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สวัสดีครับสมาชิกจุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย หน้าปกของจุลสารชมรมฉบับนีเ้ ป็นรูปของกรุงโฮเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์กเนื่องจากมีการประชุมวิชาการของสมาคมโลหิตวิทยาของกลุ่มประเทศยุโรป ที่นำภาพต่างๆมาลงเป็นหน้าปกเนื่องจากว่า
คณะแพทย์จากประเทศไทย ได้มโี อกาสไปประชุมวิชาการทีก่ รุงโฮเปนเฮเกน เมือ่ วันที่ 11-15 มิถนุ ายน 2551 ทีผ่ า่ นมา จึงถือเอาโอกาสทีไ่ ด้ไป
ประชุมมาเล่าสูก่ นั ฟังเพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้เพือ่ นสมาชิกฯให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดไปและเสนอข่าวสารของการประชุมซึง่ ประกอบด้วย ยา
ขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานชนิดน้ำเชื่อม ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้ยาดีเฟอราซิร็อก
ชือ่ ของจุลสารฉบับนีจ้ งึ ใช้ชอ่ื ประชุมวิชาการ เนือ้ หาภายใน ประกอบด้วย โรคธาลัสซีเมียชนิด เอ อี บาร์ท เลือดข้นกว่าน้ำตอน
ที่ 2 ผลสรุปจากการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 25-27 มิถนุ ายน 2551 เรือ่ งการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซล์ลต้นกำเนิด
และเรื่องของยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานหรือยา GPO-L-ONETM ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมซึ่งจะเริ่มนำมาทำการวิจัยในผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียปีนี้ นอกจากนี้ได้นำเสนอคอลัมน์จดหมายจากเพื่อนสมาชิกที่ส่งอีเมล์มาถามที่เว็ปธาลัสซีเมีย และได้รับความกรุณาจาก
อาจารย์วรวรรณ ทีไ่ ด้กรุณาให้ความรูใ้ นคอลัมน์คำถามคำตอบเหมือนเช่นเคย
ความสำเร็จของจุลสารนี้ได้จากความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ทุกท่านที่ได้เขียนบทความ ตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้เพื่อนสมาชิก
ทางกองบรรณาธิการขอบคุณมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยและบริษทั โนวาร์ตสี (ประเทศไทย) จำกัด ทีส่ นับสนุนการจัดพิมพ์
ท้ายที่สุดนี้ทางคณะบรรณาธิการได้จัดทำใบสมัครสมาชิกจุลสารสำหรับให้สมาชิกส่งมาที่กองบรรณาธิการเพื่อที่จะจัดทำฐานข้อมูล
สำหรับติดต่อสือ่ สารให้พวกเราได้ทราบต่อไป และหากสมาชิกท่านใดมีขอ้ ติชม หรือต้องการเล่าประสบการณ์เกีย่ วกับโรคหรือการรักษาขอ
ให้สง่ มาทีส่ ำนักงานจุลสาร หรือ Email: kittitcr @ access.inet.co.th

พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ
บรรณาธิการ

กันยายน - ธันวาคม 2551
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บรรณาธิการแถลง
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เมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวียน
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ประชุมวิชาการทีโ่ คเปนเฮเกน
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เลือดข้นกว่าน้ำ ตอนที่ 2
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ฮีโมโกลบินเอ อี บาร์ท (Hemoglobin A E Barts)
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Stem Cell Transplant
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จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
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วันพุธที่ 11 มิถนุ ายน 2551 เวลา 01.20 น. เป็นเวลาออกจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเครื่องของการบินไทย เที่ยวบิน TG950
พาคณะแพทย์บนิ ลัดฟ้าไปยังสนามบินโคเปนเฮเกน เพือ่ ไปประชุมวิชา
การของสมาคมโลหิตวิทยาของยุโรป (Europian Hematology
Association, EHA) ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชัว่ โมงเนือ่ งจากเวลาที่
โคเปนเฮเกน ช้ากว่าทีป่ ระเทศไทย 5 ชัว่ โมง ดังนัน้ เวลา 7.25 น. คณะ
เดินทางได้มาถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
ซึง่ เป็นประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
นับเป็นครัง้ แรกของผมก็วา่ ได้ทต่ี อ้ งเดินทางไปแถบนัน้ ผมหาข้อ
มูลจาก อินเตอร์เน็ตและหนังสือท่องเที่ยวอยู่หลายวันเพื่อทำความ
คุน้ เคยกับประเทศนี้ เพราะไม่แน่ใจว่าผมจะไปเจออะไรบ้าง แต่ทส่ี บาย
ใจขึน้ เพราะหลังผ่านการตรวจกระเป๋าและสัมภาระทีส่ นามบินเรียบร้อย
แล้วได้พบกับไกด์บริษทั ทัวร์ Cario Tour & Travel เป็นผูน้ ำเทีย่ ว
สภาพบ้านเรือนในเมืองโคเปนเฮเกน
ด้วยความทีโ่ คเปนเฮเกนเป็นเมืองใหญ่ สวยงาม และเต็มไปด้วย
ธรรมชาติมคี วามตืน่ ตาตืน่ ใจทีส่ ดุ ในแถบสแกนดิเนเวีย คนทัว่ โลกจึง
ยกให้โคเปนเฮเกนเป็นประหนึง่ "เมืองหลวง" ของสแกนดิเนเวีย แต่ใน
อีกแง่มุมหนี่ง โคเปนเฮเกนเป็นเสมือนประตูทางเข้าสแกนดิเนเวีย
นัน่ เองไม่วา่ คุณจะเดินทางจากทางไหนต้องมาผ่านทีโ่ คเปนเฮเกนแห่งนี้
เมืองหลวงแห่งนี้มีประชากรน้อยกว่ากรุงเทพมหานครของเรา
มากคือมีประมาณ 5 ล้านคน ดังนัน้ ในเรือ่ งของการจัดการสาธารณูป
โภคจึงทำได้งา่ ย ลงตัวและราบรืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สวัสดิการของ
ชาวเดนนิส รัฐบาลเขาจัดได้ดเี ยีย่ ม ยิง่ ในเรือ่ งของสุขภาพของคนสูง
วัยด้วยแล้วได้เงินช่วยเหลือเดือนละเป็นแสน ประเทศอืน่ แพ้ราบคาบ
ความเป็นมาในสมัยโบราณ "เดนมาร์ก" เคยอยูใ่ นแผ่นดินเดียว
กันกับ "สวีเดน" มาก่อน แม้วา่ จะแยกประเทศกันในปัจจุบนั แต่ทกุ
วันนีค้ นของทัง้ สองประเทศก็ยงั ข้ามทะเลไปมาหาสูก่ นั เป็นประจำเพราะ
ผืนดินห่างกันชัว่ นัง่ เรือเฟอร์รข่ี า้ มฝากไม่เกิน 20 นาที คนเดนมาร์ก
จึงข้ามไปทำงานที่สวีเดน ส่วนคนสวีเดนก็ข้ามมาเที่ยวเดนมาร์ก
เป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดกัน
ชีวติ ความเป็นอยู่
จากข้อมูลข่าวสารปัจจุบันและการสำรวจโดย มหาวิทยาลัย
เลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ พบว่าประเทศเดนมาร์ก และสวีเดน เป็น
ประเทศที่พลเมืองมีความสุขมากที่สุดในโลก!!!
กล่าวถึงชาวโคเปนเฮเกนเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดที เี ดียว ยิม้ แย้ม
อารมณ์ดี โดยเฉพาะเวลาแดดออก ผูค้ นจะออกจากบ้านหอบลูก หลาน
สัตว์เลีย้ งมาอาบแดดกันทัว่ หน้าเพราะทีน่ แ่ี สงแดดเป็นสิง่ มีคา่ ต่อชีวติ มาก
กันยายน - ธันวาคม 2551

นพ.กิตติ ต่อจรัส

พลเมืองทีน่ ม่ี ชี วี ติ ทีม่ คี วามสุข สัตว์เลีย้ งทีชาวโคเปนเฮเกนชอบได้แก่
สุนัข ประชากรที่เลี้ยงสุนัขได้จะต้องมีรายได้สูง เพราะที่เดนมาร์ก
สุนขั ทุกตัวจะต้องได้รบั การฝึกฝนระเบียบวินยั ก่อนทีจ่ ะนำมาเลีย้ งและพา
ออกไปนอกบ้าน ทุกคนจะมีความปลอดภัยจากการถูกสุนัขกัดเนื่อง
จากกฎหมายประเทศนีก้ ำหนดว่าถ้าสุนขั บ้านไหนไปกัดคนเข้าสุนขั ตัวนัน้
จะต้องโทษประหารชีวิตทันที
จัตรุ สั กลางเมืองและศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
หลังจากทำร่างกายให้คนุ้ เคยกับอากาศหนาวทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 10 องศา
ความสุขประการต่อมาของผมก็คอื เริม่ ออกตะลอนชมเมืองเพราะเงือ่ น
ไขเรือ่ งเวลาทีม่ นี อ้ ย เพือ่ ไม่ให้เสียเวลา เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและนำ
ชมเมืองหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของประเทศแกนดิเนเวีย
ผังเมืองถูกสร้างไว้ อย่างมีระเบียบแบบแผน ผมได้มโี อกาสได้เข้าชม
จัตรุ สั ของพระตำหนักทัง้ 3 หน้าวังหลวงอามาเลียนบอร์ ชมการเปลีย่ น
เวรยามของทหารมหาดเล็กรักษาการที่พระราชวัง

ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน เทียมรถโคถึก ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเทพ
เจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติหว่านไถดินขึ้นมา
เป็นประเทศเดนมาร์ค
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หลังจากนั้นไปที่จัตุรัสใจกลางเมือง ที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง
โคเปนเฮเกน ที่สร้างขึ้นช่วง ค.ศ.1892-1905 อาคารสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเดนมาร์กยุคกลาง บางส่วนเป็นแบบอิตาเลียนส่วน
หอคอยที่เห็นนั้นเขาบอกว่าสูงถึง 106 เมตร ตัวอาคารประดับตก
แต่งด้วยรูปปั้นและภาพวาด ด้านบนของประตูทางเข้าเป็นรูปปั้น
ของบิชอร์ปอับซาลอน (Absalon) จัตรุ สั กลางเมืองยังเป็นจุดเริม่ ต้น
ของถนนช็อปปิง้ สายสำคัญของโคเปนเฮเกน และเป็นถนนสายช็อปปิง้
ทีย่ าวทีส่ ดุ ของโลกอีกด้วย
จากนั้นได้ชมปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็น
หนึ่งในตัวอย่างของปราสาทต่างๆ ในกรุงโคเปนเฮเกน สมัยพระเจ้า
คริสเตียนที่ 4 ในยุคศตวรรษที่ 17 ภายในประดับตกแต่งด้วยวัตถุ
ล้ำค่าน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มงกุฎทีป่ ระดับด้วยอัญมณี
ที่สวยงามล้ำค่า ซึ่งจัดแสดงไว้ที่ชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์

คนรักตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอสัน
ขณะเดียวกันท่านจะได้ทราบเรือ่ งราวอันเป็นทีม่ าของเงือกน้อยตามเนือ้
หาในเทพนิยายรักบันลือโลก
ปัจจุบนั ลิตเติล้ เมอร์เมดมี "น้องสาว" ที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์
เมืองใหม่เมือ่ 15 กันยายน ค.ศ.2006 เป็นเงือกน้อยสาวสไตล์โพสต์
โมเดิรน์ แต่ตง้ั แสดงอยูท่ ่ี Langelinie ในอ่าวโคเปนเฮเกน ไม่ไกล
จากที่ตั้งเงือกน้อยตัวเดิม
ท่าเรือโคเปนเฮเกน เป็นมุมทีน่ กั ท่องเทีย่ วชอบมาก

