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โรคเลือดจางธาลีสซีเมีย
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เชิญชวนร่วมสนุกตอบคำถามเกีย่ วกับธาลัสซีเมีย หลังจากอ่านบท
ความข้างล่างนีแ้ ละทบทวนความรูแ้ ล้วลองตอบและดูคำเฉลย
โรคเลือดจางธาลัสซีเมียคืออะไร
คือโรคซีดชนิดหนึ่งที่เป็นกันในครอบครัว หรือที่เรียกว่าโรค
พันธุกรรม มีการสร้างสารฮีโมโกลบิน ซึง่ เป็นสารสีแดงในเม็ดเลือด
แดงลดน้อยลง เม็ดเลือดแดงมีลกั ษณะผิดปกติ และแตกง่าย ก่อให้เกิด
อาการซีด เลือดจางเรือ้ รัง และมีภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ ตามมาผูท้ เ่ี ป็นโรค
นีไ้ ด้รบั ยีนทีค่ วบคุมการสร้างฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงผิดปกติมาจาก
ทั้งพ่อและแม่
ยีน คือ หน่วยพันธุกรรมทีก่ ำหนดลักษณะต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ พืช
สัตว์ มนุษย์ เช่น ในมนุษย์มยี นี กำหนดสีและลักษณะของผิว ตา และผม
ความสูง ความฉลาด หมูเ่ ลือด ชนิดของฮีโมโกลบิน รวมทัง้ โรคบาง
อย่าง เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น ยีนทีค่ วบคุมกำหนดลักษณะต่างๆ
ในร่างกายจะร่วมกันทำงานเป็นคู่ ยีนหนึ่งได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อ
อีกยีนหนึง่ ได้รบั ถ่ายทอดมาจากแม่ สำหรับผูม้ ยี นี ธาลัสซีเมียมีได้สอง
แบบทีส่ ำคัญ คือ
1. เป็นพาหะ หมายถึง ผูท้ ม่ี ยี นี ผิดปกติหรือพันธุกรรมของโรค
ธาลัสซีเมียเพียงยีนเดียว ยีนทีค่ กู่ นั ปกติ เรียกว่า เป็นเฮทเทอโรซัย
โกตหรือเทรต (heterozygote, trait) หรือมียีนธาลัสซีเมียแฝงอยู่
จะมีสุขภาพดี ปรกติ ต้องตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษเป็นการตรวจ
ธาลัสซีเมียโดยเฉพาะ จึงจะบอกได้ เรียกว่า เป็นพาหะ เพราะสามารถ
ถ่ า ยทอดยี น ผิ ด ปกติ น ี ้ ไ ปให้ ล ู ก ได้ พาหะอาจให้ ย ี น ที ่ ป กติ
หรือยีนทีผ่ ดิ ปกติไปให้ลกู ก็ได้
2. เป็นโรค หมายถึง ผูท้ ร่ี บั ยีนผิดปกติหรือพันธุกรรมของ โรค
ธาลัสซีเมียพวกเดียวกันมาจากทั้งพ่อและแม่ ผู้ป่วยจึงมียีนที่คู่กัน
ผิดปกติทง้ั สองยีน และจะถ่ายทอดยีนทีผ่ ดิ ปกติยนี ใดยีนหนึง่ ต่อไปให้
ลูกแต่ละคนด้วย
ธาลัสซีเมียพบมากเพียงใด และถ่ายทอดได้อย่างไร
ธาลัสซีเมียพบมากในประเทศไทยและพบได้ทว่ั โลก ธาลัสซีเมีย
ทีพ่ บในบางประเทศเกือบทัง้ หมดเป็นแบบเดียวกัน แต่ในประเทศไทย
มีความหลากหลายมาก จากการสำรวจธาลัสซีเมียในประเทศไทย
สามารถแบ่งเป็นพวกใหญ่ๆ ทีส่ ำคัญ 2 พวก คือ แอลฟ่า และ เบต้า
ธาลั ส ซี เ มี ย โดยเฉลี ่ ย ชาวไทยเป็ น พาหะของธาลั ส ซี เ มี ย ชนิ ด
ใดชนิ ด หนึ ่ ง ถึ ง ร้ อ ยละ 30-45 หรื อ ประมาณ 24 ล้ า นคน
เมือ่ พาหะแต่งงานกัน และเป็นพาหะทีเ่ ป็นพวกเดียวกัน อาจมีลกู
เป็นโรคได้ ทำให้ในประเทศไทยมีคนเป็นโรคธาลัสซีเมียมากถึงร้อยละ
1 หรือประมาณ 6 แสนคน
ที่กล่าวว่าผู้เป็นโรคต้องได้รับยีนผิดปกติจากทั้งบิดาและมารดา
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และยีนผิดปกติทั้งสองนั้นต้องเป็นพวกเดียวกัน หมายถือ แอลฟ่าธาลัสซีเมียด้วยกัน หรือ เบต้า-ธาลัสซีเมียด้วยกัน เนือ่ งจากยีนธาลัสซีเมีย
มีหลายชนิด การได้รับยีนผิดปกติมาเข้าคู่กันจึงมีหลายชนิดด้วย
มีชอ่ื เรียกต่างๆ กัน ถ้ายีนทีเ่ ข้าคูก่ นั เป็นพวกเดียวกันและเหมือนกันด้วย
เรียกว่า เป็นโฮโมซัยกัส ถ้าเป็นพวกเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกัน เรียกว่า
คอมปาวน์ เฮทเทอโรซัยกัส และนอกจากนี้ ความรุนแรงยังแตกต่างกัน
มาก ตัง้ แต่เป็นโรครุนแรงมากทีส่ ดุ จนถึงไม่มอี าการเลย
ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของแอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย
แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของเบต้า-ธาลัสซีเมีย มีโอกาสที่ลูก
จะรับยีนผิดปกติจากทัง้ บิดาและมารดา คือ มีทง้ั แอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย
และเบต้า-ธาลัสซีเมียได้ในคนเดียว เป็นดับเบิล้ เฮทเทอโรซัยโกต คือ
มียนี ผิดปกติทไ่ี ม่ใช่พวกเดียวกัน ยีน 2 พวกนีจ้ ะไม่มาเข้าคูก่ นั จึงไม่
ทำให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย แต่ลกู คนนีจ้ ะถ่ายทอดภาวะแอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย
และ/หรือ เบต้า-ธาลัสซีเมีย ไปยังลูกๆ ของตนต่อไปได้

