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๒๕๖๕

มารู้้�จััก..ชนิิดการตรวจ
											 กััน..
		 บางครั้้�งที่่�เราต้้องเจอเหตุุการณ์์ที่�ทำ่ ำ�ให้้ “ต้้องตื่่�นเช้้า” เช่่น ต้้องไปทำำ�ธุุระช่่วงเช้้า ตื่่�นมา
อ่่านหนัังสืือเพื่่�อเตรีียมสอบ หรืือสะสางงาน หรืือแม้้กระทั่่�งไปข้้างนอก วิิธีีแก้้ไขที่่�เรามัักทำำ�กััน
อย่่างคุ้้�นเคยเพื่่�อให้้ตื่่�นเช้้าให้้ได้้คืือ การนอนให้้ไวกว่่าเดิิม แต่่กลายเป็็นว่่าไม่่สามารถนอนได้้เนื่่�อง
จากนอนผิิดเวลา และอาจจะทำำ�ให้้นอนดึึกกว่่าเดิิมจนตอนเช้้าตื่่�นไม่่ไหว มหาวิิทยาลััยสแตนฟอร์์ด
ได้้พููดถึึงเคล็็ดลัับการนอน

“ ร่่นเวลาตื่่น� นอน ” การนอนหลัับนั้้น� เลื่่อ� นออกไปทำำ�ง่า่ ย แต่่ร่น่ เวลานอนเข้้ามานั้้น� ทำำ�ยาก

เมื่่�อเรานอนเร็็วขึ้้�นแค่่ไหนก็็นอนไม่่หลัับเนื่่�องจากไม่่ชิินกัับเวลาและการที่�น่ อนเร็็วขึ้้�น 1 ชั่่�วโมงคืือ
การรุุกล้ำำ��เขตห้้ามนอนอีีกด้้วย ดัังนั้้�นวิิธีีแก้้ไขคืือการนอนปกติิแต่่ตื่่�นให้้เร็็วขึ้้�น 1 ชั่่�วโมง เพื่่�อเป็็น
การเพิ่่�มคุุณภาพการนอน และยัังสามารถค่่อยๆ ร่่นเวลาการนอน 1 ชั่่�วโมงต่่อ 1 วััน สำำ�หรัับคน
ที่่�อยากจะนอนให้้ไวขึ้้�นกว่่าเดิิมก็็ใช้้อีกวิ
ี ิธีีได้้นั่่�นคืือการแช่่น้ำำ��ร้้อน 1 ชั่่�วโมงหรืือออกกำำ�ลัังกายเบาๆ
อย่่างยืืดเส้้นยืืดสาย เพื่่�อเพิ่่�มอุุณหภููมิร่ิ ่างกาย

“แสงสีีฟ้้า” ทำำ�ไมก่่อนนอนควรเลี่่�ยงแสงสีีฟ้้า? นั่่�นเป็็นเพราะว่่าเมื่่�อจอตาสััมผััสแสงที่่�มีี

ความยาวคลื่่�น 470 นาโนเมตร ระดัับการตื่่�นจะเพิ่่�มขึ้้�น และเมื่่�อฮอร์์โมนกระตุ้้�นการนอนอย่่าง
เมลาโทนิิน (Melatonin) จะถููกขััดขวางและจะทำำ�ให้้การนอนหลัับกัับนาฬิิกาชีีวภาพแปรปรวนได้้
แต่่แสงสีีฟ้้านั้้�นก็็นำำ�ประโยชน์์มาใช้้ได้้เมื่่�อทำำ�กิิจกรรมในแต่่ละวััน ดัังนั้้�นเราไม่่จำำ�เป็็นต้้องกัังวล
เกี่่�ยวกัับแสงสีีฟ้้านี้้�มากนััก เพีียงแค่่หลีีกเลี่่�ยงแสงสีีฟ้้าในช่่วงเวลาที่่�จะนอน เช่่น แสงจาก
จอโทรทััศน์์ แสงจากจอมืือถืือ

“ รัักษาเวลานอนเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ” แม้้ว่่าการรัักษาเวลานอนเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ยาก เพราะอาจจะ

มีีเหตุุการณ์์ที่�ก่ ระทัันหัันแบบไหนบ้้าง เช่่น งานที่่�ยัังทำำ�ไม่่เสร็็จ งานเลี้้�ยงบริิษััท สิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้คืือต้้อง
จััดตารางการนอนให้้กับั ตััวเอง โดยการกำำ�หนดเวลาตื่่�นแล้้วตั้้�งเวลาหลัับ เมื่่�อเรากำำ�หนดเวลาได้้
แน่่นอนแล้้วต่่อให้้วัันพรุ่่�งนี้้�ต้้องตื่่�นเช้้าเราก็็จะไม่่รู้้�สึึกรีีบนอนก่่อนเวลา เพราะหััวใจตััวช่่วยเร่่ง
ประสิิทธิภิ าพของร่่างกายของการฝึึกให้้ตื่่�นเช้้าคืือการ “นอนตรงเวลาอย่่างสมํ่่�าเสมอ”

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก:
สื่อสุขภาพ by Dr.Vip, ATGenes Co. Ltd.

		ในปััจจุุบัันนี้้�ด้้วยสถานการณ์์เชื้้�อไวรััส COVID-19 ทำำ�ให้้การเดิินทางไปในบางสถานที่่�
จำำ�เป็็นจะต้้องใช้้ผลตรวจเพื่่�อเป็็นการยืืนยัันว่่าเราไม่่ได้้ติดิ เชื้้อ� แต่่นอกจากจะใช้้ในการเดิินทางแล้้ว
การสมััครงานในบางบริิษััทก็็เริ่่�มนำำ�มาใช้้แล้้วเช่่นกััน ดัังนั้้�นเรื่่�องผลตรวจโควิิดจึึงไม่่ใช่่เรื่่�องไกล
ตััวอีีกต่่อไป
		 ซึ่ง�่ การตรวจในปััจจุุบัันมีีทั้้ง� หมด 2 ชนิิดด้้วยกันั นั่่น� คืือ
			 ตรวจหา COVID-19 ด้้วยเทคนิิค Real time - PCR
			 ตรวจหาภููมิคุ้้�ม
ิ กันั COVID-19 ด้้วยชุุดทดสอบแบบรวดเร็็ว Rapid Test มีี 2 แบบนั่่น� คืือ
					Rapid test antibody
					 Rapid test antigen
		ความแตกต่่างของ

Real time - PCR และ Rapid Test

			 Real time - PCR ใช้้วิิธีีตรวจคืือ การนำำ�ก้้านพลาสติิกปลายนุ่่�มป้้ายเยื่่�อบุุในคอ หรืือ
			 เนื้้�อเยื่่�อหลัังโพรงจมููกเก็็บตััวอย่่างออกมา
			 Rapid test นั้้น� ใช้้วิธีิ ตี รวจคืือ การเจาะเลืือดปลายนิ้้ว� เพื่่�อดููภูมิู คุ้้�ม
ิ กันั ในร่่างกาย
			ข้้อเสีียของ Real time - PCR มีีอายุุผลตรวจเพีียง 72 ชั่่�วโมง
			 ข้้อเสีียของ Rapid test คืือ ต้้องรอให้้กัักตััวก่่อน 14 วััน ถึึงค่่อยมาตรวจได้้
							 และผลตรวจจะไม่่ยืนื ยัันได้้ว่า่ จะปลอดเชื้้อ� หลัังตรวจเสร็็จเพราะ
							 ภููมิคุ้้�ม
ิ กัันอาจจะยัังไม่่เกิิดขึ้้�น
		การสมััครงานควรใช้้การตรวจ

COVID-19 แบบไหน?

			การตรวจแบบ Real time - PCR เป็็นวิิธีีที่่�องค์์การอนามััยโลกแนะนำำ�
			สามารถออกใบรัับรองแพทย์์เพื่่�อยื่่�นให้้กัับบริิษััทได้้
			 ผลที่อ่� อกมานั้้น� แม่่นยำำ� และสามารถตรวจพบเชื้้อ� ได้้จริิงแม้้ไวรััสจะมีีปริิมาณน้้อย นอก
			 จากนี้้�ยัังใช้้ติิดตามผลการรัักษาได้้ แม้้ผลตรวจจะมีีอายุุเพีียง 72 ชั่่�วโมง
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บรรณาธิการแถลง

สวััสดีีปีี ใหม่่ครัับพี่่�ๆ น้้องๆ ชาวธาลััสซีีเมีีย คุุณพ่่อคุุณแม่่ ผู้้�ปกครองและคุุณผู้้�อ่่าน  จุุลสารชมรมโรคโลหิิตจาง
ธาลััสซีีเมีียฯ ที่่�น่่ารัักครัับ
จุุลสารฯ ฉบัับนี้้�เป็็นฉบัับต้้อนรัับปีีเสืือ 2565 และอีีกเช่่นเคยบทความที่่�ผมนำำ�มาฝากสมาชิิกธาลััสซีีเมีียทุุกท่่าน
ในฉบัับนี้้ยั� ังคงต้้องเกาะติิดไปกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 กัันต่่อไป
โดยเนื้้�อหาในฉบัับนี้้� เรามีีบทความที่่�อยากให้้ทุุกท่่านได้้อ่่าน  เช่่น  การควบคุุมป้้องกัันโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรง โดย
ศ. พญ.อรุุณีี  เจตศรีีสุุภาพ, จากเพื่่�อน...ถึึงเพื่่�อน  โดย คุุณชุุติิกร พููลทรััพย์์ และ คุุณสุุรพงษ์์ วััฒนายน, บทความจาก
เพื่่�อนถึึงเพื่่�อน  เรื่่�อง การใช้้ชีีวิิตให้้มีีความสุุขกัับโรคธาลััสซีีเมีีย โดย คุุณณััฐวศา ศรีีวิิชััย ผู้้�ป่่วยโรคธาลััสซีีเมีีย จากโรงพยาบาล
รามาธิิบดีี, พยาบาลสาว "คนเด่่น" ประจำำ�ฉบัับ โดย พลัักษณ์์ ฉััตรชััยนพคุุณ ร่่วมไขข้้อสงสััย ถาม-ตอบ กัับ 108 ปััญหาธาลััสซีีเมีีย
พร้้อมทั้้�งบทความสาระน่่ารู้้�ต่่างๆ เช่่น  แนะ 6 วิิธีี ลดอาการปวดต้้นแขน หลัังได้้รัับวััคซีีนโควิิด-19, เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 อยู่่�ใน
สิ่่�งของได้้นานแค่่ไหน?, เลืือกกิินอย่่างไร...ให้้ห่่างไกลโรคยอดฮิิต และ นอนดีี...ดีี ผมหวัังว่่าบทความเหล่่านี้้�คงจะเป็็น
ประโยชน์์ในการดููแลตััวเองให้้กัับผู้้�อ่่านนะครัับ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
บรรณาธิการ
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สารบัญ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

บรรณาธิิการแถลง

ศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ วิิปร  วิปร
ิ ะกษิิต
คุุยกัับ...หมออรุุณีี เพื่่�อการดููแลธาลััสซีีเมีียแบบ 360O

การควบคุุมป้้องกััน โรคธาลััสซีีเมีีย..ชนิิดรุุนแรง

  สุุรพงษ์์ วััฒนายน / ชุุติิกร พููลทรััพย์์
บทความจากเพื่่�อนถึึงเพื่่�อน

การใช้้ชีวิ
ี ิตให้้มีีความสุุ ขกัับ โรคธาลััสซีีเมีีย

ณััฐวศา ศรีีวิิชััย
108 ปัั ญหาธาลััสซีีเมีีย

ศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ วิิปร  วิปร
ิ ะกษิิต
สาระ…น่่ารู้้�

แนะ 6 วิิธีี ลดอาการปวดต้้นแขน หลัังได้้รัับวััคซีีนโควิิด-19
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 อยู่่�ในสิ่่� งของได้้นานแค่่ไหน?
เลืือกกิินอย่่างไร...ให้้ห่่างไกลโรคยอดฮิิ ต
เตรีียมพร้้อมก่่อนเดิินทาง
คนเด่่ น ประจำำ � ฉบัั บ

นพลัักษณ์์ ฉััตรชััยนพคุุณ

ใบสมััครสมาชิิกจุุลสาร

ใบแสดงความจำำ�นงเพื่่อ
� ขอรัับ จุุลสารชมรมโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีียฯ
จุุลสารโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีียแห่่งประเทศไทย
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คุุยกัับ...หมออรุุณีี
ศ. พญ.อรุุณีี เจตศรีีสุุภาพ
o

เพื่่� อการดููแลธาลััสซีีเมีียแบบ 360

การควบคุุมป้้องกััน

โรคธาลััสซีีเมีีย..
..ชนิิดรุุนแรง
		ต้้นเดืือนพฤศจิิกายนนี้้  � (1 พ.ย. 2564) มีีข่า่ วที่่น่� า่ ยิินดีีที่ร�่ อคอยกัันมานานมากคืือที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิ (บอร์์ด สปสช.) มีีมติิเห็็นชอบให้้มีีการบริิการสร้้างเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันโรคจำำ�นวน 4 รายการเป็็น
สิิทธิปร
ิ ะโยชน์์ในระบบหลัักประกัันสุขุ ภาพแห่่งชาติิ (บััตรทอง) ซึ่่�งหนึ่่ง� ในนั้้�นคือื การคััดกรองธาลััสซีีเมีียชนิิดรุนุ แรงในคู่่�
ของหญิิงตั้้ง� ครรภ์์  โดยที่่ปร
� ะชุุมมอบให้้สำ�นั
ำ กั งานหลัักประกัันสุขุ ภาพแห่่งชาติิ ออกหลัักเกณฑ์์ วิธีิ กี ารและเงื่่อ� นไขสำำ�หรัับ
สิิทธิิประโยชน์์ใหม่่ โดยจะเริ่่�มดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2565
		
หมอจึึงถืือโอกาสพููดถึึงเรื่่�องการควบคุุมป้้องกัันโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุนุ แรงอีีกครั้้�ง
		
