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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือใหผูอานทราบถึงองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันพืช 
2. เพ่ือใหผูอานทราบถึงการประยุกตใชน้ํามันพืชในทางการแพทย  
3. เพ่ือใหผูอานทราบถึงขอควรระวังในการบริโภคน้ํามันพืชในชีวิตประจําวัน 
 
บทคัดยอ  

น้ํามันพืชที่เหมาะสมตอการนํามาบริโภค ควรประกอบดวยกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอน
ในปริมาณสูง และมีกรดไขมันอ่ิมตัว และกรดไขมันทรานสในปริมาณต่ํา นอกจากนี้ควรมีสาร
ตานออกซิเดชันในปริมาณสูงดวย น้ํามันพืชมีฤทธิ์ทางชีวภาพสําคัญ เชน ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน 
ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด และฤทธิ์ตานอักเสบ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในทางการแพทย
เพ่ือปองกันและบรรเทาอาการหรือโรคตางๆ ได เชน โรคตาบอดกลางคืน โรคกระเพาะอาหาร 
และโรคหลอดเลือดหัวใจ เปนตน อยางไรก็ตามในการบริโภคน้ํามันพืชจะตองทราบถึงขอควร

ปท่ี 7 เดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 
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ระวังในการเลือกบริโภคน้ํามันพืชดวย โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีกรดไขมันทรานสในปริมาณสูง 
เพราะอาจเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได 
 
คําสําคัญ  น้ํามันพืช  กรดไขมัน  สารตานออกซิเดชัน  ฤทธิ์ทางชีวภาพ  ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด 
  Vegetable oils  fatty acids  antioxidant  biological activity  antilipidemic activity 
 
บทนํา 
 โดยทั่วไปน้ํามันพืชจะไดมาจากเมล็ดพืช เชน งา ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ขาวโพด ปอ ฝาย 
และจากผลของปาลม เปนตน น้ํามันพืชประกอบดวยสารสําคัญโดยเฉพาะกรดไขมัน กรดไขมัน
ไมอ่ิมตัวเชิงซอน (polyunsaturated fatty acids, PUFA) และสารตานออกซิเดชันที่มีประโยชน
ตอสุขภาพรางกายมนุษย มีรายงานวาน้ํามันพืชหลายชนิดมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน เชน น้ํามัน
เมล็ดผักชี (coriander oil) น้ํามันเมล็ดย่ีหรา (fennel seed oil) น้ํามันเมล็ดฝาย (cottonseed 
oil) น้ํามันวอลนัท (walnut oil) น้ํามันเมล็ดกัญชา (hemp seed oil) และน้ํามันเมล็ดไนเจอร 
(niger seed) เปนตน1 นอกจากนี้ยังมีรายงานวาน้ํามันพืชที่ประกอบดวย polyphenols, 
tocopherols และ coenzyme Q10/Q9 ในปริมาณสูง สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจได2 อยางไรก็ตามผูบริโภคควรมีความรูเก่ียวกับองคประกอบของกรดไขมันในน้ํามัน
พืชเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจซื้อหาน้ํามันพืชมาบริโภค เนื่องจากน้ํามันพืชบางชนิดมีกรด
ไขมันอ่ิมตัว (saturated fatty acids, SFA) ในปริมาณสูง ซึ่งจะสงผลเสียตอระดับไขมันในเลือด3 
นอกจากนี้ความรอนที่ใชในกระบวนการผลิตน้ํามันพืชจะทําใหมีปริมาณของกรดไขมันทรานส 
(trans fatty acid, TFA) สูงข้ึน ซึ่ง TFA จะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ4 จาก
ที่กลาวมาจะเห็นไดวาการทราบถึงองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันพืชจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพของน้ํามันพืชไปประยุกตใชในทางการแพทยได 
 
องคประกอบทางเคมีของนํ้ามันพืช 

จากรายงานการศึกษาเปรียบเทียบน้ํามันที่ไดจากการสกัดแบบเย็นจากเมล็ดพืชหลาย
ชนิด ไดแก เรพ (rape, Brassica napus L. var. oleifera) ปาน (flax, Linum usitatissimum L.) 
ทานตะวัน (sunflower, Helianthus annus L.) ถั่วเหลือง (soya, Glycine hispida Moench, 
Glycine max (Linne) Mer.) ขาวโพด (maize, Zea mays L.) ฟกทอง (pumpkin, Cucurbita 
pepo L.) องุน (grape, Vitis vinifera L.) และถั่วลิสง (peanut, Arachis hypogaea L.) รวมทั้ง
น้ํามันมะกอก (olive oil) จากผลมะกอก (Olea europaea)5 พบวาน้ํามันถั่วลิสง (peanut oil) 
น้ํามันเมล็ดเรพ (rape seed oil) และน้ํามันมะกอก (olive oil) อุดมไปดวย oleic acid ในขณะที่
น้ํามันเมล็ดฟกทอง (pumpkin seed oil) น้ํามันถั่วเหลือง (soybean oil) และน้ํามันเมล็ดองุน 
(grape seed oil) อุดมไปดวย linoleic acid นอกจากนี้น้ํามันขาวโพด (corn oil) และน้ํามันเมล็ด
ดอกทานตะวัน (sunflower oil) จะอุดมไปดวย linoleic acid, oleic acid และ palmitic acid 
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สําหรับน้ํามันเมล็ดปอ (flax seed oil) จะอุดมไปดวย α-linolenic acid ซึ่งจัดเปน -3 fatty 
acid5 โดยทั่วไป PUFA ในน้ํามันพืช เชน linoleic acid และ linolenic acid เปนกรดไขมัน
จําเปนตอรางกาย ทั้งนี้ linoleic acid จัดเปนองคประกอบของ ceramides ที่พบไดในเย่ือหุม
เซลล และเปนสารตั้งตนของ arachidonic acid ที่ใชในการสังเคราะห prostaglandin, 
thromboxane, prostacyclin และ leukotriene ซึ่งในแตละวันรางกายมนุษยควรไดรับ oleic 
acid 11–16 เปอรเซ็นต linoleic acid 4–6 เปอรเซ็นต และ α-linoleic acid 1 เปอรเซ็นต เพ่ือให
เกิดผลดีตอระดับไขมันในเลือด ทั้งนี้น้ํามันพืชที่ดีตอสุขภาพควรมี SFA เชน lauric acid, 
myristic acid และ behenic acid ในปริมาณต่ํา เพราะกรดไขมันอ่ิมตัวเหลานี้จะสงผลเสียตอ
ระดับไขมันในเลือด3 

