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บทความฟนวิชา

ประวัติการศึกษา
โรคธาลัสซีเมียในระยะบุกเบิก*
ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงสุคนธวิสุทธิพันธ
ประธานจัดประชุมวิชาการและจุลสารสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
พุทธศักราช 2524-2526

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเปนโรคทางพันธุกรรมทีพบ
่
ไดมากทีสุ่ ดในประเทศไทย การศึกษาไดเริม่ ตัง้ แตพ.ศ.
24941 และ ได กระทํา อยาง ตอ เนื่อง จน ถึง ปจจุบัน มี
เอกสารบทความตีพิมพทั้งในวารสารสากลและภายใน
ประเทศ เกี่ ย ว กั บ โรคธาลั ส ซี เมี ย ใน คน ไทย นั บ ร อ ย
บทความการศึกษาคนควาเรือ่ งโรคธาลัสซีเมียนัน้ เริม่ ตน
เปนครั้งแรกที่โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยแพทย
ศาสตร   ท า น ผู บุ ก เบิ ก ริ เ ริ่ ม การ ศึ ก ษา ค น คว า คื อ 
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ แพทยหญิงคุณสุภาณนคร
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ แพทยหญิงคุณหญิงสุดสาคร
ตู จินดา (จง เจริญ สุข)และ ศาสตราจารย เกียรติคุณ
นายแพทยประเวศวะสีไดเขารวมศึกษาคนควาในเวลา
ตอมาโดยไดประสานและดําเนินการใหการศึกษาคนควา
โรคธาลัสซีเมียในดานตางๆเปดกวางและลึกซึ้งมากยิ่ง
ขึ้นนอกจากนี้ProfessorVirginiaMinnich1จาก
WashingtonUniversityเมืองSt.LouisMissouri
สหรัฐอเมริกาซึง่ ไดเดินทางมาปฏิบตั งาน
ิ ในประเทศไทย
ระหวาง พ.ศ. 2494-2498 ใน โครงการ แลก เปลี่ยน
บุคลากรทางการแพทยระหวางมหาวิทยาลัยWashingtonและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเปนผูที โลหิ
่ ตแพทย
ไทยทุกคนและวงการแพทยไทยยกยองวาเปนผูช ว ยนําให
เกิดการศึกษาคนควาเรื่องโรคธาลัสซีเมียขึ้นในประเทศ

ไทยอยางจริงจังและตอเนือ่ งผลการศึกษาไดเผยแพรตี
พิมพจนเปนที่ยอมรับของวงการ แพทยทั้งในและตาง
ประเทศการศึกษาพบความชุก(prevalence)ของยีน
α- และ β-thalassemia20-30%และ5-10%ตาม
ลําดับสวนฮโมโกลบินผิดปกติทีพบ
่ มากคือฮโมโกลบิน
Eซึ่งพบความชุกในคนไทยแตกตางกันตามภาคตางๆ
ของ ประเทศ ระหวาง 8 - 32.7%  มี คา ความ ชุก เฉลี่ย
13.6%โดยพบมากที่สุดในภาคอีสานซึง่ บางจังหวัดอาจ
พบมากถึง50%สําหรับโรคธาลัสซีเมียประเมินกันวาทัง้
ประเทศไทยจะมีผูปวยถึง600,000คนชนิดที่พบมาก
คื อ β -thalassemia/hemoglobin  E disease,
hemoglobin H disease สวน homozygous  β thalassemiaนัน้ พบไดนอยกวาและโดยการดําเนินการ
ของศาสตราจารยเกียรติคุณ นาย-แพทยประเวศวะสี
สาขาวิชาโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทย
ศาสตรศิริราชพยาบาลจึงไดรับการแตงตั้งจากองคการ
อนามัยโลกหรือWorldHealthOrganizationใหเปน
WHOCollaboratingCentrefortheControlof
Haemoglobinopathiesเปนเวลา4ประหวางพ.ศ.
2540-2543
ในโอกาสที่สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทยได
ก อ ตั้ ง มา ครบ 25 ป  ใน ป นี้  คณะ กรรมการ บริ ห าร

*เรียบเรียงจาก “ประวัติการศึกษาวิจัยโรคธาลัสซีเมียของศิริราช” สารศิรริ าช2542;50:878-91.

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544
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สุคนธ วิสทุ ธิพนั ธ

สมาคมฯ มีความประสงคจะรวบรวมประวัตเกี
ิ ย่ วกับการ
ศึกษาคนควาทางโลหิตวิทยาดานตางๆไวเปนเอกสาร
หลักฐานสําหรับคนรุน หลังการศึกษาวิจยั คนควาเรือ่ ง
thalassemiaนับไดวาเปนการศึกษาคนควาวิจัยทาง
โลหิตวิทยาเรื่องแรกที่ไดกระทําโดยแพทยไทยดังได
กลาวนามแลวขางตนทานเปนปรมาจารยของแพทยและ
โลหิตแพทยที่ไดรับการยกยองเปนอยางสูงฉะนั้น
ประวัติการศึกษาโรคthalassemiaจึงสมควรจะไดรับ
การบันทึกไวเพือ่ ใหแพทยรุน ใหมไดรบั ทราบวาการศึกษา
คนควานัน้ สามารถกระทําไดทุกสถานภาพแมจะมิไดมี
เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยเพียงการซักประวัติตรวจ
รางกายการตรวจคนเทาที่ทําไดและประการสําคัญคือ
การติดตามผูป ว ยอยางสม่าํ เสมอตอเนือ่ งก็สามารถแกไข
ปญหาเกิดความรูใหมขึน้ ได
หลักฐานการพบโรคธาลัสซีเมียในคนดึกดัมบรรพใน
ประเทศไทย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียซึ่งพบมากในประเทศไทย
นัน้ ทุกคนคงอยากจะทราบวาใครเปนผูเห็
 นโรคนีเป
้ นคน
แรกและเมือ่ ใดประวัตศิ าสตรของชาติไทยยาวนานนับได
เปนพันป สุดแสงวิเชียร2ไดศึกษาโครงกระดูกของคน
โบราณกอนประวัตศิ าสตรสมัยหินใหมทีพบ
่ ทีหมู
่ บ า นเกา
จังหวัดกาญจนบุรีจํานวน37โครง ไดพบกระโหลก
ศีรษะที่กระดูกมีลักษณะหนามากหนาตัดสวนกระดูก
parietalไดความหนาถึง11มม.คลายกระโหลกศีรษะ
ผูป วยธาลัสซีเมียทีพบ
่ ในปจจุบนั ผูศึ กษาใหความเห็นวา
เปนเรือ่ งทีน่ าสนใจมากหากจะสามารถหาวิธกี ารมาพิสจู น
ไดวากระโหลกศีรษะดังกลาวเปนของผูป วยธาลัสซีเมีย
จริงจะเปนหลักฐานชีชั้ ดวาโรคนีมี้ อยูใน
 ดินแดนแหงนีมา
้
แตดัง้ เดิมนับพันปแลวจากประวัตศิ าสตรความเปนมา
ของชนชาติไทยมีนักวิเคราะหบางทานใหความเห็นเกีย่ ว
กับทฤษฎีของฝรัง่ ทีอ่ างวาไทยอพยพมาจากจีนตอนใตนัน้ 
ดูจะเปนไปไดยากมากที่คนจํานวนมากจะเดินทางจาก
ประเทศจีนลงมาในแหลมทองและมากอตัง้ กรุงสุโขทัย
ขึน้ ในปพ.ศ.1800คนไทยนาจะไดอาศัยอยูใน
 แผนดิน

