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ความสำคัญของวิตามินดี 

วิตามินดี จัดเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่ง มีความสำคัญในการควบคุมสมดุลแคลเซียมและฟอสเฟต 

ตลอดจนสุขภาพของกระดูก ภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดีในเด็กเป็นสาเหตุสำคัญของโรคกระดูกอ่อน 

(rickets) นอกจากนี ้วิตามินดียังมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ cell growth และ differentiation, 

immune response และการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด  
 

แหล่งของวิตามินดี 

วิตามินดี มี 2 รูปแบบ คือ 

1. วิตามินดี 2 (ergocalciferol) ได้จากพืช เช่น เห็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดที่ตากแดดให้แห้ง 

2. วิตามินดี 3 (cholecalciferol) ส่วนใหญ่ได้จากการสังเคราะห์ที่ผิวหนังจากการเปลี่ยน 7-

dehydrocholesterol โดยอาศัยรังสีอัลตราไวโอเลทบี (ultraviolet B, UVB) ขนาดความยาว

คลื่น 290-315 นาโนเมตร ซึ่งเป็นแหล่งการสร้างหลักของวิตามินดีของร่างกาย นอกจากนี้ แหล่ง

อาหารที่มีวิตามินดี 3 มาก คือ fatty fish (แซลมอน แมคเคอเรล ซาร์ดีน ทูน่า สวาย ทู และคอด 

เป็นต้น) และไข่แดง 
 

Vitamin D status ของร่างกาย 

การจำแนก vitamin D status ใช้การวัดระดับ serum 25-hydroxyvitamin D (25-OHD) 

โดยทั่วไปใช้เกณฑ ์ดังนี้ 

Vitamin D status ระดับ serum 25-OHD (ng/mL) 
Sufficiency >20-100 
Insufficiency 12-20 
Deficiency <12 
Toxicity >100 ng/mL ร่วมกับมีแคลเซียมสูงในเลือด มีแคลเซียมในปัสสาวะมากผิดปกติ 

(hypercalciuria) และ parathyroid hormone (PTH) ในเลือดต่ำมากจนวัดไม่ได้ 
(suppressed PTH) 

 

อาการและอาการแสดงของภาวะพร่องวิตามินดี ตามระบบต่างๆ ดังนี้ 

1. กระดูก เนื่องจากบทบาทสำคัญของวิตามินดี คือ รักษาระดับแคลเซียมและฟอสเฟตในเลือดให้เป็น

ปกติ เพ่ือให้มี mineralization ของกระดูกปกติ ในเด็กท่ีมีภาวะพร่องวิตามินดี ทำให้การดูดซึม

แคลเซียมและฟอสเฟตที่ลำไส้ลดลง ทำให้เกิดภาวะแคลเซียมต่ำในเลือด (hypocalcemia) ร่างกาย

จึงตอบสนองโดยการเกิด secondary hyperparathyroidism ซึ่งทำให้ฟอสเฟตรั่วในปัสสาวะ 
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(phosphaturia) และ demineralization ในเด็กทำให้เกิด calcipenic rickets ซึ่งเกิดได้ทั้งจากการ

ขาดแคลเซียม และ/หรือ ขาดวิตามินดี เรียกว่า nutritional rickets อาการแสดงอ่ืนๆ ทางกระดูก 

ได้แก่ 

- Rachitic rosary (palpable nodulations ที ่costochondral junctions) 

- Craniotabes (cranial deformities) 

- Pectus carinatum 

- Genu varum หรือ genu valgum และ leg bowing 

- Delayed tooth eruption และ enamel defects 

 

ระยะของ vitamin D deficiency rickets 

Parameters 
ระยะ 

I II III 
Serum calcium ปกติ ปกติ  
Serum phosphate ปกต ิหรือ    
Serum alkaline phosphatase    
Calciuria    
Parathyroid hormone    
25-OHD    
1,25(OH)2D ปกต ิหรือ  ปกต ิหรือ   
ความผิดปกติของภาพถ่ายรังสีของ 
long bones 

ไม่มี ความหนาแน่น
กระดูกลดลง 

มีลักษณะ rickets 

 ลดลง,   เพิ่มขึ้น (ความรุนแรงตามจำนวนลูกศร) 

25-OHD, 25-hydroxyvitamin D; 1,25(OH)2D, 1,25-dihydroxyvitamin D 

 

2. ทางเดินหายใจ เช่น recurrent bronchopneumonia, laryngospasm 

3. ประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น hypotonia ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ 

4. หัวใจ เช่น arrhythmias, cardiomyopathy 
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ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะพร่องวิตามินดี 

