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ในปัจจุบันกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนหรือกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง (Polyunsaturated fatty acid หรือ PUFA) 

สามารถพบได้ท่ัวไปในอาหารบริโภคหลายรูปแบบ ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่แดง นม อาหารทะเล น้้ามันพืช รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมสุขภาพต่างๆ เช่น น้้ามันปลา น้้ามันอีฟนิ่งพริมโรส น้้ามันโบราจ น้้ามันแบล็คเคอร์แรนท์ และน้้ามันเมล็ดลินิน เป็นต้น  

กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนคือกรดไขมันที่ประกอบด้วยสายโซ่คาร์บอนตั้งแต่ 18 อะตอมขึ้นไปและมีพันธะคู่ในโมเลกุลตั้งแต่ 

2 พันธะขึ้นไปซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มโอเมก้า-6 ได้แก่ กรดไลโนเลอิก กรดแกมมา-ไลโนเลนิก กรดอะแรคคิโดนิก  

กลุ่มโอเมก้า-3 ได้แก่ กรดแอลฟา-ไลโนเลนิก อีพีเอ และดีเอชเอ เป็นต้น  กรดไขมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส้าคัญของฟอส

โฟลิพิดที่เป็นโครงสร้างหลักของชั้นเยื่อหุ้มเซลล์และมีบทบาทส้าคัญต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมต่างๆ ภายในเซลล์และ

เนื้อเยื่อ เช่น ควบคุมการไหลของเยื่อหุ้มเซลล์ กระบวนการการขนส่งออกซิเจนและอิเล็กตรอน การปรับอุณหภูมิในร่างกาย 

และยังมีส่วนช่วยในการป้องกันและบรรเทาโรคเรื้อรังต่างๆ บางชนิด  ในที่นี้ผู้เขียนขออนุญาตกล่าวถึงความส้าคัญของกรด

ไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนกับโรคไขข้ออักเสบซึ่งเป็นภาวะที่พบมากในผู้สูงอายุ 
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โรคข้ออักเสบ (Arthritis) 

โรคข้ออักเสบเป็นอาการอักเสบที่เกิดขี้นบริเวณข้อและมีผลต่อการท้างานของข้อ แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 

1) ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) เป็นอาการอักเสบแบบเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเยื่อบุข้อจะอักเสบ ท้าให้เยื่อบุข้อหนาขึ้นและในขณะเดียวกันมีของเหลวและเลือดมาเลี้ยงที่ข้อ
เพ่ิมขึ้น จนท้าให้เกิดอาการปวดบวมและข้อขัด รวมถึงการหลั่งสารออกมาท้าลาย กัดกร่อนกระดูกบริเวณข้อหรือแม้แต่
กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบๆ ข้อ ท้าให้ผู่ป่วยเคลื่อนไหวได้ล้าบาก จนกระทั่งไม่อาจเคลื่อนไหวหรือรับน้้าหนักได้ และอาจ
ถึงกับพิการได้ในที่สุด   

2) ข้ออักเสบจากกระดูกเสื่อม (Osteoarthritis) เป็นอาการอักเสบแบบเรื้อรังที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อน
ผิวข้อ (articular cartilage) จึงมีผลท้าให้ช่องว่างระหว่างข้อต่อแคบลง ส่งผลให้คนไข้เกิดอาการปวดข้อ ข้อฝืด และการ
ท้างานของขอ้เสียไป  

 

 
การอักเสบที่เกิดขึ้นในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์มักเกิดจากการคั่งของโมเลกุล อีโคซานอยด์ที่มีคุณสมบัติในการก่อ

อักเสบ ได้แก่ PGE2 และ LTB4 ซึ่งถูกสร้างมาจากกรดอะแรคคิโดนิกหรือกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนอ่ืนในกลุ่ม โอเมก้า-6 ที่
สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นกรดอะแรคคิโดนิกได้ ดังนั้นการยับยั้งกระบวนการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับเมทาบอลิซึมของ
กรดอะแรคคิโดนิกซึ่งเกิดโดยการท้างานของเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนสสามารถช่วยบรรเทาอาการอักเสบหรือลดปวดในโรคไข
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ข้อรูมาตอยด์ได้  โดยทั่วไปยาแก้อักเสบกลุ่มที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (NSAID) เช่น aspirin, ibuprofen และ naproxen มี
คุณสมบัติในการยับยั้งการท้างานของเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส จึงมีผลท้าให้ลดการสร้างสารก่ออักเสบต่างๆ และส่งผลให้
ช่วยบรรเทาอาการอักเสบที่เกิดขึ้นได้  

การศึกษาทางคลินิกหลายฉบับรวมทั้งการศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมานโดย Lee และคณะ (1995) ระบุว่าการ
บริโภคน้้ามันปลานาน 3 เดือนมีผลช่วยบรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวมจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มี
ความชัดเจนถึงการบรรเทาอาการอักเสบของโรคข้ออักเสบจากกระดูกเสื่อมด้วยการรับประทานน้้ามันปลาหรือกรดไขมันไม่
อ่ิมตัวเชิงซ้อน  นอกจากกนี้การศึกษาของ Lee และคณะ (2012) แบบการวิเคราะห์อภิมานโดยรวบรวมการศึกษาแบบสุ่ม
และมีกลุ่มควบคุมในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขข้อรูมาตอยด์ ให้ข้อสรุปว่าการใช้กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนในกลุ่มโอเมก้า-3 ในขนาด
สูงกว่า 2.7 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน มีผลท้าให้ผู้ป่วยลดการใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช้สเตียรอยด์
ลงได้อย่างชัดเจนเช่นกัน  

