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บทนำา

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเปนโรคทางพันธุกรรมที่พบบอยที่สุด

ในประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต1-4 

และเปนโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมโรคหน่ึงที่มีการศึกษาวิจัย

อยางกวางขวาง ทั้งในระดับอาการ อาการแสดงทางคลินิก พยาธิ

สภาพ พยาธิสรีรวิทยา ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

ของยีนหรือในระดับโมเลกุล1 จากการศึกษาวิจัยพบวามีประชากร 

อยางนอยรอยละ 35 ของประเทศ เปนพาหะของโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมีย ทำาใหในแตละปมีผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเกิด

ใหม ปละไมต่ำากวา 10,000 ราย และในจำานวนนี้ผูปวยจำานวน 

20,000 ราย เปนผูปวยที่มีอาการรุนแรง มีภาวะซีดเรื้อรัง และผล

จากสภาวะซีดนั้นจะทำาใหผูปวยมีสภาวะแทรกซอนตางๆ ที่ตามมา 

เชนการเจริญเติบโตที่ไมสมอายุ มีภาวะการทำางานผิดปกติของตอม

ไรทอ รวมไปถึงสภาวะเหล็กเกินที่เกิดขึ้นจากตัวโรคโลหิตจางธาลัส

ซีเมีย และจากการรักษาดวยการใหเลือดในผูปวยเหลานี้

บทความนี้จะไดทบทวนเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและรักษา

ผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่กาวหนา ตลอดจนมีความเหมาะ

สมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถนำาไปปรับใชไดใน

ทางเวชปฏิบัติจริง นอกจากนี้เนื่องจากผูปวยโรคโลหิตจางธาลัส- 

ซีเมียสามารถเกิดภาวะแทรกซอนไดในหลายระบบจึงจำาเปนตองมี

การดูแลผูปวยในแบบบูรณาการ (Comprehensive care) เพื่อใหได 

ผลการรักษาที่ดีที่สุดนั่นเอง 

สถานการณของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในภูมิภาคและในประเทศไทย

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia)  เปนกลุมโรคผิดปกติ

ทางกรรมพันธุของเม็ดเลือดแดง ที่พบบอยที่สุดในทวีปเอเชีย

อาคเนย เอเชียกลาง และทวีปยุโรปทางตอนใตแตเนื่องจากการ

อพยพเคลื่อนยายถิ่นฐานของประชากร ไปยังทวีปอเมริกาเหนือ 

ใต และทวีปออสเตรเลีย5  วิปร วิประกษิตและคณะไดรายงาน

ความชุกของพาหะยีนธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดตาง

ในภูมิภาคเอเชียไว ดังปรากฏในตารางที่ 16

สำาหรับในประชากรของประเทศไทย จากรายงานของมูลนิธิในประชากรของประเทศไทย จากรายงานของมูลนิธิ

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแหงประเทศไทยพบผูที่มีกรรมพันธุหรือ

ยีน (gene) ธาลัสซีเมียมากกวา 20 ลานคนและพบพันธุกรรมแฝง

ไดในทุกภูมิภาคของประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 1

เนื่องจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียถายทอดทางพันธุกรรมแบบ

ยีนดอย (autosomal recessive disorder) ผูที่มียีนธาลัสซีเมีย

จึงมีทั้งผูที่เปนโรค เนื่องจากไดพันธุกรรมที่ผิดปกติจากทั้ง พอ

และแม (homozygote หรือ compound heterozygote) และ

ไมเปนโรค หรือ เปนพาหะ (heterozygote หรือ trait) เนื่องจาก 

ไดพันธุกรรมที่ผิดปกติจากพอหรือแม  ผูที่ปวยเปนโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมียจะมีอาการแตกตางกันตั้งแตมีโลหิตจางเล็กนอย  จนถึง

มีภาวะโลหิตจางมากจนกอใหเกิดพยาธิสภาพแทบทุกอวัยวะทั่วทั้ง

รางกาย  และรุนแรงมากจนเสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภหรือหลัง 

คลอดเพียงไมกี่นาที1  

ชนิดของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่พบบอยในประเทศไทย

1. โรคฮีโมโกลบินบารทไฮดรอป (Hb Bart’s hydrops

fetalis) เกิดจากการที่ไดรับยีน alpha - thalassemia ชนิดรุนแรง  

(alpha-thalassemia- 1) มาจากทั้งพอและแมทำาใหเด็กที่เปนโรค

นี้ สรางสายโกลบินชนิดอัลฟาไมไดเลย  เด็กจึงเกิดอาการซีดและ

บวม (hydrops)  ตั้งแตอยูในครรภมารดาจนครรภใกลครบกำาหนด

ทารกจะเสียชีวิตในครรภ  หรือคลอดออกมาไดไมกี่นาทีก็เสียชีวิต 

โรคธาลัสซีเมียชนิดนี้เปนโรคที่รุนแรงที่สุด คือ เสียชีวิต รอยละ 

100  แมที่มีทารกชนิดนี้อยูในครรภกวารอยละ 75 จะมีอาการพิษ

แหงครรภ คือ บวม และความดันโลหิตสูง8 ดังแสดงในรูปที่ 2

2. โรคฮีโมโกลบินเฮ็ช(HbHdisease)9

ที่พบในประเทศไทยมี 2 ชนิดใหญ ๆ คือ

ชนิดที่ 1 เกิดจากยีน alpha- thalassemia 1 และ alpha- 

thalassemia 2 หรือ deletional Hb H disease (--/-α) และ 

ชนิดที่ 2 เกิดจากยีน alpha - thalassemia 1 และ Hb Constant 

Spring หรือ Non-deletional Hb H disease (--/αT α) โดย

บทความพิเศษ

“ธาลัสซีเมีย”:การดูแลรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแบบบูรณาการ
(ComprehensiveManagementforThalassemia)
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α0-thal α+-thal b-thal HbE HbS

India < 1 10-13 3-4 4-30 1-40
Sri Lanka < 1 13.6 1-5 0.5 < 1
Bangladesh NA NA 2.4-8 2.3-18 1
Maldives < 1 28 18 0.8 < 1
Myanmar NA 10 1-5.3 4-48 NA
Thailand 2.2-9 8-30 1-3 10-50 < 1
Cambodia 1 15.5 2.8 10-54 NA
Laos NA 11 5 > 30 NA
Vietnam NA 3.5 4 10-20 NA
Southern China 1.5 1-5 1.7 NA NA
Hong Kong 2.2 2.3 3.5 1-2 NA
Taiwan 5 2.3 1.1 < 1 NA
Singapore 2-3 1-3 0.93 0.64 NA
Malaysia 4.5 16 4.5 1-3 < 1
Indonesia < 1 3-20 3 1-33 NA
Philippines 5 2.2 1 NA NA

ตารางที่1 แสดงความชุกของยีนธาลัสซีเมีย (ทั้งชนิด อัลฟา และ เบตา) และฮีโมโกลบินผิดปกติ ไดแก Hb E และ Hb S (Sickle) 
ดัดแปลงจาก Viprakasit V, et al.  International Journal of Hematology 2009;90:435-45.6

Country
AveragecarrierrateforcommonthalassemiaandHbdisorders

รูปที่1แสดงความชุกของยีนพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย7
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ทั้งสองชนิดพบอุบัติการณรวมกันสูงเกือบ 0.8% ของประชากร คือ 

มีจำานวนมากกวาแสนคน และลักษณะอาการคลายคลึงกัน   โรค

ฮีโมโกลบินเฮ็ช (Hb H disease) ถือวา เปนโรคธาลัสซีเมียที่พบ

มากที่สุด ในประเทศไทย ในทางคลินิกผูปวยจะมีอาการซีดเล็กนอย 

และเกือบไมมีอาการอะไรเลย แตเมื่อเปนโรคติดเชื้อเฉียบพลัน จะ

ซีดอยางรวดเร็ว กอใหมีอาการรุนแรง และเสียชีวิตได ขอสำาคัญ

ที่สุดคือแพทยจำาเปนตองวินิจฉัยใหทราบวาผูปวยมีภาวะดังกลาว 

และรักษาสภาวะวิกฤติทันที ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่3 แสดงภาพผูปวยโรคฮีโมโกลบินเฮ็ช (Hb H disease) ในสภาวะปกติ (ซายมือ) และเมื่อเกิดภาวะติดเชื้อ มีเม็ดเลือดแดงแตก

ทำาลายทำาใหซีดลงมาก (ขวามือ) 

รูปที่2 แสดงภาพผูปวยโรคฮีโมโกลบินบารทไฮดรอป ที่เสียชีวิตแรกคลอด

3. โรคเบตาธาลัสซีเมีย(Beta-thalassemiadisease) กลุม

โรคเบตาธาลัสซีเมีย (beta – thalassemia disease) ประกอบ 

ดวย โรคเบตาธาลัสซีเมียเมเจอร (beta-thalassemia major) 

และโรคเบตาธาลัสซีเมียชนิดมีฮีโมโกลบินอี (Hemoglobin E/

beta thalassemia) แตมีอาการในลักษณะคลายคลึงกันกัน ตา

งกันที่ระดับความรุนแรง

โรคเบตาธาลัสซีเมีย เมเจอร นี้แตเดิมเรียกวาโรคโลหิตจางคูลี่ย 

(Cooley’s anemia) หรือ โรคโลหิตจางเมดิเตอเรเนียน ผูปวย
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จะมีอาการรุนแรงมากจากภาวะซีดเหลือง (ดีซาน) ตัวเล็กไม 

สมอายุ  กระดูกใบหนาหนาผิดรูป คือ หนาผากใหญ  โหนกแกม

สูง  จมูกแบน เรียกวา “thalassemic facie” ทองโต เพราะตับ 

มามโต ซึ่งอาจคลำาไดกอนแข็ง ออนเพลียไมมีแรง เพราะโลหิตจาง 

เปนไขบอยเพราะติดเชื้องาย  กระดูกเปราะ อาจมีประวัติกระดูกหัก

หลายครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 4 หากไมไดรับการรักษาที่เหมาะสมจะ 

