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โลหิตจางเปนภาวะที่พบไดบอยในผูสูงอายุ โดยพบวามีความ

ชุกประมาณรอยละ 10-40 ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละการศึกษา

เนื่องจากมีความหลากหลายของกลุมประชากรและสถานที่ในการ

ศึกษาโดยจะพบวาผูสูงอายุที่อยูในสถานพยาบาลจะมีความชุกของ

ภาวะโลหิตจางมากกวาผูสูงอายุในชุมชน 1,2 (Table 1) นอกจากนี้

ยังพบวาภาวะโลหิตจางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอายุ จากการศึกษา

ของ National Health and Nutritional Examination Survey 

(NHANES III)1 พบวาในผูสูงอายุมากวา 85 ปขึ้นไปมีความชุกของ

ภาวะโลหิตจางมากกวารอยละ 20 และ มีความแตกตางระหวาง

เพศ โดยเพศหญิงจะมีภาวะโลหิตจางมากกวาเพศชายในวัยเจริญ

พันธแตเพศชายจะมีภาวะโลหิตจางมากกวาเพศหญิงเมื่ออายุมาก

ขึ้น (Figure 1) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Salive และคณะที่

ศึกษาในผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 71 ปขึ้นไปพบวาอัตราสวนของภาวะ

โลหิตจางระหวางเพศชายและหญิงเทากันที่อายุ 71-74 ป แตใน

เพศชายจะมีภาวะโลหิตจางเพิ่มสูงขึ้นมากกวาเพศหญิงประมาณ

สองเทาเมื่ออายุตั้งแต 90 ปขึ้นไป3

เกณฑการวินิจฉัย

ภาวะโลหิตจางในผูสูงอายุสามารถวินิจฉัยตามเกณฑขององคการ

อนามัยโลก คือ ฮีโมโกลบินนอยกวา 13 กรัมตอเดซิลิตรในผูชาย 

และ ฮีโมโกลบินนอยกวา 12 กรัมตอเดซิลิตรในผูหญิง จากการ

ศึกษาของIzaks และคณะที่ศึกษาในผูสูงอายุตั้งแต 85 ปขึ้น

ไป จำานวน 1,016 คน ที่มีภาวะโลหิตจางตามเกณฑขององคการ

อนามัยโลก พบวาภาวะโลหิตจางในผูสูงอายุมีความสัมพันธกับ

อัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาเกณฑการวินิจฉัยของ

องคการอนามัยโลกสามารถนำามาใชในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง

ในผูสูงอายุได5  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นที่สนับสนุนเกณฑการ

วินิจฉัยขององคการอนามัยโลกโดย Chaves  และคณะพบวา 

ระดับของฮอรโมน erythropoietin สูงขึ้นเมื่อระดับฮีโมโกลบินต่ำา

กวา 12 กรัมตอเดซิลิตร  นอกจากนี้การนำาพาออกซิเจนไปเนื้อเยื่อ

และคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเมื่อระดับ ฮีโมโกลบิน เพิ่มจาก 11 กรัม

ตอเดซิลิตรเปน 12 กรัมตอเดซิลิตร6

ผลกระทบจากภาวะโลหิตจางในผูสูงอายุ

อัตราการตายและการนอนโรงพยาบาล

(mortality and hospitalization)

จากการศึกษาของ Penninx และคณะพบวาผูสูงอายุที่มีภาวะ

โลหิตจางมีอัตราการตายสูงกวา และมีระยะเวลาในการนอนโรง

บทความฟนวิชา

AnemiainOlderAdults

ณัฐติยาเตียวตระกูล
ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

Table1Estimates of the prevalence of anemia among different subgroups of older adults2

Studygroup
Studypopulation

Criterionforanemia

(Hemoglobin)

Prevalenceofanemia(%)

Number Age(year) Studysetting Men Women

Guralnik 5252 ≥ 65 Community < 13 g/dL < 12 g/dL 11 (Men)

