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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื=นฐาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที?  1      เรื?อง ไขมันและนํ=ามัน 

ภาคเรียนที?  2/2561      เวลา 3 ชั?วโมง   

วิชา วิทยาศาสตร์พื=นฐาน  ว 41101     

ชั=นมัธยมศึกษาปีที? 6      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ที? ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลี=ยนสถานะของสาร การเกดิ

สารละลาย การเกิดปฏิกริิยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื=อสารสิ=งที=เรียนรู้และ

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั=น 

สืบคน้ขอ้มูล สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายองคป์ระกอบ สมบตัิ ประโยชน์ และปฏิกิริยาของ

คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และกรดไขมนั โปรตนีและกรดอะมิโน 

จุดหมายหลักสูตร  

1. เพื=อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรูค้วามสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
2. ให้นกัเรียนสามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ=งแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้วิจยัเพื=อพฒันาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู ้
ให้กบัสถาบนัการศึกษาอื=น ๆ 

คุณลักษณะที?พึงประสงค์ 

1. นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอย่างมีระบบ รู้วิธีการ 

แสวงหาความรู้เพิ=มเติมจากสื=อและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ 

2. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื8นฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ=งแวดลอ้ม 

เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง หรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา รวมทั8งรู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัอย่างเหมาะสม และตระหนกัถึงความสําคญัของการรกัธรรมชาติและ

สิ=งแวดลอ้ม 
 

1. สาระการเรียนรู้ 
 

 ไขมันและนํ=ามัน 
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ไขมันและนํ=ามัน เป็นสารประกอบที=มีอยู่ในเนื8อสัตวทุ์กชนิดและในเมล็ดพืชโดยเฉพาะในนํ8ามนั

พืช นํ8ามนัหมู และเนยชนิดต่าง ๆ ถา้เรารับประทานมากกวา่พลงังานที=เราใชจ้ะทาํให้เก็บสะสมไวใ้ต้

ผิวหนงัทาํให้เกิดโรคอว้นได ้ถา้ไม่รับประทานเลยจะทาํให้เกิดโรคขาดวิตามินไดแ้ก่ วิตามิน A D E  K   

            ในชีวิตประจาํวนัทุกวนันี8 มีอาหารเร่งด่วนที=เด็กและวยัรุ่นนิยมรับประทานมกัทาํจากเนื8อสัตวที์=มี

ไขมนัค่อนขา้งสูง ควรระวงัในการบริโภคอาหารเร่งด่วนเช่นขนมปังไส้เนยครีม  และไส้อื?นๆ 
 

 องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมันและกรดไขมัน 
 

ไขมนัและนํ8ามนัเป็นสารประกอบประเภทเอสเทอร์  โดยไขมนัเป็นเอสเทอร์ที=มีสถานะของแข็ง  

ส่วนนํ8ามนัเป็นเอสเทอร์ประเภทของเหลวที=อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นสารที=ไม่ละลายนํ8า แต่ละลาย 

ในตวัทาํละลายอินทรีย ์เช่น เฮกเซน อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม  ไขมนัพบไดท้ั8งในพืชและสัตว ์  ประกอบดว้ย 

กรดไขมนักบักลีเซอรอลรวมตวักนัเรียกว่าไตรกลีเซอรไรด์หรือนํ8ามนั โดยเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแอลกอฮอล์

ที=ชื=อกลีเซอรอล (glycerol)  1 โมเลกุล กบักรดไขมนั (fatty acid) 3 โมเลกุล  ไตรกลีเซอรไรด์ที=อุณหภูมิปกตจิะ

เป็นของแข็งที=เรียกว่า ไขมัน เมื=ออุณหภูมิสูงขึ8นจะมีสถานะเป็นของเหลวที=เรียกว่า นํ=ามัน 

 
กรดไขมนัที=มีสายโซ่ยาว จะมีการเชื=อมโยงทั8งพนัธะเดี=ยวและพนัธะคู่ ระหว่างอะตอมของธาตุ

คาร์บอนและหมู่คาร์บอกซิล(CO2H)  ซึ=งมีสมบตัิเป็นกรด ตวัอย่างเช่น 
1. กรดโอเลอิก  

H3C–CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2= CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CO2 H 

              เขียนย่อเป็น CH3(CH2)7-CH = CH (CH2)7-CO2H 

   2.  กรดสเตียริก 

H3C–CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CO2 H 

              เขียนย่อเป็น  CH3(CH2)16-CO2H 
 

              กรดไขมนัที=พบในธรรมชาติมี 40 ชนิด เช่น กรดโอเลอิกเป็นกรดไขมนัที=ไม่อิ=มตวัพบมากที=สุดใน

นํ8ามนัถั=วเหลืองส่วนกรดสเตียริกเป็นกรดไขมนัอิ=มตวัพบมากที=สุดในนํ8ามนัถั=วลิสง 
 

ชนิดของกรดไขมัน 

           กรดไขมัน (Fatty Acid) คือ กรดไขมนัที=พบในไขมนัหรือนํ8ามนัจากเซลลพื์ชหรือสัตว ์แบ่งเป็น 2 

ชนิด ไดแ้ก ่

          1. กรดไขมันอิ?มตัว (saturated fatty acid)  เป็นกรดไขมนัที=พนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบั
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คาร์บอน ยึดเหนี=ยวดว้ยพนัธะเดี=ยวทั8งหมด(C-C) มีสูตรทั=วไปเป็น CnH2n+1COOH หรือเขียนสูตรไดเ้ป็น 

CH3(CH2)nCOOH  เช่น  กรดไขมนัอิ=มตวัที=มีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม จะมีสูตรทั=วไปเป็น 

CH3(CH2)16COOH หรือ  C17H35COOH    กรดไขมนัอิ=มตวัที=พบมากที=สุด ไดแ้ก่ กรดปาลมิ์ติก (palmitic 

acid) และกรดสเตียริก (stearic acid) และไขมนัจากสัตว ์จะมีกรดไขมนัอิ=มตวัมากกว่ากรดไขมนัไม่อิ=มตวั                                                                                                                           

