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โรค โลหติ จางธาลสัซ ีเมยี เปน โรค ทาง พนัธ ุกรรม ที ่พบ
มาก ที ่สดุ ใน ประเทศ ไทย จาก การ ศกึษา วจิยั พบ gene
ผดิ  ปกต ิของ โรค นี้ ม ีหลาย ชนดิ ใน คน ไทย ยนี   α-thalas-
semia  ม ีอยู ประมาณ 20-30 % ยนี   β-thalassemia มี
5-10 % สวนฮโมโกลบนิ ผดิ ปกติ คอืฮโมโกลบนิ E พบ
มาก ทาง ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ 20-30 % สูงสุด ที่
สรุนิทร ถงึ 50 % คา ความ ชกุ เฉลีย่ ใน คน ไทย ประมาณ
13.6 % สําหรับ โรค โลหิต จางธาลัสซี เมีย ที่ เกิด จาก การ
ปฏสิมัพนัธ ของ ยนี เหลา นี้ ทาํให ม ีผูปวย ถงึ 600,000 คน
ชนดิ ที ่พบ มาก   α-thalassemia, Hb E disease รอง ลง
มา คือ Hb H disease สวน homozygous   β-thalas-
semia  นัน้ พบ ได นอย กวา

 ขอมูล ตาง ๆ  ดัง กลาว ขาง ตน นี้ เปน ผล ที่ ได จาก การ
ศกึษา อยาง ตอ เนือ่ง เริม่ เปน ครัง้ แรก ที ่โรงพยาบาล ศริริาช
มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร ตั้งแต ปพ.ศ. 2494 จน ถึง
ปจจุบัน เปน ระยะ เวลา 50 ป มา แลว ได มี เอกสาร
บทความ ตี พิมพ ทั้ง ใน วาร สาร ตาง ประเทศ และ ภาย ใน
ประเทศ  เกีย่ว กบั โรค โลหติ จางธาลสัซ ีเมยี ใน คน ไทย รอย
กวา บทความ

ผู บุก เบิก ริเริ่ม การ ศึกษา คน ควา เปน ครั้ง แรก คือ
ศาสตราจารย  แพทยหญิง คุณสุภาณ นคร ภาควิชา
อายุรศาสตร ศาสตราจารย  แพทยหญิง คุณ หญิง สุด
สาคร  ตู จินดา ภาควิชา กุมาร เวช ศาสตร โรงพยาบาล
ศิริราช ศาสตราจารย  นายแพทย ประเวศ วะ สี ได วิจัย
คน ควา เปน แกน สาํคญั ใน เวลา ตอมา

ผู ที่ มี คุณูประการ เปน ผู ชี้นํา และ รวมมือ ให เกิด การ
ศึกษา คน ควา เรื่อง โรค โลหิต จางธาลัสซี เมีย ใน ประเทศ
ไทย คอื Professor Virginia Minnich สหรฐั อเมรกิา
ทาน ได เดนิ ทาง มา ทาํงาน ใน ประเทศ ไทย ระหวาง ปพ.ศ.
2494-2498 ใน โครงการ แลก เปลี่ยน บุคลากร ทาง การ
แพทย ระหวาง มหาวิทยาลัย Washington และ มหา
วทิยาลยั  แพทยศาสตร และ ผู ม ีอ ุปการ คณุ อกี ผู หนึง่ คอื
Proffessor H. Lehman จาก St. Batholomew Hos-
pital สหราชอาณาจักร ได เคย เดิน ทาง มา ให คํา แนะนํา
และ รวม ศกึษา ใน ผู ปวยธาลสัซ ีเมยี เดก็ เปน ครัง้คราว

ทานศาสตราจารย  นายแพทย  สดุ แสง วเิชยีร ได ทาํ
การ ศกึษา โครง กระดกู ของ คน โบราณ กอน ประวตัศิาสตร
สมยั หนิ ใหม ที ่พบ ที ่หมูบาน เกาจ. กาญจนบรุี จาํนวน 37
โครง ได พบ กระ โหลกศีรษะ ที่ มี ขนาด หนา มาก หนา ตัด
สวน กระ โหลก Parietal bone หนา ถึง 11ม.ม. คลาย
คลงึ กบั กระ โหลกศรีษะ ผู ปวยธาลสัซ ีเมยี ที ่พบ ใน ปจจบุนั
ถา สามารถ หา วิธีการ มา พิสูจน วา เปน กระ โหลกผู ปวย
ธาลสัซ ีเมยี จรงิ ก ็จะ เปน หลกัฐาน ชี ้ชดั วา โรค นี ้ม ีอยู ใน ดนิ
แดน ของ ประเทศ ไทย มา นบั พนั ป

เดก็ ที ่ซดี เหลอืง ไม เจรญิ เตบิโต ม ีกอน ใน ทอง คอื ตบั
มาม คน ไทย มัก จะ เรียก วา เปน โรค ปาง การ แพทย สมัย
กอน เขา ใจ กนั วา เปน มาเลเรยีเรือ้ รงั โรค โลหติ จางธาลสัซี
เมยี ก ็รวม อยู ใน กลุม นี้

