
•	 ภาวะเร่ิ่�มอ้้วน	(overweight,	at	risk	of	obesity)	หมายถึึง	

weight-for-height	มากกว่า	+2	SD	ถึึง	+3	SD

•	 ภาวะอ้้วน	 (obesity)	 หมายถึึง	 weight-for-height	

มากกว่า	+3	SD

	 แนวโน้มสถึานการิ่ณ์์ภาวะโภชนาการิ่ในเด็็กไทยอ้ายุ	0-5	ปีี	

จากการิ่สำาริ่วจท่�วปีริ่ะเทศในปีี	 พ.ศ.	 2562	 โด็ยสำาน่กงานสถ่ึต่ิ

แห่งชาต่ิและอ้งค์์การิ่ยูน่เซฟพบว่ามีปัีญหาทุพโภชนาการิ่เพ่�มขึึ้�น

ท่�งขึ้าด็และเก่น	 ภาวะ	 stunting	 และ	 wasting	 เพ่�มขึึ้�นมาก	 ส่วน	

overweight	มแีนวโน้มที�เพ่�มขึึ้�นเล็กน้อ้ย	หากมาด็แูยกเป็ีนกลุ่มอ้ายุ

จะพบว่าภาวะ	stunting	จะพบในเด็็กเล็กอ้ายุ	2	ปีีแริ่ก	และแนวโน้ม

ที�ลด็ลงเม่�อ้อ้ายุเพ่�มขึึ้�น	 ต่ิางจาก	 overweight	 ที�จะเพ่�มขึึ้�นเม่�อ้

เด็็กอ้ายุเพ่�มมากขึึ้�น

	 ภาวะ	 stunting	 จะส่งผลกริ่ะทบต่ิอ้พ่ฒนาการิ่ขึ้อ้ง

สมอ้งเด็็กในริ่ะยะยาวได้็	 การิ่ศึกษาพบว่าเม่�อ้เปีรีิ่ยบเทียบก่บเด็็ก

ที�มีค์วามยาวปีกต่ิ	ภาวะ	severe	stunting	ใน	2	ปีีแริ่กขึ้อ้งชีว่ติจะ

ส่งผลให้ริ่ะด่็บ	 IQ	 และปีริ่ะส่ทธ่ิภาพในการิ่เรีิ่ยนในว่ยเด็็กโติลด็ลง	
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	 ในปัีจจุบ่นแม้ว่าสถึานการิ่ณ์์โภชนาการิ่ในเด็็กไทยมีแนวโน้ม

ที�ดี็ขึึ้�น	 แต่ิย่งค์งเป็ีนปัีญหาทางสาธิาริ่ณ์สุขึ้ที�สำาค่์ญอ้ยู่	 ค์ำาน่ยามที�

เกี�ยวเน่�อ้งก่บภาวะทุพโภชนาการิ่ติามเกณ์ฑ์์ขึ้อ้งอ้งค์์การิ่อ้นาม่ยโลก	

ปีริ่ะกอ้บด้็วย	

•	 ภาวะเตีิ�ย	 (stunting)	 หมายถึึง	 การิ่ที�	 height-for-age	

น้อ้ยกว่า	-2	SD	สะท้อ้นว่ามีปัีญหาทุพโภชนาการิ่เร่ิ่�อ้ร่ิ่ง	

(chronic)

•	 ภาวะนำ�าหน่กน้อ้ย	(underweight)	หมายถึึง	weight-for-

age	น้อ้ยกว่า	-2	SD	ซึ�งด่็ชนีนี�ไม่สามาริ่ถึแยกว่าเป็ีน

เฉีียบพล่น	(acute)	หร่ิ่อ้เร่ิ่�อ้ร่ิ่งได้็		

•	 ภาวะผอ้มแห้ง	 (wasting)	หมายถึึง	weight-for-height	

น้อ้ยกว่า	 -2	 SD	 แสด็งว่ามีปัีญหาทุพโภชนาการิ่

เฉีียบพล่น
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เด็็กอ้้วนเสี�ยงมีภาวะไขึ้ม่นในเล่อ้ด็สูงและค์วามด่็นโลห่ติสูง	

