
• Aplastic 

anemia (AA) 

• (Rbc, Wbc, Plt) 

• ITP 

• (Platelet) 

• Hemophilia 

• (Clotting factor) 

• Thalassemia 

• G 6-PD 

• (Rbc) 
 

 

Hemophilia 

 

Aplastic 

anemia 
ITP 

Hemato-immunologic 

dysfunction 
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วัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
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1. ระบคุวามแตกตา่งของเดก็ทีม่ีความผดิปกตขิอง

ระบบโลหติและภมูิคุ้มกันทีพ่บบ่อยได ้

2.  ใหก้ารพยาบาลเดก็ทีม่คีวามผดิปกติ 

     ของโลหติและภมูิคุ้มกนัได ้

3. วางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการ

พยาบาลในการดแูลเดก็โรคโลหติและภมูคิุ้มกัน

ในสถานการณต์า่งๆได ้
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ปัญหาหลักของโรค 
ระบบเลือดและภูมคิุ้มกัน 
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Bleeding 

Jaundice 

Anemia 

Thalassemia 

G-6-PD 
AA 
 

Hemophilia 

ITP 
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โครงสรา้งและสว่นประกอบ

ของเม็ดเลอืดแดง 



ความหมาย 

 ความผดิปกติในการสรา้งโปรตนีของเม็ดเลือดแดง  

ในสว่นของฮโีมโกลบนิ (polypeptide of hemoglobin) 

ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงของเม็ดเลอืดแดงอยา่งผดิปกต ิ

เม็ดเลอืดแดงแตกงา่ย อายุสัน้ เกดิภาวะซดีตามมา 
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Pathophysiology  
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-อลัฟ่าธาลัสซีเมยี (⍺ thalassemia) 

 สรา้งสายอลัฟา่ลดลง/ไม่สรา้ง จงึมีสายเบตา้เกนิ จบั

ตวักนัเอง 4 สาย และตกตะกอนที่ผนงัเซลล์เมด็เลือดแดงๆ

แตกงา่ย 

 

-เบต้าธาลัสซีเมีย (␢ thalassemia):  

 สรา้งสายเบต้าลดลง/ไม่สรา้ง จงึมีสายอลัฟา่เกนิ 

และตกตะกอนทันทีในผนงัเซลล ์Rbc ตัง้แต ่Rbc เปน็ตวั

อ่อนในไขกระดูก Rbc จึงตายและแตกงา่ย ดังนัน้จงึมี

อาการรนุแรงมากกวา่ 



Pathophysiology  
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      สรปุเกดิจากการสรา้งโกลบนิ (⍺ / ␢)ในเม็ดเลอืดแดงลดลง / 

ไม่สรา้ง(ineffective erythropoiesis) ท าให้เม็ดเลอืดแดงรปูรา่ง

ผดิปกตขิาดความยดืหยุ่น แตกงา่ย อายสุัน้ จงึถกูท าลายที่มา้ม  

    ไขกระดกูถกูกระตุ้นให้สรา้งเม็ดเลือดแดงชดเชยมากขึน้ 

จนเกดิการเปลีย่นแปลงของกระดกู เชน่ กระดูกบางลงและ

แตกหักงา่ย มีธาตุเหลก็เกนิจากการแตกสลายของเมด็เลอืดแดง

และสะสมตามรา่งกายเชน่ ผวิหนงัมีผวิสคีล้ า ตบั มา้ม ตบัออ่น 

ต่อมไร้ท่อและหัวใจท างานผดิปกติเกดิหวัใจล้มเหลว      

     เนือ้เยื่อได้รบัออกซิเจนไม่เพยีงพอจงึเกดิภาวะซีดเรือ้รงัและ

การเจรญิเตบิโตลา่ชา้ในเด็ก  
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พยาธสิรรีวทิยา Beta thalassemia 
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ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

พยาธสิรรีวิทยาและภาวะแทรกซอ้น 



การแบ่งชนดิตาม genotype 
1. อัลฟา (⍺ thalassemia) : มี 2 ชนดิ 

     1.1  Homozyguous ⍺ thalassemia 1                  

          (Bart’s hydrop fetalis): รนุแรงทีส่ดุทารกตาย 

     1.2  Hb H disease: อาการน้อย-ปานกลาง 

2.  เบตา้ (␢ thalassemia): ม ี2 ชนดิ 

     2.1  Homozyguous ␢ thalassemia: รุนแรงมาก 

     2.2  ␢ thalassemia Hb E disease:  

            อาการน้อย – ปานกลาง - รุนแรงมาก 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