ทั้งนี้เนื่องจากน้้ามันปลาอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนสายยาวกลุ่มโอเมก้า-3 ได้แก่ อีพีเอและดีเอชเอที่มีผล
ยับยั้งเมทาบอลิซึมของกรดไขมันอะแรคคิโดนิกในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลอีโคซานอยด์กลุ่ม PGE2 ซึ่งเป็นสารสื่อ
อักเสบในเม็ดเลือดขาว (macrophage) และ LTB4 ที่เป็นตัวกระตุ้นการรวมตัว/เคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาว ประกอบกับเมทา
บอลิซึมของอีพีเอเองเมื่อผ่านกระบวนการท้างานของเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนสและไลพอกซีจีเนส ท้าให้เกิดการสร้างโมเลกุล
อีโคซานอยด์ที่มีฤทธิ์ในการต้านอักเสบชนิดที่ 3 เช่น PGI3 และ LTB5 และมีการศึกษาวิจัยระบุว่าอีพีเอและดีเอชเอ มีผล

ยับยั้งการสร้างสารสื่ออักเสบซึ่งท้าให้เกิดการสะสมของอนุมูลอิสระ เช่น TNF- และ IL-1 รวมทั้งลดการสังเคราะห์ IL-6 
ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด และ IL-1  นอกจากนี้เมทาบอไลท์ของอีพีเออีกกลุ่มคือ รีโซลวินชนิด E  รวมทั้งโมเลกุลโดโคซา
นอยดท์ี่ผลิตจากดีเอชเอได้แก่ รีโซลวินชนิด D โพรเตกตินและมาเรสซินล้วนมีประสิทธิภาพในการต้านอักเสบ ดังนั้นจึงท้าให้
กลุ่มไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนในกลุ่มโอเมก้า-3 โดยเฉพาะอีพีเอและดีเอชเอมีประสิทธิภาพในการช่วยบรรเทาอาการอักเสบของ
โรคไขข้อรูมาตอยด์ได้  อย่างไรก็ตามเนื่องจากอีพีเอเป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ TXA3 และ LTB5 ซึ่งมีผลลดการจับกัน
ของเกล็ดเลือด การรับประทานอีพีเอในขนาดสูง (สูงกว่า 3 กรัมต่อวัน) จึงอาจมีผลเพ่ิมความเสี่ยงท้าให้เกิดการช้้าเลือด 
(brusing) หรือเลือดออก (bleeding) ได้ง่าย ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ร่วมกับยาต้านการอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่ส
เตียรอยด์ รวมทั้งสมุนไพรบางชนิด เช่น กระเทียมและจิงโกะ หรือวิตามินบางชนิด เช่น วิตามินซี และวิตามินอี  

นอกจากกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนสายยาวในกลุ่มโอเมก้า-3 แล้วกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนกลุ่มโอเมก้า-6 คือ กรด
แกมมา-ไลโนเลนิกซึ่งพบมากในน้้ามันอีฟนิ่งพริมโรส โบราจและแบล็คเคอร์แรนท์ มีรายงานว่าช่วยบรรเทาอาการอักเสบจาก
โรคข้อรูมาตอยด์ได้เช่นกัน การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมของ Levental และคณะ (1993) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ของการให้น้้ามันโบราจที่มีกรดแกมมา-ไลโนเลนิก 23% (1.4 กรัมต่อวัน) นาน 24 สัปดาห์แก่ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
จ้านวน 37 คน พบว่ากรดไขมันแกมมา-ไลโนเลนิกมีผลท้าให้อาการทางคลินิกของโรครูมาตอยด์ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับน้้ามันโบราจ และมีผลท้าให้จ้านวนของ tender joint ลดลง 36%, tender joint score ลดลง 45%, 



ผศ.ดร.ภญ สิรีวรรณ  แก้วสุวรรณ 
ภาควิชาเภสชัเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

5 

 

swollen joint count ลดลง 28% และ swollen joint score ลดลง 41%  เนื่องจากกรดแกมมา-ไลโนเลนิกเป็นสารตั้งต้น
ของการสังเคราะห์กรดได-โฮโม-แกมมา-ไลโนเลนิกที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นโมเลกุลอีโคซานอยด์ชนิดที่ 1 เช่น PEG1 
และ TXA1 ที่มีคุณสมบัติเด่นในการต้านอักเสบและยังมีความสามารถในการแย่งจับกับเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนสและไลพอก
ซีจีเนส ท้าให้ลดการผลิตโมเลกุลอีโคซานอยด์ PEG2 และ TXB4 ที่เป็นตัวการท้าให้เกิดการอักเสบลงได้ อย่างไรก็ตามในกรณี
ของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนในกลุ่มโอเมก้า-3 อีกชนิดคือ กรดแอลฟา-ไลโนเลนิกซึ่งพบมากในน้้ามันเมล็ดลินินและสามารถ
ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นอีพีเอได้ แต่จากรายงานการวิจัยต่างๆ ยังไม่มีความชัดเจนถึงประสิทธิภาพของกรดไขมันแอลฟา-ไล
โนเลนิกในการช่วยบรรเทาอาการอักเสบในโรคไขข้อรูมาตอยด์ได้แต่อย่างใด 
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