นำ�าหน่กที�เพ่�มขึึ้�นนี�เอ้งย่งมีผลกริ่ะทบต่ิอ้ริ่ะบบข้ึ้อ้และกริ่ะดู็กด้็วย	

เช่น	blount	disease,	knock	knee,	slipped	capital	femoral	epiphysis	

นอ้กจากผลต่ิอ้ร่ิ่างกาย	 ย่งมีผลต่ิอ้จ่ติใจ	 พบว่าเด็็กอ้้วนจะมี

ค์วามม่�นใจในตินเอ้งติำ�า	ผลการิ่เรีิ่ยนที�ไม่ดี็	มีโอ้กาสเปีน็โริ่ค์ซมึเศร้ิ่า	

และค์วามผ่ด็ปีกต่ิด้็านการิ่ก่นสูง	 ที�น่าสนใจค่์อ้	 แม้ว่าเด็็กเหล่านี�

จะอ้้วนหร่ิ่อ้มีนำ�าหน่กเก่น	 แต่ิจะพบภาวะขึ้าด็ธิาตุิเหล็ก	 แค์ลเซียม	

ส่งกะสี	ว่ติาม่นต่ิาง	ๆ	มากต่ิ�งแต่ิ	1	ใน	10	ถึึง	1	ใน	3	เลยทีเดี็ยว	

แสด็งถึึงสุขึ้น่ส่ยในการิ่ก่นที�ไม่ถูึกต้ิอ้ง	(รููปท่ี่� 2)

0.4-1.5	SD	ปีริ่ะมาณ์เท่าก่บริ่ะด่็บสต่ิปัีญญาต่ิด็ลบ	4-13	จุด็	และ

การิ่ศึกษาแบบ	systematic	review	ในเด็็กจากปีริ่ะเทศที�มีริ่ายได้็ติำ�า

ถึึงปีานกลางพบว่าในเด็็กเล็กที�อ้ายุติำ�ากว่า	2	ปีี	หากปีร่ิ่บปีรุิ่งภาวะ

โภชนาการิ่ให้ดี็ขึึ้�น	 มีริ่ะด่็บ	Z-score	ขึ้อ้ง	 length-for-age	 เพ่�มขึึ้�น	

1	หน่วย	จะมีริ่ะด่็บ	 IQ	 ที�อ้ายุ	 5-11	 ปีี	 เพ่�มขึึ้�น	 0.22	SD	ภาวะ	

stunting	 มีผลต่ิอ้การิ่ทำางานข่ึ้�นสูงขึ้อ้งสมอ้ง	 เช่น	 สมาธ่ิ	 ค์วามจำา	

การิ่ร่ิ่บรู้ิ่ด้็าน	 visuospatial	 การิ่ศึกษาริ่ะยะยาวในเด็็กไทยพบว่า

หากมีปัีญหา	stunting	ต่ิ�งแต่ิเล็กจนโติโด็ยไม่ได้็ร่ิ่บการิ่แก้ไขึ้จะทำาให้

มี	cognitive	score	ที�อ้ายุ	8	ปีี	ติำ�ากว่าเด็็กที�มีการิ่เต่ิบโติขึ้อ้งส่วนสูง

ปีกต่ิ	2.1	จุด็	(รููปท่ี่� 1)