ประเทศไทยมีีนโยบายควบคุุมป้อ้ งกัันโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุนุ แรงในเด็็กเกิิดใหม่่ ตั้้ง� แต่่ ปีีงบประมาณ  2537 เนื่่อ� ง
จากมีีข้้อมููลทารกเกิิดใหม่่เป็็นโรคธาลััสซีีเมีียปีีละประมาณ 12,125 คน  โดยครึ่่�งหนึ่่�งในจำำ�นวนนั้้�นเป็็นโรคธาลััสซีีเมีีย
ชนิิดรุุนแรงที่่�จะต้้องเข้้ารัับการรัักษาตลอดอายุุขััยของผู้้�ป่่วย (ในเวลานั้้�นอายุุขััยของผู้้�ป่่วยโรคธาลััสซีีเมีียอาการรุุนแรง
อยู่่�ที่่�ประมาณ 10 ปีี) จะเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาประมาณ 10,000 บาทต่่อคนต่่อเดืือน ตลอดอายุุขััยของผู้้�ป่่วย (10 ปีี)
แนวทางการดำำ�เนิินงานควบคุุมป้้องกััน
โรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรง คืือ
1. การให้้ความรู้้แ� ก่่ประชาชนทั่่�วไป โดยเน้้นให้้เข้้าใจพาหะ
และผู้้�ที่�เ่ ป็็นโรค
2. การตรวจกรองพาหะและผู้้�ป่่วย
3. การให้้คำ�ำ แนะนำำ�ปรึกึ ษาทางพัันธุศุ าสตร์์ เพื่่�อให้้ข้อ้ มููล
และทางเลืือกแก่่คู่่�สมรสในการตััดสิินใจต่่อการมีีบุุตร
4. การตรวจวิินิิจฉััยทารกในครรภ์์ก่่อนคลอด
5. การยุุติิการตั้้�งครรภ์์ แนวทางดัังกล่่าวมีีการพิิสููจน์์
แล้้วว่่าได้้ผลดีี ทำำ�ให้้ลดจำำ�นวนเด็็กเกิิดใหม่่ที่่�เป็็น
โรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรงลงได้้มาก

โรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรงในประเทศไทย
ที่่�อยู่่�ในข่่ายที่่�จะต้้องควบคุุมป้้องกััน คืือ
1. โรคฮีีโมโกลบิินบาร์์ทฮััยดรอปส์์ฟีตัี ัลลิิส
2. โรคเบต้้าศููนย์์ธาลััสซีีเมีีย
3. โรคเบต้้าศููนย์์ธาลััสซีีเมีียฮีีโมโกลบิินอีี
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โรคฮีีโมโกลบิินบาร์์ทฮััยดรอปส์์ฟีีตััลลิิสเป็็นโรคแอลฟาธาลััสซีีเมีียที่่� มีีอาการรุุนแรงที่่� สุุด  ผู้้�ป่่วยไม่่
สามารถมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้ มัักเสีียชีีวิิตตั้้�งแต่่อยู่่�ในครรภ์์ หรืือหลัังเกิิดช่ว่ งสั้้�นๆ ทารกจะซีีดมากมีีอาการบวมน้ำำ� 
� ไม่่สามารถ
มีีชีีวิิตอยู่่�ได้้หากไม่่ได้้รัับการรัักษาตั้้�งแต่่อยู่่�ในครรภ์์มารดา มีีผู้้�พยายามรัักษาโดยการให้้เลืือดก่่อนที่่�เด็็กจะมีี
อาการมากตั้้�งแต่่อยู่่�ในครรภ์์และรีีบปลููกถ่่ายเซลล์์ต้้นกำำ�เนิิดเม็็ดเลืือด  เพื่่�อให้้มีีการสร้้างฮีีโมโกลบิินปกติิจาก
เซลล์์ต้้นกำำ�เนิิดเม็็ดเลืือดของผู้้�ที่่�บริิจาคเซลล์์ดัังกล่่าวในการปลููกถ่่ายเซลล์์ต้้นกำำ�เนิิดเม็็ดเลืือด  แต่่ผลการรัักษา
ของผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ยัังไม่่ได้้ผลดีี เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมัักมีีภาวะขาดออกซิิเจนมากตั้้�งแต่่อยู่่�ในครรภ์์ซึ่่�งมีีผลต่่อ
อวััยวะต่่างๆและที่่�สำำ�คััญคืือสมอง แม้้จะรอดชีีวิิตคุุณภาพชีีวิิตก็็ ไม่่ดีี แม่่ที่่�ตั้้�งครรภ์์ลููกที่่�เป็็นโรคฮีีโมโกลบิิน
บาร์์ทฮััยดรอปส์์ฟีีตััลลิิส จะมีีความเสี่่�ยงสููงต่่อภาวะแทรกซ้้อนรุุนแรง เช่่น  อาจมีีความดัันโลหิิตสููง ชััก ซึ่่�งอาจ
มีีอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้ ผู้้�ป่่วยโรคนี้้�จะรัับยีีนผิิดปกติิที่่�เรีียกว่่า แอลฟาธาลััสซีีเมีีย1 มาจากทั้้�งแม่่และพ่่อทั้้�งสองฝ่่าย
โรคเบต้้าธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรงทั้้�งสองโรคที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มที่่�ควบคุุมป้้องกััน  ผู้้�ป่่วยจะได้้รัับยีีนเบต้้าศููนย์์
มาจากทั้้�งพ่่อและแม่่ หรืือรัับยีีนเบต้้าศููนย์์และยีีนฮีีโมโกลบิินอีีมาจากพ่่อและแม่่ โดยพ่่อและแม่่จะมีีความ
ผิิดปกติิของยีีนชนิิดใดก็็ได้้ ผู้้�ป่่วยมัักจะมีีอาการซีีดตั้้�งแต่่อายุุน้้อย อาจมีีอาการตั้้�งแต่่อายุุ 6-7 เดืือน ต้้องได้้รัับ
เลืือดเป็็นประจำำ�จึึงจะมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้ เด็็กจะตััวเล็็ก หน้้าตาและกระดููกเปลี่่�ยนแปลง กระดููกหัักง่่าย ท้้องโต
เพราะมีีตับั และม้้ามโต การรัักษาให้้หายขาดคืือการปลููกถ่่ายเซลล์์ต้้นกำำ�เนิิดเม็็ดเลืือด ซึ่่�งเป็็นกระบวนการที่่ทำ� ำ�ได้้ยาก
ตั้้�งแต่่การหาผู้้�บริิจาคเซลล์์ต้้นกำำ�เนิิดเม็็ดเลืือดที่่�เข้้ากัันได้้ดีีที่่�สุุด  โดยปกติิอาจหาได้้ในพี่่�น้้องพ่่อแม่่เดีียวกััน  แต่่เท่่า
ที่่�พบคืือพี่่�น้้องของผู้้�ป่่วยอาจเป็็นโรคเช่่นเดีียวกััน  และที่่�พบส่่วนใหญ่่เมื่่�อมีีลููกเป็็นโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรงคน
หนึ่่�งแล้้วพ่่อแม่่ก็็ไม่่อยากมีีลููกอีีก ยกเว้้นบางครอบครััวที่่�ตั้้�งใจเตรีียมการมีีลููกอีีกเพื่่�อเป็็นผู้้�บริิจาคเซลล์์ต้้นกำำ�เนิิด
เม็็ดเลืือดให้้พี่่�ที่่�ป่่วย นอกจากจะมีีปััญหาในการหาผู้้�บริิจาคเซลล์์ต้้นกำำ�เนิิดเม็็ดเลืือดที่่�เข้้ากัันได้้ดีีระหว่่างผู้้�ให้้และ
ผู้้�รัับ ประเด็็นใหญ่่มากอีีกเรื่่�องคืือค่่าใช้้จ่่ายซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนเงิินมหาศาล ทั้้�งนี้้�ยัังไม่่นัับว่่าการปลููกถ่่ายเซลล์์ต้้น
กำำ�เนิิดเม็็ดเลืือดอาจมีีปััญหาและมีีภาวะแทรกซ้้อนตามมา ถึึงแม้้ว่่าในปััจจุุบัันผลการรัักษาวิิธีีนี้้�จะดีีขึ้้�นมากแล้้ว
ผู้้�ที่่�ไม่่เคยมีีลููกเป็็นโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรง หรืือไม่่เคยเห็็นผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรงคง
ไม่่เข้้าใจความทุุกข์์ทรมานของผู้้�ป่่วยและครอบครััว จึึงอาจไม่่เห็็นความสำำ�คััญในการควบคุุมป้้องกัันไม่่ให้้มีีผู้้�ป่่วย
รุุนแรงรายใหม่่เกิิดขึ้้�น  หมอเคยสััมภาษณ์์ผู้้�ป่่วยและพ่่อแม่่ของผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคธาลััสซีีเมีียรุุนแรงหลายครอบครััว 
ผู้้�ป่่วยเองมีีความทุุกข์์ความเจ็็บปวดจากการเป็็นโรคนี้้�เนื่่�องจากมีีอาการมากต้้องเจาะเลืือดและให้้เลืือดบ่่อยๆ และยััง
มีีความไม่่สบายกายจากการให้้ยาขัับธาตุุเหล็็กซึ่่�งแต่่ก่่อนมีีแต่่ยาฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนัังเกืือบทุุกวััน  และแต่่ละวััน
กิินเวลาให้้ยา 10 - 12 ชั่่�วโมง ยัังดีีที่�ปั่ ัจจุุบัันมีียาขัับธาตุุเหล็็กชนิิดรัับประทานแล้้ว ผู้้�ป่่วยบอกถ้้าเลืือกเกิิดได้้ขอเกิิด
เป็็นเด็็กปกติิ คราวนั้้�นหมอบอกว่่าเขาเลืือกเกิิดไม่่ได้้แล้้ว  เขาจึึงขออีีกข้้อคืือขอให้้มีียาขัับธาตุุเหล็็กชนิิดรัับ
ประทาน คำำ�ขอข้้อหลัังนี้้�เป็็นความจริิงในที่่�สุุด ส่่วนพ่่อแม่่เลืือกวิิธีีขอควบคุุมป้้องกัันไม่่ให้้ลููกที่่�จะเกิิดใหม่่เป็็น
โรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรงเพราะสงสารลููก อย่่างไรก็็ตามผู้้�ที่่�เกิิดมาแล้้วทั้้�งพ่่อแม่่และหมอก็็ตั้้�งใจรัักษาให้้ดีีที่่�สุุด
ใครบ้้างที่ค�่ วรจะต้้องตรวจว่่ามีีความผิิดปกติิ ตรวจอะไร ตรวจเมื่่อ� ใด แล้้วทำ�ำ อย่่างไรต่่อ นี่่คื� อื คำำ�ถามที่ค�่ วรพิิจารณา
		
ใครบ้้างที่่�ควรจะต้้องตรวจหาความผิิดปกติิ โรคธาลััสซีีเมีียเป็็นโรคซีีดทางพัันธุุกรรม  เกิิดจากความผิิด
ปกติิของยีีนที่่�ควบคุุมการสร้้างสายโกลบิินที่่�เป็็นส่่วนประกอบสำำ�คััญของฮีีโมโกลบิินในเม็็ดเลืือดแดง ฮีีโมโกลบิิน
เป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะนำำ�ออกซิิเจนไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆของร่่างกาย ความผิิดปกติิของยีีนที่่�สำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดโรค
ธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรง 3 โรคที่่�ได้้กล่่าวไว้้คืือ ยีีนแอลฟาธาลััสซีีเมีีย1 ยีีนเบต้้าศููนย์์ธาลััสซีีเมีีย ยีีนฮีีโมโกลบิินอีี
ผู้้ � ที่ ่ � มี ี ความผิิ ดป กติิ ข องยีี นดั ั ง กล่่ า วอาจเป็็ น คนที่่ � ดููป กติิ ที่ ่ � เ รีี ย กว่่ า พาหะธาลัั ส ซีี เ มีี ย หรืื อ อาจเป็็ น
โรคธาลััสซีีเมีียที่่�มีีความผิิดปกติิของยีีนดัังกล่่าว
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โรคธาลััสซีีเมีียเกิิดจากผู้้�ป่่วยได้้รัับยีีนผิิดปกติิมาจากทั้้�งพ่่อและแม่่ และยีีนที่่�ผิิดปกติินั้้�นเข้้าคู่่�กัันและทำำ�
ให้้เกิิดโรค มีีบางคนรัับยีีนผิิดปกติิมาจากทั้้�งพ่่อและแม่่ แต่่ยีีนนั้้�นไม่่เข้้าคู่่�กัันและไม่่ทำำ�ให้้เกิิดโรค หรืือมีีผู้้�ป่่วย
จำำ�นวนน้้อยมากๆ ที่่�อาจเป็็นโรคธาลััสซีีเมีียโดยได้้รัับยีีนผิดป
ิ กติิมาจากพ่่อหรืือแม่่ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งเท่่านั้้�น
		
