รอบรู้เรืองวิ ตามิ นและแร่ธาตุ (ตอนที 1)
ภญ. เสาวลั กษณ์ ตุรงคราวี
ภาควิ ชาเภสั ชกรรม คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
วิ ตามิ นและแร่ธาตุคืออะไร?? ทําไมจึงสําคัญ??
เมือพูดถึงวิตามิน สิงแรกทีเรานึกถึงส่วนใหญ่คือ เม็ดยาทั งในรูปแบบเม็ด แคปซูลหรือ ผงละลายนํ า
จึงทําให้บางคนเกิดความสับสนระหว่างยาทีใช้รักษาโรคกับวิตามิน ในความเป็ นจริงแล้ววิ ตามิ นไม่ใช่ย า
รั ก ษาโรค อธิบายง่ายๆว่า วิ ตามิ นคือ สารอินทรีย์ที จําเป็นต่อชีว ิตมีความสําคัญต่อการทําหน้าทีตามปกติ
ของร่า งกายเรา และร่า งกายไม่ส ามารถสร้า งหรือ สังเคราะห์ว ิต ามินขึนเองได้ วิต ามินจึงได้มาจากการ
รับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั น
วิตามินไม่สามารถทดแทนโปรตีนหรือสารอาหารอืน เช่นเกลือแร่ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต นําหรือแม้แต่
ทดแทนกันเองได้ คุณ ไม่ส ามารถรับประทานแต่ว ิต ามิน แล้ว เลิกรับ ประทานอาหารอื นๆ เพื อหวังให้มี
สุขภาพทีดีได้เพราะวิต ามินและแร่ธาตุเป็ นสารอาหารรอง (Micronutrients) ไม่ได้เป็ นตัวทีให้พลังงานกับ
เราโดยตรง เหมือนสารอาหารหลัก (Macronutrients) เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ปริมาณของ
สารอาหารหลักและสารอาหารรองทีคุณต้องการเพื อคงไว้ซึงสุขภาพดีนั นแตกต่างกันแต่ล้วนมีความสําคัญ
ไม่ย ิงหย่อนไปกว่ากัน ดังเช่น ร่างกายจะคงอยู่ไม่ได้หากปราศจากวิตามินทีจําเป็นทุกชนิด
วิต ามินส่ ว นใหญ่ ถูกตั งตามตัว อักษร แม้ว่าจะมีชื อทางวิทยาศาสตร์แต่ ไม่เป็ น ทีนิย มในการจดจํา
วิตามินต่อไปนีเป็ นที รู้จักกันในป ั จจุบัน คืวิอตามิน A (เรตินอล แคโรทีน) วิตามิน B ได้แก่ B1(ไทอะมีน) B2
(ไรโบฟลาวิน ) B3 (ไนอะซิน) B4 (อะดีนีน ) B5 (กรดแพนโทเทนิก ) B6 (ไพริด็อ กซิน) B10 B11 (สาร
กระตุ้นการเจริญหรือโกร๊ธแฟ็กเตอร์) B12 (ไซยาโนโคบาลามิน) B13 (กรดออโรติก) B15 (กรดแพงเกมิก)
B17 (อะมิกดาลิน) BC (กรดโฟลิก) BT (คาร์นิทีน) BXหรือPABA (กรดพารา-แอมิโนเบนโซอิก) วิตามิน C
(กรดแอสคอร์บิก) วิตามิน D (แคลซิเฟอรอล ไวออสเตอรอล เออร์กอสเตอรอล) วิตามิน E (โทโคฟีรอล)
วิตามิน K (เมนาไดโอน)
ว่าด้วยเรืองของแร่ธาตุ
แม้ว่าร่างกายต้องการแร่ธาตุทีรู้จักกันประมาณ18 ชนิด ในการรักษาสภาพและควบคุมการทํางาน แต่
ปริมาณสารอาหารทีแนะนําให้บริโภค (RDA: Recommended Dietary Allowance) ได้กําหนดไว้เพี ยง 7 ตัว
คือ แคลเซียม ไอโอดีน แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ซีลีเนียมเหล็ก และสังกะสี
