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แร่ ธาตุเหล็กในร่ างกาย
เหล็กเป็ นแร่ธาตุที่มีความจาเป็ นสาหรับที่ชีวิตที่มีอยูใ่ นเซลล์ทกุ ๆ เซลล์ในร่างกาย แร่ ธาตุเหล็กที่มีอยูใ่ นร่างกายส่วนใหญ่จะเป็ นแบบที่เรียกว่า
เฮโมโกลบิน* ที่มีอยูใ่ นเม็ดโลหิตแดง เป็ นแบบคลังแร่ธาติเหล็ก*อยูใ่ นม้ าม ไขกระดูก เป็ นแบบเยื่อเหล็ก*ในกล้ ามเนื ้อ และเป็ นแบบเซรุ่ม*
ในหลอดเลือด

หน้ าที่สาคัญของแร่ ธาตุเหล็ก
แร่ธาตุเหล็กในร่างกายมีหน้ าทีแ่ ตกต่างกันออกไป หน้ าที่ที่สาคัญก็คือเป็ นตัวขนส่งออกซิเจน สามในสี่ของแร่ธาตุเหล็กที่มีอยูใ่ นร่างกายจะมีอยู่
ในรูปของเฮโมโกลบิน ซึง่ มีหน้ าที่ยดึ จับออกซิเจนในปอด และจัดส่งไปยังเยือ่ ต่าง ๆ คลังแร่ธาตุเหล็กนันรั
้ บผิดชอบเรื่องการเก็บรักษาแร่ธาตุ
เหล็กไว้ ในร่างกาย แร่ธาตุเหล็กนี ้เป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้ ในการผลิตเม็ดโลหิตแดง

ความจาเป็ นของแร่ ธาตุเหล็ก
ความจาเป็ นของแร่ธาตุเหล็กและการสูญเสียแร่ธาตุเหล็กนันแตกต่
้
างกัน ดังนันเราจึ
้
งจาเป็ นต้ องปรับการรับแร่ธาตุเหล็กให้ เป็ นไปตามความ
ต้ องการที่เรามี สตรีหลังจากที่มีประจาเดือนแล้ ว และผู้ชายจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับแร่ธาตุเหล็กวันละประมาณ ๑๐ มิลลิกรัม วัยรุ่นที่กาลังเติบโต
สตรีที่อยูใ่ นวัยที่จะมีบตุ รได้ ควรที่จะได้ รับแร่ธาตุเหล็กประมาณ ๑๕ มิลลิกรัมต่อวัน ในช่วงมีครรภ์ควรที่จะได้ รับแร่ธาตุเหล็กเพิ่มขึ ้นอย่าง
สม่าเสมอ และต้ องได้ รับมากที่สดุ ในสัปดาห์ที่ ๒๐ของการตังครรภ์
้
สาหรับผู้ที่เป็ นโรคลาไส้ บางชนิด และผู้ที่มีปัญหาเรื่องการดูดซึมของลาไส้
ความสามารถในการดูดซึมของเยื่อลาไส้ จะลดน้ อยลง ร่างกายก็จะใช้ แร่ธาตุเหล็กที่มีอยูใ่ นคลัง ดังนันจึ
้ งจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับแร่ธาตุเหล็ก
มากกว่าปรกติ

การขาดแร่ ธาตุเหล็ก
เมื่อแร่ธาตุเหล็กที่ได้ รับจากการรับประทานอาหารมีไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะใช้ แร่ธาตุเหล็กที่มีอยูใ่ นคลังแร่ธาตุเหล็กในร่างกายในการผลิตเม็ด
โลหิตแดง หมายถึงว่าร่างกายจะใช้ แร่ธาตุเหล็กจากคลังมาปรับเพื่อให้ ระดับของเฮโมโกลบินอยูใ่ นระดับสูงสุด เมื่อคลังแร่ธาตุเหล็กถูกนามาใช้
/ ถูกดึงออกหมด ในชันแรกระดั
้
บเฮโมโกลบิน (Hb) จะลดลง ระดับคลังแร่ธาตุเหล็กนี ้วัดได้ โดยการตรวจเลือดจากหลอดเลือดดา

สาเหตุท่ ที าให้ ขาดแร่ ธาตุเหล็ก
การขาดแร่ธาตุเหล็กนันอาจเนื
้
่องมาจากเราทานอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็กน้ อยไป และ /หรือเราเสียแร่ธาตุเหล็กไปอันเนื่องมาจากการสูญเสียเลือด
หมายถึงว่าความจาเป็ นในแร่ธาตุเหล็กของร่างกายมีมากกว่าจานวนแร่ธาตุเหล็กที่ร่างกายได้ รับจากอาหาร สาเหตุปรกติของการขาดแร่ธาตุ
เหล็กคือ: มีประจาเดือนมาก มีครรภ์ การบริจาคเลือด เลือดไหลออกจากร่างกาย ร่างกายเจริญเติบโตและการได้ รับแร่ธาตุเหล็กผ่านอาหาร
น้ อยเกินไป ฯลฯ

อาการของการขาดแร่ ธาตุเหล็ก และโรคโลหิตจาง
การ “เพียง” ขาดแร่ธาตุเหล็ก อาจก่อให้ เกิดอาการออกมาให้ เห็นได้ อ่อนเพลียมาก สมาธิเสื่อมและปวดศีรษะ อาจเป็ นอาการของการขาดแร่
ธาตุเหล็ก นอกจากนันการขาดแร่
้
ธาตุเหล็กเพราะโลหิตจางอาจเป็ นสาเหตุทที่ าให้ ทาอะไรไม่ไหวและเหนื่อยง่าย หน้ าซีด เครี ยด และหัวใจเต้ น
เร็ว สิ่งที่สาคัญคือจะต้ องทาการตรวจสอบอาการก่อนที่จะเริ่มรักษาเพื่อที่จะได้ แน่ใจว่าการรักษานันท
้ าถูกทาง การรักษาเรื่องการขาดแร่ธาตุ
เหล็กนันจะเป็
้
นการป้องกันไม่ให้ เป็ นโรคโลหิตจาง

