9.6 Vitamins and Minerals for pregnancy and lactating mothers
No.
ชื่อยา
1 Ferrous
fumarate
2

3

4

5

รู ปแบบ
เงื่อนไข / เหตุผล
tab (เฉพาะ 65 mg as บัญชี ก
iron)
คำเตือนและข้อควรระวัง:
ระมัดระวังการใช้ ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
Ferrous sulfate tab (เฉพาะ 60 และ 65 บัญชี ก
mg as iron)
คำเตือนและข้อควรระวัง:
ระมัดระวังการใช้ ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
Folic acid
tab (เฉพาะ 400 mcg บัญชี ก
และ 5 mg)
เงือ่ นไข:
1. ใช้ สาหรับเสริ มโฟเลทตลอดการตังครรภ์
้
2. ใช้ สาหรับเสริ มโฟเลทในช่วง 6 เดือนแรกของการให้
นมบุตร
3. กรณีหญิงตังครรภ์
้
ที่เคยมีประวัติตงครรภ์
ั้
หรื อคลอด
บุตรที่มีภาวะ neural tube defect หรื อปากแหว่ง
เพดานโหว่ ควรใช้ ความแรง 5 mg
Potassium
tab (เฉพาะ 150 mcg บัญชี ก
iodide
as iodine)
เงือ่ นไข:
1. ใช้ สาหรับเสริ มไอโอดีนตลอดการตังครรภ์
้
2. ใช้ เสริ มไอโอดีนในช่วง 6 เดือนแรกของการให้ นมบุตร
3. ห้ ามใช้ ในผู้ที่มีภาวะไทรอยด์เป็ นพิษ
คาเตือนและข้ อควรระวัง:
ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะไทรอยด์เป็ นพิษ
Ferrous salt + tab (เฉพาะ 60 mg as บัญชี ก
Folic acid
iron + 400 mcg)
เงือ่ นไข:
1. ใช้ สาหรับเสริ มธาตุเหล็กและโฟเลทตลอดการตังครรภ์
้
2. ใช้ สาหรับเสริ มธาตุเหล็กและโฟเลทในช่วง 6 เดือน
แรกของการให้ นมบุตร
คำเตือนและข้อควรระวัง:
ระมัดระวังการใช้ ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
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No.
ชื่อยา
6 Ferrous salt
+
Folic acid
+
Potassium
Iodide

รู ปแบบ
เงื่อนไข / เหตุผล
tab (เฉพาะ 60 mg as บัญชี ก
iron + 400 mcg + 150 เงือ่ นไข:
1. ใช้ เสริ มธาตุเหล็ก โฟเลท และไอโอดีนตลอดการ
mcg as iodine)
ตังครรภ์
้
2. ใช้ สาหรับเสริ มธาตุเหล็ก โฟเลท และไอโอดีนในช่วง 6
เดือนแรกของการให้ นมบุตร
3. ห้ ามใช้ ในผู้ที่มีภาวะไทรอยด์เป็ นพิษ
คำเตือนและข้อควรระวัง:
1. ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะไทรอยด์เป็ นพิษ
2. ระมัดระวังการใช้ ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

1. ข้ อมูลโดยสรุ ป
1.1) การเสริ มโฟเลทในหญิงตังครรภ์
้
ช่วยลดอุบตั ิการณ์ทารกพิการแต่กาเนิด เช่น neural tube defects(1) จึง
ควรได้ รับการเสริ มวิตามินดังกล่าวในหญิงตังครรภ์
้
ทกุ รายในขนาด วันละ 400 ไมโครกรัม ตังแต่
้ ก่อน
(2, 3)
ตังครรภ์
้
จนครบไตรมาสแรกของการตังครรภ์
้
1.2) การขาดไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงตังครรภ์
้
เป็ นปั ญหาสาธารณสุขของประเทศไทย(4-6) จึงควรได้ รับ
การเสริ มแร่ ธาตุดงั กล่าวในหญิงตังครรภ์
้
ทกุ ราย โดยขนาดของธาตุเหล็กที่ให้ เสริ มซึง่ แนะนาโดยองค์การ
อนามัยโลก คือ วันละ 60 มิลลิกรัม ตลอดการตังครรภ์
้
เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็กและโรคเลือดจางใน
(3, 7)
หญิงตังครรภ์
้
และขนาดของไอโอดีนที่ให้ เสริ ม คือ วันละ 150 ไมโครกรัม ตลอดการตังครรภ์
้
ซึง่ เป็ น
(8-10)
ขนาดที่สอดคล้ องกับบริ บทของประเทศไทย เพื่อแก้ ไขปั ญหาการขาดธาตุไอโอดีนในหญิงตังครรภ์
้
1.3) การเสริ มวิตามินและเกลือแร่ อื่นไม่ได้ มีประโยชน์เพิ่มขึ ้นต่อมารดาและทารกมากไปกว่าการให้ เพียงโฟ
เลทและธาตุเหล็ก(11) ยกเว้ นการเสริ มไอโอดีนซึง่ เป็ นปั ญหาเฉพาะของประเทศไทย(10)
1.4) ไม่ควรเสริ มวิตามินและเกลือแร่ ดงั กล่าวมากกว่าขนาดที่ระบุไว้ ข้างต้ น เพราะอาจมีปัญหาด้ านความ
ปลอดภัย เช่น ภาวะพิษจากไทรอยด์เนื่องจากได้ รับไอโอดีนเกิน(8, 12) อาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการ
ได้ รับธาตุเหล็กขนาดสูง(7, 13) อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ งเนื่องจากได้ รับโฟเลทขนาดสูงแม้ วา่
หลักฐานขณะนี ้ยังขัดแย้ งกันอยู่ก็ตาม(14-20)
หมายเหตุ: มีข้อมูลเพิ่มเติมถึงประโยชน์ของการเสริ มแคลเซียมในหญิงตังครรภ์
้
ประเด็นดังกล่าวจะได้ รับการทบทวน
โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี 2556 - 2558
2

2. แนวทางการจัดทาข้ อมูล
เนื่องด้ วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ในรอบการพิจารณาปี พ.ศ. 2553 - 2555 ได้ ทาการ
ทบทวนยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หมวดวิตามินและเกลือแร่ ฝ่ ายเลขานุการฯ จึงได้ จดั ทาแผนการดาเนินงานเตรี ยม
ข้ อมูลเกี่ยวกับ
“วิตามินและเกลือแร่ ที่เหมาะสมในหญิงตังครรภ์
้
ในประเทศไทย” โดยแยกเป็ นคาถามสาคัญและ
ขันตอนการด
้
าเนินงานดังต่อไปนี ้
2.1 คำถำมสำคัญ
1) วิตามินและเกลือแร่ ชนิดใดบ้ างที่จาเป็ นต้ องให้ เสริ มหรื อแก้ ไขภาวะการขาดในหญิ งตังครรภ์
้
2) วิตามินและเกลือแร่ ชนิดใดที่เสริ มให้ หญิงตังครรภ์
้
ได้ เลย โดยไม่จาเป็ นต้ องพิจารณาว่าขาดหรื อไม่
3) วิตามินและเกลือแร่ ชนิดใดบ้ างที่ในหญิงตังครรภ์
้
จดั เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขในประเทศไทย ซึง่ พิจารณา
จาก
3.1 สถานการณ์การขาดวิตามินและเกลือแร่ ในหญิงตังครรภ์
้
3.2 โรคหรื อความผิดปกติที่เกี่ยวข้ องกับการขาดวิตามินและเกลือแร่ ในหญิงตังครรภ์
้
4) วิตามินและเกลือแร่ แต่ละชนิด ควรเสริ มในหญิงตังครรภ์
้
ในขนาดเท่าไร
5) วิตามินและเกลือแร่ ชนิดใดบ้ างที่ไม่ควรรวมอยู่ในเม็ดเดียวกัน โดยพิจารณาจาก
5.1 อันตรกิริยาระหว่างยา
5.2 ความจาเป็ นที่ต้องได้ รับในเวลาเดียวกัน (necessarily concurrent use)
2.2 แผนกำรดำเนิ นงำน
1) ฝ่ ายเลขานุการฯ รวบรวมข้ อมูลเชิงวิชาการ หลักฐานเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคาถาม
หลัก “วิตามินและเกลือแร่ ที่เหมาะสมในหญิงตังครรภ์
้
ในประเทศไทย”
2) ประชุมปรึกษาหารื อระหว่างคณะทางานคัดเลือกยาสาขาโภชนาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (15/09/2553)
เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ านวิชาการในประเด็นคาถามดังกล่าว และถือเป็ นการบูรณาการความคิดอย่างองค์
รวม โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจาก กรมอนามัย (ผู้อานวยการสานักโภชนาการ ผู้อานวยการสานักอนามัยการ
เจริ ญพันธุ์) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ กองควบคุมอาหาร (ผู้อานวยการฯ) กอง
วิชาการ (ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ) กองควบคุมยา (ผู้อานวยการฯ และสานักงาน
ประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ) ผู้แทนจากองค์การเภสัชกรรม และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องเพื่อมี
ส่วนร่ วมในการพิจารณาเพิ่มเติม
3) มีการประชุมคณะทางานฯ อีกครัง้ ก่อนนาเข้ าสูก่ ารประชุมอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 21
กันยายน 2553 โดยตัดสินใจจากข้ อมูลซึง่ ได้ รวบรวมไว้ ตามข้ อ 2.
4) กระทรวงสาธารณสุขเริ่ มดาเนินโครงการตามข้ อเสนอของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เด็กปฐมวัย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
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2.3 กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล
หลังจากได้ แยกประเด็นคาถามหลักออกเป็ น 5 ข้ อย่อยแล้ ว ฝ่ ายเลขานุการฯ มีกระบวนสืบค้ นข้ อมูลเพื่อตอบ
คาถามจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
1) ข้ อมูลเชิงนโยบาย สืบค้ นด้ วยตนเองจากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก และเว็บไซต์ของกรมอนามัย
2) ข้ อมูลเชิงวิชาการ
2.1) สืบค้ นด้ วยตนเองจากหนังสือหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เช่น หนังสือที่เกี่ยวข้ องกับโภชนาการของกรม
อนามัย ตารา (textbooks) ทะเบียนตารับยา WHO Model Formulary, WHO Model Lists เป็ นต้ น
2.2) สืบค้ นด้ วยตนเองจากฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก, เว็บไซต์ของ
กรมอนามัย, the Cochrane Library, British National Formulary 59th, NICE guidance, Lothian
Joint Formulary, Google
2.3) สืบค้ นอย่างเป็ นระบบใน Pubmed โดยใช้ คาสาคัญเพื่อการค้ นหาข้ อมูลในประเทศไทย คือ (("
Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh]) AND "Thailand"[Mesh]) AND [ยาที่สนใจ]
และใช้ คาสาคัญเพื่อการค้ นหาข้ อมูลเชิงวิชาการทัว่ ไป คือ (("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant
Women"[Mesh]) AND "Randomized Controlled Trial "[Publication Type]) AND [ยาที่สนใจ]
และ ((("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh]) AND "Systematic"[Sb]) NOT
"Randomized Controlled Trial "[Publication Type]) AND [ยาที่สนใจ]
2.4) ข้ อมูลและเอกสารที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญในคณะทางานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขา
โภชนาการ

