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ภาวะขาดวติามินดีเป็นภาวะท่ีพบบ่อยทั้งในประชากรทัว่ไป และผูป่้วยเจบ็ป่วยเร้ือรัง โดยพบ

ประชากรไทยมีระดบัวิตามินดีในเลือดต ่ากวา่ 30 นาโนกรัมต่อดล. ประมาณร้อยละ 33.5-64.6 โดยพบมาก

ข้ึนชดัเจนในประชากรเขตกรุงเทพมหานคร1 ส าหรับผูป่้วยโรคไตเร้ือรังเป็นอีกกลุ่มประชากรท่ีพบความชุก

ของภาวะวติามินดีต ่าจ  านวนมาก โดยพบภาวะวติามินดีในเลือดต ่ากวา่ 30 นาโนกรัมต่อดล. ในผูป่้วยโรคไต

เร้ือรังระยะท่ี 3 และ 4 ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้สูงถึงร้อยละ 82.2 

บทบาทของวติามินดี 

1. Classical pathway ภาวะไตเร้ือรังมีผลต่อสมดุลของเกลือแร่ และความผดิปกติทางกระดูก ไดแ้ก่ 

ภาวะแคลเซียมในเลือดต ่า ภาวะฟอสเฟตในเลือดอาจปกติหรือสูงกวา่ปกติ การเพิ่มข้ึนของฮอร์โมน

พาราไทรอยด ์ และภาวะขาดวติามินดีจากการท างานของไตลดลงส่งผลใหมี้การสร้าง active 

vitamin D   (1,25 (OH)2 D3 ) ลดลง  โดยระดบัของ 1,25 (OH)2 D3 จะมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ ตาม

ความรุนแรงของการเส่ือมของไต แสดงความผิดปกติของสมดุลของเกลือแร่ และความผดิปกติทาง

กระดูกในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังดงัรูปท่ี 1 

วติามินดีมีความส าคญัเก่ียวกบัการท างานของเซลลก์ระดูก osteoblast และ osteoclast เม่ือ

ระดบัวติามินดีในเลือดลดลงส่งผลใหเ้กิดภาวะกระดูกบาง เปราะ หรือกระดูกผิดรูปได ้ ส าหรับใน

เด็กเล็กก่อใหเ้กิดภาวะ  ricket  และในผูใ้หญ่ก่อใหเ้กิดภาวะ osteomalacia เม่ือทดแทนวติามินดีจน

มีระดบัวติามินดีในเลือดอยูใ่นเกณฑป์กติร่วมกบัระดบัแคลเซียมท่ีเพียงพอสามารถป้องกนัภาวะ

กระดูกพรุนได้2 ดังน้ันตาม KDIGO clinical practice guideline 2009 แนะน าว่า ผู้ป่วยโรคไต

เร้ือรังระยะที่ 3-5 ควรมีการตรวจระดับวติามินดี 25(OH)D (calcidiol) เพ่ือวนิิจฉัยภาวะขาด

วติามินดี และเจาะเลือดติดตามเม่ือมีการเปลีย่นแปลงการรักษาเกดิขึน้ โดยถ้าระดับวติามินดีใน

เลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติแนะน าให้ติดตามระดับวติามินดี 25(OH)D (calcidiol) ปีละคร้ัง3   



2. Non-classical pathway  

1. บทบาทของวติามินดีกบัโรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคไตเร้ือรังเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัในการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด ผูป่้วยท่ีมีระดบั

วติามินดีต ่าสัมพนัธ์กบัการเกิดภาวะหนาตวัของผนงัหวัใจช่องซา้ย และอตัราการเสียชีวติ4 เม่ือ

ทดแทนดว้ย active vitamin D (1,25 (OH)2D3) สามารถลดอตัราการนอนโรงพยาบาลจากโรคหวัใจ

และหลอดเลือด รวมทั้งระดบั brain natriuretic peptides (BNP) ไดใ้นผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง5 เช่ือวา่ 

วติามินดีมีคุณสมบติัช่วยปรับปรุงทั้งโครงสร้างและหนา้ท่ีของกลา้มเน้ือหวัใจ และหลอดเลือด จึง

ลดภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด6 

บทบาทของวติามินดีต่อการเกิด vascular calcification พบวา่ การขาดวติามินดีส่งเสริมการ

เกิด vascular calcification และการใชว้ติามินขนาดสูงอาจกระตุน้การเกิด vascular calcification ได้

อยา่งไรก็ตามผลดงักล่าวยงัข้ึนอยูก่บัขนาดและชนิดของวิตามินดีท่ีใช ้ เช่น การใช ้ vitamin D 

analogue บางตวั เช่น calcitriol, 1-alpha calcidiol, ergocalciferol สามารถเพิ่มปริมาณแคลเซียมใน

เลือดเร่งการเกิด vascular calcification แต่ vitamin D analogue กลุ่มใหม่ เช่น paricalcitrol, 22-

oxacalitol  สามารถเพิ่มระดบั active vitamin D แต่มีคุณสมบติัในการเพิ่มแคลเซียมในเลือดนอ้ยลง 

เน่ืองจากเลือกจบักบั vitamin D receptor เฉพาะท่ีไต จึงลดการดูดซึมแคลเซียมท่ีล าไส้ ลดโอกาสใน

