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บทความพิเศษ

การดูแลรักษาผูป ว ยโรคธาลัสซีเมีย
วรวรรณตันไพจิตร
สาขาวิชาโลหิตวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล

โรคธาลัสซีเมียเปนโรคโลหิตจางเรือ้ รังพันธุกรรมถาย
ทอดโดยยีนดอยพบทั่วโลกแตพบมากในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทัง้ ประเทศไทยซึง่ มีผูเป
 น
โรคนีอยู
้ ร อยละ1ของประชากรคือประมาณ600,000
คนเนื่องจากประชากรไทยเปนพาหะ(carrier,trait,
heterozygote)ของภาวะนีมาก
้ ถึงรอยละ35-40พาหะ
สุขภาพปกติจึงไมทราบวาตนเองเปนพาหะเมื่อมา
แตงงานกันหากเปนพาหะพวกเดียวกันจึงอาจมีบุตรเปน
โรคธาลัสซี เมีย ได โดย ประมาณ ใน ประเทศ ไทย การ
ตัง้ ครรภ5ใน100เปนการตัง้ ครรภทีเสี
่ ย่ งตอการมีบุตร
เปนโรคนี้ ทําใหแตละปมีทารกเกิดใหมเปนโรคธาลัสซีเมีย
มากถึง12,000รายในจํานวนนีเป
้ นโรคธาลัสซีเมียชนิด
1,2
รุนแรงประมาณ5,000ราย
ธาลัสซีเมียที่สําคัญในประเทศไทยคือ α-และ β-
thalassemiaผูที เป
่ นโรคมีอาการรุนแรงแตกตางกันได
มากขึ้นอยูกับความผิดปกติทางพันธุกรรมและปฏิบัติ
สัมพันธ ของ พันธุ กรรม เหลา นั้น ซึ่ง ปจจุบัน มี ความ
กาวหนาและมีการศึกษาทัง้ ดานคลินกิ โลหิตวิทยาและจน
ถึงระดับอณูทําใหมีความเขาใจถึงการแสดงออก(genotype-phenotypecorrelation)และเปนประโยชนในการ
วินิจฉัยพาหะวินิจฉัยโรคการพยากรณความรุนแรง
ของโรคอันจะนําไปสูการดูแลรักษาและการควบคุม
ไดรบั ตนฉบับ 30 มีนาคม 2548 ใหลงตีพมิ พ 30 เมษายน 2548
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอ ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรวรรณ
ตันไพจิตร สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทย
ศาสตรศิริราชพยาบาล เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

ปองกันโรคอยางเหมาะสมตอไป3-6
การรักษาผูป ว ยขึน้ อยูกั บลักษณะอาการทางคลินกิ 
ตาม ความ รุน แรง ของ โรค จั ด ตาม ความ รุ น แรง ได
ดั ง นี้2,4,7,8
1. อาการ รุน แรง ที่ สุด ไม มี ชีวิต รอด (Lethal
form)ไดแกHomozygous α-thal1หรือHbBart’s
hydropsfetalisทารกจะตายในครรภตายคลอดหรือ
ในเวลาไมนานหลังคลอดนอกจากนีจะ
้ เกิดภาวะแทรก
ซอน ของ การ ตั้งครรภ ของ มารดา ไดแก ภาวะ พิษ แหง
ครรภ การ คลอด ผิด ปกติ และ ตก เลือด หลัง คลอด
เป น ต น  จึ ง ควร วิ นิ จ ฉั ย ทารก ใน ครรภ  และ ยุ ติ การ
ตัง้ ครรภเสียโดยเร็วทีสุ่ ด
2. อาการรุนแรง(severe)ไดแกผูป ว ยทีเริ่ ม่ มีอาการ
ซีดจนตองไดรบั เลือดภายใน2ปแรกและ/หรือผูป ว ย
ทีมี่ ระดับHb ≤7g/dL(Hct ≤20%)น้าํ หนักตัวและ
ความยาว(ความสูง)ต่าํ กวาเกณฑมาตรฐานไดแกสวน
ใหญ ของ ผูปวย β-thal/β-thalสวนหนึ่งของ β-thal/
HbEdiseaseและโรค α-thalทีพบ
่ ใหมคือ α-thal1/
HbPakNumPoเปนตน
3. อาการรุนแรงปานกลางคือผูป ว ยทีมี่ อาการอยู
ระหวางmildและsevereไดแกสวนนอยของผูป ว ย
β-thal/β-thal สวน ใหญ ของ ผูปวย β-thal/HbE
สวนนอยของHbHdiseaseผูป ว ยเหลานี้ บางรายอาจ
มีมามโตมาก
4. อาการรุนแรงนอยมีระดับHb ≥9g/dL
(Hct ≥27%)มีมามโตเล็กนอยหรือไมโต ไดแก

