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        เป็นโรคเลือดจางท่ีถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เกิดจากการได้รับ
ยีนผิดปกติ หรือได้รับ ยีนธาลัสซีเมีย มาจากท้ังพ่อและแม่ ท าให้

   การสร้างสารฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงน้อยลง 

   เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติ แตกง่ายมีอายุส้ันกว่าปกติ

   ผู้ป่วยมีอาการซีดเรื้อรัง

โรคธาลัสซีเมีย คืออะไร?

YJ.



www.mc.vanderbit.edu/histology/labmanual2002

         เม็ดเลือดแดงสร้างจากไขกระดูก ไหลเวียนตามกระแสเลือดเพื่อน าเอา
ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทัว่ร่างกาย โดยภายในเม็ดเลือดแดงมีสารโปรตีนที่
เรียกว่า “ฮีโมโกลบิน”

เม็ดเลือดแดง

เม็ดเลือดแดงคนปกติ

YJ.

         เม็ดเลือดแดงคนปกติมีลักษณะกลม 
เว้าตรงกลาง คล้ายขนมโดนัท มีอายุ 120 วัน



เม็ดเลือดแดงพาหะธาลัสซีเมีย

YJ.

         เม็ดเลือดแดงพาหะธาลัสซีเมียมีขนาด
เล็กกว่าปกตเิล็กน้อย ปริมาณฮีโมโกลบิน
อาจจะลดน้อยลงกว่าปกติเล็กนอ้ย หรือไม่
เปลี่ยนแปลง

         เม็ดเลือดแดงผู้ปว่ยธาลัสซีเมียมี
ขนาดเล็กกว่าปกติ หรือรูปร่างบิดเบี้ยว 
ผิดเพี้ยน ปริมาณฮีโมโกลบินลดน้อยกว่า
ปกติ แตกสลายได้ง่าย มีอายุสั้น ผู้ป่วยมี
อาการซีดเร้ือรัง

เม็ดเลือดแดงผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

www.mangalorean.com/browsearticles.php?arttyp

www.home.kku.ac.th/acamed/kanchana/bsi.htm/



ธาลัสซีเมีย มี 2 แบบ

เป็นโรค เป็นพาหะ

YJ.



แบบท่ี 1 แบบท่ีเป็น โรค:   ผู้ป่วยตัวเล็กผิดปกติ มีอาการซีด ตาเหลือง ดั้ง
จมูกแฟบ โหนกแก้มสูง พุงใหญ่ตับม้ามโต

แบบท่ี 2 แบบท่ีเป็น พาหะโรค: ผู้ท่ีเป็น “พาหะ” มสุีขภาพแข็งแรงเหมือน
คนปกติท่ัวไป แต่มียีนผิดปกติหรือยีนธาลัสซีเมีย แฝงอยู่ในร่างกายและ
สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้

ธาลัสซีเมีย มี 2 แบบ

YJ.



ลักษณะคนที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย

YJ.



 1 รุนแรงที่สุด ชนิดบวมน ้า 

รุนแรงมาก 2 รุนแรงน้อย

3

โรคธาลัสซีเมีย มีอาการ 3 ระดับ

YJ.



   ระดับท่ี 1 อาการรุนแรงท่ีสุด ได้แก่ฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอพส์ฟิทัลลิส 
(โรคธาลัสซีเมียชนิดบวมน้ า) ทารกจะเสียชีวิตต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา 
หรือหลังคลอดไม่เกิน 24 ชั่วโมง ทารกจะมีอาการบวม ซีด ตับและม้ามโต 
หัวใจโต รกมีขนาดใหญ่ ส่วนแม่จะมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ เช่น
ความดันโลหิตสูง บวม อาจคลอดผิดปกติและตกเลือดหลังคลอด

 1

อาการของโรคธาลัสซีเมีย มี 3 ระดับ

รุนแรงที่สุด ชนิดบวมน้ า

YJ.