นายแพทย ใชยูนิ พันธ ทาน เปน โลหิต แพทย สําเร็จ
วชิา แพทยศาสตรจาก มหาวทิยาลยั Edinburghสกอ็ต

ประวตั ิการ ศกึษา วจิยั โรค โลหติ จางธาลสัซ ีเมยี
 ใน ประเทศ ไทย

ศาสตราจารย เกียรติคุณแพทยหญิง   คุณ หญิง สุด สาคร ตู จินดา
ประธาน มูลนิธิ โรค โลหิต จางธาลัสซี เมีย แหง ประเทศ ไทย
ใน พระ อุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระ องค เจา โสมสวลี พระวรรา ชาทินัดดา มาตุ
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แลนด ได เขา รบั ราชการ เปน อาจารย แผนก อายรุศาสตร
โรงพยาบาล ศิริราช ใน ปพ.ศ.  2487 ทาน ได รายงาน
chronic  hemolytic anemia ใน ผูปวย 10 ราย คนไข
ม ีตวั เหลอืง พบ nucleated red cell ตอมา ก ็ทราบ วา เปน
โรค เดยีว กบั โรคธาลสัซ ีเมยี ของ เรา ใน ปจจบุนั นี ้เอง

พ.ศ.  2497พญ.สุภา ณ นคร  พญ. สุด สาคร  ตู -
จนิดา และ นพ.สเุอด็คชเสนยี ได รายงาน ผูปวย Medi-
teranean  anemia ( ซึง่ เปน ชือ่ ที ่เรยีก โรค โลหติ จางธาลสัซี
เมยี อกี ชือ่ หนึง่) ใน ผูปวย 32 ราย เปน ครัง้ แรก ใน ประเทศ
ไทย ใน วาร สาร Blood Journal ใน ปพ.ศ.  2497 การ
พเิคราะห โรค อาศยั criteria 5 อยาง

1. ประวตั ิการ ตรวจ รางกาย
2.  การ ตรวจ Hb, Hct & peripheral blood
3.  การ ตรวจ alkali denaturation test
4.  ตรวจ ความ ผดิ ปกต ิภาพ รงัส ีของ กระดกู
5.  ดาน พันธุ กรรม ตรวจ เลือด และ peripheral

blood  film พบ ความ ผดิ ปกต ิของ เลอืด เลก็ นอย ของ ฝาย
บดิา หรอื มารดา

ตอมา ใน ป เดยีว กนัพญ. สดุ สาคร ตู จนิดา ได รวม ทาํ
การ ศึกษา กับ Proffessor Chernoff & Proffessor
Minnich  ใน ครอบ ครวั ผู ปวยธาลสัซ ีเมยี พอแม และ ลกู
2 คน พบฮโมโก บนิ ผดิ ปกต ิเคลือ่นที ่ชา กวา hemoglo-
bin  A ใน electrophoresis พบ วา เปน hemoglobin
ผดิ ปกติ ลาํดบั ที่ 4 ได เรยีก ชือ่ วา Hb E ซึง่ นาํ ไป เปรยีบ
เทยีบ กบั Hb E ซึง่ พบ โดย Itano ที ่สหรฐั อเมรกิา พบ วา
เปน ตัว เดียว กัน และ พบ ใน เวลา เดียว กัน จึง นับ วา เรา คน
พบ Hb E เปน ครัง้ แรก ใน โลก และ เปน Hemoglobin
ผดิ ปกต ิที ่พบ ใน ประเทศ ไทย มาก ที ่สดุ ใน เอเชยีอาคเนย

ตอมาพญ. สดุ สาคร ตู จนิดา ยงั ได พบ Hb SIRIRAJ
และ Hb Q ใน คน ไทย อีก ดวย ใน ปพ.ศ.  2508 และ
รายงาน Hb Bart' s เปน ครัง้ แรก ใน คน ไทย

พญ.สุภา ณ นคร  นพ. ประเวศ  วะ สี นพ. สงา
ภูตระกลู  และ  นพ. สทุศัน ฟู เจรญิ พบ Hb ผดิ ปกต ิอกี
หลาย ชนดิ และ พบ Hb Constant Spring ซึง่ พบ มาก

ประมาณ 5 % ใน คน ไทย มี elongation of   α-chains
และ มีปฏิกริยา สัมพันธ กับ   α1- thalassemia เชน เดยีว
กบั Hb disease แต อาการ จะ รนุ แรง กวา

Hb H disease จาก ปฏิสัมพันธ ของ   α 1- thalas-
semia  และ   α2- thalassemia สงัเคราะห   α- globin
chain  ได นอย ลง ดัง กลาว แลว ประเทศ ไทย พบ   α -
thalassemia  gene ได บอย มาก ม ีความ ชกุ 20-30 % แต
นับ ว่า เป็น โชคดี เพราะ โรค thalassemia Hb H dis-
ease  มี อาการ ไม รุน แรง ผูปวย ไม ซีด มาก จะ ซีด รุน แรง
เฉพาะ เวลา มี hemolytic crisis

