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บทนำา

ภาวะซีด (anemia) เปนอาการแสดงของโรคซึ่งพบไดบอยใน

เวชปฏิบัติ สถิติผูปวยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ แผนกอายุร

กรรม พบปญหาของภาวะซีดที่ปรึกษาสาขาโลหิตวิทยา เฉลี่ย 19.3 

± 8.2 ราย (mean ± standard deviation) ตอเดือน จากผูปวย

ที่ปรึกษาทั้งหมด 94.3 ± 27 รายตอเดือน คิดเปนรอยละ 20.6   

นอกจากนี้จากการสำารวจหาสาเหตุของภาวะซีด ที่เกิดขึ้นในโรง

พยาบาล1 ซึ่งดำาเนินการศึกษา โดยวิธีพรรณนาแบบไปขางหนาโดย

สำารวจจากผูปวยในจำานวน  98 ราย ในชวงระหวางเดือน มีนาคม 

ถึงเดือนตุลาคม 2544 พบภาวะซีด 64 ราย คิดเปนอุบัติการณรอ

ยละ 65.3 ของจำานวนผูปวยในทั้งหมด สาเหตุของภาวะซีดที่เกิด

ขึ้น ในโรงพยาบาล ไดแก ภาวะโรคเรื้อรัง (anemia of chronic 

disease) รอยละ 57.4   ซีดจากการเสียเลือดรอยละ 25.5 และ

ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) รอยละ 10.61  การดำาเนิน 

การหาสาเหตุของภาวะซีดในการศึกษานี้เริ่มจาก reticulocyte 

count แลวจึงหาสาเหตุเปน ขั้นตอนตอไป1  

การหาสาเหตุของภาวะซีดมีหลากหลายวิธีแตไมมีวิธีการใดที่

พิสูจนไดวาดีกวาวิธีอื่น2  โดย ในการหาสาเหตุ ของภาวะซีดที่มี

รายงานในตำารามาตรฐานมักเริ่มจาก การตรวจทาง หองปฏิบัติการ 

ไดแก mean corpuscular volume (MCV) และ reticulocyte 

count แตใน เวชปฏิบัติที่ดี การ ประเมินผูปวยควรเริ่มจากการซัก

ประวัติและตรวจรางกาย  เนื่องจาก จะไดขอมูลที่มีคาเปนจำานวน

มาก ทำาใหสามารถเลือกสงตรวจทางหองปฎิบัติการไดอยางเหมาะ

สมและการวินิจฉัยผูปวยตามผลทางหองปฏิบัติการเพียงอยางเดียว 

โดยไมไดซักประวัติ หรือตรวจรางกาย อาจจะมีขอผิดพลาดไดมาก 

เชน ในประเทศไทยผูปวยอาจมี MCV เล็กจากภาวะพาหะของ

ธาลัสซีเมียซึ่งเปนภาวะที่พบบอยในประชากรทั่วไปแตผูปวยอาจ

ซีดจากสาเหตุ อื่น เชน aplastic anemia เปนตน นอกจากนี้ 

นิพนธตนฉบับ

การหาสาเหตุของภาวะซีดโดยใชขั้นตอนการแยกโรคทางคลินิก

(ClinicalApproachAlgorithm)
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การใชขอมูลทางหองปฏิบัติการจะมีคาใชจาย มากเมื่อเปรียบเทียบ

กับการตรวจทางคลินิกซึ่งไมเสียคาใชจายใดๆ

วัสดุและวิธีการ

ประชากร(Population)

เกณฑในการคัดเลือกเขาศึกษา (inclusion criteria) ไดแก 

ผูปวยใน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ที่มีภาวะซีด 

(hemoglobin (Hb) นอยกวา 10 กรัม/ดล.) และไดรับการสงมา

ปรึกษา ที่หนวยโลหิตวิทยา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2547 ถึง เดือน

