สารจาก เพื่อนสมาชิก
สารจาก
ข้าพเจ้า น.ส. พรวิภา คณาธิตกิ ลุ อายุ 21 ปี เกิดทีโ่ รงพยาบาลจุฬา
ลงกรณ์ เป็นบุตรคนที่ 2 หมอวินิจฉัยเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
เมือ่ อายุ 7 เดือน พร้อมกับพีส่ าวคนโตและเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ววิ ฒ
ั นาการสมัยก่อนสามารถตรวจหาพาหะของโรคธาลัสซีเมีย
นีไ้ ด้ แต่ประชาชนทัว่ ไปไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับโรคนีเ้ ลย จึงทำให้ปจั จุบนั มี
ผูป้ ว่ ยทีป่ ว่ ยเป็นโรคนีเ้ ยอะมากไม่ตา่ งจากโรคพันธุกรรมชนิดอืน่ และใน
เมือ่ ทางการแพทย์สมัยก่อนไม่สามารถรักษาโรคนีใ้ ห้หายขาดได้ผปู้ กครอง
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั จะหาหนทางอืน่ ๆอย่างเช่นแม่ของข้าพเจ้า แม่ขา้ พเจ้า
มีเชื้อสายไทย พ่อมีเชื้อสายจีน และแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นย่านคนจีน
ซึ่งมักจะมีหมอแผนโบราณสมุนไพรจีนแนะนำให้กินสมุนไพรต้ม
โสมต่างๆ หรือไม่กพ็ าข้าพเจ้าและพีไ่ ปหาร่างทรงเจ้าเพือ่ ทำพิธตี า่ งๆ ดืม่
น้ำมนต์ บูชาพระเครื่องต่างๆแต่วิธีต่างๆนั้นไม่ได้ผลเลยแม้แต่อย่าง
เดียว และยังคงต้องมารับเลือดทีโ่ รงพยาบาลเสมอช่วงแรกทีข่ า้ พเจ้า
ยังเด็กเวลาไปหาหมอทีไรจะงอแงเหมือนเด็กทัว่ ไป กลัวเข็ม กลัวหมอ
กลัวพยาบาลแถมยังต้องกินยาสมุนไพรต่างๆทีแ่ ม่ตม้ ให้โดยทีต่ วั เองไม่รู้
ด้วยซ้ำว่าจะทำไปทำไมจนเมือ่ อายุประมาณ 10 ปี ข้าพเจ้ารูส้ กึ ได้วา่ แม่
หมดกำลังใจทีจ่ ะทำ และตัวข้าพเจ้าเองก็หมดหวังจึงหันมารักษาตาม
แพทย์แผนปัจจุบนั ทางเดียว โดยทีย่ งั มีคนชักชวนให้กนิ ยาสมุนไพรอยู่
แต่ขา้ พเจ้าตอบปฏิเสธไป โดยทัว่ ไปข้าพเจ้าก็ไม่ได้เชือ่ ฟังคุณหมอทุก
อย่าง บางอย่างก็เอาแต่ใจตัวเองเช่น เรือ่ งอาหารการกิน เรือ่ งเล่นซึง่ ใน
วัยเด็กข้าพเจ้าเป็นเด็กทีซ่ นมากชอบเล่นผาดโผนตีลงั กา ปีนต้นไม้บาง
ทีขอ้ มือเคล็ด เท้าแพลง โดนคุณหมอดุตลอด เมือ่ ข้าพเจ้าเริม่ โตขึน้
ก็เริม่ เรียนรูก้ บั โรคทีเ่ ป็นอยูเ่ ช่น ไปร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธโิ รคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะปรึกษาคุณหมอทันที
โดยส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยทีโ่ ตขึน้ มักจะรับรูแ้ ละตระหนักถึงโรคทีเ่ ป็น ข้าพเจ้า
และพีไ่ ด้มโี อกาสเรียนรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนการตรวจและรับเลือดโดยได้
อาศัยคุณหมอและเจ้าหน้าทีท่ ร่ี จู้ กั มาเป็นสิบปีสอนจนสามารถช่วยเจ้าหน้าที่
บางส่วนได้และได้คดิ ทีจ่ ะช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์แล้วครัง้
