
ปัจจุบันยาขับเหล็กมีให้เลือกหลายชนิด  ทั้งชนิดกินและชนิดฉีด

ราคาแตกต่างกันไป  มีวิธีการเลือกใช้ยาขับเหล็กอย่างไรบ้างคะเน่ือง

จากลูกชายอายุ 3 ขวบ ยังไม่เคยใช้ยาขับเหล็กชนิดใดมาก่อน

ตอนน้ีลูกให้เลือดเป็นประจำทุก 3 สัปดาห์มาได้ 2 ปีแล้วค่ะ  คุณหมอ

เรียนคุณแม่ท่ีรักลูก  ลูกชายของคุณอายุ 3 ขวบ  ได้รับเลือดประจำ

มา 2 ปีแล้ว  แสดงว่าเร่ิมรับเลือดประจำมาต้ังแต่อายุ 1 ขวบ  น่าจะ

มีอาการซีดค่อนข้างมาก และเร่ิมซีดต้ังแต่อายุน้อย  คุณหมอตรวจ

พบธาตุเหล็กสูง และแนะนำให้ขับธาตุเหล็ก ยาขับธาตุเหล็กชนิดฉีดคือ

ยา Desferrioxamine (ช่ือยา Desferal) ขวดละ 500 มิลลิกรัม  เป็นยา

ขับเหล็กท่ีใช้กันมานานกว่า 60 ปี  ค่อนข้างปลอดภัย (แต่ก็อาจมีภาวะ

ข้างเคียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน)  ยาน้ีขับเหล็กได้ดี  จึงใช้กันแพร่หลาย

มากมานาน  อุปสรรคสำคัญคือ

1. ยามีราคาค่อนข้างสูง ขวดละประมาณ 250 บาท  ใช้ 40

มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว/กิโลกรัม/วัน  ลูกของคุณจะใช้ยาประมาณ 1 ขวด/

วัน  เม่ือน้ำหนักเพ่ิมข้ึนก็ต้องเพ่ิมขนาดยาไปด้วย  เน่ืองจากคุณสามารถ

เบิกค่ายาได้ จึงไม่มีปัญหาค่ายาไปจนลูกอายุ 20 ปี  ในผู้ใหญ่บางราย

ต้องใช้ยา 4 ขวด/วัน  สัปดาห์ละ 5-6 วัน

2. เน่ืองจากยาน้ีไม่ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร  จึงรับยาโดยรับ

ประทานไม่ได้ผล  ต้องให้ยาโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  โดยฉีดยาช้าๆ

ใช้เวลา 8-10 ช่ัวโมง/วัน  โดยใช้เคร่ืองช่วยฉีดยา (Infusion Pump)

ต้องให้ยา 5-6 วัน/สัปดาห์  ก็จะทำให้ผลการขับเหล็กดี  ค่า Pump

ราคาเคร่ืองละประมาณ 10,000-12,000 บาท ใช้ได้ทนนานราว 6-7 ปี

อุปสรรคน้ีค่อนข้างสำคัญเพราะ ผู้ป่วยมักไม่ค่อยยอมร่วมมือ เพราะ

ต้องเจ็บตัวทุกวัน  ส่วนพ่อแม่ก็สงสารลูก  ทำให้ได้การรับยาไม่ค่อย

สม่ำเสมอ  ผลคือธาตุเหล็ก (จากเลือดที่รับมา) จะสูงขึ้นๆ สะสม

ในอวัยวะต่างๆ  มีผลเสียต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหัวใจ

และต่อมไร้ท่อต่างๆ

ปัจจุบันมียาขับเหล็กชนิดรับประทานแล้ว 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. ขณะน้ีองค์การเภสัชกรรมของประเทศไทย  สามารถผลิตยา L1

