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โดย   ดร. นพ.กิตติพงศ์  ไพบูลย์สุขวงศ์ แพทย์ประจำ�คลินิกธ�ลัสซีเมีย โรงพย�บ�ลนครปฐม 
   และอ�จ�รย์ประจำ�ศูนย์วิจัยธ�ลัสซีเมีย สถ�บันชีววิทย�ศ�สตร์โมเลกุล มห�วิทย�ลัยมหิดลดร.จารุชา  ยี่แสง

  “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” วลีนี้ยังคงเป็น

คว�มจริงอยู่ทุกยุค ทุกสมัย ไม่ว่�ใครก็คงอย�กมีสุขภ�พดี อย�ก

เกิดม�สุขภ�พแข็งแรงกันทั้งนั้น ห�กเลือกได้ก็คงไม่มีใครอย�ก

ป่วย แต่ถ้�เลือกไม่ได้ละ??  ถ้�เลือกไม่ได้... ก็คงต้องทำ�ใจ ยอมรับ 

และเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคนั้นๆ แล้วใช้ชีวิตให้ปกติสุขที่สุด.. เหมือน

ที่ครูอยู่กับ “ ธ�ลัสซีเมีย ” ม�ตลอดทั้งชีวิต.. ไม่ย�กหรอกค่ะ เชื่อครูสิ

ครูผ่�นมันม�แล้ว 

  ขออนุญ�ตแนะนำ�ตัวเองอย่�งเป็นท�งก�รนะคะ.. ดร.จ�รุช� 

ยี่แสง หรือ อ�จ�รย์ปอนด์ ต�มที่นักศึกษ�เรียก อ�ยุ 35 ปี จบก�ร

ศึกษ�สูงสุดระดับปริญญ�เอก (เทคโนโลยีชีวภ�พ) จ�กมห�วิทย�ลัย

สงขล�นครินทร์ ภูมิลำ�เน�เดิมเป็นคนจังหวัดตรัง ปัจจุบันเป็นอ�จ�รย์

ประจำ�สังกัดส�ข�วิช�ชีววิทย� คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครปฐม ครู (ขอแทนตัวเองว่� ครูปอนด์ต�ม

ท่ีนักศึกษ�เรียกละกันนะคะ) เป็นหน่ึงในสม�ชิกอีกหล�ยร้อยชีวิตของ

ผู้ป่วยธ�ลัสซีเมีย ครูเป็น β-major thalassemia ค่ะ มีประสบก�รณ์

ในก�รเข้�-ออกโรงพย�บ�ล ซึ่งเปรียบเสมือนบ้�นหลังที่ 2 ของ

พวกเร� เหมือนกับที่ทุกคนเคยเจอ คุณแม่เล่�ให้ฟังว่� พอรู้ว่�ครู

เป็นโรคธ�ลัสซีเมียเมื่อตอนอ�ยุ  2 ขวบ เนื่องจ�กต้องผ่�ตัดไส้เลื่อน

เรียกได้ว่�สร้�งคว�มคุ้นเคยกับมีดหมอม�แต่เด็กเลยละ และหลัง

จ�กที่รู้ คุณแม่ก็ให้ก�รดูแลรักษ�ม�โดยตลอด นั่นคือคว�มโชคดี

ของครูค่ะที่มีครอบครัวเป็นกำ�ลังใจ 

  หล�ยๆ คนคงคิดว่� ชีวิตครูดูร�บรื่นดีจัง เกิดม�มีโรค

ประจำ�ตัว แต่ก็ส�ม�รถเรียนจบได้ในระดับสูง มีหน้�ที่ก�รง�นที่ดี 

แต่ครูอย�กจะบอกว่� นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะ คว�มจริงกว่�จะ

