คาเฟอีนในน้ํานมแม...มีผลอยางไรตอทารก?
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คาเฟอีน (caffeine) พบไดใน เมล็ด ผล และใบจากพืชบางชนิด โดยพบมากในเมล็ดกาแฟ นอกจากนี้ยังมี
การสังเคราะหขึ้น คาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง มีการนํามาใชประโยชนเพื่อกระตุนสมองให
ตื่นตัว ตลอดจนใชรักษาโรคบางอยาง เชน โรคปวดศีรษะ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ทารกที่
คลอดกอนกําหนดบางรายอาจไดรับคาเฟอีนเพื่อกระตุนการหายใจ สวนดานเครื่องดื่มพบคาเฟอีนในเครื่องดื่ม
หลายชนิด เชน กาแฟ ชา โคลา เครื่องดื่มชูกําลัง การไดรับคาเฟอีนเปนประจําโดยเฉพาะในปริมาณมากอาจสงผล
กระทบตอรางกายได คาเฟอีนถูกขับออกทางน้ํานมไดดังนั้นแมที่เลี้ยงลูกดวยนมตนเองหากดื่มกาแฟปริมาณมาก
อาจสงผลถึงลูกได
ปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มมีมากนอยเพียงใด?
ปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มมีมากนอยแตกตางกันไป ขึ้นกับชนิดของเครื่องดื่มและความนิยมในการ
บริโภคของแตละทองถิ่นหรือแตละคน โดยทั่วไปในรูปแบบที่เตรียมเสร็จแลวและพรอมสําหรับดื่มนั้น ในกาแฟจะมี
ปริมาณคาเฟอีนมากกวาชาและมากกวาช็อกโกแลต ตามลําดับ เครื่องดื่มปริมาตร 1 แกว (ขนาด 240-250
มิลลิลิตร) มีปริมาณคาเฟอีนในกาแฟ 60-200 มิลลิกรัม ชา 10-50 มิลลิกรัม และช็อกโกแลต 2-5 มิลลิกรัม กาแฟ
ที่สกัดเอาคาเฟอีนออก (decaffeinated coffee) ยังคงมีคาเฟอีนหลงเหลืออยู เล็กนอย โดยในเครื่องดื่ม 1 แกว
อาจมีปริมาณคาเฟอีนราว 3 มิลลิกรัม
ปริมาณคาเฟอีนในน้ํานมแมมีมากนอยเพียงใด?
ปริมาณคาเฟอีนในน้ํานมจะมากหรือนอยขึ้นกับปริมาณที่แมบริโภค คาเฟอีนถูกขับออกทางน้ํานมไดดี
และรวดเร็ว พบระดับคาเฟอีนสูงสุดในน้ํานมที่เวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากแมดื่มกาแฟ ปริมาณคาเฟอีนออกมาใน
น้ํานม 0.06-1.5% ของขนาดที่แมไดรับ หรือประมาณไดวาทารกที่ดื่มนมแมนาจะไดรับคาเฟอีนราว 7-10% ของ
ปริมาณที่มารดาไดรับเมื่อปรับคาตามน้ําหนักตัว หากแมไดรับคาเฟอีนนอยกวา 100 มิลลิกรัม จะมีคาเฟอีนใน
น้ํานมต่ํามากจนวัดไมได (ต่ํากวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร) คาเฟอีนมีคาครึ่งชีวิตในน้ํานม 4-6 ชั่ วโมง (หมายความวา
ทุก ๆ ชวงเวลาดังกลาวปริมาณคาเฟอีนในน้ํานมจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง)
คาเฟอีนมีผลอยางไรตอทารก?
แมวาคาเฟอีนในน้ํานมไมไดสงผลเสียรายแรงตอทารก อยางไรก็ตามหากแมที่บริโภคคาเฟอีนปริมาณสูง
เปนประจํา เชน วันละ 750 มิลลิกรัมหรือมากกวานี้ อาจสงผลตอพฤติกรรมบางอยางของทารกอันเกิดจากฤทธิ์
คาเฟอีนที่กระตุนระบบประสาทสวนกลาง เชน นอนนอยลง ตื่นงาย กระสับกระสาย งอแง อยูไมสุข ดูดนมไดไมดี

นอกจากนี้แมที่ดื่มกาแฟเกินกวาวันละ 450 มิลลิลิตร (หรือ 2 แกว) เปนประจํา อาจทําใหธาตุเหล็กในน้ํานมลดลง
ในระยะยาวอาจทําใหทารกที่บริโภคนมแมเพียงอยางเดียวเกิดภาวะโลหิตจางไดเล็กนอยจากการขาดเหล็ก
คาแฟอีนอยูในรางกายทารกไดนานเพียงใด?
