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บรรณาธิการแถลง
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซี เ มี ย ฉบั บ นี ้ ก ำหนดออกให้ ต รงกั บ
วั น ธาลั ส ซี เ มี ย โลกซึ ่ ง ในปี น ี ้ ต รงกั บ
วั น อาทิ ต ย์ ท ี ่ 8 พฤษภาคม 2548
มู ล นิ ธ ิ โ รคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย แห่ ง ประเทศไทยและชมรมฯ
ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ของผู้ป่วยและผู้ปกครองเป็นครั้งที่ 16
เหมือนเช่นทุกปีโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะแพทย
ศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การจัดกิจกรรมจะมีเนื้อหาสาระ
ทางวิชาการ และการแสดงของเพื่อนสมาชิก โดยประเทศต่างๆ
ทั่วโลกต่างจัดกิจกรรมในวันธาลัสซีเมียโลกเช่นกัน เป็นการแสดง
ออกถึงความสามัคคีและความร่วมมือของผูเ้ กีย่ วข้องกับโรคธาลัสซีเมีย
จุลสารฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 14 ซึง่ ได้ปรับปรุงรูปเล่มและเนือ้ หามากขึน้
และจะออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือน พฤษภาคม กันยายน และมกราคม
นอกจากนี้ท่านยังสามารถอ่านวารสารหรือ download เนื้อหาของ
จุลสารได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ www.thalassemia.or.th
ภายในเล่มจะมีความรูเ้ กีย่ วกับการรักษาทีเ่ ป็นมาตรฐาน การเลือกรับ
ประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า และการรักษาใหม่ทเ่ี ป็นทีร่ อคอยของสมาชิก
นอกจากนัน้ ยังมีรายการประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
บทความของสมาชิกที่จะสื่อให้เพื่อนๆได้ทราบรวมทั้งการตอบปัญหา
ของสมาชิก
ความสำเร็จของจุลสารนี้ได้จากความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์
ทุกท่านที่ได้เขียนบทความตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้เพื่อนสมาชิก
ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
แห่งประเทศไทย ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และบริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จำกัด ทีส่ นับสนุนการจัดพิมพ์ ทีมงานจุลสารชมรมฯ
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าท่านสมาชิกจะได้รบั ประโยชน์จากสิง่ ทีพ่ วกเรามีความ
ตัง้ ใจเต็มทีท่ จ่ี ะนำสิง่ ทีด่ มี าฝาก แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

กำหนดการ
งานพบปะสังสรรค์ "วันผูป
้ ว่ ยธาลัสซีเมียโลก ครัง้ ที่ 16"
วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤษภาคม 2548 เวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ อาคารอปร. ชัน้ ล่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.20 น. พิธเี ปิดงาน โดย ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่ารายงาน โดย ศ.เกียรติแพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
(ประธานมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย)
กล่าวต้อนรับ โดย คุณสายพิณ พหลโยธิน
(ประธานมูลชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย)
ศ.นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล
(คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การแสดงรำอวยพร "ฉุยฉาย" และการแสดงละครสั้น
โดย นักแสดงชมรมธาลัสซีเมีย รพ.จุฬาลงกรณ์
09.20-09.40 น. แถลงการดำเนินงานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
แห่งประเทศไทย และชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลต่างๆ
09.40-10.00 กรุงเทพมหากับนโยบายเกี่ยวกับ ธาลัสซีเมีย
โดย ท่านผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
10.40-11.00 น. ทางเลือกเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับชาวธาลัสซีเมีย
ยาขับเหล็กชนิดรับประทาน
โดย ท่านผูห้ ญิงเพ็ญศรี ภูต่ ระกูล
สมุนไพรกับการรักษาโรคธาลัสซีเมีย
โดย นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
การผลิตยาขับเหล็ก และขมิ้นชันสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
โดย ดร. ชฎา พิศาลพงษ์ องค์การเภสัชกรรม
11.00-12.30 น. การเสวนา เรือ่ ง "ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย ในยุค 30 บาท" นำการเสวนา
โดย คุณเจริญสุข เกียรติสุขเกษม ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
คุณพิษณุวฒ
ั น์ ทองสายธาร ผูป้ กครองผูป้ ว่ ย
คุณธีระ ธัญญะไพบูลย์
ผูด้ ำเนินการอภิปราย
ขอเชิญผู้ป่วยผู้ปกครองเล่าสู่กันฟัง ถึงปัญหาและประเด็น
ที่เราน่าจะร่วมกันผลักดันรัฐบาลให้ลูกหลานได้รับสิ่งที่ดีขึ้น
12.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. พบปะสังสรรค์ การแสดง เกมส์ และของรางวัล
การแสดง จากชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลต่างๆ
การแสดง ตลก โดย อ้วน เชิญยิ้ม
การแสดง ดนตรี โดย นักดนตรีกลุ่ม Intersection Room
15.00 น.
พิธปี ดิ งาน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
บรรณาธิการ
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สารจากประธานมูลนิธโิ รคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเป็น
โรคทางพันธุกรรมทีพ่ บมากในประเทศไทย
ประชากรร้อยละ 30-40 จะเป็นพาหะของ
โรคนี้ แต่ละปีจะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ
12,125 ราย เป็นโรคนี้ และจะมีทารกทีเ่ ป็น
โรคชนิดรุนแรงไม่นอ้ ยกว่า 5,125 ราย ทีม่ ี
ปัญหาเจ็บป่วยเรือ้ รังตลอดชีวติ บัน่ ทอน
สุขภาพจิตและเศรษฐกิจของครอบครัว ตลอดจนเป็นปัญหาสำคัญต่อ
สาธารณสุขของประเทศ เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวน
มาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบ "สิทธิประโยชน์" ในการส่งเสริมป้องกัน
และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ให้แก่หญิงมีครรภ์ทกุ คน โดยกำหนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้

การพัฒนางานส่งเสริมป้องกันและควบ
คุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียของประเทศไทย
จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
ความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคทุกหน่วย
งานราชการ เอกชนและประชาชนซึง่ ถือเป็น
เรือ่ งสำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะทำให้การบริการจัดการ
เป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพจากการ
ที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับคณะกรรมการแพทย์ของมูลนิธิโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยมานานนับสิบปี รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างมากที่
ขณะนีห้ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ให้ความสนใจอย่างจริงจัง เข้าใจถึงผล
กระทบโดยรวมทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ย ครอบครัวผูป้ ว่ ย รวมถึงงบประมาณ
ที่รัฐจะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับผู้ป่วยเหล่านี้ ซึ่งจะเห็นได้จากการ
ทีห่ น่วยงานหลัก เช่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศ
นโยบาย ได้คดิ หาแนวทางด้วยการสร้างเครือข่ายระดับเขตระดับจังหวัด
เพื่อส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิด
ปกติ ของประเทศไทยขึน้ รวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องทุก
ระดับ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ ทีส่ ำคัญอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะสร้างองค์ความรูใ้ ห้มคี วามเข้มแข็ง เพือ่ ช่วยเหลือเกือ้ กูลผูป้ ว่ ย
สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษากับประชาชนทุกระดับ ซึง่ จะเป็นการ
กระตุน้ ให้เกิดการระแวดระวังและเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดทารกทีเ่ ป็น
โรคเพิ่มขึ้น ต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยและ
อีกหลายๆหน่วยงาน ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมผลักดันให้เกิดมหภาคความร่วมมือ
ในการป้องกัน และรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียอย่างจริงจัง ชาวธาลัสซีเมียรอคอยความหวังจากท่านตลอดเวลา

1. ให้ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ตลอดจนการ
ทีม่ ยี นี ผิดปกติ และการถ่ายทอดของโรคอย่างละเอียดลึกซึง้ เน้นให้
ประชาชนมีความรูพ้ น้ื ฐานและสามารถไปรับบริการทางการแพทย์อย่าง
ถูกต้อง
2. ตรวจสภาพการเป็นพาหะและค้นหาคู่สามีภรรยาที่เริ่มตั้งครรภ์
ทีม่ อี ตั ราเสีย่ งทีจ่ ะให้กำเนิดบุตรทีเ่ ป็นโรคชนิดรุนแรง
3. ให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ และการวางแผนครอบครัว
แก่คเู่ สีย่ ง
4. ตรวจวินจิ ฉัยทารกในครรภ์กอ่ นคลอดแก่คเู่ สีย่ ง
5. เสนอทางเลือก เมื่อพบว่าทารกในครรภ์เป็นโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียชนิดรุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการมีบุตรเป็นโรค โครงการส่ง
เสริมป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย กำลังดำเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพเนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุน
ตลอดมา และจะต้องทำอย่างต่อเนือ่ ง จึงจะทำให้อบุ ตั กิ ารณ์การเกิด
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทัว่ ประเทศไทยลดลงอย่างแน่นอน

นางสายพิณ พหลโยธิน
ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
ประธานมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
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จุลสารชมรมโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
สารบัญ
บรรณาธิการแถลง กำหนดการประชุมงานพบปะสังสรรค์ “ วันผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียโลก ”
รศ. นพ. กิตติ ต่อจรัส
สารจากประธานมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศ. พญ. คุณหญิงสุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
คุณ สายพิณ พหลโยธิน
การให้เลือดในผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย
ศ. พญ. วรวรรณ ตันไพจิตร
ข่าวประชุมวิชาการ
รศ. นพ. กิตติ ต่อจรัส
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด (HIV, Hepatitis B, C)
ศ. พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ไม่ทอ้ ถอยทีจ่ ะต่อสูก้ บั ธาลัสซีเมีย
ศ. พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล
เว็บธาลัสซีเมีย
เว็บมาสเตอร์
กินอย่างไรเมือ่ ท่านเป็นธาลัสซีเมีย
พ.ญ. สุพสิ ชา ธีรศาศวัต
นาง กนกนันท์ ศรีจนั ทร์
น.พ. ธันยชัย สุระ
ถามตอบปัญหา
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การให้เลือด.......ในผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร

เป็นทีท่ ราบกันแล้วว่า ผูท้ เ่ี ป็นโรคธาลัสซีเมียมีอาการทีส่ ำคัญ คือ
ซีด เลือดจาง เพราะมีเม็ดเลือดแดงน้อย และฮีโมโกลบินต่ำกว่าปกติ
ฮีโมโกลบินเป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าทีข่ นส่งอ๊อกซิเจน
จากปอดไปสู่เนื้อเยื่อทั่วร่างกาย เมื่อมีภาวะซีดจะทำให้อ่อนเพลีย
ถ้าซีดมากและนานร่างกายจะพยายามสร้างเม็ดเลือดแดงเพิม่ มากขึน้ ทีใ่ น
ไขกระดูก ทำให้โพรงกระดูกขยาย กระดูกบางเปราะ หักง่าย ใบหน้า
เปลีย่ นรูป สร้างเม็ดเลือดแดงเพิม่ มากทีม่ า้ มและตับทำให้มา้ มและตับโต
คลำได้เป็นก้อนในท้องใต้ชายโครงซ้ายและขวาตามลำดับคนปกติมี
ระดับฮีโมโกลบินประมาณ 11-14 กรัม/เดซิลิตร (เทียบเท่ากับเม็ด
เลือดแดงอัดแน่น : ฮีมาโตคริต 33-42%) ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียบางราย
ซีดเพียงเล็กน้อย อาการน้อย แต่บางรายฮีโมโกลบินต่ำมากถึง 5-7 กรัม/
เดซิลติ ร (ฮีมาโตคริต 15-21%) ก็มี จะทำให้มอี าการมาก ร่างกายอ่อน
เพลีย อาจมีอาการหัวใจวาย การเจริญเติบโตไม่สมอายุ หน้าเปลีย่ นรูป
ม้ามโต และอายุไม่ยนื อาการของผูป้ ว่ ยจะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ระดับ
ความเข้มข้นของเม็ดเลือดหรือฮีโมโกลบิน การให้เลือดหรือเติมเลือด
ทำให้เม็ดเลือดแดง และฮีโมโกลบินเพิ่มสูงขึ้นจึงช่วยให้ผู้ป่วย
อาการดีขึ้นได้ เนื่องจากผู้ป่วยมีปัญหาเฉพาะเม็ดเลือดแดงน้อย
ธนาคารเลือดจึงจะเตรียมเม็ดเลือดแดงเข้มข้น (packed red cell :PRC)
ที่ได้ปั่นแยกเอาส่วนประกอบของเลือดส่วนอื่น ได้แก่ เม็ดเลือดขาว
เกล็ดเลือด พลาสมา ออกไปแล้ว โดยใช้เลือดทีห่ มูเ่ ลือดตรงกันกับผูป้ ว่ ย
(A, B, O หรือ AB) จำนวน 10-15 มิลลิลติ ร/กิโลกรัม/ครัง้ ในการ
ให้เลือดใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง การกำจัดเม็ดเลือดขาว มีความ
สำคัญเพราะ เม็ดเลือดขาวเป็นสาเหตุของการแพ้เลือด (ไข้ หนาวสัน่ ผืน่
ลมพิษ) รวมทั้งอาจก่อปฏิกิริยาต่อต้านเลือดที่ได้รับ สามารถกำจัด
เม็ดเลือดขาวออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ชุดกรอง
เม็ดเลือดขาว (special filter) ต่อกับถุงเลือด เมือ่ เลือดแดงผ่านชุดกรอง
เครื่องมือนี้จะดักจับเม็ดเลือดขาวไว้ ทำให้ได้เม็ดเลือดแดงล้วนๆ
ทีม่ เี ม็ดเลือดขาวปนเปือ้ นน้อยทีส่ ดุ (Leukocyte poor PRC : LPRC)
การใช้ชดุ กรองต่อเข้ากับถุงเลือด ขณะทีน่ ำเลือดมาให้ผปู้ ว่ ย (bed side
filtration) สามารถกำจัดเม็ดเลือดขาวได้ในระดับหนึง่ ประสิทธิภาพ
ในการกำจัดเม็ดเลือดขาวดีทส่ี ดุ ถ้ากรองเร็วทีส่ ดุ ก่อนเก็บ (inline filtration prestorage filtration) ซึ่งธนาคารเลือดจะเตรียมไว้ล่วง
หน้าสำหรับผูป้ ว่ ยแต่ละรายโดยทำการกรองทันที หรือภายใน 4 ชัว่ โมง
หลังจากได้รบั เลือดบริจาคมา ชุดกรองเม็ดเลือดขาวนีผ้ ลิตโดยหลาย
บริษทั ราคาประมาณชุดละ 1,000 บาท และใช้ได้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
ผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียทีซ่ ดี เพียงเล็กน้อย ตลอดชีวติ อาจไม่จำเป็นต้อง
พฤษภาคม - สิงหาคม 2548

