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รางกายของคนเราจะดํารงอยูไดดวยอากาศสําหรับหายใจ อาหารและนํ้า แตความจริงนอกเหนือจากปจจัยเหลานี้ที่
เปนสวนประกอบหลักแลว เลือดที่ไหลเวียนอยูในรางกายก็เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการดํารงอยูของชีวิตเปนไป
อยางสมบูรณ เนื่องจากเลือดเปนตัวหลอเลี้ยงอวัยวะทุกสวนของรางกายนั่นเอง

โลหิตหรือเลือด มีความสําคัญตอรางกาย โดยมีไขกระดูกเปนตัว
ผลิตเลือด เพือ่ ใหเลือดชวยนําออกซิเจนไปใชในการเผาผลาญพลังงาน
และลําเลียงสารอาหารไปหลอเลี้ยงเซลลตางๆ ในรางกาย
“เลือด” เปนของเหลวประกอบไปดวยนํ้าเลือด เกล็ดเลือด เซลล
เม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว รางกายของเราจะมีเลือดอยูป ระมาณ
5 ลิตร ถาคิดเทียบกับนํา้ หนักตัวก็จะเทากับรอยละ 7-8 ของนํา้ หนักตัว
ระบบการไหลเวียนเลือด เกิดขึ้นไดจากแรงที่หัวใจบีบตัวสงเลือด
ตามหลอดเลื อ ดไปสู  ป อด เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นออกซิ เ จนและ
คารบอนไดออกไซดแลวกลับมาเขาสูหัวใจเพื่อสงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ
ตางๆ ของรางกาย แลวไหลเวียนกลับมาเขาสูหัวใจอีกครั้งเปนวัฏจักร
เลือดมีหนาที่สําคัญหลายอยาง คือ เมื่อหายใจเขา ฮีโมโกลบินใน
เม็ดเลือดแดงจะจับกับกาซออกซิเจนในปอด แลวนําออกซิเจนไปเลีย้ ง
อวัยวะตางๆ ทัว่ รางกาย และจับกาซคารบอนไดออกไซดจากสวนตางๆ
ของรางกายกลับเขาสูป อด แลวขับออกจากรางกายดวยการหายใจออก
เลือดชวยในการขนสงอาหาร โดยการดูดซึมสารอาหารจากกระเพาะ
อาหารและลําไสเขาสูก ระแสเลือดแลวไหลเวียนผานไปยังตับ สงตอให

เซลลเนือ้ เยือ่ ของอวัยวะตางๆ ภายในรางกาย
นอกจากนี้เลือดยังชวยรักษาสมดุลของนํ้า
และเกลือแร รวมทั้งปรับระดับอุณหภูมิใน
รางกายใหคงที่

โลหิตจาง (anemia)
ภาวะโลหิตจาง (anemia) คือ ภาวะที่
รางกายมีจํานวนเม็ดเลือดแดงตํ่ากวาปกติ
ทําใหมีอาหารซีด ออนเพลีย เหนื่อยงาย ผูที่
มี ภ าวะโลหิ ต จางรุ น แรงอาจจะทํ า ให ก าร
ปที่ 46 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559 อาหาร
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ทํางานของหัวใจลมเหลว เกิดภาวะหัวใจวาย และสมองทํางานชาลง
จนกระทั่งหมดสติได

โลหิตจางเกิดขึ้นไดอยางไร
เกิดขึ้นไดหลายสาเหตุ เชน จากการขาดสารอาหารที่จําเปนใน
กระบวนการสรางเซลลเม็ดเลือดแดง เชน ขาดธาตุเหล็ก โฟเลท
วิ ต ามิ น บี 1 2 รวมไปถึ ง ความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด จากโรคไขกระดู ก ฝ อ
(aplastic anemia) หรือโรคที่มีเซลลมะเร็งในไขกระดูก หรือจากการ
เสียเลือดเปนภาวะโลหิตจางทีเ่ กิดจากการเสียเลือดอยางเฉียบพลันจะ
ทําใหปริมาณธาตุเหล็กในเลือดลดลงอยางรวดเร็วจนเกิดภาวะตัวซีด
นอกจากนีย้ งั เกิดจากโรคชนิดตางๆ ทีท่ าํ ใหเกิดความผิดปกติของเซลล
เม็ดเลือดแดง เชน แตก หรือถูกทําลายงาย สงผลตอปริมาณเม็ดเลือด
แดงที่นอยกวาปกติ เชน โรคตานเม็ดเลือดแดง (autoimmune
hemolytic anemia) และโรคธาลัสซีเมีย (thalassemia)
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (thalassemia) เปนโรคโลหิตจางที่เกิด
จากความผิดปกติทางพันธุกรรมเปนสาเหตุหลัก ทําใหเกิดการสรางสาร
เบตาโกลบินลดลง และเกิดการแตกตัวของเซลลเม็ดเลือดแดงตามมา
เปนชนิดทีม่ ผี ลขางเคียงตอการทํางานของระบบหัวใจ ระบบตอมไรทอ
และกระดูก