บอกว่าต้องขับเหล็กได้แล้ว  เพราะธาตุเหล็กในร่างกายสูง  ควรเลือก

อย่างไรคะ  ขอทราบเหตุผลด้วยค่ะ  และแต่ละชนิดมีค่าใช้จ่ายต่าง

กันอย่างไร  เน่ืองจากดิฉันรับราชการสามารถเบกิค่ายาและค่ารักษา

พยาบาลได้ค่ะ.......จากคุณแม่ท่ีรักลูก

คำถาม

คำตอบ

(GPO-L-ONE) ได้แล้ว โดยได้ศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติคุณภาพแล้ว

เทียบเท่ากับยาต้นแบบ (Ferriprox)  และได้จัดการข้ึนทะเบียนยาแล้ว

ซ่ึงมีจำหน่ายแล้วในโรงพยาบาลราคาเม็ดละ 3.50 บาท (500 มิลลิกรัม)

สำหรับผู้ป่วยไทยได้ใช้ยา Kelfer กันมาหลายปีแล้วในต่างประเทศ

ใช้กันมานานมากกว่า 20 ปี  พบว่ายาน้ีโดยลำพังขับเหล็กได้ไม่แน่นอน

เท่ายาฉีด (Desferal)  แต่ข้อดีท่ีสำคัญคือ สามารถขับเหล็กจากหัวใจ

ได้ดีกว่า และผลดีเสริมฤทธ์ิกัน เม่ือใช้ควบไปกับยาฉีด (Desferal)

จึงมีผู้ป่วยใช้ยา Deferiprone ควบคู่ไปกับยา Desferal โดยสามารถ

ลดจำนวนวันของการฉีดยาลงได้บ้าง และโดยรวมค่าใช้จ่ายก็จะลด

ลงไปด้วย  อุปสรรคของยารับประทานชนิดน้ีคือ เม็ดมีขนาดใหญ่ เด็ก

เล็กกลืนไม่ได้  ยาชนิดน้ำก็ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย  ถ้าจะบด

ยาเม็ดละลายน้ำให้เด็กรับประทานก็ทำได้ แต่ยามีรสค่อนข้างขม

ขณะน้ีองค์การเภสัชกรรมกำลังเตรียมการผลิตยาน้ำ GPO-L-ONE

สำหรับเด็กๆ อยู่  ถ้ามีความคืบหน้าจะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของยา Deferiprone คือ ภาวะข้าง

เคียงจากการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เม็ดเลือดขาวต่ำ  ซึ่งอาจ

ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงได้  แม้จะพบไม่มากแต่ก็มีรายงานว่า

ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้  ฉะนั้นการใช้ยาต่างๆ แต่ละชนิดจำเป็นต้อง

อยู่ภายใต้การดูแลโดยใกล้ชิดจากแพทย์  และปฏิบัติตามข้อแนะ

นำของแพทย์ มาตามแพทย์นัดทุกครั้ง ผลการรักษาก็จะดีและ

ปลอดภัย

4. ยาขับเหล็กชนิดรับประทานอีกขนานหนึ่งคือ Deferasirox

(Exjade) ของบริษัทโนวาร์ตีส (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  ทุกวันในผู้ป่วยท่ีรับเลือดประจำ
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หมอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลและขอคำแนะนำ  โดยส่วนตัว

หมอคิดว่าน่าจะเร่ิมขับเหล็กโดยใช้ยาชนิดฉีดก่อนสักระยะหน่ึง  เม่ือ

ประสบการณ์การใช้ยาชนิดรับประทานในคนไทยมีมากขึ้นแล้วจึง

พิจารณาใช้ยาชนิดรับประทาน (Deferiprone) ร่วมด้วย   เพ่ือลดวันใน

การฉีดยาลง (บางรายฉีดยา 2-3 วัน/สัปดาห์ ร่วมกับยารับประทาน)

หรือจะใช้ยารับประทานตัวใหม่ (Deferiasirox) ไปเลย  แต่ไม่ว่าจะ

ใช้ยาใดก็จะต้องดูแลติดตามทั้งผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อน