มีนาคม 2548

เกณฑในการคัดออกจากการศึกษา (exclusion criteria) ไดแก 

ผูปวยโรคมะเร็ง ที่ไดรับ การวินิจฉัยแลว  และอยูในระหวางโรค

ไมสงบ หรือ ไดยาเคมีบำาบัดมาภายใน 3 เดือน โรคทางโลหิตวิทยา

ที่ไดรับการวินิจฉัยแลวและอยูในระหวางที่โรคยังไมสงบ

วิธีการ

ผูปวยจะไดรับการ ซักประวัติ  ตรวจรางกาย  บันทึกขอมูล 

ลงในแบบฟอรมที่จัดเตรียมไว  โดยแพทยประจำาหอผูปวย และ

ไดรับการตรวจ ทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน คือ complete blood 

count ซึ่งรวมถึง MCV, reticulocyte count, หนาที่ตับ  หนาที่

ไต  albumin, globulin และ lactate dehydrogenase (LDH) 

และ ถามีขอบงชี้ ใหสง serum cortisol, thyroid stimulating 

hormone และ free thyroxine ดวย

Clinical approach algorithmไดแก การซักประวัติ และ

ตรวจรางกายตามขั้นตอน เพื่อหาสาเหตุของภาวะซีดที่ไดจากการ

ซักประวัติและตรวจรางกายตามขั้นตอนในแผนภูมิที่ 1 ที่ไดจัด

เตรียมขึ้นเพื่อใชในการศึกษานี้ และสงตรวจทางหองปฏิบัติการที่

จำาเปนสำาหรับโรค หรือสาเหตุที่สงสัย

Laboratory approach algorithm ไดแก การแยกสาเหตุ

ของภาวะซีดตาม MCV ตามดวยการแยกโรคตาม reticulocyte 

response ในกลุมที่มี MCV ปกติ

การวินิจฉัยสาเหตุขั้นสุดทาย ไดจากการใชขอมูลทั้งประวัติ ตรวจ

รางกาย การตรวจ ทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งการดูเสมียรเลือด

โดยผูเชี่ยวชาญ และการตรวจพิเศษ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดย

โลหิตแพทย 

ภาวะซีดเฉียบพลัน(AcuteAnemia)อาการซีดที่ปรากฏขึ้น

กับผูปวยในระยะเวลา นอยกวา หรือเทากับ 7 วัน

ภาวะซีดเรื้อรัง(ChronicAnemia)อาการซีดที่ปรากฏขึ้น

กับผูปวยโดยไมทราบเวลาแนนอน หรือนานกวา 7 วัน

Iron deficiency anemia2,4 วินิจฉัยโดยระดับ serum 

ferritin ต่ำา (ferritin <15 ไมโครกรัม/ลิตรหรือ <50 ไมโคร

กรัม/ลิตรในรายที่มีโรคเรื้อรัง) หรือ ไมพบเหล็กในไขกระดูกจาก 

การยอมเหล็ก

Anemia of chronic disease2 (ACD)วินิจฉัยโดย 1) มี

โรคเรื้อรังมานาน 1 เดือน หรือมากกวา   2) ระดับ ironลดลง

แผนภูมิที่1  The clinical approach algorithm in evaluating the cause of anemia

Clinical approach to anemia 

Anemia

Acute chronic

mild jaundice +/- splenomagaly no jaundice, normal urine color

brown or dark urine

Acute bleeding

Acute hemolysis chronic hemolysis underproduction                                                          unknown

Fever and petechiae poor nutrition, drugs,         chronic blood loss                associated with 
integument change             absorption failure                 other medical condition

No organomegaly Autoimmune diseases,               metabolic disease, RF, 

AA, MDS, AL Chronic infection, Drugs            endocrine deficiency

organomagaly megaloblastic iron deficiency         Pure red cell aplasia,           decrease erythropoietin 
myelopthisis anemia                               anemia ACD                                    production

