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บทน า 
 ภาวะซีด (โลหติจาง หรือ เลือดจาง) เป็นภาวะหรืออาการท่ีพบได้ตัง้แตเ่ดก็แรกเกิดจนถึงผู้สงูอายุ
ทัง้เพศหญิงและเพศชาย เป็นภาวะท่ีพบได้บอ่ยและมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสงูขึน้เป็นสาเหตทุ าให้เสียชีวิตได้ ภาวะซีด
หรือโลหิตจาง (Anemia) เป็นภาวะท่ีร่างกายมีจ านวนเม็ดเลือดแดงท่ีสมบรูณ์ในเลือดต ่ากวา่ปกติ 1 ในเพศชาย
ต ่ากว่า 13 g/dl และในเพศหญิงท่ีไมไ่ด้ตัง้ครรภ์ต ่ากวา่ 12 g/dl ถือวา่เป็นผู้ มีภาวะซีด  ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีองค์การ
อนามยัโลก (World Health Organization; WHO)  ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน 2,3  เม็ดเลือดแดงเป็นเม็ดเลือด
ชนิดหนึง่ท่ีสร้างจากไขกระดกูประกอบด้วยสารส าคญัท่ีมีสีแดงท่ีเรียกวา่ ฮีโมโกลบนิ (Hemoglobin : Hb) ซึง่
ประกอบด้วยโปรตีนและธาตเุหล็กเป็นสว่นใหญ่  มีหน้าท่ีส าคญัในการน าออกซิเจนจากปอดไปเลีย้งเซลล์
ตา่งๆ ทัว่ร่างกายและน าคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการใช้พลงังานของเซลล์กลบัสู่ปอดเพ่ือก าจดัออกนอก
ร่างกาย 4,5  
 ธาตเุหล็ก (Iron) เป็นธาตท่ีุส าคญัอยา่งหนึง่ของร่างกาย เป็นสว่นประกอบส าคญัของโปรตีนชนิด           
”ฮีโมโกลบิน” ในเม็ดเลือดแดงถึง 70% และชนิด “ไมโอโกลบนิ” ในกล้ามเนือ้  ปริมาณของเหล็กในร่างกายต้อง
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ร่างกายสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างปกต ิ ถ้าเกิดภาวะขาดธาตเุหล็กจะก่อให้เกิด
ผลเสียตอ่ร่างกายได้แก่ ท าให้เกิดโรคโลหิตจาง ประสิทธิภาพการท างานของกล้ามเนือ้และสมองลดลง ติดเชือ้
ง่ายขึน้ ในแดก็จะมีการเจริญเตบิโตของร่างกายและการพฒันาของระบบประสาทช้าลง 6,7,8  ปกตใินร่างกาย
จะมีธาตเุหล็กประมาณ 3-5 g โดยขึน้อยูก่บัน า้หนกัตวัและเพศ ในเด็กแรกเกิดปกตจิะมีธาตเุหล็กในร่างกาย
ประมาณ 0.5 g 9  ร่างกายมีความต้องการธาตเุหล็กวนัละประมาณ 1-1.2 mg ในชาย และ 2-2.5 mg ในหญิง
วยัเจริญพนัธุ์ 10  โดยเฉพาะเดก็ 0-6 เดือน ควรได้รับธาตเุหล็ก 0.27 mg ตอ่วนั (DRI : Dietary reference 
intakes) จากการค าแนะน าของสถาบนัการแพทย์แหง่ชาตสิหรัฐอเมริกา (ตารางท่ี 1)11   ถ้าร่างกายอยูใ่น
ภาวะเหล็กเกินก็จะสง่ผลให้ สมอง ตบั กล้ามเนือ้และหวัใจ ท างานผิดปกต ิ12   กลไกเบือ้งต้นท่ีควบคมุปริมาณ
เหล็กในร่างกายคือ กระบวนการควบคมุการดดูซมึเหล็กจากทางเดินอาหาร 13   ปริมาณของเหล็กท่ีถกูดดูซมึ
และท่ีสญูเสียออกจากร่างกายจะอยูใ่นสภาวะสมดลุกนั ซึ่งปริมาณการสญูเสียเหล็กตอ่วนัประมาณ 1-2 mg 
จากปริมาณท่ีอยูใ่นร่างกายทัง้หมดประมาณ 4,000 mg ธาตเุหล็กจะถกูดดูซมึประมาณ 5-15% ของปริมาณ
เหล็กในอาหารท่ีรับประทาน โดยปกตอิาหารส าหรับผู้ใหญ่ชายในแตล่ะวนัควรจะมีเหล็กอยู่ประมาณ 10 mg 
และ 15 mg ส าหรับหญิงวยัเจริญพนัธุ์เพ่ือทดแทนปริมาณท่ีสญูเสียออกจากร่างกาย 14,15  
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ตารางท่ี 1 ปริมาณธาตเุหล็กท่ีควรบริโภคตอ่วนั (มิลลิกรัมตอ่วนั) 

ช่วงอายุ ส าหรับสากล ส าหรับคนไทย 
เพศชาย  เพศหญิง  เพศชาย  เพศหญิง  

   0-6 เดือน 0.27 0.27 น า้นมแม ่ น า้นมแม ่
   7-12 เดือน 11 11 9.3 9.3 
   1-3 ปี 7 7 5.8 5.8 
   4-8 ปี 10 10 6.3-8.1 6.3-8.1 
   9-13 ปี 8 8 11.8 19.1 
   14-18 ปี 11 15 14.0-16.6 28.2-26.4 
   19-30 ปี 8 18 10.4 24.7 
   31-50 ปี 8 18 10.4 24.7 
   50-70 ปี 8 8 10.4 9.4 
   70 ปีขึน้ไป 8 8 10.4 9.4 
หญิงตัง้ครรภ์ น้อยกวา่ 18 ปี - 27 - + 
หญิงตัง้ครรภ์ 19-50 ปี - 27 - + 
หญิงให้นมบตุร น้อยกวา่ 18 ปี - 10 - 15 
หญิงให้นมบตุร 19-50 ปี - 9 - 15 
แหลง่ข้อมลู : Institute of Medicine 11 และคณะกรรมการจดัท าข้อก าหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวนัส าหรับคนไทย 53  

