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ธาลัสซี เมีย เปน โรค โลหิต จาง ทาง พันธุ กรรม ที่ พบ ได
บอย ใน ประเทศ ไทย และ โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ใน เขต ภาค

เหนอื ผูปวย ภาวะธาลสัซ ีเมยี ชนดิ รนุ แรง จาํเปน ตอง ไดรบั
การ รักษา อยาง ตอ เนื่อง ซึ่ง มี ผล กระทบ ทั้ง ใน ทาง กาย
จิตใจ เศรษฐกิจ และ สังคม ตอ ผูปวย และ ครอบครัว
โครงการ ปองกัน ภาวะธาลัสซี เมีย ชนิด ราย แรง ใน ระยะ
กอน คลอด จึง มี ความ สําคัญ คณะ แพทยศาสตร
มหาวทิยาลยั เชยีงใหม ได ดาํเนนิ การ ตรวจ คดั กรอง พาหะ

นิพนธตนฉบับ
การ ตรวจ คดั กรอง และ ปองกนั โรคธาลสัซ ีเมยี ชนดิ ราย แรง
ใน ระยะ กอน คลอด  ภาย ใต ระบบ ประกนั สขุภาพ ถวน หนา
 ใน จงัหวดั เชยีงใหม
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บท คดั ยอ: การ ตรวจ คดั กรอง และ ปองกนั โรคธาลสัซ ีเมยี ชนดิ ราย แรง ใน ระยะ กอน คลอด ใน จงัหวดั เชยีงใหม เปน การ ตรวจ
แบบ ครอบ คลมุ ใน หญงิ ตัง้ครรภ และ สาม ีทกุ ราย (universal screening) ประกอบ ดวย 5 ขัน้ตอน คอื 1. การ ให คาํ แนะนาํ
ทาง พนัธ ุกรรม แก หญงิ ตัง้ครรภ และ สามี  2. การ ตรวจ คดั กรอง พาหะ ของธาลสัซ ีเมยี โดย วธิี Osmotic Fragility  Test
(OFT) และ Hemoglobin E (Hb E) screen   3. กาํหนด คู เสีย่ง โดย วธิี microcolumn A2 quantitation และ  PCR
for Southeast Asian deletional   β-thalassemia  4. การ ตรวจ วนิจิฉยั กอน คลอด   และ 5. การ แจง ผล และ พจิารณา
ยุติ การ ตั้งครรภ หลัง จาก มี การ ใช ระบบ ประกัน สุขภาพ ถวน หนา สํานักงาน สาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม รวม กับ คณะ
แพทยศาสตร มหาวทิยาลยั เชยีงใหม ได พฒันา เครอืขาย สาํหรบั โรงพยาบาล ใน จงัหวดั เชยีงใหม โดย เริม่ การ ให คาํ แนะนาํ
และ ตรวจ คดั กรอง จาก โรงพยาบาล ชมุชน และ สง เลอืด ที ่ตอง ตรวจ ตอมา ยงั คณะ แพทยศาสตร พบ วา ใน ปพ.ศ. 2546
ได คดั กรอง คูสมรส ทัง้ หมด 10,122 ราย ตรวจ วนิจิฉยั กอน คลอด 249 ราย และ ได วนิจิฉยั ทารก ที ่เปน โรค โฮโมซยักสั
เบตา-ธาลสัซ ีเมยี 11 รายฮโมโกลบนิ บารตไฮดรอปฟทลัลสิ 22 ราย และฮโมโกลบนิ อ/ี เบตา-ธาลสัซ ีเมยี 12 ราย ซึง่
สดัสวน ของ โฮโมซยักสั เบตา-ธาลสัซ ีเมยี และฮโมโกลบนิ บารตไฮดรอปฟทลัลสิเขา ได กบั การ ประมาณ จาก ความ ถี ่ของ
ยนี เมือ่ คดิ คาใชจาย แบบ เหมา 250 บาท ตอ คูสมรส คาํนวณ อตัรา สวน ความ คุม ประโยชน ตอ ตนทนุ เปน 20.6 ตอ 1 เทา
ขอเสนอ แนะ จาก การ ดาํเนนิ งาน คอื การ พฒันา ของ เครอืขาย การ สง ตอ ทาง คลนิกิ และ หอง ปฏบิตั ิการ ให เกดิ ความ ตอ เนือ่ง
และ พัฒนา ให เกิด ศูนย กลาง ใน การ ให คํา ปรึกษา ทั้ง ทาง คลินิก และ หอง ปฏิบัติ การ ใน แต ละ พื้น ที่
Key Words : Prenatal screening Prenatal diagnosis Thalassemia
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  2548 ;15:105-10.
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ของธาลสัซ ีเมยี ชนดิ รนุ แรง ใน หญงิ ตัง้ครรภ และ สาม ีแบบ
ครอบ คลุม (Universal screening) ตั้งแต ปพ.ศ.
2541 ซึ่ง ประกอบ ดวย 5 ขั้นตอน1 คือ 1. การ ให คํา
แนะนํา ทาง พันธุ กรรม แก คูสมรส 2. การ ตรวจ คัด กรอง
โดย วิธี Osmotic fragility test (OFT)2 และ Hemo-
globin  E (Hb E) screen3 3. กําหนด คู เสี่ยง โดย วิธี
microcolumn A2 quantitation และ PCR for South-
east  Asian deletional β-thalassemia 4. การ ตรวจ
วนิจิฉยั กอน คลอด4-6 และ 5. การ แจง ผล และ พจิารณา ยตุิ
การ ตั้งครรภ

