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เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา MTH-205 Pathology 

เร่ือง: พยาธิวิทยาของโรคที่เกิดจากสารอาหาร (Nutritional diseases) 

โดย: ผศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัศกึษาทราบลกัษณะส าคญัและความแตกตา่งระหวา่งภาวะทพุโภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน 

2. นกัศกึษาเข้าใจความผิดปกติทางพยาธิวิทยาของโรคเมื่อขาดสารอาหารชนดิตา่งๆ 

เนือ้หา: 

- โภชนาการ ภาะขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการเกิน 

- พยาธิวิทยาของการขาดสารอาหาร 

- ภาวะโภชนาการเกิน. 

- ภาวะโภชนาการกบัการเกิดมะเร็ง 

 

โรคที่เกิดจากสารอาหาร (Nutritional diseases) 

 

1. ความหมายของโภชนาการ 

โภชนาการ คือการศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารและสขุภาพของร่างกาย ทัง้ในแง่ปริมาณและสดัสว่น

ของสารอาหารท่ีร่างกายควรได้รับ เพื่อน าไปใช้เป็นพลงังานในการเสริมสร้างและซอ่มแซมสว่นตา่งๆ รวมทัง้การ

เปลีย่นแปลงของสารอาหาร (Metabolism) เพื่อการน าไปใช้ ซึง่ขบวนการท่ีเก่ียวข้องจะครอบคลมุตัง้แตก่ารยอ่ย การดดู

ซมึ เมตะบอลซิมึ การขนสง่ การเก็บสะสม และการขบัถ่ายออกนอกร่างกาย ถ้ากระบวนการดงักลา่วนีอ้ยูใ่นสภาวะสมดลุ

ก็จะสง่ผลให้ร่างกายด ารงชีวติอยูไ่ด้อยา่งเป็นปกติสขุและมีสขุภาพท่ีดี   

  

2. ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 

 เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารจ าเป็นในปริมาณที่ไมถ่กูต้องเป็นเวลานานๆจนสง่ผลให้เกิดความผิดปกติ

ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ทัง้นีเ้นือ่งจากสาเหต ุ2 ประการ คือ 
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2.1 ภาวะขาดสารอาหาร  (Under nutrition or nutritional deficiency) 

 เกิดจากการท่ีร่างกายได้รับสารอาหารไมเ่พยีงพอ โดยขาดสารอาหารเพียงชนิดเดียวหรือมากกวา่ 1 อยา่ง และ

อาจขาดพลงังานหรือไมก็่ได้ เชน่ ภาวะการขาดโปรตีนและพลงังาน (protein energy malnutrition) นอกจากนีย้งัมี

ภาวะการขาดสารอาหารจ าพวก micronutrients ได้แก่ การขาดธาตเุหลก็ ไอโอดีน และวิตามินตา่งๆ ซึง่เป็นปัญหาส าคญั

ที่พบได้ทัว่โลก  

1) ภาวะที่มีโภชนาการเกนิ  (Overnutrition) 

 เกิดจากการได้รับสารอาหารมากเกินพอหรือไมส่มดลุเป็นเวลานานๆ เช่น ได้รับสารอาหารที่ให้พลงังานมาก

เกินไป จะมีการสะสมสว่นท่ีเกินไว้ในรูปของไขมนั ท าให้เกิดโรคอ้วน (Obesity) และโรคอื่นๆ เช่น โรคความดนัโลหิตสงู 

โรคหวัใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น  

2) ภาวะขาดสารอาหาร 

การขาดสารอาหารท่ีเป็นปัญหาส าคญัทางด้านสาธารณสขุของคนไทยได้แก่ 

- การขาดโปรตีนและพลงังาน (Protein energy malnutrition; PEM หรือ protein calorie malnutrition; PCM) 

ส าหรับประเทศไทยนัน้พบมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและพบได้ในทุกกลุม่อาย ุโดยเฉพาะในเด็กเลก็ ซึง่จะ

พบการขาดสารอาหารชนิดอื่นๆ เช่น วิตามิน เกลอืแร่ และมกัจะมภีาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชือ้ร่วมด้วย อาการ

ที่ส าคญัของ PEM คือ 

- Kwashiorkor เป็นโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารโปรตีนเรือ้รัง เพราะได้รับอาหารที่มีโปรตีนน้อยหรือมี

คณุภาพต ่า หรือขาดอาหารโปรตนีแตไ่ด้รับคาร์โบไฮเดรตเพยีงพอ จึงไมข่าดพลงังาน มกัพบในเด็กที่อาย ุ1 ปีขึน้

ไปท่ีหยา่นมแล้ว และได้รับอาหารเสริมที่ขาดโปรตีนและมีแตค่าร์โบไฮเดรต อาการท่ีส าคญัของโรคนีไ้ด้แก่ เด็ก

จะเจริญเติบโตช้า สผีมจาง ผิวหนงัเป็นผ่ืนอกัเสบและมีสดี าคล า้ ระดบั albumin ในเลอืดต ่า มีอาการบวม 

(edema) เพราะขาดโปรตีนในพลาสมา่ที่จะช่วยรักษา oncotic pressure การสร้างโปรตีนตา่งๆ บกพร่อง เช่น 

โปรตีนที่จ าเป็นตอ่การขนสง่ ไตรกลีเซอร์ไรด์และไขมนัอื่นๆ ท าให้เกิดการคัง่ของไขมนัในตบั (Fatty liver) ภมูิ

ต้านทานต ่า มกีารตดิเชือ้งา่ย และล าไส้อกัเสบเรือ้รัง ดงัรูปท่ี 1 

- Marasmus เป็นโรคที่เกิดจากการขาดพลงังานและโปรตีนเป็นเวลานานๆเพราะได้รับสารอาหารที่ให้พลงังาน

