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คำถาม..@..คำตอบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง วรววณ ตันไพจิตร

โรคเลือดจางธาลีสซีเมีย

เชิญชวนร่วมสนุกตอบคำถามเก่ียวกับธาลัสซีเมีย  หลังจากอ่านบท
ความข้างล่างน้ีและทบทวนความรู้แล้วลองตอบและดูคำเฉลย
โรคเลือดจางธาลัสซีเมียคืออะไร
คือโรคซีดชนิดหนึ่งที่เป็นกันในครอบครัว หรือที่เรียกว่าโรค

พันธุกรรม  มีการสร้างสารฮีโมโกลบิน  ซ่ึงเป็นสารสีแดงในเม็ดเลือด
แดงลดน้อยลง  เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติ และแตกง่าย ก่อให้เกิด
อาการซีด เลือดจางเร้ือรัง และมีภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ตามมาผู้ท่ีเป็นโรค
น้ีได้รับยีนท่ีควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงผิดปกติมาจาก
ทั้งพ่อและแม่
ยีน คือ หน่วยพันธุกรรมท่ีกำหนดลักษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต พืช

สัตว์ มนุษย์ เช่น ในมนุษย์มียีนกำหนดสีและลักษณะของผิว ตา และผม
ความสูง ความฉลาด หมู่เลือด ชนิดของฮีโมโกลบิน  รวมท้ังโรคบาง
อย่าง เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น  ยีนท่ีควบคุมกำหนดลักษณะต่างๆ
ในร่างกายจะร่วมกันทำงานเป็นคู่  ยีนหนึ่งได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อ
อีกยีนหน่ึงได้รับถ่ายทอดมาจากแม่ สำหรับผู้มียีนธาลัสซีเมียมีได้สอง
แบบท่ีสำคัญ คือ

1. เป็นพาหะ หมายถึง  ผู้ท่ีมียีนผิดปกติหรือพันธุกรรมของโรค
ธาลัสซีเมียเพียงยีนเดียว  ยีนท่ีคู่กันปกติ เรียกว่า เป็นเฮทเทอโรซัย
โกตหรือเทรต (heterozygote, trait) หรือมียีนธาลัสซีเมียแฝงอยู่
จะมีสุขภาพดี ปรกติ  ต้องตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษเป็นการตรวจ
ธาลัสซีเมียโดยเฉพาะ  จึงจะบอกได้  เรียกว่า เป็นพาหะ  เพราะสามารถ
ถ่ายทอดยีนผิดปกติน ี ้ไปให้ล ูกได้  พาหะอาจให้ย ีนที ่ปกติ
หรือยีนท่ีผิดปกติไปให้ลูกก็ได้

2. เป็นโรค หมายถึง  ผู้ท่ีรับยีนผิดปกติหรือพันธุกรรมของ โรค
ธาลัสซีเมียพวกเดียวกันมาจากทั้งพ่อและแม่  ผู้ป่วยจึงมียีนที่คู่กัน
ผิดปกติท้ังสองยีน และจะถ่ายทอดยีนท่ีผิดปกติยีนใดยีนหน่ึงต่อไปให้
ลูกแต่ละคนด้วย
ธาลัสซีเมียพบมากเพียงใด และถ่ายทอดได้อย่างไร
ธาลัสซีเมียพบมากในประเทศไทยและพบได้ท่ัวโลก  ธาลัสซีเมีย

ท่ีพบในบางประเทศเกือบท้ังหมดเป็นแบบเดียวกัน  แต่ในประเทศไทย
มีความหลากหลายมาก  จากการสำรวจธาลัสซีเมียในประเทศไทย
สามารถแบ่งเป็นพวกใหญ่ๆ ท่ีสำคัญ 2 พวก คือ แอลฟ่า และ เบต้า
ธาลัสซีเมีย  โดยเฉลี ่ยชาวไทยเป็นพาหะของธาลัสซีเมียชนิด
ใดชนิดหนึ ่งถ ึงร ้อยละ 30-45 หรือประมาณ 24 ล้านคน
เม่ือพาหะแต่งงานกัน และเป็นพาหะท่ีเป็นพวกเดียวกัน   อาจมีลูก
เป็นโรคได้  ทำให้ในประเทศไทยมีคนเป็นโรคธาลัสซีเมียมากถึงร้อยละ
1 หรือประมาณ 6 แสนคน
ที่กล่าวว่าผู้เป็นโรคต้องได้รับยีนผิดปกติจากทั้งบิดาและมารดา