เสียชีวิตเร็ว  ภายใน 10 ปแรกของชีวิต ผูปวยกลุนนี้จำาเปนตอง

ไดรับเลือดอยางสม่ำาเสมอ

สำาหรับโรคเบตาธาลัสซีเมียชนิดมีฮีโมโกลบินอี (Hemoglobin 

E/beta thalassemia) จะพบไดมากกวาในประเทศไทย โดยมี

ความหลากหลายดานการแสดงออกทางรางกาย10 จากการศึกษา

ของวิปร  วิประกษิตและคณะ ที่โรงพยาบาลศิริราช11 พบวารอยละ 

20 ของผูปวยจะมีอาการแสดงนอยมาก ซีดไมมากและอาจไมตอง

การการรับเลือด แตในรายที่มีอาการมาก (รอยละ 35 ของผูปวยที่

ศึกษาในโรงพยาบาล) จะมีอาการคลายคลึงกับผูปวยโรคเบตาธาลัส

ซีเมีย เมเจอร (transfusion dependent thalassemia; TDT) 

และ อีกรอยละ 45 ของผูปวยโรคเบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี จะ

มีอาการปานกลาง ซีดแตยังไมพึ่งพาเลือด หรือที่เรียกในปจจุบัน 

วา Non-transfusion dependent thalassemia (NTDT) สำาหรับ

ผูที่เปนโรคธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงปานกลางหรืออาการนอย จะ

มีอาการนอยกวาที่กลาวขางตนลดหลั่นกันลงมา

ความหลากหลายทางการแสดงออกทางคลินิกดังกลาว (Clinical 

heterogeneity) แสดงในรูปที่ 5

ในประเทศไทยพบวามีผูที่เปนโรคธาลัสซีเมียชนิดตางๆ รวม

กันมีสัดสวนประมาณรอยละ 1 ของประชากรชาวไทย  ดวยจำานวน

ประชากรขณะนี้ประมาณ 63 ลานคน จะมีจำานวนผูปวยธาลัสซีเมีย

ไมนอยกวา 500,000 คนทั่วประเทศ7 โดยผูปวยสวนใหญเปน โรค

ฮีโมโกลบินเฮ็ช รองลงมาคือ โรคเบตาธาลัสซีเมียชนิดมีฮีโมโกลบิน 

อี และ โรคเบตาธาลัสซีเมียเมเจอรตามลำาดับดังแสดงในตารางที่ 2

แนวทางการรักษาผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ดังที่ไดกลาวมาแลววา โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทำาใหผูปวยมี

อาการซีดเหลือง  ตับ  มามโต  ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีการ

รูปที่4 แสดงภาพผูปวยโรคเบตาธาลัสซีเมีย เมเจอรที่ไมไดรับการ

รักษาอยางเหมาะสม

รูปที่5 แสดงภาพผูปวยโรคเบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี ที่มีความหลากหลายทางอาการแสดงและความรุนแรงทางคลินิก
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เจริญเติบโตไมสมอายุ12 มีความผิดปกติทางกระดูก  มีอาการทาง

หัวใจ  ตอมไรทอ มีภูมิตานทานต่ำาและเสียชีวิตไดในชวง 10 ป แรก

ของชีวิตจากภาวะหัวใจวาย และการติดเชื้อแทรกซอน โดยเฉพาะ 

ผูปวยกลุม เบตาธาลัสซีเมีย เมเจอร และผูปวยเบตาธาลัสซีเมีย 

ฮีโมโกลบินอีที่มีอาการรุนแรง การรักษาใหหายขาดจำาเปนตองให 

การรักษาดวยวิธีการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด (stem cell transplan-

tation) ซึ่งในปจจุบันยังมีขอจำากัดที่ไมสามารถกระทำาไดในผูปวย 

ทุกรายและมีคาใชจายในการรักษาที่สูงมาก  การรักษาดวยการ 

ใหเลือดจึงเปนการรักษาที่ยังคงมีความจำาเปนในผูปวยสวนใหญที่

มีอาการปานกลางจนถึงอาการรุนแรง  เพื่อรักษาภาวะซีดเรื้อรัง  

ในผูปวยที่มีอาการนอยซีดไมมาก (ฮีโมโกลบิน ประมาณ 9-10 กรัม

ตอ ดล.) ไมจำาเปนตองใหเลือด  ยกเวนในกรณีที่มีไขและติดเชื้อ

อาจมีผลทำาใหระดับของฮีโมโกลบินลดลงอาจจำาเปนตองใหเลือด

เปนครั้งคราว  อยางไรก็ดีการใหเลือดอยางสม่ำาเสมอ ในผูปวยที่มี

อาการไมรุนแรงก็อาจไมมีความจำาเปนและเปนการเพิ่มความเสี่ยง

จากการรับเลือดใหผูปวยโดยไมจำาเปน 

ดังนั้นการรักษาผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียดังกลาวใหได 

ผลดี จำาเปนตองมีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม กลาวคือ 

แพทยจำาเปนตอง แบงประเภทผูปวย ตามชนิดของโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมียและระดับความรุนแรงของโรค ตามหลักเกณฑที่แนะนำา

โดย สมาพันธโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนานาชาติ (Thalassemia 

International Federation; TIF) วางแนวทางการแบงระดับความ

รุนแรงของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย13 ดังที่แสดงในตารางที่ 3

จะเห็นไดวาในกลุมผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดเบตา 

ธาลัสซีเมียเมเจอร มักจะมีอาการรุนแรงจึงไมใครมีปญหาในการ

ตัดสินใจใหการรักษาดวยการใหเลือดอยางสม่ำาเสมอ หรือการ

รักษาดวยการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือดแดง หากแตใน

กลุมผูปวยเบตาธาลัสซีเมีย  ฮีโมโกลบินอีจะมีความซับซอนมาก 

กวาเนื่องจากความหลากหลายของอาการทางคลินิกที่กลาวมา

แลวขางตน  โดยในหนังสือแนวทางเวชปฏิบัติของการดูแลผูปวย 

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดยสมาพันธโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

นานาชาติ (Thalassemia International Federation; TIF)  

ตารางที่2ประมาณการจำานวนผูปวยดวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย

ชนิด คูเสี่ยงในแตละป ผูปวยใหมในแตละป ผูปวยสะสม

เบตาเมเจอร 2,500 625 6,250
บารทไฮดรอป 5,000 1,250 0
เบตา ธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบิน อี 13,000 3,250 97,500
ฮีโมโกลบิน เอช 28,000 7,000 420,000
จำานวนรวม 48,500 12,125 523,750

ที่มา มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแหงประเทศไทย

ตารางที่3  แนวทางการแบงระดับความรุนแรงของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ระดับความรุนแรง อาการทางคลินิก ระดับฮีโมโกลบินพื้นฐาน ชนิดของโรคธาลัสซีเมียและการกลายพันธุ

รุนแรงมาก (Severe) - ซีดภายในอายุ 2 ป

- ไดรับเลือดครั้งแรกอายุ 4 ป

- น้ำาหนักสวนสูงต่ำากวาเกณฑ

- รูปหนาเปลี่ยนแปลง

- มามโตกวาระดับสะดือ

Hb ≤ 7 g/dL l Hemozygous b-thalassemia

(b0/b0 หรือ b0/b+ บางราย

l b0-thalassemia/Hb E (b0/bE) บางราย

อาการปานกลาง (Moderate) ซีด เหลือง ตับโต มามโตแตไมถึงระดับ

รุนแรงมาก

Hb > 7-9 g/dL l Homozygous b-thalassemia

(b0/b+) บางราย

l b0-thalassemia/Hb E

(b+bE หรือ b0/bE) บางราย

อาการเบา (Mild) ซีด มามโตเล็กนอย Hb > 9 g/dL l Homozygous b-thalassemia (b+/bE)

l b+-thalassemia/Hb E (b+/bE)

l Hb H (--/-α หรือ --/αCSα)

ไมมีอาการ (Asymptomatic) ไมซีดหรือซีดเล็กนอย ไมมีอาการทางคลินิก Normal Hb for age or low 

normal

l Thalassemia trait

l Hb E trait หรือ Homezygous Hb E
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ฉบับใหม ป พ.ศ. 2556 ซึ่งวิปร วิประกษิต ไดเสนอแนะแนว

ทางในการดูแลผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดเบตาธาลัสซีเมีย  

ฮีโมโกลบิน14  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

สำาหรับแนวทางในการรักษาผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด

ฮีโมโกลบินเฮ็ชไดแสดงในแผนภูมิที่ 2

รายละเอียดของการรักษาแตละชนิดจะไดกลาวถึงในลำาดับตอไป

หลักการรักษาผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย1,14,15

1. การดูแลรักษาสุขภาพแบบประคับประคอง(Supportive

&Symptomaticcare)

แนะนำาใหผูปวยไมออกกำาลังกายจนเหนื่อยเกินไป เพราะอาจ

ทำาใหหัวใจวายได และเนื่องจากมีกระดูกเปราะหักงาย ผูปวยจึง

ควรหลีกเลี่ยงออกกำาลังกายผาดโผน หรือกีฬาที่มีการปะทะเชน 

แผนภูมิที่2  แสดงแนวทางการรักษาผูปวยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดชนิด ฮีโมโกลบินเฮ็ช 

แผนภูมิที่1  แสดงแนวทางการรักษาผูปวยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดเบตาธาลัสซีเมีย  ฮีโมโกลบิน



“ธาลัสซีเมีย”: การดูแลรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแบบบูรณาการ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 23  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2556
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รักบี้ ฟุตบอล ผูปวยควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน มีโปรตีน

สูง และอาหารที่มี “โฟเลท” สูง ไดแก  พืช ผักใบเขียว เพื่อชวย

ในการสรางเม็ดเลือดทดแทนสวนที่แตกทำาลายไป

ในกรณีของผูปวยเด็กที่อาจจะทานอาหารไมไดเต็มที่ แพทยควร

พิจารณาใหยาวิตามินรวม ยาเม็ดโฟเลท (Folic acid 5 มก./วัน) 

การให วิตามินอีเสริม (Vitamin E supplement) ซึ่งเปนสารตาน 

อนุมูลอิสระก็พบวาสามารถทำาใหระดับของ free oxygen radical 

ในผูปวยลดลงได และทำาใหผูปวยรูสึกดีขึ้น (improved wellbeing) 

แนะนำาใหวิตามินอีเสริม ในขนาด 10 unit/น้ำาหนักตัว 10 กก. 

