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บทนำ�

การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรเปนกระบวนการ 

สำาคัญอยางยิ่งตลอดกระบวนการที่เกี่ยวของกับโรคธาลัสซีเมีย 

ตั้งแตการวินิจฉัย รักษา จนถึงการควบคุมปองกันโรคธาลัสซีเมีย 

ชนิดรุนแรง ในประเทศที่ประสบความสำาเร็จในการควบคุมปอง

กันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจะดำาเนินการประกอบดวยสิ่งสำาคัญ 

ตางๆ ไดแก การใหความรูเรื่องธาลัสซีเมียแกประชาชน การตรวจ

ประชากรกลุมเสี่ยงใหไดมากที่สุด ความสามารถในการตรวจทาง

หองปฏิบัติการหาความผิดปกติในระดับโมเลกุลของพื้นท่ีนั้นๆ 

ไดครอบคลุม ผลการตรวจถูกตองแมนยำา มีการใหคำาปรึกษา

แนะนำาทางพันธุศาสตร สามารถยุติการตั้งครรภทารกที่เปนโรค 

ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงไดในเวลาที่เหมาะสม1-3

โรคธาลัสซีเมียเปนโรคโลหิตจางเรื้อรังทางพันธุกรรม ที่พบ 

เปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสำาคัญของประเทศไทยโดยเกิดจาก

ความผิดปกติของโกลบินยีน ที่พบบอยที่สุดคือแอลฟา (แอลฟา

ธาลัสซีเมีย) และเบตาโกลบินยีน (เบตาธาลัสซีเมีย) พบความถี่

ของแอลฟาธาลัสซีเมีย รอยละ 20-30 ในกรุงเทพฯ และภาค 

เหนือ4 รอยละ 15-30 ทั่วประเทศ5 พบเบตาธาลัสซีเมีย รอยละ 

3-9 พบฮีโมโกลบินอีเฉลี่ยรอยละ 13 ทั่วประเทศไทย และพบ

สูงรอยละ 50-60 ที่บริเวณรอยตอระหวางประเทศไทย ลาวและ

กัมพูชา พบ hemoglobin (Hb) Constant Spring รอยละ 1-84 

ความผิดปกติของโกลบินยีนดังกลาว ทำาใหเกิดโรคธาลัสซีเมียชนิด

รุนแรงที่ตองควบคุมปองกัน 3 ชนิด คือ Hb Bart’s hydrops 

fetalis, homozygous β0-thalassemia, เบตาธาลัสซีเมียฮีโม

โกลบินอี (HbE β-thalassemia) ชนิดรุนแรง

ทารกที่เปน Hb Bart’s hydrops fetalis สวนใหญมักเสีย

ชีวิตตั้งแตในครรภ หรือเกิดมาแลวเสียชีวิตภายในเวลาสั้น แต 

มารดาของผูท่ีเปนโรคนี้จะมีภาวะแทรกซอนมากทั้งในระยะกอน

คลอด ระยะคลอด และหลังคลอด ไดแก การคลอดยาก, post 

partum retained placenta, eclampsia, เลือดออก ภาวะติด

เชื้อ และโลหิตจาง6

ในผูปวย β-thalassemia major, Borgna-Pignatti7 ได 

ศึกษาการรอดชีวิตของผูปวยเหลานี้ที่ประเทศอิตาลีใน ค.ศ. 1946-

1957 พบวา รอยละ 90 เสียชีวิตกอนอายุ 6 ป เมื่อศึกษา ใน 

ค.ศ. 1970 พบวาครึ่งหนึ่งของผูปวย β-thalassemia major เสีย 

ชีวิตกอนอายุ 12 ป และผลการศึกษา ใน ค.ศ. 2009 พบวา 

รอยละ 60 ของผูปวยอายุมากกวา 30 ป การศึกษาพบวาการรอด 

ชีวิตของผูปวยกลุมนี้มากขึ้น และผูหญิงเสียชีวิตนอยกวาผูชาย 

สาเหตุการตายอันดับหนึ่งเกิดจากปญหาหัวใจผิดปกติ ปญหาที ่

ตามมาคือการติดเชื้อ การรักษาที่จะทำาใหผูปวยรอดชีวิตตองใชคา 

จายมาก ทั้งการใหเลือด ใหยาขับธาตุเหล็ก และการรักษาภาวะ

แทรกซอนอันเกิดจากโรค

ในประเทศไทยคาดวามีทารกเกิดใหมเปนโรคธาลัสซีเมียปละ

ประมาณ 12,125 คน  โดยครึ่งหนึ่งในจำานวนนี้เปนโรคชนิดรุนแรง

ที่จะตองเขารับการรักษาตลอดอายุขัย  โดยจะเสียคาใชจายในการ

รักษาประมาณ 10,000 บาทตอคนตอเดือน  ตลอดอายุขัยของผูปวย 

10 ป (ในโรคชนิดรุนแรงซึ่งเคยมีการคาดการณอายุขัยของผูปวย

ไวที่ 10 ป) จะเสียคาใชจายในการรักษา 1,200,000 บาทตอคน  

เมื่อพิจารณาคาใชจายในการปองกันมิใหทารกเกิดใหมปวยเปนโรค 

พบวาคาใชจาย 35,000 บาท สามารถลดทารกเกิดใหมปวยเปน

โรคได 1 คน  จะเห็นไดวาคาใชจายในการรักษาพยาบาลเปรียบ

เทียบกับคาใชจายในการสงเสริมการปองกันควบคุมโรคได 1 ราย  

สามารถประหยัดงบประมาณไดถึง 1,165,000 บาท  กระทรวง

สาธารณสุขไดเห็นความสำาคัญและไดเริ่มดำาเนินการควบคุมโรค

เลือดจางธาลัสซีเมียตั้งแตปงบประมาณ 2537  โดยมีแนวทาง

การดำาเนินงานคือ8

1. การใหความรูแกประชาชนทั่วไป โดยเนนใหเขาใจเรื่อง 

พาหะและผูที่เปนโรคธาลัสซีเมีย

2. การตรวจคัดกรองพาหะและผูปวย

3. การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตร เพื่อใหขอมูลและ

ทางเลือกแกคูสมรสในการตัดสินใจตอการมีบุตร

4. การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภกอนคลอด

5. การประเมินโครงการ

บทคว�มพิเศษ

ก�รใหคำ�ปรึกษ�แนะนำ�ท�งพันธุศ�สตรในโรคธ�ลัสซีเมีย
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หลักก�รในก�รใหคำ�ปรึกษ�แนะนำ�ท�งพันธุศ�สตรใน

โรคธ�ลัสซีเมีย

การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมียประ

กอบดวยสวนสำาคัญ 2 สวนคือ

1. มีความรูเรื่องธาลัสซีเมีย และสามารถใหความรูไดตรงตาม 

กลุมเปาหมายในการรับบริการ ไดแก กลุมพอแมผูปวยเด็กโรค 

ธาลัสซีเมีย กลุมผูปวยเด็กโตและผูใหญ กลุมคูสมรสที่เปนพาหะ 

ธาลัสซีเมีย หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ

ผูใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมียจึง 

ตองเขาใจและสามารถอธิบายไดถึงรายละเอียดของธาลัสซีเมีย

ที่ครอบคลุมตั้งแตโรคและพาหะธาลัสซีเมียเปนอยางไร เกิดได 

อยางไร พบมากนอยเพียงใด อาการของโรคเปนอยางไร การ 

รักษา มีแนวทางอยางไรบาง ผลการรักษาในวิธีการตางๆ การใช 

ยา ผลขางเคียงจากยา คาใชจายในการรักษาวิธีตางๆ โอกาสเสี่ยง 

ในการมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียและโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 

การควบคุมปองกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงมีวิธีการและ 

ขั้นตอนอยางไรบาง ผลดี ผลเสียของแตละวิธีเปนอยางไร9 และ 

ควรติดตามองคความรูใหมๆ อยูเสมอ เชน การตรวจพิเศษ ทั้งที่ 

เปนการตรวจชนิดรุกล้ำา (invasive technique) และที่ไมรุกล้ำา 

หรืออันตรายมาก (non-invasive technique) ในการตรวจหญิง 

ตั้งครรภเพื่อตรวจสอบภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคธาลัสซีเมียชนิด 

รุนแรงในทารกในครรภ เปนตน ทั้งนี้บุคลากรที่รับผิดชอบในแตละ

กลุมเปาหมายควรมีความรูความเขาใจในสวนที่ตนเองทำางานหรือ

รับผิดชอบใหรูและเขาใจเปนอยางดี สามารถสื่อสารใหผูมารับ 

คำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรเขาใจไดดีจนสามารถใชเปนขอมูล

ในการตัดสินใจดวยตนเอง

2. มีเทคนิคในการใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรใน 

โรคธาลัสซีเมีย

การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมียตาง

จากการใหความรูเรื่องธาลัสซีเมียโดยทั่วไป ซึ่งการใหความรูเรื่อง

ธาลัสซีเมียสวนใหญเปนการสื่อสารทางเดียว โดยมีเปาหมายที่ให 

ผูรับความรูเขาใจเรื่องธาลัสซีเมียในดานตางๆ ซึ่งอาจใหความรู 

เปนกลุมได แตการใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรค 

ธาลัสซีเมียเปนการใหขอมูลหรือแลกเปลี่ยนขอมูลโดยการสื่อสาร

สองทาง ซึ่งจะมีผลตอการตัดสินใจของผูรับคำาปรึกษา9 มีวิธีการและ

กระบวนการที่ตองการความเปนสวนตัวในแตละครอบครัว เนื่อง 

จากปญหาของแตละครอบครัวจะไมเหมือนกันแมจะเปนโรค 

เดียวกัน 

การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมีย

จะตองใชเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะการฟงอยาง 

มีสวนรวม ใหขอมูลที่เปนความจริงไมปดบัง เก็บขอมูลผูรับคำา 

ปรึกษาเปนความลับ มุงประโยชนของผูปวยและครอบครัวเปน 

หลัก10 รวมกับการคำานึงถึงสภาพจิตใจ อารมณ ความพรอม 

สภาพสถานะทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ตลอดจนสถานะ

ทางเศรษฐกิจมารวมในการใหคำาปรึกษาแนะนำาดวยเสมอ ในกระ

บวนการใหคำาปรึกษาแนะนำาสามารถทำาใหผูรับคำาปรึกษาเขาใจและ

ตัดสินใจในการกระทำาตางๆ ไดดวยตนเองอยางเปนอิสระ

ก�รใหคำ�ปรึกษ�แนะนำ�ท�งพันธุศ�สตรในโรคธ�ลัสซีเมีย

มีขอควรคำ�นึงดังนี้10-17

1. เปาหมายในการใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรใน 

โรคธาลัสซีเมีย

1.1 เพื่อประเมินการรับรูและความรูในเร่ืองธาลัสซีเมีย 

และการยอมรับสภาพในครอบครัวหากมีผูปวยโรคธาลัสซีเมีย 

หรือพาหะธาลัสซีเมีย และประเมินสถานะทางครอบครัว สังคม 

เศรษฐกิจและความเชื่อ

1.2 เพ่ือใหขอมูลที่ถูกตองแกครอบครัวในเร่ืองของโรค 

และพาหะธาลัสซีเมีย การรักษาและการควบคุมปองกันโรคธาลัส

ซีเมียชนิดรุนแรง

1.3 เพื่อใหทราบความเสี่ยงตอการที่จะมีบุตรเปนโรค 

ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ไมรุนแรง หรือเปนพาหะธาลัสซีเมีย

1.4 เพื่อวางแผนรวมกันในการรักษา หรือการควบคุมปอง

กันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

1.5 เพื่อใหการสนับสนุนดานกำาลังใจและรับฟงปญหา 

หรือชวยหาทางในการแกปญหาในสวนที่แพทยและบุคลากรทางการ

แพทยสามารถกระทำาได

2. การเตรียมการใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรค 

ธาลัสซีเมีย

2.1 เตรียมสถานที่ หากเปนไปไดควรมีหองใหคำาปรึกษา 

แนะนำาเปนสัดสวน เพื่อไมถูกรบกวนขณะใหคำาปรึกษาแนะนำา 

ไมควรมีโทรศัพทในหอง ขณะใหคำาปรึกษาแนะนำาควรเปดโทร- 

ศัพทติดตัวเปนระบบสั่น โดยจัดที่นั่งของผูใหคำาปรึกษาและรับคำา

ปรึกษาอยูในลักษณะเสมอกันและตั้งฉากกัน เพื่อที่ในระหวางให 

คำาปรึกษาผูใหคำาปรึกษาสามารถสบตากับผูรับคำาปรึกษาเพื่อจะสื่อ

ความรูสึกเขาใจเห็นอกเห็นใจ และสังเกตอารมณผูรับคำาปรึกษาได 

และหากผูรับคำาปรึกษาตกอยูในอารมณเศราหรือผิดหวัง ผูใหคำา

ปรึกษาสามารถสัมผัสที่แขนหรือขอศอกผูรับคำาปรึกษาใหเขาไดรูถึง

ความเห็นอกเห็นใจจากผูใหคำาปรึกษาแนะนำา ทั้งนี้ใหเหมาะสมกับ

สถานการณและเหมาะสมกับวัฒนธรรมอีกทั้งไมกอใหเกิดความ 

รูสึกอึดอัดแกผูรับคำาปรึกษาแนะนำา การนั่งในลักษณะตั้งฉากชวยให 
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ทั้งผูรับและผูใหคำาปรึกษาแนะนำาสามารถเบนสายตาออกจาก

กันตามความเหมาะสม ในการใหคำาปรึกษาแนะนำาควรมีโตะวาง 

อุปกรณหรือกระดาษท่ีจะวาดรูปหรือเขียนคำาอธิบายเพิ่มเติมให 

ผูรับฟงคำาปรึกษาแนะนำาเขาใจ หากไมมีสถานที่ดังกลาวอาจจัดมุม

หองที่ไมมีคนพลุกพลานแทน

2.2 การเตรียมตัว ผูใหคำาปรึกษาแนะนำาควรศึกษาขอมูล 

เชน ผลเลือดที่ตรวจของผูรับฟงหรือของครอบครัวของผูที่จะรับ

ฟงคำาปรึกษาแนะนำาใหเขาใจ และพรอมตอบคำาถาม อาจลองนึก 

ถึงคำาถามที่จะถูกถามบอยๆ เพื่อเตรียมคำาตอบไวลวงหนา เชน 

ผลเลือดที่ออกมาวินิจฉัยวาเปนโรคหรือเปนพาหะธาลัสซีเมีย ลูก

จะมีอาการอยางไรบางหากเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดดังกลาว รักษา