 ภาวะพร่องเหล็กหรือภาวะขาดธาตเุหล็กหรือท่ีเรียกวา่ Iron deficiency (ID) สามารถแบง่ออกเป็น 2 
กลุม่หลกัคือ 1. Nutritional iron deficiency หรือ true iron deficiency เป็น iron deficiency ท่ีมีปริมาณของ
เหล็กสะสม (strong iron) ลดลงและไมพ่บความผิดปกติของการเมตาโบลิซมึเหล็ก ซึ่งโดยปกตจิะตอบสนอง
ได้ดีตอ่การรักษาด้วยวิธีการให้เหล็กเสริม (iron supplementation) 16  iron deficiency ในกลุม่นีอ้าจเกิดได้
สาเหตเุดียวหรือหลายสาเหตรุ่วมกนัได้ สาเหตท่ีุพบบอ่ย 7,17,18,19   ได้แก่ ภาวะเพิ่มความต้องการธาตเุหล็กใน
หญิงตัง้ครรภ์/ให้นมบตุรและในเดก็ท่ีอยูใ่นช่วงเจริญเตบิโต ภาวะทพุโภชนาการ ภาวะการดดูซมึธาตเุหล็ก
น้อยลง ภาวะการสญูเสียเลือดจากพยาธิสภาพแบบตา่งๆ เชน่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคพยาธิปากขอซึง่
พบมากในประเทศก าลงัพฒันา  การใช้ยาบางชนิดท่ีมีผลให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร และการบริจาค
เลือดหรือในหญิงวยัเจริญพนัธุ์ท่ีมีประจ าเดือนมาก การคลอดบตุร การแท้งบตุร  2. Functional iron 
deficiency คือ กลุม่ภาวะ iron deficiency ท่ีไมพ่บความผิดปกตขิองปริมาณเหล็กสะสมในร่างกาย แตมี่
ปริมาณเหล็กท่ีถกูขนสง่ไปยงัไขกระดกูไมเ่พียงพอ สง่ผลให้เกิดปัญหาในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดง 16  
พบ functional iron deficiency ได้ในภาวะตา่งๆ 16,20,21,22   ได้แก่ ในโรคเรือ้รัง เชน่ chronic inflammation, 
chronic infection ในผู้ใช้ erythropoietin และในภาวะพิษจากสารตะกัว่ 



 การวินิจฉยัภาวะเลือดจาง (anemia) และการขาดเหล็ก (iron deficiency) สามารถตรวจทาง
ห้องปฏิบตักิารโดยต้องใช้ผลตรวจมากกวา่ 1 อย่างประกอบกนั คือ 1. Complete blood counts (CBC) เป็น
การตรวจเบือ้งต้นเพ่ือวินิจฉัยวา่มี iron deficiency หรือ anemia เกิดขึน้ เชน่ 1.1) การวดัปริมาณของ 
Hemoglobin (Hb) ในเลือด โดย WHO ก าหนดไว้ว่า anemia คือภาวะท่ีมีความเข้มข้นของ Hb น้อยกว่า 13 
g/dl ในผู้ใหญ่ชายและน้อยกวา่ 12 g/dl ในผู้ใหญ่เพศหญิง น้อยกวา่ 11 g/dl ส าหรับเดก็อาย ุ2-8 ปี (ตารางท่ี 
2)  แตไ่มส่ามารถบอกได้ว่ามี iron deficiency เกิดขึน้ด้วยหรือไม ่1.2) การวดัปริมาณเฉล่ียของเม็ดเลือดแดง 
Mean corpuscular volume (MCV) ในภาวะ iron deficiency จะพบวา่เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กลงท าให้มีคา่ 
MCV น้อยกวา่ 80 femtoliters,fL 18  1.3) การวดัความเข้มข้นเฉล่ียของ Hb ในเม็ดเลือดแดง Mean 
corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) ในภาวะ iron deficiency จะพบคา่ MCHC ต ่ากว่าคน
ปกติหรือต ่ากวา่ 31-37 g/dL 23  และ 1.4) การวดัความแปรปรวนของขนาดเม็ดเลือดแดงในเลือด Red cell 
distribution width (RDW) ในภาวะ iron deficiency จะพบคา่ RDW เพิ่มขึน้จากปกต ิ11.5-14.5% 24  2. Iron 
study เป็นการตรวจเก่ียวกบัเหล็กในร่างกายเพ่ือบง่บอกว่ามีภาวะ iron deficiency เกิดขึน้หรือไม ่เชน่ 2.1) 
ปริมาณเหล็กสะสมของร่างกาย Serum ferritin (SF) น้อยกวา่ 30 µg/L  2.2) ปริมาณของเหล็กท่ีต้องการเพ่ือ
น ามาจบักบั transferrin ทัง้หมดในเลือด Total iron binding capacity (TIBC) ซึง่จะมีคา่สงูขึน้มากกวา่คา่
ปกติ 250-460 µg/dL 15   2.3) ปริมาณของ Serum iron จะมีคา่ลดลงกว่าคา่ปกต ิ50-175 µg/dL และ 2.4 
จ านวน Transferrin saturation จะลดลงจากคา่ปกติ 15-55% 12  

ตารางท่ี 2 เกณฑ์การวินิจฉัยโลหิตจางตามข้อก าหนดขององค์การอนามยัโลก 

ช่วงอายุ/เพศ Hb ต ่ากว่า (กรัม/เดซิลิตร) Hct ต ่ากว่า (ร้อยละ) 
    เดก็อาย ุ6-59 เดือน 11 33 
    เดก็อาย ุ5-11 ปี 11.5 34 
    เดก็อาย ุ12-14 ปี 12 36 
    ผู้หญิง อาย ุ15 ปีขึน้ไป 12 36 
    ผู้ชาย  อาย ุ15 ปีขึน้ไป 13 39 
    หญิงตัง้ครรภ์ 11 33 
    หญิงให้นมบตุร 12 36 
แหลง่ข้อมลู : องค์การอนามยัโลก 3 

 โลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก (Iron Deficiency Anemia : IDA) เป็นภาวะท่ีร่างกายมีจ านวนเม็ด
เลือดแดงในกระแสโลหิตต ่ากวา่ปกติ อนัเน่ืองมาจากการขาดธาตเุหล็กท่ีจะใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดง ซึง่ถือ
เป็นปัญหาสาธารณสขุท่ีส าคญัทัว่โลก ทัง้ประเทศท่ีพฒันาแล้วและประเทศท่ีก าลงัพฒันาโดยเฉพาะประเทศ
ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้พบภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กในเดก็ปฐมวยัสงูเป็นอนัดบั 2 
(65.5%) รองจากประเทศในทวีปแอฟริกา (67.6%)  และพบได้ในทกุกลุม่อายโุดยเฉพาะเดก็ต ่ากว่า 2 ปีพบ



ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กมากท่ีสดุ (47.4%) รองลงมาเป็นกลุม่หญิงตัง้ครรภ์ (41.8%) หญิงวยัรุ่น 
(30.2%) และกลุม่ผู้สงูอาย ุ10,25,26   นอกจากนีอ้งค์การอนามยัโลกยงัระบวุา่ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กเป็นปัญหาทพุโภชนาการท่ีพบมากท่ีสดุในโลก  ประชากรโลกร้อยละ 30 หรือมากกวา่ 1,300 ล้านคนมี
ภาวะโลหิตจางและประมาณ 500-600 ล้านคนเกิดภาวะขาดธาตเุหล็ก หรือคิดเป็นประชากร 1 ใน 3 ทัว่โลก
เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กซึง่ท าให้เสียชีวิตถึงปีละเกือบ 1 ล้านคน นอกจากนีย้งัพบว่าในประเทศ
ท่ีพฒันาแล้วมีประชากรร้อยละ 2-3 ซีดเพราะขาดธาตเุหล็กจากการมีประจ าเดือน การตัง้ครรภ์และการให้นม
บตุร ส าหรับประเทศไทยพบประชากรร้อยละ 6-7 ท่ีขาดธาตเุหล็ก 8,27,28  

 ผลเสียของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กสง่ผลกระทบตอ่ร่างกายและสติปัญญา 10,29,30,31  
เชน่ 1) ท าให้การน าออกซิเจนไปเลีย้งสว่นตา่งๆ ของร่างกายไมเ่พียงพอสง่ผลให้ร่างกายมีภาวะซีด ตวัซีด ริม
ฝีปากซีด ออ่นเพลีย หน้ามืด เวียนศีรษะบอ่ย ปวดศีรษะบอ่ย เหน่ือยง่าย หงดุหงิดง่าย ยงัพบวา่ถ้าเกิดในเดก็
ก่อนวยัเรียนจะสง่ผลให้เดก็มีการเจริญเติบโตผิดปกต ิมีความผิดปกตใินระบบประสาท ความจ า ในระยะยาว
ท าให้เด็กมีความผิดปกติของพฒันาการทางระบบประสาท การเรียน และพฤตกิรรม ซึง่บางสว่นไมส่ามารถ
กลบัคืนเป็นปกตไิด้ เดก็ท่ีขาดธาตเุหล็กจะหงดุหงิด ไมอ่ยากรับประทานอาหาร ไมส่นใจสิ่งแวดล้อมอาจมี
พฤตกิรรมและพฒันาการผิดปกติ รวมทัง้ผลการเรียนด้อยลงจงึเป็นความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะต้องปอ้งกนัไมใ่ห้
เดก็มีภาวะขาดธาตเุหล็ก 2) มีผลตอ่ระบบทางเดนิอาหารท าให้ลิน้อกัเสบ ซีด มีภาวะกลืนล าบาก ลิน้มีผิวเรียบ 
ไมข่รุขระเหมือนปกต ิริมฝีปากและมมุปากอกัเสบ น า้ยอ่ยในกระเพาะอาหารลดลงท าให้เบื่ออาหาร เป็นต้น ถ้า
มีภาวะขาดเหล็กอย่างเรือ้รังอาจพบภาวะเล็บบางหรือเล็บงอขึน้เป็นแอง่คล้ายช้อน เรียกวา่ เล็บรูปช้อนได้ 3) 
สง่ผลให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือคลอดออกมาแล้วเสียชีวิต เพิ่มความเส่ียงในการแท้งและคลอดก่อนก าหนด
ในหญิงตัง้ครรภ์ ระยะคลอดเนิ่นนาน ตกเลือดระหวา่งคลอด หลงัคลอดหรือเพิ่มอตัราเส่ียงการตายของมารดา 
มีภาวะตดิเชือ้หลงัคลอด รวมทัง้ในขณะคลอดถ้ามีโรคหวัใจร่วมกบัภาวะขาดธาตเุหล็กอยา่งรุนแรงอาจท าให้
โรคหวัใจมีอาการรุนแรงขึน้และเกิดภาวะหวัใจวายได้ ในทารกแรกเกิดจะมีน า้หนกัน้อย มีความพิการแตก่ าเนิด
สงูและเป็นโลหิตจางแตก่ าเนิด 

