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อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีโปรตีนสูง เช่น เนือ้ สัตว์ตา่ งๆ ไข่ นม และอาหารทีม่ ี
วิตามินทีเ่ รียกว่า “โฟเลท” อยูม่ าก ได้แก่ ผักสดต่างๆ ทีค่ วรละเว้นคือ
อาหารทีม่ ธี าตุเหล็กสูงมากเป็นพิเศษ ได้แก่ เลือดสัตว์ตา่ งๆ
ยา ไม่ควรซือ้ ยากินเอง เพราะอาจเป็นยาทีม่ ธี าตุเหล็ก ไม่เหมาะ
สำหรับโรคธาลัสซีเมียทีม่ ธี าตุเหล็กเกิน รับประทานยาวิตามินโฟเลท
(Folate) ตามทีแ่ พทย์สง่ั
2. การให้เลือด มี 2 แบบคือ
2.1 การให้เลือดเมื่อจำเป็น พอให้ผู้ป่วยหายจากอาการ
อ่อนเพลีย
2.2 การให้ เ ลื อ ดอย่ า งสม่ ำ เสมอจนหายซี ด เพิ ่ ม ระดั บ
ฮี โ มโกลบิ น ให้ ส ู ง ใกล้ เ คี ย งปกติ ทำให้ ค ่ า เฉลี ่ ย ของ
ฮีโมโกลบินของผู้ป่วยสูงขึ้นได้เป็นประมาณ 11-12
กรัม/เดซิลติ ร จะให้แก่ผปู้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคชนิดทีร่ นุ แรง และ
มักจะให้ผปู้ ว่ ยตัง้ แต่อายุยงั น้อย ผูป้ ว่ ยจะแข็งแรงเหมือน
เด็กปรกติ ไม่เหนื่อย และจะป้องกันมิให้ใบหน้าเปลี่ยน
ม้ามจะไม่โต หรือถ้าโตอยูก่ อ่ นจะยุบลง การเจริญเติบโต
จะปกติ ข้อเสียคือ ต้องมารับเลือดอย่างสม่ำเสมอ และ
ให้ยาขับเหล็กด้วย เพราะจะมีภาวะเหล็กเกินตามมา
3. การให้ยาขับธาตุเหล็ก ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั เลือดจนหายซีด
และได้ยาขับธาตุเหล็กอย่างสม่ำเสมอจนไม่มีภาวะเหล็กเกิน จะมี
สุขภาพแข็งแรง และอายุยนื ยาว
4. การตัดม้าม เมือ่ ม้ามโตมากทำให้อดึ อัด และกลับทำลายเม็ด
เลือดหลังการตัดม้ามอัตราการให้เลือดจะลดลง แต่อาจมีภาวะ
ติดเชือ้ ได้งา่ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 4 ปี หลังตัดม้าม
ผูป้ ว่ ยจะต้องกินยาปฏิชวี นะเพ็นนิซลิ ลิน วี 2-3 ปี หรือจนพ้นวัยเด็ก
5. การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือด ปัจจุบันเป็นวิธีเดียว
ที่สามารถรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดได้ แพทย์จะเลือกทำการ
รักษาโดยวิธีนี้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียรายที่รุนแรง ผลการรักษาดี
หายขาดถึงร้อยละ 80 แต่ค่าใช้จ่ายสูงและอาจมีปัญหาแทรก
ซ้อนจากการรักษาได้
เมือ่ ท่านอ่านจุลสารฉบับ กันยายน 2548 และฉบับนีแ้ ล้ว ขอเชิญชวน
ท่านร่วมสนุกในการตอบคำถามต่อไปนี้แล้วโปรดดูคำตอบและให้
คะแนนตนเองด้วย ฉบับนี้ คำถามต่อไปนี้ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง
(อาจมีมากกว่า 1 ข้อ)

ตามทีเ่ คยกล่าวแล้วในจุลสารฉบับก่อน ว่าธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิต
จางทางพันธุกรรม ผูเ้ ป็นโรคมีอาการซีด เลือดจาง เพราะการสร้างสาร