10.2 (Women)
Fleming 1016 67-96 - < 12.4 g/dL < 11.8 g/dL 6.1(Men)

10.5 (Women)
Izaks 1016 ≥ 85 Community < 13 g/dL < 12 g/dL 17 (Men)

28 (Women)
Olivares 274 ≥ 60 Community < 13 g/dL < 12 g/dL 5.4 (Men)

4.4 (Women)
Artz 900 49-94 Nursing home < 13 g/dL < 12 g/dL 48

Cesari 950 75 Community < 13 g/dL < 12 g/dL 10.60
Penninx 1156 ≥ 65 Community < 13 g/dL < 12 g/dL 11.1 (Men)

11.5 (Women)

Adapted from reference 2
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พยาบาลนานกวาผูสูงอายุที่ไมมีภาวะโลหิตจาง7 นอกจากนี้ยังพบวา

ภาวะโลหิตจางเพิ่มความเสี่ยงตอการเสียชีวิตในหลายโรค จากการ

ศึกษาของ Wu และคณะในผูปวยอายุ 65 ปขึ้นไป ที่ไดรับการวินิจ

ฉัยวาเปนโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันพบวา ระดับ

ความเขมขนของเม็ดเลือดแดงที่ต่ำามีความสัมพันธกับอัตราการตาย

ที่สูงขึ้นและการใหเลือดมีความสัมพันธกับอัตราการตายที่ลดลง8 

การทำางานของรางกาย (physical function) 

จากการศึกษาแบบไปขางหนา ในผูสูงอายุตั้งแต 71 ปขึ้นไป

จำานวน 1,146 คนพบวาภาวะโลหิตจางสัมพันธกับของการทำางาน 

ของรางกายที่ลดลง โดยประเมินจาก การทรงตัว ความเร็วในการ

เดินและความเร็วในการลุกจากเกาอี้ นอกจากนี้ยังพบวาความแข็ง

แรงของกลามเนื้อ ความหนาแนนของกลามเนื้อ (muscle mass 

density) จากการวัดดวยเอ็กซเรยคอมพิวเตอรลดลงในผูสูงอายุ

ที่มีภาวะโลหิตจาง9 ภาวะโลหิตจางยังสัมพันธกับการหกลมบอย

ซึ่งหมายถึงการหกลมมากกวา 2 ครั้งขึ้นไปในระยะเวลา 6 เดือน

ในผูสูงอายุซึ่งอาจเกิดจากความออนแรงของกลามเนื้อ จากการ

ลดการนำาพาออกซิเจนไปกลามเนื้อโดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีโรคของ 

หลอดเลือดรวมดวย10,11

การทำางานของกระบวนการรับรู (cognitive function)

จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุที่มีภาวะโลหิตจางถึงแมจะไม 

รุนแรงแตก็มีความสัมพันธกับการลดลงของ cognitive function 

โดยอาจเกิดจากการลดลงของการนำาพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง12 มี

การศึกษาถึงภาวะ white matter hyperintensities (WMH) ซึ่ง

เปนภาวะที่เกิดจากโรคของหลอดเลือดขนาดเล็กและอาจสัมพันธกับ

การลดลงของ cognitive function ในผูสูงอายุจำานวน 1,846 

คน โดยติดตามผูปวยเปนระยะเวลา 5 ป พบวาภาวะโลหิตจางไม 

สัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของ WMH แตพบวารอยละ 80 ของผูสูง

อายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงนั้นการที่มีภาวะโลหิตจาง รวมดวย

จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด WMH มากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากโรค

ความดันโลหิตสูงสงผล ใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของหลอด

เลือดใน white matter และทำาใหเสี่ยงตอการนำาพาออกซิเจนไป

เลี้ยงสมองที่ลดลง ทั้งนี้ตองมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไปถึงผลตอ 

cognitive function13

สาเหตุภาวะโลหิตจางในผูสูงอายุ

ภาวะโลหิตจางในผูสูงอายุเกิดไดจากหลายสาเหตุ จากการศึกษา

ของ NHANES III พบวาแบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ การขาด