เป็นพาหะ

2 ใน 4 ปรกติ

ปรกติ

2 ใน 4 เป็นพาหะ

ภาพ 1 ถ้าพ่อหรือแม่เป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต) เพียงคนเดียว
โอกาสทีล่ กู จะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4 หรือครึง่ ต่อครึง่ แต่จะไม่มลี กู
คนใดเป็นโรค

เป็นพาหะ

1 ใน 4 ปรกติ 2 ใน 4 พาหะ

เป็นพาหะ
ทีเ่ หมือนกัน

1 ใน 4 เป็นโรค

ภาพ 2 ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต) ของธาลัสซีมยี ชนิด
เดียวกัน และเหมือนกัน โอกาสทีล่ กู จะเป็นโรคชนิดโฮโมซัยกัส- เท่ากับ
1 ใน 4 โอกาสทีจ่ ะเป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต) เท่ากับ 2 ใน 4
และปกติเท่ากับ 1 ใน 4
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เป็นพาหะทีไ่ ม่เหมือนกัน
แต่อยู่ในพวกเดียวกัน

เป็นพาหะ

1 ใน 4 ปรกติ 2 ใน 4 พาหะ

1 ใน 4 เป็นโรค

ภาพ 3 ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะทีไ่ ม่เหมือนกัน แต่อยูใ่ นพวกเดียวกัน
โอกาสทีล่ กู จะเป็นโรค (คอมปาวน์เฮทเทอโรซัยโกต) เท่ากับ 1 ใน 4
เป็นพาหะแบบพ่อเท่ากับ 1 ใน 4 เป็นพาหะแบบแม่เท่ากับ 1 ใน 4
และเป็นปกติเท่ากับ 1 ใน 4

เป็นโรค

ปรกติ

เป็นพาพาหะทุกคน

ภาพ 4 ถ้าพ่อและแม่ฝา่ ยหนึง่ เป็นโรคชนิดทีเ่ กิดจากยีนทีไ่ ม่เหมือน
กัน แต่เป็นพวกเดียวกัน เช่น เบต้า-ธาลัสซีเมียด้วยกัน หรือแอลฟ่าธาลัสซีเมียด้วยกัน (คอมปาวน์ เฮทเทอโรซัยโกต) และอีกฝ่ายหนึง่
ไม่มยี นี ผิดปกติ ลูกทุกคนจะมีภาวะ ธาลัสซีเมียแฝงอยู่ (เป็นพาหะเฮทเทอโรซัยโกต) เท่านัน้ ไม่เป็นโรค

