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

สารจาก

เพื่อนสมาชิก

จากข่าวชาวบ้าน

เรือ่ งเล่า...

โกบินน้อย

ลักษณะเลือดของคนปกติ

ลักษณะเลือดของคนเป็นโรค

รูปที่ 3 เปรียบเทียบลักษะสไลด์เลือดของคนปกติและผู้ป่วย

รูปที่ 4 การตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบิน

เมือ่ ผูเ้ ป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต้องการมีบตุ ร
เมือ่ ทราบว่าตนเป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียแล้ว เมือ่ ต้องการมีบตุ ร ควรพาคูส่ มรส
ไปตรวจว่าเป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ด้วยหรือไม่ ถ้าใช่ตอ้ งให้แพทย์พจิ ารณาว่าทัง้ คู่
เป็นคู่สี่ยงหรือไม่ ขึ้นกับว่าเป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่
สัมพันธ์กนั หรือไม่ และมีโอกาสทีบ่ ตุ รจะเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
หรือไม่ หากเป็นคูเ่ สีย่ งขณะทีต่ ง้ั ครรภ์ตอ้ งมีการตรวจวินจิ ฉัยทารกใน
ครรภ์ ก่อนคลอดด้วยวิธตี า่ ง ๆ เช่น การเก็บตัวอย่างเนือ้ รก, การเจาะน้ำ
คร่ำ, การเก็บตัวอย่างเลือดทารกในครรภ์และตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู
(ultrasound)

สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก่อนอื่นขอแนะนำตัวให้รู้จักก่อน
นะคะ ข้าพเจ้าโกบินน้อยผูซ้ ง่ึ จะคอยนำข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ
มาบอกเล่าให้เพือ่ นๆได้รกู้ นั โดยขอเริม่ ฉบับแรกด้วยข่าวทีม่ าคนฮือฮา
มากทีส่ ดุ คือ เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 ทีผ่ า่ นมาเพือ่ นสมาชิกบาง
ท่านอาจจะได้อ่านข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่ง เกี่ยวกับโรค
ธาลัสซีเมีย ของเราทีม่ นี กั วิทยาศาสตร์ชาวปากีสถานมาโฆษณาเกีย่ ว
กับการรักษาโรคให้หายขาด โดยใช้สเต็มเซลล์ซง่ึ เขาให้ขา่ วว่าเขาสามารถ
รักษาให้หายขาดได้ และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จะเข้ามาเสนอ
ผลงานเพือ่ ทำวิจยั ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ดังนั้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ที่ผ่านมาเราได้ส่งกระจอก
สาวไปสืบข้อเท็จจริง จนได้ความว่า ที่เขาอ้างอิงทั้งหมดนั้นคือการ
ทดลองที่ไร้สาระมาก เขาได้อธิบายถึงการทดลองว่า ได้เจาะเลือด
ผู้ป่วยและนำเม็ดเลือดขาวมาแช่น้ำยาบางชนิดเป็นเวลา 8 ชั่วโมง
เพราะเขาเชือ่ ว่าน้ำยาทีแ่ ช่ไปมันจะทำให้เม็ดเลือดขาวย้อนกลับไปเป็น
ตัวอ่อนและเอากลับมาฉีดให้คนไข้ตามเดิม ซึ่งเมื่อดูจากที่เขาได้เล่า
มานัน้ ไม่มขี อ้ มูลใดน่าเชือ่ ถือได้เลย คุณหมอทีไ่ ด้ไปฟังวันนัน้ ได้ลอง
ซักถามถึงอาการหลังจากที่คนไข้ได้รับการรักษาแล้วเขาก็ไม่หลักฐาน
ยืนยัน สรุปก็คอื ทีเ่ ขาเล่ามาทัง้ หมดเหมือนการ์ตนู หลอกเด็ก
โธ่เอ๊ย .... เราก็คดิ ว่าจะได้มที างรอดเสียที แต่กไ็ ม่ตอ้ งห่วงหรอก
เรามีนักวิจัยที่เก่งกว่าและน่าเชื่อถือกว่าตั้งเยอะ อย่างไรก็พยายาม
รักษาตัว และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข่าวดีทอ่ี าจจะมาถึงในไม่ชา้ โดย
เฉพาะน้องๆตัวเล็กที่ยังงอแงไม่ยอมขับธาตุเหล็กที่บ้าน ต้องเตรียม
พร้อมให้มากๆนะจ๊ะเพือ่ ตัวเอง ตอนนีโ้ กบินน้อยต้องขอตัวไปให้เลือด
ก่อน แล้วพบกันฉบับหน้าจ๊ะ