ไมเ่พียงพอ พบได้ในเด็กทกุกลุม่อายอุาการท่ีส าคญัคือ การเจริญเติบโตหยดุชะงกั ไมม่ีไขมนัใต้ผิวหนงั ผอมมาก
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จนหนงัหุ้มกระดกู ผิวหนงัแห้งและเหี่ยวยน่ ในเด็กบางคนอาจพบ Marasmic kwashiorkor ซึง่เป็นอาการของทัง้ 

2 โรค รวมกนั 

 

รูปท่ี 1 ลกัษณะของ marasmus (ซ้าย) และ kwashiorkor (ขวา) (ที่มา: www.nzdl.org) 

 

- Anorexia nervosa and bulimia เป็นความผิดปกติของการกิน (eating disorder) ซึง่พบบอ่ยในวยัรุ่น 

โดยเฉพาะเพศหญิง ผู้ ป่วย Anorexia จะหมกมุน่อยา่งมากในเร่ืองการกินอาหารและน า้หนกัตวัของตนเอง มี

อาการกลวัอ้วน มองวา่ตนเองเป็นคนอ้วนอยูต่ลอดเวลา (distorted body image) พยายามท าทกุวิถีทางเพื่อให้

น า้หนกัลด มกัเร่ิมด้วยการจ ากดัอาหาร โดยเฉพาะอาหารท่ีมแีคลลอรีสงู จากนัน้น า้หนกัตวัเร่ิมลดลงเร่ือยๆ 

ติดตามด้วยภาวะการขาดประจ าเดือน สว่นพวก  bulimia นัน้ปัญหาหลกัคือ ผู้ที่เป็นจะควบคมุการกินของตวัเอง

ไมไ่ด้ โดยมีอาการกินมาก กินเร็ว ไมห่ยดุ อาหารท่ีกินมกัเป็นของหวานหรือของยอ่ยง่าย หลงักินมากจะรู้สกึผิด 

พยายามคมุน า้หนกัโดยการล้วงคอให้อาเจียน ใช้ยาระบาย ยาขบัปัสสาวะหรือยาอดอาหาร 

3. ภาวะการขาดวติามิน 

เกิดขึน้ได้จากสาเหต ุ 2 ประการคือ ได้รับเข้าไปไมพ่อ (Primary deficiency)   ซึง่อาจเกิดได้จากการจ ากดั

อาหารเพื่อควบคมุน า้หนกัและรักษารูปร่างให้งดงามหรือเกรงจะแสลงตอ่โรคบางอยา่ง ภาวะขาดแคลนเพราะยากจนหรือ

อยูใ่นดินแดนทรุกนัดาร การกินไมเ่ป็นเลอืกกินเฉพาะอาหารที่ชอบ ขาดความรู้เร่ืองประโยชน์ของอาหารและงดเว้นการ

http://www.nzdl.org/
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บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ไข่ ตบั ผกั หรือนม กินไมพ่อกบัความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ในภาวะพิเศษของร่างกาย เช่น 

ในขณะเป็นไข้   ไฮเปอร์ธยัรอยด์ดิซมึ เด็กที่ก าลงัเจริญเติบโต ตัง้ครรภ์ ให้นมบตุร และการกินอาหารคาร์โบไฮเดรต หรือ

โปรตีนมากๆ 

 

3.1 วติามินละลายในไขมนั  (Fat soluble vitamin) 

วิตามินเหลา่นีต้้องมีการดดูซมึพร้อมกบัอาหารไขมนัเทา่นัน้และเมื่อเข้าสูร่่างกายแล้ว สว่นใหญ่จะไมม่ีการ

ขบัถ่ายออกทางปัสสาวะเนื่องจากไมล่ะลายน า้ 

1) วิตามนิ เอ (Retinol) 

สารท่ีมีฤทธ์ิเป็นวิตามินเอนัน้แบง่ได้เป็น 2 กลุม่คือ preformed vitamin A (retinoids) และ provitamin A 

(carotenoids) retinoids ตวัท่ีออกฤทธ์ิดีท่ีสดุและพบมากที่สดุ คือ all-trans-retinol วิตามินเอในอาหารจะถกูไฮโดรลยัส์

โดยเอ็นไซม์ที่ของล าไส้เลก็และถกูสงัเคราะห์ขึน้เป็น Retinyl ester ใหมใ่นเซลล์ของล าไส้เลก็แล้วรวมเข้าในไคโลไมครอน

แล้วจึงถกูดดูซมึเข้ากระแสเลอืดได้ Retinyl ester ในไคโลไมครอนเมื่อเข้ากระแสเลอืดแล้วจะน าไปเก็บไว้ที่ตบั เมื่อไรก็

ตามที่ร่างกายต้องการ Retinyl ester จะถกูไฮโดรลยัส์ได้ retinol อิสระซึง่จะรวมกบั retinol binding protein (RBP) และ

ถกูสง่ออกจากตบัเข้าสูเ่ลอืด 

หน้าที่ 

 วิตามินเอ มีหน้าที่ส าคญัคือ การมองเห็น การเจริญของเนือ้เยื่อเอปิธีเลยีลและการทรงสภาพของเนือ้เยื่อนัน้ 

การมองเห็น 

 ที่จอตา (Retina) มีเซลล์รับแสงอยู ่2 ชนิด คือ เซลล์รูปกรวย (Cones) และเซลล์รูปแทง่ (Rods) เซลล์รูปกรวย

ใช้ส าหรับการเห็นภาพสใีนท่ีที่มีแสงสวา่ง (Bright light) และเซลล์รูปแทง่ใช้ส าหรับการเห็นในท่ีทีม่ีแสงสลวั (Dim light)   

เมื่อแสงมากระทบเซลล์รับแสงทัง้สองชนิด จะเกิดการเปลีย่นแปลงทางเคมี ซึ่งท าให้มีพลงัประสาทสง่ไปยงัสมองเราจึง