โดยใกล้ชิดตามท่ีแพทย์ผู้ดูแลแนะนำ เพ่ือให้ผลการรักษาดีท่ีสุด และ

ป้องกันแก้ไขภาวะแทรกซ้อนให้ดีที่สุด

มีบทความเร่ืองยาขับเหล็กชนิดต่างๆ ในจุลสารของชมรมโรคโลหิต

จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย  หมอยินดีส่งมาให้อ่านค่ะ

1. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1

ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2549 หน้า 11-15

2. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 3

ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2549 หน้า 12

3. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 3

ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2551 หน้า 11-12

4. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1

ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2551 หน้า 5-6

คุณแม่ได้เล่าให้หมอทราบว่า คุณมีบุตรก่ีคนแล้ว  แต่หากคุณแม่

จะมีบุตรเพ่ิมอีก  หมอขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ท่ีดูแลอยู่  เพ่ือจะ

ได้ช่วยกันวางแผนเก่ียวกับการมีบุตรแข็งแรง ไม่เป็นโรค และปัจจุบัน

โดยเทคโนโลยีใหม่ : เทคโนโลยีการตรวจทางพันธุกรรมของตัวอ่อน

ก่อนย้ายกลับสู่ครรภ์มารดา (จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีที่ 17

ฉบับท่ี 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551 หน้า 5-8)  ไม่เป็นโรค

และยังสามารถเลือกทารกท่ีมีสารพันธุกรรมเอ็ช แอล เอ (HLA) ตรง

กับพี่ที่เป็นโรคทำให้มีโอกาสเก็บเลือดจากสายสะดือและรกของน้อง

ท่ีเกิดใหม่ มาช่วยรักษาพ่ีท่ีเป็นโรคได้ด้วย  ก็เป็นทางเลือกให้แก่ครอบ

ครัวได้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งน่าพิจารณาโดยแพทย์ และครอบครัวต้อง

ปรึกษาหารือกัน

คำถาม

เรียนถามคุณหมอค่ะ  ตัวดิฉันเคยไม่สบาย อ่อนเพลีย ไปตรวจ

เลือดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง  คุณหมอดูผลเลือดแล้วแจ้งให้

ดิฉันทราบว่าดิฉันเป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้า  ดิฉันฟังคุณหมอ

อธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจคำว่า พาหะ ค่ะ  แล้วดิฉันควรปฏิบัติตัวอย่าง

ไรคะ  คุณหมอช่วยตอบเร็วๆ ด้วยนะคะ  ดิฉันเป็นกังวลมากเลยค่ะ

.......จากคุณกัลยา

คำตอบ

สองแบบท่ีสำคัญ คือ

1. เป็นพาหะ  หมายถึง ผู้ที่มียีนผิดปกติหรือพันธุกรรมของโรค

ธาลัสซีเมียเพียงยีนเดียว  ยีนท่ีคู่กันปกติ เรียกว่า เป็นเฮทเทอโรซัยโกต

(heterozygote, trait)  มียีนธาลัสซีเมียแฝงอยู่  จะมีสุขภาพดี ปกติ

ต้องตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ  จึงจะบอกได้ เรียกว่าเป็นพาหะ  เพราะ

สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติน้ีไปให้ลูกได้  พาหะอาจให้ยีนท่ีปกติหรือ

ยีนท่ีผิดปกติไปให้ลูกก็ได้

2. เป็นโรค  หมายถึง  ผู้ท่ีรับยีนผิดปกติ หรือพันธุกรรมของโรค

ธาลัสซีเมียพวกเดียวกันมาจากทั้งพ่อและแม่  ผู้ป่วยจึงมียีนที่คู่กัน

ผิดปกติท้ังสองยีน และจะถ่ายทอดยีนท่ีผิดปกติยีนใดยีนหน่ึงต่อไป

ให้ลูกแต่ละคนด้วย  ธาลัสซีเมียท่ีพบมากในประเทศไทย คือ ชนิด

แอลฟ่า และชนิดเบต้า

ฉะน้ันในกรณีของคุณกัลยา  คุณทราบแล้วว่าคุณเป็นพาหะธาลัส

ซีเมีย เป็นคนมีสุขภาพปกติ (และพวกเราคนไทยเป็นพาหะกันตั้ง

มากมาย  โดยท่ีเขาเหล่าน้ันไม่ทราบว่าตนเป็นพาหะ  ถ้าไม่ได้รับการ

ตรวจ)  และหากคุณจะสมรส และ/หรือ จะมีบุตร  สามีต้องตรวจเลือด

ว่าเป็นหรือไม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย คุณและสามีต้องปรึกษาแพทย์

