		 สวัสดีเพื่อนๆ ชาวธาลัสซีเมียทุกคนนะครับ ก่อนอื่นผมขอ
แนะนำ�ตัวเองก่อนนะครับ ผมชื่อ พุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล
เพื่อนๆเรียกผมว่า พุฒิ ก็ได้นะครับ ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบ
พระคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยที่ให้
โอกาสผมได้ไปรับฟังและเข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ครั้งที่ 15 สำ�หรับผู้ป่วยและผู้ปกครอง (15th TIF International
Conference for Patients & Parents) จัดโดยสหพันธรัฐนานาชาติ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2556 ณ
กรุงอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันนีผ้ มได้มโี อกาส
เขียนจุลสารธาลัสซีเมียเป็นครั้งแรกจึงอยากจะนำ�ประสบการณ์
ที่มีค่าครั้งนี้มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังกันครับ ตัวผมเองป่วยเป็นโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรือเพื่อนๆ คงรู้จักกันอย่างคุ้น
หูคือ Thalassemia Major (ต่อไปนี้ขอเรียกแทนว่า TM นะครับ)
วันนี้ผมจึงขอนำ�เสนอประสบการณ์และความรู้ที่ผมได้จากการ
ประชุมวิชาการครั้งนี้มามอบให้แก่เพื่อนๆ ชาว TM กันนะครับ
		
 เพื่อนรู้ไหมครับว่าโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนอกจากจะ
ส่งผลทั้งด้านสุขภาพในมุมความคิดทางการแพทย์แล้ว ในความ
คิดของชาวธาลัสซีเมียทั่วโลกได้ลงความเห็นว่าโรคธาลัสซีเมีย
นี้เป็นมากกว่าความเจ็บป่วย โดยที่เป็นห่วงอย่างยิ่งคือปัญหา
สถานะทางสังคม ตัวอย่างเช่นเพื่อนๆ ชาว TM จะต้องลาเรียนหรือ
ลางานมารับเลือดเป็นประจำ� (3-4 สัปดาห์/ครัง้ ) ไหนจะต้องฉีดยา
ขับธาตุเหล็กเกือบทุกคืนเพือ่ ลดปริมาณ Serum Ferritin ในร่างกาย
แต่อย่างไรก็ตาม เพือ่ นๆ ทราบไหมครับว่าการรักษาผูป้ ว่ ย TM ทีถ่ กู
ต้องจะผลให้เราสามารถใช้ชวี ติ ได้เกือบเทียบเท่าคนปกติ ถ้าเพือ่ นๆ
ชาว TM ดูแลตัวเองอย่างเพียงพอ ทั้งด้านสุขภาพและด้านจิตใจ
ซึ่งผมจะขอพูดถึงในอีกไม่กี่อึดใจครับ
การดูแลตัวเองด้านสุขภาพนั้น มีวิธีไม่ยากครับเพื่อนๆ
ชาว TM หลายท่านคงทราบกันดีและปฏิบัติกันเป็นประจำ�อยู่แล้ว
นะครับการรับการรักษาโดยทั่วไปของพวกเราชาว TM ที่ทำ�กัน
เป็นประจำ�โดยคุณหมอคือการรับเลือดอย่างสมํ่าเสมอเพื่อการ
เจริญเติบโตและป้องกันการเปลี่ยนของกระดูกใบหน้า แต่เมื่อรับ
เลือดแล้วพวกเราก็จะเกิดภาวะเหล็กเกิน (Iron Overload) ซึ่ง
ถ้าปล่อยให้ธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมากเกินไป อาจจะส่งผล
ร้ายแรงต่อหัวใจ ตับ และตับอ่อนได้ การรักษาภาวะเหล็กเกินนีท้ �ำ
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พุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล
ได้โดยการขับเหล็กอย่างสมา่ํ เสมอโดยยาขับเหล็กในประเทศไทย
นัน้ มี 2 แบบหลักๆ คือแบบฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง (Subcutaneous) ซึง่
ต้องฉีดและปล่อยให้ยาเดินทีละน้อยๆ จนหมดรวม 8 – 10 ชัว่ โมง
โดยส่วนมากจะฉีดตอนกลางคืนซึง่ วิธนี ผ้ี มขอบอกว่าทางทีป่ ระชุม
ยังคงยืนยันว่าเป็นวิธีการขับเหล็กที่ได้ผลดีที่สุดถ้าทำ�อย่างสมํ่า
เสมอนะครับ เพือ่ นๆ หลายคนคงจะเจ็บตัวกับการฉีดยาขับเหล็ก
ตัวนี้ไม่ใช่เล่นเลยหละครับ ปัจจุบันได้มีทางเลือกใหม่สำ�หรับผู้
ที่ไม่อยากเจ็บตัวก็คือการรับประทานยาเม็ดขับเหล็กนั่นเองครับ
วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีเช่นกันครับถ้าทานอย่างสมา่ํ เสมอแต่ทว่าเพื่อนๆ
บางคนอาจเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงก็ต้องหันมาใช้วิธีแรกอยู่ดี
ครับ จากประสบการณ์ทผี่ มได้แลกเปลีย่ นกับเพือ่ นๆ ชาวต่างชาติ
ทีเ่ ป็น TM เหมือนกันส่วนมากใช้ทง้ั 2 วิธี คือทัง้ ฉีดและรับประทาน
ซึง่ วิธนี ไ้ี ด้ผลดีมากในเพือ่ นๆบางกลุม่ ครับ การรับเลือดและขับเหล็ก
อย่างมีวินัยจะทำ�ให้เพื่อนๆ มีสุขภาพที่ดีทั้งความเข้มข้นของฮีโม
โกลบินและการลดลงของภาวะเหล็กเกินครับ นอกจากการรักษาสอง
อย่างนี้ เพือ่ นยังต้องรูจ้ กั การรักษาอวัยวะส่วนอืน่ ในร่างกายอีกด้วย
ครับเช่น ตับ ม้าม ฟัน และปัญหาโรคอ้วน (เบาหวาน) นั่นเองครับ
วิธอี น่ื ทีพ่ วกเราชาว TM ทำ�ได้คอื การออกกำ�ลังกายโดยไม่หกั โหม
เกินไปเช่น การวิ่งเหยาะๆ ว่ายนํ้า หรือ ปั่นจักรยาน ส่วนตัวผมเอง
ชอบเล่นฟุตบอล ควบคุมอาหารและหลีกเลีย่ งการดืม่ แอลกอฮอล์
ครับ
		