ฮีโมโกลบินลดน้อยลง เม็ดเลือดแดงมีลกั ษณะผิดปกติ ถูกทำลายทีต่ บั
และม้ามมากกว่าปกติ มีผลทำให้มตี าเหลือง (ดีซา่ น) จากสีนำ้ ดีดว้ ยทำให้
พบเป็นนิ่วในถุงน้ำดีต่อไปได้เมื่อมีภาวะซีด ร่างกายจะพยายาม
สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น สร้างที่ไขกระดูก ซึ่งอยู่ในโพรงกระดูก
ทำให้โพรงกระดูกขยายเห็นได้ชัดที่กระดูกใบหน้า กะโหลกศีรษะ
บางครัง้ เห็นชัดเจนเรียก "หน้าธาลัสซีเมีย" คือหน้าผากโหนก โหนก
แก้มสูงตาห่าง ฟันเหยิน ผิวกระดูกจะบางทำให้เปราะหักง่ายยังมีการ
สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากที่ม้ามด้วย ทำให้ม้ามโตขึ้นๆ ปกติม้าม
อยูใ่ ต้ชายโครงซ้าย จะคลำไม่ได้ แต่ถา้ ม้ามโตมากจะคลำได้บางครัง้
โตจนถึงระดับสะดือ ถึงหัวหน่าว ม้ามจะทำลายเม็ดเลือดของผูป้ ว่ ยเอง
ทำให้ยิ่งซีดลงมากและเร็วขึ้น นอกจากนี้ในภาวะซีดจะมีการดูดซึม
ธาตุเหล็กมากกว่าคนปกติ ทำให้มีธาตุเหล็กเกิน ซึ่งจะไปสะสมตาม
อวัยวะต่างๆ มีผลเสียต่อการทำงานของอวัยวะนัน้ ๆ เช่น ทีต่ บั ทำให้
ตับแข็ง ที่ตับอ่อนทำให้เป็นเบาหวาน ที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ
หัวใจวาย ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคจึงมีธาตุเหล็กเกินได้แม้ไม่เคยรับเลือด
เลย ยิ่งถ้าได้รับเลือดและรับบ่อยๆ ในเม็ดเลือดแดง (ฮีโมโกลบิน)
มีธาตุเหล็ก จึงได้รบั ธาตุเหล็กไปด้วย จำเป็นต้องหา ทางกำจัดธาตุเหล็ก
ออกเพือ่ ไม่ให้เหล็กไปทำอันตรายต่ออวัยวะ
โรคธาลัสซีเมียรักษาได้อย่างไร
โรคธาลัสซีเมียมีหลายชนิด บางรายอาจมีอาการน้อยจนไม่ตอ้ งให้
การรักษาอย่างใดเป็นพิเศษ บางรายซีดมากต้องได้รับการรักษา
และติดต่อกับแพทย์เป็นประจำโดยสม่ำเสมอฉะนัน้ ก่อนอืน่ ผูป้ กครอง
ผูป้ ว่ ย และครอบครัว จะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าโรคธาลัสซีเมียคืออะไร
ผูป้ ว่ ยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดใด ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใกล้ชดิ ทางสายเลือด เช่น
บิดา มารดา บุตร พีน่ อ้ ง และรวมทัง้ คูส่ มรส ควรได้รบั การตรวจเลือด
เพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ปรึกษาหารือร่วมกับแพทย์ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย และการ
ควบคุมป้องกันโรค การรักษาได้แก่
คำถาม "นิว่ " ทีเ่ ป็นผลแทรกซ้อนจากโรคธาลัสซีเมีย คือ
1. การดูแลรักษาสุขภาพทัว่ ไป ควรมีสขุ อนามัยทีด่ ี สะอาด
1. นิว่ ในกระเพาะ
การปฏิบตั ติ วั ออกกำลังกายเท่าทีจ่ ะทำได้ ไม่เหนือ่ ยเกินไป
2. นิว่ ในกระเพาะปัสสาวะ