และยีนผิดปกติทั้งสองนั้นต้องเป็นพวกเดียวกัน หมายถือ แอลฟ่า-
ธาลัสซีเมียด้วยกัน หรือ เบต้า-ธาลัสซีเมียด้วยกัน  เน่ืองจากยีนธาลัสซีเมีย
มีหลายชนิด  การได้รับยีนผิดปกติมาเข้าคู่กันจึงมีหลายชนิดด้วย
มีช่ือเรียกต่างๆ กัน  ถ้ายีนท่ีเข้าคู่กันเป็นพวกเดียวกันและเหมือนกันด้วย
เรียกว่า เป็นโฮโมซัยกัส  ถ้าเป็นพวกเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกัน เรียกว่า
คอมปาวน์ เฮทเทอโรซัยกัส  และนอกจากน้ี ความรุนแรงยังแตกต่างกัน
มาก  ต้ังแต่เป็นโรครุนแรงมากท่ีสุด จนถึงไม่มีอาการเลย
ในกรณีที ่คู ่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของแอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย

แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของเบต้า-ธาลัสซีเมีย  มีโอกาสที ่ลูก
จะรับยีนผิดปกติจากท้ังบิดาและมารดา คือ มีท้ังแอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย
และเบต้า-ธาลัสซีเมียได้ในคนเดียว  เป็นดับเบ้ิลเฮทเทอโรซัยโกต คือ
มียีนผิดปกติท่ีไม่ใช่พวกเดียวกัน  ยีน 2 พวกน้ีจะไม่มาเข้าคู่กัน จึงไม่
ทำให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย  แต่ลูกคนน้ีจะถ่ายทอดภาวะแอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย
และ/หรือ เบต้า-ธาลัสซีเมีย ไปยังลูกๆ ของตนต่อไปได้

เป็นพาหะ ปรกติ

2 ใน 4 ปรกติ 2 ใน 4 เป็นพาหะ

เป็นพาหะ เป็นพาหะ
ท่ีเหมือนกัน

1 ใน 4 เป็นโรค2 ใน 4 พาหะ1 ใน 4 ปรกติ

ภาพ 1  ถ้าพ่อหรือแม่เป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต) เพียงคนเดียว
โอกาสท่ีลูกจะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4 หรือคร่ึงต่อคร่ึง แต่จะไม่มีลูก
คนใดเป็นโรค

ภาพ 2  ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต) ของธาลัสซีมียชนิด
เดียวกัน และเหมือนกัน  โอกาสท่ีลูกจะเป็นโรคชนิดโฮโมซัยกัส- เท่ากับ
1 ใน 4  โอกาสท่ีจะเป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต)  เท่ากับ 2 ใน 4
และปกติเท่ากับ 1 ใน 4
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เป็นพาหะ เป็นพาหะท่ีไม่เหมือนกัน
แต่อยู่ในพวกเดียวกัน

1 ใน 4 เป็นโรค2 ใน 4 พาหะ1 ใน 4 ปรกติ

ภาพ 3  ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะท่ีไม่เหมือนกัน แต่อยู่ในพวกเดียวกัน
โอกาสท่ีลูกจะเป็นโรค (คอมปาวน์เฮทเทอโรซัยโกต) เท่ากับ 1 ใน 4
เป็นพาหะแบบพ่อเท่ากับ 1 ใน 4 เป็นพาหะแบบแม่เท่ากับ 1 ใน 4
และเป็นปกติเท่ากับ 1 ใน 4

