ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการคัดกรองธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
ธาลัสซีเมียเป็ นโรคโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากโปรตีนโกลบินซึง่ เป็ นส่วนประกอบ
ของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงสังเคราะห์ได้ น้อยลงหรือผิดปกติสง่ ผลให้ เม็ดเลือดมีอายุสนและแตกง่
ั้
าย
โรคธาลัสซีเมียถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้ อย (autosomal recessive) (ยีนคือหน่วยพันธุกรรมที่
กาหนดลักษณะต่างๆ ของสิง่ มีชีวิต โดยจะทางานร่วมกันเป็ นคู่ ยีนหนึง่ ได้ รับถ่ายทอดจากพ่อ อีกยีนหนึง่
ได้ รับถ่ายทอดจากแม่) ผู้มียีนธาลัสซีเมียมีได้ 2 แบบคือ
1. เป็ นพาหะ คือ มียีนหรื อพันธุกรรมของโรคธาลัสซีเมียเพียงยีนเดียวโดยมียีนที่คกู่ นั ปรกติ ผู้ที่มี
ยีนธาลัสซีเมียแฝงอยูจ่ ะมีสขุ ภาพปรกติ ไม่มีอาการซีด ต้ องตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษจึงจะบอกได้ ผู้เป็ น
พาหะสามารถถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมียนี ้ไปให้ ลกู ได้
2. เป็ นโรค คือ ผู้ที่รับยีนหรื อพันธุรรมของโรคธาลัสซีเมียกลุม่ เดียวกันมา 2 ยีน โดยยีนหนึง่ ได้ รับ
จากบิดา อีกยีนหนึ่งได้ รับจากมารดา ผู้ป่วยจึงมียีนธาลัสซีเมียที่คกู่ นั ทัง้ 2 ยีน ทาให้ มีอาการของโรคได้ และ
สามารถถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมียไปให้ ลกู ได้
โรคธาลัสซีเมียพบมากในประเทศไทย โดยพบพาหะของธาลัสซีเมียหรื อผู้ที่มียีนธาลัสซีเมียแฝงชนิด
ใดชนิดหนึง่ ได้ ถึงประมาณร้ อยละ 30-40 และพบผู้ป่วยที่เป็ นโรคประมาณร้ อยละ 1 ของประชากรไทย ใน 1
ปี จะมีเด็กเกิดใหม่ที่เป็ นโรคธาลัสซีเมียประมาณ 1 หมื่นคน โดยมีคสู่ ามีภรรยาที่เสี่ยงต่อการมีลกู เป็ นโรค
ประมาณ 5 หมื่นคู่ ธาลัสซีเมียแบ่งเป็ นกลุม่ ใหญ่ๆ ที่สาคัญ 2 กลุม่ คือ
1. กลุม่ แอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย มีหลายชนิด เช่น แอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย 1 (-thalassemia1), แอลฟ่ าธาลัสซีเมีย 2 (-thalassemia2), ฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริง (Hb Constant Spring)
2. กลุม่ เบต้ า-ธาลัสซีเมีย ได้ แก่ เบต้ า-ธาลัสซีเมีย (-thalassemia) และ ฮีโมโกลบิน อี (Hb E)
อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีความหลากหลายขึ ้นกับชนิดของโรคธาลัสซีเมียที่
ผู้ป่วยเป็ น ตังแต่
้ ไม่มีอาการซีด มีอาการซีดเพียงเล็กน้ อยซึง่ ไม่มีผลต่อการดารงชีวิต จนถึงมีอาการรุนแรง
โดยจะมีอาการซีด ตัวเหลืองตาเหลือง ตับม้ ามโต รูปหน้ าเปลี่ยนแปลง และการเจริญเติบโตผิดปกติได้
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียบางชนิดจะมีอาการที่รุนแรงมากจนเสียชีวิตตังแต่
้ อยูใ่ นครรภ์หรื อภายหลังคลอดไม่นาน
จากอาการซีดมาก บวมน ้า หัวใจวาย ผู้ที่เป็ นพาหะจะเสี่ยงต่อการมีลกู เป็ นโรคถ้ าแต่งงานกับผู้ที่เป็ นพาหะ
ของยีนธาลัสซีเมียกลุม่ เดียวกัน แต่ถ้าแต่งงานกับผู้ที่มียีนคนละกลุม่ กันหรื อผู้ที่มียีนปรกติจะไม่เสี่ยงต่อการมี
ลูกเป็ นโรค การตรวจคัดกรองหาพาหะของธาลัสซีเมียจึงมีความสาคัญที่จะบอกอัตราเสี่ยงและหนทางเลือก
เพื่อจะหลีกเลีย่ งการมีลกู เป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุ นแรงเท่ านัน้ ซึง่ ได้ แก่
1. คูส่ ามีภรรยาที่เป็ นพาหะชนิดแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย 1 กับ แอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย 1 ซึง่ เสี่ยงต่อการมี