คณะท างานมลูนธิโิรคโลหิตจางธาลัสซเีมยีแหง่ประเทศไทย, 2549 



Alpha-thalassemia 
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Homozyguous 
⍺ thalassemia 1 

พบมาก คนกรงุเทพ 16%  เชยีงใหม่ 19% 
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Homozyguous 
␢ thalassemia 

พบมากคนกรงุเทพ  3%, เชียงใหม ่9% Beta thalassemia 
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ลักษณะอาการทางคลินิก(รุนแรง) 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Delayed growth  

development: FTT 

Hepato-splenomegaly 

Thalassemic face 
- Pallor 

- Jaundice 

เพิ่มการสร้างเม็ดเลือด

นอกไขกระดูกเช่น ตับ 



Thalassemic  face 
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หวัคิว้ใกล ้

จมกูหนาตวั 

ดัง้จมกูแบน 

เพิ่มการสร้างเมด็เลอืดแดงนอก 

ไขกระดกู กระดกูใบหนา้เปลีย่น 

Anemia 
Jaundice 
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เพิ่มการสร้างเมด็เลอืดแดง 

(ใน-นอกไขกระดกู)  

กระดกูแบนจะเปลีย่นไป 

ใบหนา้เปลีย่นแปลง 
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อวัยวะที่มีธาตุเหล็กสะสม 

เพิ่มการดดูซมึเหลก็ 
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ธาตเุหลก็เกนิ

และสะสม 

เกดิความ

ผิดปกตไิด้

หลายอวยัวะ 

ชาย หญิง 



การวินจิฉยั 
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ขนาดแตกตา่งกนั 
รูปร่างแตกตา่งกนั 

Total iron binding capacity 

microcytic 

ซักประวตั ิ
ตรวจร่างกาย 

ตรวจทางหอ้ง labs 

Iron & bilirubin level are elevated 



การซักประวัติ-ตรวจรา่งกาย 
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   1.  ซีด โตช้า และอาจมตีับม้ามโต 

  2. คนในครอบครัวมีตวัซีด ตับและมา้มโต 

  3. เมือ่ป่วยหนกั ซีดอยา่งรวดเร็ว 

  4. คนในครอบครัวเป็นพาหะ/โรคธาลสัซเีมยี 

   5. ประวตัิมารดาตั้งครรภ์และมบีุตรเสียชีวิต

จากภาวะทารกบวมน้ า  
   



การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
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1. ปรมิาตรเม็ดเลอืดแดงเลก็กวา่ปกต ิ(MCV < 80 fL.) 

2. เมด็เลอืดแดงผดิปกต ิเชน่ Hb & Hct ต่ า

hypochromia, microcytic, anisocytosis, 

target cell poikylocytosis,  

       reticulocytosis: เมด็เลอืดแดงตวัออ่น (สูง) 

3. Hb typing +ve 

4. เมด็เลอืดแดงเปราะ (Osmotic fragility test) +ve  
 



ปริมาตรของเม็ดเลอืดแดง 1 เม็ด 
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MCV 

ปรมิาตรปกต ิ
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Red blood cell distribution width 

ปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดแดง 1 เม็ด 

              ระดบัของ Anemia 

-Mild:            Hb ≥ 9 /dl, Hct ≥ 27% 

-Moderate    Hb 7-9 /dl, Hct = 20-27 % 

-Severe        Hb < 7 /dl, Hct < 20 % 
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การรักษา-พยาบาล 
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1. รักษาทัว่ไป  

   -ใหค้วามรู้ เรื่องโรค 

   - ป้องกันติดเชือ้และภาวะแทรกซ้อน 

   - งด อาหารทีม่ธีาตุเหลก็สูง 

2. รักษาเฉพาะเจาะจง 



การรักษา-พยาบาล (เฉพาะ) 
1. Blood transfusion ขึน้กบัระดบัฮโีมโกลบนิ   

2. Drugs  

       2.1 Desferrioxamine   - Desferal vein / sc. 

       2.2 Folic acid (Vit B9) - oral   

3.   Food งดอาหารมเีหลก็มาก / Ferrous sulfate / 

Fersolate  

4. Infection prevention   

5.  Body image changing 

6. Long term prevention : genetic counselling & 

family support. 
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ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Autosomal  recessive  genetic   

ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

ของโครโมโซมยีนด้อย (x-gene) 

พ่อแม่เปน็

พาหะทั้งคู ่
X-gene 
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X X Y 

X X X X X Y X Y 

X 

ลูกสาวเปน็พาหะ 50% ลูกชายไม่เปน็โรค 

พ่อเปน็                          แม่ปกติ 



การรักษา-พยาบาล (เฉพาะ) 
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7. Splenectomy  มา้มโตมากแน่นอึดอัด ซีดเรว็ 