สามารถเห็นได้ทัง้ในท่ีมีแสงสวา่งและในท่ีที่มีแสงสลวั  

การเจริญของเซลล์เยื่อบุและการคงสภาพ 

วิตามินเอท าให้โครงสร้างของเยื่อบคุงอยูใ่นสภาพปกติ และจ าเป็นในการเปลีย่นรูปจากเซลล์เบซลัเป็นเซลล์ที่

หลัง่มกู  ถ้าขาดวิตามินเอจะท าให้เซลล์มีรูปร่างแบนลงและหลัง่มกูไมไ่ด้ (Stratified keratinizing squamous epithelium) 
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การเปลีย่นแปลงนีเ้รียกวา่ keratinizing metaplasia ถ้าเป็นท่ีผิวหนงัซึง่เดิมเป็น stratified squamous epithelium อยู่

แล้วจะมเีคอราตินเพิม่ขึน้ หน้าทีข่องอวยัวะตา่งๆ จึงเสือ่มไปโดยเฉพาะที่เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ  

การขาดวิตามนิเอ 

- ในรายที่ขาดวิตามินเอจะพบการเสือ่มสลายของสว่นรับแสงของเซลล์รูปแทง่ ซึง่จะกลบัสูส่ภาพปกติเมือ่

ได้รับวิตามินเอพอเพยีง ดงันัน้ผู้ที่ขาดวติามินเอจึงไมส่ามารถมองเห็นในท่ีสลวัทีเ่รียกวา่ ตาฟางกลางคืน 

(night blindness) ซึง่จดัเป็นอาการแรกที่แสดงถงึการขาดวิตามนิเอ ดงัรูปท่ี 2 

- เนื่องจากมี keratinizing metaplasia ของเยื่อบตุา  ตอ่มน า้ตา และคอร์เนีย ท าให้  ตาแห้ง  

(Xerophthalmia) ซึง่มคีวามรุนแรงเป็น 4 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1   เยื่อบตุาแห้ง (Xerosis of conjunctiva) เยื่อบตุาหนาขึน้ ยน่ และมีสารสทีัว่ไป 

ระยะที่ 2 มีการสะสมของเซลล์เอปิธีเลยีลท่ีลอกหลดุและมคูสั ทีเ่ยื่อบตุาทางด้านนอก  มีลกัษณะเป็น

รูปสามเหลีย่มเลก็ๆนนูขึน้มา  มสีขีาวคล้ายเงินหรือไขม่กุเรียก Bitot's spot  

ระยะที่ 3 คอร์เนียแห้ง ( Xerosis of cornea ) คอร์เนียหนาขึน้และขุน่มวั 

ระยะที่ 4 คอร์เนียออ่นตวั (Keratomalacia) เป็นแผล โดยทัว่ไปมกัจะมีอาการติดเชือ้ร่วมด้วย จงึท าให้

ตาอกัเสบ คอร์เนียทะล ุเลนส์หลดุออก และตาบอด 

 

รูปท่ี 2 การขาดวิตามินเอ (ที่มา: Kumar et al., Robbins Basic Pathology, 8th edition) 

2) วิตามนิด ี

วิตามินดีที่ส าคญัตอ่คนมีอยู ่2 ชนิด คือ 
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1.   Ergocalciferol (Ercalciol, Vitamin D2) เกิดจากการเปลีย่นแปลงของ ergosterol (provitamin D2) ที่มีอยู่

ในพืช เมื่อถกูรังสอีลุตราไวโอเลท็  ร่างกายดดูซมึน าไปใช้ได้  แตใ่นรูป ergosterol ไมถ่กูดดูซมึ 

 2. Cholecalciferol (Calciol, Vitamin D3) เกิดจากการเปลีย่นแปลงของ 7-dehydro-cholesterol ในผิวหนงั 

เมื่อถกูรังสอีลุตราไวโอเลท็ ทัง้ ergosterol และ 7-dehydrocholesterol จดัเป็นโปรวิตามิน ด2ี และดี3 ตามล าดบั 

การสังเคราะห์วิตามนิด ี3 ที่ผิวหนัง    

 ถ้าได้รับแสงแดด 7-dehydro-cholesterol (7-DHC) ที่บริเวณผิวหนงั จะเปลีย่นเป็น previtamin D3 ซึง่จะถกู

ขนสง่ไปท่ีตบัแล้วมีการเตมิหมู ่OH กลายเป็น 25-hydroxy-vitamin D3 แล้วจะขนสง่ไปท่ีไตซึง่จะมกีารเติมหมู ่OH อีกครัง้

กลายเป็น 1,25- hydroxyl-vitamin D3 ซึง่สามารถออกฤทธ์ิท่ีอวยัวะเป้าหมายได้ 

หน้าที่ของวติามนิดี 

1. เก่ียวกบัการดดูซมึแคลเซยีมและฟอสเฟตที่ผนงัล าไส้เลก็  

2. เพิ่มการดดูกลบัของแคลเซียมและฟอสเฟตที่ทบุลูของไต 

3. ในภาวะที่ระดบัแคลเซียมในเลอืดลดลง จะท างานร่วมกบัพาราธยัรอยด์ฮอร์โมนโดยการกระตุ้น การ

ท างานและการเพิ่มจ านวนของ osteoclast ท าให้มีการเคลือ่นย้ายแคลเซียมจากกระดกู เพื่อรักษาระดบั

แคลเซียมในเลอืด  

ภาวะการขาดวติามินด ี

ท าให้เกิดโรคกระดกูออ่น (Rickets) ในเด็ก และ osteomalacia ในผู้ใหญ่     โรคกระดกูออ่นมกัพบในเดก็อาย ุ

1 ถึง 3 ขวบ ซึง่เป็นระยะทีเ่ด็กก าลงัเจริญเติบโต เมื่อขาดวิตามินดี การสร้างสารพืน้ (bone matrix) ของกระดกูคงด าเนิน

