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Rational
 ทารกในช่วงอายุ 0-6 เดอืนแรก จะไดร้บัธาตเุหลก็เพยีงพอ จากธาตเุหลก็ที่

สะสมไวต้ ัง้แต่อยู่ในครรภม์ารดา [1]

 หลงัจาก 6 เดอืน ธาตเุหลก็ทีส่ะสมไวจ้ะถกูใชห้มด จงึตอ้งไดร้บัธาตเุหลก็จาก
อาหารเดก็อ่อนหรือจากนมมารดา [1]

 จากขอ้มลูขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) การขาดธาตเุหลก็เป็นความผดิปกติ
ทางโภชนาการทีพ่บบอ่ยทีสุ่ดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศทีม่รีายไดต้ํา่
ถงึปานกลาง เดก็เลก็จดัอยู่ในกลุม่เสีย่งต่อการขาดธาตเุหลก็ดงักลา่ว [2]

 ประเทศไทย การขาดธาตเุหลก็ในเดก็และทารก อายุ 6-24 เดอืน เป็นปญัหา
สาํคญั  และจากสถติขิองกระทรวงสาธารณสุขพบวา่ เดก็ทารกต ัง้แต่ 6 เดอืน
ถงึ 5 ปี มอีตัราการเป็นโรคโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็รอ้ยละ 25.9 [3]

[Ref :]
1. Armitage, A. E., Moretti, D., 2019
2. WHO ed. Geneva: World Health Organization., 2011
3. สาํนักโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข : คู่มอืแนวทางการควบคมุและป้องกนัโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็, 2013



ความสาํคญัของปญัหา

 นํา้นมมารดาในระยะ mature breast milk มีปรมิาณธาตเุหลก็ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของทารก 6-24 เดือน เด็กในช่วงอายนีุต้อ้งพึ่งพาการบรโิภคธาตเุหลก็จาก

อาหารเสรมิ [4] 

 The SMILING project ศึกษาและวเิคราะหข์อ้มลูการบรโิภคอาหารของเด็ก 6–23 เดือน ใน 5 ประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ้ึง่รวมประเทศไทย พบวา่การบรโิภค

อาหารเสรมิไม่สามารถป้องกนัการขาด Micro Nutrients โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตเุหลก็และสงักะสีในทารกและเด็ก [5] เน่ืองจากอาหารเสรมิสว่นใหญ่ในภมิูภาคนีห้ลกัๆ

มาจากขา้ว และผกั มีเนือ้สตัวแ์ละผลไมใ้นปรมิาณนอ้ย  [6] จาํเป็นตอ้งจดัใหมี้ผลติภณัฑท่ี์มีการเติม Micro Nutrients ท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมธาตุ

เหลก็ลงในนมผงของเด็กเลก็

 อีกหนึ่งปัจจยัท่ีทาํใหเ้ด็กเลก็มีความเส่ียงต่อภาวะการขาดธาตเุหลก็ลดลงคือ การเพิ่มความสามารถในการดดูซมึธาตเุหลก็ของรา่งกายเด็กและทารกใหส้งูขึน้ [4] การ

เติมสารตวัอ่ืนเพิ่มลงในผลติภณัฑน์ม (milk-based product) นอกจากจะเป็นการเพิ่ม Macro and Micronutrients ท่ีสาํคญัต่อการเจรญิเตบิโตของรา่งกายใหแ้ก่ทารก

แลว้ ยงัช่วยเพิ่มความสามารถในการดดูซมึธาตเุหลก็ของทารกไดอี้กดว้ย 

 Prebiotics เป็นสารท่ีมีการเติมลงในผลติภณัฑน์มสาํหรบัทารกเพิ่มมากขึน้เน่ืองจากประโยชนท่ี์มีต่อสขุภาพ จากการศึกษาการเติมพรีไบโอตกิ GOS ลงในนมผงพรอ้ม

กบัการใหธ้าตเุหลก็ใหท้ารกชาวเคนยาท่ีมีอายรุะหวา่ง 6- 14 เดือนจาํนวน 50 คน มีผลทาํใหค้วามสามารถในการดดูซมึธาตเุหลก็ของทารกเพิ่มขึน้ [7] 

[Ref :]
4. Armitage, A. E., Moretti, D., 2019
5. Wieringa, F., Roos, N., Greffeuille, V., Dijkhuizen, M., Berger, J., 2019
6. Hulshof, P., Doets, E., Seyha, S., Bunthang, T., Vonglokham, M., Kounnavong, S., Famida, U., Muslimatun, S., Santika, O., Prihatini, S., 2019
7. Paganini, D., Uyoga, M. A., Cercamondi, C. I., Moretti, D., Mwasi, E., Schwab, C., Bechtler, S., Mutuku, F. M., Galetti, V., Lacroix, C., et al., 2017