สารอาหารสําคัญปองกันโลหิตจาง
เหล็ก พบไดในแหลงอาหารประเภทเนื้อสัตว เครื่องในสัตว และ
พบในสารอาหารประเภทผักใบเขียว เชน ผักกูด ถั่วฝกยาว เห็ดฟาง
พริกหวาน ใบแมงลัก และใบกระเพรา เปนตน ซึง่ รางกายจะดูดซึมธาตุ
เหล็กที่ไดจากเนื้อสัตว ไดดีกวาในพืชผัก ดังนั้นในแตละมื้อควรรับ
ประทานอาหารใหครบ 5 หมู เพราะในพืชผักหรือผลไมจะมีวิตามินซี
สูง จึงชวยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กไปใชไดมากขึ้น ซึ่งในเพศชายและ
เพศหญิงตองการธาตุเหล็กวันละ 10 และ 24 มิลลิกรัม ตามลําดับ ธาตุ
เหล็กมีความสําคัญอยางมากในการสรางเม็ดเลือดแดง ถาขาดธาตุเหล็ก
เม็ดเลือดแดงจะไมเจริญเติบโต และไมถูกสงออกมาจากไขกระดูกเขา
สูก ระแสเลือด หรือเม็ดเลือดแดงทีส่ รางออกมาได ก็จะมีขนาดเล็กกวา
ปกติ และสีของเม็ดเลือดจางลง

48

Food: Vol. 46 No. 4 October - December 2016

โปรตีน พบไดในแหลงอาหารประเภท
เนือ้ สัตว ไข นม เตาหู ถัว่ ตางๆ เชน ถัว่ เหลือง
ถั่วแดง และถั่วเขียว รวมทั้งธัญพืช เชน ขาว
และงา เป น ต น ซึ่ ง โปรตี น จากสั ต ว จ ะมี
คุณภาพดีกวาโปรตีนจากพืชผัก เนื่องจาก
โปรตีนจากสัตวมกี รดอะมิโนจําเปนครบถวน
ที่รางกายสามารถดูดซึมไดดีกวาโปรตีนจาก
พืชผัก โดยทัว่ ไปผูใ หญตอ งการโปรตีนวันละ
1 กรัม ตอนํา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม เด็กเล็กและ
เด็กวัยเรียนใหเพิ่มการรับประทานโปรตีน
เปน 1.2 - 1.4 กรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม
สวนหญิงตั้งครรภและหญิงใหนมบุตรเพิ่ม
ปริมาณโปรตีนจากที่เคยรับประทานอยูอีก
วันละ 25 กรัม โปรตีนจําเปนตอการสรางเม็ด
เลือดแดง เนือ่ งจากโปรตีนเปนองคประกอบ
ของเม็ดเลือดชื่อ “โกลบิน” (globin) ซึ่งจะ
ไปจับกับเซลลที่มีธาตุเหล็กแลวสรางเม็ด
เลือดชือ่ “ฮีม” (heme) ไดเปน “ฮีโมโกลบิน”
(hemoglobin) ที่ จ ะเป น สี ภ ายในเม็ ด
เลือดแดง ดังนั้นถารางกายไดรับโปรตีนไม
เพียงพอ จะทําใหไมมีโกลบินไปจับกับฮีม
เม็ดเลือดแดงที่ไดจะมีความผิดปกติและสี
ของเม็ดเลือดจางลง
วิตามินบี12 และโฟเลต พบไดในแหลง
อาหารประเภทขาว แปง เนือ้ สัตว ไข นม ผัก
และผลไม สําหรับคนทีก่ นิ เจหรือกินมังสวิรตั ิ
อยางเครงครัด คือกินแตผกั และผลไม จะขาด
วิตามินบี12 ซึ่งสวนใหญพบในเนื้อสัตว ไข
นม และจากอาหารหมักเทานัน้ ดังนัน้ จึงควร
รั บ ประทานอาหารจากการหมั ก พื ช เช น
เตาเจี้ยวและซีอิ้วขาว เปนตน เพื่อปองกัน
การขาดวิตามินบี12
วิ ต ามิ น บี 1 2 และโฟเลต จะทํ า งาน
เกี่ยวของกันตลอดเวลา ถาขาดตัวใดตัวหนึ่ง
จะทํางานไดไมสมบูรณ เมื่อเม็ดเลือดแดง
อายุครบ 120 วัน เม็ดเลือดแดงจะตายแลว
ถูกทําลายโดยมาม ขณะเดียวกันเม็ดเลือด
แดงตัวใหมก็จะเกิดขึ้นมา ซึ่งวิตามินบี12

