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คำถาม..@..คำตอบ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง วรวรรณ ตันไพจิตร

โรคเลือดจางธาลีสซีเมีย

คำถาม "น่ิว" ท่ีเป็นผลแทรกซ้อนจากโรคธาลัสซีเมีย คือ
1. น่ิวในกระเพาะ
2. น่ิวในกระเพาะปัสสาวะ
3. น่ิวในกรวยไต
4. น่ิวในถุงน้ำดี

คำตอบ นิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของสีน้ำดีที่เป็น
ผลของการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง  ผู้ป่วยผู้ใหญ่มัก

ตามท่ีเคยกล่าวแล้วในจุลสารฉบับก่อน ว่าธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิต
จางทางพันธุกรรม  ผู้เป็นโรคมีอาการซีด เลือดจาง เพราะการสร้างสาร
ฮีโมโกลบินลดน้อยลง เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติ ถูกทำลายท่ีตับ
และม้ามมากกว่าปกติ มีผลทำให้มีตาเหลือง (ดีซ่าน) จากสีน้ำดีด้วยทำให้
พบเป็นนิ่วในถุงน้ำดีต่อไปได้เมื่อมีภาวะซีด ร่างกายจะพยายาม

สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น สร้างที่ไขกระดูก ซึ่งอยู่ในโพรงกระดูก
ทำให้โพรงกระดูกขยายเห็นได้ชัดที่กระดูกใบหน้า กะโหลกศีรษะ
บางคร้ังเห็นชัดเจนเรียก "หน้าธาลัสซีเมีย" คือหน้าผากโหนก โหนก
แก้มสูงตาห่าง ฟันเหยิน ผิวกระดูกจะบางทำให้เปราะหักง่ายยังมีการ
สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากที่ม้ามด้วย ทำให้ม้ามโตขึ้นๆ ปกติม้าม
อยู่ใต้ชายโครงซ้าย จะคลำไม่ได้ แต่ถ้าม้ามโตมากจะคลำได้บางคร้ัง
โตจนถึงระดับสะดือ ถึงหัวหน่าว  ม้ามจะทำลายเม็ดเลือดของผู้ป่วยเอง
ทำให้ยิ่งซีดลงมากและเร็วขึ้น นอกจากนี้ในภาวะซีดจะมีการดูดซึม
ธาตุเหล็กมากกว่าคนปกติ ทำให้มีธาตุเหล็กเกิน ซึ่งจะไปสะสมตาม
อวัยวะต่างๆ มีผลเสียต่อการทำงานของอวัยวะน้ันๆ เช่น ท่ีตับทำให้
ตับแข็ง ท่ีตับอ่อนทำให้เป็นเบาหวาน ท่ีหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ
หัวใจวาย ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคจึงมีธาตุเหล็กเกินได้แม้ไม่เคยรับเลือด
เลย ยิ่งถ้าได้รับเลือดและรับบ่อยๆ ในเม็ดเลือดแดง (ฮีโมโกลบิน)
มีธาตุเหล็ก  จึงได้รับธาตุเหล็กไปด้วย จำเป็นต้องหา ทางกำจัดธาตุเหล็ก
ออกเพ่ือไม่ให้เหล็กไปทำอันตรายต่ออวัยวะ
โรคธาลัสซีเมียรักษาได้อย่างไร
โรคธาลัสซีเมียมีหลายชนิด บางรายอาจมีอาการน้อยจนไม่ต้องให้

การรักษาอย่างใดเป็นพิเศษ บางรายซีดมากต้องได้รับการรักษา
และติดต่อกับแพทย์เป็นประจำโดยสม่ำเสมอฉะน้ันก่อนอ่ืนผู้ปกครอง
ผู้ป่วย และครอบครัว  จะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าโรคธาลัสซีเมียคืออะไร
ผู้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดใด ผู้ท่ีเก่ียวข้องใกล้ชิดทางสายเลือด เช่น
บิดา มารดา บุตร พ่ีน้อง และรวมท้ังคู่สมรส  ควรได้รับการตรวจเลือด
เพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ปรึกษาหารือร่วมกับแพทย์ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย และการ
ควบคุมป้องกันโรค  การรักษาได้แก่

1. การดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไป  ควรมีสุขอนามัยท่ีดี สะอาด
การปฏิบัติตัว  ออกกำลังกายเท่าท่ีจะทำได้ ไม่เหน่ือยเกินไป

เนื่องจากมีกระดูกเปราะหักง่าย  ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่
ผาดโผน ไม่สูบบุหร่ี ไม่ควรด่ืมเหล้า

อาหาร  คนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงแตกเร็ว
ร่างกายพยายามสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ข้ึนมาแทนฉะน้ันควรรับประทาน

อาหารท่ีมีคุณภาพ มีโปรตีนสูง เช่น เน้ือสัตว์ต่างๆ ไข่ นม และอาหารท่ีมี
วิตามินท่ีเรียกว่า �โฟเลท� อยู่มาก ได้แก่ ผักสดต่างๆ ท่ีควรละเว้นคือ
อาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูงมากเป็นพิเศษ ได้แก่ เลือดสัตว์ต่างๆ

ยา  ไม่ควรซ้ือยากินเอง  เพราะอาจเป็นยาท่ีมีธาตุเหล็ก  ไม่เหมาะ
สำหรับโรคธาลัสซีเมียท่ีมีธาตุเหล็กเกิน  รับประทานยาวิตามินโฟเลท
(Folate) ตามท่ีแพทย์ส่ัง

2. การให้เลือด  มี 2 แบบคือ
2.1 การให้เลือดเมื่อจำเป็น  พอให้ผู้ป่วยหายจากอาการ
อ่อนเพลีย

2.2 การให้เลือดอย่างสม่ำเสมอจนหายซีด  เพิ ่มระดับ
ฮีโมโกลบินให้สูงใกล้เคียงปกติ ทำให้ค่าเฉลี ่ยของ
ฮีโมโกลบินของผู ้ป่วยสูงขึ ้นได้เป็นประมาณ 11-12
กรัม/เดซิลิตร  จะให้แก่ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคชนิดท่ีรุนแรง และ
มักจะให้ผู้ป่วยต้ังแต่อายุยังน้อย  ผู้ป่วยจะแข็งแรงเหมือน
เด็กปรกติ ไม่เหนื่อย และจะป้องกันมิให้ใบหน้าเปลี่ยน
ม้ามจะไม่โต หรือถ้าโตอยู่ก่อนจะยุบลง การเจริญเติบโต
จะปกติ  ข้อเสียคือ ต้องมารับเลือดอย่างสม่ำเสมอ และ
ให้ยาขับเหล็กด้วย เพราะจะมีภาวะเหล็กเกินตามมา

3. การให้ยาขับธาตุเหล็ก ผู้ป่วยธาลัสซีเมียท่ีได้รับเลือดจนหายซีด
และได้ยาขับธาตุเหล็กอย่างสม่ำเสมอจนไม่มีภาวะเหล็กเกิน  จะมี
สุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว

4. การตัดม้าม  เม่ือม้ามโตมากทำให้อึดอัด และกลับทำลายเม็ด
เลือดหลังการตัดม้ามอัตราการให้เลือดจะลดลง แต่อาจมีภาวะ
ติดเช้ือได้ง่าย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี  หลังตัดม้าม
ผู้ป่วยจะต้องกินยาปฏิชีวนะเพ็นนิซิลลิน วี 2-3 ปี หรือจนพ้นวัยเด็ก

5. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด  ปัจจุบันเป็นวิธีเดียว
ที่สามารถรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดได้  แพทย์จะเลือกทำการ
รักษาโดยวิธีนี้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียรายที่รุนแรง  ผลการรักษาดี
หายขาดถึงร้อยละ 80  แต่ค่าใช้จ่ายสูงและอาจมีปัญหาแทรก
ซ้อนจากการรักษาได้
เม่ือท่านอ่านจุลสารฉบับ กันยายน 2548 และฉบับน้ีแล้ว ขอเชิญชวน

