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ເມ ື່ ອບ ື່ ດົນມານີີ້ ທື່ານໄດີ້ຮຽນຮ ີ້ວື່ າທື່ານມີອາການ ອັລຟາ 

ທາລາຊີເມຍ ຫ   ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ ຊະນິດອ ື່ ນ.  

ທຸກໆຄົນມີຢີນທີີ່ ສ້າງຮີໂບໂກບິນ. ຮີໂບໂກບິນແມີ່ນມີຢີ່  ູ ໃນເຊວເມັດເລືອດແດງ ແລະ 

ສົີ່ ງອອກຊີເຈັນໃຫ້ທົີ່ ວຮີ່າງກາຍ. ຄົນທີີ່ ມີລັກສະນະ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ 

ແມີ່ນສ້າງຮີໂມໂກບິນໄດ້ໜ້ອຍກວີ່າຈ ານວນປົກກະຕິ.  

ຢີນທີີ່ ທ າໜ້າທີີ່ ຂອງ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ ແມີ່ນເອ້ີນວີ່າ ຢີນອັລຟາໂກບິນ. 

ຄົນສີ່ວນໃຫຍີ່ ມີ 4 ຕົວຂອງຢີນນ້ີ (2 ຈາກພ ີ່  ແລະ ແມີ່ ).  ເຖິງຢີ່າງໃດກ ຕາມ, 

ບາງຄົນມີໜ້ອຍກວີ່າ 4 ຕົວຂອງຢີນນ້ີ. ນ້ີສາມາດສົີ່ ງຜົນກະທົບຕ ີ່ ປະເພດ ແລະ 

ປະລິມານຂອງຮີໂມໂກບິນທີີ່ ຜະລິດ.   

 

ລັກສະນະ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ ບ ື່ ມີຜົນກະທົບຕ ື່ ຮື່າງກາຍຂອງທື່ານ.  

ຄົນທີີ່ ມີລັກສະນະນ້ີມີ 2 ຕົວທີີ່ ທ າງານຂອງ ຢີນອັລຟາໂກບິນ ແທນທີີ່ ຈະແມີ່ນ 4 ຕົວ. 

ນ້ີບ ີ່ ແມີ່ ນພະຍາດເພາະວີ່າຮີ່າງກາຍຍັງຜະລິດຮີໂມໂກບິນທີີ່ ພຽງພ . ໂດຍປົກກະຕິ, 

ບ ີ່ ມີສັນຍານໃນການຜ ້ ທີີ່ ເປັນພາຫະ ນອກຈາກແຕີ່ເຊວເມັດເລືອດແດງນ້ອຍ. 

ບຸກຄົນທີີ່ ມີລັກສະນະນ້ີອາດຈະມີອາການເລືອດຈາງອີ່ອນໆ, 

ແຕີ່ ນ້ີບ ີ່ ຈ າເປັນຕ້ອງມີການຮັກສາໃດໆ. ມີໂອກາດ 1 ໃນ 2 (50%) 

ທີີ່ ຈະສົີ່ ງໂຕລັກສະນະນ້ີໄປຍັງລ ກຂອງທີ່ານ.  

ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ ແບບຮຸນແຮງ (Alpha thalassemia major, ]ATM [ ຫ ື  
“hydrops fetalis”) ເກີດຂ້ືນເມືີ່ ອເດັກນ້ອຍທີີ່ ກ າລັງພັດທະນາບ ີ່ ມີຢີນອັລຟາທີີທ າງານ. 

ທັງ ພ ີ່ ແມີ່ ຕ້ອງຖືເຊ້ືອລັກສະນະ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ ມີຄວາມສີ່ຽງສ າລັບເດັກທີີ່ ເປັນ 

ATM. ພາວະນ້ີເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວິດຂອງເດັກອີ່ອນໃນທ້ອງຖ້າບ ີ່ ໄດ້ຮັບການຮັກສາ. 

ATM ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຖືພາຮ້າຍແຮງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ແມີ່ ເສຍຊີວິດໄດ້. 
 
ຖີ້າທື່ານຖ ພາ, ຂັີ້ ນຕອນຕ ື່ ໄປແມື່ນການກວດຄ ື່ ຮັກຂອງທື່ານ.  

