แหล่งอาหารอุดุมแคลเซียมเพือ่ สุ ขภาพทีด่ ีของกระดูกและฟัน
จันทร์ เพ็ญ บุญนะ รั ตนา ปั ณณั ตยารั กษ์ วิชชุดา กันธา ศิรสิ ทธิ์ ชัยเมืองเขียว และนพพล เล็กสวัสดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แคลเซี ยม (calcium) เป็ นแร่ ธาตุหนึ่งที่มีมากที่สุดเป็ นอันดับ 3 ของร่ างกาย (ศูนย์เมก้าวีแคร์ , 2554)
ที่มีความสาคัญมากสาหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยร้อยละ 99 ของแคลเซี ยมจะพบในกระดูกและฟัน ซึ่ งจะมี
ส่ วนช่ วยให้กระดู กและฟั นแข็งแรง มีความจาเป็ นต่อกระบวนการแข็งตัวของเม็ดเลื อด ช่ วยกระตุ น้ การ
ทางานของเอนไซม์ (enzyme) หลายชนิด (กนกทิพย์, 2556) ร่ างกายจะนาแคลเซี ยมมาใช้ในการสร้างกระดูก
เช่นเดียวกับเนื้ อเยื่ออื่นๆในร่ างกาย เนื้ อเยื่อกระดูกมีการดูดแคลเซี ยมกลับคืนเพื่อสร้างกระดูกอย่างต่อเนื่ อง
และการมีปริ มาณแคลเซียมที่เหมาะสมอยูต่ ลอดเวลาเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งในการรักษาวงจรนี้ ไว้ โดยเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาของชี วิตที่มีการเจริ ญเติบโตของกระดูกและฟั น ช่วงระยะเวลาในการตั้งครรภ์ ช่วงการให้
นมบุตรและช่วงวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่เด็กหญิงและชายส่ วนใหญ่มีส่วนสู งและขนาดกระดูกเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่รวดเร็ ว ดังนั้นจึงต้องการแคลเซียมเพื่อช่วยในกระบวนการทางานอื่นๆในร่ างกาย เช่น การจับตัวเป็ น
ลิ่มเลื อด การส่ งผ่านของกระแสประสาท การทางานของระบบกล้ามเนื้ อ การเต้นตามปกติของหัวใจ การ
กระตุน้ ให้เกิดการหลัง่ ของฮอร์ โมน (hormone) และการกระตุน้ ปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ต่างๆ (ธัญสิ นี, 2557)
แคลเซี ยมสามารถช่ วยในการลดน้ าหนักอย่างเห็ นผลได้ชดั โดยมีผลการวิจยั พบว่า แคลเซี ยมมีส่วนช่ วย
ควบคุมระบบการเมตาบอลิซึม (metabolism) หรื อกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่ างกาย โดยจะไป
ขัดขวางการสร้างและสะสมไขมัน ทาให้ร่างกายสามารถดึ งไขมันในส่ วนนี้ มาเผาผลาญได้มากขึ้น ช่วยให้
ลดพุงที่หย่อนคล้อย รอบเอวที่หนาและต้นขาที่ใหญ่ได้ (คารม, 2555) นอกจากนี้ ยงั ช่วยในการควบคุมการ
ส่ งกระแสประสาท การยืดหรื อหดตัวของกล้ามเนื้อและสามารถช่วยควบคุมโรคความดันโลหิ ตสู งได้ดว้ ยอีก
เช่ นกัน การได้รับแคลเซี ยมโดยการรับประทานอาหารกลุ่มที่อุดมไปด้วยแคลเซี ยมทัว่ ไปและที่มีไขมันต่ า
ปรากฏเด่ นชัดว่า สามารถทาให้ความดันโลหิ ตลดลง ผูท้ ี่ มีแคลเซี ยมต่ าสุ ดก่ อนเข้ารับการรักษาจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดจากการบริ โภคแคลเซี ยม (ธัญสิ นี, 2557) สาหรับบุคคลในแต่ละวัยจะมีความต้องการ
