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นมแม่และธาตุเหล็ก 
บรรยาย โดย รศ.พญ.อมุาพร สทุศัน์วรวฒิุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ในการประชมุวิชาการนมแม่แหง่ชาติครัง้ท่ี  5 วนัท่ี 2-4 กนัยายน 2558 หวัข้อ “Fact & Myth” 
เรียบเรียงโดย พญ.ศิริพฒันา ศิริธนารัตนกลุ 

 
 

ธาตเุหลก็เป็นสว่นประกอบสาํคญัของ hemoglobin และ myoglobin  เป็นตวันําออกซิเจน
ไปสูเ่ซลล์ตา่งๆของร่างกายที่สาํคญัคือ  บทบาทของธาตเุหลก็ตอ่การพฒันาสมอง  เน่ืองจากธาตเุหลก็
เป็น co-enzyme ของ enzyme หลายชนิด รวมทัง้ neurotransmitter  และ myelin sheath (เย่ือหุ้ม
ประสาท) 

วยั golden window ของการพฒันาสมองคือ ชว่งตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์มารดาจนถงึ 2  ปีแรก  ถ้า
มีการขาดธาตเุหลก็ในชว่งนี ้จะมีผลเสยีถาวรในระยาวได้ 

การศกึษาผลระยะยาวของการขาดธาตเุหลก็ในวยัทารกและรักษาแล้ว พบวา่ มีปัญหาด้าน
เชาวน์ปัญญา และสมาธิแสดงให้เห็นวา่ ถงึแม้จะให้การรักษาภาวะขาดธาตเุหลก็แล้ว แตก็่ไมไ่ด้ทําให้
สมองกลบัคืนมาปกติเตม็ร้อย   
แหลง่ของธาตเุหลก็ท่ีทารกได้รับ มาจาก 

 เหลก็สะสมตัง้แตช่ว่งท่ีทารกอยูใ่นครรภ์มารดา 

 เหลก็จากการแตกสลายของเม็ดเลอืดแดง 

 เหลก็จากอาหารตามวยัท่ีทารกอาย ุ 6 เดือนขึน้ไปรับประทาน 
ถ้าทกุอยา่งเป็นไปตามธรรมชาติ ไมมี่การขาดธาตเุหลก็  ทารกท่ีคลอดปกติครบกําหนด จะมี

ธาตเุหลก็เพียงพอถงึ  6 เดือน (บางตําราวา่ 4-6 เดือน)   
ธาตุเหลก็ในนํา้นมแม่มีสัดส่วนเท่าไร และทารกได้รับปริมาณเท่าไรต่อวัน 

นํา้นมแมมี่ธาตเุหลก็อยู ่ 0.35 mg/L   ถ้านํา้นมแมผ่ลิตได้ 800 ml ตอ่วนั   ทารกจะได้รับธาตุ
เหลก็ 0.27mg ตอ่วนั ซึง่ตวัเลขนีคื้อมาตรฐานทองของการได้รับธาตเุหลก็ท่ีเพยีงพอในแตล่ะวนั 

ดงันัน้ในทารกใน 6 เดือนแรก ได้รับธาตเุหลก็ 0.27 mg ตอ่วนัจากนมแม ่ รวมกบัธาตเุหลก็
สะสม  เหลก็จากการแตกตวัของฮีโมโกลบนิ  ก็เพียงพอแล้ว  

ในทารกอาย ุ7-12 เดือน  ควรได้รับธาตเุหลก็ 11 mg  จากอาหาร  อาย ุ1-3 ปี  ได้รับ 7mg  
ธาตเุหลก็จากอาหารที่รับประทานเข้าไป จะถกูดดูซมึเข้าร่างกายได้ 10%(อ้างอิงจาก  WHO 

,USA)ธาตเุหลก็ท่ีสะสมในทารกใน 6 เดือนแรก มาจากตวัเขาเองท่ีเก็บธาตเุหลก็ตัง้แตอ่ยู่ในครรภ์   
พบวา่ ทารกในครรภ์ท่ี  6 เดือนมีเหลก็สะสมเพียง 10% ของธาตเุหลก็ในทารกท่ีครบกําหนด   
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ทารกแรกเกิดครบกําหนดมีธาตเุหลก็   270-370 mg ตอ่คน  หรือ 75mg /kg  ซึง่ 80%  อยูใ่น
เมด็เลอืดแดง  10% ในเม็ดเลอืดอ่ืนๆ  และ 10% เป็นเหลก็สะสม 

 
ความเส่ียงที่จะเกดิภาวะขาดธาตุเหลก็ในทารก  6 เดอืนแรกมีอะไรบ้าง ? 

