พาหะของฮีโมโกลบินอี (Carriersรองศาสตราจารย์
of hemoglobin E)
นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
ฮีโมโกลบินอี (hemoglobin E, Hb E) เป็นฮีโมโกลบินผิดปกติของ
เม็ดเลือดแดงทีพ่ บได้บอ่ ย ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี (carriers,
trait) จะมีฮโี มโกลบินในเม็ดเลือดแดง 2 ชนิด คือ ฮีโมโกลบินเอ (Hb
A) และ ฮีโมโกลบินอี (Hb E) หรือเขียนเป็น Hb AE
ฮีโมโกลบินอี ถ่ายทอดจากพ่อและหรือจากแม่ไปสูล่ กู เหมือนกับ
การถ่ายทอดความสูง สีผม หรือ สีตา การถ่ายทอดนีไ้ ม่เลือกว่าเป็น
เพศชายหรือหญิงจะถ่ายทอดเหมือนกัน และจะคงอยู่กับคนๆ นั้น
ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงตลอดชีวิต ผู้ที่เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี
คือผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพแข็งแรงเหมือนคนปกติ เพียงแต่ถา้ คูแ่ ต่งงานของตน
เป็นพาหะของเบต้าธาลัสซีเมียโอกาสทีจ่ ะมีลกู เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด
เบต้ า ธาลั ส ซี เ มี ย /ฮี โ มโกลบิ น อี (beta-thalassemia/Hb E)
ซึง่ จะกล่าวต่อไป
เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี หมายความว่าอะไร
ในเลือดจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณ 5 ล้านตัวต่อลูกบาศก์มลิ ลิลติ ร
ลอยอยูใ่ นน้ำเลือดทีเ่ รียกว่า พลาสมา ในเม็ดเลือดแดงจะมีสารสีแดง
ทีเ่ รียกว่า ฮีโมโกลบิน หัวใจทำหน้าทีส่ บู ฉีดเลือดไปตามหลอดเลือดเพือ่
นำออกซิเจนไปสูอ่ วัยวะต่างๆทัว่ ร่างกายโดยฮีโมโกลบินเป็นตัวทีน่ ำออกซิเจน
ทีฟ่ อกจากปอดไปสูอ่ วัยวะต่างๆ ปกติแล้วคนทัว่ ไปจะมีฮโี มโกลบินเอ
(Hb A)ในการทำหน้าที่นี้ ผู้ที่เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี จะมีฮีโม
โกลบินเอ (Hb A) และ ฮีโมโกลบินอี (Hb E) ทำหน้าทีนี้เช่นกัน
ฮีโมโกลบินอี ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อย่าไร
ฮีโมโกลบินอีถา่ ยทอดผ่านทางยีน (genes) มนุษย์มกี ารถ่ายทอด
คุณลักษณะต่างๆผ่านทางยีน (genes) เช่น สีของตา ความสูง หรือชนิด
ของ ฮีโมโกลบิน ยีนคือหน่วยพันธุกรรมทีก่ ำหนดคุณลักษณะดังกล่าว
และถ่ายทอดจากพ่อและแม่ไปสู่ลูกลูกต้องมียีนของคุณลักษณะดัง
กล่าวเป็นคู่คือ ยีนหนึ่งได้จากพ่อและอีกหนึ่งยีนได้จากแม่ คนปกติ
จะได้รบั ยีนของฮีโมโกลบินเอจากพ่อและแม่ แต่ในผูท้ เ่ี ป็นพาหะของ
ฮีโมโกลบินอีจะได้รบั ยีนของฮีโมโกลบินเอและยีนของฮีโมโกลบินอีจาก
พ่อและแม่
เราจะทราบได้อย่างไรว่ามียนี ของฮีโมโกลบินอี
ทราบได้โดยการตรวจเลือดซึง่ มี 2 ขัน้ ตอนคือ
1. การตรวจกรองด้วยเครือ่ งตรวจเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ (CBC)
โดยพบว่าเม็ดเลือดแดง (MCV) จะมีขนาดเล็ก
2. การตรวจวิเคราะห์หาชนิดของฮีโมโกลบิน (hemoglobin analysis, hemoglobin type) จะพบว่าประด้วยฮีโมโกลบินเอ (Hb A) และ
ฮีโมโกลบินอี (Hb E)
เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีมผี ลต่อสุขภาพหรือไม่
ผู้ที่เป็นพาหะจะไม่เจ็บป่วยง่ายกว่าคนปกติ จะไม่อ่อนแอแต่
สามารถออกกำลังกายหรือทำงานได้เหมือนคนปกติ ผู้เป็นพาหะจะ
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่จำเป็นต้องรับประทานยาบำรุงยาโฟลิค
หรือ ธาตุเหล็ก
ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีจะมีภาวะขาดธาตุเหล็กได้หรือไม่
มีโอกาสน้อยมากที่จะพบทั้งสองภาวะร่วมกันอย่างไรก็ตามถ้า
สงสัยควรตรวจเลือดว่าขาดธาตุเหล็กหรือไม่ ถ้าพบว่าขาดธาตุเหล็ก
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ก็ให้การรักษาด้วยยาเสริมธาตุเหล็กจนภาวะขาดธาตุเหล็กหายขาด
ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีและตัง้ ครรภ์จะดูแลอย่างไร
ดูแลเหมือนหญิงตัง้ ครรภ์ทว่ั ไปซึง่ อาจพบภาวะขาดธาตุเหล็กและรักษา
โดยการให้ธาตุเหล็กเสริม
มีวธิ กี ารรักษาทีท่ ำให้ไม่เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีได้หรือไม่
ไม่มวี ธิ ใี ดๆ ผูท้ เ่ี ป็นพาหะก็จะเป็นตลอดไป
ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีจะเปลีย่ นเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดทีร่ นุ แรง
ได้หรือไม่
เป็นไปไม่ได้
คนปกติทว่ั ไปจะติดฮีโมโกลบินอีจากผูท้ เ่ี ป็นพาหะได้หรือไม่
ฮีโมโกลบินอีจะไม่ตดิ ต่อจากคนหนึง่ ไปอีกคนหนึง่
ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่
สามารถบริจาคโลหิตได้เหมือนคนปกติทว่ั ไป
เบต้าธาลัสซีเมีย / ฮีโมโกลบินอี คืออะไร
คือโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยจะไม่สามารถสร้าง
เม็ดเลือดแดงได้ปกติปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงจะน้อยกว่าปกติทำ
ให้ผปู้ ว่ ยซีด อาการทางคลินกิ มี 3 กลุม่ คือ
ประมาณ 1 ใน 4 ของผูป้ ว่ ยมีอาการรุนแรงจะมีปญ
ั หาโลหิตจาง
มีอาการซีดตัง้ แต่อายุ 3 เดือน ถึง 1 ปี ถ้าไม่ได้รบั การรักษาจะมีอายุ
สัน้ อายุเฉลีย่ ใน 10 ปี
ประมาณ 1 ใน 2 ของผูป้ ว่ ยมีอาการอยูใ่ นกลุม่ ของอาการรุนแรง
ปานกลาง (thalassemia intermedia) อาจได้รบั เลือดเมือ่ เป็นวัยรุน่
จนถึงผูใ้ หญ่
ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่มีอาการน้อยดำเนิน
ชีวติ ได้ใกล้เคียงปกติ อาจไม่จำเป็นต้องได้รบั เลือด
เบต้าธาลัสซีเมีย / ฮีโมโกลบินอี ชนิดอาการรุนแรงรักษาอย่างไร
ผู้ป่วยจะซีดจำเป็นต้องได้รักษาโดยการให้เลือดทุก 4 สัปดาห์
เรียกการรักษาแบบนีว้ า่ การให้เลือดทีค่ วามเข้มข้นของเลือดใกล้เคียง
ปกติ (high transfusion) เมือ่ ได้เลือดประมาณ 20 ครัง้ ก็จำเป็นต้อง
ให้ยาขับธาตุเหล็ก ผู้ป่วยจะมีการเจริญเติบโตและทำกิจกรรมต่างๆ
ได้ใกล้เคียงปกติ ในกรณีทม่ี พี ห่ี รือน้องทีไ่ ขกระดูกเข้ากันได้การปลูก
ถ่ายไขกระดูกจะเป็นการรักษาทีห่ ายขาด
มีความเป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะทำนายหรือคาดเดาว่าผูป้ ว่ ยรายไหนอยูใ่ น
กลุม่ อาการรุนแรง
ในปัจจุบนั ยังไม่การทำนายทีแ่ น่นอนได้ 100 %ว่าผูป้ ว่ ยรายใดจะมี
อาการรุนแรง แต่การติดตามอาการทางคลินกิ และการตรวจเลือดดูการ
ผ่าเหล่าของเบต้ายีน (point mutation) หรือการพบยีนแอลฟ่าธาลัส
ซีเมียร่วมด้วยเช่นมีพาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ในผูป้ ว่ ยเบต้าธาลัส
ซีเมียฮีโมโกลบินอี อาการจะไม่รนุ แรงมากเป็นต้น
จะสามารถป้องกันโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีได้หรือไม่
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ข้อมูลและตรวจ
กรองพาหะของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ (ฮีโมโกลบินอี) ดังนี้
การตรวจกรองพาหะในหญิงตั้งครรภ์โดยหญิงที่มาฝากครรภ์จะ
ได้รบั การตรวจ โอเอฟ (osmotic fragility test, OF test) หรือตรวจ
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การถ่ายทอดฮีโมโกลบินอี
1. ถ้าสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึง่ เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีและอีกคนหนึง่ ปกติทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารตัง้ ครรภ์จะมีโอกาสได้ 2 อย่างคือ 50%
มีบตุ รเป็นปกติ และ 50% มีบตุ รเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี ดังตัวอย่าง

ภรรยาหรือสามีเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

สามีหรือภรรยาปกติ

บุตรปกติ

บุตรเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

บุตรปกติ

บุตรเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

2. ถ้าสามีและภรรยาต่างเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีทง้ั คู่ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารตัง้ ครรภ์จะมีโอกาสได้ 3 อย่างคือ 25% มีบตุ รเป็นปกติ 50%
มีบตุ รเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี และ 25% มีบตุ รเป็นโฮโมซัยกัสของฮีโมโกลบินอี ดังตัวอย่าง

สามีเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

บุตรปกติ

ภรรยาเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

บุตรเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี บุตรเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี บุตรเป็นโฮโมซัยกัสของฮีโมโกลบินอี

3. ถ้าสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีและอีกคนหนึ่งเป็นพาหะของเบต้าธาลัสซีเมียทุกครั้งที่มีการตั้งครรภ์จะ
มีโอกาสได้ 4 อย่างคือ 25% มีบตุ รเป็นปกติ 25% มีบตุ รเป็นพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย 25% มีบตุ รเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี และ 25%
มีบตุ รเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด เบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี ดังตัวอย่าง

สามีหรือภรรยาเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

บุตรปกติ

บุตรเป็นพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย บุตรเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

CBC และ ดีซีไอพี (DCIP) เพื่อกรองพาหะของธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินอีตามลำดับ
การให้ข้อมูลและคำปรึกษกับหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะและการ
ติดตามสามีมาตรวจเลือด
การให้คำปรึกษากับสามีและภรรยาทีเ่ สีย่ งต่อการมีลกู เป็นโรคโดย
การวินจิ ฉัยทารกในครรภ์กอ่ นคลอดเป็นทางเลือกหนึง่ ของหลีกเลีย่ งการ
มีลกู เป็นโรค
โดยทั่วไปแล้วการตรวจกรองพาหะในหญิงตั้งครรภ์ไม่แนะนำ
ให้ทำ ควรทำก่อนการตัง้ ครรภ์กรณีทภ่ี รรยาเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี
มีข้อแนะนำอย่างในการชวนสามีมาตรวจเลือดหาพาหะธาลัสซีเมีย
ข้อทีจ่ ะแจ้งให้สามีทราบคือ
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ภรรยาหรือสามีเป็นพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย

บุตรเป็นเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี

อุบตั กิ ารณ์ของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี พบได้บอ่ ย
สามีทม่ี าตรวจเลือดอาจจะปกติได้
แม้สามีที่มาตรวจเลือดเป็นพาหะของธาลัสซีเมียก็ยังมีโอกาสมี
ลูกปกติได้
ผลการตรวจเลือดและ การตัดสินใจของคูส่ มรส ถือเป็นความลับ
อุบตั กิ ารณ์ของฮีโมโกลบินอีมมี ากน้อยแค่ไหน
ฮีโมโกลบินอีเป็นฮีโมโกลบินผิดปกติทพ่ี บได้บอ่ ย ประมาณ 1% ของ
ประชากรโลกเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบ
ได้บอ่ ยประเทศไทยในภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานใต้ได้แก่ ศรีสะเกษ
บุรรี มั ย์ และสุรนิ ทร์ พบประมาณ 50% ทีก่ รุงเทพฯพบประมาณ 1520%
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