
บทท่ี วติามินและแรธาต ุ

Vitamins and Minerals 

 

จุดประสงคการเรียนรู  

1. สามารถจําแนกชนดิของวติามินและแรธาตุได 

2. อธบิายถงึหนาที่และอาการขาดของวติามินและแรธาตไุด 

 

วิตามิน คือกลุมของสารอินทรียที่มีอยูในอาหารและเปนปจจัยที่สําคัญที่รางกาย

ตองการในปรมิาณเล็กนอย เพื่อใชในการทํางานของปฏิกิริยาตางๆ ในรางกายสิ่งมีชีวิต เชน 

เพื่อการดํารงชีพ (maintenance) เพื่อการเจริญเติบโต (growth) เพื่อการใหผลผลิต 

(production) เพื่อการสบืพันธุ (reproduction) เพื่อสุขภาพของสัตว (health) และการใหสขีองขน 

(pigmentation) เปนตน (Riis, 1983; McDonald et al., 2011) วิตามินเปนสารที่ไมใหพลังงาน

งานและไมไดเปนสวนประกอบของเนื้อเยื่อใดๆ โดยวติามินสวนใหญไมสามารถสังเคราะหไดใน

รางกาย จงึจําเปนที่จะตองไดรับจากอาหาร มีวติามินสวนนอยที่รางกายหรอืจุลนิทรยีสามารถ

สังเคราะหข้ึนได เชน วติามินเค บหีนึ่ง กรดโฟลคิ และบสีบิสอง สวนวติามินด ีรางกายสามารถ

สังเคราะหไดเม่ือรับแสงแดด ขณะที่วติามินเอ โคลนี และไนอะซินรางกายอาจสังเคราะหข้ึนได

ถามีสารตัง้ตนที่ใชในการสังเคราะหเพียงพอ (สมทรง, 2543)  

วติามินแบงออกไดเปน 2 ประเภท ตามคุณสมบัตขิองการละลายของวติามิน ไดแก  

1. วติามนิท่ีละลายไดในไขมัน (fat soluble vitamins) ไดแก วิตามิน เอ ดี อี และ 

เค โดยทั่วไปแลว วติามินในกลุมนี้จะทําหนาที่เกี่ยวกับการทํางานของเซลลเมมเบรนและเปนส

เตอรอยดฮอรโมน 

2. วิตามินท่ีละลายไดในน้ํา (water soluble vitamins) ไดแก วิตามินบีรวม (B-

Complex vitamins) และวิตามินซี ซ่ึงวิตามินบีรวมประกอบดวย Thiamine (B1), Riboflavin 

(B2), Niacin, Pantothenic acid, Pyridoxine (B6), Biotin, Folic acid, Choline, Inositol, Para-

aminobenzoic Acid และ Cyanocobalamin (B12) บาทบาทหนาที่ของวิตามินในกลุมนี้ คือ ทํา

หนาที่เกี่ยวของกับการเปนโคเอนไซมในการทํางานของโคเอนไซมหลายชนิดในรางกาย หรือ

เปนพาหะนํากลุมบางกลุมไปใหกับสารประกอบบางชนดิเพื่อใหสังเคราะหข้ึนมาใหม 
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วติามนิเอ (vitamin A) 

วิตามินเอ เปนวิตามินที่สัตวทุกชนิดตองการ และจําเปนตอการเจริญเติบโตและ

สุขภาพของสัตวใหเปนไปตามปกติ วติามินนี้พบอยูในรางการสัตว เราจะไมพบวติามินเอ ในพืช 

แตในพืชมีสารชนิดหนึ่งเรียกวา แคโรทีน (carotene) ซ่ึงถือเปนสารที่จะใหวิตามินเอ 

(Provitamin A) ทัง้นี้ก็เนื่องจากสัตวเม่ือไดรับแคโรทีน สัตวจะเปลี่ยนแคโรทีนใหเปนวิตามินเอ 

ตรงผนังลําไสเล็กของสัตว (Pretorius and Schönfeldt, 2013) 

 วิตามินเอมีบทบาทสําคัญตอการมองเห็นและสามารถชวยปองกันโรคตาบอด

กลางคนื (nightblindness) และโรคตาบวมอักเสบ ชวยรักษาเยื่อบุในระบบการหายใจ ทางเดิน

อาหาร นัยนตาและเยื่อบุอ่ืน ๆ ใหแข็งแรง มีความตานทานตอโรค ชวยสงเสรมิการเจรญิเตบิโต

