จะทำอย่างไร ?

เมือ่ ทราบว่าตนเองเป็นพาหะโรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย
น.พ.โอบจุฬ ตราชู , น.พ. ธันยชัย สุระ หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย เป็นโรคพันธุกรรมระบบเลือด
ทีพ่ บบ่อยในประเทศไทยเกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์โปรตีน
โกลบิน ซึ่งเป็นโครงสร้างของเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดง
เปราะแตกง่าย โดยปกติแล้ว เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่นำออกซิเจน
ที่ได้รับจากการหายใจไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น
หัวใจ สมอง ไต กล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายอยู่ในสมดุล ดำเนินชีวิต
ไปได้อย่างปกติ เมื่อเม็ดเลือดแดงแตก ร่างกายก็จะซีดสารเหลือง
จากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงออกมาในกระแสเลือดทำให้
ตัวตาเหลืองเมื่อร่างกายขาดเม็ดเลือดแดงสมรรถภาพการทำงาน
ของอวัยวะต่างๆข้างต้นก็จะแย่ลง ร่างกายอ่อนเพลีย ถ้าเป็นมาก ตับม้าม
จะทำงานหนั ก มากขึ ้ น ในการช่ ว ยสร้ า งเม็ ด เลื อ ดแดงทดแทน
ที่ขาดหายไป และอาจมีภาวะหัวใจล้มเหลวจนถึงแก่ชีวิตได้โรค
ธาลัสซีเมียมีความรุนแรงหลากหลาย ตัง้ แต่ซดี เล็กน้อยหรือปานกลาง
จนกระทั่งซีดมาก ตับ ม้ามโต ต้องรับเลือดตลอด บางคนไม่เคย
มีอาการเลย แต่เมือ่ ต้องประสบภาวะเจ็บป่วย มีไข้ตดิ เชือ้ บุคคลเหล่า
นีจ้ ะมีอาการซีดลง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย เป็นครัง้ ๆ ในขณะทีบ่ างชนิด
ทารกทีเ่ ป็นโรคนีเ้ สียชีวติ ตัง้ แต่แรกเกิด
เนื่องจากโรคนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมการสร้าง
โปรตีนโกลบินของเม็ดเลือด ดังนัน้ สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม
ในครอบครัว จากบิดามารดามาสู่บุตรได้ สำหรับในประเทศไทย
ประชากรที่มียีนผิดปกตินี้มีถึงร้อยละ 40 โดยแบ่งออกเป็นชนิด
แอลฟ่าร้อยละ 30 และชนิดเบต้าร้อยละ 10 หมายความว่าใน
ประชากรไทย 60 ล้านคน จะมีผู้ที่มียีนผิดปกติเหล่านี้ถึง 24 ล้าน
คน ผูท้ ม่ี ยี นี ผิดปกติชนิดนีอ้ ยูใ่ นร่างกายโดยไม่มอี าการ เรียกว่า “พาหะ”
ซึง่ หมายถึงภาวะทีม่ ยี นี แฝงนัน่ เอง ปกติแล้วภายในเซลล์รา่ งกายของ
คนปกตินั้นประกอบไปด้วย โครโมโซมเป็นคู่ๆที่หน้าตาเหมือนกัน
ยกเว้น โครโมโซมทีบ่ ง่ บอกความเป็นเพศชายเท่านัน้ ทีม่ คี วามต่างกัน
โครโมโซมมีลักษณะเป็นขดอยู่ในเซลล์และเป็นที่อยู่ของยีนและ
สารพันธุกรรมอื่นๆ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 23 คู่ ดังนั้นคนทั่วๆไปก็จะ
มียนี ทีห่ น้าตาเหมือนกันอยูบ่ นโครโมโซมข้างละ 1 อัน โดยปกติแล้ว
เด็กทีเ่ กิดมา 1 คน มีความเหมือนบิดามารดาอย่างละครึง่ เนือ่ งจาก
บิดามารดาถ่ายทอดโครโมโซมมาให้คนละ 1 ข้าง
เนื ่ อ งจากโรคธาลั ส ซี เ มี ย เป็ น การแสดงออกแบบพั น ธุ ์ ด ้ อ ย
