กินอย่างไร... เมือ่ ท่านเป็นธาลัสซีเมีย

โครงการ ธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี
พ.ญ. สุพสิ ชา ธีรศาศวัต นาง กนกนันท์ ศรีจนั ทร์ น.พ. ธันยชัย สุระ

โรคธาลัสซีเมียนัน้ เป็นโรคเรือ้ รัง การเลือกรับประทานทีเ่ หมาะสมจึง
เป็นสิง่ สำคัญทีจ่ ะทำให้ผปู้ ว่ ยอยูก่ บั โรคนีอ้ ย่างมีความสุขอย่างทีท่ ราบกัน
ดีวา่ ผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั เลือดเป็นประจำจะมีธาตุเหล็กเกิน ดังนัน้
จึงควรหลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กโดยเฉพาะอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กใน
กลุม่ เนือ้ สัตว์ (heme iron food) จะดูดซึมได้ดกี ว่า อาหารทีม่ ธี าตุเหล็ก
ในพืชผัก (non-heme iron food) และอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กในพืชผัก
(non-heme iron food) จะดูดซึมได้ดี เมือ่ รับประทานร่วมกับอาหารที่
ช่วยในการดูดซึม กล่าวโดยสรุปก็คอื ควรหลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ธี าตุเหล็ก
มากในกลุม่ เนือ้ สัตว์ (heme iron food) และไม่รบั ประทานอาหารที่
มีธาตุเหล็กมากในพืชผัก (non-heme iron food) ร่วมกับอาหารทีเ่ พิม่
การดูดซึมธาตุเหล็ก(iron absorbtion enhancer) แต่สามารถ
กินแยกกันได้และควรรับประทานอาหารที่ลดการดูดซึมธาตุเหล็ก

- อาหารที่มีธาตุเหล็กมากในสัตว์ (heme iron food) ได้แก่ตับ,
หอยนางรม, หอยแครง
- อาหารทีม่ ธี าตุเหล็กมากในพืชผัก (non-heme iron food ) ได้แก่
เมล็ดฟักทอง, หน่อไม้ฝรัง่
- อาหารทีเ่ พิม่ การดูดซึมธาตุเหล็ก (iron absorbtion enhancer)
ได้แก่ ส้ม, แคนตาลูป, สตอเบอรี่, บร็อคโคลี่, มะเขือเทศ,
พริกไทย, ไวน์ขาว
- อาหารทีล่ ดการดูดซึมของธาตุเหล็ก (iron absorbtion inhibitors)
ได้แก่ ไวน์แดง, ชา, กาแฟ, มันฝรัง่ และผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง
ในผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย พบว่า เม็ดเลือดแดงอายุสน่ั กว่าปกติ จึงมีการใช้
โฟลิกในการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิม่ ขึน้ ผูป้ ว่ ยจึงต้องรับประทานยาเม็ด
โฟลิก( Folic acid) เป็นประจำ ในคนทั่วไปปริมาณ โฟเลทที่ต้อง
การเท่ากับ 400 ไมโครกรัม ต่อวัน แล้วในอาหารประเภทใดที่อุดม
ไปด้วยโฟเลทบ้าง? อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยโฟลิก ได้แก่ หน่อไม้ฝรัง่ , ข้าว,
ถั่วเขียว, บร็อคโคลี่, บะหมี่, น้ำมะเขือเทศ, น้ำส้ม นอกจากจะให้
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ความสำคัญในการเลือกอาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยโฟเลทแล้วยังต้องให้ความ
สำคัญกับขัน้ ตอนการประกอบอาหาร เช่น ในการปรุงอาหารควรใส่นำ้
ให้นอ้ ยทีส่ ดุ และใช้เวลาในการปรุงอาหารให้สน้ั ทีส่ ดุ การปอกหรือหัน่
ผักนัน้ ไม่ควรหัน่ ทิง้ ไว้ควรปอกหรือหัน่ ก่อนทีจ่ ะปรุงทันทีเพือ่ รักษาปริมาณ
ของ โฟเลทไว้ในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาขับเหล็ก (desferoxamine) จะพบว่า
สามารถขาดสารอาหารต่าง ๆ ได้มากขึน้ ซึง่ เป็นผลจากยาขับเหล็กนัน่ เอง
สารอาหารทีจ่ ำเป็นต้องตรวจทุกปีวา่ มีเพียงพอหรือไม่คอื แคลเซียม,
วิตามินดี, ทองแดง, สังกะสี, ซีลเี นียม รวมถึงพวกสารต้านอนุมลู อิสระ
(antioxidant) ได้แก่ วิตามินอี และวิตามินซีแล้วสารอาหารเหล่านี้
พบในอาหารชนิดใดบ้าง?

