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ประสิทธิภาพของการดูดเลือดขับเหล็กในผูป ว ยเด็กโรคธาลัสซีเมีย
ที่มีภาวะเหล็กเกินหลังการปลูกถายไขกระดูก
สมถวิล ศิริเรือง,วันเพ็ญ พันธางกูร,สุรเดช หงสอิง*และสามารถภคกษมา*
ภาควิชาพยาบาลศาสตร และ*ภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

บทคัดยอ : ผูป วยธาลัสซีเมียทีรั่ กษาหายขาดจากการปลูกถายไขกระดูกยังคงมีปญหาเหล็กเกินเนือ่ งจากการไดรบั เลือด
มากอนและระหวางปลูกถายไขกระดูกการศึกษานีมี้ วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของการดูดเลือดขับเหล็กใน
ผูป วยธาลัสซีเมียหลังปลูกถายไขกระดูกทีมี่ ภาวะเหล็กเกินโดยการดูดเลือดทิง้ 6ซีซีตอน้าํ หนักตัว1กิโลกรัมเดือนละ
ครัง้ กลุม ตัวอยาง13รายเปนผูป วยธาลัสซีเมียชนิดเบตาเมเจอร8รายและธาลัสซีเมียชนิดเบตาอี5รายเพศชาย7
รายเพศหญิง6รายไดรับการรักษาดวยการปลูกถายไขกระดูกและมาติดตามผลการรักษาระยะยาวที่โรงพยาบาล
รามาธิบดีระหวางเดือนตุลาคม2545ถึงพฤษภาคม2549อายุเฉลีย่ ±คาเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ10.9±3.3ป
ประเมินกลุม ตัวอยางหลังการขับเหล็ก6เดือนและ12เดือนผลการศึกษาพบวาคาเฉลีย่ ±คาเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
serumferritinเมือ่ เริม่ ตน(3743.8±2350.7ng/mL)แตกตางจากเดือนที่ 6(2505.3±1668.5ng/mL)และเดือนที่
12หลังขับเหล็ก(2035.8±1505.1ng/mL)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คาเฉลีย่ ของฮโมโกลบิน ±คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เมือ่ เริม่ ตนเดือนที่ 6และเดือนที่ 12ตามลําดับเทากับ12.4±1.4,12.9±0.9,12.8±0.9ซึง่ ไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญและคาเฉลีย่ transferrinsaturation ±คาเบีย่ งเบนมาตรฐานเมือ่ เริม่ ตนเดือนที่ 6และเดือนที่ 12อยูใน
 ระดับ
ปกติไมมีภาวะขาดธาตุเหล็กและไมพบผลขางเคียงจากการดูดเลือดขับเหล็กผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการดูดเลือด
ขับเหล็กสามารถนําไปใชเพือ่ ขับเหล็กในผูป วยธาลัสซีเมียหลังปลูกถายไขกระดูกทีมี่ ภาวะเหล็กเกินอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
KeyWords: z Phlebotomy z Thalassemia z Bonemarrowtransplantation
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2550;17:335-40.

การปลูกถายไขกระดูกเปนวิธกี ารรักษาโรคธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรงใหหายขาดไดอยางไรก็ตามหลังการปลูก
ถายไขกระดูกผูป ว ยยังมีภาวะเหล็กเกินซึง่ เปนผลทีตาม
่ มา
ไดรับตนฉบับ15กรกฎาคม2550ใหลงตีพิมพ10ตุลาคม 2550
ตองการสําเนาตนฉบับติดตอนพ.สามารถภคกษมาภาควิชากุมาร
เวชศาสตรคณะ แพทยศาสตรโรงพยาบาล รามาธิบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

