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ธาต ุเหลก็ (iron) เปน แร ธาต ุหนึง่ ที ่ม ีความ จาํเปน กบั
บคุคล ทกุ เพศ วยั โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ วยั กาํลงั เจรญิ เตบิโต
ไดแก ทารก เด็ก วัยรุน และ สตรี มี ครรภ1 การ ขาด ธาตุ
เหล็ก นอก จาก ทําให เกิด ความ ผิด ปกติ ตอ ระบบ โลหิต
วทิยา2 ยงั ทาํให เกดิ ความ ลาชา ของ พฒันาการ ทัง้ ทาง ดาน
รางกาย และ สต ิปญญา การ ขาด ธาต ุเหลก็ ใน เดก็ วยั เรยีน
ทาํให เดก็ ม ีความ บกพรอง ใน การ ใช ภาษา และ การ เรยีน รู

ตลอด จน ถึง สมาธิ ใน การ เรียน และ ความ สามารถ ใน การ
รับรู เรื่องราว ตางๆ ลด ต่ํา ลง ความ คลองแคลว ของ
รางกาย ลดลง3 นอก จาก นี ้ระบบ ภมูคิุมกนั ทาํงาน ผดิ ปกติ
จึง เปน เหตุ ให มี โอกาส ติดเชื้อ ได งาย4 การ ขาด ธาตุ เหล็ก
พบ ม ีความ ชกุ สงู ใน กลุม ประชากร ที ่อาศยั อยู ใน ประเทศ
กาํลงั พฒันา ซึง่ รวม ถงึ ประเทศ ไทย โดย ม ีสาเหต ุหลกั คอื
การ ขาด ความ รู ทาง โภชนาการ และ ความ ยาก จน5

การ ศกึษา ครัง้ นี ้ม ีวตัถปุระสงค เพือ่ หา ความ ชกุ ของ
ภาวะ การ ขาด ธาต ุเหลก็ ใน เดก็ วยั เรยีน ของ วทิยาลยั นาฏ
ศลิป เชยีงใหม ซึง่ จดั อยู เปน กลุม ประชากร ที ่ม ีความ เสีย่ง
สงู ตอ การ ม ีภาวะ การ ขาด ธาต ุเหลก็ เนือ่ง จาก นกัเรยีน สวน
ใหญ เปน เพศ หญิง ซึ่ง มี การ สูญเสีย ธาตุ เหล็ก ทาง เลือด

นิพนธตนฉบับ
ความ ชกุ ของ ภาวะ การ ขาด ธาต ุเหลก็ ใน นกัเรยีน วทิยาลยั นาฏ ศลิป เชยีงใหม
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การ ให ธาตุ เหล็ก เสริม จึง อาจ มี ประโยชน ชวย ปองกัน และ ควบคุม ภาวะ ขาด ธาตุ เหล็ก ใน ประชากร นักเรียน กลุม เสี่ยง นี้
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ประจํา เดือน และ เปน กลุม ที่ ให ความ ระมัด ระวัง ดาน
อาหาร การ กิน เปน พิเศษ เพื่อ รักษา รูปราง ให สวย งาม
ดงันัน้ ความ รู ที ่ได จาก การ ศกึษา นี ้จงึ ม ีประโยชน ตอ การ ใช
เปน แนว ทาง ใน การ วาง แผน ดาํเนนิ การ และ กาํหนด กลวธิี
เชิง ปฏิบัติ การ เพื่อ ปองกัน และ สงเสริม สุขภาพ ใน เด็ก วัย
เรยีน โดย เฉพาะ กลุม เดก็ นกัเรยีน ที ่ม ีความ เสีย่ง สงู ตอ การ
มี ภาวะ นี้ ให มี สุขภาพ กาย และ สุขภาพ จิต ที่ สมบูรณ
แข็งแรง พรอม เปน กําลัง สําคัญ ใน การ ชวย พัฒนา ชาติ
ตอไป

