เล่าเรื่อง.. สุดาพร ไชยศิลป์
เรียบเรียง.. ชุติกร พูลทรัพย์

สวัสดีทุกๆ ท่าน
		 คอลัมน์จากเพื่อนถึงเพื่อนฉบับนี้ เป็นฉบับต้อน
รับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖o แล้วนะคะ ขออวยพรปีใหม่ให้กบั
แฟนคลับทุกๆ ท่านที่ติดตามอ่านกันมาตลอดก่อนนะคะ
สุขสันต์วนั ปีใหม่ ขอให้มคี วามสุขกาย สบายใจ ปราศจาก 		 สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ ชื่อเล่น “ต่าย”
ทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อนเรียก “กระต่ายน้อย” ต่ายเริ่มมีความผิดปกติทางด้าน
ขออำ�นาจคุณพระศรีรตั นตรัย จงดลบันดาลให้ ทุกๆ ท่าน ร่างกาย รูปร่างเล็ก แคระแกรน ตัวเหลือง ซีดป่วยเป็นไข้บ่อยๆ
และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ จนเข้า-ออกโรงพยาบาลเป็นประจำ� เมือ่ อายุได้ 7 เดือน คุณหมอ
ได้ตรวจและวินจิ ฉัยว่า ต่ายเป็น “โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย” ซึง่
		 ถึงเวลาจะผ่านไปเร็วแค่ไหน อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพกัน เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ได้รบั ผลมาจากยีนผิดปกติของโรคโลหิต
ด้วยนะคะ ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และทาน จางธาลัสซีเมีย แนวทางการรักษาคือการเติมเลือดเป็นประจำ�
อาหารที่สุก และไม่ทานเครื่องในและอาหารที่มีธาตุเหล็กนะคะ จากนั้นมาต่ายก็เข้ารักษาโดยการให้เลือดมาโดยตลอด ที่โรง
ถ้าเป็นไปได้อย่าลืมใช้ช้อนกลางในการทานอาหารร่วมกับผู้อื่น พยาบาลน่าน
ทุกครั้งด้วยนะคะ ฉบับนี้มีเรื่องราวของเพื่อนเราคนหนึ่งที่อาสา 		 ชีวิตตั้งแต่วัยแรกเกิดจนย่างเข้าสู่ปีที่ 29 ที่อยู่กับธาลัส
เขียนบทความมาเล่าเรื่องและแบ่งปันประสบการณ์ให้ได้อ่านกัน ซีเมีย ฉันพยายามต่อสู้และรักษาตัวเองตามคำ�แนะนำ�ของคุณ
หมอ เช่น การรับประทานยา folic การรับประทานยาขับหล็ก
เช่นเคยค่ะ
		 เธอคนนี้เป็นสาวจังหวัดน่านคะ ป่วยเป็นธาลัสซีเมีย GPO L ONE การยาฉีด desferal ไม่ทานเครื่องในสัตว์ (เครื่อง
ตั้งแต่อายุ 7 เดือน มาติดตามอ่านกันได้เลยค่ะว่าเธอผ่านเรือ่ งราว ในสัตว์มีธาตุเหล็กสูง) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น
ต่างๆ ในชีวติ มาได้อย่างไร และตอนนี้เธอประกอบอาชีพอะไร การดูแลตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต่ายต้องไปพบแพทย์เป็น
ชมพูห่ วังว่า เรือ่ งราวทีเ่ พือ่ นๆ ของเราแบ่งปันมานี้ จะเป็นประสบ ประจำ�เดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ ตรวจร่างกายและระดับความเข้มข้นของ
การณ์และ เป็นกำ�ลังใจให้กับทุกคน ได้มีความหวังและพลังใจที่ เลือด และก็เติมเลือด เนื่องจากมีอาการอ่อนเพลีย ระดับความ
เข้มข้นของเลือดตํ่า
จะสูก้ นั ต่อไปนะคะ สามารถส่งเรือ่ งราวและแบ่งปันประสบการณ์
		 นอกจากนี้ต่ายต้องเจอกับการฉีดยา desferal เพื่อ
ส่งกำ�ลังใจกันมาได้ที่
ขับเหล็ก ตอนแรกคุณหมอได้ให้ยาตัวนี้มาและบอกว่า เราต้อง
			
ฉีดเองเป็นประจำ�ที่บ้านอาทิตย์ละ 2 ครั้ง โดยคุณหมอได้สาธิต
					 kittitcr@gmail.com
การใช้ยาให้เรียบร้อย ต่ายฉีดเองในครัง้ แรกก็กล้าๆ กลัวๆ จะฉีด
					 champou.71@yahoo.com
ครั้งใดทำ�ใจอยู่เกือบชั่วโมงเหมือนกัน พอนานเข้าก็เกิดความ
					
