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 รศ.สุพรรณ สุขอรุณ   
 
 
 
 
 

โรคธาลัสซีเมียเปนโรคโลหิตจางทางพันธุกรรม คนไทยเปน
โรคธาลัสซีเมียกันมาก หลายๆ คนอาจมีเพ่ือน ญาติ หรือคนรูจักที่เปน
โรคธาลัสซีเมีย หรือแมกระทั่งตัวเองอาจมีโรคธาลัสซีเมียแฝงอยูโดยไม
รูตัว จากการศึกษาในประเทศไทยไดมีการประเมินวามีผูปวยที่เปนโรค
นี้ทั่วทั้งประเทศไมนอยกวา ๕ แสนคน โดยพบคนที่เปนพาหะประมาณ
รอยละ ๓๐-๔๐ ของประชากรไทย  สวนในกรุงเทพมหานครพบ
ประมาณรอยละ ๒๐ แถวภาคตะวันออกพบฮีโมโกลบินอีสูงถึงรอยละ 
๔๐-๕๐   
 

การถายทอดทางพันธุกรรม   
เน่ืองจากโรคธาลัสซีเมียเปนโรคทางพันธุกรรมและเปนความ

ผิดปกติในลักษณะแฝงอยู คนที่เปนพาหะของโรคหรือมียีนผิดปกติจะดู
เหมือนคนปกติทั่วๆ ไป เม่ือไปแตงงานกับคนที่มียีนผิดปกติชนิดแฝง
ดวยกัน ลูกที่เกิดมามีโอกาสเปนโรคนี้ถึงรอยละ ๒๕  สวนอีกรอยละ ๕๐ 
จะเหมือนพอแมคือมียีนแฝง และรอยละ ๒๕ จะปกติสมบูรณดีไมมียีน
แฝง ตรงนี้สําคัญเพราะเปนเรื่องของพันธุกรรม คนจะไมรูเลยจนกวาจะ

  ๑ 



 บางทีนั่งคุยกัน ดูหนาตาสวยดีแตเขามียีนแฝง เม่ือมาเขา
คูกันจึงทําใหเกิดโรคได   
 

ชนิดของโรคธาลัสซีเมีย 
โรคธาลัสซีเมียในประเทศไทยแบงออกเปน ๒ กลุมใหญๆ คือ 

กลุมที่ ๑ อัลฟาธาลัสซีเมีย  ความรุนแรงของกลุมแรกพบไดตั้งแต
คลอด ถาเด็กเปนชนิดรุนแรงอาจเสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภ หรือถา
คลอดออกมามีชีวิตอยูไดไมกี่ชั่วโมง หรือบางรายจะเริ่มเห็นอาการหรือ
สังเกตอาการไดเม่ือเด็กคลอดออกมาแลวสัก ๓-๔ เดือน เด็กเริ่มซีด ใน
วัยนี้คุณพอคุณแมอาจจะปลอยปละละเลย ไมไดพาไปพบแพทย กวาจะ
ไปพบแพทยประมาณอายุหน่ึงปขึ้นไป แตสวนใหญโดยรวมของอาการ
แสดงจะเริ่มสังเกตไดตั้งแตอายุ ๓-๔ เดือน 

กลุมที่ ๒ เบตาธาลัสซีเมีย กลุมน้ีอาจจะเริ่มอาการใหเห็น
ประมาณอายุ ๖-๘ เดือน มีอาการซีด เร่ิมมีตับและมามโต พุงโต
เล็กนอย คลําไดเปนกอนโต อาจมีบางรายที่มีอายุประมาณ ๑-๑ ๑/๒ ป
จึงเร่ิมมีอาการแสดงออกมาใหเห็น  
 

สาเหตุของโรคธาลัสซีเมีย  
โรคธาลัสซีเมียเปนโรคเร้ือรัง เชน โลหิตจาง สังเกตไดจากสี

เลือดของเรา โดยปกติสีเลือดจะเห็นเปนสีแดงๆ ทางการแพทยเรียกสี
แดงนั้นวา “ฮีโมโกลบิน” ถานําเลือดมา ๑๐๐ มิลลิลิตร ในผูชายจะ
พบวามีสีแดงประมาณ ๑๓-๑๗ กรัม สวนผูหญิงมีสีเลือดนอยกวาผูชาย
เล็กนอยอยูที่ประมาณ ๑๒-๑๖ กรัมตอ ๑๐๐ มิลลิลิตร ถาซีดเกิดจาก
ความผิดปกติของการสรางฮีโมโกลบิน จะมีระดับสีแดงของเลือดต่ํากวา
คาดังกลาว ปกติฮีโมโกลบินถูกสรางโดยการควบคุมจากสารพันธุกรรม
ที่เรียกวายีน ถาหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในยีนเชนเนื้อยีนแหวง
หายไป   

