แนวทางการวินิจฉัยและรักษาภาวะโลหิตจาง
กิตติ ตอจรัส
รัชฏะ ลํากูล
ปญหาทางโลหิตวิทยาที่พบบอยในเด็กคือภาวะซีด วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติเพื่อใหกุมารแพทย
สามารถใหการวินิจฉัยและรักษาภาวะโลหิตจาง นอกจากนี้ยังไดเขียนแนวทางการวินจิ ฉัยและรักษาโรคที่พบบอย
ไดแก โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ธาลัสซีเมียและภาวะพรอง G6PD ดังนั้นเนื้อหาจึงประกอบไปดวย คํา
จํากัดความ การแบงกลุมของภาวะซีด วิธีการซักประวัติ ตรวจรางกาย และการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อหา
สาเหตุที่ถูกตองและใหการรักษาที่เหมาะสมตอไป
ความหมายของภาวะซีด
ภาวะซีดหมายถึง การที่มีปริมาณของเม็ดเลือดแดง (red cell mass) ลดลงหรือมีระดับคาฮีโมโกลบิน
(hemoglobin, Hb) ลดลง การใชเกณฑในการจําแนกภาวะซีด จะใชคา cut off ที่ต่ํากวา 2 เทาของคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (-2 SD) ของคาเฉลี่ย (mean) ณ ชวงอายุนนั้ ๆ1 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยปกติ (mean) และ-2 SD ของ Hemoglobin (Hb), Hematocrit (Hct) และ Mean
Corpuscular Volume (MCV) ตามชวงอายุและเพศ
Age
(years)
Birth
1-3 days
2 weeks
1 month
2 months
3-6 months
0.5-2 years
2-6 years
6-12 years
12-18 years:
Female
Male

Hb (g/dL)
Mean -2 SD
16.5 13.5
18.5 14.5
16.5 12.5
14.0 10.0
11.5 9.0
11.5 9.5
12.0 11.0
12.5 11.5
13.5 11.5

