เพิ่มเชิงอรรถโดย..
ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ แพทย์ประจำ�คลินิกธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลนครปฐม
และอาจารย์ประจำ�ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

		ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ได้รู้สึกและ
รับรูเ้ รือ่ งต่างๆ ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นโรคนี้แต่กำ�เนิด บาง
คนไม่รู้ว่าโรคนี้เป็นแล้วควรจะทำ�อย่างไร
หรือควรได้รับการรักษาแบบไหน โรคนี้
เป็นโรคทางพันธุกรรมโดยข้าพเจ้าได้รับ
ความผิดปกตินี้มาจากพ่อและแม่ โดยที่
ตัวพ่อและแม่เองก็ไม่เคยทราบมาก่อน
ว่าท่านเป็นพาหะของโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมีย เนื่องจากสมัยก่อนการตรวจและ
รักษาไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนปัจจุบัน ท่าน
จึงไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนมีบุตรดัง
เช่นยุคนี้ ข้าพเจ้ามีอาการของโรคที่เห็น
ได้ชัด คือ ตัวซีด ตาเหลือง เวลาวิ่งออก
กำ�ลังกายหรือยกของหนักๆ ก็จะเหนื่อย
ง่ายกว่าเพื่อนคนอื่นๆ และบ่อยครั้งที่มัก
มีอาการปวดท้อง ตอนเล็กๆ ข้าพเจ้าตัว
เล็กกว่าเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันมาก แม่
บอกว่า ข้าพเจ้ามักจะเจ็บป่วยไม่สบาย
บ่อยๆเป็นแต่ละทีเหมือนกับว่าจะไม่ยอม
หายง่ายๆ เวลาที่ข้าพเจ้าแข็งแรงสบายดี
ทุกคนในครอบครัวจะพากันดีใจ โล่งอก
มาก
		
		ข้าพเจ้ามารู้วา่ ตนเองเป็นโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียตอนอายุประมาณ 9 ขวบ
ตอนนั้นหมอจากอนามัยได้มาฉีดวัคซีน
ให้ท่โี รงเรียน ข้าพเจ้าก็ไปเข้าแถวรับวัคซีน
กับเพื่อนๆ พอถึงคิวข้าพเจ้า คุณหมอก็
แปลกใจว่าทำ�ไมข้าพเจ้าตัวเหลืองจัง จึง

แนะนำ�ให้ข้าพเจ้าไปตรวจเลือดที่โรงพยา
บาลประจำ�อำ�เภอ ด้วยความกลัวข้าพเจ้า
จึงรีบบอกพ่อ คุณพ่อเลยรีบพาไปหาหมอ
เพื่อรับการตรวจเลือด และบอกว่าน่าจะ
เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จากนั้นก็ได้
รับยาเม็ดสีเหลืองโฟลิค (Folic acid) มากิน
ซึ่งข้าพเจ้าก็ยังกินอยู่จนทุกวันนี้ ข้าพเจ้า
ได้รับการรักษาแต่ไม่ค่อยต่อเนื่อง จึงมี
อาการรุนแรงในบางครั้ง เช่น บางทีก็มี
อาการหน้ามืด เหมือนจะวูบจนลงไปนอน
กับพื้น ข้าพเจ้าได้รับการรักษาอย่างจริง
จังและต่อเนื่องอีกครั้ง เมื่ออายุ 23 ปี ซึ่ง
ตอนนั้นข้าพเจ้าตั้งครรภ์ ได้ 3 เดือน และ
ได้ทำ�งานเป็นพนักงานในโรงงาน เมื่อไป
ฝากครรภ์ที่คลินิกได้ตรวจเลือด ก็พบว่า
ซีดมาก จึงได้รบั คำ�แนะนำ�ให้ไปฝากครรภ์
ที่โรงพยาบาลเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั การดูแลรักษา
ให้ดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงย้ายไปฝากครรภ์ที่
โรงพยาบาลระยอง หลังตรวจเลือดพบ
มีค่าความเข้มเลือด (ฮีมาโตคริท) เหลือ
เพียง 19.2 % คุณหมอที่รับฝากครรภ์จึง
บอกให้ข้าพเจ้านอนโรงพยาบาลเพื่อเติม
เลือด โดยครั้งนั้นถือเป็นการเติมเลือด
ครั้งแรกในชีวิต จากนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับคำ�
แนะนำ�จากคุณหมอทั้งในเรื่องการเตรียม
รับมือกับโรคทีจ่ ะเกิดกับลูกและความพร้อม
ของตัวเราเอง รวมถึงผลที่อาจจะเกิดใน
อนาคตกับลูก ข้าพเจ้าปฏิบัติตามที่คุณ
หมอบอกอย่างเคร่งครัด1 ภายหลังคลอด
ลูกแล้วก็ได้รับการรักษาต่อเนื่องเรื่อยมา

