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บฑค้ดย่'อ

การวัดการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารไทยโดยการติดฉลากเหล็กกัมมันตรังสีกับ 
อาหาร เพ่ือสืกษาผลของสารประกอบที!โ'พลิก'ในยอดกระถิน ด้วยวิธีวัดในคนและในหลอดทดลองพบ 
ว่ายอดกระถินทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารลดลงเด่นซัด (p<o.ooi) และอัตราการลดมีความ 
สัมพันธ์กับปริมาณที่รับประทาน ยอดกระถินจำนวนน้อยมากขนาด 3 กรัม ยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็ก 
ร้อยละ50 ขนาด 10 กรัม ลดลงร้อยละ80 วิตามินซีมีผลส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็ก เม่ือรับประทาน 
ยอดกระถิน 5 และ 10 กรัม ร่วมกับวิตามินซี 50 มิลลิกรัม ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นร้อย 50 
เมื่อเพิ่มวิตามินซีเป็น 100 มิลลิกรัม การดูดซึมเพิ่มขึ้นเท่าตัว นอกจากนี้ยังพบว่าผลการวัดในคนและ 
ในหลอดทดลองมีความสัมพันธ์กันโดยตรง (r = 0.994) การสืกษาในหลอดทดลองจึงน่าจะเป็น 
ประโยช'นในการคาดคะเนปริมาณธาตุเหล็กที่ถูกดูดซึมจากอาหารไปใ^ประโยชน์ได้แทนการวัดในคน
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ABSTRACT

Iron absorption was measured from commonThai meal by use of 59Fe and 55Fe labels to 
examine the effect of iron binding phenolic compounds in Yod Kratin, a very popular vegetable in 
Thailand. Both in vivo and in vitro measurements were undertaken. Addition of Yod Kratin to a 
meal significantly reduced iron absorption (p<0.001). The inhibition was clearly dose-related. As 
little as 3 g inhibited iron absorption by 50% and with a size of 10 g, iron absorption was reduced by 
almost 80%. Addition of ascorbic acid increased iron absorption. For 5 and 10 g Yod Kratin, 50 mg 
ascorbic acid increased the absorption by 50% and 100 mg doubled the absorption. This study also 
shows significant agreement between in vivo and in vitro measurements (r = 0.994) which indicates 
that the in vitro procedure is applicable for predicting non-heme iron availability in man.



คำนำ

โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็กเป็นปัญหาทุพโภชนาการที่พบมากที่สุดในโลก (1, 2) พบในทุก 
ประเทศทังที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา กลุ่มประชากรท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือเด็กและผู้หญิง 
การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางในประเทศไทย ที่พบเป็นป็ญหาสาธารณสุขของประเทศ มักมีสาเหตุ 
สำคัญจากการได้รับธาตุเหล็กจากอาหารไม่เพียงพอ แต่ความสามารถของร่างกายในการดูดซึมและ
นำธาตุเหล็กไปใช้ไม,ได้ขึ้นกับปริมาณธาตุเหล็ก หรือรูปของธาตุเหล็กในอาหารว่าเป็นเหล็ก heme 
หรือ เหล็ก nonheme และไม,ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพเหล็กในบุคคลว่าอยู่ในภาวะพร่องเหล็กหรือไม่ 
เท่าใ4น แต่ยังขึ้นกับสมดุลของสารขัดขวาง และสารช่วยส่งเสริมการลูดซึมที่มีอยู่ในอาหารด้วย (3)

