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ภาวะโลหติจาง (anemia) หรอืทมีกัเรยีกกนัตดิปากว่า ภาวะเลอืดจางนัน คอืภาวะทรี่างกายมี

ปรมิาณเมด็เลอืดแดงตํากว่าปกติ  พบมากทงัในเดก็ สตรวียัเจรญิพนัธุ ์สตรตีงัครรภ ์และผูส้งูอายุ  ซงึผูท้มี ี

ภาวะโลหติจางอาจไมแ่สดงอาการ หรอืมอีาการโดยขนึกบัความรุนแรงของภาวะโลหติจาง เช่น อ่อนเพลยี 

ซดี วงิเวยีนศรีษะ เหนือยง่ายกว่าปกต ิซงึเป็นผลจากการทอีอกซเิจนไปเลยีงอวยัวะและเนือเยอืต่างๆ ได้

น้อยลง โดยภาวะโลหติจางนันเกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ  เช่น  

 การสรา้งเมด็เลอืดแดงลดลง มกัพบในผูป่้วยโรคไตเรอืรงั โรคททีาํใหเ้กดิภาวะอกัเสบเรอืรงั  

หรอืรบัประทานหรอืใชย้าทกีดการทํางานของไขกระดูก  

 มภีาวะขาดวติามนิหรอืแรธ่าตุทจีําเป็นต่อการเจรญิของเมด็เลอืดแดง เช่น ภาวะขาดวติามนิบี

 หรอื ภาวะขาดกรดโฟลกิ หรอืมภีาวะตดิสุราเรอืรงั ซงึทาํใหเ้กดิภาวะโลหติจางทเีมด็เลอืด

แดงมขีนาดใหญ่กว่าปกต ิ(macrocytic anemia) หรอืมภีาวะทไีมส่ามารถดูดซมึธาตุเหลก็หรอืมี

ภาวะขาดธาตุเหลก็จากการไม่รบัประทานเนือสตัว ์หรอืเป็นโรคธาลสัซเีมยีซงึทาํใหเ้กดิภาวะ

โลหติจางทเีมด็เลอืดแดงมขีนาดเลก็กว่าปกต ิ(microcytic anemia) 

 มภีาวะเสยีเลอืดเฉียบพลนัในปรมิาณมาก  

อนึง การไดร้บัการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย และการตรวจค่าทางหอ้งปฏบิตักิาร จะช่วยใหแ้พทย์

เลอืกใชย้าหรอืผลติภณัฑท์เีหมาะสมกบัระดบัความรุนแรงและสาเหตุของการเกดิภาวะโลหติจางของผูป่้วย

แต่ละราย ดงันนัเมอืสงสยัว่ามอีาการของภาวะโลหติจาง จงึไมค่วรเลอืกซอืผลติภณัฑต่์างๆ มาใชด้ว้ย

ตนเอง หรอืซอืไปฝากผูอ้นื เนืองจากผลติภณัฑท์เีลอืกใชอ้าจไมต่รงกบัสาเหตุ หรอืใชใ้นขนาดไมเ่หมาะสม 

ซงึอาจทําใหก้ารรกัษาไมไ่ดผ้ล และก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติได ้โดยเฉพาะผลติภณัฑธ์าตุเหลก็ซงึส่วนใหญ่

จะเขา้ใจว่าเป็นทางเลอืกในการรกัษาภาวะโลหติจางไดทุ้กประเภทและไม่มอีนัตรายใดๆ 

 ยาหรอืผลติภณัฑเ์สรมิธาตุเหลก็ทมีใีนประเทศไทยนนัมทีงัแบบรบัประทานและแบบฉีด ซงึโดยมาก

แพทยจ์ะเลอืกชนิดรบัประทานก่อนเนืองจากมคีวามสะดวกและเหมาะกบัผูป่้วยทมีภีาวะโลหติจางจากการ

ขาดธาตุเหลก็หรอืผูป่้วยไตวายเรอืงรงัทมีภีาวะโลหติจางและ/หรอืจาํเป็นตอ้งไดร้บัยาฉีดอพีโีอ -  (สามารถ

