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สวัสดีครับ
ผมขออนุญาตรบกวนอาจารย์หมอช่วยวินิจฉัยผลเลือดของ
ลูกชายด้วยครับ ปัจจุบนั ลูกชายผมอายุ 5 ปี 9 เดือน รับการตรวจ
เลือดแล้วผลบอกว่า Hb typing EA Bart's (% E = 15.7) ผมและ
ภรรยารูส้ กึ เป็นกังวลมากครับไม่ทราบว่าลูกชายเป็น ผูป้ ว่ ย หรือ เป็น
พาหะและมีความร้ายแรงระดับใด ต้องได้รบั การรักษาแบบใดหรือไม่
เพราะปัจจุบนั ลูกชายก็ปกติดี ก็มเี พียงอาการเหนือ่ ยง่าย (ตรวจเลือด
หลังคลอดเป็น G6PD)
ขอบคุณครับ
ช.
เรียนคุณ ช.
ลูกชายคุณ ช เป็นผูป้ ว่ ยครับแต่เป็นชนิดไม่รนุ แรงหรือรุนแรงน้อย
การรักษาโดยดูแลสุขภาพทั่วไปเหมือนเด็กปกติคนอื่นๆเมื่อมีไข้ต้อง
รับประทานยาลดไข้ และมาพบแพทย์ แจ้งแพทย์วา่ เป็นโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียชือ่ ทางการแพทย์วา่ โรค เอ อี บาร์ทหรือบอกว่าเป็นโรคธาลัส
ซีเมียในกลุ่มแอลฟ่าธาลัสซีเมียชนิดเดียวกับ โรคฮีโมโกลบินเอ็ช
เวลามีไข้หรือติดเชื้อ ผู้ป่วยจะซีดลง ตาเหลือง มีปัสสาวะสีเข้มเป็น
สีโคคาโคล่าเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก แพทย์จะจำเป็นต้องรักษา
สาเหตุของไข้และอาจต้องให้เลือดถ้าซีดลงมาก รายละเอียดของโรคนี้
หมอได้เขียนลงในจุลสารชมรมฯ ฉบับนี้ คุณ ช. และภรรยาไม่ตอ้ ง
กังวลนะครับ ควรพาลูกมาตรวจกับคุณหมอทีด่ แู ลทุก 3-6 เดือน
เรื่อง G6PD เป็นโรคเลือดอีกชนิดหนึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม
เช่นกันคนที่เป็นโรคนี้จะแข็งแรงแต่เวลามีไข้หรือติดเชื้อหรือรับ
ประทานยาบางชนิดเช่น ยาซัลฟา หรือ ยามาลาเลีย จะทำให้ซดี ลงจาก
เม็ดเลือดแดงแตกง่าย จึงต้องมาพบแพทย์เมื่อไม่สบายหรือมีไข้เช่น
เดียวกันคุณพ่อคุณแม่ต้องดูสุขภาพผู้ป่วยเมื่อไม่สบายให้ไปพบ
แพทย์ครับ
นพ. กิตติ

เรียน คุณหมอกิตติ
ดิฉนั มีเรือ่ ง รบกวนถามเกีย่ วกับพาหะธาลัสซีเมียดังนีค้ ะ่
1. จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิดไหนแล้วจำเป็นต้อง
ทราบไหม๊ค่ะ
2. น้องสาวอายุ 3 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 13.7 กิโลกรัมเมือ่ น้องป่วยไปพบ
แพทย์แล้วแพทย์ตรวจพบว่าเป็นธาลัสซีเมียชนิดพาหะเราจะเริ่ม
ต้นดูแลรักษาอย่างไรค่ะ น้องสาวตับม้ามไม่โตค่ะ
3. ดิฉนั อายุ 20 ปี เป็นธาลัสซีเมียแบบแฝงจะต้องทานโฟลิคไปตลอด
ชีวติ หรือเปล่า ถ้าไม่ทานจะเกิดอะไรขึน้
4. อยากทราบว่า กรณีเป็นพาหะทัง้ คู่ สามี-ภรรยา จะสามารถลดอัตรา
เสี่ยงได้อย่างไรบ้าง
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5. ในกรณีเป็นธาลัสซีเมียแบบแฝง ถ้ามีการตัง้ ครรภ์ ต้องดูแลตัวเอง
อย่างไรบ้าง (สามีไม่เป็นพาหะ)
6. ธาลัสซีเมียชนิดเบต้าชนิดแฝง จะต้องรักษาแบบไหน ?
