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คำถาม
ปัจจุบันยาขับเหล็กมีให้เลือกหลายชนิด ทั้งชนิดกินและชนิดฉีด
ราคาแตกต่างกันไป มีวธิ กี ารเลือกใช้ยาขับเหล็กอย่างไรบ้างคะเนือ่ ง
จากลูกชายอายุ 3 ขวบ ยังไม่เคยใช้ยาขับเหล็กชนิดใดมาก่อน
ตอนนีล้ กู ให้เลือดเป็นประจำทุก 3 สัปดาห์มาได้ 2 ปีแล้วค่ะ คุณหมอ

บอกว่าต้องขับเหล็กได้แล้ว เพราะธาตุเหล็กในร่างกายสูง ควรเลือก
อย่างไรคะ ขอทราบเหตุผลด้วยค่ะ และแต่ละชนิดมีคา่ ใช้จา่ ยต่าง
กันอย่างไร เนือ่ งจากดิฉนั รับราชการสามารถเบิกค่ายาและค่ารักษา
พยาบาลได้คะ่ .......จากคุณแม่ทร่ี กั ลูก

คำตอบ
เรียนคุณแม่ทร่ี กั ลูก ลูกชายของคุณอายุ 3 ขวบ ได้รบั เลือดประจำ
มา 2 ปีแล้ว แสดงว่าเริม่ รับเลือดประจำมาตัง้ แต่อายุ 1 ขวบ น่าจะ
มีอาการซีดค่อนข้างมาก และเริม่ ซีดตัง้ แต่อายุนอ้ ย คุณหมอตรวจ
พบธาตุเหล็กสูง และแนะนำให้ขบั ธาตุเหล็ก ยาขับธาตุเหล็กชนิดฉีดคือ
ยา Desferrioxamine (ชือ่ ยา Desferal) ขวดละ 500 มิลลิกรัม เป็นยา
ขับเหล็กทีใ่ ช้กนั มานานกว่า 60 ปี ค่อนข้างปลอดภัย (แต่กอ็ าจมีภาวะ
ข้างเคียงต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ) ยานีข้ บั เหล็กได้ดี จึงใช้กนั แพร่หลาย
มากมานาน อุปสรรคสำคัญคือ
1. ยามีราคาค่อนข้างสูง ขวดละประมาณ 250 บาท ใช้ 40
มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว/กิโลกรัม/วัน ลูกของคุณจะใช้ยาประมาณ 1 ขวด/
วัน เมือ่ น้ำหนักเพิม่ ขึน้ ก็ตอ้ งเพิม่ ขนาดยาไปด้วย เนือ่ งจากคุณสามารถ
เบิกค่ายาได้ จึงไม่มปี ญ
ั หาค่ายาไปจนลูกอายุ 20 ปี ในผูใ้ หญ่บางราย
ต้องใช้ยา 4 ขวด/วัน สัปดาห์ละ 5-6 วัน
2. เนือ่ งจากยานีไ้ ม่ถกู ดูดซึมจากทางเดินอาหาร จึงรับยาโดยรับ
ประทานไม่ได้ผล ต้องให้ยาโดยการฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง โดยฉีดยาช้าๆ
ใช้เวลา 8-10 ชัว่ โมง/วัน โดยใช้เครือ่ งช่วยฉีดยา (Infusion Pump)
ต้องให้ยา 5-6 วัน/สัปดาห์ ก็จะทำให้ผลการขับเหล็กดี ค่า Pump
ราคาเครือ่ งละประมาณ 10,000-12,000 บาท ใช้ได้ทนนานราว 6-7 ปี
อุปสรรคนีค้ อ่ นข้างสำคัญเพราะ ผูป้ ว่ ยมักไม่คอ่ ยยอมร่วมมือ เพราะ
ต้องเจ็บตัวทุกวัน ส่วนพ่อแม่กส็ งสารลูก ทำให้ได้การรับยาไม่คอ่ ย
สม่ำเสมอ ผลคือธาตุเหล็ก (จากเลือดที่รับมา) จะสูงขึ้นๆ สะสม
ในอวัยวะต่างๆ มีผลเสียต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหัวใจ
และต่อมไร้ท่อต่างๆ
ปัจจุบนั มียาขับเหล็กชนิดรับประทานแล้ว คือ
1. ยา Deferiprone (ชื่อ Ferriprox ของบริษัท Apopharma
ประเทศแคนาดา ยังไม่จำหน่ายในประเทศไทย)
2. ยา Kelfer ของบริษัท Cipla ประเทศอินเดีย มีจำหน่ายใน
ประเทศไทย ราคาเม็ดละ 37 บาท (500 มิลลิกรัม) และ
3. ขณะนีอ้ งค์การเภสัชกรรมของประเทศไทย สามารถผลิตยา L1
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(GPO-L-ONE) ได้แล้ว โดยได้ศกึ ษาตรวจสอบคุณสมบัตคิ ณ
ุ ภาพแล้ว
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ (Ferriprox) และได้จดั การขึน้ ทะเบียนยาแล้ว
ซึง่ มีจำหน่ายแล้วในโรงพยาบาลราคาเม็ดละ 3.50 บาท (500 มิลลิกรัม)
สำหรับผูป้ ว่ ยไทยได้ใช้ยา Kelfer กันมาหลายปีแล้วในต่างประเทศ