เพ่ือหลีกเล่ียงการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียได้

พาหะธาลัสซีเมีย หมายถึงคนท่ีมีพันธุกรรมธาลัสซีเมียอยู่  ก่อนอ่ืน

ต้องเรียนคุณกัลยาก่อนว่าไมต่้องกังวลนะคะ  ที่ได้ทราบว่าคุณเป็น

"พาหะของธาลัสซีเมีย" และทราบชนิดด้วยว่าเป็นชนิด "เบต้า"

บางคนยังเคยพูดว่านับว่าเป็นโชคดีท่ีทราบ  เพราะเม่ือทราบแล้วเกิด

ประโยชน์

หมอขออธิบายย่อๆ ดังนี้นะคะ  โรคธาลัสซีเมียคือ โรคซีดชนิด

หน่ึงท่ีเป็นกันในครอบครัว หรือท่ีเรียกว่าโรคพันธุรรม  มีการสร้างสาร

ฮีโมโกลบิน  ซ่ึงเป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดแดงลดน้อยลง เม็ดเลือด

แดงมีลักษณะผิดปกติและแตกง่าย ก่อให้เกิดอาการซีด เร้ือรัง และ

มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา  ผู้ที่เป็นโรคนี้ได้รับยีนที่ควบคุม

การสร้างฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงผิดปกติมาจากท้ังพ่อและแม่ใน

ประเทศไทยมีผู้เป็นโรคน้ีกันมากถึงประมาณ 6 แสนคน

ยีนคือ หน่วยพันธุกรรมท่ีกำหนดลักษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต พืช

สัตว์ มนุษย์ เช่น ในมนุษย์มียีนกำหนดสี และลักษณะของผิว ตา และ

ผม  ความสูง ความฉลาด หมู่เลือด ชนิดของฮีโมโกลบิน  รวมท้ังโรค

บางอย่าง เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น  ยีนท่ีควบคุมกำหนดลักษณะ

ต่างๆ ในร่างกายจะร่วมกันทำงานเป็นคู่  ยีนหน่ึงได้รับถ่ายทอดมาจาก

พ่อ อีกยีนหน่ึงได้รับถ่ายทอดมาจากแม่ สำหรับผู้มียีนธาลัสซีเมียมีได้
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คำถาม

คำตอบ

ถ้าผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียดูแลตนเองอย่างดี จะทราบได้หรือไม่ว่าจะมีอายุขัยอยู่ได้ประมาณเท่าใด

อายุขัยของผู้ป่วยธาลัสซีเมียขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นชนิด