1

	 ในเด็็กที�มีภาวะทุพโภชนาการิ่รุิ่นแริ่งเฉีียบพล่น	 (severe	

wasting	หร่ิ่อ้	severe	acute	malnutrition;	SAM)	หากไปีทำา	MRI	

สมอ้งจะพบค์วามผ่ด็ปีกต่ิ	ได้็แก่	cerebral	atrophy	และ	ventricular	

dilatation	และติริ่วจพบพ่ฒนาการิ่ที�ล่าช้า	ค์วามผ่ด็ปีกต่ิขึ้อ้งสมอ้ง

จะดี็ขึึ้�นหล่งให้การิ่ร่ิ่กษาฟ้�นฟูภาวะโภชนาการิ่	 แต่ิเม่�อ้ต่ิด็ติามไปี

ภายหล่งการิ่ร่ิ่กษา	 7	 ปีี	 จะพบว่าผู้ป่ีวยที�มีภาวะ	 SAM	 ในอ้ด็ีติ

เหล่านี�จะมีผลการิ่เรีิ่ยนและค์วามสามาริ่ถึจากการิ่ติริ่วจ	 cognitive	

test	ที�ติำ�ากว่าปีกต่ิในทุกด้็าน

	 ส่วนในเด็็กที�อ้้วนก็เป็ีนค์วามผ่ด็ปีกต่ิด้็านโภชนาการิ่ที�พบ

มากขึึ้�นในปัีจจุบ่น	 มีผลต่ิอ้สุขึ้ภาพทางร่ิ่างกายหลายริ่ะบบ	 เช่น	

ริ่ะบบทางเด่็นหายใจพบว่ามี	 obstructive	 sleep	 apnea	 และ	

hypoventilation	syndrome	ริ่ะบบทางเด่็นอ้าหาริ่พบ	non-alcoholic	

fatty	 liver	 disease	 และ	 gall	 bladder	 disease	 ริ่ะบบห่วใจและ

หลอ้ด็เล่อ้ด็ติริ่วจพบ	fatty	streak	และ	fibrous	plaque	ในหลอ้ด็เล่อ้ด็

ห่วใจและหลอ้ด็เล่อ้ด็แด็งใหญ่ได้็ในเด็็กที�อ้้วนต่ิ�งแต่ิอ้ายุ	 2	 ปีี	

นำาไปีสู่โริ่ค์หลอ้ด็เล่อ้ด็ห่วใจและสมอ้ง	ค์วามด่็นโลห่ติสูง	ในอ้นาค์ติ	

ในเด็็กกลุ่มนี�ย่งพบภาวะด่็�อ้ต่ิอ้ฮอ้ร์ิ่โมนอ่้นซูล่น	มีป้ี�นด็ำาติามขึ้อ้้พ่บ	

หล่งค์อ้	(acanthosis	nigricans)	ซึ�งจะมีโอ้กาสเป็ีนเบาหวานชน่ด็ที�	2	

 ภาวะการิ่ขึ้าด็ธิาตุิเหล็กเป็ีนปัีญหาการิ่ขึ้าด็	micronutrient	

ที�พบมากในเด็็กไทย	 จากการิ่สำาริ่วจในโค์ริ่งการิ่	 SEANUTS	 ในปีี	

ค์.ศ.	 2011	 พบอ้ายุที�มีการิ่ขึ้าด็ธิาตุิเหล็กมากที�สุด็ค่์อ้	 ในเด็็กเล็ก

ติำ�ากว่า	3	ปีี	พบภาวะซีด็	(anemia)	ถึึงร้ิ่อ้ยละ	26	ขึ้อ้งเด็็กในเม่อ้ง	

และร้ิ่อ้ยละ	41	ในเด็็กชนบท	ที�น่าสนใจค่์อ้	ปีริ่ะมาณ์	3	ใน	4	ขึ้อ้ง

ภาวะซีด็ในเด็็กอ้ายุ	3-5	ปีี	เก่ด็จากการิ่ขึ้าด็ธิาตุิเหล็ก	ภาวะซีด็จาก

การิ่ขึ้าด็ธิาตุิเหล็ก	 (IDA)	 ในทาริ่กหากไม่ได้็ร่ิ่บการิ่แก้ไขึ้จะมีผลต่ิอ้

พ่ฒนาการิ่และสมอ้งเด็็กถึาวริ่	 พบว่า	 IQ	 ติำ�ากว่าเด็็กที�ไม่เค์ยเป็ีน	

IDA	 ในว่ยทาริ่ก	 5-10	 จุด็	 การิ่ให้ธิาติุเหล็กเสร่ิ่มจะช่วยเพ่�ม