วตัถปุระสงคก์ารวจิยั
 ทาํการศกึษาการดดูซมึธาตเุหล็ก (Fractional Iron Absorption) ของเด็กทารกอาย ุ10 – 14 เดือน เม่ือให ้ HMOs พรอ้มกบัธาตเุหล็กโดยใหเ้ด็ก

บรโิภคผ่านนมสตูรตอ่เน่ือง

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั

 HMOs เป็นสารที่มีอยูใ่นนํา้นมแม ่หากสามารถเพ่ิมการดดูซมึธาตเุหล็กได ้ก็จะเป็นองคค์วามรูใ้หมท่ี่สนบัสนนุการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่

ตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 6 เดือนของกระทรวงสาธารณสขุ และสนบัสนนุใหเ้ลีย้งดว้ยนมแมต่อ่ไปหลงัจากนัน้ แตก่ารเลีย้งลกูดว้ยนมแมห่ลงัจากเด็กอาย ุ

6 เดือนขึน้ไป จะตอ้งใหอ้าหารชนิดอ่ืนรว่มดว้ย เพ่ือใหเ้ด็กมีการเจรญิเติบโตสมตามวยัอยา่งแทจ้รงิ

 สามารถทาํการศกึษาวิจยัตอ่ยอด เพ่ือใชพ้รไีบโอติก HMOs (2΄-FL) หรอืสารที่มีองคป์ระกอบและคณุสมบตัิคลา้ยกนั มาเป็นอาหารเสรมิรว่มกบั

ธาตเุหล็ก เพ่ือการควบคมุ ป้องกนัโรคโลหิตจางในทารกและเด็กเล็ก หากพบวา่การให ้ HMOs (2΄-FL)  พรอ้มกบัธาตเุหล็ก ผ่านการบรโิภคนม
สตูรตอ่เน่ือง สามารถชว่ยเพ่ิมการดดูซมึธาตเุหล็กในรา่งกายของเด็กได้

 สาํหรบัประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในแงข่องการชะลอวยั เม่ือรา่งกายไดร้บัสารพรไีบโอติก HMOs (2΄-FL) จะชว่ยทาํใหเ้กิดสมดลุของลาํไส ้และ
ชว่ยเสรมิสรา้งการทาํงานของระบบของรา่งกาย เชน่กระบวนการ metabolism รวมทัง้ระบบภมิูคุม้กนั และยงัชว่ยใหจ้ลุินทรยีใ์นลาํไสส้รา้งวติามิน

ตา่งๆที่เป็นประโยชน ์ ซึง่ถือวา่เป็นการชะลอวยัไดอี้กวิธีหนึ่ง



ธาตเุหลก็และอณูธรรมชาติของธาตเุหลก็

[Ref :]
8. Nutritional Sciences Research Division, King’s College London, United Kingdom : Iron Homeostasis: Balancing the Acts, 2008
9. Hotz, K., Krayenbuehl, P. A., Walczyk, T., 2012

 Heme ถกูนาํไปใชเ้พื่อสงัเคราะหเ์ป็น ฮีโมโกลบนิ ซึง่ฮีโมโกลบนิเป็นสว่นหนึ่งในเม็ดเลอืดแดง ดงันัน้

หากเกิดภาวะขาดธาตเุหลก็ จะสง่ผลใหป้รมิาณการสงัเคราะหข์องฮีโมโกลบนิลดลง ทาํใหเ้สี่ยงต่อ

การเกิด "โรคโลหิตจาง"

 ปรมิาณธาตเุหลก็ 2 ใน 3 สว่นของธาตเุหลก็ที่มีอยู่ในรา่งกายสว่นใหญ่จะอยู่ในรูป Hemoglobin ใน

เม็ดเลือดแดง, Myoglobin ในกลา้มเนือ้, เหลก็สะสม เช่น Ferritin ที่มีหนา้ที่สะสมเหลก็ในเซลลใ์หอ้ยู่

ในสภาพที่ไม่เป็นอนัตรายต่อเซลล์ นอกจากนีใ้นกระแสโลหิตจะพบธาตเุหลก็ซึง่เช่ือมอยู่กบัโปรตีนใน

รูปของ Transferrin มีบทบาทในการขนสง่ธาตเุหลก็ระหว่างมา้ม และลาํไสเ้ลก็, ไขกระดกูและตบั [8]

 อณูธรรมชาติของธาตุเหล็ก หรือไอโซโทปเสถียรของธาตุเหล็ก (iron stable isotope) : คือ

ไอโซโทปของธาตเุหลก็ที่มีความเสถียร ไม่สามารถเกิดการแผ่รงัสี และสลายตวั ไปเป็นอณขูองธาตอ่ืุน

ได้ อยู่ในรูปแบบของเหลก็ธรรมชาติ การบรโิภคอณูธรรมชาติของธาตเุหลก็จะไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ต่อ

สขุภาพ อณูธรรมชาติของธาตเุหลก็ไดแ้ก่ธาตเุหลก็ที่อยู่ในรูปของ 54Fe, 56Fe, 57Fe และ 58Fe