ผ่�นม�ถึงจุดนี้ได้ครูก็เจ็บม�เยอะ โดนม�เยอะเหมือนกัน ตลอดทั้ง

ชีวิต ข�หัก-แขนหักม�แล้ว 8 ครั้ง เข้�รับก�รผ่�ตัดทั้งเล็กและใหญ่

ม�แล้ว 4 ครั้ง บ�งทีก้อครูก็แอบคิดนะคะว่�นี่ครูเป็นมนุษย์เหล็ก

รึปล่�ว แต่ทำ�ไงได้ละคะ ครูยังมีอะไรที่อย�กจะทำ�อีกเยอะ จะยอม

แพ้ง่�ยๆ ได้ไง จริงมั้ย??... สมัยเด็กๆ ครูต้องไปโรงพย�บ�ลเพื่อ

รับเลือดทุกเดือน จนโดนเพื่อนล้อว่�เป็นแดร็กซ์คิวล่�ร์ดูดเลือด 

ด้วยคว�มเป็นเด็ก ก็มีซนบ้�งต�มประส� และจะมีแอบทำ�อะไรให้

ผู้ปกครองต่ืนเต้นอยู่ได้เนืองๆ อย่�งเช่น แอบหัดป่ันจักรย�นเองบ้�ง 

แอบปีนต้นไม้เหมือนเพื่อนบ้�ง เรียกได้ว่�แสบพอตัวเลยทีเดียว 

หลังๆ คุณแม่จับท�งได้ เลยไม่ค่อยห้�ม แต่จะคอยดูอยู่ห่�งๆ แต่สิ่ง

หนึ่งที่คุณแม่ปลูกฝังม�ตลอดคือก�รช่วยเหลือตัวเอง รวมถึงก�ร

ดูแลตัวเอง เช่น ก�รท�นย�ตรงเวล� อ�ห�รชนิดไหนบ้�งที่ท�นได้ 

หรืออ�ห�รชนิดไหนที่ควรละเว้น และที่สำ�คัญคือคุณแม่จะสอนให้รู้

จักก�รใช้ชีวิตปกติ ไม่ประคบประหงม ต้องช่วยทำ�ง�นบ้�น  (ตอน

เด็กครูต้องช่วยแม่เก็บนำ้�ย�งก่อนไปโรงเรียนด้วยนะเออ) ถ้�ดื้อหรือ

ทำ�ผิดก็ต้องถูกลงโทษเหมือนพ่ีน้องคนอ่ืน ไม่มีข้ออ้�ง ไม่มีอภิสิทธ์ิใดๆ

ทั้งสิ้น ซึ่งครูคิดว่�นั่นคือข้อดี ที่ทำ�ให้เร�รู้ว่� เร�แค่ป่วย แต่เร�ไม่ได้

เป็นคนไร้สมรรถภ�พ เพร�ะฉะน้ัน คว�มส�ม�รถเร�ยังมีอยู่ครบถ้วน

อยู่ที่เร�จะนำ�มันม�ใช้ได้หรือไม่...แค่นั้นเอง 

  ครูเคยเจอประสบก�รณ์ที่หนักที่สุด เรียกว่�ผ่�นคว�มต�ย

ม�แค่เส้นย�แดงผ่�สิบหก (คือผ่�แปดยังใหญ่ไป) ตอนนั้นคว�มเข้ม

ข้นเลือด (%Hct) เหลืออยู่แค่เพียง 8% เรียกได้ว่�ซีดจนเกือบจะ

เขียว ผอมจนบ�งติดเตียง คุณหมอที่ทำ�ก�รรักษ�ตอนนั้น (โรงพย�

บ�ลสงขล�นครินทร์ จ.สงขล�) ให้ครูรับเลือด แต่ร่�งก�ยเกิดปฏิกิริย�

ต่อต้�น เลือดไหลออกม�ทั้งท�งป�กท�งจมูก คุณหมอเลยตัดสิน

ใจให้ครูเข้�รับก�รผ่�ตัดม้�ม (ทร�บภ�ยหลังว่�คุณหมอแจ้งให้ญ�ติ

ทำ�ใจไว้ล่วงหน้�แล้ว..ว่�ไม่รอด) คว�มรู้สึกตอนนั้นคือทรม�นม�ก 

ต้องห�ยใจผ่�นหน้�ก�กครอบออกซิเจน แต่ในขณะเดียวกันเลือดก็

ทะลักออกม�ตลอด มันห�ยใจไม่ออก มันอึดอัด แต่หูก็ยังได้ยินเสียง

คุณแม่ร้องไห้และเสียงเรียกชื่อม�เป็นระยะ ในใจตอนนั้นคิดแค่ว่� 

พอแล้ว หยุดได้แล้ว มันทรม�น ไม่เอ�แล้ว แต่ครูไม่ได้บอกตัวเอง

นะค่ะ..ครูบอกกับโรคค่ะ.. ใช่ค่ะ.. คุณอ่�นไม่ผิด ครูบอกกับโรคว่� 

ฉันทรม�น ฉันไม่เล่นกับเธอแล้ว ฉันจะห�ยแล้ว ฉันมีอะไรต้องทำ�

อีกเยอะ ฉันจะต้องอยู่ เพร�ะฉะนั้นถ้�เธอจะอยู่กับฉัน เธอต้องอยู่

เฉยๆ นะ อยู่นิ่งๆ นะ เดี๋ยวฉันดูแลเธอเอง.. ครูก็ไม่ทร�บหรอกนะค่ะ

ว่�คืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้�งและครูผ่�นมันม�ได้อย่�งไร แต่ที่แน่ๆ 