ไปตามปกติ แตแ่คลเซียมไมเ่ข้าไปเกาะจบัจงึท าให้กระดกูออ่น และขาไมส่ามารถรับน า้หนกัตวัได้เป็นเหตใุห้ขาโกง่ (Bow 

leg) หรือขาถ่าง (Knock-knee) ดงัรูปท่ี 3 สว่นการขาดวิตามนิดี ในผู้ใหญ่เนื่องจากเป็นระยะที่กระดกูเจริญเต็มที่แล้ว 

ความพิการตา่งๆ ที่เกิดขึน้จงึไมเ่หมือนเด็กความผิดปกติที่พบ คือ osteomalacia กระดกูเปราะและหกัง่ายโดยที่แคลเซียม

และฟอสฟอรัสสลายออกมาจากกระดกู 
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รูปท่ี 3 การขาดวิตามินเอในเด็กท าให้เกิดโรคกระดกูออ่น (Rickets) (ที่มา: Kumar et al., Robbins Basic Pathology, 8th 

edition) 

 

3) วิตามนิอ ี

เป็นพวกแอลกอฮอล์ชนิดที่ไมอ่ิม่ตวั มี 8 ชนิด คือ tocopherols และ tocotrienols 

บทบาทของวติามินอีในการป้องกนั Lipid peroxidation 

Cell membrane ซึง่ประกอบด้วยกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวั (Polyunsaturated fatty acids, PUFA) จะถกูสารอนมุลู

อิสระ (Reactive Oxygen Species, ROS) ท าลายได้ lipid radical เมื่อรวมกบัอ็อกซเิจนจะได้ peroxy radical (PUFA-

OO ) ซึง่จะเกิดเป็น chain reaction ตอ่ไปร่างกายจงึต้องมีสารต้านอนมุลูอิสระ (antioxidant) เช่น วิตามินอีมาจบั free 

radical เอาไว้ แตถ้่ามี ROS เกิดมากเกินกวา่ antioxidants ในร่างกายจะท าลายเซลล์ได้จะท าให้เกิด oxidative stress ซึง่

เป็นผลให้เซลล์ถกูท าลายและท าให้เกิดโรค 

การขาดวิตามนิอ ี

ในสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมเมื่อขาด วิตามินอีจะมีความผิดปกตเิกิดขึน้มากมายทัง้ในระบบ  สบืพนัธุ์  กล้ามเนือ้  

ประสาท และระบบเลอืด ท าให้เป็นหมนั  กล้ามเนือ้ฝ่อลบี  เนือ้ตบัตายบางสว่น และเลอืดจาง เนือ่งจากเม็ดเลอืดแตกง่าย  

 

4) วิตามนิ เค 

หน้าที่ 
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วิตามินเคท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ของเอนไซม์คาร์บ็อกซีย์เลสซึง่จะเติมหมู ่Carboxyl ให้กบักรดกลตูามิคในสายโป

ลย์ีเป็ปไทด์ของสารต้นของปัจจยัที่เก่ียวกบัการแข็งเป็นลิม่ของเลอืด ช่วยให้เลอืดหยดุไหล  

การขาด   

โดยปกติแล้วไมพ่บการขาดในผู้ใหญ่เพราะวิตามินเคมีอยูใ่นอาหารทัว่ไปและแบคทีเรียในล าไส้สงัเคราะห์ได้ 

สว่นการขาดเกิดจากการดดูซมึไมด่ี ไมม่ีการสงัเคราะห์วติามิน เค2 ในล าไส้ เนื่องจากใช้ยาบางชนิด เช่น ซลัฟากวันิดีน ซึง่

ท าลายแบคทีเรียในล าไส้ และเป็นโรคตบั 

5) ไธอามีน (วิตามิน บ1ี) 

หน้าที่ 

 ไธอามีนเป็นสว่นประกอบของโคเอนไซม์ Thiamin pyrophosphate (TPP, thiamin diphosphate)  ปฏิกิริยานี ้

เป็นช่วงส าคญัทีเ่ช่ือมระหวา่ง glycolysis และ Krebs’ cycle   ถ้าขาด TPP จะท าให้  pyruvate เข้า Krebs cycle ไมไ่ด้

และจะเปลีย่นเป็น lactic acid แทน  เมื่อใดที่ร่างกายใช้พลงังานมากควรได้รับวติามินนีเ้พิ่มขึน้มากกวา่ปกต ิเช่น การออก

ก าลงักาย หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบตุร  เป็นโรคติดเชือ้ และฮยัเปอร์ธยัรอยดิสม  เป็นต้น 

การขาด 

 - โรคเหน็บชา (Beriberi)  สว่นใหญ่เกิดจากการกินอาหารที่ไมไ่ด้สดัสว่นถกูต้องหรือได้รับไธอามนีไมเ่พียงพอ

กบัแคลอร่ีที่ได้โรคนีพ้บได้บอ่ยในประเทศไทย เนื่องจากประชาชนสว่นใหญ่กินข้าวโรงสเีป็นอาหารหลกั กินอาหารประเภท

เนือ้สตัว์และน า้นมน้อย  หรือได้รับอาหารที่มีสารตอ่ต้านไธอามนี (Antithiamin factors) ตวัอยา่งเช่น กินปลาดิบทีม่ี

เอนไซม์ thiaminase ที่ไปสลายไธอามีนในระบบทางเดินอาหาร  ในผู้ ป่วยบางรายมีการสญูเสยีวิตามิน บี1 เพิ่มขึน้ เช่น ผู้

ที่ได้รับยาขบัปัสสาวะ ผู้ที่ท า hemodialysis peritoneal dialysis   ท้องเดินหรือได้รับกลโูคสทางหลอดเลอืด อาการของ

โรคเหน็บชามดีงันี ้คือ 

 - มีอาการสว่นใหญ่ทางระบบประสาท  โดยมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า และจะลามสงูขึน้  มกัจะเป็นทัง้