นีแต
้ เดิมแลวการไปมาหาสูและ
 ยายถิน่ ฐานของชนชาติ
ก็ คง จะ ดําเนิน ไป อยางไร ก็ ตาม การ เดิน ทาง ใน สมัย
โบราณมักจะใชการเดินทางทางน้าํ เปนหลักการเดินทาง
ทางบกนัน้ ลําบากยุง ยากเปนอันตรายหลักฐานในดาน
อืน่ ๆเชนการพบโบราณวัตถุและเครือ่ งมือโบราณในดิน
แดนตางๆของสยามเปนการพบอยางรวมศูนยมีลักษณะ
ตอเนื่องตั้งแตเครื่องมือหินเกาถึงหินใหมเครื่องมือ
โลหะสัมฤทธิจน
์ ถึงเครือ่ งมือเหล็กเหลานี้ ทีเน
่ นใหนาเชือ่
วาคนไทยไดมีถิ่นฐานมีวิวัฒนาการอยูในแหลมทองมา
นานนับพันปดวย3,4การพบกระโหลกศีรษะของคนกอน
ประวัติศาสตรที่มีลักษณะเหมือนของผูปวยโรคธาลัสซี
เมียดังกลาวนัน้ นาจะเปนไปไดวาไดมีโรคธาลัสซีเมียใน
แผนดิน ที่ เปน ที่ ตั้ง ของ ประเทศ ไทย ใน ปจจุบัน มา แต
โบราณแลว
โรคปางเปนโรคที่เรารูจักมานานมากกลาวคือใน
ประเทศไทยมีผูป ว ยจําพวกหนึง่ มีอาการซีดเหลืองสวน
มากเติบโตไมสมอายุตับและมามโตชาวบานเรียกรวมกัน
ไปวาเปนปางในทางการแพทยสมัยกอนเขาใจกันวาเปน
มาลาเรียเรือ้ รัง5โรคธาลัสซีเมียอาจจะรวมอยูใน
 โรคกลุม
นี้ดวย
อยางไรก็ตามโรคโลหิตจางนัน้ แพทยทราบดีวาพบได
ในคนไทยแตไมไดกลาวถึงผูป ว ยทีจะ
่ เขาไดกับโรคธาลัสซี
เมียวารสารจดหมายเหตุทางแพทยแหงประเทศไทย
(จพสท)เริม่ เมือ่ พ.ศ.2461ซึง่ เปนวารสารทางการแพทย
เลม แรก มี รายงาน โรค โลหิต จาง ใน คน ไทย โดย พระ
อัพภันตราพาธพิศาล6ไดรวบรวมผูปวยโลหิตจางของ
แผนกอายุรศาสตรโรงพยาบาลศิริราชระหวางพ.ศ.
2472-2474จํานวน176รายพบวาสาเหตุสําคัญของ
ผูปวยที่มีโลหิตจางนี้รวมกับการติดเชื้อตางๆถึง71
รายไดแกโรคบิดมาลาเรียวัณโรคกามโรคเปนตน
พบในหญิงมีครรภ8รายพยาธิปากขอ5รายและที่
นาสนใจคือพบผูป ว ย2รายมีมามโตแตไมไดกลาวถึง
รายละเอียดอื่นๆ หลวงสุริยพงศพิสุทธิแพทย7เสนอ
แนะการรักษาภาวะโลหิตจางดวยการใหบริโภคอาหารที่
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ครบหมู ใหยาสนิมเหล็กตับยาเขาสารหนูซึง่ มีฤทธิเพิ
์ ม่
เม็ดโลหิตแดงฉีดอินสุลนิ ถารับประทานไมได ไพบูลย
สิทธิคู8ในพ.ศ.2480ไดรายงานผูป ว ยโลหิตจางรุนแรง
2รายตรวจพบไขพยาธิปากขอและไดรบั ผลดีมากหลัง
ไดรบั ยาเหล็กคือferriammoniumcitrate
สําหรับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนัน้ มีรายงานทีกล
่ าว
ถึงผูปวยที่นาจะเปนโรคธาลัสซีเมียเปนครั้งแรกโดย
นายแพทยใชยูนพัิ นธุ9 ผูซึ ง่ ไดรบั ทุนเลาเรียนหลวงไป
ศึกษาตัง้ แตระดับปริญญาตรีณประเทศอังกฤษตัง้ แต
พ.ศ.2466เมือ่ สําเร็จวิชาแพทยศาสตรที่มหาวิทยาลัย
Edinburghสก็อตแลนดในพ.ศ.2473ไดเขาศึกษา
ระดับหลังปริญญาและไดเขารับการฝกอบรมดูงานดาน
อายุรศาสตรทัว่ ไปและดานโลหิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย
หลายแหงแลวกลับมารับราชการเปนอาจารยแผนก
อายุรศาสตรโรงพยาบาลศิรริ าชเมือ่ 11กันยายน2477
ถึงปพ.ศ.2487จึงลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพ
สวนตัว นายแพทยใชยูนพัิ นธุ นับเปนโลหิตแพทยคน
แรกในประเทศไทยไดเขียนบทความเกีย่ วกับโรคโลหิต
จางทีพบ
่ ในคนไทย10โดยจําแนกออกเปนหลายประเภท
ตามสาเหตุของการเกิดโลหิตจางคือกลุม โรคโลหิตจางที่
เกิดจากเหตุภายในรางกายเรียกวาchronichemolytic
anemiaพบในผูป ว ยราว10รายมีมามโตทุกรายถา
เปนในเด็กจะมีรางกายไมเติบโตมีjaundiceเล็กนอย
ไมพบน้าํ ดีในปสสาวะมองเผินๆคลายเปนมาลาเรียเรือ้
รังเชื่อวามามทําลายเม็ดโลหิตแดงมากกวาธรรมดา
ผูป ว ย1รายไดรักษาโดยตัดมามพบวาเห็นผลทันใจ
ระดับโลหิตเพิม่ จาก40%เปน80%ภายใน2-3เดือน
ผูป ว ยเติบโตดีjaundiceหายไปสวนกลุม ผูป ว ยโลหิต
จางอีกกลุมสาเหตุไมทราบแนเรียกerythroblastic
anemiaผูปวยมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมchronic
hemolyticanemiaมากแตตรวจเลือดพบมีเม็ดเลือด
แดงออน(erythroblasts)มากพบไดตลอดเวลาผูป ว ย
อายุ 1 ป และ อายุ 5 - 10 ป มี มาม โต มาก ตับ โต พอ
ประมาณเด็กเหลานีดั้ ง้ จมูกบีแทบ
้ ทุกรายรักษายากพบ
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โลหิตคงอยูที ระดั
่ บ30-40%รักษาแลวไมดีขนึ้ บางราย
มีไขเล็กนอยเปนครัง้ คราวกลุม นีน้ าจะเปนโรคธาลัสซีเมีย
ไดนอกจากนี้ยังไดกลาวถึงผูปวยโลหิตจางสาเหตุไม
ทราบแนอีกพวกหนึง่ เรียกsplenicanemiaพบ2-3
รายมามโตมากเกือบจดขอบกระดูกเชิงกรานตับโตไม
มากเม็ดโลหิตแดงhypochromicเล็กนอยหรือnormochromicเม็ดโลหิตขาวต่าํ ในระดับ2,000หรือนอย
กวาระดับฮมาโตรคริท30-40%ไดทําการรักษาโดย
การตัดมามผูป ว ยอาการดีขนึ้ สบายดีทัง้ 2รายตรวจ
พยาธิสภาพของมามพบchronicpassivecongestion
withmarkeddilatationofvenoussinusesโดยไม
พบมาลาเรียหรือmalarialpigmentเลย
ในโอกาสที่อาจารยนายแพทยใชยูนิพันธุมีอายุ
ครบ80ปเมื่อวันที่9มีนาคม25299ทานไดเลาวา
“แตกอนนั้นคนไขคนใดมามโตก็วาเปนมาลาเรียได
พยายามตรวจเลือดตรวจแลวตรวจอีกก็ไมพบเชื้อ
เลือดมีลักษณะเปนhemolyticanemiaคนไขมีตัว
เหลืองพบเม็ดเลือดแดงทีมี่ นิวเคลียสและเรติคูโลซัยต
คนไขบางคนก็มีไขโรคแบบนีโดย
้ มากเปนในเด็กเคย
อานพบในตําราเยอรมันเรียกวาvonJaksch’sanemiaไดลองตัง้ ชือ่ เอาเองในใจวาerythroblasticanemiaทําเรือ่ งนีอยู
้  2-3ปผลทีสุ่ ดก็รูว าเปนโรคเดียวกับ
Cooley’sanemiaซึ่งเคยตีพิมพในวารสารทางกุมาร
เวชศาสตรแตตอนนัน้ ไมมีใครเรียกอยางนัน้ และยังไม
คอยรูจ กั โรคนีกั้ นแมแตตางประเทศก็ไมรูจ กั ตางคนตาง
ก็เรียกกันไปเคยเอาเรื่องนี้ไปเสนอในที่ประชุมวิชา
การประจําเดือนของคณะ(คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล)ตอนนัน้ เรียกวาvonJaksch’sanaemiaพบ
คนไขอยางนีเรื้ อ่ ยๆ แตไมไดมีมากมายเพราะอาจไปอยู
ทีแผนก
่
อืน่ เชนแผนกเด็ก”
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ แพทยหญิง คุณสุภาณ
นครจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตกรมมหาวิทยา
ลัยแพทยศาสตรกระทรวงสาธารณสุขในพ.ศ.2486
ไดรับ บรรจุ เขา รับ ราชการ เปน อาจารย โท แผนก อายุร
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ศาสตรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในพ.ศ.
2489ไดรับมอบหมายหนาที่ใหเปนหัวหนาหนวยโลหิต
วิทยาสืบตอจากนายแพทยใชยูนพัิ นธุ อาจารยแพทย
หญิง คุณสุภาณนครเลาวา“ทานอาจารยใชยูนิ
พันธุ ไดทําการสอนผูป ว ยดังกลาวในwardroundและ
ใหนักศึกษาแพทยทําclassดวย”อาจารยแพทยหญิง
คุณสุภาณนครจะจดบันทึกผูปวยที่นาสนใจลงใน
diaryสวนตัวของอาจารยผูปวยรายหนึ่งที่ไดรับการ
บันทึกไวไดมารับการตรวจรักษาเมือ่ วันที่ 17กันยายน
2490(ค.ศ.1947)และ4ปตอมาไดรบั การพิสจู นวาเปน
โรคธาลัสซีเมียเปนผูป ว ยรายที่ 1ในตารางของบทความ1
ผูป ว ยรายนีจึ้ งนับไดวาเปนผูป วยธาลัสซีเมียรายแรกของ
ประเทศ ไทย ผูปวย ไดรับ การ รักษา โดย การ ตัด มาม
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยสุดแสงวิเชียรได
ทําการตรวจหาพยาธิสภาพในมามทานอาจารยไดบันทึก
วามีcongestionมากมีironpigmentเห็นไดทัว่ ไป
แตไมพบparasiteเลย
การ พบ โรคธาลัสซี เมีย ชนิด β-thalassemia/hemoglobinEdisease
ในพ.ศ.2494 MissVirginiaMinnich(ตอมา
ไดรบั การแตงตัง้ เปนProfessor)เปนนักวิทยาศาสตรการ
แพทยภาควิชาอายุรศาสตรWashingtonUniversity,
St.LouisMissouriสหรัฐอเมริกาไดเดินทางมาปฏิบตั ิ
งานทีแผนก
่ อายุรศาสตรโรงพยาบาลศิรริ าชในโครงการ
แลกเปลีย่ นบุคลากรทางแพทยระหวางมหาวิทยาลัยดัง
กลาว กับ มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร ได รวม ศึกษา
ผูป ว ยกับแพทยหญิงสุภาณนครและแพทยหญิงสุด
สาครจงเจริญสุขจากแผนกกุมารเวชศาสตรรวมกับ
นายแพทยสเุ อ็ดคชเสนีระหวางเดือนมิถนุ ายน2494
ถึงเดือนมิถุนายน2495ไดพบผูปวยซีดตับมามโต
จํานวน46รายจากจํานวนผูป ว ยมารับการตรวจรักษาที่
หนวยโลหิตวิทยาทัง้ หมด367รายไดเพิม่ เติมการตรวจ
สอบไดแกalkali resistanthemoglobinsickling
test, inclusionbodyและวัดระดับbilirubinเปนตน