แคลเซียม พบมากในอาหารจำพวก นม, โยเกิรต์ ในอาหารไทย ๆ
ทีม่ แี คลเซียมได้แก่ ปลากรอบทีก่ นิ ได้ทง้ั กระดูก กุง้ แห้ง กะปิ ปลาร้า
เต้ า หู ้ ถั ่ ว เหลื อ ง ถั ่ ว แดง ปลาซาดี น กระป๋ อ ง ปู ม ้ า ปู ท ะเล
ในผักพวกใบย่านาง ใบชะพลู ใบแค ใบยอ ผักโขม ใบสะระแหน่
ผักหวาน ยอดกระถิน ฟักอ่อน ใบตำลึง ผักกวางตุ้ง พวกผลไม้
ได้ แ ก่ ส้ ม เขี ย วหวาน มะขามหวาน มะม่ ว งแก้ ว สุ ก ลู ก พรุ น
นอกจากนีย้ งั มีเคล็ดลับในการปรุงอาหารให้ออกรสเปรีย้ วก็จะทำให้การ
ดูดซึมแคลเซียมดีขน้ึ ด้วย รายการอาหารไทยทีอ่ ดุ มไปด้วยแคลเซียม
เช่น น้ำพริกกะปิ ข้าวยำปักษ์ใต้ ยำถัว่ พูใส่กงุ้ แห้งป่นปลาป่น เป็นต้น
วิตามินดี มีบทบาทสำคัญในการควบคุมปริมาณของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสในเลือด ช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียม ทำให้กระดูก
แข็งแรง ความต้องการของวิตามินดีในผู้ใหญ่ 400 IU /วัน โดย
อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วย วิตามินดี ได้แก่ อาหารจำพวกปลา โดยเฉพาะ
ปลาซัลมอน, ปลาแมคคาเรล, ปลาทูนา่ , ปลาซาดีน, นมและเนยเทียม
ทองแดง มีหน้าทีส่ ำคัญในการช่วยดูดซึมธาตุเหล็ก ,ทำปฏิกริ ยิ า
กับวิตามินซีเพื่อให้ได้สารที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อ
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และยังมีสว่ นช่วยการสร้างกระดูก พบมากในหอย, ปลาหมึก, น้ำมันพืช
สังกะสี มีหน้าที่สำคัญในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ในผูช้ ายต้องการ
11 มิลลิกรัมต่อวัน, ในผูห้ ญิงต้องการ 8 มิลลิกรัม ต่อวันอาหารทีม่ ี
สังกะสีมากได้แก่ หอยนางรม, เนือ้ แดง, อาหารทะเล และถัว่ ต่าง ๆ