การเติมเหล็กกัมมันตรังสี (55Fe/59Fe) ลงในอาหารโดยวิธี Extrinsic Tag (4, 5) ทำให้สามารถ 
วัดการดูดซึมธาตุเหล็กและป้จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารได้ถูกต้องแม่นยำ ทำให้ 
ทราบว่าสารประกอบฟ้ยเตทในธัญญพืชและพืชตระกูลถ่ัวและสารประกอบโปล่ีyเนอลในธรรมชาติมี 
ผลขัดขวางการดูดซึมเหล็ก ในขณะท่ีวิตามินชี เน้ือสัตว์และเน้ือปลาทำให้ดูดซึมเหล็กได้เพ่ิมข้ึน 
แทนนินเปีนโปล่ีแนอลท่ีพบในชา กาแฟ และเคร่ืองเทศ ธาตุเหล็กในอาหารลูกดูดซึมได้น้อยลงเม่ือมี 
แทนน ินเพ่ิมข้ึน (6, 7, 8) อาหารไทยเป็นอาหารท่ีมีข้าวเป็นหลัก เป็นแหล่งพลังงานร้อยละ 60 ถึง 
80 ของพลังงานท่ีได้รับในแต่ละวัน มีพืชผักเป็นส่วนประกอบมากกว่าเน้ือสัตว์ ธาตุเหล็กในพืชผัก 
เหล่านีเป็นเหล็ก n o n h e m e  ทังหมด และยังมีสารประกอบโปล่ีปีนอลในธรรมชาติท่ีมีโครงสร้างเป็น 
แทนนินด้วย

การตรวจหาปริมาณแทนนิน มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนสามารถวัดปริมาณแทนนินที่ม ี
สมบัติในการจับยึดกับธาตุเหล็กและมีผลยับยั้งการดูดซึมเหล็กได้ (9) การตรวจพบแทนนินซึ่งเป็น 
สารประกอบโปลี่แนอลโมเลกุลใหญ่ในพืชผักพื้นบ้านของไทยหลายชนิด (10) ทำให้มีเหตุผลที่อาจ 
พิจารณาได้ว่า แทนนินในอาหารไทยน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการขาดธาตุเหล็กใน
กลุ่มประชากรที่บริโภคพืชผักเหล่านั้นเป็นประจำ ยอดกระถิน (Leucaena glauca) เป็นผักพื้นบ้านที่ 
นิยมบริโภคโดยทั่วไปทุกครัวเรือนเป็นประจำทังปี โดยเฉพาะในชนบท มีปริมาณ สารประกอบโปลี ่
บนอล กลุ่มที่มีโครงสร้างเป็นแทนนินสูงกว่าพืชผักชนิดอื่น ๆ แต่ยังไม่มีการศึกษาผลของแทนนินต'อ 
การดูดซึมธาตุเหล็กในอาหารไทย รายงานนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อวัดการดูดซึมธาตุเหล็กในอาหารไทย 
ที่มีแทนนินระดับต่าง ๆ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบในคนและในหลอดทดลอง และศึกษาความเป็นไป 
ได้ของการเติมวิตามินซีลงในอาหารเพื่อด้านผลยับยังการดูดซึมธาตุเหล็กของแทนนินในยอดกระถิน



อาหารทดลอง ประกอบด้วยอาหารหลักคือข้าวสวย (250 กรัม) เนื้อปลาชุ (50 กรัม) และนา 
พริกกระปี (55 กรัม) รวม 355 กรัม เตรียมเวลาเช้าในห้องปฏิบัติการ สำหรับรับประทานเป็นอาหาร 
ม้ือเท่ียง ร่วมกับยอดกระถิน 0, 3, 5, 10, 15 และ 20 กรัม รวมเป็นอาหารทดลอง 6 ชุด แต่ละชุดมี 
ปริมาณแทนนินในยอดกระถินเท่ากับ 0, 87.6, 146, 292, 438 และ 584 มิลลิกรัมต่อม้ือ ตามลำดับ

