จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าเป็น ...พาหะธาลัสซีเมีย (ยีนแฝง)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย ธันยชัย สุระ แพทย์หญิง สุพสิ ชา ธีรศาศวัต

การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่ผทู้ เ่ี ป็นพาหะ
ในปัจจุบันประทศไทยพบพาหะของโรคธาลัสซีเมียถึงร้อยละ
40 มีการประมาณการกันว่ามีผู้ที่เป็นพาหะถึง 24 ล้านคน ดังนั้น
การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่ผู้ที่เป็นพาหะจึงมีความสำคัญ
อย่างยิง่ เพือ่ ให้ผทู้ เ่ี ป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเกิดความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับตัวโรคว่ามีการถ่ายทอดแบบใดเมือ่ เป็นโรคแล้วจะมีอาการ
อาการแสดง และภาวะแทรกซ้อนอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ทราบถึง
ความแตกต่างของผูท้ เ่ี ป็นพาหะกับบุคคลทีเ่ ป็นโรครูถ้ งึ การปฏิบตั ติ น
ของผู้ที่เป็นพาหะ และการป้องกันการกำเนิดบุตรเป็นโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียด้วยการวินจิ ฉัยทารกในครรภ์กอ่ นคลอด
ก่อนอืน่ ต้องขอเล่าถึงอาการโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียพอสังเขป
กล่าวคือ โรคนี้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือพูดง่าย ๆ
ว่าถ่ายทอดจากบิดา, มารดาสูบ่ ตุ ร ซึง่ การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของ
โรคนี้เป็นแบบพันธุ์ด้อย นั่นหมายความว่าจะเกิดโรคก็ต่อเมื่อได้รับ
สารทางพันธุกรรมทีผ่ ดิ ปกติทง้ั จากบิดาและมารดา แต่หากได้รบั สาร
ทางพันธุกรรมที่ผิดปกติเฉพาะจากบิดาหรือมารดาข้างใดข้างหนึ่ง
จะไม่เกิดโรคแต่สามารถส่งต่อสารทางพันธุกรรมทีผ่ ดิ ปกติสบู่ ตุ รหลาน
ต่อไปได้

รูปที่ 1 การถ่ายทอดแบบพันธุ์ด้อย

นอกจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนที่ควรทราบแล้ว
ลั ก ษณะอาการและอาการแสดงก็ ม ี ค วามสำคั ญ เช่ น กั น กล่ า ว
คือ เป็นโรคซีดเรื้อรัง เกิดจากความผิดปกติของการสร้างโปรตีน
ในเม็ดเลือดแดง ที่มีชื่อว่าฮีโมโกลบินและโปรตีนที่เปลี่ยนไปทำ
ให้เม็ดเลือดแดงมีลกั ษณะผิดปกติและแตกง่าย
ก่อให้เกิดอาการซีดเรือ้ รัง เหลือง ตับม้ามโต และสืบเนือ่ งจากการ
ซีดเรือ้ รังนีเ้ อง ทำให้การเจริญเติบโตช้า ไขกระดูกต้องทำงานเพิม่ ขึน้
รูปร่างหน้าตาของผูป้ ว่ ยเปลีย่ นแปลง มีโหนกแก้มทีส่ งู ขึน้ และมีภาวะ
ติดเชือ้ บ่อยขึน้ นอกนีย้ งั มีภาวะแทรกซ้อนเหล็กเกิน อันเนือ่ งมาจาก
เม็ดเลือดแดงแตกง่าย เหล็กทีเ่ กินนีจ้ ะไปสะสมทีอ่ วัยวะสำคัญต่าง ๆ
และทำให้อวัยวะเหล่านัน้ ทำงานลดประสิทธิภาพ เช่นหัวใจ, ตับ เป็นต้น
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สายเบต้า