และมีโอกาสทีจ่ ะหายหรือไม่
ขอความกรุณาคุณหมอตอบคำถามทัง้ หมดให้ดว้ ยนะค่ะ ดิฉนั กังวล
และกลุ้มใจมากค่ะ ท้ายที่สุดนี้ขอให้วารสารชมรมฯ นี้อยู่คู่ตลอด
ไปกับชาวสมาชิกด้วยนะค่ะ เพราะมีประโยชน์มากค่ะ
จากคุณ น.
เรียนคุณ น. ทีน่ บั ถือ
ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจทีส่งมาให้คณะผู้จัดทำจุลสารชมรมฯ
เรือ่ งเกีย่ วกับพาหะของธาลัสซีเมียแต่คนทัว่ ไป มักเรียก "ธาลัสซีเมีย
แบบแฝง" จะเป็นคำถามยอดฮิตที่ประชาชนทั่วไปจะถามอยู่เป็น
ประจำหมอขอตอบคำถามดังนี้
1. การตรวจพาหะของธาลัสซีเมียว่าเป็นชนิดไหนจำเป็นต้องตรวจ
เลือดครับ พาหะมี 2 ชนิด คือ แอลฟ่าและเบต้าธาลัสซีเมีย ถ้าต้อง
การรูว้ า่ เป็นพาหะเบต้าธาลัสซีเมียหรือพาหะของฮีโมโกลบินอี สามารถ
ตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน (hemoglobin type) แต่ถา้ ต้องการตรวจ
พาหะแอลฟ่าลัสซีเมียต้องตรวจระดับอณู หรือพีซีอาร์ (PCR for
alpha-thalassemia) แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรส่งตรวจเลือด
ชนิดไหน แต่ถา้ เรารูว้ า่ มีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นพาหะแบบไหน
จะทำให้งา่ ยในการเลือกส่งตรวจ ซึง่ มีประโยชน์มาก สำหรับการวาง
แผนมีครอบครัวและการมีบตุ รต่อไป ความจำเป็นของการตรวจพาหะ
อยู่ตรงนี้ครับ
2. น้องสาวคุณเป็นพาหะธาลัสซีเมียมาทราบเมื่อตรวจเลือดช่วง
ทีไ่ ม่สบาย คนทีเ่ ป็นพาหะคือคนปกติ สุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลสุข
ภาพเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องมียารับประทานครั้บ
3. ผู้ป่วยที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียไม่ต้องทานโฟลิค เพราะไม่ซีดร่าง
กายไม่จำเป็นต้องนำโพลิคไปสร้างเม็ดเลือดแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยธาลัส
ซีเมีย เม็ดเลือดแดงจะมีอายสัน้ กว่าปกติจำเป็นต้องรับประทานโฟลิค
เพือ่ นำไปสร้างเม็ดเลือดครับ
4. กรณีทส่ี ามี-ภรรยา เป็นพาหะของธาลัสซีเมียทีเ่ ป็นกลุม่ เดียวกัน
เช่น สามีเป็นพาหะเบต้าธาลัสซีเมีย ภรรยาเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี
โอกาสมีบุตรแต่ละครั้งที่ตั้งครรภ์ดังนี้
เป็นปกติ
25 %
เป็นพาหะเบต้าธาลัสซีเมีย
25 %
เป็นพาหะฮีโมโกลบินอี
25 %
เป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี 25 %
อั ต ราเสี ่ ย งข้ า งต้ น จะไม่ ส ามารถเปลี ่ ย นหรื อ ลดได้ ค รั บ
5. ผู้ที่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียขณะต้องครรภ์อาจจะซีดลงกว่า
ปกติ สูตแิ พทย์จะให้รบั ประทานยาบำรุงเลือดทีม่ ธี าตุเหล็ก และหรือ
วิตามินรวมร่วมกับโฟลิค
6. ผู้ที่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย จะเป็นอยู่ในคนๆนั้น เพราะยีน
ธาลัสซีเมียยังคงอยู่ตลอดไป ไม่หายไปไหนคนที่เป็พาหะจะมียีน
ธาลัสซีเมีย 1 ยีนและยีนปกติ 1 ยีน แต่ไม่จำเป็นต้องได้รับการ
รักษาครับ
นพ. กิตติ
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