ຖ້າຄ ີ່ ຮັກຂອງທີ່ານມີຜົນກວດເລືອດປົກກະຕິ, ໂອກາດທີີ່ ລ ກຈະມີ  ATM 

ແມີ່ນມີໜ້ອຍຫ າຍ. ຄ ີ່ ຮັກຂອງທີ່ານສາມາດມາກວດໄດ້ຢ ີ່ ຫ້ອງທົດລອງ  
Kaiser Permanente ໂດຍບ ີ່ ມີຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍໃດໆ. ຖ້າທີ່ານບ ີ່ ຖືພາ, 

ຄ ີ່ ຮັກຂອງທີ່ານສາມາດຈັດການກວດຜີ່ ານຜ ້ ໃຫ້ບ ລິການດ ແລສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ. 

ທີີ່ ປຶກສາດ້ານພັນທຸກ າຈະແຈ້ງໃຫ້ທີ່ານຮ ້ວິທີການຈັດການກວດ.    

 
ຈະເກີດຫຍັງຂ ີ້ ນຖີ້ າຄ ື່ ຮັກຂອງຂີ້ອຍມີລັກສະນະຜ ີ້ ທີື່ ເປັນພາຫະ?  

ເມືີ່ ອທັງພ ີ່ ແມີ່ ທັງມີລັກສະນະຜ ້ ທີີ່ ເປັນພາຫະ ມີໂອກາດ 1 ໃນ 4 (25%) 

ສ າລັບເດັກນ້ອຍທີີ່ ຈະເປັນພະຍາດ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ. ຍັງມີໂອກາດ 3 ໃນ 4 (75%) 

ທີີ່ ເດັກນ້ອຍຈະບ ີ່ ເປັນພະຍາດ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ. ຖ້າທີ່ານຖືພາ, 

ທີ່ານຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ກວດກີ່ອນເກີດລ ກເພືີ່ ອຊອກຫາວີ່າລ ກຂອງທີ່ານສາມາດເປັນພະຍາດ 

ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ ບ .  ຂ້ັນຕອນເຊັີ່ ນ: ການເຈາະນ ້ າຄາວປາ ຫ ື  CVS, 

ສາມາດບົີ່ ງມະຕິພະຍາດ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ ໃນລະຫວີ່າງການຖືພາ. 

ການກວດກີ່ອນເກີດລ ກແມີ່ນເປັນປະໂຫຍດຫ າຍໃນການກ ານົດການດ ແລການຖືພາ ແລະ 

ການເກີດລ ກ.  ພ ີ່ ແມີ່ ບາງຄົນອາດໃຊ້ຜົນເພືີ່ ອພິຈາລະນາວີ່າຈະສືບຕ ີ່ ຖືພາ ຫ ື  ຢຸດການຖືພາ.  

 
 
 
 
 

ແຜື່ນຂ ີ້ ມ ນ 

ລັກສະນະຂອງ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ 
ຜົນການກວດຄັດກອງຜ ີ້ ທີື່ ເປັນພາຫະທີື່ ເປັນບວກ 

 
ອັລຟາ ທາລາຊີ ເມຍ ຊະນິ ດທົົ່ ວໄປ:  

ຜ ້ ທີົ່ ເປັນພາຫະທີົ່ ບໍົ່ ສະແດງອາການ– 

ພາຫະທີົ່ ບໍົ່ ສະແດງອາການມີ  3 

ຢີ ນອັລຟາໂກບິ ນທີົ່ ທໍາງານ. 

ພວກເຂົ າມີ ເຊວເມັດເລື ອດແດງປົກກະຕິ ຫ ື  

ເລັກນ້ອຍ. ບໍົ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຮັກສາ. 

ການກວດເລື ອດເປັນປະຈໍ າບໍົ່ ພົບພາຫະທີົ່ ບໍົ່ ສະແດງອ
າການ. 

ພາຫະທີົ່ ບໍົ່ ສະແດງອາການສາມາດຢື ນຢັນໄດ້ໂດຍກາ
ນກວດຜົ່ ານທາງພັນທຸກໍາ.  

ລັກສະນະຂອງ Hb Constant Spring (Hb CS) trait - 

ຢີ ນອັລຟາໂກບິ ນໜ ົ່ ງຢີ ນສ້າງຮີ ໂມໂກບິ ນ (Hb CS) 

ຊະນິ ດອືົ່ ນເຊິົ່ ງໃຊ້ງານບໍົ່ ໄດ້ຄື ກັບຮີ ໂມໂກບິ ນປົກກະຕິ.  

