สาระน่ ารู้ เรื่องแคลเซียม
พิชญ์ภิญญาณ์ แก้วปานันท์
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ งานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แคลเซียม เป็ นแร่ธาตุทพ่ี บมากทีส่ ดุ ในร่างกาย โดยร้อยละ 99 ของแคลเซียมในร่างกายจะเป็ น
ส่วนประกอบของกระดูกและฟนั หน้าทีส่ าํ คัญ เช่น พัฒนาและสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟนั
ควบคุมการทํางานของหลอดเลือด ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อ ควบคุมการเต้นของหัวใจ การส่ง
ความรูส้ กึ ไปตามเส้นประสาท การปลดปล่อยฮอร์โมน เป็ นต้น1,2 ร่างกายจะมีกลไกทีท่ าํ หน้าทีค่ วบคุม
ระดับแคลเซียมในเลือดให้สมดุล หากในเลือดมีระดับแคลเซียมตํ่า ร่างกายจะดึงแคลเซียมทีส่ ะสมใน
กระดูกเพือ่ รักษาสมดุลของแคลเซียมในเลือด ปกติรา่ งกายจะไม่สามารถสร้างแคลเซียมขึน้ มาได้เอง จึง
ต้องรับประทานเข้าไปเพือ่ ทดแทนแคลเซียมทีถ่ ูกนําไปใช้หรือถูกขับทิง้ ออกจากร่างกาย ซึง่ ถ้าร่างกาย
ได้รบั แคลเซียมไม่เพียงพอจะทําให้มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้1,3
1. โรคกระดูกพรุน เป็ นภาวะทีค่ วามหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง ทําให้กระดูกเปราะบางและมี
โอกาสหักได้งา่ ย โดยคนทีม่ อี ายุ 30 ปีขน้ึ ไปจะเริม่ มีการสูญเสียมวลกระดูกมากขึน้ และอัตราการ
สูญเสียจะเพิม่ ขึน้ ทุกปี
2. โรคความดันโลหิตสูง มีการศึกษาพบว่าคนทีค่ วามดันโลหิตสูงมักจะรับประทานแคลเซียมน้อยกว่า
คนปกติ และระดับแคลเซียมทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจทําให้ความดันโลหิตลดลง เพราะแคลเซียมช่วยให้
กล้ามเนื้อบีบตัวได้ดแี ละทําให้หวั ใจและหลอดเลือดทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. อาการก่อนมีประจําเดือน เช่น ปวดหัว อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า อยากอาหาร เป็ นต้น โดยมี
การศึกษาพบว่าผูห้ ญิงทีร่ บั ประทานแคลเซียมขนาด 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน จะลดอาการก่อนมี
ประจําเดือนได้รอ้ ยละ50
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดปริมาณแคลเซียมทีแ่ นะนําให้บริโภคในแต่ละวันสําหรับกลุม่
อายุต่างๆ4 ดังต่อไปนี้
อายุ

ปริ มาณแคลเซียม (มิ ลลิ กรัม)

0-5 เดือน

210

6-11 เดือน

270

1-3 ปี

500

4-8 ปี

800

9-18 ปี

1,000

อายุ

ปริ มาณแคลเซียม (มิ ลลิ กรัม)

19-50 ปี

800

>50 ปี

1,000

หญิงตัง้ ครรภ์*

800

หญิงให้นมบุตร*

800

*หญิงตัง้ ครรภ์และหญิงให้นมบุตรทีเ่ ป็ นวัยรุน่
ควรบริโภคแคลเซียมตามปริมาณทีแ่ นะนําในช่วงวัยรุน่
แหล่งของแคลเซียมทีไ่ ด้รบั อาจมาจากการรับประทานอาหาร เช่น นม ปลาตัวเล็กทีท่ านได้ทงั ้
กระดูก กุง้ ฝอย กุง้ แห้ง กะปิ ผลิตภัณฑ์จากถัวเหลื
่ อง เช่น เต้าหู้ (ยกเว้นเต้าหูไ้ ข่) เป็ นต้น หรือ
รับประทานยาเม็ดแคลเซียม แต่ผลิตภัณฑ์ยาเม็ดแคลเซียมจะมีความแตกต่างกันทีร่ ปู เกลือ ซึง่ จะให้
ปริมาณแคลเซียมทีไ่ ม่เท่ากัน5 ดังต่อไปนี้
แคลเซียมในรูปเกลือต่าง ๆ

ปริ มาณแคลเซียมที่ได้จาก
เกลือแคลเซียม 100 มิ ลลิ กรัม

แคลเซียมคาร์บอเนต

40 มิลลิกรัม

แคลเซียมอะซิเตต

25 มิลลิกรัม

แคลเซียมซิเตรต

21 มิลลิกรัม

แคลเซียมแลคเตต

13 มิลลิกรัม

แคลเซียมกลูโคเนต

9 มิลลิกรัม

ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่ในท้องตลาดจะเป็ นแคลเซียมในรูปเกลือคาร์บอเนต ซึง่ ให้แคลเซียมได้มาก
ทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 40 ดังนัน้ ในผูส้ งู อายุ จะต้องรับประทานผลิตภัณฑ์ยาแคลเซียมคาร์บอเนตวันละ 2,000
มิลลิกรัม จึงจะได้แคลเซียม 800 มิลลิกรัมตามความต้องการ หรือในผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ จะต้องรับประทาน
ผลิตภัณฑ์ยาแคลเซียมคาร์บอเนตวันละ 2,500 มิลลิกรัม จึงจะได้แคลเซียม 1000 มิลลิกรัมตามความ
ต้องการ นอกจากรูปเกลือทีต่ ่างกันแล้ว ผลิตภัณฑ์ยาเม็ดแคลเซียมยังมีหลายรูปแบบ คือ ยาเม็ดแข็ง ยา
เม็ดฟู่ และยาแคปซูล หากต้องการรับประทานยาเม็ดแคลเซียมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
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