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โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเปนภาวะโลหิตจางที่มีความ

สำาคัญในประเทศไทยและเปนปญหาสาธารณสุขที่สำาคัญระดับโลก1,2 

การขาดธาตุเหล็กนอกจากจะเปนปญหาทางดานระบบโลหิตวิทยา

แลว ยังมีผลตอระบบอื่นๆ ดวย ไดแก ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ประสาท ระบบภูมิคุมกัน และระบบเอนไซมตางๆ การขาดธาตุเหล็ก

แมจะเปนโลหิตจางเพียงเล็กนอยแตมีโอกาสที่จะทำาใหเกิดผลแทรก

ซอนตางๆ ตามมา เชน มีอัตราตายเพิ่มขึ้น ปญหาโรคหัวใจ ความจำา 

เสื่อม เกิดอุบัติเหตุไดงาย เชน ลมและการเกิดกระดูกหัก รวม

ทั้งอาจเพิ่มความรุนแรงของโรคประจำาตัวโดยเพิ่มอัตราตาย อัตรา

การนอนโรงพยาบาลรวมทั้งปญหาแทรกซอนที่มากขึ้น3 การทราบ

อุบัติการณของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและปจจัยที่มี

ผลตอระดับธาตุเหล็กในผูสูงอายุอาจจะทำาใหสามารถหามาตรการ

ปองกันปญหาภาวะโลหิตจางในผูสูงอายุได 

นิพนธตนฉบับ

ความชุกของโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในผูสูงอายุที่มีโลหิตจาง

และภาวะของธาตุเหล็กในผูสูงอายุ

นงลักษณคณิตทรัพย
สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บทคัดยอ :  ภาวะโลหิตจางนับเปนปญหาสำาคัญทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเปนสาเหตุของโลหิตจาง

ที่พบบอย มีการศึกษาที่กลาวถึงภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยพบวามีความชุกตั้งแตรอยละ 12 ถึง รอยละ 47 ทั้งนี้ขึ้น

อยูกับกลุมประชากรที่ศึกษา  วัตถุประสงค :  เพื่อศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในประชากรผูสูงอายุ และ

ปจจัยที่มีผลตอระดับธาตุเหล็กหรือภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในผูสูงอายุ  วิธีการศึกษา :  ศึกษาโดยเก็บขอมูลแบบไปขาง

หนาที่หนวยตรวจอายุรกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติในผูปวยอายุมากกวา 60 ป ซึ่งมีภาวะโลหิตจางและกลุมควบ

คุมคือผูปวยซึ่งคาดวาไมมีภาวะโลหิตจาง โดยมีเกณฑการวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง คือ ระดับฮีโมโกลบิน นอยกวา 12 กรัมตอเดซิลิตร 

ในเพศหญิงและ 13 กรัมตอเดซิลิตรในเพศชายตามลำาดับ  ผลการศึกษา :  ในเวลา 1 ป ตั้งแต 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 

2552 ผูปวยมาตรวจที่แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตรจำานวน 43,228 ครั้ง ผูปวยอายุตั้งแต 60 ป ซึ่งสงสัยวามีโลหิตจางจาก

การขาดธาตุเหล็ก 890 ราย ตรวจยืนยันพบวามีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจำานวน 342 ราย ซึ่งคิดเปนรอยละ 38.4  ของผูปวย

สูงอายุซึ่งมีโลหิตจางที่มาตรวจ ณ แผนกอายุรกรรม กลุมควบคุมสวนหนึ่งมีโลหิตจางและมีระดับธาตุเหล็กในเลือดต่ำา การศึกษานี้

พบวาการใชยาแอสไพริน หรือ NSAID อื่น เปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมากขึ้นโดยมี odds ratio เทา

กับ 7.55 (คาขอบเขตความเชื่อมั่นรอยละ 95 (95% CI) เทากับ 2.6-29.76 (p<0.001) และ 15.69  (95%CI เทากับ 2.50-647.19, 

p<0.001) ตามลำาดับ และพบวามีคาซีรั่มครีเอตินินที่สูง (มากกวาหรือเทากับ 2 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) ในกลุมผูปวยโลหิตจางจากการ

