
วิตามินดี ป้องกนักระดกูหกั.....จริงหรือ 
รองศาสตราจารย ์ดร. ภญ. บษุบา จินดาวิจกัษณ์ 

ภก. พลฏัฐ ์การเมือง 

ภาควิชาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ใครๆ กพ็ดูกนัว่า วติามนิดป้ีองกนักระดกูหกั เรอืงนีจรงิหรอืไม ่มาดกูนั 

 

วติามนิด ีเป็นวติามนิชนิดหนึง ละลายไดด้ใีนไขมนั จงึพบวติามนิดใีนอาหารทมีไีขมนัสงู เช่น 

ปลาแซลมอน ปลาซารด์นี ปลาแมคเคอเรล ปลาทูน่า ไขแ่ดง และตบั รา่งกายของเรายงัสามารถสรา้ง

วติามนิดขีนึไดเ้อง โดยเมอืผวิหนังถูกแสงแดด จะเกดิการปลยีนสารชนิดหนึงทผีวิหนงั สารนีมชีอืเรยีกว่า 7-

dehydrocholesterol ดว้ยกระบวนการหลายขนัตอนจนเป็นวติามนิดใีนทสีุด (อ่านรายละเอยีดเพมิเตมิได้

จากบทความ “วติามนิด.ี..ประโยชน์ดีๆ  มมีากกว่าทคีดิ” 

https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/406/วติามนิด-ีVitaminD/%20) 

วติามนิด ีมผีลต่อกระดูกทางอ้อม โดยช่วยเพมิการดูดซมึแคลเซยีม ซงึเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ

กระดูก หากรบัประทานแคลเซยีมน้อย จะมผีลทําใหก้ระดกูบาง หรอื กระดูกพรุนได ้แต่ทงันีการรบัประทาน

แคลเซยีมเพยีงอย่างเดยีวโดยทรี่างกายไมม่วีติามนิด ีการดดูซมึแคลเซยีมกจ็ะน้อยไปดว้ย เนืองจากหน้าที

หลกัของวติามนิด ีคอื ควบคุมสมดุลของระดบัแคลเซยีมในร่างกาย ดงันันหากไดร้บัวติามนิดไีมเ่พยีงพอ จะ

มผีลเพมิโอกาสเสยีงในการเกดิโรคกระดกูพรุนหรอืโรคกระดูกน่วม (osteomalacia) ในผูใ้หญ่  ซงึเมอืหกลม้

จะมโีอกาสกระดูกหกัตามมาได ้

โดยทวัไปรา่งกายมกัไม่ขาดวติามนิด ีหากมกีารทํากจิกรรมกลางแจง้ตามปกต ิใหผ้วิหนังถูก

แสงแดด ร่างกายกจ็ะไดร้บัวติามนิดจีากการสรา้งทผีวิหนัง แต่ในผูท้มีพีฤตกิรรมเลยีงแสงแดด ชอบอยูใ่นที

ร่ม หรอืผูป่้วยทนีอนตดิเตยีง หรอืผูส้งูอายุทรี่างกายสงัเคราะหว์ติามนิดไีดล้ดลง  จะมโีอกาสเสยีงต่อการ

เกดิภาวะขาดวติามนิดแีละอาจเกดิโรคกระดกูพรุนตามมาได ้จากการสํารวจสุขภาพประชากรไทย ปี พ.ศ. 

 พบจาํนวนผูท้มีภีาวะวติามนิดไีมเ่พยีงพอ และภาวะขาดวติามนิดเีท่ากบัรอ้ยละ 45.2 และ 5.7 

ตามลาํดบั3 นอกจากนียงัมรีายงานการศกึษาในสตรวียัทองและสงูอายุของจงัหวดัขอนแก่น เมอืปี พ.ศ. 

2549 พบว่าจาํนวนสตรวียัทองรอ้ยละ 60.2 และ สตรสีูงอายทุอียูใ่นเมอืงรอ้ยละ 65.4 มภีาวะขาดวติามนิด ี

แต่สตรสีงูอายทุอียูใ่นชนบททมีภีาวะขาดวติามนิด ีมเีพยีงรอ้ยละ 15.44  

ดงันนั เราจงึควรเดนิออกกําลงักายหรอืทํากจิกรรมกลางแจง้บา้ง โดยใชเ้วลาในช่วงเชา้ (8 – 10 น.) 