ใน จงัหวดั เชยีงใหม ม ีความ ชกุ ของ ยนีอลัฟา-ธาลสัซี
เมยี ชนดิ Southeast Asian deletion ยนี เบตา-ธาลสัซี
เมยี และ ยนีฮโมโกลบนิ อี เปน รอยละ 9, 6 และ 10 ของ
ประชากร ตาม ลําดับ ดังนั้น จึง คํานวณ อุบัติ การณ ของ
ผูปวย ใหม โรคฮโมโกลบิน บารตฮยดรอปฟทัลลิส
(Hemoglobin  Bart’s hydrops fetalis) โรค โฮโมซยักสั
เบตา-ธาลสัซ ีเมยี (Homozygous beta-thalassemia)
และ เบตา-ธาลัสซีเมีย/ฮโมโกลบิน อี (beta-thalas-
semia/hemoglobin E) เปน 2, 1 และ 3 ตอ 1,000
การ ตั้งครรภ ตาม ลําดับ1

ใน ปพ.ศ. 2546 ใน จังหวัด เชียงใหม สํานักงาน
สาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม และ คณะ แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย เชียงใหม ได พัฒนา เครือขาย สําหรับ
โรงพยาบาล ใน จงัหวดั เชยีงใหม โดย เริม่ กระบวน การ ให
คาํ แนะนาํ และ ตรวจ คดั กรอง ใน เบือ้งตน จาก โรงพยาบาล
ชุมชน และ คณะ แพทยศาสตร มี หนาที่ ให บริการ ตรวจ
ทาง หอง ปฏบิตั ิการ ใน ขัน้ตอน ตอไป และ ดาํเนนิ การ ตรวจ
วินิจฉัย กอน คลอด ใน กรณี ที่ พบ คู เสี่ยง ที่ อาจ มี บุตร
เปนธาลัสซี เมีย และ ใน ระหวาง ดําเนิน การ ได จัดการ ฝก
อบรม เกีย่ว กบั ความ สาํคญั ของธาลสัซ ีเมยี และ กระบวน
การ ตรวจ คัด กรอง และ ปองกัน โรคธาลัสซี เมีย ชนิด ราย
แรง ใน ระยะ กอน คลอด แก บุคลากร ซึ่ง ประกอบ ดวย
แพทย พยาบาล และ เทคนคิ การ แพทย จาก โรงพยาบาล
รัฐ และ เอกชน ใน จังหวัด เชียงใหม