น้ํามันพืชประกอบดวย tocopherol ซึ่ ง เปนสารตานออกซิ เดชัน ที่ช วยจับ 
hydroperoxide และยับย้ัง autoxidation chain reaction5 ดังนั้นปริมาณของ tocopherol ใน
น้ํามันพืชจึงมีความสําคัญตอสุขภาพรางกาย น้ํามันถั่วลิสง น้ํามันเมล็ดเรพ น้ํามันมะกอก น้ํามัน
เมล็ดฟกทอง น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด และน้ํามันเมล็ดปอ มีสัดสวนของ -tocopherol 
ในปริมาณสูง ยกเวนน้ํามันเมล็ดองุนและน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวันจะมีสัดสวนของ α-
tocopherol ในปริมาณสูง ซึ่ง α-tocopherol จะมีผลดีตอสุขภาพมากที่สดุ เพราะชวยปองกันการ
เกิดโรคตางๆ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และอัลไซเมอร เปนตน อยางไรก็ตาม
น้ํามันมะกอกชนิดบริสุทธิ์พิเศษจะมี α-tocopherol ในปริมาณสูง และอาจสูงถึง 50 เทาของ
ปริมาณ -tocopherol จากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ chlorophyll, carotene, squalene 
และ phenolic compound ในน้ํามันพืช5 พบวาน้ํามันมะกอกมีสารสําคัญทั้ง 4 ชนิด ในปริมาณ
สูง อยางไรก็ตามไมพบ squalene ในน้ํามันเมล็ดปอ น้ํามันเมล็ดองุน และน้ํามันถั่วเหลือง ทั้งนี้ 
β-carotene จัดเปน provitamin A ที่สําคัญ และจะทําหนาที่ตานออกซิเดชันรวมกับ chlorophyll 
โดยทําหนาที่เสมือนเปน pro-oxidant squalene จัดเปนสารประเภท triterpenes และเปน
สารมัธยันตรที่สําคัญใน steroids biosynthetic pathway และมีฤทธิ์ตานมะเร็ง6 มีรายงานวา 
phenolic compound มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ตานมะเร็ง และตานอักเสบ7 ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
ของสารประกอบฟนอลจะเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อมีการแทนที่ของหมูไฮดรอกซิลหมูที่สองหรือหมูเมธอก
ซีบน ortho-position หรือ para-position ของวงแหวนฟนอล phenolic compound ชนิดตางๆ 
ในน้ํามันพืชจะมีความแตกตางกันมาก ทั้งนี้น้ํามันมะกอกประกอบดวย phenolic compound ทั้ง
ที่ไมพบและที่พบไดนอยมากในน้ํามันพืชอ่ืน ไดแก tyrosol, hydroxytyrosol, vanillic acid, p-
coumaric acid, oleuropein, ligstroside, luteolin และ apigenin มีรายงานวาน้ํามันขาวโพด
ประกอบดวย vanillin, trans-cinnamic acid และ ferulic acid ในขณะที่น้ํามันเมล็ดเรพประกอบ
ดวย syringic acid และ sinapic acid ในปริมาณสูง5 จากรายงานการศึกษา DPPH radical 
scavenging activity ในน้ํามันพืช พบวาน้ํามันขาวโพดและน้ํามันถั่วเหลืองมีคา  Trolox 
equivalent antioxidant capacity (TEAC) สูงที่สุด และยังมีปริมาณ tocopherol สูงที่สุดอีกดวย 
ในขณะที่น้ํามันมะกอกมี phenolic compound และ squalene ในปริมาณสูง แตไมแสดงคา 



     วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร) มศก. ปที่ 7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 
                                                                                                                            wisdom.pharm.su.ac.th                                                                                   
 

4 
 

TEAC ที่สูงตามไปดวย5 ทั้งนี้ฤทธิ์ตานออกซิเดชันจะมีความสัมพันธกับปริมาณของ PUFA และ 
tocopherol5  

Tocopherol และ tocotrienol เรียกรวมกันวา tocol หรือวิตามินอี จัดเปนสารตาน
ออกซิเดชันที่ละลายในไขมัน8 มีโครงสรางทางเคมี (รูปที่ 1) ที่ประกอบดวย chromanol ring 
และ side chain ที่ไมชอบน้ําเชน phytyl ที่พบใน tocopherol และ isoprenyl ที่พบใน 
tocotrienol ซึ่งการเรียกชื่อไอโซเมอรตางๆ ของ tocopherol และ tocotrienol วาเปน -, -, - 
หรือ -tocopherols จะแตกตางกันไปตามจํานวนและตําแหนงของหมูเมธิลซึ่งเปนหมูแทนที่บน
วงแหวนฟนอลของ chromanol ring ในปจจุบันสามารถวิเคราะหหาปริมาณ -, - และ -
tocopherols ในน้ํามันพืชไดดวยเทคนิค liquid chromatography-electrochemical detection 
โดยเลือกใช coulometric mode9  tocol ในน้ํามันพืชมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันจึงลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด9 นอกจากนี้ยังมีรายงานวา tocol มีฤทธิ์ตานชรา 
และลดโคเลสเตอรอล 10 สเตอรอลจากพืชจัดเปน isoprenoid compound ที่มีโครงสรางหลักเปน 
sterol และมี alkyl chain โดยทั่วไป sterol จากพืชจะมีพันธะคูบนตําแหนง C-5 ในขณะที่
ตําแหนงอ่ืนๆ ไมพบพันธะคู จึงเปนที่มาของชื่อ stanols ซึ่งในที่นี้คําวา sterols จะหมายถึง 
sterol และ stanol11 สเตอรอลจากพืชสามารถลดระดับ low-density lipoprotein (LDL) 
cholesterol ได โดยยับย้ังการดูดซึม cholesterol และเพ่ิมการขับออกของ cholesterol ทางน้ําดี
โดยผานตับ8 จากรายงานการวิเคราะหน้ํามันพืชดวยเทคนิค high performance liquid 
chromatography (HPLC) รวมกับ fluorescence detector (FLD) ซึ่งใชสําหรับวิเคราะหหา
ปริมาณ tocol และเทคนิค gas chromatography (GC) รวมกับ flame ionization detector 
(FID) ซึ่งใชสําหรับวิเคราะหหาปริมาณ sterol พบวาน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวันมี α-tocopherol 
ในปริมาณสูง ในขณะที่น้ํามันจากตนคาเมไลนา (camelina oil) น้ํามันเมล็ดฝาย (linseed oil) 
และน้ํามันเมล็ดเรพ มี -tocopherol ในปริมาณสูง8 นอกจากนี้ยังพบวาน้ํามันจมูกขาว (wheat 
germ oil) มีปริมาณ tocol และ sterol สูงที่สุด ในขณะที่น้ํามันเมล็ดเรพมีปริมาณ sterol 
รองลงมาจากน้ํามันจมูกขาว ทั้งนี้ยังพบสารในกลุม lignans เชน sesamin และ sesamolin ใน
น้ํามันงา (sesame oil) อีกดวย8   
  

