การให้เลือด.......ในผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย
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เป็นทีท่ ราบกันแล้วว่า ผูท้ เ่ี ป็นโรคธาลัสซีเมียมีอาการทีส่ ำคัญ คือ
ซีด เลือดจาง เพราะมีเม็ดเลือดแดงน้อย และฮีโมโกลบินต่ำกว่าปกติ
ฮีโมโกลบินเป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าทีข่ นส่งอ๊อกซิเจน
จากปอดไปสู่เนื้อเยื่อทั่วร่างกาย เมื่อมีภาวะซีดจะทำให้อ่อนเพลีย
ถ้าซีดมากและนานร่างกายจะพยายามสร้างเม็ดเลือดแดงเพิม่ มากขึน้ ทีใ่ น
ไขกระดูก ทำให้โพรงกระดูกขยาย กระดูกบางเปราะ หักง่าย ใบหน้า
เปลีย่ นรูป สร้างเม็ดเลือดแดงเพิม่ มากทีม่ า้ มและตับทำให้มา้ มและตับโต
คลำได้เป็นก้อนในท้องใต้ชายโครงซ้ายและขวาตามลำดับคนปกติมี
ระดับฮีโมโกลบินประมาณ 11-14 กรัม/เดซิลิตร (เทียบเท่ากับเม็ด
เลือดแดงอัดแน่น : ฮีมาโตคริต 33-42%) ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียบางราย
ซีดเพียงเล็กน้อย อาการน้อย แต่บางรายฮีโมโกลบินต่ำมากถึง 5-7 กรัม/
เดซิลติ ร (ฮีมาโตคริต 15-21%) ก็มี จะทำให้มอี าการมาก ร่างกายอ่อน
เพลีย อาจมีอาการหัวใจวาย การเจริญเติบโตไม่สมอายุ หน้าเปลีย่ นรูป
ม้ามโต และอายุไม่ยนื อาการของผูป้ ว่ ยจะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ระดับ
ความเข้มข้นของเม็ดเลือดหรือฮีโมโกลบิน การให้เลือดหรือเติมเลือด
ทำให้เม็ดเลือดแดง และฮีโมโกลบินเพิ่มสูงขึ้นจึงช่วยให้ผู้ป่วย
อาการดีขึ้นได้ เนื่องจากผู้ป่วยมีปัญหาเฉพาะเม็ดเลือดแดงน้อย
ธนาคารเลือดจึงจะเตรียมเม็ดเลือดแดงเข้มข้น (packed red cell :PRC)
ที่ได้ปั่นแยกเอาส่วนประกอบของเลือดส่วนอื่น ได้แก่ เม็ดเลือดขาว
เกล็ดเลือด พลาสมา ออกไปแล้ว โดยใช้เลือดทีห่ มูเ่ ลือดตรงกันกับผูป้ ว่ ย
(A, B, O หรือ AB) จำนวน 10-15 มิลลิลติ ร/กิโลกรัม/ครัง้ ในการ
ให้เลือดใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง การกำจัดเม็ดเลือดขาว มีความ
สำคัญเพราะ เม็ดเลือดขาวเป็นสาเหตุของการแพ้เลือด (ไข้ หนาวสัน่ ผืน่
ลมพิษ) รวมทั้งอาจก่อปฏิกิริยาต่อต้านเลือดที่ได้รับ สามารถกำจัด
เม็ดเลือดขาวออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ชุดกรอง
เม็ดเลือดขาว (special filter) ต่อกับถุงเลือด เมือ่ เลือดแดงผ่านชุดกรอง
เครื่องมือนี้จะดักจับเม็ดเลือดขาวไว้ ทำให้ได้เม็ดเลือดแดงล้วนๆ
ทีม่ เี ม็ดเลือดขาวปนเปือ้ นน้อยทีส่ ดุ (Leukocyte poor PRC : LPRC)
การใช้ชดุ กรองต่อเข้ากับถุงเลือด ขณะทีน่ ำเลือดมาให้ผปู้ ว่ ย (bed side
filtration) สามารถกำจัดเม็ดเลือดขาวได้ในระดับหนึง่ ประสิทธิภาพ
ในการกำจัดเม็ดเลือดขาวดีทส่ี ดุ ถ้ากรองเร็วทีส่ ดุ ก่อนเก็บ (inline filtration prestorage filtration) ซึ่งธนาคารเลือดจะเตรียมไว้ล่วง