ไดผลการตรวจตางๆสรุปวาผูป ว ยดังกลาวเขาไดกับโรค
MediterraneananaemiaหรือCooley’sanaemia
โดยอาศัยcriteria5ประการคือ
1. อาการแสดงคือซีดเหนือ่ ยงายมามโตเติบโตไม
สมอายุMongoloidfacies
2. การตรวจพบการเปลีย่ นแปลงทางเลือดคือhypochromicanaemia,anisocytosis,elliptocytosis,
reticulocytosis, target cell, erythroblastosis
decreasedosmoticfragilitytest,elevatedicterus
indexและtotalbilirubin
3. พบalkaliresistanthemoglobinเพิม่ สูงกวา
ปกติ
4. พบความผิดปรกติภาพรังสีของกระดูกไดแก
กระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกแขนเปนตน
5. ดานพันธุกรรม(geneticaspects)คือตรวจ
บิดามารดาพบความผิดปรกติของเลือดประการตางๆดัง
กลาวไวในขอ2
คณะผูศึกษาจึงไดรายงานผูปวยที่ไดผลการศึกษา
ครบถวนวาเปนMediterraneananemiaในคนไทย
จํานวน32รายซึ่งไดรับตีพิมพในวารสารBlood1ใน
พ.ศ.2497และคณะผูศึ กษาไดเนนวาMediterranean
anaemiaเปนhemolyticanaemiaทีพบ
่ บอยทีสุ่ ดใน
ประเทศไทยอยางไรก็ตามคณะผูศึ กษามีขอสังเกตวา
ผูป ว ยทัง้ 32รายดังกลาวหลายรายมีการตรวจพบทีต่ าง
จากผูป ว ยMediterraneananaemiaทีได
่ มีรายงานไว
แตเดิมในชาวอิตาเลียนและกรีกอยูบาง
 ประการกลาวคือ
ผูป ว ยคนไทยจะพบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงดัง
กลาวในขอ2ในผูใ หกําเนิดของผูป ว ยเพียงฝายเดียวคือ
พบแตในบิดาหรือมารดาและในเวลานัน้ ไดมีรายงานการ
พบฮโมโกลบินผิดปกติคือฮโมโกลบินCและDคณะ
ผู ศึกษา ได เสนอ ขอคิด เห็น วา เปน ไป ได ที่ ผูปวย จะ มี
singlethalassemiageneแลวมีinteractionsกับ
geneที่ผิดปกติอืน่ ๆ
ในปเดียวกันคือพ.ศ.2497(ค.ศ.1954) สุดสาคร
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จงเจริญสุข11ไดรวมทําการศึกษากับ Chernoff และ
Minnich ที่WashingtonUniversity, St.Louis
Missouriสหรัฐอเมริกาโดยสงเลือดจากครอบครัวหนึง่
ซึง่ มี5คนและมีลูกทีได
่ รบั การวินจิ ฉัยวาเปนMediterranean  anaemia 2 คน ไป ตรวจ หา ชนิด ของ ฮโม
โกลบินไดพบฮโมโกลบินชนิดใหมซึง่ คลายกับที่ Itano
และคณะ12จากแคลิฟอรเนียพบในผูป ว ยเด็กทีมี่ อาการ
ซีดเปนฮโมโกลบินผิดปกติลําดับที่4ใหชื่อวาhemoglobinE(HbE)คณะผูศึ กษา11ยังไดสงตัวอยางเลือด
จากครอบครัวไทยดังกลาวไปตรวจกับItanoดวยพบ
วาเปนฮโมโกลบินชนิดเดียวกันคือฮโมโกลบินEการ
ตรวจหาชนิดของฮโมโกลบินในคนไทยทัง้ 5รายนัน้ พบ
มารดามีฮโมโกลบินAและมีการเปลี่ยนแปลงของเม็ด
เลือดแดงเขาไดกับMediterraneantraitบิดาและพีส่ าว
คนโตอายุ7ปพบฮโมโกลบินEและAจึงเปนฮโม
โกลบินEtraitสวนนองสาวอายุ2ปครึง่ และนองชาย
อายุ1ปซึง่ วินจิ ฉัยวาเปนMediterraneananaemia
ตรวจพบมีฮโ มโกลบินEและFจึงสรุปวาผูป ว ยทัง้ 2
รายเปนMediterraneanhemoglobinEdisease
คื อ β-thalassemia hemoglobin E disease (βthal/HbE)ในปจจุบนั ดังนัน้ จึงกลาวไดวาผูป ว ยทัง้ 2
รายนีคื้ อผูป ว ยทีได
่ รบั การพิสจู นชัดเจนวาเปน β-thal/
HbEสองรายแรกของประเทศไทย
สุภาณ นคร และ สุด สาคร ตู จินดา รวม กับ
Chernoffและ Minnich ทํา การ ศึกษา เกี่ยว กับ ฮโม
โกลบิน Eในคนไทยเพิม่ เติมในเวลาตอมา13,14,15พบวา
36รายที่พบวาเปนHbEtraitไมพบความผิดปกติ
ในสเมียรเลือดจึงไดสรุปวาฮโมโกลบินEtraitไม
ทําใหมีความผิดปกติใดๆสวนภาวะhomozygousE
นัน้ จะพบซีดเล็กนอยไดและผูป ว ย1รายจาก6ราย
คลํามามได2เซนติเมตรต่าํ กวาชายโครงซายตรวจเลือด
พบmicrocyticnormochromicanaemiaMCVเล็ก
คือมีคา65-72fLพบtargetcellมากราว25-75%
osmoticfragilityลดลง
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การศึกษาดานincidenceของฮโมโกลบินEในคน
ไทย14พบวาพบไดในทุกภาคของประเทศในอัตรา832.7%มีคาเฉลีย่ 13.6%โดยพบสูงสุดในภาคอีสานที่
นาสนใจยิ่งคือเรื่องเชื้อชาติจากการศึกษาไมพบฮโม
โกลบินEในคนจีนแท้และคนญวนแท้ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยคณะผูศึ กษาเรือ่ งฮโมโกลบินEกลุม นียั้ ง
ไดศึกษาหาชนิดของฮโมโกลบินในผูปวย32รายเปน
หญิง14รายชาย18รายอายุ1 1/2ปถึง31ปโดย
มี17รายอายุต่าํ กวา10ปทีเชื่ อ่ วานาจะเปนthalassemia-hemoglobinE(เริ่มราวพ.ศ.2498ไดมีผู
เสนอใหใชthalassemiaแทนMediterraneananemia)พบวาผูปวยสวนใหญมีอาการผิดปกติตั้งแตอายุ
กอน10ปอาการผิดปกติแรกคือคลําไดกอนที่ชาย
โครงซายและอาการตอมาคือซีด24 รายที่ไดรับการ
ตรวจภาพรังสีและพบมีการเปลีย่ นแปลงของกระดูกทุก
รายคลํามามไมไดเพียง2รายตับโตทุกรายระดับ
ฮโมโกลบิน2.3ถึง9.0กรัม/ดล.และพบฮโมโกลบิน
เปนชนิดEและFจากการศึกษาเลือดของสมาชิกอืน่ ใน
ครอบครัวผูปวยทั้ง32รายจาก28ครอบครัวรวม
จํานวน56คนคณะผูศึ กษาไดใหขอคิดเห็นของการสืบ
ทอดทางพันธุกรรมของโรคthal-HbEไววาถาผูให
กําเนิดฝายหนึ่งมีฮโมโกลบินEtraitอีกฝายตองมียีน
ธาลัสซีเมียซึง่ จะเปนผลใหความเสีย่ งของลูกในครรภ
จะเปนthal-HbEได25%หรือ1ใน4และถาผูป ว ย
thal-HbEแตงงานกับคนทีดู่ เปนปกติอาจมีลูกดูเปน
ปกติเปนฮโมโกลบินEtraitหรือธาลัสซีเมียtrait
และเปนthal-HbEได13
การศึกษาโรคธาลัสซีเมียนัน้ ในตางประเทศไดมีการ
คนควาศึกษากันอยางกวางขวางจากบทความทบทวน
เรื่องโรคธาลัสซีเมีย15,16ไดทราบวาตั้งแตค.ศ.1959
ภาวะธาลัสซีเมียจัดเปน2กลุม คือ α-thalassemiaจะ
สั ง เคราะห α-globin chain ได นอย ลง และ β thalassemiaจะสังเคราะห β-globinchainไดนอยลง
สําหรับในบานเรานั้นกลุม β-thalassemiaโรคทีพบ
่
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บอย คือ β-thalassemia/hemoglobinEdisease
ผูป ว ยจะมีใบหนาเปลีย่ นแปลงชัดเจนสําหรับMediterranean  anaemia หรือ homozygous β -thalassemia(Cooley’sanemia)นั้นพบไดนอยกวาผูปวย
อาการรุนแรงจะถึงแกกรรมเสียตั้งแตยังเปนเด็กพบ
เติบโตมาเปนผูใ หญนอยมาก16ในคนไทยมีความชุกของ
ยี น β-thalassemia5-10%
การพบhemoglobinHdiseaseและการพบการ
สืบทอดทางพันธุกรรม
โรคฮโมโกลบิน H หรือ ปจจุบัน คือ α-thal-1/αthal-2diseaseเปน α-thalassemiaสังเคราะห αglobinchainไดนอยลงในประเทศไทยพบ α-thal
geneไดบอยมากมีความชุก20-30% เปนโชคดีที่
ผูป ว ยโรคฮโมโกลบินHนัน้ มีอาการไมรุนแรงมากและ
ผูปวยสวนใหญใบหนาจะไมตางจากปกติหรือไมแสดง
รอยโรคชัดเจนเชนผูปวย β-thalHbEและทีน่ าภาค
ภูมิใจคือลักษณะทางพันธุกรรมในการเกิดโรคนี้ไดขอ
สรุปจากการศึกษาในผูป ว ยคนไทย17ซึง่ จะไดกลาวในราย
ละเอียดตอไป
ยอนกลับไปถึงการศึกษาพบผูป ว ยMediterranean
anemiaครั้งแรกในคนไทย32คนและไดรายงานใน
วารสารBloodในค.ศ.19541 นั้น ผูปวย สวน หนึ่ง
ไดรบั การศึกษาภายหลังวาเปน β-thalHbEและยังพบ
วามีผูปวย4รายที่ไดตรวจพบinclusionbodiesใน
เม็ดเลือดแดงดูคลายHeinzbodyแตทุกรายไมไดรบั
สารทีจะ
่ เปนพิษตอเม็ดเลือดแดงเลยทุกรายมีมามโต
ซีดมีใบหนาเปนmongoloid 2รายinclusionbody
นีไม
้ พบในMediterraneananemiaทีรู่ จ กั กันทัว่ ไป
ขณะนั้นผูปวยกลุมนี้ไดรับการตั้งชื่อวาhereditary
inclusionbodyanemia18ขณะเดียวกันมีรายงานจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา19ไดพบโรคแบบนี้ในคนจีนแทที่
นัน่ และตรวจพบฮโมโกลบินแตกตางจากปกติคือhemoglobinHและใหชื่อโรควาthalassemia-hemoglobinHเพื่อการพิสูจนโรคhereditaryinclusion

