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แนวทางการหาสาเหตุของภาวะซีดในผูปวยใน
จันทนา  ผลประเสริฐ และ กานดิษฎ  ประยงครัตน
หนวยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดยอ : ภาวะซีดสามารถพบไดบอยในผูปวยในที่ตองเขารับการรักษาในหอผูปวย ซึ่งภาวะดังกลาวมักจะถูกละเลยจากแพทยผูดูแล
เนื่องจากสาเหตุของภาวะซีดมีไดหลายสาเหตุและเครื่องมือการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อสืบคนหาสาเหตุดังกลาวมีมากมาย ซึ่งยัง
ไมไดถูกนำ�มาใชอยางถูกตอง หรือบางครั้งผูปวยไดรับการตรวจที่ไมจำ�เปน ทำ�ใหผูปวยสวนใหญยังไมไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตอง สง
ผลใหไมสามารถรักษาภาวะซีดไดอยางถูกตองเหมาะสม
		 ทางผูเขียนจึงไดคิดแนวทางการสืบคนภาวะซีดอยางเปนลำ�ดับและขั้นตอน บนพื้นฐานจากพยาธิสรีระการเกิดภาวะซีด โดย
แสดงออกมาเปนแผนภาพ flow chart ใหแพทยผูดูแลสามารถนำ�ไปใชและสงตรวจทางหองปฏิบัติการไดอยางสะดวก ถูกตอง และ
เหมาะสม เพื่อใหการวินิจฉัยที่ชัดเจนได ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา สาเหตุของภาวะซีดนั้นอาจจะมีมากกวา 1 สาเหตุ ซึ่ง flow chart ที่
นำ�มาใชนี้ จะชวยบอกสาเหตุหลักๆของภาวะซีดในผูปวยนั้นๆได
		 จากการเก็บขอมูลโดยนำ� flow chart แนวทางในการสืบคนภาวะซีดดังกลาวไปใชกับผูปวยใน 42 คน พบวา สามารถสืบคน
สาเหตุหลักของภาวะซีดได ซึ่งสาเหตุที่พบมากที่สุดคือ anemia of Inflammation และภาวะรวมระหวาง anemia of inflammation
กับ anemia of chronic kidney disease จำ�นวน 16 คน ซึ่งผลการตอบสนองตอการรักษาจะทำ�การติดตามผลตอไป
Key Words : l ซีด l ผูปวยใน l สาเหตุ
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2552;19:109-16.
ภาวะซีดเปนภาวะที่พบบอยรวมกับสาเหตุการเจ็บปวยอื่นๆ ที่
นำ�ผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะหอผูปวยอายุรกรรมซึ่งมักจะเปนผูปวยสูงอายุ ความชุกของภาวะซีดในประชากร
อายุมากกวา 65 ป จากการศึกษาของ National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES III) พบไดรอยละ
11 ในประชากรผูชาย และรอยละ 10.2 ในประชากรผูหญิง1 ไดมี
การหลายการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของภาวะซีดตอผูปวย
ไดหลายระบบ2 อาการที่พบบอยคืออาการออนเพลีย ไมมีแรง มีผล
กระทบตอระบบประสาททั้งดานความจำ� การสั่งการ และอารมณซึ่ง
สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยที่เลวลงได นอกจากนี้ยังสงผลตอ
ระบบหัวใจ ทำ�ใหหองหัวใจโต และสงผลตอการเสียชีวิตมากกวาผูที่
ไมซีดดวย3,4 Paine CJ และคณะไดมีการศึกษาถึงสาเหตุของภาวะ
ซีดในผูปวยอายุรกรรมที่เปนผูปวยใน 500 คน พบวามีภาวะซีด
รอยละ 23 ซึ่งสาเหตุสวนใหญเปนจากภาวะซีดจากไขกระดูกสราง
ไดนอย รอยละ 52 เปนจากขาดเหล็ก รอยละ 23 ขาดโฟเลท
ไดรับต นฉบับ 12 กุมภาพันธ 2552 ใหล งตีพิมพ 29 เมษายน 2552
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จ.นครนายก 26120 E-mail : jeedchantana@gmail.com