หน้าสำหรับผูป้ ว่ ยแต่ละรายโดยทำการกรองทันที หรือภายใน 4 ชัว่ โมง
หลังจากได้รบั เลือดบริจาคมา ชุดกรองเม็ดเลือดขาวนีผ้ ลิตโดยหลาย
บริษทั ราคาประมาณชุดละ 1,000 บาท และใช้ได้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
ผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียทีซ่ ดี เพียงเล็กน้อย ตลอดชีวติ อาจไม่จำเป็นต้อง
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ให้เลือดเลย บางรายได้รับเลือดนานๆ ครั้งเมื่อซีดลงหลังจากมีไข้
เจ็บป่วยแต่มผี ปู้ ว่ ยอีกกลุม่ หนึง่ มีอาการรุนแรงมาก มักเริม่ ซีดตัง้ แต่อายุ
ภายใน 2 ขวบแรก ซีดมาก ในอดีตส่วนใหญ่มกั เสียชีวติ ภายใน 10
ขวบแรก จากอาการซีดมากจนหัวใจวาย ผูป้ ว่ ยกลุม่ รุนแรงนีถ้ า้ ให้เลือด
จนหายซีด ร่างกายจะเจริญเติบโตดี กระดูกไม่เปลีย่ นรูป และม้ามไม่โต
หรือม้ามทีเ่ คยโตจะยุบเป็นปกติ แต่ชว่ งแรกต้องให้เลือดทุกสัปดาห์กอ่ น
(ประมาณ 2-4 ครัง้ ) จนระดับเลือดปกติ (ฮีโมโกลบิน 10 กรัม/เดซิลติ ร
: ฮีมาโตคริต 30%) แล้วให้เลือดทุก 2-4 สัปดาห์อย่างสม่ำเสมอเช่นนี้
(ปีละประมาณ 17 ครัง้ ) ตลอดไป (regular transfusion) ซึง่ ต่อไปจะมี
ภาวะเหล็กเกินจากเหล็กทีไ่ ด้มาจากเลือด จำเป็นต้องได้รบั ยา ขับเอา
ธาตุเหล็กที่เกินออกไปการรักษาวิธีนี้ทำให้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีสุขภาพ
สมบูรณ์ใกล้เคียงปกติปัจจุบันมีผู้ป่วยไทยที่รักษาโดยวิธีนี้เจริญเติบ
โตเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และทำงานมีวชิ าชีพ และมี
ครอบครัว มีบตุ รทีแ่ ข็งแรงได้ แต่ตอ้ งมีความสม่ำเสมอทัง้ การรับเลือด
และการขับเหล็กตลอดไป ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยโดยรวมสูงมากด้วยฉะนัน้ ผู้
ป่วยธาลัสซีเมียรุนแรงถ้ามีโอกาสจึงควรรับการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นกำเนิดเม็ดเลือดตัง้ แต่เป็นเด็กเล็ก เพราะมีโอกาสทีโ่ รคหายสูงมาก
และมีคา่ ใช้จา่ ยเฉพาะช่วงทีท่ ำการรักษาเท่านัน้ การให้เลือดมีประโยชน์ตอ่
ผูป้ ว่ ยมาก แต่อาจมีปญ
ั หาแทรกซ้อนฉุกเฉินจากการให้เลือดได้เช่นกัน
ซึ่งบาง อย่างหลีกเลี่ยงและป้องกันได้ บางอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
แต่แก้ไขให้เบาบางได้ เช่น
1.ปฏิกริ ยิ าจากการให้เลือดผิดหมูโ่ ดยไม่ตง้ั ใจหรือให้ผดิ เช่น ผูป้ ว่ ย
หมูเ่ ลือด เอ ได้รบั เลือดหมูเ่ ลือด บี จะมีอนั ตรายมากทีส่ ดุ มีไข้หนาวสัน่
ปัสสาวะแดง ความดันต่ำ ช้อค ไตวาย อันตรายถึงชีวติ ได้ จึงต้อง
ทราบถึงความผิดปกติดงั กล่าว และหยุดให้เลือดทันที ตรวจสอบแก้ไข
และรักษาผูป้ ว่ ยโดยด่วนทีส่ ดุ ป้องกันได้โดยมีความรอบคอบ รัดกุม
ในการเจาะเลือด, ขอเลือด และตรวจสอบถุงเลือดเมื่อให้เลือด