  
                    โทโคฟรอล                                       โทโคไทรอีนอล 

รูปที่ 1 โครงสรางทางเคมีของสารประเภทโทโคฟรอลและโทโคไทรอีนอล 
 

ในปจจุบันยังคงมีความนิยมในการบริโภคน้ํามันมะกอกซึ่งมีจําหนายในทองตลาด
หลากหลายชนิด สามารถแบงชนิดของน้ํามันมะกอกไดตามคุณภาพของน้ํามัน และเรียกชื่อตาม
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ความบริสุทธิ์ เชน น้ํามันมะกอกชนิดบริสุทธิ์พิเศษจะมีคุณภาพและความบริสุทธิ์สูง มีรสและ
กลิ่นมะกอกแรง ไดมาจากการบีบเย็น น้ํามันมะกอกชนิดบริสุทธิ์พิเศษมี phenolic compound 
และ tocopherol ในปริมาณสูง จึงมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันไดดี12 โดยทั่วไปน้ํามันมะกอกจะอุดม
ไปดวย PUFA และกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงเด่ียว (monounsaturated fatty acid, MUFA) เชน 
oleic acid นอกจากนี้ยังประกอบดวยสารตานออกซิเดชัน เชน tocopherol, carotenoid, sterol 
และ phenolic compound ทั้งนี้มีรายงานวาสารสกัดที่ชอบน้ําของน้ํามันมะกอกจะอุดมไปดวย 
phenolic compound ไดแก 3,4-dihydroxyphenylethanol และ phydroxyphenylethanol ซึ่ง
จัดเปน phenyl-alcohols รวมทั้ง oleasidic form ของ 3,4-dihydroxyphenylethanol ซึ่งจัดเปน 
phenyl-acids12 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาน้ํามันพืชไดมาจากเมล็ดหรือสวนตางๆ ของพืช
หลากหลายสายพันธุ ซึ่งน้ํามันพืชแตละชนิดจะมีองคประกอบทางเคมีที่มีประโยชนตอสุขภาพ
แตกตางกันไป ตอไปนี้จะกลาวถึงสารสําคัญในน้ํามันพืชที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและมีแนวโนมที่จะ
นํามาใชในทางการแพทย 
 
สารสําคัญในนํ้ามันพืชที่มีฤทธ์ิตานออกซิเดชัน 

สารสําคัญที่พบในน้ํามันรําขาว (rice bran oil) เชน tocopherol, tocotrienol และ -
oryzanol สารสําคัญที่พบในน้ํามันงา เชน sesamin และ sesamolin สารสําคัญที่พบในน้ํามัน
มะพราว เชน polyphenol สารสําคัญเหลานี้ลวนมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน13 ทั้งนี้ α-tocopherol ที่
ละลายไดดีในน้ํามันจะทําหนาที่เปนสารตานออกซิเดชันในกระบวนการ lipid peroxidation ที่
เย่ือหุมเซลลและทําหนาที่กําจัดอนุมูลอิสระ เชน singlet oxygen13 นอกจากนี้ยังมีรายงานวา 
tocotrienol โทโคไทรอีนอลมีฤทธิ์ลดโคเลสเตอรอล ตานมะเร็ง และปกปองเซลลประสาท14 การ
บริโภคอาหารที่อุดมไปดวยสารตานออกซิเดชันจะชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เนื่องจากสารตานออกซิเดชันสามารถลดการทําลายไขมัน โปรตีน และ nucleic 
acids จากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดข้ึนได ซึ่งสารตานออกซิเดชันจะทําหนาที่เปน free radical 
scavenger, reducing agent, complexer ของ prooxidant metal หรือ quencher ในการเกิด 
singlet oxygen โดยทั่วไปแลวน้ํามันพืชจะประกอบดวยสารตานออกซิเดชัน เชน tocopherol, 
phenolic compound และ phospholipids ซึ่งสารเหลานี้จะถูกทําลายไปในระหวางกระบวนการ
สกัดน้ํามันที่ใชความรอน1 phytosterols ในน้ํามันพืชมีฤทธิ์ลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ออก
ฤทธิ์โดยการทําใหเกิด allylic free radical และปฏิกิริยา isomerization เพ่ือทําใหอนุมูลอิสระมี
ความคงตัวมากข้ึน1,14 นอกจากนี้ยังพบวาฟอสโฟไลปดซึ่งเปนไขมันที่มีข้ัวและพบไดในน้ํามัน
พืชที่คอนขางบริสุทธิ์จะทําหนาที่เปน free radical scavenger หรือ antioxidant synergist 
นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปน emulsifier ชวยใหสารตานออกซิเดชันและไขมันที่ถูกออกซิไดสเขา
กันได1 จากการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในน้ํามันพืช1 พบวาน้ํามันพืชที่มีฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชันเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําเปนดังนี้ น้ํามันเมล็ดผักชี > น้ํามันเมล็ดย่ีหรา > น้ํามัน
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เมล็ดฝาย > น้ํามันถั่วลิสง > น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน > น้ํามันวอลนัท > น้ํามันเมล็ดกัญชา > 
น้ํามันเมล็ดฝาย > น้ํามันมะกอก > น้ํามันเมล็ดไนเจอร  
 
สารสําคัญในนํ้ามันพืชที่มีฤทธ์ิลดระดับไขมันในเลือด 
 จากรายงานการศึกษาเปรียบเทียบระหวางน้ํามันคาโนลา (canola oil) น้ํามันมะกอก
ชนิดบริสุทธิ์ และน้ํามันมะกอกที่อุดมดวย -linolenic acid โดยใหน้ํามันเหลานี้แกหนูทดลอง 
(Sprague Dawley rat) เปนเวลานาน 7 สัปดาห พบวาหนูที่ไดรับน้ํามันคาโนลาและน้ํามัน
มะกอกที่อุดมดวย -linolenic acid มีระดับ triglycerides ในเลือดลดลงไดดีกวาหนูที่ไดรับ
น้ํามันมะกอกชนิดบริสุทธิ์ ทั้งนี้น้ํามันคาโนลาและน้ํามันมะกอกที่อุดมดวย -linolenic acid 
สามารถลดระดับไตรกลีเซอรไรดและโคเลสเตอรอลทั้งหมดได นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมระดับ 
high density lipoprotein (HDL) ซึ่งเปนไขมันชนิดดีไดดีกวาน้ํามันมะกอกชนิดบริสุทธิ์ คาดวา
รางกายสามารถเปลี่ยน -linolenic acid ไปเปน eicosapentaenoic acid (EPA) ที่มีผลลด
ระดับไขมันในเลือดและชวยปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งยังคงตองมีการศึกษาถึง
กลไกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอไป15 

