรียกการยับยั้งแบบนี้ว่าการยับยั้งแบบผสม (mixed 
inhibition) 
                
 

 
                            
รูปที่ 2.18 สมการรูปแบบและแบบจ าลองของการยับยั้งแบบไม่แข่งขัน   
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          2.2.9  โคแฟกเตอร์ 
  โคแฟกเตอร์ (cofactor) คือโมเลกุลที่ไม่ใช่โปรตีนซึ่งมีอันตรกิริยาหรือพันธะเคมีกับ
โปรตีนเพ่ือให้เกิดหน้าที่ทางชีวภาพ เช่น การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ โคแฟกเตอร์บางครั้งอาจจ าแนก
ตามความเหนียวแน่นในการจับกับโปรตีน ถ้าโคแฟกเตอร์จับกับโมเลกุลโปรตีนอย่างเหนียวแน่นจะ
เรียกว่าหมู่พรอสเทติก และถ้าโคแฟกเตอร์จับกับโมเลกุลโปรตีนอย่างหลวม ๆ สามารถหลุดออกได้
ง่ายจะเรียกว่าโคเอนไซม์ (coenzyme) อย่างไรก็ตามในบางต าราอาจใช้ค าว่าโคแฟกเตอร์ส าหรับ
โมเลกุลสารอนินทรีย์ เช่น ไอออนของโลหะ เอนไซม์ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่มีโคแฟกเตอร์จะไม่สามารถ                         
เร่งปฏิกิริยาได้ (inactive enzyme) จะเรียกเอนไซม์ในขณะนั้นว่าอะโพเอนไซม์ (apoenzyme)                  
และเมื่อมีโคแฟกเตอร์เข้ามาจับแล้วจะมีความพร้อมในการเร่งปฏิกิริยาเรียกว่าโฮโลเอนไซม์ 
(holoenzyme) ดังรูปที่ 2.19 
 

 
 
รูปที่ 2.19 แสดงส่วนของอะโพเอนไซม์ โคแฟกเตอร์ และการรวมกันเป็นโฮโลเอนไซม์ที่พร้อมจะเร่ง
ปฏิกิริยาได้  
 
 
  เอนไซม์บางชนิดที่รวมกันเป็นคอมเพล็กซ์จะมีความต้องการโคแฟกเตอร์หลายชนิด
เพ่ือเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น มัลติเอนไซม์คอมเพล็กซ์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนส (multienzyme 
complex pyruvate dehydrogenase) ซึ่งท าหน้าเร่งปฏิกิริยาที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างวิถีไกลโคไลซิส 
(glycolysis pathway) และวัฏจักรกรดซิตริก (citric acid cycle) มีความต้องการโคแฟกเตอร์                                
ชนิดที่ เป็นสารอินทรีย์ 5 ชนิด และไอออนของโลหะ 1 ชนิด ได้แก่  ไทอามีนไพโรฟอสเฟต                                   
(thiamine pyrophosphate; TPP) ลิโพอะไมด์ (lipoamide) ฟลาวินอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ (flavin                                        
adenine dinucleotide; FAD) นิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลี โอไทด์ (nicotinamide adenine 
dinucleotide; NAD+) โคเอนไซม์เอ (coenzyme A; CoA) และแมกนีเซียม (Mg2+) โคแฟกเตอร์ 
ชนิดที่เป็นสารอินทรีย์มักพบว่าเป็นวิตามินหรือถูกสังเคราะห์จากวิตามิน ในขณะที่โคแฟกเตอร์ชนิดที่
เป็นสารอนินทรีย์จะเป็นไอออนของโลหะ ซึ่งโคแฟกเตอร์เกือบทุกชนิดนั้นร่างกายจะได้รับจากอาหาร 
ตัวอย่างของโคแฟกเตอร์ชนิดที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์แสดงดังตารางที่ 2.1-2.3 ไอออนของ
โลหะที่ท าหน้าที่เป็นโคแฟคเตอร์จะเกี่ยวข้องกับกลไกการให้หรือรับอิเล็กตรอนในปฏิกิริยา                     
โดยไอออนโลหะสามารถมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม (electron configuration) ที่เสถียรได้ 2 
รูป เช่น Fe2+ หรือ  Fe3+ และ Cu+ หรือ Cu2+ เป็นต้น ในเอนไซม์บางชนิดไอออนของโลหะเกิดเป็น
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สารเชิงซ้อนกับสารอินทรีย์และทั้งหมดถูกฝังอยู่ในโมเลกุลเอนไซม์ที่ยึดจับกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ 
ตัวอย่างเช่น ฮีม (heme) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่มีไอออนของเหล็กอยู่ภายในโมเลกุล ฮีมจะท าหน้าเป็น
โคเอนไซม์ให้แก่เอนไซม์หลายชนิด ซึ่งตัวอย่างที่รู้จักกันเป็นอย่างดี  คือ ไซโทโครม (cytochrome) 
ชนิดต่าง ๆ  
 
 
ตำรำงท่ี 2.1 โคแฟกเตอร์สารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับวิตามิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

โคแฟกเตอร์ วิตำมิน ส่วนประกอบอืน่ ๆ หมู่ฟังก์ชันที่เกิดปฏิกิริยำ 
Thiamine 
pyrophosphate  

Thiamine (B1) None 2-carbon groups,  
α cleavage 

NAD+ and NADP+  Niacin (B3) ADP Electrons 
Pyridoxal phosphate  Pyridoxine (B6) None Amino and carboxyl 

groups 
Lipoamide  Lipoic acid None Electrons,  Acyl groups 
Methylcobalamin  Vitamin B12 Methyl group Acyl groups 
Cobalamin Cobalamin (B12) None Hydrogen, Alkyl groups 
Biotin  Biotin (H) None CO2 
Coenzyme A  Pantothenic acid (B5) ADP Acetyl group and other 

acyl groups 
Tetrahydrofolic acid  Folic acid (B9) Glutamate  

residues 
Methyl, Formyl, 
Methylene and 
formimino groups 

Menaquinone  Vitamin K None Carbonyl group and 
electrons 

Ascorbic acid Vitamin C None Electrons 
Flavin 
mononucleotide  

Riboflavin (B2) None Electrons 

Flavin adenine 
dinucleotide  

Riboflavin (B2) None Electrons 

Coenzyme F420  Riboflavin (B2) Amino acids Electrons 
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ตำรำงท่ี 2.2 โคแฟกเตอร์สารอินทรีย์ที่ไม่เก่ียวข้องกับวิตามิน 
 

โคแฟกเตอร์ หมู่ฟังก์ชันที่เกิดปฏิกิริยำ 
Adenosine triphosphate  Phosphate group 
S-Adenosyl methionine  Methyl group 
Coenzyme B Electrons 
Coenzyme M Methyl group 
Coenzyme Q  Electrons 
Cytidine triphosphate  Diacylglycerols and lipid head groups 
Glutathione  Electrons 
Heme  Electrons 
Methanofuran  Formyl group 
Molybdopterin  Oxygen atoms 
Nucleotide sugars  Monosaccharides 
3'-Phosphoadenosine-5'-phosphosulfate  Sulfate group 
Pyrroloquinoline quinone  Electrons 
Tetrahydrobiopterin  Oxygen atom and electrons 
Tetrahydromethanopterin  Methyl group 

 
 
ตำรำงท่ี 2.3 โคแฟกเตอร์สารอนินทรีย์และตัวอย่างเอนไซม์หรือโปรตีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไอออนโลหะ ตัวอย่ำงเอนไซม์หรือโปรตีน 
Cupric Cytochrome oxidase 
Ferrous or Ferric 
 

Catalase, Cytochrome (via Heme) 
Hydrogenase 

Magnesium 
 

Glucose 6-phosphatase, Hexokinase 
DNA polymerase 

Manganese Arginase 
Molybdenum Nitrate reductase, Nitrogenase 
Nickel Urease 
Zinc Alcohol dehydrogenase 

Carbonic anhydrase 
DNA polymerase 
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 2.2.10  ไรโบฟลำวิน และฟลำโวโปรตีน  
  ไรโบฟลาวิน (riboflavin) หรือวิตามิน B2 เป็นโคเอนไซม์ที่ส าคัญส าหรับปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและรีดักชันหลายปฏิกิริยาในกระบวนการเมแทบอลิซึมสารอาหาร มีเพียงเอนไซม์บาง
ชนิดที่มีไรโบฟลาวินอยู่ภายในโมเลกุลเอนไซม์เชื่อมกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เป็นหมู่พรอสเทติกเรียก
เอนไซม์กลุ่มนี้ว่า ฟลาโวโปรตีน (flavoprotein) ในขณะที่เอนไซม์อ่ืน ๆ ที่ไม่มีไรโบฟลาวินเป็นหมู่
พรอสเทติก แต่มีการใช้อนุพันธ์ของไรโบฟลาวินเพ่ือช่วยในการเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ ไรโบฟลาวิน
ฟอสเฟต (riboflavin phosphate) หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฟลาวินมอนอนิวคลีโอไทด์ (flavin 
mononucleotide; FMN) และฟลาวินอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์  (flavin adenine dinucleotide; 
FAD) ดังรูปที่ 2.20 ไรโบฟลาวินที่อยู่ภายในโมเลกุลเอนไซม์กลุ่มฟลาโวโปรตีนจะแสดงบทบาทเป็น                                                 
โคเอนไซม์โดยสามารถเกิดปฏิกิริยารีดักชัน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการรับไฮโดรเจนตัวที่ 1 เกิดเป็น
อนุมูลฟลาวิน (flavin-H•) และตามด้วยครั้งต่อมาเป็นการรับไฮโดรเจนตัวที่ 2 เกิดเป็นฟลาวินที่อยู่ใน
รูปที่ถูกรีดิวซ์อย่างสมบูรณ์ (flavin-H2) ในบางปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายไฮโดรเจนเพียงตัว
เดียวไปยังฟลาวินเกิดเป็นอนุมูลฟลาวิน และมีการส่งไฮโดรเจนต่อไปยังปฏิกิริยาอ่ืน ซึ่งโมเลกุล    
ฟลาวินก็สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ในบางปฏิกิริยาต้องการใช้ฟลาวิน 2 โมเลกุล ซึ่งแต่ละโมเลกุล
จะต้องรับไฮโดรเจนไปอย่างละ 1 อะตอม หรือในบางปฏิกิริยาใช้ฟลาวิน 1 โมเลกุลเพ่ือรับไฮโดรเจน 
2 อะตอม ซึ่งกรณีนี้จะได้ฟลาวินในรูปที่ถูกรีดิวซ์อย่างสมบูรณ์ ดังรูปที่ 2.21 
 

 

 
 

รูปที ่2.20 ไรโบฟลาวิน ฟลาวินมอนอนิวคลีโอไทด์ และฟลาวินอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ 
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รูปที ่2.21 ออกซิเดชันและรีดักชันของโคเอนไซม์ฟลาวิน 
 
 
 2.2.11  นิโคตินำไมด์นิวคลีโอไทด์  
  ไนอะซิน (niacin) เป็นวิตามินที่ส าคัญส าหรับการใช้เป็นสารตั้งต้นส าหรับการ
สังเคราะห์โคเอนไซม์กลุ่มนิโคตินาไมด์นิวคลีโอไทด์ (nicotinamide nucleotide) ได้แก่ นิโคตินาไมด์
อะดินีนไดนิวคลีโอไทด์ (nicotinamide adenine dinucleotide; NAD) และ นิโคตินาไมด์อะดินีน                            
ไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; NADP) ดังรูปที่  
2.22 แม้ว่าโครงสร้างทางเคมีของโคเอนไซม์ทั้งสองจะต่างกันเพียงที่หมู่ฟอสเฟตบนน้ าตาลไรโบส
เท่านั้น แต่ในการท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยา การเข้าจับกับโมเลกุลของเอนไซม์จะต้อง
จ าเพาะต่อชนิดของโคเอนไซม์ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น บริเวณท่ีมีหน้าที่ส าคัญของโคเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้
คือส่วนวงแหวนของนิโคตินาไมด์ ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยารีดักชันโดยรับได้ 2 อิเล็กตรอน โคเอนไซม์
ในรูปถูกออกซิไดซ์ (oxidized form) จะมีประจุบวกที่อะตอมไนโตรเจนของวงแหวนนิโคตินาไมด์   
ซึ่งนิยมเขียนเป็น NAD+ และ NADP+ ปฏิกิริยารีดักชันจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด 2 อิเล็กตรอน และ
ไฮโดรเจน 2 อะตอม (H+) จากซับสเตรตไปยังโคเอนไซม์ ซึ่งอิเล็กตรอนตัวที่หนึ่งจะสะเทินประจุบวก
ของอะตอมไนโตรเจนของโคเอนไซม์ ในขณะที่อิเล็กตรอนอีกตัวจะอยู่ในรูป H+ ดังสมการ 
 

X-H2   + NAD+                       X + NADH + H+ 
 

 เมื่อ  X-H2   คือ ซับสเตรต      
    X       คือ ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในรูป oxidized form ของซับสเตรต)  
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 ในปฏิกิริยาผันกลับ NADH สามารถท าหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agent) ดังสมการ 
 

X + NADH + H+                          X-H2 + NAD+                        
 
                   เมื่อ  X       คือ ซับสเตรต      
                          X-H2   คือ ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในรูป reduced form ของซับสเตรต)  
 
 

 

 
 

รูปที่ 2.22 นิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลีโอไทด์ และนิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟตใน
รูปถูกออกซิไดซ์และถูกรีดิวซ์ 
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2.3  ชีวพลังงำนศำสตร ์ 
 ชีวพลังงานศาสตร์ (bioenergetic) เป็นส่วนหนึ่งของชีวเคมีที่มุ่งสนใจด้านพลังงานที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายพันธะเคมีของชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นในระบบชีวภาพ ความสามารถ
ในการใช้พลังงานเพ่ือขับเคลื่อนให้กระบวนการเมแทบอลิซึมด าเนินไปเป็นคุณสมบัติส าคัญของ
สิ่ งมีชี วิตทุกชนิด เนื่ องจากชีวิตจะด ารงอยู่ ได้ย่อมขึ้นกับการแปลงรูปพลั งงาน ( energy 
transformation) ผ่านปฏิกิริยาเคมีหลายชุดต่อเนื่องกันปัจจัยส าคัญในการพิจารณาการเกิดปฏิกิริยา
เคมีคือความสามารถในการด าเนินปฏิกิริยาได้เองหรือไม่และอัตราการเกิดปฏิกิริยา เนื่องจากกลไก
การท างานของเซลล์ต้องอาศัยการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีหลากหลายชนิด โดยมากแล้วจะเป็นปฏิกิริยา
ชนิดที่ผันกลับได้ ความสามารถในการด าเนินปฏิกิริยาได้เองและทิศทางของการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับ
สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ (thermodynamics) ของปฏิกิริยานั้น ๆ โดยมีพลังงานอิสระของกิบส์ 
(Gibbs free energy; G) เป็นฟังก์ชันสถานะ (state function) ทางอุณหพลศาสตร์ที่ส าคัญและ
นิยามไว้ดังนี้  
 

G  =  H + TS 
 
 เมื่อ G คือ ปริมาณของพลังงานอิสระในระบบปิดหนึ่ง ๆ (ในความเป็นจริงระบบชีวภาพไม่ใช่
ระบบปิด แต่ได้ก าหนดข้อสมมติไว้เพ่ือให้สะดวกในการค านวณ) 
           H คือ เอนทัลปี (enthalpy) หรือพลังงานภายในทั้งระบบ มีหน่วยเป็น จูล (joule) 
          T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ (absolute temperature) มีหน่วยเป็น เคลวิน (kelvin) 
          S คือ เอนโทรปี (entropy) เป็นจ านวนซึ่งใช้อธิบายระบบอุณหพลศาสตร์ หมายถึงความ
ไม่เป็นระเบียบของโมเลกุล มีหน่วยเป็น จูล/เคลวิน (joule per kelvin) 
 
 เนื่องจากค่า G ไม่สามารถค านวณหาค่าที่แน่นอนได้ แต่สามารถหาค่าความเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลต่างของพลังงานอิสระของกิบส์ (Gibbs free energy change; ΔG) ได้จากตัวอย่างของปฏิกิริยา 
 
 

 
 

 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร A เป็น B ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ดังนั้นแนวโน้มของ
ปฏิกิริยาจะด าเนินไปทางขวาหรือทางซ้ายนั้นขึ้นอยู่กับผลต่างของพลังงานอิสระของสาร A และ B                          
ดังสมการ (12) 
 

ΔG   =  ΔH  +  TΔS 
 
 

 โดยที่พลังงานอิสระจะท าให้สามารถอธิบายได้ว่า ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงจาก A เป็น B 
เกิดข้ึนเองได้หรือไม่ ดังนี้ 
 

………………… (12) 
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ΔGระบบ   =  ΔGB  - ΔGA 
 

 ถ้า ΔGB มีค่าต่ ากว่า ΔGA จะท าให้ ΔGระบบ มีค่าติดลบ หมายความว่าปฏิกิริยาจะสามารถ
ด าเนินจาก A เป็น B ได้เอง (spontaneous reaction) และมีการปลดปล่อยพลังงานอิสระออกมา 
(exergonic reaction) หากค่า ΔG มีค่าติดลบสูงมาก ๆ ปฏิกิริยาด าเนินไปข้างหน้าโดยไม่สามารถ                                                      
ผันกลับได ้
 

 ถ้า ΔGB มีค่ามากกว่า ΔGA จะท าให้ ΔGระบบ มีค่าเป็นบวก หมายความว่าปฏิกิริยาจะไม่
สามารถด าเนินจาก A เป็น B ได้เอง ยกเว้นมีการให้พลังงานอิสระเข้าไป (endergonic reaction) 
หากค่า ΔG มีค่าบวกสูงมาก ๆ หมายความว่าระบบมีความเสถียร ยากต่อการเกิดปฏิกิริยา 
 

 ถ้า ΔGB มีค่าเท่ากับ ΔGA จะท าให้ ΔGระบบ มีค่าเป็นศูนย์ หมายความว่าปฏิกิริยาจะอยู่ใน
สมดุลเคมีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสุทธิในระบบ 
 

 อย่างไรก็ตาม ค่า ΔG ของปฏิกิริยาใด ๆ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดัน ความเข้มข้นของสาร 
ดังนั้นจึงมีการก าหนดสภาวะมาตรฐาน (standard state) ของปฏิกิริยาคือ ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และความเข้มข้นของสารอย่างละ 1 M เรียกค่า ΔG ที่สภาวะ
มาตรฐานว่าผลต่างของพลังงานอิสระมาตรฐาน (standard free energy; ΔG°)  
 

 เซลล์สิ่งมีชีวิตเป็นระบบที่อุณหภูมิคงที่ (isothermal) โดยจะต้องท างานภายใต้ความดันและ
อุณหภูมิคงที่ ในเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ (heterotroph) จะต้องใช้พลังงาน
อิสระที่มาจากโมเลกุลสารอาหาร ในขณะที่เซลล์ที่สังเคราะห์แสงได้จะได้รับพลังงานอิสระจาก
แสงอาทิตย์ เซลล์ทั้งสองประเภทต้องเปลี่ยนพลังงานอิสระให้อยู่ในรูป ATP หรือสารประกอบพลังงาน
สูงที่สามารถปลดปล่อยพลังงานส าหรับการท างานเชิงชีวภาพภายใต้ความดันและอุณหภูมิคงที่ได้ 
 

 ตัวอย่างการสลายกลูโคสในกระบวนการหายใจในสิ่งมีชีวิตเป็นปฏิกิริยาระหว่างกลูโคสและ
ออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าจะมีค่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระเป็น       
-2,880 KJ/mole ดังปฏิกิริยา   
 

C6H12O6  +  6O2                       6CO2   +  6H2O    ΔG° = -2,880 KJ/mol glucose used 
 
 ในขณะที่ปฏิกิริยาย้อนกลับคือการสังเคราะห์กลูโคสในกระบวนการสังเคราะห์แสงในพืช
จะต้องมีการใช้พลังงาน +2,880 KJ/mole ดังปฏิกิริยา 
 

6CO2   + 6H2O                       C6H12O6  +  6O2   ΔG°  = +2,880 KJ/mol glucose formed 
 
 
 

………………… (13) 
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 2.3.1  ควำมสัมพันธ์ของผลต่ำงพลังงำนอิสระและค่ำคงท่ีสมดุล 
  ที่สภาวะสมดุลอัตราเร็วปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะเท่ากับอัตราเร็วปฏิกิริยาผันกลับ                
ท าให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสุทธิเกิดขึ้น ในขณะที่ปฏิกิริยาที่ไม่อยู่ในสมดุลจะมีแรงผลักดันให้เข้าสู่
สมดุล แรงผลักดันนี้แสดงในรูปผลต่างพลังงานอิสระ เมื่อพิจารณาสมการการเกิดปฏิกิริยาดังนี้ 
 

 
  

  ค่าคงที่สมดุลจะเขียนได้ดังนี้ 

 
 

  กรณีในสภาวะมาตรฐาน คือ อุณหภูมิ 25◦C หรือ 298 K ความดัน 1 บรรยากาศ                                            
และก าหนดให้ความเข้มข้นสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เป็น 1 M ในกรณีปฏิกิริยาใดมี H+ เมื่อก าหนดให้
ความเข้มข้น H+ เป็น 1 M ที่สภาวะมาตรฐาน ระบบจะมี pH เป็น 0   
  
  ผลต่างพลังงานอิสระท่ีสภาวะมาตรฐานของปฏิกิริยานี้จะเขียนได้ดังสมการที ่(14) 
 

 
  ณ สภาวะสมดุล ΔG = 0 

     
                                           ΔG°′  =   -RT ln Keq 
 
 

  เมื่อ R คือค่าคงที่ของแก๊สอุดมคติ 8.314 JK-1 mol-1 (1.987 cal K-1 mol-1) 
 
  อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาทางชีวเคมีในเซลล์จะเกิดที่ pH ประมาณ 7 จึงมีการก าหนด
สภาวะมาตรฐานของระบบชีวภาพ โดยก าหนดความเข้มข้น H+ = 10-7 M (pH = 7) และความเข้มข้น
ของน้ า 55.6 M ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่มีการน าความเข้มข้นของ H+ หรือน้ ามาเขียนในสมการ                                                              
แต่ให้น าค่าความเข้มข้นของทั้งสองไปรวมไว้ในค่าคงที่ ΔG° แล้วเรียกว่า ΔG°′ ซึ่งหมายถึงผลต่าง
พลังงานอิสระมาตรฐานเชิงชีวภาพของปฏิกิริยา   
  ตัวอย่างการค านวณ ΔG°′ ของปฏิกิริยาการเปลี่ยนไอโซเมอร์ของไดไฮดรอกซี                                      
อะซิโตนฟอสเฟต (dihydroxyacetone phosphate; DHAP) เป็นกลีเซอรอลดีไฮด์ 3-ฟอสเฟต   
(glyceraldehyde-3-phosphate; GAP) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาหนึ่งของวิถีไกลโคไลซิส 
 

………………… (14) 

………………… (15) 
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รูปที่ 2.23 ปฏิกิริยาการเปลี่ยนไอโซเมอร์ของ DHAP เป็น GAP 
 
 
  ที่ภาวะสมดุลอัตราส่วนของ GAP ต่อ DHAP จะมีค่าเป็น 0.0475 ดังนั้นที่สภาวะ
มาตรฐานเชิงชีวภาพ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (298°K) pH 7.0 ค่าคงที่สมดุล คือ K′eq = 0.0475 
  ผลต่างพลังงานอิสระมาตรฐานของปฏิกิริยานี้ ค านวณจากสมการที่ (15) 
 
                              ΔG°′  =  -RT ln Keq 

                                     =  -(1.987 × 10–3 ) × 298 × ln (0.0475) 
                                = +1.8 kcal/mol 
 
  ΔG°′ มีค่าเป็นบวก ดังนั้นภายใต้สภาวะมาตรฐานปฏิกิริยาการเปลี่ยนไอโซเมอร์ของ 
DHAP เป็น GAP ไมส่ามารถเกิดข้ึนเองได้ 
  
  อย่างไรก็ตามวิถีไกลโคไลซิสที่เกิดขึ้นในเซลล์จะมี DHAP ที่ความเข้มข้น 2 × 10–4 
M และ GAP ที่ความเข้มข้น 3 × 10–6 M เมื่อค านวณหาค่า ΔG จากสมการที่ (14) จะได้ดังนี้ 
 

        
 

                                        = 1.8 + (1.987 × 10–3) × 298 × ln (3 × 10–6 / 2 × 10–4) 
                                            = - 0.69 kcal/mol 
 
  จะสังเกตเห็นว่าค่า ΔG°′ ของปฏิกิริยาเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาการเปลี่ยน                             
ไอโซเมอร์ของ DHAP เป็น GAP สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบเซลล์ที่ต้องการ
พลังงานเพ่ือการด ารงชีวิต แม้ว่าค่า ΔG°′ จะเป็นบวกก็ตาม ดังนั้นค่า ΔG ของปฏิกิริยาจะมากกว่า 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ΔG°′ จะขึ้นกับความเข้มข้นของสารประกอบในระบบ ตารางที่ 2.4 แสดงค่า 
ผลต่างพลังงานอสิระมาตรฐานของบางปฏิกิริยาในวิถีเมเเทบอลิซึม 
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ตำรำงที่ 2.4 การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระแบบมาตรฐานของปฏิกิริยาทางเคมีภายใต้สภาวะ
มาตรฐาน (ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ pH 7.0) 
 
 

 
ที่มำ :  Jain et al. (2005) 
 
 
 
 
 

Reaction Types and Reactions 
 
 

ΔG°′  (in kcal/mol) 
 
Elimination of Water 
Malate → Fumarate + H2O 
 

Rearrangements 
Glucose-1-phosphate → Glucose-6-phosphate 
Fructose-6-phosphate   → Glucose-6-phosphate 
 

Hydrolysis 
 

Esters: 
Ethylacetate + H2O → Ethanol + Acetate 
Glucose-6-phosphate + H2O → Glucose + Phosphate 
 

Amides and peptides: 
Glutamine + H2O → Glutamate + NH4

+ 
Glycylglycine + H2O → 2 Glycine  
 

Glycosides: 
Maltose + H2O → 2 Glucose 
Lactose + H2O → Glucose + Galactose 
 

Acid anhydrides: 
Acetic anhydride + H2O → 2 Acetate +  ATP  
H2O → ADP + Phosphate  
 

Oxidations with Molecular Oxygen  
Glucose + 6O2  → 6CO2  + 6H2O 
Palmitic acid + 23O2  → 16CO2  + 16H2O 

 
 

+0.75 

 
–1.74 
–0.40 

 

 
 

–4.7 
–3.3 

 
–3.4 
–2.2 

 

 
–3.7 
–3.8 

 
 

–21.8 
–7.3 

 
–686 

–2,338 
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 2.3.2  กำรควบคู่พลังงำน 
  ในระบบของสิ่งมีชีวิตปฏิกิริยาที่ส าคัญ ๆ จ าเป็นต้องมีกระบวนการที่เกิดขึ้นได้เอง
ด าเนินควบคู่กันไป เพ่ือผลักดันให้ปฏิกิริยานั้น ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งเรียกปฏิกิริยาที่เกิดควบคู่กัน                                        
นี้ ว่ าปฏิกิ ริ ยาควบคู่  (coupled reaction)  หลักการคือ ใช้ปฏิกิ ริ ยาที่ เกิ ดขึ้ น ได้ เองในทาง                
เทอร์โมไดนามิกส์ (thermodynamically favorable reaction) ในการผลักดันให้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
เองไม่ได้ (non-favorable reaction) ให้สามารถเกิดข้ึนได้  
  เมื่อพิจารณาปฏิกิริยา 2 ปฏิกิริยาที่มีการเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ซึ่งแต่ละปฏิกิริยามี
ค่าคงที่สมดุลและค่าผลต่างพลังงานอิสระ ดังนี้ 
 

A → B  ΔG1°′ = – 8 kcal/mol 
B → C  ΔG2°′ = + 5 kcal/mol 

 
  ภายใต้สภาวะมาตรฐาน A สามารถเปลี่ยนเป็น B ได้ เนื่องจาก ΔG1°′ เป็นลบแต่ B 
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น C ภายใต้สภาวะมาตรฐานนี้ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากพลังงานอิสระที่
ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาการเปลี่ยน A เป็น B จะเป็นตัวเสริมผลักดันให้ A เปลี่ยนไปถึง C ได้ 
ภายใต้สภาวะมาตรฐาน เมื่อสังเกตในภาพรวมปฏิกิริยาเกิดต่อเนื่องกันสารตัวกลาง ( intermediate) 
B จะไม่ปรากฏ และจะเขียนสมการใหมไ่ด้เป็น  
 

A  →  C 
 
  ค่าผลต่างพลังงานอิสระของปฏิกิริยารวมเป็น ดังนี้ 
  

ΔGs°′  = ΔG1°′ + ΔG2°′ 
                    = –8 + (+5) = –3 kcal/mol 
 
  ตัวอย่างของปฏิกิริยาควบคู่ในปฏิกิริยาการสลายไกลโคเจนในเซลล์กล้ามเนื้อ  
 
Glucose-1-phosphate                   Glucose-6-phosphate ΔG1°′ = -1.74 kcal/mol 
 
Glucose-6-phosphate                       Fructose-6-phosphate ΔG2°′ = +0.40 kcal/mol 

 
  ควบคู่ 2 ปฏิกิริยา ได้เป็น  
 
Glucose-1-phosphate          Fructose-6-phosphate 
 
  

Phosphoglucomutase 

Glucose phosphate 
isomerase 
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  ผลต่างพลังงานอิสระเป็นดังนี้ 
 
     ΔGs°′  =   ΔG1°′ + ΔG2°′ 
              =   -1.74 + (+0.40)  
                       =   -1.36 kcal/mol 
 
 เนื่องจาก ΔGs°′ เป็นลบ  G1P จึงสามารถถูกเปลี่ยนเป็น F6P ในเซลล์กล้ามเนื้อได้ 
 
 
 2.3.3  อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต สำรพลังงำนสูง  
  สิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานเพ่ือสนับสนุนการด ารงชีวิต โดยใช้พลังงานส าหรับการ
สังเคราะห์โมเลกุลขนาดใหญ่จากสารตัวกลางเล็ก ๆ การขนส่งสารผ่านเข้าออกเยื่อหุ้ม การท างาน
เชิงกล เช่น การยืดหดของกล้ามเนื้อ และเพ่ือให้เกิดความแม่นย าของระบบการส่งถ่ายข้อมูลชีวภาพ
ในเซลล์ เป็นต้น พลังงานอิสระในกระบวนการเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนมาจากสิ่งแวดล้อม โดยในพวก  
โฟโตทรอพ (phototroph) ได้พลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์แสง ในขณะที่ คีโมทรอพ 
(chemotroph) ได้พลังงานจากการออกซิเดชันสารอาหาร ไม่ว่าพลังงานอิสระจะมาจากการ
สังเคราะห์แสงหรือจากการสลายสารอาหาร พลังงานบางส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็นสารพิเศษเพ่ือใช้ใน
ระบบชีวสังเคราะห์ การขนส่งสาร การเคลื่อนไหว สารประกอบพิเศษนี้คืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟต 
(adenosine triphosphate; ATP) 
  ATP จัดอยู่ในสารกลุ่มนิวคลีโอไซด์ไตรฟอสเฟต (nucleoside triphosphate; 
NTP) ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีประกอบด้วยอะดีนีน (adenine) ซึ่งเป็นไนโตรจินัสเบส (nitrogenous 
base) น้ าตาลไรโบส และหมู่ฟอสเฟต 3 หมู่ (α β และ γ) ATP เป็นสารประกอบที่มีบทบาทส าคัญใน
หลายปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ และยังเป็นสารตั้งต้นของการ
สังเคราะห์กรดนิวคลีอิก ATP ยังถูกเปรียบเสมือนเป็นหน่วยเงินตราแลกเปลี่ยนระดับโมเลกุล 
(molecular unit of currency) ส าหรับการท ากิจกรรมภายในเซลล์ ซึ่ง ATP จะถูกสังเคราะห์ขึ้น
เพ่ือใช้ภายในเซลล์เท่านั้น และมีอัตราการหมุนเวียนเร็วมาก ซึ่งหมายความว่า ATP จะถูกใช้ไปอย่าง
รวดเร็วภายหลังทีม่ีการสังเคราะห์ขึ้น โดยไม่มีการสังเคราะห์เพ่ือเก็บสะสมคราวละมาก ๆ อีกทั้งจะไม่
มีการขนส่ง ATP ระหว่างเซลล์ สารละลาย ATP ในสภาวะที่มีค่า pH 6.8-7.4 จะมีความเสถียร                                                            
พันธะระหว่างหมู่ฟอสเฟตเรียกว่าพันธะฟอสฟอแอนไฮไดรด์ (phosphor anhydride) ซึ่งเป็นพันธะ
ที่ไม่เสถียรเนื่องจากมีแรงผลักกันตลอดเวลา และจะถูกไฮโดรไลซิสอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในสภาวะ
สารละลายกรดหรือเบส การไฮโดรไลซิสของ ATP จะท าให้สูญเสียหมู่แกมมา-ฟอสเฟต                                           
(γ-phosphate) จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะดีโนซีนไดฟอสเฟต (adenosine diphosphate; ADP) และ
ไอออนฟอสเฟต (Pi) ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ ดังปฏิกิริยา 

 
ATP  +  H2O                          ADP + Pi 
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  ค่าพลังงานอิสระของการไฮโดรไลซิส ATP จะมีค่าระหว่าง -28 ถึง -34 kJ/mol 
ขึ้นกับความเข้มข้นของไอออนแมกนีเซียม (Mg2+) โดยค่าพลังงานอิสระจะมีค่า -33.5 kJ/mol ที่ความ
เข้มข้น Mg2+ เป็น 0 มิลลิโมลาร์ (mM) และมีค่าความแรงไอออน (ionic strength) เป็น 0 ในขณะที่
ค่าพลังงานอิสระจะมีค่า -27.9 kJ/mol ที่ความเข้มข้น Mg2+ เป็น 10 mM และมีค่าความแรงไอออน 
เป็น 0.1   
  ทั้งนี้สาเหตุที่ค่าพลังงานอิสระของการไฮโดรไลซิสของ ATP ขึ้นกับความเข้มข้น
ไอออนแมกนีเซียม เนื่องจากประจุบวกของไอออนแมกนีเซียมจะช่วยท าให้โมเลกุลของ ATP มีความ
เสถียร ดังรูปที่ 2.24   
 

 
 

รูปที่ 2.24 โครงสร้างของสารเชิงซ้อนอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตและไอออนแมกนีเซียม 
 
 
  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ ATP สามารถไปควบคู่กับปฏิกิริยาที่มีค่า ΔG°′ เป็นบวก                                        
ท าให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ เช่น ขั้นตอนแรกของไกลโคไลซิส ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเติมหมู่ฟอสเฟต  
(phosphorylation) ให้กลูโคส ได้เป็นกลูโคส-6-ฟอสเฟต (glucose-6-phosphate) ซึ่งมีค่า ΔG°′ = 
+14 kJ/mol ในขณะที่การไฮโดรไลซิสของ ATP จะได้ ΔG°′ = -31 kJ/mol ดังปฏิกิริยา  
 
 
Glucose + Pi          Glucose-6-phosphate + H2O   ΔG1°′ = +14 kcal/mol 
ATP + H2O                      ADP + Pi     ΔG2°′ =  -31 kcal/mol 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Glucose + ATP                                    ADP + Pi     ΔGs°′ =  -17 kcal/mol 
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2.4  วิถีเมแทบอลิซึม  
 วิถีเมแทบอลิซึม (metabolic pathway) เป็นชุดของปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันซึ่ง
เกิดขึ้นภายในเซลล์ สารตั้งต้น (reactant) จะถูกเปลี่ยนเป็นสารตัวกลางและได้เป็นผลิตภัณฑ์                               
เรียกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ว่า เมแทบอไลต์ (metabolite) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับของการ
เกิดปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาหนึ่งอาจกลายเป็นสารตั้งต้นของ
อีกปฏิกิริยาหนึ่งในล าดับต่อไป เอนไซม์ที่ใช้ เร่งปฏิกิริยาหลายชนิดต้องการใช้โคเอนไซม์หรือ                            
โคแฟกเตอร์ในการท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยา ถึงแม้ว่าชุดของปฏิกิริยาต่าง ๆ ในวิถีเมแทบอลิซึมบางชนิด
สามารถผันกลับได้โดยทฤษฏี แต่โดยส่วนใหญ่จะพบว่าทิศทางของปฏิกิริยามักจะด าเนินไปในทิศทาง
เดียว เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเซลล์มีภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ที่บังคับให้ปฏิกิริยาเลื่อน
ไหลไปในทิศทางเดียว ตัวอย่างเช่น ในวิถีการสังเคราะห์กรดอะมิโนจะมีชุดของปฏิกิริยาส าหรับการ
สังเคราะห์กรดอะมิโนโดยเฉพาะ ในขณะที่การสลายกรดอะมิโนจะมีชุดของปฏิกิริยาการสลาย                          
กรดอะมิโนอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ปฏิกิริยาการผันกลับของการสังเคราะห์ (ยกเว้นวิถีไกลโคไลซิส และ
กลูโคนีโอจินิซิส) วิถีเมแทบอลิซึมในเซลล์ยูแคริโอตจะเกิดขึ้นในแต่ละส่วนของออร์แกเนลล์ที่มีการ
แบ่งแยกชัดเจน เช่น วิถีไกลโคไลซิสและวิถีน้ าตาลเพนโตส ในขณะที่วัฏจักรกรดซิตริก ห่วงโซ่การ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอนและปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน (oxidative phosphorylation)                                                   
จะเกิดข้ึนบนเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรีย 
 วิถีเมแทบอลิซึมสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ชนิด คือวิถีแอแนบอลิก (anabolic pathway)                                                        
ที่มีการใช้พลังงานเพ่ือสังเคราะห์ชีวโมเลกุลใหม่ และวิถีแคแทบอลิก (catabolic pathway) ที่มีการ
สลายชีวโมเลกุลเพ่ือให้ได้พลังงาน (รูปที่ 2.25) วิถีเมแทบอลิซึมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งของสิ่งมีชีวิต
เพ่ือด ารงสภาวะสมดุลของสสารและพลังงาน ซึ่งทั้งวิถีแอแนบอลิก และวิถีแคแทบอลิกมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันและถูกควบคุมอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ในบางครั้งอาจพบค าว่าวิถีกลาง (central 
pathway หรือ amphibolism) ซึ่งเป็นชุดของปฏิกิริยาที่พิจารณาว่าเป็นได้ทั้งการสังเคราะห์         
ชีวโมเลกุลใหม่และการสลายชีวโมเลกุลเพ่ือให้ได้พลังงาน ได้แก่ วัฏจักรกรดซิตริก กล่าวโดยสรุป
กระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกิดขึ้นในเซลล์ทุกชนิดมีเป้าหมายเพ่ือให้เซลล์ด ารงอยู่และท าหน้าที่ 4 
ประการคือ 
 
 1.  เพ่ือให้ได้พลังงานเคมีจากการย่อยสลายสารอาหารพลังงาน รวมถึงการจับพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพืช 
 2.  เพ่ือสลายโมเลกุลสารอาหารให้กลายเป็นสารตั้งต้น (precursor) ส าหรับการสังเคราะห์
ชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ (macromolecule) 
 3.  เพ่ือประกอบสารตั้งต้นให้เป็นชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน ลิพิด พอลิแซ็กคาไรด์ 
กรดนิวคลีอิก และองค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์ 
 4.  เพ่ือสร้างหรือย่อยสลายสารชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ ที่จ าเพาะต่อการท าหน้าที่ของเซลล์ 
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รูปที่ 2.25 วิถีแอแนบอลิกที่มีการใช้พลังงานเพ่ือสังเคราะห์ชีวโมเลกุลใหม่ และวิถีแคแทบอลิกที่มี
การสลายชีวโมเลกุลเพื่อให้ได้พลังงาน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Jain et al. (2005) 
 
 
 2.4.1  เมแทบอลิซึมและกำรเผำไหม้ 
  กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหารให้พลังงานเช่นเดียวกับการเผาไหม้                                                  
แต่มีขั้นตอนและกลไกท่ีซับซ้อนกว่า ตัวอย่างปฏิกิริยาการเผาไหม้เอทานอลในอากาศอย่างสมบูรณ์จะ
ได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ า ปฏิกิริยานี้ เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน (exothermic reaction)                                         
ซึ่งปล่อยพลังงานออกมา 29 kJ/g ในขณะที่การสลายเอทานอลโดยวิถีเมแทบอลิซึมในร่างกาย                                                
ซึ่งโดยภาพรวมเป็นปฏิกิริยาแบบเดียวกับการเผาไหม้เอทานอลในอากาศ แต่ในร่างกายจะเกิดชุด
ปฏิกิริยาย่อย ๆ ถึง 11 ปฏิกิริยาที่ใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่ง เพ่ือเปลี่ยนแปลงโมเลกุลเอทานอลทีละน้อย 
จนกระทั่งถึงกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าและ
ปล่อยพลังงานออกมา 29 kJ/g เช่นเดียวกัน ซึ่งการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็นล าดับโดยมีเอนไซม์เป็น
ตัวเร่งเชน่นี้เรียกว่าวิถีเมแทบอลิซึม ดังรูปที่ 2.26 
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รูปที่ 2.26 เปรียบเทียบปฏิกิริยาการสันดาปเอทานอลในอากาศและกระบวนการเมแทบอลิซึมของ               
เอทานอลในเซลล์ 
 
 
 2.4.2  กำรด ำเนินไปของชุดปฏิกิริยำของวิถีเมแทบอลิซึม 
  ในบางวิถีเมแทบอลิซึมจะมีเอนไซม์อยู่ ในรูปสารละลาย (soluble enzyme)                                            
และสารตัวกลางถูกปลดปล่อยออกมาจากโมเลกุลเอนไซม์ สารตัวกลางนั้นอาจละลายอยู่ในเซลล์
ท่ามกลางสารชีวโมเลกุลอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด และมีโอกาสเข้าจับกับเอนไซม์ที่จะท าปฏิกิริยาในล าดับ
ถัดไป แต่ในขณะที่บางวิถีเมแทบอลิซึมอาจมีเอนไซม์หลายชนิดที่ท าหน้าที่ต่อเนื่องกันเข้ามาจับกลุ่ม
รวมกับเป็นมัลติเอนไซม์คอมเพล็กซ์  (multienzyme complex) หรือถูกยึดอยู่กับเยื่อหุ้มเซลล์ 
(membrane-bound enzyme) สารตัวกลางที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาหนึ่งจะถูกส่งต่อไปยังเอนไซม์ใน
ล าดับต่อไปทันที โดยไม่ปล่อยให้สารตัวกลางนั้นหลุดลอยไปปะปนกับสารชีวโมเลกุลอื่น ๆ ในเซลล์   
  การด าเนินไปของชุดปฏิกิริยาของวิถีเมแทบอลิซึม มีแบบแผนที่เรียบง่ายที่สุดคือ
แบบล าดับเดี่ยว (single sequence) หรือแบบเส้นตรง (linear metabolic pathway) เริ่มต้นจาก
สารตั้งต้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิกิริยาแบบอ่ืน ๆ หรือแตก
แขนงไปในทิศทางอ่ืน ดังรูปที่ 2.27 (a) ที่แสดงวิถีเมแทบอลิซึมของการเปลี่ยนแปลงสาร A เป็นสาร 
B  C และ D จนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ (P) แต่ในความเป็นจริงวิถีเมแทบอลิซึมแบบเส้นตรงค่อนข้าง                                                                               
หายาก เนื่องจากสารตัวกลางที่เกิดขึ้นมักจะถูกใช้ในวิถีเมแทบอลิซึมอ่ืน ๆ ด้วย จะท าให้เกิดเป็นวิถี            
เมแทบอลิซึมแบบแตกแขนง (branched metabolic pathway) ดังรูปที่ 2.27 (b) โดยจุดที่สาร D 
สามารถเปลี่ยนไปเป็นสาร Q หรือ F หรือ T จะเรียกว่า committed step และสาร D จะเรียกว่า 
common starting point นอกจากนี้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้                                        
แต่เพ่ือให้ปฏิกิริยาด าเนินไปในทิศทางที่จะเกิดผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับเซลล์ ในวิถีเมแทบอลิซึม
จ าเป็นจะต้องมีบางปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้หรือมีการใช้เอนไซม์ต่างชนิดกันแทนการใช้ปฏิกิริยาการ
ผันกลับ ดังรูปที่ 2.27 (c) เรียกว่าวิถีเมแทบอลิซึมแบบวงกลม (cyclic metabolic pathway) 
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รูปที่ 2.27 แผนผังการด าเนินไปของชุดปฏิกิริยาของวิถีเมแทบอลิซึมแบบเส้นตรง (a) แบบแตกแขนง  
(b) และแบบวงกลม (c) เมื่อ E1 E2 และ E3 คือเอนไซม์ที่จ าเพาะต่อปฏิกิริยาแต่ละขั้น และ X1 X2 
และ X3 คือโคแฟกเตอร์ในกรณีท่ีบางเอนไซม์ต้องการใช้ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Jain et al. (2005) 
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บทที่ 3 
โภชนำกำรเชิงชีวเคมีของคำร์โบไฮเดรต 

 
 สารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ น้ าตาล แป้ง และรวมถึงใยอาหาร คาร์โบไฮเดรตเป็น
แหล่งพลังงานหลักของร่างกาย ซึ่งต้องการในปริมาณร้อยละ 50 ของความต้องการพลังงานทั้งหมด 
ขณะที่นักกีฬาหรือผู้ใช้แรงงานอาจต้องการในปริมาณที่มากขึ้น และส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุม
น้ าหนักจะต้องมีการจ ากัดชนิดและปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสม ในระดับเซลล์
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตโดยเป็น
แหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อนปฏิกิริยาเคมี และเป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับการสังเคราะห์       
ชีวโมเลกุลหลายชนิด โดยที่น้ าตาลกลูโคสเป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีบทบาทส าคัญและโดดเด่นที่สุด
ในกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์สิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
 
 
3.1  ชนิดของคำร์โบไฮเดรต 
 คาร์ โบไฮเดรตเป็นสารชี วโมเลกุลที่มีองค์ประกอบของธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน                                                   
และออกซิเจนที่มี อัตราส่วนของคาร์บอนต่อน้ า (C : H2O) เป็น 1 : 1 จึงเป็นที่มาของค าว่า
คาร์โบไฮเดรต ซึ่งหมายถึงคาร์บอนท่ีอยู่กับน้ า โครงสร้างทางเคมีของคาร์โบไฮเดรตจัดเป็นสารอินทรีย์
ประเภทแอลดี ไฮด์  (aldehyde) หรือคี โตน (ketone) ที่มีหมู่ ไฮดรอกซิล  (hydroxyl; -OH)                               
จ านวนมาก น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง  ๆ มีจ านวน
อะตอมคาร์บอนจะเริ่มตั้งแต่ 3 อะตอมถึง 7 อะตอม การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตจากโมเลกุลน้ าและ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นความสามารถเฉพาะของพืชและจุลินทรีย์บางชนิด โดยใช้กระบวนการ
สังเคราะห์แสง (photosynthesis) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานที่เก็บ
สะสมไว้ในรูปของคาร์โบไฮเดรตในพืช สัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตได้ จึงต้องได้รับจากพืช
โดยการกินอาหาร ถึงแม้ว่าจะมีคาร์โบไฮเดรตในอาหารตามธรรมชาติหลายร้อยชนิดแต่สามารถ
จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทน้ าตาลทั่วไป (simple sugar) ซึ่งรวมทั้งน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
และโมเลกุลคู่  ประเภทออลิโกแซ็กคาไรด์ (oligosaccharide) และประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ 
(polysaccharide) ดังรูปที่ 3.1 
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รูปที ่3.1 การจัดจ าแนกประเภทของคาร์โบไฮเดรต 
 
 

 3.1.1  น้ ำตำลโมเลกุลเดี่ยว  
  น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว  (monosaccharide) เป็นสารอาหารคาร์โบไฮเดรตที่มี
ความสัมพันธ์กับโภชนาการของมนุษย์ในระดับเมแทบอลิซึมมากที่สุด สามารถจ าแนกน้ าตาลโมเลกุล
เดี่ยวตามจ านวนอะตอมคาร์บอน เช่น  ไตรโอส (triose; C3) เตโตรส (tetrose; C4) เพนโตส 
(pentoses; C5) และเฮกโซส (hexose; C6) และน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวยังสามารถจ าแนกตามหมู่
ฟังก์ชันได้เป็นน้ าตาลแอลโดส (aldose) และน้ าตาลคีโตส (ketose) โดยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารของมนุษย์จะเป็นน้ าตาลเฮกโซส เช่น กลูโคส (glucose) กาแลคโตส (galactose) และ       
ฟรุกโตส (fructose) โดยกลูโคสจะเป็นคาร์โบไฮเดรตหลักท่ีพบในระบบหมุนเวียนโลหิต หรือเรียกว่า
น้ า ตาล ใน เลื อด  (blood sugar) น้ าตาลที่ มี ค าร์บอน 3 อะตอม ได้ แก่  กลี เ ซอราลดี ไฮด์  
(glyceraldehyde) และไดไฮดรอกซีอะซิโตน (dihydroxyacetone) และน้ าตาลที่มีคาร์บอน 4 
อะตอม เช่น อีริโทรส (erythrose) และอีริทรูโลส (erythrulose) โดยทั่วไปจะพบว่าเป็นเพียง                                                
สารตัวกลาง (intermediate) ในวิถีเมแทบอลิซึมบางวิถี เช่น วิถีไกลโคไลซิส หรือวิถีเพนโตสฟอสเฟต 
(pentose phosphate pathway) หรือวัฏจักรเคลวิน (Calvin cycle) เป็นต้น น้ าตาลที่มีคาร์บอน 5 
อะตอม ได้แก่ ไรโบส (ribose) ไซโลส (xylose) และอะราบิโนส (arabinose) ซึ่งน้ าตาลไรโบสเป็น
องค์ประกอบส าคัญของ DNA และ RNA รวมถึงสารประกอบฟอสเฟตพลังงานสูง เช่น ATP ADP 
AMP NAD และ NADP เป็นต้น ในขณะที่ไซโลสและอะราบิโนสเป็นหน่วยย่อยของพอลิเมอร์เส้นใย
อาหารบางชนิด เช่น เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) หรือเพคติน (pectin) 
  น้ าตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) เป็นอนุพันธ์ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีการ
รีดิวซ์หมู่คาร์บอนิลของน้ าตาลแอลโดส หรือน้ าตาลคีโตสให้กลายเป็นหมู่ไฮดรอกซิล ตัวอย่างน้ าตาล
แอลกอฮอล์ ได้แก่ ซอร์บิทอล (sorbitol) และไซลิทอล (xylitol) น้ าตาลซอร์บิทอลเกิดจากปฏิกิริยา
การรีดักชันของน้ าตาลกลูโคส แม้จะพบน้ าตาลซอร์บิทอลในผลไม้ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ แต่นิยมผลิต
น้ าตาลซอร์บิทอลจากน้ าเชื่อมข้าวโพด (corn syrup) การดูดซึมน้ าตาลซอร์บิทอลในล าไส้เล็ก                           
และการเมแทบอลิซึมจะค่อนข้างช้าท าให้มีผลกระทบต่อระดับน้ าตาลในเลือดเพียงเล็กน้อย                                    
น้ าตาลซอร์บิทอลให้พลังงาน 2.6 กิโลแคลอรีต่อกรัม และให้ความหวานเพียงร้อยละ 60 ของน้ าตาล

https://en.wikipedia.org/wiki/Pentose_phosphate_pathway
https://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_cycle
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ซูโครส ดังนั้นจึงมีการใช้ซอร์บิทอลเป็นสารให้ความหวานส าหรับอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึงใน
อุตสาหกรรมขนมหวานบางชนิด ในขณะที่น้ าตาลไซลิทอลได้จากปฏิกิริยารีดักชันของน้ าตาลไซโลส 
น้ าตาลไซลิทอลถูกดูดซึมในทางเดินอาหารได้ช้าและให้พลังงานเพียง 2.43 กิโลแคลอรี /กรัม                                                              
และมีความหวานเป็นร้อยละ 90 ของน้ าตาลซูโครส น้ าตาลไซลิทอลพบในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยใน
ผักและผลไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจะเริ่มจากการย่อยไซแลน (xylan หรือ 
hemicellulose) จากซังข้าวโพดเพ่ือให้ได้น้ าตาลไซโลส และท าปฏิกิริยารีดักชันให้ได้น้ าตาลไซลิทอล 
คุณสมบัติเด่นของน้ าตาลไซลิทอล คือสามารถช่วยลดการกระตุ้นให้เกิดฟันผุได้ จึงนิยมใช้น้ าตาล                      
ไซลิทอลในอุตสาหกรรมการผลิตหมากฝรั่งปราศจากน้ าตาล ลูกอมต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันและน้ ายา
บ้วนปาก 
 
 3.1.2  น้ ำตำลโมเลกุลคู่ 
  น้ าตาลโมเลกุลคู่เกิดจากการเชื่อมต่อกันของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลด้วย
พันธะโคเวเลนต์ เรียกว่าพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) พันธะไกลโคซิดิกนี้ เกิดขึ้นโดย                     
หมู่ไฮดรอกซิลบนอะตอมคาร์บอนต าแหน่งที่ 1 ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวโมเลกุลหนึ่งกับหมู่                                             
ไฮดรอกซิลบนอะตอมคาร์บอนต าแหน่งที่ 4 หรือ 6 ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวอีกโมเลกุลหนึ่งท าให้ได้
พันธะที่มีความเฉพาะ เช่น α(1→4) α(1→6) หรือ β(1→4) เป็นต้น การย่อยพันธะเหล่านี้จึงมี
ความจ าเป็นจะต้องใช้เอนไซม์ที่มีความจ าเพาะในระดับสเตอริโอไอโซเมอร์  น้ าตาลโมเลกุลคู่ที่พบได้
ทั่วไปในอาหาร คือ ซูโครส (sucrose) หรือน้ าตาลทราย (table sugar) ผลิตได้จากอ้อยหรือหัวบีท 
(beet) น้ าตาลแลคโตส (lactose) จะพบในน้ านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น ซึ่งมีคุณสมบัติช่วย
ในการดูดซึมแคลเซียมและส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในล าไส้ใหญ่ น้ าตาลมอลโตส 
(maltose) เป็นน้ าตาลที่พบได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่างเมล็ดธัญพืชที่ก าลังงอกหรือระหว่างที่
ก าลังมีการย่อยแป้งในล าไส้เล็ก  
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 ตำรำงท่ี 3.1 โครงสร้างของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ส าคัญทางโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hexose 
Chemical 
formula 

Fisher 
Projection 

Cyclized Fisher 
Projection 

Haworth 

α-o-glucose C6H12O6 

 
 

 

β-o-galactose C6H12O6 

  

 

β-o-fructose C6H12O6 
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ตำรำงท่ี 3.2 แสดงความหวานสัมพัทธ์ของน้ าตาลและสารให้ความหวานชนิดต่าง ๆ เทียบกับน้ าตาล
ซูโครส 

 
 
 3.1.3  ออลิโกแซ็กคำไรด์ 
  ออลิโกแซ็กคาไรด์ประกอบด้วยการเรียงของมอนอเมอร์น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่ 
3-10 โมเลกุลด้วยพันธะไกลโคซิดิก เช่น สแตคีโอส (stachyose) เวอร์แบสโคส (verbascose)     
ราฟฟิโนส (raffinose) และฟรุกโตออลิโกแซ็กคาไรด์ (fructooligosaccharide) พบในอาหาร
ประเภทถั่วเมล็ดแห้ง (legume) มีคุณสมบัติทนทานต่อการย่อยสลายด้วยน้ าย่อยในทางเดินอาหาร                                                                    
แต่สามารถถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ ได้แก่ Bifidobacteria และ Lactobacilli ท าให้
ล าไส้ใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการเพ่ิมจ านวนเซลล์ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของจุลินทรีย์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ช่วยส่งเสริมระบบขับถ่าย เพ่ิมระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ลดอัตรา
การติดเชื้อและลดอาการแพ้สารอาหารในระบบทางเดินอาหาร จึงจัดว่าเป็นพรีไบโอติก (prebiotic)  
 
 
 
 

ชนิดของสำรให้ควำมหวำน 
ควำมหวำนสัมพัทธ์

เทียบกบัซูโครส 
พลังงำน 
(kcal/g) 

แหล่งอำหำร 

สำรให้ควำมหวำนที่เป็นคำร์โบไฮเดรต 
แลคโตส 0.2 3.9 พบทั่วไป 
มอลโตส 0.4 0 เมล็ดที่เริ่มงอก 
กลูโคส 0.7–0.8 3.7 น้ าเช่ือมข้าวโพด (corn syrup) 
ซูโครส 1.0 3.9 น้ าตาลมาตรฐาน 
ฟรุกโตส 1.4 3.6 Fruits  honey 
HFCS 1.2–1.6 3.7 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
น้ าตาลแอลกอฮอล ์
ซอร์บิทอล 60 2.6 ลูกอมที่ไม่มีน้ าตาล 
แมนนิทอล 70 1.6 ลูกอม 
อีริทริทอล (erythritol) 

70 0.2 
ลูกอมไม่มีน้ าตาล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
และสารให้ความหวาน 

ไซลิทอล 90 2.4 กัมน้ าตาล ( sugar gum หรือ gum paste) 
สำรให้ควำมหวำนที่ไม่เป็นคำร์โบไฮเดรต 
หญ้าหวาน (steviol glycoside) 

300 2.7 
สารให้ความหวานที่ใช้ในยาและในอาหาร
และอาหารเสริม 

แอสปาร์แตม (aspartame) 
180 4.0 

เครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมเครื่องดื่มผลไม้ 
และสารให้ความหวานชนิดผง 

อะเซตซัลเฟรม-เค (acesulfame-K) 
200 0 

หมากฝรั่งไม่มีน้ าตาลเครื่องดื่มผสมสารให้
ความหวานชนิดผงเจลาตินและพุดดิง 

แซคคาริน (saccharin) 300 0 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ซูคาร์โลส (sucralose) 600 0 อาหารเช้าแบบธญัพืชอบแห้ง ลูกอม 
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 3.1.4  พอลิแซ็กคำไรด์ 
  พอลิแซ็กคาไรด์เป็นโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตสายยาวที่ประกอบด้วยการเรียงตัวของ
หน่วยมอนอเมอร์น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวซ้ า ๆ ในอาหารจ าพวกแป้งจะเป็นการเรียงตัวของมอนอเมอร์
น้ าตาลกลูโคสต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกแบบ α(1→4) ในรูปแบบเส้นตรง และแบบ α(1→6) ใน
กรณีท่ีมีแขนง ขณะที่การเกิดพันธะของเส้นใยเซลลูโลสแม้ว่าจะเป็นการเรียงตัวของมอนอเมอร์กลูโคส
เช่นเดียวกันแต่มีการเชื่อมต่อพันธะไกลโคซิดิกแบบ β(1→4) ดังนั้นการย่อยแป้งและเซลลูโลสจึงใช้
เอนไซม์คนละชนิดกัน 
 
 3.1.5  แป้งจำกพืช 
  แป้งจากพืช (plant starch) เป็นฮอมอพอลิแซ็กคาไรด์ (homopolysaccharide) 
เนื่องจากมีหน่วยย่อยทั้งหมดเป็นน้ าตาลกลูโคส องค์ประกอบของแป้งจะมีทั้งส่วนที่เป็นอะไมโลส 
(amylose) และอะไมโลเพคติน (amylopectin) ซึ่งอะไมโลสมีหน่วยย่อยเป็นกลูโคสต่อกันด้วย 
พันธะ α(1→4) ไม่มีกิ่งก้านสาขา มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ าเพราะโครงสร้างโมเลกุลอัดตัวกันแน่น                                
อะไมโลเพคตินมีหน่วยย่อยเป็นกลูโคสต่อกันด้วยพันธะ α(1→4) เช่นเดียวกัน แต่มีแขนงสาขาที่
เชื่อมต่อกันด้วย α(1→6) ในทุก ๆ 24-30 หน่วยกลูโคส การที่มีกิ่งก้านสาขาท าให้อะไมโลเพคติน
สามารถเกิดคอลลอยด์ในน้ าได้ดีกว่าอะไมโลส 
 
 

 
 

รูปที่ 3.2 แสดงโครงสร้างของอะไมโลส 
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รูปที่ 3.3 แสดงโครงสร้างของอะไมโลเพคติน 
 
 
 
 3.1.6  ไกลโคเจน 
  ไกลโคเจน (glycogen) เป็นฮอมอพอลิแซ็กคาไรด์มีหน่วยย่อยทั้งหมดเป็นน้ าตาล
กลูโคส และมีโครงสร้างที่มีแขนงสาขาเหมือนกับอะไมโลเพคติน แต่ต่างกันที่จะมีแขนงสาขาในทุก ๆ 
8-12 หน่วยกลูโคส ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าไกลโคเจนเป็นแป้งจากสัตว์ (animal starch) ไกลโคเจนที่
สะสมอยู่ในเนื้อสัตว์มีประมาณ 1-2% ของน้ าหนักกล้ามเนื้อ และตับมีประมาณ 8-12% ของน้ าหนัก
ตับ หน้าที่ส าคัญคือเป็นแหล่งพลังงานส ารอง การบริโภคไกลโคเจนที่อยู่ในเนื้อสัตว์หรือตับสัตว์ไม่จัด
ว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต เนื่องจากปริมาณไกลโคเจนในเนื้อสัตว์และตับมีค่อนข้างน้อยและสลายตัว
ลงหลังจากถูกฆ่า 
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รูปที่ 3.4 คาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆ 
ที่มำ : Medeiros, D.M. and Wildman, R.E.C. (2013) 
 
3.2  กำรย่อยและกำรดูดซึมคำร์โบไฮเดรต 
 การย่อยคาร์โบไฮเดรตจะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว โดยกระบวนการย่อย
เริ่มตั้งแต่น้ าลายในช่องปากซึ่งมีเอนไซม์อะไมเลส (amylase) ที่ท างานได้ดีในช่วง pH 6.6-6.8                                                
การย่อยในปากจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ และไม่สมบูรณ์ ก้อนอาหารจะเดินทางผ่านหลอดอาหารไป
ยังกระเพาะอาหารซึ่งมี pH ต่ า การท างานของเอนไซม์อะไมเลสจะหยุดลง ความเป็นกรดของน้ าย่อย
ในกระเพาะอาหารจะท าให้เกิดการไฮโดรไลซิสของน้ าตาลซูโครสได้ แต่ถือว่าไม่มีนัยส าคัญ                                          
ดังนั้นกล่าวได้ว่าไม่มีการย่อยคาร์โบไฮเดรตในกระเพาะอาหาร คาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยและดูดซึม                          
ในรูปน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวในล าไส้เล็ก ดังรูปที่ 3.5 
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รูปที่ 3.5 แสดงการย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆ ที่ผ่านอวัยวะของระบบทางเดิน
อาหาร 
ที่มำ : Medeiros, D.M. and Wildman, R.E.C. (2013) 
 
 
 3.2.1  กำรย่อยแป้ง 
  เอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการไฮโดรไลซิสแป้ง คือ เอนไซม์อะไมเลส ซึ่งมีการหลั่ง
ออกมาในน้ าลาย (saliva) และน้ าย่อยจากตับอ่อน (pancreatic juice) การย่อยของเอนไซม์ชนิดนี้
จะย่อยพันธะไกลโคซิดิกของแป้งแบบสุ่ม (random hydrolysis) เริ่มตั้งแต่การเคี้ยวในช่องปากได้
ผลิตภัณฑ์เป็นเดกซ์ทริน (dextrin) และออลิโกแซ็กคาไรด์อ่ืน ๆ การย่อยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง                                                    
ในล าไส้เล็กและจะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นกลูโคสโดยมีขั้นตอนการย่อยดังนี้ 
  การย่อยแป้งเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในล าไส้เล็ก โดยใช้เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส     
(α-amylase) ทีห่ลั่งจากเซลล์อะซินาร์ (acinar cell) ของตับอ่อน เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสในน้ าลาย
และตับอ่อนมีคุณสมบัติเดียวกันคือย่อยพันธะแอลฟา-1,4 ไกลโคซิดิก (α-1,4 glycosidic linkage; 
α(1→4)) ของโมเลกุลอะไมโลสได้ผลิตภัณฑ์เป็นมอลโตไตรโอส (maltotriose) แอลฟา-เดกซ์ทริน 
(α-dextrin) มอลโตส และได้กลูโคสเล็กน้อย ในส่วนที่เป็นกิ่งแขนงของอะไมโลเพคตินเมื่อถูกย่อยจะ
เกิดเป็นเดกซ์ทรินที่มีหน่วยย่อยกลูโคสต่อกันประมาณ 6 หน่วยต่อโมเลกุล และยังคงพันธะแอลฟา-
1,6 ไกลโคซิดิก (α-1,6 glycosidic linkage; α(1→6)) ไว้ ซึ่งต่อมาพันธะแอลฟา-1,6 ไกลโคซิดิกจะ
ถูกย่อยด้วยเอนไซมแ์อลฟา-เดกซ์ทริเนส หรือไอโซมอลเตส (isomaltase) 
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  ปฏิกิริยาการย่อยแป้งให้กลายเป็นมอลโตไตรโอส แอลฟา-เดกซ์ทริน และมอลโตส 
เกิดขึ้นที่บริเวณลูเมน (lumen) ของล าไส้เล็ก ในขณะที่การย่อยคาร์โบไฮเดรตที่เหลืออ่ืน ๆ จะเกิด
ตลอดความยาวของล าไส้เล็ก การย่อยขั้นสุดท้ายคือการย่อยน้ าตาลโมเลกุลคู่ให้กลายเป็นน้ าตาล
โมเลกุลเดี่ยวจะเกิดขึ้นบนผิวเซลล์ เอนเตอโรไซต์ (enterocyte) ซึ่งเป็นเซลล์เยื่อบุวิลไล (villi)                                                 
ของล าไส้เล็ก โดยบริเวณพ้ืนผิวของเยื่อหุ้มไมโครวิลไล (microvilli plasma membrane) จะมี
เอนไซม์กลุ่มไดแซ็กคาไรเดส (disaccharidase) ได้แก่ มอลเตส แลคเตต ซูเครส รวมทั้งแอลฟา-                                             
เดกซ์ทริเนส ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะอยู่ใกล้กับโปรตีนขนส่งบนผิวเซลล์เพ่ือการน าส่งเข้าไปในเซลล์ 
อย่างไรก็ตามไดแซ็กคาไรเดสบางชนิดอาจมีปริมาณไม่เพียงพอท าให้เกิดการสะสมของน้ าตาลโมเลกุล
คู่ที่ไม่ถูกย่อยอยู่ภายในทางเดินอาหารน าไปสู่ภาวะพร่องเอนไซม์ไดแซ็กคาไรเดส (disaccharide 
intolerance) ซึ่งอาจมีอาการท้องเสีย (diarrhea) อันเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของแรงดันออสโมติก
ภายในทางเดินอาหาร นอกจากนี้แบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ยังสามารถหมักน้ าตาลโมเลกุลคู่ได้  ท าให้เกิด
แก๊สในล าไส้และน ามาสู่การเกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง และคลื่นไส้ ตัวอย่างที่พบมากคือ  
การแพ้น้ าตาลแลคโตส (lactose intolerance) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภาวะพร่องเอนไซม์แลคเตต 
(lactase deficiency) 
 
 

 
 

รูปที่ 3.6 เปรียบเทียบภายในล าไส้ของผู้ที่ มีเอนไซม์แลคเตต (ปกติ) กับผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์      
แลคเตต เมื่อรับประทานนมที่มีน้ าตาลแลคโตส 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Tzerefos (2018) 
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 3.2.2 กำรดูดซึมน้ ำตำลโมเลกุลเดี่ยว 
  เซลล์ดูดซึม (absorptive cell) ของล าไส้เล็กจะดูดซึมน้ าตาลเฮกโซสในอัตราเร็วที่
สูงกว่าน้ าตาลชนิดอ่ืน ๆ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการดูดซึมสัมพัทธ์โดยก าหนดให้อัตราการดูดซึมกลูโคส
เป็น 1.0 จะพบว่าอัตราการดูดซึมของกาแลคโตสเป็น 1.1 และฟรุกโตสเป็น 0.4 ในขณะที่อัตราการ
ดูดซึมน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดอ่ืน ๆ เช่น แมนโนส ไซโลส และอะราบิโนสจะมีค่าเพียง 0.2 0.15 
และ 0.10 ตามล าดับ กลูโคสและกาแลคโตสจะถูกดูดซึมโดยอาศัยพลังงาน (active transport)                                       
ท าให้การดูดซึมสามารถเกิดขึ้น แม้ว่าความเข้มข้นของน้ าตาลกลูโคสและกาแลคโตสในล าไส้เล็กจะต่ า 
(against a concentration gradient) การขนส่งกลูโคสและกาแลคโตสผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จ าเป็น                                          
ต้องใช้พลังงานและโปรตีนตัวพาคือโซเดียม/กลูโคสโคทรานสปอร์ตเตอร์ 1 (sodium/glucose 
cotransporter 1; SGLT 1) เป็นโปรตีนที่อยู่ในเยื่อเซลล์ (membrane-spanning protein) โดย
กลูโคสหรือกาแลคโตส 1 โมเลกุลจะจับกับ SGLT 1 บนเยื่อของไมโครวิลไล (microvilli) พร้อมกับมี
การเข้าจับของโซเดียมไอออน 2 ไอออน ท าให้กลูโคสหรือกาแลคโตสเคลื่อนเข้าสู่เซลล์เยื่อบุผิวล าไส้
เล็กได้ โซเดียมไอออนภายในเซลล์เยื่อบุผิวล าไส้เล็กจะถูกปั๊มออกนอกเซลล์โดยเอนไซม์เอทีพีเอส 
(ATPase) เพ่ือรักษาสภาพความเข้มข้นของโซเดียมไอออน ในล าดับต่อมากลูโคสหรือกาแลคโตสจะ
ถูกส่งออกสู่กระแสเลือดโดยอาศัยโปรตีน GLUT 2 (glucose transporter 2) (รูปที่ 3.6) ในกรณีการ
ดูดซึมน้ าตาลฟรุกโตสจะต้องมีการแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นฟรุกโตสสูงไปยังบริเวณที่มีความ
เข้มข้นต่ า (down a concentration gradient) โดยอาศัยโปรตีนตัวพาคือ GLUT 5 (glucose 
transporter 5) การขนส่งนี้จึงเรียกว่าการแพร่แบบอาศัยตัวพา (facilitative diffusion) ในขณะที่
การดูดซึมแมนโนส ไซโลส และอะราบิโนส จะเป็นการแพร่แบบไม่ใช้พลังงาน (passive diffusion) 
อัตราการดูดซึมจึงค่อนข้างต่ ามาก 
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รูปที่ 3.7 การขนส่งน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวเข้าสู่กระแสเลือด  
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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ตำรำงที ่3.3 คุณสมบัติของโปรตีน glucose transport (GLUT) บางชนิดในเนื้อเยื่อ 
 

ชนิด เนื้อเยื่อท่ีมีกำรสังเครำะห ์ บทบำท 
GLUT 1 เป็นโปรตีนที่พบโดยทั่วไปในทุกเซลล ์ ช่วยในการดูดซึมกลูโคสในช่วงภาวะน้ าตาลใน

เลือดต่ า มีค่า Km ต่อกลูโคสต่ า (1–2 mM)  
GLUT 2 
 

มีมากในเซลลต์ับอ่อน เซลล์ของท่อไต ล าไส้
เล็ก เซลลต์ับ และไฮโปทาลามัส 

ช่วยในการดูดซึมกลูโคสในการขนส่งไปเนื้อเยื่อ
ต่าง ๆ มีค่า Km ต่อกลูโคสสูง (15–20 mM) 

GLUT 3 
 

พบมากในเซลล์ประสาท รก และอัณฑะ ขนส่งน้ าตาลกลูโคสในเซลล์ประสาท   
มีค่า Km ต่อกลูโคสต่ า (1 mM) 

GLUT 4 
 

เส้นใยกลา้มเนื้อลาย เนื้อเยื่อไขมนั      
เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ  

น ากลูโคสเข้าเซลล์เพิ่มขึ้นเมื่อมีอนิซูลิน 
 มีค่า Km ต่อกลูโคสต่ า (5 mM) 

GLUT 5 ล าไส้เล็ก เซลล์ตับ อัณฑะ สเปิรม์ และเส้น
ใยกล้ามเนื้อลาย 

ขนส่งฟรุกโตส  
มีค่า Km ต่อกลูโคสต่ า (1–2 mM)  

GLUT 7 เซลล์ตับ 
 

ขนส่งกลูโคสออกจากเอนโดพลาสมิกเรตคิูลัม
หลังจากขั้นตอนสดุท้ายในวิถีกลูโคนีโอเจเนซสิ 

 

ที่มำ :  ดัดแปลงจาก ปนัดดา โรจน์พิบูลย์สถติย ์(2558) 
 
 
 3.2.3  คำร์โบไฮเดรตในระบบหมุนเวียนโลหิต 
  สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเมื่อย่อยและดูดซึมแล้วจะถูกน ามาใช้เพ่ือเป็น
แหล่งพลังงานเพ่ือการสะสมในรูปไกลโคเจนหรือไขมัน รวมถึงสามารถน ามาสังเคราะห์เป็น                                         
กรดอะมิโนบางชนิด หรือเป็นสารชีวโมเลกุลอ่ืน ๆ ได้ เซลล์ทุกชนิดสามารถใช้กลูโคสเป็นแหล่ง
พลังงานได้ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสม และมีระบบ
กลไกท่ีจะท าให้กลูโคสสามารถผ่านเข้าเยื่อหุ้มเซลล์ได้  
  กลูโคสในระบบหมุนเวียนโลหิตมีหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานส าหรับเซลล์ ในคนปกติ
ภาวะอดอาหารข้ามคืน (fasting state) จะมีระดับความเข้มข้นกลูโคสในเลือดประมาณ 70-110 
mg/100 mL เทียบเท่ากับปริมาณกลูโคส 5 กรัม ในปริมาตรเลือดทั้งร่างกาย 5.5 ลิตร อย่างไรก็ตาม
ระดับกลูโคสในเลือดสามารถเพ่ิมสูงขึ้นภายหลังการรับประทานอาหารและลดลงได้เมื่ออยู่ในภาวะอด
อาหาร มีฮอร์โมนหลายชนิดที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับกลูโคสในเลือด ได้แก่ อินซูลิน 
(insulin) กลูคากอน (glucagon) อิพิเนฟริน (epinephrine) และคอร์ติซอล (cortisol) โดยเมื่อระดับ
กลูโคสในเลือดสูงขึ้นภายหลังการรับประทานอาหาร ฮอร์โมนอินซูลินจะช่วยน ากลูโคสเข้าสู่เซลล์เพ่ือ
ลดระดับกลูโคสในเลือด และเมื่อระดับกลูโคสในเลือดลดลงเนื่องจากภาวะอดอาหาร หรือการออก
ก าลังกาย ฮอร์โมนกลูคากอน อิพิเนฟริน และคอร์ติซอลจะท างานร่วมกับเนื้อเยื่อต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ระดับกลูโคสในเลือด ฮอร์โมนและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาระดับกลูโคสในเลือดเหล่านี้
จะมีผลในระดับการควบคุมวิถีเมแทบอลิซึม เช่น การสังเคราะห์และการสลายไกลโคเจน การสลาย
กลูโคสเพ่ือเป็นพลังงาน และการสังเคราะห์กลูโคสจากสารอาหารพลังงาน อ่ืน ๆ การรักษา                            
ระดับน้ าตาลในเลือดให้คงอยู่ในสภาวะปกติแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการหรือ                           
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การเปลี่ยนแปลงสภาวะเมแทบอลิซึมของร่างกายเรียกว่ายูไกลซิเมีย (euglycemia) ในขณะที่สภาวะ
ระดับกลูโคสสูงกว่าระดับปกติจะเรียกว่าไฮเปอร์ไกลซิเมีย (hyperglycemia) และสภาวะระดับ
กลูโคสต่ ากว่าระดับปกติจะเรียกว่าไฮโปไกลซิเมีย (hypoglycemia) 
 
 
3.3  กำรบริโภคคำร์โบไฮเดรต 
 คาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารหลักส าคัญที่จ าเป็นจะต้องบริโภคไม่ว่าจะเป็นคนปกติทุกเพศทุกวัย 
นักกีฬา หรือผู้ที่ก าลังลดน้ าหนัก เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ 
คาร์โบไฮเดรตในรูปของน้ าตาลกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานพ้ืนฐานส าหรับเซลล์ในร่างกาย อาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรตสูง ได้แก่ ข้าว ขนมปัง มันต่าง ๆ อาหารเส้นที่ท าจากแป้ง และเมล็ดธัญพืช ในอดีต
มนุษย์ยุคโบราณได้มีการบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากพืชหัว ใบไม้ และผลไม้ ในยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักการ
เพาะปลูกจึงได้มีการบริโภคเมล็ดธัญพืชเป็นหลัก และในยุคปัจจุบันได้มีอุตสาหกรรมธัญพืชขัดสี แป้ง
การผลิตน้ าตาลทราย และน้ าตาลอื่น ๆ 
 
 3.3.1  แหล่งของน้ ำตำล 
   กลูโคสและฟรุกโตสเป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พบในรูปอิสระในอาหารบางชนิด เช่น 
ผัก ผลไม้สุก และน้ าผึ้ง แม้ว่าร่างกายมนุษย์จะใช้กลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักแต่การได้รับกลูโคส
โดยส่วนใหญ่จะได้จากการย่อยน้ าตาลทรายและแป้ง น้ าตาลกาแลคโตสเป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พบ
ในรูปอิสระในอาหารค่อนข้างน้อยมาก ส่วนใหญ่มนุษย์ได้รับกาแลคโตสจากการย่อยน้ าตาลแลคโตส 
ที่อยู่ในน้ านม ในผลไม้สุกประกอบไปด้วยทั้งน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ ได้แก่ กลูโคส ฟรุกโตส 
และซูโครส ซึ่งมีสัดส่วนแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของผลไม้ เช่น แอปเปิลผลขนาดกลาง มีน้ าตาล 
ฟรุกโตส 8 กรัม น้ าตาลกลูโคส 3 กรัม และน้ าตาลซูโครส 3 กรัม ในขณะที่กล้วยหนึ่งผลจะมีน้ าตาล                                
ฟรุกโตส 5 กรัม น้ าตาลกลูโคส 6 กรัม และน้ าตาลซูโครส 2 กรัม เป็นต้น 
 
 

 
 

รูปที่ 3.8 โครงสร้างของน้ าตาลโมเลกุลคูช่นิดต่าง ๆ 
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 3.3.2  แหล่งของแป้ง 
  เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว และถั่วต่าง ๆ เป็นแหล่งของแป้ง ประชากรโลกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในทวีปเอเชียมีการบริโภคข้าวเพ่ือเป็นแหล่งอาหารพลังงานที่ส าคัญที่สุด จะพบแป้งปริมาณ
มากที่สุดในส่วนเอนโดสเปิร์มของเมล็ดข้าว ในเมล็ดข้าวสาลีนอกจากจะมีแป้งร้อยละ 70 แล้วยังมี
โปรตีนถึงร้อยละ 13 เมล็ดข้าวเจ้าและเมล็ดข้าวเหนียวมีแป้งร้อยละ 80 แต่แป้งข้าวเจ้า
ประกอบด้วยอะไมโลสประมาณร้อยละ 15-30 ในขณะที่แป้งข้าวเหนียวประกอบด้วยอะไมโลเพคติน 
เกือบร้อยละ 90 โดยมีอะไมโลสเพียงร้อยละ 5-7  
 
 

 
 

รูปที ่3.9 แสดงส่วนประกอบของเมล็ดข้าว  
 
 
 3.3.3 แหล่งของใยอำหำร  
  พอลิ แซ็ กคาไรด์ อีกหลายชนิด ในอาหารที่ มิ ได้ จั ด เป็ นแป้ ง  ( non-starch 
polysaccharide) และทนทานต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ในทางเดินอาหารของมนุษย์ พอลิแซ็กคาไรด์
เหล่านี้จึงถูกเรียกว่าเป็นใยอาหาร บางชนิดอาจถูกหมักโดยแบคทีเรียในล าไส้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสาร    
ชีวโมเลกุลขนาดเล็กและร่างกายสามารถดูดซึมได้ พอลิแซ็กคาไรด์ที่เป็นใยอาหารแบ่งเป็น 2 กลุ่มตาม
คุณสมบัติการละลายน้ า คือ กลุ่มใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า (insoluble) ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส                                                       
อินูลิน (inulin) และกลุ่มใยอาหารที่ละลายน้ า (soluble) ได้แก่ เพคติน กัมจากพืชต่าง ๆ (plant 
gum) เช่น กัมอะราบิก (gum arabic) กัมทรากาแคนต์ (gum tragacanth) อาเคเชีย (acacia)      
แครอบ (carob) และกัวกัม (guar gum) พอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่าย (mucilage) เช่น แอลจิเนต 
(alginate) อะการ์ (agar) และคาร์ราจีน (carrageen)  
  
 3.3.4  ควำมต้องกำรคำร์โบไฮเดรต 
  ร่างกายจ าเป็นต้องได้รับคาร์โบไฮเดรตเนื่องจากต้องใช้พลังงานในการท างานของ
อวัยวะและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในร่างกาย แต่ปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในร่างกายมี
จ ากัด ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้มากพอ ดังนั้นร่างกายจึงจ าเป็นต้องได้รับคาร์โบไฮเดรตอยู่
เป็นประจ าและในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ตามปกติร่างกายควรได้รับพลังงาน
จากคาร์โบไฮเดรตประมาณร้อยละ 45-65 ของพลังงานที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน  
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ตำรำงที่ 3.4 ปริมาณธาตุอาหารหลักของอาหารที่ส าคัญต่อ 100 กรัม 
 

องค์ประกอบของ
สำรอำหำร 

น้ ำ 
(g) 

พลังงำน 
(kJ) 

โปรตีน 
(g) 

ไขมัน 
(g) 

คำร์โบไฮเดรต 
(g) 

เส้นใย 
(g) 

น้ ำตำล 
(g) 

ข้าวโพด 10 1,528 9.4 4.74 74 7.3 0.64 
ข้าวขาว 12 1,528 7.1 0.66 80 1.3 0.12 
ข้าวกล้อง 10 1,549 7.9 2.92 77 3.5 0.85 
ข้าวสาลี 13 1,369 12.6 1.54 71 12.2 0.41 
มันฝรั่ง 79 322 2.0 0.09 17 2.2 0.78 
มันส าปะหลัง 60 670 1.4 0.28 38 1.8 1.7 
ถั่วเขียว 68 615 13.0 6.8 11 4.2 0 
มันฝรั่งหวาน 77 360 1.6 0.05 20 3 4.18 
มันเทศ 70 494 1.5 0.17 28 4.1 0.5 
RDA* 3,000 8,368-10,460 50 - 130 30 - 

 

*Recommended dietary allowances (RDA) คือ ปริมาณสารอาหารเฉลี่ยที่แนะน าให้แต่ละคนได้รับแต่ละวัน ซ่ึงปริมาณที่ก าหนดนี้
จะเป็นปริมาณที่ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากรปกติทั่วไป 
ที่มำ :  USDA Food Composition Databases (n.d.) 
 
 
 3.3.5  ค่ำดัชนีน้ ำตำล 
  ค่าดัชนีน้ าตาล (glycemic index; GI) คือ ค่าที่ใช้ประเมินคุณภาพของอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไปจ านวน 50 กรัม เมื่อเข้าสู่ระบบย่อยอาหารและมีการดูดซึม
แล้ว ภายหลังจากนั้นจะมีการตรวจวัดระดับกลูโคสในเลือดเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง เพ่ือวิเคราะห์ว่า
อาหารชนิดนั้น ๆ ท าให้ระดับกลูโคสในเลือดเพ่ิมสูงขึ้นได้มากหรือน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบจาก
พ้ืนที่ใต้กราฟ ค่า GI มีค่า 0-100 โดยก าหนดค่าสัมพัทธ์เทียบกับน้ าตาลกลูโคสให้มีค่า GI เป็น 100 
หมายความว่า อาหารที่มีค่า GI สูงจะถูกย่อยและดูดซึมได้เร็วกว่า และเป็นเหตุให้ระดับน้ าตาลใน
เลือดขึ้นสูงกว่าอาหารที่มีค่า GI ต่ า ในขณะที่อาหารที่มีค่า GI ต่ าจะถูกย่อยได้ช้ากว่าจึงท าให้กลูโคส
ในทางเดินอาหารถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ และระดับน้ าตาลในเลือดจึงสูงขึ้นอย่างช้า ๆ 
ไปด้วย (รูปที่ 3.10) ค่า GI ของอาหารชนิดต่าง ๆ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในทางโภชนาการส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และผู้บริโภคที่สนใจการดูแลสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเลือกบริโภคอาหาร 
ตัวอย่างเช่น นมสดมีค่า GI ต่ ากว่ามันฝรั่งอบ เนื่องจากน้ าตาลในนมเป็นแลคโตส เมื่อย่อยแล้วจะได้
กลูโคส และกาแลคโตสอย่างละครึ่ง ในขณะที่มันฝรั่งเมื่อย่อยแล้วจะได้กลูโคสเพียงอย่างเดียว ผลไม้
และน้ าผึ้งจะมีฟรุกโตสเป็นองค์ประกอบมากกว่ากลูโคสจึงส่งผลกระทบต่อระดับกลูโคสในเลือดได้
ปานกลาง อาหารที่มีปริมาณโปรตีน ไขมัน และใยอาหารสูงจะส่งผลต่อค่า GI ให้ต่ าลง เนื่องจากลด
อัตราการย่อยและการดูดซึมน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว หลักการนี้ใช้อธิบายสาเหตุของขนมปังจากแป้งข้าว
สาลีเต็มเมล็ด (whole wheat) มีค่า GI ต่ ากว่าขนมปังจากแป้งสาลีขัดขาว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลาย
ประการที่มีผลต่อ GI ของอาหาร เช่น ชนิดอาหาร วิธีปรุง หรือการแปรรูปอาหาร และอาหารอื่น ๆ ที่
กินร่วมกันในมื้อนั้น ๆ รวมถึงปัจจัยด้านการย่อยและการดูดซึมของแต่ละบุคคล ค่า GI แบ่งกลุ่มเป็น
สูง กลาง และต่ า ดังตารางที่ 3.5 

https://en.wikipedia.org/wiki/Recommended_Dietary_Allowance
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ตำรำงท่ี 3.5 แสดงตัวอย่างอาหารที่มีค่า GI ต่ า ปานกลาง และสูง 
 

อำหำรที่มีค่ำ GI ต่ ำ (< 55) อำหำรที่มีค่ำ GI ปำนกลำง (55-70) อำหำรที่มีค่ำ GI สูง (> 70) 
ค่ำ GI รำยกำรอำหำร ค่ำ GI รำยกำรอำหำร ค่ำ GI รำยกำรอำหำร 
<15 ผักที่มใีบทุกชนิด ถั่วลิสง 52 ลูกกีวี น้ าส้ม 72 แตงโม 
<15 โยเกิรต์ธรรมชาตไิขมันต่ า 53 กล้วยไม่สุกมาก 73 น้ าผึ้ง 
15 มะเขือเทศ 54 มันฝรั่ง มันหวาน ข้าวกล้อง 73 มันฝรั่งบด 
22 เชอรี่ 55 คุกกี้ข้าวโอ๊ต ข้าวโพดหวาน 75 โดนัท 
24 ลูกพลับ 56 ข้าวขาว 76 มันฝรั่งทอด 
28 ลูกพีชสด 57 ขนมปังพิตา (pita bread) 77 ขนมเวเฟอร์ (wafer) 
30 นมถั่วเหลือง 61 ขนมปังกลมเบอเกอร ์ 79 ขนมปังขาว 
32 นมไขมันต่ า 61 ไอศกรีม 80 ขนมเจลลี่บีน 
36 แอปเปิล ลูกแพร ์ 64 มักกะโรนีใส่ชีสต ์ 82 เค้กข้าว 
39 แครอท 64 ลูกเกด 83 มันฝรั่งบดส าเร็จรปู 
43 องุ่น ส้ม 65 ขนมปังข้าวไรย์กรอบ 84 แผ่นคอร์นเฟลค 
46 น้ าสับปะรด 65 น้ าตาลทราย 85 มันอบ 
47 ข้าวเมลด็ยาว 66 สับปะรด 91 ข้าวหุงเร็ว 
48 ขนมปังร าข้าวโอ๊ต 68 แผ่นแป้งกรอบทาโก ้ 95 ขนมปังฝรั่งเศส 
49 ข้าวโอ๊ต 68 ขนมปังโฮลวีท 100 อินทผลัม 

 
ที่มำ :  Low GI Health (2009) 
 
 

 
 

รูปที่ 3.10 กราฟแสดงระดับกลูโคสในเลือดต่อเวลาเมื่อบริโภคอาหาร GI สูงและ GI ต่ า 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Brand-Miller (2017) 
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 3.3.6  ค่ำดัชนีน้ ำตำลแบบถ่วงน้ ำหนัก 
  ค่าดัชนีน้ าตาลแบบถ่วงน้ าหนัก (glycemic load; GL) ค านวณได้จากค่า GI คูณกับ
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไปและหารด้วย 100 อาหารที่มีการบริโภคหนึ่งส่วน หากมีค่า 
GL มากกว่า 20 จึงจะจัดเป็นอาหารกลุ่ม GL สูง ค่า GL ระหว่าง 11-19 เป็นกลุ่มปานกลางและ                             
ค่า GL ต่ ากว่า 10 เป็นกลุ่มต่ าถึงแม้ว่าจะมีการใช้ค่า GI แต่การประยุกต์ใช้จริงท าได้ยาก เนื่องจาก
อาหารแต่ละชนิดมีลักษณะและปริมาณการบริโภคแตกต่างกันไป เช่น แครอทต้มสุกจะมีค่า GI สูงถึง 
90 แต่จะต้องรับประทานแครอทต้มปริมาณถึง 10 ถ้วยตวงเพ่ือให้ได้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตเทียบเท่า 
50 กรัม ตามค าจ ากัดความของการวิเคราะห์หาค่า GI  
  ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ เช่น แตงโมมีค่า GI เป็น 72 ซึ่งถือว่าแตงโมเป็นอาหารเป็น
กลุ่ม GI สูง แต่ในแตงโมนั้นมีน้ าเป็นองค์ประกอบค่อนข้างมากท าให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่
รับประทานเข้าไปไม่ได้สูงมาก การรับประทานแตงโมจ านวน 100 กรัม มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ประมาณ 5 กรัม จะได้ค่า GL เป็น 72x5/100 = 3.6 ในกรณีนี้การรับประทานแตงโมในปริมาณเท่านี้
ไม่ถือว่าได้รับกลูโคสมากเกินไป ในทางโภชนาการได้ก าหนดหมวดอาหารแลกเปลี่ยนส าหรับแตงโม 1 
ส่วน (1 serving) จะเท่ากับ 285 กรัม หรือประมาณ 8-10 ชิ้น จะมีค่า GL = 10.3   
  ภายหลังมื้ออาหารที่มีการรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่มีค่า GI สูง ส่งผลให้มีการหลั่ง
อินซูลินในระดับสูง และจะน าไปสู่การเพ่ิมการสังเคราะห์กรดไขมันและไตรเอซิลกลีเซอรอลมากขึ้น 
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ งของโรคอ้วน (obesity) และมีหลักฐานสนับสนุนว่าพฤติกรรมการบริโภค
คาร์โบไฮเดรตที่มีค่า GI สูง จะเป็นปัจจัยที่พัฒนาไปสู่การเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (non-insulin-
dependent diabetes) 
 
ตำรำงท่ี 3.6 รายชื่ออาหารและปริมาณน้ าตาลในเลือดต่อปริมาณอาหาร 100 กรัม 
 

อำหำร Glycemic index 

คำร์โบไฮเดรต 
(% โดยน้ ำหนัก) 

Glycemic 
Load 

ขนมปัง 95 (สูง) 50 48.0 

กล้วย 55 (ต่ า) 20 10–11 

กะหล่ าปล ี 10 (ต่ า) 5.8 0.58 

แครอท 47 (ต่ า) 7.5 3.5 

ข้าวโพด 52 (ต่ า) 48 25.0 

มันฝรั่ง 50 (ต่ า) –100 (สูง) 18.6 9–18 

ข้าว 65 (ปานกลาง)–80-100 (สูง) 77-80 50-70 

แตงโม 72 (สูง) 5 3.6 
 
ที่มำ :  Foster-Powell et al. (2002)  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glycemic_index
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 3.3.7  พลังงำนที่ว่ำงเปล่ำ  
  พลังงานที่ว่างเปล่า (empty calorie) คือ อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของ
น้ าตาลเป็นหลักเพียงอย่างเดียว มีคาร์ โบไฮเดรตและไขมันสูง มีปริมาณโปรตีน แร่ธาตุ                                                     
และวิตามินน้อย ให้พลังงานสูงแต่คุณค่าทางโภชนาการต่ า เช่น เค้ก คุกกี้ น้ าอัดลม เบียร์ ไวน์ สุรา
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่ืน ๆ เป็นต้น โดยพบว่าปริมาณน้ าอัดลม 1 กระป๋อง (325 มิลลิลิตร)                                                  
มีน้ าตาลมากกว่า 6 ช้อนชา หรือบางยี่ห้อสูงถึง 12 ช้อนชา เป็นการได้รับน้ าตาลในปริมาณมาก                                                                
ซึ่งจัดเป็นพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายไม่จ าเป็นต้องได้รับ และต้องใช้เวลานานในการเผาผลาญพลังงาน
ส่วนเกินนี้ออกไป คนที่ดื่มน้ าอัดลมทุกวันจะท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น โรคอ้วนลงพุง                                   
โรคกระเพาะอาหาร โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวาน เป็นต้น โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ๆ หากรับประทาน
อาหารที่มีความหวานมากจะท าให้อ่ิมและกินมื้ออาหารหลักได้น้อยลง อาจจะท าให้ขาดสารอาหารได้ 
และควรบริโภคไม่เกินร้อยละ 25 ของพลังงานที่ได้รับต่อวัน  
 
ตำรำงที่ 3.7 ปริมาณการบริโภคพลังงานที่ว่างเปล่าโดยไม่กระทบต่อสุขภาพ 
 

เพศ อำยุ (ปี) ควำมต้องกำรแคลอรีต่อวัน 
ปริมำณจ ำกัดของพลังงำนที่ว่ำง

เปล่ำ (แคลอรีต่อวัน) 

ชาย 

2-3 1,000 135 

4-8 1,200-1,400 120 

9-13 1,800 160 

14-18 2,200 265 

19-30 2,400 330 

31-50 2,200 265 

51+ 2,000 260 

หญิง 

2-3 1,000 135 

4-8 1,200-1,400 120 

9-13 1,600 120 

14-18 1,800 160 

19-30 2,000 260 

31-50 1,800 160 

51+ 1,600 120 
 
ที่มำ :  United States Department of Agriculture (n.d.) 
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3.4  ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของคำร์โบไฮเดรต 
 การควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตจะได้รับอิทธิพลจากระดับของฮอร์โมนตัวใด                                
ตัวหนึ่ง เมแทบอลิซึมที่เป็นการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลจากคาร์โบไฮเดรตและเพ่ิมอัตราการน า
กลูโคสเข้าสู่เซลล์จะมีฮอร์โมนอินซูลินเป็นตัวควบคุมส าคัญ ในขณะที่เมแทบอลิซึมที่เป็นการสลาย
คาร์โบไฮเดรตเพ่ือให้ได้พลังงานจะมีฮอร์โมนกลูคากอน อิพิเนฟริน และคอร์ติซอลเป็นตัวควบคุม 
   
 3.4.1  อินซูลิน 
  อินซูลิน (insulin) เป็นฮอร์โมนชนิดพอลิเพปไทด์ (peptide hormone) ที่ผลิตจาก
เซลล์เบตา (beta-cell) ของเซลล์ตับอ่อน (pancreatic islet หรือ islets of Langerhans) เป็น
ฮอร์โมนหลักที่เกี่ยวข้องกับแอแนบอลิซึม (anabolic hormone) ของร่างกาย ส่งผลต่ออัตราการดูด
ซึมคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยเฉพาะการดูดซึมกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ไขมันและ
เซลล์ตับ กลูโคสที่ถูกเซลล์กล้ามเนื้อดูดซึมเข้าไปจะถูกเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนโดยกระบวนการ        
ไกลโคเจเนซิส (glycogenesis) กลูโคสที่ถูกเซลล์ไขมันดูดซึมเข้าไปจะเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์ 
(triglyceride) โดยกระบวนการลิโพเจเนซิส (lipogenesis) และในกรณีเซลล์ตับกลูโคสสามารถ
เปลี่ยนเป็นไกลโคเจนและไตรกลีเซอไรด์ 
  โครงสร้างของอินซูลินเริ่มแรกสังเคราะห์มาจากกระบวนการแปลรหัส (protein 
translation) จะได้เป็นพรีโปรอินซูลิน (preproinsulin) มีล าดับกรดอะมิโน 110 กรดอะมิโน น้ าหนัก
โมเลกุลประมาณ 11 ,500 Da ภายหลังการแปลรหัสจะเกิดกระบวนการดัดแปลงโมเลกุล 
(posttranslational modification) โดยการตัดเพปไทด์ส่งสัญญาณ (signal peptide) จ านวน 24 
กรดอะมิโนแรกออกจะได้เป็นโปรอินซูลิน (proinsulin) ซึ่งมีน้ าหนักโมเลกุลประมาณ 9,000 Da    
โปรอินซูลินจะเข้าสู่กอลจิแอพพาราตัส (golgi apparatus) และบรรจุอยู่ในถุง (vesicle) เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการเปลี่ยนเป็นอินซูลินที่สมบูรณ์ (mature insulin) โดยการสร้างพันธะไดซัลไฟด์ระหว่าง
กรดอะมิโนซิสเทอีน (cysteine) พร้อมกับตัดสายพอลิเพปไทด์บางช่วงออกไป สายพอลิเพปไทด์ที่ตัด
ออกเรียกว่าสาย C และเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นสายพอลิเพปไทด์ A และ B กลายเป็นฮอร์โมนอินซูลิน 
ที่เชื่อมกันด้วยพันธะไดซัลไฟด์ สายพอลิเพปไทด์ A ประกอบด้วยกรดอะมิโน 21 ตัว และสาย                                 
พอลิเพปไทด์ B ประกอบด้วยกรดอะมิโน 30 ตัว พันธะไดซัลไฟด์เชื่อมทั้งสองสายที่ต าแหน่ง A7–B7 
และ A20–B19 นอกจากนี้ยังมีพันธะไดซัลไฟด์ภายในสาย A ที่ระหว่างต าแหน่ง A6 และ A11 แม้ว่า
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่าง ๆ จะมีล าดับกรดอะมิโนของอินซูลินแตกต่างกันบ้าง แต่ต าแหน่งของ
พันธะไดซัลไฟด์ทั้ง 3 จะค่อนข้างคงที่ มีน้ าหนักโมเลกุลของอินซูลินที่สมบูรณ์ประมาณ 5,800 Da 
บรรจุอยู่ภายในถุงเซเครทอรี (secretory vesicle) แล้วยังมีโปรอินซูลินและสายเพปไทด์ C รวมอยู่
ด้วย โปรอินซูลินมีความสามารถทางชีวภาพเพียงร้อยละ 5 ของอินซูลิน ในขณะที่สายเพปไทด์ C ไม่มี
ฤทธิ์ทางชีวภาพเหมือนอินซูลิน  
  อินซูลิน 6 โมเลกุลจะจับกับไอออนสังกะสีโดยใช้กรดอะมิโนฮิสทิดีน (histidine) 
เกิดเป็นโครงสร้างเชิงซ้อนเฮกซะเมอร์ (hexamer structure) ที่มีความเสถียรอยู่ในร่างกายได้นาน 
จากนั้นจะเคลื่อนออกจากกอลจิแอพพาราตัสไปสู่ไซโทพลาซึมและหลอมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์                             
พร้อมกับปลดปล่อยอินซูลินออกไปนอกเซลล์ โดยยังไม่ออกฤทธิ์จนกว่าจะแตกออกเป็นมอนอเมอร์ 
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อินซูลินที่แตกออกเป็นมอนอเมอร์จะมีครึ่งชีวิต (half-life) ประมาณ 3-5 นาที และถูกเมแทบอไลต์ใน
ตับ ไต หรือรก ในตับอ่อนจะหลั่งอินซูลินประมาณ 40-50 ยูนิตต่อวัน โดย 1 ยูนิตมีค่าเทียบเท่า 45.5 
ไมโครกรัม การปลดปล่อยอินซูลินเป็นกระบวนการที่ขึ้นกับสภาวะระดับเมแทบอลิซึมของพลังงาน 
ตัวกระตุ้นที่มีผลคือความเข้มข้นของกลูโคสในพลาสมาจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินคือ 80-100 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร และระดับการตอบสนองสูงสุดที่ความเข้มข้น 300-500 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
 

 
 

รูปที่ 3.11 การตกแต่งโมเลกุลพรีโปรอินซูลินภายหลังจากการแปลรหัสจนกระทั่งได้อินซูลิน 
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รูปที่ 3.12 โครงสร้างของอินซูลิน 
 
 
  3.4.2 กลูคำกอน 
  กลู คากอน  (glucagon) ผลิ ตขึ้ น โดย เซลล์ แอลฟาของตับ อ่อน  ( α-cell of 
pancreatic islet) เป็นฮอร์โมนหลักของระบบการสังเคราะห์ชีวโมเลกุลในร่างกาย (catabolic 
hormone) มีหน้าที่เพ่ิมระดับกลูโคสและไขมันในกระแสเลือด ซึ่งเป็นการท างานที่ตรงข้ามกับอินซูลิน 
ตับอ่อนจะหลั่งกลูคากอนเมื่อระดับกลูโคสในเลือดลดต่ าลง กลูคากอนจะกระตุ้นให้ตับเปลี่ยน                                
ไกลโคเจนให้กลายเป็นกลูโคสและปลดปล่อยสู่กระแสเลือดโดยมีครึ่งชีวิตประมาณ 5 นาที และส่วน
ใหญ่จะถูกก าจัดที่ตับ 
  โครงสร้างของกลูคากอนเป็นเพปไทด์สายเดี่ยวประกอบด้วย 29 กรดอะมิโน ขณะที่
สังเคราะห์ขึ้นมาจะมีขนาดใหญ่เรียกว่าพรีโปรกลูคากอน (preproglucagon) มีขนาด 180      
กรดอะมิโน และถูกกระบวนการดัดแปลงโมเลกุลภายหลังการแปลรหัส (posttranslational 
modification) โดยการตัดเพปไทด์ส่งสัญญาณ (signal peptide) จ านวน 20 กรดอะมิโนแรกออกได้
เป็นโปรกลูคากอน (proglucagon) มีขนาด 160 กรดอะมิโน และโปรกลูคากอนถูกตัดโดยเอนไซม์
โปรโปรตีนคอนเวอเทส 2 (proprotein convertase 2) ซึ่งมาจากเซลล์แอลฟาของตับอ่อนได้เป็น  
กลูคากอนมีขนาดเพียง 29 กรดอะมิโน การกระตุ้นการหลั่งกลูคากอนจะสัมพันธ์กับภาวะน้ าตาลใน
เลือดต่ า  (hypoglycemia)  และการยับยั้ งการหลั่ งจะสัมพันธ์กั บภาวะน้ าตาลในเลือดสู ง 
(hyperglycemia)  กลไกการยับยั้ งนี้ ยั งไม่ เป็นที่ทราบแน่ชัด  ในขณะที่ อิทธิพลของอินซูลิน                                                      
จะมีผลกว้างขวางต่อเนื้อเยื่อหลายชนิด แต่กลูคากอนจะออกฤทธิ์มุ่งไปที่ ตับและเนื้อเยื่อไขมัน                                                      
การจับระหว่างกลูคากอนกับตัวรับ (glucagon receptor) บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ตับจะท าให้
ภาย ใน เซลล์มี ระดับ  cAMP สู งขึ้ น  ซึ่ ง จะกระตุ้ นการท า งานของ เอนไซม์ฟอสฟอรี เลส 
(phosphorylase) ส่งเสริมการย่อยสลายไกลโคเจนพร้อมกับยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ไกลโคเจน 
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นอกจากนี้กลูคากอนยังส่งเสริมการเปลี่ยนสารอาหารที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นกลูโคส                                                             
ซึ่งเกิดขึ้นในเซลล์ตับและส่งเสริมให้เนื้อเยื่อไขมันเกิดการสลายไขมัน (lipolysis) ผ่านการกระตุ้นของ
เอนไซม์ฮอร์โมนเซนซิทีพลิเพส (hormone-sensitive lipase) หรือเอนไซม์ลิเพสที่ไวต่อฮอร์โมน 
ในขณะที่เซลล์กล้ามเนื้อจะไม่มีโปรตีนตัวรับกลูคากอน ดังนั้นกระบวนการไกลโคจิโนไลซิส 
(glycogenolysis) ในกล้ามเนื้อจึงไม่ได้รับอิทธิพลมาจากการกระตุ้นของกลูคากอน แต่ได้รับอิทธิพล
หลักจากฮอร์โมนอิพิเนฟรินและนอร์-อิพิเนฟริน 
 