4

3. รายละเอียดข้ อมูลเชิงวิชาการ
3.1 คาถามที่ 1
วิตามินและเกลือแร่ ชนิดใดบ้ างที่จาเป็ นต้ องให้ เสริ มหรื อแก้ ไขภาวะการขาดในหญิงตังครรภ์
้
ตำรำงที ่ 1 ผลกระทบจากการขาดวิตามินหรื อเกลือแร่ ตอ่ หญิงตังครรภ์
้
และทารกในครรภ์
ชนิดวิตามิน/แร่ ธาตุ
ผลกระทบต่ อหญิงตัง้ ครรภ์ และทารกในครรภ์
วิตามินเอ
 รายงานในปี ค.ศ. 1984 พบว่าการขาดวิตามินเอในมารดาสัมพันธ์ กับการเพิ่มอัตรา
การคลอดก่อนกาหนดและการเจริ ญเติบโตช้ าของทารกภายในครรภ์ (21)
 นอกจากนี ้ หลักฐานในปั จจุบนั ยังแสดงให้ เห็นว่า การขาดวิตามินเอรุ นแรงในมารดา
นันอาจเพิ
้
่มความเสี่ยงของการแพร่ เชื ้อเอชไอวีจากแม่ไปสูล่ กู ได้
และลดการ
เจริ ญเติบโตของทารกระหว่างหนึง่ ปี แรก
แต่เบต้ าแคโรทีนซึง่ เป็ นสารตังต้
้ นของ
วิตามินเอนันไม่
้ สมั พันธ์กบั การเกิดพิษของในคนและในสัตว์(21)
โฟเลท
 ลดการเกิด severe neural tube birth defects ได้ ร้อยละ 50 เช่น spina bifida(22)
 การศึกษาแบบ meta-analyses ได้ รายงานว่าการให้ โฟเลทแก่มารดามีความสัมพันธ์
ในการลดความเสี่ยงการเกิดวิกลภาพแต่กาเนิด (congenital anomalies) ของทารก
เช่น ความผิดปกติของหัวใจร่ วมหลอดเลือด (odd ratio 0.61, 95% CI 0.40–0.92)
ความผิดปกติของระยางค์ (odd ratio 0.57, 95% CI 0.38–0.85) และมะเร็ งในเด็ก
ได้ แก่ มะเร็ งเม็ดเลือดขาว เนื ้องอกสมองในเด็ก และ neuroblastoma (relative risk
0.28, 95%CI 0.13–0.58)(23)
วิตามินซี
 ภาวะการขาดวิตามินซีในหญิงตังครรภ์
้
จะทาให้ มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื ้อขณะ
คลอดก่อนกาหนด และภาวะครรภ์เป็ นพิษได้ นอกจากนี ้อาจทาให้ ทารกที่เกิดมาเป็ น
โรคลักปิ ดลักเปิ ด(24, 25)
ไอโอดีน
 การขาด Iiodine ในช่วงตังครรภ์
้
จะทาให้ การพัฒนาของทารกในครรภ์ผิดปรกติ
โดยเฉพาะการพัฒนาสมอง ซึง่ จะส่งผลให้ ทารกที่คลอดออกมาแล้ วมีพฒ
ั นาการล่าช้ า
IQ ต่าและเป็ น cretinism ได้ (25-27) โดยไอโอดีนสามารถเพิ่ม IQ ในคนที่ขาดไอโอดีนได้
13 จุด(22)
เหล็ก
 การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กในระยะตังครรภ์
้
พบว่ามี
ความสัมพันธ์ตอ่ การคลอดก่อนกาหนด การคลอดทารกน ้าหนักน้ อย หญิงตังครรภ์
้
ที่
มีอาการโลหิตจางขันรุ
้ นแรงโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการตก
เลือด และการตายของมารดาเนื่องจากการคลอดบุตร โดยธาตุเหล็กลดอัตราการ
เสียชีวิตของมารดาได้ ร้อยละ 20(7, 22)
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ผลกระทบต่ อหญิงตัง้ ครรภ์ และทารกในครรภ์
 การศึกษาภาวะการขาดธาตุสงั กะสีในหญิงตังครรภ์
้
พบปั ญหาการคลอดก่อน
กาหนด ความดันโลหิตสูง ทารกในครรภ์เติบโตช้ า น ้าหนักแรกเกิดต่าและทารก
เจ็บป่ วยบ่อย ส่วนการเสริ มธาตุสงั กะสีให้ หญิงตังครรภ์
้
ยังสรุปผลได้ ไม่ชดั เจน
จนกว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุม่ ประชากรของประเทศกาลังพัฒนาที่มีภาวะ
สังกะสีต่าโดยการใช้ ตวั ชี ้วัดที่เชื่อถือได้ (25)
 การสูญเสียมวลกระดูกขณะตังครรภ์
้
ยงั มีข้อมูลขัดแย้ งกันอยู่(28) ผลการวิจยั ล่าสุด
พบว่าหญิงตังครรภ์
้
ที่บริ โภคแคลเซียมน้ อยแล้ วได้ รับแคลเซียมเสริ ม ไม่ได้ ทาให้ มวล
กระดูกของมารดา(29) หรื อการเจริ ญของกระดูกทารก(30) ต่างจากกลุม่ ที่ได้ ยาหลอก
(3)
นอกจากนันองค์
้ การอนามัยโลกยังไม่มีข้อแนะนาให้ เสริ มแคลเซียมในหญิงตังครรภ์
้
 โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก (Pre-eclampsia) และความดันโลหิตสูงในหญิง
ตังครรภ์
้
มีผลต่อพยาธิภาวะและอัตราการตายของมารดาและเด็ก การเสริ มแคลเซียม
ระหว่างตังครรภ์
้
สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติดงั กล่าวได้ (31)
อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อแนะนาให้ ใช้ แคลเซียมในกรณีนี ้ในหญิง
ตังครรภ์
้
ทกุ ราย(32) รวมทังยั
้ งไม่ได้ รับอนุมตั ิข้อบ่งใช้ นี ้โดย US FDA(33) และไม่มีการ
กล่าวถึงใน BNF 59th(2) ส่วน NICE guidance กล่าวว่ายังจาเป็ นต้ องมีการศึกษา
เพิ่มเติมอีก(34)