อ่านรายละเอยีดเพมิเตมิได้จากหวัขอ้ “โลหติจาง กบัยาฉีดอพีโีอ (EPO)” ท ี

https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/267) ดงันนัหากผูป่้วยมภีาวะโลหติจางจากสาเหตุ

อนืๆ เช่น มภีาวะขาดวติามนิบี  หรอื ภาวะขาดกรดโฟลกิ การรบัประทานยาหรอืผลติภณัฑเ์สรมิธาตุ

เหลก็เพยีงอยา่งเดยีวจะไมช่่วยใหอ้าการของภาวะโลหติจางดขีนึ หรอืในกรณทีอีนัตรายไปกว่านันคอื หาก



ผูป่้วยโรคธาลสัซเีมยีทมีคีวามรุนแรงของโรคในระดบัรุนแรงมากหรอืปานกลางซงึจาํเป็นตอ้งหลกีเลยีงการ

รบัประทานอาหารทมีธีาตุเหลก็อยูแ่ลว้  (อ่านรายละเอยีดเพมิเตมิได้จากบทความ “ธาลสัซเีมยี 

(Thalassemia) กนิอยา่งไรใหเ้หมาะสม” ท ีhttps://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/ ) 

และไดร้บัธาตุเหลก็เขา้ไปในปรมิาณมากจะทาํใหเ้กดิภาวะธาตุเหลก็ในเลอืดสงูและเกดิความเสยีหายต่อ

อวยัวะภายใน เช่น ตบั ตบัอ่อน หรอืหวัใจ ได ้

 โดยทวัไป ปรมิาณธาตุเหลก็ทแีนะนําในผูป่้วยโลหติจางจากการขาดธาตุเหลก็คอื 100-200 

มลิลกิรมัต่อวนั (คดิตามปรมิาณธาตุเหลก็)  โดยผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดอาจเลอืกใชธ้าตุเหลก็รปูแบบเกลอืที

ต่างกนัซงึจะใหป้รมิาณธาตุเหลก็ทไีมเ่ท่ากนั และเมอืเรมิการรกัษาไปแลว้ ควรไดร้บัการตดิตาม

ผลการรกัษาเมอืรบัประทานตดิต่อกนัเป็นเวลาอยา่งน้อย 3-6 เดอืน เพอืประเมนิความจาํเป็นในการปรบั

ขนาดการรบัประทาน 

อาการไมพ่งึประสงคท์พีบบ่อยจากการรบัประทานธาตุเหลก็  ไดแ้ก่ อาการคลนืไสอ้าเจยีน ทอ้งเสยี 

หรอืทอ้งผูก ดงันนัหากมอีาการขา้งเคยีงเหล่านีอาจลองรบัประทานธาตุเหลก็พรอ้มหรอืหลงัมอือาหารทนัท ี

หากอาการขา้งเคยีงไมล่ดลงควรปรกึษาแพทยเ์พอืปรบัเปลยีนการรกัษา นอกจากนีการรบัประทานธาตุ

เหลก็อาจทาํใหก้ารดูดซมึยาปฏชิวีนะบางชนิดลดลงได ้ดงันนัควรแจง้แพทยห์รอืเภสชักรว่ากําลงั

รบัประทานยาหรอืผลติภณัฑเ์สรมิธาตุเหลก็ทุกครงัทเีขา้รบับรกิารหรอืไดร้บัยาใดๆ เพมิเตมิ 

โดยสรุป การรบัประทานธาตุเหลก็เพอืแก้ภาวะโลหติจางใชไ้ดก้บัผูป่้วยโลหติจางจากการขาดธาตุ

เหลก็ และใชเ้สรมิกบัยาอนืเพอืแก้ภาวะโลหติจางในผูป่้วยไตวายเรอืงรงัทมีภีาวะโลหติจางและ/หรอื

จาํเป็นตอ้งไดร้บัยาฉีดอพีโีอ เทา่นัน 
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