
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม1 รหัสวิชา ว30241        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เคมีท่ีเป็นพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต                                                 เวลา 15 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  เรื่องสารอินทรีย์ (วิตามิน)                            เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
      อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของสารเคมีในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

1. บอกความส าคัญของวิตามินต่อร่างกายของส่ิงมีชีวิต (K) 
     2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินท่ีพบในแหล่งอาหารหรือในส่วนผสมของเครื่องส าอางท่ีเราพบใน 
ชีวิตประจ าวันได้ (P)  
     3. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม (A) 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

คุณลักษณะท่ี 1 ทักษะกระบวนการคิด 
1.1  มีทักษะจ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ   
 ม.4-6(1) จ าแนก เปรียบเทียบ แยกแยะแง่มุมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ข้อดี/ข้อเสีย 
ประโยชน์/โทษ ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม 

     1.2 มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ม.4-6 (2) วิเคราะห์ วิพากย์ เหตุปัจจัยผลท่ีเกิดและกระทบต่อตนเอง สังคมประเทศชาติ ของ
พฤติกรรมการทุจริต/ไม่ทุจริต การป้องกันการทุจริต/ไม่ป้องกนั และสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
1.3 มีทักษะกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา 
 ม.4-6 (3) มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาการทุจริต และการป้องกัน 
 

สาระส าคัญ 
       วิตามิน เป็นสารชีวโมเลกุลท่ีจ าเป็นต่อส่ิงมีชีวิต มีหน้าท่ีควบคุมการท างานต่างๆในร่างกายให้ 
เป็นปกติ ร่างกายต้องการวิตามินในปริมาณท่ีน้อยมาก แต่ถ้าขาดไปจะท าให้มีอาการผิดปกติ วิตามินเป็นสาร 
ท่ีไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และไม่เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อร่างกาย แต่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการ
ท างานของโปรตีน และเอนไซม์ต่างๆ วิตามินจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ วิตามินท่ีละลายได้ในน้ า และวิตามินท่ี
ละลายได้ในไขมัน เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันเหตุการณ์ จะท าให้เราสามารถมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 



สาระการเรียนรู้ 
        - ประเภทของวิตามิน 
        - หน้าท่ีส าคัญของวิตามิน 
        - วิเคราะห์บทความ ผักผลไม้ลดการเส่ียงมะเร็ง 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          1. ความสามารถในการส่ือสาร 
          2. ความสามารถในการคิด 
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         1. มีวินัย 
         2. ใฝ่เรียนรู้ 
         3. มุ่งมั่นในการท างาน    
 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
1. กระบวนการคิด 
2. มีวินัย 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีความพอเพียง 
5. มีจิตสาธารณะ 

 

ภาระ/ช้ินงาน (หลักฐานหรือร่องรอยแสดงความรู้) 
        - แบบฝึกหัด เรื่องสารอินทรีย์ (วิตามิน) 
        - ใบงานวิเคราะห์บทความข่าว “ผักผลไม้ลดเส่ียงมะเร็ง” 
        - การ์ตูนเล่มเล็กเรื่องวิตามิน 
         
กิจกรรมการเรียนรู้ 
1 ขั้นสร้างความสนใจ (5 นาที) 
  -  ครูน าภาพผัก ผลไม้ชนิดต่างๆมาให้นักเรียนดูและใช้กระบวนการคิดของนักเรียนเอง แล้วถาม
ค าถามกับนักเรียนดังต่อไปนี้ 
  - จากภาพภาพผัก ผลไม้ชนิดต่างๆ ดังกล่าวนักเรียนคิดว่าผักและผลไม้ชนิดต่างๆนี้น่าจะมีสารอาหาร
ประเภทใดอยู่ในนี้ (แนวค าตอบ : วิตามิน) 
 
 
 
 
 



- นักเรียนคิดว่าวิตามินนี้เป็นสารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(แนวค าตอบ : ไม่ เพราะวิตามินเป็นสารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และไม่เป็นองค์ประกอบของ