2.ปฏิกริ ยิ าแพ้เลือด ได้แก่ อาการไข้ หนาวสัน่ ลมพิษ มักเกิดจาก
การที่มีเม็ดเลือดขาวปนมากับเม็ดเลือดแดงถุงที่ให้ ป้องกันโดยใช้
เลือดทีม่ กี ารปนเปือ้ นของเม็ดเลือดขาวน้อย (LPRC) ดังกล่าวแล้วให้
ยาแก้แพ้ เช่น ยากลุม่ แอนตีฮ้ สิ ตามีน (chlorpheniramine) ยาลดไข้
(paracetamol)
3.ปฏิกริ ยิ าจากการให้เลือดปริมาณมากเกินไป (ปกติ 10-15 มิลลิลติ ร
/กิโลกรัม/ครัง้ ) จะมีปญ
ั หาเพิม่ ขึน้ ในผูป้ ว่ ยรายทีซ่ ดี มากด้วย ซึง่ ต้อง
พิจารณาลดปริมาณเลือดทีใ่ ห้ลง มีอาการคือ ผูป้ ว่ ยจะหอบ ไอ ชีพจร
เต้นเร็ว ความดันเลือดสูง ปวดศีรษะ นอกจากนี้ในอดีตที่เคยมี
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การให้เลือดซ้ำๆ ติดๆ กันทุกวัน ทำให้ผปู้ ว่ ยมีปญ
ั หาความดันเลือดสูง
บางรายชักและมีเลือดออกในสมองด้วย การป้องกันคือ ให้เลือดใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสม ควรหลีกเลีย่ งการให้เลือดถีต่ ดิ ๆ กันในผูป้ ว่ ยที่
ซีดมาก เฝ้าระวังอาการ ตรวจสอบวัดความดันเลือด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หากมีปวดศีรษะ อาเจียน ต้องรายงานพยาบาลและแพทย์ เพือ่ แก้ไข
รักษาโดยด่วนธาลัสซีเมียเป็นโรคเรือ้ รัง แพทย์ผดู้ แู ลรักษาและครอบ
ครัวผูป้ ว่ ย ต้องมีการปรึกษาหารือกันถึงแนวทางและแผนการการรักษา
สำหรับการให้เลือด นอกจากรูปแบบของการให้เลือด (ให้เป็นครัง้ คราว
/ให้อย่างสม่ำเสมอ) ควรต้องได้รบั ประโยชน์สงู และหลีกเลีย่ งอันตราย
และภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดถ้ามีให้นอ้ ยทีส่ ดุ ได้มขี อ้ แนะนำ
จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้มีการจัดเตรียมเลือดคุณภาพดี
เพือ่ เหตุผลดังกล่าวดังนี้
- ใช้เลือดทีเ่ จาะมาใหม่ภายใน 7 วัน

- ใช้เลือดแดงเข้มข้นทีม่ เี ม็ดเลือดขาวปนเปือ้ นน้อย
- เลือดทุกถุงผ่านการตรวจสอบ เพือ่ ให้ปลอดภัยจากตับอักเสบ บี,
ซี, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทัง้ เอดส์
- เตรียมเลือดที่หมู่เลือดตรงกันกับผู้รับ ทั้งหมู่เลือดหลัก และ
หมูเ่ ลือดย่อยๆ
- คำแนะนำสำหรับผูป้ ว่ ยเพิม่ เติมคือ ควรรับวัคซีนป้องกัน โรคตับ
อักเสบชนิดบี และทราบถึงภาวะ แทรกซ้อน และผลเสียของการรับเลือด
มีสว่ นร่วมในการรับ-ให้เลือด ทราบหมูเ่ ลือดของตนเอง ช่วยกันตรวจ
สอบหมูเ่ ลือดทีถ่ งุ เลือดให้ตรงกับของตนเอง จำนวนเลือดทีใ่ ห้ อัตรา
ความเร็วในการให้ที่เหมาะสม สังเกตและช่วยกันเฝ้าระวังภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ และทราบแนวทางในการแก้ไข หากผูป้ ว่ ยมีอาการ
ผิดปกติรบี รายงานพยาบาลและแพทย์ เพือ่ ขอความช่วยเหลือ เพือ่
ให้การให้เลือดเป็นประโยชน์สงู สุด และปลอดภัยมากทีส่ ดุ
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