วิตามินและเกลือแร่ อื่นๆ
ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อหญิงตังครรภ์
้
หรื อทารกในครรภ์ในระดับ
ปั ญหาสาธารณสุข หรื อรายงานปั ญหาเชิงสาธารณสุขในประเทศไทย
นอกจากนัน้ ข้ อมูล Cochrane review พบว่า การเสริ มวิตามินหรื อเกลือแร่ อื่นนอกเหนือไปจากเหล็กและโฟ
เลทในหญิงตังครรภ์
้
ไม่มีประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมต่อมารดาหรื อทารกในครรภ์หรื อทารกเมื่อคลอด(11)
“The review found that, compared with supplementation of two or less micronutrients or no micronutrient supplementation
or supplementation with a placebo, multiple-micronutrient supplementation significantly decreases the risk of low birth
weight babies [relative risk (RR) 0.83; 95% confidence interval (CI) 0.76–0.91], small-for-gestational-age babies (RR 0.92;
95% CI 0.86–0.99) and maternal anaemia (RR 0.61; CI 0.52–0.71). Multiple-micronutrient supplementation did not
statistically significantly change two other outcomes, namely preterm birth and perinatal mortality.”
“Since the World Health Organization recommends routine use of iron and folic acid supplementation in women during
pregnancy as a part of antenatal care, this review also evaluated the effect of multiple-micronutrient supplementation
versus supplementation with iron and folic acid alone. Analyses showed no added benefit of multiple-micronutrient
supplements compared with iron and folic acid supplementation alone.”
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3.2 คาถามที่ 2
วิตามินและเกลือแร่ ชนิดใดบ้ างที่ให้ เสริ มในหญิงตังครรภ์
้
โดยไม่ต้องคานึงว่าขาดหรื อไม่
ตำรำงที ่ 2 แนวทางการพิจารณาตัดสินใจเสริ มหรื อไม่เสริ มวิตามินและเกลือแร่ ในหญิงตังครรภ์
้
ชนิดวิตามิน/แร่ ธาตุ
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจเสริมวิตามินหรื อแร่ ธาตุ
วิตามินเอ
 การเสริ มวิตามินเอในหญิงตังครรภ์
้
จะเสริ มเมื่อหญิงตังครรภ์
้
อยู่ในสภาวะขาด
วิตามินเอหรื ออยู่ในพื ้นเสี่ยงต่อการขาดวิตามินเอ(3, 35, 36)
โฟเลท
 ควรเสริมโฟเลทในหญิงตัง้ ครรภ์ ทุกคน
เนื่องจากองค์การอนามัยโลกแนะนา
ผู้หญิงที่กาลังวางแผนตังครรภ์
้
ควรได้ รับโฟเลทที่เพียงพอก่อนการปฏิสนธิและใน 12
(3)
สัปดาห์แรกของการตังครรภ์
้
ซึง่ โฟเลทมีความจาเป็ นในการลดการเกิด neural tube
defects ร้ อยละ 50-70 และลดความเสี่ยงการเกิดวิกลภาพแต่กาเนิด (congenital
anomalies)(23, 37-39)
(2, 3, 40, 41)
วิตามินซี
 ไม่พบข้ อแนะนาให้ เสริ มวิตามินซีในหญิงตังครรภ์
้
 ข้ อมูลจาก Cochrane review ไม่พบประโยชน์ในการเสริ ม แต่อาจทาให้ คลอดก่อน
กาหนดมากขึ ้น(42)
ไอโอดีน
 องค์การอนามัยโลกแนะนาให้ เสริ มไอโอดีนในหญิงตังครรภ์
้
กต็ อ่ เมื่อ ประเทศหรื อ
พื ้นที่นนจั
ั ้ ดอยู่ใน category 2 หรื อ 3 โดยการให้ โพแทสเซียมไอโอไดด์รับประทาน
หรื อให้ ไอโอดีนแคปซูล(8)
 กรณีที่ประเทศหรื อพื ้นที่นนมี
ั ้ ครัวเรื อนมากกว่าร้ อยละ 90 บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
และค่ามัธยฐานของไอโอดีนในปั สสาวะมากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลิตรแล้ วจะถูก
จัดอยู่ใน category 1 ซึง่ แนะนาให้ ใช้ เกลือเสริ มไอโอดีนเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้อง
เสริ มไอโอดีนในหญิงตังครรภ์
้
เพิ่มอีก(8)
เหล็ก
 องค์การอนามัยโลก(3) ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริ กา (CDC) และ The Institute of
Medicine of the National Academy of Sciences (อ้ างอิงโดย National Institutes
of Health)(43) แนะนาให้ หญิงตัง้ ครรภ์ ทุกคนเสริมธาตุเหล็ก
 จากข้ อมูลปริ มาณสารอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับประจาวันสาหรับคนไทย พ.ศ. 2546
กองโภชนาการ กรมอนามัยกล่าวว่าหญิงตังครรภ์
้
จะมีความต้ องการธาตุเหล็กมาก
ขึ ้นในไตรมาสที่ 2 และ 3 ซึง่ การได้ รับธาตุเหล็กจากอาหารอาจจะไม่เพียงพอ มีความ
จาเป็ นต้ องได้ รับการเสริ มธาตุเหล็กในรู ปของยาเม็ดธาตุเหล็ก(7)
 ข้ อมูลจาก Cochrane review พบว่า การเสริ มธาตุเหล็กเดี่ยวหรื อการเสริ มธาตุเหล็ก
ร่ วมกับโฟเลทในหญิงตังครรภ์
้
มีประโยชน์มากกว่าการไม่ให้ ยา(44)
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ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจเสริมวิตามินหรื อแร่ ธาตุ
NICE ไม่ แนะนาให้ เสริมธาตุเหล็กในหญิงตัง้ ครรภ์ ทุกรายเป็ นประจา เพราะ
ไม่ได้ มีประโยชน์ตอ่ มารดาและทารก รวมถึงอาจเกิดผลข้ างเคียงต่อมารดาได้ (36)
จากรายงานการศึกษาวิจยั ที่มีกลุม่ ควบคุมแบบสุม่ ไม่พบประโยชน์จากการที่ได้ รับ
ธาตุเสริ มทุกวัน ในหญิงตังครรภ์
้
ดังนันผู
้ ้ หญิงที่มีสขุ ภาพดีไม่จาเป็ นต้ องได้ รับธาตุ
เหล็กเสริ มเป็ นประจา(36, 38)
ฐานข้ อมูล uptodate 18.2 กล่าวว่ายังไม่สามารถสรุ ปได้ วา่ การเสริ มธาตุเหล็กใน
หญิงตังครรภ์
้
ที่ไม่มีภาวะโลหิตจางสุขภาพดีจะช่วยเรื่ องการคลอดหรื อไม่ เนื่องจาก
ข้ อมูลมีความขัดแย้ งกัน(35)
ข้ อมูลที่สนับสนุนถึงประโยชน์ของการให้ สงั กะสีเสริ มในหญิงตังครรภ์
้
ยงั ไม่ชดั เจน (45)
(3)
องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อแนะนาให้ เสริ มแคลเซียมในหญิงตังครรภ์
้
และ
ประเทศสก็อตแลนด์แนะนาให้ เสริ มแคลเซียมก็ตอ่ เมื่อได้ รับจากอาหารไม่เพียงพอ
เท่านัน้ (37)
กรณีโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก (Pre-eclampsia) และความดันโลหิตสูงในหญิง
ตังครรภ์
้
แม้ วา่ ผลจาก meta-analysis พบว่าการให้ แคลเซียมในหญิงตังครรภ์
้
ลด
(31)
ความเสี่ยงดังกล่าวได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมารดาที่ได้ รับแคลเซียมจากอาหาร
น้ อย
แต่องค์การอนามัยโลกก็ยงั ไม่มีข้อแนะนาให้ ใช้ แคลเซียมในกรณีนี ้ในหญิง
ตังครรภ์
้
ทกุ ราย(32) ส่วน NICE guidance ยังไม่มีข้อแนะนาการใช้ แต่กล่าวว่ายัง
จาเป็ นต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก(34)