สถานการณ์ปัญหาโลหิตจางของประเทศไทย ครัง้ลา่สดุในชว่ง พ.ศ. 2551-2552 โดยส านกัส ารวจ
สขุภาพประชาชนไทย พบหญิงวยัเจริญพนัธุ์ อาย ุ15-49 ปี ทัว่ประเทศท่ีมี 17 ล้านกว่าคน ประมาณร้อยละ 25 
มีภาวะโลหิตจางหรือประมาณ 4 ล้านกว่าคน และจากการส ารวจภาวะโภชนาการของเดก็ไทย อาย ุ6 เดือน - 
12 ปี พ.ศ. 2553-2555 ภายใต้โครงการ South East Asia Nutrition Survey (SENUTS) พบวา่เดก็ปฐมวยัชว่ง
อาย ุ6 เดือน-3 ปี มีภาวะโลหิตจางในเขตชนบท ร้อยละ 41.7 ในเขตเมือง ร้อยละ 26 32  จากรายงานการ
ส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2546 พบภาวะโลหิตจางของกลุม่เดก็วยั
เรียนอาย ุ6-8 ปี ร้อยละ 46.7 กลุม่เดก็วยัเรียนอาย ุ9 - 11 ปี ร้อยละ 25.4 และกลุม่เด็กวยัเรียน อาย ุ12-14 ปี 
ร้อยละ 15.7 โดยเฉพาะจงัหวดั 3 อนัดบัแรกท่ีพบภาวะโลหิตจาง คือ จงัหวดัชลบรีุ ขอนแก่น ปัตตานี พบร้อย
ละ 50.0, 42.8 และ 38.3 ตามล าดบั 7   ซึง่ภาวะโลหิตจางจะพบในวยัรุ่นชายสงูกวา่ในวยัรุ่นหญิงและจะลดลง
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เม่ืออายเุร่ิมมากขึน้  แตใ่นเพศหญิงจะมีอตัราความชกุของภาวะการขาดธาตเุหล็กเพิ่มมากขึน้ตามอายท่ีุมาก
ขึน้ 33   และจากการส ารวจโลหิตจางในกลุม่หญิงตัง้ครรภ์ พ.ศ. 2547–2553 ของส านกัสง่เสริมสขุภาพ พบวา่
ในกลุม่หญิงตัง้ครรภ์มีแนวโน้มความชกุโลหิตจางสงูร้อยละ 18.4 และจากรายงานการส ารวจสขุภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2551 - 2552 พบวา่ความชกุโลหิตจางของประชาชนไทย
สงูขึน้ เม่ืออายมุากขึน้และเพศหญิงมีความชกุโลหิตจางมากกวา่เพศชาย ในประชาชนไทยกลุม่อายมุากกวา่ 
80 ปี ความชกุโลหิตสงูถึงร้อยละ 60.7 ซึง่สาเหตขุองโลหิตจางมากกวา่ร้อยละ 50 เกิดจากการขาดธาตเุหล็ก 34  

ปัจจบุนัปัญหาโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กเป็นปัญหาสาธารณสขุไทยท่ีส าคญั โดยเฉพาะภาวะ
โลหิตจางในเดก็เล็กนบัว่าเป็นปัญหารุนแรง อนัจะมีผลกระทบตอ่การพฒันาด้านสมองและสตปัิญญาของเดก็
อยา่งยิ่ง การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กในเดก็เล็กพบคอ่นข้างน้อย แตก็่มีผู้สนใจ
ได้ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ และความชกุของภาวะโลหิตจางท่ีเกิดขึน้ในเดก็เล็กท่ีนา่สนใจ ดงันี ้ การศกึษา
ของวีณา มงคลพรและคณะ 35  ท่ีศกึษาภาวะโลหิตจางในเดก็เล็กของเขตสขุภาพท่ี 9 ท่ีนอนรักษาใน
โรงพยาบาลสงูเนิน จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 2,000 คน พบมีภาวะโลหิตจางสงูถึงร้อยละ 33.9 โดยกลุม่
อายท่ีุพบมากท่ีสดุคือ ชว่ง 6 เดือน-2 ปี สงูถึงร้อยละ 37 และกลุม่เดก็ในชว่ง 6 เดือน-3 ปี ท่ีมารับบริการใน
คลินิกเดก็ดีของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 5 นครราชสีมา พบความชกุของโลหิตจางสงูถึงร้อย
ละ 27.27 ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของโรสแมร่ีและคณะ 36  ท่ีศกึษาความชกุของโลหิตจางในเดก็อาย ุ6-59 
เดือน จ านวน 595 คน ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของเมืองเรซิเฟ ประเทศบราซิล ในปี 2007 โดยใช้คา่
ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin : Hb) น้อยกว่า 11 g/dl เป็นเกณฑ์ พบวา่มีความชกุของโลหิตจางสงูถึงร้อยละ 
56.6 และการเกิดภาวะโลหิตจางยงัมีความสมัพนัธ์กบักลุ่มเดก็ท่ีมีอาย ุ6-12 เดือน (PR=2.01) พบมีภาวะ
โลหิตจาง ร้อยละ 70.9   เดก็ท่ีมีสขุภาพไมดี่เพราะทานอาหารไมถ่กูต้อง (PR=1.39)  มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 
77.1 และกลุม่เดก็ท่ีมีการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจสว่นลา่ง (PR=1.57)  พบมีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 73.2  และ
สอดคล้องกบัการศกึษาของสิรารัตน์ เกตสุมบรูณ์ 37  ท่ีศกึษาความชกุของภาวะขาดธาตเุหล็กและปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ในทารกอาย ุ9-12 เดือน ในคลินิกเดก็ดีของโรงพยาบาลรามาธิบดีและวิทยาลยัแพทยศาสตร์
และวชิรพยาบาล จ านวน 207 คน พบว่า ความชกุของภาวะโลหิตจาง ภาวะขาดธาตเุหล็กและภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตเุหล็ก เทา่กบัร้อยละ 22.2, 4.4 และ 3.9 ตามล าดบั และปัจจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัภาวะธาตุ
เหล็กต ่าคือ การมีรายได้ไมเ่พียงพอ น า้หนกัตวัแรกเกิดต ่า การได้รับนมแมน่านกวา่ 6 เดือนโดยไมไ่ด้รับอาหาร
เสริมและการรับประทานเนือ้สตัว์น้อยกวา่วนัละ 1 ช้อนโต๊ะ รวมทัง้การศกึษาของเมลและคณะ 38   ท่ีศกึษา
ปัจจยัและความชกุของการขาดธาตเุหล็กในเดก็ 12 เดือน จ านวน 488 คนจาก 11 ประเทศในทวีปยโุรป พบวา่ 
มีทารกท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กเพียงร้อยละ 2.3 ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัเศรษฐกิจสงัคมของ
ครอบครัว และยงัพบวา่ทารกท่ีได้รับนมววัในช่วงขวบปีแรกของชีวิตจะมีความเส่ียงตอ่การขาดธาตเุหล็ก 