ให้เลือดเลย บางรายได้รับเลือดนานๆ ครั้งเมื่อซีดลงหลังจากมีไข้
เจ็บป่วยแต่มผี ปู้ ว่ ยอีกกลุม่ หนึง่ มีอาการรุนแรงมาก มักเริม่ ซีดตัง้ แต่อายุ
ภายใน 2 ขวบแรก ซีดมาก ในอดีตส่วนใหญ่มกั เสียชีวติ ภายใน 10
ขวบแรก จากอาการซีดมากจนหัวใจวาย ผูป้ ว่ ยกลุม่ รุนแรงนีถ้ า้ ให้เลือด
จนหายซีด ร่างกายจะเจริญเติบโตดี กระดูกไม่เปลีย่ นรูป และม้ามไม่โต
หรือม้ามทีเ่ คยโตจะยุบเป็นปกติ แต่ชว่ งแรกต้องให้เลือดทุกสัปดาห์กอ่ น
(ประมาณ 2-4 ครัง้ ) จนระดับเลือดปกติ (ฮีโมโกลบิน 10 กรัม/เดซิลติ ร
: ฮีมาโตคริต 30%) แล้วให้เลือดทุก 2-4 สัปดาห์อย่างสม่ำเสมอเช่นนี้
(ปีละประมาณ 17 ครัง้ ) ตลอดไป (regular transfusion) ซึง่ ต่อไปจะมี
ภาวะเหล็กเกินจากเหล็กทีไ่ ด้มาจากเลือด จำเป็นต้องได้รบั ยา ขับเอา
ธาตุเหล็กที่เกินออกไปการรักษาวิธีนี้ทำให้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีสุขภาพ
สมบูรณ์ใกล้เคียงปกติปัจจุบันมีผู้ป่วยไทยที่รักษาโดยวิธีนี้เจริญเติบ
โตเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และทำงานมีวชิ าชีพ และมี
ครอบครัว มีบตุ รทีแ่ ข็งแรงได้ แต่ตอ้ งมีความสม่ำเสมอทัง้ การรับเลือด
และการขับเหล็กตลอดไป ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยโดยรวมสูงมากด้วยฉะนัน้ ผู้
ป่วยธาลัสซีเมียรุนแรงถ้ามีโอกาสจึงควรรับการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นกำเนิดเม็ดเลือดตัง้ แต่เป็นเด็กเล็ก เพราะมีโอกาสทีโ่ รคหายสูงมาก
และมีคา่ ใช้จา่ ยเฉพาะช่วงทีท่ ำการรักษาเท่านัน้ การให้เลือดมีประโยชน์ตอ่
ผูป้ ว่ ยมาก แต่อาจมีปญ
ั หาแทรกซ้อนฉุกเฉินจากการให้เลือดได้เช่นกัน
ซึ่งบาง อย่างหลีกเลี่ยงและป้องกันได้ บางอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
แต่แก้ไขให้เบาบางได้ เช่น
1.ปฏิกริ ยิ าจากการให้เลือดผิดหมูโ่ ดยไม่ตง้ั ใจหรือให้ผดิ เช่น ผูป้ ว่ ย
หมูเ่ ลือด เอ ได้รบั เลือดหมูเ่ ลือด บี จะมีอนั ตรายมากทีส่ ดุ มีไข้หนาวสัน่
ปัสสาวะแดง ความดันต่ำ ช้อค ไตวาย อันตรายถึงชีวติ ได้ จึงต้อง
ทราบถึงความผิดปกติดงั กล่าว และหยุดให้เลือดทันที ตรวจสอบแก้ไข
และรักษาผูป้ ว่ ยโดยด่วนทีส่ ดุ ป้องกันได้โดยมีความรอบคอบ รัดกุม
ในการเจาะเลือด, ขอเลือด และตรวจสอบถุงเลือดเมื่อให้เลือด
2.ปฏิกริ ยิ าแพ้เลือด ได้แก่ อาการไข้ หนาวสัน่ ลมพิษ มักเกิดจาก
การที่มีเม็ดเลือดขาวปนมากับเม็ดเลือดแดงถุงที่ให้ ป้องกันโดยใช้
เลือดทีม่ กี ารปนเปือ้ นของเม็ดเลือดขาวน้อย (LPRC) ดังกล่าวแล้วให้
ยาแก้แพ้ เช่น ยากลุม่ แอนตีฮ้ สิ ตามีน (chlorpheniramine) ยาลดไข้
(paracetamol)
3.ปฏิกริ ยิ าจากการให้เลือดปริมาณมากเกินไป (ปกติ 10-15 มิลลิลติ ร
/กิโลกรัม/ครัง้ ) จะมีปญ
ั หาเพิม่ ขึน้ ในผูป้ ว่ ยรายทีซ่ ดี มากด้วย ซึง่ ต้อง
พิจารณาลดปริมาณเลือดทีใ่ ห้ลง มีอาการคือ ผูป้ ว่ ยจะหอบ ไอ ชีพจร
เต้นเร็ว ความดันเลือดสูง ปวดศีรษะ นอกจากนี้ในอดีตที่เคยมี
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การให้เลือดซ้ำๆ ติดๆ กันทุกวัน ทำให้ผปู้ ว่ ยมีปญ
ั หาความดันเลือดสูง
บางรายชักและมีเลือดออกในสมองด้วย การป้องกันคือ ให้เลือดใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสม ควรหลีกเลีย่ งการให้เลือดถีต่ ดิ ๆ กันในผูป้ ว่ ยที่
ซีดมาก เฝ้าระวังอาการ ตรวจสอบวัดความดันเลือด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หากมีปวดศีรษะ อาเจียน ต้องรายงานพยาบาลและแพทย์ เพือ่ แก้ไข
รักษาโดยด่วนธาลัสซีเมียเป็นโรคเรือ้ รัง แพทย์ผดู้ แู ลรักษาและครอบ
ครัวผูป้ ว่ ย ต้องมีการปรึกษาหารือกันถึงแนวทางและแผนการการรักษา
สำหรับการให้เลือด นอกจากรูปแบบของการให้เลือด (ให้เป็นครัง้ คราว
/ให้อย่างสม่ำเสมอ) ควรต้องได้รบั ประโยชน์สงู และหลีกเลีย่ งอันตราย
และภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดถ้ามีให้นอ้ ยทีส่ ดุ ได้มขี อ้ แนะนำ
จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้มีการจัดเตรียมเลือดคุณภาพดี
เพือ่ เหตุผลดังกล่าวดังนี้
- ใช้เลือดทีเ่ จาะมาใหม่ภายใน 7 วัน

- ใช้เลือดแดงเข้มข้นทีม่ เี ม็ดเลือดขาวปนเปือ้ นน้อย
- เลือดทุกถุงผ่านการตรวจสอบ เพือ่ ให้ปลอดภัยจากตับอักเสบ บี,
ซี, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทัง้ เอดส์
- เตรียมเลือดที่หมู่เลือดตรงกันกับผู้รับ ทั้งหมู่เลือดหลัก และ
หมูเ่ ลือดย่อยๆ
- คำแนะนำสำหรับผูป้ ว่ ยเพิม่ เติมคือ ควรรับวัคซีนป้องกัน โรคตับ
อักเสบชนิดบี และทราบถึงภาวะ แทรกซ้อน และผลเสียของการรับเลือด
มีสว่ นร่วมในการรับ-ให้เลือด ทราบหมูเ่ ลือดของตนเอง ช่วยกันตรวจ
สอบหมูเ่ ลือดทีถ่ งุ เลือดให้ตรงกับของตนเอง จำนวนเลือดทีใ่ ห้ อัตรา
ความเร็วในการให้ที่เหมาะสม สังเกตและช่วยกันเฝ้าระวังภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ และทราบแนวทางในการแก้ไข หากผูป้ ว่ ยมีอาการ
ผิดปกติรบี รายงานพยาบาลและแพทย์ เพือ่ ขอความช่วยเหลือ เพือ่
ให้การให้เลือดเป็นประโยชน์สงู สุด และปลอดภัยมากทีส่ ดุ

ข่าวประชุมวิชาการ
ปฏิทน
ิ ข่าวการประชุมวิชาการและสัมมนาในประเทศ
วันที่

เรื่องที่ประชุม

3- 5 ก.ค. 2548 ประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญธาลัสซีเมียโลก
18-20 ก.ค. 2548 อบรมความรูเ้ รือ่ งธาลัสซีเมียแก่แพทย์
และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขโดยกรมการแพทย์
ก.ย. 2548
ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 11 โดยกรมอนามัย

สถานที่

ติดต่อสอบถาม

โรงแรมรอยอลลิเวอร กรุงเทพฯ
โรงแรมเรดิสนั กรุงเทพฯ

www.thalassemia.or.th
โทร 02-354-8088

(ยังไม่ได้กำหนด)

กรมอนามัย

ปฏิทน
ิ ข่าวการประชุมวิชาการและสัมมนาต่างประเทศ
วันที่
June 2005
2nd - 6th
July 2005
7th - 10th
January 2006

เรื่องที่ประชุม
Thalassemia in the 21st Century:
A National Standard of Care
15th Regional Congress of the International
Society of Blood Transfusion (ISBT)
10 th International Conference on
Thalassemia and Haemoglobinopathies
and 12 th International TIF Conference for
Thalassemia Patients & Parents

พฤษภาคม - สิงหาคม 2548

สถานที่

ติดต่อสอบถาม

London, UK

www.ukts.org.

Athen, Greece

www.isbt-web.org /
athens

Dubai
United Arab Emirates

www.tif.ae
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ภาวะแทรกซ้อน...

จากการรับเลือด

เชือ้ ตับอักเสบบี ซี และเชือ้ เอดส์ (HBV, HCV, HIV)
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิง ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

พ่อแม่หรือผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่รับเลือดบ่อยๆ มักจะถาม
หมอว่า จะมีโอกาสติดเชือ้ ตับอักเสบ หรือเชือ้ อืน่ ๆมากน้อยเพียงใด
เกิดขึน้ ได้อย่างไร มีวธิ ปี อ้ งกันอย่างไรบ้าง และจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าติด
เชือ้ จากการรับเลือด
เป็นที่ทราบกันดีว่า การรับเลือดจะมีโอกาสติดเชื้อที่ปนเปื้อนมา
ในเลือดได้ อาทิเช่น เชือ้ ตับอักเสบเอ-อี (HAV, HBV, HCV, HDV,
HEV) เชือ้ CMV (Cytomegalovirus), EBV (Epstein-Barr Virus)
เมือ่ นำมาให้แก่ผปู้ ว่ ยหรือผูร้ บั เลือด อาจจะเกิดอาการแบบเฉียบพลัน
หรือแบบเรือ้ รังแต่โอกาสจะเกิดโรคเหล่านีม้ นี อ้ ยมาก เพราะได้มกี าร
คัดกรองเลือดจากผูบ้ ริจาค และมีการทดสอบเลือดบริจาคอย่างดีทส่ี ดุ
เชือ้ ตับอักเสบทีเ่ ป็นปัญหาและพบบ่อยมากในผูร้ บั เลือดได้แก่ เชือ้ ตับ
อักเสบบีและซี เมื่อผู้รับเลือดติดเชื้อเหล่านี้ จะมีอาการของโรคตับ
รุนแรงมากน้อยต่างกัน
การติดเชือ้ ตับอักเสบบีและซี จากการรับเลือดอาการหลังรับเชือ้ แล้ว
จะเข้าสูร่ ะยะฟักตัว (Incubation Period)นาน 1-6 เดือนสำหรับเชือ้ ตับ
อักเสบบี และ 1-5 เดือน สำหรับเชือ้ ตับอักเสบซี จึงจะตรวจเลือด
พบการเปลีย่ นแปลงในตับ ถ้าผูร้ บั เลือดมีอาการเหลืองเกิดขึน้ ภายใน 6
เดือน อาจจะเกิดจากการติดเชื้อจากการรับเลือดควรรีบพบแพทย์
และแจ้งให้แพทย์ทราบทันที บางรายจะไม่มีอาการแสดงชัดเจน
แต่บางรายจะมีอาการตัวเหลือง (ดีซา่ น) คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง
แน่นท้อง เหนือ่ ยง่าย ปัสสาวะสีเข้ม ตรวจหน้าทีข่ องตับจะพบว่ามี
liver enzymes สูงขึน้ ควรรีบไปพบแพทย์อาการมักจะหายไปได้เอง
ระยะหนึง่ ผูต้ ดิ เชือ้ อาจจะเป็นพาหะของโรคต่อไป
ผูต้ ดิ เชือ้ หรือผูเ้ ป็นพาหะของตับอักเสบบีเรือ้ รัง เมือ่ ตรวจเลือด
จะพบว่ามี HBsAg บวก ต่อมาพบว่าเพียง 5% จะเป็นพาหะเรือ้ รัง
อีก 95% จะสร้างความต้านทานได้จะมีจำนวนน้อยทีแ่ สดงอาการของ
โรคตับแข็ง และหรือเป็นมะเร็งของตับ ซึง่ มีจำนวนน้อยกว่าผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
ตับอักเสบซีมาก
ตับอักเสบซี ในระยะแรกจะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าตับอักเสบบี และ
จะไม่ทำให้เสียชีวติ ในระยะแรกปัญหาสำคัญของการติดเชือ้ ตับอักเสบซี
มักจะเกิดขึ้นในระยะหลายปีต่อมาหลังรับเชื้อแล้ว คือ จะมีอาการ
ตับอักเสบเรือ้ รังได้ ร้อยละ 75-85 ของผูร้ บั เชือ้ ซึง่ ต่อมาจะมีอาการ
ตับแข็ง ตับล้มเหลวหรือเป็นมะเร็งของตับ
เราจะป้องกันการติดเชื้อตับอักเสบเอและบีอย่างไรโดยเฉพาะ
ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งรับเลือดบ่อยๆ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ปัจจุบนั เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ตัง้ แต่
พ.ศ.2533 รัฐบาลได้กำหนดให้เด็กแรกเกิดทุกรายต้องฉีดวัคซีน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2548

ป้องกันตับอักเสบบีโดยรัฐออกค่าใช้จา่ ยให้ ฉีดเมือ่ แรกเกิด อายุ 2
และ 6 เดือน ต่อเนือ่ งกัน 3 ครัง้ เด็กจะสร้างภูมติ า้ นทานต่อโรค
ทำให้มโี อกาสติดเชือ้ ตับอักเสบบีนอ้ ยลงมาก จะเห็นว่าเด็กทีเ่ กิดหลัง
พ.ศ. 2533 จะมีโอกาสติดเชื้อตับอักเสบบีน้อย ปีพ.ศ. 2548
องค์การสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศใน
“ วันฮีโมฟีเลียโลก ” คือวันที่ 9 เมษายน 2548 “ ขอให้ทว่ั โลกทำการ
เชิญชวนให้ฉีดวัคซีนตับอักเสบเอและบีให้กับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ทุกราย ” สำหรับผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียซึง่ ต้องรับเลือดบ่อยเช่นเดียวกับ
ผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลีย ควรจะปฏิบตั ติ ามนีด้ ว้ ยคือ รายทีย่ งั ไม่เคยรับวัคซีน
ตับอักเสบเอและบี ควรตรวจเลือดว่ามีภมู ติ า้ นทานตับอักเสบเอและบี
หรือไม่ถา้ ไม่มภี มู ติ า้ นทานขอให้ไปรับการฉีดวัคซีนตับอักเสบเอและบี
ทุกคน รายที่ไม่เคยรับวัคซีนตับอักเสบเอและบีมาก่อน เมื่อรู้ว่าตน
เองรับเชือ้ ตับอักเสบเอและบีในระยะแรก ปัจจุบนั นีม้ ยี าป้องกัน โดย
การฉีดยา hepatitis A หรือ B immuno globulin ให้กับผู้ติด
เชือ้ ทันทีจะป้องกันให้เกิดโรคน้อยลง ข้อแนะนำสำหรับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ ตับ
อักเสบซี ปัจจุบนั หลายประเทศให้การรักษาแก่ผปู้ ว่ ยทุกรายโดยใช้ยา
Interferon alfa ร่วมกับยา Ribavirin anti viral agent ซึง่ ยังมีราคา
สูงมาก
การติดเชื้อ HIV จากการรับเลือดจะมีโอกาสเกิดมากน้อย
เพียงใดและจะมีวธิ ปี อ้ งกันอย่างไร โรคเอดส์พบครัง้ แรกในโลกเมือ่
พ.ศ.2524 อีก 3 ปีตอ่ มาจึงพบสาเหตุวา่ เกิดจากเชือ้ ไวรัส HIV type 1
(HIV-1) และ HIV type 2 (HIV-2) ในปีพ.ศ.2525 ได้มรี ายงาน
แรกในผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลียติดเชื้อเอดส์โดยการรับส่วนประกอบ
โลหิตจากผูบ้ ริจาคทีต่ ดิ เชือ้ เอดส์ จึงมีการตืน่ ตัวว่าการรับเลือดมีโอกาส
ติดเชือ้ เอดส์ได้ทำให้มกี ารหาแนวทางป้องกันจากการรับเลือดอย่างจริงจัง
และมีการพัฒนาแนวทางและวิธกี ารต่างๆอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั
ผูป้ ว่ ยจะเกิดอาการเมือ่ ไหร่หลังจากได้รบั เชือ้ และมีอาการอย่างไร
บ้าง
อาการหลังจากได้รบั เชือ้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
1. ระยะแรก หลังจากรับเชือ้ แล้ว ภายใน 10-21 วัน ร้อยละ 60
ของผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บคอ ผื่น ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนือ้ (อาจจะมีหรือไม่มอี าการปวดหัว) ท้องเสีย คลืน่ ไส้
อาเจียน ต่อมาเมือ่ ร่างกายสร้างภูมติ า้ นทานแล้วอาการเหล่านีจ้ ะหาย
ไประยะหนึง่ ขณะเดียวกันไวรัสจะแบ่งตัวเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
สามารถแพร่เชือ้ ไปให้ผอู้ น่ื ได้ทางเลือด และสารคัดหลัง่ ทางอวัยวะเพศ
2. ระยะทีส่ อง ระยะทีไ่ ม่มอี าการชัดเจน (Asymptomatic infection) ผูป้ ว่ ยมีเชือ้ อยูใ่ นร่างกายโดยไม่มอี าการได้นาน 10-12 ปี
6