หายหรือไม การรักษามีวิธีการใดบาง วิธีใดดีที่สุด ผลการรักษา

เปนอยางไร อายุยืนไหม คารักษาเทาใด สติปญญาของผูปวย

จะเปนอยางไร เปนตน

2.3 การเตรียมผูรับการปรึกษาแนะนำา ควรแนะนำาใหมา 

รวมฟงการใหคำาแนะนำาปรึกษาทั้งสามีและภรรยาพรอมๆ กัน เพื่อ 

ชวยกันรับฟงขอมูลจนเขาใจแลวนำาไปคิดวิเคราะหหาทางออก 

รวมกัน และเพื่อเตรียมความพรอมสำาหรับสิ่งที่จะเกิดตามมาใน

ครอบครัว

3. การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมีย

ควรทำาเปนขั้นตอนดังนี้

3.1 เริ่มตนทักทาย แนะนำาตัววาผูที่ใหคำาปรึกษาชื่ออะไร 

มีหนาที่อะไร ทำาความรูจักกับผูที่จะรับคำาปรึกษาแนะนำาวาเปนใคร 

(ชื่ออะไร) อยูที่ไหน ชักชวนคุย (small talk)6 เชน มาโรงพยาบาล

อยางไร การเดินทางลำาบากไหม มากันกี่คน เปนตน เพื่อใหผูเขา

รับคำาปรึกษารูสึกผอนคลายกอนนำาเขาสูกระบวนการใหคำาปรึกษา

แนะนำา ในชวงนี้ควรไดขอมูลวาครอบครัวเปนอยางไร มีใครเปน

โรคธาลัสซีเมียบาง และใหไดขอมูลพงศาวลีของครอบครัว เพื่อ

เปนขอมูลในการใหคำาปรึกษาแนะนำา ประเมินความพรอมที่จะพูด

คุยกัน เขาใจวัตถุประสงคและประเมินสิ่งที่ผูมารับคำาปรึกษาแนะ

นำาตองการทราบ

3.2 กอนจะใหขอมูลใดเร่ิมจากคำาถามกอนเสมอเพื่อ 

ประเมินความรูความเขาใจของผูมารับคำาปรึกษาแนะนำา และเพื่อ

ทราบวาเขามีความเขาใจถูกตองหรือไม คำาถามควรเปนคำาถาม 

ปลายเปด เชน คุณพอ คุณแม ทราบวาลูกเปนอะไรมากอน 

หรือคุณหมอทานแรกท่ีตรวจคุณและภรรยาไดบอกอะไรมาบาง 

เปนตน การประเมินการรับรูของผูปวยและครอบครัวจะทำาให 

ทราบวาในครอบครัวมีการรับรูเรื่องธาลัสซีเมียอยางไร รูสึกอยาง

ไรหากมีคนในครอบครัวเปนโรคหรือพาหะธาลัสซีเมีย มีผลตอ

ครอบครัวมากนอยเพียงใด และพรอมที่จะฟงเรื่องราวที่จะใหคำา

ปรึกษาแนะนำาตอไปมากนอยเพียงใด ประเมินถึงขอมูลที่จะให 

วาจะใหขอมูลใด เมื่อไร  มากนอยเพียงใด  การใหขอมูลควรตรง

ไปตรงมา  ไมทำาใหผูรับคำาปรึกษากังวลมากเกินไปและไมใหความ

หวังเกินจริง

3.3 ในการที่จะแจงขาวที่ไมพึงประสงค ควรเกริ่นใหผูฟง 

ไดรูลวงหนาวาผูใหคำาปรึกษาแนะนำากำาลังจะพูดถึงขาวที่อาจทำา 

ใหเขาตกใจ ไมสบายใจ เชน หมอเสียใจที่จะตองแจงเรื่องที่คุณ 

อาจไมอยากไดยิน หรือโชคไมดีเลย ผลเลือดที่ออกมาอาจมีปญหา 

กับคุณและครอบครัว เปนตน เพื่อใหผูรับฟงเตรียมใจไวฟงขาว 

รายระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำาใหผูใหคำาปรึกษาแนะนำาสามารถควบคุม

สถานการณในการใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคที่

ไมพึงประสงคได

3.4 ในการใหคำาปรึกษาแนะนำาควรใชคำางายๆ ไมใชศัพท 

เทคนิคที่ยากตอการเขาใจ ไมควรพูดเร็วเกินไป ควรเวนจังหวะ 

เพื่อใหผูรับฟงไดคิดตามหรือสามารถซักถามได ควรมีการ 

ทบทวนความเขาใจ โดยสอบถามความเขาใจใหผูรับฟงตอบคำาถาม

ในสวนที่ผูใหการปรึกษาแนะนำาตองการเนนใหมีความเขาใจอยาง

ถูกตอง อาจมีแผนพับ หรือรูปประกอบ หรืออุปกรณชวยใหเขาใจ

เรื่องธาลัสซีเมียในแงมุมตางๆ ไดดีขึ้น

3.5 ผู ใหคำาปรึกษาแนะนำาควรใชการสื่อสารท้ังท่ีเปน 

verbal และ non verbal เชน การใชความเงียบ การสัมผัสตาม

ความเหมาะสม เพื่อสื่อใหผูรับฟงไดรูสึกถึงความเห็นอกเห็นใจ 

และกำาลังใจจากผูใหคำาปรึกษาแนะนำา

3.6 ผูใหคำาปรึกษาแนะนำาควรเปนคนชางสังเกต จะทำาให 

สามารถตามทันอารมณของผูรับคำาปรึกษาแนะนำาได เมื่อเห็นวา 

ผูรับคำาปรึกษาแนะนำา มีความเครียด ความกังวล ควรสะทอน 

ภาวะทางอารมณของผูที่รับคำาปรึกษา เชน “คุณกำาลังไมสบายใจ 

ใชไหม” ควรถามถึงปญหาทางจิตใจและอารมณวาเปนอยางไร 

อะไรเปนสาเหตุ เชน “ชวยเลาใหหมอฟงหนอยไดไหมวาคุณ

ไมสบายใจมากเพราะอะไร” ซึ่งปญหาอาจไมใชเฉพาะเรื่องความ

เจ็บปวย แตอาจมีปจจัยอื่นๆ เกี่ยวของ หลายสิ่งสามารถแกไขได 

ทำาใหลดความทุกขความกังวลใจทำาใหการดำาเนินการใหคำาปรึกษา

แนะนำาไดตามเปาหมายและมีการสนับสนุน ดานอารมณ หรือ 

เรื่องอื่นๆ ตามความจำาเปน ทั้งนี้ควรมีสวนรวมของทีมสหสาขา

วิชาชีพ เพื่อชวยกันแกไขปญหาตางๆ

3.7 พึงระลึกวาการใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรควร

มีเวลาใหผูรับคำาปรึกษาไดมีโอกาสคิดและตัดสินใจดวยตนเอง 

อยางอิสระ ในลักษณะ non-directive manner โดยชวยใหผูรับ 

คำาปรึกษาแนะนำาตัดสินใจในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองและครอบ- 

