อาหารหลากสี มีประโยชน์ หลากหลาย (ตอนที่ 4):
สารเคมีทมี่ ีประโยชน์ จากผักผลไม้ ทมี่ ีสีเหลืองและสี ส้ม
ภญ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวฒ
ั นเมธานนท์
ภาควิชาเภสั ชพฤกษศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผักผลไม้ ทมี่ ีสีเหลืองและสี ส้ม
เมื่อกล่าวถึงผักผลไม้ที่มีสีส้ม เรามักจะนึกถึงแครอทเป็ นอย่างแรก และเนื่องจากแครอทเป็ น
พระเอกของผักผลไม้สีสม้ ชื่อสารสําคัญที่มีสีสม้ จึงไปพ้องกับชื่อของแครอท นัน่ ก็คือ แคโรทีนอยด์ แคโร
ทีนอยด์เป็ นเม็ดสี สีสม้ ที่พบในพืช เป็ นเม็ดสี ที่ไม่ละลายในนํ้า (แต่ละลายได้ดีในไขมัน) แคโรทีนอยด์เป็ น
สารตั้งต้นของวิตามินเอ (โปรวิตามินเอ) และมีโครงสร้างทางเคมีที่มีขนาดใหญ่ เมื่อเรารับประทานเข้าไปใน
ร่ างกาย ตับเราจะทําหน้าที่เปลี่ยนโมเลกุลดังกล่าวให้กลายเป็ นวิตามินเอ หลังจากนั้นกระบวนการเมตาบอลิ
ซึ่มของเซลล์ในร่ างกายจะเปลี่ยนวิตามินเอ ให้กลายเป็ น เรตินอล และเรติโนอิกแอซิด ซึ่งเป็ นโมเลกุลขนาด
เล็กลงจนร่ างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
แคโรทีนอยด์ หรื อ โปรวิตามินเอ อาจแบ่งย่อยตามโครงสร้างทางเคมีออกได้เป็ น เบต้าแคโรทีน
แอลฟ่ าแคโรทีน หรื อเบต้าคริ ปโทแซนทีน ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็ นวิตามินเอได้หมด แต่กย็ งั มีสาร
กลุ่มแคโรทีนอยด์ที่พบมากในพืช เช่น ไลโคพีน (ที่พบในมะเขือเทศ) หรื อ ลูทีน ที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนตัว
เองให้เป็ นวิตามินเอเมื่อรับประทานสดๆ ได้
ประโยชน์ ของวิตามินเอและแคโรทีนอยด์
วิตามินเอมีบทบาทสําคัญในการมองเห็น กล่าวคือวิตามินเอ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของโรดอปซิน
(Rhodopsin) ซึ่งเป็ นโปรตีนที่อยูท่ ี่จุดรับแสงเรตินาในดวงตา ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของเยือ่ บุตา และ
กระจกตา นอกจากนี้วิตามินเอ ยังช่วยให้การเจริ ญเติบโตและการแบ่งตัวของเซลล์หวั ใจ ปอด ไต และ
อวัยวะอื่นๆ เป็ นไปอย่างปกติ ปริ มาณวิตามินเอที่รับประทานได้ในแต่ละวัน (Recommended Dietary
Allowances : RDAs for Vitamin A )สําหรับคนแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไป และมีหน่วยเป็ น ไมโครกรัมอาร์เออี (RAE) ซึ่งขออนุญาตอธิบายสั้นๆ ว่าเป็ นปริ มาณที่เทียบได้กบั วิตามินเอ (Retinol Activity
Equivalents) ซึ่งเป็ นหน่วยวัดปริ มาณที่ต้ งั ขึ้นมาให้เป็ นสากล แต่ตามฉลากของผลิตภัณฑ์ของวิตามินเอ
และเบต้าแคโรทีน ยังคงใช้หน่วยเป็ นยูนิต (IU) ซึ่งสามารถคํานวณเทียบเป็ น RAE ได้ดงั นี้คือ
1 IU ของเรตินอล เท่ากับ 0.3 mcg RAE
1 IU ของเบต้าแคโรทีนในแบบขวดสําเร็ จรู ปวางขายตามท้องตลาด เท่ากับ 0.15 mcg RAE
1 IU ของเบต้าแคโรทีนจากอาหาร เท่ากับ 0.05 mcg RAE
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1 IU ของแอลฟ่ าแคโรทีน หรื อ เบต้าคริ ปโทแซนทีน เท่ากับ 0.025 mcg RAE
ปริ มาณที่แนะนําให้รับประทานในแต่ละวันสําหรับแต่ละเพศและแต่ละวัย รวบรวมไว้ในตารางข้างล่างนี้คือ
ปริมาณวิตามินเอแนะนําให้ รับประทานในแต่ ละวัน (Recommended Dietary Allowances : RDAs)
อายุ
เพศชาย
เพศหญิง
หญิงมีครรภ์
0–6 เดือน*
400 mcg RAE
400 mcg RAE
7–12 เดือน*
500 mcg RAE
500 mcg RAE
1–3 ปี
300 mcg RAE
300 mcg RAE
4–8 ปี
400 mcg RAE
400 mcg RAE
9–13 ปี
600 mcg RAE
600 mcg RAE
14–18 ปี
900 mcg RAE
700 mcg RAE
750 mcg RAE
19–50 ปี
900 mcg RAE
700 mcg RAE
770 mcg RAE
51 ปี ขึ้นไป
900 mcg RAE
700 mcg RAE
* คือปริ มาณสําหรับเด็กที่สมบูรณ์แข็งแรงและรับประทานนมแม่เท่านั้น