 3.4.3 อิพิเนฟริน  
  อิพิเนฟริน (epinephrine) หรืออะดรีนาลีน (adrenaline) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจาก
ต่อมหมวกไตชั้นใน (adrenal medulla) โดยมีสารตั้งต้นคือ กรดอะมิโนไทโรซีน (tyrosine)                                                                   
สารตัวกลางในวิถีการสังเคราะห์อิพิเนฟรินจัดเป็นสารกลุ่มแคทีคอลามีน (catecholamine) ได้แก่     
โดปา (dopa) โดปามีน (dopamine) และนอร์อิพิเนฟริน (norepinephrine) หรือนอร์อะดรีนาลีน
(noradrenaline) การสังเคราะห์เกิดขึ้นในเซลล์โครมาฟฟิน (chromaffin cell) ของต่อมหมวกไต 
การเปลี่ยนแปลงจากโดปามีนเป็นนอร์อิพิเนฟรินจะถูกเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์โดปามีนเบตา-                                                                
ไฮดรอกซีเลส (dopamine β-hydroxylase; DBH) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีทองแดงเป็นโคแฟกเตอร์ 
(copper-containing enzyme) และต้องการวิตามิน C (ascorbic acid) เป็นโคเอนไซม์ การเปลี่ยน
นอร์อิพิเนฟรินเป็นอิพิเนฟรินต้องใช้เอนไซม์ฟีนิลเอททาโนลามีน -เอ็น-เมทิลทรานส์เฟอเรส 
(phenylethanolamine-N-methyltransferase; PNMT) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยต้องการเอส-                                                                           
อะดิโนซิลเมไทโอนีน (S-adenosyl methionine; SAMe) เป็นโคเอนไซม์ และยีนที่ผลิตเอนไซม์ 
PNMT จะต้องถูกเหนี่ยวน าจากฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoid) สารกลุ่มแคทีโคลามีนที่
สังเคราะห์ขึ้นจะถูกจัดเก็บในซีครีทอรีแกรนูล (secretory granule) การขนส่งเพ่ือจัดเก็บจะต้องใช้
พลังงาน ATP ซึ่งภายในแกรนูลยังประกอบด้วย ATP-Mg2+ Ca2+ และ DBH โดยมีการเกิดสาร
เชิงซ้อนของอิพิเนฟรินและ ATP ในอัตราส่วน 4:1 สารกลุ่มแคทีคอลามีนจะหมุนเวียนในระบบเลือด
โดยจะมีครึ่งชีวิตประมาณ 10-30 วินาที และถูกเมแทบอไลต์ด้วยเอนไซม์แคทิคอล-โอ-เมทิลทรานส์
เฟอเรส (catechol-O-methyltransferase; COMT) และมอนอเอมีนออกซิเดส (monoamine 
oxidase; MAO) พบได้ในเนื้อเยื่อหลายชนิด อิพิเนฟรินจะส่งสัญญาณผ่านตัวรับ  (adrenergic 
receptor) 2 ชนิด คือ ตัวรับสัญญาณชนิดแอลฟา (α) และเบตา (β) ซึ่งแบ่งเป็นชนิดย่อย ได้แก่ α1  
α2  β1  β2 และ β3 ตามคุณสมบัติความชอบจับ (binding affinity) กับแคทีคอลามีน การจับของ                                                        
อิพิเนฟรินกับตัวรับจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเมแทบอลิซึมของเซลล์ เช่น การจับกับตัวรับ       
ชนิดแอลฟาบนเซลล์ของตับอ่อนจะท าให้เกิดการยับยั้งการหลั่งอินซูลิน การจับกับตัวรับชนิดแอลฟา
บนเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อจะกระตุ้นกระบวนการสลายไกลโคเจนแต่จะยับยั้งการสังเคราะห์                                                                                                             
ไกลโคเจนในเซลล์กล้ามเนื้อ และกระตุ้นการสลายไขมันของเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) การจับ
ของตัวรับชนิด β1 บนเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น ขณะที่การจับของ
ตัวรับชนิด β2 บนเซลล์กล้ามเนื้อเรียบจะท าให้หลอดเลือดมีการขยายตัว  
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 3.4.4 คอร์ติซอล  
  คอร์ติซอล (cortisol) เป็นฮอร์โมนสเตียรอยด์จัดอยู่ในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ 
(glucocorticoid) สร้างมาจากคอเลสเตอรอลที่ถูกผลิตขึ้นในต่อมหมวกไต ปล่อยออกสู่หลอดเลือด
ไหลไปทั่วร่างกาย คอร์ติคอสเตียรอยด์ไบดิงโกลบูลิน (corticosteroid-binding globulin; CBG) 
ผลิตได้ในตับ จะหลั่งมากข้ึนเมื่อมีความเครียด อดอาหาร รวมถึงการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของ
ร่างกายและควบคุมการเผาผลาญอาหาร ท าหน้าที่ต้านการอักเสบก่อให้เกิดการสร้างความจ า                               
การควบคุมความสมดุลของเกลือและน้ าที่มีอิทธิพลต่อความดันโลหิตและช่วยในการพัฒนาทารก                                                               
ในครรภ์ คอร์ติซอลยังมีหน้าที่ในการกระตุ้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการคลอด  ส่งเสริมการเกิด
กระบวนการกลูโคนีโอเจเนซิสในเซลล์ตับ (hepatocyte) โดยยึดติดกับตัวรับภายในเซลล์และกระตุ้น
การผลิตเอนไซม์จ านวนมากกลูโคคอร์ติคอยด์ได้ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแห่งการอดอาหาร (hormone of 
starvation) เพราะว่าจะกระตุ้นเซลล์ตับให้เปลี่ยนกรดไขมันและกรดอะมิโนบางตัวเป็นกลูโคส และ
เก็บสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจน เรียกว่า กลูโคสสแปริงเอฟเฟค (glucose-sparing effect) ซึ่งเป็น
ขบวนการที่ส าคัญ เพราะจะมีผลในการส ารองน้ าตาลกลูโคสไว้ให้สมองใช้งาน คอร์ติซอลจะดูดซึม
กรดอะมิโนในเนื้อเยื่อรอบข้างเพ่ือรักษาการไหลเวียนโลหิต ในกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ในผิวหนังจะมีการยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนและกรดนิวคลีอิก แต่จะกระตุ้นการสลายโปรตีน 
นอกจากนี้คอร์ติซอลยังส่งเสริมกระบวนการลิโพไลซิสในเนื้อเยื่อไขมัน ช่วยให้มีปริมาณกรดไขมัน
อิสระมากในเนื้อเยื่อเพ่ือส่งพลังงานให้แก่เซลล์ 
 

 
 

รูปที่ 3.13 แสดงกลไกลการท างานของคอร์ติซอล 
ที่มำ :  American Family Physican (2000) 
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ตำรำงที่ 3.8 หน้าที่ของฮอร์โมนอินซูลิน กลูคากอน คอร์ติซอล และอิพิเนฟรินในเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต 
 

ฮอร์โมน หน้ำท่ี 
อินซูลิน เพิ่มการดดูซึมกลูโคสของกล้ามเนือ้ลายและเซลลไ์ขมัน 

เพิ่มการสังเคราะห์ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อลายและเซลล์ตับ 
เพิ่มการสังเคราะห์กรดไขมันจากการบริโภคอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป 
ลดการสลายไขมันและการเคลื่อนย้ายไขมันจากเนื้อเยื่อไขมัน 

กลูคากอน 
 

เพิ่มการสลายไกลโคเจนในตับ 
เพิ่มการน ากลูโคสที่ไดจ้ากไกลโคเจนในตับปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด 
เพิ่มการผลิตกลูโคสในตับ 
เพิ่มการสลายไขมันและการเคลื่อนย้ายไขมันจากเซลลไ์ขมัน 

อิพิเนฟริน  
(อะดรีนาลีน)  
 

เพิ่มการสลายไกลโคเจนในเซลล์ตบัและกลา้มเนื้อลาย 
เพิ่มการน ากลูโคสที่ไดจ้ากไกลโคเจนในตับปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด 
เพิ่มการสลายไขมันและการเคลื่อนย้ายไขมันจากเซลลไ์ขมัน 

คอร์ติซอล  
 

เพิ่มการสลายโปรตีนจากกล้ามเนือ้ลายได้กรดอะมิโน 
(อะลานีนและกลตูามีนสามารถไหลเวียนไปยังตับและใช้ในวิถีกลูโคนีโอเจเนซสิได้) 
เพิ่มวิถีกลูโคนโีอเจเนซิสและปล่อยน้ าตาลกลูโคสในตับเข้าสู่กระแสเลือด 
เพิ่มการสลายไขมันและการเคลื่อนย้ายไขมันจากเนื้อเยื่อไขมัน 
เพิ่มปริมาณไกลโคเจนในตับ 

 
 
3.5  ภำวะไม่สมดุลของกลูโคส 
 ระดับกลูโคสในเลือด คือ จ านวนกลูโคสที่มีอยู่ในเลือดของมนุษย์ โดยปกติในสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ านมร่างกายจะควบคุมระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ที่ 3.6-5.8 มิลลิโมลาร์ หรือ 64.8-104.4 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในร่างกายของมนุษย์จะมีการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดอย่างเข้มงวด ซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการรักษาสมดุลของร่างกาย (homeostasis) หากร่างกายได้รับปริมาณคาร์โบไฮเดรต
น้อยเกินไปจะท าให้มีปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดต่ าท าให้เกิดภาวะไฮโปไกลซีเมีย (hypoglycemia) 
และภาวะคีโตซิส (ketosis) ในทางกลับกันหากร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปจะท าให้ระดับ
น้ าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) เช่น ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน (diabetes mellitus) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 3.5.1  ภำวะไฮโปไกลซีเมีย เป็นภาวะที่ระดับน้ าตาลในเลือดต่ ากว่า 60 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ท าให้อวัยวะต่าง ๆ ขาดพลังงาน ซึ่งอวัยวะที่ส าคัญคือสมองจะได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเพียง
แหล่งเดียว ถ้าน้ าตาลในเลือดต่ าจะมีอาการอ่อนเพลีย ตาลาย ง่วงนอน หาว จิตใจสับสน เนื้อตัวสั่น 
และคลื่นไส้ หากเป็นบ่อยจะมีสติปัญญาต่ าลง บุคลิกเปลี่ยนท าให้มีอาการทางจิตได้ ในกรณีน้ าตาลใน
เลือดต่ ามากจะมีอาการปวดศีรษะ ซึม ง่วงนอน ทุรนทุราย ชัก หมดสติ เมื่อไม่รักษาจะมีการท าลาย
ของสมอง อาจท าให้หมดสติหรือเป็นอัมพาตได้ สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารน้อยเนื่องจาก
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เบื่ออาหาร อดอาหาร ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร หรือเกิดจากการออกก าลังกายมากแล้ว
รับประทานอาหารไม่เพียงพอ การกินยารักษาโรคเบาหวานจะท าให้น้ าตาลในเลือดต่ า การดื่มสุรา
เพราะว่าในขณะที่ดื่มสุราท าให้รับประทานอาหารน้อยฤทธิ์ของสุราจะท าให้โปรตีนและไขมันไม่
สามารถเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตได้ หรืออาจจะมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม                     
ความผิดปกติของตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินออกมามากเกินไป 
 
 3.5.2  ภำวะคีโตซิส เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าวันละ 100 กรัม                     
มีผลท าให้การเผาไหม้ของไขมันเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์เกิดเป็นสารคีโตนบอดีประกอบด้วย                                   
อะซิโตน (acetone) กรดอะซิโตอะซิติก (acetoacetic acid) และกรดเบตา-ไฮดรอกซีบิวทีริก                                  
(β-hydroxybutyric acid) ทั้งหมดนี้มีสภาพเป็นกรด เมื่อมีมากข้ึนจะท าให้เลือดที่ปกติมีฤทธิ์เป็นด่าง
อ่อนจะมีฤทธิ์เป็นกรด ภาวะเลือดเป็นกรดจะท าให้ร่างกายมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ 
อาเจียน หัวใจเต้นแรง หายใจหอบ มีไข้ และหมดสติ  
 
 3.5.3  โรคเบำหวำน เป็นโรคเนื่องจากความบกพร่องของฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) ซึ่ง
ร่างกายไม่สามารถใช้พลังงานจากน้ าตาลได้ท าให้มีน้ าตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติ คือเกินกว่า 130 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร เมื่อเลือดถูกกรองผ่านไตจะไม่สามารถเก็บน้ าตาลที่มีมากกว่าปกติไว้ได้ จึงท าให้
น้ าตาลปะปนออกมาในปัสสาวะ พบว่าคนที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่า 160 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
(hyperglycemia) จะพบน้ าตาลในปัสสาวะสูง (hyperglucosuria) ผู้ป่วยเบาหวานจะพบในทุกเพศ 
ทุกวัย และทุกรูปร่างไม่ว่าจะอ้วนหรือผอม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 
  1.  เบำหวำนประเภทที่ต้องพึ่ ง อินซูลิน ( insulin dependent diabetes 
mellitus; IDDM) เกิดจากการที่ตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่ได้ หรือสร้างได้แต่ได้น้อยมาก ท าให้ร่างกาย
ใช้พลังงานจากสารอาหารประเภทแป้งและน้ าตาลไม่สมบูรณ์เพราะขาดอินซูลินท าให้น้ าตาลในเลือดมี
ปริมาณมากกว่าปกติ น้ าตาลส่วนเกินจะถูกขับออกทางปัสสาวะ มักพบในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 30 ปี 
หรือมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีภาวะโลหิตเป็นพิษ รักษาโดยการฉีดอินซูลินทุกวัน ถ้าผู้ป่วยใน
กลุ่มนี้ได้รับอินซูลินไม่ทันเวลาร่างกายจะไม่สามารถใช้พลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปท าให้มีอาการ
หอบอย่างรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ 
 
   2.  เบำหวำนประ เภทที่ ไ ม่ ต้ อ งพึ่ ง อินซูลิ น  (non-insulin dependent 
diabetes mellitus; NIDDM) เกิดจากการที่ตับอ่อนสร้างอินซูลินได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
หรืออินซูลินไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ ท าให้มีระดับน้ าตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น สาเหตุเกิดจากการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การรับประทานอาหารจ าพวกแป้งและอาหารที่หวานจัดในปริมาณที่มากกว่า
คนปกติ การขาดการออกก าลังกาย การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เป็นต้น โรคเบาหวานประเภทนี้สามารถ
รักษาได้โดยการควบคุมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม เพื่อให้อินซูลินที่ร่างกายผลิตสามารถท างานได้
เต็มที่และเพ่ิมการออกก าลังกาย หากไม่ได้ผลก็ใช้ยาลดน้ าตาลในเลือดหรือฉีดอินซูลิน ส่วนใหญ่มัก
พบในผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วนหรือน้ าหนักเกินมาตรฐานในช่วงอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป  
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บทที่ 4 
เมแทบอลิซึมของคำร์โบไฮเดรต 

 
 คาร์โบไฮเดรตเป็นสารชีวโมเลกุลที่เป็นแหล่งพลังงานส าคัญของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากร่างกายมี
การใช้เป็นแหล่งพลังงานหลัก อีกท้ังยังเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารเคมีหลายชนิดในเซลล์ เช่น 
น้ าตาลแลคโตสซึ่งจ าเป็นในการจดจ าของเซลล์ หรือแม้กระทั่งสารที่ไม่ใช่น้ าตาล เช่น ไขมัน     
กรดอะมิโน และกรดนิวคลีอิก พืชจะเก็บคาร์โบไฮเดรตในรูปของแป้ง สัตว์จะเก็บในรูปของไกลโคเจน
แต่จะใช้ในรูปของกลูโคส ร่างกายจะมีกลไกในการสลายสารอาหารเหล่านี้ให้ได้พลังงานโดยที่น้ าตาล
กลูโคสที่ได้จากการย่อยคาร์โบไฮเดรตจะเข้าสู่วิถีไกลโคไลซิสเพ่ือเปลี่ยนเป็นไพรูเวต ในสภาวะที่มี
ออกซิเจนจะเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเพ่ือให้ได้พลังงานและน้ า แต่ถ้าในสภาวะที่ไม่มี
ออกซิเจนจะเข้าสู่กระบวนการหมัก หากได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอร่างกาย
จ าเป็นต้องสังเคราะห์กลูโคสจากสารชนิดอื่นที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต 
 
 
4.1  วิถีไกลโคไลซิส  
 วิถีไกลโคไลซิส (glycolysis pathway) เป็นกระบวนการเมแทบอลิซึมของกลูโคสที่พบใน
เซลล์สิ่งมีชีวิตทุกชนิด เชื่อกันว่าเป็นวิถีเมแทบอลิซึมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสายวิวัฒนาการ กระบวนการนี้ไม่
ใช้ออกซิเจน (anaerobic process) ซ่ึงถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตใน
สภาพบรรยากาศของโลกยุคดึกด าบรรพ์ที่มีออกซิเจนต่ ามาก วิถีไกลโคไลซิสเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ า                                 
วิถีเอมบ์เดน-เมเยอร์ฮอฟ-พาร์นาส (Embden-Meyerhof-Parnas; EMP pathway)  
 ไกลโคไลซิสเป็นวิถีการสลายน้ าตาลกลูโคส 1 โมเลกุลให้กลายเป็นไพรูเวต (pyruvate) 
จ านวน 2 โมเลกุล เกิดขึ้นในไซโทพลาซึมของเซลล์ทุกชนิด เนื่องจากไพรูเวตเป็นสารประกอบที่มี
พลังงานอิสระต่ ากว่ากลูโคสดังนั้นพลังงานอิสระที่ถูกปลดปล่อยในระหว่างที่มีการสลายกลูโคสเป็น
ไพรูเวตจึงถูกน าไปใช้ในการสังเคราะห์ ATP ได้ ในวิถีไกลโคไลซิสมีปฏิกิริยาย่อย 10 ขั้นตอนเกิด
ต่อเนื่องกันเป็นล าดับ สามารถจ าแนกกระบวนการแบ่งเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 
 ปฏิกิริยำไกลโคไลซิสช่วงที่ 1 เป็นช่วงการใช้พลังงานเพ่ือเตรียมโมเลกุลให้มีความพร้อมใน
การสลายตัว ถือว่าเป็นช่วงของการลงทุนพลังงาน (energy investment phase) ประกอบไปด้วย
ปฏิกิริยา 5 ขั้นตอนเกิดต่อเนื่องกัน (ปฏิกิริยาที่ 1-5) ดังนี้ 
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  ปฏิกิริยำที่ 1 การเติมหมู่ฟอสเฟตให้กลูโคสโดยใช้หมู่ฟอสเฟตจากโมเลกุล ATP 
ปฏิกิริยาเร่งโดยเอนไซม์เฮกโซไคเนส (hexokinase) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกลูโคส-6-ฟอสเฟต (glucose-
6-phosphate; G6P) เอนไซม์เฮกโซไคเนสมีความจ าเพาะต่อน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีคาร์บอน                                 
6 อะตอม เช่น ดี-กลูโคส (D-glucose) ดี-แมนโนส (D-mannose) และดี-ฟรุกโตส (D-fructose)                               
โดยเอนไซม์นี้มีค่า Km ต่อกลูโคสประมาณ 0.10 มิลลิโมลาร์ ในขณะที่ระดับน้ าตาลกลูโคสในเซลล์มี
ความเข้มข้นประมาณ 3.6-5.8 มิลลิโมลาร์ ดังนั้นเอนไซม์เฮกโซไคเนสจึงท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาภายใน
เซลล์ที่มีความเข้มข้นซับสเตรตอ่ิมตัว ปฏิกิริยานี้จะไม่สามารถผันกลับได้และการท างานของเอนไซม์                      
เฮกโซไคเนสสามารถถูกยับยั้งได้โดย G6P ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา ท าให้สามารถควบคุมอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาได้ ปฏิกิริยาของเอนไซม์เฮกโซไคเนสยังต้องการซับสเตรตร่วมคือสารประกอบ
เชิงซ้อนของ ATP-Mg2+ ซึ่งพบว่า ATP อิสระที่ไม่ได้เป็นสารเชิงซ้อนกับ Mg2+ จะท าหน้าที่เป็นตัว
ยับยั้งแบบแข่งขันที่รุนแรงต่อเอนไซม์เฮกโซไคเนส เนื่องจากในรูปของสารเชิงซ้อน Mg2+ จับกับ
อะตอมของออกซิเจนของหมู่ฟอสเฟตบนโมเลกุล ATP จะเป็นการช่วยบดบังอิทธิพลของประจุลบของ
อะตอมออกซิเจน ส่งผลให้อะตอมของฟอสฟอรัสสามารถเข้าท าปฏิกิริยาแบบนิวคลีโอฟิลิกแอทแทค 
(nucleophilic attack) บนหมู่ไฮดรอกซิลของคาร์บอนต าแหน่งที่ 6 ของกลูโคสได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ในเซลล์ตับและตับอ่อนของมนุษย์จะมีเอนไซม์เฮกโซไคเนสอีกชนิดหนึ่งคือ      
เฮกโซไคเนสดี (hexokinase D) หรือกลูโคไคเนส (glucokinase) ซึ่งเร่งปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟต
ให้แก่น้ าตาลเฮกโซสเช่นเดียวกัน แต่เอนไซม์นี้มีค่า Km ต่อกลูโคสสูงถึง 10 มิลลิโมลาร์ และการ
ท างานของเอนไซม์กลูโคไคเนสจะไม่ถูกยับยั้งโดย G6P เอนไซม์กลูโคไคเนสในตับมีความส าคัญต่อ                                  
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตโดยท าหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณกลูโคส (glucose sensor) ท าให้
เซลล์ตับสามารถปรับเปลี่ยนอัตราเร็วของการใช้กลูโคสเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ
น้ าตาลกลูโคสในเลือดได้ และถือว่าเป็นกลไกหลักท่ีท าให้ตับควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้คงที่  
 

 
 
 
  ปฏิกิริยำที่ 2 การเปลี่ยนไอโซเมอร์จาก G6P เป็นฟรุกโตส-6-ฟอสเฟต (fructose-6 
phosphate; F6P) โดยใช้เอนไซม์ฟอสฟอกลูโคไอโซเมอเรส (phosphoglucose isomerase; PGI) 
ปฏิกิริยานี้สามารถผันกลับได้โดยมีค่าผลต่างของพลังงานอิสระมาตรฐานเป็นบวกเล็กน้อย เอนไซม์
ฟอสฟอกลูโคไอโซเมอเรสมีความจ าเพาะสูงต่อ G6P และ F6P  
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  ปฏิกิริยำที่ 3 การเติมหมู่ฟอสเฟตให้ F6P โดยใช้เอนไซม์ฟอสฟอฟรุกโตไคเนส-1 
(phophofructokinase-1; PFK-1)  เร่ งปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตจาก ATP ไปยัง  F6P ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นฟรุกโตส-1,6-บิสฟอสเฟต (fructose-1,6-bisphosphate; FBP) ปฏิกิริยานี้คล้ายคลึง
กับปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์เฮกโซไคเนสซึ่งต้องใช้ ATP-Mg2+ เป็นซับสเตรตร่วม แต่เอนไซม์ PFK-1 
จะเร่งปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตที่อะตอมคาร์บอนต าแหน่ง C1 ของฟรุกโตส-6-ฟอสเฟต                               
สภาวะภายในเซลล์ปฏิกิริยานี้จะผันกลับไม่ได้ 
 

 
 

 
  ปฏิกิริยำที่ 4 การแตกออกของโมเลกุล FBP เร่งปฏิกิริยาโดยใช้เอนไซม์ฟรุกโตส- 
1,6-บิสฟอสเฟตแอลโดเลส (fructose-1,6-bisphosphate aldolase) ท าให้ FBP แตกออกเป็น                              
น้ าตาลไตรโอส 2 ชนิด คือไดไฮดรอกซีอะซิโตนฟอสเฟต (dihydroxyacetone phosphate; DHAP) 
และกลีเซอราลดีไฮด์-3-ฟอสเฟต (glyceraldehyde-3-phosphate; GAP) แม้ว่าปฏิกิริยานี้ผลต่าง
พลังงานอิสระที่สภาวะมาตรฐาน (ΔG°′) มีค่าเป็น +23.8 kJ/mol ซึ่งภายใต้สภาวะมาตรฐานปฏิกิริยา
นี้จะต้องเกิดขึ้นในทิศทางทวนกลับ แต่สภาวะจริงภายในเซลล์จะพบว่าความเข้มข้นของสารตั้งต้น
และผลิตภัณฑ์จะท าให้ค่าผลต่างพลังงานอิสระ ΔG มีค่าเป็น -1.3 kJ/mol นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่
เกิดขึ้นจะต้องถูกใช้ต่อในปฏิกิริยาถัดไปอย่างรวดเร็วจึงท าให้ปฏิกิริยานี้จะเกิดต่อเนื่องไปข้างหน้า 
(forward direction)  
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  ปฏิกิริยำที่ 5 การเกิดไอโซเมอร์ของน้ าตาลไตรโอสจากผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาที่ 4        
ที่มีทั้ง DHAP และ GAP แต่จะมีเฉพาะ GAP เท่านั้นที่จะสามารถถูกน าไปสลายต่อในวิถีไกลโคไลซิส 
ในกรณีของ DHAP นั้นสามารถถูกเปลี่ยนเป็น GAP ได้โดยเอนไซม์ไตรโอสฟอสเฟตไอโซเมอเรส 
(triose phosphate isomerase) ที่สภาวะมาตรฐานปฏิกิริยานี้มีค่า ΔG°′ เป็น +7.5 kJ/mol แต่ใน
สภาวะจริงในเซลล์ความเข้มข้นของ GAP จะลดต่ าลงเนื่องจากต้องถูกใช้ในวิถีไกลโคไลซิส จึงมีผลให้
ปฏิกิริยาเกิดไปทางขวามือ 
 

 
 
 

 ปฏิกิริยำไกลโคไลซิสช่วงท่ี 2 เป็นช่วงของการเมแทบอไลต์ GAP พลังงานอิสระที่ปลดปล่อย
ออกมาจะน ามาสังเคราะห์เป็นสารประกอบพลังงานสูง (high-energy compound) คือ ATP ถือว่า
เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตพลังงาน (energy harvesting phase) ซึ่งประกอบไปด้วยปฏิกิริยา 
5 ขั้นตอนเกดิต่อเนื่องกัน (ปฏิกิริยาที่ 6-10) ดังนี้ 
 
  ปฏิกิริยำที่ 6 การออกซิเดชันร่วมกับการเติมหมู่ฟอสเฟตให้กับโมเลกุล GAP เร่ง
ปฏิกิริยาโดยเอนไซม์กลีเซอราลดีไฮด์-3-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase; GAPDH) โดยมีซับสเตรตร่วมคือ NAD+ และฟอสเฟตอนินทรีย์ (Pi) ปฏิกิริยานี้จะมี
การออกซิเดชันหมู่แอลดีไฮด์ของ GAP โดยการให้อิเล็กตรอนและโปรตอน (H+) แก่ NAD+ เกิดเป็น 
NADH + H+ ปฏิกิริยานี้ให้พลังงานอิสระออกมาและถูกใช้ในการเติมหมู่ฟอสเฟตให้ซับสเตรต
กลายเป็น1,3-บิสฟอสฟอกลีเซอเรต (1,3-bisphophoglycerate; 1,3-BPG) ซึ่งเป็นสารประเภท                    
เอซิลฟอสเฟต (acylphosphate) ที่มีศักย์การถ่ายโอนหมู่ฟอสเฟตสูงและมีค่าผลต่างของพลังงาน
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อิสระของการแยกสลายด้วยน้ าสูงถึง -49.4 kJ/mol ซึ่งมากกว่า -30.5 kJ/mol จึงจัดว่าเป็นสาร
พลังงานสูง ในขั้นตอนนี้จึงถือว่าเป็นการเตรียมซับสเตรตที่เป็นสารพลังงานสูงที่สามารถให้                        
หมู่ฟอสเฟตแก่ตัวรับคือ ADP ในขั้นตอนต่อไป 
 

 
 
 

  ปฏิกิริยำที่ 7 การสังเคราะห์ ATP โมเลกุลแรกของวิถีไกลโคไลซิสเป็นปฏิกิริยาการ
ย้ายหมู่ฟอสเฟตที่หมู่คาร์บอกซิลของ 1,3-BPG ให้แก่ ADP เกิดเป็น ATP และ 3-ฟอสฟอกลีเซอเรต 
(3-phosphoglycerate; 3PG) โดยเอนไซม์ฟอสฟอกลีเซอเรตไคเนส (phosphoglycerate kinase; 
PGK) ปฏิกิริยาที่ 6 และ 7 นี้จะประกอบกันเป็นกระบวนการควบคู่ของพลังงานโดยตรง (direct 
energy-coupling process) โดยมี 1,3-BPG เป็นสารตัวกลางร่วมของปฏิกิริยาทั้งสอง ผลรวมที่ได้
จากการควบคู่โดยตรงของปฏิกิริยาทั้งสองคือพลังงานที่ได้จากการออกซิเดชันหมู่แอลดีไฮด์ไปเป็น                                   
หมู่คาร์บอกซิลจะถูกอนุรักษ์ไว้โดยน าไปใช้ในการเกิดปฏิกิริยาควบคู่โดยตรงของการสังเคราะห์ ATP 
จาก ADP และ Pi การส่งหมู่ฟอสเฟตจากซับสเตรตหนึ่งไปยัง ADP จะเรียกวิธีการนี้ว่าซับสเตรต-
เลเวลฟอสฟอรีเลชัน (substrate-level phosphorylation)  
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  ปฏิกิริยำที่  8 การเปลี่ยนไอโซเมอร์ของ 3PG ให้ เป็น 2-ฟอสฟอกลี เซอเรต                                  
( 2-phosphoglycerate; 2PG)  เ ร่ ง ป ฏิ กิ ริ ย า โ ด ย เ อ น ไ ซ ม์ ฟ อ ส ฟ อ ก ลี เ ซ อ เ ร ต มิ ว เ ต ส 
(phosphoglycerate mutase; PGM) เนื่องจาก 3PG เป็นสารที่มีศักย์การถ่ายโอนหมู่ฟอสเฟตต่ าไม่
สามารถที่จะใช้ในการสังเคราะห์ ATP ในขั้นต่อไปได้ ซึ่ง ΔG°′ ของปฏิกิริยาการสังเคราะห์ ATP คือ                                  
–30.5 kJ/mol จึงจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปสู่สารที่มีศักย์การถ่ายโอนหมู่ฟอสเฟตสูง 
โดยภาพรวมของปฏิกิริยาเป็นการย้ายหมู่ฟอสเฟตจากต าแหน่ง C3 ไปยัง C2 บนโมเลกุลเดียวกัน 
ผ่านการเกิดสารตัวกลาง 2,3-บิสฟอสฟอกลีเซอเรต (2,3-bisphosphoglycerate intermediate) 
อย่างไรก็ตามหมู่ฟอสเฟตที่ปรากฏบนต าแหน่ง C2 นั้นไม่ใช่หมู่ฟอสเฟตที่เคยอยู่บน C3 แต่เป็น
ฟอสเฟตอิสระที่มีอยู่ในเซลล์  
 

 
 
 

  ปฏิกิริยำที่ 9 ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของ 2PG เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์อีโนเลส 
(enolase) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นฟอสฟออีนอลไพรูเวต (phosphoenolpyruvate; PEP) โดยปฏิกิริยานี้                
จะมีการก าจัดน้ าออกจาก 2PG ได้เป็น PEP ซึ่งมีหมู่อีนอล-ฟอสเฟต (enol-phosphate group) 
แทนที่หมู่ฟอสเฟตเอสเทอร์ (phosphate ester) ของ 2PG การแยกสลายของ 2PG นี้มีค่า ΔG°′                                                             
-17.6 kJ/mol ซึ่งไม่พอเพียงที่จะผลักดันให้เกิดการสังเคราะห์ ATP จาก ADP+ Pi ได้ PEP ที่ได้
สามารถเกิดทอโทเมอร์ไรเซชัน (tautomerization) ได้ ซึ่งจัดเป็นสารประกอบพลังงานสูงโดยมีค่า 
ΔG°′ -61.9 kJ/mol ซึ่งพอเพียงในการน ามาผลักดันให้เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ ATP ในปฏิกิริยาที่ 
10 ได้ 
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  ปฏิกิริยำที่ 10 การสังเคราะห์ไพรูเวตที่เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ไพรูเวตไคเนส 
(pyruvate kinase) ท าการย้ายหมู่ฟอสเฟตจากโมเลกุล PEP (สารที่มีศักย์การถ่ายโอนหมู่ฟอสเฟต
สูง) ไปยัง ADP (สารที่มีศักย์การถ่ายโอนหมู่ฟอสเฟตต่ ากว่า) ได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และไพรูเวต                                       
ท าให้ปฏิกิริยานี้ไม่สามารถผันกลับได้ เอนไซม์ไพรูเวตไคเนสจะควบคู่พลังงานอิสระที่ได้จากการสลาย
PEP ด้วยน้ าพร้อมกับการสังเคราะห์ ATP จาก ADP ปฏิกิริยานี้เป็นการสังเคราะห์ ATP โดยวิธี            
ซับสเตรต-เลเวลฟอสฟอรี เลชัน โดยไพรูเวตที่ เป็นผลิตภัณฑ์ในตอนแรกจะอยู่ ในรูปอีนอล                                         
(enol form) จากนั้นจึงเกิดปฏิกิริยาทอโทเมอร์ไรเซซันอย่างรวดเร็วให้อยู่ในรูปคีโตน (ketone 
form) ผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้ปฏิกิริยาโดยรวมของการเร่งด้วยเอนไซม์ไพรูเวตไคเนสมีค่า  

ΔG° เป็น -31.7 kJ/mol ในขณะที่ค่า ΔG°′ ของการแยกสลาย PEP ด้วยน้ ามีค่า -61.9 kJ/mol 
พบว่าครึ่งหนึ่งของพลังงานจะถูกอนุรักษ์ไว้โดยการเกิดพันธะฟอสฟอแอนไฮไดรด์ในโมเลกุล ATP 
ในขณะที่พลังงานที่เหลืออีก -31.4 kJ/mol จะถูกใช้ผลักดันให้เกิดการสังเคราะห์ ATP ขึ้น 
 

 
 
 

ตำรำงท่ี 4.1  ผลต่างพลังงานอิสระของปฏิกิริยาต่าง ๆ ในกระบวนการไกลโคไลซิส 
 

ขั้นที่ ปฏิกิริยำ ΔG°′  
(kJ/mol) 

ΔG°  
(kJ/mol) 

1 Glucose + ATP4− →  Glucose-6-phosphate2− + ADP3− + H+ -16.7 -34 

2 Glucose-6-phosphate2−          Fructose-6-phosphate2− 1.67 -2.9 

3 Fructose-6-phosphate2−+ ATP4− → Fructose-1,6-bisphosphate4− + ADP3− + H+ -14.2 -19 

4 
Fructose-1,6-bisphosphate4−         Dihydroxyacetone phosphate2− + 
Glyceraldehyde-3-phosphate2− 

23.9 -0.23 

5 Dihydroxyacetone phosphate2−        Glyceraldehyde-3-phosphate2− 7.56 2.4 

6 
Glyceraldehyde-3-phosphate2− + Pi

2− + NAD+         1,3-Bisphosphoglycerate4−   
+ NADH + H+ 

6.30 -1.29 

7 1,3-Bisphosphoglycerate4− + ADP3−          3-Phosphoglycerate3− + ATP4− -18.9 0.09 

8 3-Phosphoglycerate3−         2-Phosphoglycerate3− 4.4 0.83 

9 2-Phosphoglycerate3−        Phosphoenolpyruvate3− + H2O 1.8 1.1 

10 Phosphoenolpyruvate3− + ADP3− + H+  →  Pyruvate− + ATP4− -31.7 -23.0 
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รูปที ่4.1 วิถีไกลโคไลซิสประกอบด้วยปฏิกิริยา 10 ขั้นตอนเป็นกระบวนการสลายโมเลกุลกลูโคสจาก
โมเลกุลของกลูโคส 1 โมเลกุล เมื่อผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสแล้วจะได้ ATP NADH และไพรูเวต 
อย่างละ 2 โมเลกุล 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
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  4.1.1  กำรควบคุมวิถีไกลโคไลซิส 
  วิถีไกลโคไลซิสเป็นการสลายกลูโคสเพ่ือให้ได้พลังงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับวิถี
การผลิตพลังงานและระบบการใช้พลังงานในร่างกาย เช่น การสลายไกลโคเจน วิถีกลูโคนีโอเจเนซิส 
วิถีเพนโตสฟอสเฟต และวัฏจักรกรดซิตริก จะพบว่าปัจจัยที่ควบคุมวิถีไกลโคไลซิสจะมีส่วนในการ
ควบคุมวิถีอ่ืนไปพร้อมกันด้วย แต่หากจะกล่าวเฉพาะจุดควบคุมในวิถีไกลโคไลซิสในปฏิกิริยาทั้ง 10 
ขั้นตอนจุดควบคุมส าคัญมี 3 ขั้นตอน คือ เอนไซม์ฟอสฟอฟรุกโตไคเนส-1 เอนไซม์ไพรูเวตไคเนส และ
เอนไซม์เฮกโซไคเนส  
 
  1.  กำรควบคุมเอนไซม์ฟอสฟอฟรุกโตไคเนส-1 ปฏิกิริยาที่เร่งโดยเอนไซม์ฟอสฟอ
ฟรุกโตไคเนส-1 (PFK-1) จะเป็นการเติมหมู่ฟอสเฟตจาก ATP ให้แก่ F6P ไปเป็น FBP ซึ่งมีค่าคงที่
สมดุล (K′eq) ประมาณ 250 แต่มีค่าอัตราส่วนความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ต่อความเข้มข้นของสารตั้ง
ต้น (mass action ratio) ภายใต้สภาวะคงตัวของ [FBP][ADP] / [F6P][ATP] เป็น 0.04 ซึ่งจะเห็นว่า
ปฏิกิริยานี้ภายในเซลล์จะอยู่ห่างจากภาวะสมดุลเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะอัตราเร็ว ของการ
เกิดปฏิกิริยาถูกจ ากัดโดยการท างานของเอนไซม์ PFK-1 การเพ่ิมความเข้มข้น F6P ไม่ได้เพ่ิมอัตราเร็ว
ในการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ PFK-1 แต่ท าให้เกิดการสะสมของ F6P ขึ้น และในปฏิกิริยาก่อนหน้า
นี้ G6P ซึ่งเป็นสารตัวกลางที่สามารถเข้าสู่ทั้งวิถีไกลโคไลซิสและวิถีเพนโตสฟอสเฟต แต่ในขั้นตอนที่
เร่งโดยเอนไซม์ PFK-1 เป็นจุดที่ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ จะส่งผลให้ G6P ถูกผลักดันให้เข้า
สู่วิถีไกลโคไลซิส ดังนั้นเอนไซม์ PFK-1 จึงท าหน้าที่เสมือนลิ้นเปิดปิดที่ใช้ควบคุมอัตราการไหลของ
คาร์บอน (carbon flux) ซึ่งได้แก่สารตัวกลางต่าง ๆ ให้ไหลไปในวิถีไกลโคไลซิส เมื่อเอนไซม์ PFK-1 
ถูกกระตุ้นด้วยตัวกระตุ้นอัลโลสเตอริกจะท าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วยิ่งขึ้น และอัตราการไหลของ
คาร์บอนในวิถีไกลโคไลซิสสูงขึ้นตัวกระตุ้นอัลโลสเตอริกของเอนไซม์  PFK-1 ได้แก่ AMP ADP และ                                                         
ฟรุกโตส-2,6-บิสฟอสเฟต (fructose-2,6-bisphosphate; F-2,6-BP) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นอัลโลสเตอริก
ที่รุนแรงที่สุด ทั้งนี้ F-2,6-BP ถูกสังเคราะห์ขึ้นจาก F6P โดยใช้เอนไซม์ฟอสฟอฟรุกโตไคเนส-2 
(phosphofructokinase-2; PFK-2) การท างานของเอนไซม์ PFK-2 จะถูกควบคุมโดยการเติมหมู่
ฟอสเฟต (phosphorylation) หรือการตัดหมู่ฟอสเฟต (dephosphorylation) บนโมเลกุลเอนไซม์ 
PFK-2 ซึ่งถูกควบคุมโดยระดับของ cAMP ภายในเซลล์ และระดับของ cAMP ถูกควบคุมโดย
อัตราส่วนของฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน เมื่อระดับน้ าตาลในเลือดลดลงเซลล์ตับจะตอบสนองต่อ
ฮอร์โมนกลูคากอนท าให้ระดับ F-2,6-BP ลดลง และเอนไซม์ PFK-1 ขาดตัวกระตุ้นแบบอัลโลสเตอริก
มีผลท าให้วิถีไกลโคไลซิสในตับเกิดช้าลง ในทางกลับกันวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสจะถูกกระตุ้น  F-2,6-BP 
สามารถท าหน้าที่เป็นตัวควบคุมแบบอัลโลสเตอริกของทั้งเอนไซม์ PFK-1 ในวิถีไกลโคไลซิส และ
เอนไซม์ฟรุกโตส-1,6-บิสฟอสฟาเทส-1 (fructose-1,6-bisphosphatase-1; FBPase-1) ในวิถี
กลูโคนีโอเจเนซิส แต่มีการออกฤทธิ์ตรงข้ามกันโดย F-2,6-BP เป็นตัวควบคุมแบบอัลโลสเตอริกเชิง
กระตุ้นของเอนไซม์ PFK-1 และเป็นตัวควบคุมแบบอัลโลสเตอริกเชิงยับยั้งของเอนไซม์ FBPase-1 
ดังนั้นหากในเซลล์มีระดับ F-2,6-BP มากขึ้นจะเกิดการกระตุ้นวิถีไกลโคไลซิส ในขณะที่วิถีกลูโคนีโอ
เจเนซิสจะถูกยับยั้ ง กลไกการควบคุมเช่นนี้ เ พ่ือที่จะป้องกันไม่ให้ เซลล์ เกิดวัฏจักรฟิวไทล์                                
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(futile cycle) ซึ่งหมายถึงการสลายกลูโคสในวิถีไกลโคไลซิสพร้อม ๆ กับการสังเคราะห์กลูโคสในวิถี
กลูโคนีโอเจเนซิส  
  เมื่อเซลล์ได้รับพลังงานเพียงพอวิถีไกลโคไลซิสจะถูกยับยั้ง เนื่องจาก ATP                                    
เป็นตัวยับยั้งอัลโลสเตอริกของเอนไซม์ PFK-1 โดยเมื่อความเข้มข้นของ ATP สูงขึ้น ATP จะเข้าจับ
บริเวณควบคุมอัลโลสเตอริกของเอนไซม์ PFK-1 ท าให้เอนไซม์มีความชอบต่อ F6P ลดลง แต่หาก
ภายในเซลล์มีความเข้มข้นของ ATP ต่ าลง แต่มีความเข้มข้นของ ADP และ AMP สูงขึ้น เอนไซม์ 
PFK-1 จะตอบสนองต่อความเข้มข้นของ F6P ได้ดี และสามารถเร่งปฏิกิริยาให้อัตราการไหลผ่าน                                
วิถีไกลโคไลซิสเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังพบว่าหากความเข้มข้นซิเตรต (citrate) ในเซลล์สูงจะส่งเสริมการ
ยับยั้งเอนไซม์ PFK-1 โดย ATP ได้ดียิ่งขึ้น มีผลท าให้อัตราการไหลผ่านของกลูโคสในวิถีไกลโคไลซิส
เกิดได้ช้าลง ทั้งนี้ซิเตรตเป็นตัวกลางในวัฏจักรกรดซิตริก การถูกยับยั้งโดยซิเตรตจึงเป็นการตอบสนอง
ต่อระดับพลังงานของเซลล์อีกกลไกหนึ่ง 
  
  2. กำรควบคุมเอนไซม์ไพรูเวตไคเนส เอนไซม์ไพรูเวตไคเนสมี PEP เป็นซับสเตรต 
ทั้งนี้ระดับความเข้มข้นของ PEP ในเซลล์ปกติไม่สูงมากพอที่จะท าให้เอนไซม์อ่ิมตัว อัตราเร็วของ
ปฏิกิริยานี้จึงเกิดไปอย่างช้า ๆ เอนไซม์ไพรูเวตไคเนสเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควบคุมวิถีไกลโคไลซิสได้                             
โดยสามารถถูกกระตุ้นแบบอัลโลสเตอริกด้วย FBP จัดเป็นการกระตุ้นไปข้างหน้าเพ่ือรับประกันว่า
คาร์บอนที่ผ่านขั้นตอนแรกของการควบคุมวิถี PFK-1 มาแล้วจะสามารถผ่านวิถีไกลโคไลซิสไปได้โดย
ไม่มีการสะสมของสารตัวกลาง ในภาวะที่เซลล์มีระดับพลังงานพอเพียง ปริมาณ ATP ที่สูงขึ้นจะท าให้
เอนไซม์ไพรูเวตไคเนสมีความชอบต่อซับสเตรตคือ PEP ลดลง เอนไซม์ไพรูเวตไคเนสยังสามารถถูก
ยับยั้งโดยอะเซติลโคเอและกรดไขมันโซ่ยาวซึ่งจัดเป็นสารอาหารให้พลังงานที่ส าคัญในวัฏจักรกรด                       
ซิตริก และเมื่อระดับ ATP ในเซลล์ต่ าลงจะท าให้เอนไซม์ไพรูเวตไคเนสมีความชอบต่อ PEP เพ่ิมมาก
ขึ้น ท าให้เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ ATP ได้ แม้ว่าความเข้มข้นของ PEP จะมีค่า
ค่อนข้างต่ า ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนก็คือเซลล์จะมีความเข้มข้นของ ATP อยู่ที่สภาวะคงตัวที่มีค่าสูง 
 
  3.  กำรควบคุมเอนไซม์เฮกโซไคเนส เอนไซม์เฮกโซไคเนสเร่งปฏิกิริยาการเติมหมู่
ฟอสเฟตจาก ATP ให้กับน้ าตาลเฮกโซสซึ่งสามารถถูกยับยั้งแบบอัลโลสเตอริกโดย G6P ซึ่งเป็น
ผลผลิตของปฏิกิริยา เอนไซม์เฮกโซไคเนสในเซลล์กล้ามเนื้อจะมีความชอบต่อกลูโคสสูงโดยมีค่า Km 
ต่อกลูโคสประมาณ 0.1 มิลลิโมลาร์ กลูโคสในกระแสเลือดจะเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อเมื่อภายในเซลล์มี
ความเข้มข้นของกลูโคสสูง ส่งผลให้เฮกโซไคเนสนั้นอ่ิมตัวด้วยกลูโคส เอนไซม์จึงสามารถเร่งปฏิกิริยา
ได้ด้วยอัตราเร็วสูงสุด เมื่อความเข้มข้นของ G6P ภายในเซลล์กล้ามเนื้อสูงขึ้นเกินระดับปกติ จะท าให้                                           
เฮกโซไคเนสถูกยับยั้งชั่วคราวท าให้อัตราเร็วของการสร้าง G6P ลดลง เพ่ือให้พอดีกับอัตราเร็วของ
การน าไปใช้ท าให้สภาวะคงตัวกลับคืนมา ไอโซไซม์ของเฮกโซไคเนสอีกรูปแบบหนึ่ง คือ กลูโคไคเนส 
ทีม่ีค่า Km ต่อกลูโคสสูง โดยมีค่าประมาณ 10 มิลลิโมลาร์ ซึ่งมีค่าสูงกว่าความเข้มข้นปกติของกลูโคส
ในกระแสเลือด เนื่องจากความเข้มข้นของกลูโคสในเซลล์ตับถูกท าให้มีค่าใกล้เคียงกับความเข้มข้นใน
กระแสเลือดตลอดเวลา โดยการท างานอย่างมีประสิทธิภาพของตัวขนส่งกลูโคส ( glucose 
transporter) ที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ตับ การที่เอนไซม์กลูโคไคเนสมีค่า Km ที่สูงมากเมื่อเทียบกับ                                      
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ความเข้มข้นของกลูโคสในเซลล์ตับ ท าให้เอนไซม์กลูโคไคเนสสามารถถูกควบคุมได้โดยตรงด้วยระดับ
ของกลูโคสภายในกระแสเลือด โดยพบว่าเมื่อระดับกลูโคสในกระแสเลือดมีค่าสูง กลูโคสจะถูกส่งเข้า
เซลล์ตับแล้วจะถูกเติมหมู่ฟอสเฟตโดยเอนไซม์กลูโคไคเนสทันทีแล้วเกิดเป็น G6P นอกจากนี้เอนไซม์                            
กลูโคไคเนสจะไม่ถูกยับยั้งโดย G6P แต่จะสามารถถูกยับยั้งได้โดย F6P ซ่ึงเป็นไอโซเมอร์ของ G6P  
 
 4.1.2  เส้นทำงกำรเปลี่ยนแปลงของไพรูเวต 
  ผลลัพธ์ของการสลายกลูโคส 1 โมเลกุลในกระบวนการไกลโคไลซิส เมื่อพิจารณาใน
แง่ของพลังงานจะพบว่าได้ 2 ATP และ 2 NADH ในขณะที่โมเลกุลไพรูเวตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ
กระบวนการไกลโคไลซิสสามารถสลายให้พลังงาน ATP ได้อีกมากมาย การสลายไพรูเวตเพ่ือให้ได้
พลังงานต่อไปนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเซลล์แต่ละชนิดและปริมาณออกซิเจนในระบบ                                                    
ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (aerobic condition) เซลล์จะเปลี่ยนไพรูเวตไปเป็นอะเซติลโคเอเพ่ือใช้                               
เป็นซับสเตรตส าหรับวัฏจักรกรดซิตริก ปฏิกิริยาในวัฏจักรนี้จะออกซิไดซ์หมู่อะเซติลได้เป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ และรีดิวซ์ NADH และ FADH2 ในระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนซึ่งเป็นชุด
ปฏิกิริยารีดิวซ์และออกซิไดซ์ จะมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจาก NADH และ FADH2 ไปยังออกซิเจน 
(O2) เกิดผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นน้ า พลังงานที่ปลดปล่อยระหว่างการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะถูกน าไปใช้
ในปฏิกิริยาควบคู่ในการสังเคราะห์ ATP ในขณะที่ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน (anaerobic 
condition) การออกซิเดชันของไพรูเวตในวัฏจักรกรดซิตริกจะถูกขัดขวาง แต่เซลล์จะท าการชดเชย
โดยรีดิวซ์ไพรูเวตให้เป็นสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ พร้อมกับมีการผลิต NAD+ เพ่ือไปใช้ในกระบวนการ
ไกลโคไลซิส เรียกกระบวนการที่มีการผลิต NAD+ นี้ว่าการหมัก (fermentation) ในกรณีของเซลล์
เม็ดเลือดแดง เซลล์กล้ามเนื้อ และแบคทีเรียบางชนิดจะมีการหมักไพรูเวตให้เป็นแลคเตต (lactate) 
และ NAD+ ในขณะที่ยีสต์สามารถหมักไพรูเวตให้เป็นแอลกอฮอล์และ NAD+ 

 
  1.   กำรหมักกรดแลคติก  

                 การหมักกรดแลคติก (lactic fermentation) จะเกิดในขณะที่เซลล์ก าลัง
เกิดปฏิกิริยาไกลโคไลซิสด้วยอัตราเร็วสูงและมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการออกซิไดซ์ไพรูเวต 
ท าให้ NADH ที่ได้จากวิถีไกลโคไลซิส (ในขั้นปฏิกิริยาออกซิเดชัน  GAP) ไม่สามารถถูกออกซิไดซ์
กลับไปเป็น NAD+ ในไมโทคอนเดรียได้ ในสภาวะเช่นนี้เซลล์จะรักษาดุลยภาพ (homeostasis) ให้มี
ปริมาณ NAD+ เกิดขึ้นเพ่ือน ากลับไปใช้ในวิถีไกลโคไลซิสให้ได้ โดยจะมีการใช้ NADH ไปรีดิวซ์ไพรูเวต
ให้กลายเป็นแลคเตต เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์แลคเตตดีไฮโดรจีเนส (lactate dehydrogenase; 
LDH) พร้อมกับได้ NAD+ กลับคืนมาเพ่ือน าไปใช้ในวิถีไกลโคไลซิส อย่างไรก็ตามพบว่าเซลล์ของสัตว์                      
มีกระดูกสันหลัง เช่น เม็ดเลือดแดง สมอง และเรตินาจะใช้พลังงานส่วนหนึ่งจากเมแทบอลิซึมแบบ                                            
ไม่ใช้ออกซิเจน โดยการเปลี่ยนกลูโคสเป็นไพรูเวต แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนก็ตาม   
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  2.  กำรหมักแอลกอฮอล์  
                การหมักไพรูเวตเป็นแอลกอฮอล์ (alcohol fermentation) เกิดข้ึนในเซลล์ยีสต์
ภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจน ขั้นแรกไพรูเวตจะถูกก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากโมเลกุลเร่ง
ปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ ไพรู เวตดีคาร์บอก ซิเลส (pyruvate decarboxylase)  มี โคเอนไซม์คือ             
ไทอามีนไพโรฟอสเฟต ( thiamine pyrophosphate; TTP) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะเซตาลดีไฮด์  
(acetaldehyde) จากนั้นเป็นการรีดิวซ์อะเซตาลดีไฮด์ด้วย NADH ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเอทานอลและ 
NAD+ เร่งปฏิกริิยาโดยเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase; ADH)  
 

 
 

รูปที่  4.2 เมแทบอลิซึมของไพรูเวตที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการไกลโคไลซิส ซึ่งสามารถเข้าสู่
กระบวนการหายใจระดับเซลล์ชนิดที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
 
 
4.2  กลูโคนีโอเจเนซิส  
 กลูโคนีโอเจเนซิส (gluconeogenesis; GNG) เป็นกระบวนการเมแทบอลิซึมที่สังเคราะห์
กลูโคสจากสารที่ไม่ใช่น้ าตาลเฮกโซส เช่น การสังเคราะห์กลูโคสจากกรดอะมิโนชนิดกลูโค เจนิก 
(glucogenic amino acid) การสังเคราะห์กลูโคสจากกลีเซอรอลที่มาจากการสลายไตรเอซิล                               
กลีเซอรอล รวมถึงการสังเคราะห์กลูโคสจากไพรูเวตและแลคเตต กระบวนการกลูโคนีโอเจเนซิสเป็น
กระบวนการหนึ่งในหลาย ๆ กระบวนการที่ช่วยรักษาระดับน้ าตาลกลูโคสในกระแสเลือดเพ่ือไม่ให้เกิด
ภาวะไฮโปไกลซีเมีย (hypoglycemia) เนื่องจากน้ าตาลกลูโคสเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเซลล์สมองและ
เม็ดเลือดแดง กระบวนการนี้พบในพืช สัตว์ ฟังไจ และแบคทีเรีย ในสัตว์มีกระดูกสันหลังกระบวนการ
นี้จะเกิดในตับเป็นหลัก นอกจากนี้ยังพบว่าเกิดได้บ้างในเนื้อเยื่อไตชั้นนอก (renal cortex) ล าไส้และ
เซลล์แอสโทรไซต์ (astrocyte) ของสมอง กระบวนการกลูโคนีโอเจเนซิสจะเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการ
อดอาหารข้ามคืน (fasting) ภาวะการขาดแคลนอาหาร (starvation) การบริโภคคาร์โบไฮเดรตน้อย 
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(low-carbohydrate diet) และขณะที่ออกก าลังกายอย่างหนัก ปฏิกิริยาการสังเคราะห์กลูโคส                                        
ในกระบวนการกลูโคนีโอเจเนซิสจัดเป็นปฏิกิริยาที่มีค่าพลังงานอิสระเป็นบวกสูงมาก (highly 
endergonic reaction) จะต้องเกิดปฏิกิริยาควบคู่กับการสลาย ATP หรือ GTP เพ่ือให้ผลรวมของ
ปฏิกิริยามีค่าพลังงานอิสระเป็นลบกระบวนการนี้จึงจะเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากไพรูเวต
ไปเป็นกลูโคส-6-ฟอสเฟตจะต้องใช้ 4 ATP และ 2 GTP กระบวนการกลูโคนีโอเจเนซิสเป็นเป้าหมาย
ของยารักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes) เช่น ยาเมทฟอร์มิน (metformin) โดยออกฤทธิ์
ยับยั้งการสังเคราะห์กลูโคสในกระบวนการกลูโคนีโอเจเนซิส และกระตุ้นการน ากลูโคสเข้าสู่เซลล์ 
 ชุดปฏิกิริยาในวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสในตับส่วนใหญ่เป็นปฏิกิริยาผันกลับของวิถีไกลโคไลซิส                                                     
มีอยู่ 3 ปฏิกิริยา ที่มีค่า ΔG°′ เป็นลบสูงมากคือ ปฏิกิริยาที่มีการใช้เอนไซม์เฮกโซไคเนส ไพรูเวต
ไคเนส และเอนไซม์ PFK-1 ท าให้ปฏิกิริยาไม่สามารถเกิดผันกลับได้ ในวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสจึงต้องใช้
เอนไซม์ต่างชนิดกันเพ่ือเป็นปฏิกิริยาทางอ้อม (bypass reaction) ไปสู่การสังเคราะห์กลูโคส  
 
 

ตำรำงท่ี 4.2  ล าดับปฏิกิริยาในวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสเพ่ือสังเคราะห์กลูโคสจากไพรูเวต 
 
Pyruvate + HCO3

- + ATP →  Oxaloacetate + ADP + Pi                                                x2 

Oxaloacetate + GTP        Phosphoenolpyruvate + CO2 + GDP                                     x2 

Phosphoenolpyruvate + H2O         2-Phosphoglycerate                                               x2 

2-Phosphoglycerate        3-Phosphoglycerate                                                           x2 

3-Phosphoglycerate + ATP       1,3-Bisphosphoglycerate + ADP                                   x2 

1,3-Bisphosphoglycerate + NADH + H+       Glyceraldehyde-3-phosphate + NAD++ Pi      x2 

Glyceraldehyde-3-phosphate        Dihydroxyacetone phosphate 

Glyceraldehyde-3-phosphate + Dihydroxyacetone phosphate       Fructose-1,6-bisphosphate 

Fructose-1,6-bisphosphate → Fructose-6-phosphate + Pi 

Fructose-6-phosphate       Gluctose-6-phosphate 

Glucose-6-phosphate + H2O       Glucose + Pi 

Sum :  
2 Pyruvate + 4ATP + 2GTP + 2NADH + 2H+ + 4H2O → Glucose + 2NAD+ + 4ADP + 2GDP + 6Pi 
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รูปที ่4.3 ภาพรวมของวิถีกลูโคนีโอเจเนซิส วิถีไกลโคไลซิส รวมถึงการสังเคราะห์และสลายไกลโคเจน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
 
 
 4.2.1  ปฏิกิริยำของวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสที่แตกต่ำงจำกวิถีไกลโคไลซิส 
 
  1.  กำรสังเครำะห์ฟอสฟออีนอลไพรูเวต  
   การสังเคราะห์ฟอสฟออีนอลไพรูเวต (PEP) จากไพรูเวตจะต้องใช้เอนไซม์ 
2 ชนิดคือ ไพรูเวตคาร์บอกซิเลส (pyruvate carboxylase) และฟอสฟออีนอลไพรูเวตคาร์บอกซี
ไคเนส (PEP carboxykinase; PEPCK) เอนไซม์ไพรูเวตคาร์บอกซิเลสที่อยู่ในไมโทคอนเดรียเป็น
เอนไซม์อัลโลสเตอริกตัวแรกของวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสที่ต้องการตัวกระตุ้นคือ อะเซติลโคเอเร่ง
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนไพรูเวตให้เป็นออกซาโลอะซิเตต (oxaloacetate; OAA) โดยมีไบโอติน (biotin) 
เป็นโคเอนไซม์ ซึ่งปฏิกิริยานี้เป็นการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โมเลกุลไพรูเวต OAA ที่เกิดขึ้นจะ
ถูกก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับเติมหมู่ฟอสเฟตโดยเอนไซม์ PEPCK ปฏิกิริยานี้จะถูกผลักดัน                                          
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ให้เกิดควบคู่กับปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกวาโนซีนไตรฟอสเฟต (guanosine triphosphate; GTP) 
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกก าจัดออกไปนั้นคือคาร์บอนไดออกไซด์โมเลกุลเดียวกับที่ เติมโดยเอนไซม์   
ไพรูเวตคาร์บอกซิเลส การเติมคาร์บอนไดออกไซด์และก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ติดต่อกันเป็นล าดับ
จะเป็นวิธีกระตุ้นให้เกิดฟอสฟออีนอลไพรูเวตได้ง่ายขึ้น  
   ในเซลล์ของมนุษย์เอนไซม์ PEPCK สามารถพบได้ทั้งในไมโทคอนเดรียและ
ไซโทพลาซึม แต่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดจะพบได้ในที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น เนื่องจากคุณสมบัติของเยื่อ
ชั้นในของไมโทคอนเดรียไม่ยอมให้ออกซาโลอะซิเตตผ่านเข้าออกได้ เซลล์สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเอนไซม์ชนิด
นี้ในไมโทคอนเดรียจะต้องขนส่งออกซาโลอะซิเตตผ่านตัวกลางที่เรียกว่า มาเลต-แอสพาร์เตตชัตเทิล 
(malate-aspartate shuttle) ในกรณีนี้ออกซาโลอะซิเตตจะถูกเปลี่ยนเป็นมาเลตโดยเอนไซม์มาเลต
ดีไฮโดรจีเนส (malate dehydrogenase) ที่อยู่ภายในไมโทคอนเดรียก่อน ภายหลังการขนย้าย                                                       
มาเลตออกจากเยื่อของไมโทคอนเดรียออกสู่ไซโทพลาซึมแล้วจะเกิดปฏิกิริยาผันกลับโดยเอนไซม์                                     
มาเลตดีไฮโดรจีเนสที่อยู่ในไซโทพลาซึมเพ่ือเปลี่ยนมาเลตกลับคืนเป็นออกซาโลอะซิเตตพร้อมกับได้ 
NADH มาเลต-แอสพาร์เตตชัตเทิลมีส่วนช่วยให้วิถีกลูโคนิโอเจเนซิสด าเนินต่อไปได้เนื่องจาก                                                         
มีการผลิต NADH ซึ่งจ าเป็นต่อปฏิกิริยาในขั้นต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ อัตราส่วนของ [NADH]/[NAD+] ใน                
ไซโทพลาซึมมีค่า 8.0x10-4 ซึ่งต่ ากว่าอัตราส่วนในไมโทคอนเดรียถึง 105 เท่า ปริมาณ NADH ส าคัญ
ต่อปฏิกิริยาที่ มีการใช้ เอนไซม์กลี เซอราลดีไฮด์ -3-ฟอสเฟตดีไฮโดรจี เนส หากไม่มี  NADH                                             
การสังเคราะห์กลู โคสจะเกิดขึ้นไม่ได้ เลย นอกจากนี้ ออกซาโลอะซิ เตตในไมโทคอนเดรีย                         
จะสามารถเปลี่ ยนเป็นแอสพาร์ เตตโดยใช้ เอนไซม์แอสพาร์ เตตอะมิ โนทรานส์ เฟอเรส                          
( aspartate amino transferase)  แ ล ะข น ส่ ง อ อก ไป ยั ง ไ ซ โ ท พล า ซึ ม ผ่ า น โ ป ร ตี น ข น ส่ ง                                                                             
กลูตาเมต -แอสพาร์ เตตจากนั้นแอสพาร์ เตตในไซโทพลาซึมสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น                                                                                                                
ออกซาโลอะซิเตตคืนได้โดยแอสพาร์เตตอะมิโนทรานส์เฟอเรส แต่วิธีนี้จะไม่มี NADH เกิดขึ้น                                      
ดังนั้นในเซลล์จึงเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนออกซาโลอะซิเตตเป็นมาเลตมากกว่าที่จะเป็นแอสพาร์เตต 
 
  2.  กำรเปลี่ยนฟรุกโตส-1,6-บิสฟอสเฟตเป็นฟรุกโตส-6-ฟอสเฟต  
   ในวิถีไกลโคไลซิสปฏิกิริยานี้เร่งโดยเอนไซม์ PFK-1 ซึ่งไม่สามารถผันกลับได้ 
แต่วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสมีการผันกลับโดยใช้ FBPase-1 โดยมี Mg2+ เป็นโคแฟกเตอร์ ภายในเซลล์มีค่า 
ΔG°′ เป็น –16.7 kJ/mol ปฏิกิริยานี้จึงไม่สามารถผันกลับได้ ซึ่งมีการไฮโดรไลซิสหมู่ฟอสเฟตออก
จาก FBP ให้กลายเป็นฟอสเฟตอนินทรีย์ (Pi) โดยไม่มีการสังเคราะห์เป็น ATP เอนไซม์ FBPase-1 
เป็นเอนไซม์ชนิดอัลโลสเตอริก (allosteric enzyme) กิจกรรมของเอนไซม์จะถูกกระตุ้นโดยซิเตรต 
และถูกยับยั้งโดย AMP และ F-2,6-BP 
 
  3.  กำรเกิดกลูโคสจำกกลูโคส-6-ฟอสเฟต 
   เอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสฟาเทส (glucose-6-phosphatase) เป็นเอนไซม์ที่
จับอยู่บนเยื่อหุ้มของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมของเซลล์ตับและเซลล์ไตเท่านั้น ไม่พบเอนไซม์นี้ในเซลล์
สมองและกล้ามเนื้อ เอนไซม์นี้จะท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการไฮโดรไลซิสของกลูโคส-6-ฟอสเฟต                                                          
ไปเป็นกลูโคส และ Pi ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้ กลูโคสที่เกิดขึ้นจะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด                                                   
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ในการสลายกลูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะได้ผลผลิตเป็นแลคเตตซึ่งสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นกลูโคส
ได้โดยวิถีกลูโคนีโอเจเนซิส แลคเตตจะเปลี่ยนไปเป็นไพรูเวตและ NADH ด้วยเอนไซม์แลคเตต                                         
ดีไฮโดรจีเนส จากนั้นไพรูเวตจึงจะเข้าสู่วิถีกลูโคนีโอเจเนซิส อย่างไรก็ตามเซลล์ที่มีการผลิตแลคเตต
มากคือเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์กล้ามเนื้อ แต่เซลล์ทั้งสองไม่สามารถเกิดวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสได้
เอง จึงจ าเป็นต้องส่งแลคเตตผ่านทางกระแสเลือดไปยังตับเพ่ือเปลี่ยนแลคเตตเป็นกลูโคสและส่ง
กลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดให้เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์กล้ามเนื้อใช้ต่อไป เรียกการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะนี้ว่าวัฏจักรคอริ (Cori cycle) 
   กระบวนการสลายไตรเอซิลกลีเซอรอลจากเนื้อเยื่อไขมันจะได้ผลิตภัณฑ์
เป็นกลีเซอรอล ซึ่งตับสามารถเปลี่ยนกลีเซอรอลกลับมาเป็นกลูโคสได้โดยใช้เอนไซม์กลีเซอรอลไคเนส 
(glycerol kinase) กลีเซอรอลถูกเปลี่ยนเป็นกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟต (glycerol-3-phosphate) และ
เปลี่ยนต่อเป็น DHAP โดยเอนไซม์กลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (glycerol-3-phosphate 
dehydrogenase) และเข้าสู่วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสเปลี่ยนเป็น FBP จนกระทั่งได้กลูโคสในที่สุด 
กระบวนการสลายกรดไขมันที่มีจ านวนอะตอมคาร์บอนเป็นเลขคี่ (odd-chain fatty acid) จะได้
ผลิตภัณฑ์เป็นโพรพิออเนต (propionate) สามารถเข้าสู่วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสได้โดยการเปลี่ยนเป็น  
โพรพิออนิลโคเอ (propionyl CoA) ตามด้วยเมทิลมาโลนิลโคเอ (methylmalonyl CoA) และ
กลายเป็นซัคซินิลโคเอ (succinyl CoA) ซึ่งเป็นสารตัวกลางในวัฏจักรกรดซิตริก จากนั้นจึง
เกิดปฏิกิริยาในวัฏจักรกรดซิตริกจนกระทั่งเป็นออกซาโลอะซิเตตเข้าสู่วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสได้ ในขณะ
ที่การสลายกรดไขมันที่มีจ านวนอะตอมคาร์บอนเป็นเลขคู่  (even-chain fatty acid) จะได้             
อะเซติลโคเอ (acetyl CoA) แต่ในเซลล์สัตว์ไม่สามารถเปลี่ยนอะเซติลโคเอให้กลับมาเป็น
คาร์โบไฮเดรตได้ เนื่องจากปฏิกิริยาในการเปลี่ยนนี้มีค่า ΔG°′ เป็นบวกสูงมาก อย่างไรก็ตามพบว่าใน
เซลล์พืชและแบคทีเรียบางชนิดสามารถท าได้โดยใช้วัฏจักรไกลออกซาเลต (glyoxalate cycle)  
   กรดอะมิโนที่สามารถเปลี่ยนเป็นตัวกลางเพ่ือน าไปสังเคราะห์เป็นกลูโคสได้
จะเรียกว่ากรดอะมิโนชนิดกลูโคเจนิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอะมิโนอะลานีน มีบทบาทส าคัญในวิถี
กลูโคนีโอเจเนซิส เมื่อมีการออกก าลังกายเซลล์กล้ามเนื้อจะมีการผลิตไพรูเวตออกมาในปริมาณมาก 
ไพรูเวตบางส่วนจะท าปฏิกิริยากับกลูตาเมตเพ่ือเปลี่ยนเป็นอะลานีนและแอลฟา-คีโตกลูตาเรต         
(α-ketoglutarate) โดยเอนไซม์อะลานีนทรานส์อะมิเนส (alanine transaminase) อะลานีนจะถูก
ขนส่งผ่านกระแสเลือดไปยังตับเพ่ือเปลี่ยนกลับเป็นไพรูเวตและสังเคราะห์เป็นกลูโคสต่อไป เรียกว่า                                   
วัฏจักรกลูโคส-อะลานีน (glucose-alanine cycle) นอกจากนี้แอลฟา-คีโตกลูตาเรตที่เกิดขึ้นจะถูก
น ากลับไปใช้ เมื่ออะลานีนเปลี่ยนเป็นไพรูเวตในตับแล้ว หมู่อะมิโนของอะลานีนจะถูกส่งให้แอลฟา-              
คีโตกลูตาเรตเกิดเป็นกลูตาเมตและก าจัดหมู่อะมิโนออกไปในรูปของยูเรีย เพ่ือรักษาสมุดลไนโตรเจน                                      
ในตับ 
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รูปที ่4.4 วัฏจักรคอริ   
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
 
 

 
 

รูปที ่4.5 วัฏจักรกลูโคส-อะลานีน  
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
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 4.2.2  กำรควบคุมวิถีกลูโคนีโอเจเนซิส 
  อัตราการเกิดกลูโคนีโอเจเนซิสขึ้นกับชนิดและความเข้มข้นของซับสเตรต                                      
อัลโลสเตอริกเอฟเฟคเตอร์ (allosteric effector) และฮอร์โมน วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสจะถูกกระตุ้น                           
เมื่อมีความเข้มข้นของแลคเตต กลีเซอรอล และกรดอะมิโนชนิดกลูโคเจนิกสูงขึ้น รวมถึงในภาวะที่
ได้รับอาหารไขมันสูงแต่คาร์ โบไฮเดรตต่ า  หรือมีการอดอาหาร ในวิถี กลู โคนี โอ เจเนซิส                                         
มีเอนไซม์อัลโลสเตอริก 4 ชนิดที่เป็นจุดควบคุมการด าเนินไปของวิถี คือ ไพรูเวตคาร์บอกซิเลส 
ฟอสฟออีนอลไพรูเวตคาร์บอกซีไคเนส (PEPCK) ฟรุกโตส-1,6-บิสฟอสฟาเทส (FBPase-1) และ
กลูโคส-6-ฟอสฟาเทส ดังรูปที่ 4.6   
  นอกจากนี้ ยั งสามารถกระตุ้น ให้ เกิดการ เปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้น
ของอัลโลสเตอริกเอฟเฟคเตอร์และส่งผลต่ออัตราการเกิดกลูโคนีโอเจเนซิสได้ การควบคุมไกลโคไลซิส
และกลูโคนีโอเจเนซิสในตับโดยฮอร์โมนจะเกิดโดยผ่านทางการท างานของ  F-2,6-BP ซึ่งเป็นตัว
ควบคุมเชิงอัลโลสเตอริกของเอนไซม์ PFK-1 และ FBPase-1 เมื่อใดที่ F-2,6-BP เข้าจับกับบริเวณ
อัลโลสเตอริกบนเอนไซม์ PFK-1 จะท าให้เอนไซม์มีความชอบต่อซับสเตรต F6G เพ่ิมมากขึ้นและท า
ให้เอนไซม์มีความชอบต่อตัวยับยั้งเชิงอัลโลสเตอริก คือ ATP และซิเตรตน้อยลง ดังนั้น F-2,6-BP                                               
จึงเป็นตัวกระตุ้นของเอนไซม์ PFK-1 ท าให้วิถีไกลโคไลซิสในตับถูกกระตุ้น F-2,6-BP ยังท าหน้าที่เป็น
ตัวยับยั้งของเอนไซม์ FBPase-1 ด้วย ซึ่งมีผลท าให้วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสเกิดได้ช้าลง 
  แม้ว่า F-2,6-BP จะมีโครงสร้างคล้ายกับ F-1,6-BP แต่ F-2,6-BP ไม่ใช่สารตัวกลาง
ของวิถีไกลโคไลซิสและกลูโคนีโอเจเนซิส โดยจะท าหน้าที่เป็นตัวควบคุมวิถีทั้งสอง F-2,6-BP เป็นตัว
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงแม้ที่ความเข้มข้นต่ าระดับไมโครโมลาร์ก็สามารถท าหน้าที่ได้อย่างดี                                         
ความเข้มข้นของ F-2,6-BP ภายในเซลล์ตับจะถูกก าหนดโดยอัตราเร็วสัมพัทธ์ระหว่างอัตราเร็วของ
การสังเคราะห์กับอัตราเร็วของการสลาย F-2,6-BP จะถูกสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟต
จาก ATP ให้กับ F6P เร่งโดยเอนไซม์ PFK-2 และถูกสลายไปโดยปฏิกิริยาที่ เร่งโดยเอนไซม์                                         
FBPase-2 ทั้งนี้เอนไซม์ PFK-2 และเอนไซม์ FBPase-2 เป็นเอนไซม์สองชนิดที่เร่งปฏิกิริยาแตกต่าง
กันแต่อยู่ในโปรตีนสายเดียวกัน โปรตีนนี้จะออกฤทธิ์เป็นเอนไซม์ใดจะขึ้นอยู่กับการควบคุมของ                          
กลูคากอน (รูปที่ 4.7 a และ b) ภายใต้ภาวะอดอาหารซึ่งท าให้ระดับกลูโคสในกระแสเลือดลดต่ าลง
จะมีการหลั่งฮอร์โมนกลูคากอนสู่กระแสเลือด ฮอร์โมนกลูคากอนจะไปจับกับตัวรับที่อยู่ที่เยื่อเซลล์ตับ 
แล้วท าให้เอนไซม์อะดีไนเลสไซเคลส (adenylate cyclase) ถูกกระตุ้นท าให้สามารถเร่งปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์ cAMP จาก ATP จากนั้น cAMP ที่เกิดขึ้นจะไปกระตุ้นเอนไซม์ cAMP-dependent 
protein kinase ชนิดที่ท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตจาก ATP ให้กับโปรตีนสายเดียวกัน
ที่ท าหน้าที่เป็นทั้งเอนไซม์ PFK-2 และ FBPase-2 การเติมหมู่ฟอสเฟตให้โปรตีน PFK-2/FBPase-2 นี้
ในตับจะท าให้โปรตีนนี้ท าหน้าที่เป็นเอนไซม์ FBPase-2 (ส่วน PFK-2 จะถูกยับยั้ง) ดังนั้นฮอร์โมน              
กลูคากอนจึงมีผลท าให้ระดับของ F-2,6-BP ในตับลดลง ท าให้ไกลโคไลซิสถูกยับยั้งและกลูโคนีโอ                                 
เจเนซิสถูกกระตุ้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อฮอร์โมนกลูคากอนที่ถูกหลั่งออกมาภายใต้ภาวะอดอาหาร 
  อิทธิพลของกลูคากอนยังมีผลยับยั้งเอนไซม์ไพรูเวตไคเนสในวิถีไกลโคไลซิสด้วย                                                  
ท าให้ PEP ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวต แต่จะผันกลับไปเป็น 2PG และเข้าสู่วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสต่อไป 
นอกจากนี้ยังมี อิทธิพลไปถึงการสังเคราะห์ เอนไซม์ที่ เกี่ยวข้องกับวิถี กลู โคนีโอเจเนซิสได้                                             
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เช่น ฮอร์โมนคอร์ติซอลที่หลั่งออกมาในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถกระตุ้นการสังเคราะห์เอนไซม์ใน
วิถกีลูโคนีโอเจเนซิส และกลูคากอนกระตุ้นการสังเคราะห์เอนไซม์ PEPCK  FBPase-1 และกลูโคส-6-
ฟอสฟาเทส ในขณะที่อินซูลินจะให้ผลตรงข้ามคือยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซม์ดังกล่าว แต่จะกระตุ้น
การสังเคราะห์เอนไซมก์ลูโคไคเนส PFK-1 และ PFK-2 เพ่ือกระตุ้นวิถีไกลโคไลซิส 
  ฮอร์โมนที่ควบคุมวิถี ไกลโคไลซิสและวิถี กลู โคนีโอเจเนซิสมีผลต่อการเกิด           
ฟอสฟอรีเลชันของโปรตีนเป้าหมายในเซลล์ตับได้ น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกของยีน 
ในเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต อิทธิพลของฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอนจะให้ผลในทิศทางตรง
ข้ามกัน ดังนั้นอัตราส่วนของอินซูลินต่อกลูคากอนเป็นปัจจัยทีส่ าคัญในการก าหนดทิศทางการไหลของ
เมแทบอลิซึม ภายหลังมื้ออาหารที่มีการบริโภคคาร์โบไฮเดรตอัตราส่วนของอินซูลินต่อกลูคากอนจะ
สูงและเกิดวิถีไกลโคไลซิสในตับสูงมาก เมื่อผ่านไประยะหนึ่งหรือมีการรับประทานอาหารไขมันสูงแต่
คาร์โบไฮเดรตต่ า อัตราส่วนของอินซูลินต่อกลูคากอนจะต่ าจึงเกิดวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสในตับมากกว่า
วิถีไกลโคไลซิส นอกจากนี้ปริมาณ ATP ที่สามารถใช้ได้ (availability of ATP) ยังเป็นปัจจัยรองที่มี
อิทธิพลต่อการควบคุมการเกิดไกลโคไลซิสและกลูโคนีโอเจเนซิส ถ้ามีปริมาณ AMP สูงปฎิกิริยาของ
วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสที่เร่งโดยเอนไซม์ FBPase-1 จะถูกยับยั้งโดย AMP และในทางตรงกันข้ามถ้ามี
ปริมาณ AMP ต่ า เอนไซม์ PFK-1 จะถูกกระตุ้นโดย AMP และ ADP แต่จะถูกยับยั้งโดยซิเตรตและ 
ATP ปฏิกิริยาทั้งสองนี้ถูกควบคุมในเวลาเดียวกัน ถ้าปฏิกิริยาหนึ่งถูกยับยั้งจะท าให้อีกปฏิกิริยาหนึ่ง
ถูกกระตุ้น  
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รูปที ่4.6 การควบคุมวิถีไกลโคไลซิสและวิถีกลูโคนีโอเจเนซิส 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
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รูปที่ 4.7 (a) ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ระหว่างฟรุกโตส-6-ฟอสเฟตและฟรุกโตส-2,6-                                  
บิสฟอสเฟตโดยเอนไซม์ PFK-2 และเอนไซม์ FBPase-2 และ (b) โปรตีน PFK-2/FBPase-2 ในเซลล์
ตับที่สามารถแสดงฤทธิ์เป็นได้ทั้งเอนไซม์ PFK-2 หรือ FBPase-2 ภายใต้การควบคุมโดยการถูกเติม
หรือไม่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟต ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนกลูคากอน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก พัชรา วีระกะลัส (2549) 
 
 
4.3  เมแทบอลิซึมของไกลโคเจน 
 ไกลโคเจนเป็นพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีโครงสร้างคล้ายอะไมโลเพคตินของแป้งแต่จะมีแขนง
มากกว่าคือจะมีแขนงทุก ๆ 8-10 โมเลกุลของกลูโคสที่ต่อกันเป็นสายตรง ไกลโคเจนส่วนใหญ่สะสม
อยู่ในตับและกล้ามเนื้อ ในตับของคนที่ได้รับอาหารเพียงพอจะมีไกลโคเจนสะสมได้มากถึงร้อยละ 10 
ของน้ าหนักตับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอาหารที่บริโภค ส่วนในกล้ามเนื้อมีไกลโคเจนสะสม
ประมาณร้อยละ 1 ของน้ าหนักกล้ามเนื้อ หน้าที่ของไกลโคเจนในตับและกล้ามเนื้อแตกต่างกันโดย
ไกลโคเจนในตับเป็นต้นก าเนิดของกลูโคสที่จะส่งไปยังกระแสเลือดเพ่ือน าไปใช้ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ                                  
ในระหว่างมื้ออาหารแต่ละมื้อและในภาวะอดอาหาร ปริมาณไกลโคเจนในตับมีเพียงพอส าหรับการท า
หน้าที่เพียง 12-15 ชั่วโมง ส่วนไกลโคเจนในกล้ามเนื้อเป็นแหล่งของพลังงานในการท างานของ
กล้ามเนื้อทั้งในสภาวะปกติและในสภาวะที่ต้องใช้พลังงานมาก ๆ เช่น เมื่อเกิดอาการตกใจ 
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 4.3.1  กำรสังเครำะห์ไกลโคเจน 
  กระบวนการสังเคราะห์ไกลโคเจน (glycogenesis) เกิดข้ึนได้ทุกเนื้อเยื่อของร่างกาย 
แต่เกิดมากในตับและกล้ามเนื้อเป็นการขยายขนาดโมเลกุลของไกลโคเจนเดิมที่มีอยู่แล้ว (glycogen 
primer) ซึ่งจับกับโปรตีนไกลโคเจนิน (glycogenin) โดยหน่วยกลูโคสที่จะน าไปต่อต้องอยู่ในรูปยูริดีน
ไดฟอสเฟตกลูโคส (uridine diphosphate glucose; UDP-glucose) ที่ได้มาจากกลูโคสหรือบางครั้ง
อาจได้มาจากน้ าตาลเฮกโซสอื่น  
  ปฏิกิริยาแรกของการสังเคราะห์ไกลโคเจนเป็นการเปลี่ยนกลูโคสเป็นกลูโคส -6-
ฟอสเฟตเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์เฮกโซไคเนสในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ส่วนในตับจะเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์
กลูโคไคเนส จากนั้นเอนไซม์ฟอสฟอกลูโคมิวเตส (phosphoglucomutase) จะเปลี่ยนกลูโคส-6-
ฟอสเฟตเป็นกลูโคส-1-ฟอสเฟต ซึ่งจับกับยูริดีนไตรฟอสเฟต (uridine triphosphate; UTP) ได้เป็น 
ยูดีพ-ีกลูโคส (UDP-glucose) เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ยูดีพี-กลูโคสไพโรฟอสฟอรีเลส (UDP-glucose 
pyrophosphorylase) ขั้นต่อไปเป็นการเติมหน่วยกลูโคสที่อยู่ ในรูปยูดีพี-กลูโคสเข้าไปต่อที่                
ปลายนอน-รีดิวซ์ (non-reducing end) ของไกลโคเจนไพรเมอร์จะได้ไกลโคเจน (n+1 residue)             
โดยน้ าตาลกลู โคสจะต่อกันด้วยพันธะแอลฟา -1,4-ไกลโคซิดิก (α-1,4-glycocidic linkage)                                                   
(รูปที่ 4.8) เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส (glycogen synthase) เอนไซม์นี้ไม่สามารถ
สร้างพันธะระหว่างกลูโคส 2 โมเลกุลอย่างง่ายได้ แต่จะเร่งปฏิกิริยาการเติมกลูโคสเข้าไปยังสายโซ่ที่มี
อยู่ก่อนด้วยพันธะ α(1→4) เท่านั้น และเป็นเหตุผลในการเริ่มต้นการสังเคราะห์ไกลโคเจนโดยอาศัย                                       
ไพรเมอร์โปรตีนไกลโคเจนิน ในขั้นตอนแรกของการสังเคราะห์ไกลโคเจนเป็นการน ากลูโคสหน่วยแรก
เข้ามาเชื่อมต่อกับหมู่ไฮดรอกซีของไทโรซีน กลูโคสหน่วยต่อไปจะถูกเติมต่อจากกลูโคสตัวแรก 
โมเลกุลของไกลโคเจนินยังท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการเติมกลูโคสจนกระทั่งได้กลูโคส 7 โมเลกุล 
เชื่อมต่อกัน ขั้นต่อไปเป็นการท าให้เกิดกิ่งแขนงเมื่อเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสน ากลูโคสเข้าไปต่อได้
ประมาณ 6-11 หน่วยจะมีเอนไซม์อะไมโล-1,4→1,6-ทรานส์ไกลโคซิเลส (amylo-1,4→1,6-
transglycosylase) ท าหน้าที่ตัดสายกลูโคสที่ต่อกันประมาณ 7 หน่วยไปต่อกับสายไกลโคเจน              
สายเดิมหรือสายอ่ืนด้วยพันธะแอลฟา-1,6-ไกลโคซิดิก (α-1,6-glycocidic linkage) (รูปที่ 4.9) ท าให้
เกิดเป็นกิ่งแขนง เอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยานี้เรียกว่าเอนไซม์สร้างกิ่งหรือบรานชิงเอนไซม์ (branching 
enzyme) หลังจากนั้นเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสสามารถน ากลูโคสหน่วยใหม่เข้าไปต่อได้อีก สลับกับ
การเกิดกิ่งแขนงท าให้ได้โมเลกุลของไกลโคเจนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในกระบวนการถ่ายโอน                                                     
ออลิโกแซ็กคาไรด์แต่ละสายจะต้องมาจากสายออลิโกแซ็กคาไรด์ที่มีความยาวอย่างน้อย 11 หน่วย 
และจุดแยกกิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากจุดแยกก่ิงเดิมที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 4 หน่วย 
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รูปที่ 4.8 แสดงปฏิกิริยาที่เร่งโดยเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส โดยการสลายพันธะเอสเทอร์ของยูดีพี-
กลูโคส และสร้างพันธะ α(1→4) ไกลโคซิดิกระหว่างโมเลกุลกลูโคส ท าให้สายไกลโคเจนยาวขึ้น 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
 
 

 
 

รูปที ่4.9 เอนไซม์สร้างก่ิงสร้างพันธะ α(1→6) ไกลโคซิดิกในไกลโคเจน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 



92 
 

 4.3.2  กำรสลำยไกลโคเจน  
  ไกลโคเจนสะสมในตับและกล้ามเนื้อของสัตว์ ในกล้ามเนื้อจะใช้เป็นแหล่งพลังงาน
สะสม ส่วนในตับท าหน้าที่เป็นแหล่งสะสมกลูโคสเพ่ือรักษาระดับกลูโคสในกระแสเลือด เมื่อกลูโคสใน
กระแสเลือดมีระดับต่ าจะไปกระตุ้นไกลโคเจนที่สะสมไว้ในตับให้สลายเป็นกลูโคสเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
กลูโคสในกระแสเลือด การสลายไกลโคเจน (glycogenolysis) จะเกิดที่ปลายนอน-รีดิวซ์ โดยเอนไซม์
ฟอสฟอรีเลสจะเร่งปฏิกิริยาการตัดแบบฟอสฟอโรไลซิส (phosphorolysis) เป็นการตัดพันธะ 
α(1→4) ของหน่วยกลูโคสที่ปลายนอน-รีดิวซ์พร้อมกับเติมหมู่ฟอสเฟตต าแหน่งที่ 1 ของกลูโคสตรง 
บริเวณพันธะที่ถูกตัด จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นกลูโคส-1-ฟอสเฟต เอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลสไม่
สามารถตัดหน่วยกลูโคสที่เชื่อมด้วยพันธะ α(1→6) บริเวณกิ่งแขนงออกไปได้ เอนไซม์นี้จะหยุดตัด
เมื่ออยู่ห่างจากกิ่งแขนงจ านวน 4 หน่วยกลูโคส ส่วนที่เหลือจากการตัดของฟอสฟอรีเลสเรียกว่า                       
ลิมิตเด็กซ์ทริน (limit dextrin) การย่อยพันธะ α(1→6) ตรงกิ่งแขนงต้องใช้ดีบรานชิงเอนไซม์ 
(debranching anzyme) การท างานของเอนไซม์มี 2 แบบ คือ เอนไซม์ 4-แอลฟา-กลูคาโนทรานส์
เฟอเรส (4-α-glucanotransferase) จะตัดกลูโคส 3 หน่วยที่เชื่อมกันด้วยพันธะ α(1→4) ออกจาก
บริเวณที่มีกลูโคสเหลืออยู่ 4 หน่วยตรงจุดกิ่งแขนงไปเชื่อมด้วยพันธะ α(1→4) ที่ปลายนอน-รีดิวซ์
ของสายอ่ืน ท าให้กิ่งของสายอ่ืนมีความยาวเพ่ิม 3 หน่วยกลูโคส ส่วนกิ่งที่ถูกตัดจะเหลือกลูโคส                                  
1 หน่วยที่เชื่อมกับสายพอลิเมอร์ด้วยพันธะ α(1→6) และเอนไซม์แอมิโล-แอลฟา-1,6 กลูโคซิเดส 
(amylo-α-1,6 glucosidase) ท าหน้าที่ตัดกลูโคสตรงจุดแตกกิ่งที่เชื่อมด้วยพันธะ α(1→6) หลังจาก
การสลายไกลโคเจนด้วยเอนไซม์ฟอสฟอรีเลสและดีบรานชิงเอนไซม์จะได้กลูโคส-1-ฟอสเฟตเป็น
ผลิตภัณฑ์จ านวนมาก เอนไซม์ฟอสฟอกลูโคมิวเตสจะเปลี่ยนกลูโคส-1-ฟอสเฟตเป็นกลูโคส-6-
ฟอสเฟต เซลล์ตับใช้เอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสฟาเทสก าจัดหมู่ฟอสเฟตออกจากกลูโคส-6-ฟอสเฟตได้
กลูโคสออกนอกเซลล์เข้าสู่กระแสเลือด ในกล้ามเนื้อไม่มีเอนไซม์นี้ท าให้กลูโคส-6-ฟอสเฟตไม่สามารถ
ออกนอกเซลล์ได้จึงสลายโดยวิถีไกลโคไลซิสเพื่อผลิตพลังงานต่อไป 
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รูปที่ 4.10 การสลายไกลโคเจนด้วยเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลส ส่วนของกลูโคสถูกตัดออกจาก
ปลายรีดิวซ์ของไกลโคเจนได้เป็นกลูโคส-1-ฟอสเฟต 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
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รูปที ่4.11  การสลายไกลโคเจนด้วยดีบรานชิงเอนไซม์ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
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รูปที ่4.12  แสดงการสลายไกลโคเจนโดยเอนไซมไ์กลโคเจนฟอสฟอรีเลสและดีบรานชิงเอนไซม์ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
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 4.3.3  กำรควบคุมกำรสังเครำะห์และกำรสลำยไกลโคเจน  
  การควบคุมการสังเคราะห์และการสลายไกลโคเจนในร่างกายมีหลายกลไก เช่น                                
การควบคุมเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส การควบคุมเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลส และการควบคุมโดย
ฮอร์โมน ดังนี้ 
 
  1.  กำรควบคุมกำรท ำงำนของเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส  
   การควบคุมการท างานของเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสถูกควบคุมโดยการตัด
หรือเติมหมู่ฟอสเฟต โดยเอนไซม์ที่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตมีโครงรูปแบบ D ซึ่งกลูโคส-6-ฟอสเฟตมีผล
ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส การตัดหมู่ฟอสเฟตกระตุ้นการท างานของเอนไซม์                                
ไกลโคเจนซินเทสซึ่งมีโครงรูปแบบ I การท างานจะไม่เพ่ิมขึ้นหากมีกลูโคส-6-ฟอสเฟต การเติมหมู่
ฟอสเฟตให้แก่เอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสมีเอนไซม์หลายชนิดมาเกี่ยวข้อง เอนไซม์ถูกควบคุมโดย
ปริมาณไซคลิกอะดีโนซีนมอนอฟอสเฟต (cyclic adenosine monophosphate; cAMP) Ca2+                                                                                 
ไดเอซิลกลีเซอรอล (diacylglycerol) โปรตีนที่เติมหมู่ฟอสเฟตให้กับเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส โดย 
cAMP จะมีผลยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส ส่วน Ca2+ ท าให้เพ่ิมอัตราการเติมหมู่
ฟอสเฟตให้กับเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสผ่านเอนไซม์โปรตีนไคเนส C (proteinkinase C) ซึ่งสามารถ
ถูกกระตุ้นโดยไดเอซิลกลีเซอรอล นอกจากนี้เอนไซม์เคซีนไคเนส I (casein kinase I) เอนไซม์เคซีน
ไคเนส II (casein kinase II) และไกลโคเจนซินเทสไคเนส-3 (glycogensyntasekinase-3) เป็น
เอนไซม์ที่เติมหมู่ฟอสเฟตให้กับเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสโดยไม่ขึ้นอยู่กับ cAMP และ Ca2+ แต่จะมี
การกระตุ้นการท างานผ่านฮอร์โมนอินซูลิน ฮอร์โมนอินซูลินกระตุ้นการท างานของเอนไซม์โปรตีน
ไคเนส B ซึ่งยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสไคเนส-3 ท าให้เอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส
ไคเนส-3 ไม่สามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสโดยการเติมหมู่ฟอสเฟตท าให้อัตรา
การสังเคราะห์ไกลโคเจนเพ่ิมขึ้น เอนไซม์ฟอสฟอโปรตีนฟอสฟาเทสเป็นเอนไซม์ที่กระตุ้นการท างาน
ของเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส ถูกควบคุมโดยโปรตีนที่จับอยู่กับไกลโคเจน (glycogen binding 
protein) มีหน่วยเอนไซม์เป็นฟอสฟาเทส (phosphatase) ตัดหมู่ฟอสเฟตได้โดยโปรตีนที่จับอยู่กับ
ไกลโคเจนมีหน่วยย่อย G (subunit G) ที่จับกับไกลโคเจนและหน่วยย่อย C (subunit C) ที่เป็น
เอนไซม์ฟอสฟาเทส การท างานหน่วยย่อย C จะเติมหมู่ฟอสเฟตให้ทั้งเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสและ
เอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลส ซึ่งการควบคุมการท างานของหน่วยย่อย C จะถูกกระตุ้นจากฮอร์โมน
ที่ท าให้ cAMP เพ่ิมข้ึน 
 
  2.  กำรควบคุมกำรท ำงำนของเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลส  
   การควบคุมการท างานของเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลสโดยการตัดหรือ
เติมหมู่ฟอสเฟต เรียกว่า ฟอสฟอรีเลชัน-ดีฟอสฟอรีเลชัน (phosphorylation-dephosphorylation)                                   
การเติมหมู่ฟอสเฟตให้กับเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลสจะท าให้เอนไซม์มีโครงรูปแบบ a เป็นโครง
รูปที่สามารถท างานได้ เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ฟอสฟอรีเลสไคเนส (phosphorelase kinase)                                  
ส่วนการตัดหมู่ฟอสเฟตจะเปลี่ยนโครงรูปของเอนไซม์เป็นแบบ b เป็นโครงรูปที่ไม่สามารถ        
ท างานได้ เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ฟอสฟอโปรตีนฟอสฟาเทส (phosphoprotein phosphatase) 
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แม้จะอยู่ในโครงรูปแบบ b หากในเซลล์มี AMP อยู่มากก็จะเกิดการกระตุ้นให้สามารถท างานได้                                                         
เอนไซม์โปรตีนไคเนส A (protein kinase A) จะเติมหมู่ฟอสเฟตกระตุ้นเอนไซม์ฟอสฟอรีเลสไคเนส 
ซึ่งเอนไซม์ฟอสฟอโปรตีนฟอสฟาเทสจะตัดหมู่ฟอสเฟตยับยั้งเอนไซม์ฟอสฟอรีเลสไคเนส cAMP         
จะกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ฟอสฟอโปรตีนฟอสฟาเทส เอนไซม์ฟอสฟอรีเลสไคเนสมีหน่วยย่อย
เดลตา (δ-subunit) จะจับกับ Ca2+ โดยการจับกับ Ca2+ จะเป็นการกระตุ้นการท างานของเอนไซม์
ฟอสฟอรีเลส A และฟอสฟอรีเลส B การกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ฟอสฟอรีเลสไคเนสสูงสุด
จะต้องมีการเติมหมู่ฟอสเฟตและการจับ Ca2+ กับแคลโมดูลิน (calmodulin) การกระตุ้นการท างาน
ของเอนไซม์ฟอสฟอรีเลสไคเนสจะกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลสและยับยั้ง
การท างานของเอนไซม์ฟอสฟอโปรตีนฟอสฟาเทส การกระตุ้นการสลายไกลเจนเป็นการยับยั้งการ
สังเคราะห์ไกลโคเจน ในทางตรงข้ามการกระตุ้นการสังเคราะห์ไกลโคเจนจะยับยั้งการสลายไกลโคเจน
ด้วย  
  
  3.  กำรควบคุมกำรสังเครำะห์และกำรสลำยไกลโคเจนโดยฮอร์โมน  
   ฮอร์โมนมีผลต่อการสังเคราะห์และการสลายไกลโคเจนในร่างกาย เช่น    
กลูคากอน อิพิเนฟริน และอินซูลิน เมื่อร่างกายต้องการเพ่ิมระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร 
ฮอร์โมนกลูคากอนจะหลั่งจากแอลฟาเซลล์ของตับอ่อนจับกับเซลล์ตับเกิดการสื่อสัญญาณกระตุ้น
เอนไซม์อะดินิเลทไซเคลส (adenylate cyclase) สังเคราะห์ cAMP ท าให้กระตุ้นการท างานของ   
ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลสสลายไกลโคเจนในตับเพ่ือให้ตับหลั่งน้ าตาลกลูโคสออกมาในกระแสเลือด                             
ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดเ พ่ิมขึ้น  และยับยั้ งการท างานของเอนไซม์ ไกลโคเจนซินเทส                                                                                                                                                     
ในการสังเคราะห์ไกลโคเจน ฮอร์โมนอิพิเนฟรินหลั่งจากเซลล์โครมาฟฟินในต่อมหมวกไต                                              
(adrenal medulla) เ พ่ือตอบสนองต่อความเครียดของร่างกายเมื่อร่างกายเกิดความกลัว                                    
การหลบหนี หรือการต่อสู้ การท้าทายต่อสิ่งใหม่ ๆ และความตื่นเต้น จะท าให้ร่างกายหลั่งน้ าตาล
ออกมาในกระแสเลือดมากขึ้นเป็นการเตรียมร่างกายต่อการต่อสู้หรือหลบหนี เมื่อฮอร์โมนอิพิเนฟริน
หลั่งออกและจับกับตัวรับเบตา-อะดรีเนอร์จิค (β-adrenergic receptor) ที่ตับจะกระตุ้นการท างาน
ของเอนไซม์อะดินิเลทไซเคลสเร่งการสังเคราะห์ cAMP คล้ายกับสัญญาณของฮอร์โมนกลูคากอน 
ส่งผลให้มีการกระตุ้นการสลายไกลโคเจนและยับยั้งการสังเคราะห์ไกลโคเจนและวิถีไกลโคไลซิส เมื่อ
ฮอร์โมนอิพิเนฟรินจับกับตัวรับแอลฟา-อะดรีเนอร์จิค (α-adrenergic receptor) ที่เซลล์ตับจะ
กระตุ้นการท างานของเอนไซม์ฟอสเฟตลิเพส  C (phospholipase C) ท าให้เกิดการสังเคราะห์                                           
อิ โนซิทอล  1,4,5-ไตรฟอสเฟต ( inositol 1,4,5-triphosphate; IP3) และไดเอซิลกลี เซอรอล 
(diacylglycerol) การมี IP3 ในเซลล์มากขึ้นจะท าให้มีการหลั่ง Ca2+ จากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมไป
กระตุ้นการท างานของเอนไซม์ฟอสฟอรีเลสไคเนสและส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเอนไซม์ไกลโคเจน
ฟอสฟอรีเลส ในขณะที่การกระตุ้นการท างานของเอนไซม์โปรตีนไคเนส C จะยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส ฮอร์โมนอิพิเนฟรินยังกระตุ้นการสลายไกลโคเจนในกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อ
หัวใจ การเพ่ิมขึ้นของน้ าตาลกลูโคสในกระแสเลือดจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินสังเคราะห์จาก
เซลล์เบตาในตับอ่อน สัญญาณเซลล์ของฮอร์โมนอินซูลินจะท าให้เซลล์ เกิดการสังเคราะห์ไกลโคเจน
และยับยั้งการสลายไกลโคเจนทั้งในกล้ามเนื้อ และตับ ฮอร์โมนอินซูลินจะกระตุ้นการรับน้ าตาล
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กลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ แต่สัญญาณฮอร์โมนนี้ไม่มีผลต่อเซลล์ตับ เนื่องจากเซลล์ตับมีตัวขนส่ง
กลูโคส (glucose transporter; GLUT2) ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่เซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์
เนื้อเยื่อไขมันจะมีตัวขนส่งกลูโคสที่ตอบสนองต่อสัญญาณของฮอร์โมนอินซูลินโดยฮอร์โมนอินซูลินจะ
ท าให้ GLUT 2 ไปอยู่ท่ีผิวเซลล์และท าการรับน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์  
 

 
 

รูปที่ 4.13 การควบคุมเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสโดยฮอร์โมนอินซูลิน และควบคุมเอนไซม์ไกลโคเจน
ฟอสฟอรีเลสโดยฮอร์โมนกลูคากอนหรืออิพิเนฟริน 
 
 
4.4  วิถีเพนโตสฟอสเฟต 

 วิ ถี เพนโตส ฟอส เฟต (pentose phosphate pathway) หรื อวิ ถี ฟอสฟอกลู โ ค เนต
(phosphogluconate pathway) หรือเฮกโซสมอนอฟอสเฟตชันต์ (hexose monophosphate 
shunt) เปนการออกซิไดซ์กลูโคสอีกวิถีหนึ่งที่แตกต่างจากวิถีไกลโคไลซิส เพ่ือสร้าง NADPH ส าหรับ
ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ต่าง ๆ และไรโบส-5-ฟอสเฟต (ribose-5-phosphate) ให้แก่เซลล์เพ่ือ
น าไปใช้สังเคราะห์นิวคลีโอไทด์และกรดนิวคลีอิก นอกจากนี้วิถีเพนโตสฟอสเฟตยังช่วยเมแทบอไลต์
น้ าตาลเพนโตสจากอาหารและกรดนิวคลีอิก ในพืชจะมีการเกิดวิถีเพนโตสฟอสเฟตแบบทวนกลับซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรึงคาร์บอน (carbon fixation) ที่เกิดในการสังเคราะห์แสง และยังมี
หน้าที่ส าคัญในการผลิตนิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต (nicotinamide adenine 
dinucleotide phosphate; NADPH) อีกด้วย วิถีนี้จึงเป็นทางเลือกของไกลโคไลซิสโดยมีบทบาท
หลักเป็นแอแนบอลิซึมมากกว่าแคแทบอลิซึมและส่วนมากเกิดในไซโทพลาซึม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
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 ชุดปฏิกิริยาในวิถี เพนโตสฟอสเฟตประกอบด้วย 2 ช่วง คือ ช่วงที่มีการออกซิเดชัน 
(oxidative phase) ซึ่งมีการสร้าง NADPH และช่วงที่ไม่มีการออกซิเดชัน (non-oxidative) เป็นการ
สังเคราะห์น้ าตาลที่มคีาร์บอน 5 อะตอม  ดังนี้ 
 ปฏิกิริยำช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่มีการออกซิเดชันของวิถีเพนโตสฟอสเฟตประกอบด้วยปฏิกิริยา
ทั้งหมด 4 ปฏิกิริยา (ปฏิกิริยาที่ 1-4) โดยมีสองปฏิกิริยาที่มีการออกซิเดชันเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการ
รีดิวซ์ NADP+ ไปเป็น NADPH ดังนี้ 
 
