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การให้เลือดในผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย
ชาญชัย ไตรวารี

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล ้า

กลุม่ อาการธาลัสซีเมีย (thalassemia syndromes) เป็ นโรค
เลือดจางจากสาแหตุทางพันธุกรรมอันเนื่องจากความผิดปกติของ
การสร้า งฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ทีผ่ ดิ ปกติ เนื่องจากฮีโมโกลบินเกิดจากฮีม (heme) รวมกับโกลบิน (globin) ส�ำหรับกลุม่
อาการธาลัสซีเมียนัน้ พบว่ามีการสร้าง polypeptide ลดลงหรือผิด
ปกติ ท�ำให้มผี ลต่อการสร้าง globin น้อยลง และหรือสร้าง globin ทีผ่ ดิ ปกติ เป็ นผลให้เม็ดเลือดแดงมีล กั ษณะผิดปกติ และ
มีอายุสนั้ ธาลัสซีเมียจึงอาจแบบได้เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ตามลักษณะ
ทางพันธุกรรม (genotypic diagnosis) คือ แอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย
(α-thalassemia) และ เบต้า-ธาลัสซีเมีย (β-thalassemia) โดย
ถ้ามีการสร้างสายแอลฟ่ า (alpha) ลดลงหรือไม่สร้างเลย เรียกว่า
แอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย ในกรณีทส่ี ร้างสายเบต้า (beta) ลดลงหรือไม่
สร้างเลย เรียกว่า เบต้า-ธาลัสซีเมีย โรคเบต้า-ธาลัสซีเมียเป็ นโรคที่
เกิดในเขตประเทศร้อนชื้นเป็ นส่วนใหญ่รวมถึงประเทศไทย จากการ
ศึกษาในประเทศไทย1 ซึง่ มีรายงานพบพาหะเป็ นเบต้า-ธาลัสซีเมีย
(β-thalassemia) ร้อยละ 3-9 และพาหะ Hemoglobin E (Hb
E) ร้อยละ 8-60 โดยพบได้มากสุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยร้อยละ 25 ของผูป้ ่ วยกลุม่ นี้เป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง คือ
homozygous β-thalassemia, β-thalassemia/Hb E โดยคาด
การณ์วา่ จะมีผูป้ ่ วยชนิด homozygous β-thalassemia 625 ราย
ต่อจ�ำนวนเด็กเกิดใหม่ 1 ล ้านคนต่อปี และ β-thalassemia/Hb
E 3,250 ราย ต่อจ�ำนวนเด็กเกิดใหม่ 1 ล ้านคนต่อปี ตามล�ำดับ
เป็ นต้น ส�ำหรับในบทบรรณาธิการนี้ขออธิบายเรื่องของการให้เลือด
ในเบต้า-ธาลัสซีเ มีย (β-thalassemia) และแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย
(a-thalassemia) ตามล�ำดับ
การให้เลือดในโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย
โรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย มีลกั ษณะการรักษาผูป้ ่ วยแบบ transfusion-dependent thalassemia (TDT)2,3 เป็ นส่วนใหญ่ มีส่วน
น้อยทีเ่ ป็ นแบบ non-transfusion-dependent thalassemia
(NTDT)4,5 โดยการแบ่งตามลักษณะการให้เลือดแบบนี้ไม่ได้แบ่ง
ตามปริมาณหรือระยะเวลาของเลือดทีใ่ ห้อย่างชัดเจน แต่แบ่งตาม
ลักษณะของผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียทีจ่ ำ� เป็ นต้องให้เลือดและไม่สามารถ
อยู่ได้ถา้ ไม่ได้ให้เลือดเป็ นประจ�ำโดยมีอาการเช่น พบอาการซีดก่อน

อายุ 2 ปี หรือฮีโมโกลบินต� ่ำกว่า 7 ก./ดล. หรือมีตบั ม้ามโต เป็ นต้น
การให้เลือดถือเป็ นการรักษามาตรฐานทีส่ ำ� คัญในผูป้ ่ วยกลุม่ TDT
นี้ ทัง้ นี้จะต้องนัดผูป้ ่ วยมาให้เลือดเป็ นประจ�ำทุก 3-4 สัปดาห์ ใน
ปริมาณ 10-15 มล./กก. ต่อครัง้ โดยมีเป้ าหมายเพือ่ รักษาระดับ
ฮีโมโกลบินของผูป้ ่ วยให้สูงกว่า 9-10 ก./ดล.6 หรือทีเ่ รียกว่า regular
transfusion ซึง่ จะเป็ นระดับทีท่ ำ� ให้ผูป้ ่ วยเด็กเจริญเติบโตได้อย่าง
เหมาะสมมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ช้ชวี ติ ประจ�ำวันได้ตามปกติและป้ องกัน
การเกิดหน้าตาแบบธาลัสซีเมีย (thalassemia facies) และม้ามก็
จะไม่โตจึงไม่จำ� เป็ นต้องตัดม้ามในอนาคต แต่สง่ิ ทีต่ อ้ งแลกมาใน
ระยะยาวคือภาวะเหล็กเกิน ส�ำหรับในกรณี NTDT นัน้ จะเป็ นการ
ให้เลือดเป็ นครัง้ คราวหรือทีเ่ รียกกันว่า occasional transfusion
สามารถพบได้ในผูป้ ่ วยแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย โดยมักจะให้เลือดเมือ่
มีอาการซีดจากการติดเชื้อหรือมีการเจริญเติบโตผิดปกติโดยรักษา
ระดับฮีโมโกลบินของผูป้ ่ วยให้สูงกว่า 7 ก./ดล.7
ส�ำหรับคุณสมบัตขิ องเลือดและการให้เลือดแก่ผูป้ ่ วยธาลัสซี
เมียควรประกอบด้วย8
1. ควรเป็ นเลือดทีบ่ ริจาคใหม่ๆ อายุไม่เกิน 14 วัน
2. ผ่านกระบวนการลดจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวลง ได้แก่ leukocyte-poor packed red cell (LP-PRC) หรือ leukocyte
depleted packed red cell (LD-PRC) ซึง่ การใช้ LD-PRC จะ
ลดจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวลงมากกว่าปกติ จะสามารถป้ องกันการเกิด
ภูมติ า้ นทานต่อเม็ดเลือดขาวได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ไม่แนะน�ำ
ให้ใช้การกรองขณะให้เลือด (bedside filtration) เนื่องจากอาจ
ท�ำให้ความดันโลหิตต�ำ่ ได้
3. ควรตรวจหมูเ่ ลือด minor group red cell antigen
ประกอบด้วย C, c, E, e, Lewis, Mia ตัง้ แต่ก่อนให้เลือดครัง้
แรกเนื่องจากผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ตอ้ งได้รบั เลือดบ่อยและอาจมีปญั หาการ
หาเลือดได้ยากเนื่องจากมีแอนติบอดี้ต่อ minor blood group
กลุม่ นี้ ส�ำหรับในกรณีทผ่ี ูป้ ่ วยพัฒนาแอนติบอดี้จากการให้เลือดทีม่ ี
แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงหลายชนิดมาในภายหลัง ต้องพยายาม
หาเลือดทีไ่ ม่มแี อนติเจนเหล่านัน้ มาให้ได้
4. เพือ่ ป้ องกันภาวะfebrile non-hemolytic transfusion
reaction (FNHTR) และ ผื่ นในระหว่างหรือหลังการให้เลือด
ได้มกี ารศึกษาของ นพ.ปิ ย ะ รุจกิจยานนท์ และคณะ9 จากกอง
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กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยเป็ นการศึกษาแบบ
randomized, double-blinded, placebo-controlled study
ได้รายงานผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย จ�ำนวน 147 ราย ทีไ่ ด้รบั การ ให้
chlorpheniramine และ paracetamol หรือยาหลอกก่อนให้
เลือด 1/2-1 ชัว่ โมง โดยพบอุบตั กิ ารณ์ของ FNHTR ในกลุม่ ทีไ่ ด้
paracetamol เท่ากับร้อยละ 6.9 และพบร้อยละ 9.5 ในกลุม่ ทีไ่ ด้
ยาหลอก โดยไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อย่างไร
ก็ตามพบว่ามีอบุ ตั กิ ารณ์ของผืน่ ทีเ่ กิดขี้นได้ระหว่างการให้เลือดหรือ
ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังให้เลือดพบมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยพบว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั chlorpheniramine พบผืน่ เพียง
ร้อยละ 22 ในขณะทีก่ ลุม่ ทีไ่ ด้ยาหลอกพบผืน่ ถึงร้อยละ 35.2 ดัง
นัน้ จากการวิจยั ครัง้ นี้สรุปได้วา่ การให้ paracetamol อาจจะไม่มี
ประโยชน์ทจ่ี ะป้ องกัน FNHTR จากการให้เลือดในผูป้ ่ วยธาลัสซี
เมียแต่การให้ chlorpheniramine อาจช่วยลดผืน่ ได้ อย่างไร
ก็ตามในกรณีทผ่ี ูป้ ่ วยมีอาการไข้ขณะให้เลือดควรพิจารณาหยุด
การให้เลือด และประเมินสัญญาณชีพและควรให้ paracetamol
และ chlorpheniramine ถ้าผูป้ ่ วยอาการไม่ดขี ้นึ ควรนึกถึงภาวะ
hemolytic transfusion reaction หรือ การติดเชื้อแบคทีเรียจาก
การให้เลือด ส�ำหรับการศึกษาเรื่องการให้ยาขับปัสสาวะก่อนการให้
เลือดในผูป้ ่ วยเด็กโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย พบว่าจากการศึกษาเบื้อง
ต้นโดย นพ.อภิชาติ โพธิอะ และคณะ10 จากกองกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แบบ crossover, randomized-controlled study ถึงการเกิด volume overload ในผูป้ ่ วยเด็กโรค
เบต้า-ธาลัสซีเมียจ�ำนวน 30 ราย โดยใช้ NT-proBNP เป็ นการ
วัด surrogate outcome ของการเกิด volume overload ผล
การศึกษาพบว่าการให้ยาขับปัสสาวะก่อนการให้เลือด ไม่มสี ่วนใน
การลดการเกิด volume overload ในผูป้ ่ วยเด็กโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย
การให้เลือดในโรคแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย
แบ่งออกได้เป็ น
1. การให้เลือดในกรณี ซีดเฉี ยบพลัน
ผูป้ ่ วยแอลฟ่ า- ธาลัสซีเมีย เมือ่ มีไข้สูงจากการติดเชื้อเฉียบพลัน
อาจเกิด hemolytic crisis ได้11 โดยจะมีอาการซีดลงอย่างรวดเร็ว
ตาเหลืองชัดมากขึ้นปัสสาวะมีสเี ข้มมาก ค่าฮีโมโกลบินลดจาก 8-10
ก./ลด. ในภาวะปกติลงมาเหลือแค่ 3-5 ก./ดล. การทีเ่ ป็ นเช่นนี้
เพราะว่า Hb H (β4) เป็ น unstable hemoglobin ท�ำให้เม็ด
เลือดแดงแตกเมือ่ อยู่ในภาวะเครียด การรักษาภาวะแทรกซ้อนนี้
เป็ นการรักษาแบบประคับประคองโดยการให้ยาลดไข้ร่วมกับการ
ให้สารน�ำ้ ทีเ่ พียงพอทางหลอดเลือดด�ำเพือ่ ควบคุมความสมดุลของ
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น�ำ้ และรักษาภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ ทีเ่ กิดตามมา เช่นการเกิดภาวะ
ไตวายเฉียบพลันร่วมด้วย ส�ำหรับภาวะซีดสามารถให้ PRC ใน
ขนาด 10 มล./กก. จะช่วยแก้ไขภาวะซีดและท�ำให้การท�ำงานของ
หัวใจดีข้นึ อย่างไรก็ตามในกรณีทผ่ี ูป้ ่ วยมีปญั หาการท�ำงานของหัวใจ
และระดับฮีโมโกลบินน้อยกว่า 5 ก./ลด. ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1. พิจารณาให้ PRC ในขนาด 2 เท่าของระดับฮีโมโกลบิน แต่ไม่เกิน 10 มล./กก.
2. อัตราการให้ไม่ควรเกิน ประมาณ 2-3 มล./กก./ชม.
3. พิจารณาให้ออกซิเจนร่วมด้วย
4. พิจารณาให้ยาขับปัสสาวะก่อนให้ PRC
5. ตรวจวัดสัญญาณชีพเป็ นระยะก่อนและหลังให้ PRC
และเมือ่ มีอาการผิดปกติทกุ ครัง้
2. การให้เลือดในกรณี ซีดเรื้อรัง
ผูป้ ่ วยแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมียส่วนใหญ่ไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้องให้เลือด
เหมือนกับกลุม่ เบต้า-ธาลัสซีเมีย มักให้การรักษาแบบ non-transfusion-dependent thalassemia (NTDT) อย่างไรก็ตามอาการ
ของผูป้ ่ วยกลุม่ นี้อาจรุนแรงมากขึ้นจากปัจจัยจนต้องได้รบั regular transfusion หรือการให้เลือดแบบ transfusion-dependent
thalassemia (TDT) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เลือดแบบ
TDT3, 12 ดังต่อไปนี้
ส�ำหรับในกรณีเด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 ปี
1. มีภาวะซีดจนส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
2. ระดับฮีโมโกลบินน้อยกว่า 7 ก./ดล.
3. มีการเจริญเติบโตในเกณฑ์นอ้ ยกว่า percentile ที่ 10
4. มีตบั และม้ามโตร่วมด้วยมากกกว่า 5 ซม.
5. มีการให้เลือดแบบซีดเฉียบพลันมากกว่า 3 ครัง้ ต่อปี
โดยในกรณีมปี จั จัยดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ ขึ้นไป
อาจพิจารณาให้ เลือดแบบ TDT ได้ ส�ำหรับในกรณีทอ่ี ายุมากกว่า
6 ปี อาจพิจารณาทีจ่ ะท�ำการตัดม้าม (splenectomy) หรือการให้
เลือดแบบ TDT ได้เช่นกัน3 ในกรณีการตัดม้ามต้องท�ำด้วยความ
ระมัดระวังโดยพบว่า ผูป้ ่ วยแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมียส่วนใหญ่มกั จะตอบ
สนองดีต่อการตัดม้ามโดยจะสามารถลดการให้เลือดได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามควรต้องให้ pneumococcal polysaccharide
vaccine ก่อนตัดม้ามอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ร่วมกับรับประทาน
penicillin 125-250 มก. วันละ 2 ครัง้ รวมถึงต้องให้ความรู ้
กับผูปั ่ วยและผูป้ กครองให้รบี พบแพทย์โดยเร็ว ถ้ามีอาการไข้สูง
ส�ำหรับในกรณีทไ่ี ม่ตอ้ งการตัดม้ามแต่ตอ้ งการให้เลือดแบบ TDT
ในอายุมากกว่า 6 ปี อาจจะพิจารณาจากภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ ที่
เกิดขึ้น เช่น ผูป้ ่ วยทีม่ แี ผลเรื้อรัง ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดจากการ
ท�ำงานของหัวใจผิดปกติ การตัง้ ครรภ์รวมถึงในรายทีม่ ปี ญั หาเรื่อง

การให้เลือดในผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย
ของการเจริญเติบโตทางเพศช้ากว่าปกติ (delayed secondary
sex characteristics) เป็ นต้น
ในวารสารฉบับนี้ มีรายงานนิพนธ์ตน้ ฉบับ เรื่อง ภาวะติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี ในผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียทีร่ บั เลือดประจ�ำโดย
นพ.พงศ์ภคั พงศ์พชิ ชา และคณะ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบ
ว่า การตรวจ individual NAT ของไวรัสตับอักเสบบี ในผูบ้ ริจาค
เลือดร่วมกับการให้วคั ซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบบีอย่างเหมาะสม
จะช่วยลดความชุกของภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในผูป้ ่ วยเด็ก
โรคธาลัสซีเมียทีร่ บั เลือดประจ�ำ
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