Hct (%)
Mean -2 SD
51
42
56
45
51
39
43
31
35
28
35
29
36
33
37
34
40
35

MCV (fL)*
Mean -2 SD
108
98
108
95
105
86
104
85
96
77
91
74
78
70
81
75
86
77

MCH (pg)
Mean -2 SD
34
31
34
31
34
28
34
28
30
26
30
25
27
23
27
24
29
25

14.0
14.5

41
43

90
88

30
30

12.0
13.0

41
43

78
78

25
25

From Oski FA: Pallor. In Kaye R, Oski Fa, Barness LA (eds): Core Textbook of Pediatrics, 3rd ed. Philadelphia,
Lippincott, 1989, p62.
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การแบงชนิดของภาวะซีด
ชนิดของภาวะซีดแบงตามสาเหตุ2 (etiologic classification) เพื่อใหงายตอการวินจิ ฉัยแยกโรคไดดังนี้
1. การสรางเม็ดเลือดแดงนอย (impaired red cell formation) แบงเปน
1) สารอาหารในการสรางเม็ดเลือดแดงไมพอ (deficiency) ไดแกการขาดธาตุเหล็ก วิตามินบี 12
และโฟลิค เปนตน
2) ไขกระดูกฟอหรือมีเซลลมะเร็งกระจายในไขกระดูก (bone marrow failure / infiltration) ไดแก
aplastic anemia, acute leukemia, neuroblastoma เปนตน
2. การเสียเลือดจากรางกาย (blood loss ) แบงเปน
1) เสียเลือดเฉียบพลัน (acute blood loss) ไดแกภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม (surgical condition) เชน
splenic rupture เปนตน
2) เสียเลือดเรื้อรัง (chronic blood loss) ไดแก พยาธิปากขอ เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร
หรือลําไสเล็กสวนตน เปนตน
3. การแตกทําลายของเม็ดเลือดแดง (hemolytic anemia)แบงเปน
1) จากภายในเม็ดเลือด (corpuscular) ไดแกภาวะ G6PD deficiency, thalassemia, hereditary
spherocytosis เปนตน
2) จากภายนอกเม็ดเลือด (extracorpuscular) ไดแก isoimmune hemolytic anemia เชน minor blood
group incompatibility และ autoimmune hemolytic anemia เชน autoimmune hemolytic anemia
(AIHA), SLE เปนตน
การประเมินภาวะซีด (Grade of recommendation = B)
การประเมินประกอบดวย การซักประวัติและการตรวจรางกายตามตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ3 และการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนที่จําเปนไดแกการตรวจ CBC, red cell indices (MCV), reticulocyte count และ
Coombs test สามารถใหการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางไดตาม แผนภูมิที่ 1
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การซักประวัติ ควรซักประวัติใหครอบคลุมจะชวยใหการวินิจฉัยงายขึน้ และไมตองตรวจเลือดโดยไมจําเปน
ตารางที่ 2 แสดงแนวทางในการซักประวัตติ ามปจจัยทีเ่ กีย่ วของเพื่อชวยในการวินจิ ฉัยภาวะซีด
ปจจัย
ประวัติ
โรคหรือภาวะที่อาจจะพบ
ทารกแรกเกิด
เหลืองแรกเกิด
G6PD deficiency,
Hereditary spherocytosis
Southeast Asia Ovalocytosis
ประวัติคลอดกอนกําหนด (prematurity)
Iron deficiency anemia
อายุ 3-6 เดือน
พบอาการซีดชวงอายุนี้
Homozygous beta-thalassemia
เพศชาย
ประวัติซีดในญาติพี่นองฝายชายของแม นา G6PD deficiency,
(โรคที่ถายทอด X-link disorder)
Pyruvate kinase deficiency
อาหาร
ควรซักใหละเอียดทั้งปริมาณและคุณภาพ
Iron deficiency anemia,
ไดแกประวัติการบริโภคสารอาหารที่มีธาตุ Megaloblastic anemia