ในสัตวออนและชวยในการสรางกระดูก ชวยปองกันโรคผิวหนัง และสงเสริมการเจริญเติบโต

ของเซลลเอพิทเีลี่ยมและคงสภาพของเซลลนัน้ 

เม่ือขาดวติามินเอ จะทําใหสัตวเบื่ออาหาร การเจริญเติบโตชา มีการอักเสบตามเยื่อ

ออน ๆ ของตา ของจมูก ของโพลงจมูก เปลอืกตาหนาทําใหเปลือกตาในคลุมบางสวนของลูก

ตา ทําใหสัตวมองไมเห็นในตอนพลบคํ่า ซ่ึงทําใหเปนโรคตาบอดกลางคืน (nightblindess) และ

โรคตาอักเสบ (Xerophanomia) (Pretorius and Schönfeldt, 2013) นอกจากนี้การขาดวิตามิน 

เอ ทําใหสัตวมีผิดหนังหยาบแหง เปนปุมขรุขระ, มีเช้ืออสุจิไมแข็งแรง ผสมไมติดหรือผสมติด

อาจแทงได และลูกที่เกดิมามักออนแอหรอืตายได, มีการบวมตามขอตอของกระดูกและระดับ

ของวติามิน เอ ในตับจะต่ํา 

แหลงของวติามินเอ และแคโรทนี พบมากใน ตับ น้ํามันปลา ไข และผลติภัณฑที่ไดจาก

น้ํานม  สําหรับในพชืไมมี วติามินเอ อยูเลยแตมีสารชนดิหนึ่งเรยีกวา แคโรทีน ซ่ึงเปนที่มาของ 

วติามินเอ (provitamin A หรือ precusor of vitamin A) เม่ือสัตวกินเขาไปก็สามารถเปลี่ยนเปน

วติามินเอ ได แคโรทนีมีมากในพชืสเีขียว หัวแครอท หัวมันเทศ เมล็ดขาวโพดเหลือง ในเมล็ด

และกากเมล็ดพชื เชน กากถั่ว กากฝาย มีแคโรทนีอยูนอยหรอืไมมีอยูเลย 

 

วติามนิดี (vitamin D) 

วิตามินดีหรือแคลซิเฟอรอล (calciferol) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา sunshine vitamin 

เนื่องจากรางกายสามารถสังเคราะหไดจากแสงแดด หรืออาจเรียกวา “ricket preventive 

factor” เพราะมีคุณสมบัตใินการปองกันโรคกระดูกออน (ricket) ในผิวหนังของคนเรามีสาร 7-

ดไีฮโดรคอเลสเตอรอล (7-dehydrocholesterol) ซ่ึงเปนสารตัง้ตนในการสังเคราะหวติามินด ีซ่ึง

เราสามารถพบวติามินดไีด 2 ชนดิ คอืที่มาจากพชื คอืวติามินด ี2 (ergocalciferol) และวติามินดี
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ที่มาจากสัตว คือวิตามินดี 3 (cholecalciferol) หนาที่ของวิตามินดี คือชวยในการดูดซึมแค

ลเซ่ียมและฟอสฟอรัส ทั้งที่ทางเดินอาหารและไต รวมทั้งควบคุมการหลั่งของพาราไทรอยด

ฮอรโมน (PTH) ของตอมไทรอยด  ชวยสราง bone protein เชน osteocalcuim และ osteopotin 

ชวยสรางการเกิด osteoblast และ osteoclast โดยทํางานรวมกับพาราไทรอยดฮอรโมน และ

ชวยสราง local factor ที่สําคัญ เชน IGF-1,TGF-2 และ โพสตราแกลนดิน การขาดวิตามินดีมี

ผลทําใหรางกายมีการดูดซึมแคลเซ่ียมและฟอสฟอรัสในลําไสเล็กเสียไป จึงทําใหธาตุทั้งสอง

ชนดิในกระแสเลอืดต่ํา ทําใหมีการดึงธาตุทั้งสองจากกระดูกออกมาใช สงผลตอการเกิดโรค

กระดูกออน (ricket) ซ่ึงมักเปนกับสัตวในระยะกําลังเจริญเติบโต หรือเปนโรคกระดูกเปราะ 

(osteomalacia) ในสัตวที่โตแลว นอกจากนี้สัตวจะเจริญเติบโตชา แกรน เปนงอย ขอเทาขอ

กระดูกและซ่ีโครงบวม ไขเปลอืกบางและลดการผลติไข มีเปอรเซ็นตการฟกออกเปนตัวต่ํา ไก

มีกระดูกอกคด กระดูกขา กระดูกตรงปกเปราะหักไดงาย  

 เนื่องจากวติามินดสีามารถสังเคราะหไดจากการที่รางกายไดรับแสงแดด ดังนั้นจึงไม

จําเปนที่จะตองไดรับจากอาหาร แตอยางไรก็ตาม เราก็สามารถบรโิภคแหลงของวติามินดีจาก 

ตับปลา น้ํามันตับปลา นม เนย และไข  เปนตน 

 

วติามนิอี (vitamin E) 