(stable isotope abundance : 5.8%, 91.72%, 2.20% และ 0.28 ตามลาํดบั) [9]

 ธาตุเหล็กในอาหารจาํแนกตามโครงสรา้งไดเ้ป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ ธาตเุหลก็ในรูป

Heme Iron และในรูป Nonheme Iron ซึง่ในกลุม่หลงันี้ สว่นใหญ่เป็น Inorganic Iron



การดูดซึมธาตเุหลก็

 ลาํไสจ้ะสามารถดดูซมึฮีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แตก่ลไกการดดูซมึ Heme ยงัไมเ่ป็นที่เขา้ใจแน่ชดั

 การดดูซมึธาตเุหล็กที่อยูใ่นรูป Inorganic Iron โดย divalent metal transporter 1 (DMT1) ทาํหนา้ที่ขนสง่ธาตเุหล็กในรูป ferrous (Fe2+) จากทางเดิน

อาหาร เขา้สูเ่ซลลเ์ยื่อบลุาํไส้ แตเ่น่ืองจาก Inorganic Iron ในอาหารสว่นใหญ่จะอยูใ่นสภาพ ferric (Fe3+) จงึตอ้งถกู reduce ใหก้ลายเป็น ferrous

โดยโปรตีน duodenal cytochrome b (Dcytb) ที่ brush border ของลาํไสเ้ล็กก่อนจงึจะสามารถถกูดดูซมึได้ เซลลเ์ยื่อบลุาํไสอ้าจสะสมธาตเุหลก็

บางสว่นไวใ้นเซลลแ์ละสง่สว่นที่เหลือเขา้สูก่ระแสโลหิตผ่านทางโปรตีน ferroportin โดยเหล็กที่ออกมาจากเซลลเ์ยื่อบลุาํไส้ จะถกู oxidize ใหก้ลบั

เป็น ferric โดย hephaestin ก่อนที่ apotransferrin จะขนสง่ธาตเุหล็กที่ดดูซมึไดไ้ปตามกระแสโลหิตตอ่ไป [10]

[Ref :]
10. Nutritional Sciences Research Division, King’s College London, United Kingdom : Iron Homeostasis: Balancing the Acts, 2008



 พรไีบโอตกิ HMOs (Human milk Oligosaccharides) เป็น Oligosaccharide ในนํา้นมมนุษย ์ปจัจบุนัมโีครงสรา้งของ

Oligosaccharide ทีไ่ดร้บัการคดัแยกชนิดแลว้มากกว่า 200 ชนิดในตวัอย่างนํา้นมของมนุษย ์โดย HMOs เป็นส่วนประกอบทีม่ี

มากเป็นอนัดบัสามรองจาก แลคโตส กบัไขมนัในนํา้นมของมนุษย ์[11]

[Ref :]
11. Hegar, B., Wibowo, Y., Basrowi, R. W., Ranuh, R. G., Sudarmo, S. M., Munasir, Z, Atthiyah,  A. F., Widodo, A. D., Supriatmo, Kadim, M., et al., 2019

Prebiotics HMOs



 โครงสรา้งของพรีไบโอตกิ HMOs ประกอบไปดว้ยโมโนเมอรข์องนม Oligosaccharide 5 ชนิด ไดแ้ก่ [12]

+D-glucose     +D-galactose   +N-acetylglucosamine    +L-fucose +N-acetylneuraminic acid (Sialic acid) 

[Ref :]
12. Kunz, C., Rudloff, S., Baier, W., Klein, N., Strobel, S., 2000

Prebiotics HMOs (ต่อ)

a) Oligosaccharide 5 ชนิด 

b) โครงสรา้ง HMOs



 พรีไบโอตกิ HMOs ทีส่าํคญั 3 ชนิดทีม่อียู่ในนํา้นมแม่ :

1) fucosylated neutral HMO (35-50%) 2) sialylated acidic HMO (12-14 %) 3) non-fucosylated neutral HMO (42-55%)

2΄-FL (2΄-Fucosyllactose) เป็นพรไีบโอติก 
HMOs ที่มีความสมบรูณม์ากที่สดุในนํา้นมมนษุย์
โดยพรไีบโอติก HMOs 2΄-FL ประกอบไปดว้ย
โครงสรา้งของโมโนเมอร ์L-fucose, D-glucose 
และ D-galactose[13]

[Ref :]
13. McGuire, M. K., Meehan, C. L., McGuire, M. A., Williams, J. E., 2017) (Castanys-Munoz, E., Martin, M. J., Prieto, P. A., 2013

Prebiotics HMOs (ต่อ)



ผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นไปไดข้องพรไีบโอติกในการเพิ่มการดูดซึมธาตเุหลก็