เหล็ก วิตามินบี 12 และ กรดโฟลิค
พฤติกรรมผิดปกติ ประวัติการรับประทานอาหารแปลกๆ (pica) Iron deficiency anemia
ยา/สารเคมี
การใชยา antimalarial drug
G6PD deficiency,
การใชยา dilantin
Megaloblastic anemia
การใชยา chloramphenical
Aplastic anemia
ภาวะติดเชื้อ
Viral hepatitis เปนสาเหตุของ
Aplastic anemia
Pavovirus infection เปนสาเหตุของ
Red cell aplasia
Mycoplasma เปนสาเหตุของ
Autoimmune hemolytic anemia (cold type)
ประวัติครอบครัว มีประวัติครอบครัว ญาติพี่นองเปนโรคซีด Thalassemia disease,
เหลือง มามโต ประวัติ นิว่ ในถุงน้ําดี
Hereditary spherocytosis
อุจจาระรวง
ประวัติอุจจาระรวงเรื้อรังหรือการดูดซึม
Megaloblastic anemia
สารอาหารไมเพียงพอ
ปสสาวะ
ปสสาวะสีโคคา-โคลา
Intravascular hemolysis
โรคเรื้อรังตางๆ
โรคเรื้อรังตางๆเชน วัณโรค โรคไต โรคตับ Anemia of chronic disease
การเสียเลือด
แบบ เรื้อรัง เชน ถายอุจจาระดําหรือมีเลือด Iron deficiency anemia
ปน เลือดกําเดาออกบอยๆ มีประจําเดือน
ออกมากหรือนานผิดปกติ
ประวัติอื่นๆ
อาเจียน ชัก
Lead poisoning
มีไขเปนๆ หายๆ
Juvenile rheumatoid arthritis (JRA),
ปวดตามขอหรือตามกระดูก
Acute leukemia, HIV
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การตรวจรางกาย
หลักสําคัญของการตรวจรางกายคือตรวจใหละเอียดทุกระบบและตองคํานึงผลแทรกซอนของภาวะซีดที่
สําคัญ คือ ภาวะหัวใจวาย ฉะนั้นควรตรวจชีพจร ความดันโลหิต ระบบหัวใจและหลอดเลือดใหละเอียดดวย
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แนวทางการตรวจรางกายที่บงบอกถึงสาเหตุของภาวะซีด
อวัยวะ
ตรวจรางกายพบ
โรคหรือภาวะที่พบ
Skin
Hyperpigmentation
Fanconi’s aplastic anemia
Petechiae, purpura
Acute leukemia,
Aplastic anemia,
AIHA with thrombocytopenia
Hemolytic uremic syndrome (HUS)
Ulcer on lower extremities
Thalassemia intermedia
Face
Frontal bossing, prominence of Homozygous beta-thalassemia
the malar and maxillary bones
Eyes
Microcornea
Fanconi’s aplastic anemia
Edema of the eyelids
Infectious mononucleosis,
Renal failure
Mouth Glossitis
Vitamin B12 deficiency, Iron deficiency
Angular stomatitis
Iron deficiency
Chest
Chield chest
Dimond-Blackfan syndrome
Hands Triphalangeal thumbs
Pure red cell aplasia
Hypoplastic of thenar eminence Fanconi’s aplastic anemia
Spoon nails
Iron deficiency
Spleen Enlargement
Congenital hemolytic anemia,
Acute leukemia,
Lymphoma
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การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ1-4 (Level of evidence = Level II)
1. Complete blood count (CBC) ดูคาHb, Hct วาซีดตามเกณฑอายุ1 (ตารางที่ 1) white cells และplatelets ต่ําหรือ
สูงกวาปกติหรือไมเชนถาเปนลักษณะ pancytopenia ใหวินิจฉัยแยกโรค aplastic anemia เปนตน นอกจากนัน้
การพิจารณา red cell indices เชน MCV ตามเกณฑอายุ1จะชวยการวินิจฉัยภาวะซีดไดงายขึ้นดังนี้
1) Mean corpuscular volume (MCV) แสดงขนาดเม็ดเลือดแดง โดยทั่วไปคาปกติระหวาง 80-100