หนูทดลองที่ไดรับน้ํามันคาโนลามี total cholesterol ลดลงมากกวาหนูทดลองที่ไดรับ
น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน และเมื่อทําการศึกษาในมนุษยพบวาน้ํามันคาโนลาสามารถลดระดับ
ความเขมขนของ cholesterol ในเลือดไดใกลเคียงกับน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน และน้ํามัน
เมล็ดดอกทานตะวันยังสามารถลดระดับความเขมขนของ HDL-cholesterol ไดอยางมีนัยสําคัญ 
ในขณะที่น้ํามันคาโนลาไมมีผลตอระดับความเขมขนของ HDL-cholesterol หนูทดลองที่ไดรับ
น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวันจะมี cholesterol ในตับเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะที่น้ํามันคาโนลาไมมีผลตอ
ระดับ cholesterol ในตับหนู หนูทดลองที่ไดรับน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวันจะมีการขับ 
cholesterol และ metabolite ของมันออกทางอุจจาระลดลง16 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวาน้ํามัน
คาโนลาสงผลดีตอระดับไขมันเลือดมากกวาน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน 

หนูทดลองเพศผู ที่ไดรับน้ํามันคาโนลา น้ํามันเมล็ดองุน น้ํามันขาวโพด และเนย 
(yogurt butter) เปนระยะเวลานาน 10 สัปดาห9 พบวาสามารถลดระดับ cholesterol ในเลือด 
ตับ และกลามเนื้อได เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับน้ํา ทั้งนี้ yogurt butter ซึ่งเปนเนย
ที่มีไขมันต่ําสามารถเพ่ิมระดับของ HDL และลดระดับของ LDL ไดดีกวาน้ํามันคาโนลา น้ํามัน
เมล็ดองุน และน้ํามันขาวโพด มีรายงานวาน้ํามันคาโนลาสามารถลดระดับโคเลสเตอรอลทั้งหมด 
และ/หรือระดับของ LDL ได นอกจากนี้น้ํามันคาโนลายังสงผลเพ่ิมระดับของ HDL และ/หรือลด
ระดับของ triglyceride ในเลือดไดอีกดวย มีรายงานวาการบริโภคน้ํามันคาโนลาและมารการีนที่
ทําจากน้ํามันคาโนลา ทดแทนการบริโภคน้ํามันพืชชนิดอ่ืนที่มี SFA ในปริมาณสูง จะสามารถ
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได18 ที่เปนเชนนี้เนื่องจากน้ํามันคาโนลา
ประกอบดวย SFA ในปริมาณต่ํามาก (7.1 เปอรเซ็นต ของปริมาณกรดไขมันทั้งหมด) ในขณะที่
น้ํามันพืชชนิดอ่ืนมี SFA ในปริมาณที่สูงกวา ซึ่งน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ํามันขาวโพด 
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น้ํามันมะกอก น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันถั่วลิสง น้ํามันเมล็ดฝาย และน้ํามันปาลม (palm oil) มี 
SFA ประมาณ 9.7, 12.9, 13.5, 14.4, 16.9, 25.9 และ 49.3 เปอรเซ็นต ของปริมาณกรดไขมัน
ทั้งหมด ตามลําดับ นอกจากนี้น้ํามันคาโนลายังอุดมไปดวย MUFA (58.9 เปอรเซ็นต ของ
ปริมาณกรดไขมันทั้งหมด) และกรดไขมันจําเปน α-linolenic acid (9.3 เปอรเซ็นต ของปริมาณ
กรดไขมันทั้งหมด)17   

น้ํามันรําขาว (rice bran oil) ประกอบดวยสารตานอนุมูลอิสระ เชน tocotrienol, 
oryzanol และวิตามินอี มี PUFA และ MUFA ในปริมาณสูง สามารถลดระดับ LDL และ 
triglyceride และเพ่ิมระดับ HDL โดยลดการดูดซึม cholesterol และลดการเกิดกอนไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือด จึงเหมาะสําหรับผูที่ตองการควบคุมระดับไขมันในเลือด และชวยปองกันการเกิด
โรคหลอดเลือดแดงแข็ง18,19 

จากที่กลาวมาสรุปไดวาน้ํามันพืชที่อุดมดวยสารตานออกซิเดชัน MUFA และ PUFA จะ
ชวยลดระดับ LDL และ triglyceride ในเลือด เพ่ิมระดับ HDL ในเลือด โดยออกฤทธิ์ยับย้ัง free 
radical-induced lipid peroxidation จึงชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได  

 
สารสําคัญในนํ้ามันพืชที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืนๆ 

จากรายงานการศึกษาผลของโอเมกา-3 ที่มีตอกระดูกของหนูทดลอง (Sprague 
Dawley rat) เพศเมีย พบวาน้ํามันที่มี -3 ในปริมาณสูง ไดแก น้ํามันขาวโพด น้ํามันเมล็ดปาน 
และน้ํามันที่ไดจากสัตวทะเล (เชน krill oil, menhaden oil, salmon oil และ tuna oil) สามารถ
เพ่ิมความแข็งแรงใหแกกระดูกของหนูทดลองได20 Angiotensin converting enzyme (ACE) 
เปนเอนไซมที่เปลี่ยน angiotensin I ไปเปน angiotensin II ที่มีฤทธิ์ทําใหหลอดเลือดหดตัว 
นอกจากนี้ ACE ยังไฮโดรไลซ bradykinin ซึ่งมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดไดอีกดวย ดังนั้นหาก
รางกายมีระดับของ ACE สูงเกินไป จะทําใหหลอดเลือดหดตัวมากย่ิงข้ึน สงผลใหความดัน
โลหิตสูงข้ึน ดังนั้นการยับย้ังการทํางานของ ACE ดวย angiotensin converting enzyme 
(ACE)-inhibitory peptides จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการลดความดันโลหิตอยางปลอดภัยโดย
ไมตองใชยา เนื่องจากยาลดความดันโลหิตมักทําใหเกิดอาการขางเคียง เชน ไอแหง การับรู
รสชาติอาหารผิดปกติ และผื่นคัน เปนตน นอกจากนี้ยายังมีผลตอเมแทบอลิซึมของไขมันใน
เลือดอีกดวย ดังนั้นน้ํามันพืชที่ประกอบดวย peptide ที่มีฤทธิ์ยับย้ัง ACE จึงเปนอีกทางเลือก
หนึ่งที่นาสนใจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง มีรายงานวาสามารถแยก peptide ที่มีฤทธิ์
ยับย้ัง ACE ไดจากถั่วเหลือง (soybean) ขาวโพด (corn) ถั่วเขียว (mung bean) เมล็ดบัควีท 
(buckwheat) และเมล็ดเรพ (rapeseed)21 น้ํามันพืชจากเมล็ดพืชดังกลาวจึงมีแนวโนมในการ
นําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร (dietary supplement) ที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต  

