“

ไม่ท้อถอย...

ทีจ่ ะต่อสูก้ บ
ั ธาลัสซีเมีย

”

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พลโทหญิง ทิพย์ ศรีไพศาล

ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 19 ปี ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็น homozygous β
- thalassemia เมือ่ อายุ 2 ปี ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั เลือดเป็นประจำทุก
3-4 สัปดาห์ ร่วมกับรับประทานยา folic acid และได้รบั ยาขับเหล็ก
(desferioxamine) เป็นประจำ ผลการตรวจ HLA (Human Lymphocyte Antigen = ลักษณะพันธุกรรมของเลือด) ของบิดามารดา
และน้องสาวไม่เหมือนผู้ป่วย จึงไม่สามารถนำเซลล์ต้นกำเนิดเม็ด
เลือดมาปลูกถ่ายให้กบั ผูป้ ว่ ยได้ ผูป้ ว่ ยมีนอ้ งชาย เมือ่ ผูป้ ว่ ย อายุ 9 ปี
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น heterozygous β- thalassemia ผลการตรวจ
HLA เข้ากันได้กบั ผูป้ ว่ ย แต่นอ้ งชายยังเล็กมาก มีนำ้ หนักตัวน้อย
(จึงมีปริมาณของเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดน้อย) จึงไม่สามารถทำการ
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดให้กบั ผูป้ ว่ ยได้ ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั
เลือดถีข่ น้ึ เพราะซีดมาก ไม่เจริญเติบโตเท่าเด็กในวัยเดียวกัน มีตบั
ม้ามโตขึน้ มาก ต้องได้รบั ยาขับเหล็กเป็นประจำ ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน
เบือ่ หน่าย ท้อแท้ ทีต่ อ้ งมารับเลือดบ่อยๆและต้องฉีดยาขับเหล็ก
เกือบทุกวันทำให้บิดามารดามีความกังวลและมีความทุกข์ทรมาน
มากเช่นกัน เมือ่ ผูป้ ว่ ยอายุ 10 ปี จึงได้รบั การตัดม้าม เพราะม้ามโต
ต้องได้รับเลือดถี่ขึ้น ร่วมกับมีอาการปวดท้องและอึดอัดแน่นท้อง
เนือ่ งจากไม่สามารถให้การรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ด
เลือดของน้องชาย...ซึง่ ยังเล็กมาก (น้ำหนักตัวน้อย) ให้กบั ผูป้ ว่ ยได้…
ด้วยความมุ่งมั่นและมานะพยายาม คุณพ่อคุณแม่ของผู้ป่วย...ได้
สืบค้นหาหนทางที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคอันทุกข์ทรมาน
นี.้ ..จนในทีส่ ดุ ได้ตดิ ต่อแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีอ่ ติ าลี...ซึง่ มีประสบการณ์
ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกให้หาย
ขาดจากโรคนีเ้ ป็นจำนวนมาก ผูป้ ว่ ยและครอบครัว (บิดามารดาและ
น้องชาย ทีม่ ี HLA เข้ากันได้กบั ผูป้ ว่ ย) จึงได้เดินทางไปรับการรักษา
ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกที่ประเทศอิตาลี...เมื่อผู้ป่วยอายุ 11 ปี
ด้วยความทุ่มเท...อย่างร่วมแรงร่วมใจของคุณพ่อคุณแม่และความ
ร่วมมือของผูป้ ว่ ยและน้องชายในทีส่ ดุ ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาด้วยการปลูก
ถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดจากไขกระดูกของน้องชายจนประสบความ
สำเร็จอย่างปลอดภัย ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยอายุ 19 ปี มีสขุ ภาพแข็งแรง และ
เตรียมตัวเพือ่ เข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ โดยมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็น
กุมารแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสาขาโลหิตวิทยาในอนาคต...
