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เป็นคู่สี่ยงหรือไม่ ขึ้นกับว่าเป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่
สัมพันธ์กันหรือไม่ และมีโอกาสท่ีบุตรจะเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
หรือไม่ หากเป็นคู่เส่ียงขณะท่ีต้ังครรภ์ต้องมีการตรวจวินิจฉัยทารกใน
ครรภ์ ก่อนคลอดด้วยวิธีต่าง ๆ  เช่น การเก็บตัวอย่างเน้ือรก, การเจาะน้ำ
คร่ำ, การเก็บตัวอย่างเลือดทารกในครรภ์และตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสูง
(ultrasound)

เม่ือทราบว่าตนเป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียแล้ว เม่ือต้องการมีบุตร ควรพาคู่สมรส
ไปตรวจว่าเป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ด้วยหรือไม่  ถ้าใช่ต้องให้แพทย์พิจารณาว่าท้ังคู่

สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก่อนอื่นขอแนะนำตัวให้รู้จักก่อน
นะคะ ข้าพเจ้าโกบินน้อยผู้ซ่ึงจะคอยนำข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ
มาบอกเล่าให้เพ่ือนๆได้รู้กัน โดยขอเร่ิมฉบับแรกด้วยข่าวท่ีมาคนฮือฮา
มากท่ีสุดคือ เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2548 ท่ีผ่านมาเพ่ือนสมาชิกบาง
ท่านอาจจะได้อ่านข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่ง เกี่ยวกับโรค
ธาลัสซีเมยี ของเราท่ีมีนักวทิยาศาสตรช์าวปากสีถานมาโฆษณาเกีย่ว
กับการรักษาโรคให้หายขาด โดยใช้สเต็มเซลล์ซ่ึงเขาให้ข่าวว่าเขาสามารถ
รักษาให้หายขาดได้ และในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 จะเข้ามาเสนอ
ผลงานเพ่ือทำวิจัยร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ดังนั้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ที่ผ่านมาเราได้ส่งกระจอก

สาวไปสืบข้อเท็จจริง จนได้ความว่า ที่เขาอ้างอิงทั้งหมดนั้นคือการ
ทดลองที่ไร้สาระมาก เขาได้อธิบายถึงการทดลองว่า ได้เจาะเลือด
ผู้ป่วยและนำเม็ดเลือดขาวมาแช่น้ำยาบางชนิดเป็นเวลา 8 ชั่วโมง
เพราะเขาเช่ือว่าน้ำยาท่ีแช่ไปมันจะทำให้เม็ดเลือดขาวย้อนกลับไปเป็น
ตัวอ่อนและเอากลับมาฉีดให้คนไข้ตามเดิม ซึ่งเมื่อดูจากที่เขาได้เล่า
มาน้ัน ไม่มีข้อมูลใดน่าเช่ือถือได้เลย คุณหมอท่ีได้ไปฟังวันน้ันได้ลอง
ซักถามถึงอาการหลังจากที่คนไข้ได้รับการรักษาแล้วเขาก็ไม่หลักฐาน
ยืนยัน สรุปก็คือท่ีเขาเล่ามาท้ังหมดเหมือนการ์ตูนหลอกเด็ก
โธ่เอ๊ย .... เราก็คิดว่าจะได้มีทางรอดเสียที แต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอก

เรามีนักวิจัยที่เก่งกว่าและน่าเชื่อถือกว่าตั้งเยอะ อย่างไรก็พยายาม
รักษาตัว และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข่าวดีท่ีอาจจะมาถึงในไม่ช้าโดย
เฉพาะน้องๆตัวเล็กที่ยังงอแงไม่ยอมขับธาตุเหล็กที่บ้าน ต้องเตรียม
พร้อมให้มากๆนะจ๊ะเพ่ือตัวเอง ตอนน้ีโกบินน้อยต้องขอตัวไปให้เลือด
ก่อน แล้วพบกันฉบับหน้าจ๊ะ