   2. กรดไขมันไม่อิ?มตัว (unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมนัที=พนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบั

คาร์บอนยึดเหนี=ยวดว้ยพนัธะคู่อย่างนอ้ย 1 พนัธะ ซึ=งมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนนอ้ยกว่ากรดไขมนัอิ=มตวั 2 

อะตอมมีสูตรทั=วไปเป็น CnH2n–2O2 เช่น  กรดไขมนัไม่อิ=มตวัที=มีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม มี

พนัธะคู่ที=คาร์บอนตาํแหน่ง 9–10 จะมีสูตรดงันี8   CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH หรือ C17H33COOH  

กรดไขมนัไม่อิ=มตวัที=พบมากที=สุด ไดแ้ก่ กรดโอเลอิก (oleic acid) และกรดไลโนเลอิก (linoleic acid)และ

ไขมนัจากพืชจะมีกรดไขมนัไม่อิ=มตวัมากกว่ากรดไขมนัอิ=มตวั  

 ไขมนัและนํ8ามนัที=ไดจ้ากสัตวแ์ละพืชประกอบดว้ยของผสมของกรดไขมนัหลายชนิด ของผสมที=มี

ร้อยละของกรดไขมนัอิ=มตวัสูงจะเป็นของแข็ง กค็ือเป็นไขมนั เช่น ไขววั แต่ถา้มีร้อยละของกรดไขมนัไม่

อิ=มตวัสูงก็จะเป็นนํ8ามนั เช่น นํ8ามนัพืช 

 

ปัจจัยที?กําหนดชนดิของกรดไขมัน  ไดแ้ก ่

1.  จาํนวนอะตอมคาร์บอนโมเลกุล 

2.  จาํนวนพนัธะคู ่

3.  ตาํแหน่งของพนัธะคู ่

 

 

วิธีการตรวจสอบว่านํ=ามันชนิดใดอิ?มตัวหรือไม่อิ?มตัวทําได้ง่ายๆ 

 โดยนบัจาํนวนหยดของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนที=หยดลงไปในนํ8ามนั ถา้จาํนวนหยดของ

สารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนนอ้ยแสดงว่าเป็นนํ8ามนัที=มีกรดไขมนัไม่อิ=มตวันอ้ยดงันั8นในนํ8ามนัสัตวมี์กรด

ไขมนัไม่อิ=มตวันอ้ยกว่าในพืช 

กรดไขมนัไม่อิ=มตวั เมื=อทาํปฏิกิริยากบัไฮโรเจนที=ความดนัสูงและมีตวัเร่งปฏิกิริยาที=เหมาะสม เช่น 

โลหะแพลทินมั (Pt) จะเปลี=ยนเป็นกรดไขมนัอิ=มตวัได ้ปฏิกิริยานี8 เรียกว่า ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน 
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(hydrogination)  

              ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน (hydrogination) ของไตรกลีเซอไรด์มีความสําคญัในอุตสาหกรรมการ

ผลิตมาการีนและเนยเทียม ซึ=งปฏิกิริยาที=เกิดขึ8นเป็นการเตมิไฮโดรเจนให้แก่ตาํแหน่งพนัธะคู่ เช่น 

            CH3(CH2)7-CH = CH (CH2)7-CO2H           Pt            CH3(CH2)16-CO2H 

                กรดโอเลอิก                                 กรดสเตียริก 

ประเภทของกรดไขมัน 

             กรดไขมนั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

 1. กรดไขมันไม่จําเป็น (Nonessential Fatty Acid) คือ กรดไขมนัที=ร่างกายสัตวสั์งเคราะห์ขึ8นไดเ้อง 

เช่น กรดปาลมิโตเลอิก (palmitoleic acid) และกรดโอเลอิก (oleic acid) พบมากที=สุดในไขมนัสัตว ์โดย

สังเคราะห์จาก CoA เอสเตอร์ของกรดไขมนัอิ=มตวัที=ตบั และเนื8อเยื=อไขมนั 

 2. กรดไขมันจําเป็น (Essential Fatty Acid, EFA) คือ กรดไขมนัที=ร่างกายไม่สามารถสัง เคราะห์

ขึ8นไดเ้อง แต่มีความสําคญัต่อเมแทบอลิซึมที=ปกติ ไดแ้ก่ กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) กรดลิโนเลนิก 

(linolenic acid) และ กรดอะราคิโดนิก (arachidonic acid) (กลุ่มโอเมกา-3 หรือ โอเมกา-6) พบมากในนํ8ามนั 

พืชยกเวน้นํ8ามนัมะพร้าว และในนํ8ามนัปลา 

ตาราง แสดงปริมาณกรดไขมนัจาํเป็นในนํ8ามนัชนิดต่างๆ 

ชนิดของนํ=ามัน กรดไขมันจําเป็น (%) 

นํ8ามนัดอกคาํฝอย 74 

นํ8ามนัดอกทานตะวนั 63  

นํ8ามนัขา้วโพด 55  

นํ8ามนัถั=วเหลือง 52  

นํ8ามนัเมล็ดฝ้าย 50  

นํ8ามนัถั=วลิสง 26  

ประโยชน์ของกรดไขมันจําเป็น 

             1. ช่วยบรรเทาอาหารที=เกี=ยวขอ้งกบัโรคหัวใจและหลอดเลือดในรูปแบบต่างๆ เช่น โรคอมัพฤกษ ์ 

โรคหลอดเลือดแข็ง ไขมนัในเลือดสูง และความโลหิตสูง 

             2. บาํรุงการทาํงานของระบบประสาทส่วนกลางและระบบทางเดินหายใจ และระบบภูมิตา้นทาน

ต่างๆของร่างกาย 

             3.  ช่วยบรรเทาอาการผิวหนงัแข็ง อาการมือสั=นถุงนํ8าในพงัผืดและอาการเส้นเลือดผิดปกติใน