รอยละ 3.5 ขาดวิตามินบี 12 และรอยละ 1.5 สาเหตุจากมีเลือด
ออกหรือเม็ดเลือดแดงแตก รอยละ 5 ในการเก็บขอมูลนี้รายงาน
วา ไมไดมีการหาสาเหตุของภาวะซีด รอยละ 15 เนื่องจากผูปวย
กลับบาน หรือเสียชีวิตไปกอน5
ภาวะซีดของผูปวยมักถูกละเลยจากแพทยผูดูแล จากการเก็บ
ขอมูลผูปวยในแผนกอายุรกรรม ใน รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพฯ จำ�นวน 50 คน พบวามีผูปวยที่ซีด และไมไดรับการ
หาสาเหตุของภาวะซีดจำ�นวนรอยละ 40 สาเหตุหนึ่งเนื่องจากไมมี
แนวทางการสืบคนการหาสาเหตุของภาวะซีดในผูปวยกลุมนี้อยาง
ชัดเจน ทำ�ใหภาวะซีดของผูปวยไมไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตอง นำ�
ไปสูการรักษาที่ไมเหมาะสมอีกดวย
สาเหตุของภาวะซีดสามารถแบงไดหลายแบบ โดยสามารถ
แบงไดตามระยะเวลาการเกิดภาวะซีดหรือแบงตามรูปรางของเม็ด
เลือดแดงได คือเปนภาวะซีดที่เม็ดเลือดแดงตัวเล็ก เม็ดเลือดแดง
ขนาดปกติ และเม็ดเลือดแดงขนาดใหญ6 Bertil Glader ไดนำ�เสนอ
แนวทางการสืบคนการหาสาเหตุของภาวะซีดที่พบทั่วๆไป โดยแยก
กอนวาเปนความผิดปกติจากไขกระดูกหรือไม รวมกับวัดปริมาณ
ของเม็ดเลือดแดงตัวออน (reticulocyte) ถามีปริมาณมากขึ้น ใหไป
หาสาเหตุในแงของเม็ดเลือดแดงแตกหรือมีการเสียเลือด ถาเม็ด
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เลือดแดงตัวออนไมไดเพิ่มขึ้น ตองหาสาเหตุตามลักษณะของเม็ด
เลือดแดงตอไป7
สำ�หรับผูปวยในที่มาพบแพทยดวยความเจ็บปวยอื่น มักจะ
พบวามีภาวะซีดรวมดวยตั้งแตตน ซึ่งแนวทางการหาสาเหตุของ
ภาวะซีดในผูปวยกลุมนี้ยังไมชัดเจน และสาเหตุของภาวะซีดอาจมี
ไดหลายอยางประกอบกัน ทางคณะผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการ
สืบคนการหาสาเหตุหลักของภาวะซีดในผูปวยใน สำ�หรับแพทยที่
ดูแลผูปวยทั่วไป เพื่อนำ�ไปใชในเวชปฏิบัติได

เนื่องจากมีการศึกษาในผูปวยที่ซีดจากภาวะไตวายวา อุบัติการณ
ของภาวะซีดจะเพิ่มขึ้นเมื่อการทำ�งานของไตเริ่มเลวลงโดยคา
creatinine clearance < 60 mL/min8 ทำ�การตรวจระดับ
ของ ferritin, TIBC, serum iron, ตรวจ hemoglobin typing
ในกรณีที่ MCV < 80 fL, ตรวจการทำ�งานของตอม thyroid
ในผูปวยที่ซีดแบบ normocytic หรือ macrocytic anemia
หรือมีอาการ และอาการแสดงของความผิดปกติในการทำ�งานของ
ไธรอยด สำ�หรับในกรณีที่สงสัยภาวะ megaloblastic anemia คือ
มีประวัติและอาการทางคลินิคที่เขาไดรวมกับตรวจพบ MCV สูง
ตรวจสไลดเลือดพบ macroovalocyte หรือ hypersegmented
neutrophil สามารถสงตรวจระดับของ vitamin B12 และ red
cell folate สวนในกรณีที่ไมยังสามารถใหการวินิจฉัยได ใหดำ�เนิน
การเจาะไขกระดูกเพื่อตรวจทั้งการเสมียรสไลด (bone marrow
aspiration) การตรวจทางพยาธิวิทยา (bone marrow biopsy)
ตรวจปริมาณและการเรียงตัวของเหล็กในไขกระดูก รวมทั้งสงตรวจ
chromosome ดวย หลังจากนั้นนำ�ขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหตาม
เกณฑในการวินิจฉัยดังจะกลาวตอไป เพื่อหาขอสรุปการวินิจฉัย
ภาวะซีดของผูปวยนั้นๆ