และใหเ้ลอืดบอ่ย 

8. Gene therapy 

9. Bone-marrow  transplantation รายรุนแรง 

อายนุอ้ย-ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น เช่น มา้มโต เหลก็

เกนิ และมพีี่/นอ้งทีไ่มเ่ปน็โรคและม ีHLA ตรงกนั 

(เคมีบ าบดัขนาดสงูเพือ่ก าจดัเซลลใ์นไขกระดกูที่

มยีนีธาลสัซเีมยีใหห้มดแลว้ปลกูถา่ยไขกระดกู) 
 



Blood 

transfusion  
เปน็ระยะขึ้นกับ 
 

- Hb < 7 g/dl 

(Hct< 20 %)    

- facial change 

- poor growth  

- infection  
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การใหส้ารขับเหล็กเข้าใต้ผวิหนัง 

(subcutaneous) 
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หลักการรกัษาด้วยยาขับเหล็ก 

desferiprone (iv / sc) 
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1. -Beta thalassemia major 

       Beta thalassemia / Hb E disease 

       Beta thalassemia intermedia 

    -Alpha thalassemia / Hb H disease 

3. อายุ >  6  ป ี

4. Serum ferritin > 1,000 mg/ml (ปกต ิ300) 

5. ผูห้ญงิวยัเจริญพนัธุ์ทีไ่มต่อ้งการตัง้ครรภ ์

   (IV :10-12 hr. 5-6 day/wk; SC : 8-12 hr.)  
 

 วิปร วิประกษิต.(2552). แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาภาวะเหล็กเกินด้วยยาดีเฟอริโพรน.คณะแพทย์

ศาสตร์ศิริราชพยาบาล,มหาวิทยาลัยมหิดล. 



หลักเกณฑ์การหยดุยา deferiprone 

พยาบาลจงึต้องเฝา้ระวงั 
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1. Neutropenia  

     (absolute neutrophil count < 1500 cumm.)  

2. ความผดิปกตขิอง liver transaminase  

 (สูงกวา่คา่เริ่มตน้ 3 เท่า / AST > 250 IU/L) 

3. ผดิปกต ิการมองเหน็ การได้ยิน / หัวใจ โดยแพทย์

ประเมินทุกป ี

4.  ไม่ตอบสนองตอ่การรกัษา/อาการไม่ดขีึน้ 

5. มีภาวะแทรกซอ้นจากการใช้ยาที่ไม่ตอบสนอง 

     ตอ่การรกัษาเสรมิ 
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งดอาหารธาตเุหลก็สูง (Vit. C ช่วยดดูซมึเหลก็)  
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Gene therapy (ยีนบ าบัด) 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

     ศ.นพ.สรุเดช หงสอ์ิง ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีหัวหนา้โครงการวจิัย

รว่มกบัฝรัง่เศสและอเมรกิา 

    ใช้เซลล์ตน้ก าเนดิ (stem cell) จากพอ่แม่ของผูป้ว่ย

รกัษาในผูป้ว่ยธาลสัซีเมยีส าเรจ็เปน็คนแรกของโลก  

ผลดีคอืผูป้ว่ยเดก็ไม่ต้องถา่ยเลอืด มีชวีติปกติสขุ  

ผลงานตพีมิพ์ในวารสาร 

 The New England Journal of Medicine.  

Vol.19 April, 2018 

แถลงข่าวทีร่ามาธิบดปีระเทศไทยเมื่อ 30 เมย. 2561  

แถลงข่าวที่สถานฑตูฝรัง่เศสประจ าประเทศไทยเมือ่ 2 พค, 2561 



Aplastic  anemia (AA) 
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ภาวะทีไ่ขกระดกูฝอ่ /ไมส่ามารถสร้าง

เมด็เลอืดหรอืท างานได้ตามปกติ 
 



Inherited  

aplastic anemia 

1. Fanconi anemia 

2. Dyskeratosis 

congenita 

3. Other causes : 

Shwchman-Diamond 

syndrome  
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ชนดิ / สาเหต ุ

ผลวิจยัพบว่า เดก็ไทยและคนไทยใชส้ารเคมีมาก 

เชน่ ยาฆ่าแมลงในพชืผัก อาหาร น้ าดืม่ทีป่นเปือ้น 

เชน่ น้ าบอ่ คลองหนองบงึ ล าธารปนเปือ้น 



Pathophysiology 

   มีความผดิปกติ

ของไขกระดูก  

ท าใหก้ารสร้างเม็ด

เลอืดทั้ง 3 ชนดิ

ได้แก่ เม็ดเลอืดแดง 

เมด็เลอืดขาวและ

เกลด็เลอืดลดลง 
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Plt Wbc Rbc  

ลกัษณะอาการทางคลินกิ  

 
 