โรคเบาหวาน และช่วยให้อาการผิวหนงัดขีึ8น รวมไปถึงโรคสะเก็ดเงิน และโรคไขขอ้อกัเสบจากรูมาตอยด์    
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              4.  ช่วยดา้นการเผาผลาญในร่างกาย ซึ=งรวมไปถึงการป้องกนัโรคอว้นดว้ย ทั8งยงัช่วยในเรื=องปัญหา

นารีเวช เช่น อาการวนัทอง อาการปวดเตา้นม 

              5. ช่วยในการขบัพิษสุรา โรคตบัแข็ง โรคขาดสมาธิในเด็ก โรคจิตเภท และโรคมะเร็ง 

การเหม็นหืน 
 

   การเหม็นหืนของไขมนัหรือนํ8ามนั  เกิดจากปฏิกิริยาเคมี 2 ชนิด   คือ  
 

             1. ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  ระหว่างไขมนักบันํ8า โดยมีเอนไซมจ์ากจุลินทรียใ์นอากาศเป็นตวัเร่ง

ปฏิกิริยาไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นกรดไขมนัโมเลกุลเล็กที=ระเหยง่ายและมีกลิ=นเหม็น 

                      

2.  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  เกิดจากออกซิเจนในอากาศเขา้ทาํปฏิกิริยาตรงตาํแหน่งพนัธะคู่ระหว่าง           

อะตอม คาร์บอนในโมเลกุลของกรดไขมนั ไดแ้อลดีไฮด์และกรดไขมนัโมเลกุลเล็ก ๆ ซึ=งมีกลิ=นเหม็นหืน 

 

การป้องกันการเหม็นหืน         

1.  การเก็บไขมนัหรือนํ8ามนัโดยไม่ให้เกดิการเหม็นหืน หรือชะลอการเหม็นหืนให้ชา้ที=สุดจะตอ้ง

เก็บในบริเวณที=มีอุณหภูมิตํ=า ตอ้งปิดฝาภาชนะให้สนิท ไม่ให้สัมผสักบัออกซิเจนและไอนํ8าในอากาศเพื=อ

ป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 

  2.  ในธรรมชาติจะมีวิตามินE ช่วยป้องกนัการเหม็นหืนได ้

 3.  นํ8ามนัพืชมีกรดไขมนัไม่อิ=มตวัมากกว่าไขมนัสัตว ์จึงน่าจะเหม็นหืนง่ายกว่าไขมนัสัตว ์แต่มีการ

เติมสารเคมีบางชนิดลงไป เช่น BHT , BHA เพื=อป้องกนัการเหม็นหืน สารทั8งสองชนิดเป็นสารประกอบ

ประเภทฟีนอล คือ BHA (Butylated hydroxyl anisole)   BHT (Butylated hydroxyl toluene)  

การใช้นํ=ามันประกอบอาหาร 

       1. ถา้ใชค้วามร้อนนานๆ เช่น การทอด ควรเลือกใชน้ํ8ามนัแบบอิ=มตวั เพราะจะเกิดปฏิกริิยากบัสารอื=นได้

ยาก แต่ถา้มีการให้ความร้อนในระยะเวลาสั8น ๆ เช่น การผดั  

ควรใชน้ํ8ามนัประเภทไม่อิ=มตวั 
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       2. การนาํนํ8ามนัประเภทไม่อิ=มตวัไปใชท้อด ทาํให้เกิดอนุมูลอิสระไดม้าก ซึ=งอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ

ร่างกายได ้เนื=องจากมีพนัธะคู่จึงเกิดปฏิกริิยากบัสารอื=นไดง่้าย     ดงันั8นจึงไม่ควรนาํนํ8ามนัที=ใชแ้ลว้กลบัมาให้

ความร้อนซํ8า ๆ หลาย ๆ ครั8 ง 

     ไขมันในเลือด 

     คอเลสเทอรอล (Cholesterol )  เป็นสารตั8งตน้ในการสรา้งฮอร์โมนเพศทุกชนิด  สร้างนํ8าดี  สร้าง

สารสเตอร์ลอยที=อยู่ใตผิ้วหนงั สามารถเปลี=ยนเป็นวิตามิน ดี  เมื=อไดร้ับแสงอาทิตย ์และเป็นฉนวนของ

เส้นประสาท ร่างกายสังเคราะห์เองไดแ้ต่ไม่พอจึงตอ้งรับประทานจากอาหารจาํพวกไข่แดง เครื=องในสัตว ์

อาหารทะเล  ถา้รับประทานมากเกินไปทาํให้ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดเกิดโรคอมัพาต  อวยัวะขาดเลือด  

เกิดกลา้มเนื8อหัวใจวาย หรือหลอดเลือดในสมองตีบได ้ จึงควรออกกาํลงักายอย่างสมํ=าเสมอ ควบคุมอาหาร

ควบคุมนํ8าหนกัอย่าให้มากเกินไปและตรวจเช็คร่างกายเป็นประจาํ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร 100 กรัม  

ชนิดของอาหาร คอเลสเตอรอล (มล.) ชนิดของอาหาร คอเลสเตอรอล (มล.) 

ไข่แดง (ไก่) 2000 นํ8ามนัหมู 110 

ปลาหมึกใหญ ่ 1170 เนยแข็ง 90-113 

ไข่แดง (เป็ด) 1120 หมู เนื8อแดง 60-70 

ไข่ทั8งฟอง 550 ปลาดุก 60 
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นํ8ามนัตบัปลา 500 ไก่ เนื8อลว้น 60 

ตบัววั 400 ปลาหมึกเล็ก 384 

ตบัหมู 400 กุง้ใหญ่ 250-300 

หอยนางรม 230-470 ไอศกรีม 40 

เบคอน 215 นมสด 24 

ไข่ขาว 0 มาการีน 0 

แหล่งข้อมูล : มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ของไขมัน 

ไขมนัมีบทบาททั8งต่อร่างกายมนุษยแ์ละในดา้นอื=นๆ เช่นใชใ้นการประกอบาหาร ใชผ้ลิตเป็น

เครื=องสําอาง ไดแ้ก่ ลิปสติก ครีมบาํรุง  ดา้นอุตสาหกรรมการผลิตไดแ้ก ่เนยและครีมเทียม ผงซักฟอก สบู่ เป็นตน้  

