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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบ Cross-sectional study มีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรองพาหะ

โรคธาลัสซีเมียของนักเรียนในเขตสุขภาพที่ 7 ศึกษาระหวาง ธ.ค. 60-มิ.ย.61ในนักเรียนช้ันมัธยม 722 คน 

เลือกแบบเจาะจง เก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบการรับรูและการดูแลตนเองของนักเรียน ตรวจคัดกรองโดย

เจาะเลือดตรวจ CBC และ Hb-typing วิเคราะหโดยใชความถ่ี รอยละ และ Wilcoxon signed-rank test 

ผลการวิจัย พบวา ความชุกของพาหะโรคธาลัสซีเมีย คอนขางสอดคลองกับคาเฉลี่ยของประชากรไทย คือ

ประมาณรอยละ 30-40 โดยนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุสวนใหญผลตรวจปกติแตอาจจะมีพาหะโรคธาลัสซี

เมีย(A2A : Not Rule out) รอยละ 33.95 (95%CI=29.15-38.75) รองลงมา คือผลปกติ(A2A:Normal) รอย

ละ 33.16 (95%CI=28.38-37.93) เปนพาหะโรคธาลัสซีเมีย(B thal trait, EA (E>25), EA (E‹25)  รอยละ 

27.05(95%CI=22.55-31.56) โอกาสเปนโรคธาลัสซีเมีย(EE/EF) รอยละ0.79 (95%CI=00.10-1.69) เปน

โรคธาลัสซีเมียไมรุนแรง  (EE) รอยละ3.97 (95%CI=1.99-5.96) และเปนโรคธาลัสซีเมียรุนแรง (EA Bart’s 

Dz, CS A2A Bart’s (H-Dz), EFA(B+/E) รอยละ1.06 (95%CI=0.02-2.09) ตามลําดับ นักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดกลางสวนใหญผลตรวจปกติ(A2A:Normal) รอยละ 33.62 (95%CI=28.61-38.83)รองลงมาเปน

พาหะโรคธาลัสซีเมีย (A2A (B trait), CS A2A, EA (E<25), EA (E>25) รอยละ32.75(95%CI=.27.77-37.73) 

ปกติแตอาจจะมีพาหะโรคธาลัสซีเมีย (A2A (Not Rule out), A2A with Ab Hb) รอยละ30.43 (95%CI=

25.55-35.31) มีโอกาสเปนโรคธาลัสซีเมีย (EE/EF) รอยละ 0.28 (95%CI=0.28—0.85) เปนโรคธาลัสซีเมีย 

ไมรุนแรง  (EE) รอยละ 2.31(95%CI=0.72-3.91) และ เปนโรคธาลัสซีเมียรุนแรง  (A2A Bart’s H, CS A2A 

Bart’s H) รอยละ0.57 (95%CI=0.22-1.38) ตามลําดับ สวนการรับรูและการดูแลตนเองของนักเรียน พบวา 

นักเรียนทั้งสองโรงเรียนมีมัธยมฐานคะแนนการรับรูและการดูแลตนเองกอนและหลังการพัฒนาแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ควรนําผลการคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในสถานศึกษาไปปรับใชในการคัด

กรองในชุมชนอื่นได และนําไปพัฒนาแนวทางการดูแลตอเน่ืองในกลุมที่เปนพาหะและกลุมปวยโรคธาลัสซเีมีย 
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  โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เปนโรคเลือดจางพันธุกรรมที่มีการถายทอดแบบยีนดวย

(Autosomal recessive)สงผลใหเม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติ อายุสั้นแตกงาย กอใหเกิดภาวะซีดเรื้อรัง 

ออนเพลีย เหน่ือยงาย และเจริญเติบโตชา เปนโรคที่มีอุบัติการณสูงสุดในประเทศไทยและทั่วโลก โดยเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 30-40ของประชากรไทยจะมียีนโรคธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกบินผิดปกติชนิดใดชนิดหน่ึง

ผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตัวผูปวยเองทําใหเกิดภาวะซีดเรื้อรัง ออนเพลีย เหน่ือยงาย มีการเปลี่ยนแปลงรูปราง

หนาตา กระดูก ตับมามโตการเจริญเติบโตไมสมวัย เมื่อมีอาการรุนแรงตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอยาง

ตอเน่ือง  ผลกระทบดานอื่นๆ เชนผูดูแลมีภาวะเครียด  เสียคาใชจายในการดูแลคอนขางมาก ผลตอเศรษฐกิจ

ประเทศไทยตองเสียงบประมาณจํานวนมากในการรักษาผูปวยโรคธาลัสซีเมียถึงปละ 6,000 ลานบาท 

กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายการตรวจกรองเพื่อคนหาคูสมรสเสี่ยงมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 