การขาดแร่ ธาตุเหล็กในตอนมีครรภ์
ในช่วงที่มีครรภ์ ความต้ องการในแร่ธาตุเหล็กนันมี
้ มากกว่าที่ร่างกายจะสามารถจัดหาได้ จากอาหารที่รับประทานตามปรกติ ในช่วงเวลาการมี
ครรภ์หลังสัปดาห์ที่ ๒๐ นันร่
้ างกายมีความต้ องการแร่ธาตุเหล็กมากทีส่ ดุ การตรวจสอบระดับของคลังแร่ธาตุเหล็กในร่างกายในระยะเริ่มต้ น
ของการตังครรภ์
้
จะทาให้ สามารถทราบระดับของคลังแร่ธาตุเหล็ก และทาให้ เราสามารถจัดหาแร่ธาตุเหล็กในจานวนที่ร่างกายต้ องการได้ เป็ น
สิ่งดีในการที่จะเติมให้ คลังแร่ธาตุเหล็กนันเต็
้ มอยูต่ ลอดเวลาก่อนการคลอด ทังนี
้ ้เพราะการคลอดนันเราจะต้
้
องเสียเลือดแน่ นอกจากนัน้ ยังจะ
ทาให้ เราสามารถดูแลทารกน้ อยที่น่ารักได้

แร่ ธาตุเหล็กในอาหาร
เนื ้อสัตว์มีแร่ธาตุเหล็กชนิดเฮเม และเป็ นแหล่งแร่ธาตุเหล็กที่ดี เนือ้ ยิ่งมีสีคล ้าเท่าไรก็จะยิ่งมีแร่ธาตุเหล็กเฮเมมากเท่านัน้ แร่ธาตุเหล็กในผัก (แร่
ธาตุเหล็กที่ไม่ใช่เฮเม) เช่น ผักขม และผักชีฝรั่งนัน้ ร่างกายจะมีความยุง่ ยากในการที่จะนามาใช้ ประโยชน์ การดูดซึมแร่ธาตุเหล็กที่มีอยูใ่ นผัก
จะได้ ผลมากขึ ้นถ้ าได้ มีการทานเนื ้อและวิตามินซีพร้ อม ๆ กัน

นีเฟเร็กซ์ ๑๐๐ มิลลิกรัม/แค๊ ปซูล
นีเฟเร็กซ์แบบแค๊ ปซูลมีเม็ดแร่ธาตุเหล็กบรรจุอยู่ ได้ มีการผสมวิตามินซีเข้ าไปในสารเฟอร์ โรกลีซินซัลเฟตเพื่อทาให้ มีการดูดซึมแร่ธาตุเหล็กได้
มากขึ ้น ลาไส้ เล็กส่วนต้ นเป็ นบริเวณทีจ่ ะดูดซึมแร่ธาตุเหล็ก ดังนันเม็
้ ดแร่ธาตุเหล็กที่มีอยูใ่ นแค๊ ปซูลนีเฟเร็กซ์จงึ ได้ รับการปกป้องด้ วยเยื่ อที่
ทนทานต่อน ้าย่อยในกระเพาะอันจะทาให้ แร่ธาตุเหล็กนันถู
้ กปล่อยออกมาในลาไส้ เล็กส่วนต้ น ถ้ าใครที่มีปัญหาในการกลืนแค๊ ปซูล ก็สามารถ
แก้ ปัญหาได้ โดยการแกะเอาเม็ดแร่ธาตุเหล็กออกแล้ วกลืนกับน ้า
ผลข้ างเคียง อย่างเช่นอาการท้ องเดิน ท้ องผูก แสบในลาคอ หรือปั ญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับท้ อง อาจมีเกิดขึ ้นได้ แม้ กระทัง่ เรื่องผิวหนังเป็ นผื่นอาจ
มีเกิดขึ ้น แต่มีน้อยมาก แร่ธาตุเหล็กนี ้อาจทาให้ อจุ จาระมีสีคล ้า
ใช้ ตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่พยาบาล หรือตามที่มีระบุไว้ ในฉลากที่มีอยูใ่ นกล่อง
จานวนการรับประทานตามปรกติคือ รับประทานกับน ้าวันละหนึ่งแค๊ ปซูล จะแกะแค๊ ปซูลออกแล้ วเทยาใส่ลงในช้ อนและดื่มกับน ้าโดยไม่
ต้ องเคี ้ยวเม็ดแร่ธาตุเหล็ก ผลที่ได้ รับจะเหมือนกัน
เด็กที่อายุต่ากว่า ๖ ปี ไม่ควรที่จะรับประทานนีเฟเร็กซ์แบบแค๊ ปซูล
หลีกเลี่ยงการรับประทานแร่ธาตุเหล็กพร้ อม ๆ กับสารที่จะไปทาให้ ความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุเหล็กลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม กาแฟ
ชา ช็อกโกแลต เกล็ดแป้ง รา และเมล็ดพืชที่ปดอย่างหยาบ ๆ
ควรที่จะรับประทานไปอีกระยะหนึ่งหลังจากที่คา่ ของเฮโมโกลบิน (Hb) ขึ ้นสูงจนอยูใ่ นระดับปรกติแล้ ว ทังนี
้ ้เพื่อเติมคลังแร่ธาตุเหล็กในร่างกาย
ให้ เต็ม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ จาก หนังสือคูม่ ือยาของแพทย์ (FASS)
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