เนื่องจากมีกระดูกเปราะหักง่าย ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่
3. นิว่ ในกรวยไต
ผาดโผน ไม่สบู บุหรี่ ไม่ควรดืม่ เหล้า
4. นิว่ ในถุงน้ำดี
อาหาร คนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงแตกเร็ว คำตอบ นิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของสีน้ำดีที่เป็น
ร่างกายพยายามสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขน้ึ มาแทนฉะนัน้ ควรรับประทาน
ผลของการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง ผู้ป่วยผู้ใหญ่มัก
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มีนิ่วในถุงน้ำดีและเป็นสาเหตุที่ทำให้มีปัญหาแทรกซ้อน
มีการติดเชือ้ คือ ถุงน้ำดีอกั เสบได้
คำถาม อวัยวะทีส่ ร้างเม็ดเลือดแดงในผูใ้ หญ่ คือ
1. ตับ
2. ไต
3. หัวใจ
4. ไขกระดูก
คำตอบ ไขกระดูก ในผูใ้ หญ่ไขกระดูกเป็นแหล่งสำคัญในการสร้าง
เม็ดเลือดทุกชนิด (เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด)
ในครรภ์มารดา ม้ามเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดของทารก คนไข้
ธาลัสซีเมียมีการสร้างเม็ดเลือดเพิ่มในไขกระดูก (ซึ่งทำให้กระดูก
เปลีย่ นรูป) แล้วม้ามยังช่วยสร้างเม็ดเลือดด้วย
คำถาม ผูเ้ ป็นโรคธาลัสซีเมียมีสง่ิ ตรวจพบทีส่ ำคัญได้ทกุ ข้อ นอกจาก
1. ขาดธาตุเหล็ก
2. ซีด
3. เหลือง
4. ม้ามโต
คำตอบ ขาดธาตุเหล็ก อาการซีดเหลือง ม้ามโต เป็นอาการของโรค
ธาลัสซีเมีย คนทีเ่ ป็นโรคนีจ้ ะมีธาตุเหล็กเกิน จากการดูดซึมธาตุเหล็ก
เพิม่ ขึน้ และจากเลือดทีไ่ ด้รบั ถ้าธาตุเหล็กเกินมาก จะมีผลเสียต่ออวัยวะ
จึงต้องให้ยาขับธาตุเหล็กออก
คำถาม โรคธาลัสซีเมียสามารถรักษาให้หายขาดได้โดย
1. ให้เลือดและยาขับธาตุเหล็ก
2. ปลูกถ่ายไขกระดูก
3. เปลีย่ นยีน
4. ผ่าตัดไขข้อกระดูก
คำตอบ ปลูกถ่ายไขกระดูก การให้เลือดและขับเหล็ก แม้จะช่วยให้ผู้
ป่วยแข็งแรงได้เท่าเทียมกับคนปกติ แต่ตอ้ งให้การรักษาตลอดไป การ
เปลีย่ นยีนเป็นความหวังของผูป้ ว่ ย แต่ยงั อยูใ่ นระหว่างการศึกษาวิจยั
ยังทำไม่สำเร็จ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือด (ได้แก่ การปลูกถ่าย
ไขกระดูก, ปลูกถ่ายเลือดสายสะดือ) ปัจจุบันเป็นวิธีที่รักษาผู้ป่วย
ให้หายได้มากถึงร้อยละ 70-80 ไม่ใช่การผ่าตัดไขข้อกระดูก
ซึง่ มีผเู้ ข้าใจผิดบ่อยๆ
คำถาม สำหรับผูท้ เ่ี ป็นพาหะของธาลัสซีเมีย (trait) ข้อใด ไม่ถกู ต้อง
1. ถ่ายทอดพันธุกรรมนีไ้ ปให้ลกู ได้
2. สุขภาพแข็งแรงปรกติดี
3. สามารถบริจาคเลือดได้
4. ไม่มวี ธิ ตี รวจวินจิ ฉัย จะทราบต่อเมือ่ มีบตุ รเป็นโรค
คำตอบ ไม่มวี ธิ ตี รวจวินจิ ฉัย จะทราบต่อเมือ่ มีบตุ รเป็นโรค เป็นข้อที่
ผิด พาหะมีสขุ ภาพปกติ แข็งแรง และสามารถถ่ายทอดพันธุกรรม (ยีน)
