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กลุม่อาการธาลสัซเีมยี (thalassemia syndromes) เป็นโรค

เลอืดจางจากสาแหตทุางพนัธุกรรมอนัเนื่องจากความผดิปกตขิอง

การสรา้งฮโีมโกลบนิ (hemoglobin) ทีผ่ดิปกต ิ เนื่องจากฮโีม- 

โกลบนิเกดิจากฮมี (heme) รวมกบัโกลบนิ (globin) ส�าหรบักลุม่

อาการธาลสัซเีมยีนัน้พบวา่มกีารสรา้ง polypeptide ลดลงหรอืผดิ

ปกต ิท�าใหม้ผีลต่อการสรา้ง globin นอ้ยลง และหรอืสรา้ง glo-

bin ทีผ่ดิปกติ เป็นผลใหเ้มด็เลอืดแดงมลีกัษณะผดิปกต ิและ

มอีายุส ัน้ ธาลสัซเีมยีจงึอาจแบบไดเ้ป็น 2 กลุม่ใหญ่ตามลกัษณะ

ทางพนัธุกรรม (genotypic diagnosis) คอื แอลฟ่า-ธาลสัซเีมยี 

(α-thalassemia) และ เบตา้-ธาลสัซเีมยี (β-thalassemia) โดย

ถา้มกีารสรา้งสายแอลฟ่า (alpha) ลดลงหรอืไมส่รา้งเลย เรยีกวา่ 

แอลฟ่า-ธาลสัซเีมยี ในกรณีทีส่รา้งสายเบตา้ (beta) ลดลงหรอืไม่

สรา้งเลย เรยีกวา่ เบตา้-ธาลสัซเีมยี โรคเบตา้-ธาลสัซเีมยีเป็นโรคที่

เกดิในเขตประเทศรอ้นชื้นเป็นส่วนใหญ่รวมถงึประเทศไทย จากการ

ศึกษาในประเทศไทย1 ซึง่มรีายงานพบพาหะเป็นเบตา้-ธาลสัซเีมยี 

(β-thalassemia) รอ้ยละ 3-9 และพาหะ Hemoglobin E (Hb 

E) รอ้ยละ 8-60 โดยพบไดม้ากสุดทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

