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เพิ่มเชิงอรรถโดย.. 
ดร. นพ.กิตติพงศ์  ไพบูลย์สุขวงศ์   แพทย์ประจำ�คลินิกธ�ลัสซีเมีย โรงพย�บ�ลนครปฐม 
และอ�จ�รย์ประจำ�ศูนย์วิจัยธ�ลัสซีเมีย สถ�บันชีววิทย�ศ�สตร์โมเลกุล มห�วิทย�ลัยมหิดล

  ข้�พเจ้�เป็นคนหนึ่งที่ได้รู้สึกและ

รับรู้เร่ืองต่�งๆ  ของโรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมีย

เพร�ะว่�ข้�พเจ้�เป็นโรคนี้แต่กำ�เนิด บ�ง

คนไม่รู้ว่�โรคนี้เป็นแล้วควรจะทำ�อย่�งไร

หรือควรได้รับก�รรักษ�แบบไหน โรคนี้

เป็นโรคท�งพันธุกรรมโดยข้�พเจ้�ได้รับ

คว�มผิดปกตินี้ม�จ�กพ่อและแม่ โดยที่

ตัวพ่อและแม่เองก็ไม่เคยทร�บม�ก่อน

ว่�ท่�นเป็นพ�หะของโรคโลหิตจ�งธ�ลัส

ซีเมีย เนื่องจ�กสมัยก่อนก�รตรวจและ

รักษ�ไม่ได้ก้�วหน้�เหมือนปัจจุบัน ท่�น

จึงไม่ได้รับก�รตรวจวินิจฉัยก่อนมีบุตรดัง

เช่นยุคนี้ ข้�พเจ้�มีอ�ก�รของโรคที่เห็น

ได้ชัด คือ ตัวซีด ต�เหลือง เวล�วิ่งออก

กำ�ลังก�ยหรือยกของหนักๆ ก็จะเหนื่อย

ง่�ยกว่�เพื่อนคนอื่นๆ และบ่อยครั้งที่มัก

มีอ�ก�รปวดท้อง ตอนเล็กๆ ข้�พเจ้�ตัว

เล็กกว่�เด็กรุ่นร�วคร�วเดียวกันม�ก แม่

บอกว่� ข้�พเจ้�มักจะเจ็บป่วยไม่สบ�ย

บ่อยๆเป็นแต่ละทีเหมือนกับว่�จะไม่ยอม

ห�ยง่�ยๆ เวล�ที่ข้�พเจ้�แข็งแรงสบ�ยดี 

ทุกคนในครอบครัวจะพ�กันดีใจ โล่งอก

ม�ก 

  