ขาดธาตุเหล็กมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.0001) เมื่อศึกษาเกี่ยวกับภาวะธาตุเหล็กในเลือดของกลุมควบคุม 

พบวาภาวะธาตุเหล็กในผูสูงอายุเพศหญิงจะต่ำามากกวาเพศชาย และการศึกษานี้ยังพบวาผูปวยในกลุมควบคุมที่มี serum iron ต่ำามี

จำานวนใกลเคียงกับผูปวยในกลุมควบคุมที่มี transferrin saturation ต่ำา แตมีเพียงสวนนอยที่มี serum ferritin ต่ำาหรือมีคา TIBC 

(total iron biding capacity) สูง  สรุป :  ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเปนภาวะที่มีความสำาคัญในคนสูงอายุ การศึกษานี้

พบวาการใชยาแอสไพรินหรือ NSAID ชนิดอื่น อายุที่มากขึ้น และการทำางานของไตผิดปกติมีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางจากการ

ขาดธาตุเหล็ก การตรวจยืนยันภาวะธาตุเหล็กอาจพิจารณาใชระดับธาตุเหล็กในเลือด (serum iron) รวมกับ transferrin saturation 

สวนระดับ serum ferritin พบวามักไมต่ำาเพราะอาจถูกรบกวนดวยโรครวมอื่นๆ ได

Key Words : l โลหิตจาง  l ภาวะขาดธาตุเหล็ก  l โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2553;20:287-95.

ได รับ ตนฉบับ 27 กันยายน 2553 ให ลงตี พิมพ 7 ธันวาคม 2553

ตองการ สำาเนา ตนฉบับ ติดตอ พญ.นงลักษณ  คณิตทรัพย  สาขาโลหิตวิทยา ภาค
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วัตถุประสงค

1. เพื่อหาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ในประชากรผูสูงอายุ

2. เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอระดับธาตุเหล็กหรือภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตุเหล็กในผูสูงอายุ

นิยาม

ผูสูงอายุคือผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป วินิจฉัยวามีโลหิตจาง

เมื่อระดับฮีโมโกลบิน ต่ำากวา 12 gm/dL และ 13 gm/dL ในเพศ

หญิงและเพศชายตามลำาดับ1,2

การวินิจฉัยวามี iron depletion คือ เมื่อตรวจพบ serum 

ferritin ต่ำาลง แต serum iron และ hemoglobin ยังปกติ หรือ

มี transferrin saturation ลดลงจนต่ำากวารอยละ 16

วินิจฉัย iron deficiency anemia ในผูที่มีโลหิตจาง และมี 

serum iron, serum ferritin และ transferrin saturation ลด

ลงต่ำากวารอยละ 16 และมีระดับ total iron binding capacity 

(TIBC) สูง

วินิจฉัย iron deficiency anemia รวมกับ anemia of chronic 

disease ในผูที่มีโลหิตจาง และมีระดับ serum iron ลดลง และ 

transferrin saturation ลงต่ำากวารอยละ 16 แตมีระดับ TIBC 

สูงขึ้นหรือปกติ และ serum ferritin ไมต่ำา

คาปกติคือ serum iron 70-120 ug/dL, TIBC 250-435 

ug/dL (เฉลี่ย 340 ug/dL) และ serum ferritin ในเพศชาย 

ระหวาง 20-500 ug/L (เฉลี่ย 90-95 ug/L) สวนในเพศหญิง 

ระหวาง 20-200 ug/L (เฉลี่ย 35 ug/L)1,2, 4

ระดับธาตุเหล็กในรางกายแบงไดเปน 4 ระดับตามระดับของ 

serum iron, serum ferritin, total iron binding capacity 

and transferrin saturation ดังในรูปที่ 1

วิธีการศึกษา

ประชากรที่ศึกษา ผูปวยอายุมากกวาหรือเทากับ 60 ป ที่เขารับการ

รักษาที่หนวยตรวจอายุรกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม 

พระเกียรติซึ่งมีภาวะโลหิตจาง

ประชากรกลุมควบคุม ผูปวยที่อายุมากกวาหรือเทากับ 60 ปที่เขา

รับการรักษาที่หนวยตรวจอายุรกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร 