ระยะนีเ้ ชือ้ HIV จะทำลาย T-helper Cell (เป็นเซลล์ทส่ี ร้างภูมติ า้ น
ทานให้แก่รา่ งกาย) ทำให้ไม่มคี วามต้านทานต่อเชือ้ ต่างๆ
3. ระยะทีส่ าม จะเกิดอาการของโรคเอดส์ชดั เจน เกิดจากร่างกาย
ไม่มภี มู ติ า้ นทาน มีไข้เรือ้ รัง ต่อมน้ำเหลืองโต ติดเชือ้ ง่ายโดยเฉพาะ
ในปอด มักจะติดเชือ้ รา วัณโรค มีอาการท้องเดิน น้ำหนักตัวน้อย
มีอาการทางสมอง ซึง่ ต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนือ่ ง และต้องใช้ยา
รักษาหลายตัวร่วมกัน
สาเหตุการติดเชือ้ เอดส์ (HIV) เป็นทีท่ ราบกันดีแล้วว่าติดต่อได้
4 ทางคือ
1. การร่วมเพศ พบมากทีส่ ดุ
2. จากมารดาสู่ทารก ซึ่งปัจจุบันนี้มีการให้ยาแก่มารดาที่มีเชื้อ
เอดส์ ระหว่างตัง้ ครรภ์ พบว่าอัตราการติดเชือ้ มายังบุตรลดลงมาก
หรือในมารดาที่ให้นมบุตรก็อาจจะติดไปยังบุตรได้
3. การรับเลือด พบน้อยลงมาก จะเกิดเฉพาะกรณีที่ผู้บริจาค
เพิง่ รับเชือ้ ไม่นาน ร่างกายยังไม่สร้างภูมติ า้ นทาน และเชือ้ มีจำนวน
น้อย จึงไม่สามารถตรวจเลือดพอทีจ่ ะคัดกรองออกได้
4. การใช้เข็มร่วมกันในกลุม่ ผูต้ ดิ ยาเสพติด เชือ้ จะติดจากเลือด
ทีอ่ ยูใ่ นเข็ม จากคนหนึง่ ไปสูอ่ กี คนหนึง่
แนวทางการป้องกันการติดเชือ้ HBV HCV และ HIV จากการ
รับเลือด
สำหรับประเทศไทยได้มีมาตรการการป้องกันด้านผู้บริจาคเลือด
และมีการตรวจคัดกรองเลือดบริจาคทุกยูนิตอย่างดีเทียบเท่ามาตร
ฐานสากลในประเทศทีเ่ จริญแล้วทำให้มโี อกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ จากการ
รับเลือดน้อยมาก การตรวจมีขน้ั ตอนดังนี้
1. การป้องกันทางด้านผูบ้ ริจาคเลือด
1.1. เริม่ จากการให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริจาค ไม่ให้มาบริจาคเลือด
ถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเคยมีประวัติเป็นโรคที่มีโอกาสแพร่
เชือ้ ทางเลือด
1.2. Donor self selection ผู้บริจาคเลือดจะตอบคำถาม
ในแบบสอบถามก่อนบริจาค ถ้ารูว้ า่ ตนเป็นกลุม่ เสีย่ ง จะงด
บริจาคโลหิต
2.การตรวจคัดกรองเชือ้ ต่างๆในเลือดบริจาค เป็นกฎระเบียบ
ทีป่ ฏิบตั กิ นั อย่างทัว่ ถึงทัง้ ประเทศ เมือ่ ได้รบั เลือดบริจาคแล้ว ศูนย์
บริการโลหิตฯและหรือธนาคารเลือดทุกแห่ง จะตรวจเลือดบริจาค
ทุกยูนติ สำหรับเชือ้ 4 ชนิดคือ

การตรวจเลือดแล้วจะปลอดภัยเพียงใด การตรวจ HBV HCV
และ HIV จะตรวจไม่พบในระยะแรกที่รับเชื้อยังมีเชื้อจำนวนน้อย
ในร่างกาย จะแบ่งตัวจนมากขึ้นถึงระดับหนึ่งจึงตรวจพบ โดยวิธี
HIV Antigen และหรือ NAT Test ก่อนซึง่ ร่างกายยังไม่สร้างภูมติ า้ น
ทานที่จะตรวจพบได้การตรวจภูมิต้านทานจะให้ผลบวกได้ภายหลัง
ซึ่งระยะเวลาในการทดสอบที่จะสามารถตรวจพบ ให้ผลบวกได้มี
ระยะเวลาต่างกันดังนี้
1) ตรวจเชื้อเอดส์ Anti HIV-22 วัน HIV Ag-16 วัน
NAT-11 วัน
2) ตรวจเชือ้ ตับอักเสบบี ไม่มกี ารทดสอบ HBs Ag- 42 วัน
NAT-19 วัน
3) ตรวจเชือ้ ตับอักเสบซี Anti HCV-70 วัน
ไม่มกี ารทดสอบ NAT-12 วัน
จากข้อมูลข้างบนนีจ้ ะเห็นว่า แม้จะมีการตรวจอย่างดีทส่ี ดุ แล้ว ก็ไม่
สามารถจะป้องกันการติดเชือ้ HBV HCV และ HIV แต่โอกาสติดเชือ้
มีนอ้ ยมาก การป้องกันโดย donor self selection และการให้ความรู้
แก่ผบู้ ริจาคจึงเป็นสิง่ สำคัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ การทดสอบดังกล่าวข้างต้น
ต้องพยายามทำให้มีความถูกต้อง แม่นยำสูงเพราะการทดสอบโดย
วิธีต่างๆ และน้ำยาชนิดต่างๆ จะให้ความแม่นยำมากน้อยต่างกัน
3. แพทย์จะพยายามให้เลือดในรายที่จำเป็นเท่านั้น และเลือก
ชนิดของโลหิตที่เหมาะสม เช่น การให้เลือดชนิดที่แยกเม็ดเลือด
ขาวออก (leucocyte depleted pack red cell) จะช่วยลดการติด
เชือ้ ลงบ้าง ในระยะทีเ่ ชือ้ อยูใ่ นเม็ดเลือดขาว และเชือ้ บางชนิด เช่น
CMV จะมีโอกาสติดน้อยลง
4. ผู้ป่วยพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้ต้องรับเลือดมาก
ขึ้น เช่น หลีกเลี่ยงการติดเชื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะจะ
ทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายมากขึน้ โดยการทำฟันเป็นประจำ อย่า
ให้มภี าวะติดเชือ้ เรือ้ รังในร่างกาย เช่น หลีกเลีย่ งการเข้าไปอยูใ่ นสถาน
ทีม่ กี ลุม่ คนหนาแน่น จะติดเชือ้ หวัดได้งา่ ยดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง
สะอาด ป้องกันและรักษาอาการหูนำ้ หนวก ฟันผุ เป็นฝีหนองตามตัว
ระวังการเป็นโรคท้องเดินจากการกินอาหารไม่สะอาด
โดยสรุป การรับเลือดมีโอกาสติดเชือ้ ตับอักเสบบี ซี และเชือ้ เอดส์
ได้ แต่มโี อกาสน้อยมาก ผูป้ ว่ ยและบิดามารดาไม่ควรกังวลจนเกินเหตุ
เพราะผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายได้พยายามหาทางป้องกันอย่างดีทส่ี ดุ โอกาส
ติดเชือ้ จึงน้อยลงเป็นลำดับ

อัตราทีพ่ บในผูบ้ ริจาคเลือด ร้อยละ(1)
เชือ้ ซิฟลิ สิ
โดยการตรวจ VDRL หรือการทดสอบอย่างอืน่
เชือ้ ตับอักเสบบี โดยการตรวจ HBs Ag
เชือ้ เอดส์
โดยการตรวจ Anti HIV
ควบคูก่ บั HIV Ag
เชือ้ ตับอักเสบซี โดยการตรวจ Anti HCV
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0.60 - 1.08
1.48 - 4.8
0.15 - 0.40
0.00 - 0.01
0.24 - 1.13

เอกสารอ้างอิง
1. หนังสือรายงานประจำปี 2546,ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย หน้า 21-22
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“

ไม่ท้อถอย...

ทีจ่ ะต่อสูก้ บ
ั ธาลัสซีเมีย

”

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พลโทหญิง ทิพย์ ศรีไพศาล

ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 19 ปี ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็น homozygous β
- thalassemia เมือ่ อายุ 2 ปี ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั เลือดเป็นประจำทุก
3-4 สัปดาห์ ร่วมกับรับประทานยา folic acid และได้รบั ยาขับเหล็ก
(desferioxamine) เป็นประจำ ผลการตรวจ HLA (Human Lymphocyte Antigen = ลักษณะพันธุกรรมของเลือด) ของบิดามารดา
และน้องสาวไม่เหมือนผู้ป่วย จึงไม่สามารถนำเซลล์ต้นกำเนิดเม็ด
เลือดมาปลูกถ่ายให้กบั ผูป้ ว่ ยได้ ผูป้ ว่ ยมีนอ้ งชาย เมือ่ ผูป้ ว่ ย อายุ 9 ปี
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น heterozygous β- thalassemia ผลการตรวจ
HLA เข้ากันได้กบั ผูป้ ว่ ย แต่นอ้ งชายยังเล็กมาก มีนำ้ หนักตัวน้อย
(จึงมีปริมาณของเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดน้อย) จึงไม่สามารถทำการ
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดให้กบั ผูป้ ว่ ยได้ ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั
เลือดถีข่ น้ึ เพราะซีดมาก ไม่เจริญเติบโตเท่าเด็กในวัยเดียวกัน มีตบั
ม้ามโตขึน้ มาก ต้องได้รบั ยาขับเหล็กเป็นประจำ ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน
เบือ่ หน่าย ท้อแท้ ทีต่ อ้ งมารับเลือดบ่อยๆและต้องฉีดยาขับเหล็ก
เกือบทุกวันทำให้บิดามารดามีความกังวลและมีความทุกข์ทรมาน
มากเช่นกัน เมือ่ ผูป้ ว่ ยอายุ 10 ปี จึงได้รบั การตัดม้าม เพราะม้ามโต
ต้องได้รับเลือดถี่ขึ้น ร่วมกับมีอาการปวดท้องและอึดอัดแน่นท้อง
เนือ่ งจากไม่สามารถให้การรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ด
เลือดของน้องชาย...ซึง่ ยังเล็กมาก (น้ำหนักตัวน้อย) ให้กบั ผูป้ ว่ ยได้…
ด้วยความมุ่งมั่นและมานะพยายาม คุณพ่อคุณแม่ของผู้ป่วย...ได้
สืบค้นหาหนทางที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคอันทุกข์ทรมาน
นี.้ ..จนในทีส่ ดุ ได้ตดิ ต่อแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีอ่ ติ าลี...ซึง่ มีประสบการณ์
ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกให้หาย
ขาดจากโรคนีเ้ ป็นจำนวนมาก ผูป้ ว่ ยและครอบครัว (บิดามารดาและ
น้องชาย ทีม่ ี HLA เข้ากันได้กบั ผูป้ ว่ ย) จึงได้เดินทางไปรับการรักษา
ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกที่ประเทศอิตาลี...เมื่อผู้ป่วยอายุ 11 ปี
ด้วยความทุ่มเท...อย่างร่วมแรงร่วมใจของคุณพ่อคุณแม่และความ
ร่วมมือของผูป้ ว่ ยและน้องชายในทีส่ ดุ ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาด้วยการปลูก
ถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดจากไขกระดูกของน้องชายจนประสบความ
สำเร็จอย่างปลอดภัย ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยอายุ 19 ปี มีสขุ ภาพแข็งแรง และ
เตรียมตัวเพือ่ เข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ โดยมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็น
กุมารแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสาขาโลหิตวิทยาในอนาคต...

