นมแม่ และธาตุเหล็ก
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เรี ยบเรี ยงโดย พญ.ศิริพฒ
ั นา ศิริธนารัตนกุล

ธาตุเหล็กเป็ นส่วนประกอบสําคัญของ hemoglobin และ myoglobin เป็ นตัวนําออกซิเจน
ไปสูเ่ ซลล์ตา่ งๆของร่างกายที่สาํ คัญคือ บทบาทของธาตุเหล็กต่อการพัฒนาสมอง เนื่องจากธาตุเหล็ก
เป็ น co-enzyme ของ enzyme หลายชนิด รวมทัง้ neurotransmitter และ myelin sheath (เยื่อหุ้ม
ประสาท)
วัย golden window ของการพัฒนาสมองคือ ช่วงตังแต่
้ อยูใ่ นครรภ์มารดาจนถึง 2 ปี แรก ถ้ า
มีการขาดธาตุเหล็กในช่วงนี ้ จะมีผลเสียถาวรในระยาวได้
การศึกษาผลระยะยาวของการขาดธาตุเหล็กในวัยทารกและรักษาแล้ ว พบว่า มีปัญหาด้ าน
เชาวน์ปัญญา และสมาธิแสดงให้ เห็นว่า ถึงแม้ จะให้ การรักษาภาวะขาดธาตุเหล็กแล้ ว แต่ก็ไม่ได้ ทําให้
สมองกลับคืนมาปกติเต็มร้ อย
แหล่งของธาตุเหล็กที่ทารกได้ รับ มาจาก
 เหล็กสะสมตังแต่
้ ชว่ งที่ทารกอยูใ่ นครรภ์มารดา
 เหล็กจากการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง
 เหล็กจากอาหารตามวัยที่ทารกอายุ 6 เดือนขึ ้นไปรับประทาน
ถ้ าทุกอย่างเป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการขาดธาตุเหล็ก ทารกที่คลอดปกติครบกําหนด จะมี
ธาตุเหล็กเพียงพอถึง 6 เดือน (บางตําราว่า 4-6 เดือน)
ธาตุเหล็กในนํา้ นมแม่ มีสัดส่ วนเท่ าไร และทารกได้ รับปริมาณเท่ าไรต่ อวัน
นํ ้านมแม่มีธาตุเหล็กอยู่ 0.35 mg/L ถ้ านํ ้านมแม่ผลิตได้ 800 ml ต่อวัน ทารกจะได้ รับธาตุ
เหล็ก 0.27mg ต่อวัน ซึง่ ตัวเลขนี ้คือมาตรฐานทองของการได้ รับธาตุเหล็กที่เพียงพอในแต่ละวัน
ดังนันในทารกใน
้
6 เดือนแรก ได้ รับธาตุเหล็ก 0.27 mg ต่อวันจากนมแม่ รวมกับธาตุเหล็ก
สะสม เหล็กจากการแตกตัวของฮีโมโกลบิน ก็เพียงพอแล้ ว
ในทารกอายุ 7-12 เดือน ควรได้ รับธาตุเหล็ก 11 mg จากอาหาร อายุ 1-3 ปี ได้ รับ 7mg
ธาตุเหล็กจากอาหารที่รับประทานเข้ าไป จะถูกดูดซึมเข้ าร่างกายได้ 10%(อ้ างอิงจาก WHO
,USA)ธาตุเหล็กที่สะสมในทารกใน 6 เดือนแรก มาจากตัวเขาเองที่เก็บธาตุเหล็กตั ้งแต่อยู่ในครรภ์
พบว่า ทารกในครรภ์ที่ 6 เดือนมีเหล็กสะสมเพียง 10% ของธาตุเหล็กในทารกที่ครบกําหนด
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ทารกแรกเกิดครบกําหนดมีธาตุเหล็ก 270-370 mg ต่อคน หรื อ 75mg /kg ซึง่ 80% อยูใ่ น
เม็ดเลือดแดง 10% ในเม็ดเลือดอื่นๆ และ 10% เป็ นเหล็กสะสม
ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะขาดธาตุเหล็กในทารก 6 เดือนแรกมีอะไรบ้ าง ?