bodyanemiaที่พบในคนไทย แพทยหญิงสุภาณ
นครและแพทยหญิงสุดสาครตูจินดา18จึงสงน้ําละ
ลายฮโมโกลบินของผูปวยไปยังคณะผูศึกษาณสหรัฐ
อเมริกา19และพบวาผูปวยคนไทยเปนธาลัสซีเมียชนิด
ฮโมโกลบินHเชนเดียวกันโรคนีพบ
้ ไดในหลายชาติใน
เอเซียคือฟลปิ ปนสมาเลเซียรวมทัง้ ในประเทศไทย
ซึ่งพบผูปวยไมนอยพบทั้งในคนไทยคนจีน20และมี
รายงานโรคนี้ในชาวกรีกดวยดังนั้นการพบโรคธาลัสซี
เมีย ฮโมโกลบิน H ครั้ง แรก ใน ประเทศ ไทย คือ พบ
ผูป ว ย4รายดังกลาวซึง่ พบระหวางพ.ศ.2494-2495
และรายงานในพ.ศ.24971
แพทยหญิงสุภาณนครและคณะไดทําการศึกษา
อาการทางคลินกิ เพิม่ เติมในผูป วยธาลัสซีเมียฮโมโกลบิน
Hจํานวน28ราย21พบวาประวัตการ
ิ ดําเนินโรคคลาย
ธาลัสซีเมียฮโมโกลบินEคือมีไขมีอาการเหลืองเปน
ครั้งคราวแตใบหนาเปนแบบmongoloidมีเพียง3
รายจาก28รายมีมามโต21รายจาก28รายภาพ
รังสีพบการเปลี่ยนแปลงของกระดูก9รายไมพบการ
เปลี่ยนแปลง11รายและที่นาสนใจยิ่งคือผูปวย2
รายเกิดaplasticcrisisและ1รายถึงแกกรรมผูป ว ย
ทัง้ 28รายนี้ พบinclusionbodiesในเม็ดเลือดแดง
7-100%การตรวจหาชนิดของฮโมโกลบินพบฮโมโกลบิน
HรวมกับAและฮโมโกลบินF(alkaliresistanthemoglobin)ซึง่ พบสูงกวาปกติ18รายปกติ10ราย
การศึกษาวาinclusionbodiesคืออะไรไดรับ
ความสนใจอยางกวางขวางสําหรับในประเทศไทยผูท าํ
การศึกษาในขณะนัน้ คือ แพทยหญิงสุภาณนครโดย
เริม่ ศึกษาอยางจริงจังในปพ.ศ.2498เพือ่ จะแยกจาก
Heinzbodyและใหทราบวาinclusionbodiesทีพบ
่
นี้ มี สาร ธรรมชาติ เปน สาร อะไร แพทย หญิงสุภา ณ
นครไดทํางานวิจัยและเสนอวิทยานิพนธแพทยศาสตร
ดุษฎี บัณฑิต22 เมื่อ พ.ศ. 2501 เรื่อง โรคธาลัสซี เมีย
ฮโมโกลบินHเจเนติคสของโรคนี้ และศึกษาธรรมชาติ
ของอินกลูชั่นบอดี
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แพทยหญิงสุภาณนครไดทําการศึกษาแยกชนิด
ของฮโมโกลบินดวยวิธี paperelectrophoresisขึน้ เปน
ครัง้ แรกในประเทศไทยและไดสังเกตเห็นฮโมโกลบินผิด
ปกติในผูป ว ยhereditaryinclusionbodyanaemia
แลวตั้งแตพ.ศ.2497แตไมไดใหชื่อไวพ.ศ.2499
Rigasและคณะ19จึงไดรายงานการพบฮโมโกลบินH
ดังกลาวขางตน
พบวาinclusionbodyมีสวนเหมือนและไมเหมือน
Heinzbodyกลาวคือการเตรียมเลือดดูฟล มเปยกไม
ยอมสีตองตั้งทิ้งไวนานกวา2ชั่วโมงขึ้นไปจึงจะเห็น
inclusionbodiesและจะพบในผูปวยธาลัสซีเมียฮโม
โกลบินHเฉพาะบางรายแตภายหลังตัดมามจะเห็นได
หลังเตรียมทันทีแยกไมไดจากHeinzbodyแตจะพบ
ในเม็ดเลือดแดงเกือบทุกเม็ดการดูหลังการยอมสีชนิด
ตางๆเชนmethylene blue,brilliantcresylblue,
methylvioletเปนตนพบวาinclusionbodiesจะ
เห็นไดหลังการยอมราว2นาทีสวนHeinzbodiesจะ
เห็นไดทันทีสําหรับHeinzbodyมีขนาดประมาณ12ไมครอนหรือประมาณ1ใน4ของเม็ดเลือดแดง
สวนinclusionbodyมีขนาดตั้งแตจุดเล็กถึงขนาด
Heinzbodyและขอแตกตางอีกประการหนึง่ คือinclusionbody จะพบในreticulocyteและnucleated
redcellสวนHeinzbodyนัน้ จะไมพบหรืออาจพบได
บางในreticulocyteสําหรับHeinzbodyนัน้ ไดมีการ
ศึกษา และ ทราบ กัน มา นาน แลว วา เปน denatured
globinจากผลการศึกษาดังกลาว แพทยหญิงสุภาณ
นครไดเสนอแนะวาเปนไปไดที่ inclusionbodyก็อาจ
เปนdenaturedglobinไดเชนกันแตอาจไมใชสารแบบ
เดียวกันเพราะการเกิดมีHeinzbodyนัน้ เกิดจากการ
ทีมี่ สารทีเป
่ นพิษตอเม็ดเลือดแดงแตinclusionbody
นัน้ เกิดจากความเสือ่ มในเม็ดเลือดแดงเองซึง่ ในปจจุบนั
ก็ไดทราบแลววาinclusionbodyนัน้ ก็คือglobin β4
นัน่ เองซึง่ เปนสารไมคอยคงสภาพจะตกตะกอนไดเอง
และโดยเฉพาะเมือ่ อยูใน
 สภาวะมีอุณหภูมสูิ งเชนเปนไข
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ก็ยิ่งตกตะกอนมากเปนเหตุใหเม็ดเลือดแดงนั้นๆถูก
ทําลายโดยระบบR-Eของรางกายเกิดภาวะซีดเฉียบ
พลันหรือhemolyticcrisisซึ่งเปนภาวะแทรกซอน
สําคัญของโรคนี้
การศึกษาในดานพันธุกรรมของโรคธาลัสซีเมียฮโม
โกลบินH แพทยหญิงสุภาณนคร22ไดรวมทําการ
ศึกษาใน19ครอบครัวมีการตรวจพบที่นาสนใจเปน
อยางยิง่ คือพบวาเฉพาะฝายบิดาหรือมารดาคนใดคน
หนึ่งของผูปวยเทานั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในเลือดเปน
ลักษณะธาลัสซีเมียtraitคือพบhypochromiaและมี
osmoticfragilityลดลงแตอีกฝายหนึง่ จะไมมีอาการ
ผิดปกติและไมมีการเปลีย่ นแปลงทางเลือดดวยทัง้ ตรวจ
ไมพบฮโมโกลบินHทัง้ ในบิดาและมารดาอยางไรก็ตาม
การตรวจอยางละเอียดสามารถพบinclusionbodies
ในผูใ หกําเนิดของผูป ว ย1รายซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงของ
เลือดเปนธาลัสซีเมียtraitดวยและครอบครัวเดียวกันนี้
พบธาลัสซีเมียฮโมโกลบินHตอเนื่องกัน3generationsจากผลการตรวจพบตางๆดังกลาว แพทยหญิง
สุภาณนครไดสรุปวาแนวทางการสืบทอดทางพันธุ
กรรมของฮโมโกลบินHวาไมเปนrecessiveเชนทีมี่ บาง
ทานไดอางไวเพราะพบครอบครัวทีเป
่ นโรคตอเนือ่ งกัน
3generationsดังไดกลาวไวแลวแตนาจะถายทอด
แบบฮโมโกลบินทีผิ่ ดปรกติอืน่ เชนSCDEG
และIซึง่ สามารถพบฮโมโกลบินผิดปกตินัน้ ๆในคนที่
เปนtraitแตฮโ มโกลบินHtraitมีปริมาณฮโมโกลบิน
ที่ผิดปกตินอยมากจนวัดไมไดแตการแสดงออกของ
ยีนฮโมโกลบินHจะเพิม่ ขึน้ ไดเมือ่ รวมกับยีนของธาลัส
ซีเมียปรากฏเปนโรคธาลัสซีเมียฮโมโกลบินH
ในขณะนัน้ ในตางประเทศก็สนใจศึกษาคนควาในดาน
การสืบทอดทางพันธุกรรมของฮโมโกลบินHกันมากวา
กลไกนัน้ เปนไปอยางไรจากการศึกษาครอบครัวไดมี
ผูเสนอ
 กลไกการสืบทอดทางพันธุกรรมไวหลายแบบแต
ไมมีหลักฐานชัดเจนทีจะ
่ สรุปไดในพ.ศ.2502ไดทราบ
แลว วาฮโมโกลบิน H ประกอบ ดวย สาย β-globin

