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บทนํา 

 
ปจจุบันประชากรของโลกกําลังประสบกับปญหาดานสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรม

การดําเนินชีวิตที่เต็มไปดวยการแขงขัน มีความเรงรีบ ขาดการดูแลสุขภาพ และมีความเครียดสูง ทํา
ใหพบผูปวยจากโรคที่มีสาเหตุจากวิถีการดําเนินชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเชน โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(cardiovascular diseases; CVD) โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง (รุงทิวา, 
2542) โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญและเปนสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลก จากตัวเลขในป 2002 พบผูเสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 16.7 ลานคน โดย
ประเทศที่มีผูเสียชีวิตมากที่สุดสามอันดับแรกของโลกคือ อินเดีย จีน และสหพันธรัฐรัสเซีย 
(Mackay and Mensah, 2004) สําหรับประเทศไทยในป 2546 มีผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจคิดเปนอัตรา 
27.7 คนตอแสนคน รองจากโรคมะเร็ง อุบัติเหตุ และโรคเสนเลือดในสมองแตก (กลุมขอมูล
ขาวสาร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2547) ทําใหเกิดความสญูเสียทางเศรษฐกิจของประเทศทั้ง
ทางตรงและทางออม ซ่ึงผูปวยตองเขารับการรักษาพยาบาลบอยครั้งบางคนตองออกจากงานกอน
เวลาอันควร สงผลกระทบตอครอบครัวและสังคมตามมา (ขาวสารคณะแพทยศาสตร, 2540 อาง
โดย สัญชัยและคณะ, 2544; อรนุช, 2544)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.  Global deaths from CVD (millions) 2002, total deaths: 16.7 million. (Mackay and 

Mensah, 2004) 
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รายงานการวิจัยหลายฉบับกลาวถึงวิธีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดยการลดระดับ
ของไขมันในอาหารลงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว และเพิ่มสัดสวนของกรดไขมันไมอ่ิมตัวหลาย
ตําแหนงตอกรดไขมันอิ่มตัวที่มีในอาหาร (polyunsaturated fatty acid:saturated fatty acid; 
PUFA:SFA) (Whittemore, 1998) อีกทั้งลดสัดสวนของกรดไขมันประเภทโอเมกา 6 ตอโอเมกา 3 
ลง (n6:n3 fatty acid) โดยมีรายงานวา ชาวเอสกิโมบนหมูเกาะกรีนแลนด และชาวญี่ปุนโดย
เฉพาะที่เกาะโอกินาวามีอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ํามาก เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคปลาทะเล
เปนอาหารหลัก ซ่ึงในน้ํามันปลามีกรดไขมันโอเมกา 3 เปนองคประกอบอยูสูง (สมพงษ, 2533; 
Simopoulos, 2001) ดังนั้นจึงทําใหมีผลิตภัณฑอาหารเสริมโอเมกา 3 ออกมาวางจําหนายมากมาย 
โดยเฉพาะน้ํามันปลาแคปซูลซ่ึงมีผูสนใจบริโภคน้ํามันปลามากขึ้น แตเนื่องจากน้ํามันปลามีราคา
แพง นักวิจัยจึงไดคนหาวิธีการถายทอดกรดไขมันโอเมกา 3 นี้ไปสูแหลงอาหารอื่น เชน เนื้อสัตว 
และผลิตภัณฑจากสัตว (สัญชัยและคณะ, 2544) โดยเสริมแหลงกรดไขมันโอเมกา 3 ทั้งจากพืช 
และจากปลาทะเล ลงในอาหารที่ใชเล้ียงสัตว พบวาสามารถเพิ่มองคประกอบของ PUFA ชนิดโอ
เมกา 3 ในกลามเนื้อ (Romans et al., 1995a; Warnants et al., 1996; Specht-Overholt et al., 1997) 
และไขมันของสัตวได (van Oeckel et al., 1996; Fontanillas et al., 1998; Hoz et al., 2003) ซ่ึงเปน
การเพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภค โดยเนื้อสัตวมีขอไดเปรียบตรงที่หาซื้องายและราคาถูก  
 

วัตถุประสงคการทดลอง 
 

1. เพื่อศึกษาผลของกรดไขมันโอเมกา 3 ตอสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ 
และไขมันของสุกร 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเนื้อและไขมันของสุกรที่น้ําหนักฆาตางกัน 
3. เพื่อหาน้ําหนกัฆาที่เหมาะสมที่ใหคุณภาพเนื้อและไขมนัที่ดี 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
1. เปนแนวทางสงเสริมเกษตรกรในการผลิตสุกรโอเมกา 3 เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนะและทาง

เศรษฐกิจ 
2. เพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคเนื้อสุกร โดยเฉพาะผูมีปญหาดานสุขภาพ 
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