
 

      
 

 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

เรื่อง 

การวิจัยและพัฒนาศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ วิชา ทอ230 โภชนศาสตร์

ของมนุษย์  

Research and Development of Nutritional Specific Vocabularies in 

the Subject of FT230 Human Nutrition  

 

 

 

 

โดย 

วิจิตรา แดงปรก 

 

 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ภาคการศึกษาที่ 1/ 2553 

 



ก 
 

     คํานํา 

 
 การวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

และช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนมากข้ึน เปน็การสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษา (พ.ศ. 2542) จึงทําให้ผู้วิจยัสนใจทีจ่ะหาแนวทางในการสนบัสนนุการ

เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนมากยิ่งข้ึน รายงานวิจยัฉบบันี้จะกล่าวถึง

การวิจัยและพัฒนาเอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ เพื่อเพิม่ความรู้ความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ของมนุษย ์ในเทอมต้น ปี

การศึกษา 2553 ผู้วิจัยหวังเปน็อย่างยิ่งว่ารายงานฉบบันี้จะเปน็ประโยชน์ต่อผู้สนใจบ้างตามสมควร 
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     บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการต่อการเพิม่

ความเข้าใจและเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียนในรายวิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ของมนษุย ์ประชากร

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ทอ230 โภชนศาสตร์

ของมนุษย์ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2553 จํานวนทั้งหมด 59 คน เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจยัคือ 

แบบสอบถาม เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ และข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลที่

ได้มาวิเคราะห์หาความถี ่ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการช่วยเพ่ิมความเข้าใจเน้ือหา

ของการเรียนรายวิชานี้ได้ โดยช่วยได้มากที่สุดร้อยละ 7.66 มากร้อยละ 63.05 ปานกลางร้อยละ 

28.07 และน้อยร้อยละ 1.22  2) การใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการยังไม่สามารถแสดงให้

เห็นว่าช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิท์างการเรียนให้ผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด โดยผู้เรียนสามารถทําคะแนนใน

หัวข้อที่มีเอกสารฯ ได้คะแนนร้อยละ 64.52, 54.31, 75.06, 57.18 และ 43.99 ของคะแนนเตม็

ทั้งหมดในหัวข้อสรีรวิทยาสําหรับโภชนาการ คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุและสารพิษในอาหาร 

ตามลําดับ 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
 วิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ของมนุษย์ เป็นวิชาเอกบังคับของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปี

ที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิชาบรรยาย 3 หน่วยกิต เนื้อหาของวิชามีค่อนข้างเยอะ และมีคําศัพท์

เฉพาะทางโภชนาการมาก ประกอบกับการที่ผู้เรียนไม่มีความถนัดในเรื่องของภาษาอังกฤษ 

อาจารย์ผู้สอนไม่มีเวลาอธิบายคําศัพท์ทุกคําที่กล่าวถึงในห้องเรียน เนื่องจากจะทําให้สอนไม่ทัน

ตามตารางการสอน ทําให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจในวิชานี้ ส่งผลให้คะแนนสอบได้ไม่ดีเท่าที่ควร   

 

 การวิจัยและพัฒนาเอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการสําหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง 

เป็นแนวทางหนึ่งที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดียิ่งข้ึน และสามารถช่วยให้

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
  

 

วัตถุประสงค์ 

 
 งานวิจัยในช้ันเรียนน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทาง

โภชนาการต่อการเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ทอ230 โภชนศาสตร์

ของมนุษย์ 

 

 

หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 ศัพท์เฉพาะทางเปน็คําศัพท์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา เช่น ศัพท์เฉพาะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ ศัพท์เฉพาะทางอุตนุิยมวิทยา 

ศัพท์เฉพาะทางอาหารสัตว์และศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ เปน็ต้น ศัพท์เฉพาะทางเปน็คําศัพท์ทีไ่ม่

สามารถจะเปดิจากดิกชันนารีทั่วไปได้ การรู้คําศัพท์เฉพาะจึงมีความสําคัญในการเรียนรู้ศาสตร์

ทางด้านต่างๆ (http://www.uefap.com/vocab/select/selframs.htm) ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และ

ศิลปะ การมีศัพท์เฉพาะทางจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
2.1 การจัดทําแบบสอบถาม วิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ของมนุษย์ 

 ผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถามผู้เรียน เพ่ือดูว่าผู้เรียนจะมีความต้องการศัพท์เฉพาะทาง

โภชนาการหรือไม่ โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม และตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนวิชาน้ี โดยในตอนที่ 2 ได้จัดให้มีคําถามข้อที่

ถามถึงแนวทางในการแก้ไขหรือปรับปรุงการเรียนวิชาน้ีให้ดีข้ึนสําหรับผู้เรียน โดยเสนอแนวทางให้ 

6 ข้อและมีข้อสุดท้ายเป็นคําถามปลายเปิดให้ผู้เรียนระบุด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกคําตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ ดังนี้ 

ก. จัดแบ่งกลุ่มเรียนแยกเฉพาะสําหรับนกัศึกษาทีม่ีพื้นฐานน้อยกว่าเพื่อนๆ 

ข. จัดให้มีการติวหรือสอนพิเศษให้กับนกัศึกษา 

ค. ร่วมกันจัดทํานิยามศัพท์เฉพาะทางโภชนศาสตร์ให้นักศึกษานําไปศึกษาด้วยตนเอง 

ง. ให้นักศึกษามีการค้นคว้าและนําเสนอหน้าช้ันเรียนให้มากขึ้น 

จ. จัดให้มีการทดสอบย่อย (Quiz) ให้บ่อยครั้งขึ้น 

ฉ. ให้อาจารย์แจก hand out ของ power point บางส่วน/ทั้งหมดให้นกัศึกษาในห้องเรียน 

 รายละเอียดของแบบสอบถามดังภาคผนวก ก. 

 

2.2 การจัดทําเอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ 

 ผู้วิจัยได้จัดทําเอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ 5 หัวข้อคือสรีรวิทยาทางโภชนาการ 

คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุและสารพิษ โดยจัดทําร่วมกับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนบอกคําศัพท์ที่

ผู้เรียนต้องการ และมอบหมายคําศัพท์บางส่วนให้ผู้เรียนไปค้นคว้ามาส่งอาจารย์ คําศัพท์บางส่วน

อาจารย์จัดทําให้ เนื้อหาของศัพท์เฉพาะดังเอกสารในภาคผนวก ข. 