จากการศกึษาของพรทิพย์ รักค ามีและคณะ 39   ท่ีศกึษาความชกุของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กในทารกอาย ุ6 เดือนท่ีได้รับและท่ีไมไ่ด้รับนมแม่อยา่งเดียว ซึง่เป็นทารกท่ีมีสขุภาพดี คลอดครบก าหนด 
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น า้หนกัแรกเกิดระหวา่ง 2,500-4,000 กรัม ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 8 
นครสวรรค์ จ านวน 100 คน พบวา่ความชกุของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กของเดก็กลุม่ท่ีได้รับนม
แมอ่ยา่งเดียว (4.65%) น้อยกวา่เด็กกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับนมแม่อยา่งเดียว (5.26%) ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ
สวุรรณา แท้วิริยะกลุ 40   ท่ีศกึษาเปรียบเทียบสภาวะความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงของทารกอาย ุ6 เดือน  ใน
กลุม่ท่ีได้รับและไมไ่ด้รับนมแมอ่ยา่งเดียว พบวา่ทารกท่ีได้รับนมแมอ่ยา่งเดียว 6 เดือน มีภาวะโลหิตจางเพียง
ร้อยละ 4.2 ในขณะท่ีกลุม่ไมไ่ด้รับนมแม่อยา่งเดียวมีภาวะโลหิตจางร้อยละ 12.8  สว่นการศกึษาท่ีกลา่วถึงใน
ดวงทิพย์ ธีระวิทย์ 8   ท่ีศกึษาเดก็ปกตอิาย ุ1 ปี ในคลินิกเดก็ดี จ านวน 72 คน พบวา่มีภาวะซีดจากการขาด
ธาตเุหล็กร้อยละ 1.4 และมีปริมาณธาตเุหล็กสะสมลดลง (ใช้เกณฑ์ serum ferritin น้อยกวา่ 12 µg/L) ถึงร้อย
ละ 6.9 ซึง่เป็นทารกท่ีได้รับนมแมอ่ยา่งเดียวโดยไมไ่ด้กินอาหารเสริมหรือได้รับนมผสมและอาหารเสริมน้อย
กวา่ 2 มือ้ ตอ่วนั  ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของอรัญญา ปึกเกษม 41   ท่ีศกึษาความชกุของภาวะขาดธาตุ
เหล็กในทารกอาย ุ6 เดือนท่ีเลีย้งด้วยนมแม่อยา่งเดียว (22 คน) และเปรียบเทียบความชกุของภาวะขาดธาตุ
เหล็กในทารกวยัเดียวกนัท่ีได้รับนมแมแ่ละอาหารเสริมตัง้แตอ่าย ุ4 เดือน (13 คน) โดยศกึษาในทารกอาย ุ6 
เดือนท่ีมารับบริการในคลินิกสขุภาพเดก็ดีของรพ.รามาธิบดี และรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เป็นทารกสขุภาพดี 
คลอดครบก าหนด น า้หนกัแรกเกิดระหวา่ง 2,500-4,000 กรัม มารดาสขุภาพแข็งแรง ไมมี่ภาวะแทรกซ้อน
ในชว่งตัง้ครรภ์และหลงัคลอด และตรวจ CBC, reticulocyte count, C-reactive protein (CRP)  และ serum 
ferritin พบวา่ ความชกุของภาวะขาดธาตเุหล็กในทารกท่ีได้รับนมแมเ่พียงอยา่งเดียวถึงอาย ุ6 เดือนคิดเป็น
ร้อยละ 14  สว่นทารกท่ีได้รับนมแมแ่ละอาหารเสริมตัง้แต ่4 เดือน ไมมี่รายใดท่ีมี serum ferritin ต ่ากวา่ 12 
ng/ml   ดงันัน้ทารกท่ีได้รับนมแมอ่ยา่งเดียวนานเกิน 4 เดือน ควรได้รับการติดตามและประเมินภาวะ
โภชนาการอยา่งใกล้ชิด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในรายท่ีมีปัจจยัเส่ียงตอ่ภาวะขาดธาตเุหล็ก 

จากการศกึษาของเบท็ซ่ีและคณะ 42   ท่ีศกึษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กในเดก็ 2 ปี ท่ีไมไ่ด้
รับยาน า้เสริมธาตเุหล็กตัง้แตอ่าย ุ6 เดือน จ านวน 1,657 คน พบมีภาวะซีด 578 คน คดิเป็นร้อยละ 34.9 หรือ
ประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กท่ีศกึษาทัง้หมดโดยพบว่าซีดจากการขาดธาตเุหล็กถึงร้อยละ 84.9  ซึง่เดก็เหลา่นีมี้
ประวตัิน า้หนกัแรกเกิดน้อยหรือเป็นเด็กคลอดก่อนก าหนดหรือเป็นเดก็ท่ีมีทัง้สองภาวะร่วมกนั ซึง่สอดคล้องกบั
การศกึษาของพชรวรรณ ลีลาภิรมย์ชยั 43   ท่ีศกึษาประสิทธิผลการปอ้งกนัภาวะโลหิตจางในเดก็ เปรียบเทียบ
ระหวา่งกลุม่รับประทานธาตเุหล็กเสริมทกุวนักบัทกุสปัดาห์ จ านวน 121 คน โดยการตรวจคา่ฮีโมโกลบนิใน
เดก็สขุภาพดีอาย ุ18-24 เดือน ท่ีมารับบริการคลินิกเด็กดีเปรียบเทียบระหวา่งเด็กท่ีได้รับนโยบายธาตเุหล็ก
เสริมทกุสปัดาห์ (15 มก./สปัดาห์) ตัง้แตอ่าย ุ6 -18 เดือน ในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 3 
จ านวน 60 คน กบัเดก็ท่ีได้รับนโยบายธาตเุหล็กเสริมทกุวนั (15 มก./วนั) ตัง้แตอ่าย ุ6 เดือน เป็นระยะเวลา 4 
สปัดาห์ ในโรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ านวน 61 คน  พบความชกุของภาวะโลหิตจางในกลุม่
รับธาตเุหล็กเสริมทกุวนั (53.3%) สงูกวา่ทกุสปัดาห์ (41%) 