และโฟเลตจะเปนตัวชวยใหมีการสรางเม็ด
เลือดแดงตัวใหม
วิตามินซี พบไดในแหลงอาหารประเภท
ผักสดและผลไม เชน มะเขือเทศ บร็อคโคลี่
พริกเหลือง พริกแดง ฝรั่ง สม สตรอเบอรรี่
เชอรรี่ และกีวี เปนตน วิตามินซี เปนตัวชวย
ให ร  า งกายสามารถดู ด ซึ ม ธาตุ เ หล็ ก จาก
อาหาร โดยเฉพาะในผัก และผลไม ไดมาก
ขึน้ และชวยเปลีย่ นรูปของธาตุเหล็กทีม่ าจาก
เนื้อสัตวใหดูดซึมไปใชไดดีขึ้น

ทองแดงและสังกะสี เปนธาตุอาหารที่รางกายตองการในจํานวน
นอย แตรางกายขาดไมได พบไดในแหลงอาหารประเภท เนื้อสัตว ตับ
ไข ถั่วเมล็ดแหง และอาหารทะเล โดยเฉพาะหอยนางรม ถารางกาย
ขาดทองแดงแลวจะทําใหธาตุเหล็กที่สะสมไวที่ไขกระดูก ไมถูกนําเขา
สูกระแสเลือด และธาตุเหล็กที่ไดจากอาหารก็จะไมถูกดูดซึมเขาสู
รางกาย ทําใหเม็ดเลือดแดงถูกสรางอยางไมสมบูรณ จึงเกิดอาการซีด
สวนสังกะสีเปนสวนประกอบของนํ้ายอยหลายชนิด เชน คารบอนิก
แอนไฮเดรส (carbonic anhydrase) ชวยในการสรางเม็ดเลือดแดง
ถาขาดนํ้ายอยตัวนี้จะทําใหเม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นลง
จากที่กลาวมา สารอาหารตาง ๆ ลวนมีความสําคัญตอการสราง
เม็ดเลือดและนํ้าเลือด โดยเฉพาะธาตุเหล็กและโปรตีน เพราะสาร
อาหารทัง้ 2 ตัวนีเ้ ปนองคประกอบหลักในการสรางเม็ดเลือดแดง สวน
สารอาหารตัวอื่นๆ จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการสรางเม็ดเลือด
แดง และนํ้าเลือด ดังนั้นการเลือกบริโภคอาหารจึงเปนสิ่งสําคัญ ตอง
เลือกบริโภคอาหารใหถูกหลักโภชนาการ ในฉบับนี้จึงขอนําเสนอเมนู
คูสุขภาพที่ชวยบํารุงโลหิต 3 เมนู คือ ขนมจีนนํ้าเงี้ยว สเต็กเนื้อสัน
และตับทอดกระเทียมพริกไทย

ขนมจีนนํ้าเงี้ยว
สวนผสมนํ้าเงี้ยว 8 เสิรฟ
ซี่โครงหมูออนตัดทอน
เนื้อหมูบด
เลือดไกหั่นสี่เหลี่ยม
มะเขือเทศสีดาหั่น
ซีอิ๊วขาว
ปลารา
เกลือปน
นํ้าเปลา
ขนมจีน

2½
1
2½
1
2
2
2
7
1

ถวยตวง
ถวยตวง
ถวยตวง
ถวยตวง
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนชา
ถวยตวง
กิโลกรัม

เครื่องแกงนํ้าพริก
พริกแหงเม็ดใหญ
พริกขี้หนูแหง
หัวหอมซอย
กระเทียมซอย
เกลือปน
กะป

