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เรียน นพ.กิตติ   ต่อจรัส 
ดิฉันเป็นผู้ปกครองของ เด็กชาย อ.ก. ซึ่งป่วยเป็นโรคธาลัส

ซเีมีย และเป็นสมาชิกธาลัสซเีมียกคนหนึง่ที่มปีญัหาชวีติมากมาย
ที่อยากจะให้คุณหมอช่วยเหลือ และแนะนำาแนวทางเพราะตอน
นี้มันมืดไปหมด ตอนนี้ลูกชายของดิฉันอายุได้ 11 ปี 10 เดือน 
รู้ว่าลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียตอนลูกอายุ 1 ปี 6 เดือน ตอนดิฉัน
ท้องดิฉันได้ไปฝากท้องกับคลินิกฝากพิเศษ ตั้งแต่อายุครรภ์ได้ 2 
เดือนจนคลอดคุณหมอที่ตรวจก็ไม่เคยบอกดิฉันเลยว่าลูกชาย
เป็นโรคนี้ จนลูกชายอายุได้ปีเศษเริ่มไม่ค่อยสบายเป็นไข้สูงก็
ได้นำาลูกชายไปรักษาที่คลินิกที่เคยฝายท้อง คุณหมอก็จัดยา
ลดไข้มาให้ทานได้สองวันไข้ก็ไม่ลด เลยตัดสินใจเอาลูกเข้าไป
รักษาที่โรงพยาบาลจังหวัด น. ทางคุณหมอที่โรงพยาบาลน่าน
เขาบอกกันดิฉันว่าลูกชายป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งตอนนั้น
หัวอกของผู้เป็นแม่แทบจะสลายเพราะฝากท้องก็ฝากพิเศษหมด
เงินไปหลายหมื่น ต้องมาป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียโดยที่ไม่รู้มา
ก่อน ไม่มีความรู้เรื่องโรคนี้มาก่อนเลยตอนนั้นคิดอย่างเดียวก็คือ
ลูกต้องตายแน่ๆ กลับจากโรงพยาบาลจังหวัด น. มาก็นำาเอกสาร
นี้ไปยังคลินิก ถามคุณหมอที่เคยฝากท้องว่าทำาไมไม่รู้ว่าลูกของ
ดิฉันป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย เขาก็ตอบดิฉันว่าตอนดิฉันท้อง
ยังมีการรณรงค์ ดิฉันเสียใจมากกับคำาตอบของคุณหมอ  

ตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็เอาลูกไปรักษากับโรงพยาบาลจังหวัด น. 
ตลอดตามที่คุณหมอนัด และคุณหมอก็บอกอีกว่าตับและม้าม
ไม่โต ตารางนัดก็คือ 6 เดือนครั้ง  มาสองปีหลังจากนั้นก็ 4 เดือน 
3 เดือน เดือนครึ่งและ 4 สัปดาห์ จนตอนนี้คือ 3 สัปดาห์ต่อ 1 
ครั้ง อ้อดิฉันลืมบอกไปว่านัดครั้งแรกนั้นไม่ได้เติมเลือด ลูกของ
ดิฉันเริ่มได้รับเลือดคือตอนอายุได้ 6 ปีเกือบจะ 7 ปี แล้วจะ
ได้รับขับเหล็กตอนอายุ 9 ปี โดยครั้งแรกคุณหมอเขาจัดให้ 500 
มิลิกรัม (5 ซี.ซี.) ต่อครั้งและ 5 วันต่อสัปดาห์ และได้เริ่มเข้ามารักษา
ที่โรงพยาบาล จ. ในกรุงเทพฯ โดยการส่งตัวจากทางโรงพยาบาล
จังหวัด น. เพื่อให้กินยาขับเหล็กชนิดเม็ด แต่ต้องมาเจาะเลือด
ตรวจดูระดับเหล็กก่อน แต่ดิฉันก็ไม่หมดหวังขอเข้าไปปรึกษา
คุณหมอ ป. ที่โรงพยาบาล จ. เพื่อปลูกถ่ายไขกระดูกเขาก็
แนะนำาให้ไปหาหมอ ป.ด. ที่เชียวชาญด้านปลูกถ่ายไขกระดูก 
เริ่มจากพี่ให้น้อง น้องให้พี่  

ดิฉันลืมบอกคุณหมอไปว่าดิฉันมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิง 