 การศกึษาของโรเบริต์และแฟร็งค์ 44  พบวา่เดก็แรกเกิด-3 ปี ท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก
จะสง่ผลให้พฒันาการทางระบบประสาทเกิดความเสียหายอยา่งถาวร จงึจ าเป็นต้องให้เดก็ในช่วงนีไ้ด้รับยาน า้
เสริมธาตเุหล็กเพ่ือปอ้งกนัภาวะโลหิตจาง ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของคาร์เตอร์และคณะ 45   ท่ีศกึษาภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กกบัการท างานของสมอง (cognitive process) ในเดก็อาย ุ9 เดือน ท่ีมีภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กกบัเดก็ท่ีมีภาวะธาตเุหล็กปกติ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กจะมีความจ าระยะสัน้ (short term memory) และมีความสนใจ(attention) ท่ีลดลง จงึกลา่วได้วา่ภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กในชว่งอายท่ีุมีการพฒันาทางสมอง จะสง่ผลให้เกิดความบกพร่องทางพทุธิ
ปัญญา (Cognitive) ได้ นอกจากนีภ้าวะโลหิตจางจากการธาตเุหล็กยงัสง่ผลตอ่พฤตกิรรมและสขุภาพอีกด้วย 
จากการศกึษาของซูยิงและคณะ 46   ท่ีศกึษาภาวะโลหิตจางจากการธาตเุหล็กกบัพฒันาการทางอารมณ์-
สงัคมเปรียบเทียบในเด็กกลุ่ม 6-12 เดือน กลุม่ 24 เดือน และกลุม่ 4 ปี จ านวน 161 คนของประเทศจีน พบว่า 
เดก็ท่ีมีภาวะโลหิตจางและไมไ่ด้รับการแก้ไขจะมีความอดทนน้อยกวา่ มีพฤตกิรรมรุนแรงมากกวา่และมีความ
พงึพอใจช้ากวา่ในเดก็ท่ีไมมี่ภาวะโลหิตจางและในเดก็ท่ีมีภาวะโลหิตจางแตไ่ด้รับการแก้ไขก่อนอาย ุ24 เดือน 
การศกึษาของเซียลาและคณะ 47   ท่ีศกึษาการให้ยาเสริมธาตเุหล็กกบัความสงูและน า้หนกัของเดก็ชิลีท่ีมี
สขุภาพดี จ านวน 273 คน ในกลุม่เดก็อาย ุ6-12 เดือน และ 12-18 เดือน ท่ีได้รับยาเสริมธาตเุหล็กท่ีมีปริมาณ
แตกตา่งกนัตอ่วนัโดยใช้เวลาศกึษาเด็กทัง้สองกลุม่จนมีอายถุึง 10 ปี พบวา่ การให้ยาเสริมธาตเุหล็กไมท่ าให้
เกิดผลเสียตอ่การเจริญเตบิโตทัง้ในระหว่างให้ยาเสริมธาตเุหล็กและหลงัได้รับจนถึงอาย ุ10 ปี  และยงัพบวา่
เดก็ท่ีได้รับธาตเุหล็กเสริมเม่ืออาย ุ12-18 เดือน จะมีความสงูมากกวา่และมีการเจริญเตบิโตท่ีเร็วกวา่เดก็อาย ุ
10 ปี ท่ีไมไ่ด้รับยาเสริมธาตเุหล็ก 