เนื้อเยื่อร่างกาย แต่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการท างานของโปรตีน และเอนไซม์ต่างๆ) 
- นักเรียนคิดว่าวิตามินสามรถจ าแนกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
(แนวค าตอบ : 2 ประเภท คือ วิตามินท่ีละลายได้ในน้ า และวิตามินท่ีละลายได้ในไขมัน) 

- นักเรียนลองยกตัวอย่างวิตามินท้ัง 2 ประเภท  (แนวค าตอบ : วิตามินท่ีละลายได้ในน้ า ได้แก่ B และ 
C ส่วนวิตามินท่ีละลายได้ในไขมัน ได้แก่ A, D, E, K) 

ขั้นส ารวจและค้นหา (25 นาที) 
 - ครูน าบทความเกี่ยวกับวิตามินมาศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญของวิตามิน 
โดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดยแต่ละกลุ่มจะได้ศึกษาและใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิพากย์ แยกแยะแง่มุมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ข้อดี/ข้อเสีย ประโยชน์/โทษ ความเหมาะสม/
ไม่เหมาะสม เกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับวิตามินกลุ่มละ 1 บทความ แล้วช่วยกันตอบค าถามท้ายการศึกษา เช่น
บทความเรื่อง ผัก – ผลไม้ลดเส่ียงมะเร็ง 

- เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาบทความข่าวนี้แล้วให้นักเรียนตอบค าถามดังนี้ 
1. นักเรียนเห็นด้วยกับบทความข่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
2. ถ้าเราบริโภควิตามินต่างๆ มากกินไป นักเรียนคิดว่าจะมีผลดีหรือผลเสีย เพราะเหตุใด 

- จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษาประเภทของวิตามิน ชนิดของวิตามิน แหล่งท่ีพบวิตามินในใบความรู้ 
เรื่องวิตามิน และตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

- วิตามินท่ีละลายในไขมัน มีอะไรบ้าง (A, D, E, K) 
- วิตามินท่ีละลายในน้ า มีอะไรบ้าง (B, C) 
- ในสมองของเรามีเซลล์สมองนับล้านๆ เซลล์ แต่ละเซลล์ต้องส่งต่อกระแสประสาทนับเป็นหมื่นๆ  

ครั้งต่อการคิดในแต่ละครั้ง ยิ่งมีเรื่องกระทบ หรือมีความเครียดมาก การส่งต่อกระแสประสาทของเซลล์สมอง
ในแต่ละเซลล์ก็จะมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นเซลล์สมองจึงมีความต้องการพลังงานมากยิ่งขึ้น นักเรียนคิดว่าร่างกายของ
เราน่าจะต้องการวิตามินชนิดใดไปใช้ในการสร้างพลังงาน (วิตามิน B) 

- เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (เพราะร่างกายจะใช้ Vitamin B ในการเป็น Co enzyme ในการเผา 
ผลาญสารอาหารต่างๆ โดยเฉพาะ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมัน ให้เป็นพลังงานนั่นเอง) 

- สมใจเป็นโรคโลหิตจาง แสดงว่าสมใจขาดวิตามินอะไร และเขาต้องรับประทานหารจ าพวกไหนถึง 
จะได้วิตามินชนิดนั้น (สมใจขาดวิตามิน E ต้องรับประทานอาหารจ าพวกไขมันจากพืช เช่น ถั่วเหลือง               
ผักใบเขียว) 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ( 5 นาที) 

- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ของกลุ่ม เกี่ยวกับ
บทความข่าวเรื่อง ผัก – ผลไม้ลดเส่ียงมะเร็งพร้อมกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้จากประเด็น
ค าถามท่ีครูก าหนดไว้ และสรุปส่ิงท่ีได้เรียนกันในคาบนี้ว่า  

วิตามิน เป็นสารชีวโมเลกุลท่ีจ าเป็นต่อส่ิงมีชีวิต มีหน้าท่ีควบคุมการท างานต่างๆในร่างกายให้ 
เป็นปกติ ร่างกายต้องการวิตามินในปริมาณท่ีน้อยมาก แต่ถ้าขาดไปจะท าให้มีอาการผิดปกติ วิตามินเป็นสารที่
ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และไม่เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อร่างกาย แต่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการ
ท างานของโปรตีน และเอนไซม์ต่างๆ วิตามินจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ วิตามินท่ีละลายได้ในน้ า และวิตามินท่ี
ละลายได้ในไขมัน 