หญิงให้ นมบุตร

1,200 mcg RAE
1,300 mcg RAE

แหล่ งของวิตามินเอและแคโรทีนอยด์ ตามธรรมชาติ
ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นผักผลไม้ที่มีสีสม้ หรื อสี เหลือง ได้แก่ แครอท มะละกอ ฟักทอง มะม่วง ส้ม ขนุน
แคนตาลูป มันเทศ ลูกพลับ ทุเรี ยน เสาวรส ส่ วนสารเบต้าแคโรทีนยังพบได้ในผักผลไม้สีเข้มแทบทุกชนิด
เช่น พริ กแดง มะเขือเทศ ตําลึง ฯลฯ ซึ่งเราสามารถกินทดแทนกันได้ แต่อาจจะได้รับสารเบต้าแคโรทีนไม่
มากเท่าพืชผักในเฉดสี สม้ เท่านั้นเอง การรับประทานเบต้าแคโรทีนนั้น หากต้องการรับประทานเพื่อบํารุ ง
สุ ขภาพ ป้ องกันความเสื่ อมถอยของร่ างกาย เราควรรับประทานในรู ปอาหาร แต่หากต้องการรับประทานเพื่อ
การรักษาภาวะความเสื่ อมที่เป็ นอยู่ ก็สามารถเลือกรับประทานในรู ปแบบอาหารเสริ มได้ โดยควรให้อยู่
ภายใต้คาํ แนะนําของแพทย์หรื อเภสัชกรจะเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามการบริ โภคแคโรทีนอยด์หรื อเบต้า
แคโรทีนในรู ปแบบของอาหารเสริ มมากเกินไปอาจเป็ นเกิดผลเสี ยมากกว่าผลดี ในขณะที่การรับประทาน
อาหารที่มีสารกลุ่มนี้ในแบบธรรมชาติ โอกาสที่ร่างกายเราจะได้รับสารนี้มากเกินไปก็จะเกิดได้ยาก เพราะ
เราจะอิ่มก่อนได้รับปริ มาณมากเกินไป
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ปริมาณวิตามินเอในอาหารและผักผลไม้ บางชนิด
ชนิดของอาหาร

ปริมาณวิตามินเอ

มันฝรั่งอบทั้งลูก (1ลูก)
ตับวัวสุ ก (85 กรัม)
ผักโขมต้ม (1/2 ถ้วยตวง)
แครอท (1/2 ถ้วยตวง)
พายฟักทอง (1 ชิ้น)
แคนตาลูป (1/2 ถ้วยตวง)
พริ กหยวก (1/2 ถ้วยตวง)
มะม่วงดิบ (1 ลูก)
ถัว่ ดําต้ม (1 ถ้วยตวง)
แอพริ คอทแห้ง (5 ลูก)
บลอคโคลี่ตม้ (1/2 ถ้วยตวง)
นํ้ามะเขือเทศกระป๋ อง (3/4 ถ้วยตวง)
ซีเรี ยลแบบซอง (3/4 – 1 ถ้วยตวง)
นมพร่ องมันเนย ที่เติมวิตามิน A และ D (1 ถ้วยตวง)
ถัว่ ขาวในซอสมะเขือเทศ แบบกระป๋ อง (1 ถ้วยตวง)
ไข่ตม้ (1ฟองใหญ่)
ปลาแซลมอนสุ ก (85 กรัม)
โยเกริ์ ตพร่ องมันเนย (1 กระป๋ อง)
ถัว่ พิทาชิโออบ (85 กรัม)
ปลาทูน่ากระป๋ อง (85 กรัม)
อกไก่ (1/2 อก)

