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การเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการ
และการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย
จากการให้เลือดอย่างสม�่ำเสมอ
ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา,1 นิศาชล เศรษฐไกรกุล,2 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์3

บทคัดย่อ

โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางแต่ก�ำเนิดที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียที่มีอาการ
ซีดปานกลางหรือรุนแรงต้องได้รับการให้เลือดอย่างสม�่ำเสมอซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาภาวะซีดแล้ว
ยังช่วยแก้ไขภาวะทุโภชนาการและการเจริญเติบโตที่ล่าช้าของเด็ก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของระดับการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย
ภายหลังจากการได้รับเลือดอย่างสม�่ำเสมอ และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการรักษาใน
ผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการที่คลินิกธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นการศึกษานี้ใช้รูปแบบ
pre-post experimental design ประชากรที่เข้าร่วมการศึกษา คือ ผู้ป่วยเด็กที่เคยมารับการรักษาที่คลินิก
ธาลัสซีเมีย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561จ�ำนวน52 คน โดยเก็บข้อมูล เพศ อายุ
น�้ำหนัก และส่วนสูง เพื่อค�ำนวณ weight for age และ height for age จากนั้นแปลงค่า weight for age และ
height for age เป็นสองระดับ คือ favourableและ non-favourable ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่
McNemar’s Chi square และ multiple logistic regression ผลการศึกษาพบว่า การให้เลือดอย่างสม�่ำเสมอ
ส่งผลให้ระดับโภชนาการและการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทั้ง weight for age และ height for age โดยเฉพาะ
height for age พบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยที่อยู่ในระดับ favourable เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P =
0.033) ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การมี weight for age และ height for age ทีด่ ภี ายหลังการรักษา อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ คือ การที่ผู้ป่วยมี weight for age และ height for age ที่ดี ตั้งแต่แรก ดังปรากฏค่า odds ratio
จาก multiple logistic regression เท่ากับ 39.1 และ 8.3 ส�ำหรับ weight for age และ height for age ตามล�ำดับ
ดังนัน้ หากต้องการส่งเสริมภาวะโภชนาการและกระตุน้ การเติบโตของเด็ก ผ่านการรักษาโดยการให้เลือด
ควรเริ่มโดยเร็วก่อนที่เด็กจะมีภาวะทุโภชนาการ การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การมีผู้เข้าร่วม
การศึกษาน้อย และการขาดข้อมูลเศรษฐานะ และสิ่งแวดล้อมทางบ้านของผู้ป่วย
ค�ำส�ำคัญ : ธาลัสซีเมีย, การเจริญเติบโต, โภชนาการ, การให้เลือด
1 โรงพยาบาลบ้านไผ่ อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2 ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
3 ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
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บทน�ำ

โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางแต่ก�ำเนิดที่พบ
ได้บอ่ ย และมีความส�ำคัญโรคหนึง่ ในระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศไทย ในปีหนึ่งๆ คาดการณ์ว่าประเทศไทยมี
หญิงตัง้ ครรภ์ทเี่ สีย่ งต่อการมีบตุ รทีป่ ว่ ยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
ถึง 50,000 คน และกว่าหนึ่งในสี่คลอดบุตรที่ป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมีย กว่าร้อยละ 30-40 ของประชากรไทย
เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย1 โรคธาลัสซีเมียเกิดจากความ
ผิดปกติของโครโมโซมทีก่ �ำหนดการสร้างโปรตีนโกลบิน
ท�ำให้ ส ายโปรตี น โกลบิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ผิ ด ปกติ ส่ ง ผลให้
เม็ดเลือดแดงมีรปู ร่างทีผ่ ดิ ปกติ มีอายุสนั้ และถูกท�ำลายได้
ง่ายขึ้นผลการที่เม็ดเลือดแดงถูกท�ำลายมากขึ้นท�ำให้เกิด
ภาวะโลหิตจางตามมา2-5 โรคธาลัสซีเมียแบ่งตามความ
รุนแรงของโรคได้เป็นสามระดับคือ รุนแรงน้อย, รุนแรง
ปานกลาง และ รุนแรงมาก ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย
ที่มีความรุนแรงปานกลางและมาก มักมีภาวะซีดจนมี
อาการและอาการแสดงทางคลินิกเช่น ท�ำให้ผู้ป่วยมีการ
เจริญเติบโตที่น้อยกว่าเด็กปกติ เกิดภาวะทุพโภชนาการ
เหนื่อยง่าย มีตับม้ามโต และมีรูปร่างของใบหน้าและ
กะโหลกที่ปกติ6 ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้า
และ ชนิดเบต้าอี มักประสบกับภาวะโลหิตจางระดับ
ปานกลางและรุนแรง7, 8
การดูแลรักษาทีส่ �ำคัญของผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย คือ
การได้รบั เลือดอย่างสมำ�่ เสมอ เพือ่ ให้มรี ะดับฮีโมโกลบิน
เพิ่มขึ้น ลดอาการเหนื่อยง่าย และเพื่อให้อัตราการเจริญ
เติบโตของเด็กดีขนึ้ 9 การให้เลือดสามารถแบ่งได้เป็นสอง
รูปแบบหลักๆ คือ (i) การให้เลือดเป็นครั้งคราวเมื่อเกิด
ภาวะซีด และ (ii) การให้เลือดอย่างสม�่ำเสมอ10, 11 ซึ่งการ
ตัดสินใจว่าจะให้เลือดแบบใด ขึ้นกับระดับฮีโมโกลบิน
รวมถึงอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย มีการศึกษา
ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือดกับการเจริญเติบโต
และระดับฮีโมโกลบินในเลือดของผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียอยู่บ้าง เช่น วิปร วิประกษิต และคณะ ท�ำการ
ศึกษาผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลศิริราช เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตระหว่างเมื่อผู้ป่วยที่ได้
รับการให้เลือดอย่างสม�่ำเสมอ ในระดับสูง ร่วมกับการ