 

2.3 การทําแบบสอบถามการใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ 

 ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนกรอกแบบสอบถามการใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ 2 ครั้ง ครั้ง

ที่ 1 ทําหลังจากการสอบกลางภาคเป็นเวลา 1 เดือน (วันที่ 3 กันยายน 2553)  และครั้งที่ 2 ทํา

หลังจากการสอบปลายภาคทันที (วันที่ 4 ตุลาคม 2553) เพ่ือดูว่าผู้เรียนได้ใช้เอกสารฯ ในการเพ่ิม

ความเข้าใจในการอ่านหนังสือสอบหรือไม่ แบบสอบถามดังภาคผนวก ค. 
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

 
3.1 การทําแบบสอบถาม วิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ของมนุษย์ 

  จากผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขหรือปรับปรุงการเรียนวิชาน้ีให้

ดีข้ึนสําหรับตัวผู้เรียน จากจํานวนผู้เรียนทั้งหมด 59 คน พบว่าผู้เรียนต้องการให้อาจารย์แจก hand 

out ของ power point บางส่วน/ทั้งหมดให้นักศึกษาในห้องเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.4 

รองลงมาคือร่วมกันจัดทํานิยามศัพท์เฉพาะทางโภชนศาสตร์ให้ผู้เรียนนําไปศึกษาด้วยตนเอง คิด

เป็นร้อยละ 24 (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนร้อยละ 76.27 คาดหวังว่าตนเองจะได้เกรดเอ

จากการเรียนวิชานี้ (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1  ผลจากแบบสอบถามวิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ของมนุษย์ 

 

แนวทางในการแก้ไขหรือปรับปรุงการเรียนวิชาน้ีให้ดีขึ้น คน ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด 

ก. จัดแบ่งกลุ่มเรียนแยกเฉพาะสําหรับนกัศึกษาทีม่ีพื้นฐาน

น้อยกว่าเพื่อนๆ 

5 8.5 

ข. จัดให้มีการติวหรือสอนพิเศษให้กับนกัศึกษา 17 28.8 

ค. ร่วมกันจัดทํานิยามศัพท์เฉพาะทางโภชนศาสตร์ให้

นักศึกษานําไปศึกษาด้วยตนเอง 

24 40.7 

ง. ให้นักศึกษามีการค้นคว้าและนําเสนอหน้าช้ันเรียนให้มาก

ข้ึน 

10 16.9 

จ. จัดให้มีการทดสอบย่อย (Quiz) ให้บ่อยครั้งขึ้น 15 25.4 

ฉ. ให้อาจารย์แจก hand out ของ power point บางส่วน/

ทั้งหมดให้นักศึกษาในห้องเรียน 

51 86.4 

ช. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

1. quiz เนื้อหาเป็นบทๆ ไป 

2. การให้ถาม-ตอบส่งทุกบทเปน็ส่ิงที่ดี 

3. ให้มีกิจกรรมสอดคล้องเนื้อหา 

4. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

5. ให้อาจารย์ปรับเนื้อหาในหนังสือให้ตรงกับ power point บ้าง 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบเกรดที่คาดหวังกับเกรดที่ได้จริง 

 

เกรด เกรดที่คาดหวัง เกรดที่ได้จริง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เอ 45 76.27 21 35.59 

บีบวก 13 22.03 11 18.64 

บี 1 1.69 14 23.73 

ซีบวก 0 0 4 6.78 

ซี 0 0 4 6.78 

ดีบวก 0 0 3 5.08 

ดี 0 0 2 3.39 

เอฟ 0 0 0 0 

รวม 59 100 59 100 
 

3.2 การทําแบบสอบถามการใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามพบว่าผู้เรียนบางคนไม่ได้ใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทาง

โภชนาการประกอบการอ่านหนังสือสอบ โดยให้เหตุผลว่าอ่านไม่ทัน มีผู้เรียนที่ได้อ่านคิดเป็นร้อย

ละ 75.93 และ 84.75 ในการสอบครั้งแรกและครั้งที่สอง ตามลําดับ สําหรับผู้เรียนที่ได้อ่าน

เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการส่วนใหญ่บอกว่าสามารถช่วยเพ่ิมความเข้าใจได้ในระดับมาก 

โดยคิดเป็นร้อยละ 56.10 และ 70.00 ของจํานวนผู้เรียนที่อ่านในการสอบครั้งแรกและครั้งที่สอง 

ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  ผลของการอ่านเอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการต่อการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่ 

               เรียน 

 

การช่วยเพิ่มความ

เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 เฉลี่ย 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ 

มากที่สุด 3 7.32 4 8.00 7.66 

มาก 23 56.10 35 70.00 63.05 

ปานกลาง 14 34.15 11 22.00 28.07 

น้อย 1 2.44 0 0 1.22 

น้อยที่สุด 0 0 0 0  

รวมทั้งส้ิน 41 100.00 50 100.00 100.00 

 

3.3 ผลของการมีเอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

 จากการสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 พบว่าบทที่มีเอกสารศัพท์

เฉพาะทางโภชนาการไม่ได้ทําให้ผู้เรียนมีคะแนนดีข้ึนกว่าบทที่ไม่มีเอกสารฯ อาจเนื่องจากเนื้อหาที่

ค่อนข้างยาก เมื่อเปรียบเทียบกับบทอ่ืน ซ่ึงก็เป็นไปได้ว่าถ้าไม่มีเอกสารฯ อาจทําให้คะแนนของ

ผู้เรียนน้อยไปกว่าน้ีอีก อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่าในการสอบครั้งที่ 2 มีร้อยละของผู้เรียนที่ได้

อ่านเอกสารฯ เพิ่มข้ึน และร้อยละของคะแนนที่ได้ก็เพิ่มข้ึนด้วย  (ตารางที่ 6)  

 เนื่องจากในการวิจัยนี้ ได้มุ่งทําการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากบทที่ไม่ได้มีการจัดทํา

เอกสารฯ กับบทที่มีการจัดทําเอกสารฯ ให้ผู้เรียนใช้อ่านประกอบเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ แต่ไม่ได้

แบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีเอกสารฯ กับผู้เรียนที่ไม่มีเอกสารฯ อ่าน เนื่องจากมีข้อจํากัดในการปฏิบัติ ซ่ึงถ้า

หากว่าสามารถทําได้ จะทําให้การศึกษาผลของการมีเอกสารฯ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถ

เห็นได้เด่นชัดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนทีไ่ด้ของบทที่มีเอกสารฯ ให้ กับบทที่ไม่มีเอกสารฯ ให้ใน 

                การสอบครั้งที่ 1 

 

บทที ่ คะแนนเต็ม คะแนน* (เฉลี่ย) ร้อยละ* (เฉลี่ย) 

มีเอกสารฯ ให้ 

สรีรวิทยาสําหรับโภชนาการ 45 29.03 64.52 

คาร์โบไฮเดรต 60 32.58 54.31 

ไม่มีเอกสารฯ ให ้

ความสําคัญของสารอาหาร 35 26.68 76.22 

การประเมินภาวะโภชนาการ 30 23.74 79.12 

น้ํา 45 30.71 68.25 

ไขมัน 35 13.97 39.93 

 

* เปน็คะแนนเฉล่ียจากผู้เข้าสอบจํานวน 59 คน 

 