ขั้นขยายความรู้ ( 5 นาที) 
- ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินท่ีพบในแหล่งอาหารหรือในส่วนผสมของเครื่องส าอางท่ี

เราพบในชีวิตประจ าวันได้ ท าใส่ในกระดาษ A4 พร้อมแหล่งท่ีมาของข้อมูลด้วย 
ขั้นประเมิน ( 5 นาที)  

- ครูประเมินจากการตอบค าถามในช้ันเรียน การร่วมกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์บทความ การท า
การ์ตูนเล่มเล็ก และการท าแบบฝึกหัดเรื่องวิตามิน 

 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     1. Power point และภาพประกอบการสอนเรื่องวิตามิน 
     2. ใบความรู้ เรื่องวิตามิน 
     3. แบบฝึกหัด เรื่องวิตามิน 
     4. บทความข่าว “ผัก – ผลไม้ลดเส่ียงมะเร็ง” 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

1. ด้านความรู้ (K) 
- บอกความส าคัญของวิตามินต่อ
ร่างกายของส่ิงมีชีวิต  
 
 

 
- การตอบค าถาม  
- การอภิปรายกลุ่ม 

 
- ค าถาม 
- แบบฝึกหัด เรื่อง
วิตามิน 
- แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน 

 
- ตอบค าถามได้
ถูกต้อง ชัดเจน 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
- ต้ังแต่ระดับพอใช้ 
(2) ขึ้นไป 

2.  ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินท่ี
พบในแหล่งอาหารหรือใน
ส่วนผสมของเครื่องส าอางท่ีเรา
พบในชีวิตประจ า วันได้ 

 
- ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับวิตามินท่ีพบในแหล่ง
อาหารหรือในส่วนผสมของ
เครื่องส าอางท่ีเราพบใน
ชีวิตประจ าวันได้และศึกษา
บทความข่าว  

 
- บทความข่าว          
“ผัก – ผลไม้ลดเส่ียง
มะเร็ง” 
 

 
- ถูกต้อง ชัดเจน 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

3. ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค(์A) 
- มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
กลุ่ม  
 

 
- การท ากิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 
- ต้ังแต่ระดับพอใช้ 
(2) ขึ้นไป 

 

 
 
 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้สอน/ผู้บันทึก 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ชั้น ม. 4/…………….. 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การผ่านการประเมิน นักเรียนได้คะแนนรวมอย่าง
น้อย 13 คะแนนจาก 18 คะแนน 
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ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี 
 ระดับคะแนน 1 2 3 

ลงช่ือ ………………………………………ผู้ประเมิน 
    (นางสาวจรัญญา เครือเข่ือนเพชร) 
          วันท่ี ……./………/………… 
 
 



เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

พฤติกรรม ระดับพฤติกรรม คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

1. มีความสนใจ 
    และความ 
    กระตือรือร้น 

1. มีความสนใจและกระตือรือร้นต่อกิจกรรมการเรียนต่ ากว่า             
ร้อยละ 70 
2. มีความสนใจและกระตือรือร้นต่อกิจกรรมการเรียนไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ 70-79 
3. มีความสนใจและกระตือรือร้นต่อกิจกรรมการเรียนไมน่้อยกว่า        
ร้อยละ 80 

1 
 
2 
 
3 

ปรับปรุง 
 

พอใช้ 
 
ดี 

2. มีการวางแผน 
   และจัดระบบ  
  ในการท างาน 

1. มีการวางแผนและจัดระบบในการท างานต่ ากว่าร้อยละ 70 
2. มีการวางแผนและจัดระบบในการท างานไม่น้อยกว่าร้อยละ  
70-79 
3. มีการวางแผนและจัดระบบในการท างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 
 