femto liter (fL)5 MCV ต่ํากวาคาปกติพบในกลุม microcytic anemia ใหคิดถึงภาวะซีดจากการขาด
ธาตุเหล็กและโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
2) Mean corpuscular hemoglobin (MCH) เปนคาเฉลี่ยปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง คาปกติ
เทากับ 26 pico-gram (pg)
3) Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) เปนคาเฉลี่ยแสดงความเขมขนของ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง คาปกติเทากับ 33 gram/deciliter (g/dL) คาที่สูง (>35 g/dL) พบใน
spherocytosis และคาที่ต่ําพบใน iron deficiency anemia
4) Red cell distribution width (RDW) แสดงการกระจายของเม็ดเลือดแดงคาปกติ (homogeneous
distribution) คาจะอยูใ นชวง11.5 – 14.5 % แตถา RDW มีคาสูงการกระจายจะเปนแบบ
heterogeneous มักใชแปลผลรวมกับคา MCV เชนใน beta-thalassemia trait มี MCV เล็กและ RDW
คาสูงไมมาก = 16.3% (13.8-22.2%) สวน iron deficiency มี MCV เล็กแต RDW จะคาสูงกวา 20.6%
(16.7-37.2%) เปนตน
2. Blood smear สามารถชวยการวินิจฉัยไดรวดเร็ว เสียคาใชจายนอย ทําไดงายในหองปฏิบัติการทั่วไปโดยการ
ยอมสี Wright การติดสีของเม็ดเลือดแดงถาตรงกลางมีชองวางมากกวา 1/3 ของขนาดเซลลเม็ดเลือดแดง
เรียกวา hypochromia ซึ่งพบไดใน iron deficiency anemia และ thalassemia เปนตน นอกจากนี้ประโยชนของ
blood smear สามารถแบงชนิดของภาวะซีดไดตามขนาดเม็ดเลือดแดง (ตารางที่ 3) หรือความผิดปกติของเม็ด
เลือดแดงที่พบทําใหนกึ ถึงโรคหรือภาวะตางๆได (ตารางที่ 4)
3. Reticulocyte count คาปกติอยูระหวาง 1-2% การเพิ่มขึ้นของ reticulocyte พบใน hemolytic anemia และ
acute hemorrhage ในกรณีทผี่ ูปวยซีด จะตองปรับคา reticulocyte ใหถกู ตองโดยใชสูตร
Corrected reticulocyte = Reticulocyte count x (patient’s Hct/normal Hct)
ตัวอยางเชน reticulocyte count = 6%, Hct =15%, corrected reticulocyte = 6 x (15/45) = 2%
4. Inclusion bodies พบใน Hb H disease
5. Coombs’ test สงตรวจในรายที่อาการคลินกิ สงสัย hemolytic anemia เชน ซีด เหลือง มามโตและ
recticulocyte > 2% การแปลผล direct Coombs’ test จะใหผล positive ในกลุม autoantibody inducing
hemolytic anemia เชน โรค autoimmune hemolytic anemia และ indirect Coombs’ test จะใหผล positive ใน
ผูปวยที่มี alloimmunization จากการรับเลือด
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6. การตรวจไขกระดูก (bone marrow examination) ในรายที่มีขอบงชี้เชน ตรวจ CBC พบลักษณะ pancytopenia
หรือผูปวยเปน refractory anemia ไดแกโรคในกลุม bone marrow failure เชน aplastic anemia, acute
leukemia หรือโรคที่มีการแพรกระจายเขาไขกระดูก เชน neuroblastoma เปนตน
7. การตรวจหาสาเหตุอื่นที่ทําใหซีด (underlying cause of anemia) เชนตรวจ BUN, creatinin ในคนไขซีดที่
สาเหตุจากไตวาย หรือตรวจ thyroid function test ในรายที่สงสัยวาซีดจาก hypothyroid เปนตน
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Anemia (Decrease Hb and Hct)
MCV
MCV < 80 fL
-Iron deficiency
-Thalassemia
-Lead poisoning
-Chronic disease