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แพทย์ เมื่อให้ปวันมองย้อนไปเมื่อตอนเล็กที่สุด
ปวันจำภาพอะไรเป็นความจำครัง้ แรก
ปวัน เมือ่ ตอนอายุ 2-3 ขวบ ไม่สบายจะทำอะไรก็ตอ้ งระวังตัวเอง แพทย์
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จะเล่นกับน้องก็ต้องระวัง รู้สึกกลัวและทรมานมากจะร้อง
ไห้บอ่ ย เพราะว่าตอนกลางคืนต้องฉีดยาขับเหล็กเกือบทุกวัน
และทุกอาทิตย์จะต้องไปหาหมอเป็นประจำ
ตอนนัน้ มีความรูส้ กึ หรือไม่วา่ ตัวเองป่วย หรือมีความรู้สึก
ไหมว่าผูใ้ หญ่รงั แกเรา
ไม่ค่ะ รู้ว่าแพทย์ พยาบาลทำตามหน้าที่ และคอยดูแลหนู
ตอนนั้นในลักษณะที่เป็นอย่างนี้หนูได้ไปโรงเรียนหรือเปล่า
ตอนเด็กๆ ไป แต่พอโตขึน้ ก็เริม่ หยุดเรียนบ่อยขึน้ เพราะเวลา
ไปโรงเรียนขึ้นบันไดก็จะเหนื่อย หรือยกกระเป๋าหนูจะยก
ไม่คอ่ ยไหว
ตอนนั้นหนูสังเกตหรือเปล่าว่าคนรอบข้างทั้งคุณพ่อคุณแม่
คุณย่า คุณยาย ท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง กิรยิ าของท่านเป็น
อย่างไรตอนทีเ่ ห็นหนูปว่ ย
พวกเขาจะคอยถามว่าหนูเป็นอย่างไร เวลาหนูรอ้ งไห้ เขาก็จะ
คอยดู จะคอยถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง อย่าร้องไห้ เดีย๋ วก็หาย
และคอยให้กำลังใจ
พวกเขาตามใจหนูไหม
ก็มบี า้ งแต่ไม่มาก เขาจะให้หนูใช้ชวี ติ ให้เป็นปกติทส่ี ดุ แต่บาง
อย่างหนูก็ได้อะไรมากกว่าน้องๆ เช่น ถ้าไม่อยากทำอะไร
ไม่อยากทานอะไร คุณพ่อคุณแม่กจ็ ะไม่บงั คับเหมือนน้องๆ
ส่วนเรือ่ งอืน่ ๆ ก็จะเหมือนกัน
ในเวลาที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่หมอรักษามาแล้วหนูไม่ชอบ
หนูไม่ชอบตอนกลางคืนตอนที่ฉีดยาขับเหล็กเพราะเวลา
ที่ฉีดด้านไหนก็ต้องนอนอีกด้านหนึ่งตลอดตอนมารับการ
ให้เลือดบ่อยๆ หนูไม่ชอบ เพราะว่าทุกครัง้ ทีม่ าฉีดยาแทงเส้น
เส้นเลือดจะเขียว กลับบ้านก็ตอ้ งนอนระวัง
เวลานอนตอนกลางคืน เคยฝันร้าย แล้วตืน่ ตกใจกลัวหรือไม่
ไม่เคย
พอถึงเวลาจะมารับการให้เลือดหนูคดิ อย่างไร
ไม่อยากมา
ถ้ า หนู ม ี ฤ ทธิ ์ หรื อ มี อ ำนาจ หรื อ เสกอะไรได้ บ างอย่ า ง
หนูจะทำอะไร
หนูอยากให้หนูหายเร็วๆ อยากนอนหลับพอตื่นขึ้นมาแล้ว
หนูหาย จะคอยให้กำลังใจตัวเอง
แล้วมีทางไหนอีกทีอ่ ยากหายเร็วๆ
คุยกับคุณพ่อคุณแม่ แล้วให้เขาช่วยบอกวิธี แนะนำว่าควร
คิดอย่างไร ควรทำอย่างไร
ท่านบอกหนูอย่างไร ให้คดิ อย่างไร
คุณพ่อคุณแม่จะคอยบอกหนูอยู่ตลอดว่าวันนึงหนูจะต้อง
หายได้ ถ้าหนูชว่ ยตัวเอง เขาก็จะช่วยหนูหาวิธที ท่ี ำให้หนูหายได้
แล้วหนูหาวิธอี ย่างไร
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หนูกพ็ ยายามทำทุกอย่างให้เหมือนคนปกติ ไม่ได้นง่ั อยูเ่ ฉยๆ
ถ้าเห็นน้องเล่น หนูกไ็ ปเล่นด้วย อยากเรียนเหมือนกับคน