- malignancy 

- disseminated infection

Clinicalapproachtoanemia
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และระดับ ferritinสูงขึ้น และ 3) ไมมีภาวะซีดที่เกิดจากการ

แทนที่ของไขกระดูก การเสียเลือด  hemolysis  ไตวายเรื้อรัง 

โรคตับเรื้อรัง หรือความผิดปกติทางตอมไรทอ

Anemia of chronic renal disease2วินิจฉัยโดยมี creatinine 

(Cr) clearanceนอยกวา 40มล./นาที (serum Cr2.5มก./

ดล.หรือมากกวา) มานานกวา 3 เดือน สวน anemia in liver 

disease2วินิจฉัยโดย1) Hb > 7.5 กรัม/ดล.   2) มีโรคตับ

เรื้อรัง   3) ไมมีภาวะซีดที่เกิดจากการแทนที่ของไขกระดูก   การ

เสียเลือด   hemolysis   ไตวายเรื้อรัง   ภาวะทุพโภชนาการ หรือ 

ความผิดปกติทางตอมไรทอ

Megaloblastic anemia2,4  วินิจฉัยโดย 1.) MCV มากกวา 

100fL   2.) cobalamin levelนอยกวา 200พิโคกรัม ตอ มล.

หรือ folic levelนอยกวา 6นาโนกรัม/มล. และ 3.) มีความผิดปกติ

ของตัวออนของเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกโดยจะมีขนาดใหญ และมี 

nuclear-cytoplasmic asynchrony (megaloblastic change)

Nonmegaloblastic macrocytic anemia2 วินิจฉัยโดย 1) ตัว

ออนของเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกมีรูปรางปกติ   2) macrocytosis

เล็กนอย (MCV 100-120fL) และ 3) มีสาเหตุ ไดแก สุรา โรค

ตับ ความผิดปกติทางตอมไรทอ หรือ reticulocytosisเปนตน

Hemolysis2,5,6 วินิจฉัยโดย 1) ซีดเฉียบพลันจะบงถึง hemolysis 

แตเรื้อรังก็เปนได  2) มี product ของhemoglobin สูงขึ้น เชน

indirect bilirubin (direct bilirubin < รอยละ 50 ของtotal 

bilirubin), LDH, urine hemosiderin   3) มี reticulocyte สูง

ขึ้น   4) ไมมีภาวะเลือดออกชัดเจนที่อธิบายได และ 5) มีสาเหตุ

ของ hemolysis

Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) วินิจฉัยโดย

direct antiglobulin test (direct Coombs test) และ เสมียร 

เลือดพบspherocyte รวมกับมี hemolysis

ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล 1 ดื่ม เทากับปริมาตรของเบียร 