อุตสาหกรรมการผลิตสบู่ 

            กระบวนการผลิตสบู่ในอุตสาหกรรมทาํไดโ้ดยผสมไขมนัหรือนํ8ามนักบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

และให้ความร้อนโดยการผ่านไอนํ8าลงไปในสารผสมเป็นเวลา 12 – 24 ชั=วโมง จากนั8นจึงเติมโซเดียมคลอไรด ์

ลงไปเพื=อแยกสบู่ออกจากสารละลาย ทาํสบู่ให้บริสุทธิg  ผสมนํ8าหอมหรือสีลงไปเพื=อให้ไดก้ลิ=นหรือสีตามที=

ตอ้งการ แลว้ทาํให้เป็นกอ้นเพื=อจาํหน่ายต่อไป  

กลีเซอรอล ซึ=งเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการทาํสบู่จะแยกออกจากสารละลายและนาํไปใช้

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื=องสําอาง พลาสติก และใชเ้ป็นสารให้รสหวานในอาหารหรือยา กระบวนการ

ดงักล่าวอาศยัการเกิด ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  (Saponification) ซึ=งเป็นปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไขมนัและนํ8ามนั

ดว้ยเบส  

เกิด เกลือของกรด ไขมนั (สบู่) กบั 

กลีเซ อรอล ดงันี8  

  

 

 

 
 

 

ไข  (Waxes) 

                     ไข (Waxes) พบทั8งในพืชและสัตว ์ในพืชมกัพบส่วนที=เคลือบผิวใบ ผล กา้น เพื=อป้องกนัการ

ระเหยของนํ8า ป้องกนัเชื8อรา และศตัรูพืช เช่น ไขคาร์นูบา ไดจ้าตน้ปาลม์บราซิลใชเ้คลือบเฟอร์นิเจอร์ขดั

รถยนต ์พื8น ไขโจโจบา ใชท้าํเทียนไข และส่วนประกอบของเครื=องสําอางเช่นลิปสติก ไขที=พบในสัตวเ์ช่น

บริเวณที=เป็นผิวหนงั ขนไดแ้ก่ ขนนก ขนเป็ด  

โทษของไขมัน 
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ไขมนัที=เกาะในผนงัลาํไส้ กระเพาะอาหารตบัมา้มให้ดูดซึมบกพร่องเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ดงันี8 

1. ถุงนํ8าดี ทาํให้นอนไม่หลบั อารมณ์ฉุนเฉียว นิ=วในไต สายตาเสื=อม ปวดเมื=อยตามร่างกาย 

2. เลือดเลี8ยงสมองไม่พอ ทาํให้มึนศีรษะ          

3. ไตเสื=อม ทาํให้ความจาํลดลงและเป็นคนขี8หนาว 

4. มา้มชื8น ทาํให้อาหารที=กินเขา้ไปแปรสภาพเป็นไขมนัเป็นผลทาํให้อว้นง่าย 

5. มา้มโต ทาํให้เหนื=อยง่ายเพราะมา้มไปเบียดปอด 

6. ลาํไส้เล็กไม่สามารถดูดซึมวิตามินซีได ้ทาํให้เป็นหวดัในตอนเชา้หรือหวดัเรื8อรัง กลั8นปัสสาวะ

ไม่อยู ่เกิดโรคภูมิแพ ้

  7. ถา้ไขมนัในตบัสูง การสร้างเม็ดเลือดจะลาํบาก 

2. ผลการเรียนรู้ที?คาดหวัง 
2.1   อธิบายองคป์ระกอบและโครงสร้างของไตรกลีเซอไรด ์

2.2   อธิบายความแตกต่างระหว่างกรดไขมนัอิ=มตวัและกรดไขมนัไม่อิ=มตวั 

2.3   ทดสอบและเปรียบเทียบปริมาณของกรดไขมนัไม่อิ=มตวัที=เป็นส่วนประกอบอยู่ในนํ8ามนัที=กาํหนดให้ 

              2.4    อธิบายวิธีการและประโยชนข์องปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนในกรดไขมนัไม่อิ=มตวั 

              2.5    บอกแหล่ง และประโยชน์ของกรดไขมนัจาํเป็น 

              2.6    สามารถบอกสาเหตุที=ทาํให้นํ8ามนัมีกลิ=นเหม็นหืนและวิธีป้องกนั 

              2.7    อธิบายเกี=ยวกบัไขมนัในเลือดและโทษจากการที=มีไขมนัในเลือดมากเกินไป 

              2.8    บอกวิธีการ ประโยชน์และทาํการทดลอง “ปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชนั” 

              2.9    บอกเกณฑที์=ควรใชใ้นการเลือกซื8อนํ8ามนัมาบริโภค พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3.1     ด้านความรู้  ความเข้าใจ (K) 

- นกัเรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง ชนิด และบทบาทของไขมนัและนํ8ามนัได ้ 

- นกัเรียนสามารถบอกประโยชน์และโทษของไขมนั นํ8ามนั และคอเลสเทอรอลได ้ 

- นกัเรียนสามารถบอกแหล่ง และประโยชน์ของกรดไขมนัจาํเป็นได ้ 

- นกัเรียนสามารถอธิบายสาเหตุที=ทาํให้นํ8ามนัมีกลิ=นเหม็นหืน และวิธีป้องกนัได ้ 

- นกัเรียนสามารถอธิบายเกี=ยวกบัไขมนัในเลือด และโทษจากการที=มีไขมนัในเลือดสูงเกินไปได ้ 

3.2    ด้านทกัษะกระบวนการ (P) 

- นกัเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างกรดไขมนัอิ=มตวักบักรดไขมนัไม่อิ=มตวั ไขมนั 

กบันํ8ามนัได ้ 

- นกัเรียนสามารถอธิบายการทดสอบหาปริมาณเปรียบเทียบของกรดไขมนัไม่อิ=มตวัในอาหาร 
ชนิดต่าง ๆ ได ้ 