  ปฏิกิริยำที่ 1 เป็นการออกซิไดซ์กลูโคส-6-ฟอสเฟตไปเป็น 6-ฟอสฟอกลูโคโน                   
แลคโตน (6-phosphogluconolactone) (แลคโตนเป็นอินเทอร์นอลเอสเทอร์ (internal ester) ที่มี
การเชื่อมต่อกันระหว่างคาร์บอนตัวที่ 1 กับตัวที่ 5) เร่งโดยเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส 
(glucose-6-phosphate dehydrogenase; G6PD) ซึ่งม ีNADP+ เป็นโคเอนไซม์ ปฏิกิริยานี้ย้อนกลับ
ไม่ได้ เอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนสมีตัวกระตุ้นเชิงอัลโลสเตอริกเป็น NADP และมี NADPH 
เป็นตัวยับยั้ง  
  ปฏิกิริยำที่ 2 เป็นการแยกสลาย 6-ฟอสฟอกลูโคโนแลคโตนด้วยน้ าเกิดเป็น              
6-ฟอสฟอกลูโคเนต (6-phosphogluconate) เร่งโดยเอนไซม์แลคโตเนส (lactonase)  
  ปฏิกิริยำที่ 3 เกิดออกซิเดทีฟดีคาร์บอกซิเลชัน 6-ฟอสฟอกลูโคเนต ได้ผลผลิตเป็น  
ไรบูโลส-5-ฟอสเฟต (ribulose-5-phosphate) คาร์บอนไดออกไซด์ และ NADPH   
  ปฏิกิริยำที่ 4 ไรบูโลส-5-ฟอสเฟต เปลี่ยนเป็นไรโบส-5-ฟอสเฟต เร่งโดยเอนไซม์
ฟอสฟอเพนโตสไอโซเมอเรส (phosphopentose isomerase) ปฏิกิริยาจะเกิดโดยการเกิดเป็นสาร
ตัวกลางอีนไดออล (enediol) ซึ่งเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสองปฏิกิริยาของวิถีไกลโคไลซิสที่เร่งโดย    
ไตรโอสฟอสเฟตไอโซเมอเรสและฟอสฟอกลูโคสไอโซเมอเรส  
 
 ปฏิกิริยำช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่ไม่มีการออกซิเดชันของวิถีเพนโตสฟอสเฟตประกอบด้วย
ปฏิกิริยาที่ย้อนกลับได้ 4 ปฏิกิริยา (ปฏิกิริยาที่ 5-8) ท าหน้าที่ปรับเปลี่ยนระหว่างน้ าตาลแอลโดส 
และคีโตสที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 3  4 และ 5 อะตอม เพ่ือผลิตฟรุกโตส-6-ฟอสเฟตและ             
กลีเซอราลดีไฮด์-3-ฟอสเฟต ซึ่งเป็นตัวกลางของวิถีไกลโคไลซิส ดังนี้ 
 
  ปฏิกิริยำที่ 5 เป็นปฏิกิริยาการเปลี่ยนไรบูโลส-5-ฟอสเฟตไปเป็นไซลูโลส-5-
ฟอสเฟต (xylulose-5-phosphate) เร่งโดยเอนไซม์ฟอสฟอเพนโตสอีพิเมอเรส (phosphopentose 
epimerase) การเกิดปฏิกิริยานี้จะผ่านตัวกลางอีนไดออล  
  ปฏิกิริยำที่ 6 ไซลูโลส-5-ฟอสเฟตท าปฏิกิริยากับไรโบส-5-ฟอสเฟตเร่งโดยเอนไซม์ 
ทรานส์คีโตเลส (transketolase) มีไทอามีนไพโรฟอสเฟต (TPP) เป็นโคเอนไซม์ ซึ่งจะมีการส่งส่วนที่
มีคาร์บอน 2 อะตอมจากไซลูโลสไปให้ไรโบส-5-ฟอสเฟตเกิดเป็นน้ าตาลที่มีคาร์บอน 7 อะตอม
เรียกว่า ซีโดเฮพทูโลส-7-ฟอสเฟต (sedoheptulose-7-phosphate) และกลีเซอราลดีไฮด์-3-
ฟอสเฟต 
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  ปฏิกิริยำที่ 7 เอนไซม์ทรานส์คีโตเลสจะเร่งปฏิกิริยาการส่งส่วนที่เป็นไดไฮดรอกซี 
อะซิโตนซึ่งมีคาร์บอน 3 อะตอมจากซีโดเฮพทูโลส-7-ฟอสเฟต (C7) ไปให้กลีเซอราลดีไฮด์-3-ฟอสเฟต 
(C3) เกิดเป็นอีรีโทรส 4-ฟอสเฟต (C4) (erythrose 4-phosphate) กับฟรุกโตส-6-ฟอสเฟต (C6) 
  ปฏิกิริยำที่ 8 เป็นการท าปฏิกิริยาระหว่างไซลูโลส-5-ฟอสเฟตไปให้อีรีโทรส 4-
ฟอสเฟตโดยจะมีการส่งส่วนที่เป็นไกลคอลแอลดีไฮด์ (glycolaldehyde) จากไซลูโลส-5-ฟอสเฟตไป
ให้อีรีโทรส 4-ฟอสเฟตเกิดเป็นกลีเซอราลดีไฮด์-3-ฟอสเฟต (C3) กับฟรุกโตส-6-ฟอสเฟต (C6) 
ตามล าดับเร่งโดยเอนไซม์ทรานส์คีโตเลส 
 
 ปฏิกิริยารวมในช่วงมีการออกซิเดชันและช่วงที่ไม่มีการออกซิเดชันของวิถีเพนโตสฟอสเฟต 
จะได้ฟรุกโตส-6-ฟอสเฟตจ านวน 2 โมเลกุล กลีเซอราลดีไฮด์ -3-ฟอสเฟต 1 โมเลกุล NADPH 6 
โมเลกุล CO2 3 โมเลกุล และ H+ 6 โมเลกุล 
 
ตำรำงท่ี 4.3 สรุปปฏิกิริยาของวิถีเพนโตสฟอสเฟต 
 

ปฏิกิริยำ เอนไซม์ 
Oxidative phase 

1.  Glucose-6-phosphate + NADP+ → 6-Phosphoglucono-δ-lactone  + 
NADPH + H+ 

Glucose-6-phosphate 
dehydrogenase 

2.  6-Phosphoglucono-δ-lactone  + H2O → 6-Phosphogluconate  +  H+ Lactonase 

3.  6-Phosphogluconate + NADP+ → Ribulose-5-phosphate  +  CO2  + 
NADPH 

6-Phosphogluconate 
dehydrogenase 

4.  Ribulose-5-phosphate            Ribose-5-phosphate Phosphopentose isomerase 

Non-oxidative phase 

5.  Ribose-5-phosphate           Xylulose-5-phosphate Phosphopentose epimerase 

6.  Xylulose-5-phosphate  +  Ribose-5-phosphate                  
Sedoheptulose-7-phosphate + Glyceraldehyde-3-phosphate  

Transketolase 
 

7.  Sedoheptulose-7-phosphate + Glyceraldehydes-3-phosphate             
Fructose-6-phosphate + Erythrose 4-phosphate 

Transaldolase 
 

8. Xylulose-5-phosphate + Erythrose 4-phosphate                             
Fructose-6-phosphate + Glyceraldehyde-3-phosphate 

Transketolase 

 
ที่มำ :  พัชรา วีระกะลัส (2543) 
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รูปที ่4.14 ปฏิกิริยาในวิถีเพนโตสฟอสเฟต 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
   4.4.1  กำรควบคุมวิถีเพนโตสฟอสเฟต 
  ปฏิกิริยารวมของวิถีเพนโตสฟอสเฟต เฮกโซสฟอสเฟต 3 โมเลกุลจะถูกเปลี่ยนเป็น
เฮกโซสฟอสเฟต 2 โมเลกุล ไตรโอสฟอสเฟต 1 โมเลกุล และ CO2 3 โมเลกุล เมื่อมีการออกซิไดซ์
คาร์บอน 3 อะตอมไปเป็น CO2 อาจกล่าวได้ว่าวิถีเพนโตสฟอสเฟตเป็นวิถีส าหรับออกซิไดซ์คาร์บอน 
6 อะตอมของกลูโคส-6-ฟอสเฟตไปเป็น CO2 ดังที่เกิดในกระบวนการไกลโคไลซิสและวัฏจักร        
กรดซิตริก วิถีเพนโตสฟอสเฟตนอกจากเป็นวิถีที่ให้พลังงานแล้วน้ าตาลฟอสเฟตจะถูกเปลี่ยนเป็นสาร
ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการเชิงเมแทบอลิซึมของเซลล์ หากขณะนั้นเซลล์ต้องการสังเคราะห์         
นิวคลีโอไทด์และกรดนิวคลีอิกผลผลิตหลักของวิถีจะเป็นไรโบส-5-ฟอสเฟต โดยช่วงที่ไม่มีการ
ออกซิเดชันของวิถีจะเกิดขึ้นไม่มาก แต่ถ้าเซลล์มีความต้องการ NADPH มากเพ่ือน าไปสังเคราะห์                
กรดไขมันหรือสเตียรอยด์ ช่วงที่ไม่มีการออกซิเดชันของวิถีจะเกิดมากขึ้นเพ่ือที่จะผลิตสารประกอบ
ต่าง ๆ ที่สามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นกลูโคส-6-ฟอสเฟตซึ่งจะถูกน าไปสลายโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันของ            
วิถีเพนโตสฟอสเฟตต่อไปเพ่ือจะผลิต NADPH การเกิดวัฏจักรแบบนี้หลาย ๆ รอบจะท าให้กลูโคส-6-
ฟอสเฟตถูกออกซิไดซ์จนสมบูรณ์กลายเป็น CO2 และน้ า 
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  ในเซลล์ที่มีความต้องการ NADPH และเพนโตสฟอสเฟตในระดับปานกลาง                                
ทั้งฟรุกโตส-6-ฟอสเฟต และกลีเซอราลดีไฮด์-3-ฟอสเฟตที่ถูกสร้างในช่วงที่ไม่มีการออกซิเดชันจะ
สามารถถูกแคแทบอไลต์ต่อไปโดยวิถีไกลโคไลซิสและวัฏจักรกรดซิตริก เนื่องจากแต่ละเซลล์มีความ
ต้องการเชิงเมแทบอลิซึมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อน าไปใช้ในวิถีชีวสังเคราะห์ 
 
 

 
 

รูปที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเพนโตสฟอสเฟตและวิถีไกลโคไลซิส ซึ่งมีกลูโคส-6-ฟอสเฟตเป็น
ตัวกลางในวิถีไกลโคไลซิส 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก McKee and McKee (2011) 
 
 
 4.4.2  ภำวะพร่องเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส 
  ภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (G6PD) เป็นภาวะที่ถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมบนยีนด้อยที่อยู่ในโครโมโซม X (X-linked recessive) พบในประชากรโลกมากกว่า 
400 ล้านคน ในประเทศไทยจะพบภาวะนี้ในประชากรชายประมาณร้อยละ 12 และในประชากรหญิง
ประมาณร้อยละ 2 ท าให้เกิดความบกพร่องของยีนที่จะสังเคราะห์เอนไซม์ G6PD ซึ่งเป็นเอนไซม์ตัว
แรกในวิถีเพนโตสฟอสเฟต ส่งผลให้เซลล์ขาดแคลน NADPH ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส าคัญของวิถีเพนโตส
ฟอสเฟต เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD มากที่สุด 
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เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดแดงต้องการ NADPH ส าหรับใช้ในการรีดิวซ์ออกซิเดทีฟกลูตาไธโอน 
(oxidative glutathione; GSSG) กลับไปเป็นรีดักทีฟกลูตาไธโอน (reductive glutathione; GSH) 
ที่มีฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระประเภทเปอร์ออกไซด์ในเซลล์ 
  ในผู้ที่มีความบกพร่องของเอนไซม์  G6PD จะมีความไวต่อภาวะเครียดที่เกิดจาก
ออกซิเดชัน (oxidative stress) โดยทั่วไปผู้ป่วยจะไม่มีอาการจนกว่าจะได้รับสารเคมีหรือยาที่กระตุ้น
ให้เกิดการท าลายเม็ดเลือดแดงก่อนอายุขัย (hemolytic anemia) เช่น การรับประทานถั่วปากอ้า 
(fava bean) การได้รับสารแนฟธาลีน (naphthalene) ในลูกเหม็น การใช้ยาต้านการอักเสบที่                                      
ไม่ ใ ช่ ส เ ตี ย รอยด์  (nonsteroidal anti-inflammatory drug; NSAID) ยาแอส ไพริ น  (aspirin)                     
ยาปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมด์ (sulfonamide) หรือไนโตรฟูแรนโทอิน (nitrofurantoin) และยาต้าน
มาลาเรีย เช่น ควินิน (quinine) และควินิดีน (quinidine) เป็นต้น เมื่อเซลล์เม็ดเลือดแดงแตกจะ
ส่งผลให้ระดับบิลิรูบินในเลือดสูงขึ้น น าไปสู่อาการตัวเหลืองซีด ปัสสาวะสีคล้ า ในผู้ที่มีอาการรุนแรง
พบว่าปริมาณปัสสาวะออกน้อยลงจนก่อให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน  
 

 
 
รูปที่ 4.16 ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในวิถีเพนโตสฟอสเฟตน าไปสู่การขาดแคลน NADPH ที่จ าเป็น
ต่อระบบการก าจัดอนุมูลอิสระเปอร์ออกไซด์ 
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บทที่ 5 
โภชนำกำรเชิงชีวเคมขีองโปรตีนและกรดอะมิโน 

 
 โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความจ าเป็นต่อร่างกาย โดยจะมีการย่อยและดูดซึมในรูป                       
กรดอะมิโนเพ่ือน าไปใช้เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์ชีวโมเลกุลประเภทโปรตีนโครงสร้าง เช่น 
เซลล์ เนื้อเยื่อ กระดูก กล้ามเนื้อ สังเคราะห์โปรตีนที่ท าหน้าที่เฉพาะ เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมนบางชนิด 
และสารภูมิคุ้มกัน รวมถึงช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีการเสื่อมสลายลงไป เช่น 
ผิวหนัง เยื่อบุต่าง ๆ และการซ่อมแซมบาดแผล โภชนาการด้านโปรตีนจึงมีส่วนส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
การบริโภคโปรตีนมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาสมดุลไนโตรเจนของร่างกาย ชนิดและปริมาณของกรด               
อะมิโนจ าเป็นในโปรตีนเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของแหล่งอาหารจ าพวกโปรตีน 
 
 
5.1  กรดอะมิโนและโปรตีน 

 กรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนในสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นสเตอริโอไอโซเมอร์ชนิด
แอล (L-stereoisomer) กรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิด มีโครงสร้างหลักประกอบด้วยหมู่อะมิโน (amino 
group; NH2) หมู่คาร์บอกซิล (carboxyl group; COOH) อะตอมไฮโดรเจน และหมู่โซ่ข้าง (side 
chain; R) ที่ติดอยู่กับอะตอมคาร์บอนต าแหน่งแอลฟา (α-carbon) (รูปที่ 5.1) กรดอะมิโนแต่ละ
โมเลกุลจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ (peptide bond) เป็นโครงสร้างปฐมภูมิ (primary 
structure) โดยเมื่อกรดอะมิโนเชื่อมต่อกัน 2 หน่วยเรียกว่าไดเพปไทด์ (dipeptide) เชื่อมต่อกัน 3 
หน่วยเรียกว่า ไตรเพปไทด์ (tripeptide) หากมากกว่า 10 หน่วยขึ้นไปเรียกว่าพอลิเพปไทด์ 
(polypeptide) และในกรณีกรดอะมิโนตั้งแต่ 50 หน่วยมารวมกันเรียกว่าโปรตีน (protein)                    
ซึ่งจะต่อกันเป็นสายและขดเป็นเกลียวเวียนขวา (α-helix) บางส่วนอาจพับไปพับมา (β-pleated 
sheet) เรียกว่าโครงรูปทุติยภูมิ (secondary structure) เมื่อโครงรูปทุติยภูมิของโมเลกุลโปรตีน
หลาย ๆ ส่วนอัดแน่นเข้ามารวมกันจะเกิดเป็นกลุ่มก้อนโปรตีนที่สามารถท างานได้เรียกว่าโครงรูป                         
ตติยภูมิ (tertiary structure) และในโปรตีนบางชนิดจะสามารถท างานได้ก็ต่อเมื่อมีโครงรูปตติยภูมิ
ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปเข้ามาอยู่รวมกันด้วยพันธะที่ไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์เรียกว่าโครงรูปจตุรภูมิ 
(quaternary structure) (รูปที่ 5.2) 
 

  
 

รูปที่ 5.1 โครงสร้างพ้ืนฐานของกรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์ 
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รูปที่ 5.2 โครงสร้างระดับต่าง ๆ ของโปรตีน 
 
 
 5.1.1  ประเภทของกรดอะมิโนตำมโครงสร้ำง  
  การแบ่งชนิดของกรดอะมิโนและโครงสร้างของกรดอะมิโนมีความส าคัญต่อ                
โครงสร้าง 3 มิติของโปรตีนแต่ละตัว รูปแบบการจัดเรียงตัวของกรดอะมิโนขึ้นอยู่กับลักษณะทางเคมี
ของหมู่โซ่ข้างในการท าปฏิกิริยากับน้ า ดังนั้นจึงแบ่งชนิดของกรดอะมิโนออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้ 
 
  1.  หมู่โซ่ข้ำงที่ไม่มีขั้วและไม่มีประจุ  
   กรดอะมิโนกลุ่มนี้จะมีหมู่ โซ่ข้างเป็นหมู่ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon)                                  
ท าให้หมู่โซ่ข้างไม่มีประจุและละลายน้ าได้ยาก (hydrophobic) จึงจัดเป็นกรดอะมิโนชนิดที่ไม่มีขั้ว
และไม่มีประจุ กรดอะมิโนชนิดนี้จะมีบทบาทส าคัญในการรักษาโครงสร้าง 3 มิติของโปรตีนให้คงอยู่ 
ได้แก่  ไกลซีน (glycine) อะลานีน (alanine) วาลีน (valine) ลิวซีน ( leucine) ไอโซลิ วซีน 
(isoleucine) เมไทโอนีน (methionine) ฟีนิลอะลานีน (phenylalanine) ทริปโตเฟน (tryptophan) 
และโพรลีน (proline)  
 

 
 

รูปที่ 5.3 โครงสร้างของกรดอะมิโนที่มีหมู่โซ่ข้างไม่มีขั้วและไม่มปีระจุ 
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  2.  หมู่โซ่ข้ำงที่มีขั้วแต่ไม่มีประจุ  
   หมู่โซ่ข้างของกรดอะมิโนกลุ่มนี้จะละลายน้ าได้ดี (hydrophilic) โดยการ        
สร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ า ได้แก่ เซอรีน (serine) ซิสเทอีน (cysteine) ทรีโอนีน (threonine)             
ไทโรซีน (tyrosine) แอสพาราจีน (asparagine) และกลูตามีน (glutamine)  
 

 
 

รูปที่ 5.4 โครงสร้างของกรดอะมิโนที่หมู่โซ่ข้างมีข้ัวแต่ไม่มีประจุ 
 
 
  3.  หมู่โซ่ข้ำงที่มีประจุลบ  
   กรดอะมิโนกลุ่มนี้มีหมู่โซ่ข้างเป็นหมู่คาร์บอกซิล ซึ่งจะมีประจุลบที่ค่า pH                              
อยู่ในช่วง 6.8-8.0 ได้แก่ กรดแอสพาร์ติก (aspartic acid) และกรดกลูตามิก (glutamic acid)  
 
   4.  หมู่โซ่ข้ำงที่มีประจุบวก  
   กรดอะมิโนกลุ่มนี้จะมีประจุบวกที่ค่า pH อยู่ในช่วง 6.8-8.0 จึงสามารถ              
สร้างพันธะไอออนิกกับกรดอะมิโนที่มีหมู่โซ่ข้างเป็นประจุลบได้ดี ได้แก่ ไลซีน (lysine) ซึ่งมีหมู่โซ่ข้าง
ที่มีหมู่อะมิโนดังนั้นจึงรับโปรตอนจากน้ ากลายเป็นแอมโมเนียมไอออน (ammonium ion; NH3

+)                         
หมู่โซ่ข้างของอาร์จินีน (arginine) มีหมู่กัวนิดีน (guanidine) ที่มีคุณสมบัติเป็นเบส ส่วนฮิสทิดีน 
(histidine) มีหมู่โซ่ข้างเป็นอิมิดาโซล (imidazole) ที่สามารถรับโปรตอนได้ 
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รูปที่ 5.5 โครงสร้างของกรดอะมิโนที่หมู่ R มีประจุลบและประจุบวก 
 
 
 5.1.2  ประเภทของกรดอะมิโนจ ำแนกตำมควำมจ ำเป็นต่อร่ำงกำย  
  กรดอะมิโนยังสามารถจ าแนกตามความจ าเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ โดยพิจารณา
จากความสามารถในการสังเคราะห์ของกรดอะมิโนในร่างกาย โดยจ าแนกกรดอะมิโนเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 
  1.  กรดอะมิโนจ ำเป็น (essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม ่
สามารถสังเคราะห์เองได้ หรือสังเคราะห์ได้แต่ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจึงต้อง
ได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนเหล่านี้ได้แก่ ลิวซีน  ไอโซลิวซีน ทริปโตเฟน ไลซีน เมไทโอนีน               
ฟีนิลอะลานีน ทรีโอนีน และวาลีน กรดอะมิโนทั้ง 8 ชนิดนี้เป็นกรดอะมิโนจ าเป็นส าหรับเด็กและ
ผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามในเด็กไม่สามารถสังเคราะห์ฮิสทิดีนได้อย่างพอเพียงจึงจ าเป็นต้องได้รับจาก
อาหาร 
 
  2.  กรดอะมิโนจ ำเป็นในบำงสภำวะ (conditional essential amino acid) 
เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโนชนิดอื่นให้ได้ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย แต่ในบางสภาวะจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้ กรดอะมิโนจ าเป็นในบางสภาวะ 
ได้แก่ อาร์จินีน ซิสเทอีน กลูตามีน ไกลซีน โพรลีน และไทโรซีน ตัวอย่างในภาวะที่เกิดความเครียด
อย่างรุนแรงร่างกายจะไม่สามารถสังเคราะห์ไกลซีนได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือใน
ทารกที่คลอดก่อนก าหนดจะไม่สามารถสังเคราะห์ซิสเทอีนจากเมไทโอนีนได้ ในกรณีนี้จึงต้องได้รับ
จากอาหาร 
 
  3.  กรดอะมิโนไม่จ ำเป็น (non-essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนที่
ร่างกายมีวิถีเมแทบอลิซึมในการสังเคราะห์ และสามารถสังเคราะห์ได้เพียงพอกับความต้องการแม้จะ
อยู่ในช่วงทารก อาจสังเคราะห์ขึ้นจากสารประกอบพวกไนโตรเจน หรือสังเคราะห์จากโครงคาร์บอน
ของสารตัวกลางในวิถีต่าง ๆ รวมถึงสังเคราะห์จากการแปลงรูปกรดอะมิโนตัวอ่ืน ๆ กรดอะมิโน                
ไม่จ าเป็นส าหรับทารกมีเพียง 5 ชนิด ได้แก่ อะลานีน กรดแอสพาร์ติก แอสพาราจีน กรดกลูตามิก 
และเซอรีน  
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ตำรำงท่ี 5.1 กรดอะมิโนจ าเป็น กรดอะมิโนจ าเป็นในบางสภาวะ และกรดอะมิโนไม่จ าเป็น 
 

Essential Conditional Non-essential 
Histidine* 
Isoleucine 
Leucine Lysine 
Methionine 
Phenylalanine 
Threonine 
Tryptophan 
Valine 

Arginine 
Cysteine 
Glutamine 
Tyrosine 
Glycine  
Proline 
 

Alanine, Aspartic 
acid, Asparagine, 
Glutamic acid 
Serine 

   
 * Histidine เป็นกรดอะมิโนจ าเปน็ส าหรับเด็ก 
 
 

5.2  กำรย่อยโปรตีนและกำรดูดซึมกรดอะมิโน 
 เนื่องจากโปรตีนมีโมเลกุลขนาดใหญ่ไม่สามารถถูกดูดซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้เล็กได้ 
โปรตีนจะถูกย่อย (hydrolyzes) ให้เป็นกรดอะมิโนอิสระจึงจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งการย่อย
โปรตีนต้องอาศัยเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ในกระเพาะอาหาร ตับอ่อน และล าไส้เล็ก เมื่อรับประทาน
อาหารที่มีโปรตีนเข้าไปในปากจะไม่มีการย่อยในปากและหลอดคอ  (pharynx) อาหารที่ถูกเคี้ยว
ละเอียดแล้วจะถูกกลืนผ่านหลอดคอและหลอดอาหาร  (esophagus) ลงสู่กระเพาะอาหาร เซลล์จี                            
(G cell) ที่กระเพาะจะถูกกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนแกสตริน (gastrin) ระดับฮอร์โมนแกสตรินที่สูงใน
เลือดจะกระตุ้นให้พาไรอีทัลเซลล์ (parietal cells) ของกระเพาะหลั่งกรดเกลือ (HCl) โดยมีกลไกจาก
การแตกตัวของกรดไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) ในเซลล์ได้ H+ ซึ่งจะขับออกจากเซลล์ 
แลกเปลี่ยนกับ K+ เข้าเซลล์โดยใช้ ATP และเอนไซม์ไฮโดรเจนโพแทสเซียมอะดีโนซีนไตรฟอสฟาเทส  
(hydrogen potassium adenosine triphosphatase; H+-K+ ATPase) จากนั้น H+ จะรวมกับ Cl- 
นอกเซลล์เป็น HCl ซึ่งจะมีความเข้มข้น 0.1 M ที่ pH ประมาณ 1.0 เมื่อหลั่งเข้าสู่กระเพาะอาหาร                
จะมี pH ประมาณ 2.0 ซึ่งมีความเป็นกรดมากมีคุณสมบัติเป็นสารระงับเชื้อ คือสามารถท าลายเชื้อ
แบคทีเรียหรือสัตว์เซลล์เดียวบางชนิดที่ปนเปื้อนมากับอาหารได้ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นสารแปลง
สภาพท าให้โปรตีนที่รับประทานเข้ามาเสียสภาพธรรมชาติ (denature agent) ท าให้ง่ายต่อการถูก
ย่อยโดยเอนไซม์ท่ีจ าเพาะต่อไป 
 เอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารจะถูกสังเคราะห์และหลั่งออกมาในรูปที่ยังไม่
สามารถท างานได้ เรียกว่าไซโมเจน (zymogen) หรือโพรเอนไซม์ (proenzyme) ได้แก่ เพปซิโนเจน 
(pepsinogen) ซึ่งโครงสร้างเพปซิโนเจนจะถูกตัดแต่งโมเลกุลเพ่ือเปลี่ยนเพปซิโนเจนเป็นเอนไซม์  
เพปซิน (pepsin) ซึ่งเป็นรูปที่ท างานได้จึงสามารถย่อยโปรตีนได้ ปฎิกิริยานี้เร่งโดยกรด HCl ใน
น้ าย่อยจากกระเพาะอาหาร เอนไซม์เพปซินจัดเป็นเอนไซม์ชนิดเอนโดเพปติเดส (endopeptidase) 
ซึ่งจะแยกสลายพันธะเพปไทด์ด้วยน้ า (hydrolysis) ที่อยู่ด้านในของสายพอลิเพปไทด์และมี
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ความจ าเพาะต่อพันธะเพปไทด์ที่เกิดจากกรดอะมิโนประเภทอะโรมาติก (aromatic amino acid) 
หรือเป็นกรดอะมิโนชนิดที่เป็นกรดคือมีหมู่คาร์บอกซิล 2 หมู่อยู่ในโมเลกุล (รูปที่ 5.6)  อาหารที่ถูก
ย่อยแล้วจะมีภาวะเป็นกรดเรียกว่า  ไคม์ (chyme) ซึ่งจะเคลื่อนที่ผ่านหูรูดไพโรริก (pyroric 
sphincter) เข้าสู่ล าไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) จะกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนซีครีติน (secretin) 
จากเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้เล็กลงสู่กระแสเลือด ซีครีตินจะกระตุ้นการหลั่งน้ าย่อยจากตับอ่อนที่มีหมู่   
ไบคาร์บอเนตสูงเพ่ือช่วยปรับค่า pH ของอาหารที่เป็นกรดให้เป็นกลางซึ่งเหมาะสมต่อการท างานของ
เอนไซม์ในล าไส้เล็ก นอกจากนั้นอาหารที่มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจะกระตุ้นให้เซลล์เยื่อบุผนังล าไส้
เล็กหลั่ งฮอร์โมนแพนครีโอไซมีน (pancreozymin) เข้าสู่กระแสเลือดไปกระตุ้นให้ตับอ่อน           
หลั่งน้ าย่อยส าหรับย่อยโปรตีนประกอบด้วยเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เอนไซม์โพรอีล าสเทส                
(proelastase) โพรคาร์บอกซีเพปติเดส (procarboxypeptidase) ทริปซิโนเจน (trypsinogen) และ                        
ไคโมทริปซิโนเจน (chymotrypsinogen) ซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถท างานได้ ทริปซิโนเจนจะถูก
เอนไซม์เอนเตอโรเพปทิเดส (enteropeptidase) ที่หลั่งจากเซลล์ล าไส้เล็กย่อยบางส่วนให้กลายเป็น
เอนไซม์ทริปซิน (trypsin) จากนั้นทริปซินจะท าการย่อยบางส่วนที่โมเลกุลของไคโมทริปซิโนเจน     
โปรอีลาสเทสและโปรคาร์บอกซี เพปทิเดสให้กลายเป็นเอนไซม์ไคโมทริปซิน อีลาสเทส และ                                             
คาร์บอกซีเพปทิเดส ตามล าดับ ดังรูปที่ 5.7 ตัวอย่างการกระตุ้นไซโมเจน (zymogen activation) 
แสดงดังรูปที่ 5.8 ซึ่งยกตัวอย่างเป็นไคโมทริปซิโนเจน โดยไคโมทริปซิโนเจนเป็นพอลิเพปไทด์                                     
ที่มีกรดอะมิโนจ านวน 245 ตัว และมีพันธะไดซัลไฟด์เชื่อมโยงภายในสายโปรตีน 5 พันธะ                                              
ไคโมทริปซิโนเจนยังไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ก็ต่อเมื่อมีเอนไซม์ทริปซินมาตัดพันธะเพปไทด์ระหว่าง
ต าแหน่ง Arg15 และ Ile16 จะท าให้ได้เป็น ¶-chymotrypsin ซึ่งพอที่สามารถจะเร่งปฏิกิริยาได้บ้าง 
และ ¶-chymotrypsin โมเลกุลหนึ่งสามารถเร่งการสลายพันธะเพปไทด์ของอีกโมเลกุลหนึ่งได้ และ
เกิดเป็นแอลฟา-ไคโมทริปซิน (α-chymotrypsin) ที่สามารถท างานเป็นเอนไซม์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 เอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีนชนิดต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้น มีความจ าเพาะต่อการตัดหรือสลาย
พันธะเพปไทด์ในโปรตีนตรงต าแหน่งที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นจะได้โมเลกุลโปรตีนที่มีขนาดเล็กลง
และมีสายเพปไทด์สั้น ๆ มากมาย ซึ่งจะถูกย่อยต่อจนสมบูรณ์ได้เป็นกรดอะมิโนอิสระ โดยเอนไซม์
คาร์บอกซีเพปทิเดส (carboxypeptidase) และอะมิโนเพปทิเดส (aminopeptidase) ซึ่งเป็นเอนไซม์
ชนิดเอกโซเพปทิเดส (exopeptidase) เอนไซม์คาร์บอกซีเพปทิเดสสังเคราะห์และหลั่งจากตับอ่อน
แล้วปล่อยลงสู่ล าไส้เล็ก ส่วนเอนไซม์อะมิโนเพปทิเดสจะสังเคราะห์และหลั่งจากเซลล์ของเยื่อบุผนัง
ล าไส้เล็ก เอนไซม์ทั้งสองจะตัดกรดอะมิโนออกทีละตัวจากปลายด้านหมู่คาร์บอกซิลและปลายด้าน
หมู่อะมิโนตามล าดับ (รูปที่ 5.6) ในที่สุดจะได้เป็นกรดอะมิโนอิสระทั้งหมด ซึ่งจะถูกดูดซึมโดยกลไก
การขนย้ายที่อาศัยพลังงาน (active transport mechanism) มีโปรตีนตัวพาจ าเพาะส าหรับช่วยขน
ย้ายกรดอะมิโน และต้องอาศัยโซเดียมไอออน (Na+) เป็นตัวพาเช่นเดียวกับการดูดซึมกลูโคสที่      
ล าไส้เล็กแต่ใช้โปรตีนตัวผ่านเมมเบรนต่างกัน โดยมีการขนส่งผ่านเซลล์เยื่อบุผิว (epithelial cell) 
ของผนังล าไส้เข้าสู่กระแสเลือด และขนส่งไปยังตับเพ่ือที่จะส่งต่อไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย   
(รูปที่ 5.9) กรดอะมิโนส่วนน้อยอาจถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบน้ าเหลือง โปรตีนที่เหลือจากการย่อยและดูด
ซึมจะถูกขับออกมาทางอุจจาระ 
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รูปที่ 5.6 ลักษณะการย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ชนิดเอนโดเพปทิเดสและเอกโซเพปทิเดส  
ที่มำ : Tcbiologyalevel (2016) 
 
 

 
 

รูปที่ 5.7 ล าดับขั้นการกระตุ้นไซโมเจนให้มีฤทธิ์เป็นเอนไซม์ในการย่อย 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Berg (2012) 
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รูปที่ 5.8 ล าดับขั้นการกระตุ้นไคโมทริปซิโนเจนให้มีฤทธิ์เป็นไคโมทริปซิน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Berg (2012) 
 
 

 
 

รูปที่ 5.9 เปรียบเทียบการดูดซึมกรดอะมิโนและการดูดซึมน้ าตาลกลูโคสในทางเดินอาหาร 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Entrinsic Health Solutions Inc. (2015) 
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5.3  คุณภำพของโปรตีน 
 แหล่งอาหารโปรตีนที่มาจากพืชและสัตว์ต่างชนิดกันจะมีปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโนที่
เป็นองค์ประกอบแตกต่างกันส่งผลให้คุณภาพโปรตีนทางโภชนาการแตกต่างกัน หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินคุณภาพโปรตีนในอาหารมีหลายตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 
 5.3.1  ค่ำคะแนนกรดอะมิโน 
  ค่าคะแนนกรดอะมิโน (amino acid score หรือ chemical score; CS) เป็นการ
ประเมินคุณภาพของโปรตีนในอาหาร ซึ่งโปรตีนในอาหารที่จะน ามาวิเคราะห์หาค่าคะแนนกรดอะมิโน 
จะต้องแยกให้เป็นโปรตีนบริสุทธิ์และวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนด้วยการใช้เครื่องวิเคราะห์
กรดอะมิโน (amino acid analyser) หรือเครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง (high performance 
liquid chromatography; HPLC) เพ่ือที่จะได้ทราบถึงชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนจ าเป็นที่เป็น
องค์ประกอบอยู่ในโปรตีนนั้น ๆ กรดอะมิโนจ าเป็นที่วิเคราะห์ได้จะมีหน่วยเป็นมิลลิกรัม /กรัมของ
โปรตีน จากนั้นจึงน าชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนจ าเป็นในโปรตีนตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับ
ปริมาณกรดอะมิโนจ าเป็นในโปรตีนอ้างอิง ( ideal reference protein) แล้วค านวณหากรดอะมิโน
จ าเป็นชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์คะแนนกรดอะมิโนต่ าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนอ้างอิงจะถูกเรียกว่า 
กรดอะมิโนจ ากัด (limiting amino acid) ชนิดแรกของโปรตีนนั้น กรดอะมิโนจ าเป็นที่มีค่าคะแนน
กรดอะมิโนต่ าอันดับถัดไปจะเป็นกรดอะมิโนจ ากัดชนิดที่สองโดยมีวิธีการค านวณดังสมการ 
 
   ค่ำคะแนนกรดอะมิโน  =      ปริมำณของกรดอะมิโนจ ำเป็นแต่ละชนิด (mg) ในตัวอย่ำง 1 กรัม x  100 
                                        ปริมำณกรดอะมิโนจ ำเป็นชนิดเดียวกันที่มีในโปรตีนอ้ำงอิง 1 กรัม 
 
 ทั้งนี้นิยมใช้โปรตีนในไข่ขาวเป็นโปรตีนอ้างอิง โดยก าหนดให้ไข่ขาวมีค่าคะแนนกรดอะมิโน
ของกรดอะมิ โนจ าเป็นทุกชนิดเป็น 100 เนื่องจากไข่ขาวจัดเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง                                                       
มีกรดอะมิโนจ าเป็นครบทุกชนิดและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ตัวอย่างในตาราง
ที่ 5.1 แสดงค่าคะแนนกรดอะมิโนของโปรตีนในข้าวโอ๊ตซึ่งจะพบว่าไลซีนเป็นกรดอะมิโนจ ากัดชนิด
แรกโดยมีค่าคะแนนกรดอะมิโนเป็น 50.7 และไอโซลิวซีนเป็นกรดอะมิโนจ ากัดชนิดที่ 2 โดยมีค่า
คะแนนกรดอะมิโนเป็น 55.9 
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 ตำรำงท่ี 5.2  แสดงค่าคะแนนกรดอะมิโนของกรดอะมิโนในข้าวโอ๊ตเทียบกับไข่ขาว 
 

กรดอะมิโน 
ปริมำณกรดอะมิโน (มิลลิกรัม/กรัมโปรตีน) 

ค่ำคะแนนกรดอะมิโน  
ไข่ ข้ำวโอ๊ต 

Lysine 6.9 3.5 50.7 
Histidine 2.6 1.9 73.1 
Threonine 4.9 4.7 95.9 
Methionine 3.2 2.2 68.7 

Valine 7.1 4.7 66.2 
Leucine 8.8 5.8 65.9 
Isoleucine 5.9 3.3 55.9 
Phenylalanine 5.5 4.2 76.3 

Tyrosine 3.8 2.6 68.4 
 
ที่มำ :  ปรรัตน์  ศุภมิตรโยธิน (2556) 
 
 
 5.3.2  อัตรำส่วนกำรย่อย และอัตรำส่วนประสิทธิภำพของโปรตีน 
  อัตราส่วนการย่อย (digestibility ratio) คือความสามารถในการย่อยโปรตีนใน
อาหารแต่ละชนิด ทั้งนี้ความสามารถในการย่อยจะส่งผลต่อปริมาณการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย โดยมี
วิธีการค านวณดังนี้ 
 
        อัตรำส่วนกำรย่อย     =          ปริมำณไนโตรเจนที่ถูกดูดซึม 
                                              ปริมำณไนโตรเจนที่กินเข้ำไป 
 
  อัตราส่วนประสิทธิภาพของโปรตีน (protein efficiency ratio; PER) เป็นการวัด
อัตราส่วนของน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นต่อปริมาณโปรตีนที่สัตว์ทดลองได้รับในขณะที่ก าลังเจริญเติบโต 
เทียบกับโปรตีนมาตรฐาน นิยมใช้ลูกหนูเป็นสัตว์ทดลองโดยการวัดน้ าหนักของลูกหนูที่เพ่ิมข้ึนระหว่าง
การเจริญเติบโตต่อกรัมของโปรตีนที่ลูกหนูกินเข้าไป หากโปรตีนมีค่า PER สูงแสดงว่าเป็นโปรตีนที่มี
คุณภาพดี เช่น โปรตีนไข่ขาวเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุดมีค่า PER 4.2 ในขณะที่โปรตีนในข้าวเจ้ามี
ค่า PER 2.2 และข้าวสาลีมีค่า PER 1.5 จัดเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพต่ าค่า PER สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 
     PER         =          น้ ำหนักตัวท่ีเพ่ิมขึ้น (กรัม) 
                                                       น้ ำหนักอำหำรโปรตีนที่ได้รับ (กรัม) 
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 5.3.3  คุณค่ำทำงชีวภำพของโปรตีน  
  คุณค่าทางชีวภาพของโปรตีน (biological value of protein; BV) เป็นการวัดว่า
เมื่อรับประทานโปรตีนชนิดนั้นเข้าสู่ร่างกายจะมีไนโตรเจนเหลืออยู่ในร่างกายเท่าใด ในการรักษา
สภาพสมดุลไนโตรเจนให้มีสุขภาพดีหรือเพ่ือการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยการเปรียบเทียบกับ
ปริมาณไนโตรเจนที่ร่างกายดูดซึมเข้าไป ซึ่งการวัดคุณค่าทางชีวภาพจะกระท าการทดสอบใน
สัตว์ทดลองหรือมนุษย์ก็ได้ สัตว์ทดลองหรือมนุษย์จะได้รับอาหารที่ไม่มีไนโตรเจน (nitrogen-free 
diet) เป็นระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน หลังจากนั้นให้รับประทานอาหารโปรตีนที่ต้องการทดสอบ 
โดยให้มีปริมาณโปรตีนเท่ากับความต้องการของร่างกายเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึ งเก็บอุจจาระและ
ปัสสาวะในแต่ละวัน น ามาวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนที่ขับออกมาในอุจจาระและปัสสาวะ 
ค านวณหาผลต่างของปริมาณไนโตรเจนในอุจจาระและปัสสาวะ และค านวณหาคุณค่าทางชีวภาพ
ของโปรตีน ดังต่อไปนี้ 
 
 คุณค่ำทำงชีวภำพของโปรตีน (BV)    =      I-(F-F0)-(U-U0) x 100 
                               I - (F - F0) 
 
เมื่อ           I        =    ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดที่ได้รับ 
    F        =    ปริมาณไนโตรเจนในอุจจาระขณะที่กินอาหารที่มโีปรตีนตัวอย่าง 
     F0       =    ปริมาณไนโตรเจนในอุจจาระที่มาจากภายในรา่งกายเมื่อกินอาหารทีไ่ม่มไีนโตรเจน 
    U        =   ปริมาณไนโตรเจนในปัสสาวะขณะที่กินอาหารที่มีโปรตีนตัวอย่าง  
     U0       =   ปริมาณไนโตรเจนในปัสสาวะที่มาจากภายในร่างกายเมื่อกินอาหารทีไ่ม่มไีนโตรเจน  
 
  ค่า BV ที่ค านวณได้หากมีค่าต่ ากว่า 60 จัดเป็นโปรตีนคุณภาพต่ า แต่หากค่า BV  
ของโปรตีนชนิดใดที่มีค่า 100 หรือใกล้เคียงกับ 100 แสดงว่าอาหารโปรตีนที่ร่างกายบริโภคเข้าไปนั้น 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หมดหรือเกือบทั้งหมด เช่น ไข่ และนมวัวเป็นอาหารที่มีค่า BV สูง คือ 
ประมาณ 100 และ 93 จัดเป็นโปรตีนคุณภาพดี   
 
 5.3.4  ค่ำโปรตีนสุทธิที่ร่ำงกำยน ำไปใช้ประโยชน์   
  ค่าโปรตีนสุทธิที่ร่างกายน าไปใช้ประโยชน์ (net protein utilization; NPU) ใช้
หลักการทดลองเช่นเดียวกับการหาค่า BV แต่การหาค่า NPU จะค านึงถึงความสามารถในการย่อย
โปรตีนด้วย หากโปรตีนชนิดใดย่อยง่ายจะถูกดูดซึมและน าไปใช้ประโยชน์ได้มากแสดงว่าคุณภาพของ
โปรตีนชนิดนั้นดี การค านวณหาค่า NPU ท าได้ดังนี้ 
 
         NPU      =      BV × digestibility ratio 
 
  อาหารชนิดใดที่มีค่า NPU ใกล้เคียง 100 แสดงว่าอาหารนั้นมีการย่อย ดูดซึม และ
น าไปใช้ได้เกือบทั้งหมดจัดเป็นโปรตีนคุณภาพดี  
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ตำรำงท่ี 5.3 คุณภาพของโปรตีนในอาหารชนิดต่าง ๆ 
 

Protein Chemical Score PEP BV NPU 
ไข ่ 100 3.92 94 94 
เนื้อปลา 71 3.55 76 80 
เนื้อวัว 69 2.30 74 67 
เมล็ดทานตะวัน 61 2.10 70 58 
โปรตีนเคซีน 58 2.86 80 72 
ข้าวโอ๊ต 57 2.19 65 66 
ข้าวจ้าว 56 2.18 64 57 
ถั่วลิสง 55 1.65 55 43 
ถั่วเหลือง 47 2.32 73 61 
ข้าวสาลี 43 1.53 65 40 
ถั่วแดง 41 1.53 66 52 
ข้าวโพด 41 1.12 59 51 
เมล็ดถั่วลันเตา 31 0.93 49 30 

 
ที่มำ :  Committee on Amino, Food and Nutrition Board (1989). 
 
 
 5.3.5  ค่ำควำมสำมำรถในกำรย่อยโปรตีนเทียบกับค่ำคะแนนกรดอะมิโน 
  ค่าความสามารถในการย่อย เทียบกับค่ากรดอะมิ โน (protein digestibility 
corrected amino acid score; PDCAAS) เป็นค่าความสามารถในการย่อยโปรตีนเพ่ือให้ได้ปริมาณ
กรดอะมิโนที่ร่างกายจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของอาหารประเภทโปรตีนที่ดี
ที่สุดที่พัฒนาขึ้นใน ค.ศ. 1993 โดย US FDA (United States food and drug administration) 
และ  FAO/WHO (Food and Agricultural Organization of the United Nations/World Health 
Organization) ค่าสูงสุดของ PDCAAS เท่ากับ 1.0 หรือ 100% ซึ่งอาหารประเภทโปรตีนที่มีค่า
เท่ากับ 1.0 ได้แก่ นมวัว ไข ่และดักแด้ โดยมีวิธีการค านวณดังนี้ 
 
  PDCAAS (%)   =  ค่ำคะแนนกรดอะมิโน x ร้อยละกำรย่อยโปรตีนที่แท้จริง 
 
โดยค่าร้อยละการย่อยโปรตีนที่แท้จริง (true protein digestibility) ค านวณได้จาก 
 
   ร้อยละกำรย่อยโปรตีนที่แท้จริง =   PI− [FN−MFN] x 100 
                                                        PI 
 
เมื่อก าหนดให้    PI  =  ปริมาณโปรตีนที่รับประทานเข้าไป (protein intake) 
  FN =  ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในอุจาระ (fecal protein) 
  MFN      =  ปริมาณไนโตรเจนจากสารที่ไม่ใช่โปรตีนในอุจาระ (metabolic fecal nitrogen) 
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ตำรำงท่ี 5.4 ค่ามาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพโปรตีน 
 

Protein PDCAAS Protein PDCAAS 
นม 1 ถั่วแระญี่ปุ่น 0.78 
ไข ่ 1 ถั่วด า 0.75 
โปรตีนเคซีน 1 จิ้งหรีด 0.69 
โปรตีนเวย์ 1 ถั่วลิสง 0.52 
โปรตีนถั่วเหลือง 0.99 ข้าว 0.50 
เนื้อวัว 0.92 ข้าวสาลี 0.42 
ถั่วเหลือง 0.91 โปรตีนกลูเตน 0.25 

 
ที่มำ :  Schaafsma (2000) Hoffman and Falvo (2004) and Yhoung-aree (2008) 
 
 
5.4  แหล่งอำหำรโปรตีนคุณภำพ 
 แหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือโปรตีนแบบสมบูรณ์ (complete 
protein) เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจ าเป็นอยู่ครบทุกชนิด มีคุณค่าต่อร่างกาย (biological value) 
สูงและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และโปรตีนแบบไม่สมบูรณ์ (incomplete 
protein) เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจ าเป็นในปริมาณและสัดส่วนที่น้อยมาก ไม่สามารถช่วยในการ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายหรือช่วยในการเจริญเติบโตได้ โปรตีนแบบไม่สมบูรณ์ส่วนใหญ่พบ
ในอาหารประเภทพืชผัก 
 
 5.4.1  แหล่งของกรดอะมิโน 
  ร่างกายได้รับกรดอะมิโนมาจาก 4 แหล่ง คือ จากอาหาร จากโปรตีนที่หลั่งออกมา
ในระบบทางเดินอาหาร จากโปรตีนและกรดอะมิโนที่มีอยู่ในเซลล์เดิม และจากการตายของจุลินทรีย์
ในล าไส้ใหญ่  
  1.  โปรตีนจำกอำหำร ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ระบบย่อยอาหารจะย่อย
โปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน ก่อนที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายผ่านล าไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด 
  2.  โปรตีนที่หลั่งออกมำจำกระบบทำงเดินอำหำร จะถูกหลั่งออกมาในระหว่างการ
ย่อยอาหารอาจเป็นเยื่อเมือกของกระเพาะอาหารหรือเอนไซม์ที่ได้จากกระเพาะอาหารและตับอ่อน 
โปรตีนที่หลั่งออกมาในระบบทางเดินอาหารมีประมาณ 70 กรัมต่อวัน ซึ่งร่างกายก็จะสามารถย่อย
และดูดซึมกรดอะมิโนได้ 
  3.  โปรตีนและกรดอะมิโนที่มีอยู่ในเซลล์ ในเซลล์มีการหมุนเวียนโปรตีน (protein 
turnover) คือการสลายโปรตีนและน ากรดอะมิโนมาใช้ใหม่ได้ 
  4.  กรดอะมิโนจำกกำรตำยของจุลินทรีย์ในล ำไส้ใหญ่ ในส าไส้ใหญ่มีจุลินทรีย์
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย ยีสต์ และรา การตายของจุลินทรีย์จะท าให้เซลล์ของ
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จุลินทรีย์ทิ้งสารชีวโมเลกุลเอาไว้ซึ่งมีกรดอะมิโนรวมอยู่ด้วย และล าไส้ใหญ่ของคนจะดูดซึม        
กรดอะมิโนเหล่านี้มาใช้ในร่างกาย 
  
 5.4.2  แหล่งของโปรตีน 
  โปรตีนเป็นสารอาหารส าคัญของร่างกายที่สามารถพบได้ทั้งในพืชและในสัตว์                                          
แต่โปรตีนที่ได้จากสัตว์จะมีคุณภาพสูงกว่า เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนของกรดอะมิโนจ าเป็นครบ
ทุกชนิด และร่างกายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที แหล่งที่พบโปรตีนที่ได้จากพืชส่วนใหญ่จะมี
กรดอะมิโนจ าเป็นไม่ครบทุกชนิดหรือพบในปริมาณที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย ดังนั้นจึงต้องรับประทานให้หลากหลายเพ่ือให้ได้กรดอะมิโนในโปรตีนอย่างครบถ้วน                                             
เช่น การรับประทานข้าวผสมกับถั่วเมล็ดแห้ง โดยข้าวจะมีเมไทโอนีนสูงและถั่วจะมีไลซีนสูง                                     
เมื่อรับประทานคู่กันจึงท าให้มีคุณภาพที่สูงกว่าการทานข้าวหรือถั่วเมล็ดแห้งเพียงอย่างเดียว ปริมาณ
โปรตีนที่มใีนอาหารบางชนิด ดังนี้ 
 
  1.  โปรตีนจำกสัตว์ 
   เนื้อสัตว์ เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพเนื่องจากมีกรดอะมิโนจ าเป็นอยู่ใน
โมเลกุลโปรตีนมากกว่าแหล่งโปรตีนชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งโปรตีนที่ได้เป็นส่วนของกล้ามเนื้อของสัตว์ เช่น วัว 
ควาย หมู แพะ แกะ เนื้อสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อปลาชนิดต่าง ๆ ปริมาณของโปรตีนในเนื้อสัตว์บางชนิด 
แสดงดังตาราง 5.5 
   นมวัว มีโปรตีนอยู่ประมาณร้อยละ 3-4 ปริมาณโปรตีนจะขึ้นอยู่กับพันธุ์
และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โปรตีนในน้ านมแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ เคซีน (casein) และเวย์โปรตีน 
(whey protein) ซึ่งเคซีนเป็นฟอสฟอโปรตีน (phosphoprotein) มีประมาณร้อยละ 80 ของโปรตีน
ทั้งหมด สามารถตกตะกอนแยกออกจากน้ านมได้ง่ายโดยการปรับ pH ของน้ านมให้ต่ าลงเป็น 4.6                                       
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อแยกกากตะกอนเคซีนออกแล้วส่วนของน้ านมที่เหลือเรียกว่าเวย์                        
ซึ่งมีโปรตีนประมาณร้อยละ 20 ของโปรตีนทั้งหมด  
   ไข่ อุดมไปด้วยสารอาหารที่จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโต และการพัฒนา
ของเนื้อเยื่อ ไข่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุดเนื่องจากมีปริมาณกรดอะมิโนจ าเป็นครบทุกชนิด                                                         
ส่วนของไข่ขาวมีโปรตีนไข่ขาว (albumin) ประมาณร้อยละ 11 และน้ าร้อยละ 88 มีคาร์โบไฮเดรต
และไขมันมีอยู่น้อยมาก โปรตีนในไข่ขาว ได้แก่ โอวัลบูมิน (ovalbumin) คอนอัลบูมิน (conalbumin) 
และอะวิ ดิ น  ( avidin) เ ป็ น ต้ น  ส่ ว นขอ ง ไ ข่ แ ด ง มี น้ า ร้ อ ย ล ะ  4 8  ไ ขมั น ร้ อ ยล ะ  3 2 . 5                                                      
โปรตีนร้อยละ 17.5 และมีคาร์โบไฮเดรตเล็กน้อย ไขมันส่วนใหญ่อยู่ ในรูปของลิโพโปรตีน 
(lipoprotein) สีของไข่แดงเป็นพวกแคโรทีนอยด์ (carotenoid)  
   ปลำ มีส่วนที่บริโภคได้ประมาณร้อยละ 40-60 และมีปริมาณโปรตีนอยู่               
ร้อยละ 10-21 เนื้อปลาส่วนด้านข้างกลางล าตัวของปลาบางชนิดจะมีสีเข้ม ซึ่งเป็นส่วนที่มีฮีโมโปรตีน 
(hemoprotein) สูง มีอยู่ประมาณร้อยละ 10 ของกล้ามเนื้อปลาทั้งหมด โปรตีนในกล้ามเนื้อปลา
คล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและโปรตีนของปลาจะไม่คงตัวเนื่องจากจะเสียสภาพธรรมชาติได้ง่ายใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร 
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   กุ้ง ปู และหอย ในกุ้งและปูมีส่วนของเนื้อที่บริโภคได้ประมาณร้อยละ                                     
40-47 ส าหรับหอยมีส่วนของเนื้อที่บริโภคได้ประมาณร้อยละ 11-30 ปริมาณโปรตีนในกุ้ง ปู และ
หอยแต่ละชนิด แสดงดังตาราง 5.8 
 
ตำรำงท่ี 5.5 ปริมาณโปรตีนในกล้ามเนื้อของสัตว์บางชนิด  
 

ชนิดของเนื้อสัตว ์ ปริมำณ (กรัม) ปริมำณโปรตีน (กรัม) 
เนื้อวัวแห้ง (Beef Jerky) 30 10-15 
เนื้อวัว/ หมู/แกะ (สด) 30 7 
เนื้อไก ่ 30 6 
ไส้กรอก 30 3.5 
ไขไ่ก ่ 1 ฟอง 6 

 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Johns Hopkins Bayview Medical Center (2016) 
 
 
ตำรำงท่ี 5.6 ปริมาณโปรตีนที่พบในนมวัว 
 

Fraction Protein 
Content 

(g/L) 
% Total protein 

Casein 

Total casein ~30 80 
  αs1-casein 12-15 29 
  αs2-casein 3-4 8 
  β-casein 9-11 27 
  γ1-casein - - 
  γ2-casein 1-2 6 
  γ3-casein - - 
  κ-casein 3-4 10 

Whey 

Total whey ~5.0 20 
  α-lactalbumin 1-1.5 5 
  β-lactalbumin 3-4 10 
  immunoglobulin 0.6-1.0 3 
  BSA* 0.1-0.4 1 
  lactoferrin 0.09 traces 

 
BSA* คือ bovine serum albumin 
ที่มำ :  Kinsella (1994) อ้างถึงใน นิธิยา รัตนาปนนท ์(2553)  
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ตำรำงท่ี 5.7 แสดงชนิดและปริมาณของโปรตีนที่พบในไข่ขาว 
 

ชนิดของโปรตีน ปริมำณโปรตีน (%) 
โอวัลบูมิน 54 
โอโวทรานสเ์ฟอร์ริน 12 
โอโวมิวคอยด ์ 11 
โอโวมิวซิน 3.5 
ไลโซไซม ์ 3.4 
G2 globulin 4 
G3 globulin 4 
โอโวอินฮิบิเตอร ์ 1.5 
โอโวไกลโคโปรตีน 1 
โอโวฟลาโวโปรตีน 0.8 
โอโวแมโครโกบลูิน 0.5 
ซิสเตติน 0.05 
อะวิดิน 0.05 

 
ที่มำ :  Kovacs-Nolan et al. (2005) 
 
 
ตำรำงท่ี 5.8 แสดงปริมาณโปรตีนในอาหารทะเล 
 

ชนิดของอำหำร ปริมำณ (กรัม) ปริมำณโปรตีน (กรัม) 
ปลาทูน่า 30 7 
ปลาแซลมอล 30 6-7 
ปลาคอด 30 5 
เนื้อป ู 30 6 
กุ้ง  30 6 
หอยชนิดต่าง ๆ 30 3-5 

 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Johns Hopkins Bayview Medical Center (2016) 
 
 
  2.  โปรตีนจำกพืช 
   พืชผักชนิดต่าง ๆ มีปริมาณโปรตีนต่ า ตัวอย่างเช่น ผลไม้มีโปรตีนประมาณ
ร้อยละ 0.5-3 ผักมีโปรตีนประมาณร้อยละ 5-7 ดังนั้นพืชผักจึงไม่ใช่แหล่งส าคัญของโปรตีนในอาหาร 
แต่ในเมล็ดธัญพืชและถั่วต่าง ๆ ยังคงเป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์ 
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   โปรตีนจำกธัญพืช เมล็ดธัญพืชมีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วงร้อยละ 7-12 
ทั้งนี้ปริมาณโปรตีนจะแปรผันตามชนิดของพันธุ์พืชและฤดูกาล นอกจากนั้นปริมาณโปรตีนในแต่ละ
ส่วนของเมล็ดธัญพืชยังแตกต่างกันด้วย โปรตีนที่พบในส่วนของจมูกข้าว (germ) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
โกลบูลินและอัลบูมิน ส่วนในเอนโดสเปิร์ม (endosperm) เป็นโปรตีนที่พืชสะสมไว้ใช้ส าหรับการงอก
ของเมล็ด (protein body) พบได้ในข้าวเจ้า ข้าวโพด และข้าวบาร์เลย์ ปริมาณโปรตีนของธัญพืชบาง
ชนิดแสดงดังตาราง 5.9 
 
ตำรำงท่ี 5.9 แสดงปริมาณโปรตีนในธัญพืชบางชนิด 
 

ชนิดของธัญพืช (แห้ง) ปริมำณ (กรัม) ปริมำณโปรตีน (กรัม) 
ข้าวเจ้า 43 (1/3 ถ้วยตวง) 3 
ข้าวโอ๊ต 43 (1/3 ถ้วยตวง) 4-5 
ข้าวสาล ี 43 (1/3 ถ้วยตวง) 5-6 
ควินัว (quinoa) 43 (1/3 ถ้วยตวง) 6 
เมลด็ธัญพืชอื่น ๆ 65 (1/2 ถ้วยตวง) 3 

 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Johns Hopkins Bayview Medical Center (2016) 
 
 
   โปรตีนจำกถั่วและพืชน้ ำมัน ถั่วเมล็ดแห้งและพืชน้ ามันมีปริมาณโปรตีนสูง
กว่าพืชชนิดอ่ืน ๆ แหล่งของโปรตีนที่ส าคัญ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฝ้ายและงา 
โปรตีนในเมล็ดพืชเหล่านี้เป็นโปรตีนที่พืชสะสมไว้ใช้ส าหรับการงอกของเมล็ด ปริมาณโปรตีนในถั่ ว
เมล็ดแห้งและพืชน้ ามันบางชนิดแสดงดังตาราง 5.10 
 
ตำรำงท่ี 5.10 ปริมาณโปรตีนในถั่วเมล็ดแห้ง และเมล็ดพืชน้ ามันบางชนิด 
 

ชนิดของเมล็ดพืช (แห้ง) ปริมำณ (กรัม) ปริมำณโปรตีน (กรัม) 
ถั่วเหลือง 65 (1/2 ถ้วยตวง) 20-30 
ถั่วลิสง 65 (1/2 ถ้วยตวง) 13-23 
ถั่วเขียว 65 (1/2 ถ้วยตวง) 12-16 
ถั่วเลนทิล (Lentils) 65 (1/2 ถ้วยตวง) 9 
ถั่วลิมา (Lima beans) 65 (1/2 ถ้วยตวง) 7 
ถั่วแดง ถั่วด า ถั่วขาว 65 (1/2 ถ้วยตวง) 8 
เมลด็ทานตะวัน 30 (1/2 ถ้วยตวง) 10 

 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Johns Hopkins Bayview Medical Center (2016) 
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 5.4.3  ควำมต้องกำรโปรตีนและกรดอะมิโนของร่ำงกำย  
  โปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่ส าคัญและจ าเป็นต่อร่างกายในการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อ
ต่าง ๆ และเป็นส่วนประกอบส าคัญของเอนไซม์ ฮอร์โมน ฮีโมโกลบิน และแอนติบอดีในระบบ
ภูมิคุ้มกัน นอกจากจะได้รับโปรตีนจากอาหารแล้วร่างกายยังสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ ในการ
สังเคราะห์โปรตีนร่างกายต้องใช้กรดอะมิโนเพ่ือเป็นส่วนประกอบของโปรตีน เนื่องจากร่างกายไม่
สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนจ าเป็นได้จึงต้องบริโภคอาหารเพ่ือให้ได้รับปริมาณกรดอะมิโนจ าเป็น 
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งในแต่ละช่วงวัยมีความต้องการกรดอะมิโนจ าเป็นแตกต่างกัน
ออกไป แสดงดังตารางที่ 5.11  
  โปรตีนในร่างกายมีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของน้ าหนักตัว ซึ่งอัตราการสลายโปรตีน
อยู่ที่ประมาณวันละ 0.34 กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยในผู้ใหญ่จะมีปริมาณโปรตีนที่ควร
บริโภคต่อวัน (recommended dietary allowance; RDA) ประมาณวันละ 0.8 กรัมต่อน้ าหนักตัว 
1 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งความต้องการโปรตีนในร่างกายของมนุษย์มีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้อยที่สุดที่ร่างกายจะสามารถรักษาสมดุลของไนโตรเจนที่สูญเสียออกจากร่างกายได้ 
และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความต้องการโปรตีน ดังนี้ 
  อำยุ พบว่าในเด็กจะมีความต้องการโปรตีนสูงกว่าผู้ใหญ่ เพราะเป็นวัยที่ก าลัง
เจริญเติบโต จึงต้องได้รับโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอมากท่ีสุด 
  เพศ เพศชายจะมีความต้องการโปรตีนสูงกว่าเพศหญิงเป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้
พลังงานมากกว่า โดยเฉพาะในการท างาน 
  ภำวะโภชนำกำร โดยทั่วไปผู้ที่ได้รับโปรตีนจากโภชนาการน้อย หรือได้รับพลังงาน
น้อยเกินไป มักจะมีความต้องการโปรตีนสูงมากกว่าคนปกติ 
  คุณภำพอำหำรโปรตีน ซึ่งพบว่าผู้ที่รับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพต่ าจะมีความ
ต้องการโปรตีนมากกว่าคนที่รับประทานโปรตีนคุณภาพสูง เพ่ือให้ได้ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม 
  พลังงำนที่ได้รับโดยรวม หากร่างกายได้รับพลังงานน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน
จากไขมันหรือคาร์โบไฮเดรต ก็จะท าให้ต้องการโปรตีนในปริมาณที่สูงขึ้น เพ่ือน าโปรตีนมาใช้เป็น
พลังงานแก่ร่างกาย 
  อุณหภูมิของสภำพแวดล้อม หากอากาศร้อนจัดจนท าให้สูญเสียเหงื่อ ซึ่งจะมีการ
สูญเสียไนโตรเจนออกไปพร้อมกับเหงื่อท าให้ร่างกายมีความต้องการโปรตีนสูงขึ้นไปด้วย 
  ผู้ที่ออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ มักจะมีความต้องการโปรตีนสูงกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้          
ออกก าลังกายเนื่องจากมีการสูญเสียเหงื่อและไนโตรเจนไปพร้อมกับเหงื่อ เมื่อร่างกายมีอาการ
เจ็บป่วยได้รับการผ่าตัดหรือเป็นแผลจะมีความต้องการโปรตีนมากกว่าปกติเพ่ือซ่อมแซมและ     
สมานแผล 
  นอกจากนี้ยังพบอีกว่าปริมาณของโปรตีนที่ควรได้รับในแต่ละวันจะลดลงตามอายุ 
โดยในวัยทารกจะมีความต้องการโปรตีนโดยคิดเป็นกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม และช่วงอายุ 6-11 
เดือนจะมีความต้องการโปรตีนสูงมากถึง 1.9 กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เนื่องจากเป็นช่วง
วัยที่ก าลังเจริญเติบโตจึงต้องการโปรตีนสูงมาก แต่ในวัยผู้ใหญ่ร่างกายจะมีความต้องการโปรตีนลดลง
เหลืออยู่ 1 กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เพราะในวัยผู้ใหญ่ร่างกายไม่มีความจ าเป็นต้องใช้

http://amprohealth.com/magazine/fatty-acid-trans-fat/
http://amprohealth.com/nutrition/carbohydrate/
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โปรตีนในการเจริญเติบโตแต่ใช้เพ่ือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเท่านั้น ส่วนในหญิงตั้งครรภ์จะมีความ
ต้องการโปรตีนมากขึ้นจากปกติถึงวันละ 25 กรัม เพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตของทารกและรักษาสมดุล
ของไนโตรเจนในร่างกายที่มีความส าคัญต่อการตั้งครรภ์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในหญิงที่ให้นมบุตรก็
มีความต้องการโปรตีนสูงเช่นกันเพ่ือใช้ในการผลิตน้ านม แสดงดังตารางที่ 5.12 
 
ตำรำงท่ี 5.11 แสดงปริมาณกรดอะมิโนจ าเป็นที่ควรบริโภคต่อวัน (RDA) ในทารก เด็ก และวัยผู้ใหญ่ 
 

Daily requirement of amino acids (mg/kg per day) 

กรดอะมิโน วัยผู้ใหญ่ 
เด็ก 

(1-3 เดือน) 
เด็ก 

(4-13 เดือน) 
เด็กทำรก 

(7-12 เดือน) 
ฮิสทิดีน 14 21 16 32 
ไอโซลิวซีน 19 28 22 43 
ลิวซีน 42 62 48 96 
ไลซีน 38 58 45 89 
เมไทโอนีนและซิสเทอีน  19 28 22 43 
ฟีนิลอะลานีนและไทโรซีน 33 54 41 84 
ทรีโอนีน 20 32 24 49 
ทริปโตเฟน 5 8 6 13 
วาลีน 24 37 28 58 

 
ที่มำ :  Matthews (2006) 
 
 
ตำรำงท่ี 5.12 ความต้องการโปรตีนในร่างกายของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย 
 

อำยุ (ปี) 
น้ ำหนักตัว 
(กิโลกรัม) 

Recommended dietary allowance of 
protein (g/kg per day) 

0-0.5 6 2.2 
0.5-1 9 1.6 
1-3 13 1.2 
4-6 20 1.1 
7-10 36 1.0 
  ผู้ชาย ผู้หญิง 
11-14 - 1.0 1.0 
15-18 - 0.9 0.8 
19 ขึ้นไป - 0.8 0.8 

 
ที่มำ :  Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, Dietary proteins and amino acids (2002) 
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 5.4.4  สมดุลของไนโตรเจน  
  สมดุลของไนโตรเจน (nitrogen balance) เป็นค่าความต่างของปริมาณไนโตรเจนที่
ได้รับกับปริมาณไนโตรเจนที่ขับออกใน 1 วัน ถ้าสัตว์ที่กินอาหารปกติและเพียงพอจะมีปริมาณของ
ไนโตรเจนในร่างกายคงที่ ซึ่งไนโตรเจนส่วนใหญ่ที่ขับออกจะได้จากการย่อยสลายโปรตีนส่วนเกินใน
ร่างกายหรือได้มาจากโปรตีนที่มีการหมุนเปลี่ยนทดแทนกัน (protein turnover) ความสมดุลของ
ไนโตรเจนในร่างกายสามารถแบ่งได้เป็น 3 สภาวะ ดังนี้ 
 
  1.  สภำวะควำมสมดุลของไนโตรเจน (nitrogen balance) หมายถึง สภาวะที่
ร่างกายได้รับไนโตรเจนจากอาหารเท่ากับปริมาณไนโตรเจนที่ขับถ่ายออกจากร่างกาย การขับ
ไนโตรเจนเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณโปรตีนในอาหาร เมื่อได้รับโปรตีนมากจะขับไนโตรเจนออกมา
มาก ร่างกายจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของร่างกาย 
 
  2.  สภำวะควำมสมดุลของไนโตรเจนเป็นบวก (positive nitrogen balance) 
หมายถึง สภาวะที่ร่างกายได้รับไนโตรเจนจากอาหารที่บริโภคมากกว่าปริมาณไนโตรเจนที่ขับออกจาก
ร่างกาย พบได้ในภาวะที่มีการสร้างเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ ก าลังเจริญเติบโตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัย      
เจริญพันธุ์ 
 
  3.  สภำวะควำมสมดุลของไนโตรเจนเป็นลบ (negative nitrogen balance)    
หมายถึง สภาวะที่ร่างกายได้รับไนโตรเจนจากอาหารที่บริโภคน้อยกว่าปริมาณไนโตรเจนที่ขับออก
จากร่างกาย ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อเยื่อต่าง ๆ สูญเสียไนโตรเจนไปเร็วกว่าที่จะถูกน ามาสร้างเป็นโปรตีน
ใหม่เพ่ือทดแทนโปรตีนที่สูญเสียไป พบในคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นโรคและในสัตว์ที่อยู่ในภาวะ
ก าลังขาดอาหาร  
 
 
5.5  ภำวะทุพโภชนำกำรของกำรขำดโปรตีน 
 ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) เป็นภาวะที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่สมดุล        
มีสารอาหารบางอย่างที่ได้รับไม่เพียงพอหรือผิดสัดส่วนอาจท าให้เกิดความผิดปกติทางโภชนาการ    
การได้รับโปรตีนปริมาณน้อยหรือมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายท าให้เกิดผลเสียและท าให้เกิด
โรคจากโปรตีน ดังต่อไปนี้ 
 
 5.5.1  ผลของกำรขำดโปรตีน 
  การขาดโปรตีนพบบ่อยในเด็กที่อายุต่ ากว่า 6 ปี เพราะเป็นวัยที่ร่างกายต้องการ
สารอาหารในการเจริญเติบโตปริมาณมากกว่าวัยอ่ืน ๆ สาเหตุเกิดจากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอทั้ง
คุณภาพและปริมาณ หรือมีความผิดปกติของร่างกาย เช่น การย่อย การดูดซึมผิดปกติ จึงไม่สามารถ
น าสารอาหารไปใช้ได้ต้องได้รับสารอาหารมากขึ้น โรคที่เกิดจากการขาดโปรตีน แบ่งออกได้               
3 รูปแบบ 
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  1.  ควำชิออร์กอร์ (kwashiorkor) เป็นโรคของภาวะทุพโภชนาการโปรตีนที่
รุนแรงเกิดจากการขาดโปรตีนพบในเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป เกิดจากการที่ไม่ได้ดื่มนมจากมารดาท าให้
ขาดโปรตีนแต่ได้รับคาร์โบไฮเดรตจากอาหารจ าพวกแป้งหรือข้าวเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ร่างกาย
ของเด็กหยุดการเจริญเติบโต น้ าหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐานประมาณร้อยละ 60-80 กล้ามเนื้อลีบแต่
ยังมีไขมันใต้ผิวหนัง มีอาการบวมที่ขา เท้า หลังมือ อาจมีการบวมน้ ามากที่ช่องท้อง บวมใกล้ใบหูและ
แก้มเรียกว่า หน้าวงจันทร์ (moon face) ผมแห้งกรอบขาดความมัน จิตใจเซื่องซึม มีอาการขาด
วิตามินอ่ืนร่วมด้วยโดยส่วนมากจะขาดวิตามิน A เกิดโรคโลหิตจาง ตับโตและมีไขมันพอกในตับ                                            
การรักษาท าได้โดยการรับประทานวิตามินที่ขาดและอาหารที่มีโปรตีน เช่น นมขาดมันเนย นมสด 
และเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
 
  2.  มำรำสมัส (marasmus) เป็นโรคที่เกิดจากการขาดโปรตีนและพลังงานพบใน
เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี เนื่องจากมีการหย่านมเร็วกว่าปกติ เด็กได้รับการเลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ เช่น นมข้นหวานเจือน้ าท าให้ได้รับทั้งโปรตีนและพลังงานไม่เพียงพอ อาการของโรคคือ
น้ าหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐานร้อยละ 60 กล้ามเนื้อลีบไม่มีทั้งไขมันและกล้ามเนื้อเพราะถูกเผาผลาญ
เป็นพลังงานเพ่ือการอยู่รอด หนังหุ้มกระดูก ไม่มีอาการบวม ผมสีจางแห้ง ไม่มีแรง ชีพจรเต้นช้า 
แรงดันเลือดและอุณหภูมิในร่างกายต่ ากว่าปกติ ทนต่อความเย็นไม่ได้ ระดับโปรตีนในเลือดต่ า เช่น 
อัลบูมิน (albumin) ทรานส์เฟอริน (transferrin) และโปรตีนขนส่งต่าง ๆ เด็กท่ีเป็นตั้งแต่อายุยังน้อย
จะมีพัฒนาการของระดับสติปัญญาด้อยลงเพราะเซลล์สมองที่มีการการแบ่งเซลล์จะเจริญอยู่ในช่วง
ก่อนคลอด 3-4 เดือนและหลังคลอด 6-8 เดือน 
 
  3.  มำรำสมิก-ควำชิออร์กอร์ (marasmic-kwashiorkor) มีอาการผสมระหว่าง 
ควาชิออร์กอร์และมาราสมัส คือน้ าหนักตัวต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเส้นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ของกราฟ
มาตรฐานการเจริญเติบโต มีลักษณะผอมชนิดหนังหุ้มกระดูกร่วมกับอาการบวมที่ปลายแขนและขา 
 

 
 

รูปที่ 5.10 ลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคควาชิออร์กอร์ในภาวะสงครามไนจีเรีย (Nigerian Civil War) 
ช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 แสดงลักษณะของอาการตับโต (hepatomegaly)   
ที่มำ :  Conrad (n.d.) and Craig (1967) 
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รูปที่ 5.11 ลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคมาราสมัสในประเทศอินเดีย ใน ค.ศ. 1970  
ที่มำ :  Eddins (1970) 
 
 

 
 

รูปที่ 5.12 ลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคมาราสมิก-ควาชิออร์กอร์แสดงอาการบวมที่ปลายแขนและขา 
ที่มำ :  Parker (2016) 
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 5.5.2  ผลของกำรได้รับโปรตีนมำกเกินไป 
  การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมากเกินไปไม่เกิดประโยชน์เพราะร่างกายไม่
สามารถสะสมโปรตีนไว้ได้ เมื่อมีโปรตีนมากเกินไปท าให้ตับท างานหนักเพ่ือเปลี่ยนโปรตีนให้เป็น
คาร์โบไฮเดรตหรือไขมัน ไตต้องขับไนโตรเจนในรูปยูเรียออกมาเพ่ือรักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่าง
ในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ถ้าตับท างานผิดปกติจะท าให้ยูเรียในเลือดสูง (uremia) การท างานของ
สมองเปลี่ยนไป กระเพาะอาหารท างานผิดปกติและเกิดพิษในร่างกายจนเสียชีวิตได้ นอกจากนี้การ
ได้รับโปรตีนมากเกินไปท าให้เพ่ิมการขับถ่ายแคลเซียมในปัสสาวะ เนื่องจากเมไทโอนีนและซิสเทอีน  
ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีก ามะถันอยู่ในโมเลกุล เมื่อถูกเมแทบอไลต์จะให้ซัลเฟตและไฮโดรเจนท าให้เพ่ิม
การขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะมากเกินไปเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคกระดูกพรุน (osteoporosis)       
อีกทั้งยังท าให้เกิดอาการขาดวิตามิน B6 และน้ า เนื่องจากร่างกายต้องใช้น้ าในการขับสารไนโตรเจน                             
ซึ่งเป็นสารที่ได้จากการเมแทบอลิซึมโปรตีนขั้นสุดท้าย การบริโภคโปรตีนที่มากเพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ โรคข้อต่าง ๆ โรคนิ่วในไต โรคหัวใจ โรคอ้วน เป็นต้น 
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บทที่ 6  
เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 

 
 อาหารจ าพวกโปรตีนเมื่อถูกย่อยในระบบทางเดินอาหารจะได้เป็นกรดอะมิโน กรดอะมิโน
เหล่านี้จะถูกดูดซึมผ่านล าไส้เล็กและส่งต่อไปยังตับเพ่ือใช้สังเคราะห์เป็นโปรตีน ในขณะเดียวกันตับยัง
ท าหน้าที่สังเคราะห์กรดอะมิโนบางชนิดขึ้นเองและปล่อยสู่กระแสเลือดเพ่ือส่งไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เป็นสารตั้งต้นส าหรับการสังเคราะห์โปรตีนและชีวโมเลกุลที่จ าเป็น อย่างไรก็ตามในร่างกาย
มนุษย์ไม่มีวิถีชีวสังเคราะห์ของกรดอะมิโนบางชนิดจึงจ าเป็นต้องรับประทานจากอาหาร  อีกทั้งไม่มี
อวัยวะส าหรับสะสมกรดอะมิโนโดยเฉพาะแต่อาศัยกระแสเลือดเป็นแหล่งรวมกรดอะมิโน แม้ว่า
กรดอะมิโน 1 กรัมจะให้พลังงาน 4 กิโลแคลลอรี เท่ากับคาร์โบไฮเดรต แต่กรดอะมิโนไม่ใช่แหล่ง
พลังงานหลักส าหรับร่างกาย กรดอะมิโนที่เหลือจากการใช้งานจะถูกสลายในตับโดยปฏิกิริยาการ
โยกย้ายและการขจัดหมู่อะมิโนได้เป็นกรดแอลฟา-คีโตและสามารถเข้าสู่กระบวนการเมแทบอลิซึม
ของลิพิดและคาร์โบไฮเดรต ส่วนของเสียในเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนคือแอมโมเนียซึ่งจะถูก
เปลี่ยนเป็นยูเรียและขับออกทางปัสสาวะ 
     

 
6.1  เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 
 ร่างกายได้รับกรดอะมิโนจาก 2 แหล่งใหญ่  คือจากอาหารที่รับประทานและจากการ
สังเคราะห์ขึ้นใช้เอง กรดอะมิโนจากอาหารจัดเป็นแหล่งของกรดอะมิโนภายนอก (exogenous 
amino acid) เมื่อถูกดูดซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดแล้วจะถูกพาไปยังตับและ
เนื้อเยื่อต่าง ๆ ในรูปกรดอะมิโนอิสระ เพ่ือน าไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ทั่วร่างกาย 
นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนที่ได้จากการสลายตัวของโปรตีนในร่างกายซึ่งเป็นแหล่งของกรดอะมิโนจาก
ภายในร่างกาย (endogenous amino acid) กรดอะมิโนส่วนใหญ่จะถูกน าไปใช้ในการสังเคราะห์
โปรตีนชนิดต่าง ๆ ที่ตับ และยังน าไปสังเคราะห์เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในของเหลวทั้งภายในและภายนอก
เซลล์สังเคราะห์เป็นฮอร์โมน สารภูมิต้านทาน และสารอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกาย  
 
 6.1.1  กำรเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนในภำวะต่ำง ๆ ของร่ำงกำย 
  ภาวะที่ร่างกายได้รับอาหารตามปกติ (fed state) เมื่อรับประทานอาหารที่มีโปรตีน
เข้าไปร่างกายจะมีการย่อยให้เป็นกรดอะมิโนและดูดซึมที่ล าไส้เล็ก กรดอะมิโนจะถูกใช้ในการ
สังเคราะห์โปรตีนและสารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ กรดอะมิโนบางส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็นกรด
แอลฟา-คีโต (α-keto acid) เพ่ือที่จะสลายให้พลังงาน หรือสังเคราะห์เป็นน้ าตาลกลูโคสหรือไขมัน 
เมื่อร่างกายอดอาหารนานกว่า 24 ชั่วโมง (starvation) จะเริ่มมีการสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อเพ่ือให้
ได้กรดอะมิโนและเปลี่ยนเป็นกรดแอลฟา-คีโตส าหรับใช้สังเคราะห์น้ าตาลกลูโคสผ่านวิถี                          
กลูโคนีโอเจเนซิส (gluconeogenesis) เพ่ือรักษาระดับน้ าตาลในเลือด 
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 6.1.2  เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนในเนื้อเยื่อต่ำง ๆ 
 
  ตับ (liver) เซลล์ตับสามารถสลายกรดอะมิโนได้ทุกชนิด ยกเว้นกรดอะมิโนที่มีโซ่ก่ิง 
(branched-chain amino acid) เซลล์ตับมีกลไกการรักษาสมดุลไนโตรเจนโดยเมื่อรับประทาน
อาหารที่มีโปรตีนน้อยเอนไซม์ที่ใช้สลายกรดอะมิโนจ าเป็นจะท างานได้น้อยลงเพ่ือป้องกันไม่ให้ขาด
กรดอะมิโนจ าเป็น และเมื่อได้รับโปรตีนจากอาหารเพียงพอเอนไซม์ที่ใช้สลายกรดอะมิโนจ าเป็นจะ
ท างานได้ดีขึ้นนอกจากนี้กระบวนการก าจัดไนโตรเจนโดยการเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นยูเรียเกิดขึ้นใน
เซลล์ตับ 
 
  กล้ำมเนื้อ (skeletal muscle) กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ
สูงที่สุด ร่างกายใช้กล้ามเนื้อเป็นแหล่งของกรดอะมิโน เมื่ออยู่ในภาวะอดอาหารหรือมีการบาดเจ็บ 
มวลกล้ามเนื้อมีความส าคัญในการควบคุมความเข้มข้นของสารในเลือด เช่น น้ าตาลกลูโคส กรดไขมัน 
ไตรเอซิลกลีเซอรอล และกรดอะมิโนบางชนิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนชนิดที่ส าคัญในกล้ามเนื้อ 
คือกลูตามีน และอะลานีน รวมถึงกรดอะมิโนที่มีโซ่กิ่ง (วาลีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน) ซึ่งกรดอะมิโนที่มี            
โซ่กิ่งจะถูกสลายเป็นกรดแอลฟา-คีโตและกรดกลูตามิก กรดแอลฟา-คีโตจะถูกสลายให้พลังงานใน
เซลล์กล้ามเนื้อ กรดกลูตามิกจะถูกเปลี่ยนเป็นกลูตามีนและหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดเพ่ือใช้สังเคราะห์
พลังงานในเนื้อเยื่อและเป็นสารที่ให้หมู่อะมิโนแก่สารอ่ืน 
 
  ล ำไส้เล็ก (small intestine) กรดอะมิโน 5 ชนิด คือ กลูตามีน กรดกลูตามิก         
กรดแอสพาร์ติก แอสพาราจีน และอาร์จินีน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ของล าไส้เล็ก         
กรดอะมิโนแอสพาราจีนและกลูตามีนจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดแอสพาร์ติกและกรดกลูตามิก โดยเอนไซม์       
แอสพาราจิเนส (asparaginase) และกลูตามิเนส (glutaminase) ตามล าดับ หลังจากนั้นมีการก าจัด
หมู่แอลฟา-อะมิโนของกรดแอสพาร์ติกและกรดกลูตามิก เพ่ือเปลี่ยนเป็นออกซาโลอะซิเตต 
(oxaloacetate) และออกโซกลูตาเรต (oxoglutarate) ตามล าดับ หมู่อะมิโนที่ถูกก าจัดจะถูกเติม
ให้กับกรดไพรูวิกได้เป็นกรดอะมิโนอะลานีน และถูกส่งไปที่ตับเพ่ือเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียและ
สังเคราะห์เป็นยูเรียเพ่ือก าจัดออกจากร่างกาย 
  
  ไต (kidney) กรดอะมิโนอาร์จินีนจะถูกเปลี่ยนเป็นซิทรูลีน (citrulline) ในเซลล์
ล าไส้เล็กแล้วถูกหลั่งออกสู่กระแสเลือดจากนั้นจะถูกขนส่งไปที่ไต ซึ่งไตจะเปลี่ยนซิทรูลีนเป็นอาร์จินีน 
ระบบนี้เป็นการป้องกันไม่ให้กรดอะมิโนอาร์จินีนถูกขนส่งไปที่เซลล์ตับและถูกสลายไปจนหมด ระดับ
ของกรดอะมิโนอาร์จินีนจะถูกควบคุมให้คงที่เนื่องจากอาร์จินีนจ าเป็นในการสังเคราะห์สารที่มี
ความส าคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและไนทริกออกไซด์ (nitric oxide) เซลล์ไตสามารถเปลี่ยน
กรดอะมิโนกลูตามีนเป็นแอมโมเนียเพ่ือก าจัดไฮโดรเจนไอออนส่วนเกินในเลือดเป็นการรักษาระดับ 
pH ของร่างกาย 
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  สมอง (brain) มีวิถีเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนที่ใช้สังเคราะห์สารสื่อประสาท 
(neurotransmitter) เช่น กรดกลูตามิก กรดแอสพาร์ติก และไกลซีน เซลล์สมองสามารถสังเคราะห์
กรดอะมิโนแอสพาร์ติกและกรดกลูตามิกโดยอาศัยปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชัน (transamination)       
กรดอะมิโนกลูตามีนมีความส าคัญในการควบคุมปริมาณกรดกลูตามิกในสมอง การขนส่งกรดอะมิโน
เข้าสู่เซลล์สมองจะต้องผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมอง (blood-brain barrier) ซึ่งจะต้องใช้โปรตีน
ขนส่งที่จ าเพาะ 
 

 
 

รูปที่ 6.1 เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนอาร์จินีนในเซลล์ล าไส้เล็ก ไต และสมอง 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก ชัยสิทธ์ิ สิทธิเวช (2557) 
 
 
6.2  กำรสลำยกรดอะมิโน  
 การสลายกรดอะมิโนทุกชนิดจะเกิดขึ้นในสภาวะต่าง ๆ ได้แก่ 
  1.  ในสภาวะปกติที่มีการสร้างและสลาย (turnover) ของโปรตีน กรดอะมิโน
บางส่วนที่ได้จากการสลายโปรตีนและไม่ถูกน าไปใช้สังเคราะห์โปรตีนขึ้นใหม่จะถูกสลายไป  
  2.  เมื่อรับประทานอาหารที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบสูง ท าให้ร่างกายมีกรดอะมิโน
มากเกินกว่าที่ต้องน าไปใช้สังเคราะห์โปรตีน กรดอะมิโนเหล่านี้จะถูกสลายไปเนื่องจากร่างกายไม่
สามารถเก็บสะสมกรดอะมิโนไว้ได้  
  3.  ในภาวะที่ร่างกายไม่มีคาร์โบไฮเดรตที่จะน าไปใช้ เช่น อดอาหารเป็นเวลานาน ๆ 
หรือในภาวะที่ร่างกายไม่สามารถใช้กลูโคสเป็นแหล่งพลังงานได้ เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (diabetes 
mellitus) ร่างกายจะใช้โปรตีนที่มีอยู่เป็นแหล่งพลังงาน 
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 ปฏิกิริยาที่ส าคัญในการสลายกรดอะมิโนคือ การตัดหมู่แอลฟา-อะมิโนออกไปจากกรด                   
อะมิโนโดยปฏิกิริยาดีอะมิเนชัน (deamination) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นหมู่แอลฟา-อะมิโน (α-amino) 
และโครงคาร์บอน (carbon skeleton) หมู่แอลฟา-อะมิโนจะถูกน าไปใช้สังเคราะห์กรดอะมิโน                                                                              
นิวคลีโอไทด์หรือสารอ่ืน ๆ ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหรืออาจถูกขับออกจากร่างกายในรูปของ  
ยูเรีย (urea) ส่วนโครงคาร์บอนที่ได้จากการสลายกรดอะมิโน ซึ่งอยู่ในรูปของแอลฟา-คีโตจะถูก
เปลี่ยนเป็นไปได้ 3 ทางคือ เข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริกหรือน าไปใช้สร้างกลูโคสผ่านวิถีกลูโคนีโอเจเนซิส 
(gluconeogenesis) ที่ตับหรือน าไปใช้สร้างกรดไขมันและไตรเอซิลกลีเซอรอลเพ่ือเก็บสะสมไว้ใน
ร่างกาย สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะขับไนโตรเจนออกจากร่างกายในรูปแบบที่แตกต่างกัน สัตว์พวก                                         
แอมโมโนทีลิก (ammonotelic animal) เช่น พวกที่อาศัยอยู่ในน้ าจะขับไนโตรเจนออกในรูปแบบ
แอมโมเนียมไอออน (NH4

+) สัตว์พวกยูรีโอทีลิก (ureotelic animal) เช่น พวกที่มีกระดูกสันหลังที่
อาศัยอยู่บนบก (คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) จะเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นยูเรีย ในขณะที่นกและ
สัตว์เลื้อยคลานจะเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นกรดยูริก (uric acid) 
 แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยในการก าหนดวิถีการขับไนโตรเจนออกจากร่างกาย ปลาจะขับ
แอมโมเนียออกทางเหงือกลงสู่สิ่งแวดล้อมคือ น้ าท าให้แอมโมเนียถูกเจือจางไปและไม่เป็นอันตรายแต่
พวกสัตว์บกต้องเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นสารที่ไม่มีพิษ เช่น ยูเรีย และกรดยูริก ที่สามารถขับออก
พร้อมกับน้ าปริมาณน้อย ๆ ได้ อีกกรณีที่เห็นได้เด่นชัดคือ กบในระยะที่เป็นลูกอ๊อดอาศัยอยู่ในน้ า ตับ
ของลูกอ๊อดจะยังไม่มีเอนไซม์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการสังเคราะห์ยูเรีย ลูกอ๊อดจะขับไนโตรเจนออกในรูป
แอมโมเนียโดยผ่านทางเหงือก แต่กบที่โตเต็มวัยมีขาสมบูรณ์หายใจทางปอดหรือผิวหนังและสามารถ
อาศัยอยู่บนบกได้จะขับไนโตรเจนในรูปของยูเรีย 
 

 
 

รูปที่ 6.2 ไนโตรเจนของหมู่แอลฟา-อะมิโนจะถูกขับออกนอกร่างกายในรูปต่าง ๆ กันออกไปตามชนิด
ของสิ่งมีชีวิต 
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รูปที่ 6.3 ภาพโดยรวมของการสลายกรดอะมิโนที่ได้จากอาหาร และการสังเคราะห์และสลายโปรตีน
ในเซลล์  
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก พัชรา วีระกะลัส (2549) 
 
 
 6.2.1  กำรตัดหมู่แอลฟำ-อะมิโนออกจำกกรดอะมิโน  
  ปฏิกิริยาที่ใช้ตัดหมู่แอลฟา-อะมิโนออกจากกรดอะมิโน (deamination) มี 3 
ปฏิกิริยา ดังนี้ 
 
  1.  ปฏิกิริยำทรำนส์อะมิเนชัน  
   ปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชัน (transamination) เป็นการส่งหมู่แอลฟา-      
อะมิโนจากกรดอะมิโนชนิดหนึ่ งไปยังอะตอมแอลฟา-คาร์บอนของแอลฟา-คีโตกลูตาเรต                   
(α-ketoglutarate) ได้ผลผลิตเป็นกลูตาเมต (glutamate) และกรดแอลฟา-คีโต (α-keto acid)                      
ดังรูปที่ 6.4 (a) ผลที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชันคือ การรวบรวมเอาหมู่อะมิโนจาก      
กรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปกลูตาเมต ซึ่งต่อไปหมู่อะมิโนของกลูตาเมตจะถูกส่งเข้าสู่วิถีการ
สังเคราะห์ต่าง ๆ หรือถูกน าไปเปลี่ยนเป็นสารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบและถูกขับถ่ายออกจาก
ร่างกาย ปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชันถูกเร่งโดยเอนไซม์อะมิโนทรานส์เฟอเรส (aminotransferase) 
ชนิดต่าง ๆ โดยมีชื่อเรียกตามกรดอะมิโนที่เป็นตัวให้หมู่อะมิโนนั้น  ๆ เช่น อะลานีนอะมิโน        
ทรานส์เฟอเรส (alanine aminotransferase) เร่งปฏิกิริยาการขนส่งแอลฟา-อะมิโนจากอะลานีนไป
ยังแอลฟา-คีโตกลูตาเรตได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต (pyruvate) และกลูตาเมต ดังรูปที่ 6.4 (b) 
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ปฏิกิริยาที่เร่งโดยเอนไซม์อะมิโนทรานส์เฟอเรสสามารถเกิดแบบทวนกลับได้ เอนไซม์อะมิโนทรานส์
เฟอเรสทุกตัวจะต้องใช้โคเอนไซม์ไพริดอกซาลฟอสเฟต (pyridoxal phosphate; PLP) หรือวิตามิน
B6 ท าหน้าที่รับส่งหมู่อะมิโน โดย PLP จะจับกับหมู่เอมีนของเอนไซม์ด้วยพันธะโคเวเลนต์ประเภท               
schiff base ดังนั้น PLP จึงเป็นหมู่พรอสเทติกของเอนไซม์เหล่านี้ 
  เนื่องจากเอนไซม์อะมิโนทรานส์เฟอเรสส่วนมากใช้แอลฟา-คีโตกลูตาเรตเป็นตัวรับ
หมู่แอลฟา-อะมิโนจากกรดอะมิโน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของปฏิกิริยาทรานส์อะนิเมชันมักจะเป็น    
กลูตาเมต อย่างไรก็ตามมีเอนไซม์บางชนิดที่ใช้ออกซาโลอะซิเตตเป็นตัวรับหมู่แอลฟา-อะมิโนจาก
กรดอะมิโนและให้ผลิตภัณฑ์เป็นแอสพาร์เตต ทั้งนี้แอสพาร์เตตและกลูตาเมตสามารถเปลี่ยนไปมา
ระหว่างกัน โดยปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชันที่ เร่งโดยเอนไซม์กลูตาเมต -แอสพาร์เตตอะมิโน               
ทรานส์เฟอเรส (glutamate-aspartate aminotransferase)  
 

 
  

 

 
 

รูปที่ 6.4 (a) ปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชันที่เร่งโดยเอนไซม์อะมิโนทรานส์เฟอเรสซึ่งมีไพริดอกซาล
ฟอสเฟต (PLP) เป็นโคเอนไซม์ และมีแอลฟา-คีโตกลูตาเรตเป็นตัวรับหมู่อะมิโน (b) ตัวอย่าง
ปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชันที่เร่งโดยเอนไซม์อะลานีนอะมิโนทรานส์เฟอเรส 
 
 
 6.2.2  ปฏิกิริยำออกซิเดทีฟดีอะมิเนชัน  
  เมื่อกรดอะมิโนในตับถูกสลายไปด้วยปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชันที่มีแอลฟา-คีโต    
กลูตาเรตเป็นตัวรับหมู่แอลฟา-อะมิโน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของปฏิกิริยา คือ กลูตาเมตจะถูกขนส่งจาก          
ไซโทพลาซึมเข้าสู่ ไมโทคอนเดรียเ พ่ือจะเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดทีฟดีอะมิ เนชัน  (oxidative 
deamination) เร่งโดยเอนไซม์กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนส (glutamate dehydrogenase) ได้ผลิตภัณฑ์

(a) 

(b) 
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เป็นแอลฟา-คีโตกลูตาเรตและแอมโมเนีย แอลฟา-คีโตกลูตาเรตที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ในวัฏจักร  
กรดซิตรกิหรือใช้สังเคราะห์กลูโคส ส่วนแอมโมเนียถูกขับออกนอกร่างกายในรูปของยูเรีย 
  เอนไซม์กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนสจะมีอยู่แต่เฉพาะในเมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย
เท่านั้น และต้องใช้ NAD+ หรือ NADP+ เป็นโคเอนไซม์ เอนไซม์นี้ถูกกระตุ้นด้วย ADP และถูกยับยั้ง
ด้วย GTP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาที่เร่งโดยเอนไซม์ซัคซินิลโคเอซินธีเทส  (succinyl CoA 
synthetase) ของวัฏจักรกรดซิตริก เมื่อร่างกายขาดพลังงาน (มี ADP สูง) เอนไซม์กลูตาเมตดีไฮโดร
จีเนสจะเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือผลิตแอลฟา-คีโตกลูตาเรตให้กับวัฏจักรกรดซิตริก ในทางตรงกันข้ามเมื่อมีการ
สะสมของ GTP ในไมโทคอนเดรียสูงจะท าให้เอนไซม์กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนสถูกยับยั้ง 
 

 
 

รูปที่ 6.5 การเกิดออกซิเดทีฟดีอะมิเนชันต่อกลูตาเมตเร่งโดยเอนไซม์กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนสผ่านการ
เกิดเป็นสารตัวกลางแอลฟา-อิมิโนกลูตาเรต 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 

 
 

รูปที ่6.6 การท างานร่วมกันของเอนไซม์อะมิโนทรานส์เฟอเรสและกลูตาเมตดีไฮโดรจีเนส 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก พัชรา วีระกะลัส (2549) 
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 6.2.3  ปฏิกิริยำกำรตัดหมู่อะมิโนด้วยวิธีอื่น ๆ 
  เอนไซม์อะมิโนแอซิดออกซิเดส (amino acid oxidase) สามารถเร่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของกรดอะมิโนโดยใช้ FAD เป็นโคเอนไซม์ท าให้เกิด FADH2 ซึ่งจะถูกออกซิไดซ์ต่อไปโดย
ออกซิเจน ดังปฏิกิริยา 
 

Amino acid + FAD + H2O                         α-Keto acid + NH3 + FADH2 
                        FADH2 + O2                         FAD + H2O2 

 
  นอกจากนี้กรดอะมิโนบางชนิด เช่น เซอรีนและทรีโอนีนจะถูกตัดเอาหมู่อะมิโน
ออกไปโดยไม่มีการออกซิไดซ์เกิดขึ้นโดยเอนไซม์ดีไฮดราเทส (dehydratase) แสดงดังรูปที่ 6.7 
 

 
 

รูปที ่6.7 กรดอะมิโนเซอรีนและทรีโอนีนถูกตัดเอาหมู่อะมิโนออกไปโดยไม่มีการออกซิไดซ์เกิดขึ้น 
 
 
6.3  กรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นกลูโคสและคีโตนบอดี 
 กรดอะมิโนหลายชนิดสามารถปลี่ยนเป็นอะเซติลโคเอ (acetyl CoA) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง
ต่อไปเป็นอะซิโตอะเซติลโคเอ (acetoacetyl CoA) และเปลี่ยนไปเป็นคีโตนบอดี (ketone body) 
ได้แก่ อะซิโตอะซิเตต (acetoacetate) เบตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต (β-hydroxybutyrate) และอะซิโตน 
(acetone) ที่ตับเรียกว่ากรดอะมิโนคีโตเจนิก (ketogenic amino acid) ส่วนกรดอะมิโนที่สามารถ
เปลี่ยนไปเป็นไพรูเวต (pyruvate) แอลฟา-คีโตกลูตาเรต (α-ketoglutarate) ซัคซิเนต (succinate) 
และออกซาโลอะซิเตต (oxaloacetate) ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสและไกลโคเจนเรียกว่า
กรดอะมิโนกลูโคเจนิก (glucogenic amino acid) มีกรดอะมิโนบางชนิดเป็นทั้งคีโตเจนิกและ       
กลูโคเจนิก เช่น ฟีนิลอะลานีน และไทโรซีน (ตารางที่ 6.1) 
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ตำรำงที่ 6.1  แสดงกรดอะมิโนชนิดกลูโคเจนิกและคีโตเจนิก 
 

Glucogenic amino acids 
Both Glucogenic and 

Ketogenic  amino acids 
Ketogenic amino acids 

Aspartate 
Arginine 
Glycine  

Methionine 
Threonine 

Asparagine 
Cysteine 

Glutamate 
Proline 
Valine 

Alanine 
Histidine 

Glutamine 
Serine 

 

Isoleucine 
Phenylalanine 
Tryptophan 

Tyrosine 

Leucine 
Lysine 

 
 
 

6.4  กำรสลำยโครงคำร์บอนของกรดอะมิโน 
 กรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิดมีโครงคาร์บอนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะถูกสลายให้ได้พลังงานประมาณ
ร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดในร่างกายด้วยวิถีที่แตกต่างกัน กรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิดนี้สามารถ
เปลี่ยนเป็นสารตัวกลางได้ 5 ชนิด ในวัฏจักรกรดซิตริก ได้แก่ อะเซติลโคเอ แอลฟา-คีโตกลูตาเรต            
ซัคซินิลโคเอ ฟูมาเรต และออกซาโลอะซิเตต แสดงดังรูปที่ 6.8 
 
 6.4.1  โครงคำร์บอนของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นไพรูเวต  
  เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นไพรูเวต ได้แก่ อะลานีน ไกลซีน ทรีโอนีน 
เซอรีน ซีสเทอีน และทริปโตเฟน อะลานีนสามารถเปลี่ยนเป็นไพรูเวตได้โดยอาศัยปฏิกิริยาการ
โยกย้ายหมู่อะมิโน ซิสเทอีนเปลี่ยนเป็นไพรูเวตได้หลายเส้นทาง ทรีโอนีนจะแตกตัวเป็นไกลซีนและ 
อะซีตาลดีไฮด์และเมื่อไกลซีนได้รับคาร์บอน 1 อะตอมจะถูกเปลี่ยนเป็นเซอรีนและไพรูเวตตามล าดับ
ดังรูปที่ 6.9 
 
 6.4.2  โครงคำร์บอนของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นแอลฟำ-คีโตกลูตำเรต 
   เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นแอลฟา-คีโตกลูตาเรต ได้แก่ กลูตามีน   
อาร์จินีน ฮิสทิดีน และโพรลีน กลูตามีนเกิดปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนส (dehydrogenase) โดยเอนไซม์   
กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนส (glutamate dehydrogenase) ได้กลูตาเมตกับแอมโมเนียโดยใช้เอนไซม์ 
กลูตามิเนสเร่งปฏิกิริยา อาร์จินีนจะถูกเปลี่ยนเป็นออร์นิธีนที่เป็นสารตัวกลางในวัฏจักรยูเรียโดย
เอนไซม์อาร์จิเนส จากนั้นออร์นิธีนจะเปลี่ยนเป็นกลูตาเมต -5-เซมิแอลดีไฮด์ (glutamate-5-
semialdehyde)  โ ด ย เ อน ไ ซม์ ออ ร์ นิ ธี น - เ ด ลต า -อะมิ โ นทร านส์ เ ฟอ เ ร ส  ( ornithine- δ-

aminotransferase) และเปลี่ยนต่อเป็นกลูตาเมตโดยเอนไซม์กลูตาเมตเซมิแอลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนส
(glutamate semialdehyde dehydrogenase) โพรลีนเปลี่ยนเป็นไพโรลีน-5-คาร์บอกซิเลต 
(pyrroline-5-carboxylate) โดยเอนไซม์โพรลีนออกซิเดส (proline oxidase) จากนั้นจะเปลี่ยนต่อ
เป็นสารตัวกลางร่วมกับอาร์จินีนคือ กลูตาเมต-5-เซมิแอลดีไฮด์ วงแหวนฮิสทิดีนเมื่อถูกออกซิไดซ์                              
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จะแตกตัวให้เอ็น-ฟอร์มิมิโนกลูตาเมต (N-formiminoglutamate) กลายเป็นกลูตาเมต กรดอะมิโน
เหล่านี้เมื่อถูกเปลี่ยนเป็นกลูตาเมตแล้วจะเปลี่ยนเป็นแอลฟา-คีโตกลูตาเรต ดังรูปที่ 6.10 
 

 
 

รูปที่ 6.8 กรดอะมิโนที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารอินเตอร์มีเดียตในวัฏจักรกรดซิตริก 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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รูปที่ 6.9 โครงคาร์บอนของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นไพรูเวต 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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รูปที่ 6.10 โครงคาร์บอนของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นแอลฟา-คีโตกลูตาเรต   
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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รูปที่ 6.11 โครงคาร์บอนของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นอะเซติลโคเอหรืออะซิโตอะซิเตต   
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
 6.4.3  โครงคำร์บอนของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นอะเซติลโคเอหรืออะซิโตอะซิเตต 
  เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนที่ เปลี่ยนเป็นอะเซติลโคเอหรืออะซิโตอะซิเตต        
ได้แก่ ฟีนิลอะลานีน ไทโรซีน ลิวซีน และทริปโตเฟน ฟีนิลอะลานีนและไทโรซีนจะสลายไปเป็น       
อะซิโตอะซิเตต ส่วนคาร์บอน 4 อะตอมของลิวซีนและไลซีนจะถูกเปลี่ยนเป็นอะซิโตอะเซติลโคเอ           
ส่วนที่เหลืออีก 2 อะตอมของลิวซีนจะเปลี่ยนเป็นอะเซติลโคเอ ขณะที่ 2 คาร์บอนอะตอมของไลซีน                
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ถูกก าจัดออกในรูปคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอน  4 อะตอมของทริปโตเฟนจะถูกเปลี่ยนเป็น                                              
อะซิโตอะเซติลโคเอและอีก 2 อะตอมเปลี่ยนเป็นเซติลโคเอ ดังรูปที่ 6.11 
 