สารอาหารรอยละ 34 (รอยละ 20 จากการขาดธาตุเหล็กรวมกับขาด 

กรดโฟลิคหรือวิตามินบี12 และ รอยละ 15 จากการขาดกรดโฟ

ลิคและ/หรือขาดวิตามินบี12) จากโรคเรื้อรัง รอยละ 32 (รอยละ 

8 จากโรคไต  รอยละ 20 จากโรคเรื้อรัง และ รอยละ 4 จากไต

วายเรื้อรังรวมกับภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรังอื่น) และรอยละ 34 

ยังไมทราบสาเหตุ (ดัง Table 2)1

1. ภาวะโลหิตจางจากการขาดสารอาหาร

1.1โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเปนสาเหตุที่พบบอยที่สุดของ

Figure1Percentage of anemic subjects according to age and sex1,4
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โลหิตจางจากการขาดสารอาหารในผูสูงอายุ โดยพบประมาณรอยละ 

6014,15 สาเหตุของการขาดธาตุเหล็กสวนใหญเปนผลมาจากการเสีย

เลือดเรื้อรังจากทางเดินอาหาร เชน แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็ง

ลำาไสใหญ หลอดอาหารอักเสบ เนื้องอกในลำาไส2,16 นอกจากนี้ยัง

เกิดจากความผิดปกติของการดูดซึมธาตุเหล็กไดแก ภาวะกระเพาะ

อาหารอักเสบจากภูมิคุมกันตนเองหรือจากยา เนื่องจากกรดใน 

กระเพาะชวยในการดูดซึมธาตุเหล็ก17,18 และมีรายงานการขาดธาตุ

เหล็กในโรคที่มีการอักเสบของลำาไสเล็กสวนตนที่เปนตำาแหนงดูด

ซึมธาตุเหล็ก19

อาการและอาการแสดง

สวนใหญผูปวยมีอาการเหนื่อยงาย ออนเพลียซึ่งเปนผลจาก

ภาวะโลหิตจาง อาการแสดงอื่นๆ นอกจากซีด ไดแก ริมฝปากอักเสบ 

แตกเปนรอง (cheilosis) มุมปากอักเสบ (angular stomatitis) 

สภาพเล็บรูปชอน (koilonychia) บางครั้งผูปวยมีอาการอยากกิน

สิ่งที่ไมใชอาหาร (pica) ซึ่งพบไดนอยมาก17

การวินิจฉัย 

การตรวจสเมียรเลือดจะพบลักษณะเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก

ติดสีจางเกือบทุกรายยกเวนกรณีที่มีภาวะขาดกรดโฟลิคหรือขาด 

วิตามินบี12 รวมดวย ทำาใหพบเม็ดเลือดแดงขนาดปกติได วิธี 

มาตรฐานที่ใชในการวินิจฉัยภาวะขาดธาตุเหล็ก คือการยอมดูเหล็ก

ในไขกระดูก แตเนื่องจากเปนวิธีที่ไมสามารถนำามาปฏิบัติไดทั่วไป

และเปนวิธีที่ทำาใหผูปวยเจ็บตัว20 จึงนิยมใชคาเฟอริติน (ferritin) 

