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  ก่อนอื่นนั้นต้องขอขอบพระคุณ อ.วิปร วิประกษิต จาก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัส

ซีเมียแห่งประเทศไทย และ อ.อรุณี  เจตศรีสุภาพ เป็นอย่างสูง

ครับที่ได้ให้โอกาสผมได้เข้าร่วมการประชุมเรื่องการดูแลผู้ป่วย

ธาลัสซีเมียในคร้ังน้ี  โดยการประชุมน้ีได้รวบรวมความรู้ท่ีจำาเป็น

เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรค เช่น ภาวะ

ธาตุเหล็กสะสม ภาวะติดเชื้อ และการเจริญเติบโตช้า รวมถึงการ

ป้องกันและรักษาภาวะดังกล่าว ซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบัน วิทยา

การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพเรื่องธาลัสซีเมียนั้นพัฒนาไป

มาก แพทย์และทีมการรักษาสามารถให้การรักษาได้ดีขึ้นกว่า

สมัยก่อน แต่สิ่งที่เป็นหัวใจหลักในการรักษาคือ ตัวผู้ป่วยและ

ครอบครัว โดยหากผู้ป่วยและครอบครัวให้ความสำาคัญเกี่ยวกับ

การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน

ผลการรักษานั้นก็จะดีขึ้นและเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง ท้ายที่

สุดนั้นผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียนั้นก็จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้

อย่างสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจ 

  นอกเหนือจากเรื่องวิชาการแล้ว การเข้าร่วมประชุมครั้ง

นี้ยังทำาให้ผมได้พบผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่เป็นตัวแทนจากองค์กร

ผู้ป่วยธาลัสซีเมียจากประเทศต่างๆ โดยที่องค์กรเหล่านั้นส่วน

มากเป็นองค์กรที่เกิดจากผู้ป่วยเอง โดยมีแพทย์เป็นเพียงผู้ช่วย

ให้คำาปรึกษา ทำาให้ผู้ป่วยและครอบครัวนั้นมีองค์กรเฉพาะตัวที่

สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้คำาแนะนำา

กันได้ในกลุ่มผู้ป่วย นอกจากนี้องค์กรเหล่านี้ยังมีพลังในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาสุขภาพผู้ป่วยธาลัสซีเมียในภาพรวม เช่น 

การผลักดันและพัฒนาสิทธิการรักษาและการใช้ยาของผู้ป่วย

เป็นต้น ซึ่งหากเราสามารถช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ชมรมของเรา

ก็จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียได้ รวมถึงสามารถช่วยกันให้คำา

แนะนำา เป็นที่ปรึกษาสุขภาพให้กันและกันในชมรม และกระจาย

ความรู้แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาและการป้องกันสุขภาพสู่

ผู้ป่วยในเขตภูมิภาค   เพ่ือพัฒนาในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยธาลัส

ซีเมียให้ดียิ่งขึ้นไปในภาพรวมของประเทศในฐานะผู้ป่วยธาลัส

ซีเมียและอนาคตบุคลากรทางการแพทย์ ผมมีความยินดีเป็น

อย่างย่ิงครับ ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนและสร้างเสริมความ

เข้มแข็ง ของชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียของประเทศไทยครับ

นายภูมิพงศ์  ศรีภา
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิด Hb H disease with Hb Constant Spring
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เวียดนาม...
ไป..ไป...เราไปเยือน.. 

  สวัสดีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ

และสมาชิกจุลสารทุกท่าน ก่อนอ่ืนมาทำาความรู้จักกันก่อน ดิฉัน

ช่ือ อรินทร   ปัจฉิมพิหงค์ (ฝ้าย) อายุ  30 ปี  ผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิด

เบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์ ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช

ตัง้แตเ่ด็กจนถงึปจัจบุนั  ดฉินัทำางานเปน็เจา้หนา้ทีข่องมลูนธิโิรค

โลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย วันนี้เป็นโอกาสดีได้เขียน

บทความเล่าประสบการณ์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้ป่วยไป

ร่วมประชุม The 2nd Pan-Asian Conference on Haemoglobin-

opathies ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่  26-27

กันยายน 2558 ต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัส

ซีเมียแห่งประเทศไทย และ รศ. ดร.นพ.วิปร  วิประกษิต เป็น

อย่างสูงที่ให้ไปเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ในต่างแดนและเพิ่ม

เติมความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียค่ะ 

  

  ในการประชุมมีแพทย์และวิทยากรจากแต่ละประเทศมา

ให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ความบกพร่อง

ของเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ภาวะเหล็กเกินที่เกิดจาก

การได้รับเลือด ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ การตรวจหาเหล็กเกินใน

ร่างกาย เช่น ตับ หัวใจ ด้วยเครื่องมืออันแสนไฮเทคที่เรียกว่า 

การทำา MRI การใช้ยาขับธาตุเหล็กทั้งแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังและ

แบบรับประทาน ข้อบ่งชี้และผลข้างเคียงของยาแต่ละตัว การ

รักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก 

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดและยีนส์บำาบัด  พร้อมทั้งมีการเปิดให้

ผู้ป่วยจากประเทศต่างๆ ซักถามปัญหา/ข้อสงสัยเร่ืองธาลัสซีเมีย

ด้วย  ซ่ึงบางคำาถามน่าสนใจและเกิดข้ึนจริงกับเพ่ือนๆ ธาลัสซีเมีย

ที่รู้จักจึงเอาวิธีการรักษาอาการเหล่านั้นมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟัง

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 

  ช่วงพักการบรรยายภายนอกห้องประชุมมีการออกบูธ

จำาหน่ายสินค้าแฮนด์เมดของชมรมผู้ป่วยธาลัสซีเมียจากประเทศ

ต่างๆ เช่น เวียดนาม มัลดีฟส์ ก็ถึงเวลาใช้เงินกันสนุกสนาน

(เสียตังค์สิคะงานน้ี) ท้ังยังได้พูดคุยเก่ียวกับธาลัสซีเมียกันเล็กน้อย

กับผู้ป่วยจากมาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร์  (พอได้ฟุดฟิดสปีคอิงลิช

กันไป 55) แม้ชมรมผู้ป่วยธาลัสซีเมียจากประเทศไทยไม่มีบูธ

(ซินจ
้าว)

สวัสดี
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แต่เราก็ไม่ยอมน้อยหน้าจัดเตรียมเข็มกลัดของมูลนิธิโรคโลหิต

จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยไปมอบเป็นของที่ระลึกให้กับ

ผู้ป่วย แพทย์ และผู้เก่ียวข้องท่ีมาร่วมประชุม ซ่ึงได้รับความสนใจ

และผลตอบรับดีมาก บางคนสะกิดให้ติดเข็มกลัดที่หน้าอกเสื้อ

พร้อมถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจำาการได้มาพบกันถือว่าเป็น

บรรยากาศและมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ 

 

  หลังจากที่ฟังบรรยายเกี่ยวกับธาลัสซีเมียกันจนเต็มอ่ิม

ก็มาถึงโหมดท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่สำาคัญๆ ขึ้นชื่อในกรุง

ฮานอยกันบ้าง วันแรกลุยฮานอยฝั่งตะวันออกกันก่อนเริ่มด้วย

หอคอยเต่า (Tortoise Pagoda) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบคืนดาบ 

เดินข้ามสะพานแสงอาทิตย์สีแดงสดใส (ถือเป็นเอกลักษณ์อย่าง

หนึ่งของฮานอย) วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son Temple) หรือวัด

เนินหยก ภายในวัดมีตะพาบยักษ์แยงซีเกียงที่สตาร์ฟไว้หนึ่งใน

ไม่กี่ตัวที่อยู่ในทะเลสาบคืนดาบ ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์แสดงของ

