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บทนำ�

ภาวะโลหิตจางเปนปญหาทางกุมารเวชศาสตรที่พบไดบอยใน

ทางคลินิก เชน ธาลัสซีเมีย หรือภาวะขาดธาตุเหล็กอาจพบไดทั้งใน

เด็กและผูใหญ  โดยมีโรคซึ่งเปนสาเหตุคลายคลึงและแตกตางจาก

ภาวะโลหิตจางในผูใหญ  เชน ภาวะโลหิตจางจากโรคไขกระดูก อาทิ 

congenital dyserythropoiesis, Diamond Blackfan anemia  

นั้นจะพบและวินิจฉัยไดบอยในผูปวยเด็ก  ดังนั้นแพทยจึงมีความ

จำาเปนที่จะตองทราบถึงสาเหตุ อาการ  อาการแสดง  การวินิจฉัย

แยกโรคในผูปวยเด็ก  ตลอดจนใหการรักษาในภาวะฉุกเฉินไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม

คำ�จำ�กัดคว�ม

ภาวะโลหิตจาง  หมายถึง  การลดลงอยางผิดปกติของจำานวน

เม็ดเลือดแดงในกระแสเลือด และ/หรือปริมาณความเขมขนของ 

ฮีโมโกลบิน (hemoglobin, Hb)  โดยการลดลงดังกลาวต่ำากวา 

คาปกติในแตละกลุมอายุ  สำาหรับปริมาณของเม็ดเลือดอัดแนน

ซึ่งเรียกวาฮีมาโตคริท (hematocrit, Hct) คิดเปนเปอรเซนตนั้น

อาจลดลงหรือไมก็ได1

พย�ธิสรีรวิทย�  

1. คาปกติทางโลหิตวิทยาในเด็กแปรผันตามอายุ  แพทยจึง

จำาเปนตองคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในทางสรีรโลหิตวิทยาในเด็ก

แตละชวงวัยเมื่อพิจารณาประเมินปญหาโลหิตจาง2,3  สำาหรับคาปกติ

ทางโลหิตวิทยาในเด็กไทยไดแสดงในตารางที่ 14   มีขอสังเกตวา

ระดับของ Hb และ Hct คอนขางสูงในทารกแรกเกิด  หลังจาก

นั้นจะคอยๆ ลดลงจนถึงระดับต่ำาสุดที่ประมาณ 7 สัปดาหในทารก

คลอดกอนกำาหนด  และประมาณ 2-3 เดือนในทารกที่คลอดครบ

กำาหนด  สภาวะดังกลาวเรียกวา  “ภาวะโลหิตจางทางสรีรวิทยาใน

ทารก” (physiologic anemia of infancy)2  หลังจากนั้นระดับ Hb 

และ Hct จะเพิ่มขึ้นชาๆ จนมีระดับเทาผูใหญเมื่อเด็กเขาสูวัยเจริญ

พันธุ (puberty)  นอกจากนี้ระดับของฮีโมโกลบินชนิดเอฟ (HbF) 

ซึ่งเปนฮีโมโกลบินหลักในระยะฟตัส (fetal hemoglobin) ตลอด

จนขนาดของเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย (mean corpuscular volume, 

MCV) จะยังมีระดับที่สูงในทารกและจะคอยเปลี่ยนแปลงลดลง

ในระยะเวลา 1 ปหลังคลอดโดยระดับของ HbF  ในเด็กปกติจะ 

นอยกวารอยละ 2 ของปริมาณฮีโมโกลบินทั้งหมด2,3
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ต�ร�งที่ 1  คาปกติทางโลหิตวิทยาในเด็กไทยอายุ 1 วันถึง 18 ป

อ�ยุ
Hb (g/dL) Hct (%) MCV(fL) MCH (pg)

ค�เฉลี่ย ค�ต่ำ�สุด ค�เฉลี่ย ค�ต่ำ�สุด ค�เฉลี่ย ค�ต่ำ�สุด ค�เฉลี่ย ค�ต่ำ�สุด

1-3 วัน 17.9 13.4 51.5 34 108 95 34 31
1 เดือน 12.5 9.4 34.3 26 104 85 34 28
2 เดือน 10.5 8.7 29.9 25.5 96 77 30 26
3-6 เดือน 10.5 7.4 33.0 25 91 74 30 25
6 เดือน-2 ปี 12.8 10.3 38.6 30.4 80.6 75.2 26.7 24.6
2-6 ปี 12.6 11.0 38.7 31.9 81.6 75.4 26.7 24.9
6-12 ปี 12.9 11.0 39.0 31.5 83.1 75.1 27.4 24.5
12-18 ปี 13.4 11.0 40.5 31.3 84.4 76.3 28.9 24.9

ฮีโมโกลบิน, hemoglobin (Hb);  ฮีมาโตคริท, hematocrit (Hct);  ขนาดเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย, mean corpuscular volume (MCV);

ความเขมขนของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง, mean corpuscular hemoglobin (MCH)
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2. เม็ดเลือดแดงปกติมีอายุ 100-120 วันในกระแสโลหิต  ใน

สภาวะปกติประมาณรอยละ 1 ของเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุจะถูก

ทำาลายไปในแตละวันโดยมามและไขกระดูก และถูกชดเชยดวย

เม็ดเลือดแดงสรางใหมจากไขกระดูก  การรบกวนสมดุลดังกลาว 

อาจทำาใหเกิดภาวะซีดได  ในกรณีที่มีความจำาเปน ไขกระดูกสามารถ 

สรางเม็ดเลือดไดเพิ่มมากกวาปกติ 5-8 เทา  แตหากมีพยาธิสภาพ

ทำาใหไขกระดูกไมสามารถผลิตเม็ดเลือดไดตามปกติ  หรือมีการ

ทำาลายเม็ดเลือดแดงมากเกินขีดความสามารถของไขกระดูกในการ 

สรางเม็ดเลือดตัวออนมาทดแทน หรือรางกายขาดวัตถุดิบที่จำาเปน

ในการสรางเม็ดเลือดแดงใหม เชน ธาตุเหล็ก โฟเลท เปนตน 

ก็จะเกิดภาวะโลหิตจางได

3. สาเหตุของภาวะโลหิตจางเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ 

คือ การเสียเลือด เม็ดเลือดแดงแตกทำาลาย  และการสรางเม็ด

เลือดลดลงในเวลาอันรวดเร็ว1-3,5

 3.1 การเสียเลือด  เกิดไดทั้งเสียเลือดจากภายใน  หรือ

จากภายนอก  ผูปวยที่เสียเลือดมากอยางรวดเร็ว จะเกิดอาการของ

ปริมาณเลือดต่ำา (hypovolemia) กอนที่จะมีอาการซีด  ทำาใหระบบ

ไหลเวียนโลหิตลมเหลว  ช็อก (shock) และถึงแกความตายได 

แมระดับ Hct ยังปกติ  ในกรณีของการเสียเลือดปริมาณนอยๆ 

แบบเรื้อรัง  รางกายจะมีการปรับตัวเพิ่มปริมาตรของพลาสมาขึ้น 

ภายในเวลา 72 ชั่วโมง ซึ่งมีผลทำาใหระดับ Hct ลดลงได รางกาย 

จะพยายามปรับตัวโดยการหลั่งสาร erythropoietin เพิ่มขึ้น เพื่อ 

กระตุนใหไขกระดูกทำางานมากขึ้นเพื่อสรางเม็ดเลือดแดงตัวออน 

โดยทั่วไปในคนที่ไขกระดูกและสภาวะโภชนาการเปนปกติ สามารถ 

สรางเม็ดเลือดแดงไดมากกวา 8 เทาหากมีการเสียเลือดมากกวา 

รอยละ 25 ของปริมาณเลือดในรางกาย  ไขกระดูกจะทำางานได 

อยางเต็มที่ภายในเวลา 2-5 วัน  โดยมีระดับเม็ดเลือดแดงตัวออน 

(reticulocytes) สูงสุดใน 10 วัน  แตหากการเสียเลือดยังคงมีอยู 

หรือไขกระดูกไมพรอมในการทำางานชดเชยก็จะทำาใหภาวะโลหิตจาง

ดำาเนินตอไปอยางเรื้อรัง

 3.2 การสรางเม็ดเลือดแดงลดลง

 3.2.1 การขาดสารอาหารที่เปนปจจัยสำาคัญของการ 

สรางเม็ดเลือดไดแก ธาตุเหล็ก  กรดโฟลิค  วิตามินบี 6  บี 12  

ซี  อี และสังกะสี

 3.2.2 ภาวะกดการทำางานของไขกระดูก

   - สาเหตุปฐมภูมิ เชน ภาวะไขกระดูกฝอพันธุ- 

กรรม (bone marrow failure syndromes) หรือโรคไขกระดูกฝอ 

ไมทราบสาเหตุ (idiopathic aplastic anemia)

