วิตามินดี...ประโยชน์ ดีๆ มีมากกว่ าที คิด
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เราทุกคนต่างคุ ้ นเคยกับวิตามินดี (vitamin D) เป็ นอย่างดี แต่น่าแปลกใจทีวิตามินดีเป็ นวิตามินทีหลาย
ท่านละเลย เพราะเข้ าใจว่าวิตามินชนิดนีสามารถสร้ างขึ นได้ ในร่างกายหลังจากถูกแสงแดดแต่ด้วยการใช้
ชีวิตในปั จจุบันของคนเมืองส่วนใหญ่ มัก
นังทํ างานในออฟฟิ ศ เมือต้ อ งสัม ผัสกับ
แสงแดดมัก ใส่ เสื อผ้ าที ปกปิ ดร่ า งกาย
รวมทั งใช้ ครี มกันแดด เป็ นผลให้ คนเมือง
ส่ว นใหญ่ ข าดวิ ต ามิ น ดี โดยไม่ รู ้ ตัว เรา
ทราบว่าวิตามินดีมีหน้ าทีหลักช่วยในการ
ดูด ซึม แคลเซี ย มและฟอสฟอรัส ซึ งเป็ น
สารอาหารที จํ าเป็ นต่ อการเจริ ญ เติบ โต
ของกระดูกและฟั น ช่วยป้องกันโรคกระดู ก
บ าง (osteopenia) แ ล ะ ก ร ะ ดู ก พ รุ น
(osteoporosis) แต่ เ ราทราบหรื อ ไม่ ว่ า
วิตามินดี ยังมีความสําคัญต่อสุขภาพอืนๆ
ของเราอีกด้ วย เช่น โรคความดันโลหิตสูง
(hypertension)1 กระตุ ้ น ระบบภูมิคุ ้ ม กัน
ใน ร่ าง ก าย (immune system) 2 ต้ า น
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โรคมะเร็งต่างๆ3 และโดยเฉพาะอย่างยิงบทบาทสําคัญในการเพิมสมรรถภาพทางร่างกายในผู ้ ป่วยโรคข้ อ
เข่าเสือม (osteoarthritis)4
โรคข้ อเข่าเสือมเป็ นโรคที พบจํ านวนมากในผู ้ ป่ วยสูงอายุและเนืองจากข้ อเข่าเป็ นอวัย วะทีต้ อง
รองรับนํ าหนักตัวอยู่ตลอดเวลาอีกทั งมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ ร่างกายสามารถเคลือนไหวได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพคล่องแคล่ว ปั ญ หาสําคัญ ของผู ้ ป่ วยเมือข้ อเข่าเสือมมากขึ นจะปวดบริ เวณเข่าเมือมีการ
เคลือนไหว ส่งผลทําให้ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไม่คล่องเหมือนเดิม ซึงบันทอนคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ
ของผู ้ ป่วยเป็ นอย่างมาก หลายท่านคงทราบว่าการออกกําลังกายสมําเสมอและได้ รับแคลเซียมในปริมาณ
ทีพอเพี ยงสามารถช่วยชะลอการเสือมของข้ อเข่าได้ แต่การรับ ประทานยาเม็ดแคลเซีย มที มากเกิ นไปก็