 6.4.4  โครงคำร์บอนของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นซัคซินิลโคเอ  
  เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนที่สามารถเปลี่ยนเป็นซัคซินิลโคเอ ได้แก่ เมไทโอนีน   
ไอโซลิวซีน และวาลีน เมไทโอนีนท าปฏิกิริยากับ ATP ได้เอส-อะดีโนซิลเมไทโอนีน (S-adenosyl 
methionine; SAM) ใช้เอนไซม์เมไทโอนีนอะดีโนซิลทรานส์เฟอเรส (methionine adenosyl 
transferase) เร่งปฏิกิริยา เกิดปฏิกิริยาอีก 2 ขั้นตอน คือปฏิกิริยาการสลายเป็นฮอมอซิสเทอีนซ่ึงจะ
รวมตัวกับเซอรีนและเกิดปฏิกิริยาต่อได้ เป็นโพรพิ โอนิลโคเอ (propionyl CoA) กลายเป็น             
ซัคซินิลโคเอ ในขณะวาลีนจะถูกเปลี่ยนเป็นเมทิลมาโลนิลโคเอ (methylmalonyl CoA) กลายเป็น   
ซัคซินิลโคเอในล าดับต่อมา ดังรูปที่ 6.12   
  

 
 

รูปที่ 6.12 โครงคาร์บอนของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นซัคซินิลโคเอ  
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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 6.4.5  โครงคำร์บอนของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นออกซำโลอะซิเตต  
  เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นออกซาโลอะซิเตต ได้แก่ กรดแอสพาร์ติก
และแอสพาราจีน โดยแอสพาราจีนเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์แอล-แอสพาราจีเนส           
(L-asparaginase) ได้แอสพาร์เตตตามด้วยปฏิกิริยาการโยกย้ายหมู่อะมิโนได้ออกซาโลอะซิเตต 
 

 
 

รูปที่ 6.13 โครงคาร์บอนของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนเป็นออกซาโลอะซิเตต  
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
6.5  กำรก ำจัดแอมโมเนียจำกเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 
 กรดอะมิโนส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนและสารชีวโมเลกุลที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต รวมทั้งใช้เป็นสารตั้งต้นส าหรับให้หมู่แอลฟา-อะมิโนแก่กรดอะมิโนต่าง ๆ ที่สังเคราะห์ได้
เองในร่างกาย กรดอะมิโนที่เหลือจากการสังเคราะห์สารต่าง ๆ ดังกล่าวจะถูกสลายด้วยกระบวนการ
ก าจัดหมู่อะมิโน หมู่อะมิโนที่ถูกก าจัดออกจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในรูปกลูตาเมต และกลูตาเมตสามารถ
สลายให้แอมโมเนียได้โดยเอนไซม์กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนส ดังปฏิกิริยา 
 
 

 
 

 Glutamate + NADP+ + H2O                    NH4
++ α-Ketoglutarate + NADPH + H+                               

Glutamate dehydrogenase 
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 ปฏิกิริยานี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเซลล์ทั่วร่างกาย ถ้ามีปริมาณ NH3 มากปฏิกิริยาข้างต้นจะ
เกิดได้มาก ท าให้มีการดึงเอาแอลฟา-คีโตกลูตาเรตจากวัฏจักรกรดซิตริกมาใช้งานอย่างมาก มีผลท า
ให้อัตราเร็วของวัฏจักรกรดซิตริกลดลง ท าให้ ATP ลดลงซึ่งสมองจะไวมากต่อระดับของ ATP ที่ลดลง
จึงรบกวนการท างานของสมอง ส่งผลให้ความรู้สึกตัวลดลง ซึ่งแอมโมเนียเป็นสารพิษโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต่อเซลล์สมอง ดังนั้นแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจึงต้องถูกขนย้ายไปก าจัดที่ตับในทันที 
 
 6.5.1  กำรขนส่งแอมโมเนียจำกกล้ำมเนื้อมำยังตับ 
  กล้ามเนื้อจะเกิดการสลายกรดอะมิโนได้แอมโมเนีย นอกจากนี้ยังมีแอมโมเนียที่
เกิดขึ้นจากการก าจัดหมู่อะมิโน (deamination) ของอะดีโนซีนมอนอฟอสเฟต (adenosine 
monophosphate; AMP) ซึ่งจะเกิดมากในกล้ามเนื้อลายที่ใช้งานมาก (active skeletal muscle) 
ดังรูปที่ 6.14 แอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 กระบวนการนี้จะถูกส่งไปยังตับในรูปของอะลานีน 
(alanine) โดยวัฏจักรกลูโคส-อะลานีน (glucose-alanine cycle) ในวัฏจักรนี้แอมโมเนียจะถูกน าไป
สังเคราะห์เป็นกลูตาเมตเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนส จากนั้นหมู่อะมิโนใน                                                   
กลูตาเมตจะถูกย้ายไปให้แก่ไพรูเวตได้ เป็นอะลานีน ซึ่งปฏิกิริยานี้ถูกเร่งโดยเอนไซม์อะลานีน                                                               
ทรานส์อะมิเนส (alanine transaminase) 
 

 
 
  อะลานีนเป็นกรดอะมิโนที่ไม่มีประจุ ดังนั้นจึงสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์
กล้ามเนื้อไปยังตับได้ หมู่อะมิโนในอะลานีนจะถูกย้ายไปให้แอลฟา-คีโตกลูตาเรตได้กลูตาเมต ซึ่งจะ
สลายต่อไปเป็นแอลฟา-คีโตกลูตาเรตและแอมโมเนียอีกครั้งโดยเอนไซม์กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนส 
แอมโมเนียที่เกิดขึ้นจะน าไปสังเคราะห์เป็นยูเรียในวัฏจักรยูเรีย ส่วนไพรูเวตน าไปใช้ในกระบวนการ           
กลูโคนีโอเจเนซิส (gluconeogenesis; GNG) เพ่ือเปลี่ยนเป็นกลูโคสและส่งกลับไปยังกล้ามเนื้อ                      
ดังรูปที่ 6.15 
   
 

 
 

รูปที่ 6.14 แอมโมเนียในกล้ามเนื้อที่เกิดจากปฏิกิริยาการสลาย AMP เป็น IMP เร่งโดยเอนไซม์                          
อะดีโนซีนมอนอฟอสเฟตดีอะมิเนส (adenosine monophosphate deaminase; AMPD) 

         Glutamate + Pyruvate                  α-Ketoglutarate + Alanine 

  Alanine transaminase 
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รูปที่ 6.15 แสดงการขนส่งแอมโมเนียจากกล้ามเนื้อไปยังตับและวัฏจักรกลูโคส-อะลานีน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
 6.5.2  วัฏจักรยูเรีย  
  วัฏจักรยูเรีย (urea cycle) หรือวัฏจักรออร์นิธีน (ornithine cycle) ท าหน้าที่ก าจัด
ของเสียที่เป็นพิษในร่างกาย วัฏจักรนี้เกิดที่ไมโทคอนเดรียของเซลล์ตับ ซึ่งเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็น
ยูเรียและขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ซึ่งโครงสร้างยูเรียประกอบด้วยหมู่อะมิโน 2 หมู่ และหมู่
คาร์บอนิล 1 หมู่ ดังรูปที่ 6.2 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในไมโทคอนเดรียโดยแอมโมเนียที่ได้จากการสลาย
กรดอะมิโนกลูตาเมตหรือกลูตามีนจะเข้าท าปฏิกิริยากับไบคาร์บอเนตโดยใช้พลังงาน 2 ATP                                                     
ได้เป็นคาร์บาโมอิลฟอสเฟต (carbamoyl phosphate) ถูกเร่งโดยเอนไซม์คาร์บาโมอิลฟอสเฟต                                       
ซินธีเทส 1 (carbamoyl phosphate synthetase 1; CPS-1) ซึ่งคาร์บาโมอิลฟอสเฟตจะให้หมู่                                         
คาร์บาโมอิล (carbamoyl) แก่ออร์นิธีน (ornithine) ได้เป็นซิทรูลีน (citrulline) และ Pi  ซึ่งเร่ง
ปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ออร์นิธีนทรานส์คาร์บามิลเลส (ornithine transcarbamylase; OCT) ซทิรูลีนที่
เกิดขึ้นจะเข้าสู่ไซโทพลาซึม จากนั้นแอสพาร์เตตจะเข้าท าปฏิกิริยากับอะตอมคาร์บอนของหมู่                                                
คาร์บาโมอิลของซิทรูลีนได้เป็นอาร์จินิโนซัคซิเนต (argininosuccinate) ซึ่งเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์
อาร์จินิโนซัคซิเนตซินเทส (argininosuccinate synthase; ASS) จากนั้นอาร์จินิโนซัคซิเนตจะถูกตัด
โมเลกุลออกได้เป็นอาร์จินีน (arginine) และฟูมาเรต (fumarate) โดยเอนไซม์อาร์จินิโนซัคซิเนต                          
ไลเอส (argininosuccinate lyase; ASL) ฟูมาเรตที่เกิดขึ้นสามารถเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริกในปฏิกิริยา
ขั้นสุดท้ายของวัฏจักรยูเรีย อาร์จินีนจะถูกไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์อาร์จิเนส 1 (arginase 1; ARG 1) 
ได้เป็นออร์นิธีนและยูเรีย ออร์นิธีนที่เกิดขึ้นจะเข้าไปในไมโทคอนเดรียเพื่อท าปฏิกิริยากับคาร์บาโมอิล
ฟอสเฟตตัวใหม่และเริ่มวัฏจักรยูเรียอีกครั้ง ภาพรวมของปฏิกิริยาแสดงดังตารางที่  6.2 และรูปที่ 
6.16 
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ตำรำงท่ี 6.2 ปฏิกิริยาในวัฏจักรยูเรีย 
 

 
*หมำยเหตุ  CPS-1 คือ carbamoyl phosphate synthetase 1 
     OTC   คือ ornithine transcarbamylase 
     ASS    คือ argininosuccinate synthase 
     ASL    คือ argininosuccinate lyase 
     ARG1  คือ arginase1  
 
 

ขั้น
ที ่

สำรต้ังต้น ผลิตภัณฑ ์
เอนไซม์เร่ง
ปฏิกิริยำ* 

ต ำแหน่งท่ี
เกิดปฏิกิริยำ 

1 HCO3
- + NH4

+ + 2ATP Carbamoyl phosphate + 2ADP + Pi CPS-1 Mitochondria 

2 
Carbamoyl phosphate 
+ ornithine 

Citrulline + Pi OTC Mitochondria 

3 
Citrulline + Aspartate 
+ ATP 

Argininosuccinate + AMP + PPi ASS Cytosol 

4 Argininosuccinate Arginine + Fumarate ASL Cytosol 

5 Arginine + H2O   Onithine + Urea ARG1 Cytosol 
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รูปที่ 6.16 วัฏจักรยูเรีย 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
 
 



148 
 

 
 

รูปที ่6.17 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรยูเรียกับวัฏจักรกรดซิตริก 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
 6.5.3  ควำมบกพร่องของเอนไซม์ในวัฏจักรยูเรีย 
  ความบกพร่องของเอนไซม์ในวัฏจักรยูเรียส่งผลให้การสังเคาะห์ยูเรียจากแอมโมเนีย
เกิดขึ้นน้อยลง ส่งผลให้ระดับแอมโมเนียในเลือดสูง (hyperammonemia) ความผิดปกตินี้เป็นโรคที่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและมักเป็นยีนด้อยบนออโตโซมเกือบทั้งหมด ยกเว้นความผิดปกติของยีนที่
ก าหนดรหัสให้เอนไซม์ OTC จะมีการถ่ายทอดแบบยีนเด่นบนโครโมโซม X (X-linked dominant) 
จึงพบความผิดปกติมากในเพศชาย  
  เอนไซม์ CPS-1 ที่เร่งปฏิกิริยารวมแอมโมเนียกับไบคาร์บอนเนตได้เป็นคาร์บาโมอิล
ฟอสเฟต การท างานของเอนไซม์ CPS-1 จะต้องอาศัยการกระตุ้นแบบอัลโลสเตอริกจากเอ็น-                                                   
อะเซติลกลูตาเมต (N-acetylglutamate) ที่สังเคราะห์โดยเอนไซม์เอ็น-อะเซติลกลูตาเมตซินธีเทส 
(N-acetylglutamate synthetase; NAGS) แม้ว่าเอนไซม์ NAGS จะไม่ใช่เอนไซม์ในวัฏจักรยูเรีย แต่
ถือว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรง และความผิดปกติของยีนที่ก าหนดรหัสให้เอนไซม์ CPS-1 และ NAGS 
ส่งผลให้เกิดการสะสมของแอมโมเนียสูงขึ้นถึงระดับอันตราย (severe hyperammonemia) 
  ความผิดปกติของยีนที่ก าหนดรหัสให้เอนไซม์ OTC จะท าให้คาร์บาโมอิลฟอสเฟตไม่
สามารถเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับออร์นิทีนให้เป็นซิทรูลีนได้ ท าให้คาร์บาโมอิลฟอสเฟตสะสมอยู่ใน                             
ไมโทคอนเดรียและส่งออกไปยังไซโทพลาซึม คาร์บาโมอิลฟอสเฟตจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดออโรติก 
(orotic acid) และขับออกทางปัสสาวะ  
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  เอนไซม์ ASS ASL และ ARG-1 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ท างานในวัฏจักรยูเรียในขั้นที่ 3-5 
ตามล าดับ ความผิดปกติของยีนที่ก าหนดรหัสให้เอนไซม์ตัวใดตัวหนึ่งในวัฏจักรจะส่งผลให้มีการสะสม
ของแอมโมเนียเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่จะมีการคั่งค้างของสารตัวกลางในวัฏจักร และแสดงลักษณะ
อาการของโรคตามมา เช่น ภาวะซิทรูลีนในเลือดสูง (citrullinemia) ภาวะกรดอาร์จินิโนซัคซินิกใน
ปัสสาวะสูง (argininosuccinic aciduriai) และภาวะกรดอะมิโนอาร์จินีนในเลือดสูง (argininemia) 
อาการโดยทั่วไปจะท าให้เกิดอาการไม่อยากอาหาร (anorexia) อาเจียน (vomiting) และง่วง 
(lethargy) จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ตับ (acute hepatic coma) และเสียชีวิต นอกจากนี้ความ
บกพร่องของเอนไซม์อาร์จิเนส (arginase) จะเกิดภาวะอัมพาต ปัญญาอ่อน โรคลมบ้าหมู (epilepsy) 
และมีอัตราการเจริญเติบโตช้า 
 
 
6.6  กำรสังเครำะห์กรดอะมิโน 
 การสังเคราะห์กรดอะมิโนจะใช้สารตัวกลางในวิถีไกลโคไลซิส วัฏจักรเพนโตสฟอสเฟต
และวัฏจักรกรดซิตริก ในขณะที่หมู่ไนโตรเจนของกรดอะมิโนได้มาจากกลูตาเมตและกลูตามีน                     
การสังเคราะห์โปรตีนจะเกิดขึ้นในอัตราที่น้อยมากแค่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเท่านั้น 
แตกต่างจากคาร์โบไฮเดรตและลิพิดที่สามารถสังเคราะห์ไว้จนเกินพอและสามารถสะสมไว้ในร่างกาย
ได้ ในพืชและจุลินทรีย์มีกระบวนการสังเคราะหกรดอะมิโนไดทุกชนิด ในขณะที่คนและสัตวสามารถ
สังเคราะหกรดอะมิโนได้เองเพียง 11 ชนิด จึงเรียกกรดอะมิโนกลุมนี้วากรดอะมิโนไม่จ าเป็น และ
กรดอะมิโนอีก 9 ชนิดที่เหลือไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ เรียกวากรดอะมิโนจ าเป็น การสังเคราะห
กรดอะมิโนไมจ าเปนแตละชนิดมีวิถีและเอนไซมที่ใชแตกตางกัน โดยวิถีการสังเคราะห์เป็นคนละวิถี
กับการสลาย ซึ่งพบว่าในพืชและแบคทีเรียสามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนได้ทั้ง 20 ชนิด มนุษย์และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถสังเคราะห์ได้เพียง 11 ชนิดเท่านั้น โดยสังเคราะห์กรดอะมิโนไม่จ าเป็น 
10 ชนิดไดจากสารตัวกลางของการสลายกลูโคส ผานวิถีไกลโคไลซิสและวัฏจักรกรดซิตริก ในขณะที่
กรดอะมิโนไทโรซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนไม่จ าเป็นที่จะต้องสังเคราะห์จากฟนิลอะลานีนซึ่งเป็น       
กรดอะมิโนจ าเป็น (รูปที่ 6.18) 
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รูปที่ 6.18 ภาพรวมวิถีการสังเคราะห์กรดอะมิโน  
 * กรดอะมิโนจ าเป็นซึ่งไม่มีวิถีชีวสังเคราะห์ในมนุษย์ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และคณะ (2559) 
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 6.6.1  กำรสังเครำะห์กรดอะมิโนที่ใช้สำรตั้งต้นเป็นแอลฟำ-คีโตกลูตำเรต 
  แอลฟา-คีโตกลูตาเรตเป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์กลูตาเมต กลูตามีน โพรลีน 
และอาร์จินีน โดยที่กลูตาเมตจะสังเคราะห์จากแอลฟา-คีโตกลูตาเรตและแอมโมเนียเร่งปฏิกิริยาโดย
เอนไซม์กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนส (glutamate dehydrogenase) ซึ่งอยู่ในเมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย 
 

  
  
  ปฏิกิริยาข้างต้นนี้เป็นปฏิกิริยาที่ส าคัญและเป็นพ้ืนฐานในการสังเคราะห์กรดอะมิโน
ทุกชนิดเพราะกลูตาเมตหรือกรดกลูตามิกที่ได้จะท าหน้าที่เป็นตัวให้หมู่อะมิโนในกระบวนการ
สังเคราะห์กรดอะมิโนชนิดอ่ืน ๆ โดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชัน (transamination) ในขณะที่             
กลูตามีนสังเคราะห์จากกลูตาเมตโดยใช้เอนไซม์กลูตามีนซินธีเทส (glutamine synthetase) 
 

 
 

  การสังเคราะห์โพรลีนจากกลูตาเมตเกิดจากการท าปฏิกิริยากันระหว่าง ATP                                           
และหมู่แกมมา-คาร์บอกซิล (γ-carboxyl group) ของกลูตาเมตเกิดเป็นเอซิลฟอสเฟต (acyl 
phosphate) แล้วถูกรีดิวซ์ โดย NADPH ได้กลูตาเมตแกมมา-เซมิแอลดีไฮด์  (glutamate γ–
semialdehyde) ซึ่งจะจัดตัวเป็นวงห้าเหลี่ยมและถูกรีดิวซ์โดย NADPH ไปเป็นโพรลีน  
  อาร์จินีนจะถูกสังเคราะห์จากกลูตาเมตโดยผ่านทางออร์นิธีน และวัฏจักรยูเรีย หรือ
ถูกสังเคราะห์ได้จากกลูตาเมตแกมมา-เซมิแอลดีไฮด์โดยปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชัน แต่เนื่องจากการ
เกิดเป็นวงห้าเหลี่ยมจากเซมิแอลดีไฮด์ในวิถีการสังเคราะห์โพรลีนเกิดรวดเร็วมากจนกระทั่งท าให้ไม่มี  
กลูตาเมตแกมมา-เซมิแอลดีไฮด์เป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ออร์นิธีน อาร์จินีนส่วนมากที่เกิดใน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะถูกสลายไปเป็นยูเรีย ท าให้อาร์จินีนส่วนใหญ่ถูกใช้ไปหมด อาร์จินีนจึงเป็น
กรดอะมิโนที่ส าคัญในสัตว์ที่มีอายุน้อย ซึ่งมีความต้องการกรดอะมิโนจ านวนมาก 
 

NH4
+ + α-Ketoglutarate + NADPH                                       Glutamate + NADP+ + H2O 

 
 

     Glutamate + NH4
+ + ATP                                              Glutamine + ADP + Pi + H+ 

 
 

Glutamate dehydrogenase 

Glutamine synthetase 
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รูปที ่6.19 การสังเคราะห์โพรลีน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และคณะ (2559) 
 
 
 6.6.2  กำรสังเครำะห์กรดอะมิโนที่ใช้สำรตั้งต้นเป็น 3-ฟอสฟอกลีเซอเรต 
  3-ฟอสฟอกลีเซอเรตเป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์เซอรีน ไกลซีน และซิสเทอีน 
โดยที่หมู่ไฮดรอกซิลของ 3-ฟอสฟอกลีเซอเรตจะถูกออกซิไดซ์โดย NAD+ ได้ผลิตภัณฑเ์ป็น 3-ฟอสฟอ
ไฮดรอกซิลไพรูเวต  (3-phosphohydroxypyruvate) ซึ่ งจะเกิดปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชันกับ    
กลูตา เมตได้ เป็น  3-ฟอสฟอเซอรีน (3-phosphoserine)  และจะถูกเปลี่ ยนไปเป็นเซอรีน                    
จากนั้นเซอรีนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไกลซีนโดยการขจัดคาร์บอนหนึ่งอะตอมออกไปโดยอาศัย                    
เตตระไฮโดรโฟเลต (tetrahydrofolate) เป็นตัวรับอะตอมเบตา-คาร์บอนของเซอรีน ปฏิกิริยาเร่งโดย
เอนไซม์เซอรีนไฮดรอกซีเมทิลทรานส์เฟอเรส (serine hydroxymethyl transferase) (รูปที่ 6.20) 
พืชและแบคทีเรียสังเคราะห์ซิสเทอีนมาจากเซอรีนและอะดีโนซีน 5'-ฟอสฟอซัลเฟต (adenosine 5'-
phosphosulfate; APS) โดยเซอรีนเป็นตัวให้โครงคาร์บอนและอะดีโนซีน 5'-ฟอสฟอซัลเฟตเป็นตัว
ให้อะตอมซัลเฟอร์ (รูปที่ 6.21) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสังเคราะห์ซิสเทอีนจากเซอรีน และเมไทโอนีน 
โดยเมไทโอนีนจะถูกเปลี่ยนเป็นเอส-อะดีโนซิลเมไทโอนีน  (S-adenosyl methionine) และ                            
เอส-อะดีโนซิลฮอมอซิสเทอีน (S-adenosylhomocysteine) ตามล าดับ จากนั้นเอส-อะดีโนซีนฮอ
มอซิสเทอีนจะถูกขจัดน้ าออกกลายเป็นฮอมอซิสเทอีน (homocysteine) ซึ่งจะท าปฏิกิริยากับเซอรีน
ได้เป็นซิสตาไทโอนีน (cystathionine) เมื่อขจัดหมู่อะมิโนออกจากซิสตาไทโอนีนจะได้ผลิตภัณฑ์เป็น
ซิสเทอีน (รูปที่ 6.22) 
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รูปที่ 6.20 การสังเคราะห์ไกลซีน  
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และคณะ (2559) 
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รูปที่ 6.21 การสังเคราะห์ซิสเทอีนจากเซอรีนและอะดีโนซีน 5’-ฟอสฟอซัลเฟต  
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และคณะ (2559) 
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รูปที ่6.22 การสังเคราะห์ซิสเทอีนจากการท าปฏิกิริยาระหว่างฮอมอซิสเทอีนและเซอรีน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และคณะ (2559) 
 
 
 6.6.3  กำรสังเครำะห์กรดอะมิโนที่ใช้สำรตั้งต้นเป็นออกซำโลอะซิเตตและไพรูเวต  
  ออกซาโลอะซิเตตและไพรูเวตเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์แอสพาร์เตต     
แอสพาราจีนและอะลานีน ในกรณีอะลานีนจะถูกสังเคราะห์จากไพรูเวตโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์                                                                         
อะมิเนชันที่มีกลูตาเมตเป็นตัวให้หมู่อะมิโนและในการสังเคราะห์แอสพาร์เตตจะใช้ปฏิกิริยาชนิด
เดียวกันกับอะลานีนแต่ใช้สารตั้งต้นเป็นออกซาโลอะซิเตต นอกจากนี้แอสพาร์เตตยังใช้เป็นสารตั้งต้น
ในการสังเคราะห์แอสพาราจีนโดยปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชัน ซึ่งมีกลูตามีนเป็นตัวให้หมู่อะมิโน ดังรูป
ที่ 6.23 
  
 6.6.4  กำรสังเครำะห์ไทโรซีนที่มีสำรตั้งต้นเป็นฟีนิลอะลำนีน 
  ไทโรซีนสังเคราะห์ได้จากการออกซิเดชันของฟีนิลอะลานีนโดยใช้เอนไซม์ฟีนิล                                             
อะลานีนไฮดรอกซีเลส (phenylalanine hydroxylase) เร่งปฏิกิริยาโดยมีเตตระไฮโดรไบโอเทอริน 
(tetrahydrobiopterin) เป็นโคเอนไซม์ ดังรูปที่ 6.24 
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รูปที่ 6.23 การสังเคราะห์อะลานีน แอสพาร์เตต และแอสพาราจีน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 

 
 

รูปที่ 6.24 การสังเคราะห์ไทโรซีนจากฟีนิลอะลานีน 
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 6.6.5  กำรสังเครำะห์กรดอะมิโนที่ไม่พบวิถีชีวสังเครำะห์ในมนุษย์ 
 
  1.  กำรสังเครำะห์ฮิสทิดีนใช้สำรตั้งต้นของกำรสังเครำะห์พิวรีน การสังเคราะห์  
ฮิสทิดีนพบได้ในแบคทีเรีย ฟังใจ และพืช วิถีการสังเคราะห์ใช้สารตั้งต้น 3 ชนิด คือ 5-ฟอสฟอไรโบ
ซิล-1-ไพโรฟอสเฟต (5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate; PRPP) ATP และกลูตามีน โดย PRPP 
ได้มาจากวิถีเพนโตสฟอสเฟตซึ่งเป็นตัวให้คาร์บอน 5 อะตอม วงแหวนพิวรีนของ ATP เป็นตัวให้
ไนโตรเจนและคาร์บอนอย่างละ 1 อะตอม ส่วนกลูตามีนเป็นตัวให้ไนโตรเจน และได้สารตัวกลางคือ 
5-อะมิโนอิมิดาซอล-4-คาร์บอกซาไมด์ไรโบนิวคลีโอไทด์ (5-aminoimidazole-4-carboxa1mide 
ribonucleotide; AICAR) ที่จะท าปฏิกิริยากับอิมิดาซอลกลีเซอรอลฟอสเฟตได้เป็นฮิสทิดีนในที่สุด 
 

 
 

รูปที่ 6.25 วิถีการสังเคราะห์ฮิสทิดีน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Kulis-Horn et al. (2013) 
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  2.  กำรสังเครำะห์กรดอะมิโนที่ใช้สำรตั้งต้นเป็นคอริสเมต  พืชและจุลินทรีย์
สังเคราะห์ไทโรซีนและฟีนิลอะลานีนจากคอริสเมต (chorismate) โดยมีพรีฟีเนต (prephenate) 
เป็นสารตัวกลางที่เป็นจุดแยกของวิถีทั้งสอง (รูปที่ 6.26) ปฏิกิริยาสุดท้ายของทั้งสองวิถีจะเป็น
ปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชันที่มีกลูตาเมตเป็นตัวให้กรดอะมิโน ซึ่งในสัตว์สามารถสังเคราะห์ไทโรซีนจาก                                 
ฟีนิลอะลานีนในปฏิกิริยาที่เร่งโดยเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนไฮดรอกซีเลส (รูปที่ 6.24) คอริสเมตยังเป็น
สารตัวกลางในการสังเคราะห์ทริปโตเฟน โดยที่คาร์บอนอะตอมของชิคิเมต (shikimate) ซึ่งเป็นสาร
ตัวกลางในการสังเคราะห์คอริสเมตได้มาจากอีรีโทรส 4-ฟอสเฟต (erythrose 4-phosphate) และ
ฟอสฟออีนอลไพรูเวต (phosphoenolpyruvate) (รูปที่ 6.27) การสังเคราะห์ทริปโตเฟนจาก                                        
คอริสเมต เริ่มจากการเปลี่ยนคอริสเมตไปเป็นแอนทรานิเลต (anthranilate) โดยมีกลูตาเมตเป็น                    
ตัวให้ไนโตรเจนอะตอม ต่อมาแอนทรานิเลตจะควบแน่นกับ PRPP (รูปที่ 6.28)   

 

 
  

รูปที่ 6.26 วิถีการสังเคราะห์ไทโรซีนและฟีนิลอะลานีน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และคณะ (2559) 
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รูปที ่6.27 วิถีการสังเคราะห์คอริสเมตจากอีริโทรส-4-ฟอสเฟต และฟอสฟออินอลไพรูเวต 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และคณะ (2559) 
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รูปที ่6.28 วิถีการสังเคราะห์ทริปโตเฟน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และคณะ (2559) 
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6.7  โรคทำงพันธุกรรมที่เกิดจำกควำมผิดปกติของเอนไซม์ที่ใชใ้นกำรสลำยกรดอะมิโน 
 
 6.7.1  ควำมบกพร่องของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนฟีนิลอะลำนีน 
  ความบกพร่องของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน  (phenylalanine 
metabolism deficiency) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ในการสลาย
กรดอะมิโนท าให้เอนไซม์ไม่สามารถท างานได้หรือเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการ
สังเคราะห์เอนไซม์ท าให้ไม่มีการสังเคราะห์เอนไซม์ส่งผลให้การสลายกรดอะมิโนไม่สมบูรณ์ ซึ่งความ
ผิดปกติของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนชนิดนี้ส่งผลให้เกิด 3 โรค ดังนี้ 
 
  ฟีนิลคีโตนูเรีย (phenylketonuria; PKU) เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์      
ฟีนิลอะลานีนไฮดรอกซีเลส (phenylalanine hydroxylase) โดยการเติมหมู่ –OH ให้แก่กรดอะมิ
โนฟีนิลอะลานีนได้ผลิตภัณฑ์เป็นไทโรซีน เมื่อเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาผิดปกติท าให้กรดอะมิโนฟีนิล                         
อะลานีนถูกสลายเปลี่ยนเป็นฟีนิลไพรูเวต (phenylpyruvate) โดยให้หมู่อะมิโนแก่ แอลฟา-คีโต                      
กลูตาเรต โดยฟีนิลไพรูเวตที่ได้ไม่สามารถสลายต่อท าให้มีการสะสมของสารนี้รวมทั้งฟีนิลอะลานีน
ปริมาณมากในกระแสเลือดและเนื้อเยื่อต่าง ๆ จนถูกขับออกทางปัสสาวะ ทารกที่มีฟีนิลไพรูเวต
ปริมาณมากในกระแสเลือดจะท าลายพัฒนาการของสมองท าให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนอย่างรุนแรง 
หากตรวจพบและวินิจฉัยได้ภายในสัปดาห์แรกหลังคลอดจะสามารถป้องกันภาวะปัญญาอ่อนได้ โดย
การจ ากัดปริมาณอาหารที่มีกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน  
 

 
 
  อัลแคปโทนูเรีย (alkaptonuria) เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ฮอมอ                                                          
เจนทิ เสตไดออกซี เจน เนส (homogentisate dioxygenase) ในวิถี ฟีนิลอะลานีน - ไทโรซีน 
(phenylalanine-tyrosine pathway) ท าหน้าที่สลายฮอมอเจนทิเสต (homogentisate) หาก
เอนไซม์นี้ผิดปกติจะท าให้เกิดการสะสมของฮอมอเจนทิเสตในร่างกาย และบางส่วนถูกขับออกทาง
ปัสสาวะ เมื่อน าปัสสาวะตั้งทิ้งไว้ ฮอมอเจนทิเสตที่ปะปนอยู่จะถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนในอากาศ
ได้เป็นรงควัตถุสีด า (melanin-like pigment) ฮอมอเจนทิเสตในรูปออกซิไดซ์หากมีการสะสมอยู่ตาม
ข้อต่าง ๆ เกิดการตกตะกอนเป็นสีด าคล้ าและอาจมีอาการปวดข้อได้แต่ไม่รุนแรง  
 
  อัลบินิซึม (albinism) เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ไทโรซิเนส 3-มอนอ     
ออกซีเจนเนส (tyrosinase 3-monooxygenase) ท าหน้าที่สลายไทโรซีน ส่งผลให้เกิดความผิดปกติ
ของการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน (melanin) เกิดภาวะผิวเผือก สีของม่านตาและสีผมเป็นสีขาว        
มีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังได้มากกว่าคนปกติเนื่องจากผิวหนังไม่มี เมลานินช่ วยกรองรังสี
อัลตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์ 

Phenylalanine + NADPH + H+ + O2                        Tyrosine + NADP+ + H2O 

Phenylalanine + α-ketoglutarate                          Phenylpyruvate + Glutamate 
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รูปที่ 6.29 วิถีฟีนิลอะลานีน-ไทโรซีน และต าแหน่งของเอนไซม์ที่เกิดความผิดปกติได้บ่อย ได้แก่       
ฟีนิลอะลานีนมอนอออกซีเจนเนส ไทโรซีเนส และฮอมอเจนทิเสตไดออกซีเจนเนส 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก พจน์ ศรีบุญลือและคณะ (2554) 
 
 
 6.7.2  โรคที่เกิดจำกควำมบกพร่องของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนชนิดมีกิ่งก้ำน  
    โรคที่เกิดจากความบกพร่องของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนชนิดมีกิ่งก้าน 
(branched-chain amino acid disorders) หรือโรคปัสสาวะกลิ่นเมเปิลไซรัป (maple syrup urine 
disease; MSUD) เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสลายกรดอะมิโนที่มีโครงสร้างแบบกิ่งก้านทั้ง 3 ชนิด 
คือ วาลีน ลิวซีน และไอโซลิวซีน โดย MSUD มีความผิดปกติของกลุ่มเอนไซม์บรานช์เชนแอลฟา-คีโต
แอซิดดีไฮโดรจีเนส (branched chain alpha-keto acid dehydrogenase; BCKD) ท าให้การสลาย
กรดอะมิโน 3 ชนิดนี้ไม่สมบูรณ์ กลุ่มเอนไซม์ BCKD อยู่บริเวณเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย
ประกอบด้วยเอนไซม์ที่ท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยา 3 ชนิดด้วยกัน คือ ดีคาร์บอกซิเลส (decarboxylase) 
ทรานสอ์ะซิลเลส (transacylase) และดีไฮโดรจีเนส (dehydrogenase) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับยีน
ต่าง ๆ ที่อยู่บนออโตโซมควบคุมการสร้างเอนไซม์ทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นสาเหตุของการเกิด MSUD โดยการ
สะสมของกรดอะมิโนที่มีโครงสร้างแบบกิ่งก้านมีผลต่อสมอง อาการจะแสดงตั้งแต่แรกเกิด เมื่อได้รับ
สารอาหารประเภทโปรตีน เช่น น้ านมจากแม่ โปรตีนส่วนที่เกินความจ าเป็นต่อร่างกายจะน าไปใช้จะ
ส่งผลให้เกิดอาการเบื่ออาหาร ดูดน้ านมได้น้อย น้ าหนักตัวลดลง ร้องไห้เสียงแหลมสูงเป็นช่วงสั้น 
(high pitched cry) และปัสสาวะมีกลิ่นคล้ายเมเปิลไซรัป จากนั้นจะเกิดความผิดปกติที่เรียกว่า                                                        
เมแทบอลิกไครซิส (metabolic crisis) โดยทารกจะแสดงอาการง่วงนอน เกียจคร้าน มีอารมณ์
แปรปรวน ร่วมกับการอาเจียน หากไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ตามมาอีก เช่น 
ชั ก  เกิ ดภาวะสมองบวมหรื อมีภ าวะความ เป็ นกรดใน เลื อดสู ง  บางรายอาจมี อาการ                               
ตาบอด สมองถูกท าลายและอาการอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต  
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บทที่ 7 

โภชนำกำรเชิงชีวเคมีของลิพิด 
 
 ลิพิดเป็นกลุ่มของสารชีวโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ า ในทางโภชนาการโดยทั่วไปมักจะเข้าใจว่า
หมายถึง อาหารหมวดไขมันและน้ ามันที่ได้จากสัตว์และพืชซึ่งเป็นไตรกลีเซอไรด์ แต่ลิพิดยังรวมถึง 
กรดไขมัน ฟอสฟอลิพิด คอเลสเตอรอล และสารกลุ่มเทอร์พินอยด์ซึ่งเป็นสารทุติยภูมิในพืช ในหมวด
อาหารจ าพวกไขมันและน้ ามันจัดว่าเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงถึง 9 กิโลแคลอรีต่อกรัม สัดส่วน
การบริโภคอาหารหมวดนี้ในแต่ละวันควรมีปริมาณร้อยละ 20-30 ของพลังงานทั้งหมด ลิพิดมีหน้าที่
ส าคัญในการละลายวิตามินชนิดที่ละลายในไขมัน คือ วิตามิน A D E และ K ซึ่งช่วยให้การดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายได้ดี ลิพิดใช้เปนสารตั้งตนของการสังเคราะห์ฮอรโมนหลายชนิด ในเชิงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
ลิพิดเป็นองค์ประกอบส าคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ ในสัตว์สามารถเก็บสะสมในรูปเนื้อเยื่อไขมันได้อย่างไม่
จ ากัด โดยเนื้อเยื่อไขมันชวยปองกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในและเป็นฉนวนป้องกัน
ความร้อนและรักษาอุณหภูมิให้แก่ร่างกาย  
 
 
7.1  ประเภทและโครงสร้ำงของลิพิด 

ลิพิด (lipid) เป็นกลุ่มของสารชีวโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ าแต่สามารถละลายได้ในตัวท าละลาย
อินทรีย์ที่ ไม่มีขั้ว ตัวอย่างส าคัญของลิ พิดในทางโภชนาการ ได้แก่  กรดไขมัน ( fatty acid)                
ไตร เอซิ ลกลี เซอรอล  ( triacylglycerol)  หรื อ ไตรกลี เซอไรด์  ( triglyceride)  ฟอสฟอลิ พิด 
(phospholipid) และคอเลสเตอรอล (cholesterol) เป็นต้น โครงสร้างโดยทั่ว ไปของลิ พิด
ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน  
 

7.1.1  กรดไขมัน  
  กรดไขมัน (fatty acid; FA) เป็นหน่วยย่อยของไตรกลี เซอไรด์ประกอบด้วย
ไฮโดรคาร์บอนสายยาวซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีข้ัวและมีหมู่คาร์บอกซิลิก ส่วนใหญ่มีจ านวนคาร์บอนเป็นเลข
คู่ (12-24 คาร์บอน) และโมเลกุลมักเป็นโซ่ตรงไม่มีแขนง (รูปที่ 7.1) กรดไขมันจะแตกต่างกันที่ความ
ยาวของโซ่คาร์บอน (carbon chain) ขนาดของความอ่ิมตัว (saturation) และรูปร่าง (shape) 

กรดไขมันแบ่งตามความยาวของห่วงโซ่คาร์บอนได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กรดไขมันห่วงโซ่
ขนาดสั้น (short chain fatty acid) เป็นกรดไขมันที่มีจ านวนคาร์บอน 2-4 อะตอมจะละลายน้ าได้ดี 
กรดไขมันห่วงโซ่ขนาดกลาง (medium chain fatty acid) มีจ านวนคาร์บอน 6-12 อะตอมจะละลาย
น้ าได้น้อย และกรดไขมันห่วงโซ่ขนาดยาว (long chain fatty acid) มีจ านวนคาร์บอนมากกว่า 12 
อะตอม ซึ่งจะละลายน้ าไม่ได้ เนื่องจากความสามารถในการละลายน้ าขึ้นอยู่กับจ านวนคาร์บอนใน
โมเลกุล ไขมันส่วนมากในอาหารจะเป็นกรดไขมันห่วงโซ่ขนาดยาว กรดไขมันจ าแนกตามขนาดของ
ความอ่ิมตัวได้เป็น 2 ประเภท คือ กรดไขมันอ่ิมตัว (saturated fatty acid) และกรดไขมันไม่อ่ิมตัว 
(unsaturated fatty acid) ดังนี้ 
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1.  กรดไขมันอ่ิมตัว เป็นกรดไขมันที่มีพันธะระหว่างคาร์บอนทั้งหมดเป็นพันธะ
เดี่ยวซึ่งไม่สามารถรับไฮโดรเจนได้อีก มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพ่ิมขึ้นเมื่ อจ านวนคาร์บอนใน                    
โมเลกุลเพ่ิมขึ้นและมีสภาพเป็นไขที่อุณหภูมิต่ า กรดไขมันอ่ิมตัวที่พบทั่วไป ได้แก่ กรดปาล์มิติก           
(palmitic acid) ซึ่งพบในน้ ามันปาล์ม (palm kernel oil) และน้ ามันมะพร้าว กรดสเตียริก (stearic 
acid) พบในไขมันสัตว์และพืช เช่น เนยโกโก้ (cocoa butter) และเชียบัตเตอร์ (shea Butter)                             
ดังรูปที่ 7.2 

 

 
 

รูปที่ 7.1 โครงสร้างพื้นฐานของกรดไขมัน 
 

 

 

 
 

รูปที ่7.2 ตัวอย่างกรดไขมันอิ่มตัวที่พบในธรรมชาติ 
 
 

2.  กรดไขมันไม่อ่ิมตัว เป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนบางต าแหน่งซึ่ง
สามารถรับไฮโดรเจนเข้าไปในโมเลกุลได้อีก มีจุดหลอมเหลวต่ ากว่ากรดไขมันอ่ิมตัวในกรณีที่โซ่ยาว
เท่ากัน และการมีพันธะคู่ท าให้เกิดโครงรูป 2 แบบ คือ แบบ cis และแบบ trans ชนิดของกรดไขมัน
ไม่อ่ิมตัวสามารถแบ่งตามต าแหน่งของพันธะ ได้ดังนี้  
 

กรดไขมันไม่อ่ิมตัวพันธะคู่ต ำแหน่งเดียว (monounsaturated fatty 
acid; MUFAs) เป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่ 1 ต าแหน่ง ในสายไฮโดรคาร์บอน มักพบว่าเป็นของเหลวที่
อุณหภูมิห้อง เมื่ออุณหภูมิลดลงจะมีความหนืดมากขึ้น ตัวอย่างของกรดไขมัน ไม่อ่ิมตัวพันธะคู่
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ต าแหน่งเดียว ได้แก่ กรดปาล์มิโทเลอิก (palmitoleic acid) กรดแวกซีนิก (vaccenic acid) และ
กรดโอเลอิก (oleic acid) เป็นต้น  
 

กรดไขมันไม่อ่ิมตัวพันธะคู่หลำยต ำแหน่ง (polyunsaturated fatty 
acid; PUFAs) เป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่ตั้งแต่ 2 ต าแหน่งขึ้นไปในสายไฮโดรคาร์บอน กรดไขมันชนิด
นี้เป็นกรดไขมันจ าเป็น (essential fatty acid; EFA) ที่ร่างกายมนุษย์และสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์
เองได้ต้องรับประทานจากอาหาร EFA มี 2 ชนิด คือ กรดไขมันโอเมกา 3 (omega-3 fatty acid;         
ω-3) และกรดไขมันโอเมกา 6 (omega-6 fatty acid; ω-6) ในการนับต าแหน่งพันธะคู่ต าแหน่งแรก
หากนับจากคาร์บอกซิลจะเรียกว่าต าแหน่งแอลฟา (α) แต่หากนับจากปลายเมทิลจะเรียกต าแหน่ง          
โอเมกา (ω)  
 
   กรดไขมันไม่อ่ิมตัวชนิดทรำนส์ (trans fatty acid) เป็นกรดไขมันไม่
อ่ิมตัวซึ่งพบได้น้อยในธรรมชาติ แต่สามารถเกิดขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by-product) ของ
กระบวนการไฮโดรจีเนชัน (hydrogenation) ซึ่งเป็นการแปรรูปกรดไขมันไม่อ่ิมตัวให้กลายเป็นกรด
ไขมันอ่ิมตัว โดยการเพ่ิมอะตอมไฮโดรเจนเข้าไปในโมเลกุลท าให้คุณสมบัติของไขมันเปลี่ยนแปลงไป 
โดยจะแข็งตัวมีรูปทรงมากขึ้น น้ ามันเหม็นหืนยากขึ้น ทนความร้อนได้สูงและมีรสชาติใกล้เคียงกับ
ไขมันจากสัตว์แต่จะมีราคาที่ถูกกว่า นิยมใช้ประกอบอาหารเพ่ือประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต 
เช่น เนยเทียม (margarine) ครีมเทียม วิปปิ้งครีม และกลุ่มอาหารจานด่วน (fast food) ที่ใช้น้ ามัน
ส าหรับทอดไก่ มันฝรั่ง โดนัท และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวชนิด                   
ทรานส์ปะปนอยู่ การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์จะเพ่ิมระดับการท างานของเอนไซม์                                                                                                               
อะเซติล-โคเอคอเลสเตอรอลเอซิลทรานส์เฟอเรส (acyl-CoA cholesterolacyltransferase; ACAT) 
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ส าคัญในการเมแทบอลิซึมของคอเลสเตอรอล ท าให้ระดับ LDL (low density 
lipoprotein) ในเลือดเพ่ิมข้ึน ลดระดับ HDL (high density lipoprotein) และเพ่ิมไตรกลีเซอไรด์ใน
กระแสเลือด เนื่องจากไขมันทรานส์เป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปท าให้ตับต้องสลายไขมันทรานส์
ด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากการย่อยสลายไขมันชนิดอ่ืน จึงอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ผิดปกติกับร่างกาย 
คือ จะท าให้ร่างกายมีน้ าหนักและไขมันส่วนเกินเพ่ิมมากขึ้น มีภาวะการท างานของตับที่ผิดปกติ                    
มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้มีการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการระบุปริมาณไขมันทรานส์บนฉลาก
โภชนาการ และให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในการจ ากัดการบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์เป็น
ส่วนประกอบด้วย ในประเทศไทยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขห้ามผลิต ห้ามน าเข้า และห้าม
จ าหน่ายน้ ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน หรืออาหารที่มีน้ ามันที่ผ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นแหล่งของไขมันทรานส์ 
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รูปที ่7.3 โครงรูปแบบ cis และแบบ trans ของกรดไขมันไม่อ่ิมตัว 
 
 

 
 

รูปที่ 7.4 โครงสร้างของกรดไขมันโอเมกา-3 (EPA DHA) และโอเมกา-6 
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ตำรำงท่ี 7.1 กรดไขมันที่พบในสิ่งมีชีวิต 
 

 
ที่มำ :  Vote and Voet (1995) 

 
7.1.2  ไตรเอซิลกลีเซอรอล 
 ไตรเอซิลกลีเซอรอล หรือไตรกลีเซอไรด์เป็นเอสเทอร์ระหว่างกรดไขมันกับ            

กลีเซอรอลโดยประกอบด้วยกรดไขมัน 3 หน่วย แต่ละหน่วยเชื่อมต่อด้วยพันธะเอสเทอร์กับ              
กลีเซอรอล 1 หน่วย (รูปที่ 7.5) ซึ่งเป็นรูปแบบของลิพิดที่พบมากในธรรมชาติและใช้บริโภคใน
ชีวิตประจ าวันในรูปของไขมันและน้ ามัน ไตรเอซิลกลีเซอรอลประกอบด้วยกรดไขมันชนิดต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันไปในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น น้ ามันพืชจะมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงกว่าไขมันสัตว์                         
แต่กรณีน้ ามันมะพร้าวมีกรดลอริก (lauric acid; C 12:0) สูงถึงเกือบร้อยละ 50 ของปริมาณไขมัน
ทั้งหมด (ตารางท่ี 7.2) 

สัญลักษณ ์ โครงสร้ำง ชื่อสำมัญ ชื่อตำมระบบกำรเรียกชื่อ 
จุดหลอมเหลว 

(๐C) 
กรดไขมันอ่ิมตัว 

12:0 CH3(CH2)10COOH Lauric acid Dodecanoic acid 44.2 
14:0 CH3(CH2)12COOH Myristic acid Tetradecanoic acid 53.9 
16:0 CH3(CH2)14COOH Palmitic acid Hexadecanoic acid 63.1 
18:0 CH3(CH2)16COOH Stearic acid Octadecanoic acid 69.6 
20:0 CH3(CH2)18COOH Arachidic acid Eicosanoic acid 77 
22:0 CH3(CH2)20COOH Behenic acid Docosanoic acid 81.5 
24:0 CH3(CH2)22COOH Lignoceric acid Tetracosanoic acid 88 

กรดไขมันไม่อ่ิมตัว 

16:0 n-7 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH Palmitoleic acid 9-Hexadecanoic acid  -0.5 

18:0 n-9 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Oleic acid 9-Octadecanoic acid 12 

18:0 n-6 CH3(CH2)4(CH=CH CH2)2(CH2)6COOH Linoleic acid 9,12-Octadecanoic acid -5 

18:0 n-3 CH3CH2(CH=CH CH2)3(CH2)6COOH α-Linolenic acid 
9,12,15-Octadecanoic 
acid 

-11 

18:0 n-6 CH3(CH2)4(CH=CH CH2)3(CH2)3COOH γ-Linolenic acid 
6,9,12-Octadecanoic 
acid 

-11 

20:0 n-6 CH3(CH2)4(CH=CH CH2)4(CH2)2COOH Arachidonic acid 
5,8,11,14-
Eicosatetraenoic acid 

-49.5 

20:0 n-3 CH3CH2(CH=CHCH2)5 (CH2)2COOH EPA 
5,8,11,14,17-
Eicosatetraenoic acid 

-54 

22:0 n-3 CH3CH2(CH=CHCH2)6 CH2COOH DHA 
4,7,11,13,16,19-
Docosahexaenoic acid 

-44 

24:0 n-9 CH3(CH2)7CH=CHCH2(CH2)13COOH Nervonic acid 15-Tetracosenoic acid 39 
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ตำรำงที ่7.2 องค์ประกอบของกรดไขมันชนิดต่าง ๆ ในน้ ามันพืช 
 

FAs [%] SAF GRP SIL HMP SFL WHG PMS SES RB ALM RPS PNT OL COC 

C6:0 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0.52 
C8:0 nd 0.01 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7.6 
C10:0 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0.01 nd nd 5.5 
C12:0 nd 0.01 0.01 nd 0.02 0.07 nd nd nd 0.09 nd nd nd 47.7 
C14:0 0.10 0.05 0.09 0.07 0.09 nd 0.17 nd 0.39 0.07 nd 0.04 nd 19.9 
C15:0 nd 0.01 0.02 nd nd 0.04 nd nd nd nd 0.02 nd nd nd 
C16:0 6.7 6.6 7.9 6.4 6.2 17.4 13.1 9.7 20.0 6.8 4.6 7.5 16.5 nd 
C17:0 0.04 0.06 0.06 0.05 0.02 0.03 0.13 nd nd 0.05 0.04 0.07 nd nd 
C18:0 2.4 3.5 4.5 2.6 2.8 0.7 5.7 6.5 2.1 2.3 1.7 2.1 2.3 2.7 
C20:0 nd 0.16 2.6 nd 0.21 nd 0.47 0.63 nd 0.09 nd 1.01 0.43 nd 
C22:0 nd nd nd nd nd nd nd 0.14 nd nd nd nd 0.15 nd 
C16:1 (n-7) 0.08 0.08 0.05 0.11 0.12 0.21 0.12 0.11 0.19 0.53 0.21 0.07 1.8 nd 
C17:1 (n-7) nd nd 0.03 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
C18:1     
cis (n-9) 

11.5 14.3 20.4 11.5 28.0 12.7 24.9 41.5 42.7 67.2 63.3 71.1 66.4 6.2 

C18:1 
trans (n-9) 

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0.14 nd nd nd 

C20:1 (n-9) nd 0.40 0.15 16.5 0.18 7.91 1.08 0.32 1.11 0.16 9.1 nd 0.30 nd 
C18:2     
cis (n-6) 

79.0 74.7 63.3 59.4 62.2 59.7 54.2 40.9 33.1 22.8 19.6 18.2 16.4 1.6 

C18:3 (n-3) 0.15 0.15 0.88 0.36 0.16 1.2 0.12 0.21 0.45 nd 1.2 nd 1.6 nd 
C18:3 (n-6) nd nd nd 3.0 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
SFAs 9.3 10.4 15.1 9.2 9.4 18.2 19.6 16.9 22.5 9.3 6.3 10.7 19.4 92.1 
MUFAs 11.6 14.8 20.7 28.1 28.3 20.9 26.1 42.0 44.0 67.9 72.8 71.1 68.2 6.2 
PUFAs 79.1 74.9 64.2 62.8 62.4 61.0 54.3 41.2 33.6 22.8 20.9 18.2 18.0 1.6 
n-3 PUFAs 0.2 0.2 0.9 0.4 0.2 1.2 0.1 0.2 0.5 0.0 1.2 0.0 1.6 0.0 
n-6 PUFAs 79.0 74.7 63.3 62.4 62.2 59.7 54.2 40.9 33.1 22.8 19.6 18.2 16.4 1.6 

 
ข้อมูลแสดงเป็นร้อยละของกรดไขมันในรูปเมทิลเอสเทอร์ทั้งหมด (fatty acid methyl esters; FAMEs)  
nd หมายถึง ไม่พบกรดไขมันชนิดนั้น ๆ 
ตัวย่อ SAF—safflower (น้ ามันเมล็ดดอกค าฝอย)  GRP—grape (น้ ามันเมล็ดองุ่น) SIL—silybum marianum (น้ ามันมิลค์ทิสเทิล) 
HMP—hemp (น้ ามันกัญชง) SFL—sunflower (น้ ามันเมล็ดดอกทานตะวัน) WHG—wheat germ (น้ ามันจมูกขา้วสาลี)        
PMS—pumpkin seed (น้ ามันเมล็ดฟักทอง) SES—sesame (น้ ามันงา)  RB—rice bran (น้ ามันร าข้าว)  ALM—almond (น้ ามัน
เมล็ดอัลมอนด์) RPS—rapeseed (น้ ามันคาโนลา) PNT—peanut (น้ ามันถั่วลิสง)  OL—olive (น้ ามันมะกอก) และ COC—
coconut oil (น้ ามันมะพร้าว) 
ที่มำ :  Orsavova et al. (2015) 
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รูปที ่7.5 โครงสร้างของไตรเอซิลกลีเซอรอล  
 
 
 7.1.3  กลีเซอโรฟอสฟอลิพิด  
  กลี เ ซอโ รฟอสฟอลิ พิด  (glycerophospholipid)  หรื อฟอสฟอกลี เ ซอไรด์  
(phosphoglyceride) หรือฟอสฟอลิพิด (phospholipid) เป็นลิพิดเชิงประกอบ พบมากในธรรมชาติ
เป็นอันดับที่สองรองจากไตรเอซิลกลีเซอรอล เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ของพืชและสัตว์ 
โดยเฉพาะเซลล์ประสาท มีโครงสร้างหลักคือกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟต (glycerol-3-phosphate)                        
ซึ่งคาร์บอนต าแหน่งที่ 1 และ 2 ต่อกับกรดไขมันด้วยพันธะเอสเทอร์ และต าแหน่งที่ 3 มีกรด                                   
ฟอสฟอริก (phosphoric acid) สร้างพันธะเอสเทอร์กับหมู่ไฮดรอกซิล นอกจากนี้มีหมู่ที่มีขั้วมาจับ
กับหมู่ฟอสเฟตเรียกว่าหมู่  X จะท าให้กลีเซอโรฟอสฟอลิพิดมีสมบัติเป็นโมเลกุลแอมฟิฟิลิก 
(amphiphilic molecule) ซึ่งหมายถึงโมเลกุลที่มีทั้งบริเวณที่มีขั้วและไม่มีขั้วอยู่ในโมเลกุลเดียวกัน 
โดยจะมีบริ เวณไม่มีขั้ ว  (nonpolar aliphatic) เป็นส่ วนหาง ( tail)  และบริ เวณมีขั้ ว  (polar 
phophoryl-X) เป็นส่วนหัว (head) การเป็นโมเลกุลแอมฟิฟิลิกท าให้เกิดคุณสมบัติ เป็นสาร                                      
อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) ที่ท าให้ไขมันแขวนลอยในน้ าได้ดีข้ึน  
  ประวัติการศึกษากลีเซอโรฟอสฟอลิพิดเริ่มขึ้นใน ค.ศ. 1845 เมื่อนักเคมีและเภสัช
ชาวฝรั่งเศสชื่อ Theodore Nicolas Gobley ได้สกัดแยกสารไขมันที่มีลักษณะสีเหลืองน้ าตาล             
จากไข่แดงเรียกว่ า  เลซิติน ( lecithin)  และใน ค.ศ.  1850 ได้ตั้ งชื่อว่ าฟอสฟาทิดิล โคลีน 
(phosphatidylcholine) จนกระท่ังสามารถรายงานโครงสร้างทางเคมีของฟอสฟาทิดิลโคลีนได้ส าเร็จ
ใน ค.ศ. 1874 ในปัจจุบันนิยมใช้ค าว่าเลซิตินแทนการเรียกชื่อสารผสมกลุ่มกลีเซอโรฟอสฟอลิพิด                   
ดังแสดงในตารางที่ 7.3 ในทางโภชนาการเชื่อว่ากลีเซอโรฟอสฟอลิพิดมีบทบาทในการลดอัตราความ
เสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยช่วยลดระดับ LDL และเพ่ิม HDL ช่วยลดการดูดซึม
คอเลสเตอรอลในทางเดินอาหาร เพ่ิมการสังเคราะห์เกลือน้ าดีจากคอเลสเตอรอล ส่งผลให้ระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดลดลง 
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รูปที ่7.6 โครงสร้างพื้นฐานของฟอสฟอลิพิด 
 
 
ตำรำงท่ี 7.3 กลีเซอโรฟอสฟอลิพิดชนิดต่าง ๆ  
 
 

สำรต้ังต้นของ X 
(Precursor, X-OH) 

สูตรโครงสร้ำงของ X ชื่อของฟอสฟอลิพิดเมื่อสร้ำงพันธะกับ X 

น้ า (H2O) -H Phosphatidate 
โคลีน (choline) -CH2CH2N+(CH3)3 Phosphatidylcholine 
กลีเซอรอล (glycerol) -CH2CH(OH) CH2OH Phosphatidylglycerol 
เอทานอลามีน 
(ethanolamine) 

-CH2CH2NH3
+ Phosphatidylethanolamine 

เซอรีน (serine) 
 
  

Phosphatidylserine 

ไมโอ-อินโนซิทอล 
(myo-inositol) 
  

Phosphatidylinositol 

 
ที่มำ :  Voet and Voet (1995) 
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รูปที ่7.7 บทบาทของฟอสฟอลิพิดในเยื่อหุ้มเซลล์ 
ที่มำ :  Pearson Education (2010) 
 
 
 7.1.4  คอเลสเตอรอล  
  คอเลสเตอรอล (cholesterol) เป็นสารสเตียรอยด์ (steroid) ที่พบมากท่ีสุดในเซลล์
สัตว์ โดยจะมีหมู่ไฮดรอกซิลที่คาร์บอนต าแหน่งที่ 3 ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของเยื่อหุ้มเซลล์
ประมาณร้อยละ 30-40 ของลิพิดที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมด หมู่ไฮดรอกซิลของ
คอเลสเตอรอลเป็นหมู่ที่มีขั้วท าให้โมเลกุลของคอเลสเตอรอลมีทั้งบริเวณที่มีขั้วและไม่มีขั้ว โมเลกุล
ของคอเลสเตอรอลประกอบด้วยวงแหวน 4 วงมารวมกัน เซลล์พืชจะสังเคราะห์คอเลสเตอรอลน้อย
มากแต่จะมีวิถีการสังเคราะห์สารกลุ่มไฟโตสเตอรอล (phytosterol) มากกว่า ในขณะที่สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมสามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลใช้เองเพ่ือเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์น้ าดี (bile) 
วิตามิน D และฮอร์โมนเพศทุกชนิด  
 

 
 

รูปที ่7.8 โครงสร้างของคอเลสเตอรอล 
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7.2  กำรย่อยลิพิด 
 กรดไขมันเป็นลิพิดที่สามารถน าไปสลายเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย แหล่งที่มาของกรดไขมันมี 
3 แหล่ง คือ จากอาหาร จากการสลายของไตรกลีเซอไรด์ที่สะสมในเนื้อเยื่อ และจากกรดไขมันที่
ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเอง ไขมันและน้ ามันที่บริโภคเข้าไปในรูปไตรกลีเซอไรด์จะถูกย่อยตั้งแต่ ในช่อง
ปากซึ่งมีเอนไซม์ลิ เพส ( lingual lipase) ที่หลั่งออกมาพร้อมกับน้ าลายจากต่อมน้ าลายย่อย           
ตรงคาร์บอนต าแหน่งที่ 3 ของกลีเซอรอลได้กรดไขมันอิสระ (free fatty acid) และ 1,2-ไดเอซิล    
กลีเซอรอล (1,2-diacylglycerol) จากนั้นเข้าสู่กระเพาะอาหารจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ลิเพสจาก
กระเพาะ (gastric lipase) ย่อยได้ร้อยละ 10-30 ของไตรกลีเซอไรด์ที่ได้รับจากอาหารทั้งหมด 
 การย่อยอาหารประเภทลิพิดในส าไส้เล็กจะเกิดขึ้นตรงส่วนดูโอดีนัม (duodenum) และจะ
แตกต่างจากสารอาหารชนิดอื่นเพราะลิพิดเป็นสารอาหารที่ไม่ละลายน้ า ส่วนเอนไซม์ละลายได้ดีในน้ า 
ดังนั้นในการย่อยและดูดซึมลิพิดต้องอาศัยน้ าดีซึ่งมีเกลือน้ าดีท าหน้าที่คลุกเคล้าและห่อหุ้มลิพิดใน
อาหารให้กระจายตัวเป็นอนุภาคเล็ก ๆ น้ าดีไม่ใช่เอนไซม์แต่เป็นตัวที่ท าให้เกิดอิมัลชันเป็นการเพ่ิม
พ้ืนที่ผิวของลิพิดให้สัมผัสกับเอนไซม์ที่ใช้ย่อยลิพิดได้มากข้ึน เอนไซม์ลิเพสจากตับอ่อนหลั่งสู่ล าไส้เล็ก
โดยการกระตุ้นของฮอร์โมนซีครีติน (secretin) ที่ล าไส้เล็กมีลิพิดเป็นกลุ่มหุ้มด้วยเกลือน้ าดี เอนไซม์                      
ลิเพสไม่สามารถเข้าไปสัมผัสลิพิดได้ ต้องอาศัยโปรตีนขนาดเล็กชื่อโคลิเพส (colipase) น าเอนไซม์เข้า
ไปในกลุ่มลิพิดและให้ลิเพสย่อยไขมันได้ เอนไซม์ที่ย่อยลิพิดแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มเอนไซม์
แพนครีเอติกลิเพส ฟอสฟอลิเพส และคอเลสเตอริลเอสทอร์ไฮโดรเลส  
 

กลุ่มเอนไซม์แพนครีเอติกลิเพส (pancreatic lipase) เป็นกลุ่มเอนไซม์ท่ีหลั่งจาก
ตับอ่อน โดยจะย่อยพันธะเอสเทอร์ของไตรกลีเซอไรด์ให้แตกออกเป็นกรดไขมันอิสระ 3 โมเลกุล และ
กลีเซอรอล 1 โมเลกุล ดังรูปที่ 7.9 

 

 
 

รูปที ่7.9 การย่อยไตรเอซิลกลีเซอรอลด้วยเอนไซม์แพนครีเอติกลิเพส  
 
 
  กลุ่มเอนไซม์ฟอสฟอลิเพส (phospholipase) เป็นกลุ่มเอนไซม์ที่หลั่งมาจาก          
ตับอ่อน ท าหน้าที่ย่อยฟอสฟอลิพิดมีหลายชนิด เช่น ฟอสฟอลิเพส A1 (phospholipase A1)               
ฟอสฟอลิเพส A2 (phospholipase A2) ฟอสฟอลิเพส C (phospholipase C) และฟอสฟอลิเพส D 
(phospholipase D) แต่ละชนิดท าหน้าที่ย่อยพันธะต าแหน่งที่แตกต่างกันในโมเลกุลของฟอสฟอลิพิด 
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เอนไซม์ฟอสฟอลิเพส A2 จากตับอ่อนหลั่งออกมาในรูปของโปรเอนไซม์ก่อนเมื่อเข้าสู่ส าไส้เล็ก 
เอนไซม์ทริปซินจะย่อยสลายบางส่วนออกท าให้เปลี่ยนเป็นรูปที่เหมาะสมในการท าปฏิกิริยา                           
โดยฟอสฟอลิเพส A2 จะช่วยเร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะเอสเทอร์ตรงคาร์บอนต าแหน่งที่ 2 ของ                     
ฟอสฟอลิพิดได้เป็นไลโซฟอสฟอลิพิด (lysophospholipid) และกรดไขมันอิสระจะถูกย่อยสลายต่อ
โดยเอนไซม์ไลโซฟอสฟอลิเพส ตัดกรดไขมันที่ต าแหน่งที่ 1 ออก เหลือเป็นกลีเซอริลฟอสฟอริลเบส 
(glycerylphosphoryl base) ตัวอย่างเช่น ฟอสฟาติดิลโคลีนเมื่อถูกย่อยโดยฟอสฟอลิเพส A2                             
ได้ เป็นไลโซฟอสฟาติดิล โคลีน ( lysophosphatidylcholine)  และกรดไขมันอิสระ จากนั้น                                                                             
ไลโซฟอสฟอลิเพส (lysophospholipase) จะย่อยพันธะเอสเทอร์ที่คาร์บอนอะตอมต าแหน่งที่ 1                                                 
ได้เป็นกรดไขมันอิสระและกลีเซอริลฟอสฟอริลโคลีน ดังรูปที่ 7.11 
 

 
 

รูปที ่7.10 ต าแหน่งการย่อยฟอสฟอลิพิดด้วยเอนไซม์ฟอสฟอลิเพสชนิดต่าง ๆ 
 
 

 
 

รูปที่ 7.11 แสดงการย่อยของฟอสฟอลิพิด 
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  กลุ่มเอนไซม์คอเลสเตอริลเอสทอร์ไฮโดรเลส (cholesteryl ester hydrolase) 
หรือคอเลสเตอริลเอสเทอร์เรส (cholesteryl esterase) ท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะ      
เอสเทอร์ที่เชื่อมระหว่างคอเลสเตอริลเอสเทอร์กับกรดไขมันได้เป็นคอเลสเตอรอลกับกรดไขมันอิสระ 
 

 
 

รูปที่ 7.12 แสดงบทบาทของเอนไซม์คอเลสเตอริลเอสเทอเรส 
 
 
7.3  กำรดูดซึมลิพิด 
 ลิพิดที่ถูกย่อยสมบูรณ์แล้วจะอยู่ในรูปของกรดไขมันอิสระประมาณร้อยละ 70 และอยู่ในรูป 
2-มอนอกลีเซอไรด์ประมาณร้อยละ 25 กรดไขมันอิสระรวมตัวกับเกลือน้ าดีเป็นสารละลายไมเซลล์ 
(micelle) อยู่ภายในล าไส้เล็ก และถูกดูดซึมเข้าสู่ไมโครวิลไล (microvilli) ของเซลล์เยื่อบุผนัง     
ล าไส้เล็ก สร้างเป็นไตรกลีเซอไรด์ขึ้นใหม่ภายในเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้เล็ก หลังจากนั้นเกลือน้ าดีจะถูก
ส่งกลับเข้ามาในล าไส้เล็กเพ่ือท าหน้าที่ขนย้ายกรดไขมันต่อไป ไตรกลีเซอไรด์ที่ถูกสร้างข้ึนใหม่ในเซลล์
เยื่อบุผนังล าไส้เล็กจะถูกขนย้ายไปตามท่อน้ าเหลืองในรูปอิมัลชันเรียกว่า ไคม์ (chyme) หรือ      
ไคโลไมครอน (chylomicron) (รูปที่ 7.13) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิโพโปรตีนเป็นอนุภาคคอลลอยด์                                   
ถูกปล่อยออกจากเซลล์ เยื่อบุผนังล าไส้ เล็กเข้าสู่ ระบบน้ าเหลืองและต่อไปยังระบบเลือด                                       
ซึ่งคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในอาหารจะรวมกับกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเป็นเอสเทอร์ และถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายพร้อมกับไขมันไปยังตับ คอเลสเตอรอลส่วนใหญ่จะถูกสังเคราะห์ให้เป็นเกลือน้ าดีที่ตับ ลิพิด
ในอาหารประมาณร้อยละ 60-70 จะถูกย่อย ดูดซึม และขนย้ายโดยวิธีนี้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ                  
ร้อยละ 30 จะเป็นกรดไขมันอิสระที่มีโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งละลายได้ในน้ าจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแส
เลือดโดยตรงพร้อมกับกลีเซอรอลอิสระ (รูปที่ 7.14) 
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รูปที่ 7.13 องค์ประกอบของไคโลไมครอน     
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Encyclopaedia Britannica Inc. (2007) 
 
 

 
 

รูปที ่7.14 แผนผังแสดงกระบวนการดูดซึมไขมันที่ผนังล าไส้เล็ก 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Vander et al. (2001) 
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7.4  กำรขนส่งและกำรจัดเก็บลิพิด 
ร่างกายใช้ไคโลไมครอนซึ่งเป็นลิโพโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในกระแสเลือดท าหน้าที่ขนส่งไขมัน

ที่ได้จากอาหารประกอบไปด้วยฟอสฟอลิพิด และคอเลสเตอรอลที่หันส่วนที่ไม่ชอบน้ าเข้าหากัน                                               
โดยมีอะโพลิโพโปรตีน (apolipoprotein) แทรกอยู่ และมีไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอริลเอสเทอร์
ซึ่งไม่ชอบน้ าละลายอยู่ภายใน ไคโลไมครอนจะเคลื่อนเข้าสู่ระบบน้ าเหลืองและเข้าสู่กระแสเลือดไปยัง
เซลล์เป้าหมายที่ต้องการไตรกลีเซอไรด์ เช่น เซลล์ไขมันเพ่ือเก็บสะสมไว้ ต่อมน้ านมเพ่ือใช้เป็น
ส่วนประกอบของน้ านม เซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเซลล์อื่น ๆ เพ่ือใช้ในการสลายให้พลังงาน ที่ผนัง
เส้นเลือดฝอยในเนื้อเยื่อเหล่านี้จะมีเอนไซม์ลิโพโปรตีนลิเพส ( lipoprotein lipase) ส าหรับย่อย                   
ไตรกลีเซอไรด์ในไคโลไมครอนให้ได้กลีเซอรอลและกรดไขมันจึงจะเข้าเซลล์ได้ เอนไซม์ลิโพโปรตีน                 
ลิ เพสจะอยู่ ในรูปที่ ไม่ท างาน ( inactive form) จนกว่าจะได้รับการกระตุ้นด้วยโปรตีนชนิด                        
อะโพโปรตีน  C-II (apoprotein C-II) ซึ่งเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของไคโลไมครอน ปริมาณ
เอนไซม์ลิโพโปรตีนลิเพสที่ผนังของเส้นเลือดฝอยบริเวณเซลล์แต่ละชนิดเป็นตัวบ่งชี้ความต้องการ                      
ไตรกลีเซอไรด์ของเซลล์นั้น ๆ เช่น เนื้อเยื่อเซลล์ไขมันและต่อมน้ านมจะมีเอนไซม์มาก นอกจากนี้
เอนไซม์ลิโพโปรตีนลิเพสจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการทางสรีรวิทยาของร่างกาย ภาวะที่
เซลล์ต้องการพลังงานระดับฮอร์โมนอินซูลินสูงหรือกลูคากอนต่ าจะเพ่ิมปริมาณเอนไซม์ลิโพโปรตีน                                     
ลิเพสมากขึ้น ส่วนไคโลไมครอนที่ถูกย่อยกลีเซอไรด์แล้วจะเหลือไตรกลีเซอไรด์ประมาณร้อยละ 10 
กับไขมันชนิดอ่ืน ๆ เรียกว่า ไคโลไมครอนเรมเนนท์ (chylomicron remnants) ซึ่งจะถูกขนส่งต่อไป
ในกระแสเลือดและจะถูกจับที่เซลล์ตับโดยที่อะโพโปรตีน E (apo E) ซึ่งเป็นโปรตีนบนไคโลไมครอน        
เรมเนนท์จะจับกับตัวรับ apo E (apo E receptor) ที่ผนังเซลล์ตับและจะเข้าสู่เซลล์โดยวิธีดันผนัง
เซลล์เข้าไป (endocytosis) เอนไซม์ลิเพสในเซลล์ตับจะย่อยไขมันไตรกลีเซอไรด์บางส่วนให้ได้กรด
ไขมันเพ่ือใช้สร้างกรดไขมันชนิดอ่ืน หรือใช้สลายให้ได้พลังงาน ไตรกลีเซอไรด์ที่ เหลือและ
คอเลสเตอรอลจะถูกเตรียมส่งให้เซลล์อ่ืน ๆ ต่อไป โดยการขนส่งในรูปลิโพโปรตีนชนิดต่าง ๆ                                           
ตับมีบทบาทอย่างมากในวิถีการขนส่งไขมัน ไขมันที่ตับได้มาจากอาหารที่ขนส่งมากับไคโลไมครอน                            
เรมเนนท์ และได้จากการสร้างไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์จากสารอื่น ๆ ที่เซลล์ตับ เช่น กลูโคส ซึ่งจะได้
ปริมาณร้อยละ 10 ของไขมันทั้งหมด นอกจากนี้ตับเป็นแหล่งคอเลสเตอรอล ไขมันที่ตับจะถูกส่งออก
สู่กระแสเลือดในรูปขนส่งเรียกว่า ลิโพโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ ามาก (very low density 
lipoprotein; VLDL) ซึ่งมีส่วนประกอบของไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่าไคโลไมครอน แต่มีคอเลสเตอรอล
มากกว่าอะโพลิโพโปรตีนชนิด apo B–100 apo C-II และ apo E 

VLDL จะอยู่ในกระแสเลือดนานพอที่จะส่งถ่ายไขมันให้เซลล์ต่าง ๆ ยกเว้นตับ เพราะ VLDL 
มี apo C-II ซึ่งจะปิดซ่อน apo E ที่เป็นโปรตีนชนิดที่มีตัวรับที่ตับ ที่เส้นเลือดแดงฝอยใกล้เซลล์ของ
อวัยวะต่าง ๆ ยกเว้นตับ VLDL จะถูกสลายด้วยเอนไซม์ลิโพโปรตีนลิเพสที่ผนังของเส้นเลือดฝอยได้
กรดไขมันและกลีเซอรอลเข้าเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ในช่วงของการขนส่งในเลือด VLDL จะสูญเสีย 
apo E และมีไตรกลีเซอรอลน้อยลงเรียกกลุ่มไขมันใหม่นี้ว่า ลิโพโปรตีนความหนาแน่นปานกลาง 
( intermediate density lipoprotein; IDL)  ซึ่ งยั งคงอยู่ ในกระแสเลือดและสลายกรดไขมัน                                                            
เพ่ือส่งถ่ายให้เซลล์ต่างๆ ต่อไปโดยกลไกเหมือน VLDL จะได้กลุ่มไขมันใหม่อีกเรียกว่า ลิโพโปรตีน
ความหนาแน่นต่ า (low density lipoprotein; LDL) ซ่ึงประกอบด้วยไตรกลีเซอไรด์น้อยลงมาก                           
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แต่คอเลสเตอรอลยังคงเท่าเดิม ท าให้สัดส่วนในไขมัน LDL มีคอเลสเตอรอลสูง LDL มีอะโพโปรตีน
ชนิดเดียว คือ apo B–100 ขนส่งในกระแสเลือดไปที่เซลล์ต่าง ๆ เซลล์ทั่วไปที่มีตัวรับ apo B–100 
จะจับกับ LDL และกลุ่มไขมัน LDL ทั้งกลุ่มจะเข้าเซลล์ไปโดยวิธีดันผนังเซลล์เข้าไป คอเลสเตอรอล
จาก LDL จะถูกน าไปใช้เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ทั่วไป และบางเซลล์ใช้คอเลสเตอรอลเป็น                             
สารตั้งต้นในการสร้างสารประกอบที่ส าคัญ เช่น น้ าดี และฮอร์โมนสเตียรอยด์ 

นอกจากนี้ตับยังมีการสังเคราะห์ลิ โพโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูง ( high density 
lipoprotein; HDL) ซึ่งเป็นลิโพโปรตีนที่มีขนาดเล็กที่สุด มีสัดส่วนของไขมันน้อยแต่มีโปรตีนมาก                
มีลิโพโปรตีนชนิด apo A-I และ apo A-II โดย HDL ปล่อยออกจากตับเข้าสู่กระแสเลือด เซลล์ทั่วไป
ที่มีคอเลสเตอรอลมากเกินพอจะส่งถ่ายคอเลสเตอรอลให้แก่ HDL โดยเริ่มจากผนังเซลล์ที่มี
คอเลสเตอรอลและฟอสฟอลิพิด กรดไขมันในฟอสฟอลิพิดโดยเฉพาะชนิดฟอสฟาทิดิลโคลีน (เลซิติน) 
จะถูกถ่ายให้กับคอเลสเตอรอลอิสระเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลเอสเทอร์โดยเอนไซม์เลซิติ น: 
คอเลสเตอรอลเอซิลทรานส์เฟอเรส (lecithin: cholesterol acyltransferase; LCAT) ที่ใช้ apo A-I 
เป็นตัวกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ จากนั้นคอเลสเตอรอลเอสเทอร์จะถูกส่งให้กับ HDL ที่อยู่ใน
กระแสเลือด HDL จะขนถ่ายคอเลสเตอรอลให้กับ VLDL โดยเอนไซม์คอเลสเตอริลเอสเทอร์                              
ทรานส์เฟอรโ์ปรตีน (cholesteryl ester transfer protein; CETP) ซึ่งอยู่ในกระแสเลือดท าให้ VLDL 
มีสัดส่วนองค์ประกอบของไขมันเป็น LDL และขนส่งเข้าเซลล์ต่าง ๆ ที่ต้องการคอเลสเตอรอล HDL 
จึงเป็นลิโพโปรตีนที่มีหน้าที่ส าคัญในการหมุนเวียนคอเลสเตอรอลจากเซลล์และกระแสเลือด โดยเก็บ
คอเลสเตอรอลจากเซลล์และขนส่งให้กับเซลล์อ่ืน ๆ ที่ต้องการคอเลสเตอรอลโดยผ่าน LDL  
 
 
ตำรำงท่ี 7.4 ชนิดของอะโพโปรตีน (apoprotein) ที่ประกอบในลิโพโปรตีนชนิดต่าง ๆ 
 

ลิโพโปรตีน ชนิดของอะโพลิโพโปรตีน 

Chylomicron Apo B-48, Apo C-II, Apo A-I 

Very low density lipoprotein Apo B-100, Apo C-II, Apo E 

Low density lipoprotein Apo B-100 

High density lipoprotein Apo A-I, Apo A-II 

 
ที่มำ :  Brody (1999) 
 
 
 
 
 
 
 



178 
 

ตำรำงที่ 7.5 น้ าหนักโมเลกุลและคุณสมบัติของลิโพโปรตีนชนิดต่าง ๆ 
 

ลิโพโปรตีน 
ควำมหนำแน่น 

(g/mL) 
น้ ำหนัก
โมเลกุล 

น้ ำหนัก (ร้อยละ) 

โปรตีน ไขมันรวม TG CH CE PL 

Chylomicron <0.95 3.30 x 1010 1-2 98-99 80-95 1-3 2-4 3-8 

VLDL 0.95–1.006 5-10 x 106 10 90 55-65 10 5 15-20 

LDL 1.019–1.063 2.2-3.5 x 106 25 75 4 9 2 20 

HDL >1.063 1.5-4.0 x 105 42-45 45-58 1-2 3-5 20 25-30 
 
หมำยเหตุ : Triglycerides (TG),  Cholesterol (CH), Cholesterol ester (CE) และ Phospholipid (PL) 
ที่มำ :  Vance and Vance (1985) 
 
 

 
 

รูปที่ 7.15 การขนส่งลิพิดในร่างกายโดยลิโพโปรตีนชนิดต่าง ๆ 
ที่มำ : ดัดแปลงจาก Nelson and Cox (2004) 
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7.5  แหล่งของน้ ำมันและไขมันจำกอำหำร 
ไขมันที่มีอยู่ในอาหารแต่ละชนิดมีคุณภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของกรด

ไขมันที่เป็นองค์ประกอบของไตรเอซิลกลีเซอรอลนั้น ๆ โดยสามารถจ าแนกแหล่งอาหารตามประเภท
ของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

 

7.5.1  อำหำรที่เป็นแหล่งของกรดไขมันอ่ิมตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ เช่น นม             
โยเกิร์ต ไอศกรีม เนยแข็ง อาหารทอดในน้ ามันหมู เนื้อสัตว์ ไข่ เบคอน ไส้กรอก แฮม และผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากพืช เช่น น้ ามันปาล์ม น้ ามันมะพร้าว อาหารที่ท าจากมะพร้าวหรือมีส่วนประกอบของกะทิ 
เป็นต้น 

 

ตำรำงท่ี 7.6 แสดงปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวบางชนิดในแหล่งอาหารไขมัน 
  

อำหำร 
Lauric acid 

(12:0) 
Myristic acid 

(14:0) 
Palmitic acid 

(16:0) 
Stearic acid 

(18:0) 
น้ ามันมะพรา้ว 47% 18% 9% 3% 
น้ ามันจากเนื้อในเมล็ดปาล์ม  
(palm kernel oil) 

48% 1% 44% 5% 

เนย 3% 11% 29% 13% 
เนื้อวัว 0% 4% 26% 15% 
ปลาแซลมอน 0% 1% 29% 3% 
ไข่แดง 0% 0.3% 27% 10% 
เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ 2% 1% 10% 7% 
น้ ามันถั่วเหลือง 0% 0% 11% 4% 

 
ที่มำ :  United States Department of Agriculture (2007) 
 
 

7.5.2  อำหำรที่เป็นแหล่งกรดไขมันไม่อ่ิมตัว 
 แหล่งอาหารที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวต าแหน่งเดียว เช่น น้ ามันมะกอก น้ ามันคาโนลา 

อะโวคาโด ผลไม้เปลือกแห้ง (nut) และถ่ัว เมล็ดพืช เป็นต้น 
 แหล่งอาหารที่มีกรดไขมันไม่ อ่ิมตัวหลายต าแหน่งชนิด โอเมกา 3 ได้แก่                                         

กรดลิโนเลนิก (linolenic acid; ALA, 18:3 (n−3)) ซึ่งจะพบมากในน้ ามันพืช เช่น น้ ามันเมล็ดแฟลก 
น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันคาโนลา สาหร่ายสไปรูลินา (spirulina) และอาหารจ าพวกปลา เช น 
ปลาแซลมอน (salmon) ปลาซาร์ดีน (sardines) จากการศึกษาพบวาการไดรับกรดไขมันชนิดนี้ใน
ปริมาณที่เพียงพอประมาณ 350-400 มิลลิกรัมต่อวันจะสามารถปองกันโรคหัวใจได้ กรดอีโคซะเพน
ตะอีโนอิก (eicosapentaenoic acid; EPA, 20:5 (n-3)) พบมากในน้ ามันปลา (fish oil) น้ ามันลินสีด 
(linseed oil) น้ ามันวอลนัท (walnut oil) น้ ามันคาโนลา (canola oil) น้ ามันถั่วเหลือง (soybean 
oil) น้ ามันข้าวโพด และสาหร่ายทะเล ในขณะทีก่รดโดโคซาเฮกซะอีโนอิก (docosahexaenoic acid; 
DHA, 22:6(n−3)) จะพบในน้ านมแม่  ไข่แดง และยังพบในอาหารทะเล เช่น ปลาแซลมอน                                             
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ปลาทูน่า น้ ามันปลาจากปลาทะเลน้ าลึก นอกจากนี้ร่างกายยังสามารถสังเคราะห์ DHA ได้จาก                                       
กรดลิโนเลอิก (linoleic acid; LA, 18:2 (n−6)) และกรดลิโนเลนิก (18:3 (n−3)) ได้ด้วย 

 แหล่งอาหารที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายต าแหน่งชนิด โอเมกา 6 ได้แก่ กรด               
ลิโนเลอิก (LA) พบมากในน้ ามันพืช เชน น้ ามันขาวโพด น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันเมล็ดทานตะวัน น้ ามัน
ดอกค าฝอย ยกเวนน้ ามันปาลมและน้ ามันมะพราว และในสัตวน้ า เชน หอย ปลา โดยเฉพาะในน้ ามัน
ตับปลา  

 
ตำรำงที ่7.7 แสดงประเภทของกรดไขมัน คอลเลสเตอรอล และวิตามิน E ในอาหารชนิดต่าง ๆ  
 

แหล่งอำหำร 
Saturated 

g/100g 
MUFAs 
g/100g 

PUFAs 
g/100g 

Cholesterol 
mg/100g 

Vitamin E 
mg/100g 

ไขมันสัตว์ 
น้ ามันเป็ด (duck) 33.2 49.3 12.9 100 2.70 
น้ ามันหม ู(lard) 40.8 43.8 9.6 93 0.60 
ไขมันวัว (tallow) 49.8 41.8 4.0 109 2.70 
เนย (butter) 54.0 19.8 2.6 230 2.00 
ไขมันพืช 
น้ ามันมะพรา้ว 85.2 6.6 1.7 0 .66 
เนยโกโก้ (cocoa butter) 60.0 32.9 3.0 0 1.8 
น้ ามันจากเนื้อในเมล็ดปาล์ม 
(palm kernel oil) 

81.5 11.4 1.6 0 3.80 

น้ ามันจากเปลือกหุ้มภายนอก 
(mesocarp) ของผลปาล์ม 

45.3 41.6 8.3 0 33.12 

น้ ามันเมล็ดฝ้าย  
(cottonseed oil) 

25.5 21.3 48.1 0 42.77 

น้ ามันจมูกข้าวสาลี          
(Wheat germ oil) 

18.8 15.9 60.7 0 136.65 

น้ ามันถั่วเหลือง (soybean oil) 14.5 23.2 56.5 0 16.29 
น้ ามะกอก (olive oil) 14.0 69.7 11.2 0 5.10 
น้ ามันข้าวโพด (corn oil) 12.7 24.7 57.8 0 17.24 
น้ ามันเมล็ดอกทานตะวัน 
(sunflower seed oil) 

11.9 20.2 63.0 0 49.00 

น้ ามันเมล็ดดอกค าฝอย 
(safflower seed oil) 

10.2 12.6 72.1 0 40.68 

น้ ามันคาโนลา 
 (canola หรือ rapeseed oil) 

5.3 64.3 24.8 0 22.21 

 
ที่มำ :  McCance and Widdowson (1991) and USDA National Nutrient Database for Standard 
Reference (n.d.) 
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รูปที่ 7.16 แสดงปริมาณของกรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 (EPA และ DHA) ในอาหารทะเลชนิดต่าง ๆ           
(3 ออนซ์ = 85 กรัม) 
ที่มำ :  Pearson Education (2010) 
 
 
ตำรำงที ่7.8  ไขมันและกรดไขมันโอเมกา-3 ในปลาชนิดต่าง ๆ 
 

ท่ี ตัวอย่ำง 
ไขมัน 

กรัม/100 
กรัม 

ปริมำณกรดไขมัน (มลิลิกรัม/100 กรมั) 

18:3 20:5 22:5 22:6 SAT MUFA PUFA ω-6 ω-3 

1. ปลากดน้ าจืด 2.45 77 24 30 97 845 870 484 256 228 
2. ปลากระบอก 1.56 15 143 47 82 621 328 403 117 287 
3. ปลากระพงขาว 1.48 20 63 39 238 564 400 466 86 360 
4. ปลากระพงแดง 1.61 13 103 72 271 563 378 553 95 459 
5. ปลากราย 1.15 94 8 8 26 355 353 338 203 135 
6. ปลากุเลา 1.44 26 93 24 285 492 268 516 88 428 
7. ปลาเก๋า 0.34 2 15 8 66 102 62 133 42 91 
8. ปลาจะละเม็ดขาว 2.58 40 71 54 265 1,174 585 539 110 430 
9. ปลาจะละเม็ดด า 0.20 2 7 6 50 60 22 87 21 66 
10. ปลาจักรผาน 0.41 3 8 6 104 148 40 163 43 121 
11. หูฉลาม 0.52 3 1 3 12 183 164 120 101 18 
12. ปลาช่อน 4.33 40 160 142 710 1,324 859 1,608 556 1,052 
13. ปลาดาบเงิน 1.95 172 43 25 276 756 419 614 98 516 
14. ปลาดุกด้าน 2.98 44 16 17 126 1,019 1,234 604 401 203 
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ตำรำงท่ี 7.8 (ต่อ)  
 

ท่ี ตัวอย่ำง 
ไขมัน 

กรัม/100 
กรัม 

ปริมำณกรดไขมัน (มิลลิกรัม/100 กรัม) 

18:3 20:5 22:5 22:6 SAT MUFA PUFA ω-6 ω-3 

15. ปลาดุกอยุ 4.75 44 41 28 145 1,740 1,879 923 665 258 
16. ปลาแดง 0.53 4 16 12 133 179 62 219 55 164 
17. ปลาตะเพียน 0.83 14 6 5 37 213 297 265 203 62 
18. ปลาทู 5.20 95 363 127 778 1,695 953 1,978 342 1,636 
19. ปลาทรายแดง 0.70 3 21 23 181 226 106 284 57 228 
20. ปลาน้ าดอกไม ้ 3.46 46 139 62 518 1,296 878 928 163 765 
21. ปลาเนื้อไก่ 0.43 3 15 10 129 116 57 190 33 157 
22. ปลาเนื้ออ่อน 5.66 273 98 73 178 2,184 1,616 1,017 395 622 
23. ปลาใบขนุน 1.01 16 41 8 172 439 188 292 56 237 
24. ปลาบึก 0.52 5 30 10 83 152 61 195 67 128 
25. ปลาแป้น 1.56 54 123 27 176 545 291 517 136 381 
26. ปลามงหัวนวล 2.06 33 39 34 198 728 719 413 109 304 
27. ปลายี่สก 0.65 38 18 15 59 192 125 222 92 130 
28. ปลาสวาย 13.96 230 310 285 1,286 4,254 5,256 3,285 1,174 2,111 
29. ปลาสาก 0.99 14 24 13 200 372 211 326 75 250 
30. ปลาสีกุน 1.72 20 72 42 424 631 298 614 56 558 
31. ปลาไส้ตัน 1.13 22 73 17 235 416 151 417 70 347 
32. ปลาหมอไทย 0.85 5 6 16 56 261 245 232 149 83 
33. ปลาหมีกกระ

ดอง (หัว) 
1.71 - 141 22 439 597 150 776 174 602 

34. ปลาหมึก
กระดอง (ตัว) 

1.22 - 112 9 468 517 119 704 115 590 

35. ปลาหมึก
กล้วย (หัว) 

1.47 - 112 9 468 517 119 704 115 590 

36. ปลาหมึก
กล้วย (ตัว) 

1.10 - 127 4 287 351 110 537 118 419 

37. ปลาอินทรีย ์ 4.05 61 153 66 603 1,615 864 1,079 197 882 
 
linolenic acid (18:3), eicosapentaenoic acid (20:5, EPA) docosapentaenoic acid (22:5) และ docosahexaenoic acid 
(22:6, DHA) 
ที่มำ :  พิมพร วัชรางค์กุล (2541) 
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ตำรำงที ่7.9 ไขมันและกรดไขมันโอเมกา-3 ในกุ้ง หอย และปู 
 

ท่ี ตัวอย่ำง 
ไขมัน 

กรัม/100 
กรัม 

ปริมำณกรดไขมัน (มลิลิกรัม/100 กรมั) 

18:3 20:5 22:5 22:6 SAT MUFA PUFA ω-6 ω-3 

1. กุ้งกุลาด า 1.18 14 89 20 164 462 247 401 113 287 
2. กุ้งแชบ๊วย 0.91 6 56 10 153 336 192 324 99 224 
3. กุ้งตะกาด 1.41 19 90 10 145 549 375 429 165 264 
4. กุ้งนาง (ไข่) 13.06 176 456 37 479 4,384 5,523 3,017 1,869 1,148 
5. กุ้งนาง 0.75 7 67 2 28 281 291 252 148 104 
6. กุ้งนาง (มันกุ้ง) 33.98 530 279 51 550 13,283 13,942 5,760 4,349 1,410 
7. หอยโข่ง (ลวก) 0.84 17 10 4 1 173 168 220 188 32 
8. หอยขม (ลวก) 1.59 45 46 18 38 376 354 385 238 147 
9. หอยแครง (ลวก) 1.48 0 128 9 41 477 282 315 136 179 
10. หอยนางรม 4.16 119 518 30 304 1,409 772 1,244 273 971 
11. หอยแมลงภู ่(ลวก) 1.57 80 78 16 227 434 237 503 103 400 
12. หอยลาย (ลวก) 1.50 37 119 20 182 402 257 484 125 359 
13. หอยเลียด (ลวก) 3.80 207 202 86 183 1,205 912 1,008 330 678 
14. ปูทะเล 0.43 4 68 3 33 119 99 169 62 108 
15. ปูทะเล (มันป)ู 4.68 79 259 23 131 1,721 1,312 1,032 540 540 
16. ปูม้า (ไข่) 4.45 166 400 88 288 1,447 832 1,343 400 943 
17. ปูม้า 0.49 13 74 9 42 128 90 197 49 138 
 
linolenic acid (18:3), eicosapentaenoic acid (20:5, EPA) docosapentaenoic acid (22:5) และ docosahexaenoic acid 
(22:6, DHA) 
ที่มำ :  พิมพร วัชรางค์กุล (2541) 

 
 
ตำรำงที ่7.10 ไขมันและกรดไขมันโอเมกา-3 ในสัตว์บก และสัตว์ปีก 
 

ที่ ตัวอย่ำง 
ไขมัน 

กรัม/100 
กรัม 

ปริมำณกรดไขมัน (มิลลิกรัม/100 กรมั) 

18:3 20:5 22:5 22:6 SAT MUFA PUFA ω-6 ω-3 

1. ไก่ เนื้อ 14.58 76 55 -  83 4,482 6,511 3,372 3,158 214 
2. วัว เนื้อ 3.26 10 15 14 9 1,193 1,585 245 197 48 
3. เป็ด เนื้อ 26.92 213  - -   - 7,239 14,480 4,945 4,733 213 
4. หมู สันใน 2.38 9 -  -   - 878 1,036 402 392 9 
5. ห่านพะโล้ เนื้อ 25.63 282  - -  -  7,671 11,838 5,828 5,475 354 

 
linolenic acid (18:3), eicosapentaenoic acid (20:5, EPA) docosapentaenoic acid (22:5) และ docosahexaenoic acid 
(22:6, DHA)  
ที่มำ :  พิมพร วัชรางค์กุล (2541) 
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7.5.3  อำหำรที่เป็นแหล่งของฟอสฟอลิพิด  
อาหารที่เป็นแหล่งของฟอสฟอลิพิด ได้แก่ ไข่แดง ถั่วเหลือง น้ านม สมอง ตับ ไต 

ปลา เมล็ดธัญพืช น้ ามันพืช และสัตว์ต่าง ๆ ในอดีตการผลิตเลซิตินเพ่ือการค้าจะผลิตจากไข่แดง 
เนื่องจากได้ผลผลิตในปริมาณสูงแต่มีต้นทุนการผลิตสูงด้วย ภายหลังพบว่าสามารถผลิตเลซิตินได้จาก
อุตสาหกรรมน้ ามันถั่วเหลืองท าให้มีต้นทุนการผลิตลดลง และเลซิตินที่ได้จากถั่วเหลืองมีคุณภาพ
ดีกว่าจากไข่แดง เนื่องจากมีกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวสูง ดังนั้นเลซิตินที่สกัดจากถั่วเหลืองจึงเป็นที่นิยม
เพ่ิมข้ึน 
 
ตำรำงท่ี 7.11 ฟอสฟอลิพิดที่ส าคัญในถั่วเหลือง ไข่แดง และนม 
 

ชนิดของอำหำร 
ร้อยละของฟอสฟอลิพิด  

PC PE PI PS 
ถั่วเหลือง 10-15% 9-12% 8-10% 1-2% 
ไข่แดง 65-70% 9-13% - - 
นม 26% 30% 9% - 

 
PC = phosphatidylcholine, PE = phosphatidylethanolamine, PI = phosphatidylinositol,                                            
PS = phosphatidylserine  
ที่มำ :  Koullenberg (2012) 
 

 
7.6  ควำมต้องกำรไขมันของร่ำงกำย 

คณะกรรมการจัดท าข้อก าหนดสารอาหารที่ควรได้รับต่อวันส าหรับคนไทยปี พ.ศ. 2546 ได้
แนะน าปริมาณไขมันที่บริโภคต่อวันในผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง รวมถึงหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร                            
คือ ร้อยละ 25-35 ของพลังงานที่ได้ควรรับต่อวัน โดยที่ไขมันที่บริโภคควรได้จากกรดไขมันจ าเป็น
กลุ่มโอเมกา 3 ร้อยละ 0.6-1.2 ของพลังงานทั้งหมดที่ควรได้รับต่อวัน และกรดไขมันจ าเป็นกลุ่ม                               
โอเมกา 6 ร้อยละ 5-10 ของพลังงานทั้งหมดที่ควรได้รับต่อวัน ส าหรับในเด็กปริมาณไขมันที่ควรได้รับ
จะค่อย ๆ ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดยที่เด็กอายุ 1-3 ปีควรได้รับร้อยละ 30-40 ของพลังงานที่ควรได้รับ
ต่อวัน แต่เมื่ออายุ 4-18 ปี ปริมาณที่แนะน าคือร้อยละ 25-35 ของพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน ส าหรับ
ปริมาณคอเลสเตอรอล คณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) แนะน าว่าไม่
ควรได้รับเกินวันละ 300 มิลลิกรัม 

คณะกรรมการอาหารและโภชนาการของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2002 ได้แนะน าว่าการบริโภค
ไขมันและคาร์โบไฮเดรตต้องได้สัดส่วนสมดุลกันถ้าบริโภคคาร์โบไฮเดรตมากแต่ไขมันต่ ากว่าปริมาณที่
แนะน า จะมีผลท าให้ HDL ในพลาสมาลดลงแต่ระดับไตรกลีเซอไรด์ในพลาสมาเพ่ิมขึ้นท าให้เพ่ิม
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ในทางตรงกันข้ามถ้าบริโภคไขมันสูง คาร์โบไฮเดรตต่ า
กว่าปริมาณที่แนะน าจะท าให้น้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้นและเกิดโรคอ้วนตามมาซึ่งเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกัน 
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สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาได้แนะน าว่าปริมาณไขมันที่ควรได้รับไม่เกินร้อยละ 30 
ของพลังงานทั้ งหมดโดยที่ เป็นกรดไขมันประเภทอ่ิมตัวและไขมันประเภททรานส์ต่ ากว่า                            
ร้อยละ 10 กรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายต าแหน่งไม่เกินร้อยละ 10 กรดไขมันไม่อ่ิมตัวต าแหน่งเดียวไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน  

 

 
 

รูปที ่7.17 ความต้องการไขมันของร่างกายในแต่ละช่วงวัย 
ที่มำ :  ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2560) 
 
 
7.7  โรคที่เกิดจำกกำรบริโภคไขมัน 
 

7.7.1  ผลของกำรได้รับไขมันน้อย 
โรคที่เกิดจากการขาดไขมันน าไปสู่การได้รับวิตามินที่ละลายในไขมันไม่เพียงพอ 

อาจท าให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ ผื่นแพ้ (eczema) พบมากในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ได้รับกรด                                 
ไลโนเลอิกน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน อาการที่ปรากฏคือผิวหนังจะมีลักษณะ                                     
บางลง ตกสะเก็ด ถ้าอยู่ในบริเวณที่เสียดสีบ่อย ๆ จะเกิดการอักเสบท าให้ติดเชื้อง่าย ถ้ามีบาดแผลจะ
หายช้า นอกจากนี้การเติบโตชะงัก เส้นผมหยาบ จ านวนของเกล็ดเลือดต่ าลง ไขมันคั่งในตับ ในเด็กที่
กินนมแม่หรือกินนมชงตามความต้องการจะได้ไขมันครบเพราะในน้ านมคนและน้ านมวัวจะมี                                
กรดไลโนเลอิกสูง ในกรณีที่ขาดสารอาหารอย่างรุนแรงจะให้กรดอะแรชิโดนิก (arachidonic acid) 
ทางหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อ แต่ถ้าอาการไม่รุนแรงอาจให้ทางปาก นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติ
ของการใช้ประโยชน์จากคอเลสเตอรอล โดยกรดไลโนเลอิกจะช่วยการละลายและควบคุมปริมาณของ
คอเลสเตอรอลในเลือด ดังนั้นหากขาดกรดไขมันจ าเป็นจะเป็นสาเหตุท าให้คอเลสเตอรอลสะสมใน
เลือดมากและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจ 
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7.7.2  ผลของกำรได้รับไขมันมำกเกินไป 
การบริโภคอาหารไขมันในปริมาณที่มากเกินไปจะท าให้น้ าหนักข้ึนอย่างผิดปกติและ

ท าให้อ้วนได้ถ้าบริโภคอาหารที่ให้พลังงานมากเกินความต้องการของร่างกายและในกรณีของคนอ้วน 
การบริโภคไขมันที่มากเกินไปจะเป็นสาเหตุท าให้การย่อยและการดูดซึมช้ากว่าปกติ อาหารไม่ย่อย                
ในกรณีที่ขาดคาร์โบไฮเดรตรวมกับการขาดน้ าในอาหารที่บริโภค หรือการท างานของไตผิดปกติ        
การเมแทบอลิซึมของไขมันจะเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์และท าให้เกิดการเป็นพิษแก่ร่างกาย โรคที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการได้รับไขมันมากเกินไป ได้แก่  โรคอ้วน และความ
ผิดปกติของไขมันในเลือด 

 
 1.  โรคอ้วน 
   ปัจจุบันวิกฤตการณ์โรคอ้วนเริ่มเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญทั่วโลกรวมทั้ง

ประเทศไทย โดยสาเหตุส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากนิสัยการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ขาดการออกก าลัง
กาย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรค ดังต่อไปนี้ 

 
สำเหตุทำงพันธุกรรม จากการศึกษาพบว่าถ้าพ่อและแม่อ้วน ลูกมีโอกาส

อ้วนได้ถึงร้อยละ 80 ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งอ้วนโอกาสที่ลูกจะอ้วนลดลงเหลือร้อยละ 40 แต่ถ้า
ทั้งพ่อและแม่ผอมลูกมีโอกาสอ้วนเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบ
เดียวกันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะน้ าหนักเกินหรือโรคอ้วนตามกันมากกว่าแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ 

 
  สำเหตุเกิดจำกพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร เนื่องจากพฤติกรรมการ

บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอดเวลา รับประทานอาหารประเภทแป้ง 
น้ าตาล ไขมันเพ่ิมมากขึ้น จากการส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทยพบว่าในช่วง 50 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2503-2546) คนไทยได้รับพลังงานจากการกินไขมันและโปรตีนเพ่ิมขึ้น โดยโปรตีน
จะเพ่ิมขึ้นอย่างช้า ๆ ในขณะที่ไขมันเพ่ิมมากถึง 3 เท่าตัว และจากผลการส ารวจของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมา คนไทยเป็นโรคอ้วนเพ่ิมมากขึ้นในเพศชายร้อยละ 36 
และในเพศหญิงร้อยละ 47 โดยช่วงวัยท างานอายุระหว่าง 20-29 มีอัตราเพิ่มของโรคอ้วนมากที่สุด  

 
    สำเหตุจำกควำมผิดปกติของสมองส่วนไฮโปทำลำมัส สมองส่วน                        
ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) เป็นสมองที่ท าหน้าที่ควบคุมความรู้สึกอยากอาหาร (eating 
center) ที่เกิดขึ้นตามความต้องการใช้พลังงานของร่างกาย เมื่อเกิดความผิดปกติหรือเกิดความไม่
สมดุลระหว่างความรู้สึกอ่ิมซึ่งมีศูนย์ควบคุม (satiety center) หรือความรู้สึกพอใจในอาหารที่บริโภค
กับความอยากอาหารหรือความหิวท าให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า กินจุ หรือบูลิเมีย (bulemea) ซึ่งศูนย์
ควบคุมความรู้สึกอยากอาหารจะมีความผิดปกติเนื่องจากความเคยชินในการบริโภคอาหารจ านวน
มาก จึงเกิดปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการกระตุ้นของร่างกายที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ หรือเกิดจากการ
บังคับจากสมองส่วนนอก เช่น เด็กที่ถูกมารดาบ่นเรื่องการบริโภคอาหารไม่หมด จึงเป็นเหตุให้เด็ก
หลีกเลี่ยงการถูกมารดาบ่นด้วยการบริโภคอาหารจนอิ่ม และเกิดเป็นความเคยชิน เป็นต้น 
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  สำเหตุจำกควำมผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โรคอ้วนที่เกิดจากความผิดปกติ
ของการท างานของต่อมไร้ท่อท าให้การผลิตฮอร์โมนบางชนิดผิดปกติ เช่น กลุ่มอาการคุชชิง 
(Cushing’s syndrome) โดยสาเหตุของโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนสเตียรอยด์ในร่างกาย 
จนท าให้อ้วนบริเวณใบหน้า ล าตัว ต้นคอด้านหลัง แต่แขนขาเล็กและไม่มีแรง การรักษาจะต้องรักษา
ที่ต้นเหตุ คือ ต้องรักษาฮอร์โมนที่มีความผิดปกติจึงสามารถรักษาโรคอ้วนชนิดนี้ได้ 