จาก การ ไดรับ เลือด กอน และ ระหวาง การ ปลูก ถาย ไข
กระดูกภาวะเหล็กเกินเปนสาเหตุทีทํ่ าใหอวัยวะทีสํ่ าคัญ
ทํางานผิดปกติเชนหัวใจตับ1,2หรือเปนปจจัยรวมที่
เสี่ยง ตอ การ ติดเชื้อ มาก ยิ่ง ขึ้น เชน Yersiniaenterocolitica3, Listeria monocytogenes4, Vibrio
vulnificus5,และ Mucomycosis6เปนตนจากการ
ศึกษา ของ Lucarelli และ Angelucci 7  พบ วา คา
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serumferritinและunboundironbindingcapacity(UIBC)หลังปลูกถายไขกระดูกจะลดลงไดเองชาๆ
จนอยูในระดับปกติในผูปวยธาลัสซีเมียกลุมที่มีความ
เสีย่ งต่าํ (classI)สวนผูปวยธาลัสซีเมียกลุม ที่มีความ
เสีย่ งสูง(classIIและIII)จะยังคงมีคาserumferritin
และUIBCผิดปกติแมเวลาจะผานไปนานถึง5ปหลัง
ปลูกถายไขกระดูกถามีภาวะเหล็กเกินมากๆ(serum
ferritin ≥3000ng/mL)จะเพิม่ อัตราการตายมากขึน้
หลังปลูกถายไขกระดูก8และถาผูป ว ยมีประวัตติิ ดเชือ้ ตับ
อักเสบซีรวมกับระดับเหล็กเกินหลังปลูกถายไขกระดูกจะ
ทําใหตับมีโอกาสถูกทําลายมากขึน้ 9จากการศึกษาของ
Thomasและคณะ10พบวาสาเหตุสําคัญของโรคตับเรือ้
รังเกิดจากภาวะเหล็กเกินหลังปลูกถายไขกระดูกถึง
รอยละ52.4ดังนัน้ จึงมีความจําเปนทีจะ
่ ตองทําการขับ
เหล็กสวนเกินออกจากรางกายเพือ่ ใหผลการรักษาประสบ
ความ สําเร็จ มาก ยิ่ง ขึ้น หลัง ปลูก ถาย ไข กระดูก ผูปวย
สามารถสรางเม็ดเลือดแดงไดปกติซึ่งจะตอบสนองตอ
การดูดเลือดออกเพือ่ ขับเหล็กสวนเกินออกจากเนือ้ เยือ่ ได
จากการศึกษาของAngelucciและคณะ11พบวาการดูด
เลือดออกเพือ่ ขับเหล็กในผูป วยธาลัสซีเมียหลังปลูกถาย
ไขกระดูกทุก2สัปดาหสามารถลดคาserumferritin
ไดอยางมีประสิทธิภาพเนือ่ งจากผูป ว ยที่ไดรบั การปลูก
ถายไขกระดูกทีโรงพยาบาล
่
รามาธิบดีมีภูมลิ าํ เนาอยูต าง
จังหวัดและเปนเด็กวัยเรียนผูป ว ยไมสะดวกในการมาติด
ตามการรักษาทุก2สัปดาหและทําใหผูปวยขาดเรียน
บอยผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของการดูด
เลือดออกเพือ่ ลดภาวะเหล็กเกินเดือนละครัง้ เพือ่ เปนการ
ลดภาระแกผูป ว ย
วัสดุและวิธกี าร
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบติดตามผลระยะ
ยาวการเลือกกลุมตัวอยางเขาโปรแกรมดูดเลือดขับ
เหล็กเปนผูป วยธาลัสซีเมียหลังปลูกถายไขกระดูกทีม่ า
ติดตามผลการรักษาระยะยาวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