มันทำ�ให้ครูรู้ว่� กำ�ลังใจคือสิ่งสำ�คัญที่สุดค่ะ.. ไม่ว่�คุณจะต้องเจอกับ

เหตุก�รณ์ที่มันเลวร้�ยแค่ไหน เพียงแค่คุณไม่ยอมแพ้..คุณจะไม่มี

วันแพ้ค่ะ (เชื่อครูสิค่ะ..ครูเรียนม� เอ้ยย.. ครูเคยเจอม�ค่ะ) 

  ชีวิตที่ผ่�นม�ก็จะเจอกับคำ�พูดทั้งที่ให้กำ�ลังใจ รวมถึงคำ�พูด

ที่คนพูดเข�คงไม่ได้คิด..ว่�คนฟังอย่�งเร�จะรู้สึกอย่�งไร เคยมีครั้ง

หนึ่งได้ยินคนนินท�ในระยะเผ�ขนว่�.. เป็นโรคขน�ดนี้ ไปรักษ�ตัว

เถอะ  อย่�ม�เรียนให้มันลำ�บ�กเลย ณ ตอนน้ันได้แต่คิดว่� เรียนได้สิ

ฉันต้องเรียนได้ และฉันต้องทำ�ได้ดีด้วย..เลยกล�ยเป็นแรงผลักดัน

ให้มี ดร.ปอนด์ในวันนี้ หลังจ�กเรียนจบปริญญ�เอกม� ก็ม�ทำ�ง�น

ใช้ทุนที่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครปฐม (ตอนเรียนเรียนด้วยทุน
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รัฐบ�ลม�โดยตลอด เลยต้องม�ทำ�ง�นชดใช้รัฐเค้�ค่ะ) ก้�วเข้�สู่ชีวิต

ก�รทำ�ง�น มันก็ไม่ได้ร�บเรียบเหมือนโรยด้วยกลีบกุหล�บเสมอไป 

ด้วยคว�มที่เป็นอ�จ�รย์ใหม่ ตัวเล็ก แถมหน้�ต�ก็บ่งบอกคว�มมียี่

ห้อธ�ลัสซีเมีย เลยต้องใช้ก�รพิสูจน์คว�มส�ม�รถเฉพ�ะตัวกันพอ

สมควร กว่�ที่นักศึกษ�และผู้ปกครองจะยอมรับว่�เร�ก็มีคว�ม

ส�ม�รถม�กพอที่จะสอนบุตรหล�นเข�ได้ คุณเริ่มคิดเหมือนที่ครู

คิดรึยังคะว่� ถ้�คุณไม่ยอมแพ้ คุณจะไม่มีวันแพ้ 

  เล่�ประวัติตัวเองม�พอสมควรแล้ว ครูดีใจนะคะท่ีได้มีโอก�ส

ม�แชร์ประสบก�รณ์กับน้องพ่ีช�ว  ธ�ลัสซีเมีย ถือว่�เล่�สู่กันฟัง  เผ่ือ

เรื่องร�วของครูจะเป็นแรงบันด�ลใจให้กับน้องๆ รวมถึงผู้ปกครองที่

มีบุตรหล�นเป็นธ�ลัสซีเมีย และอ�จจะกำ�ลังกังวลอยู่ว่� บุตรหล�น

ของท่�นจะเรียนหนังสือได้มั้ย จะใช้ชีวิตยังงัยดี ครูว่� เลิกกังวลแล้ว

ยิ้มรับกับมันดีกว่�ค่ะ เรียนรู้ที่จะมีชีวิตดี๊ ดี ต�มแบบฉบับของคน

ธ�ลัสซีเมีย ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนค่ะกำ�ลังใจเป็นสิ่งที่