วสัด ุและ วธิกีาร
ตัวอยาง สิ่ง สง ตรวจ

เดก็ นกัเรยีน วทิยาลยั นาฏ ศลิป เชยีงใหม จาํนวน ทัง้ สิน้
185 ราย จาํแนก เปน นกัเรยีน หญงิ 130 ราย และ นกัเรยีน
ชาย 55 ราย และ ทุก ราย มี อายุ ระหวาง 12-16 ป เก็บ
ตวัอยาง เลอืด จาก หลอด เลอืด ดาํ ที ่แขน (venous blood)
และ เกบ็ ใน หลอด แกว ทีผ่นการ แช ดวย กรด เก ลอืด (HC1)
เขมขน รอยละ 50 พรอม ทัง้ ลาง ดวย น้าํ ปลอดออิอน จาก
นัน้ จงึ ปน แยก เกบ็ ซรีมัที ่ความ เรว็ รอบ 3,000 รอบ ตอ นาที
เปน เวลา นาน 10 นาที
 การ ตรวจ หา ภาวะ การ ขาด ธาต ุเหลก็

การ ตรวจ หา ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรัม (SI) และ การ
ทดสอบ ความ สามารถ ทีท่รานสเฟอรนิรวม กบั เหลก็ ได ทัง้
หมด (TIBC) ใช วธิ ีของ คณะ กรรมการ กาํหนด มาตรฐาน
นานา ชาติ ทาง โลหิต วิทยา6 พรอม ทั้ง คํานวณ คา เปอร
เซน็ต ทรานสเฟอรนิที ่อิม่ตวั (% transferrin saturation;
TS) ซึ่ง แสดง ถึง สัดสวน ระหวาง binding site ของ
ทรานสเฟอรนิที ่ม ีเหลก็ จบั อยู กบั จาํนวน binding site
ทั้ง หมด โดย มี สูตร ใน การ คํานวณ คือ % TS = (SI/
TIBC) x 100 และ ตลอด การ ทดลอง นี ้ได กาํหนด ให คา
ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรั่มต่ํา กวา 50   µg/dL รวม กับ คา
ทรานสเฟอรินที่ อิ่มตัว ที่ ต่ํา กวา รอยละ 16 เปน ดัชนี บงชี้
ภาวะ การ ขาด ธาตุ เหล็ก7

สถติ ิวเิคราะห
ความ ชุก ของ ภาวะ การ ขาด ธาตุ เหล็ก แสดง ใน รูป

รอยละ ของ กลุม ประชากร ที่ ทํา การ ศึกษา นอก จาก นี้ การ
กระจาย ตัว ของ คา ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรัม (SI) คา ความ
สามารถ ทีท่รานสเฟอรนิรวม กบั เหลก็ ได ทัง้ หมด (TIBC)
และ คา เปอรเซน็ตทรานสเฟอรนิที ่อิม่ตวั (% TS) แสดง
ใน รปู กราฟ histogram รวม กบั คาเฉลีย่ (Mean) และ
คา เบีย่งเบน มาตรฐาน (SD) การ วเิคราะห ขอมลู ทาง สถติิ
ทาํ โดย ใช โปรแกรม SPSS 11.5 พรอม ทัง้ กาํหนด ให คา
p value ที ่นอย กวา 0.05 แสดง การ ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ

ผล การ วจิยั
เมือ่ ศกึษา การ กระจาย ตวั ของ คา ปรมิาณ เหลก็ ใน ซรีมั

(SI) คา ความ สามารถ ที่ทรานสเฟอรนิรวม กบั เหลก็ ได ทัง้
หมด (TIBC) และ คา เปอรเซ็นตทรานสเฟอรินที่ อิ่มตัว
(% TS) ของ กลุม ประชากร นกัเรยีน ชาย และ นกัเรยีน หญงิ
พบ วา ทั้ง สอง กลุม ให ผล การ วิเคราะห ที่ เหมือน กัน คือ
เฉพาะ คา ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรัมเทานั้น ที่ มี กระจาย ตัว เปน
แบบ ปกติ (normal distribution) ( รปู ที่ 1a) ขณะ ที ่การ
กระจาย ตวั ของ คา ความ สามารถ ทีท่รานสเฟอรนิรวม กบั
เหล็ก ได ทั้ง หมด ( รูป ที่ 1b) และ คา เปอรเซ็นต ทรานส
เฟอรินที่ อิ่มตัว ( รูป ที่ 1c) มี การ กระจาย ตัว แบบ ไม เปน
ปกติ นอก จาก นี้ คาเฉลี่ย ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรั่มของ กลุม
ประชากร นักเรียน ชาย และ นักเรียน หญิง ไม มี ความ แตก
ตางกัน อยาง มี นัย สําคัญ ทาง สถิติ (p = 0.71) โดย มี คา
เทากบั 64.91 และ 63.15   µg/dL ตาม ลาํดบั ( รปู ที่ 1a)
พรอม กนั นี ้คาเฉลีย่ ความ สามารถ ทีท่รานสเฟอรนิรวม กบั
เหลก็ ได ทัง้ หมด ของ ประชากร ทัง้ สอง กลุม ม ีคา ใกล เคยีง
กนั คอื เทากบั 253.15   µg/dL และ 234.26   µg/dL ตาม
ลาํดบั (p = 0.40) ( รปู ที่ 1b) และ ม ีความ สอด คลอง กบั
คาเฉลีย่ เปอรเซน็ตทรานสเฟอรนิที ่อิม่ตวั ของ ทัง้ สอง กลุม
ซึ่ง มี คา ไม แตก ตางกัน (p = 0.55) คือ รอยละ 30.03
และ 31.58 ตาม ลาํดบั ( รปู ที่ 1c)

เมื่อ ทํา การ วิเคราะห คา ความ สัมพันธ ระหวาง คา
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รปูที ่1  Histogram แสดงการกระจายของคา a, ปรมิาณเหลก็ในซรีมั (SI) b, คาความสามารถทีท่รานสเฟอรนิรวมกบั
เหลก็ไดทัง้หมด (TIBC) และ c, คาเปอรเซน็ตทรานสเฟอรนิทีอ่ิม่ตวั (% TS) ของกลุมประชากรนกัเรยีนชายและ
หญิงของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
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ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรัม และ คา ความ สามารถ ที่ ทรานส
เฟอรินรวม กับ เหล็ก ได ทั้ง หมด พบ วา ถึง แม คา ทั้ง สอง มี
แนว โนม ที ่จะ แปร ผนั ตรง ตอ กนั ( รปู ที่ 2) โดย ม ีคา ความ
สมัพนัธ (r) เทากบั 0.13 อยางไร ก ็ตาม ความ สมัพนัธ นี ้ไม
ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ (p = 0.08)

อาศัย คา ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรัมต่ํา กวา คา ปกติ (< 50
µg/dL) รวม กบั คา ใช คา เปอรเซน็ตทรานสเฟอรนิที ่อิม่ตวั
ที ่ต่าํ กวา รอยละ 16 เปน ดชัน ีบงชี ้ภาวะ การ ขาด ธาต ุเหลก็
พบ วา ใน จํานวน นักเรียน ทั้ง หมด 185 ราย มี 32 ราย
(รอยละ 17.30) ม ีภาวะ ดงั กลาว ( ตาราง ที่ 1) โดย จาํแนก
เปน นกัเรยีน ชาย จาํนวน 8 ราย ซึง่ คดิ เปน รอยละ 14.55
ของ ประชากร นกัเรยีน ชาย ทัง้ หมด และ นกัเรยีน หญงิ 24
ราย คดิ เปน รอยละ 18.46 ของ ประชากร นกัเรยีน หญงิ ทัง้