เฉลิมพระเกียรติ และคาดวาผูปวยไมมีภาวะโลหิตจาง

วิธีการศึกษาและเก็บขอมูล

การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบไปขางหนา รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 

เดือน ประชากรที่เขารวมการศึกษาจะถูกเก็บขอมูล เพศ อายุ โรค

พื้นฐาน การดื่มสุรา การใชยาตางๆ ประวัติสุขนิสัยในการรับประทาน

อาหาร ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Complete blood count, 

renal function test และ liver function test) และจะไดรับการ

เจาะเลือดตรวจสภาวะของธาตุเหล็กในรางกาย ซึ่งไดแก serum 

iron, TIBC (total iron binding capacity) และ serum ferritin

การวิเคราะหขอมูล

คาขอมูลที่มีการกระจายปกติจะแสดงเปนคา mean + standard 

deviation (SD) สวนขอมูลที่เปน continuous และ proportionใช 

Student t-test และ chi-square test ในการเปรียบเทียบตาม

ลำาดับ และใช univariate และ multivariate logistic regression 

ในการหาปจจัยเสี่ยงในการเกิดโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ผลการศึกษา

ตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2552 มีผูปวยมาตรวจที่แผนก

อายุรกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จำานวน 91,470 

ครั้ง โดยเปนผูปวยสูงอายุที่อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปจำานวน 43,228 

ครั้ง (คิดเปนรอยละ 47.2) ในจำานวนนี้มีผูปวยสูงอายุที่ไดรับการ 

สงปรึกษาเพื่อตรวจหาสาเหตุภาวะโลหิตจางจำานวน 890 ราย และ

พบวามีผูสูงอายุซึ่งมีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจำานวน 342 

ราย (คิดเปนรอยละ 38.4  ของผูปวยสูงอายุซึ่งมีโลหิตจางที่มา

ตรวจ ณ แผนกอายุรกรรม) โดยสามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย

สูงอายุที่มีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กไดครบถวนจำานวน 161 

ราย ลักษณะทั่วไปของผูปวยสูงอายุที่มีโลหิตจางจากการขาดธาตุ

เหล็กและกลุมควบคุม แสดงในตารางที่ 1 

ผูปวยสูงอายุที่มีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมีอายุเฉลี่ย 

เทากับ 73.5 ป (60-95 ป) ระดับ Hb/Hct เฉลี่ยเทากับ 9.1gm/dL 

และ 27.4% (5.3-12.5 gm/dL และ 16-36.5%) พบวามีระดับซีรัม

ครีเอตินินเฉลี่ย 6.2 mg/dL (0.3 mg/dL ถึง 13.9 mg/dL) ผูปวย 

มีประวัติการใชยาแอสไพรินทำาใหมีโอกาสเกิดเลือดออกจากทางเดิน

อาหารซึ่งเปนสาเหตุที่พบบอยของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ

เหล็ก จำานวน 44 ราย (รอยละ 27.3) ยาที่อาจมีผลตอการทำางาน

ของเกล็ดเลือดอื่นๆ ไดแก Non-steroidal anti-inflammatory 

drugs (NSAIDs) จำานวน 33 ราย (รอยละ 20.5) ผูปวยจำานวน 

2 ราย (รอยละ 1.2) มีการใชยาในกลุมนี้มากกวา 1 ชนิด มีผูปวย

จำานวน 8 ราย มีการใชแอลกอฮอลลเปนประจำา (ประมาณรอยละ 5) 

การศึกษานี้ไดตรวจระดับธาตุเหล็กในกลุมควบคุมที่เปนผูปวย

สูงอายุทั่วไปและคาดวาไมมีภาวะโลหิตจางและสอบถามขอมูลดวย

แบบสอบถามเดียวกับผูปวยจำานวน 67 ราย นำามาเปรียบเทียบ

กับกลุมผูปวยที่มีภาวะโลหิตจาง พบวามีการตรวจพบภาวะโลหิต

จางเล็กนอยในกลุมที่คาดวาไมมีโลหิตจางจำานวนเทากับ 20 ราย 

(รอยละ 29.8 ของกลุมควบคุม)



ความชุกของโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในผูสูงอายุที่มีโลหิตจางและภาวะของธาตุเหล็กในผูสูงอายุ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 20  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  2553
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รูปที่1  Serum iron, serum ferritin, total iron binding capacity and transferrin saturation in the control group 

categorized by age groups and sexes
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ผูสูงอายุกลุมควบคุมเปนเพศชาย 18 ราย เพศหญิง 49 ราย 

อายุเฉลี่ย 69.5 ป (60-88 ป) ระดับ Hb/Hct เฉลี่ยเทากับ 13 

gm/dL และ 38% (6.7-17.1 gm/dL และ 21.3-50%) พบวามี 

ระดับซีรั่มครีเอตินินเฉลี่ย 1.3 mg/dL (0.7 mg/dL ถึง 1.7 mg/dL)  

ผูสูงอายุกลุมควบคุมมีประวัติการใชยาแอสไพรินซึ่งเปนสาเหตุของ

เลือดออกจากทางเดินอาหารที่พบบอยของโลหิตจางจากการขาดธาตุ

เหล็ก จำานวน 4 ราย (รอยละ 5.9) โดยเปนยาแอสไพรินจำานวน 3 

ราย (รอยละ 4.9) และยาตานเกล็ดเลือดอื่นหรือยาที่อาจมีผลตอการ

ทำางานของเกล็ดเลือดอื่นๆ จำานวน 1 ราย (รอยละ 1) ไมพบกลุม

ควบคุมที่มีการใชยาในกลุมนี้มากกวา 1 ชนิด โดยมีผูปวยจำานวน 

2 ราย มีการใชแอลกอฮอลลเปนประจำา (รอยละ 2.9)

ปจจัยที่อาจมีผลตอระดับธาตุเหล็กเมื่อเปรียบเทียบในผูสูง

อายุกลุมควบคุมกับผูสูงอายุที่เปนผูปวยโลหิตจางจากการขาด

ธาตุเหล็กดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 จากการศึกษานี้

พบวาปจจัยที่อาจมีผลตอระดับธาตุเหล็กไดแก ซีรัมครีเอตินิน 

การใชยาแอสไพริน และอายุ โดยพบวาในกลุมผูปวยที่มีโลหิต

จางจากการขาดธาตุเหล็กซึ่งมีจำานวนผูปวยที่มีซีรั่มครีเอตินิน 

มากกวาเทากับ 2 มก/ดล. มากกวาในกลุมควบคุม (31 ราย และ 

0 ราย, p=0.0001) และในกลุมผูปวยมีการใชยาแอสไพรินมากกวา

กลุมควบคุม (44 ราย และ 3 ราย) โดยมี odds ratio เทากับ 

7.55 (ขอบเขตความเชื่อมั่นรอยละ 95 (95%%CI) เทากับ 2.6-

29.76 (p<0.001) กลุมผูปวยมีการใชยา NSAIDs อื่น มากกวา

กลุมควบคุม คือ 33 ราย และ 1 ราย โดยมี odds ratio เทา

กับ 15.69 (95%CI เทากับ 2.50-647.19 (p<0.001) ตามลำาดับ 

นอกจากนี้อายุที่มากขึ้นก็พบวาสัมพันธกับโลหิตจางจากการขาด

ธาตุเหล็ก (p=0.001)

สวนปจจัยเสี่ยงอื่นไดแก การใชยาตานเกล็ดเลือดมากกวา 

1 ชนิด การดื่มสุรา และการมีโรคประจำาตัว แมวาจะพบวาใน

กลุมผูปวยมีจำานวนผูที่มีปจจัยเสี่ยงมากกวาแตไมมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อทำาการวิเคราะหโดย multivariate 

analysis พบวาปจจัยที่มีผลตอภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ

เหล็ก ไดแก การใชยาแอสไพรินหรือ NSAIDs อื่น และอายุดัง

แสดงในตารางที่ 3

ระดับธาตุเหล็กจากการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูสูงอายุ

ทั้ง 2 กลุม แสดงในตารางที่ 4

การตรวจหาระดับธาตุเหล็กของผูสูงอายุกลุมควบคุม พบวาระดับ

ธาตุเหล็กในเลือดเฉลี่ย (mean serum iron) ในประชากรกลุม

ควบคุมแยกตามชวงอายุและเพศมีคาเฉลี่ยที่นอยลงเมื่ออยูในชวง

อายุมากขึ้น หรือมีโลหิตจาง โดยคาเฉลี่ยของระดับธาตุเหล็กในเพศ

ชายและหญิงของกลุมที่ไมมีโลหิตจางเทากับ 78.5 ug/dL และ 57.3 

ug/dL ตามลำาดับและคาเฉลี่ยของระดับธาตุเหล็กในเพศชายและ

หญิงของกลุมที่มีโลหิตจางเทากับ 37.4 ug/dL และ 47.7 ug/dL  

ตามลำาดับและมีคาเฉลี่ยในเพศหญิงต่ำากวาในเพศชาย อยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (p= 0.03) ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6

ระดับซีรั่มเฟอริตินเฉลี่ย (mean serum ferritin) แสดงใน

ตารางที่ 7 ไมพบวามีคาเฉลี่ยที่นอยลงเมื่อชวงอายุมากขึ้น หรือมี

โลหิตจาง แตพบวามีคาเฉลี่ยในเพศหญิงต่ำากวาในเพศชาย สวน

ระดับความอิ่มตัวของธาตุเหล็ก (transferrin saturation)  ใน

ตารางที่1  Characteristics of cases with iron deficiency anemia and control subjects

Numberofsubjects Irondeficiencyanemia(161) Controlsubject(67)

Mean (± SD) age (yr)

Range

73.5 ± 8.5

(60-95)

69.5 ± 7.1

(60-88)

Mean (± SD) hemoglobin (gm/dL)

Range

9.1 ± 1.3

(5.3-12.5)

13 ± 1.3

(6.7-17.1)

Mean (± SD) hematocrit (%)

Range

27.4 ± 3.8

(16-36.3) 

38.1 ± 5.5

(21.3-50) 

Mean serum creatinine (mg/dL)

Range

6.16 

(0.3-13.9)

1.3

(0.7-1.7)

Medications

Aspirin

NSAIDs or other antiplatelets

More than 1 antiplatelet 

44 (27.3%)

33 (20.5%)

2 (1.2%)

3 (4.4%)

1 (1.5%)

0 (0%)

Alcohol 8 (5.0%) 2 (2.9%)
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ตารางที่2Factors associated with iron deficiency anemia (Univariate analysis)

Factors Irondeficiencyanemia

(161)

Control

(67)

Oddsratio

(95%confidenceinterval)

P-values

Serum Cr increases > 2 mg/dL 31 0 - 0.0001

Aspirin use 44 3 7.55 (2.6-29.8) <0.001

NSAIDs or other antiplatelets 33 1 15.69 (2.5-647.2) <0.001

More than one antiplatelet 2 0 - 0.38

Alcohol 8 2 0.74 (0.19-3.46) 0.627

Underlying diseases 103 51 - 0.9

Advancing age - - - 0.001

ตารางที่3  Factors significantly associated with iron deficiency anemia (Multivariate analysis)

Factors Oddsratio 95%confidentinterval P-values

Aspirin 9.35 3.17-27.61 <0.001

Other antiplatelets 21.35 2.81-162.18 0.003

Advancing age - - 0.001

ตารางที่5  Mean serum iron (ug/dL) levels in the control group

Gender Men (18) Women (49)

Age 60-69 (9) 70-79 (7) 80 (2) 60-69 (29) 70-79 (13) 80 (7)

No anemia 

(47)

6 ราย

88

1 ราย

69

- 25 ราย

62.2

9 ราย

54.5

5 ราย

55.2

mean serum iron 78.5 mean serum iron 57.3

Anemia 

(20)

3 ราย

46.6

6 ราย

34.8

2 ราย

31

4 ราย

55

4 ราย

45.5

2 ราย

37.5

mean serum iron 37.4 mean serum iron 47.7

คาเฉลี่ยของระดับธาตุเหล็กในเลือดของกลุมควบคุมเพศหญิงต่ำากวาในเพศชาย (p=0.03)

ตารางที่4  Comparison of hematological and iron values of cases with iron deficiency anemia and controls

Factors Irondeficiencyanemia(161) Controlsubject(67)

Male Female Male Female

Hb (g/dL) 6.8-11.4 (9.1) 4.7-11.9 (8.9) 6.7-11.9 (11.1) 6.7-15.2 (12.1)