ใช้กนั มานานมากกว่า 20 ปี พบว่ายานีโ้ ดยลำพังขับเหล็กได้ไม่แน่นอน
เท่ายาฉีด (Desferal) แต่ขอ้ ดีทส่ี ำคัญคือ สามารถขับเหล็กจากหัวใจ
ได้ดกี ว่า และผลดีเสริมฤทธิก์ นั เมือ่ ใช้ควบไปกับยาฉีด (Desferal)
จึงมีผปู้ ว่ ยใช้ยา Deferiprone ควบคูไ่ ปกับยา Desferal โดยสามารถ
ลดจำนวนวันของการฉีดยาลงได้บ้าง และโดยรวมค่าใช้จ่ายก็จะลด
ลงไปด้วย อุปสรรคของยารับประทานชนิดนีค้ อื เม็ดมีขนาดใหญ่ เด็ก
เล็กกลืนไม่ได้ ยาชนิดน้ำก็ยงั ไม่มจี ำหน่ายในประเทศไทย ถ้าจะบด
ยาเม็ดละลายน้ำให้เด็กรับประทานก็ทำได้ แต่ยามีรสค่อนข้างขม
ขณะนีอ้ งค์การเภสัชกรรมกำลังเตรียมการผลิตยาน้ำ GPO-L-ONE
สำหรับเด็กๆ อยู่ ถ้ามีความคืบหน้าจะนำมาเล่าสูก่ นั ฟังค่ะ
ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของยา Deferiprone คือ ภาวะข้าง
เคียงจากการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เม็ดเลือดขาวต่ำ ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงได้ แม้จะพบไม่มากแต่ก็มีรายงานว่า
ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ฉะนั้นการใช้ยาต่างๆ แต่ละชนิดจำเป็นต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลโดยใกล้ชิดจากแพทย์ และปฏิบัติตามข้อแนะ
นำของแพทย์ มาตามแพทย์นัดทุกครั้ง ผลการรักษาก็จะดีและ
ปลอดภัย
4. ยาขับเหล็กชนิดรับประทานอีกขนานหนึ่งคือ Deferasirox
(Exjade) ของบริษทั โนวาร์ตสี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นยาขับเหล็ก
ชนิดรับประทานเป็นยาที่ละลายน้ำรับประทานตามขนาดที่แพทย์สั่ง
ข้อดีคือไม่มีรส รับประทานง่าย วันละครั้งเดียว ได้มีการใช้ใน
คนไทยมาประมาณ 2-3 ปี ผลขับเหล็กค่อนข้างดี แต่ประสบการณ์การ
ใช้ยานี้ยังไม่นานนัก ข้อสำคัญคือ ยามีราคาค่อนข้างสูงมากราคา
เม็ดละ 591 บาท (250 มิลลิกรัม) เด็กใช้ 20-30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/
วัน ทุกวันในผูป้ ว่ ยทีร่ บั เลือดประจำ
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หมอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผดู้ แู ลและขอคำแนะนำ โดยส่วนตัว
หมอคิดว่าน่าจะเริม่ ขับเหล็กโดยใช้ยาชนิดฉีดก่อนสักระยะหนึง่ เมือ่
ประสบการณ์การใช้ยาชนิดรับประทานในคนไทยมีมากขึ้นแล้วจึง
พิจารณาใช้ยาชนิดรับประทาน (Deferiprone) ร่วมด้วย เพือ่ ลดวันใน
การฉีดยาลง (บางรายฉีดยา 2-3 วัน/สัปดาห์ ร่วมกับยารับประทาน)
หรือจะใช้ยารับประทานตัวใหม่ (Deferiasirox) ไปเลย แต่ไม่วา่ จะ
ใช้ยาใดก็จะต้องดูแลติดตามทั้งผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อน
โดยใกล้ชดิ ตามทีแ่ พทย์ผดู้ แู ลแนะนำ เพือ่ ให้ผลการรักษาดีทส่ี ดุ และ
ป้องกันแก้ไขภาวะแทรกซ้อนให้ดีที่สุด
มีบทความเรือ่ งยาขับเหล็กชนิดต่างๆ ในจุลสารของชมรมโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย หมอยินดีสง่ มาให้อา่ นค่ะ
1. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 15 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2549 หน้า 11-15
2. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 15 ฉบับที่ 3
ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2549 หน้า 12

3. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 16 ฉบับที่ 3
ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2551 หน้า 11-12
4. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 17 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2551 หน้า 5-6
คุณแม่ได้เล่าให้หมอทราบว่า คุณมีบตุ รกีค่ นแล้ว แต่หากคุณแม่
จะมีบตุ รเพิม่ อีก หมอขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทด่ี แู ลอยู่ เพือ่ จะ
ได้ชว่ ยกันวางแผนเกีย่ วกับการมีบตุ รแข็งแรง ไม่เป็นโรค และปัจจุบนั
โดยเทคโนโลยีใหม่ : เทคโนโลยีการตรวจทางพันธุกรรมของตัวอ่อน
ก่อนย้ายกลับสู่ครรภ์มารดา (จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีที่ 17
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551 หน้า 5-8) ไม่เป็นโรค
และยังสามารถเลือกทารกทีม่ สี ารพันธุกรรมเอ็ช แอล เอ (HLA) ตรง
กับพี่ที่เป็นโรคทำให้มีโอกาสเก็บเลือดจากสายสะดือและรกของน้อง
ทีเ่ กิดใหม่ มาช่วยรักษาพีท่ เ่ี ป็นโรคได้ดว้ ย ก็เป็นทางเลือกให้แก่ครอบ
ครัวได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งน่าพิจารณาโดยแพทย์ และครอบครัวต้อง
ปรึกษาหารือกัน

คำถาม
เรียนถามคุณหมอค่ะ ตัวดิฉนั เคยไม่สบาย อ่อนเพลีย ไปตรวจ อธิบายแล้วก็ยงั ไม่เข้าใจคำว่า พาหะ ค่ะ แล้วดิฉนั ควรปฏิบตั ติ วั อย่าง
เลือดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง คุณหมอดูผลเลือดแล้วแจ้งให้ ไรคะ คุณหมอช่วยตอบเร็วๆ ด้วยนะคะ ดิฉนั เป็นกังวลมากเลยค่ะ
ดิฉนั ทราบว่าดิฉนั เป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้า ดิฉนั ฟังคุณหมอ .......จากคุณกัลยา