แคลเซียมในปริ มาณที่แตกต่างกัน สาหรับคนไทยอายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้นไป โดยเฉลี่ยแล้วนั้นควรได้รับแคลเซี ยม
ประมาณ 800 มิลลิกรัม (mg) ต่อวัน ซึ่ งหากเกิดสภาวะการขาดแคลเซี ยมจะส่ งผลต่อร่ างกายไม่วา่ จะเป็ นเด็ก
หรื อผูใ้ หญ่ โดยพบว่าในเด็กนั้นอาจทาให้เป็ นโรคกระดูกอ่อน (rickets) และสาหรับผูใ้ หญ่ก็อาจเป็ นโรค
กระดูกพรุ น (osteoporosis) หรื อเกิดอาการผิดปกติของระบบประสาทกล้ามเนื้ อได้ ผูห้ ญิงจะเป็ นเพศที่มีการ

สู ญเสี ยมวลกระดูกมากกว่าผูช้ าย และจะเกิดการสู ญเสี ยมากขึ้นในช่วง 5 ปี แรกหลังจากหมดประจาเดือน
หรื อเมื่อมีอายุเพิม่ ขึ้นโดยในช่วงอายุต้ งั แต่ 35 ปี ขึ้นไป เนื่องจากปริ มาณของฮอร์ โมนเอสโตรเจน (estrogenhormone) ลดลง ส่ งผลให้ผหู้ ญิงในวัยหมดประจาเดือนนั้นเสี่ ยงต่อภาวะกระดูกพรุ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่
มีปัญหามวลกระดูกน้อยอยูแ่ ล้ว แต่หากร่ างกายมีมวลกระดูกมากตั้งแต่หนุ่มสาวภาวะเสี่ ยงนี้ ก็อาจลดน้อยลง
ได้ ดังนั้นผูห้ ญิงควรใส่ ใจบริ โภคอาหารที่ มีปริ มาณแคลเซี ยมเพียงพออย่างต่อเนื่ องมากกว่าผูช้ าย เพราะ
แคลเซี ยมมีส่วนในการเสริ มสร้างกระดูกให้มีความแข็งแรง ช่ วยเพิ่มปริ มาณมวลกระดูก และช่วยลดความ
เสี่ ยงต่อโรคกระดูกพรุ นได้ (กนกทิพย์, 2556)
แหล่งอาหารที่อุดุมไปด้วยแคลเซี ยมเพื่อสุ ขภาพที่ดีของกระดูกและฟั น นั้น สามารถพบได้ในนม
และผลิ ตภัณฑ์จากนมทั้งหลาย เช่ น ชี ส (cheese) โยเกิ ร์ต (yogurt) เครื่ องดื่มธัญญาหารต่างๆที่มีส่วนผสม
ของนมผง เป็ นต้น การดื่มนมเป็ นประจานั้นจะทาให้ได้รับแคลเซี ยมถึงร้อยละ 30 ของปริ มาณการดื่มในแต่
ละวัน (กนกทิพย์, 2556) แคลเซียมจะพบในผักใบเขียวต่างๆได้แก่ ผักขม เพราะมีธาตุเหล็ก (iron) วิตามินเอ
(vitamin A) และมีแคลเซี ยมในประมาณร้อยละ 25 ของสารอาหารแคลเซี ยมที่จะได้รับ ต่อวัน บลอคโคลี
(broccoli) เป็ นพืชผักที่อุดมไปด้วยแคลเซี ยม แมงกานีส (manganese) โพแทสเซี ยม (potassium) ฟอสฟอรัส
(phosphorus) แมกนีเซียม (magnesium) และเหล็ก ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
นอกจากนี้ ยงั ประกอบไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี (vitamin C) และวิตามินเค (vitamin K) ที่มีส่วนในการ
ต่อต้านโรคมะเร็ งและช่วยให้ปริ มาณฮอร์ โมนเอสโตรเจนส่ วนเกินในร่ างกายลดน้อยลงได้ (บริ ษทั เอ็มเอ็มเอ็มดิจิตอลแเอกเซสจากัด, 2556) โดยจะให้แคลเซี ยม 62 มิลลิกรัมต่อปริ มาณแคลเซี ยมที่ได้จากอาหาร 100
กรัม คิดเป็ นร้อยละ 6 ของปริ มาณแคลเซี ยมที่ร่างกายต้องการในหนึ่ งวัน (คารม, 2555) คะน้า เป็ นผักอีก
หนึ่งชนิดที่เป็ นแหล่งแคลเซี ยมสู ง ช่วยป้ องกันโรคกระดูกบางได้และร่ างกายสามารถดูดซึ มแคลเซี ยมได้ไม่