  ๒ 



 
 
ความรุนแรงของโรค 

ความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมียทางการแพทยแบงออกเปน ๓ 
กลุม คือ กลุมที่รุนแรงมาก กลุมที่รุนแรงปานกลาง และกลุมที่รุนแรง
นอย  

กลุมที่รุนแรงมาก อาจจะเสียชีวิตตั้งแตคลอด หรืออยูมาไดไม
นานก็เสียชีวิต  

กลุมที่รุนแรงปานกลาง อาจอยูมาไดแตไมแข็งแรง ซีดและ
ทํางานหนักไมได บางรายเสียชีวิตเม่ือโตขึ้น อายุสักประมาณ ๑๐-๒๐ 
ป  

กลุมที่รุนแรงนอย อาจมีชีวิตอยูไดเหมือนคนปกติแตจะดู
ขาวๆ และอาจมีตับและมามโตเล็กนอย พวกนี้สวนใหญเปนความ
ผิดปกติผสมกันระหวางกลุมที่ ๑ กับกลุมที่ ๒  
 

อาการแสดง 
อายุ  ๓  ลักษณะโดยทั่วไปของโลหิตจาง จะเริ่มมีโลหิตจางตั้งแต

-๔ เดือนหลังคลอด และอาจจะอยูไดถึงอายุ ๑๐ ปถึงเสียชีวิต แตจะมี
ปญหาเร่ืองซีดตองมาเติมเลือด หรือมีอาการเจ็บปวยบอยตองเสียคาใช
จายในการดูแลรักษาผูปวยประเภทน้ีมาก จะเปนปญหากับครอบครัวที่
มีลูกเปนโรคนี้ สวนในบางรายที่อาการรุนแรงมาก เม่ือคลอดออกมาอาจ
เสียชีวิตเลยหรืออาจอยูไดไมกี่ชั่วโมงจึงเสียชีวิต หากคลอดออกมาแลว
เสียชีวิตเลยอาจกอใหเกิดครรภเปนพิษแกแมได  
 หลังคลอดออกมาแลว ๓-๔ เดือน พอแมอาจสังเกตเห็นลูกซีด
แตยังไมมีอาการที่ชัดเจนมาก หลังจากนั้นเด็กประมาณมากกวาครึ่งจะ
เจริญไมสมวัย เร่ิมมีซีด ตับและมามโต แตถาไมโตมากอาจสังเกตไม
เห็น พัฒนาการจะชากวาเด็กปกติและโตไมสมประกอบ โรคนี้บางชนิด

  ๓ 



อาจมีการเปลี่ยนแปลงของหนาตาและกระดูก หรือเม่ือเขาสู วัยสาว 
ขณะที่เด็กวัยเดียวกันเปนสาวแลวแตเด็กที่เปนโรคนี้ยังไมเปนสาว ตัว
เล็กและผอมซีด เปนตน 
 

การตรวจวินิจฉัย 
กระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะควบคุมโรคนี้ เน่ืองจากผูปวย

ประเภทนี้จบลงดวยการเสียชีวิต หรือบางรายอาจมีชีวิตอยูไดระยะเวลา
หนึ่งกอนจะเสียชีวิต ทําใหครอบครัวมีปญหาทางเศรษฐกิจรวมทั้งความ
เปนปกแผนของครอบครัว จึงควรใหความรูกับประชาชนวากอน
แตงงานควรตรวจเลือดหาการเปนพาหะของโรคนี้  

