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สุรพงษ์  วัฒนายน: เขียน   ชุติกร พูลทรัพยม์: เรียบเรียง   วุฒิเวช  กษีรสกุล พฤกษา กิจพัฒนศิลป์: ภาพประกอบ

 เผลอแผล่บเดียวจะเข้าปลายปีแล้วนะครับ  ฉบับนี้จะเป็น

ฉบับสุดท้ายของปี 2556  เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน

น่ะครับเพื่อนๆ มีกิจกรรมอะไรสนุกๆ ก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้

น่ะครับ   

 

 ฉบับนี้ผมขอเล่าถึงงานที่สำาคัญที่สุด ของชาวธาลัสซีเมีย จะ

เป็นงานอะไรไปไม่ได้นอกจาก งานวันธาลัสซีเมียโลกคร้ังท่ี 12 ซ่ึง

ในปีน้ีนับเป็นคร้ังแรกท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ โรงพยา

บาลชลบุรี เป็นโรงพยาบาลนำาร่องคร้ังแรก ท่ีป็นแนวคิดริเร่ิมจาก

แพทย์หญิงปราณี   สุจริตจันทร์  สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุร

ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้

แนวคิด  “รวมพลัง สร้างสรรค์  รักษาสิทธิ์ พิชิตเหล็ก” โดยนำา

ความรู้ ออกสู่ภาคตะวันออก งานจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม

2556 ณ ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี 

มีผู้มาร่วมงานและให้ความสนใจเป็นจำานวนมาก   

 ภายในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะในเร่ือง

ของการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย  การออกร้าน

ขายผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้ป่วยชมรมธาลัสซีเมีย จากโรงพยา

บาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลรามาธิบดี 

และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ซ่ึงชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ได้ถือโอกาสนี้เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ค “สิ่งที่...คุณไม่รู้”

งานเขียนคร้ังแรกในชีวิตของผู้ป่วยส่วนหน่ึง จากชมรมธาลัสซีเมีย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แบ่งปันความหวังกำาลังใจ ผ่านตัวอักษร

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับ โรคธาลัสซีเมียมาตั้งแต่เล็ก และอยู่กับ

“ธาลัสซีเมียอย่างไรให้มีความสุข”เป็นภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย

และส่งต่อเรื่องราวการรักษาที่ถูกต้อง และประสบการณ์ที่เคย

เจอมาแบบผิดๆ ซึ่งกระแสการตอบรับจากหนังสือดีเกินคาด

มีผู้ให้ความสนใจและขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว ในวันงานมี

นายแพทย์อัษฎา ตรียพันธ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลชลบุรี

กล่าวรายงาน และ กล่าวเปิดงาน โดยคุณพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์  

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และกล่าวขอบคุณ โดยคุณ

สายพิณ พหลโยธิน ก่อนรับชมการแสดงรำาไทย โดยกลุ่ม

ผู้ป่วยธาลัสซีเมียโรงพยาบาชลบุรี  และถ่ายภาพร่วมกัน 

   จากนั้นเข้าสู่การเสวน “โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและภาวะ

เหล็กเกิน” โดย นายแพทย์ธนกฤต  สมประเสริฐกูล  โลหิต

แพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุรี โดยเนื้อหาสรุป

คร่าวๆ ธาตุเหล็กจะไปสะสมในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายทำาให้

เกิดการสะสมในอวัยวะต่างๆ  วิธีการแก้ไขภาวะเหล็กเกิน โดยใช้

ยาขับเหล็ก เพื่อที่จะขับธาตุเหล็กออก เมื่อตรวจพบว่า ธาตุเหล็ก

เกิน (ซีร่ัมเฟอไรติน 500 – 1000 นาโนกรัม / มิลลิกรัม)  ซ่ึงปัจจุบัน

มียา Desferal, Exjade, GPO L1 เพื่อลดระดับธาตุเหล็กใน

ร่างกาย หลังจากนั้น ฟังเสวนาหัวข้อ “มุมมองและทิศทางของ

ภาครัฐในการบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย”

โดยได้รับความกรุณาจาก นายแพทย์ชูชัย  ศรชำานิ ผู้อำานวยการ

สำานักสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ สปสช.มาร่วม

พูดคุยร่วมกับ แพทย์หญิงปราณี  สุจริตจันทร์ ตัวแทนผู้ป่วย

ธาลัสซีเมียจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดี,

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกัน

อภิปรายในหัวข้อ 

 

 1. ปัญหาการทำาหรือต่อใบส่งตัวผู้ป่วย ขอความอนุเคราะห์

เร่ืองการส่งต่อผู้ป่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขั้น

ตอนไม่ซับซ้อน และสะดวกขึ้นโดยที่ไม่เสียเวลากับการหยุดงาน

บ่อยๆ ในการต่อใบส่งตัวและการรักษา ร่วมทั่งข้อเสนอเรื่อง

การส่งตรวจในโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธาลัสซีเมีย ร่วมด้วยเช่น 