เป็นพาหะ
พวกเดียวกัน

เป็นโรค

พาหะ

เป็นโรค

พาหะ

เป็นโรค

ภาพ 5 ถ้าพ่อและแม่ฝา่ ยหนึง่ เป็นโรค (โฮโมซัยโกต หรือ คอมปาวน์
เฮทเทอโรซัยโกต) อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต)
ของธาลัสซีเมียพวกเดียวกัน โอกาสทีล่ กู จะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4
และเป็นโรคเท่ากับ 2 ใน 4
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โอกาสหรืออาจจะเรียกว่าอัตราเสีย่ งทีจ่ ะได้ลกู เป็นโรค เป็นพาหะ
หรือเป็นปกติในแต่ละครอบครัว จะเท่ากันทุกครั้งของการตั้งครรภ์
บางครอบครัวทีพ่ อ่ และแม่ตา่ งก็เป็นพาหะ มียนี ธาลัสซีเมียแฝงอยูท่ ง้ั คู่
(เป็นพาหะมียนี ธาลัสซีเมีย เพียง 1 ยีน) มีลกู 7 คน เป็นโรคเพียงคน
เดียว แต่บางครอบครัวมีลกู 3 คน เป็นโรคทัง้ 3 คนทัง้ นีส้ ดุ แล้วแต่วา่
ลูกทีเ่ กิดมาในแต่ละครรภ์จะรับยีนธาลัสซีเมียไปจากพ่อและแม่หรือไม่
ทั้งๆ ที่อัตราเสี่ยงของทั้งสองครอบครัวนี้เท่ากันและทุกครรภ์มี
ความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคเท่ากับ 1 ใน 4
คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามที่ใช้ในงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 1
จัดทีส่ ยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ สยามสแควร์ เมือ่ วันที่ 8-12 กรกฎาคม
2545 เมือ่ ชมนิทรรศการแล้ว ผูช้ มมีความรูค้ วามเข้าใจจึงมาร่วมสนุก
ตอบคำถามกัน
คำถาม
คนทีเ่ ป็นโรคธาลัสซีเมีย จะถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมียไปให้ลกู ได้หรือไม่
คำตอบ
ได้ และลูกทุกคนจะได้รบั ยีนธาลัสซีเมียไป ลูกจะเป็นเพียงพาหะ
หรือมีอตั ราเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคขึน้ อยูก่ บั คูส่ มรสอีกฝ่ายหนึง่ ว่าปกติ หรือ
เป็นพาหะ หรือ เป็นโรค (ดูภาพ 4 และ 5 ประกอบ)
คำถาม
ถ้าบิดาเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย มารดาไม่เป็นพาหะ ไม่เป็นโรค
อัตราเสีย่ งทีจ่ ะมีบตุ รเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับเท่าใด
คำตอบ
จะไม่มลี กู เป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่ลกู จะเป็นพาหะหรือปรกติครึง่ ต่อครึง่
(ดูภาพ 1 ประกอบ)
คำถาม
ถ้าพ่อเป็นโรคธาลัสซีเมีย แม่ไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะ อัตรา
เสีย่ งมีบตุ รเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับเท่าใด
คำตอบ
ไม่มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่ลูกทุกคนจะเป็นพาหะ (ดูภาพ 4
ประกอบ)
คำถาม
ถ้าพ่อเป็นพาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมีย ส่วนแม่เป็นพาหะของ
