คุยกับ...

หมออรุณี

ศ. พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ

		 ปีนเ้ี ป็นปีทเ่ี ราทุกคนต่างมีแต่ความเศร้าโศกอย่าง
ใหญ่หลวง อันเนือ่ งมาจากการสวรรคตของ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๙ แห่งพระราชวงศ์จักรี พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่เคารพรักสูงสุดของปวงชนชาวไทย เชื่อว่า
ประชาชนไทยทั้งมวล ยังทำ�ใจให้กลับมาปกติได้ยาก
เหลือเกิน
		 อย่างไรก็ตามชีวิตต้องดำ�เนินต่อไป คงต้อง
นำ�ความเป็นจริงของชีวิตมาไตร่ตรองอยู่เสมอ เกิด
แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา ไม่สามารถหลีกพ้น
		 เช่นเดียวกับการเดินทางของกาลเวลา ไม่เคยหยุดนิ่ง
เป็นไปสมํ่าเสมอไม่เคยให้ใครมากน้อยกว่ากัน แต่เรารู้สึกได้ถึง
การเปลี่ยนแปลงบางครั้งช่างแสนรวดเร็วโดยเฉพาะ เวลาแห่ง
ความสุข และเช่นกันเวลาแห่งความทุกข์ ก็จะเคลื่อนคล้อยช้า
มากเหลือเกิน
		
		 ปีที่แล้วหมอจำ�ได้ช่วงปีใหม่หมอเขียนเรื่องเกี่ยวกับการ
สร้างพลังใจ ให้มีพลังใจเกินร้อยกระตุ้นให้ผู้ป่วยและครอบครัว
มีแรงบันดาลใจและพลังที่จะทำ�สิ่งต่างๆ ได้ตามความฝันและได้
ให้เห็นตัวอย่างของผู้ที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคจากความเจ็บ
ป่วยทางกาย ด้วยความมุง่ มัน่ จนสามารถไปถึงเส้นชัยคว้าโอกาส
ที่แม้คนที่ไม่ได้มีความเจ็บป่วยอยู่เลยก็จะทำ�ได้ยากเช่นกัน
		
		 ลองทบทวนดูสิคะว่าท่านเคยมีหรือกำ�ลังมีความฝันและ
ความหวังอยู่หรือไม่ ท่านได้เดินตามทางที่ฝันหรือเปล่า หรือ
ล้มเลิกไปแล้ว
		
		 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหมอได้รับไลน์จากคุณแม่ของผู้ป่วย
โรคธาลัสซีเมียท่านหนึ่ง ได้ส่งรูปลูกสาวในชุดครุยปริญญา
แต่งหน้าสวยงาม รอยยิ้มและดวงตาสุกใส ดูไม่ออกว่าเป็นโรค
ธาลัสซีเมีย คุณแม่ส่งมาทั้งรูปเดี่ยวและรูปที่กอดกับคุณแม่
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หมอมองทะลุเข้าไปสัมผัสหัวใจอันเบิกบาน และเป็นสุขของคุณแม่
ได้ คุณแม่เขียนบอกมาด้วยความสมปรารถนาที่ลูกสาวเรียนจบ
ได้รับปริญญาและมีงานทำ�ทันทีด้วย จะไม่ให้คุณแม่มีความสุข
อย่างไรได้ เพราะคุณแม่เลี้ยงดูลูกมาคนเดียวเนื่องจากคุณพ่อ
เสียชีวติ จากโรคมะเร็งตัง้ แต่ลกู ยังเล็ก ครอบครัวนีม้ ลี กู 2 คนเป็น
โรคธาลัสซีเมียทัง้ คู่ แม้อาการไม่มากนักแต่คณ
ุ แม่กม็ คี วามรูส้ กึ
ผิดติดใจตลอดเวลาว่าเป็นโรคที่ได้รับจากพ่อแม่ และแม่ก็เศร้า
ตรงที่พาลูกมารักษาช้าซึ่งหมอก็เคยบอกคุณแม่ถึงเรื่องโรคที่ไม่
รุนแรง จึงทำ�ให้ลูกไม่แสดงอาการชัดเจนเป็นเหตุให้คุณแม่ไม่ได้
ติดใจเรื่องอาการซีดซึ่งดูยาก
		