ทุกคน ไม่ใช่ไม่อยากเรียน แต่บางทีกไ็ ปไม่ไหว
แล้วทำงานช่วยเหลือตัวเองอย่างไร คุณแม่ให้งานทำไหม
เหมือนอย่างเด็กคนอืน่ เท่าทีเ่ ราทำได้ ท่านสอนหนูหรือเปล่า
ทีจ่ ะให้ชว่ ยตัวเอง
หนูก็ทำเหมือนเด็กคนอื่นปกติ ยกเว้นเวลาฉีดยาและเวลา
ทีจ่ ะต้องไปรับการให้เลือด
หนูเคยโทษตัวเองบ้างไหม หรือคิดว่าทำไมต้องเป็นเรา ทำไม
ต้องเป็นหนู
เคย
แล้วเคยเสียใจ หรือโกรธไหม
เสียใจ ร้องไห้ โมโหตัวเอง
เคยทำร้ายตัวเองไหม เคยไหมทีค่ ดิ ว่าไม่อยากอยู่
ไม่เคย แต่กเ็ สียใจ
หนูวา่ เป็นความผิดของใคร
โทษใครไม่ได้
หนูมาทราบว่าหนูเป็นโรคธาลัสซีเมีย ตอนอายุเท่าไหร่
ตัง้ แต่อายุ 2 ขวบ คุณพ่อคุณแม่บอก
ตอนนัน้ หนูคดิ ไหมว่ามันคืออะไร
ไม่คอ่ ยเข้าใจ แต่พอโตขึน้ ก็เริม่ เข้าใจ สนใจและหาความรูใ้ ห้ตวั
เอง ทัง้ อ่านหนังสือและคุณพ่อคุณแม่บอก
หนูก็พอทราบแล้วว่าเป็นโรคอะไรแล้วมันทำให้หนูคิดอะไร
แตกต่างไปไหม
ถ้าเป็นตอนเด็กๆ ไม่เข้าใจ แต่พอโตขึน้ ก็รวู้ า่ มันเป็นอย่างนี้
อย่างนี้
แล้วถึงเวลาทีห่ นูตอ้ งผ่าตัดหนูรสู้ กึ อย่างไร
ตอนนัน้ รูส้ กึ กลัวมาก เพราะเป็นการผ่าตัดม้ามต้องเอาม้าม
ออกตอนทีผ่ า่ ตัดก็กลัวเหมือนกัน
แล้วหนูผา่ นการผ่าตัดด้วยดีนน้ั มาได้อย่างไร
คุณพ่อคุณแม่ รวมทัง้ น้องๆ คอยให้กำลังใจตลอด ทำให้หนู
ไม่รสู้ กึ แตกต่างจากคนอืน่
หนูคดิ ว่าอะไรทีส่ อนเราให้เผชิญกับเหตุการณ์ตา่ งๆ
ไปได้ดว้ ยดี
ทุกวันหนูจะไหว้พระขอพรให้ทา่ นช่วย
แล้วท่านก็ได้ชว่ ยให้หนูหาย
แสดงว่าที่ผ่านมา ปวันมีจิตใจที่เข้มแข็งตลอดมามีช่วงที่รู้
สึกท้อแท้ ผิดหวัง ห่อเหีย่ ว บ้างไหม มันเกิดขึน้ เพราะอะไร
มีครั้งหนึ่งที่ช่วงนั้นม้ามโตมาก ทำอะไรก็ไม่ได้ จะเหนื่อย
เพราะม้ามโตมาก กินข้าวก็ไม่ได้ เห็นน้องเล่นก็อยากเล่นด้วย
แต่เล่นไม่ได้ ก็จะโกรธ โมโห แล้วร้องไห้ สงสารตัวเอง แต่ก็
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หายโดยทีม่ คี ณ
ุ แม่คอยปลอบ
ในเวลาทีไ่ ปโรงเรียน คุณครู หรือเพือ่ น เค้าเป็นอย่างไรกันบ้าง
หนูเรียนโรงเรียนคริสเตียน คุณครูและเพือ่ นก็ทราบว่าหนูเป็น
อะไร จะเล่นกีฬาก็เล่นไม่ได้ เพราะเคยเล่นแล้วแขนหัก
แต่หนูอาจแข่งขันด้านอืน่ เช่น ด้านการเรียน หรือการฝีมอื
หนูอยากแข่งขันด้านนั้นไหม
หนูเรียนไม่ได้เพราะหนูได้เกรดต่ำ ช่วงนัน้ จะหยุดเรียนบ่อย
จะได้เกรดไม่ดี รูส้ กึ ไม่ดวี า่ ทำไมหนูเรียนไม่ได้เหมือนเพือ่ นๆ
ทั้งๆ ที่คิดว่าตัวเองน่าจะเรียนได้ แต่เรียนไม่ไหวจริงๆ
จากร่างกาย
แต่พอหนูแข็งแรงขึ้น หนูก็ไปเรียนโดยไม่ย่อท้อ หนูเป็น
ทีร่ กั ของเพือ่ นๆ หรือไม่
ใช่
แล้วหนูหายตอนอายุเท่าไหร่
หนูหายตอนอายุ 11 ปี ได้รบั การปลูกถ่ายไขกระดูกตอนอายุ
11 ปี
ช่วยเล่าประสบการณ์เรือ่ งการปลูกถ่ายไขกระดูกให้ฟงั หน่อย