แพทย์
ปวัน
แพทย์
ปวัน

แพทย์

ปวัน

แพทย์
ปวัน

แพทย์
ปวัน

แพทย์
ปวัน
แพทย์
ปวัน
แพทย์
ปวัน
แพทย์
ปวัน

บทสัมภาษณ์ ปวัน
แพทย์
ปวัน

แพทย์ เมื่อให้ปวันมองย้อนไปเมื่อตอนเล็กที่สุด
ปวันจำภาพอะไรเป็นความจำครัง้ แรก
ปวัน เมือ่ ตอนอายุ 2-3 ขวบ ไม่สบายจะทำอะไรก็ตอ้ งระวังตัวเอง แพทย์
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จะเล่นกับน้องก็ต้องระวัง รู้สึกกลัวและทรมานมากจะร้อง
ไห้บอ่ ย เพราะว่าตอนกลางคืนต้องฉีดยาขับเหล็กเกือบทุกวัน
และทุกอาทิตย์จะต้องไปหาหมอเป็นประจำ
ตอนนัน้ มีความรูส้ กึ หรือไม่วา่ ตัวเองป่วย หรือมีความรู้สึก
ไหมว่าผูใ้ หญ่รงั แกเรา
ไม่ค่ะ รู้ว่าแพทย์ พยาบาลทำตามหน้าที่ และคอยดูแลหนู
ตอนนั้นในลักษณะที่เป็นอย่างนี้หนูได้ไปโรงเรียนหรือเปล่า
ตอนเด็กๆ ไป แต่พอโตขึน้ ก็เริม่ หยุดเรียนบ่อยขึน้ เพราะเวลา
ไปโรงเรียนขึ้นบันไดก็จะเหนื่อย หรือยกกระเป๋าหนูจะยก
ไม่คอ่ ยไหว
ตอนนั้นหนูสังเกตหรือเปล่าว่าคนรอบข้างทั้งคุณพ่อคุณแม่
คุณย่า คุณยาย ท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง กิรยิ าของท่านเป็น
อย่างไรตอนทีเ่ ห็นหนูปว่ ย
พวกเขาจะคอยถามว่าหนูเป็นอย่างไร เวลาหนูรอ้ งไห้ เขาก็จะ
คอยดู จะคอยถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง อย่าร้องไห้ เดีย๋ วก็หาย
และคอยให้กำลังใจ
พวกเขาตามใจหนูไหม
ก็มบี า้ งแต่ไม่มาก เขาจะให้หนูใช้ชวี ติ ให้เป็นปกติทส่ี ดุ แต่บาง
อย่างหนูก็ได้อะไรมากกว่าน้องๆ เช่น ถ้าไม่อยากทำอะไร
ไม่อยากทานอะไร คุณพ่อคุณแม่กจ็ ะไม่บงั คับเหมือนน้องๆ
ส่วนเรือ่ งอืน่ ๆ ก็จะเหมือนกัน
ในเวลาที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่หมอรักษามาแล้วหนูไม่ชอบ
หนูไม่ชอบตอนกลางคืนตอนที่ฉีดยาขับเหล็กเพราะเวลา
ที่ฉีดด้านไหนก็ต้องนอนอีกด้านหนึ่งตลอดตอนมารับการ
ให้เลือดบ่อยๆ หนูไม่ชอบ เพราะว่าทุกครัง้ ทีม่ าฉีดยาแทงเส้น
เส้นเลือดจะเขียว กลับบ้านก็ตอ้ งนอนระวัง
เวลานอนตอนกลางคืน เคยฝันร้าย แล้วตืน่ ตกใจกลัวหรือไม่
ไม่เคย
พอถึงเวลาจะมารับการให้เลือดหนูคดิ อย่างไร
ไม่อยากมา
ถ้ า หนู ม ี ฤ ทธิ ์ หรื อ มี อ ำนาจ หรื อ เสกอะไรได้ บ างอย่ า ง
หนูจะทำอะไร
หนูอยากให้หนูหายเร็วๆ อยากนอนหลับพอตื่นขึ้นมาแล้ว
หนูหาย จะคอยให้กำลังใจตัวเอง
แล้วมีทางไหนอีกทีอ่ ยากหายเร็วๆ
คุยกับคุณพ่อคุณแม่ แล้วให้เขาช่วยบอกวิธี แนะนำว่าควร
คิดอย่างไร ควรทำอย่างไร
ท่านบอกหนูอย่างไร ให้คดิ อย่างไร
คุณพ่อคุณแม่จะคอยบอกหนูอยู่ตลอดว่าวันนึงหนูจะต้อง
หายได้ ถ้าหนูชว่ ยตัวเอง เขาก็จะช่วยหนูหาวิธที ท่ี ำให้หนูหายได้
แล้วหนูหาวิธอี ย่างไร
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หนูกพ็ ยายามทำทุกอย่างให้เหมือนคนปกติ ไม่ได้นง่ั อยูเ่ ฉยๆ
ถ้าเห็นน้องเล่น หนูกไ็ ปเล่นด้วย อยากเรียนเหมือนกับคน
ทุกคน ไม่ใช่ไม่อยากเรียน แต่บางทีกไ็ ปไม่ไหว
แล้วทำงานช่วยเหลือตัวเองอย่างไร คุณแม่ให้งานทำไหม
เหมือนอย่างเด็กคนอืน่ เท่าทีเ่ ราทำได้ ท่านสอนหนูหรือเปล่า
ทีจ่ ะให้ชว่ ยตัวเอง
หนูก็ทำเหมือนเด็กคนอื่นปกติ ยกเว้นเวลาฉีดยาและเวลา
ทีจ่ ะต้องไปรับการให้เลือด
หนูเคยโทษตัวเองบ้างไหม หรือคิดว่าทำไมต้องเป็นเรา ทำไม
ต้องเป็นหนู
เคย
แล้วเคยเสียใจ หรือโกรธไหม
เสียใจ ร้องไห้ โมโหตัวเอง
เคยทำร้ายตัวเองไหม เคยไหมทีค่ ดิ ว่าไม่อยากอยู่
ไม่เคย แต่กเ็ สียใจ
หนูวา่ เป็นความผิดของใคร
โทษใครไม่ได้
หนูมาทราบว่าหนูเป็นโรคธาลัสซีเมีย ตอนอายุเท่าไหร่
ตัง้ แต่อายุ 2 ขวบ คุณพ่อคุณแม่บอก
ตอนนัน้ หนูคดิ ไหมว่ามันคืออะไร
ไม่คอ่ ยเข้าใจ แต่พอโตขึน้ ก็เริม่ เข้าใจ สนใจและหาความรูใ้ ห้ตวั
เอง ทัง้ อ่านหนังสือและคุณพ่อคุณแม่บอก
หนูก็พอทราบแล้วว่าเป็นโรคอะไรแล้วมันทำให้หนูคิดอะไร
แตกต่างไปไหม
ถ้าเป็นตอนเด็กๆ ไม่เข้าใจ แต่พอโตขึน้ ก็รวู้ า่ มันเป็นอย่างนี้
อย่างนี้
แล้วถึงเวลาทีห่ นูตอ้ งผ่าตัดหนูรสู้ กึ อย่างไร
ตอนนัน้ รูส้ กึ กลัวมาก เพราะเป็นการผ่าตัดม้ามต้องเอาม้าม
ออกตอนทีผ่ า่ ตัดก็กลัวเหมือนกัน
แล้วหนูผา่ นการผ่าตัดด้วยดีนน้ั มาได้อย่างไร
คุณพ่อคุณแม่ รวมทัง้ น้องๆ คอยให้กำลังใจตลอด ทำให้หนู
ไม่รสู้ กึ แตกต่างจากคนอืน่
หนูคดิ ว่าอะไรทีส่ อนเราให้เผชิญกับเหตุการณ์ตา่ งๆ
ไปได้ดว้ ยดี
ทุกวันหนูจะไหว้พระขอพรให้ทา่ นช่วย
แล้วท่านก็ได้ชว่ ยให้หนูหาย
แสดงว่าที่ผ่านมา ปวันมีจิตใจที่เข้มแข็งตลอดมามีช่วงที่รู้
สึกท้อแท้ ผิดหวัง ห่อเหีย่ ว บ้างไหม มันเกิดขึน้ เพราะอะไร
มีครั้งหนึ่งที่ช่วงนั้นม้ามโตมาก ทำอะไรก็ไม่ได้ จะเหนื่อย
เพราะม้ามโตมาก กินข้าวก็ไม่ได้ เห็นน้องเล่นก็อยากเล่นด้วย
แต่เล่นไม่ได้ ก็จะโกรธ โมโห แล้วร้องไห้ สงสารตัวเอง แต่ก็
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หายโดยทีม่ คี ณ
ุ แม่คอยปลอบ
ในเวลาทีไ่ ปโรงเรียน คุณครู หรือเพือ่ น เค้าเป็นอย่างไรกันบ้าง
หนูเรียนโรงเรียนคริสเตียน คุณครูและเพือ่ นก็ทราบว่าหนูเป็น
อะไร จะเล่นกีฬาก็เล่นไม่ได้ เพราะเคยเล่นแล้วแขนหัก
แต่หนูอาจแข่งขันด้านอืน่ เช่น ด้านการเรียน หรือการฝีมอื
หนูอยากแข่งขันด้านนั้นไหม
หนูเรียนไม่ได้เพราะหนูได้เกรดต่ำ ช่วงนัน้ จะหยุดเรียนบ่อย
จะได้เกรดไม่ดี รูส้ กึ ไม่ดวี า่ ทำไมหนูเรียนไม่ได้เหมือนเพือ่ นๆ
ทั้งๆ ที่คิดว่าตัวเองน่าจะเรียนได้ แต่เรียนไม่ไหวจริงๆ
จากร่างกาย
แต่พอหนูแข็งแรงขึ้น หนูก็ไปเรียนโดยไม่ย่อท้อ หนูเป็น
ทีร่ กั ของเพือ่ นๆ หรือไม่
ใช่
แล้วหนูหายตอนอายุเท่าไหร่
หนูหายตอนอายุ 11 ปี ได้รบั การปลูกถ่ายไขกระดูกตอนอายุ
11 ปี
ช่วยเล่าประสบการณ์เรือ่ งการปลูกถ่ายไขกระดูกให้ฟงั หน่อย
ตอนที่ไปวันแรกคิดว่าจะไปผ่าตัดแล้วกลับบ้านแต่พอไปที่
โน่นก็ได้ยนิ ประสบการณ์ของคนอืน่ ทีน่ น่ั บางคนก็สญ
ู เสียลูก
ก็ทำให้ยิ่งกลัวมากขึ้น แต่ก็มีหมอ คุณพ่อ คุณแม่ คุณย่า
คุณยาย ทำให้หนูมคี วามสุขมาก
หนูมีน้องชายที่ให้เซลล์เม็ดเลือดกับหนู ตอนนั้นหนูเข้า
ใจหรือยัง ตอนนัน้ น้องอายุเท่าไหร่
ตอนนัน้ น้องหนูอายุ 3 ขวบ ตอนนัน้ หนูไม่รอู้ ะไรเลย รูแ้ ต่
ว่ามันเป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายไขกระดูก ก็ต้องขอบคุณน้อง
แล้วน้องก็ภมู ใิ จทีช่ ว่ ยหนู
ในกรณีทเ่ี ป็นพีน่ อ้ งกัน ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร
ทะเลาะกันไหม
ก็มบี า้ งแต่จะสนิทกันทัง้ 3 คน เวลาทะเลาะกันคุณพ่อคุณแม่
ก็ให้เคลียร์กันเอง จะได้เข้าใจกัน เพราะเป็นพี่น้องกัน
ในขณะนีห้ นูคดิ ว่าหนูอยากเป็นอะไรในวันข้างหน้า
หนูอยากเป็นหมอ เพือ่ ทีจ่ ะได้ชว่ ยเหลือคนอืน่ บ้าง
แล้วหนูมอี ะไรทีป่ ระทับใจในส่วนดีของการรักษา
ทีผ่ า่ นมาได้เห็นคุณหมอทีด่ แู ลหนูเขาดีกบั หนูมาตลอด แล้ว
ต่อไปหนูกจ็ ะช่วยเหลือคนอืน่ ให้หายอย่างทีห่ นูหาย
ในการทีเ่ ราเจ็บป่วยหนักหลายๆ ครัง้ เป็นเวลานาน หนูอยาก
บอกอะไรกับเด็กๆ หรือคุณพ่อคุณแม่ จะให้ขอ้ คิดอย่างไร
อยากให้คณ
ุ พ่อ คุณแม่ เขาให้กำลังใจลูกเขาบ่อยๆ ทุกๆครัง้
ทีร่ สู้ กึ ท้อ คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งอยูเ่ ป็นทีพ่ ง่ึ ได้ และบอกเขาว่า
สักวันเราต้องหาย
ในการที่หนูมีชีวิตไม่แตกต่างจากคนอื่นทำให้หนูมีความรู้
9

สึกว่า หนูเป็นคนปกติในแง่ไหน ประสบการณ์ การอยู่
โรงพยาบาล อยากให้บอกในแง่วา่ จะมีอะไรดี - ไม่ดี , ชอบ ไม่ชอบ ตามที่หนูได้ประสบมา ไม่ว่าจะเป็นท่าทีของแพทย์
หรือพยาบาล หนูอยากให้มกี ารเปลีย่ นแปลงให้มกี ารช่วยเด็ก
มากขึ้นไหม
ปวัน เท่าที่หนูประสบมามีแต่ความชื่นใจ ถ้าเป็นหมอก็จะต้องคุย
ให้เข้าใจทุกอย่าง ว่าเป็นโรคอะไร รักษาอย่างไร จะต้องบอก
คนไข้ให้ได้รู้ ซึง่ สิง่ เหล่านีห้ นูได้รบั มาโดยตลอด และไม่ได้บอก
ครัง้ เดียว คุณหมอจะต้องบอกเป็นระยะๆให้เราเข้าใจไปเรือ่ ยๆ
แพทย์ วันนีก้ ต็ อ้ งขอขอบคุณ ปวัน ทีท่ ำให้เราได้เห็นภาพของผูป้ ว่ ย
ในอดีต ที่เด็ดเดี่ยวสามารถยืนหยัดต่อสู้กับโรคได้อย่าง
เข้มแข็ง
ความสำเร็จในการรักษาผูป้ ว่ ยรายนีเ้ กิดจาก
1. ครอบครัวนีเ้ ป็นตัวอย่างของผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรงมาก
ทีท่ ำให้เกิดผลกระทบทัง้ กาย...ใจต่อผูป้ ว่ ย บิดามารดา...น้องๆคุณย่า
คุณยายและสมาชิกในครอบครัวทุกคน แต่สมาชิกในครอบครัว
ทุกคนได้ให้กำลังใจ....ร่วมแรงร่วมใจทุม่ เทเวลา...ให้ความเห็นอกเห็นใจ...
มีความเอื้ออาทร ร่วมมือกันทุกวิถีทางที่จะร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษา
โดยมุง่ หวังให้ผปู้ ว่ ยมีสขุ ภาพกายและใจทีเ่ ข้มแข็งเพือ่ ต่อสูก้ บั โรคร้ายนี้
2. บิดามารดาไม่สิ้นหวัง...จึงไม่ละความพยายามที่จะสืบค้นหา
หนทางทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ว่ ยหายขาดจากโรคอันทุกข์ทรมานนี.้ ..และในทีส่ ดุ ก็
ประสบความสำเร็จ
3. ผู้ป่วยมีกำลังใจที่เด็ดเดี่ยว....เข้มแข็ง....ที่จะให้ความร่วมมือ
ในการรักษาอย่างไม่ทอ้ ถอยทัง้ ๆทีม่ คี วามเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากการ
รักษาอย่างมาก
4. แพทย์และทีมงาน...ต้องมีปณิธานอย่างแรงกล้าทีจ่ ะต้องช่วยกัน
รักษาผู้ป่วยและครอบครัวให้มีสุขภาพกาย...ใจที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้
ป่วยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และสร้างขวัญ...กำลังใจต่อผูป้ ว่ ยและครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผู้ป่วยและครอบครัวไม่ว่าจะมี
อุปสรรค์หรือปัญหาใดๆ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่ง...
กับปวันและครอบครัว...ในความกล้าหาญ...เด็ดเดีย่ ว...เข้มแข็ง...ไม่ทอ้ ถอย...
ทีจ่ ะต่อสูก้ บั ธาลัสซีเมีย...และในทีส่ ดุ สามารถพิชติ โรคนีจ้ นหายขาดได้
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติ คุณแพทย์หญิง วัณเพ็ญ
บุญประกอบ ทีก่ รุณาสัมภาษณ์ปวัน ณ โอกาสนี้
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เว็บธาลัสซีเมีย
เว็บมาสเตอร์.