คณะนั่งรถลัดเลาะท่าเทียบเรือเมื่อชมรูปปั้นทองแดงของเงือกน้อย
บนโขดหิน รอบบริเวณอ่าวโคเปนเฮเกนเป็นสวนสาธารณะจัดไว้อย่าง
สวยงามและแทบทุกแห่งมีรปู ปัน้ บนแท่นบอกชือ่ ใครเป็นใครซึง่ ผมเองก็
จำไม่หมดเพราะเยอะเหลือเกิน ไม่ไกลจากรูปปัน้ เงือกน้อย เป็น น้ำพุ
เกฟิออนต้นตำนานกำเนิดของประเทศเดนมาร์ก มีนิทานเล่ากันว่า
ราชินีเกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้น
มาจากใต้น้ำ เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้ น้ำพุนี้อยู่ใกล้กับ
ช่วงบ่ายได้มโี อกาสเข้าชมปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก (Frederiksท่าเรือหลวง
borg Castle) ที่จัดเป็นพระราชวังที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง ปราสาท
แห่งนีน้ บั เป็นพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติทางด้านประวัตศิ าสตร์ของเดนมาร์ค
ประกอบไปด้วยปราสาทอันงดงามสไตล์เรอเนอซองซึง่ สร้างขึน้ ในสมัย
ศตวรรษที่ 17 มีหอ้ งทีเ่ ปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้ 70 ห้อง รวมทัง้
วิหารอันโออ่าทีจ่ ดั แสดงตราประจำตระกูล ในปี ค.ศ.1996 ได้มกี ารจัด
แต่งสวนแบบบารอคในปราสาทขึ้นใหม่
สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปโคเปนเฮเกน
เพราะมีนัดกับ "เธอ" ไว้ "สาวน้อยนางเงือกลิตเติ้ลเมอร์เมด"
สัญลักษณ์ของเมืองซีง่ ตัง้ อยูท่ ร่ี มิ อ่าวโคเปนเฮเกนนักท่องเทีย่ วแทบทุก
และทีท่ า่ เรือหลวงนีเ้ องทีผ่ มได้เห็นเรือ่ งราวในอดีต ความสัมพันธ์
คนมาตรงจุดนี้เพื่อถ่ายรูปคู่กับเธอที่ยังคงนั่งหน้าเศร้าเฝ้ารอเจ้าชาย
ของไทยกับเดนมาร์กที่มีมาช้านานถึง 100 ปี ปรากฏขึ้น สิ่งที่เห็น
เบื้องหน้าเป็นอาคารรับเสด็จฯ ที่ครั้งหนึ่งเคยรับเสด็จฯ พระมหา
กษัตริยข์ องประเทศไทย ทีไ่ ด้เสด็จประพาสยุโรป และเสด็จพระราช
ดำเนินมาขึน้ ฝัง่ ทีท่ า่ เรือแห่งนีก้ อ่ นเดินทางต่อไปยังเมืองสเกนทางเหนือ
ของประเทศเมือ่ พ.ศ.2450 กษัตริยพ์ ระองค์นน้ั คือ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ซุม้ รับเสด็จฯ แห่งนีไ้ ด้รบั การ
บูรณะให้ดใู หม่อยูเ่ สมอ มีการทาสีเขียวสดใสเป็นอีกแห่งทีค่ นไทยควร
แวะไปชม
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กังหันลมกลางทะเลสร้างพลังงานสะอาด
แหล่งกำเนิดกระแสไพฟ้าโดยใช้พลังงานลมในทะเลเป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่พบได้ในเดนมาร์กเราจึงเห็นกังหันลมอยู่ทั่วไป
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หุน่ จำลองชาวไวกิง้
ตามประวัตศิ าสตร์ "เดนมาร์ก" เป็นอีกประเทศหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ "เรือไวกิ้ง" เพราะมีบรรพบุรุษเป็นชาวไวกิ้งโบราณดำรงชีวิต
บนเรือทีม่ ลี กั ษณะเป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ เรือมีรปู ร่างเรียวยาวเป็นต้น
แบบของเรือหลายชนิด ดังนั้น ผมจึงไม่มีโอกาสเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์
เรือไวกิ้ง เพื่อดูความเป็นมาของชาวเดนนิส จากการที่ได้อ่านเจอ
ในหนังสือพิพิธภัณฑ์มีซากเรือไวกิ้งโบราณให้ดูด้วย เป็นซากเรือที่
กู้มาจากใต้ทะเลลึก บางลำอยู่ในสภาพปรักหักพังแต่ก็ได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างดี บางลำก็ดูสมบูรณ์ดี ที่พิพิธภัณฑ์มีคำบรรยาย
บอกเล่าทั้งภาษาเดนมาร์ก เยอรมัน และอังกฤษ การใช้เวลาใน
พิพิธภัณฑ์ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน เนื้อที่ของพิพิธภัณฑ์
ไม่กว้างขวางนัก แต่ถา้ คนทีช่ อบก็ใช้เวลาเป็นชัว่ โมงเหมือนกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานมีน้อยในผู้ป่วย
เด็กที่เป็นธาลัสซีเมีย ปัจจุบันได้มียาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน 2
ชนิ ด คื อ ยาดี เ ฟอริ โ พรน และยาดี เ ฟอราซิ ร ็ อ กข้ อ จำกั ด ของยา
ดีเฟอริโพรน คือ ในเด็กเล็กการกลืนยาเม็ดหรือแคปซูลไม่ได้สว่ นใหญ่
ต้องอายุมากกว่า 6 ปีจึงสามารถกลืนยาเม็ดได้ ข้อได้เปรียบของยา
ดีเฟอราซิร็อก คือ เป็นยาเม็ดละลายน้ำหรือน้ำผลไม้รสส้ม หรือ
น้ำแอปเปิลก่อนรับประทานสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้ป่วยอายุ 2 ปีขึ้นไป
ยาดีเฟอริโพรนชนิดน้ำเชื่อม ชื่อทางการค้าว่า "เฟอร์ริพร็อก"
(FerriproxTM) ได้มีการนำมาใช้ศึกษาวิจัยในผู้ป่วยธาลัสซีเมียของ
ประเทศอียปิ ต์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย จำนวน 100 คน ซึง่ เป็นการ
ศึกษาแบบ สหสถาบัน (multi - center) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดูเรือ่ ง
ความปลอดภัยและความสะดวกในการรับประทานยา ลักษณะของ
ผู้ป่วยที่ศึกษามีดังนี้
1. อายุ ตัง้ แต่ 1 ปี - 10 ปี
2. เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
3. ได้รบั การรักษาโดยการให้เลือดอย่างสม่ำเสมอ
4. มีระดับธาตุเหล็กหรือเฟอร์ไรติน มากกว่า 1,000
นาโนกรัมต่อเดซิลติ ร (นก./มล.)
ผู้ป่วยจะได้รับยาดีเฟอริโพรนชนิดน้ำเชื่อมขนาด 50 มิลลิกรัมต่อน้ำ
หนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน (มก./กก./วัน) แบ่งให้ 3 เวลา ภายใน 2 สัปดาห์
แรก จากนัน้ ปรับขนาดยาขึน้ เป็น 75 มก./กก./วัน ถ้าผูป้ ว่ ยมีปริมาณ
เฟอร์ไรตินมากกว่า 2,500 นก./มล. ให้ปรับขนาดเป็น 100 มก./กก.วัน
การประเมินภาวะแทรกซ้อนและความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ

ได้เวลาพอสมควรคณะได้เข้าทีพ่ กั ณ. โรงแรม Grand Hotel
ซึง่ อยูห่ า่ งจากทีป่ ระชุมไม่มากใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที แม้
ว่าทุกคนเหน็ดเหนือ่ ยจากการทัวร์โคเปนเฮเกนตลอดทัง้ วัน ต่างคน
ต่างพักผ่อนตามอัธยาสัยเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมพรุ่งนี้

ผู้ป่วยจะได้รับการบันทึกภาวะแทรกซ้อน การตรวจเลือด CBC
เพื่อดูจำนวนเม็ดเลือดขาว สัปดาห์ละครั้ง ตรวจหาระดับเฟอร์ไรติน
ทุกเดือน ตรวจหน้าที่ ตับ ไต ภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
ผลการวิจยั
ผูป้ ว่ ยทีร่ ว่ มวิจยั อายุเฉลีย่ 5.6 2.4 ปี พบว่าผูป้ ว่ ย 2 รายมีเม็ด
เลือดขาวต่ำ (agranulocytosis) ต้องหยุดยาดีเฟอริโพรนและได้รับ
การรักษาด้วยยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว (GCSF) ผลการรักษาพบเม็ด
เลือดขาวกลับมาเป็นปกติในวันที่ 7 และ 14 หลังการรักษา
ผู้ป่วย 4 ราย เม็ดเลือดขาวต่ำลงเล็กน้อย (mild nutropenia)
ไม่ได้หยุดยาดีเฟอริโพรน
ภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ พบได้ดงั นี้ อาเจียนร้อยละ 5 ปวดท้องร้อยละ
6 ปวดข้อร้อยละ 3 ทานอาหารได้นอ้ ยลงร้อยละ 5 และหน้าทีต่ บั ผิด
ปกติรอ้ ยละ 5

กันยายน - ธันวาคม 2551

5

สรุป
จุดประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษา ความปลอดภัยของยาขับ
ธาตุเหล็กชนิดน้ำเชือ่ ม การศึกษานีพ้ บว่าอาการข้างเคียงทางระบบทาง
เดินอาหารพบน้อยกว่ายาชนิดเม็ดซึง่ พบ อาเจียนร้อยละ 13 ปวดท้อง
ร้อยละ 14 และคลืน่ ไส้รอ้ ยละ 16 ดังนัน้ ยาดีเฟอริโพรนชนิดน้ำเชือ่ ม
น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีอายุน้อย
กว่า 10 ปี
ยาดีเฟอริโพรนชนิดน้ำเชือ่ ม
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คณะผู้รายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของยาดีเฟอราซีรอ็ ก หรือเอ็กเจ็ด ในขนาด 30 มก./กก./วัน
โดยศึกษาในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 223 คน เปรียบเทียบกับคนไข้ที่
ได้รบั ขนาดยาน้อยกว่า 30 มก./กก./วัน จำนวน 948 คน ทีใ่ ห้เลือด
เป็นประจำและมีภาวะเหล็กเกิน อายุตง้ั แต่ 2 ปีขน้ึ ไป ระยะเวลาศึกษา
18 เดือน
วิธกี ารรักษา
เป็นการศึกษาต่อเนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ยาดีเฟอราซิรอ็ ก ขนาด 20

มก./กก./วัน มาก่อน โดยจะปรับขนาดยาเพิม่ 5 - 10 มก./กก./วันใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับเฟอร์ไรติน มากกว่า 1,000 นก./มล. หรือในผูป้ ว่ ย
ทีม่ เี ฟอร์ไรติน มากกว่า 2,500 นก./มล.
ผลการศึกษา
1. พบว่าระดับธาตุเหล็กหรือเฟอร์ไรตินลดลงเฉลีย่
(median) 407 นก./มล. (ลดลง 9.4%)
2. อาการไม่พึงประสงค์พบดังนี้

ผูป้ ว่ ยได้ยา < 30 มก./กก./วัน
หน้าที่ตับผิดปกติ
อาเจียน
ปวดท้อง
คลื่นไส้
หน้าที่ไตผิดปกติ
ผืน่
ท้องเสีย

12
17
18
24
13
19
12

(5.4%)
(7.6%)
(8.0%)
(10.7%)
(5.8%)
(8.5%)
(5.4%)

ผูป้ ว่ ยได้ยา > 30 มก./กก./วัน
7 (3.1%)
6 (2.7%)
6 (2.7%)
3 (1.3%)
3 (1.3%)
2 (0.9%)
2 (0.9%)

สรุป การเพิม่ ขนาดยา 30 มก./กก./วัน ในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ริมาณธาตุเหล็กสูงหรือเฟอร์ไรตินมากกว่า 2,500 นก./มล.สามารถลดธาตุเหล็ก
ลงได้อย่างมีประสิทธภาพและพบอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่า
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การให้ยาขับเหล็กชนิดฉีดหรือเด็สเฟร์รอล ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ที่มีธาตุเหล็กเกินจำเป็นต้องให้ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังผ่านเครื่องฉีดยา
หรือปัม๊ นาน 8-12 ชัว่ โมงในแต่ละวัน และให้จำนวน 5-7 วันต่อสัปดาห์
การรักษาดังกล่าวมีผลด้านคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยลดลงและผูป้ ว่ ยมักไม่
ร่วมมือในการรักษาผลทีต่ ามมาจะทำให้มภี าวะแทรกซ้อนจากธาตุเหล็ก
เกินและอายุไขของผูป้ ว่ ยจะสัน้ ลง
ยาดีเฟอริโพรนเป็นยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานชนิดแรก
ทีเ่ ริม่ นำมาใช้ แต่มอี าการไม่พงึ ประสงค์ ได้แก่ คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดข้อ
และเม็ดเลือดขาวต่ำ ต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์ จึงมีการพัฒนา
ยาชนิดรับประทานตัวใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆ
ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานตัวใหม่ " ดีเฟอราซิรอ็ ก " รับ
ประทานเพียงวันละครัง้ สามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ คณะผูว้ จิ ยั จึง
มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความพึงพอใจ ความสะดวกและระยะ
เวลาที่เสียไปสำหรับการบริหารยา โดยศึกษาในผู้ป่วยเบต้ธาลัสซี
เมียจำนวน 229 คน ในกลุม่ ประเทศตะวันออกกลางได้แก่ เลบานอน
ซาอุดิอาราเบีย อียิปต์ ซีเรีย โอมานและซาอุดิอาราเบีย ระยะ
เวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา 1 ปี
ผลการศึกษา
1 ในผู้ป่วยทีได้ยา ดีเฟอราซิร็อก (กลุ่มที่ 1) พบว่าร้อยละ 90.9
มีระดับความพึงพอใจ-พอใจมาก เมือ่ เทียบกับความพึงพอใจใน
กลุม่ ยาฉีดหรือดีเฟอริโพรน (กลุม่ ที่ 2) เพียงร้อยละ 22.6
2 ความสะดวกในการบริหารยาพบว่าในกลุ่มที่ 1 มีระดับความ
สะดวก-สะดวกมาก ร้อยละ 92.6 เมือ่ เทียบ กับกลุม่ ที่ 2 พบ
ระดับความสะดวก ร้อยละ 23
3 ระยะเวลาทีเ่ สียไปในการฉีดยาขับธาตุเหล็กลดลงจาก 28.8 +
43.6 ชัว่ โมงต่อเดือน เหลือเพียง 3.0 + 8.4 ชัว่ โมงต่อเดือนเมือ่ ใช้
ยาดีเฟอราซิรอ็ ก
นอกจากนีย้ งั พบว่าการขาดเรียนของผูป้ ว่ ยในกลุม่ ที่ 1 จะน้อยกว่า
ในกลุม่ ที่ 2 อย่างมีนยั สำคัญ
สรุป
ยาดีเฟอราซิร็อกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความสะดวกในการ
ใช้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจและร่วมมือในการขับธาตุเหล็ก ทำให้ภาวะ
แทรกซ้อนจากธาตุเหล็กน้อยลงผูป้ ว่ ยมีอายุยนื นานขึน้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น
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นพ. จักรกฤษณ์ เอือ้ สุนทรวัฒนา, รศ. นพ. ธันยชัย สุระ
ตอนทีแ่ ล้วเราพูดถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเลือดไปอย่างคร่าวๆ
แล้ว ฉบับนีจ้ ะเป็นเรือ่ งเม็ดเลือดแดง ซึง่ อาจเรียกได้วา่ เป็นตัวเอกใน
เรือ่ งเลือด ใครๆ ก็ตอ้ งเคยได้ยนิ ชือ่ โดยเฉพาะชาวชมรมธาลัสซีเมีย
หน้าตาของเม็ดเลือดแดงชาวชมรมธาลัสซีเมียอาจจะเคยเห็นรูป
ถ่ายของเม็ดเลือดแดงกันมาบ้างแล้ว และอาจจะพอจำได้ว่ามันมี
ลักษณะกลมๆ สีแดงๆ อันทีจ่ ริงแล้ว เม็ดเลือดแดงปกติทย่ี งั อยูใ่ น
กระแสเลือดจะมีลกั ษณะเป็นรูปวงกลมแบนๆ ตรงกลางคอดเข้าหากัน
คล้ายๆ กระดุม หรือขนมโดนัท (แต่รตู รงกลางไม่ได้ทะลุถงึ กันอย่าง
ในขนม) ซึง่ รูปร่างดังกล่าวนี้ ช่วยให้เม็ดเลือดแดงมีพน้ื ทีผ่ วิ มากเมือ่
เทียบกับปริมาตร ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดี และยัง
ช่วยให้เม็ดเลือดแดงสามารถเปลี่ยนรูปร่างเมื่อต้องผ่านหลอดเลือด
ฝอยที่มีขนาดเล็กได้ง่ายอีกด้วย แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง
เช่นในโรคธาลัสซีเมียอาจพบว่าเม็ดเลือดแดงมีรปู ร่างผิดปกติไปจากนี้
ได้ เช่น อาจเป็นรูปทรงกลม รูปรี รูปคล้ายถ้วย รูประฆัง หรือรูปหยดน้ำ
เป็นต้น

เม็ดเลือดแดงปกติจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณประมาณ 7-9
ไมโครเมตร (ถ้าเอาไม้เมตรมาแบ่งเป็น 1 ล้านท่อนเท่าๆ กัน แต่ละท่อน
จะมีความยาว 1 ไมโครเมตร) หรือประมาณ 1 ใน 10 ของความกว้าง
ของเส้นผม แต่มคี วามหนาไม่ถงึ 2 ไมโครเมตร และแม้จะมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาดนี้ เม็ดเลือดแดงก็มคี วามยืดหยุน่ มากพอทีจ่ ะเคลือ่ น
ผ่านหลอดเลือดฝอยทีม่ ขี นาดไม่ถงึ 3 ไมโครเมตรได้
ผิวของเม็ดเลือดแดงมีพื้นที่ประมาณ 136 ตารางไมโครเมตร
ห่อหุม้ ปริมาตรขนาดประมาณ 90 เฟมโตลิตร (1 ซีซี มีปริมาตรเท่ากับ
1 ล้านล้าน (มีเลขศูนย์ 12 ตัวอยูห่ ลังเลขหนึง่ ) เฟมโตลิตร) ซึง่ ปริมาตร
ของเม็ดเลือดแดงนี้ ในห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด
อัตโนมัตจิ ะวัดออกมาเป็นค่าทีเ่ รียกว่า MCV (mean corpuscular
volume = ปริมาตรเฉลีย่ ของเม็ดเลือดแดง) ในผูท้ เ่ี ป็นโรคบางชนิด
เม็ดเลือดแดงอาจจะมีปริมาตรมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ สำหรับผู้ที่
เป็นโรคธาลัสซีเมีย รวมทั้งผู้ที่เป็นพาหะมักจะมีเม็ดเลือดแดงที่
มีขนาดเล็กกว่าปกติ คือเล็กกว่า 80 เฟมโตลิตร เนือ่ งจากมีปริมาณ
ของฮีโมโกลบินอยูใ่ นเม็ดเลือดน้อยกว่าคนปกติ

ภาพที่ 2 เม็ดเลือดแดงผิดปกติชนิดรูปร่างคล้ายระฆัง ขณะอยูใ่ นกระแสเลือด (ภาพซ้าย) ซึง่ เมือ่ อยู่
บนกระจกสไลด์ จะมีลักษณะนูนขึ้นตรงกลาง (ภาพกลางตรงลูกศรชี้) ทำให้เห็นเป็นรูปคล้ายเป้าตา
วัวเมือ่ ดูดว้ ยกล้อง (ภาพขวา ตรงลูกศรชี)้ (ทีม่ า: Bull, 200 (ภาพซ้าย ); Bessis, 1997 (อ้างใน Boutureira
et al.) (ภาพกลาง); และ Boutureira et al. (ภาพขวา))

ภาพที่ 1 เม็ดเลือดแดงปกติ ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
(ภาพจาก Wellcome Image Library)

เม็ดเลือดแดงทีม่ รี ปู ร่างผิดปกติชนิดหนึง่ ทีพ่ บได้บอ่ ยๆ ในผูท้ เ่ี ป็น
โรคธาลัสซีเมียมีรปู ร่างคล้ายระฆังซึง่ เกิดจากการทีม่ ปี ริมาตรของเม็ดเลือด
แดงต่ำกว่าปกติเนือ่ งจากสร้างสารฮีโมโกลบินได้นอ้ ยกว่าปกติในขณะทีเ่ ยือ่
หุม้ เซลล์ยงั คงมีพน้ื ทีใ่ กล้เคียงกับของเดิม ทำให้เกิดการ "ย้วย" ลงมา
ตรงกลางเซลล์ ซึ่งเมื่อเซลล์เม็ดเลือดดังกล่าวอยู่บนสไลด์สำหรับ
กล้องจุลทรรศน์ ส่วนทีย่ ว้ ยลงมาตรงหัวระฆังจะถูกดันกลับไปด้านบน
เมือ่ ดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา จึงเป็นเป็นรูปคล้ายเป้าตาวัว (อย่าง
ทีใ่ ช้ฝกึ ยิงธนู หรือ ยิงปืน) ซึง่ ทางการแพทย์เราเรียกว่า target cell
("เซลล์รปู เป้า") หรือ codocyte (จากคำกรีก kodea = หมวก หรือ
รูปร่างทีค่ ล้ายถ้วย กับ kytos = เซลล์)
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มีเม็ดเลือดแดงมากแค่ไหนในร่างกาย
ในเลือดหนึง่ ซีซขี องผูช้ ายจะมีเม็ดเลือดแดงโดยเฉลีย่ 5,200,000
เซลล์ ส่วนของผูห้ ญิงจะมีประมาณ 4,700,000 เซลล์ ดังนัน้ จำนวน
เม็ดเลือดแดงในทั่วร่างกายจึงมีประมาณสองหมื่นล้านเซลล์ หรือ
ประมาณ 3 เท่าของจำนวนประชากรทัว่ โลก
ในทางปฏิบัติ เราไม่ได้ตรวจวัดปริมาณเม็ดเลือดแดงทั่วร่าง
กายโดยตรงแต่จะอาศัยการวัดจำนวนของเม็ดเลือดแดงต่อปริมาตร
ทีก่ ำหนดเพือ่ ประเมินว่ามีเม็ดเลือดแดงอยูม่ ากหรือน้อยเกินไปหรือไม่
ซึง่ ค่าทีใ่ ช้กนั โดยทัว่ ไปก็คอื "ฮีมาโตคริต" (haematocrit จากคำกรีก
haimat ซึง่ เป็นรูปหนึง่ ของ haima = เลือด และ krites ซึง่ เป็นรูป
หนึง่ ของกิรยิ า krinein = แบ่งแยก, จำแนก, ตัดสิน) และโดยทัว่ ไปแล้ว
เมื่อแพทย์พูดถึงค่า "ความเข้มข้นของเลือด" ก็มักจะหมายถึงค่า
ฮีมาโตคริตนีเ้ อง แต่เดิมค่าฮีมาโตคริตจะวัดได้จากการนำเลือดมาปัน่
ให้เม็ดเลือดแดงตกตะกอนในหลอดแก้ว แล้ววัดสัดส่วนของตะกอน
เม็ดเลือดแดง เทียบกับปริมาตรทัง้ หมด ส่วนในปัจจุบนั ในห้องปฏิบตั ิ
การทีใ่ ช้เครือ่ งนับเม็ดเลือดอัตโนมัตคิ า่ นีจ้ ะได้มาจากการคูณความเข้มข้น
ของเม็ดเลือดแดงด้วยปริมาตรของเม็ดเลือดแดง โดยทัว่ ไปแล้วค่านี้
จะใกล้เคียงกับ 40% แต่ก็อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน
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ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ถิ่นที่อยู่ และกิจกรรมที่ทำ โดยผู้ชายจะมีค่า
ฮีมาโตคริตสูงกว่าผู้หญิง และจะถือว่ามีภาวะโลหิตจางถ้าค่านี้
ต่ำกว่าประมาณ 39% ในผู้ชาย หรือ 36% ในผู้หญิงที่ไม่ได้กำลัง
ตั้งครรภ์อยู่
เมื่อค่าฮีมาโตคริต ลดต่ำลงกว่าปกติ เลือดก็จะมีความสามารถ
ที่จะลำเลียงออกซิเจนได้ลดลง จนถึงระดับหนึ่ง ก็จะเริ่มทำให้เกิด
อาการอ่อนเพลีย เหนือ่ ยง่ายขึน้ อย่างไรก็ตาม ในผูท้ ม่ี ภี าวะโลหิตจาง
อยู่เป็นประจำ เช่นผู้ที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียร่างกายอาจมีการปรับ
ตัวให้มีความเคยชินกับความเข้มข้นของเลือดที่ต่ำกว่าคนทั่วไปได้
จึงมักพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่มีอาการผิดปกติทั้งๆ ที่มีความ
เข้มข้นของเลือดต่ำซึง่ ในคนทัว่ ๆ ไปควรจะมีอาการแล้ว อย่างไรก็ตาม
หากความเข้มข้นลดลงไปอีกจากระดับที่เคยเป็นระดับ "ปกติ" ก็จะ
เริ่มมีอาการได้
มีอะไรอยู่ในเม็ดเลือดแดง
เม็ดเลือดแดงมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 72 และ
โปรตีนประมาณร้อยละ 37 ประมาณร้อยละ 95 ของโปรตีนในเม็ด
เลือดแดงเป็นฮีโมโกลบิน ส่วนที่เหลือเป็นพวกเอ็นไซม์ต่างๆ และ
โปรตีนที่เป็นโครงสร้างของเซลล์เช่นเดียวกันกับเซลล์อื่นๆ ใน
ร่างกายเม็ดเลือดแดงที่ยังเป็นตัวอ่อนอยู่จะประกอบไปด้วยสอง
ส่วนหลักๆ คือ นิวเคลียส (จากคำละติน nucleus = ถัว่ เปลือกแข็ง,
เมล็ดใน จากคำเดิม nuculeus ซึง่ แผลงมาจาก nux = ถัว่ เปลือกแข็ง)
ซึง่ เป็นส่วนทีม่ เี ยือ่ หุม้ เฉพาะเป็นสัดส่วนอยูใ่ นเซลล์ เป็นบริเวณทีเ่ ก็บ
สารพันธุกรรมของเซลล์ กับ ไซโทพลาซึม (cytoplasm: จากคำ
กรีก kytos = เซลล์ และ plasma = สิง่ ทีถ่ กู หล่อให้เป็นรูปร่างต่างๆ
มาจากกิรยิ า plassein = ทำให้เป็นรูปร่าง กิรยิ าคำนีย้ งั เป็นต้นศัพท์
ของคำว่า "พลาสติก" ซึง่ เราใช้กนั ในปัจจุบนั ) ซึง่ เป็นส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ซึง่ อยูน่ อกนิวเคลียส
นิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนที่เพิ่งเริ่มสร้างใหม่ๆ จะมี
ขนาดใหญ่ และจะลดขนาดลงเรื่อยๆ และในที่สุดก็จะถูกกำจัดออก
ไปก่อนที่เม็ดเลือดแดงจะออกจากไขกระดูก ดังนั้นเมื่อโตเต็มที่แล้ว
เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมส่วนใหญ่รวมถึงมนุษย์กจ็ ะกลาย
เป็นเซลล์ทม่ี ลี กั ษณะพิเศษคือไม่มนี วิ เคลียส (ผูท้ เ่ี คร่งครัดกับคำนิยาม
อาจจะแย้งว่าจริงๆ แล้วเม็ดเลือดแดงที่โตเต็มที่แล้วไม่ได้เป็นเซลล์
เสียด้วยซ้ำ ด้วยความทีม่ นั ไม่มนี วิ เคลียสนัน่ เอง บางคนจึงยืนยันว่า
ควรเรียกเม็ดเลือดแดงว่า "red blood corpuscle" (อนุภาคเลือด
สีแดง) แทนทีจ่ ะเป็น "red blood cell" (เซลล์เม็ดเลือดแดง) ตามที่
นักวิทยาศาสตร์สว่ นใหญ่นยิ ม)
ในไซโทพลาซึมของเม็ดเลือดแดงที่โตเต็มที่ จะมีโปรตีนที่
เรียกว่าฮีโมโกลบินอยูเ่ ป็นจำนวนมากช่วยในการลำเลียงออกซิเจนไป
ตามร่างกาย ซึ่งปริมาณของฮีโมโกลบินในเลือดก็เป็นดัชนีที่ดีอีก
ตัวหนึง่ ทีจ่ ะบอกว่ามีภาวะโลหิตจางหรือไม่ในทางปฏิบตั จิ ะใช้คา่ ความ
กันยายน - ธันวาคม 2551