หนึง่ แต่กต็ อ้ งหมดหวังเมือ่ พีส่ าวข้าพเจ้าเสียชีวติ ลงในวันที่ 20 สิงหาคม
2541 เนือ่ งจากติดเชือ้ และหัวใจวายเฉียบพลัน ตอนนัน้ ข้าพเจ้าเสียใจ
มากความกลัวก็มี กลัวเหมือนพี่ ข้าพเจ้าไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านห้องนัน้
ห้องทีพ่ เ่ี สียชีวติ ไม่กล้าแม้แต่จะมองด้วยซ้ำภาพมันติดตาเครือ่ งปัม๊ หัวใจ
เครือ่ งช่วยหายใจ สายยางต่างๆเต็มไปหมด ร่างทีไ่ ม่มลี มหายใจนอนนิง่
ไม่รบั รูว้ า่ มีใครเสียใจ ไม่รบั รูว้ า่ การพรากจากมาถึงแล้ว ข้าพเจ้าผ่านพ้น
ความเสียใจเศร้าโศกได้ดว้ ยกำลังใจจากพ่อ แม่ น้อง ญาติ เจ้าหน้าที่
และคุณหมอแต่ความกลัวก็ยงั มีเหลืออยูม่ นั ทำให้ขา้ พเจ้าระวังและดูแล
รักษาตัวเองมากขึน้ จนกระทัง่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2543 ข้าพเจ้าได้
พฤษภาคม - สิงหาคม 2548

รับข่าวร้ายอีกครัง้ พ่อทีเ่ ป็นเสาหลักของบ้านเสียชีวติ ลงด้วยโรคเบาหวาน
ข้าพเจ้าเสียใจมากท้อแท้ หมดกำลังใจ ไม่รวู้ า่ ชีวติ ตัวเองจะเป็นอย่างไร
ต่อไป จนเมือ่ เดือน มีนาคม 2544 ข้าพเจ้าไดมีโอกาสเข้ามาทำงานให้
หน่วยโลหิตวิทยาเด็กและได้รบั ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีส่ งั คมสงเคราะห์

ผู้ป่วย ผู้ปกครองผู้ป่วย และคุณหมอจัดตั้งชมรมธาลัสซีเมีย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขึน้ เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 โดยจะ
เป็นศูนย์กลางระหว่างผูป้ ว่ ย และคุณหมอ ข้าพเจ้าจึงได้มโี อกาสรูจ้ กั กับ
ผู้ป่วยมากมายผ่านการทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ผู้ป่วยบางรายที่
ข้าพเจ้าได้พูดคุยด้วยนั้นบ้างก็ต้องพบเจอปัญหาสารพัด บางคนก็
เจอปัญหาค่าใช้จ่าย บางคนเจอปัญหาสังคมเพื่อนล้อเรื่องหน้าตา
เรือ่ งนีจ้ ะเจอบ่อยมากเกือบทุกคนทีเ่ จอปัญหานี้ ทำให้ขา้ พเจ้ารูว้ า่ ไม่ใช้
แต่เราทีพ่ บเจอปัญหา แต่คนอืน่ ๆก็มปี ญ
ั หาเช่นกันบางรายหนักกว่าเรา
แต่เขายังสูต้ อ่ ได้ ข้าพเจ้าจึงอยากบอกกับทุกๆคนทีป่ ว่ ยเป็นโรคนี้ หรือ
ไม่วา่ จะเป็นผูป้ กครองของน้องๆพีๆ่ ว่าเราเลือกทีจ่ ะเกิดไม่ได้แต่เราเลือก
ที่จะทำดีได้และขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนได้สู้ต่อไป บางคนอาจจะ
เครียดกับโรคนีห้ รือน้องๆบางคนเบือ่ ทีจ่ ะให้ยาขับเหล็ก อยากจะบอกว่า
อย่าไปคิดอะไรมากถ้าเราทำใจให้สบายกายเราก็จะสบายด้วย และดีใจ
ที่ได้ทำสิ่งดีๆแบบนี้เพราะ "การที่คนได้ช่วยเหลือคนด้วยกันเป็นสิ่ง
ทีด่ ที ส่ี ดุ ทีค่ วรอยูใ่ นสังคมไทย" และข้าพเจ้าก็จะทำต่อไป
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