ทานจะไดรับโรคเอชจีบี เอช ไดอยางใดบาง ?
โรคเอชจีบี เอช เปนโรคที่ไดรับจากพอแมหรือเปน
กรรมพันธุ โรคนี้ถายทอดมาจากยีนหรือ พันธุกรรม
ของแมของเด็ก และพอของเด็ก ทั้งนี้หมายความวา
โรคนี้เปนสิ่งที่ติดตัวทานมาแตเกิดและจะอยูกับตัว
ทานตลอดชีวิตของทาน โรคนี้มิใชโรคที่ติดตอกัน
ได ตัวทาน ไมสามารถ “ไดรับ” โรคจากคนอื่นคน
ใดได
ฮีโมโกลบินมีสวนประกอบอยูสามสวน กลาวคือ ฮีมี
โปรตีน (heme protein) อัลฟาโกลบิน (alpha
globin) และเบตาโกลบิน (beta globin) สําหรับคนที่
มีเปนโรคเอชจีบี เอชจํานวนของอัลฟาโกลบินที่
รางกายสรางขึ้นจะมีนอยลง จํานวนของอัลฟาโก
รบินที่จะถูกสรางขึ้นนั้นขึ้นอยูกับตัวที่สั่งงานที่
ไดรับถายทอดมาจากยีนหรือพันธุกรรมของแตละ
คน ยีนจะถูกพบอยูเซลทุกเซลของรางกาย (ยกเวน
เซลเม็ดเลือดแดง) โดยทั่วไป เด็กจะไดรับยีน
ทั้งหมดสี่หนวย สองหนวยจากแมและอีกสองหนวย
จากพอ โรคเอชบีจีเอชนี้เกิดกับเด็กที่ไดรับยีนอัลฟา
โกลบินแคหนวยเดียวแทนที่จะไดรับทั้งสี่หนวย
พอ
อัลฟา ทาลลาสสีเมีย
มีลักษณะเฉพาะ
ซีไอเอส

มีโอกาส 25% ที่
เปนผูใหญซึ่งมี
ฮีโมโกลบินปรกติ

แม
อัลฟา ทาลลาสสีเมีย
มีตัวที่ไมแสดงอาการ

มีโอกาส 25% เปน
อัลฟา ทาลลาสสีเมีย
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ซีไอเอส

มีโอกาส 25% ที่
อัลฟา ทาลลาสสีเมีย
จะมีแตไมมีผล

มีโอกาส
25% ที่จะ
เปนโรค
ฮีโมโกลบิน

ถาทานไดรบั
ยาที่ระบุชื่อไวแลว และ/หรือ ไดสัมผัสกับสารเคมี หรือ
ถาทานมีอาการไขสูง และ/หรือมีอาการตามที่ระบุไว
ขางลางนี้ โปรดติดตอแพทยหรือ ผูใหการรักษาของทาน
ทันทีหรือ โทรโรงพยาบาลเด็กโอคแลนด แผนกดูแลโรค
โลหิตจางที่เกิดจากพันธุกรรม Children’s Hospital
Oakland Thalassemia Nursing (510) 428-3347

อาการที่เห็นทั่วไปของโรคโลหิตจางอยางรุนแรง
ประกอบดวย
• ผิวหนังสีซีดเซียว หรือ สีออกเหลือง
• ตาเหลือง
• เหนื่อยมาก
• ปวดทอง/หลัง
• อุจจาระสีดํา
• ปสสาวะสีดําอมสม
_____________________________________________

สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับโรค
ฮีโมโกลบิน เอช โปรดโทรติดตอหรือเขียนไปที่ :
โรงพยาบาลเด็กโอคแลนด
(Children’s Hospital Oakland)
Northern California Comprehensive Thalassemia Center
Department of Hematology/Oncology
747 52nd Street
Oakland, CA 94609

(510) 428-3347 แผนกพยาบาล/เมดิคาล (Nursing/Medical)
(510) 428-3168 แผนกใหคําปรีกษาทางพันธุกรรม
(Genetic Counseling)
(510) 428-3885 ext ตอ 4398 แผนกเผยใหความรู (Outreach)

โรคโลหิตจางที่เกิดจาก
พันธุกรรมอัลฟา
โรคฮีโมโกลบิน เอช
(Alpha Thalassemia, Hemoglobin H Disease)

โรคฮีโมโกรบินเอช (Hemoglobin H)
เอชจีบี เอช (Hgb H) คือ โรคอะไร?
โรคฮีโมโกรบิน เอช เปนโรคที่มีอาการผิดปรกติทางเลือด
ที่ไดรับถายทอดจากพอแมหรือบรรพบุรุษ ซึ่งมีผล
ตอการความสามารถในการผลิตฮีโมโกรบิน และทํา
ใหเปนโรคโลหิตจางได โรคโลหิตจางเปนที่รูจักกัน
ทั่วไปวา มีเม็ดเลือดต่ํา
โรคนี้เปนประเภทหนึ่งของโรคโลหิตจางที่เกิดจาก
พันธุกรรมอัลฟาและพบกันทั่วไปในประชากรที่
ประเทศจีน ฟลิปนส ไทย เวียดนาม เขมร ลาว และ
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ฮีโมรโกรบินนั้นคือ อะไร?
ฮีโมโกลบิน เปนโปรตีนที่เกิดภายในเซลเม็ดเลือดแดง
และมีหนาที่นําออกซิเจนไปสูรางกาย โรคเอชจีบี
เอช นี้ ทําใหเกิดการผลิตฮีโมโกรบินที่นอยลงและ
กอใหเกิดโรคโลหิตจาง โรคโลหิตจางนี้ทําใหคนๆ
นั้นมีอาการเหนื่อยมากผิดปรกติ อยางไรก็ดี คน
สวนใหญที่มีโรคเอชจีบี เอช สามารถเจริญเติบโตได
ตามปรกติและมีชีวิตถึงวัยผูใหญไดอีกดวย

ทําไมจึงเปนเรือ่ งสําคัญที่ตองเรียนรูเกี่ยวกับโรค
เอชจีบี เอช ?