หมด ( ตาราง ที่ 1) นอก จาก นี้ เมื่อ จําแนก ตาม อายุ และ
เพศ พบ ความ ชกุ ของ ภาวะ การ ขาด ธาต ุเหลก็ มาก ที ่สดุ ใน
กลุม ประชากร นกัเรยีน หญงิ ที ่ม ีอาย ุตัง้แต 15 ถงึ 16 ป คอื
พบ ได รอยละ 25.00 ของ ประชากร นกัเรยีน หญงิ ที ่ม ีอายุ
ใน ชวง ดงั กลาว รอง ลง มา คอื กลุม ประชากร เดก็ นกัเรยีน
ชาย และ นกัเรยีน หญงิ ที ่ม ีอาย ุอยู ระหวาง 12  ถงึ ต่าํ กวา 15
ป พบ รอยละ 17.65 และ 15.56 ของ ประชากร เด็ก
นกัเรยีน ชาย และ หญงิ ที ่ม ีอาย ุใน ชวง ดงั กลาว ตาม ลาํดบั
( ตาราง ที่ 1) ขณะ ที่ ความ ชุก ของ ภาวะ การ ขาด ธาตุ เหล็ก
ใน กลุม ประชากร นกัเรยีน ชาย ที ่ม ีอาย ุตัง้แต 15 ถงึ 16 ป
พบ ได รอยละ 9.52 ของ ประชากร นกัเรยีน ชาย ที ่ม ีอาย ุใน
ชวง ดัง กลาว ( ตาราง ที่ 1)

* SI < 50  µg/dL & TS < 16%

ตาราง ที่ 1   ความ ชุก ของ ภาวะ ขาด ธาตุ เหล็ก ใน ประชากร นักเรียน วิทยาลัย นาฏ ศิลป เชียงใหม
Iron deficient* ชาย (%) หญิง (%) รวม (%)
อายุ 12 - 14 ป
อายุ 15 - 16 ป

6/34 (17.65%)
2/21 (9.52%)

14/90(15.56%)
10/40 (25.00%)

20/124 (16.13%)
12/61 (19.67%)

รวม 8/55 (14.55%) 24/130 (18.46%) 32/185 (17.30%)

R2 = 0.016
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รปูที ่2 ความสมัพนัธระหวาง ปรมิาณเหลก็ในซรีมั (SI)  คาความสามารถทีท่รานสเฟอรนิรวมกบัเหลก็ไดทัง้หมด
(TIBC)  คาความสมัพนัธ (r) = 0.13 และ p = 0.08
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วจิารณ
การ ตรวจ ภาวะ ขาด ธาต ุเหลก็ โดย วธิ ีวดั ระดบั เฟอรทินิ

ใน ซีรัม (serum ferritin) แม มี ความ ไว (sensitivity)
มาก กวา การ ตรวจ วดั คา เปอรเซน็ตทรานสเฟอรนิที ่อิม่ตวั
(% TS) ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรัม (SI)ฮโมโกลบิน (Hb)
และฮมา โตคริต (Hct) ตาม ลําดับ5 เนื่อง จาก การ วัด
ระดบั เฟอรทินิใน ซรีัม่ม ีความ สมัพนัธ โดย ตรง กบั ปรมิาณ
เหลก็ สะสม ของ รางกาย (storage iron) อยางไร ก ็ตาม
การ ตรวจ โดย วธิ ีนี ้ตอง เสยี คาใชจาย เปน จาํนวน มาก และ
ม ีขัน้ตอน การ ทาํ ที ่ซบัซอน กวา วธิ ีอืน่ จงึ ไม เหมาะ สาํหรบั
ที่ จะ นํา ไป ตรวจ ใน โรงพยาบาล ที่ มี งบประมาณ นอย และ
อยู ใน ถิ่น ทุรกันดาร ดังนั้น การ ศึกษา ครั้ง นี้ จึง ได ทํา การ
ตรวจ แต เฉพาะ ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรัม และ การ ทดสอบ
ความ สามารถ ที่ทรานสเฟอรินรวม กับ เหล็ก ได ทั้ง หมด
พรอม ทั้ง คํานวณ คาทรานสเฟอรินที่ อิ่มตัว ตาม สูตร ที่ ได
กลาว แลว ขาง ตน และ เมือ่ กาํหนด คา ปรมิาณ เหลก็ ใน ซรีมั
ต่าํ กวา ปกติ (< 50   µg/dL) รวม กบั การ ใช คา เปอรเซน็ต
ทรานสเฟอรินที่ อิ่มตัว ที่ ต่ํา กวา รอยละ 16 เปน ดัชนี บงชี้
ภาวะ การ ขาด ธาตุ เหล็ก จึง ทําให ผล การ ตรวจ มี ความ ถูก
ตอง ยิง่ ขึน้ การ ตรวจ ดวย วธิ ีดงั กลาว แม จะ อาศยั การ ลงมอื
ปฏิบัติ หลาย ขั้นตอน ตลอด จน ถึง ตอง มี การ เตรียม
เครื่องแกว เปน พิเศษ ซึ่ง ตอง ผาน การ แช ดวย กรด เกลือ
และ ลาง ดวย น้าํ ปลอดออิอน อยางไร ก ็ตาม การ ตรวจ ดวย
วธิ ีนี ้สามารถ ลด ตนทนุ คา น้าํ ยา ตรวจ ได ถงึ รอยละ 35  -  45
ของ คา น้ํา ยา ที่ ใช สําหรับ ตรวจ วัด ระดับเฟอริทินใน ซีรัม