1. ไม่ค่อยได้รับแสงแดดหรือทาครีมกันแดดเป็นประจำ เนื่องจากการสังเคราะห์วิตามินดีเกิดขึ้นที่

ผิวหนังเมื่อได้รับแสงแดด (อัลตราไวโอเลท บี) โดยทั่วไป การที่ผิวหนังประมาณร้อยละ 25 ของพ้ืนที่

ผิวกายท้ังหมดได้รับแสงแดดระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. นาน 10-15 นาท/ีวัน มักจะเพียงพอใน

การสังเคราะห์วิตามินดีได้ตามความต้องการของร่างกาย ยกเว้น เด็กท่ีมีสีผิวเข้มอาจต้องได้รับ

แสงแดดเป็นเวลานานขึ้นเพ่ือให้สังเคราะห์วิตามินดีได้เพียงพอ 

2. ทารกที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียว (exclusive breast feeding) เนื่องจากในนมแม่ที่แมไ่ม่มภีาวะ

พร่องวิตามินดี มีวิตามินดีเพียง 15-50 ยูนิต/ลิตร ในขณะที่ทารกต้องการวิตามินดีถึงวันละ 400 ยูนิต 

3. ทารกเกิดก่อนกำหนด ทารกมีเวลาน้อยในการสะสมหรือได้รับวิตามินดีจากแม่ระหว่างอยู่ในครรภ์ ซึ่ง

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่มีการสะสมมวลกระดูกของทารกในครรภ์มากที่สุด

นอกจากนี้ ทารกกลุ่มนี้ยังมีภาวะขาดแคลเซียมและฟอสเฟตด้วย  

4. โรคอ้วน เด็กอ้วนจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะพร่องวิตามินดี เนื่องจากวิตามินดีซึ่งละลายในไขมัน

จะถูกเนื้อเยื่อไขมันจับไว้ และนอกจากนี้ เด็กอ้วนมักไม่ค่อยมีกิจกรรมกลางแจ้ง ทำให้สังเคราะห์

วิตามินดีได้น้อย  

5. เด็กที่มีโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น chronic kidney disease, severe chronic liver disease และ 

inflammatory bowel disease เป็นต้น 

6. อ่ืนๆ เช่น การได้รับยาบางชนิด ได้แก่ ยากันชัก ยาต้านไวรัสบางชนิด อาจรบกวน vitamin D 

metabolism เพ่ิม catabolism ของ 25-OHD หรือ 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D) ยา 

corticosteroids ยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้ โรค nephrotic syndrome ทำให้มีการสูญเสีย

วิตามินดี และ vitamin D-binding protein ทางปัสสาวะ ทำให้มี 25-OHD ต่ำ 

 

ข้อแนะนำต่างๆ  

I. ข้อแนะนำการตรวจระดับ serum 25-OHD  

- ไม่แนะนำให้ตรวจในเด็กปกติสุขภาพดี 

- แนะนำให้ตรวจในเด็กท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกจากภาวะพร่องวิตามินดี เช่น มีโรคตับหรือไตเรื้อรัง 

โรค malabsorption หรือได้รับยาบางชนิด เช่น ยากันชัก ยา corticosteroids เป็นต้น 
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II. ข้อแนะนำปริมาณวิตามินดีและแคลเซียมที่ควรได้รับในแต่ละวัน ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ข้อแนะนำปริมาณวิตามินดีและแคลเซียมที่เด็กปกติแข็งแรงดีช่วงวัยต่างๆ และหญิงตั้งครรภ์

และให้นมบุตรควรได้รับ 

ช่วงอายุ ปริมาณวิตามินดีที่ควรได้รับ (ยูนิต/วัน) ปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับ (มก./วัน) 
0-6 เดือน 400 200 
6-12 เดือน 400  260 
1-3 ปี 600 700 
4-8 ปี 600 1,000 
9-18 ปี 600 1,300 
หญิงตั้งครรภ์
และให้นมบุตร 
- 14-18 ปี 
- 19 ปี ขึ้นไป 

 
 

600 
600 

 
 

1,300 
1,000 

 

Tolerable upper limit ของวิตามินดี ที่เด็กปกติได้รับโดยไม่มีผลข้างเคียง 

- ทารกแรกเกิด-อายุน้อยกว่า 1 เดือน 1,000 ยูนิต/วัน 

- อายุ 1 เดือน-10 ปี   2,000 ยูนิต/วัน 

- อายุ 11-18 ปี    4,000 ยูนิต/วัน 

 

III. ข้อแนะนำการป้องกันและรักษาภาวะพร่องวิตามินดี 

1. การป้องกัน nutritional rickets 

- ทารกอายุขวบปีแรกทุกรายไม่ว่าได้รับนมอะไร จำเป็นต้องได้รับวิตามินดีเสริม วันละ 400 ยูนิต 