- นกัเรียนสามารถอธิบายการทดลอง “ ปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชนั ” ได ้ 
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- นกัเรียนสามารถบอกเกณฑที์=ควรใชใ้นการเลือกนํ8ามนัสําหรับประกอบอาหารได ้ 

3.3   ด้านคุณลักษณะ (A) 

-     นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชั8นเรียน  

-    นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชั8นเรียนและเขา้ชั8นเรียนตรงตามเวลา 

4. สื?อการเรียนการสอน 

4.1   หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื8นฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  

ชั8นมธัยมศึกษาปีที= 4 

4.2  ใบความรู้ บทที= 1 เรื=อง สารชีวโมเลกุล 

4.3   Power Point 

4.4   ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต 

4.5   วิดีโอประกอบการสอน 
 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้  เป็นกลุ่ม 5 ขั8นตอน (Group Investigation 

Instructional Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที=ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกสังเกต ฝึกนาํเสนอ ฝึกวิเคราะห์

วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครูเป็นผูก้าํกบัควบคุมดาํเนินการให้คาํปรึกษาชี8แนะ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ 

เป็นผูก้ระตุน้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทั8งร่วมแลกเปลี=ยนเรียนรู้   

แต่ละกิจกรรมประกอบดว้ย 

-     ขั=นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการจดักจิกรรมให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัย ใคร่รู ้                 

อยากรู้อยากเห็น ซึ=งผูเ้รียนจะตอ้งสํารวจตรวจสอบต่อไปดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 

- ขั=นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) เป็นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีประสบการณร่์วมกนั  

โดยการวางแผนกาํหนดการสํารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบัติ ในการสํารวจตรวจสอบปัญหาหรือ

ประเด็นที=ผูเ้รียนสนใจใคร่รู้ ครูมีหน้าที=ส่งเสริม กระตุน้ ให้คาํปรึกษาชี8 แนะ ช่วยเหลือ และอาํนวย

ความสะดวกให้ผูเ้รียนดาํเนินการสํารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 

- ขั=นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ที=ให้ผูเ้รียนได ้

สร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกันทั8งชั8นเรียน โดยนาํเสนอองคค์วามรู้ที=ได้จากการสํารวจ ตรวจสอบ พร้อมทั8ง

วิเคราะห์ อธิบาย และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแลกเปลี=ยนเรียนรู้หรือโต้แยง้ในองค์ความรู้

ใหม่ที=ได้สร้างสรรค์ มีการอา้งอิงหลกัฐาน ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ์ หรือองค์ความรู้เดิม แลว้ลง

ขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล 

- ขั=นขยายความรู้ (Expansion Phase) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที=ให้ผูเ้รียนได้ 
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เพิ=มเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึ8 งยิ=งขึ8น โดยการอธิบาย

ยกตัวอย่าง อภิปรายซักถามแลกเปลี=ยนเรียนรู้ และเชื=อมโยงความรู้ เดิมสู่องค์ความรู้ใหม่อย่าง

เป็นระบบ  

- ขั=นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นการจดักิจกรรมที=ให้ผูเ้รียนได้ประเมินกระบวนการ 

สํารวจตรวจสอบและผลการสํารวจตรวจสอบ หรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและของเพื=อนร่วม

ชั8นเรียน 

ที=มา :  http://www.moe.go.th (จาก สสวท.)  วนัที=สืบคน้ขอ้มูล 15 พ.ค. 2552 
 

 (1.)  ขั=นสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

1.1   ครูให้นกัเรียนอภิปรายร่วมกนัว่าสารชีวโมเลกุลต่างจากสารชนิดอื=นอย่างไร มีประเภทใดบา้ง

มีธาตุใดเป็นองคป์ระกอบหลกั และมีบทบาทหนา้ที=อย่างไรต่อร่างกายมนุษย ์

1.2   ครูแนะนาํหัวขอ้ที=จะศึกษา คือ เรื=องไขมนัและนํ8ามนั 

 (2. ) ขั=นสํารวจและค้นหา  (Exploration  Phase) 

 2.1    ครูให้นกัเรียนตอบคาํถามว่าไขมนัและนํ8ามนัเกิดจากสารประกอบชนิดใด(กรดไขมนัและกลีเซอรอล) 

จากนั8นครูอธิบายเกี=ยวกบัโครงสร้างของไขมนัและนํ8ามนั กรดไขมนัและประเภทของกรดไขมนั โดยครูจะให้นกัเรียน

มีส่วนร่วมในการตอบคาํถามระหว่างการอธิบายและศึกษาขอ้มูลจาก power point เพื=อเปรียบเทียบและประกอบการ

อภิปรายเกี=ยวกบัปริมาณกรดไขมนัอิ=มตวัและไม่อิ=มตวัที=มีอยู่ในนํ8ามนัชนิดต่างๆ 

 2.2     ครูยกตวัอย่างการนาํกรดไขมนัไม่อิ=มตวัไปใชป้ระโยชน์ดว้ยปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน  ครูให้

นกัเรียนเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมนัจาํเป็นในนํ8ามนัชนิดต่างๆจากตาราง 

2.3    ครูให้นกัเรียนดูภาพ (ปลาทอดในนํ8ามนั) และให้นกัเรียนตอบคาํถามว่า  

         -   ลกัษณะนํ8ามนัที=ใชท้อดปลาเป็นอย่างไร  

(นํ8ามนัสีเขม้ และขน้ เป็นลกัษณะการเหม็นหืน ทาํให้ปลาที=ใชท้อดไม่น่ารับประทาน) 

ครูอธิบายปฏิกิริยาการเหม็นหืน การป้องกนัและการใชน้ํ8ามนัประกอบอาหาร จากนั8นนกัเรียนตอบคาํถาม 

        -     ระหว่างนํ8ามนัพืชกบันํ8ามนัสัตว ์นํ8ามนัชนิดใดเหม็นหืนง่ายกว่ากนั เพราะเหตุใด  