2 
 
3 

ปรับปรุง 
 

พอใช้ 
 
ดี 

3. การมีส่วนร่วม 
    และมีความ 
   สามัคคีในการ 
   ท างาน 

1. มีส่วนร่วมและความสามัคคีในการท างานต่ ากว่าร้อยละ 70 
2. มีส่วนร่วมและความสามัคคีในการท างานไม่น้อยกว่าร้อยละ  
70-79 
2. มีส่วนร่วมและความสามัคคีในการท างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 
2 
 
3 

ปรับปรุง 
พอใช้ 

 
ดี 

4. มีความ 
   รับผิดชอบต่อ 
   หน้าท่ี 

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีทุกงานต่ ากว่าร้อยละ70  
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีทุกงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  70-79  
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีทุกงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  

1 
2 
3 

ปรับปรุง 
พอใช้ 

ดี 

5. มีความซื่อสัตย์ 1. มีความซื่อสัตย์ต่อผลการศึกษาของตนเองต่ ากว่าร้อยละ 70 
2. มีความซื่อสัตย์ต่อผลการศึกษาของตนเองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
70-79 
3. มีความซื่อสัตย์ต่อผลการศึกษาของตนเองไม่นอ้ยกว่า           
ร้อยละ 80 

1 
 
2 
 
3 

ปรับปรุง 
 

พอใช้ 
 
ดี 

6. อธิบายและ 
   แสดงความ 
   คิดเห็นอย่างมี 
  เหตุผล 

1. อธิบายและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่ ากว่าร้อยละ 70 
2. อธิบายและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70-79 
3. อธิบายและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

1 
 
2 
 
3 

ปรับปรุง 
 

พอใช้ 
 
ดี 

 

 

 



 
บทความ 

ผัก – ผลไม้ลดเสี่ยงมะเร็ง 
 
 

 ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในแต่ละวันคนไทยกินผักผลไม้น้อยมากเฉล่ียเพียงคนละ 275 
กรัม หรือแค่ 2 ขีดกว่าๆ เท่านั้น ในขณะท่ีตามมาตรฐานสากลก าหนดการกินผักผลไม้ท่ีให้ประโยชน์และ
ป้องกันโรคได้ อย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 400 กรัม หรือ 4 ขีด ท่ีส าคัญผลไม้สดๆของไทยมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง มีวิตามิน แร่ธาตุท่ีสร้างภูมิคุ้มกันโรค และมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดภาวะเส่ียงต่อการเกิด
โรคมะเร็ง หากกินผักผลไม้สดวันละ 500 กรัม เป็นประจ าจะช่วยลดความเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่ีอวัยวะ
ต่างๆ 20% การรณรงค์ให้คนไทยด่ืมน้ าผลไม้เป็นเพียงการปรับพฤติกรรมจากการเคยด่ืมน้ าเปล่าไปด่ืมน้ า
ผลไม้เท่านั้น และเมื่อวิเคราะห์ถึงผลท่ีจะได้ต่อสุขภาพท่ีจะท าให้สุขภาพดีจากน้ าผลไม้ นับว่ามีประโยชน์น้อย
กว่ากินผลไม้สด 
 การกินส้มเขียวหวานสด 2 ผล ให้วิตามินซี 42 มิลลิกรัม ให้บีต้าแคโรทีน 82 มิลลิกรัม และใยอาหาร 
1.3 กรัม แต่หากกินน้ าส้มค้ัน 1 แก้ว จะให้วิตามินซีเพียง 26 มิลลิกรัม ส่วนบีต้าแคโรทีนและใยอาหารมีน้อย
มากหรือเกือบไม่พบเลย เพราะได้แยกส่วนกากออกไปแล้ว ส่วนสับปะรดหากกิน 10 ช้ินพอค า ให้วิตามินซี 22 
มิลลิกรัม แคลเซียม 17 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 119 มิลลิกรัม และใยอาหาร 1.2 กรัม หากเป็นน้ าสับปะรด 1 
แก้ว มีวิตามินซี 8 มิลลิกรัม แคลเซียม 13 มิลลิกรัม ไม่พบใยอาหารและโพแทสเซียมเลย ร่างกายจะไม่ได้ใย
อาหารที่มีประโยชน์ในการช่วยขับถ่าย และขับไขมัน คอเลสเทอรอลออกจากร่างกาย 
 จึงขอแนะน าให้คนไทยส่วนใส่ใจกินผลไม้สดตามฤดูกาลให้มากขึ้น และน้ าด่ืมท่ีดีท่ีสุดต่อสุขภาพ คือ 
น้ าสะอาดวันหนึ่งควรด่ืมประมาณ 8-10 แก้ว ก็จะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้เรื่อง วิตามิน 
วิตามิน (Vitamine)  