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2548
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วรวรรณ ตันไพจิตร
z β-thal/HbEบางราย
z

HbHdiseaseสวนใหญ
z HbA-E-Bart’sdisease
z HomozygousHbCS
5. ไมมีอาการ(Asymptomatic)ไมมีภาวะซีดหรือ
ไมมีอาการทางคลินิกตรวจพบจากการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ2,3 ไดแก
z พาหะของธาลัสซีเมียหรือฮโมโกลบินผิดปกติ
ตางๆ
z Homozygous α-thal2
z HomozygousHbE
การรักษาประกอบดวย
1. การดูแลทั่วไป7,9,10
z รั บ ประทาน อาหาร ครบ 5 หมู  หลี ก เลี่ ย ง
อาหารยาทีมี่ ธาตุเหล็กสูง
z ใน เด็ ก ฉี ด วั ค ซี น ให ครบ ถ ว น เหมื อ น เด็ ก
ปรกติโดยเฉพาะอยางยิง่ วัคซีนปองกันตับอักเสบชนิดบี
z หลีก เลี่ยง การ ออก กําลัง กาย หัก โหม หรือ
กระแทกรุนแรงเพราะกระดูกเปราะอาจหักงาย
2. ใหความรูคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ
อาการของโรคการดําเนินโรคการรักษาและการควบคุม
ปองกันโรค4
3. การใหเลือดผูป ว ยทีซี่ ดไมมากหรือไมมีอาการ
จากภาวะซีดไมจําเปนตองใหเลือดการใหเลือดมี2แบบ
คื อ7,9,10
3.1 Occasionaltransfusionใหเลือดแกผูป ว ย
ที่มีอาการออนเพลียเนื่องจากซีดเชนในผูปวยเด็กที่
ระดับHb<7g/dL(Hct<20%)หรือเมือ่ ระดับเลือด
ลดต่าํ ลงกวาทีเคย
่ (มักเกิดภายหลังภาวะไขติดเชือ้ )และ
มี อาการ ของ ภาวะ ซีด เปน การ ให เลือด แบบ ประคับ
ประคองเปนการรักษาตามอาการในผูป วยธาลัสซีเมียที่
มีอาการรุนแรงปานกลางหรืออาการนอย
3.2 Regular(high)transfusionแกผูป ว ยทีมี่
อาการรุนแรงเพือ่ ใหมีคุณภาพชีวติ ทีดี่ อายุยืนยาวขึน้ 