1.ทารกท่ีคลอดก่อนกําหนด  80% ของธาตเุหลก็จะสง่ผา่นสูท่ารกในไตรมาสท่ี 3 ของการ
ตัง้ครรภ์ ดงันัน้ทารกท่ีคลอดก่อนกําหนดจงึมีเหลก็สะสมน้อย 

2. Intrauterine growth retardation  ภาวะทารกมีการเจริญเติบโตช้าในครรภ์ 
3. โรคของแมใ่นระหวา่งตัง้ครรภ์  เช่น  DM   แมส่บูบหุร่ี  ความดนัสงู 
4. แมข่าดธาตเุหลก็ในระหวา่งตัง้ครรภ์  โดยจะมีภาวะซีดหรือไมก็่ตาม  จากการศกึษาพบวา่  
ถ้าแมต่ัง้ครรภ์มี Hemoglobin ต่ํากวา่ 8.5g/ dl  ทารกจะมีเหลก็สะสมในตอนแรกคลอดต่ํา
กวา่ปกติ โดยวดัจาก serum ferritin ใน cord blood 

ถ้าแมข่าดธาตเุหลก็ในระหวา่งตัง้ครรภ์จนแมซี่ด  ลกูท่ีเกิดจะมีโอกาสขาดธาตเุหลก็มากกวา่
เดก็ทัว่ไปเม่ืออายมุากกวา่  6 เดือน 
 
การป้องกนัการขาดธาตุเหลก็ในทารก 

ในชว่งตัง้ครรภ์แมต้่องมีโภชนาการที่ดี  มีการสะสมสารอาหารท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะ ธาตุ
เหลก็ และ วิตามินเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้หญิงตัง้ครรภ์ทกุคนได้รับยาเสริม  Iodine  ธาตเุหลก็ 
และ folic acid  และให้กินไปจนถงึหลงัคลอดในระหวา่งให้นมแมใ่นระยะ  6 เดือนแรกด้วย   

ทัง้นีเ้พราะ เป็นชว่งเวลาท่ีแมต้่องการธาตเุหลก็เพ่ิมขึน้เกิน 100% ซึง่จะรับจากอาหารท่ี
รับประทานก็ไมเ่พียงพอ (ยกเว้นหญิงตัง้ครรภ์ท่ีเป็น ธาลสัซีเมีย ท่ีเสีย่งตอ่การมีเหลก็เกิน จะให้กินแต ่
iodine  และ folic acid เทา่นัน้) 

WHO  แนะนําการป้องกนัการขาดธาตเุหลก็ในหญิงวยัเจริญพนัธุ์ ก่อนที่จะตัง้ครรภ์   โดยให้ดู
วา่ท่ีใดมีความชกุของภาวะซีดในผู้หญิง มากกวา่  20 %  น่าจะพจิารณาเสริมธาตเุหลก็ และ folic 
acid สปัดาห์ละ 1 ครัง้   สําหรับประเทศไทย ข้อมลูเม่ือปี 2551 พบภาวะซีดในหญิง ประมาณ 30%   
จงึน่าจะหาทางปฏิบติัตามคําแนะนํานีอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ทารกที่กนินมแม่อย่างเดยีวในช่วง  6 เดอืน แรกต้องให้ธาตุเหลก็เสริมหรือไม่? 

บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาแนะนําให้เสริมธาตเุหลก็ในทารกท่ีกินนมแมอ่ยา่งเดียวท่ีอาย ุ 
4 เดือนขึน้ไป จนกวา่จะได้รับอาหารเสริมตามวยั   ยงัไมมี่คําตอบท่ีชดัเจนวา่คําแนะนํานีเ้หมาะสม
หรือไม ่เพราะข้อมลูยงัไมเ่พียงพอที่จะตดัสนิ   อยา่งไรก็ตาม มีการศกึษาในทารกท่ีกินนมแมอ่ยา่ง
เดียว ตัง้แตอ่าย ุ1.5- 5 เดือน  กลุม่ท่ีเสริมธาตเุหลก็ 7 mg ตอ่วนั เทียบกบักลุม่ท่ีไมเ่สริม พบวา่  
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ในชว่งท่ีเสริมธาตเุหลก็ ทารกจะมีserum ferritin ท่ีสงูกวา่กลุม่ท่ีไมเ่สริม   แตเ่ม่ือหยดุเสริมธาตเุหลก็ 
ระดบั ferritin ของทัง้สองกลุม่ก็ไมแ่ตกตา่งกนั  และ ในกลุม่ท่ีไมไ่ด้เสริมธาตเุหลก็( ซึง่มีเดก็ท่ีมีเหลก็
สะสมน้อยรวมอยูด้่วย) พบวา่มีภาวะการขาดธาตเุหลก็ 3%          

ภาวะซีดและการขาดธาตเุหลก็ใน  6 เดือนแรก มีตวัเลขท่ีแตกตา่งกนัไป  จากปัจจยัท่ีแตกตา่ง
หลากหลาย  เมื่อทารกอาย ุ6 เดือนขึน้ไป ธาตเุหลก็ท่ีสะสมมาก็จะเร่ิมหมดลง จงึต้องได้รับธาตเุหลก็
จากอาหารเสริมตามวยัท่ีเหมาะสมและมีคณุภาพ   ธาตเุหลก็  90% มาจากอาหารตามวยัน่ีเอง 

อาหารเสริมต้องมีข้าวกบัเนือ้สตัว์ด้วย เร่ิมเนือ้สตัว์ได้เลยตัง้แตอ่ายคุรบ 6 เดือน   ไมใ่ช่กินแต่
ข้าวกบัไข ่หรือข้าวกบัผกัเทา่นัน้  ข้าวท่ีเสริมธาตเุหลก็ ก็อาจจะลดความเสีย่งจากการขาดธาตเุหลก็ลง 
 
แหล่งธาตุเหลก็ที่สาํคัญ : 
นมแม ่   ธาตเุหลก็ในนํา้นมแมด่ดูซมึได้เกือบ  50%  
เนือ้สตัว์ ตบั เลือด    ดดูซมึได้  20%  ปริมาณธาตเุหลก็ในอาหาร  100 กรัม    โดยตบั   มีธาตเุหลก็  
6-10 mg    เนือ้สตัว์อื่นๆมี ธาตเุหลก็ 1-3 mg / 100 กรัม   
ไขแ่ดง มี 0.9 mg ตอ่ไขแ่ดง  1  ฟอง  และ การดดูซมึไมดี่เทา่เนือ้สตัว์ 
สารอาหารท่ีจะช่วยการดดูซมึของธาตเุหลก็จาก ผกั ไขแ่ดง   คือ  วิตามิน ซี  
สิง่ท่ีขดัขวางการดดูซมึธาตเุหลก็ คือ  ถัว่เหลอืง  ท่ีมี phytate  และ calcium ท่ีมีปริมาณมากเกินไป 
 
สรุปแนวทางป้องกนัการขาดธาตุเหลก็ 

 ป้องกนัไมใ่ห้แมข่าดธาตเุหลก็ ตัง้แตก่่อนตัง้ครรภ์ และระหวา่งตัง้ครรภ์ 

 การหน่วงเวลาการตดัสายสะดือ (Delay umbilical cord clamping)  30- 60 วินาที  

 การให้อาหารตามวยัท่ีเหมาะสม 

 คดักรองทารกท่ีมีความเสีย่งสงูตอ่การขาดธาตเุหลก็ 
------------------------------------ 