วิตามิน เป็นสารชีวโมเลกุลท่ีจ าเป็นต่อส่ิงมีชีวิต มีหน้าท่ีควบคุมการท างานต่างๆในร่างกายให้เป็น 
ปกติ ร่างกายต้องการวิตามินในปริมาณท่ีน้อยมาก แต่ถ้าขาดไปจะท าให้มีอาการผิดปกติ วิตามินเป็นสารที่
ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และไม่เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อร่างกาย แต่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการ
ท างานของโปรตีน และเอนไซม์ต่างๆ 
วิตามิน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
         1. วิตามินที่ละลายในน้ า เป็นวิตามินท่ีประกอบด้วยธาตุ C, H, O และธาตุอื่นๆ เช่น N, S, Co ได้แก ่
วิตามิน B รวมต่างๆ วิตามิน C 
          2. วิตามินที่ละลายในน้ ามันหรือไขมัน เป็นวิตามินท่ีประกอบด้วยธาตุ C, H, O เท่านั้น ได้แก่ วิตามิน 
A, D, E และ K  
 
หน้าที่ส าคัญของวิตามิน 
- เป็นส่วนประกอบของเอนไซม ์และ Coenzyme (ถือเป็นหน้าท่ีหลัก) โดยท าหน้าท่ีร่วมกับเอนไซม ์
ในการเร่งปฏิกิริยา 
 

ชื่อวิตามิน หน้าที่และองคป์ระกอบ อาการขาด แหล่งทีพ่บในอาหาร 
วิตามิน A (Retinol)  เกี่ยวข้องกับการเจริญของกระดูก เย่ือบุผิว 

กระจกตา และเป็นส่วนประกอบของสารท่ี
ช่วยในการมองเห็นในท่ีมืด (อยู่ท่ี Retina 
ของตา)  

ถ้าขาดวิตามินน้ีจะท าให้
เกิดโรค Night 
Blindness ในเด็กจะ
เจริญเติบโตช้า 

พบมากในผักใบเขียว 
ตับ 
 

วิตามิน B1 
(Thiamine) 

เป็นองค์ประกอบของ Thiamine 
Pyrophosphate Coenzyme ในปฏิกิริยา
การหายใจระดับเซลล ์

ถ้าขาดวิตามินน้ีจะท าให้
เกิดโรคเหน็บชา 
(Beriberi) 

พบมากในข้าวซ้อมมือ 
เน้ือสัตว์ นม ถ่ัวเหลือง 

วิตามิน B2 
(Riboflavin) 

เป็นองค์ประกอบของ FAD Coenzyme 
ในปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล ์

ถ้าขาดวิตามินน้ีจะท าให้
เกิดโรคปากนกกระจอก 

พบมากในเน้ือสัตว์ นม 
ไข่ ยีสต์ 

วิตามิน B12 
(Cyanocobalamin) 

ช่วยในการสังเคราะห์ DNA ร่วมกับกรดโฟ
ลิก และการสร้างเม็ดเลือดแดง 
 

ถ้าขาดวิตามินน้ีจะท าให้
เกิดโรคโลหิตจางท่ีเม็ด
เลือดแดงมี 
Hemoglobin น้อย 

พบมากในเน้ือสัตว์ ไข่ 
เนย 
 

วิตามิน C   
(Ascorbic acid) 

