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ผู้อ านวยการกองแพทย์ ส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพฒันา 

สืบเน่ืองจากผลตรวจร่างกายประจ าปีของก าลงัพลหลายทา่นตรวจพบ วา่ มีภาวะโลหิตจาง หรือ เลือด
จาง โดยดจูากคา่ความเข้มข้นเลือด ท่ีเจาะเลือดมาตรวจวดัคา่  HCT (Hematocrit) ฮีมาโทคริต คือ เปอร์เซนต์
ของเม็ดเลือดแดงตอ่ปริมาณเลือดทัง้หมด HCT นบัเป็นส่วนประกอบหนึง่ของผลการตรวจนบัเม็ดเลือดอย่าง
สมบรูณ์ (CBC = Complete Blood Count) ร่วมกบั การตรวจคา่ความเข้มข้นของฮีโมโกลบนิ จ านวนเม็ดเลือด
ขาว และจ านวนเกล็ดเลือด ส าหรับคา่ปกตขิองคา่ความเข้มข้นเลือดนัน้ ต้องแบง่เกณฑ์ตามเพศ ปกตเิพศชาย
จะมีคา่ความเข้มข้นเลือดมากกวา่เพศหญิง และแตกตา่งกนัตามอาย ุเชือ้ชาต ิสภาวะภมูิประเทศ และวิธีการ
ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร 

คา่ปกตขิอง HCT ในเพศชาย  คือ  ชว่งระหวา่ง ๔๐ ‟ ๕๐ ถ้ามีคา่ต ่ากวา่ ๓๙  จะถือวา่ โลหิตจาง 

คา่ปกตขิอง HCT ในเพศหญิง คือ ช่วงระหวา่ง ๓๗ ‟ ๔๗  ถ้ามีคา่ต ่ากวา่ ๓๖ จะถือว่า โลหิตจาง 

โลหติจาง หรือ ภาวะเลือดจาง  ( Anemia or Anaemia) เป็นการลดลงของจ านวนเม็ดเลือดแดงน้อย
กวา่ปกติ หรือปริมาณฮีโมโกลบนิในเลือดน้อยกวา่ปกติ  (ฮีโมโกลบิน เป็น โปรตีนส าคญัท่ีอยูใ่นเม็ดเลือดแดง
และชว่ยจบัปล่อยออกซิเจนไปเลีย้งสว่นตา่งๆของร่างกาย องค์ประกอบส าคญัของ ฮีโมโกลบนิ คือ ฮีม (Heme) 
ซึง่มีเหล็กเป็นสว่นประกอบ)  นอกจากนี ้ยงัรวมถึงภาวะท่ีความสามารถในการจบัออกซิเจนของโมเลกลุ
ฮีโมโกลบินลดลง ทัง้จากความผิดปกตขิองโครงสร้างหรือจ านวนฮีโมโกลบนิท่ีสร้างขึน้ เชน่ ในภาวะขาด
ฮีโมโกลบิน (hemoglobin deficiency) บางชนิด 

เน่ืองจากฮีโมโกลบิน  ปกตทิ าหน้าท่ีขนสง่ออกซิเจนจากปอดไปยงัเนือ้เย่ือ  ถ้าร่างกายเรามีภาวะโลหิต
จางจะท าให้เกิดภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อย (hypoxia) ท่ีอวยัวะ และเน่ืองจากเซลล์ทกุเซลล์ในมนษุย์ต้องการ
ออกซิเจนเพื่อด ารงชีวิต โลหิตจางในระดบัตา่งๆ จงึท าให้เกิดอาการทางร่างกายตามมาได้หลายรูปแบบ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


สาเหตุของโลหติจาง 

โลหิตจางเป็นความผิดปกตขิองเลือดท่ีพบได้บอ่ยท่ีสดุ แบง่ออกได้เป็นหลายชนิดและมีหลายสาเหต ุ
การแบง่ประเภทของโลหิตจางแบง่ได้หลายแบบ ทัง้จากรูปร่างลกัษณะของเม็ดเลือดแดง กลไกสาเหตท่ีุท าให้
เกิด และอาการทางคลินิกท่ีแสดงออก เป็นต้น  โลหิตจางสามารถแบง่จากสาเหตทุางการแพทย์ทัง้หมด
ออกเป็นสามชนิดหลกัๆ  ได้แก่  