ท่านร่วมสนุกในการตอบคำถามต่อไปนี้แล้วโปรดดูคำตอบและให้
คะแนนตนเองด้วย ฉบับนี้  คำถามต่อไปนี้ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง
(อาจมีมากกว่า 1 ข้อ)
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มีนิ่วในถุงน้ำดีและเป็นสาเหตุที่ทำให้มีปัญหาแทรกซ้อน
มีการติดเช้ือ คือ ถุงน้ำดีอักเสบได้

คำถาม อวัยวะท่ีสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ใหญ่ คือ
1. ตับ
2. ไต
3. หัวใจ
4. ไขกระดูก

คำตอบ ไขกระดูก  ในผู้ใหญ่ไขกระดูกเป็นแหล่งสำคัญในการสร้าง
เม็ดเลือดทุกชนิด (เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด)
ในครรภ์มารดา ม้ามเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดของทารก  คนไข้
ธาลัสซีเมียมีการสร้างเม็ดเลือดเพิ่มในไขกระดูก (ซึ่งทำให้กระดูก
เปล่ียนรูป) แล้วม้ามยังช่วยสร้างเม็ดเลือดด้วย
คำถาม ผู้เป็นโรคธาลัสซีเมียมีส่ิงตรวจพบท่ีสำคัญได้ทุกข้อ นอกจาก

1. ขาดธาตุเหล็ก
2. ซีด
3. เหลือง
4. ม้ามโต

คำตอบ ขาดธาตุเหล็ก  อาการซีดเหลือง ม้ามโต เป็นอาการของโรค
ธาลัสซีเมีย  คนท่ีเป็นโรคน้ีจะมีธาตุเหล็กเกิน  จากการดูดซึมธาตุเหล็ก
เพ่ิมข้ึนและจากเลือดท่ีได้รับ  ถ้าธาตุเหล็กเกินมาก จะมีผลเสียต่ออวัยวะ
จึงต้องให้ยาขับธาตุเหล็กออก
คำถาม โรคธาลัสซีเมียสามารถรักษาให้หายขาดได้โดย

1. ให้เลือดและยาขับธาตุเหล็ก
2. ปลูกถ่ายไขกระดูก
3. เปล่ียนยีน
4. ผ่าตัดไขข้อกระดูก

คำตอบ ปลูกถ่ายไขกระดูก การให้เลือดและขับเหล็ก   แม้จะช่วยให้ผู้
ป่วยแข็งแรงได้เท่าเทียมกับคนปกติ  แต่ต้องให้การรักษาตลอดไป  การ
เปล่ียนยีนเป็นความหวังของผู้ป่วย แต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย
ยังทำไม่สำเร็จ  การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (ได้แก่ การปลูกถ่าย
ไขกระดูก, ปลูกถ่ายเลือดสายสะดือ)  ปัจจุบันเป็นวิธีที่รักษาผู้ป่วย
ให้หายได้มากถึงร้อยละ 70-80  ไม่ใช่การผ่าตัดไขข้อกระดูก
ซ่ึงมีผู้เข้าใจผิดบ่อยๆ
คำถาม สำหรับผู้ท่ีเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย (trait)  ข้อใด ไม่ถูกต้อง

1. ถ่ายทอดพันธุกรรมน้ีไปให้ลูกได้
2. สุขภาพแข็งแรงปรกติดี
3. สามารถบริจาคเลือดได้
4. ไม่มีวิธีตรวจวินิจฉัย จะทราบต่อเม่ือมีบุตรเป็นโรค

คำตอบ ไม่มีวิธีตรวจวินิจฉัย จะทราบต่อเม่ือมีบุตรเป็นโรค เป็นข้อท่ี
ผิด  พาหะมีสุขภาพปกติ แข็งแรง และสามารถถ่ายทอดพันธุกรรม (ยีน)
ธาลัสซีเมียให้ลูกได้ (ดูภาพจากจุลสารฉบับก่อนประกอบ)  และสามารถ