ตอนที่ไปวันแรกคิดว่าจะไปผ่าตัดแล้วกลับบ้านแต่พอไปที่
โน่นก็ได้ยนิ ประสบการณ์ของคนอืน่ ทีน่ น่ั บางคนก็สญ
ู เสียลูก
ก็ทำให้ยิ่งกลัวมากขึ้น แต่ก็มีหมอ คุณพ่อ คุณแม่ คุณย่า
คุณยาย ทำให้หนูมคี วามสุขมาก
หนูมีน้องชายที่ให้เซลล์เม็ดเลือดกับหนู ตอนนั้นหนูเข้า
ใจหรือยัง ตอนนัน้ น้องอายุเท่าไหร่
ตอนนัน้ น้องหนูอายุ 3 ขวบ ตอนนัน้ หนูไม่รอู้ ะไรเลย รูแ้ ต่
ว่ามันเป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายไขกระดูก ก็ต้องขอบคุณน้อง
แล้วน้องก็ภมู ใิ จทีช่ ว่ ยหนู
ในกรณีทเ่ี ป็นพีน่ อ้ งกัน ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร
ทะเลาะกันไหม
ก็มบี า้ งแต่จะสนิทกันทัง้ 3 คน เวลาทะเลาะกันคุณพ่อคุณแม่
ก็ให้เคลียร์กันเอง จะได้เข้าใจกัน เพราะเป็นพี่น้องกัน
ในขณะนีห้ นูคดิ ว่าหนูอยากเป็นอะไรในวันข้างหน้า
หนูอยากเป็นหมอ เพือ่ ทีจ่ ะได้ชว่ ยเหลือคนอืน่ บ้าง
แล้วหนูมอี ะไรทีป่ ระทับใจในส่วนดีของการรักษา
ทีผ่ า่ นมาได้เห็นคุณหมอทีด่ แู ลหนูเขาดีกบั หนูมาตลอด แล้ว
ต่อไปหนูกจ็ ะช่วยเหลือคนอืน่ ให้หายอย่างทีห่ นูหาย
ในการทีเ่ ราเจ็บป่วยหนักหลายๆ ครัง้ เป็นเวลานาน หนูอยาก
บอกอะไรกับเด็กๆ หรือคุณพ่อคุณแม่ จะให้ขอ้ คิดอย่างไร
อยากให้คณ
ุ พ่อ คุณแม่ เขาให้กำลังใจลูกเขาบ่อยๆ ทุกๆครัง้
ทีร่ สู้ กึ ท้อ คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งอยูเ่ ป็นทีพ่ ง่ึ ได้ และบอกเขาว่า
สักวันเราต้องหาย
ในการที่หนูมีชีวิตไม่แตกต่างจากคนอื่นทำให้หนูมีความรู้
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สึกว่า หนูเป็นคนปกติในแง่ไหน ประสบการณ์ การอยู่
โรงพยาบาล อยากให้บอกในแง่วา่ จะมีอะไรดี - ไม่ดี , ชอบ ไม่ชอบ ตามที่หนูได้ประสบมา ไม่ว่าจะเป็นท่าทีของแพทย์
หรือพยาบาล หนูอยากให้มกี ารเปลีย่ นแปลงให้มกี ารช่วยเด็ก
มากขึ้นไหม
ปวัน เท่าที่หนูประสบมามีแต่ความชื่นใจ ถ้าเป็นหมอก็จะต้องคุย
ให้เข้าใจทุกอย่าง ว่าเป็นโรคอะไร รักษาอย่างไร จะต้องบอก
คนไข้ให้ได้รู้ ซึง่ สิง่ เหล่านีห้ นูได้รบั มาโดยตลอด และไม่ได้บอก
ครัง้ เดียว คุณหมอจะต้องบอกเป็นระยะๆให้เราเข้าใจไปเรือ่ ยๆ
แพทย์ วันนีก้ ต็ อ้ งขอขอบคุณ ปวัน ทีท่ ำให้เราได้เห็นภาพของผูป้ ว่ ย
ในอดีต ที่เด็ดเดี่ยวสามารถยืนหยัดต่อสู้กับโรคได้อย่าง
เข้มแข็ง
ความสำเร็จในการรักษาผูป้ ว่ ยรายนีเ้ กิดจาก
1. ครอบครัวนีเ้ ป็นตัวอย่างของผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรงมาก
ทีท่ ำให้เกิดผลกระทบทัง้ กาย...ใจต่อผูป้ ว่ ย บิดามารดา...น้องๆคุณย่า
คุณยายและสมาชิกในครอบครัวทุกคน แต่สมาชิกในครอบครัว
ทุกคนได้ให้กำลังใจ....ร่วมแรงร่วมใจทุม่ เทเวลา...ให้ความเห็นอกเห็นใจ...