โดยใหเลือดอยางสม่าํ เสมอทุก2-4สัปดาหในขนาด1215mL/kgโดยใหระดับHbสูง11-12g/dLจนผูป ว ย
หายซีดจะยับยั้งerythropoiesisไดและการดูดซึม
ธาตุเหล็กจากทางเดินอาหารจะลดลงผูป ว ยจะแข็งแรง
ไมเหนือ่ ยการเจริญเติบโตดีมามไมโตหรือยุบลงการ
เปลี่ยนแปลงกระดูกใบหนาลดลงมีอายุยืนยาวขึ้น
ควรใหการรักษาวิธนีี ตั้ ง้ แตผูป ว ยอายุนอยกระดูกหนา
ยังเปลีย่ นไมมากและมามไมโตมากขอเสียคือตองมา
รับเลือดสม่าํ เสมอตามแพทยนัดและจะมีธาตุเหล็กเกิน
จนมีผลเสียตออวัยวะตางๆในทีสุ่ ดหากไมไดรบั ยาขับ
ธาตุเหล็กรวมดวยเลือดที่ใหควรเปนleukocytedepletedPRCจํานวน10-12mL/kg/ครัง้ ควรเปนเลือด
ใหมอายุไมเกิน5วันและผานการตรวจสอบโรคติดเชือ้
ตางๆตามเกณฑมาตรฐานแลว(HepatitisA,B,HIV
antibody,HIVantigen,syphilis)
4. การใหยาขับธาตุเหล็กในผูป ว ยทีมี่ ธาตุเหล็กเกิน
มาก7,9,10ผูป วยธาลัสซีเมียมีธาตุเหล็กเกินจากเลือดทีให
่ 
(1mLของเม็ดเลือดแดงมีธาตุเหล็ก1.16mg)และ
ธาตุเหล็กที่ไดจากการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารทาง
ลําไสสามารถตรวจระดับธาตุเหล็กในรางกายไดโดยการ
ตรวจเลือดดูระดับซีรัมเฟอไรติน(serumferritin)ซึ่ง
สงตรวจไดที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยของกระทรวง
สาธารณสุขถาserumferritinสูงกวา2,500ng/mL
หรือปริมาณธาตุเหล็กในตับมากกวา15mL/gจะกอให
เกิดผลรายตออวัยวะตางๆไดเชนทําใหตับแข็งเปน
เบาหวานเปนตน
การใหยาขับธาตุเหล็กมีขอบงชี้เมือ่ ระดับซีรมั เฟอไร
ติน(serumferritin)สูงกวา1,000ng/mLซึง่ จะพบ
ในผูป ว ยเด็กทีได
่ รบั hypertransfusionมาแลว1ป
หรือไดPRCมาแลวประมาณ15ครั้งหรือในผูปวย
ผูใ หญทีซี่ ดเรือ้ รังทีแม
่ ไมไดรบั เลือดแตมีserumferritin
สูงได
ยา ขับ ธาตุ เหล็ก ที่ มี ประสิทธิภาพ ดี และ คอน ขาง
ปลอดภัย ใช กัน มา นาน คือ ยา Desferrioxamine
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(Desferal)ใหในขนาด20-40mg/kg/วันบริหารยา
โดยการฉีดเทานั้นนิยมฉีดเขาใตผิวหนังโดยใชเครื่อง
ชวยฉีดยา(infusionpump)ชาๆวันละ10ชัว่ โมง56วันตอสัปดาหติดตามดูผลการขับธาตุเหล็กโดยติด
ตามดูระดับserumferritinทุก6เดือนปรับขนาดยา
ตามความเหมาะสม
ปจจุบันไดมีการผลิตยาขับเหล็กชนิดรับประทานมี
ใชแลวในหลายประเทศ2,7,9สําหรับในประเทศไทยกําลัง
อยูในระหวางการศึกษาวิจัยผูปวยที่ไดรับregular
(high)  transfusion รวม กับ ยา ขับ ธาตุ เหล็ก อยาง
สม่าํ เสมอในขนาดทีพอเพี
่ ยงจะมีธาตุเหล็กเกินไมมาก
มีคุณภาพชีวติ ดีมีชีวติ ยืนยาว
5. การตัดมามมามจะโตในผูปวยที่มีอาการปาน
กลาง-รุนแรงและซีดเรือ้ รังถามามโตมากขึน้ ๆจะเกิด
ภาวะhypersplenismมามทําลายเม็ดเลือดแดงมาก
ขึ้ น7,9,10
ขอบงชี้ในการตัดมามคือ