เอกสารอ้างอิง
1. กิตติ ต่อจรัส. โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย.
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2. ธันยชัย สุระ, บุญเชียร ปานเสถียรกุล.
การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์และสำหรับ
โรคธาลัสซีเมีย.ธาลัสซีเมียและการให้คำปรึกษาแนะนำ 2546 ; 85-91
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นิทาน.... เรือ่ ง

ความในใจของพวกผัก .....พีข่ วัญ
พระจันทร์ดวงโตส่องแสงสว่างสุกใสอยูบ่ นฟ้า ข้างในนัน้ มีเมือง ๆ
หนึ ่ ง เป็ น ที ่ อ ยู ่ ข องกระต่ า ยขนปุ ย จำนวนมาก "ปุ ก ปุ ย " เป็ น
กระต่ายตัวหนึ่งที่แปลกประหลาดกว่ากระต่ายตัวอื่น คือ ปุกปุย
ไม่ชอบกินผักวันนี้ปุกปุยแอบเอาแครอทในสลัดของตัวเองออกและ
กินแต่ไข่อีกเหมือนเช่นเคย ทุกๆครั้งที่อาหารมีผัก ปุกปุยจะเขี่ยทิ้ง
และเอาไปซ่อนทุกครั้ง ในวันหนึ่งขณะที่ปุกปุยกำลังจะเอาผักไปทิ้ง
ปุกปุย สะดุดล้มและหัวกระแทกพื้นสลบไป เมื่อ ปุกปุย ตื่นขึ้น
ก็เห็นว่าทุกอย่างรอบตัวเปลีย่ นไป ปุกปุยกำลังอยูท่ า่ มกลางพวกผักต่างๆ
เช่น ผักบุง้ ผักคะน้า แครอท พริกหยวก พวกมันกำลังนัง่ ล้อมปุกปุยอยู่
และพวกผักกำลังร้องไห้ ปุกปุย เห็นพวกผักร้องไห้ก็รู้สึกสงสาร
จึงถามออกไป
" พวกเธอเป็นอะไรไปจ๊ะ เสียใจอะไรเหรอ "
" พวกเราเสียใจมากทีป่ กุ ปุยไม่กนิ พวกเรา ฮือๆ "
เห็ดหอม พูด พร้อมกับใช้สอ้ มเขีย่ ผัดผักในจานไปมา ปุกปุย จำได้วา่ มัน
คือผัดผักแสนเกลียด และจะแอบเอาไปเททิง้ เมือ่ เย็นนี้
" เราเกิดมาเพือ่ ให้เธอได้กนิ เพราะเรามีประโยชน์มาก
เมือ่ เธอไม่กนิ เรา เราจึงเสียใจ "
ต้นคะน้า อธิบายและปาดน้ำตาช้าๆ
" ฉันเหลืองๆน่ากินอย่างนี้ ฉันนัน้ อุดมไปด้วยวิตามินเอ ทีจ่ ะทำให้
เธอมีความต้านทานโรคดีขน้ึ ตาหวานสวยงาม"
แครอท พูดขึน้ มา
"ส่วนฉันสีเขียวๆ ฉันมีวติ ามินทำให้เธอแข็งแรงและมีกากใยอาหาร
ทำให้เธอขับถ่ายได้ด"ี
ผักบุง้ พูดขึน้ บ้าง
" เมล็ดและน้ำหวานๆของฉัน ทำให้เธอสดชื่น ผิวพรรณสดใส"
แตงกวา บอก
"พวกเราจะเติบโตมาเป็นผักทีด่ ใี ห้เธอได้กนิ กันมันช่างยากลำบาก
เหลือเกิน ไหนจะต้องงอกจากใต้ดนิ มืดๆ หลบพวกนกและไก่ทม่ี าจิกกิน
โตขึน้ มาก็ถกู หนอนชอนไช เราต้องขอร้องแทบแย่ กว่าพวกมันจะยอม
ไม่กินเราจนหมดต้น ต้นไหนไม่ดีเขาก็ทิ้งให้พวกเราแห้งตายอยู่ตรง