12 ออนซ หรือไวน 5 ออนซ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับ

หนักคือ มากกวา 14 ดื่มตอสัปดาห หรือดื่มครั้งละ 4 ถึง 5 ดื่ม

ตอครั้งในผูชาย และมากกวา 7 ดื่มตอสัปดาห หรือดื่มครั้งละ 3 

ดื่มตอครั้งในผูหญิง

Hypermenorrhea2 คือการมีเลือดประจำาเดือนมากกวา 80

มล. ประวัติใชผาอนามัยมากกวา 30 ผืนตอรอบประจำาเดือน หรือ

มากกวา 10 ผืนในวันที่มามากที่สุด

ผลการวิจัย

ขอมูลพื้นฐาน

ผูปวยที่รับเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ แผนกอายุร

กรรม ชวงระหวางเดือนตุลาคม 2547ถึง มีนาคม 2548 ที่ปรึกษา

สาขาโลหิตวิทยาดวยปญหาซีด (Hb ≤ 10 กรัม/ดล.) จำานวนทั้งหมด 

143 ราย โดย 29ราย ไมไดนำาขอมูลมาประมวลผล เนื่องจาก

ไมไดสงตรวจ reticulocyte count คงเหลือผูปวยจำานวน 104

ราย ที่สามารถประเมินได

ผูปวยจำานวน 104ราย อายุเฉลี่ย ปพิสัยตั้งแต 15 ถึง88

ปเปนเพศชาย 52ราย (รอยละ 50) คา Hbเฉลี่ย 7.8 ± 1.5 

กรัมตอดล. (mean ± standard deviation)พิสัยตั้งแต 2.1 

ถึง 10.0กรัมตอดล.คาเฉลี่ย MCV85 ± 13 fLพิสัยตั้งแต 

54.0 ถึง 114.0 fL

จากผลการตรวจระดับ Hb ผูปวยทั้งหมด 104 ราย พบวามี

จำานวนผูปวย 5 ราย (รอยละ 4.8) ที่มี Hb ต่ำากวา 5 กรัม/ดล., 

ผูปวยจำานวน 44 ราย (รอยละ 42.3) มี Hb อยูระหวาง 5.1 - 8.0 

กรัม/ดล. และจำานวน 55 ราย (รอยละ 52.9) มี Hb อยูระหวาง 

8.1 - 10.0 กรัม/ดล.

ผูปวยรอยละ 56 มีคา MCVอยูในชวง 80-100 fL  รอยละ 

35 อยูในชวง 50-79 fLและรอยละ 13อยูในชวงมากกวา 100 fL 

และคา corrected reticulocyte countอยูในชวง 0-2.0จำานวน 

รอยละ 87ที่เหลืออีกรอยละ 13มีคามากกวา 2.0

การหาสาเหตุภาวะซีดโดยใชapproachalgorithm

การใช algorithm นี้เปนแนวทางการหาสาเหตุจะแยกผูปวย 

ออกเปน 2 กลุม คือ ซีดเฉียบพลัน และซีดเรื้อรัง ซึ่งจะสามารถแบง

สาเหตุของภาวะซีดไดตอไป พบวา ผูปวยซีดเฉียบพลัน มีจำานวน 

22 ราย (รอยละ 21.2)   ทุกรายซีดจาก hemolysis ในจำานวน

นี้มี 1 รายซีดจาก Glucose-6-phosphate dehydrogenase 

(G-6-PD) deficiency ที่เหลืออีก 82 ราย (รอยละ 78.8) เปน

ซีดเรื้อรัง (แผนภูมิที่ 2)

การหาสาเหตุภาวะซีดโดยแนวทางการประเมินทางคลินิก เมื่อ

เทียบกับการวินิจฉัยขั้นสุดทายพบวาสามารถหาสาเหตุของภาวะซีด

ไดถูกตองรอยละ 90.4 โดยมีผูปวย 10 ราย (รอยละ 9.6) ที่การ

ประเมินทางคลินิกไมถูกตองดังนี้ 

ผูปวย 4 รายไดรับการประเมินทางคลินิกวาเปน acute hemolysis 

แตจากการวินิจฉัย ขั้นสุดทายพบวาเปน ACD จาก systemic 

lupus erythematosus (SLE) 3 ราย และ อีก 1 ราย ไดรับการ

วินิจฉัยขั้นสุดทายพบวาเปนภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก

ผูปวย 2 รายไดรับการประเมินทางคลินิกวาเปนภาวะซีดจากการ

ขาดธาตุเหล็ก เนื่องจาก 1 รายมีปญหาโลหิตจาง ทำา gastroscopy 

พบวามี antral gastritis และ stool occult blood ใหผลบวก 

และอีก 1 รายมีโรคประจำาตัวเปน mitral valve insufficiency 

มีประวัติผาตัดใส prosthetic valve และรับประทานยาวอรฟาริน 
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อยู มีปญหาเลือดออกจากทางเดินอาหารเปนครั้งคราว ทำา 

gastroscopy แลวพบ gastritis แตจากการวินิจฉัยขั้นสุดทาย

พบวาเปน acute bleeding 1 ราย และเปน myelodysplastic 

syndrome (MDS) 1 ราย

ผูปวย 1 รายไดรับการประเมินทางคลินิกวาเปน ACD เนื่องจาก

มีประวัติเปนวัณโรค แตจากการวินิจฉัยขั้นสุดทายพบวาเปน anemia 

of chronic renal failure (CRF)