ทารกแรกคลอดและทารกที่คลอดกอนกําหนดจะไวตอคาเฟอีน เนื่องจากกําจัดคาเฟอีนออกจากรางกาย
ไดชา รางกายจึงสัมผัสคาเฟอีนเปนเวลานานและมีโอกาสไดรับผลกระทบจากคาเฟอีนสูงกวาทารกที่อายุมากขึ้น
คาครึ่งชีวิต (ดูคําอธิบาย “คาครึ่งชีวิต” ขางตน) ของคาเฟอีนในทารกแรกคลอดเทากับ 50-100 ชั่วโมง (ในทารกที่
คลอดกอนกําหนดจะใชเวลานานกวานี้) หากอายุมากกวา 3 เดือนจะกําจัดคาเฟอีนไดเร็วขึ้น คาครึ่งชีวิตของ
คาเฟอีนในทารกอายุ 3-5 เดือนเทากับ 14 ชั่วโมง หากทารกมีอายุกวา 6 เดือนคาครึ่งชีวิตของคาเฟอีนเทากับ 2.6
ชั่วโมง ซึ่งใกลเคียงกับที่พบในผูใหญ (คาครึ่งชีวิตของคาเฟอีนในผูใหญเทากับ 3-7 ชั่วโมง)
แมที่ใหนมลูกจะดื่มการแฟไดมากนอยเพียงใด?
แมที่ใหนมลูกจํานวนไมนอยติดกาแฟ หากไมสามารถเลิกดื่มไดควรดื่มใหนอยที่สุด แมวาคาเฟอีนในน้ํานม
ไมไดสงผลเสียรายแรงตอทารกแตอาจมีผลรบกวนพฤติกรรมบางอยางดังกลาวขางตนได โดยเฉพาะเมื่อใหนมแก
ทารกแรกคลอด ทารกที่คลอดกอนกําหนด หรือทารกที่อายุนอยกวา 3 เดือน โดยทั่วไปการบริโภคคาเฟอีนใน
ปริมาณนอยกวา 200 มิลลิกรัม หรือดื่มกาแฟ 1-2 แกว (บางแหลงขอมูลอาจกําหนดไวมากกวานี้) มักไมสงผล
กระทบตอทารก อยางไรก็ตามไมมีการศึกษาที่สนับสนุนอยางชัดเจนวาแมที่ใหนมลูกควรกําหนดปริมาณการ
บริโภคคาเฟอีนไวไมเกินเทาใด ในบางประเทศเคยกําหนดปริมาณไวที่ 300 มิลลิกรัม แตตอมาลดเหลือ 200
มิลลิกรัม
การดื่มกาแฟที่สกัดเอาคาเฟอีนออกแลวในปริมาณมาก เชน วันละ 1.7 ถึง 2 ลิตร อาจสงผลกระทบตอ
ทารกไดโดยเฉพาะทารกแรกคลอดหรือคลอดกอนกําหนด เนื่องจากในกาแฟที่สกัดเอาคาเฟอีนออกแลวนั้นยังคงมี
คาเฟอีนปริมาณเล็กนอยหลงเหลืออยู
หากเกิดผลเสียตอทารกจะแกไขอยางไร?
ฤทธิ์คาเฟอีนในตัวทารกลดลงอยางชัดเจนภายใน 2 สัปดาหหรือเร็วกวานี้ หากบริโภคนมแมท่ไี มมี
คาเฟอีน อยางไรก็ตามแมที่ติดกาแฟอยางมากหากหยุดดื่มโดยทันทีอาจเกิดการขาดคาเฟอีน ทําใหเกิดอาการปวด
ศีรษะ งวงนอน ออนเพลีย ตลอดจนอาการอื่น ๆ ได จึงควรคอย ๆ ลดการดื่มลงกอนที่จะหยุดดื่ม หากไมสามารถ
หยุดดื่มไดควรดื่มใหนอยที่สุด รอจนกวาทารกจะมีอายุมากขึ้น และหากอาการบางอยางในทารกเกิดรุนแรง เชน
นอนไมหลับ กระสับกระสาย อยูไมสุข อาจตองเขารับการรักษาเพื่อทุเลาอาการ
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