เร่ืองเล่า...จากข่าวชาวบ้าน
โกบินน้อย

เช่น เเอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย 1, เเอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย 2, ฮีโมโกลบินเอช,
ฮีโมโกลบินคอนสแตนสปริง, ฮีโมโกลบินปักเซ

ลักษณะเลือดของคนปกติ ลักษณะเลือดของคนเป็นโรค
รูปที่ 3 เปรียบเทียบลักษะสไลด์เลือดของคนปกติและผู้ป่วย

เพื่อนสมาชิกสารจากสารจาก
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ฉันขอรับรอง
" ปุกปุยไม่พูดเฉยๆ เธอคว้าจานผักในมือของเห็ดหอม

มากินจนหมดพวกผักเห็น ปุกปุย ทานผัดผักก็พากันหยุดร้องไห้
และยิ้มอย่างดีใจ พร้อมเกี่ยวก้อยสัญญากับ ปุกปุย ว่าจะไม่ทิ้งผัก

" มาฉลองกันเถอะ"
ต้นหอม ลุกข้ึนและเต้นรำไปรอบ ๆ ปุกปุย

" ไชโย ปุกปุยกินผักแล้ว เราขอให้เธอแข็งแรงและเติบโตไวๆ "
 พวกผักพูดข้ึนพร้อมกัน และจับมือปุกปุย เต้นระบำอย่างสนุกสนาน
ปุกปุยเต้นรำจนเพลิน ร่วมฉลองม้ือผักสดจานยักษ์กับ พวกผักจนอ่ิม
และในท่ีสุดก็หลับไป
พอปุกปุยต่ืนข้ึนมาอีกคร้ัง ก็พบว่าตัวเองอยู่เมืองกระต่ายเช่นเดิม

เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้ แต่ ปุกปุย ลุกข้ึนเก็บผักท่ีเหลือในจานช้าๆ
ปุกปุย ล้างผักจนสะอาด และกินผักจนหมด และปุกปุยก็ได้รู้ว่า จริงๆ
แล้วผักน้ันอร่อยมาก นับแต่น้ัน ปุกปุย จึงเป็นกระต่ายท่ีชอบกินผัก
และแข็งแรง
ทุกๆคร้ังท่ีอาหารมีผักเยอะๆ ปุกปุย นึกขอบคุณความฝันเร่ืองเมือง

ผักในวันนั้น นึกถึงความในใจของพวกผักที่ต้องการให้มีใครกินผัก
มากๆ  ปุกปุยได้เรียนรู้ว่าผักผลไม้มีคุณค่าและให้ประโยชน์ต่อร่างกาย.

จากใจผู้เขียน
น.ส.กนกวรรณ กาแก้ว (พ่ีขวัญ) อยากให้น้องๆทุกคนท่ีเป็นโรค

เลือดจางธาลัสซีเมีย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และชอบ
รับประทานผักมากๆ เพราะผักมีประโยชน์ต่อสุขภาพผักที่สุดและ
ผลไม้ต่างๆจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ใน
การสร้างเม็ดเลือด ควรหลีกเลี ่ยงขนมที ่ไม่มีประโยชน์ เช่น
ขนมกรุบกรอบและอาหารที่มีธาตุเหล็กเกิน อย่าง เครื่องในสัตว์
เลือดหมู เลือดไก่ ด้วยนะคะ พวกผักต้องดีใจแน่ๆค่ะถ้าน้องๆ
ชอบรับประทานผัก