3.3 คาถามที่ 3
วิตามินและเกลือแร่ ที่ในหญิงตังครรภ์
้
จัดเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขในประเทศไทย พิจารณาจาก
1) สถานการณ์การขาดวิตามินและเกลือแร่ ในหญิงตังครรภ์
้
2) โรคหรื อความผิดปกติที่เกี่ยวข้ องกับการขาดวิตามินและเกลือแร่ ในหญิงตังครรภ์
้
ตำรำงที ่ 3 วิตามินและเกลือแร่ ที่ในหญิงตังครรภ์
้
จดั เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขในประเทศไทย
ชนิดวิตามิน
สภาวะหรื อปั ญหาทางสาธารณสุขในประเทศไทย
หรื อแร่ ธาตุ
วิตามินเอ
 ผลการสารวจภาวะวิตามินเอเมื่อปี พ.ศ. 2546 พบความชุกของหญิงตังครรภ์
้
ที่มีเรตินอลใน
ซีรั่มน้ อยกว่า 20 ไมโครโมลต่อลิตร (เกณฑ์ของภาวะขาดวิตามินเอ) ร้ อยละ 1.7 อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว ไม่ เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุข(46) (น้ อยกว่าร้ อยละ 2)
 ผลการสารวจเมื่อปี พ.ศ. 2538-2548 พบความชุกของหญิงตังครรภ์
้
ที่เป็ นโรคตาบอดกลางคืน
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ไอโอดีน





เหล็ก



ร้ อยละ 3.7 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดงั กล่าว ไม่ เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุข(46) (น้ อยกว่า
ร้ อยละ 5)
การสารวจภาวะโภชนาการของผู้หญิงที่อยู่ในวัยสามารถตังครรภ์
้
ได้ ซึง่ อาศัยอยู่แถวทิวเขา
ตาบล เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พ.ศ. 2551 พบว่าภาวะโภชนาการโฟเลทอยู่ในระดับที่ยอมรั บ
ไม่ ได้ ซึง่ บ่งชี ้โดยระดับโฟเลทในเลือดและการรับประทานจุลโภชนะ (micronutrient)(47)
การสารวจของโรงพยาบาลศิริราช ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2533-2542 พบอุบตั ิการณ์เกิด neural tube
defects ในเด็กแรกเกิด คือ 0.67/1000(48) การสารวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบ
อุบตั ิการณ์เกิด neural tube defects ในเด็กแรกเกิด คือ 0.66/1000(49)
จากการสืบค้ นใน Pubmed และ Google ไม่พบรายงานปั ญหาการขาดโฟเลท โรคหรื อภาวะ
ที่เกิดจากการขาดโฟเลทว่าเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขในประเทศไทย
รายงานการสารวจภาวะและโภชนาการของประเทศไทย พ.ศ. 2538 พบว่าหญิงตังครรภ์
้
(244
คน) มีการบริ โภควิตามินซี เฉลี่ย 283.4 มิลลิกรัมต่อวัน ค่ามัธยฐาน 168.2 มิลลิกรัมต่อวัน(7)
จากการสืบค้ นใน Pubmed และ Google ไม่พบรายงานปั ญหาการขาดวิตามินซี โรคหรื อ
ภาวะที่เกิดจากการขาดวิตามินซี ว่าเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขในประเทศไทย(7)
ปี พ.ศ. 2548-2549 มีครัวเรื อนร้ อยละ 47.2 ใช้ เกลือที่มไี อโอดีนอย่างเพียงพอ (ปริ มาณ
ไอโอดีนมากกว่า 15 ส่วนต่อล้ านส่วน) และในปี พ.ศ. 2549 - 2550 ค่ามัธยฐานของระดับ
ของไอโอดีนในปั สสาวะหญิงตังครรภ์
้
82.5 และ 108.2 ตามลาดับ(10) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
ขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยจัดอยู่ใน Category 2 คือ มีครัวเรื อนร้ อยละ 20-90 ใช้
เกลือไอโอดีน ค่ามัธยฐานของไอโอดีนในปั สสาวะของหญิงตังครรภ์
้
20 – 100 ไมโครกรัมต่อ
ลิตร(8)
แม้ วา่ สามารถควบคุมโรคคอพอกประจาถิ่น (endemic goiter) ในกลุม่ เด็กได้ แล้ ว แต่ยงั คงมี
การบริ โภคสารไอโอดีนในระดับต่ากว่าเกณฑ์ (พิจารณาจากปริ มาณสารไอโอดีนในปั สสาวะ)
อาจนาไปสูค่ วามบกพร่ องทางสมองของทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดและการสูญเสียเชาว์
ปั ญญาของเด็กทารกประมาณ 100,000 คนต่อปี ที่เกิดในประเทศไทย นอกจากนี ้ข้ อมูลจาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลชี ้ให้ เห็นว่าระดับเชาว์ปัญญาของเด็กไทยในปี พ.ศ.
2545 ลดต่าลง จากปี พ.ศ. 2539 – 2540 ประมาณ 1.9 – 6.6 ซึง่ น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุม่
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว (ค่าเฉลี่ย 104) และน้ อยกว่าที่องค์การอนามัยโลกกาหนด (ค่าเฉลี่ย 90
(10)
– 110)
ผลการสารวจโลหิตจาง พ.ศ. 2546 (โดยใช้ คา่ ฮีโมโกลบินน้ อยกว่า 11.0 กรัมต่อเดซิลิตรใน
กลุม่ หญิงตังครรภ์
้
) พบความชุกของภาวะโลหิตจาง ร้ อยละ 26.1(4)
9
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แคลเซียม

 รายงานหญิงตังครรภ์
้
มีภาวะโลหิตจาง (จากการขาดธาตุเหล็ก) พ.ศ. 2546 คิดเป็ นร้ อยละ
12.35(5) ซึง่ จัดเป็ นปั ญหาสาธารณสุขของประเทศ(7, 50, 51) และได้ มีมาตรการควบคุม
ป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก(52) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ มีการอธิบายไว้ อย่างชัดเจน
ว่าใช้ เกณฑ์อะไรในการกาหนดว่าเป็ นปั ญหาสาธารณสุข
 ตามเกณฑ์ของ องค์การอนามัยโลกร่ วมกับองค์การยูนิเซฟและสหประชาชาติ กาหนดให้
ประเทศที่มีความชุกของโรคเลือดจางร้ อยละ 20.0 – 39.9 จัดเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุข
ระดับปานกลาง (ค่าฮีโมโกลบินน้ อยกว่า 11.0 กรัมต่อเดซิลติ รในกลุม่ หญิงตังครรภ์
้
)(53)
 ประชากรที่มีความเสี่ยงว่าจะได้ รับสังกะสีไม่เพียงพอ ร้ อยละ 41.6 (กรณีมากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 25 แสดงว่าประชากรมีความเสี่ยงว่าขาดสังกะสีมากขึ ้น)
 ความชุกของของภาวะเตี ้ย (stunting) ร้ อยละ 16.0 (กรณีมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 20 จัด
ให้ เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุข)
คณะกรรมการนานาชาติด้านโภชนาการของธาตุสงั กะสี (IZiNCG) ประเมินจาก 2 ปั จจัย
ดังกล่าว จัดให้ ความเสี่ยงจากการขาดธาตุสงั กะสีของประเทศไทยอยู่ในระดับ ปานกลาง(54)
 จากการสืบค้ นรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสังกะสีในหญิงตังครรภ์
้
ในประเทศไทย พบจาก
Pubmed 1 ฉบับ สรุ ปได้ วา่ มารดาที่ให้ กาเนิดทารกซึง่ มีน ้าหนักแรกเกิดน้ อยกว่า 10th centile
มีปริ มาณสังกะสีในพลาสมาน้ อยกว่ามารดาที่ให้ กาเนิดทารกอย่างปกติ(55) และจาก Google
1 ฉบับ สรุ ปได้ วา่ หญิงตังครรภ์
้
ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปั ตตานีได้ รับสารอาหารเกือบทุกชนิด
ต่ากว่าค่า RDA ของคนไทย ยกเว้ นสังกะสี(56)
 ข้ อมูลการบริ โภคแคลเซียมในกรุ งเทพมหานครมีคา่ ประมาณ 360 มิลลิกรัมต่อวันซึง่ ต่ากว่า
ครึ่งหนึง่ ของปริ มาณที่ควรได้ รับ(57)
 ลือชา นวรัตน์(58) อ้ างอิงข้ อมูลจาก Villar, et al., 1983(59) พบว่าอุบตั ิการณ์ของภาวะครรภ์
เป็ นพิษ ไปจนถึงภาวะชักจากครรภ์เป็ นพิษ (eclampsia) ร้ อยละ 1.59 – 12.0 ในกลุม่ ประเทศ
ที่ได้ รับแคลเซียมวันละ 240 – 368 มิลลิกรัม และอุบตั ิการณ์ร้อยละ 0.5 – 0.9 ในกลุม่ ประเทศ
ที่ได้ รับแคลเซียมวันละ 884 – 1,100 มิลลิกรัม สาหรับประเทศไทยบริ โภคแคลเซียมวันละ
266 มิลลิกรัม มีอบุ ตั ิการณ์ดงั กล่าวร้ อยละ 3.7 – 6.0
 ไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับผลต่อกระดูกในมารดาหรื อเด็ก ซึง่ ขาดแคลเซียมขณะตังครรภ์
้
ในประเทศไทย (สืบค้ นจาก Pubmed และ Google)
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3.4 คาถามที่ 4
วิตามินและเกลือแร่ แต่ละชนิด ควรเสริ มในหญิงตังครรภ์
้
ในขนาดเท่าไร
ตารางที่ 4: ปริ มาณวิตามินและเกลือแร่ ที่ควรพิจารณาเสริ มในหญิงตังครรภ์
้
ชนิดวิตามิน
ปริมาณที่ควรพิจารณาเสริมในหญิงตัง้ ครรภ์
หรื อแร่ ธาตุ
วิตามินเอ
 ไม่จาเป็ นต้ องเสริ ม เนื่องจากสถานการณ์การขาดวิตามินเอของหญิงตังครรภ์
้
ในประเทศไทย
ไม่ได้ เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุข การเสริ มวิตามินเอจึงควรเป็ นพิจารณาเป็ นแต่ละกรณีไป
(46)