mcg RAE
1,403
6,582
573
459
488
135
117
112
66
63
60
42
127–149
149
13
75
59
32
4
20
5
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IU
28,058
22,175
11,458
9,189
3,743
2,706
2,332
2,240
1,305
1,261
1,208
821
500
500
274
260
176
116
73
65
18

บางคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้าหากเราได้รับวิตามินเอ แคโรทีนอยด์ หรื อเบต้าแคโรทีนมากเกินไป จะ
เกิดพิษต่อร่ างกายหรื อไม่ คําตอบคือ ถ้าเราได้รับปริ มาณมากเกินไป (โดยเฉพาะได้จากวิตามินแบบเม็ด
สําเร็ จรู ป) ก็อาจเกิดอาการพิษได้ ซึ่งเราควรไปพบแพทย์เมื่อเกิดความผิดปกติ แต่กม็ ีอาการบางอย่างที่เรา
สามารถสังเกตได้เอง ได้แก่ สี ผวิ ปกติของเราอาจเปลี่ยนเป็ นสี เหลือง หรื อ ถ่ายเหลว หรื อ มีจ้ าํ เลือดตามตัว
หรื อ ปวดข้อ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเมื่อได้รับวิตามินหรื อสารกลุ่มนี้มากเกินไป แต่อาการเหล่านี้จะ
หายไปได้เองเมื่อเราหยุดรับประทานไประยะหนึ่ง
วันนี้เราจะขอแนะนําเมนูอาหารง่ายๆ ที่อุดมไปด้วยแคโรทีนอยด์ หรื อ เบต้าแคโรทีน
ส้ มตําแครอททอด

เครื่ องปรุ ง-ส่ วนผสม
แครอทขูดเป็ นเส้น
แป้ งสาลี
กุง้ สดต้มสุ ก
มะเขือเทศลูกเล็ก
ถัว่ ฝักยาว
พริ กขี้หนู
กระเทียม
ถัว่ ลิสงคัว่ ร่ อนเปลือกออก
กุง้ แห้ง
นํ้าตาลปี๊ บ

3
1
4
3
1/2
1-3
2
1/3
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ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ตัว
ลูก
ถ้วยตวง
เม็ด
กลีบ
ถ้วยตวง

นํ้าปลา
นํ้ามะขาม
นํ้ามันพืช
วิธีทาํ
1. นําแป้ งสาลีมาผสมนํ้า คนให้เข้ากัน พักไว้
2. นําเส้นแครอทที่ขดู ไว้แล้วไปคลุกเคล้ากับแป้ งที่ผสมนํ้าเตรี ยมไว้
3. เทนํ้ามันใส่ กระทะ ตั้งไฟให้ร้อน จากนั้นหรี่ เหลือไฟปานกลาง จับเส้นแครอทที่คลุกแป้ งไว้ลงทอด
ให้เป็ นแพ รอจนแป้ งเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองทอง ตักขึ้น พักไว้ให้สะเด็ดนํ้ามัน
4. ทํานํ้าส้มตําโดยเริ่ มจาก ตํากระเทียม พริ ก จากนั้นเติมนํ้าปลา นํ้าตาลปี๊ บ นํ้ามะขาม ตามด้วยมะเขือ
เทศลูกเล็กที่ฝานเป็ นเสี้ ยว ใส่ ถวั่ ฝักยาว กุง้ แห้ง ชิมรสตามชอบ แล้วโรจถัว่ ลิสงคัว่
5. นํากุง้ สดที่ลวกไว้ไปคลุกเคล้ากับนํ้าส้มตําที่เตรี ยมไว้
6. จัดเสิ ร์ฟ โดยนํานํ้าส้มตําที่ปรุ งเรี ยบร้อยแล้ว ราดไปบนเส้นมะละกอทอด หรื อจัดเสิ ร์ฟแยกกัน
หวังว่าเมนูน้ ีจะกลายเป็ นเมนูโปรด (ที่มีประโยชน์) สําหรับสาวๆ ที่ชอบทานส้มตําลดนํ้าหนักกันนะคะ
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