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บทคัดย่อ

ภาวะซีดเพราะขาดธาตุเหล็กเนึ๋องจาก!]จจัขทางอาหารเป็นปีญหาของโลกของประเทศกำลังพัฒนา 
หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ร่างกายไต้รับธาตุเหล็กจากอาหาร ในอาหารมีธาตุเหล็กสองชนิด ส่วนน้อย 
เป็นเหล็กฮึม (Heme-iron) อยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และส่วนใหญ่ไม่ใช่เหล็กฮึม (Non-heme iron) มีอยู่ใน 
อาหารประเภทอื่น ๆ เช่นพืชผักและธัญญพืช ธาตุเหล็กในอาหารมังสวิรัติเป็นเหล็ก non-heme ทั้งหมด องค ์
ประกอบ1บอง!]จจัยต่าง ๆ ในอาหารมังสวิรัติและอาหารทั่วไป (dietary factors) ที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลด 
การดูด ซึมเหล็กทon-heme ไต้แก่วิตะมีนซีในผลไมัและในผักหลายชนิดมีผลส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็ก สาร 
ประกอบ ฟอสฟอรัสฟ้ยเตทในอาหารประเภทธัญญพืชและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง สารประกอบโปลี่Vเนอลเช่น 
แทนนินในเครื่องเทศและพืชผักหลายชนิดมีผล1นัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กเป็นต้น

การวัดการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารมังสวิรัติแบบเคร่งครัคที่มีสารขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กโดยใช้ 
เหล็กกัมมันตรังสี (เหล็ก-รร และเหล็ก-59) เติมลงในอาหารเพิ่อติดตามการดูดซึมธาตุเหล็กผ่านระบบทางเดิน 
อาหารจนถึงการน่าธาตุเหล็กไปส!'างเม็ดเลือดแดงพบว่า ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารมังสวิรัติที่มีแทนนิน 
ไต้!'อยละ 4.1 และจากอาหารที่มีฟ้ยเตทไต้!,อยละ 3.5 ของปริมาณธาตุเหล็กทังหมดที่มีในอาหาร ร่างกายไต้รับ 
ธาตุเหล็กจากอาหารมังสวิรัติโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.37 มีลลิกรัมต่อกำลังงานจากอาหารที่รับประทาน 2000 กิโลน 
คลอรี่ ส์ากว่าเกัณฑ์ความต้องการธาตุเหล็กของร่างกายที่กำหนดไวัสำหรับเด็ก วัยรุ่นและหญิงวัยเจริญพันธุใน 
ประเทศไทย และที่เสนอแนะไ'ทดยองค์การอนามัยโลศคือ ความต้องการธาตุเหล็กส์าอุ[ดสำหรับร้อยละ 50 ของ 
เด็กอายุ 1 ถึง 2 ป ี เท่ากับ 0.49 มิลลิกรัมต่อวัน และมากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเด็กหญิงและหญิงวัยเจริญ 
พันธุ อย่างไรก็ตามการเติมวิตะมีนซีลงในอาหารมังสวิรัติทังสองชนิดท่าให้การดูดซึมธาตุเหล็กสูงขึ้นอย่างมีนัย 
สำคัญทางสถิติ (pcO.OOl) โดยเฉลี่ย เพ่ิมข้ึน 2 ถึง 3 เท่าเมื่อเติมวิตะมินซีขนาด 100 มิลลิกรัม และเพิ่มขึ้น 4 ถึง 
5 เท่าเมื่อเติมวิตะมินซีขนาด 200 มีลลิกรัม

อาหารมังสวิรัติให้คุณค่าทางโภชนาการของเหล็กเข่นเดียวกับอาหารที่บริโภคกันทั่วไป ให้สารอาหารที่ 
ร่างกายต้องการไต้ทั้งในต้านปริมาณและคุณภาพเมื่อผับริโภคมีการวางแผนรายการอาหารอย่างเหมาะสมโดย 
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟ้ยเตทและแทนนินสูงเป็นครังคราว เสริมวิตะมินซีและเพิ่มจำนวนแคลอรี่ให้เพียงพอ
สำหรับเด็กและกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุที่บริโภคอาหารมังสวิรัติควรไต้รับการพิจารณาเอาใจใส่เป็นพิเศษเพึ๋อลด 
ความเสี่ยงจาก การขาดธาตุเหล็ก
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A BSTRACT