ด้านจิตใจก็สำ�คัญไม่แพ้กันนะครับ เพื่อนๆ ชาวต่างชาติ
ที่ประชุมที่ผมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนั้นส่วนมากจะมี
ปัญหาด้านนี้ค่อนข้างมากกว่าด้านการดูแลสุขภาพครับ ตัวอย่าง
เช่น ความเครียดจากงานหรือการเรียน การวิตกกังวลเรื่องโรค
ของตนเอง การฟังคนอืน่ พูดถึงเรือ่ งอายุไขตัวเองในแง่รา้ ย การเข้า
โรงพยาบาลบ่อยๆ ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาล้วนเป็นบ่อนทำ�ลายจิตใจ
เราทั้งหมดครับ เมื่อเราเครียดหรือวิตกกังวลอย่างหนักจะส่งผล
ทำ�ให้ระดับฮีโมโกลบินเราลดลงและจะนำ�มาซึ่งสุขภาพที่แย่ลง
ครับ ทางออกของปัญหาเหล่านี้คือการมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ครับ
ขอให้เพือ่ นๆ ลบสิง่ ทีเ่ ป็นด้านลบและบ่อนทำ�ลายจิตใจเราออกไป
โดยการทำ�จิตใจให้สงบ เพื่อนๆ ที่เป็นชาวพุทธอาจจะนั่งสมาธิก็
ทำ�ให้จิตใจสงบอีกแบบครับ ส่วนเพื่อนๆ ศาสนาอื่นๆ ก็อาจจะทำ�
สิง่ ทีเ่ ราชอบและอยากทำ�แทนครับเช่น เพือ่ นชาวต่างชาติทเ่ี ป็นTM
ของผมเล่นโยคะตั้งแต่เล็กจนตอนนี้เป็นครูสอนโยคะแล้วครับ
ส่วนเพื่อนๆ ที่เหงาก็สามารถใช้ Social Network ให้เป็นประโยชน์
ครับโดยขณะนี้เราก็มี Facebook ของชมรมธาลัสซีเมียแห่ง
ประเทศไทยแล้วนะครับเพือ่ นๆ สามารถเข้าไปกดไลค์ตดิ ตามและ
พูดคุยกะพวกเราได้ที่ Thalassemia Club of Thailand ครับ
		
 เพื่อนๆ ชาว TM หลายๆคนกำ�ลังสงสัยว่าพวกเราจะรักษา
แบบนี้กันอีกไปตลอดชีวิตเลยหรือไม่ จากที่ผมไปเข้าร่วมประชุม
มาขอตอบเลยครับว่าไม่ครับ ขณะนี้วิทยาการทางการแพทย์ได้
พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสังเกตได้จากยาขับเหล็กของเรา การรักษา
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้หายขาดได้มีการวิจัยกันมาอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่การปลูกถ่ายไขกระดูก ต่อมาจนปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กำ�เนิด และ ณ ตอนนี้ได้มีการทดลองวิธีการรักษาใหม่ที่ได้ผล
แล้วเรียกว่า “ยีนบำ�บัด” แต่วิธีนี้เพื่อนๆคงต้องอดใจรอต่อไปครับ
เพราะกำ�ลังอยูใ่ นช่วงทดลอง หากสำ�เร็จเมือ่ ไหร่ผมคิดว่าคุณภาพ
ชีวิตของพวกเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ


ความเครียด

จากงาน.. จากการเรียน
การวิตกกังวลเรื่องโรคของตนเอง
การฟังคนอื่นพูดถึงเรื่องอายุไข
ตัวเองในแง่ร้าย การเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ
ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมา ล้วนเป็นบ่อน
ทำ�ลายจิตของใจเรา.. ทั้งหมดครับ

สุดท้ายนี้ก็อยากบอกเพื่อนๆทุกคนให้รักษาวินัยในการ
ดูแลสุขภาพของตัวเองรวมทั้งผ่อนคลายสุขภาพจิตใจอยู่ตลอด
นะครับ และหากมีอาการฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคประจำ�ตัวของพวก
เรา ไม่ควรรีรอที่จะพบคุณหมอใกล้บ้านที่สุดก่อนมาโรงพยาบาล
หลักของพวกเรานะครับ
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