แตไมเกินวันละ 400 ยูนิต/วัน16,17 สำาหรับการใหอาหารเสริมชนิด

อื่นๆ ไมมีขอมูลทางคลินิกที่ยืนยันวามีประโยชน

2. การรักษาดวยการปลูกถายตนกำาเนิดเม็ดเลือดแดง(stem

celltransplantation)18,19

ในปจจุบัน เปนวิธีการรักษาเพียงชนิดเดียวที่จะทำาใหผูปวย 

หายขาดได ในประเทศไทยมีเพียง 5 สถาบันคือ โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร ที่ใหการรักษา

ดังกลาวได ผลจากการศึกษาวิจัยที่ดำาเนินการ ณ สถาบันเหลา

นี้และรวบรวมโดยกลีบสไบ สรรพกิจ โรงพยาบาลศิริราช20  แส

ดงใหเห็นวาการรักษาดวยวิธีดังกลาวดวยผูบริจาคซึ่งเปนพี่นองพอแม 

เดียวกันและมี HLA แอนติเจนตรงกันอยางนอย 6 จุด (HLA 

match-related donor) จะใหผลสำาเร็จสูง โดยมีอัตราการรอด

ชีวิตที่ปราศจากโรค (disease free survival) มากกวารอยละ 80 

และมีโอกาสเสียชีวิตจากการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด (transplant 

related mortality) นอยกวารอยละ 5 ในกรณีของการปลูกถายดวย

เซลลตนกำาเนิดจากผูบริจาคซึ่งมิไดเปนญาติพี่นอง (HLA match-

unrelated donor) ซึ่งเดิมมีผลสำาเร็จนอยกวากรณีแรกและมีอัตรา

การตายที่สูงกวาก็พบวาในระยะ 2-3 ปหลังก็มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 

ดวยการตรวจวิเคราะหลักษณะการแสดงออกของ HLA แอนติเจน

เพิ่มขึ้นเปน 12 จุด (HLA Class I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) 

และ class II (HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ) รวมถึงพัฒนาการ

ในการดูแลผูปวยในระยะกอนและหลังการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด 

ที่ดียิ่งขึ้น ทำาใหมีผลสำาเร็จที่ดียิ่งขึ้น ผูบริจาคเซลลตนกำาเนิดเม็ด 

โลหิตตองผานการตรวจเลือดวาไมเปนโรคธาลัสซีเมียและมีสุขภาพ

แข็งแรงดี  พาหะของโรคธาลัสซีเมียสามารถเปนผูบริจาคเซลล 

ตนกำาเนิดเม็ดโลหิตได  ผูบริจาคไมจำาเปนตองเปนเพศหรือเชื้อ

ชาติเดียวกันกับผูปวยและมีหมูเลือด ABO และ Rh ที่ตางกันได

แหลงที่มาของเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตอาจมาจากไขกระดูก 

(bone marrow stem cell) เลือดที่เจาะจากเสนเลือดดำาของ

ผูบริจาคหลังจากไดรับยากระตุนเม็ดเลือดขาว (peripheral blood 

stem cell) หรือเลือดสายสะดือ (cord blood stem cell) โดย

แหลงของเซลลตนกำาเนิดที่ใชมากที่สุดมาจากไขกระดูก

เนื่องจากการรักษาดังกลาวมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตไดและ

มีคาใชจายสูงจึง จะกระทำาเฉพาะผูปวยที่มีอาการรุนแรงเทานั้น

ขอบงชี้ในการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตในผูปวยธาลัส

ซีเมีย19

1. ผูปวยที่มีอาการซีดตั้งแตอายุนอยกวา 2 ป

2. ผูปวยที่มีระดับฮีโมโกลบินนอยกวา 7 กรัม/ดล. และ

จำาเปนตองไดรับเลือดสม่ำาเสมอตั้งแตอายุนอยกวา 4 ป

3. ผูปวยเด็กที่มีน้ำาหนักและสวนสูงต่ำากวาเกณฑมาตรฐาน  

หนาตาเปลี่ยน  ตับมามโตมาก

สวนใหญจะเปนผูปวยธาลัสซีเมียชนิดที่มีอาการรุนแรง ไดแก 

homozygous b-thalassemia หรือ b -thalassemia major 

เกือบทุกราย หรือ b -thalassemia/ Hb E บางรายที่มีอาการ

รุนแรง หรือ ผูปวย b -thalassemia ที่มีอาการ รุนแรง

การเตรียมผูปวยกอนรับการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตมี

ความสำาคัญมาก  ถาเตรียมผูปวยไดดีจะทำาใหผลการรักษาดีตามมา  

โดยผูปวยควรไดรับเลือดสม่ำาเสมอ (regular transfusion) เพื่อ

รักษาระดับฮีโมโกลบินใหสูงพอที่จะยับยั้งการสรางเม็ดเลือดแดงของ

ตัวผูปวยเอง (pre-transfusion hematocrit (Hct) ควรมากกวา 

รอยละ 28-30) ตับมามมีขนาดเล็ก โดยใชเลือดชนิดกรองเม็ดเลือด

ขาวทุกครั้ง (leukocyte-depleted packed red cell) พยายาม

หลีกเลี่ยงไมใชเลือดจากญาติพี่นองใกลชิด  เพื่อปองกันการเกิด 

alloantibody ตอแอนติเจนที่อาจเหมือนกับผูบริจาคที่เปนญาติและ

ทำาใหโอกาสเกิดปฏิกิริยาตอตานไมรับเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตจาก

ผูบริจาค (graft rejection) หลังการรักษาเพิ่มขึ้น  และในรายที่มี

ธาตุเหล็กสูงมากกวา 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ควรไดรับยาขับธาตุ

เหล็กสม่ำาเสมอ  การปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตในผูปวยที่

อายุนอยมีโอกาสไดผลดีกวาผูปวยที่อายุมาก  เพราะผูปวยที่มีอายุ

มากไดรับเลือดมาหลายครั้งมีโอกาสที่รางกายจะสรางแอนติบอดีตอ

เม็ดเลือดขาวที่ปะปนมาในเลือดที่ได  ทำาใหมีโอกาสตอตานเซลล 

ตนกำาเนิดเม็ดโลหิตที่ไดรับและกลับมาเปนโรคธาลัสซีเมียไดสูงขึ้น  

นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ธาตุเหล็กจะสูงและสะสมตามอวัยวะตางๆ 

เชน หัวใจ  ตับ  ตับออน  เปนตน  ทำาใหการทำางานของอวัยวะเหลา

นี้ผิดปกติ  และเกิดผลแทรกซอนหลังการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด

เม็ดโลหิตไดมากขึ้น

ภาวะแทรกซอนและสาเหตุของการเสียชีวิตหลังการปลูกถาย 

เซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตที่พบบอยที่สุด คือ การติดเชื้อที่รุนแรง  

ดังนั้นการดูแลผูปวยหลังการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดมีความสำาคัญ

มากโดยเฉพาะในชวง 1-2 ปแรกนอกจากนี้ผูปวยจะไดรับยากด
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ภูมิคุมกันเพื่อปองกันภาวะ graft versus host disease (GVHD) 

ตอเนื่องประมาณ 6-12 เดือนหลังการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ด

โลหิต  ยกเวนผูปวยที่มี chronic GVHD จะตองใชยากดภูมิคุมกัน

ระยะยาวจนกวาจะควบคุมโรคได

ในปจจุบัน การปลูกถายเซลลตนกำาเนิดในผูปวยที่มีความเสี่ยง

สูงจากปจจัยทางคลินิก เชน อายุมาก (เกิน 18 ป) มีภาวะเหล็ก

เกิน และ/หรือ มีพังผืดในเนื้อตับก็ยังมีพัฒนาการที่ดีขึ้นดวยการ

เลือกใชสูตรยาในการเตรียมผูปวยกอนการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด

ที่มีการลดความเขมขน (non-myeloablative regimen) ซึ่งมี 

busulfan เปนสวนประกอบหลัก

ผูปวยที่มีปฏิกิริยาตอตานไมรับเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตจาก

ผูบริจาคและกลับมาเปนโรคธาลัสซีเมียซ้ำา  อาจรับการปลูกถาย

เซลลตนกำาเนิดครั้งที่ 2 ได  เมื่อผลแทรกซอนตางๆ จากการปลูก

ถายเซลลตนกำาเนิดครั้งแรกหมดไป  โดยสวนใหญจะเวนระยะหาง

ประมาณ 1 ป  โดยสรุปผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่เขาเกณฑใน

การรักษาโดยการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต  ควรไดรับ

การสงตอมายังผูเชี่ยวชาญดานการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเพื่อ

ประเมินความเปนไปไดและใหคำาปรึกษาแนะนำากอนตัดสินใจรับ

การรักษาโดยวิธีดังกลาว

3. การรักษาดวยการตัดมาม (Splenectomy)14,15

ในปจจุบันแนวโนมการตัดมามในผูปวยโรคโลหิตจางธาลัส- 

ซีเมียลดลง อาจเนื่องจากอัตราการเกิดภาวะ มามทำางานมาก มามทำางานมาก 

(Hypersplenism) ลดลงในผูปวยที่ไดรับเลือดอยางเพียงพอ

ตั้งแตตน รวมกับความกังวลถึงภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นหลัง

การตัดมาม เชน ภาวะลิ่มเลือดอุดกั้น หรือ hypercoagulability 

เปนตน 

ขอบงชี้ในการตัดมามในผูปวยที่มีอาการรุนแรง

(Transfusion dependent thalassemia, TDT)

- มีภาวะ hypersplenism ทำาใหเกิดภาวะซีดตองไดรับ

เลือดเพิ่มขึ้น CBC พบเม็ดเลือดขาวต่ำา หรือ เกล็ด

เลือดต่ำา

- อัตราการใหเลือดบอยขึ้น หรือตองการเลือดมากกวา 

225-250 มล./กก./ป หรือ 20 มล./กก./เดือน ซึ่งอาจ

แสดงถึงภาวะ hypersplenism

- มามโตมากจนเกิดการกดเบียด  หรืออยูต่ำากวาระดับ

สะดือ

ขอบงชี้ของการตัดมามในผูปวยที่ไมพึ่งพาเลือด

(Non-transfusion dependent หรือ thalassemia 

intermedia)