ดงันัน้ธาตเุหล็กจงึมีความส าคญัตัง้แตเ่ร่ิมปฏิสนธิเพราะทารกในครรภ์จะได้รับธาตเุหล็กจากแมท่าง
เดียวเทา่นัน้ ถ้าในชว่งท่ีตัง้ครรภ์แมข่าดธาตเุหล็กทารกท่ีคลอดออกมาก็ขาดธาตเุหล็กด้วย 48  ความต้องการ
ธาตเุหล็กส าหรับการเจริญเติบโตของทารกนัน้จะแตกตา่งกนัไปตามวยั ในชว่ง 4-6 เดือนแรกทารกใช้ธาตเุหล็ก
ท่ีสะสมในร่างกายตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์มารดาร่วมกบันมแม่ เพราะเม่ือทารกคลอดออกมาแล้วร่างกายจะหยุด
สร้างเลือดเป็นเวลา 6-8 สปัดาห์ หลงัจากนัน้จงึเร่ิมสร้างเลือดโดยใช้ธาตเุหล็กท่ีสะสมไว้ตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์
มารดา  ซึง่ทารกท่ีคลอดปกตมีิน า้หนกัแรกเกิดปกตจิะเพิ่มปริมาณของเลือด (Total hemoglobin mass) ท่ี
สร้างเป็น 2 เทา่ ทารกท่ีคลอดก่อนก าหนดมีน า้หนกัแรกคลอด 1,000 กรัม จะเพิ่ม 6 เทา่และทารกท่ีคลอดก่อน
ก าหนดมีน า้หนกัแรกคลอด 2,000 กรัม จะเพิ่ม 3 เท่า ในชว่งนีถ้้าทารกไมไ่ด้รับธาตเุหล็กเลย ธาตเุหล็กก็จะถกู
ใช้หมดเม่ืออายปุระมาณ 6 เดือน การได้รับนมแมเ่พียงอยา่งเดียวจงึไมเ่พียงพอ ดงันัน้ เดก็คลอดก่อนก าหนด
ควรให้ธาตเุหล็กเสริมตัง้แตอ่าย ุ2 เดือน วนัละ 12.5 mg ทารกอาย ุ6 เดือน-2 ปี ควรได้รับอาหารเสริมธาตุ
เหล็กอย่างเพียงพอ 8,25   ในเดก็เล็กท่ีรับประทานนมผสมและรับประทานอาหารอ่ืนน้อยอาจได้รับธาตเุหล็กไม่
พอ โดยเฉพาะเดก็ท่ีไมรั่บประทานเนือ้สตัว์เน่ืองจากธาตเุหล็กในเนือ้สตัว์จะอยูใ่นรูปฮีม (heme iron) ซึง่
ร่างกายสามารถดดูซมึไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 10-30) ได้ดีกวา่ธาตเุหล็กในรูปท่ีไมใ่ชฮี่ม (non-heme iron) ท่ีมี
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อยูใ่นพืชตา่งๆ (ร้อยละ 2-10) 41  การดดูซมึธาตเุหล็กขึน้กบัตวัขดัขวางและตวัเสริมการดดูซมึ ตวัท่ีสง่เสริมการ
ดดูซมึธาตเุหล็ก คือ โฟลิกและวิตามินซี ผกัท่ีมีวิตามินซีสงูและมีธาตเุหล็กรวมอยู่ด้วย คือ ผกัคะน้า ดงันัน้เวลา
ทานผกัคะน้าเข้าไปจะท าให้ดดูซมึธาตเุหล็กได้มากขึน้  ตวัขดัขวางการดดูซมึธาตเุหล็กจะมีแคลเซียมในนม 
(จงึไมค่วรกินนมพร้อมกบัยาเสริมธาตเุหล็ก) และธญัพืช เชน่ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ถัว่เมล็ดแห้ง ผกัท่ีมีรสฝาด 
รสขม (ไฟเตตและแทนนิน) รวมทัง้ใยอาหาร ล้วนเป็นตวัขดัขวางการดดูซมึธาตเุหล็กท่ีส าคญั จงึพบว่าประเทศ
ท่ีกินข้าวเป็นหลกั (ทวีปเอเชีย) จะพบภาวะพร่องเหล็กมากกวา่ประเทศในยโุรปท่ีนิยมกินเนือ้สตัว์เป็นหลกั 48  
 จากข้อมลูข้างต้นท าให้พบว่าการปอ้งกนัส าคญักวา่การรักษาและวิธีท่ีดีท่ีสดุในการปอ้งกนัภาวะขาด
ธาตเุหล็กในทารกก็คือ อยา่ให้หญิงขณะตัง้ครรภ์และหญิงให้นมบตุรมีภาวะขาดธาตเุหล็กเพราะจะสง่ผลถึง
ทารกโดยตรง  โดยกลุม่ท่ีเส่ียงตอ่การขาดธาตเุหล็กมากท่ีสดุ คือ ทารกและทารกในครรภ์ หญิงตัง้ครรภ์และให้
นมบตุร รวมถึงเด็กวยัรุ่นหญิง  หญิงตัง้ครรภ์และให้นมบตุรต้องการธาตเุหล็กเพิ่มขึน้ 3-4 เทา่ เม่ือเทียบกบัคน
ทัว่ไปเพ่ือส ารองธาตเุหล็กให้ทารกในครรภ์และควรให้โฟลิกร่วมด้วยเพ่ือชว่ยเสริมการท างานของธาตเุหล็ก  
ดงันัน้หญิงตัง้ครรภ์ตัง้แตอ่ายคุรรภ์ 12 สปัดาห์และระยะให้นมบตุรควรได้รับธาตเุหล็กท่ีเพียงพอจากอาหาร
และยาเสริมธาตเุหล็กตลอดการตัง้ครรภ์และตลอดการให้นมบตุร ในเดก็วยัเตาะแตะ วยัเรียนความต้องการ
ธาตเุหล็กเพิ่มมากขึน้เป็น 2 เทา่ ในทารกแรกเกิดถึง 4 เดือน ควรได้รับนมแม ่ถึงแม้ธาตเุหล็กจะถกูดดูซมึได้
เพียงร้อยละ 3-4 แตส่ามารถดดูซมึได้ดีกว่าในนมววั 2-3 เทา่ และควรเร่ิมอาหารเสริมเม่ืออาย ุ4 เดือน ร่วมกบั
ด่ืมนมแม ่48   ซึง่สอดคล้องกบัสมาคมโรคเดก็แหง่สหรัฐอเมริกา(American Academy of Pediatrics) ท่ี
แนะน าให้แมเ่ลีย้งลกูด้วยนมแมอ่ยา่งเดียวอยา่งน้อย 4 เดือน 30  แตก่ารศกึษาของไมเคลิและคณะ 49   ท่ีศกึษา
การสง่เสริมการเลีย้งลกูด้วยนมแมแ่นะน าให้เลีย้งลกูด้วยนมแมอ่ยา่งเดียวนานถึง 6 เดือนซึง่จะเส่ียงตอ่การ
ขาดธาตเุหล็กเม่ือเดก็อาย ุ9 เดือน การศกึษานีส้ง่ผลให้องค์การอนามยัโลกมีนโยบายให้เลีย้งลกูด้วยนมแม่
อยา่งเดียวนาน 6 เดือน 50   ส าหรับเดก็ขวบปีแรกแนะน าให้งดด่ืมนมววั (cow’s milk) ในกรณีท่ีด่ืมนมแมใ่ห้
ทานธาตเุหล็กเสริมเม่ืออาย ุ4-12 เดือน และเม่ือหยา่นมแมใ่ห้ด่ืมนมท่ีเสริมธาตเุหล็ก เม่ืออาย ุ1-2 ปี สามารถ
ปอ้งกนัการขาดธาตเุหล็กได้โดยรับประทานอาหารท่ีมีปริมาณธาตเุหล็กและวิตามินซีสงู จ ากดัการด่ืมนมววั 
(cow’s milk) ไมเ่กิน 24 ออนซ์ตอ่วนัและรับประทานวิตามินท่ีมีธาตเุหล็กเสริม 51   รวมทัง้พยายามหลีกเล่ียง
การด่ืมนมจากขวดเม่ืออายมุากกวา่ 1 ปี เน่ืองจากการด่ืมนมจากขวด (bottle-feeding) เป็นเวลานาน 24-48 
เดือน จะมีโอกาสเส่ียงสงูจากการขาดธาตเุหล็กมากกว่าเดก็ท่ีไมไ่ด้ด่ืมนมจากขวด (odds ratio 2.9; 95% C.I. 
1.5-5.6) 52   นอกจากนีค้วรตดิตามตรวจระดบัฮีมาโตคริตหรือฮีโมโกลบนิในทารกปกตอิาย ุ9-15 เดือน และ
ทารกท่ีมีความเส่ียงสงูตอ่ภาวะขาดธาตเุหล็กเม่ืออาย ุ6 เดือน เดก็วยัเรียนและวยัรุ่นหญิงควรได้รับการถ่าย
พยาธิปากขอปีละ 2 ครัง้ (เด็กท่ีเส่ียง) และต้องได้รับธาตเุหล็กเพียงพอจากอาหารและให้ธาตเุหล็กเสริมในราย
ท่ีมีภาวะเส่ียง รวมทัง้การให้ความรู้เร่ืองธาตเุหล็กแก่ประชาชนทัว่ไปผา่นทางส่ือวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์
อยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ และควรบรรจคุวามรู้เร่ืองภาวะขาดธาตเุหล็กลงในหลกัสตูรภาคบงัคบัของเดก็นกัเรียน
ในโรงเรียนร่วมด้วย ท่ีส าคญัควรสง่เสริมสขุภาพอนามยัของหญิงมีครรภ์ให้ตัง้ครรภ์ได้ครบก าหนดเพ่ือให้ทารก