โรงพยาบาล ชุมชน จะ ให คํา แนะนํา ทาง พันธุ กรรม
และ ตรวจ คดั กรอง พาหะ ของธาลสัซ ีเมยี ชนดิ ราย แรง โดย
วธิี OFT ให กบั หญงิ ตัง้ครรภ และ สามี ถา ผล ตรวจ OFT
เปน บวก ทัง้ คู หรอื บวก ราย ใด ราย หนึง่ จงึ สง เลอืด ตอมา ยงั
คณะ แพทยศาสตร ซึง่ จะ ตรวจ กาํหนด คู เสีย่ง ตอ โดย วธิี
Hemoglobin E (Hb E) screen หรอื microcolumn
A2 quantitation และ Polymerase chain reaction
(PCR) for Southeast Asian deletional  β-thalas-
semia  และ ดาํเนนิ การ ตรวจ วนิจิฉยั กอน คลอด ใน ราย ที่
เปน คู เสี่ยง แสดง ขั้นตอน การ ดําเนิน การ ตรวจ ทาง หอง
ปฏิบัติ การ ดัง แผน ภาพ ที่ 1

การ ศึกษา ครั้ง นี้ มี วัตถุประสงค เพื่อ รายงาน ผล การ
ดําเนิน งาน การ ปองกัน การ เกิด โรคธาลัสซี เมีย ชนิด ราย
แรง ใน จงัหวดั เชยีงใหม ภาย ใต ระบบ ประกนั สขุภาพ ถวน
หนา ใน ปพ.ศ. 2546

วสัด ุและ วธิกีาร
ศึกษา แบบ ยอน หลัง โดย รวบรวม จํานวน หญิง

ตั้งครรภ และ สามี ที่ ได ตรวจ เลือด เพื่อ คัด กรอง พาหะ
ของธาลัสซี เมีย ชนิด ราย แรง ที่ โรงพยาบาล มหาราช นคร
เชยีงใหม ระหวาง เดอืน มกราคม ถงึ เดอืน ธนัวาคม 2546
จํานวน คู เสี่ยง และ จํานวน ทารก ใน ครรภ ที่ ไดรับ การ
วนิจิฉยั เปน โรค โฮโมซยักสั เบตา-ธาลสัซ ีเมยีฮโมโกลบนิ
บารตไฮดรอปฟทลัลสิ และฮโมโกลบนิ อ/ี เบตา-ธาลสัซี
เมยี

ผล การ วจิยั
ใน ระหวาง เดือน มกราคม ถึง เดือน ธันวาคม 2546 มี

โรงพยาบาล 25 แหง ใน จงัหวดั เชยีงใหม เขา รวม โครงการ
ม ีตวัอยาง เลอืด จาก หญงิ ตัง้ครรภ สง ตรวจ OFT 10,122
ตัวอยาง ไดผล OFT เปน บวก ทั้ง คู หรือ ราย ใด ราย หนึ่ง
และ ตอง ตรวจ เลอืด ตอ 2,319 คู พบ คู เสีย่ง 286 คู ม ีหญงิ
ตั้งครรภ 249 รายได รับ การ ตรวจ วินิจฉัย กอน คลอด
และ พบ วา ทารก ใน ครรภ 45 ราย เปน โรคธาลสัซ ีเมยี ชนดิ
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ราย แรง ดังนี้ คือ โรค โฮโมซัยกัส เบตา-ธาลัสซี เมีย 11
รายฮโมโกลบิน บารตไฮดรอปฟทัลลิส 22 ราย และ
ฮโมโกลบิน อี/ เบตา-ธาลัสซี เมีย 12 ราย แสดง ผล การ
ดําเนิน โครงการ เปรียบ เทียบ กับ จํานวน ผูปวย ใหม ที่
คาดวา จะ เกิด ขึ้น โดย การ คํานวณ จาก ความ ถี่ ของ ยีน ใน
ประชากร ใน จังหวัด เชียงใหม ดัง ตาราง ที่ 1

จาก หญิง ตั้งครรภ ทั้ง สิ้น 10,122 ราย พบ วา ไม
สามารถ ตาม คูสมรส มา เจาะ เลอืด คดิ เปน รอยละ 6 และ

จาก คู เสีย่ง 286 คู นัน้ ม ีจาํนวน 37 ราย ( รอยละ 14) ที ่ไม
ไดรับ การ วินิจฉัย กอน คลอด ตาม สาเหตุ ดังนี้ คือ อายุ
ครรภ มาก 18 ราย ขาด การ ตดิ ตอ 10 ราย และ ตองการ
ตั้งครรภ ตอไป 9 ราย