สายแอลฟ่า

ฮีม เหล็ก

รูปที่ 2 โครงสร้างของฮีโมโกลบิน

พาหะธาลัสซีเมียคืออะไร
หลังจากได้ทราบถึงอาการของผู้เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแล้ว
มาทราบเกี่ยวกับผู้เป็นพาหะบ้างดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่าโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียเป็นโรคทีถ่ า่ ยทอดแบบพันธุด์ อ้ ยดังนัน้ ผูท้ เ่ี ป็นพาหะจึงไม่มี
อาการแสดงที่ผิดปกติแต่อย่างไร เนื่องจากจะมีเพียงเม็ดเลือดแดง
ขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้อย ดังนัน้ ผูท้ เ่ี ป็นพาหะจึงไม่มภี าวะเหล็กเกิน
ไม่มขี อ้ ห้ามในการรับประทานธาตุเหล็กเสริมหากมีขอ้ บ่งชี้ ไม่มคี วาม
จำเป็นต้องกินยากรดโฟลิคเพิม่ เติมและดำเนินชีวติ ได้อย่างปกติสขุ
ถึงแม้ผู้ที่เป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะมีสภาพร่างกาย
ปกติสมบูรณ์แข็งแรงเช่นเดียวกับผูท้ ไ่ี ม่เป็นพาหะแต่กม็ คี วามแตกต่างที่
สำคัญ กล่าวคือเมือ่ ผูเ้ ป็นพาหะต้องการมีบตุ รจะต้องทราบว่าตนและ
คู่สมรสเป็นคู่เสี่ยงหรือไม่ ถ้าใช่ควรมีการตรวจวินิจฉัยทารกก่อน
คลอดเสมอ
จะทราบได้อย่างไรว่าตนเป็นพาหะ
การตรวจหาพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ทำได้โดย
1. ตรวจค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง ซึง่ บ่งถึงขนาดเม็ดเลือดแดง หาก
มีค่าดัชนีต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องนำมาทดสอบด้วยวิธีมาตรฐานต่อไป
2.ทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดง จะพบว่าเม็ดเลือดแดง
ของคนปกติจะแตกหมดแต่ในพาหะของโรคธาลัสซีเมียจะแตกบางส่วน
3. ทดสอบฮีโมโกลบินไม่เสถียร ซึ่งจะสามารถทดสอบความผิด
ปกติฮีโมโกลบินอีและเอช ซึ่งฮีโมโกลบินชนิดเหล่านี้ไม่เสถียร
และเกิดการสลายตัวและตกตะกอน
ทั้ง 3 วิธีที่กล่าวข้างต้นต้องตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานต่อไป
การตรวจยืนยันด้วยวิธมี าตรฐานประกอบไปด้วย
1. การตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบิน ซึ่งจากวิธีนี้จะบอกถึงอัตรา
ส่วนของฮีโมโกลบินชนิดต่างๆ จะบ่งถึงความผิดปกติของ ฮีโมโกลบิน
สายเบต้า และบางส่วนของ สายแอลฟ่า เช่น ฮีโมโกลบินเอช,
ฮีโมโกลบินคอนสแตนสปริง
2. เป็นการตรวจวิเคราะห์ยนี ซึง่ บ่งบอกถึงความผิดปกติ สายเเอลฟ่า
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เช่น เเอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย 1, เเอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย 2, ฮีโมโกลบินเอช,
ฮีโมโกลบินคอนสแตนสปริง, ฮีโมโกลบินปักเซ

สารจาก

เพื่อนสมาชิก

จากข่าวชาวบ้าน

เรือ่ งเล่า...