วินิจฉัยพาหะได้จากการตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ  โดยไม่ต้องรอ
ให้มีลูกเป็นโรค  แต่เม่ือทราบว่าเป็นพาหะ ต้องตรวจคู่สมรสด้วยว่าเป็น
คู่เสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคหรือไม่ และปรึกษาแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยง
การมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย ถ้าเป็นคู่เส่ียง
คำถาม คู่สามีภรรยาคู่ใดท่ีจะไม่มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย

1. สุขภาพแข็งแรงดีทั้งคู่
2. เคยบริจาคเลือดสม่ำเสมอท้ังคู่
3. สามีเป็นพาหะ ( trait ) ภรรยาปรกติ ไม่เป็นพาหะ
4. มีลูก 3 คนแล้ว ทุกคนแข็งแรงดี กำลังต้ังครรภ์คนท่ี 4

คำตอบ สามีเป็นพาหะ ( trait ) ภรรยาปรกติ ไม่เป็นพาหะ  การท่ีสามี
และภรรยาสุขภาพดีท้ังคู่ หรือเคยบริจาคเลือด หรือมีลูกแข็งแรง  ไม่ได้
หมายความว่าคู่สามีภรรยาไม่เป็นพาหะ ต้องตรวจเลือด (โดยวิธีพิเศษ)
ก่อนจึงจะบอกได้  ถ้าเป็นพาหะฝ่ายเดียว ลูกจะไม่เป็นโรค (ดูจสารฉบับ
ก่อนประกอบ)  การมีลูกแข็งแรง 3 คนแล้ว  ลูกคนต่อๆ ไปอาจเป็นโรค
ธาลัสซีเมียได้  ถ้าเผอิญ พ่อ-แม่ เป็นพาหะท้ังคู่
คำถาม ถ้าพาหะกับพาหะของธาลัสซีเมีย (ชนิดที่สอดคล้องกัน)
แต่งงานกัน อัตราเส่ียงท่ีจะมีบุตรเป็นโรค ในการต้ังครรภ์แต่ละคร้ัง คือ

1. 1 ใน 2
2. 1 ใน 3
3. 1 ใน 4
4. 1 ใน 8

คำตอบ อัตราเส่ียงท่ีบุตรจะเป็นโรคคือ 1 ใน 4  อัตราเส่ียงจะเท่ากัน
ทุกการต้ังครรภ์
คำถาม วิตามินท่ีแพทย์มักให้แก่คนไข้ธาลัสซีเมีย คือ

1. วิตามิน เอ
2.  วิตามิน บี
3.  วิตามิน ซี
4.  วิตามิน โฟลิค

คำตอบ วิตามินโฟลิค  ช่วยเสริมในการสร้างเม็ดเลือดวิตามินน้ีพบ
ในพืชผักใบเขียวต่างๆ ด้วย
คำถาม โรคต่อไปน้ีติดต่อได้จากการให้เลือดคือ

1. โรค AIDS
2.  โรค ธาลัสซีเมีย
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3.   โรคหวัด
4.  โรคลมชัก

คำตอบ โรค AIDS   อีก 3 โรคไม่ติดต่อทางการรับเลือดคนท่ีเป็น
พาหะของธาลัสซีเมีย มีสุขภาพแข็งแรง (พบร้อยละ 40 ของประชากร
และน่าจะร้อยละ 40 ของผู้บริจาคเลือดด้วย)  ไม่ถ่ายทอดโรคจากเลือด
ท่ีบริจาค  สำหรับโรค AIDS น้ัน  ปัจจุบันเท่าท่ีทราบแทบไม่พบว่ามีการ
ติดต่อทางเลือดเลย  เพราะท่ีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
และธนาคารเลือด โรงพยาบาลต่างๆ มีการตรวจคุณภาพของเลือด
ท่ีจะให้แก่ผู้ป่วยว่าสะอาด ปราศจากเชื้อ AIDS รวมท้ังตับอักเสบบี
ซิฟิลิส
คำถาม บอกได้ว่าท่านเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ เม่ือ�..