วจิารณ
การ ตรวจ คัด กรอง และ ปองกัน โรคธาลัสซี เมีย ชนิด

ราย แรง ใน ระยะ กอน คลอด ใน จงัหวดั เชยีงใหม ไดผล ดี

แผน ภาพ ที่ 1 ขัน้ตอน การ ดาํเนนิ การ ตรวจ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ เพือ่ คดั กรอง และ กาํหนด คู เสีย่ง ที ่อาจ ม ีบตุร เปน โรคธาลสัซี
เมีย ชนิด ราย แรง โดย วิธีการ ตรวจ เฉพาะ OFT ใน หญิง ตั้งครรภ และ สามี

12
3:1,000

ตาราง ที่ 1  จาํนวน ทารก ใน ครรภ ที ่ไดรบั การ วนิจิฉยั เปนฮโมโกลบนิ บารตฮยดรอปฟทลัลสิ, โฮโมซยักสั เบตา-ธาลสัซี
เมยี  และ เบตา-ธาลสัซ ีเมยี/ฮโมโกลบนิ อี ที ่จงัหวดั เชยีงใหม ใน ปพ.ศ. 2546 เปรยีบ เทยีบ กบั จาํนวน ที ่คาดวา จะ เกดิ ขึน้
โดย การ คาํนวณ จาก ความ ถี ่ของ ยนี ใน ประชากร
จํานวน หญิง ตั้งครรภ ที่
ไดรับ การ ตรวจ คัด กรอง

( ราย)

จํานวน การ ตรวจ
วินิจฉัย กอน คลอด

( ราย)

Hb Bart’s
hydrops fetalis

homozygous
β-thalassemia

Hb E/
β-thalassemia

10,122
จาํนวน ที ่คาดวา

 จะ เกดิ ขึน้

249
24:10,000

22
2:1,000

11
1:1,000



108 พมิพลกัษณ  เจรญิขวญั และคณะ

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine  Vol. 15  No. 2  April-June 2005

ดัง จะ เห็น ได จาก สัดสวน ของ ทารก ใน ครรภ ที่ ไดรับ การ
วนิจิฉยั เปน โฮโมซยักสั เบตา-ธาลสัซ ีเมยี และ ฮโมโกลบนิ
บารตไฮดรอปฟทลัลสิเขา ได กบั การ ประมาณ จาก ความ
ถี่ ของ ยีน และ เมื่อ พิจารณา จาก จํานวน ผูปวย ใหม โรค
ธาลสัซ ีเมยี ที ่เกดิ ระหวาง ปพ.ศ. 2541 ถงึ เดอืน มถินุายน
พ.ศ. 2547 ที่มา ลง ทะเบียน ภาควิชา กุมาร เวช ศาสตร
คณะ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม จะ เห็น วา
ผูปวย โรค โฮโมซยักสัเบตา-ธาลสัซ ีเมยี ม ีจาํนวน ลดลง มาก
เหลือ ป ละ 0-1 ราย และ ผูปวย โรคฮโมโกลบิน อี/ เบตา
ธาลสัซ ีเมยี ม ีจาํนวน ลดลง