ก่อให้ เกิดผลเสียต่อร่างกาย โดยมีผลไปเพิมความเสียงต่อการเป็ นโรคกล้ ามเนื อหัวใจตายเนืองจากขาด
เลือด และโรคหลอดเลือดหัวใจ5 ดังนั นการเสริ มแคลเซียมอาจจะส่งผลเสียต่อผู ้ ป่วยข้ อเข่าเสือมทีมีภาวะ
ของโรคหัวใจร่วมด้ วย ด้ วยเหตุนการได้
ี
รับวิตามินทีสามารถบรรเทาอาการความรุนแรงของโรค อาจจะช่วย
ให้ ผู ้ ป่วยดําเนินชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ นมีรายงานการศึกษาทีเกียวกับผลของการเสริมวิตามินดี
ต่อสมรรถภาพการเคลือนไหวของผู ้ ป่วยโรคข้ อเข่าเสือม จากการศึกษาของManoy et al.6 ทีได้ ศึกษาโดย
การเสริ มวิตามิน ดี ให้ แก่ผู ้ ป่วยโรคข้ อเข่าเสือมทีมีภาวะขาดวิตามินดี โดยผู ้ ป่ วยได้ รับ ปริ มาณวิตามิน ดี
ปริมาณ 40,000 IU ต่อสัปดาห์ เป็ นเวลาหกเดือน และทุกสามเดือนคณะผู ้ วิจัยได้ ทดสอบสมรรถภาพของ
ผู ้ ป่ วย โดยวัด กํ า ลังของการกํ า มื อ (grip strength) และทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ (physical
performance) ประกอบด้ วย การทดสอบ timed up and go (TUGT) การทดสอบ sit to stand (STS) และ
การทดสอบ six-minute walk (6-MW) ผลการศึกษาพบว่าวิตามินดีช่วยเพิมประสิทธิภาพของแรงบีบมือ
และสมรรถภาพทางร่างกายของผู ้ ป่ วยโรคข้ อเข้ าเสือมทีมีภาวะขาดวิตามินดีอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ
นอกจากนี วิตามินดีมีหน้ าทีสําคัญในการช่วยลดสารอนุมูลอิสระได้ แก่ protein carbonyl (สารทีก่อให้ เกิด
การทําลายของโปรตีนในเซลล์) และระดับไขมันในเลือด ทําให้ ผู ้ ป่วยโรคข้ อเข่าเสือมมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ น7
ข้ อมูลจากการศึกษาทีกล่าวไว้ ข้างต้ นได้ สนับสนุนผลของวิตามินดีต่อการฟืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และ
ช่วยลดการเกิดสภาวะเครี ยดออกซิเดชัน (oxidative stress) ซึงช่วยชะลอการแก่ของเซลล์ต่างๆในผู ้ ป่วย
โรคข้ อเข่าเสือมได้ อย่างชัดเจน
ผู ้ ป่วยหลายท่านหรือบุคคลทัวไปอาจมีข้อสงสัยว่าหากไม่ต้องการสัมผัสกับแสงแดดเป็ นเวลานาน
เนื องจากแสงแดดมีผลเสียต่อผิวหนัง อาจก่อให้ เกิดมะเร็งผิวหนัง เราจะรับ วิตามิน ดีจากทางใดได้ บ้าง
วิตามินดีเป็ นวิตามินทีละลายในไขมันแบ่งออกเป็ นสอง
ช นิ ด คื อ ergocalciferol ซึ ง พ บ ใ น ยี ส ต์ แ ล ะ
cholecalciferol พบได้ ในนํ ามั น ตับ ปลา ไข่ แ ดง และ
สามารถสังเคราะห์ได้ ทีผิวหนัง ส่วนในนํ านมสามารถพบ
วิตามินดีได้ ทั งสองชนิด ปริมาณวิตามินดีทีเหมาะสมกับ
ร่างกายของแต่ละบุคคล อาจได้ รับในปริมาณทีแตกต่าง
กัน สําหรับคําแนะนําในการรับประทานวิตามินดีสําหรับ
บุ ค คลทั วไป และสํ า หรั บ ผู ้ ที มี ภ าวะขาดวิ ต ามิ น ดี
Image credit: http://nutritionbyerin.com/tag/vitamin-d/
รายละเอียดดังแสดงในตารางที 1 และ 2 ตามลําดับ

ตารางที 1 ปริมาณวิตามินดีทีแนะนําต่อวันสําหรับบุคคลทัวไป โดยแบ่งออกตามช่วงอายุ8
ช่ วงอายุ
0-12 เดือน
1-13 ปี
14-18 ปี
19-50 ปี
51-70 ปี
> 70 ปี

ปริมาณที แนะนําต่ อวัน
400 IU (10 mcg)
600 IU (15 mcg)
600 IU (15 mcg)
600 IU (15 mcg)
600 IU (15 mcg)
800 IU (20 mcg)

ตารางที 2 ปริมาณวิตามินดีทีแนะนําต่อวันสําหรับผู ้ ทีมีภาวะขาดวิตามินดี โดยแบ่งออกตามช่วงอายุ8
ช่ วงอายุ
0-6 เดือน
7-12 เดือน
1-3 ปี
4-8 ปี
9-18 ปี
> 18 ปี

ปริมาณที แนะนําต่ อวัน
1,000 IU (25 mcg)
1,500 IU (38 mcg)
2,500 IU (63 mcg)
3,000 IU (75 mcg)
4,000 IU (100 mcg)
4,000 IU (100 mcg)

จากข้ อมูลงานวิจัย ชี ให้ เห็นประโยชน์ของการได้ รับวิตามินดีทีมีผลต่อร่างกายไม่เพียงเฉพาะแค่
กระดูก แต่มีผลสําคัญในระบบอืนๆด้ วย และเพือป้องกันการขาดวิตามินดี เราควรปรับวิธีการดําเนินชีวิต
เช่น สัมผัสแสงแดด โดยเฉพาะแสงแดดตอนเช้ าหรือเลือกรับประทานอาหารจําพวกปลาที
มีไขมันสูง ดืมนมที มีก ารเติมวิตามินดี นอกจากนี การรับประทานวิตามินดีในรูป ของ
อาหารเสริ ม (ปริ มาณวิตามิน ดี 400-1,000 IU) เป็ นอีก หนึงทางเลือก แต่อย่างไรก็
ตามการรัก ษาที ถูก ต้ องที จะก่อให้ เกิ ด ผลลัพธ์ ที ดีที สุดควรปรึก ษา
แพทย์ เพื อตรวจวัด ระดับ วิตามิน ดีในเลือดก่อนเสริ มวิตามิน
เนื องจากการรับ ประทานวิ ตามิน ดี ใ นปริ มาณมาก เกิ น ความ
Image credit: http://robertclaremd.com/wpต้ องการต่อเนืองเป็ นระยะเวลานาน ( ,000 IU ต่อวัน) อาจจะทํา
content/uploads/2017/02/VITAMIN-D.png
ให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกัน
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