Hct (%) 20-33.8 (27.6) 14.9-34.8 (26.8) 21.3-35.2 (33.6) 21.3-46 (36.5)

Serum iron (ug/dL) 3-39 (17.6) 1-68 (26.2) 9-329 (71.8) 13-128 (53)

Serum ferritin (ug/L) 13-1984 (403.5) 2-2122 (320) 12-870 (237) 48-411 (138)

TIBC (ug/dL) 64-421 (206.7) 50-483 (247) 116-342 (272) 230-450 (288)
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ตารางที่6  Serum ferritin levels (ug/L) in the control group

Gender Men (18) Women (49)

Age 60-69 (9) 70-79 (7) 80 (2) 60-69 (29) 70-79 (13) 80 (7)

No anemia 

(47)

6 ราย 

236.3

1 ราย

270

- 25 ราย

106

9 ราย

181

5 ราย

103

Mean serum ferritin 179.5 Mean serum ferritin 122.9

Anemia 

(20)

3 ราย

201

6 ราย

224

2 ราย

14

4 ราย

144.5

4 ราย

150.8

2 ราย

120.5

Mean serum ferritin 241 Mean serum ferritin 142.2

ตารางที่7  Transferrin saturation(%) in the control group

Gender Men (18) Women (49)

Age 60-69 (9) 70-79 (7) 80 (2) 60-69 (29) 70-79 (13) 80 (7)

No anemia 

(47)

6 ราย

36.5

1 ราย

26.7

- 25 ราย

26.9

9 ราย

28.5

5 ราย

28.7

Mean transferrin saturation  46.6 Mean transferrin saturation 21.9

Anemia 

(20)

3 ราย

20

6 ราย

79.5

2 ราย

7.7

4 ราย

24.6

4 ราย

14.9

2 ราย

13.7

Mean transferrin saturation 35.1 Mean transferrin saturation 14.5

ประชากรกลุมควบคุมแยกตามชวงอายุและเพศแสดงในตารางที่ 8 

พบวาคาเฉลี่ยของความอิ่มตัวของธาตุเหล็ก มีคาต่ำาในเพศหญิง โดย

เฉพาะในรายที่มีโลหิตจาง คาเฉลี่ยของความอิ่มตัวของธาตุเหล็ก

ในเพศชายและหญิงของกลุมที่ไมมีโลหิตจางเทากับรอยละ 35.2 

และ 14.5 ตามลำาดับ สวนคาเฉลี่ยของความอิ่มตัวของธาตุเหล็ก

ในเพศชายและหญิงของกลุมที่มีโลหิตจางเทากับรอยบละ 46.6 

และ 21.1 ตามลำาดับ

สำาหรับกลุมควบคุมในการศึกษาเปนอาสาสมัครที่ไมเคย

ทราบวามีภาวะโลหิตจางมากอนจำานวน 67 ราย ตรวจพบวามี

โลหิตจาง 20 ราย คิดเปนรอยละ 29.8  ซึ่งพบวาระดับธาตุเหล็ก 

(serum iron) ต่ำากวาปกติ 64 ราย โดยพบวาอยูในระดับ iron 

depletion 31 ราย iron deficient erythropoiesis 18 ราย และ 

iron deficiency anemia 15 ราย ในขณะเดียวกันหากดูระดับ

ความอิ่มตัวของธาตุเหล็ก (transferrin saturation) พบวาระดับ 

transferrin saturation ต่ำากวาปกติ 59 ราย โดยพบวาอยูใน

ระดับ iron depletion 27 ราย iron deficient erythropoiesis 

13 ราย และ iron deficiency anemia 19 ราย แตหากดูที่

ระดับซีรั่มเฟอริติน (serum ferritin) และความสามารถในการ

จับธาตุเหล็ก (TIBC: total iron binding capacity) พบวา 

ระดับเฟอริตินต่ำากวาปกติ 2 ราย โดยพบวาอยูในระดับ deficient 

erythropoiesis ทั้ง 2 ราย สวนระดับ TIBC สูงวาปกติ 3 ราย 

โดยพบวาอยูในระดับ iron deficient erythropoiesis 2 ราย 

และ iron deficiency anemia 1 ราย ดังแสดงในรูปที่ 1

วิจารณ

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเปนปญหาที่พบบอย การวินิจฉัย

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กพิจารณาจากการมีระดับ Hb 

และ Hct ต่ำา เม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก อาจมีเกล็ดเลือดสูงรวมดวย 