There are two kinds o f iron jn  the diet with respect to the mechanism o f 
absorption, heme-iron which is present as haemoglobin or myoglobin in meat and 
blood products, and, non-heme iron which is the main source o f dietary iron. T he 
bioavailability o f the non-heme food iron is much lower than heme-iron. Vegetarian 
diets contain only non-heme iron. Iron intake from vegetarian meals are generally 
satisfied with the requirements, however, the bioavailabilities for non-heme iron is 
determined not only by iron content but also the balance between different dietary 
factors enhancing and inhibiting iron absorption. The main enhancing factor in 
vegetarian meals is ascorbic acid in fruits and vegetables, inhibitors are phytate in 
cereals and grains, and tannins in some spices and vegetables. It has been reported 
that iron deficiency is one o f the common micronutrient problems associated with 
unplanned vegetarian diets.

In the present study the absorption o f non-heme iron was measured from 2 
vegetarian meals containing considerable amounts o f phytate and tannin. The extrinsic 
tag method (59Fe/ 55Fe) was used to labelled the non-heme iron. The mean percentage 
absorption o f non-heme iron from both meals was slightly different due to differences 
in their dietary contents. Their initial percentages iron absorption were apparent low 
(3.5% and 4.1%), however, the absorption progressively increased with increase in the 
level o f ascorbic acid, 2-3 times with 100 mg and 4-5 times with 200 mg o f ascorbic 
acid. The average amount o f iron absorbed per 2000 kcal increased from 0.37 mg to
0.86 mg and 1.45 mg with the addition o f 100 mg and 200 mg ascorbic acid 
respectively (p<0.001). Considering the limited caloric intakes and the iron content in 
the meals, the amount o f iron absorbed from vegetarian meals without ascorbic acid 
was not able to meet certain requirements for children, adolescents and menstruating 
women. The minimal requirement for dietary iron needed to  be absorbed is 0.49 mg 
for 50% o f 1-2 year children and more than 1 mg for girls and menstruating women.

The vegetarian meals as compared with ordinary mixed meals can provided 
most o f the nutrients in the amounts close to or above the recommended intaked 
according to  the Recommended Daily Allowances (RDA). However, the amounts o f 
iron absorbed from these meals are quite precarious and fail to  meet the requirements 
for the important target groups. It is suggested that, vegetarian diets can assure 
nutrient adequacy and promote health when they are planned and chosen in the line 
with scientific nutrition principles.



ธาตุเหล็กในอาหารมีสองชนิดคือm ล็กฮีม (Heme-iron) อยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และ 
ที่ไม่ใช่เหล็กฮึม (Non-heme iron) อยู่ในอาหารประเภทอื่น  ๆ องค์ประกอบทางเคมีของ อาหารมี 
อิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดปริมาณเหล็ก non-heme ที่จะถูกดูดซึมไต้จากอาหาร แต่ไม่มี อิทธิพล 
ต่อการดูดซึมเหล็กฮึม (1) ป็จชุบัน$บริโภคอาหารมังสวิรัติมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการ§งใจ ต่าง  ๆ
เช่นต้วยศรัทธาและต้วยเหลุผลเพ่ือสุขภาพ ผับริโภคอาหารมังสวิรัติไต้รับธาตุเหล็กจาก พืช ผัก 
ธัญญพืช และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวงาซึ่งเป็นเหล็ก non-heme ท้ังหมด กลุ่มอาหารเหล่านี้ประกอบ ต้วย 
ป้จจัยยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กเช่นฟ้ยเตท (Phytate) และแทนนิน (Tannin) มากกว่าอาหาร ท่ัวไป 
เช่นฟิยเตทในข้าวกส์'อง ในถ่ัวชนิดต่าง  ๆ และงา (2,3) ส่วนแทนนินมีในอาหารที่ประกอบต้วย 
เครื่องเทศและพืชผักเป็นต้น (4,5) ปีจจัยที่มีผลส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กในอาหารมังสวิรัติไต้แก่ 
วิตะมินซีในผักและผลไม้ ซึ่งยังคงไม่เพียงพอที่จะต้านผลขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กโดยฟ้ยเตท 
และแทนนินไต้ การบริโภคอาหารมังสวิรัติเป็นประจำจึงมีผลกระทบต่อโภชนาการของเหล็กดังมี 
รายงานว่าอาหารมังสวิรัติแบบเคร่งครัดทำให้การดูดซึมแร,ธาตุสัาคัญหลายชนิดรวมทั้งธาตุเหล็กลด 
ลง (6) อาหารมังสวิรัติมีธาตุเหล็กเพียงพอกับความต้องการของร่างกายแต่ความสามารถในการนำ 
ธาตุเหล็กใปใช้ไม่ไต้ขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุเหล็กในอาหารเท่านั้นยังขึ้นอยู่กับสมดุลของส่วน 
ประกอบต่างๆที่มีผลยับย้ังและส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กในอาหารต้วย จึงเป็นที่น่าสนใจว่าอา
หารมังสวิรัติแบบไทยมีผลต่อโภชนาการของเหล็กอย่างไร