มีความเอื้ออาทร ร่วมมือกันทุกวิถีทางที่จะร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษา
โดยมุง่ หวังให้ผปู้ ว่ ยมีสขุ ภาพกายและใจทีเ่ ข้มแข็งเพือ่ ต่อสูก้ บั โรคร้ายนี้
2. บิดามารดาไม่สิ้นหวัง...จึงไม่ละความพยายามที่จะสืบค้นหา
หนทางทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ว่ ยหายขาดจากโรคอันทุกข์ทรมานนี.้ ..และในทีส่ ดุ ก็
ประสบความสำเร็จ
3. ผู้ป่วยมีกำลังใจที่เด็ดเดี่ยว....เข้มแข็ง....ที่จะให้ความร่วมมือ
ในการรักษาอย่างไม่ทอ้ ถอยทัง้ ๆทีม่ คี วามเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากการ
รักษาอย่างมาก
4. แพทย์และทีมงาน...ต้องมีปณิธานอย่างแรงกล้าทีจ่ ะต้องช่วยกัน
รักษาผู้ป่วยและครอบครัวให้มีสุขภาพกาย...ใจที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้
ป่วยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และสร้างขวัญ...กำลังใจต่อผูป้ ว่ ยและครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผู้ป่วยและครอบครัวไม่ว่าจะมี
อุปสรรค์หรือปัญหาใดๆ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่ง...
กับปวันและครอบครัว...ในความกล้าหาญ...เด็ดเดีย่ ว...เข้มแข็ง...ไม่ทอ้ ถอย...
ทีจ่ ะต่อสูก้ บั ธาลัสซีเมีย...และในทีส่ ดุ สามารถพิชติ โรคนีจ้ นหายขาดได้
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติ คุณแพทย์หญิง วัณเพ็ญ
บุญประกอบ ทีก่ รุณาสัมภาษณ์ปวัน ณ โอกาสนี้
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เว็บธาลัสซีเมีย
เว็บมาสเตอร์.

สวัสดีครับ สมาชิกชมรมฯทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอเปิดตัวเว็บไซด์
ของมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย โดยขอเล่าที่มา
ทีไ่ ปและวัตถุประสงค์ของการจัดทำขึน้ ดังนี้
จดทะเบียนชือ่ www.thalassemia.or.th เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม
2547 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นสือ่ กลางประสานงานและส่งข่าวสารระหว่างมูลนิธโิ รคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ชมรมฯ และเพือ่ นๆสมาชิก ภายในเว็บ
ประกอบด้วยข้อมูลของมูลนิธฯิ เนือ้ หาทางวิชาการ งานวิจยั คำถาม
คำตอบปัญหา ตารางการประชุมวิชาการ กิจกรรมของชมรมฯ จุลสาร
ฉบับ online โดยสมาชิกสามารถเปิดอ่านได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือ
สามารถ download มาได้ นอกจากนีไ้ ด้รวบรวม links ของเว็บธาลัสซีเมียทีส่ ำคัญทัว่ โลก ให้เพือ่ นๆ สมาชิก ได้รจู้ กั และหาความรูเ้ พิม่ เติม
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศ
ไทยที่อนุญาตให้จัดทำเว็บ ธาลัสซีเมียขึ้น และขอขอบคุณบริษัท
โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนการจัดทำ ขอเชิญชวน
เพื่อนๆ สมาชิกฯเข้าแวะเยี่ยมชมที่ www.thalassemia.or.th
และส่งจดหมายติชมหรือส่งข้อมูลเพื่อลงในจุลสารฉบับต่อไปได้ที่
webmaster@thalassemia.or.th
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