   - สาเหตุทุติยภูมิ เชน การติดเชื้อโดยเฉพาะ

เชื้อ parvovirus B19 และเชื้อ HIV การอักเสบเรื้อรัง โรคไต โรค

ตับและตับอักเสบจากเชื้อไวรัส สารเคมีหรือกลไกทางภูมิตานทาน

 3.2.3 การแทนที่ไขกระดูกดวยเซลลมะเร็งชนิดตางๆ 

หรือเซลลพังผืด เชน ภาวะ myelofibrosis หรือโรคกระดูกหนา 

(osteopetrosis)

 3.2.4 ภาวะ dyserythropoiesis หรือ ineffective 

erythropoiesis

   - สาเหตุปฐมภูมิ ไดแก congenital dysery-

thropoietic anemia type I, II (HEMPAS), III และ IV (variant)

   - สาเหตุทุติยภูมิ อาทิ ภาวะธาลัสซีเมีย sider- 

oblastic anemia ความผิดปกติของไขกระดูก myelodysplastic 

syndrome โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เชน erythroleukemia,  

myeloblastic leukemia 

3.3 เม็ดเลือดแดงแตกทำาลายอยางมาก (excessive blood 

destruction; hemolytic anemia) แบงสาเหตุยอยออกเปน

 3.3.1 สาเหตุจากความผิดปกติในเม็ดเลือดแดง 

(intrinsic defects)

   3.3.1.1 ความผิดปกติของผนังเม็ดเลือด

แดง  อาทิ  ความผิดปกติชนิดเม็ดเลือดแดงกลมปองแตกำาเนิด 

(hereditary spherocytosis)  เม็ดเลือดแดงรูปไข (ovalocytosis)  

ผิดรูปราง (pyropoikilocytosis) รูปปาก (stomatocytosis) หรือ 

xerocytosis

   3.3.1.2 สาเหตุจากความผิดปกติของฮีโม- 

โกลบิน (disorders of hemoglobin) อาทิ ภาวะโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมียซ่ึงมีเม็ดเลือดแดงแตกงายและถูกทำาลายในตับมาม 

อยางเรื้อรัง (chronic hemolytic anemia) หรือภาวะฮีโมโกลบิน

ผิดปกติ (hemoglobinopathy) ทำาใหฮีโมโกลบินที่ไมเสถียรตก

ตะกอนและเม็ดเลือดแดงถูกทำาลายในมามได เชน ฮีโมโกลบินชนิด

ซี (HbC) ฮีโมโกลบินปากน้ำาโพ (Hb Pak Num Po; Hb PNP)6 

ฮีโมโกลบินคอนสแตนสปริง (Hb Constant Spring; Hb CS) 

เปนตน

   3.3.1.3 ความผิดปกติของเอนไซมในเม็ดเลือด

แดง (enzymopathy)

     - ความผิดปกติของเอนไซมใน 

ระบบ pentose phosphate ที่สำาคัญคือ ภาวะพรองเอนไซม 

glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD)

     - ความผิดปกติของเอนไซมใน 

ระบบ Embden-Meyerhof เชน ภาวะพรองเอนไซม pyruvate 

kinase (PK)

 3.3.2 สาเหตุจากความผิดปกติภายนอกเม็ดเลือด

แดง (extrinsic defects)
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   3.3.2.1 สาเหตุจากกลไกทางระบบภูมิคุมกัน 

(immune hemolytic anemia)

     -  ปฎิกริยาจากการไดรับเลือดผิด

หมูโดยมีภูมิตานทานซึ่งเกิดตามธรรมชาติ เชน anti A, anti B  

หรือเกิดขึ้นภายหลัง เชน anti D (Rh)

     - เม็ดเลือดแดงแตกจากกลไกภูมิ- 

ตานทานตนเอง (autoimmune hemolytic anemia, AIHA)

     - กลไกทางอิมมูนอื่นๆ เชน ผลจาก

ยาชนิดตางๆ โรคอื่นๆ เชน มะเร็งตอมน้ำาเหลือง โรค collagen 

vascular disease อาทิ โรคลูปส (systemic lupus erythematosus, 

SLE) หรือสัมพันธกับการติดเชื้อ เชน เม็ดเลือดแดงแตกภายหลัง

การติดเชื้อ infectious mononucleosis หรือ mycoplasma  

pneumoniae

   3.3.2.2  สาเหตุจากกลไกที่ไมผานระบบภูมิ-

คุมกัน

     -  การติดเชื้อทั้งแบคทีเรียและสาร

พิษจากแบคทีเรีย และพยาธิ สารเคมี  โลหะหนัก  สารกระตุน 

อนุมูลอิสระ (oxidants) การกระตุนทางกายภาพ เชน physical 

trauma, microangiopathic hemolytic anemia การออกกำาลัง

กายอยางหนัก (march hemoglobinuria) hemolytic uremic 

syndrome, thrombotic thrombocytopenic purpura ผลจาก

ความรอน (thermal injury)  และการใสลิ้นหัวใจเทียม (prosthetic 

heart valves)

     -  ภาวะ secondary hemolytic 

anemia เนื่องจากการติดเชื้อ โรคไต  อาการอักเสบเรื้อรัง  ภาวะ

มะเร็งและความดันโลหิตสูงวิกฤต (malignant hypertension) 

สาเหตุอื่นๆ เชน ภาวะ hypersplenism จากมามที่โตมาก

   3.3.2.3 สาเหตุจากปจจัยภายในและภายนอก

เม็ดเลือดแดงรวมกัน อาทิ

     - ภาวะ paroxysmal nocturnal 

hemoglobinuria ที่มีการทำาลายเม็ดเลือดแดงผานระบบ comple-

ment

     - ภาวะ favism จากการกระตุน 

ดวยสารเคมีในถั่วปากอา (fava bean) ในผูปวยที่มีภาวะพรอง

เอนไซม G-6-PD ภาวะพิษจากสารตะกั่ว

อ�ก�ร และอ�ก�รแสดง 

ผูปวยที่มีอาการซีดจากทุกสาเหตุจะมีอาการและอาการแสดง 

ออกโดยรวมคลายคลึงกัน เชน อาการกระสับกระสาย ออนเพลีย  

ตรวจพบมีภาวะโลหิตจาง  อาจมีอาการเหลืองหรือมีอาการเหนื่อย 

งายเวลาออกกำาลังกาย ใจสั่น มีอาการบวมที่เทา ปวดหัว เปนลม 

มีเสียงแววในหู  ไมมีสมาธิ  ปสสาวะบอย  ประจำาเดือนไมสม่ำาเสมอ

ไปจนถึงมีไขต่ำาๆ  อาการเหลานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่มีระดับออก- 

ซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ ลดลงจากปกติ หากมีอาการ

ซีดเรื้อรังจะมีผลตอการเรียนและระดับสติปญญาในเด็กได  สำาหรับ

อาการเฉพาะในแตละสาเหตุ สามารถสรุปไดดังนี้

1. การเสียเลือด1 อาการแสดงขึ้นกับปริมาณและความรวดเร็ว

ของการเสียเลือด คือ หากมีการเสียเลือดรอยละ 20 ของปริมาณ

เลือดในรางกายจะมีอาการหัวใจเตนเร็ว เวียนศีรษะ เหนื่อยงาย 

อาการดังกลาวจะเปนสัดสวนกับปริมาณเลือดที่สูญเสีย หากเสีย

เลือดเพิ่มขึ้นจะมีความดันโลหิตต่ำาลง เหงื่อออก ชีพจรเบาเร็ว และ

หากเสียเลือดถึงรอยละ 50 จะมีอาการช็อก ระบบไหลเวียนลมเหลว

และเสียชีวิตได  สำาหรับปริมาณเลือดในรางกายเด็กนั้น ประมาณ 

75 มล./กก.7

2. การแตกสลายของเม็ดเลือดแดง2,3  มักจะมีอาการซีดและ

เหลือง เนื่องจากมีการแตกทำาลายของเม็ดเลือดนอกหลอดเลือด 

(extravascular hemolysis) จึงมีระดับของบิลิรูบิน (indirect 

bilirubin) เพิ่มขึ้นทำาใหปสสาวะมีสีเขมจาก urobilinogenuria 

แบบสีน้ำาชาแก  นอกจากนี้มามซึ่งเปนอวัยวะสำาคัญในระบบ 

reticuloendothelial system ที่เม็ดเลือดถูกทำาลายจะมีขนาด

โตขึ้น

ในกรณีท่ีเม็ดเลือดแดงมีการแตกทำาลายภายในหลอดเลือด 

(intravascular hemolysis) จะเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมาก  

ผูปวยจะมีฮีโมโกลบินในกระแสเลือด (hemoglobinemia) จน

ออกมาในปสสาวะ (hemoglobinuria) ทำาใหสีปสสาวะเปนสีแดง

คล้ำาคลายสีน้ำาปลา หรือคลายสีโคคาโคลาได  การแตกสลายทั้ง

แบบเกิดขึ้นภายใน และภายนอกหลอดเลือดนั้น สามารถเกิดขึ้น

ไดในผูปวยรายเดียวกัน

ในกรณีที่ไขกระดูกปกติ จะมีการสรางเม็ดเลือดแดงตัวออน 

(reticulocytes) อยางมากในกระแสเลือด ตรวจพบปริมาณ  

reticulocyte count เพิ่มขึ้น  ใชเปนดัชนีในการประเมินวา 

ไขกระดูกยังสามารถทำางานชดเชยภาวะ hemolysis ไดตามปกติ 

หรือไม

3. การสรางเม็ดเลือดแดงไดนอย

อาการและอาการแสดงที่พบจะเปนอาการจากภาวะโลหิตจาง 

โดยทั่วไป ไมพบลักษณะเม็ดเลือดแดงแตกสลาย อาจตรวจพบ

อาการอื่นๆ ที่สัมพันธกับโรคซึ่งเปนสาเหตุของการสรางเม็ดเลือด

แดงลดลง เชน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute 

leukemia) อาจพบอาการตับโต มามโต ตอมน้ำาเหลืองโตมากได  

หรือมีอาการเลือดออกผิดปกติ เนื่องจากเม็ดเลือดขาวผิดปกติที่

แทรกในไขกระดูกสามารถลดการสรางเกล็ดเลือดซึ่งเปนปจจัยการ

แข็งตัวของเลือดเบื้องตนไดเชนกัน
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อาการแสดงอื่นๆ จะพบในโรคไขกระดูกฝอพันธุกรรม อาทิ 

ความผิดปกติทางผิวหนัง (hyperpigmented skin และ reticulated 

skin pattern)  ลิ้นเปนฝาขาว (leucoplakia) และเล็บผิดปกติ 

(dystrophic changes)  เปนความผิดปกติที่พบในกลุมอาการ  

dyskeratosis congenita (DKC)  หรือความผิดปกติของนิ้วมือ 

(finger like thumb) การเปลี่ยนแปลงของกะโหลกศีรษะ รูป

หนา และตัวเตี้ย พบไดในกลุมโรค Fanconi anemia  เปนตน

ก�รวินิจฉัย การวินิจฉัยภาวะโลหิตจางเฉียบพลัน อาศัยหลักตอ

ไปนี้1,2,5

1. การซักประวัติผูปวยโดยละเอียด โดยครอบคลุมประวัติ

เลือดออกงาย หยุดยาก การติดเชื้อ ไข การไดรับยา การรับประทาน

อาหารทั้งประเภทและปริมาณ  ประวัติการเสียเลือดทั้งภายนอก 

หรือภายใน ประวัติซีดเรื้อรังกอนหนามีอาการและประวัติการซีด 

ในครอบครัว การไดรับเลือด  ประวัติอาการเหลืองแรกเกิดและ 

การรักษาที่ไดรับ  ตลอดจนการเจริญเติบโตและพัฒนาการในดาน 

ตางๆ  นอกจากนี้ยังตองซักประวัติเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะ

โลหิตจางในครั้งนี้ เชน อาการหนามืด เปนลม หมดสติ ปสสาวะ 

ออกนอย ลักษณะสีปสสาวะผิดปกติ หอบเหนื่อย หรือโคมาดวย

2. การตรวจรางกาย  เพื่อหาวามีตำาแหนงเลือดออกหรือไม 

มีจุดจ้ำาเลือดผิดปกติเพื่อใหทราบวาเลือดออกจากปญหาเฉพาะที่  

หรือมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (bleeding diathesis) 

นอกจากนี้ยังควรตรวจดูวามีอาการตับมามโต ตอมน้ำาเหลืองโตหรือ

ไม ประเมินวามีภาวะเหลืองรวมกับภาวะโลหิตจางหรือไม   ประเมิน

การเจริญเติบโต ความสูง และน้ำาหนักตัว ตรวจวามีอาการแสดง

อื่นๆ ของโรคลูปส เชน ผมรวง แผลในปาก ผื่นแพแสง สำาหรับการ

ตรวจหาความผิดปกติทางกายภาพ เชน ความผิดปกติของกระดูก 

ทอนแขน นิ้วมือ ศีรษะเล็ก หรือความผิดปกติของเล็บ  จะทำาใน

รายที่ซักประวัติแลวสงสัยโรคไขกระดูกฝอทางพันธุกรรม เปนตน

3. การตรวจทางหองปฎิบัติการ ในผูปวยที่เสียเลือดอยาง

ฉับพลันภายใน 2-3 ชั่วโมงแรกจะมีการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาว 

(leucocytosis) และเกล็ดเลือด  ภายหลัง 24 ชั่วโมงไปแลวจึงพบ

เม็ดเลือดแดงตัวออน (polychromasia) จะเห็น reticulocytes 

ชัดเจนภายหลัง 2-3 วัน สวนระดับ Hct ระยะแรกจะปกติแลวจะ

คอยๆ ลดลงจนเต็มที่ในเวลา 72 ชั่วโมง  สำาหรับการตรวจทาง

หองปฎิบัติการในการวินิจฉัยแยกโรคภาวะโลหิตจางอื่นๆ ไดแก 

3.1 การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) เปนการ

ตรวจหลักที่บงถึงระดับ Hb, Hct, จำานวนเม็ดเลือดแดง (red 

blood cell count, RBC)  นอกจากนี้ขนาดเม็ดเลือดแดง (mean 

corpuscular volume, MCV) และปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ด

เลือดแดง (mean corpuscular hemoglobin, MCH) ยังชวยใน 

การวินิจฉัยแยกสาเหตุของภาวะโลหิตจางอีกดวย ดังสรุปในตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2  แนวทางในการวินิจฉัยหาสาเหตุของภาวะโลหิตจางโดยใชขนาดเม็ดเลือดแดง (MCV) เปนหลัก5

Microcytic anemia (MCV ต่ำ�)

•	ความผิดปกติในการสราง heme
- ขาดเหล็ก (จากอาหาร หรือเสียเลือด)
- การอักเสบเรื้อรัง (anemia of inflammation)
- Sideroblastic anemia จากการขาดวิตามินบี 6 หรือ 

พิษจากตะกั่ว
•	ความผิดปกติในการสรางสายโกลบิน

- ธาลัสซีเมีย
- ฮีโมโกลบินผิดปกติ

Macrocytic  anemia (MCV เพิ่มขึ้น)

•	ภาวะขาดวิตามินบี 12  หรือกรดโฟลิค ซึ่งจะมีผลทำาใหเกิด 
megaloblastic changes ในไขกระดูก 

•	 โรคอื่นๆ อาทิ โรคตับ ภาวะพรองฮอรโมนไทรอยด 
(hypothyroidism) หรือโรคของไขกระดูกไมทำางานอื่นๆ

