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ใครๆ ก็พดู กันว่า วิตามินดีป้องกันกระดูกหัก เรืองนีจริงหรือไม่ มาดูกนั
วิตามินดี เป็ นวิตามินชนิดหนึง ละลายได้ดใี นไขมัน จึงพบวิตามินดีในอาหารทีมีไขมันสูง เช่น
ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดนี ปลาแมคเคอเรล ปลาทูน่า ไข่แดง และตับ ร่างกายของเรายังสามารถสร้าง
วิตามินดีขนได้
ึ เอง โดยเมือผิวหนังถูกแสงแดด จะเกิดการปลียนสารชนิดหนึงทีผิวหนัง สารนีมีชอเรี
ื ยกว่า 7dehydrocholesterol ด้วยกระบวนการหลายขันตอนจนเป็ นวิตามินดีในทีสุด (อ่านรายละเอียดเพิมเติมได้
จากบทความ “วิตามินดี...ประโยชน์ดๆี มีมากกว่าทีคิด”
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/406/วิตามินดี-VitaminD/%20)
วิตามินดี มีผลต่อกระดูกทางอ้อม โดยช่วยเพิมการดูดซึมแคลเซียม ซึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญของ
กระดูก หากรับประทานแคลเซียมน้อย จะมีผลทําให้กระดูกบาง หรือ กระดูกพรุนได้ แต่ทงนี
ั การรับประทาน
แคลเซียมเพียงอย่างเดียวโดยทีร่างกายไม่มวี ติ ามินดี การดูดซึมแคลเซียมก็จะน้อยไปด้วย เนืองจากหน้าที
หลักของวิตามินดี คือ ควบคุมสมดุลของระดับแคลเซียมในร่างกาย ดังนันหากได้รบั วิตามินดีไม่เพียงพอ จะ
มีผลเพิมโอกาสเสียงในการเกิดโรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกน่ วม (osteomalacia) ในผูใ้ หญ่ ซึงเมือหกล้ม
จะมีโอกาสกระดูกหักตามมาได้
โดยทัวไปร่างกายมักไม่ขาดวิตามินดี หากมีการทํากิจกรรมกลางแจ้งตามปกติ ให้ผวิ หนังถูก
แสงแดด ร่างกายก็จะได้รบั วิตามินดีจากการสร้างทีผิวหนัง แต่ในผูท้ มีี พฤติกรรมเลียงแสงแดด ชอบอยูใ่ นที
ร่ม หรือผูป้ ่ วยทีนอนติดเตียง หรือผูส้ งู อายุทร่ี างกายสังเคราะห์วติ ามินดีได้ลดลง จะมีโอกาสเสียงต่อการ
เกิดภาวะขาดวิตามินดีและอาจเกิดโรคกระดูกพรุนตามมาได้ จากการสํารวจสุขภาพประชากรไทย ปี พ.ศ.
พบจํานวนผูท้ มีี ภาวะวิตามินดีไม่เพียงพอ และภาวะขาดวิตามินดีเท่ากับร้อยละ 45.2 และ 5.7
ตามลําดับ3 นอกจากนียังมีรายงานการศึกษาในสตรีวยั ทองและสูงอายุของจังหวัดขอนแก่น เมือปี พ.ศ.
2549 พบว่าจํานวนสตรีวยั ทองร้อยละ 60.2 และ สตรีสูงอายุทอยู
ี ใ่ นเมืองร้อยละ 65.4 มีภาวะขาดวิตามินดี
แต่สตรีสงู อายุทอยู
ี ใ่ นชนบททีมีภาวะขาดวิตามินดี มีเพียงร้อยละ 15.44
ดังนัน เราจึงควรเดินออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งบ้าง โดยใช้เวลาในช่วงเช้า (8 – 10 น.)