เป็นโรค ปรกติ

เป็นพาพาหะทุกคน

ภาพ 4   ถ้าพ่อและแม่ฝ่ายหน่ึงเป็นโรคชนิดท่ีเกิดจากยีนท่ีไม่เหมือน
กัน แต่เป็นพวกเดียวกัน เช่น เบต้า-ธาลัสซีเมียด้วยกัน หรือแอลฟ่า-
ธาลัสซีเมียด้วยกัน (คอมปาวน์ เฮทเทอโรซัยโกต) และอีกฝ่ายหน่ึง
ไม่มียีนผิดปกติ ลูกทุกคนจะมีภาวะ ธาลัสซีเมียแฝงอยู่ (เป็นพาหะ-
เฮทเทอโรซัยโกต) เท่าน้ัน ไม่เป็นโรค

เป็นโรค เป็นพาหะ
พวกเดียวกัน

เป็นโรคพาหะ พาหะเป็นโรค

ภาพ 5  ถ้าพ่อและแม่ฝ่ายหน่ึงเป็นโรค (โฮโมซัยโกต หรือ คอมปาวน์
เฮทเทอโรซัยโกต)  อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต)
ของธาลัสซีเมียพวกเดียวกัน  โอกาสท่ีลูกจะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4
และเป็นโรคเท่ากับ 2 ใน 4

โอกาสหรืออาจจะเรียกว่าอัตราเส่ียงท่ีจะได้ลูกเป็นโรค เป็นพาหะ
หรือเป็นปกติในแต่ละครอบครัว จะเท่ากันทุกครั้งของการตั้งครรภ ์
บางครอบครัวท่ีพ่อและแม่ต่างก็เป็นพาหะ  มียีนธาลัสซีเมียแฝงอยู่ท้ังคู่
(เป็นพาหะมียีนธาลัสซีเมีย เพียง 1 ยีน)  มีลูก 7 คน เป็นโรคเพียงคน
เดียว  แต่บางครอบครัวมีลูก 3 คน เป็นโรคท้ัง 3 คนท้ังน้ีสุดแล้วแต่ว่า
ลูกท่ีเกิดมาในแต่ละครรภ์จะรับยีนธาลัสซีเมียไปจากพ่อและแม่หรือไม่
ทั้งๆ ที่อัตราเสี ่ยงของทั้งสองครอบครัวนี้เท่ากันและทุกครรภ์มี
ความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคเท่ากับ 1 ใน 4
คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามที่ใช้ในงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 1

จัดท่ีสยามดิสคัฟเวอร่ี เซ็นเตอร์ สยามสแควร์  เม่ือวันท่ี 8-12 กรกฎาคม
2545 เม่ือชมนิทรรศการแล้ว ผู้ชมมีความรู้ความเข้าใจจึงมาร่วมสนุก
ตอบคำถามกัน