ในการตรวจหาความผิิดปกติิ เป้้าหมายคืือตรวจทั้้�งพ่่อและแม่่ว่่ามีียีีนผิิดปกติิที่่�จะก่่อให้้เกิิดโรคธาลััสซีีเมีีย
ชนิิดรุุนแรงทั้้�งสองฝ่่าย หากไม่่ติิดขััดเรื่่�องงบประมาณก็็ตรวจละเอีียดไปถึึงขั้้�นตรวจยีีนผิิดปกติิให้้แน่่ใจไปเลย
โดยการตรวจวิิเคราะห์์ดีีเอ็็นเอ
แต่่ในชีีวิิตจริิงจะมีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�องงบประมาณ การตรวจกรองจึึงทำำ�ให้้ลดค่่าใช้้จ่่ายลงมากกว่่าครึ่่�ง เนื่่�องจาก
การใช้้องค์์ความรู้้�ในเรื่่�องความผิิดปกติิในขนาดเม็็ดเลืือดแดง ปริิมาณฮีีโมโกลบิินที่่�ลดลงในเม็็ดเลืือดแดงหรืือ
ตรวจดููความแตกต่่างในการแตกของเม็็ ดเลืือดแดงในน้ำำ��เกลืือเจืือจาง และการทดสอบอื่่�นๆ ที่่�มีีการพััฒนา
ในการตรวจฮีีโมโกลบิินอีี ทำำ�ให้้การตรวจกรองได้้ผลดีี การตรวจกรองจึึงเป็็นการตรวจเบื้้�องต้้นที่่�จะทำำ�ให้้มีีการ
ตรวจยืืนยัันในขั้้�นต่่อไป  และด้้วยจำำ�นวนพาหะธาลััสซีีเมีียในภููมิิภาคต่่างๆ ของประเทศไทยแตกต่่างกัันไป  ชนิิด
ที่่�มากที่�สุ่ ุด คืือ ฮีีโมโกลบิินอีี เฉลี่่�ยประมาณร้้อยละ 30 - 40 การตรวจกรองจึึงทำำ�ให้้ลดค่่าใช้้จ่่ายในการตรวจยืืนยััน
ได้้มาก คืือตรวจเฉพาะคนที่่�สงสััยความผิิดปกติิจากการตรวจกรอง
ในคนธรรมดาแม้้ไม่่มีีประวััติิมีีคนเป็็นโรคธาลััสซีีเมีียในครอบครััวเลยก็็ต้้องตรวจ  เพราะผู้้�ที่่�เป็็นพาหะ
ธาลััสซีีเมีีย จะเหมืือนคนปกติิ ไม่่มีีอาการอะไร  แม้้ว่่าอาจจะซีีดเล็็กน้้อยแต่่ก็็ไม่่มีีอาการซีีด  การตรวจเลืือด
จึึงจะพบว่่ามีีความผิิดปกติิ
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีประวััติิมีีคนในครอบครััวเป็็นโรคธาลััสซีีเมีียไม่่ว่่าจะมีีอาการรุุนแรงหรืือไม่่รุุนแรง ควรจะต้้อง
ตรวจอย่่างยิ่่�งเพราะมีีโอกาสที่่�จะพบยีีนผิิดปกติิได้้มากกว่่าคนทั่่�วไป
เวลาตรวจดีีที่่�สุุดคืือ ตรวจตั้้�งแต่่ก่่อนมีีลููกทั้้�งสามีีและภรรยาว่่าเป็็นคู่่�เสี่่�ยงต่่อการมีีลููกเป็็นโรคธาลััสซีีเมีีย
ชนิิดรุุนแรงหรืือไม่่ การตรวจก่่อนตั้้�งครรภ์์มีีข้้อดีีคืือหากทราบก่่อนสามารถที่่�จะวางแผนการมีีลููกปกติิโดยใช้้
เทคนิิคทางการแพทย์์ ใหม่่ๆ ได้้โดยไม่่ต้้องยุุติิการตั้้�งครรภ์์ แต่่ส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้ตรวจกัันก่่อนและอาจมีีข้้อจำำ�กััดใน
วิิธีีการทางการแพทย์์ที่่�กล่่าว  เวลาที่่�ดีีที่่�สุุดถััดไปคืือการตรวจตั้้�งแต่่ทราบว่่ามีีการตั้้�งครรภ์์อ่่อนๆ เพื่่�อที่่�จะมีีเวลา
ในการตรวจยืืนยัันในพ่่อแม่่หรืือตรวจยืืนยัันในทารก และหากพบว่่าลููกในครรภ์์เป็็นโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรง
อาจจำำ�เป็็นต้้องยุุติิการตั้้�งครรภ์์ เวลาในการทำำ�หััตถการที่่�แม่่จะปลอดภััยก็็เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการพิิจารณาของแพทย์์
การพิิจารณาว่่าลููกในครรภ์์มีีโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเป็็นโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรงหรืือไม่่ ต้้องมีีผลการตรวจ
เลืือดของทั้้�งแม่่และพ่่อ
ก่่อนหน้้านี้้�ได้้มีีการรณรงค์์ให้้มีีการตรวจกรองโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุนุ แรงของหญิิงตั้้�งครรภ์์ อายุุครรภ์์ก่่อน 16
สััปดาห์์ทุุกราย แต่่ติิดขััดที่่�การตรวจเลืือดของคู่่�สมรสได้้ไม่่ครบ การสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการคััดกรองธาลััสซีีเมีีย
ชนิิดรุุนแรงในคู่่�ของหญิิงตั้้�งครรภ์์คงทำำ�ให้้การตรวจคััดกรองคู่่�เสี่่�ยงต่่อการมีีลููกเป็็นโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรง
มีีผลดีีมากขึ้้�น คงจะทำำ�ให้้ลดจำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรงที่�เ่ กิิดมาแล้้วทุุกข์์ทรมานจากโรคลง
ต้้องเข้้าใจว่่าการตรวจกรองนี้้�ไม่่ได้้ตรวจกรองโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดไม่่รุุนแรง ดัังนั้้�นแม้้ว่่าพ่่อและแม่่จะได้้
รัับการตรวจกรองโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดรุุนแรงแล้้ว ก็็อาจมีีลููกเป็็นโรคธาลััสซีีเมีียชนิิดไม่่รุุนแรงได้้ และผู้้�ป่่วยโรค
ธาลััสซีีเมีียไม่่รุุนแรงสามารถเรีียนและทำำ�งาน  เป็็นผู้้�มีีคุุณประโยชน์์ต่่อครอบครััวและสัังคมไม่่ด้้อยไปกว่่าคนปกติิ
ม.ค.
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สุุรพงษ์์ วััฒนายน... เขีียน

สวััสดีีคุุณหมอ ผู้้�ปกครอง พี่่�ๆ เพื่่�อนๆ สมาชิิกทุุกท่่าน 
เผลอแป๊๊บๆ ต้้นปีีอีีกแล้้วนะคะ   ฉบัับนี้้�ผู้้�เขีียนได้้มีีโอกาส
ได้้เจอและพููดคุุยกัับคุุณสุุรพงษ์์ หรืือ ใหม่่ ซึ่่�งเป็็นประชาสััมพัันธ์์
ของชมรมธาลััสซีีเมีีย โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ คุุณสุุรพงษ์์
บอกกัับผู้้�เขีียนว่่า ฉบัับนี้้�มีีเรื่่�องราวที่่�อยากคุุยและแบ่่งปัันกัับ
สมาชิิกชาวธาลััสซีีเมีียมากมายเลย ผู้้�เขีียนจึึงขอนำำ�บทความ
ของคุุณสุุรพงษ์์  มาเล่่าในฉบัับนี้้�เลย
สวััสดีีเพื่่�อนๆ ผู้้�อ่่านที่่�รัักทุุกๆ ท่่านครัับ ใหม่่ดีีใจมากที่่�ได้้
กลัับมาเขีียนบทความถึึงเพื่่�อนอีีกครั้้�ง ซึ่่�งใหม่่เชื่่�อว่่า ณ ขณะนี้้�
เพื่่�อนๆ เกืือบทุุกคนน่่าจะได้้รับั การฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ครบ 2 เข็็ม
กัันแล้้ว พร้้อมกัับเริ่่�มมีีการผ่่อนคลายมาตรการ  สามารถทำำ�
กิิจกรรมต่่างๆ ได้้แล้้ว พร้้อมกัับการเปิิดประเทศภายใต้้มาตร
การที่่�เข้้มข้้น เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้เดิินทาง
ท่่องเที่่�ยวทั่่�วไทยกัันแบบวิิถีีชีีวิิตใหม่่ “New Normal” ซึ่่�งจะได้้
เกิิดความรู้้�สึึกสบายใจที่่�จะได้้ออกเดิินทางอีีกครั้้�ง หลัังจากที่่�
ประชาชนส่่วนใหญ่่ได้้รัับวััคซีีนกัันแล้้ว จำำ�นวนการติิดเชื้้�อเริ่่�ม
ลดลง แต่่เพื่่�อนๆ ก็็ยัังต้้องระมััดระวัังตััวเองด้้วยนะครัับ อย่่า
ประมาทเด็็ดขาด  หมั่่�นล้้างมืือ สวมหน้้ากากอนามััยและพก
เจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์ติิดตััวด้้วยทุุกครั้้�ง ทุุกที่่�ที่่�จะออกเดิินทาง
นะครัับ
		
ช่่วงที่�ผ่่ ่านมา ใหม่่เชื่่�อว่่าเพื่่�อนๆ แต่่ละคนคงงดกิิจกรรม
และแอคทิิวิิตี้้�ต่่างๆ เยอะเลย และเพื่่�อนๆ หลายๆ คนต้้องหยุุด
งานและกิิจกรรมต่่างๆ ก็็ต้้องงดไปเกืือบจะ 2 ปีีแล้้ว ทำำ�ให้้
ต้้องหัันมาทำำ�กิิจกรรมในรููปแบบใหม่่ คืือ การทำำ�กิิจกรรมทาง
ออนไลน์์ ซึ่่�งชมรมธาลััสซีีเมีียโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ ได้้ทำำ�
กิิจกรรมออนไลน์์มาโดยตลอดระยะเวลาที่่�มีีโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา (COVID-19) อุุบััติิขึ้้�นมา พวกเราได้้เล็็งเห็็นถึึงความ
สำำ�คััญในการเผยแพร่่ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวกัับโรคธาลััสซีีเมีีย ในเพจ 
“ชมรมธาลััสซีีเมีียโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์” ผ่่านทาง Facebook
และทางช่่อง Youtube https://www.youtube.com/user/
Thalassemiachula (อย่่าลืืมช่่วยกัันกดไลค์์ ให้้ด้้วยนะครัับ)
โดยจะมีีพี่่�ชมพู่่� ชุุติิกร, พี่่�นุุช นุุชจรีี และใหม่่ คอยดููแลและ
ประสานงานเป็็นหลัักในการหาข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์
และ update ในหน้้าเพจของชมรมฯ พร้้อมด้้วย ผศ. พญ.ปราณีี 
สุุจริิตจัันทร์์ ที่�ท่่ ่านแบ่่งเวลามาร่่วมตอบคำำ�ถามที่่�ชาวธาลััสซีีเมีีย
สงสััย ให้้ความรู้้� ไขข้้อข้้องใจ เกี่่�ยวกัับโรคธาลััสซีีเมีีย พร้้อมทั้้�ง
จะมีีการไลฟ์์สดผ่่านทาง Facebook Live ทุุกๆ เดืือนกัับคุุณหมอ
รวมทั้้�งรายการ “คุุยทุุกข์์สุุข” ที่่�มีีทุุกสััปดาห์์ จะเป็็นการจััดทำำ�
รายการแบบเป็็นคลิิปคำำ�ถามน่่ารู้้� ประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับ

ชุุติิกร พููลทรััพย์์... เรีียบเรีียง

โรคธาลััสซีีเมีีย โดยจะดำำ�เนิินรายการร่่วมสััมภาษณ์์กัับคุุณหมอ
ซึ่่ง� ได้้ผลตอบรัับดีีมาก รายการนี้้ที่� ่พว
� กเราตั้้ง� ใจทำำ�ขึ้้นม
� า เพื่่�อให้้
ความรู้้�  และแบ่่งปัันประสบการณ์์ของโรคธาลััสซีีเมีียโดยตรง
อย่่าลืืมติิดตามผลงานในเพจของเรากัันด้ว้ ยนะครัับ
อีีกหนึ่่�งเพจที่่� ใหม่่อยากจะฝากให้้เพื่่�อนๆ มาช่่วยกด
ถููกใจกัันเยอะๆ ก็็คืือเพจ  “CU Blood” เป็็นโครงการที่่�จััดทำำ�
โดยนิิสิิตจุุฬาลงกรณ์์ เพื่่�อรณรงค์์และประชาสััมพัันธ์์ ให้้ นิิสิิต
ศิิษย์์เก่่า บุุคลากรและคณาจารย์์ ในจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มาบริิจาคเลืือดให้้ได้้มากกว่่า 1,000 คนขึ้้�นไป ภายในทุุกๆ ปีีการ
ศึึกษา โดยมีีความร่่วมมืือจากสภากาชาดไทย, สมาคมศิิษย์์เก่่า
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณฑ์์มหาวิิทยาลััย เนื่่�องจาก
ขณะนี้้�เลืือดหายาก ทำำ�ให้้เกิิดวิิกฤตการณ์์การขาดแคลนเลืือด
ซึ่่�งเพื่่�อนๆ ธาลััสซีีเมีียน่่าจะเคยเจอในช่่วงสถานการณ์์โรคติิด
เชื้้�อโควิิด-19 ทำำ�ให้้อาจจะไม่่ได้้รัับเลืือดในวัันที่่�ไปโรงพยาบาล
หรืืออาจจะได้้รัับเลืือดน้้อยลง เช่่น จากเดิิมเคยได้้รัับเลืือด 
2 ยููนิิต อาจจะได้้รัับเลืือดเพีียง 1 ยููนิิต เป็็นต้้น ซึ่่�งใหม่่ขอ
เป็็นกำำ�ลัังใจให้้เพื่่�อนๆ ทุุกคนสู้้�ๆ  ใจเย็็นๆ แต่่ถ้้าร่่างกายไม่่ไหว 
หรืือมีีปััญหาใดๆ ให้้รีีบแจ้้งคุุณหมอที่่�รัักษาทัันทีีนะครัับ
ส่่วน เพจอิินเตอร์์ ก็ม็ านะครัับ ซึ่่�งเพื่่�อนๆ ก็็น่่าจะทราบ
กัันบ้ ้ างแล้้วน ะครัั บ ว่่ าใหม่่ ห มายถึึ ง เพจไหน??? ก็็ คืื อ เพจ 
“TIF” Thalassarmia International Federation หรืื อ
สหพัันธ์์ธาลััสซีีเมีียนานาชาติิ เพื่่�อนๆ อย่่าลืืมเข้้าไปกดถููกใจ 
เข้้าไปอ่่านและติิดตามข่่าวสารจากทั่่�วโลกได้้นะครัับ ซึ่่�งใน
เพจนี้้�จะมีีบทความดีีๆ เช่่น  ยาใหม่่ๆ และแนวทางการรัักษา
จากแพทย์์และเพื่่�อนๆ สมาชิิกที่่�เป็็นธาลััสซีีเมีียจากทั่่�วทุุก
มุุมโลก มาแนะนำำ�และแชร์์ประสบการณ์์เหมืือนแบบชมรม
ธาลััสซีีเมีียโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ ของเราเลยครัับ
สุุดท้้ายนี้้�ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาเป็็นปีีที่่�พวกเราทุุกคนได้้
ผ่่านบททดสอบชีีวิิตและการเรีียนรู้้�  ความอดทน  และต้้อง
ปรัับตััวพร้้อมยอมรัับไปกัับสิ่่�งต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นแบบไม่่ประมาท
และใหม่่หวัังว่่าปีี 2565 ปีีเสืือทอง จะเป็็นปีีแห่่งความกล้้าหาญ
ความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�กล้้าลุุยโดยมีีสติิและกำำ�ลััง มีีสุุขภาพที่่�ดีีกััน
ทุุกคน ประสบผลสำำ�เร็็จดังั หวัังทุุกประการนะครัับ แล้้วพบกัันใหม่่
ฉบัับหน้้าครัับ
ขอแสดงความนัับถืือ
ชุุติิกร พููลทรััพย์์
ประธานชมรมธาลััสซีีเมีีย โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
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บทความจากเพื่่�อนถึึงเพื่่�อน