รายงานนี้มีอุดประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซึมธาตุเหล็กในอาหารมังสวิรัติแบบไทยที่มีฟิขเตท 
และแทนนินอยู่ในส่วนประกอบของอาหาร โดยใช้เหล็ก-55 และเหล็ก-59 ติดตามการดูดซึมธาตุ 
เหล็กผ่านระบบทางเดินอาหารไปจนถึงการนำธาตุเหล็กไปใช้ในการสเ'างเม็ดเลือดแดงและศึกษา 
ผลของการเติมวิตะมินซีระดับต่าง  ๆ ลงในอาหารมังสวิรัติเพื่อต้านผลยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็ก 
ของฟิยเตทและแทนนิน

2. วัสดุแอะวิธีการ

อาสาสมัคร ชายไทยอายุ 18 ถึง 28 ปี จำนวน 24 คน มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติความผิด 
ปกติของระบบทางเดินอาหาร ทุกคนไต้รับการชี้แจงรายละเอียดของวิธีการและยินดีร่วมเป็นอาสา 
สมัครรับประทานอาหารทดลองที่เตรียมขึ้นในห้องปฏิบัติการ
อาหารทดลอง (1) อาหารมังสวิรัติ +แทนนิน (ข้าว/แกงสัมผักบุ้ง) ประกอบด้วยข้าวสวย (248 

กรัม) ผักบุ้ง(50กรัม) เห็ดฟาง(40 กรัม) และนั้าแกงปรุงรสแกงสัม (200กรัม)



(2) อาหารมังสวิรัติ + ฟพตท (ข้าว/พะโล้เต้าหู้) ประกอบต้วยข้าวสวย (248 
กรัม) เต้าหู้ขาวแข็ง (70 กรัม) เห็ดนาง¥1า (70 กรัม) และนั้าพะโล้ (70 กรัม) 

แผนการทดลอง แบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน
กลุ่มที่ 1 รับประทานอาหาร 3 ม้ือ คือ (1) ข้าว/แกงสัมผักบุ้ง (2) ข้าว/แกงส์โมผักบุ้ง 

+ วิตะมินซี 100 มิลลิกรัม (3) ข้าว/แกงสัมผักบุ้ง + วิตะมินซี 200 มิลลิกรัม 
กลุ่มท่ี 2 รับประทานอาหาร 3 ม้ือ คือ (1) ข้าว/พะโล้เต้าหู้ (2) ข้าว/พะโล้เต้าหู้ 

+ วิดะมินซี 100 มิลลิกรัม (3) ข้าว/พะโล้เต้าหู้ + วิตะมินซี 200 มิลลิกรัม 
วันทดลองที่ 1 รับประทานอาหารมื้อท่ี 1 + เหล็ก-55 (55 kBq)

2 รับประทานอาหารมื้อท่ี 2 + เหล็ก-59 (46.3 kBq)
14 เจาะเลือด วัดการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารมื้อที่ 1 และ 2 