หากตองการไปตรวจที่โรงพยาบาลใหไปที่แผนกตรวจโรคทั่วไป
กอน แพทยจะซักประวัติและตรวจรางกาย เชน ถามวาคนในบานมีใคร
บางที่ เปนโรคน้ีเพราะเปนความผิดปกติทาง พันธุกรรม มีใคร ใน
ครอบครัวซีด ตองไปรักษาบาง เม่ือซักประวัติเสร็จแพทยจะสั่งเจาะ
เลือดเพ่ือตรวจดูสีเลือด ตรวจหาดรรชนีของเลือด และวัดความเปราะ
ของเลือด จนทราบชนิดและความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมีย บางรายซีด
มากถึงกับตองใหเลือด แพทยจะสั่งใหเลือด บางรายตองใหเลือดถึง
เดือนละ ๒ ครั้ง บางรายใหนานๆ ครั้ง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดและความ
รุนแรงของโรค เม่ือแพทยตรวจไดระดับนี้แลวจะสงตอไปยังฝายอายุรก
รรมเพ่ือการตรวจรักษาตอไป หรือสงมายังฝายอายุรกรรมตั้งแตซัก
ประวัติแลวไดขอมูลชัดเจนหรือเม่ือเห็นรูปรางหนาตาชัดเจนวา
เปนธาลัสซีเมีย 

ที่ทําไดงายที่สุด คือการดูลักษณะเม็ดเลือด การตรวจเลือด
จํานวนเม็ดเลือด และสีเม็ดเลือด อยางไรก็ตาม อาการซีดอาจซีดเพราะ
เหตุอ่ืนไมใชธาลัสซีเมียก็ได ลักษณะเม็ดเลือดผิดปกติทางพันธุกรรม
โรคอยางอ่ืนก็พบได อาจไมไดเกี่ยวกับการสรางฮีโมโกลบิน จึงสามารถ
บอกไดวาเปนความผิดปกติที่เกิดจากลักษณะเม็ดเลือดไมใชจากสีของ

  ๔ 



เม็ดเลือดแดง สวนการดูดรรชนีเม็ดเลือดสามารถบอกไดวาเลือดของ
คนๆ นี้นาจะมีความผิดปกติ อาจเปนโรคธาลัสซีเมีย  

การนําหลังจากนั้นแพทยจะทําการตรวจละเอียดลงไปอีกโดย
เลือดของผูปวยไปวิ่งในสนามไฟฟา สามารถเห็นความผิดปกติไดใน
ระดับหนึ่ง กอนที่จะนําเลือดไปวิ่งในสนามไฟฟา อาจตรวจงายๆ โดย
นําเลือดมาดูความเปราะ เลือดคนปกติจะมีความเปราะและแตกที่ระดับ
หน่ึง แตเลือดของผูปวยโรคธาลัสซีเมียจะมีความเปราะนอยลง จะแตก
เม่ือถึงระดับหน่ึง ถาในระดับเดียวกันเม็ดเลือดแดงไมแตกใหสงสัยวาจะ
เปนโรคธาลัสซีเมีย  เม่ือดูผลการตรวจเลือดทั้งหมดแลว แพทยจะ
สามารถวินิจฉัยไดวาผูปวยเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดใด   

เพ่ิงถาหากเปนเด็กเล็กๆ ที่ คลอดออกมา สามารถเจาะเลือด
จากสายสะดือเด็กเพื่อตรวจหาสีของฮีโมโกลบินได และบอกไดวาเด็ก
เปนพาหะของโรคธาลัสซีเมียชนิดอัลฟาหรือไม ในบานเราคุมโรคนี้ได
ยาก เพราะเหตุวาประเทศเราใหญและมีประชากรมาก การกลายพันธุ
ของฮีโมโกลบินบางชนิดทําใหเกิดธาลัสซีเมียไดเหมือนกัน ถาเขา
แตงงานขามกันไปขามกันมา  จึงแนะนําใหตรวจเลือดพื้นฐานกอน
แตงงาน ธาลัสซีเมียแฝงบางอยางบอกไมได เพราะเปนความผิดปกติที่
เล็กนอยมาก อาจตองตรวจดูวายีนมีความผิดปกติหรือไม แตการตรวจ
ยีนทําไดเฉพาะโรงเรียนแพทยบางแหงเทานั้น สวนใหญยังทําเปน
งานวิจัยอยู  

กลุมที่ รู ว าตนเองผิดปกติ  แพทยอาจแนะนําใหวางแผน
ครอบครัว หรือถาจะมีลูกใหรูวามีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเปนธาลัสซีเมีย
แนนอนรอยละ ๒๕ ซึ่งอาจเกิดมาเปนคนแรกเลยก็ได คนกลุมนี้หาก
แตงงานไปโดยคุมกําเนิด อยูๆ มีการตั้งครรภขึ้นมา ก็สามารถตรวจได
กอนเด็กคลอดในชวงครรภอายุนอยๆ ประมาณ ๘-๑๖ สัปดาห โดยนํา
ยีนของเด็กไปตรวจ อาจมีอันตรายกับเด็กได จึงตองอาศัยแพทยที่