เข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด (haemoglobin concentration)
ซึง่ สามารถวัดได้จากตัวอย่างเลือดโดยตรง ปกติจะมีคา่ ประมาณ 12
กรัมต่อเดซิลติ ร
บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดง มีสารเคมีอยู่หลายชนิดซึ่งมีหน้า
ทีต่ า่ งๆ กันไป แต่ทอ่ี าจจะเคยได้ยนิ กันบ่อยๆ ก็คอื สารทีก่ ำหนดหมู่
เลือดซึง่ จะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไป
ฮีโมโกลบิน (haemoglobin)
แอลฟ่า

แอลฟ่า

บีตา

บีตา

ฮีโมโกลบิน (จากคำกรีก haima หมายถึงเลือด และคำละติน
globus หมายถึงก้อนทรงกลม รวมกันแล้วจึงหมายถึงอนุภาคของ
เลือด) เป็นโปรตีนที่มีอยู่มากที่สุดในเม็ดเลือดแดง มีหน้าที่หลัก
คือจับกับออกซิเจนจากทีป่ อดเพือ่ นำไปเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ต่างๆ ในร่างกาย
ฮีโมโกลบินแต่ละโมเลกุล เกิดจากหน่วยย่อยที่มีลักษณะคล้ายกัน
4 หน่วยมาประกอบกัน แต่ละหน่วยย่อยประกอบไปด้วยสองส่วน คือ
ฮีม (haeme) กับ โกลบิน (globin) ฮีม (จากต้นศัพท์กรีก haima
=เลือด) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบการ
สร้างฮีมขึ้นมาใช้ในเม็ดเลือดจึงต้องมีธาตุเหล็กเป็นวัตถุดิบ ซึ่งธาตุ
เหล็กในฮีมนี้เองที่เป็นจุดที่ฮีโมโกลบินใช้จับกับออกซิเจน เมื่อเม็ด
เลือดแดงถูกทำลายและมีการย่อยสลายฮีม ก็จะได้ธาตุเหล็กกลับ
ออกมา

โกลบิน
เหล็ก
ฮีม

โกลบิน (จากคำละติน globus = ก้อนกลม) เป็นชือ่ เรียกโปรตีน
กลุม่ หนึง่ ซึง่ มีรปู ร่างเป็นก้อนกลม ในเม็ดเลือดแดงของมนุษย์มโี ปรตีน
โกลบินทีส่ ำคัญอยูส่ องชนิดคือ "แอลฟา" (alpha เป็นชือ่ ของอักษร
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กรีกตัวแรก) และ "บีตา" (beta อักษรกรีกตัวทีส่ อง ชือ่ ของอักษร
ตัวนี้คนกรีกและคนอังกฤษจะอ่านว่า "บีต้า" ส่วนคนอเมริกันมัก
อ่านว่า "เบต้า") ซึง่ เมือ่ รวมกับฮีมแล้วจะได้หน่วยย่อยของฮีโมโกลบิน
แบบแอลฟาและบีตาตามลำดับ หน่วยย่อยที่มาประกอบกันเป็นฮีโม
โกลบินแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของฮีโมโกลบิน เช่น ใน
ฮีโมโกลบินชนิดเอ ซึง่ เป็นชนิดทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ ในผูใ้ หญ่ จะเกิด
จากหน่วยย่อยชนิด "แอลฟา" 2 หน่วย และชนิด "บีตา" อีก 2 หน่วย
ส่วนในฮีโมโกลบินชนิดเอฟ ซึง่ พบได้มากในทารกในครรภ์ รวมถึงในผู้
ป่วยธาลัสซีเมียชนิดบีตาบางแบบ จะเกิดจากหน่วยย่อยชนิด แอลฟา
2 หน่วย ส่วนอีก 2 หน่วย เป็นหน่วยย่อยชนิด "แกมมา" ซึง่ เกิดจาก
โปรตีนโกลบินชนิดแกมมา ซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับโกลบินชนิดบีตา
หรือในฮีโมโกลบินชนิดเอช ซึง่ พบในผูป้ ว่ ยโรคฮีโมโกลบินเอชก็เกิดจาก
หน่วยย่อยชนิดบีตา 4 หน่วยมาจับตัวกัน เป็นต้น

มากขึน้ อีกด้วย อวัยวะทีม่ บี ทบาทในลักษณะนี้ ก็ได้แก่ตบั และม้ามซึง่
ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีภาวะโลหิตจางมากก็จะพบว่าโตขึ้นได้เช่นกัน
เม็ดเลือดที่สร้างออกมาแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ 120 วัน
ในระหว่างนี้ เม็ดเลือดแดงจะเดินทางไปตามเส้นเลือดทัว่ ร่างกาย เป็น
ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร
เมื่อเม็ดเลือดแดงมีอายุมากขึ้นก็อาจจะเริ่มมีความเสียหายเกิด
ขึน้ เม็ดเลือดทีม่ อี ายุมากนี้ บางส่วนอาจแตกไปในระหว่างอยูใ่ นกระ
แสเลือด แต่สว่ นใหญ่แล้ว จะไปถูกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึง่ ทำลาย
ในม้าม ตับ และไขกระดูก และเมือ่ ถูกทำลายไปแล้ววัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการ
สร้างเม็ดเลือดนั้นก็จะถูกนำมาหมุนเวียนใช้สร้างเม็ดเลือดใหม่ใน
ร่างกายต่อไป
ฉบับนี้ขอจบเท่านี้ก่อนคราวหน้าเรามาคุยกันเรื่องเม็ดเลือดขาว
บ้างนะครับ
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Prchal JT, (eds). Williams hematology, 7th ed. New York:
McGraw-Hill. pp 393-403.
ของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ยังเป็นผลมาจากการที่ฮอร์โมนทำงานได้น้อย
9. Ryan DH (2006) Examination of the blood, in Lichtman
กว่าปกติอกี ส่วนหนึง่ ด้วย)
MA, Beutler E, Kipps TJ, Seligsohn U, Kaushansky K,
นอกจากไขกระดูกจะพยายามสร้างเม็ดเลือดเพิม่ ขึน้ แล้ว อวัยวะ
Prchal JT, (eds). Williams hematology, 7th ed. New York:
McGraw-Hill. pp 11-9.
อืน่ ๆ ทีพ่ อจะช่วยสร้างเม็ดเลือดได้ ก็จะพยายามสร้างเม็ดเลือดเพิม่
กันยายน - ธันวาคม 2551

10

Œ’‚¡‚°≈∫‘π‡Õ Õ’ ∫“√Ï∑

(Hemoglobin A E Barts)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กติ ติ ต่อจรัส

ฮีโมโกลบินเอ อี บาร์ท คืออะไร
ฮีโมโกลบินเอ อี บาร์ท คือ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดหนึง่ อยูใ่ น
กลุม่ แอลฟ่าธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินเอ็ช ทีไ่ ด้รบั ยีนฮีโมโกลบิน
ทำไมถึงตั้งชื่อโรคนี้
ปกติการวินิจฉัยธาลัสซีเมียต้องตรวจเลือดหาชนิด ของฮีโม
โกลบิน (haemoglobin type) จากการตรวจชนิดของฮีโมโกลบินในผู้
ป่วยโรคนีพ้ บว่าผูป้ ว่ ยมี ชนิดของฮีโมโกลบินเป็น เอ อี และ บาร์ท
(A E Barts) จึงเป็นทีม่ าของโรคนี้

ก็มเี ป็นจำนวนคูห่ รือมี 2 ยีน เช่นกัน โดยยีนหนึง่ ได้รบั การถ่ายทอดมา
จากแม่และอีกยีนได้รบั มาจากพ่อ ยีนทีค่ วบคุมการสร้างฮีโมโกลบิน
จะประกอบด้วย 2 ชนิดคือ แอลฟ่ายีน 1 คูซ่ ง่ึ อยูบ่ นโครโมโซมที่ 16
และเบต้ายีน 1 คู่ซึ่งอยู่บนโครโมโซมที่ 11 ส่วนฮีโมโกลบิน อี
จะอยูใ่ นกลุม่ ของเบต้ายีน
เมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือ thalassemia trait หรือ thalassemia carrier หมายถึงท่านมียนี ทีถ่ า่ ยทอด
ทางพันธุกรรมของธาลัสซีเมียซึ่งสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้
ผู้ที่เป็นพาหะสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติไม่มีปัญหาสุขภาพ
ผูป้ ว่ ยมียนี แอลฟ่าและเบต้าใช่หรือไม่
ถูกต้องแล้วผูป้ ว่ ยมียนี แอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 และแอลฟ่าธาลัสซีเมีย ใดๆ ไม่ต้องรับประทานยาใดๆไม่สามารถติดจากบุคคลหนึ่งไปอีก
2 ร่วมกับได้รับยีนในสายเบต้าด้วยคือยีนของฮีโมโกลบินอี ดัง บุคคลหนึง่ ไม่สามารถกลายเป็นโรคได้
ถ้าท่านเป็นพาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมีย หมายถึงท่านมีแอลฟ่ายีน
นัน้ ลักษณะต่างทางคลินกิ จึงเป็นอาการทีพ่ บได้ในโรคฮีโมโกลบินเอ็ช
การถ่ายทอดของยีนในโรคนีเ้ ป็นอย่างไร
ปกติ 1 ยีน และแอลฟ่าธาลัสซีเมียยีนอีก 1 ยีน พาหะของแอลฟ่า
ขอทบทวนเรือ่ งของยีนกับโครโมโซมอีกครัง้ มนุษย์เรามีโครโมโซม ธาลัสซีเมียมี 2 ชนิดได้แก่
จำนวน 23 คู่ ยีนอยูบ่ นโครโมโซมดังนัน้ ยีนทีค่ วบคุมลักษณะต่างๆ
1. แอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1
2. แอลฟ่าธาลัสซีเมีย 2
พาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1
และ พาหะฮีโมโกลบินอี

พาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 2

อัตราเสี่ยงในบุตรทุกครั้งที่ตั้งครรภ์

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างอัตราเสีย่ งของบิดาทีเ่ ป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 และ พาหะฮีโมโกลบินอี กับมารดาทีเ่ ป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 2
โอกาส 1 ใน 8 หรือ 12.5% จะมีลูกเป็น 1) ปกติ 2) พาหะฮีโมโกลบินอี 3) พาหแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 4) พาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1
และพาหะฮีโมโกลบินอี 5) พาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 2 6) พาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 2 และฮีโมโกลบิน อี 7) โรคฮีโมโกลบินเอ็ช และ
8) โรคฮีโมโกลบินเอ อี บาร์ท ตามลำดับ
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ถ้าท่านเป็นพาหะของของเบต้าธาลัสซีเมียหมายถึงท่านมีเบต้า
ยีนปกติ 1 ยีนและเบต้าธาลัสซีเมียยีนอีก 1 ยีน นอกจากนี้ \ ยังมี
พาหะของฮีโมโกลบินอี (hemoglobin E trait, Hb E trait) ทีพ่ บบ่อย
ในคนไทย ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบิน อี จะมีเบต้ายีนปกติ 1 ยีนและ
ฮีโมโกลบินอี อีก 1 ยีน ขอยกตัวอย่างการถ่ายทอดของยีนในโรค
ฮีโมโกลบินเอ อี บาร์ท ดังนี้ พ่อเป็นพาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมียมี 1
และพาหะของฮีโมโกลบิน อี ส่วนแม่เป็นพาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมีย
มี 2 อัตราเสี่ยงของการมีบุตรในแต่ละครั้งที่ตั้งครรภ์ดังในรูปที่ 1
อาการทางคลินกิ เป็นอย่างไร
ผูป้ ว่ ยจะซีด เหลือง ตับโต ม้ามโต ร้อยละ 60 ของผูป้ ว่ ยจะซีด
ไม่มาก ไม่จำเป็นต้องได้รบั เลือด ยกเว้นถ้ามีภาวะติดเชือ้ หรือมีไข้สงู จะ
ทำให้ซีดลงมากแพทย์อาพิจารณาการให้เลือด
ฮีโมโกลบิน เอ อี บาร์ท ควรทีจะดูแลตนเองดัง้ นี้
1. อาหารทีควรรับประทานได้แก่อาหารหลัก 5 หมู่และควรรับ
ประทานผักสีเขียวหรือผลไม้สด
2. อาหารทีไม่ควรรับประทานได้แก่อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่น
ตับ เลือดหมู เลือดไก่ และหลีกเลีย่ งรับประทานยาธาตุเหล็กเนือ่ งจาก
ผูป้ ว่ ยจะมีธาตุเหล็กเกินอยูแ่ ล้ว
3. ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติแต่จะต้อง
ระวังสุขภาพเมื่อมีการติดเชื้อจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกลงอย่าง
รวดเร็วเกิดภาวะซีดเฉียบพลัน ดังนั้นถ้าผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้
ให้รีบมาพบแพทย์
1) มีภาวะซีดโดยดูจากเปลือกตาด้านในหรือริมฝีปาก
2) ตาเหลืองหรือดีซ่าน
3) อ่อนเพลีย
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4) ปัสสาวะสีคาโคล่า
5) ปวดท้อง ปวดหลัง
4. ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะซีดมีค่าระดับความเข้มข้นของเลือด (hematocrit, Hct) ประมาณ 25-30% การรับประทานยาโฟลิค (folic
acid) ขนาดเม็ดละ 5 มิลลิกรัม วันละเม็ดเพือ่ นำไปใช้สร้างเม็ดเลือด
ผู้ป่วยจำเป็นต้องตัดม้ามหรือไม่
เนื่องจากร้อยละ 40 ของผู้ป่วยมีอาการซีดปานกลางถึงซีดมาก
แพทย์อาจจำเป็นต้องให้เลือดเป็นประจำและผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมี
ม้ามโตร่วมด้วย โดยทัว่ ไปถ้าม้ามโต วัดขนาดได้มากกกว่า 6 เซนติเมตร
จากชายโครงด้านซ้ายถือว่าเป็นข้อบ่งชีว้ า่ จะต้องตัดม้าม หลังผูป้ ว่ ยตัด
ม้ามส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องได้รบั เลือดอีกเลย
ผูป้ ว่ ยมีอายุยนื แค่ไหน
ผู้ป่วยจะมีอายุยืนใกล้เคียงคนปกติหากดูแลสุขภาพตนเองอย่าง
ดีตอ่ เนือ่ งเช่น เมือ่ ไม่สบายหรือมีไข้ควรไปพบแพทย์ ผูป้ ว่ ยสามารถใช้
ชีวติ และประกอบอาชีพเหมือนคนปกติแต่งงานและมีบตุ รได้แต่ควรจะต้อง
มารับคำแนะนำปรึกษากับแพทย์เพื่อวางแผนการมีบุตรเนื่องจากโรค
ธาลัสซีเมียป้องกันได้
เอกสารอ่านประกอบ
1. กิตติ ต่อจรัส โรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลเอ็ชและการตัดม้าม
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ปีท่ี 15 ฉบับที่
2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2549 หน้าที่ 5-9.
2. กิตติ ต่อจรัส ฮีโมโกลเอ็ช (Hemoglobin H) จุลสารชมรม
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ปีท่ี 17 ฉบับที่ 12 ประจำ
เดือน มกราคม-เมษายน 2551 หน้าที่ 7-9.
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Stem Cell Transplant
วิทยากร:
ผศ.พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ, รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยาเศรษฐกุล, รศ.นพ.สุรเดช หงส์องิ
ผูส้ รุปการประชุม: รศ.นพ.กิตติ ต่อจรัส
จากการประชุมสัมมาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 ประจำปี 2551 วันที่ 25 - 27 มิถนุ ายน 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอน
เวนชัน่ วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ และรพ.รามาธิบดี ได้มาบรรยายเรือ่ ง “ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิด
(stem cell transplant) ” ในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียโดยมีเนือ้ หาโดยสรุปดังนี้
1. จำนวนผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษาทัง้ หมด 221 รายแบ่งตามชนิดของผูป้ ว่ ยและสถาบันดังนี้
ชนิดผูป้ ว่ ย
เบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน อี
โฮโมซัยกัสเบต้าธาลัสซีเมีย
โฮโมซัยกัสแอลฟ่าธาลัสซีเมีย
ฮีโมโกลบิน อี เอ็ฟ บาร์ท
รวม

รพ.ศิรริ าช

รพ.จุฬา

รพ.รามา

58
19
1
78

54
7
1
62

52
19
71

2. ผูบ้ ริจาคเซลล์ตน้ กำเนิดทีเ่ ป็นพีน่ อ้ งกับผูป้ ว่ ย (matched sibling donor, MSD) ของ รพ.ศิรริ าช จุฬา และรามา พบร้อยละ 89,
58 และ 53 ตามลำดับ
3. แหล่งของเซลล์ตน้ กำเนิด
รพ.ศิรริ าช
รพ.จุฬา
รพ.รามา
ไขกระดูก (bone marrow)
เลือด (peripheral blood)
สายสะดือ (cord blood)
รวม

68
2
17
87

42
9
11
62

46
18
7
71

รพ.จุฬา

รพ.รามา

95%
89%

96%
81%

4. อัตราการรอดชีวิต
รพ.ศิรริ าช
อัตรารอดชีวติ รวม (over all servival)
อัตรารอดชีวติ ทีไม่เป็นธาลัสซีเมีย
( thalassemia free survival )

85.2%
80%

สรุป
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเป็นทางเลือกหนึง่ ของการรักษาผูป้ ว่ ยให้หายขาดจากโรคธาลัสซีเมีย มีการรักษาด้วยวิธนี ้ี 221 ราย
อัตรารอดชีวติ โดยรวมอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 85.2 - 96.0 และอัตรารอดชีวติ โดยไม่มโี รคธาลัสซีเมียอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 80.3 - 89.0
เซลล์ตน้ กำเนิดทีใ่ ช้สว่ นใหญ่ได้จากไขกระดูก ร้อยละ 71
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GPO- L-ONE

TM

TM

ในวันศุกร์ท่ี 29 สิงหาคม 2551 องค์การเภสัชกรรมได้มกี ารจัดประชุมอบรมโครงการนำร่องยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน GPO-L-ONE
ซึง่ ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรจากมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
เป็นการอภิปรายแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกันโดยผูเ้ ข้าอบรมเป็นแพทย์ทจ่ี ะร่วมโครงการนำร่อง
โครงการนำร่องเรื่อง "การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบันระยะเวลา 1 ปี แบบเปิดเผยชื่อยา กลุ่มการรักษาเดียว ในการประเมิน
TM
ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยารับประทาน GPO- L-ONE ในผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีธาตุเหล็กเกิน
ในประเทศไทย 2551"
TM
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้รับยา GPO-L-ONE ขององค์การเภสัชกรรมอย่างทั่วถึง ภายใต้สปสช.
และมีการติดตามผลการรักษาทางคินิกเพื่อศึกษาประสิทธิผลของยา ผลแทรกซ้อน และผลข้างเคียงของการใช้ยาขับเหล็กชนิดรับประทาน
ดีเฟอริโพรน (deferiprone) ในขนาด 50 - 75 มก./กก./วัน ระยะทีศ่ กึ ษาเวลา 1 ปี
ผูใ้ ห้การสนับสนุนการวิจยั ประกอบด้วย องค์การเภสัชกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และมูลนิธิโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยสถานทีศ่ กึ ษาวิจยั และเก็บข้อมูล ประกอบด้วย โรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการจำนวน 29 สถาบัน ศึกษาในผูป้ ว่ ย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีม่ ภี าวะเหล็กเกิน จำนวน 1,000 ราย ภายในระยะเวลา 1 ปี
หลักเกณฑ์ในการคัดกลุม่ ประชากรทีเ่ ข้ารับการศึกษา (inclusion criteria) ประกอบด้วย
1. ผูป้ ว่ ยชาวไทยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด
1. เบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์ (β-thalassemia major)
2. เบต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี (β-Thalassemia / Hb E disease)
3. เบต้าธาลัสซีเมีย อินเตอร์มเี ดีย (β-thalassemia intermedia)
4. ฮีโมโกลบินเอช (Hb H disease)
2. มีระดับธาตุเหล็ก (serum ferritin) มากกว่า 1,000 นก./ดล.
3. อายุมากกว่า 6 ปี ขึน้ ไป
4. ในผู้ป่วยเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์ต้องไม่ตั้งครรภ์
หลักเกณฑ์ในการคัดออก (exclusion criteria) ประกอบด้วย
1. ตั้งครรภ์
2. ติดเชือ้ HIV
3. หน้าที่ ตับ ไต ผิดปกติ
การติดตามผล ผูเ้ ข้าโครงการจะต้องตรวจเลือดดังนี้
1. CBC เริม่ ต้นโครงการ แล้วติดตามผลทุก 2 สัปดาห์ในระยะ 3 เดือน หลังจากนัน้ ทุก 1 เดือนจนจบโครงการ
2. หน้าที่ ตับ (LFT) เริม่ ต้นโครงการ แล้วติดตามผลทุก 1 เดือน จนจบโครงการ
3. หน้าที่ ไต (Cr) เริม่ ต้นโครงการ แล้วติดตามผลทุก 3 เดือน จนจบโครงการ
4. ระดับธาตุเหล็ก (serum ferritin) เริม่ ต้นโครงการ แล้วติดตามผลทุก 6 เดือน จนจบโครงการ
5. ภาวะการติดเชือ้ ไวรัสตัอกั เสบ บี (HbsAg) เริม่ ต้นโครงการ แล้วติดตามผลเมือ่ ครบ 1 ปี
6. ภาวะการติดเชือ้ ไวรัสตัอกั เสบ ซี (HCV) เริม่ ต้นโครงการ แล้วติดตามผลเมือ่ ครบ 1 ปี
ผูป้ ว่ ยท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการโปรดติดต่อสอบถามแพทย์ในโรงพยาบาลทีท่ า่ นรักษาอยู่
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ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย เช้าวันหนึ่งเวลา
ประมาณ 05.00 น. ลูกมีอาการอาเจียน ผมได้พาไปหาหมอทีส่ ถานี
อนามัยใกล้บ้าน หมอได้ให้ยาแก้อาเจียนมารับประทานแต่ก็ไม่หาย
ทานอาหารไม่ได้ ตอนเย็นผมได้พาลูกไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาลเอกชน
ในตัวอำเภอหัวหิน หมอก็ให้ยาแก้อาเจียนและเกลือแร่มา ลูกจะ
เวียนหัวและอาเจียนตลอด รุง่ เช้าอีกวันหนึง่ เขาปวดหัวอย่างรุนแรงผม
จึงพาเขาไปที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี หมอตรวจแล้ว
ให้นอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือและยา ผมเริ่มสังเกตเห็นอาการผิด
ปกติของลูก คือพูดกับเขาแล้วเขาไม่ตอบ เมือ่ เวลา 12.00 น. มีไข้สงู
มาก ผมจึงโทรศัพท์มาหาภรรยาบอกอาการแล้วให้ภรรยารีบมาโรง
พยาบาล พอมาถึงโรงพยาบาล ลูกจำใครไม่ได้แม้แต่แม่และน้อง รวม

ทั้งญาติที่มาด้วย ผมและภรรยาจึงตัดสินใจส่งลูกเข้ามารักษาที่โรง
พยาบาลในกรุงเทพฯ หมอส่งตัวไปเอกซเรย์สมอง ภรรยาเห็นอาการ
ลูกได้แต่รอ้ งไห้ ผมได้แต่ภาวนาขออย่าให้ลกู เป็นอะไรมาก ผลเอกซเรย์
สมองยังไม่บวม หมอจึงเจาะน้ำไขสันหลังตรวจ พบว่าเป็นเยือ่ หุม้ สมอง
อักเสบและให้ยา ลูกผมก็ยังนอนทุรนทุราย หมอต้องมัดกับเตียงไว้
เขาเพ้ออยูต่ ลอดเวลา ต้องอยูห่ อ้ งไอซียู อยูห่ อ้ ง ไอซียู 2 วันเขาเริม่ จำ
อะไรได้ จำญาติพน่ี อ้ งทีม่ าเยีย่ มได้ ผมรูส้ กึ สบายใจขึน้ หมอบอกว่า
ลูกผมซึง่ ตัดม้ามไปแล้ว ถ้าเป็นโรคนี้ โอกาสรอดมีแค่ 30% ผมคิด
ว่าลูกผมโชคดี เชือ้ โรคแบคทีเรียชนิดนีอ้ ยูต่ ามอากาศ หมอบอกต้อง
ฉีดวัคซีนป้องกันทุก 3-5 ปี ตอนนีล้ กู ผมเป็นปกติดที กุ อย่าง ต่อนีไ้ ปเรา
ต้องสนใจดูแลเขาเป็นพิเศษ เขาจะได้อยูก่ บั เราไปนานๆ
คุณ น.

