
ปที่ 27 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561  ISSN 1513  Vol. 27 No. 1 January - April 2018 



ภาพบรรยากาศ

การจัดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 17 
“ชีวิตดี มีสุข กับ ธาลัสซีเมีย” วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562



บรรณาธิการแถลง

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ปี 2563 ครับ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร  วิประกษิต
บรรณาธิการ

 	 สวัสดีชาวธาลัสซีเมียทุกท่าน	 ฉบับนี้ผมจะขอพูดถึงการรักษาด้วยยีนบ�าบัด	 ส�าหรับผู ้ป่วยธาลัสซีเมีย	 และ

ราคาค่าใช้จ่ายมาบอกกล่าวกันครับ	 เพราะเป็นเร่ืองที่ชาวธาลัสซีเมียให้ความสนใจเป็นอย่างมากและมีข่าวว่าประเทศไทย

สามารถท�าการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวได้แล้ว	

	 	 ตามท่ีมีผู้ป่วยจ�านวนมากมาสอบถามกับผมว่าเราสามารถท�าการรักษาธาลัสซีเมียด้วยยีนบ�าบัดได้แล้วใช่หรือไม	่

เนื่องจากมีข่าวว่าในประเทศไทยสามารถรักษาคนไข้ด้วยวิธีดังกล่าวได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรกในโลก	

	 	 ค�าตอบคือ	จรงิครบั	 ปัจจบัุนการรกัษาด้วยวธีิการดงักล่าวประสบผลส�าเรจ็ในระดับหนึง่	สามารถท�าให้ผูป่้วยธาลสัซเีมีย

ชนิดเบต้าที่มีอาการรุนแรง	 แต่ยังพอสร้างสายเบต้าโกลบินได้	(Non	βo/ βo)	 สามารถหยุดการให้เลือดได้มากกว่า	90%

ของผู้ป่วยที่รักษา	 หากแต่ผู้ป่วยชนิด	 (βo/ βo)	 ผลการรักษาจะสามารถ“ลด”แต่ไม่ได้“หยุด”การให้เลือดโดยสิ้นเชิงและใน

โครงการนี้ได้มีการส่งผู้ป่วยจากประเทศไทยเข้าร่วมด้วยจ�านวน	4	รายครับ	จากผู้ป่วยรวมนับ	20	กว่ารายจากหลายสถาบัน

ทางการแพทย์จากทั่วโลก	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 การรักษาดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอกชนชื่อ	 Bluebird	 Bio	 ที่ท�าการตลาด	 ส�าหรับการรักษา

ด้วยวิธียีนบ�าบัดภายใต้ชื่อการค้า	 Syntheglo	 การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวเพิ่งได้รับการรับรองแล้วโดยองค์การอาหารและยา

แห่งสหภาพยุโรปแบบมีเงื่อนไขเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	ส�าหรับข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่อาการรุนแรงและอายุมาก

กว่า	 12	 ปี	 จ�าเป็นจะต้องได้รับการรักษาด้วยการให้เลือดอย่างสม�่าเสมอและไม่สามารถปลูกถ่ายไขกระดูกได้เพราะไม่มี

ไขกระดูกที่เข้ากัน	 จากข้อมูลของบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	 ประมาณ 56 ล้านบาทไทย	 ส�าหรับการท�ายีนบ�าบัด

ในเซลล์ของคนไข้	(ช่วงนี้เงินบาทแข็งค่าเป็นโอกาสทองของเราเลยไหมครับเนี่ย)	

	 	 โดยจ่ายงวดแรกประมาณ		13	ล้านบาท	และแบ่งจ่ายที่เหลืออีก	4	งวด	เป็นเวลา	5	ปี	 เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ผลก็ไม่

ต้องจ่ายส่วนที่เหลือ	 ส�าหรับราคานี้มันก็ไม่เป็นที่แปลกใจส�าหรับผมครับ	 เพราะผมทราบจากเพื่อนที่เป็นศาสตราจารย์อยู่

ในอังกฤษมาก่อนหน้านี้แล้วว่า	ค่าใช้จ่ายเฉพาะการดัดแปลงยีนของสเต็มเซลล์ของคนไข้จะตกอยู่ที่ประมาณ	1	ล้านปอนด์

ต่อราย	อนึ่งยังไม่มีรายละเอียดแน่ชัดว่าค่าใช้จ่ายในราคานี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลทั้งหมดภายในศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้น