-Fever 

-Bacterial 

infection (oral 

Ulcerations) 

  -Petichiae 

-Ecchymose 

-Epitaxis 
 
 

-Pallor 

-Fatigue 

-Heart failure 
-Tachycardia 
 

เดก็อาจมาด้วย 2-3 อาการ เชน่  

จ้ าเลอืด มไีข ้หรอื เลอืดออกและซดี 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

  การตรวจห้องปฎิบัติการ  
 

1. CBC :  

    - pancytopenia:  

           Rbc            < 7 g/dl 

           Neutrophil  < 3,000   cumm 

           Plt              < 20,000 cumm) 

    - ANC  < 1,500 cumm.   

    - Rbc   ตดิส ี& ขนาด ปกต ิ 

2.  Reticulocyte count   < 1% 
 
      

http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4403-6/content/main_story03.html 



 การตรวจห้องปฎบิัติการ(ต่อ) 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

3.Hb. electrophoresis: Fetal Hb elevated 

4.Serum folate & vit B12 : normal / elevated 

5.Bone marrow aspiration / biopsy: hypocellular 

   มลีักษณะ aplastic / hypoplastic marrow:    

Rbc, Wbc, Plt.(megakaryocytic series) ลดลง

อย่างมาก   

       
        



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Cell type  (คา่ปกต ิ%) คา่ปกตหินว่ยนบั 

เซลล/์ลบ.ซม. 

 

Neutrophils 60-70 3,000-7,000 

Eosinophils 1-4 50-400 

Basophils 0.5-1.0 25-100 

Lymphocytes 20-30 1,500-4,000 

Monocytes 26 100-500 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Cell type  Absolute 

value(ค่าปกต)ิ 

Cells/cu.mm 

ANC 1,500-2,000 Normal 

ANC 1,000-1,500 Minimal risk 

ANC    500-1,000 Moderate risk 

ANC <500 Severe risk  

ANC : absolute neutrophil count 



Example 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

ANC = (% segment + % bands) x WBC 

                         100 

         = (22 + 3) x 4,000 

                         100 

                    

         = 1,000 cumm. 
  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Bleeding 

Infection 

 

Anemia 

 

Severe aplastic anemia 

 

Reticulocyte: <1%  

(newborn: 2-6%, 

adult: 0.5 – 1.5%) 

  

Plt < 20,000 

/cumm 

Granulocyte  

< 500 / cumm 



การรักษา 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

1.ยากระตุน้ Pluripotent Stem Cell (PPSC) เช่น  

    1.1 Androgenic hormone เชน่ Methandrosterone, 

Oxymetholone, Nandrolone กลไกการออกฤทธิ์เพิ่ม

การสรา้ง erythropoietin เพิม่ความไวตอ่การกระตุน้ของ 

erythropoietin และกระตุน้การเจรญิเติบโตของ PPSC  

    1.2  Lithium ผลยงัไม่แน่นอน เชือ่วา่ออกฤทธิ์โดยการ

กระตุน้ PPSC  

    1.3  Corticosteroid  โดยทั่วไปไม่ไดผ้ล อาจชว่ยใน

รายที่มีเลือดออก          



การรักษา (ต่อ) 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

2.Bone marrow transplantation  ท าในรายที่มอีาการ

รนุแรง และการพยากรณโ์รคไม่ดี  

3.ยากดภมูิคุม้กนั  ในรายที่ T- suppressor activity  สงู

กวา่ปกต ิ/ เชือ่วา่โรคเกิดจากความผิดปกตขิองระบบ

ภูมคิุม้กนั เชน่ Cyclophosphamide ฉีดเขา้ vein etc.  

4.รกัษาตามอาการและภาวะแทรกซอ้น  เชน่ ติดเชือ้, 

เลอืดออก เปน็ตน้ 
 



 

Complications of Aplastic anemia 

 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

1.Sepsis 

2.Sensitization to cross-reacting donor 

antigens  (bleeding รนุแรง) 

3.GVHD (หลงัท า bone marrow trans.) 

4.Failure to marrow graft (หลงัท า bone 

marrow trans.) 

 



Nursing Care AA. 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

 

Drugs 

 

Infection 

Supportive Ns. 
 