โฟเลท

วิตามินซี

ไอโอดีน

 กรณีได้ รับเสริ มวิตามินเอในรู ปที่ไม่ใช่แคโรทีนหรื อเบต้ าแคโรทีน ไม่ ควรเกินวันละ 2,500
หน่ วยสากล (รายละเอียดตามตารางที่ 5 และตารางที่ 6) (รู ปแบบเบต้ าแคโรทีน ไม่แนะนา
ให้ ใช้ เดี่ยวหรื อร่ วมกับวิตามินเอเพื่อเสริ มภาวะวิตามินเอหรื อเพื่อสุขภาพ
เนื่องจากผล
การศึกษาระยะยาวพบการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ ง)
 เสริ มให้ หญิงตังครรภ์
้
ทกุ รายวันละ 400 – 600 ไมโครกรั ม โดยให้ ตงแต่
ั ้ ก่อนปฏิสนธิ และ
(2, 3, 7, 60)
เสริ มติดต่อกันจนถึงอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์
 ขนาดที่เสริ มในหญิงตังครรภ์
้
และมีข้อมูลรับรองความปลอดภัยคือไม่เกิน 800 – 1,000
ไมโครกรัม(7, 60)
 ไม่พบรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากโฟเลทในอาหารหรื อการให้ เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร อย่างไรก็ตามไม่ได้ หมายความว่าโฟเลทจะไม่ก่อให้ เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์หาก
รับประทานในขนาดสูง เนื่องจากข้ อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พงึ ประสงค์ยงั มีอย่างจากัด ดังนัน้
จึงควรระมัดระวังการใช้ โฟเลทอาหารนัน้ (60)
 ไม่จาเป็ นต้ องเสริ มวิตามินซีในหญิงตังครรภ์
้
เนื่องจากหญิงตังครรภ์
้
ในประเทศไทยไม่ได้ มี
ปั ญหาการขาดวิตามินซี(7)
 การเสริ มวิตามินซีในหญิงตังครรภ์
้
อาจมีความเสี่ยงให้ คลอดก่อนกาหนดมากขึ ้น(42)
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยจัดอยู่ใน Category 2 ซึง่
แนะนาให้ เสริ มไอโอดีนในหญิงตังครรภ์
้
ทกุ รายด้ วยโพแทสเซี ยมไอโอไดด์ทีเ่ ที ยบเท่ำไอโอดีน
วันละ 250 ไมโครกรั ม หรื อใช้ ไอโอดีนแคปซูลในรู ปของน้ำมันไอโอไดซ์ (8) โดยให้ 400
มิลลิกรั มปี ละครั ง้ หรื อ 200 มิลลิกรั มทุก 6 เดือน(3)
 การรับประทานไอโอดีนที่มากกว่ าวันละ 500 มิลลิกรั มนัน้ ไม่ จาเป็ น เนื่องจากไม่ได้ ให้
ประโยชน์เพิ่มขึ ้นและอาจทาให้ การทางานของต่อมไทรอยด์บกพร่ อง(8)
 ไอโอดีน 200 มิลลิกรัม (มากกว่าปริ มาณที่แนะนาเกือบหนึง่ พันเท่า) ซึง่ อยู่ในรูปเอทิลเอ
11
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สเตอร์ ของกรดไขมันไอโอไดซ์ในน ้ามันเมล็ดฝิ่ น (poppy-seed oil) เรี ยกว่าน ้ามันไอโอไดซ์
(61)
เมื่อรับประทานเข้ าไปแล้ วน ้ามันไอโอไดซ์ถกู ดูดซึมเข้ าสู่ไขมันของร่ างกาย และค่อยๆ
ปล่อยไอโอดีนออกสูก่ ระแสเลือดเป็ นระยะเวลานาน(62) ประเทศไทยมีประสบการณ์การใช้
น ้ามันไอโอไดซ์ 200 มิลลิกรัม จากปี พ.ศ. 2532 – 2536 รวม 653,000 แคปซูล (ไม่เจาะจง
เฉพาะหญิงตังครรภ์
้
) ยังไม่ปรากฏว่ามีรายงานถึงพิษของยาแต่อย่างใด(63)
อย่างไรก็ตาม หากโครงการเกลือเสริ มไอโอดีนมีผลให้ ครัวเรื อนมากกว่าร้ อยละ 90 บริ โภค
เกลือเสริ มไอโอดีนแล้ ว ประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ใน category 1 ซึง่ แนะนาให้ ใช้ เกลือเสริ ม
ไอโอดีนเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเสริ มไอโอดีนในหญิงตังครรภ์
้
เพิ่มอีก(8)
องค์การอนามัยโลกแนะนาให้ เสริ มธาตุเหล็ก (ferrous salts) วันละ 60 มิลลิกรั ม ร่ วมกับ
(3, 64)
การเสริ มโฟเลท 400 มิลลิกรัมต่อวัน ในระหว่างการตังครรภ์
้
ข้ อมูลจากปริ มาณสารอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับประจาวันสาหรับคนไทย พ.ศ. 2546 แนะนา
ให้ เสริ มธาตุเหล็กในหญิงตังครรภ์
้
วันละ 60 มิลลิกรั ม โดยควรเสริ มในไตรมาสที่ 2 และ 3
เนื่องจากหญิงตังครรภ์
้
จะมีความต้ องการธาตุเหล็กมากขึ ้นในไตรมาสที่ 2 และ 3 ซึง่ การ
ได้ รับธาตุเหล็กจากอาหารอาจจะไม่เพียงพอ(7, 65)
จากข้ อมูล National Institutes of Health office of dietary supplements ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาแนะนาให้ หญิงตังครรภ์
้
ได้ รับธาตุเหล็กวันละ 27 มิลลิกรั ม และกาหนด
ปริ มาณสูงสุดของธาตุเหล็กที่รับได้ (upper limit)ในแต่ละวันเท่ากับ 45 มิลลิกรัม ซึง่ อาการ
ข้ างเคียงจากการได้ รับธาตุเหล็กเกิน คือ gastrointestinal distress(60)
ในประเทศไทยไม่มีการกาหนดค่าปริ มาณสูงสุดที่บริ โภคได้ อย่างไรก็ตาม ไม่พบรายงาน
จากระบบสาธารณสุขถึงอาการข้ างเคียงจากการให้ ธาตุเหล็กในปริ มาณ 60 มิลลิกรัมใน
(7)
หญิงตังครรภ์
้
นอกจากนี ้การศึกษาในประเทศไทย พบว่า การรับประทานยาเม็ดธาตุเหล็ก
ปริ มาณ 240 มิลลิกรัมต่อวันจะเกิดอาการข้ างเคียงประมาณร้ อยละ 30 ถ้ าขนาดประมาณ
120 มิลลิกรัมต่อวัน มีรายงานอาการข้ างเคียงร้ อยละ 10 ซึง่ อาการข้ างเคียงที่พบใน 3 วัน
แรก ได้ แก่ ไม่สบายท้ อง คลืน่ ไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย หลังจากนัน้ อาการ
ข้ างเคียงลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาเจียนลดทังความถี
้
่และความรุ นแรง ถ้ ารับประทาน
กินยาเม็ดธาตุเหล็กพร้ อมกับอาหารอาการข้ างเคียงจะลดลง(13) แต่ต้องพึงระวังไว้ วา่ การ
รับประทานเหล็กพร้ อมอาหารอาจทาให้ การดูดซึมเหล็กลดลงได้ ร้อยละ 40(66)
ข้ อมูลที่สนับสนุนถึงประโยชน์ของการให้ สงั กะสีเสริ มในหญิงตังครรภ์
้
ยงั ไม่ชดั เจน (45)
ด้ านความปลอดภัย ไม่ พบว่ าสังกะสีมีผลเสียต่ อการสร้ างเม็ดเลือดแดง ซึง่ จากข้ อมูล
การทดลองแบบสุม่ ที่กลุม่ ควบคุม การเสริ มสังกะสีในหญิงตังครรภ์
้
ไม่มีผลต่อสถานะของ
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แคลเซียม