การใช้้ชีีวิิตให้้มีีความสุุขกัับ

โรคธาลััสซีีเมีีย

ณััฐวศา ศรีีวิิชััย
ผู้้�ป่่วยโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีีย
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี

โรคภััยไข้้เจ็็บเป็็นสิ่่� งที่่�ไม่่มีีใครคาดคิิดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และไม่่อยากให้้มัันเกิิดขึ้้�น ทั้้�งกัับตััวเอง
และครอบครัั ว เพราะมัั น เข้้ า มาสร้้างความลำำ � บากให้้กัั บ ชีี วิิ ต ต้้องระมัั ด ระวัั ง ในการใช้้ชีี วิิ ต
มากกว่่ า คนอื่่� น ๆ ที่่� มีี สุุ ขภ าพดีี แต่่ เ มื่่� อ โรคต่่ า งๆ มัั น เกิิ ดขึ้้� นกัั บ เราแล้้ว สิ่่� งที่่� ค วรทำำ �คืื อ
รัักษาสุุ ขภาพร่่างกายให้้แข็็งแรง ทานยา ปฏิิบััติิตามแพทย์์สั่่� ง เพื่่� อให้้โรคนั้้�นหายหรืือทุุเลาลง
แต่่สำำ�หรัับโรคเรื้้�อรัังหรืือโรคที่่�ไม่่อาจรัักษาให้้หายได้้ เราจะต้้องยอมรัับ และเรีียนรู้้�ที่่�จะอยู่่�ร่่วม
กัับมัันเพื่่�อใช้้ชีีวิต
ิ ได้้อย่่างมีีความสุุ ข

เมื่่�อประสบปััญหากัับโรคภััย หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ที่�่จะส่่งผลก
ระทบทางการเงิิน  และเวลาบางส่่วนที่่�ต้้องใช้้ในการรัักษาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง บางครั้้�งอาจก่่อให้้เกิิดความเครีียด รู้้�สึึกหมดกำำ�ลัังใจ  
จนทำำ�ให้้รู้้�สึึกแปลกแยกจากสัังคมได้้ เพราะผู้้�ป่่วยอาจนำำ�ตนเอง
ไปเปรีียบเทีียบกัับคนปกติิที่มี�่ สุี ขุ ภาพดีี จนเกิิดความท้้อแท้้ ดังั นั้้น�
คนรอบข้้างควรที่�จ่ ะเรีียนรู้้�และเข้้าใจ ซึ่่�งสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ผู้้�ป่่วยควรทำำ� 
คืือศึึกษาหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโรคนั้้�นๆ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจโรค
ที่่�ตนเองเป็็นอยู่่�ให้้ได้้มากที่่�สุุดและหาวิิธีีการรัับมืือกัับมััน ยิ่่�งรู้้�
มากเท่่าไหร่่ ความเครีียด ความวิิตกกัังวลก็็จะน้้อยลง หลายคน
มองว่่าคนที่่เ� ป็็นโรคธาลััสซีีเมีียนั้้นจ
� ะต้้องใช้้ชีวิี ติ ลำำ�บากกว่่าคนอื่่�น 
และมองว่่ามัันเป็็นปััญหาต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตในหลายๆ ด้้าน 
เพราะคนส่่วนใหญ่่ยัังไม่่เข้้าใจว่่าโรคธาลััสซีีเมีียคืืออะไร  แล้้ว
มีีวิิธีีการรัักษาอย่่างไร  โดยสาเหตุุของโรคเกิิดจากยีีนผิิดปกติิที่่�
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อยู่่�ในร่่างกาย เรีียกว่่า “พาหะ” มัันจะไม่่แสดงอาการใดๆ ออกมา
แต่่สามารถรัับรู้้�และป้้องกัันได้้ด้้วยการตรวจคััดกรองว่่าตนมีียีีน
แฝงก่่อนมีีบุตุ รหรืือไม่่ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและประเมิินความ
เสี่่�ยงต่่างๆ “โรคธาลััสซีีเมีีย” เป็็นโรคโลหิิตจางชนิิดหนึ่่�งที่่�เกิิด
จากเม็็ดเลืือดผิิดปกติิ ทำำ�ให้้เม็็ดเลืือดแดงอายุุสั้้�น  เปราะ แตก
ถููกทำำ�ลายง่่าย และถ่่ายทอดทางพัันธุกุ รรมแบบยีีนด้อ้ ย จากการ
ที่่�เกิิดความผิิดปกติิของยีีนในการควบคุุมการสร้้างฮีีโมโกบิิน 
ซึ่่�งเป็็นสารสำำ�คััญในเม็็ดเลืือดแดง โรคธาลััสซีีเมีียมีีหลายอาการ 
รัักษาด้้วยการปลููกถ่่ายไขกระดููกเพื่่�อรัักษาให้้หายขาด  หรืือ
รัักษาโดยการรัับเลืือด  ให้้วิิตามิินและยาขัับเหล็็ก การตััดม้้าม 
รวมถึึงรัักษาอาการแทรกซ้้อนอื่่�นๆ ที่่�อาจเกิิดตามมา เช่่น  การ
ติิดเชื้้�อ ตัับแข็็ง เบาหวาน นิ่่�วในถุุงน้ำำ��ดีี เป็็นต้้น

เมื่่�อรู้้�ตััวว่่าตนเองป่่วยเป็็นโรคธาลััสซีีเมีีย สิ่่�งแรกที่่�ต้้อง
ทำำ�คือื  จััดการกัับอารมณ์์ ความคิิด ไม่่ให้้เกิิดความเครีียดมากเกิินไป 
ทานอาหารที่่�ดี มี
ี ีประโยชน์์ต่่อร่่างกาย เน้้น ผััก ผลไม้้ ไข่่ นม 
แต่่ต้้องหลีีกเลี่่�ยงอาหารที่่�มีีธาตุุเหล็็กสููง เช่่น  เครื่่�องในสััตว์์
รัักษาสุุขภาพร่่างกายให้้แข็็งแรง แต่่ห้้ามออกกำำ�ลัังกายหัักโหม 
ควรออกกำำ�ลัังกายแต่่พอดีี และหมั่่�นตรวจสุุขภาพเป็็นประจำำ� 
โดยเฉพาะสุุขภาพฟััน  และทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�ของแพทย์์อย่่าง
เคร่่งครััด  โดยส่่วนตััวแล้้ว ดิิฉัันรัักษาโรคธาลััสซีีเมีียด้้วยการ
ทานยา ฉีีดยาขัับเหล็็กทุุกวััน และรัับเลืือดทุุก 3 สััปดาห์์ แต่่สิ่่�ง
เหล่่านี้้�ก็็ไม่่ได้้เป็็นปััญหาต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตแต่่อย่่างใด  เพราะ
เมื่่อ� ฉีีดยาขัับเหล็็กตอนกลางคืืน พอถึึงเช้้าก็็สามารถไปโรงเรีียนได้้
การใช้้ชีวิี ติ ในโรงเรีียนเป็็นไปอย่่างราบรื่่น 
� สามารถเที่่ย� วเล่่น ดููซีีรีส์ี ์
อ่่านหนัังสืือ อีีกทั้้�งยัังสามารถทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ร่่วมกัับเพื่่�อนๆ
ไม่่ว่่าจะเป็็นการเล่่นกีีฬาต่่างๆ เช่่น  บาสเกตบอล  แบดมิินตััน 
เป็็นต้้น  คนส่่วนใหญ่่อาจกัังวลถึึงอนาคตในระยะยาว  แต่่โรค
ธาลััสซีีเมีียไม่่ใช่่ปััญหาในการดำำ�เนิินชีีวิิต บางคนมีีความฝััน
ที่่อ� ยากจะทำำ�อาชีีพต่า่ งๆ ก็็สามารถทำำ�ได้้ หากอาชีีพนั้้น� ๆ ไม่่ต้อ้ ง
ใช้้กำำ�ลัังกายอย่่างหนััก เช่่น นัักกีีฬา ที่่�จำำ�เป็็นต้้องหัักโหมฝึึก
ซ้้อม เพราะกระดููกจะเปราะและเหนื่่อ� ยง่่าย แต่่สามารถหลีีกเลี่่ย� ง
ด้้วยการเล่่นกีฬี าเพื่่�อความสนุุกสนานเป็็นครั้้ง� คราวได้้ แต่่สำ�ำ หรัับ
อาชีีพอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ต้้องใช้้แรงกายมากนััก ยัังคงสามารถทำำ�ได้้
ตามปกติิ เพีียงแค่่ทานยา ฉีีดยาขัับเหล็็กทุุกวััน  หรืือรัับเลืือด
ทุุก 3 สััปดาห์์ ตััวดิิฉัันทำำ�สิ่่�งเหล่่านี้้�จนกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันไปแล้้ว  เพราะไม่่ได้้รู้้�สึึกว่่าการทำำ�  3 สิ่่�งนี้้�
เป็็นเรื่่�องลำำ�บากแต่่อย่่างใด
การใช้้ชีีวิิตให้้มีีความสุุขกัับโรคธาลััสซีีเมีีย ไม่่ได้้เป็็น
เรื่่�องที่่�ยากลำำ�บากและเป็็นปััญหา เพีียงแค่่เราต้้องรู้้�จัักอาการ
ของโรคและวิิธีีการรัักษาของแต่่ละคน ทำำ�ใจยอมรัับสิ่่�งที่่�เกิิด
ขึ้้�น ให้้กำำ�ลัังใจตััวเอง และปรัับตััวให้้อยู่่�กัับโรคนี้้�ให้้ได้้ แล้้วการใช้้
ชีีวิิตของเราจะมีีความสุุขยิ่่�งขึ้้�นค่่ะ
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คุุณ Sirikan
ถาม:

ตอบ:

สวััสดีีค่่ะ จะขอสอบถามเกี่่�ยวกัับการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยธาลััสซีีเมีียค่่ะ โดยตนเองเป็็น
ผู้้�ป่่วยธาลััสซีีเมีีย ชนิิดฮีีโมโกบิินเอช ซึ่่�งได้้รัับการรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�อง จากสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19
ได้้มีีการจองฉีีดวััคซีีนโควิิดไว้้แล้้ว  ไม่่ทราบว่่าจะสามารถทำำ�การฉีีดได้้หรืือไม่่ และเมื่่�อเป็็นโควิิด-19 จะมีีโอกาส
เสีียชีีวิิตมากขึ้้�นเพราะออกซิิเจนในเลืือดไม่่พอหรืือไม่่
สามารถฉีีดได้้ครัับและจำำ�เป็็นจะต้้องฉีีดอย่่างยิ่่�งครัับ เพราะผู้้�ป่่วยธาลััสซีีเมีียมีีความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นจากการติิดเชื้้�อ
อาจเป็็นเหตุุให้้เสีียชีีวิิตได้้

คุุณ ศรพล
ถาม:
ตอบ:

สวััสดีีครัับคุุณหมอ ผมได้้ไปทำำ�การตรวจเลืือดมา หมอแจ้้งผลเลืือดว่่าผมเป็็นธาลััสซีีเมีียแบบ EA มัันคืืออะไร
หรอครัับ อยากทราบรายละเอีียดครัับ ขอบพระคุุณล่่วงหน้้าครัับ
ข้้อมููลที่่�ให้้มาเบื้้�องต้้นไม่่เพีียงพอที่่�จะแปลผลได้้ครัับ

คุุณ Kawinan
ถาม:
ตอบ:

สวััสดีีครัับ ผมสงสััยว่่าผู้้�ที่่�มีีภาวะ HbE/Beta thalassemia with alpha thalassemia บางคนถึึงมีีอาการ
แสดงเพีียงเล็็กน้้อย และอยู่่�รอดโดยไม่่ต้้องการการรัักษาครัับ รบกวนคุุณหมอช่่วยตอบหน่่อยครัับ
ผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มดัังกล่่าวเรีียกว่่าโรคธาลััสซีีเมีีย ชนิิดไม่่พึ่่�งพาเลืือด ส่่วนใหญ่่จะมีีอาการซีีดไม่่มาก แต่่ยัังจำำ�เป็็นต้้อง
การการรัักษาและดููแลจากแพทย์์ผู้�เ้ ชี่่�ยวชาญอยู่่�ครัับ
คำำ�พููดที่่�ว่่า “ไม่่ต้้องการการรัักษา” นั้้�นไม่่ถููกต้้อง เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ยัังมีีโอกาสที่่�จะเกิิดภาวะแทรกซ้้อน
จากโรคธาลััสซีีเมีียได้้ เช่่น  กระดููกบาง ความดัันเลืือดในปอดสููง ลิ่่�มเลืือดอุุดตััน  เกิิดนิ่่�วในถุุงน้ำำ��ดีี รวมไปถึึง
ภาวะเหล็็กเกิิน

คุุณ BenjaOne
ถาม:
ตอบ:

สวััสดีีคุุณหมอค่่ะ หนููเป็็นพาหะธาลััสซีีเมีีย ชนิิด เบต้้าธาลััสซีีเมีีย ตอนนี้้�หนููมีีความดัันโลหิิตต่ำำ�� 90/60 มิิลลิิเมตร
ปรอท  ชอบหน้้ามืืดบ่่อยๆ มัันเกี่่�ยวกัับโรคธาลััสซีีเมีียที่่�เป็็นไหมคะ แล้้วหนููต้้องทานอะไรหรืือปฏิิบััติิตััว
อย่่างไรคะ
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นน่่าจะเกี่่�ยวข้้องกัับภาวะซีีดครัับ จำำ�เป็็นต้้องมีีการตรวจประเมิินระดัับของภาวะซีีด  ขนาดของ
ม้้ามและปััญหาแทรกซ้้อนที่่ �เกิิดขึ้้�นจากโรคธาลััสซีีเมีีย แนะนำำ �ให้้ไปพบแพทย์์ ทางโลหิิตวิิทยาเพื่่�อการ
ตรวจเพิ่่�มเติิมอย่่างละเอีียด
ผมคงไม่่สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ว่่าจะต้้องปฏิิบััติิตััวหรืือรัับประทานอาหารอะไรที่่�จะแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวได้้หาก
ไม่่ได้้ประเมิินผู้้�ป่่วยก่่อนครัับ
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คุุณ นภษร
ถาม:

ตอบ:

สวััสดีีค่่ะ คืือหนููเป็็นธาลััสซีีเมีียมาตั้้�งแต่่เกิิด ปััจจุุบัันอายุุ 26 ปีี ได้้รัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลประจำำ�จัังหวััด 
โดยใช้้สิิทธิิประกัันสัังคม  เมื่่�อก่่อนเคยรัับเลืือดปีีนึึงแค่่ครั้้�ง 2 ครั้้�ง (ครั้้�งละ 1 ยููนิิต) แต่่ช่่วง 1-2 ปีีหลััง
คุุณหมอนััด  2 เดืือนครั้้�ง ได้้รัับเลืือดทุุกครั้้�งเลยค่่ะ จากที่่�เคยได้้รัับแค่่ 1 ยููนิิต เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นครั้้�งละ 2 ยููนิิต
อาการตอนนี้้�ไม่่ดีีปกติิเหมืือนเมื่่�อก่่อน  อาการเหมืือนจะแย่่ลง มีีอาการใจสั่่�นบ่่อย เวีียนหััวบ่่อย รัับการตรวจ
ทุุกครั้้�งหมอก็็แจ้้งว่่าเกิิดจากโรคธาลััสซีีเมีีย ซึ่่�งแต่่ก่่อนอาการมัันไม่่แย่่ขนาดนี้้�เมื่่�อก่่อนหนููสามารถทำำ�งาน
โรงงานได้้ ใช้้ชีวิี ติ ได้้เหมืือนคนปกติิทั่่ว� ไป แต่่เหนื่่อ� ยง่่าย เดี๋๋ย� วนี้้ห� นููเหนื่่อ� ยง่่ายมากทำำ�อะไรนิิดๆ หน่่อยๆ ก็็เหนื่่อ� ย
แล้้ว พบหมอถี่่�ขึ้้�น  หนููอยากรัักษา พอจะมีีทางไหนบ้้างมั้้�ยค่่ะ หนููขอคำำ�ปรึึกษาหน่่อยนะคะ ช่่วยแนะนำำ�ทีีค่่ะ
ผู้้�ป่่วยธาลััสซีีเมีียที่่�มีีอาการซีีดเพิ่่�มมากขึ้้�นสามารถเกิิดได้้จากหลายสาเหตุุ เช่่น มีีภููมิิต้้านทานต่่อต้้านเม็็ดเลืือด
แดงที่่�ได้้รัับเข้้าไป มีีภาวะม้้ามโตและเกิิดภาวะที่่�ม้้ามทำำ�งานมากกว่่าปกติิ หรืืออาจจะมีีปััจจััยอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การสููญเสีียเลืือด เช่่น มีีเลืือดประจำำ�เดืือนออกมากผิิดปกติิ
ในกรณีีนี้้�ผมแนะนำำ�ให้้ไปพบกัับแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านโลหิิตวิิทยา เพื่่�อการตรวจประเมิินหาสาเหตุุและวาง
แผนการรัักษาที่่�เหมาะสมต่่อไปครัับ

คุุณ Supawadee
ถาม:
ตอบ:

สวััสดีีค่่ะ มีีเรื่่�องรบกวนปรึึกษาค่่ะ ตอนนี้้�ตั้้�งครรภ์์ ได้้ประมาณ 3 สััปดาห์์ โดยที่่�ลููกคนแรกเป็็นโรคธาลััสซีีเมีีย
ชนิิด  B-Thal/Hb E โอกาสเสี่่�ยงที่่�ลููกคนที่่� 2 จะเป็็นธาลััสซีีเมีียเหมืือนกัับลููกคนแรกไหมคะ ถ้้ามีีความเสี่่�ยง
คุุณหมอจะแนะนำำ�ให้้ยุุติิการตั้้�งครรภ์์ ไหมคะ รบกวนคุุณหมอช่่วยตอบ
ความเสี่่ย� งในการเกิิดโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีียซ้ำำ�� ในกรณีีของคุุณมีีได้้ตั้้ง� แต่่ 25-50% ครัับ ขึ้้�นอยู่่�กับั ชนิิดการกลาย
พัันธุ์์�ของคุุณและสามีี
การให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องการยุุติิการตั้้�งครรภ์์นั้้�นจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิมอื่่�นๆ มากกว่่านี้้� คงไม่่สามารถ
ฟัันธงให้้คำำ�ตอบกัับคุุณได้้ครัับ ผมแนะนำำ�ให้้คุุณไปพบสููติิแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านโรคธาลััสซีีเมีีย ซึ่่�งจะอยู่่�
ตามโรงพยาบาลศููนย์์ใหญ่่ๆ ของประเทศไทย เพื่่�อรัับคำำ�แนะนำำ�ที่่�ถููกต้้องเหมาะสมต่่อไป

คุุณ Beer
ถาม:
ตอบ:

ดิิฉัันอยากทราบเรื่่�องโภชนาการ อาหารที่่�ควรกิินหรืือไม่่ควรกิิน สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคธาลััสซีีเมีียค่่ะ ขอบคุุณค่่ะ
ผู้้�ป่ว่ ยโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีียควรรัับประทานอาหารที่่มี� โี ปรตีีนสููง ผัักผลไม้้สดเป็็นประจำำ� แต่่ควรหลีีกเลี่่ย� งอาหารที่�่
มีีธาตุุเหล็็กสููง เช่่น เครื่่�องในสััตว์์ ตัับ ปอด หััวใจ รวมไปถึึงเลืือดสััตว์์ชนิิดต่่างๆ ครัับ

คุุณ เบญจรััตน์์
ถาม:
ตอบ:

สวััสดีีค่่ะ ตอนนี้้�ลููกของหนููเป็็นโรคธาลััสชีีเมีีย ต้้องรัับเลืือดทุุก 1 เดืือน-1 เดืือนครึ่่�ง ลููกได้้รัับเลืือดตั้้�งแต่่
อายุุ 3 เดืือนค่่ะ ตอนนี้้� 1 ขวบ 9 เดืือนแล้้ว  แต่่ลููกตััวเล็็กมาก น้ำำ��หนัักแค่่ 8.6 กิิโลกรััมค่่ะ หนููเครีียดมาก
อยากขอคำำ�แนะนำำ�และวิิธีีการดููแลลููกของหนููอย่่างถููกต้้องค่่ะ
ในกรณีีนี้้�ปริิมาณเลืือดที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับอาจจะไม่่เพีียงพอครัับ แนะนำำ�ว่่าควรจะได้้เลืือดสม่ำำ��เสมอและมีีระดัับ
ฮีีโมโกลบิินก่่อนการได้้รัับเลืือดไม่่น้้อยกว่่า 10 กรััม/ดล. ครัับ ขอให้้ปรึึกษากุุมารแพทย์์เจ้้าของไข้้ที่่�ดููแลผู้้�ป่่วย
นะครัับ เพื่่�อขอความอนุุเคราะห์์ในการจััดโปรแกรมการรัับเลืือดให้้เพีียงพอและเหมาะสมต่่อไป
ม.ค.
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คุุณ Thitimaporn
ถาม:
ตอบ:

รบกวนสอบถามค่่ะ หนููเป็็นโรคธาลััสซีีเมีีย พอดีีจะต้้องถอนฟัันเพื่่อ� จััดฟันค่
ั ะ่  มีีความเสี่่ย� งในการถอนฟัันไหมคะ แล้้ว
ถ้้าจะถอนฟัันมีีกระบวนการยัังไงบ้้าง เพราะคุุณหมอที่่�คลิินิิกทัันตกรรมไม่่ถอนฟัันให้้ กลััวเลืือดไหลไม่่หยุุดค่่ะ
ผู้้�ป่่วยโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีียจะมีีภาวะซีีด  เลืือดจะใสกว่่าคนทั่่�วไป  เพราะมีีระดัับฮีีโมโกลบิินต่ำำ��กว่่าปกติิ เวลา
เลืือดออกอาจจะหยุุดช้า้ กว่่าคนปกติิเล็็กน้้อย แต่่ไม่่ได้้มีปัี ญั หาเรื่่อ� งการแข็็งตััวของเลืือดนะครัับ ซึ่่�งแตกต่่างจากกลุ่่�ม
ผู้้�ป่่วยโรคฮีีโมฟีีเลีีย ซึ่่�งเป็็นโรคเลืือดอีีกชนิิดหนึ่่�ง
อย่่างไรก็็ตาม  การจััดฟัันในผู้้�ป่่วยโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีียอาจจะไม่่ได้้รัับผลดีี มีีประสิิทธิิภาพเท่่ากัับคนปกติิ
เนื่่อ� งจากการเปลี่่�ยนแปลงของกระดููกใบหน้้า กระดููกกราม เกิิดขึ้้น� เนื่่อ� งจากภาวะซีีด ดังั นั้้นผม
� แนะนำำ�ให้้คุณ
ุ ปรึึกษา
กัับแพทย์์ทางโลหิิตวิิทยาประจำำ�ตัวก่
ั ่อนว่่าการจััดฟัันจะสามารถทำำ�ได้้หรืือไม่่
ส่่วนการถอนฟัันด้้วยข้้อบ่่งชี้้�อื่่�นๆ ในผู้้�ป่่วยธาลััสซีีเมีียนั้้�นสามารถทำำ�ได้้ไม่่มีีข้้อห้้ามแต่่อย่่างใดครัับ

คุุณ สกาย
ถาม:
ตอบ:

สวััสดีีค่่ะ หนููเป็็นโรคธาลััสซีีเมีีย มีีม้้ามโต เคยได้้รัับเลืือด 1 ครั้้�ง ตอนที่่�เป็็นไข้้เลืือดออก หนููมีีปััญหาเรื่่�องส่่วนสููง
อยากปรึึกษาคุุณหมอค่่ะ ตอนนี้้�เรีียนอยู่่� ม.3 สููงแค่่ 150 เซนติิเมตร เพราะเกิิดจากตััวโรคธาลััสซีีเมีียหรืือเปล่่าคะ
แล้้วหนููจะมีีโอกาสสููงขึ้้�นไหมคะ ขอบคุุณค่่ะ
ปััญหานี้้�น่่าจะเกิิดขึ้้�นจากโรคธาลััสซีีเมีียได้้ครัับ แต่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการประเมิินเพื่่�อหาสาเหตุุอื่่�นๆ เช่่น  ภาวะ
พร่่องฮอร์์ โมนการเจริิญเติิบโตด้้วย ตลอดจนประเมิินระดัับความสููงในวััยผู้้�ใหญ่่ ซึ่่�งได้้มาจากการคำำ�นวณ
ความสููงของพ่่อและแม่่ประกอบ ผมแนะนำำ�ให้้ไปพบกุุมารแพทย์์ทางโลหิิตวิิทยาเพื่่�อการประเมิินเบื้้อ� งต้้นก่อ่ นครัับ
เมื่่�อหาสาเหตุุที่�ถูู่ กต้้องได้้แล้้วจึึงจะวางแผนการรัักษาและเพิ่่�มความสููงต่่อไปในอนาคต

คุุณ ออมสิิน
ถาม:
ตอบ:

ขออนุุญาตสอบถามนะคะ ลููกสาวคนโตของดิิฉันั อายุุ  9 ขวบ เป็็นธาลััสซีีเมีียค่่ะ และตอนนี้้ดิ� ฉัิ นตั้้
ั ง� ครรภ์์อยู่่�ไม่่ทราบ
ว่่าจะสามารถนำำ�สเต็็มเซลล์์ของลููกในท้้องมารัักษาลููกสาวคนโตได้้มั้้�ยคะ รบกวนแนะนำำ�ด้้วยค่่ะ แล้้วต้้องมีีค่่า
ใช้้จ่่ายประมาณเท่่าไรคะ ขอบคุุณคุุณหมอค่่ะ
การรัักษาด้้วยสเต็็มเซลล์์จะทำำ�เฉพาะผู้้�ป่่วยโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีีย ชนิิดพึ่่�งพาเลืือด ซึ่่�งมีีความรุุนแรง จำำ�เป็็น
ต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยการได้้รัับเลืือดทุุก 3-4 สััปดาห์์เท่่านั้้�น  แต่่ถ้้าผู้้�ป่่วยมีีอาการไม่่รุุนแรงจะไม่่มีีข้้อบ่่งชี้้�ใน
การรัักษาด้้วยสเต็็มเซลล์์ ดัังนั้้�นเราจำำ�เป็็นต้้องทราบระดัับความรุุนแรงของลููกคนโตก่่อนเสมอครัับ
นอกจากนี้้�โอกาสที่่�สเต็็มเซลล์์ระหว่่างพี่่�และน้้องจะเข้้ากัันได้้มีีอยู่่�ที่่�ประมาณ 25% เท่่านั้้�น ดัังนั้้�นเราสามารถ
ตรวจประเมิินความเข้้ากัันของสเต็็มเซลล์์ได้้ก่อ่ นตั้้�งแต่่ทารกยัังอยู่่�ในครรภ์์ เพื่่�อพิิจารณาว่่าการจััดเก็็บสเต็็มเซลล์์
นั้้�นจะมีีประโยชน์์คุ้้�มค่่าหรืือไม่่
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คุุณ Chanida
ถาม:
ตอบ:

ขอรบกวนสอบถามค่่ะ คู่่�สมรสที่่�ฝ่่ายหนึ่่�งเป็็น  constant spring trait และอีีกฝ่่ายเป็็น  alpha-thal-1 trait ลููกมีี
ความเสี่่�ยงต่่อการเป็็นโรค Hb H disease (ชนิิด  constant spring) อยากขอคำำ�ปรึึกษาว่่ามีีอุุบััติิการณ์์การเกิิด
มากไหมคะ และหากเป็็นจะมีีความรุุนแรงระดัับไหน มีีความจำำ�เป็็นที่่�คู่่�สมรสต้้องทำำ�  IVF หรืือไม่่ ขอบคุุณค่่ะ
ถ้้าข้้อมููลที่คุ�่ ณุ ให้้มานั้้นถูู
� กต้้องและแปลผลไม่่ผิดพล
ิ าด โอกาสการเกิิดโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีีย ชนิิด  ฮีโี มโกลบิินเอ๊๊ช
ร่่วมกัับ ฮีีโมโกลบิินคอนสแตนท์์สปริิง (Hb H/HbCS) จะมีีอยู่่�ที่่� 25% ครัับ ส่่วนใหญ่่ผู้้�ป่่วยจะมีีระดัับความรุุนแรง
ไม่่มาก เรีียกว่่า ธาลััสซีีเมีีย ชนิิดไม่่พึ่่�งพาเลืือด  แต่่จะมีีประมาณ 10-15% ที่่�อาจจะมีีภาวะซีีดในครรภ์์ทำำ�
ให้้เกิิดทารกบวมน้ำำ��  เมื่่�อคลอดออกมาอาจมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องได้้รัับเลืือดในช่่วง 10 ปีีแรกของชีีวิิต
และมีีโอกาสที่่�จะถููกตััดม้้ามได้้
หากสามารถทำำ�การตรวจวิินิ ิ จฉัั ย ตัั วอ่่ อ นที่่ � ไ ด้้ จากการทำำ �  IVF ได้้  ก็ ็ เป็็ นท างเลืื อ กหนึ่่� ง ที่่ � ส ามารถช่่ว ย
ให้้คุุณแม่่และครอบครััวหลีีกเลี่่�ยงการมีีลููกเป็็นโรคดัังกล่่าวได้้ครัับ