โกบินน้อย

ลักษณะเลือดของคนปกติ

ลักษณะเลือดของคนเป็นโรค

รูปที่ 3 เปรียบเทียบลักษะสไลด์เลือดของคนปกติและผู้ป่วย

รูปที่ 4 การตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบิน

เมือ่ ผูเ้ ป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต้องการมีบตุ ร
เมือ่ ทราบว่าตนเป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียแล้ว เมือ่ ต้องการมีบตุ ร ควรพาคูส่ มรส
ไปตรวจว่าเป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ด้วยหรือไม่ ถ้าใช่ตอ้ งให้แพทย์พจิ ารณาว่าทัง้ คู่
เป็นคู่สี่ยงหรือไม่ ขึ้นกับว่าเป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่
สัมพันธ์กนั หรือไม่ และมีโอกาสทีบ่ ตุ รจะเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
หรือไม่ หากเป็นคูเ่ สีย่ งขณะทีต่ ง้ั ครรภ์ตอ้ งมีการตรวจวินจิ ฉัยทารกใน
ครรภ์ ก่อนคลอดด้วยวิธตี า่ ง ๆ เช่น การเก็บตัวอย่างเนือ้ รก, การเจาะน้ำ
คร่ำ, การเก็บตัวอย่างเลือดทารกในครรภ์และตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู
(ultrasound)

สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก่อนอื่นขอแนะนำตัวให้รู้จักก่อน
นะคะ ข้าพเจ้าโกบินน้อยผูซ้ ง่ึ จะคอยนำข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ
มาบอกเล่าให้เพือ่ นๆได้รกู้ นั โดยขอเริม่ ฉบับแรกด้วยข่าวทีม่ าคนฮือฮา
มากทีส่ ดุ คือ เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 ทีผ่ า่ นมาเพือ่ นสมาชิกบาง
ท่านอาจจะได้อ่านข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่ง เกี่ยวกับโรค
ธาลัสซีเมีย ของเราทีม่ นี กั วิทยาศาสตร์ชาวปากีสถานมาโฆษณาเกีย่ ว
กับการรักษาโรคให้หายขาด โดยใช้สเต็มเซลล์ซง่ึ เขาให้ขา่ วว่าเขาสามารถ
รักษาให้หายขาดได้ และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จะเข้ามาเสนอ
ผลงานเพือ่ ทำวิจยั ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ดังนั้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ที่ผ่านมาเราได้ส่งกระจอก
สาวไปสืบข้อเท็จจริง จนได้ความว่า ที่เขาอ้างอิงทั้งหมดนั้นคือการ
ทดลองที่ไร้สาระมาก เขาได้อธิบายถึงการทดลองว่า ได้เจาะเลือด
ผู้ป่วยและนำเม็ดเลือดขาวมาแช่น้ำยาบางชนิดเป็นเวลา 8 ชั่วโมง
เพราะเขาเชือ่ ว่าน้ำยาทีแ่ ช่ไปมันจะทำให้เม็ดเลือดขาวย้อนกลับไปเป็น
ตัวอ่อนและเอากลับมาฉีดให้คนไข้ตามเดิม ซึ่งเมื่อดูจากที่เขาได้เล่า
มานัน้ ไม่มขี อ้ มูลใดน่าเชือ่ ถือได้เลย คุณหมอทีไ่ ด้ไปฟังวันนัน้ ได้ลอง
ซักถามถึงอาการหลังจากที่คนไข้ได้รับการรักษาแล้วเขาก็ไม่หลักฐาน
ยืนยัน สรุปก็คอื ทีเ่ ขาเล่ามาทัง้ หมดเหมือนการ์ตนู หลอกเด็ก
โธ่เอ๊ย .... เราก็คดิ ว่าจะได้มที างรอดเสียที แต่กไ็ ม่ตอ้ งห่วงหรอก
เรามีนักวิจัยที่เก่งกว่าและน่าเชื่อถือกว่าตั้งเยอะ อย่างไรก็พยายาม
รักษาตัว และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข่าวดีทอ่ี าจจะมาถึงในไม่ชา้ โดย
เฉพาะน้องๆตัวเล็กที่ยังงอแงไม่ยอมขับธาตุเหล็กที่บ้าน ต้องเตรียม
พร้อมให้มากๆนะจ๊ะเพือ่ ตัวเอง ตอนนีโ้ กบินน้อยต้องขอตัวไปให้เลือด
ก่อน แล้วพบกันฉบับหน้าจ๊ะ
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