ได้ยาขับเหล็ก (hypertransfusion regimen) กับผู้ป่วยที่ได้
รับเลือดในระดับตำ �่ เฉพาะเมือ่ มีอาการ (low-transfusion
regimen) ซึ่งพบว่า กลุ่ม hypertransfusion regimen มี
อัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับเกณฑ์ปกติในขณะที่
กลุ่ม low-transfusion regiment มีอัตราการเจริญเติบโต
ที่ต�่ำกว่าปกติ12
อย่างไรก็ตามยังมีช่องว่างความรู้ที่ส�ำคัญ คือ ยังมี
การศึกษาผลของการให้เลือดแบบสม�่ำเสมอไม่มากนัก
ที่ โ รงพยาบาลชุ ม ชน และการศึ ก ษาในอดี ต มั ก ไม่ ไ ด้
วิเคราะห์ปัจจัย ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การรักษา
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาชิ้นนี้
การศึกษานี้จึงได้จัดท�ำขึ้นที่โรงพยาบาลบ้านไผ่
ซึง่ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียงในอ�ำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น ทางโรงพยาบาลได้เปิดคลินกิ ธาลัสซีเมีย
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2554 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรค
ธาลัสซีเมียทั้งในเขตอ�ำเภอบ้านไผ่ และอ�ำเภอข้างเคียง
และได้ รั บ การสนั บ สนุ น เลื อ ดจากโรงพยาบาลศู น ย์
ขอนแก่น ปัจจุบันมีผู้ป่วยในการดูแลประมาณ 60 คน
ผู ้ ป ่ ว ยทุ ก คนได้ รั บ เลื อ ดสม�่ ำ เสมอทุ ก 3-8 สั ป ดาห์
และได้รับยาขับเหล็กตามข้อบ่งชี้ (คือระดับเฟอร์ริตินที่
มากกว่า 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร)13
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการ
เปลีย่ นแปลงของระดับการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ
ของผู้ผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียภายหลังจากการได้รับเลือด
อย่างสม�ำ่ เสมอ และวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับผลลัพธ์
การรักษา ผ่านการศึกษาของผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการที่
คลินิกธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษานี้ใช้รูปแบบ pre-post experimental
design14 โดยไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ประชากรที่เข้าร่วม
การศึกษา คือ ผู้ป่วยเด็กที่เคยมารับการรักษาที่คลินิก
ธาลัสซีเมียและได้รบั การให้เลือดตัง้ แต่สองครัง้ เป็นต้นไป
ที่ โ รงพยาบาลบ้ า นไผ่ ตั้ ง แต่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2554
จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานการรักษาของ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย
จากการให้เลือดอย่างสม�่ำเสมอ ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
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โรงพยาบาลบ้านไผ่ จะมีการนัดผู้ป่วยมาเข้ารับการรับ
เลือดอย่างสม�่ำเสมอทุกครั้งที่ได้รับเลือดจะมีการบันทึก
ประวัติส่วนตัว อันได้แก่ เพศ อายุ น�้ำหนัก และส่วนสูง
เพือ่ ประเมินภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต รวมถึง
ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (ร้อยละของฮีมาโตคริต)
ก่อนและหลังให้เลือด
ส�ำหรับเรื่องการจัดการตัวแปร ผู้วิจัยได้แปลง
ส่วนสูงและน�ำ้ หนักของผูป้ ว่ ยแต่ละคน เป็นค่ามาตรฐาน  
(Z-score) โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงน�้ำหนัก ส่วนสูง และ
เครือ่ งชีว้ ดั ภาวะโภชนาการของประชาชนไทย อายุไม่เกิน
19 ปี ซึ่งจัดท�ำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.254215 จากนั้นแปลงค่า Z-score เป็นตัวชี้วัดทาง
โภชนาการและการเจริญเติบโตอันได้แก่ น�ำ้ หนักเทียบอายุ
(weight for age) และ ส่วนสูงเทียบอายุ (height for age)
เมื่อแรกเริ่มก่อนเข้าคลินิกธาลัสซีเมีย (pre-treatment)
และเมื่อครั้งล่าสุดที่มารับการรักษา (post-treatment)
ซึ่งแบ่งเป็นห้าระดับ ได้แก่ (i) น�้ำหนักน้อย (ii) น�้ำหนัก
ค่อนข้างน้อย (iii) น�ำ้ หนักตามเกณฑ์ (iv) น�ำ้ หนักค่อนข้าง
มาก และ (v) น�้ำหนักมาก ส�ำหรับ weight for age และ
(i) เตี้ย (ii) ค่อนข้างเตี้ย (iii) ส่วนสูงตามเกณฑ์ (iv) ค่อน
ข้างสูงและ (v) สูง ส�ำหรับ height for age
ต่อจากนั้นได้แปลงตัวแปร weight for age หรือ
height for age ให้เป็นตัวแปรทวินาม (binary variable)
นัน่ คือ weight for age หรือ height for age ตัง้ แต่ระดับ (iii)
เป็นต้นไป จะได้รหัสเป็น 1 (favourable) แต่หาก weight
for age หรือ height for age อยู่ที่ระดับ (i) หรือ(ii) จะได้
รหัสเป็น 0(non-favourable)
อนึ่งการศึกษานี้ไม่ได้วิเคราะห์ weight for height
เนื่องจาก เนื่องจาก weight for height เป็นการวัดระดับ
โภชนาการและการเจริญเติบโตทางอ้อม (indirect method)
จึงมี measurement error ได้มาก และมีความเทีย่ งค่อนข้าง
ต�่ำ  เมื่อเทียบกับ weight for age หรือ height for age ซึ่ง
เป็นการวัดการเจริญเติบโตที่อ้างอิงอายุโดยตรง (direct
method)16
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การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นสองส่วน คือ (i) การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ (ii) การวิเคราะห์
ด้วยสถิติอนุมาน ในส่วนที่ (i) ได้แสดงข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ป่วย เช่น เพศ อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง และระดับ
ฮีมาโตคริต ก่อนและหลังการให้เลือด ในรูปแบบค่าเฉลีย่
และร้อยละ ในส่วนที่ (ii) แบ่งเป็นสองขั้นตอนย่อย
ได้แก่ (a) univariable analysis ใช้สถิติ McNemar Chi
square เปรียบเทียบ weight for age และ height for age
ระหว่างก่อนและหลังการรักษา และ (b) multivariable
analysis ใช้ multiple logistic regressionโดยมีตวั แปรตาม
คือ weight for age และ height for age เมื่อหลังการรักษา
และตัวแปรต้นคือ weight for age และ height for age
ก่อนการรักษาเพศ อายุเมื่อเริ่มให้เลือด และความถี่ของ
การให้เลือดต่อปีผลลัพธ์ที่ได้แสดงออกมาในรูป odds
ratio (OR) และ 95% confidence interval (95% CI) ทั้งนี้
ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ P< 0.05