ค์วามสามาริ่ถึด้็าน	 attention	 และ	 concentration	 ได้็	 โด็ยเฉีพาะ

ในเด็็กที�มี	 IDA	 จะเพ่�ม	 IQ	 ได้็	 2.5	 จุด็	 แต่ิจะไม่มีผลในเด็็กที�ไม่มี

ภาวะซีด็	 และไม่มีผลต่ิอ้ท่กษะด้็านค์วามจำา	 psychomotor	 และ	

scholastic	achievement	ส่วนการิ่ศึกษาในเด็็กจากปีริ่ะเทศริ่ายได้็สูง

พบว่าริ่ะด่็บขึ้อ้ง	 serum	 ferritin	 จะส่มพ่นธ์ิก่บค์วามสามาริ่ถึ

ในการิ่เรีิ่ยนรู้ิ่ในเด็็กเล็กอ้ย่างมีน่ยสำาค่์ญ	ส่วนแนวทางป้ีอ้งก่นภาวะ	

IDA	ในเด็็กไทยขึ้อ้งริ่าชว่ทยาล่ยกุมาริ่แพทย์แห่งปีริ่ะเทศไทย	และ

สำาน่กโภชนาการิ่	กริ่ะทริ่วงสาธิาริ่ณ์สุขึ้	แสด็งด่็งรููปท่ี่� 3

2



3

	 การิ่ขึ้าด็ธิาติุไอ้โอ้ด็ีน	 พบว่าการิ่ขึ้าด็ไอ้โอ้ด็ีนในสติริ่ี

ต่ิ�งค์ริ่ริ่ภ์จะทำาให้ริ่ะด่็บ	IQ/DQ	ในทาริ่กลด็ลง	10-15	จุด็	ในเด็็กที�มี

ภาวะขึ้าด็ไอ้โอ้ดี็นรุิ่นแริ่งและเร่ิ่�อ้ร่ิ่งจะมี	IQ	ลด็ลงเฉีลี�ย	12-13.5	จุด็	

การิ่สำาริ่วจสุขึ้ภาพปีริ่ะชาชนไทยโด็ยการิ่ติริ่วจร่ิ่างกายค์ร่ิ่�งที�	5	พบว่า

ปีริ่ะชากริ่เด็็กไทยส่วนใหญ่มีริ่ะด่็บไอ้โอ้ดี็นปีกต่ิ	ส่วนการิ่ขึ้าด็ว่ติาม่น	

โด็ยเฉีพาะว่ติาม่นเอ้และดี็	 โค์ริ่งการิ่	 seanuts	 พบว่าภาวะขึ้าด็

ว่ติาม่นเอ้ในเด็็กไทยปัีจจุบ่นพบได้็น้อ้ย	พบร้ิ่อ้ยละ	1-3	แต่ิว่ติาม่นดี็

ย่งเป็ีนปัีญหาอ้ยู่	ค่์อ้พบว่ามากกว่า	1	ใน	3	ขึ้อ้งเด็็กไทยมีว่ติาม่นดี็

ในเล่อ้ด็ติำ�ากว่าเกณ์ฑ์์ในทุกกลุ่มอ้ายุ	โด็ยพบในเด็็กในเม่อ้งมากกว่า

ชนบท

	 สำาหร่ิ่บเด็็กที�ด่็�มนมแม่ยาวนานมีการิ่ศึกษาที�น่าสนใจ

ถึึงปีร่ิ่มาณ์สาริ่อ้าหาริ่ในนมแม่หล่งค์ลอ้ด็ในปีีที�	2	พบว่าจะมีริ่ะด่็บ

โปีริ่ตีิน	 lactoferrin,	 lysozyme	 และอ่้มมูโนโกลบูล่นเอ้ที�มากขึึ้�น	

แต่ิปีร่ิ่มาณ์ค์าร์ิ่โบไฮเด็ริ่ติ	ส่งกะสี	ธิาตุิเหล็ก	และ	oligosaccharide	

ที�ลด็ลง	 แสด็งให้เห็นว่าเด็็กหากพ้นว่ยที�นมเป็ีนอ้าหาริ่หล่กแล้ว

มีค์วามจำาเป็ีนต้ิอ้งร่ิ่บปีริ่ะทานอ้าหาริ่เสร่ิ่มติามว่ยเพ่�อ้ให้ได้็ร่ิ่บ

สาริ่อ้าหาริ่ต่ิาง	ๆ	ที�เพียงพอ้ด้็วย	

	 ปัีญหาในเด็็กว่ยที�เร่ิ่�มร่ิ่บปีริ่ะทานอ้าหาริ่ติามว่ยพบว่า

แร่ิ่ธิาตุิและว่ติาม่นที�เป็ีนปัีญหาในเด็็กว่ยนี�	 ได้็แก่	 เหล็ก	 ส่งกะสี	

