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1. นักศึกษาทราบลักษณะสาคัญและความแตกต่างระหว่างภาวะทุพโภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน
2. นักศึกษาเข้ าใจความผิดปกติทางพยาธิวิทยาของโรคเมื่อขาดสารอาหารชนิดต่างๆ

เนือ้ หา:
-

โภชนาการ ภาะขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการเกิน

-

พยาธิวิทยาของการขาดสารอาหาร

-

ภาวะโภชนาการเกิน.

-

ภาวะโภชนาการกับการเกิดมะเร็ง

โรคที่เกิดจากสารอาหาร (Nutritional diseases)

1. ความหมายของโภชนาการ
โภชนาการ คือการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและสุขภาพของร่างกาย ทังในแง่
้
ปริ มาณและสัดส่วน
ของสารอาหารที่ร่างกายควรได้ รับ

เพื่อนาไปใช้ เป็ นพลังงานในการเสริ มสร้ างและซ่อมแซมส่วนต่างๆ

รวมทังการ
้

เปลีย่ นแปลงของสารอาหาร (Metabolism) เพื่อการนาไปใช้ ซึง่ ขบวนการทีเ่ กี่ยวข้ องจะครอบคลุมตังแต่
้ การย่อย การดูด
ซึม เมตะบอลิซมึ การขนส่ง การเก็บสะสม และการขับถ่ายออกนอกร่างกาย ถ้ ากระบวนการดังกล่าวนี ้อยูใ่ นสภาวะสมดุล
ก็จะส่งผลให้ ร่างกายดารงชีวติ อยูไ่ ด้ อย่างเป็ นปกติสขุ และมีสขุ ภาพที่ดี

2. ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)
เป็ นภาวะที่ร่างกายได้ รับสารอาหารจาเป็ นในปริ มาณที่ไม่ถกู ต้ องเป็ นเวลานานๆจนส่งผลให้ เกิดความผิดปกติ
ทังทางร่
้
างกายและจิตใจ ทังนี
้ ้เนือ่ งจากสาเหตุ 2 ประการ คือ
1

2.1 ภาวะขาดสารอาหาร (Under nutrition or nutritional deficiency)
เกิดจากการที่ร่างกายได้ รับสารอาหารไม่เพียงพอ โดยขาดสารอาหารเพียงชนิดเดียวหรื อมากกว่า 1 อย่าง และ
อาจขาดพลังงานหรื อไม่ก็ได้ เช่น ภาวะการขาดโปรตีนและพลังงาน (protein energy malnutrition) นอกจากนี ้ยังมี
ภาวะการขาดสารอาหารจาพวก micronutrients ได้ แก่ การขาดธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามินต่างๆ ซึง่ เป็ นปั ญหาสาคัญ
ที่พบได้ ทวั่ โลก
1) ภาวะที่มีโภชนาการเกิน (Overnutrition)
เกิดจากการได้ รับสารอาหารมากเกินพอหรื อไม่สมดุลเป็ นเวลานานๆ เช่น ได้ รับสารอาหารที่ให้ พลังงานมาก
เกินไป จะมีการสะสมส่วนที่เกินไว้ ในรูปของไขมัน ทาให้ เกิดโรคอ้ วน (Obesity) และโรคอื่นๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง เป็ นต้ น
2)

ภาวะขาดสารอาหาร

การขาดสารอาหารที่เป็ นปั ญหาสาคัญทางด้ านสาธารณสุขของคนไทยได้ แก่
-

การขาดโปรตีนและพลังงาน (Protein energy malnutrition; PEM หรื อ protein calorie malnutrition; PCM)
สาหรับประเทศไทยนันพบมากในภาคตะวั
้
นออกเฉียงเหนือและพบได้ ในทุกกลุม่ อายุ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ซึง่ จะ
พบการขาดสารอาหารชนิดอื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ และมักจะมีภาวะแทรกซ้ อนจากโรคติดเชื ้อร่วมด้ วย อาการ
ที่สาคัญของ PEM คือ

-

Kwashiorkor

เป็ นโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารโปรตีนเรื อ้ รัง

เพราะได้ รับอาหารที่มีโปรตีนน้ อยหรื อมี

คุณภาพต่า หรื อขาดอาหารโปรตีนแต่ได้ รับคาร์ โบไฮเดรตเพียงพอ จึงไม่ขาดพลังงาน มักพบในเด็กที่อายุ 1 ปี ขึ ้น
ไปที่หย่านมแล้ ว และได้ รับอาหารเสริ มที่ขาดโปรตีนและมีแต่คาร์ โบไฮเดรต อาการที่สาคัญของโรคนี ้ได้ แก่ เด็ก
จะเจริ ญเติบโตช้ า สีผมจาง ผิวหนังเป็ นผื่นอักเสบและมีสดี าคล ้า ระดับ albumin ในเลือดต่า มีอาการบวม
(edema) เพราะขาดโปรตีนในพลาสม่าที่จะช่วยรักษา oncotic pressure การสร้ างโปรตีนต่างๆ บกพร่อง เช่น
โปรตีนที่จาเป็ นต่อการขนส่ง ไตรกลีเซอร์ ไรด์และไขมันอื่นๆ ทาให้ เกิดการคัง่ ของไขมันในตับ (Fatty liver) ภูมิ
ต้ านทานต่า มีการติดเชื ้อง่าย และลาไส้ อกั เสบเรื อ้ รัง ดังรูปที่ 1
-

Marasmus เป็ นโรคที่เกิดจากการขาดพลังงานและโปรตีนเป็ นเวลานานๆเพราะได้ รับสารอาหารที่ให้ พลังงาน
ไม่เพียงพอ พบได้ ในเด็กทุกกลุม่ อายุอาการที่สาคัญคือ การเจริ ญเติบโตหยุดชะงัก ไม่มีไขมันใต้ ผวิ หนัง ผอมมาก
2

