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ภาควิ ชาเภสั ชเคมี คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
ร่างกายคนเรามีแคลเซียมร้อยละ - ของนํ าหนักตั ว ร้อยละ ของจํานวนนั นพบ
ในกระดูกและฟ ั น(โครงร่างร่างกายและเป็นแหล่งสะสมแคลเซียม) และพบในเลือด แคลเซียมใน
เลือด จะช่วยควบคุมอั ตราการหายใจ และความสามารถในการขนส่งออกซิเจนของเซลล์เลือด
และมีบทบาทสําคั ญต่อกล้ามเนือและประสาทถ้าปริมาณแคลเซียมในเลือดตํ าหรือสูงเกิ นไป จะ
ทําให้กล้ามเนือหดเกร็งเป็นตะควิ ว และมีผลต่อการรั บส่งสั ญญาณระหว่างสมองและเซลล์
ประสาท แคลเซียมจึงเป็นเกลือแร่ท ีจําเป็นมากต่อสุขภาพ
ปริมาณต้องการแคลเซียมและปริมาณสูงสุดทีควรได้ร ั บต่อวั น
อายุและเพศ
ปริมาณต้องการต่อวั น
ขี ดจํากั ดสูงสุด
Recommended
Upper limit (มก.)
Dietary Allowances
(RDA) (มก.)
- เดือน
200
1000
6-12 เดือน
260
1500
1-3 ปี
700
2500
4-8 ปี
1000
2500
9-13 ปี
1300
3000
14-18 ปี
1300
3000
19-30 ปี
1000
2500
31-50 ปี
1000
2500
51-70 ปี, เพศหญิง
1200
2000
51-70 ปี, เพศชาย
1000
2000
70+ ปี
1200
2000
หญิงตั งครรภ์หรือให้นมบุต,ร14-18 ปี
1300
3000
หญิงตั งครรภ์หรือให้นมบุต,ร19-50 ปี
1300
2500
Source: US Public Health Recommendations: Dietary Reference Intake (DRI) updates
in 2010 that included Recommended Dietary Allowances (RDA) for age and gender
specific calcium intake goals.

ร่างกายต้องการแคลเซียมในแต่ละวั นสูงโดยเฉพาะวั ยเด็กถึงวั ยรุ่น ( – ปี) วั ย
ชรา (มากกว่า ปี) และหญิงตั งครรภ์หรือให้นมบุตรและเกณฑ์กําหนดปริมาณทีรั บได้สูงสุด
เกือบ เท่า จึงไม่พบอาการการได้ร ั บแคลเซียมมากเกิน โดยปกติแคลเซียมทํางานร่วมกั บ
ฮอร์โมนในร่างกาย ฮอร์โมนเพศจะช่วยการสะสมแคลเซี ยมในกระดูกและฟ ั นเมือร่างกายได้ร ั บ
แคลเซียมน้อยกว่าทีควรในแต่ละวั ย หรือเกิดสภาวะโรคไต หรือการผิดปกติของฮอร์โมน
ปริมาณแคลเซียมในเลือดลดลง จะมีการดึ งแคลเซียมออกจากธนาคารแคลเซียม คือกระดูกและ
ฟ ั นอาการทีพบเมือได้ร ั บแคลเซียมน้อยไป คือโรคกระดูกพรุน หรือ Osteoporosis
แคลเซียมเป็นเกลือแร่ท ีพบในอาหารทั วไป มากน้อยแตกต่างกั นไปแคลเซียมมีความ
คงตั ว ไม่เปลียนสภาพเมือผ่านความร้อน หรือกระบวนการปรุงอาหาร คนทีกิ นอาหารปกติจะไม่
ขาดแคลเซียม และฮอร์โมนเพศ จะช่วยสะสมแคลเซียมในกระดูก การสะสมแคลเซียมมากใน
กระดูกเกิ ดขึนในวั ยเด็กถึงวั ยรุ่น ( – ปี ) ถ้าอยากให้กระดูกแข็งแรงและมวลกระดูก
หนาแน่ นต้องออกกําลั งกายหรือเดิ นให้มาก เพราะแรงโน้ มถ่วงจะทําให้กระดูกรั บ
นําหนักสะสมแคลเซียมได้เพิ มขึน การเดิ นมากหรือน้ อยในวั ยเด็ก จะมีผลอย่างยิ งต่อ
ระดั บความรุนแรงของโรคกระดูกพรุนในวั ยชรา
นอกจากฮอร์โมนเพศทีลดลงในคนสูงอายุ ยั งมีป ั จจั ยอืนทีมีผลต่อปริมาณ
แคลเซียมใน
ร่างกาย ได้แก่
1. ออกซาเรทและไฟเตทที อยู่ในอาหารทั วไป จะลดการดูดซึ มแคลเซี ยม แต่สารทั ง
สองนีจะลดปริมาณลงเมือผ่านความร้อนหรือหมั กการมีอยู่ในอาหารสดก่อนปรุงจึ ง
ไม่ค่อยมีผลต่อแคลเซียม
2. เกลื อแร่แมกนีเซี ยม สั งกะสี และเหล็ ก ลดการดูดซึ มแคลเซี ยม
3. โซเดี ยม (เค็ ม) และแอลกอฮอร์ (เหล้า เบี ยร์) เพิ มการขั บแคลเซี ยมทางป ั สสวะ
4. สารอาหารโปรตี นช่วยเพิ มการดูดซึ มแคลเซี ยม แต่จะเพิ มการขั บแคลเซี ยมทางป ั ส
สวะด้วย
5. วิ ตามิ นดี เพิ มการดูดซึ มแคลเซี ยมในทางเดิ นอาหาร และช่วยไตและกระดูกรั กษา
ระดั บของแคลเซียมในเลือด ร่างกายคนปกติสร้างวิ ตามินดีได้จากแสงแดด
อาหารและกิจกรรมประจําวั น จึงมีความสําคั ญต่อการปลดปล่อยแคลเซียมจากกระดูก
ผลิตภั ณฑ์นม (dairy foods) มีแคลเซียมสูง พบว่านม ถ้วยจะให้แคลเซียม
มก. เมือ
ร่างกายได้ร ั บรวมกั บแคลเซียมจากอาหารอืนๆในแต่ละว ั นก็เพียงพอสําหรั บร่างกายโดยไม่ต้อง
ดึงจากกระดูก อาหารอืนทีมีแคลเซียมสูงได้แก่ เต้าหู้ เมล็ดธั ญพืช ผั กใบเขี ยว ปลาซาดีน ปลา
เล็กปลาน้อย และหอย เป็นต้น ซึงเป็นอาหารหาง่ายและทานกั นเป็นประจํา คนปกติท ีทาน
ผลิตภั ณฑ์นมและอาหารได้ จึ งไม่จําเป็นต้องได้ร ั บแคลเซียมเสริ
มจากผลิตภั ณฑ์สําเร็จรูป
แคลเซียม ทีสําคั ญควรออกกําลั ยกายและรั บแสงแดดเพือสร้างวิ ตามิ นดีทีเสริ มการ
ทํางานของแคลเซียมโดยเฉพาะในวั ยเด็กถึงวั ยรุ่นเพือไม่ให้เป็ นโรคกระดูกพรุนในวั ย
สูงอายุ