- มามโตมากจนเกิดการกดเบียด

- มีอัตราการเจริญเติบโตชาอันเนื่องมาจากภาวะซีด

เรื้อรัง หรือเกิดภาวะกระดูกชั้นนอกบาง(thinning 

of cortical bone) ตั้งแตอายุยังนอยเนื่องจากการ

ขยายตัวของไขกระดูก

- ผูปวยมีระดับฮีโมโกลบินในสภาวะปกติที่ลดต่ำาลงตล

อดจนตองรับการเติมเลือดบอย

การเตรียมผูปวยกอนการตัดมาม

- ใหขอมูลแกผูปวยและผูปกครองเกี่ยวกับการตัดมาม 

และอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อหลังการตัดมาม

- ควรเลี่ยงการตัดมามในเด็กอายุต่ำากวา 5 ป เพราะใน

เด็กเล็กจะเกิดภาวะแทรกซอนโดยเฉพาะเรื่องการติด

เชื้องายกวาเด็กโตกวา 5 ป

- ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันการการติดเชื้อ คือ 

Pneumococcal vaccine อยางนอย 2 สัปดาหกอ

นการตัดมาม เพื่อปองกันการติดเชื้อ Streptococcus 

pneumoniae นอกจากนี้ควรพิจารณาใหวัคซีน Hib 

กรณีที่มีวัคซีนทางเลือกดวย 

การดูแลหลังตัดมาม

- พิจารณาให ยาปฏิ ชีวนะเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ 

Streptococcus pneumoniae โดยใหรับประทาน 

penicillin ขนาด 125 มก. วันละ 2 ครั้ง สำาหรับ

ผูปวยเด็กอายุนอยกวา 5 ป ในผูปวยที่อายุมากกวา 

5 ปใหขนาด 250 มก. วันละ 2 ครั้งตลอดไปหรือ

อยางนอย 2 ปหลังตัดมาม ถาผูปวยไดรับการตัด

มามที่อายุนอยกวา 5 ปควรรับประทานยาอยางนอย

ถึงอายุ 5 ป

- ในผูปวยที่ไมสามารถรับประทาน penicillin ได 

สามารถให amoxicillin, trimethoprim-sulfame-

thoxazole หรือ erythromycin แทนได

- ในกรณีที่แพทย กังวลเรื่องเกิดปญหาเชื้อดื้อยา 

penicillin resistance จากการที่ตองกินยากลุมนี้

ประจำา จึงแนะนำาใหผูปวยมียาปฏิชีวนะสำารองไวแทน

เพื่อใหรับประทานทันทีที่มีไขและแนะนำาควรรีบไป

พบแพทยทันทีถาไขสูง เนื่องจากภาวะการติดเชื้อ

อยางรุนแรง (overwhelming post-splenectomy 

sepsis infection; OPSI) สวนหนึ่งนั้นเกิดจากเชื้อ

แบคทีเรียทั้ง แกรมบวกและแกรมลบอื่นๆนอกเหนือ

จากเชื้อ Streptococcus pneumonia ได

- พิจารณาให aspirin ขนาด 2-5 มก./กก. ถาระดับ

เกล็ดเลือด > 800 x 109 /L
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- ให Pneumococcal vaccine ซ้ำาอีก 1 ครั้ง หลัง

ตัดมาม 3-5 ป

4. การรักษาดวยการใหเลือด(Bloodtransfusion)15

ในปจจุบันจะสามารถแบงออกไดเปน 2 วิธีคือ

1. การใหเลือดแบบประคับประคองในระดับต่ำา (low 

transfusion regimen) คือใหเลือดครั้งละ 10-12 มล./กก./ครั้ง   

เฉพาะเมื่อระดับ ฮีโมโกลบินต่ำากวา 7 กรัมตอ ดล. การรักษาดวย

วิธีการดังกลาว ผูปวยจะยังคงมีอาการซีดอยู  และมีลักษณะหนา

ตาเปลี่ยนแปลงแบบธาลัสซีเมีย  เจริญเติบโตชา และยังมีมามโต

จากภาวะซีดเรื้อรังอยูได  เนื่องจากยังคงมีภาวะ ineffective 

erythropoiesis อยู

2. การใหเลือดแบบเต็มที่ในระดับสูง (High transfusion 

regimen) คือการใหเลือดเพื่อยกระดับฮีโมโกลบิน กอนใหเลือด

ประมาณ 10 กรัม/ดล. โดยใหเลือดในปริมาณ 12-15 มล./กก./ครั้ง 

ซึ่งการรักษาดังกลาวถาทำาไดเร็ว กอนการเกิดภาวะ “thalassemia 

syndrome” จะสามารถลดผลแทรกซอนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ของกระดูกใบหนา  ลดภาวะมามโต และทำาใหผูปวยมีการเจริญ

เติบโตและมีความสูงอยูในเกณฑปกติได โดยเฉพาะในชวง 10 ป 

แรกของชีวิต โดยผูปวยในประเทศไทย ที่มีอาการรุนแรงและมีความ

จำาเปนตองไดรับการรักษาดวยการใหเลือดอยางสม่ำาเสมอนั้น ไมนา

จะนอยกวา 50,000 รายตอป  การรักษาดวยการใหเลือดอยาง

สม่ำาเสมอ (regular transfusion) จะปฏิบัติในผูปวยที่มีอาการ

รุนแรงโดยเฉพาะผูปวย b-thalassemia major, b-thalassemia/

HbE และ b -thalassemia intermedia เพื่อใหมีคุณภาพที่ดี 

อายุยืนยาวขึ้น

การรักษาดวยวิธีการนี้ผู ป วยจะหายซีดและยับยั้ง 

extramedullary erythropoiesis ได  สุขภาพโดยรวมจะดีขึ้น 

ผูปวยจะแข็งแรง ไมเหนื่อยงาย การเจริญเติบโตใกลเคียงปกติ 

ขนาดของมามไมโต หรือยุบลง มีการเปลี่ยนแปลงกระดูกใบหนา 

นอย มีอายุยืนยาวขึ้น อยางไรก็ตามการรักษาดวยวิธีการดังกลาว 

ผูปวยตองมารับเลือดสม่ำาเสมอตามแพทยนัด และจะมีธาตุเหล็ก

เกินจากเหล็กที่อยูในเม็ดเลือดแดงที่ไดรับโดยเฉลี่ยในปริมาณ 200 

มิลลิกรัมตอเลือด 1 ยูนิตโดยใน 1 มิลลิลิตรของเม็ดเลือดแดงจะ

มีธาตุเหล็กประมาณ 1.16 มิลลิกรัม ผูปวยที่รับการรักษาดวยวิธี

การดังกลาวจะตองมารับเลือดทุกๆ 3 สัปดาหและภายใน 12-18  

เดือนหลังเริ่มใหการรักษาจะเกิดภาวะเหล็กเกินจาก เหล็กที่อยูใน

เม็ดเลือดแดงที่ใหเขาไป  มีการสะสมและรางกายไมสามารถกำาจัด

เหล็กสวนเกินออกได  ซึ่งจำาเปนตองรักษาดวยการใหยาขับเหล็ก  

(iron chelation) รวมดวย21

ชนิดของเลือดที่ใชนั้นควรจะเปน Pre-storage filtered 

leucocyte poor packed red cells เพื่อลดโอกาสจากการติดเชื้อ 

ลดปฏิกิริยาจากการเกิด Febrile Non-Hemolytic Transfusion  

Reaction และลดการกระตุนระบบภูมิตานทานตอ แอนติเจนใน

ระบบ HLA (alloimmunization) เพื่อประโยชนหวังผลดีจากการ

ลดปฏิกิริยา ดังกลาวในกรณีที่ผูปวยอาจไดรับการรักษาดวยการ

ปลูกถายเซลลตนกำาเนิดในอนาคต  นอกจากนี้เลือดที่ใชควรมีอายุ 

นอยกวา 5 วันและผานการตรวจกรองเพื่อหาเชื้อ HCV, HBV 

และ HIV แลว22

จากประสบการณ ที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีผูปวยจำานวน 

ไมต่ำากวา 200 ราย ซึ่งไดรับการรักษาดวยวิธีการ ดังกลาวพบวา 

การรักษาดวยการใหเลือด แบบเต็มที่มีผลดีตอการเจริญเติบโต  

และการพัฒนาความสูงในผูปวยเด็กธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง 

ลดปญหาแทรกซอนทางหัวใจลดขนาดตับและมามตลอดจนปญ

หากระดูกบางหรือการเปลี่ยนแปลงโครงหนาแบบธาลัสซีเมีย12 

กอนการใหเลือดทุกครั้ง แพทยควรจะให pre-medication 

แกผูปวยกอนดวยยาในกลุม antipyretic (acetaminophen; 10 

มก./กก.) ยาขับปสสาวะ (diuretics; furosemide; 1 มก./กก.) 