จนหนังหุ้มกระดูก ผิวหนังแห้ งและเหี่ยวย่น ในเด็กบางคนอาจพบ Marasmic kwashiorkor ซึง่ เป็ นอาการของทัง้
2 โรค รวมกัน

รูปที่ 1 ลักษณะของ marasmus (ซ้ าย) และ kwashiorkor (ขวา) (ที่มา: www.nzdl.org)

-

Anorexia nervosa and bulimia เป็ นความผิดปกติของการกิน (eating disorder) ซึง่ พบบ่อยในวัยรุ่น
โดยเฉพาะเพศหญิง ผู้ป่วย Anorexia จะหมกมุน่ อย่างมากในเรื่ องการกินอาหารและน ้าหนักตัวของตนเอง มี
อาการกลัวอ้ วน มองว่าตนเองเป็ นคนอ้ วนอยูต่ ลอดเวลา (distorted body image) พยายามทาทุกวิถีทางเพื่อให้
น ้าหนักลด มักเริ่มด้ วยการจากัดอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มแี คลลอรี สงู จากนันน
้ ้าหนักตัวเริ่ มลดลงเรื่ อยๆ
ติดตามด้ วยภาวะการขาดประจาเดือน ส่วนพวก bulimia นันปั
้ ญหาหลักคือ ผู้ที่เป็ นจะควบคุมการกินของตัวเอง
ไม่ได้ โดยมีอาการกินมาก กินเร็ว ไม่หยุด อาหารทีก่ ินมักเป็ นของหวานหรื อของย่อยง่าย หลังกินมากจะรู้สกึ ผิด
พยายามคุมน ้าหนักโดยการล้ วงคอให้ อาเจียน ใช้ ยาระบาย ยาขับปั สสาวะหรื อยาอดอาหาร

3. ภาวะการขาดวิตามิน
เกิดขึ ้นได้ จากสาเหตุ 2 ประการคือ ได้ รับเข้ าไปไม่พอ (Primary deficiency)

ซึง่ อาจเกิดได้ จากการจากัด

อาหารเพื่อควบคุมน ้าหนักและรักษารูปร่างให้ งดงามหรื อเกรงจะแสลงต่อโรคบางอย่าง ภาวะขาดแคลนเพราะยากจนหรื อ
อยูใ่ นดินแดนทุรกันดาร การกินไม่เป็ นเลือกกินเฉพาะอาหารที่ชอบ ขาดความรู้เรื่ องประโยชน์ของอาหารและงดเว้ นการ
3

บริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ไข่ ตับ ผัก หรื อนม กินไม่พอกับความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นในภาวะพิเศษของร่างกาย เช่น
ในขณะเป็ นไข้ ไฮเปอร์ ธยั รอยด์ดิซมึ เด็กที่กาลังเจริ ญเติบโต ตังครรภ์
้
ให้ นมบุตร และการกินอาหารคาร์ โบไฮเดรต หรื อ
โปรตีนมากๆ

3.1 วิตามินละลายในไขมัน (Fat soluble vitamin)
วิตามินเหล่านี ้ต้ องมีการดูดซึมพร้ อมกับอาหารไขมันเท่านันและเมื
้
่อเข้ าสูร่ ่างกายแล้ ว

ส่วนใหญ่จะไม่มีการ

ขับถ่ายออกทางปั สสาวะเนื่องจากไม่ละลายน ้า
1) วิตามิน เอ (Retinol)
สารที่มีฤทธิ์เป็ นวิตามินเอนันแบ่
้ งได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ preformed vitamin A (retinoids) และ provitamin A
(carotenoids) retinoids ตัวที่ออกฤทธิ์ดีที่สดุ และพบมากที่สดุ คือ all-trans-retinol วิตามินเอในอาหารจะถูกไฮโดรลัยส์
โดยเอ็นไซม์ที่ของลาไส้ เล็กและถูกสังเคราะห์ขึ ้นเป็ น Retinyl ester ใหม่ในเซลล์ของลาไส้ เล็กแล้ วรวมเข้ าในไคโลไมครอน
แล้ วจึงถูกดูดซึมเข้ ากระแสเลือดได้ Retinyl ester ในไคโลไมครอนเมื่อเข้ ากระแสเลือดแล้ วจะนาไปเก็บไว้ ที่ตบั เมื่อไรก็
ตามที่ร่างกายต้ องการ Retinyl ester จะถูกไฮโดรลัยส์ได้ retinol อิสระซึง่ จะรวมกับ retinol binding protein (RBP) และ
ถูกส่งออกจากตับเข้ าสูเ่ ลือด
หน้ าที่
วิตามินเอ มีหน้ าที่สาคัญคือ การมองเห็น การเจริ ญของเนื ้อเยื่อเอปิ ธีเลียลและการทรงสภาพของเนื ้อเยื่อนัน้
การมองเห็น
ที่จอตา (Retina) มีเซลล์รับแสงอยู่ 2 ชนิด คือ เซลล์รูปกรวย (Cones) และเซลล์รูปแท่ง (Rods) เซลล์รูปกรวย
ใช้ สาหรับการเห็นภาพสีในที่ที่มีแสงสว่าง (Bright light) และเซลล์รูปแท่งใช้ สาหรับการเห็นในที่ทมี่ ีแสงสลัว (Dim light)
เมื่อแสงมากระทบเซลล์รับแสงทังสองชนิ
้
ด จะเกิดการเปลีย่ นแปลงทางเคมี ซึ่งทาให้ มีพลังประสาทส่งไปยังสมองเราจึง
สามารถเห็นได้ ทงในที
ั ้ ่มีแสงสว่างและในที่ที่มีแสงสลัว
การเจริญของเซลล์ เยื่อบุและการคงสภาพ
วิตามินเอทาให้ โครงสร้ างของเยื่อบุคงอยูใ่ นสภาพปกติ และจาเป็ นในการเปลีย่ นรูปจากเซลล์เบซัลเป็ นเซลล์ที่
หลัง่ มูก ถ้ าขาดวิตามินเอจะทาให้ เซลล์มีรูปร่างแบนลงและหลัง่ มูกไม่ได้ (Stratified keratinizing squamous epithelium)
4