อาสใสมัคร ชายไทยอายุระหว่าง 20-40 ปี 41 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ทุกคนได้รับการชี้แจงราย 
ละเอียดและยินยอมร่วมเป็นอาสาสมัครรับประทานอาหารทดลองที่เตรียมขึ้นตามวิธีการซื่งฝานการ 
พิจารณาของคณะกรรมการวิจัยในคนแล้ว แต่ละกลุ่มรับประทานอาหาร 3 ม้ือ (ม้ือA มือร และมือC) 
และ สารละลายเหล็กมาตรฐาน (R) ในวันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 14 และ วันท่ี 15 ตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 
ตามวิธีการของ Hallberg (4) และ วิธีการของ Cook (5) อาสาสมัครทุกคนต้องงดอาหารและนํ้าหลัง 
เท่ียงคืน มารับประทานอาหารเช้าย่อยง่าย (ข้าวด้มผักกาดดองเค็ม) ที่เตรียมไวัให้เวลา 7.30 นาฬิกา 
แล้วงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดจนถึงเวลา 12.00 น. มารับประทานอาหารทดลอง หลังรับ
ประทานอาหาร งดอาหารและเครื่องดื่ม 3 ช่ัวโมง

ตารางที่ 1 แผนการเตรียมอาหารทดลองสำหรับอาสาสมัคร
วัน มือ อาหาร'ทดลอง กลุ่มท่ี

1 (ท=10) 2 (ท=11) 3 (n=10) 4 (ท=10)
วันท่ี 1 (A) อาหารหลัก (กรัม) + 55Fe 355 355 355 355

ยอดกระถิน (กรัม) 15 20 5 10
วิตามินชี (นิลลิกรัม) 0 . 0 0 0

วัน ท่ี 2 (B) อาหารหลัก (กรัม)+ 59Fe 355 355 355 355
ยอดกระถิน (กรัม) 5 10 5 10
วิตามินซี(มิลลิกรัม) 0 0 50 50

วันท่ี 14 (C) อาหารหลัก (กรัม)+ 55Fe 355 355 355 355
ยอดกระถิน (กรัม) 0 3 5 10
วิตามินซี (มิลลิกรัม) 0 0 100 100

วันท่ี 15 (R) สารละลายเหล็กมาตรฐาน 3 mgFe + 3 mgFe + 3 mgFe + 3 mgFe +
+ 59Fe 30 mgAA* 30 mgAA 30 mgAA 30 mgAA

* AA คือวิตามินซี (Ascorbic Acid)



วิธึทดลอง ติดฉลากอาหารด้วยเหล็ก-59 จำนวน 46.3 กิโลเบคIคอเรล และ 55.5 กิโลเบคเคอ 
เรล ลงบนข้าวมื้อ A, B และ C สลับกัน ดังในตารางที่ 1 ส'วนสารละลายเหล็กมาตรฐานติดฉลาก ด้วย 
เหล็ก-59 จำนวน 46 กิโลเบคเคอเรล ในสารละลายที่มีเหล็ก (Fe+2) 3 มิลลิกรัม และวิตามินซี 30 
มิลลิกรัม (11)

การวิเคราะห์เลือด เจาะเลือดอาสาสมัคร 2 สัปดาห์ (วันที่ 14) หลังรับประทานอาหารเพื่อหา 
ปริมาณธาตุเหล็กที่ลูดซึมจากอาหารมื้อ A และ B ที่ถูกนำไปสร้างเม็ดเลือดแดง และห่างอีก 2
สัปดาห์ (วันที่ 28) เพื่อหาปริมาณธาตุเหล็กที่ดูดซึมจากอาหารมื้อ C และ สารละลายเหล็กมาตรฐาน 
(R) ที่ถูกนำไปสร้างเม็ดเลือดแดง นำเลือดไปย่อยโดยการขจัดสารอินทรีย์ออกไปด้วยกรดกำมะถัน 
และกรดในตริกเข้มข้น ตามวิธีของ Eakins และ Brown (12) วัดเหล็ก-55/เหล็ก-59 พร้อมกันด้วย 
Liquid scintillation counter

การวิเคราะห์อาหาร หาปริมาณเหล็กทังหมดโดยวิธี Wet digestion (13) หาปริมาณแทนบิน 
โดยวิธีของ Brune (9)

