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บทนำ�

ประเทศไทย มีผูที่เปนโรคธาลัสซีเมียชนิดตางๆ รวมกันมี

สัดสวนประมาณรอยละ 1 ของประชากร ดวยจำานวนประชากร

ขณะนี้จำานวนประมาณ 60 ลานคน จะมีจำานวนผูปวยธาลัสซีเมีย

ประมาณ 600,000 คน  โดยมีผูปวยเกิดใหมในแตละปเปนโรค 

beta thalassemia major 625 ราย  hemoglobin E beta 

thalassemia 3,250 ราย  hemoglobin Bart’s hydrops fetalis  

1,250 ราย และ hemoglobin H disease 7,000 ราย ความชุกของ

ธาสัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติในประเทศไทย พบอัลฟาธาลัส-

ซีเมียรอยละ 20 ในคนกรุงเทพฯ เบตาธาลัสซีเมียรอยละ 3-9 

ฮีโมโกลบินอีรอยละ 10-13 และฮีโมโกลบินคอนสแตนสปริง 

รอยละ 1-8 (ประเวศ วะสี http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc) 

ในเขตภาคเหนือตอนบน รวม 8 จังหวัดไดแก เชียงใหม 

เชียงราย ลำาปาง พะเยา ลำาพูน แพร นาน แมฮองสอน มีหญิง 

ตั้งครรภ และคลอดบุตรปละ 60,000 ราย มีผูปวยเกิดใหมใน 

แตละปเปนโรค beta thalassemia major 60 ราย  hemoglobin 

E beta thalassemia 180 ราย  hemoglobin Bart’s hydrops 

fetalis 120 ราย และ hemoglobin H disease 540 ราย ความชุก 

ของพาหะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ไดแก อัลฟา (0)-ธาลัส- 

ซีเมีย พบไดรอยละ 8-16  อัลฟา (+)-ธาลัสซีเมียชนิด -α (3.7) 

deletion พบไดรอยละ 18.4-22  ชนิด -α (4.2) deletion พบ

ไดรอยละ 0.8-1.6 และอัลฟา (+)-ธาลัสซีเมียชนิด non-deletion 

ไดแก ฮีโมโกลบินคอนสแตนสปริงพบไดรอยละ 2.8-6.5  เบตาธาลัส- 

ซีเมียพบไดรอยละ 4-6  และฮีโมโกลบินอีพบไดรอยละ 10-121-4

การปองกันการเกิดบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงมีความ

จำาเปนและคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรสาธารณสุข  ซึ่งตอมาโครงการ

ปองกันการเกิดบุตรเปนโรคธาลัสซีเมีย ไดถูกจัดใหมีการดำาเนินการ 

อยางแพรหลายทั่วประเทศ ภายใตการสนับสนุนคาใชจายตางๆ 

อยางเต็มที่จากภาครัฐ แตผลสำาเร็จของโครงการปองกันการเกิด

บุตรเปนโรคธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ  พบวาคูสมรสที่

เขาสูกระบวนการการวินิจฉัยกอนคลอด เมื่อคำานวณจากหญิงตั้งครรภ 

ในแตละป มีจำานวนนอยกวารอยละ 25 ทั้งนี้สาเหตุหลักนาจะ 

เกี่ยวของกับนโยบายในการคัดกรอง เพื่อหาคูสมรสเสี่ยงที่อาจให 

บุตรเปนโรคธาลัสซีเมีย ไมประสบความสำาเร็จเทาที่ควร5-7 ดังนั้น 

การเขาใจถึงภาวะพาหะชนิดตางๆ ของโรคธาลัสซีเมีย นาจะชวยใหการ

ใหบริการ thalassemia counseling มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

ภ�วะพ�หะของโรคธ�ลัสซีเมีย

พ�หะชนิดอัลฟ� (0)-ธ�ลัสซีเมีย ชนิดที่พบไดบอยคือ ชนิด 

Southeast Asian (SEA) พาหะชนิดนี้ มีอัลฟาโกลบินยีน 2 โลคัส 

HBA2 และ HBA1 บนโครโมโซมขางหนึ่งขาดหายไป เหลือโครโม-

โซมอีกขางหนึ่งเปนปกติ พาหะอัลฟา (0)-ธาลัสซีเมียชนิด SEA มี

อุบัติการณสูงสุดในเขตภาคเหนือตอนบน  พาหะอัลฟา (0)-ธาลัส- 

ซีเมีย อีกชนิดคือ ชนิด Thai ซึ่งมีอัลฟาโกลบินยีนบนโครโมโซม

ขางหนึ่งมีการขาดหายไปของอัลฟาโกลบินยีนถึง 3 โลคัส HBZ, 

HBA2 และ HBA1 ยีน เหลือยีนปกติขางเดียว พาหะอัลฟา 

(0)-ธาลัสซีเมียชนิด Thai มีอุบัติการณอยูที่รอยละ 0.2 

การตรวจพาหะชนิดอัลฟา (0)-ธาลัสซีเมีย ทางโลหิตวิทยา 

พบ MCV มีคาต่ำากวา 80 fL  MCH มีคาต่ำากวารอยละ 27 การ

ตรวจยืนยันชนิดของยีนอัลฟา (0)-ธาลัสซีเมีย ใชวิธี multiplex 

quantitative real-time PCR เปนวิธีตรวจ วิธีนี้ทำาการตรวจ

ไดงายและมีความแมนยำาสูง โดยอัลฟา (0)-ธาลัสซีเมีย ชนิด SEA 

จะให specific melt temperature ที่อุณหภูมิ 87.3oซ และชนิด 

Thai จะให specific melt temperature ที่อุณหภูมิ 84.5oซ 

สำาหรับของคนปกติ จะให specific melt temperature ที่อุณหภูมิ 

92.5oซ8-9

ความสำาคัญของผูที่เปนพาหะอัลฟา (0)-ธาลัสซีเมีย คูสมรส 

ที่เปนพาหะอัลฟา (0)-ธาลัสซีเมียอาจใหบุตรเปนโรค Hemoglobin 

Bart’s hydrops fetalis syndrome ได  ทารกในครรภที่เปนโรค

ชนิดนี้เสียชีวิตทุกราย การวินิจฉัยกอนคลอดใหไดเร็วและยุติการ 

ตั้งครรภ จะสามารถชวยปองกันโรคแทรกซอนชนิดรุนแรงที่อาจ

เกิดขึ้นกับมารดาได

พ�หะชนิดอัลฟ� (+)–ธ�ลัสซีเมีย  พาหะอัลฟา (+)-ธาลัส- 

ซีเมีย พาหะชนิดนี้เหลืออัลฟาโกลบินยีนที่ function ไดเพียงโลคัส

เดียวบนโครโมโซมขางหนึ่ง โครโมโซมอีกขางหนึ่งยีนมีจำานวนปกติ 

พาหะอัลฟา (+)-ธาลัสซีเมียมีสองชนิดคือ deletion กับ non-

deletion อัลฟา (+)-ธาลัสซีเมีย

บทบรรณ�ธิก�ร
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พาหะชนิด deletion อัลฟา (+)-ธาลัสซีเมีย ที่พบไดบอย

ในประเทศไทยมีสองชนิดคือ ชนิด -α (3.7) และชนิด -α (4.2) 

พาหะชนิด -α (3.7) deletion เปนชนิดที่พบไดบอยที่สุด เกิด

จากการขาดหายไปของเนื้อยีน (DNA sequence) ของอัลฟาโกล- 

บินยีน ระหวาง HBA2 และ HBA1 จำานวน 3.7 กิโลเบส อัลฟา

โกลบินยีนที่เหลือเปนยีนลูกผสมระหวางสวนที่เหลือดาน 5’ ของ 

HBA2 กับสวนที่เหลือดาน 3’ ของ HBA1 ยีน (HBA2-HBA1) 