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาน้ํามันพืชมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะฤทธิ์
ตานออกซิเดชันและฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด ทั้งนี้มีหลายรายงานการวิจัยที่บงบอกไดวา
น้ํามันพืชมีแนวโนมที่จะนําไปประยุกตใชในทางการแพทยไดซึ่งจะกลาวถึงตอไป 
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การประยุกตใชนํ้ามันพืชในทางการแพทย 

ระดับของ LDL ในกระแสเลือดที่เพ่ิมสูงข้ึน และ LDL ที่ถูกออกซิไดซจะกระตุนใหเซลล
บุหลอดเลือดหลั่งสารที่ทําให monocyte สามารถยึดเกาะกับผนังดานในของหลอดเลือดได 
จากนั้นโมโนไซตจะเปลี่ยนไปเปน macrophage คอยจับกิน LDL ที่ถูกออกซิไดซแลว จน
กลายเปน foam cell ที่ภายในเต็มไปดวยไขมัน เมื่อมีการสะสมของ foam cell ในปริมาณสูง จะ
ทําใหเกิดการอักเสบของหลอดเลือดและภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ดังนั้นการลดปริมาณการ
บริโภค cholesterol และ SFA จึงสงผลดีตอรางกาย เพราะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ อยางไรก็ตามการบริโภค MUFA และ PUFA จะสามารถลดระดับไขมันใน
เลือดได และยังมีฤทธิ์ตานอักเสบที่เซลลบุหลอดเลือดอีกดวย โดยออกฤทธิ์ตานออกซิเดชันและ
ยับย้ัง free radical-induced lipid peroxidation จึงมีผลชวยใหการทํางานของหลอดเลือดดีข้ึน22 
มีรายงานการดัดแปรน้ํามันพืชในรูปแบบของ blended oil และ interesterified oil โดยเตรียม
จากน้ํามันมะพราว และน้ํามันรําขาว หรือน้ํามันงา โดยมีอัตราสวนของ SFA: MUFA: PUFA 
เทากับ 1:1:1 เตรียมข้ึนจากการกวนผสมน้ํามันเขาดวยกันโดยใชเครื่องกวนสารละลายเปน
เวลานาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ภายใตแกสไนโตรเจน สําหรับ interesterified 
oil เตรียมโดยการบม blended oil กับเอนไซม immobilized lipase (Rhizomucor miehei 
lipozyme IM-60) ที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก กวนดวยอัตราเร็ว 160 รอบ/นาที 
ในอางควบคุมอุณหภูมิแบบเขยา เปนเวลานาน 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
จากนั้ นจึ ง ริ นแยกเฉพาะส วนของน้ํ ามันออกมา การ เตรี ยมน้ํ ามัน ดัดแปรด วย วิธี 
interesterification จะไมมีผลตอปริมาณสารสําคัญและองคประกอบของกรดไขมันในน้ํามัน จาก
การนํา blended oil และ interesterified oil ที่เตรียมไดดังกลาวไปศึกษาในหนูทดลอง (male 
Wistar rat) ใหโดยการกิน พบวา blended oil และ interesterified oil สามารถเพ่ิมการทํางาน
ของ endogenous antioxidant enzyme ไดอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเอนไซมเหลานี้ ไดแก super 
oxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase และ glutathione-s-transferase 
นอกจากนี้ยังเพ่ิมการทํางานของ Na+/K+-ATPase และ Ca2+/Mg2+-ATPase ไดอีกดวย22 
อัตราสวนของ PUFA ตอ SFA (P/S ratio) ที่เหมาะสม คือ 0.8–1.0 ซึ่งมีความสําคัญตอการ
ทํางานของเอนไซมที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน เพ่ือใหเกิดผลดีตอระดับไขมันในเลือดและปองกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 