ยาที่ควรหลีกเลี่ยง

โรคเอชจีบี เอช นี้สามารถทําใหเกิดโลหิตจางอยางรุนแรง
ถาบุคคลนั้นไดรบั หรือสัมผัสกับยาหรือสารเคมีบางอยาง
(โปรดดูรายชื่อ) ยาหรือสารเคมีเหลานี้จะทําใหเซลเม็ด
เลือดแดงแตก ดังนั้นบุคคลที่มีโรคเอชจีบี ควรจะ
หลีกเลี่ยงยาและสารเคมีเหลานี้ อาการโลหิตจางอยาง
รุนแรงนั้นอาจจะเกิดขึ้น ถาคนไขนนั้ มีไขสูง อุณหภูมิ
ไขควรจะไดรับการดูแลควบคุมอยางใกลชิดระหวางที่
ปวยและการติดเชื้อควรไดรบั การรักษาทันทีเพือ่ ไมให
เปนไขสูง ถาทานเกิดไดรับยาอยางใดอยางหนึ่งที่ระบุไว
แลว และ/หรือ สัมผัสกับสารเคมี หรือ ถาทานมีไขสูง
และ/หรือ มีอาการที่ระบุไวในแผนพับดานหลังนีแ้ ลว
โปรดติดตอแพทยหรือผูใหการรักษาพยาบาลทันที
นอกจากนี้ ยังมีโรคอีกประเภหนึ่งของโรคนี้ที่รุนแรงกวาซึ่ง
เรียกวา ฮีโมโกลบิน เอช คอนสแตนท สปริง
(Hemoglobin H-Constant Spring, H-CS) บุคคลที่เปน
โรคเอช-ซีแอส นี้มีโอกาสที่จะมีอาการโรคแทรกซอน
มากกวา อาการโรคแทรกซอนเหลานี้รวมมั้ง มามโต
(อาจจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาล) และ/หรือ
ตองไดรบั การถายเปลี่ยนเลือดในบางคราวหรือตลอดไป
การตรวจสอบยีนพิเศษ ดีเอ็นเอ (Special genetic DNA
testing) จําเปนตองมีเพื่อวินิจฉัยวาเปนโรคเอชจีบี
เอช-ซีแอส
ถาทานมีคําถามเกี่ยวกับยาหรืออาหารที่ทําใหเกิดโรคโลหิตจางอยาง
รุนแรง โปรดโทรถามผูใหการรักษาพยาบาลของทาน หรือ ศูนยโรค
โลหิตจางนอรธเธินแคลิฟอรเนีย คอมพลีเฮนซีป (The Northern
California Comprehensive Thalassemia Center): (510) 428-3347

ลูกเหม็น และถั่วฟาวาเปนอีกสองอยางที่
ทําใหเกิดโลหิตจางอยางรุนแรงและควร
จะหลีกเลี่ยง
ลูกเหม็น (Moth Ball, Naphatalene)
การกลืนลูกเหม็นหรือการสูดดมกลิ่น
ลูกเหม็นโดยบังเอิญทําใหเด็กที่เปน
โรคเอชจีบี เอช ไดรับอันตรายเปน
อยางมาก และทําใหเกิดโลหิตจาง
อยางรุนแรง โปรดอยาเก็บลูกเหม็นให
ไวในบานของทาน ถาลูกของ
ทานกลืนลูกเหม็นเขาไปโดยบังเอิญ
โปรดโทรหาผูใหการรักษาของทานทันที

ถั่วฟาวา (Fava Beans)

โปรดนํารายชื่อของยานี้ไปดวยเวลาพบหมอตามที่นัด
หมายไวหรือ เวลาไปหองฉุกเฉิน เปนสิ่งสําคัญที่ทาน
ตองแสดงรายชื่อยาเหลานี้แกผูใหการรักษาพยาบาลของ
ทานกอนที่แพทยจะเขียนใบสั่งยาใหแกทาน

ถั่วฟาวา เปนถั่วขนาดใหญซึ่ง
สามารถทานไดเมื่อตม ทอดดวยไฟ
ออน ทอดน้ํามันมาก ถั่วนี้เปน
อันตรายอยางยิ่งและสามารถทําให
เกิดโลหิตจางอยางรุนแรงกับบุคคลที่
มีเชื้อเอชจีบี เอช ขบวนการยอยทําให
ผนังเม็ดเลือดแดงที่เปราะนั้นแตกได
และสูญเสียฮีโมโกลบินทั้งหมด ใยในผักถั่วก็ควรจะ
หลีกเลี่ยงอีกดวย ถั่วประเภทอื่นๆเชน ถั่วดํา ถั่วแขก
ชนิดเม็ดแดงและเหลือง ถั่วลันเตา หรือ ถั่วฝกยาวไมเปน
อันตรายแตอยางใด

