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บรรณาธิการแถลง
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียฉบับปรับปรุงโฉมใหม่ฉบับที่ 3
กำหนดออกเดื อ นมกราคม 2549
ซึง่ เป็นการเริม่ เปิดศักราชใหม่ กระผม
ขอกล่าวคำ “ สวัสดีปใี หม่ 2549 ” ซึง่ ใช้เป็นชือ่ เรือ่ งของปกในฉบับนีเ้ นือ่ ง
จากจุลสารฉบับนี้เป็นปีที่ 15 ที่ทางมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
และชมรมได้ทำจุลสารของชมรมมาแต่ละปี ต่อไปนีจ้ ลุ สารจะออกให้
สมาชิกได้อา่ นทุก 4 เดือน คือจะออกในเดือน มกราคม พฤษภาคม
และกันยายน ดังนั้นจึงเป็นจุลสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน
มกราคม-เมษายน
เนื้อหาของจุลสารฉบับนี้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับฮีโมโกล
บินอี ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน การบริหารยาขับธาตุเหล็กชนิดฉีด
พาหะของธาลัสซีเมีย ถามตอบปัญหา และบทความจากเพือ่ นสมาชิก
ท่านยังสามารถอ่านวารสารหรือ download เนือ้ หาของจุลสารได้ทาง
อินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ www.thalassemia.or.th ซึ่งเว็บไซด์นี้ได้
พัฒนามี "กระดานข่าว" หรือ “webboard” ให้เพื่อสมาชิกสามารถ
ตัง้ กระทูถ้ าม-ตอบได้สว่ นเนือ้ หาในเว็บไซด์ ได้เพิม่ ข้อมูลความรูต้ า่ งๆ
ในภาษาไทยเพือ่ สมาชิกได้รบั ความรูแ้ ละข่าวสารมากทีส่ ดุ
การสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ สามารถสมัครได้โดยการเข้าไป
ทีเ่ ว็บไซด์ www.thalassemia.or.th แล้วคลิก๊ เข้าไปที่ “กระดานข่าว”
หรือ webboard" ทางชมรมฯยังไม่รับสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์
แต่ขอให้ท่านลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลที่ท่านรักษา ส่วนการรับ
จุลสารเช่นกันสามารถรับได้โดยตรงกับ รพ.ทีท่ า่ นรักษา หากต้องการ
ให้มูลนิธิฯ ส่งจุลสารไปที่ รพ.ของท่านขอให้ทาง รพ.ทำหนังสือตรง
ไปที่มูลนิธิฯ
ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
แห่งประเทศไทย ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
และบริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนการจัดพิมพ์
และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าท่านสมาชิกจะได้รบั ประโยชน์จากสิง่ ทีพ่ วกเรา
มีความตั้งใจเต็มที่ที่จะนำสิ่งที่ดีมาฝากพบกันฉบับหน้านะครับ

มูลนิธโิ ลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมงาน วันธาลัสซีเมียโลก

วันอาทิตย์ท่ี 7 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์การแพทย์ สิรกิ ติ ์ิ
ชัน้ 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี Health for all
08.00-09.00 น.
09.00-09.20 น.
09.20-10.20 น.
10.20-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

ลงทะเบียน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเปิดงาน
การรักษาโรคธาลัสซีเมียในปัจจุบนั และอนาคต
“ เกมส์ตอบปัญหาธาลัสซีเมีย ”
ถาม-ตอบ โรคธาลัสซีเมีย
รับประทานอาหารกลางวัน
รายการบันเทิง
- ดนตรี โดย วงนักศึกษาแพทย์ รพ.รามาธิบดี
- ดารา นักร้อง นักแสดง เยาวชนดีเด่น
- แจกรางวัลมากมายมี เสือ้ ผ้า ตุก๊ ตา และอาหาร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
บรรณาธิการ
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สารจากประธานมูลนิธโิ รคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

การควบคุมป้องกันโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมีย และการรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
ให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเป็นหัวใจหลัก
ของการดูแลและป้องกันโรคในผูป้ ว่ ยธาลัส
ซีเมีย มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ ได้
ตระหนักถึงการป้องกันโรคจึงได้ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขทำให้เกิดการดำเนิน
งาน“ ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ” ในระดับผูป้ ฏิบตั ขิ อง
โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ มูลนิธิฯ ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ
กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติทุกปีซึ่ง
ได้จดั มา 11 ครัง้ แล้ว จากการประชุมวิชาการครัง้ ที่ 11 ทีผ่ า่ นมาจะ
เห็นได้วา่ โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ศูนย์อนามัยเขตต่างๆ ของ
กรมอนามัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกันสร้างเครือข่าย
ในการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย และเป็นทีน่ า่ ดีใจว่าอุบตั กิ ารณ์
ของโรคธาลัสซีเมียมีแนวโน้มจะลดลง โดยดูจาการเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ
มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุข
เป็นเจ้าภาพตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายส่งเสริมป้องกันและควบคุม
โรคธาลัสซีเมียแห่งเอเชีย ( Asian Network for Thalassemia
Control ) ของประเทศต่างๆ 14 ประเทศ ซึง่ จัดประชุมเมือ่ วันที่ 2-4
กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน์ วิภาวดีกรุงเทพมหานคร
ผลการประชุมจะทำให้ไทยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากต่าง
ประเทศและองค์การอนามัยโลก นับเป็นโอกาสดีในอนาคตทีจ่ ะมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายส่งเสริมป้องกันโรคของไทยกับนานาชาติ จะเป็น
การเพิม่ ประสิทธิภาพของการควบคุมโรคธาลัสซีเมียได้เกิดประโยชน์
สุงสุด
ในโอกาสที่จุลสารฉบับที่ 3 นี้ออกตรงกับวันขึ้นปีใหม่ดิฉันใน
ฐานะประธานมู ล นิ ธ ิ โ รคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย แห่ ง ประเทศไทย
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดล
บันดาลให้กรรมการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ผู้ป่วยและผู้ปกครองประสบแด่ความสุขสดชื่นสมหวังและมีสุขภาพ
แข็งแรงตลอดปี 2549

การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ครัง้ ที่
11 วันที่ 1-2 กันยายน 2548 ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
ประสบความสำเร็จอย่างดียง่ิ มีผเู้ ข้าร่วมงาน
อย่างคับคลั่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรม
อนามัย ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์และกรมการแพทย์ ตลอดจนอาจารย์แพทย์ แพทย์จากกระทรวง
สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศ ทำให้ทราบ
ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายและเห็นความสำคัญของปัญหา
ธาลัสซีเมีย ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราทุกคนจริงๆ
ความรูท้ างด้านวิชาการจากประชุมวิชาการดังกล่าว ทำให้ทราบว่า
คณะแพทย์ไทย สามารถให้การวินจิ ฉัยทางพันธุศาสตร์ภายนอกร่างกาย
สำหรับธาลัสซีเมีย (Preimplantation genetic diagnosis for thalassemia) ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการวินิจฉัยทารกใน
ครรภ์ก่อนคลอด ทำให้คู่เสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียไม่จำเป็น
ต้องยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
จุลสารโฉมใหม่ฉบับที่ 3 มีเพือ่ นสมาชิกได้เขียนเรือ่ งต่างๆมาลง
กันมากขึ้นหวังว่าคงถูกใจสมาชิก และผู้อ่านทุกท่านและขอเชิญท่าน
มีสว่ นร่วมในการติชมมาทีก่ องบรรณาธิการทางจดหมายหรือ e-mail
เพือ่ ทีจ่ ะได้ปรับปรุงและเพิม่ เนือ้ หาสาระมากขึน้ เป็นลำดับ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดิฉันในฐานะประธานชมรมโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้พวกเราสมาชิกชมรมฯ
ประสบแด่ความสุขและมีสุขภาพพลามัยแข็งแรงตลอดปี 2549

นางสายพิณ พหลโยธิน
ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
ประธานมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
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จุลสารชมรมโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
สารบัญ
บรรณาธิการแถลง มูลนิธโิ ลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน วันธาลัสซีเมียโลก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
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สารจากประธานมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
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สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
คุณ สายพิณ พหลโยธิน
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จะทำอย่างไร ? เมือ่ ทราบว่าตนเองเป็นพาหะโรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย
น.พ.โอบจุฬ ตราชู , น.พ. ธันยชัย สุระ
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○

การประชุมเกีย่ วกับยา L1 ณ องค์การเภสัชกรรม
มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
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พาหะของฮีโมโกลบินอี (Carriers of hemoglobin E )
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
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วิธกี ารให้ยา เดสเฟอราลฉีดเข้าใต้ผวิ หน้ง
แปลและเรียบเรียงเอกสารจาก TIF
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ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
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เพือ่ นใหม่ใจเกินร้อย
นส.กนกวรรณ กาแก้ว ( พีข่ วัญ )
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นางฟ้า สายไหมในเมืองแม่มด
น.ส.กนกวรรณ กาแก้ว (พีข่ วัญ)
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ถามตอบปัญหา
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิง วรวรรณ ตันไพจิตร
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

มกราคม - เมษายน 2549

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

21
24

5

จะทำอย่างไร ?

เมือ่ ทราบว่าตนเองเป็นพาหะโรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย
น.พ.โอบจุฬ ตราชู , น.พ. ธันยชัย สุระ หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย เป็นโรคพันธุกรรมระบบเลือด
ทีพ่ บบ่อยในประเทศไทยเกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์โปรตีน
โกลบิน ซึ่งเป็นโครงสร้างของเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดง
เปราะแตกง่าย โดยปกติแล้ว เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่นำออกซิเจน
ที่ได้รับจากการหายใจไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น
หัวใจ สมอง ไต กล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายอยู่ในสมดุล ดำเนินชีวิต
ไปได้อย่างปกติ เมื่อเม็ดเลือดแดงแตก ร่างกายก็จะซีดสารเหลือง
จากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงออกมาในกระแสเลือดทำให้
ตัวตาเหลืองเมื่อร่างกายขาดเม็ดเลือดแดงสมรรถภาพการทำงาน
ของอวัยวะต่างๆข้างต้นก็จะแย่ลง ร่างกายอ่อนเพลีย ถ้าเป็นมาก ตับม้าม
จะทำงานหนั ก มากขึ ้ น ในการช่ ว ยสร้ า งเม็ ด เลื อ ดแดงทดแทน
ที่ขาดหายไป และอาจมีภาวะหัวใจล้มเหลวจนถึงแก่ชีวิตได้โรค
ธาลัสซีเมียมีความรุนแรงหลากหลาย ตัง้ แต่ซดี เล็กน้อยหรือปานกลาง
จนกระทั่งซีดมาก ตับ ม้ามโต ต้องรับเลือดตลอด บางคนไม่เคย
มีอาการเลย แต่เมือ่ ต้องประสบภาวะเจ็บป่วย มีไข้ตดิ เชือ้ บุคคลเหล่า
นีจ้ ะมีอาการซีดลง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย เป็นครัง้ ๆ ในขณะทีบ่ างชนิด
ทารกทีเ่ ป็นโรคนีเ้ สียชีวติ ตัง้ แต่แรกเกิด
เนื่องจากโรคนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมการสร้าง
โปรตีนโกลบินของเม็ดเลือด ดังนัน้ สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม
ในครอบครัว จากบิดามารดามาสู่บุตรได้ สำหรับในประเทศไทย
ประชากรที่มียีนผิดปกตินี้มีถึงร้อยละ 40 โดยแบ่งออกเป็นชนิด
แอลฟ่าร้อยละ 30 และชนิดเบต้าร้อยละ 10 หมายความว่าใน
ประชากรไทย 60 ล้านคน จะมีผู้ที่มียีนผิดปกติเหล่านี้ถึง 24 ล้าน
คน ผูท้ ม่ี ยี นี ผิดปกติชนิดนีอ้ ยูใ่ นร่างกายโดยไม่มอี าการ เรียกว่า “พาหะ”
ซึง่ หมายถึงภาวะทีม่ ยี นี แฝงนัน่ เอง ปกติแล้วภายในเซลล์รา่ งกายของ
คนปกตินั้นประกอบไปด้วย โครโมโซมเป็นคู่ๆที่หน้าตาเหมือนกัน
ยกเว้น โครโมโซมทีบ่ ง่ บอกความเป็นเพศชายเท่านัน้ ทีม่ คี วามต่างกัน
โครโมโซมมีลักษณะเป็นขดอยู่ในเซลล์และเป็นที่อยู่ของยีนและ
สารพันธุกรรมอื่นๆ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 23 คู่ ดังนั้นคนทั่วๆไปก็จะ
มียนี ทีห่ น้าตาเหมือนกันอยูบ่ นโครโมโซมข้างละ 1 อัน โดยปกติแล้ว
เด็กทีเ่ กิดมา 1 คน มีความเหมือนบิดามารดาอย่างละครึง่ เนือ่ งจาก
บิดามารดาถ่ายทอดโครโมโซมมาให้คนละ 1 ข้าง
เนื ่ อ งจากโรคธาลั ส ซี เ มี ย เป็ น การแสดงออกแบบพั น ธุ ์ ด ้ อ ย
หมายความว่า ผูท้ เ่ี ป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ต้องมีความผิดปกติ
ของยีนเดียวกันบนทัง้ 2 ข้างของโครโมโซมพร้อมๆกัน ในขณะผูท้ เ่ี ป็น
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ภาพที่ 1 แสดงโครโมโซมของร่างกายมนุษย์ทั้ง 23 คู่

โครโมโซม คู่ที่ 11 และ 16 ที่ มียีนธาลาสซีเมียอยู่

แค่พาหะมียีนผิดปกติแฝงอยู่แค่บนโครโมโซมเพียงข้างเดียว โดย
สรุปแล้ว ผูท้ เ่ี ป็นพาหะไม่ได้เป็นโรค หรือมีอาการผิดปกติทแ่ี สดงออก
แต่อย่างใด เป็นเพียงผู้ที่มียีนแฝงในร่างกายเท่านั้น และสามารถ
ถ่ายทอดต่อไปยังลูกหลานได้ เพราะฉะนั้น ผู้ที่เป็นพาหะของ
โรคธาลัสซีเมียมักไม่มีอาการซีดหรือตับม้ามโตแต่อย่างใด สามารถ
ดำรงชี ว ิ ต ประจำวั น ดำเนิ น ชี ว ิ ต ได้ เ ป็ น ปกติ ในการตรวจเลื อ ด
ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง อาจพบระดับความเข้มข้นเลือดต่ำ
หรือ ขนาดเม็ดเลือดแดงเล็กกว่าผู้ที่ไม่มียีนแฝงได้ ขึ้นกับชนิดของ
ยีนแฝงที่มีอยู่ว่าเป็นแอลฟ่าหรือเบต้า สิ่งที่จำเป็นต้องทราบก็คือ
ผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียก็มีโอกาสเกิดโรคโลหิตจางจากสาเหตุอื่นๆ
ได้เหมือนคนทั่วไป เมื่อไรที่มีอาการซีด ภาวะซีดไม่ได้เกิดจาก
โรคธาลัสซีเมีย ต้องหาสาเหตุอื่นทันที เช่น การขาดธาตุเหล็ก
6

เลือดออกในกระเพาะอาหาร เสียเลือดทางประจำเดือนมาก หรือแม้ มีบุตรเป็นโรคหลายคนได้ ความสำคัญจึงอยู่ที่การตรวจพันธุกรรม
แต่โรคไต หรือ โรคของไขกระดูก เช่น มะเร็งเม็ดเลือดหรือมะเร็ง โรคธาลัสซีเมียของคู่สมรสก่อนที่จะแต่งงานและมีบุตร ถ้ามีใคร
ต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น
คนใดคนหนึง่ เป็นพาหะเพียงคนเดียว ย่อมไม่มโี อกาสมีบตุ รเป็นโรคนี้
แต่ยังสามารถมีบุตรเป็นพาหะได้ ซึ่งไม่ได้มีผลต่อการเจริญเติบโต
หรือเรียนรูแ้ ต่อย่างใด ขณะเดียวกันถ้าคูส่ มรสทีเ่ ป็นพาหะทัง้ คู่ ไม่ได้
มีขอ้ ห้ามทีจ่ ะแต่งงานกันหรือมีบตุ ร คูส่ มรสสามารถทีจ่ ะมีครอบครัว
ได้ตามปกติ แต่ก่อนที่คิดจะตั้งครรภ์ ต้องทำการปรึกษาแพทย์
ให้เรียบร้อย เนื่องจากในปัจจุบัน การแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัย
ทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนไม่เกิน 20 สัปดาห์ ด้วยการ
เจาะน้ำคร่ำหรือการตัดชิ้นเนื้อส่วนเล็กๆจากรกมาวินิจฉัยทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร ทัง้ นีต้ อ้ งทำโดยสูตนิ รีแพทย์ผมู้ คี วามเชีย่ วชาญเป็นพิเศษ
ถ้าตรวจพบทารกในครรภ์เป็นโรคคู่สมรสต้องมารับคำปรึกษาทาง
พันธุกรรมต่อเนือ่ งจากการดำเนินการตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพมารดาได้ คูส่ มรสมีสทิ ธิต์ ดั สินใจทีจ่ ะตัง้ ครรภ์ตอ่ หรือยุตกิ าร
ตั้งครรภ์
โดยสรุป เมือ่ มีความเข้าใจเรือ่ งโรคธาลัสซีเมียเป็นอย่างดี การเป็น
พาหะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวหรืออันตรายอีกต่อไป ถ้ายังมีข้อสงสัยกับเรื่อง
เหล่านี้ การขอรับคำปรึกษาทางพันธุกรรมจากแพทย์หรือบุคลากร
ภาพที่ 2 แสดงการถ่ายทอดยีนแฝงธาลัสซีเมียแบบพันธุ์ด้อยในคู่สมรสที่เป็น
พาหะทั้งคู่ ซึ่งมีโอกาสมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย 1 ใน 4ของทุกการ ทางการแพทย์ทเ่ี ชีย่ วชาญเป็นหนทางทีด่ ที ส่ี ดุ ความตระหนักในเรือ่ งการ
วางแผนครอบครัวของคูส่ มรสทีเ่ ป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย สามารถ
ตั้งครรภ์
ช่วยป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียใหม่ในประชากรไทย และทำ
พึงตระหนักอยูเ่ สมอว่าการทีบ่ คุ คลทีเ่ ป็นพาหะหรือมียนี แฝงไม่ใช่ความผิด
ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงโดยถ้วนหน้าเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของใครแต่อย่างใด ทัง้ หมดเป็นเรือ่ งของพันธุกรรม เหมือนหมูเ่ ลือด
ประเทศชาติต่อไป
ความสูง สีผวิ ทีม่ คี วามแตกต่างกันไปในประชากร บุคคลทีเ่ ป็นพาหะ
ไม่ได้เป็นโรคธาลัสซีเมียไม่ได้มโี อกาสทีจ่ ะมีอายุสน้ั ไปมากกว่าประชากร
ทัว่ ไปดังนัน้ ไม่สามารถรักษาหรือลบความเป็นพาหะให้หายไปจากร่างกาย
เอกสารอ้างอิง
ได้การรับประทานยาบำรุงเลือดชนิดต่างๆไม่ได้มผี ลแก้ไขภาวะยีนแฝง
1. กิตติ ต่อจรัส. โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย.
แต่อย่างไร ช่วยเพียงแก้ไขภาวะซีดจากสาเหตุอื่นๆท่านั้น เมื่อทราบ
www.thaihemato.org/guideline/thalassemia.htm
ว่าตนเองเป็นพาหะแล้วไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม เช่น จากการตรวจสุขภาพ
2. ธันยชัย สุระ, บุญเชียร ปานเสถียรกุล.
การให้
คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์และสำหรับ
ประจำปี การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือไปตรวจปรึกษาแพทย์
โรคธาลัสซีเมีย. ธาลัสซีเมียและการให้คำปรึกษาแนะนำ 2546 ; 85-91
เรือ่ งซีดจากสาเหตุอน่ื ๆ แล้วแพทย์ทำการตรวจวินจิ ฉัยทางพันธุกรรม
ให้ ไม่จำเป็นต้องสร้างความเครียดให้กับตนเอง ดังที่กล่าวมาแล้ว
ว่าภาวะนี้ไม่มีผลต่อสุขภาพ แต่สิ่งที่จำเป็นต้องทราบต่อไปก็คือ
ผู้ที่เป็นพาหะสามารถถ่ายทอดยีนแฝงนี้ต่อไปให้กับบุตรหลานได้
ในขณะเดียวกันถ้าคู่สมรสที่ต่างคนต่างมียีนแฝงทั้งคู่มีโอกาสที่จะ
ถ่ายทอดยีนนี้ไปให้บุตรพร้อมๆกันได้ถึงร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4
หมายความว่ามีโอกาสทีจ่ ะมีบตุ รเป็นโรคได้ทง้ั ชายและหญิง ไม่ได้หมาย
ความว่ามีบตุ ร 4 คนแล้วจะต้องมีบตุ รเป็นโรค 1 คน แต่ทง้ั หมดนีเ้ ป็น
เพียงโอกาสเหมือนกับการสุม่ จับสลาก 4 ใบ แล้วมีใบทีถ่ กู รางวัล 1 ใบ
เพราะฉะนัน้ ทุกๆการตัง้ ครรภ์ตอ้ งมีการจับสลากใหม่ทกุ ครัง้ คูส่ มรส
ที่เป็นพาหะอาจไม่มีบุตรเป็นโรคเลยก็ได้ ในขณะเดียวกันอาจ
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การประชุมเกีย่ วกับยา L1

