
" ทำ�ในสิ่งที่เร�ชอบ อยู่กับสิ่งที่เร�รัก 

แล้วชีวิตเร�จะมีแต่คว�มสุข " ครับเพื่อนๆ

  สวัสดีคุณหมอ ผู้ปกครองและพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ

จุลสารฉบับน้ีเป็นฉบับของเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม แล้ว

นะคะ เวลาผ่านไปไวมากเลยคิดเหมือนกันม้ัยคะ  ได้ทำาอะไร

กันไปบ้างแล้วและมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำากันก็รีบๆ ทำานะคะ 

เวลาไม่เคยรอเรา ผ่านไปแล้วไม่ย้อนกลับมา เราจะเรียก

ร้องอดีตท่ีผ่านมาก็ไม่ได้ซะด้วยสิคะ 

  

	 	 ดิฉันขอเป็นกำ�ลังใจให้กับเพื่อนๆ	ทุกๆ	ท่�นก็แล้วกันค่ะ

มีอะไรอย�กเล่�อย�กระบ�ยแบ่งปันกัน	 พื้นที่ตรงนี้ยินดีรับฟัง

รับแชร์เรื่องร�วของทุกๆ	ท่�นนะคะ	เร�มีเพื่อนๆ	ม�กม�ยที่

ยินดีม�แลกเปลี่ยนกันตรงนี้เพื่อนๆ	ท่�นไหนมีเรื่องอย�กเล่�

อย�กแชร์	ส่งกันม�ได้นะคะที่เมลล์ด้�นล่�งนี้	

	 	 ฉบับนี้ดิฉันมีเรื่องร�วของเพื่อนที่ส่งบทคว�มม�แบ่งปัน

เช่นเคยค่ะ	 ไปติดต�มอ่�นกันได้เลยนะคะ	 อย่�ลืมดูแลสุขภ�พ

กันด้วย	พบคุณหมอต�มนัดอย่�ผิดนัดนะคะ	ก่อนไปขอฝ�กคำ�

ที่มีคว�มหม�ยดีดีกันสักหน่อยค่ะ	 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�ค่ะ

Every things has beauty, but not every ones sees it !

ทุกๆ สิ่งล้วนมีความสวยงาม แต่

ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นความงดงามนั้น !!

ด้วยความห่วงใย

ชุติกร  พูลทรัพย์

	 	 ส�ม�รถส่งเรื่องร�วแบ่งปัน	 จ�กประสบก�รณ์	 และส่ง

กำ�ลังใจกันม�ได้ที ่ 

champou.71@gmail.com

kittitcr@gmail.com

	 	 ผมเกิดวันที่	 31	 ตุล�คม	 พ.ศ.	 2528	 ผมเป็นลูกคน

เดียวของครอบครัว	 ผมจบก�รศึกษ�	 ป.ตรี	 คณะบริห�รธุรกิจ	

เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ปัจจุบัน	ทำ�ง�นที่	บริษัทเวิลด์ลีส	จำ�กัด

(สินเชื่อมอเตอร์ไซค์)	 ครอบครัวของผมพ�ผมไปตรวจ	 ตรวจ

หลังจ�กมีอ�ก�รผิดปกติตัวเหลือง	ซีด	คุณหมอแจ้งว่�ว่�ผมเป็น

โรคธ�ลัสซีเมีย	 ด้วยอ�ก�รที่ตอนอ�ยุ	4	 ขวบครับ	 โดยเป็นไข้	

ตัวร้อน	อุณหภูมิไม่ลดอีกด้วย	

  

	 	 จ�กนั้นครอบครัวของผมพ�ผมไปตรวจที่	 โรงพย�บ�ล

จุฬ�ลงกรณ์	อีกครั้ง	 จึงพบว่�เป็น	beta-thalassemia	จ�กนั้น

ครอบครัวจึงพ�ผมไปรักษ�ที่	 โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์	 ม�โดย