ก็เริ่มเจาะเลือดตรวจ ด้วยการเสียค่าใช้จ่ายเองกับลูกชาย หมด
เงินไปสองหมื่นกว่า แต่ผลออกมาไม่ตรงกันดิฉันไม่ยอมแพ้ขอคำา
แนะนำาจากคุณหมออีกโดยรับบริจาคไขกระดูกจากคนอื่นที่ไม่ใช่
พี่น้อง จากทางสภากาชาดไทย และก็ไม่นานเกินรอคุณหมอ
ที่โรงพยาบาล จ. เขาใจดีมาก รักษาและให้คำาแนะนำาอย่างดีแต่
ท่านอยู่ไม่ถึงปีท่านก็ลาออก      ไปอยู่โรงพยาบาลของเอกชน    ดิฉัน
ก็เลยขอย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาล ศ. ในกรุงเทพฯ เป็นคนไข้ของ
อาจารย์ ก.  ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดิฉันก็ได้รับข่าวดี
จากสภากาชาดว่าได้ไขกระดูกคนที่บริจาคตรงทุกจุดแล้วดิฉัน
ดีใจมาก เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่มีคนบริจาคตรง และเป็นคนไทย 
ดิฉันได้รับแจ้งจากทางอาจารย์หมอ ก. ท่านได้พูดถึงค่าใช้จ่าย
ในการรักษา ดิฉันเริ่มมืด วิ่งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ต่างๆเขาก็ช่วยได้แค่ค่ารถไปกลับปีละครั้งเท่านั้น จนบางครั้ง
ดิฉันอยากฆ่าตัวตายเพื่อเอาเงินมารักษาลูก จะขายไร่ ขายนา 
ขายบ้าน ก็สงสารลูกสาวและพ่อกับแม่เขาจะอยู่อย่างไร 

เขียนจดหมายถวายฎีกาขอเป็นคนไข้พระบรมก็ยังไม่ได้รับ
การตอบรับ ทาง สปชส. เขาก็บอกว่าบัตรทอง 30 บาท ใช้สิทธิ์ใน
การรักษาโรคนี้ไม่ได้ ดิฉันจะทำาอย่างไรดี ทำางานรับจ้างก็พอจะกิน
จะใช้ไหนจะต้องเก็บเงินใช้เป็นค่ารถอีก เพราะทางคุณหมอที่
โรงพยาบาล ศ.   เขาก็นัดทุด  3-4  เดือนครั้ง  คุณหมอเป็นที่พึ่ง
สุดท้ายที่จะชีทางสว่างให้กันดิฉันและครอบครัวที่กำาลังจะหมด
หนทางออก 

ท้ายสุดนี้ขอให้คุณหมอและวารสารชุมรมฯนี้อยู่คู่ตลอด
ไปกับชาวธาลัสซีเมียด้วยนะค่ะ และขอกราบขออภัยถ้าเขียนผิด
อย่างไรเพราะจบแค่ ป.6 

ด้วยความนับถือ
จาก จ. (แม่ของ เด็กชาย อ.ก.)

ตอบคุณ จ. ที่นับถือ 
ลูกชายของคุณโชคดีมากที่มีไขกระดูกเข้ากับผู้บริจาคคนอื่น

ที่ไม่ใช่พี่น้องการรักษาที่หายขาดและเป็นความหวังของผู้ป่วย
และผู้ปกครองทุกคนคือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดหรือปลูก
ถ่ายไขกระดูกข้อจำากัดของการรักษาวิธีนี้คือ การมีเซลล์ต้น
กำาเนิดเม็ดเลือดที่ผู้ให้และผู้รับตรงกันและค่าใช้จ่ายที่สูง ผล
สำาเร็จหรือการรักษาที่หายขาดจากโรคธาลัสซีเมียประมาณ 
70-80% ส่วนที่เหลือจะไม่ได้ผลประกอบด้วย การเสียชีวิตจาก
ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาเช่นติดเชื้อ โรคกลับเป็นใหม่เป็นต้น 
แพทย์ผู้ดูแลที่จะรักษาวิธีนี้จะทำาในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
มาก  

หมอวิเคาะห์ขอมูลของลูกชายจากที่คุณแม่เล่ามา ลูกชาย
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น่าจะเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดที่ความรุนแรงขั้นปานกลางเนื่อง
จากเหตุผลดังนี้ ผู้เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงส่วนใหญ่จะ
วินิจฉัยอายุที่น้อยกว่า 2 ปีและเริ่มได้รับเลือดครั้งแรกที่อายุมาก
กว่า 4 ปี แต่สำาหรับลูกชายคุณ จ. รู้ว่าลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียตอน
ลูกอายุ 1 ปี 6 เดือนและได้รับเลือดครั้งแรกเมื่ออายุ 6 ปี เกือบ 7 ปี 
ส่วนข้อมูลอื่นที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อจัดว่าคนไข้คน
ไหนเป็นชนิดรุนแรงหรือไม่ได้แก่ ชนิดของโรคธาลัสซีเมีย ผลเลือด 
CBC ผลการตรวจวิเคราะห์ทาง ดีเอ็นเอ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ไม่สามารถตรวจทั้งหมดในผู้ป่วยทุกคนได้ซึ่งหมอก็คิดว่าไม่
จำาเป็นต้องทำา 