-ช่วยในการสร้าง Collagen และกระดูก
อ่อน 
-ช่วยเพิ่มการดูดซึมเหล็กที่ล าไส้เล็ก ช่วยใน
การป้องกันจากโรคหวัด 
-ช่วยลดระดับของซีรัมคอเลสเทออล 
(เพราะวิตามินซีจะรวมตัวกับคอเลส-                  
เทอรอลและแคลเซียม ท าให ้

ถ้าขาดวิตามินน้ีจะท าให้
เกิดเลือดออกตามไรฟัน 
(Scurvy) ภูมิต้านทาน
ร่างกายลดลง  

พบมากในผลไม้ท่ีมีรส
เปรี้ยว ผักใบเขียว 
 

วิตามิน D ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากรังสี ถ้าขาดวิตามินน้ีจะท าให้ พบมากในน้ ามันตับปลา 



(Calciferol) อัลตราไวโอเลตซึ่งมีอยู่ในแสงแดด ช่วยใน
การดูดซึม Ca และ P ท่ีล าไส้ และการเกาะ
จับของ Ca และ P ท่ีกระดูกและฟัน และ
ควบคุมปริมาณของแคลเซียมในเลือด 

เกิดโรคกระดูกอ่อนใน
เด็ก โรคกระดูกพรุนใน
ผู้ใหญ่ 

ไข่ เนย 

วิตามิน E 
(Tocopherol) 

ช่วยป้องกันการแตกสลายของเยื่อหุ้มเซลล์ 
ป้องกันการเป็นหมันในสัตว์เพศผู้ 
 

ถ้าขาดวิตามินน้ีจะท าให้
เกิดโรคโลหิตจาง
เน่ืองจากเม็ดเลือดแดง
แตกง่าย เป็นหมันในเพศ
ชาย 

พบมากในไขมันจากพืช 
(ร า, ถ่ัวเหลือง) และพืช
ใบเขียว 
 

วิตามิน K 
(Phylloquinone) 

 

ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนหลายชนิดท่ี
เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด 
 

ถ้าขาดวิตามินน้ีจะท าให้
เลือดออกง่ายและ
แข็งตัวช้า 

พบมากในผักใบเขียว 
เน้ือสัตว์ การสังเคราะห์
ของ E. coli ในล าไส้ 

 
 
 
 
 

1. วิตามินท่ีร่างกายต้องการมากท่ีสุดต่อวัน คือ วิตามิน C ส่วนวิตามินท่ีต้องการน้อยท่ีสุดต่อวันคือ 
วิตามิน D 

2. วิตามินท่ีร่างกายสังเคราะห์ได้เองโดยตรงคือ วิตามิน C สร้างได้จากตับและต่อมหมวกไตช้ันนอก  
และวิตามิน D สร้างจากสารคลอเลสเทอรอลท่ีอยู่ใต้ผิวหนังเมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลต 

3. วิตามินท่ีสังเคราะห์ได้จากแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ (cliofr0m bacteria) คือ วิตามิน B12 และ K 
4. วิตามินท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดง ถ้าขาดจะเป็นโรคโลหิตจาง คือ วิตามิน B6 , B12 , E และ F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสรุปเก่ียวกับวิตามิน 



แบบฝึกหัด เรื่อง วิตามิน 
 
 

1. วิตามิน แบ่งออกได้กี่ประเภท แต่ละประเภทประกอบด้วยธาตุใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. หน้าท่ีส าคัญของวิตามินคือ………………………………………………………………………………………………………. 
3. วิตามิน B12 (Cyanocobalamin) มีหน้าท่ีและความส าคัญอย่างไร ถ้าขาดจะเกิดอะไรขึ้น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วิตามินชนิดใดท่ีร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งมีอยู่ในแสงแดด 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

5. ถ้าร่างกายขาดวิตามิน E จะเกิดอะไรขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. วิตามินท่ีร่างกายต้องการมากท่ีสุดต่อวันและวิตามินท่ีต้องการน้อยท่ีสุดต่อวัน ได้แก่วิตามินชนิดใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. วิตามินท่ีร่างกายสังเคราะห์ได้เองโดยตรง ได้แก่ ………………………………………………………………………… 
 