ຜ ້ ທີົ່ ເປັນພາຫະອາດມີ ການປົ່ ຽນແປງຂອງເຊວເມັດເ
ລື ອດແດງເລັກນ້ອຍ ຫ ື  ບໍົ່ ມີ ເລີ ຍ. 

ບໍົ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຮັກສາ. 

ການກວດເລື ອດເປັນປະຈໍ າບໍົ່ ພົບ Hb CS. 

ລັກສະນະນີ ້ ສາມາດຢື ນຢັນໄດ້ໂດຍການກວດທາງພັນ
ທຸກໍາເທົົ່ ານ້ັນ.  

ລັກສະນະຂອງ ອັລຟາ ທາລາຊີ ເມຍ – 

ຄົນທີີ
ົ່ ມີ ລັກສະນະນີ ້ ມີ  2 ຢີ ນອັລຟາໂກບິ ນທີົ່ ທໍາງານ. 

ການກວດເລື ອດຕາມປົກກະຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນເມັດເ
ລື ອດແດງນ້ອຍ ແລະ 
ອາດສະແດງເຖິງພະຍາດເລື ອດຈາງອົ່ ອນໆ. 

ບໍົ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຮັກສາ. 

ການກວດທາງພັນທຸກໍາແມົ່ ນຈໍ າເປັນເພືົ່ ອຢື ນຢັນລັ
ກສະນະຂອງ ອັລຟາ ທາລາຊີ ເມຍ.  

ຢີ ນອັລຟາເພີົ່ ມຂ ້ ນສາມເທົົ່ າ- 

ຄົນທີີ
ົ່ ມີ ລັກສະນະນີ ້ ມີ ຫ າຍກວົ່ າ 4 

ຢີ ນອັລຟາໂກບິ ນທີົ່ ທໍາງານ.  

ບໍົ່ ພົບຢີ ນອັລຟາພິເສດໂດຍການກວດຄັດກອງຕາມ
ປົກກະຕິ.  

ການກວດທາງພັນທຸກໍາແມົ່ ນຈໍ າເປັນເພືົ່ ອຢື ນຢັນກາ
ນມີ ຢ ົ່ ຂອງຢີ ນອັລຟາພິເສດ. ບໍົ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຮັກສາ.  

ການລຽນແບບພິເສດຂອງຢີ ນອັລຟາໂກບິ ນໃນບຸກຄົ
ນທີົ່ ມີ ລັກສະນະ ເບຕາ ທາລາຊີ ເມຍ 

ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະເລື ອດຈາງຮຸນແຮງ 

ເຊິົ່ ງອາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃສົ່ ເລື ອດ.  

Homozygous Hb Constant Spring 

ຄົນທີີ
ົ່ ມີ ລັກສະນະນີ ້ ມີ  2 

ຢີ ນອັລຟາໂກບິ ນທີົ່ ທໍາງານປົກກະຕິ ແລະ 
ສອງຢີ ນອັລຟາໂກບິ ນທີົ່ ຜະລິ ດ Hb Constant Spring. 

ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເລື ອດຈາງອົ່ ອນໆ ແລະ 
ອາດເຮັດໃຫ້ມ້າມ ຫ ື  ຕັບໃຫຍົ່ ຂ ້ ນ. 

ການຮັກສາອາດຈະຈໍ າເປັນ.  

ເດັກອົ່ ອນໃນທ້ອງທີົ່ ມີ ອາການນີ ້ ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດ
ຕາມສັນຢານອາການຂອງພະຍາດເລື ອດຈາງຮ້າຍແ
ຮງ. 



 

ຂ ້ ມ ນນ້ີບ ີ່ ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພືີ່ ອວິນິດໄສບັນຫາສຸຂະພາບ ຫ ື  ໃຊ້ແທນຄ າແນະນ າທາງການແພດ ຫ ື  ການດ ແລທີີ່ ທີ່ ານໄດ້ຮັບຈາກແພດ ຫ ື  ຜ ້ ຊີ່ຽວຊານດ້ານການດ ແລສຸຂະພາບອືີ່ ນໆຂອງທີ່ານ. 