คิดว่าคุณหมอ ก. ที่ดูแลลูกคุณ จ. ได้ให้การรักษาที่ดี
ที่สุดแล้วกับลูกชายเพราะขณะนี้ให้เลือดและยาขับเหล็กก็ยัง
เป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานทั่วไป ได้ผลการรักษาดีและมีคุณ
ภาพชีวิตที่ดีสามารถทำากิจกรรมหรือเรียนหนังสือได้เหมือน
หรือใกล้เคียงคนปกติ หมอคิดว่ามีผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีอาการ
รุนแรงมากที่รอคิวการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด 
(ปลูกถ่ายไขกระดูก) มีอยู่จำานวนมาก แต่ปัจจุบันติดขัดอยู่ที่
โรงพยาบาลที่รักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดมีน้อย
และงบประมาณที่ใช้รักษามีจำานวนจำากัดครับ 

หมอแนะนำาว่า ลูกชาย ควรรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัด น. 
ที่ครอบครัวคุณ จ. อยู่จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อีกทั้งการรักษาปัจจุบันเหมือนกันหมดและยาขับเหล็กชนิด
รับประทานขององค์การเภสัชกรรม (จี.พี.โอ.แอล.วัน) ทางสำานัก
งานหลกัประกนัสาธารณสขุแหง่ชาต ิ(สปสช) นำาเขา้มาอยูใ่นบญัชี
ยาหลักแห่งชาติแล้ว คนไข้ที่ใช้บัตรทอง (30 บาท) สามารถใช้ยา
นี้ได้โดยภายใต้การกำากับดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดลองไปติด
ต่อที่โรงพยาบาลจังหวัด น. ที่คุณแม่มีสิทธิรักษาอยู่ซิครับ 

สุดท้ายนี้หมอขอเป็นกำาลังใจให้คุณแม่และครอบครัวในการ
ช่วยดูแลลูกชายต่อไปอย่าเพิ่งหมดกำาลังใจนะครับ หวังว่า
จดหมายที่คุณ จ. เขียนมานี้ จะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มี
อุปการะคุณหรือจากองค์กรการกุศลต่างๆ หรือจากงบประมาณ
จากทางราชการในการช่วยเหลือลูกชายต่อไป 

นพ.กิตติ

เรียน  รศ. นพ.กิตติ    ที่นับถือ 
ผมเป็นผู้ป่วยโรคเลือดชนิดเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี 

ให้เลือดตั้งแต่อายุ 2 ปี ปัจจุบันอายุ 30 ปี เมื่อปีที่แล้วได้ตัดม้าม
ออกไป ก่อนตัดม้าม ได้ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคัส 
1 เข็ม ผมมีคำาถามรบกวนอาจารย์อยู่ 2 ข้อ คือ 

1. วัคซีนนิวโมคอคัส จะต้องฉีดกระตุ้นทุกระยะกี่ปี? (ผมฉีดไป

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 ครับ)  
2. หลังผ่าตัดม้าม หมอให้ทานยา แอสไพลิน (Aspirin) 

แต่ไม่ได้ให้ยาเพ็นนิซิลลิน (Pen V) ผมอ่านในจุลสารชมรมโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย ฉบับ พ.ค. – ส.ค. 2552 ในหัวข้อเรื่อง 
โฮโมซัยกัส เบต้าธาลัสซีเมีย ที่อาจารย์เขียนไว้หน้า 14 เขียนว่า 
หลังตัดม้ามควรทานยา เพ็นนิซิลลิน ป้องกันโรคติดเชื้ออย่างน้อย 
2 ปี จึงใคร่ขอถามว่าสำาหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุ 30 ปี) 
จำาเป็นต้องทานยา Pen-V หรือไม่หลังตัดม้าม? 
 ขอขอบพระคุณคุณหมอ  ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
ผู้ป่วยโรคเลือดชนิด B/E

เรียนคุณ ผู้ป่วยโรคเลือดชนิด B/E 
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี 