การเปลีย่ นแปลงนี ้เรี ยกว่า keratinizing metaplasia ถ้ าเป็ นที่ผิวหนังซึง่ เดิมเป็ น stratified squamous epithelium อยู่
แล้ วจะมีเคอราตินเพิม่ ขึ ้น หน้ าทีข่ องอวัยวะต่างๆ จึงเสือ่ มไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
การขาดวิตามินเอ

-

ในรายที่ขาดวิตามินเอจะพบการเสือ่ มสลายของส่วนรับแสงของเซลล์รูปแท่ง ซึง่ จะกลับสูส่ ภาพปกติเมือ่
ได้ รับวิตามินเอพอเพียง ดังนันผู
้ ้ ที่ขาดวิตามินเอจึงไม่สามารถมองเห็นในที่สลัวทีเ่ รี ยกว่า ตาฟางกลางคืน
(night blindness) ซึง่ จัดเป็ นอาการแรกที่แสดงถึงการขาดวิตามินเอ ดังรูปที่ 2

-

เนื่องจากมี keratinizing metaplasia ของเยื่อบุตา

ต่อมน ้าตา และคอร์ เนีย ทาให้

ตาแห้ ง

(Xerophthalmia) ซึง่ มีความรุนแรงเป็ น 4 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เยื่อบุตาแห้ ง (Xerosis of conjunctiva) เยื่อบุตาหนาขึ ้น ย่น และมีสารสีทวั่ ไป
ระยะที่ 2 มีการสะสมของเซลล์เอปิ ธีเลียลที่ลอกหลุดและมูคสั ทีเ่ ยื่อบุตาทางด้ านนอก มีลกั ษณะเป็ น
รูปสามเหลีย่ มเล็กๆนูนขึ ้นมา มีสขี าวคล้ ายเงินหรื อไข่มกุ เรี ยก Bitot's spot
ระยะที่ 3 คอร์ เนียแห้ ง ( Xerosis of cornea ) คอร์ เนียหนาขึ ้นและขุน่ มัว
ระยะที่ 4 คอร์ เนียอ่อนตัว (Keratomalacia) เป็ นแผล โดยทัว่ ไปมักจะมีอาการติดเชื ้อร่วมด้ วย จึงทาให้
ตาอักเสบ คอร์ เนียทะลุ เลนส์หลุดออก และตาบอด

รูปที่ 2 การขาดวิตามินเอ (ที่มา: Kumar et al., Robbins Basic Pathology, 8th edition)
2) วิตามินดี
วิตามินดีที่สาคัญต่อคนมีอยู่ 2 ชนิด คือ
5

1. Ergocalciferol (Ercalciol, Vitamin D2) เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของ ergosterol (provitamin D2) ที่มีอยู่
ในพืช เมื่อถูกรังสีอลุ ตราไวโอเล็ท ร่างกายดูดซึมนาไปใช้ ได้ แต่ในรูป ergosterol ไม่ถกู ดูดซึม
2. Cholecalciferol (Calciol, Vitamin D3) เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของ 7-dehydro-cholesterol ในผิวหนัง
เมื่อถูกรังสีอลุ ตราไวโอเล็ท ทัง้ ergosterol และ 7-dehydrocholesterol จัดเป็ นโปรวิตามิน ดี2 และดี3 ตามลาดับ
การสังเคราะห์ วิตามินดี 3 ที่ผิวหนัง
ถ้ าได้ รับแสงแดด 7-dehydro-cholesterol (7-DHC) ที่บริ เวณผิวหนัง จะเปลีย่ นเป็ น previtamin D3 ซึง่ จะถูก
ขนส่งไปที่ตบั แล้ วมีการเติมหมู่ OH กลายเป็ น 25-hydroxy-vitamin D3 แล้ วจะขนส่งไปที่ไตซึง่ จะมีการเติมหมู่ OH อีกครัง้
กลายเป็ น 1,25- hydroxyl-vitamin D3 ซึง่ สามารถออกฤทธิ์ที่อวัยวะเป้าหมายได้
หน้ าที่ของวิตามินดี
1. เกี่ยวกับการดูดซึมแคลเซียมและฟอสเฟตที่ผนังลาไส้ เล็ก
2. เพิ่มการดูดกลับของแคลเซียมและฟอสเฟตที่ทบุ ลู ของไต
3. ในภาวะที่ระดับแคลเซียมในเลือดลดลง จะทางานร่วมกับพาราธัยรอยด์ฮอร์ โมนโดยการกระตุ้น การ
ทางานและการเพิ่มจานวนของ osteoclast ทาให้ มีการเคลือ่ นย้ ายแคลเซียมจากกระดูก เพื่อรักษาระดับ
แคลเซียมในเลือด
ภาวะการขาดวิตามินดี
ทาให้ เกิดโรคกระดูกอ่อน (Rickets) ในเด็ก และ osteomalacia ในผู้ใหญ่