(นํ8ามนัพืชเหม็นหืนง่ายกว่านํ8ามนัสัตว ์เพราะมีกรดไขมนัไม่อิ=มตวัมากกว่า จึงเกิดการเปลี=ยนแปลงไดง่้าย

เมื=อถูกความร้อน หรือเกดิปฏิกิริยากบัออกซิเจนในอากาศเป็นสารที=มีกลิ=นเฉพาะตวั)  

2.4     ครูให้นกัเรียนดูวดิีโอ และถามนกัเรียนว่าวดิีโอนี8 เป็นเรื=องเกี=ยวกบัอะไร (กาํจดัไขมนัในเส้นเลือด) 

2.5     ครูอธิบายเกี=ยวกบัคอเลสเทอรอลในเลือด และอนัตรายจากการรับประทานไขมนัมากเกินไป  

แสดงภาพประกอบจาก power point โดยครูจะให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคาํถามระหว่างการอธิบาย

และยกตวัอย่างปริมาณคอเลสเทอรอลในอาหาร 100 กรัม 

 2.6     ครูตั8งคาํถามว่า ผลิตภณัฑช์นิดใดบา้งที=ผลิตจากไขมนั จากนั8นครูยกตวัอย่างเรื=อง การผลิตสบู่ 

ดว้ยปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชนัพร้อมอธิบายเพิ=มเติมเกี=ยวกบักระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  
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2.7    ครูอธิบายเพิ=มเติมเกี=ยวกบัแหล่งที=พบ หนา้ที=และการนาํไปใชป้ระโยชน์ของไข 

 2.8     ครูให้นกัเรียนร่วมกนับอกโทษของไขมนัที=มีต่อร่างกาย และครูอธิบายเพิ=มเติม 

 (3.)   ขั=นอธบิายและลงข้อสรุป  (Explanation   Phase) 

3.1      ครูสรุปทบทวนเนื8อหาบทเรียน 

3.2     มีการถาม-ตอบ ปัญหาเกี=ยวกบัเนื8อหาในบทเรียนระหว่างครูกบันกัเรียน   

         (4. )  ขั=นขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

4.1     ครูแจกใบงานที= 1  เรื=อง ไขมนัและนํ8ามนั ให้นกัเรียนทาํเพื=อตรวจสอบความเขา้ใจของ 

นกัเรียนให้ส่งทา้ยคาบเรียน  

 4.2      ครูมอบหมายให้นกัเรียนสรุปความคิดรวบยอดเกี=ยวกบัเนื8อหาที=ไดเ้รียนมาทั8งหมดลงสมุดบนัทึก 

4.3     ครูอธิบายสอดแทรกความรู้เพิ=มเติม 

         (5.)   ขั=นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

5.1      นกัเรียนส่งใบงานที= 1 เรื=อง ไขมนัและนํ8ามนัและสมุดบนัทึก 

5.2      นกัเรียนและครูร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหัด 

5.3      นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุป 

5.4   ครูมอบหมายให้นกัเรียนไปศึกษาความรู้เพิ=มเติมและศึกษาเนื8อหา เรื=อง โปรตีน ซึ= งจะเรียนใน

คาบต่อไปมาล่วงหนา้  

6. สื?อและแหล่งเรียนรู้ 
6.1  สื?อการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื8นฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั8นมธัยมศึกษาปีที= 4 

2.   Power Point 

      3.   ใบความรู ้  

 4.   วิดีโอประกอบการสอน 

6.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1.   ห้องสมุด/อินเตอร์เนต็ 

 

7. การวัดผลประเมินผล 
 

7.1 วิธีวดั 

7.1.1  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชั8นเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก 

- ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที=/งาน 

- การแสดงความสนใจและกระตือรือรน้ 
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- การให้ความร่วมมือในชั8นเรียน ตั8งใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคดิเห็น 

7.1.2  แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

- ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที=กาํหนด 

- ความถูกตอ้ง 
- ความเรียบร้อยของงาน 

7.2  เครื=องมือวดัผลและประเมินผล 

-     ใบงานที= 1 เรื=อง ไขมนัและนํ8ามนั 

-     สมุดบนัทึก 

7.3   เกณฑก์ารประเมินผล  

-     บนัทึกคะแนนที=ไดจ้ากการตรวจใบงาน และนาํไปประมวลผลในคะแนนรวมของรายวิชา 

8. บรรณานุกรม 

วินยั ดะห์ลนั. โภชนาการเพื?อชีวิตที?ดกีว่า (ฉบับผู้บริโภค).กรุงเทพฯ :บริษทั วิทยพฒัน์ จาํกดั. 2542.  

                   หนา้ 116–147. 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). หนังสือเรียนสาระการ    

                  เรียนรู้พื=นฐาน ชีวิตกบัสิ?งแวดล้อม สิ?งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต. กรุงเทพฯ :  

                 โรงพิมพ ์สกสค. ลาดพร้าว. 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). คู่มือครูสาระการเรียนรู้            

                 พื=นฐาน   ชีวิตกับสิ?งแวดล้อม สิ?งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต. กรุงเทพฯ : สถาบนัส่งเสริม   

                 การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 

เสาวนีย ์จกัรพิทกัษ.์ หลกัโภชนาการปัจจุบัน. พิมพค์รั8 งที=4. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช จาํกดั, 2532.หนา้53. 

http://gman572.blogspot.com/2008/02/biomolecule.html 
http://www.learningthai.com/brandnames/bestfood.html 
http://www.promma.ac.th/chemistry/biomolecule/biomolecule043.htm 
http://www.thailabonline.com/lab-cholesterol2.htm 
http://www.yourhealthyguide.com/article/aco-choleaterol-heart.html 
http://202.129.15.68/chemistry/boonrawd_site/biomolecule.htm 

 

 

9. บันทึกหลังการสอน 

ความคิดเห็นเกี=ยวกบัการสอน  การสอนตามแผนนี8 เป็นไปตามที=วางแผนไวห้รือไม่  ถา้ไม่เป็นไปตามแผน  