       พระจันทร์ดวงโตส่องแสงสว่างสุกใสอยู่บนฟ้า ข้างในน้ันมีเมือง ๆ
หนึ ่งเป็นที ่อยู ่ของกระต่ายขนปุยจำนวนมาก "ปุกปุย" เป ็น
กระต่ายตัวหนึ่งที่แปลกประหลาดกว่ากระต่ายตัวอื่น คือ ปุกปุย
ไม่ชอบกินผักวันนี้ปุกปุยแอบเอาแครอทในสลัดของตัวเองออกและ
กินแต่ไข่อีกเหมือนเช่นเคย ทุกๆครั้งที่อาหารมีผัก ปุกปุยจะเขี่ยทิ้ง
และเอาไปซ่อนทุกครั้ง ในวันหนึ่งขณะที่ปุกปุยกำลังจะเอาผักไปทิ้ง
ปุกปุย สะดุดล้มและหัวกระแทกพื้นสลบไป เมื่อ ปุกปุย ตื่นขึ้น
ก็เห็นว่าทุกอย่างรอบตัวเปล่ียนไป ปุกปุยกำลังอยู่ท่ามกลางพวกผักต่างๆ
เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า แครอท พริกหยวก พวกมันกำลังน่ังล้อมปุกปุยอยู่
และพวกผักกำลังร้องไห้ ปุกปุย เห็นพวกผักร้องไห้ก็รู ้สึกสงสาร
จึงถามออกไป

" พวกเธอเป็นอะไรไปจ๊ะ เสียใจอะไรเหรอ "
" พวกเราเสียใจมากท่ีปุกปุยไม่กินพวกเรา ฮือๆ "

เห็ดหอม พูด พร้อมกับใช้ส้อมเข่ียผัดผักในจานไปมา ปุกปุย จำได้ว่ามัน
คือผัดผักแสนเกลียด และจะแอบเอาไปเทท้ิงเม่ือเย็นน้ี

" เราเกิดมาเพ่ือให้เธอได้กิน เพราะเรามีประโยชน์มาก
เม่ือเธอไม่กินเรา เราจึงเสียใจ "
ต้นคะน้า อธิบายและปาดน้ำตาช้าๆ

" ฉันเหลืองๆน่ากินอย่างน้ี ฉันน้ันอุดมไปด้วยวิตามินเอ ท่ีจะทำให้
เธอมีความต้านทานโรคดีข้ึน ตาหวานสวยงาม"
แครอท พูดข้ึนมา

"ส่วนฉันสีเขียวๆ ฉันมีวิตามินทำให้เธอแข็งแรงและมีกากใยอาหาร
ทำให้เธอขับถ่ายได้ดี"
ผักบุ้ง พูดข้ึนบ้าง

" เมล็ดและน้ำหวานๆของฉัน ทำให้เธอสดชื่น ผิวพรรณสดใส"
แตงกวา บอก

"พวกเราจะเติบโตมาเป็นผักท่ีดีให้เธอได้กินกันมันช่างยากลำบาก
เหลือเกิน ไหนจะต้องงอกจากใต้ดินมืดๆ หลบพวกนกและไก่ท่ีมาจิกกิน
โตข้ึนมาก็ถูกหนอนชอนไช เราต้องขอร้องแทบแย่ กว่าพวกมันจะยอม
ไม่กินเราจนหมดต้น ต้นไหนไม่ดีเขาก็ทิ้งให้พวกเราแห้งตายอยู่ตรง
นั้นดังนั้นเราจึงภูมิใจที่ได้เป็นอาหาร แต่เธอกลับไม่ยอมกิน แถม
ยังเข่ียพวกเราท้ิง เราเสียใจมากท่ีเราเกิดมาแล้วไม่คุ้มค่าเลย"
พวกผักเล่าให้ ปุกปุย ฟัง และพากันร้องไห้สะอึกสะอ้ืน
เม่ือ ปุกปุย ได้ฟังเละเห็นพวกผักร้องไห้ ปุกปุย รู้สึกเสียใจมาก

จึงปลอบใจพวกผัก
"โธ่ๆ พวกเธออย่าร้องไห้เลยนะจ๊ะ ตั้งแต่นี้ต่อไป ฉันขอสัญญา

ว่าฉันจะกินผักนะ ฉันจะกินผักให้หมด ไม่เอาไปซ่อนหรือท้ิงอีกแล้ว

นิทาน.... เร่ือง
ความในใจของพวกผัก .....พ่ีขวัญ
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