Normocytic anemia (MCV ปกติ)

•	ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก
- ความผิดปกติจากภายนอก เชน ภูมิตานทาน สารพิษ การติด

เชื้อ  hypersplenism
- ความผิดปกติของผนังเม็ดเลือดแดง เชน hereditary 

spherocytosis, elliptocytosis, stomatocytosis และ 
PNH

- ฮีโมโกลบินผิดปกติ หรือไมเสถียร เชน HbCS,  Hb PNP,  
HbS และ HbC เปนตน

- ความผิดปกติของเอนไซมในเม็ดเลือดแดง เชน G-6-PD,  
pyruvate kinase

•	ภาวะเสียเลือด
•	การสรางเม็ดเลือดแดงนอย ซึ่งมีผลเฉพาะเซลลตนกำาเนิด

เม็ดเลือดแดง (pure red cell aplasia) ไดแก ภาวะ Diamond 
Blackfan anemia (DBA)   ภาวะ transient erythroblastopenia
of childhood  ภาวะไตวายเรื้อรัง หรือมีผลตอไขกระดูกทั้งหมด
ไดแก aplastic anemia,  Fanconi anemia  และภาวะไขกระดูก 
ถูกแทนที่ เชน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
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3.2 การตรวจเม็ดเลือดแดงในสเมียร มีความสำาคัญที่สุด 

ในการชวยวินิจฉัยโรคท่ีเปนสาเหตุของภาวะโลหิตจางโดยเฉพาะ

โรคของเม็ดเลือดแดง ถึงแมการตรวจพบหลายประการ เชน 

spherocyte, target cells, fragmented cell, oval cells, 

polychromasia, hypochromic microcytes, hypochromic 

macrocytes หรือ basophilic stippling  อาจพบไดในหลาย

สาเหตุของภาวะโลหิตจางและไมจำาเพาะเจาะจง  แตการประเมิน

ลักษณะของเม็ดเลือดที่ผิดปกติโดยรวมสามารถใชเปนแนวทาง

คราวๆเบ้ืองตนในการวินิจฉัยแยกโรคกอนการสงตรวจยืนยัน

ดวยวิธีอื่นตอไป

3.3 การตรวจระดับ reticulocyte ซึ่งเปนเม็ดเลือดแดง

ตัวออนภายในยังมีสารพันธุกรรม RNA (ribonucleic acid) 

อยู  ทำาใหเม็ดเลือดแดงเหลานี้มีขนาดใหญยอมติดสีมวงฟาดวยสี 

Wright เรียกวา polychromasia  สำาหรับการตรวจนับวิธีมาตรฐาน

จะใชสี methylene blue ในการยอมจะเห็น RNA ตกตะกอนเปน 

โครงขายภายในเม็ดเลือดแดง  รายงานโดยนับเทียบกับจำานวนเม็ด

เลือดแดงทั้งหมด  ในปจจุบันมีการใชสีสะทอนแสง (fluorescent 

dye) เชน thiazole orange ในการยอม RNA ภายในเซลลซึ่ง

ทำาไดงายกวาและอาจจะมีความถูกตองมากกวาการนับดวยตา ใน

คนปกติระดับ reticulocyte ประมาณ 0.5-1.5% ของเม็ดเลือด

แดงทั้งหมด (หรือคิดเปนจำานวนสุทธิ 50-100 x 109/L) ในกรณี

ที่มีภาวะโลหิตจางจำาเปนตองคำานวณระดับ reticulocyte ที่ปรับ

แกตามภาวะโลหิตจาง คือ corrected reticulocyte count (%)  

หรือ reticulocyte index ตามสมการดังนี้

(LDH) เพิ่มขึ้นในพลาสมา ระดับ haptoglobin ลดลง  เหลานี้ 

เปนการตรวจเพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัยและอาจบอกถึงความ 

รุนแรงของภาวะเม็ดเลือดแดงแตกที่เกิดขึ้น

   3.5 การตรวจจำาเพาะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยสาเหตุของ

ภาวะโลหิตจาง ไดแก

- การตรวจ Coombs’ test ทั้ง direct และ indirect 

test

- การตรวจระดับ mycoplasma titer

- การตรวจชนิดฮีโมโกลบิน (hemoglobin typing) 

และการตรวจดีเอ็นเอเพื่อการวินิจฉัยธาลัสซีเมีย (DNA analysis 

for thalassemia)

- การตรวจความทนน้ำาเกลือของเม็ดเลือดแดง (osmotic 

fragility test) และการตรวจ autohemolysis

- การตรวจกรองและวัดระดับเอนไซม G-6-PD ใน 

เม็ดเลือดแดง (G-6-PD screening and assay) รวมถึงเอนไซมอื่นๆ

- การตรวจกรองความผิดปกติของผนังเม็ดเลือดแดง 

ดวยวิธี Eosin-5’ maleimide binding assay (EMA)

- การตรวจไขกระดูก จะทำาในรายที่สงสัยสาเหตุภาวะ

โลหิตจางจากโรคไขกระดูกหรือไขกระดูกถูกแทนที่โดยเฉพาะจาก 

lymphoproliferative disorder

- การตรวจวัดระดับธาตุเหล็ก และโปรตีนที่เกี่ยวของ

ในรางกาย ไดแก serum iron, total iron binding capacity, 

transferrin saturation และ serum ferritin

  พิจารณาเลือกการตรวจเหลานี้ตามความเหมาะสมของโรคที่

สงสัยวาจะเปนสาเหตุ  อยางไรก็ตามพึงคำานึงถึงวาการตรวจวินิจฉัย

ควรกระทำากอนการรักษาดวยการใหเลือด ไมเชนนั้นจำาเปนตองรอ

ระยะเวลาอยางนอย 3 เดือน (90 วัน)  กอนการตรวจวินิจฉัยเหลา

นี้เพื่อใหหมดปญหาในการแปลผลจากเลือดของผูบริจาคที่ใหเขาไป

  โดยสรุปแนวทางการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางโดยใช reticulocyte 

เปนหลัก  ดังแสดงในตารางที่ 3 และกุญแจสำาคัญในการวินิจฉัย

ภาวะโลหิตจางดังแสดงในตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 1

ก�รวินิจฉัยแยกโรค 

สำาหรับภาวะโลหิตจางที่พบในผูปวยเด็กในประเทศไทยนั้น

จำาเปนตองใหการวินิจฉัยแยกโรคที่สำาคัญไดแก

1. ธ�ลัสซีเมีย8

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทุกชนิดทั้งอัลฟา และเบตาธาลัสซีเมีย

จะทำาใหเกิดภาวะโลหิตจางได แตที่จะพบภาวะโลหิตจางเฉียบพลัน

ไดบอยที่สุด คือ โรคอัลฟาธาลัสซีเมีย ชนิด hemoglobin H-Hb 

CS หรือ hemoglobin H-Hb Pakse9 และเบตาธาลัสซีเมีย 

reticulocyte ที่วัดได x Hct ขณะนั้น

คา Hct ปกติของอายุนั้นๆ

การเพิ่มขึ้นของ reticulocyte บอกถึงความสามารถในการ

ทำางานของไขกระดูกที่ชดเชยตอภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้น  หากมี

ระดับต่ำาตลอดบงวาผูปวยนาจะมีความผิดปกติของการสรางเม็ด

เลือดหรือโรคของไขกระดูกเปนสาเหตุของภาวะโลหิตจาง  ในปจจุบัน 

การตรวจหาปริมาณของ reticulocyte สามารถทำาไดสะดวกขึ้นดวย 

การใชเครื่องตรวจวัดชนิดอัตโนมัติ รวมกับการวัดดัชนีเม็ดเลือด-

แดง  ดังนั้นแนวทางในการวินิจฉัยโลหิตจาง  จึงอาจจะกระทำา

ไดโดยการพิจารณาถึงระดับของ reticulocyte ที่วัดไดเปนหลัก  

ซึ่งจะบอกถึงวาภาวะโลหิตจางนั้นเกิดขึ้นจากการสรางเม็ดเลือดแดง

ลดลงหรือมีการแตกทำาลายของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น 

   3.4 การตรวจอื่นๆ สำาหรับภาวะเม็ดเลือดแดงแตก เชน 

การตรวจฮีโมโกลบินในปสสาวะโดยใช strip การตรวจพบระดับ 

indirect bilirubin  กรดยูริคและ lactase dehydrogenase 
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ต�ร�งที่ 3  แนวทางในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางโดยใช reticulocyte เปนหลัก