Petichiae/ 

purpura  



Idiopathic Thrombocytopenic Purpura  

มีการสรา้งสารตา้นการแข็งตวัของเลอืด /     

   หรอืสรา้ง antibody ตอ่ตา้น Plt  
ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Immune Thrombocytopenic Purpura 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



Normal platelets  

   เมือ่หลอดเลอืดมกีารฉกี

ขาด รา่งกายจะมกีารหลั่ง

สาร serotonin เพื่อให้

หลอดเลือดหดตวั และหลัง่

สารห้ามเลอืด adenosine 

diphosphate  (ADP) ซึง่

กระตุน้ให้เกลด็เลอืดเกาะ

กลุม่กนั  ในระยะท้าย fibrin 

ถกูขบัออกมาเพื่อจบักบั 

Rbc และ Plt เกดิปฏิกริยิา

การแขง็ตวัของเลอืด 
 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Platelets are essential in forming blood clots, which consist of a mass of fibers and 

blood cells. Platelets travel to a damaged or cut area of the body and stick together to 

form a clot. 



 

Pathophysiology 

 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

 

 

          โรคที่มีการท าลายเกลด็เลอืดโดยร่างกาย

กระตุน้ B-cells ไปจบักบั helper T- cells ให้

สรา้ง Ab ไปท าลายสาร Glycoproteins (GP) 

บนเยือ่บุผิวของเกลด็เลอืด  
 
 

Silverman. https://emedicine.medscape.com/article/779545-overview#a5.  
 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ชนิดของโรค 
     

      Acute: มักเกดิหลังการตดิ

เชือ้เฉียบพลนั   อาการจะหาย

เป็นปกตไิด้เองภายใน  2 เดือน 

(พบในเดก็อายุต่ ากวา่ 10 ป)ี 

     Chronic: เกลด็เลอืดต่ านาน

กวา่ 6 เดือนโดยไม่ทราบสาเหต ุ

(พบในเดก็โตและผู้ใหญ่) 

 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

 
Yu-Waye Chu, James Korb, Kathleen M. Sakamoto 
March 2000, VOLUME 21 / ISSUE 3: Pediatrics in Review 
 American Academy of Pediatrics Article.  
 

http://pedsinreview.aappublications.org/content/21/3
http://pedsinreview.aappublications.org/content/21/3
http://pedsinreview.aappublications.org/content/21/3
http://pedsinreview.aappublications.org/content/21/3
http://pedsinreview.aappublications.org/content/21/3
http://pedsinreview.aappublications.org/content/21/3


ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

พ่อแม่มกัใหป้ระวตัวิา่ ปกตเิดก็แข็งแรงสบายด ีตอ่มาพบมี 

จดุจ้ าเลอืดในรา่งกาย เชน่ ไรฟนั เยือ่บ ุผวิหนัง ปสัสาวะมี

เลอืดปน อุจจาระมเีลอืดปน เปน็ตน้ 

ลกัษณะอาการทางคลนิกิ 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



การวินิจฉัย 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

-Bone marrow aspiration: Megakaryocytes : 

เกลด็เลือดตวัออ่นพบจ านวนมาก 

- แยกจากโรค Autoimmune diseases : 

Rheumatoid arthritis, SLE,  

Chronic myelolymphoblastic leukemia (CML) 

..etc.  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Mild 

50,000-150,000  

 

Moderate 

20,000-50,000 

 

Severe 

<20,000  

 

Plt  



การรักษา 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

เปา้หมาย 

1. ลดการสรา้ง Ab : เพราะท าลาย Plt. 

2. ลดการท าลาย Plt.  

3. เพิม่จ านวนและคงไวข้อง Plt. 

 

1. Corticosteroids 

2. IVIG : stimulate rapid rise in Plt. within 24 hr. of Rx. 

3. Immunosuppressants : Vincritsine & Cyclophosphamide  

4. Splenectomy : If chronic > 1 yr. or child > 5 yr. 

Start 

 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

1. Steroids  

     ปอ้งกนั bleeding โดยลด plt. destruction.  

     Steroids (increase plt.  2- 3wks.) 

 2.  IVIG 

      ลดการท าลาย plt. ออกฤทธิเ์รว็ (24 to 48 hr). 

3.  Immunoglobulin 

      ระงบัมา้มไม่ให้ท าลาย platelets (child Rh+ve) 

4.  Infection treatment  

5.  Splenectomy  

      ลด plt. destruction. 

6.  Hormone therapy  
       
https://childrensnational.org/choose-childrens/conditions-and-treatments/blood-
marrow/idiopathic-thrombocytopenia-purpura-itp 
 



 

การพยาบาลที่ส าคัญของโรค ITP 
 

 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Complication 

Environ

ment 

Med 

Knowledge 

Sports 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

  1. Making the environment as safe as possible  

          - young children (padding a crib) 

          - child wear helmet 

          - protective clothing  

   2. Restricting contact sports 

  3. Avoiding medications : aspirin, ibuprofen, naprosen,  

  4. Knowledge with ITP Discuss prevention  

           - no cure/ stops antibodies plt.   