โรคกระดูกอ่อนมักพบในเด็กอายุ

1 ถึง 3 ขวบ ซึง่ เป็ นระยะทีเ่ ด็กกาลังเจริ ญเติบโต เมื่อขาดวิตามินดี การสร้ างสารพื ้น (bone matrix) ของกระดูกคงดาเนิน
ไปตามปกติ แต่แคลเซียมไม่เข้ าไปเกาะจับจึงทาให้ กระดูกอ่อน และขาไม่สามารถรับน ้าหนักตัวได้ เป็ นเหตุให้ ขาโก่ง (Bow
leg) หรื อขาถ่าง (Knock-knee) ดังรูปที่ 3 ส่วนการขาดวิตามินดี ในผู้ใหญ่เนื่องจากเป็ นระยะที่กระดูกเจริ ญเต็มที่แล้ ว
ความพิการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจึงไม่เหมือนเด็กความผิดปกติที่พบ คือ osteomalacia กระดูกเปราะและหักง่ายโดยที่แคลเซียม
และฟอสฟอรัสสลายออกมาจากกระดูก
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รูปที่ 3 การขาดวิตามินเอในเด็กทาให้ เกิดโรคกระดูกอ่อน (Rickets) (ที่มา: Kumar et al., Robbins Basic Pathology, 8th
edition)

3) วิตามินอี
เป็ นพวกแอลกอฮอล์ชนิดที่ไม่อมิ่ ตัว มี 8 ชนิด คือ tocopherols และ tocotrienols
บทบาทของวิตามินอีในการป้องกัน Lipid peroxidation
Cell membrane ซึง่ ประกอบด้ วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว (Polyunsaturated fatty acids, PUFA) จะถูกสารอนุมลู
อิสระ (Reactive Oxygen Species, ROS) ทาลายได้ lipid radical เมื่อรวมกับอ็อกซิเจนจะได้ peroxy radical (PUFAOO ) ซึง่ จะเกิดเป็ น chain reaction ต่อไปร่างกายจึงต้ องมีสารต้ านอนุมลู อิสระ (antioxidant) เช่น วิตามินอีมาจับ free
radical เอาไว้ แต่ถ้ามี ROS เกิดมากเกินกว่า antioxidants ในร่างกายจะทาลายเซลล์ได้ จะทาให้ เกิด oxidative stress ซึง่
เป็ นผลให้ เซลล์ถกู ทาลายและทาให้ เกิดโรค
การขาดวิตามินอี
ในสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมเมื่อขาด วิตามินอีจะมีความผิดปกติเกิดขึ ้นมากมายทังในระบบ
้
สืบพันธุ์ กล้ ามเนื ้อ
ประสาท และระบบเลือด ทาให้ เป็ นหมัน กล้ ามเนื ้อฝ่ อลีบ เนื ้อตับตายบางส่วน และเลือดจาง เนือ่ งจากเม็ดเลือดแตกง่าย

4) วิตามิน เค
หน้ าที่
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วิตามินเคทาหน้ าที่เป็ นโคเอนไซม์ของเอนไซม์คาร์ บ็อกซีย์เลสซึง่ จะเติมหมู่ Carboxyl ให้ กบั กรดกลูตามิคในสายโป
ลีย์เป็ ปไทด์ของสารต้ นของปั จจัยที่เกี่ยวกับการแข็งเป็ นลิม่ ของเลือด ช่วยให้ เลือดหยุดไหล
การขาด
โดยปกติแล้ วไม่พบการขาดในผู้ใหญ่เพราะวิตามินเคมีอยูใ่ นอาหารทัว่ ไปและแบคทีเรี ยในลาไส้ สงั เคราะห์ได้
ส่วนการขาดเกิดจากการดูดซึมไม่ดี ไม่มีการสังเคราะห์วติ ามิน เค2 ในลาไส้ เนื่องจากใช้ ยาบางชนิด เช่น ซัลฟากัวนิดีน ซึง่
ทาลายแบคทีเรี ยในลาไส้ และเป็ นโรคตับ
5) ไธอามีน (วิตามิน บี1)
หน้ าที่
ไธอามีนเป็ นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ Thiamin pyrophosphate (TPP, thiamin diphosphate) ปฏิกิริยานี ้
เป็ นช่วงสาคัญทีเ่ ชื่อมระหว่าง glycolysis และ Krebs’ cycle ถ้ าขาด TPP จะทาให้ pyruvate เข้ า Krebs cycle ไม่ได้
และจะเปลีย่ นเป็ น lactic acid แทน เมื่อใดที่ร่างกายใช้ พลังงานมากควรได้ รับวิตามินนี ้เพิ่มขึ ้นมากกว่าปกติ เช่น การออก
กาลังกาย หญิงมีครรภ์ หญิงให้ นมบุตร เป็ นโรคติดเชื ้อ และฮัยเปอร์ ธยั รอยดิสม เป็ นต้ น
การขาด
- โรคเหน็บชา (Beriberi) ส่วนใหญ่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่ได้ สดั ส่วนถูกต้ องหรื อได้ รับไธอามีนไม่เพียงพอ
กับแคลอรี่ ที่ได้ โรคนี ้พบได้ บอ่ ยในประเทศไทย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่กินข้ าวโรงสีเป็ นอาหารหลัก กินอาหารประเภท
เนื ้อสัตว์และน ้านมน้ อย หรื อได้ รับอาหารที่มีสารต่อต้ านไธอามีน (Antithiamin factors) ตัวอย่างเช่น กินปลาดิบทีม่ ี
เอนไซม์ thiaminase ที่ไปสลายไธอามีนในระบบทางเดินอาหาร ในผู้ป่วยบางรายมีการสูญเสียวิตามิน บี1 เพิ่มขึ ้น เช่น ผู้
ที่ได้ รับยาขับปั สสาวะ ผู้ที่ทา hemodialysis peritoneal dialysis ท้ องเดินหรื อได้ รับกลูโคสทางหลอดเลือด อาการของ
โรคเหน็บชามีดงั นี ้ คือ
- มีอาการส่วนใหญ่ทางระบบประสาท โดยมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้ า และจะลามสูงขึ ้น มักจะเป็ นทัง้
สองข้ างเหมือนกัน เกิดจากประสาทส่วนปลายอักเสบ (peripheral neuritis) มีอาการปวดน่อง กล้ ามเนื ้อไม่มแี รง ลีบเล็ก
ลง ถ้ าให้ นงั่ ยองๆ จะลุกขึ ้นยืนเองไม่ได้ เดินลาบาก ต้ องใช้ ไม้ เท้ าช่วย ถ้ าเป็ นมากข้ อมือและข้ อเท้ าจะกระดกไม่ได้ (wrist
drop, foot drop) เนื่องจากขาดพลังงานเพราะ pyruvate เปลีย่ นเป็ น acetyl CoA ได้ น้อยและนา acetyl CoA ไป
สังเคราะห์เป็ น acetylcholine ได้ น้อยลง ซึง่ ทาให้ ประสาทมีความไวน้ อยลง
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- Wernicke’s encephalopathy เกิดจากการขาดไธอามีนอย่างรวดเร็วพบบ่อยในคนที่เป็ นโรคพิษสุราเรื อ้ รัง
หรื อคนที่อาเจียนรุนแรงติดต่อกันหลายวัน โรคนี ้มีอาการทางสมองที่สาคัญคือ กล้ ามเนื ้อลูกตาไม่มีแรง ทาให้ มองเห็นของ
เป็ นสองสิง่ (Diplopia) ตากลอกไปมาเอง ไม่มีรีเฟล็กซ์ของม่านตา (Pupillary reflex) และเดินเซ (Ataxia) มักมีความ
ผิดปกติทางจิตด้ วย เช่น หงุดหงิด สับสน ซึมเศร้ า