วิธีการ
รวมรวมผูปวยในจากหอผูปวยอายุรกรรมที่มีระดับ hemoglobin
ต่ำ�กวา 11 g/dL และผูปวยยินยอมในการเขารวมงานวิจัย โดย
ไมรวมผูปวยที่ทราบสาเหตุของภาวะซีดอยูแลว ผูปวยที่มีโรคเลือด
อยูเดิม และผูปวยที่ไดรับยาเคมีบำ�บัดอยู
ไดทำ�การเก็บขอมูลเปนเวลา 7 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550
ถึงเดือนเมษายน 2551 ในขณะนั้น ตอจากนั้นทำ�การซักประวัติ
ตรวจรางกายและตรวจทางหองปฏิบัติการตามแบบแผนการสืบคน
สาเหตุของภาวะซีด (flow sheet) ดังเอกสารประกอบที่ 1
นิยามของภาวะซีดนั้น จัดวาถาระดับ hemoglobin นอยกวา
14 g/dL ในผูชาย หรือนอยกวา 12 g/dL ในผูหญิง7 จึงจะจัดวาซีด
เกณฑวินิจฉัย
จึงเลือกศึกษาในผูปวยที่มีระดับ hemoglobin นอยกวา 11 g/dL
1. เกณฑในการวินิจฉัยภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตก
โดยขั้นตอนแรก ใหแยกสาเหตุของการเสียเลือดและเม็ดเลือด (Hemolytic anemia)
แดงแตกออกไปกอน โดยการตรวจดูสไลดเลือด, reticulocyte
ผูปวยมีประวัติปสสาวะสีเขมขึ้น และมีการตรวจ reticulocyte
count, ตรวจระดับของ indirect bilirubin, การตรวจ Coombs’ production index ≥ 2.58 สไลดเลือดพบมี polychromasia เพิ่ม
test, ตรวจ urobilinogen, ตรวจ stool occult blood 3 วัน ขึ้น รวมกับตรวจพบ indirect bilirubin และ LDH สูงกวาคา
และตรวจ hemoglobin typing นอกจากนั้นใหตรวจดูระดับของ ปกติ และตรวจพบ urobilinogen ในปสสาวะ
globulin ในเลือดดวยเพื่อแยกโรค multiple myeloma ออกไป
2. เกณฑในการวินิจฉัยภาวะซีดจากการขาดเหล็ก (Iron
ซึ่งเมื่อแยกขั้นตอนแรกออกไปแลว จะเปนกลุมผูปวยที่มีภาวะซีด deficiency anemia)
ซึ่งไมทราบสาเหตุ ในกลุมนี้สาเหตุที่เปนได ไดแก
		 ผูปวยมีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก (microcytic) และมีผล
1. ภาวะซีดจากโรคไตเสื่อม (Chronic kidney disease)
การตรวจ iron study โดย ferritin นอยกวา 15 ng/mL หรือ
2. ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia) iron นอยกวา 60 ug/dL หรือ TIBC มากกวา 400 ug/dL หรือ
3. ภาวะซีดจากการอักเสบ (Anemia of inflammation)
transferrin saturation นอยกวารอยละ 169
4. ภาวะซีดจากโรคไขกระดูกเสื่อม (Myelodysplastic
3. เกณฑในการวินิจฉัยภาวะซีดจากไตเสื่อม (Anemia of
syndrome)
chronic kidney disease, ACK)
เพื่อตองการหาสาเหตุหลักของภาวะซีดดังกลาว จึงใหทำ�การ 		 จากการเก็บขอมูลของ The third national health
ตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม คือตรวจการทำ�งานของไต (BUN, and nutrition examination survey ป 1988-1994 และ
Cr), ตรวจระดับ erythropoietin เฉพาะในกรณีที่ผูปวยมีคา ศึกษาความสัมพันธระหวางความซีดและการทำ�งานของไตที่ลด
Creatinine clearance < 60 mL/min จากการคำ�นวนสูตร
ของ Cockcroft-Gault ดังนี้
(140 - age) x wt (kg)
CrCl (mL/min) =
(x0.85 for women)
serum creatinine (mg/dL) x 72
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เอกสารที่ 1 แบบแผนการสืบคนสาเหตุของภาวะซีด (flow sheet)
Anemic patient (Hb<11g/dL)

- Exclude the followings : known hematologic disease,anemia due to chemotherapy
- Exclude acute blood loss and hemolysis by Hx and PE then do the tests : PBS, Reticulocyte count,
TB, DB, LDH, Globulin, DCT, ICT, stool occult blood, urine uro/billinogen
Yes
diagnosis

Know cause of anemia?
No

BUN, Cr, CrCl, Serum erythropoietin (in case CrCl <60), Serum ferritin, Serum iron ,TIBC, Tsat
Hb typing (in case MCV<80)
TSH, FT3, FT4 (in case suspected of thyroid dysfunction)
Serum B12, RBC folate (in case suspected of megaloblastic anemia)
Yes
Know cause of anemia?

diagnosis

No
BM study : BMA, Iron staining, BMBx,
Chromosome study

diagnosis
Hb = hemoglobin; Hx = history taking; PE = physical examination; PBS = peripheral blood smear;
TB = total bilirubin; DB = direct bilirubin; LDH = Lactate dehydrogenase; DCT = direct Coombs’ test;
ICT = indirect Coombs’ test; Cr = Creatinine; CrCl = creatinine clearance; TIBC = total iron binding capacity;
Tsat = transferrin saturation; Hb typing = hemoglobin typing; MCV = mean corpuscular volume; TSH = thyroid
stimulating hormone; RBC folate = red blood cell folate; BM = bone marrow;
BMA = bone marrow aspiration; BMBx = bone marrow biopsy
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ลง10 พบวา อุบัติการณการซีดของผูปวยโรคไตเพิ่มขึ้นเมื่อระดับ
creatinine clearance นอยกวา 60 mL/min ตอ 1.73 m2 และ
จากการศึกษาความสัมพันธของระดับ erythropoietin, ความซีด
และคาการทำ�งานของไต พบวา ที่ระดับ creatinine clearance
มากกวา 40 mL/min ตอ 1.73 m2 จะมีการตอบสนองโดยมี
การเพิ่มขึ้นของ erythropoietin เมื่อระดับ hemoglobin ลดลง
แตที่ระดับ creatinine clearance นอยกวา 40 mL/min ตอ
1.73 m2 พบวาผูปวยไมสามารถตอบสนองตอภาวะซีดโดยเพิ่ม
ระดับของ erythropoietin ได11 จึงใชเกณฑในการวินิจฉัยภาวะ
ซีดจากไตเสื่อมโดย ผูปวยมีเม็ดเลือดแดงขนาดปกติ (normocytic)
และมีคา creatinine clearance < 60 mL/min ตอ 1.73 m2
รวมกับไมพบระดับของ erythropoietin เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองตอ
ภาวะที่ซีดลง โดยระดับ erythropoietin ปกติจะอยูที่ 3-30 U/L
4. เกณฑในการวินิจฉัยภาวะซีดจากการอักเสบ (Anemia of
inflammation)
		 ผูปวยเปนไดทั้งขนาดของเม็ดเลือดแดงปกติหรือเม็ดเลือด
แดงตัวเล็ก (normocytic และ microcytic) และผลการตรวจ
iron study โดย ferritin มากกวา 100 ng/L หรือ iron นอยกวา
60 ug/dL หรือ TIBC นอยกวา 250 ug/dL หรือ transferrin
saturation นอยกวารอยละ 209
5. เกณฑในการวินิจฉัยภาวะซีดจากโรคไตรวมกับภาวะขาด
เหล็ก
		 การตรวจ iron study พบ serum ferritin นอยกวา 100
ng/L หรือ transferrin saturation <20%12
6. เกณฑในการวินิจฉัยภาวะซีดจากการอักเสบรวมกับภาวะ
ขาดเหล็ก
		 การตรวจ iron study พบ serum ferritin 30-100 ng/L
รวมกับ transferrin saturation <16%13
7. เกณฑในการวินิจฉัยภาวะซีดจากไขกระดูกเสื่อม (Myelodysplastic syndrome)
		 ใชเกณฑตาม WHO classification of Tumours14 โดย
ตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซม (cytogenetic abnormality)
หรือมีลักษณะที่เขาไดกับชนิดของไขกระดูกเสื่อม ดังนี้
		 7.1 Refractory anemia (RA) มีภาวะซีดและพบลักษณะ
ของเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติไปเทานั้น เม็ดเลือดชนิดอื่นปกติดี และ
มีเม็ดเลือดขาวตัวออนนอยกวารอยละ 5
		 7.2 Refractory anemia with ringed sideroblasts
(RARS) มีภาวะซีดและพบลักษณะของเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติไป
เทานั้น เม็ดเลือดชนิดอื่นปกติดี และพบ ringed sideroblasts
มากกวารอยละ 15 พบเม็ดเลือดขาวตัวออนนอยกวารอยละ 5

		 7.3 Refractory anemia with multilineage dysplasia
(RCMD) มีเม็ดเลือดต่ำ�ตั้งแต 2 สายขึ้นไป พบลักษณะของเม็ด
เลือดขาวผิดปกติมากกวารอยละ 10 ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป พบเม็ด
เลือดขาวตัวออนนอยกวารอยละ 5 และมี ringed sideroblasts
นอยกวารอยละ 15
		 7.4 Refractory anemia with multilineage dysplasia
with ringed sideroblasts (RCMD-RS) มีเม็ดเลือดต่ำ�ตั้งแต
2 สายขึ้นไป พบลักษณะของเม็ดเลือดขาวผิดปกติมากกวารอยละ
10 ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป พบเม็ดเลือดขาวตัวออนนอยกวารอยละ
5 และมี ringed sideroblasts มากกวา/เทากับ รอยละ 15
		 7.5 Refractory anemia with excess blasts-1 (RAEB1) มีเม็ดเลือดต่ำ� และพบลักษณะของเม็ดเลือดที่ผิดปกติตั้งแต 1
สายขึ้นไป และพบเม็ดเลือดขาวตัวออนรอยละ 5-9 ในไขกระดูก
		 7.6 Refractory anemia with excess blasts-2 (RAEB2) มีเม็ดเลือดต่ำ� และพบลักษณะของเม็ดเลือดที่ผิดปกติตั้งแต 1
สายขึ้นไป และพบเม็ดเลือดขาวตัวออนรอยละ 10-19 ในไขกระดูก
		 7.7 Myelodysplastic syndrome-unclassified (MDS-U)
มีเม็ดเลือดต่ำ� และพบลักษณะของเม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติชนิดเดียว
มีเม็ดเลือดขาวตัวออนนอยกวารอยละ 5
		 7.8 Myelodysplasia associated with isolated del(5q)
มีภาวะซีด พบ megakaryocyte ปกติหรือเพิ่มขึ้นในไขกระดูกได
โดยมี nucleus ที่มี lobe นอย (hypolobated nuclei) พบเม็ด
เลือดขาวตัวออนนอยกวารอยละ 5 และพบโครโมโซมที่ผิดปกติ
เปนชนิด del(5q) แบบเดียว
8. เกณฑในการวินิจฉัย Myelofibrosis ตาม WHO Classification14
		 ตองมีเกณฑหลัก 3 ขอ และเกณฑยอย 2 ขอ
		 เกณฑวินิจฉัยหลัก 3 ขอ
		 1) พบ megakaryocyte เพิ่มขึ้น และมีลักษณะผิดรูป
ไป และมักพบลักษณะพังผืด (fibrosis) รวมดวย หรือในกรณีที่
ไมพบลักษณะพังผืด จะพบเซลลในไขกระดูกเพิ่มขึ้น โดยมีเซลล
สาย granulocyte เพิ่มขึ้นและมี erythroid ลดลง
		 2) ไมเขาเกณฑวินิจฉัยโรค polycythemia vera, BCRABL+ chronic myelogenous leukemia, Myelodysplastic
syndrome หรือ myeloid neoplasm ชนิดอื่น
		 3) พบ JAK2 V617F หรือ marker อื่น เชน MPL
W515K/L หรือในกรณีที่ไมพบ marker ผิดปกติ ตองไมพบวา
ลักษณะพังผืดหรือลักษณะที่เปลี่ยนไปนั้นเปนจากสาเหตุอื่นไดแก
ติดเชื้อ ภูมิคุมกันตอตานตัวเอง หรือมะเร็งตอมน้ำ�เหลือง
		 เกณฑวินิจฉัยยอยไดแก
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1)
2)
3)
4)

พบลักษณะ leukoerythroblastosis
พบระดับ lactate dehydrogenase เพิ่มขึ้น
พบภาวะซีด
พบมามโต

ผลการเก็บและวิเคราะหขอมูล
มีผูปวยทั้งหมด 42 คนในการศึกษา มีอายุอยูในชวงตั้งแต
44-90 ป อายุเฉลี่ยอยูที่ 70 ป ระดับความซีดอยูที่ 5-11 g/dL
โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 8.5 g/dL จากการใชแบบแผนการสืบคนสาเหตุ
ของภาวะซีด (flow sheet) ดังเอกสารที่ 1 มีผูปวยที่ไดรับการเจาะ
ไขกระดูกทั้งหมด 13 คน ผูปวยไดรับการตรวจ hemoglobin typing
ทั้งหมด 6 คน ในการวินิจฉัยสาเหตุหลักของภาวะซีดพบวาไดผล
ตารางที่ 1 Demographic data
Parameters

ดังแผนภูมิที่ 1 โดยสาเหตุหลักของภาวะซีดที่พบมากที่สุดคือ ภาวะ
ซีดจากการอักเสบ (Anemia of inflammation, AI) และภาวะรวม
กันระหวางซีดจากการอักเสบ(AI) กับซีดจากไตเสื่อม (Anemia of
chronic kidney, ACK) พบเทากันคือ 16 ราย รองลงมาคือ ภาวะซีด
จากการขาดเหล็ก (Iron deficiency anemia, IDA) และภาวะรวม
ระหวางซีดจากการขาดเหล็ก (IDA) และซีดจากไตเสื่อม (ACK) พบ
เทากันคือ 2 ราย และตอมาพบอยางละ 1 รายไดแก ภาวะซีดจาก
การอักเสบ (AI) รวมกับภาวะซีดจาก myelodysplastic syndrome
(MDS), ภาวะซีดจาก myelodysplastic syndrome (MDS)
รวมกับซีดจากขาดเหล็ก (IDA), ภาวะซีดจากการอักเสบ (AI) รวมกับ
ไขกระดูกเปนพังผืด (Agnogenic myeloid metaplasia) และเปน
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดฉับพลัน (Acute myeloid leukemia, M6)

Mean ± SD

Percent abnormalities

70 ± 12
8.8 ± 1.3
...81 ± 10.8

Age (year)
Hb (g/dL)
MCV (FL)