วิตามินอี หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา โทโคเฟอรอล (tocopherol) มีหลายรูปเชน alpha 

tocopherol, beta tocopherol และ gamma tocopherol วติามินอีมีความสําคัญตอการเพ่ิมความ

แข็งแรงใหแกเซลลและโครงสรางของเซลล  หรือปองกันกระบวนการแก (aging) ของเซลล 

นอกจากนี้ยังมีบทบาทตอการสืบพันธุ (siminiferous epithelium) ชวยใหรางกายใชประโยชน 

วติามินเอในอาหารใหดข้ึีน, ชวยปองกันไขมันมิใหถูก oxidation ซ่ึงจะชวยปองกันการเหม็นหืน

ของไขมัน, ชวยลด peroxide ที่เปนพิษในรางการสัตวใหนอยลง, และวิตามินอียังชวยเรง

ขบวนการ metabloism ตาง ๆ ในรางกายใหเปนปกติ (Debier and Larondelle, 2005) การขาด

วิตามินอีอาจพบในคนไขที่มีความผิดปกติในการดูดซึมสารอาหารพวกไขมัน สวนในสัตว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในลูกโคการขาดวิตามิน จะกระทบกระเทือนตอการทํางานของกลามเนื้อ

หัวใจ ซ่ึงจะทําใหลูกโคตายทันที่โดยไมไดแสดงอาการปรากฏใหสังเกตเห็นสําหรับไกเม่ือขาด 

วติามิน อี จะเปนอัมพาตที่ขา ที่ปกและคอ บางทคีอบดิหกหัวไปขางหลัง เปนตน วิตามินอีพบ

ไดในเมล็ดธัญพชื, น้ํามันพชื เนยเทยีม ไข ตับ ในกระถินปน, และในหญาสด มีมากในปุมงอก

ของเมล็ดพชื (embryo)  
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วติามนิเค (vitamin K) 

ในธรรมชาติพบได 3 รูปแบบ คือ ฟลโลควิโนน (phylloquinone) หรือวิตามินเค 1 ซ่ึง 

พบในพืช มีนาควิโนน (menaquinone) หรือวิตามินเค 2 พบในสัตว และ มีนาไดโอน 

(menadione) หรอืวติามินเค 3 เปนรูปแบบที่สังเคราะหข้ึน และปจจุบันยกเลกิใชแลวเนื่องจากมี

ความอัตรายตอสุขภาพ วิตามินเคเปนวิตามินที่จําเปนตอการสรางโปรทิมบิน (prothrombin) 

และพลาสมาโปรตนีในตับ สารดังกลาวมีความสําคัญตอการแข็งตัวของเลือด (clot) วิตามินเค

แมวาจะจําเปนสําหรับสัตวทุกชนดิ แตไมจําเปนตองจัดใหทางอาหาร เพราะสัตวสามารถไดรับ

จากการสังเคราะหของแบคทเีรียในทางเดินอาหาร ยกเวนสัตวปก โดยเฉพาะ ลูกไก ลูกหาน 

ลูกนกพิราบ และลูกเปด ซ่ึงสราง วิตามิน เค ไดแตไมเพียงพอกับความตองการ เม่ือขาด

วติามินเค เม่ือเกดิบาดแผลจะทําใหเลอืดไหลไมหยุด ทําใหการแข็งตัวของเลอืดเนิ่นนานออกไป 

แหลงของวติามินเค ไดแกพชืสเีขียวทัง้สดและแหงจะมีวติามินเคสูง เชนเดยีวกับ เชน ตับ ไต ไข

แดง เนื้อปน และปลาปน ก็มีวติามินเคสูง 

 

วติามนิบี 1 (vitamin B1, thiamine) 

วติามินบี 1 หรอื thiamine hydrochloride มีหนาที่ภายในเซลลทุกเซลลคือ วิตามินบี 1 

เปนสวนประกอบของโคเอนไซม carboxylase ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสาร pyruvate 

ใหเปน acetate ฉะนั้น วิตามิน บี 1 จึงจําเปนตอการใชประโยชนของคารโบไฮเดรตเพื่อเปน

พลังงานภายในรางกาย นอกจากนี้ วติามิน บ ี1 ยังจําเปนในการปองกันโรคเหน็บชา (beriberi) 

ในมนุษย และปองกันโรคสันนิบาต (polyneuritis) ในสัตวปก การขาดวิตามินนี้จะทําให

ขบวนการเผาผลาญคารโบไฮเดรตเปนไปอยางไมสมบูรณ เบื่ออาหาร ซูบผอม กลามเนื้อออน

เปลี้ยหรอืเปนตะครวิ หัวใจบวมโต ตกใจงายและในที่สุดจะเปนโรคเหน็บชา อยางไรก็ตาม ใน

สัตวเค้ียวเอ้ืองพบวาจะไมมีการขาดวิตามินบี 1 เนื่องจากจุลินทรียในกระเพาะรูเมนสามารถ