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544
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chain4สายคือเปน β4ผลการศึกษาในผูป ว ยก็คลาย
ที่พบในผูปวยคนไทยคือผูปวยโรคธาลัสซีเมียฮโม
โกลบินHนัน้ จะมีบิดาหรือมารดาฝายเดียวทีพบ
่ ความ
ผิดปกติของเลือดแบบธาลัสซีเมียtraitการเกิดเปนโรค
นัน้ อาจเนือ่ งจากฝายทีไม
่ พบผิดปรกติของเลือดนาจะ
มีH-geneเมือ่ รวมกันเปนผลใหสังเคราะห α-globin
chainไดนอยทําให β-globinchainเกินจึงจับกัน
เปน β4 หรือ การ เกิด เปน โรค อาจ เนื่อง จาก ยีน αthalassemiaทีทํ่ าใหเกิดความผิดปกตินอย2ยีนมารวม
กันทําใหผูป ว ยสังเคราะหสาย α-globinchainลดลง
มี β-globinchainเกินหรือการเกิดเปนโรคอาจเนือ่ ง
จาก เกิด mutation ให ผูปวย ทําให สังเคราะห βglobinchainไดมากเกินไปอยางไรก็ตามไดพบวาผู
ปวยธาลัสซีเมียฮโมโกลบินHนอกจากพบฮโมโกลบิน
Hยังพบ γ4หรือฮโมโกลบินBart’sและ δ4ดวย
แสดงถึงการมี α-globinchainไมพอจึงสนับสนุนไป
ในดานการสังเคราะห α-globinchainไดลดลงมี
รายงานที่นาสนใจในขณะนั้นคือยีน α-thalassemia
นั้นพบบอยในคนผิวดําแตไมพบโรคธาลัสซีเมียฮโม
โกลบินHแสดงวาขาดอีกยีนหนึง่ ทีม่ าเสริมการเกิดโรค
การตรวจเลือดจากสายสะดือของเด็กผิวดําเกิดใหมเหลา
นี้ พบฮโมโกลบินBart’s2-7%
ในประเทศไทยพบผูป วยธาลัสซีเมียฮโมโกลบินH
หรือโรคฮโมโกลบินH(HbH)มาก สุภาณนคร
รวมกับ ประเวศวะสีและคณะ23,24,25ไดทําการศึกษา
ผูป ว ยและครอบครัวเพิม่ จํานวนจากที่ แพทยหญิงสุภา
ณนครไดศึกษาไวแลวเพือ่ จะไดขอมูลเพิม่ เติมสําหรับ
ในดานการวิเคราะหกลไกการสืบทอดทางพันธุกรรมของ
ผูปวยโรคHbHผูปวยที่ไดศึกษามีจํานวนมากกวา
350รายจาก42ครอบครัวที่ไมมีความสัมพันธกัน
สําหรับความผิดปกติของ α-thaltraitนัน้ ไดตรวจพบ
เชน เดิม21,22คือเม็ดเลือดแดงมีhypochromiaosmoticfragilityลดลงรวมกับการพบระดับเหล็กและ
ฮโมโกลบินA2ปกติ(ทีน่ าสนใจคือในคนทีตรวจ
่ เลือด