เรียน นพ.กิตติ ต่อจรัส
ดิฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิง น. ซึ่งป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ตัง้ แต่อายุได้ 4 เดือน แต่ตอนนีน้ อ้ งปลาม์อายุได้ 6 ปี แล้วและทุกๆ
เดือนน้องปลาม์ได้รับเลือดเดือนละครั้ง และขับเหล็กอาทิตย์ละ 3
ครัง้ น้องปลาม์นำ้ หนัก 22 กก. และน้องปลาม์ได้ตดั ม้ามเมือ่ อายุได้
1 ปี 9 เดือน ตัดม้ามวันที่ 9 มิ.ย.2547 ดิฉนั ได้พาน้องปลาม์ไปวันธาลัส
ซีเมียโลกครัง้ แรกวันที่ 11 พฤษภาคมทีผ่ า่ นมานีเ่ องจึงทำให้ดฉิ นั ได้
ความรูแ้ ละได้เข้าใจทีค่ ณ
ุ หมอได้บรรยาย ได้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ ง
ยาและโรคที่ลูกป่วยอยู่ และข่าวสารที่สำคัญและดีต่อผู้ป่วยและ
สามารถทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนเหมือนเด็กปกติ
ทั่วๆ ไปและด้วยความสนใจของแพทย์ที่จะอยากให้ผู้ป่วยที่เป็นโรค
ธาลัสซีเมียมีโอกาสทีจ่ ะหายขาดหรือไม่ตอ้ งรักษาให้หายขาดได้ แต่กม็ ี
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สุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวโดยไม่ต้องกลัวและท้อแท้ถ้ารู้ว่าป่วยเป็น
โรคธาลัสซีเมีย ดิฉนั คิดว่าด้วยความพยายามและความตัง้ ใจจริงของ
แพทย์ทุกๆ ท่านดิฉันว่าอีกไม่นานแพทย์ทุกท่านคงจะค้นพบและ
มีวิธีดีๆ สำหรับผู้ป่วยเป็นโรคนี้ เพราะดิฉันเห็นความสามารถและ
ความตัง้ ใจของแพทย์ทอ่ี ยากจะช่วยเหลือผูป้ ว่ ยอย่างตัง้ ใจจริงคำเขียน
คำไหนทีด่ ฉิ นั เขียนไม่ถกู ดิฉนั ขออภัยด้วยนะค่ะ แต่ดฉิ นั เขียนมาจาก
ความรู้สึกของดิฉันนะค่ะด้วยความเคารพและนับถือแพทย์ทุกท่านที่
เห็นความสำคัญและห่วงใยผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทุกคน และดิฉนั อยากให้
ลูกเข้าชมรมธาลัสซีเมียและได้รบั ข่าวสารดีๆ ตลอดไป
นางสาว พ.
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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
กันยายน - ธันวาคม 2551

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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คำถาม
ปัจจุบันยาขับเหล็กมีให้เลือกหลายชนิด ทั้งชนิดกินและชนิดฉีด
ราคาแตกต่างกันไป มีวธิ กี ารเลือกใช้ยาขับเหล็กอย่างไรบ้างคะเนือ่ ง
จากลูกชายอายุ 3 ขวบ ยังไม่เคยใช้ยาขับเหล็กชนิดใดมาก่อน
ตอนนีล้ กู ให้เลือดเป็นประจำทุก 3 สัปดาห์มาได้ 2 ปีแล้วค่ะ คุณหมอ

บอกว่าต้องขับเหล็กได้แล้ว เพราะธาตุเหล็กในร่างกายสูง ควรเลือก
อย่างไรคะ ขอทราบเหตุผลด้วยค่ะ และแต่ละชนิดมีคา่ ใช้จา่ ยต่าง
กันอย่างไร เนือ่ งจากดิฉนั รับราชการสามารถเบิกค่ายาและค่ารักษา
พยาบาลได้คะ่ .......จากคุณแม่ทร่ี กั ลูก

คำตอบ
เรียนคุณแม่ทร่ี กั ลูก ลูกชายของคุณอายุ 3 ขวบ ได้รบั เลือดประจำ
มา 2 ปีแล้ว แสดงว่าเริม่ รับเลือดประจำมาตัง้ แต่อายุ 1 ขวบ น่าจะ
มีอาการซีดค่อนข้างมาก และเริม่ ซีดตัง้ แต่อายุนอ้ ย คุณหมอตรวจ
พบธาตุเหล็กสูง และแนะนำให้ขบั ธาตุเหล็ก ยาขับธาตุเหล็กชนิดฉีดคือ
ยา Desferrioxamine (ชือ่ ยา Desferal) ขวดละ 500 มิลลิกรัม เป็นยา
ขับเหล็กทีใ่ ช้กนั มานานกว่า 60 ปี ค่อนข้างปลอดภัย (แต่กอ็ าจมีภาวะ
ข้างเคียงต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ) ยานีข้ บั เหล็กได้ดี จึงใช้กนั แพร่หลาย
มากมานาน อุปสรรคสำคัญคือ
1. ยามีราคาค่อนข้างสูง ขวดละประมาณ 250 บาท ใช้ 40
มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว/กิโลกรัม/วัน ลูกของคุณจะใช้ยาประมาณ 1 ขวด/
วัน เมือ่ น้ำหนักเพิม่ ขึน้ ก็ตอ้ งเพิม่ ขนาดยาไปด้วย เนือ่ งจากคุณสามารถ
เบิกค่ายาได้ จึงไม่มปี ญ
ั หาค่ายาไปจนลูกอายุ 20 ปี ในผูใ้ หญ่บางราย
ต้องใช้ยา 4 ขวด/วัน สัปดาห์ละ 5-6 วัน
2. เนือ่ งจากยานีไ้ ม่ถกู ดูดซึมจากทางเดินอาหาร จึงรับยาโดยรับ
ประทานไม่ได้ผล ต้องให้ยาโดยการฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง โดยฉีดยาช้าๆ
ใช้เวลา 8-10 ชัว่ โมง/วัน โดยใช้เครือ่ งช่วยฉีดยา (Infusion Pump)
ต้องให้ยา 5-6 วัน/สัปดาห์ ก็จะทำให้ผลการขับเหล็กดี ค่า Pump
ราคาเครือ่ งละประมาณ 10,000-12,000 บาท ใช้ได้ทนนานราว 6-7 ปี
อุปสรรคนีค้ อ่ นข้างสำคัญเพราะ ผูป้ ว่ ยมักไม่คอ่ ยยอมร่วมมือ เพราะ
ต้องเจ็บตัวทุกวัน ส่วนพ่อแม่กส็ งสารลูก ทำให้ได้การรับยาไม่คอ่ ย
สม่ำเสมอ ผลคือธาตุเหล็ก (จากเลือดที่รับมา) จะสูงขึ้นๆ สะสม
ในอวัยวะต่างๆ มีผลเสียต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหัวใจ
และต่อมไร้ท่อต่างๆ
ปัจจุบนั มียาขับเหล็กชนิดรับประทานแล้ว คือ
1. ยา Deferiprone (ชื่อ Ferriprox ของบริษัท Apopharma
ประเทศแคนาดา ยังไม่จำหน่ายในประเทศไทย)
2. ยา Kelfer ของบริษัท Cipla ประเทศอินเดีย มีจำหน่ายใน
ประเทศไทย ราคาเม็ดละ 37 บาท (500 มิลลิกรัม) และ
3. ขณะนีอ้ งค์การเภสัชกรรมของประเทศไทย สามารถผลิตยา L1
กันยายน - ธันวาคม 2551

(GPO-L-ONE) ได้แล้ว โดยได้ศกึ ษาตรวจสอบคุณสมบัตคิ ณ
ุ ภาพแล้ว
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ (Ferriprox) และได้จดั การขึน้ ทะเบียนยาแล้ว
ซึง่ มีจำหน่ายแล้วในโรงพยาบาลราคาเม็ดละ 3.50 บาท (500 มิลลิกรัม)
สำหรับผูป้ ว่ ยไทยได้ใช้ยา Kelfer กันมาหลายปีแล้วในต่างประเทศ
ใช้กนั มานานมากกว่า 20 ปี พบว่ายานีโ้ ดยลำพังขับเหล็กได้ไม่แน่นอน
เท่ายาฉีด (Desferal) แต่ขอ้ ดีทส่ี ำคัญคือ สามารถขับเหล็กจากหัวใจ
ได้ดกี ว่า และผลดีเสริมฤทธิก์ นั เมือ่ ใช้ควบไปกับยาฉีด (Desferal)
จึงมีผปู้ ว่ ยใช้ยา Deferiprone ควบคูไ่ ปกับยา Desferal โดยสามารถ
ลดจำนวนวันของการฉีดยาลงได้บ้าง และโดยรวมค่าใช้จ่ายก็จะลด
ลงไปด้วย อุปสรรคของยารับประทานชนิดนีค้ อื เม็ดมีขนาดใหญ่ เด็ก
เล็กกลืนไม่ได้ ยาชนิดน้ำก็ยงั ไม่มจี ำหน่ายในประเทศไทย ถ้าจะบด
ยาเม็ดละลายน้ำให้เด็กรับประทานก็ทำได้ แต่ยามีรสค่อนข้างขม
ขณะนีอ้ งค์การเภสัชกรรมกำลังเตรียมการผลิตยาน้ำ GPO-L-ONE
สำหรับเด็กๆ อยู่ ถ้ามีความคืบหน้าจะนำมาเล่าสูก่ นั ฟังค่ะ
ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของยา Deferiprone คือ ภาวะข้าง
เคียงจากการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เม็ดเลือดขาวต่ำ ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงได้ แม้จะพบไม่มากแต่ก็มีรายงานว่า
ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ฉะนั้นการใช้ยาต่างๆ แต่ละชนิดจำเป็นต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลโดยใกล้ชิดจากแพทย์ และปฏิบัติตามข้อแนะ
นำของแพทย์ มาตามแพทย์นัดทุกครั้ง ผลการรักษาก็จะดีและ
ปลอดภัย
4. ยาขับเหล็กชนิดรับประทานอีกขนานหนึ่งคือ Deferasirox
(Exjade) ของบริษทั โนวาร์ตสี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นยาขับเหล็ก
ชนิดรับประทานเป็นยาที่ละลายน้ำรับประทานตามขนาดที่แพทย์สั่ง
ข้อดีคือไม่มีรส รับประทานง่าย วันละครั้งเดียว ได้มีการใช้ใน
คนไทยมาประมาณ 2-3 ปี ผลขับเหล็กค่อนข้างดี แต่ประสบการณ์การ
ใช้ยานี้ยังไม่นานนัก ข้อสำคัญคือ ยามีราคาค่อนข้างสูงมากราคา
เม็ดละ 591 บาท (250 มิลลิกรัม) เด็กใช้ 20-30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/
วัน ทุกวันในผูป้ ว่ ยทีร่ บั เลือดประจำ
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หมอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผดู้ แู ลและขอคำแนะนำ โดยส่วนตัว
หมอคิดว่าน่าจะเริม่ ขับเหล็กโดยใช้ยาชนิดฉีดก่อนสักระยะหนึง่ เมือ่
ประสบการณ์การใช้ยาชนิดรับประทานในคนไทยมีมากขึ้นแล้วจึง
พิจารณาใช้ยาชนิดรับประทาน (Deferiprone) ร่วมด้วย เพือ่ ลดวันใน
การฉีดยาลง (บางรายฉีดยา 2-3 วัน/สัปดาห์ ร่วมกับยารับประทาน)
หรือจะใช้ยารับประทานตัวใหม่ (Deferiasirox) ไปเลย แต่ไม่วา่ จะ
ใช้ยาใดก็จะต้องดูแลติดตามทั้งผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อน
โดยใกล้ชดิ ตามทีแ่ พทย์ผดู้ แู ลแนะนำ เพือ่ ให้ผลการรักษาดีทส่ี ดุ และ
ป้องกันแก้ไขภาวะแทรกซ้อนให้ดีที่สุด
มีบทความเรือ่ งยาขับเหล็กชนิดต่างๆ ในจุลสารของชมรมโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย หมอยินดีสง่ มาให้อา่ นค่ะ
1. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 15 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2549 หน้า 11-15
2. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 15 ฉบับที่ 3
ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2549 หน้า 12

3. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 16 ฉบับที่ 3
ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2551 หน้า 11-12
4. จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีท่ี 17 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2551 หน้า 5-6
คุณแม่ได้เล่าให้หมอทราบว่า คุณมีบตุ รกีค่ นแล้ว แต่หากคุณแม่
จะมีบตุ รเพิม่ อีก หมอขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทด่ี แู ลอยู่ เพือ่ จะ
ได้ชว่ ยกันวางแผนเกีย่ วกับการมีบตุ รแข็งแรง ไม่เป็นโรค และปัจจุบนั
โดยเทคโนโลยีใหม่ : เทคโนโลยีการตรวจทางพันธุกรรมของตัวอ่อน
ก่อนย้ายกลับสู่ครรภ์มารดา (จุลสารของชมรมธาลัสซีเมีย ปีที่ 17
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551 หน้า 5-8) ไม่เป็นโรค
และยังสามารถเลือกทารกทีม่ สี ารพันธุกรรมเอ็ช แอล เอ (HLA) ตรง
กับพี่ที่เป็นโรคทำให้มีโอกาสเก็บเลือดจากสายสะดือและรกของน้อง
ทีเ่ กิดใหม่ มาช่วยรักษาพีท่ เ่ี ป็นโรคได้ดว้ ย ก็เป็นทางเลือกให้แก่ครอบ
ครัวได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งน่าพิจารณาโดยแพทย์ และครอบครัวต้อง
ปรึกษาหารือกัน