โดยรอ้ยละ 25 ของผูป่้วยกลุม่นี้ เป็นโรคธาลสัซเีมยีชนิดรุนแรง คอื 

homozygous β-thalassemia, β-thalassemia/Hb E โดยคาด

การณว์า่จะมผูีป่้วยชนิด homozygous β-thalassemia 625 ราย

ต่อจ�านวนเดก็เกดิใหม ่1 ลา้นคนต่อปี และ β-thalassemia/Hb 

E 3,250 ราย ต่อจ�านวนเดก็เกดิใหม ่1 ลา้นคนต่อปี ตามล �าดบั 

เป็นตน้ ส�าหรบัในบทบรรณาธกิารนี้ขออธบิายเรื่องของการใหเ้ลอืด

ในเบตา้-ธาลสัซเีมีย (β-thalassemia) และแอลฟ่า-ธาลสัซเีมยี 

(α-thalassemia) ตามล �าดบั

การใหเ้ลอืดในโรคเบตา้-ธาลสัซีเมีย

โรคเบตา้-ธาลสัซเีมยี มลีกัษณะการรกัษาผูป่้วยแบบ transfu-

sion-dependent thalassemia (TDT)2,3 เป็นส่วนใหญ่ มส่ีวน

นอ้ยทีเ่ป็นแบบ non-transfusion-dependent thalassemia 

(NTDT)4,5 โดยการแบง่ตามลกัษณะการใหเ้ลอืดแบบนี้ไมไ่ดแ้บง่

ตามปรมิาณหรอืระยะเวลาของเลอืดทีใ่หอ้ย่างชดัเจน แต่แบง่ตาม

ลกัษณะของผูป่้วยธาลสัซเีมยีทีจ่ �าเป็นตอ้งใหเ้ลอืดและไมส่ามารถ

อยู่ไดถ้า้ไมไ่ดใ้หเ้ลอืดเป็นประจ�าโดยมอีาการเช่น พบอาการซดีก่อน

อายุ 2 ปี หรอืฮโีมโกลบนิต�า่กวา่ 7 ก./ดล. หรอืมตีบัมา้มโต เป็นตน้ 

การใหเ้ลอืดถอืเป็นการรกัษามาตรฐานทีส่ �าคญัในผูป่้วยกลุม่ TDT 

นี้ ท ัง้น้ีจะตอ้งนดัผูป่้วยมาใหเ้ลอืดเป็นประจ�าทกุ 3-4 สปัดาห ์ใน

ปรมิาณ 10-15 มล./กก. ต่อคร ัง้ โดยมเีป้าหมายเพือ่รกัษาระดบั 

ฮโีมโกลบนิของผูป่้วยใหสู้งกวา่ 9-10 ก./ดล.6 หรอืทีเ่รยีกวา่ regular 

transfusion ซึง่จะเป็นระดบัทีท่ �าใหผู้ป่้วยเดก็เจรญิเตบิโตไดอ้ย่าง

เหมาะสมมคีุณภาพชวีติทีด่ใีชช้วีติประจ�าวนัไดต้ามปกตแิละป้องกนั

การเกดิหนา้ตาแบบธาลสัซเีมยี (thalassemia facies) และมา้มก็

จะไมโ่ตจงึไมจ่ �าเป็นตอ้งตดัมา้มในอนาคต แต่สิง่ทีต่อ้งแลกมาใน

ระยะยาวคอืภาวะเหลก็เกนิ ส�าหรบัในกรณี NTDT นัน้จะเป็นการ

ใหเ้ลอืดเป็นคร ัง้คราวหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ occasional transfusion 

สามารถพบไดใ้นผูป่้วยแอลฟ่า-ธาลสัซเีมยี โดยมกัจะใหเ้ลอืดเมือ่

มอีาการซดีจากการตดิเชื้อหรอืมกีารเจรญิเตบิโตผดิปกตโิดยรกัษา

ระดบัฮโีมโกลบนิของผูป่้วยใหสู้งกวา่ 7 ก./ดล.7

ส �าหรบัคุณสมบตัขิองเลอืดและการใหเ้ลอืดแก่ผูป่้วยธาลสัซี

เมยีควรประกอบดว้ย8

1. ควรเป็นเลอืดทีบ่รจิาคใหม่ๆ  อายุไมเ่กนิ 14 วนั

2. ผ่านกระบวนการลดจ�านวนเมด็เลอืดขาวลง ไดแ้ก่ leu-

kocyte-poor packed red cell (LP-PRC) หรอื leukocyte 

depleted packed red cell (LD-PRC) ซึง่การใช ้LD-PRC จะ

ลดจ�านวนเมด็เลอืดขาวลงมากกวา่ปกต ิจะสามารถป้องกนัการเกดิ

ภมูติา้นทานต่อเมด็เลอืดขาวได ้อย่างไรกต็ามในปจัจบุนัไมแ่นะน�า

ใหใ้ชก้ารกรองขณะใหเ้ลอืด (bedside filtration) เนื่องจากอาจ

ท�าใหค้วามดนัโลหติต�า่ได ้

3. ควรตรวจหมูเ่ลอืด minor group red cell antigen 

ประกอบดว้ย C, c, E, e, Lewis, Mia ต ัง้แต่ก่อนใหเ้ลอืดคร ัง้

แรกเนื่องจากผูป่้วยกลุม่นี้ตอ้งไดร้บัเลอืดบอ่ยและอาจมปีญัหาการ

หาเลอืดไดย้ากเนื่องจากมแีอนตบิอดี้ต่อ minor blood group 

กลุม่นี้  ส �าหรบัในกรณีทีผู่ป่้วยพฒันาแอนตบิอดี้จากการใหเ้ลอืดทีม่ี

แอนตเิจนบนเมด็เลอืดแดงหลายชนิดมาในภายหลงั ตอ้งพยายาม

หาเลอืดทีไ่มม่แีอนตเิจนเหลา่นัน้มาใหไ้ด ้

4. เพือ่ป้องกนัภาวะfebrile non-hemolytic transfusion 

reaction (FNHTR) และ ผื่ นในระหวา่งหรอืหลงัการใหเ้ลอืด 

ไดม้กีารศึกษาของ นพ.ปิยะ รุจกจิยานนท ์และคณะ9 จากกอง

บทบรรณาธกิาร

การใหเ้ลอืดในผูป่้วยธาลสัซีเมีย
ชาญชยั  ไตรวารี
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กมุารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ โดยเป็นการศึกษาแบบ 