การวัดการแตกฅัวฃองธาตุเหส์กในหลอดทดลอง โดยเลียนแบบการย่อยในกระเพาะอาหาร 
และการดูดซึมธาตุเหล็กทางลำใสัเล็ก ตามวิธีของ Rao และ Prabhavathi และวิธีของ Miller และคณะ 
(14, 15) หาปริมาณการแตกตัวของธาตุเหล็ก nonheme ที่ติดฉลากด้วยเหล็ก-59 ในหลอดทดลองภาย 
ใต้ภาวะควบคุมที่คล้ายคลึงกับการย่อยในกระเพาะอาหาร โดยใช้ Pepsin ความเข้มข้นร้อยละ 1 และ 
เลียนแบบการดูดซึมในลำไสัเล็กโดยการเติม Pancreatin ความเข้มข้นร้อยละ 1 ในสารละลายโซเสียม 
ไบคาร์บอเนต ปรับพีเอ็ชเป็น 7.0 ทิงใว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสจนถึงสมดุลของการแลกเปลี่ยน 
ระห ว ่างเห ล ็กก ัมม ัน ตร ังส ีและเห ล ็กใน อาห าร แยกเหล ็กท ี่แตกต ัวได ้โดยใช ้สารละลาย
Bathophenanthroline ในไอโสเอมิลแอลกอฮอล์ วัดเหล็ก-59 ด้วยเครื่องวัดรังสีแกมม่า

การวิเคราะห์ผลการทดลอง คำนวณค่าสถิติ เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และหาความสัมพันธ์ระหว่างการวัดการดูดซึม 
เหล็กในคนและในหลอดทดลอง ด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับ Windows

ผลการทดลอง

ธาตุเหล็กจากอาหารทดลองถูกดูดซึมได้ร้อยละ 12.8 จัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีการนำเหล็กไป 
ใช้ได้ดีเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยร้อยละ 10 ในอาหารทั่วไป (16) การดูดซึมเหล็กจากอาหารทดลองที่มียอด 
กระถิน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อรับประทานยอดกระถินมากขึ้น อัตราการลดลงมีค่าสูงสุด 
ร้อยละ 87 เมื่อรับประทานยอดกระถิน 20 กรัม และเมื่อมียอดกระถินเพียงเล็กน้อย 3 กรัม ทำให้การ 
ดูดซึมธาตุเหล็กลดลงครึ่งหนึ่ง (pcO.OOl) และเมื่อเพิ่มยอดกระถินเป็น 5, 10, 15 และ 20 กรัม อัตรา



การลูดเหล็กลดลงอย่างต่อเนื่อง (p<0.01) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างการเพิ่มยอดกระถิน 
10ถ ึง20 กรัม(ตารางที่2)

เมื่อเติมวิตามินซี 50 และ 100 มิลลิกรัม ให้รับประทานไปพร้อมกับอาหารที่มียอดกระถิน 5 
และ 10 กรัม หรือเท่ากับแทนนิน 146 และ 292 มิลลิกรัมต่อม้ือ พบว่าการดูดซึมเหล็กเพิ่มขึ้นเทียบคับ 
เมื่อไม่มีวิตามินซี (ตารางท่ี 3) วิตามินซี 50 มิลลิกรัม ทำให้การลูดซึมเหล็กจากอาหารที่มียอดกระถิน
5 และ 10 กรัม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 แต่มีผลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเฉพาะกลุ่มที่มียอดกระถิน 
10 กรัม (p<0.01) วิตามินซี 100 กรัม ขำให้การดูดซึมธาตุเหล็กในอาหารทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้นเท่าตัว 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 ในกลุ่ม 5 กรัม และท่ีระดับ pcO.OOl ในกลุ่ม 10 กรัม 
วิตามินซีทั้งสองระดับไม่สามารถต้านผลยับยั้งการดูดซึมเหล็กโดยแทนนินในยอดกระถินได้ทั้งหนด 
วิตามินซี 100 มิลลิกรัม ต้านได้ร้อยละ 50 และวิตามินซีขนาด 50 มิลลิกรัมต้านได้ร้อยละ 25