คำถาม
เรียนถามคุณหมอค่ะ ตัวดิฉนั เคยไม่สบาย อ่อนเพลีย ไปตรวจ อธิบายแล้วก็ยงั ไม่เข้าใจคำว่า พาหะ ค่ะ แล้วดิฉนั ควรปฏิบตั ติ วั อย่าง
เลือดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง คุณหมอดูผลเลือดแล้วแจ้งให้ ไรคะ คุณหมอช่วยตอบเร็วๆ ด้วยนะคะ ดิฉนั เป็นกังวลมากเลยค่ะ
ดิฉนั ทราบว่าดิฉนั เป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้า ดิฉนั ฟังคุณหมอ .......จากคุณกัลยา

คำตอบ
พาหะธาลัสซีเมีย หมายถึงคนทีม่ พี นั ธุกรรมธาลัสซีเมียอยู่ ก่อนอืน่
ต้องเรียนคุณกัลยาก่อนว่าไม่ต้องกังวลนะคะ ที่ได้ทราบว่าคุณเป็น
"พาหะของธาลัสซีเมีย" และทราบชนิดด้วยว่าเป็นชนิด "เบต้า"
บางคนยังเคยพูดว่านับว่าเป็นโชคดีทท่ี ราบ เพราะเมือ่ ทราบแล้วเกิด
ประโยชน์
หมอขออธิบายย่อๆ ดังนี้นะคะ โรคธาลัสซีเมียคือ โรคซีดชนิด
หนึง่ ทีเ่ ป็นกันในครอบครัว หรือทีเ่ รียกว่าโรคพันธุรรม มีการสร้างสาร
ฮีโมโกลบิน ซึง่ เป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดแดงลดน้อยลง เม็ดเลือด
แดงมีลกั ษณะผิดปกติและแตกง่าย ก่อให้เกิดอาการซีด เรือ้ รัง และ
มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา ผู้ที่เป็นโรคนี้ได้รับยีนที่ควบคุม
การสร้างฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงผิดปกติมาจากทัง้ พ่อและแม่ใน
ประเทศไทยมีผเู้ ป็นโรคนีก้ นั มากถึงประมาณ 6 แสนคน
ยีนคือ หน่วยพันธุกรรมทีก่ ำหนดลักษณะต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ พืช
สัตว์ มนุษย์ เช่น ในมนุษย์มยี นี กำหนดสี และลักษณะของผิว ตา และ
ผม ความสูง ความฉลาด หมูเ่ ลือด ชนิดของฮีโมโกลบิน รวมทัง้ โรค
บางอย่าง เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น ยีนทีค่ วบคุมกำหนดลักษณะ
ต่างๆ ในร่างกายจะร่วมกันทำงานเป็นคู่ ยีนหนึง่ ได้รบั ถ่ายทอดมาจาก
พ่อ อีกยีนหนึง่ ได้รบั ถ่ายทอดมาจากแม่ สำหรับผูม้ ยี นี ธาลัสซีเมียมีได้
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สองแบบทีส่ ำคัญ คือ
1. เป็นพาหะ หมายถึง ผู้ที่มียีนผิดปกติหรือพันธุกรรมของโรค
ธาลัสซีเมียเพียงยีนเดียว ยีนทีค่ กู่ นั ปกติ เรียกว่า เป็นเฮทเทอโรซัยโกต
(heterozygote, trait) มียนี ธาลัสซีเมียแฝงอยู่ จะมีสขุ ภาพดี ปกติ
ต้องตรวจเลือดโดยวิธพี เิ ศษ จึงจะบอกได้ เรียกว่าเป็นพาหะ เพราะ
สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกตินไ้ี ปให้ลกู ได้ พาหะอาจให้ยนี ทีป่ กติหรือ
ยีนทีผ่ ดิ ปกติไปให้ลกู ก็ได้
2. เป็นโรค หมายถึง ผูท้ ร่ี บั ยีนผิดปกติ หรือพันธุกรรมของโรค
ธาลัสซีเมียพวกเดียวกันมาจากทั้งพ่อและแม่ ผู้ป่วยจึงมียีนที่คู่กัน
ผิดปกติทง้ั สองยีน และจะถ่ายทอดยีนทีผ่ ดิ ปกติยนี ใดยีนหนึง่ ต่อไป
ให้ลกู แต่ละคนด้วย ธาลัสซีเมียทีพ่ บมากในประเทศไทย คือ ชนิด
แอลฟ่า และชนิดเบต้า
ฉะนัน้ ในกรณีของคุณกัลยา คุณทราบแล้วว่าคุณเป็นพาหะธาลัส
ซีเมีย เป็นคนมีสุขภาพปกติ (และพวกเราคนไทยเป็นพาหะกันตั้ง
มากมาย โดยทีเ่ ขาเหล่านัน้ ไม่ทราบว่าตนเป็นพาหะ ถ้าไม่ได้รบั การ
ตรวจ) และหากคุณจะสมรส และ/หรือ จะมีบตุ ร สามีตอ้ งตรวจเลือด
ว่าเป็นหรือไม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย คุณและสามีต้องปรึกษาแพทย์
เพือ่ หลีกเลีย่ งการมีบตุ รเป็นโรคธาลัสซีเมียได้
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คำถาม
ถ้าผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียดูแลตนเองอย่างดี จะทราบได้หรือไม่วา่ จะมีอายุขยั อยูไ่ ด้ประมาณเท่าใด

คำตอบ
อายุขัยของผู้ป่วยธาลัสซีเมียขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นชนิด
และความรุนแรงของโรค โรคแทรกซ้อน วิธีการรักษาการปฏิบัติตัว
เป็นต้น ชนิดของโรคถ้าเป็นชนิด ไม่รนุ แรง เช่น โรคฮีโมโกลบินเฮ็ช
และมีการดูแลตนเองอย่างดี ก็จะมีอายุยืนเช่นคนปกติ ถ้า รุนแรง
ปานกลาง โดยปกติซดี เพียงเล็กน้อยไม่ตอ้ งให้เลือด แต่ถา้ มีไข้ไม่สบาย
ซีดลงต้องปรึกษาแพทย์ แพทย์อาจจำเป็นต้องให้เลือดเป็นครัง้ คราว
ต้องติดต่อกับแพทย์ตามนัด (แม้จะนัดนานๆ ครัง้ เช่น ทุก 6 เดือน
หรือ 1 ปี ก็ตอ้ งไป) หรือถ้ามีอาการผิดปกติไปก่อนนัดก็ได้ แพทย์จะ
ตรวจร่างกายและตรวจเลือด หรือตรวจอย่างอืน่ เพือ่ ดูภาวะผิดปกติ
หรือภาวะแทรกซ้อน เช่นซีดลงหรือไม่ มีนว่ิ หรือไม่ ระดับธาตุเหล็ก
สูงเพียงใด (ผูป้ ว่ ยอาจมีธาตุเหล็กสูงเกินได้แม้ไม่ได้รบั เลือดบ่อยเพราะ
ผู้ป่วยจะมีธาตุเหล็กเกินจากการดูดซึมธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นทางลำไส้)
ถ้าสูงผิดปกติกค็ วรได้รบั ยาขับธาตุเหล็ก แพทย์จะให้การแนะนำและ
ติดตามดูผลการรักษาเป็นระยะๆ ตลอดไป ผูป้ ว่ ยก็จะมีอายุยนื ยาว
ใกล้เคียงคนไม่เป็นโรคได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าดูแลตนเองและแพทย์
ได้ดแู ลรักษาตลอดไป
สำหรับโรคธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง มาก ถ้าไม่ได้รบั การรักษาเลยจะ
มีอายุขัยสั้น เสียชีวิตในวัยเด็ก ปัจจุบันสามารถรักษาให้มีสุขภาพดี

อายุยนื ยาวได้โดยการให้เลือดจนหายซีดร่วมกับการขับธาตุเหล็ก ทัง้
นี้ผู้ป่วยผู้ปกครองต้องดูแลตนเองอย่างดีและร่วมมือกับแพทย์ใน
การรักษาอย่างดีและต่อเนื่อง ผู้ป่วยไทยที่อาการรุนแรงในปัจจุบัน
อายุมากกว่า 30 ปีแล้ว แข็งแรงดี ผูป้ ว่ ยฝรัง่ อายุมากกว่า 50 ปีกม็ ี และ
อาจจะมีอายุยนื กว่านีถ้ า้ ติดตามดูตอ่ ไป (ทีย่ งั บอกไม่ได้วา่ จะอายุยนื
เท่าใดเพราะการรักษาโดยให้เลือดเต็มทีร่ ว่ มกัยให้ยาขับเหล็ก ในต่าง
ประเทศทำมาได้ราว 40 ปี ส่วนประเทศไทยทำมาราว 25 ปี) อย่างไรก็
ตามโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กำเนิดเม็ดเลือด (ปลูกถ่ายไขกระดูก, ปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือและ
รก) ซึง่ ต้องพิจารณาจากข้อบ่งชีต้ ามความเหมาะสมต่างๆ เป็นกรณีไป
โรคธาลัสซีเมียทุกชนิดแม้เป็นชนิดไม่รนุ แรง เช่น โรคฮีโมโกลบินเฮ็ช
แต่ถา้ มีไข้ มีโรคติดเชือ้ ทัง้ ไวรัส (เช่นไข้เลือดออก) หรือแบคทีเรีย
(เช่นไข้ทยั ฟอยด์ ปอดอักเสบ) ก็มกั มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ซีดลงมากจนต้องให้เลือดและการรักษาตามอาการตามทีแ่ พทย์เห็น
สมควร ฉะนัน้ จึงไม่ควรประมาท ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับโรคที่
เป็นชือ่ โรคอะไร มีการจดบันทึกอาการการเจ็บป่วย กำหนดนัดการไป
พบแพทย์คำแนะนำของแพทย์แต่ละครัง้ ถ้ามีอาการผิดปกติควรปรึกษา
แพทย์ และไปพบแพทย์กอ่ นวันนัด ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยเพือ่ รับ
การดูแลรักษาแต่เนิน่ ๆ

คำถาม
ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียหลายคนทีอ่ ายุมาก แต่ตวั เล็กเป็นผลจากโรคใช่หรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

คำตอบ
ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทีม่ อี าการซีดเรือ้ รัง ถ้าซีดปานกลาง - มาก จะมีการ
เจริญเติบโตไม่สมอายุ ทัง้ ด้านน้ำหนัก ส่วนสูง และการเจริญพัฒนา
ทางเพศ เป็นหนุม่ เป็นสาวช้า ทัง้ ด้านร่างกายและด้านระบบสืบพันธุ์
เช่น ผูห้ ญิงมีประจำเดือนมาช้าหรือไม่มปี ระจำเดือน เป็นต้น สำหรับ
คำถามที่ว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียอายุมากแต่ตัวเล็ก (น่าจะหมายถึง
น้ำหนักและความสูงน้อยกว่าคนทัว่ ไป) อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ เช่น
พ่อ - แม่ตวั เล็กก็ได้ หรือจากโรค คือ ภาวะซีดเรือ้ รัง และหรืออาจเกิด

จากธาตุ เ หล็ ก เกิ น ด้ ว ย เหล็ ก จะไปสะสมในอวั ย วะต่ า งๆ เช่ น
ทีห่ วั ใจทำให้หวั ใจวาย ทีร่ ะบบต่อมไร้ทอ่ ทีต่ บั อ่อนทำให้เป็นเบาหวาน
ต่อมไธรอยด์ และต่อมไร้ทอ่ อืน่ ๆ ทำให้เจริญเติบโตพัฒนาไม่สมอายุ
ฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลรักษา เช่นในกรณีซีดมากเป็นธาลัส
ซีเมียรุนแรง การให้เลือดอย่างสม่ำเสมอจนหายซีดร่วมกับยาขับ
ธาตุเหล็กอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอจะทำให้การเจริญเติบโตดีขน้ึ และ
มีพัฒนาทางเพศเป็นปกติได้

คำถาม
ผูป้ ว่ ยสามารถเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล เทควันโด้ และไปแข่งขันได้หรือไม่
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คำตอบ
การเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล เทควันโด้ เป็นกีฬาชนิดทีม่ คี แู่ ข่ง ยิง่ ถ้าเป็น
การแข่งขันเอาชนะกันด้วย ยิ่งต้องอาศัยความแข็งแกร่งและความ
อดทน (ทนเหนื่อย) ของนักกีฬาค่อนข้างมาก เหมาะสำหรับผู้ที่มี
สุขภาพแข็งแรง สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย แม้เป็นชนิดที่ไม่รุนแรง
ระดับเลือด (เม็ดเลือดแดง) มักจะอยูใ่ นเกณฑ์ตำ่ กว่าปกติ หรือแม้
จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็มักอยู่ในส่วนต่ำของเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้
อาจมีการกระทบกระแทกมีอันตรายต่อกระดูกได้ หากเป็นการเล่น
เพือ่ ออกกำลังกายด้วยความระมัดระวังเรือ่ งการกระทบกระแทก หรือ
ไม่เหนือ่ ยจนเกินไปก็ยอ่ มทำได้ กีฬาอืน่ ทีเ่ หมาะสม ได้แก่ การว่ายน้ำ
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การเดินออกกำลัง กีฬาทีไ่ ม่ได้ใช้กำลังอืน่ ๆ เช่น การเล่นหมากฮอร์ส
หมากข้าม การเล่นบริดจ์ เป็นต้น หมอยังสนับสนุนให้มกี ารออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มสี ขุ ภาพดีขน้ึ พร้อมกันนีก้ ป็ ฏิบตั ติ วั ตาม
ที่แพทย์แนะนำ ในกรณีผู้ป่วยที่ได้รับเลือดอย่างสม่ำเสมอจนหาย
ซีดและขับเหล็กอย่างดี (เพียงพอและสม่ำเสมอ) จะมีรา่ งกายแข็งแรง
เจริญเติบโตดีสามารถเล่นกีฬาได้ดี ผูป้ ว่ ยของเราบางรายเป็นนักกีฬา
ว่ายน้ำ ได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็เคยมีแต่ก็ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแล
ขอคำแนะนำว่าสุขภาพในแต่ละรายเหมาะสมกับกีฬาใด
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ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมงานตามสถานบัน
โรงพยาบาล

