ครั้งแรกของโลก

ศูนย์ธาลัสซีเมียศิริราช และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี รับรางวัล SITA

		 วันนี้ (4 พ.ย. 56) เวลา 13.30 น. คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดแถลงข่าว “ครั้งแรกของโลกศูนย์
ธาลัสซีเมียศิริราช และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี รับรางวัล
SITA” โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทย
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมด้วย
ผศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำ�นวยการ รพ.ศิริราช อ.นพ. ชนินทร์
ลิ่มวงศ์ ประธานศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช และ อายุรแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญด้าน เวชพันธุศาสตร์ รศ.ดร. นพ.วิปร วิประกษิต กรรม
การอำ�นวยการและกรรมการดำ�เนินการศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิรริ าช
และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา รศ. นพ.ดิฐกานต์
บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณอรินทร
ปัจฉิมพิหงค์ และ คุณอธิพัฒน์ บุรพันธ์ ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ณ ห้อง
ประชุมคณะฯ ตึกอำ�นวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

		 ทั้งนี้รางวัลประเภทสถาบัน (Center of Excellence) ได้มี
การคัดเลือกจากสถาบันทางการแพทย์ 300 กว่าแห่ง ทั่วโลก โดย
ศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช เป็นสถาบันแห่งแรกในโลกที่ได้รับ
เกียรติยกย่อง เรียกชื่อรางวัลนี้ว่ารางวัลโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
นานาชาติ “สุลต่าน บิน คาลิฟา” (Sultan Bin Khalifa International Award : SITA) โดยได้รับเกียรติจาก ชีค สุลต่าน บิน
คาลิฟา ซาเย็ส อัล นายาน ที่ปรึกษาประธานาธิบดีประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ และประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบโล่และเงินรางวัล
ในการประชุมสมาพันธ์ธาลัสซีเมียโลก (Thalassemia International Federation 2013 World Congress) ที่กรุงอาบูดาบี
เมื่อปลายเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา นับเป็นเกียรติอย่างสูงต่อศูนย์
ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช ในโอกาสนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
ปูชนียาจารย์ด้านโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช ยัง
ได้รับการยกย่องให้ได้ รับรางวัลประเภท บุคคล ในฐานะผู้สร้าง
สรรค์ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ ต่อวงการ
ธาลัสซีเมียมาอย่างยาวนาน
		
		 สำ�หรับศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช เป็นสถานที่ให้บริการ
การดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียอย่างครบวงจรแบบ 360
องศา เริ่มตั้งแต่การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียในประชากร
การให้คำ�ปรึกษาทางเวชพันธุศาสตร์ การวินิจฉัยก่อนคลอดรวม
ถึงนวัตกรรมการตรวจด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI-T2*) เพือ่ หา
ภาวะเหล็กเกิน ในตับ และ หัวใจ การให้เลือด การให้ยาขับเหล็ก
ไปจนกระทั่ง การรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้หายขาด โดย
การปลูกถ่ายไขกระดูก และการทำ�ยีนบำ�บัดในอนาคต ซึ่งการ
บริการดังกล่าว ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรระดับโลก

		ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่าตนเองรูส้ กึ ดีใจทีศ่ นู ย์ธาลัสซีเมีย
รพ.ศิริราช ได้รับรางวัลสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการดูแล
ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย (Sultan Bin Khalifa International Award
for Center of Excellence) จากมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรมและ
วิทยาศาสตร์ สุลต่าน บิน คาลิฟา อัล นายาน (H.H. Sheikh
Sultan Bin Kalifa AL Nahyan) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ซึ่งมูลนิธินี้เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดยที่
การดำ�เนินงานนั้นได้ มีการจัดตั้งรางวัล SITA ขึ้นในปี พ.ศ. 2556
เป็นปีแรก เพื่อสนับสนุนและยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติ
งานและ/หรือวิจัยในการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และ
ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอื่นๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย ISO15189
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทั่วโลก
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		 นอกจากการรักษาแล้ว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ยังได้บุกเบิกการวิจัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2493
ในครั้งนั้นมีอาจารย์ด้านโลหิตวิทยา 2 ท่านเป็นกำ�ลังสำ�คัญ คือ
ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสุภา ณ นคร ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ
ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ โดยอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้ทำ�การวินิจฉัยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียในกลุม่ ประชากรทีไ่ ม่ใช่ชาวเมดิเตอร์เรเนียน ซึง่ ถือเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย และของโลกด้วย
		 จากจุดเริม่ ต้นในครัง้ นัน้ งานวิจยั โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ได้เจริญก้าวหน้าสืบเนือ่ งภายใต้การนำ�ของ ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.ประเวศ
วะสี ผู้ทำ�การวิจัยถึงกลไกการเกิดโรคทางพันธุกรรม ที่ก่อให้
เกิดโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งนำ�ไปสู่การป้องกันรักษา ผลงาน
วิจยั ของท่าน เป็นทีย่ อมรับทัง้ ภายในและต่างประเทศ และยังได้รบั
เชิญไปบรรยายทีม่ หาวิทยาลัย และสถาบันวิจยั หลายแห่งเกือบ
ทุกทวีปทั่วโลก นอกจากนี้ท่านยังมีบทความทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศมากกว่า 200 เรื่อง รวมถึงแต่ง
ตำ�ราวิชาโลหิตและคูม่ อื โลหิตวิทยา ไว้มากมายให้แพทย์รนุ่ หลังได้
ศึกษาหาความรู้ เหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการดูแล
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันรวมถึง
การพัฒนาองค์ความรูพ้ น้ื ฐาน ด้านอณูพนั ธุศาสตร์ของแอลฟ่าและ
เบต้าธาลัสซีเมีย และนำ�ไปสู่การดูแลผู้ป่วยในทางคลินิก ด้าน
การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด ในระดับอณูพันธุศาสตร์ ความรู้และ
ประสบการณ์ดังกล่าว มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครง
การการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ในระดับชาติ ซึ่งใช้แพร่หลายในประเทศไทย และสามารถนำ�ไปใช้
เป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหลายๆ
ประเทศอีกด้วย
		 ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกัน และควบคุมโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมีย มีความเข้มแข็งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อ.นพ.
ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ ประธานศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริริราช กล่าวว่า
แม้โรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคทางพันธุกรรม แต่สามารถป้องกันและ
รักษาได้ หากทุกฝ่ายช่วยกัน เหตุนค้ี ณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
จึงจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านธาลัสซีเมียขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการ
พัฒนาระบบสุขภาพธาลัสซีเมีย” (คพธ) ในปี พ.ศ.2545 โดยการ
ริเริ่มของ ศ.เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ และ ศ. พญ.จินตนา ศิรินาวิน ภาควิชาอายุรศาสตร์
เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วย ในรูปแบบสหสาขาและมีปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างภาควิชา และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำ�นวย
การและคณะทำ�งานที่มาจากหลายภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาอายุร
ศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
และภาควิชารังสีวิทยา
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		 โครงการดังกล่าวได้ทำ�การตรวจคัดกรองประชากรไป
แล้วกว่า 100,000 ราย ให้การวินจิ ฉัยก่อนคลอด และตรวจวินจิ ฉัย
ในระดับอณูพันธุศาสตร์ แก่คู่สมรสที่เป็นคู่เสี่ยงแล้วกว่า 2,500 คู่
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพธาลัสซีเมีย
ถูกยกระดับเป็น “ศูนย์ธาลัสซีเมีย” สังกัด รพ.ศิริราช ทำ�การตรวจ
คัดกรองประชากรมากกว่า 12,000 รายต่อปี การตรวจวิเคราะห์
ฮีโมโกลบินกว่า 6,000 รายต่อปี การตรวจรหัสพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ)
กว่า 3,000 ครั้งต่อปี รวมถึงการวินิจฉัยก่อนคลอดกว่า 400 ครั้ง
ต่อปี นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย
และฮีโมโกลบินผิดปกติในระดับชาติ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 17 จังหวัดหลัก ของภาคกลางในประเทศ
ไทยด้วย
		 นอกจากงานในด้านการป้องกัน และควบคุมโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมีย การพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยก็มีความสำ�คัญ
เช่นกัน ซึ่งการบริการและการพัฒนาในส่วนนี้อยู่ภายใต้การดูแล
ของ รศ.ดร. นพ.วิปร วิประกษิต กรรมการอำ�นวยการและกรรม
การดำ�เนินการศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริริราช
		รศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต กล่าวถึงสถานการณ์ของ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียว่า ปัจจุบนั มีคนไทยทีเ่ ป็นพาหะประมาณ
ร้อยละ 35 หรือประมาณ 18 - 20 ล้านคน จัดเป็นโรคที่มีการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมากที่สุดในประเทศไทย สาเหตุเกิดจาก
เม็ดเลือดแดงผิดปกติ มีอายุขัยสั้น แตกสลายง่าย ทำ�ให้เกิด
อาการซีด (โลหิตจาง) โรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากการรับ
ยีนธาลัสซีเมียมาจากทั้งพ่อและแม่ และจะสามารถถ่ายทอดพันธุ
กรรม (ยีน) นี้ไปสู่ลูกหลานได้ ในรายที่เป็นพาหะไม่แสดงอาการ
ของโรค แต่ในผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรงและมีอายุขัยสั้น
หากไม่ได้รบั การดูแลรักษาทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ พันธกิจทีส่ �ำ คัญของ
ศูนย์ธาลัสซีเมียอีกประการคือ การพัฒนาการดูแลผูป้ ว่ ยโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียอย่างบูรณาการ เราได้จดั ตัง้ คณะทำ�งานหลายคณะ
ภายใน รพ.ศิรริ าช ซึง่ มีทมี แพทย์และนักวิทยาศาสตร์มากกว่า100
ท่านทีเ่ ข้าร่วม โดยคณะทำ�งานเหล่านีไ้ ด้ท�ำ งานร่วมกันเพือ่ พัฒนา
การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
		