รับประทานอาหารมื้อท่ี 3 + เหล็ก-55 (55 kBq)
15 ดื่มสารละลายเหล็กมาตรฐาน (Standard reference dose) + เหล็ก-59 (46.3 kBq) 
28 เจาะเลือดวัดการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารมื้อ ที่3 และจากสารละลายเหล็กมาตร

ฐานดังรายละเอียดของวิธีติดฉลากเหล็กกัมมันตรังสีลงในอาหารโดย Extrinsic tag ตามวิธีของ 
Hallberg และคณะ (7) และวิธีของ Cook และคณะ (8)
ส่จนประกอบทางIคมีของอาหาร บดตัวอย่างอาหารให้ละเอียดแล้ววิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก ท้ัง
หมด (9) ปริมาณฟอสฟอรัสฟิยเตท (10) และแทนนิน (11)
สารละลายIหล ีกมาฅรฐาน  ความสามารถในการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารขึ้นอย่กับสถานภาพ 
เหล็กภายในร่างกายซึ่งแสดงโดย!,อยละของการดูดซึมธาตุเหล็กจากสารละลายเหล็กมาตรฐาน ดัง 
นั้นเพื่อให้สามารถนำค่า!,อยละของการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารของอาสาสมัครแต่ละกลุ่มมา 
เปรียบเทียบกันไต้ จฺงใชวธีปรับค่าการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารของอาสาสมัครแต่ละคนให้เท่า 
กับเมื่อดูดซึมธาตุเหล็กจากสารละลายเหล็กมาตรฐานไต้!อยละ 40 ตามวิธีของ Magnusson และ 
คณะ (12) สารละลายเหล็กมาตรฐานประกอบด้วยเฟอร์รัสซัณฟต 3 มิลลิกรัม และวิตะมินซี ใน 
สัดส่วน 2 โมลของวิตะมินซีต่อ 1 โมลของเหล็ก ในกรดเกลือความเข้มข้น 0.01 นอมัลใน 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร มีเหล็กกัมมันตรังสี 46.3 กิโลเบคเคอเรล ส์าหรับอาสาสมัคร 1 คน 
การจัดการ%ดซีมธาเ?}Iหลีกจากอาหาร นำเลือดที่เจาะไ^มาย่อยด้วยกรดซัลฟูริคและกรดไนตริก
เข้มข้นตามวิธีของ Eakins และ Brown (13) วัดก้มมันตภาพรังสีของเหล็ก-55 และ เหล็ก-59 ใน 
เลือดที่ผ่านขบวนการย่อยแสัวด้วยเครื่องวัดรังสีฌต้า แล้วนำค่านับวัดไปคำนวณหาปริมาณเหล็ก
จากอาหารที่ถูกนำไปสร้างเม็ดเลือดแดง



ส่วนประกอบทาง{คมีของอาหาร ดังแสดงในตารางท่ี 1 ข้าว/แกงลเมผักบุ้ง มีเหล็กทังหมด 
2.44 นิลลิกรัม ฟ้ยเตท 46.5 นิลลิกรัม แทนนิน 80.6 มิลลิกรัมต่อม้ือ ให้กำลังงาน 547.3 
กิโลแคลอรี่ ข้าว/พะโล้เต้าหู้ มีเหล็กท้ังหมด 3.01 มิลลิกรัม ฟ้ยเตท 90.7 มิลลิกรัมต่อมือ ไม่มี 
แทนนิน ให้กำลังงาน 583 กิโลแคลอร่ี

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร
ส่วนประกอบ อาหารทดลอง

ข้าว/แกงสํ’มผักบุ้ง ข้าว/พะโสัเต้าหู้
กำลังงาน (กิโลนคลอรี่) 547.30 583.00
นำหนักอาหารทีรับประทาน (กรัม) 538.00 458.00
เหล็กทังหมด (มก./มือ) 2.44 3.01
ฟอสฟอรัส (มก./มือ) 144.30 142.58
ฟอสฟอรัสฟ้ยเตท (มก./มือ) 46.45 90.71
แทนนิน (มก./มือ) 80.64 0