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษามีทั้งหมด 58 ราย ใน
จ�ำนวนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาต่อเนื่องและมีข้อมูลเพียงพอที่
จะท�ำการวิเคราะห์ได้จ�ำนวน 52 ราย เป็นเพศหญิง 23 ราย
(ร้อยละ 44.2) มีค่าเฉลี่ยเมื่อเริ่มมีอาการซีดเท่ากับ 6.1 ปี  
ค่าเฉลี่ยอายุเมื่อเริ่มให้เลือดเท่ากับ 7.7 ปี และค่าเฉลี่ย
อายุในปัจจุบันเท่ากับ 12.5 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรค
ธาลัสซีเมียชนิดเบต้าอี (ร้อยละ 48.1) มีความถี่ของการ
ให้เลือดต่อปีเฉลี่ยเท่ากับ 8.5 ครั้ง มีระดับฮีมาโตคริต
เฉลี่ยก่อนให้เลือดและหลังให้เลือดเท่ากับร้อยละ 26.0
และ 28.5 ตามล�ำดับในส่วนของภาวะโภชนาการและ
การเจริญเติบโตผู้เข้าร่วมการศึกษามีค่าเฉลี่ยน�้ำหนักเมื่อ
เริ่มการรักษาเท่ากับ 21.2 กิโลกรัม และ ค่าเฉลี่ยน�้ำหนัก
ปัจจุบันเท่ากับ 35.0 กิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยส่วนสูงเมื่อเริ่ม
การรักษาเท่ากับ 117.2 เซ็นติเมตร และค่าเฉลี่ยส่วนสูง
ปัจจุบันเท่ากับ 142.3 เซ็นติเมตร (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
ข้อมูลพื้นฐาน (N = 52)
เพศ-คน
• ชาย
• หญิง
อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มมีอาการ-ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มรับเลือด-ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
อายุเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน-ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ชนิดของโรคธาลัสซีเมีย-คน
• เบต้าอี
• โฮโมไซกัสอี
• ฮีโมโกลบินเอช
• อื่นๆ
ความถี่เฉลี่ยของการให้เลือด-ครั้งต่อปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ระดับฮีมาโตคริตเฉลี่ยก่อนให้เลือด-ร้อยละ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ระดับฮีมาโตคริตเฉลี่ยหลังให้เลือด-ร้อยละ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
น�้ำหนักเฉลี่ยก่อนให้เลือด-กิโลกรัม (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
น�้ำหนักเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน-กิโลกรัม (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ส่วนสูงเฉลี่ยก่อนให้เลือด—เซ็นติเมตร (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ส่วนสูงเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน-เซ็นติเมตร (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

จำ�นวน (ร้อยละ)

รูปที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ weight for age และ height
for age ก่ อ นและหลั ง การรั ก ษา ด้ ว ยสถิ ติ
McNemar’s Chi square

29 (55.8)
23 (44.2)
6.1 (2.6)
7.7 (3.6)
12.5 (3.9)
24 (46.2)
6 (11.5)
5 (9.6)
17 (32.7)
8.5 (3.6)
26.0 (3.7)
28.5 (4.2)
21.2 (8.6)
35.0 (13.9)
117.2 (18.2)
142.3 (18.4)

เมือ่ พิจารณานำ�้ หนักและส่วนสูงในรูปแบบ weight
for age และ height for age พบว่า ก่อนการรักษาผู้ป่วย
ร้อยละ 54.9 มี weight for age ในระดับ favourable และ
ร้อยละ 62.8 มี height for age ในระดับ favourable ภายหลัง
การรักษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน พบว่าผู้ป่วยที่มี weight for
age ในระดับ favourable และ height for age ในระดับ
favourable เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.3 และ 78.9 ตามล�ำดับ
ซึง่ เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์ดว้ ย McNemar’s Chi square พบว่า
ระดับ weight for age ก่อนและหลังการรักษา ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P = 0.058) ขณะ
ที่ระดับ height for age ก่อนและหลังการรักษามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P = 0.033) (รูปที่ 1)

หมายเหตุ: ในการวิเคราะห์ด้วย McNemar’s Chi square ตัวแปร
weight for age และ height for age ได้ถกู แปลงเป็นตัวแปรทวินาม
โดยก�ำหนดระดับที่ (i) และ (ii) เทียบกับระดับ (iii), (iv) และ (v)