[Ref :]
7. Paganini, D., Uyoga, M. A., Cercamondi, C.I., Moretti, D., Mwasi, E., Schwab, C., Bechtler, S., Mutuku, F. M., Galetti, V., Lacroix, C., et al., 2017
14. Jeroense, F. M. D., Michel, L., Zeder, C., Herter-Aeberli, I., Zimmermann, M. B., 2019
15. Davani-Davari, D., Negahdaripour,  M., Karimzadeh, I., Seifan, M., Mohkam, M., Masoumi, S. J., Berenjian,  A., Ghasemi, Y., 2019

รายละเอียดงานวิจัย Result Rational

• single-blind randomized trial 

• ทารก 50 คน (96% เป็นโรคโลหิตจาง)

• อาย ุ6-14 เดือนในประเทศเคนยา 

• FeFum+NaFeEDTA ในโจ๊กขา้วโพด

• มีหรอืไมมี่การเติมพรไีบโอติก GOS 

• พรีไบโอติก GOS สามารถเพ่ิมการดูดซึมของธาตุ

เหล็กที่อยู่ในรูปของ FeFum+NaFeEDTA ไดสู้งขึน้ 

62% [7]

พรีไบโอติก GOS สามารถเ พ่ิมการดูดซึม      

ธาตุเหล็กได้เน่ืองจาก GOS ไม่ถูกย่อยด้วย

เอนไซมใ์นระบบทางเดินอาหาร แตจ่ะถูกย่อย

ในสภาพที่เกือบสมบูรณท์ี่ลาํไสใ้หญ่ และเกิด 

short chain fatty acids (SCFA) ขึน้  ทาํให ้

luminal pH มี ค่ า ล ด ล ง  ซึ่ ง ช่ ว ย เ พ่ิ ม

ความสามารถในการละลายและการดดูซึมของ

ธาตเุหล็ก [15]

• Crossover trial

• สตรชีาวสวสิเซอรแ์ลนดท์ี่ขาดธาตเุหล็ก จาํนวน 34 คน

• อาย ุ18–34 ปี

• FeFum ในนํา้ดื่มและอาหาร 

• มีหรอืไมมี่การเติมพรไีบโอติก GOS 

• แนวโนม้ของ FIA เพ่ิมขึน้ [14]



รูปแบบการวจิยั

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบ Single—Blinded  Single 

Site Randomized Control Crossover Trial ในทารกกลุม่

ตวัอยา่ง โดยการใหน้มที่ใชท้ดลองแก่ทารกแตล่ะคนภายใตก้าร

ควบคมุดว้ยปัจจยัตา่ง ๆ ของทารกในแตล่ะคนเอง



ประชากรกลุ่มตวัอย่าง, study site และ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

 ทารกจาํนวน 82 คนท่ีมีอายรุะหว่าง 10 – 14 เดือน

 Sample size คาํนวณจาก :

 within group comparisons, mean SD of differences = 0.206 on a log10 scale (จากการศกึษาก่อนหนา้) [7]

 False positive rate ท่ี 5% (α = 0.05)

 power ท่ี 90% (ß=0.9)

 To detect 20% FIA increasing

 Estimate 10% dropout rate 

 Study site : โรงพยาบาลอมัพวา จ. สมทุรสงคราม

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู : Multiple Comparison แบบ Independent paired t test

[Ref :]
7. Paganini, D., Uyoga, M. A., Cercamondi, C. I., Moretti, D., Mwasi, E., Schwab, C., Bechtler, S., Mutuku, F. M., Galetti, V., Lacroix, C., et al., 2017



หลกัเกณฑท์ีใ่ชค้ดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั

Inclusion Criteria Exclusion Criteria

พอ่แม ่ผูป้กครองหรือตวัแทนที่ยอมรบัไดต้ามกฎหมาย 

ตอ้งใหค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร

พอ่แม ่ผูป้กครอง หรือ ผูดู้แล ไมเ่ต็มใจหรือไมส่ามารถปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดของระเบยีบการการศึกษาน้ีได ้

อายุอยู่ระหวา่ง 10-14 เดอืน ไดร้บัอาหารเสริมประเภทวติามนิและเกลอืแร่ ภายในช่วงเวลา 2 สปัดาหก่์อนการเขา้ร่วมโครงการวจิยั

ไมแ่สดงอาการ/ความผดิปกติทางคลนิิกของโรคเรื้อรงัหรืออาการเจบ็ป่วย

เฉียบพลนัใด ๆ

แสดงอาการ/ความผดิปกติทางคลนิิกของโรคติดเชื้อเรื้อรงั การเผาผลาญที่ไมป่กติ ความเจบ็ป่วยทาง

พนัธุกรรมหรือโรคอื่น ๆ รวมถงึภาวะใด ๆ ที่สามารถส่งผลต่อการใหน้มหรือการเจริญเติบโตของทารก

Hb ≥ 70 กรมัต่อลติร ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาปฏชิีวนะ ภายในช่วงเวลา 4 สปัดาหก่์อนการเขา้ร่วมโครงการวจิยั