ในซีรัมในการวินิจฉัยมากกวา โดยวินิจฉัยวามีการขาดธาตุเหล็ก

ถาคาเฟอริตินในซีรัม นอยกวาหรือเทากับ 12 ไมโครกรัมตอเดซิลิตร 

และถาคาเฟอริตินในซีรัมมากกวาหรือเทากับ 100 ไมโครกรัมตอ

เดซิลิตรแสดงวาผูปวยไมมีปญหาขาดธาตุเหล็ก21 แตเนื่องจากคา

เฟอริตินในซีรัมอาจถูกรบกวนไดในภาวะที่มีการอักเสบ การติดเชื้อ 

และมีรายงานวาระดับเฟอริตินในซีรัมสูงขึ้นตามอายุ ดังนั้นในการ

วินิจฉัยภาวะขาดเหล็กในผูสูงอายุจึงใชคาเฟอริตินในซีรัมนอยกวา

หรือเทากับ 45 ไมโครกรัมตอเดซิลิตร21 ในปจจุบันมีการประเมิน

ธาตุเหล็กโดยวิธีใหมที่มีความถูกตองมากขึ้น คือการตรวจคาตัว

รับของทรานเฟอรินในซีรัม (transferrin receptor) ซึ่งพบวา

มีคามากขึ้นเมื่อธาตุเหล็กสะสมลดลง โดยเฉพาะเมื่อนำาคาตัวรับ

ของทรานเฟอรินในซีรัมหารดวยคาลอการิทึมของคาเฟอริตินใน 

ซีรัม (transferrin receptor/log ferritin) จะเพิ่มความแมนยำา 

ในการวินิจฉัยภาวะการขาดธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นและสามารถใชแยก

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กกับโลหิตจางจากโรคเรื้อรังได14,22

การรักษา

การใหธาตุเหล็กทดแทนประมาณ 200 มิลลิกรัมตอวันจะ

เพียงพอสำาหรับไขกระดูกในการสรางฮีโมโกลบินประมาณ 0.25 

มิลลิกรัมตอเดซิลิตรตอวัน ซึ่งจะทำาใหระดับฮีโมโกลบินเปนปกติ

ในเวลา 8 สัปดาห แตยังมีความจำาเปนตองใหธาตุเหล็กตอไปอีก

หลายเดือน เพื่อใหเหล็กสะสมเพียงพอและปองกันการกลับเปนซ้ำา 

และอาจพิจารณาใหเหล็กทางเสนเลือดกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการ

ดูดซึมเหล็ก นอกจากนี้จำาเปนตองหาและรักษาสาเหตุของการขาด

ธาตุเหล็กดวย

1.2โลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12

โลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12 เปนโลหิตจางจากการ

ขาดสารอาหารชนิดเดียวที่พบในผูสูงอายุบอยกวากลุมอายุอื่น 

สาเหตุสวนใหญเกิดจากการดูดซึมไดนอย เชน โรคที่มีภูมิตานทาน 

(antibody) ตอ intrinsic factor หรือ parietal cell เปนสาเหตุ

หลักของการขาดวิตามินบี12 ในผูสูงอายุ โดยปกติรางกายตองการ

วิตามินบี12 ประมาณวันละ 1 ไมโครกรัมในผูใหญ และรางกายมี 

วิตามินบี12 สะสมประมาณ 2,500 ไมโครกรัม ดังนั้นสาเหตุของ

การขาดวิตามินบี12 จากการรับประทานนอย หรือการใชยาบางชนิด

จะพบไดนอยกวาสาเหตุอื่น เนื่องจากตองใชระยะเวลาหลายปกวา

จะมีภาวะโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี1217

Table2Distribution of types of anemia in subjects 65 years and older (NHANES III)

Causeofanemia Percentage No.intheUSA

1.Bloodloss/Nutritionaldeficiency 34 965,544
- Iron deficiency anemia with folic acid / or vitamin B12  deficiency 20 561,936

      (blood loss / nutritional deficiency)
- Folic acid and / or vitamin B12 deficiency (nutritional deficiency) 15 403,608

2.Anemiaofchronicdisease(EPOdeficiency) 32 904,136
- Anemia of chronic kidney disease 8 229,686
- Anemia of chronic inflammation 20 554,281
- Anemia of chronic kidney disease with anemia of chronic inflammation 4 120,169

3.Unexplainedanemia 34 945,195

Adapted from reference 1
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อาการและอาการแสดง