ຖ້າທີ່ ານມີບັນຫາສຸຂະພາບຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ ຫ ື  ຖ້າທີ່ ານມີຄ າຖາມເພີີ່ ມເຕີມ, ກະລຸນາປຶກສາກັບທີ່ານໝ ຂອງທີ່ານ.  
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ການກວດຄັດກອງຜ ີ້  ຸ ຖ ເຊ ີ້ ອກວດຫາລັກສະນະຂອງຜ ີ້  ຸ ຖ ເຊ ີ້ ອເປັນສື່
ວນໃຫຍື່ .  
ທຸກໆຄົນສາມາດມີຄຸນລັກສະນະຂອງຮີໂມໂກບິນ, 

ເຖິງແມີ່ນວີ່າບ ີ່ ມີປະຫວັດຂອງສະພາວະໂຣກເລືອດຢ ີ່ ໃນຄອບຄົວ. 

ໂອກາດສ າລັບຄ ີ່ ຮັກຂອງທີ່ານທີີ່ ຈະເປັນລັກສະນະພາຫະທີີ່ ບ ີ່ ສະແດງອາການແມີ່ນຂ້ຶ

ນກັບເຊ້ືອສາຍ ຫ ື  ປະຫວັດທາງຊົນເຜົີ່ າຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  

 
ກວດຄ ື່ຮັກງານຂອງທື່ານເພ ື່ ອຮ ີ້ ລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ 

ເປັນຫຍັງຕີ້ອງກວດຄ ື່ ຮັກຂອງທື່ານ?  

• ທີ່ານຢາກຮ ້ໂອກາດທີີ່ ລ ກຂອງທີ່ານສາມາດມີ ໂຣກ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ.  

• ທີ່ານຕ້ອງກຽມພ້ອມຖ້າລ ກຂອງທີ່ານມີຄວາມສີ່ຽງອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ 

ແບບຮ ນແຮງ. ນ້ີອາດຈະລວມເຖິງການແຊກແຊງຂອງແມີ່  ແລະ 

ລ ກໃນທ້ອງ. 

• ທີ່ານຕ້ອງກຽມພ້ອມຖ້າລ ກຂອງທີ່ານມີຄວາມສີ່ຽງໂຣກ ອັລຟາ 

ທາລາຊີເມຍ 

ເຊິີ່ ງກີ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດເລືອດຈາງຂອງລ ກໃນທ້ອງຮ້າຍແຮງ.  

ນ້ີອາດຈະລວມເຖິງຄວາມຈ າເປັນໃນການແຊກແຊງຂອງລ ກໃນທ້ອງ. 

• ທີ່ານອາດຈະພິຈາລະນາການກວດລ ກໃນທ້ອງສ າລັບ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ 

ໃນລະຫວີ່າງການຖືພາ. 

 

ເປັນຫຍັງຕີ້ອງບ ື່ ກວດຄ ື່ ຮັກຂອງທື່ານ?  

• ທີ່ານບ ີ່ ຕ້ອງການທີີ່ ຈະຮຽນຮ ້ກີ່ຽວກັບຄວາມສີ່ຽງສ າລັບ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ 

ແບບຮຸນແຮງ ໃນລະຫວີ່າງການຖືພາ.  

• ຜົນໄດ້ຮັບຈະບ ີ່ ປີ່ ຽນແປງສິີ່ ງທີີ່ ທີ່ ານເຮັດໃນລະຫວີ່າງການຖືພາ. 

ອາດຈະຍັງມີຄວາມຈ າເປັນໃນການຕິດຕາມການຖືພາ ແລະ 

ການແຊກແຊງທາງປະສ ດ. 

 
ການກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝື່ ສາມາດຊອກຫາພາວະຂອງໂຣກເ
ລ ອດທີື່ ສ ບທອດໄດີ້ .  

ເດັກນ້ອຍທັງໝົດໄດ້ຖືກກວດຄັດກອງຫາສະພາວະທາງໂຣກເລືອດ

ທີີ່ ສືບທອດມາໃນສອງສາມມ້ືທ າອິດຫ ັ ງຈາກເກີດ.  ATM 

ມັກຈະຖືກກວດພົບໃນລະຫວີ່າງການຖືພາ. 

ການກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝີ່ສາມາດລະບຸພະຍາດ Hb H ແລະ 

ພະຍາດ Hb H-CS. ຖ້າລ ກຂອງທີ່ານມີອາການເຫ ົີ່ ານ້ີ, 

ຜ ້ ປະສານງານດ້ານການກວດຄັດກອງຈະຕິດຕ ີ່ ພ້ອມກັບຜົນກວດ. 

ການກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝີ່ບ ີ່ ໄດ້ລະບຸຕົວເດັກທີີ່ ມີລັກສະນະ 

ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ, Hb-CS ຫ ື  ຜ ້ ູຸຖືເຊ້ືອ. 