1.ทารกที่คลอดก่อนกําหนด 80% ของธาตุเหล็กจะส่งผ่านสูท่ ารกในไตรมาสที่ 3 ของการ
้
่คลอดก่อนกําหนดจึงมีเหล็กสะสมน้ อย
ตังครรภ์
้
ดังนันทารกที
2. Intrauterine growth retardation ภาวะทารกมีการเจริ ญเติบโตช้ าในครรภ์
3. โรคของแม่ในระหว่างตั ้งครรภ์ เช่น DM แม่สบู บุหรี่ ความดันสูง
4. แม่ขาดธาตุเหล็กในระหว่างตังครรภ์
้
โดยจะมีภาวะซีดหรื อไม่ก็ตาม จากการศึกษาพบว่า
ถ้ าแม่ตั ้งครรภ์มี Hemoglobin ตํ่ากว่า 8.5g/ dl ทารกจะมีเหล็กสะสมในตอนแรกคลอดตํ่า
กว่าปกติ โดยวัดจาก serum ferritin ใน cord blood
ถ้ าแม่ขาดธาตุเหล็กในระหว่างตังครรภ์
้
จนแม่ซีด ลูกที่เกิดจะมีโอกาสขาดธาตุเหล็กมากกว่า
เด็กทัว่ ไปเมื่ออายุมากกว่า 6 เดือน
การป้องกันการขาดธาตุเหล็กในทารก
ในช่วงตั ้งครรภ์แม่ต้องมีโภชนาการที่ดี มีการสะสมสารอาหารที่เพียงพอ โดยเฉพาะ ธาตุ
เหล็ก และ วิตามินเป็ นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ หญิงตังครรภ์
้
ทกุ คนได้ รับยาเสริ ม Iodine ธาตุเหล็ก
และ folic acid และให้ กินไปจนถึงหลังคลอดในระหว่างให้ นมแม่ในระยะ 6 เดือนแรกด้ วย
ทังนี
้ ้เพราะ เป็ นช่วงเวลาที่แม่ต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ ้นเกิน 100% ซึง่ จะรับจากอาหารที่
รับประทานก็ไม่เพียงพอ (ยกเว้ นหญิงตังครรภ์
้
ที่เป็ น ธาลัสซีเมีย ที่เสีย่ งต่อการมีเหล็กเกิน จะให้ กินแต่
iodine และ folic acid เท่านัน)
้
WHO แนะนําการป้องกันการขาดธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริ ญพันธุ์ ก่อนที่จะตังครรภ์
้
โดยให้ ดู
ว่าที่ใดมีความชุกของภาวะซีดในผู้หญิง มากกว่า 20 % น่าจะพิจารณาเสริ มธาตุเหล็ก และ folic
acid สัปดาห์ละ 1 ครัง้ สําหรับประเทศไทย ข้ อมูลเมื่อปี 2551 พบภาวะซีดในหญิง ประมาณ 30%
จึงน่าจะหาทางปฏิบตั ิตามคําแนะนํานี ้อย่างเหมาะสม
ทารกที่กนิ นมแม่ อย่ างเดียวในช่ วง 6 เดือน แรกต้ องให้ ธาตุเหล็กเสริมหรือไม่ ?
บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กาแนะนําให้ เสริ มธาตุเหล็กในทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวที่อายุ
4 เดือนขึ ้นไป จนกว่าจะได้ รับอาหารเสริ มตามวัย ยังไม่มีคําตอบที่ชดั เจนว่าคําแนะนํานี ้เหมาะสม
หรื อไม่ เพราะข้ อมูลยังไม่เพียงพอที่จะตัดสิน อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาในทารกที่กินนมแม่อย่าง
เดียว ตังแต่
้ อายุ 1.5- 5 เดือน กลุม่ ที่เสริ มธาตุเหล็ก 7 mg ต่อวัน เทียบกับกลุม่ ที่ไม่เสริ ม พบว่า
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ในช่วงที่เสริ มธาตุเหล็ก ทารกจะมีserum ferritin ที่สงู กว่ากลุม่ ที่ไม่เสริ ม แต่เมื่อหยุดเสริ มธาตุเหล็ก
ระดับ ferritin ของทั ้งสองกลุม่ ก็ไม่แตกต่างกัน และ ในกลุม่ ที่ไม่ได้ เสริ มธาตุเหล็ก( ซึง่ มีเด็กที่มีเหล็ก
สะสมน้ อยรวมอยูด่ ้ วย) พบว่ามีภาวะการขาดธาตุเหล็ก 3%
ภาวะซีดและการขาดธาตุเหล็กใน 6 เดือนแรก มีตวั เลขที่แตกต่างกันไป จากปั จจัยที่แตกต่าง
หลากหลาย เมื่อทารกอายุ 6 เดือนขึ ้นไป ธาตุเหล็กที่สะสมมาก็จะเริ่มหมดลง จึงต้ องได้ รับธาตุเหล็ก
จากอาหารเสริ มตามวัยที่เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ ธาตุเหล็ก 90% มาจากอาหารตามวัยนี่เอง
อาหารเสริ มต้ องมีข้าวกับเนื ้อสัตว์ด้วย เริ่ มเนื ้อสัตว์ได้ เลยตังแต่
้ อายุครบ 6 เดือน ไม่ใช่กินแต่
ข้ าวกับไข่ หรือข้ าวกับผักเท่านัน้ ข้ าวที่เสริ มธาตุเหล็ก ก็อาจจะลดความเสีย่ งจากการขาดธาตุเหล็กลง
แหล่ งธาตุเหล็กที่สาํ คัญ :
นมแม่ ธาตุเหล็กในนํ ้านมแม่ดดู ซึมได้ เกือบ 50%
เนื ้อสัตว์ ตับ เลือด ดูดซึมได้ 20% ปริ มาณธาตุเหล็กในอาหาร 100 กรัม โดยตับ มีธาตุเหล็ก
6-10 mg เนื ้อสัตว์อื่นๆมี ธาตุเหล็ก 1-3 mg / 100 กรัม
ไข่แดง มี 0.9 mg ต่อไข่แดง 1 ฟอง และ การดูดซึมไม่ดีเท่าเนื ้อสัตว์
สารอาหารที่จะช่วยการดูดซึมของธาตุเหล็กจาก ผัก ไข่แดง คือ วิตามิน ซี
สิง่ ที่ขดั ขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก คือ ถัว่ เหลือง ที่มี phytate และ calcium ที่มีปริ มาณมากเกินไป
สรุ ปแนวทางป้องกันการขาดธาตุเหล็ก
 ป้องกันไม่ให้ แม่ขาดธาตุเหล็ก ตังแต่
้ ก่อนตั ้งครรภ์ และระหว่างตั ้งครรภ์
 การหน่วงเวลาการตัดสายสะดือ (Delay umbilical cord clamping) 30- 60 วินาที
 การให้ อาหารตามวัยที่เหมาะสม
 คัดกรองทารกที่มีความเสีย่ งสูงต่อการขาดธาตุเหล็ก
------------------------------------
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