ก�าเนิดด้วยหรือไม่	 เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลภายในศูนย์ปลูกถ่ายที่ช�านาญอย่างใกล้ชิด	 ถ้าราคานี้

ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว	ก็จะต้องมีเงินเตรียมไว้เพิ่มอีกไม่ต�่ากว่า	3-5	ล้านบาทครับ	นี่ยังไม่รวมค่าเดินทางที่จะต้องไป

ท�าการรักษาในต่างประเทศนะครับ	 เพราะปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวยังไม่เป็นที่รับรองโดยองค์การอาหารและยา	

(อย.)	ประเทศไทย	

	 	 หากผู้ป่วยคนไหนมีความพร้อม	ต้องการท�าการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว	ติดต่อผมมายังหลังไมค์ได้เลยครับ	ผมจะ

ติดต่อส่งเคสให้เพื่อนผู้เชี่ยวชาญที่อังกฤษและอิตาลีเป็นกรณีพิเศษเลยครับไม่มีค่าจ่าย	 ส่วนคนไข้คนไหนที่ยังไม่พร้อมก็

สามารถรับเลือดและรับยาขับธาตุเหล็กฟรีจากรัฐบาลไทยไปได้ก่อนพลางๆครับ	
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สารบัญ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

ใบสมัครสมาชิกจุลสาร 

ใบแสดงความจ�านงเพ่ือขอรับ

จุลสารโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการแถลง
ศาสตราจารย์	ดร.	นายแพทย์วิปร		วิประกษิต

สรปุการจดังานชมรมฯ ครัง้ที ่29 และ 

วนัธาลสัซเีมยีโลก ครัง้ที ่17 “ชวีติด ีมสุีข กบั ธาลสัซีเมยี”

คยุกบั....หมออรณุี 
เพ่ือการดูแลธาลสัซีเมยีแบบ 360o

ศาสตราจารย์	แพทย์หญิงอรุณี		เจตศรีสุภาพ

เล่าเรือ่งเลือด ตอนที ่35

นายแพทย์จักรกฤษณ์		เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ธันยชัย		สุระ

สารจากเพ่ือนสมาชิก เล่าเรือ่ง...จากเพ่ือนถึงเพ่ือน

ชุติกร		พูลทรัพย์	/	วีระศักดิ์	สีแตงสุก

ครั้งหนึ่ง “เมือ่ผมเฉียดตาย”

สุรพัศ	ธนะภักดิ์

เรือ่งเล่า.....จากเอเธนส์: เมือ่ผมไปร่วมประชุมกับ 
Thalassaemia International Federation (TIF)
ภิวัชฐ์ศธร	ไกยสิทธิ์

คนเด่นประจ�าฉบับ: ทีป่รึกษาการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
สิรภพ	สังฆะ

มาา...มา..อ่านการ์ตูนกันเถอะ

ดร.	นายแพทย์กิตติพงศ์	ไพบูลย์สุขวงศ์	

เม็ดเลือดขาว

รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์	เจริญขวัญ

  ส�าหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ต้องฉีดยาขับธาตุเหล็ก 

	 	 ผู้ป่วยธาลัสซีเมียท่านใดที่มีความจ�าเป็นต้องใช้เครื่องบริหารยาขับธาตุเหล็ก	 (Infusion	 Pump)	 เพื่อฉีดยา

เดสเฟอรอล	(Desferal)	แต่..มีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ	ทางมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ	มีโครงการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องใช้เครื่องบริหารยาขับธาตุเหล็ก	 แต่มีทุนไม่เพียงพอ	 โดยการร่วมจ่ายค่าเครื่อง

จากราคาเตม็ เครือ่งละ 20,000 บาท	ผูป่้วยสามารถร่วม	จ่ายเพยีง 5,000 บาท	กจ็ะได้รบัเครือ่งบรหิารยาขบัธาตเุหลก็

1	เครื่อง	โดยทางมูลนิธิฯ	จะร่วมสนับสนุนให้	เครื่องละ 15,000 บาท 

	 	 ส�าหรับผู้ป่วยที่สนใจและจ�าเป็นต้องใช้เคร่ือง	 จ�าเป็นต้องมีจดหมายรับรองจากแพทย์ผู้ดูผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยจริงและมีความจ�าเป็นต้องใช้ยาฉีดขับธาตุเหล็ก	ผู้ป่วย 1 คน มีสิทธิในการซื้อเครื่องได้ 1 เครื่อง