ทองแดงซึง่ ติดตามจาก ฮีโมโกลบิน เฟอริ ตินในซีรัม ตัวรับของทรานสเฟอริ น หรื อความ
เข้ มข้ นของทองแดงในซีรัม นอกจากนัน้ ข้ อมูลที่มีอยู่ไม่พบว่าการเสริ มสังกะสีมีผลเสียต่อ
(45)
สถานะของเหล็กในหญิงตังครรภ์
้
 การเสริ มแคลเซียมในหญิงตังครรภ์
้
ไม่ได้ มีผลต่อมวลกระดูกของมารดาหรื อทารก(28-30)
 การเสริ มแคลเซียมในหญิงตังครรภ์
้
วนั ละมากกว่า 1 กรัมสามารถลดความเสี่ยงของโรคพิษ
แห่งครรภ์ระยะก่อนชัก (pre-eclampsia) และความดันโลหิตสูงในหญิงตังครรภ์
้
ได้ โดยไม่
พบรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์แต่อย่างใด (ผู้เข้ าร่ วมจาก 12 การทดลองรวม 15,528 ราย)
(31)
อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อแนะนาให้ ใช้ แคลเซียมในกรณีนี ้ในหญิง
ตังครรภ์
้
ทกุ ราย(32)

ตำรำงที ่ 5 ข้ อมูล recommended daily allowance (RDA) ของ vitamin A และคาแนะนาการให้ อาหารเสริ มที่มี
วิตามิน เอเป็ นส่วนประกอบสาหรับหญิงตังครรภ์
้
จากฐานข้ อมูลต่างๆ
แหล่ งข้ อมูล
รายละเอียด
MD consult(67)
Pregnant Adolescent females 14-18 years: 750 mcg RE (2,500 IU) PO per
day.
Pregnant Adult females: 770 mcg RE (2,566 IU) PO per day.
WHO Formulary
Dose:Prevention of vitamin A deficiency (universal or targeted distribution
2008(3)
programmes)
ADULT (pregnant woman), maximum of 10,000 IU daily or maximum
25,000 IU weekly
(68)
MARTINDALE
In the UK In pregnancy the RNI is 700 micrograms retinol equivalents (2,330
units) daily
Nutrients for You and Your Baby in Pregnancy
The American
RDA: Vitamin A (770 mcg)
College of
Obstetricians and
Gynecologists(69)
Recommended Dietary Allowances (RDAs) for vitamin A
Office of dietary
Pregnancy: age 14-18 750 mcg RAE (2,500 IU)
supplements(70)
Pregnancy: age 19+ 770 mcg RAE (2,565 IU)
Health Canada(71)
Recommended Dietary Allowance and Adequate Intake* values for vitamins
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แหล่ งข้ อมูล

ThaiRDA(72)
The Australian
Adverse Drug
Reactions Advisory
Committee(73)
Clinical
pharmacology(74)

The Royal College of
Obstetricians and
Gynaecologists
(RCOG)(75)
NICE clinical
guideline 62(36)

BNF58(76)

รายละเอียด
(IOM 2006)
Pregnancy: age 14-18 yr 750 mcg RAE
Pregnancy: age 19-50 yr 770 mcg RAE
ค่าสารอาหารที่แนะนาให้ บริ โภคประจาวันสาหรับคนไทยอายุตงแต่
ั ้ 6 ปี ขึ ้นไป (Thai
Recommended Daily Intakes– Thai RDI) 800 mcg RE (2,664 IU)
advised women in this category to avoid vitamin A supplements and to not
exceed the recommended daily allowance of 2,500 units from all sources

The use of vitamin A in excess of the recommended dietary allowance (RDA)
may cause fetal harm when administered during pregnancy. Problems in
humans have not been reported with intake of recommended doses. Safety
of amounts exceeding 6,000 Units of vitamin A daily during pregnancy has
not been established at this time
High dose vitamin A supplementation (intake greater than 700 mcg/day) is
not recommended due to potential teratogenic effects. Pregnant women
should also avoid eating liver and liver products, as these may contain high
levels of vitamin A.
Pregnant women should be informed that vitamin A supplementation (intake
above 700 micrograms) might be teratogenic and should therefore be
avoided. Pregnant women should be informed that liver and liver products
may also contain high levels of vitamin A, and therefore consumption of these
products should also be avoided.
พบข้ อมูลสนับสนุน ดังนี ้
evidence suggesting that high levels of vitamin A may cause birth defects,
women who are (or may become) pregnant are advised not to take vitamin A
supplements (including tablets and fish-liver oil drops), except on the advice
of a doctor or an antenatal clinic; nor should they eat liver or products such
as liver paté or liver sausage.
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ตำรำงที ่ 6 ข้ อมูล contraindications และ precautions ของ vitamin A ที่เกี่ยวข้ องกับสตรี มีครรภ์จากฐานข้ อมูลและ
เอกสารกากับยาของต่างประเทศ
แหล่ งข้ อมูล
รายละเอียด
Contraindications/Precautions
MD consult(67)
The use of vitamin A in excess of the recommended dietary allowance (RDA) may
cause fetal harm when administered during pregnancy. Problems in humans have
not been reported with intake of recommended doses. Safety of amounts
exceeding 6,000 Units of vitamin A daily during pregnancy has not been
established at this time
Micromedex 2009(77) Contraindications:
pregnancy (dosages in excess of RDA)
Martindale edition
Precautions:
(68)
35th
Excessive doses of vitamin A should be avoided in pregnancy because of potential
teratogenic effects
AHFS 2009(78)
ไม่พบข้ อห้ ามใช้ ในสตรี มีครรภ์ มีการระบุเพียงห้ ามใช้ ในผู้ที่มีระดับวิตามินเอสูงเกินหรื อผู้ที่
แพ้ วิตามินเท่านัน้
WHO formulary 2008(3) Precautions: pregnancy and breastfeeding
Contraindications
UpToDate 17.3(79)
Hypersensitivity to vitamin A or any component of the formulation;
hypervitaminosis A; pregnancy (dose exceeding RDA)
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3.5 คาถามที่ 5
วิตามินและเกลือแร่ ชนิดใดบ้ างที่ไม่ควรรวมอยู่ในเม็ดเดียวกัน โดยพิจารณาจาก
1) อันตรกิริยาระหว่างยา
ตำรำงที ่ 7 Drug- Drug interactions (MM = Micromedex 2010(33), CP = Clinical Pharmacy 2010(80))
Drug
Calcitriol
Calcitriol

Drug
Ergocalciferol, vitamin
D2
Magnesium salts

Calcitriol

Phosphorus salts

major

Calcium salts
Copper

Sodium fluoride
Zinc salts

Ergocalciferol,
Vitamin D2
Ergocalciferol,
Vitamin D2
Iron salts

Magnesium salts

major
Major (CP)/
minor (MM)
major

Phosphorus salts

major

Magnesium salts

Sodium fluoride

Calcitriol

Calcium salts

Zinc salts

severity
severe
major

Adverse effect
เกิดการเสริ มฤทธิ์และความเป็ นพิษมากขึ ้น
Vitamin D analogs สามารถเพิ่ ม serum magnesium concentrations ควรให้
อย่ า งระมัด ระวัง ในผู้ ป่ วยที่ มี ก ารทางานไตบกพร่ อ ง
vitamin D analogs อาจเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด hyperphosphatemia เมื่ อ ให้
ร่ ว มกั บ phosphate salts
เกิ ด เป็ นเกลื อ calcium fluoride ซึ่ ง ถู ก ดู ด ซึ ม ในทางเดิ น ทางอาหารไม่ ดี
เกลื อ สัง กะสี แ ละเกลื อ ทองแดงจะแข่ ง ขัน ในการดู ด ซึ ม ที่ ลาไส้
Vitamin D analogs สามารถเพิ่ ม serum magnesium concentrations ควรให้
อย่ า งระมัด ระวัง ในผู้ ป่ วยที่ มี ก ารทางานไตบกพร่ อ ง
vitamin D analogs อาจเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด hyperphosphatemia เมื่ อ ให้
ร่ ว มกั บ phosphate salts
เกลื อ เหล็ ก และเกลื อ สัง กะสี จ ะแข่ ง ขัน ในการดู ด ซึ ม ที่ ลาไส้