1. ต้องมีลูกเป็นธาลัสซีเมียเสียก่อน
2. มีพ่ีเป็นโรคธาลัสซีเมีย
3. มีแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย
4. ตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ

คำตอบ ตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ  ตรวจเม่ือใดก็จะทราบได้เลยไม่ต้อง
รอให้มีลูกเป็นโรคเสียก่อน  ตรวจก่อนมีลูกและปรึกษาแพทย์
เพ่ือสามารถหลีกเล่ียงการมีลูกเป็นโรคได้  การมีพ่อ แม่หรือเครือญาติ
เป็นพาหะ  ก็จะมีโอกาสเป็นพาหะมากกว่าคนท่ัวไป (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 มีอัตราเส่ียงเท่ากับครรภ์แรก คือ ปกติ, เป็นพาหะ, เป็นโรค
ในอัตรา1:2:1และอัตราเส่ียงเช่นน้ีทุกการต้ังครรภ์
คำถาม ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับม้าม

1. ม้ามช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
2. ผู้ป่วยทุกรายต้องมีม้ามโต
3. ถ้าม้ามโตมาก  ผู้ป่วยต้องให้เลือดถ่ีข้ึนมาก แพทย์อาจ
พิจารณาตัดม้าม

4. การตัดม้ามจะทำความถี่ในการให้เลือดน้อยลง แต่ไม่
หายขาด

คำตอบ ผู้ป่วยทุกรายต้องมีม้ามโต  ไม่จริงเสมอไปเพราะผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียท่ีอาการน้อย หรือท่ีไม่มีอาการ ม้ามไม่โตก็ได้  ม้ามท่ีโต
ระยะแรกช่วยไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง แต่ถ้ามม้ามโตมากขึ้นๆ
จะทำลายเม็ดเลือดแดงด้วย  แพทย์จึงจะพิจารณาตัดม้าม ถ้ามีข้อบ่งช้ี
คำถาม ข้อใดไม่ถูกต้องเกี ่ยวกับการให้เลือดจนหายซีดในโรค
ธาลัสซีเมีย

1. ผู้ป่วยทุกคนควรได้รับการรักษาแบบน้ี
2. สามารถช่วยให้แข็งแรง ลักษณะใบหน้าปกติ ม้ามไม่โต
3. ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้
4. จะมีปัญหาธาตุเหล็กเกินจากเลือดท่ีให้

คำตอบ ผู้ป่วยทุกคนควรได้รับการรักษาแบบน้ี และ ผู้ป่วยหายขาด
จากโรคได้  การให้เลือดจนหายซีดเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
ที่มีประโยชน์มาก  แต่ผลจะดีมากถ้าร่วมกับการให้ยาขับเหล็ก
และต้องให้ตลอดไป  จะใช้รักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียกลุ่มอาการรุนแรง
คำถาม อาหารอะไรท่ีผู้ป่วยธาลัสซีเมียควรหลีกเล่ียง

1. ไข่
2. นม
3. เลือดหมู
4. ผักต่างๆ

คำตอบ เลือดหมูเพราะมีธาตุเหล็กมากท่ีสุด  จึงควรหลีกเล่ียงควร
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  สำหรับไข่และนมเป็นอาหารท่ีมีโปรตีนสูง
ผักมีวิตามินโฟเลตมาก มีประโยชน์ดี

คำถาม กีฬาชนิดใดที่ผู ้ป่วยธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด
1. ว่ายน้ำ
2. ปิงปอง
3. คาราเต้
4. หมากฮอส

คำตอบ คาราเต้   เป็นกีฬาท่ีใช้กำลังมาก และมีการกระทบกระแทก
อาจมีอันตรายต่อกระดูกท่ีเปราะ กระดูกหักได้  ควรเลือกกีฬาท่ีไม่มีการ
ปะทะ กระแทก และไม่เหน่ือยจนเกินไป
ขอเชิญท่านที ่ตอบคำถาม ตรวจผลแล้วแจ้งผลการตอบไปที่
กองบรรณาธิการด้วย  เราจะพิจารณามอบรางวัลให้จำนวน 5 ท่าน
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้องใจคำเฉลย หรือมีปัญหาอื่นๆ มีข้อ
เสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อไปท่ีกองบรรณาธิการหรือท่ีมูลนิธิโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย  www.thalassemia.or.th
เรามีคำตอบ
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