เมื่อวิเคราะห์ด้วย multiple logistic regression
พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติกับการพบ weight for age และ height for age
ในระดับ favourable ได้แก่ การที่มี weight for age และ
height for age ในระดับ favourable ตั้งแต่เมื่อเริ่มเข้า
รับการรักษา โดยค่า OR ของ weight for age ในระดับ
favourable เมื่อเริ่มการรักษาเท่ากับ 39.1 (95% CI =
5.6-270.7, P < 0.001) ขณะที่   OR ของ height for age
ในระดับ favourable เมื่อเริ่มการรักษาเท่ากับ 8.3 (95%
CI = 5.6-270.7, P < 0.010) ตัวแปรอื่นๆ ไม่ปรากฏความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2 และ 3)

การเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย
จากการให้เลือดอย่างสม�่ำเสมอ ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้วย multiple logistic
regression เกี่ยวกับปัจจัย ที่ส่งผลกับการมี
weight for age ในระดับ favourable
ปัจจัย

odds standard
ratio error

P

95% CI

ความถี่ (ครั้ง) การรับเลือดที่มากขึ้น

1.0

0.1

0.783

0.8

1.2

เพศหญิง (เทียบกับ เพศชาย)

0.7

0.6

0.710

0.1

3.7

อายุที่มากขึ้น เมื่อเริ่มรับเลือด

1.2

0.1

0.227

0.9

1.5

การมี weight for age ระดับ favourable
(เทียบกับ non-favourable)

39.1

38.6

<0.001

5.6

270.7

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้วย multiple logistic
regression เกี่ยวกับปัจจัย ที่ส่งผลกับการมี
height for age ในระดับ favourable
ปัจจัย

odds standard
ratio error

P

95% CI

ความถี่ (ครั้ง) การรับเลือดที่มากขึ้น

1.0

0.1

0.854

0.8

1.2

เพศหญิง (เทียบกับ เพศชาย)

1.6

1.3

0.539

0.3

7.9

อายุที่มากขึ้น เมื่อเริ่มรับเลือด

1.1

0.1

0.500

0.9

1.3

การมี height for age ระดับ favourable
(เทียบกับ non-favourable)