ไม่ว่าวิตามินจะมีความสําคัญเพียงใดแต่วิต ามินจะไม่สามารถทํางานและไม่สามารถถูกดูดซึมได้เลย
หากปราศจากแร่ธาตุ ถึงแม้ว่าร่างกายจะสั งเคาะห์ว ิ ตามินบางตัวได้เอง แต่กลับไม่สามารถผลิดแร่ธาตุได้เลย
สักตัว ยกตัว อย่างแร่ธาตุทีช่วยเสริมการทํา งานให้ว ิตามินทํางานได้มีประสิทธิภาพ เช่น วิตามินA ทํางาน
ร่วมกับแร่ธาตุอย่าง แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ซีลีเนนียม และสังกะสี ได้ดีทีสุด

วิตามิน B ต่างๆทํางานร่วมกับแร่ธาตุกลุ่มดังกล่าว รวมถึงโคบอลต์ ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โพแทสเซียม
และโซเดียมด้วย
วิตามิน C ทํางานร่ว มกับแร่ธาตุ แคลเซีย ม โคบอลต์ ทองแดง เหล็กและโซเดียม สํ าหรับวิต ามินดี
ได้แก่ แคลเซียม ทองแดง แมกนีเซียม ซีลีเนียม และโซเดียม และสําหรับวิต ามิน E ทํางานได้ด ีห ากได้
ร่วมกับแร่ธาตุ แคลเซียม เหล็ก แมงกานีส ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซีลีเนียม โซเดียม และสังกะสี เป็นต้น
จากการทีแร่ธาตุช่วยส่งเสริมให้ว ิตามินมีประสิทธิภาพมากขึ นนี จะสังเกตุได้ว่าในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจะมีส่วนประกอบของวิตามินและแร่ธาตุร่วมด้วยเสมอ
วิ ตามิ นมีแหล่งทีมาจากอะไร?? แตกต่างกันอย่างไร??
วิต ามิน แบ่ ง ออกเป็ น วิ ต ามิ น ธรรมชาติ แ ละวิ ต ามิ น สังเคราะห์ ทั ง 2 ชนิ ดจะให้ ป ระสิท ธิผ ล
เช่น เดีย วกัน แต่ ส ิงที แตกต่ า งกัน คือ วิ ต ามิ นธรรมชาติ จ ะให้ ป ระโยชน์ ที หลากหลายกว่ าวิ ต ามิ น
สังเคราะห์ ถึง แม้ว่ า โครงสร้ า งทางเคมีข องวิต ามิน ทั ง 2 ชนิ ด จะเหมือ นกัน แต่ ว ิต ามิน ธรรมชาติ มี
ส่วนประกอบทีมากกว่า เช่น วิตามิน C สังเคราะห์มีเพี ยงกรดแอสคอร์บิกเท่านั น แต่ว ิตามินC ธรรมชาติจะ
มีไบโอฟลาโวนอยด์ ซีคอมเพล็กซ์ทั งกลุ่มเพิมขึ นมาจึงส่งผลให้ว ิ ตามินC ทํางานได้ม ี ประสิทธิภาพมากกว่า
นายแพทย์เธรอน จีแรนดอล์ฟ แพทย์ผู้เชียวชาญด้านภูมิแพ้ให้ความเห็นว่า“สารทีสังเคราะห์อาจทํา
ให้เกิด ปฏิกิริย าแพ้ในคนทีมีแนวโน้ มว่า จะแพ้ง่า ย ถึงแม้ว่า สารทีมีโครงสร้า งทางเคมีแบบเดีย วกันจาก
ธรรมชาติจะไม่ทําให้เกิดการแพ้แต่อย่างใด”
แหล่งทีมาของวิ ตามิ นธรรมชาติ ต่างๆ ได้แก่
วิตามิน A มักมาจากนํ ามันตับปลา
วิตามิน B รวมได้มาจากยีสต์หรือตับ
วิตามิน C พบในผลไม้รสเปรียว หรือทีดีทีสุดคือสารสกัดมาจากโรสฮิ ป ซึงเป็นผลของกุหลาบชนิดหนึง
วิตามิน E จากสารสกัดจากถั งเหลือง จมูกข้าวสาลี หรือข้าวโพด
จะรั บประทานวิ ตามิ นเสริ มอาหารเมือใดและอย่างไร??
