
การตรวจสอบการทํางานเบื้องตนของไตในผูปวยอัลฟาธาลัสซีเมีย 
ปรียานุช   ตรงฤทธิชัยการ 

 
          โรคธาลัสซีเมียเปนโรคโลหิตจางแตกําเนิดท่ีมีพยาธิสภาพท่ีสําคัญตออวัยวะหลายอวัยวะรวม ท้ังท่ีไต    การศึกษาคร้ังนี้
มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาการทํางานของไตในผูปวยธาลัสซีเมีย โดยทําการ ศึกษาใน ผูปวยเด็กalpha-thalassemiaจํานวน 34 
รายท่ีมารับการรักษาท่ีคลีนิคโรคโลหิตวิทยาในเด็ก  ภาควิชากุมารเวชศาสตร   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลโดยไมจํากัด
เพศ  อายุ 3-15 ป  ระหวาง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2541 - 28 กุมภาพนัธ 2542  โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบเปน 2 ลักษณะคือ 
เปรียบเทียบระหวางผูปวยกลุมท่ีตัดมามและไมตัดมาม และเปรียบเทยีบระหวางชนดิ ของalpha-   thalassemia โดยแยกเปน
กลุมHbHและHbH with Hb Constant  Spring 
          การศึกษาน้ีไดทําการตรวจหาคาHb,Hct,reticulocyte count,serum ferritin, BUN,creatinine  electrolyte และตรวจหาคา 
urine osmolarlity,urine creatinine,urine sodium,urine potassium, urine  chloride และนํามาคํานวณหาคา glomerular filtration  
rate,fraction excretion ของsodium และ potassium, urine net chargeและทําการตรวจ urine analysis   ผลการศึกษาในกลุมผูปวยที่
ตัด มามและไมตัดมาม  คาHb,Hct,reticulocyte count ไมพบความแตกตางทางสถิติ(p>0.05) ยกเวนคา serum ferritin ในกลุมท่ีตดั
มามสูงกวาในกลุมท่ีไมตัดมามโดยมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.05)  สําหรับ การทํางานของไตเบ้ืองตนคือ 
BUN,creatinine,electrolyteในเลือด และคาosmolarlity,creatinine, electrolyteในปสสาวะและจากการคํานวน 
GFR,FENa,FEK,urine net charge ไมพบความแตกตาง ทางสถิติในผูปวยสองกลุม(p>0.05) และอยูในเกณทปกติยกเวน fasting 
urine osmolarlity  ในกลุม ผูปวยที่ตดัมามมีคาตํ่ากวาปกติ   การตรวจ urine analysisในท้ัง 2กลุมพบวาปกติเปนสวนใหญ  ยก เวน
ในบางรายตรวจพบวามีเม็ดเลือดขาวในปสสาวะ  
           ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมHbHและHbH/CS พบวาคาHb,Hctไมมีความแตกตาง ทางสถิติ (>0.05) แตยกเวน
คา reticulocyte count, serum ferritin ในกลุม HbH/CSมีคาสูงกวาใน กลุม HbH อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) สําหรับการ
ทํางานของไตเบ้ืองตน BUN,creatinine, electrolyteในเลือดและคาosmolarlity,creatinine,electrolyteในปสสาวะรวมท้ังคาท่ีได
จากการคํา นวนGFR,FENa,FEK,urine net chargeไมมีความแตกตางทางสถิติ(p>0.05)และอยูในเกณทปกติ ยกเวนคา fasting 
urine osmolarlityในกลุมผูปวยท่ีตดัมามและ HbH/CS ท่ีมีคาตํ่ากวาปกติ   ผลการ ตรวจurine analysisในท้ัง2กลุมปกติเปนสวน
ใหญ ยกเวนในบางรายท่ีตรวจเม็ดเลือดขาวในปสสาวะ 
  สรุปผลการศึกษาคาสวนใหญในผูปวย alpha-thalassemiaท้ังสองกลุมท่ีนํามาเปรียบเทียบไมพบวามีความแตกตางทาง
สถิติและสวนใหญอยูในเกณทปกติ ยกเวน fasting urine osmolarlity ในกลุมผูปวยท่ีตัดมามและกลุมผูปวย HbH/CS แต
การศึกษาคร้ังนี้จํานวนผูปวยท่ีนํามาศึกษาอาจจะมีจํานวนท่ีนอยไปและศึกษาคาพื้นฐานของการทํางานของไต ยังศึกษาไดไม
ละเอียดเทาท่ีควรซ่ึงตองทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไป 
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We studied renal function in 34 children (3-15 year-old ) with alpha-thalassemia who 
attended the Hematology clinic at the Department of Pedriatrics , Siriraj hospital during November 1998 to 
February 1999. Parameters studied included hemoglobin, hematocrit, reticulocyte count, serum ferritin, blood 
urea nitrogen, creatinine, electrolyte. Urine samples were collected for fasting osmolarity, creatinine, electrolyte, 
fractional excretion of sodium, potassium,urine net charge and urinalysis. 
 Comparing  the  splenectomy  group  and  non-splenectomy  group,  there  was  no difference between 
the parameters except serum ferritin. Renal functions were all within normal limits except urine osmolarity in 
splenectomy group. Comparing the Hemoglobin H  (HbH ) and Hemoglobin H/ Constant Spring (HbH/CS) 
groups,reticulocyte count and serum ferritin were higher in the HbH/CS group but other parameters were not 
difference and within normal limits except urine osmolarity in HbH/CS group. 
 In conclusion, renal function parameters in alpha-thalassemia patients were no  dIfference  
between groups and mostly normal except fasting urine osmolarity in splenectomy group and HbH/CS 
group. More patients and more detailed study may be needed to explain the mechanism of this defect 
and the effect of splenectomy on renal function. 
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