และยาตาน histamine 0.1-0.2 มก./กก. เพื่อลดปฏิกิริยาจากการ

รับเลือดลงและใหในอัตราเร็วไมเกิน 4 มล./กก./ชม.(ประมาณ 2 

ชั่วโมงครึ่งถึง 4 ชั่วโมง) 22

5. การรักษาภาวะเหล็กเกินในผูปวยโรคโลหิตจางธาลัส-

ซีเมีย (ironchelationtherapy) 

ภาวะเหล็กเกิน หมายถึง การที่รางกายมีธาตุเหล็กสะสม 

อยูภายในอวัยวะ และเนื้อเยื่อตางๆ มากกวาปกติ และเหล็กที่สะ

สมนั้นเปนพิษและสงผลเสียตอการทำางานของระบบตางๆ ภายใน 

รางกาย และเปนเหตุที่ทำาใหอายุขัยสั้นลง หรือเสียชีวิต23 ได

สามารถแบงสาเหตุของภาวะเหล็กเกินในมนุษยไดเปน 2 

กลุมหลัก คือ

1. ภาวะเหล็กเกินจากความผิดปกติทางพันธุกรรม 

(hereditary hemochromatosis) เกิดจากความผิดปกติของ

ยีนที่เกี่ยวของกับการควบคุมสมดุลของธาตุเหล็ก24 ในปจจุบัน

แบงไดเปนประเภท 1, 2a, 2b, 3 และ 4 โดยแตละชนิดจะมี

ลักษณะจำาเพาะ มีอาการ อาการแสดง และความรุนแรงแตกตาง 

กันไป สำาหรับในประเทศไทยนั้นจากการศึกษา โดย วิปร  วิประ

กษิต และคณะ25 พบวาภาวะเหล็กเกินทางพันธุกรรมที่ตรวจพบ 

และมีการศึกษายืนยันในระดับยีน ไดแก ชนิด 1, 2b และ 4 โดย

พบในผูปวยไมกี่ครอบครัวและมีจำานวนนอย ดังนั้นสาเหตุภาวะ

เหล็กเกินทางพันธุกรรมดังกลาว จึงมีอุบัติการณต่ำาในประเทศไทย 

และอาจไมใชปญหาสำาคัญในทางคลินิก  ซึ่งแตกตางจากประเทศ

ในทวีปยุโรปที่พบยีนแฝงของภาวะเหล็กเกินทางพันธุกรรมสูงถึง 
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รอยละ 15-3023 ในบางกลุมประชากร  สำาหรับรายละเอียดของภาวะ

เหล็กเกินทางพันธุกรรมดังกลาว และแนวทางรักษาจะไมขอกลาวถึง

2. ภาวะเหล็กเกินทางพันธุกรรมแบบทุติยภูม ิ(secondary 

iron overload) ซึ่งเกิดจากโรคเรื้อรังตางๆ ที่มีภาวะเหล็กเกินเกิดขึ้น

จากการรับธาตุเหล็กเพิ่มเติมจากการรับเลือด หรือการดูดซึมเพิ่มจาก

ระบบทางเดินอาหาร  เนื่องจากภาวะ ineffective erythropoiesis 

หรือโรคตับที่ทำาใหมีการหลั่งสารเฮปซิดิน (hepcidin) ซึ่งควบคุม

การดูดซึมเหล็กจากลำาไสเล็กลดลง26 สาเหตุที่พบบอยที่สุดใน

ประเทศไทย คือ ภาวะเหล็กเกินจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่ง

เปนโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่พบไดบอยที่สุดในประเทศไทย

ประมาณการวาในประเทศไทย ผูปวยที่มีอาการรุนแรงและ

มีความจำาเปนตองไดรับการรักษาดวยการใหเลือดอยางสม่ำาเสมอนั้น 

มีไมนอยกวา 20,000 รายตอป ซึ่งผูปวยกลุมนี้ (TDT) เปนผูปวย 

กลุมใหญที่สุดในประเทศที่จะมีภาวะเหล็กเกินเกิดขึ้น  ซึ่งสาเหตุ

ก็เกิดขึ้นสืบเนื่องโดยตรงจากการไดรับเลือด  อยางไรก็ตามผูปวย 

กลุมที่ไมไดรับเลือดสม่ำาเสมอ (NTDT) ก็ยังมีความเสี่ยงสูงตอภาวะ

เหล็กเกินได    เนื่องจากมีการดูดซึมเหล็กผานทางลำาไสเปนปจจัย

สำาคัญที่ทำาใหมีภาวะเหล็กเกินเกิดขึ้นตามมา และสงผลเสียตอ 

สุขภาพในระยะยาวไดไมแตกตางจากผูปวยธาลัสซีเมียที่ไดรับ

เลือดอยางสม่ำาเสมอ จึงสมควรไดรับการตรวจประเมินหาภาวะ

เหล็กเกินเชนเดียวกัน27,28

สาเหตุสำาคัญที่ทำาใหภาวะเหล็กเกินเกิดขึ้นไดเนื่องจาก 

รางกายมนุษยนั้นไมมีกลไกในการกำาจัดธาตุเหล็กที่เกินออกไปโดย

ในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการใหเลือดอยางสม่ำาเสมอนั้น  ใน

เลือดทุกถุงที่ผูปวยไดรับจะมีธาตุเหล็กอยูในปริมาณ 200 – 250 

มิลลิกรัม ซึ่งคิดเปน 100 – 150 เทาของปริมาณธาตุเหล็กปกติ

ที่รางกายไดรับจากการดูดซึมธาตุเหล็ก ผานระบบทางเดินอาหาร

ในแตละวัน26  ดังนั้นเหล็กที่สะสมในรางกายจะเกิดผลเสียตอการ

ทำางานของอวัยวะตางๆ อาทิ ตับ หัวใจ ไต และระบบตอมไรทอ  

นำาไปสูโรคแทรกซอนอื่นๆ ตามมามากมายไดแก  หัวใจวาย หัวใจ

เตนผิดจังหวะ ตับเปนพังผืด และตับวาย โรคเบาหวาน การขาด

ฮอรโมนของตอมธัยรอยด  ในผูปวยเด็กที่มีภาวะเหล็กเกิน ก็จะ

เตี้ย ตัวเล็กและไมมีการเจริญเติบโตเปนหนุมสาวตามปกติ 

การตรวจประเมินภาวะเหล็กเกินในรางกาย

- การตรวจเลือดดูระดับเฟอไรตินในซีรั่ม (serum ferritin) 

สามารถบงบอกถึงปริมาณของธาตุเหล็กที่สะสมในเนื้อเยื่อไดโดย

หากระดับเฟอไรตินในซีรั่มสูงกวา 2,500 นก./ดล. หรือมีปริมาณ

ธาตุเหล็ก ในตับมากกวา 15 มก./กรัม (ไดจากการเจาะตัดเนื้อตับ) 

จะกอใหเกิดผลรายตออวัยวะตางๆ ได เชน ทำาใหตับแข็ง เปน

เบาหวานและมีภาวะหัวใจวาย เปนตน เหล็กที่สูงเกินจะมีปริมาณ

มากกวาโปรตีนทรานสเฟอริน29 (transferrin) ในกระแสเลือดที่จะ

จับกับธาตุเหล็กไวไดทั้งหมด เหล็กบางสวนจึงอยูในรูปของ non-

transferrin bound iron (NTBI and LPI; labile plasma iron) 

ซึ่งเปนรูปแบบที่เหล็กจับกับโปรตีนอื่นๆ เชน อัลบูมิน (albumin) 

อยางหลวมๆ สามารถอยูในรูป free Fe2+ ที่ทำาปฏิกิริยาจับออกซิเจน 

เรียกวา Fenton reaction ทำาใหเกิดอนุมูลอิสระ (oxygen free 

radical) ซึ่งเปนตัวการสำาคัญที่ทำาใหเกิด oxidative damage ตอ

โปรตีนและไขมันซึ่งเปนองคประกอบสำาคัญของเซลล และเนื้อเยื่อ

ตางๆ ในรางกาย30 ผลจากปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระนี้เองทำาใหเกิด

ผลเสียตออวัยวะภายในตางๆ โดยเฉพาะตับ และหัวใจ  ทำาใหเกิด

การทำาลายเซลลตับ เซลลหัวใจ เกิดพังผืดในเนื้อเยื่อทำาใหมีภาวะ

ตับแข็ง ตับวาย หัวใจลมเหลวตามมา  ซึ่งภาวะแทรกซอนอันหลัง

สุดนั้น เปนสาเหตุการตายที่สำาคัญในปจจุบันของผูปวยเบตาธาลัส

ซีเมียเมเจอรไดถึงรอยละ 60 สูงกวาสาเหตุการตายจากอยางอื่น 

เชน ภาวะซีด หรือการติดเชื้อ ดังนั้นการรักษาดวยการใชยาขับเหล็ก

จึงมีความจำาเปนอยางยิ่งที่จะทำาใหผูปวยมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาว 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมีผลแทรกซอนตางๆ จากภาวะเหล็กเกิน

ตออวัยวะภายในนอยที่สุด31

ดังนั้นเมื่อระดับเฟอไรตินในซีรั่มสูงกวา 1,000 นก./ดล.ซึ่งจะ

พบในผูปวยเด็กที่ ไดเลือดสม่ำาเสมอมาแลวประมาณ 1 ป หรือ

ประมาณ 15 ครั้ง หรือในผูปวยผูใหญที่ซีดเรื้อรังที่แมไมไดรับ

เลือดแตมีระดับเฟอไรตินในซีรั่มสูงได ก็มีขอบงชี้ในการรักษา

ดวยการใหยาขับธาตุเหล็ก32

- การประเมินธาตุเหล็กสะสมภายในอวัยวะโดยใชเครื่อง 

magnetic resonance imaging (MRI) อาศัยหลักการของการ

ตอบสนองของเหล็กในรางกายตอสนามแมเหล็ก สามารถใชตรวจ

อวัยวะตางๆ ได มีความสะดวกในการใชงานมากกวา แตยังมีที่ใชกัน

อยูเฉพาะในโรงเรียนแพทยบางแหง โดยเฉพาะที่คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล โดยไพรัช  สายวิรุณพร รวมกับ วิปร  วิประกษิต33-35 

ไดรวมกันพัฒนาเทคนิคและโปรแกรมที่ใชในการประเมินเหล็ก

ในเนื้อเยื่อ คือ MRI-T2* เปนครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และปจ

จุบันเปนเทคนิคมาตรฐานในการประเมินภาวะเหล็กเกินในอวัยวะ

ภายในโดยเฉพาะหัวใจและตับ มีหลักเกณฑในการแปลผลดัง 

ตารางที่ 4 และ 536,37

ตารางที่4 แสดงการแปลผลการตรวจ Cardiac T2*

คาCardiacT2*(ms) การแปลผลและความเสี่ยง

> 20 ปกติ
10-20 มีเหล็กสะสมปานกลางถึงมาก
<10 รุนแรง



“ธาลัสซีเมีย”: การดูแลรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแบบบูรณาการ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 23  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2556

313

ขอบงชี้ในการใหยาขับธาตุเหล็กในผูปวยธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพา

เลือด (TDT)-ขอใดขอหนึ่งจาก 3 ขอ32

1. ระดับเฟอไรตินในซีรั่มสูงกวา 1,000 นก./มล. 

วัด 2 ครั้ง หางกันอยางนอย 1-3 เดือน 

2. ระดับธาตุเหล็กในตับ (Liver iron concentration, 

LIC) จากการเจาะชิ้นเนื้อตรวจ หรือการทำา MRI (T2*) จากการเจาะชิ้นเนื้อตรวจ หรือการทำา MRI (T2*) 

≥ 7 มก.เหล็ก/กรัมน้ำาหนักเนื้อตับแหง 

3. ในผูปวยที่ไดรับเลือดเปนประจำาอยางสม่ำาเสมอ มากกวา 

1 ป หรือ ได PRC มาแลวประมาณ 10-20 ครั้ง

การรักษาดวยการใชยาขับธาตุเหล็ก

ยาฉีดขับเหล็ก เดสเฟอรอกซามีน (desferoxamine) 

การรักษาดวยการใชยาขับธาตุเหล็กมีความสำาคัญเปนอยางยิ่ง

ในการเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดโรคแทรกซอน ตลอดจนเพิ่มอัตราการ

รอดชีวิต ในผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในอดีตการใชยาขับ

เหล็กมีเฉพาะในรูปยาฉีด คือ desferoxamine (Desferal®) ซึ่ง

มีอายุคาครึ่งชีวิตสั้นมากในรางกายมนุษย จึงจำาเปนตองใชในรูป

ฉีดเขาใตผิวหนัง ครั้งละ 8 – 10 ชั่วโมง/วัน 5 – 7 วัน/สัปดาห  

จึงจะไดประสิทธิผลดี38,39 จากการศึกษาในตางประเทศ (รูปที่ 6) 

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา อัตราการรอดชีวิตของผูปวยที่มีภาวะ

เหล็กเกิน มีความสัมพันธตรงกับความสม่ำาเสมอ (compliance) 

ของการใชยาฉีดขับธาตุเหล็ก38,40

ยา desferrioxamine สามารถใชควบคุมภาวะ iron burden 

ในรางกายไดดี และมีความสัมพันธกับการปองกันภาวะแทรก

ซอนตางๆ ทั้งระบบตอมไรทอ และสามารถลดเหล็กในหัวใจได 

ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผูปวย 

จากการศึกษาในผูปวย 257 รายจากประเทศอิตาลีพบวา ในผูปวย

ที่ใชยาขับเหล็ก desferrioxamine ไมสม่ำาเสมอ  ผูปวยรอยละ 

54 จะเสียชีวิตภายในอายุ 25 ป ในขณะที่ผูปวยที่สามารถขับเหล็ก

ไดสม่ำาเสมอมีเพียงรอยละ 2 เทานั้นที่จะเสียชีวิต41 แตเนื่องจาก

ปญหาของการบริหารยาดังกลาวที่ยุงยาก  เนื่องจากเปนยาฉีด

เขาใตผิวหนัง (subcutaneous route) โดยใชเครื่องชวยฉีดยา 

(infusion pump) ยามีคาครึ่งชีวิตสั้น จำาเปนตองใหยานาน 

8 - 12 ชั่วโมง 5 - 7 วัน/สัปดาห  ทำาใหการใชยาดังกลาวใหมี 

ประสิทธิภาพเปนไปอยางมีขอจำากัด มีผูปวยไมมากนักที่สามารถ 

ใชและบริหารยาดังกลาวไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีความตอ

เนื่อง (good compliance) ในตางประเทศนั้น สัดสวนของผูปวย

ที่ใชยาไดเปนอยางดี มีเพียงรอยละ 59 – 69 เทานั้น ในขณะที่จาก

การศึกษาที่โรงพยาบาลศิริราชพบวามีผูปวยเพียงรอยละ 14 เทานั้น

ที่สามารถมี good compliance กับการรักษาดวยวิธีการดังกลาว42 

ยาขับเหล็กชนิดรับประทานดีเฟอริโพรน (deferiprone)

ปญหาของความยุงยากและความไมรวมมือของผูปวยในการ

ใชยาฉีดขับเหล็กดังกลาวจึงนำาไปสูการศึกษาวิจัยยาขับเหล็กชนิด

ใหมๆ ซึ่งสามารถรับประทานไดโดยยาดังกลาวจำาเปนจะตองมี 

ประสิทธิภาพและใหประสิทธิผลดีไมแตกตางจากยาฉีดขับเหล็ก 

ยา deferiprone หรือ (1,2- dimethyl-3- hydroxypyrid-4-one; 

L1) เปนยาขับเหล็กชนิดรับประทานตัวแรกที่ถูกคนพบตั้งแต ค.ศ. 

198043 โดยยามีคุณสมบัติในกลุม bidentate คือ ยา 3โมเลกุล

จะจับกับเหล็ก 1 อะตอม (3:1 complexes) ยาดังกลาวสามารถ

ดูดซึมไดอยางรวดเร็วและมากกวารอยละ 75 จะถูกขับออกทาง

ตารางที่5แสดงการแปลผลการตรวจ Liver-T2*

ปริมาณเหล็กในตับ(mg/gdrywt.) ความรุนแรง การแปลผล

< 1.8 ปกติ ไมตองรักษา
1.8-7 มีเหล็กสะสมนอยถึงปานกลาง เปนระดับที่เปนเปาหมายของการรักษา
7-15 ปานกลางถึงมาก เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
> 15 รุนแรง เพิ่มความเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนทางหัวใจ 

และอาจเสียชีวิตได

รูปที่6  แสดงอัตราการรอดชีวิต (survival) ในชวง 25 ป แรกของ

ชีวิต เปรียบเทียบระหวางผูปวยที่ขับ เหล็กไดดี (well-chelated 

patients) และขับเหล็กไมดี (poorly - chelated patients)
(ดัดแปลงจาก Brittenham GM, et al.  New England Journal of Medicine 

1994;331:567–73.39)
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ปสสาวะภายใน 24 ชั่วโมง44,45 ยานี้มีอายุครึ่งชีวิตสั้นประมาณ 

2 - 2.5 ชั่วโมง  ดังนั้นจึงจำาเปนตองบริหารยาดังกลาวอยางนอย

วันละ 3 ครั้ง  จึงจะไดระดับยาที่สม่ำาเสมอ และพอเพียงที่จะกำาจัด

ธาตุเหล็กออกจากรางกายผานทางปสสาวะเปนหลัก  ยานี้สามารถ

จับไดกับสังกะสี จึงอาจทำาใหระดับสังกะสีในเลือดลดลงได  โดย 

เฉพาะผูปวยที่มีภาวะเบาหวานรวมดวย46 สามารถรับประทานยา 

ดังกลาวกอนหรือหลังอาหารก็ไดเนื่องจากอาหารไมมีผลลดปริมาณ

ยาที่ถูกดูดซึม  ตองมีการคำานวณขนาดยาที่เหมาะสมกับผูปวยแต 

ละราย  โดยแบงขนาดยาที่ใหออกเปน 3 เวลา (เชา - กลางวัน - 

เย็น) ในปจจุบันมีขอแนะนำาการบริหารยา L1 ในลักษณะใชเปน

ยาเดี่ยว (monotherapy) ผูปวยที่มีภาวะเหล็กเกินจากการรับ

เลือดอยางสม่ำาเสมอจะตองใชยาในขนาด 75 - 100 มก./กก./วัน 

และใชยาในขนาด 40 - 50 มก./กก./วัน ในผูปวยธาลัสซีเมียชนิด 

intermedia ที่ไมไดรับเลือดอยางสม่ำาเสมอ จากการศึกษาในตาง

ประเทศแสดงใหเห็นชัดเจนวา ความรวมมือของผูปวยตอยาขับ

เหล็กชนิดรับประทานคือ ยา deferiprone หรือ ยา L1 สูงขึ้น

อยางชัดเจนถึงรอยละ 79 - 95 (good compliance)47 อยางไร 

ก็ตามยังเปนที่กังขาของประสิทธิผลของยาดังกลาว เนื่องจากการ

ศึกษาในตางประเทศพบวามีความหลากหลายของการตอบสนองตอยา 

deferiprone (L1) ในการลดระดับธาตุเหล็กในรางกาย มีทั้งที่ยา

ดังกลาวไดผล และไมไดผลในการลดระดับธาตุเหล็กในรางกาย 

ดังแสดงในรูปที่ 7

โดยการศึกษาเกือบทั้งหมดทำาในกลุมประชากรชาวตะวันตก 

(Caucasian) และผูปวยจากตะวันออกกลาง (Middle East) 

เปนหลัก โดยขอมูลของผูปวยชาวไทยยังมีจำากัดมาก

นอกจากนี้การศึกษาทางเภสัชจลศาสตรพบวาระดับยาอิสระ 

จะแปรผันไปในผูปวยแตละราย49,50  ดังนั้นการตอบสนองตอยา 

ของผูปวยแตละคนจึงไมเทากัน แมจะใชยาขนาดเดียวกันและ 

ผูปวยบางรายอาจไมตอบสนองตอยา deferiprone (L1) เลยก็ได 

ผูปวยบางรายที่มีภาวะเหล็กเกินระดับเฟอไรตินอาจไมเปลี่ยนแปลง 

ในขณะที่บางรายจะลดลงไดหลังการใชยา deferiprone (L1) โดย

ผูปวยที่มีระดับเฟอไรตินเริ่มตนสูงมาก (> 4,000 นก./มล.) จะ

เห็นการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนมากกวากลุมผูปวยที่เริ่มตนดวย 