เบต้าธาลัสซีเมีย ลูกจะ เป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่
คำตอบ
ไม่เป็น เพราะพ่อกับแม่มียีนธาลัสซีเมียคนละพวกกัน ลูกอาจ
รับถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมียไปจากแม่ หรือจากพ่อ หรือจากทัง้ พ่อและ
แม่กไ็ ด้ แต่จะไม่เป็นโรค
คำถาม
ถ้าลูกคนแรกเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้ว ลูกคนต่อไปจะไม่เป็นโรคซ้ำอีก
ถูกหรือผิด
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คำตอบ
ผิด เพราะอัตราเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรค ปกติ หรือพาหะ จะเท่ากันทุกการ
ตัง้ ครรภ์ (ดูภาพ 2, 3 ประกอบ)
คำถาม
จริงหรือไม่ ทีก่ ล่าวว่า ถ้ามีญาติเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วผูน้ น้ั มีอตั รา
เสีย่ งทีจ่ ะเป็นพาหะ มากกว่าคนทัว่ ไป
คำตอบ
จริง เพราะญาตินา่ จะมีบรรพบุรษุ ร่วมกัน
คำถาม
โรคธาลัสซีเมีย ติดต่อได้จากเลือดถ้าผูบ้ ริจาคเลือดเป็นพาหะของ
ธาลัสซีเมีย จริงหรือไม่
คำตอบ
ไม่จริง ธาลัสซีเมียถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมจากบิดาทางอสุจแิ ละ
จากมารดาทางไข่ (จากรังไข่) เมือ่ อสุจผิ สมกับไข่จะเจริญไปเป็นตัวอ่อน
ไปเป็นทารกต่อไป การรับเลือดจากพาหะจึงไม่ได้รับพันธุกรรม
ธาลัสซีเมียแต่อย่างใด
คำถาม
พาหะของธาลัสซีเมียมีอาการอย่างไรบ้าง
คำตอบ
ปกติ,ไม่มีอาการใดๆ ทำให้พาหะไม่ทราบว่าตนเองเป็นพาหะ
(ถ้าไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย) จึงอาจมาแต่งงานกันและเสี่ยงต่อการ
มีลกู เป็นโรคธาลัสซีเมียได้
คำถาม
พาหะของธาลัสซีเมียสามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่
คำตอบ
ได้เช่นเดียวกับคนทีไ่ ม่เป็นพาหะ
คำถาม
ก่อนสมรสหญิงชายควรตรวจเลือดเพือ่ ตรวจภาวะใดบ้าง
คำตอบ
ธาลัสซีเมีย, เอดส์, ซิฟลิ สิ , ตับอักเสบ บี
คำถาม
จะทราบได้อย่างไรว่าตัวเราเป็นพาหะของธาลัสซีเมียหรือไม่
คำตอบ
ตรวจเลือดโดยวิธพี เิ ศษ ต้องแจ้งความจำนงด้วยว่าขอตรวจว่าเป็น
พาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ เป็นการตรวจจำเพาะ ไม่ใช่การตรวจเลือด
CBC (complete blood count) ทีต่ รวจกันบ่อยๆ เมือ่ ต้องการทราบ
ว่าซีดหรือไม่ซดี หรือเมือ่ เวลามีไข้ไม่สบาย แต่การตรวจ CBC ธรรมดา
ก็มีผลการตรวจบางอย่างที่ช่วยให้สงสัย ภาวะธาลัสซีเมียได้ คือ
ขนาดเม็ดเลือดแดง (Mean corpuscular volume : MCV) เล็ก
โดยไม่มีภาวะซีด (ฮีโมโกลบินระดับปกติ) อาจเพราะเป็นพาหะ
ธาลั ส ซี เ มี ย การตรวจ MCV จึ ง นั บ เป็ น การตรวจกรองภาวะ
กันยายน - ธันวาคม 2548