randomized, double-blinded, placebo-controlled study 

ไดร้ายงานผูป่้วยธาลสัซเีมยี จ�านวน 147 ราย ทีไ่ดร้บัการ ให ้

chlorpheniramine และ paracetamol หรอืยาหลอกก่อนให ้

เลอืด 1/2-1 ช ัว่โมง โดยพบอบุตักิารณข์อง FNHTR ในกลุม่ทีไ่ด ้

paracetamol เท่ากบัรอ้ยละ 6.9 และพบรอ้ยละ 9.5 ในกลุม่ทีไ่ด ้

ยาหลอก โดยไมม่คีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิอย่างไร

กต็ามพบวา่มอีบุตักิารณข์องผืน่ทีเ่กดิขี้นไดร้ะหวา่งการใหเ้ลอืดหรอื

ภายใน 24 ช ัว่โมงหลงัใหเ้ลอืดพบมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติ ิโดยพบวา่กลุม่ทีไ่ดร้บั chlorpheniramine พบผืน่เพยีง

รอ้ยละ 22 ในขณะทีก่ลุม่ทีไ่ดย้าหลอกพบผืน่ถงึรอ้ยละ 35.2 ดงั

นัน้จากการวจิยัคร ัง้นี้สรุปไดว้า่การให ้paracetamol อาจจะไมม่ี

ประโยชนท์ีจ่ะป้องกนั FNHTR จากการใหเ้ลอืดในผูป่้วยธาลสัซี

เมยีแต่การให ้ chlorpheniramine อาจช่วยลดผืน่ได ้ อย่างไร

ก็ตามในกรณีทีผู่ป่้วยมอีาการไขข้ณะใหเ้ลอืดควรพจิารณาหยุด

การใหเ้ลอืด และประเมนิสญัญาณชพีและควรให ้paracetamol 

และ chlorpheniramine ถา้ผูป่้วยอาการไมด่ขีึ้นควรนึกถงึภาวะ 

hemolytic transfusion reaction หรอื การตดิเชื้อแบคทเีรยีจาก

การใหเ้ลอืด ส�าหรบัการศึกษาเรื่องการใหย้าขบัปสัสาวะก่อนการให ้

เลอืดในผูป่้วยเดก็โรคเบตา้-ธาลสัซเีมยี พบวา่จากการศึกษาเบื้อง

ตน้โดย นพ.อภชิาต ิโพธอิะ และคณะ10 จากกองกมุารเวชกรรม 

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ แบบ crossover, randomized-con-

trolled study ถงึการเกดิ volume overload ในผูป่้วยเดก็โรค

เบตา้-ธาลสัซเีมยีจ�านวน 30 ราย โดยใช ้NT-proBNP เป็นการ

วดั surrogate outcome ของการเกดิ volume overload ผล

การศึกษาพบวา่การใหย้าขบัปสัสาวะก่อนการใหเ้ลอืด ไมม่ส่ีวนใน

การลดการเกดิ volume overload ในผูป่้วยเดก็โรคเบตา้-ธาลสั- 

ซเีมยี

การใหเ้ลอืดในโรคแอลฟ่า-ธาลสัซีเมีย

แบง่ออกไดเ้ป็น

1.	 การใหเ้ลอืดในกรณีซีดเฉียบพลนั	

ผูป่้วยแอลฟ่า- ธาลสัซเีมยี เมือ่มไีขสู้งจากการตดิเชื้อเฉียบพลนั

อาจเกดิ hemolytic crisis ได ้11 โดยจะมอีาการซดีลงอย่างรวดเรว็ 

ตาเหลอืงชดัมากขึ้นปสัสาวะมสีเีขม้มาก ค่าฮโีมโกลบนิลดจาก 8-10 

ก./ลด. ในภาวะปกตลิงมาเหลอืแค่ 3-5 ก./ดล. การทีเ่ป็นเช่นนี้

เพราะวา่ Hb H (β
4
) เป็น unstable hemoglobin ท�าใหเ้มด็

เลอืดแดงแตกเมือ่อยู่ในภาวะเครยีด การรกัษาภาวะแทรกซอ้นนี้

เป็นการรกัษาแบบประคบัประคองโดยการใหย้าลดไขร่้วมกบัการ

ใหส้ารน�า้ทีเ่พยีงพอทางหลอดเลอืดด�าเพือ่ควบคุมความสมดุลของ

น�า้และรกัษาภาวะแทรกซอ้นอืน่ๆ ทีเ่กดิตามมา เช่นการเกดิภาวะ

ไตวายเฉียบพลนัร่วมดว้ย  ส�าหรบัภาวะซดีสามารถให ้PRC ใน

ขนาด 10 มล./กก. จะช่วยแกไ้ขภาวะซดีและท�าใหก้ารท�างานของ

หวัใจดขีึ้น อย่างไรกต็ามในกรณีทีผู่ป่้วยมปีญัหาการท�างานของหวัใจ 

และระดบัฮโีมโกลบนินอ้ยกวา่ 5 ก./ลด. ควรปฏบิตัดิงัน้ี

1. พจิารณาให ้ PRC ในขนาด 2 เท่าของระดบัฮโีม- 

โกลบนิ แต่ไมเ่กนิ 10 มล./กก.