  5. Prevention of serious bleeding:  

           - head injuries/ safe environment/ prompt medication 

             and continued medical care are ways to improve  

   the child's long-term outlook. 
 



Complication ที่ตอ้งระวัง 

Plt. < 20,000 / cumm 

- Cerebral  hemorrhage 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



   โรคทีม่ีความผิดปกตขิองระบบการแข็งตัวของ

เลอืด   ท าใหเ้ลอืดออกหยดุยาก มีการถา่ยทอดทาง

พนัธุกรรม (x-linked gene recessive)  พบใน

ผู้ชายเทา่นั้น 
ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



Hemophilia C 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Normal clotting  factors 

function 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Pathophysiology  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Sources of factors 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



 

ลักษณะอาการทางคลินิก 
 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

1. Infancy: 

       - prolonged bleeding after circumcision 

       - subcutaneous ecchymoses over bony prominences  

         3-4 m. on age. 

       - large hematoma after infection 

       - bleeding from oral mucosa 

       - soft tissue hemorrhages 

2. Throughout life span 

       - pain 

       - after pain- swelling, warmth, decreased mobility 

3. Long term sequelae. 

       - prolonged bleeding into muscle  nerve     

         compression & muscle fibrosis. 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

ลกัษณะอาการทางคลนิกิ 



การวินิจฉัย 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

1.ซักประวตัิ 

2.ลกัษณะอาการทางคลินกิ / ตรวจร่างกาย 

เลอืดออก เลอืดก าเดาไหล ขอ้บวม เจบ็

หนา้อก ปวดทอ้ง (เลอืดออก)  

   หัวใจเต้นเรว็ ชีพจรเบา (เลอืดออกใน

อวยัวะ)  

3. การตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร  



การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

1. Plt count : normal - mild to moderate 

2. Prothrombin time: (PT) normal  - mild to moderate 

3. Partial thromboplastin time (PTT)   

                 - normal   mild to moderate 

                 - prolonged  moderately severe hemophilia 

4. Bleeding time  

                 - normal  mild to moderate hemophilia 

4. Functional assays of factors VIII  & IX----confirm 

5. Thrombin clotting time   

                 - normal  mild to moderate hemophilia. 

4. Liver function test : SGOT, SGPT, alkaline phosphatase, 

bilirubin.  

   



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

หากไม่

รักษา 

หากได้

รักษา 



การรักษาพยาบาล 

1.ชนดิ A อาการปานกลาง ให ้

desmopressin  (vein) 

2.ชนดิ A อาการปานกลาง - รุนแรง       

ใหป้ัจจยัการแขง็ตวัของเลอืด 

3.ให ้FFP, cryoprecipitate,           

factor concentration…. etc. 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

สว่นประกอบของเลอืดและการเตรียมให้เลอืด 

ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนให้เสมอ 6 R 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

แยกสว่น

ของ 

plasma 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

ถา้ผดิปกต ิตอ้งหยดุใหส้ว่นประกอบของเลอืดในทนัที 



หลกัการดแูลเมือ่ใหส้่วนประกอบของเลอืด 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

 

1. กอ่นให้เลอืด วัดสญัญาณชีพและบนัทึกไว้เปน็ 

baseline โดยวดักอ่นหนา้ภายใน 60 นาที แทงเสน้ให้

เลอืดตามวธิปีฏบิัต ิ 

2. เฝา้สงัเกตอาการภายในเวลา 15 นาที หากปกต ิ 

     ให้เลอืดต่อไป  

3.  วดัสญัญาณชีพเมื่อครบ 30 และ 60 นาที และบนัทึก 

     ถา้ปกตใิห้เลอืดตอ่จนหมด 

4.  วดัสญัญาณชีพอกี ภายใน 60 นาที ที่ให้เลอืดหมด  

     (เปน็ baseline ของยนูิตถดัไป  ถา้มกีารให้เลือดต่อ)  

5.  ถา้ผูป้ว่ยนอนใน รพ. ให้สงัเกตอาการต่อจนครบ 24    

     ชัว่โมง  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

6.   เมือ่เฝา้สงัเกตอาการภายใน 15 นาทแีรก  

      ถา้ผูป้ว่ยมีอาการผดิปกต ิวดัสญัญาณชีพ 

      ตอ้งรายงานแพทย ์ 

      ถา้แพทย์พจิารณาแลว้สั่งให้เลอืดตอ่ได้โดยมีการ 

     สัง่ให้ยาหรอืไม่กต็าม พยาบาลให้เลอืดต่อไป  

7.  วดัสญัญาณชีพเมื่อครบ 30 และ 60 นาที และ

บนัทึกไว ้หากไม่มอีาการผดิปกติให้ตอ่จนหมด 

 

มาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต (2558.) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. 