  ข้�พเจ้�ม�รู้ว่�ตนเองเป็นโรคโลหิต

จ�งธ�ลัสซีเมียตอนอ�ยุประม�ณ 9 ขวบ 

ตอนนั้นหมอจ�กอน�มัยได้ม�ฉีดวัคซีน

ให้ท่ีโรงเรียน ข้�พเจ้�ก็ไปเข้�แถวรับวัคซีน

กับเพื่อนๆ พอถึงคิวข้�พเจ้� คุณหมอก็

แปลกใจว่�ทำ�ไมข้�พเจ้�ตัวเหลืองจัง  จึง

แนะนำ�ให้ข้�พเจ้�ไปตรวจเลือดที่โรงพย�

บ�ลประจำ�อำ�เภอ ด้วยคว�มกลัวข้�พเจ้�

จึงรีบบอกพ่อ คุณพ่อเลยรีบพ�ไปห�หมอ 

เพื่อรับก�รตรวจเลือด และบอกว่�น่�จะ

เป็นโรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมีย จ�กนั้นก็ได้

รับย�เม็ดสีเหลืองโฟลิค  (Folic acid) ม�กิน

ซึ่งข้�พเจ้�ก็ยังกินอยู่จนทุกวันนี้ ข้�พเจ้�

ได้รับก�รรักษ�แต่ไม่ค่อยต่อเนื่อง จึงมี

อ�ก�รรุนแรงในบ�งครั้ง เช่น บ�งทีก็มี

อ�ก�รหน้�มืด เหมือนจะวูบจนลงไปนอน

กับพื้น ข้�พเจ้�ได้รับก�รรักษ�อย่�งจริง

จังและต่อเนื่องอีกครั้ง เมื่ออ�ยุ 23 ปี ซึ่ง

ตอนนั้นข้�พเจ้�ตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน และ

ได้ทำ�ง�นเป็นพนักง�นในโรงง�น เมื่อไป

ฝ�กครรภ์ที่คลินิกได้ตรวจเลือด ก็พบว่�

ซีดม�ก จึงได้รับคำ�แนะนำ�ให้ไปฝ�กครรภ์

ท่ีโรงพย�บ�ลเพ่ือท่ีจะได้รับก�รดูแลรักษ�

ให้ดียิ่งขึ้น ข้�พเจ้�จึงย้�ยไปฝ�กครรภ์ที่

โรงพย�บ�ลระยอง หลังตรวจเลือดพบ

มีค่�คว�มเข้มเลือด (ฮีม�โตคริท) เหลือ

เพียง 19.2 % คุณหมอที่รับฝ�กครรภ์จึง

บอกให้ข้�พเจ้�นอนโรงพย�บ�ลเพื่อเติม

เลือด โดยครั้งนั้นถือเป็นก�รเติมเลือด

ครั้งแรกในชีวิต จ�กนั้นข้�พเจ้�ก็ได้รับคำ�

แนะนำ�จ�กคุณหมอทั้งในเรื่องก�รเตรียม

รับมือกับโรคท่ีจะเกิดกับลูกและคว�มพร้อม

ของตัวเร�เอง รวมถึงผลที่อ�จจะเกิดใน

อน�คตกับลูก ข้�พเจ้�ปฏิบัติต�มที่คุณ

หมอบอกอย่�งเคร่งครัด1 ภ�ยหลังคลอด

ลูกแล้วก็ได้รับก�รรักษ�ต่อเนื่องเรื่อยม�

ผลที่ต�มม�ทำ�ให้อ�ก�รต่�งๆ เริ่มดีขึ้น

เรื่อยๆ ดังนั้นก�รรักษ�ไม่ว่�จะเป็นก�ร

กินย�หรือก�รได้รับเลือดจึงเป็นสิ่งท่ีเร�

ต้องปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของหมออย่�ง

เคร่งครัด นอกจ�กนั้นก�รดูแลสุขภ�พตัว

เองก็เป็นสิ่งสำ�คัญอีกอย่�งที่จะช่วยให้

เร�สุขภ�พดีขึ้น 

  