คำถาม
คนท่ีเป็นโรคธาลัสซีเมีย จะถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมียไปให้ลูกได้หรือไม่
คำตอบ
ได้  และลูกทุกคนจะได้รับยีนธาลัสซีเมียไป  ลูกจะเป็นเพียงพาหะ
หรือมีอัตราเส่ียงท่ีจะเป็นโรคข้ึนอยู่กับคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงว่าปกติ หรือ
เป็นพาหะ หรือ เป็นโรค (ดูภาพ 4 และ 5 ประกอบ)
คำถาม
ถ้าบิดาเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย มารดาไม่เป็นพาหะ ไม่เป็นโรค
อัตราเส่ียงท่ีจะมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับเท่าใด
คำตอบ
จะไม่มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่ลูกจะเป็นพาหะหรือปรกติคร่ึงต่อคร่ึง
(ดูภาพ 1 ประกอบ)
คำถาม
ถ้าพ่อเป็นโรคธาลัสซีเมีย  แม่ไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะ อัตรา
เส่ียงมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับเท่าใด
คำตอบ
ไม่มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่ลูกทุกคนจะเป็นพาหะ (ดูภาพ 4
ประกอบ)
คำถาม
ถ้าพ่อเป็นพาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมีย ส่วนแม่เป็นพาหะของ
เบต้าธาลัสซีเมีย ลูกจะ เป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่
คำตอบ
ไม่เป็น เพราะพ่อกับแม่มียีนธาลัสซีเมียคนละพวกกัน  ลูกอาจ
รับถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมียไปจากแม่ หรือจากพ่อ หรือจากท้ังพ่อและ
แม่ก็ได้  แต่จะไม่เป็นโรค
คำถาม
ถ้าลูกคนแรกเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้ว ลูกคนต่อไปจะไม่เป็นโรคซ้ำอีก
ถูกหรือผิด
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คำตอบ
ผิด  เพราะอัตราเส่ียงท่ีจะเป็นโรค ปกติ หรือพาหะ  จะเท่ากันทุกการ
ต้ังครรภ์ (ดูภาพ 2, 3 ประกอบ)
คำถาม
จริงหรือไม่ ท่ีกล่าวว่า ถ้ามีญาติเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วผู้น้ันมีอัตรา
เส่ียงท่ีจะเป็นพาหะ มากกว่าคนท่ัวไป
คำตอบ
จริง  เพราะญาติน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกัน
คำถาม
โรคธาลัสซีเมีย ติดต่อได้จากเลือดถา้ผู้บริจาคเลือดเป็นพาหะของ
ธาลัสซีเมีย จริงหรือไม่
คำตอบ
ไม่จริง  ธาลัสซีเมียถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมจากบิดาทางอสุจิและ
จากมารดาทางไข่ (จากรังไข่)  เม่ืออสุจิผสมกับไข่จะเจริญไปเป็นตัวอ่อน
ไปเป็นทารกต่อไป การรับเลือดจากพาหะจึงไม่ได้รับพันธุกรรม
ธาลัสซีเมียแต่อย่างใด
คำถาม
พาหะของธาลัสซีเมียมีอาการอย่างไรบ้าง
คำตอบ
ปกติ,ไม่มีอาการใดๆ  ทำให้พาหะไม่ทราบว่าตนเองเป็นพาหะ

(ถ้าไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย) จึงอาจมาแต่งงานกันและเสี่ยงต่อการ
มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียได้
คำถาม
พาหะของธาลัสซีเมียสามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่
คำตอบ
ได้เช่นเดียวกับคนท่ีไม่เป็นพาหะ
คำถาม
ก่อนสมรสหญิงชายควรตรวจเลือดเพ่ือตรวจภาวะใดบ้าง
คำตอบ
ธาลัสซีเมีย, เอดส์, ซิฟิลิส, ตับอักเสบ บี
คำถาม
จะทราบได้อย่างไรว่าตัวเราเป็นพาหะของธาลัสซีเมียหรือไม่
คำตอบ
ตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ  ต้องแจ้งความจำนงด้วยว่าขอตรวจว่าเป็น
พาหะธาลัสซีเมียหรือไม่  เป็นการตรวจจำเพาะ ไม่ใช่การตรวจเลือด
CBC (complete blood count) ท่ีตรวจกันบ่อยๆ  เม่ือต้องการทราบ
ว่าซีดหรือไม่ซีด หรือเม่ือเวลามีไข้ไม่สบาย  แต่การตรวจ CBC ธรรมดา
ก็มีผลการตรวจบางอย่างที่ช่วยให้สงสัย ภาวะธาลัสซีเมียได้ คือ
ขนาดเม็ดเลือดแดง (Mean corpuscular volume : MCV) เล็ก
โดยไม่มีภาวะซีด (ฮีโมโกลบินระดับปกติ) อาจเพราะเป็นพาหะ
ธาลัสซีเมีย การตรวจ MCV จึงนับเป็นการตรวจกรองภาวะ