ณ องค์การเภสัชกรรม ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 กรกฎาคม 2548
มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ภาวะเหล็กเกินเป็นปัญหาสำคัญยิง่ ในผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย เหล็กเกิน
เกิดจากการดูดซึมธาตุเหล็กเพิม่ ขึน้ ในผูป้ ว่ ยซึง่ มีภาวะซีดเรือ้ รัง และจาก
ธาตุเหล็กทีไ่ ด้รบั จากเลือด เพราะเม็ดเลือดแดง 1 มิลลิตร มีธาตุเหล็ก
ประมาณ 1.16 มิลกิ รัม จึงพบว่าทัง้ ผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทแ่ี ม้ไม่เคยได้รบั เลือด
เลย และผูป้ ว่ ยทุกรายทีไ่ ด้รบั เลือดอย่างสม่ำเสมอ (regular transfusion, high transfusion) จะมีธาตุเหล็กเกินและเป็นทีท่ ราบกันว่าภาวะ
เหล็กเกินจะมีผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ตับ ตับอ่อน และต่อม
ไร้ทอ่ การกำจัดเหล็กทีเ่ กินในร่างกายในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย จึงเป็นสิง่
ที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวลดลง มีอายุ
ยืนยาว และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ด้วย
การประเมินภาวะเหล็กเกินทำได้หลายวิธี
1. คำนวณจากเลือดทีไ่ ด้รบั
2. ตรวจ - Serum ferritin
- Serum iron, TIBC, Nontransferrin bound iron
(NTBI)
- Organ iron concentration เช่น liver iron
content (LIC), heart iron content
- Noninvasive techniques : MRI
ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาการตรวจให้แม่นยำชัดเจนขึน้ ได้แก่ T2*
MRI (T. two star MRI) และ R2 MRI (proton transverse relaxation rate) และพบว่าเหล็กสะสมในอวัยวะต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้มผี พู้ บว่า แม้เหล็กในตับไม่มาก แต่กลับพบว่า
เหล็กในหัวใจมีมากก็ได้ ซึง่ อาจเป็นสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลวได้
จึงต้องตรวจเหล็กทัง้ ในตับและหัวใจ
สำหรับยา L1 ซึง่ จะนำมาพิจารณาเพือ่ ให้มใี ช้ในประเทศไทย
เพือ่ คนไข้ของเราในวันนี้ เป็นยาซึง่ ได้มผี ใู้ ช้ในมากกว่า 40 ประเทศ
ทั่วโลก และได้ทราบว่าสามารถขับเหล็กได้ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เหล็กในหัวใจ จึงน่าจะมีประโยชน์มาก
ยาขับเหล็กทีใ่ ช้กนั อยูไ่ ด้แก่
2.1 เด็สเฟอร์รอล หรือ Desferrioxamine (Desferal.) เป็น
ยาขับเหล็กทีต่ อ้ งบริหารโดยการฉีดเท่านัน้ เพราะไม่ดดู ซึมทางลำไส้
แม้ยานีจ้ ะมีประสิทธิภาพดีในการขับเหล็ก แต่คา่ ครึง่ ชีวติ ของยา(half
life) สัน้ มาก จึงจำเป็นต้องให้ยาช้าๆ กินเวลา 8-10 ชัว่ โมง โดยการ
ฉีดเข้าใต้ผวิ หนังหรือเข้าเส้น ทำให้มคี วามยุง่ ยาก ต้องใช้เครือ่ งมือ
หรือปัม๊ ให้ยา (Infusion pump) ซึง่ มีราคาสูง (12,000 บาท-infusa
TS) ผู้ป่วยต้องเจ็บตัว การขับเหล็กจะได้ผลดีในผู้ป่วยเหล็กเกิน
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จากการให้เลือดนั้นต้องได้รับยา 5-6 วันต่อสัปดาห์ จึงเป็นปัญหา
กับผู้ป่วยมากนอกจากนั้นจะมีราคาสูงมากด้วย (ขวดละ 500 มก.
ราคาประมาณ 200 บาท) ผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่บางรายรับยา 4-5 ขวด/วัน (1,000
บาท/วัน) ผูป้ ว่ ยจึงเรียกร้องมากสำหรับยาขับเหล็กชนิดรับประทาน
2.2 ดีเฟอร์รโิ ปรน หรือ Deferiprone (L1, CP20, Ferriprox,
Kelfer)
เป็นยาขับเหล็กชนิดรับประทาน สังเคราะห์มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2525
และใช้เป็นยาขับเหล็กตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 พบว่ายานีร้ บั ประทานแล้วดูด
ซึมได้ดี ยาจะจับเหล็กและขับออกทางปัสสาวะ แม้วา่ ยานีจ้ ะมีอาการ
แทรกซ้อน (side effect) บ้าง เช่น อาการทางระบบทางเดินอาหาร
(GI disturbance) อาการข้ออักเสบ (arthropathy) และที่สำคัญ
คือจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำ (agranulocytosis)
แต่ถ้ามีการติดตามอย่างใกล้ชิด (follow-up) และตรวจเลือด
(CBC) ก็พบว่าสามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่ ลดขนาดทีใ่ ช้ลงจาก 75 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วัน เป็น 50 มก./น้ำ
หนักตัว 1 กก./วัน (งานวิจยั ท่านผูห้ ญิงเพ็ญศรี)
ข้อดีของยานี้คือสามารถลดภาวะเหล็กสะสมในหัวใจได้ดีมาก
กว่ายา Desferrioxamine (Desferal) และสามารถใช้ยา 2 ตัวนีร้ ว่ ม
กันได้ จึงพบว่าเมือ่ มียา Deferiprone (L1) แล้ว จึงมีผหู้ นั มาใช้ยานี้
เพิม่ ขึน้ ยานีม้ ใี ช้กนั ในหลายสิบประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางยุโรป
ออสเตรเลีย หลายประเทศในเอเชีย และกำลังจะเข้าสู่การพิจารณา
ขององค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ภายในปีน้ี
จึงหวังว่าประเทศไทยซึง่ องค์การเภสัชกรรม มีศกั ยภาพและได้ทดลอง
ผลิตยานี้สำเร็จ มีคุณภาพดีแล้ว อีกทั้งได้ดำเนินการเพื่อเตรียม
ผลิตยานีแ้ ล้ว ทัง้ สร้างโรงงาน ทัง้ มีเครือ่ งมือ วัตถุดบิ พร้อมผลิตยา
L1 ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับคนไทยและอาจเพียงพอสามารถ
จำหน่ายในประเทศใกล้เคียงด้วย
อย่างไรก็ตามทางด้านวิชาการสมควรที่จะทำการทดสอบยานี้
เปรียบเทียบกับยามาตรฐาน และศึกษาฤทธิ์ของยาเมตะโบลิซึ่ม
(metabolism) ของยานี้ในคนไทยรวมทั้งศึกษาผลของยาในผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รบั ยานีต้ อ่ ไป
มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ยินดีเป็นผูป้ ระสาน
นักวิทยาศาสตร์-องค์การเภสัชกรรม-กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ดำเนินการเพื่อให้มียา L1 สำหรับผู้ป่วยเหล็กเกินทั้งหลายและจะ
พยายามเสนอให้เป็นยาทีส่ ามารถเบิกได้ภายใต้โครงการ 30 บาทต่อไป
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พาหะของฮีโมโกลบินอี (Carriersรองศาสตราจารย์
of hemoglobin E)
นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
ฮีโมโกลบินอี (hemoglobin E, Hb E) เป็นฮีโมโกลบินผิดปกติของ
เม็ดเลือดแดงทีพ่ บได้บอ่ ย ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี (carriers,
trait) จะมีฮโี มโกลบินในเม็ดเลือดแดง 2 ชนิด คือ ฮีโมโกลบินเอ (Hb
A) และ ฮีโมโกลบินอี (Hb E) หรือเขียนเป็น Hb AE
ฮีโมโกลบินอี ถ่ายทอดจากพ่อและหรือจากแม่ไปสูล่ กู เหมือนกับ
การถ่ายทอดความสูง สีผม หรือ สีตา การถ่ายทอดนีไ้ ม่เลือกว่าเป็น
เพศชายหรือหญิงจะถ่ายทอดเหมือนกัน และจะคงอยู่กับคนๆ นั้น
ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงตลอดชีวิต ผู้ที่เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี
คือผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพแข็งแรงเหมือนคนปกติ เพียงแต่ถา้ คูแ่ ต่งงานของตน
เป็นพาหะของเบต้าธาลัสซีเมียโอกาสทีจ่ ะมีลกู เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด
เบต้ า ธาลั ส ซี เ มี ย /ฮี โ มโกลบิ น อี (beta-thalassemia/Hb E)
ซึง่ จะกล่าวต่อไป
เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี หมายความว่าอะไร
ในเลือดจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณ 5 ล้านตัวต่อลูกบาศก์มลิ ลิลติ ร
ลอยอยูใ่ นน้ำเลือดทีเ่ รียกว่า พลาสมา ในเม็ดเลือดแดงจะมีสารสีแดง
ทีเ่ รียกว่า ฮีโมโกลบิน หัวใจทำหน้าทีส่ บู ฉีดเลือดไปตามหลอดเลือดเพือ่
นำออกซิเจนไปสูอ่ วัยวะต่างๆทัว่ ร่างกายโดยฮีโมโกลบินเป็นตัวทีน่ ำออกซิเจน
ทีฟ่ อกจากปอดไปสูอ่ วัยวะต่างๆ ปกติแล้วคนทัว่ ไปจะมีฮโี มโกลบินเอ
(Hb A)ในการทำหน้าที่นี้ ผู้ที่เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี จะมีฮีโม
โกลบินเอ (Hb A) และ ฮีโมโกลบินอี (Hb E) ทำหน้าทีนี้เช่นกัน
ฮีโมโกลบินอี ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อย่าไร
ฮีโมโกลบินอีถา่ ยทอดผ่านทางยีน (genes) มนุษย์มกี ารถ่ายทอด
คุณลักษณะต่างๆผ่านทางยีน (genes) เช่น สีของตา ความสูง หรือชนิด
ของ ฮีโมโกลบิน ยีนคือหน่วยพันธุกรรมทีก่ ำหนดคุณลักษณะดังกล่าว
และถ่ายทอดจากพ่อและแม่ไปสู่ลูกลูกต้องมียีนของคุณลักษณะดัง
กล่าวเป็นคู่คือ ยีนหนึ่งได้จากพ่อและอีกหนึ่งยีนได้จากแม่ คนปกติ
จะได้รบั ยีนของฮีโมโกลบินเอจากพ่อและแม่ แต่ในผูท้ เ่ี ป็นพาหะของ
ฮีโมโกลบินอีจะได้รบั ยีนของฮีโมโกลบินเอและยีนของฮีโมโกลบินอีจาก
พ่อและแม่
เราจะทราบได้อย่างไรว่ามียนี ของฮีโมโกลบินอี
ทราบได้โดยการตรวจเลือดซึง่ มี 2 ขัน้ ตอนคือ
1. การตรวจกรองด้วยเครือ่ งตรวจเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ (CBC)
โดยพบว่าเม็ดเลือดแดง (MCV) จะมีขนาดเล็ก
2. การตรวจวิเคราะห์หาชนิดของฮีโมโกลบิน (hemoglobin analysis, hemoglobin type) จะพบว่าประด้วยฮีโมโกลบินเอ (Hb A) และ
ฮีโมโกลบินอี (Hb E)
เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีมผี ลต่อสุขภาพหรือไม่
ผู้ที่เป็นพาหะจะไม่เจ็บป่วยง่ายกว่าคนปกติ จะไม่อ่อนแอแต่
สามารถออกกำลังกายหรือทำงานได้เหมือนคนปกติ ผู้เป็นพาหะจะ
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่จำเป็นต้องรับประทานยาบำรุงยาโฟลิค
หรือ ธาตุเหล็ก
ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีจะมีภาวะขาดธาตุเหล็กได้หรือไม่
มีโอกาสน้อยมากที่จะพบทั้งสองภาวะร่วมกันอย่างไรก็ตามถ้า
สงสัยควรตรวจเลือดว่าขาดธาตุเหล็กหรือไม่ ถ้าพบว่าขาดธาตุเหล็ก
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ก็ให้การรักษาด้วยยาเสริมธาตุเหล็กจนภาวะขาดธาตุเหล็กหายขาด
ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีและตัง้ ครรภ์จะดูแลอย่างไร
ดูแลเหมือนหญิงตัง้ ครรภ์ทว่ั ไปซึง่ อาจพบภาวะขาดธาตุเหล็กและรักษา
โดยการให้ธาตุเหล็กเสริม
มีวธิ กี ารรักษาทีท่ ำให้ไม่เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีได้หรือไม่
ไม่มวี ธิ ใี ดๆ ผูท้ เ่ี ป็นพาหะก็จะเป็นตลอดไป
ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีจะเปลีย่ นเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดทีร่ นุ แรง
ได้หรือไม่
เป็นไปไม่ได้
คนปกติทว่ั ไปจะติดฮีโมโกลบินอีจากผูท้ เ่ี ป็นพาหะได้หรือไม่
ฮีโมโกลบินอีจะไม่ตดิ ต่อจากคนหนึง่ ไปอีกคนหนึง่
ผูท้ เ่ี ป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่
สามารถบริจาคโลหิตได้เหมือนคนปกติทว่ั ไป
เบต้าธาลัสซีเมีย / ฮีโมโกลบินอี คืออะไร
คือโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยจะไม่สามารถสร้าง
เม็ดเลือดแดงได้ปกติปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงจะน้อยกว่าปกติทำ
ให้ผปู้ ว่ ยซีด อาการทางคลินกิ มี 3 กลุม่ คือ
ประมาณ 1 ใน 4 ของผูป้ ว่ ยมีอาการรุนแรงจะมีปญ
ั หาโลหิตจาง
มีอาการซีดตัง้ แต่อายุ 3 เดือน ถึง 1 ปี ถ้าไม่ได้รบั การรักษาจะมีอายุ
สัน้ อายุเฉลีย่ ใน 10 ปี
ประมาณ 1 ใน 2 ของผูป้ ว่ ยมีอาการอยูใ่ นกลุม่ ของอาการรุนแรง
ปานกลาง (thalassemia intermedia) อาจได้รบั เลือดเมือ่ เป็นวัยรุน่
จนถึงผูใ้ หญ่
ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่มีอาการน้อยดำเนิน
ชีวติ ได้ใกล้เคียงปกติ อาจไม่จำเป็นต้องได้รบั เลือด
เบต้าธาลัสซีเมีย / ฮีโมโกลบินอี ชนิดอาการรุนแรงรักษาอย่างไร
ผู้ป่วยจะซีดจำเป็นต้องได้รักษาโดยการให้เลือดทุก 4 สัปดาห์
เรียกการรักษาแบบนีว้ า่ การให้เลือดทีค่ วามเข้มข้นของเลือดใกล้เคียง
ปกติ (high transfusion) เมือ่ ได้เลือดประมาณ 20 ครัง้ ก็จำเป็นต้อง
ให้ยาขับธาตุเหล็ก ผู้ป่วยจะมีการเจริญเติบโตและทำกิจกรรมต่างๆ
ได้ใกล้เคียงปกติ ในกรณีทม่ี พี ห่ี รือน้องทีไ่ ขกระดูกเข้ากันได้การปลูก
ถ่ายไขกระดูกจะเป็นการรักษาทีห่ ายขาด
มีความเป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะทำนายหรือคาดเดาว่าผูป้ ว่ ยรายไหนอยูใ่ น
กลุม่ อาการรุนแรง
ในปัจจุบนั ยังไม่การทำนายทีแ่ น่นอนได้ 100 %ว่าผูป้ ว่ ยรายใดจะมี
อาการรุนแรง แต่การติดตามอาการทางคลินกิ และการตรวจเลือดดูการ
ผ่าเหล่าของเบต้ายีน (point mutation) หรือการพบยีนแอลฟ่าธาลัส
ซีเมียร่วมด้วยเช่นมีพาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ในผูป้ ว่ ยเบต้าธาลัส
ซีเมียฮีโมโกลบินอี อาการจะไม่รนุ แรงมากเป็นต้น
จะสามารถป้องกันโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีได้หรือไม่
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ข้อมูลและตรวจ
กรองพาหะของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ (ฮีโมโกลบินอี) ดังนี้
การตรวจกรองพาหะในหญิงตั้งครรภ์โดยหญิงที่มาฝากครรภ์จะ
ได้รบั การตรวจ โอเอฟ (osmotic fragility test, OF test) หรือตรวจ
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การถ่ายทอดฮีโมโกลบินอี
1. ถ้าสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึง่ เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีและอีกคนหนึง่ ปกติทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารตัง้ ครรภ์จะมีโอกาสได้ 2 อย่างคือ 50%
มีบตุ รเป็นปกติ และ 50% มีบตุ รเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี ดังตัวอย่าง

ภรรยาหรือสามีเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

สามีหรือภรรยาปกติ

บุตรปกติ

บุตรเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

บุตรปกติ

บุตรเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

2. ถ้าสามีและภรรยาต่างเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีทง้ั คู่ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารตัง้ ครรภ์จะมีโอกาสได้ 3 อย่างคือ 25% มีบตุ รเป็นปกติ 50%
มีบตุ รเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี และ 25% มีบตุ รเป็นโฮโมซัยกัสของฮีโมโกลบินอี ดังตัวอย่าง

สามีเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

บุตรปกติ

ภรรยาเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

บุตรเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี บุตรเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี บุตรเป็นโฮโมซัยกัสของฮีโมโกลบินอี

3. ถ้าสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีและอีกคนหนึ่งเป็นพาหะของเบต้าธาลัสซีเมียทุกครั้งที่มีการตั้งครรภ์จะ
มีโอกาสได้ 4 อย่างคือ 25% มีบตุ รเป็นปกติ 25% มีบตุ รเป็นพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย 25% มีบตุ รเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี และ 25%
มีบตุ รเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด เบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี ดังตัวอย่าง

สามีหรือภรรยาเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

บุตรปกติ

บุตรเป็นพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย บุตรเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี

CBC และ ดีซีไอพี (DCIP) เพื่อกรองพาหะของธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินอีตามลำดับ
การให้ข้อมูลและคำปรึกษกับหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะและการ
ติดตามสามีมาตรวจเลือด
การให้คำปรึกษากับสามีและภรรยาทีเ่ สีย่ งต่อการมีลกู เป็นโรคโดย
การวินจิ ฉัยทารกในครรภ์กอ่ นคลอดเป็นทางเลือกหนึง่ ของหลีกเลีย่ งการ
มีลกู เป็นโรค
โดยทั่วไปแล้วการตรวจกรองพาหะในหญิงตั้งครรภ์ไม่แนะนำ
ให้ทำ ควรทำก่อนการตัง้ ครรภ์กรณีทภ่ี รรยาเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี
มีข้อแนะนำอย่างในการชวนสามีมาตรวจเลือดหาพาหะธาลัสซีเมีย
ข้อทีจ่ ะแจ้งให้สามีทราบคือ
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ภรรยาหรือสามีเป็นพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย

บุตรเป็นเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี

อุบตั กิ ารณ์ของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี พบได้บอ่ ย
สามีทม่ี าตรวจเลือดอาจจะปกติได้
แม้สามีที่มาตรวจเลือดเป็นพาหะของธาลัสซีเมียก็ยังมีโอกาสมี
ลูกปกติได้
ผลการตรวจเลือดและ การตัดสินใจของคูส่ มรส ถือเป็นความลับ
อุบตั กิ ารณ์ของฮีโมโกลบินอีมมี ากน้อยแค่ไหน
ฮีโมโกลบินอีเป็นฮีโมโกลบินผิดปกติทพ่ี บได้บอ่ ย ประมาณ 1% ของ
ประชากรโลกเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบ
ได้บอ่ ยประเทศไทยในภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานใต้ได้แก่ ศรีสะเกษ
บุรรี มั ย์ และสุรนิ ทร์ พบประมาณ 50% ทีก่ รุงเทพฯพบประมาณ 1520%
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วิธกี ารให้ยา..เดสเฟอราลฉีดเข้าใต้ผว
ิ หนัง
แปลและเรียบเรียงเอกสารจาก TIF

การให้เลือดอย่างสม่ำเสมอจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ทีซ่ ดี มากข้อเสียอย่างหนึง่ ของการให้เลือดคือธาตุเหล็กจากเลือดทีไ่ ด้รบั
จะสะสมอยูใ่ นอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ตับอ่อน หัวใจของผูป้ ว่ ยซึง่ จะมีผล
เสียต่ออวัยวะต่างๆเหล่านัน้
เดสเฟอราล (Desferal) เป็นยาที่มีฤทธิ์ขับธาตุเหล็กที่เกินอยู่
ในร่างกายออกไปได้โดยยาจะจับธาตุเหล็กในร่างกายและส่วนใหญ่ธาตุ
เหล็กจะถูกขับออกทางปัสสาวะ
ผลของการให้เลือด

รักษา

ให้เลือดหลายๆครั้ง

โดยให้ยาขับธาตุเหล็ก (เดสเฟอราล)

ธาตุเหล็กเกินในร่างกาย

ธาตุเหล็กที่เกินถูกขับออกมา
ทางปัสสาวะและอุจจาระ

มีผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ เช่น
ตับ ตับอ่อน หัวใจ

1.3 กระบอกฉีดยา (syringe) ขนาด 5 มิลลิลติ ร
1.4 เข็มเบอร์ 20 (20 G) สำหรับดูดยา
1.5 เข็มปีกผีเสือ้ มีสาย สำหรับให้ยา เบอร์ 25 หรือ 27 (25G, 2 7 G )
1.6 สำลีสะอาด
1.7 แอลกอฮอล์ 70 %
1.8 เทปไมโครพอร์ (micropore) ขนาด 1 นิว้
1.9 ใบเลือ่ ยสำหรับตัดคอขวดน้ำกลัน่
1.10 เครือ่ งมือให้ยาขับธาตุเหล็ก (Infusion pump)

ธาตุเหล็กทีเ่ คยเกินอยูล่ ดลง
ป้องกันอันตรายทีม่ ตี อ่ อวัยวะต่างๆ

รูปที่ 1 แสดงเครื่องฉีดยาเดสเฟอราล

การให้ฉดี เดสเฟอราล
นิยมฉีดเดสเฟอราลเข้าใต้ผวิ หนังในเวลากลางคืนสัปดาห์ละ 4-7
ครัง้ ทัง้ นีส้ ดุ แล้วแต่ปริมาณธาตุเหล็กทีเ่ กินอยู่
สามารถให้เดสเฟอราลเข้าเส้นเลือดดำได้เช่นกัน
การฉีดยาควรให้ชา้ ๆ ในเวลาประมาณ 10 -12 ชัว่ โมงเพือ่ ให้ยามีเวลา
ออกฤทธิไ์ ด้นาน
สหพันธ์ธาลัสซีเมียระหว่างประเทศหรือทีฟ (Thalassemia International Federation, TIF) ได้ทำคูม่ อื และวิธกี ารให้ยาเดสเฟอราลฉีด
เข้าใต้ผิวหนังดังต่อไปนี้
(โปรดอ่านคำแนะนำให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยโปรดถามแพทย์
หรือพยาบาลของท่าน)
ขัน้ ตอนในการใช้ยาเดสเฟอราล
1. เตรียมอุปกรณ์
1.1 ยาเดสเฟอราลขนาด 500 มิลลิกรัมต่อขวด
1.2 น้ำกลัน่ (Distilled water for injection) ขนาด 5 มิลลิลติ ร
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2. การเตรียมยาและการให้ยา
ล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
2.1 ใช้สำลีชบุ แอลกอฮอล์เช็ดคอขวดน้ำกลัน่ และจุกยางขวดยา
เดสเฟอราล
2.2 ใช้ใบเลือ่ ย เลือ่ ยคอขวดน้ำกลัน่
2.3 สวมเข็มเบอร์ 20 เข้ากับกระบอกฉีดยา
2.4 ดูดน้ำกลัน่ เข้ากระบอกฉีดยา
2.5 แทงเข็มของกระบอกฉีดยาผ่านจุกยางของขวดยาเดสเฟอราลจนมิดเข็ม ดันน้ำกลัน่ ลงไปผสมกับยา เขย่าขวดจนยาละ
ลายหมด
2.6 คว่ำขวดยาและเลื่อนปลายเข็มลงมาใกล้จุดขวด ดูดยาที่
ละลายแล้วทัง้ หมดมาเข้ากระบอกฉีดยา
2.7 ปลดเข็มออก สวมเข็มปีกผีเสือ้ เข้ากับกระบอกฉีดยาแทน
ไล่อากาศที่อยู่ในสายออกโดยดันยาขึ้นไปจนเกือบถึง
โคนเข็ม
2.8 ใส่กระบอกฉีดยาเข้ากับเครือ่ งมือขับยา (pump) จัดยึดให้
กระชับ เลื่อนส่วนดันยาของเครื่องมาจนชิดกระบอกสูบ
2.9 เช็ดทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาด้วยสำลีชุบ
แอลกอฮอล์
11

2.10 ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้คีบหนังและชั้นใต้หนัง แทงเข็ม
ปีกผีเสือ้ ทำมุม 45 องศา ผ่านผิวหนังลงไปถึงชัน้ ใต้หนัง
อย่าฉีดตืน้ ชิดหนังเกินไปเพราะจะแพ้ยาได้งา่ ยปิดเทปทับ
เข็มและผิวหนังกันเข็มเลือ่ น

2.11 เปิดสวิตซ์ให้เครือ่ งมือขับยาตามเวลาทีก่ ำหนด คือให้ขบั ยา
หมดในเวลาประมาณ 10-12 ชัว่ โมง
2.12 คอยสังเกตปฏิกริ ยิ าทีผ่ วิ หนังบริเวณทีฉ่ ดี ยา
2.13 เมือ่ ยาหมดปิดเครือ่ งมือขับยาและถอนเข็มออก สวมปลอก
เข็มแล้วทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยาลงในภาชนะที่เหมาะสม

ข้อแนะนำในการเลือกบริเวณทีจ่ ะฉีดยา
ควรหมุนเวียนบริเวณผิวหนังที่จะฉีดยาเพื่อลดความบอบช้ำของผิวหนังที่ถูกฉีดยาและเพื่อให้ยาถูกดูดซึมได้ดีด้วย นิยมฉีดบริเวณ
ต้นแขน ต้นขา หน้าท้อง
ควรจดบันทึกวันทีท่ ฉ่ี ดี จำนวนยาและปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการเตรียมและฉีดยาเดสเฟอราล

การเก็บยา
1. เก็บยาให้พน้ มือเด็ก
1. แพ้เล็กน้อย: มีอาการคัน น้ำตาไหล จาม มีไข้ แก้ไขโดยให้
2. เก็บยาในทีเ่ ย็นและทีม่ ดื ไม่ถกู แสงแดด
ยาแก้แพ้พวกแอนติฮสิ ตามีน (anti histamine) กินและรายงานแพทย์
3. เมือ่ ผสมยาด้วยน้ำกลัน่ แล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชัว่ โมง
2. แพ้รนุ แรง: จาม หายใจขัด เจ็บหน้าอก ปากบวม หนังตาบวม
แก้โดยรีบหยุดยาและติดต่อแพทย์โดยด่วน
ปฏิกริยาข้างเคียงของยาเดสเฟอราล
การติดตามดูผลของการให้ยา
ระหว่างที่ได้รับยาผู้ป่วยจะถ่ายปัสสาวะเป็นสีส้มจนถึงสีน้ำตาล
การให้ยาขับธาตุเหล็กในผู้ป่วยที่มีธาตุเหล็กเกินมากและผู้ป่วยที่
เนือ่ งจากมีธาตุเหล็กถูกขับออกมา ไม่อนั ตรายใดๆ
ได้รับเลือดอย่างสม่ำเสมอควรได้รับเดสเฟอราลอย่างน้อยสัปดาห์ละ
อาจมีผลข้างเคียงจากการให้ยา เช่น บวม แดง ร้อน บริเวณทีถ่ กู 4 ครัง้ จึงจะมีประสิทธิผลในการกำจัดธาตุเหล็กทีเ่ กินอยู่
ฉีดยาแต่จะหายไปภายใน 24 ชัว่ โมง ควรประคบบริเวณทีบ่ วมด้วย
ควรตรวจสอบปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายโดยการตรวจเลือดหา
น้ำอุน่ หรือกินยาแก้แพ้
ธาตุเหล็ก (ซีรม่ั เฟอไรติน) ทุก 6 เดือน เพือ่ ให้แน่ใจว่าได้รบั ยาขับ
อาการแพ้ยาอาจเกิดขึน้ ได้เช่นกัน ควรแก้ไขดังนี้
ธาตุเหล็กอย่างเหมาะสม เพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากธาตุเหล็กเกิน
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ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส

จากการทีไ่ ด้ไปประชุมวิชาการธาลัสซีเมียนานาชาติและการประชุม
ของสมาคมผูป้ ว่ ย-ผูป้ กครองธาลัสซีเมีย (10 th International Conference on Thalassemia & Haemoglobinopathies and 12 th
International TIF Conference for Thalassemia Patients and
Parents) จัดขึน้ ทีเ่ มืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเลส เมือ่ วันที่ 7-10
มกราคม 2549 มีข้อมูลยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานที่จะนำมา
เล่าให้เพือ่ นๆสมาชิกได้รบั ทราบดังต่อไปนี้
เอ๊กซ์เจด หรือ ดีเฟอราซีรอ็ กซ์ (Exjade, deferasirox, ICL670)
เป็นยาขับธาตุเหล็กที่ใช้รับประทาน สารนี้เป็นตัวแทนของสารไตร
เด็นเท็ด (tridentate iron chelators) กลุม่ ใหม่ทเ่ี ป็น N-substituted
bis-hydroxyphenyl-triazoles เอ๊กซ์เจด จำนวน 2 โมเลกุลจับกัน มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) พบว่าความ
เข้มข้นของ ไอซีแอล 670 ในเลือดเป็นสัดส่วนกับขนาดยาที่ให้
การศึกษาระยะที่ 1
ทีเ่ ป็นการศึกษาทีส่ องต่อมาโดยมีกลุม่ ควบคุมทีใ่ ช้ยาหลอกในผู้
ป่วยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย 24 คน ในภาวะของหน่วยเมตาโบลิก (metabolic unit) พบว่าการให้ยาเอ๊กซ์เจด ขนาด10, 20 และ 40 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม นาน 12 วัน มีผลให้ขบั ธาตุเหล็กได้เป็นสัดส่วนกับขนาดทีใ่ ห้
สรุปการศึกษานีไ้ ด้ลงความเห็นว่าค่าครึง่ ชีวติ ของยา (half life) คือ
12 ถึง 13 ชัว่ โมง
การศึกษาในระยะที่ 2
ต่อมาได้เริม่ การศึกษาเบือ้ งต้นระยะที่ 2 ขนาดเล็ก 2 การศึกษา
+
ก่อร่างขึน้ เป็นยาเชิงซ้อนสมบูรณ์กบั ธาตุเหล็ก (Fe3 )
ในผูป้ ว่ ยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย ทีไ่ ด้รบั เลือดเป็นประจำแบ่งการศึกษาเป็น
ไอซีแอล 670 (ICL 670) เป็นยาออกฤทธิ์ในยาเอ็กซ์เจดที่เป็น 2 กลุม่ คือ
ผลิตภัณฑ์ทก่ี ำลังอยูใ่ นระหว่างการวิจยั (ยังไม่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จำหน่าย
1. การศึกษาที่ทำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 71 คนเพื่อเปรียบเทียบยา
ในประเทศ) ที่มีข้อบ่งชี้สำหรับการรักษาโรคที่เกิดจากการมีปริมาณ เอ๊กซ์เจด ขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม กับยาดีเฟอร็อกซามีน
ธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไปเรือ้ รังทีเ่ กิดจากการได้รบั เลือดเช่นโรคโลหิต ขนาด 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ได้แสดงให้เห็นว่าหลังจาก 12 เดือน
จางธาลัสซีเมีย ได้มกี ารแสดงให้เห็นถึงฤทธิท์ ส่ี งู ของ ไอซีแอล 670 (ICL ยาเอ๊กซ์เจด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัมวันให้ผลคล้ายกันมากกับยา
670) ในการเคลือ่ นย้ายธาตุเหล็กในเนือ้ เยือ่ และส่งเสริมการขับธาตุเหล็ก ดี เ ฟอร็ อ กซามี น ในการลดความเข้ ม ข้ น ของธาตุ เ หล็ ก ในตั บ
ออกทัง้ ในระบบแบบจำลองในหลอดทดลองและในร่างกาย การศึกษาใน
2. การศึกษาที่ไม่มีการเปรียบเทียบที่ให้ยาเอ๊กซ์เจด ในผู้ป่วย
ขัน้ ก่อนคลินกิ ยังได้แสดงว่า ไอซีแอล 670 ไม่มผี ลต่อการเจริญพันธุแ์ ละ เด็ก 40 คน ที่มีค่ามัธยฐานการรักษานานกว่า 12 เดือนได้แสดง
ไม่กอ่ ให้เกิดทารกผิดปกติ (teratogenic) หรือก่อมะเร็ง (carcinogenic) ให้เห็นว่ายาปลอดภัยและผูป้ ว่ ยเด็กสามารถรับประทานยาได้ดี
ยาเอ๊กซ์เจดได้ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปยาเม็ดที่กระจายตัวง่ายโดย
ยังมีผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 2 ถึง 80 ปีโดยมาก
ใช้พื้นฐานทางเทคนิคที่เป็นไปได้ ความมีเสถียรภาพและชีวปริมาณ กว่า 500 คนเพิม่ เติมทีไ่ ด้รบั ยาเอ๊กซ์เจดได้เข้าร่วมในการศึกษาเพือ่ การ
ออกฤทธิ์ ยาในรูปแบบนีช้ ว่ ยทำให้เด็กและผูใ้ หญ่รบั ประทานยาได้งา่ ยขึน้ ขึน้ ทะเบียนยาซึง่ มุง่ ทีจ่ ะแสดงความความปลอดภัยและความมีประสิทธิ
การศึกษาวิจัยของยาเอ๊กซ์เจดในคน (clinical trial of Exjade) ผลของยาเอ๊กซ์เจดในการรักษาโรคทีเ่ กิดจากการมีปริมาณธาตุเหล็กใน
การศึกษาในระยะที่ 1
ร่างกายมากเกินไปทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยการให้เลือด
เป็นการศึกษาครั้งแรกเพื่อหาขนาดยาที่จะนำมาใช้ได้ในผู้ป่วยโรค
การศึกษาการศึกษาระยะที่ 2 ที่ไม่มีการเปรียบเทียบในผู้ป่วย
เบต้าธาลัสซีเมีย 24 คน หลังจากให้ยาครัง้ เดียวในขนาด 2.5 ถึง 80 เด็กและผู้ใหญ่ 184 คนที่เป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมีย myelodysมกราคม - เมษายน 2549
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plastic syndromes และโรคโลหิตจางอื่นๆ ที่พบน้อยโดยใช้จุด
ยุติการศึกษา (end point) คือ การลดความเข้มข้นของธาตุเหล็ก
ในตั บ (liver iron concetration, LIC) ผลของการศึ ก ษา
นี้สอดคล้องกันกับการศึกษาทดลอง การศึกษาที่ใช้ยาเอ๊กซ์เจด 20
และ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน คงและ/หรือลดความเข้มข้น
ของธาตุเหล็กในตับได้อย่างมีนยั สำคัญ ยาขนาด 5 และ 10 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/วันเป็นขนาดที่ต่ำเกินไปที่จะบรรลุถึงจุดยุติการศึกษา
การศึกษาระยะที่ 2 แบบสุ่ม (randomized control trial)
ทีก่ ำลังดำเนินอยูเ่ พือ่ ศึกษาความปลอดภัยและความทนทานต่อยาเอ็กแจ็ด
ในผูป้ ว่ ยเด็กและผูใ้ หญ่ทเ่ี ป็นโรคโลหิตจางซิกเคิลเซลล์ (sickle cell)
และมีโรคทีเ่ กิดจากการมีปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไปทีเ่ กิด
จากการรับเลือด
การศึกษาระยะที่ 3
เป็ น การเปรี ย บเที ย บยาเอ๊ ก ซ์ เ จด กั บ ยาขั บ เหล็ ก ชนิ ด ฉี ด
(ดีเฟอร็อกซามีน หรือ เดสเฟอร์รอล) ในผูป้ ว่ ยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย
เด็กและผู้ใหญ่ 586 คนที่ได้รับเลือดบ่อยโดยมี จุดยุติการศึกษา
(end point) เป็นการลดความเข้มข้นของธาตุเหล็กในตับ (liver iron
concetration, LIC) หลังจากรักษาไป 1 ปี ผลการศึกษานีไ้ ด้แสดง
ให้เห็นว่ายาเอ๊กซ์เจด ขนาด 20 และ 30 มิลลิกรัมกิโลกรัม/วันคง
และ/หรือลดความเข้มข้นของธาตุเหล็กในตับ (LIC) ได้อย่างมีนัย
สำคัญและไม่ดอ้ ยกว่ายาดีเฟอร็อกซามีน
รายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ชนิดร้ายแรง
ในผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษาด้วยยาแอ็กซ์เจ็ด มีรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ชนิดร้ายแรง (serious adverse event, SAE) ทีส่ งสัยว่า
เกี่ยวข้องกับยาที่ใช้ศึกษารวมถึงการเสียชีวิตฉับพลันในผู้ป่วยเด็ก
โรคเบต้าธาลัสซีเมีย ทีไ่ ม่มมี า้ มทีไ่ ด้รบั ยาเอ๊กซ์เจด 1 คน อย่างไรก็ตาม
หลังจากการพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยอิสระพบว่าการเสียชีวิตนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องกับยา
เอ็กซ์เจด และสรุปว่าเท่าทีส่ งั เกตจนถึงปัจจุบนั ข้อมูลความปลอดภัย
โดยรวมของยาเอ๊กซ์เจดเป็นที่ยอมรับได้สำหรับให้ดำเนินการศึกษา
วิจยั ต่อไปได้เพือ่ เป็นการเปรียบเทียบ
สรุปการศึกษาวิจยั ของยาเอ๊กซ์เจดในคน
ยาเอ๊กซ์เจด เป็นสารเคมีชนิดใหม่ทถ่ี กู พัฒนาขึน้ เพือ่ การรักษาโรค
ทีเ่ กิดจากการมีปริมาณธาตุเหล็กใน ร่างกายมากเกินไปข้อมูลจากการ
ศึกษาทดลองทางคลินกิ ทีท่ ำจนถึงปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่ายาเอ๊กซ์เจด
ในขนาด 20 หรือ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัมต่อวันเป็นยาที่ทนทาน
(tolerance)ได้ดแี ละมีประสิทธิภาพในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เลือดประจำ
การศึกษาวิจยั ของยาเอ๊กซ์เจดในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียในไทย
ในปี 2549 จะเริม่ มีการศึกษาวิจยั ของยาเอ๊กซ์เจดในผูป้ ว่ ยไทยใน
โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ตา่ งๆ
การขึน้ ทะเบียนของยาเอ๊กซ์เจด
ยานี้ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและสวิสเซอร์
มกราคม - เมษายน 2549