Major (CP)/
moderate (MM)
major
การดู ด ซึ ม ของ Sodium fluoride อาจลดลงหากเสริ ม magnesium หรื อ antacid
ที่ ป ระกอบด้ วย magnesium, aluminum หรื อ calcium
moderate
การให้ vitamin D analogs ร่ ว มกั บ antacid ที่ มี calcium หรื อ เกลื อ ของ calcium
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Drug
Calcium salts

Drug

severity
moderate

Calcium salts

Ergocalciferol,
Vitamin D2
Magnesium salts

Calcium salts
Iron salts

Phosphorus salts
Phosphorus salts

moderate
moderate

Magnesium salts

Phosphorus salts

moderate

Ascorbic acid,
Vitamin C

Iron salts

low

Calcium salts

Vitamin A

low

Copper

Phosphorus salts

low

Zinc salts
Ascorbic acid

Phosphorus salts
Cyanocobalamin
(vitamin B12)

low
Minor (MM)

moderate

Adverse effect
อื่ น ๆ เป็ นส่ ว นประกอบอาจทาให้ เกิ ด vitamin D-induced hypercalcemia
การให้ vitamin D analogs ร่ ว มกั บ antacid ที่ มี calcium หรื อ เกลื อ ของ calcium
อื่ น ๆ เป็ นส่ ว นประกอบอาจทาให้ เกิ ด vitamin D-induced hypercalcemia
การให้ ยาที่ มี calcium อาจเพิ่ ม serum calcium หรื อ magnesium
concentrations ในผู้ ป่ วยที่ ไ วต่ อ การเปลี่ ย นแปลงระดับ calcium หรื อ
magnesium โดยเฉพาะผู้ ป่ วยที่ มี ภ าวะการทางานของไตบกพร่ อ ง
การดู ด ซึ ม ของ phosphorus ลดลง
การรั บ ประทาน phosphates ปริ ม าณสูง สามารถรบกวนการดู ด ซึ ม ธาตุ เ หล็ ก ได้
การรั บ ประทาน phosphates ปริ ม าณสูง สามารถรบกวนการดู ด ซึ ม ธาตุ แ มกนี เ ซี ย ม
ได้
Ascorbic acid ขนาด 500 mg ขึ น้ ไปสามารถเพิ่ ม การดู ด ซึ ม ธาตุ เ หล็ ก ประมาณ
ร้ อยละ 10
ขนาดวิ ต ามิ น เอ 1500-2000 mcg/day อาจส่ ง ผลเกิ ด bone loss ทาให้ ลด
effect ของการเสริ ม ของ calcium อาการไม่ พึ ง ประสงค์ นี ย้ กเว้ นสาหรั บ การให้
beta carotene หรื อ mixed carotenoids
การรั บ ประทาน phosphates ปริ ม าณสูง สามารถรบกวนการดู ด ซึ ม ธาตุ ทองแดงได้
การรั บ ประทาน phosphates ปริ ม าณสูง สามารถรบกวนการดู ด ซึ ม ธาตุ สัง กะสี ไ ด้
การให้ ascorbic acid และ cyanocobalamin ร่วมกัน อาจทาให้ ปริ มาณของ
cyanocobalaminในกระแสเลือดและการสะสมไว้ ภายในร่างกายลดลง