ผูส้อนไดแ้กปั้ญหาอย่างไร  มีขอ้เสนอแนะ / สิ=งที=ไดเ้รียนรู้ / มีขอ้บกพร่องอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ความรู้เพิ?มเติม :  

วัตถุกันหืน  หมายถึง สารที=ใชเ้พื=อการชะลอการเสียของอาหาร อนัเนื=องมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชนั ซึ=ง

ลกัษณะของการเสีย เนื=องจาก ปฏิกิริยาที=กล่าวรวมถึง อาจเสื=อมคุณภาพของอาหาร การหืน อาหารมีสี

ผิดปกติ กลิ=น รสและลกัษณะเนื8อสัมผสัของอาหารเปลี=ยนแปลงไป คุณค่าทางอาหารลดลง และบางครั8 งอาจ

มีสารที=เป็นอนัตรายต่อร่างกายเกิดขึ8นดว้ย เป็นตน้ 
 

ชนิดของวตัถุกนัหืนที=นิยมใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร 

1. บีเอชเอ (Butylated hyroxy anisole)  

          BHA เป็นวตัถุกนัหืนทีนิยมใชก้นัมากชนิดหนึ=ง โดยเฉพาะอย่างยิ=งในผลิตภณัฑ ์อาหารประเภทที=มี

ไขมนั  และนํ8ามนัเป็นส่วนประกอบบีเอชเอที=มีการใชก้นัส่วนใหญ่ จะอยู่ในรูปของสารผสม 

 2- และ 3- tert –butyl- 4-hyfroxyanisole หรืออาจใชร้วมกบัแกลเลต หรือบีเอชที เพื=อให้ประสิทธิภาพดีขึ8น     

2. บีเอชที (Butylated hydroxy toluene)  

            BHT เป็นวตัถุกนัหืนอีกชนิดหนึ=งที=นิยมใชก้นัเช่นเดียวกบั BHA แต่มีประสิทธิภาพดกีว่าเล็กนอ้ย และ

ให้กลิ=นฟีนอลเช่นเดียวกนั  เวลาใชม้กันิยมใชผ้สมกบัวตัถุกนัหืนชนิดอื=นเพื=อเสริมให้ประสิทธิภาพดีขึ8น   

สุทธิ ภมรสุมิตร. เอกสารประกอบการเรียนวิชา Food Additives. ภาควิชาเทคโนโลยกีารอาหารและ 

               โภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม : มหาสารคาม. 2544 

.......................................................................................................................................................................... 

การเลอืกใช้นํ=ามันพืช   นํ8ามนัพืชที=มีขายในทอ้งตลาด มี 2 ชนิด คือ  

1.ชนิดที=เป็นไข เมื=อนาํไปแช่ตูเ้ยน็ หรือ เมื=ออากาศเยน็ 

2.ชนิดที=ไม่เป็นไข ในที=เยน็ 

นํ=ามันพืชชนดิที?เป็นไข  จะประกอบไปดว้ยไขมันชนดิอิ?มตัว อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซึ=งไขมนัชนิดอิ=มตวั เป็น

ไขมนัที=อยู่ในไขมนัสัตว,์ ไขมนัจากมะพร้าว และนํ8ามนัปาลม ์ 

     ข้อดี  คือ นํ8ามนัชนิดนี8จะทนต่อความร้อน ความชื8นและออกซิเจน ไม่เหม็นหืน และเวลาที=ใชท้อดอาหาร 

จะทาํให้อาหารกรอบอร่อย น่ารับประทาน สามารถทอดอาหารไดน้านๆ เพราะนํ8ามนัจะไม่ค่อยเสีย 

    ข้อเสีย คือ ที=เป็นไขไดง่้าย ย่อยยาก โดยเฉพาะอย่างยิ=งในเด็กทารก จะย่อยไดไ้ม่ดนีกั นอกจากนี8ยงัทาํให้ 

โคเลสเตอรอลในเลือดสูง 
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นํ=ามันชนดิที?ไม่เป็นไข ประกอบดว้ย ไขมันชนดิไม่อิ?มตัวอยู่ในเปอร์เซ็นตที์=สูง  

    ข้อดี คือ ย่อยง่าย ร่างกายนาํไปใชส้ร้างเซลต่างๆ จึงเหมาะสมกบัเด็กที=กาํลงัเจริญเติบโต และยงัช่วยลด

โคเลสเตอรอลในเลือด ผูที้=มีปัญหาโคเลสเตอรอลในเลือดสูง จึงควรเลือกใชน้ํ8ามนัชนิดนี8   

    ข้อเสีย คือ เมื=อถูกทาํลาย จะกลายเป็นสารโพลาร์ ซึ=งทาํให้นํ8ามนัเปลี=ยนเป็นสีนํ8าตาล และมีกลิ=นเหม็นหืน ซึ=ง

สารโพลาร์เหล่านี8  อาจทาํให้เกิดโรคหัวใจ จากเส้นเลือดหัวใจตีบตนั อาจจะทาํให้เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหาร 

ทาํให้ตบัเสื=อมได ้อย่างไรก็ตามผลที=เกิดขึ8นเหล่านี8  เป็นเพียงผลที=เกิดในสัตวท์ดลอง ส่วนในคนยงัไม่มีหลกัฐาน

ใดๆ ว่า สารโพลาร์ จากไขมนัไม่อิ=มตวัที=ถูกความร้อนสูง จะทาํให้เกิดโรคเหมือนในสัตวท์ดลองเลย 

           ดงันั8น การเลือกใชน้ํ8ามนั จึงขึ8นอยูก่บัชนิดของอาหาร  

           ถา้เป็นอาหารที=ตอ้งใชค้วามร้อนสูง อยู่นานๆ เช่นการทอดปลาทั8งตวั, ไก,่ หมู หรือเนื8อชิ8นใหญ่ๆ ที=ตอ้ง

ใชเ้วลานาน ควรเลือกนํ8ามนัชนิดเป็นไข เพื=อให้ไดอ้าหารที=รสชาติดี กรอบอร่อย ส่วนการผดั  