6) ไรโบฟลาวิน (วิตามิน บี2)
วิตามินนี ้เป็ นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ 2 ตัว คือ flavin mononucleotide (FMN) และ flavin adenine
dinucleotide (FAD) โคเอนไซม์ทงสองนี
ั้
้จะไปรวมกับ apoenzyme เป็ นเอนไซม์หลายชนิด ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการขนส่งฮัย
โดรเจน
การขาด
ริ มฝี ปากและมุมปากแห้ ง แตกเป็ นร่องเรี ยกว่า cheilosis เฉพาะรอยแตกที่มมุ ปากนี ้มีชื่อเรียกที่ร้ ูจกั กันดีวา่
ปากนกกระจอก (angular stomatitis) ที่ลิ ้นมีการอักเสบทาให้ ผิวเลีย่ น (atrophy of papillae) และมีสแี ดงปนม่วง
(magenta coloured tongue) จากการอักเสบของลิ ้นและริ มฝี ปากทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการปวดแสบปวดร้ อนกินอาหารไม่
อร่อย และกลืนอาหารไม่สะดวก
7) ไนอาซิน (วิตามิน บี3)
Niacin เป็ นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ 2 ชนิด ที่ทาหน้ าที่ขนส่งฮัยโดรเจน คือ nicotinamide adenine
dinucleotide (NAD+) และ nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+) ของเอนไซม์ดีฮยั โดรจีเนสมากก
ว่า 200 ชนิด ทาหน้ าที่สาคัญหลายอย่างในร่างกาย เกี่ยวกับทังเมตะบอลิ
้
สมของคาร์ โบฮัยเดรต โปรตีน และกรดอะมิโน
การขาด
คนที่ขาด niacin จะเกิดโรค pellagra ซึง่ มีอาการสาคัญ 3D (classic triad) คือ diarrhea dermatitis และ
dementia ได้ แก่ อาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ผิวหนัง และประสาท อาการของระบบทางเดินอาหารเกิดจากการอักเสบ
ของเยื่อบุทางเดินอาหาร คือ เบื่ออาหาร ปากลิ ้นอักเสบ (คล้ ายขาดไรโบฟลาวิน) ปวดท้ องและท้ องเดิน ไม่มีกรดใน
กระเพาะอาหาร ผิวหนังจะมีความผิดปกติที่เรี ยกว่า pellagrous dermatitis มักเป็ นบริ เวณผิวหนังที่ถกู แดด เช่น ที่หน้ า
คอ มือ แขน และเท้ า ตอนแรกจะเป็ นผื่นแดงๆ คล้ ายถูกแดดเผา อาจมี vesicle หรื อ bullae ต่อมาผิวหนังจะมีสคี ล ้า
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และเปลีย่ นเป็ นน ้าตาลเข้ ม (Hyperpigmentation) ผิวหนังหนาขึ ้น บางรายผิวหนังบางส่วนลอกหลุดไป และเกิดเป็ นแผล
ได้ การเปลีย่ นแปลงของผิวหนังจะเกิดเหมือนกันทังขวาและซ้
้
าย อาการของระบบประสาทได้ แก่ ความรู้สกึ สัมผัสผิดปกติ
(Paresthesia) ปวดมึนศีรษะ หงุดหงิด นอนไม่หลับ กังวล ซึมเศร้ า ความจาเสือ่ มและสับสน เป็ นต้ น