พาหะชนิด -α (4.2) เกิดจากการขาดหายไปของ DNA sequence 

ของอัลฟาโกลบินยีนบริเวณ HBA2 ยีนจำานวน 4.2 กิโลเบส (ทั้ง

โลคัส)  เหลือแตเพียง HBA1 ยีนที่ function ไดเพียงโลคัสเดียว 

โครโมโซมอีกขางหนึ่งมีจำานวนยีนเปนปกติ 

พาหะชนิด non-deletion อัลฟา (+)-ธาลัสซีเมีย พาหะชนิดนี้

มักเกิดจากมี molecular mutation บริเวณที่เปน coding DNA 

sequence ของ HBA2 ยีน เชน hemoglobin Suan-Dok [codon 

109 (CTG-CGG)], hemoglobin Constant Spring [codon 

142 TAA-CAA], hemoglobin Pakse [codon 142 TAA-TAT]  

โดยการกลายพันธุของ HBA2 เปนการกลายพันธุแบบ missense 

ซึ่งมี defective gene  mRNA ที่ถูกสรางขึ้นไม stable สราง 

ฮีโมโกลบินไดนอยและยังเปนฮีโมโกลบินผิดปกติ เหลือการทำางาน

ไดเฉพาะ HBA1 โลคัสเดียว non-deletion อัลฟา (+)-ธาลัสซี

เมียชนิดที่พบไดบอยที่สุดคือ hemoglobin Constant Spring 

(HbCS)10

การตรวจเพื่อกำาหนดชนิดของผูเปนพาหะอัลฟา (+)-ธาลัสซีเมีย 

การตรวจคัดกรองดวยวิธี routine hematological technique 

ไมสามารถใชกำาหนดชนิดของพาหะอัลฟา (+)-ธาลัสซีเมียได การ

ตรวจตองเปนวิธี DNA base- technique เทานั้น วิธีที่ใชตรวจ

พาหะชนิด -α (3.7) และชนิด -α (4.2) เปนวิธี conventional 

gap-PCR  วิธีตรวจ Hb CS ตองใชวิธี ARMS-PCR และหรือวิธี 

direct DNA sequencing ตรงบริเวณ terminal region ของ 

HBA2 gene ปจจุบันหนวยงานฯ ไดพัฒนาวิธีตรวจพาหะชนิด -α 

(3.7) และชนิด -α (4.2) ดวยวิธี relative gene quantification 

real-time PCR assay และตรวจ Hb CS ดวยวิธี high resolution 

DNA melting analysis ซึ่งเปนวิธีตรวจที่งาย ใหผลไดรวดเร็ว

และมีความแมนยำาเทากับวิธี conventional gap-PCR11

ความสำาคัญของผูที่เปนพาหะอัลฟา (+)–ธาลัสซีเมีย ในกรณี

ที่คูสมรสคนหนึ่งเปนพาหะอัลฟา (0)-ธาลัสซีเมีย สวนอีกคนเปน 

พาหะอัลฟา (+)-ธาลัสซีเมีย  ทารกในครรภอาจเปนโรคธาลัสซีเมีย

ชนิด hemoglobin H disease ได และถาทารกในครรภเปน 

hemoglobin H-Hb CS อาจพัฒนาไปเปน hemoglobin H 

hydrops fetalis syndrome และเสียชีวิตขณะอยูในครรภได12

พ�หะชนิดเบต�ธ�ลัสซีเมีย พาหะชนิดเบตาธาลัสซีเมีย เกิด

จากมี molecular mutation บน beta globins gene (HBB 

gene; NCBI GenBank: U01317.1, nucleotide;  62137..63742) 

ทำาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ genetic code มีผลทำาให beta 

globins gene ไมสามารถสราง beta globins polypeptide chain 

ไดอยางปกติ พาหะของเบตาธาลัสซีเมียแบงไดเปน 2 ชนิดคือ พาหะ 

ชนิดเบตา (0)-ธาลัสซีเมีย และพาหะชนิดเบตา (+)-ธาลัสซีเมีย

พาหะชนิดเบตา (0)-ธาลัสซีเมีย  beta globins gene ที่ 

mutate ไปจะสราง polypeptide chain ไดเพียงเสนสั้นๆ และ

สลายไปในที่สุด ตัวอยางเชน พาหะเบตา (0)-ธาลัสซีเมียชนิด  codon 

17 (AAG-TAG) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจัดเปน non-sense 

mutation  codon 17 (TAG) ที่เกิดขึ้นใหม เปน genetic code 

สำาหรับใหยุติการสรางสาย beta globins polypeptide chain 

(stop codon) และอีกตัวอยาง เชน พาหะเบตา (0)-ธาลัสซีเมีย

ชนิด codon 41-42 (-CTTT) พาหะชนิดนี้มีการขาดหายไปของ

นิวคลีไทด 4 ตัวคือ CTTT การเปลี่ยนแปลงของ beta globins 

gene ชนิดนี้เปนแบบ frame shift mutation ทำาใหเกิดการเรียง

ลำาดับใหมของ DNA sequence เกิดเปน genetic code ใหม 

ตั้งแต codon ที่ 43 เปนตนไป จนถึง codon 59 ซึ่งเปน stop 

codon สำาหรับใหยุติการสรางสาย beta globins polypeptide 

chain พาหะเบตา (0)-ธาลัสซีเมียชนิด codon 17 (AAG-TAG) 

และชนิด codon 41-42 (-CTTT) เปนพาหะเบตา (0)-ธาลัสซีเมีย

ชนิดที่พบไดบอยที่สุดในประเทศ

พาหะชนิดเบตา (+)-ธาลัสซีเมีย mutation ของพาหะชนิด

นี้ จะอยูที่ gene บริเวณ promoter region ของ beta globins  

DNA sequence บริเวณนี้ ทำาหนาที่เกี่ยวกับยีน transcription  

เมื่อมี mutation บริเวณ promoter ของ beta globins gene 

จะทำาให mRNA ถูกสรางในจำานวนจำากัด ทำาให beta globins 

polypeptide chain ผลิตไดนอยลง พาหะชนิดเบตา (+)-ธาลัส- 

ซีเมียที่พบบอยไดแก nucleotide -28 (A-G), nucleotide -31(A-

G) และ nucleotide -87 (C-A)

การตรวจเพื่อกำาหนดชนิดของผูเปนพาหะเบตาธาลัสซีเมีย  

การตรวจทางโลหิตวิทยา ผูเปนพาหะเบตาธาลัสซีเมีย มีคา MCV 

ต่ำากวา 80 fL MCH นอยกวารอยละ 27 ทุกราย คา HbA
2
  

อยูระหวางรอยละ 4.0-8.0 และตรวจ molecular analysis ของ 

beta thalassemia mutation จะแยกชนิดของพาหะชนิดเบตา 

(0)-ธาลัสซีเมีย และพาหะชนิดเบตา (+)-ธาลัสซีเมียได13-14

ความสำาคัญของผูที่เปนพาหะเบตาธาลัสซีเมีย คูสมรสที่เปน 

พาหะชนิดเบตา (0)-ธาลัสซีเมียและคูสมรสที่เปนพาหะชนิดเบตา 
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(0)-ธาลัสซีเมียกับเบตา (+)–ธาลัสซีเมีย อาจใหบุตรเปนโรค 

transfusion dependent beta thalassemia major ได สวน

คูสมรสที่เปนพาหะชนิดเบตา (+)-ธาลัสซีเมียทั้งสองคน อาจใหบุตร

เปนโรคธาลัสซีเมีย ที่เปนไดทั้ง  transfusion และ หรือ non-

transfusion dependent beta thalassemia major

พ�หะชนิด Hemoglobin E (HbE)  HbE เปนฮีโมโกลบินผิด

ปกติที่พบไดทั่วไปในประเทศ ความผิดปกติเกิดบน  beta globins 

gene มี molecular mutation ที่ codon 26 (GAG-AAG) 

การกลายพันธุทำาใหเกิด cryptic splices site ขึ้น mutation 

ชนิดนี้ มีผลตอกระบวนการ mRNA processing ผูเปนพาหะ 

จะสราง HbE ไดนอยลง และ HbE ที่สรางไดยังเปนฮีโมโกลบิน 

ในกลุมฮีโมโกลบินไรเสถียรภาพ การตรวจเพื่อกำาหนดพาหะ HbE  

การตรวจทางโลหิตวิทยาพบวา ผูเปนพาหะของ HbE ประมาณ 

รอยละ 70 มีคา MCV ต่ำากวา 80 fL และตรวจวัด HbE ดวย

วิธี high performance liquid chromatography มีคา HbE 

(A
2
+E) เฉลี่ยเทากับรอยละ 25.2 ± 2.1  ผูเปนพาหะ HbE/พาหะ 

อัลฟา (0)-ธาลัสซีเมีย มีคา HbE (A
2
+E) เฉลี่ยเทากับรอยละ 18.3 

± 3.5  HbE/พาหะชนิดเบตาธาลัสซีเมีย มีคา HbE (A
2
+E) เฉลี่ย

เทากับรอยละ 53.8 ± 11.7 และ homozygous HbE มีคา HbE 

(A
2
+E) เฉลี่ยเทากับรอยละ 77.8 ± 6.9  อยางไรก็ตาม คาการ

ตรวจ HbE ที่มากกวารอยละ 65 ขึ้นไปสวนใหญเปน homozygous 

HbE แตมีบางรายอาจเปน HbE/เบตาธาลัสซีเมีย ซึ่งจะสังเกตเพิ่ม

เติมไดจากภาพการตรวจดูรูปรางของเม็ดเลือดแดงบน peripheral 

blood smear จะเห็นเปน thalassemic blood picture กับมีคา

ระดับฮีโมโกลบินต่ำาอยางผิดปกติ อีกกรณีคือคาการตรวจ HbE 

ตั้งแตรอยละ 8-22 มักเปนพาหะชนิด HbE/อัลฟา (0)-ธาลัสซีเมีย 

แตตองตรวจเพิ่มเติมดวยวิธี molecular techniques15 ซึ่งเปน 

final diagnosis มีความสำาคัญตอกระบวนการให thalassemia 

counseling

ความสำาคัญของผูที่เปนพาหะ HbE พาหะ HbE เปนพาหะที่

คลายพาหะชนิด เบตา (+)-ธาลัสซีเมีย ผูที่เปนพาหะของ HbE  ยีน 

HbE ยังสามารถสราง HbE และ HbE ที่ถูกสรางขึ้นยัง function 

เปน oxygen transporter ได  คูสมรสที่เปนพาหะ HbE กับ 

พาหะเบตา (0)-ธาลัสซีเมีย อาจใหบุตรเปนโรค HbE/เบตา 

(0)-ธาลัสซีเมีย ซึ่งมีผูปวยดวยโรคนี้จำานวนหนึ่งในวัยเด็กมีการ 

ดำาเนินของโรคคลาย beta thalassemia major แตสวนใหญของ

ผูปวยชนิดนี้ มีการดำาเนินของโรคเปนไปในแบบ thalassemia 

intermedia คือ ภาวะ chronic hemolytic anemia และ ภาวะ 

iron overload จะมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

สรุป การเขาใจถึงภาวะพาหะของโรคธาลัสซีเมียเปนอยางดี 

จะชวยใหผูที่ใหบริการ thalassemia counseling สามารถ

กำาหนดหญิงฝากครรภและคูสมรส เปนคูสมรสเสี่ยงที่อาจจะมี

บุตรเปนโรคธาลัสซีเมียได ตลอดจนจัดการใหคูสมรสเสี่ยง เขาถึง

กระบวนการการวินิจฉัยกอนคลอด ติดตามผลสัมฤทธิ์ของทารก

ที่คลอด และไมเปนโรคธาลัสซีเมีย เปนไปตามเปาหมายไดอยาง

ถูกตอง ซึ่งจะมีประโยชนตอโครงการปองกันการมีบุตรเปนโรค 

ธาลัสซีเมียเปนอยางยิ่ง
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