โดย ทั่ว ไป ใน ผู ที่ มี ภาวะ ขาด ธาตุ เหล็ก จะ ตรวจ พบ
ระดบั ปรมิาณ เหลก็ ใน ซรีมั (SI) ม ีคา ต่าํ กวา ปกต ิขณะ ที ่คา
ความ สามารถ ที่ทรานสเฟอรินรวม กับ เหล็ก ได ทั้ง หมด
(TIBC)  สงู กวา ปกติ ดงันัน้ จงึ ทาํให คา เปอรเซน็ต ทรานส
เฟอรนิที ่อิม่ตวั (% TS) ลด ต่าํ ลง อยางไร ก ็ตาม จาก การ
ศึกษา ครั้ง นี้ พบ วา คา ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรัมและ คา ความ
สามารถ ทีท่รานสเฟอรนิรวม กบั เหลก็ ได ทัง้ หมด ไม ม ีความ
สมัพนัธ กนั อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ แสดง ให เหน็ วา การ
เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลง ของ ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรัมไม ได เปน

สัดสวน กับ การ เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลง ของ คา ความ สามารถ
ที่ทรานสเฟอรินรวม กับ เหล็ก ได ทั้ง หมด นอก จาก นี้ การ
ไม พบ ความ สมัพนัธ ดงั กลาว ยงั สามารถ สนบัสนนุ ได ดวย
ขอมูล ที่ แสดง การ กระจาย ตัว ของ คา ความ สามารถ ที่
ทรานสเฟอรนิรวม กบั เหลก็ ได ทัง้ หมด ของ ประชากร กลุม
นี ้ซึง่ ม ีการ กระจาย แบบ ไม เปน ปกติ ขณะ ที ่การ กระจาย ตวั
ของ คา ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรั่มเปน แบบ ปกติ