แค์ลเซียม	 ส่วนในเด็็กยุโริ่ปีจะมีปัีญหาเร่ิ่�อ้งว่ติาม่นดี็	 และ	 n-3	

polyunsaturated	 fatty	 acid	 (PUFA)	 เพ่�มขึึ้�นมาด้็วย	 การิ่ศึกษา

ในเด็็กไทยในว่ยนี�พบว่าสาริ่อ้าหาริ่ที�เป็ีนปัีญหาได้็ร่ิ่บไม่เพียงพอ้	

ได้็แก่	แค์ลเซียม	เหล็ก	ส่งกะสี	ว่ติาม่นเอ้และซี	ในเด็็กเล็กย่งมีปัีญหา

ได้็ร่ิ่บโฟเลติไม่เพียงพอ้เพ่�มขึึ้�น	 นอ้กจากนี�การิ่ได็้ร่ิ่บโปีริ่ติีนที�

มากเก่นไปีจะได้็	 insulinogenic	 amino	 acid	 สูง	 ซึ�งทำาให้การิ่หล่�ง

ฮอ้ร์ิ่โมนอ่้นซูล่น	 และ	 IGF-1	 เพ่�มขึึ้�น	 ทำาให้มีการิ่สะสมและ

การิ่สร้ิ่างเซลล์ไขึ้ม่นที�เพ่�มมากขึึ้�น	 เก่ด็เป็ีนโริ่ค์อ้้วน	 และเก่ด็	 non-

communicable	diseases	ในริ่ะยะยาวติามมาได้็	

	 ด่็งน่�น	 ข้ึ้อ้ปีฏ่ิบ่ต่ิการิ่บร่ิ่โภค์อ้าหาริ่เพ่�อ้สุขึ้ภาพที�ดี็ขึ้อ้ง

เด็็กไทยอ้ายุ	1-5	ปีี	ปีริ่ะกอ้บด้็วย

•	 ให้อ้าหาริ่ม่�อ้หล่ก	3	ม่�อ้	และอ้าหาริ่ว่างไม่เก่น	2	ม่�อ้

ต่ิอ้ว่น

•	 ให้อ้าหาริ่ค์ริ่บ	 5	 หมู่	 และแติ่ละหมู่หลากหลายเปี็น

ปีริ่ะจำาทุกว่น

•	 ให้นมแม่ต่ิอ้เน่�อ้งถึึงอ้ายุ	 2	 ปีี	 เสร่ิ่มนมริ่สจ่ด็ว่นละ	

2-3	แก้ว

•	 ฝึึกให้ก่นผ่กและผลไม้จนเป็ีนน่ส่ย

•	 ให้อ้าหาริ่ว่างที�มีคุ์ณ์ภาพ

•	 ฝึึกให้ก่นอ้าหาริ่ริ่สธิริ่ริ่มชาต่ิ	ไม่หวานจ่ด็	ม่นจ่ด็	เค็์มจ่ด็	

เล่อ้กเกล่อ้ไอ้โอ้ดี็นและผล่ติภ่ณ์ฑ์์เสร่ิ่มไอ้โอ้ดี็น

•	 ให้อ้าหาริ่สะอ้าด็	ปีลอ้ด็ภ่ย	ให้ด่็�มนำ�าสะอ้าด็	หลีกเลี�ยง

เค์ร่ิ่�อ้งด่็�มปีรุิ่งแต่ิงริ่สหวานและนำ�าอ่้ด็ลม

•	 ฝึึกว่น่ยการิ่ก่นอ้ย่างเหมาะสมติามว่ยจนเป็ีนน่ส่ย

•	 เล่นก่บลูก	สร้ิ่างค์วามผูกพ่น	หม่�นต่ิด็ติามการิ่เจร่ิ่ญเต่ิบโติ

และพ่ฒนาการิ่

A role of young child formula to fulfill unmet 

nutritional needs for young Thai children

ผู้ศ.พญ.พัชราภูา ทวีกุุลั

	 ปัีญหาทุพโภชนาการิ่และการิ่ขึ้าด็สาริ่อ้าหาริ่ที�เป็ีนปัีญหา

สำาค่์ญในเด็็กเล็ก	 ปีริ่ะกอ้บด้็วย	 การิ่ขึ้าด็ว่ติาม่นเอ้	 ว่ติาม่นดี็	

ว่ติาม่นบี	12	 ว่ติาม่นซี	 โฟเลติ	แค์ลเซียม	ไอ้โอ้ดี็น	เหล็ก	 ส่งกะสี	

และ	DHA	ปัีญหาเหล่านี�พบมากในปีริ่ะเทศกำาล่งพ่ฒนาซึ�งส่มพ่นธ์ิ

ก่บการิ่ได้็ร่ิ่บอ้าหาริ่เสร่ิ่มติามว่ยที�ไม่เหมาะสม	หร่ิ่อ้มีภาวะเจ็บป่ีวย