การวัดการ{'เด1ทึมธาเ$1หล็กจากอาหาร ผลการวัดการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารมังสวิรัติ 
ท้ังสองรายการเม่ือไม,มีวิตะมินซี และเม่ือเติมวิตะมินซีขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัมต่อมือดัง 
แสดงในตารางที่ 2 และรูปท่ี 1 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่าการดูดซึมธาดุ 
เหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเติมวิตะมินซี 100 และ 200 มิลลิกรัมในอาหาร มังสวิรัติ 
ทั้งสองรายการ (pcO.OOl) คือเพ่ิมมากกว่า 2 เท่าเม่ือเติมวิตะมินซี 100 มิลลิกรัม/ม้ือและ เพ่ิมข้ึน 3 
ถึงมากกว่า 4 เท่า เม่ือเติมวิตะมินซี 200 มิลลิกรัม/ม้ือ

ตารางที่ 2 การดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารมังสวิรัติเมึ่อไม่รวิตะมินซึและเมื่อเติมวิตะมินซึ 100
และ 200 มิลลิกรัมลงในอาหารทดลอง ข้าว/แกงสัมผักบุ้ง และข้าว/พะโสัเต้าหู้

อาหาร มิลลิกรัม/มื้อ การดูดซึมธาตุเหล็ก
วิตะมินซี ฟ้ยเตท แทนนิน ร้อยละ อัตราส่วน*

ข้าว/แกงสํ’มผักบุ้ง 0 46 81 4.1 1
100 46 81 8.5 2.07
200 46 81 18.2 4.43

ข้าว/พะโสัเต้าหู้ 0 91 0 3.5 1
100 91 0 9.2 2.63
200 91 0 12.5 3.57

* อัตราส่วนระหว่างค่าการดูดซึมธาตุ๓ ลึกจากอาหารฌ๋ึอรและไม่รวิตะมินชี



0 100 200 
‘วตะมน่ซ (มล‘ลัก?ม)

2ปที่ 1 การดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารมังสวิรัติที่มีแทนนินและฟ้ยเตทเมื่อไม่มิ 
วิตะมินซึและเมื่อเติมวิตะมินซี‘บนาด 100 และ 200 มิดลิกรัมลงในอาหาร

ตารางที่ 3 ปริมาณเหล็กที่ร่างกายไสัรับต่อกำลังงาน 1000 และ 2000 กิโลแคลอรี่จากอาหารมังสวิรัติ 
ทั้งสองรายการเมื่อไม่มิวิตะมินชีและเมื่อมิวิตะมินชี 100 และ 200 มิดลิกรัม

อาหารทดลอง ‘̂ าว/แกงสัมผัก^ง ข้าว/พะโสัเต้าใ!
วิตะมินซิ (มิลลิกรัม) 0 100 200 0 100 200
finลังงาน (กิโลแคลอร๋ึ) 547 547 547 583 583 583
เหล็กในอาหาร (มิลลิกรัม/ส์อ) 

(มิลลิกรัม/วัน)
2.44 2.44 2.44 3.01 3.01 3.01
7.33 7.33 7.33 9.04 9.04 9.04

การดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหาร 
รัอยละ 
มิลลิกรัม/วัน

4.1 8.5 18.2 3.5 9.2 12.5
0.30 0.63 1.32 0.33 0.84 1.14

Bioavailable Nutrient Density 
มิลดิกรัม/1000 กิโลแคลอรี ่
มิลลิกรัม/2000 กิโลแคลอรี่

0.18 0.38 0.80 0.19 0.48 0.65
0.36 0.76 1.60 0.38 0.96 1.30

ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณเหล็กท่ีลูดซึมไต้ต่อกำลังงาน 1000 และ 2000 กิโลแคลอรี่จาก 
ข้าวแกงสัมผักบุ้งและข้าวพะโสัเต้าห' ปริมาณธาตุเหล็กที่ดูดซึมไต้ต่อกำลังงาน 2000 กิโลแคลอร่ี 
จากอาหารมังสวิรัติท่ีไม่มีวิตะมินซีเท่ากับ 0.36 และ 0.38 มิลลิกรัมส์าหรับข้าวแกงสัมผักบุ้ง และ