คำตอบ
พาหะธาลัสซีเมีย หมายถึงคนทีม่ พี นั ธุกรรมธาลัสซีเมียอยู่ ก่อนอืน่
ต้องเรียนคุณกัลยาก่อนว่าไม่ต้องกังวลนะคะ ที่ได้ทราบว่าคุณเป็น
"พาหะของธาลัสซีเมีย" และทราบชนิดด้วยว่าเป็นชนิด "เบต้า"
บางคนยังเคยพูดว่านับว่าเป็นโชคดีทท่ี ราบ เพราะเมือ่ ทราบแล้วเกิด
ประโยชน์
หมอขออธิบายย่อๆ ดังนี้นะคะ โรคธาลัสซีเมียคือ โรคซีดชนิด
หนึง่ ทีเ่ ป็นกันในครอบครัว หรือทีเ่ รียกว่าโรคพันธุรรม มีการสร้างสาร
ฮีโมโกลบิน ซึง่ เป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดแดงลดน้อยลง เม็ดเลือด
แดงมีลกั ษณะผิดปกติและแตกง่าย ก่อให้เกิดอาการซีด เรือ้ รัง และ
มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา ผู้ที่เป็นโรคนี้ได้รับยีนที่ควบคุม
การสร้างฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงผิดปกติมาจากทัง้ พ่อและแม่ใน
ประเทศไทยมีผเู้ ป็นโรคนีก้ นั มากถึงประมาณ 6 แสนคน
ยีนคือ หน่วยพันธุกรรมทีก่ ำหนดลักษณะต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ พืช
สัตว์ มนุษย์ เช่น ในมนุษย์มยี นี กำหนดสี และลักษณะของผิว ตา และ
ผม ความสูง ความฉลาด หมูเ่ ลือด ชนิดของฮีโมโกลบิน รวมทัง้ โรค
บางอย่าง เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น ยีนทีค่ วบคุมกำหนดลักษณะ
ต่างๆ ในร่างกายจะร่วมกันทำงานเป็นคู่ ยีนหนึง่ ได้รบั ถ่ายทอดมาจาก
พ่อ อีกยีนหนึง่ ได้รบั ถ่ายทอดมาจากแม่ สำหรับผูม้ ยี นี ธาลัสซีเมียมีได้
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สองแบบทีส่ ำคัญ คือ
1. เป็นพาหะ หมายถึง ผู้ที่มียีนผิดปกติหรือพันธุกรรมของโรค
ธาลัสซีเมียเพียงยีนเดียว ยีนทีค่ กู่ นั ปกติ เรียกว่า เป็นเฮทเทอโรซัยโกต
(heterozygote, trait) มียนี ธาลัสซีเมียแฝงอยู่ จะมีสขุ ภาพดี ปกติ
ต้องตรวจเลือดโดยวิธพี เิ ศษ จึงจะบอกได้ เรียกว่าเป็นพาหะ เพราะ
สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกตินไ้ี ปให้ลกู ได้ พาหะอาจให้ยนี ทีป่ กติหรือ
ยีนทีผ่ ดิ ปกติไปให้ลกู ก็ได้
2. เป็นโรค หมายถึง ผูท้ ร่ี บั ยีนผิดปกติ หรือพันธุกรรมของโรค
ธาลัสซีเมียพวกเดียวกันมาจากทั้งพ่อและแม่ ผู้ป่วยจึงมียีนที่คู่กัน
ผิดปกติทง้ั สองยีน และจะถ่ายทอดยีนทีผ่ ดิ ปกติยนี ใดยีนหนึง่ ต่อไป
ให้ลกู แต่ละคนด้วย ธาลัสซีเมียทีพ่ บมากในประเทศไทย คือ ชนิด
แอลฟ่า และชนิดเบต้า
ฉะนัน้ ในกรณีของคุณกัลยา คุณทราบแล้วว่าคุณเป็นพาหะธาลัส
ซีเมีย เป็นคนมีสุขภาพปกติ (และพวกเราคนไทยเป็นพาหะกันตั้ง
มากมาย โดยทีเ่ ขาเหล่านัน้ ไม่ทราบว่าตนเป็นพาหะ ถ้าไม่ได้รบั การ
ตรวจ) และหากคุณจะสมรส และ/หรือ จะมีบตุ ร สามีตอ้ งตรวจเลือด
ว่าเป็นหรือไม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย คุณและสามีต้องปรึกษาแพทย์
เพือ่ หลีกเลีย่ งการมีบตุ รเป็นโรคธาลัสซีเมียได้
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คำถาม
ถ้าผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียดูแลตนเองอย่างดี จะทราบได้หรือไม่วา่ จะมีอายุขยั อยูไ่ ด้ประมาณเท่าใด