สุุดท้้ายนี้้� ผมหวัังว่่าบทความถาม-ตอบ 108 ปััญหาธาลััสซีีเมีียฉบัับนี้้� จะทำำ�ให้้ท่่านผู้้�อ่่านได้้ประโยชน์์ตามสมควรนะครัับ
หากท่่านมีีข้้อสงสััยหรืือต้้องการส่่งคำำ�ถามมายัังมููลนิิธิิโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีียฯ สามารถติิดต่่อได้้ที่�ช่่ ่องทาง
e-mail: thalassemia.tft@gmail.com
Facebook: Siriraj Thalassemia Club
ขอบคุุณมากครัับ
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สาระ…น่่ารู้้� แนะ 6 วิิธีี ลดอาการปวดต้้นแขน

หลัั งได้้ รัั บวัั คซีี นโควิิด-19

ขอบคุุณข้้อมููลจากเว็็บไซด์์ : PPTV Online

ผ่่านมาเกืือบ 2 ปีีแล้้วกัับวิิกฤตการณ์์โควิิด-19 โดยรััฐบาลพยายามเร่่งฉีีดวััคซีีนเพื่่� อให้้ทุุกคน
ได้้มีีภููมิคุ้้
ิ �มกััน แต่่สำำ�หรัับใครที่่�รัับวััคซีีนแล้้ว มัักจะมีีอาการข้้างเคีียงจากการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 แตกต่่าง
กัันไปตามแต่่ละบุุคคล และชนิิดของวััคซีีนที่่�ได้้รัับ บ้้างมีีไข้้ ปวดหััวเล็็กน้้อย อาเจีียน หรืือท้้องเสีี ย
		 หนึ่่�งในอาการที่่�เรามัักจะเจอเสมอหลัังฉีีดวัค
ั ซีีนเสร็็จไม่่นาน คืือ อาการปวดที่่�ต้้นแขนข้า้ งที่่�ฉีด
ี หลายคน
อาจจะเจ็็บแค่่รอบบริิเวณจุุดที่่ฉี
� ด
ี บางคนปวดร้้าวไปทั้้�งแขน หรืืออาจจะลามมาถึึงไหล่่ เราสามารถเตรีียมตััว
รัับมืือกัับอาการปวดแขน ด้้วย 6 วิิธีี ดัังนี้้�
1. เลืือกแขนให้้ถููกข้้าง

				 อาจจะเลืือกแขนข้้างที่่ไ� ม่่ถนััด เพื่่อ� ที่่เ� วลาเราใช้้แขนจะกระทบกัับผลข้้างเคีียงได้้น้อ้ ยลง หรืือถ้้าเรานอนตะแคง
อาจจะเลืือกรัับวััคซีีนฝั่่�งตรงข้้ามที่่�เราชอบนอนตะแคง เช่่น นอนตะแคงขวา ก็็รัับวััคซีีนที่่�แขนซ้้าย เป็็นต้้น
2. ผ่่อนคลายกล้้ามเนื้้�อแขน

		 หลีีกเลี่่ย� งที่่จ� ะเกร็็งแขนในขณะกำำ�ลัังฉีีด อาจจะหาจุุดสนใจอื่่�น ที่จ�่ ะดึึงให้้เราไม่่สนใจกัับการถููกฉีีดวััคซีีน เช่่น 
เล่่นมืือถืือ ดููป้้าย หรืือข้้อความต่่าง ๆ ที่่�พบในจุุดรัับวััคซีีน
3. ประคบร้้อน หรืือเย็็น

		 หลัังฉีีดหากรู้�สึ้ กึ ปวด ให้้ลองประคบเย็็นอาจจะเป็็นแผ่่นประคบเย็็น หรืือผ้้าชุุบน้ำำ�� เย็็นประคบจุุดที่ฉีีด จ
�่ ะช่่วย
ลดความเจ็็บปวดลงได้้ในระดัับหนึ่่�ง ในบางคนการประคบร้้อนส่่งผลดีีกว่่า เพราะความร้้อนจะช่่วยผ่่อนคลาย
กล้้ามเนื้้�อ ทดลองดููว่่าร้้อน หรืือเย็็น แบบไหนที่่�ช่่วยบรรเทาความเจ็็บปวด ได้้ดีีที่�สุ่ ุดสำำ�หรัับเรา
4. เคลื่่�อนไหวแขนข้้างที่่�ฉีีด

			หลัังฉีีด 1 ชั่่�วโมง ยืืด และเคลื่่�อนไหวแขนจะช่่วยให้้เลืือดไหลเวีียนที่�แ่ ขนได้้ดีขึ้้ี �น ช่่วยบรรเทาอาการปวด
ลดลงได้้ อาจจะเป็็นการใช้้นิ้้�วค่่อย ๆ ไต่่บนกำำ�แพง หรืือหมุุนแขนเป็็นวงกลม
5. เลืือกเวลาที่่�ใช่่

		 เลืือกวััน หรืือเวลาฉีีดวััคซีีนให้้ใกล้้ช่่วงวัันหยุุด จะช่่วยให้้เราฟื้้�นฟููผลข้้างเคีียงต่่างๆ ได้้ดีขึ้้ี �น เนื่่�องจากการ
กลัับไปทำำ�งานทัันทีีอาจทำำ�ให้้เรามีีเวลาฟื้้�นฟููน้้อย ผลข้้างเคีียงอาจส่่งผลรุุนแรงขึ้้�นได้้
		
6. ทานยาแก้้ปวด

			อย่่าลืืมพกยาสามััญประจำำ�บ้้านอย่่าง “พาราเซตามอล” ติิดตััวไปในวัันฉีีดวััคซีีนด้้วย หลัังฉีีดเสร็็จ
สามารถทานได้้เลย แต่่ไม่่ควรทานก่่อนรัับวััคซีีนเพราะอาจส่่งผลต่่อภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายเราได้้
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เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

อยู่่� ในสิ่่�งของ
ได้้นานแค่่ ไหน?
ขอบคุุณข้้อมููลจากเว็็บไซด์์: webmd.com/lung/how-long-covid-19-lives-on-surfaces
ขอบคุุณรููปภาพจาก: VIP Mediz

		 เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ “โควิิด-19” นอกจากเชื้้�อจะติิดต่่อจากคนสู่่�คนแล้้ว ในสิ่่� งของรอบตััว
เราก็็สามารถมีีเชื้้�อโควิิด-19 ได้้ หากผู้้�ติิดเชื้้�อสัั มผััสสิ่่� งของนั้้�นๆ ระยะเวลาการมีีชีีวิิตอยู่่�ของเชื้้�อจะ
แตกต่่างกัันไปตามวััสดุุแต่่ละชนิิด ดัังนี้้�

			เหล็ก เช่น ลูกบิดประตู เครื่องประดับจิวเวลรี่ เครื่องเงินต่างๆ (สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 5 วัน)
ไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ พื้นไม้ (สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 4 วัน)
พลาสติก เช่น ขวดน�้ำ ปุ่มลิฟต์ เก้าอี้ที่นั่งรถประจ�ำทาง (สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2-3 วัน)
			แตนเลส เช่น ตู้เย็น ขวดน�้ำสแตนเลส เครื่องครัว (สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2-3 วัน)
			กระดาษแข็ง เช่น กล่องไปรษณีย์ (สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 24 ชั่วโมง)
ทองแดง เช่น กาต้มน�้ำ เหรียญสตางค์ เครื่องครัว (สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 4 ชั่วโมง)
อลูมิเนียม เช่น กระป๋องน�้ำอัดลม แผ่นฟอยล์ (สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2-8 ชั่วโมง)
แก้ว เช่น กระจก หน้าต่าง แก้วน�้ำ (สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 5 วัน)
เซรามิก เช่น จาน เครื่องปั้นดินเผา (สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 5 วัน)
			กระดาษ เช่่น หนัังสืือพิิมพ์์ จดหมาย (เชื้้�อบางสายพัันธุ์์�สามารถอยู่่�ได้้เพีียงไม่่กี่่�นาทีีแต่่บางสายพัันธุ์์�สามารถ
มีีชีีวิิตได้้นานถึึง 5 วััน)
			ผ้้า เช่่น เสื้้อ� ผ้้า ผ้้าปููที่่น� อน ยัังไม่่มีรี ายงานมากนัักในเรื่่อ� งที่่เ� ชื้้อ� โรคสามารถอยู่่�ได้้ในเสื้้อ� ผ้้านานแค่่ไหนแต่่อาจจะ
อยู่่�ได้้ไม่่นานนััก
			ผิิวหนัังและเส้้นผม ยัังไม่่มีีรายงานว่่าเชื้้�อโรคนี้้�สามารถอยู่่�ในเส้้นผมหรืือผิิวหนัังได้้ แต่่จะมีีไรโนไวรััส
(Rhinovirus) ที่่�อยู่่�ได้้ ดัังนั้้�นความสะอาด การล้้างมืือ จึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญถึึงแม้้จะไม่่มีีเชื้้�อโควิิด-19 ก็็ตาม 
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เลืือกกิินอย่่างไร...ให้้ห่่างไกลโรคยอดฮิิต
		 อาหารการกิินเป็็นปัั จจััยหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญต่่อร่่างกาย การเลืือกกิินก็็เป็็นสิ่่� ง

ที่่�สำำ�คัญ
ั เช่่นกััน เพื่่�อให้้ร่า่ งกายมีีสุุขภาพแข็็งแรง ห่่างไกลจากโรคยอดฮิิ ตทั้้�งหลาย
จึึงขอนำำ�บทความเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุ ขภาพดีีๆ มาให้้อ่่านกััน…

ในทุุกๆ วัันชีีวิิตของเราดำำ�เนิินไปด้้วยความเร่่งรีีบ ความเครีียด รวมทั้้�งภาวะเครีียดที่่�มา
มากขึ้้�นกว่่าเมื่่�อก่่อนทำำ�ให้้ร่่างกายของเรานั้้�นเสี่่�ยงต่่อ “โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง” ได้้แก่่ โรคเบาหวาน 
ความดัันโลหิิตสููง ไขมัันในเลืือดสููง หรืือหลอดเลืือดและหััวใจ ซึ่่�ง 4 โรคนั้้น� เป็็นปัญั หาสุุขภาพระดัับต้้นๆ
อีีกทั้้�งยัังเป็็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตเป็็นอัันดัับต้้นๆ อีีกด้้วย ดัังนั้้�นยิ่่�งรู้้�ตััวว่่าโรคเหล่่านี้้�อัันตราย
ควรเริ่่�มเปลี่่�ยนพฤติิกรรมตั้้�งแต่่ตอนนี้้� รัับรองว่่าจะไม่่มีีโรคเรื้้�อรัังมาทำำ�ลายสุุขภาพเราแน่่นอน