แลนด์แล้ว สำหรับประเทศไทยยังไม่อนุมตั ใิ ห้จำหน่ายในประเทศไทย
กำลังอยูร่ ะหว่างการขอขึน้ ทะเบียนยาจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ข้ อ มู ล จากบริ ษ ั ท ที ่ น ำเข้ า ยานี ้
คาดว่าจะรับอนุมตั ใิ ห้ขน้ึ ทะเบียนยาประมาณกลางปี 2549
อาการข้างเคียงของยาทีพ่ บบ่อย
ระบบทางเดินอาหารได้แก่ คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง
ทางผิวหนังได้แก่ ผืน่ คัน
ระบบไต พบไข่ขาวในปัสสาวะ (proteinuria) การทำงานของ
ไตผิดปกติ (serum creatinine increased)
ระบบประสาทได้แก่ ปวดหัว
ดังนั้นผู้ป่วยธาลัสซีเมียควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์ก่อนการรับ
ประทานยา
รูปแบบของยา และการบริหารยา
เป็นยาเม็ดขนาด 125, 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อ 1 เม็ด สามารถ
ละลายน้ำดื่มได้เหมาะสำหรับผู้ป่วยเด็ก ขนาดยา 20-30 มิลลิกรัม
ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม รับประทานวันละ 1 ครัง้
ยาดีเฟอริโพรน (Deferiprone)
เป็นยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานเป็นยาที่เป็นทางเลือกที่ 2
(second line drug) ของยาเดสเฟอราลซึง่ เป็นยามาตรฐาน ของการ
รักษา (standard treatment) ยาดีเฟอริโพรนจดทะเบียนครั้งแรก
ในประเทศอินเดียเมื่อปี พ.ศ. 2538 และต่อมาได้รับอนุมัติให้ใช้
ในอเมริกาและยุโรป จากการศึกษาพบว่ายานีส้ ามารถลดปริมาณธาตุ
เหล็กลงอย่างได้ผลโดยจะมีระดับเฟอร์ไรตินในเลือดและระดับธาตุเหล็ก
ในตับ (liver iron concentration, LIC) ลดลงเมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั ยา
เป็นเวลาติดต่อกัน (long - term treatment)

การศึกษาในคน (randomized clinical trial)
ศึกษาในผูป้ ว่ ยโฮโมซียกัสเบต้าธาลัสซีเมีย 61 คน ของประเทศ
อิตาลี ทีไ่ ด้ยาขับเหล็กเป็นเวลา 1 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1
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ได้ยาขับเหล็กเดสเฟอราล 32 คน กลุม่ ที่ 2 ได้ยาดีเฟอริโพรน 29 คน
วัดการทำหน้าที่ของหัวใจด้วย 2 วิธีคือ ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์
คอมพิวเตอร์หวั ใจ (MRI T2*) และวัดการทำงานของหัวใจห้องล่าง
ข้างซ้าย (leff ventricular ejection fraction, EF) พบว่า กลุม่ ที่ 1 ที่
ตรวจด้วยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์มคี า่ การทำงานหัวใจเพิม่ ขึน้ เพียง 13 %
เมือ่ เทียบกับกลุม่ ที่ 2 มีคา่ การทำงานหัวใจเพิม่ ขึน้ 27 % วัดผลของการ
ทำงานของหัวใจห้องล่างข้างซ้าย (EF) มีคา่ เพิม่ ขึน้ ในกลุม่ ที่ 2 มากกว่า
ในกลุ่มที่ 1 (3.1% และ 0.3% ตามลำดับ) การศึกษานี้แสดงว่า
ยาดีเฟอริโพรน มีผลในการขับธาตุเหล็กออกจากหัวใจได้ดีกว่า ยา
เดสเฟอราล
การศึกษาโดยใช้ยาดีเฟอริโพรน ร่วมกับการให้ยาเดสเฟอราล
(combined treatment) พบว่าการให้ยาทัง้ 2 อย่างร่วมกันเป็นการ
เสริมฤทธิ์ ในการขับธาตุเหล็ก (synergistic effects) ได้ดโี ดยการ
ให้ยาต่อเนื่องกัน เช่นให้เดสเฟอราล วันจันทร์ - ศุกร์ และให้ยา
ดีเฟอริโพรน วันเสาร์ - อาทิตย์ ทำให้แพทย์สามารถลดขนาดยาทัง้ 2
ลง และเป็นการลดอาการแทรกซ้อนหรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของ
ยาลงผลการศึกษาพบว่า ปริมาณธาตุเหล็กลดลงอย่างมากและผูป้ ว่ ย
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
โรคหัวใจกับการเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย
โรคหัวใจล้มเหลวจากธาตุเหล็กที่สะสมในหัวใจเป็นสาเหตุการ
เสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย โดยพบว่าร้อยละ 70 ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ยา
ขับเหล็กเดสเฟอราลเสียชีวติ จากโรคหัวใจ การศึกษาในประเทศอิตาลี
ในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทีเ่ กิดระหว่าง พ.ศ. 2513 - 2536 ช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยได้ยา
ขับเหล็กระหว่าง พ.ศ.2538 - 2546 โดยแบ่งกลุม่ ผูป้ ว่ ยเป็น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 ได้ยาเดสเฟอราล 359 คน กลุม่ ที่ 2 ได้ยาดีเฟอริโพรน 157
คน พบว่า 52 คนในกลุม่ ที่ 1 (14.5%) มีความผิดปกติทางด้านหัวใจ
เมือ่ เทียบกลับกลุม่ ที่ 2 ซึง่ ไม่พบเลย และเมือ่ ศึกษาการเสียชีวติ จาก
โรคหัวใจพบ 15 คนในกลุม่ ที่ 1 (4%) แต่ไม่พบการเสียชีวติ จากโรคหัวใจ
ในกลุม่ ที่ 2 เลย การศึกษานีส้ นับสนุนว่า ยาดีเฟอริโพรนลดการสะสม
ของธาตุเหล็กทีห่ วั ใจได้ดกี ว่า ยามาตรฐานในปัจจุบนั
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รูปแสดงโมเลกุลของยาดีเฟอริโฟรน 3 โมเลกุลของยารับกับธาตุเหล็ก 1โมเลกุล

ฤทธิไ์ ม่พงึ ประสงค์ของยาพบได้ดงั นี้
1. ปวดมวนท้อง คลืน่ ไส อาเจียน พบได้ 3 - 30 % ส่วนใหญ่จะมีใน
2 สัปดาห์แรกของการได้ยาและร่างกายผูป้ ว่ ยจะปรับตัวได้
2. การทำหน้าทีข่ องตับผิดปกติ พบได้ 8 % ตรวจเลือดดูหน้าทีข่ อง
ตับ (ALTs) จะพบสูงขึ้น อาจพิจารณาหยุดยาถ้า หน้าที่ตับ
ยังไม่กลับมาปกติ
3. ปวดข้อและข้อบวม พบได้ 4 - 17% ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง
มีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ทีม่ อี าการรุนแรง
4. เม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia / agranulocytosis) เป็น
ฤทธิไ์ ม่พงึ ประสงค์ทร่ี นุ แรง (serious adverse event) พบได้
1% ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยควรเจาะเลือดดูปริมาณ เม็ดเลือดขาว (CBC)
ทุก 1 - 2 สัปดาห์ ถ้าปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia)
น้อยกว่า 1,500 ตัว ต่อ ลบ.มม. (ANC<1,500) ควรหยุดยา
และปรึกษาแพทย์
รูปแบบและขนาดของยา
เป็นเม็ดขนาด 500 ม.ก. ต่อ 1 เม็ด การให้ยาขนาด 75 - 100 ม.ก.
ต่อน้ำหนักตัว 1 ก.ก.
การผลิตและจำหน่าย
ยาดีเฟอริโพรน กำลังอยู่ในระหว่างการขอนำเข้าจดทะเบียน
อ.ย.ในประเทศไทยส่วนองค์การเภสัชกรรมก็กำลังจะผลิตยานี้ ( L1 )
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สารจาก

เพื่อนสมาชิก

ร้านปลายบิวตีซ้ าลอน (THAI MASSGE)
หาดทรายขาว เกาะช้าง จ.ตราด
รหัสไปรษณีย์ 23170
18 พฤศจิกายน 2548
เรียน ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ท่านผูห้ ญิงเพ็ญศรี ภูต่ ระกูล
สวัสดีครับอาจารย์หวังว่าอาจารย์ยงั มีสขุ ภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรงอยูเ่ สมอ
ผมนายวีระพงศ์ ( ตอนนีเ้ ปลีย่ นชือ่ เป็น " พศิน" ) วัฒนรุกข์ ประมาณ
2-3 ปีทแ่ี ล้ว ซึง่ ผมมารักษาโรคธาลัสซีเมียทีส่ ถาบันฯ ผมได้จดกวีนพิ นธ์
ของ Rohin Amand ไว้ ระลึกอยูเ่ สมอว่าต้องแปลเป็นภาษาไทยออก
มา เพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงภัยของโรคธาลัสซีเมีย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความเจ็บป่วยเรือ้ รังของคนไข้ ภาวะแทรกซ้อนและ
ที่สำคัญที่สุดคือภารกิจของหมอ และงานวิจัยซึ่งต้องการความ
สนับสนุนทัง้ ด้านบุคลากร การเงิน และกำลังใจ
วันนี้ ด้วยภูมปิ ญ
ั ญาน้อยนิดทีม่ อี ยู่ ผมได้แปลกวีนพิ นธ์ฉบับ
นัน้ สำเร็จ แล้ว หากอาจารย์หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ า่ นอืน่ จะกรุณาขัดเกลา
หรือแปลขึ้นใหม่ ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด หวังว่ากวีนิพนธ์
ฉบับนีจ้ ะเป็นสือ่ ประชาสัมพันธ์เล็กๆ เผยแพร่ให้ประชาชนในสังคม
ไทยได้รจู้ กั , เข้าใจ และป้องกัน การเป็นโรคธาลัสซีเมียได้มากขึน้
(เอกสารแนบ) โทร 07-1530036 (เบอร์ของเพือ่ นทีท่ ำงานด้วยกัน)
ด้วยความเคารพอย่างสูงยิง่

( นายพศิน วัฒนรุกข์ )

17. พ.ย. 2548
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Why GOD Why ?
โชคชะตาฟ้าลิขติ ?

เราทัง้ หลายกายเกิดคล้ายคลึงกัน
ประชันปั้นประกายสายตาหวาน
มีรอยยิม้ พิมพ์ใจให้เบิกบาน
พ่อแม่ท่านสำราญภาคภูมิใจ
จมูกน้อยลอยเด่นเป็นสันคม
สองแก้มชมสวยสมชมพูใส
ฉันน่ารักสวยจริงยิ่งกว่าใคร
เป็นขวัญใจในบ้านอันอุน่ อบ
แล้ววันหนึง่ .......... คุณกดปุม่ ทุม่ ระเบิด
“ ธาลัสซีเมีย” เกิดทึง้ ถึงสลบ
มันเลวร้ายกว่า “ นิวเคลียร์ ” ทีผ่ า่ นพบ
ไร้จุดจบโรคร้ายเร่งเร้ารุม
ฉันถูกปลุกจากเตียงกรุน่ ไอรัก
คุณลากชักฉันไปใส่ไฟสุม
เลือดก็ร้ายกายก็แล้งเหมือนแร้งรุม
ฉันถูกอุม้ จากบ้านสูโ่ รงพยาบาล
ต้องถ่ายเลือดซ้ำซ้ำทุกเช้าค่ำ
เลือดแดงต่ำติดเชือ่ สูส่ สุ าน
ตับ ม้ามโตโฮร้องต้องทรมาน
ทุกข์คบื คลานทับถมทวีคณ
ู
นี่ ! เข็มฉีด นัน่ ! เข็มทิม่ ทุกวีว่ นั
ทัว่ ตัวฉันพุพรุนแทบดับสูญ
เจาะลดเหล็กเล็กน้อยอย่าเพิม่ พูน
เจ็บทีน่ นู่ ! เจ็บทีน่ ่ี ! หนีไม่พน้
ฉันอ่อนเปลีย้ เพลียแรงไม่เว้นวาย
ยิง่ เจ็บกายคิดตายยิง่ สับสน
บ้านฉัน .......... ความภูมใิ จกลายไกลเป็นไฟลน
ความทุกข์ทนหล่นลงตรงสองใจ
พ่อกับแม่หว่ งหาคว้าวิง่ พรุง่
ฉันจะมุง่ สูท่ างสว่างไสว
หรือมืดบอดตลอดชีพซูบซีดไป
รางวัลใดคุณให้หรือลงทัณฑ์?
ทุกคนบอกคุณให้ความเท่าเทียม
คุณตระเตรียมความรักให้กบั ฉัน
เราเกิดมากลับกลายไม่คล้ายกัน
เขากับฉันต่างกัน ฟ้ากับดิน
โชคชะตา ( พระเจ้า ) .......... ถ้าคุณอยูบ่ นนัน้ ฟังฉันอยู่
โปรดรับรูง้ านของหมอช่างโหดหิน
งานวิจัยรักษาไข้เป็นอาจิณ
ถึงอดกินยินดีพร้อมพลีกาย
โปรดประทานความแข็งแกร่งให้กบั หมอ
อย่าทดท้อสูไ้ ปสูจ่ ดุ หมาย
ให้ “ ธาลัสซีเมีย ” มันเพลียตาย
จนหมดหายสายพันธุน์ ริ นั ดร.
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เพือ่ นใหม่...ใจเกิน