พบวาเปน α-thalassemiaHbEไมมีอาการผิดปกติ)
คณะผูศึ กษาไดเชือ่ ในขอเสนอแนะการเกิดเปนโรควาการ
เกิดโรคHbHนัน้ ผูป ว ยนัน้ ตองไดรบั ยีน2ยีนคือ αthalassemiaและHยีนและHgeneนัน้ ทําใหเกิด
ความผิดปกตินอยในคนทีมี่ geneนี้ จึงไมพบความผิด
ปกติใดๆ
การศึกษาไดมีการตรวจพบทีช่ วยสนับสนุนขอเสนอ
ดังกลาวขางตนคือการตรวจวัดระดับฮโมโกลบินBart’s
ในoffspringเกิดใหมจํานวน30รายของผูป ว ยHb
H24,25พบถึง29รายและสามารถแยกไดเปน2กลุม คือ
กลุมที่มีฮโมโกลบินBart’s5-6%ซึ่งจะรวมกับการพบ
เลือดผิดปกติแบบคนมี α-thalassemiatraitและอีก
กลุม พบเพียง1-2%โดยไมพบความผิดปกติในเลือดคือ
H-ยีนคณะผูศึ กษาจึงเสนอใหชือ่ ใหมคือยีนทีทํ่ าใหเกิด
ผิด ปกติ มาก กวา เปน α-thalassemia-1(α-thal-1)
สวนที่มีความผิดปกตินอยเปนα-thalassemia-2(αthal-2)ตามลําดับคณะผูศึ กษาไดเสนอแนะไววาการ
วัดหาระดับฮโมโกลบินBart’sในเด็กเกิดใหมชวยบอก
วาเด็กจะไดรับยีนของ α-thalแบบใดไดเมือ่ เปนเชน
นีคํ้ าถามทีตาม
่ มาคือยีนทัง้ 2นัน้ การควบคุมการสราง
α-globinchainนัน้ จะอิสระตอกันหรือallelicกัน
ซึ่งคณะผูศึกษามีขอมูลการตรวจพบในผูปวยวายีน αthal-1และยีน α-thal-2นัน้ นาจะallelicหรือlinked
มากกวาอิสระตอกันแตก็ยังไมสามารถไดขอสรุปชัดเจน
ในเวลานั้นไดพบฮโมโกลบินผิดปกติชนิดใหมคือ
ฮโมโกลบิน Thai ซึ่ง ตรง กับฮโมโกลบิน Constant
Spring(CS)ทีได
่ มีผูรายงาน

ไวแลวและพบวาเปนฮโม
โกลบินที่มีความผิดปกติที่ α-globinchainคือมีกรด
อะมิโนเพิม่ มากกวา α-globinchainปกติอีก31กรด
ซึง่ นาจะเปนผลจากmutationที่ terminatingcodon
ของ ยีน αปกติในภาวะ heterozygosityจะพบมี
ปริมาณ CS นอย มาก สวน ภาวะ compound heterozygosityของCSและยีน α-thalทําใหไดผูป ว ยซึง่
มีอาการเหมือนโรคHbHโดยพบฮโมโกลบินคือA
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รวมกับHและรวมกับพบฮโมโกลบินCS1-2เปอร
เซ็นตดวย ใหชื่อโรค วา α-thalassemiaConstant
Springอธิบายวามีการลดการสังเคราะหของ α-globin
chainมีผลทําใหปริมาณฮโมโกลบินCSลดลงไปดวย
กันสิง่ สําคัญในผูป ว ยโรคนีคื้ อการพบฮโมโกลบินAดวย
จากขอมูลที่พบดังกลาวขางตน นายแพทยประเวศ
วะสี27จึงไดเสนอสมมติฐานเกีย่ วกับยีนαกลาวคือยีน
ที่ควบคุมการสราง α-chainถาเปนแบบone-locus
modelยีน-CSควรมีผลของ α-thal-1และสวนยีน
α-thalคือ α-thal-2และhomozygogityของCS
จะตองไมสังเคราะหฮโมโกลบินAเนือ่ งจากฮโมโกลบิน
CSนั้นสังเคราะหไดนอยฉะนั้นhydropsfoetalis
ควรตองพบมีฮโ มโกลบินBart’sรวมกับCSแตถาเปน
แบบtwo-locimodelchromosomeทีมี่ ยีนCSควร
จะมีผลของ α-thal-2เพราะมียีน αปกติอยูชิ ดกันกับ
ยีน-CS อยู แลว ฉะนั้น heterozygosity ของ ฮโม
โกลบินCSจะมีลักษณะเม็ดเลือดแดงปกติเหมือน αthal-2และhomozygosityของCSจะเปนผลใหเกิด
ความผิดปกติในระดับเหมือน α-thal-1traitและจะไม
พบCSในBart’shydropsfoetalisซึง่ ในความเปน
จริงไดพบวาเปนเชนวานี้ดังนั้น α-chainlocusนาจะ
เปนแบบtwo-loci สมมุติฐาน ที่ นายแพทยประเวศ
วะสี27ไดนําเสนอวายีน αควรเปนแบบduplication
คือtwo-locimodelนัน้ ไดกลายเปนทฤษฎีทีได
่ รบั การ
ยอมรับทัว่ ไปนับเปนการคนพบทีนํ่ าชือ่ เสียงมาสูประเทศ