MCV 80-100 fL

MCV > 100 fL
-Folate deficiency
-Vitamin B12 deficiency
-Liver disease

Reticulocyte count
> 2%
Coombs test

< 2%
White cell and platelet count

Negative
Positive
High
Normal
Low
-Thalassemia
-AIHA
-Infection
-G6PD deficiency
-ABO/Rh incompatibility
B.M. aspiration
B.M. aspiration
-Hereditary spherocytosis
-Pure red cell aplasia
-Leukemia
-Hereditary elliptocytosis
-Transient erythroblastopenia -Lymphoma
-Cardiac prosthesis
of child hood
-Aplastic anemia
-DIC
-Neuroblastoma
-HUS
แผนภูมิที่ 1 แนวทางในการวินิจฉัยภาวะซีดโดยใช MCV, MCV, reticulocyte และ Coombs test
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ตารางที่ 4 ชนิดของภาวะซีดแบงตามขนาดเม็ดเลือดแดงจาก Blood smear
Hypochromic microcytic
Iron deficiency
Thalassemia disease
Hemoglobinopathies: Hb E
Chronic disease
-Inflammation,
-Renal disease
Lead poisoning
Sideroblastic anemia

Normochromic normocytic
Acute blood loss
Bone marrow infiltration
Aplastic anemia
Hemolytic anemia
-Red cell enzyme deficiency
Renal failure
Infection
Hypersplenism