ผูปวย  รายไดรับการประเมินทางคลินิกวาเปนโรคของไขกระดูก

เนื่องจากมีประวัติไขเรื้อรังและปวดศีรษะ ตรวจรางกายพบวามีไข 

อื่นๆปกติ แตจากการวินิจฉัยขั้นสุดทายพบวาเปน ACD เนื่องจาก

โรค giant cell arteritis หลังรักษาอาการดีขึ้น และภาวะซีดหายไป   

ผูปวย 1 รายถูกสงตอมาจากโรงพยาบาลอื่นดวยปญหาซีด ไดรับ

เลือดมาแลว ตรวจรางกายพบวาซีด มี peripheral neuropathy 

ไดรับการประเมินทางคลินิกวาเปน megaloblastic anemia แตจาก

การวินิจฉัยขั้นสุดทายพบวาเปนโรคตับเรื้อรังคือมีตับแข็งรวมกับ 

portal hypertension และภาวะทองมาน

ผูปวย 1 รายไดรับการประเมินทางคลินิกวาเปน chronic 

hemolysis เนื่องจาก มีภาวะซีดรวมกับเหลืองเล็กนอย แตจาก

การวินิจฉัยขั้นสุดทายพบวาเปน ACD จากภาวะตับออนอักเสบ

เรื้อรังและมี pancreatic pseudocyst ผล Hb typing พบเปน 

Hb E trait

การหาสาเหตุภาวะซีดโดยใชLaboratoryapproachalgorithm

การใชผลตรวจทางหองปฎิบัติการเปนแนวทางการหาสาเหตุ

จะแยกผูปวยออกเปนกลุมตามคา MCV คือ micro-, normo- 

และ macrocytic anemia และ แยกตาม reticulocyte count 

(ตารางที่ 1) ไดผลดังนี้

พบสาเหตุของภาวะซีดที่เปน microcytic จำานวน 35 ราย  

แบงไดเปนภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก 6 ราย ซึ่งยืนยันโดยการยอม

เหล็กในไขกระดูก 2 ราย จากการตอบสนองตอการใหเหล็กรับ

ประทาน 2 ราย และ ที่เหลือ 2 ราย วินิจฉัยจากระดับ serum 

ferritin ในจำานวนนี้ 1 รายมี beta thalassemia trait รวมดวย 

นอกจากนี้มี beta-thalassemia (กลุม chronic hemolysis) 1 

ราย  พบ MDS 2 ราย (มี thalassemia trait รวมดวย)   ACD 

18 ราย   erythropoietin-induced pure red cell aplasia 

(PRCA) 2 ราย จากการตรวจไขกระดูก, aplastic anemia 1 ราย 

(สงสัย thalassemia trait รวมดวย)   CRF 3 ราย (1 ราย เปน 

Hb E trait 2 ราย สงสัยเปน thalassemia trait) และ acute 

hemolysis 2 ราย

ผูปวยจำานวน 26 รายจาก 35 ราย (รอยละ 74.3) มีสาเหตุซึ่ง

ทำาใหซีดที่ควรมี MCV ต่ำา ผูปวย 10ราย (รอยละ 28.6) มี MCV 

ต่ำาซึ่งนาจะเกิดจากพาหะของ thalassemia แตซีดจากสาเหตุอื่น

พบสาเหตุของภาวะซีดที่เปน macrocytic ในผูปวย 13 รายไดแก 

MDS 2 ราย   aplastic anemia 1 ราย (MCV 101 fL)   ACD 

4 ราย (ผูปวยติดเชื้อ HIV และไดรับยา AZT (zidovudine) อยู) 