2. อตัราการใหไ้มค่วรเกนิ ประมาณ 2-3 มล./กก./ชม.

3. พจิารณาใหอ้อกซเิจนร่วมดว้ย 

4. พจิารณาใหย้าขบัปสัสาวะก่อนให ้PRC 

5. ตรวจวดัสญัญาณชพีเป็นระยะก่อนและหลงัให ้PRC 

และเมือ่มอีาการผดิปกตทิกุคร ัง้

2.	 การใหเ้ลอืดในกรณีซีดเรื้อรงั

ผูป่้วยแอลฟ่า-ธาลสัซเีมยีส่วนใหญ่ไมม่คีวามจ�าเป็นตอ้งใหเ้ลอืด

เหมอืนกบักลุม่เบตา้-ธาลสัซเีมยี มกัใหก้ารรกัษาแบบ non-trans-

fusion-dependent thalassemia (NTDT) อย่างไรกต็ามอาการ

ของผูป่้วยกลุม่นี้อาจรุนแรงมากขึ้นจากปจัจยัจนตอ้งไดร้บั regu-

lar transfusion หรอืการใหเ้ลอืดแบบ transfusion-dependent 

thalassemia (TDT) โดยมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหเ้ลอืดแบบ 

TDT3, 12 ดงัต่อไปนี้

ส �าหรบัในกรณีเดก็อายุนอ้ยกวา่ 6 ปี

1. มภีาวะซดีจนส่งผลต่อคุณภาพชวีติของผูป่้วย

2. ระดบัฮโีมโกลบนินอ้ยกวา่ 7 ก./ดล.

3. มกีารเจรญิเตบิโตในเกณฑน์อ้ยกวา่ percentile ที ่10

4. มตีบัและมา้มโตร่วมดว้ยมากกกวา่ 5 ซม.

5. มกีารใหเ้ลอืดแบบซดีเฉียบพลนัมากกวา่ 3 คร ัง้ต่อปี

โดยในกรณีมปีจัจยัดงักลา่วมากกวา่หรอืเท่ากบั 3 ขอ้ ขึ้นไป

อาจพจิารณาให ้เลอืดแบบ TDT ได ้ส�าหรบัในกรณีทีอ่ายุมากกวา่ 

6 ปี อาจพจิารณาทีจ่ะท�าการตดัมา้ม (splenectomy) หรอืการให ้

เลอืดแบบ TDT ไดเ้ช่นกนั3 ในกรณีการตดัมา้มตอ้งท�าดว้ยความ

ระมดัระวงัโดยพบวา่ ผูป่้วยแอลฟ่า-ธาลสัซเีมยีส่วนใหญ่มกัจะตอบ

สนองดต่ีอการตดัมา้มโดยจะสามารถลดการใหเ้ลอืดไดอ้ย่างชดัเจน 

อย่างไรกต็ามควรตอ้งให ้  pneumococcal polysaccharide 

vaccine ก่อนตดัมา้มอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์ ร่วมกบัรบัประทาน 

penicillin 125-250 มก. วนัละ 2 คร ัง้ รวมถงึตอ้งใหค้วามรู ้

กบัผูป่ัวยและผูป้กครองใหร้บีพบแพทยโ์ดยเรว็ ถา้มอีาการไขสู้ง 

ส�าหรบัในกรณีทีไ่มต่อ้งการตดัมา้มแต่ตอ้งการใหเ้ลอืดแบบ TDT 

ในอายุมากกวา่ 6 ปี อาจจะพจิารณาจากภาวะแทรกซอ้นอืน่ๆ ที่

เกดิขึ้น เช่น ผูป่้วยทีม่แีผลเรื้อรงั ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิจากการ

ท�างานของหวัใจผดิปกต ิการตัง้ครรภร์วมถงึในรายทีม่ปีญัหาเรื่อง
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่31  ฉบบั ที ่2  เมษายน-มถินุายน 2564