 

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนทีไ่ด้ของบทที่มีเอกสารฯ ให้ กับบทที่ไม่มีเอกสารฯ ให้ใน 

                การสอบครั้งที่ 2 

 

บทที ่ คะแนนเต็ม คะแนน (เฉลี่ย)* ร้อยละ (เฉลี่ย)* 

มีเอกสารฯ ให้ 

วิตามิน 28 21.02 75.06 

แร่ธาต ุ 42 24.02 57.18 

สารพิษ 22 9.68 43.99 

ไม่มีเอกสารฯ ให ้

โปรตีน 28 17.00 60.71 

พลังงานและโภชนาการ 63 50.92 80.82 

 

* เปน็คะแนนเฉล่ียจากผู้เข้าสอบจํานวน 59 คน 
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ตารางที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านเอกสารและร้อยละของคะแนนทีไ่ด้เฉล่ียจากการสอบครั้งที่ 1 

                และครั้งที่ 2  

 

การสอบครั้งท่ี ร้อยละของผูเ้รียนที่อ่านเอกสาร ร้อยละของคะแนนที่ได้ (เฉลี่ย) 

1 75.93 62.68 

2 84.75 67.21 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

 
 

 1. เอกสารศัพท์เฉพาะทางช่วยเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนได้ โดยผู้เรียนให้ความ

คิดเห็นว่าสามารถช่วยได้มากที่สุดร้อยละ 7.66 มากร้อยละ 63.05 ปานกลางร้อยละ 28.07 และ

น้อยร้อยละ 1.22  

 2. เอกสารศัพท์เฉพาะทางยังไม่แสดงผลอย่างเด่นชัดว่าช่วยทําให้ผู้เรียนได้คะแนนดีข้ึน 

 

 

การประยุกต์ใช้งานวิจัย 

 
 ผลจากการวิจัยทีไ่ด้สามารถนําไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ได้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถทราบ

ความหมายของศัพท์เฉพาะทางและสามารถมีความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชามากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถาม วิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ของมนษุย์ 
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แบบสอบถาม 

วิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ของมนุษย ์
 

วันที่ ............................................................................................................................................. 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ได้จัดทําข้ึนโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ประกอบการทํางานวิจัยในช้ันเรียน 

(Classroom Research Action) เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ของมนษุย์ ในภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มีการพัฒนาและผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนที่ดียิ่งข้ึน 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

1. เพศ     หญิง     ชาย 

2. นักศึกษาเรียนจบช้ัน ม.ปลาย จากโรงเรียน  .....................................................................      

อําเภอ  .......................................................... จังหวัด .................................................... 

3. เกรดเฉล่ียสะสมของ ม.ปลาย ......................................................................................... 

4. เกรดเฉล่ียสะสมของป ี1 (ทัง้ 2 ภาคการศึกษา) ................................................................ 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนวิชา ทอ230 โภชนศาสตรข์องมนุษย์ 

 

5. เกรดที่นกัศึกษาคาดหวังสําหรับวิชานี้คือ .......................................................................... 

6. ระดับความเข้าใจในเนื้อหาของวิชานี้ของนักศึกษาเท่าที่เรียนมาอยู่ในระดบัใด 

        มากทีสุ่ด   มาก   ปานกลาง 

  

        น้อย   น้อยที่สุด  ไม่แน่ใจ 

7. นักศึกษาคิดว่าอุปสรรคของการเรียนวิชานี้มีอะไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ก. พ้ืนฐานความรูที้่มีอยู่เดิมของนักศึกษายังน้อยเกินไป 

ข. เนื้อหาของวิชายากเกินไป 

ค. เนื้อหาของวิชามีมากเกินไป 

ค. การสอนของอาจารย์เรว็เกินไป 

ง. จํานวนนักศึกษาในช้ันเรียนมากเกินไป 

จ. มีคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากเกินไป 

ฉ. อ่ืนๆ (โปรตระบุ) 
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 1. ......................................................................................................................... 

 2. ........................................................................................................................ 

 3. ........................................................................................................................ 

8. แนวทางในการแก้ไขหรือปรับปรุงการเรียนวิชานี้ให้ดีขึ้นสําหรบัตัวนกัศึกษาเองมีอะไรบ้าง 
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ก. จัดแบ่งกลุ่มเรียนแยกเฉพาะสําหรับนกัศึกษาทีม่ีพื้นฐานน้อยกว่าเพื่อนๆ 

ข. จัดให้มีการติวหรือสอนพิเศษให้กับนกัศึกษา 

ค. ร่วมกันจัดทํานิยามศัพท์เฉพาะทางโภชนศาสตร์ให้นักศึกษานําไปศึกษาด้วยตนเอง 

ง. ให้นักศึกษามีการค้นคว้าและนําเสนอหน้าช้ันเรียนให้มากขึ้น 

จ. จัดให้มีการทดสอบย่อย (Quiz) ให้บ่อยครั้งขึ้น 

ฉ. ให้อาจารย์แจก hand out ของ power point บางส่วน/ทั้งหมดให้นกัศึกษาในห้องเรียน 

ช. อ่ืนๆ (โปรตระบุ) 

 1. ......................................................................................................................... 

 2. ........................................................................................................................ 

 3. ........................................................................................................................ 

 

 

 

 

     ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
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ภาคผนวก ข. 

เอกสารศพัท์เฉพาะทางโภชนาการ 
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ศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ 

 

ชุดที่ 1 หัวขอ้สรีรวิทยาทางโภชนาการและคาร์โบไฮเดรต 

 

A 

Acidosis  ภาวะที่เลือดเป็นกรด 

คือเลือดมี pH ต่ํากว่าค่าปกติ ปกติเลือดมี pH 7.35-7.45  

อาจเกิดเมื่อ 

1. ร่างกายขาดน้าํอย่างมาก  

2. การรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล  

3. รับประทานคาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไป ทาํให้ร่างกายต้องใข้ไขมนั/โปรตีน เปน็แหล่งพลังงาน

กรดได้ ภาวะเลือดเป็นกรดที่เกิดจากสารคีโตนบอด้ีมีช่ือเรียกเฉพาะว่า คีโตซิส (ketosis) 

4. สาเหตุอ่ืนๆ เช่น โรคเบาหวาน ไตเสื่อม เป็นต้น 

Acinar cell เป็นเซลล์ที่ทําหน้าทีห่ล่ังของเหลวออกมาเพื่อทําหน้าทีต่่างๆ ในร่างกาย เช่น เซลล์ของตับอ่อน เซ

Active 

transport  

เป็นการซึมผ่านของสารโดยอาศัยพลังงาน มกัเกิดในยามทีร่่างกายได้รบัสารอาหารนั้นน้อย หรือร่

