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สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

 ธาลสัซเีมยีเป็นโรคโลหติจางทางพนัธกุรรมทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสุขสำาคัญอย่างหนึง่ 

ของประเทศไทย  ในช่วงระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมาได้มกีารรณรงค์ร่วมกนัของหลายหน่วยงาน 

องค์กรภายในประเทศ อาท ิกระทรวงสาธารณสขุ มูลนธิโิรคโลหิตจางธาลัสซเีมยีแห่งประเทศไทยฯ 

สมาคมโลหติวิทยาแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมอืของอาจารย์ นกัวชิาการ จากมหาวทิยาลัย 

ทั่วประเทศ ร่วมมือกันในการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งประกอบไปด้วย 

หลกัการสำาคญั 2 ประการคอื การให้การรกัษาพยาบาลผูป่้วยให้มีคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้จนถงึ

หายขาดจากโรค และการพยายามลดการเกิดใหม่ของผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง

 การให้การรกัษาผูป่้วยให้มคีณุภาพชีวติทีด่ข้ึีนนัน้  ต้องการคูม่อืข้อแนะนำาทีแ่พทย์

ทั่วไปสามารถนำาไปปฏิบัติได้  ภายหลังจากการจัดทำาคู่มือฉบับที่หนึ่ง เมื่อปีพ.ศ. 2549   

ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการตรวจรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียอย่างมาก อาทิ มีการ

ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ (HPLC และ CE) ในการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย  การใช้เคร่ืองตรวจ

ร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริง (MRI) เพื่อตรวจหาปริมาณเหล็กในเนื้อเยื่อ และ 

การพัฒนายาขับเหล็กชนิดใหม่ท่ีสามารถใช้รับประทานแทนการฉีด  โดยเฉพาะยา  

GPO-L-ONE ขององค์การเภสัชกรรม

 คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืคูม่อืฉบบัทีส่องนี ้ใช้เวลาร่วมสองปีในการรวบรวมองค์ความรู้ 

ต่างๆ ทีท่นัสมยัทีส่ดุ ซึง่หวงัว่าคูม่อืฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้แพทย์ทัว่ไปมคีวาม

มั่นใจในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

 ในท้ายทีส่ดุคณะผูจั้ดทำาหนงัสอืคูมื่อเล่มนีข้อขอบคุณ สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาติ 

มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรคโลหิตจาง 

ธาลสัซีเมยี แห่งประเทศไทยฯ สมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทย คณาจารย์และผูร่้วมงาน 

ทุกท่าน ที่ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดทำาหนังสือคู่มือฉบับนี้จนสำาเร็จด้วยดี

 ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา

 ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

 ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ
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สารจากอธิบดีกรมการแพทย์

 โรคธาลสัซีเมียเป็นความผดิปกติทางพันธุกรรม และเป็นปัญหาสาธารณสขุที่พบ

อุบัติการณ์สูง มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ผู้เป็นพาหะของโรคพบร้อยละ 30-40 ของ

ประชากรไทย (19-25 ล้านคน) และร้อยละ 1 ของประชากร (647,859 คน) ป่วยเป็นโรค  

การตั้งครรภ์ 5 ใน 100 คน เป็นการตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรค โดยครึ่งหนึ่งจะ

เป็นโรคชนดิรุนแรงและต้องเข้ารบัการรักษาตลอดอายขุยั ซึง่ปัจจบุนัความรูแ้ละเทคโนโลยี

มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สำาหรับด้านการดูแลรักษาเนื่องจากผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 

ในประเทศไทยมีอาการรุนแรงหลายระดับ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ ได้รับ

ความร่วมมอืของคณาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญ จากมลูนธิโิรคโลหิตจางธาลสัซเีมยีแห่งประเทศไทย   

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลับอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำาแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค 

โลหติจางธาลสัซเีมยี (Clincal Practice Guidelines : CPG) ขึน้จนสำาเรจ็ ในปี พ.ศ. 2557 นี้ 

ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 คาดหวังว่าแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเล่มน้ี คงเป็น

ประโยชน์ และนำาไปใช้ได้ตามระดับความสามารถของสถานพยาบาล มีการส่งต่อผู้ป่วย 

เพื่อรับการบริการตามที่แพทย์ลงความเห็น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

ทีส่ดุ  ตามนโยบายสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าแห่งชาต ิในขณะเดยีวกนั จำาเป็นต้อง

มคีวามร่วมมอืกนัในทกุภาคส่วนทีจ่ะสนบัสนนุให้ทัง้การดแูลรกัษา และการควบคมุป้องกนั

โรคดำาเนินไปด้วยดียิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพของประชาชนไทยต่อไป

 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

 อธิบดีกรมการแพทย์



Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

v

กิตติกรรมประกาศ

 แนวทางการวนิิจฉยัและรกัษาผูป่้วยธาลัสซเีมยีฉบบัน้ีสำาเรจ็ได้ด้วยความอนเุคราะห์ 

ขององค์กรและหน่วยงานดังต่อไปน้ี กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

กรมอนามัย สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรค

โลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ราชวิทยาลับอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทย์แห่งประเทศไทย 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และ 

ทุนอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล (This study 

was supported in part by the Office of the Higher Education Commission 

and Mahidol University under the National Research University Initiative, 

Thailand Research Fund) ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ภายใต้

โครงการ “ทนุนักวิจยัแกนนำา” สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

(This work was supported by a Research Chair Grant from the National 

Science and Technology Development Agency (NSTDA) and Mahidol 

University)

 คณะบรรณาธกิารและคณะผูจ้ดัทำาขอขอบคณุแพทย์ผูร่้วมทำาการประชาพจิารณ์ 

ที่ได้ให้ความรู้  คำาแนะนำาตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่

ทุกขั้นตอน เพื่อให้แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฉบับนี้

สมบูรณ์ที่สุด  

                                    

     คณะบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำา





Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

vii

สารบัญ

บทนำา 1

แนวทางการวินิจฉัยโรคและพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 9 

 โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การให้เลือดและมาตรฐานของเลือดสำาหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 19

การให้ยาขับธาตุเหล็ก (Iron chelation) ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 25

การรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินด้วยยาขับเหล็กในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 33

 ชนิดไม่พึ่งพาเลือด

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต 35

การดูแลรักษาอาการแทรกซ้อนต่างๆ ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 43

แนวทางการรักษาด้วยการตัดม้าม 61

แนวทางการรกัษาผูป่้วย B thaiassemia ด้วยยากระตุน้การสร้างฮีโมโกลบนิเอ๊ฟ 63

การดูแลทั่วไปและโภชนาการสำาหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 65

คำาแนะนำาสำาหรับผู้ป่วยและครอบครัว 73

การวางแผนป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและการให้คำาปรึกษา 79

 ทางพันธุศาสตร์

การจัดระบบให้บริการผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 81

ภาคผนวก 85