ตลอด	 โดยชำ�ระเงินเองบ้�ง	 ขอคว�มอนุเคร�ะห์จ�กสังคม

สงเคร�ะห์บ้�ง	จนปัจจุบันได้ย้�ยม�รักษ�ต่อท่ี	โรงพย�บ�ลเกษม

ร�ษฎร์บ�งแค	 กับคุณหมอ	 สุเมธ	 ตติรณสวัสดิ์	 โดยใช้สิทธิ

ประกันสังคม	 ซึ่งคุณหมอดูแลดีม�กๆ	 ทุกวันนี้สุขภ�พผมดีขึ้น

เป็นระยะๆ	 แต่ก็ยังคงต้องไปพบคุณหมออยู่นะครับ	 ไม่ใช่ว่�

อ�ก�รดีขึ้นแล้วไม่ไปห�คุณหมอนะครับเพื่อนๆ	 ผมได้กำ�ลังใจ

จ�กคนรอบข้�ง	
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 ครอบครัว
 

สำ�คัญที่สุด ทั้งให้คว�มรัก 

 เอ�ใจใส่ถ�มไถ่เรื่องสุขภ�พตลอด 
   

 

แพทย ์

มีผลต่อก�รใช้ชีวิตให้มีคว�มสุข	

แนะแนวท�งก�รใช้ชีวิต	ข้อควรระวัง	ต่�งๆ	

 
 
คร ู

ถ้�ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคประจำ�ตัวที่เป็น จะมีผลเฉพ�ะคุณครู

ตอนประถมศึกษ� โดยครูทุกท่�นรัก และห่วงใย คอยถ�มไถ่สุขภ�พ

ของผมอย่�งสมำ�่เสมอ ทำ�ให้ผมเรียนได้อย่�งมี คว�มสุขและไม่ท้อ 

และผมก็มีโอก�สที่ได้รับทุนก�รศึกษ�จน จบก�รศึกษ� 

 

เพื่อนสมัยประถม	 

อ�จเป็นสิ่งเลวร้�ยเพียงอย่�งเดียว	เพร�ะเพื่อนๆ	จะชอบเอ�โรค

ประจำ�ตัวม�ล้อเสมอ	ซ่ึงเด็กทุกคน	ไม่มีใครอย�กโดนเพ่ือนๆ	ล้อหรอก

ครับ	ส่วนเพื่อนกลุ่มอื่นๆ	ก็มีถ�มทุกข์สุขต�มประส�ครับ	

 

แรงบันดาลใจ 

โรคนี้ไม่มีข้อจำ�กัดครับ	อย�กทำ�อะไรทำ�	อย�กเล่นอะไรเล่น  

เป็นตัวของตัวเอง	

 หวังว่�เรื่องร�วของผม	ที่เล่�ม�และแชร์ม�ให้เพื่อนๆ	 ได้อ่�นกันคงจะเป็น

ประโยชน์กับเพื่อนๆ	 และสม�ชิกที่ติดต�มอ่�นจุลส�รฯ	 สุดท้�ยนี้ขอเป็น

กำ�ลังใจให้ทุกท่�นๆ	นะครับ		 

วุฒิอัษฎางค์  อิทธิลลิต..
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นางสาว	อารีย์		แซ่โค
้ว

	 	 สวัสดีค่ะ	ดิฉันชื่อน�งส�ว	อ�รีย์		แซ่โค้ว	รู้ว่�ตัวเองเป็น

โรคธ�ลัสซีเมีย	เม่ืออ�ยุ	25	ปีค่ะ	เพร�ะได้เกิดอุบัติเหตุรถชน	แขน

หกั	จงึไดท้ร�บว่�ตนเองเปน็โรคนี	้ตอนนัน้ยงัไม่มคีว�มรู้เกีย่วกบั

โรคที่เป็น	ทร�บแค่เพียงว่�ถ้�เป็นโรคนี้	จะต้องได้รับเลือดทุกๆ		

เดือน	 แต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจม�กนัก	 เพร�ะอยู่ในช่วงทำ�ง�น	

ถ้�ปวดหัว	 ปวดแขน	 ปวดข�	 ก็จะท�นแค่ย�แก้ปวด	 จนเมื่อปี	

พ.ศ.	2550	แม่ได้ชวนม�อบรมเป็น	อ�ส�สมัครหมู่บ้�น	(อสม.)	

