บทน�ำ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (thalassemia) เป็นโรคพันธุกรรมทางโลหิตวิทยา
ซึ่งมีอุบัติการณ์สูงมากในประเทศไทย ประมาณร้อยละ 20-30 ของประชากรมียีน alpha
(a)-thalassemia ร้อยละ 3-9 มียีน beta (b)-thalassemia และพบยีนของฮีโมโกลบิน
ผิดปกติ 2 ชนิด คือ hemoglobin E (Hb E) โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 13 และพบสูงขึ้น
ในคนอีสานถึงร้อยละ 30-40 ที่จังหวัดสุรินทร์พบ Hb E สูงถึงร้อยละ 52 ฮีโมโกลบิน
ผิดปกติอีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย คือ Hb Constant Spring (Hb CS) พบประมาณ
ร้อยละ 1-8 อุบัติการณ์ดังตารางที่ 1
จากอุบัติการณ์ของยีนผิดปกติดังกล่าว น�ำมาค�ำนวณจ�ำนวนผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียเกิดใหม่และมีชวี ติ อยูโ่ ดยประมาณ ตามภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศในปัจจุบนั ได้
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงอุบัติการณ์ของพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
ในประเทศไทย
a thalassemia (a-thal 1 and a-thal 2)

Hb Constant Spring (a-thal 2 like effect)
b thalassemia
Hemoglobin E

20 – 30 %
1–8%
3–9%
10 – 53 %
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเกิดใหม่และมีชีวิตอยู่โดยประมาณ
ในประเทศไทย (ค�ำนวณจากประชากรเฉลี่ย 65 ล้านคน)
		
ชนิดของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
		
Homozygous b thalassemia
b thalassemia/Hb E
Hb Bart’s hydrops fetalis
Hb H disease		
จ�ำนวนทั้งหมด		

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
คู่สมรสเสี่ยง ผูป้ ว่ ยเกิดใหม่
ผู้ป่วย
(ต่อปี)
(ต่อปี)
ทั้งหมด
828
207
2,070
12,852
3,213
96,390
3,332
833
0
22,400
5,600
336,000
39,412
9,853
434,460

ดัดแปลงจาก Fucharoen S and Winichagoon P. ICMR Annals 1988

งานวิจยั ค้นคว้าเกีย่ วกับเรือ่ งโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย เริม่ ต้นตัง้ แต่
ประมาณปี พ.ศ.2495-2496 และมีผลงานตีพมิ พ์ปรากฎในวารสารวิจยั นานาชาติชอื่ Blood
1954; 9: 1-23 เรื่อง Mediterranean anemia: a study of thirty-two cases in
Thailand โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณสุภา ณ นคร, ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดสาคร
ตู้จินดา, ศ.เกียรติคุณ นพ.สุเอ็ด คชเสนีย์ และ ศ. ดร.Virginia Minnich ซึง่ ผลงานตีพมิ พ์
ชิน้ นีน้ บั เป็นรายงานทีเ่ ป็นทางการเป็นครัง้ แรกของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย
โดยเป็นการรายงานรวมๆ กันทั้ง b thalassemia/Hb E และ Hb H disease ต่อมาจึงมี
การศึกษาเรือ่ ง ฮีโมโกลบิน อี อย่างละเอียดและลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of
Laboratory and Clinical Medicine 1956; 47: 455-89 ในเรื่อง Studies on
Hemoglobin E I: the clinical, hematologic and genetic characteristics of the
hemoglobin E syndromes ซึ่งเป็นบทความที่ Professor Sir David Weatherall
แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้แนะน�ำว่านักการศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับฮีโมโกลบิน อี ทุกคนควรอ่าน เพราะเป็นการรวบรวมและ
ให้รายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะทางคลินกิ อาการแสดงและการเปลีย่ นแปลงทางโลหิตวิทยา
ของกลุ่มอาการ b thalassemia/Hb E ที่ดีมาก
2

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

โรคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย เป็ น โรคที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ใ นการสั ง เคราะห์
ฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนส�ำคัญในเม็ดเลือดแดง โดยเป็นตัวน�ำออกซิเจนจากปอดไปยัง
อวัยวะต่างๆ ทัว่ ร่างกายและน�ำคาร์บอนไดออกไซด์มาส่งทีป่ อด ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
มียีนโกลบินที่ผิดปกติ ท�ำให้สร้างโปรตีนโกลบินไม่ได้หรือสร้างได้น้อยลง เม็ดเลือดแดงจึง
เกิดพยาธิสภาพ ขาดความยืดหยุ่นและมักจะถูกม้ามจับท�ำลาย ผู้ป่วยทีเ่ ป็นโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียมีอาการโลหิตจางมาแต่ก�ำเนิดและตาเหลือง ถ้าเป็นมากจะเติบโตไม่สมอายุ
การเกิดพยาธิสภาพยังพบได้ในแทบทุกอวัยวะทัว่ ร่างกาย เช่น การมีตบั โต ม้ามโต หัวใจวาย
และมีอาการแทรกซ้อนอื่น เนื่องจากธาลัสซีเมียเป็นโรคพันธุกรรม วิธกี ารรักษาให้หายขาด
ในปัจจุบนั ท�ำได้โดยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้อื่น ซึ่งมีลักษณะพันธุกรรม
ของเม็ดเลือดขาวเหมือนกับผู้ป่วย แต่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาและอาจ
มีความเสีย่ งจนถึงเสียชีวติ ได้ จึงใช้วธิ นี ไี้ ด้เฉพาะในผูป้ ว่ ยเด็กบางรายเท่านัน้ การรักษาส่วน
ใหญ่เป็นการรักษาโรคตามอาการและรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอาการซีด
ยีนธาลัสซีเมียมีการถ่ายทอดในลักษณะยีนด้อย (autosomal recessive) ผูท้ มี่ ี
ยีนธาลัสซีเมียบนโครโมโซมเพียงข้างเดียว (พาหะ, trait, carrier, heterozygote) จึงไม่มี
อาการ แต่การที่ประชากรไทยจ�ำนวนมากมียีนผิดปกติดังกล่าวแฝงอยู่ จึงท�ำให้พบผูป้ ว่ ย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียซึง่ เกิดจากปฏิสมั พันธ์ (interaction) ของยีนเหล่านีไ้ ด้หลายชนิด โดย
ประมาณร้อยละ 1 ของประชากรไทยจะเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดใดชนิดหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ
คือ โรค Hb Bart’s hydrops fetalis, Hb H disease, homozygous b thalassemia
disease และ b thalassemia/Hb E disease
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีอาการแตกต่างกัน ตั้งแต่การมีโลหิตจางเพียง
เล็กน้อยจนถึงการมีโลหิตจางมาก ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียบางชนิดมีอาการทีร่ นุ แรง
มากและเสียชีวิตทั้งหมดตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือภายหลังคลอดเพียงไม่กี่นาที ทั้งนี้อาการ
ส่วนใหญ่ขนึ้ อยูก่ บั ชนิดของความผิดปกติของยีน (genotype) อย่างไรก็ดี ความรุนแรงของ
โรคทีแ่ ตกต่างกันนัน้ อาจแตกต่างกันได้แม้ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของยีนแบบเดียวกัน
จึงท�ำให้การรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีความละเอียดอ่อน จ�ำเป็นที่แพทย์พยาบาลจะต้องพิจารณาให้มคี วามเหมาะสมในผูป้ ว่ ยแต่ละราย ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรง
จะมีโลหิตจางเรือ้ รังและมีความผิดปกติของร่างกาย การเจริญเติบโตช้าและมีภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ จึงเป็นความเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และเป็นปัญหา
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เศรษฐกิจของครอบครัวทีม่ ลี กู หลานป่วยเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพราะจะต้องให้การ
ดูแลรักษาโรคที่เรื้อรังและรักษาไม่หายขาด นับว่าเป็นภาระทางการแพทย์ สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ
ประเทศไทยมีการศึกษาวิจยั เรือ่ งโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียอย่างเป็นระบบมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2495 มีองค์ความรูเ้ กีย่ วกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทัง้ ทางกว้างและทางลึก กล่าวคือ
1. ทราบถึงอุบัติการณ์ของยีนผิดปกติที่พบบ่อย ทั้งชนิด a thalassemia และ
b thalassemia และฮีโมโกลบินผิดปกติ อาทิ Hb E และ Hb CS ในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศ
2. มีความรู้ ความช�ำนาญเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน
ผิดปกติ ตัง้ แต่ในระดับการเปลีย่ นแปลงของเลือด การเปลีย่ นแปลงของโปรตีน (ฮีโมโกลบิน) และ
ความผิดปกติของยีนทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคตามตารางที่ 3 และ 4 และได้มกี ารพัฒนาชุดตรวจ
คัดกรองหาผู้ที่เป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและ Hb E ขึ้นมาใช้อย่างแพร่หลาย
ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจคัดกรองหาผู้ที่เป็นพาหะของโรคในชุมชนและท�ำให้การควบคุม
ป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสามารถท�ำได้จริง
3. ได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาของโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมีย จนทราบถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และได้มีการน�ำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้
ในการตรวจวินจิ ฉัยอาการและรักษาผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
4. มีการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีใหม่ๆ อาทิ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
เม็ดโลหิต (stem cell) จนผูป้ ว่ ยหายขาดจากโรค การให้เลือดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีการรักษาภาวะ
เหล็กเกินด้วยยาขับเหล็กและมีการพัฒนายาขับเหล็กชนิดรับประทาน (GPO-L-ONE,
deferiprone) ขึ้นมาใช้เองในประเทศ โดยองค์การเภสัชกรรม มีการให้เลือดที่มีคุณภาพ
และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยาหรือสารเคมีกระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบินเอ๊ฟ (Hb F
stimulating agent)
5. ได้มีการน�ำความรู้ต่างๆ ไปด�ำเนินการ จนสามารถควบคุมและลดจ�ำนวน
การเกิดของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างนักวิชาการจากทัง้ ภาครัฐ จากทางมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข
และภาคเอกชน ทีส่ ำ� คัญ คือ มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ และสมาคม
โลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 3 แสดงความผิดปกติและความถี่ของยีนที่เป็นสาเหตุของ a thalassemia
และ Hb H disease ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ
ชนิดของการ			
เฉียงเหนือ
กลายพันธุ์
จ�ำนวน % จ�ำนวน % จ�ำนวน % จ�ำนวน %
Deletional Hb H								
1. --SEA/-a3.7
199 39.8 75 50.4 14 26.9 34 33.3
SEA
4.2
2. -- /-a
9 1.8
7 4.7
10 9.8
THAI
3.7
3. -- /-a
4 0.8
1 0.7
4. ชนิดอื่นๆ
1 0.2
Non-deletional Hb H								
1. --SEA/aCS a
247 49.4 55 36.9 35 67.3 54 53
SEA PS
2. -- /a a
28 5.6
4 2.7
3 5.8
3 2.9
THAI CS
3. -- /a a
2 0.4
2 1.3
1
1
4. ชนิดอื่นๆ
10
2
5 3.3
จ�ำนวนทั้งหมด
500 100 149 100 52 100 102 100
* Hb PS : Hemoglobin Paksé
ที่มา : มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ

6. มีการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (health economics) ควบคู่
ไปกับการศึกษาเรือ่ งอืน่ ๆ จนท�ำให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนว่าการควบคุมป้องกันโรคนัน้ น่าจะคุม้ ค่า
กว่าการรักษาผู้ป่วย
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ตารางที่ 4 แสดงชนิดและความถีข่ องการผ่าเหล่าของยีน b ทีเ่ ป็นสาเหตุของ b thalassemia
ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ
ชนิดของการ			
เฉียงเหนือ
กลายพันธุ์
จ�ำนวน % จ�ำนวน % จ�ำนวน % จ�ำนวน %
b0-thalassemia			
1. codon 41/42
50 36.3 109 15.1 19 31.6 108 49.5
(A->T)
2. codon 17 (A->T) 24 17.4 41 5.7 13 21.7 75 34.4
3. codon 35 (C->A) 2 1.4
4 0.6
0
0
4. IVS1-1 (G->T)
3 2.2 35 4.8
1 1.7 15 6.9
5. codon 71/72
6 4.3
4 0.6
8 13.3 13 6
6. ชนิดอื่นๆ
5 3.5 35 4.8
1 1.7
+
b -thalassemia								
7. IVS1-5 (G->C)
7 5.1 98 13.6 0
0
8. IVS2-654 (C->T) 8 5.8 16 2.2
5 8.3
1 0.4
9. codon 19 (A->G) 3 2.2 57 7.9
0
0
10. -28 (A->G)
20 14.5 20 2.8
1 1.7
3 1.4
11. codon 26
243 33.7 9 15.
12. ชนิดอื่นๆ
10 7.3
9 1.2
3 1.4
13. db thalassemia 14 1.9
14. ไม่ทราบชนิด
37 5.1
3
5
จ�ำนวนทั้งหมด
138 100 722 100 60 100 218 100
ที่มา : มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
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นอกจากนี้ได้มีการจัดประชุมทบทวนองค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึก มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ให้กับบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย
แห่งชาติเป็นประจ�ำติดต่อกันมานานมากกว่า 19 ปี ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
จากความร่วมมือของหลายองค์กร อาทิ กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ สมาคม
โลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูติ
นรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ เป็นต้น
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ภายหลังจากการจัดท�ำหนังสือ “แนวทาง
การวินจิ ฉัยและการรักษาโรคธาลัสซีเมีย” ฉบับที่ 1 ซึง่ จัดพิมพ์เผยแพร่เมือ่ ปี พ.ศ. 2549
โดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล เป็นบรรณาธิการ ได้มีความ
ก้าวหน้าเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในด้านการวินิจฉัย การรักษาและ
การควบคุมการป้องกันโรค ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดท�ำหนังสือ “แนวทางการวินจิ ฉัยและ
การรักษาโรคธาลัสซีเมีย” ฉบับที่ 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ขึน้ เพื่อให้แพทย์ทั่วไปมีความรู้
ที่ถูกต้องและทันสมัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพัฒนาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียของประเทศด้วย
ในการจัดท�ำหนังสือ “แนวทางการวินจิ ฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย”
ฉบับที่ 2 นี้ ทางกองบรรณาธิการได้วางแนวทางในการจัดท�ำหนังสือ ให้มเี นือ้ หาทีค่ รอบคลุม
ทั้งการวินิจฉัยและการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจพบได้ในผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ตลอดจนแนวทางในการควบคุมป้องกันโรค โดยการจัดตั้ง
คณะท�ำงานซึง่ ประกอบด้วย แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักเทคนิคการแพทย์ ทีเ่ ชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นผูจ้ ดั ท�ำรายละเอียดเกีย่ วกับเนือ้ หาในแต่ละหัวข้อขึน้ มาและทางกอง
บรรณาธิการได้ช่วยกันปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นแนวทางเดียวกัน ก่อนที่จะน�ำไปสู่การจัดท�ำ
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ประชามติโดยกุมารแพทย์ แพทย์ทางโลหิตวิทยา และสูตแิ พทย์ทเี่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ว่ ย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึง่ จะร่วมกันพิจารณารายละเอียด ความถูกต้อง และความเป็นไป
ได้ในการน�ำแนวทางต่างๆ ทีป่ รากฎในหนังสือฉบับนีไ้ ปเป็นแนวทางในเวชปฏิบตั ขิ องแพทย์
และผูเ้ กีย่ วข้องต่อไป อีกทัง้ ยังได้รบั การสนับสนุนจากทุนอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลและทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ภายใต้
โครงการ “ทุนนักวิจัยแกนน�ำ” ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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แนวทางการวินิจฉัยโรคและพาหะโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจวินจิ ฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจ�ำเป็นต้องตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร

ชนิดของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางทีถ่ า่ ยทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive
ผูท้ เี่ ป็นโรคจะมียนี ธาลัสซีเมียทีต่ ำ� แหน่งเดียวกัน (locus) 2 ยีน ผูท้ เี่ ป็นพาหะจะมียนี ธาลัสซีเมีย
และยีนปกติอย่างละ 1 ยีน ผลของธาลัสซีเมียท�ำให้ไม่มกี ารสร้างสายโกลบิน หรือสร้างได้นอ้ ยลง
โดยทัว่ ไปจะจ�ำแนกโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีพ่ บบ่อยตามชนิดของสาย a และ b โกลบิน
ได้ดังนี้

a thalassemia
1. Hb Bart’s hydrops fetalis หรือ homozygous a-thal 1 มีลกั ษณะของยีน
(genotype) เป็น a-thal 1/a-thal 1 หรือเขียนเป็น --/-- เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ที่รุนแรงที่สุด ผู้ป่วยจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอด ปัญหาที่พบในแม่ระหว่าง
ตั้งครรภ์ คือ ความดันโลหิตสูง บวม และครรภ์เป็นพิษ
2. Hb H disease ทีพ่ บบ่อยมี genotype 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ a-thal 1/a-thal 2
หรือ --/-a และ a-thal 1/Hb CS หรือ --/aCS a ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการน้อยถึงปานกลาง
ได้แก่ อาการซีด เหลือง พบตับม้ามโตเล็กน้อย แต่ถา้ มีไข้สงู จะมีภาวะซีดลงอย่างรวดเร็ว
b thalassemia
1. b thalassemia major หรือ homozygous b thalassemia disease
ส่วนใหญ่มี genotype เป็น b0/b0 ผูป้ ว่ ยเริม่ มีอาการซีดภายในอายุ 2 ปี อาการอืน่ ๆ ทีพ่ บได้
คือ ตับ ม้ามโต รูปโครงสร้างใบหน้าเปลีย่ น (thalassemia face) การเจริญเติบโตไม่สมอายุ หาก
ไม่ได้รับเลือดจะมีอาการซีดมาก และหัวใจล้มเหลว
9

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

2. b thalasemia/Hb E disease มี genotype เป็น b0/bE หรือ b+/bE อาการ
ทางคลินิกพบได้ 3 แบบได้แก่ อาการรุนแรงมาก ปานกลาง และน้อย

ระดับความรุนแรง (Clinical severity)
อาการทางคลินกิ ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแตกต่างกันมาก ตัง้ แต่ซดี มาจ�ำเป็น
ต้องได้รับเลือดเป็นประจ�ำ (transfusion dependent) จนถึงไม่มีอาการหรือเป็นพาหะ
ดังนั้นจึงแบ่งกลุ่มตามระดับความรุนแรงได้เป็น ความรุนแรงมาก (severe) ปานกลาง
(moderate) ความรุนแรงน้อย (mild) และไม่มอี าการ (asymptomatic) โดยปัจจัยในการ
แบ่งกลุม่ ประกอบด้วย อาการทางคลินกิ (clinical) ระดับความเข้มข้นของเลือดในภาวะปกติ
(steady-state hemoglobin level) และชนิดของโรค พาหะหรือภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติ
(thalassemia type) ดังตารางที่ 5
การแบ่งกลุม่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียตามความรุนแรงของโรค ในบางครัง้ น�ำมาใช้
เพื่อก�ำหนดการวางแผนการรักษาได้ ดังนี้
1. Thalassemia major (Transfusion-dependent thalassemia : TDT)
		 หมายถึง โรคในกลุ่มธาลัสซีเมียที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก มีอาการซีด
ระหว่างอายุ 6-24 เดือน ซึ่งจ�ำเป็นต้องให้เลือด ถ้าผู้ป่วยได้รับเลือดเป็นประจ�ำ (regular
transfusion) โดยรักษาระดับฮีโมโกลบินให้อยู่ระหว่าง 9.5-10.5 g/dl ร่วมกับให้ยาขับ
ธาตุเหล็กอย่างสม�่ำเสมอ ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า 40 ปี ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ได้แก่
homozygous b thalassemia (b0/b0) และบางส่วนของ b thalassemia/Hb E (b0/
bE) และ Hb Bart’s hydrops fetalis ที่รอดชีวิต
2. Thalassemia intermedia (Non-transfusion-dependent thalassemia :
NTDT)
		 หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงน้อยและรุนแรงปานกลาง ส่วนใหญ่จะได้รบั
การวินจิ ฉัยเมือ่ มีอายุระหว่าง 2-6 ปี อาการซีดจะไม่มาก โดยมีระดับความเข้มข้นของเลือด
ในภาวะปกติประมาณ 7-10 g/dl เมือ่ มีภาวะการติดเชือ้ จะท�ำให้ซดี ลง อาจได้รบั เลือดเป็น
บางครั้ง (occasional transfusion) ตัวอย่างของผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ได้แก่ b thalassemia
intermedia (b0/b+ หรือ b+/b+), b thalassemia/Hb E (b0/bE หรือ b+/bE) บางราย,
และ Hb H disease การแบ่งระดับความรุนแรงสามารถแสดงดังรูปที่ 1
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ตารางที่ 5 แสดงระดับความรุนแรงของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดยแบ่งกลุ่มตามอาการ
ทางคลินกิ ระดับความเข้มข้นของเลือดและชนิดของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
		
ระดับความเข้มข้น
ระดับ
อาการทางคลินิก
ของเลือด
ความรุนแรง
			
ในภาวะปกติ
Severe
- ซีดภายในอายุ 2 ปี Hb ≤ 7 g/dl
- ได้รบั เลือดครัง้ แรก		
		 ก่อนอายุ 4 ปี		
- น�้ำหนักส่วนสูง		
		 ต�่ำกว่าเกณฑ์		
- หน้าตาเปลี่ยน		
- ม้ามโตมาก		
				
				
Moderate ซีดเหลือง ตับโต Hb >7 – 9 g/dl
ม้ามโต		
				
				
Mild
ซีด ม้ามโตเล็กน้อย Hb >9 g/dl
				
				
				
Asymptomatic ไม่มอี าการทางคลินกิ ระดับฮีโมโกลบิน
และไม่ถือว่า
ปกติ
เป็นโรค

ชนิดของ
โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย
Homozygous b thalassemia
(b0/b0 และ b0/b+ บางราย),
b0-thalassemia /Hb E (b0/ bE)
บางราย
Hb Bart’s hydrops fetalis
ที่รอดชีวิต
Non-deletional Hb H บางราย
Hb H (--/-a หรือ --/aCS a)
บางราย
Homozygous b thalassemia
(b0/b+) บางราย,
b0-thalassemia /Hb E (b0/bE)
บางราย
Homozygous b thalassemia
(b+/b+)
b+-thalassemia /Hb E (b+/bE)
Hb H (--/-a หรือ --/aCS a)
Thalassemia trait, Hb E trait,
Homozygous Hb E (bE/bE)
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รูปที่ 1 แสดงการแบ่งความรุนแรงโดยใช้ระดับความเข้มข้นของเลือดในภาวะปกติ
14
13

normal

12

Baseline Hb level (g/dL)

11

a-thai 2
Hb E trait

10
9

mild

b0 trait

a-thai 1
Hb H

8
7

severe

6
b /b
0

5
4

moderate

AEBart’s
E

b /b
0

0
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แนวทางการวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยว่าเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะมีอาการทางคลินกิ ดังกล่าวข้างต้น
และมีผลการตรวจเลือดดังนี้
1. การตรวจเลือด (complete blood count, CBC) พบว่าซีด ค่าดัชนี
เม็ดเลือดแดง (MCV, MCH) มีคา่ ต�ำ่ กว่าปกติ เม็ดเลือดแดงบนสเมียร์เลือดมีลกั ษณะติดสีจาง
(hypochromia) ขนาดเล็ก (microcytosis) และรูปร่างผิดปกติ (poikilocytosis)
2. การตรวจ Hb H inclusion body โดยการ incubate เม็ดเลือดแดงด้วยสียอ้ ม
brilliant cresyl blue หรือ new methylene blue จะเห็นเป็นจุดตะกอนกระจายอยูใ่ น
เม็ดเลือดแดง ท�ำให้เห็นเม็ดเลือดแดงมีลกั ษณะคล้ายลูกกอล์ฟ ให้ผลบวกในโรค Hb H disease
3. การตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน (Hb typing, hemoglobin analysis) เป็นการ
ตรวจยืนยัน (definite diagnosis) เพือ่ จ�ำแนกชนิดของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน
ผิดปกติให้แน่นอน (ตารางที่ 6 และ 7) แพทย์ควรส่งตรวจชนิดของฮีโมโกลบินก่อนให้เลือด
ครั้งแรกหรืออย่างน้อย 3 เดือนหลังจากให้เลือดครั้งสุดท้ายเพื่อการแปลผลที่ถูกต้อง
12
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ตารางที่ 6 แสดงการตรวจชนิดฮีโมโกลบินปกติและ a thalassemia
ดปกติของยีน MCV MCH ผลการตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน
ภาวะหรือชือ่ โรค ความผิ
		
(genotype)
(fL) (pG)
(Hb typing)
คนปกติ (ผู้ใหญ่)
(aa/aa) (b/b)
80-100 27-34 Hb A2A (A2=2.5-3.5%)
Hb Bart’s hydrops (--/--)
96±8 26±2 Hb Bart’s >80%
Hb H disease
(--/-a)
<80 <27 Hb A2A H หรือ Hb A2A Bart’s H
CS
Hb H with Hb CS (--/a a)
<80 <27 Hb CS A2A H หรือ
				 Hb CS A2A Bart’s H
Homozygous Hb CS (aCSa/aCSa)
<80 <27 Hb CS A2A Bart’s
CS
Hb CS trait
(a a/aa)
<80 or <27 or Hb CS A2A
		
normal normal
a-thal 1 trait
(--/aa)
<80 <27 Hb A2A (A2 <3.5%)
a-thal 2 trait
(-a/aa)
>80 >27 Hb A2A (A2 <3.5%)
* เปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลบินแต่ละชนิดที่แสดงในตารางนี้ตรวจด้วยวิธี HPLC

ตารางที่ 7 แสดงการตรวจชนิดฮีโมโกลบินใน b thalassemia และ a & b thalassemia
		 interaction
ดปกติของยีน MCV MCH ผลการตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน
ภาวะหรือชือ่ โรค ความผิ
		
(genotype)
(fL) (pG)
(Hb typing)
0 0
0 +
b thalassemia
(b /b ), (b /b ),
<80 <27 Hb A2F or Hb A2FA
+ +
disease
(b /b )
b thalassemia/Hb E (b0/bE) or (b+/bE)
<80 <27 Hb EF or Hb EFA
E E
Homozygous Hb E (b /b )
<80 <27 Hb EE (HbE ≥80%, Hb F ≤5%)
E
Hb E trait
(b /b)
<80 or <27 or Hb EA (E=25-35%)
		
normal normal
b thalassemia trait (b0/b) or (b+/b)
<80 <27 Hb A2A (A2>3.5%)
Hb AE Bart's disease (--/-a) (bE/b)
<80 or <27 or Hb AE Bart's
		
normal normal
Hb CS AE Bart's (--/aCSa) (bE/b)
<80 <27 Hb CS AE Bart's
E E
Hb EF Bart's
(--/a) (b /b ) or
<80 <27 Hb EF Bart’s
0 E
(--/-a) (b /b )
* เปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลบินแต่ละชนิดที่แสดงในตารางนี้ตรวจด้วยวิธี HPLC
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แนวทางการวินิจฉัยพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
การตรวจกรองพาหะ (screening test) ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน
ผิดปกติ มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาผู้ที่เป็นพาหะของ b thalassemia, a-thal 1 และ Hb E
เพื่อควบคุมและป้องกันโรคเป้าหมาย 3 โรค ได้แก่ homozygous b thalassemia,
b thalassemia/Hb E และ Hb Bart’s hydrops fetalis ถ้าได้ผลบวกจากการตรวจกรอง
ต้องท�ำการตรวจยืนยัน (confirmation test) โดยวิธีมาตรฐานต่อไป

การตรวจกรองพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ที่ ใช้ในปัจจุบันมี 4 วิธีได้แก่
1. ดัชนีเม็ดเลือดแดง (red cell indices) ประกอบด้วย MCV (mean cell
volume) และ MCH (mean cell hemoglobin) เป็นค่าที่ได้จากการตรวจวัดโดยเครือ่ ง
วิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ ในผูใ้ หญ่คา่ MCV <80 fL และหรือ MCH <27 pg พบในพาหะ
ของ b thalassemia หรือ a thalassemai 1 ส�ำหรับในเด็กเนื่องจากค่าปกติทางโลหิต
วิทยาแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่เป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จะมีคา่ ดัชนีเม็ดเลือดแดง
ต�ำ่ กว่า 2 เท่าของค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (-2 SD) ตามตารางที่ 8
2. การทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดงชนิดหลอดเดียว (one tube
osmotic fragility หรือ OF) โดยเม็ดเลือดแดงของคนปกติจะแตกหมด อ่านผลเป็นลบ
(negative) ในน�ำ้ เกลือความเข้มข้น 0.36% แต่พาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะไม่แตก
(ขุ่น) อ่านผลเป็นบวก (positive) การทดสอบนี้ให้ผลบวกในพาหะของ b thalassemia
หรือ a-thal 1 ห้องปฏิบัติการใดที่มีการตรวจ MCV/MCH แล้วไม่จ�ำเป็นต้องตรวจ OF
3. การทดสอบฮีโมโกลบินไม่เสถียรโดยการตกตะกอนด้วย ดีซไี อพี [(dichlorophenolindophenol (DCIP) precipitation test] สี DCIP ท�ำให้โมเลกุลของฮีโมโกลบิน
ที่ไม่เสถียร (unstable hemoglobin) เกิดการสลายตัวและตกตะกอนหรือให้ผลบวก
(positive) เช่นในกรณีของ Hb E trait, homozygous Hb E ส่วนในคนปกติจะให้ผลลบ
(negative)
4. การคัดกรองพาหะฮีโมโกลบิน อี ด้วยวิธี ฮีโมโกลบิน อี สกรีน (Hb E screen)
ใช้หลักการตรวจแบบ microcolumn chromatography ที่ใช้ส�ำหรับวัดปริมาณ Hb A2
โดยการเตรียมคอลัมน์ (anion exchange medium) สามารถคัดกรอง Hb E trait, b
thalassemia/Hb E disease และ homozygous Hb E มีคา่ ความไวและความจ�ำเพาะสูง
เมื่อเทียบกับ DCIP test
14
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD) ของ Hb,
		 Hct และ MCV ในอายุต่างๆ*
		
อายุ (ปี)

Hb (g/dl)
Hct (%)
Mean (-2 SD)
Mean (-2 SD)
0.5-1.
12.5 (11.0)
37 (33)
2-4
12.5 (11.0)
38 (34)
5-7
13.0(11.5)
39 (35)
8-11
13.5 (12.0)
40 (36)
12-14			
หญิง
13.5 (12.0)
41 (36)
ชาย
14.0 (12.5)
43 (37)
15-17			
หญิง
14.0 (12.0)
41 (36)
ชาย
15.0 (13.0)
46 (38)
18-49			
หญิง
14.0 (12.0)
42 (37)
ชาย
16.0 (14.0)
47 (40)

MCV (fL)
Mean (-2 SD)
77 (70)
79 (73)
81 (75)
83 (76)
85 (78)
84 (77)
87 (79)
86 (78)
90 (80)
90 (80)

* ทีม่ าของข้อมูล Brugnara C, Oski FA, Nathan DG. Diagnostic Approach to the Anemic Patient.
In: Orkin SH, Nathan DG, Ginsburg D, Look AT, Fisher DE, Lux SE, eds. Nathan and Oski's
Hematology of Infancy and Childhood.7 ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2009.
p. 456-66.
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การตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย หลังการตรวจกรองให้ผลบวกให้ตรวจยืนยัน
ดังนี้