หมายความว่า ผูท้ เ่ี ป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ต้องมีความผิดปกติ
ของยีนเดียวกันบนทัง้ 2 ข้างของโครโมโซมพร้อมๆกัน ในขณะผูท้ เ่ี ป็น
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ภาพที่ 1 แสดงโครโมโซมของร่างกายมนุษย์ทั้ง 23 คู่

โครโมโซม คู่ที่ 11 และ 16 ที่ มียีนธาลาสซีเมียอยู่

แค่พาหะมียีนผิดปกติแฝงอยู่แค่บนโครโมโซมเพียงข้างเดียว โดย
สรุปแล้ว ผูท้ เ่ี ป็นพาหะไม่ได้เป็นโรค หรือมีอาการผิดปกติทแ่ี สดงออก
แต่อย่างใด เป็นเพียงผู้ที่มียีนแฝงในร่างกายเท่านั้น และสามารถ
ถ่ายทอดต่อไปยังลูกหลานได้ เพราะฉะนั้น ผู้ที่เป็นพาหะของ
โรคธาลัสซีเมียมักไม่มีอาการซีดหรือตับม้ามโตแต่อย่างใด สามารถ
ดำรงชี ว ิ ต ประจำวั น ดำเนิ น ชี ว ิ ต ได้ เ ป็ น ปกติ ในการตรวจเลื อ ด
ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง อาจพบระดับความเข้มข้นเลือดต่ำ
หรือ ขนาดเม็ดเลือดแดงเล็กกว่าผู้ที่ไม่มียีนแฝงได้ ขึ้นกับชนิดของ
ยีนแฝงที่มีอยู่ว่าเป็นแอลฟ่าหรือเบต้า สิ่งที่จำเป็นต้องทราบก็คือ
ผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียก็มีโอกาสเกิดโรคโลหิตจางจากสาเหตุอื่นๆ
ได้เหมือนคนทั่วไป เมื่อไรที่มีอาการซีด ภาวะซีดไม่ได้เกิดจาก
โรคธาลัสซีเมีย ต้องหาสาเหตุอื่นทันที เช่น การขาดธาตุเหล็ก
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เลือดออกในกระเพาะอาหาร เสียเลือดทางประจำเดือนมาก หรือแม้ มีบุตรเป็นโรคหลายคนได้ ความสำคัญจึงอยู่ที่การตรวจพันธุกรรม
แต่โรคไต หรือ โรคของไขกระดูก เช่น มะเร็งเม็ดเลือดหรือมะเร็ง โรคธาลัสซีเมียของคู่สมรสก่อนที่จะแต่งงานและมีบุตร ถ้ามีใคร
ต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น
คนใดคนหนึง่ เป็นพาหะเพียงคนเดียว ย่อมไม่มโี อกาสมีบตุ รเป็นโรคนี้
แต่ยังสามารถมีบุตรเป็นพาหะได้ ซึ่งไม่ได้มีผลต่อการเจริญเติบโต
หรือเรียนรูแ้ ต่อย่างใด ขณะเดียวกันถ้าคูส่ มรสทีเ่ ป็นพาหะทัง้ คู่ ไม่ได้
มีขอ้ ห้ามทีจ่ ะแต่งงานกันหรือมีบตุ ร คูส่ มรสสามารถทีจ่ ะมีครอบครัว
ได้ตามปกติ แต่ก่อนที่คิดจะตั้งครรภ์ ต้องทำการปรึกษาแพทย์
ให้เรียบร้อย เนื่องจากในปัจจุบัน การแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัย
ทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนไม่เกิน 20 สัปดาห์ ด้วยการ
เจาะน้ำคร่ำหรือการตัดชิ้นเนื้อส่วนเล็กๆจากรกมาวินิจฉัยทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร ทัง้ นีต้ อ้ งทำโดยสูตนิ รีแพทย์ผมู้ คี วามเชีย่ วชาญเป็นพิเศษ
ถ้าตรวจพบทารกในครรภ์เป็นโรคคู่สมรสต้องมารับคำปรึกษาทาง
พันธุกรรมต่อเนือ่ งจากการดำเนินการตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพมารดาได้ คูส่ มรสมีสทิ ธิต์ ดั สินใจทีจ่ ะตัง้ ครรภ์ตอ่ หรือยุตกิ าร
ตั้งครรภ์
โดยสรุป เมือ่ มีความเข้าใจเรือ่ งโรคธาลัสซีเมียเป็นอย่างดี การเป็น
พาหะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวหรืออันตรายอีกต่อไป ถ้ายังมีข้อสงสัยกับเรื่อง
เหล่านี้ การขอรับคำปรึกษาทางพันธุกรรมจากแพทย์หรือบุคลากร
ภาพที่ 2 แสดงการถ่ายทอดยีนแฝงธาลัสซีเมียแบบพันธุ์ด้อยในคู่สมรสที่เป็น
พาหะทั้งคู่ ซึ่งมีโอกาสมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย 1 ใน 4ของทุกการ ทางการแพทย์ทเ่ี ชีย่ วชาญเป็นหนทางทีด่ ที ส่ี ดุ ความตระหนักในเรือ่ งการ
วางแผนครอบครัวของคูส่ มรสทีเ่ ป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย สามารถ
ตั้งครรภ์
ช่วยป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียใหม่ในประชากรไทย และทำ
พึงตระหนักอยูเ่ สมอว่าการทีบ่ คุ คลทีเ่ ป็นพาหะหรือมียนี แฝงไม่ใช่ความผิด
ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงโดยถ้วนหน้าเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของใครแต่อย่างใด ทัง้ หมดเป็นเรือ่ งของพันธุกรรม เหมือนหมูเ่ ลือด
ประเทศชาติต่อไป
ความสูง สีผวิ ทีม่ คี วามแตกต่างกันไปในประชากร บุคคลทีเ่ ป็นพาหะ
ไม่ได้เป็นโรคธาลัสซีเมียไม่ได้มโี อกาสทีจ่ ะมีอายุสน้ั ไปมากกว่าประชากร
ทัว่ ไปดังนัน้ ไม่สามารถรักษาหรือลบความเป็นพาหะให้หายไปจากร่างกาย
เอกสารอ้างอิง
ได้การรับประทานยาบำรุงเลือดชนิดต่างๆไม่ได้มผี ลแก้ไขภาวะยีนแฝง
1. กิตติ ต่อจรัส. โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย.
แต่อย่างไร ช่วยเพียงแก้ไขภาวะซีดจากสาเหตุอื่นๆท่านั้น เมื่อทราบ
www.thaihemato.org/guideline/thalassemia.htm
ว่าตนเองเป็นพาหะแล้วไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม เช่น จากการตรวจสุขภาพ
2. ธันยชัย สุระ, บุญเชียร ปานเสถียรกุล.
การให้
คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์และสำหรับ
ประจำปี การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือไปตรวจปรึกษาแพทย์
โรคธาลัสซีเมีย. ธาลัสซีเมียและการให้คำปรึกษาแนะนำ 2546 ; 85-91
เรือ่ งซีดจากสาเหตุอน่ื ๆ แล้วแพทย์ทำการตรวจวินจิ ฉัยทางพันธุกรรม
ให้ ไม่จำเป็นต้องสร้างความเครียดให้กับตนเอง ดังที่กล่าวมาแล้ว
ว่าภาวะนี้ไม่มีผลต่อสุขภาพ แต่สิ่งที่จำเป็นต้องทราบต่อไปก็คือ
ผู้ที่เป็นพาหะสามารถถ่ายทอดยีนแฝงนี้ต่อไปให้กับบุตรหลานได้
ในขณะเดียวกันถ้าคู่สมรสที่ต่างคนต่างมียีนแฝงทั้งคู่มีโอกาสที่จะ
ถ่ายทอดยีนนี้ไปให้บุตรพร้อมๆกันได้ถึงร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4
หมายความว่ามีโอกาสทีจ่ ะมีบตุ รเป็นโรคได้ทง้ั ชายและหญิง ไม่ได้หมาย
ความว่ามีบตุ ร 4 คนแล้วจะต้องมีบตุ รเป็นโรค 1 คน แต่ทง้ั หมดนีเ้ ป็น
เพียงโอกาสเหมือนกับการสุม่ จับสลาก 4 ใบ แล้วมีใบทีถ่ กู รางวัล 1 ใบ
เพราะฉะนัน้ ทุกๆการตัง้ ครรภ์ตอ้ งมีการจับสลากใหม่ทกุ ครัง้ คูส่ มรส
ที่เป็นพาหะอาจไม่มีบุตรเป็นโรคเลยก็ได้ ในขณะเดียวกันอาจ
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