การเกิด vascular calcification7 

2. บทบาทของวติามินดีกบัการชะลอการเส่ือมของไต  

จากการศึกษาในสัตวท์ดลองวติามินดีชนิด 1,25 (OH)2 D3 สามารถยบัย ั้งกระบวนการ

อกัเสบภายในไต ภาวะอกัเสบภายในไตส่งผลใหมี้การหลัง่สารอกัเสบออกมา เช่น transcription 

factor nuclear factor-k-B (NF-kB), transforming growth factor (TGF beta), radical oxygen species 

(ROS) และ tumor necrosis factor alpha (TNF alpha) ส่งเสริมการเกิดพงัผดืภายในไตได้8 

นอกจากน้ีการทดแทน 1,25 (OH)2 D3 สามารถยบัย ั้งการท างานของระบบ renin angiotensin 

aldosterone system (RAAS) และลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะได ้ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 โดยยนืยนั

จากการศึกษา Vital study ในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีภาวะโปรตีนในปัสสาวะ พบวา่ยา 

paricalcitrol สามารถยบัย ั้งการท างานของ RAAS และลดโปรตีนในปัสสาวะจากโรคไตจาก



เบาหวานได้9 และจากการศึกษาแบบส ารวจพบวา่ ภาวะขาดวติามินดีสัมพนัธ์กบัการเกิดไตเร้ือรัง

ระยะสุดทา้ยตอ้งบ าบดัทดแทนทางไต และอตัราการเสียชีวติของผูป่้วยไตเร้ือรัง10  

การทดแทนด้วยวติามินดีในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 

วติามินดีท่ีใชใ้นการรักษาผูป่้วยโรคไตเร้ือรังสามารถเลือกใชไ้ดห้ลายรูปแบบทั้งชนิดรูปแบบ 

parent form คือ vitamin D2 (ergocalciferol) และ vitamin D3 (cholecalciferol) รูปแบบ active form คือ 

calcitriol (1,25(OH)2D3) หรือกลุ่ม prodrug ของ calcitriol ไดแ้ก่ alphacalcidol (1(OH)D3), calcifediol 

(25(OH)2 D3) ดงันั้นการทดแทนวติามินข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องการรักษา หากเพื่อชดเชยระดบัวติามินดีใน

เลือดควรใช ้parent form และหากเพื่อยบัย ั้ง หรือลดระดบัฮอร์โมนพาราไทรอยดใ์นเลือดควรใช ้active form 

จากค าแนะน าตาม KDIGO clinical practice guideline 2009 ในผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง เม่ือเกิดภาวะ

วติามินดีไม่เพียงพอ หรือภาวะขาดวติามินดีควรพิจารณาใหว้ติามินดีเสริมเป็น vitamin D2 (ergocalciferol) 

หรือ vitamin D3 (cholecalciferol) เช่นเดียวกบัการรักษาในประชากรทัว่ไป3 และตาม KDOQI 2003 แนะน า

วา่ กลุ่มท่ีมีภาวะวติามินดีไม่เพียงพอเสริมดว้ยวิตามินดี vitamin D2 (ergocalciferol) ชนิดรับประทานขนาด 

50,000 IU/เดือน นานอยา่งนอ้ย  6  เดือน และอาจตอ้งตรวจวดัระดบัวติามินดีทุก 6  เดือน กลุ่มขาดวติามินดี

เสริมดว้ยวิตามินดี vitamin D2 (ergocalciferol) ชนิดรับประทานขนาด 50,000 IU/สัปดาห์ นานอยา่งนอ้ย 4 

สัปดาห์ และติดตามดว้ยขนาด 50,000 IU/เดือน ทุกเดือนนานอยา่งนอ้ย  6  เดือน ตรวจวดัระดบัวติามินดีทุก  

6 เดือน กลุ่มท่ีขาดวติามินดีอยา่งรุนแรง เสริมดว้ยวิตามินดี vitamin D2 (ergocalciferol) ชนิดรับประทาน

ขนาด 50,000 IU/สัปดาห์ นานอยา่งนอ้ย 12 สัปดาห์ และติดตามดว้ยขนาด 50,000 IU/เดือน ทุกเดือนนาน

อยา่งนอ้ย  6  เดือน ตรวจวดัระดบัวติามินดีทุก  6 เดือน ดงัรูปท่ี 311 

หลงัการรักษาภาวะขาดวิตามินดีดว้ย vitamin D2 (ergocalciferol) หรือ vitamin D3 

(cholecalciferol)  แลว้ระดบัฮอร์โมนพาราไทรอยดใ์นเลือดยงัสูงกวา่เกณฑ ์เช่น มากกวา่ 2-9 เท่าขอค่าปกติ 

หรือ 300 พิโคกรัม/มล ในผูป่้วยไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย ควรเลือกใช ้ active vitamin D  (calcitriol, 

alfacalcidol, paricalcitol, or doxercalciferol)3 ตามค าแนะน าตาม KDOQI 2003 พิจารณาการทดแทน active 

vitamin D  จากระดบัฮอร์โมนพาราไทรอยด ์ ระดบัแคลเซียม และฟอสเฟตในเลือด ดงัรูปท่ี 411 อยา่งไรก็

ตามควรพึ่งระวงั และติดตามผลขา้งเคียงจากการรักษาคือ การเพิ่มข้ึนของแคลเซียม และฟอสเฟตในเลือด 
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