ครัวมากที่สุด และไมวาผูรับคำาปรึกษาแนะนำาจะตัดสินใจอยางไร
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ควรตองเคารพการตัดสินใจของผูรับคำาปรึกษา ทั้งนี้ใหแนใจวา 

เขามีความเขาใจในสิ่งที่ใหไปอยางถูกตอง โดยใหผูรับคำาแนะนำา

ปรึกษาอธิบายทบทวนใหผูใหคำาปรึกษาแนะนำาไดฟงในประเด็น

ที่ตองการ เนื่องจากผูรับฟงคำาปรึกษาแนะนำา อาจมีปจจัยในการ

ตัดสินใจจากภาวะทางครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

ความเชื่อของเขา

3.8 การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัส- 

ซีเมีย ควรแบงเปนหัวขอเทาที่จำาเปนสำาหรับผูรับคำาปรึกษาแนะนำา 

โดยพิจารณาตามความจำาเปน ความรีบดวนของเวลา ไมควรใหคำา

ปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรเพียงครั้งเดียว ควรมีการนัดเวลา

สำาหรับการใหคำาปรึกษาแนะนำาในครั้งตอๆ ไปตามความจำาเปน 

เพื่อความเขาใจอยางถูกตองของผูที่มีปญหาและนำาไปประกอบใน

การตัดสินใจ

3.9 คำานึงถึงสภาพจิตใจและสังคมของผูมารับคำาปรึกษา 

แนะนำาทางพันธุศาสตร และควรเขาใจปฏิกิริยาของผูรับฟงเมื่อ 

ไดรับขาวที่ไมไดคาดคิดมากอน ซึ่งผูรับฟงอาจมีอารมณตั้งแต 

โกรธ ไมเชื ่อหรืออาจเงียบ หรือแสดงความเศราโศกเสียใจ 

ผูใหคำาปรึกษาแนะนำาตองเตรียมใจที่จะรับสภาพดังกลาวดวย

ผูใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมียอาจ 

เปนแพทยในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แพทยทางอายุรศาสตร 

กุมารเวชศาสตร สูตินรีเวชศาสตร แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป เนื่อง 

จากแพทยที่ทำาหนาท่ีเฉพาะในการใหคำาปรึกษาแนะนำาทาง 

พันธุศาสตรโดยตรงในประเทศไทยมีนอย อาจมอบหมายให 

พยาบาลที่ไดรับการฝกปฏิบัติ ในการใหคำาปรึกษาแนะนำาทาง 

พันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมียชวย ทั้งแพทยและพยาบาลที่ทำา 

หนาที่ใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมียควร 

เขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ  ควร 

เขาใจสภาวะทางสังคม  การเมือง  สถานะเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลตอ 

ผูปวยและครอบครัวผูปวย และผูที่มารับฟงคำาแนะนำาปรึกษาทาง

พันธุศาสตร

การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมีย 

ควรทำากอนการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรค 

ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง  หลังการตรวจคัดกรอง  เมื่อตรวจคัดกรอง

แลวไดผลบวกจะทำาอยางไรตอ  นอกจากนี้การใหคำาปรึกษาแนะนำา

ทางพันธุศาสตรควรทำากอนทำาการตรวจทารกในครรภ  หลังตรวจ

ทารกในครรภ  กอนยุติการตั้งครรภ ตลอดจนการใหการประคับ

ประคองหลังจากยุติการตั้งครรภ และแมวาครอบครัวตัดสินใจไมยุติ

การตั้งครรภ ควรใหคำาแนะนำาปรึกษาทางพันธุศาสตรเกี่ยวกับโรค 

ธาลัสซีเมียและการรักษาตอไปโดยการสงตอไปยังแพทยที่ 

เกี่ยวของ

การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมีย 

คอนขางยาก  เนื่องจากเปนโรคที่มีความซับซอนในเรื่องพันธุกรรม  

ผู ใหคำาปรึกษาแนะนำามักไมคอยมั่นใจและขาดความรูความ 

ชำานาญ ในสวนของแพทยเองก็มีเวลานอย การใหคำาปรึกษา 

แนะนำาทางพันธุศาสตรจึงควรมีบุคลากรหลายๆ สวนชวยกันทำา 

หนาที่นี้  โดยพยาบาลจะมีสวนชวยแพทยในเรื่องนี้ไดมาก  อาจ

กำาหนดวาสวนใดแพทยเปนผูใหคำาแนะนำาปรึกษาเชน  การวินิจฉัย 

โรค การรักษา และการตอบขอซักถามในสวนที่เกี่ยวของทาง

พันธุกรรม โอกาสเสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมีย และ 

อาจสงตอใหพยาบาลชวยในเรื่องการใหความรูทั่วไปในโรคธาลัส- 

ซีเมีย ผูที่ไดผานการอบรมในการใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุ-

ศาสตรในเรื่องธาลัสซีเมียและไดปฏิบัติงานดานนี้บอยๆ จะมีความ

เชี่ยวชาญและมั่นใจมากขึ้น15,18,19

ตัวอย�งขอแนะนำ�ท่ีใชในก�รใหคำ�ปรึกษ�แนะนำ�ในโรค 

ธ�ลัสซีเมีย

ในประเทศยุโรปไดรวมกันทำา European guidelines for 

clinical practice20 ในการวินิจฉัยกอนคลอดในครอบครัวที่

เสี่ยงตอโรคที่มีความผิดปกติของยีนเดี่ยวและในกลุมโครโมโซมผิด

ปกติ โดยมุงเนนใหผูเขารับการปรึกษาแนะนำายินยอม (informed 

consent) ในการทำาการวินิจฉัยกอนคลอด โดยมีการตัดสินใจ 

อยางอิสระ (autonomous choice) ในกรอบจริยธรรม (ethical 

framework) กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ 

เกี่ยวของ โดยผูใหคำาแนะนำาปรึกษาเปนสูตินรีแพทย และแพทย 

ที่เปน clinical genetics เนื่องจาก guideline นี้ไมไดเฉพาะ

สำาหรับเรื่องธาลัสซีเมีย แตสามารถนำามาปรับใชไดตามความ 

เหมาะสมของสถานการณ

ในการใหคำาปรึกษาแนะนำาดังกลาวแบงผูรับคำาปรึกษาเปน 3 

กลุมคือ

1. หญิงหรือคู สมรสที่ทราบมากอนตั้งครรภแลววาใน 

ครอบครัวมีภาวะเสี่ยงตอโรคทางพันธุกรรม

2. หญิงที่ทราบวาตนมีโอกาสเสี่ยงตอการมีบุตรผิดปกติ 

ในระหวางการตั้งครรภ

3. หญิงท่ีทราบวาบุตรผิดปกติจากการตรวจดวยอัลตรา- 

ซาวนโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายท่ีมีการตรวจโครโมโซมเด็กใน