ตารางที่ 2 ผลของยอดกระถินขนาดต่าง  ๆ ต่อการดูดซึมธาตุเหล็กในอาหารเปรียบเทียบเมื่อวัดใน คน 
และในหลอดทดลอง

กลุ่ม ยอด แทนนิน เหล็ก การดูดซึมเหล็กในคน ลดลง
กระถิน (มิลลิกรัม/ (มิลลิกรัม) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(กรัม/มื้อ) มื้อ) (การแตกตัวในหลอดทดลอง)
1 (ท=10) 0 0 5.36 12.8 ±  1.83 (10.28)
2 (ท=11) 3 87.6 5.03 6.4 ±  1.35 (5.80) 50
3 (ท=10) 5 146 5.20 3.5 ±0.46(3.63) 73
4 (ท=11) 10 292 6.05 2.4 ±0.49(2.18) 81
5 (ท=10) 15 438 5.52 2.0 ±0.46(1.64) 85
6 (ท=11) 20 584 5.80 1.7 ±0.47(1.30) 87
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ตารางที่ 3 ผลของการเติมวิตามินชี 50 และ 100 มิลลิกรัมลงในอาหารที่มียอดกระถิน 5 และ 10 กรัม

เปรียบเทียบเมื่อวัดในคนและในหลอดทดลอง
ยอดกระถิน การลูดซึมธาตุเหล็ก (ร้อยละของ ค่าเฉลี่ย ±  SEM)
(กรัมต่อมือ) วิตะมินชี 0 มิลลิกรัม วิตะมินชี 50 มิลลิกรัม วิตะมินชี 100มิลลิกรัม

5 (ท = 9) 3.4 ±0.46(3.63) 5 .4± 2.05 (5.62) 7 .6 1  1.86 (6.93)*
10(ท=11) 2.8 ±  0.84 (2.47) 4.2 ±  1.28 (3.48)* 4.9 ±  1.42 (4.6)**

* แตกต่างจากเมื่อไม่มีวิตามินซีที่ระดับ p<0.01, ** ที่ระดับ p<0.001 ในวงเล็บคือค่าการแตกตัวของ
เหล็กในหลอดทดลอง

การวัดการแตกตัวของธาตุเหล็กในหลอดทดลองจากอาหารชุดเดียวกันที่เตรียมสำหรับอาสา 
สมัคร เมื่อมีและไม่มีวิตามินชีและยอดกระถินระดับต่าง ๆ ให้ผลสอดคล้องกับผลการวัดการดูดซึม 
เหล็กในคน (ตารางที่ 2 และ 3) วิธีการทั้งสองมีความสัมพันธ์กันเป็นเสันตรงดังสมการ y = -0.37 + 
1.19 X เม่ือ y เป็นค่าการแตกตัวของธาตุเหล็กในหลอดทดลอง และ X เป็นค่าการดูดซึมธาตุเหล็กใน 
คน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.99 และ p<0.001 (รูปที่ 1)

0 2 4 6 8 10 12
ก า ร แ ต ก ต ้ว ข 'อ ง ธ าต ุเห ล ็ก ใน ห ล 'อ ด ท ด ล 'อ ง  (%)

รูปท่ี 1 ความสัมพันธ์เป็นเสันตรงระหว่างการลูดซึมธาตุเหล็กในคนและการแตกตัวของ 
ธาตุเหล็กในหลอดทดลอง



