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บทบรรณาธิการ

โรคโลหิตจางในเด็ก
ปรีดาวาณิชยเศรษฐกุล
หนวยโลหิตวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปญหาซีดหรือโลหิตจาง(anemia)เปนเรือ่ งทีพบ
่ ได
บอยในกุมารเวชปฏิบตั ิ ในประเทศไทยมีเด็กจํานวนมาก
ที่มีระดับเลือดต่ํากวาเกณฑปกติจากขอมูลในประเทศ
ไทยเมือ่ พ.ศ.2532พบวาทารกอายุ1-6เดือนมีภาวะ
โลหิตจางรอยละ26เด็กออนอายุ6-24เดือนมีรอยละ
21เด็กอายุ2-6ปมีรอยละ21เด็กวัยเรียน6-14ปมี
รอยละ33จากผลสํารวจและรวบรวมขอมูลเมื่อพ.ศ.
2539พบภาวะโลหิตจางในเด็กกอนวัยเรียนอายุต่าํ กวา
6ปรอยละ15ในเด็กวัยเรียน6-14ปรอยละ13.7ซึง่
เปนแนวโนมทีลดลง
่ กวาในอดีตทัว่ ทุกภาคยกเวนภาคใต
มีเด็กจํานวนมากที่มีอาการเจ็บปวยเนื่องจากภาวะ
โลหิต จาง มาก จน เกิด อาการ เหนื่อย ลา ออน เพลีย งาย
เฉือ่ ยชาทัง้ ทางรางกายและจิตใจรางกายไมเจริญเติบโต
หรือเติบโตชาหัวใจทํางานหนักกรณีทีมี่ ภาวะซีดรุนแรง
อาจเกิดหัวใจวายจนเสีย่ งตอการเสียชีวติ ถาเปนเด็กวัย
เรียนอาจมีปญหาทางดานการเรียนแยลงผลการเรียน
ตกต่าํ หากอาการซีดนัน้ เรือ้ รังไปจนเปนผูใ หญก็จะเปน
ประชากรผูมี คุณภาพไมดีปฏิบตั หน
ิ าทีการ
่ งานไดดอยกวา
คนปรกติเปนผลเสียตอประเทศชาติโดยสวนรวม
ตามเกณฑขององคการอนามัยโลกการวินจิ ฉัยภาวะ
โลหิตจางมีcutoffpointของคาฮโมโกลบินต่ํากวา
เกณฑในแตละวัยดังนี้ เด็กวัยกอนเรียนหรือหญิงมีครรภ
ใช11กรัม/ดล.เด็กวัยเรียน(6-14ป)และหญิงอายุ
14ปขึน้ ไปใช12กรัม/ดล.ชายอายุ14ปขึน้ ไปใช13
กรัม/ดล.สวนคําจํากัดความของภาวะโลหิตจางทางหอง
ปฏิบตั การ
ิ คือปริมาณของredcellmassหรือระดับ

ฮโมโกลบินทีต่่ าํ กวา2standarddeviationเมือ่ เทียบ
กับคาเฉลีย่ ในเด็กปรกติแตละอายุ
เนือ่ งจากหนาทีสํ่ าคัญของเม็ดเลือดแดงคือการขนสง
และปลอยปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอแกเนื้อเยื่อตางๆ
เพื่อ ให มี metabolism ที่ เหมาะสม บาง กรณี การ
พิจารณาวาผูปวยมีโลหิตจางตองดูสภาพที่มีการชดเชย
ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด(cardiovascularcompensation)เกิดขึ้นหรือภาวะการสรางพลังงานโดยใช
ออกซิเจนของรางกายอันแสดงถึงfunctionalanemia
ซึง่ มีความหมายสําคัญมากกวาแคlaboratoryanemia
ยกตัวอยางเชนผูป ว ยเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดแบบ
cyanoticหรือผูป ว ยเด็กทีเป
่ นโรคปอดและหลอดลมอุด
กัน้ เรือ้ รังจะมีอาการของโลหิตจางขาดออกซิเจนเรือ้ รัง
ไดแมวา คาฮโมโกลบินฮมาโตคริตจะสูงกวาเด็กปกติ
หลักสําคัญในการแกไขรักษาโรคโลหิตจางในเด็กคือ
ตองพยายามหาสาเหตุและรักษาทีสาเหตุ
่
ถาซีดจากการ
เสียเลือดมากๆก็ตองใหเลือดทดแทนดังนั้นเมื่อมา
