แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
Clinical practice guidelines for
diagnosis and management of thalassema syndromes
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2557
จำ�นวนพิมพ์ 2,500 เล่ม
ISBN : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
			 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
			 ศาสตราจารย์พันเอกนายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
			 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิปร วิประกษิต
			 แพทย์หญิงอรุโณทัย มีแก้วกุญชร
จัดพิมพ์โดย : สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี
พิมพ์ที่ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำ�กัด
4 ถนนสิรินธร 7 บางบำ�หรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2881 9890 โทรสาร 0 2881 9892

Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขส�ำคัญอย่างหนึง่
ของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 20 ปีทผี่ า่ นมาได้มกี ารรณรงค์รว่ มกันของหลายหน่วยงาน
องค์กรภายในประเทศ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของอาจารย์ นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ ร่วมมือกันในการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งประกอบไปด้วย
หลักการส�ำคัญ 2 ประการคือ การให้การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จนถึง
หายขาดจากโรค และการพยายามลดการเกิดใหม่ของผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง
การให้การรักษาผูป้ ว่ ยให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ นัน้ ต้องการคูม่ อื ข้อแนะน�ำทีแ่ พทย์
ทั่วไปสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ ภายหลังจากการจัดท�ำคู่มือฉบับที่หนึ่ง เมื่อปีพ.ศ. 2549
ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียอย่างมาก อาทิ มีการ
ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ (HPLC และ CE) ในการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย การใช้เครื่องตรวจ
ร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริง (MRI) เพื่อตรวจหาปริมาณเหล็กในเนื้อเยื่อ และ
การพัฒนายาขับเหล็กชนิดใหม่ที่สามารถใช้รับประทานแทนการฉีด โดยเฉพาะยา
GPO-L-ONE ขององค์การเภสัชกรรม
คณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือคูม่ อื ฉบับทีส่ องนี้ ใช้เวลาร่วมสองปีในการรวบรวมองค์ความรู้
ต่างๆ ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ซึง่ หวังว่าคูม่ อื ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้แพทย์ทวั่ ไปมีความ
มั่นใจในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ในท้ายทีส่ ดุ คณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือคูม่ อื เล่มนีข้ อขอบคุณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมีย แห่งประเทศไทยฯ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย คณาจารย์และผูร้ ว่ มงาน
ทุกท่าน ที่ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดท�ำหนังสือคู่มือฉบับนี้จนส�ำเร็จด้วยดี
ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

iii

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

สารจากอธิบดีกรมการแพทย์
โรคธาลัสซีเมียเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบ
อุบัติการณ์สูง มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ผู้เป็นพาหะของโรคพบร้อยละ 30-40 ของ
ประชากรไทย (19-25 ล้านคน) และร้อยละ 1 ของประชากร (647,859 คน) ป่วยเป็นโรค
การตั้งครรภ์ 5 ใน 100 คน เป็นการตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรค โดยครึ่งหนึ่งจะ
เป็นโรคชนิดรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาตลอดอายุขยั ซึง่ ปัจจุบนั ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับด้านการดูแลรักษาเนื่องจากผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ในประเทศไทยมีอาการรุนแรงหลายระดับ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ ได้รับ
ความร่วมมือของคณาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ จากมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ส�ำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ราชวิ ท ยาลั บ อายุ ร แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดท�ำแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย (Clincal Practice Guidelines : CPG) ขึน้ จนส�ำเร็จ ในปี พ.ศ. 2557 นี้
ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
คาดหวังว่าแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเล่มนี้ คงเป็น
ประโยชน์ และน�ำไปใช้ได้ตามระดับความสามารถของสถานพยาบาล มีการส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อรับการบริการตามที่แพทย์ลงความเห็น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
ทีส่ ดุ ตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ ในขณะเดียวกัน จ�ำเป็นต้อง
มีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทีจ่ ะสนับสนุนให้ทงั้ การดูแลรักษา และการควบคุมป้องกัน
โรคด�ำเนินไปด้วยดียิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพของประชาชนไทยต่อไป
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
อธิบดีกรมการแพทย์
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