17

2) ความจาเป็ นที่ต้องได้ รับในเวลาเดียวกัน (necessarily concurrent use)
ตำรำงที ่ 8 แสดงช่วงระยะเวลาที่จาเป็ นต้ องเสริ มวิตามินหรื อเกลือแร่ ในหญิงตังครรภ์
้
ชนิดวิตามินหรื อ
ปริมาณที่ควรพิจารณาเสริมในหญิงตัง้ ครรภ์
แร่ ธาตุ
วิตามินเอ
 ตลอดระยะเวลาที่ตงั ้ ครรภ์ ไม่ จาเป็ นต้ องได้ รับวิตามินเอเสริม
เนื่องจาก
สถานการณ์การขาดวิตามินเอของหญิงตังครรภ์
้
ในประเทศไทยไม่ได้ เป็ นปั ญหาทาง
สาธารณสุข การเสริ มวิตามินเอจึงควรเป็ นพิจารณาเป็ นแต่ละกรณีไป(46)
 กรณีพื ้นที่ที่มีโรคขาดสารไอโอดีนระบาดในเด็กก่อนวัยเรี ยน
และอาหารของหญิง
ตังครรภ์
้
มีวิตามินเอต่า สามารถให้ วิตามินเอเสริ มได้ ตลอดระยะเวลาที่ตงครรภ์
ั้
แต่ต้องไม่
เกินวันละ 10,000 หน่วยสากล(81)
โฟเลท
 แนะนาให้ โฟเลทวันละ 400 – 600 ไมโครกรัม เสริมก่ อนการปฏิสนธิจนถึงอายุครรภ์
12 สัปดาห์ (2, 3, 60) กรณีหญิงตังครรภ์
้
ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการให้ กาเนิดทารกที่เป็ น
neural tube defects (เช่น มีประวัติให้ กาหนดทารกที่มี neural tube defects มาก่อน)
ต้ องให้ ในขนาดที่สงู ขึ ้นเป็ นวันละ 5 มิลลิกรัม(3) ส่วนหญิงตังครรภ์
้
ที่เป็ นโรคเลือดจางชนิด
(2)
sickle cell แนะนาให้ วนั ละ 5 มิลลิกรัมตลอดช่วงเวลาที่ตงครรภ์
ั้
 ข้ อมูลจากปริ มาณอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับประจาวันสาหรับคนไทย พ.ศ. 2546 แนะนา
ปริ มาณโฟเลทที่ควรได้ รับวันละ 600 ไมโครกรัมในหญิงตังครรภ์
้
ทุกไตรมาส(7)
 ไม่พบรายงานการศึกษาการเสริ มโฟเลทตลอดการตังครรภ์
้
ในหญิงตังครรภ์
้
ทวั่ ไป
วิตามินซี
 ไม่ จาเป็ นต้ องเสริมวิตามินซีในหญิงตัง้ ครรภ์ เนื่องจากหญิงตังครรภ์
้
ในประเทศไทย
ไม่ได้ มีปัญหาการขาดวิตามินซี(7)
ไอโอดีน
 องค์การอนามัยโลกมิได้ มีข้อแนะนาการให้ ไอโอดีนในหญิงตังครรภ์
้
อย่างเพียงพอเฉพาะ
(8)
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ของการตังครรภ์
้
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการใช้ เกลือเสริ มไอโอดีนหรื อไอโอดีนแคปซูลแล้ ว พบว่า
ครอบคลุมตลอดช่วงเวลาการตังครรภ์
้
จึงเป็ นข้ อสรุ ปว่าควรเสริ มไอโอดีนในหญิงตังครรภ์
้
อย่างเพียงพอตลอดช่ วงเวลาที่ตงั ้ ครรภ์ (8)
เหล็ก
 องค์การอนามัยโลกแนะนาให้ เสริ มธาตุเหล็กปริ มาณ 60 มิลลิกรัม ร่ วมกับการเสริ มโฟ
(3, 64)
เลท 400 มิลลิกรัมต่อวัน ในระหว่างการตังครรภ์
้
(ไม่ เจาะจงว่ าเป็ นไตรมาสใด)
 ข้ อมูลจากปริ มาณสารอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับประจาวันสาหรับคนไทย พ.ศ. 2546
แนะนาให้ เสริ มธาตุเหล็กในหญิงตังครรภ์
้
ปริ มาณ 60 มิลลิกรัมต่อวัน โดยควรเสริมใน
ไตรมาสที่ 2 และ 3 เนื่องจากหญิงตังครรภ์
้
จะมีความต้ องการธาตุเหล็กมากขึ ้นในไตร
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มาสที่ 2 และ 3 ซึง่ การได้ รับธาตุเหล็กจากอาหารอาจจะไม่เพียงพอ(7, 65)
จาก Cochrane review พบประโยชน์จากการเสริ มธาตุเหล็กเดี่ยวและการเสริ มธาตุ
เหล็กร่ วมกับโฟเลทในหญิงตังครรภ์
้
มากกว่าการไม่ให้ ยา(44)
(ในบทสรุ ปไม่ มีข้อมูล
เจาะจงว่ าเป็ นไตรมาสใด)
หญิงตังครรภ์
้
ในไตรมาสแรกอาจมีความเสี่ยงต่อโรคเลือดจางน้ อยกว่าหญิงไม่ตงครรภ์
ั้
เพราะเลือดประจาเดือนหยุดไป รวมทังครรภ์
้
และทารกยังมีขนาดเล็ก ในขณะที่ไตรมาสที่
2 และ 3 ของการตังครรภ์
้
ทังครรภ์
้
และทารกขยายขนาดขึ ้นทาให้ เสี่ยงต่อโรคเลือดจาง
(82)
มากขึ ้น
องค์การอนามัยโลกร่ วมกับ CDC แนะนาให้ หญิงตังครรภ์
้
ได้ รับธาตุเหล็กเสริ มในช่วงไตร
มาสที่ 3 อย่างไรก็ตาม ข้ อแนะนาต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กาแนะนาให้ เสริ มธาตุเหล็กตลอด
ช่ วงเวลาที่ตงั ้ ครรภ์ (83)
NICE ไม่ แนะนาให้ เสริมธาตุเหล็กในหญิงตัง้ ครรภ์ ทุกรายเป็ นประจา เพราะไม่ได้ มี
ประโยชน์ตอ่ มารดาและทารก รวมถึงอาจเกิดผลข้ างเคียงต่อมารดาได้ (36)
ข้ อมูลที่สนับสนุนถึงประโยชน์ของการให้ สงั กะสีเสริ มในหญิงตังครรภ์
้
ยงั ไม่ชดั เจน (45)
และองค์การอนามัยโลกยังไม่ มีข้อแนะนาให้ เสริมสังกะสีในหญิงตัง้ ครรภ์ ทุกราย(3)
การเสริ มแคลเซียมในหญิงตังครรภ์
้
ไม่ได้ มีผลต่อมวลกระดูกของมารดาหรื อทารก(28-30)
การเสริ มแคลเซียมในหญิงตังครรภ์
้
(ไม่ระบุช่วงเวลาที่เจาะจงของการตังครรภ์
้
) วันละ
มากกว่า 1 กรัมสามารถลดความเสี่ยงของโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก (Preeclampsia) และความดันโลหิตสูงในหญิงตังครรภ์
้
ได้ โดยไม่พบรายงานอาการไม่พงึ
ประสงค์แต่อย่างใด (ผู้เข้ าร่ วมจาก 12 การทดลองรวม 15,528 ราย)(31) องค์การอนามัย
โลกยังไม่ มีข้อแนะนาให้ ใช้ แคลเซียมในกรณีนีใ้ นหญิงตัง้ ครรภ์ ทุกราย(32)
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ตำรำงที ่ 9 สรุ ปความจาเป็ นของการเสริ มวิตามินและเกลือแร่ ในหญิงตังครรภ์
้
ชื่อวิตามินหรื อเกลือแร่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
วิตามินเอ
โฟเลท
400 µg
วิตามินซี
ไอโอดีน*
250 µg
250 µg
250 µg
เหล็ก
?
60 mg
60 mg
สังกะสี
แคลเซียม
ไม่พบว่าโฟเลท ไอโอดีน และเหล็ก มีอนั ตรกิริยาต่อกัน
ขนาดยาที่แสดง หมายถึง จาเป็ นต้ องให้ วิตามินหรื อเกลือแร่ นนๆ
ั ้ ตามขนาดที่ระบุไว้ เสริ มในหญิงตังครรภ์
้
ทกุ ราย
? หมายถึง มีข้อมูลขัดแย้ งกันว่าควรให้ เสริ มในหญิงตังครรภ์
้
ทกุ รายหรื อไม่
- หมายถึง การเสริ มวิตามินหรื อเกลือแร่ นนๆ
ั ้ ในหญิงตังครรภ์
้
ควรพิจารณาเป็ นแต่ละกรณีไป
* กรณีไอโอดีน หมายถึง ขนาดของไอโอดีนที่ได้ รับรวมต่อวัน นอกจากนี ้ ยังต้ องพิจารณาถึงสถานการณ์การ
ขาดไอโอดีนของประเทศไทย ตัวแปรที่สาคัญคือ “ร้ อยละของครัวเรื อนที่บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน” หาก
โครงการเกลือเสริ มไอโอดีนสามารถทาให้ ครัวเรื อนมากกว่าร้ อยละ 90 บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน ร่ วมกับ
ค่ามัธยฐานของไอโอดีนในปั สสาวะของหญิงตังครรภ์
้
มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลิตร จะมีผลให้ ประเทศไทย
จัดอยู่ใน category 1 ซึง่ แนะนาให้ ใช้ เกลือเสริ มไอโอดีนเพียงอย่างเดียวโดยไม่จาเป็ นต้ องให้ ไอโอดีนเสริ มอีก
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ตำรำงที ่ 10 เปรี ยบเทียบจุดเด่น อุปสรรค และทางเลือกที่เป็ นไปได้ ในการเสริ มวิตามินและแร่ ธาตุในหญิงตังครรภ์
้
ทางเลือก
จุดเด่ น
อุปสรรค
ทาเป็ นยาเดี่ยว
- ทาการผลิตและรับรองคุณภาพ - หญิงตังครรภ์
้
ต้องได้ รับครัง้ ละสองเม็ด (โฟเลท + ไอโอดีน
ทังหมด
้
ได้ ง่ายที่สดุ
หรื อ ไอโอดีน + เหล็ก) อาจทาให้ ความร่ วมมือในการใช้ ยา
- บริ หารยาและปรับเปลี่ยนยาให้ ลดลง
เหมาะสมเป็ นรายบุคคลได้ ง่าย
ที่สดุ
แม้ วา่ ข้ อมูลทางวิชาการ
หรื อนโยบายเชิงสาธารณสุขจะ
เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
ทาเป็ นยาผสม
- หญิงตังครรภ์
้
จะได้ รับยาเพียง - เพิ่มความยากในการผลิต การรับรองคุณภาพ การรับรอง
สาหรับไตรมาส
เม็ดเดียว ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ ความ ประสิทธิภาพ และการจดทะเบียนตารับยา เนื่องจากยังไม่มี
แรกเป็ น โฟเลท + ร่ วมมือในการใช้ ยา
สูตรยา โฟเลท + ไอโอดีน ขึ ้นทะเบียนในประเทศไทย
ไอโอดีน สาหรับ
- อาจใช้ ได้ เพียงช่วงเวลาหนึง่ เพราะโครงการเกลือเสริ ม
ไตรมาสที่สองและ
ไอโอดีนซึง่ ได้ รับการส่งเสริ มอย่างเข้ มแข็ง อาจทาให้ ปัญหา
สามเป็ น ไอโอดีน
ไอโอดีนของประเทศไทยจัดอยู่ category 1 ซึง่ ไม่
+ เหล็ก
จาเป็ นต้ องได้ รับไอโอดีนเสริ มอีก
ทาเป็ นยาผสม
- หญิงตังครรภ์
้
จะได้ รับยาเพียง - เพิ่มความยากในการผลิต การรับรองคุณภาพ การรับรอง
รวม 3 ชนิดในเม็ด เม็ดเดียว ซึง่ เป็ นผลดีต่อความ ประสิทธิภาพ และการจดทะเบียนตารับยา เนื่องจากยังไม่มี
เดียวคือ โฟเลท + ร่ วมมือในการใช้ ยา
สูตรยา โฟเลท + ไอโอดีน ขึ ้นทะเบียนในประเทศไทย
ไอโอดีน + เหล็ก - บุคลากรทางการแพทย์มีระบบ - อาจใช้ ได้ เพียงช่วงเวลาหนึง่ เพราะโครงการเกลือเสริ ม
การบริ หารเวชภัณฑ์ที่ง่ายขึ ้น
ไอโอดีนซึง่ ได้ รับการส่งเสริ มอย่างเข้ มแข็ง อาจทาให้ ปัญหา
ไอโอดีนของประเทศไทยจัดอยู่ category 1 ซึง่ ไม่
จาเป็ นต้ องได้ รับไอโอดีนเสริ มอีก
- กรณีได้ รับยาเพิ่มเข้ าไปโดยไม่ได้ เพิ่มประโยชน์ อาจทาให้
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์โดยไม่จาเป็ น (กรณีเหล็ก) หรื อ
แม้ วา่ การได้ รับเพิ่มเข้ าไปไม่มีรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์
แต่ก็เป็ นการสูญเสียงบประมาณโดยไม่จาเป็ น (โฟเลท)
หมายเหตุ: ขนาดของโฟเลทวันละ 400 ไมโครกรัม ขนาดของไอโอดีนวันละ 250 ไมโครกรัม และขนาดของ
เหล็กวันละ 60 มิลลิกรัม
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