ธาลัสซีเมียอย่างหน่ึง
การตรวจเลือดหาพาหะธาลัสซีเมีย มีขั้นตอนของการตรวจ

3 ระดับคือ ขั ้นแรกการตรวจกรอง เป็นการตรวจที ่ทำได้ง่าย
ราคาไม่แพง เพื่อความประหยัด เหมาะกับการตรวจคนหมู่มาก
ขั้นต่อมาคือการตรวจที่ให้ผลชัดเจนขึ้นว่าเป็นพาหะชนิดใด ได้แก่
การตรวจชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน (Hemoglobin typing)
ราคาจะสูงข้ึน (ประมาณ 300 บาท) และข้ันต่อไป ตรวจในระดับยีน
จะบอกผลที่ลึกซึ้งในระดับอณู  มีประโยชน์มากสามารถบอกชนิด
ของการกลายพันธ์ของยีน  สามารถนำข้อมูลนี้ไปช่วยวินิจฉัยทารก
ในครรภ์ได้
คำถาม
โรคธาลัสซีเมียมีสาเหตุมาจากอะไร เก่ียวข้องกับอาหาร หรือโรคติด
เช้ือหรือไม่
คำตอบ
มีสาเหตุความผิดปกติทางพันธุกรรม  เน่ืองจากมีการกลายพันธ์ของ
ยีนซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการสร้างสายโกลบินอันเป็น
ส่วนประกอบของฮีโมโกลบิน สร้างโกลบินได้น้อยหรือสร้างไม่ได้  มีผล
ทำให้ฮีโมโกลบินต่ำ และเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แตกง่าย  เกิดภาวะซีด
และภาวะแทรกซ้อนตามมา
คำถาม
ประชากรประเทศไทยมีผู ้เป็นพาหะของธาลัสซีเมียประมาณ
ร้อยละเท่าใด
คำตอบ
ร้อยละ 40 คือประมาณ 24 ล้านคน
คำถาม
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรเท่าใด
คำตอบ
65 ล้านคน
คำถาม
แต่ละปีมีทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยเป็น โรคธาลัสซีเมีย
ปีละประมาณก่ีราย
คำตอบ
ในแต่ละปีมีทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยเป็นโรคประมาณ 12,000
ราย  ในจำนวนน้ีเป็นโรคชนิดอาการรุนแรงประมาณ 4,500 ราย  ถ้าไม่มี
การควบคุมป้องกันโรค
คำถาม
ถ้าแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย พ่อปรกติ อัตราเส่ียงท่ีลูกสาว และลูก
ชาย จะเป็นพาหะต่างกันหรือไม่ ใครเส่ียงมากกว่า
คำตอบ
เท่าๆ กัน  ยีน (พันธุกรรม) ของธาลัสซีเมียไม่มีความเก่ียวข้องกับยีน

(พันธุกรรม) ท่ีกำหนดเพศหญิง ชาย แต่อย่างใด
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คำถาม
ถ้าชายคนหน่ึงตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ และแพทย์ยืนยันว่าไม่เป็นโรค
และไม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียแน่นอน    จะแต่งงานกลัวมีลูกเป็นโรค
ธาลัสซีเมีย ต้องตรวจคู่สมรสหรือไม่
คำตอบ
ไม่จำเป็น  เพราะจะไม่มีลูกเป็นโรคอย่างแน่นอน แต่ถ้าคู่สมรสเป็น
พาหะลูกอาจเป็นพาหะได้ แต่ไม่เป็นโรค
คำถาม
คุณคิดว่าคนที่มาบริจาคเลือด มีโอกาสเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย
ได้หรือไม่
คำตอบ
ได้อัตราเท่ากับร้อยละ 40  เพราะผู้เป็นพาหะสุขภาพแข็งแรงปรกติ
ไม่ทราบว่าเป็นพาหะถ้าไม่ได้ตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ  และในการบริจาค
เลือด  ไม่ได้ตรวจเร่ืองน้ี (ตรวจเร่ืองซีดและตรวจภาวะติดเช้ือท่ีอาจ
ติดต่อได้ทางเลือดเช่น ตับอักเสบ, เอดส์ เป็นต้น)
คำถาม
คิดว่าถ้าคนท่ีเป็นพาหะของธาลัสซีเมียบริจาคเลือด  ผู้ได้รับเลือด
ถุงน้ันจะติดโรคธาลัสซีเมียหรือไม่
คำตอบ
ไม่ติดเพราะการถ่ายทอดโรคหรือภาวะธาลัสซีเมียถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ยีนจากไข่ (รังไข่ของมารดา) และยีนจากเช้ืออสุจิ (จากบิดา)
เท่าน้ัน  ไม่ใช่จากเลือดท่ีได้รับ  เช่นเดียวกับหญิงท่ีเป็นโรค หรือพาหะ
สามารถให้น้ำนมแก่บุตรได้  ไม่มีการถ่ายทอดพันธุกรรมธาลัสซีเมีย
ทางน้ำนม หรือโดยการสัมผัสอ่ืนๆ
คำถาม
ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย  อัตราเสี่ยงที่ลูกจะเป็น
โรค= 1/4 เป็นพาหะ = 2/4   ปกติไม่เป็นพาหะ 1/4  หมายความว่าโอกาส
ได้ลูกสุขภาพแข็งแรง = 3/4 ถูกหรือไม่
คำตอบ
ถูก เพราะผู้เป็นพาหะแข็งแรงปรกติเพียงแต่มีพันธุกรรมธาลัสซีเมีย
อยู่ และถ่ายทอดให้ลูกต่อไปได้
คำถาม
ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย  อัตราเสี่ยงมีลูกเป็น
โรค = 1/4    เป็นพาหะ =  2/4 ปกติ (ไม่เป็นพาหะ) 1/4   ถ้าลูกคนแรก
เป็นโรค  ลูกคนต่อๆ ไป อีก 3 คน จะไม่เป็นโรคจริงหรือไม่
คำตอบ
ไม่จริง  เพราะอัตราเส่ียงจะเท่ากันทุกคร้ังท่ีมีการต้ังครรภ์
คำถาม
ถ้าลูกคนแรกเป็นโรคธาลัสซีเมีย  ลูกคนต่อๆ ไปอาจเป็นโรค
ธาลัสซีเมียได้อีกจริงหรือไม่