นั้นมากกว่าปกติ เช่น ในเด็ก สตรีมีครรภ์ เปน็ต้น 

Aldosterone  อัลโดสเทอโรน 

เป็นฮอร์โมนทีส่ร้างโดยต่อมหมวกไต ทําหน้าที่ดูดโซเดียมกลับ ถ้าร่างกายสร้างฮอร์โมนนี้มากเกินไ

Angiotensin  แองจิโอเทนซิน 

เป็นเปปไทด์ฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ทําให้หลอดเลือดบีบตัว ส่งผลให้ความดันโลหิตเพ่ิมสูงข้ึน 

Apocrine  

sweat gland 

ต่อมเหงื่อแอโพไครน์ 

เป็นต่อมเหงื่อท่ีมีขนาดใหญ่ พบทีบ่างบริเวณของร่างกาย เช่น รกัแร้ ขาหนีบ ทวารหนัก แผ่นหลัง 

สาว สร้างเหงือ่ที่มีลักษณะข้นเหนียว ใส มีกลิ่นเฉพาะตัว  

Appendix หรือ 

vermiform 

appendix) 

ไส้ติ่ง 

คือส่วนของลําไส้ใหญ่ที่ยืน่ออกมาเปน็ติง่อยู่ตรงบริเวณด้านขวาล่าง ยาวตั้งแต่ 4-8 ซม. มีรตูิดต่อ

B 

Bile  น้ําดี 

เป็นของเหลวที่ตบัสร้างขึ้นมา แล้วเก็บไว้ในถุงน้ําดี เมื่อร่างกายต้องการ ถุงน้ําดีจะบีบตัวให้น้ําดีออ

(duodenum) เพื่อช่วยในการย่อยไขมัน 

น้ําดีมีฤทธิเ์ปน็ด่าง ช่วยทําให้อาหารที่ผ่านออกมาจากกระเพาะอาหารมีฤทธิ์เปน็กลาง 
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น้ําดีประกอบด้วย 

1. เกลือน้ําดี (bile salt) ทําหน้าทีเปน็อิมัลซิไฟเออร์ ช่วยในการย่อยและดูดซึมไขมันของร่างก

ประกอบด้วยกรดน้ําดีที่มีไกลซีนหรือทอรีนเปน็องค์ประกอบ (เช่น taurocholic acid, glyco

ชนิดของเกลือน้ําดี เช่น โซเดียมทอโรโคเลท โซเดียมไกลโคโคโลท เป็นต้น  

2. รงควตัถุ (pigment) ได้แก่ บิลิรบูิน (bilirubin) บิลิเวอร์ดิน (biliverdin) เป็นสารทีท่าํให้น้ําดีมี

3. คอเลสเทอรอล 

4. ฟอสโฟลิปิด ส่วนใหญ่เปน็สารพวกเลซิติน (lecithin) ทําหน้าที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์ ช่วยในกา

5. ไบคาร์บอเนต  

6. น้ํา 

Blood plasma พลาสมาเลือด 

เป็นส่วนทีเ่ปน็ของเหลวในเลือด มีประมาณร้อยละ 50 ของเลือดทั้งหมด มีสารอาหารและโปรตีนล

Bolus  เป็นอาหารทีผ่่านการเคี้ยวเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะกลืน 

C 

Chemical 

digestion 

การย่อยอาหารทางเคม ี

เป็นการลดขนาดของอาหารโดยอาศยัน้าํย่อยที่ร่างกายสร้างขึ้นมาก  

Cholecystokinin 

(CKK) หรือ 

pancreozymin 

โคเลซิสโตไคนินหรือแพนครีโอซัยมิน 

เป็นเปปไทด์ฮอร์โมนที่สร้างโดยเซลล์ลําไส้เล็กตอนต้น เมื่อมีอาหารผ่านเข้ามา CKK ทําหน้าทีก่ระต

ในลําไส้เล็ก  

Chyme  ไคม์ 

เป็นอาหารทีผ่่านการย่อยด้วยกระเพาะอาหารแล้ว พร้อมทีจ่ะผ่านไปยงัลําไส้เล็กต่อไป 

Circular 

muscle 

กล้ามเน้ือวง 

เป็นกล้ามเนื้อเรียบทีม่ีลักษณะเปน็วง เมือ่ทํางานประสานกับกล้ามเนื้อตามยาวจะทําให้เกิดการเค

ตามยาวและกล้ามเนื้อวงในผนังทางเดินลําไส้ ทําให้อาหารในลําไส้สามารถเคลื่อนทีไ่ด้ 

Clear saliva น้ําลายใส 

เป็นน้ําลายทีม่ีลักษณะใส ไม่หนืด  

E 

Eccrine   

sweat gland 

ต่อมเหงื่อเอคไครน์  

เป็นต่อมเหงื่อท่ีพบที่ร่างกายทั่วไป เช่น ผิวหนัง ฝ่ามือ ฝ่าเท้า เป็นต้น  สร้างเหงื่อท่ีมีลักษณะใส ไม

ซ่ึงประกอบด้วยน้ํา โซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียม ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริกและ แลคเตท ร่างกา

หนักหรือในสภาวะที่อากาศร้อน ช่วยลดความร้อนให้ร่างกาย การเสียเหงื่อเรียกว่า insensible per

Electrolyte  อิเล็คโตรไลท์ 
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เป็นอิออนของสารอนินทรีย์ที่อยู่ในหลอดเลือดหรือในส่วนที่เป็นของเหลวในร่างกาย ได้แก่ อิออนข

คาร์บอเนต และฟอสเฟต 

Emulsifying 

agent หรือ 

emulsifier 

อิมัลซิไฟเออร์ 

เป็นสารที่สามารถละลายได้ทั้งในน้ําและน้ํามนั ช่วยทําให้ไขมันกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับน้าํ อิ

เกลือน้ําดี ช่วยในการย่อยไขมันของร่างกาย 

Endocrine 

gland 

ต่อมไร้ท่อ 

เป็นต่อมในร่างกาย มีหน้าทีส่ร้างและหล่ังฮอร์โมนชนิดต่างๆ เช่น ต่อมธัยรอยด์ ตบัอ่อน รังไข่และ

Endocytosis  เป็นการดูดซึมสารอาหารโดยเซลล์ลําไส้เล็กมาล้อมรอบสารอาหารนัน้ 

Esophagus  หลอดอาหาร 

เป็นอวัยวะที่เช่ือมต่อระหว่างคอหอยกับกระเพาะอาหาร มีลักษณะเป็นท่อกลมและกลวง  

F 

Flour  เป็นแป้งทีไ่ด้จากการบดเมล็ดพืช เช่น ข้าวสาลี เป็นต้น 

Food digestion การย่อยอาหาร 

เป็นการลดขนาดของอาหารหรือสารอาหารให้มีขนาดเล็กลง จนกระทั่งร่างกายสามารถดูดซึมสาร

G 

Gall bladder ถุงน้ําดี 

เป็นต่อมที่อยู่ในตับ ทําหน้าที่เกบ็น้ําดีและปล่อยออกมาสู่ลําไส้เล็กเมื่อร่างกายต้องการ 