Macrocytic
Megaloblastic anemia
-Vitamin B12 deficiency
-Folic acid deficiency
Aplastic anemia
Diamond-Blackfan anemia
Fanconi anemia
Hypothyroidism
Liver disease
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ตารางที่ 5 แสดงความผิดปกติจําเพาะของเม็ดเลือดแดงทีพ่ บในภาวะซีดชนิดตาง
Specific red cell morphologic abnormality
Acanthocyte (spur cells)
Elliptocytosis
Spherocytes
-Liver disease
-Hereditary elliptocytosis
-Hereditary spherocytosis
-Disseminated intravascular
-Iron deficiency anemia
-ABO incompatibility
coagulation (DIC)
-Thalassemia major
-Autoimmune hemolytic anemia
-Vitamin E deficiency
-Pyruvate kinase deficiency
-Abetalipoprotiennemia
Basophilic stippling
Howell-Jolly bodies
Target cells
-Lead poisoning
-Postsplenectomy
-Thalassemia disease
-Hemolytic anemia
-Asplenia
-Hemoglobin E
-Pyrimidine 5’-nucleotidase
-Liver disease
deficiency
-Abetalipoprotiennemia
-Hb Constant Spring
Blister cells
Nucleated red blood cells
Teardrop cells
-G6PD deficiency
-Postsplenectomy
-Thalassemia disease
(during hemolytic episode)
-Severe hemolytic anemia
-Myeloproliferative syndrome
-Leukoerythroblastic reaction
-Leukoerythroblastic reaction
Echinocytes (burr cells)
Schistocytes
-Artifact
-DIC
-Renal failure
-Hemolytic uremic syndrome (HUS)
-Dehydration
-Prosthetic cardiac valve
-Liver disease
-Connective tissue disease (e.g. SLE)
-Pyruvate kinase deficiency
-Kasabach-Merrit syndrome
-Purpura fulminans
-Burns
-Malignant hypertension
-Liver cirrhosis
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การวินิจฉัยและรักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia)
การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการประกอบดวย2 (Level of evidence = Level II)
1. การตรวจ CBC และ red cell index จะพบ MCV, MCH มีคาต่ํากวาปกติ RDW จะมีคา สูงกวาปกติ (>14.5%)
2. การดู blood smear ซึ่งจะพบ hypochromic microcytic
3. การตรวจยืนยันประกอบดวย
1. คา serum ferritin < 30 ng/ml หรือ
2. transferring saturation (TS) < 15%
การคํานวณ TS จาก serum iron (SI) และ total iron binding capacity (TIBC) ไดดังนี้
TS = (SI/TIBC) X 100
หมายเหตุ คา serum ferritin ที่พบวาสูงกวาปกติ ตองคํานึงถึงภาวะอืน่ เชน inflammatory disease หรือ cirrhosis
เพราะคานี้เปน acute-phase reactant จะสูงขึ้นไดในภาวะดังกลาว
การรักษาประกอบดวย (Grade of recommendation = B)
1. การรักษาสาเหตุของการขาดธาตุเหล็ก เชนใหยาถายพยาธิ หรือใหยารักษาโรคกระเพาะเปนตน
2. การใหคําแนะนําเรื่องโภชนาการเชนแนะนําเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก
3. ยาธาตุเหล็กชนิดรับประทาน
1. Ferrous sulfate drop (25 mg/ml) ในเด็กเล็กขนาดที่ใหคอื 4-6 mg/kg/day โดยแบงให 2-3 ครั้ง
2. Ferrous sulfate (300 mg/tab) หรือ ferrous gluconate (320 mg/tab) ในเด็กโตหรือผูใหญ โดยแบงให
2-3 ครั้ง
ขอพิจารณาเกีย่ วกับยาธาตุเหล็ก
1) การบริหารยาควรใหกอนอาหารจะทําใหการดูดซึมธาตุเหล็กดีที่สุด
2) อาการไมพึงประสงคอาจพบไดเชน อาการคลื่นไส อาเจียนหรือบริเวณแนนลิ้นป ควรพิจารณา
ใหพรอมอาหารเพื่อลดอาการดังกลาว
3) ในรายที่ตอบสนองดีตอยาธาตุเหล็กควรใหยาตอ 2-3 เดือนหลังภาวะซีดเขาสูระดับปกติ รวม
ระยะเวลาใหยาธาตุเหล็กอยางนอย 3 เดือน
4) ในกรณีที่ไมสามารถตรวจยืนยันการวินจิ ฉัยไดอาจลองใหยาธาตุเหล็กรับประทาน (therapeutic