จาก การ ศึกษา ครั้ง นี้ พบ ความ ชุก ของ การ มี ภาวะ ขาด
ธาตุ เหล็ก สูง ถึง รอยละ 17.30 ซึ่ง สูง กวา การ ศึกษา กอน
หนา นี ้โดย Thurlow และ คณะ8 ที ่พบ ความ ชกุ ของ ภาวะ
ขาด ธาตุ เหล็ก ใน กลุม นักเรียน อายุ ระหวาง 6-12.9 ป
จาํนวน รอยละ 16 โดย คา ที ่สงู ขึน้ อาจ เนือ่ง จาก ครัง้ นี ้เปน
การ ศกึษา ใน กลุม ประชากร นกัเรยีน ของ วทิยาลยั นาฏ ศลิป
ซึ่ง สวน ใหญ จะ ให ความ สนใจ เรื่อง การ รักษา รูปราง และ
สัดสวน ของ รางกาย มาก กวา การ บริโภค อาหาร เพื่อ ให ได
สาร อาหาร ครบ ตาม ความ ตองการ ของ รางกาย ดังนั้น จึง
เปน กลุม ประชากร ที ่ม ีความ เสีย่ง สงู ตอ การ เกดิ ภาวะ การ
ขาด ธาตุ เหล็ก และ โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง กลุม ประชากร
นกัเรยีน หญงิ ซึง่ ความ นยิม บรโิภค แต พชื ผกั ผลไม หรอื แม
กระทัง่ การ งด อาหาร เพือ่ รกัษา รปูราง ให สวย งาม จะ พบ ได
บอย กวา กลุม ประชากร นกัเรยีน ชาย การ บรโิภค แต พชื ผกั
ผลไม ทาํให ไดรบั nonheme iron ซึง่ รางกาย ดดู ซมึ ไป ใช
งาน ได นอย กวา heme iron ที่ มี มาก ใน เนื้อ สัตว ขณะ
เดยีว กนั ม ีการ ศกึษา กอน หนา นี ้แสดง ให เหน็ วา การ บรโิภค
พืช ผัก บาง ชนิด สามารถ ยับยั้ง การ ทํางาน ของ ลําไส ไม ให
ม ีการ ดดู ซมึ ธาต ุเหลก็ ไป ใช งาน ได9 อยางไร ก ็ตาม จาก การ
ศกึษา ใน ครัง้ นี ้พบ นกัเรยีน จาํนวน 4 ราย ที ่ม ีคา เปอรเซน็ต
ทรานสเฟอรินที่ อิ่มตัว มาก กวา รอยละ 100 โดย 2 ราย
สนันษิฐาน ได วา อาจ เกดิ จาก การ ม ีภาวะ hemochroma-
tosis10  เนือ่ง จาก พบ ธาต ุเหลก็ ใน กระแส เลอืด สงู กวา ปกติ
มาก ขณะ ที่ อีก 2 ราย สันนิษฐาน วา อาจ เกิด จาก การ อด
อาหาร หรอื ม ีภาวะ ขาด โปรตนี (protein malnutrition)
จงึ ทาํให การ สรางทรานสเฟอรนิลดลง10 โดย พบ วา ทัง้ สอง
ราย นี ้ม ีคา ความ สามารถ ที่ทรานสเฟอรนิรวม กบั เหลก็ ได
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ทั้ง หมด ต่ํา กวา ปกติ มาก
จาก การ ที่ พบ ความ ชุก ของ ภาวะ การ ขาด ธาตุ เหล็ก