สองข้างเหมือนกนั เกิดจากประสาทสว่นปลายอกัเสบ (peripheral neuritis)   มีอาการปวดนอ่ง กล้ามเนือ้ไมม่แีรง ลบีเลก็

ลง ถ้าให้นัง่ยองๆ จะลกุขึน้ยืนเองไมไ่ด้ เดินล าบาก  ต้องใช้ไม้เท้าช่วย  ถ้าเป็นมากข้อมอืและข้อเท้าจะกระดกไมไ่ด้ (wrist 

drop, foot drop)  เนื่องจากขาดพลงังานเพราะ pyruvate เปลีย่นเป็น acetyl CoA ได้น้อยและน า acetyl CoA ไป

สงัเคราะห์เป็น acetylcholine ได้น้อยลง  ซึง่ท าให้ประสาทมคีวามไวน้อยลง 
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 - Wernicke’s encephalopathy   เกิดจากการขาดไธอามีนอยา่งรวดเร็วพบบอ่ยในคนท่ีเป็นโรคพษิสรุาเรือ้รัง 

หรือคนที่อาเจียนรุนแรงตดิตอ่กนัหลายวนั โรคนีม้ีอาการทางสมองที่ส าคญัคือ กล้ามเนือ้ลกูตาไมม่ีแรง ท าให้มองเห็นของ

เป็นสองสิง่ (Diplopia) ตากลอกไปมาเอง ไมม่ีรีเฟลก็ซ์ของมา่นตา (Pupillary reflex) และเดินเซ (Ataxia) มกัมีความ

ผิดปกติทางจิตด้วย เช่น หงดุหงิด สบัสน ซมึเศร้า  

 

6) ไรโบฟลาวิน (วิตามิน บ2ี) 

 วิตามินนีเ้ป็นสว่นประกอบของโคเอนไซม์ 2 ตวั คือ flavin mononucleotide (FMN) และ flavin adenine 

dinucleotide (FAD) โคเอนไซม์ทัง้สองนีจ้ะไปรวมกบั apoenzyme เป็นเอนไซม์หลายชนิด ท าหน้าที่เก่ียวกบัการขนสง่ฮยั

โดรเจน 

การขาด 

ริมฝีปากและมมุปากแห้ง แตกเป็นร่องเรียกวา่ cheilosis เฉพาะรอยแตกที่มมุปากนีม้ช่ืีอเรียกที่รู้จกักนัดีวา่ 

ปากนกกระจอก (angular stomatitis) ที่ลิน้มีการอกัเสบท าให้ผิวเลีย่น (atrophy of papillae) และมีสแีดงปนมว่ง 

(magenta coloured tongue)  จากการอกัเสบของลิน้และริมฝีปากท าให้ผู้ ป่วยมีอาการปวดแสบปวดร้อนกินอาหารไม่

อร่อย และกลนือาหารไมส่ะดวก 

7) ไนอาซนิ (วิตามนิ บี3) 

Niacin เป็นสว่นประกอบของโคเอนไซม์ 2 ชนิด ที่ท าหน้าที่ขนสง่ฮยัโดรเจน คือ nicotinamide adenine 

dinucleotide (NAD+) และ nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+) ของเอนไซม์ดีฮยัโดรจีเนสมากก

วา่ 200 ชนิด ท าหน้าที่ส าคญัหลายอยา่งในร่างกาย  เก่ียวกบัทัง้เมตะบอลสิมของคาร์โบฮยัเดรต   โปรตีน และกรดอะมิโน   

การขาด 

คนที่ขาด niacin จะเกิดโรค pellagra ซึง่มีอาการส าคญั 3D (classic triad) คือ diarrhea   dermatitis และ 

dementia ได้แก่  อาการเก่ียวกบัทางเดินอาหาร ผิวหนงั และประสาท อาการของระบบทางเดินอาหารเกิดจากการอกัเสบ

ของเยื่อบทุางเดินอาหาร คือ เบื่ออาหาร ปากลิน้อกัเสบ (คล้ายขาดไรโบฟลาวิน) ปวดท้องและท้องเดิน ไมม่ีกรดใน

กระเพาะอาหาร  ผิวหนงัจะมีความผิดปกติที่เรียกวา่ pellagrous dermatitis มกัเป็นบริเวณผิวหนงัที่ถกูแดด เช่น ที่หน้า  

คอ  มือ  แขน และเท้า  ตอนแรกจะเป็นผ่ืนแดงๆ  คล้ายถกูแดดเผา  อาจมี vesicle หรือ bullae ตอ่มาผิวหนงัจะมีสคีล า้
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และเปลีย่นเป็นน า้ตาลเข้ม (Hyperpigmentation)  ผิวหนงัหนาขึน้ บางรายผิวหนงับางสว่นลอกหลดุไป และเกิดเป็นแผล

ได้ การเปลีย่นแปลงของผิวหนงัจะเกิดเหมือนกนัทัง้ขวาและซ้าย อาการของระบบประสาทได้แก ่ ความรู้สกึสมัผสัผิดปกต ิ

(Paresthesia)  ปวดมนึศีรษะ  หงดุหงิด นอนไมห่ลบั  กงัวล  ซมึเศร้า  ความจ าเสือ่มและสบัสน เป็นต้น   

 

8) กรดแพนโตเธนิค (วิตามนิ บี5) 

หน้าที่ 

เป็นสว่นประกอบของโคเอนไซม์  เอ และ  acyl carrier protein (ACP)   ท าหน้าที่ส าคญัหลายอยา่งในร่างกาย 

เก่ียวข้องกบัเมตะบอลสิมของ ไขมนั คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน 

การขาด 

 เนื่องจากวิตามินบี5 นีม้ีในอาหารทัว่ไปคนจงึไมค่อ่ยขาด จากการทดลองในพวกอาสาสมคัรให้กินอาหารที่ขาด