น้อยกว่านม การทานคะน้าจะช่วยสร้างเสริ มกระดูกให้แข็งแรง เพราะมีสารสาคัญได้แก่ สารซัลโฟราเฟน
(sulforaphane) สารผลึกอินโดล (indole) กรดโฟลิก (folic acid) และกามะถัน (sulfur) ใบยอ เป็ นผักพื้นบ้าน
ที่ช่วยเสริ มสร้างกระดูกและฟัน เนื่องจากมีวิตามินเอในรู ปเบต้าแคโรทีน (bete-carotene) สู งมาก และอุดม
ไปด้วยคุ ณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะแคลเซี ยมมีปริ มาณสู งถึง 469 มิลลิ กรัมต่อใบยอน้ าหนัก 100
กรัม ทาให้การทานใบยอสุ กในปริ มาณเพียง 1 ถ้วย ก็ได้แคลเซี ยมเกือบครบตามที่ร่างกายต้องการต่อวันแล้ว
หอมหัวใหญ่ ผักที่ ประกอบไปด้วยแร่ ธาตุ ต่างๆ ได้แก่ แคลเซี ยม แมกนี เซี ยม ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ย ม
กามะถัน ซีลีเนียม (selenium) เบต้าแคโรทีน กรดโฟลิก ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) และเควอซิ ทิน(quercetin)
ที่ช่วยยับยั้งความเสื่ อมของกระดูกโดยพบว่า การทานหัวหอมใหญ่วนั ละ 1 กรัมจะทาให้มีปริ มาณเพียงพอ
ในการเสริ มสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงได้เช่นเดียวกับใบยอ (บริ ษทั เอ็มเอ็มเอ็มดิจิตอลแเอกเซสจากัด,

2556) แหล่ ง อาหารที่ อุดมไปด้วยแคลเซี ยมนั้นยังพบในถั่วชนิ ดต่างๆ งาดา งาขาว ถั่วเหลื อง เต้าหู้และ
ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากถัว่ เหลืองที่นอกจากจะมีแคลเซี ยมสู งแล้วยังช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดมะเร็ งเต้านม
อี ก ด้วย (บริ ษ ัท กรี นสปอตจากัด , 2557) และรวมไปถึ งปลาตัวเล็ก ที่ กิ น ได้ท้ งั กระดู ก เช่ น ปลาซาร์ ดี น
(sardine) ปลาแห้งตัวเล็ก ปลาป่ น แม้แต่ในกุ้งแห้งตัวเล็กหรื อกะปิ ก็จะพบปริ มาณของแคลเซี ยมเช่ นกัน
(กลุ่มสังคมผูห้ ญิง, 2553) โดยปริ มาณแคลเซียมนั้นจะแตกต่างกันตามชนิ ดของอาหาร เช่น ในนมสด 1 แก้ว
จะมีปริ มาณแคลเซียม 236 มิลลิกรัม ในโยเกิร์ต 1 ถ้วยจะมีปริ มาณแคลเซียม 252 มิลลิกรัม ในผักใบเขียวที่มี
สี เข้มสุ กปริ มาณ 1 ทัพพีจะมีปริ มาณแคลเซี ยม 56 มิลลิกรัม ในปลาตัวเล็ก 2 ช้อนโต๊ะจะมีปริ มาณแคลเซี ยม
226 มิลลิกรัม ในเต้าหูเ้ หลืองขนาด 1 ก้อนจะมีปริ มาณแคลเซียม 200 มิลลิกรัม ปลาซาร์ ดีนบรรจุในกระป๋ อง
จานวน 2 ชิ้ นจะมีปริ มาณแคลเซี ยม 429 มิลลิกรัม เป็ นต้น ดังนั้น เราจึงควรรับประทานอาหารต่างๆที่เป็ น
แหล่งของแคลเซี ยมอย่างสม่าเสมอจากแหล่งอาหารที่หลากหลายตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งเป็ นวิธีที่จะช่วย
ให้เราได้รับแคลเซี ยมอย่างเพียงพอและเหมาะสมในแต่ละวัน (กนกทิพย์, 2556) สาหรับร่ างกายของคนเรา
นั้นต้องแคลเซี ยมวันละ 800–1200 มิลลิกรัม แม้วา่ เราจะได้แคลเซี ยมมากจนเพียงพอกับความต้องการ แต่
