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ธาลัสซีเมีย (thalassemia) เปนความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่

เกิดจากเม็ดเลือดแดงสังเคราะหฮีโมโกลบินนอยลง ซึ่งมีสาเหตุจาก

มียีนที่ผิดปกติทำาใหสรางสายโกลบินไดนอยลง หรือ สรางไมไดเลย   

สวนมากพบได 2 ลักษณะคือ การสรางสายแอลฟาลดลงหรือ

สรางไมไดเลย เรียกวา แอลฟาธาลัสซีเมีย  และการสรางสาย

บีตาลดลงหรือสรางไมไดเลย เรียกวา บีตาธาลัสซีเมีย  สวนฮีโม

โกลบินผิดปกติ (hemoglobinopathy) นั้นเปนความผิดปกติดาน

โครงสรางของสายโกลบิน1 ในประเทศไทยประมาณรอยละ 20-30 

ของประชากรมียีนแอลฟาธาลัสซีเมียและรอยละ 3-9 มียีนบีตาธาลัส

ซีเมีย  นอกจากนั้นยังพบยีนของฮีโมโกลบินผิดปกติซึ่งไดแก ฮี

โมโกลบินคอสแตนทสปริงสรอยละ 4-5 และ ฮีโมโกลบินอี (Hb 

E) โดยเฉลี่ยรอยละ 13 โดยพบสูงขึ้นถึงรอยละ 30-40 ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ2,3 

การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคและพาหะของ

ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ มีหลายการทดสอบ4–6 โดยการ

ทดสอบแตละชนิดมีวัตถุประสงค และใหการวินิจฉัยที่ถูกตอง 

แมนยำาตางกัน ดังนี้

1. การตรวจในงานประจำาทางโลหิตวิทยา ไดแก การตรวจนับ

เม็ดเลือดแบบสมบูรณ (complete blood count, CBC) รวมไป

ถึงการตรวจวัดคาดัชนีเม็ดเลือดแดง (red blood cell indicies) 
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บทคัดยอ :โลหิตจางธาลัสซีเมียเปนความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบบอยโดยมีความชุกตางกันในแตละภูมิภาคของประเทศไทยสง

ผลใหคูสมรสมีความเสี่ยงที่จะมีบุตรเปนธาลัสซีเมียแตกตางกันจากการศึกษาความชุกของธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินผิดปกติจำานวน

คูเสี่ยงและอุบัติการณของธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจากการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยหลังคลอดในหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภที่

โรงพยาบาลจังหวัดยโสธรระหวาง1ตุลาคม2549ถึง30กันยายน2551จำานวน1796รายพบวามีพาหะhemoglobinE(Hb

E)จำานวน542รายคิดเปนรอยละ30.2เปนhomozygousHbE96ราย(รอยละ5.4)พาหะβthalassemia10ราย(รอยละ
0.6)βthalassemia5ราย(รอยละ0.3)αthalassemia8ราย(รอยละ0.5)และพาหะα0thalassemia53ราย(รอยละ

3.0)และมีการตรวจสามีเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะมีบุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจำานวน819คูพบวามี49คูที่ควรไดรับการ

ตรวจDNAเพื่อประเมินความเสี่ยงที่บุตรจะเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงโดยมี11คูที่บุตรมีโอกาสเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงไดแก

βthalassemia/HbE10คูและHomozygousα0thalassemia1คูซึ่ง1คูไดรับการวินิจฉัยกอนคลอดและมีบุตรในครรภเปน

β0thalassemia/HbEและคูสมรสไดตกลงยินยอมยุติการตั้งครรภสวนอีก10คูไมไดรับการวินิจฉัยกอนคลอดเมื่อติดตามผล

การตรวจเลือดหลังของเด็กกลุมนี้พบวามี3รายเปนพาหะของHbEขณะที่อีก7รายไมสามารถติดตามผลไดในขณะที่977ราย

ที่ไมไดตรวจสามีนั้นมี187รายที่อาจมีบุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงแตไมสามารถบอกไดเพราะขอมูลไมครบถวนผูวิจัยมีความ

เห็นวารายที่มีผลการตรวจคัดกรองของคูสมรสแลวพบวามีโอกาสที่บุตรจะเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงควรไดรับการตรวจวินิจฉัยกอน

คลอดทุกรายและตรวจDNAถาจำาเปน

Key Words : lธาลัสซีเมียlฮีโมโกลบินอี l การวินิจฉัยกอนคลอด
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2. การตรวจกรองพาหะและธาลัสซีเมีย (thalassemia screening 

test) โดยวิธีที่นิยมใชมากไดแกการทดสอบความเปราะของเม็ดเลือด

แดงชนิดหลอดเดียว (one tube osmotic fragility test, OF test) 