ใน การ ตรวจ คัด กรอง พาหะ ของธาลัสซี เมีย ใน
เบื้องตน ใน โครงการ ครั้ง นี้ ได ตรวจ เฉพาะ วิธี OFT ไม
ได ตรวจ ดวย วิธี Hb E screen หรือ DCIP เนื่อง จาก
วิธีการ ตรวจ และ แปล ผล สอง ชนิด หลัง มี ความ ซับซอน
กวา แต เนือ่ง จาก การ ตรวจ ดวย OFT เพยีง อยาง เดยีว จะ
มี ความ ไว สําหรับ การ วินิจฉัย พาหะ ของฮโมโกลบิน อี
เพยีง รอยละ 70 จงึ ตอง อาศยั การ ตรวจ OFT ใน ทัง้ หญงิ
ตัง้ครรภ และ คูสมรส ไป พรอม กนั ถา ทัง้ คู ให ผลบวก ตอ
OFT ให ตรวจ ตอ เพื่อ หา วา เปน พาหะ ของ ทั้งอัลฟา และ
เบตา-ธาลสัซ ีเมยี หรอืฮโมโกลบนิ อี หรอื ไม โดย วธิี PCR
for Southeast Asian deletional  β-thalassemia
และ  microcolumn HbA2 quantitation ตาม ลาํดบั
และ หาก ราย ใด ราย หนึง่ ให ผลบวก ตอ OFT และ อกี ราย
ให ผล ลบ คู นั้น จะ มี ความ เสี่ยง เฉพาะ ตอ การ มี บุตร เปน
โรคฮโมโกลบนิ อ/ี เบตา-ธาลสัซ ีเมยี จงึ ให ตรวจ ตอ ดวย
HbE screen เฉพาะ ราย ที่ ไดผล OFT เปน ลบ และ ถา
ไดผล HbE screen เปน บวก จงึ จะ ตรวจ ทัง้ คู ตอ ดวย
microcolumn HbA2 quantitation ตอไป การ ดาํเนนิ
กระบวน การ นี้ จะ ชวย ลด ความ จาํเปน ใน การ ตรวจ HbE
screen หรอื DCIP และ PCR for  β-thalassemia ไป
ได จํานวน หนึ่ง

การ คาํนวณ ตนทนุ ดาน screening เมือ่ คดิ แบบ เหมา
จาย ราคา คา ตรวจ กรอง 250 บาท ตอ การ ตรวจ กรอง รวม

ถงึ การ ทาํ prenatal diagnosis จน ครบ วงจร ซึง่ คดิ คา
ทาํ วนิจิฉยั กอน คลอด 1,000 บาท ตอ ราย และ คา ยตุ ิการ
ตั้งครรภ 3,000 บาท ตอ ราย พบ วา ใน โครงการฯ ตรวจ
กรอง หญิง ตั้งครรภ 10,122 ราย ทํา การ วินิจฉัย กอน
คลอด 249 ราย และ ยุติ การ ตั้งครรภ 45 ราย คิด เปน
คาใชจาย ดาน ตนทุน 2,914,500 บาท ( ตาราง ที่ 1)

เปรยีบ เทยีบ กบั คา รกัษา ผูปวย ซึง่ ประกอบ ไป ดวย
1)  การ ให เลือด  คา ยา ขับ ธาตุ เหล็ก และ ตรวจ ทาง หอง
ปฏบิตั ิการ 12,500 บาท/ เดอืน หรอื คดิ เปน 150,000 / ป/
คน   2) ผูปวย โรค โฮโมซัยกัสเบตา-ธาลัสซี เมีย มี อายุ
เฉลี่ย 20 ป   และ 3) ผูปวย โรคฮโมโกลบิน อี/ เบตา
ธาลัสซี เมีย มี อายุ เฉลี่ย 30 ป แต คาใชจาย จะ เปน เพียง
ครึ่ง เดียว ของ ผูปวย โรค โฮโมซัยกัสเบตา-ธาลัสซี เมีย
ดังนั้น การ คํานวณ จึง ตอง หาร ดวย 2 หรือ คูณ ดวย 0.5
จาก การ ศึกษา นี้ สามารถ ปอง การ เกิด ผูปวย ใหม ได ดังนี้
homozygous  beta-thalassemia 11 ราย และ beta-
thalassemia /HbE 12 ราย แต ถา ไม มี โครงการ นี้ จะ
ตอง เสยี คาใชจาย ให การ รกัษา รวม ทัง้ สิน้ 60,000,000 บาท
ราย ละเอียด การ คํานวณ คาใชจาย ดาน ตนทุน และ การ
รักษา ดัง แสดง ใน ตาราง ที่ 2

การ คดิ benefit:cost ratio ของ โครงการ นี ้คาํนวณ
จาก คาใชจาย ของ การ รกัษา เฉพาะ ผูปวย โรค โฮโมซยักสั
เบตา-ธาลัสซี เมีย และ ผูปวย โรคฮโมโกลบิน อี/ เบตา
ธาลัสซี เมีย (60,000,000 บาท) ตอ คาใชจาย ของ ตนทุน
การ ปองกนั (2,914,500 บาท) จะ ได เทากบั 20.6:1

สรุป
การ ดาํเนนิ การ ตรวจ คดั กรอง และ ปองกนั โรคธาลสัซี

เมยี ชนดิ ราย แรง ใน ระยะ กอน คลอด ภาย ใต ระบบ ประกนั
สุขภาพ ถวน หนา ใน จังหวัด เชียงใหม ไดผล ดี มี ขอเสนอ
แนะ คอื การ พฒันา เครอืขาย การ สง ตอ ทาง คลนิกิ และ หอง
ปฏบิตั ิการ เพือ่ การ ปองกนั โรคธาลสัซ ีเมยี ชนดิ ราย แรง ใน
ระยะ กอน คลอด ที ่ไดผล ดี ครอบ คลมุ และ ตอ เนือ่ง ตอไป
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ตาราง ที่ 2  อตัรา สวน ความ คุม ประโยชน ตอ ตนทนุ ของ การ ตรวจ คดั กรอง และ ปองกนั โรคธาลสัซ ีเมยี ชนดิ ราย แรง ใน ระยะ
กอน คลอด ใน จังหวัด เชียงใหม*

กระบวน การ ตนทุน ( บาท) การ รักษา ผูปวย คาใชจาย ( บาท)
ตรวจ คัด กรอง และ กําหนด คู เสี่ยง
10,122 ราย/ ป

วินิจฉัย กอน คลอด  249 ราย/ ป

ยุติ การ ตั้งครรภ 45 ราย/ ป

ตนทุน รวม ( บาท)

250x10,122
= 2,530,500

249x1,000
= 249,000
45x3,000
= 135,000
2,914,500

ให เลือด ยา ขับ ธาตุ เหล็ก
และ ตรวจ ทาง หอง ปฏิบัติ การ
12,500 บาท/ เดือน
ผูปวย โรค โฮโมซัยกัส
เบตา-ธาลัสซี เมีย 11 ราย x20 ป
ผูปวย โรคฮโมโกลบิน อี/ เบตา
ธาลัสซี เมีย 12 ราย x30 ป x0.5
คาใชจาย รวม ( บาท)

150,000 / ป

33,000,000 / ป

27,000,000 / ป

60,000,000 / ป
* หมายเหตุ ไม ได คาํนวณ คาใชจาย ของ มารดา ใน การ ตัง้ครรภ ทารก ใน ครรภ ที ่ไดรบั การ วนิจิฉยั วา เปนฮโมโกลบนิ บารตไฮดรอปฟทลัลสิ 22 ราย
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Prenatal Screening and Control of Severe Thalassemia
Under the National Universal Health Coverage in Chiang Mai
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Abstract: Universal prenatal screening and control of severe thalassemia in Chiang Mai comprised 5
steps,  namely: 1. Couple counseling   2. Screening for thalassemia carriers by Osmotic fragility test
(OFT) and Hemoglobin E (Hb E) screen   3. Identification of the risk couples by microcolumn A2
quantitation  and PCR for SEA-type   β-thalassemia  4. Prenatal diagnosis and  5. Post-counseling and
consideration  for termination of pregnancy.   After the commencement of the National Universal Health
Coverage  Plan, the Chiang Mai Provincial Public Health Office and the Faculty of Medicine of Chiang
Mai  University developed a thalassemia screening and control network in Chiang Mai.  Couple
counseling and primary screening were initiated in community hospitals.  The informative blood
samples were further sent to the Faculty of Medicine.  In 2003, 10,122 couples were screened and 249
at-risk fetuses underwent a prenatal diagnosis.  Forty-five fetuses were given a diagnosis of severe
thalassemia; 11 with homozygous   β-thalassemia, 22 with Hb Bart’s hydrops fetalis and 12 with Hb E/
β-thalassemia.   The ratio of homozygous   β-thalassemia and Hb Bart’s hydrops fetalis was consistent
with a calculated risk from the gene frequencies.  At 250 bahts per couple for the process of screening
through fetal diagnosis, the benefit to cost ratio was20.6:1.  Further development of a clinical and
laboratory referral network and establishment of an advisory center is suggested.
Key Words : Prenatal screening Prenatal diagnosis Thalassemia
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