พิเคราะหหาสาเหตุของโลหิตจางเราอาจแบงตามกลไก
การเกิดโรค(pathogenesis)ไดเปน4สาเหตุคือ
1. การสรางเม็ดเลือดแดงนอยลงจากความผิดปกติ
ของการเจริญเติบโตในเซลลสายเม็ดเลือดแดง(abnormal  red blood cell maturation or ineffective
erythropoiesis)ถาทําการตรวจไขกระดูกจะพบวามีเม็ด
เลือดแดงตัวออนจํานวนมากทีตาย
่ (dieinsitu)ตัง้ แต
เปนเซลลออนกวาระยะreticulocyteโดยทัว่ ไปไมจําเปน
ตองตรวจไขกระดูกก็สามารถวินจิ ฉัยโรคกลุม นี้ไดจาก
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กา ร ซัก ประวัติ เจ็บ ปวย การ เสีย เลือด เรื้อ รัง การ ทาน
อาหารการตรวจรางกายการตรวจเลือดCBCดูสเมียร
เลือดลักษณะเม็ดเลือดแดงโรคในกลุม นี้ ไดแกโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กซึ่งเม็ดเลือดแดงจะตัวเล็กติดสี
จางการขาดวิตามินบี12หรือการขาดกรดโฟลิคซึง่ เม็ด
เลือดแดงจะตัวโตการขาดแรธาตุหรือสารอาหารอื่นๆ
ภาวะพิษจากสารตะกัว่ เปนตนการวินจิ ฉัยโรคในกลุม นี้
ใหแนชัดมักตองยืนยันดวยการตรวจหาระดับสารหรือ
ธาตุนัน้ ๆ ในซีรมั
2. เซลลตน กําเนิดเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกลดลง
หรือไขกระดูกฝอ (bone marrowdefectorfailure)
ทําใหเม็ดเลือดแดงทีไหล
่ เวียนในรางกายมีจํานวนนอยลง
คาฮโมโกลบินฮมาโตคริตจะต่าํ โดยที่เม็ดเลือดแดงจะ
ขนาดเทาปกติติดสีปกตินอกเหนือจากการถามประวัติ
onsetของอาการซีดวาเปนตัง้ แตอายุนอยหรือเปนภาย
หลังประวัติปจจัยนําหรือการexposeตอยาหรือสาร
ตางๆมีอาการไขติดเชือ้ หรือภาวะเลือดออกงายรวมดวย
หรือไมการตรวจรางกายดูตอมน้าํ เหลืองตับมามกอน
โตหรือไมการตรวจ CBCดูสเมียรเลือดมักชวยในการ
วินจิ ฉัยการตรวจ reticulocytecountจะมีคาต่าํ มาก
การวินจิ ฉัยทีแน
่ ชัดมักไดมาจากผลการตรวจไขกระดูก
ถาไขกระดูกไมมีเซลลเลยหรือเซลลเม็ดเลือดทุกสาย
ลดลงก็วินจิ ฉัยวาเปนaplasticanemiaถาไขกระดูก
มีเซลลสายเม็ดเลือดแดงลดลงมากอยางเดียวหรือไมมี
เลยก็วินจิ ฉัยวาเปน pureredcellaplasiaซึง่ อาจเปน
แบบแตกําเนิดเรียกวาDiamond-Blackfansyndrome
หรือเปนแบบเปนภายหลังเชนTransientErythroblastopeniaof Childhood(TEC)ถาไขกระดูกถูก
แทนที่ดวยเซลลมะเร็งก็วินิจฉัยไปตามเซลลมะเร็งที่
ตรวจพบเชนมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งneuroblastomaเปนตน
3. การ สราง เม็ด เลือด แดง ลดลง เนื่อง จากขาด
erythropoietin(impairederythropoietin production)พบไดในเด็กทีมี่ โรคประจําตัวเชนโรคไตวายเรือ้ รัง

โรคhypothyroidismโรคhypopituitarismเด็กทีมี่
การอักเสบเรือ้ รังหรือภาวะทุโภชนาการ
4. การแตกทําลายมากกวาปกติของเม็ดเลือดแดง
นอก ไข กระดูก (hemolysis) เปน สภาพ ที่ ไข กระดูก