และ การตกตะกอนดวยสี ดีซีไอพี (Dichlorophenolindophenol 

[DCIP] precipitation test)

3. การตรวจยืนยันโดยวิธีมาตรฐาน ไดแก การตรวจชนิด

ของฮีโมโกลบิน (Hemoglobin electrophoresis) เพื่อตรวจวัด 

ปริมาณฮีโมโกลบินเอ2/ อี และ ฮีโมโกลบินเอฟ รวมทั้งการตรวจ

วัดปริมาณฮีโมโกลบินบารทในทารกแรกเกิด

4. การตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ (DNA analysis)

ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย 

มีเปาหมายในการควบคุมและปองกัน มี 3 ชนิดคือ7  homozygous 

α0 thalassemia หรือ Hb Bart’s hydrop fetalis, homozygous 

β0 thalassemia และ β thalassemia/HbE ในประเทศไทยมี

การศึกษาอัตราความเสี่ยงของคูสมรสที่มีโอกาสมีบุตรเปนธาลัสซี

เมียและฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดรุนแรง ตอ 10,000 การตั้งครรภ 

โดยคำานวนตาม Hardy – Weinberg law พบวาอัตราความ

เสี่ยงของคูสมรสที่มีโอกาสมีบุตรเปนธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน

ผิดปกติชนิดรุนแรง ชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ชนิดดังกลาวขางตน 

เปน 638 : 10,000  ซึ่งหมายถึงในหญิงตั้งครรภ 10,000 ราย

จะมี 638 รายที่มีโอกาสมีบุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ซึ่งนับ

วาเปนอัตราที่สูงมาก ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเปน 161.4 : 

10,000 และการศึกษาโอกาสของคูสมรสมีบุตรเปนธาลัสซีเมีย 

และฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดรุนแรง โดยคำานวณตามจำานวนการ

เกิด 100,000 คนตอป จะพบคูสมรสที่มีโอกาสเสี่ยงตอการคลอด

บุตรเปนโรคชนิดรุนแรงชนิดใดชนิดหนึ่ง จำานวน 17,012 คู ตอ

จำานวนการเกิด 800,000 ราย โดยแยกเปนโอกาสเสี่ยงตอการคลอด

บุตรเปนโรค homozygous β0 thalassemia จำานวน 826 คู  β 

thalassemia /Hb E จำานวน 12,853 คู และ homozygous α0 

thalassemia หรือ Hb Bart’s hydrop fetalis จำานวน 333 คู    

เมื่อคำานวณโอกาสและการมีบุตรเปนธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน

ผิดปกติชนิดรุนแรง ชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ชนิดดังกลาวขางตน 

ตามกฏของเมนเดล พบวา ในแตละปคูสมรสมีโอกาสจะคลอด

บุตรเปน homozygous β0 thalassemia จำานวน 207 คน  β 

thalassemia /Hb E  จำานวน 3,213 คน และ homozygous α0 

thalassemia หรือ Hb Bart’s hydrop fetalis  จำานวน 833 คน8 

แนวทางที่จะปองกันไมใหเกิดโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

รายใหมในทารกแรกเกิดตองอาศัยองคประกอบสำาคัญ 4 ประการ 

ไดแก การตรวจคัดกรองหาสตรีที่มียีนแฝง การใหคำาปรึกษาพันธุ

ศาสตร การตรวจวินิจฉัยกอนคลอด และ การใหความรูที่เหมาะ

สมแกประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีที่ตั้งครรภ9 

การที่คูสมรสคูใดจะมีโอกาสมีบุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับภาวะ การเปนโรค หรือเปนพาหะของทั้งสองฝาย 

กลาวคือหากทั้งสองฝายตางเปนโรค หรือเปนพาหะที่ตรงกัน ยอม

มีโอกาสที่จะมีบุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ดังนั้นการตรวจเลือด

เพื่อทราบภาวะพาหะของคูสมรสจึงมีความจำาเปนเชนกัน นอกจาก

องคประกอบขางตนแลวการทราบถึงขอมูลที่มีความเกี่ยวของโดย

ตรงกับธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ไดแกความชุกของธาลัสซีเมีย  ความ

ชุกของคูเสี่ยงที่มีโอกาสไดบุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงของแตละ

พื้นที่ รวมถึงอุบัติการณของธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจากการตรวจคัด

กรอง และการวินิจฉัยหลังคลอด ลวนแตเปนขอมูลที่สำาคัญที่ตอง

นำามาประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนการควบคุมปองกัน ธาลัสซี

เมียชนิดรุนแรงของแตละพื้นที่เพื่อใหการควบคุมโรคดังกลาวเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาความชุกของโลหิตจางธาลัสซีเมียและภาวะพาหะ

ในหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภโรงพยาบาลยโสธร

2. เพื่อศึกษาความชุกของคูเสี่ยงที่มีโอกาสไดบุตรเปนธาลัส

ซีเมียชนิดรุนแรง

3. เพื่อศึกษาอุบัติการณของธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจาการตรวจ

คัดกรอง  การตรวจวินิจฉัยกอนคลอดและหลังคลอดหลังคลอด 

ของโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือทำาใหทราบถึงความชุกของ

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและภาวะพาหะในหญิงตั้งครรภที่มาฝาก

ครรภ  ความชุกของคูเสี่ยงที่มีโอกาสไดบุตรเปนธาลัสซีเมียชนิด

รุนแรง  ตลอดจนทราบถึงอุบัติการณของธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

จาการตรวจคัดกรอง และการวินิจฉัยหลังคลอด ของโรงพยาบาล

จังหวัดยโสธร เพื่อนำาขอมูลไปใชประกอบการวางแผนเพื่อดำาเนิน

งานปองกันและควบคุม ธาลัสซีเมียในระดับภูมิภาคตอไป

วัสดุและวิธีการ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบยอนหลัง 

ประชากรและตัวอยางไดแก หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภที่โรง

พยาบาลยโสธร  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2551 โดย

มีจำานวนทั้งสิ้น 1,795 ราย  ในจำานวนนี้มีหญิงที่มาฝากครรภพรอม

คูสมรส จำานวน 822 คู   

การเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองการเปนโรคโลหิตจางธาลัสซี

เมียหรือภาวะพาหะของโรค  ใชหองปฏิบัติการโลหิตวิทยาของโรง

พยาบาลยโสธรซึ่งมีวิธีการดำาเนินการดังนี้
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1. การตรวจ OF test และ DCIP test

2. การแยกชนิด ฮีโมโกลบินดวยกระแสไฟฟา (hemoglobin 

electrophoresis)

3. การตรวจวัดปริมาณ ฮีโมโกลบิน เอ 2/ อี

4. การตรวจคาดัชนีเม็ดเลือดแดง

5. การตรวจวิเคราะห ดีเอ็นเอ สำาหรับ แอลฟาธาลัสซี

เมียวาเปน deletion ชนิด Southeast Asian (SEA 

type) หรือ Thai type

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลจากทะเบียนผูมาฝากครรภที่แผนกฝาก

ครรภ  และแบบบันทึกผลการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการกลุม

งานพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลยโสธร ยอนหลังตั้งแต 1 ตุลาคม 

2549 ถึง 30 กันยายน 2551

ขอมูลจะถูกนำามาวิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณา และรายงาน 

เปนคารอยละ

ผลการศึกษา

จากจำานวนหญิงฝากครรภทั้งสิ้นจำานวน 1,796 ราย ตรวจพบวา

มีความผิดปกติของฮีโมโกลบิน 715 ราย คิดเปนรอยละ 39.8 โดย 

มีผูเปนโรคธาลัสซีเมียจำานวนทั้งสิ้น 13 ราย  คิดเปนรอยละ 0.74 

โดยแยกเปน อัลฟาธาลัสซีเมีย 9 ราย (รอยละ 69.2) และ บีตาธาลัส

ซีเมีย 4 ราย (รอยละ 30.8)  สวนภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติ พบผูที่

เปน homozygous HbE จำานวน 96 ราย คิดเปน รอยละ 5.35 

นอกจากนี้พบผูที่เปนพาหะของธาลัสซีเมีย จำานวน 602 รายคิด

เปนรอยละ 32.88 โดยแยกเปน HbE trait, β thalassemia 

trait, α0 thalassemia trait, α/β thalassemia trait จำานวน 

542, 10, 53 และ 1 ราย คิดเปนรอยละ 30.19, 0.56, 2.95 และ 

0.06 ตามลำาดับ ดังแสดงไวในตารางที่ 1

จำานวนคูสมรสที่ไดรับการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยภาวะพาหะของ

ธาลัสซีเมีย ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมดจำานวน 819 คู คิดเปน 

รอยละ 45.6และไมไดตรวจจำานวน 977 ราย จากรายที่ไมไดตรวจ

คูสมรสนั้น มีจำานวน 187 ราย คิดเปนรอยละ 10.41 ของหญิงตั้ง

ครรภทั้งหมด หรือ รอยละ 26.15 ของหญิงฝากครรภที่มีความ

ผิดปกติของฮีโมโกลบิน (เปนโรคหรือเปนพาหะ) หญิงเหลานี้มี

โอกาสมีบุตรเปนธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดรุนแรง 

แตเนื่องจากไมไดตรวจเลือดคูสมรส จึงไมสามารถประเมินความ

ตารางที่1 Hemoglobin Analysis of Pregnant Women Attending the Antenatal Clinic (N=1796)