และความรุนแรงของโรค โรคแทรกซ้อน วิธีการรักษาการปฏิบัติตัว

เป็นต้น ชนิดของโรคถ้าเป็นชนิด ไม่รุนแรง เช่น โรคฮีโมโกลบินเฮ็ช

และมีการดูแลตนเองอย่างดี ก็จะมีอายุยืนเช่นคนปกติ ถ้า รุนแรง

ปานกลาง โดยปกติซีดเพียงเล็กน้อยไม่ต้องให้เลือด แต่ถ้ามีไข้ไม่สบาย

ซีดลงต้องปรึกษาแพทย์ แพทย์อาจจำเป็นต้องให้เลือดเป็นคร้ังคราว

ต้องติดต่อกับแพทย์ตามนัด (แม้จะนัดนานๆ คร้ัง เช่น ทุก 6 เดือน

หรือ 1 ปี ก็ต้องไป) หรือถ้ามีอาการผิดปกติไปก่อนนัดก็ได้ แพทย์จะ

ตรวจร่างกายและตรวจเลือด หรือตรวจอย่างอ่ืน เพ่ือดูภาวะผิดปกติ

หรือภาวะแทรกซ้อน เช่นซีดลงหรือไม่ มีน่ิวหรือไม่ ระดับธาตุเหล็ก

สูงเพียงใด (ผู้ป่วยอาจมีธาตุเหล็กสูงเกินได้แม้ไม่ได้รับเลือดบ่อยเพราะ

ผู้ป่วยจะมีธาตุเหล็กเกินจากการดูดซึมธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นทางลำไส้)

ถ้าสูงผิดปกติก็ควรได้รับยาขับธาตุเหล็ก แพทย์จะให้การแนะนำและ

ติดตามดูผลการรักษาเป็นระยะๆ ตลอดไป ผู้ป่วยก็จะมีอายุยืนยาว

ใกล้เคียงคนไม่เป็นโรคได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าดูแลตนเองและแพทย์

ได้ดูแลรักษาตลอดไป

สำหรับโรคธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง มาก ถ้าไม่ได้รับการรักษาเลยจะ

มีอายุขัยสั้น เสียชีวิตในวัยเด็ก ปัจจุบันสามารถรักษาให้มีสุขภาพดี

อายุยืนยาวได้โดยการให้เลือดจนหายซีดร่วมกับการขับธาตุเหล็ก ท้ัง

นี้ผู้ป่วยผู้ปกครองต้องดูแลตนเองอย่างดีและร่วมมือกับแพทย์ใน

การรักษาอย่างดีและต่อเนื่อง ผู้ป่วยไทยที่อาการรุนแรงในปัจจุบัน

อายุมากกว่า 30 ปีแล้ว แข็งแรงดี ผู้ป่วยฝร่ังอายุมากกว่า 50 ปีก็มี และ

อาจจะมีอายุยืนกว่าน้ีถ้าติดตามดูต่อไป (ท่ียังบอกไม่ได้ว่าจะอายุยืน

เท่าใดเพราะการรักษาโดยให้เลือดเต็มท่ีร่วมกัยให้ยาขับเหล็ก ในต่าง

ประเทศทำมาได้ราว 40 ปี ส่วนประเทศไทยทำมาราว 25 ปี) อย่างไรก็

ตามโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้น

กำเนิดเม็ดเลือด  (ปลูกถ่ายไขกระดูก, ปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือและ

รก) ซ่ึงต้องพิจารณาจากข้อบ่งช้ีตามความเหมาะสมต่างๆ เป็นกรณีไป

โรคธาลัสซีเมียทุกชนิดแม้เป็นชนิดไม่รุนแรง เช่น โรคฮีโมโกลบินเฮ็ช

แต่ถ้ามีไข้ มีโรคติดเช้ือ ท้ังไวรัส (เช่นไข้เลือดออก) หรือแบคทีเรีย

(เช่นไข้ทัยฟอยด์ ปอดอักเสบ) ก็มักมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงซีดลงมากจนต้องให้เลือดและการรักษาตามอาการตามท่ีแพทย์เห็น

สมควร ฉะน้ันจึงไม่ควรประมาท ควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโรคท่ี

เป็นช่ือโรคอะไร มีการจดบันทึกอาการการเจ็บป่วย กำหนดนัดการไป

พบแพทย์คำแนะนำของแพทย์แต่ละคร้ังถ้ามีอาการผิดปกติควรปรึกษา

แพทย์ และไปพบแพทย์ก่อนวันนัด ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภยัเพ่ือรับ

การดูแลรักษาแต่เน่ินๆ

คำถาม

ผู้ป่วยธาลัสซีเมียหลายคนท่ีอายุมาก แต่ตัวเล็กเป็นผลจากโรคใช่หรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