สังเคราะหข้ึนมาใชในรางกายได (NRC, 2000; NRC, 2002) วิตามินบี 1 มีมากในเมล็ดธัญพืช 

ในพชืสเีขียว ตับ ไขแดง หมูเนื้อแดง กากสาเหลา เปนตน 

 

วติามนิบี 2 (vitamin B2, riboflavin)  

เปนวติามินที่เกี่ยวของกับระบบน้ํายอยหลายชนดิที่เกี่ยวกับการยอยคารโบไฮเดรตและ

โปรตีน โดยจะเปนสวนประกอบของ coenzyme สองชนิด คือ flavine mononucleotide (FMN) 

และ flavin ademine dinucleotide (FAD) วติามินบี 2 จําเปนสําหรับการเจรญิเตบิโต บางทเีรยีก

วิตามินนี้วา vitamin G (growth vitamin) เม่ือขาดวิตามินบี 2 จะเติบโตชา เปนอัมพาตที่ขา 
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อาการทองรวง (diarrhea) ผิวหนังหยาบกราน และมีการอาการ ผิดปกตทิี่ตา การสืบพันธุและ

การใหนมพลอยกระทบกระเทือน วิตามินบี 2 มีมากในหางนมผง ยีสต ไข ตับ หัวใจ ไต และ 

จากกลามเนื้อ สวนในเมล็ดพชืและผลติผลพลอยไดจะมีวติามินนี้อยูนอย ปจจุบัน 

 

วติามนิบ ี3 (vitamin B3, niacin) 

วติามิน B3 หรอื ไนอะซินมีความสําคัญในการสรางเอนไซมที่เกี่ยวของกับปฏิกริยิาการ

เผาผลาญอาหาร การสังเคราะหกรดไขมันและคอเลสเทอรอลชวยใหผิวหนังเจริญตามปกติ 

สรางเสนประสาทที่สมบูรณ และชวยบํารุงรักษาระบบการยอยอาหาร อาการที่ขาดวติามินบ ี3 

คอื จะทําใหเกดิโรคเพลากา (Pellagra disease) โดยมีอาการผิดปกตขิองระบบผิวหนัง ทางเดนิ

อาหาร และระบบประสาท ถาเปนมากอาจถึงตายได แหลงอาหารที่พบวิตามินบี 3 เชน

เนื้อสัตว เชน เนื้อไก เนื้อหมู เนื้อวัว จมูกขาวสาล ีขาวกลอง เปนตน 

 

วติามนิบ ี6 (vitamin B6, pyridoxine) 

เปนวติามินที่เกี่ยวของกับเมแทบอลิซึมของโปรตีนและไขมัน และเปนวิตามินที่จําเปน

ตอการสราง antibody การขาดวิตามินบี 6 จะทําใหเติบโตชา เปนโรคโลหิตจาง (microcytic 

hypochromic anemia) มีการชักกระตุก ขนหยาบกราน เม่ือผาซากดูจะพบสีสนิมเหล็กภายใน

รางกาย แหลงของวติามินบ ี6 เชน ตับ กลามเนื้อ นม พชืสเีขียว รําขาว และในธัญพชืตาง ๆ 

 

วติามนิบี 12 (vitamin B12, cyanocobalamin) 

ทําหนาที่เปนโคเอนไซม ในขบวนการเมแทบอลิซึมหลายชนิด ดานโภชนศาสตรสัตว

เค้ียวเอ้ืองใหความสนใจวติามินนี้เปนพิเศษ ทัง้นี้เนื่องจากวติามิน บ ี12 มีบทบาทสําคัญตอการ

ผลติ propionic acid ที่เกดิข้ึนจากการกระบวนการหมักอาหารคารโบไฮเดรตในกระเพาะรูเมน 

(NRC, 2000; NRC, 2002) ในคนเราถาขาดวิตามินบี 12 จะเปนโรคโลหิตจาง (pernicious 

anemia) แตโรคโลหติจาง ชนดินี้ไมปรากฏวาเกดิกับสัตวเลี้ยง ในสัตวเค้ียวเอ้ืองเม่ือขาดวติามิน

บี 12 จะทําใหไมมีความสามารถในการเมแทบอลิซึมกรดโพรพิออนิค อยางไรก็ตาม ในสัตว

เค้ียวเอ้ืองสามารถสังเคราะหวิตามินนี้ไดอยางเพียงพอ ถาหากใหอาหารที่มีโคบอลท แหลง

ของวติามินบ ี12 พบไดในตับ ปลาปน เนื้อปน อาหารโปรตีนที่ไดจากสัตว มูลโค จุลินทรีย ใน

กระเพาะของสัตวเค้ียวเอ้ือง 
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วติามนิซี (vitamin C, ascorbic acid)  