เท่านั้น 

สนใจสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
โทร.	02-4198329,	090-9918919
e-mail:		thalassemia.tft@gmail.com

คุณดาริกา สีเลื่อม



วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 
อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สรุปผลการจัดงาน
พบปะสังสรรค์

ชมรมผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 29 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 17 

หัวข้อ จ�านวน (คน) ร้อยละ

1. ผู้ประเมิน

    1.1  ผู้ป่วย 56 44.44

    1.2  ญาติ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลผู้ป่วย 45 35.71

    1.3  บุคลากรโรงพยาบาล 2 1.59

    1.4  ผู้สนใจ 23 18.25

2. โรงพยาบาลที่รักษา และจังหวัด

    2.1   รพ.รามาธิบดี  36 28.57

    2.2   รพ.เลิดสิน 1 0.79

    2.3   รพ.แพทย์ปัญญา 3 2.38

    2.4   รพ.จุฬาลงกรณ์ 18 14.29

    2.5   รพ.ราชวิถี    2 1.59

    2.6   รพ.ศิริราช 15 11.90

    2.7   รพ.นครปฐม (จ.นครปฐม) 7 5.56

    2.8   รพ.นครพนม (จ.นครพนม) 1 0.79

    2.9   รพ.ปทุมธานี (จ.ปทุมธานี) 1 0.79

    2.10  รพ.มหาราชนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา) 3 2.38

    2.11  รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (จ.พิษณุโลก) 2 1.59

    2.12  รพ.ชัยนาทนเรนทร (จ.ชัยนาท) 3 2.38

    2.13  รพ.เจ้าพระยายมราช   (จ.สุพรรณบุรี) 1 0.79

    2.14  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (จ.ปทุมธานี) 2 1.59

    2.15  รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  (จ.ชลบุรี) 2 1.59

    2.16  รพ.สระบุรี  (จ.สระบุรี) 1 0.79

    2.17  ไม่ระบุ รพ. 27 21.43
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หัวข้อ จ�านวน (คน) ร้อยละ

3. เคยมาร่วมงานพบปะสังสรรค์

    3.1  เคยตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป 65 51.59

    3.2  เคยทุกครั้ง 5 3.97

    3.3  ไม่เคย 56 44.44

4. ระยะเวลาในการจัดงาน

   4.1  เหมาะสม 125 99.21

   4.2  ไม่เหมาะสม (ควรจัดเป็นวันเสาร์) 1 0.79

5. ความรู้ความพอใจที่ได้รับจากการบรรยาย

   5.1  ดีมาก 105 83.34

   5.2  ดี 21 16.67

6. ความรู้ความพอใจที่ได้รับจากการตอบค�าถาม

   6.1  ดีมาก 84 66.67

   6.2  ดี 36 28.57

   6.3  พอใช้ 6 4.76

7. ความบันเทิง (รายการสันทนาการ)

   7.1  ดีมาก 83 65.87

   7.2  ดี 42 33.33

   7.3  พอใช้ 1 0.79

8. สถานที่ประชุม

   8.1  ดีมาก 107 84.9

   8.2  ดี 19 15.08

9. สถานที่จอดรถ

   9.1  ดีมาก 64 50.79

   9.2  ดี 41 32.54

   9.3  พอใช้ 21 16.66

10. อาหาร

  10.1  ดีมาก 86 68.25

  10.2  ดี 40 58.73

  10.3  พอใช้ 1 0.79
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

การบรรยาย "ไขข้อข้องใจ เบิกยาอย่างไร สิทธิมีแค่ไหน ในโรคธาลัสซีเมีย" 
หัวข้อ น่าสนใจและผู้ป่วยควรจะรู้ แต่ด้วยระบบ ขั้นตอน และวิธีการ เข้าใจยาก

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการเกิดของเด็กประชากรใหม่ๆ 
ไม่ให้เป็นโรคนี้ ต้องบูรณาการ ในการป้องกันการเกิดโรคให้มากที่สุด 
ดีกว่ามานั่งรักษา ขอฝากเรื่องนี้ให้ทางราชการทุกหน่วยช่วยดูแลด้วยครับ

แนะน�าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลให้มาร่วมงานธาลัสซีเมีย

อยากให้มีหัวข้อหรือชั่วโมงของการ sharing กัน ของผู้ป่วย
ถึงความค้างคาใจ เพื่อน�าไปเป็นข้อมูล ในการพัฒนาระบบและวิธีการรักษาที่ดีต่อไป

