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การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนประจ�ำเดือน (menstruation score)
ในการจ�ำแนกภาวะขาดธาตุเหล็ก
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บทคัดย่อ
ความเป็ นมา ภาวะขาดธาตุเหล็กเป็ นภาวะทีพ่ บบ่อยในผูห้ ญิงทีม่ ปี ระจ�ำเดือนมามาก การศึกษาก่อนหน้านี้มกี ารค�ำนวณคะแนนประจ�ำ
เดือนจาก 2 ค�ำถาม คือ ใช้ผา้ อนามัยตัง้ แต่ 5 ผืน/วัน และมีเลือดชุ่มเต็มผืนหรือมีลมิ ่ เลือด (ใช่หรือไม่) วัตถุประสงค์ เพือ่ ตรวจสอบ
ความสามารถในการจ�ำแนกภาวะขาดธาตุเหล็กของคะแนนประจ�ำเดือน วิธกี าร เป็ นการศึกษาแบบ cross-sectional ทีโ่ รงพยาบาล
ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดข้างเคียง ศึกษาในบุคลากรเพศหญิงทีต่ รวจสุขภาพพบ ฮีโมโกลบิน < 12 g/dL และ MCV < 80 fL
ผูเ้ ข้าร่วมท�ำแบบสอบถาม รับประทานยาธาตุเหล็กนาน 3 เดือน และตรวจเลือดซ�ำ้ วิเคราะห์ผลโดยหาค่าความสามารถในการจ�ำแนก
ภาวะขาดธาตุเหล็กของคะแนนประจ�ำเดือน (AuROC) ความไว ความจ�ำเพาะ และโอกาสเป็ นภาวะขาดธาตุเหล็ก ผลการศึกษา ใน
ผูป้ ่ วย 130 ราย อายุเฉลีย่ 36.7 ปี คะแนนประจ�ำเดือนมี AuROC เท่ากับ 0.71 (95%CI: 0.62-0.79) ทีจ่ ุดตัด 2 คะแนนมีความไว
54.5% ความจ�ำเพาะ 80% หากน�ำค่าความกว้างของการกระจายขนาดเม็ดเลือดแดง (RDW) มาใช้ร่วมด้วยจะเพิม่ AuROC เป็ น 0.79
(95%CI: 0.71-0.87) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) สรุ ป คะแนนประจ�ำเดือนมีความสามารถในการจ�ำแนกภาวะขาด
ธาตุเหล็ก ในระดับทีย่ อมรับได้ เหมาะกับการน�ำไปใช้เป็ นแนวทางในการดูแลรักษาเบื้องต้น ในสถานทีท่ มี ่ กี ารตรวจสุขภาพ ทัง้ นี้การน�ำ
ค่า RDW มาใช้ร่วมด้วยสามารถเพิม่ ความแม่นย�ำในการวินิจฉัยได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
คำ�สำ�คัญ : l ภาวะขาดธาตุเหล็ก l คะแนนประจำ�เดือน
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2563;30:361-8.
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Abstract:
Background: Iron deficiency anemia (IDA) is a common problem, especially among women with hypermenorrhea. From a related study, menstruation score was developed using 2 questions (using more than 5 pads daily
and fully-soaked pad or having clotted blood). Objective: The study aimed to validate the performance of the
menstruation score to diagnose IDA. Methods: A cross-sectional multicenter study was conducted in primary,
secondary and tertiary care hospitals. We enrolled female healthcare staff presenting Hb < 12 g/dL and MCV <
80 fL from annual checkups. All participants completed questionnaires and took iron tablets orally for 3 months
before repeating the complete blood count. The area under receiver operating characteristic curve (AuROC),
sensitivity, specificity and positive likelihood ratios were analyzed using STATA15. Results: In this study, 130
subjects with a mean age of 36.7 years were included for analysis. The AuROC of the menstruation score was
0.71 (95%CI: 0.62-0.79) in this validation dataset, comparable to the related development dataset. At a score of 2,
the sensitivity and specificity were 54.5 and 80%, respectively. At a score of 1, the sensitivity and specificity were
91.1 and 29.4%, respectively. Adding the red cell distribution width (RDW) significantly increased the AuROC
to 0.79 (95%CI: 0.71 to 0.87) (p-value < 0.001). Conclusion: Menstruation score showed acceptable performance
to diagnose IDA. We recommended its use as an initial diagnostic tool during annual health checkups. Adding
the RDW to menstruation score significantly increased the performance when diagnosing IDA.
Keywords : l Iron deficiency anemia l Menstruation score
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การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนประจ�ำเดือน (menstruation score) ในการจ�ำแนกภาวะขาดธาตุเหล็ก
หลักการและเหตุผล
ภาวะขาดธาตุเหล็กเป็ นปัญหาทีพ่ บบ่อยทัว่ โลก องค์การอนามัย
โลกประมาณความชุกของภาวะขาดธาตุเหล็กทัว่ โลกไว้ทร่ี อ้ ยละ 42
ในหญิงตัง้ ครรภ์ ร้อยละ 30 ในหญิงไม่ตงั้ ครรภ์ (อายุ 15-50 ปี )
และร้อยละ 45 ในเด็กก่อนวัยเรียน ภาวะขาดธาตุเหล็กถือเป็ น
ปัญหาประมาณร้อยละ 50 ของภาวะซีดทัว่ โลก จากการศึกษาของ
องค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 2004 พบว่าภาวะขาดธาตุเหล็กเป็ น
สาเหตุข องการเสียชีวติ ถึง 273,000 คน โดยร้อยละ 97 เกิดขึ้น
ในประเทศทีม่ รี ายได้ตำ� ่ ถึงปานกลางซึง่ มีความชุกสูงมาก โดยพบ
ความชุกร้อยละ 45 อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และร้อยละ 31
อยู่ในแอฟริกา1 ประเทศไทยอยู่ในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงใต้ และ
เป็ นกลุ่มประเทศทีม่ รี ายได้ตำ� ่ ถึงปานกลาง โดยเฉพาะภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การมีภาวะซีดส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานเนื่องจากมี
ออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้ลดลง เช่น สมอง หัวใจ อาจ
ส่งผลตัง้ แต่มอี าการเวียนศีรษะเล็กน้อย ไม่สดชื่น ออกแรงเพียง
เล็กน้อ ยแล ้วมีอาการเหนื่อย จนกระทัง่ ถึงมี อาการหน้ามืด เป็ น
ลม หมดสติ มีการเต้นของหัวใจผิดปกติ และหัวใจล ้มเหลวได้2-5
ภาวะขาดธาตุเหล็กํ เป็ นภาวะที่พบบ่อยและมักจะถูกละเลย
ในเวชปฏิ บัติ พบบ่อยในผูห้ ญิงทีม่ ปี ระจ�ำเดือนมามาก หรือผูท้ ่ี
รับประทานเนื้อสัตว์นอ้ ย6 จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าความ
ชุกของภาวะขาดธาตุเหล็กในบุคลากรทีต่ รวจพบว่าซีดและเม็ดเลือด
แดงตัวเล็กมากถึงร้อยละ 61 (82/135) การให้ยาเสริมธาตุเหล็ก
โดยไม่ตรวจค่า ferritin สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 34,695-39,465
บาท (ในประชากรกลุม่ เสีย่ ง 135 ราย) โดยไม่มภี าวะแทรกซ้อน
จากธาตุเหล็กสะสมเกิน และได้มกี ารค�ำนวณคะแนนประจ�ำเดือน
(menstruation score) จาก 2 ค�ำถาม คือ ใช้ผา้ อนามัยตัง้ แต่ 5
ผืน/วัน (ไม่ใช่ = 0, ใช่ = 1) และมีเลือดชุ่มเต็มผืนหรือมีลม่ิ เลือด
ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่ = 0, ใช่ = 1) พบว่าผูท้ ป่ี ระเมินได้ 2 คะแนน
และ 1 คะแนนจะมีโอกาสเกิดภาวะขาดธาตุเหล็กเป็ น 21 และ 3
เท่าของคนทีไ่ ด้คะแนนเท่ากับ 0 (OR, 21.73; 95%CI: 4.89 ถึง
93.37, p < 0.001 และ OR, 3.23; 95%CI: 0.98 ถึง 10.66,
p = 0.054) ตามล�ำดับ ด้วย NNT =27
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะตรวจสอบความถูกต้องและความ
สามารถในการจ�ำแนกภาวะขาดธาตุเหล็กของคะแนนประจ�ำเดือน
เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการน�ำมาใช้ในเวชปฏิบตั จิ ริงต่อไป โดยเฉพาะ
ในสถานทีท่ ย่ี งั ไม่สามารถส่งตรวจค่าระดับ ferritin ได้ โดยเป็ นการ
ศึกษาแบบ พหุสถาบันทีร่ วบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลจังหวัดข้างเคียง
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ค�ำนิ ยาม
1. บุคลากรกลุม่ เสีย่ ง คือ บุคลากรทีผ่ ลตรวจสุขภาพพบว่า
ซีด และมีเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก (Hemoglobin, Hb น้อยกว่า 12
กรัม/ดล. and Mean corpuscular volume, MCV < 80 เฟม
โตลิตร)
2. ผูท้ ่เี ป็ นธาลัสซีเมีย คือผูท้ เ่ี คยทราบอยู่แล ้วจากการตรวจ
เลือด พบว่าตนเป็ นโรคธาลัสซีเมีย
3. การวินิจฉัยภาวะขาดธาตุเหล็ก (iron deficiency) ถือ
เอาเกณฑ์ 1 ข้อจาก 3 ข้อต่อไปนี้
l ตอบสนองกับการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก
l ตรวจพบค่า ferritin น้อยกว่า 45 ไมโครกรัม/ดล.
l ตรวจพบค่า transferrin saturation (Tsat)
น้อยกว่าร้อยละ 15
4. ตอบสนองต่อการรักษา ถือเอาเกณฑ์คอื ค่า Hb ขึ้น ตัง้ แต่
3 กรัม/ดล. หรือ ค่าความเข้มเลือด (Hct) มากกว่าร้อยละ 12
ภายใน 3 เดือนของการรักษา
5. Menstruation score จากการศึกษาก่อนหน้านี้ ประกอบ
ด้วย 2 ข้อค�ำถาม (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) คือ
l ท่านใช้ผา้ อนามัยตัง้ แต่ 5 ผืนต่อวัน ใช่หรือไม่ (ในวัน
ทีป่ ระจ�ำเดือนมามากทีส่ ุด นับทัง้ กลางวันกลางคืน) ถ้า
ตอบใช่ ได้ 1 คะแนน ถ้าตอบไม่ใช่ ได้ 0 คะแนน
l มีเลือดชุ่มเต็มผืน หรือมีกอ้ นเลือดออกมาด้วยหรือไม่
ถ้าตอบใช่ ได้ 1 คะแนน ถ้าตอบไม่ใช่ ได้ 0 คะแนน
เกณฑ์คดั เลือกเข้า
บุคลากรเพศหญิงในโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั การตรวจสุขภาพในช่วง
ปี 2561 ถึง 2562 แล้วพบว่ามีภาวะซีดร่วมกับเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก
(Hb น้อยกว่า 12 กรัม/ดล. และ MCV น้อยกว่า 80 เฟมโตลิตร)
เกณฑ์คดั เลือกออก
1. คนทีท่ ราบว่าเป็ นโรคธาลัสซีเมีย และได้รบั เลือดเป็ นประจ�ำ
2. คนที่ทราบแลว้ ว่าเป็ นโรคมะเร็งหรือโรคเลือดชนิดอื่นๆ
และมีภาวะซีดร่วมอยู่แล ้ว
3. คนทีร่ บั ประทานยาเสริมธาตุเหล็กเป็ นประจ�ำ
4. หญิงตัง้ ครรภ์
5. คนทีต่ ดั มดลูกแล ้ว
คัดเลือกรายชื่อบุคลากรกลุม่ เสีย่ งจากโรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมงาน
วิจยั และคนไข้จากโรงพยาบาลอุดรธานี ทีม่ ผี ลการตรวจเลือดประจ�ำ
ปี 2561-2562 พบว่าเป็ นกลุม่ เสีย่ ง น�ำมาตรวจ CBC และหรือ
iron study (ในสถานทีต่ รวจได้) หลังยินยอมเข้าร่วมโครงการ
และตอบแบบสอบถามคะแนนประจ�ำเดือน ให้ยาเสริมธาตุเหล็ก
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FBC ไปรับประทานเป็ นเวลา 3 เดือน และตรวจ CBC ซ�ำ้ จาก
นัน้ แจ้งผลการตรวจการรักษาและแนะน�ำการดูแลการปฏิบตั ติ วั
แก่บคุ ลากรและคนไข้ หากมีการตอบสนองทีด่ ตี ่อการรักษา ให้
รับประทานยาต่อจนครบ 6 เดือน ในรายทีไ่ ม่ตอบสนอง แพทย์
ผูร้ กั ษาจะท�ำการหาสาเหตุภาวะซีดต่อไป โดยการศึกษานี้ทำ� ตาม
แนวทางของ international standard (ICH GCP) และได้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลอุดรธานี
การค�ำนวณกลุม่ ตัวอย่าง7
ใช้กลุม่ ตัวอย่างในการประเมินผลเท่ากับกลุม่ ตัวอย่างทีพ่ ฒั นา
คะแนนประจ�ำเดือน (menstruation score) โดยใช้สูตร n =
(Zα/2)2 p (1-p)/d2 ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ใช้ค่าความชุกในการ
ค�ำนวนเป็ นค่าความชุกของภาวะขาดธาตุเหล็กในภูมภิ าคเอเชียที่
เป็ นสาเหตุให้เสียชีวติ เท่ากับร้อยละ 45.71 ซึง่ เป็ นค่าทีใ่ ช้คำ� นวณ
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาเพือ่ พัฒนาคะแนนประจ�ำเดือน ค่า p
เท่ากับ 0.45 ค่า d คือร้อยละ 20 ของค่า p เท่ากับ 0.09 ได้กลุม่
ตัวอย่าง 118 คน
สถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป STATA 15 ข้อมูลที่
เป็ นข้อมูลต่อเนื่อง (Continuous data) เช่น อายุ ผลเลือด ใช้
สถิติเชิงพรรณนาแสดงค่ากลางการกระจายขึ้นกับลักษณะของ
ข้อมูล ข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อมูลจ�ำแนก (Categorical data) เช่น เพศ
ใช้แสดงความถี่ ร้อยละ ค�ำนวณปัจจัยเสีย่ งด้วย binary logistic
regression ค�ำนวณความสามารถในการจ�ำแนกด้วยการใช้ Area
under receiver operating characteristic curve (AuROC),
sensitivity, specificity, และ positive likelihood ratio เปรียบ
เทียบความสามารถในการวินิจฉัยระหว่างข้อมูลชุดเก่า (derivation
dataset) และชุดใหม่ (validation dataset) ประเมินการเพิม่
คุณค่าในการวินิจฉัยทีเ่ พิม่ ขึ้น (added value) เมือ่ น�ำมาใช้เป็ น
แนวทางในการรักษาร่วมกับค่าความกว้างของการกระจายของเม็ด
เลือดแดง (RDW)
ผลการศึกษา
จากการศึกษาในเจ็ดโรงพยาบาลพบมีบคุ ลากรทีเ่ ข้าเกณฑ์การ
ศึกษาทัง้ หมด 168 ราย ถูกคัดออกจ�ำนวน 38 รายเนื่องจากกลุม่
ตัวอย่างไม่มาติดตามการรักษา เหลือจ�ำนวนกลุม่ ศึกษาทีน่ ำ� มา
วิเคราะห์ผลจ�ำนวน 130 ราย คิดเป็ นร้อยละ 22.6 พบความชุก
ของภาวะขาดธาตุเหล็กในการศึกษานี้เป็ นร้อยละ 60.8 (79/130 ราย)
กลุม่ ศึกษามาจากโรงพยาบาลอุดรธานี 40 ราย (ร้อยละ 30.7 ) โรง
พยาบาลศรีษะเกษ 50 ราย (ร้อยละ 38.5) โรงพยาบาลสกลนคร
16 ราย (ร้อยละ 12.3) โรงพยาบาลเฝ้ าไร่ 7 ราย (ร้อยละ 5.4)

โรงพยาบาลเพ็ญ 6 ราย (ร้อยละ 4.6) และ โรงพยาบาลท่าบ่อ 6
ราย (ร้อยละ 4.6) โรงพยาบาลโนนสะอาด 5 ราย (ร้อยละ 3.9)
ลักษณะพื้นฐานของกลุม่ ศึกษาแสดงใน Table 1
ความชุกของภาวะขาดธาตุเหล็กในการศึกษานี้และการศึกษา
ก่อนหน้ามีค่าใกล ้เคียงกัน (ร้อยละ 60.8 และ 60.7) Table 2
แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนของภาวะขาดธาตุเหล็กในบุคลากร
เพศหญิงทีม่ ารับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ทงั้ หมด คะแนนประจ�ำ
เดือน ความสามารถการจ�ำแนกภาวะขาดธาตุเหล็กของคะแนน
ประจ�ำเดือนระหว่าง ชุดข้อมูลในการศึกษานี้และการศึกษาก่อน
หน้า (Figure 1, 2) Table 3 แสดงความไวและความจ�ำเพาะ
ของคะแนนประจ�ำเดือนทีแ่ ต่ละจุดตัด
คะแนนประจ�ำเดือนมีความสามารถในการแยกผูท้ ม่ี ภี าวะขาดธาตุ
เหล็กกับผูท้ ไ่ี ม่มภี าวะขาดธาตุเหล็กด้วย AuROC 0.71 (95%CI:
0.63-0.79) การใช้เกณฑ์ RDW มากกว่าร้อยละ 16 (RDW ≥ 16%)
เพียงอย่างเดียว มีความสามารถในการแยกผูท้ ม่ี ภี าวะขาดธาตุเหล็ก
กับผูท้ ไ่ี ม่มภี าวะขาดธาตุเหล็กด้วย AuROC 0.70 (95%CI: 0.620.78) หากน�ำคะแนนประจ�ำเดือนมาใช้ร่วมกับเกณฑ์ค่า RDW จะ
เพิม่ ความสามารถในการแยกภาวะขาดธาตุเหล็กได้เป็ น AuROC
0.79 (95%CI: 0.71-0.87) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value
< 0.001) (Figure 3)
เมือ่ พิจารณาคะแนนประจ�ำเดือนร่วมกับการใช้ค่า RDW มากกว่า
ร้อยละ 16 ในการวินิจฉัยภาวะขาดธาตุเหล็กมีความเป็ นได้ของผล
การค�ำนวณเป็ น 6 รูปแบบ ดังทีแ่ สดงใน Table 4 โดยกลุม่ ศึกษา
ทีม่ ี RDW น้อยกว่าร้อยละ 16 (RDW ≥ 16%) และมีคะแนนประจ�ำ
เดือนเท่ากับ 0 หรือ 1 คะแนนถือว่ามีความเสีย่ งต�ำ่ ต่อการมีภาวะ
ขาดธาตุเหล็กเนื่องจากค่า positive likelihood ratio น้อยกว่า
1 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ในขณะเดียวกันกลุม่ ศึกษาทีม่ ี RDW
มากกว่าร้อยละ 16 และมีคะแนนประจ�ำเดือนเท่ากับ 2 คะแนน
ถือเป็ นกลุม่ เสีย่ งสูงต่อการมีภาวะขาดธาตุเหล็กเนื่องจาก positive
likelihood ratio มากกว่า 1 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ กลุม่ ทีเ่ หลือ
ไม่สามารถสรุปได้วา่ มีความเสีย่ งต่อการมีภาวะขาดธาตุเหล็กมากกว่า
กลุม่ ศึกษาทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การประเมินจึงจัดเป็ นกลุม่ เสีย่ งปานกลาง
วิจารณ์
ภาวะขาดธาตุเหล็กเป็ นปัญหาส�ำคัญของหญิงวัยเจริญพันธ์
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีประจ�ำเดือนมามาก การศึกษาก่อน
หน้านี้พบว่าคะแนนประจ�ำเดือน สามารถจ�ำแนกการมีภาวะขาดธาตุ
เหล็กได้โดย ถ้าได้ 1 และ 2 คะแนนจะมีโอกาสพบภาวะขาดธาตุ
เหล็กเป็ น 3.2 และ 21.4 เท่าของผูท้ ไ่ี ด้คะแนน 07 ในการศึกษานี้
เป็ นการน�ำคะแนนประจ�ำเดือนไปใช้กบั คนไข้ในโรงพยาบาลอุดรธานี
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Table 1 Baseline characteristic (n = 130) all are female
Characters (n = 130)
Age - year (n = 128)
mean (SD)
Hb before -g/dL
mean (SD)
Hct before -%
mean (SD)
MCV before -fL
mean (SD)
RDW before- %
mean (SD)
Hb after (n = 123)- g/dL
mean (SD)
Hct after-% (n = 123)
mean (SD)
MCV after-fL (n = 123)
mean (SD)
RDW after (n = 123)
mean (SD)
Thalassemia (n = 118)
n (%)
Compliance (n = 112)
mean (SD)
Menstruation score (n = 130) n (%)
0 mark
1 mark
2 mark

Total

IDA (n = 79)

Non-IDA (n = 51)

36.7 (9.4)

35.8 (9.6)

38.1 (9.0)

9.9 (1.8)

9.2 (1.9)

11.0 (0.7)

31.5 (4.6)

29.8 (4.9)

34.1 (2.1)

65 (8.6)

64.0 (8.7)

67.6 (7.8)

19.3 (6.3)

20.7 (6.3)

17.2 (5.7)

11.7 (1.3)

12.4 (1.2)

11.0 (0.8)

36.3 (4.0)

37.8 (3.7)

34.1 (3.4)

72.6 (10.3)

75.8 (10.0)

67.9 (8.6)

17.2 (5.3)

17.7 (6.0)

16.6 (4.2)

21 (18%)

6/69 (8.7%)

15/49 (30.6%)

75 (21.9)

83.1 (19.1)

62.9 (20.3)

22 (16.9)
55 (42.3)
53 (40.8)

7 (8.9)
29 (37.6)
43 (54.4)

15 (29.4)
26 (51.0)
10 (19.3)

Table 2 Comparison the data of this study to the previous study7

สัดส่วนของ IDA (n)
Prevalence (%)
Menstruation score
0 mark
1 mark
2 mark
AuROC (95%CI)
OR (95%CI), p-value
1 mark
2 mark

Development dataset
Previous study (n = 135)
70
60.7%

Validation dataset
This study (n = 130)
79
60.8%

8 (11.4)
24 (34.3)
38 (54.3)
0.71 (0.62-0.80)

7 (8.9)
29 (37.6)
43 (54.4)
0.71 (0.63-0.79)

3.23 (4.89, 93.37), 0.054
21.40 (0.98, 10.66), < 0.0001

2.39 (0.84, 6.77), 0.074
9.21 (2.97, 28.54), < 0.0001

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563
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ศรัญญา พงษ์อดุ ม และคณะ

Figure 1 AuROC of menstruation score in derivation dataset 0.71, 95%CI: 0.62-0.80

Figure 2 AuROC of menstruation score in validation dataset 0.71, 95%CI: 0.63-0.79

Figure 3 Comparison three AuROCs amongst RDW ≥ 16% alone, Menstruation score alone and combined RDW
≥ 16% with menstruation score
J Hematol Transfus Med Vol. 30 No. 4 October-December 2020

การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนประจ�ำเดือน (menstruation score) ในการจ�ำแนกภาวะขาดธาตุเหล็ก

367

Table 3 Sensitivity and specificity of each mark in menstruation score
Score cut-off point
≥1
≥2

Sensitivity (%)
91.14
54.53

Specificity (%)
29.41
80.39

Table 4 Positive likelihood ratio to evaluate menstruation and RDW in predicting iron deficiency anemia
RDW (%)
< 16

≥

16

Menstruation score
0
1
2
0
1
2

LR+
0.09
0.24
0.71
0.51
1.42
4.68

และบุคลากรของโรงพยาบาลอ�ำเภอ และโรงพยาบาลจังหวัดอืน่ ๆ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ในการศึกษานี้มคี วามชุกของ
ภาวะขาดธาตุเหล็กเป็ นร้อยละ 60.8 (79/130) ซึง่ ใกล ้เคียงกับการ
ศึกษาเดิมทีพ่ บความชุกเป็ นร้อยละ 60.7 (70/135) และโดยรวม
ถือว่าสูง
เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะขาดธาตุเหล็กในการศึกษานี้ใช้การพบ
เกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งจาก 3 วิธี คือ 1) มีการตอบสนองกับการรับ
ประทานยาเสริมธาตุเหล็ก (therapeutic diagnosis) 2) ตรวจ
พบค่า ferritin < 45 µg/dL 3) ตรวจพบค่า Transferrin sat
(Tsat) น้อยกว่าร้อยละ 15 ซึง่ ต่างจากการศึกษาเดิมทีใ่ ช้การวินิจฉัย
จากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างเดียว เนื่องจากโรงพยาบาล
อ�ำเภอไม่สามารถตรวจ iron study ได้และต้องการขยายผลเพือ่
น�ำไปใช้จริง จึงใช้เกณฑ์การตอบสนองต่อการรับประทานยาเสริม
ธาตุเหล็กในการพิจารณาเป็ นหลัก และในการศึกษานี้มกี ารวินิจฉัย
ด้วยค่าผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างเดียว 7 รายเนื่องจากผู ้
ป่ วยไม่มาติดตามการรักษา
เมือ่ เปรียบเทียบ OR ของคะแนนประจ�ำเดือน (ตารางที่ 2)
พบว่าหากได้ 1 คะแนน จะมีค่า OR 2.39 (0.84, 6.77) p-value
0.074 และหากได้คะแนน 2 จะมีค่า OR เท่ากับ 9.21 (2.97, 28.54)
p-value < 0.0001 ซึง่ คล ้ายกับค่าทีไ่ ด้จากการศึกษาเดิม ทีพ่ บ
ว่าหากได้ 1 คะแนน จะมีค่า OR 3.23 (4.89, 93.37) p-value
0.054 และหากได้คะแนน 2 จะมีค่า OR เท่ากับ 21.40 (0.98,
10.66) p-value < 0.00017
เมื่อน�ำคะแนนประจ�ำเดือนมาค�ำนวนความสามารถในการ
จ�ำแนกภาวะขาดธาตุเหล็กด้วย AuROC 0.71 (Figure 2) และ
เมือ่ เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการศึกษาเดิมพบความสามารถในการ
วินิจฉัยด้วย AuROC เท่ากับ 0.71 (Figure 1) ซึง่ มีค่าใกล ้เคียง

95%CI
0.00 to 0.71
0.06 to 0.75
0.13 to 4.00
0.12 to 1.98
0.61 to 3.40
1.64 to 16.26

p-value
0.006
0.005
0.636
0.260
0.380
0.001

Risk
Low
Low
Moderate
Moderate
Moderate
High

กันและมีค่า 95%CI อยู่ในช่วงใกล ้เคียงกันด้วย เมือ่ เปรียบเทียบ
AuROC ระหว่างชุดข้อมูลเดิม (development dataset) กับชุด
ข้อมูลใหม่ (validation dataset) พบ p-value 0.497 ซึง่ ไม่แตก
ต่างกัน เป็ นการแสดงให้เห็นว่าคะแนนประจ�ำเดือนมีความสามารถ
ในการจ�ำแนกคงเดิมและน�ำไปประยุกต์ใช้ในสถานพยาบาลอืน่ ๆ ได้
จาก Table 3 เมือ่ ค�ำนวณค่า ความไว (sensitivity) และ
ความจ�ำเพาะ (specificity) ของคะแนนประจ�ำเดือน ในคนทีไ่ ด้
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 2 มีค่าความไวร้อยละ 54.5 ความ
จ�ำเพาะร้อยละ 80.4 แสดงถึงคะแนนประจ�ำเดือนทีม่ คี วามสามารถ
ในการจ�ำแนกภาวะขาดธาตุเหล็กได้ค่อนข้างแม่นย�ำ ผูท้ ม่ี คี ะแนน
ประจ�ำเดือนเท่ากับ 2 คะแนน ควรรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก
เนื่องจากมีโอกาสพบภาวะขาดเหล็กสูงถึงร้อยละ 80.4 ในผูท้ ไ่ี ด้
คะแนน 0 ไม่ตอ้ งรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก หากซีดมากหรือ
มีอาการแนะน�ำไปปรึกษาแพทย์ทวั ่ ไปหรือแพทย์เฉพาะทางเพือ่
ตรวจเพิม่ เติมต่อไป
ส่วนผูท้ ไ่ี ด้มากกว่าหรือเท่ากับ 1 คะแนน พบความไวถึงร้อย
ละ 91.1 แต่ความจ�ำเพาะเท่ากับร้อยละ 29.4 ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� ค่า
ความกว้างของการกระจายขนาดเม็ดเลือดแดง (RDW) มาช่วยใน
การจ�ำแนกเพิม่ เติม เนื่องจากความรูเ้ ดิมทีพ่ บว่า ในภาวะขาดธาตุ
เหล็ก ผูป้ ่ วยจะมีค่า RDW สูงกว่าค่าปกติ ผูว้ จิ ยั จึงใช้ค่า RDW
จากการตรวจสุขภาพ (ก่อนรับประทานยา) ทีม่ ากกว่าร้อยละ 16
ในการค�ำนวณ และพบว่า ค่า RDW มากกว่าร้อยละ 16 เพียง
อย่างเดียวมีความสามารถในการแยกภาวะขาดธาตุเหล็กในผูป้ ่ วย
กลุม่ นี้ได้ AuROC 0.70 (95%CI: 0.62-0.78) และเมือ่ น�ำคะแนน
ประจ�ำเดือนมาใช้ร่วมกับเกณฑ์ RDW จะมีความสามารถในการ
แยกแยะโดยรวมทีส่ ูงขึ้นถึง AuROC 0.79 (95%CI: 0.71-0.87)
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) (Figure 3)
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จากการน�ำคะแนนประจ�ำเดือนและค่ า RDW ใช้ร่วมกัน
สามารถแบ่งกลุม่ การจ�ำแนกภาวะการขาดธาตุเหล็กได้แม่นย�ำมาก
ขึ้น (Table 4) ข้อเสนอในการน�ำมาใช้ทางคลินิกคือ หากได้คะแนน
ประจ�ำเดือน 2 แนะน�ำให้รบั ประทานยาเสริมธาตุเหล็ก หากได้ 0
คะแนนนึกถึงภาวะขาดธาตุเหล็กน้อย แนะน�ำให้ตรวจหาสาเหตุอน่ื
ของภาวะซีด และหากได้ 1 คะแนนให้ใช้ค่า RDW มาช่วย โดยหาก
ค่ามากกว่าร้อยละ 16 อยู่ในกลุม่ ความเสีย่ งปานกลางแนะน�ำให้รบั
ประทานยาเสริมธาตุเหล็กเป็ นเวลา 3 เดือน หากค่า RDW น้อยกว่า
ร้อยละ 16 อยู่ในกลุม่ ความเสีย่ งต�ำ่ ไม่แนะน�ำรับประทานยาเสริม
ธาตุเหล็ก และในผูป้ ่ วยทุกกลุม่ หากให้ยาเสริมธาตุเหล็กเป็ นเวลา
3 เดือนแล ้วไม่ดขี ้นึ ควรพิจารณาส่งพบแพทย์เฉพาะทางต่อไป
จากข้อมูลจะพบว่ากลุ่มที่มภี าวะขาดธาตุเหล็กจะมีค่าความ
เข้มเลือดตัง้ ต้นทีต่ ำ� ่ กว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ขาดธาตุเหล็กค่าเฉลีย่ ของ Hb
(SD) และ Hct (SD) ในกลุม่ ทีม่ ภี าวะขาดธาตุเหล็กเท่ากับ 9.24
(1.89) และ 29.83 (4.91) ค่าเฉลีย่ ของ Hb (SD) และ Hct (SD)
ในกลุม่ ทีไ่ ม่มภี าวะขาดธาตุเหล็กเท่ากับ 10.97 (0.73) และ 34.10
(2.13) ตามล�ำดับ นอกจากนี้ยงั พบว่าในกลุม่ ทีไ่ ม่มภี าวะขาดธาตุ
เหล็กพบว่าเป็ นธาลัสซีเมียชนิดไม่รุนแรงร่วมด้วยถึงร้อยละ 30.6
ในขณะทีก่ ลุม่ ทีม่ ภี าวะขาดธาตุเหล็กพบธาลัสซีเมียชนิดไม่รุนแรง
ร่วมด้วยเพียงร้อยละ 8.7 ซึง่ หากต้องการแยก 2 ภาวะนี้จากกัน
ควรส่งตรวจ Hb typing และ iron study นอกจากนี้ในการศึกษา
ก่อนนี้ยงั พบว่าผูท้ เ่ี ป็ นพาหะธาลัสสีเมีย (thalassemia trait) มี
ภาวะขาดธาตุเหล็กร่วมด้วยได้ แต่อย่างไรก็ตามการให้ยาเสริมธาตุ
เหล็กเป็ นเวลา 3 เดือนไม่พบว่าท�ำให้มภี าวะเหล็กเกิน7
ในการศึกษานี้ผูท้ ร่ี บั ประทานยาเสริมธาตุเหล็กส่วนใหญ่ไม่พบ
มีภาวะแทรกซ้อนจากการรับประทานยามี 1 รายมีอาการคลืน่ ไส้
และท้องผูก เมือ่ สอบถามเรื่องความสม�ำ่ เสมอในการกินยาพบว่า
กลุม่ ทีม่ ภี าวะขาดธาตุเหล็ก (ตอบสนองกับยาเสริมธาตุเหล็ก) ให้
ความร่วมมือในการกินยาถึงร้อยละ 83.13 เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่มี
ภาวะขาดธาตุเหล็ก (ไม่ตอบสนองกับยาเสริมธาตุเหล็ก) ทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือในการกินยาเพียงร้อยละ 62.88
ข้อจ�ำกัดในการศึกษานี้คอื 1) เนื่องจากมีผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มาตรวจ
ตามนัด 38 ราย (ร้อยละ 22.6) ท�ำให้มกี ารเสียข้อมูลไปส่วนหนึ่ง
แต่กย็ งั ได้จำ� นวนผูป้ ่ วยเท่าทีค่ ำ� นวนจึงไม่เสียอ�ำนาจในการค�ำนวน
และ 2) กินยาทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอ หากผูป้ ่ วยกินยาสม�ำ่ เสมออาจจะท�ำให้
ได้ค่าการตอบสนองมากขึ้น

คะแนนประจ�ำเดือนเหมาะกับการน�ำไปใช้ให้การดูแลรักษาเบื้อง
ต้น ในสถานทีท่ ม่ี กี ารตรวจสุขภาพ และพบว่า มีภาวะซีดร่วมกับ
เม็ดเลือดแดงตัวเล็ก (Hb น้อยกว่า 12 กรัม/ดล. และ MCV น้อย
กว่า 80 เฟมโตลิตร) โดยควรจะต้องเป็ นคนทีเ่ ดิมสุขภาพดี ไม่มี
ประวัตเิ ป็ นโรคธาลัสซีเมีย หรือได้รบั เลือดเป็ นประจ�ำ
สรุป
คะแนนประจ�ำเดือนมีความสามารถในการวินิจฉัยภาวะขาด
ธาตุเหล็กในระดับทีย่ อมรับได้และไม่แตกต่างจากความสามารถ
ในชุดข้อมูลทีม่ รี ายงานไว้ในอดีต และหากน�ำไปใช้ในการวินิจฉัย
ร่วมกับค่า RDW จะช่วยเพิม่ ความสามารถในการวินิจฉัยได้ดยี ง่ิ ขึ้น
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