น้ํามันคาโนลาไดมาจากเมล็ดพืชในสกุล Brarinea เชน rapeseed เปนน้ํามันที่มี SFA 
ในปริมาณต่ํา แตมี MUFA และ α-linolenic acid ในปริมาณสูง นอกจากนี้น้ํามันคาโนลายังมี 
erucic acid ในปริมาณต่ําอีกดวย23 erucic acid มีผลตอการเจริญเติบโตของทารกทั้งในแงของ
การเพ่ิมน้ําหนักตัวและสวนสูง และองคประกอบของกรดไขมันในน้ํามันคาโนลายังมีความ
คลายคลึงกับกรดไขมันในน้ํานมของมนุษย ดังนั้นประเทศในแถบทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย 
และลาตินอเมริกา จึงแนะนําใหเติมน้ํามันคาโนลาที่มี erucic acid ลงในสูตรอาหารสําหรับทารก
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ไดในปริมาณที่ไมเกิน 1 เปอรเซ็นต ของปริมาณไขมันทั้งหมด อยางไรก็ตาม erucic acid มีผล
ตอความผิดปกติของกลามเนื้อหัวใจในสัตวทดลอง และขอมูลดานความปลอดภัยของน้ํามันคา
โนลายังไมชัดเจน ดังนั้นประเทศตางๆ ในทวีปอเมริกาเหนือจึงยังไมแนะนําใหเติมน้ํามันคาโน
ลาลงในอาหารสําหรับทารก21  
 Indomethacin และ diclofenac เปนยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยดใชรักษาอาการ
อักเสบ ลดไข และแกปวด อาการไมพึงประสงคของยาเหลานี้ คือ การระคายเคืองกระเพาะ
อาหาร แนวทางหนึ่งในการแกปญหาดังกลาวคือ การใชน้ํามันพืชที่ประกอบดวย α-tocopherol 
เพ่ือลดอาการระคายเคืองของกระเพาะอาหารจากยาดังกลาว22 จากการศึกษาในหนูทดลองโดย
การให indomethacin หรือ diclofenac รวมกับน้ํามันพืช เชน น้ํามันขาวโพด น้ํามันมะกอก 
หรือน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน พบวาสามารถลดอาการบวมของอุงเทาหนูทดลองที่ไดรับคารา
จีแน ไดดีกวาการไดรับยาเพียงอยางเดียว นอกจากนีน้้ํามันพืชที่ประกอบดวย α-tocopherol ยัง
ชวยลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารไดอยางมีนัยสําคัญอีกดวย24 อยางไรก็ตามการไดรับ
น้ํามันพืชเพียงอยางเดียวโดยไมไดรับยาดังกลาวก็พบวามีฤทธิ์ตานอักเสบเชนเดียวกัน ที่เปน
เชนนี้เพราะในน้ํามันพืชประกอบดวย α-tocopherol ที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน จึงชวยลดอาการ
อักเสบและลดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร 
 จากการศึกษาองคประกอบของกรดไขมันและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของน้ํามันพืชที่ได
จากเมล็ดมะระข้ีนก (bitter gourd seed, Momordica charantia) และเมล็ดบวบงู (snake gourd 
seed, Trichosanthes anguina)25 พบวาน้ํามันพืชทั้งสองชนิดประกอบดวยไอโซเมอรของ 
conjugated linolenic acid ที่แตกตางกันดังนี้ น้ํามันจากเมล็ดมะระข้ีนกประกอบดวย -
eleostearic acid มากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยมี cis-configuration 33 เปอรเซ็นต และ trans-
configuration 66 เปอรเซ็นต ในขณะที่น้ํามันจากเมล็ดบวบงูประกอบดวย punicic acid 
มากกวา 40 เปอรเซ็นต โดยมี cis-configuration 66 เปอรเซ็นต และ trans-configuration 33 
เปอรเซ็นต ซึ่งน้ํามันทั้งสองชนิดแสดงฤทธิ์ตานออกซิเดชันในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนําโดย 
sodium arsenite ใหเกิด lipid peroxidation และการอักเสบในเนื้อเย่ือ25 conjugate linolenic 
acid มารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลลเนื้องอกในมนุษย (human tumor cell) และ punicic 
acid มีฤทธิ์ตานอักเสบโดยออกฤทธิ์ยับย้ัง tumor necrosis factor- (TNF-)-induced 
neutrophil hyperactivation และ reactive oxygen species (ROS) production25 ฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชันและตานอักเสบของน้ํามันเมล็ดมะระข้ีนกและเมล็ดบวบงูคาดวาจะพัฒนาไปใชใน
การรักษากลุมอาการโรคลําไสอักเสบได  
 น้ํามันพืชเปนแหลงของวิตามิน แรธาตุ และ carotenoid ที่ละลายไดดีในน้ํามันพืช เชน 
lutein, -carotene, zeaxanthin, lycopene, violaxanthin และ neoxanthin เปนตน ซึ่ง 
carotenoid จะสลายตัวไปเมื่อน้ํามันพืชไดรับความรอนในระหวางการปรุงอาหาร27 จากการ
วิเคราะหหาปริมาณ lutein ในน้ํามันพืชดวยเทคนิค HPLC รวมกับ ultraviolet (UV) detector 
พบวาน้ํามันมัสตารด (mustard oil) มีปริมาณ lutein สูงที่สุด รองลงมาคือน้ํามันปาลม (palm 
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oil) อยางไรก็ตามไมพบ lutein ในน้ํามันอัลมอนด (almond oil) น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน 
น้ํามันมะกอก น้ํามันรําขาว และน้ํามันขาวโพด ซึ่ง lutein อาจถูกทําลายในระหวางกระบวนการ
สกัดน้ํามันดวยความรอน28 โดยทั่วไปน้ํามันพืชที่ใชปรุงอาหารในชีวิตประจําวันจะเปนแหลง
สําคัญของ lutein ที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน และเปน macular pigment ที่ชวยใหการทํางานของ
จอประสาทตาเปนปกติ ในภาวะที่เด็กและผูใหญขาด lutein จะทําใหเกิดโรคตาบอดกลางคืนได 
จึงคาดวาน้ํามันพืชที่ประกอบดวย lutein ในปริมาณสูงจะสามารถนํามาใชรักษาโรคตาบอด
กลางคืนได 
ขอควรระวังในการบริโภคนํ้ามันพืช 
 ในปจจุบันมีความสนใจเก่ียวกับ TFA ในน้ํามันพืชที่มีฤทธิ์เพ่ิมระดับ LDL แตลดระดับ 
HDL ในเลือด จึงมีผลเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีและโรคหัวใจขาดเลือด4,27 
ทั้งนี้โครงสรางทางเคมีของกรดไขมันจะมีความแตกตางกันทั้งในแงของจํานวนคารบอน 
ตําแหนงของพันธะคู และ cis-trans configuration ซึ่งกระบวนการ hydrogenation และ
กระบวนการทําใหบริสุทธิ์หรือกําจัดกลิ่นของน้ํามันพืชดวยความรอนจะทําใหปริมาณของ TFA 
ในน้ํามันพืชเพ่ิมสูงข้ึน28 ความรอนที่ใชในการผลิตน้ํามันพืชจะทําใหโครงสรางทางเคมีของ 
linoleic acid และ linolenic acid เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก cis-configuration ไปเปน trans-
configuration มากข้ึน4 ดังนั้นในหลายประเทศจึงแนะนําใหผูบริโภคระมัดระวังการบริโภคน้ํามัน
พืชที่ประกอบดวย TFA ในปริมาณสูง  
 โลหะหนักที่เปนอันตรายตอรางกาย ไดแก สารหนู (As) ตะก่ัว (Pb) นิเกล (Ni) และ
แคดเมียม (Cd) โลหะหนักที่จําเปนตอรางกาย ไดแก ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) เหล็ก (Fe) 
และแมงกานีส (Mn)28 หากรางกายไดรับโลหะหนักในปริมาณสูงเกินไปจะทําใหเกิดอันตราย 
จากการวิเคราะหโลหะหนัก 8 ชนิด ไดแก ทองแดง สังกะสี เหล็ก แมงกานีส แคดเมียม นิเกล 
ตะก่ัว และสารหนู ในน้ํามันพืช 9 ชนิด ที่มีจําหนายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการ
เตรียมตัวอยางดวยวิธี microwave digestion และวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักดวยเทคนิค 
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICPAES) และ graphite 
furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS)27 พบวาทองแดง สังกะสี เหล็ก 
แมงกานีส นิเกล ตะก่ัว และสารหนู มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.214–0.875, 0.742–2.56, 
16.2–45.3, 0.113–0.556, 0.026–0.075, 0.009–0.018 และ 0.009–0.019 ไมโครกรัม/กรัม 
ตามลําดับ ในขณะที่แคดเมียมมีความเขมขน 2.64–8.43 ไมโครกรัม/กิโลกรัม โดยทั่วไปความ
เขมขนของเหล็กและทองแดงในน้ํามันพืชมักมีคาสูงกวาโลหะหนักชนิดอ่ืนๆ ซึ่งในที่นี้พบวา
ความเขมขนของเหล็กและทองแดงในน้ํามันพืชดังกลาวมีอยูในระดับที่สูงและยังสูงเกินเกณฑ
มาตรฐานกําหนด ในขณะที่โลหะหนักชนิดอ่ืนๆ ยังคงอยูในเกณฑที่ยอมรับได29 ทั้งนี้คาดวา
โลหะหนักที่ปนเปอนในน้ํามันพืชอาจเกิดจากดิน สิ่งแวดลอมตางๆ สายพันธุพืชที่สามารถสะสม
โลหะหนักไดในเนื้อเย่ือ ปุย ยาฆาแมลง และการใชอุปกรณหรือเครื่องมือที่เปนโลหะใน
กระบวนการสกัดน้ํามันพืช เปนตน 
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ในปจจุบันนิยมใชน้ํามันปาลมสําหรับทอดอาหาร เพราะน้ํามันปาลมทนความรอนไดสูง 
ทอดแลวอาหารไมเหม็นหืน และกรอบไดนาน น้ํามันที่สกัดจากผลปาลมแบงออกเปน 2 ชนิด 
คือ น้ํามันที่ไดจากเนื้อของผลปาลม เรียกวาน้ํามันปาลม และน้ํามันที่ไดจากเนื้อในของเมล็ด
ปาลม (palm kernel oil) จากรายงานการศึกษาการปนเปอนของราเซลลเดียวหรือยีสต (yeast) 
และราสาย (mold) ในน้ํามันพืช 6 ชนิด ไดแก น้ํามันปาลม น้ํามันจากเนื้อในของเมล็ดปาลม 
น้ํามันมะพราว น้ํามันขาวโพด น้ํามันถั่วลิสง และน้ํามันเมล็ดฝาย สามารถแยกยีสตได 16 ชนิด 
แล ะ ร าส าย อีก  3 5  ชนิ ด  ซึ่ ง ยี ส ต เ ห ล านี้ จั ด อ ยู ใ นส กุ ล  Saccharomyces, Candida, 
Debaromyces, Hansenula, Trichosporon, Torulopsis และ Pichia สําหรับราสายจัดอยูใน
สกุล Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Mucor, Geotrichum และ Cladosporium ทั้งนี้สกุล
ที่มักพบการปนเปอนในน้ํามันพืชไดบอย คือ Saccharomyces และ Aspergillus30 คาดวาการ
ปนเปอนจากเชื้อราอาจมีที่มาจากดินและอากาศที่สัมผัสในระหวางการเก็บเก่ียวพืช 
กระบวนการสกัดน้ํามัน การแบงบรรจุ และการเก็บรักษาที่ไมเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีรายงาน
วาพบการปนเปอนในน้ํามันพืชจากเชื้อราในสกุล Candida, Rhodotorula และ Hansenula ซึ่ง
สามารถเจริญเติบโตไดดีในน้ํามันพืช และเชื้อราที่สามารถสรางสารพิษที่ทนตอความรอนจาก
การปรุงอาหารได เชน เชื้อราในสกุล Penicillium, Aspergillus และ Fusarium ซึ่งจะเปน
อันตรายตอผูบริโภค30 น้ํามันพืชทั้ง 6 ชนิดมีความชื้นต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในเกณฑที่
ยอมรับได เนื่องจากความชื้นต่ําจะมีความเสี่ยงต่ําจากการปนเปอนดวยเชื้อรา ทั้งนี้น้ํามันปาลม
มีคา biochemical oxygen demand (BOD) สูงที่สุด ในขณะที่น้ํามันที่ไดจากเนื้อในของเมล็ด
ปาลมมีคา BOD ต่ําที่สุด ซึ่ง BOD คือ ปริมาณของออกซิเจนที่ถูกใชโดยจุลินทรียใน
กระบวนการยอยสลายสารอินทรียภายใตสภาวะที่มีอากาศ ซึ่งน้ํามันพืชที่มีคา BOD ต่ําจะมี
ความคงตัวสูงตอการยอยสลายดวยเชื้อรา นอกจากนี้ยังพบวาน้ํามันปาลมมีคา iodine value สูง
ที่สุด ในขณะที่น้ํามันมะพราวมีคา iodine value ต่ําที่สุด ซึ่งน้ํามันพืชที่มีคา iodine value ต่ําจะ
มีกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวอยูในปริมาณต่ํา ซึ่งจะมีความคงตัวสูงตอเชื้อรา จากการศึกษาการ
เจริญเติบโตสะสมสูงสุด (cumulative maximum growth) ของยีสตและราสายจะบงบอกถึงการ
ยอยสลายของน้ํามันพืช โดยพบวาน้ํามันที่ไดจากเนื้อในของเมล็ดปาลมมีความคงตัวตอยีสต
และราสายไดดีที่สุด ในขณะที่น้ํามันปาลมมีความคงตัวตอยีสตและราสายไดนอยที่สุด30  
 