หรอืบ่าย (15 – 17 น.) ซงึมแีดดอ่อนๆ ประมาณวนัละ 15-30 นาที5 หากทําไดทุ้กวนั ร่างกายจะไมข่าด

วติามนิด ีแต่ในผูป่้วยทนีอนตดิเตยีงหรอืผูส้งูอายุทเีดนิไมส่ะดวก การโดนแสงแดดทุกวนัอาจทําไมไ่ด ้ควร

เสรมิการรบัประทานอาหารทมีวีติามนิดสีงู เช่น ไขแ่ดง ตบั ปลาแซลมอน เพอืทําใหร้า่งกายไมข่าดวติามนิด ี



อยา่งไรกต็าม ในกรณจีาํเป็น อาจต้องรบัประทานวติามนิดทีทีาํเป็นผลติภณัฑจ์าํหน่าย รว่มไปกบั

การรบัประทานอาหารทมีแีคลเซยีมหรอืรบัประทานผลติภณัฑแ์คลเซยีม เพอืใหส้มดุลแคลเซยีมในร่างกาย

อยูใ่นระดบัทเีหมาะสมและลดโอกาสเสยีงต่อการเกดิโรคกระดกูพรุน ผลติภณัฑเ์หล่านีจะไดร้บัการขนึ

ทะเบยีนเป็นยา มตีวัยาสําคญัแตกต่างกนัไป อาจมวีติามนิดเีพยีงอยา่งเดยีวโดยอยู่ในรปูแบบทอีอกฤทธไิด้

เลย นนัคอื calcitriol (มชีอืทางเคมวี่า 1,25-dihydroxycholecalciferol)  บางผลติภณัฑม์วีติามนิดทีตีอ้งไป

ผ่านกระบวนการทางเคมใีนรา่งกายก่อนเพอืทําใหเ้ป็นวติามนิดทีอียูใ่นรปูแบบทอีอกฤทธไิด ้ซงึอาจเป็น 

calcidiol (มชีอืทางเคมวี่า 25-hydroxycholecalciferol) หรอื cholecalciferol (อาจเรยีกว่า vitamin D3 กไ็ด้) 

หรอื ergocalciferol (อาจเรยีกว่า vitamin D2 กไ็ด้) หรอื alfacalcidol (มชีอืทางเคมวี่า 1-

hydroxycholecalciferol) บางผลติภณัฑม์วีติามนิดผีสมอยูก่บัแคลเซยีม ดว้ยความหลากหลายของ

ผลติภณัฑว์ติามนิดนีีเอง การใชผ้ลติภณัฑเ์หล่านีจงึควรอยูใ่นการดแูลของแพทยแ์ละเภสชักร เพอืให้

เหมาะสมและจาํเพาะกบัโรคหรอืภาวะของผูท้จีะรบัประทาน (รายชอืวติามนิด ีแสดงในตารางท ี1)  

รปูแบบของวติามนิดทีแีนะนําสําหรบัป้องกนัหรอืรกัษาโรคกระดูกพรนุโดยสมาคมต่อไรท้่อแห่ง

ประเทศไทย คอื ergocalciferol (วติามนิด ี ) หรอื cholecalciferol (วติามนิด ี )  และไมแ่นะนําใหใ้ช้

วติามนิดชีนิด calcitriol หรอื อนุพนัธข์องวติามนิดบีางชนิด เช่น alfacalcidiol ยกเวน้ในบางกรณีทจีําเป็น 

การใชว้ติามนิดจีะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดแูลของแพทยอ์ยา่งใกลช้ดิ เนืองจาก calcitriol หรอื alfacalcidiol อาจ

ส่งผลทําใหเ้กดิภาวะแคลเซยีมในเลอืดสูงไดง้่าย  รวมถงึอาจทําใหเ้กดิภาวะแคลเซยีมในปัสสาวะสงูขนึและ

อาจก่อใหเ้กดินิวในไตไดด้ว้ย6 โดยเฉพาะเมอืรบัประทานร่วมกบัผลติภณัฑแ์คลเซยีม หรอื ผลติภณัฑเ์สรมิ

แคลเซยีม 

ตารางที 1 รปูแบบของวิตามินดี ทีมีใช้ทางการแพทย ์

 Ergocalciferol (vitamin D2)  

 Cholecalciferol (vitamin D3) 

 Ercalcidiol (25-hydroxyvitamin D2)  

 Calcidiol (25-hydroxyvitamin D3) 

 Calcitriol (1,25-dihydroxycholecalciferol) 

 อนุพนัธข์องวติามนิด ี

 อนุพนัธข์อง vitamin D  ชนิดสงัเคราะห ์ไดแ้ก่ paricalcitol และ 

doxercalciferol 

 อนุพนัธข์อง vitamin D  ชนิดสงัเคราะห ์ไดแ้ก่ alfacalcidol, 

falecalcitriol และ -oxacalcitriol (maxacalcitol) 

 



โดยสรุป วติามนิดเีพยีงอยา่งเดยีวไม่สามารถป้องกนักระดกูหกั หรอืแมแ้ต่โรคกระดูกพรนุกป้็องกนั

ไมไ่ด ้แต่หากไดร้บัแคลเซยีมร่วมไปดว้ยในปรมิาณทเีหมาะสมจะช่วยป้องกนัโรคกระดกูพรุน และลดโอกาส

เสยีงต่อกระดกูหกั ได ้ อยา่งไรกต็าม ควรปรกึษาเภสชักรหรอืแพทยเ์พอืใหก้ารเลอืกใชผ้ลติภณัฑว์ติามนิดี

ไดร้บัประสทิธภิาพและมคีวามปลอดภยั  
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