            หรือทอดเนื8อชนิดบางๆเช่นหมูแฮม การผดั ควรใชน้ํ8ามนัชนิดไม่เป็นไข เพราะร่างกายจะนาํไปใช้

ประโยชน์ไดด้ี   นอกจากนี8  นํ8ามนัที=ใชท้อดอาหาร ไม่ควรใชซ้ํ8าบ่อยๆ เพราะนํ8ามนัที=เปลี=ยนเป็นสีนํ8าตาล มกัจะ

มีสารโพลาร์อยู่มาก อาจเป็นอนัตรายต่อร่างกายได ้    

             สําหรับทารก และเด็กในวยัที=กาํลงัเจริญเติบโต ควรประกอบอาหาร โดยใชน้ํ8ามนัชนิดไม่เป็นไข ซึ=งช่วย

ทาํให้เด็กเจริญเติบโตไดด้กีารเก็บนํ8ามนัชนิดที=ไม่เป็นไข ให้ใชไ้ดน้านๆ โดยไม่เหม็นหืนนั8น ควรเก็บในที=มืด 

และเยน็ หากตั8งไวใ้นที=ๆ ถูกแสงแดด นํ8ามนัจะเสียเร็ว 

  อ้างองิจากบทความของ   แพทยห์ญิงแพรวพรรณ หงษว์ิศิษฐกุล แผนกกุมารเวช  โรงพยาบาลรามคาํแหง

.......................................................................................................................................................................... 

HDL กบั LDL คืออะไร 

        HDL ย่อมาจากคาํว่า high density lipoprotein คือ ไขมนัที=มีความหนาแน่นสูง เป็นไขมนัที=ดีสําหรับหลอด

เลือดแดงเพราะจะป้องกนัไม่ให้ไขมนัที=ไม่ดี คือ โคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์ และ LDL ไปพอกสะสมใน

หลอดเลือดแดง ถา้มีระดบั HDL ในเลือดตํ=า ก็จะเพิ=มโอกาส เพิ=มปัจจยัเสี=ยงในการเกดิภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 

เช่น โรคหลอดเลือดสมองหรือ หลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นตน้ ระดบัปกติในผูที้=ยงัไม่เป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

ควรจะไม่ตํ=ากว่า ๔๐ มก./ดล. ระดบั HDL ในเลือดของคุณอยู่ในระดบัสูงกว่าปกติ ซึ=งเป็นผลดี  

                LDL ย่อมาจากคาํว่า low density lipoprotein  คือ ไขมนัที=ความหนาแน่นตํ=า เป็นไขมนัที=ทาํให้เกิด

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง วิธีการวดัระดบั LDL ในเลือด ทาํได ้๒ วิธี คือ วิธีคาํนวณค่า LDL จากค่า

โคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์และ HDL ในเลือด โดยใชสู้ตร LDL= โคเลสเตอรอล-(ไตรกลีเซอไรด์/5) -HDL 

ซึ=งเป็นวิธีที=ใชก้นัอยู่ทั=วไป ส่วนอีกวิธีหนึ=งเป็นวิธีหาค่า LDL โดยตรงจากเลือด ทาํไดบ้างโรงพยาบาลใน

กรุงเทพฯ เท่านั8น 
 

            สมเกียรติ  แสงวฒันาโรจน์.ถามตอบปัญหาสุขภาพ. “หมอชาวบ้าน”. V.245.09/1999. 
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ภาวะดื=อต่ออินซูลนิ ภาวะก่อนที?จะเป็นโรคเบาหวาน 

  

        อินซูลิน เป็นสารเคมีในร่างกาย หลายๆคนพอจะรู้อยูว่่าทาํหนา้ที=เกี=ยวขอ้งกบัการควบคุมระดบันํ8าตาล

ในเลือด แต่จะมีสักกี=คนที=รู้หรือไม่ว่า อินซูลินไม่เพียงแต่ลดระดบันํ8าตาลในเลือดเท่านั8น แต่อินซูลินยงัทาํ

หนา้ที=เกี=ยวขอ้งกบัการเผาผลาญพลงังานในร่างกายอีกดว้ย 

        เรารับประทานอาหารจําพวก แป้ง ข้าว เป็นอาหารหลกั อาหารประเภทแป้งนี8จะกระตุน้การสร้าง

อินซูลินให้มากขึ8น แต่ในการสร้างอินซูลินมากขึ8น จะทาํให้เซลลด์ื8อต่ออินซูลินมากขึ8นดว้ย เหมือนอินซูลิน

คอยออกคาํสั=งให้เซลลเ์ผาผลาญ เมื=อเซลล์ถูกออกคาํสั=งมากขึ8น เซลลก์็จะปฎิวตัิ ไม่ขึ8นกบัอินซูลินอีกต่อไป 

        เมื?ออนิซูลินที?ทําหน้าที?ลดนํ=าตาลในเลอืดโดยการเผาผลาญไม่ได้ นํ8าตาลก็จะเหลือตกคา้งอยู่ในกระแส

เลือด ทาํให้ร่างกายยิ=งกระตุน้การสร้างอินซูลินมากขึ8น เซลลก์็จะยิ8งดื8อต่ออินซูลินมากขึ8นอีก ทาํให้ระบบ

การเผาผลาญในร่างกายลดลงในคนอว้น ทาํให้การลดนํ8าหนกัยิ=งยากขึ8นไปอีก 

คนอ้วนเสี?ยงกับโรคเบาหวานได้ง่าย นั=นเป็นเพราะว่า คนอว้นมกัจะรับประทานอาหารมากกว่าที=ร่างกายเผา

ผลาญ จึงกระตุน้ให้ร่างกายสร้างอินซูลินขึ8นมามาก ทาํให้เกิดภาวะดื8อต่ออินซูลิน เมื=อเกิดภาวะดื8อต่อ

อินซูลินแลว้นํ8าตาลก็นาํมาใชเ้ผาผลาญไม่ได ้นํ8าตาลก็จะเหลือคา้งอยู่ในกระแสเลือดในปริมาณมากขึ8น ทาํ

ให้เกิดโรคเบาหวาน 

http://piti.exteen.com/20070130/entry 
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