ข้าวพะโล้เต้าหู้ตามลำดับเมื่อเติมวิตะมินซี 100 มิลลิกรัม ลงในอาหารทั้งสองรายการ ร่างกายไต้รับ 
ธาตุเหล็กจากอาหารเพิ่มขึ้นเป็น 0.76 และ 0.96 มิลลิกรัม เมื่อเติมวิตะมินซี 200 มิลลิกรัม ร่างกาย 
ไต้รับธาตุเหล็กจากอาหารเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 และ 1.3 มิลลิกรัมต่อกำลังงาน 2000 กิโลแคลอรี่จากอา 
หารมังสวิรัติทั้งสองรายการตามลำดับ

4. วิจารณ์

การดูดซึมธาตุเหล็กขึ้นอยู่กับสมลุลระหว่างส่วนประกอบทางเคมีของอาหารที่มีผลยับยัง 
หรือส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็ก อาหารมังสวิรัติท่ีใข้ในการทดลองมีแทนนินและฟ้ยเตทเปีนสาร 
ขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก ข้าวแกงสัมผักบุ้งมีแทนนินในผักบุ้งและฟ้ยเตทในข้าว ข้าวพะโล้
เต้าหู้ไม,มีแทนนินมีฟ้ยเตทในเต้าหู้และในข้าว อาหารทดลองท้ังสองรายการไม,มีปีจจัยส่งเสริมการ 
ดูดซึมธาตุเหล็กเช่นวิตะมินซีในส่วนประกอบอาหาร ค่าเฉลี่ยของปริมาณฟิยเตทในข้าวเท่ากับ
46.5 มิลลิกรัมต่อ'ข้าวสาร 100 กรัม อยู่ในระดับปกติที่พบในข้าวจากโรงสีต่าง  ๆ ในประเทศไทย 
คือ ระหว่าง 11.5 ถึง 66 มิลลิกรัมต่อ'ข้าวสาร 100 กรัม (14) ปริมาณธาตุเหล็กในข้าวแกงสัม 
ผักบุ้ง เท่ากับ 2.4 มิลลิกรัมต่อมื้อ หรือประมาณ 7.3 มิลลิกรัมต่อวัน ในข้าวพะโล้เต้าหู้เท่ากับ 3.0 
มิลลิ กรัมต่อม้ือ หรือ 9.0 มิลลิกรัมต่อวัน ค่าเฉลี่ยปริมาณธาตุเหล็กที่ไต้รับต่อวันจากอาหาร 
มังสวิรัติ แบบเคร่งครัดและแบบท่ีรับประทานนมและไข,ต้วยจาก รายงานต่างๆ (15, 16, 17, 18,
19, 20, 21) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปริมาณธาตุเหล็ก และกำลังงานโดยเฉลี่ยที่ได้รับจากอาหารมังสวิรัติแบบต่าง ๆ และอาหาร 
มังสวิรัติแบบไทย เปรยบเทียบกับอาหารปกติที่รับประทานกันโดยทั่วไป

ประเภทอาหาร ปริมาณธาตุเหล็ก 
(มิลลิกรัมต่อวัน)

กำลังงาน 
(กิโลแคลอรี่)

Nutrient density 
(ragFe/1 OOOkcal)

เอกสารสัางอิง

อินเดีย (vegans) 10.6 1412 7.5 Kelsay (16 )
อเมริกัน (vegans) 12.3 1742 7.1 Kelsay (16)
Lacto-ovo-vegetarian 14.4 1711 8.4 Bindra (17)
Seventh-day Adventist 12.5 1630 7.7 Anderson (18)
Lacto-ovo-vegetarian 12.7 1900 6.7 Abdulla (19)
อ าห าร ม ัง ส ว ิร ัต ิแ บ บ 12.5 1624 7.7 นภมนและคณะ(15)
ข้าวแกงสํมผักบุ้ง 7.3 1642 4.5 นภมนและคณะ
ข้าวพะโล้เต้าชุ้ 9.0 1749 5.2 นภมนและคณะ
อาหารไทย* 12.9 1749 7.4 วีณะและคณะ(20)
RDA** 13.0-25.0 2200 6.0-12 RDA (21)