วติามินซี เปนวติามินที่ปองกันโรคเลอืดออกตามไรฟน ดังนัน้บางทจีงึเรยีกวิตามินนี้วา 

antiscorbutic factor วิตามินซี จําเปนตอการ natabolism ของ tyrosine และจําเปนตอ การ

เปลี่ยนแปลง folic acid ใหเปน folinic acid พบวติามินซีในสมตาง ๆ ผักตาง ๆ คน ลงิ และหนู มี

ความตองการวติามินซีสูง 

 

แรธาต ุ(minerals) 

แรธาตุเปนสารอนนิทรยีแตมีแรธาตุบางชนดิไปเปนสวนประกอบของสารอนนิทรยี เชน 

ธาตุ P, S เปนสวนประกอบของโปรตนีบางอยาง, เหล็กเปนสวนประกอบของ hemoglobin ใน

เลอืด แมกนเีซียมเปน สวนประกอบของ chlorophyll เปนตน แรธาตุเปนสารที่รางกายตองการ

นอย แตขาดไมไดเชนเดยีวกับวิตามิน โดยเปนสวนประกอบหลักของอวัยวะ เชน กระดูกและ

ฟน (Klaus, 1994; Park et al., 2013) เปนสวนประกอบของสารหลายชนิดที่มีผลตอการ

เจรญิเตบิโตของรางกาย เชน ฮอรโมน เอนไซม เม็ดเลือดและควบคุมระบบอวัยวะใหทํางาน

ตามปกติ หากขาดแรธาตุรางกายจะไมสามารถทํางานไดตามปกตแิละเกดิการเจ็บปวย ในทาง

กลับกันถารับประทานมากเกนิไปจะเกดิอันตรายตอรางกายไดเชนกัน  

 

ประเภทของแรธาต ุ

ธาตุที่จําเปนตอสัตวเทาที่ทราบมีอยูประมาณ 15 ชนดิ ถาหากแบงตามจํานวนมีมาก

นอยภายในรางกาย แบงออกไดเปน 2 กลุม 

1. แรธาตุท่ีตองการมาก (macro elements) เปนแรธาตุที่มีมากในรางกายสตัว และ

จะตองมีจํานวนเพียงพอในอาหารสตัว แรธาตุกลุมนี้ไดแก Ca, P, Na, K, Cl , Mg และ S 

2. แรธาตุท่ีตองการนอยหรือนอยมาก (minor or trace elements) เปนแรธาตุที่

สัตวตองการนอย แตขาดไปก็ไมได แรธาตุเหลานี้ไดแก Fe, I, Cu, Co, Mn, Zn, Se, Cr, 

 

หนาท่ีโดยท่ัวไปของแรธาต ุ

1. เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน กระดูกและฟนจะมีแรธาตุสูง  

2. เปนสวนประกอบของสารอินทรยี เชน โปรตีนและลิพิดซ่ึงสารอินทรียดังกลาวเปน

สวนประกอบของกลามเนื้อ อวัยวะ เซลลของเลอืด และเนื้อเยื่อที่ออนนุมภายในรางกายสัตว 

3. เปนสวนประกอบของน้ํายอย , ฮอรโมน และวติามินตางๆ 
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4. ทําหนาที่เปน soluble salts ในเลือด และของเหลวภายในรางกาย ซ่ึงเกี่ยวของกับ

แรงดันออสโมซิส และการรักษาความสมดุลของการเปนกรดและดาง โดยการชวยรักษาระดับ 

pH ของของเหลวภายในรางกาย ใหมี pH ประมาณ 7.0 

5. มีหนาที่เกี่ยวกับการยดืหดตัวของกลามเนื้อและการทํางานของประสาท 

6. เปนสวนประกอบของผลติผลตางๆ เชน เนื้อ นม ไข และลูกสัตวในทอง 

7. เปนสวนประกอบของขน, เขา และกบีสัตว 

8. เกี่ยวของกับ metabolic cycles 

9. เปนสวนประกอบของรางกาย ในรางกายสัตวมีแรธาตุอยูหลายชนิด ยกตัวอยาง 

เชน steer จะมีแรธาตุตางๆ 

 

แคลเซยีมและฟอสฟอรัส (Calcium (Ca) and Phosphorus (P)) 

แคลเซียมและฟอสฟอรัสเปนสวนประกอบสําคัญของกระดูกและฟนของรางกาย โดย

วติามินดีจะชวยดูดซึมแคลเซียมไปเสรมิสรางและบํารุงกระดูกและฟนใหแข็งแรง ชวยปองกัน

โรคกระดูกพรุน (Park et al., 2013) ลดการสูญเสียเนื้อกระดูกในหญิงสูงวัย ตะคริวที่ขา 