ท่านอาจารย์หมอบรรยายแจ้งถึงความก้าวหน้าในการรักษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้  
ป่วยและผู้ปกครอง หรือมี innovation ต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการบ�าบัดรักษาต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ควรบอกล่วงหน้าและเตือนใกล้วันอีกรอบหนึ่ง

ช่วงเวลาซักถามตอบกับคุณหมอน้อยไปหน่อยค่ะ

เป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านค่ะ และอยากให้มี

งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแบบนี้ตลอดไปค่ะ

เสียงพิธีกรในช่วงถาม-ตอบเบาไปหน่อย

แอร์เย็นมาก , อยากให้มีการเจาะเลือดดูว่าเป็นธาลัสซีเมียหรือไม่
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ศ. พญ.อรุณี  เจตศรีสุภาพ

คุยกับ...หมออรุณี
เพ่ือการดูแลธาลัสซีเมียแบบ 360o

ธาลัสซีเมียที่เห็น และจะเป็นไป

  องค์ความรูเ้รือ่งธาลสัซเีมยีมทีัง้เรือ่งเดมิๆ	ทีห่มอเคยน�ามาเล่าให้ฟังแล้วจนบางท่านอาจรู้สึกว่าเป็นเร่ืองซ�า้ซาก	แต่เป็นเรือ่ง
ที่พูดได้อีกโดยไม่ล้าสมัยส�าหรับคนใหม่ๆ	 ของวงการธาลัสซีเมีย	 คนใหม่ๆ	 ที่ว่าคือผู้ที่เพิ่งทราบว่าตนเองเป็นพาหะหรือเป็นโรค
ธาลัสซีเมีย	 หรือมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย	 หรือบางคนอาจไม่เคยรู้จักหรือได้ยินค�าว่าธาลัสซีเมียเลย	 จนบัดนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับธาลัสซีเมียมีมากมายและก้าวหน้าไปมาก	
  
	 	 ผู้ป่วยที่ยังจ�าได้ติดตาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ในเวลานั้นคือน้องทู	 ซึ่งเป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี	 ที่มีอาการ
รุนแรงต้องรับเลือดเป็นประจ�า	 ภาพที่ยังจ�าติดตาคือน้องทูตัวเล็ก	 ท้องโต	 ผิวด�า	 น้องทูเสียชีวิตในวัยเยาว์ทิ้งความเศร้าโศกไว้ให้
คุณพ่อ	คุณแม่	ซึ่งมีลูกสาวเพียงคนเดียว	
  
	 	 ในเวลานั้นความรู้เรื่องธาลัสซีเมียยังมีข้อก�าจัดอยู่มาก	ยังไม่มีการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงอย่างกว้างขวาง
เช่นปัจจุบัน	การวินิจฉัยในรายละเอียดระดับโมเลกุลยังท�าไม่ได้	การรักษาโดยเฉพาะการให้เลือดและให้ยาขับธาตุเหล็กยังมีข้อจ�ากัด
  
	 	 พ่อแม่มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียครอบครัวละ	 2-3	 คนก็พบบ่อยๆ	 ท่านอาจารย์รุ่นก่อนเล่าว่าเคยมีครอบครัวหนึ่งมีลูกเป็น
โรคธาลัสซีเมียถึง	13	คน	นั่งเรียงกันรอรับเลือด	นึกถึงความยากล�าบากอย่างแสนสาหัสของครอบครัวจริงๆ	
  
	 	 แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาการวินิจฉัย	การรักษาและการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงอย่างมาก
ท�าให้ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่เกิดมาแล้วได้รับการรักษาอย่างดีมีสุขภาพกาย	 สุขภาพใจดีขึ้น	 มีคุณภาพชีวิตดีสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากนัก	สามารถเรียนและประกอบอาชีพ	ท�าประโยชน์ต่อสังคมได้ไม่ด้อยไปกว่าคนปกติทั่วไป	
  
	 	 การวินิจฉัยที่ส�าคัญท�าได้ในระดับโมเลกุล	 ท�าให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติในระดับโมเลกุลกับความรุนแรง
ของโรค	 ซึ่งองค์ความรู้ส่วนนี้ท�าให้มีการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้ดียิ่งขึ้น	 ในประเทศไทยสามารถก�าหนดมาตร
การในการควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	 3	 โรคคือโฮโมซัยกัสแอลