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คำถามเกีย่ วกับการให้เลือด
คำถาม
อยากทราบว่าเพราะเหตุใด เลือดจากคนทีไ่ ม่ได้เป็นโรคธาลัสสซีเมีย
เมือ่ ไปอยูใ่ นร่างกายผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียก็ยงั มีอายุสน้ั
ตอบ
ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีภูมิต้านทานต่อเม็ดเลือดแดงหรือไม่มีแอนตี้
บอดี้ต่อเม็ดเลือดแดง (antibody to red cell) และผู้ป่วยมี
ม้ามโตไม่มากเลือดจากคนที่ไม่ได้เป็นโรคธาลัสสซีเมียเมื่อไป
อยู่ในร่างกายผู้ป่วยธาลัสซีเมีย อายุเม็ดเลือดที่ได้รับน่าจะปกติ
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภูมิต้านทานต่อเม็ดเลือดแดงหรือมีแอนตี้
บอดีต้ อ่ เม็ดเลือดแดง เช่นโรคออโตอิมมูนฮีโมลัยติคแอนนีเมีย
(autoimmune hemolytic anemia) เลือดที่ได้รับเข้าไปจะมี
อายุสน้ั กว่าปกติควรให้แพทย์ตรวจวินจิ ฉัยหรือรักษา
คำถาม
ผูป้ ว่ ยจะต้องปฏิบตั ติ วั อย่างไรทีจ่ ะทำให้การให้เลือดยืดระยะเวลา
มากกว่าเดิม
ตอบ
ผู้ป่วยควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ถ้ามีการติดเชื้อต้องรีบพบ
แพทย์เพื่อรักษาเพราะการติดเชื้อหรือมีไข้จะทำให้เม็ดเลือแดง
แตกมากขึน้ ทำให้ตอ้ งให้เลือดบ่อยขึน้
คำถาม
อยากทราบว่าทำไมแพ้เลือดบ่อยจัง
ตอบ
การแพ้เลือดทีพ่ บบ่อยจะมีอาการผืน่ คันหรือเป็นลมพิษ หรือมีไข้
หนาวสัน่ มีปจั จัยทีเ่ ป็นสาเหตุประกอบด้วย ผูป้ ว่ ยได้รบั เลือดบ่อย
และเลือดที่ให้มีการปะปนของเม็ดเลือดขาว การป้องกันภาวะ
ดังกล่าวคือธนาคารเลือดจะเตรียมเลือดที่ให้โดยการกรองเม็ด
เลือดขาวออกก่อน หรืออาจต้องใช้ชุดกรองเม็ดเลือดขาว การ
รักษาเมือ่ เมือ่ มีอาการแพ้เลือดคือให้ยาแก้แพ้และยาลดไข้
คำถาม
เด็กที่ให้เลือด แต่เกิดอาการสั่นและตัวเขียว มือเขียว หลังจาก
ให้สกั พักและมีไข้กระทันหัน (ตัวเขียวนานมาก จนคุณแม่ตกใจ ร้อง
ไห้เลย) คุณแม่มขี อ้ ข้องใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ช่วยชีแ้ จง ด้วยคะ
ตอบ
อาการดังกล่าวเป็นอาการแพ้เลือดอย่างเฉียบพลัน ซึง่ อันตรายมาก
ถ้าไม่ได้รบั การรักษาอย่างทันทีจะเสียชีวติ ได้ สาเหตุนา่ จะเกิดจาก
การให้เลือดผิดหมู่ หรือเกิดจากมีการติดเชื้อจากเลือดที่ให้ การ
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ปฏิบัติของผู้ปกครองคือแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที แพทย์จะ
หยุดการให้เลือด ให้ยาแก้แพ้นอกจากนัน้ แพทย์จะนำเลือดผูป้ ว่ ย
และเลือดที่ให้มาตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุต่อไป
คำถามเกีย่ วกับยาขับธาตุเหล็ก
คำถาม
พีส่ าวของดิฉนั เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด เออีบาร์ท (A E Barts' dis
ease) ได้รบั การรักษาด้วย ยาโฟลิดวันละเม็ดทุกวัน ได้รบั เลือด
บ่อยๆกรณีความเข้มข้นของเลือด (Hct) น้อยกว่า 24 % ระดับเฟอร์
ไรติน 560 แต่ไม่เคยได้รบั ยาขับเหล็กเลยจะเป็นอันตรายหรือไม
ตอบ
ผู้ป่วย เออีบาร์ท เป็นผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอีโมโกลบินเอช จะซีดลง
ถ้ามีการติดเชือ้ จึงต้องให้เลือดอย่างในกรณีนเ้ี หมาะสมแล้ว ผูป้ ว่ ย
ไม่เคยได้รบั ยาขับเหล็กเลยดังนัน้ ต้องประเมินดูภาวะเหล็กเกินใน
ผูป้ ว่ ยก่อนดังนี้
1. ถ้าได้เลือดมามากกว่า 10-20 ครัง้ น่าจะมีเหล็กเกิน
2. เจาะเลือดดูปริมาณ เฟอร์ไรติน (serum feritin) มากกว่า
1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรเป็นข้อบ่งชี้ว่าจะต้องให้ยาขับ
เหล็กครับ
คำถาม
การให้ยาขับธาตุเหล็กมานาน 4 ปีและได้รบั การตรวจตา แพทย์
ทางตาแจ้งว่าจอรับภาพตาเสือ่ ม คิดว่าเป็นผลจากยาขับธาตุเหล็ก
หรือไม่
ตอบ
น่าจะเป็นได้เพราะการให้ยาขับธาตุเหล็กมีขอ้ แทรกซ้อนคือ จอรับ
ภาพตาเสือ่ ม (visual field defect) ขนาดของยาขับธาตุเหล็กที่
ปลอดภัยคือ 40 มิลกิ รัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่น ผูป้ ว่ ยหนัก
25 กิโลกรัม ควรได้รบั ยา 1,000 กรัม ยา 1 ขวดมี 500 มิลลิกรัม
ดังนั้นจึงต้องได้ยา 2 ขวดต่อวัน การตรวจวัดลานสายตาทุก
6-12 เดือน จะเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการได้ยาขับ
ธาตุเหล็ก
คำถาม
เป็นเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ปัจจุบนั
ฉีดยาขับเหล็กสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 2 ขวด (จันทร์,พุธ,ศุกร์) เคย
เช็คธาตุเหล็ก = 590 นาโนกรัม ต่อ มิลลิตร ถามว่าจะหยุดบ้าง
ได้ไหม๊ หรือ ฉีดห่างออกไปจากทีเ่ คยฉีดได้ไหม๊
ตอบ
ตามขนาดทีค่ วรได้ คือ 1,600 กรัม (40 มิลลิกรัม คูณ 40 กิโลกรัม)
หรือประมาณ 3 ขวดต่อวัน แต่ปจั จุบนั ได้ วันๆละ 2 ขวด (จันทร์
พุธ ศุกร์) และระดับธาตุเหล็กไม่เกิน 1,000 นาโนกรัม ต่อ มิลลิตร
ควร ได้ขนาดนีไ้ ปก่อนแล้วติดตาม ระดับธาตุเหล็กเป็นระยะทุก
6-12 เดือน ถ้าไม่เกิน 1,000 นาโนกรัม ต่อ มิลลิลติ ร ก็ให้ขนาดนี้
แต่ถา้ มากกว่า 1,000 พิจารณาเพิม่ ยาครับ
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