z มามโตมากจนเกิดอาการกดเบียดมักโตกวา
6เซนติเมตร
z อัตรา การ ให เลือด บอย ขึ้นๆ หรือ ตองการ
เลือดมากกวา250mL/kg/ป
z ไมควรตัดมามในเด็กอายุต่าํ กวา5ปเพราะ
ใน เด็ก จะ เกิด ภาวะ แทรก ซอน โดย เฉพาะ เรื่อง การ
ติดเชือ้ งายกวาเด็กโตควรไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันการ
ติดเชือ้ คือPneumococcalและHaemophilusinfluenza  vaccine  1 เดือน กอน ตัด มาม ใน เด็ก ภาย
หลังการ ตัด มาม ควร ไดรับ Penicillin V 250 mg
รับประทานเชา-เย็นเพือ่ ปองกันการติดเชือ้ เมือ่ มีไขสูง
ออนเพลียมากอุจจาระรวงควรรีบมาโรงพยาบาลทันที
เพราะมักเปนการติดเชือ้ รุนแรงในกระแสเลือด
6. การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด(stem
celltransplantation:SCT)10,11เซลลตนกําเนิดเม็ด
เลือดไดจากไขกระดูกเลือดสายสะดือหรือเลือดทีเจาะ
่
จากเสนเลือดดําของผูบริจาคที่มีHLAตรงกับผูปวย
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ปจจุบนั เปนวิธเดี
ี ยวทีรั่ กษาผูป วยธาลัสซีเมียใหหายขาด
ได  เนื่อง จาก คาใชจาย สูง การ รักษา ไดผล ประมาณ
รอยละ75-80(ซึง่ ผลการรักษาจะดีถาผูป ว ยยังไมมีภาวะ
แทรกซอน)และผูป ว ยมีอัตราเสีย่ งทีจะ
่ เสียชีวติ จากการ
รักษาไดเชนจากการติดเชือ้ เลือดออกจึงควรพิจารณา
อยางรอบคอบในการตัดสินใจใหการรักษาโดยวิธีนี้คือ
z ผูป
 ว ยทีเป
่ นรักษาโดยวิธนีี ้ เขาใจขัน้ ตอนการ
รักษาผลของการรักษาภาวะโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
z มีการเตรียมผูปวยอยางดีโดยใหเลือดยก
ระดับHbสูงปกติจะยับยัง้ erythropoiesisของผูป ว ย
เองจะทําใหมามไมโตหรือมามยุบลงถามามยังโต
มากพิจารณาตัดมามกอน
z ธาตุเหล็กไมสูงมากหรือมีการขับธาตุเหล็ก
อยางเพียงพอจนระดับserumferritinไมเกิน3,000
ng/mL
z ยังไมมีภาวะแทรกซอนของโรคหรือภาวะ
แทรกซอนจากเหล็กเกินเชนเปนเบาหวานportalfibrosis
z มีผูใ หStemcellที่ HLAเขากันกับผูป
 ว ย
ซึง่ พีน่ อ งพอแมเดียวกันมีโอกาส1ใน4
7. การรักษาโดยวิธีอื่นๆที่ยังอยูในระหวางการ
ศึกษาวิจัย9,10
7.1 การใหยาหรือสารกระตุนHbF(HbF
stimulation)  มี ยา และ สาร เคมี หลาย ชนิด เชน 5azacytidine,hydroxyurea,butyrateที่สามารถ
กระตุนยีนทําใหมีการสรางHbFเพิ่มขึ้นและบางราย
ทําใหระดับHbเพิ่มขึ้นดวย
7.2 การใหAntioxidantเนื่องจากในผูปวย
ธาลัสซีเมียมีธาตุเหล็กเกินมีภาวะoxidationสูงไดมี
การศึกษาโดยใหยาหรือสารที่เปนantioxidantเชน
ขมิ้นชันพบวาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมีภาวะ
oxidationลดลง
7.3 Genetherapyอยูใน
 ระหวางการศึกษาวิจยั
อนึง่ การดูแลรักษาในขอ1-5ควรทําไดทีโรงพยาบาล
่
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วรวรรณ ตันไพจิตร