  ข้�พเจ้�จึงอย�กให้ผู้ที่ไม่รู้จักโรค

หรือผู้ที่กำ�ลังประสบพบเจอกับโรคโลหิต

จ�งธ�ลัสซีเมีย อย่�พึ่งเครียดหรือท้อแท้

ท่ีจะรักษ� จริงอยู่ท่ีโรคน้ีเป็นแล้วอ�จไม่ห�ย

แต่ถ้�เร�ได้รับก�รรักษ�ท่ีถูกต้องเหม�ะสม

ก็จะส�ม�รถมีคุณภ�พชีวิตที่ดีและมีอ�ยุ

ยืนย�วได้ สำ�หรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำ�ลัง

จะมีบุตรห�กได้รับก�รตรวจคัดกรองก่อน

ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ระยะต้นๆ ก็จะส�ม�รถ

ป้องกันมิให้เกิดบุตรท่ีเป็นโรคน้ีได้ 2 จะเห็น

ได้ว่�ถ้�เร�ได้รู้ทัน รู้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้

เกดิบตุรทีเ่ปน็โรคโลหติจ�งธ�ลสัซเีมยี จะ

เป็นหนท�งท่ีดีสำ�หรับอน�คตของประเทศ

ที่จะลดจำ�นวนคนไข้โรคโลหิตจ�งธ�ลัส

ซีเมียได้ อย�กให้ช่วยกันนะคะเพ่ือเร�และ

ลูกหล�นเร�จะได้เกิดม�ไม่เป็นโรคโลหิต

จ�งธ�ลัสซีเมียอีก 

  ข้�พเจ้�เป็นโรคโลหิตจ�งธ�ลัสซี

เมียตั้งแต่เล็กๆ จึงได้รู้ซึ้งกับอ�ก�รของ

โรคเป็นอย่�งดี  ครอบครัวของข้�พเจ้�ก็รู้

ดีว่�โรคน้ีเป็นโรคท่ีรักษ�ไม่ห�ย มีท�งเดียว

คือก�รรักษ�ประคับประคองต�มอ�ก�ร 
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คุณเตชินีณัฎฐ์ เมื่ออ�ยุ 9 ปี คุณเตชินีณัฎฐ์ ขณะอ�ยุได้ 29 ปี

  ผู้ป่วยโรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมียส�ม�รถตั้งครรภ์

มีบุตรได้ แต่ควรต้องได้รับก�รดูแลใกล้ชิดจ�กแพทย์โดย

มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  ในปัจจุบันท�งกระทรวงส�ธ�รณสุขมีคำ�ประก�ศ

นโยบ�ยส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจ�งธ�ลัส

ซีเมีย โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับก�รตรวจคัดกรอง

พ�หะธ�ลัสซีเมียโดยสมัครใจ (ห�กอ�ยุครรภ์ไม่เกิน 16-

20 สัปด�ห์) และห�กพบผลก�รตรวจคัดกรองผิดปกติ

ให้ต�มส�มีเพ่ือตรวจคัดกรองด้วยทุกร�ย ถ้�ผลก�รตรวจ

คัดกรองผิดปกติทั้งคู่ให้ทำ�ก�รตรวจยืนยันว่�เป็นคู่เสี่ยง

ท่ีมีโอก�สมีบุตรเป็นโรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมียชนิดรุนแรง

หรือไม่และให้คำ�ปรึกษ�ในก�รตรวจวินิจฉัยท�รกในครรภ์

ก่อนคลอดต่อไป 

  แนวท�งก�รรักษ�โรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมียใหม่ๆ 

ซึ่งบ�งแนวท�งยังอยู่ในขั้นตอนก�รทดลองวิจัย ได้แก่ 

 1.  ควรม�ฝ�กครรภ์ตั้งแต่ช่วงไตรม�สแรกเพื่อจะ

ได้ตรวจวินิจฉัยท�รกในครรภ์ก่อนคลอดว่�มีคว�มเส่ียง

ต่อก�รเป็นโรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมียรุนแรงหรือไม่ 

 2.  ระหว่�งก�รต้ังครรภ์ ม�รด�ต้องได้รับก�รให้เลือด

สมำ่�เสมอเพื่อให้ม�รด�มีระดับคว�มเข้มข้นเลือด (ฮีโม

โกลบิน) อยู่ท่ีระดับ  10 ก./ดล เป็นก�รป้องกันไม่ให้หัวใจ

ผู้ป่วยทำ�ง�นผิดปกต ิ

 3. งดก�รใช้ย�ขับเหล็ก 

 4. งดก�รกินย�หรืออ�ห�รเพื่อเสริมธ�ตุเหล็ก 

 5. ม�ฝ�กครรภ์ต�มที่แพทย์นัดอย่�งสมำ่�เสมอ 

การรักษาแบบประคับประคอง

 1.  ก�รใช้ย�กระตุ้นก�รสร้�งฮีโมโกลบินเอ๊ฟ เช่น 

  ย�ไฮดรอกซียูเรีย (Hydroxyurea)  