ผลที่ตามมาทำ�ให้อาการต่างๆ เริ่มดีขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้นการรักษาไม่ว่าจะเป็นการ
กินยาหรือการได้รับเลือดจึงเป็นสิ่งที่เรา
ต้องปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของหมออย่าง
เคร่งครัด นอกจากนั้นการดูแลสุขภาพตัว
เองก็เป็นสิ่งสำ�คัญอีกอย่างที่จะช่วยให้
เราสุขภาพดีขึ้น
		
		 ข้าพเจ้าจึงอยากให้ผู้ที่ไม่รู้จักโรค
หรือผู้ที่กำ�ลังประสบพบเจอกับโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย อย่าพึ่งเครียดหรือท้อแท้
ทีจ่ ะรักษา จริงอยูท่ ่โี รคนีเ้ ป็นแล้วอาจไม่หาย
แต่ถา้ เราได้รบั การรักษาทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
ก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุ
ยืนยาวได้ สำ�หรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำ�ลัง
จะมีบุตรหากได้รับการตรวจคัดกรองก่อน
ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ระยะต้นๆ ก็จะสามารถ
ป้องกันมิให้เกิดบุตรทีเ่ ป็นโรคนี้ได้ 2 จะเห็น
ได้ว่าถ้าเราได้รู้ทัน รู้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้
เกิดบุตรทีเ่ ป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จะ
เป็นหนทางทีด่ สี �ำ หรับอนาคตของประเทศ
ที่จะลดจำ�นวนคนไข้โรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียได้ อยากให้ชว่ ยกันนะคะเพือ่ เราและ
ลูกหลานเราจะได้เกิดมาไม่เป็นโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียอีก
		 ข้าพเจ้าเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซี
เมียตั้งแต่เล็กๆ จึงได้รู้ซึ้งกับอาการของ
โรคเป็นอย่างดี ครอบครัวของข้าพเจ้าก็รู้
ดีวา่ โรคนีเ้ ป็นโรคทีร่ กั ษาไม่หาย มีทางเดียว
คือการรักษาประคับประคองตามอาการ
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คุณเตชินีณัฎฐ์ ขณะอายุได้ 29 ปี

คุณเตชินีณัฎฐ์ เมื่ออายุ 9 ปี

		ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสามารถตั้งครรภ์
มีบตุ รได้ แต่ควรต้องได้รบั การดูแลใกล้ชดิ จากแพทย์โดย
มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

		 แนวทางการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียใหม่ๆ
ซึ่งบางแนวทางยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองวิจัย ได้แก่

1. ควรมาฝากครรภ์ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกเพื่อจะ
ได้ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดว่ามีความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียรุนแรงหรือไม่
2. ระหว่างการตัง้ ครรภ์ มารดาต้องได้รบั การให้เลือด
สมํ่าเสมอเพื่อให้มารดามีระดับความเข้มข้นเลือด (ฮีโม
โกลบิน) อยูท่ ร่ี ะดับ 10 ก./ดล เป็นการป้องกันไม่ให้หัวใจ
ผู้ป่วยทำ�งานผิดปกติ
3. งดการใช้ยาขับเหล็ก
4. งดการกินยาหรืออาหารเพื่อเสริมธาตุเหล็ก
5. มาฝากครรภ์ตามที่แพทย์นัดอย่างสมํ่าเสมอ