 
  สำเหตุจำกกำรขำดกำรออกก ำลังกำย จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอส่งผลให้เกิดภาวะน้ าหนักตัวเกิน
และโรคอ้วนได้จากสถิติพบว่าคนไทยเกือบ 43 ล้านคน เสี่ยงต่อภาวะเจ็บป่วยสูง เนื่องจากขาดการ
ออกก าลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติปี  2554 ในกลุ่มคนไทยอายุ 
11 ปีขึ้นไปจ านวน 57.7 ล้านคนพบว่ามีการออกก าลังกาย เล่นกีฬาเพียง 15.1 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26 ของประชากรทั้งหมด 

  
ประเภทของโรคอ้วน โรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากการที่

ร่างกายมีปริมาณไขมันในร่างกาย (body fat) มากกว่าปกติจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้การ
กระจายตัวของไขมันภายในร่างกาย (body fat distribution) ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ
ลักษณะการกระจายตัวของไขมันในร่างกายที่มีผลร้ายต่อสุขภาพแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ประเภทแรกอ้วนแบบลูกแอปเปิล (apple shape) หรือการอ้วนแบบแอนดรอยด์ (android obesity) 
ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันอยู่มากตามบริเวณหน้าท้อง (abdominal fat distribution) 
หรือที่เรียกว่า อ้วนลงพุง มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยไขมันจะสะสมบริเวณศีรษะ คอ และ
ส่วนบนของล าตัว เมื่อมีความอ้วนเพ่ิมมากขึ้นในระยะต่อมาไขมันจะสะสมบริเวณช่องหน้าท้ องเพ่ิม
มากขึ้นในที่สุด ซึ่งจะมีผลท าให้ระดับไขมันในเลือดเพ่ิมสูงขึ้นและไปขัดขวางการท างานของฮอร์โมน
อินซูลินในร่างกาย ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวาน  ประเภทที่สองอ้วน
แบบลูกแพร์ (pear shape) หรือกัยนอยด์ (gynoid obesity) เป็นภาวะที่พบมากในเพศหญิง 
(female type) ที่มีไขมันกระจายตัวภายในร่างกายบริเวณส่วนล่างของท้อง โดยกระจายอยู่รอบ
สะโพก บั้นท้าย น่อง และต้นขา ท าให้ร่างกายของผู้หญิงมีรูปร่างคล้ายลูกแพร์ การอ้วนแบบลูกแพร์
จะเกิดโรคน้อยกว่าการอ้วนแบบแอปเปิล 
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รูปที่ 7.18 (a) อ้วนแบบลูกแอปเปิล (b) อ้วนแบบลูกแพร์  
ที่มำ :  Lilly (2014) 
 
 
   กำรวัดค่ำดัชนีมวลกำย (body mass index; BMI) คือ ค่าที่ได้จากการ
น าน้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัมและหารด้วยส่วนสูงที่วัดเป็นเมตรยกก าลังสองเพ่ือประเมินหามวลไขมันใน
ร่างกายต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 
20 ปีขึ้นไป โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 

สูตรค ำนวณหำดัชนีมวลกำย 
 

ดัชนีมวลกาย (BMI) =  น้ าหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม  
              (ส่วนสูงเป็นเมตร)2 

 
  ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าดัชนีมวลกาย ตามเกณฑ์ของคน
เอเชียที่มีรูปร่างเล็กกว่าคนยุโรป ในผู้ที่มีภาวะโภชนาการปกติจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง       
18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถ้ามีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 23-24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร                               
ถือว่ามีน้ าหนักเกิน และค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าเป็นโรคอ้วน 
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ตำรำงท่ี 7.12 ค่าดัชนีมวลกายตามเกณฑ์ของคนเอเชีย (Asia-pacific perspective) 
 

ภำวะโภชนำกำร เกณฑ์ดัชนมีวลกำย (กิโลกรัม/เมตร2) 
น้ าหนักน้อยกว่ามาตรฐาน น้อยกว่า 18.5 
น้ าหนักตัวปกติ 18.5-22.9 
น้ าหนักเกิน (เสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วน) 23-24.9 
อ้วนระดับ 1 25-29.9 
อ้วนระดับ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 

 
ที่มำ :  ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (2554) 
 
 

กำรวินิจฉัยโรคอ้วน แพทย์จะวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายและการตรวจ
เลือด ซึ่งผู้ป่วยโรคอ้วนจะต้องมีความผิดปกติอย่างน้อย 3 ข้อจาก 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
   1.  ดัชนีมวลกายเกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

2.  เส้นรอบเอวตั้งแต่ 80 เซนติเมตร ขึ้นไปส าหรับเพศหญิง และ 90 
เซนติเมตร ขึ้นไปส าหรับเพศชาย 
   3.  ระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดี (HDL) ต่ ากว่า 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
ส าหรับเพศหญิง และต่ ากว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ส าหรับเพศชาย 
   4.  ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป 
   5.  ระดับความดันโลหิตตั้งแต่ 130/85 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป 
   6.  ระดับน้ าตาลในเลือดตั้งแต่ 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป 
    
   กำรรักษำและกำรป้องกันโรคอ้วน เป้าหมายของการรักษาภาวะอ้วนลงพุง 
คือ ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งอาจปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคุม
น้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จัดการกับความเครียด ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และเลิกสูบบุหรี่  
 
  2.  ควำมผิดปกติของไขมันในเลือด 
   โรคไขมันในเลือดสูง (dyslipidemia) คือ โรคท่ีมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่า
ค่าที่ถูกก าหนดขึ้นดังตารางที่ 7.13 ซึ่งค่าปกตินี้ได้มาโดยการเก็บข้อมูลทางสถิติของระดับไขมันใน
เลือดของคนทั่วไป พบว่าเมื่อมีค่าเกินระดับหนึ่งแล้วจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและ 
โรคหัวใจขาดเลือด (กล้ามเนื้อหัวใจตาย) 
 

   สำเหตุ ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับ             
ลิโพโปรตีน เช่น ร่างกายขาดน้ าย่อยที่จะย่อยไตรกลีเซอไรด์ จึงท าให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง 
นอกจากนี้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงด้วย เนื่องจากความผิดปกติในการควบคุมการผลิต



190 
 

คอเลสเตอรอลจากตับ ท าให้ตับผลิตคอเลสเตอรอลมาก โรคต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความผิดปกติของ
ระดับไขมันในร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคต่อมไทรอยด์ท างานต่ ากว่าปกติ โรคตับร่วมไป
กับการดื่มเหล้าเป็นประจ า และขาดการออกก าลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกส่วนจนเป็นสาเหตุให้มี
ระดับไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะอาหารที่มีปริมาณคอเลสเตอรอลและไขมันจากสัตว์ในปริมาณสูง 
หรือไขมันจากมะพร้าวและปาล์ม การบริโภคน้ าตาลทรายหรือขนมหวานในปริมาณมาก รวมทั้ง
ความเครียดและการสูบบุหรี่จัด 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับไขมันในเลือด พบว่าปริมาณของไขมันในเลือด

แปรตามอายุและเพศ เมื่ออายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไประดับ LDL จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ พบว่าในเพศชายมี
ระดับไตรกลีเซอไรด์สูงกว่าเพศหญิงทุกวัย แต่ความแตกต่างจะลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น ส าหรับระดับ
ของคอเลสเตอรอลพบว่าแตกต่างกันไม่มาก แต่ในช่วงระยะหนุ่มสาวค่าของคอเลสเตอรอลในเพศชาย
จะสูงกว่าเพศหญิง เมื่ออายุ 40-50 ปี เพศหญิงจะมีระดับคอเลสเตอรอลสูงกว่าเพศชาย นอกจากนี้
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันมีอิทธิพลต่อระดับไขมันในเลือด เช่น การรับประทานอาหาร ขาดการ
ออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ และความเครียด ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มีภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติจะไม่มีอาการแสดง แต่บางกรณีโดยเฉพาะพวกไขมันในเลือดผิดปกติจาก
พันธุกรรมอาจมีอาการดังนี้ ผนังหลอดเลือดแข็ง มีปื้นเหลืองที่ผิวหนัง เช่น หนังตา ข้อศอก หัวเข่า 
และฝ่ามือ เอ็นร้อยหวายหนากว่าปกต ิและมีเส้นวงสีขาวเกิดขึ้นระหว่างขอบตาด ากับตาขาว 

 
ตำรำงท่ี 7.13  ปริมาณไขมันในเลือด 
 

ไขมัน (มก./ดล.) 
อัตรำกำรเสี่ยง 

น้อย ปำนกลำง มำก 
ไตรกลีเซอไรด ์ <150 150-199 200-499 
คอเลสเตอรอล <200 200-239 ≥240 
LDL-cholesterol <100 130-159 160-189 
HDL-cholesterol ≥60 40-59 <40 

 
ที่มำ :  Boyle and Anderson (2004) 
 
   กำรรักษำโดยกำรใช้ยำ การรักษาคอเลสเตอรอลสูงด้วยยาจะใช้ก็ต่อเมื่อ
ผู้ป่วยมีเงื่อนไขสุขภาพ อายุ ปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ หรือความแข็งแรงของผู้ป่วยในขณะนั้น เนื่องจากยา
บางชนิดอาจส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพ ชนิดยาที่นิยมสั่งจ่ายในประเทศไทย ได้แก่ ยากลุ่มสเตติน 
(statin) ยากลุ่มไฟเบรต (fibrate) และยาอีเซทิไมบ์ (ezetimibe)  
    

กำรป้องกันไม่ให้ เกิดภำวะไขมันในเลือดผิดปกติ  ท าได้โดยการ              
ออกก าลังกาย การจัดการกับความเครียดและหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีน้ าตาลมาก ดังตารางที่ 
7.14 แสดงอาหารที่ควรรับประทานและควรลดปริมาณ 
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ตำรำงที่ 7.14 แสดงอาหารที่ควรเลือกรับประทานและอาหารที่ควรลดปริมาณเพ่ือป้องกันการเกิด
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 
 

อำหำรที่ควรเลือกรับประทำน อำหำรที่ควรลดปริมำณ 

หมวดเนื้อ นม ไข่ และถั่วเมล็ด 
- เนื้อแดงไม่ติดมัน เป็ด ไก่เอาหนังออก และ
ไข่ขาว 
- นมพร่องมันเนยทั้งที่เป็นนมสด และนมผง 
เนยแข็งไขมันต่ า 
- ถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิด 

 
- เนื้อติดมัน เนื้อหมักเกลือเครื่องในสัตว์ และไข่แดง 
- นมธรรมดา นมข้นจืดระเหย และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนย 
เนยแข็ง ไอศกรีม 
- ถั่วเมล็ดทุกชนิดที่ปรุงด้วยไขมันอ่ิมตัว 

หมวดข้ำว แป้ง น ้ำตำล 
- ข้าวทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ขัดสี
เปลือก 
- แป้งท าอาหารเส้นทุกชนิด 

 
ข้าว แป้ง ทุกชนิดที่ปรุงด้วยไขมันอ่ิมตัว ใส่ครีม เนย หรือไข่ 

หมวดผักและผลไม้ 
- ผักและผลไม้สด แห้ง แช่แข็ง 

 
ผักและผลไม้ที่ปรุงด้วยเนย ครีมต่าง ๆ ผลไม้ที่ชุบแป้ง และแช่ใน
น้ าเชื่อม 

หมวดไขมันและน ้ำมัน 
- ไขมันไม่อิ่มตัว น ้ามันพืชทุกชนิด ยกเว้น   
น ้ามันมะพร้าว 

 
อาหารทุกชนิดที่ปรุงด้วยไขมันอิ่มตัว น้ ามัน สลัดที่ท าจากไข่แดง 

 
ที่มำ :  พีระ สมบัติดี (2558) 
 
 
  3.  โรคหลอดเลือดแดงแข็ง 

  กลไกการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) เกิดจากการที่ร่างกาย
มีระดับ LDL ในเลือดสูง LDL เหล่านี้จะซึมผ่านเซลล์ชั้นบาง ๆ ที่อยู่ภายในผนังหลอดเลือดแดง                            
ที่เรียกว่า เอนโดทีเลียม (endothelium) เข้าไปอยู่ภายในโดยจะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวตามมาก าจัด 
โดยการจับ LDL เข้าไปในเซลล์ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่มีคอเลสเตอรอลสูง
เรียกว่า เซลล์โฟม (foam cell) การที่ยิ่งมีระดับ LDL ในเลือดสูงการซึมผ่านของคอเลสเตอรอลเข้ามา
อยู่ใต้ชั้นผนังหลอดเลือดแดงก็จะยิ่งมีปริมาณมากขึ้นท าให้เกิดเซลล์โฟมขึ้นจ านวนมาก เมื่อเซลล์โฟม 
เหล่านี้จับกับคอเลสเตอรอลเข้าไปในเซลล์มากจะแตกตัวปล่อยสารที่เป็นพิษต่อผนังหลอดเลือดออก
มาท าให้เกิดการอักเสบเมื่อนานขึ้นผนังหลอดเลือดจะหนาตัวขึ้นท าให้ตีบแคบลงและหากมีจ านวน 
เซลล์โฟมอยู่ภายในเป็นปริมาณมาก จะท าให้ผนังหลอดเลือดแดงปริแตกได้ง่ายส่งผลให้ผนังหลอด
เลือดแดงอักเสบ เกิดกล้ามเนื้อหลอดเลือดเจริญผิดปกติเป็นบางต าแหน่ง เมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวเข้า
ไปเกาะในต าแหน่งที่อักเสบร่วมกับผนังหลอดเลือดแดงจะเกิดพลาค (plaque) ซึ่งจะไปอุดตัน                        
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หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจท าให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งน าไปสู่การ
เต้นผิดจังหวะของหัวใจที่เป็นอันตรายอาจท าให้เสียชีวิตกะทันหันได้ 

 

 
 

รูปที่ 7.19 เม็ดเลือดขาวมอนอไซต์ท าหน้าที่ก าจัดอะโพลิโพโปรตีน บี และกลายเป็นโฟมเซลล์ 
ที่มำ :  Moore and Tabas (2011) 
 
 

 
 

รูปที่ 7.20 การสะสมเซลล์โฟมเซลล์ท ามาสู่ภาวะโรคหลอดเลือดแดงแข็ง 
ที่มำ : CIMS Hospital Ahmedabad (2015) 
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บทที่ 8 

เมแทบอลิซึมของไขมัน 
 
 อาหารในชีวิตประจ าวันที่ประกอบด้วยไขมันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของไตรเอซิลกลีเซอรอลซึ่ง
เป็นเอสเทอร์ของกรดไขมันและกลีเซอรอล หลังจากถูกย่อยและดูดซึมแล้วจะมีการขนส่งไปยังเซลล์
ต่าง ๆ ในรูปของลิโพโปรตีน การออกซิเดชันของกรดไขมันในเซลล์จะได้อะเซติลโคเอเพ่ือเข้าสู่วัฏจักร
กรดซิตริกและได้ตัวรับอิเล็กตรอนซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเพ่ือสังเคราะห์ ATP                                    
อะเซติลโคเอเป็นตัวเชื่อมโยงวิถีเมแทบอลิซึมของไขมัน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน เมื่อร่างกายไม่ได้
บริโภคคาร์โบไฮเดรต อะเซติลโคเอจากเมแทบอลิซึมของลิพิดจะถูกเปลี่ยนเป็นคีโตนบอดีเพ่ือใช้เป็น
แหล่งพลังงานในขณะที่ร่างกายขาดแคลนกลูโคส เมื่อร่างกายได้รับไขมันมากเกินพอกรดไขมันที่ได้จะ
ถูกสังเคราะห์เป็นไตรเอซิลกลีเซอรอลเก็บสะสมในรูปของในเนื้อเยื่อไขมัน 

 
 
8.1  กำรสลำยลิพิดจำกเซลล์เนื้อเยื่อไขมัน 
 สัตว์มีกระดูกสันหลังมีเซลล์ที่ท าหน้าที่สะสมไตรเอซิลกลีเซอรอลในรูปของหยดไขมันเล็ก ๆ 
ที่บรรจุอยู่ เต็มเซลล์เรียกว่า  อะดิโพไซต์ (adipocyte) หรือเซลล์ไขมัน (fat cell) ดังรูปที่  8.1                      
ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ละลายน้ าท าให้การสะสมไขมันไม่ต้องมีโมเลกุลน้ ามาล้อมรอบเหมือนการสะสม                  
ไกลโคเจน ดังนั้นการสะสมไขมันจึงสามารถสะสมได้ปริมาณไม่จ ากัด เมแทบอลิซึมของการสลายลิพิด
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ตับ ภายใต้ภาวะเครียดฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมการน าเอาไขมันออกมาใช้ 
คือ อิพิเนฟริน (epinephrine) และภายใต้ภาวะการอดอาหารเมื่อร่างกายมีระดับกลูโคสต่ าจะกระตุ้น
ให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนกลูคากอน (glucagon) โดยฮอร์โมนกลูคากอนจะไปจับกับตัวรับ (receptor) 
ที่อยู่บนเยื่อหุ้มเนื้อเยื่อไขมันท าให้เกิดการกระตุ้นการท างานของอะดีนิลิลไซเคลส (adenylyl 
cyclase) ผ่านโปรตีนจี (G protein) เกิดเป็นไซคลิกอะดีโนซีนมอนอฟอสเฟต (cyclic adenosine 
monophosphate; cAMP) ซึ่ง cAMP จะไปกระตุ้นโปรตีนไคเนส (cAMP-dependent protein 
kinase; cAMP-PK) ท าให้สามารถเร่งปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตจาก ATP ให้กับเอนไซม์ไตรเอซิล                
กลีเซอรอลลิเพส (triacylglycerol lipase) หรือฮอร์โมนเซนซิทีพลิเพส (hormone-sensitive 
lipase) ท าให้เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ เอนไซม์ชนิดนี้จะเร่งปฏิกิริยาการสลายไตรเอซิล                               
กลี เซอรอลด้ วยน้ า โดยจะท าให้ พันธะเอส เทอร์ ของคาร์บอนต าแหน่ งที่  1 หรือ 3 ของ                                    
กลีเซอรอลแตกออกได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันอิสระและไดเอซิลกลีเซอรอล ซึ่งต่อมาจะถูก                                  
ย่อยด้วยเอนไซม์ไดเอซิลกลีเซอรอลลิเพส (diacylglycerol lipase) และมอนอกลีเซอรอลลิเพส 
(monoacylglycerol lipase) ได้เป็นกลีเซอรอลและกรดไขมันอิสระ (รูปที่ 8.2)   
 กรดไขมันอิสระและกลีเซอรอลที่ได้จากการย่อยไขมันจะถูกขนส่งออกจากเซลล์โดยวิธีการ
แพร่แบบไม่ใช้พลังงาน (passive diffusion) เข้าสู่กระแสเลือด กรดไขมันจับกับอัลบูมิน (albumin) 
ได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนอัลบูมิน-กรดไขมัน แล้วเข้าสู่เนื้อเยื่อที่ต้องการพลังงาน กรดไขมันจะหลุด
ออกจากอัลบูมินและส่งเข้าเซลล์โดยการแพร่แบบไม่ใช้พลังงาน กลีเซอรอลที่ถูกส่งออกจากเซลล์
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ไขมันเข้าสู่กระแสเลือดจะถูกส่งต่อไปยังเซลล์ตับ เพ่ือใช้เป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์กลูโคสโดย
วิถีกลูโคนีโอเจเนซิส หรือน าไปสลายให้พลังงานโดยวิถีไกลโคไลซิสซึ่งจะมีการเติมหมู่ฟอสเฟตจาก 
ATP ให้กับกลีเซอรอล ปฏิกิริยานี้เร่งโดยเอนไซม์กลีเซอรอลไคเนส (glycerol kinase) เกิดผลิตภัณฑ์
เป็นกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟต (glycerol-3-phosphate) และถูกออกซิไดซ์ต่อไปเป็นไดไฮดรอกซี                      
อะซิโตนฟอสเฟต (dihydroxyacetone phosphate) เร่งโดยเอนไซม์กลีเซอรอล-3-ฟอสเฟต                           
ดีไฮโดรจีเนส (glycerol-3-phosphate dehydrogenase) ไดไฮดรอกซีอะซิโตนฟอสเฟตจะถูก
เปลี่ยนเป็นกลี เซอราลดีไฮด์ -3-ฟอสเฟต (glyceraldehyde-3-phosphate) เร่งโดยเอนไซม์                  
ไตรโอสฟอสเฟตไอโซเมอเรส (triose phosphate isomerase) กลีเซอราลดีไฮด์-3-ฟอสเฟตที่ได้จะ
ถูกออกซิไดซ์ต่อไปโดยวิถีไกลโคไลซิส (รูปที่ 8.3) ประมาณร้อยละ 95 ของพลังงานทั้งหมดของ                           
ไตรเอซิลกลีเซอรอลจะยังคงอยู่ในรูปของสายโซ่ของกรดไขมัน มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่จะอยู่ในรูป
ของกลีเซอรอล 
 
 

 
 

รูปที่ 8.1 เซลล์ไขมัน 
ที่มำ :  Timonina (2014) 
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รูปที่ 8.2 การควบคุมการท างานของเอนไซม์ไตรเอซิลกลีเซอรอลลิเพส โดยระบบแคสเคดที่เกิดผ่าน 
cAMP 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก พัชรา วีระกะลัส (2549) 
 
 

 
 

รูปที ่8.3 การน ากลีเซอรอลที่ได้จากไตรเอซิลกลีเซอรอลเข้าสู่วิถีไกลโคไลซิส 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และคณะ (2559) 
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8.2  กำรสลำยกรดไขมันเพื่อให้ได้พลังงำน 
 การย่อยลิพิดชนิดต่าง ๆ เกิดในไซโทพลาซึมของเซลล์ แต่การสลายกรดไขมันโดยผ่านวิถี            
เบตา-ออกซิเดชัน (β-oxidation) เพ่ือให้ได้พลังงานจะเกิดภายในไมโทคอนเดรีย ซึ่งแต่ละรอบ                                          
ในวิถเีบตา-ออกซิเดชันจะตัดโมเลกุลของกรดไขมันออกครั้งละ 2 คาร์บอนอะตอมได้เป็นอะเซติลโคเอ                             
และได้พลังงาน 5 ATP ส าหรับอะเซติลโคเอที่เกิดขึ้นจะถูกออกซิไดซ์ต่อเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ า 
และพลังงานในวัฏจักรกรดซิตริก ซึ่งจะได้พลังงาน 12 ATP ต่อหนึ่งโมเลกุลของอะเซติลโคเอ ดังนั้น
จะเห็นว่าการเปลี่ยนกรดไขมันให้เป็นพลังงานจะได้พลังงานในรูปของ ATP มากกว่าการเปลี่ยน
น้ าตาลกลูโคสให้เป็นพลังงานได้มากกว่าหลายเท่า ขั้นตอนการสลายกรดไขมันแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 
 8.2.1  กำรกระตุ้นโมเลกุลกรดไขมัน  
  กรดไขมันที่อยู่ในไซโทพลาซึมจะไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มของไมโทคอนเดรียได้โดย
อิสระ จ าเป็นจะต้องมีกระบวนการกระตุ้นโครงสร้างของกรดไขมันและใช้ตัวพาเพ่ือข้ามผ่านเยื่อหุ้ม 
กระบวนการขนส่งกรดไขมันจากไซโทพลาซึมเข้าสู่ไมโทคอนเดรียเริ่มจากการกระตุ้นกรดไขมันโดย
การสร้างพันธะไทโอเอสเทอร์ (thioester) ระหว่างหมู่คาร์บอกซิลของกรดไขมันและหมู่ไทออล 
(thiol) ของโคเอนไซม์เอ (coenzyme A; CoA-SH) ได้เป็นแฟตตีเอซิลโคเอ ( fatty acyl CoA)                             
โดยการเร่งของเอนไซม์เอซิลโคเอซินธีเทส (acyl CoA synthetase) หรือไทโอไคเนส (thiokinase) 
อยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย ขั้นตอนนี้ใช้พลังงาน ATP 1 โมเลกุล (รูปที่ 8.4) 
 
 8.2.2  กำรขนส่งกรดไขมันผ่ำนเข้ำไปในไมโทคอนเดรีย  
  เนื่องจากแฟตตีเอซิลโคเอไม่สามารถผ่านเยื่อชั้นในเข้าสู่เมทริกซ์ (matrix) ได้ต้อง
อาศัยคาร์นิทีน (carnitine) เป็นตัวพาเข้าไป แฟตตีเอซิลโคเอจึงเข้าท าปฏิกิริยากับคาร์นิทีน                                                 
ได้เป็นแฟตตีเอซิลคาร์นิทีน (fatty acyl carnitine) หรือโอ-เอซิลคาร์นิทีน (o-acyl carnitine)                                         
เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์คาร์นิทีนเอซิลทรานส์เฟอเรส-I (carnitine acyltransferase-I) หรือคาร์นิทีน                            
ปาล์มิโทอิลทรานส์เฟอเรส-I (carnitine palmitoyltransferase-I; CPT-I) ซึ่งอยู่ที่ผิวนอกของผนัง
ชั้นในของไมโทคอนเดรีย แฟตตีเอซิลคาร์นิทีนสามารถผ่านเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียเข้าสู่                        
เมทริกซ์ได้ หมู่แฟตตีเอซิลจะถูกส่งจากแฟตตีเอซิลคาร์นิทีนไปยังโคเอนไซม์เอที่มีอยู่ในไมโทคอนเดรีย
เร่งโดยเอนไซม์คาร์นิทีนเอซิลทรานส์เฟอเรส -II (carnitine acyltransferase-II) หรือคาร์นิทีน               
ปาล์มิโทอิลทรานส์เฟอเรส-II (carnitine palmitoyltransferase-II; CPT-2) ที่อยู่ด้านในของเยื่อหุ้ม
ชั้น ในไมโทคอนเดรีย ท า ให้ ได้แฟตตี เอซิล โคเอกลับคืนมาโดยจะถูกปล่อยลงสู่ เมทริกซ์                                                   
ส่วนคาร์นิทีนจะกลับออกสู่ไซโทพลาซึมเพ่ือน ากรดไขมันโมเลกุลใหม่เข้าสู่ไมโทคอนเดรีย (รูปที่ 8.4)                                            
โดยอัตราเร็วการท างานของเอนไซม์ CPT-I เป็นตัวก าหนดปริมาณของกรดไขมันที่จะเข้าสู่เมทริกซ์
ของไมโทคอนเดรียจึงเป็นเอนไซม์ควบคุม ( regulatory enzyme) ของวิถีเบตา-ออกซิเดชัน                                         
แฟตตีเอซิลโคเอเมื่ออยู่ในเมทริกซ์แล้วจะถูกออกซิไดซ์ต่อไปโดยเอนไซม์ต่าง ๆ ของวิถีเบตา -
ออกซิเดชันที่อยู่ในไมโทคอนเดรีย 
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รูปที่ 8.4 การกระตุ้นและขนส่งกรดไขมันจากไซโทพลาซึมไปยังไมโทคอนเดรีย 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
  
 
 8.2.3  กำรสลำยกรดไขมันโดยวีถีเบตำ-ออกซิเดชัน 
  การสลายกรดไขมันโดยวิถีเบตา-ออกซิเดชันเป็นการสลายพันธะระหว่างคาร์บอน             
ต าแน่งที่ 2 (ต าแหน่งแอลฟา; α) และ 3 (ต าแหน่งเบตา; β) ของกรดไขมันเพ่ือก าจัดคาร์บอนของ        
กรดไขมันครั้งละ 2 อะตอม โดยเริ่มต้นการก าจัดจากปลายด้านคาร์บอกซิลและปฏิกิริยานี้จะเกิดซ้ า
ไปมาหลายรอบ เนื่องจากการตัดแบบออกซิเดทีฟ (oxidative cleavage) จะเกิดขึ้นที่ต าแหน่งเบตา-
คาร์บอนของหมู่เอซิลที่เอสเตอริไฟด์กับโคเออยู่ ปฏิกิริยาในรอบถัดไปต าแหน่งเบตา-คาร์บอนของ
กรดไขมันเดิมจะกลายเป็นหมู่คาร์บอกซิลคาร์บอนในรอบใหม่ ในแต่ละรอบของเบตา -ออกซิเดชัน
ประกอบด้วยปฏิกิริยาย่อย 4 ขั้น คือ ปฏิกิริยาการขจัดไฮโดรเจน (dehydrogenation) ปฏิกิริยาการ
เติมน้ า (hydration) ปฏิกิริยาการขจัดไฮโดรเจนอีกครั้ง และปฏิกิริยาการตัดพันธะไทโอเอสเทอร์ 
(thiolytic cleavage) กรดไขมันชนิดต่าง ๆ เช่น กรดไขมันอ่ิมตัวที่มีจ านวนคาร์บอนเป็นเลขคู่และ
เลขคี่ ถูกสลายโดยวิถีเบตา-ออกซิเดชันมีขั้นตอนหลักคล้ายกันแต่มีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อย
ดังนี้ 
  
  กรณีกำรสลำยกรดไขมันอ่ิมตัวท่ีมีจ ำนวนคำร์บอนเป็นเลขคู่ 
   กรดไขมันที่พบในธรรมชาติเกือบทั้งหมดจะมีจ านวนคาร์บอนเป็นเลขคู่ เช่น 
กรดปาล์มิติก (palmitic acid; C16H31COOH) มีจ านวนคาร์บอน 16 อะตอม กรดปาล์มิติกถูก             
คาร์นิทีนพาเข้าสู่เมทริกซ์และอยู่ในรูปของปาล์มิโทอิลโคเอ (palmitoyl CoA) ซึ่งถูกสลายโดยวิถี             
เบตา-ออกซิเดชันมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
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   1.  ปฏิกิริยำกำรขจัดไฮโดรเจน  ปาล์มิโทอิลโคเอจะถูกเปลี่ยนเป็น          
ทราน-∆2-อีโนอิลโคเอ (tran-∆2-enoyl CoA) ซึ่งมีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนต าแหน่งที่ 2 กับต าแหน่ง
ที่ 3 โดยมีเอนไซม์เอซิลโคเอดีไฮโดรจีเนส (acyl CoA dehydrogenase) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เอนไซม์
นี้มี FAD เป็นหมู่พรอสเทติก (prosthetic group) โดย FAD จะรับอะตอมของไฮโดรเจนที่ถูกดึงออก
จากคาร์บอนต าแหน่งที่ 2 และ 3 ส่งผลให้เกิดพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอนทั้งสอง 
  
   2.  ปฏิกิริยำกำรเติมน้ ำ  มีการเติมโมเลกุลของน้ าเข้าที่พันธะคู่ของ                      
ทราน-∆2-อีโนอิลโคเอได้เป็นแอล-เบตา-ไฮดรอกซีเอซิลโคเอ (L-β-hydroxyacyl CoA) หรือ 3-แอล-          
ไฮดรอกซีเอซิลโคเอ (3-L-hydroxyacyl CoA) โดยมีเอนไซม์เอซิลโคเอไฮดราเทส (acyl CoA 
hydratase) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
 
   3.  กำรขจัดไฮโดรเจนอีกครั้งหนึ่ง แอล-เบตา-ไฮดรอกซีเอซิลโคเอจะถูก
เปลี่ยนเป็นเบตา-คีโตเอซิลโคเอ (β-ketoacyl CoA) โดยมี NAD+ เป็นตัวออกซิไดซ์ และมีเอนไซม์         
แอล-เบตา-ไฮดรอกซีเอซิลโคเอดีไฮโดรจีเนส (L-β-hydroxyacyl CoA dehydrogenase) เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา อะตอมของไฮโดรเจนที่ถูกดึงออกจากคาร์บอนต าแหน่งที่ 2 และ 3 จะถูกเก็บไว้ในรูปของ 
NADH 
 
   4. ปฏิกิริยำกำรตัดพันธะไทโอเอสเทอร์  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิถี            
เบตา-ออกซิเดชันโดยมีการตัดคาร์บอน 2 อะตอม ออกจากโมเลกุลปาล์มิโทอิลโคเอโดยมีเอนไซม์               
เอซิลโคเออะเซติลทรานส์เฟอเรส (acyl CoA acetyl transferase) หรือไทโอเลส (thiolase) เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยากรดไขมันที่เหลือจะอยู่ในรูปของแฟตตีเอซิลโคเอที่มีคาร์บอนน้อยกว่าเดิม 2 อะตอม
และได้อะเซติลโคเอ 
   ในหนึ่งรอบของวิถีเบตา-ออกซิเดชัน คาร์บอนทางปลายคาร์บอกซิลใน
โมเลกุลของกรดไขมันจะถูกตัดออกคราวละ 2 อะตอมเป็นอะเซติลโคเอ และมีการดึงอะตอม
ไฮโดรเจนออกมา 4 อะตอมเก็บไว้ในรูปของ NADH และ FADH2 อย่างละ 1 โมเลกุล กรดไขมันจะเข้า
สู่วิถีเบตา-ออกซิเดชันซ้ าอีกหลายรอบจนกรดไขมันถูกสลายเป็นอะเซติลโคเอหมดไป อะเซติลโคเอจะ
เข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริก การสลายกรดปาล์มิติกโดยวิถีเบตา-ออกซิเดชัน 7 รอบ จะได้ FADH2 7 
โมเลกุล NADH 7 โมเลกุล และอะเซติลโคเอ 8 โมเลกุล ซึ่งทั้งหมดเทียบเท่ากับ ATP 131 โมเลกุล         
(7 FADH2 x 2 = 14 ATP 7 NADH x 3 = 21 ATP และ 8 อะเซติลโคเอ x 12 = 96 ATP) แต่การน า
กรดไขมันจากไซโทพลาซึมเข้าสู่ไมโทคอนเดรียโดยการใช้คาร์นิทีนเป็นตัวพานั้นต้องใช้ ATP                     
1 โมเลกุล ดังนั้นพลังงานสุทธิในรูป ATP ที่ได้จากการสลายกรดปาล์มิติกจึงเท่ากับ 131-1=130 
โมเลกุล 
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รูปที่ 8.5 วิถีเบตา-ออกซิเดชันของกรดไขมันปาล์มิติก 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
  กรณีกำรสลำยกรดไขมันที่มีจ ำนวนคำร์บอนเป็นเลขคี่ 
   กรดไขมันที่มีจ านวนคาร์บอนเป็นเลขคี่พบมากในพืช สัตว์ทะเล และสัตว์
เคี้ยวเอ้ือง กรดไขมันจะสลายโดยวิถีเบตา-ออกซิเดชันเช่นเดียวกับกรดไขมันที่มีจ านวนคาร์บอน                                                            
เป็นเลขคู่ แต่ผลิตภัณฑ์รอบสุดท้ายจะได้อะเซติลโคเอและโพรพิโอนิลโคเอ (propionyl CoA)                                                                                
ต่อมาโพรพิโอนิลโคเอจะถูกเปลี่ยนเป็นดี -เมทิลมาโลนิลโคเอ (D-methylmalonyl CoA) โดย                                                                            
เอนไซม์โพรพิโอนิลโคเอคาร์บอกซีเลส (propionyl CoA carboxylase) มีไบโอติน (biotin) เป็นหมู่                   
พรอสเทติกโดยใช้พลังงานจาก ATP ซึ่งดี-เมทิลมาโลนิลโคเอจะถูกเปลี่ยนเป็นแอล-เมทิลมาโลนิลโคเอ 
(L-methylmalonyl CoA) โดยเอนไซม์เมทิลมาโลนิลโคเออีพิเมอเรส (methylmalonyl CoA 
epimerase) แอล-เมทิลมาโลนิลโคเอถูกเร่งโดยเอนไซม์เมทิลมาโลนิลโคเอมิวเทส (methylmalonyl 
CoA mutase) และใช้โคเอนไซม์ดีออกซีอะดีโนซิลโคบาลามิน (deoxyadenosyl cobalamin; 
coenzyme B12) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นซัคซินิลโคเอ (succinyl CoA) ซึ่งจะเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริกต่อไป 
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รูปที ่8.6  การเปลี่ยนโพรพิโอนิลโคเอเป็นซัคซินิลโคเอ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก พจน์ ศรีบุญลือ และคณะ (2554) 
 
 
8.3  คีโตนบอดี  
 อะเซติลโคเอที่เกิดจากกระบวนการออกซิเดชันของกรดไขมันเกิดขึ้นในตับนอกจากจะ
สามารถเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริกได้แล้ว ในภาวะที่ร่างกายขาดแคลนคาร์โบไฮเดรต อะเซติลโคเอจะ
สามารถถูกเปลี่ยนเป็นสารประกอบกลุ่มคีโตนบอดี (ketone body) ด้วยกระบวนการคีโตเจเนซิส 
(ketogenesis) ได้แก่ สารคีโตน คือ อะซิโตอะซิเตต (acetoacetate) และอะซิโตน (acetone) และ
กรดอินทรีย์ คือ ดี-เบตา-ไฮดรอกซี-บิวทิเรต (D-β-hydroxy-butyrate) สารกลุ่มคีโตนบอดีมีน้ าหนัก
โมเลกุลต่ าและละลายน้ าได้ดี มีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งพลังงานทดแทนน้ าตาลกลูโคสใน
เนื้อเยื่อตับและสมอง โดยคีโตนบอดีจะสามารถเปลี่ยนกลับคืนเป็นอะเซติลโคเอแล้วเข้าสู่วัฏจักร                    
กรดซิตริกได้ ในเนื้อเยื่อหัวใจจะสามารถผลิตพลังงานโดยใช้สารเริ่มต้นเป็นอะซิโตนได้ ในขณะที่เซลล์
สมองจะใช้สารคีโตนบอดีในภาวะที่ขาดแคลนกลูโคสเท่านั้น เนื่องจากเซลล์สมองจะยอมให้สารจาก
เลือดผ่านเข้าสู่เซลล์สมองโดยใช้ระบบตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและสมอง (blood-brain barrier) 
สารที่ละลายได้ในน้ าและผ่านผนังกั้นนี้ได้จึงจะถูกขนส่งโดยระบบจ าเพาะและสามารถผ่านเข้าสู่เซลล์
สมองได ้
 
 8.3.1  กำรสังเครำะห์คีโตนบอดีในตับ 
  ปฏิกิริยาแรกของการสังเคราะห์สารกลุ่มคีโตนบอดี คือปฏิกิริยาควบแน่นของ                
อะเซติลโคเอ 2 โมเลกุล เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ไทโอเลส (thiolase) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาสุดท้ายของ
วิถีเบตา-ออกซิเดชันที่เกิดแบบผันกลับได้ อะซิโตอะเซติลโคเอจะควบแน่นกับอะเซติลโคเออีกโมเลกุล
ได้เป็นเบตา-ไฮดรอกซี-เบตา-เมทิลกลูตาริลโคเอ (β-hydroxy-β-methylglutaryl CoA; HMG-CoA) 
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โดยเอนไซม์เบตา-ไฮดรอกซี-เบตา-เมทิลกลูตาริลโคเอซินเทส (HMG-CoA synthase) ต่อมาถูกท าให้
แตกออกเป็นอะซิโตอะซิเตต และอะเซติลโคเอ 1 โมเลกุลกลับคืนมาโดยเอนไซม์เบตา-ไฮดรอกซี-               
เบตา-เมทิลกลูตาริลโคเอไลเอส (HMG-CoA lyase) จากนั้นอะซิโตอะซิเตตจะถูกรีดิวซ์โดยปฏิกิริยา            
ที่ผันกลับได้เร่งโดยเอนไซม์ดี -เบตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรตดีไฮโดรจีเนส (D-β-hydroxybutyrate 
dehydrogenase)ที่อยู่ในไมโทคอนเดรียเกิดผลิตภัณฑ์เป็นดี -เบตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต ในขณะที่                                   
อะซิโตอะซิเตตจะสูญเสีย CO2 เกิดเป็นอะซิโตนโดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous reaction) 
หรือปฏิกิริยาที่เร่งโดยเอนไซม์อะซิโตอะซิเตตดีคาร์บอกซิเลส (acetoacetate decarboxylase)                       
(รูปที่ 8.7)   
 
 

 
 

รูปที่ 8.7 กระบวนการสังเคราะห์คีโตนบอดีจากอะเซติลโคเอ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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 8.3.2  กำรใช้คีโตนบอดีเป็นแหล่งให้พลังงำนในเนื้อเยื่ออ่ืน ๆ 
  ในเนื้อเยื่ออ่ืน ๆ นอกจากตับ ดี-เบตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรตจะถูกออกซิไดซ์ไปเป็น                        
อะซิโตอะซิเตตโดยเอนไซม์ดี-เบตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรตดีไฮโดรจีเนส อะซิโตอะซิเตตที่เกิดขึ้นจะรับเอา   
โคเอนไซม์เอจากซัคซินิลโคเอ ซึ่งเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์เบตา-คีโตเอซิลโคเอทรานส์เฟอเรส           
(β-ketoacyl CoA transferase) ได้อะซิโตอะเซติลโคเอ และถูกท าให้แตกออกเป็นอะเซติลโคเอ 2 
โมเลกุลโดยเอนไซม์ไทโอเลส อะเซติลโคเอที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริก ซึ่งคีโตนบอดีจะถูกใช้
เป็นแหล่งพลังงานในเนื้อเยื่ออ่ืน ๆ ยกเว้นตับ เพราะตับขาดเอนไซม์เบตา-คีโตเอซิลโคเอทรานส์                   
เฟอเรส การผลิตคีโตนบอดีส่งออกนอกตับจะท าให้การออกซิเดชันของกรดไขมันในตับเกิดได้ต่อไป           
เมื่อสารตัวกลางต่าง ๆ ของวัฏจักรกรดซิตริกถูกน าไปผลิตกลูโคสจะส่งผลให้การออกซิเดชันของ               
อะเซติลโคเอเกิดช้าลง เมื่อตับมีปริมาณโคเอนไซม์เอลดลงเนื่องจากโคเอนไซม์เอไปอยู่ในรูปของ         
อะเซติลโคเอมีผลท าให้กระบวนการเบตา-ออกซิเดชันของกรดไขมันในตับเกิดได้ช้าลงด้วย ตับจึง
ผลิตคีโตนบอดีแล้วส่งออกเพ่ือให้การออกซิเดชันของกรดไขมันเกิดต่อไปได้ (รูปที่ 8.9) 
 
 

 
 

รูปที่ 8.8  การสังเคราะห์คีโตนบอดีในตับแล้วส่งออกไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และคณะ (2559) 
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รูปที ่8.9 กระบวนการเปลี่ยนดี-เบตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรตเป็นอะเซติลโคเอ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
 8.3.3  กำรผลิตคีโตนบอดีมำกเกินปกติ 
  ในภาวะที่ร่างกายอดอาหารเป็นเวลานาน (starvation) ร่างกายจะสังเคราะห์กลูโคส
โดยการดึงออกซาโลอะซิเตตในวัฏจักรกรดซิตริกมาใช้ จนท าให้สารตัวกลางในวัฏจักรกรดซิตริก                   
หมดไป ส่งผลให้อะเซติลโคเอที่ได้จากการออกซิเดชันกรดไขมันไม่สามารถเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริกได้                                                       
จึงถูกน าไปผลิตคีโตนบอดีแทน ขณะที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษาเป็นเวลานาน เนื้อเยื่อ
ต่าง ๆ จะขาดกลูโคสท าให้วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสในตับถูกกระตุ้น กระบวนการออกซิเดชันของ                              
กรดไขมันในตับและกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นด้วย เพ่ือสร้างพลังงานให้เซลล์น าไปใช้แทนกลูโคส                                      
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แต่อะเซติลโคเอที่ได้จากการออกซิเดชันกรดไขมันไม่สามารถเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริกได้ เพราะขาดสาร
ตัวกลางในวัฏจักรกรดซิตริกท าให้เกิดการผลิตคีโตนบอดีมากผิดปกติ โดยสามารถตรวจพบระดับ                                                 
คีโตนบอดีสูงมากในกระแสเลือดและปัสสาวะ เรียกว่า ภาวะคีโตซิส (ketosis) โดยเลือดมีปริมาณ                                          
อะซิโตอะซิเตตและดี-เบตาไฮดรอกซีบิวทิเรตมากท าให้ค่า pH ของเลือดลดลงเกิดภาวะอะซิโดซิส 
(acidosis) ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวานจะเรียกภาวะนี้ว่า diabetic ketoacidosis; DKA หรือ ketoacidosis 
ทั้งนี้ในคนปกติจะมีปริมาณสารคีโตนบอดีในเลือดประมาณ 0.6 mM และไม่พบในปัสสาวะเลย 
(negative) ในกรณีภาวะ DKA ผู้ป่วยจะมีอาการส าคัญ คือ ปากแห้ง กระหายน้ า ปัสสาวะบ่อย 
สับสน หายใจมีกลิ่นของคีโตน (sweet breath หรือ กลิ่นผลไม้) คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องและ 
หายใจล าบาก และถ้าอาการรุนแรงจะเกิดภาวะสมองบวม โคม่า และเสียชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อเกิดอาการ
ดังกล่าวโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานจะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที 
 
 
8.4  กำรสังเครำะห์กรดไขมัน 
 การสังเคราะห์กรดไขมันจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มีพลังงานเพียงพอและมีอะเซติลโคเอเหลืออยู่                
การสังเคราะห์กรดไขมันเป็นคนละวิถีกับการสลาย เกิดขึ้นในเซลล์ที่ต่างกันและใช้เอนไซม์ที่ต่างกัน
ด้วย การสลายกรดไขมันเกิดขึ้นในเมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ในขณะที่การสังเคราะห์กรดไขมัน
เกิดขึ้นที่ไซโทพลาซึม ทั้งนี้มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมันได้ทุกชนิดเนื่องจากมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับยีนที่ก าหนดรหัสให้เอนไซม์ที่จ าเพาะต่อการสังเคราะห์ ดังนั้นจ าเป็นต้องได้รับกรดไขมันบาง
ชนิดจากพืชและสัตว์ด้วย  
 
 8.4.1  กำรน ำอะเซติลโคเอจำกไมโทคอนเดรียออกสู่ไซโทพลำซึม  
  เอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์กรดไขมันอยู่ในไซโทพลาซึม จึงต้องน าอะเซติลโคเอ 
ซึ่งเป็นสารตั้งต้นจากไมโทคอนเดรียออกสู่ไซโทพลาซึมในรูปของซิเตรต เนื่องจากอะเซติลโคเอ                                                        
ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มของไมโทคอนเดรียได้  อะเซติลโคเอจะรวมตัวกับออกซาโลอะซิเตต 
(oxaloacetate) ได้เป็นซิเตรต ปฏิกิริยานี้เร่งโดยเอนไซม์ซิเตรตซินเทส (citrate synthase) ซิเตรต
จะผ่านผนังไมโทคอนเดรียออกมาสู่ไซโทพลาซึม จากนั้นจึงถูกสลายด้วยเอนไซม์ซิเตรตไลเอส (citrate 
lyase) ได้เป็นอะเซติลโคเอและออกซาโลอะซิเตต ในล าดับต่อมาออกซาโลอะซิเตตจะถูกรีดิวซ์เป็น    
มาเลต (malate) โดยเอนไซม์มาเลตดีไฮโดรจีเนส (malate dehydrogenase) และมาเลตจะถูก
ออกซิไดซ์และขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกได้เป็นไพรูเวต (pyruvate) ปฏิกิริยาเร่งโดยเอนไซม์มาลิก 
(malic enzyme) ในขั้นตอนนี้จะได้ NADPH ออกมา 1 โมเลกุล เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์กรดไขมัน 
ส าหรับไพรูเวตจะกลับเข้าไปในไมโทครอนเดรีย แล้วเปลี่ยนเป็นออกซาโลอะซิเตตปฏิกิริยานี้เร่งโดย
เอนไซม์ไพรูเวตคาร์บอกซิเลส (pyruvate carboxylase) และใช้พลังงานจาก ATP (รูปที่ 8.10) 
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รูปที่ 8.10 การน าอะเซติลโคเอจากไมโทคอนเดรียออกสู่ไซโทพลาซึมโดยใช้ซิเตรตเป็นตัวพา 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
 8.4.2  ปฏิกิริยำกำรเปลี่ยนอะเซติลโคเอเป็นมำโลนิลโคเอ 
  เมื่อได้อะเซติลโคเอที่พร้อมจะเข้าสู่วิถีการสังเคราะห์กรดไขมันแล้ว อะเซติลโคเอใน
ไซโทพลาซึมจะท าปฏิกิริยากับ CO2 เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์อะเซติลโคเอคาร์บอกซิเลส (acetyl CoA 
carboxylase) และใช้พลังงานในรูป ATP ได้ผลิตภัณฑ์เป็นมาโลนิลโคเอ (malonyl CoA) (รูปที่ 
8.11) ปฏิกิริยานี้ เป็นจุดควบคุมอัตราเร็ว ( rate limiting step) ของการสังเคราะห์กรดไขมัน 
เอนไซม์อะเซติลโคเอคาร์บอกซิเลสมีโครงสร้างเป็น 4 หน่วยย่อยและมีไบโอตินเป็นหมู่พรอสเทติกโดย
เกาะอยู่ กับหน่ วยย่อยหนึ่ ง ใน 4 นั้น  หมู่ ไบ โอตินท าหน้าที่ เป็นแขนที่พา  CO2 ไปติดกับ                            
อะเซติลโคเอ โดยมีซิเตรตเป็นตัวกระตุ้นเอนไซม์นี้ การเปลี่ยนรูปร่างของเอนไซม์พบว่าฮอร์ โมน
อินซูลิน (insulin) สามารถเหนี่ยวน าเอนไซม์นี้ให้ท างานได้ดี การได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเตรตสูง ๆ 
จะกระตุ้นให้มีการสังเคราะห์เอนไซม์อะเซติลโคเอคาร์บอกซิเลสเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ภาวะอดอาหาร
จะท าให้การสังเคราะห์ลดลง ภาวะทั้งสองนี้จึงมีผลต่อวิถีการสังเคราะห์กรดไขมันด้วย 
 

 
 

รูปที่ 8.11 การเปลี่ยนอะเซติลโคเอเป็นมาโลนิลโคเอ 
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 8.4.3  ปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์กรดไขมัน 
  การสังเคราะห์กรดไขมันอาศัยเอนไซม์แฟตตีแอซิดซินเทส (fatty acid synthase) 
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างของเอนไซม์แตกต่างกันไปเล็กน้อย เอนไซม์แฟตตีแอซิดซินเทสเป็น
เอนไซม์เชิงซ้อนโมเลกุลขนาดใหญ่ (multienzyme complex) อยู่ในไซโทพลาซึม ที่ใจกลางของกลุ่ม
เอนไซม์นี้จะมีโปรตีนชื่อว่าเอซิลแคริเออโปรตีน (acyl carrier protein; ACP) ซึ่งท าหน้าที่จับกับ                                         
สารตัวกลางของกรดไขมันในระหว่างสังเคราะห์ โปรตีนเอซีพีมีหมู่  4 ’-ฟอสฟอแพนเทธีอีน                                                                                          
(4’-phosphopantetheine) ที่ถูกสังเคราะห์มาจากกรดแพนโทธีนิก (pantothenic acid) ท าหน้าที่
เป็นหมู่พรอสเทติก 4’-ฟอสฟอแพนเทธีอีนนี้มีผลท าให้โปรตีนเอซีพีมีหมู่ –SH ในโมเลกุล นอกจากนั้น
ยังมีหมู่ –SH ของกรดอะมิโนซิสเทอีนอีกแห่งหนึ่งจึงท าให้สามารถสร้างพันธะไทโอเอสเทอร์กับหมู่         
เอซิล (acyl) ได้ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์กรดไขมันในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในแต่ละรอบของปฏิกิริยา
การสังเคราะห์จะเป็นการเติมคาร์บอนครั้งละ 2 อะตอมเข้าไปในสายกรดไขมัน โดยคาร์บอน 2 
อะตอมได้มาจากคาร์บอนสองในสามอะตอมจากหมู่มาโลนิลของมาโลนิลโคเอ กระบวนการ
สังเคราะห์กรดไขมันแสดงดังรูปที่ 8.12 อธิบายได้ดังนี้  
  ปฏิกิริยำที่ 1 เฉพาะในการสังเคราะห์รอบแรกอะเซติลโคเอจะท าปฏิกิริยากับเอซีพี
ได้เป็นอะเซติล-เอซีพี หมู่เอซิลนี้จะจับกับโปรตีนเอซีพีในรูปไทโอเอสเตอร์โดยจะเกิดพันธะกับหมู่                                       
4’-ฟอสฟอแพนเทธีอีนของโปรตีน ซึ่งเป็นหมู่ที่จะเกิดพันธะต่อไปกับโซ่ข้างของกรดอะมิโนเซอรีน 
  ปฏิกิริยำที่ 2 หมู่อะเซติลจะถูกย้ายจากเอซีพีไปยังเอนไซม์เบตา-คีโตเอซิล-เอซีพีซิน
เทส (β-ketoacyl-ACP synthase) โดยเข้าไปเชื่อมต่อกับหมู่ SH ของซิสเทอีนของเอนไซม์ด้วยพันธะ
ไทโอเอสเตอร์ ในขณะเดียวกันมีการเตรียมขนย้ายอะตอมคาร์บอนเพ่ิมมาเติมให้ยาวขึ้น โดยการ
เกิดปฏิกิริยาการส่งหมู่มาโลนิลจากมาโลนิลโคเอเป็นมาโลนิล-เอซีพี ปฏิกิริยาขั้นที่ 1 และ 2 จึงเรียก
ได้ว่าเป็นขั้นเริ่มเข้าจับ (priming) 
  ปฏิกิริยำที่ 3 หมู่คาร์บอกซิลของมาโลนิล-เอซีพีถูกตัดออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 
ท าให้เมทิลีนคาร์บอนของมาโลนิล-เอซีพีมีคุณสมบัติเป็นคาร์บาเนียนและท าหน้าที่เป็นนิวคลีโอไฟล์
โดยเข้าท าปฏิกิริยาการควบแน่น (condensation) กับหมู่อะเซติลที่ถูกตรึงอยู่บนโมเลกุลเอนไซม์                                              
เบตา-คีโตเอซลิ-เอซีพีซินเทสได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะซิโตอะเซติล-เอซีพี ซึ่งถูกตรึงไว้บนโมเลกุลเอนไซม์ 
  ปฏิกิริยำที่ 4 อะซิโตอะเซติล-เอซีพีเกิดปฏิกิริยารีดักชันเปลี่ยนหมู่คีโตให้เป็นหมู่                       
ไฮดรอกซิลโดยมี NADPH เป็นตัวให้อะตอมไฮโดรเจน ปฏิกิริยานี้เร่งโดยเอนไซม์เบตา-คีโตเอซิล-                                 
เอซีพีรีดักเทส (β-ketoacyl-ACP reductase) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นดี-เบตา-ไฮดรอกซิบิวทีริล-เอซีพี (D-
β-hydroxybutyryl-ACP) 
  ปฏิกิริยำที่ 5 ปฏิกิริยาการดึงน้ าออกจากเบตา-ไฮดรอกซี-บิวทีริล-เอซีพี 1 โมเลกุล 
ปฏิกิริยานี้เร่งโดยเอนไซม์เบตา-ไฮดรอกซี-เอซีพีดีไฮเดรส (β-hydroxyacyl-ACP dehydrase) ได้
ผลิตภัณฑ์เป็น ทรานส์-∆2-บิวเทโนอิล-เอซีพี (trans-∆2-Butenoyl−ACP) 
  ปฏิกิริยำที่ 6 ปฏิกิริยารีดีกชันโดยการเติมอะตอมของไฮโดรเจนเข้าท่ีต าแหน่งพันธะ
คู่ท าให้ได้พันธะเดี่ยวมี NADPH เป็นตัวให้อะตอมไฮโดรเจนเร่งโดยเอนไซม์อีนออิล-เอซีพีรีดักเทส 
(enoyl-ACP reductase) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นบิวทิล-เอซีพี (butyl-ACP) ขั้นตอนนี้จะมีคาร์บอนเพ่ิมขึ้น
อีก 2 อะตอม  
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  ปฏิกิริยาที่ 2-6 ถือเป็น 1 รอบของการสังเคราะห์กรดไขมัน ในรอบที่ 2  ของ
กระบวนการนี้บิวทิล-เอซีพีจะท าหน้าที่เช่นเดียวกับอะเซติล-เอซีพีที่เคยท าหน้าที่ในรอบแรก โดย
บิวทิล-เอซีพีจะถูกเคลื่อนย้ายไปโดยเอนไซม์เชิงซ้อนแฟตตีแอซิดซินเทส และหมู่มาโลนิลจะถูกย้ายไป
แทนที่ในเอซีพีเกิดปฏิกิริยาควบแน่นกับหมู่มาโลนิล-เอซีพีอีกครั้ง ในรอบที่ 2 นี้จะเกิดผลิตภัณฑ์
เป็นเบตา-คีโตเอซิล-เอซีพีที่มีคาร์บอน 6 อะตอม ตามด้วยชุดปฏิกิริยารีดักชันและดีไฮเดรชันจนได้
ผลิตภัณฑ์เป็นเฮกซาโนอิล-เอซีพี (hexanoyl-ACP) และเกิดปฏิกิริยานี้ซ้ าหลายรอบ จนกระทั่ง
ผลผลิตสุดท้ายได้จ านวนคาร์บอนยาว 16 อะตอม ซึ่งเรียกว่า ปาล์มิโทอิล-เอซีพี (palmitoyl-ACP)  
  ปฏิกิริยำที่  7 ปาล์มิ โทอิล-เอซีพีจะถูกก าจัดหมู่ เอซีพีออกด้วยกระบวนการ                                      
ไฮโดรไลซิสได้เป็นปาล์มิเตต และเอซีพีกลับคืนมาพร้อมกับเอนไซม์ที่สามารถเร่งปฏิกิริยารอบต่อไปได้
อีก   และกรดไขมันปาล์มิเตตจะถูกน าไปสังเคราะห์เป็นไตรเอซิลกลีเซอรอลหรือจับกับคอเลสเตอรอล                              
เอสเทอร์ และสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กรดไขมันชนิดใหม่ที่มีสายไฮโดรคาร์บอน
และมีพันธะคู่ ดังรูปที่ 8.13 
  

 
 

รูปที่ 8.12 กระบวนการสังเคราะห์กรดไขมัน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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รูปที่ 8.13 เส้นทางของกรดไขมันปาล์มิเตต 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก นัยนา บุญทวียุวัฒน์ (2553) 
 
 

 8.4.4  กำรเพิ่มควำมยำวของสำยกรดไขมัน 
  การเพ่ิมความยาวของกรดไขมันให้ยาวเกินกว่า 16 คาร์บอนเกิดขึ้นที่ไมโครโซม 
(microsome) โดยวิถีที่แตกต่างไปจากการสังเคราะห์กรดไขมันระบบนี้เรียกว่า ไมโครโซมอล       
เชนอิลองเกชัน (microsomal chain elongation) ซึ่งจะเติมคาร์บอนเข้าไปทีละ 2 อะตอมโดยมี
มาโลนิลโคเอเป็นตัวที่ให้หมู่อะเซติล และมี NADPH เป็นตัวให้อะตอมไฮโดรเจน (รูปที่ 8.14) 
 

 
 

รูปที่ 8.14 การเพ่ิมความยาวของกรดไขมันโดยระบบไมโครโซมอลเชนอิลองเกชัน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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 8.4.5  กำรเติมพันธะคู่ในโมเลกุลของกรดไขมัน 
  การเติมพันธะคู่ในโมเลกุลของกรดไขมันเกิดขึ้นที่ไมโครโซมโดยใช้ระบบเอนไซม์     
ไมโครโซมอลดีเเซตเทอเรส (microsomal desaturase) ปฏิกิริยานี้มีการใช้ออกซิเจน NADPH หรือ 
NADH การสังเคราะห์กรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่มีพันธะคู่มากกว่า 1 พันธะจะเป็นการเพ่ิมพันธะคู่เข้าไปใน
โมเลกุลของกรดไขมันไม่อ่ิมตัว หลังจากเติมพันธะคู่แล้วจะต้องมีหมู่เมทิลีน (methylene; -CH2-)                                   
คั่นระหว่ างพันธะคู่  ในเซลล์มนุษย์ ไม่สามารถ เติมพันธะคู่ เกินคาร์บอนต าแหน่ งที่  9 ได้                                                 
ดังนั้นจึงไม่สามารถสังเคราะห์กรดลิโนเลอิก ( linoleic acid) กรดลิโนเลนิก ( linolenic acid)                                                     
และกรดอะแรชิโดนิก (arachidonic acid) จึงต้องได้รับมาจากแหล่งอ่ืนภายนอกร่างกาย เช่น พืช
และสัตว์บางชนิด กรดไขมันเหล่านี้จึงเป็นกรดไขมันจ าเป็น (essential fatty acid) และถ้าขาด                                 
กรดลิโนเลอิกจะท าให้เกิดความผิดปกติที่ผิวหนังคือ ผิวแตกตกสะเก็ด (scaly dermatitis) 
 

 
 

รูปที่ 8.15 การเติมพันธะคู่ในโมเลกุลของกรดไขมันโดยระบบเอนไซม์ไมโครโซมอลดีแซตเทอเรส 
ที่มำ :  ดดัแปลงจาก พจน์ ศรีบุญลือ และคณะ (2554) 
 
 
 8.4.6  กำรสังเครำะห์ไตรเอซิลกลีเซอรอล 
  เมื่อร่างกายมีคาร์โบไฮเดรตเพียงพอจะเกิดการสังเคราะห์กรดไขมันขึ้นที่ตับและ
เนื้อเยื่อไขมัน กรดไขมันที่สังเคราะห์ได้ร่างกายจะไม่เก็บไว้ในรูปกรดไขมันอิสระเนื่องจากมีความเป็น
กรด และอาจเป็นพิษต่อร่างกาย จึงต้องสะสมไว้ในรูปของไตรเอซิลกลีเซอรอลที่มีจุดหลอมเหลว
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของผิวหนังของสัตว์และสิ่งแวดล้อมของพืช  
  สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ไตรเอซิลกลีเซอรอล คือ กรดไขมันและกลีเซอรอล                        
โดยกลีเซอรอลจะถูกกระตุ้นด้วยเอนไซม์กลีเซอรอลไคเนส (glycerol kinase) และ ATP ให้เป็น                                               
กลีเซอรอล-3-ฟอสเฟต (glycerol-3-phosphate) ในเนื้อเยื่อที่ไม่มีเอนไซม์กลีเซอรอลไคเนส เช่น 
กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมันจะใช้ไดไฮดรอกซีอะซิโตนฟอสเฟต (dihydroxyacetone phosphate) 
จากวิถีไกลโคไลซิสมาท าปฏิกิริยารีดักชัน โดยใช้เอนไซม์กลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส 
(glycerol-3-phosphate dehydrogenase) ส่วนกรดไขมันจะถูกกระตุ้นให้อยู่ในรูปของแฟตตีเอซิล                                          
โคเอโดยเอนไซม์ไทโอไคเนส (thiokinase) ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ไตรเอซิลกลีเซอรอลมีการน า
โมเลกุลของกรดไขมัน 2 โมเลกุลต่อเข้ากับหมู่ไฮดรอกซิลของกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตได้เป็น                                    
กรดฟอสฟาทิดิก (phosphatidic acid) ต่อมาเอนไซม์ฟอสฟาทิดิกฟอสฟาเทส (phosphatidic acid 
phosphate) จะเร่งปฏิกิริยาการน าหมู่ฟอสเฟตออกจากกรดฟอสฟาทิดิกได้เป็น 1,2-ไดเอซิล                       
กลีเซอรอล (1,2-diacylglycerol) ซึ่งจะมีการเติมกรดไขมันเข้าไปอีก 1 โมเลกุลได้เป็นไตรเอซิล                 
กลีเซอรอล (รูปที่ 8.16) 



210 
 

 
 

รูปที่ 8.16 การสังเคราะห์ไตรเอซิลกลีเซอรอล 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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 8.4.7  ฮอร์โมนที่มีผลต่อกระบวนกำรเมแทบอลิซึมของไตรเอซิลกลีเซอรอล 
  ฮอร์ โมนบางชนิด เช่น ฮอร์โมน อิพิเนฟริน (epinephrine)  นอร์ อิพิ เนฟริน 
(norepinephrine) กลูคากอน (glucagon) ฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทรพิก (adrenocorticotropic 
hormone; ACTH) โกรทฮอร์โมน (growth hormone; GH) และวาโซเพรสซิน (vasopressin) 
จัดเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยลิพิด (lipolytic hormone) มีผลต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม
ของไตรเอซิลกลีเซอรอลที่สะสมไว้ในเนื้อเยื่อไขมัน โดยจะท าหน้าที่ส่งสัญญาณให้มีการขนส่ง                          
กรดไขมันไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ที่ต้องการพลังงานจากการสลายกรดไขมัน เช่น กล้ามเนื้อ หัวใจ และ                  
ไตชั้นนอก เป็นต้น 
  เมื่อระดับกลูโคสในเลือดต่ าฮอร์โมนอิพิเนฟรินและกลูคากอนจะกระตุ้นให้
เอนไซม์อะดีนีลิลไซเคลสที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไขมันเปลี่ยน ATP ให้เป็น cAMP ซึ่งจะไป
กระตุ้นเอนไซม์โปรตีนไคเนสจากรูปที่ท างานไม่ได้ให้กลายเป็นรูปที่ท างานได้ เอนไซม์โปรตีนไคเนสรูป
ที่ท างานได้นี้จะไปกระตุ้นเอนไซม์ฮอร์โมนเซนซิทีพลิเพสให้มีฤทธิ์ในการเร่งปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้นเพ่ือย่อย
พันธะเอสเทอร์ของไตรเอซิลกลีเซอรอลให้ได้กรดไขมัน ส่วนฮอร์โมนอินซูลินจะยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์ฮอร์โมนเซนซิทีพลิเพสไม่ให้สลายกรดไขมันอิสระจากเนื้อเยื่อไขมัน ในขณะเดียวกันจะ
กระตุ้นการสังเคราะห์ไตรเอซิลกลีเซอรอลโดยกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์                           
กรดไขมันและไตรเอซิลกลีเซอรอล ได้แก่ เอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนส เอนไซม์เอซิลโคเอ                                                         
คาร์บอกซีเลส และเอนไซม์กลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตเอซิลทรานส์เฟอเรส นอกจากนี้ยังกระตุ้นการน า
กลูโคสเข้าเซลล์เพ่ือเข้าสู่วิถีเพนโตสฟอสเฟต ในภาวะที่ร่างกายขาดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต
ฮอร์โมนอะดรีนาลินและโกรทฮอร์โมนจะไปกระตุ้นเอนไซม์ฮอร์โมนเซนซิทีพลิเพสให้ท าการสลาย                              
ไตรเอซิลกลีเซอรอลที่อยู่ในเนื้อเยื่อไขมันเป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล ซึ่งกรดไขมันจะถูกขนส่งไปยัง
ตับเพ่ือเปลี่ยนเป็นคีโตนบอดีและกลีเซอรอลจะถูกเปลี่ยนให้เป็นกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตโดยเอนไซม์                     
กลีเซอรอลไคเนส  
 

 
 

รูปที่ 8.17 การควบคุมการท างานของเอนไซม์ฮอร์โมนเซนซิทีพลิเพส  
ที่มำ :  ดดัแปลงจาก พจน์ ศรีบุญลือ และคณะ (2554) 
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8.5  เมแทบอลิซึมของคอเลสเตอรอล 
 คอเลสเตอรอลเป็นลิ พิดพบในร่างกายทั้ ง ในเยื่อหุ้มเซลล์และในเลือด นอกจากนี้
คอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) คอเลสเตอรอลในเลือด
จะอยู่ในรูปของลิโพโปรตีน (lipoprotein) เนื่องจากคอเลสเตอรอลไม่ละลายน้ า (รวมทั้งน้ าเลือด)
นอกจากนั้นร่างกายยังใช้คอเลสเตอรอลในการสังเคราะห์เกลือน้ าดี (bile salt) และฮอร์โมน      
สเตียรอยด์ (steroid hormone) รวมทั้งใช้สังเคราะห์โคเอนไซม์คิว 10 (coenzyme Q10) หรือ           
ยูบิควิโนน (ubiquinone) และโดลิชอล (dolichol) คอเลสเตอรอลใต้ชั้นผิวหนังจะถูกเปลี่ยนเป็น
วิตามิน D (cholecalciferol) ในร่างกายจะมีคอเลสเตอรอลอยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบคอเลสเตอรอล
อิสระ (cholesterol) และรูปแบบที่จับกับกรดไขมันเรียกว่า เอสเทอริไฟด์คอเลสเตอรอล (esterified 
cholesterol)  
 

 
 

รูปที่ 8.18 โครงสร้างของคอเลสเตอรอล 
 
 
 8.5.1  กำรสังเครำะห์คอเลสเตอรอล  
  การสังเคราะห์คอเลสเตอรอล (cholesterol synthesis) ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน 27 
อะตอม จึงต้องใช้ปฏิกิริยาหลายขั้นตอนซึ่งการสังเคราะห์เริ่มจากอะเซติลโคเอนไซม์เอที่ได้จากการ
สลายกรดไขมันผ่านวิถีเบตา-ออกซิเดชันและการสลายกรดอะมิโนพวกคีโตเจนิกอะมิโนแอซิด เช่น                 
ลิวซีน และไลซีน หรือได้จากการสลายสารตัวกลางผ่านเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนส คาร์บอน
ต าแหน่งที่ 1  2  5  7  9  13  15  18  19  20  22  24  26 และ 27 ของโครงสร้างคอเลสเตอรอล
ได้มาจากหมู่เมทิลของอะเซติลโคเอนไซม์เอ ส่วนคาร์บอน 12 อะตอมที่ เหลือได้มาจากหมู่                                     
คาร์บอกซิลของอะเซติลโคเอนไซม์เอ นอกจากนั้นการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลยังต้องการ                                                           
สารรีดิวซ์ NADPH ที่ได้มาจากปฏิกิริยาของเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (glucose-6-
phosphate dehydrogenase) และ 6-ฟอสฟอกลูโคเนตดีไฮโดรจีเนส (6-phosphogluconate 
dehydrogenase) ในวิถีเพนโตสฟอสเฟตปฏิกิริยาการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลเกิดในไซโทพลาซึม
ซึ่งมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์เมวาโลเนทจากอะเซติลโคเอนไซม์เอ (synthesis of 
mevalonate from acetyl CoA) โดยปกติอะเซติลโคเอนไซม์เอจะถูกสร้างขึ้นภายในเมทริกซ์ของ  
ไมโทคอนเดรียแต่ในการสังเคราะห์เมวาโลเนท (mevalonate) จะเกิดขึ้นในไซโทพลาซึม ดังนั้นจึง
ต้องมีการย้ายอะเซติลโคเอนไซม์เอจากไมโทคอนเดรียออกไปยังไซโทพลาซึมโดยโปรตีนขนส่ง 
(tricarboxylate transport protein; SLC25A 1) จะขนส่งซิเตรตออกไปยังไซโทพลาซึม จากนั้น                    
ซิเตรตจะถูกเปลี่ยนไปเป็นออกซาโลอะซิเตตโดยมีเอนไซม์เอทีพี -ซิเตรตไลเอส (ATP-citratelyase) 
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและปลดปล่อยอะเซติลโคเอนไซม์เอออกมา การสังเคราะห์คอเลสเตอรอลจะเริ่ม
จากการสังเคราะห์เมวาโลเนทจากปฏิกิริยาควบแน่นกับอะเซติลโคเอนไซม์เอได้เป็นอะซิโต             
อะเซติลโคเอ (acetoacetyl CoA) และเกิดปฏิกิริยาควบแน่นกับอะซิโตอะเซติลโคเออีกครั้ง                                                           
จะได้สารที่มีคาร์บอน 6 อะตอม คือ เบตา-ไฮดรอกซี-เบตา-เมทิลกลูตาริลโคเอ (β-hydroxy-β-
methylglutaryl CoA; HMG-CoA) เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์เอชเอ็มจี -โคเอซินเทส (HMG-CoA 
synthase) ซึ่งเป็นไอโซเอนไซม์กับเอนไซม์เอชเอ็มจี-โคเอซินเทสในไมโทคอนเดรีย และมีหน้าที่ใน
การสังเคราะห์คีโตนบอดี ขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลจะอยู่ที่การเปลี่ยน 
HMG-CoA เป็นเมวาโลเนทโดยเอนไซม์เอชเอ็มจี-โคเอรีดักเทส (HMG-CoA reductase) เป็นเอนไซม์
ทีฝ่ังตัวอยู่ในเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม 
 

 
 

รูปที่ 8.19 การเปลี่ยนอะเซติลโคเอเป็นเมวาโลเนท 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก ชัยสิทธ์ิ สิทธิเวช (2557) 
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  ขั้นตอนที่  2 การเปลี่ยนเมวาโลเนทเป็นไอโซพรีน ( isoprene) ปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์คอเลสเตอรอลจะมีการเติมหมู่ฟอสเฟตจาก ATP 3 โมเลกุลให้กับเมวาโลเนท ซึ่งการเติม
หมู่ฟอสเฟตจะเป็นการท าให้คาร์บอนต าแหน่งที่ 5 มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาล าดับต่อไปจะได้       
5-ไพโรฟอสฟอเมวาโลเนท (5-pyrophosphomevalonate) การก าจัดหมู่คาร์บอกซิลที่คาร์บอน
ต าแหน่งที่ 1 จะท าให้เกิดพันธะคู่ที่คาร์บอนต าแหน่งที่ 5 เกิดเป็นไอโซเพนเทนิลไพโรฟอสเฟต 
(isopentenyl pyrophosphate) จากนั้นจะเกิดการกระตุ้นครั้งที่ 2 โดยปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชัน 
(isomerization) ได้เป็นไดเมทิลอัลลิลไพโรฟอสเฟต (dimethylallyl pyrophosphate) 

 

 
 

รูปที่ 8.20 การเปลี่ยนเมวาโลเนทเป็นไอโซพรีน 
ที่มำ :  ดดัแปลงจาก ชัยสิทธ์ิ สิทธิเวช (2557) 
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  ขั้นตอนที่ 3 การควบแน่นไอโซพรีน 6 โมเลกุลเป็นสควาลีน (squalene) ปฏิกิริยา
ขั้นต่อไปจะเป็นปฏิกิริยาควบแน่นของไอโซเพนทีนิลไพโรฟอสเฟต และไดเมทิลอัลลิลไพโรฟอสเฟต 
แบบหัวไปหาง (head-to-tail) โดยตัดหมู่ไพโรฟอสเฟต (pyrophosphate) ออกไป 1 หมู่จะได้                                       
เจอรานิลไพโรฟอสเฟต (geranyl pyrophosphate) ซึ่งมีคาร์บอน 10 อะตอม จากนั้นเจอรานิล                                     
ไพโรฟอสเฟตจะเกิดปฏิกิริยาควบแน่นกับไอโซเพนเทนิลไพโรฟอสเฟตได้ฟาเนสซิลไพโรฟอสเฟต 
(farnesyl pyrophosphate) ซึ่งมีคาร์บอน 15 อะตอมหลังจากนั้นฟาเนสซิลไพโรฟอสเฟตจะ
เกิดปฏิกิริยาควบแน่นได้เป็นสควาลีน ซึ่งมีคาร์บอน 30 อะตอม 
 

 
 

รูปที่ 8.21 การเปลี่ยนไอโซพรีนเป็นสควาลีน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก ชัยสิทธ์ิ สิทธิเวช (2557) 
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  ขั้นตอนที่ 4 การเปลี่ยนสควาลีนเป็นวงแหวนสเตียรอยด์โดยเอนไซม์สควาลีนมอนอ
ออกซีเจนเนส (squalene monooxygenase) จะเติมหมู่ออกซิเจนที่โมเลกุลของสควาลีนเกิดเป็น
สารประกอบอีพอกไซด์ (epoxide) ออกซิเจนอะตอมที่เหลือจะรับอิเล็กตรอนจาก NADPH ได้เป็น           
น้ า 1 โมเลกุล จากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาการเกิดโครงสร้างแบบไซคลิก (cyclization) เกิดเป็น                                          
ลาโนสเตอรอล (lanosterol) และเกิดปฏิกิริยาต่อไปจนได้คอเลสเตอรอลในที่สุด 
 

 
 

รูปที่ 8.22 วิธีการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลจากสควาลีน  
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก ชัยสิทธ์ิ สิทธิเวช (2557) 
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 8.5.2  กำรสังเครำะห์กรดน้ ำดี 
  น้ าดี (bile) เป็นของเหลวสีเหลืองหรือเขียว มีรสขม หลั่งออกมาจากเซลล์ตับ 
(hepatocyte) ที่อยู่ในตับของสัตว์มีกระดูกสันหลังเกือบทุกชนิด ในสัตว์หลายชนิดน้ าดีจะถูกเก็บไว้ที่
ถุงน้ าดีในระหว่างมื้ออาหาร และเมื่อมีการรับประทานอาหารน้ าดีจะถูกปล่อยออกมาเข้าสู่ล าไส้เล็ก
ส่วนต้น (duodenum) เพ่ือท าหน้าที่ในการย่อยอาหารจ าพวกลิพิด ในน้ าดีประกอบด้วยสารต่าง ๆ                   
ที่สังเคราะห์มาจากเซลล์ตับ เช่น น้ า (97%) เกลือน้ าดี (0.7%) บิลิรูบิน (bilirubin) ( 0.2%) ลิพิด 
(0.5%) เช่น คอเลสเตอรอล ฟอสฟอลิพิด และเกลืออนินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น โซเดียม โพแทสเซียม 
ไบคาร์บอเนต ประมาณ 200 meq/L (milliequivalent/litre) 
  กรดน้ าดี (bile acid) ประกอบด้วยกรดโคลิก (cholic acid) และกรดเซโนดีออกซี
โคลิก (chenodeoxycholic acid) กรดน้ าดีสร้างจากตับโดยตรงจะเรียกว่ากรดน้ าดีปฐมภูมิ  
(primary bile acid) แต่ถ้าสร้างจากแบคทีเรียในล าไส้จะเรียกว่ากรดน้ าดีทุติยภูมิ (secondary bile 
acid) ซึ่งเมื่อกรดน้ าดีรวมตัวกับสารอ่ืน ๆ ในน้ าดี เช่น กรดอะมิโนทอรีน (taurine) หรือไกลซีน 
(glycine) หรือโซเดียม หรือโพแทสเซียมจะเรียกว่า กรดน้ าดีคอนจูเกต (conjugated bile acid) 
หรือ เกลือน้ าดี (bile salt) 
  กรดน้ าดีสังเคราะห์ขึ้นที่ตับจากคอเลสเตอรอลโดยปฏิกิริยาไฮดรอกซี เลชัน 
(hydroxylation) และการตัดโซ่กิ่ง (cleave the side chain) โดยปฏิกิริยาแรกเป็นการเติมหมู่          
ไฮดรอกซิลที่คาร์บอนต าแหน่งที่ 7 ในโครงสร้างของคอเลสเตอรอลโดยเอนไซม์ 7 แอลฟา -ไฮดรอก
ซีเลส (7 α-hydroxylase) จากนั้นจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันที่พันธะคู่และเติมหมู่ไฮดรอกซิลในขั้นตอน
การสังเคราะห์โคริลโคเอ (cholyl CoA) ซึ่งจะเติมหมู่ไฮดรอกซิลที่ต าแหน่ง 3  7 และ 12 อีกวิถีหนึ่ง
คือวิถีเป็นกรด (acidic pathway) จะเป็นการสังเคราะห์เซโนโคลิค (chenocholic) โดยการเติมหมู่                            
ไฮดรอกซิลที่ต าแหน่ง 3 และ 7 (รูปที่ 8.24) 
  กรดน้ าดีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจะเก็บไว้ที่ถุงน้ าดี โดยจะหลั่งสู่ล าไส้เล็กระหว่างที่เกิด
การย่อยอาหารซึ่งจะช่วยในการย่อยอาหารพวกไขมัน เมื่อกรดน้ าดีผ่านเข้าไปในล าไส้ใหญ่จะถูก
จุลินทรีย์หลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  ได้แก่               
ดีคอนจูเกชัน (deconjugation) และดีไฮดรอกซีเลชัน (dehydroxylation) ซึ่งจะท าการตัดกรด         
อะมิโนไกลซีนและทอรีนออกจากโครงสร้างของกรดน้ าดี ชนิดไกลโคโคลิก (glycocholic acid) และ 
ทัวโรโคลิก (taurocholic acid) ตามล าดับ ท าให้เกลือน้ าดีละลายน้ าได้น้อยลง อัตราการดูดซึมเกลือ
น้ าดีกลับในล าไส้ลดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้เป็นการสังเคราะห์กรดน้ าดีทุติยภูมิหรือเกลือน้ าดี
ทุติยภูมิ (secondary bile salts) ได้แก่ กรดดีออกซีโคลิค (deoxycholic acid) และกรดลิโทโคลิก 
(lithocholic acid) การที่จุลินทรีย์เปลี่ยนเกลือน้ าดีปฐมภูมิให้เป็นเกลือน้ าดีทุติยภูมิท าให้มีการดูด
กลับเกลือน้ าดีลดลง ส่งผลให้ร่างกายสูญเสียเกลือน้ าดีไปในอุจจาระมากขึ้น เกลือน้ าดีมากกว่าร้อยละ 
95 จะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายโดยล าไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) ไปที่ตับ ซึ่งเกลือน้ าดีที่ถูกดูดกลับ
เข้าไปอาจรวมตัวกับกรดอะมิโนไกลซีนอีกครั้งแต่ไม่ถูกเติมหมู่ไฮดรอกซิล เกลือน้ าดีที่เหลือจะสูญเสีย
ไปกับอุจจาระซึ่งเป็นการก าจัดคอเลสเตอรอลออกจากร่างกาย 
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รูปที่ 8.23 การสังเคราะห์กรดน้ าดี 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Michael (2017) 
 
 

 
 

รูปที่ 8.24 ตัวอย่างโครงสร้างทางเคมีของเกลือน้ าดีที่พบในน้ าดีของมนุษย์ 
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 8.5.3  กำรสังเครำะห์สเตียรอยด์เพื่อสร้ำงฮอร์โมน 
  การสังเคราะห์สเตียรอยด์เพ่ือสร้างฮอร์โมน ส่วนใหญ่จะถูกสังเคราะห์ขึ้นจาก
คอเลสเตอรอลบริเวณต่อมหมวกไต โดยกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพที่มีเอนไซม์ในการเร่ง
ปฏิกิริยาแตกต่างกัน กระบวนการสังเคราะห์เริ่มจากคอเลสเตอรอลที่มีคาร์บอน 27 อะตอมถูก
เอนไซม์คอเลสเตอรอลไซด์เชนอะมิโนแอซิดเปลี่ยนเป็นเพรกนีโนโลน (pregnenolone) ต่อมาจะถูก
เอนไซม์ต่างชนิดกันเปลี่ยนให้ เป็นฮอร์ โมนโพรเจสเทอโรน แอลโดสเตอร์โรน คอร์ติซอล                                     
เทสโทสเตอโรน และเอสตราไดออล (รูปที่ 8.26) 
  การสังเคราะห์โพรเจสเทอโรน (progesterone) เพรกนีโนโลนถูกเปลี่ยนเป็น                  
โพรเจสเทอโรนโดยเอนไซม์ 3 เบตา-ไฮดรอกซีสเตียรอยด์ดีไฮโดรจีเนส (3 β-hydroxysteriod 
dehydrogenase) จากนั้น โพรเจสเทอโรนจะถูกเอนไซม์  21 เบตา-ไฮดรอกซี เลส  (21 β-
hydroxylase) เปลี่ยนไปเป็น 11-ดิออกซีคอร์ติโคสเตอโรน (11-deoxycorticosterone) ต่อมา                                                
จะถูกเอนไซม์ 11 เบตา-ไฮดรอกซีเลส (11 β-hydoxylase) เปลี่ยนไปเป็นคอร์ติโคสเตอโรน 
(corticosterone) และแอลโดสเตอร์โรน (aldosterone) ตามล าดับ  
  การสังเคราะห์คอร์ติซอล เพรกนีโนโลนจะถูกเอนไซม์ 17 แอลฟา-ไฮดรอกซีเลส                     
(17 α-hydroxylase) เปลี่ยนไปเป็น 17-ไฮดรอกซีเพรกนีโนโลน (17-hydroxypregnenolone) 
จากนั้นจะถูกเอนไซม์ 3 เบตา-ไฮดรอกซีสเตียรอยด์ดีไฮโดรจีเนสเปลี่ยนไปเป็น 17-ไฮดรอกซีโพร                          
เจสเตอโรน (17-hydroxyprogesterone) ซึ่งจะถูกเอนไซม์ 21 เบตา-ไฮดรอกซีเลสเปลี่ยนไปเป็น                                          
11-ดิออกซีคอร์ติซอล (11-deoxycortisol) และเปลี่ยนเป็นคอร์ติซอล (cortisol) โดยเอนไซม์                                  
11 เบตา-ไฮดรอกซีเลส  
  การสั ง เคราะห์ เทสโทสเตอโรนและเอสตราไดออล เพรกนี โนโลนจะถูก                                                  
เอนไซม์  17 แอลฟา -ไฮดรอกซี เลสเปลี่ ยนไปเป็น  17 แอลฟา-ไฮดรอกซี เพรกนี โนโลน                                          
แล้วจะถูกเอนไซม์ 17,20-ไลเอส (17,20-lyase) เปลี่ยนไปเป็นดีไฮโดรอิพิแอนโดรสเตอโรน 
(dehydroepiandrosterone) จากนั้นจะถูกเอนไซม์ 3 เบตา-ไฮดรอกซีสเตียรอยด์ดีไฮโดรจีเนส        
เปลี่ยนไปเป็นแอนโดสเตนีไดโอน (androstenedione) ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเพศชายคือ 
เทสโทสเตอโรน (testosterone) และเป็นฮอร์โมนเพศหญิงคือ เอสตราไดออล (estradiol)  
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รูปที่ 8.25 การสังเคราะห์ฮอร์โมนสเตียรอยด์ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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บทที่ 9 
โภชนำกำรเชิงชีวเคมีของวิตำมินและเกลือแร่ 

 
 วิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ เป็นสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย ซึ่งร่างกายต้องการในปริมาณ
ที่น้อยมากเพ่ือใช้เป็นโคเอนไซม์หรือโคแฟกเตอร์ของการเร่งปฏิกิริยาชีวเคมีในเซลล์ และท างาน
ร่วมกับระบบชีวโมเลกุลเพ่ือให้กระบวนการเมแทบอลิซึมเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารอาหาร
เหล่านี้จะไม่ให้พลังงานแต่ช่วยให้ร่างกายท างานได้อย่างเป็นปกติ ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้
จึงต้องบริโภคจากอาหาร การได้รับวิตามินและเกลือแร่บางชนิดในปริมาณที่มากเกินไปจะท าให้                         
เกิดความเป็นพิษได้ การศึกษาเกี่ยวกับวิตามินและเกลือแร่ท าให้เข้ าใจความสัมพันธ์ของระบบ                               
เมแทบอลิซึมของสารอาหารและพลังงานในเซลล์แล้วยังสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเลือก
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
 
9.1  ควำมส ำคัญทำงโภชนำกำรและกำรค้นพบวิตำมิน 
 วิตามิน (vitamin) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ร่างกายได้รับจากอาหารในปริมาณระดับ
มิลลิกรัมหรือไมโครกรัมต่อวัน แม้ว่าจะเป็นปริมาณท่ีเล็กน้อยแต่ขาดไม่ได้ เนื่องจากมีความส าคัญกับ
การเจริญเติบโตของร่างกายจ าเป็นต่อระบบเมแทบอลิซึมของสารอาหารและพลังงานของเซลล์                                
โดยเป็นสารตั้งต้นที่น าไปสร้างเป็นโคเอนไซม์เพ่ือช่วยในการเร่งปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ ซึ่งส่งผลต่อ
ระบบของกิจกรรมของอวัยวะ การพัฒนาการของร่างกาย การป้องกันโรค การส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของอวัยวะและการป้องกันความเสื่อม เป็นต้น บทบาทของวิตามินบางชนิดในการเป็นโคเอนไซม์
กล่าวถึงแล้วในบทที่ 2 แสดงดังตารางที่ 2.1 วิตามินส่วนใหญ่สังเคราะห์ในร่างกายไม่ได้จึงต้อง
รับประทานจากอาหาร จากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย การค้นพบวิตามินต่าง ๆ เกิดขึ้นจากความช่าง
สังเกตของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต ในที่นี้จะกล่าวถึงประวัติการค้นพบของวิตามินบางชนิดพอสังเขป 
 
 9.1.1  กำรค้นพบวิตำมิน B1 และกำรใช้ค ำว่ำวิตำมิน 
  ใน ค.ศ. 1883 Kanehiro Takaki แพทย์ทหารเรือชาวญี่ปุ่นสังเกตว่าลูกเรือชาว
ญี่ปุ่นที่รับประทานแต่ข้าวขัดขาวป่วยเป็นโรคเหน็บชา (beriberi) ซึ่งการเดินทางทางทะเลครั้งนี้
ยาวนานถึง 9 เดือน จุดเริ่มต้นการเดินทางคือ ญี่ปุ่น ฮาวาย นิวซีแลนด์ และอเมริกาใต้ ลูกเรือชาย
จ านวน 376 คน ป่วยเป็นเหน็บชา 169 คน และเสียชีวิต 25 คน  Takaki ได้เสนอต่อจักรพรรดิเมจิ
เพ่ือขอให้ศึกษาผลของอาหารต่อการเกิดโรคเหน็บชา โดยเพ่ิมนม เนื้อสัตว์ และผักหลากหลายชนิดใน
มื้ออาหาร และปฏิบัติภารกิจในเส้นทางเดิม ใน ค.ศ. 1884 ซึ่งพบว่าอุบัติการณ์โรคเหน็บชาเกิดข้ึน 16 
ราย จากลูกเรือทั้งสิ้น 333 คน ผลการวิจัยของ Takaki ส าเร็จล่วงหน้าถึง 10 ปี ก่อนที่ Christiaan 
Eijkman จะพบทฤษฎีการเกิดโรคเหน็บชาอันมีสาเหตุจากภาวะขาดวิตามิน B1 
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  ใน ค.ศ. 1897 Christiaan Eijkman ได้ศึกษาไก่ที่ได้รับอาหารเป็นข้าวขัดขาวและ
ปรุงสุก ส่งผลท าให้ไก่เกิดอาการอัมพาต (paralysis) ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับคนที่เป็นโรคเหน็บชา            
และสามารถรักษาอาการได้โดยหยุดให้อาหารที่เป็นข้าวขัดขาว Christiaan Eijkman ได้เสนอว่า
จะต้องมีสารอาหารส าคัญบางอย่างที่อยู่ในชั้นเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวที่ขัดสีออกไป ใน ค.ศ. 1929 Eijkman 
ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์จากการค้นพบทฤษฎีการเกิดโรคเหน็บชา 
  ใน ค.ศ.  1910 Umetaro Suzuki นัก เคมีชาวญี่ปุ่ น ได้สกัดแยกสารอาหาร                                                    
คอมเพล็กซ์ที่ละลายในน้ าจากร าข้าวได้ส าเร็จโดยให้ชื่อว่า กรดอะเบอริก (aberic acid) และตีพิมพ์
ผลงานลงในวารสาร Japanese Scientific Journal แม้ว่าบทความนี้จะถูกแปลเป็นภาษาเยอรมันแต่
กลับมิได้ระบุถึงการค้นพบสารอาหารชนิดใหม่นี้ ใน ค.ศ. 1912 Casimir Funk นักชีวเคมีชาวโปแลนด์
ท าการสกัดแยกสารอาหารคอมเพล็กซ์ชนิดเดียวกันได้ซึ่งต่อมาจึงทราบว่าเป็นวิตามิน B3 แม้ว่าใน
ขณะนั้น Funk พยายามจะอธิบายว่ามันคือสารที่ป้องกันโรคเหน็บชา (วิตามิน B1) และยังได้เสนอ
สมมติฐานของโรคกระดูกอ่อน (rickets) โรคเพลลากรา (pellagra) โรคเซลิแอค (celiac disease) 
และโรคลักปิดลักเปิด (scurvy) ที่สามารถรักษาได้ด้วยสารอาหารคอมเพล็กซ์ ในขณะที่ Max 
Nierenstein ซึ่งเป็นเพ่ือนและเป็นศาสตราจารย์ทางชีวเคมีแห่งมหาวิทยาลัยบริสทอล (Bristol 
University) ได้เสนอค าว่า วิตามีน (vitamine) ซึ่งมาจาก vital และ amine เป็นขณะเดียวกับที่ 
Frederick Gowland Hopkins นักชีวเคมีชาวอังกฤษ รายงานการค้นพบ "accessory factors"                                                   
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิตามินทุกชนิดไม่ใช่สารประกอบเอมีน ใน ค.ศ. 1920 Jack Cecil Drummond 
นักชีวเคมีชาวอังกฤษเสนอให้ตัดอักษร e ออกกลายเป็นค าว่าวิตามิน (vitamin)  
 
 9.1.2  กำรค้นพบวิตำมิน C 
  มีการขุดค้นพบแผ่นดินเหนียวของชาวบาบิโลน (Babylonian stone tablet)                                          
ซึ่งมีอายุราว 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ที่จารึกการให้ค าแนะน าด้านโภชนาการเกี่ยวกับค าเตือนหาก
ไม่ได้รับประทานหัวหอมจะมีอาการเจ็บในช่องปากและภายในร่างกาย และหลังจากนั้น 1,500 ปีก่อน
คริสตกาลได้มีการบันทึกในต าราอียิปต์โบราณ (Ebers Papyrus) การอธิบายเกี่ยวกับอาการของโรค
ลักปิดลักเปิดที่พบมากในหมู่กะลาสี โจรสลัดและผู้ที่ล่องเรือในทะเลเป็นเวลานาน ฮิปพอคราทีส 
(Hippocrates, 460-380 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นผู้อธิบายโรคนี้และการรักษาโรคด้วยสมุนไพรเป็นที่
รู้จักกันในหลายวัฒนธรรมพ้ืนเมืองตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โรคลักปิดลักเปิดเป็นหนึ่งในปัจจัย
จ ากัดการเดินทางทะเล มักคร่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือเป็นจ านวนมากในการเดินทางไกล ๆ และ
ยาวนาน ใน ค.ศ. 1507 Pedro Álvares Cabral นักเดินเรือส ารวจชาวโปรตุเกสและลูกเรือได้ยืนยัน
ว่าการรับประทานผลไม้ตระกูลส้มจะสามารถรักษาโรคลักปิดลักเปิดได้ แต่ยังคงไม่ทราบสาเหตุของ
โรคลักปิดลักเปิด  
  การทดลองทางคลินิกครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1747 โดย James Lind แพทย์
ทหารเรือชาวสก๊อตแลนด์ให้ลูกเรือรับประทานอาหารเหมือนกันแต่แบ่งกลุ่มการรับประทานอาหาร
บางอย่างเพ่ิม เช่น ส้ม 2 ผล หรือมะนาว 1 ผล ในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ ให้รับประทานไซเดอร์ น้ าส้มสายชู 
กรดก ามะถัน หรือน้ าทะเล ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าโรคลักปิดลักเปิดสามารถรักษาได้ด้วยผลไม้ตระกูลส้ม และ
ได้ตีพิมพ์บทความ A Treatise of the Scurvy ใน ค.ศ. 1753 ตลอดระยะเวลาในศตวรรษท่ี 18 และ 
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19 มีการใช้ค าศัพท์ว่าสารต้านโรคลักปิดลักเปิด (anti-scorbutic) ส าหรับเรียกอาหารที่ป้องกันโรค
ลักปิดลักเปิด ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแต่เพียงส้มและมะนาวเท่านั้นแต่หมายรวมถึงผักและผลไม้สดต่าง ๆ   
  ใน ค.ศ. 1907 Axel Holst และ Theodor Frølich แพทย์ชาวนอร์เวย์สามารถระบุ 
anti-scorbutic factor ได้ในขณะที่ท าการทดลองเกี่ยวกับโรคเหน็บชาในหนูตะเภา (guinea pig) 
โดยการให้กินอาหารที่เป็นเมล็ดพืชแห้งและแป้ง ผลปรากฏว่าหนูทดลองป่วยเป็นโรคลักปิดลักเปิด ซึ่ง
เป็นความบังเอิญที่หนูตะเภาเป็นสายพันธุ์ที่ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามิน C ได้เองเหมือนหนูสายพันธุ์
โดยทั่ว ๆ ไป แม้ว่าจะยังไม่ทราบโครงสร้างของวิตามิน C แต่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารที่ละลายในน้ า 
  กระทั่งในศตวรรษที่ 20 ใน ค.ศ. 1927 Szent-Györgyi นักชีวเคมีชาวฮังการี
สามารถแยกสารประกอบที่เรียกว่ากรดเฮกซูโรนิก (hexuronic acid) จากต่อมอะดีนัลของสัตว์และ
คาดเดาว่าจะเป็นสารต้านโรคลักปิดลักเปิด (anti-scorbutic agent) แต่มิได้มีการพิสูจน์ยืนยัน      
และใน ค.ศ. 1932 ความเชื่อมโยงระหว่างกรดเฮกซูโรนิกกับโรคลักปิดลักเปิดได้ถูกพิสูจน์โดย 
Charles Glen King นักชีวเคมีชาวอเมริกัน ซึ่งท าการทดลองยืนยันว่ากรดเฮกซูโรนิกมีฤทธิ์เป็นสาร
ต้านโรคลักปิดลักเปิด และในที่สุดจึงได้มีการเรียกกรดเฮกซูโรนิกเป็นกรดแอสคอร์บิก (ascorbic 
acid) หรือวิตามิน C 
 
 9.1.3  กำรค้นพบวิตำมิน A 
  การกล่าวถึงโภชนาการที่เกี่ยวกับวิตามิน A มีการบันทึกในต าราอียิปต์โบราณที่ระบุ
ถึงการรับประทานตับเพ่ือช่วยรักษาอาการตาบอดกลางคืน (night blindness) และใน ค.ศ. 1816 
François Magendie นักสรีรวิทยาชาวฝรั่งเศสสังเกตพบว่าสุนัขที่ขาดอาหารจะมีแผลที่กระจกตา 
(corneal ulcer) ใน ค.ศ.1912 Hopkins เสนอว่าจะต้องมี accessory factor บางอย่างในน้ านมที่
นอกเหนือไปจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของหนูทดลอง                                 
ต่อมา ใน ค.ศ. 1920 พบว่า accessory factor นี้เป็นสารที่ละลายในไขมันและเรียกว่าวิตามิน A ใน
ปีเดียวกัน Paul Karrer นักเคมีชาวสวิสได้เสนอความสัมพันธ์ของรงควัตถุสีเหลืองในพืชกับวิตามิน A 
และสามารถหาโครงสร้างของเบตา-แคโรทีน (β-carotene) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ได้ส าเร็จ  
 
 9.1.4  กำรค้นพบวิตำมิน D 
  ใน ค.ศ.1914 Elmer McCollum และ Marguerite Davis นักชีวเคมีชาวอเมริกัน
ศึกษาสารส าคัญในน้ ามันตับปลาคอด (cod liver oil) ซึ่งเคยมีรายงานว่าสามารถช่วยให้สุนัขไม่ป่วย
เป็นโรคกระดูกอ่อนและเชื่อว่า accessory factor นั้นเป็นวิตามิน A โดยได้ท าลายวิตามิน A          
ในน้ ามันตับปลาคอดเพ่ือใช้รักษาสุนัขท่ีป่วยเป็นโรคกระดูกอ่อน ผลปรากฏว่าสุนัขหายจากโรคกระดูก
อ่อนได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า accessory factor นี้จะต้องไม่ใช่วิตามิน A จึงได้เสนอให้ใช้ชื่อว่า                       
วิตามิน D ซึ่งเป็นวิตามินล าดับที่ 4 ที่มีการค้นพบ และใน ค.ศ. 1925 Adolf Windaus นักชีวเคมีชาว
เยอรมัน และ Alfred Fabian Hess แพทย์ชาวอเมริกัน ค้นพบความสัมพันธ์ของคอเลสเตอรอลที่
สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน D เมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet; UV) ได้ 
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 9.1.5  กำรค้นพบวิตำมิน E 
  ใ น  ค . ศ . 1 9 22 Herbert McLean Evans แ ล ะ  Katharine Scott Bishop 
นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ค้นพบวิตามิน E โดยระบุว่าเป็น dietary fertility factor ในหนู
ทดลอง และต่อมาใน ค.ศ. 1935 สามารถการสกัดแยกในรูปที่บริสุทธิ์ได้โดย Evans และ Gladys 
Anderson Emerson จึงตั้งชื่อว่าโทโคเฟอรอล (tocopherol) ซึ่งมาจากภาษากรีกค าว่า tókos 
หมายถึงการเกิด และ phérein หมายถึงการตั้งครรภ์ และเติม –ol ต่อท้ายค าเพ่ือให้ทราบว่า
สารประกอบมีหมู่ฟังก์ชันของแอลกอฮอล์ ใน ค.ศ. 1938 Erhard Fernholz นักชีวเคมีชาวเยอรมัน
เป็นผู้ที่สามารถระบุโครงสร้างได้ส าเร็จ และในปี เดียวกัน  Paul Karrer สามารถสังเคราะห์        
วิตามิน E ได้ส าเร็จ 
 
 9.1.6  กำรค้นพบวิตำมิน K 
  ใน ค.ศ. 1929 Henrik Dam นักชีวเคมีชาวเดนมาร์กสนใจศึกษาหน้าที่ของ    
คอเลสเตอรอล โดยใช้คลอโรฟอร์มสกัดคอเลสเตอรอลออกจากอาหารของไก่ พบว่าไก่ที่กินอาหาร
ดังกล่าวเป็นเวลานานจะมีอาการตกเลือด (hemorrhage) และมีเลือดออกบริเวณที่เจาะป้ายรหัสบน
ตัวไก่ พบว่าไม่สามารถรักษาอาการนี้ได้ด้วยการเติมคอเลสเตอรอลบริสุทธิ์ลงในอาหาร สารสกัดที่
แยกออกมาจากอาหารจึงถูกเรียกว่าวิตามินโคอะกูเลชัน (coagulation vitamin) หรือวิตามินที่ช่วย
ให้เลือดแข็งตัว วิตามินนี้ ได้รับสัญลักษณ์ตัวอักษร K เพ่ือเลียนเสียงของค าว่า coagulation 
(koagulation) ต่อมา Edward Adelbert Doisy นักชีวเคมีชาวอเมริกันเป็นผู้ค้นพบโครงสร้างของ
วิตามิน K และใน ค.ศ. 1943 ทั้ง Dam และ Doisy ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ร่วมกันจาก
การค้นพบวิตามิน K1 และ K2 
 
  ส าหรับการค้นพบวิตามิน B3-B12 เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1931-1948 และในภายหลัง
ได้มีการตัดรายชื่อของวิตามินที่ค้นพบแต่ไม่ตรงกับค านิยามหรือมีความซ้ าซ้อนกันออกไป ซึ่งจะเห็นได้
ว่าจากวิตามิน E มีการข้ามไปที่วิตามิน K โดยที่วิตามิน F G H และ J นั้นถูกตัดออกหรือจัดหมวดหมู่
ใหม่ ดังตารางที่ 9.1 และไม่เคยปรากฏว่ามีการใช้ตัวอักษร N  I  Q  R  T  V  W  X  Y หรือ Z ในการ
ตั้งชื่อวิตามิน ในปัจจุบันวิตามินจ าแนกเป็น 2 ประเภท ตามความสามารถในการละลาย คือ วิตามินที่
ละลายในน้ า (water soluble vitamin) และวิตามินที่ละลายในไขมัน (fat soluble vitamin) 
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ตำรำงท่ี 9.1 ประวัติการค้นพบวิตามินชนิดต่าง ๆ และแหล่งอาหาร 
 

 ค.ศ. ที่ค้นพบ ผู้ค้นพบ วิตำมิน แหล่งอำหำร 

1910-1912 
Casimir Funk  
Umetaro Suzuki 

Vitamin B1 (Thiamine) ร าข้าว เมล็ดธัญพืชไม่ขัดส ี

1913 
Frederick Gowland Hopkins 
Elmer McCollum  
Marguerite Davis 

Vitamin A (Retinol) น้ ามันตับปลาคอด 

1912-1933 

Axel Holst  
Theodor Frølich 
Albert Szent-Györgyi 
Charles Glen King 

Vitamin C (Ascorbic acid) ผักผลไม้สด ผลไม้ตระกูลส้ม 

1922-1925 

Edward Mellanby 
Alfred Fabian Hess 
Adolf Windaus 
Harry Steenbock 

Vitamin D (Calciferol) น้ ามันตับปลาคอด 

1926 
D.T. Smith  
E.G. Hendrick 

Vitamin B2 (Riboflavin) เนื้อสัตว์ ไข่ นม  

1922 
Herbert McLean Evans 
Katharine Scott Bishop 

Vitamin E (Tocopherol) น้ ามันพืช น้ ามันร าข้าว 

1929 
Henrik Dam 
Edward Adelbert Doisy 

Vitamin K1 (Phylloquinone) ผักใบเขียว 

1933 Roger J. Williams Vitamin B5 (Pantothenic acid) เนื้อสัตว์ เมล็ดธัญพืช 

1931 Dean Burk Vitamin B7 (Biotin) เนื้อสัตว์ ไข่ นม 

1934 Paul Gyorgy Vitamin B6 (Pyridoxine) เนื้อสัตว์  นม 

1937 Conrad Elvehjem Vitamin B3 (Niacin) เนื้อสัตว์ เมล็ดธัญพืช 

1933 Lucy Wills Vitamin B9 (Folic acid) ผักใบเขียว 

1926-1981 

George Minot  
William Murphy 
George Whipple 
Edwin Cohn 
Dorothy Hodgkin 
Roald Hoffmann 
Kenichi Fukui 
Robert Burns Woodward 