จํานวน13คนจากตุลาคม2545ถึงพฤษภาคม2549
เกณฑคัดเขาการศึกษาคือมีคาserumferritinมากกวา
1,000ng/mL,คาฮมาโตคริตมากกวาหรือเทากับรอยละ
30และไมมีภาวะติดเชื้อผูปวยที่มีภาวะmixedchimerismหรือมีภาวะchronicgraftversushostdisease(cGVHD)จะถูกคัดออกจากการศึกษา
หลังจากผูปวยไดรับการตรวจรางกายผูปวยจะถูก
ดูดเลือดทิง้ 6มล./กก.และทดแทนดวย0.9%NaCl
ปริมาณเทากับเลือดทีดู่ ดทิง้ เดือนละครัง้ และจะหยุดดูด
เลือดทิง้ เมือ่ คาserumferritinนอยกวา300ng/mL
ผูป ว ยไดรบั การวัดความดันโลหิตกอนและหลังดูดเลือด
ทิง้ ถาsystolicbloodpressureนอยกวา90mmHg
ใหงดดูดเลือดผูป ว ยไดรบั การตรวจนับเม็ดเลือดตรวจ
การทํางานของตับและserumferritinทุกเดือนและ
ไดรบั การตรวจserumironและtotalironbinding
capacityทุก3เดือน
สถิตทีิ ใช
่ ในการวิเคราะหครัง้ นีประกอบ
้
ดวยpaired
t-test คาเฉลี่ย คา เบี่ยงเบน มาตรฐาน และ รอยละ
วิเคราะหขอมูลทัง้ หมดโดยโปรแกรมSPSS/FWขอมูล
ที่บันทึกเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ไดแกเพศอายุโรค
สถานะภาพของผูบริ
 จาคคาserumferritinคาtransferrinsaturationและคาฮโมโกลบิน
ผลการวิจยั
การวิเคราะหการกระจายของขอมูลเกีย่ วกับอายุคา
serumferritinคา transferrinsaturation และคา
hemoglobinพบวามีการกระจายของขอมูลแบบปกติ
ผลการศึกษาพบวามีผูปวยธาลัสซีเมียหลังปลูกถายไข
กระดูกเขารวมการศึกษา13รายมีลักษณะทางคลินกิ 
(ตารางที่ 1)คือเพศชาย7รายเพศหญิง6รายอายุเฉลีย่
±คาเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ10.9±3.3ปไดรบั การ
วินจิ ฉัยเปนชนิดเบตาเมเจอร8รายและชนิดเบตาอี5
รายมีผูป ว ยตับอักเสบซี1รายไมมีผูป ว ยตับอักเสบบี
ผูบริ
 จาคเซลลตนกําเนิดเปนพาหะโรคธาลัสซีเมีย4ราย
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ตารางที่ 1ลักษณะกลุม ตัวอยางกอนเขาโปรแกรมขับเหล็ก(n=13)
ชาย/หญิง(%)
อายุ(Mean±SDป)
ชนิดของโรคธาลัสซีเมีย(เบตาเมจอร/เบตาอี)(%)
สถานะภาพของผูบริจาค(ปกติ/พาหะ)(%)
Serumferritin(Mean±SD,ng/mL)
Transferrinsaturation(Mean±SD,%)

7/6(53.8/46.2)
10.9±3.3
8/5(61.5/38.5)
9/4(69.2/30.8)
3743.8±2350.7
69.1±23.3

ตารางที่ 2การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของserumferritinและhemoglobinกอนและหลังดูดเลือดทิง้ โดยใชpaired
t-test
Serumferritin(ng/mL)
Hemoglobin(g/L)
เวลา
p
p
Mean
SD
Mean
SD
เริ่มตน
3,743.8
2,350.7
12.4
1.4
เดือนที่ 6
2,505.3
1,668.5
0.001
12.9
0.9
0.113
เดือนที่ 12
2,035.8
1,505.1
<0.001
12.8
0.9
0.186

รูปที่ 1กราฟแสดงการเปลีย่ นแปลงคาเฉลีย่ ของserumferritin(sf)
คาเฉลีย่ ของฮโมโกลบินเมือ่ เริม่ ตนเดือนที่ 6และ
เดือนที่ 12ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ(p>0.05)
คาเฉลี่ยของserumferritinเมื่อเริ่มตนแตกตางจาก
เดือนที่ 6(p =0.001)และเดือนที่ 12หลังขับเหล็ก(p
<0.001)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่

2(รูปที่ 1)สวนคาเฉลีย่ ของtransferrinsaturation
±คาเบีย่ งเบนมาตรฐานอยูใน
 ระดับปกติ(67.8±21.5%
เมื่อเริ่มตน,53.8±22.5%ของเดือนที่6และ49.0±
29.1%ของเดือนที่ 12)ไมมีภาวะการขาดธาตุเหล็กไม
พบวามีภาวะแทรกซอนจากการดูดเลือดขับเหล็กกลุม
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ตัวอยางเขารวมโปรแกรมคิดเปนรอยละ100ไมมีผูถู กคัด
ออกจากการศึกษา
วิจารณ
การปลูกถายไขกระดูกสามารถรักษาโรคธาลัสซีเมียให
หาย ขาด ได ทําให ผูปวย มี การ ดําเนิน ชีวิต ได ตาม ปกติ
เหมือนคนทัว่ ไปโดยไมตองรับเลือดอีกเพราะไขกระดูก
ใหมเริ่มทํางานและสามารถสรางเม็ดเลือดแดงไดปกติ
อยางไรก็ตามผลจากการรักษาโรคธาลัสซีเมียโดยการรับ
เลือด ประจํา ทําให มี การ สะสม ธาตุ เหล็ก ใน เนื้อ เยื่อ ทั่ว
รางกายจึงจําเปนตองขับเหล็กสวนเกินเพือ่ ปองกันภาวะ
แทรกซอนทีอาจ
่ เกิดขึน้ เนือ่ งจากภาวะเหล็กเกินซึง่ มีผล
ทําใหเนือ้ เยือ่ ของอวัยวะทีสํ่ าคัญถูกทําลายและทํางานผิด
ปกติ เชน ตับ และ หัวใจ เปนตน Angelucci และ
คณะ11ไดศึกษาการขับเหล็กสวนเกินออกจากเนือ้ เยือ่ ใน
ผูป วยธาลัสซีเมียหลังปลูกถายไขกระดูกประมาณ4ป
ระยะเวลาการศึกษาประมาณ3ปโดยวิธดูี ดเลือดทิง้ โดย
ดูดเลือดทิง้ 6ซีซี/น้าํ หนักตัว1กิโลกรัมอยางสม่าํ เสมอ
ทุก2สัปดาหและทดแทนดวยน้าํ เกลือพบวาระดับserumferritinลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งสอด
คลองกับการศึกษาของLiและคณะ12ไดศึกษาการขับ
เหล็กโดยการดูดเลือดทิง้ 10ซีซี/น้าํ หนักตัว 1กิโลกรัม
ทุก4สัปดาหแตไมมีการทดแทนปริมาตรของเลือดที่
ดูดทิง้ ไปพบวาโปรแกรมขับเหล็กไดผลดีและปลอดภัย
แมวา จะเริม่ โปรแกรมหลังปลูกถายไขกระดูก3เดือน
ในการศึกษาครัง้ นี้ กลุม ตัวอยาง13รายเขารวมตลอด
โครงการรอยละ100ไมมีgraftfailureและภาวะซีด
ประเมินภาวะเหล็กเกินของกลุม ตัวอยางจากคาserum
ferritinซึง่ คาเฉลีย่ serumferritinของกลุม ตัวอยาง
เมือ่ เริม่ ตนเทากับ3,743.8±2,350.7 µg/Lหลังจากเขา
โปรแกรมขับเหล็ก6เดือนและ12เดือนคาเฉลี่ยของ
serumferritinลดลงเหลือ2,505.3±1,668.5 µg/L
และ2,035.8±1,505.1 µg/Lตามลําดับซึง่ แตกตางกัน
อยาง มี นัย สําคัญ ทาง สถิติ ( p < 0.001) จะ เห็น ได วา