		 ปัจจุบันศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช มีผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียที่อยู่ในความรับผิดชอบมากกว่า 2,000 ราย โดยมี
อายุตง้ั แต่ 1 เดือน - 70 ปี รับผิดชอบดูแลตัง้ แต่ การตรวจวินจิ ฉัย
การจัดหาหมูโ่ ลหิต ให้ตรงกับความต้องการของผูป้ ว่ ยอย่างมีคณ
ุ
ภาพสูงและปลอดภัยเพียงพอ การรักษาโดยการให้เลือดอย่าง
สมา่ํ เสมอ การขับธาตุเหล็ก การตรวจติดตามปริมาณเหล็กสะสม
ในเนือ้ เยือ่ ทัง้ จากการตรวจเลือด และการตรวจด้วยคลืน่ แม่เหล็ก
ไฟฟ้า การตรวจติดตามการทำ�งานของหัวใจและ ต่อมไร้ทอ่ ไปจน

ถึงการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือด และการ
รักษาด้วยยีนบำ�บัดในอนาคต
		
		 ผลงานเด่นของศูนย์ฯ คือ การพัฒนาโปรแกรมคอม
พิวเตอร์ในการประเมินภาวะเหล็กเกิน โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(MRI T2*) เป็นแห่งแรกในเอเชีย เรียกว่า โปรแกรม “SiTA
Analysis” (Siriraj Thalassemia Analysis) ปัจจุบันมีผู้ป่วย
มากกว่า 300 ราย ที่ได้รับการประเมินด้วยเทคโนโลยีนี้ การ
พัฒนาโปรแกรมดังกล่าว ทำ�ให้สามารถลดการพึ่งพาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ ตลอดจน
การนำ�ไปสู่การจัดทำ�แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียในการใช้ยาขับเหล็ก โดยเฉพาะยา deferiprone ซึ่งเป็นยา
ที่ใช้แพร่หลายในประเทศไทย สามารถช่วยผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียกว่า 1,000 ราย จากภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจากภาวะ
เหล็กเกิน ซึง่ แนวทางดังกล่าวมีบทบาทสำ�คัญทีแ่ พทย์ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ย
ทั่วประเทศจะนำ�ไปพัฒนาการใช้ยาขับเหล็กที่ถูกต้อง
		 ยิ่งกว่านั้น ศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช ยังทำ�การศึกษา
วิจัยทางคลินิกทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ โดยทำ�
การวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติกว่า 14 แห่ง ตั้ง
แต่การวิจยั ด้านการรักษาด้วยยีนบำ�บัด ร่วมกับ Memorial SloanKetterring Cancer Center (MSKCC) (สหรัฐอเมริกา) การตรวจ
หาปัจจัยพันธุกรรมร่วมทีม่ ผี ลต่ออาการทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ย โรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย ร่วมกับ University of Oxford (สหราช
อาณาจักร) การจัดทำ�แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมีย ร่วมกับ Thalassemia International Federation (TIF)
โดยที่ศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช เป็นผู้ก่อตั้งและดำ�เนินการจัด
การประชุม Asia Pacific Iron Academy Conference (APIA)
เป็นต้น รวมถึงมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ�ระดับนานา
ชาติมากกว่า 100 เรื่อง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
Science, Cell, PNAS, Blood, British Journal of Hematology,
Haematologica, Blood Cell Molecular and Diseases,
Hemoglobin และยังได้เข้าร่วมในการจัดทำ�แนวทางการดูแลผูป้ ว่ ย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียของประเทศไทย ผ่านทางมูลนิธโิ รคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เป็นประจำ�ปีละ 2 ครั้ง ปัจจุบัน
มีแพทย์ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์สุขภาพจากทั่วประเทศ
มากกว่า 300 ราย ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ และสามารถ
นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลท้องถิ่นของ
ตน นอกจากนี้ยังได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลแบบก้าวหน้า
สำ�หรับการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2552 และปัจจุบันมีพยาบาลกว่า 500 คนทั่วประเทศ
ที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว			
		