1. Hemoglobin typing สามารถให้การวินิจฉัยพาหะของ b thalassemia
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดต่างๆ และฮีโมโกลบินผิดปกติแต่ละชนิดได้ ปัจจุบนั มีการตรวจ
วิเคราะห์หาชนิดฮีโมโกลบินด้วยเครื่องอัตโนมัติ เช่น High performance liquid
chromatography (HPLC), Low pressure liquid chromatography (LPLC) และ
Capillary electrophoresis (CE) ซึ่งสามารถให้การวินิจฉัย
		 1) พาหะ b thalassemia โดยการตรวจวัดปริมาณ Hb A2 จะมีค่า Hb
			 A2 >3.5% ผูท้ เี่ ป็นพาหะ b thalassemia อาจจะมีพาหะ a thalassemia
			 ร่วมด้วย ซึ่งจะต้องตรวจยีนโดยการตรวจ DNA
		 2) ฮีโมโกลบินผิดปกติ ได้แก่ Hb E trait, homozygous Hb E, Hb CS
			 trait, homozygous Hb CS เป็นต้น ผู้ที่เป็น Hb E trait และ
			 homozygous Hb E อาจมีพาหะ a thalassemia ร่วมด้วย ซึ่งอาจ
			 ต้องตรวจยีนโดยการตรวจ DNA
		 3) โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ได้แก่ Hb H disease, b thalassemia/
			 Hb E เป็นต้น
2. PCR (polymerase chain reaction) for a-thal 1 และ a-thal 2 การ
ตรวจหาพาหะของ a thalassemia โดยการตรวจวิเคราะห์ Gap PCR ในคนไทยพบ a-thal
1 ชนิด Southeast Asian (--SEA) และ Thai (--THAI) deletion ส่วน a-thal 2 พบทั้งชนิด
3.7 kb (-a3.7) และ 4.2 kb (-a4.2) deletion
การตรวจกรองส�ำหรับวินจิ ฉัยพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน
ผิดปกติ สามารถท�ำเป็นขั้นตอนอาจใช้ OF และ DCIP หรือ MCV/MCH และ DCIP อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของห้องปฏิบัติการในแต่ละโรงพยาบาล เพื่อพิจารณา
การตรวจเพิ่มเติมดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
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การตรวจในระดับอณูพันธุศาสตร์เพื่อวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
จุดประสงค์ของการตรวจในระดับอณูพนั ธุศาสตร์หรือการตรวจในระดับยีน (DNA)
เพือ่ หาการกลายพันธุ์ (mutation) ทีท่ ำ� ให้เกิดโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีขอ้ บ่งชีด้ ังนี้
1. การตรวจเพื่อวินิจฉัยพาหะ a-thal 1 ในคู่สมรสหรือหญิงตั้งครรภ์และสามี
เพื่อก�ำหนดคู่สมรสที่เสี่ยงต่อการจะมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด Hb Bart’s hydrops
fetalis ด้วยวิธี PCR เช่น การท�ำ Gap-PCR ซึง่ เป็นวิธที เี่ หมาะกับการตรวจ large deletion
โดยทั่วไปจะตรวจหา a-thal 1 สองชนิดที่มีรายงานในประเทศไทย คือ ชนิด Southeast
Asian deletion และ THAI deletion
2. การตรวจเพือ่ วินจิ ฉัยทารกในครรภ์ของคูส่ มรสทีเ่ สีย่ งจะมีบตุ รเป็นโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียชนิด Hb Bart’s hydrops fetalis ซึง่ เป็นการตรวจ DNA จากชิน้ เนือ้ รก น�ำ้ คร�ำ่
หรือเลือดจากสายสะดือของทารก โดยใช้วิธี Gap-PCR เช่นเดียวกับข้อ 1
3. การตรวจเพื่อบอกชนิดของการกลายพันธุ์ของ b thalassemia ในคู่สมรส
หรือหญิงตัง้ ครรภ์และสามีทเี่ ป็นคูส่ มรสทีเ่ สีย่ งต่อการจะมีบตุ รเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ชนิด homozygous b thalassemia และ b thalassemia/Hb E disease เพื่อจะได้
ทราบชนิดการกลายพันธุ์ที่อาจถ่ายทอดไปสู่ทารกในครรภ์ ซึ่งตรวจด้วย PCR-based
method ได้หลายวิธี เช่น การใช้เทคนิค amplification refractory mutational system
(ARMS-PCR), reverse dot-blot hybridization, PCR and high resolution melting
(HRM) analysis ส�ำหรับการกลายพันธุช์ นิด point mutation และการใช้เทคนิค Gap-PCR
ส�ำหรับ large deletion และเนื่องจากการกลายพันธุท์ เี่ ป็นสาเหตุของ b thalassemia
ในประเทศไทยมีหลายชนิด การตรวจในห้องปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่มกั ครอบคลุมเพียงการกลาย
พันธุ์ชนิดที่พบได้บ่อย กรณีที่สงสัยว่าเป็นการกลายพันธุ์ชนิดที่พบไม่บ่อยและการตรวจ
ไม่ครอบคลุม เมื่อตรวจตามปกติแล้วยังไม่ทราบชนิดของการกลายพันธุ์ จ�ำเป็นต้องตรวจ
ต่อด้วยวิธี DNA sequencing ซึ่งเป็นการตรวจล�ำดับเบสในยีนเบต้าโกลบินของผู้ป่วยแล้ว
น�ำมาเทียบกับล�ำดับเบสปกติ
4. การตรวจเพือ่ วินจิ ฉัยทารกในครรภ์ของคูส่ มรสทีเ่ สีย่ งจะมีบตุ รเป็นโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียชนิด homozygous b thalassemia และ b thalassemia/Hb E เป็นการ
ตรวจดีเอ็นเอจากชิ้นเนื้อรก น�้ำคร�่ำหรือเลือดจากสายสะดือของทารก ด้วย PCR-based
method เช่นเดียวกับข้อ 3 ชนิดของการกลายพันธุ์ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินผิดปกติทพี่ บได้บอ่ ยในประเทศไทยแสดงในบทน�ำตารางที่ 3 และ 4
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แผนภูมิที่ 1 แสดงขัน้ ตอนการตรวจกรองและการตรวจยืนยันส�ำหรับวินจิ ฉัยพาหะของโรค
		 โลหิตจาง ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
OF+DCIP หรือ MCV/MCH+DCIP หรือ MCV/MCH+Hb E screen
ผลการตรวจคัดกรองเป็น %

ผลการตรวจคัดกรองเป็น - / + หรือ + / - หรือ + / +

Non-thalassemia or
Non-clinical significant thalassemia

ตรวจ Hb typing*
โดยวิธี HPLC/LPLC/CE

A2A
A2A
EA
EA
(Hb A2 < 3.5%)
(Hb A2 > 3.5%) (Hb E 25-35%)
(Hb E ≤ 25%)
Suspected
b thalassemia trait
Hb E trait
Suspected Hb E trait
a thalassemia trait
with or without**		
with or without
		 a thalassemia trait		
a thalassemia

EA
(Hb E ≤ 80%)
Homozygous Hb E
with or without
a thalassemia

PCR for 			
Thalassemia disease
thalassemia 1
- a Thalassemia : A2A Bart’s H, CS A2A Bart’s H
		
- b thalassemia : A2F, EF, A2FA, EFA
		
- ab thalassemia : EA Bart’s, CS EA Bart’s
		
- Others : EF Bart’s, CS EF Bart’s
a

ดัดแปลงจากคูม่ อื ทางห้องปฏิบตั กิ ารตรวจวินจิ ฉัยธาลัสซีเมียและปริมาณฮีโมโกลบินผิดปกติ. 2 ed. นนทบุร:ี บริษทั
หมัดเด็ด จ�ำกัด; 2552. p.23.
หมายเหตุ การแปลผล -/- การตรวจกรองให้ผลลบ, -/+ การตรวจกรองให้ผลลบและบวก, +/- การตรวจกรองให้
ผลบวกและลบ, +/+การตรวจกรองให้ผลบวกทั้งหมด
* เปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลบินแต่ละชนิดที่แสดงในแผนภูมินี้ตรวจด้วยวิธี HPLC/LPLC
** ปริมาณ Hb A2 จะแยกกับปริมาณ Hb E ถ้าตรวจโดยวิธี CE ดังนั้นการวินิจฉัยโดยใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 6, 7
และแผนภูมิที่ 1 จ�ำเป็นต้องน�ำค่า Hb A2 มารวมกับค่า Hb E ที่วัดได้ ในกรณีที่ตรวจโดยวิธี CE
*** กรณีที่สงสัยว่าคู่สมรสเป็น a-thal 1 ควรตรวจ PCR for a-thal 1 ในผู้ที่เป็น a thalassemia trait
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การให้เลือดและมาตรฐานของเลือด
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

การให้เลือดแก่ผปู้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีจดุ ประสงค์ คือ การให้เม็ดเลือดแดง
ทดแทนในภาวะทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโลหิตจาง ถ้าให้ในปริมาณและความถีท่ มี่ ากพอจะสามารถยับยั้ง
การสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติของผู้ป่วย (suppression of erythropoiesis) ท�ำให้
ในกระแสเลือดมีแต่เม็ดเลือดแดงปกติของผู้บริจาค ส่งผลให้อาการเหนื่อยเพลียเรื้อรัง
ที่เกิดจากโลหิตจางลดลง เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ในเด็กมีการเจริญเติบโต (growth and
development) เป็นปกติ ม้ามไม่โตหรือยุบลง ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงของกระดูกโดยเฉพาะ
ใบหน้าซึง่ เกิดจากไขกระดูกท�ำงานมากผิดปกติและยังป้องกันภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ เช่น ภาวะ
ความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง
อย่างไรก็ตามการให้เลือดอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึน้ ได้หลายประการ เช่น การเกิดไข้
(febrile transfusion reaction) การให้เลือดบ่อยท�ำให้เกิดภูมิต้านทานต่อแอนติเจน
หลายระบบของเม็ดเลือดแดง เป็นผลให้หาเลือดทีเ่ ข้ากันได้ยาก การได้รบั เลือดทีเ่ ข้ากันไม่ได้
ท�ำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตก (hemolytic transfusion reaction) การเกิดโรคติดเชื้อ
ผ่านทางการให้เลือด (transfusion-transmitted infection) และการเกิดภูมิต้านทานต่อ
human leukocyte antigen (HLA alloimmunization) เป็นต้น การก�ำหนดมาตรฐาน
ของเลือดมีจดุ ประสงค์เพือ่ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ นอกจากนีก้ ารให้เลือดบ่อยๆ
ในระยะยาวจะท�ำให้เกิดภาวะเหล็กเกิน (iron overload) จึงอาจต้องให้ยาขับเหล็กร่วมไปด้วย
ถ้ามีข้อบ่งชี้
ก่อนการให้เลือดในระยะยาว ผู้ป่วยควรได้รับการยืนยันการวินิจฉัยและจ�ำแนก
ชนิดของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพ
ในการให้เลือดตามมาตรฐานสามารถให้เลือดแก่ผู้ป่วยได้ โดยดูแลรักษาร่วมกับแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
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1. แนวทางการให้เลือดแก่ผู้ป่วยมี 2 แนวทาง คือ
		 1.1 การให้เลือดเพื่อยับยั้งการสร้างเม็ดเลือดแดง (regular transfusion)
ควรให้ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียรุนแรง หรือชนิดพึ่งพาเลือด (Transfusion
dependent thalassemia : TDT) คือ homozygous b thalassemia, b thalassemia/
Hb E ชนิดรุนแรง และ Hb Bart’s hydrops fetalis ที่รอดชีวิตจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาค่า
ฮีโมโกลบินของผู้ป่วยให้สูงกว่า 9.5-10.5 g/dl ตลอดเวลา และไม่ให้เกิน 14 g/dl โดยให้
packed red cell (PRC) ขนาด 10-15 ml/kg (1-2 ยูนิตในผู้ใหญ่) ทุก 2-6 สัปดาห์ ท�ำให้
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเจริญเติบโตปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก ทั้งนี้การให้เลือดแบบ
regular transfusion ต้องขึ้นกับความพร้อมของโรงพยาบาลและดุลยพินิจของแพทย์
		 1.2 การให้ เ ลื อ ดตามความจ� ำ เป็ น เป็ น ครั้ ง คราว (on-demand or
occasional transfusion) ควรให้ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียรุนแรงปานกลาง หรือ
ชนิดไม่พึ่งพาเลือด (Non-transfusion dependent thalassemia : NTDT) เช่น Hb H
disease และ b thalassemia/Hb E ชนิดไม่รุนแรง เมื่อมีอาการซีดลงกว่าเดิม (acute
hemolysis) ซึ่งมักถูกกระตุ้นจากการติดเชื้อ (infections exacerbating anemia)
จุดมุง่ หมาย คือ รักษาไม่ให้คา่ ฮีโมโกลบินของผูป้ ว่ ยต�ำ่ กว่า 7 g/dl โดยให้ packed red cell
(PRC) ขนาด 10-15 ml/kg (1-2 ยูนิตในผู้ใหญ่) และตรวจติดตามทุก 4-12 สัปดาห์
		 1.3 การพิจารณาให้เลือดในสถานการณ์พเิ ศษ โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่พึ่งพาเลือด (non-transfusion dependent thalassemia : NTDT)
โดยข้อบ่งชี้ส�ำหรับการพิจารณาให้เลือดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้สรุปดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ข้อบ่งชี้ในการให้เลือดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่พึ่งพาเลือด
		 (Non-transfusion dependent thalassemia : NTDT)
ข้อบ่งชี้ในการให้เลือดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่พึงพาเลือด
- การเจริญเติบโตผิดปกติ หรือล่าช้าจากภาวะซีด (poor growth & development
secondary to anemia)
- มีผลจากการกดเบียดของ extra medullary hematopoietic mass
- มีความผิดปกติ ผิดรูปของกระดูก (emergence of bone deformities)
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดกั้น (tendency to thrombosis)
- มีแผลที่ขาเรื้อรัง (presence of leg ulcers)
- ม้ามโตมากและกดเบียด (splenic enlargement)
- การตั้งครรภ์ (pregnancy)
- มีการติดเชื้อ (infection) บ่อยๆ
- มีปัญหาด้านหัวใจ (cardiovascular disease) หรือเกิดความดันเลือดในปอดสูง
(pulmonary hypertension)
2. การให้เลือด
		 2.1 การให้เลือดให้ครั้งละ 10-15 ml/kg ไม่ควรเกิน 2 ยูนิต (ในผู้ใหญ่)
ในคราวเดียวกัน เพือ่ ป้องกันการเกิด hypertension convulsion cerebral hemorrhage
syndrome
		 2.2 ควรพิจารณาให้ยาเพือ่ เตรียมผูป้ ว่ ย (premedication) คือ acetaminophen,
chlorpheniramine และยาขับปัสสาวะ ก่อนให้เลือด ในผู้ป่วยที่มีประวัตไิ ข้จากการได้รบั
เลือด (febrile non-hemolytic transfusion reaction) ต้องได้รบั chlorpheniramine
และ acetaminophen ก่อนให้เลือด
		 2.3 ผู้ป่วยที่มีปัญหาการท�ำงานของหัวใจ ควรให้เลือดครั้งละน้อยไม่เกิน
5 ml/kg อาจให้ทุก 24-48 ชม. ในอัตราน้อยกว่า 2 ml/kg/hr ให้ยาขับปัสสาวะก่อนและ
ตรวจสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด
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3. มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เลือด
		 3.1 ผู้บริจาคเลือดควรได้รับการคัดเลือกและตรวจคัดกรองประวัติสขุ ภาพ
มาอย่างดี ควรเป็นผูบ้ ริจาคทีส่ มัครใจโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน เนือ่ งจากผูบ้ ริจาคเหล่านี้จะมี
ความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางเลือดต�่ำ
		 3.2 ผลิตภัณฑ์เลือดต้องผ่านการตรวจคัดกรองการติดเชือ้ ทีถ่ า่ ยทอดทางเลือด
โดยต้องได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานและนโยบายบริการโลหิต
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 เพือ่ ตรวจหาการติดเชือ้ ทีต่ ดิ ต่อทางการได้รบั เลือดทุกชนิด ได้แก่ ซิฟลิ สิ
เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี ด้วยวิธีซีโรโลยี ส�ำหรับเอชไอวี ไวรัสตับ
อักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี ให้เพิม่ การตรวจด้วยวิธี nucleic acid amplification test
(NAT) ด้วย
		 3.3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ลื อ ดตั้ ง แต่ เจาะเก็ บ จากผู ้ บ ริ จ าคต้ อ งได้ รั บ การขนส่ ง
(transportation) การปัน่ แยกเป็นส่วนประกอบโลหิตและเก็บรักษา (storage) ในอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์โลหิตแต่ละชนิด จนกระทั่งถึงเวลาที่จะให้แก่ผู้ป่วย กล่าวคือ
ผลิตภัณฑ์เม็ดเลือดแดงมีอณ
ุ หภูมใิ นระหว่างการขนส่ง 1-10๐C และอุณหภูมเิ ก็บรักษา 1-6๐C
ตามมาตรฐาน blood cold chain และตรวจความเข้ากันได้ (compatibility testing)
ตามมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
		 3.4 PRC ทีจ่ ะให้แก่ผปู้ ว่ ยควรผ่านการลดจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวลง เพือ่ ป้องกัน
ภาวะ febrile transfusion reaction ซึ่งอาจจะเตรียมโดย
			 3.4.1 วิธปี น่ั เม็ดเลือดขาวออก (leukocyte-poor packed red cell,
LP-PRC) ธนาคารเลือดในโรงพยาบาลระดับจังหวัดทีม่ เี ครือ่ งปัน่ แยกส่วนประกอบของเลือด
ควรจะสามารถเตรียมผลิตภัณฑ์เลือดชนิดนีไ้ ด้ และสามารถขอเบิกผ่านภาคบริการโลหิตฯ ได้
			 3.4.2 วิธีกรองเม็ดเลือดขาวออก (leukocyte-depleted packed
red cell, LD-PRC) มีราคาแพงกว่าแต่สามารถลดจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวให้เหลือน้อยกว่า
จึงสามารถป้องกันการเกิดภูมติ า้ นทานต่อเม็ดเลือดขาว (HLA) และภูมติ า้ นทานต่อเกล็ดเลือด
ได้ด้วย ดังนั้นผู้ป่วยที่มีแผนจะได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกควรได้รับเป็น
LD-PRC การกรองเม็ดเลือดขาวสามารถกรองได้ตั้งแต่ก่อนการเก็บในตู้เย็น (pre-storage
filtration) หรือกรองที่ธนาคารเลือดก่อนน�ำไปให้ผู้ป่วย (pre-transfusion filtration)
ส�ำหรับการกรองขณะให้เลือดแก่ผปู้ ว่ ย (bedside filtration) ไม่แนะน�ำให้ใช้ เพราะท�ำให้
22

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

เกิด hypotension ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนได้ในบางราย โดยเฉพาะเมื่อผู้รับเลือดหรือ
ผู้บริจาคได้รับยา angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor เนื่องจากวัสดุ
ตัวกรองกระตุ้น bradykinin/kininogen system ท�ำให้มีระดับของ bradykinin ในเลือด
สูงขึ้นกว่าปกติมาก การกรองตั้งแต่ก่อนเก็บสามารถป้องกันการหลั่ง cytokine จาก
เม็ดเลือดขาวในผลิตภัณฑ์เลือดขณะเก็บ จึงป้องกันการเกิด febrile transfusion reaction
ได้ดที สี่ ดุ และยังสามารถควบคุมคุณภาพในการลดจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวได้ดที สี่ ดุ ผลิตภัณฑ์
เลือดชนิดนี้ต่างจังหวัดสามารถขอผ่านภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ส�ำหรับในกรุงเทพฯ
ขอได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
		 3.5 ควรให้ PRC ทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ถ้าไม่มแี ละจ�ำเป็นต้องใช้เลือด ควรพิจารณา
ให้ PRC ที่อายุไม่เกิน 14 วัน
		 3.6 ก่อนให้เลือดครั้งแรก ควรตรวจหมู่เลือดผู้ป่วย (antigen typing) ที่มี
โอกาสพบแอนติบอดีได้บ่อยในคนไทย ได้แก่ C, c, E, e และ Mia เพื่อเลือก PRC ที่มี
หมูเ่ ลือดเหล่านีเ้ ข้ากันได้มาให้ ทัง้ นีเ้ ป็นการป้องกันการเกิดแอนติบอดีตอ่ แอนติเจนเหล่านี้
ซึ่งอาจท�ำให้หาเลือดที่เข้ากันได้ยาก ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจระบบอื่นๆ ด้วยเท่าที่ท�ำได้ เช่น
Kidd, Duffy, Kell, MNS, Lewis และ P เพือ่ ประโยชน์ในการท�ำ antibody identification
เมื่อมี alloantibody เกิดขึ้นภายหลัง
		 3.7 ในการท�ำ crossmatch ทุกครั้งต้องตรวจ antibody screening
ร่วมด้วย ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีแอนติบอดีต้องลงบันทึกไว้ และทุกครั้งที่จะให้เลือดผู้ป่วย
ต้องให้เลือดที่ไม่มีแอนติเจนชนิดเดียวกับแอนติบอดีที่เคยตรวจพบเสมอ แม้ว่าในครั้งนี้
จะตรวจไม่พบแอนติบอดีนั้นแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันภาวะ delayed hemolytic
transfusion reaction แต่ถ้าไม่สามารถตรวจหาแอนติเจนของเลือดที่จะให้ได้ ให้ใช้เลือด
ทีม่ ผี ลการท�ำ crossmatch เป็นลบแก่ผปู้ ว่ ย โดยเฉพาะในกรณีทจี่ ำ� เป็นและรีบด่วนเท่านัน้
		 3.8 ถ้าเป็นไปได้พิจารณาเลือก single donor PRC ซึ่งได้ PRC ขนาด
2 ยูนิต จากผู้บริจาคคนเดียวโดยวิธี apheresis เพราะท�ำให้สามารถเลือกผู้บริจาคที่มี
แอนติเจนตรงกันได้มากกว่า ทั้งยังลดจ�ำนวนผู้บริจาคท�ำให้ลดโอกาสการติดต่อของโรค
ที่ผ่านมาทางโลหิต ผลิตภัณฑ์เลือดชนิดนี้สามารถขอได้จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร ส�ำหรับต่างจังหวัดสามารถสอบถามและติดต่อขอโลหิตและส่วนประกอบ
โลหิตทุกชนิดผ่านภาคบริการโลหิตฯ (ดูภาคผนวกที่ 1)
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		 3.9 ในกรณีผู้ป่วยเด็กที่วางแผนจะรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
เม็ดเลือด ไม่ควรรับเลือดจากผู้บริจาคที่เป็นญาติเพื่อป้องกัน graft failure
4. การรักษาผู้ป่วยที่มีปฎิกิริยาจากการรับเลือด (ดูภาคผนวก ตารางที่ 16)
		 ถ้ามีอาการไข้ขณะให้เลือดให้หยุดการให้เลือดทันที วัดสัญญาณชีพ เปลีย่ นให้
normal saline แทนเลือด ให้ยา acetaminophen และ antihistamine ถ้าผูป้ ว่ ยมีอาการ
รุนแรงหรือไม่ดีขึ้นควรต้องนึกถึงภาวะ hemolytic transfusion reaction หรือการมี
แบคทีเรียปนเปือ้ นในผลิตภัณฑ์เลือด (bacterial contamination)
5. ผู้ป่วยที่มี alloantibody ต่อแอนติเจนหลายชนิด ต้องหาเลือดที่ไม่มี
แอนติเจนนั้นมาให้ โดยสามารถติดต่อขอเลือดจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ การให้ยา
กดภูมิคุ้มกันไม่มีประโยชน์ ยกเว้นผู้ป่วยที่มี autoantibody ร่วมด้วย
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การให้ยาขับธาตุเหล็ก (Iron chelation)
ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีม่ ธี าตุเหล็กเกิน ควรได้รบั ยาขับธาตุเหล็ก ผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับ regular transfusion ร่วมกับยาขับธาตุเหล็กอย่างสม�่ำเสมอ ในขนาดที่พอเพียง
จะมีธาตุเหล็กเกินไม่มาก มีคุณภาพชีวิตดีและมีชีวิตยืนยาว
สาเหตุทมี่ ธี าตุเหล็กเกินในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ส่วนใหญ่เกิดจากเลือด
ที่ผู้ป่วยได้รับ (1 ml ของเม็ดเลือดแดงมีธาตุเหล็ก 1.16 mg) และส่วนน้อยเกิดจากการ
ดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารทางล�ำไส้ สามารถตรวจระดับธาตุเหล็กในร่างกายได้โดย
การตรวจเลือดดูระดับเฟอริติน (serum ferritin) ถ้าเฟอริตินสูงมาก จะก่อให้เกิดผลร้าย
ต่ออวัยวะต่างๆ ได้ เช่น ท�ำให้ตบั แข็ง เป็นเบาหวาน และเกิดภาวะหัวใจวาย เป็นต้น แม้ผปู้ ว่ ย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั เลือดไม่สม�ำ่ เสมอหรือชนิดไม่พงึ่ พาเลือด (Non-transfusion
dependent thalassemia : NTDT) ก็สามารถเกิดภาวะเหล็กเกินได้และส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ไม่แตกต่างจากผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่ได้รับเลือดอย่าง
สม�่ำเสมอ จึงสมควรได้รับการตรวจประเมินหาภาวะเหล็กเกินเช่นเดียวกัน

การตรวจประเมินหาภาวะเหล็กเกิน (iron overload monitoring)
การตรวจวัดปริมาณเหล็กในร่างกายที่เป็นวิธีมาตรฐาน ได้แก่ การตรวจปริมาณ
เหล็กในตับ (liver iron concentration, LIC) โดยใช้เข็มสุ่มตัดเนื้อเยื่อ (liver biopsy)
แต่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ทางเวชปฏิบัติ เนื่องจากอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยจากการ
เจาะตรวจ (invasive method) และค่าที่วัดได้อาจจะไม่แม่นย�ำ เนื่องจากการกระจายตัว
ของเหล็กที่สะสมในเซลล์ตับอาจไม่สม�่ำเสมอ รวมถึงความไม่เหมาะสมที่ต้องท�ำซ�้ำ
หลายๆ ครัง้ ถ้าต้องการติดตามผลในระยะยาว จึงท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดในการท�ำการตรวจดังกล่าว
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ส�ำหรับวิธีการตรวจอื่นๆ ที่ใช้เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน มีอยู่ 2 วิธี คือ
1. การตรวจวัดปริมาณเฟอริตินในเลือด (serum ferritin) เป็นวิธีที่มีการใช้
อย่างแพร่หลาย โดยปริมาณเฟอริตินที่มากกว่า 1,000 ng/mL ถือว่ามีปริมาณเหล็กเกิน
ในร่างกายที่จ�ำเป็นต้องเริ่มการรักษา แต่ระดับเฟอริตินในเลือดยังมีความแปรปรวนได้
เนื่องจากการอักเสบหรือการติดเชื้อ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบ หรือจากภาวะเหล็กเกินที่พบ
ได้บ่อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ดังนั้นการตรวจวัดปริมาณเฟอริตินในเลือดถึงแม้จะมีความสะดวก
รวดเร็วและประหยัด แต่ด้วยข้อจ�ำกัดดังกล่าวจึงควรจะตรวจปริมาณเฟอริตินเป็นระยะๆ
เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการวางแผนการรักษาภาวะเหล็กส่วนเกิน ส่วนการตรวจวัดธาตุเหล็ก
ในรูปแบบอื่นๆ เช่น non-transferrin bound iron (NTBI) ยังไม่เป็นทีย่ อมรับในทางคลินกิ
เนือ่ งจากยังมีขอ้ มูลทีส่ นับสนุนไม่เพียงพอ
2. การวัดโดยใช้เครื่อง Magnetic Resonance Imaging (MRI) อาศัยหลักการ
ตอบสนองของเหล็กในร่างกายต่อสนามแม่เหล็ก สามารถใช้ตรวจอวัยวะต่างๆ ได้ มีความ
สะดวกในการใช้งาน แต่ยังมีที่ใช้กันอยู่เฉพาะในโรงเรียนแพทย์บางแห่ง โดยเทคนิคที่ใช้
ในการประเมินเหล็กในเนือ้ เยือ่ คือ MRI-T2* หรือ R2-MRI โดยวิธแี บบ Ferriscan ปัจจุบนั
เป็นเทคนิคมาตรฐานในการประเมินภาวะเหล็กเกินในอวัยวะภายในโดยเฉพาะหัวใจและ
ตับ มีหลักเกณฑ์ในการแปลผลดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงการแปลผลการประเมินเหล็กในหัวใจด้วยค่า T2*
ค่า T2* (มิลลิวินาที)
>20
10-20
<10
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การแปลผลและความเสี่ยง
ปกติ
มีเหล็กสะสมปานกลางถึงมาก
รุนแรง
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ตารางที่ 11 แสดงการแปลผลการประเมินเหล็กในตับด้วยค่า T2* หรือ T2 (1/R2)
ค่า MRI แปลงเป็นปริมาณเหล็กในตับ ความรุนแรง
(มก.เหล็ก/กรัมน�้ำหนักเนื้อตับแห้ง)
<1.8
ปกติ
1.8-7
มีเหล็ก
		
สะสมน้อยถึง
		
ปานกลาง
7-15
ปานกลางถึง
		
มาก
>15
รุนแรง
			
			

การแปลผล
ไม่ต้องรักษา
เป็นระดับทีเ่ ป็นเป้าหมาย
ของการรักษา
เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะ
แทรกซ้อนทางหัวใจและ
อาจเสียชีวิตได้

ข้อบ่งชี้ ในการให้ยาขับธาตุเหล็กในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดพึง่ พาเลือด
(Transfusion dependent thalassemia) ข้อใดข้อหนึ่งจาก 4 ข้อ
1. ระดับซีรมั เฟอริตนิ (serum ferritin) สูงกว่า 1,000 ng/ml วัด 2 ครัง้ ห่างกัน
อย่างน้อย 1-3 เดือน
2. ระดับธาตุเหล็กในตับ (Liver iron concentration, LIC) จากการเจาะชิน้ เนือ้
ตรวจหรือการท�ำ MRI (T2*) >7 mg เหล็ก/กรัมน�้ำหนักเนื้อตับแห้ง
3. ในผู้ป่วยที่ได้รับเลือดเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ มากกว่า 1 ปี
4. ได้ PRC มาแล้วประมาณ 10-20 ครั้ง

การรักษาด้วยยาขับธาตุเหล็ก
1. ยาขับธาตุเหล็กชนิดฉีด
เป็นยาขับธาตุเหล็กทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีและค่อนข้างปลอดภัยใช้กนั มานานสามารถ
ใช้ได้ในเด็กเล็ก คือ ยา desferrioxamine (Desferal®DFO)2 ให้ในขนาด 20-60 mg/kg/day
(ในเด็กแนะน�ำทีข่ นาด 20-40 mg/kg/day) จ�ำนวน 5-7 วัน/สัปดาห์ บริหารยาโดยการฉีด
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เท่านัน้ นิยมฉีดเข้าใต้ผวิ หนังโดยใช้เครือ่ งช่วยฉีดยา (infusion pump) ช้าๆ วันละ 8-12 ชัว่ โมง
ติดตามดูผลการขับธาตุเหล็กโดยติดตามดูระดับเฟอริตนิ ในเลือด ทุก 2-3 เดือน ปรับขนาดยา
ตามความเหมาะสม
การให้ยา desferrioxamine แบบ continuous intravenous หรือ subcutaneous
infusion มีข้อบ่งชี้คือ
1. ผูป้ ว่ ยมี cardiac problems จาก iron overload เช่น cardiac dysrhythmias
มีการลดลงของการท�ำงานหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricular ejection fraction, LVEF)
LVEF น้อยกว่าร้อยละ 56
2. ผู้ป่วยที่มีระดับเฟอริตินในเลือดสูงมาก
3. ผู้ป่วยที่มีปริมาณเหล็กในตับ >15 mg/กรัมน�้ำหนักเนื้อตับแห้ง
4. ผูป้ ว่ ยทีว่ างแผนการตัง้ ครรภ์ หรือเตรียมปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด
โดยใช้ยา desferrioxamine ขนาด 50-60 mg/kg/day ติดต่อกันเป็นเวลา
24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5-6 วัน/สัปดาห์ โดยให้ยาเป็น continuous intravenous infusion
หรือ subcutaneous infusion 12-24 ชั่วโมง ทาง infusion pump
2. ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ deferiprone
(L1) และ deferasirox
		