Gastrin  แกสตริน 

เป็นฮอร์โมนทีท่ําหน้าที่กระตุ้นให้กระเพาะอาหารหล่ังกรดเกลือออกมา 

Gastrointestinal 

tract 

ทางเดินอาหาร 

มีความยาวประมาณ 4.5 เมตร โดยเริ่มต้นที่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ให

Gastrointestinal 

wall 

ผนังทางเดินอาหาร  

ประกอบด้วยช้ันต่างๆ 4 ช้ันได้แก่ ช้ันเยือ่เมือก (mucosa) ช้ันใต้เยือ่เมือก (submucosa) ช้ันกล้ามเนื้

(serosa) 

Glycine  ไกลซีน 

เป็นกรดอะมิโนไม่จําเป็นชนิดหนึ่ง มีรสหวานร้อยละ 70 ของน้ําตาลทราย 

H 

Hydrochloric 

acid 

กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ 

มีสูตรเคมีคือ HCl เปน็กรดที่กระเพาะอาหารหล่ังออกมา ทําให้มี pH เป็นกรด เพ่ือช่วยในการย่อยโ

Hydrolysis  ไฮโดรลิซิส 

เป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายสารประกอบทีม่ีโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลง โดยมีน้ําเข้าไปเกี่ยวข้องกบัการ
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Hyponatremia  ภาวะโซเดียมในเลือดต่ํา 

เกิดจากการมีน้ําเกิน เกิดจากการที่ไตขับน้ําได้ลดลง หรือมีการสูญเสียโซเดียมทางปัสสาวะมากเกิ

I 

Insensible 

perspiration 

เป็นการสูญเสียเหงื่อออกจากร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัว 

Intrinsic factor อินทรินสิก แฟคเตอร์  

เป็นโปรตีนทีส่ร้างโดยเซลล์ผนังกระเพาะอาหาร ช่วยในการดูดซึมวิตามินบี 12 ของร่างกาย ถ้าร่าง

น้อยลง อาจทําให้เกิดโรคโลหิตจางได้  

Islet of 

langerhans 

เป็นส่วนทีเ่ปน็ต่อมไร้ท่อของตับอ่อน ทําหน้าที่สร้างสารที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด โดยแอลฟา

และเบต้า-เซลล์ทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลิน 

L 

Lactose 

intolerance 

เป็นภาวะทีร่่างกายไม่สามารถย่อยน้ําตาลแลคโตสได้ เนื่องจากไม่มีเอนไซม์แลคเตส ทําให้เมื่อรับป

นม เปน็ต้น ทาํให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสียได ้

Liver  ตับ 

ตับจัดเปน็ต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย เป็นอวัยวะที่พบในสัตว์ชนิดต่างๆ และมีบทบาทสําคัญ

หน้าทีห่ลายประการในร่างกาย เช่นการสะสมไกลโคเจน การสังเคราะห์โปรตีนในพลาสมา การกาํ

ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ตับยงัทําหน้าที่ผลิตน้ําดี ซ่ึงมีความสําคัญในกระบวนการย่อยอาหาร 

Lobule  โลบูล 

เป็นส่วนประกอบย่อยของตับ 

Longitudinal 

muscle 

กล้ามเนื้อตามยาว 

เป็นกล้ามเนื้อเรียบทีม่ีการจัดเรียงตัวของเซลล์ตามแนวยาว เมื่อทํางานประสานกับกล้ามเนื้อวงจะ

ของกล้ามเนื้อตามยาวและกล้ามเนื้อวงในผนังทางเดินลําไส้ ทําให้อาหารในลําไส้สามารถเคลื่อนที่

M 

Mechanical 

digestion 

การย่อยอาหารทางกล 

เป็นการลดขนาดของอาหารโดยการใช้แรง เช่น จากการเคี้ยวอาหาร จากการบีบตัวของกระเพาะอ

Metabolic 

water 

เป็นน้ําทีเ่กิดจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารภายในร่างกาย โดยพบว่าการเผาผลาญไขมัน 

เผาผลาญสตาร์ช 100 กรมัจะมีน้ําเกิดข้ึน 55.1 กรมั  และการเผาผลาญโปรตีน 100 กรมัจะมีน้ําเ

Metabolism  เมทาบอลิซึม   

เป็นปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในเซลล์โดยมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา อาจเปน็การย่อยสล

การดํารงชีวิต หรืออาจเป็นการสังเคราะห์สารทีจ่ําเปน็ต่อร่างกาย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%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
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
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Mucin  มิวซิน 

เป็นสารเมือกท่ีหล่ังออกมาในทางเดินอาหาร มีหน้าที่ดังน้ี 1. ช่วยให้อาหารเคล่ือนที่ในลําไส้ได้ส

ป้องกันผนังทางเดินอาหารในกระเพาะอาหารและในลําไส้เล็กตอนต้นจากกรดเกลือ 

Mucosa  ช้ันเยื่อเมือก 

เป็นช้ันในสุดของผนังทางเดินอาหาร เป็นช้ันที่สร้างสารเมือก เพื่อช่วยหล่อลื่นผนังทางเดินอาหาร 

Mucous saliva น้ําลายชนิดเหนียว 

เป็นน้ําลายที่มีสารเมือกอยู่ด้วย ช่วยหล่อลื่นอาหาร ทําให้มีความสะดวกในการกลืนอาหาร 

O 

Organic food อาหารที่ผ่านการผลิตแบบอินทรีย์ 

เป็นอาหารที่ไม่มีการใช้พืชหรือสัตว์ที่ผ่านการตัดแต่งพันธกุรรม ไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการ

หรือสารเคมีอ่ืนๆ  

Organic 

phosphate 

ฟอสเฟตที่เปน็ส่วนประกอบของสารอินทรีย ์

Osmolality ออสโมลาลิตี้  

ความเข้มข้นของสารทีท่ําให้เกิดแรงดันออสโมติคต่อตัวทําละลาย 1 กก.  