(พิมพ์ครั้งที่ 4.) กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศึกษา, 
 



Complication of Hemophilia  

Internal bleeding 

   -cerebral  

   -eyes 

   -joints 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

ตอ้งประคบความเยน็ 

และ 

พักขอ้+ยกขอ้ใหส้งู 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

การตดิตามอาการระยะยาว 

อาการน้อยตาม

ทุก 2-3 ปี 

อาการปานกลาง-

รนุแรงตาม 

ทุก  6-12 เดอืน 
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การรักษา 
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1.  รกัษาการติดเชือ้ การตดิเชือ้ท าให้เซลล์เมด็เลือดขาว 

หลั่งสาร Oxidants มากขึน้ 

2. ถา่ยเลอืด เพื่อเพิ่มปรมิาณเม็ดเลอืดแดงและออกซิเจนใน

เลอืด (ระยะเฉียบพลนั) 

3. ฟอกเลอืด (dialysis) ถา้มีไตวายเฉยีบพลนั 

4. ให้เลือด เพือ่เพิม่ปรมิาณเม็ดเลือดแดง 

5.  ตดัมา้ม เพราะม้ามเป็นแหล่งท าลายเม็ดเลอืดแดง 

6.  ให้กรดโฟลกิ เสรมิสรา้งเม็ดเลอืดแดง วติามินอแีละ

ซีลีเนียม มีฤทธิต์า้นออกซิเดชนัแต่ไม่ลดความรนุแรงโรค 

7.  ส่องไฟ (phototherapy) ถา้ตัวเหลอืงจากพยาธสิรรีภาพ 
 



Phototherapy (การส่องไฟรักษา) 
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1. Standard phototherapy ความเข้มของแสง มากกวา่ 15-20 

microwatt/cm2/nm  (420-475 nm) 

2. Intensive phototherapy  30-35 microwatt/cm2/nm  

    (430-490 nm) 

3.  ถา้ไมม่ีเครื่องวดัความเขม้ของแสงไฟใช้เกณฑ ์เปลีย่นหลอดไฟทกุ 

2,000 hr. / q 3 month / คา่ bilirubin ลดลงไมด่ ี/ วดัระยะ            

หา่งของแผงไฟถงึตัวเดก็ 45-60 cm. 

 
 

    ใชแ้สงไฟทีม่คีวามยาวคลืน่ 420-475 nm.     

จะเปลี่ยน indirect bilirubin ทีผ่วิหนงั ใหเ้ปน็

สารทีล่ะลายน้ าได ้แล้วขบัออกทางปัสสาวะและ

อุจจาระ 



ภาวะแทรกซ้อน 
 

การส่องไฟ (phototherapy) 

-Retinal  damage 

-Burn 

-Dehydration 

-Fever  

-Erythematous rash 

-Diarrhea  

-Bronze  baby  
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Stop photo : Bilirubin < 13-14 mg/dl 
 

 

หลอดไฟแสงส ีblue 

มีประสิทธภิาพดทีี่สดุ 



การพยาบาล 

การใหค้วามรู้เกี่ยวกับโรค 

การป้องกันการติดเชือ้ทุกชนิด 

งดกินถัว่/ไมซ่ือ้ยากินเอง 

ไม่สัมผสัหรือสูดสารกลิ่นฉุน  

 มีสมุดพกประจ าตัว 
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งดยาบางชนิด เช่น 
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1.Aspirin 

2.Anti-malaria-(quine) 

3.Chloramphenicol 

4.Probenecid 

5.Sulfonamides 

6.Penicillamine 

7.Phenylhydrazine 

8.Methylene Blue 

9. Ascorbic acid large dose etc. 
ศุนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

http//drug.pharmacy.psu.ac.th 



Concept of Nursing Care 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

Anemia Bleeding 

Jaundice 

/ Icterus 
Infection 

 

Prevention 
 

Knowledge 

Caring Counseling  



 

ความสามารถการท ากจิกรรมลดลง / 
เนือ้เยือ่พร่องออกซิเจนเนือ่งจากภาวะซดี 
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- ลดการใชอ้อกซิเจน / ให้ออกซิเจนตามแผนฯ 

-ให้อาหารโปรตนีและธาตุเหลก็สงู 

- ปอ้งกนัอาการหนา้มดืเปน็ลม 

- ถา้ให้เลอืด ดูแลการให้เลอืด 

- ติดตามผลเลอืด Hct, Hb, reticulocyte count 
 



 

เลอืดออกงา่ยเนือ่งจากขาดปจัจยัการแขง็ตัว

ของเลอืด/เกลด็เลอืดต่ า 

  

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ( RN, B.Ed, MS, MA.)  