นั้นดังนั้นเราจึงภูมิใจที่ได้เป็นอาหาร แต่เธอกลับไม่ยอมกิน แถม
ยังเขีย่ พวกเราทิง้ เราเสียใจมากทีเ่ ราเกิดมาแล้วไม่คมุ้ ค่าเลย"
พวกผักเล่าให้ ปุกปุย ฟัง และพากันร้องไห้สะอึกสะอืน้
เมือ่ ปุกปุย ได้ฟงั เละเห็นพวกผักร้องไห้ ปุกปุย รูส้ กึ เสียใจมาก
จึงปลอบใจพวกผัก
"โธ่ๆ พวกเธออย่าร้องไห้เลยนะจ๊ะ ตั้งแต่นี้ต่อไป ฉันขอสัญญา
ว่าฉันจะกินผักนะ ฉันจะกินผักให้หมด ไม่เอาไปซ่อนหรือทิง้ อีกแล้ว
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ฉันขอรับรอง
" ปุ ก ปุ ย ไม่ พ ู ด เฉยๆ เธอคว้ า จานผั ก ในมื อ ของเห็ ด หอม
มากินจนหมดพวกผักเห็น ปุกปุย ทานผัดผักก็พากันหยุดร้องไห้
และยิ้มอย่างดีใจ พร้อมเกี่ยวก้อยสัญญากับ ปุกปุย ว่าจะไม่ทิ้งผัก
" มาฉลองกันเถอะ"
ต้นหอม ลุกขึน้ และเต้นรำไปรอบ ๆ ปุกปุย
" ไชโย ปุกปุยกินผักแล้ว เราขอให้เธอแข็งแรงและเติบโตไวๆ "
พวกผักพูดขึน้ พร้อมกัน และจับมือปุกปุย เต้นระบำอย่างสนุกสนาน
ปุกปุยเต้นรำจนเพลิน ร่วมฉลองมือ้ ผักสดจานยักษ์กบั พวกผักจนอิม่
และในทีส่ ดุ ก็หลับไป
พอปุกปุยตืน่ ขึน้ มาอีกครัง้ ก็พบว่าตัวเองอยูเ่ มืองกระต่ายเช่นเดิม
เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้ แต่ ปุกปุย ลุกขึน้ เก็บผักทีเ่ หลือในจานช้าๆ
ปุกปุย ล้างผักจนสะอาด และกินผักจนหมด และปุกปุยก็ได้รวู้ า่ จริงๆ
แล้วผักนัน้ อร่อยมาก นับแต่นน้ั ปุกปุย จึงเป็นกระต่ายทีช่ อบกินผัก
และแข็งแรง
ทุกๆครัง้ ทีอ่ าหารมีผกั เยอะๆ ปุกปุย นึกขอบคุณความฝันเรือ่ งเมือง
ผักในวันนั้น นึกถึงความในใจของพวกผักที่ต้องการให้มีใครกินผัก
มากๆ ปุกปุยได้เรียนรูว้ า่ ผักผลไม้มคี ณ
ุ ค่าและให้ประโยชน์ตอ่ ร่างกาย.
จากใจผูเ้ ขียน
น.ส.กนกวรรณ กาแก้ว (พีข่ วัญ) อยากให้นอ้ งๆทุกคนทีเ่ ป็นโรค
เลือดจางธาลัสซีเมีย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และชอบ
รับประทานผักมากๆ เพราะผักมีประโยชน์ต่อสุขภาพผักที่สุดและ
ผลไม้ต่างๆจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ใน
การสร้ า งเม็ ด เลื อ ด ควรหลี ก เลี ่ ย งขนมที ่ ไ ม่ ม ี ป ระโยชน์ เช่ น
ขนมกรุบกรอบและอาหารที่มีธาตุเหล็กเกิน อย่าง เครื่องในสัตว์
เลือดหมู เลือดไก่ ด้วยนะคะ พวกผักต้องดีใจแน่ๆค่ะถ้าน้องๆ
ชอบรับประทานผัก
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