หลังจ�กที่ได้เป็น	อสม.	ก็มีโอก�สได้พบหมอบ่อยขึ้น	หมอที่ลง

พื้นที่ในชุมชนได้แนะนำ�ให้ไปห�หมอเพร�ะดูซีด	 แต่ก็ไม่ได้ไป

เพร�ะตอนนั้นง�นยุ่งม�ก	แค่วันไหนที่เหนื่อย	ก็แค่นอนพัก	กิน

นำ้�หว�น	แค่นั้นอ�ก�รก็ดีขึ้นจนมีวันหนึ่งปวดหัวม�ก	กินย�แค่

ไหนก็ยังไม่ห�ยปวด	 ท�งบ้�นจึงพ�ไปส่งโรงพย�บ�ล	 เมื่อไป

ถึงหมอจึงรีบให้เลือดเป็นก�รด่วน	 จ�กก�รที่ได้รับเลือดครั้งนั้น

ทำ�ให้รู้สึกสบ�ยตัวม�กขึ้น	 ไม่เมื่อย	 ไม่ปวดตัว	 หมอเลยนัดให้

ม�ตรวจคว�มเข็มข้นของเลือด	ทุกๆ	เดือน	เพื่อวัดค่�คว�มเข็ม

ข้นของเลือด	 ถ้�คว�มเข้มข้นของเลือดยังไม่ตำ่�ม�ก	 ก็จะไม่ได้

รับเลือด	(เนื่องจ�กจังหวัดภูเก็ต	มีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ค่อนข้�งเยอะ

จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องให้ผู้มีอ�ก�รหนักกว่�ก่อน	 เนื่องจ�ก

เลือดมีจำ�นวนจำ�กัด)	แต่ถ้�ตำ�่ม�ก	หมอก็จะให้เลือดคร้ังละ	2	ถุง

และจะนัดให้ม�ดูอ�ก�รในอีก	3	 เดือนและเมื่อปี	 พ.ศ.	2547	

ได้มีอ�ก�รปวดท้องอย่�งรุนแรงจึงได้ไปห�หมอ	และพบว่�ตัวเอง

เป็นนิ่วในถุงนำ้�ดี	 จึงได้ตัดนิ่วออกไป	 แต่ยังไม่ได้ตัดม้�มนะคะ

จนถึงตอนนั้นปี	พ.ศ.	2559	ก็ยังไม่ได้ตัดม้�ม	และยังไม่เคยขับ

เหล็กเลยซักครั้ง	 					

	 	 เมื่อปี	พ.ศ.		2551	ได้มีโอก�สเข้�รับก�รอบรมอ�ส�สมัคร

เช่ียวช�ญดูแลผู้ป่วยติดเตียง		(อสมช.)			ทำ�ให้ได้พบเจอ	ผู้ป่วยติด

เตียงหล�ยๆ	รูปแบบ	ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกมีกำ�ลังใจในก�รใช้ชีวิตม�ก

ขึ้น	และจ�กก�รที่ได้เป็น	อสมช.	ทำ�ให้ได้มีโอก�สได้เป็นคนไข้

ในพระอุปถัมภ์	ในโครงก�ร	พอสว.	เมื่อวันที่	26	เมษ�ยน	2558

  สำาหรับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนั้นคือ ใช้ชีวิตทุกวันให้มี

ความสุข และทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด การได้รับโอกาสให้เป็น อสม. 