Hemoglobintyping Number Percent

HbE trait EA 542 30.19

Homozygous HbE EE 96 5.35

β thalassemia trait A
2
A 10 0.56

β thalassemia EF 2 0.11

EFA 1 0.06

A
2
FA 1 0.06

α thalassemia CsA
2
ABart’sH 1 0.06

AEBart’s 2 0.11

EFBart’s 1 0.06

A
2
ABart’s 1 0.06

A
2
AH 4 0.22

α0 thalassemia trait α trait 34 1.91

HbE with α trait 19 1.06

α/β thalassemia trait A
2
A 1 0.06

Abnormal 715 39.83

Normal A
2
A 1,080 60.17

HbE=HemoglobinE;Cs=ConstantSpring
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เสี่ยงที่แนนอนไดดังแสดงไวในตารางที่ 2 สวนหญิง 819 รายที่

ไดตรวจฮีโมโกลบินของคูสมรส พบชนิดของฮีโกลบินของคูสมรส

ดังแสดงไวในตารางที่ 3 โดยลักษณะที่พบบอยที่สุด 3 อันดับแรก 

คือ HbE/ปกติ ปกติ/ปกติ และ HbE/HbE ซึ่งพบรอยละ 41.4 

23.4 และ 13.7 ของคูสมรสตามลำาดับ สวนคูสมรสที่มีโอกาสมี

บุตรเปน homozygous α0 thalassemia ไดสงตรวจหายีน  α0 

thalassemia โดยวิธี polymerase chain reaction (PCR) จำานวน

ทั้งสิ้น 53 คู พบวาใหผลบวกฝายใดฝายหนึ่ง 52 คู และมี 1 คูที่

ปรากฏวาใหผลเปนบวก ตอ SEA type deletion และใหผล

ลบตอ  Thai type ทั้งสองฝาย ซึ่งมีความเสี่ยงตอ hemoglobin 

Bart’s hydrops fetalis

จากจำานวนคูสมรส 819 คู พบวามีจำานวนคูสมรสที่มีโอกาสมี

บุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงทั้งอยางใดอยางหนึ่งจากสามชนิด

ทั้งสิ้น 11 คู คิดเปนรอยละ 1.34 ไดแก β thalassemia  /Hb E  

จำานวน 10 คู และ homozygous α0 thalassemia หรือ Hb 

Bart’s hydrop fetalis จำานวน 1 คู

โดยไดทำาเครื่องหมายดอกจันไวในตารางที่ 3 ในจำานวนนี้มี 

1 คูที่ไดรับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด โดยชนิดฮีโมโกลบินของ

คูสมรสคนหนึ่งเปน HbE trait และ อีกคนเปน β thalassemia 

ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ พบ β0 thalassemia คือมีการกลายพันธุที่ 

codon 41/42 และ พบการกลายพันธุของ Hb E จึงใหการวินิจฉัย

บุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง คือ β0 thalassemia/HbE สวน

รายละเอียดของ10 คูที่เหลือไดแสดงไวในตารางที่ 4 คือ พบเด็ก 

จำานวน 3 รายที่ผลการตรวจ hemoglobin typing เปน Hb E 

trait และจำานวน 7 รายที่เหลือไมสามารถติดตอได

นอกจากนี้ผูปวยที่มีภาวะ homozygous Hb E อาจมี α0 

thalassemia trait ซอนอยูซึ่งตรวจไมไดโดย hemoglobin 

electrophoresis ธรรมดาตองอาศัยการตรวจ DNA จึงจะ

ทราบแนนอน ในการศึกษานี้จึงมีคูสมรสจำานวนอีก 49 คู คิดเปน 

รอยละ 5.96 ที่มีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสมีบุตรเปนธาลัสซีเมีย

ชนิดรุนแรง คือ hydrops fetalis แตไมไดรับการตรวจ PCR 

สำาหรับ α0 thalassemia ทำาใหไมทราบความเสี่ยงแนนอน ดัง

แสดงไวในตารางที่ 5

สรุปและวิจารณ

จากการศึกษาครั้งนี้จำานวนหญิงฝากครรภทั้งสิ้นจำานวน 1796 

ราย พบวา มีผูเปนโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จำานวนทั้งสิ้น 13 ราย  