ควบคุมการทํางานของหัวใจ กลามเนื้อ และระบบประสาทรวมกับวิตามินเคชวยในการแข็งตัว

ของเลือด เม่ือเกิดบาดแผล อาการที่ขาดแคลเซียม พบวาเด็กในวัยเจริญเติบโตจะเติบโตไม

เต็มที่ เปนโรคกระดูกออน ในหญิงมีครรภจะทําใหฟนผุ แหลงอาหารที่พบแคลเซียมและ

ฟอสฟอรัส ไดแก เนย งา ปลากระปอง คะนา นม สัตวที่กนิทัง้เปลอืกและกระดูก เชน กุงแหง 

ปลาเล็ก 

  

โซเดยีม (Sodium; Na) 

โซเดียมมีหนาที่สําคัญ คือ ควบคุมปริมาณน้ําในรางกายใหอยูในภาวะสมดุล ถา

รางกายมีน้ํามากจะถูกขับออกทางไต ถาน้ําในรางกายมีนอยจะมีการกระตุนกลไกการกระหาย

น้ําเพื่อใหรางกายไดรับน้ําเพ่ิม รางกายจะสูญเสียโซเดียมไดทางเหงื่อ ปสสาวะ และอุจจาระ 

ดังนัน้ในคนที่ทองเสยีหรือสูญเสียเหงื่อมาก ตองไดรับทั้งน้ํา และเกลือแรทดแทน นอกจากนี้

โซเดยีมยังชวยควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ และระบบประสาท แหลงอาหารที่พบโซเดียม 

เชน เกลือแกง อาหารหมักดอง นม สวนอาการที่ขาดโซเดียม เชน กลามเนื้อออนแรง เกิด

ตะครวิ ความดันโลหติต่ํา 
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โพแทสเซยีม (Potassium; K) 

หนาที่สําคัญของโพแทสเซียม คือ ควบคุมสมดุลของเหลวในรางกายดวยการปรับ

สมดุลของน้ํา ความเปน กรด- เบส ชวยในการหดตัวของกลามเนื้อการนําความรูสึกทาง

ประสาท ชวยปองกันไมใหแคลเซียมถูกขับออกทางปสสาวะทําใหลดการเกิดนิ่วในไต แหลง

อาหารที่พบโพแทสเซียม เชน ขม้ิน เมล็ดฟกทอง ถั่วลสิง ถั่วเหลอืง ผักชีฝรั่ง กระเทยีม สําหรับ

อาการที่ขาดโพแทสเซียม ไดแก กลามเนื้อเปนตะครวิ หัวใจลมเหลว  

 

แมกนเีซยีม (Magnesium; Mg) 

แมกนีเซียมเปนธาตุที่มีอยูในรางกายสัตวนอย แตเปนธาตุที่มีความสัมพันธอยาง

ใกลชิดกับธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัส มีความจําเปนตอการเจรญิเตบิโต บํารุงรักษากระดูก

และฟนใหแข็งแรง ชวยในการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อ จําเปนตอระบบน้ํายอย 

และการเปลี่ยนแปลงของคารไฮเดรตในรางกาย แหลงอาหารที่พบแมกนีเซียม เชน เมล็ด

ทานตะวัน ถั่ว งา นม ผักสีเขียว อาหารทะเล สวนอาการขาดแมกนีเซียม มีผลทําใหรางกาย

สัตวมีแมกนีเซียมในเลือดต่ํา ซ่ึงมีอาการตามลําดับดังนี้คือมีความดันของเลือดต่ํา 

(vasodilation) มีระบบประสาทไวตอความรูสึกและทํางานผิดปกติ (hyperirritabality) และมี

อาการ ชักกระตุก (tetany) ในที่สุดถงึตายได 

 

กํามะถัน (Sulphur; S) 

กํามะถันสวนใหญจะอยูในรูปสารอินทรยี โดยเปนสวนประกอบของโปรตนีที่มีกรดอะมิ

โนที่มีกํามะถันเปนองคประกอบ เชน Cystine และ Methionine นอกจากนี้กํามะถันเปน

องคประกอบของ glutathione , insulin และเปนสวนประกอบของ วิตามิน 2 ชนิดคือ thiamine 

และ biotin กํามะถันยังพบอยูในรูปสารอนินทรีย คือพบใน chondroitin sulfate ซ่ึงเปน

สวนประกอบของกระดูกออน ในเลือดมี sulfate เพียงเล็กนอย พบกํามะถันในน้ําดี ( Bile ) 

รางกายสัตวจะขับกํามะถันออกทางมูลและทางปสสาวะ กํามะถันมีหนาที่สําคัญคือ สราง

โปรตนีใหกับรางกาย โดยเฉพาะโปรตีนเพื่อสุขภาพเสนผมและผิวหนัง  นอกจากนี้ยังเปนตัว

ชวยในการสรางกระดูก กระดูกออนเอ็น และขอตอแหลงอาหารที่พบธาตุกํามะถัน เชน  ไข นม 

เนื้อสัตว อาการที่ขาดธาตุกํามะถัน จะทําใหชะงักการเจริญเติบโต เพราะขาดกรดอะมิโนที่