ไทยดวย
การเริม่ ตนศึกษาฮโมโกลบินผิดปกติในประเทศไทย
ฮโมโกลบินผิดปกติอาจเกิดไดจากความผิดปกติใน
สวนของhemeไดสวนหนึ่งและจากความผิดปกติใน
สวนของโกลบินซึง่ ความผิดปกติในสวนของโกลบินที่
เกิดเนือ่ งจากความผิดปกติทางพันธุกรรมนัน้ ไดรบั การ
ศึกษากันอยางกวางขวางฮโมโกลบินแรกทีพบ
่ ผิดปกติ
คือฮโมโกลบิน-Sซึง่ พบโดยPaulingในพ.ศ.2492
ไมเพียงแตทําใหไดเขาใจถึงพยาธิสภาพของโรคsickle
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cellanemiaเทานัน้ แตเปดทางใหรูจ กั เขาใจmoleculardiseasesอืน่ ๆในเวลาตอมา
สําหรับในประเทศไทยฮโมโกลบินผิดปกติตัวแรกที่
พบคือฮโมโกลบินEพบในพ.ศ.2497ผูมีบทบาท
สําคัญที่รวมพบฮโมโกลบินEในคนไทยเปนครั้งแรก
คือ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ แพทยหญิงคุณหญิง สุด
สาคร ตูจิ นดาจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตกรม
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรกระทรวงสาธารณสุขใน
พ.ศ.2491ไดรับบรรจุเขารับราชการเปนอาจารยโท
แผนก กุ ม าร เวช ศาสตร  คณะ แพทยศาสตร ศิ ริ ร าช
พยาบาลในพ.ศ.2493นับเปนโลหิตแพทยทางกุมารเวช
ศาสตรคนแรกของประเทศไทยและไดมีบทบาทสําคัญ
รวมในการศึกษาโรคธาลัสซีเมียตัง้ แตแรกเริม่ ดังกลาว
แลวขางตน ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ แพทยหญิง คุณ
หญิง สุดสาครตูจินดาไดมีสวนรวมสําคัญยิ่งในการ
พบฮโมโกลบินผิดปกติครัง้ แรกของประเทศไทย11จาก
การศึกษาผูปวยและสงเลือดจากครอบครัวไทยที่มีลูก
เปนMediterraneananemia2คนไปทําการตรวจที่
WashingtonUniversity,St.Louis,Missouriและ
ไดพบมีฮโ มโกลบินEในพ.ศ.2497ซึง่ เปนฮโมโกลบิน
ผิดปกติลําดับที่4การพบฮโมโกลบินEนี้ทําใหชวย
คลีค่ ลายใหคําอธิบายโรคMediterraneananemiaที่
พบในคนไทยสวนหนึ่งซึ่งแตกตางจากที่พบในชาวอิตา
เลียนและกรีกวาในผูป ว ยเด็กคนไทยดังกลาวนัน้ เปน βthalassemia/HbEไมใชhomozygous β-thalassemiaหรือthalassemiamajorหรือCooley’sanemiaและผูปวยMediterraneananemiaคนแรกที่
ไดรับการวินิจฉัยเปนthalassemia-HbEคือผูปวย
เด็ก2คนดังกลาวพรอมกันศาสตราจารยเกียรติคุณ
แพทยหญิง คุณสุภาณนครไดรวมทําการศึกษาเกีย่ ว
กับฮโมโกลบิน Eเพิม่ เติมทัง้ ดานอุบตั การณ
ิ ในคนไทย
การ ทําให เกิด พยาธิ สภาพ และ การ ศึกษา ดาน พันธุ
กรรม13-15ดังกลาวแลวขางตน แพทยหญิงสุดสาครตู
จินดาและคณะ29ในพ.ศ.2508ยังพบฮโมโกลบินผิด

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544
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ปกติในคนไทยซึ่งไมไดพบที่ใดมากอนไดใหชื่อฮโม
โกลบินวาฮโมโกลบิน Siriraj และ ยัง ไดรวม พบ ฮโม
โกลบินQ29ดวย
การตรวจแยกชนิดและวัดปริมาณแตละชนิดของ
ฮโมโกลบินในประเทศไทยหนวยโลหิตวิทยาแผนก
อายุรศาสตรโรงพยาบาลศิรริ าชไดเริม่ ทําการตรวจวัด
ตัง้ แตพ.ศ.2497คือในวันที่ 9กรกฎาคม2497 แพทย
หญิงสุภาณนครไดเริม่ ใชpaperelectrophoresis
เพื่อตรวจ แยกหาชนิดของฮโมโกลบินเปนครั้งแรก ใน
ประเทศ ไทย 22 สําหรับ เทคนิค starch-gel electrophoresisและcelluloseacetateelectrophoresis
ไดถูกนําเขามาในเวลาตอมาโดยเฉพาะstarch-gel
electrophoresisนัน้ เมือ่ เริม่ ทําการ แพทยหญิงสุภา ณ
นคร เลาวา“ตองไปเลือกหาซือ้ แปงดวยตนเอง อาจารย
ประเสริฐ กังสดาลย ( ศาสตราจารย เกียรติคุณ นาย
แพทยประเสริฐกังสดาลยหัวหนาแผนกอายุรศาสตร
ในขณะนั้น)ใหอาจารยมงคลเครือตราชู(นายแพทย
มงคลเครือตราชูในขณะนัน้ เพิง่ กลับจากการไปศึกษา
ตอจากประเทศอังกฤษ)ไปเปนผูช ว ย”
แพทยหญิงสุภาณนครนายแพทยประเวศวะ
สี และ ได มี นายแพทย สงา ภู ตระกูล ซึ่ง จบ แพทย
ศาสตรบัณฑิตในป2505เขารวมงานไดพบฮโมโกลบิน
ผิดปกติตามลําดับคือฮโมโกลบินThai30ซึ่งเหมือน
กับฮโมโกลบินConstantSpring(CS)ทีมี่ ผูได
 รายงาน
31
ไวแลวไดพบhemoglobin-JBangkok ในการศึกษา
ฮโมโกลบินในเลือดจากสายสะดือของเด็กเกิดใหม2
รายและไดทําการศึกษาสมาชิกอืน่ ในครอบครัวรวม9
คนพบวาcarrierของฮโมโกลบินชนิดนี้ ไมทําใหเกิด
ความผิดปกติแตอยางใดพบhemoglobinDβLos
Angeles32หรือDPunjabในครอบครัวไทย-จีนพบ
5คนจาก16คนในสภาวะheterozygosityมีระดับ
ฮโมโกลบินDPunjab36-40%โดยไมทําใหเกิดมีความ
ผิดปกติแตอยางใดพบhemoglobinMahidol33,34ซึง่
เหมือนฮโมโกลบินG-Taichungทีได
่ พบกอนแลวในคน

