
โรคโลหิตจางเกิดจากพันธุกรรมอัลฟา  
(Alpha Thalassemia Disease) 
 

โรคโลหิตจางเกิดจากพันธุกรรมอัลฟาแบงออกเปนสองประเภท
ใหญๆ โรคโลหิตจางอัลฟา เมเจอร เปนโรคที่รายแรงมากซึ่ง
อาการโลหิตจางเปนอยางรุนแรงเมื่อกอนเด็กเกิดและการที่เด็กจะ
มีชีวิตรอดอยูสองสามชั่วโมงเปนเรื่องยากมาก ผูหญิงที่มีครรภที่
มีทารกในครรภซึ่งไดรับโรคนี้ จะมีโอกาสเสี่ยงในชวงตั้งครรภ
และมีอาการแทรกซอนในชวงที่คลอดได โรคโลหิตจางอัลฟาอีก
ประเภทหนึ่งเรียกวา โรคฮีโมโกลบิน เอช  โรคฮีโมโกลบินเอชนี้
มีอยูหลายระดับซึ่งผูใหการรักษาพยาบาลของทานสามารถ
อธิบายใหทานทราบ 
 

มีการตรวจอะไรบางสําหรับคนที่เปนโรคโลหิตจางที่เกิดจาก
ลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมและโรคนี้ หรือไม?  
 

มี การตรวจเพื่อหาลักษณะเฉพาะของโรคโลหิตจางนั้นทําไดแค
การเจาะตัวอยางเลือดเพียงครั้งเดียวเทานั้น การตรวจดังตอไปนี้
สามารถตรวจพบโรคโลหิตจางประเภทตางๆได: 
 

•   การใชคลื่นไฟฟาตรวจฮีโมรโกรบิน (Hemoglobin   
      electrophoresis) เพื่อหาวาเปนฮีโมโกรบิน เอ 2 และ   
      ฮีโมโกลบิน เอฟ 
 

•   การตรวจนับเม็ดเลือด 
 

•   การตรวจหาธาตุเหล็ก การตรวจ (free erythrocyte  
      protoporphyrin) การตรวจสารตะกั่ว เฟอรริทิน และ/หรือ  
      การตรวจธาตุเหล็ก 
 

ทานสามารถนัดหมายกับผูใหการรักษาพยาบาลของทาน 
เพื่อขอตรวจลักษณะเฉพาะของโรคโลหิตจางที่เกิดจาก 
พันธุกรรม 

องคประกอบที่สําคัญ ไดแก 
 

•   ถาทานรูวา ทานมีลักษณะเฉพาะการเปนโรคโลหิตจางที่เกิด  
     จากพันธุกรรม ทานอาจจะมีคําถามวาทานอาจจะเปนหรือ  
     อนาคตของลูกของทาน หรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆของ 
     ทานเกี่ยวกับโรคนี้ ผูใหการรักษาพยาบาลของทานสามารถ 
      ตอบคําถามเหลานี้ใหแกทานได 
 

•   การตรวจวินิจฉัยโรคในระยะแรกๆและการใหการรักษาที่ 
      เหมาะสมเปนเรื่องสําคัญ โปรดปรึกษากับผูใหการรักษา 
      พยาบาลของทาน หากทานคิดวาจะมีโอกาสจะเปนโรคนี้  
      หรือ คิดวาลูกของทานแสดงอาการของโรคโลหิตจางเนื่อง 
      จากพันธุกรรม 
 

•   การตรวจเด็กแรกเกิดของรัฐแคลิฟอรเนียภาคเหนือสามารถ 
     ตรวจไดวาเด็กมีอาการเปนโรคโลหิตจางแบบเบทา (Beta    
     Thalassemia) โรคโลหิตจางแบบอัลฟา  (Alpha    
     Thalassemia)  การตรวจเด็กนั้นอาจจะไมสามารถตรวจ 
     ลักษณะเฉพาะของโรคโลหิตจางได 
 

ถาทานตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโลหิตจาง โปรดพูดกับ
ผูใหการรักษาพยาบาลของทาน 

แผนพับนี้จัดทําขึ้นในภาษาภาษาอังกฤษ จีน  
เวียดนาม ตากาล็อค เขมรและไทย 
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โรคโลหิตจางที่เกิดจากพันธุกรรม 
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โปรแกรมเผยแพรความรูเรื่องโรคโลหิตจางที่เกิดจาก

พันธุกรรม โรงพยาบาลเด็ก โอคแลนด 
(Thalassemia Outreach Program  

Children’s Hospital Oakland) 
 



โรคโลหิตจาง คือ โรคอะไร? 
 

โรคโลหิตจาง เปน โรคผิดปรกติทางเลือดที่เกี่ยวของกับยีนหรือ
พันธุกรรม คนที่เปนโรคโลหิตจางจะไมสามารถสราง
ฮีโมโกลบิน ซึ่งทําใหเกิดโลหิตจางอยางรุนแรง ฮีโมรโกลบินนี้
พบในเซลเม็ดเลือดแดงและเปนตัวนําออกซิเจนไปยังสวนตางๆ
ของรางกาย เมื่อไมมีฮีโมโกลบินเพียงพอในเซลเม็ดเลือดแดง 
ออกซิเจนก็ไมอาจจะเขาไปสูสวนตางๆของรางกายได อวัยวะ
ตางๆนั้นก็จะขาดออกซิเจนและไมสามารถทํางานอยางปรกติได 
 

เนื่องจากมีเด็กทารกมากขึ้นทุกๆปที่เกิดมาดวยโรคโลหิตจาง ดัง
นั้นจึงเปนเรื่องที่นาหวงเกี่ยวกับปญหาสุขภาพในเรื่องนี้มากขึ้น 
 

ใครจะเปนผูมีความเสี่ยงตอโรคนี้? 
 

โรคโลหิตจางเปนโรคที่เกิดขึ้นทั่วไปในกลุมประชากร ดังตอ 
ไปนี้ 

• คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
(คนเวียดนาม ลาว ไทย สิงคโปร ฟลิปนส เขมร  
มาเลเซีย พมา และอินโดนีเซีย) 

• คนจีน 
• คนอินเดียที่อาศัยอยูแถบตะวันออก 
• คนอัฟริกัน 
• คนตะวันออกกลาง 
• กรีก 
• อิตาเลีย 
• คนที่เชื้อสายผสมกับคนผิวขาว (Transcaucasian) 
        คนจอรเจียน อารมีเนี่ยน และอารเซอรไบจานิ 
 
 

 
 

บุคคลคนหนึ่งจะเปนโรคโลหิตจางไดอยางไร ? 
 

โรคโลหิตจางที่เกิดจากพันธุกรรมนั้น เปนโรคที่เกี่ยวของกับยีน 
หรือ พันธุกรรม ทั้งนี้หมายความวาบุคคลคนหนึ่งสามารถไดรับ
โรคโลหิตจางที่เกิดจากพันธุกรรมนี้ หรือ มีลักษณะเฉพาะที่ได
รับยีนหรือ พันธุกรรมของโรคโลหิตจางที่เกิดจากพอแม ยีนเปน
ตัวกําหนดาเราจะมีหนาตาอยางใด เชน สีผม หรือ ยีนนี้เปนตัว
กําหนดในการเปนโรคตางๆดวย  การไดรับโรคโลหิตจางที่เกิด
จากพันธุกรรมเกิดขึ้นจากเหตุบังเอิญเทานั้น กลาวคือ ไมมีอะไร
ที่พอแมจะทําหรือไมทําซึ่งทําใหเด็กเกิดเปนโรคโลหิตจางที่เกิด
จากพันธุกรรม โรคโลหิตจางจะไมเกิดขึ้นกับบุคคลอีกคนหนึ่ง
ในลักษณะการติดตอเหมือนการเปนหวัด หรือ ไขหวัดใหญ  คน
ที่มีโรคโลหิตจางที่เกิดจากพันธุกรรมและมีลักษณะเฉพาะนั้น
เกิดมาพรอมกับโรคนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ถาพอแมทั้งสองคนมีลักษณะเฉพา
จากพันธุกรรม เด็กในครรภ ทีเกิดม
โลหิตจางแบบเบทา 25% ซึ่งเปนอา

ลักษณะเฉพาะของโรคโลหิตจางที่เกิดจากพันธุกรรมมี
ลักษณะอยางไรบาง? 
 

คนกวาสองลานคนในประเทศสหรัฐอเมริกามียีนหรือพันธุกรรม
ลักษณะเฉพาะของโรคโลหิตจาง  ลักษณะเฉพาะของโรคโลหิต
จาง จะไมเปน และจะไมกลายเปนโรคโลหิตจาง ลักษณะเฉพาะ
ที่สําคัญสองประเภทของการเปนโรคโลหิตจางคือลักษณะเฉพาะ
ของโรคโลหิตจางอัลฟา และเบตา  ลักษณะเฉพาะของโรคโลหิต
จางสวนใหญเกิดจากเซลเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกวาปรกติแต
ยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรวาลักษณะเฉพาะโรคโลหิตจาง
ทําใหมีปญหาดานสุขภาพ คนหลายๆคนที่มีลักษณะเฉพาะของ
โรคโลหิตจางที่เกิดจากพันธุกรรมมีระดับการปองกันการเปน
โรคมาเลเรียไดในระดับหนึ่ง ดังนั้น ถึงแมวาลักษณะเฉพาะของ
โรคโลหิตจางนี้พบมากในประชากรทั่วไปก็ตาม แตจะพบบอย
มากในประชากรที่มาจากเขตที่มีโรคมาลาเรียเกิดขึ้น 
 

การตรวจเด็กแรกเกิดในแคลิฟอรเนียพบวาเด็กมีลักษณะเฉพาะ
โรคโลหิตจางทางพันธุกรรม 1,000 รายทุกๆป  เมื่อวางแผน
ครอบครัวจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองทราบวาตัวทาน หรือ คนที่
ใชชีวิตอยูรวมกับทานมีลักษณะเฉพาะของโรคโลหิตจางทาง
พันธุกรรมหรือไม 

ลักษณะเฉพาะของแม ลักษณะเฉพาะของพอ  

โรคโลหิตจางที่เกิดจากพันธุกรรมตางๆมีกี่ประเภท? 
 

โรคโลหิตจางทางพันธุกรรมแบงออกเปนสองประเภทใหญๆ ดัง
นี้ คือ : โรคโลหิตจางอัลฟาและเบตา  (Alpha Thalassemia and 
Beta Thalassemia disease) 
 

ลักษณะเฉพาะ ลักษณะเฉพาะ โรคโลหิตจางเบตา โอ
โล
พ
ปร
โอ

ะทบตอ
มเปนโรค

โลหิตจางทาง
พันธุกรรม 25% 

 

   มีโอกาสเปน 50% โรคโลหิตจางเบทา เมเจอร หรือ เรียกกันวา โรคโลหิตจาง 
คูลเลย (Beta Thalassemia Major, also called Cooley’s 
กาสเปนโรค
หิตจางจาก 
ันธุกรรม 
ะเภทสําคัญมี 
ะของโร
าจะมีโ
การที่ร

กาสเปน 25
ผลกร
การไ
คโลหิตจางที่เกิด
อกาสเปนโรค
ายแรงมาก 

% Anemia)เปนโรคที่รายแรงมาก อาการตางๆจะปรากฎใหเห็นใน
ชวงสองปแรกของชีวิตเด็กรวมทั้งมีอาการผิวหนังสีซีด ทาน
อาหารไดนอย ขี้รําคาญ และไมเจริญเติบโตตามวัย การรักษาที่
เหมาะสมจะเปนการถายเลือดและการรักษาบําบัดดวยวิธีอื่นๆ 
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