 2.  ก�รใช้ย�กระตุ้นก�รสร้�งเม็ดเลือดและฮีโมโกลบิน

  ได้แก่ Sotatercept (ACE-011) และ  Luspatercept

   (ACE-536)

การรักษาแบบหายขาด 

 1.  ก�รเปลี่ยนถ่�ยไขกระดูก โดยใช้ไขกระดูกจ�ก

พ่ีน้องหรือผู้บริจ�คท่ีมีหมู่เน้ือเย่ือตรงกัน หรือในปัจจุบัน

ได้มีก�รพัฒน�วิธีก�รจนส�ม�รถใช้ไขกระดูกจ�กผู้เป็น

พ่อหรือแม่ของผู้ป่วยในก�รเปล่ียนถ่�ยไขกระดูกได้

สำ�เร็จ 

 2.  ก�รรักษ�โดยยีนบำ�บัด (Gene therapy) ยังอยู่ใน

ขั้นตอนก�รทำ�วิจัย โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยวิธีนี้

ส�ม�รถอยู่ได้โดยไม่ต้องเติมเลือดอีกเลยเป็นเวล�กว่�

6 ปีแล้ว 

คุณเตชินีณัฎฐ ์ เป็นผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด β-thalassemia/Hb E ปัจจุบันอายุ 39 ปี อาศัยอยู่ที่ อำาเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ทำางานอยู่ที่โรงงานผลิตยารักษาโรคแห่งหนึ่ง สมรสแล้ว มีบุตรชายเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียอายุ 6 ขวบ สุขภาพแข็งแรงดี 

โดย คุณเตชินีณัฎฐ์ เข้ารับการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลนครปฐม เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว โดยมาตามนัดทุกๆ 1-2 เดือน

มีระดับฮีโมโกลบิน โดยเฉลี่ย 7 ก./ดล. ได้รับเลือดครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ผลซีรั่มเฟอร์ไรติน (serum ferritin) อยู่ที่ 800 นาโนกรัม/มล.

ยาที่รับประทานมี โฟลิค ไฮดรอกซียูเรีย และยาขับเหล็กแอลวัน (ดีเฟอริโพรน)    
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  ขอบคุณคุณหมอทุกๆ ท่�นที่ให้