5
10
3/4
2½
1 1/4
4

เม็ด
เม็ด
ถวยตวง
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนชา

วิธีทํา
1. โขลกเครื่องแกงนํ้าพริกทั้งหมดใหละเอียด พักไว
2. ตวงนํ้าใสหมอ นําซี่โครงหมูแชไวประมาณ 30 นาที ตั้งไฟออนๆ
เคี่ยวใหเปอย
3. ผัดนํ้าพริกแกงดวยนํ้ามันพืชใหหอม เติมนํ้าเล็กนอย ใสเนื้อหมูบดลงผัดใหสุก ใส
มะเขือเทศลงผัดตอใหสุกทั่วกัน ตักใสหมอซี่โครงหมูที่เคี่ยวจนเปอย แลวใสเลือดไก
4. ปรุงรสดวยนํ้าปลารา ซีอิ๊วขาว เกลือปน เคี่ยวตอสักครู ยกลง เสิรฟกับขนมจีนและ
ผักเครื่องเคียง เชน ผักกาดดอง ถั่วงอกดิบ ตันหอมผักชีหั่น กระเทียมเจียว
และพริกขี้หนูแหงทอด
ปที่ 46 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559 อาหาร
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สเต็กเนื้อสัน

สวนผสม 2 เสิรฟ
เนื้อวัวหรือหมูไมติดมัน
เกลือปน (1)
พริกไทยดําบดหยาบ
เนยสด
นมขนจืดระเหย
มันฝรั่ง

350
1½
2
1
1
1

กรัม
ชอนชา
ชอนชา
ชอนโตะ
ชอนโตะ
หัว

แครอทลวก
หอมใหญสับหยาบ
แครอทสับหยาบ
โรสแมรี่
แปงสาลี
เกลือปน (2)

1/2
2
2
1/2
1
1/4

ถวยตวง
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนโตะ
ชอนชา

2
1
2

ชอนชา
ชอนชา
ชอนโตะ

วิธีทํา
1. หมักเนื้อดวยเกลือปน (1) พริกไทยดําบดนาน 30 นาที
2. การเตรียมมันบด : ปอกเปลือกมันฝรั่งตมใหสุก แลวบดทันทีขณะรอน ใสเนยสด
นมขนจืด และเกลือปนเล็กนอย บดใหเขากัน พักไว
3. ยางเนื้อที่หมักในกระทะเทฟลอนดวยนํ้ามันพืชเล็กนอย ยางใหสุกตามตองการ
4. การเตรียมนํ้าเกรวี่ : ผัดเนยสดกับหอมใหญในกระทะที่ใชยางเนื้อ พอมีกลิ่นหอม
เติมแปงสาลี ผัดใหเขากัน เติมนํ้าสต็อก คนตอจนขนพอดี แลวจึงใสแครอท
โรสแมรี่ และเกลือปน (2)
5. วิธีจัดเสิรฟ : เนื้อสเต็ก 1 ชิ้น รับประทานกับผักสด ผักลวก มันบด
ราดดวยนํ้าเกรวี่ หรือจัดใสดวยเล็กๆ เสิรฟคูกัน

ตับทอดกระเทียมพริกไทย

สวนผสม 4 เสิรฟ
ตับหมู
กระเทียม
พริกไทย
นมขนจืดระเหย

1½
2
2
3

ถวยตวง
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนโตะ

นํ้าปลา
นํ้าตาลทราย
นํ้ามันพืช

วิธีทํา
1.
2.
3.
4.

50

หั่นตับหมูเปนชิ้นใหญ
โขลกกระเทียมพริกไทยใหละเอียด เคลากับตับใหเขากัน
ใสสวนผสมของเครื่องปรุงรส เคลาใหเขากันอีกครั้ง หมักไว 20 นาที
ทอดในนํ้ามันรอนจนสุก รับประทานกับขาวสวย
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ตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการของอาหารตอเสิรฟ
พลังงาน
(กิโลแคลอรี่)
425

โปรตีน
(กรัม)
26

ไขมัน
(กรัม)
18

คารโบไฮเดรต
(กรัม)
41

เหล็ก
(มก.)
11

สเต็กเนื้อสัน

633

65

35

11

10

ตับทอดกระเทียมพริกไทย

180

16

10

6

13

อาหาร
ขนมจีนนํ้าเงี้ยว

คําสําคัญ: โลหิตจาง, ธาลัสซีเมีย, ฮีโมโกลบิน
Keywords: anemia, thalassemia, hemoglobin
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