สวัสดีครับ สมาชิกชมรมฯทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอเปิดตัวเว็บไซด์
ของมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย โดยขอเล่าที่มา
ทีไ่ ปและวัตถุประสงค์ของการจัดทำขึน้ ดังนี้
จดทะเบียนชือ่ www.thalassemia.or.th เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม
2547 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นสือ่ กลางประสานงานและส่งข่าวสารระหว่างมูลนิธโิ รคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ชมรมฯ และเพือ่ นๆสมาชิก ภายในเว็บ
ประกอบด้วยข้อมูลของมูลนิธฯิ เนือ้ หาทางวิชาการ งานวิจยั คำถาม
คำตอบปัญหา ตารางการประชุมวิชาการ กิจกรรมของชมรมฯ จุลสาร
ฉบับ online โดยสมาชิกสามารถเปิดอ่านได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือ
สามารถ download มาได้ นอกจากนีไ้ ด้รวบรวม links ของเว็บธาลัสซีเมียทีส่ ำคัญทัว่ โลก ให้เพือ่ นๆ สมาชิก ได้รจู้ กั และหาความรูเ้ พิม่ เติม
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศ
ไทยที่อนุญาตให้จัดทำเว็บ ธาลัสซีเมียขึ้น และขอขอบคุณบริษัท
โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนการจัดทำ ขอเชิญชวน
เพื่อนๆ สมาชิกฯเข้าแวะเยี่ยมชมที่ www.thalassemia.or.th
และส่งจดหมายติชมหรือส่งข้อมูลเพื่อลงในจุลสารฉบับต่อไปได้ที่
webmaster@thalassemia.or.th
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กินอย่างไร... เมือ่ ท่านเป็นธาลัสซีเมีย

โครงการ ธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี
พ.ญ. สุพสิ ชา ธีรศาศวัต นาง กนกนันท์ ศรีจนั ทร์ น.พ. ธันยชัย สุระ

โรคธาลัสซีเมียนัน้ เป็นโรคเรือ้ รัง การเลือกรับประทานทีเ่ หมาะสมจึง
เป็นสิง่ สำคัญทีจ่ ะทำให้ผปู้ ว่ ยอยูก่ บั โรคนีอ้ ย่างมีความสุขอย่างทีท่ ราบกัน
ดีวา่ ผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั เลือดเป็นประจำจะมีธาตุเหล็กเกิน ดังนัน้
จึงควรหลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กโดยเฉพาะอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กใน
กลุม่ เนือ้ สัตว์ (heme iron food) จะดูดซึมได้ดกี ว่า อาหารทีม่ ธี าตุเหล็ก
ในพืชผัก (non-heme iron food) และอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กในพืชผัก
(non-heme iron food) จะดูดซึมได้ดี เมือ่ รับประทานร่วมกับอาหารที่
ช่วยในการดูดซึม กล่าวโดยสรุปก็คอื ควรหลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ธี าตุเหล็ก
มากในกลุม่ เนือ้ สัตว์ (heme iron food) และไม่รบั ประทานอาหารที่
มีธาตุเหล็กมากในพืชผัก (non-heme iron food) ร่วมกับอาหารทีเ่ พิม่
การดูดซึมธาตุเหล็ก(iron absorbtion enhancer) แต่สามารถ
กินแยกกันได้และควรรับประทานอาหารที่ลดการดูดซึมธาตุเหล็ก

- อาหารที่มีธาตุเหล็กมากในสัตว์ (heme iron food) ได้แก่ตับ,
หอยนางรม, หอยแครง
- อาหารทีม่ ธี าตุเหล็กมากในพืชผัก (non-heme iron food ) ได้แก่
เมล็ดฟักทอง, หน่อไม้ฝรัง่
- อาหารทีเ่ พิม่ การดูดซึมธาตุเหล็ก (iron absorbtion enhancer)
ได้แก่ ส้ม, แคนตาลูป, สตอเบอรี่, บร็อคโคลี่, มะเขือเทศ,
พริกไทย, ไวน์ขาว
- อาหารทีล่ ดการดูดซึมของธาตุเหล็ก (iron absorbtion inhibitors)
ได้แก่ ไวน์แดง, ชา, กาแฟ, มันฝรัง่ และผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง
ในผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย พบว่า เม็ดเลือดแดงอายุสน่ั กว่าปกติ จึงมีการใช้
โฟลิกในการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิม่ ขึน้ ผูป้ ว่ ยจึงต้องรับประทานยาเม็ด
โฟลิก( Folic acid) เป็นประจำ ในคนทั่วไปปริมาณ โฟเลทที่ต้อง
การเท่ากับ 400 ไมโครกรัม ต่อวัน แล้วในอาหารประเภทใดที่อุดม
ไปด้วยโฟเลทบ้าง? อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยโฟลิก ได้แก่ หน่อไม้ฝรัง่ , ข้าว,
ถั่วเขียว, บร็อคโคลี่, บะหมี่, น้ำมะเขือเทศ, น้ำส้ม นอกจากจะให้
พฤษภาคม - สิงหาคม 2548

ความสำคัญในการเลือกอาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยโฟเลทแล้วยังต้องให้ความ
สำคัญกับขัน้ ตอนการประกอบอาหาร เช่น ในการปรุงอาหารควรใส่นำ้
ให้นอ้ ยทีส่ ดุ และใช้เวลาในการปรุงอาหารให้สน้ั ทีส่ ดุ การปอกหรือหัน่
ผักนัน้ ไม่ควรหัน่ ทิง้ ไว้ควรปอกหรือหัน่ ก่อนทีจ่ ะปรุงทันทีเพือ่ รักษาปริมาณ
ของ โฟเลทไว้ในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาขับเหล็ก (desferoxamine) จะพบว่า
สามารถขาดสารอาหารต่าง ๆ ได้มากขึน้ ซึง่ เป็นผลจากยาขับเหล็กนัน่ เอง
สารอาหารทีจ่ ำเป็นต้องตรวจทุกปีวา่ มีเพียงพอหรือไม่คอื แคลเซียม,
วิตามินดี, ทองแดง, สังกะสี, ซีลเี นียม รวมถึงพวกสารต้านอนุมลู อิสระ
(antioxidant) ได้แก่ วิตามินอี และวิตามินซีแล้วสารอาหารเหล่านี้
พบในอาหารชนิดใดบ้าง?

แคลเซียม พบมากในอาหารจำพวก นม, โยเกิรต์ ในอาหารไทย ๆ
ทีม่ แี คลเซียมได้แก่ ปลากรอบทีก่ นิ ได้ทง้ั กระดูก กุง้ แห้ง กะปิ ปลาร้า
เต้ า หู ้ ถั ่ ว เหลื อ ง ถั ่ ว แดง ปลาซาดี น กระป๋ อ ง ปู ม ้ า ปู ท ะเล
ในผักพวกใบย่านาง ใบชะพลู ใบแค ใบยอ ผักโขม ใบสะระแหน่
ผักหวาน ยอดกระถิน ฟักอ่อน ใบตำลึง ผักกวางตุ้ง พวกผลไม้
ได้ แ ก่ ส้ ม เขี ย วหวาน มะขามหวาน มะม่ ว งแก้ ว สุ ก ลู ก พรุ น
นอกจากนีย้ งั มีเคล็ดลับในการปรุงอาหารให้ออกรสเปรีย้ วก็จะทำให้การ
ดูดซึมแคลเซียมดีขน้ึ ด้วย รายการอาหารไทยทีอ่ ดุ มไปด้วยแคลเซียม
เช่น น้ำพริกกะปิ ข้าวยำปักษ์ใต้ ยำถัว่ พูใส่กงุ้ แห้งป่นปลาป่น เป็นต้น
วิตามินดี มีบทบาทสำคัญในการควบคุมปริมาณของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสในเลือด ช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียม ทำให้กระดูก
แข็งแรง ความต้องการของวิตามินดีในผู้ใหญ่ 400 IU /วัน โดย
อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วย วิตามินดี ได้แก่ อาหารจำพวกปลา โดยเฉพาะ
ปลาซัลมอน, ปลาแมคคาเรล, ปลาทูนา่ , ปลาซาดีน, นมและเนยเทียม
ทองแดง มีหน้าทีส่ ำคัญในการช่วยดูดซึมธาตุเหล็ก ,ทำปฏิกริ ยิ า
กับวิตามินซีเพื่อให้ได้สารที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อ
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และยังมีสว่ นช่วยการสร้างกระดูก พบมากในหอย, ปลาหมึก, น้ำมันพืช
สังกะสี มีหน้าที่สำคัญในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ในผูช้ ายต้องการ
11 มิลลิกรัมต่อวัน, ในผูห้ ญิงต้องการ 8 มิลลิกรัม ต่อวันอาหารทีม่ ี
สังกะสีมากได้แก่ หอยนางรม, เนือ้ แดง, อาหารทะเล และถัว่ ต่าง ๆ

วิตามินซี เป็นสารต้านอนุมลู อิสระเช่นเดียวกับวิตามินอี และยังเกีย่ ว
ข้องกับการสร้างคอลาเจนทีเ่ ป็นองค์ประกอบสำคัญของเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน
กระดูก และฟัน ซึง่ ในผูช้ ายต้องการ 90 มิลลิกรัมต่อวัน ในขณะที่
ผูห้ ญิงต้องการ 75 มิลลิกรัมต่อวัน อาหารทีม่ วี ติ ามินซีเป็นจำนวนมาก
ซีลเี นียม เป็นเกลือแร่ทร่ี า่ งกายต้องการไม่มาก แต่มบี ทบาทสำคัญ ได้แก่ พริกไทยแดง, สตอเบอรี,่ น้ำส้ม และบร็อคโคลีห่ วังว่าท่านผูอ้ า่ น
ในการรวมกับโปรตีนเพือ่ ทำหน้าทีเ่ อ็นไซม์ของสารต้านอนุมลู อิสระ หาก จะสนุกกับการเลือกอาหารรับประทานให้เหมาะสมกับตัวท่านอย่าลืม
เปรียบเทียบสารต้านอนุมลู อิสระเป็นพระเอกในการต้านความแก่ชราของ ภาษิตทีว่ า่ “ ท่านกินอย่างไรก็จะเกิดผลเช่นนัน้ ต่อตัวท่านเอง ”
เซลล์แล้ว ซีลเี นียมก็เสมือนผูช้ ว่ ยพระเอก โดยเฉลีย่ ความต้องการ
คำถามหน้ารูเ้ รือ่ งอาหารการกิน
ซีลีเนียมประมาณ 55 ไมโครกรัม/ วัน อาหารที่พบแร่ธาตุซีลีเนียม
1. น้ำชาสมุนไพรต่างๆมีคณ
ุ ประโยชน์หรือไม่อย่างไร? น้ำชาสมุน
เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ปลาทูนา่ , เนือ้ วัว, สปาเก็ตตีเ้ นือ้ , อกไก่, บะหมี่
ไพรในท้องตลาดปัจจุบนั มีมากมายหลายชนิด มีแต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติ
และไข่
วิตามินอี ทำหน้าทีส่ ารต้านอนุมลู อิสระ อนุมลู อิสระเป็นเสมือนตัว ต่างกัน เช่นใบโคลเวอร์แดง (red clover) มีธาตุเหล็กสูง ดังนัน้ การทีจ่ ะ
ร้ายทำลายเซลล์ ดังนั้นวิตามินอีจึงเปรียบได้กับพระเอกนั่นเอง บริโภคต้องศึกษาคุณสมบัตกิ อ่ นเสมอ
ร่างกายมีความต้องการ 15 มิลลิกรัมต่อวัน อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยวิตามินอี
2. อาหารในกลุม่ โปรตีนทีม่ ธี าตุเหล็กเวลาบริโภคแล้วดืม่ น้ำชาตาม
ได้แก่ อัลมอนด์ , เมล็ดดอกทานตะวัน และเนยถัว่
ไปจะช่วยลดการดูดซึมได้มากน้อยเพียงใด? เนื่องจากโปรตีนที่มี
ธาตุเหล็กนัน้ การดูดซึมได้ดกี ารดืม่ ชาจึงไม่มผี ลลดการดูดซึมมากนัก
แต่จะมีผลมากกับพวกพืชผักทีม่ ธี าตุเหล็กซึง่ ดูดซึมได้ไม่ดี การกินน้ำชา
จะยิง่ ช่วยลดการดูดซึม
3. ในพืชผักควรบริโภคแบบดิบหรือสุกจึงจะลดการดูดซึมธาตุเหล็ก
ความร้อนไม่มผี ลต่อการทำลาย หรือดูดซึมธาตุเหล็ก มากนัก หากต้อง
บริโภคควรบริโภคร่วมกับ อาหารทีล่ ดการดูดซึม เช่น ชา นมถัว่ เหลือง
ไวน์แดง และหลีกเลีย่ งอาหารทีเ่ พิม่ การดูดซึม เช่น ส้ม ,มะเขือเทศ,
พริกไทย
เอกสารอ้างอิง
Dietary Supplement Fact Sheet : Folate , Selenium , Vitamin D,
Vitamin E , Zince หาได้จาก website http://ods.od.nih.gov
John A. Grisnik , Andrey M. Hodge ,risk assessment for
osteoporesisหาได้จาก website http://www.dcmsonline.org
find foods high in folic acid !หาได้จาก website http://www.tbdhu.com
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คำถาม..@..คำตอบ

ปัญหาธาลัสซีเมีย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส

คำถามเกีย่ วกับการให้เลือด
คำถาม
อยากทราบว่าเพราะเหตุใด เลือดจากคนทีไ่ ม่ได้เป็นโรคธาลัสสซีเมีย
เมือ่ ไปอยูใ่ นร่างกายผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียก็ยงั มีอายุสน้ั
ตอบ
ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีภูมิต้านทานต่อเม็ดเลือดแดงหรือไม่มีแอนตี้
บอดี้ต่อเม็ดเลือดแดง (antibody to red cell) และผู้ป่วยมี
ม้ามโตไม่มากเลือดจากคนที่ไม่ได้เป็นโรคธาลัสสซีเมียเมื่อไป
อยู่ในร่างกายผู้ป่วยธาลัสซีเมีย อายุเม็ดเลือดที่ได้รับน่าจะปกติ
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภูมิต้านทานต่อเม็ดเลือดแดงหรือมีแอนตี้
บอดีต้ อ่ เม็ดเลือดแดง เช่นโรคออโตอิมมูนฮีโมลัยติคแอนนีเมีย
(autoimmune hemolytic anemia) เลือดที่ได้รับเข้าไปจะมี
อายุสน้ั กว่าปกติควรให้แพทย์ตรวจวินจิ ฉัยหรือรักษา
คำถาม
ผูป้ ว่ ยจะต้องปฏิบตั ติ วั อย่างไรทีจ่ ะทำให้การให้เลือดยืดระยะเวลา
มากกว่าเดิม
ตอบ
ผู้ป่วยควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ถ้ามีการติดเชื้อต้องรีบพบ
แพทย์เพื่อรักษาเพราะการติดเชื้อหรือมีไข้จะทำให้เม็ดเลือแดง
แตกมากขึน้ ทำให้ตอ้ งให้เลือดบ่อยขึน้
คำถาม
อยากทราบว่าทำไมแพ้เลือดบ่อยจัง
ตอบ
การแพ้เลือดทีพ่ บบ่อยจะมีอาการผืน่ คันหรือเป็นลมพิษ หรือมีไข้
หนาวสัน่ มีปจั จัยทีเ่ ป็นสาเหตุประกอบด้วย ผูป้ ว่ ยได้รบั เลือดบ่อย
และเลือดที่ให้มีการปะปนของเม็ดเลือดขาว การป้องกันภาวะ
ดังกล่าวคือธนาคารเลือดจะเตรียมเลือดที่ให้โดยการกรองเม็ด
เลือดขาวออกก่อน หรืออาจต้องใช้ชุดกรองเม็ดเลือดขาว การ
รักษาเมือ่ เมือ่ มีอาการแพ้เลือดคือให้ยาแก้แพ้และยาลดไข้
คำถาม
เด็กที่ให้เลือด แต่เกิดอาการสั่นและตัวเขียว มือเขียว หลังจาก
ให้สกั พักและมีไข้กระทันหัน (ตัวเขียวนานมาก จนคุณแม่ตกใจ ร้อง
ไห้เลย) คุณแม่มขี อ้ ข้องใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ช่วยชีแ้ จง ด้วยคะ
ตอบ
อาการดังกล่าวเป็นอาการแพ้เลือดอย่างเฉียบพลัน ซึง่ อันตรายมาก
ถ้าไม่ได้รบั การรักษาอย่างทันทีจะเสียชีวติ ได้ สาเหตุนา่ จะเกิดจาก
การให้เลือดผิดหมู่ หรือเกิดจากมีการติดเชื้อจากเลือดที่ให้ การ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2548