trial of oral iron) และติดตามวามีคา Hb เพิ่มขึ้นเกิน 1 กรัม/ดล. ภายในเวลา 1 สัปดาหหรือไม
3. ยาธาตุเหล็กชนิดฉีดไดแก Iron dextran มีขอบงใชในผูปวยที่ปญหาการดูดซึมเชนในผูปวย
maladsorption เปนตน
4. โดยปกติจะไมใหใหเลือดใน iron deficiency anemia ยกเวนในกรณีที่มี sign of impeding heart failure
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การวินิจฉัยและรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
การวินจิ ฉัยทางหองปฏิบัติการประกอบดวย (Level of evidence = Level II)
1. การตรวจ CBC และ การดู blood smear ซึ่งจะพบ hypochromic, microcytic, anisocytosis, poikilocytosis and
target cell เปนตน
2. การตรวจ Hb type เปนการตรวจยืนยันสามารถใหการวินจิ ฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน
ผิดปกติดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงการวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่พบบอย
ชนิดของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
Hb type ที่ตรวจพบ
Hb Bart's hydrops fetalis

Bart's, Portland

Hb H disease
Hb H with Hb CS
Hb AEBart's disease
Homozygous β-thalassemia
β-thalassemia / Hb E

A2 A H Bart's
CS A2 A H Bart's
A E Bart's
A2 F
EF

การรักษาประกอบดวย (Grade of recommendation = B)
1. ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรและคําแนะนําดานสุขภาพโดยทัว่ ไป
2. การให folic acid (5 มก) ผูปวยควรไดรับกรดโฟลิคดังนี้
1. ผูปวยอายุ > 1 ป ให 1 เม็ด วันละครั้ง
2. ผูปวยอายุ < 1 ป ให 1/2 เม็ด วันละครั้ง
3. การใหเลือด6, 7
การเลือกเลือดที่ใหควรเปนเลือดที่มีปริมาณเม็ดเลือดขาวนอย leukocyte poored PRC (LPCR) หรือ leukocyte
depleted (LDPRC) ควรเปนเลือดใหมอายุไมเกิน 5 วัน และผานการตรวจสอบโรคติดเชื้อตางๆ ตามเกณฑ
มาตรฐานแลว (Hepatitis B, C, HIV antibody, HIV antigen, Syphilis) การใหแตละครั้งจํานวน 10-15 mL/kg
ขอบงชี้ในการใหเลือด
1) Hb < 7 g/dL โดยตรวจหางกัน 2 สัปดาห หรือ
2) Hb > 7 g/dL แตพบรวมกับอาการทางคลินิกอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ facial change, poor growth,
fractures, extramedullary hematopoiesis
รูปแบบของการใหเลือด (transfusion program) ขึ้นอยูก ับความพรอมของสถานบริการและดุลยพินจิ ของ
แพทยมี 2 ชนิด คือ
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3.1 Occasional transfusion ใหเลือดแกผูปวยที่มีอาการออนเพลียเนื่องจากซีด เชน ในผูปวยเด็กที่ระดับ Hb <
7 g/dL (Hct < 20%) หรือเมื่อระดับเลือดลดต่ําลงกวาที่เคย (มักเกิดภายหลังภาวะไข ติดเชื้อ) และมีอาการของ
ภาวะซีดเปนการใหเลือดแบบประคับประคอง เปนการรักษาตามอาการ ในผูปวยธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงปาน
กลาง หรืออาการนอยไดแก beta-thalassemia/Hb E และ Hb H disease เปนตน
3.2 High transfusion เพื่อใหผูปวยจะหายซีดมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ทําใหยับยั้ง erythropoiesis ได และการดูดซึม
ธาตุเหล็กจากทางเดินอาหารจะลดลง ผูปวยจะแข็งแรงไมเหนื่อย การเจริญเติบโตดี มามไมโตหรือยุบลง หยุดการ
เปลี่ยนแปลงกระดูกใบหนา มีอายุยืนยาวขึ้น ขอเสียคือตองมารับเลือดสม่ําเสมอทุก 3-4 สัปดาหตามแพทยนัด
และจะมีธาตุเหล็กเกินจนมีผลเสียตออวัยวะตางๆ ในทีส่ ุด หากไมไดรับยาขับธาตุเหล็กรวมดวย
ขอบงชี้
1. เปนผูปว ย homozygous beta-thalassemia หรือ Beta-thalassemia/Hb E ชนิดรุนแรง
2. อายุนอย ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกระดูกหนาและมามยังไมโต
วิธีการให PRC เมื่อ pretransfusion Hb < 9-10.5 g/dL ทุก 2 – 4 สัปดาหในขนาด 12-15 mL/kg โดยทําให
คาเฉลี่ยของ Hb อยูระดับ 12 g/dL
4. การใหยาขับธาตุเหล็ก6,7 (iron chelation) มีขอบงชี้ดังนี้
1. ในผูปวยที่ไดรับเลือดเปนประจํา (high transfusion) มากกวา 1 ป
2. ไดเลือด (PRC) มาแลวประมาณ 15 ครั้ง
3. ระดับซีรัมเฟอรไรติน (serum ferritin) สูงกวา 1,000 ng/mLโดยวัด 2 ครั้งหางกัน 3 เดือน
ยาขับธาตุเหล็กที่มีประสิทธิภาพดีและคอนขางปลอดภัยใชกนั มานาน คือ ยา Desferrioxamine (Desferal®)
ใหในขนาด 20-40 mg/kg/วัน จํานวน 5 – 7 วัน/สัปดาห บริหารยาโดยการฉีดเขาใตผวิ หนังโดยใชปมฉีดยา
(infusion pump) ชาๆ วันละ 8-10 ชั่วโมง ติดตามดูผลการขับธาตุเหล็กโดยติดตามดูระดับ serum ferritin ทุก 6