Hyporegenerative reticulocyte (reticulocyte <50x109/L) Regenerative reticulocyte (reticulocyte >100x109/L)

ตัวอย�งโรค:

Aplastic anemia (AA) 

Pure red cell aplasia (PRCA)

Myelodysplastic syndrome 

Deficiency states :

-  Iron

-  Vitamins

Marrow infiltration-fibrosis

Inflammatory anemia

Erythropoietin under production

ตัวอย�งโรค:

▪  Hemolysis

•	 Immune

•	Non-immune

ไดแก

-  Congenital: sickle cell, thalassemia, 

enzymopathies, unstable Hb 

-  Acquired: PNH, drugs, microangiopathy,  

hypersplenism 

▪  Hemorrhage

ต�ร�งที่ 4  กุญแจสำาคัญในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง

ประวัติ ก�รตรวจร�งก�ย ก�รตรวจท�งหองปฏิบัติก�ร

•	 มีประวัติซีดในครอบครัว

•	 ชาติพันธุ

•	 เปนภาวะโลหิตจางเฉียบพลันหรือไม

•	 ประวัติเลือดออก อุจจาระ ปสสาวะ ปอด ฯลฯ

•	 การติดเชื้อโดยเฉพาะ parvovirus B19, 

ตับอักเสบ HIV

•	 การบริจาคเลือด

•	 ประวัติเหลือง ปสสาวะสีเขม

•	 มีจุดเลือดออกตามตัวหรือไม

•	 อาการในระบบอื่นๆ เชน gastritis

•	 ประวัติกอนตามตัว กอนในทอง 

•	 การดื่มสุรา

•	 อาหาร ชนิด ประเภท และปริมาณ

•	 ประวัติรับประทานของแปลกๆ เชน ดิน (Pica)

•	 ประวัติยา

•	 ประวัติการไดรับเลือดครั้งสุดทาย

•	 ซีด (pallor)

•	 เหลือง (icterus)

•	 เลือดออก (bruise purpura, 

petichiae)

•	 อุณหภูมิกาย

•	ตอมน้ำาเหลือง

•	 ขนาดของมาม และตับ

•	 อาการ tachycardia,  

hypotension 

•	 WBC และ platelet count (aplastic anemia)

•	 Reticulecyte count (pure red cell aplasia)

•	 MCV (iron และ vitamin deficiency หรือ 

thalassemia)

•	 RBC morphology

- Double RBC population (จากการไดรับ 

เลือด, sideroblastic anemia, high HbF)

- RBC agglutination (cold agglutination), 

schistocyte (MAHA)

- Spherocytes (immune hemolysis หรือ 

hereditary spherocytosis) 

•	 Bilirubin, LDH, haptoglobin, Coombs’ 

(hemolysis)

•	 Kidney function (erythropoietin 

deficiency)

•	 Occult blood in the stools (chronic blood 

loss)

•	 C-reactive protein (inflammation)

•	 Iron studies + vitamin (serum iron, TIBC 

ferritin, B12, folate) ขึ้นกับขนาด MCV

ฮีโมโกลบินอี (b thal/HbE) โดยมีรายงานของภาวะซีดเฉียบพลัน

ในผูปวย homozygous Hb CS ไดเชนกัน10

ในกลุมของ hemoglobin H (HbH) นั้นมักมีประวัติซีดลง 

บอยๆ โดยเฉพาะเมื่อมีอาการไข ไมสบาย อาจมีประวัติคนในครอบ

ครัวเปนเชนเดียวกับผูปวยหรือไมก็ได  โดยมักมีไขนำามากอน 2-5 

วันกอนมีอาการซีด  เพราะเม็ดเลือดแดงมีการแตกทำาลายมากขึ้น

เนื่องจากอุณหภูมิรางกายที่สูงจะกระตุนให HbH ซึ่งไมคอยเสถียร

มีการตกตะกอนในเม็ดเลือดแดงและที่ผนังเซลเม็ดเลือดแดงมาก

ขึ้น11  หลังจากนั้นถูกทำาลายไปในมาม ทำาใหมีอาการเหลือง  มามโต 

ได  ปสสาวะจะมีสีเขมขึ้นเพราะมี urobilinogen เพิ่มขึ้น  หาก

ภาวะ oxidative stress มีมากจะกระตุนใหมีการทำาลายเม็ดเลือด

แดงในหลอดเลือด อาจพบ intravascular hemolysis ได
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แผนภูมิที่ 1  แนวทางในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางเฉียบพลัน

หลักเกณฑเบื้องตนในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง

อายุ ฮีโมโกลบิน (กรัม/ดล.) ฮีมาโตคริท (%)

6 เดือน - 2 ป < 11 < 34
2 ป - 5 ป < 11 < 34
6 ป - 12 ป < 12 < 37

Acute anemia

ประเมินปัจจัยเหลานี้

l Hemoglobinemia

l Hemoglobinuria

l ระดับ haptoglobin ลดลง

l ระดับ indirect bilirubin เพิ่มขึ้น

l Urobilinogenuria

l ระดับ LDH เพิ่มขึ้น

l Hyperuricemia

l ระดับ reticulocyte เพิ่มขึ้น

มี

ประวัติ - ตรวจรางกาย

มีการเสียเลือดออกจากรางกาย

มี ไมมี

Acute blood loss

ไมมี

ไมซีด

Hemolytic anemia Bone marrow diseases /

Nutritional deficiency

มี ไมมี
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สำาหรับการตรวจที่สำาคัญ คือ มี inclusion body ภายหลัง

จากการยอมเม็ดเลือดแดงดวย brilliant cresyl blue ซึ่งแสดง

ถึงการตกตะกอนของ HbH นั่นเอง  ในภาวะเม็ดเลือดแดงแตก

วิกฤต (hemolytic crisis) ระดับของ Hct จะลดลงรอยละ 30- 50 

ของคาเดิมในชวงที่ผูปวยสบายดี (baseline hematocrit) หาก

ผูปวยมีภาวะพรอง G-6-PD รวมดวยก็จะมีอาการซีดเพิ่มมากขึ้น  

ในการรักษาผูปวยโดยเฉพาะการพิจารณาวาจะใหเลือดหรือไมนั้น

จะตองประเมินจากอาการของผูปวยเปนสำาคัญ  โดยไมควรยึดวา 

Hct ยังไมนอยกวา 20% จึงไมพิจารณาใหเลือด โดยหากผูปวยมี

อาการซีดลงจากเดิมมากจะมีอาการกระสับกระสาย มีอาการทาง

สมอง เชน เพอ เอะอะ สับสน มีอาการหัวใจวายได  ในกรณีนี้

จำาเปนตองใหออกซิเจน และพิจารณาใหเลือดใหทันทวงที

ในกลุมผูปวยธาลัสซีเมียอาจมีอาการซีดเฉียบพลันที่เกิดขึ้น

ได  โดยไมมีการแตกของเม็ดเลือดแดงแตมีภาวะวิกฤตจากการ

กดการสรางเซลลในไขกระดูก (aplastic crisis) ซึ่งมีหลักฐาน

จากงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนวา กลไกดังกลาวเกิดขึ้นจากการ

ติดเชื้อ human parvovirus B19  โดยในกรณีนี้ระดับ Hct จะ

ลดต่ำาลงพรอมกับ reticulocyte ลดลง  ซึ่งตรงกันขามกับภาวะ 

hemolytic crisis นอกจากนี้อาจพบเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด

ต่ำากวาปกติไดดวย12,13

2. ภ�วะพรองเอนไซม G-6-PD

ภาวะดังกลาวพบบอยในประชากรชาวไทยโดยพบถึงประมาณ 

รอยละ 10 ในชาย14 และรอยละ 1 ในหญิง  เนื่องจากถายทอดทาง

พันธุกรรมแบบ X- linked recessive จึงพบมีอาการในเด็กชาย

มากกวา  ผูที่มีภาวะพรอง G-6-PD นั้นในภาวะปกติสวนใหญจะ

สบายดีทุกอยาง  โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโลหิตวิทยา

นอกจากเมื่อมีเหตุปจจัยภายนอกที่มากระตุน ไดแก การติดเชื้อ

ตางๆ เชน ไขหวัด ตับอักเสบ ไขเลือดออก มาลาเรีย เปนตน15  การ

ไดรับยาปฏิชีวนะในกลุมซัลฟา แอสไพริน ยารักษามาลาเรียพวก 

primaquine  สารเคมี เชน ลูกเหม็น (naphthalene)  อาหาร

ประเภทถั่วปากอา (fava bean) เปนตัวชักนำาใหเกิดการแตกทำาลาย

ของเม็ดเลือดแดง  โดยมักเปนแบบ intravascular hemolysis 

ซึ่งมีความรุนแรงมากอาจเสียชีวิตไดหากไมไดรับการรักษาที่เหมาะสม2

การตรวจพบที่สำาคัญ คือ มีเม็ดเลือดแดงแตก (fragmented 

red blood cells) มีเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะจำาเพาะ เชน 

eccentrocyte, bite cells และเม็ดเลือดแดงที่มี hemoglobin 

leakage จนเห็นเปนลักษณะแบบ basket cells, contracted 

hemoglobin red blood cells หรือ hemighost   อาจตรวจพบ 

Heinz body ไดโดยการยอมสี brilliant cresyl blue  หากตรวจ

เลือดในขณะที่เม็ดเลือดแดงกำาลังมีการแตกสลายพอดี

สำาหรับการตรวจวัดระดับเอนไซม G-6-PD  หากมีระดับต่ำา 

หรือตรวจกรองพบวามีภาวะพรองชัดเจนก็ชวยในการวินิจฉัยแต 

อาจจะมีระดับปกติไดในระหวางที่มี acute hemolysis  เนื่องจากมี

เม็ดเลือดแดงตัวออนที่ถูกสรางขึ้นใหมยังมีเอนไซมดังกลาวในระดับ

สูงอยู  ดังนั้นการวินิจฉัยที่แนนอนอาจจำาเปนตองมีการตรวจซ้ำา 

เมื่อภาวะเม็ดเลือดแดงแตกหายไปหรือตรวจหาพาหะในมารดา 

ดวยวิธี methemoglobin reduction test3

3. โรคเม็ดเลือดแดงกลมปองแตกำ�เนิด (hereditary sphero-

cytosis) 

สวนใหญรอยละ 80 ของผูปวยมีการถายทอดทางพันธุกรรมแบบ

ยีนเดน (autosomal dominant) จึงมักจะมีประวัติซีดเรื้อรัง เหลือง 

มามโตเรื้อรัง มีประวัตินิ่วในถุงน้ำาดีตั้งแตอายุนอยในครอบครัวบิดา

หรือมารดา หรือญาติฝายใดฝายหนึ่ง  อยางไรก็ตามเนื่องจากโรค

นี้มีความหลากหลายในการแสดงออก (phenotypic variability)  

ดังนั้นในบางรายแมจะมียีนที่ผิดปกติก็อาจมีอาการแสดงนอยมาก

จนไมเปนที่สังเกต หรือไมมีอาการเลยก็ได2,16

การตรวจพบท่ีสำาคัญจะพบเม็ดเลือดแดงกลมปองท่ีเรียกวา 

spherocytes ในกระแสเลือดโดยสัดสวนของ spherocytes ตอ 

จำานวนเม็ดเลือดแดงทั้งหมดก็มีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล  

แตโดยสวนใหญมักมากกวารอยละ 20

ในสภาวะวิกฤตจะมีทั้งภาวะ acute hemolysis หรือ aplastic 

crisis ได โดยอาการจะรุนแรงมากกวาในกรณีของการกดการสราง

เม็ดเลือดจากไขกระดูก พบวาระดับ Hct จะลดลงกวาเดิมรอยละ 

21-55 และสาเหตุสวนใหญสัมพันธกับการติดเชื้อ parvovirus B19 

เชนกัน13,16,17

4. โรคเม็ดเลือดแดงแตกจ�กภูมิคุมกัน (autoimmune 

hemolytic anemia)18

โรคดังกลาวจะพบบอยใน 2 กลุมอายุ คือ เด็กเล็กอายุนอยกวา 

2 ป  ซึ่งมักมีอาการซีดอยางฉับพลันและรุนแรงและสัมพันธกับ 

การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือการไดรับวัคซีน  สำาหรับกลุมเด็ก

โตมักมีอาการซีดเรื้อรังและมักพบรวมกับโรคอื่นๆ เชน โรคลูปส 

(SLE) ธาลัสซีเมีย และมะเร็งอื่นๆ โดยเฉพาะ lymphoproliferative 

disorders โดยเกิดจากภูมิตานทานทำาปฏิกริยากับโปรตีนบนผิว

เซลลเม็ดเลือดแดง โดยภูมิตานทานดังกลาวอาจเกิดจากยาก็ได 

(hapten-related reactions)

การตรวจพบที่สำาคัญ คือ มีผล Coombs’ test เปนบวก เม็ด

เลือดแดงมี autoagglutination เมื่อผสมเลือดผูปวยกับน้ำาเกลือ

บนแผนสไลดและพบ spherocytes เปนจำานวนมากได

5. ภ�วะโลหิตจ�งจ�กก�รสร�งลดลง (deficiency anemia)

จัดเปนสาเหตุของภาวะโลหิตจางที่พบบอยที่สุด  โดยดัชนีสำาคัญ 
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คือ มีขนาดเม็ดเลือดแดง (MCV) เปลี่ยนแปลงไป  หากมีขนาด

เล็ก (microcytosis, MCV < 80 fL) แสดงวามีความบกพรองใน

การสรางฮีโมโกลบินทำาใหมีเม็ดเลือดแดงตัวออนแบงตัวมากกวา 

ฮีโมโกลบินที่สรางไดลดลง  พบไดในภาวะโลหิตจางจากการขาด

ธาตุเหล็ก (iron deficiency anemia) ในภาวะของการขาดโฟเลท 

และ/หรือ วิตามิน B12 จะทำาใหเกิดความผิดปกติในกระบวนการ

แบงเซลลทำาใหจำานวนเซลลเม็ดเลือดแดงตัวแกที่สรางได ตอ 1 

เซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือดแดง (erythroid progenitor) ลดลง  ใน

ขณะที่การสรางฮีโมโกลบินยังทำาไดในปริมาณเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

จึงมีผลทำาใหเม็ดเลือดแดงตัวแกมีขนาดที่ใหญขึ้น (macrocytosis, 

MCV > 85 fL) 

- ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเปนสาเหตุที่พบบอย

ที่สุดในผูปวยที่มี microcytic anemia ซึ่งจะวินิจฉัยโดยการตรวจ

พบระดับ serum iron ลดลง ระดับของ TIBC สูงขึ้น และมีระดับ 

serum ferritin ลดลง (บงชี้วามีเหล็กสะสมในเนื้อเยื่อตางๆ ลด

ลง)  ในผูปวยเด็กสาเหตุสวนใหญมักเกิดจากการไดรับธาตุเหล็ก

ในอาหารไมเพียงพอ  โดยเฉพาะเด็กที่ไมไดรับอาหารเสริม และ

รับประทานนมวัวไมดัดแปลงเปนหลัก  อีกกลุมอายุที่พบไดบอย 

คือ เด็กหญิงในวัยเจริญพันธุที่มีปญหาประจำาเดือนมากผิดปกติ  

ทำาใหมีการเสียเลือดอยางเรื้อรัง สำาหรับสาเหตุอื่นๆ ไดแก พยาธิ

ในลำาไสนั้นพบไดนอยลงในปจจุบัน  โรคอื่นๆ ไดแก intestinal 

polyps, Meckel’s diverticulitis, hemorrhoid และ primary 

hemosiderosis นั้นพบไดนอยมาก  ในตางประเทศมีการศึกษาวิจัย

พบความสัมพันธระหวางการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori 

กับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กซึ่งมีผลทำาใหผูปวยไมตอบ

สนองตอการรักษา หรือกลับมาเปนซ้ำาได  โดยเชื่อวาเชื้อดังกลาวเปน

สาเหตุของภาวะ chronic gastritis และเชื้อดังกลาวแยงดูดซึม

ธาตุเหล็กในระบบทางเดินอาหารทำาใหเกิดภาวะ iron depletion 

ตามมา

- ภาวะโลหิตจางจากการขาดวิตามิน บี 12 รางกายปกติจะ

มีวิตามิน บี 12 สะสมประมาณ 5 มิลลิกรัม ซึ่งดูดซึมจากลำาไสเล็ก

สวนปลาย (terminal ileum) โดยอาศัย gastric intrinsic factor 

ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ทำาใหขาดวิตามิน บี 12 ได เชน autoimmune 

gastritis (pernicious anemia) การตัดกระเพาะอาหาร หรือลำาไส 

สวน ileum ออก  ผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัตชนิดเครงครัด 