2.1 Deferiprone (L1 หรือ DFP) ได้รับอนุญาตให้ใช้ในทวีปยุโรปเป็น
second line monotherapy ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่สามารถใช้ desferrioxamine ได้ ในต่างประเทศ
อนุญาตให้ใช้เฉพาะในผู้ป่วยอายุมากกว่า 10 ปี ในประเทศไทยอนุโลมให้ใช้ในผู้ป่วยอายุ
6 ปีขึ้นไปที่สามารถรับประทานยาเม็ดได้ ขนาดยาที่ใช้คือ 50-100 mg/kg/day แบ่งให้
วันละอย่างน้อย 3 เวลา หลังหรือพร้อมอาหาร โดยผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เลือดสม�ำ่ เสมอควรได้รบั
ยา deferiprone (L1) ทีข่ นาดเริม่ ต้น 75 mg/kg/day และให้ตรวจ CBC อย่างสม�่ำเสมอ
ทุก 1-2 สัปดาห์ในช่วง 3 เดือนแรกและต่อไปเดือนละครั้ง เพื่อการวินิจฉัยผลข้างเคียงที่
ส�ำคัญ ได้แก่ เม็ดเลือดขาวต�่ำอย่างรุนแรง (agranulocytosis) โดยเม็ดเลือดขาวชนิด
neutrophil สุทธิ <500/mm3 และเม็ดเลือดขาวต�ำ่ (neutropenia) โดยเม็ดเลือดขาวชนิด
neutrophil สุทธิ <1,500/mm3 ภาวะแทรกซ้อนอย่างอืน่ ของยา deferiprone ได้แก่ คลืน่ ไส้
อาเจียน ปวดข้อ การท�ำงานของตับผิดปกติ และระดับเอ็มไซม์ในตับเพิม่ ขึน้ (transaminitis)
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เป็นต้น ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวให้ลดยาลง ยกเว้นกรณีมี agranulocytosis หรือ
severe transaminitis (มีระดับ ALT สูงกว่า 5 เท่าของค่าปกติ) ควรงดการใช้ยาดังกล่าว
ตลอดไป จากการศึกษาในประเทศไทย พบว่าผู้ป่วยเด็กที่ได้รับเลือดอย่างสม�่ำเสมอ
ประมาณร้อยละ 45 จะตอบสนองดีกับการใช้ยาดังกล่าวเป็นยาเดี่ยว แต่หากผู้ป่วยรายใด
ที่มีการลดลงของระดับซีรั่มเฟอริตินน้อยกว่าร้อยละ 30 ภายใน 6 เดือน ผู้ป่วยกลุ่มนี้
จะไม่ตอบสนองดีในระยะ 1 ปี และมีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ยาฉีดร่วมด้วย
		
2.2 Deferasirox (DFX) เป็นยาขับเหล็กชนิดรับประทานทีม่ ขี อ้ บ่งใช้ ส�ำหรับ
การรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินเรือ้ รัง เนือ่ งจากการได้รบั เลือด (transfusional hemosiderosis)
ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก (อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี) บริหารยาโดยการละลายยา
deferasirox ในน�้ำเปล่า น�้ำส้ม หรือน�้ำแอปเปิ้ล ในขนาด 20–40 mg/kg/day วันละ
1 ครั้งก่อนอาหาร 30 นาที กินเป็นประจ�ำทุกวันติดต่อกัน ทั้งนี้ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับ
ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณเลือดทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั และระดับของเฟอริตนิ ในเลือดของผูป้ ว่ ย ยา deferasirox
มีอาการข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนน้อย ได้แก่ ผืน่ ผิวหนังแบบไม่รนุ แรง คลืน่ ไส้ อาเจียน
ท้ อ งเสี ย พบโปรตี น ในปั ส สาวะ และมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ creatinine ในแบบ
non-progressive เป็นต้น หากมีภาวะแทรกซ้อนให้ลดยาลงหรือหยุดยาได้ชวั่ คราว หากมี
ภาวะไตวายควรงดการใช้ยาดังกล่าว
3. การใช้ยาขับเหล็กชนิดฉีดร่วมกับการให้ยารับประทาน (combination
therapy)
		 ในกรณีทใี่ ช้ยาฉีดหรือยากินอย่างเดียวแล้วไม่ได้ผล ควรพิจารณาให้ยาร่วมกัน
ซึง่ จะท�ำให้ประสิทธิภาพในการขับเหล็กดีขนึ้ ปัจจุบนั แนะน�ำเฉพาะการใช้ยา desferrioxamine
ฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง วันละ 8-12 ชัว่ โมง ในขนาด 20-40 mg/kg/day จ�ำนวน 2-6 วันต่อสัปดาห์
ร่วมกับ deferiprone ในขนาด 75-100 mg/kg/day
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ตารางที่ 12 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามประสิทธิภาพ (efficacy) และ
		 ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับยาขับเหล็ก (safety monitoring)
การตรวจทาง
Desferrioxamine Deferasirox
Deferiprone
ห้องปฏิบัติการ
(DFO)
(DFX)
(DFP)
จ�ำนวนเลือดที่ให้		บันทึกจ�ำนวนเลือดที่ได้รับไว้เป็นข้อมูลเสมอ
ตรวจนับเม็ดเลือดขาว
ตรวจทุก 1-2 สัปดาห์
				
ในช่วง 3 เดือนแรก
				
หลังจากนัน้ เดือนละ
				
ครัง้ หากมีอาการแสดง
				
บ่ ง ถึ ง ภาวะติ ด เชื้ อ
				
จ�ำเป็นต้องพบแพทย์
				
และตรวจติ ด ตาม
				
อย่างใกล้ชิด
ซีรั่มเฟอริติน
ตรวจทุก 3-6 เดือน ตรวจทุก 3-6 เดือน ตรวจทุก 3-6 เดือน
ค่าการท�ำงานของไต ตรวจทุก 1-3 เดือน ตรวจซ�้ำ 2 ครั้ง
ไม่มีค�ำแนะน�ำจาก
			
ก่อนเริม่ ยา จากนัน้ เอกสารก�ำกับยา
			
เดือนละครัง้
Proteinuria
ตรวจเดือนละครั้ง ไม่มีค�ำแนะน�ำจาก
				
เอกสารก�ำกับยา
ค่าการท�ำงานของตับ ตรวจทุก 1-3 เดือน ตรวจเดือนละครั้ง ตรวจเดือนละครั้ง
โดยเฉพาะ AST และ
ตรวจทุก 1-3 เดือน ควรพิจารณาหยุดยา
ALT				
หาก Serum ALT
				
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความปกติของการ ก่อนให้ยา และ
ก่อนให้ยา และ
ก่อนให้ยา และ
มองเห็นและการได้ยนิ ตรวจซ�้ำในทุกๆ ปี ตรวจซ�้ำในทุกๆ ปี ตรวจซ�้ำในทุกๆ ปี

30

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

แผนภูมิที่ 2 แสดงแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาเลือด
		 (Transfusion dependent thalassemia : TDT)
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาเลือด
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จากอาการทางคลินิกและ/หรือผลทาง
ห้องปฏิบัติการ ติดตามดูระดับซีรัมเฟอริตินทุก 3 เดือนหลังจากได้รับการวินิจฉัย และ/หรือติดตาม
ดูระดับธาตุเหล็กในตับ ปีละ 1 ครัง้ และ/หรือติดตามระดับธาตุเหล็กในหัวใจ โดยเทคนิค MRI-Cardiac
T2* ปีละ 1 ครั้ง

·
·
·
·

การรักษาเริ่มต้นในการให้ยาขับเหล็กในภาวะปกติ
ข้อบ่งใช้ในการให้ยาขับเหล็กในผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดเป็นประจ�ำมากกว่า 1 ปี หรือ PRC 10-20 ถุง
· LVEF < 56% หรือมีอาการคลินิกทางหัวใจ
ระดับซีรัมเฟอริติน > 1,000 ng/ml หรือ (Level 1, A)		 (Level 2, A)
ระดับธาตุเหล็กในตับ > 7 mg Fe/g dw หรือ (Level 1, A)
ระดับธาตุเหล็กในหัวใจ โดยเทคนิค MRI T2* > 20 ms. (Level 2, A)		

ผู้ป่วยเด็กอายุ 2-6 ปี
ผู้ป่วยเด็กอายุ > 6 ปี และผู้ใหญ่
การเลือกใช้ยาขับเหล็ก
· ยาที่แนะน�ำ : Deferoxamine
· ยาที่แนะน�ำ	
· Continuous 24 ชั่วโมง DFO s.c.
20-40 mg/kg/day ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 		 1. Deferoxamine 20-60 mg/kg/day		 หรือ i.v. (Level 2, A)
8-12 ชั่วโมง 5-6 วันต่อสัปดาห์			 ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 8-12 ชั่วโมง 5-6 วัน
· หากไม่สามารถใช้ Deferoxamine 			 ต่อสัปดาห์ หรือ
ได้ เนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์ 		 2. Deferiprone 50-100 mg/kg/day
ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษา
หรือผลการรักษาไม่บรรลุเป้าหมาย · หากไม่สามารถใช้ 1 หรือ 2 ได้
· ระดับธาตุเหล็กในหัวใจ โดยเทคนิค
ให้พิจารณา Deferasirox 		 เนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์ หรือ		 MRI T2* > 20 ms.
20-40 mg/kg/day		 ผลการรักษาไม่บรรลุเป้าหมาย
· LVEF > 56%
			 ให้พิจารณา Deferasirox
			 20-40 mg/kg/day

การประเมินผลการรักษาต่อการใช้ยาขับธาตุเหล็กว่าได้ผลดี
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
· ระดับเฟอริตินในเลือดลดลง > 15% จากค่าเริ่มต้น (2 ครั้งต่อเนื่องกัน)
		 ห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน
· ระดับเฟอริตินในเลือด < 1,000 ng/ml

ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษา
ให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ระดับ
·
เฟอริตินในเลือดน้อยกว่า 500 ng/ml และพิจารณา		
ปรับขนาดยาลดลง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน แล้วตรวจ		
ติดตามระดับเฟอริตินในเลือดอย่างใกล้ชิด
·
·

ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ปรับขนาดยาจนกระทั่งถึงขนาดสูงสุดที่ผู้ป่วย
สามารถทนการรักษาได้ หรือขนาดยาที่ใช้ได้สูงสุด
ตามเอกสารก�ำกับยา
เปลี่ยนไปใช้ยาขับเหล็กชนิดอื่น หรือ
Combination Therapy (Deferoxamine + Deferiprone)
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การรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินด้วยยาขับเหล็ก
ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ชนิดไม่พึ่งพาเลือด
(Non-transfusion dependent thalassemia : NTDT)
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดไม่พึ่งพาเลือด หมายถึงผู้ป่วยที่ไม่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการถ่ายเลือดอย่างสม�่ำเสมอ โดยอาจมีความจ�ำเป็นต้องรับเลือดในบางคราว เช่น
ในช่วงทีม่ กี ารตัง้ ครรภ์ มีการเจ็บป่วยติดเชือ้ ส่วนมากจะครอบคลุมผูป้ ว่ ยในกลุม่ b thalassemia
intermedia, b thalassemia/Hb E และ Hb H disease
การศึกษาเรือ่ งภาวะธาตุเหล็กเกินในผูป้ ว่ ย NTDT พบว่าธาตุเหล็กสะสมในผูป้ ว่ ย
กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ป่วย จากการที่ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากล�ำไส้มากผิดปกติ
โดยพบว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั การรักษาทีเ่ หมาะสมจะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะไทรอยด์ตำ�่
(hypothyroidism) ภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) เบาหวาน (diabetes mellitus)
การสร้างเม็ดเลือดแดงนอกไขกระดูก (extramedullary hematopoiesis) และน�ำไปสู่
ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับได้

เริ่มต้นการรักษาด้วยยาขับเหล็ก
เมื่ อ ระดั บ ซี รั ม เฟอริ ติ น >800 ng/mL และ/หรื อ ระดั บ ธาตุ เ หล็ ก ในตั บ
>5 มก เหล็ก/กรัมน�้ำหนักเนื้อตับแห้ง โดยปัจจุบันมีเพียงยา deferasirox เท่านั้น
ที่มีข้อมูลศึกษาในแบบ randomized controlled trial ในผู้ป่วย NTDT ซึ่งสนับสนุนว่า
deferasirox มีประโยชน์เหนือกว่ายาหลอกในผูป้ ว่ ย NTDT การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยา
ขับเหล็กรักษาผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดไม่พงึ่ พาเลือด กับกลุม่ ควบคุมด้วยยาหลอก
ในผูป้ ว่ ย NTDT เป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์ พบว่าระดับธาตุเหล็กในเลือดและในตับ (LIC)
ของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยา deferasirox ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยยาขับเหล็กชนิดอืน่ ยังไม่มขี อ้ มูล
ในลักษณะดังกล่าว โดยขนาดยา deferasirox เริ่มที่ 10 mg/kg/day สามารถปรับขนาด
ยาได้ถึง 20 mg/kg/day ส�ำหรับยา deferiprone มีข้อมูลจากการศึกษาในประเทศไทย
ทีเ่ ป็น open-label single arm trial โดยไม่มกี ลุม่ ควบคุม ก็สามารถลดระดับซีรมั เฟอริตนิ
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และเหล็กในตับได้เช่นกัน โดยมีภาวะแทรกซ้อนที่ยอมรับได้ ส�ำหรับการศึกษาในยาฉีด
desferrioxamine มีขอ้ มูลจ�ำกัด และอาจมีปญ
ั หาเรือ่ งความร่วมมือของผูป้ ว่ ยในการฉีดยา

ความปลอดภัยของยา (Safety monitoring)
รายละเอียดตามตารางที่ 3 safety monitoring

การรักษาภาวะแทรกซ้อน (Adverse event management)
เช่นเดียวกับข้อมูล เรือ่ งอาการข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนของยา deferasirox
ในหัวข้อการรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินด้วยยาขับเหล็กในผูป้ ว่ ยชนิดพึง่ พาเลือด (transfusion
dependent thalassemia)
แผนภูมิที่ 3 แนวทางการรักษาด้วยยาขับเหล็กส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด
		 ไม่พงึ่ พาเลือด Non-transfusion dependent thalassemia (NTDT)
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดไม่พึ่งพาเลือด
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมีย ทั้งอาการทางคลินิก และ/หรือ ผลทางห้องปฏิบัติการ
• ติดตามดูระดับซีรั่มเฟอริตินทุก 3-6 เดือน หลังจากได้รับการวินิจฉัย
ข้อบ่งชี้ในการให้ยาขับเหล็ก
• ระดับซีรั่มเฟอริติน ≥ 800 ng/ml
• ระดับธาตุเหล็กในตับ > 5 mg/กรัม น�้ำหนักเนื้อตับแห้ง
พิจารณาให้การรักษาด้วยยาขับเหล็ก
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การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
(Hematopoietic stem cell transplantation: HSCT)
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต เป็นวิธกี ารรักษาทีส่ ามารถรักษาโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียให้หายขาดได้ แต่เนื่องจากวิธีการรักษานี้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการรักษาและอาจมีความเสี่ยงจนถึงเสียชีวิตได้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อบ่งชี้
ในการรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงเท่านั้น (++)

ข้อบ่งชี้ ในการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิดเม็ดโลหิตในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (++)
1. ผู้ป่วยที่มีอาการซีดมากตั้งแต่อายุน้อยกว่า 2 ปี
2. ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับฮีโมโกลบินน้อยกว่า 7 g/dl และจ�ำเป็นต้องได้รบั เลือดสม�ำ่ เสมอ
ตั้งแต่อายุน้อยกว่า 4 ปี
ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดทีม่ อี าการรุนแรง ได้แก่ ผูป้ ว่ ย homozygous b
thalassemia หรือ b thalassemia major เกือบทุกราย ผู้ป่วย b thalassemia/HbE
บางราย ผูป้ ว่ ย a thalassemia ทีม่ อี าการรุนแรง ได้แก่ ผูป้ ว่ ย homozygous a0-thalassemia
ที่รอดชีวิตหลังคลอด ผู้ป่วย Hb H/Pak Num Po ผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับเลือดสม�่ำเสมอ
จะมีน�้ำหนักและส่วนสูงต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หน้าตาเปลี่ยน ตับม้ามโตมาก

ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดโลหิต
การรักษาวิธนี ตี้ อ้ งใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตจากผูอ้ นื่ (allogeneic HSCT) โดย
ต้องมีผู้บริจาคเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตที่เหมาะสมคือ มีผลการตรวจลักษณะพันธุกรรม
ของเม็ดเลือดขาว (human leukocyte antigen; HLA) เหมือนกับผู้ป่วย ทั้ง class I
(HLA-A, HLA-B) และ class II (HLA-DR) ปัจจุบันการตรวจ HLA ท�ำได้ละเอียดมากขึ้น
สามารถตรวจ class I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) และ class II (HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ)
ถ้ า ผู ้ บ ริ จ าคและผู ้ ป ่ ว ยมี HLA ตรงกั น หลายต� ำ แหน่ ง โอกาสที่ จ ะประสบผลส� ำ เร็ จ
ในการรักษาจะมากขึ้น การส่งเลือดตรวจ HLA สามารถส่งได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลที่ธ นาคารเลือดมีความพร้ อ ม (โรงพยาบาลศิ ริ ร าช,
โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่,
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลศรีนครินทร์) โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประมาณ 15,000 บาท
ต่อราย
ผูบ้ ริจาคเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย แบ่งออกได้เป็น
1. ผูบ้ ริจาคทีเ่ ป็นญาติผปู้ ว่ ย (related donor) ผูบ้ ริจาคทีด่ ที สี่ ดุ คือ พีน่ อ้ งร่วมบิดา
มารดาเดียวกันกับผู้ป่วย โดยพี่น้องแต่ละคนมีโอกาสที่ HLA จะตรงกับผู้ป่วยร้อยละ 25
(HLA-matched sibling donor) และควรมีน�้ำหนักตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน�้ำหนัก
ตัวผู้ป่วย โดยแนะน�ำให้ด�ำเนินการดังนี้ (+)
2. ผูบ้ ริจาคทีไ่ ม่ใช่ญาติผปู้ ว่ ย (unrelated donor) หากผูป้ ว่ ยไม่มพี นี่ อ้ งที่ HLA
ตรงกัน อาจพิจารณาใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติ (HLA-matched
unrelated donor) (+/-) โดยส่งข้อมูล HLA ของผู้ป่วยไปที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เพือ่ ค้นหาผูบ้ ริจาคทีอ่ าจจะมี HLA ตรงกับผูป้ ว่ ย (potential HLA-matched
unrelated donor) ในทางทฤษฎีมโี อกาสที่ HLA จะตรงกับผูป้ ่วยเพียง 1 ใน 25,000 ถึง
100,000 แต่ในทางปฏิบตั คิ นไทยมักมี HLA ทีค่ ล้ายกันกับคนในประเทศไทยหรือในภูมภิ าค
เอเชีย จึงพบว่ามีผปู้ ว่ ยคนไทยสามารถหาผูบ้ ริจาคทีไ่ ม่ใช่ญาติแต่มี HLA ตรงกันได้ ประมาณ
1 ใน 2,000-3,000 ราย (ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Thai stem cell donor registry
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย) โดยมีคา่ ใช้จา่ ยในติดต่อหาผูบ้ ริจาค unrelated
stem cell จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยประมาณ 200,000–300,000 บาท
ส�ำหรับผู้บริจาคคนไทย แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่านี้ส�ำหรับผู้บริจาคต่างชาติซึ่งจะแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศที่ผู้บริจาคลงทะเบียนไว้ ถ้าผู้ปกครองท�ำงานรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
สามารถเบิกค่าตรวจ HLA ได้บางส่วน ในปัจจุบนั การรักษาแบบ HLA matched unrelated
HSCT ได้ผลดีขนึ้ กว่าในอดีต แต่ยงั คงต้องการข้อมูลเพิม่ เติมว่าได้ผลดีใกล้เคียงกับการรักษา
แบบ matched related HSCT หรือไม่ โดยยังไม่จัดเป็นมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย แต่เป็นทางเลือกหนึง่ ในการรักษาและมีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่าการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตแบบ related HSCT มาก
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แผนภูมิที่ 4 แนวทางการเตรียมผู้ป่วยเพื่อรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงตามข้อบ่งชี้
และมีพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันกับผู้ป่วย
รักษาด้วยการให้เลือดและขับเหล็กสม�่ำเสมอ
ให้ค�ำปรึกษาผู้ปกครองและผู้ป่วยเบื้องต้น
ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
ผู้ปกครองสนใจการรักษาด้วยการ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
ส่งเลือดผู้ป่วยและพี่น้อง
พ่อแม่เดียวกัน ตรวจ HLA(1)
ผล HLA ตรงกัน
ใช่
ส่งผู้ป่วยและผู้ปกครองพร้อมผล HLA
ของผู้ป่วยและพี่น้องมาปรึกษา
ที่โรงพยาบาลที่สามารถท�ำการ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตได้(2)

รักษาต่อด้วยการให้เลือด
และขับเหล็กสม�่ำเสมอ

(1) ส่งเลือดตรวจ HLA ได้ที่
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร.02-263-9600 ต่อ 1300, 1310
- ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
		 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
(2) โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถท�ำปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตแบบ Allogeneic HSCT ส�ำหรับผู้ปวยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมีย ได้แก่
1. สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช โทร. 02-4195971-3
2. หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02-2011453, 02-2011495
3. หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 02-2564949
4. หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็ง กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร. 02-3547600 ต่อ 94162-3,
		 02-3547827
5. หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 074-451270
6. สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทร. 043-348382
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ผู้บริจาคเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับการตรวจเลือด
เพือ่ ยืนยันว่าไม่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและมีสขุ ภาพแข็งแรงดี ปราศจากโรคติดต่อทางเลือด
อาทิ โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฯลฯ (++) พาหะของโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียสามารถเป็นผูบ้ ริจาคเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตได้ ผูบ้ ริจาคไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเพศ
หรือเชื้อชาติเดียวกันกับผู้ป่วยและมีหมู่เลือด ABO และ Rh ที่แตกต่างกันได้

แหล่งที่มาของเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดโลหิต
แหล่งทีม่ าของเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตอาจมาจากไขกระดูก (bone marrow stem
cell) เลือดที่เจาะจากเส้นเลือดด�ำของผู้บริจาคหลังจากได้รับยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว
(peripheral blood stem cell) หรือเลือดสายสะดือ (cord blood stem cell) โดย
แหล่งของเซลล์ต้นก�ำเนิดที่ใช้มากที่สุดมาจากไขกระดูก ในกรณีที่มารดาซึ่งมีบุตรเป็นโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงอยูแ่ ล้วและตัง้ ครรภ์ใหม่ ควรปรึกษาสูตแิ พทย์เรือ่ งการเก็บ
เลือดสายสะดือหลังคลอดของน้องหรือทารกในครรภ์ หลังการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์
แล้วว่าไม่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (+/-) เพื่อแช่แข็งเก็บไว้ โดยอาจตรวจ HLA ของ
ทารกภายหลังคลอดหรือใช้ DNA ที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ถ้ามีปริมาณ
เพียงพอ เพื่อตรวจ HLA ตั้งแต่ก่อนคลอดเลยก็ได้ว่าตรงกับผู้ป่วยหรือไม่ ถ้าผลการตรวจ
HLA ของผูป้ ว่ ยกับเลือดสายสะดือของน้องตรงกัน และปริมาณของเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต
ทีเ่ ก็บได้มเี พียงพอ สามารถพิจารณารักษาผูป้ ว่ ยด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต
จากเลือดสายสะดือได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ท�ำการรักษาด้วยการปลูกถ่าย
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต (+/-) อย่างไรก็ตามการเก็บเลือดสายสะดือแช่แข็งอาจท�ำได้เฉพาะ
ในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมเท่านั้น

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดโลหิต
การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนรับการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตมีความส�ำคัญมาก
ถ้าเตรียมผู้ป่วยได้ดีจะท�ำให้ผลการรักษาดีตามมา โดยผู้ป่วยควรได้รับเลือดสม�่ำเสมอ
(regular transfusion) (++) เพื่อรักษาระดับฮีโมโกลบินให้สูงพอที่จะยับยั้งการสร้างเม็ด
เลือดแดงของตัวผู้ป่วยเอง pre-transfusion Hb ควรมากกว่า 9.5 g/dL ตับม้ามมีขนาด
เล็ก ควรใช้เลือดชนิดกรองเม็ดเลือดขาวทุกครัง้ (leukocyte-depleted packed red cell)
38

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้เลือดจากญาติพี่น้องใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิด alloantibody
ต่อแอนติเจนที่อาจเหมือนกับผู้บริจาคที่เป็นญาติ และท�ำให้มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน
ไม่รับเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาค (graft rejection) หลังการรักษาเพิม่ ขึน้ ในราย
ที่มีธาตุเหล็กสูงมากกว่า 1,000 ng/ml ผู้ป่วยควรได้รับยาขับธาตุเหล็กสม�่ำเสมอ (++)
นอกจากนี้แนะน�ำอย่างยิ่งให้ตรวจรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรง (++) การปลูกถ่ายเซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตในผู้ป่วยที่อายุน้อยมีโอกาสได้ผลดีกว่าผู้ป่วยที่อายุมาก เพราะผู้ป่วย
ที่มีอายุมากได้รับเลือดมาหลายครั้งมีโอกาสที่ร่างกายจะสร้างแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดขาว
ที่ปะปนมาในเลือดที่ได้ ท�ำให้ต่อต้านเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับและกลับมาเป็นโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียได้สงู ขึน้ นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากยังมีโอกาสทีธ่ าตุเหล็กจะสูงและ
สะสมตามอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ตับ ตับอ่อน เป็นต้น ท�ำให้การท�ำงานของอวัยวะ
เหล่านี้ผิดปกติ และเกิดผลแทรกซ้อนหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตได้มากขึ้น
ดังนัน้ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำตัง้ แต่ในวัยเด็ก (++) อย่างไร
ก็ตามการรักษาดังกล่าวในผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยรุน่ หรือผูใ้ หญ่ตอนต้น สามารถพิจารณาท�ำได้
(+/-) โดยแนะน�ำให้มกี ารเตรียมผูป้ ว่ ยเพิม่ เติมจากในเด็ก (+) เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยกลุม่ นีท้ ไี่ ด้รบั
การรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตยังมีจ�ำนวนไม่มาก แม้ผลการรักษา
จะดีขึ้นแต่ก็ต้องรอติดตามในระยะยาวต่อไป

ผลการรักษาผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิดเม็ดโลหิต
ผลการรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ด
โลหิตในประเทศไทยรวบรวมข้อมูลจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 จาก 4 โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลศิรริ าช (พ.ศ. 2531-2554 รวม 94 ราย) โรงพยาบาล
รามาธิบดี (พ.ศ. 2535-2554 รวม 90 ราย) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (พ.ศ. 2542-2554 รวม
65 ราย) และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (พ.ศ. 2543-2554 รวม 6 ราย) แสดงในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ข้อมูลผลการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต ในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจาง
		 ธาลัสซีเมียในประเทศไทย (พ.ศ. 2531-2554)
		
มีชีวิตอยู่		
หายขาด
ชนิดของการปลูกถ่าย จ�ำนวนผู้ป่วย
โดยโรคกลับมา เสียชีวิต
จากโรค
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด			
เป็นซ�้ำ	
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ
ใช้เซลล์จากญาติ
190 74.5 165 86.5 9 4.7 16 8.5
ใช้เซลล์จากผู้บริจาค 65 25.5 50 76.9 6 9.2
9 13.8
ที่ไม่ใช่ญาติ
รวม
255 100 215 84.3 15 5.9 25 9.8

ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าต่อต้านไม่รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตจากผูบ้ ริจาค และกลับมา
เป็นโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมียซ�้ำ พิจารณาให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดครั้งที่ 2 ได้ (+/-)
เมือ่ ผลแทรกซ้อนต่างๆ จากการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดครัง้ แรกหมดไป โดยส่วนใหญ่ จะเว้น
ระยะห่างประมาณ 1 ปี

ผลแทรกซ้อนหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดโลหิต
หลังการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต ผูป้ ว่ ยอาจมีผลแทรกซ้อนได้หลายอย่าง
ทีพ่ บบ่อย ได้แก่ คลืน่ ไส้อาเจียนจากยาเคมีบำ� บัด เม็ดโลหิตทุกชนิดต�ำ่ ลง (pancytopenia)
มีไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดหรืออวัยวะต่างๆ มีแผลในปากและทางเดินอาหารส่วนอื่นๆ
ผู้ป่วยอาจมีอาการจากปฏิกิริยาของเม็ดเลือดขาวของผู้บริจาคต่ออวัยวะต่างๆ ของผู้ป่วย
(graft versus host disease: GVHD) สาเหตุของการเสียชีวิตหลังการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตที่พบบ่อยที่สุด คือ การติดเชื้อที่รุนแรง ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยหลังการ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดมีความส�ำคัญมากโดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีแรก โดยแนะน�ำอย่าง
ยิ่งให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกพิเศษ (++) ประมาณ 3-4 สัปดาห์จนกว่าจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว
จะกลับมาเป็นปกติ เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ขณะเดียวกันผูป้ ว่ ยจะได้รบั ยากระตุน้ เม็ด
เลือดขาว (granulocyte-colony stimulating factor; G-CSF) ได้รบั เลือดและเกล็ดเลือดทีผ่ า่ น
การกรองเม็ดเลือดขาวออกและฉายรังสี (++) ในรายที่รับประทานอาหารไม่ได้แนะน�ำให้
พิจารณาให้อาหารทางหลอดเลือด (parenteral nutrition) ร่วมด้วย (+) นอกจากนี้ผู้ป่วย
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จะได้รับยากดภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันภาวะ GVHD ต่อเนื่องประมาณ 6-12 เดือนหลังการ
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต ยกเว้นผูป้ ว่ ยทีม่ ี chronic GVHD จะต้องใช้ยากดภูมคิ มุ้ กัน
ระยะยาวจนกว่าจะควบคุมโรคได้ (++)

ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดโลหิต
ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตส�ำหรับ HLAmatched related HSCT ประมาณ 500,000–1,000,000 บาท ส่วน HLA-matched
unrelated HSCT ประมาณ 1,000,000–2,000,000 บาท ทั้งนี้อาจมากหรือน้อยกว่านี้
ขึ้นอยู่กับภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
ผู้ปกครองที่ท�ำงานรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรได้
ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินบางส่วนที่ต้องรับผิดชอบ ส่วนโรงพยาบาล
ของรัฐสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกลับได้ตามสิทธิ โดยใช้กลไกกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
(Diagnosis Related Groups: DRGs) เป็นตัวกลางในการค�ำนวณ แต่มักจะเบิกกลับ
ได้นอ้ ยกว่าค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ จริง ส�ำหรับสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปัจจุบันมีข้อจ�ำกัด จึงยังไม่ครอบคลุมการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
ส�ำหรับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย แต่ในอนาคตอาจจะมีการพิจารณาที่ให้การครอบคลุม
ค่ารักษาในส่วนนี้ โดยเฉพาะการปลูกถ่ายแบบ HLA-matched related HSCT
โดยสรุป ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีเ่ ข้าเกณฑ์ในการรักษาโดยการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต ควรได้รับการส่งต่อมายังผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นก�ำเนิด เพือ่ ประเมินความเป็นไปได้และให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำก่อนตัดสินใจ รับการรักษา
โดยวิธีนี้

41

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

การดูแลรักษาอาการแทรกซ้อนต่างๆ
ในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

•
•
•
•
•
•
•

ภาวะติดเชื้อ
ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจ
การดูแลรักษาโรคตับ
ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบฮอร์โมน
ปัญหาแผลเรื้อรังที่ขา
ภาวะการสร้างเม็ดเลือดนอกไขกระดูก
ปัญหากระดูกหัก

ภาวะติดเชื้อในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
การติดเชื้อพบบ่อยและเป็นสาเหตุการตายที่ส�ำคัญของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ในประเทศไทยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึง่ โดยร้อยละ 47 เกิดจากการติดเชือ้ ส่วนล�ำดับ
สองเกิดจากหัวใจล้มเหลวพบได้ร้อยละ 21 ขณะที่ในต่างประเทศ เช่น อิตาลี การติดเชื้อ
เป็นสาเหตุการตายอันดับสองรองจากสาเหตุจากหัวใจ
สาเหตุของการติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ระบบภูมติ า้ นทานในร่างกายผูป้ ว่ ยต่อการสัมผัสกับเชือ้ โรค การเปลีย่ นแปลง ในระบบภูมิ
ต้านทานของผูป้ ว่ ยมาจากสาเหตุหลัก 5 ส่วน คือ จากตัวโรคเองทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จากภาวะธาตุเหล็กเกิน จากการรักษาด้วยการให้เลือด
การตัดม้ามและภาวะขาดสารอาหาร โดยเฉพาะการขาดธาตุสังกะสี ท�ำให้มีโอกาสติดเชื้อ
ได้ง่ายขึ้น
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การติดเชื้อที่เป็นปัญหาในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
1. การติดเชื้อแบคทีเรีย
อาการของผู้ป่วยมีหลากหลาย ได้แก่ sinusitis, epidural abscess, liver
abscess, pneumonia, subdural empyema, lung abscess, renal abscess,
mastoiditis, sepsis, disseminated intravascular coagulation
การรักษา ต้องรีบรักษาด้วยยาปฏิชวี นะทีเ่ หมาะสมและ surgical intervention ตัง้ แต่
เริม่ แรกถ้ามีขอ้ บ่งชี้ ยาปฏิชวี นะทีไ่ ด้ผลดีคอื ceftazidime และ gentamicin ในกรณีดอื้ ยา
ให้ fluoroquinolones, imipenem หรือ meropenem
2. การติดเชื้อไวรัสจากการได้รับเลือด
Human immunodeficiency virus (HIV) ไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี
ยังเป็นปัญหาส�ำคัญในประเทศก�ำลังพัฒนา แต่ในประเทศพัฒนาแล้วการติดเชื้อไวรัส
ดังกล่าวลดลง เนือ่ งจากการรับผูบ้ ริจาคเลือดทีเ่ ป็นอาสาสมัครมีการคัดกรองโดยแบบสอบถาม
มีเทคนิคการตรวจเลือดทีแ่ ม่นย�ำขึน้ (serologic and nucleic testing) มีการพัฒนาวัคซีน
ไวรัสตับอักเสบบี และการตรวจกรองไวรัสตับอักเสบซีได้ดขี นึ้ (ดูเรือ่ งแนวทางการดูแลรักษา
โรคตับ)
3. การติดเชื้อรา Pythiosis
การติดเชือ้ ราจาก Pythium insidiosum พบเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย pythiosis
ในคนมี 3 แบบคือ
1. Cutaneous หรือ subcutaneous pythiosis พบบริเวณรอบตา ทีห่ น้า แขน
ขา ลักษณะเป็น granulomatous ulceration หรือเป็น abscess-like หรือ cellulitis
2. Ophthalmic pythiosis เกิดที่ตาในลักษณะที่เป็น corneal ulcer หรือ
keratitis
3. Systemic pythiosis เกิดในหลอดเลือด ท�ำให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือด
(arterial occlusion หรือเกิด aneurysm) น�ำไปสูก่ ารเกิด gangrene หรือเกิดการฉีกขาด
ของหลอดเลือด อาการที่พบบ่อยมากคือการติดเชื้อในหลอดเลือดแดงใน systemic
pythiosis พบว่าท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือท�ำให้เกิดปัญหารุนแรงมากกว่าการติดเชื้อ
2 แบบข้างต้น ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักเสียชีวิตภายใน 6 เดือน
44