เคยชิน...อิอิ บางครั้งต่ายเองก็อดคิดไม่ได้ว่าทำ�ไมฉันต้อง
ประสบกับชีวิตแบบนี้ ต้องเจ็บตัวครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ต่ายก็
มีความสุขในทุกๆ วันของชีวิตกันนะคะ
ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเข็มที่ใช้ฉีดยาขับเหล็ก เล็กนิด
ชุติกร พูลทรัพย์
เดียวแต่มนั ก็คมุ้ ค่า เพราะเป็นการดูแลรักษาเพือ่ ประคับประคอง
ชีวติ ของตนเอง หลังจากที่ให้เลือดเป็นประจำ� ทานยา-ฉีดยาเป็น
ประจำ� ทำ�ให้ร่างกายและสุขภาพของต่ายดีขึ้น จนรู้สึกได้ว่า
ตอนนีส้ ขุ ภาพร่างกายต่ายแข็งแรงมากขึน้ ต่ายคิดว่านีแ่ หละคือ
รางวัลจากการที่เราดูแลตนเองได้ดี		
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ต่ายคิดว่า.. คนเราเลือกเกิดไม่ ได้
แต่เลือกที่จะทำ�ให้ตนเองมีความสุขได้
ต่าย.. พยายามต่อสู้แม้จะเจ็บป่วย
บ่อยครั้งก็ ไม่เคยคิดท้อและไม่เคยคิด
ว่าจะเป็นอุปสรรคสำ�หรับชีวิตเลย

		 เมื่อต่ายเข้าเรียนหนังสือชั้น ป.1 - ม.6 ต่ายตั้งใจเอาใจใส่
ต่อการเรียนอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะขาดเรียนบ่อยครั้ง แต่ต่ายก็ขอ
งานคุณครูมาทำ�หรือให้เพื่อนๆ ช่วยทบทวนย้อนหลัง และไม่เคย
ละทิ้งการเรียน ต่ายคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำ�คัญ ต่ายตั้งใจจะ
เรียนให้จบระดับปริญญาตรี และแล้วความตัง้ ใจก็ประสบผลสำ�เร็จ
ต่ายจบการศึกษา ในสาขา คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ ปัจจุบันอายุ 29 ปี ทำ�งานอยู่ โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดน่าน ต่ายคิดว่าประสบการณ์ที่อยู่กับธาลัสชีเมียมาจนถึง
วันนี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสำ�หรับตัวเอง
		 จากก้าวแรกถึงปัจจุบันที่อยู่กับธาลัสซีเมีย ดูว่าเจ็บปวด
แต่รา่ งกายและจิตใจ ต่ายไม่เคยเจ็บปวดเลย เพราะต่ายพยายาม
สร้างพลังใจให้กับตัวเอง ทำ�ให้ตนเองมีความสุข และสามารถ
ดำ�เนินชีวติ ได้ตามปกติทส่ี ดุ แม้ในบางครัง้ ทีแ่ อบมีมมุ หนึง่ ภายใน
ใจทีอ่ อ่ นแอและท้อแท้ ในบางเวลาก็พยายามหันกลับมาคิดบวก
เสมอว่า “ บางคนในโลกนีย้ งั แย่กว่าเราก็มี เขายังดำ�เนินชีวติ อยูไ่ ด้ ”
เราต้องแข็งแกร่งให้ได้ และที่สำ�คัญต่ายได้ยาวิเศษที่รักษาใจ

ที่ดีที่สุด คือ พ่อ-แม่ และน้องสาวที่อยู่เคียงข้างเสมอมา คอยให้
กำ�ลังใจ คอยดูแลรักษาและพาไปหาหมอยามป่วยไข้ นี่แหละ
คุณพ่อ-คุณแม่ผู้ประเสริฐยิ่ง และยังมีกำ�ลังใจดีๆ จากเพื่อนๆ ครู
อาจารย์ และญาติๆ ในครอบครัว ที่ให้ความช่วยเหลือ คอยดูแล
ยามไม่สบาย และที่ขาดไม่ได้คือ คุณหมอปุ้ย และคุณพยาบาล
ตึกเด็กโรงพยาบาลน่าน ท่านให้การรักษาและคำ�แนะนำ�ที่ดีมา
ตลอด ( 20 กว่าปี คุณหมอยังใจดีตลอดมาค่ะ )
		 พีพ่ ยาบาลตึกเด็กโรงพยาบาลน่านทุกคน ให้การดูแลรักษา
โดยการเติมเลือดให้กับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย พี่พยาบาลที่นี่ใจดีทุก
คนเลยค่ะ ไม่เพียงแค่เยียวยาร่างกาย แต่เยียวยาจิตใจพวกเราด้วย
ให้กำ�ลังใจตลอดมาและที่สำ�คัญดูแพวกเราเปรียบเสมือนญาติ
		 ท้ายสุดขอฝากให้ผปู้ ว่ ยธาลัสซีเมียทุกท่าน ขอให้เข้มแข็ง
อย่าท้อแท้ เราต้องดูแลตนเองและให้กำ�ลังใจตัวเองให้เป็น เรา
ถึงจะมีความสุขได้กับโรคธาลัสชีเมียได้อย่างดิฉันค่ะ
สุดาพร ไชยศิลป์
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