เพื่อใหเด็กไทยเกิดใหมปวยเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงลดลงและผูปวยไดรับการรักษามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

โรงพยาบาลศูนยขอนแกน  ไดใหความสําคัญในการวินิจฉัยและดูแลโรคโรคธาลัสซีเมียโดยการเจาะเลือดคัด

กรองในหญิงต้ังครรภและคูสมรส  รวมถึงเจาะเลือดสายสะดือทารก (Fast tract cordocentesis) แตก็ยังมี

ทารกเกิดใหมที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคโรคธาลัสซีเมียเกิดข้ึนตอเน่ืองทุกป  เน่ืองจากมาฝากครรภที่มีอายุ

ครรภมากเกินระยะเวลาที่ตรวจวินิจฉัยไดการคัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ใน

เครือขายเขตสุขภาพที่ 7ครั้งน้ีเปนอีกแนวทางที่ทําใหกลุมที่เปนพาหะของโรคมีความรูในการดูแลตนเองและ

สามารถตัดสินใจในการเลือกคูไดอยางเหมาะสมไดในอนาคต รวมถึงอาจสงผลใหอุบัติการณเกิดโรคธาลัสซีเมีย

ลดลง 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจคัด 

กรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียของนักเรียนในเขตสุขภาพที่ 7 ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนธันวาคม 2560ถึง 

มิถุนายน2561กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 722 คน ซึ่งมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling)การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบการรับรูและการดูแลตนเองของนักเรียน 

และการตรวจคัดกรองโดยวิธีเจาะเลือดตรวจ CBC และ Hb-typingวิเคราะหโดยใชความถ่ี รอยละ 95% CI ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ Wilcoxon signed-rank test 

  ผลการวิจัยพบวา ความชุกของพาหะโรคธาลัสซีเมียจากการเจาะเลือด CBC และ Hb-typing

คอนขางสอดคลองกับคาเฉลี่ยของประชากรไทย คือประมาณรอยละ 30-40 โดยนักเรียนโรงเรียนเมือง

กาฬสินธุสวนใหญผลการตรวจปกติแตอาจจะมีพาหะโรคธาลัสซีเมีย(A2A : Not Rule out)รอยละ 33.95 



(95%CI=29.15-38.75) รองลงมา คือผลปกติ(A2A:Normal)รอยละ 33.16 (95%CI=28.38-37.93) เปน

พาหะโรคธาลัสซีเมีย(B thal trait, EA (E>25), EA (E‹25)  รอยละ 27.05(95%CI=22.55-31.56) โอกาสเปน

โรคธาลัสซีเมีย(EE/EF) รอยละ0.79 (95%CI=00.10-1.69) เปนโรคธาลัสซีเมียไมรุนแรง  (EE) รอยละ3.97 

(95%CI=1.99-5.96) และเปนโรคธาลัสซีเมียรุนแรง (EA Bart’s Dz, CS A2A Bart’s (H-Dz), EFA(B+/E) 

รอยละ1.06 (95%CI=0.02-2.09) ตามลําดับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลางสวนใหญผลตรวจปกติ

(A2A:Normal)รอยละ 33.62 (95%CI=28.61-38.83)รองลงมาเปนพาหะโรคธาลัสซีเมีย (A2A (B trait), CS 

A2A, EA (E<25), EA (E>25) รอยละ32.75(95%CI=.27.77-37.73) ปกติแตอาจจะมีพาหะโรคธาลัสซีเมีย 

(A2A (Not Rule out), A2A with Ab Hb) รอยละ30.43 (95%CI=25.55-35.31) มีโอกาสเปนโรคธาลัสซีเมีย 

(EE/EF) รอยละ 0.28 (95%CI=0.28—0.85) เปนโรคธาลัสซีเมีย ไมรุนแรง  (EE) รอยละ 2.31(95%CI=0.72-

3.91) และ เปนโรคธาลัสซีเมีย รุนแรง  (A2A Bart’s H, CS A2A Bart’s H) รอยละ0.57 (95%CI=0.22-

1.38) ตามลําดับสวนการรับรูและการดูแลตนเองของนักเรียน พบวา นักเรียนทั้งสองโรงเรียนมีมัธยมฐาน

คะแนนการรับรูและการดูแลตนเองกอนและหลังการพัฒนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)

ขอเสนอแนะผูใหบริการสามารถนําการคัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียในสถานศึกษา ไปปรับใชในการคัด

กรองในชุมชนอื่นๆไดอีกและสามารถนําไปพัฒนาแนวทางการดูแลตอเน่ืองในสถานศึกษาและในชุมชนของทั้ง

กลุมที่เปนพาหะและกลุมปวยโรคธาลัสซีเมีย ใหมีความรูในการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถึงอาจสงผล

ใหอุบัติการณเกิดโรคธาลัสซีเมียลดลงตอไป 
 