จีนและคือฮโมโกลบินQโดยพบและรายงานพรอมกับ
อาจารยแพทยหญิงสุดสาครตูจิ นดาซึง่ ไดรวมพบและ
รายงานดังกลาวขางตน29พบฮโมโกลบิน NewYork35
พบฮโมโกลบินSiam36ฮโมโกลบินAnantharaj36,37
และฮโมโกลบินThailand38ตามลําดับสวนฮโมโกลบิน
ตาก(Tak)นั้นพบโดยคณะผูเขามาศึกษา39เรื่องนี้ใน
ประเทศไทย
ฮโมโกลบินผิดปกติทีพบ
่ ดังกลาวนี้ ทีทํ่ าใหเกิดเปน
โรคคือฮโมโกลบินThai(CS)และฮโมโกลบินMahidol(G-Taichung)ซึง่ เมือ่ รวมกับยีนαจะเกิดเปนโรค
ที่มีอาการคลายโรคฮโมโกลบินHสําหรับฮโมโกลบิน
Mahidolนัน้ นอกจากจะไดพบวาคนไทยมีฮโ มโกลบิน
ผิดปกติชนิดนีแล
้ วยังเปนฮโมโกลบินชนิดแรกทีคน
่ ไทย
คือ นายแพทย สงา ภู ตระกูล สามารถ นํา วิธีการ มา
ประยุกตทําsequencingเพื่อหาตําแหนงที่ผิดปกติ
(structualidentification)ในสายของโกลบินไดเอง
และทราบวาฮโมโกลบินMahidolนัน้ ตําแหนงทีผิ่ ดปกติ
อยู ที่ α-globin chain คือ กรดอะมิ โน ลําดับ ที่ 74
เปลีย่ นจากกรดasparticเปนhistidineหรือโครงสราง
ของ globinคือ α274asp → his β2 ทําให การ พบ ฮโม
โกลบินผิดปกติตอมานัน้ สามารถทราบตําแหนงทีผิ่ ดปกติ
ในสายโกลบินไดดวยกลาวคือฮโมโกลบินSiamคือ
α215gly → Arg β2ฮโมโกลบินAnantharajคือα211Lys
→ glu
β2และมีฮโ มโกลบินThailandคือ α256lys → thr
β2ซึ่งเทคนิคการศึกษาเพื่อหาตําแหนงผิดปกติในสาย
โปรตีนนี้ นายแพทยสงาภูตระกู
 ลไดทําการถายทอดให
ผูร วมทําการวิจยั รุน หลังไดรบั ทราบวิธกี ารและสามารถทํา
ไดนับวาเปนประโยชนอยางยิง่ ในดานการศึกษาวิจยั อืน่ ๆ
นอกจากการศึกษาฮโมโกลบินที่ผิดปกติอีกดวย
การใหการบําบัดรักษาผูป ว ยและบทสรุป
ในสมัยนัน้ การคมนาคมตางๆยังไมสะดวกจึงเชือ่ วา
ผูป ว ยทีเข่ ามารับการรักษาทีโรงพยาบาล
่
ศิรริ าชสวนใหญ
คงจะเปนผูป ว ยทีมี่ อาการมากหรือมีความผิดปกติมาก
การใหการรักษาทีได
่ กระทํากันมากในระยะแรกคือการ
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ตัดมามในสมัยอาจารยนายแพทยใชยูนพัิ นธ10ผูป ว ย
ทีคาดว
่ าเปนโรคธาลัสซีเมียหนึง่ รายเมือ่ ตัดมามแลวพบ
วาผูป ว ยอาการดีขนึ้ ระดับฮโมโกลบินขึน้ เปนทีน่ าพอใจ
มากและผูป ว ยทีวิ่ นจิ ฉัยวาเปนMediterraneananemiaรายแรกเปนผูปวยตัวอยางที่ไดกลาวขางตนซึ่ง
แพทยหญิงสุภาณนครไดบันทึกไวในพ.ศ.2490 นัน้
ภายหลังการตัดมามผูป ว ยแข็งแรงทํางานหนักไดไมนอย
กวาคนปกติผูปวยคงตองพอใจและประทับใจเพราะ
ตอมาไดนํานองอีก2คนซึ่งเปนโรคเดียวกันมารับการ
รักษาดวยจนถึงพ.ศ.2512ไดมีผูป ว ยของหนวยโลหิต
วิทยาแผนกอายุรศาสตรในขณะนั้นไดรับการตัดมาม
จํานวน143รายพบวาไมไดผลดีทุกรายการศึกษาติด
ตามประเมินผูป ว ยในขณะนัน้ สรุปวาผูป ว ยทีได
่ ผลดีจาก
การตัดมามคือผูป ว ยที่มีภาวะhypersplenism17
ประมาณพ.ศ.2512ไดนํายาfolicacid40ใหผูป ว ย
โดยคาดหวังวาจะชวยในดานการสรางเม็ดเลือดและอาจ
ชวย เรง การ เจริญ เติบโต และ ไดใชมาจน ตราบ เทาทุก
วันนี้ นอกจากนีได
้ นํายาขับเหล็ก(ironchelation)เขา
มาใชดวยแตเนือ่ งจากยาราคาแพงและการใชยาก็ไมคอย
สะดวกตองใหโดยการฉีดเขาใตผิวหนังจึงไมสามารถใช
ในผูป ว ยทัว่ ไปการใชยาขับเหล็กจึงไมแพรหลายเทาทีควร
่
สาขาวิชาโลหิตวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะ
แพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาลในพ.ศ.2523ไดเริม่ การ
รักษาผูปวยธาลัสซีเมียที่เปนรุนแรงโดยวิธีที่เรียกวา
hypertransfusionprogramขึน้ เปนครัง้ แรกในประเทศ
ไทยผูป ว ยสวนมากเปนโรค β-thal/HbEมีผูป ว ยโรค
homozygous β-thalและโรค α-thalHbCSบาง
เปนสวนนอยผูป ว ยจะไดรบั การใหเลือดทุก2-3สัปดาห
เพือ่ ใหระดับฮโมโกลบินเกิน10กรัมเปอรเซ็นตเปนการ
รักษาทีให
่ ผลดีเปนประโยชนแกผูป ว ยอยางยิง่ ผูป ว ยมี
การเจริญเติบโตและการดําเนินชีวติ ทีปกติ
่ และในพ.ศ.
2528ไดใหยาขับเหล็กรวมกับการใหเลือดดังกลาวชวย
ปองกันภาวะเหล็กเกินเพื่อใหการรักษาไดผลดีมากยิ่ง
ขึน้ ปจจุบนั ไดมีผูป ว ยไดรบั การรักษาดังกลาวประมาณ
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ถึงมากกวา100รายแลวการรักษาวิธนีี ต้ องกระทําอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่องนับเปนภาระหนักและตอเนื่อง
ผูกพันของแพทยผูรักษาเปนอยางยิ่งในพ.ศ.2531
และพ.ศ.2536ไดเริม่ มีการรักษาผูป ว ยโรคธาลัสซีเมีย
ในเด็กใหหายขาดโดยการปลูกถายstemcellsจากไข
กระดูกและจากเลือดสายสะดือตามลําดับ
ขอมูล ตาง ๆ ที่ ได เรียบเรียง ใน บท นี้ รวบรวม จาก
เอกสารหลักฐานทีได
่ ตีพิมพเกีย่ วกับการคนพบโรคธาลัส
ซีเมียและฮโมโกลบินผิดปกติรวมทัง้ การศึกษาคนควา
เพิ่ม เติม ใน ระยะ เริ่ม แรก ที่ ได กระทําณ โรงพยาบาล
ศิริราช ใน ขณะ นั้น ซึ่ง ปจจุบัน คือ คณะ แพทยศาสตร
ศิริราช พยาบาล ซึ่ง ได พบ โรคธาลัสซี เมีย และ พบ ฮโม
โกลบินผิดปกติแหงแรกในประเทศไทยเปนความภาค
ภูมใิ จแกศิษยทุกคนเปนแบบอยางสําคัญดังทีได
่ กลาวมา
แลวขางตนวาการศึกษาคนควาและวิจัยนั้นสามารถ
กระทําไดแมจะมีเครื่องมือเครื่องใชไมบริบูรณก็ตาม
ความสําเร็จขึ้นอยูกับความตั้งใจจริงมุงมั่นของบุคคล
นั้นๆเปนปจจัยสําคัญการศึกษาโรคธาลัสซีเมียที่ได
กระทําไปแลวนี้ ไดนํามาซึง่ ความเขาใจกลไกการเกิด
โรคอํานวยประโยชนแกผูป ว ยไดชวยทําใหการรักษา
พยาบาลนัน้ ดีขนึ้ ไดในระดับหนึง่
ในปจจุบนั การศึกษาคนควาโรคธาลัสซีเมียไดดําเนิน
ตอมาและไดกระทํากันอยางกวางขวางแทบทุกสถาบันการ
แพทยในประเทศไทยทั้งมีเงินทุนวิจัยจากแหลงตางๆ
จํานวนมากชวยสนับสนุนใหสามารถกระทําการศึกษาคน
ควาทั้งในระดับกวางและลึกนักศึกษาหลังปริญญาได
ศึกษาทําวิทยานิพนธกันอยางตอเนื่องและพบวาการ
ศึกษาในผูป ว ยเหลานีไม
้ วาจะกระทําในดานใดมักจะให
ผลในดานบวกสรางความชืน่ ชอบพอใจแกผูท าํ การศึกษา
เปนอยางมากนับวาผูป วยธาลัสซีเมียนัน้ ใหประโยชนแก
นักวิจยั ไดทุกระดับ
นอก จาก นี้ ยั ง พบ ว า  ผู ป ว ย โรคธาลั ส ซี เมี ย และ
ครอบครัวใหความรวมมือในการศึกษาคนควาอยางดียิง่ 
ซึง่ เห็นไดจากการทีได
่ ชวยกันพาตนเองลูกหลานมารับ
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การตรวจคนกันอยางมุง มัน่ และตัง้ ใจเชือ่ วาผูป ว ยเหลา
นัน้ คงมีความมุง หวังวาสักวันหนึง่ ผลการศึกษาวิจยั จะ
ยังประโยชนใหแกพวกเขาเพิม่ ขึน้ บางโดยเฉพาะในดาน
การบําบัดรักษาโรคใหพัฒนาขึน้ ควบคุมปองกันโรคทีมี่
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะชวยลดความปวดราวใจ
กังวลใจและความทุกขทรมานใจของพอแมที่ตองเฝา
มองลูกทีอ่ อนแอเจ็บปวยบอยดอยในการประกอบอาชีพ
การงานและยังตองพามาหาแพทยเปนระยะๆแตเล็กจน
เติบโต
หวังวาการศึกษาคนควาเรือ่ งโรคธาลัสซีเมียและฮโม
โกลบินทีผิ่ ดปกติของคณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล
และสถาบันตางๆในประเทศไทยของเราจะไดดําเนินรุด
หนาตอไปโดยควรใหมุง เนนทีจะ
่ กระทําเพือ่ ประโยชนของ
ผูป ว ยเปนหลักอีกทัง้ ใหเปนแหลงทีจะ
่ ใหความรูใน
 ดาน
ตางๆของโรคธาลัสซีเมียชวยพัฒนาปรับปรุงในดานการ
ดูแลรักษาและการปองกันควบคุมโรคใหมีประสิทธิภาพ
ดียิง่ ขึน้ ยังประโยชน์ให้ผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียซึง่ พบทัว่ ไป
ทุกภาคของประเทศสืบตอไป
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