ชนิดท่ี๑ เกิดจากการเสียเลือดจ านวนมาก (เกิดเฉียบพลนั เชน่ การตกเลือด หรือ เกิดเรือ้รังจากการเสีย
เลือดปริมาณน้อยๆ เป็นเวลานาน)  

ชนิดท่ี๒ เกิดจากการท าลายเม็ดเลือดแดงจ านวนมาก ( ขบวนการท าลายเม็ดเลือดแดง เรียกวา่ 
Hemolysis) 

ชนิดท่ี๓ เกิดจากการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง หรือ การสร้างเม็ดเลือดแดงไมมี่ประสิทธิภาพ 
(Ineffective Hematopoiesis) 

ถ้าวิเคราะห์สาเหตโุลหิตจางแบง่ออกเป็น ๒ ทางใหญ่ๆ  คือ วิเคราะห์จากกลไก ("Kinetic" approach) 
ได้แก่ การประเมินการสร้าง การท าลาย และการสญูเสียเม็ดเลือด  และวิเคราะห์จากรูปร่างเม็ดเลือด ("
Morphologic" approach) ซึง่แบง่โลหิตจางออกตามขนาดของเม็ดเลือดแดง การวิเคราะห์จากรูปร่างเม็ดเลือด
นัน้ระยะแรกอาศยัการทดสอบท่ีเร็วและราคาถกู เรียกวา่ ปริมาตรเม็ดเลือดเฉล่ีย (Mean corpuscular 
volume;  MCV) ทา่นผู้อ่านสามารถตรวจดคูา่ MCV นีไ้ด้จากรายงานผลตรวจเลือดประจ าปี          

ถ้าวิเคราะห์สาเหตโุลหิตจางแบง่จากสาเหตสุ าคญัท่ีพบบอ่ยในคนไทยมี ๓ สาเหตหุลกั คือ  
๑. โลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก  
     โลหิตจาง การขาดธาตเุหล็กนีพ้บได้บอ่ยในชาวชนบท คนท่ีลดน า้หนกัด้วยการอดอาหาร หญิงท่ีเพิ่งแท้ง
บตุรหรือหญิงหลงัคลอด คนไข้ท่ีเป็นแผลในกระเพาะอาหาร หรือคนท่ีเป็นโรคริดสีดวงทวารหนกัร่วมกบั
อจุจาระมีเลือดปน  
๒. โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก  
     โดยปกติ “เม็ดเลือดแดง” จะมีชีวิตอยูใ่นร่างกายประมาณ ๑๒๐ วนั แล้วจะเส่ือมสลายไปพร้อมกบัมีเม็ด
เลือดแดงใหมท่ี่ไขกระดกูสร้างเข้ามาทดแทน จงึเกิดภาวะสมดลุในร่างกายไมเ่กิดภาวะโลหิตจาง สาเหตท่ีุท า
ให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายมีอยู ่๒ ประการคือ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2


     ๒.๑. ภาวะพร่องเอนไซม์จี-6-พีดี (G-6-PD) ซึง่เป็นเอนไซม์ท่ีมีอยูท่ัว่ไปในเซลล์ตา่ง ๆ รวมถึงเซลล์เม็ดเลือด
แดง เม่ือขาดเอนไซม์ชนิดนีจ้ะท าให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย โดยภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนีเ้ป็นโรคพบจาก
กรรมพนัธุ์ ท่ีแสดงอาการในเพศชายมากกวา่เพศหญิง  
       ๒.๒. โรคธาลสัซีเมีย (Thalassemia) เป็นความผิดปกตทิางกรรมพนัธุ์ท่ีพบบอ่ยในคนไทยโดยพบผู้ ป่วย
โรคนีป้ระมาณร้อยละ ๑ และพบคนไทยท่ีมีพาหะธาลสัซีเมียถึงร้อยละ ๓๐-๔๐ โดยเฉพาะภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ    
๓. โลหิตจางจากไขกระดกูฝ่อ  
      เน่ืองจากไขกระดกูท่ีอยูใ่นโพรงกระดกูทัว่ร่างกายมีหน้าท่ีสร้างเม็ดเลือด หากมีความผิดปกตขิองไขกระดกู
ท าให้สร้างเม็ดเลือดได้น้อยลง ก็จะเกิดภาวะโลหิตจางขึน้โดยสาเหตท่ีุแนช่ดัยงัไมท่ราบอาจเกิดจากพิษของยา
หรือสารเคมีไปท าลายไขกระดกู เชน่ ยาเฟนิลบิวทาโซน  คลอแรมเฟนิคอล ซลัฟา หรือเคมีจ าพวกน า้มนัก๊าด 
น า้มนัเบนซิน สีทาบ้าน รังสีชนิดตา่ง ๆ เป็นต้น  

อาการ และ อาการแสดง ของโลหติจาง 

 

 ภาวะโลหิตจางสว่นมากไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยจนไมท่ราบวา่เป็น อาการและอาการแสดง อาจ
เก่ียวกบัตวัภาวะโลหิตจางเองหรือเก่ียวกบัสาเหตท่ีุท าให้เกิดภาวะโลหิตจาง  สว่นใหญ่ผู้ ท่ีมีภาวะโลหิตจางจะ
ให้ประวตัอิาการท่ีไมจ่ าเพาะ เชน่ รู้สกึเหน่ือย หรืออ่อนล้า รู้สกึไมส่บายทัว่ตวั และบางครัง้ระดบัสมาธิลดลง 
นอกจากนีผู้้ ป่วยยงัให้ประวตัิหายใจล าบากขณะออกแรง ในผู้ ป่วยโลหิตจางรุนแรงร่างกายอาจชดเชยความ
บกพร่องของการขนสง่ออกซิเจนของเลือดด้วยการเพิ่มปริมาตรเลือดสง่ออกจากหวัใจตอ่นาที (cardiac 
output) ท าให้ผู้ ป่วยมีอาการท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ใจสัน่ ปวดเจ็บแนน่หน้าอก (หากมีโรคหวัใจอยูเ่ดมิ) ปวดขาเป็น
พกัๆ หรือ อาการของภาวะหวัใจวาย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symptoms_of_anemia.png


  การตรวจร่างกายพบอาการแสดง เชน่ ภาวะซีด (ผิวหนงั เย่ือเมือก เย่ือบเุปลือกตาล่าง และเนือ้ใต้เล็บ
ซีด) แตก็่ไมใ่ชอ่าการแสดงท่ีเช่ือถือได้ อาจพบอาการแสดงของสาเหตจุ าเพาะของโลหิตจาง เชน่ สภาพเล็บรูป
ช้อน (koilonychia) ในผู้ ป่วยโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก  อาการตาเหลืองตวัเหลืองจากภาวะดีซา่นใน
โลหิตจางท่ีเป็นผลจากเม็ดเลือดแดงถกูท าลายผิดปกติ  ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกก่อนหมดอาย ุ
สภาพผิดปกตขิองไขกระดกู เชน่ ท่ีพบในผู้ ป่วยธาลสัซีเมียรุนแรงต้องให้เลือดรักษา จะมีอาการซีด เย่ือบตุาขาว
สีเหลือง ตวัเหลือง ตบัโต ม้ามโต ผิวหนงัด าคล า้ กระดกูใบหน้าจะเปล่ียนรูป มีจมกูแบน กะโหลกศีรษะหนา 
โหนกแก้มนนูสงู คางและขากรรไกรกว้างใหญ่ ฟันบนย่ืน กระดกูบาง เปราะ หกัง่าย ร่างกายเจริญเตบิโตช้า
กวา่คนปกต ิแคระแกร็น ท้องป่อง 
 ในโลหิตจางชนิดรุนแรง อาจมีอาการแสดงของระบบไหลเวียนผิดปกต ิเชน่ หวัใจเต้นเร็ว มีเสียงฟู่ ของ
หวัใจ (murmur) และหวัใจโต  ซึง่อาจเป็นอาการแสดงของภาวะหวัใจวายก็ได้ 
 ภาวะโลหิตจางเรือ้รังอาจท าให้มีพฤตกิรรมเปล่ียนแปลงในเดก็ และเป็นผลโดยตรงตอ่ความบกพร่อง
ของพฒันาการทางระบบประสาทในทารก และท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในวยัเข้าโรงเรียนลดลงได้ 