อาการที่เกิดจากภาวะโลหิตจางเปนลักษณะเดนที่ทำาให 

ผูปวยมาพบแพทย ผูปวยอาจมีอาการทางระบบประสาทรวมดวย

โดยสวนใหญจะเปนระบบประสาทของไขสันหลังผิดปกติ สวนภาวะ

ลิ้นอักเสบพบไดนอย17

การวินิจฉัย 

การตรวจสเมียรเลือดจะพบเม็ดเลือดแดงขนาดใหญ เม็ด

เลือดขาวชนิดนิวโตรฟลมีนิวเคลียสหลายกลีบ (hypersegmented 

neutrophil) คาปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย (mean 

corpuscular volume; MCV) จะสูง ยกเวนผูปวยมีภาวะโลหิต

จางชนิดเม็ดเลือดแดงตัวเล็กอื่นๆ รวมดวย เชน ภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตุเหล็กหรือโรคธาลัสซีเมีย อาจทำาใหบดบังได ซึ่ง

พบประมาณรอยละ 723 โดยทั่วไปคาระดับวิตามินบี12 ที่นอยกวา 

200 หรือ 250 นาโนกรัมตอลิตรถือวาต่ำา แตในผูสูงอายุอาจตรวจ

พบคาวิตามินบี12 ต่ำาได24 โดยพบประมาณรอยละ 10-15 แตจะ

พบวามีภาวะโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี 12 จริงเพียงประมาณ 

รอยละ 1-225 ดังนั้นการวินิจฉัยวามีภาวะโลหิตจางจากการขาด

วิตามินบี12 ตองมีภาวะโลหิตจางรวมกับคาวิตามินบี12 ที่ต่ำา 

การรักษา

ใหวิตามินบี12 ทดแทน ขนาด 1,000 ไมโครกรัมฉีดเขา

หลอดเลือด โดยใหฉีดสัปดาหละ 1 ครั้งเปนเวลา 2-3 เดือน เพื่อ

เพิ่มวิตามินบี12 อยางรวดเร็วและชวยใหการกลับเปนซ้ำาชาลง จาก

นั้นฉีดวิตามินบี12 ทุกเดือน เพื่อเพิ่มวิตามินบี12 ที่สะสมในรางกาย 

โดยอาการซีดจะกลับมาปกติในเวลา 8 สัปดาห26

1.3โลหิตจางจากการขาดกรดโฟลิค

สาเหตุสวนใหญของการขาดกรดโฟลิค เกิดจากการรับประทาน 

ไมพอ เชน ในผูปวยติดสุราเรื้อรังขาดกรดโฟลิคจากการรับประทาน

อาหารไดนอย และสุรายังรบกวนการดูดกรดโฟลิคกลับจากลำาไสมา

ที่ตับ นอกจากนี้สุรายังมีผลตอกระบวนการเมตาบอลิซึมและการ

ขับกรดโฟลิค27 ภาวะขาดกรดโฟลิคอาจเกิดจากความตองการที่เพิ่ม

ขึ้น เชน ในสตรีตั้งครรภและเด็ก เปนตน

อาการและอาการแสดง

อาการและอาการแสดงของโลหิตจางจากการขาดกรดโฟลิค 

จะเหมือนในโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12 แตไมมีอาการทาง

ระบบประสาท

การวินิจฉัย 

การตรวจสเมียรเลือด จะพบเม็ดเลือดแดงขนาดใหญ พบ

เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลมีนิวเคลียสหลายกลีบเหมือนในโลหิต

จางจากการขาดวิตามินบี12คากรดโฟลิคในซีรัมนอยกวา 2.5 หรือ 

3 ไมโครกรัมตอลิตรบงชี้ถึงการขาดกรดโฟลิค แตเนื่องจากคากรด

โฟลิคในซีรัมถูกกระทบจากกรดโฟลิคที่กินเขาไป การตรวจคากรด

โฟลิคในเม็ดเลือดแดง (คาปกติมากกวา 140 ไมโครกรัมตอลิตร) 