จําเปน คอื methionine การใหกํามะถันแกสัตวโดยทั่วไปตองใหในรูปของสารประกอบอินทรีย 

เชนใหในรูปของกรดอะมิโน ยกเวนในสัตวเค้ียวเอ้ือง สามารถใหกํามะถันในรูปสารอนินทรียได 
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(NRC, 2000; NRC, 2002) นอกจากนี้การขาดกํามะถัน ทําใหการงอกของขนโดยเฉพาะในไกชา

ลง ทําใหกระบวนการเผาผลาญในรางกายสัตวทํางานไดไมเต็มที่ 

 

เหล็ก (Iron; Fe) 

เหล็กมีหนาที่สําคัญในการสรางเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ชวยในการขนสง

ออกซิเจนและทําใหเลอืดมีสแีดงเปนสวนประกอบของเอนไซมหลายชนดิในสมอง เชน เอนไซม

ที่ทําหนาที่ในการหายใจ การบรโิภคเหล็กจากเนื้อสัตวรางกายจะดูดซึม และนําไปใชไดดีกวา

พชื แหลงอาหารที่พบเหล็ก เชน ขม้ิน สาหราย งา เนื้อวัว ตําลงึ ตับและเนื้อสัตว อาการที่ขาด

เหล็ก ไดแก โลหติจาง อาการซีดของเล็บ และเปลอืกตาดานใน ออนเพลยีไมมีแรง 

 

ไอโอดนี (Iodine; I) 

รางกายจะนําไอโอดนีไปสรางฮอรโมนไทรอกซิน ซ่ึงมีแหลงผลิตจากตอมไทรอยด ทํา

หนาที่ควบคุมขบวนการเมทาบอลซึิมของรางกาย รวมทั้งอัตราเร็วในการเผาผลาญอาหาร มี

ความจําเปนตอการพัฒนาการเจริญเติบโตของรางกายและมีความสําคัญตอพัฒนาการดาน

สติปญญาของเด็ก แหลงอาหารที่พบไอโอดีน เชน สาหราย อาหารทะเล เกลือสมุทร เกลือ 

เสรมิไอโอดนี อาการขาดไอโอดนีที่พบเชน ตอมไทรอยดโตข้ึน หรือโรคคอพอก รางกายแคระ

แกรน เด็กจะสตปิญญาเสื่อม หรอืโรคเออ 

 

ทองแดง (Copper, Cu) 

ทองแดงทําหนาที่เกี่ยวของกับการสรางเฮโมโกลบนิของเม็ดเลอืดแดง แตธาตุทองแดง

ไมไดเปนสวนประกอบของเฮโมโกลบินโดยตรง ทองแดงพบอยูใน hemocuprien ในเซลลของ

เลอืด นอกจากนี้ทองแดงยังทําหนาทีเ่กี่ยวของกับการดูดซึมธาตุเหล็ก โดยชวยใหธาตุเหล็กไป

เปนสวนประกอของเฮโมโกลบนิ ชวยใหเม็ดเลอืดแดงแกตัว เปนตน สวนการขาดธาตุทองแดง 

ประกอบดวยอาการ อาทิ ทําใหขนโคซีดขาว และทําใหการเจริญของขนแกะข้ึนชาผิดไปจาก

ปกติ ทําใหสัตวมีกระดูกผิดไปจากปกติ (bone disorder) เปนโรคโลหิตจาง (Anemia) และเปน

โรคอุจจาระรวง ( Diarrhea ) แหลงของธาตุทองแดง เชน รําและกากถั่ว เปนตน  

 

โคบอลท (Cobalt, Co) 

โคบอลทเปนธาตุที่จําเปนตอการเจรญิเตบิโตและสุขภาพของสัตว ในสัตวเค้ียวเอ้ืองโค

บอลทมีหนาที่เกี่ยวกับการเจริญของแบคทีเรียในกระเพาะรูเมน ถาขาดโคบอลทจะทําให
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จํานวนและชนิดของแบคทีเรียลดลง โคบอลทเปนองคประกอบที่สําคัญของวิตามินบี 12 

วติามินนี้จําเปนสําหรับสัตวทุกชนดิ แตในโค กระบือ แพะ แกะ สามารถสรางวิตามินบี 12 ได

จากการกระทําของจุลินทรีย ถาไดรับธาตุโคบอลท (NRC, 2002; NRC, 2007) ฉะนั้นถาหาก

ขาดโคบอลท ก็มีผลทําใหจุลนิทรยีไมสามารถสรางวิตามินบี 12 ไดเพียงพอกับความตองการ 

อาการขาดธาตุโคบอลท เชน ซึมเซา เบื่ออาหาร รางกายผอมลง น้ําหนักลด ขนหยาบกระดาง 

ออนแอ เปนโรคโลหิตจาง มีความสมบูรณพันธุต่ํา แหลงที่พบ เชน ปลาปน น้ําปลาขน 

นอกจากอาจไดมาจากสารเคมี เชน cobalt sulfate , cobalt carbonate และ cobalt chloride 