มาก ถงึ รอยละ 25 ใน กลุม ประชากร นกัเรยีน หญงิ ที ่ม ีอายุ
ตัง้แต 15-16 ป ขอ สนันษิฐาน ที ่สามารถ นาํ มา ใช อธบิาย
ได คือ ขณะ ที่ ประชากร กลุม นี้ มี ความ ระมัด ระวัง ใน การ
ควบคมุ น้าํหนกั ตวั เพิม่ ขึน้ โดย เลอืก วธิ ีงด บรโิภค อาหาร
หรือ รับประทาน แต ผัก และ ผลไม เพียง อยาง เดียว ทําให
ไดรบั ธาต ุเหลก็ ไม เพยีง พอ ตอ ความ ตองการ ของ รางกาย
ขณะ เดียว กัน มี การ สูญเสีย ธาตุ เหล็ก ไป กับ เลือด ประจํา
เดือน มาก ขึ้น ตาม วัย ดังนั้น จึง มี ความ จําเปน อยาง ยิ่ง ที่
บคุลากร ทาง การ แพทย ตอง ให ความ สนใจ เปน พเิศษ ที ่จะ
ชวย แกไข ภาวะ การ ขาด ธาตุ เหล็ก ใน กลุม ประชากร ดัง
กลาว การ ให คาํ ปรกึษา แก กลุม ประชากร ที ่ม ีความ เสีย่ง
สูง ตอ การ มี ภาวะ ขาด ธาตุ เหล็ก เพื่อ ให ปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรม การ บริโภค ไดแก แนะนํา ให ดื่ม น้ํานม
รบัประทาน เนือ้ สตัว และ ไข รบัประทาน อาหาร ที ่เสรมิ ธาตุ
เหล็ก ลง ไป เชน บะหมี่11  อาหาร วาง (wheat-based
snacks)12 หรอื น้าํ ปลา13  ตลอด จน ถงึ การ ให รบัประทาน
ยา เมด็ เหลก็14-16 จงึ เปน ประโยชน ยิง่ ตอ มาตรการ ปองกนั
และ ควบคมุ ภาวะ การ ขาด ธาต ุเหลก็ และ ถงึ แม การ ศกึษา
กอน หนา นี ้โดยอศิรางค นชุ ประยรู และ คณะ17 แสดง ให
เห็น วา การ ให ธาตุ เหล็ก เสริม ไม สา มา รถ ชวยเพิ่ม ระดับ
ฮโมโกลบนิฮมา โตครติ และ คา ดชัน ีเมด็ เลอืด แดง ใน ผู
ที ่ม ีภาวะ ขาด ธาต ุเหลก็ รวม กบั การ เปน พาหะธาลสัซ ีเมยี
อยางไร ก ็ตาม ขอมลู เหลา นี ้ได จาก การ ศกึษา ใน กลุม อาสา
สมคัร จาํนวน เพยีง 3 ราย ดงันัน้ จงึ อาจ ให ผล ที ่ไม ชดัเจน
มาก นกั โดย ทัว่ ไป การ ให ธาต ุเหลก็ เสรมิ ไม ได กอ ให เกดิ ผล
เสยี ใด ๆ  ตอ ผู ที ่ม ีพาหะธาลสัซ ีเมยี ใน ขณะ เดยีว กนั ผู ที่
เปน พาหะธาลสัซ ีเมยี อาจ ม ีความ เสีย่ง ที ่จะ ขาด ธาต ุเหลก็
รวม ดวย ได เชน เดยีว กบั คน ทัว่ ไป ใน ศกึษา ครัง้ นี ้พบ ม ีผู
ที่ เปน พาหะธาลัสซี เมีย หรือ มี ความ ผิด ปกติ ของ ฮโม
โกลบนิ  รวม กบั การ ม ีภาวะ ขาด ธาต ุเหลก็ จาํนวน ทัง้ สิน้ 7
ราย โดย จาํแนก เปน พาหะฮโมโกลบนิ อี (E-trait) จาํนวน
3 ราย และ พาหะ แอลฟาธาลัสซี เมีย-1 (SEA type)

จํานวน 4 ราย ดังนั้น การ ให ธาตุ เหล็ก เสริม เพื่อ ปองกัน
การ เกิด ภาวะ ซีด อัน เนื่อง มา จาก การ ขาด ธาตุ เหล็ก ใน
ประชากร นักเรียน กลุม นี้ จึง อาจ มี ประโยชน เชน กัน
อยางไร ก ็ตาม หาก ภาย หลงั การ ให เหลก็ เสรมิ แลว พบ วา ไม
สามารถ ทาํให ระดบัฮโมโกลบนิ ที ่ลด ต่าํ ลง กลบั คนืสูระดบั
ปกต ิจงึ จาํเปน อยาง ยิง่ ที ่จะ ตอง คาํนงึ ถงึ สาเหต ุของ การ เปน
พาหะ ของธาลัสซี เมีย รวม ดวย

การ ตรวจ หา ภาวะ ขาด ธาตุ เหล็ก ใน วัย เรียน เปน สิ่ง
จําเปน เพราะ ผล การ ตรวจ ที่ ได สามารถ นํา ไป ใช รวม กับ
การ ให คํา ปรึกษา เพื่อ ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม การ บริโภค
รวม กบั การ ออก กาํลงั กาย อยาง สม่าํเสมอ เพือ่ มุง เนน ให มี
สขุภาพ รางกาย ที ่สมบรูณ แขง็แรง ควบ คู ไป กบั การ ม ีรปูราง
ที่ เหมาะสม ตลอด ทั้ง มี สุขภาพ จิต ที่ ดี ทําให มี ความ
พรอม สําหรับ การ เรียน รู สิ่ง ใหม ๆ  เพื่อ ใช เปน แนว ทาง
สําหรับ พัฒนา ตน เอง และ ประเทศ ชาติ ตอไป

สรุป
จาก การ อาศัย คา ปริมาณ เหล็ก ใน ซีรัมที่ ต่ํา กวา 50

µg/dL  รวม กบั คา ใช คา เปอรเซน็ตทรานสเฟอรนิอิม่ตวั
ที ่ต่าํ กวา รอยละ 16 เปน ดชัน ีบงชี ้ภาวะ การ ขาด ธาต ุเหลก็
ใน ประชากร นักเรียน วิทยาลัย นาฏ ศิลป เชียงใหม พบ
รอยละ 17.30 ของ จํานวน นักเรียน ทั้ง หมด มี ภาวะ ดัง
กลาว และ พบ ความ ชุก ของ ภาวะ ขาด ธาตุ เหล็ก สูง ถึง
รอยละ 25.00 ใน กลุม ประชากร นักเรียน หญิง ที่ มี อายุ
ตัง้แต 15 ถงึ 16 ป โดย อาจ เปน ผล มา จาก การ ควบคมุ การ
บริโภค อาหาร เปน พิเศษ เพื่อ รักษา รูปราง ให สวย งาม
ดงันัน้ การ ให คาํ ปรกึษา เพือ่ ให ปรบั เปลีย่น พฤตกิรรม การ
บรโิภค และ การ ให ธาต ุเหลก็ เสรมิ จงึ อาจ ม ีประโยชน ชวย
ปองกัน และ ควบคุม ภาวะ ขาด ธาตุ เหล็ก ใน ประชากร
นกัเรยีน กลุม นี้

กิตติกรรม ประกาศ
ขอ ขอบคุณ แขนง วิชา จุลทรรศนศาสตรคลิ นิก

แขนง วิชา เคมี คลินิก ภาควิชา เทคนิค การ แพทย คณะ
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เทคนิค การ แพทย มหาวิทยาลัย เชียงใหม และผศ. ดร.
ธนู ศักดิ์ ตา ตุ ที่ ให ความ อนุเคราะห สาร เคมี และ
เครือ่งมอื เพือ่ ทาํ การ ตรวจ ปรมิาณ เหลก็ ใน ซรีมั (SI) และ
การ ทดสอบ ความ สามารถ ที่ทรานสเฟอรนิรวม กบั เหลก็
ได ทัง้ หมด (TIBC) ขอ ขอบคณุ เจาหนาที ่หอง ปฏบิตั ิการ
ของ โรงพยาบาล สงเสริม สุขภาพ เชียงใหม ที่ ให ความ
อนุเคราะห เก็บ ตัวอยาง เลือด ขอ ขอบคุณ ศาสตราจารย
เกยีรตคิณุ นายแพทย ตอ พงษ สงวน เสรมิ ศรี พรอม ทัง้
เจาหนาที่ หอง ปฏิบัติ การธาลัสซี เมีย ภาควิชา กุมาร เวช
ศาสตร คณะ แพทยศาสตร มหาวทิยาลยั เชยีงใหม ที ่ให
ความ อนุเคราะห ใช เครื่องมือ เพื่อ ตรวจ วิเคราะหธาลัส
ซีเมีย และ ความ ผิด ปกติ ของฮโมโกลบิน ขอ ขอบคุณ
ผูอํานวยการ คณาจารย และ นักเรียน ของ วิทยาลัย นาฏ
ศลิป เชยีงใหม ที ่ให ความ รวมมอื ตลอด ถงึ การ เขา รวม เปน
อาสา สมัคร ของ การ ศึกษา วิจัย ครั้ง นี้
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