ขอ ยอน กลาว ถงึ 32 ราย ที ่ม ีรายงาน วา เปน Mediter-
anean  anemia และ ยงั พบ วา ม ีผูปวย 4 ราย ใน 32 ราย
นั้น ตรวจ พบ Inclusion bodies ใน เม็ด เลือด แดง
พรอม กนั นัน้ ม ีรายงาน จาก สหรฐั อเมรกิา พบ โรค แบบ นี ้ใน
คน จีน ที่ นั้น และ ตรวจ พบ Hb แตก ตาง จาก ปกติ อีก ตัว
หนึ่ง คือ Hb H เรา จึง สง เลือด คนไข 4 ราย นี้ ไป ตรวจ
เปรียบ เทียบ จึง พบ วา ทั้ง 4 ราย เปน Hb H เชน กัน
ดงันัน้ คณะ ของ เรา จงึ เปน ราย แรก ที ่พบ Inclusion bod-
ies  ใน Hb H disease

พญ. คุณสุภาณ นคร และ   นพ. ประเวศ วะ สี ได
รวมกัน ศึกษา การ สืบ ทอด ทาง พันธุ กรรม ของ Hb H ใน
ผูปวย มาก กวา 350 ราย อยาง ละเอียด รอบคอบ และ
กวางขวาง อาจารย ประเวศ วะ สี ได สรปุ และ ตัง้ สมมตุิ
ฐาน  วา   α-chain Locus นา จะ เปน แบบ two-Loci และ
ได นาํ เสนอ วา ยนี   α-thalassemia ควร เปน แบบ dupli-
cation  คอื two Loci model ซึง่ ใน ปจจบุนั ได กลาย เปน
ทฤษฎ ีที ่ไดรบั การ ยอม รบั ทัว่ ไป นบั เปน การ คน พบ ที ่สาํคญั
นาํ ชือ่ เสยีง มา สู ประเทศ ไทย เปน อนั มาก

พญ.สภุา ณ นคร นพ. ประเวศ วะ สี และ   นพ. สงา
ภู ตระกูล ได ทํา การ ศึกษา วิจัย พบฮโมโกลบิน ผิด ปกติ
ตาม ลาํดบั เชน Hb J Bangkok , Hb D Punjab, Hb
Mahidol,  Hb New York, Hb Siam, Hb
Anantharaj  และ Hb Thailand, Hb ตาก เปนตน

การ บกุ เบกิ คน ควา โรคธาลสัซ ีเมยี ใน อดตี หรอื ใน ระยะ



227ประวัติการศึกษาวิจัยโรคโลหิตจาง

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2544

เริม่ แรก ไม ม ีเครือ่งมอื เครือ่งใช ที ่ทนัสมยั มาก นกัเนือ่ง
จาก thalassemia gene และ Hb E gene ม ีมาก ใน คน
ไทย ถงึ 15-20 ลาน คน พวก นี ้เปน พาหะ ไม ม ีอาการ แต จะ
ถาย ทอด ยีน ผิด ปกติ ไป เรื่อย ๆ  ลูกหลาน ที่ ไดรับ ยีน ผิด
ปกต ิมา รวม กนั สอด คลอง กนั ก ็จะ เกดิ เปน โรค ทัว่ ประเทศ
มี ประมาณ 600,000 คน โรคธาลัสซี เมีย จึง เปน ปญหา
ทาง การ แพทย ทาง สงัคม เศรษฐกจิ ของ ประเทศ ดวย

ปจ จ ุบนั ม ีความ กาวหนา ทาง วชิา การ เกีย่ว กบั โรค โลหติ
จางธาลสัซ ีเมยี เปน อนั มาก เกีย่ว กบั อณ ูพนัธ ุศาสตร ตลอด
จน การ เกิด กลไก ของ การ เกิด โรคธาลัสซี เมีย ใน ระดับ

โมเลกุล การ เปลี่ยน แปลง ทาง พยาธิ วิทยา สรีรวิทยา
ตลอด จน การ ตรวจ วนิจิฉยั ทารก กอน คลอด สามารถ นาํ ไป
สู การ ควบคมุ ปองกนั การ เกดิ ใหม ของ ผู ปวยธาลสัซ ีเมยี
และ นาํ การ ปลกู ถาย ไข กระดกู มา รกัษา โรคธาลสัซ ีเมยี ได
เปน ผล สาํเรจ็

ประเทศ ไทย เปน ประเทศ หนึ่ง ที่ มี แพทย และ นัก
วิทยาศาสตร ซึ่ง มี ความ รู ความ สามารถ เปน ผูนํา ทาง วิชา
การ ของ โรค นี้ ใน ระดบั โลก อยู ใน มหาวทิยาลยั ทกุ ภมูภิาค
ทัว่ ประเทศ
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