สรุป 
 น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด น้ํามันเมล็ดองุน น้ํามันเมล็ดฟกทอง และน้ํามันเมล็ด
ดอกทานตะวัน มี linoleic acid ในปริมาณสูง ในขณะที่น้ํามันเมล็ดปานมี linolenic acid ใน
ปริมาณสูง ซึ่งทั้ง linoleic acid และ linolenic acid จัดเปน PUFA ที่จําเปนตอรางกาย น้ํามัน
พืชดังกลาวยังประกอบดวย tocopherol ที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันในปริมาณสูง น้ํามันมะกอก
เปนน้ํามันพืชที่มีประโยชนตอรางกาย เพราะอุดมไปดวย PUFA, MUFA และสารตาน
ออกซิเดชัน เชน tocopherol, carotenoid, sterol และ phenolic compound จากขอดีของน้ํามัน
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พืชที่ประกอบดวยสารสําคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายจึงไดมีการนํามาประยุกตใชในทาง
การแพทย ซึ่งเปนเพียงความคาดหมายวาจะใชปองกันหรือรักษาโรคได เชน น้ํามันพืชที่มี 
lutein ในปริมาณสูงใชรักษาโรคตาบอดกลางคืน น้ํามันคาโนลาที่มี erucic acid ชวยใหทารก
เจริญเติบโตไดดี น้ํามันพืชที่มี α-tocopherol ชวยลดอาการระคายเคืองของกระเพาะอาหารจาก
การไดรับยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด น้ํามันเมล็ดมะระข้ีนกที่มี conjugated linolenic 
acid ใชยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลลเนื้องอก และblended oil ที่มี P/S ratio อยูระหวาง 0.8-
1.0 ชวยปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ อยางไรก็ตามการนําน้ํามันพืชมาบริโภคก็ควร
ระมัดระวังเก่ียวกับการปนเปอนจากเชื้อราและโลหะหนักซึ่งจะเปนอันตรายตอรางกาย และควร
คํานึงถึงขอมูลดานความปลอดภัยของน้ํามันบางชนิด เชน น้ํามันคาโนลาที่มีผลตอความ
ผิดปกติของกลามเนื้อหัวใจในสัตวทดลอง  
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คําถาม 
1. น้ํามันพืชที่ดีตอสุขภาพควรมีปริมาณของกรดไขมันอยางไร 
 1. PUFA สูง SFA ต่ํา 
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 2. PUFA ต่ํา SFA สูง 
 3. PUFA สูง SFA สูง 
 4. PUFA ต่ํา SFA ต่ํา 
 5. PUFA สูง TFA สูง 
 