จะเปนตัวแสดงถึงคากรดโฟลิคที่สะสมในเนื้อเยื่อไดดีกวา18

การรักษา  

การรักษา คือ ใหรับประทานกรดโฟลิคทดแทน โดยใหทาง

ปากได เนื่องจากกรดโฟลิคมีการดูดซึมสูง แตควรหลีกเลี่ยงการ

ใหกรดโฟลิคกอนการวินิจฉัยแยกภาวะโลหิตจางจากการขาด 

วิตามินบี12 ออกกอน เนื่องจากการใหกรดโฟลิคในผูปวยที่ขาด 

วิตามินบี12 ทำาใหภาวะซีดดีขึ้นได แตทำาใหอาการทางระบบประสาท

เลวลง18

2. ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง

2.1โลหิตจางจากโรคไต

โรคไตเสื่อมเรื้อรังในผูสูงอายุสวนใหญเกิดขึ้นตามหลัง 

โรคอื่นๆ ที่พบมากในผูสูงอายุ เชน โรคทอเลือดแดงและหลอด

เลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)  ของเสนเลือดที่มาเลี้ยงไต โรค

เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังพบวาเมื่ออายุที่เพิ่ม

ขึ้นสัมพันธกับการสรางฮอรโมน erythropoietin ที่ลดลง โดยที่

ไมจำาเปนตองมีโรคไต โดยเฉพาะในผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง ซึ่งเชื่อวาเกิดจากเสียกลไกการปรับตัวตอภาวะโลหิต

จางของรางกาย28,29 จากการศึกษาของ InCHAINTI พบวาคาการ

ทำางานของไต (creatinine clearance; CrCl) ที่ต่ำาสัมพันธกับ

ความชุกของภาวะโลหิตจางที่สูงขึ้นในผูสูงอายุ โดยพบวาผูสูงอายุ

ที่มีคาการทำางานของไตนอยกวาหรือเทากับ 60 มิลลิลิตรตอนาที มี

โอกาสเกิดโลหิตจางมากกวาผูสูงอายุที่มีคาการทำางานของไตตั้งแต 

90 มิลลิลิตรตอนาทีขึ้นไปอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ30

2.2โลหิตจางจากโรคเรื้อรังอื่น

ในผูสูงอายุพบวามีการเพิ่มขึ้นของ proinflammatory 

cytokines  ตางๆ ทำาใหลดการการตอบสนองของเซลลตนกำาเนิด

เม็ดเลือด (stem cell) และเซลลตนแบบเลือด (hematopoietic 

progenitor) ตอ growth factor รวมทั้งฮอรโมน erythropoietin 

จากการศึกษาของ InCHAINTI ในผูสูงอายุทั้งหมด 1,453 คน โดยวัด

ระดับฮีโมโกลบิน ฮอรโมน erythropoietin และ proinflammatory 

molecule ไดแก C-reactive protein (CRP) interleukin-6 (IL-

6) interleukin-1 (IL-1) interleukin-1b (IL-1b) และ tumor 

necrosis factor-a (TNF-a) พบวาระดับฮอรโมน erythropoietin 

เพิ่มขึ้นเมื่อมีการลดลงของฮีโมโกลบินนอยกวา 13 กรัมตอเดซิลิตร 

และคงที่เมื่อ ฮีโมโกลบินมากกวา 13 กรัมตอเดซิลิตร และพบวา 

CRP, IL-6, IL-1, IL-1b และ TNF-a มีคาสูงขึ้นสัมพันธกับ

ระดับ ฮอรโมน erythropoietin ที่ลดลง31
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3. ภาวะโลหิตจางที่ไมทราบสาเหตุ(Unexplainedanemia)

ความชุกของภาวะโลหิตจางที่ไมทราบสาเหตุพบไดประมาณ 

รอยละ 30-40 ของผูที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 65 ป1 เนื่องจากโลหิต

