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แพทย์ประจำ�คลินิกธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลนครปฐม และ อาจารย์ประจำ�ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

		 ในระหว่างวันที่ 4-5 ส.ค 2559 ที่ผ่านมา ทางสมาพันธ์
ธาลัสซีเมียโลก (Thalassaemia International Federation หรือ TIF)
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง
“ Hb E / β-thalassemia Conference 2016 ” ขึ้นที่ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
และข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ในด้านทีเ่ กีย่ วกับอาการทางคลินคิ ภาวะ
แทรกซ้อนและการรักษาโรคฮีโมโกลบินอี/เบต้าธาลัสซีเมีย สำ�หรับ
ใช้ประกอบการจัดทำ�แนวทางเวชปฏิบัติ สำ�หรับผู้ป่วยโรคธาลัส
ซีเมียชนิดไม่ได้รับเลือดประจำ� (Non-Transfusion Dependent
Thalassemia) และเพื่อเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขนักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
ในการประชุมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 130 คน จาก 12
ประเทศ ประกอบไปด้วยประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียใต้ จีน และไซปรัส
		
		 ในงานประชุมได้มีการนำ�เสนอหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ธาลัสซีเมียดังต่อไปนี้
 ภาวะติดเชื้อในโรคธาลัสซีเมีย

		 การติดเชื้อในผู้ป่วยธาลัสซีเมียยังคงเป็นปัญหาแทรก
ซ้อนที่สำ�คัญในผู้ป่วยและเป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดการเสียชีวิตเป็น
อันดับต้นในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ปัจจัยที่ส่งเสริมที่ทำ�ให้เกิดการ
ติดเชื้อได้ง่ายคือ ภาวะซีดมาก และภาวะเหล็กเกิน ดังนั้นเมื่อ
ผู้ป่วยมีไข้ ไม่สบายต้องรับการดูแลอย่างทันท่วงที มีการให้ยา
ฆ่าเชื้อที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีไข้สูง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับ
การตัดม้าม ผู้ป่วยในภาวะปกติควรได้รับการใช้ยาขับเหล็กให้
เหมาะสม การติดเชื้ออีกทางที่พบได้บ่อยคือการติดเชื้อจากการ
ได้รับเลือด ดังนั้นทางโรงพยาบาลควรมีมาตรการต่างๆ เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อจากการให้เลือด สำ�หรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ B และ C ควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป
ปัญหาติดเชื้อรา Pythiosis เป็นปัญหาที่มักพบในผู้ป่วยธาลัส
ซีเมีย ซึ่งรูปแบบที่รุนแรงที่สุดคือ vascular Pythiosis โดย
ผูป้ ว่ ยจะมีลกั ษณะอาการ ของการขาดเลือดของขาส่วนปลายและ
มักจะพบบ่อยในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีการลุยนํ้า	
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 ปัญหาแทรกซ้อนทางหัวใจในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