ปฏิบัติของผู้ปกครองคือแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที แพทย์จะ
หยุดการให้เลือด ให้ยาแก้แพ้นอกจากนัน้ แพทย์จะนำเลือดผูป้ ว่ ย
และเลือดที่ให้มาตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุต่อไป
คำถามเกีย่ วกับยาขับธาตุเหล็ก
คำถาม
พีส่ าวของดิฉนั เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด เออีบาร์ท (A E Barts' dis
ease) ได้รบั การรักษาด้วย ยาโฟลิดวันละเม็ดทุกวัน ได้รบั เลือด
บ่อยๆกรณีความเข้มข้นของเลือด (Hct) น้อยกว่า 24 % ระดับเฟอร์
ไรติน 560 แต่ไม่เคยได้รบั ยาขับเหล็กเลยจะเป็นอันตรายหรือไม
ตอบ
ผู้ป่วย เออีบาร์ท เป็นผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอีโมโกลบินเอช จะซีดลง
ถ้ามีการติดเชือ้ จึงต้องให้เลือดอย่างในกรณีนเ้ี หมาะสมแล้ว ผูป้ ว่ ย
ไม่เคยได้รบั ยาขับเหล็กเลยดังนัน้ ต้องประเมินดูภาวะเหล็กเกินใน
ผูป้ ว่ ยก่อนดังนี้
1. ถ้าได้เลือดมามากกว่า 10-20 ครัง้ น่าจะมีเหล็กเกิน
2. เจาะเลือดดูปริมาณ เฟอร์ไรติน (serum feritin) มากกว่า
1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรเป็นข้อบ่งชี้ว่าจะต้องให้ยาขับ
เหล็กครับ
คำถาม
การให้ยาขับธาตุเหล็กมานาน 4 ปีและได้รบั การตรวจตา แพทย์
ทางตาแจ้งว่าจอรับภาพตาเสือ่ ม คิดว่าเป็นผลจากยาขับธาตุเหล็ก
หรือไม่
ตอบ
น่าจะเป็นได้เพราะการให้ยาขับธาตุเหล็กมีขอ้ แทรกซ้อนคือ จอรับ
ภาพตาเสือ่ ม (visual field defect) ขนาดของยาขับธาตุเหล็กที่
ปลอดภัยคือ 40 มิลกิ รัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่น ผูป้ ว่ ยหนัก
25 กิโลกรัม ควรได้รบั ยา 1,000 กรัม ยา 1 ขวดมี 500 มิลลิกรัม
ดังนั้นจึงต้องได้ยา 2 ขวดต่อวัน การตรวจวัดลานสายตาทุก
6-12 เดือน จะเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการได้ยาขับ
ธาตุเหล็ก
คำถาม
เป็นเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ปัจจุบนั
ฉีดยาขับเหล็กสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 2 ขวด (จันทร์,พุธ,ศุกร์) เคย
เช็คธาตุเหล็ก = 590 นาโนกรัม ต่อ มิลลิตร ถามว่าจะหยุดบ้าง
ได้ไหม๊ หรือ ฉีดห่างออกไปจากทีเ่ คยฉีดได้ไหม๊
ตอบ
ตามขนาดทีค่ วรได้ คือ 1,600 กรัม (40 มิลลิกรัม คูณ 40 กิโลกรัม)
หรือประมาณ 3 ขวดต่อวัน แต่ปจั จุบนั ได้ วันๆละ 2 ขวด (จันทร์
พุธ ศุกร์) และระดับธาตุเหล็กไม่เกิน 1,000 นาโนกรัม ต่อ มิลลิตร
ควร ได้ขนาดนีไ้ ปก่อนแล้วติดตาม ระดับธาตุเหล็กเป็นระยะทุก
6-12 เดือน ถ้าไม่เกิน 1,000 นาโนกรัม ต่อ มิลลิลติ ร ก็ให้ขนาดนี้
แต่ถา้ มากกว่า 1,000 พิจารณาเพิม่ ยาครับ
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สารจาก เพื่อนสมาชิก
สารจาก
ข้าพเจ้า น.ส. พรวิภา คณาธิตกิ ลุ อายุ 21 ปี เกิดทีโ่ รงพยาบาลจุฬา
ลงกรณ์ เป็นบุตรคนที่ 2 หมอวินิจฉัยเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
เมือ่ อายุ 7 เดือน พร้อมกับพีส่ าวคนโตและเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ววิ ฒ
ั นาการสมัยก่อนสามารถตรวจหาพาหะของโรคธาลัสซีเมีย
นีไ้ ด้ แต่ประชาชนทัว่ ไปไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับโรคนีเ้ ลย จึงทำให้ปจั จุบนั มี
ผูป้ ว่ ยทีป่ ว่ ยเป็นโรคนีเ้ ยอะมากไม่ตา่ งจากโรคพันธุกรรมชนิดอืน่ และใน
เมือ่ ทางการแพทย์สมัยก่อนไม่สามารถรักษาโรคนีใ้ ห้หายขาดได้ผปู้ กครอง
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั จะหาหนทางอืน่ ๆอย่างเช่นแม่ของข้าพเจ้า แม่ขา้ พเจ้า
มีเชื้อสายไทย พ่อมีเชื้อสายจีน และแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นย่านคนจีน
ซึ่งมักจะมีหมอแผนโบราณสมุนไพรจีนแนะนำให้กินสมุนไพรต้ม
โสมต่างๆ หรือไม่กพ็ าข้าพเจ้าและพีไ่ ปหาร่างทรงเจ้าเพือ่ ทำพิธตี า่ งๆ ดืม่
น้ำมนต์ บูชาพระเครื่องต่างๆแต่วิธีต่างๆนั้นไม่ได้ผลเลยแม้แต่อย่าง
เดียว และยังคงต้องมารับเลือดทีโ่ รงพยาบาลเสมอช่วงแรกทีข่ า้ พเจ้า
ยังเด็กเวลาไปหาหมอทีไรจะงอแงเหมือนเด็กทัว่ ไป กลัวเข็ม กลัวหมอ
กลัวพยาบาลแถมยังต้องกินยาสมุนไพรต่างๆทีแ่ ม่ตม้ ให้โดยทีต่ วั เองไม่รู้
ด้วยซ้ำว่าจะทำไปทำไมจนเมือ่ อายุประมาณ 10 ปี ข้าพเจ้ารูส้ กึ ได้วา่ แม่
หมดกำลังใจทีจ่ ะทำ และตัวข้าพเจ้าเองก็หมดหวังจึงหันมารักษาตาม
แพทย์แผนปัจจุบนั ทางเดียว โดยทีย่ งั มีคนชักชวนให้กนิ ยาสมุนไพรอยู่
แต่ขา้ พเจ้าตอบปฏิเสธไป โดยทัว่ ไปข้าพเจ้าก็ไม่ได้เชือ่ ฟังคุณหมอทุก
อย่าง บางอย่างก็เอาแต่ใจตัวเองเช่น เรือ่ งอาหารการกิน เรือ่ งเล่นซึง่ ใน
วัยเด็กข้าพเจ้าเป็นเด็กทีซ่ นมากชอบเล่นผาดโผนตีลงั กา ปีนต้นไม้บาง
ทีขอ้ มือเคล็ด เท้าแพลง โดนคุณหมอดุตลอด เมือ่ ข้าพเจ้าเริม่ โตขึน้
ก็เริม่ เรียนรูก้ บั โรคทีเ่ ป็นอยูเ่ ช่น ไปร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธโิ รคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะปรึกษาคุณหมอทันที
โดยส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยทีโ่ ตขึน้ มักจะรับรูแ้ ละตระหนักถึงโรคทีเ่ ป็น ข้าพเจ้า
และพีไ่ ด้มโี อกาสเรียนรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนการตรวจและรับเลือดโดยได้
อาศัยคุณหมอและเจ้าหน้าทีท่ ร่ี จู้ กั มาเป็นสิบปีสอนจนสามารถช่วยเจ้าหน้าที่
บางส่วนได้และได้คดิ ทีจ่ ะช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์แล้วครัง้
หนึง่ แต่กต็ อ้ งหมดหวังเมือ่ พีส่ าวข้าพเจ้าเสียชีวติ ลงในวันที่ 20 สิงหาคม
2541 เนือ่ งจากติดเชือ้ และหัวใจวายเฉียบพลัน ตอนนัน้ ข้าพเจ้าเสียใจ
มากความกลัวก็มี กลัวเหมือนพี่ ข้าพเจ้าไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านห้องนัน้
ห้องทีพ่ เ่ี สียชีวติ ไม่กล้าแม้แต่จะมองด้วยซ้ำภาพมันติดตาเครือ่ งปัม๊ หัวใจ
เครือ่ งช่วยหายใจ สายยางต่างๆเต็มไปหมด ร่างทีไ่ ม่มลี มหายใจนอนนิง่
ไม่รบั รูว้ า่ มีใครเสียใจ ไม่รบั รูว้ า่ การพรากจากมาถึงแล้ว ข้าพเจ้าผ่านพ้น
ความเสียใจเศร้าโศกได้ดว้ ยกำลังใจจากพ่อ แม่ น้อง ญาติ เจ้าหน้าที่
และคุณหมอแต่ความกลัวก็ยงั มีเหลืออยูม่ นั ทำให้ขา้ พเจ้าระวังและดูแล
รักษาตัวเองมากขึน้ จนกระทัง่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2543 ข้าพเจ้าได้
พฤษภาคม - สิงหาคม 2548

รับข่าวร้ายอีกครัง้ พ่อทีเ่ ป็นเสาหลักของบ้านเสียชีวติ ลงด้วยโรคเบาหวาน
ข้าพเจ้าเสียใจมากท้อแท้ หมดกำลังใจ ไม่รวู้ า่ ชีวติ ตัวเองจะเป็นอย่างไร
ต่อไป จนเมือ่ เดือน มีนาคม 2544 ข้าพเจ้าไดมีโอกาสเข้ามาทำงานให้
หน่วยโลหิตวิทยาเด็กและได้รบั ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีส่ งั คมสงเคราะห์

ผู้ป่วย ผู้ปกครองผู้ป่วย และคุณหมอจัดตั้งชมรมธาลัสซีเมีย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขึน้ เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 โดยจะ
เป็นศูนย์กลางระหว่างผูป้ ว่ ย และคุณหมอ ข้าพเจ้าจึงได้มโี อกาสรูจ้ กั กับ
ผู้ป่วยมากมายผ่านการทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ผู้ป่วยบางรายที่
ข้าพเจ้าได้พูดคุยด้วยนั้นบ้างก็ต้องพบเจอปัญหาสารพัด บางคนก็
เจอปัญหาค่าใช้จ่าย บางคนเจอปัญหาสังคมเพื่อนล้อเรื่องหน้าตา
เรือ่ งนีจ้ ะเจอบ่อยมากเกือบทุกคนทีเ่ จอปัญหานี้ ทำให้ขา้ พเจ้ารูว้ า่ ไม่ใช้
แต่เราทีพ่ บเจอปัญหา แต่คนอืน่ ๆก็มปี ญ
ั หาเช่นกันบางรายหนักกว่าเรา
แต่เขายังสูต้ อ่ ได้ ข้าพเจ้าจึงอยากบอกกับทุกๆคนทีป่ ว่ ยเป็นโรคนี้ หรือ
ไม่วา่ จะเป็นผูป้ กครองของน้องๆพีๆ่ ว่าเราเลือกทีจ่ ะเกิดไม่ได้แต่เราเลือก
ที่จะทำดีได้และขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนได้สู้ต่อไป บางคนอาจจะ
เครียดกับโรคนีห้ รือน้องๆบางคนเบือ่ ทีจ่ ะให้ยาขับเหล็ก อยากจะบอกว่า
อย่าไปคิดอะไรมากถ้าเราทำใจให้สบายกายเราก็จะสบายด้วย และดีใจ
ที่ได้ทำสิ่งดีๆแบบนี้เพราะ "การที่คนได้ช่วยเหลือคนด้วยกันเป็นสิ่ง
ทีด่ ที ส่ี ดุ ทีค่ วรอยูใ่ นสังคมไทย" และข้าพเจ้าก็จะทำต่อไป
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เหินฟ้าๆ....พาหนูหนูด.ู ...หมีแพนด้า
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ ทางโรงพยาบาลศิรริ าช แผนกกุมารเวช
ด้านผูป้ ว่ ยโรคเลือดได้จดั โครงการร่วมกับการบินไทย จัดทัวร์โครงการ
หมีแพนด้าที่ จ.เชียงใหม่ โดยเดินทางออกจากโรงพยาบาลศิรริ าช เวลา
๐๖.๑๕ นาที ไปถึงสนามบินกีโ่ มงจำไม่ได้เพราะไม่ได้ดนู าฬิกาบอกเวลา
แล้ว เข้าตามพีเ่ ลีย้ ง (คุณพยาบาลดูแล) กำกับคอยบอกว่าทำอย่างไรบ้าง
แล้วนั่งรอเครื่องบินที่จะไปเชียงใหม่ นั่งรอแล้วรอเล่าก็นานมากพอ
สมควร (เหตุขดั ข้องทางสายการบิน รูส้ กึ ว่าต้องเปลีย่ นเครือ่ งบินด้วย
สาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบเลยแต่อยากรูเ้ หมือนกัน) ขณะฉันนัง่ บน
เครือ่ งยังรูส้ กึ ตืน่ เต้นอยูเ่ ลยทัง้ ทีผ่ มเคยนัง่ หลายครัง้ แล้วเท่าทีจ่ ำความได้
ผมนัง่ อยูท่ เ่ี ลขที่ ๓๖C นัง่ กับเพือ่ น ๒ คนในแถวกลางแล้วอยูป่ ระจำ
ทีแ่ ล้ว นัง่ อ่านคูม่ อื ของเครือ่ งบิน (เรือบิน) คูม่ อื น่าสนใจมากได้แก่ เช่น
เครือ่ งยนต์มอี ะไรบ้าง เวลาฉุกเฉินออกทางไหน ต้องทำอย่างไรบ้าง พอ
เครือ่ งขึน้ ไปได้ระดับแล้ว บนเครือ่ งบินได้แจกอาหารว่างมีนำ้ ฟรี พอนัง่
สักพักก็ถงึ เชียงใหม่แล้วเร็วจังเลย รถบัสไปสวนสัตว์เชียงใหม่ แจก
อาหาร มีนำ้ ส้มและหมูทอด+แกงกะทิหมูราด+ข้าว ๑ กล่อง นัง่ กินบน
นั่งชมหมีแพนด้า พอกินเสร็จแล้ว เข้าไปในห้องแอร์ชมหมีแพนด้า
มีทง้ั หมด ๒ ตัว “ ตัวผูช้ อ่ื ช่วงช่วง ตัวเมียชือ่ หลินฮุย่ ” ตัวผูก้ นิ ไม้ไผ่ออ่ น
และตัวเมียนอนหลับอยูบ่ นยอดเขา ดูแล้วมีความ สุขจังเลย อากาศ
เย็นมากก็อยูน่ านๆตัวผมจะหนาวแย่เลยตัวแข็งด้วยมัง้ แต่หมีแพนด้า
ชอบอากาศเย็นๆอย่างละมั้ง คณะพวกผมอยู่ได้ไม่นาน ประมาณ
๑ ชัว่ โมง ผมชอบจังเลยหมีแพนด้าตัวน่ารักและใหญ่ดว้ ย ต่อมาก็ไป
เทีย่ วซือ้ ของฝากให้นอ้ งก็เลยเอาคาดผมหัวแพนด้ามาให้นอ้ ง ราคาอัน
ละ ๙๐ บาท แล้วบริจาคให้ตวั เมียชือ่ หลินฮุย่ เป็นวันเกิดของ หลินฮุย่
๑๐ บาท เพราะผมเอาเงินไปไม่เยอะ ผมมีเงินน้อย แล้วผมซือ้ ขนมมา
ฝากแม่และเพือ่ นของแม่ประมาณ ๖๐ บาท เอากลับมา ทีก่ รุงเทพฯ
พอได้เที่ยวที่เชียงใหม่ผมได้อะไรดีๆหลายอย่าง เช่น ดูแลตัวเอง
และเพื่อนๆในกลุ่มด้วยพร้อมพี่เลี้ยง ผมรู้สึกว่าการมาเที่ยวครั้งนี้
ผมมีความสุขและสนุกกับการเดินทางครัง้ นี้ พอได้เวลากลับกรุงเทพฯ