		 ในวัยเด็กเมื่อถึงวันนัดหรือมีอาการซีดคุณแม่จะเป็นผู้พา
ลูกมาพบหมอและให้เลือดด้วยตนเองทุกครั้ง
		
		 หมอยังจำ�ภาพคุณแม่ทน่ี า้ํ ตาไหลรืน้ เกือบทุกครัง้ ทีพ่ บกัน
เดาได้ว่าเธอคิดอะไรอยู่โดยไม่ต้องให้เธอเล่า หมอจะโอบไหล่
ให้กำ�ลังใจเธอไปทุกครั้งด้วย แต่เมื่อลูกโตอาการคุณแม่ก็ดีขึ้น
คุณแม่ยิ้มแย้มแจ่มใส นำ�เรื่องที่ลูกทำ�ให้แม่ได้ยินดีมาเล่าให้ฟัง
เป็นครั้งคราว เช่นลูกสอบได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่าง
ประเทศ เป็นต้น

		 เวลาของเธออาจจะเคลื่อนไปอย่างช้าๆ พร้อมกับความ
วิตกกังวลในครอบครัวในขณะที่เธอต้อง รับผิดชอบทุกสิ่งทุก
อย่างไว้คนเดียว แต่ในที่สุดเธอก็ได้ยิ้มอย่างเป็นสุข โล่งอกที่
ลูกเติบโตเป็นคนดี เป็นสาวสวย และสำ�เร็จการศึกษาพึ่งพา
ตนเองได้ทั้งยังเป็นที่พึ่งของคุณแม่ได้ อีกทั้งลูกชายคนโตเรียน
จบมีงานทำ� แม้จะเป็นโรคธาลัสซีเมียก็สามารถทำ�งานดูแลแม่
และน้องได้
		
		 และนัน่ ก็เป็นทีม่ าของข้อความทีเ่ ธอเขียนมาถึงหมอดังนี้
“อาจารย์คะ น้อง...จบแล้ว รับปริญญาวันนี้ ขณะนี้ทำ�งานแล้ว
ที่...กทม ค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มาก ที่ให้กำ�ลังใจ
ครอบครัวเราตลอดมา ซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์มากๆ
ค่ะ”
		
		 เป็นดัง่ นํา้ ทิพย์ชโลมใจ เมือ่ หมอได้ใช้ความรูท้ ี่ได้เรียนมา
ประสบการณ์ท่ีได้ดูแลผู้ป่วยมานานรวมทั้งการค้นคว้าหาความรู้
เพิม่ เติม และได้นำ�สิง่ เหล่านัน้ ไปก่อให้เกิดผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ยและมวล
มนุษยชาต ิ
		
		 หมอเขียนตอบเธอไป
		
		 “ดีใจกับคุณแม่และน้อง...มากๆ เลยค่ะ เพราะคุณแม่
เข้มแข็งและอดทนจึงมีวนั นีค้ ะ่ ขอบคุณโอกาสทีเ่ ราได้มาเจอกัน
และหมอมีโอกาสได้ทำ�หน้าที่ค่ะ” หมอพลอยชื่นชมยินดีและ
มีความสุขไปด้วย
		
		 แต่ความสุขของหมออยู่ได้ไม่ทันข้ามสัปดาห์
		
		 ในสัปดาห์เดียวกันนัน้ เอง คุณพยาบาลทีห่ อ้ งตรวจกุมาร
เวชกรรมได้บอกข่าวอีกหนึ่งข่าว “อาจารย์คะ น้อง...ถูกจับอยู่ที่
สถานพินิจ นะคะ คุณแม่โทรมาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นคนพา
มาโรงพยาบาลแทนคุณแม่ค่ะ”
		
		 ผู้ป่วยรายนี้รักษากับหมอมาตั้งแต่เด็กเช่นกัน คุณแม่
เป็นผูพ้ าน้องมารักษาสมํา่ เสมอหมอยังจำ�ได้วา่ เขาเป็นเด็กผูช้ าย
หน้าตาสดใส แม้จะมีเค้าหน้าธาลัสซีเมียบ้างเล็กน้อย แต่ไม่
ได้ดูเป็นที่แปลกแยกมากนักในสายตาของหมอ
		
		 คุณแม่ร่วมมือในการรักษาดีให้ยาขับธาตุเหล็กได้สมํ่า
เสมอ

		 ต่อมาหมอทราบข่าวว่าพ่อแม่ของเขาแยกทางกันคุณแม่
ต้องหางานทำ� แต่ก็ยังพาลูกมารักษาเองทุกครั้ง เมื่อวัยเด็กเขา
เป็นเด็กทีด่ เู รียบร้อย แต่พอเข้าวัยรุน่ แม่บอกมีปญั หาลูกไม่เรียน
หนังสือ จึงพาลูกไปบวชเพื่อจะได้เรียนทางธรรมะและหาโอกาส
เรียนหนังสือควบไปในระหว่างการบวช ลูกยังมาโรงพยาบาล
ประจำ�แต่บวชได้ไม่นานคงเบื่อ หลังจากสึกแล้วไม่เรียนหนังสือ
ไปรับจ้างทำ�งานก่อสร้าง หมอได้พบกับเขาบางครั้ง ให้กำ�ลัง
ใจเขาเสมอและแนะนำ�ให้ไปเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่ เขาทำ�หน้า
เฉยๆ เหมือนไม่อยากเรียน ระยะหลังการให้ยาขับธาตุเหล็กไม่
สมํ่าเสมอ ยังดีที่ปัจจุบันมียาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน ซึ่ง
ทำ�ให้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากเพราะไม่จำ�เป็น
ต้องเจ็บตัวจากการฉีดยาตลอด มีทางเลือกเพิ่มขึ้น
		
		 ล่าสุดมีข่าวว่าเขาถูกกักกันอยู่สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน เนื่องจากถูกจับได้ว่าค้ายาเสพติด หมอไม่ได้
พบเขาวันนัน้ เพราะเจ้าหน้าทีพ่ ามาเจาะเลือดแล้วพาไปประกอบ
ภารกิจอื่นก่อน แล้วจะพามาโรงพยาบาลอีกครั้ง ซึ่งช่วงบ่ายหมอ
ติดภารกิจ หมอได้แต่เศร้าใจและรู้สึกสงสารแม่ของเขายิ่งนัก
		
		 เห็นได้ว่าการเลี้ยงดูเด็กสักคนให้เติบโตเป็นคนดีเป็นที่
ต้องการของสังคมพึ่งพาตนเองได้ ไม่ประพฤติผิดและทำ�สิ่งไม่
ดีงาม ไม่เป็นภาระต่อสังคมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็คงไม่ใช่เรื่อง
ยากเกินความสามารถ เพราะเราเห็นผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย ประสบ
ความสำ�เร็จมากมาย
		
		 ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ ย่อมขึ้นอยู่กับทั้งตัวผู้ป่วยเอง
พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู โรงเรียน ครูเพื่อน สังคมและสภาวะแวดล้อม
ตลอดจนการเข้าถึงการรักษาและการรักษาที่ได้รับ
		 โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคเรื้อรัง เป็นโรคติดตัว บางทีการ
เลี้ยงดูของพ่อแม่ อาจทำ�ให้เขาแตกต่างจากคนอื่น เช่นโอ๋มาก
เกินไป ปกป้องลูกเกินไป อาจทำ�ให้เด็กมีความรู้สึกว่าเขาเป็น
คนอ่อนแอไม่มีความสามารถจะทำ�อะไรได้เช่นเด็กปกติ ต้องพึ่ง
พาผูอ้ น่ื อยูต่ ลอด พ่อแม่มกั จะสงสารว่าเขาเจ็บตัว จากทัง้ ตัวโรค
และการรักษา และอาจรู้สึกผิดมากที่ว่าโรคนี้เป็นโรคที่ถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม อาจจะทำ�ให้พอ่ แม่เลีย้ งดูเขาอย่างเด็กพิเศษและ
ตามใจเขามาก จนอาจทำ�ให้เขามีปัญหากับพี่น้องพี่น้องในบ้าน
ก็อาจเกิดปัญหา ด้วยว่าพ่อแม่สนใจแต่ลูกที่เจ็บป่วย ลูกที่ไม่
เจ็บป่วยถูกทอดทิง้ หรือแม่เอาแต่ดแู ลลูกทีป่ ว่ ย มีอารมณ์เครียด
กดดันพ่อจนพ่อเบื่อ พ่อเองไม่ใช่มนุษย์ที่จะอดทนเพียงพอ
หลายครอบครัวพ่อหนีไปจากครอบครัวปล่อยแม่เผชิญปัญหา
เพียงผูเ้ ดียว กลายเป็นเรือ่ งความปรองดองในบ้านล่มสลายไปอีก
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		 มาเป็นกำ�ลังใจช่วยกันสร้างเด็กธาลัสซีเมีย ที่เข้มแข็ง
อยู่ในบ้านกับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุข สามารถ
เจริญเติบโตมีที่ยืนในสังคมได้อย่างไม่แปลกแยกกันเถอะ
		