อยู่อาศยัอยู่ใกล ้รพ. อมัพวา แพโ้ปรตีนจากนมววั แพแ้ลคโตส หรือมอีาการแพอ้าหารอย่างรุนแรง

Z-score of weight for age, weight for length > -3 กินนมแมไ่ดเ้พยีงอย่างเดยีว

2.5 กิโลกรมั ≤ นํา้หนกัแรกเกิด < 4.5 กิโลกรมั กาํลงัหรือเคยมสี่วนร่วมในการทดลองทางคลนิิกอื่นๆ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลการวจิยัของโครงงานวจิยัน้ีได ้



Study Design 



องค์ประกอบ 

ในนมผง  

นมสูตรที�ใช้ในช่วงเริ�มต้น นมสูตรควบคุม นมสูตรที�เติม HMOs 

FUF-Start FUF-Control FUF-HMOs  

ธาตุเหล็ก 

(มิลลิกรัม) 
1.9 2.20 as 58Fe 2.20 54Fe 

    
ธาตุสงักะสี 

(มิลลิกรัม) 
1.2 1.36 1.36 

    
วิตามิน A (µgRE) 200 200 200 

    
วิตามิน C 

(มิลลิกรัม) 
36 36 36 

    
พรีไบโอติก HMOs 

2΄-FL (มิลลิกรัม) 
0 0 235 

    

การนาํไปใช้ในการ

วิจัย 

สำหรับการบริโภคของทารกที่บ้านต้ังแต่การศึกษาวันที่ 1-22 

(ต้ังแต่ การนัดหมาย V0, V1, V2/1, V2/2 และการพักหลังจาก

ให้นมสูตรที่สอง) 

นมผงสูตรที่ใช้ทดลองสูตร

ควบคุม 
นมผงสูตรที่ใช้ทดลอง 

 

องคป์ระกอบของนมทีใ่ชท้ดสอบ


		องค์ประกอบ

ในนมผง 

		นมสูตรที่ใช้ในช่วงเริ่มต้น

		นมสูตรควบคุม

		นมสูตรที่เติม HMOs



		

		FUF-Start

		FUF-Control

		FUF-HMOs 



		ธาตุเหล็ก (มิลลิกรัม)

		1.9

		2.20 as 58Fe

		2.20 54Fe



		

		

		

		



		ธาตุสังกะสี (มิลลิกรัม)

		1.2

		1.36

		1.36



		

		

		

		



		วิตามิน A (µgRE)

		200

		200

		200



		

		

		

		



		วิตามิน C (มิลลิกรัม)

		36

		36

		36



		

		

		

		



		พรีไบโอติก HMOs 2΄-FL (มิลลิกรัม)

		0

		0

		235



		

		

		

		



		การนำไปใช้ในการวิจัย

		สำหรับการบริโภคของทารกที่บ้านตั้งแต่การศึกษาวันที่ 1-22 (ตั้งแต่ การนัดหมาย V0, V1, V2/1, V2/2 และการพักหลังจากให้นมสูตรที่สอง)

		นมผงสูตรที่ใช้ทดลองสูตรควบคุม

		นมผงสูตรที่ใช้ทดลอง









ผลการศึกษาวิจัย: ข้อมูลประชากร

1. ข้อมูลทางประชากรของผู้ปกครองอาสาสมัคร

- ผูป้กครอง  ส่วนใหญ่ ท่ีเขา้รว่มโครงการ 63.4% มอีายุในช่วง 20-30 ปี             

(รองลงมา 31-40 ปี, ตํ่ากวา่ 20 ปี และสว่นนอ้ยสดุมีอายมุากกวา่ 40 ปี ตามลาํดบั) 

- ผูป้กครอง ท่ีนาํอาสาสมคัรมาเขา้รว่มโครงการ ส่วนใหญ่ 95.1% เป็นมารดาของอาสาสมคัร 

(รองลงมาเป็นยาย, เป็นบิดาและปา้ของอาสาสมคัร ตามลาํดบั)

- รายไดต้อ่เดือนของทัง้ครอบครวัส่วนใหญ่ 41.5% เท่ากับ 10,000-25,000 บาท

(รองลงมา 5000-10000 บาท, 25000-50000 บาท, นอ้ยกวา่ 5000 บาท และ มีรายได ้     

ของทัง้ครอบครวั > 50,000 บาทตอ่เดือน (ประกอบกิจการสว่นตวั) ตามลาํดบั)

- ผูป้กครองส่วนใหญ่ 45.1% มกีารศกึษาในระดับประถมศกึษา                         

(รองลงมา ระดบัมธัยม, ระดบัวิทยาลยั, ระดบัปริญญาตร,ี ระดบัอาชีวศกึษา และผูป้กครอง   

มีการศกึษาในระดบัปริญญาโทนอ้ยสดุ)

- ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอสิระ เช่นค้าขาย 37.80%

(รองลงมา เป็นลกูจา้งรายเดือน เชน่พนกังานบริษัท, ลกูจา้งรายวนั เชน่ รบัจา้งทั่วไป, 