นส.กนกวรรณ กาแก้ว ( พีข่ วัญ )
มหาวิทยาลัยมีชอ่ื แห่งหนึง่ ในประเทศไทย มีความเป็นเลิศในเรือ่ ง
ของนักศึกษาเรียนดี กีฬาเด่น มีนักศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดและงดงามที่สุดใน
ประเทศไทยด้วยความภูมใิ จนีเ้ อง หลักสูตร การว่ายน้ำ จึงเป็นหลักสูตร
บังคับให้นกั ศึกษาต้องเรียน และ ได้ใช้สระว่ายน้ำอย่างคุม้ ค่า
“ ดล นายชนะทีห่ นึง่ ในการแข่งว่ายน้ำของจังหวัด เป็นไง ? พอใจ
ใช่ไหมล่ะ? ” เอก เพือ่ นในกลุม่ เย้าแหย่ นฤดล นักกีฬาว่ายน้ำของ
มหาวิทยาลัย ในเรื่องการแข่งว่ายน้ำที่เริ่มชนะมาไม่นานมานี้
“ สนุกดีนะ เราก็ไม่อยากคิดหรอกว่าเราแข่งว่ายน้ำ เราแค่วา่ ยน้ำ
เล่นๆ ตามสบายนะ ขำๆ ” เจ้าของเสียงทุม้ นุม่ ดูเป็นผูใ้ หญ่
ขำคิกคักๆ อย่างพอใจ เมือ่ รูว้ า่ เพือ่ นตัง้ ใจแซว ว่าแล้วก็นง่ั บน
โต๊ะเรียน ทำท่ากระโดดพุง่ ตัวลงน้ำ
“ ออกตัวดี มีชยั ไปกว่าครึง่ ”
“ เออ! รูอ้ ยูแ่ ล้วว่า นายเก่ง.. แต่อย่าประมาทไปนะ เหนือฟ้าต้อง
มีฟ้า เจอคนเก่งกว่าจะรู้สึก หึๆ แล้วจาหาว่าเพื่อนไม่เตือน ”
อาการชอบขัดคอของ เอก ยังมีเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อะไร เอก มักจะหาเรือ่ งขัดคอ ดลเสมอ เพือ่ ให้ ดล มีสติไม่
ประมาท เพราะเอกรูด้ วี า่ เพือ่ นของตน ค่อนข้างจะหลงตัวเองต้อง
คอยปรามบ้างแต่ก็ไม่มีใคร เกลียด เอก เพราะว่า เค้าจะพูด
ในแนวเย้าแหย่ ทำให้ไม่รสู้ กึ ว่า ตัง้ ใจขัดคอ ด้วยเหตุน้ี ดล กับ
เอก จึงเป็นคูซ่ ้ี กันเสมอ
“ เรา ก็อยากรูเ้ หมือนกัน...ว่าใครจะว่ายน้ำ ชนะเราได้ สงสัยยังไม่
เกิดล่ะมัง้ ” ว่าแล้วก็หวั เราะคิกคักอย่างมัน่ ใจ เอก ได้แต่สา่ ย
หน้าเบาๆหมัน่ ไส้เพือ่ นเล็กๆ แต่กห็ วั เราะไปด้วย
“ ขอให้คนๆนั้นรีบเกิดมาแข่งกับนายเถอะ แล้วจะขำไม่ออก ”
อาจารย์ ประจำชัน้ เดินเข้ามาในห้อง ทุกคนเงียบกริบ เพราะรูซ้ ง้ึ
ในความเข้มงวดของอาจารย์ ชัว่ โมง Home Room นีจ้ ะเป็น
ชัว่ โมงทีอ่ าจารย์จะมาพูดเรือ่ งต่างๆเช่น กิจกรรม การแข่งขัน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ งานทีจ่ ะมีขน้ึ ในมหาวิทยาลัยให้นกั ศึกษาทราบ
ตลอดจน การปรามนักศึกษาทีเ่ ริม่ ออกนอกกฎ หรือ การเรียน
เริม่ แย่ เพือ่ ตักเตือนและซักถาม อาจารย์มลฤดี ยิม้ บางๆ ให้เห็น
ฟัน ดวงตาใต้แว่นตา กลม ๆ เล็กๆ ดูจริงจัง ซึง่ นักศึกษามอง
เห็นก็ยงั คิดว่าน่ากลัวอยูด่ ี
“ นักศึกษา ทุกคนคะ นักศึกษาก็เรียนทีน่ ม่ี าหนึง่ เทอมแล้วนะคะนี่
ก็จะสอบกลางภาคแล้ว ตั้งใจเรียนด้วยนะคะแล้วอาจารย์ก็ขอ
แสดงความยินดี ที่ คุณนฤดล นักกีฬาว่ายน้ำของเรา ชนะเลิศการ
ว่ายน้ำในการแข่งขันทีผ่ า่ นมา ทุกคนปรบมือให้กำลังใจ นฤดล
ด้วยนะคะ "ทุกคนในห้อง ปรบมือ ดล ลุกขึน้ โค้ง อย่างมีความสุข
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“ ในวันนี้ จะเป็นการเริ่มเรียนวันแรก ของเพื่อนใหม่ ของเรา
ที่ไม่ได้มาเรียนกับพวกเราตั้งแต่เทอมแรก เพราะเหตุจำเป็น
นักศึกษาช่วยแนะนำ และดูแลเพื่อนใหม่ของเราด้วยนะคะ ”
นักศึกษาเริ่มมองหน้ากันเลิ่กลั่ก และเริ่มสนใจว่าเป็นใคร
ผูห้ ญิงหรือ ผูช้ าย และเริม่ ตืน่ เต้น
“ เข้าเรียนกลางเทอมนีน่ ะ...สงสัยจะเป็นเด็กแสบ น่าดู ” ดล คิดในใจ
“ เชิญนักศึกษา แนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักด้วยค่ะ เชิญค่ะ ”
อาจารย์มลฤดี หันไปยิม้ ให้นกั ศึกษาคนใหม่ทย่ี นื รออยูข่ า้ งนอก
“ สวัสดีค่ะ เพื่อนๆทุกคน ดิฉัน ปลายฝัน ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ”
ไม่นา่ เชือ่ ว่านักศึกษาใหม่ทม่ี า จะตัวเล็ก ผิวขาวดูบอบบางและดู
ซีดๆ แต่แก้มดูขาวอมชมพูของเธอ ดูสขุ ภาพดีดวงตากลมโตใส
แป๋วเหมือนเด็กอายุประมาณ 14-15 มากกว่าจะ อายุ 19-23
เสียงเล็กๆน่ารักเหมือนเด็ก ผมยาว ถึงหัวไหล่แต่ถูกเปียรวบ
ไว้ข้างหลัง แล้วยังผูกโบว์ลายริ้วสีเขียวกับเหลือง แต่งตัว
สะอาดสะอ้าน ยิ้มสดใสให้กับทุกคนค่อนข้างตกตะลึงใครๆ
ต่างคิดว่าเด็กมัธยมปลาย ข้ามชัน้ มาหรือเปล่า นฤดล อ้าปากค้าง
จ้องอย่างพิจารณา ยัยเปีย๊ กนี่ น่าตาน่าเอ็นดู ไม่มวี แ่ี ววของเด็ก
แสบเลย อาจารย์มลฤดี ให้ ปลายฝัน นัง่ ข้างหน้าเพราะตัวเล็ก
และพู ด เรื ่ อ งต่ า งๆ สั พ เพเหระตามทั ่ ว ไป ให้ น ั ก ศึ ก ษาฟั ง
แล้วก็ออกไปเพื่อให้นักศึกษาแยกย้ายกันไปเรียนในคณะ
ต่างๆ และวิชาอื่นเพื่อนๆผู้หญิงต่างรุมล้อม ปลายฝัน อยาก
รูจ้ กั เต็มที่ ต่างทักทายแนะนำตัวกัน และชวนเข้ากลุม่ พูดคุยอย่าง
เป็นกันเอง ปลายฝัน พูดคุยและสามารถเข้ากับเพื่อนอย่าง
รวดเร็ว เพราะเป็นคนน่ารัก สดใสร่าเริง คุยเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
นฤดล ได้แต่มองตามและอยากรู้จัก แต่ก็ทำเป็นไม่สนใจ
นักศึกษาใหม่
“ โจทย์ ข้อนี้ ใครสามารถออกมา ทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ
ดูได้บา้ ง” อาจารย์สทุ นิ อาจารย์ทางด้านวิชาเคมี ทีข่ น้ึ ชือ่ ในเรือ่ ง
ให้คะแนนยาก อาจารย์สุทินผู้นี้คือ เจ้าของวิชาเคมีสุดหิน
ทีน่ กั ศึกษากลัวเกรง ต่อ ตัวยึกยือเคมีทอ่ี าจารย์ชอบตัง้ คำถาม
บนกระดานให้นักศึกษาตอบชอบเล่นเกมวัดดวงให้นักศึกษา
ออกไปตอบบนกระดานแบบไม่ตั้งตัว อาจารย์สุทินมักจะยิ้ม
เย็นๆ ให้กระดานหลังจากเขียนโจทย์เคมีให้นักศึกษาขบคิด
บ่อยๆ แล้วจะมองหน้านักศึกษาที่พยายามเอาหนังสือปิดหน้า
หลบสายตาอย่างจะมาดมัน่ ถามว่า บนกระดานนีใ้ ครตอบได้บา้ ง?
ตอบมาซะดีๆแล้ว อาจารย์สุทิน จะนั่งบนเก้าอี้เพ่งมองว่าจะ
เรียกใครมาวัดดวง หรือมาตอบโจทย์เคมีดี นักศึกษา ต่างเริม่
ถกกันถึงโจทย์เคมีทไ่ี ด้รบั บางคนเกาหัวไม่เข้าใจ เอก และ ดล
ช่วยกันเปิดหนังสือ
“ ให้เวลา 3 นาที ถ้าเกิน อาจารย์จะเรียกสุ่มตามรหัสนักศึกษา
ผิดถูกอีกเรื่องหนึ่ง ” อาจารย์สุทินยิ้มอีกแล้วและเริ่มสอดส่าย
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สายตาหาคนตอบ ไม่มใี ครกล้าสบสายตา อาจารย์สทุ นิ เลยเพราะ
กลัวว่า ถ้าสบตาเป็นได้ออกไปตอบแน่ๆ ไม่มเี สียงใดเล็ดลอดจาก
ปากของนักศึกษา หรือแม้แต่คนยกมือขึน้ ตอบ “เฮ้อ” นักศึกษา
ถอนหายใจและเริม่ เสียวสันหลังไม่อยากให้ถกู เรียกเลย ระหว่าง
ที่นักศึกษากำลังงุนงง จ้องหนังสือ อย่างจดจ่อ เสียงของ
ปากกาเคมี ถูกขีดขึ้นบนกระดาน “โอ้” มีผู้กล้าหาญออกไป
ทำโจทย์แล้ว ใครกัน หนอ ทุกคนต่างละสายตาจากตำรา มองดู
กระดาน ปลายฝัน กำลังเขียน สูตรเคมีเป็น ชุดๆ และแสดงวิธกี าร
คำนวณอย่างละเอียด ด้วยความมัน่ ใจและคล่องแคล่วปากกาเคมี
ไม่ได้หยุดพักเลย มันถูกมือเล็กๆ จับแน่นเขียนๆ บนกระดาน
อย่างตั้งใจ ปลายฝันปิดฝาปากกา และยื่นให้อาจารย์สวัสดี
อาจารย์ก่อนไปนั่งที่โต๊ะ อาจารย์สุทิน สอนเคมีประหลาดใจ
เล็กน้อยหลังจากมองดูคำตอบบนกระดาน ท่านเอาปากกาวงกลม
คำตอบและสูตรต่างๆทีป่ ลายฝันเขียน แล้วเช็คถูกตามคำตอบ
“ ถูกต้อง ครบถ้วน 10 คะแนน สำหรับจิตพิสยั ในการตัง้ ใจเรียน
นักศึกษา มาดูขอ้ นีบ้ นกระดาน ” อาจารย์สทุ นิ เริม่ ร่ายยาวตาม
สูตรการอธิบายวิชาเคมี ตามแบบฉบับของท่าน นักศึกษา
ต่างตัง้ ใจฟังและเล็ชเชอร์คำตอบ คำอธิบาย ลงในสมุด เหตุการณ์
แจกคะแนนเคมีของ อาจารย์สทุ นิ ทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าหวงคะแนน และ
ตัง้ คำถามเคมียากๆ ฮือฮาไปทัว่ ทำให้รนุ่ พีท่ ผ่ี า่ นการเรียนเคมีกนั
รู้สึกอยากเห็นหน้าปลายฝัน และเริ่มตั้งใจท่องสูตรเคมีขึ้น
เพราะ อาจารย์สทุ นิ ไปเล่าให้ฟงั ว่าน้อง ปี 1 ยังตอบโจทย์เคมีได้
พวกเธอปี2 ปี3แล้วนะ ตัง้ ใจเรียนกันหน่อยสิ เพือ่ นๆ ทุกคน
ในชัน้ ของ ปลายฝัน เอง ต่างทึง่ ในความสามารถของ ปลายฝัน
กันหมด ไม่วา่ จะเป็นวิชาต่างๆ ทีเ่ รียน และหนังสือ ทีอ่ าจารย์ถาม
ไม่วา่ จะเป็นแบบทดสอบ หรือ การทดลอง ดูเหมือนปลายฝัน
จะถนัดและทำได้อย่างดีเวลาทำรายงาน โครงงาน เพือ่ นๆ ต่าง
ให้ ปลายฝัน ช่วยวางแผน พวกเพือ่ นๆ ผูช้ ายหลายคนต่างเลีย้ ง
ขนมและยืมสมุดเล็ชเชอร์ ปลายฝัน ไปจดบ่อยๆ
“ หัวไบร์ จริงๆ น้า เพือ่ นใหม่เรา น่ารักด้วย ” เอก มอง ปลายฝัน
และพูดขึ้นมา
“ น้องสาวเราเก่ง งี้ รักตายเลย ”
“ หนูเปี๊ยกนั่น ไม่ธรรมดา เลยนะ เราเรียนตั้งนานออกจะโข่ง
ในชัน้ ยังสูไ้ ม่ได้เลย ยอมรับว่ะ ” นฤดล พึมพัม
“ เค้าชือ่ น้องฝัน ปลายฝัน ว่าเค้าหนูเปีย๊ ก นายนีก่ วนชะมัด ไม่ชอบ
เด็กเหรอฮ้าาาา...” เอกทำท่าแบบ สาวๆล้อเลียน จิม้ แก้มดลจึก๊ ๆ
“ อายุเท่าเรานัน่ แหละ ม้าง แต่ตวั เล็ก เรียนดี ก็ดี แต่ เราน่ะ ว่ายน้ำ
นี่ กีฬาเด่น ของเรา ไม่แพ้ใครหรอก ” ดล เถียง และกอดอกภูมใิ จ
กับกีฬาว่ายน้ำของตน
“ ชัว่ โมงทีร่ อคอย ช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อย ” ดล ยืนบน
ขอบกระดานสปริงทีใ่ ช้สำหรับกระโดดน้ำ ในชุดกางเกง ว่ายน้ำ
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มีหมวกคลุมผมและ แว่นตาสำหรับว่ายน้ำ เป็นตราของแบร์นดัง
ในเรือ่ งกีฬาซึง่ เขาได้มาจากการแข่งว่ายน้ำชนะ เขาภูมใิ จมากกับ
การใส่แว่นตายีห่ อ้ นี้ เพราะคุณภาพการใช้งานมันยอดเยีย่ มสม
กับเป็นสินค้ามียห่ี อ้
“ ชัว่ โมงว่ายน้ำเฉยๆ แท้ๆทำเป็นตืน่ เต้น นีอ่ นุ่ ร่างกายรึยงั เดีย๋ ว
ตะคริวได้กนิ หรอก คนเก่ง ” เอก เริม่ ขัดคออีกแล้ว
“ ตะกี้ เรา วิ่งรอบสนามกีฬามา 2 รอบและ ตอนนี้พร้อมลุย
แล้ว ” ดล พูด พร้อมกับขยับตัวกระโดด “ตูม้ ซ่า” เสียงกระโดดน้ำ
ดังมาจากข้างๆ น้ำในสระกระเซ็นเป็นฝอยมาถูกใส่ตัว ดล
ซะก่อน ดล หันไปด้วยความฉุนกึก ว่าใครกล้ากระโดดน้ำตัดหน้า
สายตามองหา คนว่าย เห็นคนว่ายไกลๆไปกลางสระไม่ได้
การแล้วต้องขอดูหน้าหน่อยว่าเป็นใคร ดล รีบพุ่งตัวลงน้ำ
แล้วว่ายไปหาอย่างรวดเร็ว ด้วยกำลังและแรงตามสัญชาติญาณ
นักแข่ง หมายจะแซงตัดหน้าให้ได้แต่แล้วคนที่ว่ายไปก่อน
หน้า กลับดูปราดเปรียวและว่ายน้ำลิว่ แตะขอบสระอย่างรวดเร็ว
พร้อมกลับ กระดิกขาพยุงตัวในน้ำรอ ทีอ่ กี ฝัง่
“ ผูห้ ญิงนีน่ า อ๊าาาาา ยัยเปีย๊ กปลายฝัน”ดลโพล่งขึน้ หลังจากเห็น
หน้าจิม้ ลิม้ ของปลายฝันยิม้ ให้เมือ่ แตะขอบสระ ดล ประหลาดใจ
มากทีต่ ามผูห้ ญิงตัวเล็กๆไม่ทนั แล้วนอกจากนีย้ งั เป็น ปลายฝัน
นักศึกษาใหม่
“ ชอบว่ายน้ำมากเหรอ หนูเปีย๊ ก ว่ายเร็วจริงๆ ”
“ ก็ ไม่คอ่ ยได้วา่ ยเท่าไหร่ หรอกค่ะ ฝัน ชอบดำน้ำมากกว่าว่ายน้ำ
แล้วเหนือ่ ย ดล คงจะชอบว่ายน้ำมากแข่งจนได้รางวัลชนะเลิศ ”
ปลายฝัน อมยิม้ พูดทักทายดลอย่างสดชืน่
“ มาว่ายน้ำกัน ใครไปถึงขอบสระก่อน ขำๆ ”ดล ชวน “หนึง่ สอง
สาม” หลังจากนับเสร็จ ปลายฝัน ก็ว่ายฟรีสไตล์ไปข้างหน้า
อย่างรวดเร็ว และท่าการว่ายน้ำยังถูกต้อง สวยงาม ดล ออก
ว่ายน้ำและมองดู ปลายฝัน ว่ายน้ำข้างๆ “..อย่างกับนางเงือกเลย..”
ดล ว่ายมาตีคกู่ บั ปลายฝัน แต่ทก่ี ลางสระ ปลายฝัน หันมายิม้
แล้วเร่งสปีทตัวเองไปข้างหน้า อาศัยความตัวเล็กปราดเปรียว
ว่ายฟรีสไตล์ลว่ิ ๆ แซงดลในระยะห่างขอบสระ 2 เมตร และแล้ว
ปลายฝั น ก็ แ ตะขอบสระ ก่ อ นดล ไม่ ถ ึ ง สองนาที
“ พอแล้วนะคะ ฝัน เลิกละค่ะ ” ปลายฝันบอกดล แล้วปีนขึ้น
จากสระทิ้งให้ ดล พยุงตัวงงๆ ในสระในใจคิดสับสนเฮ้ยแพ้
ได้ไง..อ่าาา..
“ ดล เอ๋ย สงสัย คูแ่ ข่งของนายเกิดมาแล้ววันนีน้ เ่ี องว่ะ ผูห้ ญิง
ซ้าาาๆ...ด้วย น้องฝันนน ” เอก พูดพร้อมกับยื่นผ้าผืน
เล็กสำหรับเช็ดหน้าให้ ดล แล้ววิง่ ตามปลายฝันไป
“ ฝัน เลิกแล้วเหรอครับ ไม่มาแช่นำ้ เล่นๆ กันอ่า กำลังสนุกเลย ”
เอก ชวน ฝัน ลงเล่นน้ำ เป็นแผนทีอ่ ยากทำความรูจ้ กั
“ ฝัน พอแล้วค่ะ หนาว เดีย๋ วเป็นหวัด ถ้ายังไง ฝัน จะนัง่ กิน ขนม
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ทีซ่ มุ้ ร้านขนมนะคะ ” ว่าแล้ว ฝัน ก็เข้าห้องอาบน้ำเปลีย่ นเสือ้
ของผู้หญิงไป
“ ดล ต๋าาา.. เดี๋ยวเขาไปหาน้องฝันก่อนน้า เป็นไรไม่รู้ ฉงฉัย
ศรรักปักอก ” เอก มาหา ดล ทีส่ ระน้ำแล้วเก็บของใส่เป้ สะพาย
ออกไป “ เฮ้ย เดี๋ยวสิ ใครจะจดสถิติให้เราล่ะมาก่อนสิ เอก
อย่าทำงีส้ เิ พือ่ นลืมเพือ่ นเหรอเอก ” ดล ตะโกนโหวกเหวกเรียก เอก
“ ไม่รู้สิ เจอกันร้าน น้าแป๋ว หน้า มหาลัยละกัน น้องปลายฝัน
ไปหม่ำขนมนัน่ ” เอก ตอบแล้วโบกมือหย็อยๆลา และแล้วดล
ก็เลิกว่ายน้ำเร็วกว่าปรกติ พร้อมกับหัวเสีย เล็กน้อยที่ว่ายน้ำ
แพ้ผู้หญิงตัวเล็กๆ และกะว่าต้องมีนัดล้างตาแน่ๆ แล้วขาของ
ดล ก้อ จ้ำอ้าวไปร้าน น้าแป๋ว หน้ามหาลัยโดยไม่รตู้ วั ....ในร้าน
ที่มีซุ้มผ้าใบ และโต๊ะไม้ ร่มบังแดดรำไร ดอกไม้เป็นหย่อมๆ
สวยงามรอบๆ ซุ้มร้านน้าแป๋ว ที่นักศึกษาจะชอบไปนั่งติวการ
บ้าน สัง่ ขนม ไอศกรีม ทานอาหารแถวนัน้ หลังเลิกเรียน หรือ
ชัว่ โมงว่าง
ดล มองเห็น เอก นั่งคุยกัน กับปลายฝันท่าทางมีความสุข
ดล จึงเข้าไปทักทาย เอก เล่าเรื่อง ของเพื่อนๆ ในชั้นให้ฟัง
และเรือ่ งของ ดล ให้ฟงั ตลอดจนเรือ่ งของอาจารย์ให้ปลายฝัน
ฟัง
“ อาจารย์ด~ี ดี้ หรือ อาจารย์มลฤดี ประจำคณะของเรานะ เห็น
ยิม้ ๆอย่างนัน้ รอยยิม้ นัน้ แมวยังหนีเลย ยิง่ เสียงหัวเราะหึๆ นะ
น่ากลัวเหมือนคุณหมอถือเข็มฉีดยาอันเบ้อเริ่มซ่อนไว้ข้าง
หลังเลย ”
“ แล้วก็ อาจารย์สทุ นิ สอนเคมี นะ หวงคะแนนมากเลยนี่ ปลายฝัน
ได้คะแนนตอบโจทย์ท่านนี่คนแรกเลยนะของคณะเราแล้ว
อาจารย์สทุ นิ นะ จะชอบพูดว่า เพราะฉะนัน้ จึงเป็นอย่างนีน้ ะครับ
ในชั่วโมงท่านจะพูด เพราะฉะนั้นจึงเป็นอย่างนี้นะครับเกิน
20 รอบเลยล่ะ มีวนั หนึง่ เรานัง่ นับถึง 31รอบเลย”
“ ค่ะๆ ฮิๆๆ เห็นภาพมากเลยค่าเอก ฝันไม่ได้สังเกตเลยนะคะ
เห็นจะต้องลองสังเกตมัง่ "ปลายฝันหัวเราะสนุกสนาน
“ ฝัน ไปเรียนว่ายน้ำจากที่ไหนครับ"ดล จ้องหน้าฝันพร้อมเปิด
ประโยคคำถาม
“ อะไรกัน สนใจแต่เรือ่ งว่ายน้ำนะ ดล คุยเรือ่ งอืน่ สิ ว้า ไม่สนุกเลย
ฝันกินลูกชิ้นน้าแป๋วนี่นะ อร่อย ผสมแป้งนิดๆเนื้อเล็กน้อย
เข้ากัน้ เข้ากัน เคีย้ วหนุบหนับดี ”
“ นี่เจ้าเอก ติเรื่อง ลูกชิ้น ต่อหน้าต่อตาคนปิ้งอยู่หน้าเตานี่
อยากได้ตะแกรงปิง้ ลูกชิน้ บินใส่หน้าเหรอ เดีย๋ วน้าแป๋ว จัดให้ ”
น้าแป๋วเจ้าของร้านปิ้งลูกชิ้น ดุเอกเล่นๆอย่างอารมณ์ดี เพราะ
ไม่ถอื สา เอก อยูแ่ ล้ว บ่นนัน่ บ่นนีแ่ ต่กอ้ สัง่ ลูกชิน้ ปิง้ กินทุกวัน
“ ก้อแหม.....อย่างนี้ไงครับ เราถึงได้กินลูกชิ้นอร่อย สูตรปรับ
สมดุลให้กระเพาะ กินทีไรอิ่มทุกที ” เอก พูดน้าแป๋วหัวเราะ
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ขำๆแล้ว ก็เอาลูกชิน้ ทีส่ ง่ั เพิม่ มาเสริฟ ดลได้แต่เงียบ (ไม่รจู้ ะคุย
เรือ่ งอะไรนอกจากเรือ่ งว่ายน้ำ) นัง่ มอง เอก คุยกับ ปลายฝัน
เมือ่ ปลายฝันกลับไปแล้ว ดล จึงชวน เอก กลับหอพักทีท่ ง้ั 2 คน
ช่วยกันหารค่าเช่าหอพัก
“ ชอบเด็กเหรอไง เอก ” ดล พูดขึน้ ขณะทีเ่ ปิดตูเ้ ย็นหานมขวด
ใหญ่มาดืม่
“ น่าสนใจดีนะ ฝัน เขาดูเต็มที่กับทุกๆอย่างเลย เรียน กีฬา
สดชืน่ ร่าเริง สนุกสนาน มี มนุษย์สมั พันธ์ดี ”
“ พอคุยๆ ก็ชอบอ่ะ ถูกชะตา ” ว่าแล้ว เอก ก็คว้านมจากมือ
ดล มาดืม่ เอาๆ อึกๆๆ “ เฮ้ย นัน่ ขวดสุดท้ายแล้วนะ เอามาๆ ”
ดล แย่งขวดนมมา แล้วพบแต่ความว่างเปล่า ขวดนมเบาหวิว
ไร้ของเหลวทีข่ น้ึ ชือ่ ว่านม
ดล ไม่คอ่ ยสนใจทีจ่ ะสนิทสนมกับ ปลายฝัน เท่าไหร่ เพราะรูส้ กึ
เก๊กเล็กน้อย อีกทั้งแพ้ว่ายน้ำปลายฝัน แต่ เอก มักจะเข้าไป
คุยประจ๋อประแจ๋กบั ปลายฝัน บ่อยๆ ซึง่ ดล ก็เข้าใจ เพราะ
เอก ชอบชวนคนคุยและสนิทไปทั่ว และเอก ก็คุยสนุกสนาน
ไม่ซเี รียส หรือ คร่ำเคร่งเหมือนตนเท่าไหร่ จะให้พดู ฮาๆ แซว
ใครนีไ่ ม่ใช่ตวั ของดลเลย ดล สนใจแต่เรือ่ งว่ายน้ำ และเรียนเท่า
นั้นเพื่อนในห้อง ก็นับคนได้เพราะ ดล ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร
อยูแ่ ล้ว ดลได้แต่มองท่าทีของเอก และปลายฝันห่างๆ
“ พีด่ ล ค้าาา วันนี้ มิน้ อบคุกกีม้ าฝากค่ะ ” เสียงน้องมิน้ มัธยมหก
แฟนคลับนักกีฬาว่ายน้ำของดล แวะยืน่ ขนมเอาใจ ดล อีกตาม
เคยเธอมากับแฟนคลับนักกีฬาว่ายน้ำของ ดล อีกเป็นขโยง
“ ของ น้องวุน้ ก็มี ผลไม้สดๆ มาฝากค่ะ มี ฝรัง่ เงาะคว้านเมล็ด
ออกผีมือวุ้น มะละกอ ชมพู่ แล้วก็หัวใจของวุ้นให้พี่ดลค่า ”
สาววุ้น มัธยมสองแฟนคลับอีกคนก็ใช่ย่อยยื่นผลไม้เอาใจ
ดล เช่นกัน “ ขอบคุณครับ ”ดลยิ้มเสน่ห์ โปรยปรายรับของ
และน้ำใจของน้องๆ
“ เดีย๋ ว วันนีว้ า่ งๆก็แวะไปดูพว่ี า่ ยน้ำนะครับ สาวๆ ” “ ไม่พลาด
อยูแ่ ล้วค่า ไปนะคะพีด่ ล"น้องวุน้ มิน้ และสาวๆแฟนคลับ ดล
ต่างลาเมือ่ ส่งของเสร็จ
“ ดล นีเ่ สน่หแ์ รง มากๆ เลยน้า สาวๆ ให้ของเพียบเลย ” ปลายฝัน
พูดขณะมองดูเหตุการณ์กบั เอก “ โอ้ยย น้องๆ พวกนี่ เค้าปลืม้
นาย ดล น่า ดลมันว่ายน้ำแล้วมันเท่ห์ มันเก่ง ชนะเลิศบ่อยๆ
น้องๆ เขาเลยคอยเอาใจช่วยตามประสาคนชอบเห่อดารา “ อ่า ”
“ แป๊บน้า ฝันจ๋า ” ว่าแล้ว เอก ก็เดินไปหยิบผลไม้จากมือ ดล มาแล้ว
เปิดฝากล่องมาเคีย้ วตุย้ ๆ หน้าตาเฉย “ ดีออก มีขนมเยอะๆ
ไว้กนิ แก้เหงาปาก เสร็จเราทุกที อร่อยน้า กินมะ? ” เอก ยืน่ ผลไม้
ที่เอามาจากดล ให้ ปลายฝัน ปลายฝันส่ายหน้า หงึกหงัก
มองหน้า ดล เชิงทำนองเกรงใจดลและมองเอก เหมือนกับ
บอกว่ากินได้ไงหน้าตาเฉย ของดลแท้ๆ กินไปเถอะ หนูเปีย๊ ก
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ขนมคุกกีน้ ก่ี อ้ มี มิน้ เค้าทำอร่อย นี่ ไม่ตอ้ งเกรงใจเรา น้องๆ ให้มา
ให้กนิ ไม่ใช่ให้เก็บ
“ ดล เดินมาที่โต๊ะ ปลายฝัน พร้อมกับยื่นคุ๊กกี้ให้อีกหลายๆห่อ
จากผีมือ น้องมิ้นและแฟนคลับ “ แล้วทำไมต้องเรียกเค้าว่า
หนูเปี๊ยก ม่ายชอบน้า ” ปลายฝันมองหน้าดล แล้วขมวดคิ้ว
“ คนตัวเล็ก ก็ต้องเรียกคนตัวเล็กว่า หนูเปี๊ยกจิคับ ถ้าเรียกว่า
หนูใหญ่คงแปลก ” ดล หัวเราะพอใจแล้วเดินจากไป “ หมัน่ ไส้นกั
แล้วเย็นนีค้ อยดู “ ปลายฝันบ่นอุบอิบ ” เย็นนีส้ นุกแน่ เอก มอง
ดูทั้งคู่ยิ้มอย่างขำๆในท่าทีทั้งคน
ดล ออกมาจากห้องอาบน้ำด้วยความสดใส พร้อมกับสวม
แว่นตากันน้ำสุดโปรดเช่นเคย มองดูริมสระด้วยความสดชื่น และ
บนอัฒจันทร์ มีน้องๆแฟนคลับของตัวเอง ยืนกรี้ดกร๊าด ข้างๆ
ช่ า งมี ก ำลั ง ใจจริ ง ๆ ดล วอมอั พ ร่ า งกายเตรี ย มพร้ อ ม กั บ การ
ซ้อมว่ายน้ำ และแล้วก็ มองเห็นนายเอก ถือเป้ และกระเป๋าเปลี่ยน
เสือ้ ผ้าเดินมากับปลายฝัน
“ น้องฝัน เค้าจาว่ายน้ำ วันนี้เราเลยจะว่ายน้ำด้วย ” เอกมอง
ดล อย่างมีมาดกวนๆ ว่าแล้ว เอก ก็เข้าไปแยกย้ายไปแต่งตัว สักพัก เอก
ก็กลับมาในชุด กางเกงว่าน้ำ สีดำ และข้างๆ กางเกงมีคำว่า Cool
ส่วนปลายฝัน มาในชุดว่ายน้ำเรียบร้อยแบบติดกระโปรงสวยงาม
เหมือนชุดของเด็กๆ ซึ่งออกแบบมีโบว์ใหญ่ๆ ตรงเชือกที่คล้องคอ
และข้างหลัง ผ้าคลุมผมยังดูเป็นระบายน่ารัก สีชมพูอ่อนตัดกับขาว
ดูเหมือนเด็ก 12 ขวบมาว่ายน้ำไม่มผี ดิ ถ้ามีหว่ งยางด้วย คงจะเป็นเด็ก
มาฝึกว่ายน้ำแน่ๆ ดลยิม้ ขำคิกคัก
“ เอาเด็กว่าว่ายน้ำด้วยเหรอคับ ป๋าเอก"ดลแซว
“ มันไม่มชี ดุ แบบอืน่ ให้คนตัวเล็กอย่างฝันใส่นะ่ ค่ะ เลยต้องใส่แบบ
เด็กๆ น่ารักดีนค่ี ะ แต่เดีย๋ วเด็กจะว่ายชนะผูใ้ หญ่ ” ปลายฝันพูด
ประชด
“ ดีเลย ก็อยากให้เด็กแข่งว่ายน้ำกับผูใ้ หญ่เหมือนกัน ” ดล พูด
“ งัน้ ใครแพ้ ต้อง ไหว้สระว่ายน้ำ 3 รอบ เอามะ? ” ปลายฝันพูด
แบบพยศๆ
“ O.k.” ดล ตอบอย่างไม่ลังเลและแล้วการแข่งว่ายน้ำก็เริ่มขึ้น
เอก เป็นกรรมการเป่านกหวีดรอทีป่ ลายสระ
“ เอาล่ะ ต่อไปนีค้ อื การแข่งว่ายน้ำของ พีด่ ล กับ ปลายฝัน นะครับ
การแข่งขันมี 2 รอบ คือรอบไปกับรอบกลับ ขอให้นอ้ งๆ แฟน
คลับ พีด่ ลคอยดูวา่ ใครจะชนะ คนแพ้ไหว้สระ 3 รอบนะครับ ขำๆ
เอาล่ะ พี่เป็นกรรมการ ” เอก เดินมาพูดให้แฟนคลับดลฟัง
พวกน้องๆ แฟนคลับ กรี๊ด กันดังลั่น โดยเฉพาะ มิ้นกับวุ้น
“ พี่ดลสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆ ” เมื่อทั้งสองคนยืนประจำบร์อดสำหรับ
กระโดด ปลายฝัน หายใจเข้าช้าๆสูดอากาศให้เต็มปอด ดล หันมา
มองหน้า ปลายฝัน ยิม้ กวนๆ กระชับแว่นตาโปรดให้เข้าทีแ่ ละมอง
ดูสระด้วยท่าทางเอาจริง ปรี๊ดดดดดดดด......ดดดดดดดดด!
เสียงเป่านกหวีดดังขึ้น ดลและปลายฝันต่างกระโจนลงสระ
มกราคม - เมษายน 2549