* เฉลยท ัวประเทศ ** Recom mended Daily Allowances



โดยท่ัวไป อาหารมังสวิรัติแบบไทยไม่ไต้มีปริมาณธาตุเหล็กต่ําในระดับน้ีเสมอไปแต่จะ 
ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณอาหารที่บริโภค นภมนและคณะ (15) รายงานปริมาณธาตุเหล็กเฉลี่ยใน 
อาหารมังสวิรัติแบบไทย 43 รายการ เท่ากับ 12.5 มิลลิกรัมต่อวัน อยู่ในระดับเดียวกันกับค่าเฉลี่ย 
ปริมาณธาตุเหล็กในอาหารไทยที่บริโภคกันโดยทั่วไปคือ 12.9 มิลลิกรัมต่อวัน ตามรายงาน 
ของวีณะและคณะ (20) แต่ต่ํากว่าค่ากำหนด RDA เล็กน้อย (21) ปริมาณธาตุเหล็กที่ไต้รับจาก 
อาหารทดลองต่อกำลังงาน 1000 กิโลแคลอร่ีเท่ากับ 4.5 มิลลิกรัมจากข้าวแกงสัมผักบุ้ง และเท่ากับ
5.2 มิลลิกรัมจากข้าวพะโล้เต้าหู้ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของอาหารมังสวิรัติแบบไทย 
ซ่ึงเท่ากับ 7.7 มิลลิกรัมต่อ 1000 กิโลแคลอร่ี และค่ากำหนด 6 ถึง 12 มิลลิกรัมต่อ 1000 กิโลแ 
คลอรี่จากอาหารแบบตะวันตก (ตารางท่ี 4)

อาหารมังสวิรัติให้พลังงานตํ่าเพราะเป็นอาหารกลุ่มท่ีมีกากใยสูง ไขมันต่ํา จึงทำให้ผู้
บริโภคอาหารมังสวิรัติเป็นประจำมีโอกาสขาดแร'ธาตุบางอย่างไต้ Kramer และคณะ (22) ราย 
งานว่าผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติที่ให้กำลังงานตํ่ากว่า 1700 กิโลแคลอรี่ต่อวันอาจขาดธาตุสังกะสี 
เหล็กและแคลเซี่ยมไต้ อาหารทดลองครั้งนี้ให้กำลังงานเฉลี่ยไม่แตกต่างจากอาหารมังสวิรัติ ท่ัว 
ไปแต่ต่ํากว่าค่ากำหนด 2200 กิโลแคลอรี่ท่ีควรไต้รับต่อวัน อาหารมังสวิรัติทดลองทั้งสองรายการ 
ให้คุณค่าทางโภชนาการของเหล็กไม่แตกต่างกัน การดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารเม่ือไม,มีวิตะมินซี 
เท่ากับร้อยละ 4.1 สำหรับข้าวแกงสัมผักบุ้งและร้อยละ 3.5 สำหรับข้าวพะโล้เต้าหู้ เม่ือคิดเป็น 
ปริมาณธาตุเหล็กที่ร่างกายไต้รับต่อวันจะเท่ากับ 0.30 และ 0.33 มิลลิกรัมต่อวันตามลำดับ (ตาราง 
ท่ี 3) การเติมวิตะมินชีขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัมลงในอาหารทดลอง ทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุ 
เหล็กไต้สูงข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามแม้ว่าร่างกายจะดูดซึมธาตุเหล็กไต้เพิ่มขึ้นก็ 
ยังไม,เพียงพอสำหรับประชากรบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็กสูงเช่นเด็ก วัยรุ่นและ
หญิงวัยเจริญพันธุ จะเห็นไต้จากตารางท่ี 3 ว่าเม่ือเติมวิตะมินซีขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัมลง 
ในอาหารท่ีให้กำลังงาน 2000 กิโลแคลอร่ี ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กไต้เพิ่มข้ึนจาก 0.36 มิลลิกรัม 
เป็น 0.76 และ 1.6 มิลลิกรัมตามลำดับสำหรับข้าวแกงสัมผักบุ้ง และเพิ่มข้ึนจาก 0.38 มิลลิกรัม 
เป็น 0.96 และ 1.3 มิลลิกรัมตามลำดับสำหรับข้าวพะโล้เต้าหู้ ซึ่งยังคงไม่เพียงพอสำหรับความ 
ต้องการของร่างกายสำหรับประชากรบางกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณธาตุเหล็กที่ร่างกาย 
ต้องการตามเพศและวัยในตารางที่ 5 การเติมวิตะมินชีขนาด 200 มิ.ลลิกรัมทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุ 
เหล็กจากอาหารเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ถึง 1.6 มิลลิกรัมนั้นเพียงพอสำหรับค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 95 ของ 
กลุ่มเด็กตํ่ากว่า 12 ปี ผู้ชาย หญิงวัยหมดประจำเดือนและหญิงให้นมบุตร เกือบ พอสำหรับวัยรุ่น 
ชายแต่ไม,พอสำหรับกลุ่มวัยรุ่นหญิง และหญิงวัยเจริญพันธุซึ่งต้องการธาตุเหล็ก สูงถึง 3.21 และ 
2.84 มิลลิกรัมต่อวันตามลำดับ