วิตามินซี เป็นสารต้านอนุมลู อิสระเช่นเดียวกับวิตามินอี และยังเกีย่ ว
ข้องกับการสร้างคอลาเจนทีเ่ ป็นองค์ประกอบสำคัญของเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน
กระดูก และฟัน ซึง่ ในผูช้ ายต้องการ 90 มิลลิกรัมต่อวัน ในขณะที่
ผูห้ ญิงต้องการ 75 มิลลิกรัมต่อวัน อาหารทีม่ วี ติ ามินซีเป็นจำนวนมาก
ซีลเี นียม เป็นเกลือแร่ทร่ี า่ งกายต้องการไม่มาก แต่มบี ทบาทสำคัญ ได้แก่ พริกไทยแดง, สตอเบอรี,่ น้ำส้ม และบร็อคโคลีห่ วังว่าท่านผูอ้ า่ น
ในการรวมกับโปรตีนเพือ่ ทำหน้าทีเ่ อ็นไซม์ของสารต้านอนุมลู อิสระ หาก จะสนุกกับการเลือกอาหารรับประทานให้เหมาะสมกับตัวท่านอย่าลืม
เปรียบเทียบสารต้านอนุมลู อิสระเป็นพระเอกในการต้านความแก่ชราของ ภาษิตทีว่ า่ “ ท่านกินอย่างไรก็จะเกิดผลเช่นนัน้ ต่อตัวท่านเอง ”
เซลล์แล้ว ซีลเี นียมก็เสมือนผูช้ ว่ ยพระเอก โดยเฉลีย่ ความต้องการ
คำถามหน้ารูเ้ รือ่ งอาหารการกิน
ซีลีเนียมประมาณ 55 ไมโครกรัม/ วัน อาหารที่พบแร่ธาตุซีลีเนียม
1. น้ำชาสมุนไพรต่างๆมีคณ
ุ ประโยชน์หรือไม่อย่างไร? น้ำชาสมุน
เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ปลาทูนา่ , เนือ้ วัว, สปาเก็ตตีเ้ นือ้ , อกไก่, บะหมี่
ไพรในท้องตลาดปัจจุบนั มีมากมายหลายชนิด มีแต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติ
และไข่
วิตามินอี ทำหน้าทีส่ ารต้านอนุมลู อิสระ อนุมลู อิสระเป็นเสมือนตัว ต่างกัน เช่นใบโคลเวอร์แดง (red clover) มีธาตุเหล็กสูง ดังนัน้ การทีจ่ ะ
ร้ายทำลายเซลล์ ดังนั้นวิตามินอีจึงเปรียบได้กับพระเอกนั่นเอง บริโภคต้องศึกษาคุณสมบัตกิ อ่ นเสมอ
ร่างกายมีความต้องการ 15 มิลลิกรัมต่อวัน อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยวิตามินอี
2. อาหารในกลุม่ โปรตีนทีม่ ธี าตุเหล็กเวลาบริโภคแล้วดืม่ น้ำชาตาม
ได้แก่ อัลมอนด์ , เมล็ดดอกทานตะวัน และเนยถัว่
ไปจะช่วยลดการดูดซึมได้มากน้อยเพียงใด? เนื่องจากโปรตีนที่มี
ธาตุเหล็กนัน้ การดูดซึมได้ดกี ารดืม่ ชาจึงไม่มผี ลลดการดูดซึมมากนัก
แต่จะมีผลมากกับพวกพืชผักทีม่ ธี าตุเหล็กซึง่ ดูดซึมได้ไม่ดี การกินน้ำชา
จะยิง่ ช่วยลดการดูดซึม
3. ในพืชผักควรบริโภคแบบดิบหรือสุกจึงจะลดการดูดซึมธาตุเหล็ก
ความร้อนไม่มผี ลต่อการทำลาย หรือดูดซึมธาตุเหล็ก มากนัก หากต้อง
บริโภคควรบริโภคร่วมกับ อาหารทีล่ ดการดูดซึม เช่น ชา นมถัว่ เหลือง
ไวน์แดง และหลีกเลีย่ งอาหารทีเ่ พิม่ การดูดซึม เช่น ส้ม ,มะเขือเทศ,
พริกไทย
เอกสารอ้างอิง
Dietary Supplement Fact Sheet : Folate , Selenium , Vitamin D,
Vitamin E , Zince หาได้จาก website http://ods.od.nih.gov
John A. Grisnik , Andrey M. Hodge ,risk assessment for
osteoporesisหาได้จาก website http://www.dcmsonline.org
find foods high in folic acid !หาได้จาก website http://www.tbdhu.com
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