ด้วยความเร็วน้ำแตกกระเซ็นขึ้นมา เสียงน้องๆ เอาใจเชียร์
ดล อย่างไม่ลดละ พีด่ ลสูๆ้ ๆ ดลและปลายฝัน ตีคกู่ นั ในสระอย่าง
ไม่มใี ครลดละ ต่างคนต่างว่ายเร็วและแรง ดล ออกจะนำเพราะ
ตัวโตกว่า และว่องไว ส่วนปลายฝันแม้ดเู สียเปรียบ แต่ความคล่อง
ตัวสูง สามารถจ้ำพุง่ ตัวไปข้างหน้าได้ไวกว่า ไม่นานทัง้ คู่ ก็แตะอีก
ฝัง่ ของสระ ด้วยความเร็วทีค่ อ่ นข้างเท่ากัน ดลเองก็ทง่ึ ทีป่ ลายฝัน
สามารถว่ายน้ำเร็วเท่าตน ดลเองก็ไม่ย่อท้อว่ายหายใจน้ำพ่น
ออกจากปากเป็นจังหวะ เมื่อถึงกลางสระทุกคนต่างคอยลุ้น
ว่าใครจะชนะ ดลกับปลายฝัน ต่างตีคู่ไม่มีใครยอมแพ้ใคร
ดล เริม่ ออกแรงสปีทตัว เร่งจังหวะขาให้นำปลายฝัน ปลายฝัน
เหมือนจะรูว้ า่ ดลต้องรีบแซง เธอเลือกทีจ่ ะแซงนำ โดยวิธที เ่ี ธอทำ
คือ สูดหายใจเต็มปอดกลัน้ ไว้แล้วปล่อยออกมา พร้อมกับซอย
ปลายเท้าถี่รัวยิบๆ และเอามือพุ่งไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุด
ไม่นา่ เชือ่ ความคล่องตัวและความไวของสาวตัวเล็ก จะพลิว้ ไหว
กว่าหนุม่ ร่างใหญ่โตแข็งแกร่งได้ ความไวและเร็วนีเ้ อง ปลายฝัน
ว่ายเร็วมากเบียดแซงดลไปหลายคืบและ เหมือนกับลูกปลาฉลาม
ตัวเล็กพุง่ ไปข้างหน้าอย่างเร็ว...ปรีด้ ดดดดดดดดดด!
“ ฮ้าาาาาาาา ” เสียงเด็กๆ แฟนคลับดล อุทานอย่างไม่ได้นดั หมาย
มือเล็กๆ ของปลายฝันแตะขอบสระ ชนะดลอย่างใสสะอาด
ดล ว่ายตามมาทีหลังเล็กน้อย ปลายฝัน ยังพยุงตัวหายใจแฮ่กๆ
ในน้ำ เอก ช่วยจับมือ ปลายฝันขึน้ จากสระ
“ ชนะๆๆๆ แฮ่กๆๆ เฮ้อ ” ปลายฝันชู 2 นิ้วนั่งเอาขาแช่น้ำ
หายใจช้าๆแบบเหนือ่ ยมากดลหน้าเครียดแพ้ ปลายฝัน น้องๆ
แฟนคลับเดินลงมา
“ พีด่ ลบอกสิ ว่า พีด่ ลออมมือ ใช่ปะ?ๆ ” วุน้ เอามายืนแล้วซัก
ดล ใหญ่
“ พีด่ ลแพ้ .......พีด่ ลแพ้เด็ก ” มิน้ กำลังเต้นเร่าๆบิดตัวไปมาแบบ
ไม่สบอารมณ์มากๆทีข่ วัญใจตัวเองแพ้วา่ ยน้ำ
“ เอาล่ะครับพี่แพ้ ครับน้องๆ ช่วยถอยไปหน่อยนะครับทำตาม
การลงโทษ ” ดลพูดอย่างท้อแท้
“ แง้ๆ ไม่จริงพี่ดล จะกราบสระ โอ้ย!รับไม่ได้ ” มิ้นน้ำตาซึม
แบบผิดหวัง พึมพำแล้ว เดินหนีออกไปงุดๆ ออกจากสระไปเลย
“ พี่ดล วุ้นจะอยู่ข้างๆ พี่ดลเป็นฮีโร่ในใจวุ้นเสมอค่ะ ” วุ้นพูด
แฟนคลับทุกคนต่างพยักหน้าเห็นด้วยกับวุ้น ดลรู้สึกเสียหน้า
มากกก “ เราว่า จะต้องมีนดั ล้างตาแน่ๆ ว่ายน้ำเรากับหนูเปีย๊ ก ”
ดล มองหน้าปลายฝัน ด้วยแววตาขุ่นมัว ปลายฝันเองรู้สึก
ผิดนิดๆ แต่ทำท่าอวดดีไม่สนใจ ดล นัง่ คุกเข่าริมขอบสระน้ำ
ปลายฝันมองดล เอก อึ้งๆ ไม่พูดอาไรซักคำ ได้แต่ลูบหลัง
ดลเบาๆ ทำนองปลอบใจ
“ กฎลงโทษคือกฎ กราบสระครับครั้งที่ 1.........2.........3....”
เมื่อดลกราบสระเสร็จแล้ว ดลยืนขึ้นแบบขรึมๆ ความมั่น
ใจที่มีเริ่มพังทลาย ปลายฝันกลับไปตอนไหนไม่รู้ เอก พูด
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อะไรบ้าง? น้องๆ กลับไปตอนไหน น้ำเย็นจากฝักบัวล้างตัว
ถูกสาดแรงๆ ทีต่ วั ล้างคราบแชมพู และสบู่ การอาบน้ำหนนีไ้ ม่
ร่าเริงเหมือนทุกที ดลคิดถึงแต่ ตอนว่ายน้ำ ปลายฝัน หนูเปีย๊ ก
ยัยเด็กแสบ ทำเราขายหน้า
“ แพ้ ชนะเป็นเรื่องธรรมชาติ นะเพื่อน ความแน่นอนคือความ
ไม่แน่นอน ”เอก ตบไหล่ดลแรง ๆ ปุๆ “ ไปหาไรกินแก้เครียด
ร้านน้าแป๋วไหม ? ” “............ ” ไร้เสียงตอบกลับของ ดล
เอก ถอนหายใจช้าๆ เพือ่ นเราเศร้าไปละ เฉยๆดีกว่า
เช้าวันรุง่ ขึน้ ไม่มเี รือ่ งราวอะไร เกิดขึน้ ฮือฮาเลย เรือ่ ง ดลว่ายน้ำ
แพ้ปลายฝันไม่มใี ครพูด สงสัยแฟนคลับเก็บความลับไว้ น้องวุน้
และแฟนคลับ ส่งขนมให้เช่นเคยแต่นอ้ งมิน้ หายไป ดลรูส้ กึ เศร้า
เล็กๆ ปลายฝันได้แต่มองดูดลเห็นดลไม่ร่าเริงเลยให้ เอก
ชวนไปร้านน้าแป๋ว
“ ดลปลายฝัน ชวนไปร้านน้าแป๋ว น่ะ ไปหาขนมกินเถอะ ”
“ ไม่ไป ” ดลปฏิเสธ อย่างหงุดหงิด
“ ไปกิน ขนมร้านน้าแป๋วกันนะ 3 คนดล วันนี้ ฝันเลีย้ งขนมเอง
“ ปลายฝัน พูดชวน ดล อีกคน
“ บอกว่าไม่ ก็ไม่สิ หนูเปี๊ยก ขนมฟรีของเธอไม่เอาหรอกนะ
จะขนมทีไ่ หน หรือคุกกีท้ ไ่ี หนก็อร่อยสู้ ของน้องมิน้ ไม่ได้หรอกนะ
แล้วตอนนี้น้องมิ้นก็ไม่ได้มาพบเราแล้วด้วย เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะเราว่ายน้ำแพ้เธอไงล่ะ น้องมิน้ เลยผิดหวังในตัวของเรา
ไม่ต้องมาชวนเราไปไหนเลยนะ เราไม่มีอารมณ์กินขนมที่ไหน
แล้วล่ะ แล้วตอนนี้เราไม่อยากกินขนมกับเธอด้วย โธ่เอ๊ยย...
“ ดลพาลโมโหปลายฝัน และพรั่งพรูความคิดที่เก็บไว้ในใจให้
ปลายฝันฟัง เอกเองได้ฟงั ก็เริม่ จ้องดล เพราะไม่คดิ ว่า ดลจะพูด
“ มันไม่ไป ก็ปล่อยมันเถอะนะ ปลายฝัน ดีๆ ไปกินขนมกัน 2
คนก็ได้ ไม่ต้องชวนทีหลังไม่ต้องชวนมันแล้ว ดลหมาบ้า ”
เอก โมโหแทนปลายฝัน ที่ดลว่าปลายฝัน ด้วยความเอาแต่ใจ
ปลายฝันเองก็นอ้ ยใจดล เม้มปากแล้วก็พดู กับดลดีๆ
“ เราก็แค่....เห็น ดล ไม่สดชืน่ ร่าเริง เราก็ไม่คดิ ว่า ดลจะโกรธ
เรือ่ งแพ้วา่ ยน้ำเรา มันก็แค่เกมสนุกๆ มีแพ้ มีชนะ ถ้า ดลไม่พอใจ
การลงโทษแต่แรก ก็นา่ จะบอก แล้วอีกอย่างนะดล ขนมทีฝ่ นั ชวน
ไปกิน สู้ขนมของน้องมิ้นไม่ได้ฝันก็เข้าใจ ขนมของน้องมิ้น
มันต้องอร่อยที่สุดอยู่แล้ว เพราะมันทำมาจากคนที่ชื่นชม
เรา มีแค่เพียงน้องมิน้ เท่านัน้ ทีท่ ำได้ ไม่มอี ะไรทดแทนได้ แต่
คนทีช่ น่ื ชมเรา ผิดหวังกับการพ่ายแพ้ สูญเสียของเราเพียงแค่ครัง้
หรือสองครั้งก็หมดความเชื่อมั่นในตัวเราแล้ว จากไปจาก
เราแล้ว คนๆ นั้นไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา ไม่ให้โอกาสเรา
แก้ไขสิ่งที่ผิดเลย เค้าไม่ใช่คนที่รักเราจริงหรอกนะ แต่เป็น
คนแบบที่ ชื่นชมเราแค่เปลือกนอกเท่านั้นเอง ดลพอใจใช่ไหม
เราดีใจนะ ที่น้องวุ้น น้องๆแฟนคลับคนอื่นๆยังเห็นดล เป็น
ฮีโร่ในใจเขาเสมอและยังมาหาดลอยูแ่ สดงว่า พวกเค้ารักดลจริงๆ
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ในสิ่งที่ตัวดลเป็น และจะอยู่คอยเอาใจช่วยเชียร์ ดลตลอด
ไปอย่างจริงใจ ไม่วา่ ดล จะล้มเหลว หรือสำเร็จแล้วเราก็ แค่เพือ่ น
คนหนึง่ ทีจ่ ะแบ่งเบาความทุกข์ของดล อยากเห็น ดล ร่าเริงเหมือน
เดิม ก็เลยชวน ดลกินขนมเท่านัน้ เอง ดลไม่ชอบ เราก็จะไม่ยงุ่
กับดลละล่ะ ไปนะ"พอปลายฝันพูดจบ ปลายฝันก็เดินหนีไป
ด้วยความเศร้า
“ ที่ปลายฝันพูดมาน่ะ ถูกนะ เห็นด้วยทุกคำเลย ไม่ใช่เข้าข้าง
ชอบคำนี้จัง คนที่รักเราจริงๆ จะอยู่คอยเอาใจช่วยเชียร์เรา
ตลอดไปอย่างจริงใจ ไม่วา่ เราจะล้มเหลว หรือสำเร็จ คมมากๆ
ดลนายคล้ายๆ จะเสียเพื่อนดีๆ อย่างปลายฝัน ไปละล่ะ
สำนึกไหม?"เอกวิง่ ตามปลายฝันไปดล เองก็เริม่ เสียใจทีไ่ ปต่อว่า
ปลายฝัน แต่ดลยังรัน้ ไม่ไปขอโทษปลายฝัน ดลไปว่ายน้ำทีส่ ระ
อย่างหงุดหงิด และกลับบ้านไปตามลำพัง เอกอยู่เป็นเพื่อน
ปลายฝัน และเล่าถึงความมัน่ ใจเรือ่ งว่ายน้ำของดล ให้ฟงั และ
เห็นด้วยกับคำพูดเตือนสติของปลายฝัน ปลายฝันฟังได้แต่ถอน
หายใจ..ว่าดลไม่นา่ คิดมากขนาดนี้ และอยากเป็นเพือ่ นกับดลอยู่
ปลายฝัน อภัยให้ดลแล้ว ไม่โกรธที่ ดล ว่า
ผ่านไปหลายวัน ดล อยูว่ า่ ยน้ำจนเย็นตามลำพังทุกวัน หลังจาก
มีเรือ่ งทะเลาะกับปลายฝัน ดลว่ายน้ำอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่สนใจทีจ่ ะ
ทักทายปลายฝัน หรือจะขอโทษ ปลายฝันทักดลก็เมิน แม้ เอกจะพูดว่า
ขอให้เลิกดือ้ มีทฐิ ติ อ่ กัน ปลายฝันอยากคืนดีดว้ ย แต่ดล ไม่ยอมพบและ
คุย และเดินเลีย่ งไป เอกบอกให้ดลเลิกทำตัวงีเ่ ง่าซะที ดลเป็นฝ่ายผิด
ในทีส่ ดุ วันหนึง่ ทีส่ ระว่ายน้ำ ดลว่ายน้ำรอบแล้วรอบเล่ากลับไป
กลับมา แต่พอมาที่ขอบสระ เห็นปลายฝันยิ้มมา พร้อมกลับยื่นผ้า
ขนหนูให้ ดลงงๆ และรับผ้ามาเช็ด ปลายฝันยื่นซาลาเปาลูกเล็กๆ
จากร้านน้าแป๋วมาให้ดล ดลรับและกัดกินอย่างอร่อย เพราะรูส้ กึ หิว
แล้ว ดล ก็นกึ ขึน้ ได้วา่ ยังไม่ได้คนื ดีกบั ปลายฝันเลย ดลเงียบเหม่อ
ไปสักพัก ปลายฝันเห็นดลเงียบก็เข้าใจว่าดลยังหยิง่ อยูน่ ดิ ๆ แต่เริม่
จะอ่อนลงมาแล้ว เลยลองพูดลองใจ
“ ฝันจะมาว่ายน้ำด้วยกันกับดลนะ" ปลายฝันพูดเบาๆ ดลหันหน้า
มามอง ปลายฝันทำนองว่า “ จริงเหรอ ”
“ แต่วันนี้ค่ำแล้ว กลับบ้านเถอะค่ะ ” ปลายฝันชวนดลกลับ
“ แล้วหนูเปีย๊ กกลับยังไง ” ดล ถามด้วยความเป็นห่วงอยูเ่ หมือนกัน
และยอมทักทาย
“ รถรออยูข่ า้ งนอกค่ะ กลับด้วยกันค่ะ ” ดลจึงได้นง่ั รถ กลับบ้าน
กับปลายฝัน
“ ปลายฝันมารับเหรอ ” เอกถามทั้งจากรถยนต์ปลายฝันออก
ไปแล้ว
“ ฮื่อ เค้าไปรอที่สระว่ายน้ำ แล้วก็มาส่ง ” ดลพยักหน้าตอบ
“ ฝันเค้าเห็นนายไม่รา่ เริงอ่าดิ เลยเป็นห่วง ใจดีจงั เลยน้า ” เอกพูด
( โปรดอ่านต่อฉบับหน้า )
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นิทาน เรือ่ ง