สรุป อาการที่บ่งชีว่้ามีภาวะ “โลหิตจาง”  
ผู้ ท่ีโลหิตจางไมม่ากหรือไมมี่โรคหลอดเลือดร่วมด้วยอาจไมมี่อาการก็ได้  
อาการจะมีหรือไมข่ึน้อยูก่บัความรุนแรงของโลหิตจาง และความเฉียบพลนัของการเกิดโลหิตจาง ดงันี ้
1. อาการเหน่ือยง่าย หมายถึง  รู้สกึเหน่ือยผิดปกตเิวลาท่ีต้องออกแรง เชน่  เคยเดนิบนัไดได้ 
    โดยไมเ่หน่ือยแตก่ลบัเหน่ือย  
    ถ้ามีโลหิตจางรุนแรง แคเ่ดนิในบ้านก็อาจเหน่ือยแล้ว เวลาเหน่ือยอาจมีอาการใจสัน่ร่วมด้วย  
    ถ้ารุนแรงอาจมีอาการของโรคหวัใจวาย คือ เหน่ือย แน่นหน้าอก หอบ เป็นต้น  
2. อาการอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ  
3. อาการเป็นลม หน้ามืด วิงเวียน  
4. อาการทางสมอง เชน่ รู้สกึสมองล้า หลงลืมง่าย ขาดสมาธิในการท างาน เรียนหนงัสือไมดี่เทา่ท่ีควร  
    นอนไมห่ลบั  
5. อาการหวัใจขาดเลือด มกัพบในคนท่ีมีโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ โลหิตจาง ท าให้อาการของหวัใจ 
    รุนแรงขึน้ เจ็บหน้าอกง่ายขึน้  
6. อาการปวดขาจากขาดเลือด พบในคนท่ีมีโรคหลอดเลือดของขาท าให้ปวดขา เวลาเดนิได้ไมไ่กล  
    ต้องหยดุพกับอ่ยๆ เวลาเดนิ  
7. อาการทางระบบทางเดนิอาหาร เชน่ เบ่ืออาหาร ท้องอืด  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88


สรุป อาการแสดง ของ โลหติจาง 

อาการแสดง หมายถึง ลกัษณะท่ีพบเห็นหรือตรวจพบในตวัผู้ ป่วย ท่ีมีโลหิตจาง มี ๒ ชนิด คือ  

ชนิดท่ีบอกวา่ มีภาวะโลหิตจางและท่ีบอกวา่ มีสาเหตอุะไรท่ีท าให้เลือดจาง  

๑. อาการแสดงท่ีบอกวา่มีภาวะโลหิตจาง  

อาการแสดงท่ีพบบอ่ยได้แก่ ลกัษณะซีด  

  - ดไูด้จากสีของผิวหนงับริเวณฝ่ามือ ใต้เล็บ  

  - ดไูด้จากสีของเย่ือบดุ้านในของเปลือกตาลา่ง (พลิกเปลือกตาด)ู  

๒. อาการแสดงท่ีชว่ยชีแ้นะถึงสาเหตขุองโลหิตจาง  

  - มีตวัเหลืองตาเหลือง (ดีซ่าน) อยา่งอ่อน แสดงถึงภาวะโลหิตจาง จากการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง  

  - มีจดุและจ า้เลือดตามตวั บง่ชีถ้ึงการมีเกร็ดเลือดต ่า เป็นโรคไขกระดกูฝ่อ มะเร็งเม็ดโลหิตขาว   