CRF 3 ราย (2 รายนาจะมีภาวะ nutritional deficiency รวมดวย 

และ 1 ราย มี cardiac cirrhosis รวมดวย)   megaloblastic 

anemia ซึ่งเกิดจากยา 1 ราย  AIHA 1 ราย และ G-6-PD 

deficiency 1 ราย 

ผูปวยจำานวน 8 รายจาก 13 ราย (รอยละ 61.5) มีสาเหตุ

ซึ่งทำาใหซีดที่ควรมี MCV สูง ผูปวย 4ราย มี MCV สูงจาก

ยาแตยาไมไดทำาใหซีด และ 1 รายมี MCV สูงเพราะโรคตับ

รวมดวยแตผูปวยไมไดซีดจากโรคตับ

AA = aplastic anemia;   PRCA = pure red cell aplasia;   MDS = myelodysplastic syndrome;

ACD = anemia of chronic disease;   CRF = chronic renal failure

แผนภูมิที่2Classification of the causes of anemia according to the clinical approach algorithm

Anemia (104, 100.0%)

chronic (82, 78.8%)Acute (22, 21.2%)

Acute hemolysis (22, 21.2%)

Acute bleeding (0, 0.0%)
chronic hemolysis (4, 3.84%) underproduction (78, 75.0%)

AA (4, 3.84%)

MDS (7, 6.77%)

megaloblastic

anemia (2, 1.99%)

iron def. (7, 6.77%) PRCA (3, 2.99%) CRF (11, 10.64%)

ACD (44, 42.3%)
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พบสาเหตุของภาวะซีดที่เปน normocytic ในผูปวย 56 ราย

ทุกราย  มีสาเหตุซึ่งทำาใหซีดที่ควรมี MCV ปกติ ในกลุมนี้พบ

มีการเพิ่ม corrected reticulocyte count 9 ราย คือ acute 

hemolysis 4 ราย   chronic hemolysis 2 ราย   ACD 2 ราย 

และ acute bleeding 1 ราย สวนรายที่ไมมีการเพิ่ม corrected 

reticulocyte count 47 ราย คือ ACD 25 ราย   acute hemolysis 

8 ราย   CRF 6 ราย   MDS 3 ราย   aplastic anemia 2 ราย 

chronic hemolysis 1 ราย   chronic liver disease 1 ราย 

และ PRCA 1 ราย

ผูปวยจำานวน 45 รายจาก 56 ราย (รอยละ 80.4) มีคา corrected 

reticulocyte count ตามที่ควรจะเปน ที่เหลือ 11 ราย มีคา 

reticulocyte count ไมเขากับโรค ไดแก ผูปวย 2 รายที่เปน ACD 

และมี reticulocyte count สูง รายหนึ่งเปน giant cell arteritis 

และ อีกรายติดเชื้อ HIV ซึ่งพบ mycobacteria ในไขกระดูก  

ผูปวย acute hemolysis 8ราย มี reticulocyte count ปกติ 

ไดแก ACD 3 ราย (ติดเชื้อ HIV 1 ราย และ SLE 2 ราย)  CRF 

2 ราย  sepsis 2 ราย และ cardiac cirrhosis 1 ราย ผูปวย 

chronic hemolysis 1ราย ที่ไมมีการเพิ่มของ reticulocyte count 

เปนผูปวย paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)