คำตอบ
อายุขัยของผู้ป่วยธาลัสซีเมียขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นชนิด
และความรุนแรงของโรค โรคแทรกซ้อน วิธีการรักษาการปฏิบัติตัว
เป็นต้น ชนิดของโรคถ้าเป็นชนิด ไม่รนุ แรง เช่น โรคฮีโมโกลบินเฮ็ช
และมีการดูแลตนเองอย่างดี ก็จะมีอายุยืนเช่นคนปกติ ถ้า รุนแรง
ปานกลาง โดยปกติซดี เพียงเล็กน้อยไม่ตอ้ งให้เลือด แต่ถา้ มีไข้ไม่สบาย
ซีดลงต้องปรึกษาแพทย์ แพทย์อาจจำเป็นต้องให้เลือดเป็นครัง้ คราว
ต้องติดต่อกับแพทย์ตามนัด (แม้จะนัดนานๆ ครัง้ เช่น ทุก 6 เดือน
หรือ 1 ปี ก็ตอ้ งไป) หรือถ้ามีอาการผิดปกติไปก่อนนัดก็ได้ แพทย์จะ
ตรวจร่างกายและตรวจเลือด หรือตรวจอย่างอืน่ เพือ่ ดูภาวะผิดปกติ
หรือภาวะแทรกซ้อน เช่นซีดลงหรือไม่ มีนว่ิ หรือไม่ ระดับธาตุเหล็ก
สูงเพียงใด (ผูป้ ว่ ยอาจมีธาตุเหล็กสูงเกินได้แม้ไม่ได้รบั เลือดบ่อยเพราะ
ผู้ป่วยจะมีธาตุเหล็กเกินจากการดูดซึมธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นทางลำไส้)
ถ้าสูงผิดปกติกค็ วรได้รบั ยาขับธาตุเหล็ก แพทย์จะให้การแนะนำและ
ติดตามดูผลการรักษาเป็นระยะๆ ตลอดไป ผูป้ ว่ ยก็จะมีอายุยนื ยาว
ใกล้เคียงคนไม่เป็นโรคได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าดูแลตนเองและแพทย์
ได้ดแู ลรักษาตลอดไป
สำหรับโรคธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง มาก ถ้าไม่ได้รบั การรักษาเลยจะ
มีอายุขัยสั้น เสียชีวิตในวัยเด็ก ปัจจุบันสามารถรักษาให้มีสุขภาพดี

อายุยนื ยาวได้โดยการให้เลือดจนหายซีดร่วมกับการขับธาตุเหล็ก ทัง้
นี้ผู้ป่วยผู้ปกครองต้องดูแลตนเองอย่างดีและร่วมมือกับแพทย์ใน
การรักษาอย่างดีและต่อเนื่อง ผู้ป่วยไทยที่อาการรุนแรงในปัจจุบัน
อายุมากกว่า 30 ปีแล้ว แข็งแรงดี ผูป้ ว่ ยฝรัง่ อายุมากกว่า 50 ปีกม็ ี และ
อาจจะมีอายุยนื กว่านีถ้ า้ ติดตามดูตอ่ ไป (ทีย่ งั บอกไม่ได้วา่ จะอายุยนื
เท่าใดเพราะการรักษาโดยให้เลือดเต็มทีร่ ว่ มกัยให้ยาขับเหล็ก ในต่าง
ประเทศทำมาได้ราว 40 ปี ส่วนประเทศไทยทำมาราว 25 ปี) อย่างไรก็
ตามโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กำเนิดเม็ดเลือด (ปลูกถ่ายไขกระดูก, ปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือและ
รก) ซึง่ ต้องพิจารณาจากข้อบ่งชีต้ ามความเหมาะสมต่างๆ เป็นกรณีไป
โรคธาลัสซีเมียทุกชนิดแม้เป็นชนิดไม่รนุ แรง เช่น โรคฮีโมโกลบินเฮ็ช
แต่ถา้ มีไข้ มีโรคติดเชือ้ ทัง้ ไวรัส (เช่นไข้เลือดออก) หรือแบคทีเรีย
(เช่นไข้ทยั ฟอยด์ ปอดอักเสบ) ก็มกั มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ซีดลงมากจนต้องให้เลือดและการรักษาตามอาการตามทีแ่ พทย์เห็น
สมควร ฉะนัน้ จึงไม่ควรประมาท ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับโรคที่
เป็นชือ่ โรคอะไร มีการจดบันทึกอาการการเจ็บป่วย กำหนดนัดการไป
พบแพทย์คำแนะนำของแพทย์แต่ละครัง้ ถ้ามีอาการผิดปกติควรปรึกษา
แพทย์ และไปพบแพทย์กอ่ นวันนัด ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยเพือ่ รับ
การดูแลรักษาแต่เนิน่ ๆ