ต่ิด็เช่�อ้	 แนวทางในการิ่ให้โภชนาการิ่ที�เหมาะสมปีริ่ะกอ้บด็้วย	

การิ่ให้ค์วามรู้ิ่เกี�ยวก่บอ้าหาริ่ติามว่ยที�เหมาะสมและเพียงพอ้	

การิ่เต่ิมสาริ่อ้าหาริ่ต่ิาง	ๆ 	ที�ม่กมีภาวะขึ้าด็ในอ้าหาริ่	ริ่วมถึึงการิ่ให้

นมสูติริ่จำาเพาะ	เช่น	นมสูติริ่	follow-on	หร่ิ่อ้	young	child	formula	

(YCF)	นมชน่ด็	YCF	หมายถึึง	ผล่ติภ่ณ์ฑ์์ที�ทำาจากนมว่วหร่ิ่อ้พ่ช	เช่น	

ถ่ึ�วเหล่อ้ง	 ซึ�งมีว่ติถุึปีริ่ะสงค์์เพ่�อ้เพ่�มสาริ่อ้าหาริ่บางส่วนติาม

ค์วามต้ิอ้งการิ่ติามว่ยขึ้อ้งเด็็กอ้ายุ	1-3	 ปีี	บางสถึาบ่นอ้าจเรีิ่ยกว่า	

toddler’s	milk	หร่ิ่อ้	growing-up	milk	นมเหล่านี�โด็ยมากม่กเสร่ิ่ม

ธิาตุิเหล็ก	 ว่ติาม่นดี็	 กริ่ด็ไขึ้ม่นจำาเป็ีน	 และปีร่ิ่บลด็ปีร่ิ่มาณ์โปีริ่ตีิน	

ไขึ้ม่นอ่้�มต่ิวและโซเดี็ยมลงติำ�ากว่านมว่วค์ริ่บส่วนปีกต่ิ	 ปัีจจุบ่น

ย่งไม่มีข้ึ้อ้กำาหนด็สากลหร่ิ่อ้ค์ำาน่ยามที�ช่ด็เจนสำาหร่ิ่บผล่ติภ่ณ์ฑ์์

ในกลุ่ม	YCF	นี�

	 ค์วามชุกขึ้อ้งการิ่ใช้	 YCF	 ในเด็็กแติกต่ิางก่นในแต่ิละ

ปีริ่ะเทศ	การิ่ศึกษาในปีริ่ะเทศฝึริ่่�งเศสพบว่ามีการิ่ใช้	YCF	ปีริ่ะมาณ์

ร้ิ่อ้ยละ	52-54	และ	27-30	ในเด็็กอ้ายุ	12-23	เด่็อ้น	และ	24-35	เด่็อ้น	



ติามลำาด่็บ	 ในปีริ่ะเทศจีนพบร้ิ่อ้ยละ	 71	 และ	 56	 ในเด็็กอ้ายุ	

12-23	เด่็อ้น	และ	24-35	เด่็อ้น	ติามลำาด่็บ	ในขึ้ณ์ะที�บางปีริ่ะเทศ	

เช่น	ฟิล่ปีปิีนส์	มีอ่้ติริ่าการิ่ใช้น้อ้ยเท่าก่บร้ิ่อ้ยละ	22	และ	8	ในเด็็ก

ที�อ้ายุ	1-2	ปีี	และ	3-4	ปีี	ติามลำาด่็บ	

	 การิ่ศึกษาในปีริ่ะเทศไอ้ริ่์แลนด็์พบว่านมย่งเปี็นแหล่ง

พล่งงานที�สำาค่์ญสำาหร่ิ่บเด็็กว่ย	12-24	เด่็อ้น	โด็ยพบว่ากลุ่มเด็็กที�

ได้็ร่ิ่บนมสูติริ่	YCF	หร่ิ่อ้	growing-up	milk	จะได้็ร่ิ่บปีร่ิ่มาณ์โปีริ่ตีิน	

ไขึ้ม่นอ่้�มต่ิว	และว่ติาม่นบี	12	ติำ�ากว่า	แต่ิได้็ร่ิ่บใยอ้าหาริ่	ธิาตุิเหล็ก	

ส่งกะสี	 ว่ติาม่นดี็	 และว่ติาม่นซี	 สูงกว่าเด็็กกลุ่มที�ไม่ได้็ร่ิ่บนมสูติริ่	

YCF	(รููปท่ี่� 4)

พบว่ากลุ่มที�ได้็ร่ิ่บ	 YCF	 มีอุ้บ่ต่ิการิ่ณ์์ขึ้อ้งภาวะขึ้าด็ธิาติุเหล็ก

และภาวะขึ้าด็ว่ติาม่นดี็ติำ�ากว่ากลุ่มที�ได้็ร่ิ่บนมว่วค์ริ่บส่วนถึึงร้ิ่อ้ยละ	 58	