การใชClinicalapproachรวมกับLaboratoryalgorithm

ในการหาสาเหตุของภาวะซีด

แยกสาเหตุของภาวะซีดตาม clinical approach guideline 

ที่วินิจฉัยไมถูกตองจากวินิจฉัยขั้นสุดทาย แลวแยกผูปวยในแตละ

สาเหตุตาม MCV และ reticulocyte count วา laboratory 

approach สามารถหาสาเหตุของภาวะซีดไดถูกตองเพิ่มขึ้นกี่ราย 

เมื่อรวมกับการใช clinical approach อยางเดียว จะสามารถหา

สาเหตุของภาวะซีดไดถูกตองเพิ่มขึ้น

จากผูปวย 10ราย ที่ clinical approach algorithm ไมสามารถ

หาสาเหตุของภาวะซีดไดถูกตอง ถาใช laboratory approach 

รวมดวยความถูกตองในการหาสาเหตุของภาวะซีดจะเพิ่มขึ้น โดย

ผูปวย 3 รายที่วินิจฉัยเปน acute hemolysis หากตรวจทางหอง

ปฏิบัติการเพิ่มเติมจะพบ reticulocyte count ปกติ สวนผูปวย 

2 รายที่วินิจฉัยเปน nutritional deficiency จากประวัติและ

ตรวจรางกายหากตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมจะพบ MCV 

ปกติ ทำาใหวินิจฉัยไดถูกตองมากขึ้น สรุปวาความถูกตองเพิ่มจาก 

รอยละ 90.4 เปนรอยละ 95.2

วิจารณ

ภาวะซีดที่ตรวจพบในผูปวยอายุรกรรมอาจมาจากหลายๆสาเหตุ 

ตั้งแตตัวเม็ดเลือดแดงเอง หรือโรคที่เกี่ยวของ การตรวจหาสาเหตุ

ของภาวะซีดอาจจะไมสามารถใชเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งในการตรวจ

ไดอยางถูกตอง ในบางครั้งภาวะซีดอาจพบรวมกับความผิดปกติ

อื่นๆ เชน เม็ดเลือดขาวลดลง เกร็ดเลือดลดลง (pancytopenia) 

เปนตน แนวทางการตรวจหาสาเหตุอาจมุงไปที่ความผิดปกติอื่น

มากกวาภาวะซีด

การหาสาเหตุของภาวะซีดตาม laboratory approach algorithm

ที่พบวาสามารถหาสาเหตุของภาวะซีดไดถูกตองสำาหรับ microcytic, 

normocytic และmacrocytic anemiaไดรอยละ 74.3, 100 

ตารางที่1  Classification of the causes of anemia according to laboratory algorithm

Finaldiagnosis
LowMCV

No.

NormalMCVNo.
HighMCV

No.
TotalNo.(%)High

Reticulocytes

Normal

Reticulocytes

Anemia of chronic diseases 18 2 25 4 49 (47)
Acute hemolysis 2 4 8 2 16 (15)
Chronic renal failure 3 0 6 3 12 (12)
Myelodysplastic syndrome 2 0 3 2 7 (7)
Iron deficiency 6 0 0 0 6 (6)
Chronic hemolysis 1 2 1 0 4 (4)
Aplastic anemia 1 0 2 1 4 (4)
Pure red cell aplasia 2 0 1 0 3 (3)
Chronic liver disease 0 0 1 0 1 (1)
Megaloblastic anemia 0 0 0 1 1 (1)
Acute bleeding 0 1 0 0 1 (1)

Total 35 9 47 13 104
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และ 61.5 ตามลำาดับ อาจเนื่องมาจากการที่ผูปวยแตละรายอาจมี