ธาลัสซีเมียอย่างหนึง่
การตรวจเลือดหาพาหะธาลัสซีเมีย มีขั้นตอนของการตรวจ
3 ระดั บ คื อ ขั ้ น แรกการตรวจกรอง เป็ น การตรวจที ่ ท ำได้ ง ่ า ย
ราคาไม่แพง เพื่อความประหยัด เหมาะกับการตรวจคนหมู่มาก
ขั้นต่อมาคือการตรวจที่ให้ผลชัดเจนขึ้นว่าเป็นพาหะชนิดใด ได้แก่
การตรวจชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน (Hemoglobin typing)
ราคาจะสูงขึน้ (ประมาณ 300 บาท) และขัน้ ต่อไป ตรวจในระดับยีน
จะบอกผลที่ลึกซึ้งในระดับอณู มีประโยชน์มากสามารถบอกชนิด
ของการกลายพันธ์ของยีน สามารถนำข้อมูลนี้ไปช่วยวินิจฉัยทารก
ในครรภ์ได้
คำถาม
โรคธาลัสซีเมียมีสาเหตุมาจากอะไร เกีย่ วข้องกับอาหาร หรือโรคติด
เชือ้ หรือไม่
คำตอบ
มีสาเหตุความผิดปกติทางพันธุกรรม เนือ่ งจากมีการกลายพันธ์ของ
ยีนซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการสร้างสายโกลบินอันเป็น
ส่วนประกอบของฮีโมโกลบิน สร้างโกลบินได้นอ้ ยหรือสร้างไม่ได้ มีผล
ทำให้ฮโี มโกลบินต่ำ และเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แตกง่าย เกิดภาวะซีด
และภาวะแทรกซ้อนตามมา
คำถาม
ประชากรประเทศไทยมี ผ ู ้ เ ป็ น พาหะของธาลั ส ซี เ มี ย ประมาณ
ร้อยละเท่าใด
คำตอบ
ร้อยละ 40 คือประมาณ 24 ล้านคน
คำถาม
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเท่าใด
คำตอบ
65 ล้านคน
คำถาม
แต่ ล ะปี ม ี ท ารกเกิ ด ใหม่ ใ นประเทศไทยเป็ น โรคธาลั ส ซี เ มี ย
ปีละประมาณกีร่ าย
คำตอบ
ในแต่ละปีมที ารกเกิดใหม่ในประเทศไทยเป็นโรคประมาณ 12,000
ราย ในจำนวนนีเ้ ป็นโรคชนิดอาการรุนแรงประมาณ 4,500 ราย ถ้าไม่มี
การควบคุมป้องกันโรค
คำถาม
ถ้าแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย พ่อปรกติ อัตราเสีย่ งทีล่ กู สาว และลูก
ชาย จะเป็นพาหะต่างกันหรือไม่ ใครเสีย่ งมากกว่า
คำตอบ
เท่าๆ กัน ยีน (พันธุกรรม) ของธาลัสซีเมียไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับยีน
(พันธุกรรม) ทีก่ ำหนดเพศหญิง ชาย แต่อย่างใด
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คำถาม
ถ้าชายคนหนึง่ ตรวจเลือดโดยวิธพี เิ ศษ และแพทย์ยนื ยันว่าไม่เป็นโรค
และไม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียแน่นอน จะแต่งงานกลัวมีลกู เป็นโรค
ธาลัสซีเมีย ต้องตรวจคูส่ มรสหรือไม่
คำตอบ
ไม่จำเป็น เพราะจะไม่มลี กู เป็นโรคอย่างแน่นอน แต่ถา้ คูส่ มรสเป็น
พาหะลูกอาจเป็นพาหะได้ แต่ไม่เป็นโรค
คำถาม
คุณคิดว่าคนที่มาบริจาคเลือด มีโอกาสเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย
ได้หรือไม่
คำตอบ
ได้อตั ราเท่ากับร้อยละ 40 เพราะผูเ้ ป็นพาหะสุขภาพแข็งแรงปรกติ
ไม่ทราบว่าเป็นพาหะถ้าไม่ได้ตรวจเลือดโดยวิธพี เิ ศษ และในการบริจาค
เลือด ไม่ได้ตรวจเรือ่ งนี้ (ตรวจเรือ่ งซีดและตรวจภาวะติดเชือ้ ทีอ่ าจ
ติดต่อได้ทางเลือดเช่น ตับอักเสบ, เอดส์ เป็นต้น)
คำถาม
คิดว่าถ้าคนทีเ่ ป็นพาหะของธาลัสซีเมียบริจาคเลือด ผูไ้ ด้รบั เลือด
ถุงนัน้ จะติดโรคธาลัสซีเมียหรือไม่
คำตอบ
ไม่ติดเพราะการถ่ายทอดโรคหรือภาวะธาลัสซีเมียถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ยีนจากไข่ (รังไข่ของมารดา) และยีนจากเชือ้ อสุจิ (จากบิดา)
เท่านัน้ ไม่ใช่จากเลือดทีไ่ ด้รบั เช่นเดียวกับหญิงทีเ่ ป็นโรค หรือพาหะ