Osmolarity ออสโมลาริตี้ 

ความเข้มข้นของสารทีท่ําให้เกิดแรงดันออสโมติคต่อตัวทําละลาย 1 ลิตร 

Osmotic 

pressure 

แรงดันออสโมติค 

เป็นแรงดันทีท่ําให้เกิดการเคลื่อนที่ของน้ําจากบริเวณทีที่่มีความเข้มข้นต่ําผ่านเยื่อเลือกผ่าน (sem

บริเวณที่มีความเข้มข้นสูง 

P 

Pancreas  ตับอ่อน 

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

1. ส่วนที่เป็นต่อมไร้ท่อ (Islet of langerhans) ทําหน้าที่สร้างและหล่ังฮอร์โมนกลูคากอนและอิ

2. ส่วนที่เป็นเซลล์ (acinar cell) ทําหน้าที่สร้างและหล่ังน้ําย่อยชนิดต่างๆ มีฤทธิ์เป็นด่าง 

Passive 

diffusion 

เป็นการแพร่ของสารจากทีที่่มีความเข้มข้นสูงไปยังทีม่ีความเข้มข้นตํ่ากว่าโดยมีตัวพา (carrier) ช่วย

Pepsinogen  เปปซิโนเจน 

เป็นสารเริ่มต้นของเอนไซม์เปปซิน ที่สร้างโดยกระเพาะอาหาร ทําหน้าที่ย่อยโปรตีน ได้โปรติโอส เ

Peristalsis  เป็นการบีบตวัเป็นคล่ืนของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ช่วยให้อาหารสามารถเคลื่อนทีไ่ปได้ 

Physiology  สรีรวิทยา 
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เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกีย่วกับการทํางานของระบบต่างๆในสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านกลศาสตร์ ด้านกาย

Prebiotics  พรีไบโอติกส์ 

เป็นโอลิโกแซคคาไรด์ที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก

เติมในอาหารเพ่ือสุขภาพ 

Probiotics  โพรไบโอติกส์ 

เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้ ช่วยรกัษาสมดุลจุลินทรีย์ในลําไส้ นิยมใช้เติมในอาหารมนุษย์และอาห

เช่น Bifidobacterium spp., Enterococcus faecium, Lactobacillus spp. เป็นต้น 

Pseudomonas 

spp. 

เป็นแบคทีเรียกรัมลบชนิดหนึ่ง สามารถย่อยสารอาหารพวกโปรตีนได้ 

Pyrolic 

sphincter 

เป็นกล้ามเนื้อหูรูดทีก่ั้นระหว่างปลายของกระเพาะอาหารกับลําไส้เล็กตอนต้น 

S 

Sensible 

perspiration  

เป็นการสูญเสียเหงื่อโดยทีร่่างกายสามารถรับรู้ได้ 

Simple 

diffusion  

การแพร่อย่างง่าย 

เป็นการแพร่ของสารจากทีม่ีความเข้มข้นของตัวถกูละลายสูงไปยังที่ทีม่ีตัวถูกละลายต่ํากว่า 

Smooth 

muscle 

กล้ามเนื้อเรียบ 

เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกเหนือจากการบังคับของจิตใจ มักเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนประกอบของอวัย

ทางเดินอาหาร เป็นต้น 

Soda water  โซดา 

เป็นน้ําที่ผ่านการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

Sodium 

bicarbonate 

มีสูตรทางเคมีคือ NaHCO3 อาจเรียกว่า เบคกิ้งโซดา (baking soda) เป็นสารทีม่ีฤทธิ์เป็นด่าง  

Sphincter  กล้ามเน้ือหูรดู 

เป็นอวัยวะที่เป็นกล้ามเนื้อ สามารถเปิด-ปดิได้ ช่วยในการผ่านของอาหารและป้องกันไม่ให้อาหาร

Stachyose  สตาคิโอส 

เป็นโอลิโกแซคคาไรด์ ประกอบด้วยน้ําตาลโมเลกุลเด่ียว 4 หน่วยคือ กาแลคโตส—กาแลคโตส—ก

อ่ืนๆ เปน็สารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ จัดเปน็ใยอาหารชนิดหนึง่ เป็นสารทีเ่ปน็สาเหตทีุ่ทําให้เกิ

อาหารพวกถัว่ 

Starch  สตาร์ช 

เป็นพอลิแซคคาไรด์ ประกอบด้วยหน่วยย่อยคือน้ําตาลกลูโคส ถกูย่อยได้ด้วยเอนไซม์ (อะมัยเลส)
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Stomach  กระเพาะอาหาร 

เป็นอวัยวะทีท่ําหน้าที่ย่อยอาหารที่ผ่านการเค้ียวมาแล้ว หน้าที่หลักของกระเพาะอาหารคือการย่อ

โดยอาศัยการทํางานของกรดเกลือ (hydrochloric acid) เพื่อให้ง่ายต่อการดูดซึมที่ลําไส้เล็ก นอกจา

เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยโปรตีน คือเอนไซม์เพพซิน (pepsin) โดยในช่วงแรกเอนไซม์นี้จะถกูผลิตออก

ยังไม่สามารถทํางานได ้แต่จะถูกเปล่ียนเป็นเพพซินเมือ่อยู่ในสภาวะที่เปน็กรดภายในกระเพาะอาห

หน้าทีใ่นการดูดซึมน้ํา ไอออนต่างๆ รวมทั้งแอลกอฮอล์ แอสไพริน และคาเฟอีนอีกด้วย หน้าที่ที่สํ

ต่อการดํารงชีวิตคือการผลิตสารที่เรียกว่า intrinsic factor ซ่ึงเปน็สารที่จําเปน็ในการดูดซึมวิตามิน

V 

Vasopressin  วาโซเพรสซิน 

เป็นฮอร์โมนทีห่ล่ังโดยต่อมใต้สมอง ทําหน้าที่ยบัยั้งการขับปัสสาวะของร่างกาย และมีผลทําให้หล

Villi  วิลไล 

เป็นลักษณะของผนังลําไส้เล็กที่มีลักษณะยื่นออกมา เพ่ือช่วยเพิ่มพ้ืนที่ผิวในการดูดซึมสารอาหาร 
 

 

ชุดที่ 2 หัวขอ้วิตามินแร่ธาตุและสารพิษ 

 

ลําดับที่ คําศัพท์ ความหมาย 

วิตามิน 

1 Anemia  ภาวะโลหิตจาง 

ภาวะที่เม็ดเลือดมีสีจาง เกิดจากปริมาณสารฮีโมโกลบินในเม็ดเลือด

แดงลดลง ทําให้เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าปกติ 

เนื่องจากการขาดธาตุเหล็ก วิตามินบี6 วิตามินบี12 หรือกรดโฟลิก 

2 Anorexia  อะนอเร็กเซีย 

ภาวะเบื่ออาหารหรือไม่อยากกินอาหาร 

3 Anorexia 

nervosa 

อะนอเร็กเซียเนอโวซา 

ภาวะเบื่ออาหารจากสภาพทางจิตใจ จนทําให้ร่างกายผอมผิดปกติ 

4 Artherosclerosis 

หรือ 

ภาวะเส้นเลือดแดงแข็ง 

เป็นภาวะที่เกิดการอุดตนัในหลอดเลือดแดง เนื่องจากมี

http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B6%C3%A0%C2%B8%C2%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B9%C2%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B8%C2%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%AE%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99
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5 Ascorbic acid วิตามินซี  