ก็แวะไปกินร้านสเต็กแล้วรับแจกของว่าง เช่น ขนมปัง ไอศกรีม
เพื่อนๆก็เยอะมาก ก็ดูเห็นมีคนเยอะมากเลยแต่ผมก็มี ความสุขกับ
การได้มโี อกาสไปเชียงใหม่ในครัง้ นี้ เป็นโอกาสครัง้ แรกทีผ่ มได้เทีย่ ว
กับคณะอาจารย์ พยาบาล อืน่ ๆ ผมรูส้ กึ ประทับใจ ในการเดินทางครัง้ นี้
เพราะผมได้รบั โอกาสทีด่ ี เช่น ทางการบินไทยดูแลเอาใจใส่และคอย
ต้อนรับดูแลพวกผมและทุกคน พร้อมกับอาจารย์ (คุณหมอ) พีพ่ ยาบาล
(พีเ่ ลีย้ ง) ดูแลเอาใจใส่พวกผมเหมือนกัน พวกผมเป็นครอบครัวใหญ่
ที่ไปเที่ยวศึกษาธรรมชาติ ที่พวกผมก็ไม่เคยได้ไปกันและเปิดโอกาส
ให้ผมได้ศกึ ษาด้วยตัวเอง การขึน้ เครือ่ งบินต้องทำอย่างไร ไปสวนสัตว์
ต้องทำตัวอย่างไร โดยไม่มพี อ่ แม่คอยดูแล ทำให้ได้เห็นและรูอ้ ะไร
ใหม่ ด ้ ว ยตั ว ผมเอง ผมรู ้ ส ึ ก ชอบโครงการนี ้ ม ากเพราะผมชอบ
เครือ่ งบินมากผมถ่ายเครือ่ งบิน สบายเครือ่ งบิน(รองบิน) ผมมีโอกาส
ได้ศึกษาแผนผังของเครื่องบิน ผมคงต้องหาโอกาสให้ผู้ปกครองซื้อ
หนังสือสำหรับเครือ่ งยนต์ของเรือบินได้ศกึ ษาแล้วละมัง่ ผมกลับจาก
เที่ยวครั้งนี้ คุณพ่อ แม่ น้องสาวมารับผมที่สนามบิน ผมรู้สึกดีใจ
ผมเล่าเรือ่ งตืน่ เต้นให้ คุณพ่อ แม่ น้องสาวผมฟัง "ไนซ์" ถามใหญ่เลยว่า
ผมได้เที่ยวเจอหมีแพนด้ากี่ตัวสนุกไหมจนผมต้องค่อยอธิบายให้
ฟัง น้องเค้าอยากรู้หมดเลยว่าหมีแพนด้าสีอะไรตัวใหญ่ดุหรือเปล่า
เครือ่ งบินนัง่ กลัวไหม ผมก็บอกว่าไม่กลัวแต่รสู้ กึ ว่ามีความสุขมาก จนผม
กลับมาถึงบ้าน ก็เอาขนมฝากเพื่อนๆแม่ เพื่อนๆแม่ก็ถามใหญ่เลย
ว่าเทีย่ วสนุกไหมผมก็เล่าให้ฟงั ทุกคนรูส้ กึ ตืน่ เต้นกับผมทีผ่ มได้ไปเทีย่ ว
เชียงใหม่ (ได้ดหู มีแพนด้า) ในขณะทีบ่ ริเวณแถวบ้านผมก็ไม่เคยมีใคร
เคยได้ไปชมหมีแพนด้าเลย
ชือ่ ด.ช. แน้ต นามสกุล ไชยกาล
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โครงการ..เหินฟ้าพาหนูๆ
ดูหมีแพนด้า..ทีจ
่ งั หวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 7 กันยายน 2547 นัน้ ทางโรงพยาบาลศิรริ าช ได้โทรศัพท์
มาหาแม่ผม แม่ผมดีใจมากที่ผมจะได้ขึ้นเครื่องบินไปดูหมีแพนด้าที่
จังหวัดเชียงใหม่พอผมกลับมาจากโรงเรียนแม่กบ็ อกผมทันทีเลยว่าผมจะได้ไป
ดูหมีแพนด้าทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่และได้นง่ั เครือ่ งบินไปด้วยผมรูส้ กึ ตืน่ เต้น
และดีใจมากและคืนนั้นผมก็นอนหลับฝันดี พอถึงตอนเช้าผมไป
โรงเรียนผมก็เลยบอกกับเพือ่ นๆว่า " นีเ่ ธอๆเราจะได้ขน้ึ เครือ่ งบินแล้ว
หล่ะ คือทางโรงพยาบาลทีเ่ รารักษาตัวเราอยู่ เขาโทรศัพท์มาหาแม่วา่
เราจะได้ไปดูหมีแพนด้าจังหวัดเชียงใหม่ ไปโดยเครือ่ งบิน" เพือ่ นผม
บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อคิดว่าผมคุยโม้ ผมได้บอกกับอาจารย์
ประจำชัน้ ด้วยซึง่ ท่านก็ดใี จมาก ตัง้ แต่วนั ที่ 7 - 20 นัน้ ผมได้มอี าการ
ตืน่ เต้นมากๆ และในวันที่ 20 ผมไดัพดู กับเพือ่ นๆข้างบ้านว่า " วันนีเ้ รา
ต้องเข้านอนเร็วหน่อย เพราะพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นแต่เช้าๆเพื่อที่จะได้

นั่งเครื่องไปเชียงใหม่" คืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยเพราะผมคิดว่า
"เฮ้อเครือ่ งบินจะตกไหมหนอ" ผมได้ถามพ่อและผมก็บอกว่า "มันไม่
ตกหรอกลูกเพราะอาจารย์หมอและพยาบาลก็ไปด้วยหลายคนลูก
พ่อเคยนัง่ ตัง้ หลายครัง้ แล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย" และพ่อก็เล่าต่อไปว่า
"เครือ่ งบินเวลามันขึน้ หรือเวลามันลงนะ หูมนั จะอือ้ หน่อย ต้องอดทน
หน่อยนะลูก" ผมนอนไม่ค่อยหลับ ตื่นมากลางดึกและก็ถามพ่อว่า
"ตีสห่ี รือยังพ่อ" พ่อบอกว่า "ยังไม่เทีย่ งคืนเลยลูก"ผมจึงนอนต่อจน
ถึงเช้า และเช้าวันนั้นผมตื่นนอนเวลาตีสี่และผมก็ลุกจากที่นอนและ
ทำธุระส่วนตัวเช่น อาบน้ำ แปรงฟัน และถ่ายอุจจาระ เสร็จแล้วผมจึง
ออกมาแต่งตัวให้เสร็จเพือ่ เตรียมพร้อมเดินทางไปเทีย่ วในวันนัน้ ผมขึน้
รถและพ่อกับแม่ก็เดินทางออกไปส่งผม ผมได้ถึงโรงพยาบาลตาม
กำหนดเวลาทีต่ กึ เจ้าฟ้ามหาจักรี ผมมาถึงเป็นคนแรก พ่อจึงพาผมไป
ทานอาหารมื้อเช้าที่ข้างโรงพยาบาลศิริราช พอทานเสร็จก็ได้เข้าไปใน
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โรงพยาบาลเห็นเพือ่ นๆกำลังทยอยกันมาเรือ่ ยๆจนได้ถงึ เวลาอาจารย์หมอ
ให้เข้าแถวและรับป้ายชือ่ และย่ามของกินพร้อมหมวกคนละใบ ระหว่าง
นัน้ พ่อกับแม่ของผมได้บอกกับอาจารย์หมอว่า " ขากลับผมจะไปรับลูก
ทีส่ นามบินได้ไหมครับ"อาจารย์หมอก็บอกว่า"ถ้าอย่างนัน้ ก็ถา่ ยภาพผม
พ่อและแม่ไว้เป็นหลักฐาน" เมือ่ เสร็จแล้วก็เข้าแถวเป็นกลุม่ กลุม่ ละสิบ
คน ไปทีส่ นามเทนนิสของโรงพยาบาลเพือ่ ขึน้ รถไปสนามบินดอนเมือง
พอถึงดอนเมืองผมก็ลงจากรถเดินไปทีป่ ระตูภายในประเทศเมือ่ ได้เวลา
ก็เข้าแถวขึน้ เครือ่ งบินพอสักครูท่ างพนักงานก็บอกว่าเครือ่ งบินขัดข้อง
ทางเทคนิค เราจึงต้องรออีกสักชัว่ โมงก็มเี ครือ่ งบินลำใหม่มาให้ใช้บริการ
ระหว่างนั้นผมและเพื่อนก็ได้ไปซื้อของมาทาน ทางพนักงานของการ
บินไทยก็ได้แจกอาหารและเครือ่ งดืม่ อีกด้วย ผมรอไปเรือ่ ยๆจนกระทัง่
ได้ยนิ เสียงอาจารย์หมอวรวรรณพูดว่า" ถ้าถึงเวลา 11.00 น. แล้วยังไม่ได้
ขึน้ เครือ่ งก็จะไม่ไปแล้ว" พอได้เวลา 11.00 น.พนักงานของการบินไทย
ได้บอกว่าให้พวกเราลงบันไดและขึ้นรถไปขึ้นเครื่องบิน ทุกๆคนนั้น
ตืน่ เต้นมากบางคนถึงกับไม่เชือ่ สายตาตัวเองว่าทำไมเครือ่ งบินใหญ่ขนาดนี้
เมือ่ ขึน้ เครือ่ งบินทุกคนนัง่ ทีน่ ง่ั ของตนเอง ส่วนทีน่ ง่ั ของผมนัน้ ได้เบอร์
B23 ตอนทีน่ ง่ั อยูน่ น้ั มีพนักงานเข้ามาเปิดทีวที ไ่ี ว้สำหรับแจ้งผูโ้ ดยสาร
แล้วมีเสียงประกาศว่า "ทุกท่านกรุณาอย่าใช้โทรศัพท์มือถือหรือเกม
และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่างๆ" และเขาก็อธิบายว่าเราต้องคาดเข็มขัดทุกคน
และในทีวกี อ็ ธิบายเกีย่ วกับการนัง่ เครือ่ งบินข้อควรปฏิบตั แิ ละไม่ควร
ปฏิบตั หิ ลังจากนัน้ เครือ่ งบินก็วง่ิ รอบทิศแล้วไปในทิศทีจ่ ะไปจังหวัดเชียงใหม่
และเครือ่ งบินก็ได้ขน้ึ สูท่ อ้ งฟ้าขณะทีน่ ง่ั อยูบ่ นเครือ่ งบินเด็กบางคนได้
บอกกับผมว่าสุดยอดไปเลยไม่นานผมกับเพือ่ นปวดปัสสาวะและผมรูค้ น
แรกว่าห้องน้ำอยูต่ รงไหน ผมจึงเข้าไปปัสสาวะพอเสร็จจึงกลับมานัง่ ที่
เขาก็แจกอาหารและเครือ่ งดืม่ อีกด้วยพอเครือ่ งบินแล่นลงผมหูออ้ื จนพูด
อะไรไม่ออกและสักครู่หนึ่งก็หาย เมื่อลงจากเครื่องบินก็มีรถบัสมา
รับไปสวนสัตว์เชียงใหม่สว่ นอาจารย์หมอวรวรรณและหมอบางท่านมี
รถตูม้ ารับแล้วผมก็ถงึ สวนสัตว์และกินอาหารกล่องแต่เครือ่ งดืม่ ยังไม่ทนั
ได้กิน รถรางในสวนสัตว์ก็มารับไปดูหมีแพนด้าและสัตว์อื่นๆ
หมีแพนด้าน่ารักมากผมชอบมันมากๆเลยครับจนถึงเวลากลับเราได้ไปแวะ
รับประทานอาหารทีภ่ ตั ตาคารในสนามบินเชียงใหม่ เสร็จแล้วเราก็รอ
เอาตัว๋ เครือ่ งบิน และขึน้ เครือ่ งบินกลับสนามบินดอนเมือง บนเครือ่ ง
บินเขาก็แจกอาหารอีกตามเคย เมือ่ ถึงสนามบินดอนเมือง ลงจากเครือ่ ง
ก็มรี ถบัสมารับและผมก็นง่ั มาทีอ่ าคารขาออก ผมเห็นพ่อ แม่ ย่า และ
น้อง ยืนรอผมอยู่ พยาบาลนิศารัตน์จูงมือผมมาส่งให้พ่อและแม่
พ่อกับแม่ และย่า พร้อมน้องชายของผมมาเลีย้ งกันทีร่ า้ นอาหารแห่ง
หนึง่ แล้วจึงกลับบ้าน สุดท้ายนีผ้ มขอขอบคุณทางโรงพยาบาลศิรริ าช
เป็นอย่างยิง่ ทีท่ ำให้ผมได้นง่ั เครือ่ งบินเป็นครัง้ แรกในชีวติ และได้รบั
ประสบการณ์ทล่ี ำ้ ค่าทีส่ ดุ ในชีวติ ของผมครับ
เ ด็กชายอาคม แขกเ พ็ง
หน่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
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เรียงความ..เรือ
่ งหมีแพนด้า
เช้าวันที่ 21 กันยายน 2547 เวลาตีหา้ ครึง่ ฉันรีบตืน่ แต่เช้าเพือ่ ไป
ดูหมีแพนด้าที่เชียงใหม่กับเพื่อนๆหน่วยโรคเลือด โครงการนี้ทาง
โรงพยาบาลศิรริ าช เขาได้จดั ให้พวกเราได้ไปเทีย่ วกัน ฉันรูส้ กึ ตืน่ เต้น
มากทุกคนต้องไปรวมตัวรอคนอืน่ ทีโ่ รงพยาบาลแต่เช้า ส่วนตัวฉันไป
ถึงตอน 6 โมงเช้าแล้วพวกเราก็นง่ั รอเพือ่ นจนครบ ฉันได้รบั แจกขนม
มากมายและบัตรชือ่ และก็ไปเข้าแถวเพือ่ ขึน้ รถบัสเดินทางต่อไปทีส่ นามบิน
ดอนเมือง ระหว่างทางบางคนก็ยงั นอนอยูบ่ างคนก็ยงั กินขนม ส่วนฉัน
ตืน่ เต้นมาก เพราะเป็นการขึน้ เครือ่ งบินครัง้ แรกในชีวติ เลย พอถึง
สนามบินพวกเราก็ไปรับตัว๋ เครือ่ งบินแล้วก็นง่ั รอจนถึง 10 โมง พวกเรา
ก็ขน้ึ เครือ่ งไปดูหมีแพนด้ากัน ระหว่างอยูบ่ นเครือ่ งมีขนมแจกมากมาย
พอไปถึงสวนสัตว์ฉนั ก็ไปรับประทานอาหารกลางวัน ต่อจากนัน้ ก็เป็น
เวลาทีพ่ วกเรารอคอยมานาน คือไปชมหมีแพนด้า 2 ตัว ตัวผูก้ บั ตัวเมีย
“ ตัวผูช้ อ่ื ช่วงช่วง ตัวเมียชือ่ หลินฮุย” ดูเขากำลังให้อาหารหมีแพนด้า
พอดูเสร็จก็ไปดูรา้ นข้างนอกไปซือ้ ของในร้าน พอซือ้ เสร็จก็ไปดูสตั ว์อน่ื
เช่น นก ช้าง ฮิปโปโปเตมัส ลิง อูฐ พอดูเสร็จก็ขน้ึ รถกลับไปที่
สนามบินพอถึงเขาก็พาไปกินไอศครีม หลังจากนัน้ ก็ไปซือ้ ตัว๋ เดินทาง
กลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านมีขนมแจกมากมาย ขาไปแจกน้ำส้ม
ขากลับแจกน้ำสตอเบอรี่ พอถึงสนามบินก็ขน้ึ รถกลับโรงพยาบาล พ่อก็
มารับกลับบ้านก็เล่าเรือ่ งให้พอ่ และแม่ฟงั