“ นางฟ้า ” สายไหมในเมืองแม่มด
น.ส.กนกวรรณ กาแก้ว (พีข่ วัญ)

กาลครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว ณ ดินแดนทีม่ ดี อกไม้สวยงาม ทีน่ เ่ี ป็น
ทีอ่ าศัยของนางฟ้า ดินแดนแห่งนีค้ อื อาณาจักรดอกไม้ นางฟ้าทัง้ หลาย
ต่างแต่งตัวสะอาดสวยงามพวกนางฟ้าสระผมด้วยแชมพูที่ทำมาจาก
ดอกไม้ทว่ั อาณาจักร นางฟ้าจะหวีผมสะอาด เรียบร้อย และถักเปียให้กนั
นางฟ้าทัง้ หลายมีอารมณ์ดี เล่าเรือ่ งดีๆสูก่ นั ฟัง
อาณาจักรข้างๆ เมืองนางฟ้านัน้ คืออาณาจักรแม่มด เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของแม่มด แม่มดจะแต่งกายด้วยชุดที่ยาวรุงรัง และสกปรกเพราะ
คลุกไปด้วยฝุ่น ผมของแม่มดแต่ละคนจะยาวรุงรังและแข็งกระด้าง
แม่มดจะถือไม้กวาด ขีไ่ ม้กวาดเหาะไปมา
อยู่มาวันหนึ่ง แคว้นทั้งสอง จะต้องมาพบปะสังสรรค์กันเพื่อ
มิตรภาพหลังจากไม่ได้ฉลองกันมาถึง หนึ่งร้อยปี นางฟ้าสายไหม
จึงเป็นผูท้ ำหน้าที่ เชิญแม่มดมาร่วมงานฉลอง เธอจึงถือ บัตรเชิญร่วม
งานบินไปด้วยปีกใสๆ และขาวสะอาดของเธอ ไปยังอาณาจักรแม่มด
แต่แล้วนางฟ้าสายไหมก็ตอ้ งตกใจ ทีม่ องเห็นอาณาจักรแม่มด เต็มไป
ด้วยขยะ และต้นไม้ที่รกรุงรังและเต็มไปด้วยฝุ่นที่หนาเตอะ มีงูพิษ
มากมายเลื้อยไปมาเพราะความรกของต้นหญ้าและต้นไม้นอกจากนี้
ต้นไม้ทม่ี หี นามแหลมคมเกีย่ วปีกใสๆของเธอฉีกขาด นางฟ้าสายไหม
ตกใจมากและบินต่อไปไม่ไหว
ขณะนั้นเอง แม่มดต้นข้าว กำลังขี่ไม้กวาดเพื่อบินไปหาตัวยา
สมุนไพรมาปรุงยา เธอมองเห็น นางฟ้าสายไหม เข้าในสายตา แม่มด
ต้นข้าว พบว่า เธอเจอเด็กผูห้ ญิงทีแ่ ต่งตัวสวยงาม สะอาด และน่ารัก
แม่มดต้นข้าวรูส้ กึ ประทับใจอย่างมาก เธอจึงรีบวิง่ ไปช่วยเหลือ ส่วน
นางฟ้าสายไหม นัน้ ตกใจมาก เพราะภาพแม่มดทีเ่ ธอเห็นคือเด็กผูห้ ญิง
ทีผ่ มยาวรุงรังน่ากลัว เนือ้ ตัว มอมแมม แต่งตัวด้วยผ้าทีส่ กปรก มีคราบ
ด่างดำต่างๆบนเสือ้ นางฟ้าสายไหมจึงนิง่ อยูเ่ ฉยๆ ทำอะไรไม่ถกู แม่มด
ต้นข้าว ประคองนางฟ้าสายไหม เข้าบ้านของเธอซึ่งมีแต่ใยแมงมุม
และฝุน่ ทำให้ นางฟ้าสายไหม จามและไอหลายครัง้
“เธอเป็นใครจ๊ะ ทำไมถึงมาทีน่ ”่ี แม่มดต้นข้าวถามนางฟ้าสายไหม
“ฉันเป็นนางฟ้าจากอาณาจักรข้าง ๆ ค่ะ มาชวนพวกแม่มดใน
อาณาจักรนีไ้ ปร่วมงานฉลองกัน ฉันชือ่ สายไหมค่ะ แต่บา้ นเมือง
ของเธอสกปรกมาก ต้นไม้มดื ครึม้ มองไม่เห็นทาง อีกทัง้ ยังมีตน้ ไม้บงั
มีหนามแหลมทำให้ฉนั ได้รบั บาดเจ็บ” นางฟ้าสายไหมพูด
“เธอบาดเจ็บพักผ่อนที่นี่ก่อนนะจ๊ะ ฉันจะดูแลเธอเอง” แม่มด
ต้นข้าว พูดด้วยไมตรีจติ ทีง่ ดงาม
นางฟ้าสายไหม จึงได้รกั ษาตัวทีบ่ า้ นแม่มดต้นข้าว นางฟ้าสายไหม
จึงเป็นเพือ่ นกับแม่มดต้นข้าวและได้รวู้ า่ แม่มดนัน้ นิสยั ดี น่าคบ เป็น
มิตรมากแต่สขุ ภาพจะแย่ เพราะขาดความสะอาด
มกราคม - เมษายน 2549

นางฟ้าสายไหม เห็นบ้านของแม่มดต้นข้าว รกรุงรัง นางฟ้าสายไหม
จึงตั้งใจเปลี่ยนแปลงโดยการทำการปัดกวาดเช็ดถูบ้านของ แม่มด
ต้นข้าว เอาขยะไปทิง้ ล้างจานชาม ปัดเศษหยากไย่ ทำให้ บ้านของ
แม่มดต้นข้าวสะอาด น่าอยู่ และนางฟ้าสายไหม ก็เห็นว่าแม่มด
ต้นข้าวเนือ้ ตัว มอมแมม เนือ่ งมาจากไม่ได้อาบน้ำ และสระผมเป็นเวลา
นาน เสือ้ ผ้าที่ แม่มดต้นข้าวใส่กส็ กปรกเพราะใส่เสือ้ ชุดเดิมหลายวัน
ทำให้แม่มดต้นข้าวดูไม่สดใส
นางฟ้าสายไหมจึงชวนแม่มดต้นข้าวอาบน้ำและสระผม ตลอด
จนสอนวิธีซักผ้าและถักเปียผมให้สวยงาม แม่มดต้นข้าวจึงกลาย
เป็นแม่มดทีแ่ สนสะอาดน่ารัก จนทำให้แม่มดคนอืน่ ๆ แปลกใจและ
มาเยีย่ มบ้านแม่มดต้นข้าว และกลับไปทำความสะอาดร่างกาย ทำความ
สะอาดบ้านและทีพ่ กั ของตนเองบ้าง ไม่นานแม่มด ในอาณาจักร ต่าง
แต่งกายสะอาด มีสขุ ภาพดีทง้ั ร่างกายและจิตใจ เมืองแม่มดก็สะอาด
สวยงาม ร่มเย็นน่าอยู่
แม่มดต้นข้าว และแม่มดทัง้ หลายในอาณาจักรแม่มดต่างขอบคุณ
นางฟ้าสายไหม ทีท่ ำให้พวกแม่มดได้เรียนรูก้ ารมีชวี ติ ทีด่ ดี ว้ ยการดูแล
รักษาความสะอาดให้ตนเองและบ้านให้สะอาดน่าอยู่ นางฟ้าสายไหม
กล่าวลา แม่มดต้นข้าวและแม่มดคนอืน่ ๆ กลับอาณาจักรดอกไม้ของ
ตนด้วยหัวใจทีเ่ บิกบานและมีความสุข.
นิทานเรื่องนี้ ได้รางวัล ที่ 3 ในการประกวด นิทานเพื่อสุขภาพ ของชมรมคลังสมอง
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คำถาม..@..คำตอบ
โรคเลือดจางธาลีสซีเมีย

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิง วรวรรณ ตันไพจิตร

อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีโปรตีนสูง เช่น เนือ้ สัตว์ตา่ งๆ ไข่ นม และอาหารทีม่ ี
วิตามินทีเ่ รียกว่า “โฟเลท” อยูม่ าก ได้แก่ ผักสดต่างๆ ทีค่ วรละเว้นคือ
อาหารทีม่ ธี าตุเหล็กสูงมากเป็นพิเศษ ได้แก่ เลือดสัตว์ตา่ งๆ
ยา ไม่ควรซือ้ ยากินเอง เพราะอาจเป็นยาทีม่ ธี าตุเหล็ก ไม่เหมาะ
สำหรับโรคธาลัสซีเมียทีม่ ธี าตุเหล็กเกิน รับประทานยาวิตามินโฟเลท
(Folate) ตามทีแ่ พทย์สง่ั
2. การให้เลือด มี 2 แบบคือ
2.1 การให้เลือดเมื่อจำเป็น พอให้ผู้ป่วยหายจากอาการ
อ่อนเพลีย
2.2 การให้ เ ลื อ ดอย่ า งสม่ ำ เสมอจนหายซี ด เพิ ่ ม ระดั บ
ฮี โ มโกลบิ น ให้ ส ู ง ใกล้ เ คี ย งปกติ ทำให้ ค ่ า เฉลี ่ ย ของ
ฮีโมโกลบินของผู้ป่วยสูงขึ้นได้เป็นประมาณ 11-12
กรัม/เดซิลติ ร จะให้แก่ผปู้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคชนิดทีร่ นุ แรง และ
มักจะให้ผปู้ ว่ ยตัง้ แต่อายุยงั น้อย ผูป้ ว่ ยจะแข็งแรงเหมือน
เด็กปรกติ ไม่เหนื่อย และจะป้องกันมิให้ใบหน้าเปลี่ยน
ม้ามจะไม่โต หรือถ้าโตอยูก่ อ่ นจะยุบลง การเจริญเติบโต
จะปกติ ข้อเสียคือ ต้องมารับเลือดอย่างสม่ำเสมอ และ
ให้ยาขับเหล็กด้วย เพราะจะมีภาวะเหล็กเกินตามมา
3. การให้ยาขับธาตุเหล็ก ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั เลือดจนหายซีด
และได้ยาขับธาตุเหล็กอย่างสม่ำเสมอจนไม่มีภาวะเหล็กเกิน จะมี
สุขภาพแข็งแรง และอายุยนื ยาว
4. การตัดม้าม เมือ่ ม้ามโตมากทำให้อดึ อัด และกลับทำลายเม็ด
เลือดหลังการตัดม้ามอัตราการให้เลือดจะลดลง แต่อาจมีภาวะ
ติดเชือ้ ได้งา่ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 4 ปี หลังตัดม้าม
ผูป้ ว่ ยจะต้องกินยาปฏิชวี นะเพ็นนิซลิ ลิน วี 2-3 ปี หรือจนพ้นวัยเด็ก
5. การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือด ปัจจุบันเป็นวิธีเดียว
ที่สามารถรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดได้ แพทย์จะเลือกทำการ
รักษาโดยวิธีนี้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียรายที่รุนแรง ผลการรักษาดี
หายขาดถึงร้อยละ 80 แต่ค่าใช้จ่ายสูงและอาจมีปัญหาแทรก
ซ้อนจากการรักษาได้
เมือ่ ท่านอ่านจุลสารฉบับ กันยายน 2548 และฉบับนีแ้ ล้ว ขอเชิญชวน
ท่านร่วมสนุกในการตอบคำถามต่อไปนี้แล้วโปรดดูคำตอบและให้
คะแนนตนเองด้วย ฉบับนี้ คำถามต่อไปนี้ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง
(อาจมีมากกว่า 1 ข้อ)