8.3

6.9

0.010

1.6

42.1

อภิปรายและสรุปผล

ในภาพรวม การศึ ก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ด้วยการให้เลือดอย่าง
สม�่ำเสมอ ร่วมกับการรับยาขับธาตุเหล็กตามข้อบ่งชี้
ส่งผลให้ระดับโภชนาการและการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะเรื่องส่วนสูง ดังปรากฏว่าค่า
P = 0.033 ส�ำหรับ height for age ขณะที่เรื่องน�้ำหนัก แม้
weight for age ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ P < 0.05 แต่ก็นับว่ามีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็น
ถึงนัยส�ำคัญทางสถิติ หากมีผเู้ ข้าร่วมการศึกษามากกว่านี้
(P = 0.058)
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาในอดีต
ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น วิปร วิประกษิต
และคณะที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช 12 และการศึ ก ษาของ
Cazzola และคณะที่ประเทศอิตาลี ซึ่งระบุไปในทาง
เดี ย วกั น ว่ า การให้ เ ลื อ ดอย่ า งสม�่ ำ เสมอ ให้ มี ร ะดั บ
ฮีโมโกลบินอย่างน้อย 9-10 กรัมต่อเดซิลติ ร (เทียบเท่ากับ
ระดับฮีมาโตคริต ประมาณร้อยละ 27-30) ช่วยส่งเสริม
8
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ให้พัฒนาการด้านการเจริญเติบโต โดยเฉพาะการเข้าสู่
ช่วงวัยรุ่น (pubertal development) ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิต17ิ
การศึ ก ษานี้ ยั ง ช่ ว ยต่ อ ยอดความรู ้ ใ นเรื่ อ งการ
ดูแลผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ในแง่ที่ว่า การที่พบว่าระดับ
โภชนาการที่ดีก่อนเริ่มการรักษามีแนวโน้มท�ำให้ผู้ป่วย
มีผลลัพธ์การรักษาที่ดี ดังที่แสดงในผลการศึกษา พบค่า
OR ที่สูงถึง 39.1 ส�ำหรับ weight for age และ 8.3
ส�ำหรับ height for ageดังนั้นหากบุคลากรสุขภาพต้อง
การส่งเสริมภาวะโภชนาการและกระตุ้นการเติบโตของ
เด็ก ผ่านการรักษาโดยการให้เลือด ควรเริม่ โดยเร็วก่อนที่
เด็กจะมีภาวะทุโภชนาการ การศึกษานีน้ า่ จะเป็นงานวิจยั
ชิ้นแรกๆ ที่เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของภาวะโภชนาการ
ในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน
ทั้งนี้มีงานวิจัยในอดีตอยู่บ้าง ที่ระบุถึงภาวะโภชนาการ
ในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย แต่มักเป็นการศึกษาในบริบท
ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น การศึกษาของ Fung
และคณะ18 ที่ประเทศอิตาลี รวมถึงการศึกษาของ Fuchs
และคณะ19 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น (i) การมี
ประชากรที่เข้าร่วมการศึกษาค่อนข้างน้อย และจ�ำกัด
เพียงโรงพยาบาลชุมชนแห่งเดียว การประยุกต์ผลการ
ศึกษาไปใช้ในบริบทอืน่ ๆ พึงกระท�ำด้วยความระมัดระวัง
(ii) การประเมินการเปลี่ยนแปลงของระดับโภชนาการ
และการเจริญเติบโตในเด็กต้องใช้เวลานาน แม้คลินิก
ธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลบ้านไผ่ จะก่อตั้งมาประมาณ
7 ปีแล้ว แต่การที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย มักมีอัตราการเจริญ
เติบโตช้ากว่าปกติ เมื่อเทียบกับเด็กทั่วไป ช่วงระยะเวลา
7 ปีอาจไม่นานพอที่จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด
(iii) การศึกษาไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ได้รับการได้เลือด
เฉพาะเมื่อมีอาการ ดังนั้นการศึกษานี้ไม่อาจสรุปได้ว่า
การได้เลือดเฉพาะเมือ่ มีอาการให้ผลลัพธ์การรักษาดีหรือ
ด้อยกว่าการให้เลือดแบบสมำ�่ เสมอ ข้อมูลทีพ่ อจะสรุปได้
คือ การให้เลือดแบบสม�่ำเสมอส่งผลที่ดีขึ้นต่อภาวะ
โภชนาการและการเจริญเติบโตของผูป้ ว่ ยเด็กธาลัสซีเมีย
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ และ (iv) ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผล
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ต่อภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต แต่ไม่ได้เก็บ
รวบรวมมา เช่น เศรษฐานะทางบ้าน สิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง หากมีการศึกษาใน
อนาคต จึงควรเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านไผ่
และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่เอื้อเฟื้อ
ความสะดวกในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากเวชระเบี ย น และ
ขอบคุณผู้ป่วยทุกคนที่เข้าร่วมในการศึกษานี้
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Abstract
Thalassemia is one of the most common congenital hematologic diseases commonly found
in Thai children. A thalassemic patient with moderate-to-severe anemia needs regular blood
transfusions to alleviate not only anemic symptoms but also malnutrition status and growth
retardation of the patients. The objectives of this study were to assess the change in growth
and nutrition status of thalassemic children after receiving regular blood transfusion and to
identify factors associated with positive treatment outcomes in the patients visiting
Thalassemia Clinic, Banphai Hospital, KhonKaen. A pre-post experimental designwas used.
Participants were children visiting Thalassemia Clinic, Banphai Hospital, between 1 October
2011 and 30 September 2018, numbering 52 persons. Variables collected were sex, age,
weight and height. Then weight for age and height for age were calculated. These variables
were then divided into two categories, favourableand non-favourable, based on the growth
chart proposed by the Department of Health, the Ministry of Public Health. Descriptive
statistics using mean and percentage and inferential statistics using McNemar’s Chi square
and multiple logistic regression were applied. The results revealed that regular blood
transfusion likely contributed the improvement of nutrition and growth status of the patients,
as measured by weight for age and height for age. The improvement was more apparent in
height for age, where statistical significance was found (P = 0.033) .Factor significantly
contributing to favourableweight for age andheight for ageafter treatment was the presence
of favourableweight for age andheight for ageprior to the treatment—as evidenced by the
adjusted odds ratio equating 39.1 and 8.3 for weight for age and height for age respectively.
Thus should healthcare providers wish to promote nutrition and growth status of thalassemic
children through regular blood transfusion; the treatment ought to be done before the children
encounter malnourishment. This study faced some limitations, such as a small number of
participants and a lack of economic level and child-rearing environment data of the patients’
households.
Keywords thalassemia, growth, nutrition, blood transfusion
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