การที่ยอดกระถินมีผลยับยั้งการดูดซึมเหล็กรุนแรง แม้จะรับประทานเพียงเล็กน้อยแค่ 3 กรัม 
ทำให้ยอดกระถินเป็นผักที่มีความtfาคัญต่อโภชนาการของเหล็ก ปริมาณธาตุเหล็กเฉลี่ยในอาหาร
5.49 มิลลิกรัมต่อมื้อ หรือ 16.47 มิลลิกรัมต่อวัน เมื่อไมมยอดกระถินร่างกายดูดซึมเหล็กได้ร้อยละ
12.8 ผู้บริโภคจะได้รับธาตุเหล็ก 2.1 มิลลิกรัมต่อวัน เหล็กจำนวนนี้เพียงพอกับความต้องการของ 
ประชากรเกือบทุกเพศและวัย ยกเวันหญิงมีครรภ์ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก แต่เพียงพอ 
สำหรับทุกเพศและวัยตามข้อกำหนดสำหรับคนไทยเนื่องจากมีนั้าหนักตัวน้อยกว่า ถ้ารับประทาน
ยอดกระถิน 20 กรัมพร้อมกับอาหาร ร่างกายจะนำธาตุเหล็กไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 0.58 มิลลิกรัม 
ต่อวัน เหล็กจำนวนนี้ไม่เพียงพอสำหรับประชากรทุกกลุ่ม เมื่อรับประทานวิตามินชี 100
มิลลิกรัม พร้อมกับอาหาร ร่างกายนำธาตุเหล็กไปใช้ได้ 1.25 มิลลิกรัม เพียงพอสำหรับชายผู้ใหญ่ 
หญิงหลังหมดประจำเดือน และเด็กอายุต่ํากว่า 11 ปี เท่าน้ัน สำหรับผู้หญิง ขณะต้ังครรภ์ต้องการธาตุ 
เหล็ก 2.38 มิลลิกรัมต่อวันตามข้อกำหนดของ องค์การอนามัยโลก (17)

ยอดกระถินเป็นผักพื้นบ้านของไทย หาง่าย ราคาถูก ปลูกได้ทุกพื้นที่ ทุกฤดู เป็นที่นิยม 
บริโภคกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะในชนบท ในยอดกระถินมีสารโปลี่Uนอลที่มีโครงสร้างเป็นแทนนิน 
กลุ่มที่มีผลยับยังการดูดซึมธาตุเหล็ก จำนวนธาตุเหล็กที่ร่างกายดูดซึมได้แปรผกผันกับปริมาณแทน
นินในยอดกระถินที่บริโภคพร้อมกับอาหาร การดูดซึมธาตุเหล็กเมื่อมีและไม่มียอดกระถินแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 วิตามินชีต้านผลยับยั้งการดูดซึมเหล็กในอาหารที่มียอด 
กระถินได้บางส่วน อาหารท่ีมีน'ทนนินมาก ต้องใช้วิตามินซี ปริมาณสูงขึ้น ความสอดคล้องของผล 
การวัดการดูดซึมเหล็กในคนและการวัดการแตกตัวของธาตุเหล็กในหลอดทดลอง เป็นแนวทางที่เปิด 
โอกาสให้ได้มีการสำรวจผลของพืชผักพื้นบ้านชนิดอื่น ๆ ที่บริโภคกันประจำเป็นจำนวนมากได้อย่าง 
กว้างขวาง เพราะวัดได้ง่ายกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า .อย่างไรก็ตาม การจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคโดยการเลิกรับประทานอาหารที่มีแทนนินนั้นทำยากกว่า การปรับสัดส่วนของอาหารเพื่อให้ 
เกิดสมดุลระหว่างสารขัดขวางและสารส่งเสริม เช่น การรับประทานวิตามินชีพร้อมกับอาหาร นอก 
จากนี้ยังมีพืชผักอีกหลายชนิด ที่คนไทยนิยมบริโภค ตามค่านิยมในป้จชุบันและเพื่อสุขภาพ คือการ 
บริโภคพืชแทนเนื้อสัตว์ การศึกษาเพื่อรวมรวมผลกระทบของของป็จจัยต่าง ๆ ในอาหารเหล่านี้ต่อ
การดูดซึมธาตุเหล็ก น่าจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงโภชนาการของเหล็กให้ดีขึ้นได้ เป็นส่วนหนื่ง 
ของมาตรการควบคุมป้ญหาขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางอันมีสาเหตุเนื่องจากอาหารในประเทศไทย
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