อสมช. อปพร. ก็ทำาให้ชีวิตดิฉันมีความสุขมากขึ้น และรู้สึกว่าตนเอง

มีประโยชน์ มีคุณค่ามากขึ้น ดิฉันอยากฝากให้เพื่อนๆ ที่กำาลังมีปัญหา

ท้อแท้กับอาการป่วยของตน อย่าท้อนะคะ ขอให้มีกำาลังใจในการใช้ชีวิต

ต่อไป เพราะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทำาชีวิตของเราให้ดีได้ 
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	 	 สุดท้�ยนี้ขอบพระคุณ	 คุณหมอม�กนะคะ	 ที่เปิดโอก�ส

ให้พื้นที่ดิฉันได้เล่�เรื่อง	 และแบ่งปันประสบก�รณ์ต่�งๆ	 ให้กับ

พี่ๆ	เพื่อนๆ	และน้องๆ	ทุกคน	

       

 ขอบพระคุณค่ะ

อ�รีย์  แซ่โค้ว

	 	 สำ�หรับแรงบันด�ลใจในก�รใช้ชีวิตน้ัน	 คือ	 ใช้ชีวิตทุกวัน

ให้มีคว�มสุข	และทำ�หน้�ที่ของตนให้ดีที่สุด	ก�รได้รับโอก�สให้

เป็น	 อสม.	 อสมช.	 อปพร.	 ก็ทำ�ให้ชีวิตดิฉันมีคว�มสุขม�กขึ้น

และรู้สึกว่�ตนเองมีประโยชน์	 มีคุณค่�ม�กขึ้น	 ดิฉันอย�กฝ�ก

ให้เพื่อนๆ	ที่กำ�ลังมีปัญห�ท้อแท้กับอ�ก�รป่วยของตน	อย่�ท้อ

นะคะ	 ขอให้มีกำ�ลังใจในก�รใช้ชีวิตต่อไป	 เพร�ะเร�เลือกเกิด

ไม่ได้แต่เร�เลือกทำ�ชีวิตของเร�ให้ดีได ้

	 	 ต่อม�ปี	พ.ศ.	2557	ได้มีโอก�สเข้�รับก�รอบรม		อ�ส�

สมัครป้องกันภัยฝ่�ยพลเรือน		(อปพร.)	ก็ย่ิงทำ�ให้ดิฉันเห็นคุณค่�

ของตัวเองม�กข้ึน	ทำ�ให้รู้ว่�ตนเองก็ยังเป็นประโยชน์และส�ม�รถ

ช่วยเหลือผู้อื่นได้	 นอกจ�กนี้ก�รเป็น	 อปพร.	 ก็ทำ�ให้ดิฉันได้

พัฒน�นิสัยตัวเองในก�รเข้�สังคม		จ�กท่ีเม่ือก่อนไม่ชอบไปไหน

ไม่คุยกับใคร	ก็ทำ�ให้ตนเองกล้�ออกไปเจอสังคมภ�ยนอก	ได้พบ

ปะพูดคุยได้มีเพื่อนฝูง	 สิ่งสำ�คัญที่สุดในก�รดูแลสุขภ�พคือก�ร

ออกกำ�ลังก�ยและก�รดูแลเร่ืองอ�ห�รควรกินอ�ห�รท่ีมีประโยชน์

ต่อร่�งก�ยและออกกำ�ลังก�ยอย่�งสมำ่�เสมอ	 ซึ่งตัวดิฉันเองได้

เข้�ร่วมชมรมออกกำ�ลังก�ยของผู้สูงอ�ยุ	 ซึ่งก็จะมีกิจกรรมให้

เลือกม�กม�ยไม่ว่�จะเป็น	 ก�รเต้นแอโรบิค	 โยคะ	 ดึงย�งยืด

และไม้กระบอง	

ปล. ขอคว�มกรุณ�คุณหมอ ถ้�ได้ลงหนังสือ จะขอหนังสือซัก 10 เล่มคะ เพื่อที่จะได้เอ�ไว้ที่ อนามัย 
และ ศูนย์อปพร. เพร�ะอย�กให้เพื่อนร่วมง�น ได้เห็นว่� แม้เร�เลือกเกิดไม่ได้  แต่อย่�งน้อยเร�ก็ทำ�
เพื่อสังคมได้ ถ้�คุณหมอกรุณ�จะเป็นพระคุณอย่�งยิ่งค่ะ 
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