สามารถให้นำ้ นมแก่บตุ รได้ ไม่มกี ารถ่ายทอดพันธุกรรมธาลัสซีเมีย
ทางน้ำนม หรือโดยการสัมผัสอืน่ ๆ
คำถาม
ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย อัตราเสี่ยงที่ลูกจะเป็น
โรค= 1/4 เป็นพาหะ = 2/4 ปกติไม่เป็นพาหะ 1/4 หมายความว่าโอกาส
ได้ลกู สุขภาพแข็งแรง = 3/4 ถูกหรือไม่
คำตอบ
ถูก เพราะผูเ้ ป็นพาหะแข็งแรงปรกติเพียงแต่มพี นั ธุกรรมธาลัสซีเมีย
อยู่ และถ่ายทอดให้ลกู ต่อไปได้
คำถาม
ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย อัตราเสี่ยงมีลูกเป็น
โรค = 1/4 เป็นพาหะ = 2/4 ปกติ (ไม่เป็นพาหะ) 1/4 ถ้าลูกคนแรก
เป็นโรค ลูกคนต่อๆ ไป อีก 3 คน จะไม่เป็นโรคจริงหรือไม่
คำตอบ
ไม่จริง เพราะอัตราเสีย่ งจะเท่ากันทุกครัง้ ทีม่ กี ารตัง้ ครรภ์
คำถาม
ถ้าลูกคนแรกเป็นโรคธาลัสซีเมีย ลูกคนต่อๆ ไปอาจเป็นโรค
ธาลัสซีเมียได้อกี จริงหรือไม่
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คำตอบ
จริงเพราะแสดงว่า พ่อ-แม่ (อย่างน้อย) เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย
(มียนี ผิดปรกติแฝงอยู)่ จึงอาจมีลกู เป็นโรคธาลัสซีเมียได้อกี (ดูภาพ 2
ประกอบ)
คำถาม
ถ้ามีลกู มาแล้ว 4 คน ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย ลูกทุกคนแข็งแรง
ถ้ายังมีลกู ต่อไปอีกก็จะไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียจริงหรือไม่
่คำตอบ
ไม่จริงเสมอไป ครอบครัวนีอ้ าจมีลกู เป็นโรคธาลัสซีเมียได้ หากพ่อ
แม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียชนิดทีส่ อดคล้องกัน แต่เผอิญ ลูก 4 คนแรก
แข็งแรงไม่เป็นโรค ซึง่ อาจเป็นพาหะ ปรกติ (โดยไม่เป็นพาหะ) คนทีเ่ ป็น
พาหะมีสขุ ภาพแข็งแรง ฉะนัน้ คนทัว่ ไปจะไม่ทราบว่าเป็นพาหะถ้าไม่ได้
ตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ(โปรดดูแผนภูมิการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ประกอบ) ต้องตรวจเลือด (โดยวิธพี เิ ศษ) พ่อแม่กอ่ นจึงจะสามารถ
บอกได้อย่างถูกต้อง
ถ้าครอบครัวนีพ้ อ่ แม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียเผอิญ ไม่มลี กู คนใด
(ใน 4 คนแรก) ทีร่ บั พันธุกรรมธาลัสซีเมีย ไปจากทัง้ พ่อและแม่จงึ ไม่
เป็นโรค แต่อาจมีลกู บางคน (ถ้ามีลกู อีก) ทีเ่ ผอิญรับพันธุกรรมธาลัส
ซีเมีย จากทัง้ พ่อ - แม่ ไปก็จะเป็นโรคในครอบครัวทีจ่ ะมีบตุ รแต่ไม่
เคยตรวจเลือดดูภาวะธาลัสซีเมียจึงควรตรวจเลือด (โดยวิธีพิเศษ)
เพือ่ ให้ทราบว่าจะมีอตั ราเสีย่ งมีลกู เป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่
คำถาม
ท่านคิดว่าท่านจะมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคธาลัสซีเมียอย่างไร
ได้บ้าง
คำตอบ
ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อๆ ให้ความรูเ้ รือ่ งธาลัสซีเมีย ช่วยแนะนำ
ให้เพือ่ น, ญาติ ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน หรือก่อนมีบตุ ร ว่าเป็นพาหะ
ของธาลัสซีเมียหรือไม่ โดยวิธพี เิ ศษ เพราะ 100 คน เป็นพาหะกันมากถึง
40 คน ถ้าทราบและปรึกษาแพทย์ก็จะหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรค
ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้
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