พยายามสรางเม็ดเลือดแดงจํานวนมากขึน้ มาชดเชยแต
ก็ไมทันหรือเพียงพอตอการแตกทําลายจึงทําใหเกิดภาวะ
ซีดการตรวจเสมียรเลือดจะพบรูปรางเม็ดเลือดแดงผิด
ปกติหรือมีรองรอยการถูกทําลายของเซลลเม็ดเลือดแดง
โรคในกลุมนี้มีความสําคัญอยางมากในกุมารเวชปฏิบัติ
เพราะ มั ก ต อ งการ การ วิ นิ จ ฉั ย  การ รั ก ษา ที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสมจึงจะชวยเหลือผูป ว ยไดโรคกลุม นีที้ เป
่ นมาแต
กําเนิดคือโรคโลหิตจางเบตาและอัลฟาธาลัสซีเมียซึ่ง
เปนโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่พบบอยที่สุดและเปน
ปญหาสําคัญของประเทศภาวะขาดเอ็นไซมG6PDก็
เปนปญหาทีพบ
่ บอยโดยเฉพาะในเด็กชายโรคความผิด
ปกติของผนังเม็ดเลือดแดงจากพันธุกรรมเชนhereditaryspherocytosisเปนตนสวนโรคกลุมที่เปนภาย
หลังไดแกautoimmunehemolyticanemiaโรคเม็ด
เลือดแดงแตกจากการติดเชื้อโรคหรือmechanical
injuryเปนตน
ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กเปนปญหาทีพบ
่ บอยที่
สุด ใน เด็ก ไทย และ แพทย ตอง วิเคราะห แยก โรค จาก
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใหไดเพราะแนวทางการรักษา
ไปคนละทางสาเหตุของการขาดธาตุเหล็กมักเปนเพราะ
เด็กมีความจําเปนตองไดรับธาตุเหล็กในอาหารมากกวา
ผูใหญในผูใหญพบวารอยละ95ของเหล็กที่ใชในการ
สรางเม็ดเลือดแดงไดมาจากการทําลายเม็ดเลือดแดงที่
หมดอายุแลวอีกรอยละ5ไดมาจากอาหารขณะที่ใน
เด็กจะไดเหล็กมาจากการทําลายเม็ดเลือดแดงทีหมด
่ อายุ
แลวเพียงรอยละ70อีกรอยละ30ตองไดมาจากอาหาร
ขณะทีเด็
่ กเปนวัยทีมี่ การเจริญเติบโตรวดเร็วหรือมีพยาธิ
ในลําไสหรือในเด็กหญิงวัยรุน ทีมี่ ประจําเดือนจะมีความ
ตองการเหล็กเพิ่มขึ้นการรักษาโลหิตจางจากการขาด
เหล็กทําไดโดยการใหรับประทานยาหรือวิตามินที่มีธาตุ
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เหล็กรวมกับรักษาสาเหตุดวยเชนใหทานยาถายพยาธิ
โดยทัว่ ไปการตอบสนองตอการรักษาจะมีreticulocyte
countเพิม่ ขึน้ ใน2-3วันฮโมโกลบินเพิม่ ขึน้ ทุกสัปดาห
คาขนาดเม็ดเลือดแดง(MCV)ก็จะใหญขึน้ มาเทาปกติ
ถาติดตามไปเปนเดือนแลวคาฮโมโกลบินเพิ่มขึ้นสู
ใกล เคียง ปกติ (low normal) อาการ ซีด หาย ไป แต
MCVยังเล็กอยู ใหนึกถึงวาเด็กนาจะมีภาวะพาหะของ
ธาลัสซีเมียรวมดวยเนือ่ งจากเปนภาวะทีพบ
่ ไดบอยในคน
ไทยแตถาติดตามหลังจากเริม่ ใหทานธาตุเหล็กแลวหลาย
เดือนอาการซีดยังไมดีขึ้นคาฮโมโกลบินไมเพิ่มขึ้นคา
reticulocytecountยังต่าํ มากโดยทีค่ าMCVดูปกติ
ใหนึกถึงโรคกลุม pureredcellaplasiaแมวา อุบตั การ
ิ
นีจะ
้ พบไมบอยนักควรตรวจไขกระดูกเพือ่ ใหการวินจิ ฉัย
และการรักษาอยางถูกตอง
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