เนื่องจากนมแม่มีวิตามินดีน้อยมาก (15-50 ยูนิต/ลิตร) และนมผสมมีวิตามินดีประมาณ 400 ยูนิต/

ลิตร ซึ่งทารกมักได้รับไม่ถึง 1 ลิตร  

- เด็กอายุมากกว่า 1 ปี จำเป็นต้องได้รับวิตามินดีเสริม ในกรณี ดังนี้ 

- มีประวัติภาวะพร่องวิตามินดี จนมีอาการและต้องได้รับการรักษา 

- มีปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะมีภาวะพร่องวิตามินดี เช่น สร้างไม่ได้ หรือได้รับไม่เพียงพอ 

- หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร จำเป็นต้องได้รับวิตามินดีเสริม วันละ 600 ยูนิต  

- และนอกจากวิตามินดีแล้ว ทารก เด็ก หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ต้องได้รับแคลเซียมเพียงพอเพ่ือ

ป้องกัน nutritional rickets (ตารางท่ี 1) 
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ตัวอย่างปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีในนมชนิดต่างๆ ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีในนมชนิดต่างๆ 

ชนิดของนม ปริมาณแคลเซียม ปริมาณวิตามินดี 
นมแม่ 200-250 มก./ลิตร 15-50 ยูนิต/ลิตร 
นมผสมสำหรับทารก 300-400 มก./100 กรัม 200-300 ยูนิต/100 กรัม 
นม UHT หรือ pasteurized 250-300 มก./250 มล. 0-100 ยูนิต/250 มล. 
นมถั่วเหลือง 60 มก./250 มล.  
โยเกิร์ต 150 มก./ถ้วย  
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม 100 มก./180 มล.  

 

2. การรักษา nutritional rickets 

ขนาดของวิตามินดีที่ใช้ตามอายุ (ตารางที่ 3) ร่วมกับให้แคลเซียมกินขนาด 500-1,000 มก. ของ 

elemental Ca/วัน (ปริมาณ elemental Ca ของแคลเซียมรูปแบบต่างๆ ดังตารางที่ 4) ในกรณีที่ไม่

สามารถแบ่งยาวิตามินดีได้ เช่น ให้วิตามินดี 2 ขนาด 20,000 ยูนิต/แคปซูล สามารถรวบกินเป็นสัปดาห์ละ

ครั้งได้ เป็นต้น และในกรณีท่ีไม่สามารถกินวิตามินดีวันละครั้งหรือต่อเนื่องได้ อาจพิจารณาให้กินขนาดสูง

ครั้งเดียว (stoss therapy) 

เป้าหมายของระดับ serum 25-OHD หลังการรักษา คือ 20-60 นาโนกรัม/มล. 

 

ตารางท่ี 3 ขนาดของวิตามินดี สำหรับรักษา nutritional rickets 

อายุ 
ขนาดวิตามินดี (ยูนิต/วัน)  

ให้เป็นเวลา 3 เดือน 
ขนาดวิตามินดี (ยูนิต)  

ให้ครั้งเดียว 

ขนาดวิตามินดี                    
(ยูนิต/วัน)                    

ช่วง maintenance       
<3 เดือน 2,000 - 400 

3-12 เดือน 2,000 50,000 400 
>12 เดือน-12 ปี 3,000-6,000 150,000 600 

>12 ปี 6,000 300,000 600 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณ elemental Ca ของแคลเซียมรูปแบบต่างๆ 

ชนิดของแคลเซียม ปริมาณ elemental Ca (%) 
Calcium carbonate 40 
Calcium citrate 21 
Calcium lactate 13 
Calcium gluconate 9 

ตัวอย่างรูปแบบวิตามินดีและยาที่มีวิตามินดีเป็นส่วนประกอบ ดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างวิตามินดีและยาที่มีวิตามินดีเป็นส่วนประกอบ 

กลุ่มยา ชื่อการค้า ปริมาณวิตามินดี 
Ergocalciferol Calciferol capsule 20,000 IU/cap 
Multivitamins Medicvit tablet 400 IU/tab 
Multivitamins Multivitamin GPO 300 IU/tab 
Multivitamins and minerals  Centrum 400 IU/tab 
Calcium with vitamins Kal-Vit-D 400 IU/tab 
Calcium with vitamins CDR Fortos 400 IU/tab 
Cholecalciferol Trivita Health Vitamin D3 (liquid) 400 IU/mL 
Multivitamins Nutroplex Lysine 200 IU/5 mL 
Multivitamins and minerals Seven Seas  100 IU/5 mL 
Multivitamins Munti-Vim drops 400 IU/mL 
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