MCV<80 : 42%
MCV>100: 4.7%
Ferritin>100: 80%
Serum iron<60:59%
TIBC<250:59%
Tsat<20: 45%

407 ± 334
49 ± 31
224 ± 87..
25 ± 21

Ferritin (ng/mL)
Serum iron (ug/dL)
TIBC (ug/dL)
Tsat (%)

MDS+IDA
AML MDS
3% AMM+AI 2% 2%
2%
MDS+AI
3%
ACK+IDA
5%
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ACK
2%

AI
38%

IDA
5%

AI+ACK
38%

AI = anemia of inflammation; ACK = anemic of chronic kidney disease; IDA = Iron deficiency anemia;
MDS = Myelodysplastic syndrome; AMM = Agnogenic myeloid metaplasia; AML = acute myeloid leukemia
แผนภูมิที่ 1 แสดงสาเหตุหลักของภาวะซีดที่ตรวจพบ
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2552

จันทนา ผลประเสริฐ และ กานดิษฎ ประยงครัตน
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โรคที่เปนสาเหตุที่ท�ำ ใหผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
แบงเปนสาเหตุใหญๆ ได 5 สาเหตุ อันดับแรกมี 2 กลุมคือ โรค
ในระบบตอมไรทอและเมตาบอลิซึม และโรคในระบบทางเดินหายใจ
พบเทากันคือ 10 คน รองลงมาเปนโรคในระบบทางเดินอาหารและ
โรคไต พบเทากันคือ 6 คน อันดับตอมา เปนโรคกระดูกและโรค
อื่นๆ พบกลุมละ 4 คน อันดับสุดทายเปนโรคในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด พบ 2 คน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
ในกลุมผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน Myelodysplastic
syndrome 2 คน แบงตามเกณฑวินิจฉัยแยกชนิดของ Myelodysplastic
syndrome ไดเปน Myelodysplastic syndrome ชนิด Refractory
anemia with multilineage dysplasia (RCMD) 1 คน และ
เปนชนิด Refractory anemia with excess blasts-2 (RAEB-2)
1 คน
อภิปรายเพิ่มเติม
ภาวะซีดนั้น เกิดไดจากหลายสาเหตุ ซึ่งในบางกรณีที่อาจเปน
จากหลายสาเหตุรวมกันได การนำ�แนวทางการสืบคนหาสาเหตุของ
ภาวะซีดมาใชนั้น พบวา สามารถทำ�ใหขั้นตอนการสืบคนเปนไปอยาง
มีแบบแผนมากขึ้น และชวยใหหาคำ�ตอบของภาวะซีดไดชัดเจนยิ่ง
ขึ้น ซึ่งเปนประโยชนตอแพทยเวชปฏิบัติในการสืบคนและวางแผน
การรักษาที่ถูกตองตอไป
มีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะซีดในผูปวยวิกฤตที่นำ�การตรวจ
ทางหองปฏิบัติการอื่นมาใชรวมดวย เชน serum transferrin

Cardiovascular
problem
5%

receptor, Zinc protoporphyrin แตก็พบวา ไมมีการตรวจ
วิธีใดที่แมนยำ�และสะดวกในการประเมินปริมาณของธาตุเหล็ก
ในรางกายเทากับการตรวจวัดปริมาณเหล็กทางไขกระดูก15มีการ
ศึกษาแนวทางการสืบคนภาวะซีดโดยการใช mean corpuscular
volume(MCV) เปนตัวหลัก พบวามีความจำ�เพาะสูงเฉพาะในผูปวย
ที่มี serum ferritin ต่ำ�เทานั้น แตสำ�หรับสาเหตุอื่นๆแลว MCV
เพียงอยางเดียวไมสามารถชวยใหทราบถึงสาเหตุของภาวะซีดได16
และภาวะแฝงของธาลัสซีเมีย ยังมีผลตอคาของ MCV ดวย แนว
ทางสืบคนหาสาเหตุหลักของภาวะซีดในการศึกษานี้นี้เนนถึงความ
สะดวก,รวดเร็วและงายตอการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ จึงเนน
การสงตรวจขั้นพื้นฐานและนำ�ขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน
สาเหตุของภาวะซีดในการศึกษานี้ สาเหตุหลักเปนจากการสราง
ไดนอย (underproduction) ซึ่งเหมือนกับการศึกษาของ Paine
CJ และคณะ5 แตการศึกษานี้ ไมพบสาเหตุที่มาจากเลือดออกหรือ
เม็ดเลือดแดงแตก ซึ่งนาจะเปนจากการเก็บรวมรวมผูปวยเขาศึกษา
โดยคณะผูวิจัย เนนรวมรวมผูปวยเฉพาะผูปวยที่แพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไปไมสามารถหาสาเหตุของภาวะซีดนั้นๆได ซึ่งภาวะเลือดออก
หรือเม็ดเลือดแดงแตกนั้น แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปมักจะสามารถหา
สาเหตุได
แนวทางการวินิจฉัยภาวะซีดตองเริ่มจากการซักประวัติและ
ตรวจรางกาย กอนที่จะสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ซึ่งบางกรณี
ก็สามารถหาสาเหตุได และยังมีบางสวนที่ไมสามารถหาสาเหตุ
ได ซึ่ง แบบ flow sheet ที่คณะผูวิจัยเสนอ เพื่อใชในการสืบคน

Renal problem
14%

Endocrine problem
24%

others
10%
GI problem
14%

bone problem
9%
Chest problem
24%

แผนภูมิที่ 2 แสดงโรคที่เปนสาเหตุนำ�ผูปวยมาโรงพยาบาล
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ภาวะซีดที่ไมสามารถแยกไดจากการซักประวัติและตรวจรางกายใน
เบื้องตน อยางไรก็ตาม แนวทางนี้ชวยบอกไดถึงสาเหตุหลักของ
ภาวะซีดเทานั้น ในบางกรณีอาจมีสาเหตุรองอื่นๆ ที่ไมไดกลาว
ถึงรวมดวยไดเชนภาวะซีดที่เกิดจากยา หรือภาวะซีดที่เกิดจาก
การเจาะเลือด และควรที่จะมีการติดตามการตอบสนองตอการ
รักษาของผูปวยตอไป
บทสรุป
การหาสาเหตุของภาวะซีดมีความสำ�คัญเพื่อที่จะนำ�ไปสูการ
รักษาที่ถูกตองและเหมาะสม ทางคณะผูวิจัยไดเสนอแนวทางกา
รสืบคนการหาสาเหตุของภาวะซีดในผูปวยใน เพื่อใหแพทยเวช
ปฏิบัติสามารถนำ�ไปใช เพื่อหาสาเหตุหลักของภาวะซีดไดอยางมี
แบบแผนและเปนขั้นตอน เพื่อที่จะสามารถดำ�เนินการวางแผน
รักษาผูปวยไดอยางถูกตองตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒที่สนับสนุนเงินทุนในการวิจัย และขอขอบคุณ
อาจารยแพทยและแพทยใชทุนภาควิชาอายุรศาสตรทุกทานที่
ใหความชวยเหลืองานวิจัยนี้
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Anemia of Inpatient
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Abstract : Anemia is a common problem coinciding with other problems, which brings patients to hospitals.
Anemia is usually an ignored problem by internists eventhough there is evidence showing significant impact of
anemia on many systems.
We proposed a flow chart for investigating the causes of anemia of inpatients, which should be convenient
for the internists. The flow chart is based on the pathophysiological causes of anemia and is made orderly. It is
known that the causes of anemia can be more than one cause, this flow chart will help to find the main cause
of anemia for certain patients.
In this paper, we investigated the main causes of 42 anemic inpatients and found that most of the
causes are anemia of inflammation and a combination of anemia of inflammation and anemia of chronic kidney
disease, accounting for 16 patients. The responses of these patients to treatment will be followed.
Key Words : l Anemia l Inpatient l Cause
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