 

 

- 

- การให้ความรู้เกีย่วกบัสาเหต ุอาการและอาการแสดง  

- ติดตามอาการเลอืดออกจากรา่งกาย 

-ให้สารสว่นประกอบของเลอืด เชน่ cryoprecipitate etc. 

- ปอ้งกนัรา่งกายบาดเจบ็ เลอืดออกเชน่ ไรฟัน เลือดก าเดา 

- การออกก าลงักายที่เหมาะสมไม่หนกัเกนิไป 

- ควบคมุน้ าหนักไมใ่ห้มากเกนิไป โดยเฉพาะ Hemophilia 

- ระวงัการใช้ยา / ฤทธิข์า้งเคยีงจากยาเชน่ aspirin 

 
 



เสี่ยงติดเชื้องา่ยเนื่องจากภูมิต้านทานต่ า
(เม็ดเลือดขาวต่ า / ตัดม้าม)  
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-ปอ้งกนัการติดเชือ้ เชน่ ลา้งมือ, จดัหอ้งแยกจากโรค

ติดเชื้อ ถา้ WBC, Neutrophils ต่ า 

-ติดตามสัญญาณชีพโดยเฉพาะ อุณหภูมิร่างกาย 

-ความสะอาดของชอ่งปาก อวยัวะสบืพนัธุ์เปน็ตน้ 

-ดูแลความสะอาดปราศจากเชือ้ของสายที่สอดใส่สู่

รา่งกาย เชน่ IV , central line, NG, foley catheter 

ให้ยาปฏิชวีนะตามแผนการรกัษา 



เสีย่งเกดิภาวะ kernicterus เนือ่งจากบิลริบูิน   ใน
เลอืดสงู 
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-ได้รบัการส่องไฟด้วยหลอดไฟแสง blue light 

- Standard phototherapy ความเขม้ของแสง มากกวา่ 

15-20 microwatt/cm2/nm  (420-475 nm) 

-สังเกตความผิดปกตขิองระบบประสาทซมึ, Moro reflex  

-สังเกตระดับความเหลอืงของสผีวิหนงั 

-ติดตามคา่บลิริบูนิในเลอืด / Stop photo : Bilirubin < 

13-14 mg/dl 

 



 

มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับยา 
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 - Testosterone, Aldosterone  เชน่ มีขนดก สวิ  

    เสยีงห้าว ผวิแตก เต้านมและอวัยวะเพศโตขึน้  

    อาจมีตบัอกัเสบ  

 - Corticosteroid: E’ imbalance, musculoskeletal,  

    gastrointestinal dermatologic neurologic  

    endocrine ophthalmic metabolic effect 

 - Immunosuppressants: Cyclophosphamide,   

    Vincristine: neuromuscular, hematologic,  

    gastrointestinal, electrolyte effect 



 

ขาด / พร่องความรู้ในการดูแลสุขภาพบตุร 
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-การให้ความรู้เรือ่งโรค สาเหต ุอาการและอาการแสดง 

แนวทางการดแูลสขุภาพ การปอ้งกนัความรนุแรงของโรค 

-มีบัตรประจ าตวั เชน่ Hemophilia ชนิดใด /G6PD/ เลือด

กรุป๊ใด 

-ให้ค าปรกึษาทางพนัธกุรรม (การถา่ยทอดโรค 

Hemophilia A, B พบเฉพาะเพศชาย หากผู้ปว่ยตอ้งการมี

บตุร แนะน าให้เลอืกบตุรชาย เพือ่โรคหายไปจาก

ครอบครวั) 

-บอกแหล่งให้ความชว่ยเหลอืเบือ้งตน้แกค่รอบครวั 

 



 

เสีย่งเกดิภาวะแทรกซอ้นจากการได้รบั
สว่นประกอบของเลอืด / IVIG / Bone marrow 

transplantation / biopsy 
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-  ตรวจสอบหมู่เลอืด ชือ่ นามสกลุ 

-สังเกตอาการผดิปกตจิากการได้รบัเลือด /  

 สว่นประกอบของเลอืด  

-การจดัทา่นอนพกัภายหลงัการเจาะไขกระดกู 

-ดูรายละเอยีดเรือ่ง GVHD (transplantation)  
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jaundice 

infection 

counseling 
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Good luck 
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