Vitamin B12 (Cobalamins) เนื้อสัตว์ ไข่ ตับ 
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ตำรำงท่ี 9.2 วิตามินที่ถูกถอดถอนออกจากสารบบหรือมีการเปลี่ยนชื่อ    
 

ชื่อเดิม ชื่อทำงเคมี สำเหตุที่ถอดถอนหรือเปลี่ยนชื่อ 

Vitamin B4 Adenine เป็นสารประกอบพิวรีนใน DNA 

Vitamin B8 Adenylic acid  เป็นนิวคลีโอไทด ์

Vitamin BT Carnitine สามารถสังเคราะห์ใช้เองได ้

Vitamin F Essential fatty acids ร่างกายต้องการปริมาณมากจึงไมจ่ัดอยู่นิยามของวิตามิน 

Vitamin G Riboflavin เปลี่ยนเป็น  Vitamin B2  

Vitamin H Biotin เปลี่ยนเป็น  Vitamin B7 

Vitamin J Catechol และ Flavin 
Catechol เป็นสารทีไ่ม่จ าเป็นทางโภชนาการ 
flavin จัดหมวดหมู่ใหมเ่ป็น Vitamin B2 

Vitamin L1 Anthranilic acid เป็นสารทีไ่ม่จ าเป็นทางโภชนาการ 

Vitamin L2 Adenylthiomethylpentose สามารถสังเคราะห์ใช้เองได ้

Vitamin M Folic acid เปลี่ยนเป็น  Vitamin B9 

Vitamin P Flavonoids ไม่จัดเป็นวิตามิน (เคยจัดเป็นวิตามินใน ค.ศ. 1930-1950) 

Vitamin PP Niacin เปลี่ยนเป็น  Vitamin B3 

Vitamin S Salicylic acid เสนอให้เป็นสารอาหารจ าเป็นท่ีตอ้งการปริมาณน้อย 

Vitamin U S-Methylmethionine สามารถสังเคราะห์ใช้เองได ้
 

 
9.2  วิตำมินที่ละลำยในน้ ำ  
 วิตามินที่ละลายในน้ า ได้แก่ กลุ่มวิตามิน B และ C ร่างกายไม่สามารถสะสมวิตามินกลุ่มนี้ได้ 
เพราะมีสมบัติละลายน้ าได้ดี ดังนั้นหากร่างกายได้รับมากเกินไปจะถูกขับออกทางปัสสาวะ ร่างกายจึง
จ าเป็นต้องได้รับอย่างเพียงพอจากการรับประทานอาหารทุกวัน วิตามินที่ละลายในน้ ามักสูญเสียไปใน
ระหว่างการปรุงอาหาร วิตามิน B มีบทบาทส าคัญในการเป็นโคเอนไซม์เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของ
สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ในขณะที่วิตามิน C มีส่วนช่วยในการ
สังเคราะห์สารต่าง ๆ และต้านอนุมูลอิสระ 
 
     9.2.1  วิตำมิน B1 
   วิตามิน B1 (vitamin B1) หรือไทอามีน (thiamine) เป็นสารเอมีนซึ่งมีก ามะถัน 
(thiol group) เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลจึงได้ชื่อว่า ไทอามีน สูตรโครงสร้างทางเคมีของไทอามีน
ประกอบด้วยวงแหวน 2 ชนิดคือ วงแหวนไพริมิดีน (pyrimidine ring) และวงแหวนไทอะโซล 
(thiazole ring) ไทอามีนมีลักษณะเป็นสารประกอบสีเหลืองละลายน้ าได้ดีมีรสและกลิ่นคล้ายถั่ว            
หากวิตามินนี้อยู่ในสารละลายที่มีฤทธิ์ เป็นด่างจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน หากอยู่ใน
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สารละลายมีฤทธิ์เป็นกรดจะค่อนข้างเสถียรและทนความร้อนได้ดีเมื่ออยู่ในภาวะแห้ง ไทอามีนพบใน
อาหารได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบอิสระหรือเกาะอยู่กับฟอสเฟตในรูปเอสเทอร์ เรียกว่า ไทอามีน                       
ไพโรฟอสเฟต (thiamine pyrophosphate; TPP) (รูปที่ 9.1) หรือเกาะอยู่กับฟอสเฟตและโปรตีน    
(bond form) เมื่อได้รับวิตามินนี้เข้าไปในร่างกายจะมีการย่อยสลายในกระเพาะอาหารให้อยู่ในรูป
อิสระก่อน จากนั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์เยื่อบุผนังล าไส้เล็กตอนต้น ในกรณีท่ีมีปริมาณของวิตามินสูง
จะดูดซึมโดยกระบวนการที่ไม่ต้องใช้พลังงาน (passive transport) หากวิตามินมีน้อยการดูดซึมจะ
ผ่านกระบวนการที่ใช้พลังงาน (active transport) โดยการท างานเป็นโคเอนไซม์ของไทอามีนจะต้อง
ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตให้เป็น TPP ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถท างานได้ (active form) โดยการเร่ง
ปฏิกิริยาของเอนไซม์ไทอามีนไพโรฟอสเฟตซินธีเทส (TPP synthetase) (รูปที่ 9.2) จากนั้นจะถูก
ขนส่งไปทั่วร่างกายทางกระแสเลือด สารเคมีและยาบางชนิดสามารถยับยั้งการดูดซึมของไทอามีนได้                                     
ขณะที่น้ ามันจากกระเทียมและหัวหอมสามารถกระตุ้นการดูดซึมได้เป็นอย่างดี ซึ่งแบคทีเรียในล าไส้
ของคนสามารถสังเคราะห์ไทอามีนแต่ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ จึงมีความจ าเป็นในการรับ                        
วิตามินนี้จากอาหาร ปริมาณของไทอามีนที่ควรได้รับจากอาหารตามข้อก าหนดของ Thai RDI                               
(Thai recommended daily intakes) คือ 1.5 มิลลิกรัมต่อวัน พบมากในธัญพืช เช่น ข้าวและข้าว
สาลีที่ไม่ผ่านการขัดสี เนื่องจากพบวิตามินนี้มากในส่วนเยื่อหุ้มเมล็ด ยังพบในเนื้อหมู ยีสต์ และ
ผลิตภัณฑ์จากนม วิตามินนี้ไม่ทนความร้อนเมื่ออยู่ในภาวะที่เป็นด่าง ถูกท าลายได้ง่ายในระหว่างปรุง
อาหารเนื่องจากละลายน้ าได้ ดังนั้นจึงควรใช้น้ าเล็กน้อยในการปรุงอาหาร 
 
  บทบำทหน้ำที่ของไทอำมีน 
   ไทอามีนเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ TPP เป็นโคเอนไซม์
ส าคัญมากในกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหารหลักที่ ให้พลังงานแก่ร่ างกาย เช่น 
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน TPP ท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ในหลาย ๆ ปฏิกิริยา เช่น ปฏิกิริยา                                                                              
ออกซิเดทีฟดีคาร์บอกซิเลชัน (oxidative decarboxylation) ในการเปลี่ยนไพรูเวต (pyruvate) 
เป็นอะเซติลโคเอ (acetyl CoA) ปฏิกิริยาการเปลี่ยนไพรูเวตเป็นอะเซตาลดีไฮด์ (acetaldehyde) ใน
กระบวนการหมักน้ าตาลในยีสต์และปฏิกิริยาการเปลี่ยนแอลฟา-คีโตกลูตาเรต (α-ketoglutarate) 
เป็นซัคซินิลโคเอ (succinyl CoA) ในวัฏจักรกรดซิตริก นอกจากนี้ยังพบว่า TTP เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของเยื่อประสาท (neural membrane) ถูกหลั่งออกจากสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทไซ
แอ็ททิค (sciatic nerve) เมื่อได้รับการกระตุ้นโดยสื่อไฟฟ้า 
 
   ผลของกำรขำดไทอำมีน 
   การขาดไทอามีนอย่างรุนแรงจะท าให้เป็นโรคเหน็บชา (beriberi) ซึ่งมี
หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอายุและอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากการที่ร่างกายได้รับไทอามีนไม่เพียงพอ 
แบ่งออกเป็น โรคเหน็บชาในเด็ก (infantile beriberi) และโรคเหน็บชาในผู้ใหญ่ (adult beriberi) 
โรคเหน็บชาในเด็กมักเป็นเด็กที่คลอดจากแม่ที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี เด็กอาจมีอาการตัวเขียว       
หัวใจเต้นรัว อาเจียน ชักและอาจถึงตายได้ หากขาดไทอามีนในผู้ใหญ่จะมีอาการของระบบประสาท 
ซึมเศร้า วิงเวียน ชาตามแขนขา กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรง อาจมีอาการบวมหรือมีความผิดปกติ
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เกี่ยวกับหัวใจได้ด้วย สาเหตุส าคัญของการขาดไทอามีน คือ การรับประทานไม่เพียงพอหรือในคนที่
เป็นพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์จะยังยับยั้งการดูดซึมวิตามินที่ล าไส้เล็ก ยับยั้งปฏิกิริยาการ
เติมหมู่ฟอสเฟตและสังเคราะห์เป็นโคเอนไซม์ รวมทั้งท าให้การสะสมของวิตามินที่ตับเสียไป การขาด
วิตามินนี้ยังมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารที่มีสารต้านวิตามิน (antivitamin) คือสารที่สามารถ
ท าลายวิตามินได้ชื่อว่า ไทอามิเนส (thiaminase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่พบในปลาน้ าจืดบางชนิด สารนี้ไม่
สามารถทนความร้อนจึงถูกท าลายไปในระหว่างปรุงอาหาร การรับประทานปลาดิบบ่อย ๆ เป็น
เวลานานจึงเป็นสาเหตุของการขาดวิตามินนี้ได้  
 

 
 

รูปที ่9.1 โครงสร้างทางเคมีของไทอามีน และโคเอนไซม์ไทอามีนไพโรฟอสเฟต  
 
 

 
 

รูปที ่9.2 แสดงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงไทอามีนเป็น TPP 
 
 
 9.2.2  วิตำมิน B2  
  วิตามิน B2 (vitamin B2) หรือไรโบฟลาวิน (riboflavin) ประกอบด้วยวงแหวน      
ไอโซอัลลอกซาซีน (isoalloxazine) ที่มีหมู่เมทิลที่ต าแหน่งคาร์บอนที่ 7 และ 8 และมีหมู่แทนที่เป็น
น้ าตาลไรโบสในรูปแอลกอฮอล์ที่ต าแหน่งไนโตรเจนที่ 10 โมเลกุลไรโบฟลาวินค่อนข้างเสถียรต่อความ
ร้อน ในสภาวะที่มีความเป็นกรดและภาวะออกซิเดชัน แต่ไม่เสถียรในสภาวะที่เป็นด่างซ่ึงจะถูกท าลาย                                
ทันทีเมื่อถูกแสง ไรโบฟลาวินในอาหารมีหลายรูปแบบถูกดูดซึมที่ล าไส้เล็กตอนต้น และบริเวณ                                            
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เยื่อบุผนังล าไส้จะถูกเติมหมู่ฟอสเฟตและนิวคลีโอไทด์ได้เป็นโคเอนไซม์ฟลาวินมอนอนิวคลีโอไทด์                              
( flavin mononucleotide; FMN)  แ ล ะฟล า วิ น อะดี นี น ไ ดนิ ว คลี โ อ ไทด์  ( flavin adenine 
dinucleotide; FAD) (รูปที่ 2.20) FMN เป็นสารประกอบของไรโบฟลาวินที่ เติมหมู่ฟอสเฟต                      
ส่วน FAD เป็นสารประกอบไดนิวคลีโอไทด์ ซึ่งประกอบด้วย FMN ที่จับกับอะดินิลมอนอนิวคลีโอไทด์ 
(adenyl mononucleotide) จากนั้นถูกขนส่งไปทั่วร่างกายในกระแสเลือดโดยจับกับโปรตีนอัลบูมิน 
(albumin) และเก็บสะสมไว้ที่ตับและไตในปริมาณไม่มาก จึงจ าเป็นต้องได้รับจากอาหารอย่าง
สม่ าเสมอ ปริมาณของไรโบฟลาวินที่ควรได้รับจากอาหารตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 1.7 
มิลลิกรัมต่อวัน พบมากในเนื้อวัว ปลา ไก่ เครื่องในสัตว์ โดยเฉพาะตับและไต พืชใบเขียว น้ านม 
เนื่องจากวิตามินชนิดนี้ไวต่อการท าลายโดยแสงจึงมักบรรจุอาหารในภาชนะทึบแสง  
 
  บทบำทและหน้ำที่ไรโบฟลำวิน 
   ไรโบฟลาวินเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์  FMN และ FAD 
เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน โดยท าหน้าที่เป็นหมู่พรอสเทติกของเอนไซม์ใน
กระบวนการขนส่งอิเล็กตรอน (electron transport chain; ETC) เรียกเอนไซม์ที่มี FMN หรือ FAD 
เป็นหมู่พรอสเทติกว่าฟลาโวโปรตีน (flavoprotein) โดย FMN และ FAD ท าหน้าที่เป็นตัวรับอะตอม
ไฮโดรเจน (รูปที่ 9.3) รายละเอียดกล่าวแล้วในหัวข้อที่  2.2.10 นอกจากนี้ไรโบฟลาวินยังเกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันและการรักษาสภาพของเยื่อบุผิวของตาและอวัยวะต่าง ๆ 
 
  ผลของกำรขำดไรโบฟลำวิน 
   สาเหตุของการขาดไรโบฟลาวิน คือ การได้รับจากสารอาหารในปริมาณที่
ไม่เพียงพอ คนที่ขาดวิตามินนี้มักจะเป็นโรคปากนกกระจอก (angular stomatitis) เป็นแผลที่มุมปาก 
ริมฝีปากแห้งและแตก ลิ้นอักเสบ (glossitis) เยื่อบุตาอักเสบ (conjunctivitis) การเจริญเติบโตช้ากว่า
ปกติ และอาจมีการอักเสบของผิวหนังด้วย 
 

 
 

รูปที ่9.3 ปฏิกิริยาการรับไฮโดรเจนของฟลาวินนิวคลีโอไทด์  
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 9.2.3  วิตำมิน B3 
  วิตามิน B3 (vitamin B3) หรือไนอะซิน (niacin) หรือกรดนิโคตินิก (nicotinic) 
ประกอบด้วยวงแหวนอะนิลีน (aniline) โดยคาร์บอนต าแหน่งที่ 3 มีหมู่คาร์บอกซิลจะเป็นกรด                    
นิโคตินิก แต่หากมีหมู่เอมีนจะเป็นนิโคตินาไมด์ ในธรรมชาติพบอนุพันธ์ของกรดนิโคตินิกในรูปของ                    
นิโคตินาไมด์ (nicotinamide) ซึ่งสามารถทนต่อกรด ด่าง ความร้อน แสง และทนต่อปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ละลายได้ดีในน้ าร้อนแต่ไม่ละลายในน้ าเย็น เมื่อรับประทานวิตามินเข้าไปจะถูกเปลี่ยนให้
อยู่ในรูปนิโคตินาไมด์ทั้งหมดและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่ล าไส้เล็กส่วนต้นโดยกระบวนการที่ไม่ต้องใช้
พลังงาน จากนั้นจะถูกขนส่งไปทั่วร่างกายในกระแสเลือด และเก็บสะสมไว้ที่ตับ หัวใจ และกล้ามเนื้อ
ในปริมาณที่ไม่มากนัก ปริมาณของไนอะซินที่ควรได้รับจากอาหารตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 
20 มิลลิกรัมต่อวัน แหล่งอาหารที่ส าคัญได้แก่ ตับ แครอท มะเขือเทศ เห็ด เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อ
วัว เครื่องในสัตว์ ใบต าลึง อาโวคาโด ร าข้าว ลูกพรุน และอินทผลัม เป็นต้น 
 
  บทบำทและหน้ำที่ของนิโคตินำไมด์ 
    นิโคตินาไมด์เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์นิโคตินาไมด์อะดินีน
ไดนิวคลีโอไทด์ (nicotinamide adenine dinucleotide; NAD+) และนิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลี
โอไทด์ฟอสเฟต (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; NADP+) (รูปที่ 2.22) NAD+ 
เป็นโคเอนไซม์ในกระบวนการขนส่งอิเล็กตรอน โดยท าหน้าที่เป็นตัวรับไฮโดรเจนอะตอมในรูปของ                                
ไฮไดรด์ไอออน (hydride ion; H-) ในขณะที่ NADP+ รับ H- ในวิถีเพนโตสฟอสเฟตได้เป็น NADPH 
(รูปที่ 9.4) ซึ่งเป็นโคเอนไซม์ที่อยู่ในสภาพรีดิวซ์และน าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุล
ต่าง ๆ รายละเอียดต่าง ๆ กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2.2.1 
 
  ผลของกำรขำดนิโคตินำไมด์ 
   คนที่ขาดวิตามินนี้จะมีอาการผิดปกติของผิวหนังเรียกว่า โรคเพลลากรา 
(pellagra) มีอาการดังนี้ ผิวหนังอักเสบ (dermatitis) จะเป็นผื่นแดงและหยาบโดยเฉพาะบริเวณถูก
แสงแดด ท้องเดิน (diarrhea) เนื่องจากเกิดการอักเสบและเป็นแผลของเยื่อบุทางเดินอาหาร       
และสมองเสื่อม (dementia) เป็นผลจากการเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนกลางและเส้นใย
ประสาทไขสันหลัง ในกรณีที่ขาดมากอาจถึงตายได้ สาเหตุของการขาดวิตามินนี้ส่วนใหญ่จะได้รับใน
ปริมาณที่ไม่เพียงพอ เช่น การรับประทานโปรตีนน้อย และการรับประทานข้าวโพดเป็นอาหารหลัก 
ซึ่งในข้าวโพดมีปริมาณวิตามินนี้อยู่ค่อนข้างมาก แต่ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ คนที่เป็นโรค   
เพลลากราเมื่อได้รับประทานโปรตีนจะหายได้ เนื่องจากโปรตีนจ าพวกเนื้อสัตว์มีนิโคตินาไมด์อยู่ใน
ปริมาณค่อนข้างสูง  ในร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินนี้ ได้จากกรดอะมิโนทริปโตเฟน                     
โดย 60 มิลลิกรัมของทริปโตเฟนสามารถเปลี่ยนเป็นนิโคตินาไมด์ 1 มิลลิกรัม ขั้นตอนนี้ต้องการ
วิตามินอ่ืน ๆ เช่น ไทอามีน ไรโบฟลาวิน และไพริดอกซิน การขาดวิตามินเหล่านี้อาจท าให้เป็น      
เพลลากราได้เช่นกัน การสังเคราะห์นิโคตินาไมด์ในร่างกายเกิดขึ้นน้อยมาก เป็นเพียงการทดแทนการ
ขาดวิตามินชั่วคราวเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องได้รับจากสารอาหารภายนอกถึงจะเพียงพอต่อร่างกาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1
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รูปที่ 9.4 ปฏิกิริยาการรับไฮโดรเจนของ NAD+/NADP+ 

 

 
 9.2.4  วิตำมิน B5  
  วิตามิน B5 (vitamin B5) หรือกรดแพนโทธีนิก (pantothenic acid) ประกอบด้วย
กรดแพนโทอิก (pantoic acid) และเบตา-อะลานีน (β-alanine) เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเอไมด์                                     
(รูปที่ 9.5) ในอาหารพบในรูปของเกลือแคลเซียม (calcium pantothenate) ค่อนข้างเสถียรหากอยู่
ในสถานะสารละลาย สถานะของแข็ง ซึ่งจะถูกท าลายได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับกรด ด่าง และความร้อน 
ร่างกายมีการสะสมในหัวใจ ตับ ไต และต่อมหมวกไตเพียงเล็กน้อย ปริมาณที่ควรได้รับตามข้อก าหนด
ของ Thai RDI คือ 6 มิลลิกรัมต่อวัน แหล่งอาหารที่ส าคัญ คือ ไข่ ตับ หัวใจ ยีสต์ ปลาแซลมอน เห็ด       
ถั่วลิสง และกะหล่ าดอก วิตามินนี้ค่อนข้างเสถียรจึงไม่สูญเสียไปในระหว่างการปรุงอาหาร 
 

 
 

รูปที่ 9.5 โครงสร้างของกรดแพนโทธีนิก 
 
 
  บทบำทและหน้ำที่ของกรดแพนโทธีนิก 
   กรดแพนโทธีนิกเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์เอ (coenzyme 
A) (รูปที่ 9.6 และ 9.7) ซึ่งเกี่ยวข้องในกระบวนการเมแทบอลิซึมกรดไขมันและคอเลสเตอรอล 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนพวกสเตียรอยด์ อะเซติลโคลีน 
(acetylcholine) และวงแหวนพอร์ไฟริน (porphyrin) ของฮีโมโกลบิน (hemogolbin) กรดแพนโทธี
นิกยังท าหน้าที่เป็นโครงสร้างของโปรตีนเอซิลแคริเออโปรตีน (acyl carrier protein; ACP) ซึ่งเป็น
โปรตีนส าคัญในการขนส่งอะเซติลโคเอจากไมโทคอนเดรียมายังไซโทพลาซึมเพ่ือใช้ในการสังเคราะห์
กรดไขมัน  
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  ผลของกำรขำดกรดแพนโทธีนิก 
   เนื่องจากวิตามินนี้พบในอาหารทุกชนิดจึงไม่พบว่ามีการขาดวิตามินนี้ในคน 
แต่จากการศึกษาโดยใช้อาหารที่ปราศจากกรดแพนโทธีนิก (pantothenic acid–free diet) ท าให้มี
อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ชาตามแขนขา และติดเชื้อได้ ง่าย นอกจากนี้ใน
สัตว์บางชนิด เช่น ไก่ หากขาดวิตามินนี้จะท าให้ผิวหนังรอบ ๆ ตาอักเสบ ขนร่วง มีการเสื่อมสลาย
ของประสาทสันหลัง และหากเกิดการขาดในหนูจะท าให้ขนร่วงหรือขนเปลี่ยนสีเป็นสีเทาและการ
เจริญเติบโตช้าลง 
 

 
 

รูปที ่9.6 แสดงการสังเคราะห์โคเอนไซม์เอโดยมีสารตั้งต้นคือ กรดแพนโทธีนิกกับ AMP 
 
 

 
 

รูปที ่9.7 โครงสร้างทางเคมีของโคเอนไซม์เอ  
 
 

 9.2.5  วิตำมิน B6  
  วิตามิน B6 (vitamin B6) พบในธรรมชาติได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแอลกอฮอล์ คือ                                       
ไพริดอกซิน (pyridoxine) รูปแอลดีไฮด์ คือ ไพริดอกซาล (pyridoxal) และรูปเอมีน คือ ไพริดอก                        
ซามีน (pyridoxamine) (รูปที่ 9.8) ทั้งสามรูปแบบนี้สามารถท างานและเปลี่ยนไปมาระหว่างกลุ่มได้ 
วิตามินนี้ละลายได้ดีในน้ าและแอลกอฮอล์ ทนความร้อนได้ดีถ้าอยู่ในสารละลายที่เป็นกรด แต่จะถูก
ท าลายได้ง่ายโดยความร้อนถ้าอยู่ในสารละลายที่เป็นด่าง ส่วนมากพบในรูปอิสระหรือรวมกับฟอสเฟต
และโปรตีน วิตามินกลุ่มนี้จะถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่ล าไส้เล็กตอนต้น และจะเก็บสะสมไว้ที่
กล้ามเนื้อและตับ วิตามินส่วนเกินจะถูกขับออกทางปัสสาวะในรูปของกรดไพริดอกซิก (pyridoxic 
acid) ดังนั้นจึงสามารถใช้กรดนี้เป็นตัวชี้สภาวะวิตามินในร่างกายได้  ปริมาณที่ควรได้รับตาม
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ข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 2 มิลลิกรัมต่อวัน แหล่งอาหารที่ส าคัญ ได้แก่ ปลา ไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว 
ถั่วลิสง จมูกข้าวสาลี ผัก และผลไม้  
 
  บทบำทและหน้ำที่ไพริดอกซิน 
    ไพริดอกซินเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ไพริดอกซาลฟอสเฟต 
(pyridoxal phosphate; PLP) และไพริดอกซามีนฟอสเฟต (pyridoxamine phosphate; PMP) 
(รูปที่ 9.9) ซึ่งโคเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้เกี่ยวข้องในกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหารหลัก
โดยเฉพาะโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต โดยเป็นโคเอนไซม์ในการย้ายหมู่อะมิโน (transamination) 
ปฏิกิริยาการก าจัดหมู่อะมิโน (deamination) ปฏิกิริยาก าจัดหมู่คาร์บอกซิล (decarboxylation) 
และปฏิกิริยาก าจัดหมู่ซัลฟ์ไฮดริล (desulfuration) นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ฮีม การ
เปลี่ยนกรดอะมิโนทริปโตเฟนไปเป็นไนอะซิน  และช่วยท าให้เอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอริเลส 
(glycogen phosphorylase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ท าหน้าที่สลายไกลโคเจนในตับและกล้ามเนื้อมีความ
เสถียรมากข้ึน หากขาดวิตามินไพริดอกซินอาจท าให้เกิดการขาดไนอะซินได้ด้วย  
 
  ผลของกำรขำดไพริดอกซิน 
   ร่างกายต้องการวิตามินนี้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณสารอาหารโปรตีนที่
ได้รับ โดยทั่วไปจะไม่พบการขาดวิตามินนี้ในผู้ใหญ่ แต่พบได้บ้างในคนที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง                                          
ซึ่งมีอาการผิวหนังอักเสบ มุมปากเป็นแผลคล้ายการขาดวิตามิน B2 ลิ้นอักเสบมีการเสื่อมสลายของ
เส้นประสาทส่วนปลาย (peripheral neuropathy) การขาดวิตามิน B6 ยังพบได้บ่อยในทารกที่กิน
นมผสมที่ไม่มีการเสริมวิตามินซึ่งท าให้ทารกมีอาการอาเจียน น้ าหนักลด และชักได้  
 

 
 

รูปที่ 9.8 โครงสร้างทางเคมีของวิตามินในกลุ่ม B6 ได้แก่ ไพริดอกซิน ไพริดอกซาล และไพริดอก     
ซามีน 
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รูปที ่9.9 ปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตที่คาร์บอนต าแหน่งที่ 5 ของวิตามิ B6  
 
 
 9.2.6  วิตำมิน B7  
    วิตามิน B7 (vitamin B7) หรือไบโอติน (biotin) โครงสร้างทางเคมีประกอบด้วย                                                                                            
ธาตุก ามะถัน วงแหวน 5 เหลี่ยมของอิมิดาโซล (imidazole) และไธโอฟีน (thiophene) เชื่อมต่อกัน 
ละลายได้ในน้ าและแอลกอฮอล์ ทนต่อความร้อน แต่สามารถถูกท าลายได้ง่ายโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
โครงสร้างโมเลกุลของไบโอตินมีสเตอริโอไอโซเมอร์ได้ 8 ชนิด แต่โครงรูปชนิด ดี-ไบโอติน (D-biotin) 
เท่านั้นที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ ในอาหารจะพบไบโอตินในรูปที่สร้างพันธะโปรตีนบางชนิด (protein-
bound form) หรือสร้างพันธะเอไมด์กับกรดอะมิโนไลซีนเรียกว่าไบโอไซติน (biocytin หรือ ε-N-
biotinyl-L-lysine) (รูปที่ 9.10) ซึ่งจ าเป็นจะต้องถูกย่อยด้วยเอนไซม์กลุ่มโปรติเอสก่อนการดูดซึมใน
รูปไบโอตินอิสระผ่านเยื่อบุล าไส้เล็ก ไบโอตินในจะถูกขนส่งไปยังเนื้อเยื่อ ตับ และอวัยวะต่าง โดยเก็บ
สะสมไว้ที่ตับ ไต ต่อมหมวกไต และสมอง ปริมาณของไบโอตินที่ควรได้รับตามข้อก าหนดของ Thai 
RDI คือ 150 ไมโครกรัมต่อวัน แหล่งอาหารที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องในสัตว์ ไข่แดง ถั่ว ยีสต์ นม ผักใบ
เขียว 
 
  บทบำทและหน้ำที่ของไบโอติน 
   ไบโอตินท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ของเอนไซม์คาร์บอกซิเลสเร่งปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนไบคาร์บอเนต (bicarbonate) เป็นสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชัน 
(decarboxylation) ในการสังเคราะห์พิวรีน (purine)  ปฏิกิริยาคาร์บอกซิเลชันในการสังเคราะห์
มาโลนิลโคเอในวิถีชีวสังเคราะห์กรดไขมัน (รูปที่ 9.11) และปฏิกิริยาดีอะมิเนชัน (deamination) ใน
การก าจัดหมู่อะมิโนออกจากทรีโอนีน เซอรีน และกรดแอสพาร์ติก ไบโอตินในขณะที่ท าหน้าที่เป็นโค
เ อน ไ ซ ม์ ใ ห้ แ ก่ เ อ น ไ ซ ม์ บ า ง ช นิ ด จ ะถู ก ต รึ ง ไ ว้ กั บ ห มู่ เ อ มี น ข อ ง ก ร ด อ ะมิ โ น ไ ล ซี น ที่                                    
อยู่บริเวณเร่งของเอนไซม์นั้น ซึ่งในเซลล์จะมีเอนไซม์ไบโอตินิเดส (biotinidase) คอยตัดไบโอตินออก
จากโมเลกุลเอนไซม์เพ่ือให้ได้ไบโอตินอิสระสามารถกลับไปท าหน้าที่โคเอนไซม์ได้อีกครั้ง  
 



235 
 

  ผลของกำรขำดไบโอติน 
   โดยปกติจะไม่พบการขาดไบโอตินในคน ยกเว้นในกรณีที่มีการบริโภคไข่
ขาวดิบเป็นจ านวนมากและติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากในไข่ขาวดิบมีอะวิดิน (avidin)                                                                      
ซึ่งเป็นไกลโคโปรตีน (glycoprotein) มีคุณสมบัติเป็นสารต้านวิตามินสามารถจับกับไบโอตินท าให้
ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไบโอตินได้ การขาดวิตามินนี้ท าให้ผิวหนังอักเสบ เบื่ออาหาร วิ งเวียน 
อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ และซึมเศร้า 
  

 
 

รูปที ่9.10 โครงสร้างทางเคมีของไบโอตินและไบโอไซติน  
 
 

 
 

รูปที่ 9.11 ปฏิกิริยาการเปลี่ยนอะเซติลโคเอเป็นมาโลนิลโคเอเร่งโดย อะเซติลโคเอคาร์บอกซิเลสซึ่ง
ต้องใช้ไบโอตินเป็นโคเอนไซม์  
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 9.2.7  วิตำมิน B9 
  วิตามิน B9 (vitamin B9) หรือกรดโฟลิก ( folic acid) หรือโฟเลชิน ( folacin)                                      
มีชื่อทางเคมีว่า กรดเทอโรอิลกลูตามิก (pteroylglutamic acid; PGA) (รูปที่ 9.12) กรดโฟลิก                                          
ประกอบด้วยกรดพาราเบนโซอิก (parabenzoic acid; PABA) เทอริดีน (pteridine) และกรด                                                                
อะมิโนกลูตามิก (glutamic acid) วิตามินในกลุ่มโฟเลซินหากอยู่ในสารละลายจะสลายง่ายเมื่อโดน
ความร้อน และถ้าอยู่ในสถานะเป็นของแข็งจะถูกสลายได้ง่ายโดยแสง พบวิตามินกลุ่มโฟเลชินหลาย
รูปแบบ เช่น มอนอกลูตาเมต (momoglutamate) หรือพอลิกลูตาเมต (polyglutamate) ถ้าอยู่ใน
กลุ่มของพอลิกลูตาเมต โมเลกุลของกรดอะมิโนกลูตามิกส่วนเกิน (ตั้งแต่ 2-7) จะถูกตัดออกก่อนโดย
เอนไซม์ในเซลล์ของผนังล าไส้เล็กหรือสารคัดหลั่งจากเซลล์ผนังล าไส้เล็ ก เมื่อได้เป็นกรดโฟลิกหรือ                         
มอนอเทอโรอิลกลูตาเมต (monopteroylglutamate) แล้ว จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่บริเวณล าไส้
เล็กตอนต้น การดูดซึมนี้มีทั้งการใช้พลังงานและไม่ใช้พลังงาน จากนั้นจะถูกน าไปสะสมไว้ที่ตับ                 
ซึ่งสามารถสะสมกรดโฟลิกได้ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมดที่พบในร่างกาย แอลกอฮอล์และ
ยาบางชนิดสามารถยับยั้งหรือลดการดูดซึมกรดโฟลิกได้ นอกจากนี้ยังพบว่าแบคทีเรียในล าไส้สามารถ
สังเคราะห์วิตามินได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งปริมาณที่ควรได้รับตามข้อก าหนดของ 
Thai RDI คือ 200 ไมโครกรัมต่อวัน อาหารที่มีวิตามิน B9 สูง ได้แก่ ผักใบเขียวทุกชนิด ตับ เนื้อสัตว์ 
และถั่ว นอกจากนี้ยังถูกท าลายได้ง่ายโดยแสงและด่าง ละลายน้ าได้เล็กน้อย ดังนั้นจึงมักสูญเสียไปใน
ระหว่างการปรุงอาหาร ความต้องการวิตามินนี้จะสูงขึ้นในขณะที่มีการแบ่งเซลล์มาก เนื่องจากจ าเป็น
ในการสังเคราะห์ DNA และ RNA 
 
  บทบำทหน้ำที่ของกรดโฟลิก 
   กรดโฟลิกเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์เตตระไฮโดรโฟเลต 
(tetrahydrofolate; FH4 หรือ THF) (รูปที่ 9.13) ซึ่งเป็นโคเอนไซม์ที่ส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์
สารชีวโมเลกุลต่าง ๆ เช่น พิวรีน ไพริมิดีน และโคลีน (choline) โดยท าหน้าที่เป็นตัวพาหมู่ฟังชันก์   
ที่มีคาร์บอน 1 อะตอม เช่น หมู่เมทิล (methyl; -CH3) หมู่เมทิลีน (methylene; -CH2-) หมู่เมทินิล 
(methenyl; -CH=) หมู่ฟอร์มิล (formyl; -CHO) และหมู่ฟอร์มิมิโน (formimino; -CH=NH) เป็นต้น 
และยังเกี่ยวข้องในปฏิกิริ ยาการเติมหมู่ เมทิลเ พ่ือเปลี่ยนฮอมอซิสเทอีน (homocysteine)              
เป็นเมไทโอนีน การเปลี่ยนกรดอะมิโนฮิสทิดีนเป็นกรดกลูตามิก และการเปลี่ยนกรดอะมิโนเซอรีน
เป็นไกลซีน โดยใช้โคเอนไซม์เตตระไฮโดรโฟเลตรับหมู่เมทิลีนจากเซอรีน และใช้วิตามิน B6 ช่วยใน
การเร่งปฏิกิริยาด้วย (รูปที่ 9.14) เป็นต้น นอกจากนี้กรดโฟลิกจ าเป็นต่อการแบ่งเซลล์ในขณะที่เป็น
ตัวอ่อนในครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็กทารก 
 
  ผลของกำรขำดกรดโฟลิก 
   โดยทั่วไปไม่พบการขาดกรดโฟลิก แต่อาจพบได้ในผู้สูงอายุ เนื่องจาก
สุขภาพของฟันไม่เอ้ืออ านวยให้รับประทานอาหารได้ครบทุกหมวดหมู่ หรืออาจพบในผู้ป่วยที่เป็น                                 
โรคเกี่ยวกับระบบดูดซึมอาหารในล าไส้เล็ก อาการขาดกรดโฟลิก ได้แก่ โรคโลหิตจางชนิดเมกะโล                                                                 
บลาสติกอะนีเมีย (megaloblastic anemia) ลิ้นอักเสบ และการเจริญเติบโตชะงัก เป็นต้น 
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รูปที ่9.12 โครงสร้างทางเคมีของกรดโฟลิก 
 
 

 
 

รูปที ่9.13 การสังเคราะห์โคเอนไซม์เตตระไฮโดรโฟเลตโดยมีกรดโฟลิกเป็นสารตั้งต้น 
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รูปที ่9.14 การสังเคราะห์กรดอะมิโนไกลซีนจากกรดอะมิโนเซอรีน 
 
 
 9.2.8  วิตำมิน B12  
  วิตามิน B12 หรือโคบาลามิน (cobalamin)  ประกอบด้วยวงแหวนคอร์ริน        
(corrin ring) ล้อมรอบโลหะโคบอลต์ (Co) (รูปที่ 9.15) ซึ่งมีวาเลนซี 3 รูป ได้แก่ Co+, Co2+ และ 
Co3+ ท าให้โคบาลามินมี 3 รูปแบบ คือ เมทิลโคบาลามิน (methylcobalamin; Cob I) 5-ไฮดรอก
ซีอะดิโนซิลโคบาลามิน  (5-hydroxyadenosylcobalamin; Cob II)  และไซยาโนโคบาลามิน 
(cyanocobalamin; Cob III) ซึ่งโคบาลามินละลายน้ าได้ดี และไม่เสถียรต่อภาวะเป็นกรด-ด่างและ
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน โคบาลามินจะถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่บริเวณล าไส้เล็กตอนปลายคือ
ส่วนอิเลียม ( ileum) เนื่องจากวิตามินนี้มีโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจึง
จ าเป็นต้องอาศัยโปรตีนที่เรียกว่า โปรตีนอินทรินซิก (intrinsic protein) ซึ่งสารคัดหลั่งจากต่อม                                            
ในกระเพาะอาหารเป็นตัวช่วยในการดูดซึม โคบาลามินที่รวมกับโปรตีนจะเข้าจับกับตัวรับบนผนัง                                                    
ล าไล้เล็กและมีแคลเซียมเป็นโคแฟกเตอร์ จากนั้นวิตามินจะหลุดออกจากโปรตีนอินทรินซิกถูกส่งเข้าสู่
เซลล์ของล าไส้ เล็ก และเข้าสู่กระแสเลือดโดยจับกับโปรตีนซึ่ งมีชื่อว่า ทรานส์โคบาลามิน 
(transcobalamin) วิตามินส่วนที่เหลือจะเก็บสะสมไว้ที่ตับ พบว่าการดูดซึมโคบาลามินจะลดลงเมื่อ
อายุมากขึ้นหรือในภาวะที่ร่างกายขาดธาตุเหล็กและขาดวิตามินในกลุ่มไพริดอกซิน ปริมาณที่ควร
ได้รับตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 2 ไมโครกรัมต่อวัน อาหารที่มีวิตามิน B12 สูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ 
เนื้อปลา น้ านม ตับ เป็นต้น 
 
  บทบำทและหน้ำที่ของโคบำลำมิน 
   โคบาลามินเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์อะดีโนซิลโคบาลามิน 
(adenosylcobalamin) หรือโคเอนไซม์ B12 ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการขนย้ายหมู่ฟังก์ชันที่มี
คาร์บอน 1 อะตอม โดยเปลี่ยนต าแหน่งกับไฮโดรเจนอะตอมจากคาร์บอนอะตอมหนึ่งไปยังคาร์บอน
อะตอมถัดไป ตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาการเติมหมู่เมทิลในการเปลี่ยนฮอมอซิสเทอีนไปเป็นเมไทโอนีน  
(รูปที่ 9.16) การเปลี่ยนเมทิลมาโลนิลโคเอ (methylmalonyl CoA) ไปเป็นซัคซินิลโคเอ (succinyl 
CoA) และการเปลี่ยนไรโบนิวคลีโอไทด์ ( ribonucleotide) ไปเป็นดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ 
(deoxyribonucleotide) ในกระบวนการสังเคราะห์ DNA นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการ    
เมแทบอลิซึมของกรดไขมันที่มีจ านวนคาร์บอนอะตอมเป็นเลขคี่ 
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  ผลของกำรขำดโคบำลำมิน 
   การขาดโคบาลามินอาจท าให้เกิดโลหิตจางที่ร้ายแรง และมีการท าลายของ
ประสาทไขสันหลังร่วมด้วย เนื่องจากการขาดวิตามินนี้ท าให้ไม่มีการสังเคราะห์ DNA ในไขกระดูก                     
ซ่ึงมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดง ท าให้ไม่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงในขณะที่เม็ดเลือดแดงที่มีอยู่ก่อนจึงจะ
เพ่ิมขนาดของเซลล์ขึ้นโดยไม่มีการแบ่งตัว ท าให้ได้เซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ (macrocyte)                                            
ซึ่งเป็นเซลล์ที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่แต่สามารถเป็นตัวพาออกซิเจนเช่นเดียวกับเม็ดเลือดแดงทั่วไป     
ถูกท าลายได้ง่าย เนื่องจากผนังเซลล์บอบบางจึงท าให้เกิดภาวะโลหิตจาง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าลายของระบบประสาทคือ ท าให้การสังเคราะห์ไมอิลีน (myelin) เสียไปและมีการท าลายไขสันหลัง 
สาเหตุของการขาดวิตามินนี้ส่วนใหญ่เนื่องจากมีความผิดปกติในการดูดซึมของวิตามินพบในผู้ป่วยที่
ไม่มีโปรตีนอินทรินซิกตั้งแต่ก าเนิดหรือผู้ที่มีความจ าเป็นต้องผ่าตัดเอากระเพาะอาหารออกหรือผ่าตัด
ล าไส้เล็กส่วนอิเลียมออกไป ซึ่งเป็นบริเวณท่ีวิตามินนี้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในภาวะดังกล่าวนี้สามารถ
แก้ไขโดยให้วิตามินนี้ทางเส้นเลือด  
 
 

 
 

 รูปที ่9.15 โครงสร้างทางเคมีของวงแหวนเคอร์รินและโคเอนไซม์วิตามิน B12   
 
         

 
 

รูปที ่9.16 ปฏิกิริยาการเปลี่ยนฮอมอซิสเทอีนเป็นเมไทโอนีนที่มีการใช้ Cob I เป็นโคเอนไซม์  
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 9.2.9  วิตำมิน C 
  วิตามิน C (vitamin C) หรือกรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) ละลายน้ าได้ดีและ
เสถียรหากอยู่ในสถานะเป็นของแข็งและแห้ง หากอยู่ ในสถานะสารละลายจะถูกท าลายได้ง่ายโดย
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ความร้อนและความเป็นด่าง วิตามิน C มีสองรูปแบบ คือกรดแอสคอร์บิกและ
กรดดีไฮโดรแอสคอร์บิก (dehydroascorbic) ซึ่งอยู่ในรูปออกซิไดซ์ (รูปที่ 9.17) โดยทั่วไปจะพบ
วิตามิน C ในอาหารได้ทั้ง 2 รูปแบบ แต่โดยมากจะพบในรูปของกรดแอสคอร์บิกมากกว่า พบว่า
วิตามินนี้จะถูกดูดซึมที่ผนังล าไส้เล็ก มีการสะสมที่ต่อมหมวกไตในปริมาณมาก รองลงมาคือตับและ
ม้าม ปริมาณที่ควรได้รับจากอาหารตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 60 มิลลิกรัมต่อวัน อาหารที่มี
วิตามิน C สูง ได้แก่ ผักและผลไม้มากท่ีสุด เช่น ส้ม มะนาว มะขามเทศ ฝรั่ง มะเขือเทศ เชอรี่ เป็นต้น 
เนื่องจากวิตามินนี้ถูกท าลายได้ง่ายหากเก็บผักและผลไม้ไว้นานหรือผ่านการปรุงอาหารที่นานก็ท าให้
เกิดการสูญเสียได้ 
  
  บทบำทและหน้ำที่ของวิตำมิน C 
   วิตามิน C เป็นโคเอนไซม์ในการสังเคราะห์คอลลาเจน (collagen) ซึ่งพบ
มากในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโดยท าหน้าที่เติมหมู่ไฮดรอกซิลแก่กรดอะมิโนโพรลีนและไลซีนให้เป็น                                   
ไฮดรอกซีโพรลีน (hydroxyproline) และไฮดรอกซีไลซีน (hydroxylysine) ตามล าดับ กรดอะมิโน
ทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นองค์ประกอบในโครงสร้างของคอลลาเจนซึ่งพบในกระดูกอ่อน เนื้อฟัน (dentin) และ
เยื่อบุเส้นเลือด (vascular epithelium) นอกจากนี้วิตามิน C ยังจ าเป็นในการปลดปล่อยธาตุเหล็ก
จากโปรตีนทรานส์เฟอริน (tranferrin) การเปลี่ยนสถานะรีดอกซ์ของธาตุเหล็กจาก Fe3+ เป็น Fe2+                                                            
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ การเปลี่ยนฟีนิลอะลานีนเป็นไทโรซีน การสังเคราะห์
ฮอร์ โมนสเตียรอยด์  เช่น  อิ พิ เนฟรินจะถูกสั ง เคราะห์จากไทโรซีน  ซึ่ ง เอนไซม์ ไทโรซีน                                                   
ไฮดรอกซีเลสเปลี่ยนไทโรซีนให้กลายเป็นโดปา จากนั้นเอนไซม์โดปาดีคารบ์อกซีเลสจะเปลี่ยนโดปาให้
เป็นโดปามีน หลังจากนั้นโดปามีนเปลี่ยนเป็นนอร์อิพิเนฟริน และอิพิเนฟริน โดยเอนไซม์โดปามีน                   
เบตา-ไฮดรอกซีเลสมีกรดแอสคอร์บิกเป็นโคเอนไซม์ (รูปที่ 9.18) กรดแอสคอร์บิกยังมีสมบัติเป็นสาร
แอนติออกซิแดนท์ (antioxidant) จึงมีบทบาทในการป้องกันเซลล์จากปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
 
  ผลของกำรขำดวิตำมิน C 
   การขาดวิตามิน C ท าให้เกิดโรคลักปิดลักเปิด ซึ่งเกิดจากความบกพร่อง
ของการสัง เคราะห์โปรตีนคอลลาเจนในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันท าให้ เนื้อเยื่อชนิดนี้ ไม่แข็ง แรง                                         
จึงมีเลือดออกง่าย เหงือกบวมและฟันหลุดได้ง่าย ปวดข้อและข้อบวม หากผิวหนังมีแผลจะมีการ
สมานแผลได้ช้าท าให้ร่างกายติดเชื้อได้ง่าย  
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รูปที ่9.17 โครงสร้างทางเคมีของกรดแอสคอร์บิก แอสคอร์เบท และกรดดีไฮโดรแอสคอร์บิก  
 

 

 
 

รูปที ่9.18 การสังเคราะห์ฮอร์โมนอิพิเนฟรินที่มีกรดแอสคอร์บิกเป็นโคเอนไซม์ 
 
 
9.3  วิตำมินที่ละลำยในไขมัน  
 วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน A D E และ K มีโครงสร้างทางเคมีเป็นอนุพันธ์ของ
สารไอโซพรีน ( isoprene) หรือ 2-เมทิล-บิวทาไดอีน (2-methyl-butadiene) ซึ่งโดยทั่วไปสาร                                       
ไอโซพรีนเป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชมีคุณสมบัติเป็นน้ ามันหรือยาง วิตามินกลุ่มนี้
สามารถเก็บสะสมไว้ในร่างกายส่วนของเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) การดูดซึมจะต้องอาศัยระบบ
ดูดซึมอาหารประเภทไขมัน ถ้ารับประทานอาหารประเภทไขมันต่ าเกินไป หรือมีการดูดซึมไขมัน
บกพร่องอาจท าให้ขาดวิตามินกลุ่มนี้ได้  
 
 9.3.1  วิตำมิน A 
  วิตามิน A (vitamin A) หรือเรตินอล (retinol) มีโครงสร้างประกอบด้วยไอโซพรีน
หลายหน่วย และมีวงของคาร์บอน 6 อะตอม (cyclohexenyl ring) ส่วนมากร่างกายจะเก็บไว้ในรูป
ของเรตินิลเอสเทอร์ (retinyl ester) ในตับ วิตามิน A ที่ท าหน้าที่ในร่างกาย ได้แก่ วิตามิน A ในรูป
แอลกอฮอล์  ( retinol) รูปแอลดี ไฮด์  ( retinaldehyde หรือ retinal)  รูปกรด ( retinoic acid)        
และอนุพันธ์ของเรตินอล ได้แก่ เรตินาล (retinal) และกรดเรติโนอิก การเปลี่ยนรูปของวิตามิน A         
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เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อทุกชนิด เรตินอลเปลี่ยนเป็นเรตินาลโดยเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนส หรือรีดักเทสโดยใช้ 
NAD หรือ NADP ปฏิกิริยานี้ผันกลับได้ เรตินาลเปลี่ยนเป็นกรดเรติโนอิกโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน                             
ซ่ึงปฏิกิริยานี้ผันกลับไม่ได้ โครงสร้างที่ต่างกันก็จะท าหน้าที่ต่างกัน เช่น เรตินอลท าหน้าที่ส่งเสริมการ
ท างานของระบบสืบพันธุ์ เรตินาลท าหน้าที่ในระบบการมองเห็นและกรดเรติโนอิกท าหน้าที่ในการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ซึ่งสารประกอบสามชนิดนี้พบได้ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น ไข่แดง ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีรงควัตถุกลุ่มแคโรทีนอยด์จะพบได้ในผลไม้ที่ให้สีเหลือง ส้ม แดง และเขียวเข้ม 
เช่น มะละกอสุก แครอท ฟักทอง ซึ่งจะมีสารเบตา-แคโรทีนที่สามารถเป็นสารตั้งต้นการสังเคราะห์
วิตามิน A ได้ (provitamin) ปริมาณที่ควรได้รับตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 2,500-2,600 
หน่วยสากลต่อวัน1 หรือประมาณ 800 µg RE (retinol equivalent)  
 

 
 

รูปที่ 9.19 โครงสร้างของวิตามิน A ในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 
  กำรย่อยและกำรดูดซึมของวิตำมิน A 
   วิตามิน  A ที่ ได้จากพืชเรียกว่า  แคโรทีนอยด์  (carotenoid)  ซึ่ ง เป็น                                
โปรวิตามิน A (provitamin A) และจากสัตว์จะอยู่ในไขมันในรูปเรตินิลเอสเทอร์ ( retinyl ester)                         
ส่วนน้อยจะอยู่ในรูปกรดเรติโนอิก (retinoic acid) วิตามิน A ในแต่ละรูปแบบมีการย่อย การดูดซึมที่
เหมือนหรือแตกต่างกันไป เรตินิลเอสเทอร์จะจับกับเกลือน้ าดีในส าไส้ท าให้เรตินิลเอสเทอร์แตกตัว
เป็นหยดเล็ก ๆ คล้ายไขมัน จากนั้นจะถูกไฮโดรไลซ์ออกจากเกลือน้ าดี และถูกดูดซึมที่ล าไส้เล็ก ไขมัน
                                                           
1 หน่วยสากล (international unit, IU) ในกรณีของวิตามินเอ 1 IU จะมีค่าเท่ากบั 0.3 µg ของเรตินอล หรือมีค่าเท่ากับ 0.6 µg ของ 
β-carotene 
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ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเรตินิลเอสเทอร์จะจับกลุ่มเป็นไคโลไมครอน (chylomycron) ส่งออกสู่กระแส
เลือด ไคโลไมครอนจะให้ไตรเอซิลกลีเซอรอลแก่เซลล์ไขมันและกล้ามเนื้อ ส่วนไตรเอซิลกลีเซอรอลที่
เหลือและไขมันอ่ืน ๆ รวมทั้งเรตินิลเอสเทอร์จะเข้าสู่ตับ กรดเรติโนอิกสามารถถูกดูดซึมที่ล าไส้เล็ก
และเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยไม่ต้องรวมกับไคโลไมครอน ในกรณีของเบตา-แคโรทีน (β-carotene) จะ
ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ เบตา -แคโรทีน 15 ,15’ -มอนอออกซี เจนเนส (β-carotene 15 ,15’-
monooxygenase) ที่อยู่ในเกลือน้ าดีไดเ้รตินาล 2 โมเลกุล และรีดิวซ์ได้เป็นเรตินอล หากได้รับเบตา-
แคโรทีนมากเกินไป ภายหลังการดูดซึมจะถูกขนส่งไปพร้อมกับไคโลไมครอนเพ่ือสะสมที่เซลล์ตับและ
เซลล์ไขมันโดยยังไม่เปลี่ยนรูปเป็นเรตินอล 
 

 
 

รูปที่ 9.20 การย่อยโมเลกุลของเบตา-แคโรทีน 
 
 
  บทบำทและหน้ำที่ของวิตำมิน A 
   บทบาทของวิตามิน A ในวัฏจักรการมองเห็น ในจอประสาทตา
ประกอบด้วยเซลล์ที่ท าหน้าที่เป็นตัวรับแสง 2 ชนิด คือ เซลล์รูปกรวย (cone cell) ซึ่งท าหน้าที่ใน
การมองเห็นในขณะที่มีแสงจ้าและท าหน้าที่ในการมองเห็นสี และเซลล์รูปแท่ง (rod cell) ท าหน้าที่
ในการมองเห็นขณะที่มีแสงสลัว  ในเซลล์ทั้ ง 2 ชนิดนี้มีรงควัตถุซึ่งไวต่อแสงคือ  โรดอปซิน 
(rhodopsin) ประกอบด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของวิตามิน A ในรูปแอลดีไฮด์ (เรตินาล) กับโปรตีน
ออปซิน (retinal-opsin complex) ส าหรับเรตินอลในออปซินมีโครงรูปของโมเลกุลเป็น 11-ซิส                               
เรตินาล(11-cis retinal) โรดอปซินถูกกระตุ้นโดยอนุภาคของแสง (photon) พลังงานแสงจะท าให้                          
11-ซิสเรตินาลเปลี่ยนเป็นออล-ทรานส์-เรตินาล (all–trans-retinal) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง                        
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โครงรูปของโรดอปซินทั้งโมเลกุล กระตุ้นให้เกิดสัญญาณที่ปลายประสาทของการมองเห็น                          
(optic nerve ending) จากนั้นจะมีการส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองอีกชั้นหนึ่ง ออล-ทรานส์                        
-เรตินาลที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นโครงรูป 11-ซิสเรตินาลในปฏิกิริยาที่ไม่มีแสง (dark 
reaction)  

 

 
 

รูปที่ 9.21 วัฏจักรการมองเห็นในเซลล์รูปแท่ง 
 
 
  ผลของกำรขำดวิตำมิน A 
   วิตามิน A มีส่วนส าคัญในการรักษาสภาพเยื่อบุผิวหนัง การขาดวิตามิน A  
ท าให้ผิวพรรณขาดความชุ่มชื้น หยาบกร้าน แห้งแตก โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณข้อศอก ตาตุ่มและข้อ
ต่อต่าง ๆ นอกจากนี้ช่วยในการสร้างสารที่ใช้ในการมองเห็น หากขาดวิตามิน A จะท าให้มองเห็นได้
ยากในเวลากลางคืนหรือในที่แสงสว่างน้อย ท าให้เยื่อบุตาแห้ง และกระจกตาเป็นแผล ในกรณีที่
ร่างกายขาดอย่างรุนแรงอาจท าให้ตาบอดได้ และยังท าให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ง่าย 
เกิดการอักเสบในโพรงจมูก ช่องปาก คอ และท่ีต่อมน้ าลาย 
 
  ผลของกำรได้รับวิตำมิน A เกิน 
   การได้รับวิตามิน  A มากเกินไปมีความเสี่ยงต่อภาวะทารกในครรภ์         
หากคลอดออกมาพิการหรือแท้งได้เนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ซึ่งอาจท าให้
ทารกมีความผิดปกติที่ทางเดินปัสสาวะ กระดูกผิดรูป หรือมีติ่งปูดออกมาที่บริเวณหู  นอกจากนี้หาก
ร่างกายได้รับเกินครั้งละ 15,000 ไมโครกรัม จะมีผลท าให้รู้สึกอ่อนเพลีย และอาเจียน เจ็บกระดูก
และข้อต่อ เบื่ออาหาร เซื่องซึม นอนไม่หลับ กระวนกระวาย ผมร่วง ปวดศีรษะ ท้องผูก ในสัตว์
กระเพาะเดี่ยวเมื่อได้รับเกินความต้องการ 4-10 เท่า จะท าให้โครงกระดูกผิดปกติ 
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 9.3.2  วิตำมิน D 
  วิตามิน D (vitamin D) หรือแคลซิเฟอรอล (calciferol) บางทีอาจเรียก sunshine 
vitamin เนื่องจากร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้โดยอาศัยแสงแดด หรืออาจเรียกว่า rickets 
preventive factor เพราะมีสมบัติในการป้องกันโรคกระดูกอ่อน (rickets) วิตามิน D พบได้โดยทั่วไป 
2 รูปแบบ คือ วิตามิน  D2 (vitamin D2) ได้จากพืช และวิตามิน D3 (vitamin D3) ได้จากการ
สังเคราะห์ข้ึนในร่างกาย 
  วิตามิน D2 หรือเออร์โกแคลซิเฟอรอล (ergocalciferol) มีสารตั้งต้นของการ
สังเคราะห์ คือ เออร์โกสเตอรอล (ergosterol) เป็นสารประกอบสเตียรอยด์ในพืช เมื่อได้รับแสง
อัลตราไวโอเลต (UV) ในช่วงความยาวคลื่น 230 นาโนเมตร (nm) จะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามิน D2         

(รูปที่ 9.22) 
  วิตามิน D3 (vitamin D3) หรือคอลีแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol) สังเคราะห์
จากโปรวิตามิน D3 (provitamin D3) ที่ผิวหนังของคนและสัตว์ โปรวิตามิน D3 ได้แก่ 7-ดีไฮโดรคลอ
เลสเตอรอล (7-dehydrocholesterol) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของคอเลสเตอรอล โดยคอเลสเตอรอล                               
จะถูกดึงไฮโดรเจนออกที่คาร์บอนต าแหน่งที่ 7 ได้เป็น 7-ดีไฮโดรคลอเลสเตอรอลเก็บไว้ที่ไขมัน                                                              
ใต้ผิวหนัง เมื่อถูกแสงอัลตราไวโอเลต ในช่วงความยาวคลื่น 290-315 นาโนเมตร จะถูกเปลี่ยนเป็น                      
คอลีแคลซิเฟอรอลหรือวิตามิน D3 (รูปที่ 9.23) 
 

 
 

รูปที่ 9.22 การสังเคราะห์วิตามิน D2 
 
 

 
 

รูปที่ 9.23 การสังเคราะห์วิตามิน D3 
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  กำรควบคุมกำรสังเครำะห์วิตำมิน D 
   ร่างกายได้รับวิตามิน D จาก 2 แหล่ง คือ การสังเคราะห์ของร่างกายจาก
แสงแดดประมาณ 80% และจากอาหารประมาณ 10-20% โดยสามารถควบคุมระดับวิตามิน D                  
ในร่างกายได้ 3 ทาง คือ การได้รับปริมาณแสงแดดผ่านทางผิวหนังซึ่งบริเวณผิวหนังในชั้นกรานูโลซัม
จะมีสาร 7-ดีไฮโดรคอเลสเตอรอลที่เมื่อสัมผัสแสงแดดหรือได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต B (ultraviolet 
B; UVB : 290–315 nm) ก็จะเปลี่ยนเป็นพรีวิตามิน D3 และวิตามิน D3 ตามล าดับ หากบริเวณ
ผิวหนังมีวิตามิน D3 มากเกินไปจะถูกรังสี UVB จากแสงแดดเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่ไม่สามารถท างานได้
เพ่ือรักษาระดับสมดุลในร่างกาย อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน D ชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาแซลมอน ปลาทู 
ปลาทูน่า ปลาแมคเคอเร็ล ปลาซาร์ดีน น้ ามันตับปลา ไข่ เห็ดหอม นม โยเกิร์ต และเมล็ดธัญพืช 
อาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ส่วนมากจะให้วิตามิน D3 อาหารจากพืชจะให้วิตามิน D2 และการรับประทาน
อาหารเสริม ควรได้รับในปริมาณที่เหมาะสม หากรับประทานวิตามิน D มากเกินไปอาจท าให้มีมากจน
เกิดพิษได้โดยปริมาณที่ควรได้รับจากอาหารตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 200 IU หรือ 5 
ไมโครกรัมต่อวัน 
 
  บทบำทและหน้ำที่ของวิตำมิน D 
   วิตามิน  D เป็นสารตั้ งต้นของการสังเคราะห์ฮอร์โมนแคลซิทริออล 
(calcitriol) หรือฮอร์โมน 1α,25-ไฮดรอกซีโคลแคลซิเฟอรอล (1α,25-dihydroxycholecalciferol; 
1α,25(OH)2D3) ที่ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด การสังเคราะห์จะเกิดขึ้นในตับโดยวิตามิน D3 ที่
สังเคราะห์จากใต้ผิวหนังจะจับกับโปรตีนที่ได้จากการสังเคราะห์ที่ตับกลายเป็นวิตามินดี-ไบน์ดิง
โปรตีน (vitamin D-binding protein) แล้วขนส่งจากผิวหนังไปยังตับ ส่วนของเอนโดพลาสมิก                                   
เรติคูลัมของตับจะเกิดปฏิกิริยาการเติมหมู่ ไฮดรอกซิลโดยใช้เอนไซม์ 25-ไฮดรอกซีเลส (25-
hydroxylase) ซึ่งต้องใช้ NADPH O2 และมี Mg2+ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หมู่ไฮดรอกซิลจะถูกเติมตรง
ต าแหน่งจ าเพาะของคาร์บอนต าแหน่งที่ 25 ของวิตามิน D3 ได้เป็น 25-ไดไฮดรอกซีโคลแคลซิ                                    
เฟอรอล (25-dihydroxycholecalciferol; 25(OH)2D3) จากนั้นเข้าสู่กระแสเลือดและจับกับวิตามิน
ดี-ไบน์ดิงโปรตีนขนส่งไปยังไต ในไมโทคอนเดรียของเซลล์ท่อไตส่วนต้น (proximal tubule) จะ
เกิดปฏิกิริยาการเติมหมู่ไฮดรอกซิลที่ต าแหน่งจ าเพาะของคาร์บอนต าแหน่งที่ 1 ของ 25(OH)2D3 โดย
เอนไซม ์1α-ไฮดรอกซีเลส (1α -hydroxylase) ซึ่งต้องการ NADH และ O2 และใช้ Mg2+ เป็นโคแฟก
เตอร์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นฮอร์โมนแคลซิทริออลซึ่งจะเข้าสู่กระแสเลือดและอวัยวะเป้าหมาย ดังรูปที่ 9.24 
 

 
 

รูปที่ 9.24 การสังเคราะห์ฮอร์โมน 25(OH)D3 ที่ตับ และฮอร์โมน 1α,25(OH)2D3 ที่ไต 
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  ผลของกำรขำดวิตำมิน D  
   การขาดวิตามิน D ท าให้เกิดโรคกระดูกอ่อนในเด็กและโรคกระดูกเปราะ 
(osteomalacia) ในผู้ใหญ่ มีผลท าให้เกิดความบกพร่องเกี่ยวกับการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย     
มีอาการน้ าหนักลด ขาโก่ง ฟันผุขั้นรุนแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง โครงรูปไม่สมส่วน กระดูกสันหลังโก่ง 
เกิดภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุเมื่อเกิดอุบัติเหตุท าให้กระดูกหักง่าย ระบบภูมิต้านทานลดต่ าลงท าให้
มีโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ไข้หวัด ปอดบวม วัณโรค และยังยับยั้งการหลั่งอินซูลิน จึงเพ่ิมความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน 
 

 
 

รูปที่ 9.25 ลักษณะกายวิภาคของกระดูกที่ปกติและที่เป็นโรคกระดูกอ่อน 
ที่มำ :  Bujint (2017) 
 
 
  ผลของกำรได้รับวิตำมิน D เกิน 
   ผลจากการได้รับวิตามิน D เกิน ได้แก่ อาการคันตามผิวหนัง กลั้นปัสสาวะ
ไม่อยู่ กระเพาะอาหารท างานผิดปกติท าให้เกิดการดึงแคลเซียมจากกระดูกไปพอกที่ผนังหลอดเลือด 
หัวใจ ปอด และไต เกิดการสะสมที่ตับท าให้เกิดพิษได้ สตรีมีครรภ์หากได้รับวิตามิน D มากเกินไป               
จะท าให้ทารกมีความผิดปกติในระบบหลอดเลือด และปัญญาอ่อน 
 
 9.3.3  วิตำมิน E 
  วิตามิน E (vitamin E) มีโครงสร้างประกอบด้วยคาร์บอนเป็นวงมีหมู่ไฮดรอกซิล 
เรียกว่าโทโค (toco) และมีสายข้างเป็นไฮโดรคาร์บอน โครงสร้างของวิตามิน E แบ่งตามชนิดของสาย
ข้างไฮโดรคาร์บอนในโมเลกุลได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ โทโคเฟอรอล (tocopherol) ที่มีสายข้าง
ไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีพันธะคู่ และโทโคไตรอีนอล (tocotrienol) ที่มีสายข้างไฮโดรคาร์บอนที่มี    
พันธะคู่ โครงรูปของสารประกอบที่เหล่านี้มีจ านวน 8 โครงรูป โดยมีความแตกต่างกันที่ต าแหน่งหมู่                   
เมทิลบนวงแหวนเบนซีนเรียกตามความแตกต่างของจ านวนและต าแหน่งของหมู่เมทิลบนวงแหวน         
เบนซีนได้เป็นชนิดแอลฟา (α) เบตา (β) แกมมา (γ) และเดลตา (δ) โครงรูปที่ออกฤทธิ์เป็นวิตามิน E 
ได้ดีที่สุดคือ แอลฟา-โทโคเฟอรอล (α-tocopherol) วิตามิน E เสถียรต่อความร้อนแต่ไวต่อแสง                                        
หรือการสัมผัสกับเหล็กและตะกั่วเพราะสามารถถูกออกซิไดซ์ได้ง่าย วิตามิน E มีสมบัติเป็น                                        
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สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) โดยโครงรูปที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีเพียง 2 โครงรูป 
คือ แอลฟา-โทโคเฟอรอล และเดลตา-โทโคเฟอรอล (δ-tocopherol) วิตามิน E จะถูกดูดซึมเข้าสู่
เซลล์ล าไส้เล็กไปพร้อมกับไขมันโดยอาศัยเกลือน้ าดีเป็นตัวช่วย และออกจากเซลล์ล าไส้เล็กเข้าสู่
กระแสเลือดในรูปไคโลไมครอน หลังจากการสลายกรดไขมันให้เนื้อเยื่อเซลล์ต่าง ๆ แล้วไคโลไมครอน
เรมเนนที่มีวิตามิน E อยู่จะเข้าสู่ตับ จากนั้นจะออกจากตับร่วมกับไขมันอ่ืน ๆ โดยขนส่งในกระแส
เลือดในรูปลิโพโปรตีน วิตามิน E ทีม่ีมากเกินความต้องการของร่างกายจะเก็บสะสมไว้ในตับ เนื้อเยื่อ
ไขมัน และกล้ามเนื้อ วิตามิน E มีส่วนช่วยให้ระบบสืบพันธุ์ เซลล์ประสาท และกล้ามเนื้อให้ท างานได้
ตามปกติ ปริมาณที่ควรได้รับจากอาหารตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 15 IU หรือเทียบเท่า 10 
มิลลิกรัม TE (α-tocopherol equivalent) ต่อวัน อาหารที่มีวิตามิน  E สูงจะพบในน้ ามันพืช                                                                       
ซ่ึงมีวิตามิน E กลุ่มโทโคเฟอรอลแตกต่างกันไปตามชนิดของน้ ามันพืช แอลฟา-โทโคเฟอรอลจะมีมาก
ในน้ ามันข้าวสาลี และน้ ามันดอกทานตะวัน ส่วนแกมมา-โทโคเฟอรอลจะพบมากในน้ ามันถั่วเหลือง                                           
น้ ามันข้าวโพด และเมล็ดธัญพืช 
 

 
 

รูปที่ 9.26 โครงสร้างของโทโคเฟอรอลและโทโคไตรอีนอลทั้ง 8 ชนิด 
 
  
  บทบำทหน้ำที่ของวิตำมิน E 
   วิตามิน E มีบทบาทส าคัญในร่างกาย คือ เป็นสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมันซึ่งจะเกิดได้เมื่อมีอนุพันธ์ออกซิเจนที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (reactive oxygen 
species; ROS) ต าแหน่งโครงสร้างของวิตามิน E ที่ท าหน้าที่ป้องกันการออกซิเดชันคือ วงแหวน
เบนซินที่มีหมู่ไฮดรอกซิลจะให้ไฮโดรเจนกับอนุมูลอิสระ วิตามิน E จะท าลายอนุมูลอิสระเพ่ือตัด
ขั้นตอนของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนภายในร่างกาย ( lipid peroxidation) ไม่ให้
เกิดอนุมูลอิสระต่อเนื่อง 
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รูปที ่9.27 วงแหวนเบนซินของวิตามิน E ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลให้ไฮโดรเจนกับอนุมูลอิสระ 
 
  ผลของกำรขำดวิตำมิน E 
   การขาดวิตามิน E เกิดจากการได้รับวิตามิน E จากอาหารน้อย และความ
บกพร่องของร่างกายในการดูดซึมไขมัน อาการที่พบคือ เม็ดเลือดแดงแตกและอาจจะท าให้เกิดภาวะ
โลหิตจาง ระบบส่งกระแสประสาทในเซลล์ประสาทบกพร่องท าให้การกระตุ้นกล้ามเนื้อท างานต่ า 
ส่วนประกอบของเมมเบรนของเม็ดเลือดแดงมี PUFA จะถูกออกซิไดซ์ด้วยอนุมูลอิสระได้ง่ายท าให้
เม็ดเลือดแดงแตก วิตามิน E จะป้องกันการออกซิเดชันโดยก าจัดอนุมูลอิสระ ในทารกคลอดก่อน
ก าหนดระบบการดูดซึมไขมันยังไม่มีประสิทธิภาพท าให้ได้รับวิตามิน E น้อยจึงมักพบเม็ดเลือดแดง
แตก ในคนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ขาดโปรตีน Apo B ซึ่งเป็นโปรตีนที่ขนส่งไขมันในเลือด                                       
ท าให้ไขมันไม่ถูกส่งเข้าเซลล์ต่าง ๆ รวมทั้งวิตามิน E ด้วยจะพบเม็ดเลือดแดงแตกเช่นกัน 
 
  ผลของกำรได้รับวิตำมิน E เกิน   
   การได้รับวิตามิน E วันละ 300 มิลลิกรัมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนจะท า
ให้เกิดอาการคลื่นไส้ อ่อนเพลีย ซึม ปวดท้อง สายตาพร่ามัว และหากได้รับมากกว่า 2,000 มิลลิกรัม 
จะท าให้กล้ามเนื้อไม่มีแรง และริมฝีปากอักเสบ  
 
 9.3.4  วิตำมิน K 
  วิตามิน K (vitamin K) เป็นอนุพันธ์ของสารประกอบเมนาไดโอน (menadione) 
รูปแบบที่พบในธรรมชาติมี 2 รูปแบบ ได้แก่ วิตามิน K1 หรือฟิลโลควิโนน (phylloquinone) พบใน
พืชและสัตว์ วิตามิน K2 หรือเมนาควิโนน (menaquinone) พบในเนื้อเยื่อตับและสามารถสร้างได้โดย
แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในล าไส้ใหญ่ (normal flora หรือ intestinal) และอีกรูปแบบหนึ่งคือวิตามิน K3 
หรือเมนาไดโอนเป็นโมเลกุลที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีทางเคมี (synthetic chemical compound)                                              
เพ่ือใช้เป็นยาซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นเมนาควิโนนโดยตับ ซึ่งวิตามิน K ที่พบในอาหารมากที่สุดคือ                               
ฟิลโลควิโนนจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายตรงบริเวณล าไส้เล็กตอนต้นโดยมีกลไกการดูดซึมเช่นเดียวกับ
วิตามินตัวอื่นในกลุ่มท่ีละลายได้ในไขมัน ร่างกายสามารถสะสมวิตามิน K ไว้ในตับ เนื้อเยื่อไขมัน หัวใจ 
กล้ามเนื้อและไต โดยพบว่าร่างกายของคนไม่จ าเป็นต้องได้รับวิตามิน  K จากอาหาร เนื่องจาก
แบคทีเรียในล าไส้สามารถสังเคราะห์ได้อย่างเพียงพอ แหล่งอาหารที่ส าคัญของวิตามิน K ได้แก่ ผัก  
ไข่แดง ตับ และไต เป็นต้น ปริมาณท่ีควรได้รับต่อวันจากอาหารตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 80 
ไมโครกรัมต่อวัน  
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รูปที่ 9.28 โครงสร้างทางเคมีของวิตามิน K1 วิตามิน K2 ที่ประกอบด้วย 2 อนุพันธ์ และวิตามิน K3  
 
 
  บทบำทและหน้ำที่ของวิตำมิน K 
   วิ ต ามิ น  K ท าหน้ าที่ เ ป็ น โ ค เอน ไซม์ ของ เ อน ไซม์ ค า ร์ บอกซี เ ลส 
(carboxylase) ซึ่ งท าหน้าที่ เติมหมู่คาร์บอกซิลให้แก่หมู่แอริล (R) ของกรดอะมิโนกลูตามิก              
ในโพรทรอมบิน (prothrombin)  ซึ่ ง เป็น โปรตีนส าคัญในกระบวนการแข็ งตั วของ เลื อด                              
โดยหมู่คาร์บอกซิลของกรดอะมิโนกลูตามิก (γ-carboxyglutamic acid) ในโมเลกุลโพรทรอมบินนี้มี
หน้าที่จับกับ Ca2+ ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้โพรทรอมบินกลายเป็นทรอมบิน ( thrombin)       
และทรอมบินที่ได้ไปกระตุ้นการเปลี่ยนไฟบริโนเจน (fibrinogen) ให้เป็นไฟบริน (fibrin) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นโปรตีนร่างแห่ (fibrous protein) กั้นไม่ให้เลือดออกและหยุดไหลในที่สุด นอกจากนี้ยังจ าเป็นใน
การสังเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ ในกระบวนการแข็งตัวของเลือดอีกด้วย  
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รูปที่ 9.29 วิตามิน K เป็นโคเอนไซม์ในการเติมหมู่คาร์บอกซิลให้แก่กรดอะมิโนกลูตามิกใน                                        
โพรทรอมบิน  
 
 
  ผลของกำรขำดวิตำมิน K 
   ภาวะการขาดวิตามิน K (hypovitaminosis K) จะมีเลือดออกในอวัยวะ
ต่าง ๆ เช่น ช่องกะโหลกศีรษะ ล าไส้หรือผิวหนัง โดยจะพบมากในช่วงอายุ 1 สัปดาห์แรกของทารก
แรกเกิด ทั้งนี้เป็นเพราะทารกมีไขมันสะสมน้อย ตับของทารกยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ล าไส้ยังปราศจาก
เชื้อแบคทีเรียที่สังเคราะห์วิตามินประกอบกับวิตามิน K ทีไ่ด้รับผ่านทางรกและน้ านมจากมารดานั้นมี
ปริมาณน้อย ส าหรับภาวะขาดวิตามิน K ในผู้ใหญ่นั้นมักเกิดร่วมกับสาเหตุบางอย่าง เช่น โรคเรื้อรัง
ของระบบทางเดินอาหารบางชนิด และโรคทางเดินน้ าดีอุดตันหลังจากการผ่าตัดล าไส้เล็ก 
 
  ผลของกำรได้รับวิตำมิน K เกิน 
   ในคนตั้งครรภ์ถ้าได้รับมากเกินไปจะท าให้เกิดโรคดีซ่านในเด็กแรกคลอด 
และถ้าได้รับเพิ่มขึ้นจากอาหารที่กินที่อยู่แล้วจะมีผลระงับฤทธิ์ยาที่ท าให้เลือดแข็งตัว 
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ตำรำงท่ี 9.3 แหล่งอาหารของวิตามินและปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน 
 

วิตำมิน แหล่งอำหำร ปริมำณที่ควรได้รับต่อวัน 
วิตามินที่ละลายในน้ า 

B1 ถั่ว ธัญพืช ขนมปัง เนื้อหมู เมล็ดทานตะวัน 1.5 mg 
B2 ไข่ ขนมปัง ธัญพืช เนื้อสัตว์ นม เห็ด สัตว์ปีก หอยนางรม ปวยเล้ง 1.7 mg 
B3 ถั่ว เนื้อวัว ขนมปัง ธัญพืช เนื้อหมู สัตว์ปีก อาหารทะเล 20 mg 

B5 
อะโวคาโด ถ่ัว บรอกโคลี ไข่ นม เห็ด ธัญพืช สัตว์ปีก อาหารทะเล  
โยเกิรต์ มันฝรั่งหวาน 

10 mg 

B6 ถั่วหัวช้าง มันฝรั่ง ปลาแซลมอน ปลาทูน่า   2 mg 
B7 อะโวคาโด กะหล่ า ธัญพืช ไข ่ราสเบอร์รี่ ตับ เนื้อหม ูแซลมอน          300 mcg 
B9 หน่อไม้ฝรั่ง อาโวคาโด ถั่ว ขนมปัง ธัญพืช ผักใบเขียว น้ าส้ม          400 mcg 

B12 
ผลิตภณัฑ์นม ไข ่ธัญพืช เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก หอย ปลาเทราท์ ปลาทูน่า 
ปลาแซลมอน  

             6 mcg 

C 
บรอกโคลี กะหล่ าปลี แคนตาลูป ส้ม ส้มโอ กีวี่  มะนาว พริกไทย 
มะเขือเทศ สตรอว์เบอร์รี่ 

60 mg 

วิตามินที่ละลายในน้ ามัน 

A 
แคนตาลูป แครอท ผลิตภัณฑ์นม ไข่ ธัญพืช ผักใบเขียว ฟักทอง  
พริกแดง มันฝรั่งหวาน 

          5,000 IU 

D 
ปลาท ูปลาแซลมอน ปลาทูน่า น้ ามันตับปลา ไข ่ธัญพืช ผลติภณัฑ์
นม นมถั่วเหลือง 

            400 IU 

E ธัญพืช ปวยเล้ง บรอกโคลี ถ่ัวลิสง น้ ามันพืช               30 IU 
K ผักสีเขยีว  เช่น บรอกโคล ีผักคะน้า ผักขม ผักกาด            80 mcg 

 

ที่มำ :  U.S. Food and Drug Administration (2016) 
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ตำรำงท่ี 9.4 ปริมาณวิตามินชนิดต่าง ๆ ในผักและผลไม้ 100 กรัม 
 

ผักและผลไม้ 
(100g) 

วิต
ำม

ิน 
A 

(µ
g)

 

วิต
ำม

ิน 
D 

(µ
g)

 

วิต
ำม

ิน 
E 

(m
g)

 

วิต
ำม

ิน 
B 1

 (m
g)

 

วิต
ำม

ิน 
B 2

 (m
g)

 

วิต
ำม

ิน 
B 3

 (m
g)

 

วิต
ำม

ิน 
B 5

 (m
g)

 

วิต
ำม

ิน 
B 6

 (m
g)

 

วิต
ำม

ิน 
B 7

 (µ
g)

 

วิต
ำม

ิน 
B 9

 (µ
g)

 

วิต
ำม

ิน 
B 1

2 (
µg

) 
 

วิต
ำม

ิน 
C 

(m
g)

 

มันฝรั่ง <4 - 0.01 0.20 0.01 0.3 0.44 0.14 0.3 13 - 14 
แครอท 1961 - 0.09 0.13 0.01 0.2 0.27 0.06 0.3 8 - 2 
หัวหอม - - 0.29 0.11 0.02 0.3 0.04 0.10 1.0 11 - 3 
บรอกโคล ี 97 - 1.72 0.15 0.12 0.8 0.61 0.13 4.1 95 - 79 
เห็ด - - 0.01 0.13 0.27 2.5 2.38 0.10 11.7 2.38 - 1 
ข้าวโพด 5 - 0.42 0.25 0.08 2.2 0.40 0.02 1.0 24 - 4 
กะหล่ าปล ี <4 - 0.05 0.23 0.02 0.3 0.21 0.12 0.1 84 - 47 
กะหล่ าดอก <4 - 0.09 0.06 0.09 0.6 1.04 0.14 1.7 55 - 56 
ถั่ว 42 - 0.44 0.12 0.09 0.8 0.11 0.06 1.0 58 - 8 
มะเขือเทศ 58 - 0.52 0.04 0.01 0.6 22 0.06 1.4 23 - 22 
กล้วย 4 - 0.16 0.15 0.04 0.7 0.35 0.31 2.5 14 - 9 
แอปเปิล 2 - 0.09 0.04 0.04 0.1 0.10 0.07 1.1 <5 - 6 
องุ่น <4 - 0.18 0.04 0.01 0.2 0.14 0.04 0.2 6 - 2 
สตรอว์เบอร์ร ี <4 - 0.39 0.02 0.02 0.6 0.37 0.03 1.2 61 - 57 
ผลไม้ที่มีรส
เปรี้ยว 

18 - 0.21 0.17 0.03 0.4 0.15 0.06 1.4 19 - 42 

ส้ม 9 - 0.35 0.22 0.03 0.5 0.27 0.05 1.0 33 - 52 
 

ที่มำ :  Public Health Directorate (2013) 
 
 
9.4  เกลือแร ่ 
 เกลือแร่ (mineral) เป็นสารอนินทรีย์ซึ่งแตกต่างจากวิตามินที่เป็นสารอินทรีย์ วิตามินใน
อาหารจึงถูกท าลายไปได้ง่ายด้วยสิ่งแวดล้อม แต่แร่ธาตุในอาหารยังสามารถคงสภาพอยู่ได้ เกลือแร่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงและเสียสภาพในร่างกายยังคงอยู่ในรูปแบบเหมือนเดิมก่อนที่จะรับประทานเข้าไปจน
ขับถ่ายออกมา แต่อาจเกิดอันตรกิริยากับสารในร่างกายได้ เช่น ธาตุเหล็ก เมื่อรับประทานเนื้อสัตว์เข้า
ไปร่างกายก็จะย่อยโปรตีนที่จับกับเหล็กออกท าให้เหล็กอยู่ในรูปอิสระและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย                       
ซึ่งจะจับกับโปรตีนชนิดอ่ืน แต่หลังจากนั้นจะถูกก าจัดออกจากร่างกายในรูปของธาตุเหล็กเช่นเดิม                           
แร่ธาตุบางชนิดจะเก็บสะสมในร่างกายได้นาน เช่น แคลเซียม ในขณะที่แร่ธาตุบางชนิดจะถูกขับออก
จากร่างกายอย่างรวดเร็ว เช่น โพแทสเซียม การที่ร่างกายได้รับแร่ธาตุบางชนิดมากจนเกินไปจะท าให้
เกิดพิษแก่ร่างกายได้ เกลือแร่หรือแร่ธาตุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ แร่ธาตุหลักที่ร่างกายต้องการ
ปริมาณมาก (macro-element) และแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่จ าเป็นต้องได้รับ 
(essential trace element, micro-element)  
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 9.4.1  แร่ธำตุหลักท่ีร่ำงกำยต้องกำรปริมำณมำก  
  แร่ธาตุหลักที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายมีความต้องการใน
หนึ่งวันมากกว่า 100 มิลลิกรัมขึ้นไป ได้แก่ โซเดียม (sodium) คลอไรด์ (chloride) โพแทสเซียม 
(potassium) แคลเซียม (calcium) ฟอสฟอรัส  (phosphorous) แมกนี เซียม (magnesium) 
และซัลเฟต (sulfate) ซึ่งในร่างกายของมนุษย์จะพบแร่ธาตุแคลเซียมมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนเีซียม และโซเดียม  
 
  1.  โซเดียม  
   โซเดียมเป็นแร่ธาตุที่แตกตัวให้ประจุบวก (cation) ซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์
ประจุบวกที่มีมากที่สุดในร่างกาย บทบาทของโซเดียมในร่างกาย เช่น การควบคุมปริมาณเลือดและ                  
ความดันโลหิต การควบคุมความเป็นกรดเบสของเลือด การท างานของระบบประสาท การหดตัวและ
คลายตัวของกล้ามเนื้อ เมื่อรับประทานอาหารที่มีโซเดียมเข้าไปจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วในล าไส้เล็ก
เข้าสู่กระแสเลือดและละลายในน้ าเลือด โซเดียมส่วนเกินจะถูกก าจัดออกจากร่างกายทางไตโดยขับ
ออกร่วมกับปัสสาวะ การขับโซเดียมของผู้ที่มีการท างานของไตปกติออกจะเท่ากับปริมาณโซเดียมที่
รับประทานเข้าไป หากรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงร่างกายจะกระตุ้นกลไกการกระหายน้ าท าให้
ต้องดื่มน้ าเข้าไปเพ่ือรักษาอัตราส่วนของโซเดียมและน้ าให้คงที่ จากนั้นไตจะขับน้ าและโซเดียม
ส่วนเกินออกไปกับปัสสาวะ หากได้รับโซเดียมในปริมาณน้อยร่างกายจะตอบสนองโดยการเพ่ิมอัตรา
การดูดกลับโซเดียมที่ไต ยกเว้นผู้ที่เสียเหงื่อและปัสสาวะมากผิดปกติ ดังนั้นปริมาณที่แนะน าให้
บริโภคต่อวันไม่เกินวันละ 2,400 มิลลิกรัม เพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับภาวะขาดโซเดียม
จะท าให้กล้ามเนื้อเป็นตะคริว เบื่ออาหาร อารมณ์แปรปรวน แต่ถ้าหากร่างกายได้รับโซเดียมมาก
เกินไป ท าให้เกิดอาการบวมและเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 
 
  2.  คลอไรด์ 
   คลอไรด์ คือ ไอออนของคลอรีน (Cl-) มีบทบาทส าคัญต่อร่างกายโดยเป็น 
อิเล็กโทรไลต์ที่มีไอออนลบคู่กับโซเดียมและโพแทสเซียม เมื่อโซเดียมและโพแทสเซียมเคลื่อนเข้าออก
เซลล์ คลอไรด์ก็จะเคลื่อนตามไปด้วยเช่นกัน ในน้ าย่อย (gastric juice) มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบ
ของกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ท าให้น้ าย่อยมีความเป็นกรดแก่ โดยทั่วไปใน
กระบวนการปรุงอาหารจะมีการเติมเกลือแกง (NaCl) ท าให้มีคลอไรด์ในอาหารทุกชนิด ดังนั้นจึงพบผู้
ที่ขาดคลอไรด์น้อยมาก ยกเว้นผู้ที่เสียเหงื่อมาก ผู้ที่มีอาการท้องร่วงเรื้อรัง และผู้ที่อาเจียนอย่างหนัก 
ในผู้ที่อาเจียนจะท าให้เสียคลอไรด์ออกจากร่างกาย มักจะพบอาการขาดคลอไรด์ในผู้ที่ล้วงคออาเจียน
หลังจากการกินอาหารเป็นประจ าหรือโรคบูลิเมียเนอโวซา (bulimia nervosa) ซึ่งเป็นภาวะความ
ผิดปกติในเรื่องของการรับประทานอาหารมีลักษณะเป็นวงจรที่เริ่มจากการรับประทานอาหารปริมาณ
มากในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยเฉพาะอาหารที่มีแคลอรีสูง แล้วพยายามก าจัดอาหารที่เพ่ิงรับประทานเข้า
ไปด้วยการท าให้อาเจียนหรือการใช้ยา เช่น ยาระบาย ยาขับปัสสาวะ ยาบ้า ปริมาณที่แนะน าให้
บริโภคต่อวันไม่ควรเกินวันละ 3,400 มิลลิกรัม หากในเลือดมีคลอไรด์สูงจะท าให้เกิดภาวะขาดน้ า  
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  3.  โพแทสเซียม  
   โพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุที่พบในร่างกายแตกตัวเป็นประจุบวก มีบทบาท
ส าคัญต่อการรักษาสมดุลน้ า สมดุลของอิเล็กโทรไลต์และกิจกรรมของเซลล์ เช่น เมื่อมีการสื่อสัญญาณ
ประสาทหรือการหดตัวของกล้ามเนื้อ โพแทสเซียมและโซเดียมจะเคลื่อนเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ผ่าน
กระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม (sodium potassium pump) การขาดโพแทสเซียมจะส่งผล
เสียต่อดุลยภาพของร่างกาย เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เกิดนิ่วในไต โรคกระดูกพรุน และเมื่อขาด
มากจะท าให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และกล้ามเนื้ออ่อนแรง ในทางตรงกันข้ามการรับประทานอาหารที่มี
โพแทสเซียมสูงและโซเดียมต่ าจะป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ได้ 
โพแทสเซียมพบได้ทั้งในพืชและในสัตว์ ซึ่งอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง ได้แก่ ผักสด เช่น บรอกโคลี     
แครอท มะเขือเทศ สตรอว์เบอรร์ี และผักตระกูลน้ าเต้า เป็นต้น โดยปริมาณโพแทสเซียมที่แนะน าให้
บริโภคต่อวันไม่ควรเกินวันละ 3,500 มิลลิกรัม 
 
  4.  แคลเซียม 
   แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่พบมากในร่างกายเนื่องจากเป็นองค์ประกอบ      
ของกระดูกและฟัน และเป็นสารสื่อสัญญาณของเซลล์ ซึ่งกระดูกเป็นผลึกของแร่ที่ เรียกว่า                   
ไฮดรอกซีแอพาไทต์ (hydroxyapatite) ประกอบด้วยแคลเซียมและโปรตีนคอลลาเจนโดยจะมี
กระบวนการมิเนอราไลเซชัน (mineralization) ทีท่ าให้ผลึกของแคลเซียมมีความหนาแน่นสูงและท า
ให้กระดูกแข็งแรง ซึ่งร่างกายต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัม ในเด็กร่างกายมีอัตราการการ
เจริญของกระดูกสูงจึงมีการสร้างกระดูกสูงกว่าสลายกระดูก ส่วนผู้ใหญ่มักจะมีอัตราการสร้างกระดูก
เท่ากับอัตราการสลายกระดูก เมื่ออัตราการสลายกระดูกสูงกว่าการสร้างกระดูกจะท าให้เกิดภาวะ
กระดูกพรุน ในร่างกายจะมีการควบคุมสมดุลของแคลเซียมด้วยฮอร์โมน  และวิตามิน D ในกรณีที่
เลือดมีแคลเซียมต่ าหรือสูงเกินไปจะมีกลไกควบคุมที่ล าไส้เล็ก ไต และกระดูก ซึ่งได้รับสัญญาณจาก
ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (parathyroid) และแคลซิโทนิน (calcitonin) เพ่ือรักษาระดับแคลเซียมใน
เลือดให้สมดุล ถ้าหากในเลือดมีแคลเซียมสูงเกินไปจะท าให้เกิดการชักเกร็งแบบแคลเซียมริเกอร์ 
(calcium rigor) คือหัวใจหยุดเต้นในท่าบีบตัว ในขณะที่เลือดมีแคลเซียมต่ าเกินไปจะท าให้เกิดการชัก
แบบแคลเซียมเททานี (calcium tetany) ซึ่งมีอาการชักเกร็งเช่นเดียวกัน อาการทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่ได้
เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอ แต่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนที่
ควบคุมสมดุลของแคลเซียมในร่างกาย นอกจากนี้ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกายเป็นเวลานานหรือการขาดแคลเซียมต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเป็นปีจะท าให้
มวลกระดูกลดลงซึ่งจะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) 
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รูปที ่9.30 การรักษาสมดุลแคลเซียมในร่างกาย 
ที่มำ : Yesanna (2014) 
 
 
  5.  ฟอสฟอรัส  
   ฟอสฟอรัสเป็นแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ซึ่งจะรวมตัว
กับแคลเซียมเกิดผลึกไฮดรอกซีแอพาไทต์ทีเ่ป็นองค์ประกอบของกระดูกและฟัน ฟอสฟอรัสในร่างกาย
อยู่ในรูปเกลือฟอสเฟต (phosphate; PO4

3-) ท าหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์เพ่ือควบคุมกรดเบสในร่างกาย 
และยังเป็นองค์ประกอบของ DNA และ RNA เป็นแหล่งสะสมพลังงานที่ได้จากกระบวนการ           
เมแทบอลิซึมของร่างกายโดยเก็บในรูปของ ATP นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบของฟอสฟอลิพิด                                                
และโปรตีนบางชนิด เช่น เคซีน (casein) ฟอสฟอรัสพบในอาหารทุกชนิดโดยเฉพาะในน้ านมและ
ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ตับสัตว์ เต้าหู้ และเมล็ดดอกทานตะวัน ปริมาณที่ควรได้รับคือ 700 มิลลิกรัม
ต่อวัน หากรับประทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสมากจนเกินไป เช่น น้ าอัดลมจะขัดขวางการดูดซึม
แคลเซียมท าให้มวลกระดูกลดลง เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมนอกเนื้อเยื่อกระดูก และท าให้เกิด
นิ่วที่ไต ส่วนภาวะขาดฟอสฟอรัสจะท าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและปวดกระดูก  
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  6.  แมกนีเซียม  
   แมกนีเซียมในร่างกายส่วนมากเป็นองค์ประกอบของกระดูก กล้ามเนื้อ
เนื้อเยื่ออ่อน และเป็นสารน้ านอกเซลล์ เมื่อแมกนีเซียมในเลือดลดลงร่างกายจะสลายแมกนีเซียมจาก
กระดูกเพ่ือรักษาระดับแมกนีเซียมในเลือดให้คงที่ แมกนีเซียมที่อยู่ภายในเซลล์ จะท าหน้าที่เป็น
โคแฟกเตอร์ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อวิถีเมแทบอลิซึมคือ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเติมหมู่ฟอสเฟตให้แก่ 
ATP แมกนีเซียมยังมีบทบาทส าคัญในการแข็งตัวของเลือด การหดตัวของกล้ามเนื้อ การท างานของ
ปอดและระบบภูมิคุ้มกัน ร่างกายต้องการแมกนีเซียมวันละ 400 มิลลิกรัม จะพบแมกนีเซียมใน                
น้ ากระด้าง น้ าแร่ พืชตระกูลถั่ว เต้าหู้ มะเขือเทศ ผักใบเขียว ในผู้ที่ขาดแมกนีเซียมมักไม่แสดงความ
ผิดปกติของร่างกายยกเว้นผู้ที่ป่วย โดยจะพบอาการในผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง ผู้ที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
(malnutrition) ผู้ที่มีการท างานของไตผิดปกติ (kidney disorder) และผู้ที่อาเจียนอย่างหนักหรือ
ท้องร่วงเรื้อรัง ซ่ึงจะท าให้เกิดอาการอ่อนล้า สับสน ถ้าขาดมากจะท าให้เกิดอาการชักและยังส่งผลเสีย
ต่อระบบประสาทส่วนกลางท าให้เกิดภาพหลอน (hallucination)  
 
  7.  ซัลเฟต  
   ซัลเฟต (SO4

2-) คือ เกลือรูปแบบหนึ่งของซัลเฟอร์ (S) ที่อยู่ในรูปออกซิไดซ์ 
ซึ่งร่างกายอาจได้รับซัลเฟตจากกรดอะมิโนซิสเทอีน และเมไทโอนีน ในผู้ที่ได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ
จะได้รับซัลเฟตในปริมาณท่ีเพียงพอด้วย การขาดซัลเฟตจะเกิดเมื่อร่างกายขาดกรดอะมิโนที่ใช้ในการ
สร้างพันธะไดซัลไฟด์ (disulfide bond) แต่จะแสดงอาการขาดกรดอะมิโนจ าเป็นก่อนที่จะแสดง
อาการขาดซัลเฟต อาหารที่มีซัลเฟตสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ น้ านม พืชตระกูลถั่ว และถ่ัวเมล็ดแห้ง 
 
 9.4.2  แร่ธำตุที่ร่ำงกำยต้องกำรในปริมำณน้อยแต่จ ำเป็นต้องได้รับ  
  แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่มีความส าคัญต่อร่างกาย ซึ่งต้องการใน
ปริมาณน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน บางชนิดจ าเป็นต่อร่างกาย แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไป
อาจท าให้เกิดอันตรายได้  ร่างกายจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือ
เสริมสร้างการท างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายหรือเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อ
ต่าง ๆ แร่ธาตุในกลุ่มนี้  ได้แก่  เหล็ก ( iron) สังกะสี (zinc) ซีลี เนียม (selenium) แมงกานีส 
(manganese) ทองแดง (copper) ไอโอดีน (iodine) โครเมียม (chromium) ฟลูออไรด์ (fluoride) 
และโมลิบดินัม (molybdenum)  
 
  1.  ธำตุเหล็ก  
   ธาตุเหล็กมีบทบาทส าคัญต่อเซลล์หลายชนิดในร่างกาย มี 2 รูปแบบขึ้นอยู่
กับเลขออกซิเดชัน คือ เฟอร์รัสไอออน (ferrous iron; Fe2+) และเฟอร์ริกไอออน (ferric iron; Fe3+) 
เมื่อเฟอร์รัสไอออนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะได้เฟอร์ริกไอออนมีหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์
ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันซึ่งพบได้ในวิถีเมแทบอลิซึม วิถีการสังเคราะห์กรดอะมิโน 
คอลลาเจน ฮอร์โมน และสารสื่อประสาท และยังเป็นองค์ประกอบของโปรตีนฮีโมโกลบินในเม็ดเลือด
แดงและไมโอโกลบินในกล้ามเนื้อทีช่่วยในการขนส่งออกซิเจน  



258 
 

การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของธาตุเหล็ก เซลล์ของล าไส้เล็กมีโปรตีนเฟอร์ริติน ( ferritin) ที่ใช้ดูดซึม
ธาตุเหล็กมาสะสมในเซลล์เมือก (mucosal cell) ของล าไส้เล็ก เมื่อร่างกายต้องการธาตุเหล็ก โปรตีน
เฟอร์ริตินที่เซลล์เมือกจะปล่อยธาตุเหล็กให้จับกับโปรตีนทรานส์ เฟอร์ริน (transferrin) ท าหน้าที่
ขนส่งธาตุเหล็กไปในกระแสเลือดไปให้เซลล์ต่าง ๆ เมื่อร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กไปใช้อย่างเพียงพอแล้ว
ธาตุเหล็กส่วนเกินจะถูกขับออกทางอุจจาระ เซลล์เมือกจะถูกก าจัดออกจากร่างกายภายใน 3-5 วัน
พร้อมกับอุจจาระเป็นการรักษาไม่ให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กมากเกินไป ธาตุเหล็กที่ดูดซึมจากอาหาร
ได้มาจาก 2 แหล่ง คือ ฮีม (heme) พบในเนื้อสัตว์เท่านั้น และนอน-ฮีม (non-heme) พบทั้งใน
เนื้อสัตว์และพืช วิตามิน C จะท าให้เฟอร์รัสไอออนมีความเสถียรมากขึ้นช่วยให้ดูดซึมดีขึ้น                                         
เซลล์ไขกระดูกเป็นเซลล์ที่ดูดซึมธาตุเหล็กมากที่สุดเพ่ือใช้ในการสังเคราะห์เม็ดเลือดแดง จากนั้นจะ
ถูกส่งไปก าจัดที่ตับและม้ามโดยธาตุเหล็กจะถูกแยกออกมาเพ่ือใช้ซ้ าอีกครั้ง ฮอร์โมนเฮปซิดิน 
(hepcidin) เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมสมดุลของธาตุเหล็กที่ตับ การขาดธาตุเหล็กจะท าให้เกิดภาวะ                  
โลหิตจาง (iron-deficiency anemia) ซึ่งแบ่งได้ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ธาตุเหล็กที่เก็บสะสมลดลง
ท าให้โปรตีนเฟอร์ริตินลดลงและไม่สามารถย้อมสีธาตุเหล็กที่เซลล์ไขกระดูกได้ ระยะที่ 2 เมื่อธาตุ
เหล็กลดลงอย่างต่อเนื่องจะท าให้ร่างกายผลิตโปรตีนขนส่งเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมอัตราการดูดซึมธาตุเหล็กใน             
ล าไส้เล็ก ระยะที่ 3 ร่างกายจะผลิตฮีโมโกลบินได้น้อยลงจนกระทั่งมีเม็ดเลือดแดงน้อยลงท าให้เม็ด
เลือดมีสีซีดลง (hypochronic) มีขนาดเล็ก (microcytic) และขนส่งออกซิเจนได้น้อยลงท าให้การ
สังเคราะห์พลังงานโดยใช้ออกซิเจนท าได้น้อยลงเกิดอาการล้าของกล้ามเนื้อ อ่อนแรง ปวดศีรษะ ผิว
ซีดและไม่ทนต่ออุณหภูมิต่ า การที่ร่างกายได้รับธาตุเหล็กสูงเกินไปจะเกิดความผิดปกติเรียกว่า                                    
ฮีโมโครมาโตซิส (hemochromatosis) พบในผู้ที่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมในการป้องกันการ             
ดูดซึมธาตุเหล็กที่เกินกว่าร่างกายต้องการอาจจะเกิดจากความบกพร่องของฮอร์โมนเฮปซิดิน                              
เมื่อร่างกายมีธาตุเหล็กมากเกินไปท าให้ธาตุเหล็กไปจับกับโปรตีนฮีโมซิเดอริน (hemosiderin) ที่ตับ 
หัวใจ ข้อและเนื้อเยื่อ เกิดภาวะฮีโมซิเดอโรซิส (hemosiderosis) เพศชายควรได้รับในปริมาณ                       
8 มิลลิกรัมต่อวัน เพศหญิงในวัยที่มีประจ าเดือนประมาณ 18 มิลลิกรัมต่อวัน และเพศหญิงที่หมด
ประจ าเดือน 8 มิลลิกรัมต่อวัน  
 
  2.  สังกะสี  
   สังกะสีเป็นโคแฟกเตอร์ที่ส าคัญของเอนไซม์ในร่างกาย เซลล์ที่มีสังกะสีอยู่
มาก ได้แก่ เซลล์กล้ามเนื้อและกระดูก เอนไซม์ที่มีสังกะสีเป็นโคแฟกเตอร์เรียกว่า เมทัลโลเอนไซม์ 
(metalloenzyme) เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาในวิถีเมแทบอลิซึมหลายขั้นตอน จ าเป็นต่อโครงสร้าง                                                  
ของทรานส์คริปชันแฟกเตอร์ (transcription factor) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีบทบาทต่อการ
สังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน มีผลต่อการท างานของฮอร์โมนไทรอยด์ นอกจากนี้
ยังมีผลต่อลักษณะพฤติกรรมและความสามารถในการเรียนรู้ สังกะสีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์วิตามิน  
A ให้อยู่ในรูปที่สามารถท างานได้ (active retinal) มีบทบาทต่อการท างานของต่อมรับรสอาหาร                                              
การสมานแผล การผลิตสเปิร์ม พัฒนาการของตัวอ่อน เมื่อร่างกายต้องการสังกะสีมากขึ้นอัตราการ                                     
ดูดซึมสังกะสีจะเพ่ิมขึ้นโดยถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์จับกับโปรตีนเมทัลโลไทโอนีน (metallothionein) 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/5140/hemosiderin-%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99
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หลังจากนั้นเมทัลโลไทโอนีนจะปล่อยสังกะสีเข้าสู่กระแสเลือดและเก็บสะสมที่ตับ เมื่อเข้าสู่กระแส
เลือดบางส่วนจะถูกตับอ่อนดูดซึมเข้าไปเพ่ือสังเคราะห์เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อย
อาหาร และส่วนที่เหลือจะถูกขับออกจากร่างกายทางอุจจาระ ภาวะขาดสังกะสีอย่างรุนแรงท าให้เกิด
การเจริญเติบโตช้าและมีรูปร่างเหมือนเด็ก ท าให้ร่างกายไม่พัฒนาตามวัย เกิดความบกพร่องของ
ระบบย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร ไม่อยากอาหาร ท้องร่วง ไวต่อการติดเชื้อ ภาวะขาดสังกะสีเรื้อรัง
จะท าให้เกิดการท าลายระบบประสาทและสมอง เนื่องจากสังกะสีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวิตามิน A 
เป็นเรตินาล ท าให้เกิดอาการขาดวิตามิน A ร่วมด้วย การได้รับสังกะสีมากเกินไปจะท าให้เกิดอาการ
อาเจียน ท้องร่วง ปวดศีรษะ และเหนื่อยล้า ร่างกายต้องการสังกะสีวันละ 15 มิลลิกรัม โดยสังกะสีจะ
พบมากในอาหารทะเล หอยนางรม เนื้อปู เนื้อสัตว์ น้ านม พืชตระกูลถั่วและธัญพืช 