โปรแกรมขับเหล็กสามารถลดระดับserumferritin
ไดผลดีแมวาความถี่ของการดูดเลือดทิ้งจะหางกันทุก
4สัปดาหเนื่องจากผูปวยสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูตาง
จังหวัดตองเดินทางไกลไมสะดวกที่จะมาดูดเลือดทิ้ง
ไดบอยตามโปรแกรมทีเคย
่ ศึกษามากอนทุก2สัปดาห
นอกจากนีค้ าเฉลีย่ ของฮโมโกลบินมีคา12.4-12.9g/Lซึง่
อยูใน
 ระดับปกติรวมทัง้ คาเฉลีย่ ของtransferrinsaturationมากกวารอยละ35แสดงใหเห็นวาผูป ว ยปลอดภัย
ไมมีภาวะซีดตลอด12เดือนขณะทีมี่ การดูดเลือดทิง้ ซึง่
การขับเหล็กสวนเกินในผูป วยธาลัสซีเมียหลังปลูกถายไข
กระดูกทีหาย
่ ขาดจากโรคบางรายจะชวยใหตับทีมี่ ปญหา
cirrhosisจากภาวะเหล็กเกินกลับมาทํางานไดตามปกติ13,
10
รวมทัง้ การทํางานของหัวใจทีผิ่ ดปกติสามารถกลับมา
ทํางานไดตามปกติหลังขับเหล็กสวนเกิน1
สรุป
จากผลการศึกษาครัง้ นีพบ
้ วาการเขารวมโปรแกรมขับ
เหล็กโดยการดูดเลือดทิ้งอยางสม่ําเสมอเดือนละหนึ่ง
ครัง้ จะชวยลดserumferritinไดดังนัน้ โปรแกรมนี้
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพคุม คา
และปลอดภัยในผูป วยธาลัสซีเมียทีรั่ กษาหายขาดดวยการ
ปลูกถายไขกระดูก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูช ว ยศาสตราจารยดร.นพวรรณเปยซือ่
ที่ใหคําปรึกษาทางดานสถิติขอเสนอแนะที่ดีและกลุม
ตัวอยางที่ยินดีเขารวมการศึกษาในครั้งนี้
.
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EfficacyofPhlebotomytoReduceIronOverloadinChildren
withThalassemiaAfterBoneMarrowTransplantation
Somtawin Sirireung,Wanpen Punthanggool,SuradejHongeng*
andSamartPakakasama*
DepartmentofNursing;*Pediatrics,FacultyofMedicine,RamathibodiHospitalMahidolUniversity,
RamaVIRd.,Rajathewee,Bangkok,Thailand,10400

Abstract: Ironoverloadisalong-termcomplicationofthalassemicpatientsreceivingbonemarrow
transplantation(BMT). Theobjectiveofthisstudywastodeterminetheefficacyofphlebotomyto
reduceserumferritininchildrenwiththalassemiaafterBMT. Subjectswerescheduledtohavephlebotomy(6mL/kgbloodwithdrawalat1-monthinterval)afteratleast1yearpostBMT. Datacollection
tookplaceatRamathibodiHospitalfromOctober2002toMay2006.Therewere13patientsconsisting
of8 β-thalassemiamajorand5severe β-thalassemia/HbEdisease. Themeanage ±standarddeviation(S.D.)was10.9±3.3years. Themeanserumferritin(±S.D)atthestart,6months,and12
monthsofphlebotomywere3,743.8(±2,350.7),2,505.3(±1668.5),2,035.8(±1,505.1)ng/mL,respectively
(p<0.001). Therewasnostatisticallydifferentofhemoglobinvaluebetweenbeforeandafterphlebotomyprogram. Duringthestudy,therewasnoevidenceofirondeficiencyanemiaorsideeffects
frombloodwithdrawal. Inconclusion,monthlyphlebotomyissafeandefficientforreducingserum
ferritininchildrenwiththalassemiaafterBMT.
KeyWords: z Phlebotomy z Thalassemia z Bonemarrowtransplantation
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