NCDs หรืือชื่่�อเต็็ม Non-Communicable diseases ที่่�แปลว่่า “โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง” ปััจจััยการ
เกิิดโรคนี้้เ� กิิดได้้จากหลายอย่่าง เช่่น สููบบุุหรี่่� ความเครีียด หรืือกิินอาหารผิิดวิธีิ  ซึ่่
ี ง� องค์์การอนามััยโลก
ได้้แบ่่งกลุ่่�มโรคเป็็น 4 กลุ่่�มใหญ่่ ได้้แก่่
		 โรคหััวใจและหลอดเลืือด
		 โรคมะเร็็ง
		 โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
		 โรคเบาหวาน
		และความน่่ากลััวของโรคเหล่่านี้้คื� อื การเสีียชีีวิติ ของประชากรที่่เ� กิิดจากโรคกลุ่่�มนี้้ถึ� งึ 70 เปอร์์เซ็็นต์์
เลยทีีเดีียว โดยอายุุจะอยู่่�ในช่่วง 30 - 70 ปีี ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็นอายุุที่น้่� อ้ ยและยัังไม่่ควรเสีียชีีวิติ ก่่อนวััยอัันควร
คำำ�ว่า่ อาหารเช้้านั้้น� หมายถึึง อาหารที่กิ่� นิ ในมื้้�อแรกของวัันนั้้น� ๆ ถืือเป็็นมื้้อ� ที่สำ่� �คั
ำ ญั มาก มีีผลวิจัิ ยั
ออกมามากมายที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของอาหารเช้้า
นัักวิิจััยได้้ทดลองแบ่่งคนออกเป็็นสามกลุ่่�ม  ใน 1 วัันต้้องการพลัังงาน 2000 กิิโลแคลอรี่่�
คืือ กลุ่่�มคนที่่�กิินอาหารเช้้ามากกว่่า 20 เปอร์์เซ็็นต์์ของ 2000 กิิโลแคลอรี่่�, คนที่่�กิินอาหาร
น้้อยกว่่า 20 เปอร์์เซ็็นต์์ หรืือน้้อยกว่่า 400 กิิโลแคลอรี่่� และคนที่่�กิินอาหารน้้อยกว่่า 5 เปอร์์เซ็็นต์์
หรืือ 100 กิิโลแคลอรี่่�
ผลวิิจััยพบว่่า กลุ่่�มคนที่่�กิินอาหารน้้อยกว่่า 5 เปอร์์เซ็็นต์์นั้้�นมีีอััตราเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอด
เลืือดตีีบแข็็งมากกว่่าคนกิินอาหารเช้้าในปริิมาณมากถึึง 1.5 - 2.5 เท่่า และคนที่่�กิินอาหารน้้อยกว่่า
20 เปอร์์เซ็็นต์์นั้้�นมีีอััตราเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดตีีบแข็็งมากกว่่าคนกิินอาหารเช้้าในปริิมาณ
มากถึึง 1.15 เท่่า และช่่วงเวลากิินที่่�เหมาะสมคืือหลัังจากตื่่�นนอนไม่่เกิิน  2 ชั่่�วโมง เพราะระหว่่าง
ที่่�นอนนั้้�นร่่างกายจะขาดอาหารและน้ำำ��ตาลไปประมาณ 6 - 8 ชั่่�วโมงเลยทีีเดีียว
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เมื่่�อเรากิินอาหารที่่�มีีรสเค็็มเข้้าไปจะทำำ�ให้้ปริิมาณโซเดีียมสููงขึ้้�น ร่่างกายจึึงต้้องปรัับสมดุุล
โดยการดัันน้ำ�ำ� ออกจากเซลล์์ ส่ง่ ผลให้้ปริมิ าณน้ำำ�� ในเลืือดมากขึ้้น ทำ
� �ำ ให้้ร่า่ งกายต้้องใช้้แรงดัันในการส่่งเลืือด
ไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกายมากกว่่าเดิิม จนความดัันโลหิิตสููงและนอกจากนี้้ยั� ังทำำ�ให้้ไตทำำ�งานหนััก
มากขึ้้�น เพราะไตต้้องกรองของเสีียเพื่่�อขัับทางปััสสาวะมากขึ้้�น
ดัังนั้้�นพฤติิกรรมการกิินเค็็มนั้้�นเป็็นพฤติิกรรมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคความดัันโลหิิตสููงได้้ เราควร
ลดการกิินเค็็มตามสััดส่่วนดัังนี้้�
		 ปริิมาณโซเดีียมที่�แ่ นะนำำ�คืือไม่่เกิิน 2300 มิิลลิิกรััม  เท่่ากัับเกลืือแกง 1 ช้้อนชาราว 5 - 6 กรััม
		 คนที่่มี� คี วามเสี่่ย� งต่่อโรคหลอดเลืือดหััวใจ ความดัันโลหิิตสููง เบาหวาน ไต ปริิมาณโซเดีียมที่่�
แนะนำำ�คืือ 1500 มิิลลิิกรััม เท่่ากัับเกลืือแกงครึ่่�งช้้อนชา
		 การฝึึกกิินโดยไม่่ปรุุงเพิ่่�มก็็ช่่วยลดปริิมาณโซเดีียมได้้เช่่นกััน
เรามัักได้้ข้้อมููลมาตลอดแทบทั้้�งชีีวิิตว่่า น้ำำ��มัันหมููเป็็นน้ำำ��มัันชนิิดไขมัันอิ่่�มตััว จึึงไม่่เหมาะ
ที่่จ� ะนำำ�มาทำำ�เป็็นอาหาร แต่่ในช่่วงหลัังเกิิดกระแสว่่าข้้อมููลที่เ่� ราเข้้าใจมานั้้�นเป็็นข้อ้ มููลที่ผิ่� ด 
ิ เพราะเราใช้้
กัันมาตั้้�งแต่่อดีีตแต่่ไม่่มีีรายงานอาการเจ็็บป่่วยของโรคหลอดเลืือดหรืือไขมัันสููงเพิ่่�มขึ้้�นเลย แม้้จะใช้้
น้ำำ��มัันพืืชปรุุงอาหาร จึึงมีีแนวคิิดเรื่่�องการกลัับมาใช้้น้ำำ��มัันหมููอีีกครั้้�ง
แต่่ ในปััจจุุบัันไม่่อาจกล่่าวได้้ว่่าน้ำำ��มัันพืืชเป็็นตััวทำำ�ลายสุุขภาพหรืือไม่่ เพราะการแพทย์์
ในปััจจุุบัันที่่�ก้้าวไกลทำำ�ให้้เราเจอโรคและรัักษาให้้อายุุยืืนขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับสมััยก่่อน หากเราจะใช้้น้ำำ��มััน
หมููในการปรุุงอาหาร เราสามารถใช้้ได้้ในปริิมาณที่กำ่� �ำ หนดเท่่ากัันทั่่ว� โลก นั่่�นก็คื็ อื ไม่่เกิิน 10 เปอร์์เซ็็นต์์
ของปริิมาณไขมัันใน 1 วััน และในกรณีีป่่วยควรไม่่เกิิน 7 เปอร์์เซ็็นต์์
การกำำ�หนดสััดส่่วนอาหารนั้้�นจะช่่วยรัักษาควบคุุมโรค NCDs ได้้ด้้วย เราจะแบ่่งสััดส่่วนอาหาร
เป็็น  "คาร์์โบไฮเดรต : โปรตีีน  : ไขมััน  ในสััดส่่วน  50 : 20 : 30” อย่่างเช่่นเป้้าหมายพลัังงาน 
1500 กิิโลแคลอรี่่� ควรได้้รัับพลัังงาน 50 เปอร์์เซ็็นต์์ หรืือ 750 กิิโลแคลอรี่่�จากคาร์์ โบไฮเดรต
20 เปอร์์เซ็็นต์์ หรืือ 300 กิิโลแคลอรี่่�จากโปรตีีน และ 30 เปอร์์เซ็็นต์์ หรืือ 450 กิิโลแคลอรี่่�จากไขมััน
นอกจากนี้้� การแบ่่ ง มื้้� อ อาหารก็็ สำำ �คัั ญ อีี ก ด้้ ว ย ให้้ ห นัั ก ที่่� มื้้� อ เช้้ า และเที่่� ย ง ส่่ วนมื้้� อ เย็็ น
แนะนำำ�แค่่ 20 - 30 เปอร์์เซ็็นต์์ โดยรัับประทานห่่างจากเวลาเข้้านอน 4 - 6 ชั่่�วโมง

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ: กินให้ถูกวิธี 4 โรคเรื้อรังไม่มาเยือน
ขอบคุณรูปภาพจาก: สื่อสุขภาพ by Dr.Vip, ATGenes Co. Ltd.
ม.ค.
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เตรีียมพร้้อม
ก่่อนเดิินทาง
ขอบคุุณข้้อมููลและรููปภาพจาก:
สื่่�อสุุขภาพ by Dr.Vip, ATGenes Co. Ltd.

ด้้วยสถานการณ์์การระบาดของโควิิดในปััจจุุบััน  หลายประเทศส่่วนใหญ่่เริ่่�มมีีมาตรการ
ป้้องกัันโรคโควิิด-19 มากขึ้้�น ทำ�ำ ให้้การเดิินทางอาจจะไม่่สะดวกเหมืือนเมื่่�อก่่อน  วัันนี้้�เราเลยจะ
หยิิบยกตััวอย่่างประเทศอัังกฤษมาให้้ดููว่า่ ก่่อนและหลัังเดิินทางนั้้นจำ
� �ำ เป็็นต้อ้ งมีีหรืือต้้องใช้้เอกสาร
อะไรบ้้าง

ก่่อนจะมาประเทศอัังกฤษ
		ทุุกคนรวมทั้้�งชาวอัังกฤษที่่�เดิินทางมาจากประเทศอื่่�นๆ ที่่�จะเข้้าประเทศอัังกฤษ 
ต้้องแสดงผลตรวจโควิิดที่่�มีีผลตรวจที่่�เป็็น negative ภายในระยะเวลา 72 ชั่่�วโมง
ใบผลตรวจ จะต้้องมีีข้้อมููลดัังนี้้�
				 ชื่่�อที่่�ตรงกัับพาสปอร์์ต
				 วัันเกิิด หรืือ อายุุ
				 ผลตรวจ
				 วัันที่่�ตรวจ
				 ชื่่�อผู้้�ตรวจและรายละเอีียดการติิดต่่อ
				 ชื่่�อชนิิดอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ตรวจ 
		ต้้องกรอกฟอร์์มออนไลน์์ก่่อนเข้้าบิิน ที่่�เรีียกว่่า Passenger Locator Form ก่่อนเครื่่�องลง
ไม่่เกิิน 48 ชม.

แนะนำำ�
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		ให้้ Print แบบฟอร์์มติิดตัวั ไว้้หรืือ Download เอกสารแบบฟอร์์มไว้้ในมืือถืือ เพราะตอน
ผ่่าน  UK Border นั้้�นจะต้้องสแกน  QR Code ซึ่่�งอยู่่�ด้้านบนของ Passenger Locator
Form ในขั้้�นตอนตรวจคนเข้้าเมืือง

เมื่่�อมาถึึงประเทศอัังกฤษ

เมื่่�อมาถึึงแล้้วทุุกคนต้้องบัังคัับกัักตััวเป็็นเวลา 10 วััน (หรืือห้้ามเข้้า) ถ้้าหากเราเดิินทาง
ผ่่านประเทศที่ถูู่� กแบนเพราะเชื้้อ� โควิิด-19 หรืือเรีียกกัันว่า่ “red list” ในช่่วง 10 วัันที่่ผ่� า่ นมา
โดยประเทศที่่�ติด 
ิ red list นั้้�นมีีดัังนี้้�
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

แองโกลา
อาร์์เจนติินา
โบลิิเวีีย
บอตสวานา
บราซิิล
บุุรุนุ ดีี
เคปเวิิร์์ด
ชิิลีี
โคลอมเบีีย
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยคองโก
เอกวาดอร์์
เอสวาตีีนีี
เฟรนช์์เกีียนา
กายอานา
เลโซโท
มาลาวีี
มอริิเชีียส

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

โมซัมบิก
นามิเบีย
ปานามา
ปารากวัย
เปรู
โปรตุเกส
รวันดา
เซเชลส์
แอฟริกาใต้
ซูรินาเม
แทนซาเนีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อุรุกวัย
เวเนซุเอลา
แซมเบีย
ซิมบับเว 
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พยาบาลสาว...ชาวธาลัั ส ซีี เมีี ย
ถ้้าเรามััวแต่่ท้้อแท้้ วิิตกกัังวล หมดกำำ�ลัังใจ
เราก็็จะใช้้ชีีวิิตไม่่มีีความสุุขและไม่่ประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิตค่่ะ
สวััสดีีจ้้า แนะนำำ�ตััวเองให้้เพื่่�อนๆ
สมาชิิกรู้้�จัักกัันหน่่อยจ้้า
ชื่่�อ
นางสาวนพลัักษณ์์ ฉััตรชััยนพคุุณ
ชื่่�อเล่่น มีีน 
อายุุ
24 ปีี ค่่ะ
แล้้วอุุปนิิสััยของมีีนเป็็นยัังไง?
อุุปนิสัิ ัยส่่วนตััวเป็็นคนร่่าเริิง หััวเราะง่่ายค่่ะ
มีีนอายุุ 24 ปีี งั้้�นก็็เรีียนจบแล้้วสิิ
เรีียนจบการศึึกษาจากที่่�ไหน สาขาอะไรจ๊๊ะ
ค่่ะ เรีียนจบจากวิิทยาลััยพยาบาลพระจอมเกล้้า
จัังหวััดเพชรบุุรีี คณะพยาบาลศาสตรบััณฑิิต
	ทำำ�ไมถึึงเลืือกเรีียนพยาบาล
มีีนเลืือกเรีียนพยาบาลเพราะเป็็นอาชีีพที่่�มั่่�นคง และ
สามารถนำำ�ความรู้้�มาประยุุกต์์ใช้้ในการดููแลตนเองได้้อีีก
ด้้วยค่่ะ
แสดงว่่าตอนนี้้�ก็็ทำำ�งานเป็็นพยาบาลใช่่มั้้�ย?
ใช่่ค่่ะ มีีนเป็็นพยาบาล อยู่่�ที่�่โรงพยาบาลบางสะพาน
ตึึกผู้้�ป่่วยในหญิิง จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ค่่ะ
แล้้วมีีกิิจกรรมที่่�สนใจหรืืองานอดิิเรก
เพื่่�อผ่่อนคลายจากการทำำ�งานบ้้างไหม
  กิิจกรรมที่่�มีีนชอบคืือการท่่องเที่่�ยว ถ้้ามีีวัันหยุุดยาวๆ
ก็็จะไปเที่่�ยวพัักผ่่อนค่่ะ แล้้วก็็จะฟัังเพลงเพื่่�อผ่่อนคลาย
ความเหนื่่�อยล้้าจากการทำำ�งานค่่ะ
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	มาพููดคุุยเรื่่�องโรคประจำำ�ตััวที่่�มีีนเป็็นกัันบ้้าง ทางครอบ
ครััวทราบว่่าเป็็นธาลััสซีีเมีียเมื่่�อไหร่่? เล่่าให้้ฟัังหน่่อย

บอกวิิธีีการใช้้ชีีวิิตอย่่างไรให้้มีีความสุุขในแบบฉบัับ
ของมีีน เผื่่�อเพื่่�อนๆ สมาชิิกจะนำำ�ไปใช้้บ้้าง

ตอนเริ่่ม� ซีีดครั้้ง� แรกตอนอายุุ 5 เดืือน ครอบครััวพาไป
ตรวจรัักษาที่่�โรงพยาบาลและแจ้้งว่่าเป็็นโรคโลหิิตจางให้้
ยาบำำ�รุุงเลืือดกลัับมาทาน  แต่่ก็็ยัังไม่่หายซีีดครอบครััว
ก็็พาไปตรวจซ้ำำ��ที่่�คลิินิิกเอกชนส่่งเจาะเลืือด คััดกรอง
โรคธาลััสซีีเมีียแต่่ยัังไม่่ได้้ระบุุชััดเจนว่่าเป็็นชนิิดไหน 
ทางครอบครััวจึึงพาไปรัักษาที่่�โรงพยาบาลศิิริิราช พบ
คุุณหมอวิิปร และเริ่่�มได้้รัับเลืือดทุุก  3-4 สััปดาห์์ พร้้อม
กัับได้้ทานยาขัับธาตุุเหล็็ก Exjade อย่่างสม่ำำ�� เสมอ

การใช้้ชีีวิิตให้้มีีความสุุขสำำ�หรัับมีีน คืือ ต้้องรู้้�ลิิมิิต
ของตััวเอง ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ตนเองรััก และได้้ทำำ�ในสิ่่�งที่่�คนอื่่�นๆ
คิิดว่่าเราทำำ�ไม่่ได้้แต่่เราสามารถทำำ�ได้้นั่่�นแหละคืือความ
สุุขของมีีนค่ะ่ ที่่สำ� �คั
ำ ญั คืือการไม่่เอาตััวเองไปเปรีียบเทีียบ
กัับคนอื่่�น เพราะจะทำำ�ให้้ตััวเองเสีียกำำ�ลัังใจค่่ะ