วิตามินนี ้ พบวา่จะมีอาการเบื่ออาหาร ปวดท้องอาเจียน ไมม่ีแรง นอนไมห่ลบั เหน่ือยง่าย เป็นลม ปวดตามแขนและขา 

เจ็บส้นเท้า หงดุหงิด  โกรธง่าย ซมึเศร้า การสร้างแอนติบอดีลดลง และติดโรคง่าย 

9) ไพริด็อกซีน (วิตามินบ6ี) 

 เป็นสว่นประกอบของ pyridoxal phosphate เก่ียวกบัเมตาบอลซิมึของกรดอะมิโน 

การขาด 

 โดยปกติแล้วไมม่ีคนขาดวิตามินนีช้นิดเดยีว สว่นใหญ่จะเป็นการขาดวติามินบีรวม  คนที่ขาดวติามินนีพ้บน้อย  

เพราะในอาหารมีเพียงพอกบัความต้องการ   การขาดจะพบได้ในผู้ที่มีการดดูซมึไมด่ี  ได้รับสารท่ีมีฤทธ์ิต้านวิตามินนี ้ เดก็

ที่กินอาหารที่มวีิตามินนีน้้อยหรือกินนมที่ถกูความร้อนนานเกินไปและหญิงตัง้ครรภ์ ผู้ใหญ่ที่ขาดวติามิน บ6ี จะมีอาการ

ออ่นเพลยี เวียนศีรษะ ซมึและความคิดสบัสน คลืน่ไส้ และอาเจียน ผิวหนงับริเวณรอบๆ ตา จมกู ปากและหลงัหจูะมี

ลกัษณะเป็นมนั ปากและลิน้อกัเสบคล้ายขาดไรโบฟลาวินหรือกรดนิโคตินิค ปลายประสาทอกัเสบ บางคนมีนิว่อ็อกซาเลต

ในทางเดินปัสสาวะ บางคนมเีลอืดจางแบบเม็ดเลอืดเลก็และตดิสจีาง (microcytic hypochromic anemia) 

 

10) ไบโอติน 
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Biotin เป็น โคเอนไซม์ของเอนไซม์ เช่น carboxylase pyruvate carboxylase   acetyl CoA carboxylase 

propionyl  CoA carboxylase 3-methylcrotonyl CoA carboxylase ซึง่ท าหน้าทีเ่ติม carbon 1 อณใูห้สาร  (carboxyl 

carrier)   

การขาด  

 การขาดพบน้อยมาก พบได้ในคนที่กินไขด่ิบหรือดิบๆ สกุๆ มากเป็นประจ า กินยาท าลายแบคทีเรียในล าไส้

ติดตอ่กนัเป็นเวลานานและกินอาหารมีไบโอตินน้อยหรือผู้ที่ได้รับอาหารทางเส้นเลอืดติดตอ่กนัเป็นเวลานานๆ  อาการของ

การขาดไบโอติน คือ เบื่ออาหาร  คลืน่ไส้ อาเจียน ลิน้อกัเสบ ผิวหนงัซีด แห้ง และหลดุออกเป็นหยอ่มๆ มีอาการซมึเศร้า 

11) กรดโฟลคิ (วิตามนิบี 9) 

หน้าที่ 

1. การสงัเคราะห์ methionine    

2.  การสงัเคราะห์กรดนิวคลอีิค   เชน่ การสงัเคราะห์ purines การสงัเคราะห์ thymidylate (dTMP 

การขาด 

 บทบาทส าคญัที่สดุของโฟเลตคือการสงัเคราะห์ purine และ pyrimidine ในการสงัเคราะห์ DNA   จึงมีผลตอ่

เซลล์ที่เจริญเติบโตและแบง่ตวัเร็วได้แก่   ผนงัเยื่อบทุางเดินอาหาร ตบั และ      ไขกระดกู ผนงัล าไส้เลก็ และ RBC อาการ

ของการขาดโฟเลตเก่ียวกบัทางเดินอาหารมีลิน้อกัเสบ  ปวดท้อง ท้องเดิน  มีผลตอ่ WBC และ RBC พบ neutrophil 

hypersegmentation RBC จะมีขนาดโต (Macrocytic or megaloblastic anemia)  อาการและอาการแสดงของการ

ขาดโฟเลตเก่ียวกบัโลหิตวิทยาจะเหมือนกบัการขาดวติามิน บี12 ทกุประการยกเว้น ถ้าขาดวิตามนิ บี12  จะมีการท าลาย 

myelin sheath   เนื่องจากมีการคัง่ของ methylmalonic acid ท าให้มีอาการทางประสาทด้วย 

12) โคบาลามนิ (วิตามนิ บี12) 

หน้าที่ 

เป็นสว่นประกอบของโคเอนไซม์ 2 ชนิด คือ deoxyadenosyl cobalamin และ methyl cobalamin ซึง่มีหน้าทีใ่น

การสงัเคราะห์ methionine จาก โดยท างานร่วมกบั folate ดงันัน้การขาดวติามินทัง้สองชนดิท าให้เกิดความผิดปกติของ

เม็ดเลอืด (megaloblastic anemia) เหมือนกนั  

การขาดวิตามนิ 
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 ผู้ที่ขาดวติามิน บ1ี2 จะท าให้การแบง่ตวัของเซลล์ช้าหรือผิดปกติไป   โดยเฉพาะกบัไขกระดกูและเยื่อบผุนงั

ของล าไส้   เนื่องจากผิดปกติในการสงัเคราะห์ DNA   เซลล์จะม ีcytoplasm ขนาดโตท าให้เกิด megaloblastic anemia 

และมีอาการเหมือนการขาดกรดโฟลคิ และเป็นโรคเลอืดจางชนดิร้าย (pernicious anemia) เนื่องจากมีอาการทาง

