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ผลจากการใช้ยาฉีดกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 
 
ความเป็นมา: ในปัจจุบันผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องสามารถเข้าถึงยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดได้ทุกราย     
มีการติดตามการรักษา แต่ยังไม่มีการรายงานจ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางและวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของโลหิตจาง เพ่ือน าไปปรับการดูแลรักษา และป้องกันแก้ไข 

วัตถุประสงค์: ส ารวจภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดกระตุ้น
เม็ดเลือดแดง และประเมินสาเหตุภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 

วิธีการศึกษา: การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) แบบเก็บข้อมูล
ไปข้างหน้า (Prospective study) เก็บข้อมูลในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่ได้รับยาฉีดกระตุ้นการ
สร้างเม็ดเลือดที่มารับยาในช่วง 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 102 ราย เป็นเพศชายจ านวน 47 ราย (ร้อยละ 46.1) เพศ
หญิงจ านวน 55 ราย (ร้อยละ 53.9) การประเมินค่าโลหิตจางจากค่า hemoglobin ที่อยู่ในช่วงการ
รักษา น้อยกว่า 10.0 g/dl มีจ านวนผู้ป่วยที่จัดอยู่ในภาวะโลหิตจางจ านวน 47 ราย (ร้อยละ 46.08) 
ค่าเฉลี่ย hemoglobin 8.39±1.162 mg/dl (อยู่ในช่วง 5.5-9.9 mg/dl) ส าหรับครั้งที่ 2 เมื่อ
ประเมินภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยพบว่ามีจ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจาง จ านวน 34 ราย (ร้อยละ 
35.05) ซึ่งมีจ านวนลดลง ในจ านวนผู้ป่วยภาวะโลหิตจางจ านวน 47 ราย มีธาตุเหล็กเพียงพอ 35 ราย 
(ร้อยละ 74.5) ธาตุเหล็กไม่เพียงพอจ านวน 8 ราย (ร้อยละ 17) ไม่มีข้อมูลอีก 4 ราย (ร้อยละ 8.5) มี
ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาฉีดจ านวน 8 ราย แต่เมื่อมีการปรับการรักษาแล้วมีผู้ที่ไม่ได้รับยาฉีดเพียง 1 ราย 
จากการศึกษากลุ่มย่อยผู้ป่วยที่มี hemoglobin < 10 mg/dl มีธาตุเหล็กเพียงพอ ได้รับการเพ่ิมยา
ฉีดกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดเพ่ิม เป็น 8000-12000 ยูนิตต่อสัปดาห์ จ านวน 29 ราย พบว่าเมื่อ
ติดตามการรักษาต่อยังมีผู้ป่วยอีก 22 รายที่มีค่า hemoglobin < 10 mg/dl ซึ่งอาจจะต้องมีการ
ปรับเพิ่มยาฉีดกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดหรือหาสาเหตุอ่ืนต่อไป 

สรุปผลการศึกษา: ผู้ป่วยภาวะโลหิตจาง hemoglobin < 10 mg/dl จ านวน 47 ราย คาดว่าสาเหตุ
เกิดจากธาตุเหล็กไม่เพียงพอจ านวน 8 ราย (ร้อยละ 17) ในจ านวน 29 รายที่มีธาตุเหล็กเพียงพอ 
ได้รับการเพ่ิมยาฉีดกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดเพ่ิม เป็น 8000-12000 ยูนิตต่อสัปดาห์แล้ว เมื่อติดตาม
การรักษาต่อยังมีอีก 22 รายที่ยังมีภาวะโลหิตจางอยู่ ซึ่งอาจเกิดจากขนาดฉีดกระตุ้นการสร้างเม็ด
เลือดไม่เพียงพอหรือสาเหตุอ่ืนที่ยังไม่ทราบและต้องหาสาเหตุต่อไป 

 
 



Abstract 
 

EFFECT OF ERYTHROPOIETIN STIMULATING AGENT 
IN CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS 

 
Background: Dialysis patients had opportunity to receive Erythropoietin stimulating 
agent (ESA) but there were no reports in number and causes of anemia in continuous 
ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients. 

Objective: To report number and causes of anemia in CAPD patients who received 
ESA. 

Method: The study was Prospective and Applies research. Data were collected from 
CAPD patients who received ESA during January 2015 to December 2015. 

Result: There were 102 CAPD patients, 47 (46.1%) were males and 55 (53.9%) were 
females. Anemia patients had hemoglobin < 10.0 g/dl. There were 47 anemia 
patients (46.08%). Average hemoglobin baseline of 47 anemia patients was 
8.39±1.162 mg/dl (range5.5-9.9 mg/dl). In addition, after following the number of 
anemia patients decreased from 47(46.08%) to 34 (35.05%) patients. Analysis of 47 
anemia patients found 35 patients (74.5%) had enough iron status and 8 patients 
(17%) had not enough iron status and 4 patients (8.5%) did not have data. Eight 
patients did not receive ESA but after treatment there was only one patient who did 
not received ESA. For subgroup analysis, 29 anemia patients (hemoglobin < 10 mg/dl) 
had enough iron status and ESA dose 8000-12000 units/week. Then, following up 
there were 22 patients still had hemoglobin < 10 mg/dl so treatment should increase 
doses of ESA or find out of other reasons.  

Conclusion: The study found 47 anemia patients (hemoglobin < 10 mg/dl). Causes 
of anemia from not enough of iron status were found 8 patients (17%). In 29 patients 
who had enough iron status and received to increase doses of ESA to 8000-12000 
units/week after following treatment found that 22 patients were still anemia. 
Inappropriate doses of ESA and other reasons might cause anemia.   
 