ระดับเฟอไรตินต่ำากวา (> 2,000 นก./มล.) จากผลการศึกษาวิจัย

ในลักษณะของ meta-analysis ของยาดังกลาวในผูปวยที่มีภาวะ

เหล็กเกินพบวารอยละ 51.8 ของผูปวยที่ไดรับยา L1 ในขนาด 

75 มก./กก./วัน หรือมากกวาจะสามารถทำาใหเกิด negative iron 

balance ได การศึกษาในอีก 3 รายงานซึ่งเปรียบเทียบระหวาง L1 

และ desferrioxamine ไมพบความแตกตางกันในแงประสิทธิผล

ในการขับธาตุเหล็ก ภายหลังการรักษา 1 ป ทั้งในแงของระดับ 

เฟอไรตินในซีรัม เหล็กที่ขับออกทางปสสาวะ (urinary iron 

excretion) หรือ เหล็กที่สะสมในตับ ( liver iron concentration)51 

สำาหรับการเปลี่ยนแปลงของธาตุเหล็กในอวัยวะตางๆ โดยเฉพาะ

ตับและหัวใจนั้น ในรายที่ตอบสนองกับยา deferiprone (L1) จะ

สามารถลดปริมาณเหล็กที่สะสมในอวัยวะภายในโดยขึ้นกับขนาด

ของยาและวิธีบริหารยาที่ใช52

ในปจจุบันยา deferiprone (L1) เปนยาขับเหล็กเพียงตัวเดียว

ที่มีการศึกษาผลในทางคลินิกในระยะยาว (ประมาณ 6 ป) พบวา 

สามารถปองการเกิดโรคหัวใจจากภาวะเหล็กเกินและลดอัตรา 

การตายจากโรคหัวใจได31 ในผูปวยธาลัสซีเมียเบตาเมเจอร  พบวา 

ผูปวยที่รับประทานยา deferiprone (L1) เพียง รอยละ 4 ที่มีโรค

หัวใจจากภาวะเหล็กเกิน  ในขณะที่ผูปวยซึ่งฉีดยา desferrioxamine 

(DESFERAL®) สม่ำาเสมอมีอัตราการเกิดโรคหัวใจสูงถึงรอยละ 20 

ดังนั้นการตรวจติดตามการทำางานของหัวใจกอนและหลังการรักษา 

(EKG, echocardiography and serum brain natriuretic 

peptide; BNP) จึงเปนอีกวิธีหนึ่งในการประเมินประสิทธิผลของ

ยาดังกลาว

กลไกหนึ่งที่อาจมีผลตอระดับยาในเลือดและประสิทธิผลใน

การขับธาตุเหล็กคือกระบวนการในการกำาจัดยาออกจากรางกาย

ผลการศึกษาในสัตวทดลองพบวารอยละ 20 ของยาดังกลาวจะ 

ถูกขับออกทางอุจจาระโดยเมื่อยาดังกลาวไปถึงตับจะมีการเปลี่ยน

แปลงผาน 2 กระบวนการคือ การขับ L1-iron complex ออกทาง

รูปที่7  แสดงการเปรียบเทียบระดับเฟอไรตินในซีรั่มในผูปวยที่

ไดรับยา deferiprone (L1) กอนและภายหลังการรักษา เปนระยะ

เวลาอยางนอย 1 ป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของการ

ตอบสนองตอการใชยาดังกลาวที่มีรายงานในวารสารทางการแพทย
(ดัดแปลงจาก Kontoghiorghes GJ, Kolnagou A.  Haematologica 2006;91.48)
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น้ำาดีในบางสวนหรือมีการจับกันของยาในรูป L1 – glucuronic 

acid complex ซึ่ง glucuronidated L1 นี้จะไมจับกับเหล็ก

และอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ glucuronidation นั้น

ควบคุมโดยยีน Uridine-glucuronyltransferase (UGT1A1) 

นี้อาจมีอิทธิพลตอระดับยาดังกลาวตลอดจนประสิทธิภาพของยา 

deferiprone (L1) ได53

นอกจากปญหาความหลากหลายของผลการตอบสนองตอยาของ

ผูปวยแลวยังมีประเด็นของปญหาผลขางเคียงและภาวะแทรกซอน 

ที่พบอุบัติการณไดสูงจากการใชยาดังกลาว46 ไดแก ภาวะปวดทอง 

คลื่นไส อาเจียน (รอยละ 14-24) การเพิ่มขึ้นของระดับเอ็นไซมตับ 

liver transaminase (รอยละ 5-20) ภาวะปวดขอ (รอยละ 3-38.5) 

ตลอดจนรายงานการเกิดพังผืดในตับ (liver fibrosis) ในระยะ

แรก และที่สำาคัญ คือการเกิดภาวะ agranulocytosis (absolute 

neutrophil count < 500 x 106/ดล.) พบไดรอยละ 0.4-0.6/ 100 

patient-years และภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำา neutropenia (absolute 

neutrophil count < 1,500 x 106/ดล.) ซึ่งพบไดสูงถึงรอยละ 

2.1-5.4 ตอปนั้นทำาใหมีขอจำากัดอยางยิ่งในการใชยา deferiprone 

และทำาใหการใชยาดังกลาวยังไมแพรหลายนัก ดวยเหตุนี้ใน 

ปจจุบันยาดังกลาวจึงถูกขึ้นทะเบียนเปน second line therapy 

ในสหภาพยุโรปและในประเทศสหรัฐอเมริกา สำาหรับการรักษาภาวะ

เหล็กเกินในผูปวยที่ไมสามารถใชยาขับเหล็กชนิดฉีดไดเทานั้น 

ดังนั้นจึงมีความจำาเปนที่การใชยาขับเหล็กชนิดรับประทาน 

ดังกลาวจะตองอยูในความดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญอยางใกลชิด  

ตลอดจนมีระบบในการตรวจติดตาม และบริหารจัดการปญหา 

ผลแทรกซอนทั้งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียตอรางกาย และ

สุขภาพของผูปวยในระยะยาว เปนที่นายินดีวาองคการเภสัชกรรม

ประเทศไทย ประสบความสำาเร็จอยางงดงามในการพัฒนาและ 

ผลิตยาดังกลาวไดจากสารตั้งตน ทั้งในระดับหองทดลอง และระดับ

อุตสาหกรรมตลอดจนการศึกษาชีวสมมูล (bioequivalence) ก็

พบความสอดคลองใกลเคียงกับยาตนแบบซึ่งผลิตในตางประเทศ 

(Ferriprox®, Apopharm Co. Ltd., Canada)54 อยางไรก็ตาม

เนื่องจากขอจำากัดของยา deferiprone ที่กลาวมาขางตน หากยา

ดังกลาวจะถูกนำามาใชอยางแพรหลายในประเทศไทยโดยปราศ

จากขอมูลองคความรูพื้นฐานของการใชยา deferiprone ในผูปวย 

ชาวไทยในระดับที่พอเพียงกอน ก็จะเปนเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับ

ทุกภาคสวนทั้งแพทย ผูปวย และสวนราชการที่เกี่ยวของ

เนื่องดวยการเขาถึงยาขับธาตุเหล็กโดยเฉพาะยาฉีดเดสเฟอรอล 

ยังเปนปญหาสำาคัญยิ่งในประเทศที่กำาลังพัฒนาหลายประเทศรวม

ทั้งประเทศไทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รวมกับมูลนิธิ

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแหงประเทศไทย โดยวิปร วิประกษิต55 

ไดศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาดีเฟอริโพรน 

ดังกลาว (รูปที่ 8) ผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

จำานวน 73 ราย ซึ่งสวนใหญเปนชนิด เบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี 

(รอยละ 81) อายุตั้งแต 3.2 ป - 19 ป ไดเขารวมในโครงการวิจัย

ระยะที่ 3 ชนิด สหสถาบันแบบกลุมการรักษาเดี่ยว เปดเผยชื่อยาและ

สามารถปรับขนาดยาได โดยผูปวยจำานวน 64 ราย (รอยละ 87.6) 

สามารถเขารวมโครงการดังกลาวไดจนครบ 1 ป โดยสามารถใชยาได 

ครบถวนตามที่กำาหนดสูงถึงรอยละ 94 คาเฉลี่ยของขนาดยา 

รูปที่8  แสดงการเปรียบเทียบระดับเฟอไรตินในซีรั่มในผูปวยชาวไทยที่ไดรับยา deferiprone (L1) กอนและภายหลังการรักษา เปน 

ระยะเวลาอยางนอย 1 ป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการตอบสนองตอการใชยาในผูปวยรอยละ 45 (response group) และผูปวยที่ไมตอบสนอง 

ตอการใชยาอีกรอยละ 55 (non-response group)  (ดัดแปลงจาก Viprakasit V, et al.  American Journal of Hematology 2013; in press.55)
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ดีเฟอริโพรนเทากับ 79.1 ± 4.3 มก./กก./วัน อยางไรก็ตามคา 

เฉลี่ยของระดับธาตุเหล็กวัดโดยใชระดับเฟอไรตินในซีรั่มที่ 1 ป 

ภายหลังจากการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนไมแตกตางจากคาเร่ิม

ตนอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ หากเมื่อติดตามผลตอการลดระดับ 

เฟอไรตินในซีรั่มในรายคน ผูปวยจำานวนรอยละ 45 หรือ 33 ราย 

มีระดับเฟอไรตินในซีรั่มลดลงไดมากกวารอยละ 15 จากจุดเริ่ม

ตน กลุมนี้เรียกวากลุมที่ตอบสนอง พบวายาดีเฟอริโพรนสามารถ

ลดระดับธาตุเหล็กไดชัดเจน ตั้งแตภายหลังการรักษาเปนเวลา 8 

สัปดาห และภายใน 1 ป จะสามารถลดระดับเฟอไรตินในซีรัมถึง 

1,065 นก./มล. เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมผูปวยที่ตอบสนอง 

และไมตอบสนองตอยาพบวา มีเพียงระดับเฟอไรตินในซีรัมพื้นฐาน

เทานั้นที่มีความแตกตางกันระหวาง 2 กลุม โดยผูปวยที่มีระดับ 

เฟอไรตินในซีรั่ม > 3,500 นก./มล. มีการลดลงของระดับเฟอไรติน 

ในซีรัมใน 1 ป ไดอยางชัดเจนมากที่สุด ในขณะที่กลุมอื่นอาจจะ

แคคงระดับเฟอไรตินในซีรัมหรือในบางรายอาจมีระดับเพิ่มข้ึน 

ในกลุมผูปวยที่ไดรับการศึกษาวิเคราะหดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