2. น้ํามันพืชในขอใดที่ไมเหมาะกับผูที่มีภาวะไขมันเลือดสูง 
 1. น้ํามันพืชที่มีสารตานออกซิเดชันในปริมาณสูง 
 2. น้ํามันพืชที่มี SFA ในปริมาณสูง 
 3. น้ํามันพืชที่มี MUFA ในปริมาณสูง 
 4. น้ํามันพืชที่มี PUFA ในปริมาณสูง 
 5. น้ํามันพืชที่มี MUFA และ PUFA ในปริมาณสูง 
 
3. ขอใดผิดเก่ียวกับโทโคฟรอลในน้ํามันพืช 
 1. เปนสารตานออกซิเดชัน 
 2. ยับย้ังปฏิกิริยาลูกโซออโตออกซิเดชัน 
 3. น้ํามันถั่วเหลืองมีปริมาณแกมมา-โทโคฟรอลต่ํา 
 4. น้ํามันเมล็ดองุนมีปริมาณแอลฟา-โทโคฟรอลสูง 

5. น้ํามันมะกอกชนิดบริสุทธิ์พิเศษมีปริมาณแอลฟา-โทโคฟรอลสูง 
 

4. ขอใดไมใชสารสําคัญที่เคยมีรายงานวาเปนองคประกอบทางเคมีในน้ํามันพืช 
1. สควอลีน 
2. อัลคาลอยด 
3. คลอโรฟลล 
4. เบตา-แคโรทีน 
5. สารประกอบฟนอล 
 

5. ขอใดไมใชฤทธิ์ของ punicic acid ในน้ํามันเมล็ดบวบงู 
1. ยับย้ังการเกาะกลุมกันของเกร็ดเลือด 
2. ยับย้ัง lipid peroxidation 
3. ยับย้ังการเจริญเติบโตของ human tumor cell 
4. ยับย้ัง tumor necrosis factor--induced neutrophil hyperactivation 
5. ยับย้ัง reactive oxygen species (ROS) production 
 

6. ขอใดผิดเก่ียวกับน้ํามันมะกอกชนิดบริสุทธิ์พิเศษ 
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1. มีรสและกลิ่นมะกอกแรง 
2. ประกอบดวย PUFA ในปริมาณสูง 
3. ประกอบดวย MUFA ในปริมาณสูง 
4. ประกอบดวยสารประกอบฟนอลที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน 
5. สารสกัดที่ชอบน้ําของน้ํามันชนิดนี้มี PUFA ในปริมาณสูง 
 

7. ขอใดผิดเก่ียวกับสารตานออกซิเดชันในน้ํามันพืช 
1. โพลิฟนอล พบในน้ํามันมะพราว 
2. แกมมา-ออริซานอล พบในน้ํามันรําขาว 
3. sesamin และ sesamolin พบในน้ํามันงา 
4. แอลฟา-โทโคฟรอล ยับย้ัง lipid peroxidation 
5. ฟอสโฟไลปดยับย้ัง angiotensin-converting enzyme 
 

8. เหตุใดการบริโภคน้ํามันคาโนลาจึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได 
1. มี SFA ในปริมาณต่ํามาก 
2. มีสเตอรอลในปริมาณสูงมาก 
3. มีโพลิฟนอลในปริมาณสูงมาก 
4. มี EPA ในปริมาณต่ํามาก 
5. มีกรดแอลฟา-ไลโนเลนิกในปริมาณต่ํามาก 
 

9. ขอใดผิดเก่ียวกับการประยุกตใชน้ํามันพืชในทางการแพทย 
1. น้ํามันพืชที่มีลูทีนชวยรักษาโรคตาบอดกลางคืน 
2. น้ํามันคาโนลาที่มีกรดไขมันอิรูสิคชวยใหทารกเจริญเติบโตไดดี 

 3. น้ํามันพืชที่มีแอลฟา-โทโคฟรอล ชวยลดอาการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร 
4. น้ํามันเมล็ดมะระข้ีนกที่มีกรดโอเลอิกมีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลลเนื้องอก 
5. blended oil ที่มี P/S ratio เหมาะสม ชวยปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 

10. น้ํามันพืชในขอใดเหมาะแกการนํามาบริโภค 
1. น้ํามันพืชที่มีคา BOD สูง 
2. น้ํามันพืชที่มี TFA ในปริมาณสูง 
3. น้ํามันพืชที่มี PUFA และ MUFA สูง 

 4. น้ํามันพืชที่มีธาตุเหล็กในปริมาณสูงมาก 
5. ขอ 2 และ 3  
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