ตรวจเฟอร์ริตินทุก 6 เดือน เบาหวาน นิ่ว ไต ตรวจหู และตา

ในกรณีที่ใช้ยาขับเหล็ก ที่อาจมีผลต่อการได้ยินและการมอง

เพื่อรักษาก่อนเกิดเป็นโรคเรื้อรังในอนาคต ที่ต้องสิ้นเปลือง

งบประมาณอีกมาก 

 2. ปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงยาในผู้ป่วย 

 3. นำาเสนอปัญหาความไม่สะดวกสบายและอุปสรรคของ

การฉีดยา ปัญหาจากยา เข็มฉีดยา อุปกรณ์เครื่องดันยา ไม่เพียง

พอและอันตรายจากขยะติดเชื้อขวด-เข็มอุปกรณ์หลังการใช้

ของการใช้ยาฉีด Desferal และมีข้อเสนอเพื่อพิจารณายาขับ

เหล็ก Exjade เป็นยาในบัญชียาหลักเป็นตัวที่ 2 แทนยาฉีด 

Desfera (แบบฉีด) เพราะมีราคาใกล้เคียงกันกับยา Exjade ทั้ง

นี้กลุ่มผู้ป่วยได้มอบ หนังสือร่างเพื่อพิจารณาให้กับตัวแทนของ

ภาครัฐ ในนามคณะทำางานภายใต้ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

แห่งประเทศไทย  จากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวันและ

ได้เดินชมนิทรรศการ จากชมรมผู้ป่วยธาลัสซีเมีย  และพูดคุย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ป่วยด้วยกันแบบเป็นกันเอง  
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 ภาคบ่ายมีรายการถามตอบจากแพทย์ทุกๆ ท่านที่มาร่วม

งานกับคำาถามที่ผู้ป่วย-ผู้ปกครองอยากได้คำาตอบหลังจากจบ

ช่วงถาม-ตอบแล้วทุกๆ คนในงานรับชมการแสดงในพิธีปิดงาน

โดยตัวแทนผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ซึ่งส่งตรงมาจากประเทศเกาหลีเลยทีเดียว  ต่อจาก

นั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับ มินิคอนเสิร์ตจากน้องนนท์ The 

Voice คนแรกของประเทศไทย ที่มาร่วมมอบความสนุก รอยยิ้ม

เสียงหัวเราะทำาให้บรรยากาศในงานคึกคักข้ึนมาทันที  ช่วงน้ีเป็น

ช่วงที่เปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยได้ขึ้นไปร่วมร้องเพลงกับ น้องนนท์

บนเวทีด้วยกับเพลง “จับมือไว้” หลังจากจบมินิคอนเสริ์ต

เป็นพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพปี พ.ศ. 2557 ให้กับทางโรงพยาบาล

รามาธิบดี ส่งต่อธง โดย แพทย์หญิงปราณี  สุจริตจันทร์ ส่งมอบ

ให้ นายแพทย์ธันยชัย สุระ ก่อนท่ีงานจะจบลง อย่างสวยงามและ

ท้ายนี้ ได้นำาภาพวันงานและกิจกรรม กับบรรยากาศในงานมา

ฝากเพื่อนๆ และขอเป็นกำาลังใจให้เพื่อนๆ แล้วพบกันใหม่ครับ

สวัสดีครับ  
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 สรุปการจัดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 

และ งานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 12

 1. หัวข้อการจัดงาน : “เสริมพลัง สร้างอาชีพ ธาลัสซีเมีย” 

 2. สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 อาคารเฉลิมราชสมบัติ โรงพยาบาลชลบุรี   

 3.  จัดโดย  :คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลชลบุรี ชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ประเภท แบบประเมินที่ได้รับ

 1.  ผู้ป่วย 74  คน (48 %)

 2.  ผู้ปกครอง 63  คน (40 %)

 3.  เจ้าหน้าที่ 16  คน (10 %)

4.  ผู้สนใจ 3  คน (2 %)

         รวม              156  คน (100 %)

อายุ แบบประเมินที่ได้รับ

 1.  น้อยกว่า 20 ปี 31  คน   (20 %)

 2.  20-29 ปี 21  คน   (13 %)

 3.  30-39 ปี 43  คน   (28 %)

 4.  40-49 ปี 42  คน  (27 %)

 5.  มากกว่า 50 ปี 19  คน   (12 %)

           รวม                     156 คน  (100 %)

กิจกรรมภายในงาน
หัวข้อบรรยาย/เสวนามีความน่าสนใจ ระยะเวลามีความเหมาะสม

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย

1. หัวข้อ “โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและ  ภาวะเหล็กเกิน” 85 % 15 %
_

59 % 40 % 1 %

2. หัวข้อ “มุมมองและทิศทางของภาครัฐในการบริการฯ” 81 % 17 % 1 % 65 % 33 % 3 %

3. กิจกรรมถาม-ตอบ 83 % 16 % 1 % 66 % 29 % 4 %

4.  กิจกรรมและการแสดง 71 % 27 % 3 % 64 % 33 % 3 %

4.  ผู้เข้าร่วมงาน :  จากการลงทะเบียนทั้งหมด 291 คน 

 5.  การประเมิน 

ความพึงพอใจอื่นๆ มาก ปานกลาง น้อย

5. เจ้าหน้าที่ภายในงาน

    5.1 ได้รับการอำานวยความสะดวกเป็นที่พึงพอใจ 

    5.2 พิธีกรมีความเหมาะสมในการนำาเสนอกิจกรรม 
87 %

79 %

13 %

21 %

_

1 %

6. ภาพรวมของกิจกรรม

    ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 87 % 13 %
_

7. หากมีกิจกรรมเช่นนี้อีก

    ท่านมีความสนใจเข้าร่วมหรือไม่

สนใจ

100 %
ไม่สนใจ
_

8. ท่านได้ทราบข่าวการจัดงานนี้ได้จากแหล่งใด

การ์ดเชิญ

17  (11 %)

โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

19  (12 %)

ชมรมผู้ป่วยของท่าน

77  (47 %)

จดหมายข่าว รพ.

30  (18 %)

*อื่น ๆ

21 (12 %)