หลายทา่นโดยเฉพาะแพทยม์กัเรยีกยอ่วา่ “เบตา้อ”ี (B/E) เขา้ใจวา่
ผู้ป่วยก็จะเรียกบ้าง การตัดม้ามในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องมีข้อบ่งชี้
ได้แก่  ม้ามโตมากหรือซีดมากจนต้องให้เลือดบ่อยขึ้น   เนื่องจาก
ม้ามทำาหน้าที่ในการป้องกันเชื้อโรคชนิดที่มีแคปซูลได้แก่เชื้อ
แบคทเีรยีชนดิ นวิโมคอคสั เมือ่ไมม่มีา้มรา่งกายจะตดิเชือ้ตวันีง้า่ย
ขึ้นจึงต้องซีดวัคซีนในร่างกายมีภูมิต้านทาน วัคซีนนิวโมคอคัส
จะฉีด ประมาณ 1 เดือนก่อนตัดม้าม หลังจากตัดม้ามแล้ว 
ประมาณ 1 เดือนแพทย์จะฉีดกระตุ้นให้อีก 1 เข็ม แค่นี้ก็พอแล้ว
ครับไม่จำาเป็นต้องกระตุ้นทุกปีครับ 

หลังผ่าตัดม้ามออกจะมีเกร็ดเลือดสูงได้ในบางราย ถ้าเกร็ด
เลือดสูงเกิน 800,000 ตัวต่อลูกบาตรมิลลิลิตร (cu.mm) แพทย์
จะให้รับประทานทานยา แอสไพลิน (Aspirin) ขนาดต่ำาๆ (baby 
aspirin) เพื่อป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดเล็กๆ โดยเฉพาะ
ที่ปอด 

การรับประทานยา เพ็นนิซิลลิน (Pen-V) หลังตัดม้ามเพื่อ
ป้องกันโรคติดเชื้ออย่างน้อย 2 ปี กุมารแพทย์จะแนะนำาให้ผู้ป่วย
เด็กปฏิบัติ แต่สำาหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุ 30 ปี) อาจไม่จำาเป็น
ต้องรับประทานยาดังกล่าหลังตัดม้าม ซึ่งข้อมูลได้จากรายงาน
ทางการแพทย์ครับ 

ข้อที่ผู้ป่วยต้องระวังอย่างมากคือการติดชื้อเพราะถ้ารักษา
ไม่ทันจะเสียชีวิตได้เชื้อดังกล่าวมีหลายชนิดที่เป็นสาเหตุทำาให้
ผู้ป่วยที่ตัดม้ามไปแล้วเสียชีวิดได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย ฮีโคไล (E. coli) 
เป็นต้น ดังนั้นเมื่อไม่สบายหรือมีไข้สูงต้องรีบมาพบแพทย์ หรือ
อาจจะต้องรับประทานยาเพ็นนิซิลลินไปก่อนเลยแล้วรีบมาพบ
แพทย์ 

หวังว่าผู้ป่วยจะดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอนะครับ 
นพ.กิตติ
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เรียน  คุณหมอกิตติที่เคารพค่ะ 
ไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ไปเยี่ยมวอร์ด และคุณหมอที่ศิริราชมาค่ะ  

เลยได้ข่าวว่าจุลสารฉบับปัจจุบันเผยแพร่และแฟนคอลัมน์
หลายท่านได้อ่านกันแล้ว ก็เลยรับปากเขาไว้ว่าจะส่งเรียงความ
ของลูกผู้เป็น Doner ซึ่งมีความน่าสนใจคือเขาเคยได้ถูก
สัมภาษณ์ในนิตยสารแพรว และมีอายุเพียง 6 ปี และเรียงความ
ฉบับนี้ได้รับรางวัลด้วย จึงขออนุญาตส่งเมล์มาให้คุณหมอ
พิจารณาลงฉบับเดือนถัดไปค่ะ   

ขอบพระคุณค่ะ
สุรางค์

เรียน คุณสุรางค์ ที่นับถือ 
หมอขอแสดงความยินดีกับลูกชาย ด.ช.สิทธิณัฐ  สมกมลชนก 

ที่เขียนเรียงความรับรางวัลด้วยนะครับ รวมทั้งเป็นเด็กดีเด่น
และนักกีฬาว่ายน้ำาโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 

นพ.กิตติ

เรียน  เพื่อนสมาชิกทุกท่าน 
อาจารย์ วรวรรณ  ตันไพจิตรได้ส่งข่าวคราวจากสมาชิก

ชมรมฯ มาให้ชื่นชมกันครับ 

ด.ช.สิทธิณัฐ  สมกมลชนก

 1.   นางสาวพรณัชชา  เลิศชวลิตานนท์

   สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล

 2.  นางสาวธตรฐ  เทพพิพิธ  

   สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

   สาขาการจัดการทั่วไป   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 3. นางสาวทิพย์เกษม  เมฆจรูญ 

  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 4. นายภาณุษ์  เมฆจรูญ  

  สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง