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

การรักษา pythiosis ท�ำได้ยาก การรักษาด้วยยารักษาเชือ้ รา เช่น amphotericin B
หรือ ketoconazole ไม่ได้ผลกับ P. insidiosum การรักษาในผู้ที่มีหลอดเลือดอุดตัน
ต้องผ่าตัด มีรายงานการรักษาด้วยวัคซีนทีท่ ำ� จาก modified P. insidiosum antigen ได้ผล
ในผู้ป่วยบางราย
4. การติดเชื้อมาลาเรีย
แม้ว่าพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียชนิดรุนแรง
แต่ผปู้ ว่ ยทีเ่ ป็น b-thalassemia major และ intermedia จะไม่มกี ารป้องกันการเป็นมาลาเรีย
อย่างรุนแรงและเมื่อมีการติดเชื้อมาลาเรียมีแนวโน้มที่จะมีภาวะโลหิตจางรุนแรงด้วย

ข้อแนะนำ�สำ�หรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเมื่อมีไข้หรือสงสัยว่ามีภาวะติดเชื้อ
แทรกซ้อน
1. ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้ตดั ม้าม หาสาเหตุของการติดเชือ้ โดยซักประวัติ ตรวจร่างกาย
และส่งตรวจสิ่งต่างๆ ตามความจ�ำเป็น และรีบให้ยาปฏิชีวนะครอบคลุมเชื้อที่พบบ่อย
ทั้งแกรมบวกและแกรมลบ จนกว่าจะได้หลักฐานการติดเชื้อจึงให้การรักษาตามหลักฐาน
(level of evidence II, ระดับ A)
2. หากมีอาการท้องเสียร่วมด้วยควรตรวจอุจจาระ เพาะเชื้ออุจจาระ และรีบ
ให้การรักษาครอบคลุมเชื้อ Salmonella ด้วย (level of evidence II, ระดับ A)
3. ในกรณีที่ตัดม้ามแล้วถือเป็นภาวะเร่งด่วน ต้องให้นอนรักษาในโรงพยาบาล
และให้ยาปฏิชีวนะครอบคลุมเชื้อแกรมบวกและแกรมลบดังต่อไปนี้ คือ Streptococcus
pneumoniae, Hemophilus influenzae Staphylococcus, Klebsiellacและ E. coli
(level of evidence II, ระดับ A)
4. หากมีอาการที่ท�ำให้สงสัย pythiosis ให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
5. ให้การรักษาประคับประคอง เช่น หากมีภาวะโลหิตจางต้องให้เลือดแก่ผปู้ ว่ ย
ด้วย ให้ยาลดไข้และเช็ดตัวเมื่อมีไข้สูง รักษาภาวะ hemolytic crisis

ข้อแนะนำ�ในการป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
1. ให้วัคซีนตามอายุ โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี รวมทั้งแนะน�ำ
การให้วคั ซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัส ให้วัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งและแนะน�ำการให้วัคซีนตับอักเสบเอเพิ่ม เพื่อรักษาไม่ให้ตับ
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ของผูป้ ว่ ยเกิดปัญหา ผูป้ ว่ ยทีเ่ คยได้รบั วัคซีนตับอักเสบบีครบแล้ว แต่ตรวจไม่พบแอนติบอดี
ต่อไวรัสตับอักเสบบี ควรให้วัคซีนตับอักเสบบีซ�้ำอีก 1 ชุด
2. ผู้ป่วยที่จะตัดม้ามควรให้วัคซีนก่อน (ดูเรื่องการเตรียมการก่อนตัดม้าม)
การป้องกันการติดเชื้อหลังตัดม้ามควรให้ยา amoxicillin หรือ penicillin ติดตัวไว้
เมื่อมีไข้ให้รีบกินยาและรีบไปพบแพทย์
3. ผู้ที่ได้รับยาขับธาตุเหล็ก deferiprone ให้หยุดยาและรีบไปพบแพทย์
รวมทั้งแจ้งให้แพทย์ทราบว่าได้รับยาที่อาจท�ำให้เม็ดเลือดขาวต�่ำ
4. การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ท�ำตามมาตรฐานบริการ
โลหิตและธนาคารเลือดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยลดปริมาณเม็ดเลือดขาวและมี
การตรวจคัดกรองโรคติดเชือ้ ในโลหิตบริจาคตามมาตรฐาน (ดูการเตรียมเลือดเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
5. เจาะเลื อ ดติ ด ตามว่ า มี ก ารติ ด เชื้ อ ตั บ อั ก เสบบี ซี แ ละ HIV ปี ล ะครั้ ง
ในผู้ป่วยที่ได้รับเลือดประจ�ำ หากมีการติดเชื้อดังกล่าวให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
6. รักษาภาวะธาตุเหล็กเกินให้ได้ผลดีเพื่อให้ macrophage ท�ำงานได้ดี

แนวทางการดูแลภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ปัจจุบนั แม้วา่ การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะมีการพัฒนาทีด่ ขี นึ้
เป็นล�ำดับ แต่ภาวะ แทรกซ้อนและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจก็ยังคงเป็นปัญหาของผู้ป่วย
โดยเฉพาะในรายที่ได้รับเลือดสม�่ำเสมอแต่ไม่ได้รับยาขับธาตุเหล็กอย่างเต็มที่ จะมีภาวะ
แทรกซ้อนเหล็กเกินในอวัยวะต่างๆ การมีเหล็กสะสมในกล้ามเนื้อหัวใจ จะท�ำให้เกิดภาวะ
หัวใจวายตามมา เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือแม้แต่เสียชีวิตกะทันหัน (sudden
death) ได้ ในรายที่มีอาการหัวใจวายพบว่ามีอัตราการรอดชีวิตเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น
แม้วา่ จะสามารถคัดกรองผูป้ ว่ ยทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งของภาวะแทรกซ้อนจากการมีเหล็ก
สะสมในร่างกาย เช่น การตรวจระดับเฟอไรตินในเลือดหรือตรวจปริมาณเหล็กสะสมในตับ
แม้ว่าค่าดังกล่าวได้ผลเป็นปกติก็ไม่สามารถประเมินปริมาณเหล็กสะสมในหัวใจและความ
เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพราะอัตราการสะสมเหล็กในตับและ
หัวใจอาจไม่เท่ากันก็ได้
การตรวจว่ามีเหล็กสะสมในหัวใจอยู่มากเท่าใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ยา
ขับเหล็กตั้งแต่ต้น จะช่วยป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจไปได้มาก มีรายงาน
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ว่าการให้ยาขับเหล็กอย่างเต็มทีใ่ นรายทีม่ โี รคหัวใจเกิดขึน้ แล้ว ก็สามารถช่วยให้การท�ำงาน
ของหัวใจกลับคืนมาได้ ดังนั้น การตรวจการท�ำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและการตรวจหา
ภาวะเหล็กสะสมในหัวใจเป็นระยะๆ จะมีประโยชน์ในการพยากรณ์โรคและวางแผน
การรักษาแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ในปัจจุบนั การตรวจคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าของหัวใจ (cardiac magnetic resonance
imaging หรือCMRI) เพือ่ หาปริมาณเหล็กทีส่ ะสมในหัวใจ ใช้ในการประเมินความเสีย่ งและ
ตัดสินใจในการเลือกแผนการรักษาภาวะแทรกซ้อนหัวใจในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
(ดูข้อบ่งชี้การให้ยาขับเหล็ก)

ชนิดของภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ ที่อาจพบได้ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
1. Congestive cardiomyopathy ผู้ป่วยที่มีภาวะซีดอยู่นานๆ และมี
chronic hypoxia จะเกิดการปรับสภาพร่างกาย ท�ำให้มกี ารคัง่ น�ำ้ และเกลือ หัวใจจะขยาย
โตขึน้ และมี cardiomyopathy เกิดขึ้น ในระยะแรก ผู้ป่วยอาจมีอาการเหนื่อยง่าย
เมือ่ ออกก�ำลัง แต่ระยะท้ายผูป้ ว่ ยจะเกิดภาวะหัวใจวายรุนแรงตามมา ในรายทีไ่ ด้เลือดบ่อยๆ
จะมีเหล็กสะสมในกล้ามเนื้อหัวใจ ท�ำให้มี congestive cardiomyopathy และหัวใจวาย
ได้เช่นกัน
2. Cardiac arrhythmias การมีเหล็กสะสมในกลุ่มเซลล์น�ำไฟฟ้าในหัวใจ
(conducting cell) ท�ำให้การท�ำหน้าที่น�ำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติไป จนท�ำให้มีภาวะหัวใจ
เต้นผิดจังหวะ ทัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยอาจไม่แสดงอาการ หรือมีอาการใจสัน่ หัวใจเต้นเร็ว เต้นไม่สม�ำ่ เสมอ
ไปจนถึงขั้นเป็นลม หน้ามืดหรือรุนแรงมากจนเสียชีวิตกะทันหัน (sudden dead) ได้
3. Pulmonary hypertension มักพบเป็นภาวะแทรกซ้อนหลังจากตัดม้าม
ไปแล้วและอาจพบร่วมกับผู้ป่วยที่มีภาวะซีดมากอยู่เป็นเวลานาน อุบัติการณ์ของภาวะนี้
ในผู้ป่วยหลังตัดม้ามในบางรายงาน อาจสูงได้ถึงร้อยละ 50 ผู้ป่วยมักไม่มีอาการใดๆ แต่
ความดันเลือดในปอดที่สูงอาจเพิ่มระดับจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
4. Pericarditis เป็นโรคแทรกซ้อนที่พบไม่บ่อย โดยน่าจะเป็นจากการติดเชื้อ
บางชนิด เช่น เชื้อไวรัส ผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บหน้าอก ในรายที่มีของเหลวขังอยู่ใน
ช่องเยื่อหุ้มหัวใจมาก (massive pericardial effusion) อาจกดทับห้องหัวใจและ
หลอดเลือดจนมีภาวะ cardiac tamponade เกิดขึ้นได้
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อาการและอาการแสดง
1. ไม่ปรากฏอาการ ในรายทีเ่ ป็นเรือ้ รังและมีการปรับสมดุลการไหลเวียนโลหิต
ได้ดี ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการใดๆ เลย แม้ว่าจะมีการท�ำงานหัวใจที่ผิดปกติหรือมีเหล็กสะสม
อยู่ในหัวใจเป็นปริมาณมากแล้วก็ตาม
2. หัวใจวาย ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีอาการหอบเหนือ่ ย ระยะแรกอาจเป็นขณะออกก�ำลัง
แต่เมื่อรุนแรงจะเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา หอบจนนอนราบไม่ได้ มีอาการบวม ตับโต
3. ใจสั่น ซึ่งอาจเป็นจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดได้จากหลายสาเหตุ
ความรุนแรงขึ้นกับสาเหตุและชนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พบ ส่วนภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะทีเ่ ป็นจากภาวะเหล็กเกินนัน้ จะมีความรุนแรงมากและเป็นข้อบ่งชีก้ ารให้ยาขับเหล็ก
4. เป็นลม อาจเกิดจากภาวะ low cardiac output หรือเป็นจากภาวะหัวใจ
เต้นผิดจังหวะที่รุนแรงก็ได้ เช่น ventricular tachycardia
5. เจ็บ แน่นหน้าอก เป็นอาการที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่อาจมีได้จากการมีกล้าม
เนือ้ หัวใจและหรือเยือ่ บุหวั ใจอักเสบ (myo-pericarditis) มีอาการปวดท้องด้านบน อาจเป็นได้
จากอาการเลือดคั่งในตับ (hepatic congestion)

การตรวจทางคลินิก
นอกเหนือจากการซักประวัติและตรวจร่างกายแล้ว สามารถประเมินสภาพ
การท�ำงานของหัวใจโดย การตรวจดังต่อไปนี้
• การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography; ECG)
• คลื่นสะท้อนเสียงหัวใจ (echocardiography)
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของหัวใจ (Cardiac magnetic resonance imaging
		 หรือ CMRI) เพื่อประเมินปริมาณเหล็กที่สะสมในหัวใจ
• การตรวจพิเศษอื่นๆ ตามข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น ตรวจ Holter ECG
		 ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือตรวจ exercise test เพื่อบอก
		 สมรรถภาพของหัวใจ

แบบแผนการดูแลผู้ป่วย
ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การซักประวัตแิ ละตรวจร่างกาย รวมถึงระบบหัวใจและการไหลเวียน
เมื่อมาพบแพทย์ในแต่ละครั้ง
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1. ผู้ป่วยที่ซีดจะมีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจบ่อยและรุนแรงกว่าผู้ป่วยที่คงค่า
ระดับฮีโมโกลบินใกล้เคียงปกติ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรให้เลือดอย่างสม�่ำเสมอ (regular
blood transfusion) ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (Class IA)
2. ในผู้ป่วยที่ซีดมาก เช่น Hb <5 g/dL หรือซีดโดยมีภาวะแทรกซ้อนหัวใจ
อยู่ก่อน ควรให้เลือดปริมาณครั้งละน้อยๆ และให้ในอัตราเร็วที่ช้ากว่าปกติ โดยอาจให้ยา
ขับปัสสาวะร่วมด้วย(Class IIB)
3. ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจวายและจ�ำเป็นต้องได้รบั เลือด อาจแบ่งให้เลือดครัง้ ละ
ปริมาณน้อยแต่ให้บอ่ ยขึน้ และควรให้จนระดับ Hb ก่อนให้เลือด (pretransfusion Hb) สูงกว่า
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มภี าวะหัวใจวาย เช่น pretransfusion Hb 10-11 g/dL เมือ่ ระดับเหล็กในกล้ามเนือ้
หัวใจลด หัวใจท�ำงานดีขึ้นอาจพิจารณาให้ระดับ pretransfusion Hb 9.5-10.5 g/dL
5. ในรายทีต่ อ้ งให้ยาขับปัสสาวะเป็นประจ�ำ ควรได้รบั การตรวจเกลือแร่ในเลือด
(serum electrolytes, calcium) เป็นระยะ
6. ได้รับยาขับธาตุเหล็กที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ รายละเอียดของการให้ยา
ขับเหล็กให้ ดูในหัวข้อ การให้ยาขับเหล็ก
7. ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา เป็นต้น
8. ปรึกษากุมารแพทย์/อายุรแพทย์โรคหัวใจ เมื่อต้องการตรวจประเมินสภาพ
การท�ำงานหัวใจ ความดันเลือดในปอดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและ
ต้องได้รับเลือดสม�่ำเสมอ
9. ปรึกษากุมารแพทย์/อายุรแพทย์โรคหัวใจ ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ที่มีอาการ/อาการแสดงของโรคหัวใจ ดังนี้
		 • อาการ/อาการแสดงของภาวะหัวใจวาย
		 • อาการ/อาการแสดงของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
		 • อาการเป็นลม ไม่รู้สึกตัวหรือประวัติหัวใจหยุดเต้น
		 • อาการเจ็บ/แน่นหน้าอก ทีส่ งสัยว่าอาจเป็นจากความผิดปกติของหัวใจ
			 และระบบไหลเวียน
		 • ผลการตรวจร่างกายพบความผิดปกติ เช่น ได้ยินเสียงสองดัง (loud
			 P2), ได้ยินเสียง friction rub, ได้ยินเสียงหัวใจ gallop เป็นต้น
		 • ผลการตรวจ ECG พบหรือสงสัยว่ามีความผิดปกติ
		 • ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก พบหรือสงสัยว่ามีเงาผิดปกติ เช่น หัวใจโต
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		 • ผลการตรวจระดับ serum ferritin สูงกว่า 1000 ng/ml
		 • ผลการตรวจ cardiac MRI มีเหล็กสะสมในหัวใจมาก โดยค่า T2* <20 ms
10. ส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของหัวใจ (cardiac magnetic resonance
imaging หรือ CMRI) เพือ่ หาปริมาณเหล็กทีส่ ะสมในหัวใจ ในสถาบันทีใ่ ห้บริการดังกล่าวได้
โดยเริ่มตรวจเมื่ออายุ 8-10 ปี และส่งตรวจประเมินซ�้ำเป็นระยะตามความเหมาะสม เช่น
ในผู้ป่วยที่ค่า T2* >20 ms ท�ำซ�้ำทุก 2 ปี, ในผู้ป่วยที่ค่า T2* 10-20 ms ท�ำซ�้ำปีละครั้ง
และในผู้ป่วยที่ค่า T2*<10 ms ท�ำซ�้ำปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น (Class IIC)

แนวทางการดูแลรักษาโรคตับในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ผู้ป่วยโรคโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับจาก
หลากหลายปัญหา เช่น จากภาวะเหล็กเกิน จากภาวะซีดท�ำให้การดูดซึมเหล็กเพิ่มขึ้น
การต้องได้รับเลือดเป็นประจ�ำท�ำให้มีโอกาสการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีและซีสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีความชุกของไวรัสตับอักเสบ บี
และซี ประมาณร้อยละ 5 และร้อยละ 1 ตามล�ำดับ ดังนั้นควรมีแนวทางในการรักษาและ
ป้องกัน ซึง่ จะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma,
HCC)

โรคไวรัสตับอักเสบ บี
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทุกคน ควรได้รับการตรวจเลือดว่ามีการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่เพือ่ ช่วยในการวินจิ ฉัยและประเมินก่อนการรักษา ได้แก่ Hepatitis
B surface antigen (HBsAg) หากตรวจพบ HBsAg ในผู้ป่วยนานเกิน 6 เดือน แสดงถึง
การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รังร่วมกับการตรวจอืน่ ๆ ได้แก่ Hepatitis B core antibody
(Anti-HBc), Hepatitis B e antigen (HBeAg) และ Hepatitis B e antibody (Anti-HBe)
รวมไปถึงการตรวจปริมาณไวรัสตับอักเสบบีในเลือด (HBV DNA viral load)

ผู้ป่วยที่สมควรส่งปรึกษาแพทย์โรคตับหรือโรคระบบทางเดินอาหาร
1. การติดเชื้อตับอักเสบ บี ชนิดเรื้อรัง (Chronic hepatitis B) ควรส่งปรึกษา
เมื่อมีความผิดปกติทั้ง 3 ข้อดังนี้
		 1) ตรวจพบ HBsAg ในเลือดนาน > 6 เดือน
		 2) ระดับไวรัสตับอักเสบบีสูงมากกว่า 2,000 IU/mL
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		 3) ระดับ ALT สูงขึ้นมากกว่า 2 เท่าของค่าปกติอย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะ
เวลานานกว่า 3 เดือนขึ้นไป หรือกรณีที่ระดับ ALTสูงขึ้นน้อยกว่า 2 เท่าของค่าปกติ
อาจส่งปรึกษาแพทย์โรคตับหรือโรคระบบทางเดินอาหารเพื่อพิจารณาตรวจเพิ่มเติม
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะตับแข็งร่วมกับการติดเชื้อตับอักเสบ บี ซึ่งอาจวินิจฉัยโดย
อาการทางคลินกิ ผลเลือดหรือการตรวจทางรังสีวทิ ยา ได้แก่ การตรวจอัลตร้าซาวนด์ เอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถึงแม้มีระดับเอนไซม์ในตับอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ตาม

การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบบี
การให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HBV vaccine) แนะน�ำให้ทั้งหมด 3 เข็ม
ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ โดยฉีดทีเ่ ดือนที่ 0, เดือนที่ 1 และเดือนที่ 6 ผูป้ ว่ ยบางรายได้รบั การฉีดที่
ไม่ตรงเวลาหรือไม่ครบตามทีก่ ำ� หนด เมือ่ ผูป้ ว่ ยต้องการฉีดใหม่ให้ฉดี ต่อได้เลย ไม่จำ� เป็นต้อง
เริ่มใหม่

การให้วัคซีนตับอักเสบบีกระตุ้น (Booster dose)
ร้อยละ 80 ของคนทั่วไป ร่ายกายจะมีการตอบสนองต่อวัคซีนถ้าได้รับการฉีด
กระตุ้น (anamnestic response) ดังนั้นแม้ว่าระดับ Anti-HBs จะลดลงตามระยะเวลา
แต่ความสามารถในการป้องกันไวรัสตับอักเสบบียังคงมีอยู่ แม้ว่าจะไม่สามารถตรวจพบ
Anti-HBs แล้วก็ตาม ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีไ่ ม่ได้รบั เลือดเป็นประจ�ำ มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อย ไม่จ�ำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้น
แต่ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั เลือดเป็นประจ�ำ แนะน�ำว่าควร
ตรวจ anti-HBs titer หลังจากฉีดวัคซีนครบแล้ว 1-2 เดือน เพื่อดูว่ามีการตอบสนองหรือ
ไม่ (anti-HBs titer >10 mIU/mL) จากนั้นควรตรวจ anti-HBs titer ทุกๆ 1 ปี ถ้าค่า
anti-HBs titer <10 mIU/mL แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น

แนวทางการปฎิบัติเมื่อผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการฉีดวัคซีน
หลังจากได้รบั การฉีดวัคซีนครบสูตรแล้วไม่ตอบสนอง แนะน�ำให้ฉดี วัคซีน 3 เข็ม
อีกครั้ง โดยพบว่าประมาณร้อยละ 50-75 ของคนกลุ่มนี้จะตอบสนองต่อการได้รับวัคซีน
สูตรที่ 2 แต่ถา้ ยังไม่ตอบสนองอีก แนะน�ำให้ตรวจเลือดประเมินการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
ในร่างกายอีกครั้ง โดยตรวจ HBsAg anti-HBs และ anti-HBc เนื่องจากผู้ป่วยอาจเคยได้
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รับเชือ้ มาก่อนแล้ว เช่นพบ anti-HBc บวก และมี HBsAg และ anti-HBs เป็นผลลบ เป็นต้น
แต่ถ้าประเมินแล้วไม่พบลักษณะการติดเชื้อมาก่อน อาจให้วัคซีนแบบ double-dose
4 ครั้งทางกล้ามเนื้อ (40 mg 4 ครั้ง ทางกล้ามเนื้อ) หรือ แบบ low dose 4 ครั้ง
ทางใต้ผิวหนัง (4 mg 4 ครั้งทางใต้ผิวหนัง) ก็ได้

โรคไวรัสตับอักเสบ ซี
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (hepatitis C
virus, HCV) ได้จากการได้รับเลือด โดยเฉพาะการรับเลือดก่อนปี พ.ศ. 2538 เนื่องจาก
ไม่มีการตรวจกรองหาไวรัสตับอักเสบซีในเลือดก่อนหน้านั้น

การวินิจฉัย
ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั เลือด ควรได้รบั การตรวจเลือดว่ามีการติดเชือ้
ไวรัสตับอักเสบซีหรือไม่โดยตรวจ anti-HCV และพิจารณาตรวจปริมาณไวรัสตับอักเสบซี
ในเลือด (HCV-RNA) หากมีผล anti-HCV เป็นบวกแล้ว ปริมาณเชือ้ ในเลือดนัน้ เป็นตัวบ่งชี้
ถึงผลการรักษาเท่านัน้ ไม่ได้เป็นตัวชีว้ ดั ว่าผูป้ ว่ ยมีโอกาสพัฒนาเป็นตับแข็งหรือโรคมะเร็งตับ
มากเพียงใดในอนาคต
ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังควรส่งปรึกษาแพทย์โรคตับหรือโรคระบบ
ทางเดินอาหาร เพื่อรับการตรวจและรักษาเพิ่มเติม โดยขณะท�ำการรักษาผู้ป่วยอาจต้อง
ได้รบั เลือดมากกว่าปกติถงึ ร้อยละ 30 เพือ่ ให้ระดับ Hb มากกว่า 9 g/ml ผูป้ ว่ ยทีม่ หี ลักฐาน
ว่ามีเหล็กสะสมมากในตับ ควรให้ยาขับเหล็กก่อนท�ำการรักษาไวรัสตับอักเสบซี

ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีที่สมควรได้รับการรักษา
1. อายุ 18 ปีขนึ้ ไป (หากเป็นเด็กให้ดหู วั ข้อการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเด็กติดเชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบซี) HCV RNA เป็นบวก
2. ผลการเจาะชิ้นเนื้อตับตรวจทางพยาธิตับพบว่ามีพังผืดในตับมาก (Metavir
fibrosis score มากกว่าหรือเท่ากับ F2)
3. ไม่เป็นตับแข็งระยะรุนแรง (Child-Pugh score > 9)
4. ผู้ป่วยมีความยินยอมรับการรักษา
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การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
เนือ่ งจากการติดเชือ้ ตับอักเสบไวรัสซีในเด็กมีโอกาสหายเองได้ประมาณร้อยละ 6-12
โดยเฉพาะเด็กเล็ก และเนื่องจากการด�ำเนินโรคที่ช้ากว่าผู้ใหญ่ จึงแนะน�ำให้รักษาเมื่อเด็ก
อายุมากกว่า 3 ปี รายทีม่ คี า่ เอ็นไซม์ตบั สูงผิดปกติอย่างต่อเนือ่ งหรือการด�ำเนินโรคค่อนข้าง
เร็ว (เช่น พบพังผืดในตับ) ควรได้รบั การรักษาเกณฑ์พจิ ารณาอืน่ ๆ ข้อห้ามและยาทีใ่ ช้ตลอด
จนระยะเวลาการรักษาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แนะน�ำให้ปรึกษาแพทย์ทางเดินอาหารเป็น
ผู้พิจารณาให้การรักษา

การป้องกันและควบคุมโรค
ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบซี ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด
ในขณะนี้ คือ การลดอัตราการแพร่กระจายตามหลัก universal precaution

คำ�แนะนำ�การดูแลตนเองของผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่ทราบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ควรได้รับการแนะน�ำดังต่อไปนี้
1. ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
2. รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาดและครบ 5 หมู่ นอกจากนี้
ควรเลีย่ งการรับประทานอาหารทีม่ สี ารอะฟลาทอกซินปนเปือ้ น ได้แก่ ถัว่ ลิสงทีเ่ ก็บไว้นาน
หรือพริกป่นที่ชื้น
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาและอาหารเสริมที่ไม่จ�ำเป็น รวมทั้งยาสมุนไพร
และยาลูกกลอน
4. ให้ลดความเสี่ยงในการถ่ายทอดเชื้อไปยังผู้อื่น เช่น
		 • ไม่ควรบริจาคเลือด อวัยวะ เนื้อเยื่อ หรือ น�้ำอสุจิ
		 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้แปรงสีฟันและของมีคมร่วมกับผู้อื่น
		 • หยุดการใช้ยาเสพติด
		 • ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีควรมีการป้องกันเสมอขณะมีเพศสัมพันธ์
			 ทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ยกเว้นคู่นอนมีภูมิ
			 ต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบบีแล้ว ส�ำหรับผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีแม้วา่
			 ความเสี่ยงของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต�่ำ แต่ควรหลีกเลี่ยงการมี
			 เพศสัมพันธ์ที่รุนแรงหรือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก
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5. ควรได้รับการตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบเอ หรือไม่ หากยังไม่มี
ควรได้รับการฉีดวัคซีน ส�ำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีควรตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัส
ตับอักเสบบีด้วย หากยังไม่มีก็ควรได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเช่นเดียวกัน

นิ่วในถุงน�้ำดีในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีโอกาสเกิดนิ่วในถุงน�้ำดีสูง เนื่องจากมีภาวะเม็ด
เลือดแดงแตกเรื้อรัง ท�ำให้เกิดนิ่วชนิด black pigmented stone ส่วนใหญ่ของผู้ป่วย
(ร้อยละ 60-80) มักไม่มอี าการใดๆ อาการแสดงและภาวะแทรกซ้อนของนิว่ ในถุงน�ำ้ ดีได้แก่
1. Biliary colic เป็นอาการแสดงแรกสุด เกิดจากการเคลื่อนตัวของนิ่วในถุง
น�้ำดีมาอุดบริเวณ cystic duct ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณลิ้นปี่ที่รุนแรง เป็นๆ หายๆ
เมื่อเกิดอาการนี้แล้ว 2 ใน 3 ของผู้ป่วยมักเกิดอาการซ�้ำอีก
2. นิ่วในท่อน�้ำดี (common bile duct stone หรือ choledocholithiasis)
เกิดจากการอุดตันของท่อน�้ำดี ท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องร่วมกับตรวจเลือดพบการ
ท�ำงานของตับผิดปกติ บางรายอาจมีการติดเชื้อแทรกซ้อน ท�ำให้เกิดภาวะท่อน�้ำดีอักเสบ
(ascending cholangitis) มีอาการไข้และภาวะดีซ่านตามมา
3. ถุงน�้ำดีอักเสบเฉียบพลัน (acute cholecystitis)
4. ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันจากนิ่ว (gallstone pancreatitis)
เมื่อตรวจพบว่าผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีนิ่วในถุงน�้ำดี แนะน�ำให้ปรึกษา
ศัลยแพทย์เพื่อท�ำการผ่าตัดนิ่วในถุงน�้ำดีออก

ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบฮอร์โมนในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีปัญหาหลัก 2 ประการ ที่มีผลกระทบต่อระบบ
ฮอร์โมนในร่างกาย ได้แก่ 1) ภาวะโลหิตจาง และ 2) ภาวะเหล็กสะสมตามอวัยวะต่างๆ
ส่วนปัญหาอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบฮอร์โมนในร่างกายทางอ้อมหรือเป็นปัจจัยรอง ได้แก่
การขาดสารอาหาร การได้รับยาขับเหล็ก การติดเชื้อ การได้รับเคมีบ�ำบัดในการปลูกถ่าย
ไขกระดูก เป็นต้น
ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบฮอร์โมนมีดังต่อไปนี้
1. ภาวะเจริญเติบโตช้า ภาวะเป็นหนุม่ สาวช้ากว่าปกติ (delayed growth and
puberty หรือ hypogonadism) ผู้ป่วยมีปัญหาตัวเตี้ย กล่าวคือ ความสูงน้อยกว่า -2SD
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หรือเปอร์เซนไทล์ที่ 3 หรือโตช้าผิดปกติ กล่าวคือ อัตราความสูงเพิม่ ขึน้ (height velocity)
น้อยกว่า -2SD เมื่อเทียบกับเด็กเพศและเชื้อชาติเดียวกันที่มีอายุเท่ากัน
การวินิจฉัย
การตรวจร่างกาย ประเมินส่วนสูง น�้ำหนัก โดยดูน�้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี ตรวจ pubertal stage พบเด็กชายมีขนาดอัณฑะ <3 มล หรือความยาวอัณฑะ
<2.5 ซม และองคชาติไม่มกี ารขยายตัว เด็กหญิงยังไม่มกี ารพัฒนาของเต้านม วัดความยาว
ช่วงล�ำตัวกับช่วงขา (upper to lower segment ratio) หาก <0.9 แสดงถึงล�ำตัวสั้น
ในเด็กอายุเกิน 10 ปี ควรเอกซเรย์กระดูกสันหลัง
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1) เอกซเรย์อายุกระดูก เอกซเรย์กระดูกสันหลัง (lateral spine radiograph)
เนื่องจากตรวจพบ vertebra lfracture ได้บ่อยโดยไม่มีอาการ
2) ตรวจเลือด วัดระดับ แคลเซียม (Ca), ฟอสฟอรัส (P), alkaline phosphatase
(AP), 25-hydroxy-vitamin D (25-OHD) ปีละ1ครั้ง
การรักษา
1. ให้ผู้ป่วยรับเลือดให้ระดับฮีมาโตคริท >30%
2. ให้รบั ยาขับเหล็กอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ รักษาระดับเฟอริตนิ ให้มคี า่ <1,000 ng/ml
3. ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในกรณีทใี่ ห้เลือดและยาขับเหล็กอย่างเหมาะสม
แล้ว พบว่าผู้ป่วยมีการเจริญเติบโตช้า มีล�ำตัวสั้น หรือในกรณีที่ผู้ป่วยหญิง อายุมากกว่า
13 ปี และชายอายุมากกว่า 14 ปี แต่ยังไม่มีการพัฒนาทางเพศทุติยภูมิ (secondary sex
characteristics)
การติดตามผลการรักษา ประเมินความสูงและน�้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทุก 3-6 เดือน ตรวจ
pubertal stage ทุก 3-6 เดือน ตรวจเอกซเรย์อายุกระดูกทุก 1-2 ปี เพื่อประเมินอายุ
กระดูกที่เปลี่ยนแปลง
2. ภาวะพร่องไทรอยด์ (hypothyroidism) มักพบในผู้ป่วยที่มีเหล็กสะสม
เกินเป็นเวลานาน ส่วนมากมักไม่มอี าการเด่นชัด เนือ่ งจากการสะสมของเหล็กในต่อมใต้สมอง
การวินิจฉัยจึงอาศัยการตรวจระดับฮอร์โมน FT4 และ TSH ในเลือดปีละ 1 ครั้ง ผู้ป่วยมัก
จะเป็น central hypothyroidism ซึ่งมีระดับ FT4 ต�่ำและ TSH ปกติหรือต�ำ่ มากกว่าทีจ่ ะ
เป็น primary hypothyroidism ซึง่ มีระดับ FT4 ต�ำ่ และ TSH สูง
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การรักษา ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในกรณีที่ตรวจพบระดับฮอร์โมนผิดปกติ
3. ภาวะพร่องพาราไทรอยด์ (hypoparathyroidism) เกิดจากการที่เหล็ก
ไปสะสมเกินในต่อมพาราไทรอยด์
การวินิจฉัย ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการของแคลเซียมในเลือดต�่ำ เช่น มือจีบ หรือชัก เป็นต้น
การตรวจเลือดจะ พบว่า ระดับแคลเซียมต�ำ่ ฟอสเฟตสูง และ PTH ปกติหรือต�ำ่
การรักษา ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
4. ภาวะขาดฮอร์โมนคอร์ติซอล (adrenal insufficiency, AI) ในผู้ป่วยโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียพบได้บ่อย
การวินิจฉัย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในสภาวะปกติ แต่ในภาวะ major stress อาจมี
ภาวะช็อกได้ แม้จะพบได้น้อยมาก แต่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ อาจมี
ภาวะ adrenal crisis ร่วมด้วยดังนั้นผู้ป่วยที่มีเหล็กสะสมเกินมาก ควรส่งปรึกษาแพทย์
เฉพาะทางทุก 1-2 ปี เพื่อทดสอบฮอร์โมน cortisol
5. ภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดย
เฉพาะรายที่ได้รับเลือดไม่เพียงพอ มี erythropoiesis มาก จะมี bone marrow cavity
กว้าง และมีกระดูก cortex บาง ร่วมกับมี bone deformity ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับเลือด
เพียงพอ bone marrow cavity จะไม่กว้างมากและไม่ค่อยพบ bone deformity แต่มี
bone resorption เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีมวลกระดูกน้อยกว่าปกติ ดังนั้นมวลกระดูกน้อยจึงพบ
ได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียไม่วา่ จะให้เลือดเพียงพอหรือไม่เพียงพอ โดยต�ำแหน่งทีม่ วลกระดูก
ต�ำ่ สุด มักเป็นบริเวณกระดูกสันหลัง เนื่องจากเป็น trabecular bone เป็นส่วนใหญ่
การวินิจฉัย ตรวจมวลกระดูกด้วยเครื่อง dual-energy x-ray absorptiometry (DXA)
และเอกซเรย์เพือ่ ประเมินมวลกระดูกและอายุกระดูก ตามล�ำดับ มวลกระดูกทีม่ คี า่ Z-score
น้อยกว่า -2 เมือ่ เทียบกับมวลกระดูกของเด็กเพศเดียวกัน เชือ้ ชาติเดียวกัน ทีม่ อี ายุเท่ากัน
ถือว่ามีมวลกระดูกน้อยกว่าปกติ อาจเทียบค่ามวลกระดูกของผู้ป่วยที่วัดได้กับค่าปกติ
ของเด็กเพศเดียวกันที่มีอายุกระดูกเท่ากับผู้ป่วยแทน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีมาตรฐาน
การประเมินมวลกระดูกที่จ�ำเพาะส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้
การรักษา เช่นเดียวกับภาวะเจริญเติบโตช้า นอกจากนั้นแนะน�ำให้ผู้ป่วยออกก�ำลังกาย
ปานกลางอย่างสม�่ำเสมอ
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6. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย
โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย แต่สามารถพบในเด็กและวัยรุ่นได้
การวินิจฉัย ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้ว (overt diabetes) มักจะมีประวัติน�้ำหนักลด
ดืม่ น�ำ้ บ่อย ปัสสาวะบ่อย ในรายทีเ่ ริม่ เป็นเบาหวานหรือภาวะก่อนเบาหวาน (prediabetes)
ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ การตรวจเลือด หากพบว่า fasting glucose >100-125 mg/dl
เรียกว่า impaired fasting glucose (IFG); >126 mg/dl แสดงว่า เริ่มเป็นเบาหวาน
การตรวจ oral glucose tolerance test (OGTT) จะตรวจพบความผิดปกติได้เร็วกว่า
โดยให้รับประทานน�้ำตาลกลูโคสขนาด 1.75 ก/กก (ขนาดสูงสุด 75 ก) ถ้าระดับกลูโคส
ที่ 2 ชั่วโมง >140-199 mg/dl เรียกว่า impaired glucose tolerance (IGT) ถ้ากลูโคส
>200 mg/dl แสดงว่าเป็นเบาหวาน ทั้ง IFG และ IGT เรียกว่าเป็น prediabetes
ผู้ป่วยที่มีเหล็กสะสมเกินมาก โดยเฉพาะรายที่มีระดับเฟอริติน >2,500 ng/ml
เป็นระยะเวลานาน ควรตรวจ fasting glucose ทุก 1 ปี หรือในกรณีต้องการประเมิน
เพื่อตรวจความผิดปกติตั้งแต่ต้น ควรตรวจ OGTT ซึ่งมักจะพบ IGT ได้ก่อนพบ IFG
การรักษา ภาวะ IFG และ IGT แนะน�ำให้ยาขับเหล็กให้เพียงพอ เพื่อให้เหล็กสะสมในตับ
และตับอ่อนลดลง ซึ่งจะช่วยชะลอการเป็นเบาหวาน ในรายที่เป็นเบาหวานแล้ว แนะน�ำ
อย่างยิ่งให้ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนั้นการควบคุมอาหาร การออกก�ำลังกาย
ปานกลางและการควบคุมน�้ำหนักให้ปกติ ก็มีความจ�ำเป็นมากในการควบคุมโรคเบาหวาน
เพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต

ปัญหาแผลเรื้อรังที่ขา
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดไม่พึ่งพาเลือด (NTDT) บางคน จะมีปัญหา
แผลเรือ้ รังทีข่ า ส่วนมากแผลจะอยูบ่ ริเวณข้อเท้าทีม่ รี ะดับออกซิเจนต�ำ่ โดยแผลจะเริม่ จาก
การเป็นตุม่ เล็กๆ มีนำ�้ เหลืองซึมย้อย คัน เมือ่ ผูป้ ว่ ยเกาแผลจะขยายตัวและกินลึกถึงเนือ้ เยือ่
ข้างใต้และบริเวณรอบๆ จากการติดเชื้อ แผลหายยาก และมักกลับเป็นซ�้ำบริเวณเดิมหรือ
ใกล้เคียง ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเป็นแผลเรื้อรังดังกล่าว
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วิธีการรักษาแผลเรื้อรังที่ขา
1. ท�ำความสะอาดแผลด้วยน�้ำเกลือ (Normal saline) ภายหลังจากการเช็ด
รอบแผลด้วยแอลกอฮอลล์หรือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ อย่างน้อยวันละหนึง่ ครัง้ หรือบ่อยกว่านีถ้ า้ แผล
มีการติดเชื้อเป็นหนอง
2. ควรปิดแผลด้วยผ้าก๊อชทีเ่ คลือบด้วยพาราฟินหรือตัวยาอืน่ ทีจ่ ะไม่ทำ� ให้ผา้ ก๊อช
ยึดติดกับแผล
3. การทาด้วย zinc paste หรือ solcoseryl gel อาจช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น
ภายหลังควบคุมการติดเชื้อแล้ว
4. ให้ยาปฏิชวี นะ อาทิ dicloxacillin หรือ erythromycin เพือ่ ควบคุมการติดเชือ้
5. พิจารณาให้เลือดสม�่ำเสมอ (Regular transfusion) ในกรณีที่แผลหายยาก
และไม่ตอบสนองต่อวิธีการรักษาอื่นๆ ข้างต้น
6. ถ้าแผลใหญ่และไม่มกี ารติดเชือ้ แล้ว แผลไม่อาจหายเองได้อาจต้องพิจารณา
ปรึกษาแผนกศัลยกรรม เพื่อท�ำ skin graft
ประเด็นที่พึงระลึกไว้เสมอคือ พยายามอย่าให้แผลดังกล่าวถูกน�้ำและหลีกเลี่ยง
การตัด-คว้านแผลซึ่งจะท�ำให้แผลขยายตัวเพิ่มขึ้นจนหายยาก

ภาวะการสร้างเม็ดเลือดนอกไขกระดูก (extramedullary hematopoiesis, EMH)
ภาวะการสร้างเม็ดเลือดนอกไขกระดูก จนเกิดเป็นก้อนสร้างเลือดที่อาจเห็นได้
ในการท�ำเอกซ์เรย์ปอด หรือตรวจพบโดยการท�ำ CT scan หรือ MRI มักพบในผู้ป่วย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่พึ่งพาเลือด (NTDT) อาการของผู้ป่วยอาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับว่า “ก้อนสร้างเลือด” ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ต�ำแหน่งใด เช่น
1. การเกิด “ก้อนสร้างเลือด” ตามแนวกระดูกสันหลังจนท�ำให้เกิดการกดทับ
รากประสาทหรือไขสันหลังจะท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการชาที่ขา ลุกนั่ง เดินไม่ได้ตามปกติ อาจ
ท�ำให้มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะและการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ถ้ามีการกดทับ
บริเวณไขสันหลังเส้นประสาทส่วนล่าง
2. อาการชักถ้ามี “ก้อนสร้างเลือด” เกิดขึ้นในสมอง
3. อาการหอบ เหนือ่ ยง่าย หายใจเร็ว เนือ่ งจากมี “ก้อนสร้างเลือด” ขนาดใหญ่
หรือหลายก้อนในช่องอก
58

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

แนวทางการรักษา
1. ตรวจเพือ่ ให้ทราบสาเหตุและต�ำแหน่งของ “ก้อนสร้างเลือด” ดังกล่าว โดยการ
เอกซ์เรย์ หรือ CT sacn หรือ MRI ขึน้ อยูก่ บั ว่าผูป้ ว่ ยมีอาการทีอ่ าจเกิดจากพยาธิสภาพของ
ระบบ-ต�ำแหน่งใด
2. ควรให้เลือดสม�่ำเสมอเพื่อรักษาระดับของฮีโมโกลบินมากกว่า 10 g/dL
เพื่อกดไม่ให้มีการสร้างเม็ดเลือดนอกไขกระดูก
3. ปรึกษากับทางรังสีแพทย์พจิ ารณาให้การฉายแสง (radiation therapy) ตรงจุด
ที่มี “ก้อนสร้างเลือด” ดังกล่าว
4. แนะน�ำให้ hydroxyurea ซึง่ เป็นยาทีก่ ดการสร้างเม็ดเลือดทีค่ อ่ นข้างปลอดภัย
ในขนาด 10-20 mg/kg ติดต่อกันจนกว่าก้อนสร้างเลือดนัน้ จะยุบตัวลง หรือผูป้ ว่ ยมีอาการ
ดีขึ้น

ปัญหากระดูกหัก
เนื่องจากกระดูกที่บางของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดไม่พึ่งพาเลือด
(NTDT) มีโอกาสทีจ่ ะกระดูกหักง่าย ควรต้องระวังในการเคลือ่ นไหว หกล้ม ขณะเดินขึน้ ลง
บันไดหรือพื้นที่ลื่น (จากน�้ำ, น�้ำมัน) การรักษาที่ส�ำคัญ คือ
1. การใส่เฝือกเพื่อ immobilize ส่วนของกระดูกที่แตก หัก
2. แนะน�ำให้เลือด เพื่อรักษาระดับของฮีโมโกลบินระหว่าง 9.5-10.5 g/dL
ไว้ตลอดเวลาอย่างน้อย 3-4 เดือน จนกว่ากระดูกที่แตกจะประสานกันดี
3. แนะน�ำหลีกเลีย่ งการผ่าตัดให้มากทีส่ ดุ (ยกเว้นกระดูกแตกเป็นหลายชิน้ หรือ
มี miss alignment มาก) เพราะกระดูกบาง มีมวลกระดูกน้อยจะใส่เหล็กหรือใช้ลวดรัด
ผูกก็มักจะยึดไม่ติด ขณะผ่าตัดจะเสียเลือดมากและมีโอกาสติดเชื้อสูง
4. การออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ ประมาณ 20 - 30 นาทีตอ่ วัน อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครัง้ เช่น การเดิน การวิง่ การปัน่ จักรยาน การว่ายน�ำ้ การเดินในน�ำ้ เป็นการป้องกัน
ภาวะกระดูกบางที่ดีวิธีหนึ่ง
5. แนะน�ำผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้หลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะ เช่น
รักบี้ ฟุตบอลและมวยปล�้ำ
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แนวทางการรักษาด้วยการตัดม้าม
ในปั จ จุ บั น แนวโน้ ม การตั ด ม้ า มในผู ้ ป ่ ว ยโรคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย ลดลง
อาจเนื่องจาก อัตราการเกิดภาวะ hypersplenism ลดลงในผู้ป่วยที่ได้รับเลือดอย่างเพียง
พอตัง้ แต่ตน้ ร่วมกับความกังวลถึงภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ หลังการตัดม้าม เช่น ภาวะ
hypercoagulability เป็นต้น

ข้อบ่งชี้ ในการตัดม้ามในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาเลือด (TDT)
•
		
•
		
•

มีภาวะ hypersplenism ท�ำให้เกิดภาวะซีดต้องได้รับเลือดเพิ่มขึ้น CBC
พบเม็ดเลือดขาวต�่ำหรือ เกล็ดเลือดต�่ำ
อัตราการให้เลือดบ่อยขึ้น หรือต้องการเลือดมากกว่า 225-250 ml/kg/yr
หรือ 20 ml/kg/mo ซึ่งอาจแสดงถึงภาวะ hypersplenism
ม้ามโตมากจนเกิดการกดเบียด หรืออยู่ต�่ำกว่าระดับสะดือ

ข้อบ่งชีข้ องการตัดม้ามในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดไม่พง่ึ พาเลือด (NTDT)
•
		
		
•
		
		

ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะ Hb H disease ทีม่ รี ะดับความเข้มข้น
ของเลือดในภาวะปกติลดต�่ำลง ตลอดจนต้องรับการเติมเลือดบ่อย หรือมี
ปัญหาด้านการเจริญเติบโต
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด b thalassemia/Hb E ควรได้รับ
การประเมินอย่างถี่ถ้วน หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงแบบชนึดที่พึ่งพาเลือด
(TDT) การตัดม้ามจะกระท�ำก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ ตามข้อด้านบนเท่านั้น

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการตัดม้าม
• ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและผู้ปกครองเกี่ยวกับการตัดม้าม และอัตราเสี่ยงของ
		 การติดเชื้อหลังการตัดม้าม
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• แนะน�ำเลี่ยงการตัดม้ามในเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี เพราะในเด็กจะเกิดภาวะ
		 แทรกซ้อนโดยเฉพาะเรื่องการติดเชื้อง่ายกว่าเด็กโต
• แนะน�ำให้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ คือ Pneumococcal vaccine
		 อย่างน้อย 2 สัปดาห์กอ่ นการตัดม้าม เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ Streptococcus
		pneumoniae นอกจากนีแ้ นะน�ำให้วคั ซีน Hemophilus influenza (Hib)
		 ในกรณีที่มีวัคซีนทางเลือก

การดูแลหลังตัดม้าม
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
•
•
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พิจารณาให้ยาปฏิชวี นะเพือ่ ลดโอกาสติดเชือ้ Streptococcus pneumoniae
โดยให้รบั ประทาน penicillin ขนาด 125 mg วันละ 2 ครัง้ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยเด็ก
อายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ในผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุมากกว่า 5 ปีให้ขนาด 250 mg วันละ 2 ครั้ง
ตลอดไปหรืออย่างน้อย 2 ปีหลังตัดม้าม ถ้าผู้ป่วยได้รับการตัดม้ามที่อายุ
น้อยกว่า 5 ปี ควรรับประทานยาอย่างน้อยถึงอายุ 5 ปี ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
รับประทาน penicillin ได้ สามารถให้ trimethoprim-sulfamethoxazole
หรือ erythromycin แทนได้ ในกรณีที่กังวลเรื่องเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา
penicillin จากการทีต่ อ้ งกินยากลุม่ นีป้ ระจ�ำ จึงแนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยมียาปฏิชวี นะ
ส�ำรองไว้แทนเพือ่ ให้รบั ประทานทันทีทมี่ ไี ข้และแนะน�ำควรรีบไปพบแพทย์ทนั ที
ถ้าไข้สูง เนื่องจากภาวะ 0verwhelming postsplenectomy sepsis
infection (OPSI) ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและ
แกรมลบอืน่ ๆ นอกเหนือจากเชื้อ Streptococcus pneumoniae ได้
พิจารณาให้ aspirin ขนาด 2-5 mg/kg ถ้าระดับเกล็ดเลือด >800 x 109/L
ให้ Pneumococcal vaccine ซ�้ำอีก 1 ครั้ง หลังตัดม้าม 3-5 ปี
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แนวทางการรักษาผู้ป่วย b thalassemia
ด้วยยากระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบินเอ๊ฟ
(Hemoglobin F stimulating agent)
จากการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ย b thalassemia ทีม่ รี ะดับ Hb F สูง จะมีความรุนแรง
น้อยกว่า ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอายุของเม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้น การศึกษาประสิทธิภาพของ
ยากระตุ้นการสร้าง Hb F ส่วนใหญ่จะเป็นระยะที่ 1 หรือ 2 ยาที่นำ� มาใช้ในการกระตุน้ Hb
F ได้แก่ hydroxyurea, erythropoietin, 5 – Azacytidine และ butyrate compound
ยาทีไ่ ด้รบั การศึกษามากทีส่ ดุ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ hydroxyurea
ขนาด 5 – 20 mg/kg/day ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับ Hb F ร้อยละ 10 – 30
จากระดับทีว่ ดั ก่อนการรักษา และมีผลต่อการเพิม่ ระดับ Hb เพียงเล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย
0.5 – 1 g/dL โดยขนาดยาดังกล่าวไม่มผี ลข้างเคียงอย่างรุนแรงต่อผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั
อย่างไรก็ดีการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาระยะสั้นไม่เกินสองปี ขณะนี้ยังไม่พบปัจจัยที่
ท�ำนายการตอบสนองต่อยา hydroxyurea ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อยา hydroxyurea มักจะ
เป็นผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั เลือดประจ�ำ โดยผลการตอบสนองจะปรากฎในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
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การดูแลทั่วไปและโภชนาการ
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
การรักษาอย่างเต็มที่ น่าจะท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ดีขึ้นกว่าการรักษาแบบประคับประคอง ผู้ป่วยน่าจะมีพลังที่จะท�ำกิจกรรมได้เช่นเดียวกับ
คนปกติ ทั้งในวัยเด็ก วัยท�ำงาน และสร้างครอบครัว แต่การรักษาอย่างเต็มที่ก็จ�ำเป็นต้อง
มาโรงพยาบาลบ่อยตามก�ำหนดนัด ท�ำให้จ�ำกัดการใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพ และประเด็นนี้
อาจเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วยบางราย
การดูแลรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียไม่เหมือนกับการรักษาโรคเฉียบพลันทัว่ ไป
เรารักษาโรคนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยการสร้างสมดุลระหว่าง
การรักษาที่ให้ อาการอันเนื่องมากจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และคุณภาพชีวิตที่ผู้ป่วย
เลือก ผ่านกระบวนการให้ค�ำปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ในทาง
ปฏิบัติ ข้อควรพิจารณาของแพทย์และทีมบุคคลากรต่อผู้ป่วยมีดังนี้ คือ ความถี่ของ
การนัดตรวจรักษาและให้เลือดพึงให้มผี ลกระทบน้อยทีส่ ดุ ต่อกิจกรรมการใช้ชวี ติ ของผูป้ ว่ ย
เช่น การไปโรงเรียน การท�ำงาน และผลกระทบทางจิตวิญญาณทีอ่ าจพบในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง

การรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
ถึงแม้ว่าผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียส่วนใหญ่จะอยู่ร่วมกับโรคนี้ตลอดชีวิต
แต่ผู้ป่วยบางรายและครอบครัวก็ไม่อยากเปิดเผยความจริงนี้ให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ ผู้ป่วย
ย่อมมีสิทธิที่จะแบ่งปันรายละเอียดความเจ็บป่วยของเขาให้ใครหรือไม่ก็ได้ แพทย์และ
ทีมบุคลากรพึงเคารพสิทธิพื้นฐานนี้และให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยว่าการรักษาความลับของ
ผูป้ ว่ ยเป็นมาตรฐานของการท�ำงาน ผลดีผลเสียของการทีผ่ ปู้ ว่ ยจะเปิดเผยข้อมูลการเจ็บป่วย
ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ เช่น ครู หัวหน้างาน การปิดบัง ข้อมูลอาจท�ำให้คนรอบข้างสงสัยและ
เดาสุ่มว่าผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่อยากพูดถึง ส่วนการเปิดเผยอาจท�ำให้ผู้ป่วยหรือ
ผู้ปกครองต้องสนทนาในประเด็นที่ไม่อยากสนทนา อาจได้ค�ำวิจารณ์ที่ไม่อยากได้รับ แต่
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อาจท�ำให้คนรอบข้างสบายใจว่าเป็นสภาวะที่จัดการได้ ไม่เป็นโรคติดต่อ อาจได้รับความ
เข้าใจในการที่ต้องลางานบ่อยหรือก�ำลังใจในการอยู่ร่วมกับโรค เป็นต้น

การไปโรงเรียน
ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดอย่างเต็มที่ มีระดับฮีโมโกลบินสูงตามที่แนะน�ำในแนวทาง
ปฏิบัตินี้ สามารถร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด ผู้ที่มีระดับฮีโมโกลบินต�่ำลง
อาจจะมีข้อจ�ำกัดบางประการในการร่วมกิจกรรมบางอย่าง แต่สมรรถนะของผู้ป่วย
แตกต่างกันได้มากในสภาวะเลือดจาง ดังนัน้ ค�ำแนะน�ำต่อโรงเรียนพึงเป็นในลักษณะทีย่ อม
ให้เด็กเป็นผู้บอกครูเองว่า เขาท�ำกิจกรรมไหวหรือไม่หรือให้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ แต่ให้
พักได้ถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อย เป็นต้น
การให้เลือดอย่างเต็มที่อาจท�ำให้ต้องหยุดเรียนบ่อย ทีมผู้ให้การรักษาอาจต้อง
ช่วยผู้ปกครองอธิบายกับทางโรงเรียนหรือเขียนใบรับรองแพทย์ ว่าเป็นการหยุดด้วยความ
จ�ำเป็นทางการแพทย์ ส่วนใหญ่การหยุดเรียนมักไม่มผี ลต่อการศึกษามากนัก แต่ในกิจกรรม
ส�ำคัญ เช่น การสอบ ซึ่งเด็กและผู้ปกครองมักขอเลื่อนนัดเพื่อไปสอบ ทีมผู้ให้การรักษา
พึงพิจารณาอลุ่มอล่วยตามสมควร

การทำ�งาน
โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีสติปัญญาและศักยภาพในการท�ำงาน
ไม่ต่างจากคนทั่วไป จึงควรได้รับการสนับสนุนและได้รับทัศนคติเชิงบวกต่อความสามารถ
ในการท�ำงาน ส�ำหรับผู้ปกครองหลายคน การมีลูกป่วยอาจท�ำให้เด็กได้รับการเลี้ยงดู
แบบทะนุถนอมกว่าเด็กทัว่ ไป เด็กอาจถูกสวมบทบาทว่าเป็นเด็กป่วยและถูกปฏิบตั ริ าวกับ
ว่าเป็นเด็กพิการ เด็กอาจจะได้สิทธิพิเศษในการท�ำกิจกรรมหรืองดกิจกรรมบางอย่างทีบ่ า้ น
หรือทีโ่ รงเรียน ทีมผูร้ กั ษาพยาบาลพึงสนทนาประเด็นนี้ เพือ่ ให้เปิดมุมมองในแนวทีส่ ร้างสรรค์
และยอมให้เด็กได้แสดงศักยภาพของเขาออกมาได้ เพือ่ ทีเ่ ด็กจะได้เติบโตอย่างเด็กปกติและ
สามารถท�ำงานพึง่ พาตนเองและสร้างสรรค์สงั คมได้เมือ่ เป็นผูใ้ หญ่ ในผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่กส็ ามารถ
ท�ำงานที่เต็มศักยภาพของเขา แม้ว่าโรคหัวใจและกระดูกพรุนอาจท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการ
ท�ำงานบางอย่าง ซึ่งอาจต้องให้แพทย์และทีมผู้ให้การรักษาแนะน�ำเฉพาะราย
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การดูแลสุขภาพทั่วไป
การฉีดวัคซีน และเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียพึงได้รับการการฉีดวัคซีนและเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เช่นเดียวกับประชากรปกติ ไม่มีเหตุผลที่จะงดหรือชะลอการให้วัคซีนชนิดใด วัคซีนทาง
เลือกอื่นๆ ที่ควรพิจารณาฉีดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียถ้าสามารถฉีดได้ เช่น วัคซีน
ไวรัสตับอักเสบเอ ไข้หวัดใหญ่ และไอพีดี

ทันตกรรม
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่ได้รับการรักษาไม่เต็มที่ อาจมีการขยายตัว
อย่างผิดปกติของกระดูกใบหน้าและขากรรไกร ท�ำให้การสบฟันผิดปกติ พึงปรึกษาทันตกรรม
จัดฟันเพื่อให้ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม โดยพึงพิจารณาภาวะกระดูกพรุนที่มักพบร่วมด้วย

โภชนาการสำ�หรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
โดยทัว่ ไปผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ไม่มคี วามจ�ำเป็นในการรับสารอาหาร เป็น
พิเศษแตกต่างไปจากประชากรปกติ เว้นแต่มีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นหรือมีความจ�ำเป็น
เฉพาะราย การแนะน�ำอาหารพิเศษเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ในระยะยาว ในวัยเด็กผูป้ ว่ ย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียพึงได้รับพลังงานให้เพียงพอ ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ผู้ป่วยควรได้
พลังงานจากแป้งและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และจ�ำกัดการบริโภคน�้ำตาลเชิงเดี่ยว เพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวาน

ธาตุเหล็ก
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีการดูดซึมธาตุเหล็กสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะใน
ผู้ป่วยที่ตัดม้ามออกแล้ว อัตราการดูดซึมธาตุเหล็กขึ้นกับความรุนแรงของภาวะเลือดจาง
การสร้างเลือดและปัจจัยอืน่ อีกมาก การดืม่ ชาพร้อมกับมือ้ อาหารลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้
แต่กย็ งั ไม่มหี ลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือทีจ่ ะอ้างได้วา่ การกินอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กน้อยจะมีประโยชน์
ต่อสุขภาพผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย แต่ผู้ป่วยก็ควรงดอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก
เช่ น ตั บ เลื อ ด แต่ ไ ม่ พึ ง ให้ ย าเสริ ม ธาตุ เ หล็ ก แก่ ผู ้ ป ่ ว ยโรคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย
ถ้ามีข้อมูลทางโภชนาการประกอบอาหารที่กิน เช่น อาหารและเครื่องดื่มมีการผ่านการ
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ตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา ผู้ป่วยก็ควรเลี่ยงอาหารที่ธาตุเหล็กสูง เช่น เครื่องดื่ม
ธัญพืชที่เสริมธาตุเหล็กหรือน�้ำเต้าหู้ เป็นต้น

แคลเซียม
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีปัจจัยหลายประการที่จะท�ำให้พร่องแคลเซียม
จึงพึงกินอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น อาหารนม เต้าหู้ ปลากรอบ ผู้ป่วยผู้ใหญ่บางราย
มีนิ่วในไต ดังนั้นจึงไม่แนะน�ำให้กินยาเสริมธาตุแคลเซียม เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน แต่
อาจแนะน�ำเลี่ยงอาหารที่มีออกซาเลตสูง เช่น ยอดผัก เป็นต้น
วิตามินดี จะช่วยให้การใช้แคลเซียมและเสริมความแข็งแรงของกระดูกอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหาพร่องฮอร์โมนพาราธัยรอยด์ ผู้ที่มีโรคตับควร
ได้รบั วิตามินดีชนิดกัมมันต์ แต่การเสริมวิตามินดี พึงได้รบั การเฝ้าระวังมิให้เกิดการเสริมมาก
จนเป็นพิษ ผูป้ ว่ ยไม่ควรกินอาหารเสริมเหล่านีด้ ว้ ยตนเอง แต่ควรได้รบั การดูแลจากแพทย์

กรดโฟลิค
ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีไ่ ม่ได้รบั เลือดหรือได้รบั การรักษาด้วยการให้เลือด
ไม่เต็มที่ จะมีความต้องการกรด โฟลิคสูงกว่าปกติ จึงอยู่ในภาวะพร่องโฟลิคสัมพัทธ์
การเสริมโฟลิค 1 มก ต่อวันก็เพียงพอ ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั เลือดอย่างเต็มที่
ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับกรดโฟลิคเสริม

วิตามินซี
ภาวะธาตุเหล็กเกิน ท�ำให้วติ ามินซีถกู ออกซิไดส์เพิม่ ขึน้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยบางรายพร่อง
วิตามินซี นอกจากนี้วิตามินซีอาจช่วยให้ธาตุเหล็กในร่างกายอยู่ในสภาวะที่ถูกขับออก
ได้มากขึน้ แต่ยงั ไม่มหี ลักฐานทางการแพทย์ทชี่ ดั เจนว่า การเสริมวิตามินจะมีประโยชน์ตอ่
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การขับเหล็กด้วยยาเดเฟอริโพรนหรือดีเฟอราซิรอกซ์ การให้วติ ามินอาจท�ำให้
การดูดซึมธาตุเหล็กจากล�ำไส้มีประสิทธิภาพดีขี้น ดังนั้นจึงไม่แนะน�ำให้เสริมวิตามินซีเป็น
ประจ�ำทุกราย ผู้ป่วยควรได้รับค�ำแนะน�ำให้กินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง แต่ไม่แนะน�ำให้กิน
อาหารเสริมที่มีวิตามินซีสูงผิดธรรมชาติหลายเท่า
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วิตามินอี
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีความต้องการวิตามินอีสูงกว่าปกติ และผู้ป่วย
จ�ำนวนมากตรวจพบว่ามีการพร่องวิตามินอี ผู้ป่วยควรได้รับค�ำแนะน�ำให้กินอาหารที่มี
วิตามินอีสูง เช่น ปลาและน�้ำมันปลา แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเสริมวิตามินอีจะมี
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย จึงยังไม่สามารถแนะน�ำให้กินเป็นประจ�ำทุกราย

ธาตุสังกะสี
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่ได้รับการขับธาตุเหล็กอาจเกิดภาวะพร่องธาตุ
สังกะสี พึงตรวจหาและให้การเสริมในรายที่พร่อง

สารต้านอนุมูลอิสระ
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีภาวะออกซิเดชั่นสูงกว่าปกติ นอกจากวิตามินซี
และอีที่กล่าวมาแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดต�่ำกว่าปกติ ดังนั้นการกินอาหาร
อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ พืชสมุนไพรหลายชนิด ผลไม้ที่มีวิตามินเอและซี สูง
น่าจะมีประโยชน์และสนับสนุน การทดลองให้สารประกอบธรรมชาติ เช่น เคอร์คิวมิน
สามารถลดภาวะออกซิเดชัน่ ลงได้บา้ ง แต่ไม่สามารถเพิม่ ปริมาณฮีโมโกลบินและไม่สามารถ
ทดแทนการรักษามาตรฐาน คือ การให้เลือดและการขับธาตุเหล็ก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การเสริมการรักษามาตรฐาน

การออกกำ�ลังกาย
โดยทั่วไป เราควรแนะน�ำและส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้ออก
ก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ไม่แตกต่างจากประชากรปกติ ควรให้ก�ำลังใจและสนับสนุนให้ผู้ป่วย
ได้ทำ� กิจกรรมและกีฬาทีต่ นเองสนใจและถนัด ให้ผปู้ ว่ ยเป็นผูต้ ดั สินเองว่าเขาจะท�ำไหวหรือ
ไม่ เว้นแต่จะมีโรคแทรกซ้อนอื่นที่ควรจ�ำกัดการออกก�ำลังกายบางอย่าง ภาวะม้ามโต อาจ
เพิม่ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดม้ามแตกระหว่างการเล่นกีฬาทีก่ ระทบกระแทกท้องและล�ำตัว เช่น
รักบี้ ฟุตบอล จึงควรเลี่ยงกีฬาเหล่านี้ โรคหัวใจแทรกซ้อน อาจท�ำให้ออกก�ำลังกายอย่าง
หนักไม่ได้ ควรให้ออกก�ำลังกายตามความเหมาะสม ภาวะกระดูกพรุนหรือปวดหลังที่เกิด
ในผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ อาจเสีย่ งต่อกระดูกหักเมือ่ เล่นกีฬาทีก่ ระทบกระแทก จึงควรหลีกเลีย่ งกีฬา
เหล่านี้
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การตั้งครรภ์
หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่วางแผนตั้งครรภ์
ควรได้รับการประเมินการท�ำงานของหัวใจ มีระดับ Hb ที่ 10 g/dL จากการได้รับเลือด
สม�่ำเสมอและได้รับค�ำแนะปรึกษาก่อนตั้งครรภ์ ดังนี้
1. คูส่ มรสควรได้รบั การตรวจค้นหาการเป็นพาหะหรือเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
โดยตรวจชนิดของฮีโมโกลบินหรือชนิดของการกลายพันธุ์
2. ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งต่อตัวแม่และทารกในครรภ์
โดยความเสีย่ งต่ออันตรายและผลของการตัง้ ครรภ์ ขึน้ กับความรุนแรงของภาวะ
ซีดและอวัยวะภายในที่เสียหน้าที่จากภาวะเหล็กเกินก่อนการตั้งครรภ์
การตัง้ ครรภ์ทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของร่างกายทัง้ ระบบฮอร์โมน ระบบเลือด
หัวใจ ปริมาณการไหลเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน หญิงตั้งครรภ์ปกติอาจมีภาวะซีดได้
เล็กน้อย ภาวะ hypercoagulability การเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์และติดเชื้อได้ง่าย
หญิงตัง้ ครรภ์ทเี่ ป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงภาวะแทรกซ้อนเหล่านีจ้ ะเกิดได้งา่ ยขึน้
และรุนแรง นอกจากนีภ้ าวะแทรกซ้อนทางสูตกิ รรมอืน่ ๆ ทีพ่ บได้ ได้แก่ การแท้ง การคลอด
ก่อนก�ำหนด ความดันโลหิตสูง การท�ำหัตถการช่วยคลอดหรือการผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้น
จากการคลอดยาก เนือ่ งจากรูปร่างของมารดาและ/หรือปัจจัยจากทารก การตกเลือดหลังคลอด
ทีม่ ารดาทนต่อการเสียเลือดได้นอ้ ยจากภาวะเลือดเลือดจางและการติดเชือ้ หลังคลอด
ภาวะแทรกซ้อนของทารก ได้แก่ การโตช้าในครรภ์ การคลอดก่อนก�ำหนดและ
ทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อย เป็นต้น

การดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์
การดูแลรักษาควรใช้ทีมแพทย์สหสาขาร่วมกัน

หลักการดูแลรักษาด้านแม่ มีดังต่อไปนี้
1. งดการรักษาด้วยยาขับเหล็ก ให้เลือดเพื่อรักษาระดับ Hb ให้อยู่ที่ระดับ
ไม่ต�่ำกว่า 7-10 g/dL
2. ภาวะโภชนาการและการด�ำเนินชีวติ ทีด่ ี ได้แก่ การรับประทานกรดโฟลิก เสริม
ทั้งก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์ รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง งดการเสริมธาตุเหล็ก
งดการสูบบุหรี่และสารเสพติด
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3. เฝาระวังการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้การดูแล
ช่องปากและรักษาฟันผุหลีกเลีย่ งการรับเชือ้ จากผูอ้ นื่ และระวังการติดเชือ้ จากการรับเลือด
4. ตรวจคัดกรองหรือค้นหาภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ได้บอ่ ยเมือ่ ตัง้ ครรภ์ ได้แก่
การทดสอบความทนต่อกลูโคส (glucose tolerance test) การประเมินการท�ำงานของ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ในรายที่ตัดม้ามหรือได้รับเลือดไม่สม�่ำเสมอจะมีเพิม่ ความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดลิม่ เลือดอุดตัน จึงควรพิจารณาให้ยากันเลือดแข็งตัวหลังคลอด
5. เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ ทางสูตกิ รรม เช่น การคลอดก่อนก�ำหนด ความ
ดันโลหิตสูง การตกเลือดหลังคลอด
6. ก�ำหนดเวลาคลอดและวิธีคลอด พยายามให้คลอดทางช่องคลอด ยกเว้น
มีข้อบ่งชี้จึงผ่าตัดท�ำคลอด
7. หลังคลอดสามารถให้นมแม่ได้ถ้าแม่ไม่มีการติดเชื้อ เริ่มให้การรักษาด้วยยา
ขับเหล็กและแนะน�ำวิธีการคุมก�ำเนิดที่เหมาะสม

หลักการดูแลรักษาด้านลูก มีดังต่อไปนี้
รุนแรง

1. วินิจฉัยทารกก่อนคลอดกรณีที่บิดาเป็นพาหะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคชนิด

2. เฝ้าระวังการเติบโตของทารกในครรภ์เป็นระยะ ทั้งทางคลินิกและการตรวจ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
3. ตรวจติดตามสุขภาพทารกในครรภ์เป็นระยะ ทัง้ ทางคลินกิ และการตรวจคลืน่
หัวใจไฟฟ้าทารกในครรภ์ (electronic fetal monitoring; EFM)
4. หลังคลอดให้ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีแก่ทารกแรกเกิด
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

แนะน�ำผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้ปฏิบตั ติ นตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การด�ำรงชีพเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความสุข เริ่มจากอาหาร
แนะน�ำผู้ป่วยให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารจ�ำพวกโปรตีน วิตามิน
และเกลือแร่ โปรตีนมีมากในเนื้อสัตว์ ไข่ทั้งฟอง นม ถั่วต่างๆ เนื้อสัตว์ แนะน�ำให้ปรุงสุก
อาหารที่ปรุงโดยผ่านกรรมวิธีการแปรรูป เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูไก่ยอ แหนมต่างๆ พึงรับ
ประทานแต่นอ้ ย ไข่ทงั้ ฟองอาจรับประทานโดยการต้ม ตุน๋ ทอดเป็นไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ลกู เขย
ส่วนนมอาจเป็นนมสดพาสเจอร์ไรซ์ สเตอร์รไิ ลซ์ แนะน�ำให้เป็นนมรสจืด หากเป็นนมรสหวาน
รสชอคโกแล็ต รสกล้วยหอม รสสตอเบอร์รี่ หรือนมเปรี้ยวรสต่างๆ แนะน�ำให้บริโภคแต่
น้อย วิตามินและเกลือแร่พบในอาหารเกือบทุกชนิดทีป่ รุงสุกใหม่ๆ รวมทัง้ ข้าว ข้าวซ้อมมือ
ผลไม้และผักต่างๆ ภาชนะและน�้ำที่ใช้ในการบริโภคและประกอบอาหารแนะน�ำให้สะอาด
ใช้ชอ้ นกลางในการกินอาหาร พึงละลดเลิกการสูบบุหรี่ การเสพสารเสพติด การดืม่ สุราของ
มึนเมาทุกประเภท อันเป็นการชะลอความเสือ่ มของอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะปอด หัวใจและตับ
นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้ว การรักษาความสะอาดร่างกายและข้าวของ
เครือ่ งใช้ ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ การช�ำระร่างกายโดยการอาบน�ำ้ เช้า เย็น สระผมอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 2 ครัง้ การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร การล้างมือหลังการขับถ่ายยังคงเป็น
สิง่ ส�ำคัญ ส่วนการแปรงฟันหรือบ้วนปากหลังมือ้ อาหารหรือแปรงฟัน อย่างถูกวิธี ตอนตืน่ นอน
และก่อนเข้านอน รวมทั้งการพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นการดูแลสุขภาพ
ช่องปากทีด่ ี ลดการเกิดโรคในช่องปาก ไม่วา่ จะเป็นฟันผุ โรคเหงือก ซึง่ ล้วนแต่ทำ� ให้มภี าวะ
ติดเชื้อเกิดขึ้นในร่างกาย อันน�ำไปสู่การแตกตัวของเม็ดเลือดแดงที่ท�ำให้ผู้ป่วยมีโลหิตจาง
รุนแรงขึ้น ส�ำหรับผู้ป่วยที่กินยาต้านเกล็ดเลือด แนะน�ำอย่างยิ่งให้แจ้งทันตแพทย์ทุกครั้ง
และแนะน�ำให้หยุดการรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดอย่างน้อย 7 วันก่อนการท�ำหัตถการ
ใดๆ ทีจ่ ะมีเลือดออก
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สุขอนามัยส่วนบุคคลยังหมายถึง การรักษาความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องนอน ของใช้ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น หวี แปรงสีฟัน ฟองน�้ำถูตัว ฟองน�้ำล้างหน้า
เครื่องส�ำอาง เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายชั้นในและนอกต่างๆ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม
ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดผม ผ้าเช็ดหน้า จัดเป็นเครื่องใช้ส่วนตัว ไม่แนะน�ำให้ใช้ปะปนกับผู้อื่น
ควรรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องนอน บ้านเรือน ที่พักอาศัยแนะน�ำ
ให้อากาศถ่ายเทสะดวกหมั่นท�ำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถู
นอกจากการรับประทานอาหารและการพักผ่อนแล้ว แนะน�ำให้ผู้ป่วยโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียฝึกฝนร่างกายให้ขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลา เป็นประจ�ำทุกวัน การออกก�ำลัง
กายช่วยลดอาการท้องผูกและยังท�ำให้รา่ งกายและจิตใจกระปรีก้ ระเปร่า ท�ำให้รา่ งกายได้
รับแสงแดดซึง่ ช่วยสร้างวิตามินดี ท�ำให้กระดูกแข็งแรงและเสริมสร้างภูมติ า้ นทานโรค ผูป้ ว่ ย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียควรออกก�ำลังกาย เป็นประจ�ำ โดยเลือกออกก�ำลังตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล ไม่แนะน�ำให้ฝนื หรือหักโหม หลีกเลีย่ งการออกก�ำลังกายหรือกีฬาทีม่ กี าร
กระทบกระแทก เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มภี าวะกระดูกบาง อาจท�ำให้กระดูกหัก เช่น กีฬา
รักบี้ ฟุตบอล แต่สามารถออกก�ำลังกายชนิดทีไ่ ม่มกี ารปะทะเช่น ว่ายน�ำ้ เทนนิส แบดมินตัน
เป็นต้น
การพักผ่อนหย่อนใจช่วยท�ำให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีจิตใจเบิกบาน
แจ่มใส แนะน�ำให้เลือกกิจกรรมงานอดิเรกที่เหมาะสม ไม่ท�ำให้เกิดความเคร่งเครียด
การเล่นเกมส์ การชมภาพยนตร์ การดูโทรทัศน์ การชมแข่งขันกีฬา แนะน�ำให้ใช้ดุลยพินิจ
ในการเลือกชม การท�ำสมาธิ ฟังธรรม ไหว้พระสวดมนต์หรือร่วมกิจกรรมตามศาสนาของ
ตนในโอกาสอันควร จัดเป็นกิจกรรมที่แนะน�ำให้ท�ำเป็นประจ�ำทุกวัน การเข้าร่วมกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมกับชมรมต่างๆ เช่น จิตอาสา เป็นสิ่งที่ดีท�ำประโยชน์ทั้งตนเอง ผู้อื่นและ
สังคม
การศึกษา การงานและอาชีพ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสามารถเลือกเรียน
หรือเลือกสมัครงานท�ำงานในระบบและวิชาที่ตนชอบ ประการส�ำคัญที่ควรพิจารณาคือ
การเรียนการงานอาชีพนั้นควรเป็นการสุจริต ไม่ท�ำให้รา่ งกายหักโหม หรือเคร่งเครียดมาก
จนเกินไป มีเวลาให้ตนเองและครอบครัว ในการสมัครเรียนขึน้ ชัน้ เรียนใหม่ หรือเข้าท�ำงาน
จ�ำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ไม่ควรกังวลกับการตอบรับเข้าเรียนหรือเข้าท�ำงานมาก
จนเกินไป การเป็นผู้ป่วยธาลัสซีเมียไม่เป็นข้อจ�ำกัดในการรับเข้าท�ำงานหรือรับราชการแต่
อย่างใด
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การคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นกองประจ�ำการ ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ชายไทยเมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคน โดยมีขั้นตอน
การเตรียมตัวดังนี้
1. ขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่รักษาว่าเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
2. น�ำใบรับรองแพทย์นั้นไปให้แพทย์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกระทรวง
กลาโหมไม่วา่ จะเป็นโรงพยาบาลของกองทัพบก เช่น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาล
อานั น ทมหิ ด ล จ. ลพบุ รี โรงพยาบาลค่ า ยสุ ร นารี ของกองทัพเรือเช่น โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิน่ เกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ต์ จังหวัดชลบุรี ของกองทัพอากาศ
เช่น โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ออกใบรับรองแพทย์ทหาร
3. ไปรับการตรวจเลือกทหารตามวันและเวลาที่กองทัพก�ำหนด
ตามกฎกระทรวงกลาโหมฉบับที7่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ได้จำ� แนกชายไทยทีป่ ว่ ยเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ไว้ในจ�ำพวก
ที่ 4 ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพหรือมีโรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถ
จะรับราชการทหารได้ในข้อ 2 ได้แก่ โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 2 ก. โรคเลือดหรือ
อวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย 2 ข. ภาวะม้ามโต (hypersplenism)
ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย ในวันคัดเลือกทหารกองเกิน แพทย์ประจ�ำชุดตรวจ
จะจ�ำแนกผู้ป่วยธาลัสซีเมียเป็นจ�ำพวกที่ 4 ให้ปลดประจ�ำการ (ไม่ต้องจับใบด�ำใบแดง)
ตามกฎกระทรวงกลาโหมข้างต้น
การมีคคู่ รอง แนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ตรวจชนิดธาลัสซีเมียของ
ตนเองและคู่รักก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่หรือมีบุตรเพื่อสืบวงศ์ตระกูล และไม่ควรส�ำส่อน
ทางเพศ

การดูแลทางจิตใจ อารมณ์ สังคม
เป้าหมายส�ำคัญของการดูแลองค์รวม คือ เกิดความร่วมมือในการรักษาและการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการที่ใกล้เคียงกับเด็กปกติ จนเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพเช่นเดียวกับ
ประชากรทัว่ ไป การนัดตรวจรักษาทุกๆ เดือนเป็นโอกาสทีท่ มี ผูใ้ ห้การรักษาจะสืบค้นสภาวะ
ทางอารมณ์ จิตใจและจิตวิญญาณของเด็กอย่างองค์รวมได้อย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นทางจิต – สังคมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรคพันธุกรรมเช่นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มักก่อให้เกิดความรูส้ กึ ผิดในตัวพ่อแม่
ของผู้ป่วย การรักษาที่ท�ำให้เด็กป่วยต้องเจ็บตัวโดยเฉพาะในเด็กเล็กก็มักเป็นสิ่งที่พ่อแม่
รับได้ยาก การที่ต้องพามาโรงพยาบาลบ่อยๆ ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้คาดหวัง
เมื่อวางแผนที่จะมีบุตร ความรู้สึกเหล่านี้พึงได้รับการพูดคุยเพื่อท�ำความเข้าใจให้ตรงกับ
ความเป็นจริง เด็กทีป่ ว่ ยและต้องได้รบั การรักษาทีต่ อ้ งเจ็บตัวซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก เมือ่ ถึงระยะหนึง่
เด็กจะรับเอาสภาวะ “เด็กป่วย” ไปเป็นเอกลักษณ์ของตน และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
รอบข้างในฐานะเด็กป่วยว่าแตกต่างจากเด็กอื่น อาจมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีภาวะโมโหร้าย อารมณ์รุนแรงหรือซึมเศร้า บุคลากรทีมผู้ให้การดูแลรักษา การเตรียม
พร้อมรับอารมณ์เหล่านี้และช่วยให้ผู้ป่วยจัดการอารมณ์ทางสร้างสรรค์
หลักการส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วยคือพยายามท�ำให้ผู้ป่วยสามารถเติบโต และมี
พัฒนาการที่ใกล้เคียงกับคนปกติ และสร้างบุคลิกภาพที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง

การสื่อสารระหว่างแพทย์และทีมผู้ดูแลรักษากับผู้ป่วย
ในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียส่วนใหญ่ซึ่งจะอยู่ร่วมกับโรคนี้
ตลอดชีวติ แพทย์และทีมผูด้ แู ลจะสามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากใช้เทคนิคดังต่อไปนี้
1. ฟังอย่างตัง้ ใจ ผูป้ ว่ ยแต่ละคนมักผ่านประสบการณ์หลากหลาย จากปฏิสมั พันธ์
กับผู้คนที่ไม่คุ้นเคยกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์และปฏิบัติต่อเขา
ในทางลบหรือในทางบวก เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง สิ่งที่ผู้ป่วย
ต้องการไม่ใช่ค�ำแนะน�ำจากเรา ดังนั้นสิ่งที่จะท�ำให้เข้าใจผู้ป่วยได้ผล คือ การสนทนาด้วย
การถามและฟังเรื่องราวของเขา โดยไม่วิจารณ์และไม่แก้ปัญหาให้
2. ยอมรับผูป้ ว่ ยอย่างทีเ่ ขาเป็น เคารพเขาในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญในการใช้ชวี ติ ของ
เขาเอง ไม่ชี้แนะแม้ด้วยความหวังดีหากเขาไม่ได้ร้องขอ ไม่ท�ำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าเราพยายาม
บงการชีวิตของเขา
3. แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองของเราและผู้ป่วยคนอื่นที่เรารับรู้มาที่อยู่
ในประเด็นที่สนทนา โดยไม่อยู่ในลักษณะของการสั่งสอนหรือแนะน�ำ
4. ใส่ใจในอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย ให้ความสนใจโดยกล่าวถึงอารมณ์
ที่ผู้ป่วยก�ำลังแสดงอยู่
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5. ตอบค�ำถาม หรือให้ค�ำแนะน�ำเท่าที่ผู้ป่วยถามหรือร้องขอ ที่ควรแก่สถานะ
ของเราทีเ่ ป็นแพทย์การสือ่ สารในวัยเด็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยกับพ่อแม่หรือผูด้ แู ลเด็ก
เมื่อเด็กโตขึ้นจะเริ่มมีค�ำถาม เราพึงให้เด็กอยู่ในวงสนทนาด้วยมากเท่าที่จะเป็นได้ เราพึง
ตอบค�ำถามเด็กอย่างจริงใจ ด้วยภาษาที่เด็กพอเข้าใจได้ การพูดคุยกับวัยรุ่นเป็นสิ่งส�ำคัญ
และถ้าเหมาะสมพึงเปิดโอกาสให้ค�ำปรึกษากับเด็กวัยรุ่นโดยไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วย เพื่อเคารพ
ความเป็นส่วนตัวของเขา จะท�ำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

การแจ้งข่าวผลการวินิจฉัย
ส�ำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมาก่อน การทราบข่าวว่าเป็นโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย ย่อมเกิดค�ำถามมากมายขึ้นในใจของเขา การสื่อสารผลการวินิจฉัย
ที่มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไปนี้
1. การเตรียมการแจ้งข่าว พึงนัดหมายพ่อแม่และผู้ที่มีความส�ำคัญในการเลี้ยง
ดูเด็กให้มารับทราบข่าวพร้อมกัน นัดหมายช่วงเวลาทีเ่ ราว่าง ไม่มนี ดั หมายต้องดูแลผูอ้ นื่ ต่อ
เพื่อสนทนาในบรรยากาศที่สงบ เป็นส่วนตัวที่สุดเท่าที่จะจัดได้
2. ให้เวลาการสนทนาอย่างไม่จ�ำกัด เพื่อตอบค�ำถามที่พ่อแม่และผู้ดูแลอยากรู้
เกี่ยวกับโรคและทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กแต่ละราย ประเด็นที่กังวล
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยและทางเลือกในการรักษาอย่างตรงไปตรงมา
พึงคาดหวังว่า พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ป่วยอาจจะไม่เข้าใจทุกอย่างที่เราพูด และเราจะให้
ข้อมูลซ�้ำแล้วซ�้ำอีกในระหว่างการดูแลรักษาจนกว่าเขาจะกระจ่าง
4. เราพึงเตรียมพร้อมรับอารมณ์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ เมือ่ ผูป้ กครอง ผูป้ ว่ ยรับฟังข่าว
ผลการวินจิ ฉัย ให้ความสนใจว่าเขาอยูใ่ นอารมณ์ใด มองว่าเป็นเรือ่ งปกติทจี่ ะเกิดความรูส้ กึ
เช่นนั้น และอารมณ์เหล่านั้นจะสงบไปได้เมื่อเราให้ความสนใจในเรื่องราวชีวิตของเขา
โดยไม่ต้องจัดการ

ผลกระทบทางจิตใจของการขับธาตุเหล็ก
การขับเหล็กด้วยยาฉีด เป็นการรักษาทีต่ อ้ งใช้พลังใจค่อนข้างมาก การเรียนรู้ ที่จะ
ฉีดยานัน้ ผูป้ กครองและผูป้ ว่ ยต้องก้าวข้ามความกลัวทีต่ อ้ งฉีดยา ทัง้ ความคิดว่าเป็นบทบาท
ของหมอหรือพยาบาล ความลังเลทีจ่ ะเป็นผูท้ ำ� ให้ลกู เจ็บตัว การฉีดยาขับเหล็กนัน้ ไม่ได้เห็น
ผลในทันที เป็นการป้องกันผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการรักษา จึงอธิบายให้เด็กฟังได้
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ยากถึงเหตุผลที่จะต้องท�ำให้เขาเจ็บตัว ผลเสียของการไม่ให้ยาขับเหล็กและธาตุเหล็ก
เกินนั้นจะไม่ปรากฏอาการทางกายใดๆ จนเวลาล่วงไปกว่าสิบปี ดังนั้นการให้ยาขับเหล็ก
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จเพียงใด จึงเป็นเรือ่ งของความเชือ่ ถือและการไว้วางใจทีมผูใ้ ห้การรักษา
เป็นส่วนใหญ่
แพทย์อาจจะรู้สึกว่าบางทีเราก็ต้องยอมตามผู้ป่วยในบางครั้ง เพื่อไม่ให้ผู้ป่วย
มีความรู้สึกด้านลบกับการรักษามากเกินไป แต่ก็จ�ำต้องชั่งน�้ำหนักกับผลเสียของธาตุเหล็ก
สะสมในระยะยาว การโน้มน้าวที่มากเกินไปก็อาจท�ำให้เกิดการต่อต้านการรักษาได้
โดยเฉพาะในวัยรุ่น
การขับธาตุเหล็กด้วยยากิน ท�ำให้การเข้าถึงยาขับเหล็กง่ายขึ้นมาก ลดปัญหา
ที่จะไม่ต้องเจ็บตัวในการฉีด แต่ก็ต้องการความร่วมมือในการกินยาทุกวันและต้องการ
ศรัทธาในการกินยาเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

แนวทางปฏิบัติเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้ป่วย
รักษา

การปฏิบัติต่อผู้ป่วยในแนวทางต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีเกี่ยวกับการดูแล

•
		
•
•
		
		
•
		
•
		
		
		
•
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พูดคุยเพื่อค้นหาทางเลือกของการขับเหล็กที่ผู้ป่วยและครอบครัวปฏิบัติ
ได้จริง และสร้างเป้าหมายของการรักษาร่วมกัน
ไม่วจิ ารณ์ หรือต�ำหนิการปฏิบตั ติ นของผูป้ ว่ ย ไม่ควรสนทนาในลักษณะที่ ขูใ่ ห้กลัว
ให้ความสนใจความรู้สึกของผู้ป่วยต่อการรักษา ควรมองว่าความสัมพันธ์
ระหว่างทีมผูใ้ ห้การรักษากับผูป้ ว่ ยมีสว่ นส�ำคัญทีส่ ดุ ในความส�ำเร็จของการรักษา
ในระยะยาว
ควรให้ผปู้ ว่ ย รับรูว้ า่ เราเป็นผูช้ ว่ ยสนับสนุนการใช้ชวี ติ ของเขา ให้เป็นไปในทาง
ที่เหมาะสมไม่ใช่บงการชีวิตของเขา
พยายามมอบความรับผิดชอบจากพ่อแม่ผู้ปกครองไปที่ตัวเด็กให้เร็วที่สุด
ให้โอกาสเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาตัวเอง เช่น
การกินยา การฉีดยา ท�ำให้ครอบครัวตระหนักถึงศักยภาพของเด็ก แนวคิด
แบบนีจ้ ะลดภาระของผูป้ กครอง และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของทุกคนในครอบครัว
สร้างบรรยากาศที่ดีในการดูแลรักษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการรักษา
ที่ตกลงกันไว้ คือ คุณภาพชีวิตที่ดี
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การวางแผนป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
และการให้ค�ำปรึกษาทางพันธุศาสตร์
(Thalassemia prevention and genetic counseling)
บิดามารดาของผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทุกราย ย่อมเป็นพาหะของโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแบบใดแบบหนึ่ง การวินิจฉัยชนิดของพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ทีถ่ กู ต้องและครบถ้วนเป็นหัวใจส�ำคัญในการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ การให้การวินจิ ฉัยชนิด
ของพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีผ่ ดิ พลาด จะท�ำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการมีครอบครัวและการมีบุตรของผู้มารับการปรึกษา คู่สมรสเสี่ยงที่อาจจะมีบุตร
เป็นโรค ควรได้รับการประเมินและค�ำแนะน�ำให้คุมก�ำเนิด จนกว่าจะได้รับค�ำปรึกษาด้าน
การวางแผนครอบครัว ดังนี้
1. ความเสีย่ งของการมีบตุ รเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียอย่างครบถ้วน ตามความ
รุนแรงของชนิดของพาหะในบิดามารดา (ขยายความในบทแนวทางการวินิจฉัยโรคและ
พาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ)
2. การวินจิ ฉัยทารกในครรภ์กอ่ นคลอด บิดามารดาของเด็กทีเ่ ป็นโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ควรได้รับข้อมูลว่ามีทางเลือกที่จะสามารถมีบุตรที่แข็งแรงไม่เป็น
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้ หากได้รบั การตรวจวินจิ ฉัยทารกในครรภ์กอ่ นคลอด (prenatal
diagnosis) ซึ่งควรวางแผนแต่เนิ่นๆ โดยการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการท�ำการตรวจก่อน
คลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว ก่อนที่
จะหยุดการคุมก�ำเนิด เพื่อให้มารดาเริ่มตั้งครรภ์ใหม่หากครอบครัวพร้อมที่จะมีบุตรอีก
การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดควรกระท�ำก่อนอายุครรภ์ครบ 20 สัปดาห์
3. ในกรณีทคี่ รอบครัวไม่สามารถรับความเสีย่ งในข้อทีผ่ า่ นมาด้วยเหตุผลใดก็ดี
พึงให้ทราบทางเลือกเกี่ยวกับการมีบุตรดังต่อไปนี้
		 3.1 รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมแทนการมีบุตรของตนเอง
		 3.2 เลือกใช้วิธีผสมเทียมเข้ามาช่วยในการมีบุตร โดยใช้อสุจิจากผู้อื่น
(artificial insemination) หรือเลือกวิธีปฏิสนธิในหลอดทดลองหรือการผสมเทียม (IVF)
และการฝากตัวอ่อน (embryo transfer) โดยใช้ไข่ (ovum) จากผู้อื่น
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		 3.3 ปัจจุบนั เทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถตรวจวินจิ ฉัยตัวอ่อนทีไ่ ด้จาก
การผสมเทียม (in vitro fertilization) ตั้งแต่ขณะยังมีแค่ 16 – 32 เซลล์ โดยต้องน�ำเอา
เซลล์ตวั อ่อนดังกล่าวเพียงเซลล์เดียวออกมาตรวจ ซึง่ ถ้าผลการตรวจพบว่าตัวอ่อนดังกล่าว
ปกติหรือเป็นแค่พาหะ ก็จะด�ำเนินการใส่ตวั อ่อนดังกล่าวเข้าไปในมดลูกของมารดาเหมือน
การท�ำการผสมเทียมโดยทั่วไป เทคนิคดังกล่าวนี้เรียกว่า preimplantation genetic
diagnosis (PGD) ซึ่งปัจจุบันนี้มีการให้บริการดังกล่าวอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ 2 แห่ง
(โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) และในโรงพยาบาลเอกชน
อย่างไรก็ตาม การท�ำ PGD นี้ มีค่าใช้จ่ายสูงมาก (ครั้งละ 100,000 – 3 00,000 บาท) และ
มีอัตราความส�ำเร็จประมาณร้อยละ 25 – 30 ต่อครั้ง นอกจากนี้ในปัจจุบันยังไม่สามารถ
เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาพยาบาลได้
4. เมื่อพบผู้มารับค�ำปรึกษาเป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ชี้แจงถึง
ความเสีย่ งทีพ่ นี่ อ้ งร่วมพ่อแม่เดียวกันจะมีโอกาสเป็นพาหะเช่นกัน ซึง่ ควรได้รบั การปรึกษา
แนะน�ำก่อนที่จะมีบุตรต่อไปเช่นเดียวกัน
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การจัดระบบให้บริการผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็นโรคเรื้อรัง จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง
โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ควบคู่กับการบริการโลหิต
แนวทางในการบันทึกเวชระเบียน มีความส�ำคัญมากเพือ่ เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมและ
ป้องกันโรคประกอบด้วย
1. ข้อมูลผู้ป่วย (demographic data) ได้แก่ การวินิจฉัย วันเดือนปีเกิด เลข
บัตรประจ�ำตัวประชาชน (13 หลัก) น�ำ้ หนัก ส่วนสูง พงศาวลี (pedigree) ของผูป้ ว่ ยและญาติ
2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อแรกวินิจฉัย
		 1. serial CBC เพื่อให้ทราบ baseline Hb level
		 2. Hemoglobin analysis ของผู้ป่วยและครอบครัว
		 3. Blood group (ABO, Rh(D)) และควรตรวจ minor blood groups
(C, c, E, e, Lea, Leb, Mia)
3. การติดตามผู้ป่วยและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
		 1. บันทึก น�้ำหนักและความเข้มข้นของเลือด (Hb หรือ Hct) ปริมาณและ
ชนิดของเลือดที่ได้รับทุกครั้งที่มาตรวจ
		 2. บันทึกส่วนสูง ตรวจ liver function test (SGOT, SGPT), serum
ferritin ทุก 3 – 6 เดือน
		 3. ตรวจ HIV antibody, hepatitis profile (HBsAg, HCVAb) ทุก 6 เดือน
– 1 ปี
		 4. ทบทวนเวชระเบียน แผนการรักษาและให้ค�ำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์
ทุกปี
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ขอบเขตในการบริการและการส่งต่อ (ดังแสดงในตารางที่ 14)
หน่วยบริการธาลัสซีเมียพื้นฐาน
มีการตรวจ CBC ซึ่งมีความส�ำคัญในการสืบค้นหาภาวะโลหิตจางอันเป็นปัญหา
สาธารณสุข คือ การขาดธาตุเหล็กและแยกออกจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้ระดับหนึ่ง
การคัดกรองเช่นนี้จะไม่สามารถค้นหาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแฝง หน่วยบริการระดับนี้
พึ ง มี ร ะบบที่ จะเจาะเลือด เพื่อส่งไปห้องปฏิบัติก ารวินิจ ฉั ย โรคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย
ที่ได้มาตรฐาน (ในโรงพยาบาลเองหรือนอกโรงพยาบาล) พึงมียาบ�ำรุงเลือดโฟลิคส�ำหรับ
รักษาผู้ที่มีโลหิตจาง สามารถให้การดูแลรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดที่พบบ่อยและ
อาการไม่รุนแรง ได้แก่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด Hb H, Hb H/Constant Spring และ
b thalassemia/Hb E ชนิดปานกลางทีไ่ ม่ตอ้ งให้เลือดเป็นประจ�ำ มีการสร้างระบบค้นหา,
ส่งตัวและติดตามผู้ป่วยในเขตบริการอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากร,แผ่นพับและเอกสารในการ
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
หน่วยบริการระดับนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สถานีอนามัย
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

หน่วยบริการธาลัสซีเมียทั่วไป
ควรมีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะดูแลโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้มรี ะดับ Hb 7 – 10 g/dL
และไม่มีภาวะแทรกซ้อน เมื่อมีผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียหรือมีญาติที่
เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
1. ตรวจ CBC (ดู morphology ส่ง inclusion body และอื่นๆ), Hb typing
หรือส่งต่อผู้ป่วยหรือเลือดที่โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์เพื่อการวินิจฉัย
2. ถ้า Hb (ฮีโมโกลบิน) อยู่ระหว่าง 7 – 10 g/dL ให้ suppotrive care ถ้ามี
ภาวะซีดลงกระทันหัน อาจพิจารณาให้เลือด
3. ถ้า Hb ต�ำ่ กว่า 7 g/dL ตามปกติแล้วให้พจิ ารณาส่งต่อโรงพยาบาลทัว่ ไปหรือ
โรงพยาบาลศูนย์
แต่หากมีศักยภาพเพียงพอ อาจพิจารณาให้เลือดซึ่ง จะมี 2 ลักษณะ คือ
		 • Occasional transfusion จะให้เลือดเป็นบางครั้ง
		
• Regular transtusion คือ ให้เลือดบ่อยๆ อย่างสม�่ำเสมอให้มีระดับ
			 Hb >9 g/dL
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4. กรณีที่มีปัญหาของ gall stone ส่งต่อโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์
ให้แพทย์ผู้ดูแลพิจารณาผ่าตัดถุงน�้ำดีได้เลย
หน่วยบริการระดับนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนสร้างใหม่, โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่และโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย

หน่วยบริการธาลัสซีเมียระดับสูง
ควรมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเท่ากับหน่วย
บริการธาลัสซีเมียทั่วไป เพิ่มศักยภาพในการควบคุมป้องกัน ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยทารก
ในครรภ์ ห้องปฎิบัติการมีศักยภาพในการตรวจทางอณูพันธุศาสตร์ หน่วยบริการระดับนี้
ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลศูนย์, ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง

หน่วยบริการธาลัสซีเมียครบวงจร
พึ ง มี กุ ม ารแพทย์ แ ละอายุ ร แพทย์ ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นโรคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย
มีคลินิกธาลัสซีเมีย มีสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพื่อรับปรึกษา
ผูป้ ว่ ยและให้บริการเพือ่ การตรวจวินจิ ฉัยทารกก่อนคลอด และอาจมีหรือไม่มกี ารปลูกถ่าย
เซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ท�ำการฝึกอบรมบุคลากร
เพือ่ ให้การบริการผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ท�ำการวิจยั เพือ่ พัฒนา
องค์ความรู้ด้านโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและพัฒนาระบบการบริการ
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ตารางที่ 14 ขอบเขตการบริการและการส่งต่อ
การวินิจฉัย
การรักษา
หน่วยบริการ CBC ตรวจภาวะโลหิตจาง ยาบ�ำรุงเลือดโฟลิค
ธาลัสซีเมีย เจาะเลือดส่งวินิจฉัย
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่
พื้นฐาน
ธาลัสซีเมีย
ผู้ป่วยและครอบครัว
หน่วยบริการ เช่นเดียวกับหน่วยบริการ เช่นเดียวกับหน่วยบริการ
ธาลัสซีเมีย ธาลัสซีเมียพื้นฐาน
ธาลัสซีเมียพื้นฐาน
ทั่วไป
การตรวจ Hb typing การให้เลือด
และultrasound
abdomen
หน่วยบริการ เช่นเดียวกับหน่วยบริการ เช่นเดียวกับหน่วยบริการ
ธาลัสซีเมีย ธาลัสซีเมียทั่วไป
ธาลัสซีเมียทั่วไป
ระดับสูง
การตรวจ Hb typing การให้เลือด
และ ultrasound 		
abdomen 		
การตรวจวินิจฉัยทารก
ในครรภ์
การตรวจทางอณูพนั ธุศาสตร์
หน่วยบริการ เช่นเดียวกับหน่วยบริการ เช่นเดียวกับหน่วยบริการ
ธาลัสซีเมีย ธาลัสซีเมียระดับสูง
ธาลัสซีเมียระดับสูง
ครบวงจร ฝึกอบรมบุคลากร, ท�ำวิจยั การปลูกถ่ายเซลล์
และพัฒนาระบบ
ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
การบริการ
ฝึกอบรมบุคลากร,ท�ำวิจัย
		
และพัฒนาระบบ
		
การบริการ
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การควบคุมป้องกัน
สร้างระบบค้นหา,
ส่งตัวและติดตามผู้ป่วย
เช่นเดียวกับหน่วยบริการ
ธาลัสซีเมียพื้นฐาน

เช่นเดียวกับหน่วยบริการ
ธาลัสซีเมียทั่วไป
การตรวจวินิจฉัยทารก
ในครรภ์
การตรวจอณูพันธุศาสตร์

เช่นเดียวกับหน่วยบริการ
ธาลัสซีเมียระดับสูง
ฝึกอบรมบุคลากร, ท�ำวิจยั
และพัฒนาระบบ
การบริการ
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อาการน�ำ	
ภาวะ/กลุม่ อาการ
อาการ/อาการแสดงอืน่ ๆ
ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือดแบบเฉียบพลัน (< 24 ชัว่ โมง)
ไข้ หนาวสัน่
1. ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกแบบเฉียบพลัน ปัสสาวะด�ำ	
(Acute hemolytic transfusion reaction) ความดันโลหิตต�ำ่ ปัสสาวะออกน้อย ไตวาย
		
เลือดออกจากบริเวณทีแ่ ทงน�ำ้ เกลือ ปวดหลัง
		
ปวดบริเวณเส้นทีไ่ ด้รบั เลือด กระวนกระวาย
			
			
2. การติดเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือดจาก ความดันโลหิตต�ำ	
่
การได้รบั เลือดทีม่ เี ชือ้ แบคทีเรียปนเปือ้ น		
			
3. ภาวะไข้ทไ่ี ม่ได้เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตก ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้ อาเจียน
(Febrile nonhemolylic transfusion 		
reaction)		
ความดันโลหิตสูง กลุม่ อาการความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง ชัก และ เลือดออกในสมอง
และ ชัก
ชักและเลือดออกในสมอง
ภายใน 2 สัปดาห์หลังให้เลือด
(Syndrome of hypertension convulsion
and cerebral hemorrhage)		

ตารางที่ 15 การวินิจฉัยปฏิกิริยาจากการรับเลือด (Transfusion reaction)

ตรวจสอบเอกสาร
Direct antihuman globulin test (DAT)
ดูวา่ ซีรมั่ มีสแี ดง
ตรวจหมูเ่ ลือด ABO ผูป้ ว่ ยซ�ำ้ จากเลือดทัง้ ก่อนและ หลังให้เลือด
ตรวจการเข้ากันได้ของเลือดซ�ำ้
ตรวจหาภาวะเม็ดเลือดแตกถ้าสงสัย (LDH, bilirubin)
เพาะเชือ้ และ Gram’s stain ในผลิตภัณฑ์เลือด
เพาะเชือ้ จากเลือดผูป้ ว่ ย
แยกภาวะเม็ดเลือดแตก (DAT การดูสซี รี มั่ ตรวจหมูเ่ ลือดซ�ำ้ )
แยกภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (DAT ดูสซี รี มั่ ตรวจหมูเ่ ลือดซ�ำ้ )
แยกภาวะแบคทีเรียปนเปือ้ น
มีประวัตกิ ารรับเลือดบ่อย หรือเคยตัง้ ครรภ์
เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ หรือ ภาพคลืน่ แม่เหล็กของสมอง

การสืบค้น

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

อาการน�ำ	
ภาวะ/กลุม่ อาการ
อาการ/อาการแสดงอืน่ ๆ
ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือดแบบเฉียบพลัน (< 24 ชัว่ โมง)
ผืน่ ลมพิษ
1. การแพ้พลาสมาของผูบ้ ริจาค
คัน ผิวหนังผืน่ แดง
(Urticaria)
2. อาการแพ้รนุ แรง
ความดันโลหิตต�ำ่ หลอดลมบีบตัว
(Anaphylaxis)
(หอบเหนือ่ ย ร่วมกับหายใจมีเสียงหวีด)
		
บวมเฉพาะที่ กระวนกระวาย
หอบเหนือ่ ย
1. Transfusion-related acute lung injury ออกซิเจนในเลือดต�ำ่ ภาวการณ์หายใจล้มเหลว
(Dyspnea)
(TRALI)
ความดันโลหิตต�ำ่ ไข้ ปอดคัง่ น�ำ้ เกิดภายใน
		
6 ชัว่ โมงหลังได้พลาสมาหรือ เกล็ดเลือด
			
2. ภาวะน�ำ้ เกิน (Transfusion-associated นอนราบไม่ได้ ไอ เขียว หัวใจเต้นเร็ว
Circulatory Overload, TACO)
ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ
3. อาการแพ้รนุ แรง
ผืน่ ลมพิษ ความดันโลหิตต�ำ่ หายใจมีเสียงหวีด
(Anaphylaxis)
บวมเฉพาะที่ กระวนกระวาย
4. การมีลมในกระแสเลือด
หอบเหนือ่ ยทันที เขียว ปวดไอ
(Air embolism)
ความดันโลหิตตก หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ตารางที่ 15 การวินิจฉัยปฏิกิริยาจากการรับเลือด (Transfusion reaction) ต่อ

ภาพรังสีปอด เงาหัวใจไม่โต
แยกภาวะน�ำ้ เกิน (TACO)
แยกภาวะเม็ดเลือดแดงแตก
ตรวจแอนติบอดีตอ่ เม็ดเลือดขาวในซีรมั ผูบ้ ริจาค
ภาพรังสีปอด เงาหัวใจโต
แยกภาวะ TRALI
แยกภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (DAT ดูสซี รี ม่ั ตรวจหมูเ่ ลือดซ�ำ้ )
ตรวจหาระดับ IgA ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ IgA
ภาพรังสีปอดเพือ่ แยกภาวะ TRALIและ TACO
ภาพรังสีเพือ่ ดูลมในหลอดเลือด

แยกภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (DAT ดูสซี รี ม่ั ตรวจหมูเ่ ลือดซ�ำ้ )
แยกภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (DAT ดูสซี รี ม่ั ตรวจหมูเ่ ลือดซ�ำ้ )
ตรวจหาระดับ IgA ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ IgA

การสืบค้น

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

87

88

อาการน�ำ	
ภาวะ/กลุม่ อาการ
อาการ/อาการแสดงอืน่ ๆ
ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือดแบบเฉียบพลัน (< 24 ชัว่ โมง)
ความดันโลหิตต�ำ่
1. การติดเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือดจาก ไข้หนาวสัน่
(Hypotension)
การได้รบั เลือดทีม่ เี ชือ้ แบคทีเรียปนเปือ้ น		
			
2. อาการแพ้รนุ แรง
ผืน่ คัน หลอดลมบีบตัว (หอบเหนือ่ ย ร่วมกับ
(Anaphylaxis)
หายใจมีเสียงหวีด)
		
บวมเฉพาะที่ กระวนกระวาย
3. ความดันโลหิตต�ำ่ จากการยับยัง้
มีประวัตไิ ด้รบั ยา ACE inhibitor
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) ผิวหนังผืน่ แดง
ปัสสาวะด�ำ	
1. ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกแบบเฉียบพลัน ปัสสาวะด�ำ ซีรมั่ แดง
(Acute hemolytic transfusion reaction) ความดันโลหิตต�ำ่ ปัสสาวะออกน้อย ไตวาย
		
เลือดออกจากบริเวณทีแ่ ทงน�ำ้ เกลือ ปวดหลัง
		
ปวดบริเวณเส้นทีไ่ ด้รบั เลือด กระวนกระวาย
			
			
2. เม็ดเลือดแดงแตกจากกลไกทีไ่ ม่ใช่ทาง
ปัสสาวะด�ำ ซีรมั่ แดง
ภูมคิ มุ้ กัน		

ตารางที่ 15 การวินิจฉัยปฏิกิริยาจากการรับเลือด (Transfusion reaction) ต่อ

ตรวจสอบเอกสาร
Direct antihuman globulin test (DAT)
ดูวา่ ซีรมั่ มีสแี ดง
ตรวจหมูเ่ ลือด ABO ผูป้ ว่ ยซ�ำ้ จากเลือดก่อนและหลังให้เลือด
ตรวจการเข้ากันได้ของเลือดซ�ำ้
ตรวจหาภาวะเม็ดเลือดแดงแตก ถ้าสงสัย (LDH, bilirubin)
แยกภาวะเม็ดเลือดแตก (DAT การดูสซี รี ม่ั ตรวจหมูเ่ ลือดซ�ำ้ )
ตรวจดูเม็ดเลือดแตกในถุงเลือด

แยกภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (DAT ดูสซี รี มั่ ตรวจหมูเ่ ลือดซ�ำ้ )

เพาะเชือ้ และ Gram’s stain ในผลิตภัณฑ์เลือด
เพาะเชือ้ จากเลือดผูป้ ว่ ย
แยกภาวะเม็ดเลือดแดงแตก
แยกภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (DAT ดูสซี รี มั่ ตรวจหมูเ่ ลือดซ�ำ้ )
ตรวจหาระดับ IgA ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ IgA

การสืบค้น

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ดัดแปลงจาก Technical manual 2011: American Association of Blood Banks. 17th edition.

อาการน�ำ	
ภาวะ/กลุม่ อาการ
อาการ/อาการแสดงอืน่ ๆ
ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือดแบบเฉียบพลัน (< 24 ชัว่ โมง)
ไม่ตอบสนองต่อ
การสร้างแอนติบอดีตอ่ Human Leukocyte มีไข้หลังได้เลือด
การให้เกล็ดเลือด Antigen (HLA class I)		
ไข้ ซีดลง
เม็ดเลือดแดงแตก ชนิดล่าช้า
ตรวจพบแอนติบอดีขนึ้ มาใหม่
ตาเหลือง
(Delayed hemolytic transfusion 		
reaction)		
เกล็ดเลือดต�ำ	
่
การมีเลือดออกหลังการได้รบั เลือด
เกล็ดเลือดต�ำ่ รุนแรงและเลือดออก 8-10 วัน
(Post-transfusion Purpura)
หลังได้รบั เลือด
ความผิดปกติทาง ภาวะเหล็กเกิน
เบาหวาน ตับแข็ง หัวใจล้มเหลว ผิวหนังคล�ำ	
้
ตับ หัวใจ และ
(Iron overload)
ความผิดปกติของต่อมไร้ทอ่
ต่อมไร้ทอ่ 			

ตารางที่ 15 การวินิจฉัยปฏิกิริยาจากการรับเลือด (Transfusion reaction) ต่อ

ระดับเฟอร์รติ นิ
หน้าทีต่ บั
หน้าทีต่ อ่ มไร้ทอ่

ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาว
(HLA class I)
ตรวจกรองแอนติบอดี
Direct antiglobulin Test และ elude หาชนิดแอนติบอดี
ตรวจหาภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (LDH, bilirubin)
ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เกล็ดเลือด

การสืบค้น
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ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือด
กลไกการเกิด
ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือดแบบเฉียบพลัน (< 24 ชัว่ โมง): กลไกทางภูมคิ มุ้ กัน
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกแบบเฉียบพลัน
เม็ดเลือดแดงเข้ากันไม่ได้ เม็ดเลือดแดงของผูบ้ ริจาค
(Acute hemolytic transfusion reaction) ถูกท�ำลายด้วยแอนติบอดีของผูป้ ว่ ย ส่วนใหญ่
เป็นระบบ ABO
(ABO incompatibility)
ภาวะไข้ทไี่ ม่ได้เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตก
แอนติบอดีตอ่ เม็ดเลือดขาวของผูบ้ ริจาค และ
(Febrile non-hemolylic transfusion
cytokines ทีห่ ลัง่ ออกมา
reaction)		
ผืน่ ลมพิษ
แอนติบอดีตอ่ ส่วนพลาสมาของผูบ้ ริจาค
(Urticaria) 		
อาการแพ้รนุ แรง
แอนติบอดีตอ่ IgA, haptoglobin หรือ คอมพลีเมนต์
(Anaphylaxis)
(C4) ของผูบ้ ริจาค และ Cytokines
		
Transfusion-related
พลาสมาผูบ้ ริจาคมีแอนติบอดีตอ่ เม็ดเลือดขาว
acute lung injury (TRALI)
ผูป้ ว่ ย หรือผูป้ ว่ ยมีแอนติบอดีต้ อ่ เม็ดเลือดขาว
ผูบ้ ริจาค
		
		

การป้องกัน/รักษา

ยาต้านฮิสตามีน (ทางปาก หรือทางหลอดเลือดด�ำ)
เมือ่ อาการดี เริม่ ให้เลือดใหม่ชา้ ๆ
ให้นำ�้ เกลือ อดรีนาลิน เข้ากล้าม หรือหลอดเลือดด�ำ
ยาต้านฮิสตามีน สเตียรอยด์ b2 agonist
ผลิตภัณฑ์เลือดทีไ่ ม่มี IgA
ให้การรักษาประคับประคอง จนหายเอง
ถ้าผูบ้ ริจาคมีแอนติบอดีตอ่ เม็ดเลือดขาวไม่ควรให้บริจาคพลาสมา หรือ
เกล็ดเลือด
ถ้าผูป้ ว่ ยมีแอนติบอดีต้ อ่ เม็ดเลือดขาวผูบ้ ริจาค ให้ใช้เลือดทีก่ รองเม็ดเลือด
ขาวออก

หยุดการให้เลือดทันที ให้นำ�้ เกลือและยาขับปัสสาวะ
ให้ปสั สาวะออก > 1 ml/kg/hr ยาแก้ปวด (อาจต้องใช้มอร์ฟนี )
ถ้าความดันโลหิตตก ให้โดปามีนขนาดต�ำ่ เพือ่ เพิม่ ความดันโลหิต
ถ้ามีเลือดออก ให้เกล็ดเลือด Cryoprecipitate และ พลาสมา
ป้องกันโดยใช้ผลิตภัณฑ์เลือดทีม่ เี ม็ดเลือดขาวน้อย รักษาด้วยยาลดไข้
(พาราเซตามอล)

ตารางที่ 16 การป้องกันรักษาปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือด (Transfusion reaction)

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือด
กลไกการเกิด
ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือดแบบเฉียบพลัน (< 24 ชัว่ โมง): กลไกทางภูมคิ มุ้ กัน
การติดเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือด
แบคทีเรียปนเปือ้ น
จากการได้รบั เลือด		
ความดันโลหิตต�ำ่ จากการยับยัง้
การยับยัง้ การท�ำลาย bradykinin (จากชุดกรอง
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) เม็ดเลือดขาว)
การกระตุน้ prekallikrein
ภาวะน�ำ้ เกิน (Transfusion-associated
ภาวะน�ำ้ เกิน
Circulatory Overload, TACO)		
เม็ดเลือดแดงแตกจากกลไกทีไ่ ม่ใช่ทาง
การท�ำลายเม็ดเลือดแดง จากความร้อนจัด
ภูมคิ มุ้ กัน
การแช่แข็ง หรือ สารเคมี
การมีลมในกระแสเลือด
มีลมเข้าไปทางสายน�ำ้ เกลือ
(Air embolism)
กลุม่ อาการความดันโลหิตสูง ชัก และ
การได้รบั เลือดปริมาณมาก และ cytokine
เลือดออกในสมอง		
(Syndrome of hypertension 		
convulsion and cerebral hemorrhage)		

การป้องกัน/รักษา

ไม่ควรให้เลือดเกิน 15 ml/kg/day (เกิน 2 ยูนติ ในผูใ้ หญ่)
ให้ยาขับปัสสาวะก่อนให้เลือด
ตรวจติดตามความดันโลหิต
ให้ยาลดความดันโลหิต

ให้ผปู้ ว่ ยนอนตะแคงซ้าย และยกขาให้สงู กว่าอกและศีรษะ

ให้ยาปฏิชวี นะทีค่ รอบคลุมเชือ้ กว้าง ระหว่างรอผลเพาะเชือ้
รักษาภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ ในกระแสเลือด
หลีกเลีย่ งชุดกรองเม็ดเลือดขาวชนิดข้างเตียง
หยุดการให้เลือด ความดันโลหิตจะดีขนึ้
หยุดยา ACE inhibitor
ให้ออกซิเจน
ให้ยาขับปัสสาวะทางหลอดเลือดด�ำ
หาสาเหตุ และ ก�ำจัดสาเหตุ

ตารางที่ 16 การป้องกันรักษาปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือด (Transfusion reaction) ต่อ
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การป้องกัน/รักษา

ให้ยาขับเหล็ก

ไม่ควรให้เลือดถ้าไม่จำ� เป็น
ให้เลือดทีก่ รองเม็ดเลือดขาวออก
ไม่สามารถป้องกันได้ เนือ่ งจากกรณีนผี้ ปู้ ว่ ยเคยถูกกระตุน้ ให้สร้าง
แอนติบอดีมาแล้วแต่มรี ะดับทีต่ ำ�่ มากจนไม่สามารถตรวจพบได้ดว้ ย
การท�ำ antibody screening หรือ crossmatch เมือ่ ให้เลือดครัง้ นี้
เข้าไป เป็นเลือดทีม่ แี อนติเจนตัวเดิม จึงเกิดการกระตุน้ ให้สร้างแอนติบอดี
รวดเร็วแบบทุตยิ ภูมิ ภายใน 7-14 วัน จึงส�ำคัญทีต่ อ้ ง สามารถ detect
และตรวจทางธนาคารเลือดเพือ่ วินจิ ฉัยและจัดหาเลือดทีเ่ ข้ากันได้
โดยท�ำการตรวจซ�ำ้ กับตัวอย่างเลือดทีเ่ จาะมาใหม่ เพีอ่ หาแอนติบอดี
และแยกชนิดให้เลือดทีเ่ ข้ากันได้ และไม่มแี อนติเจนตรงกับแอนติบอดี
ของผูป้ ว่ ย
Intravenous immunoglobulin G (IVIG)
การเปลีย่ นถ่ายพลาสมา
ให้เกล็ดเลือดที่ HPA เข้ากันได้

ดัดแปลงจาก Technical manual 2011: American Association of Blood Banks. 17th edition.

ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือด
กลไกการเกิด
ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือดแบบเฉียบพลัน (< 24 ชัว่ โมง): กลไกทางภูมคิ มุ้ กัน
การสร้างแอนติบอดีตอ่
เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด
Human Leukocyte Antigen (HLA)		
เม็ดเลือดแดงแตก ชนิดล่าช้า
การตอบสนองต่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง
(Delayed hemolytic transfusion
ชนิดทุตยิ ภูมิ
reaction)		
		
		
		
		
		
		
การมีเลือดออกใต้ผวิ หนัง
แอนติบอดีตอ่ เกล็ดเลือด
หลังการได้รบั เลือด
(Human Platelet Antigen, HPA)
(Post-transfusion Purpura)
ท�ำลายเกล็ดเลือด ผูป้ ว่ ยเอง
ปฎิกริ ยิ าจากการรับเลือดทีเ่ ป็นภายหลัง (> 24 ชัว่ โมง): กลไกทีไ่ ม่ใช่ทางภูมคิ มุ้ กัน
ภาวะเหล็กเกิน
การได้รบั เม็ดเลือดแดงปริมาณมาก ในระยะ
(Iron overload)
เวลายาวนาน

ตารางที่ 16 การป้องกันรักษาปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือด (Transfusion reaction) ต่อ
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ตารางการให้ Penumococcal vaccine*
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิวโมคอคคัสชนิด
รุกราน (invasive pneumococcal disease) จึงแนะน�ำให้ฉีดวัคซีนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่จะต้องตัดม้าม
ตารางที่ 17

อายุที่เริ่มฉีด

จ�ำนวนครั้งที่ฉีด

2-6 เดือน
PCV 3 ครั้งห่างกัน 6-8 สัปดาห์
7-11 เดือน
PCV 2 ครั้งห่างกัน 6-8 สัปดาห์
12-23 เดือน
PCV 2 ครั้งห่างกัน 6-8 สัปดาห์
กลุ่มเสี่ยง - อายุ 24-71 เดือน - PCV13 จ�ำนวน 2 ครั้งห่างกัน
				 8 สัปดาห์
- อายุ >71 เดือน
- PCV 13 จ�ำนวน 1 ครั้ง

การฉีดกระตุ้น
PCV 1 ครั้ง อายุ 12-15 เดือน
PCV 1 ครั้ง อายุ 12-15 เดือน
ไม่ต้องฉีด
ฉีดกระตุ้นด้วย PS-23 จ�ำนวน
1 ครั้ง 1 เข็ม ห่างจาก PCV
เข็มสุดท้าย 8 สัปดาห์

PCV = Pneumococcal conjugate vaccine; PCV13 = Pneumococcal conjugate vaccine ชนิด
13 สายพันธ์; PS23 = 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine

		
		
		
		
		

ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซียเมียทีม่ อี ายุมากกว่า 2 ปีขนึ้ ไป แนะน�ำว่าควรได้รบั
PS-23 ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะสามารถฉีด PCV ได้หรือไม่ และแนะน�ำให้ฉีด
PS-23 ซ�้ำอีก 1 ครั้ง ห่างจากครั้งแรก 5 ปี การฉีด PCV ก่อน แล้วตามด้วย
PS-23 จะให้ผลการสร้างภูมคิ มุ้ กันดีกว่าการฉีด PS-23 เพียงอย่างเดียว หรือ
ฉีด PS-23 แล้วตามด้วย PCV
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่จะต้องตัดม้าม แนะน�ำให้ได้รับวัคซีนตาม
ค�ำแนะน�ำข้างต้นตามอายุ ให้ครบก่อนตัดม้ามอย่างน้อย 2 สัปดาห์

*ดัดแปลงมาจากตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย จากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
2556

93

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงบทนำ�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

94

Minnich V, Na-Nakorn S, Chongchareonsuk S, Kochaseni S. Mediterranean anemia. A study of thirtytwo cases in Thailand. Blood 1954;9:1-23.
Chernoff AI, Minnich V, Na-Nakorn S, Tuchinda S, Kashemsant C, Chernoff R. Studies on Hemoglobin
E. I. The clinical, hematologic and genetic characteristics of the hemoglobin E syndromes. J Lab
Clin Med 1956;47:455-89.
Fucharoen S, Winichagoon P. Problems of thalassemia in Thailand. ICMR Annals 1988; 8:29-33.
Sripichai O, Makarasara W, Munkongdee T, et al. A scoring system for the classification of b-thalassemia/Hb E disease severity. Am J Hematol. 2008;83:482-84.
Nuinoon M, Makarasara W, Mushiroda T, et al. A genome-wide association identified the common
genetic variants influence disease severity in b0-thalassemia/ hemoglobin E. Hum Genet 2010;127:303-14.
Fucharoen G, Sanchaisuriya K, Sae-ung N, et al. A simplified screening strategy for thalassemia and
haemoglobin E in rural communities in south-east Asia. Bull World Health Organ. 2004;82:364-72.
Sanchaisuriya K, Fucharoen S, Fucharoen G, et al. A reliable screening protocol for thalassemia and
hemoglobinopathies in pregnancy: an alternative approach to electronic blood cell counting. Am J
Clin Pathol 2005;123:113-8.
Tongsong T, Wanapirak C, Sirivatanapa P, et al. Prenatal control of severe thalassemia: Chiang Mai
strategy. Prenat Diagn 2000;20:229-34.
Lemmens-Zygulska M, Eigel A, Helbig B, Sanguansermsri T , Horst J, Flatz G. Prevalence of alpha thalassemias in northern Thailand. Hum Genet. 1996;98(3):345-7.
Winichagoon P, Fucharoen S, Wasi P. The molecular basis of alpha-thalassemia in Thailand. Southeast
Asian J Trop Med Public Health. 1992;23 Suppl 2:7-13.
Sirichotiyakul S, Saetung R, Sanguansermsri T. Analysis of beta-thalassemia mutations in northern
Thailand using an automated flurescence DNA sequencing technique. Hemoglobin. Hemoglobin
2003;27(2):89-95.
Higgs DR, Thein SL, Wood WG. The molecular pathology of the thalassaemias. In: Weatherall DJ,
Clegg JB, eds. The thalassaemia syndromes. 4thed Oxford: Blackwell Science;2001p.133-91.
Fukumaki Y, Fucharoen S, Fucharoen G, Okamoto N, Ichinose M, Jetsrisuparb A, et al. Molecular
heterogeneity of beta-thalassemia in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1992;23
Suppl 2:14-21.
Wasi P. Haemoglobinopathies including thalassaemia. Clin Haematol 1981;10:707-29.
Suvatte V, Tanphaichitr VS, Visuthisakchai S, et al. Bone marrow, peripheral blood and cord blood
stem cell transplantation in children: ten years' experience at Siriraj Hospital. Int J Hematol.
1998;68:411-9.
Leelahavarong P, Chaikledkaew U, Hongeng S, et al. A cost-utility and budget impact analysis of
allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for severe thalassemic patients in Thailand. BMC
Health Serv Res. 2010;10:209-17.

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes
เอกสารอ้างอิงแนวทางการวินิจฉัยโรคและพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. Panich V, Pornpatkul M, Sriroongrueng W. The problem of thalassemia in Thailand. Southeast Asian
J Trop Med Public Health. 1992;23 Suppl 2:1-6.
2. Vichinsky EP. Alpha thalassemia major--new mutations, intrauterine management, and outcomes.
Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2009:35-41.
3. Fucharoen S, Viprakasit V. Hb H disease: clinical course and disease modifiers. Hematology Am Soc
Hematol Educ Program. 2009:26-34.
4. Thein SL. Genetic modifiers of beta-thalassemia. Haematologica. 2005 May;90(5):649-60.
5. Galanello R, Origa R. Beta-thalassemia, Orphanet J Rare Dis. 2010; 5: 11.
6. Taher A, Isma'eel H, Cappellini MD. Thalassemia intermedia: revisited. Blood Cells Mol Dis. 2006
Jul-Aug;37(1):12-20.
7. Borgna-Pignatti C. Modern treatment of thalassaemia intermedia. Br J Haematol. 2007 Aug; 138(3):291304.
8. Wild B, Bain BJ. Investigation of abnormal haemoglobin and thalassaemia. In: Lewis M, Bain BJ, Bates
I, editors. Dacie and Lewis practical haematology. 9 ed. London: Chruchill Livingstone; 2001. p.
231-68.
9. The laboratory diagnosis of haemoglobinopathies. Br J Haematol.1998 Jun;101(4):783-92.
10. การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินใน: คณะกรรมการจัดท�ำคู่มือการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโม
โกลบิน, บรรณาธิการ. คู่มือการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน. นนทบุรี:บริษัท หมัดเด็ด จ�ำกัด; 2553. p.
1-14.
11. Brugnara C, Oski FA, Nathan DG. Diagnotic Approach to the Anemic Patient. In: Orkin SH, Nathan DG,
ginsburg D, Look AT, Fisher DE, Lux SE, editors. Nathan and Oski's Hematology of Infancy and Childhood. 7 ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2009. p. 456-66.
12. คูม่ อื ทางห้องปฏิบตั กิ ารตรวจวิวนิ จิ ฉัยธาลัสซีเมียและปริมาณฮีโมโกลบินผิดปกติ. 2 ed. นนทบุร:ี บริษทั หมัดเด็ด จ�ำกัด;
2552. p. 1-18.
13. Wanapirak C, Sirichotiyakul S, Luewan S, Srisupundit K, Tongsong T. Comparison of the
accuracy of dichlorophenolindophenol (DCIP), modified DCIP, and hemoglobin E tests to screen for
the HbE trait in pregnant women. Int J Gynaecol Obstet. 2009 Oct;107(1):59-60.
14. Giambona A, Passarello C, Renda D, Maggio A. The significance of the hemoglobin A(2) value in
screening for hemoglobinopathies. Clin Biochem. 2009 Dec;42(18):1786-96.

เอกสารอ้างอิงการให้เลือดและมาตรฐานของเลือดสำ�หรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
1.
2.
3.
4.

National blood policy, 2010. Chulalongkorn university printing house, Bangkok, Thailand, developed
by National Blood Centre, The Thai Red Cross Society, Bangkok, Thailand
Sweeney JD, Dupuis, Mega AT. Hypotensive reactions to red cells filtered at bedside, but not those
filtered before storage in patients taking ACE inhibitor. Transfusion. 1998,38(4):410-1.
Roback JD, Grossman BJ, Harris T, Hiller CD, eds, Technical manual, 17th ed. Bethesda, MD: AABB
press; 2011.
สร้อยสอางค์ พิกุลสด อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ พิมล เชี่ยวศิลป์ และคณะ บรรณาธิการ มาตรฐานธนาคารเลือดและ
งานบริการโลหิต ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พศ. 2555 พิมพ์ดีการพิมพ์ กรุงเทพฯ

95

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
เอกสารอ้างอิงการให้ยาขับธาตุเหล็ก (Iron chelation) ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

96

Musallam KM, Cappellini MD, Wood JC, Motta I, Graziadei G, Tamim H, et al. Elevated liver iron
concentration is a marker of increased morbidity in patients with b thalassemia intermediate. Haematologica 2011;96(11):1605-12.
Brittenham GM, Griffith PM, Nienhuis AW, McLaren CE, Young NS, Tucker EE, et al.
Efficacy of deferoxamine in preventing complications of iron overload in patients with thalassemia
major. NEJM 1994: 567-73.
Maggio A, Amico GD, Morabito A. Deferiprone versus deferoxamine in patients with thalassemia
major: A randomized clinical trial. Blood Cells Mol Dis. 2004;32(1):141-42.
Galanello R, Kattamis A, Piga A, Fischer R, Leoni G, Ladis V, et al. A prospective randomized
controlled trial on the safety and efficacy of alternating deferoxamine and deferiprone in the
treatment of iron overload in patients with thalassemia. Haematologica 2006;91:1241-43.
Cappellini MD, Cohen A, Piga A, Bejaoui M, Perrotta S, Agaoglu L, et al. A phase III study of
deferasirox (ICL670), a once-daily oral iron chelator, in patients with b-thalassemia. Blood
2006;107(9):3455-62.
Pennell DJ, Porter JB, Cappellini MD, El-Beshlawy A, Chan LL, Aydinok Y, et al. Deferasirox for
up to 3 years leads to continued improvement of myocardial T2* in patients with beta-thalassemia
major. Haematologica 2012;97(6):842–8.
Tsironi M, Assimakopoulos G, Polonofi K, Rigaki K, Aessopos A. Effects of combined deferiprone
and deferoxamine chelation therapy on iron load indices in beta-thalassemia. Hemoglobin 2008, 32
(1–2):29–34.
Hoffbrand V, Taher A and Cappelellini MD. How I treat transfusional iron overload. Blood 2012;
120(18): 3657-69.
Thalassemia International Federation. Guidelines for the Clinical Management of Thalassemia 2nd
revised Edition. November 2008.
Angelucci E, Barosi G, Camaschella C, et.al. Italian Society of Hematology practice guidelines for
the management of iron overload in thalassemia major and related disorders. Haematologica 2008;
93(5):741-752.
Taher, J. Porter, V. Viprakasit, et.al. Deferasirox reduces iron overload significantly in nontransfusiondependent thalassemia: 1-year results from a prospective, randomized, double-blind, placebocontrolled study. Blood. 2012;120(5):970-7.
Vip Viprakasit*, Issarang Nuchprayoon, Ampaiwan Chuansumrit, Kitti Torcharus MD, Bunchoo Pongtanakul, Jiraporn Laothamatas, Somdet Srichairatanakool, Julaporn Pooliam, Siriwat Supajitkasem,
Prapat Suriyaphol,Voravarn S. Tanphaichitr, Soodsarkorn Tuchinda. Deferiprone (GPO-L-ONE) monotherapy reduces iron overload in transfusion-dependent thalassemias: 1-year results from a multicentre prospective, single arm, open label, dose escalating Phase III study (GPO-L-ONE; A001) from
Thailand. Am J Hematol; 2013;88(4):251-60.
Pootrakul P, Sirankapracha P, Sankote J, Kachintorn U, Maungsub W, Sriphen K, Thakernpol K, Atisuk
K, Fucharoen S, Chantraluksri U, Shalev O, Hoffbrand AV. Clinical trial of deferiprone iron chelation
therapy in beta-thalassaemia/haemoglobin E patients in Thailand. Br J Haematol. 2003;122(2):305-10.

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes
14.

Akrawinthawong K, Chaowalit N, Chatuparisuth T, Siritanaratkul N. Effectiveness of deferiprone in
transfusion-independent beta-thalassemia/HbE patients. Hematology. 2011;16(2):113-22.

เอกสารอ้างอิงการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิดเม็ดโลหิต (Hematopoietic stem cell transplantation: HSCT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Suvatte V. Treatment of thalassemia with stem cell transplantation. In: Current opinion in hematology.
Annual meeting of Thai Society of Hematology 2002:105-21.
Stem cell transplantation. In : Cappellini MD, Cohen A, Eleftheriou A, Piga A, Porter J, Taher A,
editors. Guidelines for the clinical management of thalassemia. 2nded. Nicosia:2007 Team Up Creations
Ltd; 2007:132-5.
Hongeng S, Pakakasama S, Chuansumrit A, et al. Outcomes of transplantation with related- and
unrelated-donor stem cells in children with severe thalassemia. Biol Blood Marrow Transplant
2006;12:683-7.
Hongeng S, Pakakasama S, Chaunsumrit A, et al. Reduced intensity stem cell transplantation for
treatment of class 3 Lucarelli severe thalassemia patients. Am J Hematol 2007;82:1095–8.
Lucarelli G, Gaziev J. Advances in the allogeneic transplantation for thalassemia. Blood Rev.
2008;22:53-63.
Angelucci E, Baronciani D. Allogeneic stem cell transplantation for thalassemia major. Haematologica 2008;93:1780-4.
Angelucci E. Hematopoietic stem cell transplantation in thalassemia. American Society of Hematology
Education Program Book 2010:456-62.
วินัย สุวัตถี. 2 ทศวรรษของการปลูกถ่ายไขกระดูกส�ำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย : อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต. ใน: ศิราภรณ์
สวัสดิวร, วรวรรณ ตันไพจิตร, กิตติ ต่อจรัส, วิปร วิประกษิต, บรรณาธิการ. หนังสือประกอบการประชุมสัมมนาวิชา
การธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจ�ำปี พ.ศ. 2554 : 7-12.
กลีบสไบ สรรพกิจ. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือดหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย. ใน : ธีระ
พงษ์ ตัณฑวิเชียร, ชุษณา สวนกระต่าย, ศิริวรรณ จีรสิริธรรม, กุลภา ศรีสวัสดิ์, กนกพร จิวโพธิ์เจริญ, กมล แก้วกิติณ
รงค์, ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน, ไวยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล, ก�ำพล สุวรรณพิมล-กุล. เวชศาสตร์ร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554:21-6.
กิตติ ต่อจรัส. หลักการรักษาผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียด้วยการให้เลือด. ใน: หนังสือประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัส
ซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจ�ำปี พ.ศ. 2555:44-50.

เอกสารอ้างอิง (ภาวะติดเชื้อในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
1.
2.
3.
4.

Cappellini MD, Cohen A, Eleftheriou A, eds. Guidelines for the elinical management of thalassemia.
2nd ed. Thalassemia International Federation, December 2007:83-9.
Chung BHY, Ha SY, Chan GC, et al. Klebsiella infection in patients with thalassemia. Clin Infect Dis.
2003; 36:575-9.
Fucharoen S, Piankijakum A, Wasi P. Death in b thalassemia/Hb E patients secondary to infection.
Birth Defects Orig Artic Ser. 1988;23(5A):495-500.
Issaragrisil S, Wanachiwanawin W, Bhuripanyo K, Benjasuratwong Y, Piankijagum A, Wasi P. Infection
in thalassemia: a retrospective study of 1,018 patients with beta-thalassemia/Hb E disease. Birth
Defects Orig Artic Ser. 1987;23:505-11.

97

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jetsrisuparb A, Jetsrisuparb C. Infections and illnesses in children with Hb E beta-thalassemia: a
prospective controlled study. J Med Assoc Thai. 2010; 93:48-55.
Prasertwitayakij N, Louthrenoo W, Kasitanon N, Thamprasert K, Vanittanakom N. Human pythiosis, a
rare cause of arteritis: case report and literature review. Semin Arthritis Rheum. 2003; 33: 204-14.
Thianprasit M. Fungal infection in Thailand. Jpn J Dermatol. 1986; 96:1343-5.
Vento S, Cainelli F, Cesario F. Infections and thalassaemia. Lancet Infect Dis. 2006; 6:226-33.
Wanachiwanawin W. Infections in E-beta thalassemia. J Pediatr Hematol Oncol. 2000; 22:581-7.
Wang SC, Lin KH, Chern JP, et al. Severe bacterial infection in transfusion-dependent patients with
thalassemia major. Clin Infect Dis. 2003; 37: 984-8.
ชุลีภรณ์ สุปิน, เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์. สาเหตุและลักษณะอาการทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กโรคเลือดจางธาลัสซี
เมียหลังการตัดม้ามที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่. วารสารกุมารเวชศาสตร์ 2551; 1:52-9.
ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี, ปัญจะ กุลพงษ์. Serious infection in thalassemia children. ว. สมาคมกุมารแห่งประเทศไทย
2533; 1:1-5.

เอกสารอ้างอิง (แนวทางการดูแลภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย)
1.
2.
3.
4.

Anderson LJ, Holden S, Davis B, et al. Cardiovascular T2-star (T2*) magnetic resonance for the early
diagnosis of myocardial iron overload. Eur Heart J. 2001;22:2171-9.
Brittenham GM, Griffith PM, Nienhuis AW, et al. Efficacy of deferoxamine in preventing complications of
iron overload in patients with thalassemia major. N Engl J Med. 1994;331:567-73.
Davis BA, O’Sullivan C, Jarritt PH, Porter JB. Value of sequential monitoring of left ventricular ejection
fraction in the management of thalassemia major. Blood. 2004;104:263-9.
Olivieri NF, Nathan DG, MacMillan JH, et al. Survival in medically treated patients with homozygous
beta-thalassemia. N Engl J Med. 1994;331:574-8.

เอกสารอ้างอิงแนวทางการดูแลรักษาโรคตับในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

98

Charatcharoenwitthaya P, Phisalprapa P, Rungkaew P, Kajornvuthidej S, Bandidniyamanon W et al.
Liver biochemical course, serum HBV DNA and liver stiffness measurement for therapeutic decisions
in HBeAg-negative chronic hepatitis B infection. Gastroenterology 2011;140 (Suppl 1):S896.
Castera L, Forns X, Alberti A. Non-invasive evaluation of liver fibrosis using transient
elastrography. J Hepatol 2008;835-47.
EASL clinical practice guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection.
J Hepatol 2012; 57:167-85.
Liaw YF, Kao JH, Piratvisuth T, Chan HY, Chien RN, Liu CJ, et al. Asian-Pacific consensus statement on
the management of chronic hepatitis B: a 2012 update. Hepatol Int 2012; 6:531-61.
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซี เรื้อรังในประเทศไทย ปี 2555,
2012
Marco VD, Capra M, Angelucci E, Borgna-Pignatti C, Telfer P, et al. Management of chronic viral
hepatitis in patients with thalassemia: recommendations from an international panel. Blood
2010;116:2875-83.

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tanwandee T, Piratvisuth T, Phornphutkul K, Mairiang P, Permpikul P, Poovorawan Y. Risk factors of
hepatitis C virus infection in blood donors in Thailand: a multicenter case-control study. J Med Assoc
Thai 2006; 89 Suppl 5:S79-83.
EASL Clinical Practice Guidelines: management of hepatitis C virus infection. J Hepatol 2011; 55:245-64.
Omata M, Kanda T, Yu ML, Yokosuka O, Lim SG, Jafri W, et al. APSL consensus statements and
management algorithms for hepatitis C virus infection. Hepatol Int 2012; 6:409-35.
Alavian SM, Tabatabaei. Treatment of chronic hepatitis C in polytransfused thalassaemic patients: a
meta-analysis. J Viral Hepat 2010;17:236-44.
Mack CL, Gonzalez-Peralta RP, Gupta N, Leung DL, Narkewicz MR, Roberts EA, et al. NASPGHAN
Practical guidelines: Diagnosis and management of hepatitis C infection in infants, children and
adolescence. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54:838-55.
Gurusamy KS, Davidson BR. Surgical treatment of gallstones. Gastroenterol Clin North Am 2010;39:229-44.

เอกสารอ้างอิงภาวะแทรกซ้อนต่อระบบฮอร์โมนในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mahachoklertwattana P, Yimsumruay T, Poomthavorn P, Chuansumrit A, Khlairit P. Acute effects of
blood transfusion on growth hormone and insulin-like growth factor-1 levels in children with
thalassemia. Horm Res Paediatr 2011;75:240-5.
Haidar R, Musallam KM, Taher AT. Bone disease and skeletal complications in patients with
b-thalassemia major. Bone 2011;48:425-32.
Vogiatzi MG, Macklin EA, Fung EB, Cheung AM, Vichinsky E, Olivieri N, el al. Bone disease in
thalassemia: a frequent and still unresolved problem. J Bone Miner Res 2009;24:543-57.
Thalassaemia International Federation. Guidelines for the clinical management of thalassaemia. 2nd
edition 2007 p.64-9. (www.thalassaemia.org.cy)
De Sanctis V, Elawwa A, Angastiniotis M, Eleftheriou A, Kattamis C,Karimi M, et al. Highlights from the
First Thalassaemia forum on Growth and Endocrine Complications in Thalassaemia Doha, (October 2-3,
2011). Pediatr Endocrinol Rev 2012;9:672-6.
Poomthavorn P, Isaradisaikul B, Chuansumrit A, Khlairit P, Sriphrapradang A, Hachoklertwattana P. High
prevalence of “biochemical” adrenal insufficiency in thalassemics: is it a matter of different testings or
decreased cortisol binding globulin? J Clin Endocrinol Metab 2010;95:4609-15.
Mahachoklertwattana P, Chuansumrit A, Sirisriro R, Choubtum L, Sriphrapradang A, Rajatanavin R.
Bone mineral density, biochemical and hormonal profiles in suboptimally treated children and
adolescents with b-thalassemia disease. Clin Endocrinol 2003;58:273-9.
Mahachoklertwattana P, Sirikulchayanonta V, Chuansumrit A, Karnsombat P, Choubtum L, Sriphrapradang
A, et al. Bone histomorphometry in children and adolescents with b-thalassemia disease: iron-associated focal osteomalacia. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:3966-72.
Mahachoklertwattana P, Pootrakul P, Chuansumrit P, Choubtum L, Sriphrapradang A, Sirisriro R, Rajatanavin
R. Association between bone mineral density and erythropoiesis in Thai children and adolescents with
thalassaemia syndromes. J Bone Miner Metab 2006;24:146-52.

99

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
10.
11.

Jaruratanasirikul S, Chareonmuang R, Wongcharnchailert M, Laosombat V, Sangsupavanich P,
Leetanaporn K. Prevalence of impaired glucose metabolism in b-thalassemic children receiving
hypertransfusions with a suboptimal dosage of iron-chelating therapy. Eur J Pediatr 2008;167:873-6.
Engkakul P, Mahachoklertwattana P, Jaovisidha S, Chuansumrit A, Poomthavorn P, Chitrapazt N, et
al. Unrecognized vertebral fractures in adolescents and young adults with thalassemia syndromes.
J Pediatr Hematol Oncol 2013 (in press)

เอกสารอ้างอิงแนวทางการรักษาด้วยการตัดม้าม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abd – Elghany W. Guidelines for Splenectomy in Children and Adolescents with B
Thalassaemia Major. East Midlands Sickle Cell and Thalassaemia Network (Clinical Guideline
Group);2010
Society for Surgery of the Alimentary Tract. Indications for splenectomy. Manchester (MA):
Society for Surgery of the Alimentary Tract. 2000. p 4.
MMed AZ, Norazlin KN, MMed AH, Aziz DA; Zulkifli SZ. Spectrum of Infections in
Splenectomised Thalassaemia Patients. Med J Malaysia 2010;65:p284-6.
Chaudhuri N, Samanta N, Bose S, Maity CR. Prospect of Splenectomy in Thalassemia.
Indian Pediatr 1994;31: p988-91.
Smith C, Erlandson ME, Stern G, Schulman I. The role of splenectomy in the management of thalassemia. Blood 1960;15:p197-211.
Thalassemia Intermedia, A Region I Conference. Proceedings from a Conference on
Thalassemia Intermedia Sponsored by the New England Thalassemia Program Boston, MA November
14, 1996.

เอกสารอ้างอิงแนวทางการรักษาผูป้ ว่ ย b thalassemia ด้วยยากระตุน้ การสร้าง ฮีโมโกลบินเอ๊ฟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

100

Lowrey CH, Nienhuis AW. Brief report: Treatment with azacitidine of patients with end-stage b-thalassemia.
N Engl J Med. 1993;329:845–8.
Wegener M, Debatin KM, Kohne E. Treatment with hydroxyurea in thalassemia intermedia with
paravertebral pseudotumors of extramedullary hematopoiesis. Ann Hematol 2002;81:478–82.
Fucharoen S, Siritanaratkul N, Winichagoon P, et al. Hydroxyurea increases hemoglobin F levels and
improves the effectiveness of erythropoiesis in b-thalassemia/hemoglobin E disease. Blood 1996;
87: 887–92
Singer ST, Kuypers FA, Olivieri NF, et al; E/b Thalassemia Study Group. Fetal hemoglobin augmentation in E/b(0) thalassemia: Clinical and haematological outcome Br J Haematol 2005;131:378–88
Taher A, Sheikh-Taha M. Hydroxyurea use in Lebanese patients with b-thalassemia
intermedia. J Pediatr Hematol Oncol 2005;27:380-5.
Watanapokasin Y, Chuncharunee S, Sanmund D, Kongnium W, Winichagoon P, Rodgers GP, Fucharoen
S. In vivo and in vitro studies of fetal hemoglobin induction by hydroxyurea in beta-thalassemia/
hemoglobin E patients. ExpHematol. 2005;33(12):1486-92.
Chuncharunee S, Sura T, Winichagoon P, Jindadamrongwech S, Pootrakul P, Srirunkapracha P, Bunyaratavej A, Fucharoen S, Rodgers G.P. Long-term treatment of b-thalassemia/
hemoglobinE with low dose hydroxyurea. Blood 2000;96 part 1:605a(abstract)

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes
เอกสารอ้างอิงคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ป่วยและครอบครัว
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fibach E, Rachmilewitz EA. The role of antioxidants and iron chelators in the treatment of oxidative
stress in thalassemia. Ann N Y Acad Sci. 2010Aug;1202:10-6. PubMed PMID: 20712766.
Pfeifer WP, Degasperi GR, Almeida MT, Vercesi AE, Costa FF, Saad ST. Vitamin E supplementation
reduces oxidative stress in beta thalassaemia intermedia. Acta Haematol 2008;120(4):225-31.
Tesoriere L, D'Arpa D, Butera D, Allegra M, Renda D, Maggio A, Bongiorno A, Livrea MA. Oral supplements of vitamin E improve measures of oxidative stress in plasma and reduce oxidative damage
to LDL and erythrocytes in beta-thalassemia intermedia patients. Free Radic Res. 2001 May;34(5):529-40
Kalpravidh RW, Siritanaratkul N, Insain P, Charoensakdi R, Panichkul N,Hatairaktham S,
Srichairatanakool S, Phisalaphong C, Rachmilewitz E, Fucharoen S.Improvement in oxidative stress
and antioxidant parameters in beta-thalassemia/HbE patients treated with curcuminoids. Clin Biochem.
2010 Mar;43(4-5):424-9.
Nuchprayoon I, Saksasitorn J, Kingpetch K, Saesow N, Kalpravidh RW, Mahathein A, Phisalaphong C,
Watnasirichaikul S. Curcuminoids as antioxidants improve red cell survival in patients with
bet-thalassemia-hemoglobin E. Blood 2003; 102 (11): 33b.
Dissayabutra T, Tosukhowong P, Seksan P. The benefits of vitamin C and vitamin E in children with
b-thalassemia with high oxidative stress. J Med Assoc Thai 2005; 88(Suppl 4):S317-321.
Fuchs GJ, Tienboon P, Khaled MA, Nimsakul S, Linpisarn S, Faruque ASG, Yutrabootr Y, Dewier M,
Suskind RM. Nutritional support and growth in thalassaemia major. Arch Dis Child 1997;76: 509-512.
Fuchs GJ, Tienboon P, Linpisarn S, Nimsakul S, Leelapat P, Tovanabutra S, Tubtong V, DeWier M, Suskind
RM. Nutritional factors and thalassemia major. Arch Dis Child 1996;74:224-227.
Luewan S, Srisupundit K, Tongsong T. Outcomes of pregnancies complicated by beta-thalassemia/
hemoglobin E disease. Int J Gynaecol Obstet 2009; 104(3): 203-5.
Leung TY, Lao TT. Thalassaemia in pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2012; 26(1): 37-51.
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แนวทางการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติในสถานศึกษา. บริษัท โอ-วิทย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 2552.7–16.
Torcharus k.and Panbaew T. Health-related quality of life in Thai thalassemic children treated with
iron chelation. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2011:42951-9.

เอกสารอ้างอิงการจัดระบบให้บริการผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
1.
2.
3.

กลุ่มงานระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข phdb.moph.go.th
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร, แนวทางการด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคปีงบประมาณ 2556
ธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ์. Public articles. http://www.rtcog.or.th/html/photo/articlesfile_895579.pdf

101

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 963 / 2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะท�ำงานจัดท�ำแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
(Clinical Practice Guideline for Diagnosis and Management of Thalassemia Syndromes : CPG )
...................................................
คณะที่ปรึกษาจัดท�ำแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ประกอบด้วย
1. ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ประธานที่ปรึกษา
2. (ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา)
ที่ปรึกษา
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
ที่ปรึกษา
4. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษา
5. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
ที่ปรึกษา
6. ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
7. ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
8. ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
9. นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
10. เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษา
11. เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
ที่ปรึกษา
12. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ที่ปรึกษา
13. ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ที่ปรึกษา
14. อธิบดีกรมการแพทย์
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการจัดท�ำแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินัย สุวัตถี
ประธานกรรมการ
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
		 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ		
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ต่อพงษ์ สงวนเสริมศรี
กรรมการ
		 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล
กรรมการ
		 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
กรรมการ
		 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
6. แพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์
กรรมการ
		 ข้าราชการบ�ำนาญ กรมการแพทย์
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโท แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล
กรรมการ
		 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทัศนีย์ เล็บนาค
กรรมการ
		 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
9. แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์
กรรมการ
		 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10. แพทย์หญิงจิตสุดา บัวขาว
กรรมการ
		 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
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11. แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร
		 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
คณะท�ำงานจัดท�ำแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ประกอบด้วย
1. คณะท�ำงานด้าน Over view
		 1.1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
		 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล
		 1.2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์
		 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นพดล ศิริธนารัตนกุล
		 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 1.4 นาวาโทหญิง แพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
		 รองผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
		 1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล
		 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 1.6 รองศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
2. คณะท�ำงานด้านการวินิจฉัย โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
		 2.1 รองศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
		 2.2 นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
		 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 2.3 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
		 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		 2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพล วอง
		 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5 ดร. ปราณี ฟู่เจริญ
			 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล
2.6 นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร
			 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.7 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3. คณะท�ำงานด้านการรักษา
การรักษาทั่วไปและโภชนาการ
3.1 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร
			 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาลัย ว่องชาญชัยเลิศ
			 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.3 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
			 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.4 แพทย์หญิงนิยะดา วิทยาศัย
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3.5 แพทย์หญิงอรวรรณ เอี่ยมโอภาส
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรรมการและเลขานุการ
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3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุล
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		การให้เลือดและมาตรฐานของเลือด
		 3.7 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์
			 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
		 3.8 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
			 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
		 3.9 แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด
			 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
		 3.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 3.11 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิธร เพชรจันทร
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 3.12 นายแพทย์ฉัตรชัย สวัสดิไชย
			 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
		 3.13 แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุล
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
		 3.14 ศาสตราจารย์นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์
			 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		การให้ยาขับเหล็ก/การตรวจประเมินภาวะเหล็กเกิน
		 3.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นพดล ศิริธนารัตนกุล
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 3.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปราณี สุจริตจันทร์
			 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 3.17 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
			 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 3.18 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภร จันท์จารุณี
			 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
		 3.19 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
			 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		 3.20 พันเอกนายแพทย์อภิชัย ลีละศิริ
			 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
		 3.21 แพทย์หญิงมนทนา จันทรนิยม
			 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
		 3.22 นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ
			 โรงพยาบาลราชวิถี
		 3.23 นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์
			 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 3.24 แพทย์หญิงอรุโณทัย มีแก้วกุญชร
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
		 3.25 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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		การรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก
		 3.27 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินัย สุวัตถี
			 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
		 3.27 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์
			 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 3.28 รองศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์รชต ล�ำกูล
			 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
		 3.29 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง
			 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
		 3.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจ
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		การรักษาด้วยการตัดม้าม
		 3.31 แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุล
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
		 3.32 แพทย์หญิงยุจินดา เล็กตระกูล
			 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
		 3.33 นายแพทย์ไมตรี อนันต์โกศล
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
		 3.34 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์
			 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
		การรักษาด้วยยากระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบิน
		 3.35 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
			 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล
		 3.36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นพดล ศิริธนารัตนกุล
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 3.37 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภร จันท์จารุณี
			 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
		การรักษาภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
		 3.38 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วนะชิวนาวิน
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 3.39 รองศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
		โรคต่อมไร้ท่อ
		 3.40 ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศพัฒนา
			 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
		 3.41 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระ
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 3.42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันโทหญิง แพทย์หญิงนวพร น�ำเบญจพล
			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
		โรคตับ, ตับแข็ง, นิ่วในถุงน�้ำดี
		 3.43 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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		 3.44
			
		 3.45
			

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพร ตรีพงษ์กรุณา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

		โรคหัวใจและความดันโลหิตในปอดสูง
		 3.46 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ กฤตยพงศ์
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 3.47 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย อติชาตการ
			 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
		 3.48 นายแพทย์ธวัชชัย กิระวิทยา
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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		ภาวะ Hypoxia แผลอักเสบเรื้อรังที่ขา (chronic leg ulcer) และ Extra Medullary Hematopoiesis (EMH)
		 3.49 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
ประธานคณะท�ำงาน
			 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล
		 3.50 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภร จันท์จารุณี
คณะท�ำงาน
			 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
		 3.51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นพดล ศิริธนารัตนกุล
คณะท�ำงาน
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 3.52 นายแพทย์ธวัชชัย สุวรรณบรรณ
คณะท�ำงาน
			 โรงพยาบาลราชวิถี
		 3.53 นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ
คณะท�ำงานและเลขานุการ
			 โรงพยาบาลราชวิถี
		การติดเชื้อแทรกซ้อนอื่นๆ
		 3.54 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วนะชิวนาวิน
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 3.55 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
			 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 3.56 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		การรักษาด้านจิตวิทยา
		 3.57 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร
			 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 3.58 แพทย์หญิงสมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล
			 โรงพยาบาลราชวิถี
		 3.59 แพทย์หญิงรัตโนทัย พลับรู้การ
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4. คณะท�ำงานด้านการควบคุมป้องกัน
		 4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ต่อพงษ์ สงวนเสริมศรี
			 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		 4.2 แพทย์หญิงอัจฉรา ธัญธีรธรรม
			 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

106

ประธานคณะท�ำงาน
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ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes
		 4.3
			
		 4.4
			
		 4.5
			
		 4.6
			
		 4.7
			
		 4.8
			
		 4.9
			
		 4.10
			
		 4.11
			

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงศ์ รัตนศิริ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุ่นใจ กออนันตกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
รองศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุทธิพงษ์ ปังคานนท์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร
กรมอนามัย
นางสิริภากร แสงกิจพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

๕. คณะท�ำงานด้านการจัดระบบการให้บริการ
		 5.1 แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
		 5.2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
			 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล
		 5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปราณี สุจริตจันทร์
			 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 5.4 รองศาสตราจารย์ พลตรี นายแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโช
			 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
		 5.5 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร
			 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 5.6 แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
			 ส�ำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์
		 5.7 ผู้แทนส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
		 5.8 ผู้แทนส�ำนักงานประกันสังคม
		 5.9 แพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ
			 โรงพยาบาลราชวิถี
		 5.10 นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกษ
			 โรงพยาบาลราชวิถี
		 5.11 แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ คุปตานนท์
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
		 5.12 แพทย์หญิงอรุโณทัย มีแก้วกุญชร
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
6.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

คณะท�ำงานผู้ร่วมพิจารณาร่างแนวทางการดูแลรักษาโรคธาลัสซีเมีย
6.1 แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ประธานคณะท�ำงาน
6.2 พันโท นายแพทย์ต้นดนัย น�ำเบญจพล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คณะท�ำงาน
6.3 นาวาอากาศเอกนายแพทย์สืบสุข ศิริธร
โรงพยาบาลภูมิพล
คณะท�ำงาน
6.4 นาวาเอกนายแพทย์นิธิ พงศ์อนันต์
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
คณะท�ำงาน
6.5 แพทย์หญิงวัลภา รัตน์สวัสดิ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
คณะท�ำงาน
6.6 แพทย์หญิงอัญชลี อร่ามเธียรธ�ำรง
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
คณะท�ำงาน
6.7 นายแพทย์วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ
โรงพยาบาลเลิดสิน
คณะท�ำงาน
6.8 แพทย์หญิงสุอร ชัยนันท์สมิตย์
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
คณะท�ำงาน
6.9 แพทย์หญิงศิราณี วงศ์เรืองศรี
โรงพยาบาลศูนย์ล�ำปาง
คณะท�ำงาน
6.10 นายแพทย์อนุชา ก้องมณีรัตน์
โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี
คณะท�ำงาน
6.11 นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง
โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
คณะท�ำงาน
6.12 แพทย์หญิงนิตยา วิษณุโยธิน
โรงพยาบาลศูนย์นครราชสีมา
คณะท�ำงาน
6.13 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์
โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
คณะท�ำงาน
6.14 นายแพทย์อนุชา ก้องมณีรัตน์
โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี
คณะท�ำงาน
6.15 แพทย์หญิงสุมลมาลย์ คล�้ำชื่น
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
คณะท�ำงาน
6.16 แพทย์หญิงศุภสุตา ศรัทธาวิสุทธิ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
คณะท�ำงาน
6.17 แพทย์หญิงอรุโณทัย มีแก้วกุญชร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คณะท�ำงานและเลขานุการ

7. คณะท�ำงานด้านกองบรรณาธิการ
		 7.1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
			 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล
		 7.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
			 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
		 7.3 ศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
		 7.4 แพทย์หญิงอรุโณทัย มีแก้วกุญชร
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
		 7.5 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
			 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
		 7.6 นางนงรัตน์ จันที
			 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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โดยคณะท�ำงานมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
		 1. รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของบุคคล ข้อมูลทีม่ าจากการวิจยั และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องวิเคราะห์และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อจัดท�ำกรอบแนวทางมาตรฐานการบริการ/แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
		 2. จัดหา/พัฒนาแนวทางมาตรฐานการบริการ/แนวทางการวินจิ ฉัยและดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ส�ำหรับ
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ
		 3. ติดตาม ประเมินผลการน�ำแนวทางการวินจิ ฉัยและดูแลรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียไปใช้ในสถานบริการสุขภาพ
		 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
				
(นายชาญวิทย์ ทระเทพ)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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