ประสาทผิดปกติแตเ่กิดช้ากวา่ เช่น ชาตามปลายมือปลายเท้า อาหารไมรู้่รส ความจ าเสือ่ม และ dementia เนื่องจากการ

เสือ่มของ myelin ของเซลล์ประสาท 

13) วิตามนิซี (กรดแอสคอร์บคิ) 

หน้าที่ 

วิตามินซีท าหน้าที่เป็นโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ีฮยัดร็อกซิย์เลชัน่และเป็นสารมฤีทธ์ิรีดิวซ์ ท าหน้าที่

ในเมตะบอลสิมของสารส าคญัๆ หลายอยา่งในร่างกายดงันี ้คือ 

- ในกระบวนการไฮดร็อกซเิลชัน่ เช่น การสงัเคราะห์ hydroxyproline และ hydroxylysine  โดยอาศยั

เอนไซม์ proline hydroxylase และ  lysine hydroxylase ซึง่เป็นขัน้ตอนหนึง่ของการสงัเคราะห์คอลลา

เจนและอีลาสติน 

- ช่วยในการดดูซมึเหลก็จากอาหาร 

- ท าหน้าที่เป็นสารต้านอนมุลูอิสระ (Antioxidant)   ป้องกนั reactive oxygen species และ free radicals 

ไมใ่ห้ท าลายเนือ้เยื่อ 

การขาด 

- ท าให้เกิดโรคลกัปิดลกัเปิด  พบได้ในคนท่ีไมไ่ด้รับอาหารผกัและผลไม้สด เช่น คนสงูอายทุี่ไมม่คีนดแูล  

ผู้ ป่วยโรคจิต  โรคพิษสรุาเรือ้รัง  เด็กที่กินนมผสมที่มวีิตามินนีน้้อย  เด็กที่เปลีย่นจากกินนมแมม่ากิน

นมววั หรือเด็กทีกิ่นนมแมท่ี่ขาดวิตามินซี อาการส าคญัของโรคลกัปิดลกัเปิดคือ มีเลอืดออกตามที่ตา่งๆ 

ของร่างกาย  มีเลอืดออกตามไรฟัน  เลอืดออกใต้ผิวหนงัอาจจะเป็นจดุเลก็ๆ หรือเป็นปืน้ใหญ่ ในรายที่

เป็นมากจะมเีลอืดออกในกล้ามเนือ้ ใต้เยื่อบตุา  จอตา   
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รูปท่ี 4 การขาดวิตามินซี (ที่มา: Kumar et al., Robbins Basic Pathology, 8th edition) 

 

4. ภาวะโภชนาการเกิน 

 ภาวะนีท้ าให้เกิดโรคอ้วน (Obesity) ซึง่หมายถึงการท่ีมีไขมนัมากเกินเกณฑ์ปกติท าให้ผู้นัน้มีน า้หนกัเกินเกณฑ์

ปกติไป  

สาเหตุของโรคอ้วน 

- พนัธุกรรม ถ้าพอ่แมเ่ป็นโรคอ้วน ลกูที่เกิดมาก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนสงู 

- รับประทานอาหารมากเกินไป แล้วไมม่ีเวลาออกก าลงักาย  

- พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวนัที่ไมเ่หมาะสมท าให้มีการใช้พลงังานต า่ และท าให้เสยีโอกาสในการท ากิจกรรม 

หรือออกก าลงักายที่มีประโยชน์ตอ่สขุภาพ  

- โรคบางชนิด เช่น Cushings Syndrome ซึง่จะท าให้ร่างกายของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนีอ้้วน โดยสาเหตขุองโรค นี ้

เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกาย จนท าให้อ้วนบริเวณใบหน้า ล าตวั ต้นคอด้านหลงั แตแ่ขนขาจะเลก็ และไม่

มีแรง ในกรณีนีจ้ะต้องรักษาที่ต้นเหตคุือ ฮอร์โมนที่มคีวามผิดปกตจิึงจะสามารถหายอ้วนได้ 

โรคเรือ้รังที่สัมพนัธ์กับโรคอ้วน 

โรคเรือ้รังที่สมัพนัธ์กบัโรคอ้วนได้แก่ โรคหวัใจขาดเลอืด โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเร็งบางชนิด โรคเบาหวาน 

และโรคถงุน า้ดี เป็นต้น 
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- โรคหวัใจขาดเลอืด โรคอ้วนเป็นปัจจยัเสีย่งอิสระท่ีท าให้เกิดโรคหวัใจ และยงัเป็นสาเหตขุองปัจจยัเสีย่งตอ่

โรคหวัใจ นอกจากนีย้งัพบวา่อตัราการตายจากโรคหวัใจเพิ่มขึน้ในกลุม่คนอ้วน ยิ่งอ้วนมากยิง่มีโอกาส

เป็นโรคหวัใจเพิ่ม  

- โรคความดนัโลหิตสงู โรคอ้วนจะมีโรคความดนัโลหิตสงูกวา่คนปกติ 2.9 เทา่ ความเสีย่งของความดนั

โลหิตสงูจะเพิ่มขึน้ตามระยะที่เป็นโรคอ้วน เมื่อลดน า้หนกัระดบัความดนัจะลดลงด้วยพบวา่ผู้ที่มีดชันีมวล

กายมากกวา่ 25 กก/ตารางเมตร จะเป็นความดนัโลหิตสงูเป็น 2 เทา่ของผู้ที่มดีชันีมวลกาย 22  

- ไขมนัในเลอืดสงู โดยเฉพาะไขมนั Triglyceride, LDL สงูสว่นไขมนัท่ีดีได้แก่ HDL จะต ่า  

- โรคหลอดเลอืดสมอง พบวา่หากอ้วนลงพงุจะมีอตัราการเกิดโรคหลอดเลอืดสมองมากขึน้โดยเฉพาะผู้ที่มี