โบราณและประวัติศาสตร์เวียดนาม (Vietnam Museum) จบที่

โรงละครหุ่นกระบอกนำ้า "ทังลอง" (Water Puppet Theater)

ละครเชิดหุ่นจากนิทานพื้นบ้านของเวียดนาม(ที่ใครมาฮานอย

ก็ต้องเข้าชมไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงนะจ๊ะ) ก่อนกลับเข้าที่พักถือ

โอกาสเดินเล่นชมเมืองฮานอยยามคำ่าคืนพร้อมกับหาก๋วยเตี๋ยว

เวียดนามแท้ๆ ใส่ท้อง (ก็อร่อยแบบแปลกๆ ใส่ผักเยอะมากมี

กลิ่นหอมฉุนๆไม่คุ้นชิน) วันที่ 2 ลุยฮานอยฝั่งตะวันตก ที่แรก

ไปวัดเฉินก๊วก (Tran Quoc) วัดจีนเก่าแก่ที่สุดในฮานอย ผ่าน

ทำาเนียบรัฐบาลเวียดนามสุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh's Mauso-

leum) จ่ัวโมดโกดหรือวิหารเสาเดียว (One Pillar Pagoda) สร้าง

ขึ้นเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์ลุงโฮฯ มีประวัติ

ภาพถ่าย ลายมือ ของโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Museum) 

พิพิธภัณฑ์สงครามเป็นสถานที่จัดแสดงซากเครื่องบิน รถถัง ลูก

ระเบิดนานาชนิด ปืนต่อสู้อากาศยาน ภาพถ่ายวีรบุรุษจากการ

ต่อสู้กับฝร่ังเศสและอเมริกัน ใกล้กันมีหอคอยธงแดง (Red Flag

Tower) ที่สุดท้ายวัดวั่นเมียว (Van Mieu Pagoda) มหาวิทยาลัย

แห่งแรก และสถานที่สอบจองหงวนในสมัยโบราณ คราวนี้เปลี่ยน

แนวมาเดินแวะชมตลาดสดของคนเวียดนามกันบ้างมีขายท้ัง

ผักผลไม้ เน้ือหมู ดอกไม้และอ่ืนๆ อีกมายมาก ปิดจ๊อบทริปน้ีด้วย

ไอศครีม 1 ถ้วยคลายร้อนย่านตลาดเมืองเก่าของกรุงฮานอย ก่อน

กลับเมืองไทย ฟิ้วววว .. 

 

  ท้ายน้ีหวังว่าประสบการณ์ท่ีนำามาแชร์ให้ท่านผู้อ่านจะเป็น

แรงกระตุ้นให้ชาวธาลัสซีเมียดูแลรักษาสุขภาพ ร่างกายให้สมบูรณ์

แข็งแรง พร้อมออกไปเรียนรู้โลกกว้างที่ยังมีเรื่องราวดีๆ ให้ได้

สัมผัสอีกมากมาย 
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  สวัสดีครับ ผมชื่อ นายณัฐชวัตร   ยิ้มด้วง  เป็นผู้ป่วยธาลัส

ซีเมียชนิด β-thal major ที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนของผู้ป่วยเข้าร่วม

ประชุม THE 2nd PAN-ASIAN CONFERENCE ON HAEMOGLOBOIN-

OPATHIES  ท่ีประเทศเวียดนาม เม่ือวันท่ี  26-27 กันยายน  2558

การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรก

ของผม เป็นครั้งแรกที่ทำาให้ผมได้รับอะไรมากมาย ทั้งมิตรภาพ

ที่ดี การได้พบเจอเพื่อนธาลัสซีเมียจากนานาประเทศ สิ่งใหม่ๆ

ที่สนุกสนาน และสิ่งที่สำาคัญที่สุดที่ผมได้รับคือความรู้ต่างๆ มาก

มายที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียทุกคนควรรู้  อย่างที่ทราบกันอยู่แล้ว