คิดเปนรอยละ 0.74 โดยแยกเปน อัลฟาธาลัสซีเมีย 9 ราย และ 

บีตาธาลัสซีเมีย 4 ราย  ผูที่เปน homozygous HbE จำานวน 

96 ราย คิดเปนรอยละ 5.35 พบผูที่เปนพาหะของธาลัสซีเมียและ 

ฮีโมโกลบินผิดปกติ จำานวน 602 ราย คิดเปนรอยละ 32.9 โดยใน

กลุมที่เปน α0 thalassemia trait นี้ ไดพิจารณาจากคาปริมาณ

ฮีโมโกลบิน ชนิด A
2
/E และคาดัชนีเม็ดเลือดแดง (Mean 

corpuscular volume)10,11,12,13  ซึ่งพบวาเปนชนิด  A
2
A ที่อาจเปน 

α0 thalassemia trait และ   HbE ที่อาจเปน α0 thalassemia 

trait จำานวน 34 และ 19 รายตามลำาดับ ตามตารางที่ 1 และ บางราย 

ไดตรวจยืนยันดวยวิธี PCR

ผลการศึกษานี้พบวาไดผลการศึกษาที่ใกลเคียงกับการ

ศึกษาที่มีการศึกษาไวแลว คือ จากการศึกษาของเพ็ญพรรณ ตั่น

สุวรรณและคณะ ที่ไดทำาการศึกษาเรื่องความชุกของโรคโลหิต

จางธาลัสซีเมียและภาวะพาหะในหญิงที่มาฝากครรภโรงพยาบาล

ยโสธรในป 2539-254114 แตสำาหรับผูที่เปนโรคโลหิตจางธาลัสซี

เมีย (thalassemia disease) นั้น การศึกษาครั้งนี้ไดต่ำากวา คือ 

รอยละ 0.74  ซึ่งที่ศึกษาไวกอนไดรอยละ 2.0   ซึ่งสาเหตุนั้นอาจ

จำานวนกลุมตัวอยางที่ศึกษาที่ไมเทากันก็เปนได  แตในสวนของ

ผูที่เปนพาหะของธาลัสซีเมีย นั้น พบวาผลการศึกษาทั้งสองครั้ง 

ตารางที่ 2 Hemoglobin Analysis of Pregnant Women with Hemoglobin Abnormalities but Unavailable Spouse 

Testing (N=187)

Hemoglobintyping Number Percent

Hb E trait 147 78.6

Homozygous Hb E 19 10.6

Hb E with α thalassemia trait 11 5.9

α0 thalassemia trait 4 2.1

β thalassemia trait 4 2.1

β thalassemia/Hb E (EF) 1 0.5

Hemoglobin H disease 1 0.5



ความชุกของธาลัสซีเมีย  ฮีโมโกลบินผิดปกติ จำานวนคูเสี่ยง และอุบัติการณของธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจากการตรวจคัดกรอง  การตรวจวินิจฉัยกอนคลอด

และการวินิจฉัยหลังคลอด ในหญิงที่มาฝากครรภ ของโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 19  ฉบับ ที่ 4  ตุลา คม-ธันวาคม  2552
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ตารางที่3  Hemoglobin Analysis of the Available Couples (N=819)  

Hemoglobintyping Number Percent

HbE trait –  HbE trait 112 13.69
HbE trait –  Homozygous HbE 37 4.5

HbE trait – β thalassemia* 3 0.366
HbE trait – β thalassemia trait* 6 0.73

α0 thalassemia trait – α0 thalassemia trait** 1 0.12
HbE trait – α0 thalassemia trait 21 2.6

Homozygous HbE – α0 thalassemia trait 6 0.73
HbE trait – Normal 339 41.44

Homozygous HbE – Normal 52 6.36
α0 thalassemia trait  – Normal 28 3.42
β thalassemia trait – Normal 2 0.24

Homozygous HbE – Homozygous HbE 5 0.61
Homozygous HbE – β thalassemia trait* 1 0.12

HbE trait – α0 thalassemia trait 4 0.49
Homozygous HbE –  α thalassemia 1 0.12

β thalassemia   –  Normal 5 0.61
β thalassemia trait – α0 thalassemia trait 2 0.25
β thalassemia   – α0 thalassemia trait 1 0.12

α thalassemia – Normal 2 0.25
Normal – Normal 191 23.35

Total 819 100

Asterisks(*)denotethecouplesatriskforsevereβthalassemiadiseases(βthalassemia/HbE).
Doubleasterisks(**)denotethecoupleatriskforHbBart’shydropsfetalis.

ตารางที่4  Hemoglobin Typing of the Offspring of the High Risk Couples without Prenatal Diagnosis (N=10)

Father Mother Child

β thalassemia  trait HbE trait HbE trait
β thalassemia  trait HbE trait NA

HbE trait β thalassemia  trait NA
α0 thalassemia trait α0 thalassemia trait NA

HbE trait β thalassemia  trait NA
β thalassemia /HbE HbE trait NA
β thalassemia /HbE HbE trait NA
β thalassemia /HbE HbE trait HbE trait
β thalassemia /HbE Homozygous HbE NA

β thalassemial trait HbE trait HbE trait

NA=NotAvailable
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ยังคงมีคาที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 33.7 และ 32.9  ซึ่งเปนคา

ที่ใกลเคียงกับผลที่ไดมีผูศึกษาไวแลว2,3

ในจำานวนหญิงที่มาฝากครรภ 977 รายที่ไมไดตรวจคูสมรสนั้น 

มีจำานวน 187 ราย คิดเปนรอยละ 10.4 ที่มีโอกาสมีบุตรเปนโรค

โลหิตจางธาลัสซีเมีย หรือ ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดรุนแรง ชนิด

ใดชนิดหนึ่ง  แตเนื่องจากไมมีขอมูลของคูสมรส ดังนั้น ตัวอยาง

ในกลุมนี้จึงไมสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะมีบุตรเปนธาลัสซี

เมียชนิดรุนแรงไดจึงควรตองนำาขอมูลนี้ไปประกอบการพิจารณา

เพื่อหาแนวทางที่จะไดทำาการตรวจเลือดคูสมรสเพื่อใหไดขอมูล

ที่ครบถวนสำาหรับการใหคำาปรึกษาแนะนำาที่ถูกตองตอไป

  จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นถึงชนิดของฮีโมโกลบินผิดปกติ 

ภาวะพาหะของธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และการเปนธาลัสซีเมียใน

คูสมรสจำานวน 819 คู ซึ่งจะพบวาแตละคูสมรสจะมีการจับคูกัน

ตามที่แสดงไว โดยคูสมรสที่มีผลการตรวจเลือดที่ฝายใดฝายหนึ่ง

เปน Hb E trait ขณะที่อีกฝายหนึ่งเปนปกติ มีมากที่สุดคือ 338 

คู คิดเปนรอยละ 41.3 และทั้งสองฝาย เปน Hb E trait จำานวน 

112 คู คิดเปนรอยละ 13.7  ที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวาจำานวน

ประชากรมีภาวะของ Hb E trait มากที่สุดนั่นเอง  

การศึกษาครั้งนี้ มีคูสมรสจำานวน 49 คู ที่มีความเสี่ยงที่จะมี

โอกาสมีบุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ตามตารางที่ 5 แตขอมูล

ทางโลหิตวิทยาที่จะนำามาวินิจฉัยภาวะความเสี่ยง ยังไมชัดเจนเพียง

พอ เนื่องจาก ไมไดสงเลือดไปทำาการตรวจ DNA   กลาวคือ ในผูที่

มีภาวะ Homozygous HbE นั้น อาจมียีน α0 thalassemia แฝง

อยู15 ,16 ซึ่งคนกลุมนี้ควรไดรับการตรวจหายีน α0 thalassemia  

เพื่อนำาผลการตรวจที่ไดมาพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะไดบุตรที่มีโอ

กาสเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรือไม

จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาจากจำานวนคูสมรส 819 คู พบวา

มีจำานวนคูสมรสที่มีโอกาสมีบุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงสามชนิด  

ไดแก β thalassemia/Hb E  จำานวน 10  คู และ homozygous 

α0 thalassemia หรือ Hb Bart’s hydrop fetalis  จำานวน 1 

คู  ซึ่งคิดเปน รอยละ 1.35 แตไมพบคูสมรสที่มีโอกาสมีบุตรเปน

โรค homozygous β0 thalassemia   ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการ

คำานวณตาม Hardy – Weinberg law  พบวาอัตราความเสี่ยง

ของคูสมรสที่มีโอกาสมีบุตรเปนธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ

ชนิดรุนแรง ชนิดใดชนิดหนึ่งเปน 638 : 10,000 หรือรอยละ 6.38   

โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเปน 161.4 : 10,000 

หรือ รอยละ 1.618 ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ไดผลสอดคลองกับ

การคำานวณดังกลาวขางตน 

การศึกษาในครั้งนี้ มี 1 คูที่ไดรับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด 

และพบวาบุตรเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ไดแก β0 thalassemia 

/Hb E และคูสมรสไดตัดสินใจยุติการตั้งครรภ ซึ่งการยุติการตั้ง

ครรภนั้นไดอาศัยและปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยหลักเกณฑการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามมาตรา 305 

แหง ประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 254817 อยางครบถวน สำาหรับ 

1 คูที่มีโอกาสมีบุตรเปน homozygous α0 thalassemia  ไดสง

ตรวจหายีน  α0 thalassemia โดยวิธี PCR  ซึ่งปรากฏวาใหผลเปน

บวก ตอ SEA TYPE ทั้งสามี-ภรรยา  ซึ่งคูสมรสคูนี้ไมไดรับการ

ตรวจวินิจฉัยกอนคลอด ทั้งที่เปนอีกคูหนึ่งที่สมควรอยางยิ่งที่ตอง

ไดรับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด เนื่องจากมีโอกาสมีบุตรเปน Hb 

Bart’s hydrop fetalis ถึงหนึ่งในสี่ หรือรอยละ 25 

     จากการติดตามกลุมตัวอยางที่มีโอกาสมีบุตรเปนธาลัสซีเมีย

ชนิดรุนแรงทั้ง 10 ราย ปรากฏวามี 3 รายที่ผลการตรวจเปน 

Hb E trait  และ 7 รายไมสามารถติดตอไดเพราะไปทำางานตาง

จังหวัด หรือไปคลอดที่บานเดิม ตามตารางที่ 4 ดังนั้นการศึกษานี้

จึงไมสามารถทราบถึงจำานวนที่แทจริงของคูสมรสมีบุตรเปนธาลัส

ซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดรุนแรง จาก จำานวนคูสมรสที่

มีโอกาสเสี่ยงทั้ง 10 คูได แตอยางไรก็ตาม จากทะเบียนการ

คลอดของหองคลอด โรงพยาบาลยโสธร ในระหวาง 1 ตุลาคม 

2549 จนถึง 30 กันยายน 255118  พบวา มีเด็กเกิดทั้งสิ้น 3,254 

ราย โดยไมมีเด็กรายใดไดรับการวินิจฉัยวาเปนธาลัสซีเมียและ 

ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดรุนแรง ชนิดใดชนิดหนึ่งเลย

การควบคุมประชากร ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงโดยวิธีตรวจคัด

ตารางที่5  Hemoglobin Typing of Couples At-risks for Hydrops Fetalis but Unavailable DNA Testing for α thalassemia

Hemoglobintyping Number Percent

Hb E trait - Homozygous Hb E 37 4.5

Homozygous Hb E – α0 thalassemia trait 6 0.73

Homozygous Hb E - Homozygous Hb E 5 0.61

Homozygous Hb E -  α thalassemia 1 0.12

Total 49 5.96



ความชุกของธาลัสซีเมีย  ฮีโมโกลบินผิดปกติ จำานวนคูเสี่ยง และอุบัติการณของธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจากการตรวจคัดกรอง  การตรวจวินิจฉัยกอนคลอด

และการวินิจฉัยหลังคลอด ในหญิงที่มาฝากครรภ ของโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 19  ฉบับ ที่ 4  ตุลา คม-ธันวาคม  2552
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กรองในหญิงตั้งครรภและการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดเพื่อทำาแทง

เด็กที่เปนโรค ถือเปนวิธีเดียวที่ไดผลในทางปฏิบัติ19  แตเนื่องจาก

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษายอนหลัง ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยกอน

คลอดจึงไมสามารถทำาไดครบทุกรายที่มีผลการตรวจเลือดเปนคูเสี่ยง

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอๆ ไป จึงควรที่จะทำาการศึกษาแบบไปขาง

หนาเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสำาหรับการวินิจฉัยทารกในครรภ  อัน

จะทำาใหสามารถเลือกใชวิธีที่เหมาะสมที่จะใหคำาแนะนำาปรึกษาที่ถูก

ตองเหมาะสมตอไป

ผลสืบเนื่องมาจากการศึกษานี้ประการหนึ่งชี้ใหเห็นวา การตรวจ

วินิจฉัยทารกในครรภกอนคลอด ในรายที่คูสมรสมีผลการตรวจ

ที่เสี่ยงเปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงนั้น เปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่ง

ในการควบคุมประชากรที่เปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง  ดังนั้น จึง

ควรทำาการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภกอนคลอดในทุกราย ที่มี

ผลการตรวจเลือดที่พบวามีความเสี่ยงที่จะมีบุตรเปนธาลัสซีเมีย

ชนิดรุนแรง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนใหคูสมรสนั้น

ไดใชประกอบการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ไดอยางเหมาะสม  

ซึ่งจะเปนประโยชนตอการควบคุม ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงทั้ง 3ชนิด

อยางไรก็ตาม ขอที่ควรคำานึงในการที่จะทำาการวินิจฉัยกอน

คลอดนั้นมี หลายประการ ไดแก  ประการที่หนึ่ง เนื่องจากการ

เก็บ ตัวอยางจากทารกในครรภเพื่อนำาไปตรวจวิเคราะห DNA 

เชน การเก็บชิ้นเนื้อรก (CVS) การเจาะน้ำาคร่ำา (Amniocentesis) 

การเก็บตัวอยางเลือดของทารก (Fetal Blood Sampling) หรือ

แมกระทั่งการตรวจอัลตราซาวดที่ละเอียดเพื่อวินิจฉัยความผิด

ปกติของทารกในครรภ ลวนแตตองอาศัยบุคลากรผูเชี่ยวชาญ

เปนพิเศษ โดยอาศัยเครื่องมือพิเศษที่มีราคาสูง  ซึ่งในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ มีเพียงโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเทานั้นที่สามารถใหบริการได  จึงทำาใหหญิง

ที่จำาเปนตองตรวจวินิจฉัยกอนคลอด ตองมีคาใชจายที่สูงขึ้นอีก 

เพื่อไปรับบริการดังกลาว ขอควรคำานึงอีกประการหนึ่ง คือ การ

ตรวจวินิจฉัยกอนคลอดนั้น มีหลายวิธีที่เปนการตรวจที่ตองรุกล้ำา 

(Invasive) เขาไปในตัวหญิงตั้งครรภ และตัวทารกจึงมีโอกาสที่จะ

เกิดการแทง (Fetal loss) หรือเกิดความพิการในทารกได  ปญหา 

ที่ตามมาคือการฟองรองเปนคดีความทั้งทางแพง และทางอาญา  ถึง

แมวาจะพิสูจนไดวาเปนผลแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได อันเปนขอ

ยกเวนไมตองรับผิด แตการพิสูจนขอเท็จจริงนั้น ตองพิสูจนกัน

ในชั้นศาล   ปญหาการฟองรองดังกลาวนั้นในปจจุบันผูประกอบ

วิชาชีพมีความกังวลเปนอยางยิ่ง  

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดตั้งความหวังไววาในอนาคตอันใกลนี้ จะ

มีการคิดคนเทคนิควิธีการใหมๆสำาหรับการวินิจฉัยกอนคลอดที่ไม  

invasive มีคาใชจายไมสูงมากนักซึ่งสามารถทำาไดในโรงพยาบาล

ทั่วไป และ ไมตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  อันจะทำาใหการควบคุม 

ธาลัสซีเมีย  ของประเทศไทยทำาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาครั้งนี้สำาเร็จลงไดดวยความรวมมือและความชวย

เหลือของหลายฝาย อาทิ เจาหนาที่กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก 

และ เจาหนาที่คลินิกพิเศษแผนกฝากครรภ เจาหนาที่หอง 

คลอดโรงพยาบาลยโสธรที่กรุณาเอื้อเฟอขอมูล ตลอดจนความ

อนุเคราะหผูเชี่ยวชาญหลายทาน ไดแก รศ.สุพรรณ ฟูเจริญ  

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน คุณยศสมบัติ จัง

ตระกูล โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน คณะผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่

ไดใหความเอื้อเฟอ  สนับสนุน  ตลอดจนชี้แนะขอบกพรองตางๆ

ของการศึกษาครั้งนี้จนสำาเร็จลุลวงลงดวยดี
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Abstract :Thalassemiaisageneticdisorderresultingfromthedecreaseorabsenceofglobinchainsynthesis.
Prevalenceofthalassemiatraitsvariesamongdifferentregionsresultingindifferentproportionofcouplesatrisk
andthalassemicdiseaseatbirths.Theaimwastostudytheprevalenceofthalassemia,hemoglobinopathies,
couplesatriskandtheincidenceofmajorthalassemiafromprenatalscreeningprogramandpostnataldiagnosisin
YasothornhospitalduringOctober2006toSeptember2008.Attheprenatalclinic,1,796pregnantwomenwere
included.Therewere542(30.2%)hemoglobinE(HbE)trait,96(5.4%)homozygousHbE,10(0.56%)βthalassemia
trait,5(0.3%)βthalassemiadisease,8(0.45%)αthalassemiaand53(2.96%)α0thalassemia1traitcases.The
spouseswerealsotestedin819cases,49ofwhichshouldhaveundergoneDNAanalysistodeterminetherisk
ofmajorthalassemiaatbirthbecausetheresultsofhemoglobinanalysiswerenotdefinitive.Inaddition,there
were11couplesatriskformajorthalassemia;10βthalassemia/HbEand1homozygousα0thalassemia.The
prenataldiagnosiswasperformedin1caseshowingβ0thalassemia/HbEfetus.Thepregnancywasterminated.
Amongtheother10,3babiesshowedHbEtraitwhile7caseswerelosstofollow-up.Ontheotherhand,there
were187caseswithpossiblerisksformajorthalassemiain977couples,husbandsofwhichwerenottested.The
authorsrecommendthatallcouplesatriskshouldundergocompleteprenataltesting,includingDNAanalysis,

ifnecessary.
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