		 หน้าที่ของหมอจะพยายามรักษาให้ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
เข้าถึงและได้รับการรักษาอย่างที่ควรจะได้รับ ให้ผู้ป่วยที่เกิดมา
แล้วมีสุขภาพดี แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
		
		 ขอให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูพวกเขาอย่างเด็กปกติ คือฝึก
ให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่
รับผิดชอบตัวเองตามวัยที่ควรทำ�เช่นเด็กปกติ รับผิดชอบใน
การกินยา ฉีดยา หมั่นชมเมื่อเขาทำ�สิ่งใดสำ�เร็จ ให้เขาได้ภาค
ภูมิใจในตนเอง ให้เขามีส่วนรับผิดชอบในบ้านร่วมกับพี่น้อง
		
		 คุณครูที่โรงเรียน เป็นผู้มีความสำ�คัญไม่น้อย กรุณา
ทำ�ความเข้าใจและปรามเด็กอื่นที่จะล้อเขา ให้เกียรติว่าเขาเป็น
คนมีความสามารถคนหนึ่ง และโปรดเข้าใจว่าเด็กกลุ่มนี้มีภาวะ
ซีดทำ�ให้เขามีข้อจำ�กัดในกิจกรรมที่ต้องใช้กำ�ลังจนเหนื่อย คุณ
ครูอาจมอบหมายงานอย่างอื่นให้เขาทำ�อย่างชาญฉลาด อย่าง
ที่เขาจะไม่ถูกเพื่อนล้อว่าเขามีสิทธิพิเศษเพราะเป็นเด็กอ่อนแอ
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		 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โปรดอย่าทักเขาด้วยความ
เอ็นดูว่า "วันนี้แดร็กคิวล่ามารับเลือดหรือ?" น้องเขาเข้าใจค่ะ
ว่าพี่ๆ ไม่ได้มีเจตนา และทักทายด้วยความเอ็นดู แต่พวกเขา
รู้สึกเจ็บแปลบในหัวใจค่ะ
		
		 แม้เราจะพยายามควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ชนิด
รุนแรงไม่ให้มผี ปู้ ว่ ยรายใหม่เกิดขึน้ เพราะเราทราบว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น
โรคชนิดรุนแรงมีความทุกข์ทรมาน และถ้าเลือกได้เขาไม่อยาก
เกิดมาแบบทุกข์ทรมาน (ข้อมูลนี้หมอได้จากที่เคยทำ�งานวิจัย
มานะคะ) แต่โรคธาลัสซีเมียมีอาการแตกต่างกันมาก ผู้ป่วย
จำ�นวนมากที่อาการไม่รุนแรงและต้องการการรักษา เพื่อให้มี
สุขภาพดีและคุณภาพชีวิตดี ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง
สามารถทำ�สิ่งต่างๆ ได้ดีไม่แพ้คนอื่นๆ เป็นคนดีของสังคม

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ไม่ต้อรักษาด้วยการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือด หรือเปลี่ยนยีน หาก
แต่เราทุกฝ่าย รวมทั้งตัวผู้ป่วยคุณพ่อคุณแม่
ผูเ้ ลีย้ งดู จับมือร่วมกัน เปลีย่ ความคิดความเข้าใจ
ทีอ่ าจไม่ถกู ต้องเพือ่ ส่งเสริมผูท้ เ่ี ป็นโรคธาลัสซีเมีย
ให้มีความสุขกาย สุขใจ เป็นบุคคลสำ�คัญคนหนึ่ง
ของครอบครัวและสังคมนะคะ