ผูร้ ว่ มงานแยกตามประเภท
ผปู้ ว่ ย ครอบครัว

1. ผูร้ ว่ มงาน

568

คน

-

174
154
158
25
46
11

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6
33
32
18
9
4

22
รามาธิบดี
22
พระมงกุฎเกล้า
32
ศิรริ าช
26
จุฬาฯ
6
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร 4
และวชิรพยาบาล
62
7. สถาบันอืน่ ๆ
174
รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูป้ ว่ ย
ครอบครัว
ผูส้ นใจ
คณาจารย์และวิทยากร
บุคลากรทางการแพทย์
นักข่าว

2. ใบประเมินผล

132 ใบ

52
154

สรุปใบประเมิน
จำนวน 132 ใบ ผูป้ ว่ ยและครอบครัว 70 ใบ , ผูส้ นใจเข้าร่วมประชุม 62 ใบ
ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่ดี

ไม่ออกความคิดเห็น

1.1 ยาขับธาตุเหล็ก : ฉีดดี หรือ กินดี

74

54

3

-

1

1.2 สัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย

35

62

23

-

12

1.3 กิจกรรมถามตอบ (ห้องประชุมสดศรี)

48

60

11

-

13

1.4 กิจกรรมถามตอบ (ห้องบรรยาย ๒)

21

31

11

-

69

2. ห้องประชุม

45

51

20

1

15

3. อาหาร

43

62

7

-

20

4. ห้องน้ำ

35

65

29

1

2

5. ทีจ่ อดรถ

34

63

13

2

20

6. การบริการ

58

57

13

-

4

7. สันทนาการและการแสดง

41

53

5

-

33

1. ท่านได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ เรือ่ ง

กันยายน - ธันวาคม 2551

21

¢ÈÕ‡ πÕ·π–‡æ‘¡Ë ‡μ‘¡
1. ห้องประชุมคับแคบแออัดมาก จัดเก้าอีไ้ ม่พอกับผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทำให้มผี ปู้ ว่ ยและผูส้ นใจหลายคนต้องยืนฟังนานมาก ห้องประชุม
ควรเป็นห้องทีม่ พี น้ื ต่างระดับเพือ่ ให้เห็นวิทยากร หรือต่อ VDO ไปห้องอืน่ และขึน้ ภาพวิทยากรทีพ่ ดู
2. ไม่ควรนำลูกโป่งเข้าห้องประชุมทำให้บงั วิทยากร และแตกทำให้เกิดเสียงดังรบกวน
3. เครือ่ งเสียงเบาไป ทำให้ไม่ได้ยนิ เสียงวิทยากร
4. ห้องน้ำมีจำนวนน้อยเกินไป
5. ควรมีปา้ ยบอกสถานทีจ่ ดั งานประชุมให้ชดั เจน และป้ายบอกทางเข้าห้องประชุม
6. ควรเพิม่ เวลาในกิจกรรมถามตอบ
7. ควรจัดอาหารเช้าให้มมี ากกว่านี้
8. ควรมีซมุ้ ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ
9. อยากให้มธี าลัสซีเมียสัญจร
10. อยากให้สมั ภาษณ์ผปู้ ว่ ยให้นา่ สนใจมากกว่านี้ และสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ยหลายๆ คน เพือ่ ให้มหี ลากหลายประสบการณ์
11. เป็นการจัดงานทีด่ มี ากๆ กิจกรรมดีมาก ให้ทง้ั ความรู้ ความบันเทิง กิจกรรมดีอยากให้จดั บ่อยๆ เช่น เรือ่ งเกร็ดเลือด หรือโรคทีเ่ กีย่ ว
ข้องอืน่ ๆ อยากให้เน้นแนวทางการป้องกัน และการดูแลรักษา
12. ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานธาลัสซีเมียโลกในวันนี้ ได้ความรู้มากนำไปปฏิบัติได้ วิทยากรทุกคนพูดได้ชัดเจน เข้าใจง่ายการตอบ
คำถามก็เข้าใจ เอกสารทีไ่ ด้รบั แจกอ่านเข้าใจ เป็นประโยชน์มาก
13. อยากให้ชมรมจัดกิจกรรม เช่น เข้าค่ายโรคธาลัสซีเมียช่วงปิดเทอม
14. ควรจัดประชุมใหญ่กว่านีใ้ ห้สมกับงานวันโรคธาลัสซีเมียโลก
15. จากการทีไ่ ด้เข้ารับการอบรม ได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมจากการทีไ่ ด้อา่ นหนังสือทีเ่ กีย่ วกับโรคธาลัสซีเมียจากสือ่ ต่างๆ ก็ขอให้งานชมรม
จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนีต้ ลอดไปค่ะและอยากจะให้จดั กิจกรรมแบบนี้ ช่วยนำเสนอจัดงานตามต่างจังหวัดบ้างจะดีมากค่ะเพราะจะได้
เป็นการกระจายความรู้เหล่านี้ไปสู่ชุมชนตามต่างจังหวัดและชนบทอย่างมากและชมรมฯ อาจจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัด
กิจกรรมด้วยค่ะ
16. จัดงานได้ดมี าก ควรจะมี workshop หรือการตรวจด้วยจะดีมาก
17. ดนตรีประทับใจมาก การบรรยายและภาพสาธิตเข้าใจและได้รบั ความรูด้ มี ากได้รายละเอียดการเข้าถึงยาและซาบซึง้ บรรยากาศความรัก
การใส่ความห่วงใย ของบรรดาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทม่ี ตี อ่ คนไข้เป็นส่วนหนึง่ ในความภาคภูมใิ จต่อองค์การเภสัชกรรม
ไทยด้วย
18. ดีมากทุกอย่าง จัดงานดีมากๆ ประชาชนสนใจเรือ่ งสุขภาพมาฟังกันล้นห้องทีน่ ง่ั ไม่พอต้องนัง่ พืน้ ดีใจแทนท่านผูจ้ ดั งานจริงๆ ผูค้ นสน
ใจมากันมากจริงๆ โดยเฉพาะเด็กๆ มาฟังกันมาก
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การประกาศผลการประกวดคำขวัญเพือ่ ส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ซึง่ เป็นการประกวดครัง้ ที่ 5
ทีส่ นับสนุนโดยมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ครัง้ นีม้ ผี สู้ ง่ คำขวัญเข้าประกวดรวม 236 คน มีคำขวัญทีเ่ ข้าร่วมประกวดรวม 396 คำขวัญ
คำขวัญทีช่ นะเลิศ
รางวัลที่ 1
ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน เมือ่ ตัง้ ครรภ์ลกู ปลอดภัย ธาลัสซีเมียป้องกันได้ สุขสดใสทัง้ ครอบครัว
คุณสุวรรณี พฤฒินริ นั ดร
รางวัลที่ 2
พ่อแม่ยคุ ใหม่ ควรรูเ้ ท่าทัน ตรวจเลือดก่อนมีครรภ์ ป้องกันโรคธาลัสซีเมีย
คุณโสภิตา อัศวกลาง
รางวัลที่ 3
ให้ความรูค้ สู่ มรส เข้าใจกฎลดความเสีย่ ง ตรวจพาหะอย่างพร้อมเพรียง ย่อมหลีกเลีย่ งธาลัสซีเมีย
คุณสมชาย นุสาโล
รางวัลชมเชย 10 รางวัล คือ
1. ธาลัสซีเมียป้องกันได้งา่ ยกว่าทีค่ ดิ นึกถึงการตรวจเลือดสักนิดก่อนแต่งงาน
คุณธีราภรณ์ ธรรมบุตร
2. จะแต่งงานจะมีลกู ให้ฉกุ คิด ไปตรวจเลือดกันสักนิด เพือ่ ชีวติ ปลอดธาลัสซีเมีย
คุณภาณุวฒ
ั น์ ลีม้ งคล
3. โรคธาลัสซีเมียป้องกันได้ เพียงร่วมใจตรวจเลือดก่อนตัง้ ครรภ์
คุณประภารัตน์ ทองยัง
4. ธาลัสซีเมียโรคกรรมพันธุ์ พ่อแม่รว่ มมือกัน ตรวจเลือดก่อนตัง้ ครรภ์ เพือ่ ป้องกันธาลัสซีเมีย
คุณมาลา แดงบุตร
5. ตรวจเลือดซักนิด เมือ่ คิดตัง้ ครรภ์ หากรูเ้ ท่าทัน ป้องกัน "ธาลัสซีเมีย"
สัตวแพทย์หญิงกาญจนา ไอยรารัตน์
6. ธาลัสซีเมียป้องกันได้ คูห่ ญิงชายปรึกษาหมอ ตรวจเลือดอย่ารีรอ ช่วยบอกต่อโดยทัว่ กัน
คุณอรรถพล อาษาเอือ้
7. "ธาลัสซีเมีย" โรคใกล้ตวั ไม่ตอ้ งกลัวควบคุมได้ ตรวจเลือดคูห่ ญิงชาย เพือ่ จุดหมายไว้ปอ้ งกัน
คุณปาริฉตั ร พึง่ อัมฤทธิ์
8. ตรวจเลือดก่อนตัง้ ครรภ์ เพือ่ ป้องกันธาลัสซีเมีย
คุณวินดิ า พัววรานุเคราะห ์
9. ตรวจเลือดก่อนแต่ง หาธาลัสซีเมียแฝง เพือ่ ลูกน้อยทีแ่ ข็งแรง ห่างไกลโรคโลหิตจาง
คุณพรประภา เพิม่ เติมสิน
10. ตรวจเลือดก่อนวิวาห์ อย่างช้าก่อนมีลกู พ่อแม่มคี วามสุข พร้อมกับลูกปลอดธาลัสซีเมีย
คุณธเนศ วงศาโรจน์
กันยายน - ธันวาคม 2551
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ทีป่ รึกษา :

ชือ่ :
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
(Bulletin of The Thalassemia Club of Thailand)
เจ้าของ :
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(Thalassemia Foundation of Thailand)

สำนักงานมูลนิธฯิ :

ศ. พญ. คุณหญิงสุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
คุณ สายพิณ พหลโยธิน
ศ. พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศ. พญ.ท่านผูห้ ญิงเพ็ญศรี ภูต่ ระกูล
ศ. นพ. สุทศั น์ ฟู่เจริญ

บรรณาธิการ
รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส

ตึกอานันทมหิดล ชัน้ ที่ 6 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิรริ าช
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2419-8329, โทรสาร 0-2412-9758
Website: www.thalassemia.or.th
e-mail: thalassemia_tft@hotmail.com
วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมเผยแพร่ความรูโ้ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแก่ ผูป้ ว่ ย
ผู้ปกครองและประชาชน
2. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกชมรมโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งนี้บทความต่างๆที่ลงพิมพ์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หรือขัดต่อระเบียบศีลธรรมอันดีงาม
กำหนดออกหนังสือ :
ทุก 4 เดือน มกราคม พฤษภาคม กันยายน ปีละ 3 เล่ม
กำหนดฉบับ ปฐมฤกษ์ 8 พฤษภาคม 2548 (วันธาลัสซีเมียโลก)

กองบรรณาธิการ :
ศ. พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร
ศ. พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล
รศ. นพ.นพดล
ศิริธนารัตนกุล
รศ. นพ.ธันยชัย สุระ
รศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์
รศ. นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
รศ. นพ.วิชยั ประยูรวิวัฒน์

สำนักงานจุลสาร :
หน่วยโลหิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารพัชรกิตยิ าภา ชัน้ 8 เลขที่ 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2354-7600-26 ต่อ 94143, โทรสาร 0-2644-8990
e-mail: kittitcr@access.inet.co.th
Website: www.thalassemia.or.th
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7. สถานพยาบาลทีร่ กั ษา........................................................................................................................................................................................
กรุณาส่งใบสมัครมาที่ นพ.กิตติ ต่อจรัส
หน่วยโลหิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-3547600-15 ต่อ 94143 โทรสาร 02-644-8990 Email: kittitcr @ access.inet.co.th
** สามารถ download ในสมัครที่ www. thalassemia.or.th
สมาชิก / ต่ออายุสมาชิก กรุณาส่งแสตป์ 5 บาท จำนวน 3 ดวง ต่ออายุสมาชิก 1 ปี
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