(ไมกินไขและนม) ภาวะลำาไสดูดซึมผิดปกติ เชน chronic ileitis 

และการใชยาบางประเภท เชน proton pump inhibitors, ยา 

metformin และ cholestyramine

- ภาวะโลหิตจางจากการขาดโฟเลท จะมีลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาเหมือนกับการขาดวิตามิน บี 12  โดย

รางกายจะสามารถสะสมโฟเลทไดเพียง 3-4 เดือน  โดยการขาด

โฟเลทจะไมมีผลตออาการทางระบบประสาท  ดังนั้นการใหโฟเลท

อยางเดียวในการรักษาผูปวยที่มีภาวะขาดโฟเลทและวิตามิน บี 12  

รวมกันจะกระตุนใหเกิดอาการทางระบบประสาทจากการขาดวิตามิน 

บี 12 ได  สำาหรับสาเหตุสวนใหญของการขาดโฟเลทเกิดจากการ

รับประทานอาหารไมเพียงพอโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ ที่รับประทาน

แตนมวัวไมดัดแปลงอยางเดียว  นอกจากนี้ยังพบไดในผูปวยที่

ใชยาประเภท antimetabolites (methotrexate) หรือยาที่มีฤทธิ์

ยับยั้งเอนไซม tetrahydrofolic reductase เชน co-trimoxazole

6. โรคของไขกระดูก (hyporegenerative anemia) มี

จำานวนนับ reticulocyte นอยกวา 50 x 109/L ดังแสดงในตาราง

ที่ 3

ก�รรักษ� 

1. การรักษาโดยทั่วไป ไดแก ใหผูปวยนอนพักศีรษะต่ำา ให 

ออกซิเจนถามีความจำาเปน  ทำาการตรวจวัดความดันโลหิต  การ

อิ่มตัวของออกซิเจน (oxygen saturation) เปนระยะๆ ในรายที่

ซีดมากจำาเปนตองนอนพักบนเตียงโดยตลอด งดกิจกรรมอื่น เชน 

การลุกเดินเขาหองน้ำา เพราะผูปวยอาจหมดสติเปนอันตรายได

2. ในกรณีของการเสียเลือด ตองใหการรักษาตามสาเหตุ 

พยายามทำาใหเลือดหยุดโดยเร็ว  ในกรณีที่มีโรคประจำาตัวเกี่ยวกับ 

การแข็งตัวของเลือดตองใหสวนประกอบของเลือด เชน fresh 

frozen plasma, cryoprecipitate, factor concentrate เขาไป 

ทดแทนในกรณีที่เสียเลือดมากและเฉียบพลัน  ผูปวยมีอาการของ

ปริมาตรเลือดต่ำา ใหขอเลือดเปน whole blood อยางนอย 20 

มล./กก. หรือเปน packed red blood cell (PRBC) อยางนอย 

15 มล./กก.  หรือเทากับเลือดที่ประเมินวาเสียไป  ในระหวางรอ

การใหเลือดก็อาจใหสารละลาย crystalloid ชนิด normal saline 

หรือ Ringer’s lactate ในจำานวน 2-3 เทาของเลือดที่เสียไป  หาก

ยังไมสามารถควบคุมชีพจรและความดันโลหิต ควรใหสารละลาย

พวก colloid เชน dextran หรือ plasma ในปริมาณ 20 มล./กก. 

เพราะสารละลายกลุมนี้จะอยูคางในหลอดเลือดไดนานกวา7

ในระหวางการรักษาตองติดตามอาการผูปวยเปนระยะๆ ดูการ

เปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ อาจพิจารณาวัด central venous 

pressure ดวยการใสสายสวนผานหลอดเลือดเขาไปที่หัวใจหอง

บนขวา และติดตามการเปลี่ยนแปลงของการตรวจทางหองปฎิบัติ

การ เชน การวัดระดับ Hct เปนระยะโดยเฉพาะในกรณีที่สาเหตุ

ของเลือดออกยังไมถูกกำาจัดใหหมดไป  ผูปวยอาจมีการเสียเลือด

ซ้ำาไดอีก
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3. การรักษาภาวะโลหิตจางเฉียบพลันจากเม็ดเลือดแดงแตก

นอกเหนือจากการดูแลปญหาภาวะโลหิตจางและขาดออกซิเจนตาม

ที่ไดกลาวมาแลวเบื้องตน  แพทยจำาเปนตองประเมินเสมอวา ผูปวย 

มีภาวะ hemoglobinuria เกิดขึ้นหรือไม  โดยการตรวจพบ 

heme (หรือ occult blood) เปนบวกในปสสาวะโดยที่ปสสาวะ 

ไมมีเม็ดเลือดแดงปะปน  หากมีความจำาเปนที่ตองรับการรักษาเพื่อ

ลดผลแทรกซอนตอไตโดยเฉพาะภาวะไตวายเฉียบพลัน (acute 

renal failure) จากการพบฮีโมโกลบินในปสสาวะ  โดยปฏิบัติดังนี้

- ใหสารน้ำาดวย 5% dextrose in NSS/2 หรือ NSS/3
 
 

ในปริมาณที่พอเพียงโดยคำานวณตาม Holiday Segar’s law และ

บวกกับสารน้ำาที่ตองชดเชยอีกอยางนอยรอยละ 5-10 ของสารน้ำาที่

คำานวณได เพื่อ rehydration ใหเพียงพอและพิจารณาใหสารละลาย 

NaHCO
3
 ในรูปสารละลายผสมในสารน้ำาเขาทางหลอดเลือดดำา หรือ

ในรูปรับประทานเพื่อลดภาวะความเปนกรดของรางกาย และทำาให 

ปสสาวะเปนดาง (alkalinized urine) โดยมี pH มากกวาหรือ 

เทากับ 7 จะชวยลดการตกตะกอนของฮีโมโกลบินที่ไตได  ในระหวาง 

การรักษาจำาเปนตองมีการบันทึกปริมาตรสารน้ำาที่ให และปสสาวะ

ที่ออกมาอยางละเอียด  และตรวจติดตามการทำางานของไตเปน 

ระยะๆ เพื่อเฝาระวังภาวะไตวายเฉียบพลัน

- ในกรณีที่มีภาวะไตวายเกิดขึ้นจำาเปนตองรีบใหการรักษา

ทดแทนไต (renal replacement therapy) เชน การลางไตดวย

วิธี peritoneal dialysis หรือ hemodialysis

- นอกจากนี้เพื่อปองกันการแตกของเม็ดเลือดแดงเพิ่มเติม  

แพทยจำาเปนตองใหการรักษาเพื่อกำาจัดสิ่งกระตุนที่ทำาใหเกิดภาวะ 

hemolysis ดังกลาว เชน การติดเชื้อ ดวยยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

ตลอดจนลดอาการไขดวยยาลดไขในกลุม paracetamol ในขนาด 

10 มก./กก. น้ำาหนักตัว  โดยหลีกเลี่ยงการใชยาลดไขในกลุม 

aspirin หรือ non-steroidal anti inflammatory drugs (NSAID)  