เป็นวิตามินละลายในน้ํา ทาํหน้าทีเ่ปน็สารต้านอนมุูลอิสระ 

เกี่ยวข้องกบัการสร้างเนื้อเยือ่เกี่ยวพัน เมด็เลือดแดง พบมากในพืช

ตระกูลส้ม ฝรั่ง มะขามป้อม ถ้าขาดทําให้เกิดโรคลักปิดลักเปิด 

กระดูกไม่แข็งแรง โลหิตจาง 

6 Avidin  อะวิดิน  

สารไกลโคโปรตีน พบในไข่ขาวดิบ  สามารถจบักบัไบโอตินเป็น

โมเลกุลเชิงซ้อน ทําให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไบโอตินได้ การให้

ความร้อนหรือการหุงต้มสามารถทําลายอะวิดินได้  

7 Beri beri โรคเหนบ็ชา 

อาการที่เกิดจากการขาดวิตามินบี1 แบ่งออกเป็นโรคเหน็บชาชนิด

แห้งและเปียก 

โรคเหนบ็ชาชนิดแห้งมีอาการทางปลายประสาท มีอาการชาตาม

ปลายมือปลายเท้า กล้ามเน้ือลีบ  

โรคเหนบ็ชาชนิดเปียก มีอาการบวมเนื่องจากการค่ังของกรดไพรูวิก

และแลกติก อาจทําให้เกิดหัวใจโต เต้นเร็วและหัวใจวายได้ 

8 Bitot’s spot  ตาเกล็ดกระดี ่

ตาขาวมีลักษณะขุ่น แห้ง เกิดจากการขาดวิตามินเอ 

9 Blood clotting การแข็งตัวของเลือด  

เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสารหลายตัว เช่น วิตามิน

เด แคลเซียม เป็นต้น 

10 Brewer’s yeast บรูเออร์ยีสต์  

เป็นยีสต์ที่ใช้ในการหมกัเบียร์หรือไวน์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

Saccharomyces cerevisiae (แซคคาโรมยัซิส ซีรีวิซิอ้ี) 

11 Carotenoids แคโรทีนอยด์  

เป็นกลุ่มของสารประกอบที่มีสีเหลือง ส้มและแดง สารประกอบแค

โรทีนอยด์หลายชนิดที่มีความสามารถในการเป็นวิตามินเอ พบใน

ผักและผลไม้ชนิดต่างๆ  

12 Edema  ภาวะบวมน้ํา 

การบวมจากการมีน้ําค่ังในร่างกาย เกิดจากการผิดปกติของเมตา
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13 Ergosterol เออโก-สเตอรอล 

เป็นสารเริ่มต้นของเออโกแคลซิเฟอรอล (ergocalciferol) หรือ

วิตามินดี2 

14 Glossitis  ล้ินอักเสบ 

อาการล้ินอักเสบเนื่องจากขาดวิตามินบ2ี หรือขาดวิตามินบีอ่ืนๆ 

ร่วมด้วย 

15 Gluconeogenesis  กลูโคนีโอเจเนซิส 

การสังเคราะห์น้ําตาลกลูโคสจากสารอาหารทีไ่ม่ใช่คาร์โบไฮเดรต 

โดยตบัและไต เช่น จากกรดอะมิโนบางชนิด เพื่อนําไปใช้เปน็แหล่ง

พลังงานในร่างกาย 

16 Hemolytic 

anemia 

ภาวะโลหิตจางเนื่องจากเมด็เลือดแดงแตก 

17 Homocysteine  โฮโมซิสเตอีน 

กรดอะมิโนทีร่่างกายสังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโนเมไทโอนีน หาก

ร่างกายขาดโฟเลตหรือวิตามินบี12 จะทาํให้โฮโมซิสเตอีนค่ังใน

กระแสเลือด ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับโรคหวัใจและหลอดเลือด 

18 Intrinsic factor ปัจจัยภายใน 

โปรตีนที่ผลิตในกระเพาะอาหาร ทําหน้าที่จับวิตามินบ1ี2 และช่วย

ในการดูดซึมวิตามินบี12 

19 Megaloblastic  

anemia 

 

เมกะโลบลาสติก อะนีเมีย 

โรคโลหิตจางที่เกิดจากการที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ผิดปกติ  

เกิดเนื่องจากการขาดโฟเลตหรือวิตามินบี12  เป็นโรคโลหิตจาง

ประเภทที่เปน็ที่รู้จกักนัน้อยกว่าโรคโลหิตจางที่เกิดเนื่องจากการ

ขาดเหล็ก 

20 Menadione  เมนาไดโอน 

วิตามินเค3 เป็นวิตามินเคที่สังเคราะห์ทางเคมี ในรปูสารประกอบที่

สามารถละลายน้ําได้ทําให้เลือดแข็งตัว และมีบทบาทใน

กระบวนการสร้างกระดูก 

21 Neural tube โรคหลอดประสาทเปิด 
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defect โรคที่เกิดในทารกทีม่ีการสร้างหลอดประสาทไม่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่

เกิดจากการขาดโฟเลตในระยะแรกของการต้ังครรภ์ 

22 Osteomalacia  โรคกระดูกอ่อนในผู้ใหญ่ 

กระดูกอ่อนตวัเนื่องจากขาดแคลเซียม ฟอสฟอรัส หรือวิตามินดี ทํา

ให้ร่างกายไม่สามารถสร้างกระดูกใหม่ได้ 

23 Pellagra  เพลลากรา 

โรคที่เกิดจากการขาดไนอะซิน มีอาการผิวหนังส่วนทีถ่กูแสงไหม้

เกรียม (dermatitis) ท้องร่วง (diarrhea)  และอาการทางระบบ

ประสาท (dementia) และอาจทําให้เสียชีวิต (death) ได้ 

24 Pernicious 

anemia 

 

โรคโลหิตจางชนิดเพอร์นิเชียส 

โรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงโต เกิดจากการขาดวิตามินบี12 

เนื่องจากร่างกายขาดสารอินทรินสิกซ่ึงผลิตที่ผนังกระเพาะอาหาร 

ช่วยในการดูดซึมวิตามินบ1ี2 พบมากในผู้ที่ถูกตัดกระเพาะอาหาร  

25 Phosphorylation  ฟอสโฟริเลชนั 

การเติมหมู่ฟอสเฟตให้กับสารดินทรีย์ในกระบวนการสร้างพลังงาน

ในร่างกาย โดยมี ATP เป็นตัวถ่ายหมู่ฟอสเฟต 

26 Retinal เรตินาล เปน็วิตามินเอที่อยู่ในรปูของอัลดีไฮด์ 

27 Retinoic acid กรดวิตามินเอ 

วิตามินเอที่อยู่ในรปูของกรด 

28 Retinol 

equivalent (RE) 

สมมูลเรตินอล 

หน่วยการวัดวิตามินเอ 1 RE เท่ากบัเรตินอล 1 ไมโครกรัม 

29 Rickets  โรคกระดูกอ่อน 

โรคที่เกิดจากการขาดวิตามินดี ทําให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึม

แคลเซียมและฟอสฟอรัสได้ 

30 Theophylline  เป็นยาทีใ่ช้ขยายหลอดลม สําหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด 

31 Xerophthalmia  ซีรอพทาลเมีย 

กลุ่มอาการทีเ่กิดจากการขาดวิตามินเอ เช่น ตาแห้ง ตาเกล็ดกระดี ่

เป็นแผลทีก่ระจกตา จนถึงตาบอด 

แร่ธาต ุ

1 Adenosine 

triphosphate 

อะดิโนซีนไตรฟอสเฟต 

สารพลังงานสูงที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้น เพ่ือใช้เปน็แหล่งพลังงาน
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(ATP) 

2 Goitrogen  กอยโตรเจน 

สารที่ก่อให้เกิดโรคคอพอก เช่น สารไทโอไซยาเนตในกะหลํ่าปลีดิบ 

3 Hematocrit  ฮีมาโตคริต 

ปริมาณของเม็ดเลือดแดง คิดเป็นร้อยละของเลือด ใช้เป็นดัชนีวัด

โลหิตจางอย่างง่าย 

4 Oxalate  ออกซาเลต 

เกลือของกรดออกซาลิก ทีขั่ดขวางการดูดซึมของแร่ธาตุบางชนิด 

เช่น แคลเซียม พบมากในพืชพ้ืนเมือง เช่น ผักโขม ใบชะพลู ผักต้ิว 

ผักกระโดน หน่อไม ้เป็นต้น 

 

 

5 Phytic acid กรดไฟติก 

กรดอินทรีย์พบในพืชบางชนิด ประกอบด้วยอิโนซิทอลต่อกับ

ฟอสเฟต 6 หมู่ สามารถจบักับธาตุเหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม 

แคลเซียม ทําให้ไม่ละลายน้าํ และขัดขววางการดูดซึมธาตุเหล่านี้ 

โดยเฉพาะธาตุเหล็ก 

สารพิษ 

1 Aflatoxin  อะฟลาทอกซิน 

สารพิษทีเ่กิดจากเช้ือรา Aspergillus flavus 

2 Antinutritional 

factor 

สารต้านสารอาหาร หรือสารต้านโภชนะ 

เป็นสารทีย่ับยั้งหรือทําให้คุณค่าอาหารลดลงหรือเสียไป เช่น สาร

ยับยั้งทริปซิน ทําให้ร่างกายไม่สามารถย่อยโปรตีนได ้

3 Acetylcholine  อะเซตทิลโคลิน  

เป็นสารเคมีทีส่ร้างขึ้นมาในระบบประสาท ซ่ึงจะทําหน้าที่เปน็ส่ือ

นํากระแสประสาทผ่านไปยังอวัยวะที่เส้นประสาทนั้นไปเล้ียง และจะ

ถูกย่อยและสลายไปตามธรรมชาติในร่างกายโดยเอนไซม์ที่เรียกว่า 

โคลินเอสเตอร์เรส (cholinesterase) และจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกเมื่อมี

การกระตุ้นของระบบประสาทดังกล่าว  

การออกฤทธิข์องสารพิษบางอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลงหรือสารยบัยั้ง 

เมื่อเข้าไปในร่างกายจะไปจบักับเอนไซม์ โคลินเอสเตอร์เรส (choline 

esterase) ฉะนั้นจึงไม่มีเอนไซม์ไปย่อยหรือสลายอะเซตทิลโคลินที่



26 
 

4 Certificate  ใบรับรอง 

เป็นเอกสารทีร่ะบุสิทธิความเปน็เจ้าของของผู้ใช้ โดยที่ผู้อ่ืนไม่

สามารถนําไปแอบอ้างหรือนําไปใช้ได้  

    
(ตัวอย่างใบรบัรอง) 

 

5 CFIA The Canadian Food Inspection Agency  

เป็นหน่วยงานรัฐบาล ที่มีหน้าทีต่รวจสอบคุณภาพ และสารตกค้าง

ในสินค้าอาหารในประเทศแคนาดา ตลอดจนการสุ่มตรวจสินค้า

อาหารทั้งที่ผลิตในแคนาดาและนําเข้าจากต่างประเทศ หน่วยงาน 

CFIA จะประกาศรายชื่อสินค้าเรียกคืนในเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ 

โดยจะทําการอัพเดทเปน็รายเดือน ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม

ได้

ที่ http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/recarapp/recaltoce.

shtml  

6 Cytochrome P-

450 

ไซโตโครม P-450 

เป็นกลุ่มเอนไซม์ที่ได้รับการศึกษาอย่างมาก มีฮีมเปน็ส่วนประกอบ

ในโครงสร้าง มีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการขจัดพิษ (detoxification)  

ในส่ิงมีชีวิต มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการจัดการกับสารก่อ

มะเรง็    

http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/recarapp/recaltoce.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/recarapp/recaltoce.shtml
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7 Glutathione  กลูตาไทโอน 

สารไตรเปปไทด์ (γ-glutamylcyateinylglycine) ประกอบด้วยกรดก

ลูตามิกต่อกบัซิสเตอีนและไกลซีน มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยป้องกันการออกซิเดชันของเม็ดเลือดแดง 

และช่วยในการขจัดพิษของร่างกาย  

การคอนจูเกตด้วยกลูตาไธโอนคือการที่กลูตาไธโอนไปจับกบั

สารพิษ แล้วขับออกทางปัสสาวะ 

8 Hydrolysis  ไฮโดรไลซิส 

การสลายตัวของสารอินทรีย์ทีม่ีน้ําร่วมปฏิกิริยา 
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ภาคผนวก ค. 

แบบสอบถามการใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

การใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ 
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สําหรับนักศึกษาวิชา ทอ 230 โภชนศาสตรข์องมนุษย์ ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 

 

คําอธิบาย  

− แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาว่าเอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการสามารถเปน็

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและเพิม่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนกัศึกษาได้หรือไม่ 

ขอให้นักศึกษาช่วยตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

− ให้กาเครื่องหมายถูก (√) หน้าข้อทีต่้องการ 

 

1. ในการสอบครั้งนี้ นักศึกษาได้อ่านเอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการหรือไม ่

  อ่าน  

  ไม่ได้อ่าน  (โปรดระบุสาเหตุทีไ่ม่ได้อ่าน) ............................................................... 

 

ถ้าตอบว่าไม่ได้อ่าน โปรดหยุดตอบแบบสอบถามเพียงเท่านี้ 

 

2. เอกสารศพัท์เฉพาะทางโภชนาการชว่ยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ในระดับใด 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

     

 

3. นักศึกษาคิดว่าเอกสารศพัท์เฉพาะทางโภชนาการชว่ยเพิ่มคะแนนสอบในครั้งนี้ให้ได้ในระดับใด 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

     

 

4. ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงเอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนาการให้ดียิ่งข้ึน 

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

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

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

 

ขอขอบคุณทกุคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 
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