สาเหตุของภาวะซีดที่มากกวา 1 สาเหตุ ทำาใหตรวจหาสาเหตุหลัก

ไดลำาบากมากขึ้น การสงตรวจทางหองปฏิบัติการตองพิจารณาภาวะ

โรครวมอื่นๆ ของผูปวยดวยเชน ภาวะ thalassemia trait อาจ

ทำาใหวินิจฉัยผิดเปน microcytic anemia นอกจากนี้การรักษา

ผูปวยAIDS ดวย ยาตานไวรัส เชน AZT อาจทำาใหเกิดภาวะ 

macrocytosis แตผูปวยซีดจากสาเหตุอื่นได นอกจากนี้ในผูปวย 

normochromic anemiaการใชระดับ reticulocyte count พบวา

มีความถูกตองเพียงรอยละ 80.4 ซึ่งเกิดจากผูปวยแตละรายอาจ

มีสาเหตุของภาวะซีดที่มากกวา 1 สาเหตุเชน ผูปวย hemolysis

ที่มีโรคเรื้อรังรวมดวยอาจมีคา corrected reticulocyte count

ต่ำา acute hemolysisที่มาพบแพทยเร็วมาก คา reticulocyte 

อาจยังไมทันขึ้น หรือ PNH มักมีโรคไขกระดูกรวมดวยทำาให 

reticulocyteไมสูงขึ้นเทาที่ควร 

การปฏิบัติตาม clinical approach algorithmอาจไดสาเหตุ 

ไมตรงตามการวินิจฉัยสาเหตุขั้นสุดทายเนื่องจากความไวและความ

จำาเพาะในการซักประวัติตรวจรางกายยังไมสมบูรณ เชน ประวัติวา

ซีดเฉียบพลันแตผูปวยอาจมีอาการออนเพลียเฉียบพลันจากสาเหตุ 

อื่นแมจะซีดมานานแลว ประวัติการรับประทานอาหารก็อาจเชื่อ

ถือไมได และการขาดสารอาหารมักไมไดเกิดจากการรับประทาน

นอยแตเกิดจากการเสียเลือด (ขาดเหล็ก) หรือ การดูดซึมไมดี 

(ขาดวิตามินบี12) นอกจากนี้ผูปวยแตละรายอาจมีสาเหตุของภาวะ

ซีดที่มากกวา 1 สาเหตุ เชนมีรอยโรคในทางเดินอาหารแตซีดจาก

สาเหตุอื่น อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยพบวา clinical approach 

algorithmสามารถแบงแยกสาเหตุของภาวะซีดไดถูกตองถึงรอยละ 

90.4 จึงควรใชเปนอีกแนวทางในการหาสาเหตุของภาวะซีด นอกจาก

นี้การหาสาเหตุของภาวะซีดโดยใช clinical approach รวมกับ 

laboratory approachพบวาสามารถทำานายสาเหตุของภาวะซีดได 

ถูกตองมากขึ้นไปอีกเปนรอยละ 95.2 แสดงใหเห็นวาไมมี algorithm 

ใดที่ใหผลถูกตอง 100%

กลาวโดยสรุปการใช clinical approach algorithm ในการ

หาสาเหตุของภาวะโลหิตจางในผูปวยอายุรกรรมที่นอนโรงพยาบาล
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Abstract:  Anemia is one of the most common problems in general practice.  Algorithms used to determine the 

causes of anemia depend mainly on laboratories.  However, careful history taking and physical examination yield 

valuable information helpful for properly ordering and interpreting laboratory tests.  It can also save the cost of 

excessive investigations.  In this study, we proposed a clinical approach algorithm based on history and physical 

signs to diagnose the etiologies of anemia and evaluated its accuracy compared with the final diagnosis.  There 

were a total of 104 anemic (Hb < 10 g/dL) patients admitted to the department of medicine of King Chulalongkorn 

Memorial Hospital from October 2004 to March 2005.  The most common causes of anemia were anemia of 

chronic disorders (47%), acute hemolysis (15%) and anemia of chronic renal failure (12%).  The clinical approach 

algorithm could correctly classify the patients in 90%.  Low mean corpuscular volume (MCV) and high MCV 

were matched with the final diagnoses in 74.3% and 61.5%, respectively.  Most errors were due to concomitant 

conditions, such as thalassemia traits and antiretroviral agents, respectively.  Correct reticulocyte count values 

were appropriate for the final diagnoses in 80% of the normal MCV group.  Coexisting chronic diseases might 

decrease reticulocyte responses.  The combination of clinical and laboratory approach yielded 95% accuracy.  

Therefore, either clinical or laboratory information may be misleading and the combination of both is essential 

for diagnosis of anemia.
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