รวมกับตรวจพบวาระดับธาตุเหล็กในเลือดจากการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการผิดปกติ คือ ระดับ serum iron, serum ferritin และ 

transferrin saturation ลงต่ำากวารอยละ 16 และมีระดับ TIBC 

สูงขึ้น4  อุบัติการณของโลหิตจางในผูสูงอายุจากการศึกษาที่ผานมา

มีคาตั้งแตรอยละ 12-475-14 จากการศึกษานี้เก็บขอมูลผูปวยซึ่งสงสัย

วามีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 890 ราย และพบวาความชุก

ของโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเทากับรอยละ 38.4 เมื่อเทียบ

กับในการศึกษากอนหนานี้ที่พบความชุกรอยละ 12-47

การตรวจยืนยันระดับธาตุเหล็กที่ผานมาดูจากระดับ serum 

iron, serum ferritin, transferin saturation และ TIBC จาก

การศึกษานี้พบวาการใช serum iron ซึ่งเปนคาที่บอกระดับธาตุ

เหล็กในเลือดรวมกับ transferrin saturation หรือคาความอิ่มตัว
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ในการจับธาตุเหล็กเปนการตรวจที่มีผลการตรวจระดับต่ำาลงไปดวย 

กันในผูปวยที่สงสัยวาขาดธาตุเหล็ก จึงอาจเปนการตรวจที่ควรดู 

รวมกัน อยางไรก็ตามพบวาระดับ serum ferritin หรือธาตุเหล็ก

สำารองจากการศึกษานี้มีคาไมต่ำาเมื่อเทียบกับผล serum iron และ 

transferrin saturation สวน TIBC หรือความสามารถในการ

จับธาตุเหล็ก ไมคอยพบวาเพิ่มขึ้นดังคาดวานาจะเปนในผูปวยที่

สงสัยวาขาดธาตุเหล็ก ซึ่งอาจเปนดังที่ทราบกันวาระดับ serum 

ferritin และ TIBC อาจมีความผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ ได เชน 

การอักเสบ หรือ โปรตีนในเลือดต่ำา ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับระดับธาตุเหล็กจากการตรวจธาตุเหล็กวิธีตางๆ เชน

- ควรมีการศึกษาระดับเฟอริตินในผูสูงอายุปกติเพิ่มเติมเนื่อง

จากดูขอมูลในอดีตยังไมชัดเจนและสิ่งที่อาจมีผลตอระดับ

เฟอริตินในผูสูงอายุดวย

- ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดานภาวะของธาตุเหล็กโดยเปรียบ

เทียบระดับธาตุเหล็กในเพศหญิงอายุกอนหมดประจำาเดือน

กับเพศชายกลุมอายุเดียวกัน

- ควรมีการศึกษาระดับธาตุเหล็กเทียบกับโรคประจำาตัว เชน 

เบาหวาน โรคไต หรือระดับซีรั่มคริเอตินิน

การศึกษานี้มีขอจำากัดอยูบางเนื่องจากการตั้งกลุมควบคุมซึ่งไมมี

ภาวะโลหิตจาง ทำาใหประเด็นการคัดเลือกอาสาสมัครที่เขารวมดู

เหมือนจะตองตรวจเลือด 2 ครั้ง หรือตามเกณฑหากพบวาโลหิต

จางเล็กนอยจะไมไดรับการตรวจระดับธาตุเหล็ก จึงเปนสวนหนึ่ง

ที่ทำาใหไดจำานวนอาสาสมัครกลุมควบคุมนอย อีกประการคือการ

เปรียบเทียบขอมูลของผูปวยและกลุมควบคุม หลังจากการดำาเนิน

การวิจัยแลวผูวิจัยเองเห็นวาอาจไมเหมาะที่จะเปรียบเทียบกันโดย

เฉพาะเกี่ยวภาวะธาตุเหล็ก แตอยางไรก็ตามการสรางกลุมควบคุม

ทำาใหทราบสถานการณธาตุเหล็กในผูสูงอายุปกติดวย ดังแสดงใน

การศึกษา

สรุป

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาความชุกของภาวะโลหิตจางจาก

การขาดธาตุเหล็กในประชากรผูสูงอายุ ปจจัยที่มีผลตอระดับธาตุเหล็ก

หรือภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในผูสูงอายุ จากการศึกษา