และ	78	ติามลำาด่็บ	อ้ย่างไริ่ก็ติาม	ไม่พบค์วามแติกต่ิางขึ้อ้งการิ่เก่ด็

ภาวะซีด็จากการิ่ขึ้าด็ธิาตุิเหล็กจากการิ่ศึกษานี�	

	 การิ่ศึกษาในเด็็กอ้ายุ	1-3	ปีีที�ไม่ได้็ร่ิ่บนมแม่	เปีรีิ่ยบเทียบ

ริ่ะหว่างเด็็กกลุ่มที�บร่ิ่โภค์	YCF	ก่บเด็็กที�ได้็ร่ิ่บนมว่วค์ริ่บส่วน	พบว่า

เด็็กที�ได้็ร่ิ่บ	YCF	จะได้็ร่ิ่บพล่งงาน	ค์าร์ิ่โบไฮเด็ริ่ติ	กริ่ด็ไขึ้ม่นจำาเป็ีน	

ใยอ้าหาริ่	 ว่ติาม่นเอ้	 ว่ติาม่นบี	 ว่ติาม่นซี	 ว่ติาม่นดี็	 ว่ติาม่นอี้	

ธิาตุิเหล็ก	 และส่งกะสีที�มากกว่าอ้ย่างมีน่ยสำาค่์ญ	 โด็ยเม่�อ้จำาแนก

ติามปีร่ิ่มาณ์ที�บร่ิ่โภค์พบว่ากลุ่มที�ได้็ร่ิ่บสาริ่อ้าหาริ่เพียงพอ้ติาม

ค์ำาแนะนำาขึ้อ้งสหภาพยุโริ่ปีค่์อ้	กลุ่มที�บร่ิ่โภค์	YCF	อ้ย่างน้อ้ย	360	

ม่ลล่ล่ติริ่ต่ิอ้ว่น	

	 การิ่ศึกษาผลขึ้อ้งนมที�เสร่ิ่มสาริ่อ้าหาริ่บางส่วนต่ิอ้ภาวะ

โภชนาการิ่และการิ่เจร่ิ่ญเต่ิบโติขึ้อ้งเด็็กอ้ายุ	 6-47	 เด่็อ้นแบบ	

meta-analysis	 พบว่าเด็็กที�ได้็ร่ิ่บนมเหล่านี�เป็ีนเวลาอ้ย่างน้อ้ย	

4	 เด่็อ้นจะมีนำ�าหน่กต่ิวที�เพ่�มขึึ้�นมากกว่าเด็็กกลุ่มที�ได้็ร่ิ่บนมว่ว

ค์ริ่บส่วนเฉีลี�ยเพียง	0.17	ก่โลกร่ิ่ม	อ้ย่างไริ่ก็ติาม	ค์วามแติกต่ิางขึ้อ้ง

นำ�าหน่กริ่ะหว่าง	 2	 กลุ่มจะมากขึึ้�นเม่�อ้ว่เค์ริ่าะห์เฉีพาะการิ่ศึกษา

ในปีริ่ะเทศกำาล่งพ่ฒนา	 โด็ยพบว่ามีนำ�าหน่กเพ่�มขึึ้�นเฉีลี�ยแติกต่ิางก่น	

0.24	ก่โลกร่ิ่ม	(รููปท่ี่� 5)	นอ้กจากนี�พบว่าเด็็กกลุ่มนี�มีอ่้ติริ่าการิ่เก่ด็

ภาวะซีด็ติำ�ากว่ากลุ่มที�บร่ิ่โภค์นมว่วค์ริ่บส่วนถึึงร้ิ่อ้ยละ	 68	 (odds	

ratio	 0.32)	 แต่ิเม่�อ้ว่เค์ริ่าะห์กลุ่มย่อ้ยไม่พบค์วามแติกต่ิางขึ้อ้ง

การิ่เก่ด็ภาวะซีด็ในการิ่ศึกษาที�มีริ่ะยะเวลาน้อ้ยกว่า	 7	 เด่็อ้นหร่ิ่อ้

เป็ีนการิ่ศึกษาในปีริ่ะเทศที�พ่ฒนาแล้ว	 จากการิ่ศึกษาแบบสุ่ม

เปีรีิ่ยบเทียบผลขึ้อ้งการิ่ให้	YCF	และนมว่วค์ริ่บส่วนในเด็็กเล็ก	315	ริ่าย	