คำตอบ
จริงเพราะแสดงว่า พ่อ-แม่ (อย่างน้อย) เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย
(มียีนผิดปรกติแฝงอยู่) จึงอาจมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียได้อีก (ดูภาพ 2
ประกอบ)
คำถาม
ถ้ามีลูกมาแล้ว 4 คน  ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย  ลูกทุกคนแข็งแรง
ถ้ายังมีลูกต่อไปอีกก็จะไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียจริงหรือไม่
่คำตอบ
ไม่จริงเสมอไป  ครอบครัวน้ีอาจมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียได้  หากพ่อ
แม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียชนิดท่ีสอดคล้องกัน แต่เผอิญ ลูก 4 คนแรก
แข็งแรงไม่เป็นโรค ซ่ึงอาจเป็นพาหะ ปรกติ (โดยไม่เป็นพาหะ) คนท่ีเป็น
พาหะมีสุขภาพแข็งแรง ฉะน้ันคนท่ัวไปจะไม่ทราบว่าเป็นพาหะถ้าไม่ได้
ตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ(โปรดดูแผนภูมิการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ประกอบ)  ต้องตรวจเลือด (โดยวิธีพิเศษ)  พ่อแม่ก่อนจึงจะสามารถ
บอกได้อย่างถูกต้อง
ถ้าครอบครัวน้ีพ่อแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียเผอิญ  ไม่มีลูกคนใด

(ใน 4 คนแรก) ท่ีรับพันธุกรรมธาลัสซีเมีย  ไปจากท้ังพ่อและแม่จึงไม่
เป็นโรค  แต่อาจมีลูกบางคน (ถ้ามีลูกอีก) ท่ีเผอิญรับพันธุกรรมธาลัส
ซีเมีย จากท้ังพ่อ - แม่ ไปก็จะเป็นโรคในครอบครัวท่ีจะมีบุตรแต่ไม่
เคยตรวจเลือดดูภาวะธาลัสซีเมียจึงควรตรวจเลือด (โดยวิธีพิเศษ)
เพ่ือให้ทราบว่าจะมีอัตราเส่ียงมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่
คำถาม
ท่านคิดว่าท่านจะมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคธาลัสซีเมียอย่างไร
ได้บ้าง
คำตอบ
ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อๆ  ให้ความรู้เร่ืองธาลัสซีเมีย  ช่วยแนะนำ
ให้เพ่ือน, ญาติ ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน หรือก่อนมีบุตร ว่าเป็นพาหะ
ของธาลัสซีเมียหรือไม่ โดยวิธีพิเศษ เพราะ 100 คน เป็นพาหะกันมากถึง
40 คน ถ้าทราบและปรึกษาแพทย์ก็จะหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรค
ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้
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