 
  3.  ไอโอดีน  
   เมื่อรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนเข้าไป ร่างกายจะเปลี่ยนไอโอดีนเป็น    
ไอโอไดด์ (iodide) และดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ไอโอดีนมีบทบาทส าคัญต่อฮอร์โมนไทรอยด์ (thyroid 
hormone) ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย อัตราเมแทบอลิซึม การเจริญเติบโต การสังเคราะห์เม็ดเลือด 
การสืบพันธุ์ การท าหน้าที่ของเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไฮโปทาลามัสจะควบคุมการสังเคราะห์
ฮอร์โมนไทรอยด์โดยฮอร์โมนไทรอยด์-สติมิวเลติง (thyroid-stimulating hormone; TSH) หากขาด
ธาตุไอโอดีนจะท าให้ร่างกายมีไอโอดีนไม่เพียงพอที่จะใช้สังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอยด์ เมื่อมีการหลั่ง 
TSH จะท าให้เซลล์ของต่อมไทรอยด์ขยายขนาดขึ้นเพ่ือรับไอโอดีนให้มากพอที่จะสังเคราะห์ฮอร์โมน
ไทรอยด์ การขาดไอโอดีนเป็นเวลานานท าให้ต่อมไทรอยด์มีขนาดใหญ่จนมองเห็นด้วยตาเปล่าได้
เรียกว่า โรคคอพอก (goiter) ในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กที่ก าลังเจริญเติบโตจะท าให้เป็นโรคครีทินิซึม 
(cretinism) การขาดไอโอดีนอาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่ยับยั้งการดูดซึมไอโอดีนซึ่งพบใน
พืชบางชนิด เช่น กะหล่ าปลี ผักโขม ถั่วลิสง ลูกพีช และสตรอว์เบอร์รี ปริมาณที่ควรได้รับคือ 150 
ไม โครกรั มต่ อ วั น  อาหารที่ มี ไ อ โ อดี นมาก  คื อ  อาหารทะ เล และ เกลื อ เ ส ริ ม ไอ โอดี น                                         
หากได้รับไอโอดีนมากเกินไปจะรบกวนการท างานของต่อมไทรอยด์และท าให้ต่อมไทรอยด์โต  
 
  4.  ซีลีเนียม  
   ซีลีเนียมมีหน้าที่คล้ายกับก ามะถัน เมื่อร่างกายขาดก ามะถันสามารถใช้
ซีลีเนียมทดแทนในการสังเคราะห์กรดอะมิโนที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบได้ เช่น เมไทโอนีน                                                               
และซิสเทอีน ซึ่งซีลีเนียมมีหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์                                                     
ออกซิเดส (glutathione peroxidase) วิตามิน E และกลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสจะท างานร่วมกันใน
การก าจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย โดยเอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสจะป้องกันไม่ให้เกิด
อนุมูลอิสระ หากเกิดอนุมูลอิสระวิตามิน E จะหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดจากอนุมูลอิสระ นอกจากนี้
ซีลี เนียมเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ที่ เ ปลี่ ยนฮอร์ โมนไทรอยด์ ให้อยู่ ในรูปที่ถูกกระตุ้น                                                                                                   
การขาดซีลีเนียมท าให้เกิดโรคหัวใจ ปริมาณที่ควรได้รับคือ 70 ไมโครกรัมต่อวัน หากได้รับมากเกินไป
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จะท าให้เล็บและผมขาดความมันวาวตามธรรมชาติ มีลมหายใจกลิ่นเหมือนกระเทียม และการท างาน
ของระบบประสาทผิดปกติ 
 
  5.  ทองแดง  
   ทองแดงมีบทบาทเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์หลายชนิดที่มีความส าคัญใน
วิถีเมแทบอลิซึม การต้านอนุมูลอิสระ การสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน การสังเคราะห์คอลลาเจนและการ
สมานแผล ร่างกายต้องการทองแดงวันละ 2 มิลลิกรัม การขาดทองแดงจะท าให้คอเลสเตอรอลใน
เลือดสูงขึ้นและท าให้หลอดเลือดอุดตัน การได้รับทองแดงในปริมาณมากเกินจะท าให้เกิดพิษต่อตับ 
โรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองแดง ได้แก่ โรคเมนเคส (menkes disease) ซึ่งท าให้ล าไส้เล็ก                                          
ดูดซึมทองแดงจากอาหารมาก แต่ไม่สามารถปล่อยทองแดงเข้าสู่กระแสเลือดท าให้เกิดการสะสมของ
ทองแดงที่ล าไส้เล็ก โรควิลสัน (Wilson’s disease) จะมีทองแดงสะสมที่สมองและตับท าให้เกิดพิษ
ต่ออวัยวะดังกล่าว อาหารที่มีทองแดงอยู่สูง คือ พืชตระกูลถั่ว ธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง หอย และเมล็ดพืช 
ร่างกายสามารถดูดซึมทองแดงจากอาหารได้ประมาณร้อยละ 50 และขับออกผ่านน้ าดี  
   
  6.  แมงกำนีส  
   ร่างกายมีแมงกานีสอยู่ประมาณ 20 มิลลิกรัม โดยพบมากที่กระดูก ตับ ไต 
และตับอ่อน แมงกานีสเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ในวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด      
และกรดอะมิโนหลายตัว เอนไซม์ในวิถีการสร้างกระดูกและเปลี่ยนกรดไพรูวิกเพ่ือเข้าสู่วัฏจักร      
กรดซิตริก ร่างกายต้องการแมงกานีสวันละ 2 มิลลิกรัม แมงกานีสพบได้ในพืชหลายชนิด นอกจากนี้
การรับประทานอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กและแคลเซียมสูงจะยับยั้งการดูดซึมแมงกานีสจากอาหาร 
หากร่างกายได้รับแมงกานีสมากเกินไปจะท าให้เกิดพิษต่อสมอง  
 
  7.  ฟลูออไรด์  
   ฟลูออไรด์ช่วยให้ผลึกของกระดูกและฟันสมบูรณ์ ในการสร้างผลึกของ
กระดูกและฟัน แคลเซียมและฟอสฟอรัสเกิดเป็นไฮดรอกซีแอพาไทต์จะท าให้กระดูกและฟันแข็งแรง
ขึ้น ร่างกายต้องการฟลูออไรด์วันละ 2 มิลลิกรัม แหล่งส าหรับฟลูออไรด์คือ น้ าดื่ม และการแปรงฟัน
โดยใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ซึ่งการได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปท าให้เกิดอาการ         
ฟลูออโรซิส (fluorosis) เกิดฝ้าที่ผิวฟัน การได้รับฟลูออไรด์มากต่อเนื่องกันเป็นเวลานานจะท าให้ฟัน
กร่อนเป็นรูและมีสีไม่สม่ าเสมอกัน ฟลูออไรด์พบในดิน น้ า พืช น้ าชา เนื้อปลา และเนื้อสัตว์ 
 
  8.  โครเมียม 
   โครเมียมเป็นธาตุที่มีบทบาทส าคัญต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต    
และลิพิด โดยเป็นธาตุที่มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่า ในธรรมชาติโครเมียมมีหลายสี แต่ Cr3+ เป็น
โครเมียมที่ไม่มีพิษและพบในอาหาร ซึ่งมีบทบาทในกระบวนการเมแทบอลิซึมของน้ าตาลกลูโคส                         
โดยจะช่วยท าให้เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน เมื่อร่างกายขาดโครเมียมจะท า                              
ให้เกิดอาการคล้ายกับโรคเบาหวาน สูญเสียความทนต่อน้ าตาลกลูโคส ร่างกายต้องการโครเมียม                                   
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วันละ 120 ไมโครกรัม โครเมียมพบในอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุง
มากเกินไป เช่น ตับสัตว์ และยีสต์  
 
  9.  โมลิบดนิัม  
   โมลิบดินัมเป็นโคแฟกเตอร์ของเมทัลโลเอนไซม์ (metalloenzyme) หลาย
ชนิด ผลของการขาดโมลิบดินัมยังไม่ทราบแน่ชัดเนื่องจากร่างกายต้องการโมลิบดินัมในปริมาณน้อย
มากคือ 1 ในล้านส่วนของร่างกายทั้งหมด ร่างกายต้องการโมลิบดินัมวันละ 75 ไมโครกรัม ซึ่ง                            
โมลิบดินัมพบมากในถั่วและธัญพืช ผักสีเขียว น้ ามันและตับ 
 
ตำรำงท่ี 9.5 แหล่งอาหารและปริมาณท่ีควรได้รับต่อวันของแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ   
 

แร่ธำตุ แหล่งอำหำร ปริมำณที่ควรได้รับต่อวัน 
โซเดียม  ขนมปัง สัตว์ปีก ชีส เกลือแกง 2,400 mg 

คลอไรด ์
ขึ้นฉ่าย ผักกาด มะเขือเทศ มะกอก ข้าวไรย ์สาหร่าย เกลือแกง 
เกลือทะเล  

3,400 mg 

โพแทสเซียม 
กล้วย น้ าแครอท น้ าทับทิม  น้ าลูกพรุน น้ าส้ม นม มันฝรั่ง มันเทศ 
ปวยเล้ง มะเขือเทศ ถั่วขาว โยเกิรต์  

3,500 mg 

แคลเซียม 
อัลมอนด ์ข้าว มะพรา้ว นม ผักใบเขียว เช่น ผักคะน้า ปวยเล้ง ปลา
ที่กินได้ทั้งกระดูก 

1,000 mg 

ฟอสฟอรัส 
ถั่วลันเตา ถ่ัวฝัก ผลติภณัฑ์นม เนื้อสัตว์ ขนมปัง สัตว์ปีก อาหาร
ทะเล ธัญพืช 

1,000 mg 

แมกนีเซียม 
อะโวคาโด กล้วย ถั่วลันเตา ผลิตภัณฑ์นม ปวยเล้ง ถั่ว เมล็ดฟักทอง 
มันฝรั่ง  ลูกเกด ร าข้าวสาลี ธัญพืช 

  400 mg 

ซัลเฟต เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ น้ านม พืชตระกูลถั่ว ถ่ัวเมล็ดแห้ง   100 mg 

เหล็ก 
ถั่วลันเตา ผักสีเขยีวเข้ม เนื้อสัตว ์สัตว์ปีก ลูกพรุน ลูกเกด อาหาร
ทะเล ธัญพืช ขนมปัง 

    18 mg 

สังกะส ี
ถั่วลันเตา เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์นม ธัญพืช สัตว์ปีก อาหารทะเล เช่น 
หอย ปู กุ้งก้ามกราม 

    15 mg 

ไอโอดีน 
ธัญพืช ผลิตภัณฑ์นม เกลือเสริมไอโอดีน ขนมปัง มันฝรั่ง อาหาร
ทะเล สาหร่าย  

          150 mcg 

ซีลีเนียม ไข ่เนื้อสัตว์ ถั่ว สัตว์ปีก อาหารทะเล ธัญพืช             70 mcg 
ทองแดง ช็อคโกแลต โกโก้ กุ้ง หอย ถ่ัว เมล็ด ตับ ธัญพืช       2 mg 
แมงกานีส ถั่ว สัปปะรด ปวยเล้ง มันฝรั่งหวาน ธัญพืช       2 mg 
ฟลูออไรด ์ น้ า ชา เนื้อปลา เนื้อสัตว์ ผักใบเขยีว มันฝรั่ง ธัญพืช ถ่ัวฝัก        3 mg 

โครเมียม 
เนื้อสัตว ์ไก่งวง กระเทยีม ใบโหระพา บรอกโคล ีองุ่นกล้วย ธัญพืช
แอปเปิล      

 120 mcg 

โมลิบดินัม ถั่วลันเตา ถ่ัวฝัก ธัญพืช   75 mcg 
 

ที่มำ :  U.S. Food and Drug Administration (2016) 
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ตำรำงท่ี 9.6 ปริมาณแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ในผลไม้ 100 กรัมส่วนที่กินได้ 
 

ผลไม้ 
(100 g) 

โซเดียม 
(mg) 

โพแทสเซียม 
(mg) 

แคลเซียม 
(mg) 

ฟอสฟอรัส 
(mg) 

แมกนีเซียม 
(mg) 

เหล็ก 
(mg) 

ทองแดง 
(mg) 

สังกะสี 
(mg) 

ขนุน 5 207 10 26 19 0.3 0.20 0.2 
เงาะโรงเรียน     3 78 8 – 10 0.2 0.16 0.1 
ทุเรียนหมอนทอง 2 292 4 57 20 0.2 0.21 0.2 
น้อยหน่า 1 214 15 – 21 0.2 0.11 0.2 
กล้วยหอม 4 347 3 21 21 0.2 0.11 0.1 
กล้วยน้ าวา้ 5 204 6 25 25 0.3 0.10 0.1 
แก้วมังกรเนื้อขาว   4 271 3 23 23 0.2 0.06 0.2 
ชมพู่ทับทิมจันทร ์ 6 106 1 16 7 0.1 0.04 0.1 
แตงโมจินตราแดง         5 120 7 – 8 0.2 0.07 0.1 
มะเฟืองมาเลเซีย 3 74 2 – 7 0.2 0.05 0.2 
มะม่วงน้ าดอกไม้สุก 3 81 4 – 9 0.2 0.08 0.1 
มะละกอฮอลแลนด ์ 3 211 13 15 8 0.2 0.02 0.1 
ฝรั่งแป้นสีทอง 6 210 3 – 6 0.2 0.09 0.1 
พุทรานมสด – 117 – 19 4 – – – 
มะขามหวานสีทอง 24 988 94 107 110 0.4 0.41 0.2 
มะพร้าวอ่อนน้ าหอม 17 204 13 13 13 0.1 0.03 0.1 
ล าใยกะโหลกเบีย้ว 11 105 7 – 8 0.2 0.14 0.1 
ลิ้นจี่จักรพรรด์ิ 3 165 2 35 9 0.2 0.11 0.1 
สตรอว์เบอร์รี ่ 3 132 12 – 10 0.3 0.06 0.1 
สละสุมาล ี 15 184 4 19 8 0.2 0.03 0.1 
สับประรดศรีราชา 4 61 10 – 10 0.2 0.05 0.3 
มังคุด 2 32 7 12 12 0.1 0.10 0.1 
ลองกอง 3 192 8 12 12 0.2 0.11 0.1 
ส้มสายน้ าผึ้ง 5 229 14 7 7 0.1 0.05 0.2 
ส้มโอขาวน้ าผึ้ง 8 80 8 5 5 0.1 0.05 0.1 
สาลี่น้ าผึ้ง 4 51 2 – 6 0.1 0.07 0.1 
องุ่นเขียว 7 130 6 – 5 0.2 0.35 0.1 
แอปเปิลเขียว 2 30 5 – 4 0.2 0.06 0.1 

 

ที่มำ :  รัชนี คงคาฉุยฉาย (2558) 
 
 
 9.4.3  สมดุลของสำรน้ ำและอิเล็กโทรไลต์  
  การรักษาสมดุลของสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ (fluid and electrolyte balance) 
ทั้งภายในเซลล์และนอกเซลล์มีความส าคัญต่อเซลล์ถ้าหากมีน้ าเข้าสู่เซลล์มากเกินไปอาจท าให้เซลล์
แตกได้ ในขณะที่สูญเสียน้ ามากเกินไปท าให้เซลล์ตาย เซลล์จึงมีวิธีการควบคุมน้ าโดยใช้เกลือแร่ใช้
หลักการดังต่อไปนี้  
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  1.  กำรแตกตัวของเกลือในน้ ำ (dissociation of salt in water) เมื่อเกลือแร่ เช่น
เกลือแกง (sodium chloride; NaCl) จะแตกตัวเป็นประจุบวก (Na+) เรียกว่า แคทไอออน (cation) 
และประจุลบ (Cl-) เรียกว่า แอนไอออน (anion) เมื่อน้ ามีเกลือแร่ละลายอยู่จะท าให้สามารถน าไฟฟ้า
ได้เรียกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (electrolytes solution) ซึ่งจะมีจ านวนประจุบวกและประจุลบ
เท่ากัน ดังนั้นเมื่อสารที่มีประจุบวกเข้ามาในเซลล์ ท าให้เซลล์จ าเป็นต้องปล่อยสารที่มีประจุลบเข้ามา
ในเซลล์ด้วยเพ่ือรักษาสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ภายในเซลล์ นอกจากนี้เซลล์มักจะรักษาความเข้มข้น
ของประจุบวกและประจุลบ ตัวอย่างเช่น เมื่อโซเดียมเคลื่อนออกนอกเซลล์ เซลล์จะรักษาสมดุลโดย
การปล่อยให้โพแทสเซียมเข้าสู่เซลล์ ข้อมูลในตาราง 9.7 แสดงให้เห็นถึงสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ทั้ง
นอกเซลล์และในเซลล์ 
 
  2.  ไอออนบวกและไอออนลบจะดึงดูดโมเลกุลน้ ำ เกลือแร่จะมีสมบัติที่สามารถ
ดึงดูดโมเลกุลของน้ ามาล้อมรอบ เนื่องจากโมเลกุลของประจุทั้งบวกและลบจะมีประจุที่แรงและ
สามารถดึงดูดโมเลกุลของน้ ามาล้อมรอบได้ 
 
  3.  น้ ำจะเคลื่อนตำมไอออนของเกลือแร่ เยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติยอมให้โมเลกุล
หรือสารบางชนิดผ่านได้เท่านั้น แต่ว่าน้ าสามารถเคลื่อนเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ได้อย่างอิสระ การเคลื่อน
ของน้ าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยมีอิทธิพลของอิเล็กโทรไลต์เรียกว่า ออสโมซิส (osmosis)  
 
  4.  ในร่ำงกำยจะมีโปรตีนเป็นตัวควบคุมกำรเคลื่อนของสำรน้ ำและเกลือแร่ 
โปรตีนเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนของน้ าในร่างกาย นอกจากนั้นโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ยังมีหน้าที่ในการ
ขนส่งประจุบวกเข้าเซลล์ ซึ่งเมื่อส่งประจุบวกออกนอกเซลล์ท าให้ประจุลบและน้ าเคลื่อนออกนอก
เซลล์ตามไปด้วย โปรตีนที่ควบคุมการเคลื่อนของอิเล็กโทรไลต์ที่มีประจุบวก เช่น โซเดียมโพแทสเซียม
ปั๊ม (sodium potassium pump) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีหน้าขนส่งโซเดียมและโพแทสเซียมเข้าออกนอก
เซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยใช้พลังงาน ATP 
 
  5.  กำรควบคุมปริมำณสำรน้ ำในร่ำงกำยและสมดุลเกลือแร่ ในร่างกายจะมีการ
ควบคุมสารน้ าและสมดุลของเกลือแร่อย่างเข้มงวดผ่านกลไกการท างานของระบบย่อยอาหารและการ
ท างานของไต น้ าย่อยในระบบทางเดินอาหารจะมีเกลือแร่หลายชนิดผสมอยู่ ซึ่งเป็นเกลือแร่จาก
อาหารและเกลือแร่จากการดูดกลับของล าไส้ใหญ่ ในแต่ละวันร่างกายจะดูดกลับน้ าจากล าไส้ใหญ่
ประมาณ 8 ลิตร ซึ่งมีเกลือแร่ผสมอยู่ด้วย ไตเป็นอวัยวะที่ควบคุมปริมาณน้ าในร่างกายโดย      
ฮอร์โมน ADH (antidiuretic hormone) การควบคุมการดูดกลับเกลือแร่ที่ไตจะควบคุมโดยต่อม
หมวกไต ซึ่งจะหลั่งฮอร์โมนควบคุมการดูดกลับเกลือแร่ คือ ฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน (aldosterone) 
ในกรณีที่ร่างกายมีปริมาณโซเดียมต่ าฮอร์โมนแอลโดสเตอโรนจะกระตุ้นให้ร่างกายดูดกลับโซเดียมที่
ไตมากขึ้นและเกิดการขับโพแทสเซียมออกทางปัสสาวะ 
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ตำรำงท่ี 9.7 อิเล็กโทรไลต์ที่ส าคัญในร่างกาย  
 

อิเล็กโทรไลต์ 
ควำมเข้มขน้ภำยในเซลล ์

(mEq/L) 
ควำมเข้มขน้ภำยนอกเซลล ์

(mEq/L) 
ไอออนประจุบวก (cation)  
โซเดียม (Na+) 10 142 
โพแทสเซียม (K+) 150 5 
แคลเซียม (Ca2+  )  2 5 
แมกนีเซียม (Mg2+) 40 3 
ผลรวมของไอออนประจุบวก 202 155 
ไอออนประจุลบ (anion) 
คลอไรด ์(Cl-) 2 103 
ไบคาร์บอเนต (HCO3

-  )  10 27 
ฟอสเฟต (HPO4

-) 103 2 
ซัลเฟต (SO4

2-) 20 1 
กรดอินทรีย ์
(แลคเตต ไพรเูวต อะซิเตต) 

10 6 

โปรตีนต่าง ๆ  t57 16 
ผลรวมของไอออนประจลุบ 202 155 

 
ที่มำ :  ชัยสิทธ์ิ สิทธิเวช (2557) 
 
 
 9.4.4  สำรน้ ำและเกลือแร่เกิดควำมไม่สมดุลในร่ำงกำย 
  ร่างกายในภาวะปกติจะมีการควบคุมปริมาณสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์อย่างเข้มงวด 
หากร่างกายเสียสมดุลของสารน้ าและเกลือแร่เกินกว่าที่ร่างกายจะปรับตัวเข้าสู่สมดุลจะท าให้เกิด
ภาวะเสียสมดุลของสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ (water-electrolyte imbalance) ซึ่งสาเหตุของภาวะ
เสียสมดุลของสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ ได้แก่ การอาเจียนอย่างหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน  ท้องร่วง 
การเสียเหงื่อในปริมาณมาก การเกิดแผลไหม้ และการที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก การอาเจียน
และท้องร่วงจะท าให้ร่างกายเสียสารน้ า และโซเดียมในปริมาณมากซึ่งท าให้ต่อมหมวกไตขับฮอร์โมน
แอลโดสเตอโรนในปริมาณที่มากขึ้น ท าให้ไตขับโพแทสเซียมออกมากเกินไป หรือในกรณีของผู้ป่วย
โรคเบาหวานร่างกายจะขับน้ าตาลกลูโคสออกไปทางปัสสาวะท าให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ า ภาวะ
ดังกล่าวนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการดื่มน้ าเพ่ือทดแทนน้ าที่สูญเสียไปเนื่องจากเกินขีด
ความสามารถของร่างกายที่จะปรับสมดุลเกลือแร่และสารน้ า ผู้ป่วยจะต้องได้รับยาหรื อเกลือแร่
ทดแทน ในกรณีที่ผู้ป่วยสูญเสียเกลือแร่ในปริมาณน้อย การให้เกลือแร่ทดแทนหรือดื่มน้ านั้นจะช่วย
รักษาภาวะขาดน้ าได้ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดการเสียน้ าหรือเกลือแร่ในปริมาณมากและรวดเร็วจะท า
ให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้จึงจะต้องได้รับสารน้ าและเกลือแร่ทดแทนอย่างรวดเร็ว แพทย์อาจพิจารณา
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ให้สารน้ าและเกลือแร่ทางหลอดเลือดด าเพ่ือให้ร่างกายของผู้ป่วยปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลของสารน้ า
และเกลือแร่ได้เร็วขึ้นและป้องกันผลเสียต่อภาวะการขาดน้ าและเกลือแร่อย่างเฉียบพลัน 
 
 9.4.5  สมดุลกรด-เบสในร่ำงกำย 
  อิเล็กโทรไลต์และสารน้ ามีบทบาทส าคัญต่อการรักษาสมดุลกรด-เบสในร่างกาย      
ซ่ึงจะมีการสมดุลกรด-เบสในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น โดย pH ของสารน้ าในร่างกายในภาวะปกติอยู่ในช่วง 
7.45-7.35 ถ้าสารน้ าในร่างกายมี pH ต่ ากว่าช่วงดังกล่าวเพียงเล็กน้อยจะเกิดภาวะแอซิโดซิส 
(acidosis) แต่ถ้า pH ต่ ากว่า 6.8 จะท าให้ร่างกายเสียชีวิตได้ หากสารน้ าในร่างกายมี pH สูงกว่าช่วง
ดังกล่าวเพียงเล็กน้อยจะเกิดภาวะแอลคาโลซิส (alkalosis) และถ้ามี pH สูงกว่า 8.0 จะท าให้ร่างกาย
เสียชีวิตได้ การที่สารน้ าในร่างกายมี pH เปลี่ยนแปลงไปจะท าให้โปรตีนเสียสภาพ เอนไซม์ไม่สามารถ
ท างานได้อย่างปกติ ฮีโมโกลบินไม่สามารถจับกับออกซิเจนได้ ซึ่งร่างกายมีกลไกในการรักษาสมดุล
กรดเบส 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 
  1.  กำรควบคุมกรดเบสของร่ำงกำยโดยระบบบัฟเฟอร์ ไบคาร์บอเนตไอออน 
(bicarbonate ion) และกรดคาร์บอนิก (carbonic acid) เป็นอิเล็กโทรไลต์ที่ส าคัญที่สุดในการรักษา
สมดุลกรดเบสของร่างกายโดยอิเล็กโทรไลต์ทั้ง 2 ชนิดจะท าหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์เพ่ือป้องกันการลดลง
และเพ่ิมขึ้นของค่า pH ของสารน้ าในร่างกาย คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในวิถี           
เมแทบอลิซึมจะละลายในน้ าท าให้เกิดกรดคาร์บอนิกในน้ าเลือด กรดคาร์บอนิกจะเกิดการแตกตัวได้
เป็นไบคาร์บอเนตไอออน เมื่อน้ าเลือดมีทั้งกรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อนและไบคาร์บอเนตซึ่งเป็น
เกลือของกรดอ่อนท าให้ระบบของน้ าเลือดมีบัฟเฟอร์ของกรดคาร์บอนิกและไบคาร์บอเนตเกิดขึ้น โดย
สมดุลของบัฟเฟอร์ของกรดคาร์บอนิกและไบคาร์บอเนตจะมีบทบาทส าคัญในการรักษา pH ของน้ า
เลือดอย่างมาก 
 
  2.  กำรควบคุมกรด-เบสของร่ำงกำยโดยปอด ซึ่งปอดเป็นอวัยวะที่ควบคุมความ
เข้มข้นของกรดคาร์บอนิกโดยอัตราการหายใจ (respiration rate) โดยอัตราการหายใจจะขึ้นอยู่กับ
ความเป็นกรดเบสของสารน้ าในร่างกาย ถ้าหากร่างกายมีกรดคาร์บอนิกอยู่มากเกินไปจะท าให้อัตรา
การหายใจเพ่ิมขึ้นท าให้ร่างกายขับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้มากเรียกว่า ไฮเปอร์เวนทิเลชัน 
(hyperventilation) เพ่ือรักษาภาวะสมดุลของกรด-เบสในร่างกาย ในขณะที่ร่างกายมีไบคาร์บอเนต
ไอออนมากเกินไปจะท าให้อัตราการหายใจเกิดช้าลงเพ่ือที่จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในร่างกายเพ่ือ
เปลี่ยนเป็นกรดคาร์บอนิกให้เกิดความสมดุล การที่อัตราการหายใจช้าลงเรียกว่า  ไฮโปเวนทิเลชัน 
(hypoventilation) 
 
  3.  กำรควบคุมกรดเบสของร่ำงกำยโดยไต ซึ่งไตเป็นอวัยวะที่ควบคุมปริมาณ
ของไบคาร์บอเนตไอออนโดยการดูดกลับหรือขับออกทางปัสสาวะ กลไกการดูดกลับไบคาร์บอเนต
ไอออนนั้นมีความซับซ้อน แต่ปัสสาวะที่ขับออกมามีค่า pH ไม่คงที่เนื่องจากการปรับสมดุลค่า pH 
ของสารน้ าในร่างกายให้คงที่ 
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บทที่ 10 
เมแทบอลิซึมของสำรอำหำรที่ให้พลังงำน 

 
 เซลล์มีความต้องการพลังงานอยู่ตลอดเวลาเพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
เซลล์ สารอาหารที่ให้พลังงาน คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เมื่อสารอาหารเหล่านี้ผ่าน
กระบวนการเมแทบอลิซึมจนกระทั่งกลายเป็นอะเซติลโคเอจะสามารถเข้าสู่ วัฏจักรกรดซิตริกและ
กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่มีออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย  ท าให้ได้พลังงาน
ออกมาในรูปของ ATP โดยวิธีออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน จุดควบคุมในวิถีต่าง ๆ จะถูกควบคุมในแบบ
ที่ท าให้เกิดได้เร็วขึ้นหรือช้าลงภายใต้ภาวะการได้รับอาหารของร่างกาย   
 
 
10.1  กำรหำยใจแบบใช้ออกซิเจน 
 กระบวนการหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) สามารถเกิดได้ทั้งการหายใจแบบไม่
ใช้ออกซิเจน (anaerobic respiration หรือ fermentation) และการหายใจแบบใช้ออกซิเจน 
(aerobic respiration) โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเซลล์ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ และภาวะในเซลล์นั้นมี
ออกซิเจนหรือไม่ เมื่อการสลายกลูโคสในวิถีไกลโคไลซิสเสร็จสิ้นลง ไพรูเวตที่เกิดขึ้นอาจเข้าสู่
กระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือเรียกว่า การหมัก (fermentation) ซึ่งกล่าวถึงแล้วใน
หัวข้อที่ 4.1.2 ในอีกทางหนึ่งส าหรับภาวะที่เซลล์มีออกซิเจนมาก ไพรูเวตจากวิถีไกลโคไลซิสจะถูก
ออกซิไดซ์เป็นอะเซติลโคเอและเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริก จากนั้นจึงถูกออกซิไดซ์ในวัฏจักรกรดซิตริก 
ต่อไปจนสมบูรณ์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกสู่ภายนอกร่างกาย ในกรณีของ 
NADH และ FADH2 ที่ ได้จากวัฏจักรกรดซิตริกจะเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนใน                               
ไมโทคอนเดรียผ่านตัวรับอิเล็กตรอนชนิดต่าง ๆ จนกระทั่งมีออกซิเจนมาเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัว
สุดท้ายได้ผลิตภัณฑ์เป็น H2O ขึ้น พลังงานที่ได้จากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะถูกน าไปใช้
ผลักดันให้เกิดการสังเคราะห์ ATP ขึ้นในไมโทคอนเดรียด้วยกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน 
(oxidative phosphorylation)   
 
 10.1.1  วัฏจักรกรดซิตริก  
  วัฏจักรกรดซิตริก (citric acid cycle) หรือวัฏจักรเครบส์ (Krebs’ cycle) หรือ    
วัฏจักรกรดไตรคาร์บอกซิลิก (tricarboxylic acid cycle; TCA cycle) เป็นปลายทางของการสลาย
สารอินทรีย์และให้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีการเก็บเกี่ยวพลังงานไว้ใน
รูปของอิเล็กตรอนพลังงานสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการน าอิเล็กตรอนออกมาจากอะเซติลโคเอเพ่ือ
ใช้ในการสร้าง NADH และ FADH2 ซึ่งเป็นสารที่สะสมพลังงานเคมีไว้ในตัว และจะน าไปใช้ใน
กระบวนการออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชันเพ่ือสังเคราะห์ ATP ไพรูเวตที่เกิดจากวิถีไกลโคไลซิสใน                                   
ไซโทซอลเมื่อเข้าไปในไมโทคอนเดรียจะถูกเปลี่ยนเป็นอะเซติลโคเอ (acetyl CoA) โดยเอนไซม์                             
ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนส (pyruvate dehydrogenase) ขั้นตอนนี้เป็นรอยต่อระหว่างวิถีไกลโคไลซิส
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และวัฏจักรกรดซิตริก ซึ่งเป็นขั้นแรกในกระบวนการหายใจที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น วัฏจักร                     
กรดซิตริกประกอบไปด้วยปฏิกิริยาทั้งหมด 8 ขั้นตอน เกิดต่อเนื่องกันเป็นล าดับและสามารถจ าแนก
กระบวนการโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 
 ปฏิกิริยำวัฏจักรกรดซิตริกช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่มีการเติมคาร์บอน 2 อะตอมของอะเซติลโคเอ
ให้กับออกซาโลอะซิเตตที่มีคาร์บอน 4 อะตอม เกิดเป็นซิเตรตซึ่งเป็นแอนไอออนอินทรีย์ที่มีคาร์บอน 
6 อะตอม ต่อมาจะสูญเสียคาร์บอนไป 2 อะตอมในรูปของ CO2  ปฏิกิริยาวัฏจักรกรดซิตริกช่วงที่ 1 นี้
ประกอบไปด้วยปฏิกิริยา 4 ขั้นตอนทีเ่กิดต่อเนื่องกัน (ปฏิกิริยาที่ 1-4) ดังนี้ 
 
  ปฏิกิริยำที่ 1 การเข้าสู่วัฏจักรของคาร์บอน 2 อะตอมที่อยู่ในรูปอะเซติลโคเอเร่ง
ปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ซิเตรตซินเทส (citrate synthase) เป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการควบแน่น
แบบอัลดอล (aldol condensation) อะตอมคาร์บอนของหมู่เมทิลของหมู่อะเซติลที่ถูกกระตุ้นแล้ว
จะสูญเสียโปรตอนไป ท าให้คาร์บอนอะตอมนี้กลายเป็นคาร์บาเนียน (carbanion) จะเกิดการชนแบบ             
นิวคลีโอฟิลิก (nucleophilic attack) ต่อคาร์บอนอะตอมของหมู่คาร์บอนิลของออกซาโลอะซิเตต 
เกิดเป็นซิโทรอิลโคเอ (citroyl-CoA) ที่ไม่เสถียรอย่างมากและจะเกิดการแยกสลายด้วยน้ าต่อไปซึ่ง
สามารถเกิดข้ึนได้เอง (spontaneous) เกิดผลิตภัณฑ์เป็นซิเตรต โคเอนไซม์เอ และโปรตอน ปฏิกิริยา
นี้เป็นปฏิกิริยาแรกของวัฏจักรจึงมีผลต่างพลังงานอิสระมีค่าเป็นลบสูง และเป็นจุดควบคุมของวัฏจักร
กรดซิตริก  
 
  ปฏิกิริยำที่ 2 การเกิดไอโซเมอไรเซชันของซิเตรต ปกติแล้วซับสเตรตส าหรับการ
เกิดปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชันมักจะเป็นกรดแอลฟา-คีโต (α-keto) หรือกรดเบตา-คีโต (β- keto 
acid)  หมู่ แอลกอฮอล์ตติยภูมิ  ( tertiary alcoholic hydroxyl group)  ของซิ เตรตจะต้องถูก
เคลื่อนย้ายเพ่ือให้เกิดการออกซิเดชันไปเป็นคาร์บอนิล การเกิดปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชัน 
(isomerization) เร่งโดยเอนไซม์อะโคนิเทส (aconitase) จะท าให้เกิดสารประกอบแอลกอฮอล์     
ทุติยภูมิ (secondary alcohol) คือ ไอโซซิเตรต (isocitrate) สามารถถูกออกซิไดซ์ได้โดยการเกิด  
ดีไฮเดรชัน (dehydration) ก่อนแล้วตามด้วยการเกิดไฮเดรชัน (hydration) เกิดเป็นซิส-อะโคนิเทต 
(cis-aconitate) ซึ่งเป็นสารตัวกลางของการเกิดดีไฮเดรชัน ที่ภาวะสมดุล อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
จะพบว่ามีซิเตรตร้อยละ 90 ซิส-อะโคนิเทตร้อยละ 4 และไอโซซิเตรตร้อยละ 6 แต่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
นี้เป็นปฏิกิริยาเอกเซอร์โกนิก (exergonic) ที่มีค่าผลต่างพลังงานอิสระเป็นลบสูงจึงท าให้ปฏิกิริยานี้
เกิดไปทางขวามือได้ เอนไซม์อะโคนิเทสมีธาตุเหล็กที่ไม่ได้อยู่ในรูปฮีม (non-heme iron) และมี
ซัลเฟอร์ซึ่งไม่เสถียรเมื่อท าปฏิกิริยากับกรด (acid labile) เหล็กและซัลเฟอร์จะจับกันอยู่ในรูป                   
เซนเตอร์ของเหล็ก-ซัลเฟอร์ (iron-sulfur center) ในเอนไซม์อะโคนิเทสอะตอมเหล็กจะเกิดเป็น
สารประกอบเชิงซ้อนกับซิเตรตโดยผ่านทางหมู่คาร์บอกซิล 2 หมู่  และหมู่ไฮดรอกซิล 1 หมู่ ของ
โมเลกุลของซิเตรต นอกจากนี้ยังพบว่าฟลูออโรอะซีเตต (fluoroacetate) เป็นตัวยับยั้งแบบแข่งขัน
ของเอนไซม์อะโคนิเทส โดยการแย่งจับกับซับสเตรต คือ ซิเตรต และให้ผลิตภัณฑ์เป็นฟลูออโรซิเตรต 
(fluorocitrate) ซึ่งเป็นการยับยั้งวัฏจักรกรดซิตริกท่ีรุนแรง  
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  ปฏิกิริยำที่ 3 การผลิตคาร์บอนไดออกไซด์โมเลกุลแรกโดยเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนส                  
ที่ใช้ NAD+ หรือ NADP+ เป็นโคเอนไซม์ ปฏิกิริยาแรกของการเกิดออกซิเดทีฟดีคาร์บอกซิเลชัน 
(oxidative decarboxylation) ถู ก เ ร่ ง โ ด ย เ อน ไซม์ ไ อ โ ซซิ เ ต รตดี ไ ฮ โ ดร จี เ นส  ( isocitrate 
dehydrogenase) โดยการเกิดดีไฮโดรจีเนชันของออกซาโลซัคซิเนต (oxalosuccinate) ซึ่งเป็นสาร
ตัวกลางที่จับอยู่กับเอนไซม์โดยไม่มีความเสถียร และจะเกิดการสลายให้คาร์บอนไดออกไซด์และ
แอลฟา-คีโตกลูตาเรต (α-ketoglutarate) โดยเอนไซม์ชนิดนี้จะมีความจ าเพาะกับ  NAD+ ใน            
ไมโทคอนเดรียและยังมีเอนไซม์นี้ที่จ าเพาะกับ NADP+ ทั้งในไมโทคอนเดรียและไซโทพลาซึม 
 
  ปฏิกิริยำที่ 4 การผลิตคาร์บอนไดออกไซด์โมเลกุลที่สองเร่งโดยเอนไซม์ที่อยู่ในรูป
ของสารประกอบเชิงซ้อนของเอนไซม์หลายชนิด (multienzyme complex) ซับสเตรตที่เป็นกรด
แอลฟา-คีโตจะเกิดออกซิเดทีฟดีคาร์บอกซิเลชันพร้อมกับเกิดเป็นเอซิลโคเอ (acyl-CoA) ปฏิกิริยานี้
เร่งโดยเอนไซม์แอลฟา-คีโตกลูตาเรตดีไฮโดรจีเนสคอมเพล็กซ์ (α-ketoglutarate dehydrogenase 
complex) เป็นกลุ่มของเอนไซม์ต่าง ๆ ที่คล้ายกับไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสคอมเพล็กซ์โดยประกอบด้วย
เอนไซม์ 5 ชนิด คือ ไทอามีนไพโรฟอสเฟต (thiamine pyrophosphate; TPP) นิโคตินาไมด์         
อะดีโนซีนไดนิวคลีโอไทด์ (nicotinamide adenine dinucleotide; NAD+) ฟลาวินอะดีโนซีน       
ไดนิวคลีโอไทด์ (flavin adenine dinucleotide; FAD) กรดลิโพอิก (lipoic) และโคเอนไซม์เอได้
ผลิตภัณฑ์เป็นซัคซินิลโคเอ (succinyl CoA) NADH และคาร์บอนไดออกไซด์  
 
 ปฏิกิริยำวัฏจักรกรดซิตริกช่วงที่ 2 เป็นการเปลี่ยนซัคซินิลโคเอซึ่งเป็นสารตัวกลางที่มี
คาร์บอน 4 อะตอมได้ผลิตภัณฑ์เป็นออกซาโลอะซิเตตที่มีคาร์บอน 4 อะตอมเช่นเดียวกัน โดยจะมีอยู่
สองปฏิกิริยาที่มีการก าจัดเอาไฮโดรเจนออกไป (dehydrogenation) ประกอบไปด้วยปฏิกิริยา 4 
ขั้นตอนทีเ่กิดต่อเนื่องกัน (ปฏิกิริยาที่ 5-8) ดังนี้ 
 
  ปฏิกิริยำที่ 5 ซัคซินิลโคเอเป็นสารประกอบที่มีพลังงานสูง โดยพลังงานศักย์ที่มีอยู่
ในซัคซินิลโคเอจะถูกน าไปใช้ผลักดันให้เกิดการสร้างพันธะฟอสเฟตที่มีพลังงานสูง (energy-rich 
phosphate bond) ปฏิกิริยานี้เร่งโดยเอนไซม์ซัคซินิลโคเอซินธีเทส (succinyl CoA synthetase) 
ซึ่งจะคล้ายกับปฏิกิริยาซับสเตรต-เลเวลฟอสฟอรีเลชัน (substrate-level phosphorylation) สอง
ปฏิกิริยาที่เกิดในวิถีไกลโคไลซิสได้ผลิตภัณฑ์เป็นซัคซิเนต (succinate) ในเซลล์สัตว์ผลิตภัณฑ์                            
ที่เป็นนิวคลีโอไทด์พลังงานสูงจะไม่ใช่ ATP แต่จะเป็น GTP ส่วนมากจะถูกน าไปผลักดันให้เกิด                          
การสังเคราะห์ ATP โดยปฏิกิริยาที่เร่งโดยเอนไซม์นิวคลีโอไซด์ไดฟอสฟอไคเนส (nucleoside 
diphosphokinase) ในพืชและแบคทีเรียจะเป็นการสังเคราะห์ ATP โดยตรงโดยจะมี ADP เป็น   
ซับสเตรตแทน GDP หมู่ที่เทียบกับอะเซติลได้ถูกออกซิไดซ์จนสมบูรณ์ไปเป็น 2 CO2 และมีการผลิต 2 
NADH และ 1 GTP 
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  ปฏิกิริยำที่ 6 เป็นการก าจัดไฮโดรเจนออกจากซัคซิเนตโดยใช้ FAD เป็นโคเอนไซม์
ซึ่งมีความจ าเพาะแบบสเตอริโอไอโซเมอร์เกิดเป็นฟูมาเรต ( fumarate) เร่งโดยเอนไซม์ซัคซิเนต          
ดีไฮโดรจีเนส (succinate dehydrogenase) FAD เป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรงกว่า NAD+ เมื่อ FAD 
รับรีดิวซิงอีควิวาเลนต์ (reducing equivalent) มาจากซัคซิเนตเกิดเป็น FADH2 แล้ว FADH2 จะส่ง
อิเล็กตรอนไปให้เซนเตอร์ของเหล็ก-ซัลเฟอร์ที่มีอยู่ในโมเลกุลของเอนไซม์นั้น ส าหรับ FAD จะเกิด
พันธะโคเวเลนต์กับฮิสทิดีนเรซิดูซ์จ าเพาะ เอนไซม์ตัวนี้จะจับอยู่อย่างแน่นกับเยื่อชั้นในของ            
ไมโทคอนเดรีย การที่เอนไซม์ซัคซิเนตดีไฮโดรจีเนสต้องจับอยู่กับเยื่อชั้นในเพราะ  FADH2 จับอยู่กับ
เอนไซม์ด้วยพันธะโคเวเลนต์ (E-FADH2) จะถูกออกซิไดซ์เพ่ือให้ได้ E-FAD กลับคืนมาเพ่ือเร่งปฏิกิริยา
ได้ใหม่อีกครั้ง การออกซิไดซ์ E-FADH2  เกิดโดยการท าอันตรกิริยากับตัวขนส่งอิเล็กตรอนที่จับอยู่กับ
เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย เอนไซม์ซัคซิเนตดีไฮโดรจีเนสจึงเป็นเอนไซม์ตัวเดียวของวัฏจักรกรด
ซิตริกท่ีจับอยู่กับเยื่อในขณะที่เอนไซม์ตัวอ่ืน ๆ ของวัฏจักรจะละลายอยู่ในเมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย 
เอนไซม์นี้มีความจ าเพาะเชิงสเตอริโอไอโซเมอร์โดยจะเกิดผลผลิตเป็นไอโซเมอร์แบบทรานส์ ได้แก่                       
ฟูมาเรต ซึ่งจะไม่เกิดผลิตภัณฑ์เป็นไอโซเมอร์แบบซิส ได้แก่ มาลีเอต (maleate) 
  
  ปฏิกิริยำที่ 7 การเติมน้ าให้กับพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนของฟูมาเรต ซึ่งเกิดแบบมี
ความจ าเพาะเชิงสเตอริโอไอโซเมอร์แบบทรานส์ โดยจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอล-มาเลต (L-malate)                
เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ฟูมาเรส ( fumarase) หรือฟูมาเลตไฮดราเทส ( fumarate hydratase) 
เอนไซม์นี้มีความจ าเพาะต่อแอล-มาเลตและฟูมาเรตเท่านั้น และจะถูกยับยั้งอย่างรุนแรงโดยมาโลเนต 
(malonate) มีโครงสร้างคล้ายกับซัคซิเนต โดยมาโลเนตเป็นตัวอย่างของตัวยับยั้งแบบแข่งขันของ
เอนไซม์โดยเมื่อจับกับบริเวณแอคทีฟของเอนไซม์แล้วจะท าให้ซับสเตรตของเอนไซม์เข้าจับกับบริเวณ
แอคทีฟไม่ได ้
 
  ปฏิกิริยำที่ 8 การก าจัดไฮโดรเจนออกจากแอล-มาเลตท าให้ได้ออกซาโลอะซิเตต 
กลับคืนมา โดยหมู่ไฮดรอกซิลของแอล-มาเลตจะถูกออกซิไดซ์เป็นหมู่คีโตน เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์
มาเลตดีไฮโดรจีเนส (malate dehydrogenase) และมี NAD+ เป็นโคเอนไซม์ซึ่งจะรับไฮโดรเจน
ไอออนจากแอล-มาเรต ท าให้เกิดเป็นออกซาโลอะซิเตต เมื่อสิ้นสุดวัฏจักรกรดซิตริก 1 รอบ                                
ออกซาโลอะซิเตตที่เกิดขึ้นจะสามารถเข้าร่วมกับอะเซติลโคเอโมเลกุลใหม่ในรอบต่อไป 
 
  โดยสรุปเมื่อเกิดปฏิกิริยาครบ 1 รอบของวัฏจักรกรดซิตริกจะให้ CO2 จ านวน 2 
โมเลกุล NADH 3 โมเลกุล และ FADH2 1 โมเลกุล นอกจากนี้จะได้ GTP (ATP) 1 โมเลกุลอีกด้วย           
ทั้ง NADH และ FADH2 จะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปสู่ออกซิเจนผ่านการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเกิดเป็นน้ า 
และได้พลังงานออกมา  
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ตำรำงท่ี 10.1 ปฏิกิริยาต่าง ๆ ของวัฏจักรกรดซิตริก 
 

Reaction Enzyme ΔG°′ 
(kJ/mol) 

ΔG° 
(kJ/mol) 

1.  Acetyl CoA + Oxaloacetate + H2O → Citrate + CoA –SH + H+ Citrate synthase -32.2 Negative 
2.  Citrate           cis-Aconitate + H2O Aconitase 

+6.3 ~0 
     cis-Aconitate + H2O           Isocitrate Aconitase 
3.  Isocitrate + NAD+           α-Ketoglutarate +  CO2 + NADH Isocitrate 

dehydrogenase 
-20.9 Negative 

4.  α-Ketoglutarate + NAD+ + CoA –SH             Succinyl CoA + 
CO2 + NADH 

α-Ketoglutarate 
dehydrogenase 
complex 

-33.5 Negative 

5.  Succinyl CoA +  Pi + GDP            Succinate + GTP + CoA –SH Succinyl CoA 
synthetase 

-2.9 ~0 

6.  Succinate + FAD             Fumarate + FADH2 Succinate 
dehydrogenase 

0 ~0 

7.  Fumarate + H2O             L-malate Fumarase -3.8 ~0 
8.  L-malate + NAD+             Oxaloacetate + NADH + H+ Malate 

dehydrogenase 
+29.7 ~0 

 
ที่มำ :  พัชรา วีระกะลัส (2549) 
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รูปที่ 10.1 ปฏิกิริยาในวัฏจักรซิตริก 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
 10.1.2  กำรควบคุมกำรท ำงำนของเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสและวัฏจักรกรดซิตริก 
  เนื่องจากสารตัวกลางจากวัฏจักรกรดซิตริกจะถูกน าไปใช้เป็นสารตั้งต้นของการ           
สังเคราะห์ชีวโมเลกุลต่าง ๆ ท าให้การควบคุมวัฏจักรกรดซิตริกจึงค่อนข้างซับซ้อน โดยเริ่มมีการ
ควบคุมตั้งแต่ปฏิกิริยาการเข้าสู่วัฏจักรของไพรูเวตและปฏิกิริยาส าคัญภายในวัฏจักร ดังนี้ 
 
  1.  กำรควบคุมกำรออกซิเดชันของไพรูเวต 
   สารที่ให้พลังงานได้จะเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริกในรูปของอะเซติลโคเอ                              
โดยได้มาจากการสลายสารอาหารคาร์โบไฮเดรตผ่านปฏิกิริยาที่เร่งโดยเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนส                            
คอมเพล็กซ์ และจากการสลายไขมันผ่านวิถีเบตา-ออกซิเดชันของกรดไขมัน การท างานของเอนไซม์นี้
ถูกควบคุมโดยวิถีการยับยั้งแบบอัลโลสเตอริกและวิถีการเปลี่ ยนแปลงทางเคมีของเอนไซม์                                                             
โมเลกุล (covalent modification) จะถูกควบคุมโดยสถานะพลังงานอะดีนิเลต (adenylate                                                             
energy charge) ของเซลล์ การท างานของเอนไซม์ทรานส์อะเซติลเลส (transacetylase) ของ                                                                      
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ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสคอมเพล็กซ์จะถูกยับยั้งโดยอะเซติลโคเอ และจะถูกกระตุ้นโดยโคเอนไซม์เอ ส่วน
การท างานของเอนไซม์ไดไฮโดรลิโพเอไมด์ดีไฮโดรจีเนส (dihydrolipoamide dehydrogenase)                       
จะถูกยับยั้งโดย NADH และถูกกระตุ้น โดย NAD+ ส่วน ATP จะท าหน้าที่ เป็นตัวยับยั้งแบบ                            
อัลโลสเตอริกของไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสคอมเพล็กซ์ นอกจากนี้ยังมี AMP เป็นตัวกระตุ้น  
   การควบคุมการท างานของเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสคอมเพล็กซ์ของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (phosphorylation/dephosphorylation)                                                
ต่อโมเลกุลเอนไซม์ไพรูเวตดีคาร์บอกซิเลส (pyruvate decarboxylase; PDC) ของคอมเพล็กซ์ด้วย 
โดยการท างานของเอนไซม์ PDC จะถูกควบคุมโดยวิธีการเติมหมู่ฟอสเฟตจาก ATP ให้กับเซอรีน
จ าเพาะ 3 เรซิดูซ์ของ PDC เร่งโดยเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสไคเนส (pyruvate dehydrogenase 
kinase) เกิดเป็นเอนไซม์ PDC อยู่ในรูปแบบที่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตซึ่งท าให้  PDC ไม่สามารถเร่ง
ปฏิกิริยาได้ และท าให้ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสคอมเพล็กซ์เร่งปฏิกิริยาไม่ได้ด้วย เอนไซม์ไคเนสตัวนี้จะถูก
กระตุ้นโดย NADH และอะเซติลโคเอ ส าหรับเอนไซม์ PDC ที่ไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้จะท าปฏิกิริยา
กับน้ าเพ่ือก าจัดหมู่ฟอสเฟตออกเร่งโดยเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสฟอสฟาเทส (pyruvate 
dehydrogenase phosphatase) แล้วเกิดเป็นเอนไซม์ PDC ที่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ เอนไซม์ฟอส
ฟาเทสนี้จะถูกกระตุ้นโดย Ca2+ และ Mg2+ เนื่องจาก ATP และ ADP มีความชอบต่อ Mg2+ ที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นความเข้มข้นของ  Mg2+ อิสระจะสะท้อนให้ เห็นถึง อัตราส่ วนของ ATP/ADP ใน                                                       
ไมโทคอนเดรีย และการท างานของเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสคอมเพล็กซ์จะตอบสนองต่อความ
เข้มข้นของ ATP โดยเมื่อเซลล์มีความเข้มข้นของ ATP สูง ท าให้เซลล์ไม่ต้องผลิตพลังงานเพ่ิมขึ้นอีก
จะท าให้เอนไซม์ไพรูเวต ดีไฮโดรจีเนสคอมเพล็กซ์หยุดท างาน ในเนื้อเยื่อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขณะ
อยู่ที่ภาวะพัก (resting state) เอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสมากกว่าครึ่งจะอยู่ ในรูปแบบที่ไม่มี
ฟอสเฟตจับอยู่ซึ่งเป็นรูปแบบของเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาได้ การที่เซลล์มีความเข้มข้นของ ATP ต่ าจะ
เป็นสัญญาณบอกให้ทราบว่าจะต้องมีการสร้าง ATP เพ่ิมขึ้น จึงท าให้เอนไซม์ถูกท าให้อยู่ในรูปแบบ                            
ไม่มีฟอสเฟตซึ่งท างานได้ ส าหรับเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสไคเนสจะเป็นส่วนหนึ่งของไพรูเวต                                 
ดีไฮโดรจีเนสคอมเพล็กซ์ ในขณะที่เอนไซม์ฟอสฟาเทสนั้นจะจับกับคอมเพล็กซ์อย่างหลวม ๆ เท่านั้น 
 
  2.  กำรควบคุมวัฏจักรกรดซิตริก 
   อัตราเร็วของการไหลผ่านวัฏจักรกรดซิตริกจะถูกควบคุมโดยการท า    
อันตรกิริยาแบบอัลโลสเตอริกและความเข้มข้นของซับสเตรตของปฏิกิริยา ปัจจัยส าคัญที่สุดที่ควบคุม
อัตราเร็วของวัฏจักรกรดซิตริก คือ อัตราส่วนของ [NAD+]/[NADH] ในไมโทคอนเดรีย ในวัฏจักรนี้ 
NAD+ เป็นซับสเตรตของเอนไซม์ 3 ชนิดด้วยกันและเป็นซับสเตรตของเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนส 
ภายใต้ภาวะที่ท าให้อัตราส่วนของ [NAD+]/[NADH] มีค่าลดลง เช่น การมีออกซิเจนให้แก่เซลล์อย่าง
จ ากัด การที่ม ี[NAD+] ต่ าจะท าให้การท างานของกลุ่มเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสเหล่านี้ถูกจ ากัด ในเนื้อเยื่อ
บางชนิด เช่น ตับ ระดับของซิเตรตสามารถแปรผันไปได้ถึง 10 เท่า ขณะที่ความเข้มข้นซิเตรตต่ า
อัตราการไหลผ่านปฏิกิริยาของซิเตรตซินเทสจะถูกจ ากัดโดยความเข้มข้นของซับสเตรตในปฏิกิริยา 
และเนื้อเยื่อบางชนิดของสัตว์ซิเตรตจะเป็นตัวควบคุมอัตราเร็วของการไหลผ่านวิถีไกลโคไลซิสโดยจะ
ออกฤทธิ์ผ่านทางการควบคุมแบบอัลโลสเตอริกของเอนไซม์ฟอสฟอฟรุกโตไคเนส-1 (PFK-1) ตัวอย่าง 
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เช่น เซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถขนส่งซิเตรตออกนอกไมโทคอนเดรียได้ ดังนั้นการท า      
อันตรกิริยากันระหว่างซิเตรตกับเอนไซม์ PFK-1 ในไซโทพลาซึมจะไม่เกิดขึ้น แต่ระดับของซิเตรตก็ยัง
เป็นสิ่งที่ควบคุมวัฏจักรกรดซิตริกในไมโทคอนเดรียของเซลล์หัวใจ ส าหรับเอนไซม์ส าคัญที่เป็น
เป้าหมายของการควบคุมแบบอัลโลสเตอริก ได้แก่ เอนไซม์ไอโซซิเตรตดีไฮโดรจีเนส และแอลฟา -     
คีโตกลูตาเรตดีไฮโดรจีเนส ซึ่งในเซลล์หลายชนิดเอนไซม์ไอโซซิเตรตดีไฮโดรจีเนสจะถูกกระตุ้น โดย 
ADP และถูกยับยั้งโดย NADH การควบคุมนี้จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากการลดลงของการท างานของ
เอนไซม์โดยทางอ้อมที่เป็นผลของการมีอัตราส่วน [NAD+]/[NADH] ต่ า การท างานของเอนไซม์
แอลฟา-คีโตกลูตาเรตดีไฮโดรจีเนสจะถูกยับยั้งโดยซัคซินิลโคเอและ NADH ส าหรับกลไกของการ
ควบคุมจะคล้ายกับกลไกการควบคุมการท างานของเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสโดยอะเซติลโคเอและ 
NADH 
   โดยสรุปอัตราเร็วของวัฏจักรกรดซิตริกจะขึ้นกับภาวะพลังงาน (energy 
state) ของเซลล์โดยผ่านทางการกระตุ้นแบบอัลโลสเตอริกของเอนไซม์ไอโซซิเตรตดีไฮโดรจีเนสโดย 
ADP และขึ้นอยู่กับภาวะรีดอกซ์ (redox state) ของเซลล์โดยผ่านการท าให้อัตราเร็วของวัฏจักรถูก
จ ากัดเมื่อ [NAD+] ในไมโทคอนเดรียลดลง และจะขึ้นอยู่กับการมีสารประกอบที่มีพลังงานสูงโดยผ่าน
ทางการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องโดยอะเซติลโคเอ หรือซัคซินิลโคเอ 
     

 
 

รูปที ่10.2 การควบคุมท างานของเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสคอมเพล็กซ์และวัฏจักรกรดซิตริก 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก พจน์ ศรีบุญลือ และคณะ (2554) 
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10.2  กำรถ่ำยทอดอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน 
 กระบวนการแคแทบอลิซึมของสารอาหารในภาวะที่มีออกซิเจนจนกระทั่งครบรอบวัฏจักร
กรดซิตริก คาร์บอนอะตอมของสารอาหารทุกชนิดจะสลายจนสมบูรณ์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์               
ซึ่งจะผลิตพลังงาน ATP ได้ไม่มาก ในไมโทคอนเดรียจะมีการสังเคราะห์ ATP จากกระบวนการ         
ออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชันซึ่งเป็นกระบวนการควบคู่พลังงานจากกระบวนการขนส่งอิเล็กตรอนจาก 
NADH และ FADH2 ไปยังออกซิเจนโดยผ่านระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่ฝังตัวอยู่ที่เยื่อชั้นในของ
ไมโทคอนเดรีย ในขณะการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนจะมีการปล่อยพลังงานอิสระออกมาและพลังงานนี้
ถูกน ามาใช้เติมหมู่ฟอสเฟตให้กับ ADP เกิดเป็น ATP 
 
 10.2.1  กำรถ่ำยทอดอิเล็กตรอน 
  การถ่ายทอดอิเล็กตรอน (electron transport chain) ประกอบด้วยตัวขนส่ง
อิเล็กตรอน (electron carrier) จ านวน 4 ชนิด จัดเรียงตัวอยู่เป็น 4 คอมเพล็กซ์ฝังตัวอยู่ในเยื่อชั้นใน
ของไมโทคอนเดรีย (inner membrane) ของเซลล์ยูคาริโอต แต่ละคอมเพล็กซ์ประกอบด้วยเอนไซม์
หลักที่เร่งปฏิกิริยาการขนส่งอิเล็กตรอน ตัวขนส่งอิเล็กตรอนที่มีหมู่พรอสเทติกท าหน้าที่รับส่ง
อิเล็กตรอน และโปรตีนโครงสร้างที่ท าให้คอมเพล็กซ์คงรูปอยู่ได้และอาจท าหน้าที่ขนส่งโปรตอนจาก
เมทริกซ์ข้ามเยื่อชั้นในออกสู่ช่องว่างระหว่างเยื่อ (inter membrane space) นอกจากนั้นยังมีตัว
ขนส่งอิเล็กตรอนขนาดเล็กอีก 2 ชนิด ได้แก่  ยูบิควิ โนน (ubiquinone; UQ) ท าหน้าที่รับส่ง
อิเล็กตรอนระหว่างคอมเพล็กซ์ I II กับ III และไซโทโครม c (cytochrome c) ท าหน้าที่รับส่ง
อิเล็กตรอนระหว่างคอมเพล็กซ์ III กับ IV อิเล็กตรอนของ NADH จะเข้าสู่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่
คอมเพล็กซ์ I ส่วน FADH2 จะเข้าคอมเพล็กซ์ II ขณะที่มีการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนผ่านการถ่ายทอด
อิเล็กตรอน ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน -รีดักชันซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานออกมา                            
คอมเพล็กซ์ I III และ IV จึงน าพลังงานไปปั๊มโปรตอนจากเมทริกซ์ออกสู่ช่องว่างระหว่างเยื่อชั้นในและ
ชั้นนอกจ านวน 4  4 และ 2 โปรตอน ตามล าดับ อิเล็กตรอนเมื่อถูกส่งมายังตัวรับตัวสุดท้าย คือ
ออกซิเจนจะท าให้เกิดน้ า 
 

 
 

รูปที่ 10.3 การถ่ายทอดอิเล็กตรอน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
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  1.  ตัวขนส่งอิเล็กตรอน  
   การถ่ายทอดอิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรียประกอบด้วยตัวขนส่งอิเล็กตรอน
(electron carrier) ชนิดต่าง ๆ ที่จัดเรียงตัวกันเป็นล าดับอยู่ในเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรียท าหน้าที่
ขนส่งอิเล็กตรอนจาก NADH และ FADH2 ไปยังออกซิเจน ตัวขนส่งอิเล็กตรอนทั้ง 4 ชนิดที่เป็น      
ส่วนประกอบในการถ่ายทอดอิเล็กตรอน คือ ฟลาวินนิวคลีโอไทด์ ( flavin nucleotide) ยูบิควิโนน                
ไซโทโครมชนิดต่าง ๆ และไอรอน-ซัลเฟอร์โปรตีน (iron-sulfur protein; Fe-S protein) 
   ฟลำวินนิวคลีโอไทด์ เป็นตัวให้หรือรับอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาออกซิเดชัน-
รีดักชันมี 2 ชนิด คือ FMN (flavin mononucleotide) และ FAD (flavin adenine dinucleotide) 
(รูปที่ 2.20) การท างานร่วมกันในปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันมีทั้งที่อยู่ในรูปโคเอนไซม์และอยู่ในรูป
หมู่พรอสเทติกที่เกิดพันธะโคเวเลนต์กับโปรตีน ซึ่งเป็นฟลาโวโปรตีน ( flavoprotein) วงแหวน                                                                
ไอโซแอลล็อคซาซีน (isoalloxazine ring) ของ FAD และ FMN จะเป็นส่วนที่รับอิเล็กตรอนได้โดยจะ
รับอิเล็กตรอนได้ 2 อิเล็กตรอน (รูปที่ 10.4) 
          

 
 

รูปที่ 10.4 วงแหวนไอโซแอลล็อกซาซีนของ FMN   
 
 
   ยูบิควิโนน หรือโคเอนไซม์ Q เป็นตัวขนส่งอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวของการ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่ไม่ได้จับอยู่กับโปรตีน ละลายได้ดีในเยื่อหุ้มเซลล์เป็นสารที่มีขนาดเล็กและ
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระท าให้ขนส่งอิเล็กตรอนระหว่างคอมเพล็กซ์ I  II และ III ได้ โดยสามารถ
รับอิเล็กตรอนได้ทั้ง 1 และ 2 อิเล็กตรอน ถ้า UQ รับอิเล็กตรอนและโปรตอนมาอย่างละ 1 ตัวจะ
กลายเป็นอนุมูลเซมิควิโนน (semiquinone radical; UQHo) และถ้า UQHo รับอิเล็กตรอนและ
โปรตอนมาอีกอย่างละ 1 ตัวก็จะกลายเป็นยูบิควินอล (ubiquinol; UQH2) ดังรูปที่ 10.5  
 

 
 

รูปที่ 10.5 โครงสร้างของยูบิควิโนนในรูปออกซิไดซ์และรูปรีดิวซ์ 
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   ไซโทโครม เป็นโปรตีนที่มีหมู่ฮีมเป็นหมู่พรอสเทติก เหล็กที่จับ (chelate) 
อยู่ตรงกลางของหมู่ฮีมจะท าหน้าที่ให้และรับอิเล็กตรอน ไซโทโครมในรูปออกซิไดซ์จะมีเหล็กในรูป
เฟอร์ริก (Fe3+) เมื่อได้รับ 1 อิเล็กตรอนท าให้กลายเป็นไซโทโครมในรูปรีดิวซ์มีเหล็กอยู่ในรูปเฟอร์รัส 
(Fe2+) ไซโทโครมที่พบเป็นองค์ประกอบในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนมีหลายชนิด ได้แก่ ไซโทโครม a       
a3  b  c และ c1 โดยแต่ละชนิดจะแตกต่างกันที่หมู่โซ่ข้างที่จับกับวงแหวนเตตระไพโรลและการจับ
ระหว่างหมู่ฮีมกับโปรตีน ไซโทโครม a  a3  b และ c1 จะฝังตัวอยู่ในเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย 
ส่วนไซโทโครม c เป็นโปรตีนที่ละลายน้ าได้จะจับอยู่ด้านนอกของเยื่อชั้นในด้วยแรงอิเล็กโทรสแทติก 
(electrostatic forces) ท าหน้าที่เชื่อมการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างคอมเพล็กซ์ III และ IV  
 

 
 

รูปที ่10.6 โครงสร้างทางเคมีของฮีมซึ่งเป็นหมู่พรอสเทติกของไซโทโครม 
 
 
   ไอรอน -ซัลเฟอร์ โปรตีน ท าหน้าที่ขนส่ง อิ เล็กตรอนที่มี เหล็กเป็น
ส่วนประกอบ อะตอมของเหล็กจะจับอยู่กับอะตอมของซัลเฟอร์ด้วยพันธะโคเวเลนต์เกิดเป็นไอรอน-
ซัลเฟอร์เซนเตอร์ (iron-sulfur center) มี 3 แบบคือ แบบที่มีเหล็กอยู่ 1 อะตอม จับกับซัลเฟอร์ของ
ซิสเทอีน 4 อะตอม (FeS, Fe-S) แบบที่มีเหล็กอยู่ 2 อะตอม จับกับธาตุซัลเฟอร์ 2 อะตอม และจับ
กับซัลเฟอร์ของซิสเทอีน 4 อะตอม (2Fe-2S) แบบที่มีเหล็กอยู่ 4 อะตอม จับกับธาตุซัลเฟอร์ 4 
อะตอม และจับกับซัลเฟอร์ของซิสเทอีน 4 อะตอม (4Fe-4S) ไอรอนซัลเฟอร์โปรตีนท าหน้าที่เป็นตัว
รับส่งอิเล็กตรอนโดยอะตอมของเหล็กจะเกิดการออกซิเดชัน-รีดักชันสลับกันไประหว่างเฟอร์รัส
กับเฟอร์ริกไอรอนซัลเฟอร์โปรตีนจะถ่ายโอนได้เพียง 1 อิเล็กตรอนคือ 1 อะตอมของซัลเฟอร์เท่านั้น 
ค่าศักย์รีดิวซ์มาตรฐาน (E°′) ของไอรอนซัลเฟอร์โปรตีนมีค่าตั้งแต่ -0.65 โวลต์ ไปจนถึง +0.45 โวลต์ 
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รูปที่ 10.7 โครงสร้างไอรอนซัลเฟอร์โปรตีน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก พัชรา วีระกะลัส (2549) 
 
 
  2.  คอมเพล็กซ์ท่ีฝังตัวอยู่ในเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรีย  
   ตัวขนส่งอิเล็กตรอน ได้แก่ ฟลาโวโปรตีน ยูบิควิโนน ไอรอนซัลเฟอร์โปรตีน 
และไซโทโครมชนิดต่าง ๆ ของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะมีการเรียงล าดับจากค่า E°′ ที่ต่ าไปยังค่า    
E°′ ที่สูง ตัวขนส่งอิเล็กตรอนส่วนใหญ่เป็นโปรตีนที่มีหมู่พรอสเทติกเป็นตัวรับและให้อิเล็กตรอนฝังตัว
อยู่ที่เยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรียซึ่งไม่ละลายน้ า และมีคอมเพล็กซ์ I-IV เป็นองค์ประกอบในการ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอน ส่วนคอมเพล็กซ์ V เป็นเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ ATP จาก ADP + Pi 
ที่ชื่อว่า เอทีพี-ซินเทส (ATP synthase) องค์ประกอบและหน้าที่ของคอมเพล็กซ์ทั้ง 4 มีดังนี้ 
 
   คอม เ พล็ ก ซ์  I ห รื อ  NADH-ดี ไ ฮ โ ด ร จี เ นสคอม เพล็ ก ซ์  ( NADH-
dehydrogenase complex)  หรื อ  NADH-ยูบิ ควิ โนนออกซิ โดรี ดั ก เทส (NADH-ubiquinone 
oxidoreductase) ท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการขนส่งอิเล็กตรอนจาก NADH ไปยังโคเอนไซม์ Q เป็น
สารประกอบเชิงซ้อนขนาดใหญ่มีโปรตีนอยู่ประมาณ 42 พอลิเพปไทด์ และมีน้ าหนักโมเลกุลเท่ากับ 
850 กิโลดาลตัน คอมเพล็กซ์ I เร่งปฏิกิริยา 2 ปฏิกิริยาควบคู่กัน คือ ปฏิกิริยาการส่งไฮโดรเจนไอออน
จาก NADH และโปรตอนจากเมทริกซ์ไปยังโคเอนไซม์ Q และปฏิกิริยาขนส่ง 4 โปรตอนออกจาก               
เมทริกซ์ลงสู่ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ โดยที่คอมเพล็กซ์ I ขนส่งไฮโดรเจนไอออนจาก NADH                              
ไปยัง FMN ได้เป็น FMNH2 ส่งอิเล็กตรอนผ่านไปตามไอรอนซัลเฟอร์โปรตีนไปยัง UQ เกิดเป็น                       
ยูบิควินอล (UQH2) แพร่ไปในลิพิดไบเลเยอร์เ พ่ือส่งอิเล็กตรอนให้กับคอมเพล็กซ์ III และที่                                      
คอมเพล็กซ์ III UQH2 จะถูกออกซิไดซ์กลับไปเป็น UQ เคลื่อนที่กลับไปรับอิเล็กตรอนได้ใหม่ ในขณะ
ที่มีการเร่งปฏิกิริยาขนส่งอิเล็กตรอนจะมีการปั๊มโปรตอนออกจากเมทริกซ์ลงสู่ช่องว่างระหว่างเยื่อโดย
ใช้พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาการขนส่งอิเล็กตรอนซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน  โดยมีการปั๊ม 4H+                        
ต่ออิเล็กตรอน 1 คู่ นอกจากนี้ยากลุ่มบาร์บิทูเรต (barbiturate) ชื่ออะไมทัล (amytal) จะสามารถ
ยับยั้งการขนส่งอิเล็กตรอนจากไอรอนซัลเฟอร์โปรตีนไปยังโคเอนไซม์ Q ได้ 
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รูปที่ 10.8 การขนส่งอิเล็กตรอนผ่านคอมเพล็กซ์ I 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Fvasconcellos (2007) 
 
 
   คอมเพล็กซ์ II หรือ ซัคซิเนตดีไฮโดรจีเนส (succinate dehydrogenase) 
หรือซัคซิเนต-ยูบิควิโนนออกซิโดรีดักเทส (succinate-ubiquinone oxidoreductase) ประกอบด้วย
โปรตีนอย่างน้อย 4 ชนิด ซึ่งมีหมู่พรอสเทติก FAD จับอยู่ด้วยพันธะโคเวเลนต์ มีไอรอน-ซัลเฟอร์
โปรตีนชนิดที่มีเหล็กอยู่ 4 อะตอม และมีน้ าหนักโมเลกุลเท่ากับ 140 กิโลดาลตัน อิเล็กตรอนจะถูกส่ง
จาก  ซัคซิเนตไปยัง FAD ไอรอน-ซัลเฟอร์โปรตีน และไซโทโครม b560 ตามล าดับ ส่งต่อไปยัง UQ 
และส่งไปยังคอมเพล็กซ์ III ส าหรับกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตจะให้อิเล็กตรอนแก่ฟลาโวโปรตีน ซึ่งก็คือ
เอนไซม์กลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนสที่จับอยู่กับด้านนอกของเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรียส่ง
อิเล็กตรอนไปให้ UQ เช่นกัน ส่วนเอนไซม์อะเซติลโคเอดีไฮโดรจีเนสเป็นเอนไซม์ตัวแรกของวิถีเบตา-
ออกซิเดชันของกรดไขมัน จะส่งอิเล็กตรอนไปให้ฟลาโวโปรตีนที่มีชื่อว่า ETFP (electron-
transferring flavoprotein) และถูกส่งต่อไปยัง ETFP-UQ ออกซิโดรีดักเทสแล้วส่งอิเล็กตรอนต่อไป
ให้ UQ เพ่ือส่งต่อไปยังคอมเพล็กซ์ III 
 

 
 

รูปที่ 10.9 การขนส่งอิเล็กตรอนผ่านคอมเพล็กซ์ II 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Fvasconcellos (2007) 
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   คอม เพล็ กซ์  III หรื อยู บิ ควิ โนน -ไซโทโครม c ออกซิ โดรี ดั ก เทส 
(ubiquinone-cytochrome-c oxidoreductase)  ป ร ะกอบด้ ว ย ไ ซ โ ท โ ค รม  b562 และ  b560                        
ไซโทโครม c1 ไอรอนซัลเฟอร์โปรตีน และโปรตีนอย่างอ่ืนอีกอย่างน้อย 6 พอลิเพปไทด์ และมีน้ าหนัก
โมเลกุลเท่ากับ 250 กิโลดาลตัน คอมเพล็กซ์ III จะรับอิเล็กตรอน 1 คู่จากยูบิควิโนนและผ่านไปยัง  
ไซโทโครม b562 b560 c1 และ c ตามล าดับ ไซโทโครม c เป็นโปรตีนขนาดเล็กที่ละลายน้ าได้เกาะอยู่
ด้านนอกของเยื่อหุ้มชั้นใน ผลการขนส่งอิเล็กตรอนผ่านคอมเพล็กซ์ III ท าให้ไซโทโครม c จ านวน 2 
โมเลกุลถูกรีดิวซ์ โดยจะควบคู่พลังงานจากปฏิกิริยาการขนส่งอิเล็กตรอนจากยูบิควิโนนในรูปรีดิวซ์ 
(UQH2) ไปยังไซโทโครม c กับปฏิกิริยาการปั๊ม 4 โปรตอน (H+) ต่ออิเล็กตรอน 1 คู่ ออกสู่ช่องว่าง
ระหว่างเยื่อชั้นนอกและชั้นใน โดยโปรตอน 2 โปรตอนที่ได้มาจากเมทริกซ์ ส่วนอีก 2 โปรตอนได้มา
จาก UQH2 
 

 
 

รูปที่ 10.10 การขนส่งอิเล็กตรอนผ่านคอมเพล็กซ์ III 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Fvasconcellos (2007) 
 
 
   คอมเพล็กซ์  IV หรือไซโทโครมออกซิ เดส (cytochrome oxidase)                              
ท าหน้าที่ขนส่งอิเล็กตรอนจากไซโทโครม c ไปยังโมเลกุลของออกซิเจนท าให้ออกซิเจนถูกรีดิวซ์ไปเป็น 
H2O คอมเพล็กซ์ IV เป็นเอนไซม์ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 13 พอลิเพปไทด์และมีน้ าหนักโมเลกุล
เท่ากับ 204 กิโลดาลตัน คอมเพล็กซ์ IV จะมีไซโทโครม 2 ชนิดที่จับกันอย่างเหนียวแน่น คือ                             
ไซโทโครม a และ a3 หน้าที่ขนส่งอิเล็กตรอนจากไซโทโครม c ไปยังออกซิเจน มีการควบคู่พลังงาน
จากปฏิกิริยาขนส่งอิเล็กตรอนไปใช้ปั๊มโปรตอนจ านวน 2 โปรตอนต่อการขนส่ง 2 อิเล็กตรอนจาก                 
เมทริกซ์ไปยังช่องว่างเยื่อชั้นในและชั้นนอก นอกจากนี้ยังมีทองแดง (Cu2+) เกาะอยู่ด้วย โดยจะให้
และรับอิเล็กตรอนได้ครั้งละ 1 อิเล็กตรอน การขนส่ง 2 อิเล็กตรอนจาก NADH เข้าสู่การถ่ายทอด
อิเล็กตรอนโดยผ่านคอมเพล็กซ์ I  III และ IV ไปยังตัวรับได้แก่ออกซิเจนจ านวนครึ่งโมเลกุลจะมี                    
การปั๊มโปรตอน 10 โปรตอนเข้าไปยังช่องว่างระหว่างเยื่อชั้นในและชั้นนอก ส่วนการขนส่ง                       
2 อิเล็กตรอนจากซัคซิเนตไปให้ออกซิเจนครึ่งโมเลกุลจะมีการปั๊มโปรตอนเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้ม
จ านวน 6 โปรตอน 
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รูปที่ 10.11 การขนส่งอิเล็กตรอนผ่านคอมเพล็กซ์ IV 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Fvasconcellos (2007) 
 
 
  3.  กำรขนส่ง NADH จำกไซโทพลำซึมเข้ำสู่ไมโทคอนเดรีย 
   การขนส่งอิเล็กตรอนจาก NADH เข้าสู่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะเกิดขึ้น
ภายในไมโทคอนเดรียเท่านั้น การสลายหรือออกซิไดซ์กลูโคสโดยไกลโคไลซิสเกิดในไซโทพลาซึมได้
ผลิตภัณฑ์เป็น 2 ATP และ 2 NADH ซ่ึง NADH ไม่สามารถผ่านเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรียได้จึงต้อง
มีระบบล าเลียงอยู่ 2 ระบบ โดยมีหลักการเดียวกันคือใช้ NADH รับอิเล็กตรอนเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้ 
NADH ผ่านเยื่อหุ้มชั้นในได้ จากนั้นจึงให้อิเล็กตรอนกับ NAD หรือ FAD ที่อยู่ในไมโทคอนเดรีย 
หลังจากให้อิเล็กตรอนแล้วจะผ่านออกจากไมโทคอนเดรียเพ่ือกลับสู่ไซโทพลาซึม ในเซลล์กล้ามเนื้อ
และสมองจะมีระบบล าเลียงที่เรียกว่า กลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตชัตเทิล (glycerol-3-phosphate 
shuttle) โดยไดไฮดรอกซีอะซิโตนฟอสเฟต (dihydroxyacetone phosphate; DHAP) จะถูกรีดิวซ์
ด้วย NADH ในไซโทพลาซึมได้กลีเซอรอล -3-ฟอสเฟตผ่านเข้าสู่ไมโทคอนเดรีย จากนั้นจะถูก
ออกซิไดซ์โดยเอนไซม์กลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส ใช้ FAD เป็นโคเอนไซม์ท าให้ได้ FADH2 
เข้าสู่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่คอมเพล็กซ์ II ต่อไป โดยระบบนี้ NADH ในไซโทพลาซึมจะกลายเป็น 
FADH2 ในไมโทคอนเดรีย ส่วนในตับ ไต และหัวใจจะมีระบบล าเลียงชื่อว่า มาเลต -แอสพาร์
เตตชัตเทิล (malate-aspartate shuttle) โดย NADH จะรีดิวซ์ออกซาโลอะซิเตต (OAA) ไปเป็นมา
เลตโดยการเร่งของมาเลตดีไฮโดรจีเนสในไซโทพลาซึมท าให้มาเลตผ่านเข้าสู่ไมโทคอนเดรียและถูก
ออกซิไดซ์โดย NAD เร่งปฏิกิริยาด้วยมาเลตดีไฮโดรจีเนสในไมโทคอนเดรียได้ผลิตภัณฑ์เป็น OAA                                                                 
และ NADH ซึ่ง NADH จะส่งอิเล็กตรอนผ่านการถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังออกซิเจน ในขณะที่ OAA                                              
ถูกเปลี่ยนไปเป็นแอสพาร์เตต และแอลฟา-คีโตกลูตาเรตโดยการท าปฏิกิริยากับกลูตาเมตเร่งปฏิกิริยา                                      
โดยเอนไซม์ทรานส์อะมิเนสในไมโทคอนเดรียซึ่งแอสพาร์เตตจะเข้าสู่ไซโทพลาซึมและถูกเปลี่ยนเป็น 
OAA และกลูตาเมตเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ทรานส์อะมิเนสในไซโทพลาซึม กลูตาเมตที่ได้จะผ่านกลับ
เข้าสู่เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ในการล าเลียง NADH จากไซโทพลาซึมเข้าสู่ไมโทคอนเดรียโดย
ระบบมาเลต-แอสพาร์เตตชัตเทิลจะได้ NADH ดังรูปที่ 10.12 
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รูปที่ 10.12 การล าเลียง NADH จากไซโทพลาซึมเข้าสู่ไมโทคอนเดรียโดยมาเลต-แอสพาร์เตตชัตเทิล 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
  4.  ออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน  
   ออก ซิ เ ด ที ฟ ฟ อส ฟ อ รี เ ล ชั น  ( oxidative phosphorylation) เ ป็ น
กระบวนการสังเคราะห์ ATP จาก ADP + Pi โดยเอนไซม์เอทีพี-ซินเทสอยู่ที่ เยื่อหุ้มชั้นในของ                             
ไมโทคอนเดรียโดยเกิดควบคู่พลังงานกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนผ่านการควบคู่เชิงเคมีออสโมติก 
(chemical osmotic coupling) ดังต่อไปนี้ 
   พลังงานอิสระที่ถูกปลดปล่อยจากการขนส่งอิเล็กตรอนผ่านการถ่ายทอด
อิเล็กตรอนไปยัง O2 จะถูกน าไปใช้ปั๊มโปรตอน จากเมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียไปสู่ช่องว่างระหว่าง
เยื่อชั้นนอกและชั้นใน ท าให้เกิดความแตกต่างของความเข้มข้นของโปรตอน (concentration 
gradient of protons) ขึ้นระหว่างช่องว่างของเยื่อหุ้มและเมทริกซ์เป็นสาเหตุให้เกิดแรงเคลื่อนที่ของ
โปรตอน (proton motive force) ผลักโปรตอนในช่องว่างของเยื่อหุ้มกลับเข้าสู่เมทริกซ์ พลังงาน
อิสระของแรงเคลื่อนที่จะผลักโปรตอนให้กลับเข้าสู่เมทริกซ์โดยผ่านช่องรับโปรตอนซึ่งอยู่ที่ส่วน F0 
ของเอทีพี-ซินเทส การเคลื่อนที่ของโปรตอนท าให้เกิดการหมุนส่วนก้านของเอทีพี-ซินเทสมีผลให้ส่วน 
F1 ของเอทีพี-ซินเทสเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ ATP จาก ADP + Pi สาร 2,4-ไดไนโทรฟีนอล                  
(2,4-dinitrophenol) เป็นสารที่ท าให้การถ่ายทอดอิเล็กตรอนไม่สามารถเกิดควบคู่พลังงานกับ                                           
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การสังเคราะห์ ATP เพราะสารนี้ท าให้เยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรียยอมให้โปรตอนผ่านเข้าออกได้
อย่างอิสระ จึงไม่เกิดแรงเคลื่อนที่ของโปรตอนเป็นเหตุให้ไม่มีพลังงานอิสระส าหรับสังเคราะห์ ATP                             
สารขัดขวางการควบคู่ (uncoupling agent) เป็นสารที่นิยมใช้เพ่ือการศึกษาที่จะแสดงให้เห็นว่า              
ออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชันเป็นกระบวนการควบคู่ระหว่างการถ่ายทอดอิเล็กตรอนและการสังเคราะห์ 
ATP  
 

 
 

รูปที่ 10.13 การสังคราะห ์ATP โดยเอนไซม์เอทีพี-ซินเทส  
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Fvasconcellos (2007) 
 
 
  5.  จ ำนวน ATP ที่สังเครำะห์จำกกำรขนส่งอิเล็กตรอน 
   การหาจ านวน ATP ที่สังเคราะห์จากการขนส่งอิเล็กตรอนจาก NADH และ 
FADH2 เข้าสู่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนหาได้ 2 วิธี คือ หาได้จากอัตราส่วนของฟอสเฟต (P) ที่รวมอยู่
ใน ATP ต่ออะตอมของออกซิเจน (O) ที่ลดลงจากการเปลี่ยนไปเป็นน้ า และจากจ านวนโปรตอนที่
กลับเข้าสู่เมทริกซ์ ในการหาค่าอัตราส่วน P/O หาได้จากการทดลองในหลอดทดลองที่มีสารผสมให้
เกิดปฏิกิริยาประกอบด้วยการสกัดไมโทคอนเดรียให้ได้ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนอยู่ในเซลล์ ADP Pi

และซับสเตรตที่ใช้ผลิต NADH เช่น แอลฟา-คีโตกลูตาเรต หรือ FADH2 เช่น ซัคซิเนตหลังบ่มให้
เกิดปฏิกิริยาตามเวลาที่ต้องการ จึงวัดปริมาณออกซิเจนและ Pi ที่ถูกดึงไปใช้ ผลการทดลองพบว่าเมื่อ
เริ่มขนส่งอิเล็กตรอนจาก NADH จะได้อัตราส่วน P/O เป็น 2/3 ส่วนจาก FADH2 จะได้อัตราส่วน 
P/O เป็น 1/2 แรงเคลื่อนที่ของโปรตอนจากช่องระหว่างเยื่อหุ้มเข้าสู่เมทริกซ์เป็นตัวให้พลังงาน
ส าหรับการสังเคราะห์ ATP เนื่องจากการขนส่งอิเล็กตรอนจาก NADH ตามการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
ไปยังออกซิเจนจะมีการปั๊ม 10 โปรตอนออกนอกเมทริกซ์ และในการสังเคราะห์ 1 ATP จะต้องมี
จ านวน 4 โปรตอนไหลเข้าสู่เมทริกซ์ ดังนั้นจ านวน ATP ที่ผลิตจาก NADH และ FADH2 จะได้ 2.5 
และ 1.5 ตามล าดับ 
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  6.  จ ำนวน ATP ที่ผลิตจำกกำรสลำยกลูโคส 
   จ านวน ATP ที่สังเคราะห์จากการสลายกลูโคสให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์
พลังงานในรูป ATP ของเซลล์ต่าง ๆ จะสังเคราะห์ได้จากกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน                     
เป็นหลัก การสลายหรือการออกซิไดซ์กลูโคสจนสมบูรณ์จะต้องผ่าน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1                           
วิถีไกลโคไลซิสให้ ATP 2 โมเลกุล และ NADH 2 โมเลกุล ในไซโทพลาซึม การล าเลียง NADH เข้าสู่       
ไมโทคอนเดรียอาจได้เป็น NADH หรือ FADH2 ขึ้นอยู่กับระบบล าเลียงที่ใช้ ปฏิกิริยาออกซิเดทีฟ    
ฟอสฟอรีเลชันของ NADH และ FADH2 ให้ ATP 2.5 และ 1.5 โมเลกุล ตามล าดับ ดังนั้น ATP ที่จะ
ได้เป็น 5 ATP หรือ 3 ATP จาก 2 NADH หรือ 2 FADH2 ตามล าดับ ขั้นตอนที่ 2 ออกซิเดชันของ 2 
โมเลกุลของไพรูเวตไปเป็น 2 โมเลกุล ของอะเซติลโคเอในไมโทคอนเดรียจะให้ 2 NADH ซึ่งเกิด      
ปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชันให้ 5 ATP ขั้นตอนที่ 3 อะเซติลโคเอ 2 โมเลกุล เข้าสู่วัฏจักร     
กรดซิตริกให้ 2 GTP 6 NADH และ 2 FADH2 โดยปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชันของ 6 NADH 
และ 2 FADH2 จะให้ ATP เป็น 15 และ 3 โมเลกุล ตามล าดับ เมื่อรวมจ านวน ATP ที่ได้จากการ
ออกซิไดซ์กลูโคสจนสมบูรณ์จะเป็น 30 หรือ 32 ATP 
 

 
 

รูปที่ 10.14 การถ่ายทอดอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน  
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Fvasconcellos (2007)      
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10.3  บูรณำกำรกำรสลำยสำรอำหำรเพ่ือให้ได้พลังงำน 
 การบูรณาการการสลายสารอาหารเพ่ือให้ได้พลังงานแสดงถึงความสัมพันธ์ทางเมแทบอลิซึม
ของสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การสังเคราะห์และการสะสม
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลดังกล่าวจะได้สารตัวกลางร่วม (common intermediate) 
ในวิถีต่าง ๆ เช่น สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะประกอบไปด้วยวิถีไกลโคไลซิส วิถีกลูโคนีโอ
เจเนซิส วิถีไกลโคเจโนไลซิส และวิถีเพนโตสฟอสเฟต  สารอาหารประเภทลิพิดประกอบด้วยวิถีเบตา-
ออกซิเดชัน และการสังเคราะห์กรดไขมันหรือลิโพเจเนซิส และสารอาหารประเภทโปรตีน 
ประกอบด้วยวิถีการสลายและสังเคราะห์กรดอะมิโน  
 
 10.3.1  วิถีร่วมของสำรอำหำรทุกชนิด 
  วัฏจักรกรดซิตริก การถ่ายทอดอิเล็กตรอน และออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน วิถี
เหล่านี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นร่างแหโดยใช้ตัวกลางร่วมกัน เช่น อะเซติลโคเอ ตัวกลางบางชนิด
ของวิถีไกลโคไลซิส คือ กลูโคส-6-ฟอสเฟต 3-ฟอสฟอกลีเซอเรต ฟอสฟออีนอลไพรูเวต และไพรูเวต 
สารตัวกลางบางชนิดในวัฏจักรกรดซิตริก คือ แอลฟา-คีโตกลูตาเรต ซัคซินิลโคเอ ฟูมาเรต ออกซาโล                    
อะซิเตต และซิเตรต วิถีเหล่านี้ถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีการผลิตพลังงานและสารที่
เซลล์ต้องการในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของเซลล์ในภาวะนั้น ๆ เช่น ภาวะมีอาหาร
สมบูรณ์ ภาวะขาดอาหาร ภาวะก าลังแบ่งเซลล์  เป็นต้น ทั้ งนี้ เ พ่ือให้ เซ ลล์มีภาวะธ ารงดุล 
(homeostasis) อยู่ตลอดเวลา ในสิ่งมีชีวิตพวกโพรแคริโอต การควบคุมเมแทบอลิซึมท าได้โดยการ
ควบคุมประสิทธิภาพการท างานของเอนไซม์อัลโลสเตอริกที่เร่งปฏิกิริยาในขั้นตอนก าหนดอัตราเร็ว 
(rate limiting step) ของวิถีโดยกระตุ้นหรือยับยั้งเอนไซม์ด้วยสารควบคุมต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมี
การควบคุมประสิทธิภาพการท างานของเอนไซม์ด้วยการดัดแปลงแบบโคเวเลนต์ ( covalent 
modification) เพ่ือให้เอนไซม์เปลี่ยนรูปเป็นรูปที่ท างานได้และไม่ได้ ส่วนสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว                             
พวกยูแคริโอตภายในเซลล์มีออร์แกเนลล์ต่าง ๆ จะมีวิถีควบคุมเมแทบอลิซึมซับซ้อนกว่าใน                               
โพรแคริโอต คือ มีการแบ่งส่วนในเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยาหรือวิถี ซึ่งเรียกว่า คอมพาร์ตเมนเตชัน 
(compartmentation) ความสัมพันธ์ทางเมแทบอลิซึมของสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และ
โปรตีน ที่เกี่ยวกับการใช้การสังเคราะห์ การสะสมพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลจนได้
สารตัวกลางร่วม รวมทั้งระบบการควบคุมเพ่ือให้ได้พลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเมื่อ
อยู่ในภาวะต่าง ๆ จากบทบาทที่ผ่านมาจะเห็นว่าคาร์โบไฮเดรต ลิพิด และโปรตีน จะถูกย่อยสลายใน
กระบวนการทางชีวเคมีเ พ่ือให้ได้พลังงาน รวมทั้งโมเลกุลหน่วยการสร้าง (building block)                             
สารตัวกลางร่วม และสารต้นก าเนิดจะถูกน าไปใช้ในการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบ
ของเซลล์ต่อไป กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหารแสดงดังรูปที่ 10.15   
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รูปที ่10.15 แผนภาพความเชื่อมโยงวิถีการสังเคราะห์และสลายคาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดอะมิโน 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
 10.3.2  กำรสลำยคำร์โบไฮเดรตให้ได้พลังงำน 
  คาร์โบไฮเดรตถูกย่อยได้กลูโคสเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการสลายกลูโคสให้ได้พลังงานอย่าง
สมบูรณ์ของเซลล์มีขั้นตอนต่อเนื่อง คือ การสลายกลูโคสในไซโทพลาซึมโดยวิถีไกลโคไลซิสได้
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นไพรูเวต ATP และ NADH การน าไพรูเวตในไซโทพลาซึมเข้าสู่ไมโทคอนเดรีย                       
จะถูกเปลี่ยนเป็นอะเซติลโคเอเพ่ือเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริกได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ GTP 
NADH และ FADH2 ขั้นตอนสุดท้ายคือ NADH และ FADH2 จะเข้าสู่กระบวนการถ่ายอิเล็กตรอนใน
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เยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียซึ่งจะได้พลังงานอิสระใช้ในการสร้าง ATP ส่วน NADH ในไซโทพลาซึมที่ได้จาก
วิถีไกลโคไลซิสจะเข้าไมโทคอนเดรียโดยกลไกแบบกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตชัตเทิล หรือแบบมาเลต-
แอสพาร์เตตชัตเทิล ได้ FADH2 หรือ NADH ในไมโทคอนเดรียตามล าดับ และเข้ากระบวนการ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้ได้พลังงาน ATP 
 
  10.3.3  กำรสลำยกรดไขมันและกรดอะมิโนเพื่อให้ได้พลังงำน 
  ไตรเอซิลกลีเซอรอล (triglyceride) ประกอบด้วยกลีเซอรอล (glycerol) และ                                        
กรดไขมัน ( fatty acid) กลี เซอรอลจะใช้  ATP ได้ เป็นกลี เซอรอล-3-ฟอสเฟต (glycerol-3-
phosphate) เข้าในวิถีไกลโคไลซิสเพ่ือสลายต่อไป ส่วนกรดไขมันซึ่งมีคาร์บอนจ านวนมากจะถูก
ออกซิเดชันได้อะเซติลโคเอ NADH และ FADH2 หลายโมเลกุล อะเซติลโคเอที่ได้จะเข้าวัฏจักรกรด                
ซิตริกเพ่ือสลายต่อให้ได้ NADH และ FADH2 จากนั้น NADH และ FADH2 ที่ได้ทั้งหมดเข้าไปสู่การ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอนเพ่ือให้ได้พลังงาน ATP ส่วนการสลายกรดอะมิโนให้ได้พลังจะต้องก าจัดหมู่                      
อะมิโนโดยปฏิกิริยาดีอะมิเนชัน (deamination) ได้สายของไฮโดรคาร์บอนซึ่งจะเปลี่ยนเป็น
สารประกอบต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสลายให้ได้พลังงานต่อไป  
 
 10.3.4  กำรสลำยสำรประกอบคีโตนเพื่อให้ได้พลังงำน 
  สารประกอบคีโตนอยู่ในรูปอิสระไม่จับกับโปรตีนในเลือด ชนิดของสารประกอบ     
คีโตนที่มีมาก คือ เบตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต (β-hydroxybutyrate) จะเข้าสู่เซลล์สมองและเซลล์
กล้ามเนื้อเพ่ือน าไปสลายให้ได้อะเซติลโคเอ และสลายต่อในวัฏจักรกรดซิตริกในไมโทคอนเดรียให้ได้
พลังงาน ถ้ามีปริมาณสารประกอบคีโตนในเลือดสูง (ketosis) ซึ่งจะพบในภาวะอดอาหาร และการ
รั บประทานอาหาร ที่ มี ไ ขมันสู ง  (ketogenic diet) อะซิ โ ตอะซิ เ ตต  (acetoacetate) และ                 
โรคเบาหวานที่ไม่ได้ควบคุมและรักษา เมื่อมีอะซิโตอะซิเตตในเลือดสูงจะถูกสลายได้พลังงานและ    
อะซิโตน (acetone) ซึ่งอะซิโตนที่เหลือถูกขับออกทางปัสสาวะและลมหายใจ ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวาน
บางรายอาจมีกลิ่นของอะซิโตนในน้ าปัสสาวะและลมหายใจ รายละเอียดของการสังเคราะห์และการ
สลายสารคีโตนบอดีกล่าวแล้วในหัวข้อที่ 8.3 
 
 10.3.5  อวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในเมแทบอลิซึมของสำรอำหำรที่ให้พลังงำน 
   การท างานของทุกอวัยวะจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงกันโดยส่ง          
เมแทบอไลต์ถึงกันผ่านทางกระแสเลือด ซึ่งการท างานของอวัยวะบางชนิดต้องใช้พลังงานมากและ
ขาดไม่ได้ บางชนิดต้องส ารองพลังงานไว้เพ่ือใช้เองรวมทั้งเพ่ือส่งต่อให้แก่อวัยวะอ่ืน ๆ นอกจากนี้
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายสามารถเลือกใช้สารอาหารพลังงานในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากกลูโคสเพื่อให้
เหมาะสมกับการท าหน้าที่และชนิดของสารอาหารที่ร่างกายได้รับตลอดจนเพ่ือให้เหมาะสมกับภาวะ
ของร่างกาย อวัยวะที่เกี่ยวข้องในเมแทบอลิซึมของสารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ สมอง กล้ามเนื้อ 
หัวใจ ตับ เนื้อเยื่อไขมัน โดยแต่ละอวัยวะจะมีหน้าที่จ าเพาะและเมแทบอลิซึมภายในเซลล์จะแตกต่าง
กัน ดังนี้ 
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  สมอง เป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานประมาณร้อยละ 20-25 ของพลังงานทั้งหมดที่
ร่างกายใช้ในแต่ละวัน ในภาวะปกติสมองจะใช้พลังงานจากกลูโคสเท่านั้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 
ของกลูโคสที่ใช้โดยร่างกายทั้งหมดในภาวะพัก (resting state) แต่ในภาวะขาดอาหาร (starvation) 
สมองและเซลล์ประสาทสามารถปรับตัวโดยใช้คีโตนบอดีเป็นสารอาหารพลังงานทดแทนได้เป็น
บางส่วน สมองไม่ได้สะสมสารอาหารพลังงานไว้ภายในเซลล์ ต้องได้รับกลูโคสและคีโตนบอดีจาก
กระแสเลือดเพียงทางเดียวและตลอดเวลา 
 
  กล้ำมเนื้อ เป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานมากที่สุดของร่างกาย ปริมาณพลังงานที่ใช้เป็น
สัดส่วนโดยตรงกับการท างานของกล้ามเนื้อ ในภาวะพักกล้ามเนื้อใช้พลังงานเพียงร้อยละ 20 ของ
พลังงานรวมที่ใช้ในแต่ละวัน และจะเพ่ิมมากขึ้นถึงร้อยละ 80 ในภาวะที่กล้ามเนื้อต้องท างานหนัก 
เป็นภาวะที่มีการใช้พลังงานแตกต่างกันมาก กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่สามารถปรับตัวใช้สารอาหาร
พลังงานได้หลายชนิด เช่น ในภาวะที่ท างานหนักหรืออดอาหาร (fasting) กล้ามเนื้อจะใช้พลังงานที่
ส ารองไว้ในรูปของไกลโคเจน ในภาวะพักกล้ามเนื้อจะใช้พลังงานจากกรดไขมัน และสามารถใช้                            
คีโตนบอดีเป็นแหล่งพลังงานได้ แต่ในภาวะที่กล้ามเนื้อต้องท างานหนักจะใช้กลูโคสของกล้ามเนื้อเป็น
สารอาหารพลังงาน ซึ่งไพรูเวตที่ได้จากการสลายกลูโคสของกล้ามเนื้อจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแลคเตต 
โดยวัฏจักรคอริ (Cori cycle) และกรดอะมิโนอะลานีนโดยวัฏจักรกลูโคส-อะลานีน (glucose-
alanine cycle) ทั้งแลคเตตและอะลานีนจะถูกส่งเข้าสู่กระแสเลือดผ่านไปยังเซลล์ตับเพ่ือน ากลับไป
สร้างเป็นกลูโคสโดยกระบวนการกลูโคนีโอเจเนซิส (gluconeogenesis) ทั้งนี้เพราะกล้ามเนื้อไม่
สามารถสร้างกลูโคสได้เองเนื่องจากขาดเอนไซม์กลูโคส 6-ฟอสฟาเทส (glucose 6-phosphatase)  
 
  หัวใจ การเกิดเมแทบอลิซึมในกล้ามเนื้อหัวใจมีความแตกต่างจากกล้ามเนื้อลาย 3 
ประการ คือ ประการแรก กล้ามเนื้อหัวใจเป็นอวัยวะที่ท างานหนักและต่อเนื่องตลอดเวลา ประการที่
สอง การเกิดเมแทบอลิซึมของกล้ามเนื้อหัวใจจะเกิดได้เฉพาะภายใต้การมีออกซิเจนอย่างเพียงพอ 
(aerobic tissue) เท่านั้น ในขณะที่ในกล้ามเนื้อลายสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในภาวะที่มีและไม่มี
ออกซิเจน ประการสุดท้าย กล้ามเนื้อหัวใจมีสารอาหารพลังงานสะสมน้อยมากทั้งไกลโคเจนและไขมัน 
ดังนั้นกล้ามเนื้อหัวใจจึงจ าเป็นต้องได้รับทั้งออกซิเจนและสารอาหารพลังงานจากเลือดอย่างต่อเนื่อง
และตลอดเวลา กล้ามเนื้อหัวใจสามารถใช้สารอาหารพลังงานได้หลายชนิดทั้ง กลูโคส แลคเตต        
คีโตนบอดี แต่ที่ส าคัญท่ีสุดคือ กรดไขมัน 
 
   ตับ มีหน้าที่เก็บส ารองพลังงานไว้ในรูปของไกลโคเจน และเปลี่ยนไกลโคเจนเป็น
กลูโคสส่งให้กับเนื้อเยื่ออ่ืน ๆ ในภาวะที่ร่างกายไม่ได้รับอาหาร นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญในการ
สร้ างกลู โคสจากแลคเตต กรดอะมิ โนอะลานีน และกลี เซอรอลโดยอาศัยกระบวนการ                              
กลูโคนีโอเจเนซิส ตับสามารถใช้สารอาหารพลังงานได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นคีโตนบอดีเพราะเป็นแหล่ง
สังเคราะหค์ีโตนบอดีที่ส าคัญของร่างกายเพ่ือส่งต่อแก่หัวใจ สมอง และกล้ามเนื้อ 
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  เนื้อเยื่อไขมัน เป็นแหล่งเก็บสะสมไขมันและให้กรดไขมันแก่เนื้อเยื่ออ่ืน ๆ เนื้อเยื่อ
ไขมันมีความส าคัญรองมาจากตับที่คอยท าให้ เมแทบอลิซึมของร่างกายอยู่ในภาวะธ ารงดุลอยู่
ตลอดเวลา เซลล์ไขมันเป็นเซลล์ที่แอคทีฟมากสามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนได้อย่างรวดเร็วเพ่ือ
ท างานผสานกับอวัยวะอ่ืน ๆ เซลล์ไขมันท าหน้าที่สังเคราะห์และสลายไตรเอซิลกลีเซอรอลซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนกลูคากอน และอิพิเนฟริน โดยจะไปกระตุ้นเอนไซม์ลิเพสที่ไวต่อ
ฮอร์โมน (hormone-sensitive lipase) ที่อยู่ในเซลล์ไขมันท าให้เร่งปฏิกิริยาการแยกสลายไตรเอซิล               
กลีเซอรอลด้วยน้ าได้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล ส่วนฮอร์โมนอินซูลินจะมีฤทธิ์ตรงกันข้ามกับ                   
กลูคากอนและอิพิเนฟริน เมื่อระดับกลูคากอนในกระแสเลือดมีค่าต่ าร่างกายมีความต้องการพลังงาน
ไตรเอซิลกลีเซอรอลในเซลล์ไขมันถูกสลายไปเป็นกรดไขมันอิสระและกลีเซอรอล  กรดไขมันอิสระจะ
ถูกส่งไปตามกระแสเลือดโดยจับอยู่กับอัลบูมินไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อลาย และหัวใจเพ่ือ
ใช้ให้พลังงาน 
 

 
 

รูปที่ 10.16 แสดงความสัมพันธ์ของการเมแทบอลิซึมในอวัยวะต่าง ๆ 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก Voet and Voet (1995) 
 
 
 



290 
 

10.4  กำรท ำงำนร่วมกันของอวัยวะภำยใต้ภำวะเมแทบอลิซึม 
 ฮอร์โมนเป็นสิ่งที่คอยควบคุมการใช้ไกลโคเจน ไขมัน และโปรตีนที่มีอยู่ในร่างกายซึ่งเป็น
แหล่งให้พลังงาน เมื่ออยู่ในภาวะอดอาหารร่างกายต้องท าให้มีสารอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดแม้ว่าจะ
ไม่ได้รับประทานอาหารเข้าไปก็ตาม อาหารที่รับประทานเข้าไปจะถูกใช้หมดภายใน 2-3 ชั่วโมง                       
ส่วนไกลโคเจนที่มีสะสมเอาไว้จะถูกใช้หมดภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากได้รับน้ าในปริมาณที่เพียงพอจะ
สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นานพอสมควรแม้ว่าจะไม่ได้รับประทานอาหารเข้าไป เนื่องจากมีการท างาน
ร่วมกันระหว่างเนื้อเยื่อและวิถีเมแทบอลิซึม 
  