	 สมาค์มโภชนาการิ่เด็็กแห่งปีริ่ะเทศไทยมีข้ึ้อ้แนะนำาในการิ่ให้

นมสูติริ่	follow-up	formula	ในเด็็กอ้ายุ	12-36	เด่็อ้น	ด่็งนี�	

•	 YCF	 ที�มีปีร่ิ่มาณ์สาริ่อ้าหาริ่ที�เหมาะสมเป็ีนต่ิวเล่อ้ก

ในการิ่เสร่ิ่มสาริ่อ้าหาริ่ในเด็็กได้็จนถึึงอ้ายุ	3	ปีี

•	 YCF	ไม่ใช่อ้าหาริ่หล่กสำาหร่ิ่บเด็็ก	เด็็กค์วริ่ได้็ร่ิ่บอ้าหาริ่

ติามว่ยที�เหมาะสมร่ิ่วมก่บนมแม่

•	 ค์วริ่ส่งเสร่ิ่มให้ด่็�มนมจากแก้วและเล่กนมขึ้วด็

•	 ปีร่ิ่มาณ์ที�แนะนำาต่ิอ้ว่นค่์อ้	 1-2	 แก้ว	 (200-400	 หร่ิ่อ้

เฉีลี�ย	 300	 ม่ลล่ล่ติริ่)	 หร่ิ่อ้ปีริ่ะมาณ์ร้ิ่อ้ยละ	 15	 ขึ้อ้ง

พล่งงานที�ต้ิอ้งการิ่ท่�งหมด็ต่ิอ้ว่น

	 อ้ย่างไริ่ก็ติาม	การิ่ให้	YCF	อ้าจส่งผลเสีย	ได้็แก่	การิ่ให้นม

มากเก่นไปีจนลด็ค์วามอ้ยากอ้าหาริ่ขึ้อ้งเด็็ก	 ทำาให้ร่ิ่บปีริ่ะทาน

อ้าหาริ่ได้็ลด็ลง	 ผู้ปีกค์ริ่อ้งอ้าจเข้ึ้าใจผ่ด็ว่า	 YCF	 สามาริ่ถึนำามา

ทด็แทนอ้าหาริ่หล่กขึ้อ้งเด็็กได้็	 และอ้าจก่อ้ให้เก่ด็ปัีญหาค่์าใช้จ่าย

แก่บางค์ริ่อ้บค์ร่ิ่ว	ริ่วมถึึงนำาไปีสู่กริ่ะบวนการิ่โฆษณ์าที�ไม่เหมาะสม

ขึ้อ้งบร่ิ่ษ่ทนมต่ิาง	ๆ	

 สรุูป	นมแม่เป็ีนสาริ่อ้าหาริ่ที�ดี็ที�สุด็สำาหร่ิ่บทาริ่ก	และทาริ่ก

ค์วริ่ได้็ร่ิ่บนมแม่เป็ีนหล่กในขึ้วบปีีแริ่กขึ้อ้งชีว่ติ	ไม่แนะนำาในการิ่ให้นม

ชน่ด็ที�มีการิ่เสร่ิ่มสาริ่อ้าหาริ่	 หร่ิ่อ้	 YCF	 ทด็แทนนมว่วในเด็็ก

ท่�วไปีทุกริ่าย	 แต่ิอ้าจพ่จาริ่ณ์าการิ่ใช้	 YCF	 เป็ีนทางเล่อ้กสำาหร่ิ่บ

เด็็กอ้ายุ	1-3	ปีีที�ได้็ร่ิ่บสาริ่อ้าหาริ่ไม่เพียงพอ้	เพ่�อ้เพ่�มปีร่ิ่มาณ์ธิาตุิเหล็ก	

ส่งกะสี	ว่ติาม่นดี็	และกริ่ด็ไขึ้ม่นที�จำาเป็ีนต่ิอ้ร่ิ่างกาย	อ้ย่างไริ่ก็ติาม	

การิ่ได้็ร่ิ่บอ้าหาริ่ที�เหมาะสมติามว่ย	 หลากหลายและเพียงพอ้

มีค์วามจำาเป็ีนในเด็็กว่ยนี�	 ซึ�ง	 YCF	 ไม่สามาริ่ถึนำามาทด็แทน

อ้าหาริ่หล่กได้็	
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