สำ�คัญที่สุด ที่ครอบครัว ผู้ปกครองและตัวผู้ป่วยธ�ลัสซีเมียเองต้อง

มี ต่อให้ใครต่อใครจะพูดเช่นไร ก็จะไม่มีผลเท่�กับก�รสร้�งกำ�ลังใจ

ด้วยตัวเร�เองหรอกนะค่ะ ครูมีคำ�พูดที่ยึดถือม�ตลอดประโยคหนึ่ง 

นั่นคือ “ศรัทธาในตัวเอง ไม่อวดเก่งไม่เบ่งใหญ่ สำาคัญอยู่ที่ใจว่า

ทำาได้หรือไม่ทำา”  มันทำ�ให้ครูผ่�นอะไรที่คิดว่�ย�กม�กๆ ม�ได้

ตลอด จะแบ่งไปใช้ก็ได้นะคะ ไม่ว่�กัน 

  
อ่านมาจนจะจบแล้ว คุณคิดเหมือนที่ครูคิดแล้วใช่มั้ยค่ะว่า

ถ้าคุณไม่ยอมแพ้  คุณจะไม่มีวันแพ้
 

  

  สุดท้�ยนี้ ครูต้องขอบคุณครอบครัวที่เป็นกำ�ลังใจ และสนับ

สนุนในสิ่งที่ครูคิดทำ�ม�โดยตลอด ขอบคุณคุณหมอ และพย�บ�ลทุก

ท่�น ท่ีช่วยดูแลรักษ�ด้วยคว�มใส่ใจ และขอบคุณผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏนครปฐม ที่ให้โอก�ส และมองคนที่คว�มส�ม�รถ จนครูมี

โอก�สเป็นครูปอนด์ของนักศึกษ�ในวันนี้ ที่ลืมไม่ได้คือต้องขอบคุณ

ชมรมธ�ลัสซีเมีย โรงพย�บ�ลศูนย์นครปฐม โดยก�รประส�นง�น

ของ ดร. นพ.กิตติพงศ์  ไพบูลย์สุขวงศ์ ที่เปิดโอก�สดีๆ ให้ครูได้

ม�แชร์ประสบก�รณ์ในครั้งนี้ และที่สำ�คัญที่สุดคือ ขอบคุณตัวเอง

ขอบคุณ β-Thalas ที่ตื่นม�ห�ยใจด้วยกันทุกเช้�ค่ะ  	

หมายเหตุ:  อ�จ�รย์ ดร. จ�รุช� ยี่แสง เป็นผู้ป่วยโรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมีย ชนิด โฮโมซัยกัส เบต�ธ�ลัสซีเมีย (Homozygous beta thalassmia) ได้รับ

   ก�รดูแลรักษ�เริ่มแรกที่ โรงพย�บ�ลสงขล�นครินทร์ เมื่อย้�ยที่ทำ�ง�น จึงได้ม�รับก�รรักษ�ที่ โรงพย�บ�ลนครปฐม ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2554 ปัจจุบัน

   มีระดับฮีโมโกลบิน อยู่ที่ 8 - 9 ก/ดล โดยจะได้รับเลือดเป็นครั้งคร�ว 

รูปที่ 1 การสัมภาษณ์ และ เล่าประสบการณ์ของผู้ป่วย
ธาลัสซีเมีย จากซ้ายไปขวา  ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์  ฟู่เจริญ
คุณชุติกร พูลทรัพย์ (ชมพู่) ประธานชมรมธาลัสซีเมีย 
โรงพยาบาลจุฬา และ อ.ดร. จารุชา ยี่แสง 

รูปที่ 2 ถ่ายภาพหมู่ระหว่างผู้จัดงานและผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในงาน “รู้ทัน รู้จัก
ธาลัสซีเมีย โรคที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด” ณ โรงพยาบาลนครปฐม 

  อ�จ�รย์จ�รุช�ได้ให้เกียรติม�เล่�ประสบก�รณ์ เกี่ยวกับก�รดำ�เนินชีวิตของผู้ป่วยธ�ลัสซีเมีย ในง�น “รู้ทัน รู้จักธ�ลัสซีเมีย โรคที่ใกล้

ตัวม�กกว่�มี่คุณคิด” จัดโดย กลุ่มง�นกุม�รเวชกรรม และกลุ่มง�นอ�ยุรกรรม โรงพย�บ�ลนครปฐม ร่วมกับศูนย์วิจัยธ�ลัสซีเมีย สถ�บันชีว

วิทย�ศ�สตร์โมเลกุล มห�วิทย�ลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 มีน�คม 2559 ที่ผ่�นม� โดยในง�น มีผู้ป่วยโรคธ�ลัสซีเมีย ครอบครัวของผู้ป่วย 

และเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องกับก�รดูแลผู้ป่วย เข้�รับฟังประม�ณ 200 คน 