 10.4.1  ภำยใต้ภำวะอ่ิม  
  หลังจากรับประทานอาหารเข้าไปใหม่ ๆ อาหารจะถูกย่อยได้สารอาหารพวก                             
กรดอะมิโน กรดไขมันอิสระ และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะถูกส่งไปยังตับเพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป
หรือส่งไปยังเนื้อเยื่ออ่ืน ๆ โดยผ่านทางกระแสเลือด เมื่อเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้รับสารอาหารเข้าเซลล์แล้ว
จะเผาผลาญอาหารเฉพาะที่จ าเป็นต้องใช้ในขณะนั้น ส่วนที่เหลือจะถูกเก็บสะสมไว้ การเพ่ิมสูงขึ้นของ
อินซูลินในกระแสเลือดเป็นสัญญาณส าคัญที่จะบอกว่าร่างกายอยู่ในภาวะอ่ิม ท าให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ รับรู้
ว่าขณะนี้มีกลูโคสในกระแสเลือดมาก อินซูลินยังท าให้เซลล์กล้ามเนื้อลายและเนื้อเยื่อไขมันซึ่งมีตัวรับ
ของอินซูลินอยู่  ( insulin receptor) สามารถรับกลูโคสจากกระแสเลือดเข้าเซลล์ได้มากขึ้น                         
ในขณะเดียวกันระดับกลูคากอน และ cAMP (cyclic adenosine monophosphate) ลดต่ าลงจึงท า
ให้โปรตีนควบคุมอยู่ในสภาพที่ถูกเติมฟอสเฟตน้อยลง วิถีเมแทบอลิซึมที่เกิดในอวัยวะต่าง ๆ ภายใต้
ภาวะอ่ิม มีดังนี้  
 
  ที่ตับภำยใต้ภำวะอ่ิมมีวิถีเมแทบอลิซึมต่ำง ๆ ดังนี้ 
   1. เพ่ิมการส่งกลูโคสที่มีอยู่มากในกระแสเลือดเข้าเซลล์ 
   2. การสังเคราะห์ไกลโคเจนถูกกระตุ้นส่วนการสลายไกลโคเจนถูกยับยั้ง 
หากเซลล์ตับมีความเข้มข้นของกลูโคสเพ่ิมสูงขึ้นจะท าให้เอนไซม์กลูโคไคเนสเร่งปฏิกิริยาการเติม
ฟอสเฟตให้กับกลูโคสได้ดีขึ้นเกิดดีกลูโคส-6-ฟอสเฟตเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีกลูโคส-1-ฟอสเฟตซึ่งเป็น
ซับสเตรตของการสังเคราะห์ไกลโคเจนเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้ภาวะอ่ิมเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสอยู่ใน
รูปแบบที่ไม่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตซึ่งเป็นรูปแบบที่เร่งปฏิกิริยาได้ ส่วนเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลส   
อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้                
   3.  การสังเคราะห์ไขมันและไตรเอซิลกลีเซอรอลถูกกระตุ้น ส่วนการสลาย
จะถูกยับยั้ง ภายใต้ภาวะอ่ิมจะมีระดับอินซูลินสูงแต่ระดับกลูคากอนต่ าท าให้ระดับ cAMP ลดต่ าลงมี
ผลท าให้เอนไซม์อะเซติลโคเอคาร์บอกซิเลสอยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตซึ่งเป็นรูปที่เร่ง
ปฏิกิริยาได้ มีผลท าให้ปฏิกิริยาการสังเคราะห์มาโลนิลโคเอจากอะเซติลโคเอเกิดได้อย่างดีและท าให้
การสังเคราะห์กรดไขมันถูกกระตุ้น ระดับของมาโลนิลโคเอที่เพ่ิมมากขึ้นจะไปยับยั้งเอนไซม์คาร์นิทีน
เอซิลทรานส์เฟอเรส 1 ซึ่งเร่งปฏิกิริยาการขนส่งแฟตตีเอซิลคาร์นิทีนเข้าสู่เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย
มีผลท าให้การสลายกรดไขมันโดยวิถีเบตา-ออกซิเดชันถูกยับยั้งกรดไขมันที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจะถูก
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น าไปสังเคราะห์เป็นไตรเอซิลกลีเซอรอลแล้วส่งออกนอกเซลล์ตับในรูป VLDL เพ่ือให้เนื้อเยื่อไขมัน
เก็บสะสมไว้                
   4.  วิถีไกลโคไลซิสจะถูกกระตุ้น ในขณะที่วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสจะถูกยับยั้ง 
ภายใต้ภาวะอ่ิมซึ่งมีระดับ cAMP ลดต่ าลง ท าให้อัตราส่วนของเอนไซม์ฟอสฟอฟรุกโตไคเนส-1 
(phosphofructokinase-1; PFK-1)  ต่อ เอนไซม์ฟรุกโตส -2,6-บิสฟอสฟาเทส ( fructose-2 ,6-
bisphosphatase; FBPase-2) ในเซลล์ตับอยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกเติมฟอสเฟตซึ่งท าให้เอนไซม์มีฤทธิ์
เป็นฟอสฟอฟรุกโตไคเนส-2 (phosphofructokinase-2; PFK-2) มีผลท าให้มีการสังเคราะห์เอนไซม์ 
ฟรุกโตส -2,6-บิสฟอสเฟต  (fructose 2 ,6-bisphosphate; F-2,6-BP) เ พ่ิมมากขึ้น การมีระดับ                                  
F-2,6-BP เพ่ิมสูงขึ้นจะไปกระตุ้นเอนไซม์ PFK-1 ของวิถีไกลโคไลซิสและยับยั้งเอนไซม์  FBPase-2 
ของวิถีกลูโคนีโอเจเนซิส ซึ่งอธิบายโดยละเอียดแล้วในหัวข้อ 4.2.2 
   5.  ภายในภาวะอ่ิมที่มีระดับ cAMP ลดต่ าลง เอนไซม์ไพรูเวตไคเนสและ
เอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสซึ่งเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนฟอสฟออีนอลไพรูเวตไปเป็นไพรูเวตและ
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนไพรูเวตไปเป็นอะเซติลโคเออยู่ในรูปที่ไม่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตซึ่งเป็นรูปที่เร่ง
ปฏิกิริยาได้ จึงมีผลท าให้ฟอสฟออีนอลไพรูเวตถูกเปลี่ยนเป็นอะเซติลโคเอและซิเตรตได้ ซิเตรตที่เพ่ิม
มากขึ้นจะไปกระตุ้นเอนไซม์อะเซติลโคเอคาร์บอกซิเลสและไปยับยั้งเอนไซม์ PFK-1 มีผลท าให้การ
สังเคราะห์กรดไขมันถูกกระตุ้นและกระบวนการไกลโคไลซิสถูกยับยั้ง 
   6.  การสังเคราะห์โปรตีนถูกกระตุ้น ส่วนการสลายโปรตีนถูกยับยั้งโดย
อินซูลินจะกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนและยับยั้งการสลายโปรตีน 
 
  ที่เนื้อเยื่อไขมันภำยใต้ภำวะอ่ิม อินซูลินเข้าจับกับตัวรับจ าเพาะที่มีอยู่บนเยื่อเซลล์
ของเซลล์ไขมันแล้วมีผลท าให้เกิดการกระตุ้นให้มีการเคลื่อนที่ของกลูโคสทรานสปอร์ตเตอร์ (glucose 
transporter) จากไซโทพลาซึมไปยังเยื่อเซลล์ท าให้มีตัวขนส่งกลูโคสที่อยู่ในรูปแบบที่ท างานได้เพ่ิม
มากขึ้นมีผลท าให้การขนส่งกลูโคสเข้าสู่เซลล์ไขมันถูกกระตุ้นโดยอินซูลินเมื่อกลูโคสเข้าไปอยู่ภายใน
เซลล์ไขมันแล้วจะถูกสลายโดยวิถีไกลโคไลซิสซ่ึงเกิดได้อย่างดีภายใต้ภาวะอ่ิมท าให้ได้สารตัวกลางของ
วิถี ได้แก่ ไดไฮดรอกซีอะซิโตนฟอสเฟตซ่ึงจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตที่จะท าปฏิกิริยา
กับกรดไขมันเกิดเป็นไตรเอซิลกลีเซอรอลเก็บสะสมไว้ในเซลล์ไขมันได้  อินซูลินจะกระตุ้นเอนไซม์                                            
ลิโพโปรตีนลิเพส (LPL) ท าให้สามารถเร่งปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยน้ าของไตรเอซิลกลีเซอรอลที่มี
อยู่ใน VLDL ได้เป็นกลีเซอรอลและไขมันอิสระซึ่งจะถูกส่งเข้าเซลล์ไขมันเพ่ือน าไปสังเคราะห์เป็น                          
ไตรเอซิลกลีเซอรอลโดยเข้าท าปฏิกิริยากับกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตที่ได้มาจากไดไฮดรอกซีอะซิโตน
ฟอสเฟต ส าหรับกลีเซอรอลที่ได้จากการแยกสลายด้วยน้ าจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนเป็นกลีเซอรอล-3-
ฟอสเฟตได้ภายในเซลล์ไขมันเพราะไม่มีเอนไซม์กลีเซอรอลไคเนสในเซลล์ นอกจากนี้ภายใต้ภาวะอ่ิม
ซึ่งมีระดับอินซูลินสูง ระดับกลูคากอนต่ า ระดับ cAMP ต่ า จะท าให้เอนไซม์ลิเพสที่ไวต่อฮอร์โมนที่อยู่
ภายในเซลล์ไขมันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตซึ่งเป็นรูปแบบที่เร่งปฏิกิริยาไม่ได้  มีผลท าให้
ปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยน้ าของไตรเอซิลกลีเซอรอลที่เก็บสะสมไว้ในเซลล์ไขมันถูกยับยั้งท าให้การ
สลายไตรเอซิลกลีเซอรอลถูกยับยั้ง 
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  ที่กล้ำมเนื้อลำยภำยใต้ภำวะอ่ิม อินซูลินที่มีอยู่มากในกระแสเลือดจะเข้าจับกับ
ตัวรับจ าเพาะบนเยื่อเซลล์กล้ามเนื้อลายท าให้การสังเคราะห์ไกลโคเจนถูกกระตุ้นส่วนการสลาย     
ไกลโคเจนถูกยับยั้ง อินซูลินจะกระตุ้นให้มีการขนส่งกลูโคสเข้าเซลล์กล้ามเนื้อลายเพ่ิมมากขึ้ นโดย
อาศัยกลูโคสทรานสปอร์ตเตอร์และยังกระตุ้นวิถีไกลโคไลซิสท าให้กล้ามเนื้อสามารถสลายกลูโคส
เพ่ือให้พลังงานได้อย่างด ี
 
  ที่หัวใจและสมองภำยใต้ภำวะอ่ิม หัวใจจะใช้พลังงานจากกรดไขมันผ่านวิถีเบตา-
ออกซิเดชัน ในขณะที่สมองจะใช้พลังงานจากกลูโคสผ่านวิถีไกลโคไลซิส วัฏจักรกรดซิตริก                             
และกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน 
 
 

 
 

รูปที ่10.17 การควบคุมการท างานของเอนไซม์ต่าง ๆ ในเซลล์ตับภายใต้ภาวะอ่ิม  
หมำยเหตุ 
                หมายถึง เอนไซม์ที่อยู่ในรูปแบบไม่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟต                               หมายถึง การยับยั้ง 
                หมายถึง เอนไซม์ที่อยู่ในสภาพไม่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตเร่งปฏิกิริยาไม่ได้             หมายถึง การกระตุ้น        
1  คือ เอนไซมไ์กลโคเจนฟอสฟอรีเลส             4   คือ ไพรูเวตไคเนส 
2  คือ เอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส                    5   คือ ไพรูเวตดีไฮโดรจเีนส 1 
3  คือ เอนไซม์ฟรุคโตส-2,6-บิสฟอสฟาเทส      6   คือ อะเซตลิโคเอคาร์บอกซิเลส    
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก พัชรา วีระกะลัส (2549) 
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 10.4.2  ภำยใต้ภำวะตื่นเต้นตกใจ  
  ภายใต้ภาวะตื่นเต้นตกใจจะมีการหลั่งฮอร์โมนอิพิเนฟรินออกมาจากต่อมหมวกไต
ชั้นในหรืออะดรีนัลเมดัลลา ซึ่งท าให้ระดับ cAMP ในเซลล์กล้ามเนื้อลายและเซลล์ตับเพ่ิมสูงขึ้น                   
มีผลท าให้การสลายไกลโคเจนถูกกระตุ้นแต่การสังเคราะห์ไกลโคเจนถูกยับยั้ง ภายใต้ภาวะตื่นตกใจ
กล้ามเนื้อลายต้องการพลังงานและกลูโคสอย่างทันทีทันใดภายในระยะเวลาช่วงสั้น ๆ 
 
  ที่ตับภำยใต้ภำวะตื่นตกใจ อิพิเนฟรินจะกระตุ้นให้ระดับของ cAMP เพ่ิมสูงขึ้นซึ่ง
จะไปกระตุ้นให้เกิดการสลายไกลโคเจนและการสังเคราะห์กลูโคสโดยวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสเพ่ือผลิต
กลูโคสให้มากพอแก่ความต้องการของกล้ามเนื้อลายขณะนั้น แต่วิถีไกลโคไลซิสในตับจะถูกยับยั้ง
เนื่องจากตับจะต้องสังเคราะห์กลูโคสให้แก่กล้ามเนื้อ อัตราส่วนของเอนไซม์ PFK-2/ FBPase-2 ซึ่งอยู่
บนโมเลกุลเดียวกันที่สามารถท าหน้าที่ได้ทั้งการสังเคราะห์และการสลาย F-2,6-BP จะเป็นตัวควบคุม
วิถีไกลโคไลซิสและวิถีกลูโคนีโอเจเนซิส เอนไซม์ PFK-2/FBPase-2 ในตับเมื่อถูกเติมหมู่ฟอสเฟตที่
ต าแหน่งกรดอะมิโนเซอรีนบนโมเลกุลเอนไซม์แล้วจะท าให้มีฤทธิ์เป็นเอนไซม์  FBPase-2 ส่งผลให้
ระดับของ F-2,6-BP ในเซลล์ตับลดลง จึงท าให้วิถีไกลโคไลซิสถูกยับยั้ง แต่วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสถูก
กระตุ้นและได้กลูโคสเพิ่มมากขึ้นเพ่ือส่งไปยังกล้ามเนื้อ   
 
  ที่กล้ำมเนื้อลำยภำยใต้ภำวะตื่นตกใจ จะมีความต้องการพลังงานและกลูโคสอย่าง
ทันทีทันใด ฮอร์โมนอิพิเนฟรินจะกระตุ้นให้ระดับ cAMP ในเซลล์กล้ามเนื้อลายเพ่ิมสูงขึ้นท าให้โปรตีน
ควบคุมต่าง ๆ ถูกเติมหมู่ฟอสเฟต มีผลท าให้การสลายไกลโคเจนถูกกระตุ้นแต่การสังเคราะห์                    
ไกลโคเจนถูกยับยั้ง อัตราส่วนของเอนไซม์ PFK-2 ต่อเอนไซม์ FBPase-2 ในกล้ามเนื้อลายไม่ถูก
ควบคุมโดยการถูกเติมหมู่ฟอสเฟต แต่พบว่าเอนไซม์นี้มีฤทธิ์เป็น  PFK-2 มีผลท าให้ระดับของ                               
F-2,6-BP ในเซลล์กล้ามเนื้อเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ง F-2,6-BP จะยับยั้งเอนไซม์ฟรุกโตสบิสฟอสฟาเทส 1 
(fructose-bisphosphatase 1; FBPase-1) ท าให้วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสถูกยับยั้ง ในขณะที่  F-2,6-BP 
สามารถกระตุ้นเอนไซม์ PFK-1 ท าให้วิถีไกลโคไลซิสถูกกระตุ้นและเกิดการสังเคราะห์ ATP และ                      
ไพรูเวต  
  
 10.4.3  ภำยใต้ภำวะโรคเบำหวำน 
  โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ type I ( insulin dependent diabetes 
mellitus; IDDM) และ type II (non-insulin dependent diabetes mellitus; NIDDM) ซึ่งมีความ
แตกต่างกันโดยโรคเบาหวาน type I มีสาเหตุจากเซลล์เบตาของตับอ่อนถูกท าลายโดยระบบภูมิคุ้มกัน
ของผู้ป่วย (autoimmune) ท าให้ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ ในขณะที่โรคเบาหวาน type II เกิดจาก
การดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ตับอ่อนของผู้ป่วยสามารถผลิตอินซูลินได้ตามปกติหรืออาจ
น้อยกว่าปกติ แต่อินซูลินไม่สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะตัวรับของอินซูลินถูกท าให้
เปลี่ยนแปลงโครงรูปท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินได้ตามปกติหรือมีจ านวนตัวรับของอินซูลิน
น้อยกว่าปกติ ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้ง type I และ type II จะมีระดับกลูโคสในกระแสเลือดสูง
มากกว่าในคนปกติและกลูโคสไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ท าให้เซลล์ขาดกลูโคสซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้
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พลังงาน ท าให้เกิดการตอบสนองเชิงเมแทบอลิซึมเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นภายใต้ภาวะอดอาหารเป็น
เวลานาน 
   1.  วิถีกลูโคนีโอเจเนซิสในตับจะถูกกระตุ้นโดยมีการน ากรดอะมิโนกลุ่ม
กลูโคเจนิกที่ได้จากการสลายโปรตีนของกล้ามเนื้อมาสร้างเป็นกลูโคสเพิ่มมากขึ้น 
   2.  การสลายไตรเอซิลกลีเซอรอลที่เก็บสะสมไว้ในเนื้อเยื่อไขมันจะถูก
กระตุ้น ท าให้มีระดับของกรดไขมันอิสระและกลีเซอรอลในกระแสเลือดสูงมากกว่าปกติ 
   3.  การออกซิเดชันของกรดไขมันในตับถูกกระตุ้นท าให้มีอะเซติลโคเอสูง
มากในขณะที่วัฏจักรกรดซิตริกเกิดได้ช้าลงเพราะขาดออกซาโลอะซิเตต จึงท าให้อะเซติลโคเอถูก
น าไปสร้างเป็นคีโตนบอดีเพ่ิมมากขึ้นในเซลล์ตับ ส่งผลให้มีคีโตนบอดีในกระแสเลือดสูงมากกว่าปกติ 
(ketonumia) จนไม่สามารถถูกใช้ไปได้ทันกับปริมาณที่ถูกสร้างขึ้นท าให้มีการขับออกทางปัสสาวะ 
และเนื่องจากกรดอะซิโตอะซิติก และกรดเบตา-ไฮดรอกซีบิวทิริกมีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งสามารถแตกตัวให้
ไฮโดรเจนไอออนมีผลท าให้  pH ของเลือดลดลง ซึ่งคล้ายกับภาวะอดอาหารเป็นเวลานาน                             
   4.  ไตจะช่วยควบคุม pH โดยจะขับไฮโดรเจนไอออนที่มีอยู่มากออกทาง
ปัสสาวะ ซึ่งจะเกิดพร้อมกับการขับโซเดียมไอออน โพแทสเซียมไอออน ฟอสเฟต และน้ าออกไปท าให้
ผู้ป่วยขาดน้ าอย่างรุนแรง ในผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอาการท่ีแตกต่างจากคนที่อดอาหารเป็นเวลานาน
คือ เมื่อกลูโคสในกระแสเลือดมีค่าสูงกว่า 10 มิลลิโมลาร์ จนท าให้ไตไม่สามารถดูดซึมกลูโคสกลับคืน
ได้ทัน กลูโคสจะถูกขับออกทางปัสสาวะซึ่งอาจมีค่าสูงถึง 100 กรัมต่อวัน และท าให้มีการขับน้ า
ออกไปด้วย ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจะปัสสาวะบ่อยและปริมาณมากพร้อมกับกระหายน้ าอย่าง
รุนแรง 
 
 10.4.4  กำรใช้พลังงำนในภำวะกำรออกก ำลังกำย 
  การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และ
กลับไปกลับมาได้แต่จะขึ้นอยู่กับประเภทกีฬา ความหนัก และระยะเวลาที่เล่น ในการหดตัวของ
กล้ามเนื้อต้องอาศัยพลังงาน ATP หากกล้ามเนื้อต้องท างานในช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน 5-6 วินาที กล้ามเนื้อ
จะใช้ ATP ที่สะสมอยู่ ในเซลล์  แต่หากท างานนานขึ้นจะต้องสร้าง ATP เ พ่ิมจากการสลาย                       
ฟอสฟอครีเอทีน (phosphocreatine) จะท าให้ได้ ATP ใช้ต่ออีกระยะหนึ่งประมาณ 10-15 วินาที 
โดยฟอสฟอครีเอทีนมีความส าคัญในการให้พลังงานในช่วงแรกของการออกก าลังกายซึ่งเป็นช่วงที่วิถี
การสลายสารให้พลังงานอ่ืนยังเกิดไม่ทัน จากนั้นกล้ามเนื้อจะใช้ไกลโคเจนจากกล้ามเนื้อและจากตับ 
หากยังคงออกก าลังกายต่อไปไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อและที่ตับหมดลง ตับจะสร้างกลูโคสจากกรด            
แลคติกและส่งให้กล้ามเนื้อโดยวัฏจักรคอริส่วนเนื้อเยื่อไขมันจะสลายไตรเอซิลกลีเซอรอลได้เป็นกรด
ไขมันและส่งต่อให้กล้ามเนื้อเพ่ือสลายให้ได้พลังงาน หากออกก าลังกายเป็นเวลานาน ๆ กล้ามเนื้อจะ
ใช้พลังงานส่วนใหญ่จากกรดไขมัน นอกจากนี้กล้ามเนื้อยังสามารถใช้สารคีโตนที่สังเคราะห์มาจากตับ
ได้ในปริมาณเล็กน้อย ในภาวะการออกก าลังกายจะมีกระบวนการเมแทบอลิซึมของพลังงาน
เหมือนกับภาวะการอดอาหาร คือ การใช้ไกลโคเจนที่ตับ การสังเคราะห์กลูโคสจากสารอ่ืนที่ตับ และ
การสลายไขมันจากเนื้อเยื่อไขมันเพ่ือส่งให้เซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์อ่ืน ๆ แต่ส่วนที่แตกต่างกัน คือ 
ในขณะที่ออกก าลังกายร่างกายจะสังเคราะห์กลูโคสที่ตับโดยใช้สารตั้งต้นเป็นกรดแลคติกที่เป็น
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ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากวิถีไกลโคไลซิส เนื่องจากมีการเร่งการสลายกลูโคสเพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอกับ
ที่ต้องการใช้ในขณะออกก าลังกาย ผนวกกับปริมาณออกซิเจนที่ ได้รับไม่เพียงพอกับปริมาณที่ต้องใช้
ในวัฏจักรกรดซิตริก จึงท าให้เกิดกรดแลคติกเข้าสู่กระแสเลือดมากกว่าปกติ ตับจะน ากรดแลคติกไป
สังเคราะห์กลูโคสกลับมาใช้ใหม่  
  ส่วนการสังเคราะห์กลูโคสที่ตับในภาวะอดอาหารจะสร้างจากกลีเซอรอลที่ได้จาก
การสลายไตรเอซิลกลีเซอรอล จะไม่พบปริมาณกรดแลคติกสูงในเลือด เพราะภาวะอดอาหารต้องการ
พลังงานอย่างต่อเนื่องที่ไม่เฉียบพลัน การสลายให้ได้พลังงานเป็นไปอย่างไม่เร่งรีบและมีปริมาณ
ออกซิเจนเพียงพอ ทั้งนี้การสลายสารอาหารให้พลังงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์จึงไม่พบกรดแลคติกใน
ปริมาณสูง การออกก าลังกายด้วยความแรงและระยะเวลานานต่างกันมีผลต่อการใช้สารอาหารให้
พลังงานต่างกันคือ หากออกก าลังกายอย่างหนักภายในช่วงเวลาสั้น ๆ กล้ามเนื้อจะใช้ไกลโคเจนใน
กล้ามเนื้อเป็นแหล่งพลังงานหลักเพราะการสลายกลูโคสเป็นวิถีการสลายให้ได้พลังงานโดยตรง                          
หากออกก าลังกายปานกลางกล้ามเนื้อจะใช้ไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อรวมกับไขมันที่กล้ามเนื้อในปริมาณ                    
เท่า ๆ กับไขมันจากเนื้อเยื่อไขมัน และหากออกก าลังกายนานกว่า 2 ชั่วโมง พลังงานจะได้จากเนื้อเยื่อ
ไขมันเพิ่มมากขึ้น 
 
 10.4.5  กำรใช้พลังงำนในภำวะอดอำหำร 
  การอดอาหารร่างกายจะมีการน าพลังงานที่เก็บสะสมไว้ออกมาสลายเพ่ือให้ได้
พลังงาน และจะมีการปรับเปลี่ยนเมแทบอลิซึมเพ่ือให้ร่างกายยังคงอยู่ได้ การใช้พลังงานในภาวะ               
อดอาหารแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การอดอาหารระยะสั้น และการอดอาหารระยะยาวมากกว่า 2 วัน 
 
  กำรอดอำหำรระยะสั้น หรือกำรอดอำหำรระหว่ำงม้ือ  
    หลังจากรับประทานอาหารแล้วประมาณ 2-3 ชั่วโมงสารอาหารต่าง ๆ ที่ได้
จากอาหารจะถูกใช้จนหมดและมีการน าเอาสารอาหารที่เก็บสะสมไว้มาใช้เพ่ือท าให้ระดับพลังงาน
และกลูโคสมีค่าคงที่อยู่ตลอดเวลา หลังจากได้รับอาหารเข้าไประดับกลูโคสและระดับอินซูลินจะเริ่ม
ลดลง แต่ระดับกลูคากอนและ cAMP เพ่ิมสูงขึ้น เกิดการสลายสารอาหารเพ่ือให้ได้พลังงานมากขึ้น 
ท าให้ปริมาณของไกลโคเจน ไขมันและโปรตีนในร่างกายจะลดลง 
 
   ตับ จะรักษาระดับกลูโคสในกระแสเลือดให้มีค่าคงที่ตลอดเวลา โดยการ
สลายไกลโคเจนในตับและการสังเคราะห์กลูโคสจากแลคเตต และอะลานีนที่รับมาจากกระแสเลือด
โดยผ่านวิถีกลูโคนีโอเจเนซิส ส่วนแอมโมเนียที่ได้จากอะลานีนจะเข้าวัฏจักรยูเรียเพ่ือสร้างเป็นยูเรีย
และขับออกนอกร่างกาย ตับได้พลังงานจากการสลายกรดไขมันจากเนื้อเยื่อไขมัน และการที่ตับหันมา
ใช้พลังงานจากไขมันท าให้เกิดอะเซติลโคเอมากขึ้นส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์คีโตนบอดีเพ่ิมขึ้น
มากกว่าปกติ  
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   เนื้อเยื่อไขมัน ฮอร์โมนกลูคากอนจะไปกระตุ้นเอนไซม์ฮอร์โมนเซนซิทีพ                      
ลิเพสที่อยู่ในเซลล์ไขมันท าให้เร่งปฏิกิริยาการสลายไตรเอซิลกลีเซอรอลที่สะสมไว้ไปเป็นกรดไขมัน
และกลีเซอรอล กรดไขมันที่เกิดขึ้นจะถูกปล่อยลงกระแสเลือดแล้วจับกับอัลบูมินเพ่ือขนส่งไปเนื้อเยื่อ              
ต่าง ๆ กลีเซอรอลที่เกิดขึ้นในเซลล์ไขมันจะไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตได้เพราะ
ไม่มีเอนไซม์กลีเซอรอลไคเนส แต่จะถูกส่งไปที่ตับเพ่ือเปลี่ยนเป็นกลูโคส 
 
   กล้ำมเนื้ อ  เซลล์กล้ ามเนื้ อจะสลายไกลโคเจนที่ สะสมไว้ท า ให้ ได้         
กลูโคส-6-ฟอสเฟต แต่เนื่องจากในเซลล์กล้ามเนื้อไม่มีเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสฟาเทสจึงท าให้ไม่
สามารถเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสได้  กลูโคส-6-ฟอสเฟตที่เกิดขึ้นจะถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานให้แก่
กล้ามเนื้อเองผ่านวิถีไกลโคไลซิส แลคเตตที่เกิดขึ้นจะถูกส่งไปที่ตับโดยผ่านกระแสเลือดเพ่ือน าไป
สังเคราะห์กลูโคส ในกล้ามเนื้อจะรับกรดไขมันที่อยู่ในกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์และสลายโดยใช้วิถี            
เบตา-ออกซิเดชัน 
 
   หัวใจและสมอง หัวใจได้รับพลังงานมาจากการสลายกรดไขมันโดยวิถี                   
เบตา-ออกซิเดชัน ในขณะที่สมองจะยังคงได้รับพลังงานจากการสลายกลูโคสโดยวิถีไกลโคไลซิส                    
วัฏจักรซิตริก และออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชัน  
 
  กำรอดอำหำรมำกกว่ำ 2 วัน  
   การอดอาหารมากกว่า 2 วัน ร่างกายจะน าพลังงานส ารองมาใช้มากขึ้น
เนื่องจากไกลโคเจนในตับถูกใช้หมด เซลล์ไขมันในเนื้อเยื่อไขมันจะสลายได้กรดไขมันและกลีเซอรอล
เข้าสู่กระแสเลือด กรดไขมันจะส่งไปให้เซลล์กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่ออ่ืน ๆ เพ่ือสลายให้ได้พลังงาน   
กลีเซอรอลถูกน าไปสร้างเป็นกลูโคสที่ตับ กล้ามเนื้อจะสลายโปรตีนเป็นกรดอะมิโน ซึ่งกรดอะมิโน
บางส่วนจะถูกสลายต่อไปเป็นไพรูเวตและแอลฟา-คีโตกลูตาเรต และเปลี่ยนต่อไปจนได้กรดอะมิโน   
อะลานีนและกลูตามีนโดยถูกส่งไปยังตับเพ่ือสังเคราะห์เป็นกลูโคส ส่วนกลูตามีนถูกส่งไปที่เซลล์ผนัง
ล าไส้เพ่ือสลายเป็นพลังงาน ในตับจะมีกระบวนการกลูโคนีโอเจเนซิสเพ่ิมขึ้นเพ่ือส่งกลูโคสไปให้เซลล์
สมองและเม็ดเลือดแดง เนื่องจากเซลล์ทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่สามารถสลายกรดไขมันได้ อีกทั้งพลังงานที่ได้ก็
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ตับจึงน าอะเซทิลโคเอซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากการสลาย
กรดไขมันมาสังเคราะห์เป็นคีโตนบอดีซึ่งจะถูกส่งไปเป็นสารอาหารพลังงานให้แก่อวัยวะที่ต้องการ 
 
   ตับ ระดับกลูโคสในกระแสเลือดลดต่ าลงกว่าปกติท าให้ไม่มีการขนส่ง
กลูโคสเข้าสู่เซลล์ ระดับกลูคากอนจะเพ่ิมสูงขึ้นมีผลท าให้เอนไซม์ต่าง ๆ ที่ควบคุมวิถีเมแทบอลิซึมโดย
การเติมหมู่ฟอสเฟต เช่น เอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสจะถูกเติมหมู่ฟอสเฟตท าให้ยับยั้งปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์ไกลโคเจน ส่วนเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสฟอรีเลสจะถูกเติมหมู่ฟอสเฟตท าให้เร่งปฏิกิริยาการ
สลายไกลโคเจน การสังเคราะห์กรดไขมันและไตรเอซิลกลีเซอรอลจะถูกยับยั้ง เนื่องจากเอนไซม์             
อะเซติลโคเอคาร์บอกซิเลสถูกเติมหมู่ฟอสเฟตท าให้ไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์                                           
มาโลนิลโคเอได้ ภายใต้ภาวะการอดอาหารเอนไซม์ลิเพสที่ไวต่อฮอร์โมนจะถูกเติมหมู่ฟอสเฟตให้อยู่
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ในรูปที่ท างานได้ เกิดการเคลื่อนย้ายกรดไขมันจากเนื้อเยื่อไขมันไปยังตับเพ่ิมมากขึ้น การขนส่ง                          
แฟตตีเอซิลคาร์นิทีนเข้าสู่ตับเกิดขึ้นได้เร็ว เพราะไม่ถูกยับยั้งโดยมาโลนิลโคเอที่มีความเข้มข้นในระดับ
ต่ า ตับจะสลายกรดไขมันโดยวิถีเบตา-ออกซิเดชันได้ดีท าให้ได้อะเซติลโคเอจ านวนมาก ระดับของ 
NADH เพ่ิมสูงขึ้น และระดับ cAMP ในเซลล์เป้าหมายของกลูคากอนเพ่ิมสูงขึ้น จะท าให้เอนไซม์                    
ไพรูเวตไคเนสและไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสถูกเติมหมู่ฟอสเฟตและไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยน
ฟอสฟออีนอลไพรูเวตเป็นไพรูเวตและอะเซติลโคเอได้ แต่อะเซติลโคเอที่ได้จากการสลายกรดไขมันจะ
ไปกระตุ้นให้เกิดวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสในตับให้เกิดมากขึ้น ท าให้ตับมีออกซาโลอะซิเตตไม่เพียงพอต่อ
การเมแทบอไลต์อะเซติลโคเอส่งผลให้อะเซติลโคเอสะสมอยู่ในตับเป็นจ านวนมาก และตับจะเปลี่ยน            
อะเซติลโคเอให้เป็นคีโตนบอดีมากขึ้นท าให้ระดับคีโตนบอดีในกระแสเลือดสูงขึ้นถึง 3-5 mM ซึ่งปกติ
มีค่าต่ ากว่า 0.2 mM คีโตนบอดีจะถูกปล่อยลงสู่กระแสเลือดเพ่ือส่งให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ ใช้เป็นพลังงาน
แทนกลูโคส  
 
   สมอง การอดอาหารช่วงแรก สมองยังคงใช้กลูโคสเป็นแหล่งให้พลังงาน     
หลังจากนั้นสมองจะเริ่มใช้ปรับเปลี่ยนมาใช้คีโตนบอดีมากขึ้น โดยสมองจะเริ่มสังเคราะห์เอนไซม์ที่
เหมาะสมส าหรับสลายคีโตนบอดี พบว่าหลังจากอดอาหารได้ 3 วัน สมองจะเริ่มใช้คีโตนบอดีเป็นสิ่ง
ให้พลังงานถึง 1 ใน 3 ของพลังงานทั้งหมดที่สมองต้องการ หลังอดอาหารได้ 30 วัน สมองใช้คีโตน           
บอดีสูงถึงร้อยละ 70 ของพลังงานทั้งหมดที่สมองต้องการ การเปลี่ยนมาใช้คีโตนบอดีของสมองท าให้
ร่างกายมีกลูโคสในกระแสเลือดที่ระดับปกติได้ 2-3 สัปดาห์ และเป็นการชะลอการสลายโปรตีนใน
กล้ามเนื้อ 
 
   เนื้อเยื่อไขมัน เมื่อระดับกลูโคสในเลือดและระดับอินซูลินลดต่ าลง                    
แต่ระดับกลูคากอนเพ่ิมสูงขึ้นจะท าให้ระดับ cAMP ในเซลล์ไขมันเพ่ิมสูงขึ้น เอนไซม์ฮอร์โมนเซนซิทีพ                      
ลิเพสจะอยู่ในรูปที่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตซึ่งสามารถเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของไตรเอซิลกลีเซอรอลที่
เก็บสะสมในเซลล์ไขมัน ระดับไขมันในกระแสเลือดจะเพ่ิมสูงขึ้นและส่งไปให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ ใช้ ภายใต้
ภาวะอดอาหารเป็นเวลานานการสังเคราะห์ไตรเอซิลกลีเซอรอลในเซลล์ไขมันจะถูกยับยั้งเพราะการมี
ระดับอินซูลินต่ าจะท าให้เอนไซม์ลิโพโปรตีนลิเพสถูกยับยั้ง การขนส่งกลูโคสเข้าสู่เซลล์ไขมันเกิดขึ้นได้
น้อยลงหรือไม่เกิด ส่งผลให้เซลล์ไขมันไม่มีกรดไขมันและกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟตที่จะใช้เป็นสารตั้งต้น
ของการสังเคราะห์ไตรเอซิลกลีเซอรอล 
 
   กล้ำมเนื้อลำย ภายหลังจากที่ไกลโคเจนที่เก็บสะสมในกล้ามเนื้อถูกใช้หมด 
เซลล์จะเปลี่ ยนมาใช้กรดไขมันที่ ได้ รับมาจากเนื้ อ เยื่ อไขมันเป็น แหล่ งพลั งงานทดแทน                                                                                                       
การออกซิเดชันของกรดไขมันจะยับยั้งกระบวนการไกลโคไลซิสและการออกซิเดชันของไพรูเวต 
ในขณะที่โปรตีนในกล้ามเนื้อจะถูกไฮโดรไลซิสได้เป็นกรดอะมิโน ซึ่งกรดอะมิโนส่วนมากจะถูก                              
เมแทบอไลต์ให้เป็นไพรูเวตและอะลานีนในวัฏจักรกลูโคส-อะลานีน เพ่ือน าไปสังเคราะห์เป็นกลูโคส
โดยวิถีกลูโคนีโอเจเนซิสในตับ 
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หลังจากอดอาหารเป็นเวลานานจนกระทั่งมีปริมาณคีโตนบอดีสะสมในกระแสเลือดในระดับที่สูง
พอที่จะส่งไปให้สมองใช้ เป็นแหล่งพลังงานพร้อมกับยับยั้ งการสลายโปรตีนของกล้ามเนื้อ                          
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเมแทบอลิซึมในภาวะการอดอาหารนี้จะท าให้สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิต
ต่อไปได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องได้รับอาหาร แต่ระยะเวลาการมีชีวิตรอดในภาวะอดอาหารจะขึ้นอยู่
กับปริมาณไขมันที่สะสมภายในร่างกาย โดยพบว่าคนที่มีน้ าหนักตัวปกติจะมีปริมาณไตรเอซิล                           
กลีเซอรอลที่เก็บสะสมไว้มากพอที่จะอดอาหารได้นานถึง 3 เดือน ในคนที่อ้วนมากอาจจะมีไตรเอซิล                      
กลีเซอรอลมากพอที่จะอดอาหารได้นานเป็นปี แต่การอดอาหารเป็นเวลานานจะเป็นอันตรายเพราะ
จะท าให้เกิดการผลิตคีโตนบอดีอย่างมากผิดปกติ และเมื่อร่างกายสลายไขมันที่สะสมไว้จนหมด 
ร่างกายจะเริ่มสลายโปรตีนที่จ าเป็นของร่างกายท าให้หัวใจและตับไม่สามารถท างานได้ตามปกติและ
ท าให้เสียชีวิตได้ 
 

 
 

รูปที่ 10.18 การเคลื่อนย้ายสารให้พลังงานในอวัยวะที่ส าคัญในภาวะอดอาหาร 
ที่มำ :  ดัดแปลงจาก พัชรา วีระกะลัส (2543) 
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บทที่ 11 
พฤกษเคมีในเชิงโภชนำกำร 

กรณีศึกษำ : ฟลำโวนอยด์ในอำหำรและค ำกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ 
 

สารพฤกษเคมีในพืชจัดเป็นสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิซึ่งท าให้เกิดสีสันและกลิ่นของดอกไม้ 
ใบไม้ แก่นไม้ ผลไม้ อย่างเป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่โบราณกาลมามนุษย์ก็ได้มีการใช้พืชผักสมุนไพร
ส าหรับการแต่งสีและกลิ่นของอาหารให้ชวนรับประทาน และมีการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรต่าง ๆ 
เพ่ือการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องหอมและเครื่องประทินผิว จนกระทั่งมี
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างป็นระบบจึงได้มีการรายงานถึงชนิดและโครงสร้างของสารพฤกษเคมี
ต่าง ๆ ในพืชแต่ละชนิด ท าให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ เภสัชกรรม และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและเครื่องส าอาง แม้ว่าปัจจุบันในทางโภชนาการยังมิได้จัดให้สารพฤกษเคมีในพืชเป็น
สารอาหารจ าเป็นต่อร่างกายเช่นเดียวกับอาหารหลัก 5 หมู่ แต่ได้มีการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์ของ
สารพฤกษเคมีในพืชอาหารและสมุนไพรต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ความสามารถในการป้องกันและ
รักษาโรค และการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพฤกษเคมีกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่ก าลัง
เป็นที่น่าสนใจและมีการวิจัยอย่างกว้างขวางในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ และ
ด้านความงาม ในบทนี้จึงกล่าวถึงสารฟลาโวนอยด์ในเชิงข้อเท็จจริงจากงานวิจัยต่าง ๆ  ซึ่งบางส่วน
เป็นข้อคิดเห็นและข้อมูลโดยอาศัยประสบการณ์การวิจัยทางด้านอณูชีววิทยาของพืชและงานวิจัยด้าน
การวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพของฟลาโวนอยด์ของผู้เรียบเรียง 
  
 

11.1  พฤกษเคมี 
 พฤกษเคมี (phytochemistry) เป็นศาสตร์ที่มีการผสมผสานระหว่างเคมีและพฤกษศาสตร์ 
มีการใช้ความรู้และเทคนิคทางเคมีเพ่ือการศึกษาองค์ประกอบเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณของ
สารพฤกษเคมีในพืชชนิดต่าง ๆ การสกัดและท าให้บริสุทธิ์ การระบุโครงสร้างทางเคมี นอกจากนี้ยังมี
ความสัมพันธ์กับศาสตร์ทางด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยา ซึ่งน าไปสู่การศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์  
(biosynthetic pathway) และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพฤกษเคมี และการผลิต
สารพฤกษเคมีด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 สารพฤกษเคมี (phytochemical) จัดเป็นสารทุติยภูมิของพืช (secondary metabolite) 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสารทุติยภูมิของพืชจะไม่มีบทบาทโดยตรงในระบบเมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับ                                                                       
การสังเคราะห์อาหารและพลังงานของเซลล์ ดังนั้นหากพืชปราศจากระบบการผลิตสารทุติยภูมิจะไม่
ท าให้พืชตายในทันที แต่อาจจะมีผลกระทบในเชิงลบในระยะยาว เช่น ความสามารถในการอยู่รอด 
การดึงดูดสิ่งมีชีวิตอ่ืนให้ช่วยกระจายพันธุ์ การต่อต้านแมลงศัตรูพืช การป้องกันจากสัตว์กินพืช                          
เป็นต้น ตัวอย่างกลุ่มของสารพฤกษเคมี ได้แก่ กลุ่มอัลคาลอยด์ (alkaloid) กลุ่มเทอร์ปีนอยด์ 
(terpenoid) และกลุ่มสารประกอบฟีนอล (phenolic compound) ซึ่งฟลาโวนอยด์ (flavonoid) 
เป็นสมาชิกในกลุ่มสารประกอบฟีนอลที่จะกล่าวถึงในบทนี้ 
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11.2  ประวัติกำรศึกษำสำรฟลำโวนอยด์ 
ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือ flavus หมายถึง สีเหลือง  

ประวัติของการศึกษาฟลาโวนอยด์ในยุคแรก ๆ มีบันทึกว่าใน ค.ศ. 1664 Robert Boyle ได้อธิบาย
ผลของกรด-เบสต่อการเปลี่ยนแปลงสีของสารที่สกัดได้จากดอกไวโอลา (Viola spp.) ในช่วงกลางยุค 
ค.ศ. 1800 เริ่มมีการอธิบายเกี่ยวกับสีน้ าเงินของดอกคอร์นฟลาวเวอร์ (Centaurea cyanus) และสี
แดงของไวน์ว่าจะต้องมีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจนเป็น
องค์ประกอบ ในยุคนั้นเองฟลาโวนอยด์ก็มีบทบาทในการเป็นส่วนช่วยในการศึกษาชีวเคมีและพันธุ
ศาสตร์ โดย Gregor Johann Mendel บิดาแห่งพันธุศาสตร์ได้มีการใช้สีของดอกถั่วลันเตา (Pisum 
sativum) เป็นข้อสังเกตบ่งชี้ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แม้กระทั่งในปัจจุบันกระบวนการ
ศึกษาด้านอณูชีววิทยาของพืชและติดตามการควบคุมการแสดงออกของยีน ใน ค.ศ. 1936 Albert 
Szent-Gyorgyi และผู้ร่วมงาน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ในฐานะเป็นผู้ค้นพบ
วิตามิน C นอกจากนี้ยังค้นพบวิตามินพีที่สกัดแยกได้จากพริกปาปริก้า (Hungarian paprika ; 
Capsicum annuum) และผิวส้ม ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยรักษาอาการโรคลักปิดลักเปิดในหนูทดลอง วิตามิน P 
ที่ค้นพบขณะนั้นคือสารฟลาโวนอยด์ที่ชื่อว่า  รูทีน (rutin) และต่อมาวิตามิน P ได้หมายถึง                                                      
ฟลาโวนอยด์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีการค้นพบมากกว่า 6 ,000 ชนิด และเมื่อยังไม่พบการแสดง
หน้าที่เป็นวิตามินอย่างชัดเจน จึงได้มีการถอดถอนวิตามิน P ออกจากสารบบวิตามิน 

ฟลาโวนอยด์พบในพืชชั้นสูง พบน้อยมากในแบคทีเรีย สาหร่าย และไม่พบเลยในเห็ดรา                               
พืชทะเล และสัตว์ มีการศึกษาว่าฟลาโวนอยด์ในส่วนของพืชที่มีสีเขียวจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ฟลาโวนอยด์ในเซลล์พืชสามารถดูดซับรังสียูวี
ได้จึงช่วยปกป้องกรดนิวคลีอิกและโคเอนไซม์ต่าง ๆ ซึ่งไวต่อแสงยูวีในช่วง 250-270 นาโนเมตร และ 
320-350 นาโนเมตร ตามล าดับ นอกจากนี้สีสันของฟลาโวนอยด์ในดอกไม้ยังช่วยดึงดูดแมลงให้เข้า
มาผสมเกสร 
 
 
11.3  โครงสร้ำงทำงเคมีและกำรจัดจ ำแนกฟลำโวนอยด์ 
 โครงสร้างพ้ืนฐานของฟลาโวนอยด์เป็นไดฟีนิลโพรเพน (diphenylpropane) ประกอบด้วย
วงแหวนเบนซีน 2 วง คือวงแหวน A และ B ที่เชื่อมต่อกันด้วยคาร์บอน 3 อะตอมที่มีการปิดเป็น                                     
วงแหวนไพแรน (pyran ring) และมีอะตอมออกซิเจนเรียกว่า วงแหวน C ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า             
ฟลาโวนอยด์มีสูตรโครงสร้างเป็น C6-C3-C6 โดยส่วนใหญ่วงแหวน B จะเชื่อมต่ออยู่ที่ต าแหน่งที่ C-2 
ของวงแหวน C เรียกชื่อทั่วไปว่าฟลาโวนอยด์หรือไบโอฟลาโวนอยด์ (bioflavonoid) และอาจพบว่ามี
การเติมหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl; -OH) และหมู่เมทอกซี (methoxy; -OCH3) ที่ต าแหน่งต่าง ๆ ของ
วงแหวนทั้งสาม ซึ่งเป็นผลท าให้สารฟลาโวนอยด์เป็นสารพฤกษเคมีกลุ่มใหญ่และสูตรเคมี                                                                                        
อย่างหลากหลาย ในกรณีท่ีวงแหวน Bเชื่อมต่ออยู่ที่ต าแหน่งคาร์บอนที่ C-3 หรือ C-4 ของวงแหวน C 
จะมีการเรียกชื่อฟลาโวนอยด์ตามระบบ IUPAC ได้เป็นไอโซฟลาโวนอยด์ (isoflavonoid) หรือนีโอ                                                 
ฟลาโวนอยด์ (neoflavonoid) ตามล าดับ (รูปที่ 11.1) นอกจากนี้ยังสามารถจัดจ าแนกเป็นกลุ่มย่อย 
ตามระดับการออกซิเดชัน (degree of oxidation) ของวงแหวน C ได้แก่ ฟลาโวนอล (flavonol) 



301 
 

ฟลาโวน (flavone) ฟลาวาโนนอล (flavanonol) ฟลาวาโนน (flavanone) ฟลาวานอล (flavanol) 
แอนโทไซยานิน (anthocyanin) และชาลโคน (chalcone) เป็นต้น (รูปที่ 11.2)    

ฟลาโวนอยด์ในพืชผักและผลไม้มักจะอยู่ในรูปไกลโคไซด์ (glycoside) คือประกอบด้วยส่วน
โครงสร้างของฟลาโวนอยด์ซึ่งเรียกว่าส่วนอะไกลโคน (aglycone) และส่วนที่เป็นน้ าตาลที่มาจับซึ่ง
เรียกว่าส่วนไกลโคน (glycone) (รูปที่ 11.3) พันธะไกลโคไซด์ของน้ าตาลที่มาจับกับฟลาโวนอยด์ที่
ต าแหน่งหมู่ไฮดรอกซิลของอะไกลโคน (มักพบที่ต าแหน่งที่ 3 หรือ 7) จะเรียกพันธะนี้ว่า โอ-ไกลโค
ไซด์ (O-glycoside) หากน้ าตาลที่มาจับกับฟลาโวนอยด์ที่ต าแหน่งอะตอมคาร์บอนของอะไกลโคน 
(มักพบที่ต าแหน่ง C-6 หรือ C-8) จะเรียกพันธะนี้ว่า ซี-ไกลโคไซด์ (C-glycoside) และท าให้เกิด                          
สเตอริโอไอโซเมอร์ชนิดอะโนเมอร์แบบแอลฟา (α-anomer) หรือแบบเบตา (β-anomer) ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของน้ าตาลที่มาจับ ซึ่งได้แก่ กลูโคส แรมโนส กาแลกโตส หรืออะราบิโนส ซึ่งการมีหมู่แทนที่เป็น
น้ าตาลชนิดต่าง ๆ ที่ต าแหน่งต่าง ๆ ยิ่งท าให้เกิดความหลากหลายในเชิงโครงสร้างของสารกลุ่ม                                                          
ฟลาโวนอยด์ยิ่งข้ึน 
 

 
 

รูปที่ 11.1 โครงสร้างหลักของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ไอโซฟลาโวนอยด์ และนีโอฟลาโวนอยด์ แสดง
การระบุหมายเลขต าแหน่งของหมู่แทนที่บนวงแหวน A  B และ C 
 
 

 
 
รูปที่ 11.2 กลุ่มย่อยของฟลาโวนอยด์จ าแนกตามระดับการออกซิเดชันของวงแหวน C 
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รูปที่ 11.3 โครงสร้างของฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์แสดงส่วนไกลโคนและอะไกลโคน โมเลกุลตัวอย่างนี้
คือนาริงจิน (naringin) หรือ 4 ',5,7-trihydroxyflavanone-7-rhamnoglucoside ซึ่งเป็นสารให้                                        
รสขมในเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม 
 
 
11.4  ชีวสังเครำะห์ของฟลำโวนอยด์ 

สารฟลาโวนอยด์ในพืชสังเคราะห์โดยวิถีฟีนิลโพรพานอยด์ (phenylpropanoid pathway) 
โดยการน ากรดอะมิโนฟีนิลอะลานีนที่ได้จากวิถีชิคีเมต (shikimate pathway) มาใช้เป็นสารตั้งต้นใน
การผลิต 4-คูมาโรอิล-โคเอ (4-coumaroyl-CoA) ซึ่ง 4-คูมาโรอิล-โคเอจัดว่าเป็นสารตัวกลางส าคัญที่
เป็นศูนย์กลางของวิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบฟีนอลต่าง ๆ เช่น ฟลาโวนอยด์ ไอโซฟลาโวนอยด์                        
คูมาริน (coumarin) ออโรน (aurone) สติลบีน (stilbene) คาเทชิน (catechin) และรวมถึงลิกนอล 
(lignol) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ลิกนิน (รูปที่ 11.4)  

4-คูมาโรอิล-โคเอสามารถควบรวมกับมาโลนิล -โคเอ (malonyl-CoA) ได้เป็นชาลโคน 
(chalcone) โดยเอนไซม์ชาลโคนซินเทส (chalcone synthase; CHS) ซึ่งเป็นเอนไซม์ตัวแรกของวิถี
การสังเคราะห์ฟลาโวนอยด์ ชาลโคนเป็นโครงหลักของสารประกอบฟลาโวนอยด์ แม้ว่าวิถี                                                                
ชีวสังเคราะห์โครงหลักของฟลาโวนอยด์ในพืชจะค่อนข้างเป็นวิถีที่อนุรักษ์ แต่พบว่ามีความ
หลากหลายของเอนไซม์กลุ่มต่าง ๆ เช่น ไอโซเมอเรส (isomerase) รีดักเทส (reductase) ไฮดรอก
ซีเลส (hydroxylase) และ ไดออกซีเจนเนสชนิดที่ท างานร่วมกับเฟอร์รัส และ 2-ออกโซกลูตาเรต 
(Fe2+/2-oxoglutarate-dependent dioxygenase) ที่พบในพืชสปีชีส์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลให้โครงหลัก
ของสารประกอบฟลาโวนอยด์ถูกดัดแปลงไป นอกจากนี้เอนไซม์ในกลุ่มทรานสเฟอร์เรส (tranferase) 
ยังท าให้โครงหลักของสารประกอบฟลาโวนอยด์ถูกเติมหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น น้ าตาล หมู่เมทิล หรือ
หมู่เอซิลจนเกิดเป็นความหลากหลายของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 
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รูปที่ 11.4 แผนภาพแสดงวิถีชีวสังเคราะห์ของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ซึ่งเริ่มจากเมแทบอลิซึมของ                              
ฟีนิลโพรพานอยด์ 
ค ำอธิบำยตัวย่อชื่อเอนไซม์ 
cinnamate-4-hydroxylase (C4H), chalcone isomerase (CHI), chalcone reductase (CHR), chalcone 
synthase (CHS), 4-coumaroyl:CoA-ligase (4CL), dihydroflavonol 4-reductase (DFR), 7,2'-dihydroxy, 
4'-methoxyisoflavanol dehydratase (DMID), flavanone 3-hydroxylase (F3H), flavone synthase (FSI 
and FSII), flavonoid 3' hydroxylase (F3’H) or flavonoid 3’5' hydroxylase (F3’5’H), isoflavone O-
methyltransferase (IOMT), isoflavone reductase (IFR), isoflavone 2'-hydroxylase (I2’H), isoflavone 
synthase (IFS), leucoanthocyanidin dioxygenase (LDOX), leucoanthocyanidin reductase (LCR), O-
methyltransferase (OMT), Phe ammonia-lyase (PAL), rhamnosyl transferase (RT), stilbene synthase 
(STS), UDPG-flavonoid glucosyl transferase (UFGT), and vestitone reductase (VR). 
ที่มำ : Brenda (2001) 
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11.5  ฟลำโวนอยด์ในอำหำร 
ในช่วง ค.ศ. 1990-1999 Hertog และคณะ ได้ศึกษาชนิดและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ใน

อาหาร (dietary flavonoid) ซึ่งสารฟลาโวนอยด์สามารถพบได้ทั่วไปในอาหารจ าพวกพืชผักและ
ผลไม้และรวมถึงอาหารที่แปรรูปจากพืช มีการรายงานเชิงระบาดวิทยาถึงความสัมพันธ์ของ                                           
การบริโภคอาหารที่มีฟลาโวนอยด์สูงกับการลดลงของอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของ
ประชาการในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีแหล่งของฟลาโวนอยด์หลักจากชา หัวหอม และแอปเปิ้ล 
พร้อมกับได้รายงานค่าเฉลี่ยของปริมาณฟลาโวนอยด์ที่ควรบริโภคต่อวันคือ 23 มิลลิกรัมต่อวัน ใน
ปัจจุบันมีหลักฐานการวิจัยที่สนับสนุนว่าฟลาโวนอยด์ในอาหารมีผลดีต่อสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมี
รายงานถึงชนิดและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ ผักผลไม้ 
ไวน์ ชา และช็อกโกแลต เป็นต้น ฟลาโวนอยด์มีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ค่อนข้างต่ ามากเมื่อ
เทยีบกับสารพฤกษเคมีกลุ่มอ่ืน ๆ ตัวอย่างโครงสร้างฟลาโวนอยด์ที่พบได้ในอาหารและมีการอ้างถึงใน
งานวิจัยแสดงรูปที่ 11.5-11.8 

 

 
 

รูปที่ 11.5 อนุพันธ์คาเทชิน (catechin) ซึ่งท าให้เกิดรสฝาดในชาเขียว (green tea) 
 
 

 
 

รูปที่ 11.6 อนุพันธ์ของทีอาฟลาวิน (theaflavin) ซึ่งท าให้เกิดสีน้ าตาลแดงในชาด า (black tea) 
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รูปที่ 11.7 โครงสร้างของไซยาโรไซด์ (cynaroside) หรือลูทิโอโลไซด์ (luteoloside) หรือลูทิโอลิน-
7-กลูโคไซด์ (luteolin-7-glucoside) ที่มีมากในอาร์ทิโชก (artichoke; Cynara cardunculus)  
 
 

 
 

รูปที่ 11.8 ตัวอย่างฟลาโวนอยด์ที่พบในแหล่งอาหารจากพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร และนิยมน ามา
ศึกษาในงานวิจัยต่าง ๆ  
 
 
11.6  กำรดูดซึมฟลำโวนอยด์ 

ในอาหารตามธรรมชาติจะมีฟลาโวนอยด์ในรูปฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ แต่การดูดซึมจะต้อง
อยู่ในรูปฟลาโวนอยด์ (อะไกลโคน) ฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์บางชนิดสามารถถูกไฮโดรไลซิสด้วย                                              
กรดเกลือในกระเพาะอาหารและถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กตอนต้น เช่น 
ไซยาโนไซด์ (cynaroside หรือ luteolin-7-glucoside) และอะพิจิทริน (apigetrin หรือ apigenin-
7-glucoside) ในดอกเก๊กฮวย (Chrysanthemum morifolium) (Lu et al., 2010) แต่ฟลาโวนอยด์
ไกลโคไซด์ส่วนใหญ่จะถูกก าจัดหมู่ไกลโคไซด์ออก (deglycosilation) ด้วยปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์
กลุ่มเบตา-กลูโคซิเดส (β-glucosidase) ซึ่งในมนุษย์มีเอนไซม์นี้อยู่ 3 ชนิด คือ เบตา-กลูโคซิเดสที่
จ าเพาะต่อซับสเตรตวงกว้าง (cytosolic broad-specificity β-glucosidase; CBG) มีหน้าที่ย่อย
พันธะเบตา-กลูโคไซด์ของสารอินทรีย์แปลกปลอมที่เข้ามาอยู่ในร่างกาย (xenobiotic) เอนไซม์นี้จะ
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ผลิตขึ้นที่เนื้อเยื่อตับ ไต และล าไส้เล็ก เอนไซม์แลคเตต-พลอริซิน ไฮโดรเลส (lactase-phlorizin 
hydrolase; LPH) มีหน้าที่ย่อยน้ าตาลแลคโตส หรือย่อยพลอริซินให้เป็นพลอริติน (phloretin) และ                       
กลู โคส เอนไซม์นี้จะมีอยู่บริ เวณเยื่อบรัชบอร์ เดอร์  (brush border membrane) ของเซลล์                                       
เอนทีโรไซต์ (enterocyte) ซึ่งเป็นเซลล์ของเยื่อบุผนังล าไส้เล็ก และเอนไซม์กลูโคเซอรีโบรซิเดส 
(glucocerebrosidase; GCase) ที่มีหน้าที่ย่อยเซอรีโบไซด์ (cerebroside) ซึ่งเป็นไกลโคลิพิดชนิดที่
มีพันธะไกลโคไซด์กับน้ าตาลโมเลกุล เดี่ยวหรือออลิโกแซ็กคาไรด์ที่ต าแหน่งปลายไพรมารี                          
ไฮดรอกซิลของเซอราไมด์ เช่น กลูโคเซราไมด์ (glucoceramide) และกาแลคโตเซอราไมด์ 
(galactocerebroside) ดังนั้นฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ที่รับประทานเข้าไปจะมีโอกาสถูกย่อยเอาหมู่
ไกลโคไซด์ออกด้วยเอนไซม์เหล่านี้ ซึ่งประสิทธิภาพของการย่อยขึ้นอยู่ความชอบและความจ าเพาะ
ของเอนไซม์ต่อซับสเตรตแต่ละชนิด ฟลาโวนอยด์ (อะไกลโคน) จะถูกดูดซึมที่ล าไส้เล็กส่วนเจจูนัม 
(jejunum) และไอเลียม (ileum) ฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ที่ไม่ใช่ซับสเตรตของเอนไซม์ของมนุษย์จะ
เดินทางไปถึงล าไส้ใหญ่ ซึ่งมีรายงานว่าเอนไซม์กลุ่มเบตา-กลูโคซิเดสจากจุลินทรีย์ในล าไส้ใหญ่ยัง
สามารถย่อยฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ได้ แต่อย่างไรก็ตามจุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีวิถีการสลายฟลาโวนอยด์
เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงาน ดังนั้นการดูดซึมฟลาโวนอยด์ท่ีล าไส้ใหญ่จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก 

การดูดซึมฟลาโวนอยด์ที่ผ่านการย่อยแล้วสามารถเกิดขึ้นได้โดยการแพร่แบบพาสซีฟ                        
ทรานสปอร์ต (passive transport) เข้าสู่เซลล์อิพิธีเลียมของล าไส้เล็ก การก าจัดหมู่ไกลโคไซด์ออกจึง
เป็นการส่งเสริมการแพร่โดยการลดความมีขั้วและเพ่ิมความไม่มีขั้วของโมเลกุล แม้ว่าฟลาโวนอยด์                                   
ไกลโคไซด์เกือบทุกชนิดจะต้องผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสเพ่ือก าจัดหมู่ไกลโคไซด์ออกก่อน                                                          
การดูดซึม แต่มีรายงานว่ามีฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์บางชนิดสามารถถูกดูดซึมได้ เช่น สปิเรโอไซด์ 
(spiraeoside หรือ quercetin-4’-glucoside) สามารถผ่านเข้าเซลล์เยื่อบุล าไส้เล็กได้โดยโปรตีน
ขนส่งกลูโคสชนิด SGLT 1 (Na+-dependent glucose cotransporter 1) ฟลาโวนอยด์แต่ละชนิด                         
มีความสามารถในการถูกดูดซึมในทางเดินอาหารและชีวปริมาณออกฤทธิ์ (bioavailability) แตกต่าง
กัน สารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์จะดูดซึมได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่  กลุ่มฟลาวานอล ฟลาวาโนน                                                     
และฟลาโวนอล ในขณะที่กลุ่มโปรแอนโทไซยานิดิน (proanthocyanidin) ฟลาวานอล และ                                                              
แอนโทไซยานินจะถูกดูดซึมได้น้อยที่สุด นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการดูดซึมยังขึ้นกับลักษณะ                                                   
อาหารที่รับประทานร่วมกัน ปริมาณที่รับประทาน พันธุกรรม และชนิดและจ านวนของประชากร
จุลินทรีย์ในล าไส้ 

นอกจากการดูดซึมฟลาโวนอยด์เข้าสู่เยื่อบุเซลล์ทางเดินอาหารแล้ว การผลักออกนอกเซลล์ 
(intestinal efflux) เพ่ือเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตถือว่าเป็นจุดส าคัญของการได้รับฟลาโวนอยด์เข้า
สู่ร่างกาย กลไกการขนส่งสารผ่านเยื่อเซลล์จึงมีบทบาทส าคัญต่อการดูดซึมและชีวปริมาณออกฤทธิ์ 
พบว่ากลุ่มโปรตีนขนส่งสารผ่านเยื่อเซลล์แบบ adenosine triphosphate (ATP)-binding cassette 
ABC) superfamily ซึ่งอาศัยพลังงานจากการสลาย ATP แบบไฮโดรไลซิส เช่น มัลติดรัก-รีซีสเทนต์ 
โปรตีน (multidrug-resistance protein; MRP) พี-ไกลโคโปรตีน (P-glycoprotein; P-gp) และ
โปรตีนต้านมะเร็งเต้านม (breast cancer resistance protein; BCRP) เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
ขนส่งฟลาโวนอยด์ออกนอกเซลล์เพ่ือเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งการศึกษาสมบัติของโปรตีนขนส่ง
สารผ่านเยื่อเซลล์เหล่านี้สามารถท าได้โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาและพันธุวิศกรรมเพ่ือโคลนยีน
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เป้าหมายให้มีการแสดงออกในเซลล์เพาะเลี้ยงแล้วท าการวิเคราะห์ความชอบต่อซับสเตรตที่เป็น                    
ฟลาโวนอยด์ชนิดต่าง ๆ และวิเคราะห์อัตราเร็วการขนส่งสารผ่านเยื่อเซลล์โดยใช้สารฟลาโวนอยด์ที่
ติดฉลากด้วยสารกัมมันตรังสี ทั้งนี้อัตราเร็วการขนส่งสารผ่านเยื่อเซลล์ที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายจะเป็น
ข้อมูลที่มีความส าคัญส าหรับการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัช
พลศาสตร์ (pharmacodynamics) การศึกษาลักษณะนี้อาจท าให้ทราบว่ามีฟลาโวนอยด์ชนิดใดบ้าง
ที่สามารถจับกับโปรตีนขนส่งที่ก าลังศึกษาได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขัดขวางการดูดซึมยาบางชนิดที่
ใช้โปรตีนขนส่งเดียวกัน 

เมื่อฟลาโวนอยด์ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วจะถูกขนส่งผ่านไปยังตับซึ่งมีเอนไซม์หลาย
ชนิดที่มีบทบาทส าคัญในการแปลงรูปทางชีวภาพ (biotransformation) โดยการเชื่อมโมเลกุล                                  
ฟลาโวนอยด์กับอนุพันธ์ต่าง ๆ (conjugation) เช่น การรวมกับอนุพันธ์ซัลเฟต (sulfation) เพ่ือช่วย
ให้ละลายน้ าได้ดีขึ้น หรือการเติมหมู่ เมทิล (methylation) และการรวมกับกรดกลูคูโรนิก 
(glucuronidation) เกิด เป็นสารประกอบเชิ งซ้อนฟลาโวนอยด์กลูคู โ ร โนไซด์  ( flavonoid 
glucuronoside) ซึ่งอาจช่วยลดความเป็นพิษ หรืออาจลดฤทธิ์ทางชีวภาพของฟลาโวนอยด์ลง                                
เมื่อผ่านออกจากตับทางท่อน้ าดีจะเข้าสู่ล าไส้ใหญ่และก าจัดทิ้งทางอุจจาระ ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานการ
ตรวจพบฟลาโวนอย์อิสระทั้งในน้ าเลือดและปัสสาวะ  
 
 
11.7  ฟลำโวนอยด์ต่อสุขภำพ 
 เป็นที่ทราบดีว่าภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเสื่อม เช่น โรคหัวใจ 
โรคความดัน โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามการให้ค าจ ากัดความของภาวะโภชนการที่ดี
ยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะต้องบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษใน
สัดส่วนเท่าใด เพราะอาหารในชีวิตประจ าวันมีหลากหลายและเป็นไปได้ยากที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภค
สารเติมแต่งหรือสารพิษที่ปะปนในอาหาร แต่มีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนว่าการบริโภคผักและผลไม้เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับสุขภาพร่างกายและการป้องกันโรค ซึ่งเป็นผลมาจากวิตามินเกลือแร่และใยอาหารใน
ผักผลไม้ แม้ว่าจะยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าฟลาโวนอยด์มีความส าคัญในเชิงโภชนาการที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพเหมือนกับสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ ซึ่งเมื่อมีการขาดวิตามินและเกลือแร่บาง
ชนิดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและแสดงอาการเจ็บป่วยอย่างชัดเจน แต่การขาดฟลาโวนอยด์กลับไม่ได้
แสดงอาการเจ็บป่วยใด ๆ จากการศึกษาเชิงระบาดวิทยาในหลายงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างการบริโภคฟลาโวนอยด์กับอุบัติการณ์ของโรคหรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ โดย
ภาพรวมยังคงให้ผลการศึกษาไม่คงที่ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมในการศึกษามีความหลากหลาย เช่น 
เชื้อชาติ พันธุกรรม วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัย
ท าให้อุบัติการณ์การเกิดโรคได้มากน้อยแตกต่างกัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของฟลาโวนอยด์
ต่อสุขภาพเพ่ือพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังคงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่องค์การอาหาร
และยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration; US FDA) และหน่วยงานความ
ปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority; EFSA) ก็ยังไม่ได้ให้
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การรับรองถึงการกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารฟลาโวนอยด์หรือรับรองการใช้เป็นยารักษาโรคใด ๆ 
และมีการออกค าเตือนไปยังบริษัทต่าง ๆ ที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพเกินจริงอยู่เสมอ  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีผลการวิจัยในหลอดทดลอง ( in-vitro) หลายเรื่องสนับสนุนว่า                                                
ฟลาโวนอยด์สามารถออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายด้าน เช่น มีศักยภาพใน                                                      
การต่อต้านการเกิดเซลล์มะเร็ง (anticarcinogenic) ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว (antiatherogenic)                                                          
มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ซึ่งอาจจะช่วยปกป้องการท าลาย DNA และป้องกันการเกิด
ออกซิเดชันของ LDL การลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen-
like effect)  ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ต่าง ๆ และฤทธิ์ต้านจุลชีพ เป็นต้น 
 
 
11.8  ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันของฟลำโวนอยด์ 

ปฏิกิริยาออกซิเดชันในเซลล์สิ่งมีชีวิตแม้ว่าจะมีความจ าเป็นต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม
สารอาหารต่าง ๆ แต่ผลพลอยได้ของบางปฏิกิริยาเกิดสารอนุมูลอิสระ (free radical) ซึ่งเป็นโมเลกุล
ที่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบลูกโซ่และมีโอกาสท าให้สารชีวโมเลกุลหรือส่วนประกอบ
ของเซลล์เสียหาย ในร่างกายมีกลไกในการต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายแสดงดังตารางที่ 11.1 โดยมี
ระบบเอนไซม์ก าจัดอนุมูลอิสระ มีการสังเคราะห์โปรตีนที่มีฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน มีสารต้าน
อนุมูลอิสระที่ร่ายกายผลิตขึ้นเอง (endogenous antioxidant) และในส่วนที่เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระจากอาหาร ได้แก่ วิตามิน C วิตามิน E เบตา-แคโรทีน และสารพอลิฟีนอลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง                                                 
ฟลาโวนอยด์ที่ได้จากอาหารจ าพวกพืชผักและสมุนไพร ฟลาโวนอยด์มีคุณสมบัติทางเคมีและชีวเคมี
หลายด้านแต่คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน (antioxidant activity) กลไกการต้าน
ออกซิเดชันในระบบชีวภาพของฟลาโวนอยด์ มี 3 กลไก ดังนี้ 
 
 11.8.1 กำรดักจับท ำลำยอนุมูลอิสระ 
      โดยส่วนใหญ่สารกลุ่มฟลาโวนอยด์มีค่าความต่างศักย์ของปฏิกิริยารีดอกซ์ ( redox 
potential, E0) ต่ า จึงมีแนวโน้มที่จะให้อิเล็กตรอนแก่สารที่มีค่า E0 สูง ซึ่งได้แก่อนุมูลอิสระต่าง ๆ  
เช่น อนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์ (superoxide; O2

•-) อนุมูลไฮดรอกซิล (hydroxyl radical;  •OH) อนุมูล
เปอร์ออกซิล (ROO•) อนุมูลอัลคอกซิล (alkoxyl radical; RO•) เป็นต้น การที่สารฟลาโวนอยด์ให้
อิเล็กตรอนแก่สารอนุมูลอิสระจะส่งผลให้โมเลกุลของอนุมูลอิสระลดความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันลง จึงเป็นการยับยั้งโอกาสที่อนุมูลอิสระจะเข้าท าปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลอ่ืน ๆ ใน
เซลล์  ดังนั้นฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจึงเรียกได้ อีกอย่างว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ( free radical 
scavenging activity) มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
( structure-activity relationship; SAR)  พบ ว่ า ค ว า ม แร ง ขอ งฤ ท ธิ์ ต้ า นออก ซิ เ ด ชั น ข อ ง                                                     
ฟลาโวนอยด์ชนิดต่าง ๆ ขึ้นกับชนิด จ านวน และต าแหน่งของหมู่แทนที่ (substitution group) ที่อยู่
บนโมเลกุลของฟลาโวนอยด์ ตัวอย่างจากงานวิจัยของผู้เรียบเรียงได้ศึกษาสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ที่
สกัดแยกได้จากแก่นครี้ (Dalbergia parviflora) ซึ่งมีสารไอโซฟลาโวนอยด์ชนิดต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 
24 ชนิด (ตารางที่ 11.2) พบว่าโครงสร้างแบบไอโซฟลาโวนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลสูงกว่าโครงสร้างแบบ                     
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ไอโซฟลาวาโนน หรือแบบไอโซฟลาแวน และหากมีการเพ่ิมจ านวนของหมู่ไฮดรอกซิลของวงแหวน B 
ที่ต าแหน่ง R3′ และ/หรือ R5′ จะสามารถเพ่ิมฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของไอโซฟลาโวนอยด์ใน                              
ทุกกลุ่ม (Promden et al., 2014) แม้ว่ามีการตรวจพบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง                                              
บางรายงานการวิจัยโต้แย้งว่าเนื่องจากการดูดซึมสารฟลาโวนอยด์เข้าสู่ร่างกายเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 
พร้อมกับจะถูกเมแทบอไลต์และขับออกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นโอกาสที่ฟลาโวนอยด์จะท าหน้าที่ต้าน
อนุมูลอิสระในกระแสเลือดหรือในเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายจึงมีความเป็นไปได้น้อย ดังนั้นงานวิจัย
เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในร่างกายยังคงต้องการการศึกษาวิจัยอีกมาก  
 
 11.8.2  ลดโอกำสกำรเกิดอนุมูลอิสระ 
      กระบวนการเมแทบอลิซึมในไมโทคอนเดรียในภาวะปกติหรือในภาวะที่ต้อง
ตอบสนองต่อความเครียดจากสารพิษหรือเชื้อจุลินทรีย์จะมีเอนไซม์หลายชนิดที่ท าให้เกิดอนุมูลอิสระ                                                                 
ชนิดอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไว (reactive oxygen species; ROS) หรืออนุพันธ์ไนโตรเจนที่ว่องไว 
(reactive nitrogen species; RNS) ซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พบว่าสาร                                                              
ฟลาโวนอย์มีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น เอ็นเอดีพีเอช 
ออกซิเดส (NADPH oxidase; NOX) แซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase; XO) ลิโพออกซีเจนเนส 
(lipoxygenase; LOX) ไนตริกออกไซด์ซินเทส (nitric oxide synthase; NOS) ไซโคลออกซีเจนเนส 
(cyclooxygenase; COX) และคะตะเลส (catalase; CAT) เป็นต้น (ตารางที่ 11.2) นอกจากนี้สาร                                                          
ฟลาโวนอย์ยังสามารถคีเลตกับไอออนของโลหะ เช่น เฟอร์ริกไอออน (Fe3+) และเฟอร์รัสไอออน 
(Fe2+) ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดอนุมูลอิสระไฮดรอกซลิจากปฏิกิริยาฮาเบอร์-ไวส์ (Haber–Weiss reaction) 
ซึ่งมีสารตั้งต้นคือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์จึงเป็นการช่วยลดโอกาสการ
เกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ได้ 
 
 11.8.3  ปรับเปลี่ยนระดับกำรควบคุมกำรแสดงออกของยีนเพื่อตอบสนองต่ออนุมูลอิสระ 

     มีเอนไซม์หลายชนิดที่ท าหน้าที่ก าจัดอนมูลอิสระโดยตรง เช่น ซุปเปอร์ออกไซด์ดีส
มิวเทส(superoxide dismutase; SOD) คะตะเลส (catalase; CAT) และกลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส
(glutathione peroxidase; GSH-Px) ซึ่งในเซลล์มีกลไกหลักส าหรับควบคุมการแสดงออกของยีน
เพ่ือตอบสนองต่ออนุมูลอิสระ คือ Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2) ซึ่งเป็น                 
ทรานสคริบชันแฟกเตอร์ (transcription factor) ของกลุ่มยีนต้านออกซิเดชัน (antioxidant 
response element (ARE)-dependent gene) ท าหน้าที่เสมือนเครื่องตรวจรับสัญญาณความเครียด
ออกซิ เดชัน  (oxidative stress)  และตอบสนองโดยการเ พ่ิมระดับการแสดงออกของยีน 
(upregulation) ที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ หรือยีนก าจัดสารพิษ หรือยีนในกลไกป้องกันเซลล์ต่าง ๆ 
ส่งผลให้มีการควบคุมปริมาณ ROS และภาวะธ ารงดุลรีดอกซ์ภายในเซลล์ (redox homeostasis) มี
สารฟลาโวนอยด์หลายชนิดที่มีรายงานว่าสามารถกระตุ้นการท างานของ Nrf2 เช่น เควอร์ซิทิน 
(quercetin) แคมเฟอรอล (kaempferol) ไฟเซติน ( fisetin) เจนิสที อิน (genistein) เดดซี อิน 
( daidzein) น า ริ น จี นิ น  (naringenin) อ ะ พิ จี นิ น  ( apigenin) ลู ที โ อ ลิ น  ( luteolin) แ ล ะ                       
เฮสเพอริดิน (hesperetin) เป็นต้น (Pallauf et al., 2017) 
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ตำรำงท่ี 11.1 สารชีวโมเลกุลที่มีหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ 
 

Antioxidant Enzymes 
Antioxidant proteins 

(Metal binding proteins) 
Endogenous 
Antioxidants 

Dietary Antioxidants 

- Superoxide dismutase 
(copper/zinc and 
manganese-dependent) 
- Catalase 
(iron-dependent) 
- Glutathione 
peroxidase 
(selenium-dependent) 

- Albumin (copper) 
- Ceruloplasmin (copper) 
- Metallothionein (copper) 
- Ferritin (iron) 
- Myoglobin (iron) 
- Transferrin (iron) 

- Bilirubin 
- Glutathione 
- Lipoic acid 
- N-acetylcysteine 
- NADPH / NADH 
- Uric acid 
- Ubiquinone 
(coenzyme Q10) 

- Vitamin C 
- Vitamin E 
- β-carotene  
- Lycopene  
- Lutein 
- Polyphenols  
- Flavonoids 
- Proanthocyanidins 

 
 

ตำรำงที่  11.2 สารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ที่สกัดแยกได้จากแก่นครี้  และน ามาใช้เ พ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (structure-activity relationship; SAR) 
 

 
 

ที่มำ :  Promden et al. (2014)   

 

 
Isoflavones 

Isoflavones R7 R5 R2' R3' R4' R5' 
Khrinone C OH OH OMe OH OMe H 
Calycosin OH H H OH OMe H 
Genistein OH OH H H OH H 
3'-O-Methylorobol OH OH H OMe OH H 
Cajanin OMe OH OH H OH H 
Khrinone B OH OH OH H OMe OH 
Biochanin A OH OH H H OMe H 
Formononetin OH H H H OMe H 

 
 
 
 

 
 

Isoflavanones 

Isoflavanones R7 R5 R2' R3' R4' R5' 
(3R)-Dalparvin A OH OH OMe H OMe OH 
(3RS)-Kenusanone G OH OH H OH OMe H 
Dalparvin B OH H OH OMe OMe H 
(3RS)-Violanone OH H OMe OH OMe H 
(3R)-7,3'-Dihydroxy-4'-
methoxy-isoflavanone OH H H OH OMe H 

(3S)-Secundiflorol H OH OH OMe OH OMe H 
(3RS)-Dalparvin OH H OMe H OMe OH 
(3RS)-Onogenin OH H OMe H OCH2O 
(3S)-Sativanone OH H OMe H OMe H 
(3RS)-3'-O-Methylviolanone OH H OMe OMe OMe H 

 

 
Isoflavans 

Isoflavans R7 R8 R2' R3' R4' R5' 
(3R)-Vestitol OH H OH H OMe H 
(3R)(+)-Mucronulatol OH H OMe OH OMe H 
(3RS)-Duartin OH OMe OMe OH OMe H 
(3RS)-3'-Hydroxy-8-methoxy 
vestitol OH OMe OH OH OMe H 

(3S)-8-Demethylduartin OH OH OMe OH OMe H 

(3RS)-Sativan OH H OMe H OMe H 



311 
 

ตำรำงท่ี 11.3 เอนไซม์และปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย 
 

 
 
ที่มำ :  Bhattacharyya et al. (2014) 
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11.9  กำรศึกษำฤทธิ์ทำงชีวภำพของฟลำโวนอยด์ที่สัมพันธ์กับสุขภำพ 
 อาหารที่มีฟลาโวนอยด์หลายชนิดหรือมีฟลาโวนอยด์ปริมาณสูงมักถูกกล่าวอ้างว่าเป็นอาหาร
สุขภาพ โดยมากมุ่งสื่อความหมายไปยังการป้องกันหรือลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการไม่สมดุล เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง มีการทดลองในหลอดทดลอง (in-vitro) หลายแนวทางเพ่ือที่สนับสนุนฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารฟลาโวนอยด์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 11.9.1  ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ที่ย่อยคำร์โบไฮเดรตในทำงเดินอำหำร 
  การค้นหาสารสกัดธรรมชาติเพ่ือยับยั้งการย่อยคาร์โบไฮเดรตในทางเดินอาหารเป็น
เป้าหมายของการพัฒนายาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด                                                 
ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) และรวมถึงผู้ที่ต้องการควบคุม
น้ าหนัก  การศึกษาผลของสารฟลาโวนอยด์และฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ในการยับยั้งเอนไซม์ที่ ย่อย
คาร์ โบ ไฮ เดรตนิยม ใช้ เ อน ไซม์ แอลฟา -กลู โ คซิ เ ดส  (α-glucosidase) จากยีสต์ สาย พันธุ์  
Saccharomyces cerevisiae หรือจากล าไส้เล็กของหนู และใช้พารา-ไนโตรฟีนิล-แอลฟา-ดี-กลูโค                       
ไพแรนโนไซด์ (p-nitrophenyl- α-D-glucopyranoside; pNPG) เป็นซับสเตรตในการวิเคราะห์โดย
ติดตามอัตราการเกิดผลิตภัณฑ์พารา-ไนโตรฟีนอล (p-nitrophenol) ด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี 
(spectrophotometry) ในกรณีการศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (α-amylase) จะ
ใช้เอนไซม์จากตับอ่อนสุกร (porcine pancreatic α-amylase) และใช้ซับสเตรตเป็นแป้งสังเคราะห์ 
(starch azure) ที่มีพันธะโคเวเลนต์กับสีย้อมรีมาโซล บริลเลียน บรู อาร์  (remazol brilliant blue 
R) เมื่อมีการย่อย starch azure จะสามารถติดตามอัตราการเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีสีเกิดขึ้นด้วยเทคนิค 
สเปกโตรโฟโตเมตรีเช่นเดียวกัน จุดอ่อนของการทดลองลักษณะนี้คือพบว่านักวิจัยส่วนใหญ่มัก
เลือกใช้แหล่งเอนไซม์ที่มาจากจุลินทรีย์ ซึ่งไม่สามารถอนุมานไปถึงผลของการยับยั้งเอนไซม์ของ
มนุษย์ได้ และสภาวะการย่อยอาหารในทางเดินอาหารจริงมีความซับซ้อนและอาจไม่ได้ผลเหมือน
สภาวะในหลอดทดลอง ตัวอย่างฟลาโวนอยด์ที่มีรายงานการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส และ 
แอลฟา-อะไมเลสในหลอดทดลอง ได้แก่ ลูทิโอลิน-7-กลูโคไซด์ ลูทิโอลิน เดดซีอิน และอะเมนโต                                                            
ฟลาโวน (amentoflavone) (Kim et al., 2014)  
 
 11.9.2  ฤทธิ์ขัดขวำงกำรดูดซึมน้ ำตำลโมเลกุลเดี่ยวในทำงเดินอำหำร 
  มีการทดลองใช้ brush-border membrane vesicle จากเนื้อเยื่อล าไส้เล็กของ
กระต่ายมาศึกษาผลของการยับยั้งการดูดซึมกลูโคส ซึ่งมีการติตตามการดูดซึมกลูโคสผ่านเยื่อเซลล์
ด้วยกลูโคสที่ติดฉลากด้วยกัมมันตรังสีคาร์บอน-14 ([14C] glucose) และใช้ฟลาโวนอยด์เป็นตัวยับยั้ง 
พบว่าสารอิพิคาเทชินแกลเลต (epicatechin gallate; ECG) จากชาเขียว (Camellia sinensis) 
สามารถขัดขวางการดูดซึมกลูโคสของโปรตีนขนส่งกลูโคสชนิด SGLT1 ซึ่งเป็นการยับยั้งแบบแข่งขัน 
ถึงแม้ว่าอิพิแกลโลคาเทชินแกลเลตจะไม่ถูกดูดซึมเข้าไปได้ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการใช้ไข่กบ 
(xenopus oocyte) ที่กระตุ้นด้วยซีอาร์เอ็นเอ (complementary RNA; cRNA) ให้มีการแสดงออก
ของยีนที่ผลิตโปรตีนขนส่งกลูโคสชนิด GLUT2 (glucose transporter 2) เพ่ือศึกษาการขัดขวาง                        
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การดูดซึมกลูโคสของ GLUT2 พบว่าสารเควอร์ซิทินสามารถยับยั้งการดูดซึมกลูโคสของ GLUT2 แบบ
ไม่แข่งขัน (non-competitive)  ควบคู่กับการทดลองให้หนูที่เป็นเบาหวานกินอาหารที่มีกลูโคส
ร่วมกับเควอร์ซิทิน พบว่าสามารถลดภาวะน้ าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) ของหนูได้อย่างมี
นัยส าคัญ (Song et al., 2002) 
 
 11.9.3  ฤทธิ์ขัดขวำงกำรดูดซึมลิพิด 
  ลิพิดในอาหาร ได้แก่ ไตรเอซิลกลีเซอรอลและคลอเลสเตอรอล ซึ่งการบริโภคใน
ปริมาณสูงย่อมเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาสารกลุ่มคาเทชินใน                                 
ชาเขียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอิพิแกลโลคาเทชินแกลเลต (epigallocatechin gallate; EGCG) 
และอิพิคาเทชินแกลเลต ECG พบว่าสามารถลดอัตราการดูดซึมกรดไขมันและคลอเลสเตอรอลในหนู
ทดลองได้ (Ikeda et al., 1992) มีการศึกษาการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ลิเพสจากตับอ่อนสุกร
โดยใช้สารสกัดของผล  mandarin melon berry (Cudrania tricuspidata) ซึ่งเป็นพืชในวงศ์ 
Moraceae พบว่ามีฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบถึง 30 ชนิด โดยมีสารคูดราคัสไอโซฟลาโวน บี 
(cudracusisoflavone B) ซึ่งเป็นไอโซฟลาโวนที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ลิเพสสูงที่สุด (Jo et al., 2017)   
ซึ่งเชื่อว่าผลของการยับยั้งเอนไซม์ลิเพสจะช่วยชะลอการย่อยและการดูดซึมกรดไขมันได้   
 
 11.9.4  กำรออกฤทธิ์ในกำรลดกำรสังเครำะห์คอลเลสเตอรอลและลิโพโปรตีน 
  การศึกษาผลของฟลาโวนอยด์ต่อการสังเคราะห์คลอเลสเตอรอลมีการทดลองทั้งใน
ระดับเซลล์เพาะเลี้ยงและในร่างกายมนุษย์ การทดลองในระดับเซลล์นิยมใช้เซลล์ตับปกติ 
(hepatocyte) หรือเซลล์มะเร็งตับ (human liver cancer cell line; HepG2)  โดยให้สารตั้งต้นใน
อาหารเพาะเลี้ยงเซลล์เป็นอะซิเตตที่ติดฉลากด้วยกัมมันตรังสีคาร์บอน-14  ([14C]-acetate) ท าให้
สามารถติดตามปริมาณคลอเลสเตอรอลที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นได้ โดยน าสารสกัดจากเซลล์ที่เพาะเลี้ยงไป
แยกด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบาง (thin layer chromatography; TLC) และสกัดเอาเฉพาะ
ต าแหน่งแถบสารคลอเลสเตอรอล หรือคลอเลสเตอริลเอสเทอร์ออกจากแผ่น TLC ไปวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคการนับรังสีจากแสงวับของของเหลว (liquid scintillation counting) ซึ่งจะสามารถใช้ค่า
จ านวนการนับต่อนาที (count per minute) ค านวณกลับไปเป็นปริมาณคอเลสเตอรอลได้ มีรายงาน
ผลการศึกษาในสารฟลาโวนอยด์บางชนิด เช่น แทกซิโฟลิน (taxifolin) ที่พบในพืชวงศ์ Taxaceae 
และวงศ์ Pinaceae สามารถยับยั้งการสังเคราะห์คลอเลสเตอรอลของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงได้ โดยออก
ฤทธิ์ผ่านกลไกการยับยั้งเอนไซม์เอชเอ็มจี-โคเอ รีดักเทส (HMG-CoA reductase) เพ่ิมอัตราการ
สังเคราะห์อะโพลิโพโปรตีนเอ-1 (apolipoprotein A-I; apoA-I) และลดอัตราการสังเคราะห์อะโพลิ
โพโปรตีนบี (apolipoprotein B; apoB) (Theriault et al., 2000 & Gebhardt, 2002)      

 อย่างไรก็ตามมีรายงานการวิจัยที่ ให้ผลตรงข้าม เช่น แคมเฟอรอล และไมริซิติน 
(myricetin) ที่ความเข้มข้นต่ าระดับ 0.1-10 ไมโครโมลาร์จะมีฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์คลอ
เลสเตอรอล สันนิษฐานว่าการสังเคราะห์คลอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นมาจากการกระตุ้นการท างานของยีน
ที่ควบคุมการสังเคราะห์เอนไซม์เอชเอ็มจี-โคเอรีดักเทส (Gebhardt, 2003) ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดย
การติดตามระดับการเปลี่ยนแปลงของ mRNA ของเอนไซม์เอชเอ็ม-จีโคเอรีดักเทส การทดลองทาง
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คลินิกในมนุษย์โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้อาสาสมัครรับประทานอาหารที่มีฟลาโวนอยด์สูง เช่น                              
ชาเขียว หรือ ชาด าเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ แล้วจึงตรวจวัดระดับไตรเอซิลกลีเซอรอล                         
คลอเลสเตอรอล หรือลิโพโปรตีนต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยแต่ละชิ้นได้ผลที่ค่อนข้างแตกต่างกันจึงยังไม่อาจ
สรุปได้ชัดเจนว่าฟลาโวนอยด์มีผลต่อระดับลิพิดในร่างกายมนุษย์หรือไม่ 
 
 11.9.5  ฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบของฟลำโวนอยด์ 
  การทดลองเพ่ือศึกษาฤทธ์ต้านการอักเสบของฟลาโวนอยด์นิยมทดสอบในหลอด
ทดลองและใช้เซลล์เพาะเลี้ยงเป็นต้นแบบในการศึกษา มีการอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ต้านการ
อักเสบไว้หลายแนวทาง ได้แก่ การยับยั้งเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุของการอักเสบ (pro-inflammatory 
enzyme) เช่น ไซโคลออกซีเจนเนส-2 (cyclooxygenase-2) และลิโพออกซิเดส การยับยั้ง NF-kB 
(nuclear factor kappa B) และแอคทิเวติงโปรตีน-1 (activating protein-1; AP-1) ซึ่งเป็นทรานส
คลิปชันแฟคเตอร์ของยีนที่เกี่ยวข องกับระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ การกระตุ้นกลุ่มยีนที่
สังเคราะห์เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดสารพิษและอนุมูลอิสระต่าง ๆ แคมเฟอรอล เควอร์ซิทิน                 
ไมริซิติน และมอริน (morin) ยับยั้งลิโพออกซิเดส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการเติมออกซิเจน
ให้แก่กรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่มีพันธะคู่หลายต าแหน่ง เช่น  กรดอะราคิโดนิก (arachidonic acid) และ
กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์เป็นแฟตตีแอซิด ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ (fatty acid 
hydroperoxide) ซึ่งเป็นสารตัวกลางที่ท าให้เกิดอนุมูลอิสระหลายชนิดและเกิดการอักเสบตามมา 
(Kim et al., 2014) 

 การศึกษาในเซลล์ตับเพาะเลี้ยงของมนุษย์ (human hepatocyte-derived cell 
line) พบว่าแคมเฟอรอล และเควอร์ซิทินยับยั้งการแสดงออกของ mRNA ของยีนที่ก าหนดรหัสให้
เอนไซม์ไนตริกออกไซด์ซินเทสชนิดเหนี่ยวน าได้ (inducible nitric oxide synthase; iNOS) และยีน
ก าหนดรหัสให้เอนไซม์ไซโคลออกซีเจนเนส-2 ผ่านทางการควบคุมเชิงยับยั้ง (down regulation) 
ของ NF-kB (García-Mediavilla et al., 2007)  สารฟลาโวนอยด์ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เอนไซม์ไนตริกออกไซด์ซินเทสมากนัก แต่การศึกษาในเซลล์แอสโทรไซต์ของหนู (C6 astrocyte cell) 
พบว่าสารอะพิเจนิน ลูทีโอลิน และเคอร์ซิทินสามารถยับยั้งการสังเคราะห์ iNOs ผ่านทางการควบคุม
เชิงยับยั้งของ LPS/IFN- γ (lipopolysaccharide-induced interferon -γ-activated) (Soliman & 
Mazzio, 1998) มีการค้นพบว่าฟลาโวนอยด์หลายชนิดสามารถลดการแสดงออกของยีนที่ก าหนดรหัส
ให้ไซโตไคน์และเคโมไคน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ (pro-inflammatory cytokine/ chemokine) 
เช่น เควอร์ซิทินยับยั้งการแสดงออกของยีนทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟา (tumor necrosis 
factor alpha; TNF-α)  (Nair et al., 2006) กาลานจิน (galangin) ยับยั้งการแสดงออกของอินเตอร์
ลิวคิน 1–เบตา (interleukin 1 beta; IL-1β) อินเตอร์ลิวคิน 6 (IL-6) อินเตอร์ลิวคิน 8 (IL-8)  (Kim 
et al., 2013) และฟลา โวนอยด์จ ากโกโก้  (Theobroma cacao)  เช่น  ไอโซ เควอร์ซิทริ น 
(isoquercitrin) และอิพิคาเทชิน (epicatechin) มีผลยับยั้งการหลั่งมอนอไซต์-เคโมแอทแทรคแทรต์ 
โปรตีน -1 (monocyte chemoattractant protein-1; MCP-1) เป็นต้น  เซลล์ต้นแบบส าหรับ
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบนิยมใช้เซลล์มาโคฟาจของหนู (abelson murine leukemia virus 
transformed or RAW macrophage) เซลล์ที-ลิมโฟไซต์ของมนุษย์ (Jurkat T-cell) และเซลล์เม็ด



315 
 

เลือดขาวชนิดที่มีนิวเคลียสกลมอันเดียว (peripheral blood mononuclear; PBMC)  เป็นต้น 
(Ramiro et al., 2005) 

 
11.9.6  ฤทธิ์ฮอร์โมนเพศหญิง 
 สารพฤกษเคมีที่ออกฤทธิ์เป็นฮอร์โมนเพศหญิง (estrogenic activity) จะเรียกว่า                                                      

ไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogen) ซึ่งมีรายงานเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ  สารกลุ่ม                                       
ไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง (soy isoflavone) เช่น เจนิสทีอิน เดดซีอิน และไกลซิเทอิน (glycitein) 
(รูปที่ 11.9) เมื่อสังเกตโครงสร้างทางเคมีของไอโซฟลาโวนจะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับ 17-เบตา-เอ
สตราไดออล  (17-β-estradiol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิง นอกจากถ่ัวเหลืองแล้วมีรายงานว่าไอโซฟลา
โวนอยด์จากแก่นครี้  (D. parviflora) หลายชนิดสามารถออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งเป็น
การศึกษาผลของไอโซฟลาโวนอยด์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม (human 
breast cancer) ชนิด MCF-7 และ T-47D  พบว่าคาจานิน (cajanin) โซโฟรอล (sophorol) อัลพินี
ทิน (alpinetin) เฮสเพอริทิน (hesperetin) ดาลพาร์วิน บี (dalparvin B) และดาลพาร์วิน ซี  
(dalparvin C) ในความเข้มข้น 0.5-7 ไมโครโมลาร์จะมีฤทธิ์เทียบเท่า 17-เบตา-เอสตราไดออลที่
ความเข้มข้น 10 พิโครโมลาร์ (Umehara et al., 2008) ซึ่งไอโซฟลาโวนอยด์นี้มีความสามารถในการ
เข้าจับกับตัวรับเอสโตรเจน (estrogen receptor) ได้ทั้งชนิดแอลฟาและเบตา และเนื่องจาก
สารพฤกษเคมีในแก่นครี้เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และไอโซฟลาโวนอยด์หลากหลายชนิดจึงถือว่าเป็น
คลัง (library) ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพเชิงปริมาณ 
(quantitative structure–activity relationship; QSAR) ได้มีการวิเคราะห์การออกฤทธิ์ฮอร์โมน
เพศหญิงในเซลล์เพาะเลี้ยงของสารฟลาโวนอยด์ ไอโซฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟีนอล จ านวน 
55 ชนิด พร้อมกับเปรียบโครงสร้างทางเคมีของสารเหล่านั้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับปริมาณออกฤทธิ์เทียบเท่าฮอร์โมนเอสโตรเจน และยังพบว่าอิทธิพลต่อ
การออกฤทธิ์เป็นฮอร์โมนเพศหญิงของไอโซฟลาโวนอยด์ขึ้นกับหมู่แทนที่ไฮดรอกซิลที่ ต าแหน่ง 3’ 
และ 5’ ของวงแหวน B และระยะห่างระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลต าแหน่งที่ 7 ของวงแหวน A กับหมู่ไฮ
ดรอกซิลต าแหน่ง 4’ ของวงแหวน B (inter-atomic distance) (De-Eknamkul et al., 2011)  

 การออกฤทธิ์เลียบแบบเอสโตรเจนนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้เพ่ือบ าบัดรักษา
โรคบางชนิดที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนได้ มีการทดลองทางคลินิกรายงานว่า เจนิสทีอีน และ
เดดซีอินสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม (breast cancer) มะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate 
cancer)  ภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) และอาการวัยทองจากการหมดประจ า เดือน 
(postmenopausal symptom) การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไอโซฟลาโวนที่รับประทานเข้าไปจะ
ออกฤทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดต้องขึ้นกับความสามารถในการดูดซึมและกระจายไปตามอวัยวะต่าง ๆ 
แต่เนื่องจากสภาพขั้วของโมเลกุลมีผลให้การดูดซึมไอโซฟลาโวนในล าไส้เล็กมีอัตราที่ค่อนข้างต่ า จึงได้
มีการศึกษาการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์พร้อมกับพัฒนาการตั้งต ารับด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่แตกต่าง
จากการเตรียมอิมัลชันแบบเดิม เช่น ระบบน าส่งยาที่เกิดไมโครอิมัลชันเอง (self-microemulsifying 
drug delivery system; SMEDDS) การสร้างเป็นสารเชิงซ้อนกับไซโคลเดร็กทริน (cyclodextrin 
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complexation) ซึ่งพบว่าสามารถเพ่ิมออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไอโซฟลาโวนได้สูงขึ้น (Cui et al., 
2005; Lee et al., 2007 & Yatsu et al., 2013) 

 

 
 

 
 

รูปที่ 11.9 เปรีบเทียบโครงสร้างของ17-เบตา-เอสตราไดออลและโครงหลักของไอโซฟลาโวน และ
ตัวอย่างของไอโซฟลาโวนอยด์จากถ่ัวเหลืองซึ่งมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง  
 
 11.9.7  ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส 
  เอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase) เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนไทโรซีนที่
จะน าไปสู่การสังเคราะห์รงควัตถุเมลานิน (melanin pigment) ในระบบชีวภาพเอนไซม์ไทโรซิเนสจะ
เร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนไทโรซีนไปเป็นแอล-โดปา (L-dopa) ด้วยแอคทิวิตีแบบมอนอ
ฟินอลเลส (monophenolase activity) และเร่ งการเปลี่ ยนแอล -โดปาให้ เป็น โดปาโครม 
(dopachrome) ด้วยแอคทิวิตีแบบออร์โธ-ไดฟินอลเลส (ortho-diphenoloxidase activity) โดปา
โครมจะสามารถเกิดออกซิเดชันต่อเนื่องได้เองโดยไม่ต้องใช้เอนไซม์ (autoxidation) พร้อมกับ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization) จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์เป็นรงควัตถุเมลานิน ดังนั้น
อัตราการสังเคราะห์เมลานินจึงขึ้นอยู่กับการควบคุมการท างานเอนไซม์ไทโรซิเนส การศึกษาการ
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาสารบ ารุงผิวขาว (skin whitening) และสารยับยั้ง
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลในอาหาร (food antibrowning) ท าได้โดยติดตามปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลง
ซับสเตรตแอล-ไทโรซีน หรือแอล-โดปาไปเป็นโดปาโครมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มสีีและสามารถตรวจวัดได้
ด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี งานวิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้เอนไซม์ไทโรซิเนสจากเห็ด  (Agaricus 
bisporus) เป็นต้นแบบในการคัดกรองหาสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเนื่องจากเป็นเอนไซม์
ที่มีจ าหน่ายในราคาที่ไม่แพง และรายงานผลการวิจัยหลายชิ้นพบว่าสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มีศักยภาพ
ในการยับยั้งเอนไซม์ชนิดนี้ ผู้เรียบเรียงมีความเห็นว่าการใช้เอนไซม์ไทโรซิเนสจากเห็ดส าหรับ                                      
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การคัดกรองเพ่ือหาสารบ ารุงผิวขาวจะต้องระมัดระวังในการสรุปผลและต้องยืนยันด้วยการทดลองใน
ระดับเซลล์เพ่ิม เพราะล าดับกรดอะมิโนและโครงรูปของเอนไซม์ไทโรซิเนสจากเห็ดมีความแตกต่ าง
จากเอนไซม์ไทโรซิเนสของมนุษย์ ความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์จากเห็ดจึงไม่สามารถพยากรณ์ไป
ถึงความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง งานวิจัยของผู้เรียบเรียงได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของสารไอโซฟลาโวนอยด์ในการยับยั้งเอนไซม์จากเห็ดเปรียบเทียบกับความสามารถใน
การยับยั้งเอนไซม์จากเซลล์มะเร็งเมลาโนไซต์ของหนู (B16-F10 melanoma) ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของ
เซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบว่าหากสารไอโซฟลาโวนอยด์ใดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส                           
จากเห็ดโดยมีค่า IC50 (half maximal inhibitory concentration) น้อยกว่า 50 ไมโครโมลาร์ จะมี
ประสิทธิภาพการยับยั้งต่ าเมื่อทดสอบในเอนไซม์ไทโรซิเนสจากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และมีผล
ยับยั้งการสังเคราะห์เมลานิน (melanogenesis) ได้เพียงเล็กน้อย และในกรณีท่ีสารไอโซฟลาโวนอยด์
มีค่า IC50 สูงกว่า 50 ไมโครโมลาร์ จะพบว่าไม่มีความสามารถในยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากเซลล์
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้เลย และไม่มีผลต่อการยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินในเซลล์เพาะเลี้ยง ในทาง
ตรงข้ามกลับพบว่าไอโซฟลาโวนอยด์บางชนิดมีฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เมลานินให้เพ่ิมสูงขึ้นได้ เช่น
เจนิสเทอิน (genistein) ดูอาร์ทิน (duartin) และนารินจีนิน (naringenin) (Promden et al., 2018)  

แม้ว่างานวิจัยด้านความสัมพันธ์ของฟลาโวนอยด์ต่อฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากเห็ดและ
จากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วนมจะไม่เกี่ยวข้องกับโภชนาการโดยตรง แต่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เผยให้เห็นว่า
การทดลองเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพของฟลาโวนอยด์ซึ่งมักเริ่มต้นด้วยการทดลองในระดับหลอด
ทดลอง (in-vitro) มีการเลือกใช้เอนไซม์จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษาการยับยั้ง
ปฏิกิริยา แต่ผลอาจไม่สอดคล้องเมื่อเปลี่ยนแปลงแหล่งของเอนไซม์หรือชนิดของเซลล์ และอาจไม่ได้
ผลลัพธ์ตามที่คาดเมื่อท าการศึกษาในสิ่งมีชีวิตจริง ( in-vivo)  ดังนั้นรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ                                       
ฟลาโวนอยด์ซึ่งมีเป็นจ านวนมากที่ท าการทดลองเพียงในระดับการยับยั้งเอนไซม์ในหลอดทดลอง
เท่านั้นจึงไม่อาจน ามาใช้ในการกล่าวอ้างในเชิงการบ าบัดหรือรักษาโรคได้  แต่ยังคงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาเพ่ือพิสูจน์ผลของฟลาโวนอยด์ต่อสุขภาพต่อไป 
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