ຂ ີ້ ຈ າກັດຂອງການກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃຫມື່ :  

• ອາດຈະບ ີ່ ຖືກລະບຸເດັກນ້ອຍບາງຄົນທີີ່ ມີອາການໂຣກເລືອດອືີ່ ນໆທີີ່ ສືບທອດມາໄດ້ (ບ ີ່ ຄີ່ອຍພົບ).  

ໂຣກ Hb H- ຄົນທີີີ່ ມີອາການນ້ີມີ 1 

ຢີນອັລຟາໂກບິນທີີ່ ທ າງານ. 

ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເລືອດຈາງອີ່ອນຫາປານກາງ. 

ການປິີ່ ນປົວອາດຈະຈ າເປັນ ແລະ ຢາບາງຊະນິດໄດ້ຫ ີ ກເວ້ັນ. 

ການກວດທາງພັນທຸກ າແມີ່ ນຈ າເປັນເພືີ່ ອຢືນຢັນໂຣກ Hb H.  

ໂຣກ Hb H-Constant Spring - ຄົນທີີີ່ ມີອາການນ້ີມີ 1 

ຢີນອັລຟາໂກບິນທີີ່ ທ າງານ. ພາວະນ້ີເກີດຂ້ືນເມືີ່ ອຄົນທີີ່ ມີທັງ 

ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ trait ແລະ Hb CS.  

ມີພາວະເລືອດຈາງປານກາງຫາຮ້າຍແຮງ. 

ການປິີ່ ນປົວອາດຈະຈ າເປັນ ແລະ ຢາບາງຊະນິດໄດ້ຫ ີ ກເວ້ັນ.  

ເດັກອີ່ອນໃນທ້ອງທີີ່ ມີອາການນ້ີຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມສັ

ນຢານອາການຂອງພະຍາດເລືອດຈາງຮ້າຍແຮງ.  

ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ ແບບຮ ນແຮງ (ATM) - 

ເດັກອີ່ອນໃນທ້ອງທີີ່ ເປັນ ATM 

ບ ີ່ ມີຢີນອັລຟາໂກບິນທີີ່ ທ າງານ. 

ເດັກອີ່ອນໃນທ້ອງທີີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະມີບັນຫາໃນລະຫວີ່າ

ງການຖືພາ 

ເຊິີ່ ງປົກກະຕິຈະເບິີ່ ງເຫັນດ້ວຍການອັລຕຮາຊາວ. 

ການກວດທາງພັນທຸກ າສາມາດຢືນຢັນພາວະນ້ີໄດ້. 

ຖ້າປະໄວ້ໂດຍບ ີ່ ໄດ້ຮັບການຮັກສາ, ATM 

ເຮັດໃຫ້ເດັກອີ່ອນໃນທ້ອງ ຫ ື  ເດັກເກີດໃຫມີ່ ເສຍຊີວິດໄດ້ 

ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແມີ່ ເກີດບັນຫາຮ້າຍແຮງ ຫ ື  

ເສຍຊີວິດ.  

ລັກສະນະ ອັລຟາ ທາລາຊີເມຍ 

ແມີ່ນພົບເລ້ືອຍໃນຄົນທີີ່ ມີເຊ້ືອສາຍຈີນ, 

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ເມດິເຕີເລນຽນ, 

ຕາເວັນອອກກາງ, ອາຊີອິນເດຍ ແລະ 

ເຊ້ືອສາຍອາຟຣິກາ. 

 

ຄົນທີີ່ ມີເຊ້ືອສາຍເຫ ົີ່ ານ້ີມີແນວໂນ້ມທີີ່ ຈະມີລັກສ

ະນະຜ ້ ູຸຖືເຊ້ືອ, 

ແຕີ່ມັນເປັນໄປໄດ້ສ າລັບບຸກຄົນໃດຫນຶີ່ ງທີີ່ ຈະມີ

ລັກສະນະຂອງຮີໂມໂກບິນ. 

ໂອກາດອາດຈະສ ງກວີ່າຖ້າມີປະຫວັດຂອງພາວະ

ໂຣກເລືອດຢ ີ່ ໃນຄອບຄົວ. 