นะครับว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆ

เพราะติดเชื้อง่ายกว่า ป่วยง่ายกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 

เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ได้ ถ้าหากเราใส่ใจสุขภาพ รับเลือด

เป็นประจำาตามแพทย์สั่ง ควบคุมปริมาณธาตุเหล็ก โดยการใช้

ยาขับเหล็ก ร่วมกับ การเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและ

เหมาะสมกับร่างกาย  เราก็สามารถอยู่ร่วมกับโรคธาลัสซีเมียได้

อย่างมีความสุข 

          

  สิ่งที่ควรใส่ใจมากที่สุดประการหนึ่งคือ ปริมาณธาตุเหล็ก

ที่เกินความจำาเป็นของร่างกาย  บางคนอาจละเลยกับสิ่งเหล่านี้ 

เพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่คุณคิดผิด ปริมาณธาตุเหล็กที่

เพิ่มมากขึ้นๆ ในทุกๆ วันจะเริ่มสะสมที่ตับ และหัวใจตามลำาดับ

ตับเป็นอวัยวะแรกท่ีมีการสะสมของธาตุเหล็กทำาให้ความยืดหยุ่น

ของตับลดลง ความสามารถในการทำางานของตับก็ลดลงด้วย

เช่นกัน ซึ่งนำาไปสู่โรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้ อ่านแล้วอาจ

จะดูน่ากลัว แต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นหากเราไม่ใส่ใจร่างกายของ

ตัวเอง เราสามารถทราบระดับการสะสมของธาตุเหล็กที่ตับได้

โดยการทำา MRI เพื่อดูค่าเหล็กในตับ หรือ LIC ไม่ให้เกิน 15

มิลลิกรัม เพราะถ้าธาตุเหล็กเกิน แสดงว่าเหล็กสะสมในระดับ

อันตราย นอกจากความรู้ที่ได้มาเกินความคาดหมายแล้ว ผมก็

ยังได้รับมิตรภาพที่ดีกลับมาด้วย เพื่อนๆ น่ารักมาก ทุกๆ คนมี

ความรู้ และก็เก่ง มีความสนใจเป็นอย่างดี การได้พบกับเพื่อน

ร่วมโรค ท่ีมาจากนานาประเทศทำาให้ผมมีกำาลังใจ และภูมิใจด้วย

เพราะตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง 4 คน ทุกคนหน้าตาไม่ค่อย

เปล่ียน ต่างจากเพ่ือนคนอ่ืนๆ ท่ีโครงหน้าเปล่ียนอย่างเห็นได้ชัด

อาจจะเป็นเพราะชนิดของโรคที่รุนแรงกว่า หรือคุณภาพการ

รักษาที่ไม่เหมือนกัน 

        

  สุดท้ายก็ขอเป็นกำาลังใจให้เพ่ือนๆ ทุกคน ท่ีกำาลังกังวลกับ

โรคธาลัสซีเมีย อันที่จริงแล้วโรคธาลัสซีเมียไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว 

แต่สิ่งที่ทำาให้เรากลัว คือความไม่รู้ ถ้าเรารู้จักที่จะศึกษาหา

ความรู้เพื่อทำาความรู้จัก และดูแลสุขภาพร่างกาย เราก็สามารถ

ใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ควรประมาท

เราควรพาแฟนมาตรวจหาพาหะธาลัสซีเมียก่อนนะครับ 
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  สวัสดีค่ะดิฉันชื่อ นางสาวภารุจีร์  นาคจุ้ย  ชื่อเล่น  แพร  

อายุ  26 ปี เป็นโรคธาลัสซีเมีย ชนิดเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่า ดีใจมากๆ ที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทน

ผู้ป่วยธาลัสซีเมียไปร่วมงาน The 2nd Pan-Asian Conference ที่

เวียดนาม การไปครั้งนี้นอกจากจะได้ความรู้ ประสบการณ์และ

ความสนุกสนานแล้วยังได้รู้จักพบปะผู้คนใหม่ๆ มากมาย  

  อันดับแรกเลย ความรู้ท่ีได้ จะเป็นความรู้เก่ียวกับโรคธาลัส

ซีเมียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัยของเลือด (Bloody 

safety) การติดเชื้อจากการให้เลือด เช่น เชื้อ HIV, HCV, HBV 

เป็นต้น เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับเลือด ผลข้างเคียงจากการได้รับ

เลือด ซ่ึงก็คือธาตุเหล็ก ผลกระทบจากการมีธาตุเหล็กเกิน ทำาให้ไป

สะสมตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ทำาให้เกิดโรคหรือมีผลกระทบ

กับร่างกาย การตรวจธาตุเหล็กและการขับธาตุเหล็ก การเจริญ

เติบโตของระบบสืบพันธุ์และปัญหาในวัยรุ่น ภาวะแทรกซ้อนของ

ตับในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ทางเลือกการรักษาใหม่ของโรคธาลัสซีเมีย

และการทดลองต่างๆ  

  อันดับสองคือประสบการณ์และความสนุกสนาน คือการที่

ได้ไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีชื่อเสียงต่างๆ ของ

เวียดนาม  

  วันแรกที่ไปถึง เราเดินทางไปเที่ยวกันเองโดยใช้รถแท็กซี่ 

ไปวัดหง็อกเซิน (เนินหยก) จากนั้นก็เดินต่อไปเจดีย์ทรงเต่ากลาง

ทะเลสาบ Hanoi Opera House พิพิธภัณฑ์แสดงของโบราณต่างๆ 

และประวัติศาสตร์ของเวียดนาม ชมโชว์การแสดงหุ่นกระบอกนำ้า 

และกินข้าวเย็นและช็อปปิ้งที่ ตลาด Old Quarter  และตอนเย็น

เราได้กินก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม “เฝอ” ด้วย รสชาติอร่อยดีค่ะ แปลก

ไปอีกแบบ วันที่ 2 และ 3 ของการไปเวียดนาม เราอยู่ที่โรงแรม

ตลอด เพราะต้องเข้าฟังการบรรยายของงานใน  section ต่างๆ 

นอกจากการฟังบรรยาย ระหว่างที่พัก เรายังได้มีโอกาสไปพูดคุย

กับผู้ป่วยธาลัสซีเมียท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆ เช่น คุณ Aubdun Noor 

Hassan มาจากประเทศมัลดีฟ รักษาโดยการรับเลือด 2 ครั้ง

ต่อเดือน และขับธาตุเหล็กโดยการฉีด Desferal ร่วมกับ ทานยา 

Deferiprone  (L1) และคุณ Nusruth  Ebrahim Saib มาจากประเทศ  

Mauritius เป็นธาลัสซีเมียเมเจอร์ ตั้งแต่เกิดเคยรักษาโดยการให้

เลือดทุก  3 สัปดาห์ แต่หลังจากผ่าตัดม้าม รับเลือดทุกๆ  6 สัปดาห์

และขับธาตุเหล็กโดยการใช้ deferasirox และมีการสร้างสัมพันธ

ไมตรีโดยให้เข็มกลัดชมรมธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย เป็นของ

ท่ีระลึกจากประเทศไทย วันสุดท้ายได้ไปเท่ียวเจดีย์เฉินก๊วก แวะซ้ือ

ของฝากที่ร้านค้าแถวนั้น และเดินทางต่อไปที่สุสานโฮจิมิน วิหาร

เสาเดียว และหอคอยชูธง นอกจากนี้ยังได้ลองกินอาหารพื้นเมือง

อีกมากมาย ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสุดๆ ไปเลยค่ะ  

  

สุดท้ายต้องขอขอบคุณ อาจารย์วิปร วิประกษิต และ

มูลนิธิธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ที่ให้โอกาสดิฉันได้ไปเวียดนาม

ในครั้งนี ้