8) กรดแพนโตเธนิค (วิตามิน บี5)
หน้ าที่
เป็ นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ เอ และ acyl carrier protein (ACP) ทาหน้ าที่สาคัญหลายอย่างในร่างกาย
เกี่ยวข้ องกับเมตะบอลิสมของ ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน
การขาด
เนื่องจากวิตามินบี5 นี ้มีในอาหารทัว่ ไปคนจึงไม่คอ่ ยขาด จากการทดลองในพวกอาสาสมัครให้ กินอาหารที่ขาด
วิตามินนี ้ พบว่าจะมีอาการเบื่ออาหาร ปวดท้ องอาเจียน ไม่มีแรง นอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย เป็ นลม ปวดตามแขนและขา
เจ็บส้ นเท้ า หงุดหงิด โกรธง่าย ซึมเศร้ า การสร้ างแอนติบอดีลดลง และติดโรคง่าย
9) ไพริด็อกซีน (วิตามินบี6)
เป็ นส่วนประกอบของ pyridoxal phosphate เกี่ยวกับเมตาบอลิซมึ ของกรดอะมิโน
การขาด
โดยปกติแล้ วไม่มีคนขาดวิตามินนี ้ชนิดเดียว ส่วนใหญ่จะเป็ นการขาดวิตามินบีรวม คนที่ขาดวิตามินนี ้พบน้ อย
เพราะในอาหารมีเพียงพอกับความต้ องการ การขาดจะพบได้ ในผู้ที่มีการดูดซึมไม่ดี ได้ รับสารที่มีฤทธิ์ต้านวิตามินนี ้ เด็ก
ที่กินอาหารที่มวี ิตามินนี ้น้ อยหรื อกินนมที่ถกู ความร้ อนนานเกินไปและหญิงตังครรภ์
้
ผู้ใหญ่ที่ขาดวิตามิน บี6 จะมีอาการ
อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ซึมและความคิดสับสน คลืน่ ไส้ และอาเจียน ผิวหนังบริ เวณรอบๆ ตา จมูก ปากและหลังหูจะมี
ลักษณะเป็ นมัน ปากและลิ ้นอักเสบคล้ ายขาดไรโบฟลาวินหรื อกรดนิโคตินิค ปลายประสาทอักเสบ บางคนมีนวิ่ อ็อกซาเลต
ในทางเดินปั สสาวะ บางคนมีเลือดจางแบบเม็ดเลือดเล็กและติดสีจาง (microcytic hypochromic anemia)

10) ไบโอติน
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Biotin เป็ น โคเอนไซม์ของเอนไซม์ เช่น carboxylase pyruvate carboxylase acetyl CoA carboxylase
propionyl CoA carboxylase 3-methylcrotonyl CoA carboxylase ซึง่ ทาหน้ าทีเ่ ติม carbon 1 อณูให้ สาร (carboxyl
carrier)
การขาด
การขาดพบน้ อยมาก พบได้ ในคนที่กินไข่ดิบหรื อดิบๆ สุกๆ มากเป็ นประจา กินยาทาลายแบคทีเรี ยในลาไส้
ติดต่อกันเป็ นเวลานานและกินอาหารมีไบโอตินน้ อยหรื อผู้ที่ได้ รับอาหารทางเส้ นเลือดติดต่อกันเป็ นเวลานานๆ อาการของ
การขาดไบโอติน คือ เบื่ออาหาร คลืน่ ไส้ อาเจียน ลิ ้นอักเสบ ผิวหนังซีด แห้ ง และหลุดออกเป็ นหย่อมๆ มีอาการซึมเศร้ า
11) กรดโฟลิค (วิตามินบี 9)
หน้ าที่
1. การสังเคราะห์ methionine
2. การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค เช่น การสังเคราะห์ purines การสังเคราะห์ thymidylate (dTMP
การขาด
บทบาทสาคัญที่สดุ ของโฟเลตคือการสังเคราะห์ purine และ pyrimidine ในการสังเคราะห์ DNA จึงมีผลต่อ
เซลล์ที่เจริ ญเติบโตและแบ่งตัวเร็วได้ แก่ ผนังเยื่อบุทางเดินอาหาร ตับ และ

ไขกระดูก ผนังลาไส้ เล็ก และ RBC อาการ

ของการขาดโฟเลตเกี่ยวกับทางเดินอาหารมีลิ ้นอักเสบ ปวดท้ อง ท้ องเดิน มีผลต่อ WBC และ RBC พบ neutrophil
hypersegmentation RBC จะมีขนาดโต (Macrocytic or megaloblastic anemia) อาการและอาการแสดงของการ
ขาดโฟเลตเกี่ยวกับโลหิตวิทยาจะเหมือนกับการขาดวิตามิน บี12 ทุกประการยกเว้ น ถ้ าขาดวิตามิน บี12 จะมีการทาลาย
myelin sheath เนื่องจากมีการคัง่ ของ methylmalonic acid ทาให้ มีอาการทางประสาทด้ วย
12) โคบาลามิน (วิตามิน บี12)
หน้ าที่
เป็ นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ 2 ชนิด คือ deoxyadenosyl cobalamin และ methyl cobalamin ซึง่ มีหน้ าทีใ่ น
การสังเคราะห์ methionine จาก โดยทางานร่วมกับ folate ดังนันการขาดวิ
้
ตามินทังสองชนิ
้
ดทาให้ เกิดความผิดปกติของ
เม็ดเลือด (megaloblastic anemia) เหมือนกัน
การขาดวิตามิน
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ผู้ที่ขาดวิตามิน บี12 จะทาให้ การแบ่งตัวของเซลล์ช้าหรื อผิดปกติไป

โดยเฉพาะกับไขกระดูกและเยื่อบุผนัง

ของลาไส้ เนื่องจากผิดปกติในการสังเคราะห์ DNA เซลล์จะมี cytoplasm ขนาดโตทาให้ เกิด megaloblastic anemia
และมีอาการเหมือนการขาดกรดโฟลิค และเป็ นโรคเลือดจางชนิดร้ าย (pernicious anemia) เนื่องจากมีอาการทาง
ประสาทผิดปกติแต่เกิดช้ ากว่า เช่น ชาตามปลายมือปลายเท้ า อาหารไม่ร้ ูรส ความจาเสือ่ ม และ dementia เนื่องจากการ
เสือ่ มของ myelin ของเซลล์ประสาท
13) วิตามินซี (กรดแอสคอร์ บคิ )
หน้ าที่
วิตามินซีทาหน้ าที่เป็ นโคแฟคเตอร์ ของเอนไซม์ที่ทาหน้ าทีฮ่ ยั ดร็ อกซิย์เลชัน่ และเป็ นสารมีฤทธิ์รีดิวซ์ ทาหน้ าที่
ในเมตะบอลิสมของสารสาคัญๆ หลายอย่างในร่างกายดังนี ้ คือ