ໃຫ້ຜ ້ ໃຫ້ບ ລິການຂອງທີ່ານຮ ້ວີ່າຄົນໃນຄອບຄົວ

ມີພາວະໂຣກເລືອດ ຫ ື  ລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ. 
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ຂໍ ້ ມ ນເພີົ່ ມເຕີ ມກົ່ ຽວກັບພະຍາດ ອັລຟາ ທາລາຊີ ເມຍ  

ອັລຟາ ທາລາຊີ ເມຍ ແບບຮຸນແຮງ (ATM) ເກີດຂື ້ ນເມືົ່ ອເດັກນ້ອຍໄດ້ການສົົ່ ງຕໍົ່  ອັລຟາ ທາລາຊີ ເມຍ 

ຈາກທັງພໍົ່ ແມົ່ . ເດັກນ້ອຍບໍົ່ ໄດ້ສ້າງຮີ ໂມໂກບິ ນປົກກະຕິ ແລະ ມັກຈະເສຍຊີ ວິ ດກົ່ ອນເກີດຍ້ອນຫົວໃຈລ້ົມເຫ ວ 

ແລະ ສະສົມຂອງແຫ ວ (hydrops). 

ຜ ້ ຖື ພາຍັງສາມາດພັດທະນາບັນຫາສຸຂະພາບທີົ່ ຮ້າຍແຮງທີົ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງແຊກແຊງທາງປະສ ດເພືົ່ ອປ້ອງກັນການ
ເສຍຊີ ວິ ດຂອງແມົ່  ແລະ ລ ກໃນທ້ອງ. 

ການປິົ່ ນປົວລ ກໃນທ້ອງສາມາດເຮັດໄດ້ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍລອດຊີ ວິ ດຈາກການເກີດ. ແນວໃດກໍຕາມ, 

ຖ້າພວກເຂົ າຢ ົ່ ລອດ, ເຂົ າເຈົ ້ າຈະຕ້ອງໃສົ່ ເລື ອດຕະຫ ອດຊີ ວິ ດ ແລະ ມີ ການດ ແລທາງການແພດ.  

ພະຍາດ Hb H  (ພະຍາດ Hb H) ຜ ້ ທີົ່ ເປັນພະຍາດນີ ້ ໄດ້ການສົົ່ ງຕໍົ່  ອັລຟາ ທາລາຊີ ເມຍ ຈາກພໍົ່  ຫ ື  ແມົ່ ຜ ້ ໜ ົ່ ງ ແລະ 
ການລ ບຢີ ນອັລຟາດົ່ ຽວຈາກພໍົ່  ຫ ື  ແມົ່ . ອາການນີ ້ ມີ ຄວາມຮ້າຍແຮງທີົ່ ປົ່ ຽນແປງໄດ້, 

ໂດຍມີ ພະຍາດເລື ອດຈາງຢ ົ່ ລະຫວົ່ າງອົ່ ອນໆຫາປານກາງ. ອາການທົົ່ ວໄປອາດຈະລວມເຖິງນິ ້ ວ ແລະ ມ້າມໃຫຍົ່ . 

ອາການແມົ່ ນຮັກສາດ້ວຍການໃສົ່ ເລື ອດເປັນບາງຄ້ັງຄາວ. ຄວນຫ ີ ກລົ່ ຽງຢາຕ້ານອະນຸມ ນອິ ດສະລະ. 

ພະຍາດ Hb H-Constant Spring (ພະຍາດ Hb H) ຜ ້ ທີົ່ ເປັນພະຍາດນີ ້ ໄດ້ການສົົ່ ງຕໍົ່  ອັລຟາ ທາລາຊີ ເມຍ ຈາກພໍົ່  ຫ ື  

ແມົ່ ຜ ້ ໜ ົ່ ງ ແລະ Hb Constant Spring (CS) ຈາກພໍົ່  ຫ ື  ແມົ່ .  

ບັນຫາທາງການແພດປະກອບມີ ພະຍາດເລື ອດຈາງປານກາງເຖິງຮ້າຍແຮງ, ບັນຫາການຂະຫຍາຍຕົວ, ນິ ້ ວ ແລະ 
ມ້າມໃຫົ່ ຍ.  ບັນຫາທາງການແພດສົ່ ວນຫ າຍແມົ່ ນປິົ່ ນປົວດ້ວຍການໃສົ່ ເລື ອດ. 

ຄວນຫ ີ ກລົ່ ຽງຢາຕ້ານອະນຸມ ນອິ ດສະລະ.  ລ ກໃນທ້ອງທີົ່ ມີ ອາການນີ ້ ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຄວາມສົ່ ຽງຂອງ 

hydrops. 
 