		 ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน เหล็กส่วนหนึ่งจะไป
สะสมทีก่ ล้ามเนือ้ หัวใจ ทำ�ให้มกี ารสร้างสารอนุมลู อิสระ (reactive
oxygen species) ซึ่งส่งผลต่อการทำ�งานทั้งในระดับเซลล์และ
อวัยวะ ทำ�ให้หัวใจมีการเต้นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia) ได้
นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการตัดม้ามจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมี
ภาวะหลอดเลือดอุดตัน อันเป็นสาเหตุสำ�คัญของการเกิดความ
ดันเลือดในปอด (pulmonary hypertension) สูง
		 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในหัวใจจึงมีความสำ�คัญ หาก
เป็นไปได้ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
(Echocardiography) อย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอด
ภัยสำ�หรับวิธีที่ใช้ในการยืนยันภาวะความดันเลือดในปอดสูงได้
แก่การสวนหลอดเลือดหัวใจ (cardiac catheterization) ซึง่ จะเป็น
วิธีที่มีการรุกลํ้าและเจ็บกว่าการใช้การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
ความถีส่ งู นอกจากนีก้ ารประเมินภาวะเหล็กเกินในหัวใจด้วยเครือ่ ง
ตรวจวินจิ ฉัยโรคด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance
Imaging หรือ MRI) ก็ให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วย ในแง่การปรับยา
เพื่อขับเหล็กออกจากหัวใจ
		 ผู้ป่วยธาลัสซีเมียพบภาวะความดันเลือดในปอดสูง ได้
ประมาณ 2.1% (วินจิ ฉัยโดย การสวนหลอดเลือดหัวใจ) พบบ่อย
ในผู้ที่ได้รับการตัดม้าม และผู้ที่ไม่ได้รับเลือดเป็นประจำ� สำ�หรับ
การรักษาได้มีคำ�แนะนำ�ให้เติมเลือดอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนวิธีการ
อื่นๆเช่น การให้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด การให้ยา
ขยายหลอดเลือด (Sildenafil) มีรายงานว่าได้ผลดีกับผู้ป่วย แต่
ยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไป งานวิจัยอีกชิ้นที่กำ�ลังดำ�เนิน
การอยู่โดย รศ. ดร.นพ ณัฐวุธ สิบหมู่ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีระดับไนตริกออกไซด์ในพลาสมาลดลง
ซึ่งสัมพันธ์กับการกระตุ้นการทำ�งานของเกล็ดเลือดให้เพิ่มมาก
ขึ้น ทำ�ให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ นำ�ไปสู่ภาวะความดัน
เลือดในปอดสูง การให้ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง
สูดดม ไนไตร์ท พบว่าสามารถลดความดันเลือด pulmonary
artery pressure ลงได้ และลดการทำ�งานของเกล็ดเลือดที่เพิ่ม
สูงลง ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ
ความดันเลือดในปอดสูงต่อไป

 ปัญหาทางระบบต่อมไร้ท่อในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

		 Dr. Prantar Chakrabarti แพทย์จากประเทศอินเดีย
นำ�เสนอปัญหาทางระบบต่อมไร้ทอ่ ในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียจากประเทศ
อินเดีย โดยพบว่าผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียมีปญั หาเรือ่ งการเจริญเติบโต
ที่ด้อยกว่าคนปกติร้อยละ 42 ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์ โมน
(hypothyroidism) พบร้อยละ 9.5-11 ภาวะเป็นหนุ่มสาวช้า
(delayed puberty) พบร้อยละ 41-48 เบาหวานพบร้อยละ 6.4- 14.1
โดยภาวะเหล่านีส้ มั พันธ์ กับระดับความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมีย
ส่วนการรักษา ยังคงเน้นการให้เลือดแก่ผปู้ ว่ ยอย่างสมํา่ เสมอ การ
ใช้ยาขับเหล็ก และอาจต้องมีการเสริมฮอร์โมนในผู้ป่วยร่วมด้วย
		 โรคกระดูกก็เป็นอีกปัญหาทีพ่ บได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย
ทีพ่ บบ่อยคือ กระดูกผิดรูป ความหนาแน่นมวลกระดูกตํา่ กระดูก
พรุน และกระดูกหัก ตำ�แหน่งที่พบกระดูกหักได้บ่อยคือแขน
และมือ ในขณะที่ การหักของกระดูกสันหลังมักไม่ค่อยได้รับการ
วินิจฉัยเนื่องจากผู้ป่วยไม่มีอาการ การป้องกันและรักษา ทำ�ได้
โดยการให้เลือดและยาขับเหล็กอย่างสมํ่าเสมอ การให้วิตามินดี
และแคลเซียมเสริมแก่ผู้ป่วย และบางรายอาจต้องใช้ยาต้านการ
สลายกระดูก (anti-resorptive agents) เช่น bisphosphonate
denosumabเป็นต้นว
 ปัญหาทางระบบประสาทในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