ตารางที่ 1 ตัวอยางคาใชจา ยในการดูแลรักษาผูป วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง1รายทีรั่ กษาโดยการใหเลือดจนหายซีด
รวมกับการใหยาขับเหล็ก
ราคา(บาท)
อายุ
น้าํ หนักตัว
L.PRC* ยาขับเหล็ก**
ราคารวม
(ป)
(กก.)
ถุงxครัง้
ขวดxครัง้
(บาท)
เลือด
ยา
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
16-20
21-30
31-40
41-50

12
16
20
22
25
21
29
32
39
45
51
52
60
60
60
60
60
60

0
1x17
1x150
1x17
1x150
1x17
1x150
1x17
2x150
1x17
2x182
1x17
2x182
1x17
2x182
1x17
3x260
2x17
3x260
2x17
3x260
2x17
3x260
2x17
3x260
2x17
3x260
2x17
2x17x5 4x260x5
2x17x10 4x260x10
2x17x10 4x260x10
2x17x10 4x260x10

34,000
34,000
34,000
34,000
34,000
34,000
34,000
34,000
68,000
68,000
68,000
68,000
68,000
68,000
340,000
680,000
680,000
680,000

0
30,000
30,000
30,000
60,000
72,800
72,800
72,800
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
1,040,000
2,080,000
2,080,000
2,080,000

34,000
64,000
64,000
64,000
94,000
106,800
106,800
106,800
224,000
224,000
224,000
224,000
224,000
224,000
1,380,000
2,760,000
2,760,000
2,760,000

*L.PRC=Leukocytepoorpackedredcellราคาถุงละ2,000บาทใหทุก3สัปดาหปละ17ครัง้
**ยาขับเหล็ก=Desferrioxamine500mg/ขวดราคาขวดละ200บาทใหในขนาด20-40มก./กก./วัน
#ถามีอายุถึง50ปคาใชจา ยรวม ≈11,644,400.00บาทคาใชจา ยเฉลีย่ ตอปจนถึงอายุ50ป ≈232,800.00บาทราคานีจะ
้ เปลีย่ น
แปลงตามราคาคาบริการการใหเลือดและยาขับเหล็ก

มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลชุมชนควรมีศักยภาพในการใหการรักษาได
ในหัวขอ1-3และเมือ่ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหสงผูป ว ย
ไปเพื่อการรักษาในระดับตอๆไป
การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดควรทําไดใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและเปนสถานทีรั่ บผูป ว ยทีส่ ง
ตอมาเพือ่ การรักษาโดยวิธนีี ต้ อไป

โดยสรุปธาลัสซีเมียเปนปญหาทางสาธารณสุขที่
สําคัญมากของประเทศไทยเพราะพบมากกอใหเกิด
อาการทางคลินกิ อยางเรือ้ รังเปนปญหาในการดูแลรักษา
ในระยะยาวปจจุบนั แมวา การรักษาโรคธาลัสซีเมียทีช่ วย
ใหผูป ว ยมีสุขภาพและคุณภาพชีวติ ทีดี่ หรือหายขาดจาก
โรคสามารถทําไดในประเทศไทยแตดวยขอจํากัดหลาย
อยางมีผูป ว ยจํานวนมากและคาใชจา ยทีสู่ งมากทําใหมี
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การดูแลรักษาผูปวยโรคธาลัสซีเมีย

ผูป ว ยทีควร
่ ไดไดรบั การรักษานีเพี
้ ยงจํานวนนอย ขอยก
ตัวอยางผูป ว ยชาย β-thal/β-thalรายหนึง่ ทีมี่ อาการรุน
แรงแตไมมีโอกาสไดรบั การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ด
เลือด ตั้งแต อายุ นอย ซึ่ง อัตรา การ หาย จาก โรค มี ถึง
รอยละ80-90และคาใชจา ยประมาณ300,000-500,000
บาทจึงไดรบั รักษาโดยการใหเลือดอยางสม่าํ เสมอรวม
กับ ยา ขับ ธาตุ เหล็ก ตั้งแต อายุ 1 ป เมื่อ อายุ 15 ป
น้าํ หนัก60กก.สูง171ซม.ปจจุบนั ผูป ว ยอายุ161/2
ปสุขภาพแข็งแรงดีแตยังคงตองรับการรักษาเชนนี้
ตอไป(ตารางที่1) ในอดีตแตละปมีผูปวยธาลัสซีเมีย
อาการรุนแรงเกิดใหมปละหลายพันคนถาประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับภาวะนี้และมีความรวมมือของทั้งภาค
รั ฐ และ เอกชน ใน การ ควบคุ ม ป อ งกั น โรค นี้ อย า ง มี
ประสิทธิผลเมือ่ ผูป วยธาลัสซีเมียอาการรุนแรงมีจํานวน
นอยผูป ว ยดังกลาวนีน้ าจะมีโอกาสไดรบั การดูแลรักษา
อยางเต็มทีมี่ คุณภาพชีวติ ดีอายุยืนยาวหรือรักษาใหหาย
ขาดโดยทัว่ ถึงและทัดเทียมกัน
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