ช่วงเวลาทีแนะนําสําหรับรับประทานวิตามินคือ พร้อมมืออาหารหรือหลังอาหาร เนื องจากวิตามินเป็ น
สารอินทรีย์ จึงควรรับประทานพร้อมอาหารและแร่ธาตุอ ืนๆเพ ื อการดูดซึมทีดีทีสุด
หากคุณ ต้อ งรับประทานวิต ามิน ที ละลายได้ในนํ า ได้แก่ วิต ามิน B และ C ซึงจะถู กขับ ออกทาง
ป ั สสาวะอย่างรวดเร็ว คุณสามารถรับประทานพร้อมอาหารเช้า กลางวันและเย็นได้ จะช่วยให้ร่างกายคุณมี
วิตามินในระดับสูงตลอดทั งวัน แต่ถ้าไม่สะดวกทีจะรับประทานหลังอาหารทุกมือ อาจรับประทานครึงหนึ ง
หลังอาหารเช้าและอีกครึงหนึงหลังอาหารเย็นแทนได้
หากคุณต้อ งรับประทานวิตามินทั งหมดภายในมือเดียวควรเลือกรับประทานหลังอาหารมือใหญ่สุด
ของวัน และอย่าลืมว่า แร่ธาตุสําคัญอย่างยิงต่อการดูดซึมของวิตามิน คุณจึงควรรับประทานวิตามินและแร่
ธาตุไปพร้อมๆกัน

ข้อเท็จจริ งเกียวกับวิ ตามิ นทีคุณอาจไม่เคยรู้ ??
การสูบบุหรีหนึ งมวนทําลายวิตามินซีถึง25-100 มิลลิกรัม
ประชากรทีอาศัยอยู่ในเมือ งใหญ่ทีมีควันพิษ หนาแน่ นจะไม่ได้รับวิตามินดีอ ย่างทีประเทศในชนบท
ได้รับ เพราะหมอกควันพิ ษขั ดขวางการส่องผ่านของรังสียูว ี
คนสูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับวิตามินดีอย่างพอเพี ยงจากอาหาร และร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้
มากนัก เพราะได้ร ับแสงแดดไม่พอเพี ยง
การดื มเครื องดื มมึนเมาเพี ยงวันละ1 แก้ว ทําให้ร่างกายต้องสูญเสียวิตามิน B1 และ B6 และกรดโฟ
ลิก
การรับประทานยาคุมกําเนิดอาจทําให้ร่างกายขาดวิตามิน B6 B12 โฟลิกและวิตามิน C
วิตามิน B1 ช่วยรักษาอาการเมารถ เมาเรือ และเมาเครื องบินได้
ยาแอสไพรินสามารถเพิ มอัตราการขั บออกของวิตามินซีถึง3 เท่า
ฟลาโวนอยด์ในองุ่นแดงมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินอีมากกว่าพันเท่า ในการยับยั งปฏิกยาออกซิ
ิริ
เดชั นของคอเลสเตอรอลชนิดLDL
หากคุณ ต้ อ งนอนอนอยู่บ นเตีย งตลอดเป็ น เวลา 1 สัป ดาห์ห รือ มากกว่ า คุ ณ จํ า เป็ น ต้อ งเสริม
แคลเซีย มเป็ นพิเศษ เพราะร่างกายสูญเสีย ความหนาแน่ นของมวลกระดูกไปในระหว่างทีต้องนอน
นานๆ
จะเห็นได้ว่าวิต ามินและแร่ธาตุเป็นสิงจําเป็ นต่อชีวิตและมีความสําคัญต่ อการทําหน้าทีในร่างกาย ไม่
เพี ยงแต่การทานอาหารให้ครบทุกหมู่เพือให้ได้วิตามินและแร่ธาตุทีครบถ้วนแล้ว ควรการหลีกเลียงการทํา
กิจกรรมหรือการทานอาหาร หรือยาบางอย่างเพื อลดการทําลายวิตามินในร่างกายของเราโดยทีเราไม่รู้ตัว ก็
เป็นอีกทางเลือกหนึงนะคะ
เอกสารอ้างอิ ง :
1. Earl Mindell and Hester Mundis Armonk. The New vitamin bible. New Yotk U.S.A ; 2004
2. www.nutritionthailand.or.th