เป็นแม่บา้นท่ีอยู่บา้นเลีย้งลกู และ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอ้ยสดุ) 



2. อายุ และ Feeding Practice ของอาสาสมัคร

- อาสาสมคัรท่ีเขา้รว่มโครงการ มีอายตุัง้แต ่10- 14 เดือน โดย ส่วนใหญ่ 35.4% มอีายุ 10เดอืน

- Feeding Practice  ของอาสาสมคัรท่ีเขา้รว่มโครงการ ส่วนใหญ่ 51.2% ได้รับนมแม่ในช่วง  

6 เดอืนแรก รองลงมา 25.6% ไดร้บันมแม่ มากกวา่ 12 เดือน, 12.2 % ไม่เคยไดร้บันมแม่ และ 

10.9 % ไดร้บันมแม่ เป็นเวลา 6-12 เดือน

ผลการศึกษาวจิัย:ข้อมูลประชากร (ต่อ)



ผลการศึกษาวจิัย: เปรียบเทยีบข้อมูลภาวะโภชนาการ ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ

1. เปรียบเทยีบภาวะทางโภชนาการของอาสาสมัครก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการวิจัย

- อาสาสมคัรสว่นใหญ่หลังเข้าร่วมโครงการ ยังคงมรูีปร่างสมส่วน ทัง้หญิงและชายรวมกัน 76.62% โดยลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 6.3% 

(จาํนวนอาสาสมคัรท่ีอยู่ในเกณฑส์มสว่นท่ีลดลงจากก่อนเขา้โครงการสว่นใหญ่ เปลี่ยนไปเป็นอาสาสมัครทีม่รูีปร่างทว้มและเร่ิมอ้วนทีเ่พิม่ขึน้ 5.83% )                    

หมายเหต.ุ * มีอาสาสมคัร drop out 5 ราย (หญิง และ ชาย : 2 และ 3 ราย) :



ผลการศึกษาวจิัย: เปรียบเทยีบข้อมูลภาวะโลหติจาง ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ

2. เปรียบเทียบภาวะโลหิตจางของอาสาสมคัรก่อน-หลงัเขา้รว่มโครงการวจิยั

- อาสาสมคัรหลังเข้าร่วมโครงการ มภีาวะโลหติจาง ทัง้ระดับ Mild Anemia และ Moderate Anemia ลดลงอย่างมาก และ                                                                

มีจาํนวนอาสาสมคัร ท่ีมีระดบั Hb สงูขึน้สูส่ภาวะปกต ิเพิม่ขึน้ประมาณ 1 เทา่ตัวของจาํนวนทีม่ ีHb ปกตก่ิอนเข้าร่วมโครงการ

- จากการใชส้ถิติวเิคราะหแ์บบพหคุณู (Multiple Comparison) ดว้ย independent t-Test (unequal variances) พบวา่ p-value ของขอ้มลู Hb  เม่ือเปรียบเทียบ

ขอ้มลูก่อนและหลงัการไดร้บัอณธูรรมชาติธาตเุหลก็และพรีไบโอติก HMOs ท่ี V0 และ V3 มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  (ค่า Hb เฉล่ียของอาสาสมคัรทัง้ 77 คนก่อนเขา้รว่ม

การวจิยั เม่ือเทียบกบัHb เฉล่ียภายหลงัไดร้บัอณธูรรมชาติธาตเุหลก็และพรีไบโอติก HMOs มคีวามแตกต่างกันอย่างมนัียสาํคัญทางสถติิ ท่ีระดบั 0.05)

หมายเหต.ุ * มีอาสาสมคัร drop out 5 ราย

Independent t test (n=77)

A
N
D

p-value

V0 V3



ผลการศึกษาวจิัย: เปรียบเทยีบข้อมูลการดูดซึมธาตุเหล็ก Fractional Iron Absorption ; FIA ในวันทีท่าํการนัดหมายคร้ังสุดท้าย (V3)

3. ข้อมูลการดูดซมึธาตุเหล็กในรูป FIA ของอาสาสมัครจาํนวน 77 ราย ทีก่ารนัดหมายคร้ังสุดทา้ย (V3)

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มลู FIA ท่ี V3  ระหว่างอาสาสมคัรท่ีไดร้บัอณูธรรมชาติธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียว (control)  และ อาสาสมคัรท่ี

ไดร้บั HMOs พรอ้มกบัอณธูรรมชาติธาตเุหลก็ ดว้ยการเปรียบเทียบพหคุณู (Multiple Comparison) โดยใช้ independent t-Test (unequal variances) พบวา่ 

- ค่าเฉล่ียของขอ้มลู (Mean) FIA ท่ี V3 ระหว่างกลุ่ม control และ กลุ่มท่ีไดร้บั HMOs พรอ้มกบัอณูธรรมชาติธาตุเหล็ก มีค่าเท่ากบั 12.40 และ 12.05 % 

