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การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาแบบ cross sectional study โดยมีวัตถุประสงค เพื่อหาอัตราความชุกของภาวะ 

hypothyroidism ในผูปวยเดก็โรค β-thalassemia ในประเทศไทยท่ีไดรับการรักษาแบบประคับประคอง  และศึกษาหา
ตัวแปรท่ีจะนํามาใชทํานายภาวะดังกลาว  รวมถึงศึกษาการเจริญเติบโตในดานน้ําหนกั และสวนสูงของผูปวยดวย 

ผูปวยทั้งหมดท่ีทําการศึกษามี 55 ราย แบงเปนเพศชาย 31 ราย (รอยละ 56) เพศหญิง 24 ราย (รอยละ 44)  (โดย
มีอายุระหวาง 1-15 ป)  ผูปวยทกุรายจะไดรับการตรวจหาคา serum FT4, TSH, ferritin และ ช่ังน้ําหนกั วดัสวนสูง  
จากนั้นรวบรวมขอมูล  เพื่อนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางผล thyroid funciton test กับอายุ เพศ การ
วินิจฉัยโรค ระยะเวลาท่ีรักษา  ความเขมขนของเม็ดเลือดแดง  ปริมาณเลือดท่ีไดรับ  และปริมาณธาตุเหล็กในรางกาย  
รวมถึงน้ําหนกัและสวนสูงของผูปวย 

ผลการศึกษา พบวาไมมีผูปวยเปน uncompensated hypothyroidism แตพบมีความผิดปกติในลักษณะ 
compensated hypothyroidism เปนจํานวนรอยละ 32.7 โดยไมพบตัวแปรใดๆ  ท่ีจะนํามาทํานายภาวะดังกลาวได  
สําหรับการเจริญเติบโต พบผูปวยจํานวนรอยละ 49 มีความสูงนอยกวา –2SD โดยจะพบความผิดปรกตินี้ ในผูปวยท่ีมี
อายุมากกวา 10 ปทุกราย  และพบผูปวย จาํนวนรอยละ 40  มีน้ําหนักนอยกวา  –2SD  โดยจะพบความผิดปรกตนิี้ใน
ผูปวยที่มีอายมุากกวา 11 ปทุกราย  ซ่ึงภาวะการเจริญเติบโตผิดปรกติดังกลาว  ไมมีความสัมพันธกับผล thyroid 
function แตมีความสัมพันธกับอายุของผูปวย 

จากการศึกษาคร้ังนี้ สรุปวาผูปวย β-thalassemia ท่ีไดรับการรักษาแบบประคับ ประคอง  มีความผิดปรกติของ 
thyroid function แบบ compensated hypothyroidism เปนจํานวนรอยละ  32.7  ซ่ึงนาจะเปนผลจากการที่มีภาวะซีด
เร้ือรัง   สวนในดานการเจริญเติบโต ระยะเวลาของการเปนโรคเปนปจจัยสําคัญ ดังนั้นควรมีแนวทางการรักษาในระยะ
ยาวเพื่อใหผูปวยเหลานี้ไดมีชีวิตยนืยาวโดยมีคุณภาพชีวติท่ีดียิ่งข้ึน 
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This is a cross sectional study in β-thalassemic  patients, who were treated by low transfusions.  

The objectives of the study were to evaluate the weight, height and hypothyroidism in these subjects.  
The possible factors that predict hypothyroidism are also evaluated. 

There were 55 patients enrolled in the study.  They were 31 males and 24 females, aged 1-15 
years.  Demographic data, serum FT4, TSH, ferritin level, amount of blood transfused and other details 
of treatment were analysed. 

This study revealed no cases of uncompensated hypothyroidism among these thalassemic 
patients.  However, 32.7% of them had compensatory hypothyroidism.  No significant predictors of 
hypothyroidism were identified.  It was found that weight and height of the subjects over 11 years were 
below 2 standard deviations of the normal in 49% and 40% respectively.  Growth retardation was 
positively correlated with age of the patients.  There were no correlation between abnormal growth and 
thyroid function tests. 

In conclusion, 32.7% of β-thalassemic patients under conservative treatment had abnormal 
thyroid function tests.  Chronic anemia is probably the important centributing factor for retarded growth 
in these patients. 
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