คำถาม
ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียหลายคนทีอ่ ายุมาก แต่ตวั เล็กเป็นผลจากโรคใช่หรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

คำตอบ
ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทีม่ อี าการซีดเรือ้ รัง ถ้าซีดปานกลาง - มาก จะมีการ
เจริญเติบโตไม่สมอายุ ทัง้ ด้านน้ำหนัก ส่วนสูง และการเจริญพัฒนา
ทางเพศ เป็นหนุม่ เป็นสาวช้า ทัง้ ด้านร่างกายและด้านระบบสืบพันธุ์
เช่น ผูห้ ญิงมีประจำเดือนมาช้าหรือไม่มปี ระจำเดือน เป็นต้น สำหรับ
คำถามที่ว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียอายุมากแต่ตัวเล็ก (น่าจะหมายถึง
น้ำหนักและความสูงน้อยกว่าคนทัว่ ไป) อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ เช่น
พ่อ - แม่ตวั เล็กก็ได้ หรือจากโรค คือ ภาวะซีดเรือ้ รัง และหรืออาจเกิด

จากธาตุ เ หล็ ก เกิ น ด้ ว ย เหล็ ก จะไปสะสมในอวั ย วะต่ า งๆ เช่ น
ทีห่ วั ใจทำให้หวั ใจวาย ทีร่ ะบบต่อมไร้ทอ่ ทีต่ บั อ่อนทำให้เป็นเบาหวาน
ต่อมไธรอยด์ และต่อมไร้ทอ่ อืน่ ๆ ทำให้เจริญเติบโตพัฒนาไม่สมอายุ
ฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลรักษา เช่นในกรณีซีดมากเป็นธาลัส
ซีเมียรุนแรง การให้เลือดอย่างสม่ำเสมอจนหายซีดร่วมกับยาขับ
ธาตุเหล็กอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอจะทำให้การเจริญเติบโตดีขน้ึ และ
มีพัฒนาทางเพศเป็นปกติได้

คำถาม
ผูป้ ว่ ยสามารถเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล เทควันโด้ และไปแข่งขันได้หรือไม่
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คำตอบ
การเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล เทควันโด้ เป็นกีฬาชนิดทีม่ คี แู่ ข่ง ยิง่ ถ้าเป็น
การแข่งขันเอาชนะกันด้วย ยิ่งต้องอาศัยความแข็งแกร่งและความ
อดทน (ทนเหนื่อย) ของนักกีฬาค่อนข้างมาก เหมาะสำหรับผู้ที่มี
สุขภาพแข็งแรง สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย แม้เป็นชนิดที่ไม่รุนแรง
ระดับเลือด (เม็ดเลือดแดง) มักจะอยูใ่ นเกณฑ์ตำ่ กว่าปกติ หรือแม้
จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็มักอยู่ในส่วนต่ำของเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้
อาจมีการกระทบกระแทกมีอันตรายต่อกระดูกได้ หากเป็นการเล่น
เพือ่ ออกกำลังกายด้วยความระมัดระวังเรือ่ งการกระทบกระแทก หรือ
ไม่เหนือ่ ยจนเกินไปก็ยอ่ มทำได้ กีฬาอืน่ ทีเ่ หมาะสม ได้แก่ การว่ายน้ำ
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การเดินออกกำลัง กีฬาทีไ่ ม่ได้ใช้กำลังอืน่ ๆ เช่น การเล่นหมากฮอร์ส
หมากข้าม การเล่นบริดจ์ เป็นต้น หมอยังสนับสนุนให้มกี ารออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มสี ขุ ภาพดีขน้ึ พร้อมกันนีก้ ป็ ฏิบตั ติ วั ตาม
ที่แพทย์แนะนำ ในกรณีผู้ป่วยที่ได้รับเลือดอย่างสม่ำเสมอจนหาย
ซีดและขับเหล็กอย่างดี (เพียงพอและสม่ำเสมอ) จะมีรา่ งกายแข็งแรง
เจริญเติบโตดีสามารถเล่นกีฬาได้ดี ผูป้ ว่ ยของเราบางรายเป็นนักกีฬา
ว่ายน้ำ ได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็เคยมีแต่ก็ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแล
ขอคำแนะนำว่าสุขภาพในแต่ละรายเหมาะสมกับกีฬาใด
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