		 แม้ในปัจจุบันโรคธาลัสซีเมียจะสามารถรักษาให้หายขาด
ได้ แต่ก็ยังมีข้อจำ�กัดอยู่มากและมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายถึง
ชีวิต ถึงแม้ว่าเราจะสามารถให้การรักษาที่ดีเยี่ยม หากแต่การ
ป้องกันผู้ป่วยใหม่ก็มีความสำ�คัญยิ่ง และทุกคนสามารถทำ�ได้
เนื่องจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรม ซึ่งขณะ
นี้คนไทยเป็นพาหะกันมากถึงร้อยละ 35 ถ้ามีญาติเป็นธาลัสซีเมีย
อัตราเสีย่ งทีจ่ ะเป็นพาหะจะยิง่ มากขึน้ และยิง่ สามีภรรยาเป็นพาหะ
ทัง้ คู่ โอกาสทีบ่ ตุ รจะเป็นโรคธาลัสซีเมียมีได้ตง้ั แต่รอ้ ยละ 25 - 50
วิธีป้องกันทำ�ได้โดย
1. ปรึกษาแพทย์เพือ่ ตรวจเลือดก่อนสมรส หรืออย่างช้าก่อน
มีบุตรว่า ตนเป็นพาหะหรือไม่
2. ฝากครรภ์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ เพื่อแพทย์จะได้ตรวจ
วินิจฉัยทารกในครรภ์ว่ามีโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียหรือไม่
3. ควรแนะนำ�ให้ญาติพี่น้องไปตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษว่า
เป็นพาหะหรือไม่ และปรึกษาแพทย์กอ่ นสมรส เพือ่ วางแผนครอบ
ครัวอย่างเหมาะสมต่อไป
		 ทั้งหมดนี้ ศิริราชหวังจะเห็นสังคมไทยและประชาคมโลก
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังพระราชดำ�รัสของสมเด็จพระบรมราชชนก
ที่ว่า
“ความสำ�เร็จที่แท้จริงนั้น มิได้เกิดจากการเรียน
แต่เป็นการใช้ความรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ”
ซึง่ ถ้าทำ�อย่างนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ผมเชือ่ ว่าสังคมน่าอยูท่ เี ดียว
		
ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวปิดท้าย
.

		 ภารกิจอีกประการหนึ่งที่สำ�คัญของศูนย์ธาลัสซีเมีย คือ
การให้บริการทางวิชาการแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ตลอดจนแพทย์ประจำ�บ้าน และแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด ให้มี
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นมืออาชีพ มุ่ง
เน้นในเรื่องการดูแลผู้ป่วย อันจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศ
ชาติในภาพรวม โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จัดให้มีหลักสูตร
การฝึกอบรมทักษะการให้คำ�ปรึกษาทางพันธุกรรม และความรู้
ทีจ่ �ำ เป็น ในการวินจิ ฉัยและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสำ�หรับ
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