ตามลาํดบั 

- ค่า P-Value ของขอ้มลู FIA เม่ือเปรียบเทียบขอ้มลูกลุ่ม control  และ กลุ่มท่ีไดร้บั HMOs พรอ้มกบัอณูธรรมชาติธาตุเหล็ก ท่ี V3 มีค่าเท่ากบั (ค่า FIA 

เฉล่ียของอาสาสมคัรท่ีไดร้บัอณูธรรมชาติธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียว (control)  และท่ีไดร้บั HMOs พรอ้มกบัอณูธรรมชาติธาตุเหล็กเป็นเวลา 28 วนั (FIA at V3) ไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมนัียสาํคัญทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05)

p-value



สรุปผลการศึกษาวจิัย

เปรียบเทยีบข้อมูล ผลการศึกษาวิจัย Rational

ภาวะโภชนาการของอาสาสมัคร

“ก่อนและหลงัไดร้บันมที่ใชใ้นการทดลอง                       

ซึง่มีอณธูรรมชาติธาตเุหล็กและพรไีบโอติก HMOs”

หลงัอาสาสมคัรไดร้บันมที่ใชใ้นการทดลอง สว่นใหญ่ยงัคงมีรูปรา่ง

อยูใ่นเกณฑส์มสว่น ทัง้หญิงและชาย และมีจาํนวนอาสาสมคัรที่มี

รูปรา่งทว้มและเริม่อว้นเพ่ิมขึน้ 

นมที่ ใช้ในการทดลองทุกสูตร  (FUF-

Control, FUF-HMOS และ FUF-Start) มี

สารอาหารต่าง ๆครบถ้วนตามที่ทารก

ตอ้งการ

ภาวะโลหติจางของอาสาสมัคร

“ก่อนและหลงัไดร้บัอณธูรรมชาติธาตเุหล็กและHMOs”

อาสาสมคัรหลงัไดร้บัอณธูรรมชาติธาตเุหล็กและHMOs มีภาวะ

โลหิตจาง ทัง้ระดบั Mild Anemia และ Moderate Anemia ลดลง

อยา่งมาก นอกจากนีย้งัมีจาํนวนอาสาสมคัร ที่มีระดบั Hb สงูขึน้สู่

สภาวะปกติ เพ่ิมขึน้ประมาณ 1 เทา่ตวัเม่ือเทียบกบัก่อนเขา้รว่ม

โครงการ และพบวา่คา่ Hb เฉลี่ยของอาสาสมคัรก่อนเขา้รว่มการ

วิจยั เม่ือเทียบกบัหลงัไดร้บัอณธูรรมชาติธาตเุหล็กและ HMOs

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ

- ปริมาณธาตุเหล็กที่เติมลงในนมทุก

สตูรที่ใชใ้นการทดลอง (1.9-2.2 มก. 

/  1 serving)  เ พียงพอสําหรับการ

เจริญเติบโตและ basal losses ของ

ทารกอาย ุ6-12 เดือน [16] 

- อาสาสมคัรมีภาวะโลหิตจางจากการ

ขาดธาตุเหล็กตั้งแต่ก่อนเข้าร่วม

โครงการอยู่แลว้ จึงมีการตอบสนอง

ที่เห็นไดช้ดัเจน

[Ref :]

16. Zimmermann MB, Hurrell RF: Nutritional iron deficiency. (2007).



สรุปผลการศึกษาวจิัย(ตอ่)
เปรียบเทยีบข้อมูล ผลการศึกษาวิจัย

การดูดซึมธาตุเหล็ก ในรูปแบบ FIA ของอาสาสมัคร

“ก่อนและหลงัไดร้บัอณธูรรมชาติธาตเุหล็กและHMOs”

การเติมพรีไบโอติก HMOs (2΄-FL) ลงในนมผงสตูรต่อเน่ือง FUF ไม่ทาํใหก้ารดูดซึม
ธาตเุหลก็ท่ีอยู่ในรูป FeSO4 ของทารกอาย ุ10-14 เดือนเพิ่มขึน้

Rational Reference

ความเป็นไปได้อันเป็นสาเหตุ : 

การเติมพรไีบโอติก HMOs (2΄-FL) ลงในนมผงสตูรตอ่เน่ือง Follow Up Formula ไมท่าํใหก้ารดดูซมึธาตเุหล็กที่อยูใ่นรูป FeSO4 ของ
ทารกอาย ุ10-14 เดือนเพ่ิมขึน้ 

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า ทีพ่บว่า การเติมพรีไบโอติก GOS มีผลทาํใหก้ารดูดซึมธาตุเหล็กในรูป FeFum ทาํให้

การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึน้ 

7. Paganini D. และคณะ (2017)

14. Jeroense F. M. D. และคณะ 

(2019)

- โครงสร้างโมเลกุลพรีไบโอตกิท่ีใชแ้ตกตา่งกนั : 