ลูกเป็ นโรคบวมน ้าจากฮีโมโกลบินบาร์ ทส์ (Hemoglobin Bart’s hydrops fetalis) ผู้ป่วยกลุม่ นี ้จะมีอาการ
รุนแรงมาก ทาให้ เสียชีวิตตังแต่
้ อยูใ่ นครรภ์หรื อหลังคลอดในระยะสันได้
้

2. คูส่ ามีภรรยาที่เป็ นพาหะชนิดเบต้ า-ธาลัสซีเมีย กับ เบต้ า-ธาลัสซีเมีย ซึง่ เสี่ยงต่อการมีลกู เป็ นโรค
โฮโมซัยกัสเบต้ า-ธาลัสซีเมีย (Homozygous -thalassemia) ผู้ป่วยกลุ่มนี ้จะมีอาการรุ นแรง ต้ องได้ รับ
เลือดบ่อยจนมีระดับธาตุเหล็กสูง และได้ รับการให้ ยาขับเหล็กตามมา
3. คู่สามีภรรยาที่เป็ นพาหะชนิดเบต้ า -ธาลัสซีเมีย กับฮีโมโกลบิน อี ซึ่งเสี่ยงต่อการมีลูกเป็ นโรค
เบต้ า-ธาลัสซีเมีย ชนิดมีฮีโมโกลบินอี (-thalassemia / Hb E) ผู้ป่วยกลุม่ นี ้อาจมีอาการปานกลางจนถึง
รุนแรงที่ต้องได้ รับเลือดสม่าเสมอ
ดังนันส
้ าหรับประเทศไทยจึงตรวจหาผู้ที่เป็ นพาหะชนิดแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย เบต้ า-ธาลัสซีเมีย และ
ฮีโมโกลบิน อีเท่านัน้ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุ นแรง 3 โรคดังกล่ าวข้ างต้ น
เนื่องจากคูส่ ามีภรรยาที่ไม่ใช่พาหะดังกล่าวจะไม่มีความเสี่ยงต่อการมีลกู เป็ นโรคที่อาการรุนแรง แต่อาจเป็ น
คูเ่ สี่ยงต่อการมีลกู เป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิดที่อาการไม่รุนแรงได้ หรื อเป็ นคูส่ ามีภรรยาที่ไม่ใช่คเู่ สี่ยงก็ได้ บิดา
มารดาที่มีบตุ รเป็ นโรคธาลัสซีเมียอย่างน้ อยต้ องเป็ นพาหะหรื อเป็ นโรคธาลัสซีเมีย พี่น้องหรื อญาติของผู้ที่เป็ น
โรคหรื อพาหะของโรคธาลัสซีเมียมีโอกาสที่จะมียีนธาลัสซีเมียมากกว่าคนทัว่ ไป ดังนันการตรวจหาพาหะจึ
้
ง
เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
การตรวจคัดกรองพาหะของโรคธาลัสซีเมียทาได้ 2 แนวทางคือ
1. การตรวจหาพาหะในสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วย เนื่องจากผู้เป็ นสมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยง
สูงต่อการเป็ นพาหะและต่อการเป็ นโรค ทาให้ เสี่ยงต่อการมีลกู เป็ นโรคถ้ าแต่งงานกับผู้ที่เป็ นพาหะในกลุ่ม
เดียวกันและเป็ นคู่เสี่ยงต่อการมีลกู เป็ นโรค การตรวจหาพาหะในสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจึงมีความสาคัญ
มาก
2. การตรวจคัดกรองพาหะในประชากรทัว่ ไป (mass screening) ซึง่ เป็ นการป้องกันการเกิดโรคใน
ครอบครัวที่ไม่เคยมีผ้ เู ป็ นโรคมาก่อน ซึ่งอาจเป็ นผู้ที่อยู่ในวัยเจริ ญพันธุ์หรื อก่อนวัยเจริ ญพันธุ์ที่มารับการ
ตรวจสุขภาพทัว่ ไป และการตรวจคัดกรองในกลุม่ เป้าหมาย (target screening) เช่น คูส่ ามีภรรยาที่วางแผน
จะมีบตุ รหรื อหญิงตังครรภ์
้
ในระยะแรก (อายุครรภ์น้อยกว่า 16 สัปดาห์) ที่คลินิกฝากครรภ์
ปั จจุบนั ทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการส่งเสริ ม ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย โดยให้
หญิ งตัง้ ครรภ์ ทุกคนได้ รับการให้ คาปรึ กษาทางพันธุศาสตร์ สาหรั บธาลัสซีเมีย และได้ รับการตรวจพาหะ
(screening test) โดยสมัครใจ (หากอายุครรภ์ไม่เกิน 16 สัปดาห์) และหากพบผลเลือดผิดปรกติจะตามสามี
มาตรวจคัดกรองทุกราย ถ้ าผลคัดกรองผิดปรกติทัง้ คู่จะทาการตรวจยืนยัน (confirmatory test) ว่าเป็ นคู่
สมรสเสี่ย งที่ มี โ อกาสมี บุตรเป็ นโรคธาลั ส ซี เมี ยชนิ ดรุ นแรงหรื อไม่ หากมี ความเสี่ ยงจะได้ รั บ การให้
คาปรึกษาในการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด (prenatal diagnosis) ต่อไป
การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียจะทาไปด้ วยกัน 2 วิธีคือ
1. ตรวจหาผู้ที่มีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก (microcytic red blood cells) โดยใช้ วิธีตรวจนับเม็ดเลือด
อย่างครบถ้ วน (complete blood count; CBC) เพื่อดูคา่ เฉลี่ยขนาดของเม็ดเลือดแดง (Mean corpuscular

volume; MCV) และความเข้ มของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (Mean corpuscular hemoglobin; MCH)
หรื อใช้ การทดสอบความเปราะบางของเม็ดเลือดแดงชนิดหลอดเดียว (one-tube osmotic fragility test; OF)
วิธีใดวิธีหนึง่ เพื่อคัดกรองพาหะแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย 1 เบต้ า-ธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินอีบางรายที่มีเม็ด
เลือดแดงขนาดเล็ก นอกจากนี ้ยังสามารถครอบคลุม homozygous Hb E ทังหมดและผู
้
้ ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
ได้ ด้วย
2. ตรวจหาผู้ที่มีฮีโมโกลบินอี โดยใช้ วิธีการทดสอบฮีโมโกลบินไม่เสถียรโดยการตกตะกอนสีด้วย
dichlorophenol-indophenol (DCIP precipitation test)
ผู้ที่มีผลการตรวจกรองวิธีใดวิธีหนึ่งหรื อทังสองวิ
้
ธีเป็ นบวก จะได้ รับการตรวจต่อไปเพื่อยีนยันว่าเป็ น
พาหะธาลัสซีเมียหรื อไม่ตามลาดับ คือ
1. ตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน (hemoglobin typing) สามารถให้ การวินิจฉัยพาหะของเบต้ า-ธาลัสซี
เมีย พาหะของฮีโมโกลบินอี และพาหะของฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงได้
2. การตรวจ พี.ซี.อาร์ (Polymerase Chain Reaction; PCR) ซึง่ เป็ นการตรวจสารพันธุกรรม
(DNA) สาหรับแอลฟ่ า สามารถตรวจหาพาหะชนิดแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย 1 และ แอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย 2 ได้
การตรวจหาพาหะด้ วยวิธีข้างต้ น สามารถตรวจพบผู้ที่เป็ นพาหะของแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย 1 เบต้ าธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินอีได้ เกือบทังหมด
้
อย่างไรก็ตามอาจตรวจไม่พบพาหะของฮีโมโกลบินคอนสแตนท์
สปริงบางราย และพาหะของแอลฟ่ า-ธาลัสซีเมีย 2 ทังหมด
้
อย่างไรก็ตามพาหะ 2 ชนิดนี ้ไม่เสี่ยงต่อการมีลกู
เป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
สรุปแผนภูมิการตรวจวินิจฉัยพาหะธาลัสซีเมียดังนี ้
1. คนในครอบครัวที่มีผ้ เู ป็ นโรคหรื อพาหะของธาลัสซีเมีย
2. ประชาชนทัว่ ไปประสงค์จะตรวจคัดกรอง หรื อการตรวจคัดกรองในคลินิกฝากครรภ์

สาหรับการตรวจหาพาหะในผู้ที่มีญาติพี่น้องเป็ นโรคหรื อพาหะธาลัสซีเมีย มีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ
ผู้ที่เป็ นพาหะ ดังนันสามารถลดขั
้
นตอนในการตรวจโดยใช้
้
วิธีตรวจมาตรฐานเพื่อเป็ นการยืนยันเลยก็ได้ ได้ แก่
การตรวจนับเม็ดเลือดอย่างครบถ้ วน และการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
อย่างไรก็ตามการตรวจกรองพาหะให้ ผลบวกอาจไม่ได้ เป็ นพาหะก็ได้ แต่มีสาเหตุอื่นที่ ทาให้ เกิดผล
บวก เช่น ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก จึงจาเป็ นต้ องทาการตรวจยืนยันด้ วยการตรวจชนิดและ
ปริ ม าณฮี โ มโกลบิน เสมอ นอกจากนี ภ้ าวะซี ด จากการขาดเหล็ก อาจท าให้ ก ารตรวจชนิ ด และปริ ม าณ
ฮีโมโกลบินเพื่อวินิจฉัยพาหะชนิดเบต้ า -ธาลัสซีเมียให้ ผลลบลวงด้ วย จึงอาจต้ องมีการตรวจเพิ่ มเติมเพื่อ
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