หรือบ่าย (15 – 17 น.) ซึงมีแดดอ่อนๆ ประมาณวันละ 15-30 นาที5 หากทําได้ทุกวัน ร่างกายจะไม่ขาด
วิตามินดี แต่ในผูป้ ่ วยทีนอนติดเตียงหรือผูส้ งู อายุทเดิ
ี นไม่สะดวก การโดนแสงแดดทุกวันอาจทําไม่ได้ ควร
เสริมการรับประทานอาหารทีมีวติ ามินดีสงู เช่น ไข่แดง ตับ ปลาแซลมอน เพือทําให้รา่ งกายไม่ขาดวิตามินดี

อย่างไรก็ตาม ในกรณีจาํ เป็ น อาจต้องรับประทานวิตามินดีททํี าเป็ นผลิตภัณฑ์จาํ หน่ าย ร่วมไปกับ
การรับประทานอาหารทีมีแคลเซียมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์แคลเซียม เพือให้สมดุลแคลเซียมในร่างกาย
อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมและลดโอกาสเสียงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ผลิตภัณฑ์เหล่านีจะได้รบั การขึน
ทะเบียนเป็ นยา มีตวั ยาสําคัญแตกต่างกันไป อาจมีวติ ามินดีเพียงอย่างเดียวโดยอยู่ในรูปแบบทีออกฤทธิได้
เลย นันคือ calcitriol (มีชอทางเคมี
ื
ว่า 1,25-dihydroxycholecalciferol) บางผลิตภัณฑ์มวี ติ ามินดีทต้ี องไป
ผ่านกระบวนการทางเคมีในร่างกายก่อนเพือทําให้เป็ นวิตามินดีทอยู
ี ใ่ นรูปแบบทีออกฤทธิได้ ซึงอาจเป็ น
calcidiol (มีชอทางเคมี
ื
ว่า 25-hydroxycholecalciferol) หรือ cholecalciferol (อาจเรียกว่า vitamin D3 ก็ได้)
หรือ ergocalciferol (อาจเรียกว่า vitamin D2 ก็ได้) หรือ alfacalcidol (มีชอทางเคมี
ื
ว่า 1hydroxycholecalciferol) บางผลิตภัณฑ์มวี ติ ามินดีผสมอยูก่ บั แคลเซียม ด้วยความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์วติ ามินดีนีเอง การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านีจึงควรอยูใ่ นการดูแลของแพทย์และเภสัชกร เพือให้
เหมาะสมและจําเพาะกับโรคหรือภาวะของผูท้ จะรั
ี บประทาน (รายชือวิตามินดี แสดงในตารางที 1)
รูปแบบของวิตามินดีทแนะนํ
ี
าสําหรับป้ องกันหรือรักษาโรคกระดูกพรุนโดยสมาคมต่อไร้ท่อแห่ง
ประเทศไทย คือ ergocalciferol (วิตามินดี ) หรือ cholecalciferol (วิตามินดี ) และไม่แนะนํ าให้ใช้
วิตามินดีชนิด calcitriol หรือ อนุ พนั ธ์ของวิตามินดีบางชนิด เช่น alfacalcidiol ยกเว้นในบางกรณีทจํี าเป็ น
การใช้วติ ามินดีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชดิ เนืองจาก calcitriol หรือ alfacalcidiol อาจ
ส่งผลทําให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงได้ง่าย รวมถึงอาจทําให้เกิดภาวะแคลเซียมในปั สสาวะสูงขึนและ
อาจก่อให้เกิดนิวในไตได้ดว้ ย6 โดยเฉพาะเมือรับประทานร่วมกับผลิตภัณฑ์แคลเซียม หรือ ผลิตภัณฑ์เสริม
แคลเซียม
ตารางที 1 รูปแบบของวิ ตามินดี ที มีใช้ทางการแพทย์
 Ergocalciferol (vitamin D2)
 Cholecalciferol (vitamin D3)
 Ercalcidiol (25-hydroxyvitamin D2)
 Calcidiol (25-hydroxyvitamin D3)
 Calcitriol (1,25-dihydroxycholecalciferol)
 อนุ พนั ธ์ของวิตามินดี
 อนุ พนั ธ์ของ vitamin D ชนิดสังเคราะห์ ได้แก่ paricalcitol และ
doxercalciferol
 อนุ พนั ธ์ของ vitamin D ชนิดสังเคราะห์ ได้แก่ alfacalcidol,
falecalcitriol และ -oxacalcitriol (maxacalcitol)

โดยสรุป วิตามินดีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้ องกันกระดูกหัก หรือแม้แต่โรคกระดูกพรุนก็ป้องกัน
ไม่ได้ แต่หากได้รบั แคลเซียมร่วมไปด้วยในปริมาณทีเหมาะสมจะช่วยป้ องกันโรคกระดูกพรุน และลดโอกาส
เสียงต่อกระดูกหัก ได้ อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์เพือให้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วติ ามินดี
ได้รบั ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
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