ตารางท 5 ความตองการธาตุเหล็กของร่างกายกำหนดโดย FAO/WHO (23)
กลุ่ม อายุ (ปี) ฟ้า'หนักเฉลีย ความต้องการธาตุเหดึก (มิลลิกรัมต่อวัน)

(กิโลกรัม) 50th เปอน์ซนไทล์ 95th เปอน์ซนไทล์
เด็ก 0.25-1 8 0.77 0.96

1-2 11 0.49 0.61
2-6 16 0.56 0.70
6-12 29 0.94 1.17

เด็กชาย 12-16 53 1.46 1.82
เด็กหณิง 12-16 51 1.73 3.21
ชาย 70 0.98 1.27
หฌิง
วัยเจริพพันธ์ 55 1.36 2.84
หมดประจำเดือน 55 0.77 1.00
ให้นมแตร 55 1.05 1.31

อาหารมังสวิรัติแบบไทยให้คุณค่าทางโภชนาการของเหล็กไม่ด้อย!ปกว่าอาหารมังสวิรัติ 
ที่บริโภคในส่วนต่าง  ๆ ของโลก ปริมาณธาตุเหล็กที่ลูดซึมได้จากอาหารมังสวิรัติขึ้นอยู่กับ!]จจัย 
ในอาหารที่มีอิทธิพลต่อการดูดซึมธาตุเหล็กเช่นฟ้ยเตท แทนนิน และวิตะมินชีชึ๋งผู้บริโภคเป็นผู้ 
เลือกด้วยตนเอง การดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารทดลองในรายงานนี้อยู่ระหว่างร้อยละ 3.5 ถึง 18.2 
อาหารมังสวิรัติแบบตะวันตกที่มีฟ้ยเตทและวิตะมินซีระดับต่าง  ๆ ที่รายงานโดย Hallberg และ 
คณะ (24) มีค่าระหว่างร้อยละ 2.2 ถึง 16.9 และค่าเฉล่ียสำหรับอาหารมังสวิรัติทั่วไปมีค่าระหว่าง 
ร้อยละ 5 ถึง 12 (25)

5. สรุป

อาหารมังสวิรัติมีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เนื่องจากมีรายงาน 
ว่าอาหารมังสวิรัติที่บริโภคกันแพร่หลายทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนานั้นมีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของทารกและเด็ก ทำให้ขาดแร’ธาตุบางชนิดเช่นธาตุเหล็ก ดังมีราย 
งานภาวะซีดจากขาดธาตุเหล็กในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น และหญิงวัยเจริญพันธุที่บริโภคอาหารมังสวรัติ 
เป็นประจำ ดังนั้นจึงควรเลือกบริโภคอาหารมังสวิริติโดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้ 
ใด้สารอาหารครบถ้วน ในด้านโภชนาการของเหล็กควรเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงและบริโภคให้ 
ได้กำลังงานเพียงพอกับความตองการของร่างกายให้เหมาะสมกับเพศและวัย หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมี
ปีจจัยขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กเช่นอาหารที่มีฟ้ยเตทและแทนนินสูงเป็นครั้งคราว และเพิ่มปีจจัย 
ส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กเช่นวิตะมินซี เพ่ือ!)องกันภาวะซีดจากขาดธาตุเหล็กในกลุ่มเด็กและ
หญิงวัยเจริญพันธุท่ีบริโภคอาหารมังสวิรัติเปีนประจำ
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