  ๕ 



ชํานาญเปนพิเศษในการเจาะเพื่ อที่ จะเอายีนมาวิ เคราะหทาง
หองปฏิบัติการเพราะมีผลตอทารกหากเกิดการผิดพลาดขึ้น แตมี
ประโยชนตอคูสมรส หากเด็กในครรภเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดที่รุนแรง 
ในกรณีที่อายุครรภประมาณ ๘-๑๖ สัปดาห แพทยสามารถหยุดการ
ตั้งครรภนั้นได ซึ่งจะปองกันไมใหเด็กที่จะเกิดมากอปญหากับแมคือทํา
ใหครรภเปนพิษ เจ็บปวย หรือมีปญหาเลือดออกหลังคลอดได 
 

การรักษา 
หายขาดโรคธาลัสซีเมียรักษาไม เพราะมีความผิดปกติมาตั้งแต

ในยีน ไดมีความพยายามที่จะปลูกถายไขกระดูกซึ่งประสบผลสําเร็จใน
ระดับหน่ึงแตยังไมแพรหลายทั่วไป การรักษาในปจจุบันแบงออกเปน ๓ 
แนว ดังนี้ 

แนวท่ี ๑ การรักษาผูปวยใหมีชีวิตยืนนานที่สุดและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด  ผูปวยสวนใหญจะซีดเนื่ องจากมีระดับ
ฮีโมโกลบินนอยลง ฮีโมโกลบินเปนตัวพาออกซิเจนไปใหเนื้อเยื่อตางๆ 
ในรางกาย การรักษาทําไดโดยใหเม็ดเลือดแดงของคนอื่นเขาไปเรื่อยๆ 
แตจะเกิดปญหารับเลือดไมไดเพราะเลือดไมเขากัน หรือในเลือดที่เห็น
เปนสีแดงๆ นั้นมีเหล็กเปนองคประกอบอยูดวย เม่ือใหไปมากๆ ธาตุ
เหล็กจะไปสะสมในรางกาย ผูปวยจะมีปนสีน้ําตาลเกิดขึ้นที่ผิวหนัง ธาตุ
เหล็กอาจไปตกอยูในอวัยวะตางๆ ทําใหผูปวยมีอาการอยางอ่ืนตามมา 
เชน อาจเปนโรคหัวใจหรือเบาหวาน 

แนวที่ ๒ การตัดมามทิ้ง การตัดมามทิ้งมีผลตามมาคือผูปวย
จะติดเชื้องายและอาจเสียชีวิตจากการติดเชื้อ แมรักษาดีอยางไรก็
ตามแตสุดทายผูปวยตองจบลงดวยการเสียชีวิต จะเห็นวาเม่ือครอบครัว
มีผูปวย ๑ คน จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ตองคอยดูแลผูปวย ตองพา
ผูปวยมาเติมเลือด ตองพาผูปวยมาพบแพทย  
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แนวที่ ๓ การปองกัน เปนการรักษาอีกแนวหนึ่ง โดยเจาะ
ตรวจเลือดของพอแมและญาติพ่ีนองเพ่ือตรวจดูวาเปนพาหะหรือไม 
กอนที่คนสองคนจะแตงงานกันควรตรวจเลือดดูวาเปนพาหะหรือไม ถา
แตงงานกับคนที่เปนพาหะ โอกาสที่จะไดบุตรที่เปนโรคธาลัสซีเมีย
แนนอน รอยละ ๒๕ อีกรอยละ ๕๐ เปนพาหะของโรค และอีกรอยละ 
๒๕ เปนคนปกติ เพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิดธาลัสซีเมียรายใหม จึง
ตองบอกเขาใหทราบวาเขามีอัตราเสี่ยงที่แตงงานไปแลวจะเกิดลูกที่
เปนธาลัสซีเมียหรือพาหะของธาลัสซีเมียได 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
© สงวนลิขสิทธิ์  
หามทําซ้ํา ดัดแปลง หรือนําไปเผยแพร นอกจากจะไดรบัอนุญาตจาก 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ๗ 