ธาลัสซีเมียให้ลกู ได้ (ดูภาพจากจุลสารฉบับก่อนประกอบ) และสามารถ
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วินิจฉัยพาหะได้จากการตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ โดยไม่ต้องรอ
ให้มลี กู เป็นโรค แต่เมือ่ ทราบว่าเป็นพาหะ ต้องตรวจคูส่ มรสด้วยว่าเป็น
คู่เสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคหรือไม่ และปรึกษาแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยง
การมีลกู เป็นโรคธาลัสซีเมีย ถ้าเป็นคูเ่ สีย่ ง
คำถาม คูส่ ามีภรรยาคูใ่ ดทีจ่ ะไม่มลี กู เป็นโรคธาลัสซีเมีย
1. สุขภาพแข็งแรงดีทั้งคู่
2. เคยบริจาคเลือดสม่ำเสมอทัง้ คู่
3. สามีเป็นพาหะ ( trait ) ภรรยาปรกติ ไม่เป็นพาหะ
4. มีลกู 3 คนแล้ว ทุกคนแข็งแรงดี กำลังตัง้ ครรภ์คนที่ 4
คำตอบ สามีเป็นพาหะ ( trait ) ภรรยาปรกติ ไม่เป็นพาหะ การทีส่ ามี
และภรรยาสุขภาพดีทง้ั คู่ หรือเคยบริจาคเลือด หรือมีลกู แข็งแรง ไม่ได้
หมายความว่าคูส่ ามีภรรยาไม่เป็นพาหะ ต้องตรวจเลือด (โดยวิธพี เิ ศษ)
ก่อนจึงจะบอกได้ ถ้าเป็นพาหะฝ่ายเดียว ลูกจะไม่เป็นโรค (ดูจสารฉบับ
ก่อนประกอบ) การมีลกู แข็งแรง 3 คนแล้ว ลูกคนต่อๆ ไปอาจเป็นโรค
ธาลัสซีเมียได้ ถ้าเผอิญ พ่อ-แม่ เป็นพาหะทัง้ คู่
คำถาม ถ้าพาหะกับพาหะของธาลัสซีเมีย (ชนิดที่สอดคล้องกัน)
แต่งงานกัน อัตราเสีย่ งทีจ่ ะมีบตุ รเป็นโรค ในการตัง้ ครรภ์แต่ละครัง้ คือ
1. 1 ใน 2
2. 1 ใน 3
3. 1 ใน 4
4. 1 ใน 8
คำตอบ อัตราเสีย่ งทีบ่ ตุ รจะเป็นโรคคือ 1 ใน 4 อัตราเสีย่ งจะเท่ากัน
ทุกการตัง้ ครรภ์
คำถาม วิตามินทีแ่ พทย์มกั ให้แก่คนไข้ธาลัสซีเมีย คือ
1. วิตามิน เอ
2. วิตามิน บี
3. วิตามิน ซี
4. วิตามิน โฟลิค
คำตอบ วิตามินโฟลิค ช่วยเสริมในการสร้างเม็ดเลือดวิตามินนีพ้ บ
ในพืชผักใบเขียวต่างๆ ด้วย
คำถาม โรคต่อไปนีต้ ดิ ต่อได้จากการให้เลือดคือ
1. โรค AIDS
2. โรค ธาลัสซีเมีย
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3. โรคหวัด
4. โรคลมชัก
คำตอบ โรค AIDS อีก 3 โรคไม่ตดิ ต่อทางการรับเลือดคนทีเ่ ป็น
พาหะของธาลัสซีเมีย มีสขุ ภาพแข็งแรง (พบร้อยละ 40 ของประชากร
และน่าจะร้อยละ 40 ของผูบ้ ริจาคเลือดด้วย) ไม่ถา่ ยทอดโรคจากเลือด
ทีบ่ ริจาค สำหรับโรค AIDS นัน้ ปัจจุบนั เท่าทีท่ ราบแทบไม่พบว่ามีการ
ติดต่อทางเลือดเลย เพราะทีศ่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
และธนาคารเลือด โรงพยาบาลต่างๆ มีการตรวจคุณภาพของเลือด
ที่จะให้แก่ผู้ป่วยว่าสะอาด ปราศจากเชื้อ AIDS รวมทั้งตับอักเสบบี
ซิฟลิ สิ
คำถาม บอกได้วา่ ท่านเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ เมือ่ …..