จางที่ไมทราบสาเหตุสวนใหญจะมีลักษณะซีดไมมากทำาใหไมไดรับ

การวินิจฉัย โดยการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางที่ไมทราบสาเหตุทำา

ไดโดยวินิจฉัยแยกสาเหตุอื่นๆ ออกไปทั้งหมด โดยจะมีลักษณะ

ทั่วไปดัง Table 3

มีการตั้งสมมติฐานของกลไกการเกิดภาวะโลหิตจางที่ไมทราบ 

สาเหตุในผูสูงอายุมากมาย สวนใหญเชื่อวามีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลง

ทางสรีรวิทยาของผูสูงอายุดังตอไปนี้29

1. อายุที่มากขึ้นมีสัมพันธกับการทำางานของไตที่ลดลง โดย 

เฉพาะในผูปวยที่มีโรคเบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูง พบวา

ระดับ ฮอรโมน erythropoietin ต่ำากวาระดับที่คาดไว

2. เซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือดของผูสูงอายุมีความสามารถใน

การเพิ่มจำานวนและการสรางเซลลใหมลดลง

3. การขาดฮอรโมนเพศชาย (androgen) โดยฮอรโมนเพศชาย

เปนตัวกระตุนกระบวนการสรางเม็ดเลือดแดง จากการศึกษาของ 

Ferrucci และคณะพบวา ผูสูงอายุที่มีระดับฮอรโมนเทสโทสเตอโรน 

(testosterone) ต่ำา แตยังไมมีภาวะโลหิตจางเมื่อติดตามไป 3 ป 

พบวาเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโลหิตจาง จึงสรุปวาอายุที่มากขึ้น

ทำาใหมีการลดลงของระดับฮอรโมนเทสโทสเตอโรน นาจะเปนปจจัย

หนึ่งที่ทำาใหเกิดภาวะโลหิตจางที่ไมทราบสาเหตุ39

4. Myelodysplasia  โดยเปนระยะแรกของการเกิดโรคซึ่งมี

โลหิตจางอยางเดียว และไมมีลักษณะการเจริญผิดปกติ (dysplasia) 

ในการตรวจสเมียรเลือดที่ชัดเจน เมื่อติดตามไประยะหนึ่ง จึงจะมี

ลักษณะของ myelodysplasia ที่ชัดเจน จากขอมูลของ NHANES 

III ในการศึกษาของ NHANES III ไดวิเคราะหขอมูลผูปวยใน

กลุมโลหิตจางชนิดไมทราบสาเหตุ พบวารอยละ 17 ของผูปวย 

กลุมนี้ ตรวจพบวามีอยางนอย 1 ใน 4 ขอของภาวะตอไปนี้คือ 

เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ [คาปริมาตรเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย

เกิน 100 femtoliter (fL)] เม็ดเลือดขาวต่ำานอยกวา 3,000 เซลล 

ตอไมโครลิตร เกล็ดเลือดต่ำานอยกวา 15x109 ตอลิตร และการ

ตรวจสเมียรเลือดเขาไดกับภาวะ myelodysplastic syndrome 

แสดงใหเห็นวาสาเหตุหนึ่งของผูสูงอายุที่มีภาวะโลหิตจางที่ไมทราบ

สาเหตุอาจมาจากการมีภาวะ myelodysplastic syndrome ที่

แอบแฝง1 ซึ่งจำาเปนตองอาศัยการตรวจไขกระดูกในการวินิจฉัย

กลาวโดยสรุปภาวะโลหิตจางเปนปญหาที่สำาคัญและสัมพันธกับ

การเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผูสูงอายุ การวินิจฉัยและหาสาเหตุเพื่อ

การวางแผนการรักษาที่ถูกตองจึงเปนสิ่งจำาเปน เพื่อใหผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดี อยางไรก็ตามยังพบภาวะโลหิตจางที่ไมทราบสาเหตุ 

ในผูสูงอายุซึ่งตองอาศัยการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตอไป
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