(MRI - T2*) ยืนยันวาในกลุมที่ตอบสนองนั้นมีระดับธาตุเหล็กใน

ตับเริ่มตนที่สูงกวา และการใชยาดีเฟอริโพรนสามารถลดระดับธาตุ 

เหล็กในตับ และทำาใหระดับเอ็นไซนในตับลดลงจนเปนปกติไดภายใน 

1 ป ผูปวยรอยละ 20.5 มีภาวะแทรกซอนตอระบบทางเดินอาหาร 

ผูปวยรอยละ 16.4 มีการทำางานของตับเพิ่มขึ้นและรอยละ 6.8 มี

ระดับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำาลง สาเหตุ 2 ประการหลังทำาใหผูปวยจำานวน 

9 รายตองยุติการเขารวมโครงการในการศึกษาดังกลาว ไมมีผูปวย

ที่เสียชีวิตหรือมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำาอยางรุนแรงเกิดขึ้น 

โดยสรุปการใชยาสามัญดีเฟอริโพรนเปนยาเดี่ยวโดยมีการ

ปรับขนาดยาที่เหมาะสม รวมไปกับการตรวจติดตามภาวะแทรก

ซอนที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถใชเปนการรักษาเพื่อการขับธาตุเหล็ก

ในผูปวยบางรายที่มีภาวะเหล็กเกินโดยผูปวยทนยาไดดีและยามีความ

ปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนองคความรูที่

สำาคัญที่จะสรางความเชื่อมั่นในการใชยาดังกลาว ในหมูบุคลากร

ทางการแพทย และผูปวยตลอดจนสามารถนำาไปใชในการกำาหนด

นโยบายในการใชยาดังกลาวไดอยางถูกตอง  ภายใตขนาดที่เหมาะสม 

โดยมีปญหาแทรกซอนและผลขางเคียงนอยที่สุด ตลอดจนเปนขอมูล

พื้นฐานในการวางแนวทางในการตรวจติดตามประเมินผลดี และ

ผลเสียจากการใชยาดังกลาวในระดับประเทศตอไป

ยาขับเหล็กชนิดรับประทานดีเฟอราซิร็อค (Deferasirox: 

DFX)56-58

เปนยาขับเหล็กชนิดรับประทานที่มีขอบงใชสำาหรับการรักษา

ภาวะธาตุเหล็กเกินเรื้อรัง เนื่องจากการไดรับเลือด (transfusional 

hemosiderosis) ในผูปวยที่เปนผูใหญและเด็ก (อายุมากกวาหรือ

เทากับ 2 ป) บริหารยาโดยการละลายยา deferasirox ในน้ำาเปลา 2 ป) บริหารยาโดยการละลายยา deferasirox ในน้ำาเปลา  ป) บริหารยาโดยการละลายยา deferasirox ในน้ำาเปลา deferasirox ในน้ำาเปลา ในน้ำาเปลา 

น้ำาสม หรือ น้ำาแอปเปล ในขนาด 20 – 40 มก./กก./วัน วันละ 20 – 40 มก./กก./วัน วันละ  มก./กก./วัน วันละ 

1 ครั้งกอนอาหาร 30 นาที กินเปนประจำาทุกวันติดตอกัน ทั้งนี้

ขนาดยาที่ผูปวยไดรับจะขึ้นอยูกันปริมาณเลือดที่ผูปวยไดรับ และ

ระดับของเฟอไรตินในเลือดของผูปวย ยา deferasirox มีอาการ

ขางเคียงและอาการแทรกซอนนอย ไดแก ผื่นผิวหนังแบบไมรุนแรง 

คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย พบโปรตีนในปสสาวะ และมีการเพิ่มขึ้น

ของระดับ creatinine ในแบบ non-progressive เปนตน หากมี

ภาวะแทรกซอนใหลดยาลง หรือหยุดยาไดชั่วคราว หากมีภาวะไต

วายควรงดการใชยาดังกลาว เมื่อเทียบระหวาง deferoxamine กับ 

deferasirox พบวาผูปวยเบตาธาลัสซีเมียมีความสม่ำาเสมอในการ

รักษาดวย deferasirox มากกวา deferoxamine กลาวคือ ผูปวย 

กลุมที่รักษาดวย deferasirox ไมไดรับการรักษาเฉลี่ยที่ 2.8 ชั่วโมง 

ตอเดือนเมื่อเทียบกับ 11.2 ชั่วโมงตอเดือนในกลุมที่ไดรับการรักษา

ดวย deferoxamine56  จากการศึกษาระยะที่ 3 ไปขางหนาแบบ 

สุมชนิดไมปกปด เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการขับธาตุเหล็ก

ของผูปวยในหลายศูนยการศึกษา เปนเวลา 1 ป จำานวน 596 ราย57 

พบวาผูปวยกลุมที่ไดรับการรักษาดวย deferasirox มีความตอง

การการรักษาอยางตอเนื่องมากกวาผูปวยกลุมที่ไดรับการรักษาดวย 

deferoxamine อยางมีนัยสำาคัญ (p < .001) โดย รอยละ 97 ของ

ผูปวยอยากใช Deferasirox มากกวา Deferoxamine เนื่องจาก

การบริหารยาที่งายกวา สะดวกสบาย และไมเจ็บตัว

ใน พ.ศ. 2554 วิปร วิประกษิต ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล

ของการใชยาดังกลาวในผูปวยชาวเอเชียเทียบกับชาติพันธุอื่น 

พบวายา deferasirox จะมีผลในการขับธาตุเหล็กไมแตกตางกัน58 

หากแตผูปวยชาวเอเชียจะมีโอกาสเกิดผื่นผิวหนังแบบไมรุนแรง 

(รอยละ 18) ไดมากกวาผูปวยชาติพันธุอื่น (รอยละ 7) แตไมมีผูปวย

รายใดเลยที่มีอาการแพอยางรุนแรง ดังนั้นการเกิดผื่นผิวหนัง หลัง

การใชยาดังกลาวจึงไมใช absolute contraindication ของการใชยา 

deferasirox ในอนาคต

การใชยาขับเหล็กชนิดฉีดรวมกับการใหยารับประทาน 

(combination therapy)29 

ในกรณีที่ใชยาฉีดหรือยากินอยางเดียวแลวไมไดผล ควรพิจารณา

ใหยารวมกัน ซึ่งจะทำาใหประสิทธิภาพในการขับเหล็กดีขึ้น ปจจุบัน

แนะนำาเฉพาะ การใชยา desferoxamine ฉีดเขาใตผิวหนัง วัน

ละ 8-12 ชั่วโมง ในขนาด 20-40 มก./กก./วัน จำานวน 2-6 วัน

ตอสัปดาห รวมกับ deferiprone ในขนาด 75-100 มก./กก./วัน 

โดยแนวทางในภาพรวมของการรักษาภาวะเหล็กเกินในผูปวยโรค

โลหิตจางธาลัสซีเมียไดแสดงในแผนภูมิที่ 3



“ธาลัสซีเมีย”: การดูแลรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแบบบูรณาการ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 23  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2556

317

6. การรักษาผูปวยเบตาธาลัสซีเมียดวยยากระตุนการสราง

ฮีโมโกลบินเอฟ(HemoglobinFstimulatingagent)59,60

จากการศึกษาพบวาผูปวยเบตาธาลัสซีเมียที่มีระดับฮีโมโกลบิน

เอฟสูง จะมีระดับความรุนแรงนอยกวา ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการลด

ลงของสายอัลฟาโกลบินอิสระและอายุของเม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้น 

การศึกษาประสิทธิภาพของยากระตุนการสรางฮีโมโกลบินเอฟสวน

ใหญจะเปนระยะที่1 หรือ 2 โดยมียาที่นำามาใชในการกระตุนฮีโม- 

โกลบินเอฟไดแก hydroxyurea, erythropoietin, 5 - azacytidine 

และสารประกอบ butyrate โดยยาที่ไดรับการศึกษามากที่สุดทั้งใน

ประเทศไทยและตางประเทศ ไดแก hydroxyurea ในขนาด 5 - 20 

มก./กก./วัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับฮีโมโกลบินเอฟ 

ในผูปวยเพียง รอยละ 10 - 30 จากระดับที่วัดกอนการรักษา และ

จะมีผลตอการเพิ่มระดับฮีโมโกลบินเพียงเล็กนอย โดยมีคาเฉลี่ย 

0.5 - 1 ก./ดล. โดยขนาดยาดังกลาวไมมีผลขางเคียงอยางรุนแรง

ตอผูปวยที่เขารวมการวิจัย อยางไรก็ดีการศึกษาดังกลาวเปนการ

ศึกษาระยะสั้น ไมเกิน 2 ป โดยไมพบปจจัยที่ใชทำานายการตอบ

สนองตอยา hydroxyurea อยางไรก็ดีผูปวยที่ตอบสนองตอยา 

Hydroxyurea มักจะเปนผูปวยที่ไมไดรับเลือดประจำา โดยจะ

ตอบสนองตอการใหยาในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 

สรุป

เปนท่ีทราบกันดีวา เด็กไทยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและเปนอนาคต 

ของชาติท่ีควรไดรับการดูแลท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาการท่ีสมดุลท้ัง

ทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคม แตขณะน้ีพบวา

ในแตละปจะมีเด็กเกิดใหมปวยดวยโรคธาลัสซีเมียประมาณปละ 

12,125 ราย  ซ่ึงปญหาดังกลาวจะสงผลใหเด็กไทยท่ีปวยดวยโรค

โลหิตจางธาลัสซีเมีย มีพัฒนาการท่ีไมสมวัย  เกิดภาวะแทรกซอนและ

เปนภาระของครอบครัวท่ีจะตองดูแลและใหการรักษาตลอดอายุขัย 

ดังน้ันการใหการรักษาตามมาตรฐานโดยวิธีบูรณาการท้ังการดูแลรักษา

ท่ีจำาเพาะไดแกการรักษาดวยการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด และ การ

รักษาดวยการใหเลือดและยาขับธาตุเหล็กท่ีเหมาะสมจึงเปนแนวทาง

สำาคัญในการชวยเหลือผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และครอบครัว 

เพ่ือสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ อันจะยังประโยชนใหกับสังคม

และประเทศชาติในอนาคต

แผนภูมิที่3สรุปแนวทางในการรักษาดวยการใหยาขับธาตุเหล็กในประเทศไทย
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