1. ต้องมีลกู เป็นธาลัสซีเมียเสียก่อน
2. มีพเ่ี ป็นโรคธาลัสซีเมีย
3. มีแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย
4. ตรวจเลือดโดยวิธพี เิ ศษ
คำตอบ ตรวจเลือดโดยวิธพี เิ ศษ ตรวจเมือ่ ใดก็จะทราบได้เลยไม่ตอ้ ง
รอให้มีลูกเป็นโรคเสียก่อน ตรวจก่อนมีลูกและปรึกษาแพทย์
เพือ่ สามารถหลีกเลีย่ งการมีลกู เป็นโรคได้ การมีพอ่ แม่หรือเครือญาติ
เป็นพาหะ ก็จะมีโอกาสเป็นพาหะมากกว่าคนทัว่ ไป (มากกว่าร้อยละ 40)
แต่อาจไม่เป็นพาหะก็ได้ จึงบอกไม่ได้ จนกว่าจะตรวจเลือด
คำถาม พ่อและแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย และถ้าลูกคนแรกเป็น
โรคธาลัสซีเมีย ลูกคนต่อไป
1. จะไม่เป็นโรค
2. จะเป็นพาหะแบบพ่อหรือแม่
3. จะปกติ
4. มีอัตราเสี่ยงเท่ากับครรภ์แรก คือ ปกติ 1/4, เป็น
พาหะ: 2/4, เป็นโรค 1/4
คำตอบ มีอตั ราเสีย่ งเท่ากับครรภ์แรก คือ ปกติ, เป็นพาหะ, เป็นโรค
ในอัตรา1:2:1และอัตราเสีย่ งเช่นนีท้ กุ การตัง้ ครรภ์
คำถาม ข้อใดไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับม้าม
1. ม้ามช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
2. ผูป้ ว่ ยทุกรายต้องมีมา้ มโต
3. ถ้าม้ามโตมาก ผูป้ ว่ ยต้องให้เลือดถีข่ น้ึ มาก แพทย์อาจ
พิจารณาตัดม้าม
4. การตัดม้ามจะทำความถี่ในการให้เลือดน้อยลง แต่ไม่
หายขาด

มกราคม - เมษายน 2549

คำตอบ ผู้ป่วยทุกรายต้องมีม้ามโต ไม่จริงเสมอไปเพราะผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียทีอ่ าการน้อย หรือทีไ่ ม่มอี าการ ม้ามไม่โตก็ได้ ม้ามทีโ่ ต
ระยะแรกช่วยไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง แต่ถ้ามม้ามโตมากขึ้นๆ
จะทำลายเม็ดเลือดแดงด้วย แพทย์จงึ จะพิจารณาตัดม้าม ถ้ามีขอ้ บ่งชี้
คำถาม ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้เลือดจนหายซีดในโรค
ธาลัสซีเมีย
1. ผูป้ ว่ ยทุกคนควรได้รบั การรักษาแบบนี้
2. สามารถช่วยให้แข็งแรง ลักษณะใบหน้าปกติ ม้ามไม่โต
3. ผูป้ ว่ ยหายขาดจากโรคได้
4. จะมีปญ
ั หาธาตุเหล็กเกินจากเลือดทีใ่ ห้
คำตอบ ผูป้ ว่ ยทุกคนควรได้รบั การรักษาแบบนี้ และ ผูป้ ว่ ยหายขาด
จากโรคได้ การให้เลือดจนหายซีดเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
ที่มีประโยชน์มาก แต่ผลจะดีมากถ้าร่วมกับการให้ยาขับเหล็ก
และต้องให้ตลอดไป จะใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียกลุม่ อาการรุนแรง
คำถาม อาหารอะไรทีผ่ ปู้ ว่ ยธาลัสซีเมียควรหลีกเลีย่ ง
1. ไข่
2. นม
3. เลือดหมู
4. ผักต่างๆ
คำตอบ เลือดหมูเพราะมีธาตุเหล็กมากทีส่ ดุ จึงควรหลีกเลีย่ งควร
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ สำหรับไข่และนมเป็นอาหารทีม่ โี ปรตีนสูง
ผักมีวติ ามินโฟเลตมาก มีประโยชน์ดี
คำถาม กีฬาชนิดใดที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด
1. ว่ายน้ำ
2. ปิงปอง
3. คาราเต้
4. หมากฮอส
คำตอบ คาราเต้ เป็นกีฬาทีใ่ ช้กำลังมาก และมีการกระทบกระแทก
อาจมีอนั ตรายต่อกระดูกทีเ่ ปราะ กระดูกหักได้ ควรเลือกกีฬาทีไ่ ม่มกี าร
ปะทะ กระแทก และไม่เหนือ่ ยจนเกินไป
ขอเชิญท่านที่ตอบคำถาม ตรวจผลแล้วแจ้งผลการตอบไปที่
กองบรรณาธิการด้วย เราจะพิจารณามอบรางวัลให้จำนวน 5 ท่าน
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้องใจคำเฉลย หรือมีปัญหาอื่นๆ มีข้อ
เสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อไปทีก่ องบรรณาธิการหรือทีม่ ลู นิธโิ รคโลหิต
จางธาลั ส ซี เ มี ย แห่ ง ประเทศไทย www.thalassemia.or.th
เรามีคำตอบ
ชือ่ ผูต้ อบ...............อายุ................ปี.....................
อาชีพ............................โทรศัพท์........................
E-mail address.................................................
ติดต่อทางไปรษณียท์ .่ี ..........................................
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