		 การศึกษาโดย Prof. Anuja P. Premawardena จาก
ประเทศศรีลังกา พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 26 มีการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อสมองส่วนสีขาว (white matter) เมื่อวัดโดยเครื่อง MRIและ
พบว่ามีความสัมพันธ์กับอาการปวดศีรษะในผู้ป่วย การศึกษา
วิจัยนี้เป็นการศึกษาแรกที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์นี้ สำ�หรับ
สาเหตุและกลไกยังคงต้องมีการศึกษาต่อไป
		 ปัญหาก้อนสร้างเลือดนอกไขกระดูก (extramedullary
hematopoiesis mass หรือ EMH) ไปกดทับไขสันหลัง ทำ�ให้
ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีอาการ ชา อ่อนแรงบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง เป็น
ปัญหาที่พบได้บ่อยครั้ง การรักษาไม่แนะนำ�ให้ทำ�การผ่าตัด แต่
ให้ใช้วธิ ีให้เลือดแก่ผปู้ ว่ ยจนมีระดับฮีโมโกลบินทีส่ งู ประมาณ 8-10
ก./ดล. ให้ยาไฮดรอกซียูเรีย และอาจใช้การฉายแสงร่วมด้วย
		 ในช่วงท้ายของการประชุม Dr. Michael Angastiniotis
ผู้แทนจาก TIF และผู้เข้าร่วมประชุมในงานนี้ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือของ
แพทย์และนักวิจยั ในประเทศแถบเอเชียทีม่ ปี ญั หาโรคธาลัสซีเมีย
โดยสรุปได้เป็น 5 แนวทางดังนี้

1. พัฒนาบุคลากรโดยวิธีดังต่อไปนี้
		  การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติสำ�หรับการรักษาโรค
			 ธาลัสซีเมีย และคู่มือการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
			 ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในแถบเอเชีย
 การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อฝึกอบรมการดูแลรักษา
			 ธาลัสซีเมีย แก่แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้ค�ำ แนะ
			 นำ�ผูป้ ว่ ย
 การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ทางห้องปฏิบัติการการ
			 ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย
 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยธาลัส
ซีเมีย เพื่อให้สามารถ
		  ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในประชากร
			 ของแต่ละ ภูมภิ าค/ประเทศ
		  ตรวจคัดกรองจนถึงตรวจระดับดีเอ็นเอ
			 ได้ในแต่ละ ภูมิภาค/ประเทศ
3. การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียแก่ผู้ป่วยและ
สังคมเพื่อให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำ�คัญของการควบคุม
ป้องกันโรคธาลัสซีเมีย โดยทำ�ในรูปแบบ
		  จัดตั้งชมรมผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
		  การรณรงค์ออกรับบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
4. การทำ�ระบบทะเบียนกลาง (National Registry) สำ�หรับ
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
		  อาจใช้วิธีทำ�เป็นแบบสอบถาม หรือ เว็บเพจ ในช่วง
			 เริ่มต้น
5. การส่งเสริมให้มีความร่วมมือในด้านการวิจัยธาลัสซีเมีย
โดยส่งเสริมในด้าน
		  การทำ�วิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์
		  การทำ�วิจัยทางคลินิก
		  การทำ�วิจยั ทีเ่ ป็นการทดลองแบบหลายศูนย์
			 (multicenter study)
		
		 การประชุมครัง้ นี้ได้กอ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้ ข้อคิด
เห็นระหว่างผู้เข้าประชุม วิทยากรและสามารถนำ�ไปเป็นประโยชน์
ต่อการรักษา งานวิจัย การศึกษา โรคธาลัสซีเมียต่อไปอีกทั้ง
ยังก่อให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ซึ่งจะเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้วงการศึกษาวิจัยเรื่องธาลัสซีเมีย
มีความก้าวหน้า และส่งผลดีต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปครับ
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