จากการที่่�เราเป็็นธาลััสซีีเมีียต้้องลาหยุุดมาหาหมอ
	ทุุก 3-4 สััปดาห์์ ทำำ�ให้้เป็็นอุุปสรรคในการดำำ�เนิินชีีวิิต
การเรีียนหรืือการทำำ�งานรึึเปล่่า?
ส่่วนตััวสำำ�หรัับมีีนก่่อนที่่�จะเริ่่�มทำำ�งานเป็็นพยาบาล 
การเป็็นโรคธาลััสซีีเมีียไม่่ได้้ทำำ�ให้้เป็็นอุุปสรรคในการ
ดำำ�รงชีีวิติ เลย เพราะเรายัังสามารถเรีียนหรืือทำำ�กิจิ กรรมได้้
เหมืือนคนอื่่�นๆ แต่่พอเริ่่�มเข้้าสู่่�การทำำ�งานเป็็นพยาบาล
ก็็มีบ้ี า้ งค่่ะ เพราะจะต้้องขึ้้น� เวรบ่่าย-ดึึก ทำำ�ให้้การพัักผ่่อน
น้้อยและทำำ�งานหนััก จะรู้้�สึึกอ่่อนเพลีียบ้้างเป็็นบางครั้้�ง
แต่่ก็็จะพยายามแบ่่งเวลาในการพัักผ่่อนให้้เพีียงพอค่่ะ

	มุุมมองความคิิดของมีีนต่่อการเป็็นโรคธาลััสซีีเมีีย
เป็็นยัังไง? และอยากให้้มีีนแบ่่งปัันกำำ�ลัังใจให้้กัับ
	ผู้้�ป่่วยธาลััสซีีเมีียคนอื่่�นๆ
เราจะต้้องไม่่คิดว่
ิ า่ การมีีโรคประจำำ�ตัวจ
ั ะเป็็นอุปุ สรรค
ในการดำำ�เนิินชีวิี ติ ให้้มีคี วามสุุขได้้ เพราะเราก็็ยังั สามารถ
เลืือกทำำ�กิจิ กรรมที่เ่� หมาะสมกัับเราได้้ " ถ้้าเรามััวแต่่ท้อ้ แท้้
วิิตกกัังวล หมดกำำ�ลัังใจ เราก็็จะใช้้ชีีวิิตไม่่มีีความสุุข
และไม่่ประสบความสำำ �เร็็จในชีีวิิตค่่ะ" ขอให้้เพื่่�อนๆ
ธาลััสซีีเมีีย สู้้�ๆ นะคะ

ม.ค.
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ใบสมััครสมาชิิกจุุลสาร / ใบแสดงความจํํานงเพื่่�อขอรัับ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
วันที่ 
ชื่อ

       เดือน  
นามสกุล  

                                พ.ศ.
อายุ
ปี
เพศ

สถานะ  
แพทย์
พยาบาล
เทคนิคการแพทย์
ผู้ป่วย
				 อื่นๆ ระบุ 							สถานพยาบาลที่รักษา
สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่
ถนน
จังหวัด

เบอร์ที่ติดต่อได้ / APP

หมู่

หมู่บ้าน/อาคาร
แขวง/ต�ำบล
             รหัสไปรษณีย์

   ชาย        หญิง
ผู้ปกครอง/ญาติ

    ซอย
เขต/อ�ำเภอ
สถานที่ติดต่อได้

		มีความประสงค์ขอรับ “จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย” จ�ำนวน				 เล่ม โดย
						สมัครสมาชิกใหม่
						ต่่ออายุุสมาชิิก (จุุลสารฯ กำำ�หนดออกปีีละ 2 เล่่ม)
						แนบแสตมป์์ 5 บาท จำำ�นวน 2 ดวง ต่่ออายุุสมาชิิก 1 ปีี (สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย)
						โอนเงินค่าจัดส่ง 50 บาท / 1 ปี (บุคคลทั่วไป)
						แจ้งทาง www.facebook.com/Thalassemia Foundation of Thailand
		 กรุณาส่งใบสมัครสมาชิกจุลสาร / ใบขอรับจุลสารฯ พร้อมแนบ แสตมป์ หรือส�ำเนาการโอนเงินมาที่
				  นางสาวดาริกา สีเลื่อม

นางสาวอรินทร ปัจฉิมพิหงค์
				
		
						มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
		หมายเหตุ การโอนเงินค่าจัดส่งจุลสารฯ
						เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
						เลขที่บัญชี 016-2-37067-6
						ชื่อบัญชี
" มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ "
						สามารถ download ใบสมัคร / ใบแสดงความจ�ำนงได้ที่ www.thalassemia.or.th
						สอบถามเพิ่่�มเติิมที่่� โทรศััพท์์:
0-2419-8329, 0-2412-9758
												e-mail: address thalassemia.tft@gmail.com
ม.ค.
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ชื่่�อเจ้้าของ

			จุุลสารโรคโลหิิตจางธาลััสซีีเมีียแห่่งประเทศไทย

		 มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 			
			ตึึกอานัันทมหิิดล ชั้้�น 9 ภาควิิชากุุมารเวชศาสตร์์  โรงพยาบาลศิิริิราช  บางกอกน้้อย กรุุงเทพมหานคร 10700
			โทรศััพท์์ :
02-419-8329, 02 412-9758
		 โทรสาร :
02-412-9758
www.thalassemia.or.th
			Website :
e-mail
:
address
thalassemia.tft@gmail.com
		
	วััั�ตถุุุ�ประสงค์์์�

			 ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแก่ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และประชาชน
		

 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สมาชิกชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้บทความต่างๆ ที่ลงพิมพ์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือขัดต่อระเบียบศีลธรรมอันดี

ที่่�ปรึึกษา

			ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ แพทย์์หญิิง วรวรรณ  ตัันไพจิิตร  
		

ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ แพทย์์หญิิง อรุุณีี เจตศรีีสุุภาพ

รองศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันยชัย สุระ

บรรณาธิการ

		 ศาสตราจารย์  ดร. นายแพทย์ วิปร วิประกษิต
กองบรรณาธิิการ

			รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ พีีระพล วอง (รองบรรณาธิิการ)
ดร. นายแพทย์ ศุภชัย เอกวัฒนกิจ (รองบรรณาธิการ)
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
แพทย์หญิง มนธนา จันทรนิยม
ดร. นายแพทย์ จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา

ดร. แพทย์หญิง เดือนธิดา ทรงเดช
ดร. นายแพทย์ กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล
นายแพทย์ สุรกานต์ เจนสัจวรรณ์
นางสาวอรินทร ปัจฉิมพิหงค์

สํํานัักงานจุุลสาร
		 ศูนย์ธาลัสซีเมีย ตึกอานันทราช ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช
			เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
			โทรศััพท์์ :
02-412-2113
e-mail : address arinthorn.faii@gmail.com
กำำ�หนดออกหนัังสืือ

		 กำำ�หนดออกหนัังสืือทุุก 6 เดืือน คืือ มกราคม และ กรกฎาคม (ปีีละ 2 เล่่ม)
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มารู้้�จััก..ชนิิดการตรวจ
											 กััน..
		 บางครั้้�งที่่�เราต้้องเจอเหตุุการณ์์ที่�ทำ่ ำ�ให้้ “ต้้องตื่่�นเช้้า” เช่่น ต้้องไปทำำ�ธุุระช่่วงเช้้า ตื่่�นมา
อ่่านหนัังสืือเพื่่�อเตรีียมสอบ หรืือสะสางงาน หรืือแม้้กระทั่่�งไปข้้างนอก วิิธีีแก้้ไขที่่�เรามัักทำำ�กััน
อย่่างคุ้้�นเคยเพื่่�อให้้ตื่่�นเช้้าให้้ได้้คืือ การนอนให้้ไวกว่่าเดิิม แต่่กลายเป็็นว่่าไม่่สามารถนอนได้้เนื่่�อง
จากนอนผิิดเวลา และอาจจะทำำ�ให้้นอนดึึกกว่่าเดิิมจนตอนเช้้าตื่่�นไม่่ไหว มหาวิิทยาลััยสแตนฟอร์์ด
ได้้พููดถึึงเคล็็ดลัับการนอน

“ ร่่นเวลาตื่่น� นอน ” การนอนหลัับนั้้น� เลื่่อ� นออกไปทำำ�ง่า่ ย แต่่ร่น่ เวลานอนเข้้ามานั้้น� ทำำ�ยาก

เมื่่�อเรานอนเร็็วขึ้้�นแค่่ไหนก็็นอนไม่่หลัับเนื่่�องจากไม่่ชิินกัับเวลาและการที่�น่ อนเร็็วขึ้้�น 1 ชั่่�วโมงคืือ
การรุุกล้ำำ��เขตห้้ามนอนอีีกด้้วย ดัังนั้้�นวิิธีีแก้้ไขคืือการนอนปกติิแต่่ตื่่�นให้้เร็็วขึ้้�น 1 ชั่่�วโมง เพื่่�อเป็็น
การเพิ่่�มคุุณภาพการนอน และยัังสามารถค่่อยๆ ร่่นเวลาการนอน 1 ชั่่�วโมงต่่อ 1 วััน สำำ�หรัับคน
ที่่�อยากจะนอนให้้ไวขึ้้�นกว่่าเดิิมก็็ใช้้อีกวิ
ี ิธีีได้้นั่่�นคืือการแช่่น้ำำ��ร้้อน 1 ชั่่�วโมงหรืือออกกำำ�ลัังกายเบาๆ
อย่่างยืืดเส้้นยืืดสาย เพื่่�อเพิ่่�มอุุณหภููมิร่ิ ่างกาย

“แสงสีีฟ้้า” ทำำ�ไมก่่อนนอนควรเลี่่�ยงแสงสีีฟ้้า? นั่่�นเป็็นเพราะว่่าเมื่่�อจอตาสััมผััสแสงที่่�มีี

ความยาวคลื่่�น 470 นาโนเมตร ระดัับการตื่่�นจะเพิ่่�มขึ้้�น และเมื่่�อฮอร์์โมนกระตุ้้�นการนอนอย่่าง
เมลาโทนิิน (Melatonin) จะถููกขััดขวางและจะทำำ�ให้้การนอนหลัับกัับนาฬิิกาชีีวภาพแปรปรวนได้้
แต่่แสงสีีฟ้้านั้้�นก็็นำำ�ประโยชน์์มาใช้้ได้้เมื่่�อทำำ�กิิจกรรมในแต่่ละวััน ดัังนั้้�นเราไม่่จำำ�เป็็นต้้องกัังวล
เกี่่�ยวกัับแสงสีีฟ้้านี้้�มากนััก เพีียงแค่่หลีีกเลี่่�ยงแสงสีีฟ้้าในช่่วงเวลาที่่�จะนอน เช่่น แสงจาก
จอโทรทััศน์์ แสงจากจอมืือถืือ

“ รัักษาเวลานอนเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ” แม้้ว่่าการรัักษาเวลานอนเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ยาก เพราะอาจจะ

มีีเหตุุการณ์์ที่�ก่ ระทัันหัันแบบไหนบ้้าง เช่่น งานที่่�ยัังทำำ�ไม่่เสร็็จ งานเลี้้�ยงบริิษััท สิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้คืือต้้อง
จััดตารางการนอนให้้กับั ตััวเอง โดยการกำำ�หนดเวลาตื่่�นแล้้วตั้้�งเวลาหลัับ เมื่่�อเรากำำ�หนดเวลาได้้
แน่่นอนแล้้วต่่อให้้วัันพรุ่่�งนี้้�ต้้องตื่่�นเช้้าเราก็็จะไม่่รู้้�สึึกรีีบนอนก่่อนเวลา เพราะหััวใจตััวช่่วยเร่่ง
ประสิิทธิภิ าพของร่่างกายของการฝึึกให้้ตื่่�นเช้้าคืือการ “นอนตรงเวลาอย่่างสมํ่่�าเสมอ”

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก:
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		ในปััจจุุบัันนี้้�ด้้วยสถานการณ์์เชื้้�อไวรััส COVID-19 ทำำ�ให้้การเดิินทางไปในบางสถานที่่�
จำำ�เป็็นจะต้้องใช้้ผลตรวจเพื่่�อเป็็นการยืืนยัันว่่าเราไม่่ได้้ติดิ เชื้้อ� แต่่นอกจากจะใช้้ในการเดิินทางแล้้ว
การสมััครงานในบางบริิษััทก็็เริ่่�มนำำ�มาใช้้แล้้วเช่่นกััน ดัังนั้้�นเรื่่�องผลตรวจโควิิดจึึงไม่่ใช่่เรื่่�องไกล
ตััวอีีกต่่อไป
		 ซึ่ง�่ การตรวจในปััจจุุบัันมีีทั้้ง� หมด 2 ชนิิดด้้วยกันั นั่่น� คืือ
			 ตรวจหา COVID-19 ด้้วยเทคนิิค Real time - PCR
			 ตรวจหาภููมิคุ้้�ม
ิ กันั COVID-19 ด้้วยชุุดทดสอบแบบรวดเร็็ว Rapid Test มีี 2 แบบนั่่น� คืือ
					Rapid test antibody
					 Rapid test antigen
		ความแตกต่่างของ

Real time - PCR และ Rapid Test

			 Real time - PCR ใช้้วิิธีีตรวจคืือ การนำำ�ก้้านพลาสติิกปลายนุ่่�มป้้ายเยื่่�อบุุในคอ หรืือ
			 เนื้้�อเยื่่�อหลัังโพรงจมููกเก็็บตััวอย่่างออกมา
			 Rapid test นั้้น� ใช้้วิธีิ ตี รวจคืือ การเจาะเลืือดปลายนิ้้ว� เพื่่�อดููภูมิู คุ้้�ม
ิ กันั ในร่่างกาย
			ข้้อเสีียของ Real time - PCR มีีอายุุผลตรวจเพีียง 72 ชั่่�วโมง
			 ข้้อเสีียของ Rapid test คืือ ต้้องรอให้้กัักตััวก่่อน 14 วััน ถึึงค่่อยมาตรวจได้้
							 และผลตรวจจะไม่่ยืนื ยัันได้้ว่า่ จะปลอดเชื้้อ� หลัังตรวจเสร็็จเพราะ
							 ภููมิคุ้้�ม
ิ กัันอาจจะยัังไม่่เกิิดขึ้้�น
		การสมััครงานควรใช้้การตรวจ

COVID-19 แบบไหน?

			การตรวจแบบ Real time - PCR เป็็นวิิธีีที่่�องค์์การอนามััยโลกแนะนำำ�
			สามารถออกใบรัับรองแพทย์์เพื่่�อยื่่�นให้้กัับบริิษััทได้้
			 ผลที่อ่� อกมานั้้น� แม่่นยำำ� และสามารถตรวจพบเชื้้อ� ได้้จริิงแม้้ไวรััสจะมีีปริิมาณน้้อย นอก
			 จากนี้้�ยัังใช้้ติิดตามผลการรัักษาได้้ แม้้ผลตรวจจะมีีอายุุเพีียง 72 ชั่่�วโมง
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