    หรือโรคท่ีเกิดการท าลายทัง้เม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือด  

  - ลิน้เล่ียน อาจแสดงถึงโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก ผิวลิน้จะเล่ียนและซีด  

  - เล็บออ่นยบุเป็นแอง่คล้ายรูปช้อน พบในโลหิตจางจากขาดธาตเุหล็ก  

  - ความดนัโลหิตสงู อาจหมายถึง โลหิตจางจากไตวายเรือ้รัง  

  - ความดนัโลหิตต ่า อาจหมายถึง ภาวะช็อกจากการสญูเสียโลหิตอย่างรวดเร็ว เชน่    

  - เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร หรือ จากภาวะหวัใจวาย  

  - ตบัและม้ามโต พบได้ในโลหิตจางจากโรคเลือดธาลสัซีเมีย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  

  - ตอ่มน า้เหลืองโต อาจหมายถึงมะเร็งตอ่มน า้เหลือง ซึง่มกัจะมีตบัโตและม้ามโตด้วย  

  - อาการบวม ผิวแห้ง มกัพบในโรคไต  

  - อาการขึน้ผ่ืนท่ีใบหน้า และผมร่วง พบในโรคเอสแอลอี (SLE)  

  - ท้องมาน พบในโรคตบัแข็ง  

  - ข้อบวม พิการ พบในโรคข้อเรือ้รัง เชน่ โรครูมาตอยด์อาไทรตสิ(Rheumatoid), โรค SLE เป็นต้น 

 



การรักษาโลหติจาง  
หลกัการส าคญัในการรักษาโลหิตจาง คือ รักษาท่ีสาเหตขุองโลหิตจางครับ  
แนวทางการรักษาโลหิตจาง ประกอบด้วย  
 
๑. การรักษาทัว่ไป  
เป็นการบ าบดัอาการของโลหิตจาง ระหว่างท่ีท าการรักษาโรคสาเหตขุองโลหิตจาง เชน่  
- รักษาภาวะหวัใจวาย  
- ลดการออกแรง  
- ให้ออกซิเจน  
- ให้เลือดทดแทน มกัให้ในกรณีท่ีผู้ ป่วยมีปัญหาหลอดเลือด ผู้ ป่วยอายมุากหรือเสียเลือดมากเฉียบพลนั 
ผู้ ป่วยโลหิตจางเรือ้รังมกัไมจ่ าเป็นต้องให้เลือด แม้วา่ความเข้มข้นของเลือดจะต ่ามากก็ตาม เพราะร่างกายได้
ปรับตวัอยูไ่ด้ในระดบัความเข้มข้นเลือดต ่านีแ้ล้ว 
๒. การรักษาจ าเพาะ  
เป็นการรักษาไปท่ีสาเหต ุก าจดัสาเหต ุ(ถ้าท าได้) และให้การรักษาโรคสาเหตนุัน้ๆ เช่น ถ้าพบวา่เลือดจาง
เพราะ พยาธิปากขอ ก็ต้องให้ยาก าจดัพยาธิและให้ยาท่ีมีธาตเุหล็กควบคูก่นัไป เม่ือระดบัความเข้มข้นของ
เลือดกลบัสูร่ะดบัปกติแล้ว ควรให้ยาเม็ดบ ารุงเสริมธาตเุหล็กตอ่ไปอีก 3 เดือนจงึจะเพียงพอ 

ส าหรับ “ยาเม็ดบ ารุงเสริมธาตเุหล็ก” นัน้ ผู้อา่นหลายทา่นมกัชอบไปซือ้จากร้านขายยามารับประทานเองหรือมี
คนใกล้ชิดซือ้มาให้รับประทาน และ ท าให้อจุจาระมีสีด าหรือเขียวคล า้ได้นัน้ หมอขอเตือนวา่ ควรไปตรวจเลือด
ดกู่อนวา่ มีภาวะโลหิตจางจริงหรือไม ่และในคนท่ีมีพาหะธาลสัซีเมียนัน้ห้ามทาน เพราะคนท่ีมีพาหะธาลสัซี
เมียนัน้ถ้าทานยาเม็ดบ ารุงเสริมธาตเุหล็กเข้าไปมากจะท าให้มีภาวะธาตเุหล็กเกินในเลือดเป็นอนัตรายได้ ควร
รับประทานยาเม็ดเสริมการสร้างเม็ดเลือดแดง คือ ยาเม็ด Folic จะดีกวา่ 