ดชันีมวลกายมากกวา่ 30  

- โรคมะเร็งบางชนิด ได้แกม่ะเร็งที่พึง่ฮอร์โมนในผู้หญิงได้แก่ โรคมะเร็งมดลกู โรคมะเร็งปากมดลกู 

โรคมะเร็งเต้านม สว่นในผู้ชายได้แก่มะเร็งตอ่มลกูหมาก นอกจากนัน้ยงัพบวา่มะเร็งทางเดนิอาหาร

เพิ่มขึน้ เช่น   มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหาร และโรคมะเร็งถงุน า้ดี  

- โรคเบาหวาน ความเสีย่งตอ่โรคเบาหวานชนดิที่สองเพิม่ขึน้ 40 เทา่ในคนอ้วน เมื่อดชันีมวลกายลดลง

ความเสีย่งจะลดลงด้วย โดยเฉพาะผู้ที่อ้วนตัง้แตเ่ด็กเมื่อโตขึน้จะมีความเสีย่งเพิ่มขึน้  

- โรคถงุน า้ด ีคนอ้วนจะมีความเสีย่งตอ่นิว่ 3-4 เทา่และความเสีย่งจะสงูขึน้เมื่ออ้วนลงพงุ  

- ไขมนัพอกตบั  

 

 

5. โภชนาการกับการเกดิมะเร็งเต้านม (Nutrition and breast cancer) 

5.1 การรับประทานไขมนั 

มีรายงานการวจิยัพบวา่ การรับประทานอาหารจ าพวกไขมนัจะท าให้เกิดการเพิม่ของเนือ้เยื่อไขมนั ซึง่ในเนท้อ

เยื่อไขมนันัน้จะมีเอ็นไซม์ที่เรียกวา่ aromatase ซึง่ท าหน้าทีใ่นการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน และระดบัของฮอร์โมนเอสโตร

เจนที่สงูเกินไปนัน้จะท าให้เซลล์ของเต้านมแบง่ตวัมากเกินปกติและอาจเป็นสาเหตขุองการเกิดมะเร็งเต้านมได้ ไขมนัท่ีไม่

อิ่มตวั (Polyunsaturated fatty acid, PUFA) ยงัสามารถทีจ่ะไปจบักบั serum binding protein ซึง่ท าหน้าที่ขนสง่เอสโตร
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เจนไปเปลีย่นเป็นสารอื่น ดงันัน้เอสโตรเจนก็ไมส่ามารถที่จะถกูน าออกไปจากกระแสเลอืดได้ ซึง่จะท าให้เอสโตรเจนใน

กระแสเลอืดสงู ซึง่จะเพิ่มความเสีย่งตอ่การเกิดมะเร็งเต้านมดงัที่ได้กลา่วมาแล้ว 

5.2 การรับประทานอาหารพวกเนือ้สตัว์ 

มีรายงานการวจิยัพบวา่ การรับประทานอาหารพวกเนือ้สตัว์ทีเ่กิดจากการปิง้ ยา่ง รมควนันัน้จะมีสารที่เรียกวา่ 

Heterocyclic amine (HCA) ซึง่เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) เจ้า HCA จะไปจบักบัเบสของสายดีเอ็นเอ ท าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงของล าดบัเบสในดีเอ็นซึง่ก่อให้เกิดการกลายพนัธ์ (Mutation) ได้ 

5.3 การรับประทานใยอาหาร 

โดยปกติแล้วเอสโตรเจนจะหลัง่ออกมาในล าไส้เลก็แล้วจะมเีอสโตรเจนจ านวนหนึง่ซึง่จะถกูดดูกลบัเข้าไปใน

กระแสเลอืดใหมม่ีรายงานการวิจยัพบวา่ การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารเยอะนัน้จะชว่ยลดความเสีย่งตอ่การเกิด

มะเร็งเต้านมลงได้ โดยเจ้าใยอาหารนีจ้ะไปจบักบัเอสโตรเจนที่หลัง่ออกมาในล าไส้ ท าให้เอสโตรเจนที่ถกูดดูกลบัเข้าไปนัน้

มีจ านวนน้อยกวา่ปกติ ซึง่จะช่วยลดระดบัของเอสโตรเจนในเลอืดลงได้ 

5.4 การดื่มแอลกอฮอล์ 

การดื่มแอลกอฮอล์อาจเป็นปัจจยัเสีย่งตอ่การเกิดมะเร็งเต้านมเนือ่งจาก แอลกอฮอล์นัน้จะไปเพิ่มระดบัของ

เอสโตรเจนในกระแสเลอืดและ แอลกอฮอล์ยงัท าให้มีอนมุลูอิสระ (Oxidant) เพิ่มขึน้ซึง่จะไปท าปฏิกิริยากบัดเีอ็นเอท าให้

เกิดการกลายพนัธ์ขึน้มาได้ 

5.5 Phytoestrogens 

                การศกึษาวิจยัพบวา่การรับประทานอาหารท่ีมีถัว่เหลอืง ซึง่อาหารเหลา่นีจ้ะมีสาร Phytoestrogens จะชว่ยลด

ความเสีย่งของมะเร็งเต้านมได้ โดย Phytoestrogens จะแขง่ขนักบัเอสโตรเจนในการไปจบักบั ตวัรับของเอสโตรเจน 

(Estrogen receptor) ท าให้เอสโตรเจนจบักบัตวัรับของมนัได้น้อยลงและออกฤทธ์ิได้น้อยลงด้วย 

5.6 วติามินด ี

จากรายงานการวจิยัพบวา่ การรับประทานวิตามินดีนัน้สามารถที่จะชว่ยลดความเสีย่งตอ่การเกิดมะเร็งเต้านม

ลงได้ โดยที่เจ้าวติามินนีจ้ะชว่ยในการลดการแบ่งเซลล์ของเนือ้เยือ่มะเร็งเต้านม แตว่า่ยงัอยูใ่นขัน้ตอนของการทดสอบ 
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