ก�รรักษ�ที่ดีแก่ข้�พเจ้� ทำ�ให้ข้�พเจ้�

กล้�เผชิญกับโรคนี้และมีคว�มหวังท่ีจะมี

ชีวิตได้ยืนย�ว ขอบคุณเจ้�หน้�ที่ทุกคนที่

มีส่วนร่วมในก�รรักษ�ด้วย สุดท้�ยนี้

ข้�พเจ้�ขอให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิม�อำ�นวยอวยพร

ให้ทุกๆ คนมีสุขภ�พร่�งก�ยที่แข็งแรง มี

ชีวิตท่ีสดช่ืน แจ่มใสและมีแรงต่อสู้กับปัญห�

และอุปสรรคต่�งๆ น�น�ด้วยเทอญ 

ครอบครัวของข้�พเจ้�มีพี่น้อง 9 คน 

ข้�พเจ้�เป็นบุตรคนที่ 7 โดยมีผู้ที่เป็น

โรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมียทั้งหมด 5 คน 

รวมตัวข้�พเจ้�ด้วย ข้�พเจ้�ก็บอกกับ พ่ีๆ

น้องๆ ทุกคนท่ีเป็นโรว่� ต้องรักษ�ต่อเน่ือง 

ห้�มปล่อยให้ตนเองมีอ�ก�รม�กๆ แล้ว

ค่อยรักษ�เพร�ะอ�จจะทำ�ให้ก�รรักษ�ได้

ผลไม่ดีและส่งผลเสียต่อสุขภ�พของตัว

เอง ทุกวันนี้ทุกๆ   คนที่เป็นโรคก็ได้รับก�ร

รักษ� โดยปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของคุณ

หมอเป็นอย่�งดี ทำ�ให้สุขภ�พของพี่น้อง

และตัวข้�พเจ้�อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่ต้อง

เติมเลือดบ่อยๆ จ�กที่ระยะแรกต้องเติม

เป็นประจำ�แทบทุกเดือนเน่ืองจ�กซีดม�ก

มีเพียงพี่ช�ยที่เสียชีวิตไปแล้ว 1 คน จ�ก

ก�รติดเช้ือในกระแสเลือด เป็นเวล� 4-5 ปี

แล้วที่ข้�พเจ้�ไม่เคยได้รับก�รเติมเลือด

เพร�ะร่�งก�ยสร้�งเลือดได้ดีขึ้น นี่คือผล

จ�กก�รเข้�รับก�รรักษ�อย่�งต่อเนื่อง อีก

ทั้งปัจจุบันก�รรักษ�มีวิธีใหม่ๆ ที่ทำ�ให้ผู้

ที่เป็นโรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมียได้มีแนว

ท�งก�รรักษ�เพิ่มขึ้นและอ�จมีสิทธิห�ย

ข�ดได้3 เพียงแค่คุณจะต้องให้คว�มร่วม

มือและเป็นคนไข้ที่ดีของคุณหมอ คุณไม่

ควรละเลยคำ�แนะนำ�ของคุณหมอเพร�ะ

อ�จส่งผลต่ออ�ก�รของโรคได้ คนไข้บ�ง

ร�ยดื้อดึง ไม่กินย�หรือไม่ม�รักษ�ต�ม

กำ�หนดทำ�ให้อ�ก�รของโรครุนแรงขึ้น 

บ�งร�ยก็เสียชีวิต นี่คือสิ่งที่ข้�พเจ้�ได้

พบม�และนำ�เอ�ม�เล่�เพ่ือให้คนรุ่นหลังๆ

หรอืผูท้ีก่ำ�ลงัรกัษ�ตวัอยูอ่ย�่ทอ้แท ้ขอให้

รักษ�ต่อไปเร่ือยๆ นะคะ เพ่ือชีวิตของคุณเอง

คนที่คุณรักและคนที่รักคุณ 

  ขอขอบคุณนะคะ ใครท่ีได้อ่�นเร่ือง

ร�วก�รเป็นโรคและคว�มรู้สึกของข้�พเจ้�

แล้ว ข้�พเจ้�ก็อย�กให้นำ�ประสบก�รณ์

ของคุณที่มีต่อโรคนี้ม�แชร์คว�มรู้สึกให้

กับคนอื่นที่เป็นโรคนี้ด้วย จะได้มีกำ�ลังใจ

ในก�รรักษ�ตัวย่ิงข้ึน โรคน้ีไม่ใช่โรคติดต่อ

ไปสู่ผู้อื่นได้ ไม่ใช่โรคที่น่�รังเกียจ ใครที่

เป็นโรคนี้อย่�ท้อแท้นะคะ ขอแนะนำ�ให้

รักษ�ต่อเนื่องนะคะ เพื่อที่คุณจะได้มีชีวิต

ที่ดีขึ้น เหมือนกับข้�พเจ้�ในตอนนี้ ก�ร

มีคว�มสุขท่ีเห็นตัวเองดีข้ึนหลังได้รับก�ร

รักษ� จึงเป็นแรงจูงใจที่ทำ�ให้ข้�พเจ้�ม�

เล่�ประสบก�รณ์ของโรคให้ทุกคนได้อ่�น

กันเพื่อประโยชน์ของคนที่เป็นโรคโลหิต

จ�งธ�ลัสซีเมียจะได้เรียนรู้วิธีก�รรักษ�

อย่�งถูกต้องและเพ่ือลดจำ�นวนก�รมีท�รก

เกิดใหม่เป็นโรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมีย

ในอน�คต 

  

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณภ�พจ�ก www.image.dek-d.com