- ในกระบวนการไฮดร็อกซิเลชัน่ เช่น การสังเคราะห์ hydroxyproline และ hydroxylysine โดยอาศัย
เอนไซม์ proline hydroxylase และ lysine hydroxylase ซึง่ เป็ นขันตอนหนึ
้
ง่ ของการสังเคราะห์คอลลา
เจนและอีลาสติน

- ช่วยในการดูดซึมเหล็กจากอาหาร
- ทาหน้ าที่เป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ (Antioxidant) ป้องกัน reactive oxygen species และ free radicals
ไม่ให้ ทาลายเนื ้อเยื่อ
การขาด

-

ทาให้ เกิดโรคลักปิ ดลักเปิ ด พบได้ ในคนที่ไม่ได้ รับอาหารผักและผลไม้ สด เช่น คนสูงอายุที่ไม่มคี นดูแล
ผู้ป่วยโรคจิต โรคพิษสุราเรื อ้ รัง เด็กที่กินนมผสมที่มวี ิตามินนี ้น้ อย เด็กที่เปลีย่ นจากกินนมแม่มากิน
นมวัว หรื อเด็กทีก่ ินนมแม่ที่ขาดวิตามินซี อาการสาคัญของโรคลักปิ ดลักเปิ ดคือ มีเลือดออกตามที่ตา่ งๆ
ของร่างกาย มีเลือดออกตามไรฟั น เลือดออกใต้ ผิวหนังอาจจะเป็ นจุดเล็กๆ หรื อเป็ นปื น้ ใหญ่ ในรายที่
เป็ นมากจะมีเลือดออกในกล้ ามเนื ้อ ใต้ เยื่อบุตา จอตา
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รูปที่ 4 การขาดวิตามินซี (ที่มา: Kumar et al., Robbins Basic Pathology, 8th edition)

4. ภาวะโภชนาการเกิน
ภาวะนี ้ทาให้ เกิดโรคอ้ วน (Obesity) ซึง่ หมายถึงการที่มีไขมันมากเกินเกณฑ์ปกติทาให้ ผ้ นู นมี
ั ้ น ้าหนักเกินเกณฑ์
ปกติไป
สาเหตุของโรคอ้ วน
- พันธุกรรม ถ้ าพ่อแม่เป็ นโรคอ้ วน ลูกที่เกิดมาก็มีโอกาสเป็ นโรคอ้ วนสูง
- รับประทานอาหารมากเกินไป แล้ วไม่มีเวลาออกกาลังกาย
- พฤติกรรมการใช้ ชีวิตประจาวันที่ไม่เหมาะสมทาให้ มีการใช้ พลังงานตา่ และทาให้ เสียโอกาสในการทากิจกรรม
หรื อออกกาลังกายที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
- โรคบางชนิด เช่น Cushings Syndrome ซึง่ จะทาให้ ร่างกายของผู้ที่ป่วยเป็ นโรคนี ้อ้ วน โดยสาเหตุของโรค นี ้
เกิดจากความผิดปกติของฮอร์ โมนในร่างกาย จนทาให้ อ้วนบริเวณใบหน้ า ลาตัว ต้ นคอด้ านหลัง แต่แขนขาจะเล็ก และไม่
มีแรง ในกรณีนี ้จะต้ องรักษาที่ต้นเหตุคือ ฮอร์ โมนที่มคี วามผิดปกติจึงจะสามารถหายอ้ วนได้
โรคเรือ้ รังที่สัมพันธ์ กับโรคอ้ วน
โรคเรื อ้ รังที่สมั พันธ์กบั โรคอ้ วนได้ แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งบางชนิด โรคเบาหวาน
และโรคถุงน ้าดี เป็ นต้ น
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- โรคหัวใจขาดเลือด โรคอ้ วนเป็ นปั จจัยเสีย่ งอิสระที่ทาให้ เกิดโรคหัวใจ และยังเป็ นสาเหตุของปั จจัยเสีย่ งต่อ
โรคหัวใจ นอกจากนี ้ยังพบว่าอัตราการตายจากโรคหัวใจเพิ่มขึ ้นในกลุม่ คนอ้ วน ยิ่งอ้ วนมากยิง่ มีโอกาส
เป็ นโรคหัวใจเพิ่ม

- โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้ วนจะมีโรคความดันโลหิตสูงกว่าคนปกติ 2.9 เท่า ความเสีย่ งของความดัน
โลหิตสูงจะเพิ่มขึ ้นตามระยะที่เป็ นโรคอ้ วน เมื่อลดน ้าหนักระดับความดันจะลดลงด้ วยพบว่าผู้ที่มีดชั นีมวล
กายมากกว่า 25 กก/ตารางเมตร จะเป็ นความดันโลหิตสูงเป็ น 2 เท่าของผู้ที่มดี ชั นีมวลกาย 22

- ไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะไขมัน Triglyceride, LDL สูงส่วนไขมันที่ดีได้ แก่ HDL จะต่า
- โรคหลอดเลือดสมอง พบว่าหากอ้ วนลงพุงจะมีอตั ราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากขึ ้นโดยเฉพาะผู้ที่มี
ดัชนีมวลกายมากกว่า 30