คำตอบ

ผู้ป่วยธาลัสซีเมียท่ีมีอาการซีดเร้ือรัง ถ้าซีดปานกลาง - มาก จะมีการ

เจริญเติบโตไม่สมอายุ ท้ังด้านน้ำหนัก  ส่วนสูง และการเจริญพัฒนา

ทางเพศ เป็นหนุ่มเป็นสาวช้า ท้ังด้านร่างกายและด้านระบบสืบพันธ์ุ

เช่น ผู้หญิงมีประจำเดือนมาช้าหรือไม่มีประจำเดือน เป็นต้น สำหรับ

คำถามที่ว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียอายุมากแต่ตัวเล็ก (น่าจะหมายถึง

น้ำหนักและความสูงน้อยกว่าคนท่ัวไป) อาจจะเกิดจากกรรมพันธ์ุ เช่น

พ่อ - แม่ตัวเล็กก็ได้ หรือจากโรค คือ ภาวะซีดเร้ือรัง และหรืออาจเกิด

จากธาตุเหล็กเกินด้วย เหล็กจะไปสะสมในอวัยวะต่างๆ เช่น

ท่ีหัวใจทำให้หัวใจวาย ท่ีระบบต่อมไร้ท่อท่ีตับอ่อนทำให้เป็นเบาหวาน

ต่อมไธรอยด์ และต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ ทำให้เจริญเติบโตพัฒนาไม่สมอายุ

ฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลรักษา เช่นในกรณีซีดมากเป็นธาลัส

ซีเมียรุนแรง การให้เลือดอย่างสม่ำเสมอจนหายซีดร่วมกับยาขับ

ธาตุเหล็กอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอจะทำให้การเจริญเติบโตดีข้ึนและ

มีพัฒนาทางเพศเป็นปกติได้

คำถาม

ผู้ป่วยสามารถเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล เทควันโด้ และไปแข่งขันได้หรือไม่
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การเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล เทควันโด้ เป็นกีฬาชนิดท่ีมีคู่แข่ง ย่ิงถ้าเป็น

การแข่งขันเอาชนะกันด้วย ยิ่งต้องอาศัยความแข็งแกร่งและความ

อดทน (ทนเหนื่อย) ของนักกีฬาค่อนข้างมาก เหมาะสำหรับผู้ที่มี

สุขภาพแข็งแรง สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย แม้เป็นชนิดที่ไม่รุนแรง

ระดับเลือด (เม็ดเลือดแดง) มักจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ หรือแม้

จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็มักอยู่ในส่วนต่ำของเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้

อาจมีการกระทบกระแทกมีอันตรายต่อกระดูกได้ หากเป็นการเล่น

เพ่ือออกกำลังกายด้วยความระมัดระวังเร่ืองการกระทบกระแทก หรือ

ไม่เหน่ือยจนเกินไปก็ย่อมทำได้ กีฬาอ่ืนท่ีเหมาะสม ได้แก่ การว่ายน้ำ

คำตอบ

การเดินออกกำลัง กีฬาท่ีไม่ได้ใช้กำลังอ่ืนๆ เช่น การเล่นหมากฮอร์ส

หมากข้าม การเล่นบริดจ์ เป็นต้น หมอยังสนับสนุนให้มีการออกกำลัง

กายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มีสุขภาพดีข้ึน พร้อมกันน้ีก็ปฏิบัติตัวตาม

ที่แพทย์แนะนำ ในกรณีผู้ป่วยที่ได้รับเลือดอย่างสม่ำเสมอจนหาย

ซีดและขับเหล็กอย่างดี (เพียงพอและสม่ำเสมอ) จะมีร่างกายแข็งแรง

เจริญเติบโตดีสามารถเล่นกีฬาได้ดี ผู้ป่วยของเราบางรายเป็นนักกีฬา

ว่ายน้ำ ได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็เคยมีแต่ก็ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแล

ขอคำแนะนำว่าสุขภาพในแต่ละรายเหมาะสมกับกีฬาใด
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