ตามทีเ่ คยกล่าวแล้วในจุลสารฉบับก่อน ว่าธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิต
จางทางพันธุกรรม ผูเ้ ป็นโรคมีอาการซีด เลือดจาง เพราะการสร้างสาร
ฮีโมโกลบินลดน้อยลง เม็ดเลือดแดงมีลกั ษณะผิดปกติ ถูกทำลายทีต่ บั
และม้ามมากกว่าปกติ มีผลทำให้มตี าเหลือง (ดีซา่ น) จากสีนำ้ ดีดว้ ยทำให้
พบเป็นนิ่วในถุงน้ำดีต่อไปได้เมื่อมีภาวะซีด ร่างกายจะพยายาม
สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น สร้างที่ไขกระดูก ซึ่งอยู่ในโพรงกระดูก
ทำให้โพรงกระดูกขยายเห็นได้ชัดที่กระดูกใบหน้า กะโหลกศีรษะ
บางครัง้ เห็นชัดเจนเรียก "หน้าธาลัสซีเมีย" คือหน้าผากโหนก โหนก
แก้มสูงตาห่าง ฟันเหยิน ผิวกระดูกจะบางทำให้เปราะหักง่ายยังมีการ
สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากที่ม้ามด้วย ทำให้ม้ามโตขึ้นๆ ปกติม้าม
อยูใ่ ต้ชายโครงซ้าย จะคลำไม่ได้ แต่ถา้ ม้ามโตมากจะคลำได้บางครัง้
โตจนถึงระดับสะดือ ถึงหัวหน่าว ม้ามจะทำลายเม็ดเลือดของผูป้ ว่ ยเอง
ทำให้ยิ่งซีดลงมากและเร็วขึ้น นอกจากนี้ในภาวะซีดจะมีการดูดซึม
ธาตุเหล็กมากกว่าคนปกติ ทำให้มีธาตุเหล็กเกิน ซึ่งจะไปสะสมตาม
อวัยวะต่างๆ มีผลเสียต่อการทำงานของอวัยวะนัน้ ๆ เช่น ทีต่ บั ทำให้
ตับแข็ง ที่ตับอ่อนทำให้เป็นเบาหวาน ที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ
หัวใจวาย ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคจึงมีธาตุเหล็กเกินได้แม้ไม่เคยรับเลือด
เลย ยิ่งถ้าได้รับเลือดและรับบ่อยๆ ในเม็ดเลือดแดง (ฮีโมโกลบิน)
มีธาตุเหล็ก จึงได้รบั ธาตุเหล็กไปด้วย จำเป็นต้องหา ทางกำจัดธาตุเหล็ก
ออกเพือ่ ไม่ให้เหล็กไปทำอันตรายต่ออวัยวะ
โรคธาลัสซีเมียรักษาได้อย่างไร
โรคธาลัสซีเมียมีหลายชนิด บางรายอาจมีอาการน้อยจนไม่ตอ้ งให้
การรักษาอย่างใดเป็นพิเศษ บางรายซีดมากต้องได้รับการรักษา
และติดต่อกับแพทย์เป็นประจำโดยสม่ำเสมอฉะนัน้ ก่อนอืน่ ผูป้ กครอง
ผูป้ ว่ ย และครอบครัว จะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าโรคธาลัสซีเมียคืออะไร
ผูป้ ว่ ยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดใด ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใกล้ชดิ ทางสายเลือด เช่น
บิดา มารดา บุตร พีน่ อ้ ง และรวมทัง้ คูส่ มรส ควรได้รบั การตรวจเลือด
เพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ปรึกษาหารือร่วมกับแพทย์ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย และการ
ควบคุมป้องกันโรค การรักษาได้แก่
คำถาม "นิว่ " ทีเ่ ป็นผลแทรกซ้อนจากโรคธาลัสซีเมีย คือ
1. การดูแลรักษาสุขภาพทัว่ ไป ควรมีสขุ อนามัยทีด่ ี สะอาด
1. นิว่ ในกระเพาะ
การปฏิบตั ติ วั ออกกำลังกายเท่าทีจ่ ะทำได้ ไม่เหนือ่ ยเกินไป
2. นิว่ ในกระเพาะปัสสาวะ
เนื่องจากมีกระดูกเปราะหักง่าย ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่
3. นิว่ ในกรวยไต
ผาดโผน ไม่สบู บุหรี่ ไม่ควรดืม่ เหล้า
4. นิว่ ในถุงน้ำดี
อาหาร คนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงแตกเร็ว คำตอบ นิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของสีน้ำดีที่เป็น
ร่างกายพยายามสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขน้ึ มาแทนฉะนัน้ ควรรับประทาน
ผลของการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง ผู้ป่วยผู้ใหญ่มัก
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มีนิ่วในถุงน้ำดีและเป็นสาเหตุที่ทำให้มีปัญหาแทรกซ้อน
มีการติดเชือ้ คือ ถุงน้ำดีอกั เสบได้
คำถาม อวัยวะทีส่ ร้างเม็ดเลือดแดงในผูใ้ หญ่ คือ
1. ตับ
2. ไต
3. หัวใจ
4. ไขกระดูก
คำตอบ ไขกระดูก ในผูใ้ หญ่ไขกระดูกเป็นแหล่งสำคัญในการสร้าง
เม็ดเลือดทุกชนิด (เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด)
ในครรภ์มารดา ม้ามเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดของทารก คนไข้
ธาลัสซีเมียมีการสร้างเม็ดเลือดเพิ่มในไขกระดูก (ซึ่งทำให้กระดูก
เปลีย่ นรูป) แล้วม้ามยังช่วยสร้างเม็ดเลือดด้วย
คำถาม ผูเ้ ป็นโรคธาลัสซีเมียมีสง่ิ ตรวจพบทีส่ ำคัญได้ทกุ ข้อ นอกจาก
1. ขาดธาตุเหล็ก
2. ซีด
3. เหลือง
4. ม้ามโต
คำตอบ ขาดธาตุเหล็ก อาการซีดเหลือง ม้ามโต เป็นอาการของโรค
ธาลัสซีเมีย คนทีเ่ ป็นโรคนีจ้ ะมีธาตุเหล็กเกิน จากการดูดซึมธาตุเหล็ก
เพิม่ ขึน้ และจากเลือดทีไ่ ด้รบั ถ้าธาตุเหล็กเกินมาก จะมีผลเสียต่ออวัยวะ
จึงต้องให้ยาขับธาตุเหล็กออก
คำถาม โรคธาลัสซีเมียสามารถรักษาให้หายขาดได้โดย
1. ให้เลือดและยาขับธาตุเหล็ก
2. ปลูกถ่ายไขกระดูก
3. เปลีย่ นยีน
4. ผ่าตัดไขข้อกระดูก
คำตอบ ปลูกถ่ายไขกระดูก การให้เลือดและขับเหล็ก แม้จะช่วยให้ผู้
ป่วยแข็งแรงได้เท่าเทียมกับคนปกติ แต่ตอ้ งให้การรักษาตลอดไป การ
เปลีย่ นยีนเป็นความหวังของผูป้ ว่ ย แต่ยงั อยูใ่ นระหว่างการศึกษาวิจยั
ยังทำไม่สำเร็จ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือด (ได้แก่ การปลูกถ่าย
ไขกระดูก, ปลูกถ่ายเลือดสายสะดือ) ปัจจุบันเป็นวิธีที่รักษาผู้ป่วย
ให้หายได้มากถึงร้อยละ 70-80 ไม่ใช่การผ่าตัดไขข้อกระดูก
ซึง่ มีผเู้ ข้าใจผิดบ่อยๆ
คำถาม สำหรับผูท้ เ่ี ป็นพาหะของธาลัสซีเมีย (trait) ข้อใด ไม่ถกู ต้อง
1. ถ่ายทอดพันธุกรรมนีไ้ ปให้ลกู ได้
2. สุขภาพแข็งแรงปรกติดี
3. สามารถบริจาคเลือดได้
4. ไม่มวี ธิ ตี รวจวินจิ ฉัย จะทราบต่อเมือ่ มีบตุ รเป็นโรค
คำตอบ ไม่มวี ธิ ตี รวจวินจิ ฉัย จะทราบต่อเมือ่ มีบตุ รเป็นโรค เป็นข้อที่
ผิด พาหะมีสขุ ภาพปกติ แข็งแรง และสามารถถ่ายทอดพันธุกรรม (ยีน)
ธาลัสซีเมียให้ลกู ได้ (ดูภาพจากจุลสารฉบับก่อนประกอบ) และสามารถ
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วินิจฉัยพาหะได้จากการตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ โดยไม่ต้องรอ
ให้มลี กู เป็นโรค แต่เมือ่ ทราบว่าเป็นพาหะ ต้องตรวจคูส่ มรสด้วยว่าเป็น
คู่เสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคหรือไม่ และปรึกษาแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยง
การมีลกู เป็นโรคธาลัสซีเมีย ถ้าเป็นคูเ่ สีย่ ง
คำถาม คูส่ ามีภรรยาคูใ่ ดทีจ่ ะไม่มลี กู เป็นโรคธาลัสซีเมีย
1. สุขภาพแข็งแรงดีทั้งคู่
2. เคยบริจาคเลือดสม่ำเสมอทัง้ คู่
3. สามีเป็นพาหะ ( trait ) ภรรยาปรกติ ไม่เป็นพาหะ
4. มีลกู 3 คนแล้ว ทุกคนแข็งแรงดี กำลังตัง้ ครรภ์คนที่ 4
คำตอบ สามีเป็นพาหะ ( trait ) ภรรยาปรกติ ไม่เป็นพาหะ การทีส่ ามี
และภรรยาสุขภาพดีทง้ั คู่ หรือเคยบริจาคเลือด หรือมีลกู แข็งแรง ไม่ได้
หมายความว่าคูส่ ามีภรรยาไม่เป็นพาหะ ต้องตรวจเลือด (โดยวิธพี เิ ศษ)
ก่อนจึงจะบอกได้ ถ้าเป็นพาหะฝ่ายเดียว ลูกจะไม่เป็นโรค (ดูจสารฉบับ
ก่อนประกอบ) การมีลกู แข็งแรง 3 คนแล้ว ลูกคนต่อๆ ไปอาจเป็นโรค
ธาลัสซีเมียได้ ถ้าเผอิญ พ่อ-แม่ เป็นพาหะทัง้ คู่
คำถาม ถ้าพาหะกับพาหะของธาลัสซีเมีย (ชนิดที่สอดคล้องกัน)
แต่งงานกัน อัตราเสีย่ งทีจ่ ะมีบตุ รเป็นโรค ในการตัง้ ครรภ์แต่ละครัง้ คือ
1. 1 ใน 2
2. 1 ใน 3
3. 1 ใน 4
4. 1 ใน 8
คำตอบ อัตราเสีย่ งทีบ่ ตุ รจะเป็นโรคคือ 1 ใน 4 อัตราเสีย่ งจะเท่ากัน
ทุกการตัง้ ครรภ์
คำถาม วิตามินทีแ่ พทย์มกั ให้แก่คนไข้ธาลัสซีเมีย คือ
1. วิตามิน เอ
2. วิตามิน บี
3. วิตามิน ซี
4. วิตามิน โฟลิค
คำตอบ วิตามินโฟลิค ช่วยเสริมในการสร้างเม็ดเลือดวิตามินนีพ้ บ
ในพืชผักใบเขียวต่างๆ ด้วย
คำถาม โรคต่อไปนีต้ ดิ ต่อได้จากการให้เลือดคือ
1. โรค AIDS
2. โรค ธาลัสซีเมีย
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3. โรคหวัด
4. โรคลมชัก
คำตอบ โรค AIDS อีก 3 โรคไม่ตดิ ต่อทางการรับเลือดคนทีเ่ ป็น
พาหะของธาลัสซีเมีย มีสขุ ภาพแข็งแรง (พบร้อยละ 40 ของประชากร
และน่าจะร้อยละ 40 ของผูบ้ ริจาคเลือดด้วย) ไม่ถา่ ยทอดโรคจากเลือด
ทีบ่ ริจาค สำหรับโรค AIDS นัน้ ปัจจุบนั เท่าทีท่ ราบแทบไม่พบว่ามีการ
ติดต่อทางเลือดเลย เพราะทีศ่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
และธนาคารเลือด โรงพยาบาลต่างๆ มีการตรวจคุณภาพของเลือด
ที่จะให้แก่ผู้ป่วยว่าสะอาด ปราศจากเชื้อ AIDS รวมทั้งตับอักเสบบี
ซิฟลิ สิ
คำถาม บอกได้วา่ ท่านเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ เมือ่ …..
1. ต้องมีลกู เป็นธาลัสซีเมียเสียก่อน
2. มีพเ่ี ป็นโรคธาลัสซีเมีย
3. มีแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย
4. ตรวจเลือดโดยวิธพี เิ ศษ
คำตอบ ตรวจเลือดโดยวิธพี เิ ศษ ตรวจเมือ่ ใดก็จะทราบได้เลยไม่ตอ้ ง
รอให้มีลูกเป็นโรคเสียก่อน ตรวจก่อนมีลูกและปรึกษาแพทย์
เพือ่ สามารถหลีกเลีย่ งการมีลกู เป็นโรคได้ การมีพอ่ แม่หรือเครือญาติ
เป็นพาหะ ก็จะมีโอกาสเป็นพาหะมากกว่าคนทัว่ ไป (มากกว่าร้อยละ 40)
แต่อาจไม่เป็นพาหะก็ได้ จึงบอกไม่ได้ จนกว่าจะตรวจเลือด
คำถาม พ่อและแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย และถ้าลูกคนแรกเป็น
โรคธาลัสซีเมีย ลูกคนต่อไป
1. จะไม่เป็นโรค
2. จะเป็นพาหะแบบพ่อหรือแม่
3. จะปกติ
4. มีอัตราเสี่ยงเท่ากับครรภ์แรก คือ ปกติ 1/4, เป็น
พาหะ: 2/4, เป็นโรค 1/4
คำตอบ มีอตั ราเสีย่ งเท่ากับครรภ์แรก คือ ปกติ, เป็นพาหะ, เป็นโรค
ในอัตรา1:2:1และอัตราเสีย่ งเช่นนีท้ กุ การตัง้ ครรภ์
คำถาม ข้อใดไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับม้าม
1. ม้ามช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
2. ผูป้ ว่ ยทุกรายต้องมีมา้ มโต
3. ถ้าม้ามโตมาก ผูป้ ว่ ยต้องให้เลือดถีข่ น้ึ มาก แพทย์อาจ
พิจารณาตัดม้าม
4. การตัดม้ามจะทำความถี่ในการให้เลือดน้อยลง แต่ไม่
หายขาด
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คำตอบ ผู้ป่วยทุกรายต้องมีม้ามโต ไม่จริงเสมอไปเพราะผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียทีอ่ าการน้อย หรือทีไ่ ม่มอี าการ ม้ามไม่โตก็ได้ ม้ามทีโ่ ต
ระยะแรกช่วยไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง แต่ถ้ามม้ามโตมากขึ้นๆ
จะทำลายเม็ดเลือดแดงด้วย แพทย์จงึ จะพิจารณาตัดม้าม ถ้ามีขอ้ บ่งชี้
คำถาม ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้เลือดจนหายซีดในโรค
ธาลัสซีเมีย
1. ผูป้ ว่ ยทุกคนควรได้รบั การรักษาแบบนี้
2. สามารถช่วยให้แข็งแรง ลักษณะใบหน้าปกติ ม้ามไม่โต
3. ผูป้ ว่ ยหายขาดจากโรคได้
4. จะมีปญ
ั หาธาตุเหล็กเกินจากเลือดทีใ่ ห้
คำตอบ ผูป้ ว่ ยทุกคนควรได้รบั การรักษาแบบนี้ และ ผูป้ ว่ ยหายขาด
จากโรคได้ การให้เลือดจนหายซีดเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
ที่มีประโยชน์มาก แต่ผลจะดีมากถ้าร่วมกับการให้ยาขับเหล็ก
และต้องให้ตลอดไป จะใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียกลุม่ อาการรุนแรง
คำถาม อาหารอะไรทีผ่ ปู้ ว่ ยธาลัสซีเมียควรหลีกเลีย่ ง
1. ไข่
2. นม
3. เลือดหมู
4. ผักต่างๆ
คำตอบ เลือดหมูเพราะมีธาตุเหล็กมากทีส่ ดุ จึงควรหลีกเลีย่ งควร
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ สำหรับไข่และนมเป็นอาหารทีม่ โี ปรตีนสูง
ผักมีวติ ามินโฟเลตมาก มีประโยชน์ดี
คำถาม กีฬาชนิดใดที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด
1. ว่ายน้ำ
2. ปิงปอง
3. คาราเต้
4. หมากฮอส
คำตอบ คาราเต้ เป็นกีฬาทีใ่ ช้กำลังมาก และมีการกระทบกระแทก
อาจมีอนั ตรายต่อกระดูกทีเ่ ปราะ กระดูกหักได้ ควรเลือกกีฬาทีไ่ ม่มกี าร
ปะทะ กระแทก และไม่เหนือ่ ยจนเกินไป
ขอเชิญท่านที่ตอบคำถาม ตรวจผลแล้วแจ้งผลการตอบไปที่
กองบรรณาธิการด้วย เราจะพิจารณามอบรางวัลให้จำนวน 5 ท่าน
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้องใจคำเฉลย หรือมีปัญหาอื่นๆ มีข้อ
เสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อไปทีก่ องบรรณาธิการหรือทีม่ ลู นิธโิ รคโลหิต
จางธาลั ส ซี เ มี ย แห่ ง ประเทศไทย www.thalassemia.or.th
เรามีคำตอบ
ชือ่ ผูต้ อบ...............อายุ................ปี.....................
อาชีพ............................โทรศัพท์........................
E-mail address.................................................
ติดต่อทางไปรษณียท์ .่ี ..........................................
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ชือ่ :
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
(Bulletin of The Thalassemia Club of Thailand)
เจ้าของ :
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(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
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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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