การรักษาแบบประคับประคอง

		ในปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขมีคำ�ประกาศ
นโยบายส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมีย โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรอง
พาหะธาลัสซีเมียโดยสมัครใจ (หากอายุครรภ์ไม่เกิน 1620 สัปดาห์) และหากพบผลการตรวจคัดกรองผิดปกติ
ให้ตามสามีเพือ่ ตรวจคัดกรองด้วยทุกราย ถ้าผลการตรวจ
คัดกรองผิดปกติทั้งคู่ให้ทำ�การตรวจยืนยันว่าเป็นคู่เสี่ยง
ที่มีโอกาสมีบุตรเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
หรือไม่และให้ค�ำ ปรึกษาในการตรวจวินจิ ฉัยทารกในครรภ์
ก่อนคลอดต่อไป

1. การใช้ยากระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบินเอ๊ฟ เช่น
		 ยาไฮดรอกซียูเรีย (Hydroxyurea)
2. การใช้ยากระตุน้ การสร้างเม็ดเลือดและฮีโมโกลบิน
		ได้แก่ Sotatercept (ACE-011) และ Luspatercept
		 (ACE-536)

การรักษาแบบหายขาด

1. การเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก โดยใช้ไขกระดูกจาก
พีน่ อ้ งหรือผูบ้ ริจาคทีม่ หี มูเ่ นือ้ เยือ่ ตรงกัน หรือในปัจจุบนั
ได้มีการพัฒนาวิธีการจนสามารถใช้ไขกระดูกจากผู้เป็น
พ่ อ หรื อ แม่ ข องผู้ ป่ ว ยในการเปลี่ ย นถ่ า ยไขกระดู ก ได้
สำ�เร็จ
2. การรักษาโดยยีนบำ�บัด (Gene therapy) ยังอยู่ใน
ขั้นตอนการทำ�วิจัย โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้
สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องเติมเลือดอีกเลยเป็นเวลากว่า
6 ปีแล้ว

คุณเตชินีณัฎฐ์ เป็นผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด β-thalassemia/Hb E ปัจจุบันอายุ 39 ปี อาศัยอยู่ที่ อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ทำ�งานอยู่ที่โรงงานผลิตยารักษาโรคแห่งหนึ่ง สมรสแล้ว มีบุตรชายเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียอายุ 6 ขวบ สุขภาพแข็งแรงดี
โดย คุณเตชินีณัฎฐ์ เข้ารับการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลนครปฐม เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว โดยมาตามนัดทุกๆ 1-2 เดือน
มีระดับฮีโมโกลบิน โดยเฉลี่ย 7 ก./ดล. ได้รับเลือดครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ผลซีรั่มเฟอร์ ไรติน (serum ferritin) อยู่ที่ 800 นาโนกรัม/มล.
ยาที่รับประทานมี โฟลิค ไฮดรอกซียูเรีย และยาขับเหล็กแอลวัน (ดีเฟอริโพรน)

18 ธาลัสซีเมีย ┋ ก.ย. ▶ ธ.ค. 58

ครอบครัวของข้าพเจ้ามีพี่น้อง 9 คน
ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ 7 โดยมีผู้ที่เป็น
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทั้งหมด 5 คน
รวมตัวข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าก็บอกกับ พีๆ่
น้องๆ ทุกคนทีเ่ ป็นโรว่า ต้องรักษาต่อเนือ่ ง
ห้ามปล่อยให้ตนเองมีอาการมากๆ แล้ว
ค่อยรักษาเพราะอาจจะทำ�ให้การรักษาได้
ผลไม่ดีและส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัว
เอง ทุกวันนี้ทุกๆ คนที่เป็นโรคก็ได้รับการ
รักษา โดยปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของคุณ
หมอเป็นอย่างดี ทำ�ให้สุขภาพของพี่น้อง
และตัวข้าพเจ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่ต้อง
เติมเลือดบ่อยๆ จากที่ระยะแรกต้องเติม
เป็นประจำ�แทบทุกเดือนเนือ่ งจากซีดมาก
มีเพียงพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้ว 1 คน จาก
การติดเชือ้ ในกระแสเลือด เป็นเวลา 4-5 ปี
แล้วที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับการเติมเลือด
เพราะร่างกายสร้างเลือดได้ดีขึ้น นี่คือผล
จากการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งปัจจุบันการรักษามีวิธีใหม่ๆ ที่ทำ�ให้ผู้
ที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้มีแนว
ทางการรักษาเพิ่มขึ้นและอาจมีสิทธิหาย
ขาดได้3 เพียงแค่คุณจะต้องให้ความร่วม
มือและเป็นคนไข้ที่ดีของคุณหมอ คุณไม่
ควรละเลยคำ�แนะนำ�ของคุณหมอเพราะ
อาจส่งผลต่ออาการของโรคได้ คนไข้บาง
รายดื้อดึง ไม่กินยาหรือไม่มารักษาตาม
กำ�หนดทำ�ให้อาการของโรครุนแรงขึ้น
บางรายก็เสียชีวิต นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้
พบมาและนำ�เอามาเล่าเพื่อให้คนรุ่นหลังๆ
หรือผูท้ กี่ �ำ ลังรักษาตัวอยูอ่ ย่าท้อแท้ ขอให้
รักษาต่อไปเรือ่ ยๆ นะคะ เพือ่ ชีวติ ของคุณเอง
คนที่คุณรักและคนที่รักคุณ

		ขอขอบคุณนะคะ ใครที่ได้อา่ นเรือ่ ง
ราวการเป็นโรคและความรู้สึกของข้าพเจ้า
แล้ว ข้าพเจ้าก็อยากให้นำ�ประสบการณ์
ของคุณที่มีต่อโรคนี้มาแชร์ความรู้สึกให้
กับคนอื่นที่เป็นโรคนี้ด้วย จะได้มีกำ�ลังใจ
ในการรักษาตัวยิง่ ขึน้ โรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อ
ไปสู่ผู้อื่นได้ ไม่ใช่โรคที่น่ารังเกียจ ใครที่
เป็นโรคนี้อย่าท้อแท้นะคะ ขอแนะนำ�ให้
รักษาต่อเนื่องนะคะ เพื่อที่คุณจะได้มีชีวิต
ที่ดีขึ้น เหมือนกับข้าพเจ้าในตอนนี้ การ
มีความสุขที่เห็นตัวเองดีข้นึ หลังได้รับการ
รักษา จึงเป็นแรงจูงใจที่ทำ�ให้ข้าพเจ้ามา
เล่าประสบการณ์ของโรคให้ทุกคนได้อ่าน
กันเพื่อประโยชน์ของคนที่เป็นโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียจะได้เรียนรู้วิธีการรักษา
อย่างถูกต้องและเพื่อลดจำ�นวนการมีทารก
เกิ ด ใหม่ เ ป็ น โรคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย
ในอนาคต
		

		 ขอบคุณคุณหมอทุกๆ ท่านที่ให้
การรักษาที่ดีแก่ข้าพเจ้า ทำ�ให้ข้าพเจ้า
กล้าเผชิญกับโรคนี้และมีความหวังที่จะมี
ชีวิตได้ยืนยาว ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่
มีส่วนร่วมในการรักษาด้วย สุดท้ายนี้
ข้าพเจ้าขอให้ส่งิ ศักดิ์สิทธิ์มาอำ�นวยอวยพร
ให้ทุกๆ คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มี
ชีวติ ทีส่ ดชืน่ แจ่มใสและมีแรงต่อสูก้ บั ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ นานาด้วยเทอญ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณภาพจาก www.image.dek-d.com
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