เปนตน 

 

สังกะส ี(Zinc, Zn) 

สังกะสีเปนธาตุที่พบในเนื้อเยื่อทุกชนิดของสัตว ธาตุนี้พบอยูมากในใน Epidermal 

tissues เชน ผิวหนัง ขน ขนสัตว แตพบสังกะสีอยูนอยในกระดูก กลามเนื้อ เลือด และอวัยวะ 

อ่ืนๆ มีหนาที่ในการเจริญเติบโตการสรางขน และสุขภาพของสัตว เปนสวนประกอบของ

น้ํายอยหลายชนิด ซ่ึงการขาดธาตุสังกะสี จะทําใหเปนโรคผิวหนังที่เรียกวา parakeratosis 

ผิวหนังเปนจุดแดงพุพอง ซ่ึงทําใหเจรญิเตบิโตชา สังกะสเีพ่ิมเตมิประมาณ 50 มิลลกิรัม แหลง

ของธาตุสังกะสี ไดแก นม ผัก และพชือาหารสัตวทั่ว ๆ ไป  

 

ฟลูออรีน (Fluorine, F) 

ฟลูออรนีมีอยูที่กระดูกและฟน แตถามีมากก็จะเปนพิษคอืจะทําให กระดูกและฟน เปน

สเีหลอืง กระดูกและฟนไมแข็งแรง ถาตรวจดูที่ฟนจะพบคลาย ๆ แผนหนิปูนไปเกาะอยู แตถามี 

นอยจะเปนประโยชนคอื ทําใหกระดูกและฟนแข็งแรงและมีสขีาว ฟลูออรนีพบวามีเพียงพอแลว

ในอาหารที่ไดรับ 

 

ซลีเีนยีม (Selenium, Se)  

ทําหนาที่เกี่ยวของกับการดูดซึมและการนําวิตามินอี ไปใชเปนประโยชนและชวย

ปองกันโรคเนื้อเยื่ออักเสบในตับ (liver necrosis) และโรคกลามเนื้อพิการ (muscular dyptrophy) 

โดยเม่ือขาดจะแสดงอาการเชนเดียวกับการขาดวิตามินอี คือ เปนโรคกลามเนื้อพิการ เปน

อัมพาต การเจรญิเตบิโตไมดี เปนตน ซีลเีนยีมพบวามีเพียงพอแลวในอาหารที่ไดรับ 
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สรุป 

วติามินมีบทบาทสําคัญตอการทํางานของปฏิกริยิาตางๆ ในรางกายสิ่งมีชีวิต เชน เพื่อ

การดํารงชีพ การเจรญิเตบิโต การใหผลผลติ การสบืพันธุ สุขภาพของสัตว  และการใหสีของ

ขน เปนตน วติามินสวนใหญไมสามารถสังเคราะหไดในรางกาย แตมีวติามินสวนนอยที่รางกาย

หรือจุลินทรียสามารถสังเคราะหข้ึนได วิตามินแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก วิตามินที่

ละลายไดในไขมัน และวติามินที่ละลายไดในน้ํา  

แรธาตุ เปนสารที่รางกายตองการนอย แตขาดไมไดเชนเดียวกับวิตามิน โดยเปน

สวนประกอบหลักของอวัยวะ เชน กระดูกและฟน เปนสวนประกอบของสารหลายชนิดที่มีผล

ตอการเจรญิเตบิโตของรางกาย เชน ฮอรโมน เอนไซม เม็ดเลือดและควบคุมระบบอวัยวะให

ทํางานตามปกติ หากขาดแรธาตุรางกายจะไมสามารถทํางานไดตามปกตแิละเกิดการเจ็บปวย 

ในทางกลับกันถารับประทานมากเกนิไปจะเกิดอันตรายตอรางกายไดเชนกัน แรธาตุสามารถ

แบงออกตามความตองการรางกาย ไดเปน 3 กลุม ไดแก แรธาตุที่ตองการมาก แรธาตุที่

ตองการนอย และแรธาตุที่ตองการนอยมาก 

 

คําถามทายบท 

1. จงจําแนกชนดิของวติามินและแรธาต ุ

2. จงระบุหนาที่ ลกัษณะอาการขาดและแหลงที่พบของแรธาตุมาอยางนอย 10 ชนดิ 

3. จงอธบิายแนวทางการเพ่ิมประสทิธกิารเลี้ยงสัตว โดยใชความรูทางดานวติามินมา

อธบิาย 
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