ของการเจรญิเตบิโตทางเพศชา้กวา่ปกต ิ(delayed secondary 

sex characteristics) เป็นตน้

ในวารสารฉบบันี้ มรีายงานนิพนธต์น้ฉบบั เรื่อง ภาวะตดิเชื้อ

ไวรสัตบัอกัเสบ บ ีในผูป่้วยเดก็โรคธาลสัซเีมยีทีร่บัเลอืดประจ�าโดย 

นพ.พงศ์ภคั พงศพ์ชิชา และคณะ จากภาควชิากมุารเวชศาสตร ์

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล พบ

วา่ การตรวจ individual NAT ของไวรสัตบัอกัเสบบ ีในผูบ้รจิาค

เลอืดร่วมกบัการใหว้คัซนีป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบบอีย่างเหมาะสม 

จะช่วยลดความชกุของภาวะตดิเชื้อไวรสัตบัอกัเสบบ ีในผูป่้วยเดก็

โรคธาลสัซเีมยีทีร่บัเลอืดประจ�า

เอกสารอา้งองิ
1. Winichagoon P, Fucharoen S, Thonglairoam V, Tanapotiwirut 

V, Wasi P.  Beta-thalassemia in Thailand.  Ann N Y Acad Sci. 

1990;612:31-42.

2. Taher AT, Weatherall DJ, Cappellini MD.  Thalassaemia. Lancet. 

2018;391:155-67.

3. Taher AT, Viprakasit V, Musallam KM, Cappellini MD.  Treating 

iron overload in patients with non-transfusion-dependent thalas-

semia.  Am J Hematol. 2013;88:409-15.

4. Musallam KM, Rivella S, Vichinsky E, Rachmilewitz EA.  Non-trans-

fusion-dependent thalassemias.  Haematologica. 2013;98:833-44.

5. Sleiman J, Tarhini A, Bou-Fakhredin R, Saliba AN, Cappellini MD, 

Taher AT.  Non-Transfusion-Dependent Thalassemia: An Update 

on Complications and Management.  Int J Mol Sci. 2018;19:182

6. Cappellini MD, Cohen A, Eleftheriou A, Piga A, Porter J, Taher 

A.  In: nd R, editor.  Guidelines for the Clinical Management of 

Thalassaemia.  Nicosia (CY) 2008.

7. Taher A, Vichinsky E, Musallam K, Cappellini MD, Viprakasit 

V.  In: Weatherall D, editor.  Guidelines for the Management 

of Non Transfusion Dependent Thalassaemia (NTDT).  Nicosia 

(Cyprus)2013.

8.	 คณะท�ำงำนจดัท�ำแนวทำงกำรวนิิจฉยัและกำรรกัษำโรคโลหติจำงธำลสัซเีมยี.	

กำรใหเ้ลอืดและมำตรฐำนของเลอืดส�ำหรบัผูป่้วยโรคโลหติจำงธำลสัซเีมยี.		ใน:	

สทุศัน	์ฟู่เจริญ,	วรวรรณ	ตนัไพจติร,	กติต	ิต่อจรสั,	วปิร	วปิระกษติ,	อรุโณทยั	

มแีกว้กญุชร,	บรรณำธิกำร.		แนวทำงกำรวนิิจฉยัและกำรรกัษำโรคโลหติจำง

ธำลสัซเีมยี.		กรุงเทพฯ:	พ.ีเอ.ลฟีวิง่;	2557.	หนำ้	19-24.

9. Rujkijyanont P, Monsereenusorn C, Manoonphol P, Traivaree C. 

Efficacy of Or al Acetaminophen and Intravenous Chlorpheni-

ramine Maleate versus Placebo to Prevent Red Cell Transfusion 

Reactions in Children and Adolescent with Thalassemia: A Pro-

spective, Randomized, Double-Blind Controlled Trial.  Anemia. 

2018;2018:9492303.

10. Photia A, Traivaree C, Monsereenusorn C, Simthamnimit P, 

Rujkijyanont P .  Clinical Usefulness of Furosemide to Prevent 

Volume Overload Among Children and Young Adults with Transfu-

sion-Dependent Thalassemia: A Randomized, Open-Label, Crossover 

Study.  J Blood Med. 2020;11:503-13.

11. Viprakasit V, Veerakul G, Sanpakit K, Pongtanakul B, Chinchang 

W, Tanphaichitr VS. Acute haemolytic crisis in a Thai patient 

with homozygous haemoglobin Constant Spring (Hb CS/CS): a 

case report.  Ann Trop Paediatr. 2004;24:323-8.

12. Viprakasit V, Ekwattanakit S. Clinical Classification, Screening 

and Diagnosis for Thalassemia.  Hematology/oncology clinics of 

North America. 2018;32:193-211.