เรือ่ ง :-)

ฉันไปดูหมีแพนดา

เมือ่ วันที่ 21 กันยายน ฉันได้นง่ั รถบัสไปทีส่ นามบินดอนเมืองเพือ่
ที่ฉันจะไปเชียงใหม่ ฉันไปโดยเครื่องบินพอฉันไปถึงเชียงใหม่แล้ว
ฉันไปขึน้ รถ พอไปถึงฉันไปดูหมีแพนดา มีทง้ั หมด 2 ตัว ตัวหนึง่ เป็น
“ ตัวผูช้ อ่ื ช่วงช่วง ตัวเมียชือ่ หลินฮุย ” และฉันได้เจอสัตว์อน่ื ๆเช่น
ลิงเตน ช้างงาเดียว นกฟาร์มนิ โก อูฐ ฮิบโป นกแก้ว สิงโตยักษ์ ฯ
ฉะนัน้ ถ้าเราไปเทีย่ วป่าและถ้าเจอสัตว์เราไม่ควรทำลายสัตว์ตา่ งๆและ
อนุรักษ์ป่าไม้และฉันได้วาดภาพอยู่ด้านหลังและได้คำบรรยายด้วย
สิง่ ทีฉ่ นั ประทับใจ คือ ฉันได้นง่ั เครือ่ งบินและได้เห็นหมีฉนั ขอบคุณทาง
โรงพยาบาลศิริราชที่ได้พาฉันไปดูหมีและได้นั่งเครื่องบิน
ดช.กิตติพศ เพ่งผล ชัน้ ป.5/2 เลขที่ 26

ดญ.พิมพ์ชนก อุษณะอำไพพงษ์
จากหน่วยโรคเลือด
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กิจกรรมมูลนิธฯิ ปี 2547
กิจกรรม

วันที่
28 มกราคม

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธฯิ ครัง้ ที่ 1/2547 ณ ห้องประชุมอานันทมหิดล 9

4 เมษายน

กรรมการมูลนิธฯิ ร่วมงานมุทติ าจิต 84 ปี ศ. พญ. คุณสุภา ณ นคร ณ ห้องสยามมกุฎ ราชกุมาร
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วจิ ยั

20 เมษายน

รับหนังสือ Thalassemia ที่ TIF บริจาค
1. About Thalassemia จำนวน 200 เล่ม
2. Prevention จำนวน 200 เล่ม เพือ่ มอบแก่แพทย์และสถาบันต่างๆ

8 พฤษภาคม

งานชมรมธาลัสซีเมีย ครัง้ ที่ 15 - Thalassemia Day ครัง้ ที่ 3 ณ ห้องประชุมสดศรี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

12 พฤษภาคม

พิมพ์จลุ สารฉบับปีท่ี 13 จำนวน 3,000 เล่ม

12 มิถนุ ายน

คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานชมรมฯ และคณะฯ ดำเนินการจัดนิทรรศการโครงการ
"วันผูบ้ ริจาคโลหิตโลก" ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

13 มิถนุ ายน

คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานชมรมฯ และคณะฯ มาร่วมงานนิทรรศการโครงการ
"วันผูบ้ ริจาคโลหิตโลก" ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

22 มิถนุ ายน

กรรมการมูลนิธฯิ ร่วมงานพิธปี ระกาศรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ฯ
(ศ. พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณอยุธยา) ณ ห้องบอลรูม โรงแรม Four Seasons ถนนราชดำเนิน กทม.

26 มิถนุ ายน

มูลนิธฯิ สนับสนุนการประชุม เพือ่ ขอทุนวิจยั จาก BUPA Foundation
เรือ่ ง "Natural history of β-thal/ Hb E patient"

7 กรกฎาคม

กรรมการมูลนิธฯิ เข้าร่วมประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือการขอทุนสนับสนุนการดำเนินการแผนงานธาลัสซีเมียแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 กรกฎาคม

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธฯิ ครัง้ ที่ 2/2547 ณ ห้องประชุมกุมารเวชศาสตร์ ตึกกุมารฯ ชัน้ 5

12 กรกฎาคม

ผูแ้ ทนมูลนิธฯิ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2547

14 กรกฎาคม

ศ.นพ.วินยั สุวตั ถี ผูแ้ ทนประธานมูลนิธฯิ ออกรายการ "บ้านเลขที่ 5" ให้สมั ภาษณ์สดเกีย่ วกับ
การปลูกถ่ายไขกระดูก ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า

14 กรกฎาคม

ได้รบั หนังสือจากสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร ที่ กค 0706(กม.)/1709 แจ้งเรือ่ ง
การพิจารณาประกาศกำหนดให้มลู นิธฯิ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

พฤษภาคม - สิงหาคม 2548
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กิจกรรม

วันที่
2 สิงหาคม

ศ. พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร ออกรายการให้ความรูเ้ รือ่ ง "โรคธาลัสซีเมีย" ในรายการ คลืน่ สุขภาพ
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

9 สิงหาคม

ศ. พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร ออกอากาศสัมภาษณ์สดรายการ "เสียงผูบ้ ริโภค" ทางสทท. 11
สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

11 สิงหาคม

ผูแ้ ทนกรรมการมูลนิธฯิ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนม- พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ วันที่ 12 สิงหาคม 2547

24 กันยายน

กรรมการมูลนิธฯิ ร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

29-30 กันยายน

มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดและร่วมเป็นวิทยากร
ในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่ง ชาติ ครัง้ ที่ 10 ณ โรงแรมเรดิสนั

1 ตุลาคม

ผูแ้ ทนกรรมการมูลนิธฯิ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายแพทย์วชิ ยั เทียนถาวร ทีไ่ ด้ รับแต่งตัง้ เป็น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 ตุลาคม

กรรมการมูลนิธฯิ ร่วมงานมุทติ าจิต ศ. พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เนือ่ งในวาระอายุ 72 ปี ณ
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

4 พฤศจิกายน

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธฯิ ครัง้ ที่ 3/2547 ณ ห้องประชุมอานันทมหิดล 9

17 พฤศจิกายน

ผูแ้ ทนกรรมการมูลนิธฯิ และผูแ้ ทนกรมอนามัย เข้าพบท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ขอให้บรรจุการ
ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3 ธันวาคม

มูลนิธฯิ ร่วมพิธที ำบุญตักบาตรกับคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2547 ณ ลานพระรูปสมเด็จพระราชบิดา

4 ธันวาคม

ผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั วันที่ 5 ธันวาคม 2547

13 ธันวาคม

ผู้แทนกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมการวางแนวทางในคณะทำงานจัดทำมาตรฐาน/แนวทางการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์

21 ธันวาคม

ผูแ้ ทนกรรมการมูลนิธฯิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบายการควบคุมโรค ธาลัสซีเมีย
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชัน้ 1 กรมอนามัย

มีนาคม-ธันวาคม กรรมการมูลนิธฯิ เข้าร่วมประชุมโครงการธาลัสซีเมียฟอรัม ครัง้ ที่ 1-3/2547 ณ ห้องประชุมชัน้ 1 อาคาร 1
กระทรวงสาธารณสุข
พฤษภาคม - สิงหาคม 2548
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การจัดงานสังสรรค์

สมาชิกชมรมโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2533
ครัง้ ที่ 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2533
ครัง้ ที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วันที่ 6 กรกฎาคม 2534
ครัง้ ที่ 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 26 มกราคม 2535
ครัง้ ที่ 5 โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 12 ธันวาคม 2535
ครัง้ ที่ 6 โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 18 ธันวาคม 2536
ครัง้ ที่ 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2537
ครัง้ ที่ 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2538
ครัง้ ที่ 9 โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2539
ครัง้ ที่ 10 โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2540
ครัง้ ที่ 11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2541
ครัง้ ที่ 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2542
ครัง้ ที่ 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 31 มีนาคม 2544
ครัง้ ที่ 14 โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 8 พฤษภาคม 2546
ครัง้ ที่ 15 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วันที่ 8 พฤษภาคม 2547
ครัง้ ที่ 16 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2548
พฤษภาคม - สิงหาคม 2548
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ประกวดคำขวัญ
เรือ่ งการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

การประชุมวิชาการประจำปี 2548 ครัง้ ที่ 45 คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล 4-8 กรกฎาคม 2548
ชือ่ ............................................................นามสกุล....................................................วันที.่ .............../..................../...............
สถานภาพ
นศพ. ชัน้ ปีท.่ี ...........................................................................................................................................................................
แพทย์, หน่วยงานทีส่ งั กัด........................................................................................................................................................
พยาบาล, หน่วยงานทีสงั กัด....................................................................................................................................................
บุคลากรทางการแพทย์ อืน่ ๆ (โปรดระบุ)...............................................................................................................................
หน่วยงานทีส่ งั กัด.....................................................................................................................................................................
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
ทีท่ ำงาน..................................................................................................................... โทรศัพท์..............................................
บ้าน............................................................................................................................ โทรศัพท์..............................................
คำขวัญทีส่ ง่ เข้าประกวด
1...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

กติกาการเข้าร่วมประกวด
ท่านละ 1-2 คำขวัญ ใช้ภาษาไทย ความยาวของข้อความไม่เกิน 25 คำ เน้นเรือ่ งการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ส่งภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เวลา 16.00 น. ประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัล วันที่ 8 กรกฎาคม 2548 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

รางวัลทีจ่ ะได้รบั
ผูช้ นะการประกวดอันดับ 1, 2, 3 จะได้รบั เงินรางวัล 5,000 บาท, 3,000 บาท, 2,000 บาท ตามลำดับ และหนังสือธาลัสซีเมีย ท่านละ 1 เล่ม
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท และหนังสือธาลัสซีเมีย 1 เล่ม สำหรับเงินรางวัลได้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธโิ รคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ส่งคำขวัญได้ทส่ี ำนักงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพธาลัสซีเมีย ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 10 โรงพยาบาลศิรริ าช โทร. 0-2419-9488
กล่องรับคำขวัญหน้าห้องประชาสัมพันธ์ กล่องรับคำขวัญในงานประชุมวิชาการฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
หรือมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ E-mail : thalassemia_tft@hotmail.com

พฤษภาคม - สิงหาคม 2548
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รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบน
ั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ศ.พญ.คุณหญิงสุดสาคร
ศ.พญ.ภัทรพร
ศ.พญ.ท่านผูห้ ญิงเพ็ญศรี
ศ.พลโทหญิง พญ.ทิพย์
รศ.พญ.ทัศนีย์
ศ.นพ.สุทศั น์
รศ.นพ.ธันยชัย
รศ.พอ.นพ.กิตติ
รศ.พญ.ปราณี
รศ.นพ.นพดล
คุณสายพิณ
ศ.นพ.วินยั
ศ.พญ.วรวรรณ

ตูจ้ นิ ดา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ภูต่ ระกูล
ศรีไพศาล
เล็บนาค
ฟูเ่ จริญ
สุระ
ต่อจรัส
สุจริตจันทร์
ศิรธิ นารัตนกุล
พหลโยธิน
สุวตั ถี
ตันไพจิตร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ประธานชมรมฯ และประธานจัดหาทุน
คุณสายพิณ พหลโยธิน
รองประธาน
คุณเทอด เกียรติสขุ เกษม
เลขานุการ
คุณตวงรัตน์ แสงพรายพรรณ์
ประธานฝ่ายวิชาการ
คุณปาริฉตั ร พึง่ อัมฤทธิ์
ประธานฝ่ายกิจกรรม
คุณอุบล รังสิมนั ตุชาติ
ผูช้ ว่ ยฝ่ายกิจกรรม
คุณกูรมิตกอร์ จาวลา
คุณนเรนทร์ซงิ ห์ จาวลา
คุณเรณูซงิ ห์ จาวลา
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณดิสพงษ์ แสงเพชร
กรรมการทีป่ รึกษา
แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายแพทย์วนิ ยั สุวตั ถี
แพทย์หญิง ท่านผูห้ ญิงเพ็ญศรี ภูต่ ระกูล
แพทย์หญิงอนงค์ เพียรกิจกรรม
แพทย์หญิงพงษ์จนั ทร์ หัตถีรตั น์
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กรรมการ
แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
นายแพทย์สทุ ศั น์ ฟูเ่ จริญ
นายแพทย์กติ ติ ต่อจรัส
แพทย์หญิงปราณี สุจริตจันทร์
นายแพทย์นพดล ศิรธิ นารัตนกุล
ดร.ปราณี ฟูเ่ จริญ
นายแพทย์อศิ รางค์ นุชประยูร
นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
นายแพทย์สบื สุข ศิรธิ ร
แพทย์หญิงทัศนีย์ เล็บนาค
แพทย์หญิงเฉิดฉวี ตันเดชานุรตั น์
คุณดาริกา สีเลือ่ ม
คุณผลิดา เกียรติสขุ เกษม
คุณวันเพ็ญ พันธางกูล
คุณวิภาพรรณ ปณิทานธรรม
คุณสุวรรณี ชัยศุภกิจสินธิ์
คุณอรัญญา กิตติกลั ยาวงศ์
คุณกิตติ หงษ์แก้ว
ร.อ.หญิงสาวิตรี หงษ์แก้ว
มล.ชัยนิมติ ร นวรัตน์
คุณปรีชา ติยะประเสริฐกุล
คุณศรีไทย ติยะประเสริฐกุล
แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล
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จุลสารชมรมโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
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ชือ่ :
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
(Bulletin of The Thalassemia Club of Thailand)
เจ้าของ :
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
(Thalassemia Foundation of Thailand)

สำนักงานมูลนิธฯิ :
ตึกอานันทมหิดล ชัน้ ที่ 6 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2419-8329, โทรสาร 0-2412-9758
Website: www.thalassemia.or.th
e-mail: thalassemia_tft@hotmail.com
Office :
Department of Pediatrics, Siriraj Hospital
Bangkok, 10700 Thailand
Website: www.thalassemia.or.th
e-mail: thalassemia_tft@hotmail.com
วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมเผยแพร่ความรูโ้ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแก่ ผูป้ ว่ ย
ผู้ปกครองและประชาชน
2. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกชมรมโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งนี้บทความต่างๆที่ลงพิมพ์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หรือขัดต่อระเบียบศีลธรรมอันดีงาม
กำหนดออกหนังสือ :
ทุก 4 เดือน มกราคม พฤษภาคม กันยายน ปีละ 3 เล่ม
กำหนดฉบับ ปฐมฤกษ์ 8 พฤษภาคม 2548 (วันธาลัสซีเมียโลก)
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ทีป่ รึกษา :
ศ. พญ. คุณหญิงสุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
คุณ สายพิณ พหลโยธิน
ศ. พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศ. พญ.ท่านผูห้ ญิงเพ็ญศรี ภูต่ ระกูล
ศ. นพ. สุทศั น์ ฟู่เจริญ

บรรณาธิการ
รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส

กองบรรณาธิการ :
ศ. พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร
ศ. พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล
รศ. นพ.นพดล
ศิริธนารัตนกุล
รศ. นพ.ธันยชัย สุระ
รศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์
รศ. นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
รศ. นพ.วิชยั ประยูรวิวัฒน์

สำนักงานจุลสาร :
หน่วยโลหิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารพัชรกิตยิ าภา ชัน้ 8 เลขที่ 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2354-7600-26 ต่อ 94143, โทรสาร 0-2644-8990
e-mail: kittitcr@access.inet.co.th
Website: www.thalassemia.or.th
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