นี้พบวามีผูสูงอายุซึ่งมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจำานวน 

342 ราย อุบัติการณของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในผูสูง

อายุเทากับรอยละ 38.4 ของผูปวยสูงอายุซึ่งมีโลหิตจางที่มาตรวจ

ที่แผนกอายุกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ อุบัติ

การณนี้อยูในชวงที่การศึกษาที่ผานมารายงานไว คือรอยละ 12-47 

ผูปวยสูงอายุที่มีโลหิตจางและรวมทั้งกลุมควบคุมพบวาเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย ผูปวยที่ใชยาแอสไพรินและผูที่มีการทำางานของ

ไตผิดปกติอาจเปนปจจัยเสี่ยงของโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

และการตรวจยืนยันระดับธาตุเหล็กอาจพิจารณาใชคา serum iron 

รวมกับ transferrin saturation เพราะ คา ferritin มักไมต่ำา 

และ TIBC มักไมสูงในประชากรกลุมนี้ อยางไรก็ตามควรมีการ

ศึกษาในประชากรที่ไมมีโลหิตจางจริงๆ ในจำานวนกลุมตัวอยางมา

กกวานี้และเปรียบเทียบกับการวัดระดับเหล็กดวยวิธีอื่นๆ ตอไป 

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กรวมกับโลหิตจางสาเหตุจากโรคเรื้อรัง 144 ราย

จำานวนผูปวยทั้งหมดที่ตรวจแผนกอายุรกรรม 91,470 ราย

ผูปวยอายุ 60 ป ขึ้นไป 43,228 ราย

ผูปวยอายุ 60 ป ขึ้นไปซึ่งสงสัยวามีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 890 ราย

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 342 ราย (ขอมูลครบ 161 ราย) โลหิตจางจากสาเหตุอื่น 548 ราย

รูปที่2 จำานวนผูปวยที่เขารวมการศึกษา
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Abstract :  Anemia is a common hematological problem worldwide and also in Thailand.  Iron deficiency anemia 

is a common cause of anemia.  The prevalence of iron deficiency anemia in elderly ranged from 12 to 47 percent 

depending on patient population.  Objective :  To determine the prevalence of iron deficiency anemia in the 

elderly and to find factors associated with iron deficiency anemia in the elderly.  Patients and Method :  This 

is a prospective study enrolling patient 60 years old of age or older with anemia to find the prevalence of iron 

deficiency anemia.  The control group was enrolled to study iron status in normal elderly.  Anemia is defined by 

Hb below 12 and 13 gm/dL in women and men respectively.  Result :  From January 1st to December 31st 2009, 

there were 43,228 visits at the internal medicine clinic, Thammasat university hospital.  Among 890 patients 

who were worked-up for iron deficiency anemia, 342 had confirmed iron deficiency anemia.  The prevalence of 

iron deficiency anemia in this group of patients was 38.4%.  Iron deficiency anemia was highly associated with 

aspirin or other NSAID uses with the odds ratio of 7.55 (95% confidence interval [95%CI] 2.6-29.76, p<0.001 and 

15.69 (95%CI 2.50-647.19, p<0.001) respectively.  They also showed increased creatinine levels (Cr > 2 mg/dL) 

compared with normal subjects.  However, a few control subjects also displayed iron depletion.  In the control 

group, women had lower iron status than men.  In addition, the iron depletion was characterized by the decrease 

in serum iron and transferrin saturation, while there was no alteration in serum ferritin or total iron binding 

capacity.  Conclusion : Iron deficiency anemia is an important problem in elderly.  Aspirin, NSAIDs, advancing age 

and renal impairment are risk factors for iron deficiency.  Serum iron together with transferrin saturation may be 

useful to evaluate the iron status in the elderly because serum ferritin may be affected by other systemic illnesses.
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