ครรภวาปกติ

ในกลุมที่หนึ่ง คูสมรสจะไดรับขอมูลจากบุคลากรที่ไดรับการ

ฝกอยางเหมาะสมแลว โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ในการใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรครั้งแรกเมื่อยัง

ไมมีการตั้งครรภจะใหขอมูลในเรื่องโอกาสของความเสี่ยงในความ

ผิดปกติที่จะเกิดกับบุตร และกอนตั้งครรภควรนัดพบกับทีมที่ใหคำา
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แนะนำาปรึกษาทางพันธุศาสตรกอนเพื่อจะไดทบทวนและใหขอมูล

ที่อาจเปนขอมูลใหมๆ ซึ่งผูใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรควร

ปฏิบัติดังนี้

1.1 ทบทวนการวินิจฉัยเรื่องความผิดปกติทางพันธุกรรม

1.2 ทบทวนการรักษาและผลการรักษาตลอดจนเร่ืองที่

เกี่ยวของตางๆ หากจำาเปน

1.3 ทบทวนการทำาการวินิจฉัยกอนคลอดวามีการตรวจ

อะไรบาง มีทางเลือกในการวินิจฉัยกอนคลอดอยางไรบาง

1.4 ใหขอมูลเรื่องความแมนยำาในการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการ

1.5 ใหคูสมรสทราบวาหากฝายหญิงตั้งครรภใหรีบมาพบ

กับทีมผูใหคำาปรึกษาแนะนำา เพื่อประสานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ

2. กอนการตรวจทางหองปฏิบัติการ ใหการปรึกษาแนะนำาทาง

พันธุศาสตร (pre-test counseling) โดยผูที่ไดรับการฝกปฏิบัติ

เพื่อการนี้อยางเหมาะสม

3. ถาตองมีการทำาการวินิจฉัยกอนคลอด ควรใหแนใจวาทารก

ในครรภสามารถจะไดรับการตรวจไดเร็วที่สุด เพื่อที่จะไดมีการ

จัดการที่เหมาะสมตอไป

4. ผลการตรวจ ควรจะบอกแกผูรับคำาปรึกษาแนะนำาโดยผูที่

มีความรูความสามารถในเรื่องนี้ และควรใหคำาปรึกษาแนะนำาทาง

พันธุศาสตรหลังการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภแลว (post-test 

counseling) ซึ่งจะตองพูดคุยถึงการจัดการเกี่ยวกับทารกในครรภ 

อยางไรตอไป

5. หากคูสมรสตองการยุติการตั้งครรภ ควรไดทำาในหนวย 

งานที่เหมาะสมและคำานึงถึงดานจิตใจของครอบครัว ควรใหการ 

ชวยเหลือสนับสนุนทางจิตใจหลังการสูญเสีย (bereavement 

support)

6. หากคูสมรสตัดสินใจไมยุติการตั้งครรภ ควรไดรับการ

ดูแลการต้ังครรภตออยางเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญไปตลอดการ

ตั้งครรภและหลังคลอด และมีการชวยเหลือสนับสนุนดานจิตใจ

หลังคลอดดวย

สำาหรับกลุมที่สองและสาม จะใชหลักการคลายกับกลุมแรก 

แตเนนในเรื่องของเวลาการตรวจที่เหมาะสม แตหากการตั้งครรภ 

อยูในระยะที่ไมสามารถทำาอะไรกับทารกในครรภไดแลว การพูด

คุยจะเปนการเตรียมการสำาหรับการตั้งครรภครั้งตอไป ในการตั้ง

ครรภครั้งที่กำาลังเปนไปควรไดรับการสนับสนุนชวยเหลือดานจิตใจ 

และหลังจากทารกคลอดแลว ควรไดรับการตรวจวินิจฉัยใหแนใจ

และดำาเนินการใหคำาแนะนำาปรึกษาทางพันธุศาสตรและใหการดูแล

รักษาตามที่ควรไดรับ

ตัวอย�งก�รแนะนำ�โอก�สเสี่ยงตอก�รมีบุตรเปนโรคธ�ลัส- 

ซีเมีย17

ในคูสมรสที่แฝงโรคธาลัสซีเมียหรือที่เรียกวาพาหะท้ังสอง 

ฝาย ควรบอกใหเขาเขาใจความแตกตางของพาหะและโรคธาลัส- 

ซีเมีย และบอกวาเขาไมใชโรคธาลัสซีเมีย สามารถมีชีวิตยืนยาว

เหมือนคนปกติ ทำางานไดเหมือนคนปกติ หากไมเจาะเลือดจะไม 

พบความผิดปกติ มีโอกาสถายทอดความผิดปกติไปยังลูกหลาน  

หากมีบุตรมีโอกาสที่บุตรเสี่ยงตอการเปนโรค 1 ใน 4 (รอยละ 25) 

โอกาสเปนพาหะครึ่งหนึ่ง โอกาสปกติ (โดยตรวจเลือดปกติดวย) 

1 ใน 4 ซึ่งโอกาสนี้จะเปนไดทุกการตั้งครรภ  ตามทฤษฎีของ

เมนเดล (Mendel’s theory) ดังแผนภูมิที่ 1

การเขียนโอกาสเสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียโดย 

จับคูโครโมโซมทีละขางจนครบ ทำาใหผูรับคำาปรึกษาแนะนำาทาง

พันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมียเขาใจงาย และยังใชวิธีการนี้ไดดี 

แผนภูมิที่ 1  คูสมรสที่เปนพาหะธาลัสซีเมียทั้งคู ใน autosomal recessive โอกาสเกิดในเพศชายและหญิงเทาๆ กัน
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ผูใหคำาปรึกษาแนะนำาควรเนนใหเขาใจเรื่องโอกาส เพราะมี 

ความเขาใจผิดกันมาก หากจะเปรียบใหเห็นชัดคือเรื่องโอกาสการ

มีบุตรชายและหญิง ซึ่งจะมีโอกาสครึ่งตอครึ่ง แตบางคนมีแตบุตร

สาวหรือมีแตบุตรชายหลายคน จำานวนบุตรชายหญิงก็ไมสามารถ

คาดเดาได

หากคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้ง 2 ฝายเปนโรค โอกาสก็จะ