 

 

 

 



 

อาหารป้องกัน โลหติจาง 

๑. ธาตุเหล็กชนิดท่ีอยู่ในเนือ้สัตว์ เคร่ืองในสตัว์ รวมถึงอาหารทะเล อาหารในกลุม่นีจ้ะมีธาตเุหล็กสงู 
และดดูซมึเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือรับประทานร่วมกบัอาหารท่ีมีวิตามินซีสงู 
เชน่ ส้ม ฝร่ัง มะละกอ มะมว่ง สบัปะรด บร็อคโคลีและดอกกะหล ่า จะยิ่งชว่ยในการดดูซมึธาตเุหล็กได้
ดีขึน้ ดงันัน้จงึควรรับประทานผกัและผลไม้ท่ีมีวิตามินซีร่วมด้วยทกุวนั เพ่ือชว่ยในการดดูซมึธาตุ
เหล็กในร่างกาย 

๒. ธาตุเหล็กชนิดท่ีมีอยู่ในไข่และพืช เชน่ ผกัใบเขียวจดั เชน่ ผกัคะน้า ผกับุ้ง ต าลงึ เป็นต้น รวมถึง
เมล็ดถัว่แห้งตา่งๆ ก็มีธาตเุหล็กสงูเชน่กนั แตธ่าตเุหล็กในกลุม่นีจ้ะดดูซมึเข้าสูร่่างกายได้ไมดี่เทา่กบั
ธาตเุหล็กท่ีมีอยูใ่นอาหารประเภทเนือ้สตัว์ อาหารท่ีมีวิตามินซีสงูจะชว่ยเพิ่มการดดูซมึของธาตุ
เหล็กในพืชได้เชน่กนั 

การป้องกันภาวะ โลหิตจาง 
            „ ไมรั่บประทานยาชดุ ยาแก้ปวดเม่ือย ยาแก้อกัเสบ ยาหม้อ ยาลกูกลอนเอง เน่ืองจากมกัมียาท่ี
ระคายกระเพาะอาหาร ท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ มีอาการปวดเสียดท้อง ท้องอืด เลือดออกใน
กระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารทะลไุด้  
            „ รับประทานอาหารครบทัง้ ๕ หมู ่โดยเฉพาะโปรตีนและอาหารท่ีมีธาตเุหล็กสงู ได้แก่ ไข่ ตบั ไต 
เนือ้สตัว์ เมล็ดธญัพืช เชน่ ถัว่ งา เมล็ดฟักทอง ลกูเดือย เป็นต้น  
            „ หากมีอาการปวดเสียดแนน่ท้อง ขบัถ่ายอจุจาระผิดปกตไิปจากเดมิ ถ่ายด าหรือมีเลือดปน 
เลือดออกผิดปกตทิางชอ่งคลอด เลือดออกตามไรฟัน เลือดก าเดาออกเรือ้รัง จ า้เลือดออกตามตวั ควรไป
พบแพทย์เพ่ือหาสาเหตแุละรักษา  
            „ สดุท้ายถ้าทา่นผู้อ่านมีอาการท่ีสงสยัว่าเป็น โลหิตจาง ควรไปตรวจยืนยนัและแพทย์ต้องตรวจหา
สาเหตเุสมอวา่ท าไมถึงโลหิตจาง หลงัจากนัน้จงึจะรักษาได้ถกูต้องตามสาเหตตุอ่ไป 

                           “ขอให้ท่านผู้อา่นทกุท่านสขุภาพดีปลอดภยัจากทกุโรคนะครับ” 

----------------------------------------------------------------------------------------- 