17. Hennet T. และคณะ (2014)



สรุปผลการศึกษาวจิัย(ตอ่)

Rational Reference

- สารประกอบธาตุเหล็กทีใ่ช้ในงานวิจัยแตกต่างกัน โดย FeSO4 มี solubility และ bioavailability สงู จึงทาํใหก้ารเติม HMOs สง่ผลตอ่การดดู

ซมึธาตเุหลก็ในรูป FeSO4 นอ้ยลง

7. Paganini D. และคณะ (2017)

- Casein และ Ca ที่มีอยูใ่นนมสตูรตอ่เน่ืองที่ใชใ้นงานวิจยั อาจยบัยัง้การดดูซมึธาตเุหล็กที่อยูใ่นรูปของ FeSO4 ใหล้ดลง  เน่ืองจาก 

Ca ในอาหารสามารถลด phytate degradation ทาํใหป้รมิาณ phytate ในอาหารเพ่ิมสงูขึน้ การดดูซมึธาตเุหล็ก non-heme iron

เกิดขึน้ไดน้อ้ยลง

18. Hallberg L. และคณะ (1991)

19. Roughead Z. K. และคณะ 

(2005)

- วิตามินซี ที่มีอยูใ่น FUF ที่ใชใ้นงานวิจยั (มีวิตามินซี 36กรมั ตอ่ 1 serving ) มีคณุสมบตัิชว่ยในการดดูซมึธาตเุหลก็ใหด้ีขึน้อยูแ่ลว้ 

ดงันัน้การเติมพรไีบโอติก HMO เขา้ไป การดดูซมึธาตเุหล็กจงึไมเ่พ่ิมใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน

20. Teucher B. และคณะ (2004)

- อาสาสมคัรที่เขา้รว่มโครงการวิจยันี ้สว่นใหญ่ 97.6% บริโภค Home-prepared complementary food ประเภทข้าวทุกวัน (เฉลี่ย 

6.2 ชอ้นโต๊ะตอ่วนั)  อาหารประเภท cereals เชน่ขา้ว ขา้วสาลี ขา้วโพด ทาํใหก้ารดดูซมึธาตเุหล็กเกิดขึน้ไดน้อ้ยลง เน่ืองจาก ligand 

ในอาหารในกลุม่ดงักลา่ว สามารถยบัยัง้การดดูซมึ (inhibitors) ธาตเุหล็กที่พบในอาหารได ้

21. Macphail และคณะ (1991)

- อาสาสมคัรสว่นใหญ่ได้รับนมทีมี่การเติมพรีไบโอติกชนิดต่าง ๆ เช่น 2΄-FL, FOS, GOS, PDX อยู่แล้วก่อนเข้าร่วม
โครงการ ทาํใหร้ะบบทางเดินอาหารเกิดความคุน้ชินและสามารถปรบัตวัตามผลของพรไีบโอติกที่เติมลงในนมอยูแ่ลว้

- ความเข้มข้นของพรีไบโอติก HMOs (2΄-FL) ทีใ่ช้อาจน้อยไป (1 กรมั/ลิตร ซึง่เป็นความเขม้ขน้ที่อยูใ่นชว่งของปรมิาณ  2΄-FL
ที่พบในนมแม ่secretor-positive ในชว่ง 0.9 – 4.0 กรมั/ลิตร [22] เพ่ือใหน้มที่ใชใ้นการทดลองมีความปลอดภยั และใกลเ้คียงนมแม่

มากที่สดุ[23] 

22. Thum C. และคณะ (2021)

23. Morrow A. และคณะ (2004)



 ควรมีการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการเติมพรีไบโอติกชนิดต่าง ๆ เพ่ือชว่ยในการ
ดดูซมึธาตเุหล็ก ซึง่จะมีสว่นในการควบคมุป้องกนัภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตเุหลก็ในระดบัประเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ

 ปรบัปรุงนโยบายดา้นแมแ่ละเด็กของประเทศเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลีย้งดเูด็ก
ตัง้แตป่ฐมวยั (Feeding Practice Modification) เพ่ือการควบคมุป้องกนัโรค
โลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก และโรคทพุโภชนาการชนิดอ่ืน ๆ 

 สง่เสรมิและสนบัสนนุใหผู้ป้กครองมีความรู ้และทศันคติ รวมทัง้พฤติกรรมการ
เลีย้งดเูด็กทารกที่ถกูตอ้ง

 สง่เสรมิมาตรการเสรมิอ่ืน ๆ เชน่ การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่การใหอ้าหารเสรมิ 
และ/หรอื ยาเสรมิธาตเุหล็ก และวิตามินรวม, การใหภ้มิูคุม้กนั (Vaccine) ให้
ครอบคลมุ เชน่ในโครงการมหศัจรรย ์1000 วนั และ โครงการ กิน กอด เลน่ เลา่ 
ของกรมอนามยั

ข้อเสนอแนะ:
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