เปลี่ยนแปลงไป ดังตัวอยางเชน คูสมรสเปนโรคเบตาธาลัสซีเมีย 

ฮีโมโกลบินอี (HbE β-thalassemia) กับพาหะเบตาธาลัสซีเมีย 

(β-thalassemia carrier) ดังแผนภูมิที่ 2

ดังนั้นโอกาสมีบุตรเปนพาหะครึ่งหนึ่ง (โดยเปนพาหะ HbE 1 

ใน 4 และพาหะ β-thalassemia 1 ใน 4) โอกาสมีบุตรเปนโรค 

ครึ่งหนึ่ง คือเปนโรคเบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี (HbE β- 

thalassemia) 1 ใน 4 และโรค homozygous β-thalassemia 

1 ใน 4

โดยสรุปหากเปนแอลฟาธาลัสซีเมียหรือเบตาธาลัสซีเมียสามารถ

เขียนโอกาสในการมีบุตรไดไมยาก ใชโยงทีละโครโมโซมจนครบ  ซึ่ง

ในการใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรจากการศึกษาวิจัยโดย  

อรุณี  เจตศรีสุภาพ และคณะ พบวาแพทยใชวิธีเขียนแผนภูมิดัง

กลาวผูปวยเขาใจไดดี17  มีหลายคนอาจใชตุกตาระบายสีและจับ

คูใหคูสมรสหรือบิดามารดาผูปวยธาลัสซีเมียดู  หรือบางคนใชลูก

ปงปองทาสีใหคูสมรสลองจับฉลากขึ้นมาจากกลองเพื่อใหคูสมรส

มีความเขาใจวาโอกาสในการมีบุตรแตละครั้งไมขึ้นแกกัน18  

หากมีจีโนไทปท่ีซับซอนอาจมีแนวทางการเขียนโอกาสของ 

บุตรที่จะเสี่ยงตอภาวะตางๆดังตัวอยางตอไปนี้

บิดาเปน Hb AE Bart’s disease (--/- α; βAβE) คือมี

จีโนไทปเปน HbH รวมกับ heterozygous HbE กับมารดาเปน 

heterozygous HbE หรือ HbE carrier หรือพาหะ HbE (αα/

αα; βAβE)

แผนภูมิที่ 2  คูสมรสเปนพาหะเบตาธาลัสซีเมียและโรคเบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี โอกาสเกิดในเพศชายและหญิงเทาๆ กัน

Table 1  บิดาเปน Hb AE Bart’s disease (--/-α; βAβE) คือมีจีโนไทปเปน HbH รวมกับ heterozygous HbE และมารดาเปน 

heterozygous HbE หรือ HbE trait หรือพาหะ HbE (αα/αα;βAβE)

Father

Mother
αα αα βA βE

-- --/αα --/αα
-α -α/αα -α/αα
βA βAβA βAβE

βE βAβE βEβE

Cycle A B C D

1 --/αα; βAβA --/αα; βAβE --/αα; βAβE --/αα; βEβE

2 --/αα; βAβA --/αα; βAβE --/αα; βAβE --/αα; βEβE

3 -α/αα; βAβA -α/αα; βAβE -α/αα; βAβE -α/αα; βEβE

4 -α/αα; βAβA -α/αα; βAβE -α/αα; βAβE -α/αα; βEβE
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วิธีเขียนคือทำาตารางแยกโครโมโซมของบิดาและมารดาโดย

ฝายหนึ่งเรียงในแนวตั้งอีกฝายหนึ่งเรียงตามแนวนอนแลวจับ

คูทีละคูระหวางแนวตั้งและแนวนอนดัง Table 1

โอกาสมีบุตรเปนดังนี้ (เนื่องจากโอกาสเปนอิสระตอกันนำา 

กลุมแอลฟาจับกับกลุมเบตาทีละกลุมใหครบทั้ง 4 กลุม)

บุตรมีโอกาสเปนพาหะ α-thalassemia 1 (--/αα; βAβA)  

2 ใน 16 คือ 1 ใน 8

บุตรมีโอกาสเปนพาหะ α-thalassemia 2 (-α/αα; βAβA)  

2 ใน 16 คือ 1 ใน 8

บุตรมีโอกาสเปนพาหะ α-thalassemia 1 รวมกับพาหะ 

HbE (--/αα; βAβE) 4 ใน 16 คือ 1 ใน 4

บุตรมีโอกาสเปนพาหะ α-thalassemia 2 รวมกับพาหะ 

HbE (-α/αα; βAβE) 4 ใน 16 คือ 1 ใน 4

บุตรมีโอกาสเปนพาหะ α-thalassemia 1 รวมกับ homo-

zygous HbE (--/αα; βEβE) 2 ใน 16 คือ 1 ใน 8

บุตรมีโอกาสเปนพาหะ α-thalassemia 2 รวมกับ homo-

zygous HbE (-α/αα; βEβE)  2 ใน 16 คือ 1 ใน 8

การเขียนแบบกระจายนี้ไมตองจำาและไมผิดพลาด อาจใช 

เวลาบางแตการบอกโอกาสเสี่ยงในบุตรควรตองแมนยำา

ผลก�รควบคุมปองกันโรคธ�ลัสซีเมียชนิดรุนแรงในก�รปฏิบัติจริง

การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตร เปนกระบวนการที่จะ 

ตองบรรจุไวในการควบคุมปองกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเสมอ 

การประเมินผลการปฏิบัติจริงเปนสิ่งสำาคัญท่ีจะนำาไปสูการทราบ

ถึงปญหาตลอดจนแนวทางการแกปญหาและพัฒนากระบวนการ 

การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมียใหดี 

ยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2517 ที่เกาะซารดิเนียประเทศอิตาลีมีปญหา β-thalas-

semia major มาก มีทารกเกิดใหม 1 ตอ 250 รายที่เปนโรค 

ธาลัสซีเมียชนิดนี้ ดังนั้นมีผูปวยเด็กเกิดใหมเปน β-thalassemia 

major จำานวนประมาณ 120 รายตอป ในขณะนั้นประชากรที่เกาะ

ซารดิเนียมี 1,535,724 คน มีทารกเกิดใหม 29,881 รายตอป Cao 

และคณะ1,2 มีความมุงมั่นที่จะควบคุมปองกันโรคธาลัสซีเมียชนิด

รุนแรงที่เกาะซารดิเนีย โดยดำาเนินการตามขั้นตอนคือเริ่มจากการ 

ตรวจคัดกรองหาพาหะเบตาธาลัสซีเมียและใหคำาปรึกษาแนะนำา

ทางพันธุศาสตรในหญิงที่เปนพาหะ ในระยะเริ่มตนตรวจใน retro-

spective case ในหญิงตั้งครรภที่มีคนในครอบครัวเปนโรคธาลัส- 

ซีเมียกอน ในระยะหลังจึงทำาการตรวจแบบ prospective case 

ในหญิงที่ยังไมตั้งครรภ  โดยกลุมเปาหมายแรกคือคูแตงงานที่วาง

แผนวาจะมีบุตร โดยตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในคูสมรสเพียงคน

เดียวกอน หากพบวามีความผิดปกติจึงตรวจคูสมรสอีกคนหนึ่ง ใน 

3 ปแรก การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียและการใหคำาปรึกษา

แนะนำาทางพันธุศาสตรนอกจากจะทำาในเมืองใหญๆ แลวยังเขาถึง

ชุมชนในระดับหมูบานเล็กๆ ดวย

ในการใหขอมูลเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียใหผานทางสื่อสาร 

มวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน แมกกาซีน นอกจาก

นี้ยังมีการบรรยายในแหลงชุมชน ไดแก โรงงาน หางสรรพสินคา 

และรานคาใหญๆ

มีการฝกอบรมการใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรค 

ธาลัสซีเมียแกแพทยเวชศาสตรครอบครัว สูติแพทย กุมารแพทย 

ผดุงครรภและพยาบาล นอกจากจะอบรมเทคนิควิธีการ จะตอง

ตระหนักในมุมมองดานจิตใจและสังคมดวย

ในจุดสำาคัญของเมือง เชน ที่อำาเภอที่จะจดทะเบียนสมรส 

หองตรวจผูปวยตางๆ และคลินิกวางแผนครอบครัวจะมีโปสเตอร 

และหนังสือเลมเล็กๆ เกี่ยวกับธาลัสซีเมียไวใหอานและมีแผนพับ

แจก ซึ่งจะมีขอมูลดังนี้ คือ ใครคือผูที่ควรไดรับการตรวจคัดกรอง 

จะไดรับการตรวจคัดกรองไดที่ไหนและตรวจอยางไร อธิบาย 

ลักษณะของพาหะซึ่งไมมีความผิดปกติทางรางกายใหเห็น อธิบาย

ลักษณะของผูเปนโรค และบอกวาโรคนี้จะควบคุมไดโดยมารดา

จะปลอดภัย

นอกจากนี้ยังมีการใหขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับธาลัสซี-

เมียแกประชาชน โดยชมรมผูปกครองธาลัสซีเมีย มีการใหความ

รูแกนักเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายโดยใชวีดิทัศน

ในการเจาะตรวจเลือดไมไดใหเซ็นยินยอมไวเปนลายลักษณ 

อักษรแตจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรค ความหมายของพาหะ 

ตลอดจนทางเลือกของคูสมรสที่เปนพาหะ

การใหคำาปรึกษาแนะนำาทำาในลักษณะ non-directive man-

ner ใหกับคูสมรสที่มีความเสี่ยง โดยมีหลักการสำาคัญคือ การ 

วินิจฉัยตองแนนอน ใหขอมูลถูกตอง ถือเปนความลับของคูสมรส 

โดยมีการพูดคุยซักถาม โดยลงรายละเอียดเกี่ยวกับ การคุมกำาเนิด 

การขอบุตรบุญธรรมมาเลี้ยง การทำา artificial insemination 

การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ 

สำาหรับวิธีการวินิจฉัยกอนคลอดมีการพัฒนาใหไดผลถูกตอง 

แมนยำาและมีความปลอดภัยมากขึ้น

มีการทำาทะเบียนผูปวย ทำาใหสามารถประเมินผลการควบคุม 

ปองกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได ดวยกระบวนการดังกลาว 

ทำาใหเกาะซารดิเนียร มีผูปวยเกิดใหมเปน β-thalassemia major 

ลดลงเหลือ 4-5 รายตอป (1:4,000 ทารกเกิดรอดชีพ)

ในประเทศไทยมีการควบคุมปองกันธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 

โดยเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวขางตน โดยมีผล
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ความสำาเร็จแตกตางกันไปตามภูมิภาค โดยมีกระบวนการที่คลายกัน

คือ การใหความรูแกประชาชน หญิงตั้งครรภ และคูสมรส การ

ตรวจคัดกรองหาคูเสี่ยง การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตร 

การตรวจวินิจฉัยกอนคลอด การยุติการตั้งครรภ สวนใหญทำาใน

หญิงตั้งครรภ ซึ่งพบวากระบวนการดังกลาวสามารถลดจำานวน 

ผูปวยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ21-27

บุญเชียร ปานเสถียรกุล28 ไดศึกษาทั้งในเด็กกอนวัยเรียน เด็ก

วัยเรียนและหญิงตั้งครรภที่อายุครรภ 16 สัปดาหหรือนอยกวาที่

อำาเภอพาน จังหวัดเชียงรายในภาคเหนือของประเทศไทย มีการ

ตรวจคัดกรองหาพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในมารดาและบิดาของ

นักเรียนที่เปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง เชนเดียวกับในสามีของ

หญิงตั้งครรภที่เปนพาหะธาลัสซีเมียที่จะถายทอดความผิดปกติไป

สูบุตรและพบวาในครอบครัวที่ปฏิเสธการยุติการตั้งครรภเนื่องจาก

เหตุผลดานศาสนา 

สมชาย  แสงกิจพร25 ไดศึกษารูปแบบของการควบคุมปองกัน

ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งอยูทาง

ภาคใตโดยการพัฒนาใน 4 เรื่องคือ การใหความรูเรื่องธาลัสซี-

เมีย การตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย การใหคำาปรึกษาแนะนำาทาง

พันธุศาสตรและการวินิจฉัยกอนคลอด พบปญหาในบุคลากรทาง 

การแพทยสวนหนึ่งรูสึกไมสบายใจ ในการแนะนำาเรื่องการยุติการ 

ตั้งครรภและพบวาหญิงตั้งครรภมาฝากครรภชา ทำาใหสามารถ 

ใหบริการการควบคุมโรคปองกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใน

คูเสี่ยงที่จะมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงอยางเหมาะสม

ไดเพียง 4 ใน 10 ราย

เมื่อดูผลการยอมรับการทำาการตรวจคัดกรองคูเสี่ยง การทำา 

การวินิจฉัยกอนคลอดและการยุติการตั้งครรภ มีการศึกษาที่ 

ภาคเหนือของไทยที่จังหวัดเชียงราย28 ในจำานวนนักเรียน 56 ราย 

ที่ตรวจพบวาเปน โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง มีบิดามารดา 40 คู 

ที่ควรไดรับการวางแผนครอบครัว มีผูยอมรับ 39 คู (รอยละ 97.5) 

ในสวนหญิงตั้งครรภ 256 ราย พบเปนพาหะ 56 ราย สามารถนำา

สามีมาเจาะเลือดเพื่อตรวจ Hb typing ได 45 ราย มี คูสมรส 

5 คูเปนคูเสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ที่ควร 

ตองทำาการวินิจฉัยทารกในครรภ  แตคนหนึ่งไมไดทำาการวินิจฉัย

ทารกในครรภเนื่องจากมารดาติดเชื้อ HIV ไดยุติการตั้งครรภไป 

กอน ในผูที่เหลือ 4 ราย ไดทำาการวินิจฉัยทารกในครรภ พบวา 

1 ราย (รอยละ 25) มีบุตรในครรภเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

แตปฏิเสธการยุติการตั้งครรภ 

ในกรณีเชนนี้ทำาใหตองเนนผูที่เปนคูเสี่ยงในเวลาใหคำาปรึกษา

แนะนำาทางพันธุศาสตรวาหากไมอยากยุติการตั้งครรภ ไมควรทำา 

การตรวจวินิจฉัยโรคแกทารกในครรภเพราะการทำาหัตถการทาง

สูติศาสตรก็มีความเสี่ยง  อยางไรก็ดี การตัดสินใจเปนของผูที่

เปนคูเสี่ยง เปนไปไดวาคูเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนใจในเวลาตอมา 

ดวยเรื่องความเชื่อทางศาสนาดังกลาว ในการใหคำาแนะนำาปรึกษา

ทางพันธุศาสตรนั้นไมวาการตัดสินใจของผูรับบริการจะเปน 

อยางไรตองยอมรับการตัดสินใจนั้น แตผูใหคำาปรึกษาแนะนำาทาง

พันธุศาสตรควรจะมีการตรวจสอบความเขาใจของผูรับบริการโดย

ซักถามความเขาใจโดยเฉพาะในเรื่องความเสี่ยงตอการมีบุตรเปน

โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและใหเขาใจคำาวาโอกาส

การศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม24 มีการประเมินหญิงตั้งครรภ 