แคลเซี ยมอย่างเดี ยวคงไม่เพียงพอต่อกระบวนการเสริ มสร้ างกระดูก ซึ่ งจะต้องอาศัยปั จจัยหลาย ๆ อย่าง
ประกอบกันด้วย เช่น ฟอสฟอรัสที่ช่วยส่ งเสริ มแคลเซี ยมในการสร้างความหนาแน่นให้กบั กระดูก วิตามินดี
(vitamine D) จากแสงแดดอ่อน ๆ ที่จะช่วยในการดูดซึ มแคลเซี ยมและวิตามินเอ มีบทบาทสาคัญเกี่ ยวกับ
สร้ างกระดูกและฟั น เป็ นต้น รวมทั้งยัง ต้องหมัน่ ออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอเพื่อเสริ มสร้ างให้กระดู ก
แข็งแรงไม่ผกุ ร่ อนได้ง่าย (บริ ษทั เอ็มเอ็มเอ็มดิจิตอลแเอกเซสจากัด, 2556)
การขาดแคลเซี ยมเป็ นปั ญหาระยะยาวที่จะเห็ นผลเมื่ออายุมากขึ้น แต่ไม่ปรากฏผลเสี ยทันทีทนั ใด
จึงทาให้คนส่ วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจหรื อให้ความสาคัญ แต่เมื่อตระหนักถึงปั ญหาเหล่านี้ แล้วก็ควรใส่ ใจดูแล
สุ ขภาพของตนเองตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะควรกิ นอาหารที่มีแคลเซี ยมสู งอย่างในปริ มาณที่เหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติบโตของกระดูกและฟั น เพราะการขาดแคลเซี ยมตั้งแต่เด็กนั้นจะส่ งผลให้รูปร่ างแคระแกร็ น เพราะ
กระดูกไม่เจริ ญเติบโตและขาดความแข็งแรง เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ก็จะมีความเสี่ ยงต่อภาวะกระดูกพรุ นสู ง
กว่าคนปกติ ทาให้กระดูกหักง่ายโดยเฉพาะกระดู กข้อมื อ สะโพก สันหลัง เพราะฉะนั้นจึงจาเป็ นในการ
เลือกกินอาหารที่มีแคลเซี ยมสู ง เช่น นมและผลิตภัณฑ์จากนมหรื ออาจจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มแคลเซี ยมต่างๆ
ภายใต้คาแนะนาของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ (กลุ่มศึกษาวิจยั โรคกระดูกพรุ น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น, 2556) แต่ ใ นปั จจุ บนั หนุ่ ม สาวส่ วนใหญ่ ก ลับ ดื่ ม นมซึ่ ง เป็ นแหล่ ง ที่ อุดมไปด้ว ย
แคลเซี ยมในปริ มาณที่สูงนั้นน้อยลง เพราะเชื่ อว่าการดื่ มนมนั้นจะทาให้มีไขมันส่ วนเกิ นและเป็ นโรคอ้วน
ซึ่ งจะทาให้ร่างกายย่อยน้ าตาลแลคโตส (lactose) ในนมได้ไม่ดีเมื่อไม่ได้ดื่มนมเป็ นเวลานาน ส่ งผลให้เมื่อ

กลับมาดื่มนมแล้วจึงเกิดอาการท้องอืดหรื อปวดท้อง ผลสารวจโดยผลิตภัณฑ์นมชนิดหนึ่ง พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นชาวไทยส่ วนใหญ่ในร้อยละ 84 มีการตระหนักถึงประโยชน์ของนมแต่จะมีปริ มาณไม่เกินร้อยละ 50 ที่
ดื่มนมและบริ โภคผลิตภัณฑ์จากนมเป็ นประจาทุกวัน และพบว่าส่ วนใหญ่จะดื่มนมเพียงวันละ 1 แก้วเท่านั้น
ทั้งที่ ในความเป็ นจริ งแล้วปริ มาณแคลเซี ยมที่ ร่างกายต้องการคื อ 800-1,000 มิ ลลิ กรั มต่อวัน โดยนมส่ วน
ใหญ่ใน 1 แก้วมักจะมีปริ มาณแคลเซียมเพียง 200-250 มิลลิกรัมหรื อคิดเป็ นร้อยละ 25 ของปริ มาณแคลเซี ยม