- โรคมะเร็งบางชนิด ได้ แก่มะเร็งที่พงึ่ ฮอร์ โมนในผู้หญิงได้ แก่ โรคมะเร็งมดลูก โรคมะเร็งปากมดลูก
โรคมะเร็ งเต้ านม

ส่วนในผู้ชายได้ แก่มะเร็ งต่อมลูกหมาก

นอกจากนันยั
้ งพบว่ามะเร็งทางเดินอาหาร

เพิ่มขึ ้น เช่น มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ มะเร็ งหลอดอาหาร และโรคมะเร็งถุงน ้าดี

- โรคเบาหวาน ความเสีย่ งต่อโรคเบาหวานชนิดที่สองเพิม่ ขึ ้น 40 เท่าในคนอ้ วน เมื่อดัชนีมวลกายลดลง
ความเสีย่ งจะลดลงด้ วย โดยเฉพาะผู้ที่อ้วนตังแต่
้ เด็กเมื่อโตขึ ้นจะมีความเสีย่ งเพิ่มขึ ้น

- โรคถุงน ้าดี คนอ้ วนจะมีความเสีย่ งต่อนิว่ 3-4 เท่าและความเสีย่ งจะสูงขึ ้นเมื่ออ้ วนลงพุง
- ไขมันพอกตับ

5. โภชนาการกับการเกิดมะเร็งเต้ านม (Nutrition and breast cancer)
5.1 การรับประทานไขมัน
มีรายงานการวิจยั พบว่า การรับประทานอาหารจาพวกไขมันจะทาให้ เกิดการเพิม่ ของเนื ้อเยื่อไขมัน ซึง่ ในเนท้ อ
เยื่อไขมันนันจะมี
้ เอ็นไซม์ที่เรี ยกว่า aromatase ซึง่ ทาหน้ าทีใ่ นการสร้ างฮอร์ โมนเอสโตรเจน และระดับของฮอร์ โมนเอสโตร
เจนที่สงู เกินไปนันจะท
้ าให้ เซลล์ของเต้ านมแบ่งตัวมากเกินปกติและอาจเป็ นสาเหตุของการเกิดมะเร็ งเต้ านมได้ ไขมันที่ไม่
อิ่มตัว (Polyunsaturated fatty acid, PUFA) ยังสามารถทีจ่ ะไปจับกับ serum binding protein ซึง่ ทาหน้ าที่ขนส่งเอสโตร
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เจนไปเปลีย่ นเป็ นสารอื่น ดังนันเอสโตรเจนก็
้
ไม่สามารถที่จะถูกนาออกไปจากกระแสเลือดได้ ซึง่ จะทาให้ เอสโตรเจนใน
กระแสเลือดสูง ซึง่ จะเพิ่มความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็ งเต้ านมดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
5.2 การรับประทานอาหารพวกเนือ้ สัตว์
มีรายงานการวิจยั พบว่า การรับประทานอาหารพวกเนื ้อสัตว์ทเี่ กิดจากการปิ ง้ ย่าง รมควันนันจะมี
้ สารที่เรี ยกว่า
Heterocyclic amine (HCA) ซึง่ เป็ นสารก่อมะเร็ ง (carcinogen) เจ้ า HCA จะไปจับกับเบสของสายดีเอ็นเอ ทาให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของลาดับเบสในดีเอ็นซึง่ ก่อให้ เกิดการกลายพันธ์ (Mutation) ได้
5.3 การรับประทานใยอาหาร
โดยปกติแล้ วเอสโตรเจนจะหลัง่ ออกมาในลาไส้ เล็กแล้ วจะมีเอสโตรเจนจานวนหนึง่ ซึง่ จะถูกดูดกลับเข้ าไปใน
กระแสเลือดใหม่มีรายงานการวิจยั พบว่า

การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารเยอะนันจะช่
้ วยลดความเสีย่ งต่อการเกิด

มะเร็ งเต้ านมลงได้ โดยเจ้ าใยอาหารนี ้จะไปจับกับเอสโตรเจนที่หลัง่ ออกมาในลาไส้ ทาให้ เอสโตรเจนที่ถกู ดูดกลับเข้ าไปนัน้
มีจานวนน้ อยกว่าปกติ ซึง่ จะช่วยลดระดับของเอสโตรเจนในเลือดลงได้
5.4 การดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มแอลกอฮอล์อาจเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็ งเต้ านมเนือ่ งจาก

แอลกอฮอล์นนจะไปเพิ
ั้
่มระดับของ

เอสโตรเจนในกระแสเลือดและ แอลกอฮอล์ยงั ทาให้ มีอนุมลู อิสระ (Oxidant) เพิ่มขึ ้นซึง่ จะไปทาปฏิกิริยากับดีเอ็นเอทาให้
เกิดการกลายพันธ์ขึ ้นมาได้
5.5 Phytoestrogens
การศึกษาวิจยั พบว่าการรับประทานอาหารที่มีถวั่ เหลือง ซึง่ อาหารเหล่านี ้จะมีสาร Phytoestrogens จะช่วยลด
ความเสีย่ งของมะเร็งเต้ านมได้ โดย Phytoestrogens จะแข่งขันกับเอสโตรเจนในการไปจับกับ ตัวรับของเอสโตรเจน
(Estrogen receptor) ทาให้ เอสโตรเจนจับกับตัวรับของมันได้ น้อยลงและออกฤทธิ์ได้ น้อยลงด้ วย
5.6 วิตามินดี
จากรายงานการวิจยั พบว่า การรับประทานวิตามินดีนนสามารถที
ั้
่จะช่วยลดความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็ งเต้ านม
ลงได้ โดยที่เจ้ าวิตามินนี ้จะช่วยในการลดการแบ่งเซลล์ของเนื ้อเยือ่ มะเร็ งเต้ านม แต่วา่ ยังอยูใ่ นขันตอนของการทดสอบ
้
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