จำานวน 12,874 ราย วิเคราะหได 7,008 ราย พบคูเสี่ยงตอการมี

บุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 281 คู จากการวินิจฉัยทารก

ในครรภพบ 58 รายเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง มารดา 55 ราย 

ไดทำาการยุติการตั้งครรภ อีก 3 ราย ไมยอมรับเรื่องการยุติการ

ตั้งครรภ

การศึกษาในภาคกลางที่โรงพยาบาลศูนยจังหวัดสระบุรี26  พบวา 

รอยละ 55.1 ของสามีของหญิง 1,752 ราย ที่ตรวจคัดกรองสงสัย

เปนพาหะธาลัสซีเมียมารับการตรวจเลือด เมื่อพบ 20 คูเปนคูเสี่ยง

ตอการมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และไดรับการแนะนำา 

อยางมาก (strongly advised) ใหดำาเนินการตรวจวินิจฉัยทารก

ในครรภตอ มีหญิงตั้งครรภเพียง 12 ราย (รอยละ 60) ไดรับ

การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภตอ และพบทารกในครรภ 3 ราย

เปนธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง (รอยละ 25) ซึ่งมารดาไดยุติการตั้งครรภ

การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ27 พบวา รอยละ 64.5 

ของสามี (642 คน) ของหญิงตั้งครรภที่ตรวจคัดกรองวาอาจเปน 

พาหะธาลัสซีเมีย (996 คน) มารับการตรวจเลือด พบวา 19 คูเปน 

คูเสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง แตมีเพียง 

10 ราย (รอยละ 52.6) ไดรับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภตอ

และพบทารกในครรภ 2 ราย (รอยละ 20) เปนโรคธาลัสซีเมีย

ชนิดรุนแรงและคูสมรสตัดสินใจยุติการตั้งครรภทั้งสองราย ใน

การศึกษานี้สามารถประหยัดคาใชจายในการรักษาผูปวยธาลัส- 

ซีเมียชนิดรุนแรง 2 ราย เปนเงิน 1,142,600 บาท เชนเดียวกับ

การศึกษาที่เชียงใหม29 ซึ่งพบผูปวยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 80 ราย 

สามารถประหยัดคาใชจายในการรักษาเกือบ 220,000,000 บาท 

จากการทำาโครงการควบคุมปองกันธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

อรุณี เจตศรีสุภาพ และคณะ30  ไดศึกษาโดยทำาการสัมภาษณ 

แบบ focus group ผูปวยธาลัสซีเมียหญิงและชายที่อายุมากกวา 

18 ป จำานวน 11 ราย และบิดามารดาผูปวยโดยการสัมภาษณ 

แยกกัน พบวาทุกคนเห็นดวยกับการควบคุมปองกันโรคธาลัสซีเมีย

ชนิดรุนแรง ในบิดามารดาผูปวยเห็นวาการยุติการตั้งครรภในผูปวย

โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเปนสิ่งจำาเปน จะเห็นวาบาปแตการมีบุตร
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เปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจะบาปมากกวา เนื่องจากบุตรที่เกิด

มาจะทุกขทรมานตลอดชีวิต

วิไลรัตน ธรรมจารี15 ไดศึกษาเรื่องการใหคำาปรึกษาแนะนำา

ทางพันธุศาสตรในประเทศไทยใน พ.ศ. 2543 ในโรงพยาบาล

ใหญ 12 แหง ในกรุงเทพฯ 9 แหง และตางจังหวัด 3 แหง คือ 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ภาคละหนึ่งแหง 

พบวา ภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อ ไมเปนปญหาในการใหคำา

แนะนำาปรึกษา แตการขาดการศึกษาและความยากของเรื่อง 

ธาลัสซีเมีย จะเปนอุปสรรคบางในโรงพยาบาล 4 ใน 12 แหง 

การใหคำาปรึกษาแนะนำาสวนใหญเนนไปที่การรักษาโรคธาลัสซีเมีย 

(8 ใน 12 โรงพยาบาล) และการวินิจฉัยกอนคลอด (4 ใน 12 

โรงพยาบาล) 

การใหคำาปรึกษาแนะนำาสวนใหญเปนแบบ non-directive 

counseling (คือใหผูรับบริการตัดสินใจเอง) และใหเปนรายบุคคล 

มีบางโรงพยาบาลใช guided counseling คือใหขอมูลและแนะ

นำาใหทำาตามที่ผูใหบริการเสนอ มีโรงพยาบาลหนึ่งแหง ใชวิธ ี

directive counseling คือใหทำาตามที่ผูใหบริการแนะนำาเลย

ผูใหบริการสวนใหญไมมีพื้นฐานทาง genetic counseling 

และไมไดศึกษาอบรมมาเพื่อทำาหนาที่นี้ การปรึกษาแนะนำาสวน

ใหญใหเปนรายบุคคลและใชเวลาสั้นมากประมาณ 5 นาทีตอ

หนึ่งราย เนื่องจากมีปริมาณผูปวยมากตองทำางานใหเสร็จในเวลา

ในการศึกษาดังกลาวพบวาในโรงพยาบาลทั้งหมด ไมมีการ 

สนับสนุนอยางเปนทางการ อยางไรก็ตามปจจุบันกระทรวงสาธารณ- 

สุข ไดกำาหนดการควบคุมปองกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเปน

นโยบายที่กำาหนดเปาหมายและมีการสนับสนุนงบประมาณโดย

ทั่วถึง แตยังตองรอการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางกวางขวาง

สรุป

การใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในโรคธาลัสซีเมีย 

เป็นกระบวนการสำาคัญ ในการจัดการปญหาธาลัสซีเมียทั้งในการ

ใหการดูแลรักษาผูปวยที่เกิดมาแลวใหมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี 

ตลอดจนถึงการควบคุมปองกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ผูทำา 

หนาที่ใหคำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตร ควรมีความรูความ 

เขาใจในเรื่องธาลัสซีเมียเปนอยางดี มีการติดตามองคความรูใหม 

ในเรื่องที่ตองเกี่ยวของอยูเสมอ  นอกจากนี้ควรจะมีทักษะในการ

ใหคำาแนะนำาปรึกษาทางพันธุศาสตร โดยเนนการสื่อสารสองทาง 

ใหผูรับคำาปรึกษาแนะนำาไดมีโอกาสในการตัดสินใจปฏิบัติอยาง 

อิสระ ผูใหคำาปรึกษาแนะนำาควรใหความนับถือ เขาใจ เห็นอก 

เห็นใจ และเขาใจความแตกตางในความเชื่อ สภาวะทางสังคม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแตละบุคคลและครอบครัว อีกทั้ง

การรวมมือเปนสหสาขาวิชาชีพจะชวยใหมีความสำาเร็จในการใหคำา 

ปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตรในเรื่องธาลัสซีเมียไดเปนอยางดี
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