ที่ร่างกายต้องการ จึงทาให้หนุ่มสาวเสี่ ยงต่อการขาดแคลเซี ยม และเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นจึงเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค
กระดูกพรุ นได้ดงั ที่กล่าวมาข้างต้น (พชร, 2556) โดยเคล็ดลับหรื อวิธีในการช่วยเพิ่มปริ มาณแคลเซี ยมให้กบั
ร่ างกายแบบให้ได้ประสิ ทธิภาพเพื่อสุ ขภาพกระดูกและฟันที่สมบูรณ์แข็งแรง จะมีดงั ต่อไปนี้
1.เลื อกดื่ มนมและอาหารที่มีแคลเซี ยมในปริ มาณที่เหมาะสม เพราะในอาหารแต่ละชนิ ดนั้นจะให้
ปริ มาณแคลเซียมในปริ มาณที่แตกแต่งกัน ซึ่งแคลเซียมในนมและผลิตภัณฑ์จากนมนั้นถูกดูดซึ มได้ง่ายที่สุด
ทาให้ร่างกายได้รับสารอาหารจากนมได้ดีที่สุด
2.ควรได้รับวิตามินดีและแมกนีเซียมเข้าสู่ ร่างกาย โดยวิตามินดีจะมีส่วนช่วยในการดูดซึ มแคลเซี ยม
ได้ดีข้ ึน โดยจะพบแหล่งสะสมวิตามินดี อยูใ่ นอาหารหลากหลายชนิ ด เช่ น นม ปลาแซลมอน เห็ ด ไข่แดง
น้ ามันพืช และแสงแดด เป็ นต้น ควรออกไปรับแสงแดดอ่อนๆ ในช่วงเวลาเช้าและเย็น เป็ นเวลา 10-15 นาที
ต่อวัน (สานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ, 2556)
3.ควรเสริ มสร้างพลังของกระดูกด้วยการออกกาลังกาย จะช่ วยเสริ มความแข็งแกร่ งให้กระดูกได้
ออกแรงทางาน และชะลอการเกิดภาวะกระดูกพรุ นได้ เช่น การวิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิก รวมถึงการ
เล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น แบดมินตัน เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล โดยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
และควรฝึ กการทรงตัว เพื่อช่วยให้ลดความเสี่ ยงจากการหกล้มและกระดูกหักขณะออกกาลังกายได้
4.หลีกเลี่ยงผักที่ยบั ยั้งการดูดซึ มแคลเซี ยม โดยเฉพาะส่ วนของใบ ยอดและต้นอ่อน เพราะในผักบาง
ชนิ ด จะพบสารไฟเตท (phytate) และสารออกซาเลต (oxalate) ในปริ มาณสู ง ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การยับ ยั้ง
กระบวนการดูดซึ มของแคลเซี ยม เช่น มันเทศ ราข้าวสาลี พืชมีเมล็ด และโปรตีนสกัดจากถัว่ เหลือง ซึ่ งอาจ
แก้ไขได้ดว้ ยการบริ โภคผักที่มีแคลเซี ยมปานกลางถึ งสู ง แต่มีสารออกซาเลตในปริ มาณต่า อาทิเช่น คะน้า
ผักกวางตุง้ ขี้เหล็ก ตาลึง บัวบก และถัว่ พู เป็ นต้น
5. ควรหลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (alcohol) บุหรี่ สุ รา ชา กาแฟ น้ าอัดลมที่มีส่วนผสมของ
สารคาเฟอีน (caffeine) เพราะแอลกอฮอล์จะทาหน้าที่ในการขัดขวางการดูดซึ มแคลเซี ยมในระบบทางเดิน อาหารแทน ซึ่ งมีผลกระทบต่อกระบวนการทางานของตับในการกระตุน้ ให้วิตามินดีทาหน้าที่ในการดูดซึ ม
แคลเซียมจากทางเดินอาหาร (สุ พตั รา พรมธา, 2556)
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