   ระดับท่ี 2 อาการรุนแรงมาก ได้แก่ 

(1) โฮโมซัยกัสเบต้า-ธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยกลุ่มน้ีแรกเกิดจะปกต ิ เริ่มมีอาการ
ซีดภายในขวบปีแรก ตัวเหลือง ท้องป่อง ตับและม้ามโต กระดูกใบหน้า
เปล่ียน จมูกแบน โหนกแก้มสูง คางและขากรรไกรกว้าง ฟันบนยื่น 
กระดูกบาง เปราะหักง่าย มีอาการซีดเรื้อรัง ต้องได้รับเลือดเป็นประจ า 

(2) เบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอ ี มีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยกลุ่มโฮโม
ซัยกัสเบต้า-ธาลัสซีเมีย แต่ความรุนแรงอาจแตกต่างกัน บางรายอาจมี
อาการซีดเรื้อรังรุนแรง บางรายมีเพียงอาการซีดเล็กน้อย

 2รุนแรงมาก

YJ.



         ระดับท่ี 3 อาการรุนแรงน้อย ได้แก่โรคฮีโมโกลบิน เอช ผู้ป่วยกลุ่มน้ี
ส่วนใหญ่มักไม่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นพิเศษ ยกเว้นเมื่อมีอาการไข้ 
อาจมีอาการซีดอย่างเฉียบพลัน ท าให้ไตวายหรือหัวใจล้มเหลวได้

3รุนแรงน้อย

YJ.



พาหะอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย 20%

พาหะเบต้า ธาลัสซีเมีย 6%

พาหะฮีโมโกลบินอี 30-50%

พาหะเบต้า ธาลัสซีเมีย 2%

พาหะฮีโมโกลบินอี 20-54%

พาหะอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย 16%

พาหะเบต้า ธาลัสซีเมีย 2-4%

พาหะฮีโมโกลบินอี 9-11%

พาหะอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย 20-25%

พาหะเบต้า ธาลัสซีเมีย 3%

พาหะฮีโมโกลบินอี 13-17%

พาหะอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย 30%

พาหะเบต้า ธาลัสซีเมีย 9-10%

พาหะฮีโมโกลบินอี 8%

ประเทศไทยมีพาหะธาลัสซีเมีย ประมาณ ร้อยละ 30-40

YJ.



 ประเทศไทยมีผู้ท่ีเป็น พาหะโรคธาลัสซีเมีย ประมาณร้อยละ 30-40 ของ
ประชากร หรือประมาณ 18-24 ล้านคน  มีผู้ท่ีเป็นโรคธาลัสซีเมีย ประมาณ
ร้อยละ 1 หรือประมาณ 6 แสนคน

 ในแต่ละปีมีทารกเกิดเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ประมาณ 4,253 คน 
หรือประมาณ 5 คนต่อทารกเกิดใหม่ 1,000 คน เสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลประมาณ 6,660,000 บาทต่อคน

คนไทยกับโรคธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง

YJ.



จะรู้ว่าเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย ... ต้องตรวจเลือด

YJ.



มี 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจคัดกรองเบื้องต้น 

 หากผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของสาม-ีภรรยา เป็น ลบ ท้ังคู่ แสดงว่า
ไม่มีความเส่ียงในการให้ก าเนิดบุตรท่ีเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง จึงไม่
จ าเป็นต้องตรวจยืนยันในขั้นตอนท่ี 2

 หากผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของสาม-ีภรรยา เป็น บวก ท้ังคู่ จะต้อง
ส่งเลือดไปตรวจยืนยันในขั้นตอนท่ี 2

ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจยืนยัน เป็นการตรวจเพ่ือหาชนิดของโรคธาลัสซีเมีย

การตรวจเลือด เพื่อหาพาหะโรคธาลัสซีเมีย
ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส

YJ.
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  พ่อและแม่มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียท้ังคู่

  พ่อและแม่มีสุขภาพแข็งแรง แต่ไม่ทราบผลการตรวจเลือดว่าเป็นพาหะ
โรคธาลัสซีเมียหรือไม่

  พ่อและแม่ท่ีเป็นโรคหรือเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียท้ังคู่

พ่อแม่ที่มีโอกาสมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย

YJ.



แสดงการถ่ายทอดทางกรรมพันธุโ์รคธาลัสซีเมีย

ไม่มีโอกาสมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย
YJ.