เนื่องจากยากลุมเหลานี้มีคุณสมบัติเปน oxidative substance 

อาจกระตุนใหมีเม็ดเลือดแดงแตกเพิ่มเติมได15

- ในกรณีซีดจาก AIHA มักจะมีปญหาจากการที่หาเลือด

ใหไดยาก เนื่องจากมักพบมีปฎิกริยาจากภูมิตานทานในผูรับตอเลือด

ที่ให  ดังนั้น จึงอาจพิจารณารักษาดวยการใหยา corticosteroid 

ในรูป oral prednisolone ขนาด 2-4 มก./กก./วัน  หรือให pulse 

methylprednisolone 10-30 มก./กก./วัน  ฉีดเขาหลอดเลือดดำา

ในชวง 1-3 วันแรก และให oral prednisolone กินตอ  ในกรณีที่

ไมตอบสนองอาจพิจารณาใชยากดภูมิคุมกันอื่นๆ เชน azathioprine 

ในขนาด 1-2 มก./กก./วัน  สำาหรับในกรณีที่มีอาการซีดมากและ 

เริ่มมีอาการขาดออกซิเจน (hypoxia) สามารถใหเลือดไดโดยใชเลือด

ที่มี agglutination กับซีรัมผูปวยนอยที่สุด (least incompatible 

unit) แตตองติดตามดูแลผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจากอาจมีปญหา 

เม็ดเลือดแดงแตกจากเลือดที่ใหได  

4. การรักษาภาวะโลหิตจางจากการสรางเม็ดเลือดไดนอย

นอกเหนือจาการรักษาดวยการใหเลือดในกรณีที่จำาเปนแลว อาจ

พิจารณาใหการรักษาตามสาเหตุที่นำามาใหเกิดผลตอไขกระดูก อาทิ

- ในกรณีของภาวะโลหิตจางเฉียบพลันหลังการติดเชื้อ 

parvovirus B19 นั้นสวนใหญสามารถหายไดเองจึงอาจพิจารณา

รักษาตามอาการและใหเลือดเฉพาะที่จำาเปน ในกรณีที่ผูปวยมี

การติดเชื้อ parvovirus B19 เรื้อรัง หรือมีปญหาดานภูมิคุมกัน 

เชน มีการติดเชื้อ HIV อยูกอน อาจพิจารณาให intravenous 

immunoglobulin (IVIG) ในขนาด 0.4 กรัม/กก./วัน นาน 5 วัน  

หรือ 1 กรัม/กก./วัน นาน 2 -3 วัน  เพื่อใชเปน neutralizing 

antibodies ตอเชื้อไวรัสเนื่องจากคนสวนใหญจะมีภูมิคุมกันตอ

เชื้อไวรัสนี้อยูแลว  โดยผูปวยสวนใหญมักตอบสนองดีโดยมีระดับ

ของไวรัสลดลงอยางรวดเร็ว  ระดับ reticulocyte เพิ่มขึ้นและหาย

จากอาการซีดภายใน 1-2 สัปดาห  อยางไรก็ตามควรไดมีการตรวจ

ติดตามผูปวยอีกเปนระยะ เนื่องจากมีโอกาสเกิดซ้ำาได หากผูปวย 

มีอาการกลับมาซ้ำาอีกภายใน 6 เดือนโดยเฉพาะผูปวยที่ติดเชื้อ 

HIV ดวย แนะนำาใหใช IVIG ในขนาด 0.4 กรัม/กก./ครั้ง ทุกๆ 

4 สัปดาห เพื่อควบคุม parvovirus B19 ในกระแสเลือด  สำาหรับ

การรักษาดวยการใช monoclonal antibody ตอตานโปรตีนของ

เชื้อ parvovirus B19 กำาลังอยูในระหวางการศึกษาทดลอง12,17

- ในกรณีของโรคไขกระดูก เชน ภาวะไขกระดูกฝอทั้ง

ชนิดปฐมภูมิ และทุติยภูมินั้น  ในปจจุบันจำาเปนตองวางเปาหมาย

การรักษาในระยะยาวดวยการปลูกถายไขกระดูกที่อาจไดมาจากพี่

นอง หรือผูบริจาคเสมอ   ดังนั้นจำาเปนตองใหเลือดที่ผานการลด

จำานวนเม็ดเลือดขาวโดยวิธีปนแยก (leucocyte poor-blood, LPB) 

หรือ leucocyte depleted blood  โดยการกรองเอาเม็ดเลือดขาว 

ออกเปน filtered blood  เพื่อลดปญหา alloimmunization และ

ผลสำาเร็จในระยะยาวของการปลูกไขกระดูก  สำาหรับการรักษาอื่นๆ 

ในภาวะไขกระดูกฝอปฐมภูมิ ไดแก

- Antithymocyte หรือ antilymphocyte globulin 

ในขนาด 15 มก./กก./วัน นาน 5 วัน

- Cyclosporine A 3-7 มก./กก./วัน นาน 4-6 เดือน 

โดยรักษาระดับยาที่ 300-500  นาโนกรัม/มล. 

- Prednisolone 1-2 มก./กก./วัน

- Danazol 5 มก./กก/วัน  

- สำาหรับการใชยาในกลุม androgen และ cytokines 

(Epo, G-CSF, IL-1, IL-3) ไดผลไมแนนอนและปจจุบันจะใชเปนการ

รักษาเสริมเทานั้น5
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- สำาหรับโรคของไขกระดูกถูกแทนที่ เชน จากเซลล 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรืออื่น จำาเปนตองใหการรักษาตามสาเหตุซึ่ง

จะไมกลาวถึงในที่นี้

5. การรักษาเพื่อสงเสริมการสรางเม็ดเลือดแดงตัวออนใน

ไขกระดูก

ภายหลังจากการรักษาภาวะฉุกเฉินในผูปวยแลว  ผูปวยซึ่งไมมี

โรคของไขกระดูกมีแนวโนมที่จะซีดลงไปไดอีกเพราะธาตุเหล็กและ

สารอาหารอื่นๆ ที่สะสมไวอาจไมเพียงพอในการสรางเม็ดเลือดแดง

ชุดใหมโดยเฉพาะในผูปวยเด็ก ซึ่งอาจมีปญหาเรื่องภาวะโภชนาการ  

และไดรับอาหารไมเพียงพอ  โดยแพทยควรแนะนำาใหผูปวยไดรับ

อาหารที่มีประโยชนพวกโปรตีน ไข นม เนื้อสัตวตางๆ  และอาหาร

ที่มีธาตุเหล็ก เชน ตับ เลือดสัตวเสริม  นอกจากนี้อาจพิจารณา

ใหยาเสริมธาตุเหล็กในขนาด 4-6 มก. ของ elemental iron/กก./

วัน ในรูปของ drop ferrous sulphate (25 มก./1 มล.) elixir 

ferrous sulphate (9 มก./1 มล.) หรือยาเม็ด ferrous sulphate 

(60 มก./1 เม็ด) ตอเนื่องอยางนอย 1 เดือน เพื่อเปนวัตถุดิบให 

ไขกระดูกสรางเม็ดเลือดแดงออกมาชดเชย หลังจากที่ระดับ Hct 

เพิ่มขึ้นเปนปกติแลว แนะนำาใหเสริมธาตุเหล็กตอในขนาด 2-3 มก./

กก./วัน อีก 1-3 เดือน  เพื่อเพิ่มปริมาณเหล็กที่สะสม (iron pool) 

ในรางกายใหเพียงพอ

สรุป 

ภาวะโลหิตจางเปนปญหาทางกุมารเวชศาสตรท่ีพบไดบอย

ในผูปวยเด็ก  การรักษาเบื้องตนตามอาการเปนสิ่งจำาเปนเพื่อรักษา

สัญญาณชีพไวใหเปนปกติ  พิจารณาใหเลือดและ/หรือสวนประกอบ

ของเลือดเฉพาะในกรณีที่จำาเปนเทานั้น  อยางไรก็ตามแพทยจำาเปน 

ที่จะตองวินิจฉัยหาสาเหตุของภาวะโลหิตจางนั้นใหไดเสมอ  เพื่อ

จะไดเปนแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมและตรงกับโรคท่ีเปน

สาเหตุหรือพิจารณาสงตอผูปวยไปยังผูเชี่ยวชาญ เพื่อการรักษา

ที่ถูกตองเหมาะสมตอไป
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