เดือน ปรับขนาดยาตามความเหมาะสม ขอแทรกซอนทีส่ ําคัญไดแก high frequency sensory neural loss, visual
defect
ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานมี 2 ชนิดคือ Deferiprone (L1) และ Deferasirox ขอบงใชมีดังนี้
ยา Deferiprone (L1, GPO-L-ONE) สําหรับผูที่มีภาวะแทรกชอนจากการใช Desferrioxamine หรือไมรวมมือ
ในการใหยาฉีด ขนาดยาทีใ่ ชคือ 50-75 mg/kg/วัน รับประทานวันละ 2-3 ครั้ง ขอแทรกซอนที่สําคัญไดแก
agranulocytosis, hepatic transminitis, arthropathy ในปจจุบันองคการเภสัชกรรมผลิตยา GPO-L-ONE ผูปวย
สามารถเขาถึงยาไดงายเนื่องจากอยูใ นบัญชียาหลักแหงชาติเพื่อปองกัน ภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อที่สาเหตุ
จากเม็ดเลือดขาวต่ําควรตรวจ CBC ทุก 1-2 สัปดาหใน 2 เดือนแรก
ยา Deferasirox เปนยาเม็ดละลายน้ํารับประทานวันละครั้ง สามารถใชในเด็กอายุตั้งแต 2 ปแตราคาแพงมาก
ขนาดยาทีใ่ ชคือ 20-30 มก./กก. วันละครั้ง ขอแทรกซอนที่สําคัญไดแก ผื่นคัน คลื่นไส การทําหนาที่ไตผิดปกติ
5. การตัดมาม4, 6, 7 มีขอบงชี้ดังนี้
1. มามโตมากจนเกิดอาการกดเบียด มักโตกวา 6 ซม.หรืออยูระดับสะดือ
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2. อัตราการใหเลือดบอยขึ้นๆ ไดแก จากใหเลือดทุก 4 สัปดาหเปน ทุก 2 สัปดาห
3. ปริมาณการใหเลือดมากกวา 250 mL/kg/ป
4. พบภาวะ hypersplenism
ขอปฏิบัติและการเตรียมผูปว ยกอนและหลังการตัดมาม
1. ใหขอมูลแกผปู วยและผูปกครองเกี่ยวกับการตัดมามและอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อหลังการตัดมาม8-12
2. ควรเลี่ยงการตัดมามในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป เพราะในเด็กจะเกิดภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้องาย
3. ควรไดรับ Pneumococcal vaccine การปองกันการติดเชื้อ Pneumococcus โดยใหวัคซีนดังกลาว 1 เดือน
กอนและ 1 เดือนหลังการตัดมามและให Penicillin (250 มิลลิกรัม) 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง อยางนอย 2 ปหลัง
ตัดมาม11-13
4. หลังการตัดมามจะมีโอกาสพบเกร็ดเลือดสูงกวาปกติผลที่ตามมาจะเกิด venous thromboembolic
events14-16 ที่สําคัญไดแก hypoxemia และ pulmonary hypertension ขอแนะนําการปองกันภาวะดังกลาว
โดยพิจารณาให aspirin ขนาด 2 – 4 มก/กก ถาระดับเกร็ดเลือด > 800,000 /mm3
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แนวทางการวินิจฉัยและรักษาภาวะโลหิตจางจากการพรองเอนไซม G6PD
การวินจิ ฉัยทางหองปฏิบัติการประกอบดวย2, 17 (Level of evidence = Level II)
1. การตรวจระดับเอ็นไซม G6PD ในเม็ดเลือดแดงเปนการวินิจฉัยที่แนนอน เนื่องจากโรคนี้ถายทอดแบบ Xlink recessive ผูปวยชายที่มภี าวะพรองเอ็นไซม G6PD จะมีคาเปนศูนย สําหรับในผูห ญิงที่เปน
heterozygote การวัดเอ็นไซมจะต่ํากวาปกติแตอาจไมสามารถใหวินจิ ฉัยไดโดยการตรวจวิธี
methemoglobin reduction test
2. ขณะที่มี acute hemolysis ตรวจ blood smear จะพบ polychromasia, spherocyte อาจพบเม็ดเลือดทีก่ ําลัง
แตกมี Hb รั่วออกมาเรียกเซลลนี้วา blister cells, ตรวจ reticulocyte > 2%, พบ Heinz body และมี indirect
hyperbilirubin, การตรวจปสสาวะจะพบ hemoglobinuria
แนวทางการรักษาและการปองกัน (Grade of recommendation = B)
1. ใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติเกี่ยวกับโรคนี้เพื่อใหรูจักสังเกตอาการผิดปกตที่อาจเกิดขึ้น ใหระมัดระวัง
และหลีกเลีย่ งการใชยาตางๆอันอาจจะกอใหเกิด hemolysis หากมีความผิดปกติดังกลาวควรรีบมาหา
แพทย
2. หลีกเลี่ยงสาเหตุของ oxidative stress ไดแกหยุดยาหรือขจัดสารที่เปนสาเหตุทําใหเม็ดเลือดแดงแตกหรือ
รักษาโรคติดเชื้อที่เปนสาเหตุอยางเหมาะสม
3. หากมีอาการซีดมากควรให packed red cell โดยควรใชเลือดใหมและไมพรอง G6PDเพราะอาจมีภาวะ
acute hemolysis ซ้ําไดอีกจากเลือดที่ไดรับ
4. ติดตามดูแลผูป วยอยางใกลชิดเกี่ยวกับ fluid electrolyte imbalance เพื่อลดและแกไขภาวะแทรกซอน เชน
ภาวะไตวายเฉียบพลันหรือภาวะโปแตสเซียมสูงอาจตองทํา peritoneal dialysis หรือ hemodialysis
5. ใหการรักษาเฉพาะอื่นๆเชนในทารกแรกเกิดที่มีอาการเหลืองจากภาวะพรอง G6PD รักษา เชนเดียวกับ
ทารกเหลืองแรกเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ไดแกการสองไฟ (photo therapy) ถายเปลี่ยนเลือด (exchange blood
transfusion) และเลือดที่นํามาใชควรเปนเลือดใหมและไมพรอง G6PD
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