มีสขุภาพแข็งแรง  และการปรับปรุงความสามารถของสถานบริการของรัฐในระดบัต าบล อ าเภอและจงัหวดัทัว่
ประเทศท่ีจะให้บริการการฝากครรภ์และการคลอดท่ีมีคณุภาพ ปลอดภยัแก่หญิงมีครรภ์และทารก  

สรุป 
 จากสถานการณ์และความชกุของภาวะโลหิตจางจากการขาดเหล็กท่ีได้กล่าวมาข้างต้น นบัวา่เป็น
ปัญหารุนแรงอนัจะสง่ผลกระทบตอ่การพฒันาสมองและสตปัิญญาของเด็กอยา่งยิ่ง เพราะเดก็จะเติบโตเป็น
ก าลงัของประเทศชาตติอ่ไป การขาดธาตเุหล็กเป็นปัญหาโภชนาการท่ีไม่ควรมองข้าม กรมอนามยัโดยส านกั
โภชนาการได้วางยทุธศาสตร์การควบคมุและปอ้งกนัโลหิตจางจากการธาตเุหล็กของประเทศไทย 34   โดย      
1) ผลกัดนัการเสริมยาธาตเุหล็กเชิงปอ้งกนัภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กในกลุม่เดก็ปฐมวยั เด็กวยั
เรียน หญิงตัง้ครรภ์ หญิงวยัเจริญพนัธุ์ 2) รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนตระหนกัถึงผลกระทบ 3) พฒันา
ระบบเฝา้ระวงั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการควบคมุและปอ้งกนัโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก 
4) สง่เสริมให้ประชาชนไทยทกุกลุม่วยับริโภคอาหารท่ีอดุมด้วยธาตเุหล็ก 5) สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ 
ชมุชน เอกชน และภาคีเครือขา่ย เพ่ือด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ 6) การศกึษาวิจยั  รวมทัง้ได้วาง
มาตรการเชิงสาธารณสขุ ดงันี ้1) สนบัสนนุการใช้ยาเสริมธาตเุหล็กเชิงปอ้งกนัโดยเน้นในกลุม่เส่ียงตามชดุ
สิทธิประโยชน์ โดยจา่ยยาน า้เสริมธาตเุหล็กท่ีมีปริมาณ elemental iron 12.5 มลิลิกรัม สปัดาห์ละครัง้ในเดก็
อาย ุ6 เดือน-2 ปี ปริมาณ elemental iron 25 มิลลิกรัม สปัดาห์ละครัง้ในเดก็อาย ุ2-5 ปี และยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็กท่ีมีปริมาณ elemental iron 60 มิลลิกรัม สปัดาห์ละครัง้ในกลุม่เด็กนกัเรียน (อาย ุ6-12 ปี) และกลุม่หญิง
ตัง้ครรภ์โดยให้กรดโฟลิก 400 ไมโครกรัมทกุวนัตลอดการตัง้ครรภ์ร่วมด้วย ในกรณีตรวจพบมีภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตเุหล็กแล้วจะต้องปรับการให้ยาเม็ดเสริมธาตเุหล็กวนัละครัง้หรือมากกวา่เพ่ือการรักษาตาม
ค าแนะน าของแพทย์  2) การเสริมธาตเุหล็กในผลิตภณัฑ์ท่ีประชาชนนิยมรับประทาน เชน่ บะหม่ีส าเร็จรูป 
น า้ปลา ซีอิว้ แปง้สาลี  และ 3) การให้โภชนศกึษาและการสง่เสริมการบริโภคอาหารท่ีอดุมด้วยธาตเุหล็กซึง่
เป็นมารตการปอ้งกนัระยะยาวท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารและแบบแผนการรับประทานอาหาร
และการได้รับธาตเุหล็กของคนไทย 

ข้อเสนอแนะ 
 การด าเนินการสง่เสริมและปอ้งกนัแก้ไขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กควรได้รับความร่วมมือ
จากหลายภาคสว่นอยา่งเป็นระบบทัง้ภาครัฐและเอกชน ในการค้นหาคดักรอง ศกึษาวิจยั มาตรการ การ
วางแผนและพฒันา รวมถึงการน าไปปฏิบตัิ หรือบงัคบัใช้ เชน่ การคดักรองเดก็เล็ก วยัรุ่น และหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมี
ภาวะเส่ียงและท าการรักษา การตรวจวดัและเก็บข้อมลูอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเป็นการเฝา้ระวงัในเบือ้งต้นและ
ตอ่เน่ือง  การสง่เสริมให้กลุม่วยัท่ีเส่ียงเห็นความส าคญัและตระหนกัตอ่การขาดธาตเุหล็กเพ่ือตดัวงจรการขาด
ธาตเุหล็กตัง้แตท่ารกในครรภ์ การให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนได้ศกึษาวิจยัและพฒันาปรับปรุงพนัธุ์ข้าวไทยให้
มีธาตเุหล็กสงู รวมทัง้การศกึษาความชกุภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็กในทารกท่ีกินนมแม่อยา่งเดียว 4 
เดือน และ 6 เดือน และเพิ่มการสนบัสนนุการใช้ยาเสริมธาตเุหล็กเชิงปอ้งกนัในชดุสิทธิประโยชน์ในกลุม่หญิง



ให้นมบตุรและในกลุม่หญิงเตรียมความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์เพ่ือปอ้งกนัการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กก่อนและขณะตัง้ครรภ์ในหญิงมีครรภ์และทารกท่ีเกิดมา รวมถึงระบบการเฝา้ระวงั ตดิตามการด าเนินงาน
ในทกุภาคส่วนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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