แสดงการถ่ายทอดทางกรรมพันธุโ์รคธาลัสซีเมีย

มีโอกาสมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 1 ใน 4 (25%)
YJ.



แสดงการถ่ายทอดทางกรรมพันธุโ์รคธาลัสซีเมียแสดงการถ่ายทอดทางกรรมพันธุโ์รคธาลัสซีเมีย

มีโอกาสมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 2 ใน 4 (50%) YJ.



ทุกครั งของการตั งครรภ์โอกาสที่จะมีลูกเป็นโรค เป็นพาหะ

หรือปกติ เปรียบได้กับการเสี่ยงหยิบไพ่ 1 ใบจาก 4  ใบ

โอกาสของการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย

ถ้าลูกคนแรกเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้ว ลูกคนต่อไปจะมีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียซ้ าได้อีก

YJ.



www.nawabutr.com/th/index.php?option-com cont

www.sufw.com.au/.../tabid/132/Default.aspx

www.nawabutr.com/th/index.php?option-com cont

www.momypedia.com/knowledge/pregnancy/detail

 1
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 2
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การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียในทารกก่อนคลอด

การตรวจน้ าคร่ า

การตรวจเนื้อรก

การตรวจเลือดจาก
สายสะดือเด็ก

การตรวจอัลตร้าซาวด์

YJ.



การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียในทารกก่อนคลอด

1. การตรวจน้ าคร่ า สามารถตรวจได้ตั้งแต่
อายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์เป็นตน้ไป พบอุบัติการณ์
การแท้งบุตร ประมาณร้อยละ 0.5-1

2. การตรวจเลือดจากสายสะดือเด็ก สามารถท าในช่วงอายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์
พบอุบัติการณ์การแท้งบุตร ประมาณร้อยละ 2.7

YJ.



การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียในทารกก่อนคลอด

3. การตรวจเนื้อรก สามารถตรวจได้ในช่วง
อายุครรภ์ 10-14 สัปดาห์ พบอุบัติการณ์
การแท้งบุตร ประมาณร้อยละ 1-2

4. การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง หรืออัลตร้าซาวด์
 เป็นการตรวจติดตามหญิงตัง้ครรภ์ที่เสี่ยงต่อการให้ก าเนิดบุตร
เป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอพส์ฟีทัลลิส สามารถตรวจได้
ตั้งแต่อายุครรภ์ 13 สัปดาห์ไปจนถึงก่อนบวมน้ า 
คืออายุครรภ์ 18-20 สัปดาห์

YJ.



การรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

1. กินอาหารครบ 5 หมู่

2. ให้เลือด

3. ให้ยาขับเหล็ก

5.ปลูกถ่ายไขกระดูก

4. ตัดม้าม

YJ.



 ดูแลสุขภาพอนามัย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีธาตุ

เหล็กสูง เช่น เครื่องในสัตว์ เลือดสัตว์

 กินวิตามิน โฟเลต ห้ามกินยาบ ารุงเลือดท่ีมีธาตุเหล็ก

 ให้เลือด

 ตัดม้าม ถ้าม้ามโตมาก

 ให้ยาขับเหล็ก

 ปลูกถ่ายไขกระดูก

การรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

YJ.



 1 เลือกคู่

 2 เลือกครรภ์
เลือกคลอด

3

วิธีป้องกัน เพื่อหลีกเล่ียงการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย

YJ.



 เลือกคู่: แต่งงานกับคนที่ไม่เป็นพาหะหรือเป็นโรคธาลัสซีเมีย

 เลือกครรภ์: พ่อแม่พากันไปตรวจเลือดหาพาหะโรคธาลัสซีเมีย ก่อน

ตั งครรภ์ เมื่อรู้ว่าเปน็คู่เสี่ยงให้ปรึกษาแพทย์ก่อนมีบุตร

 เลือกคลอด: หากตรวจพบว่าทารกในครรภ์เป็นโรคธาลสัซีเมียชนิด

รุนแรง ยุติการตั งครรภ์

วิธีป้องกัน เพื่อหลีกเล่ียงการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย

YJ.



YJ.
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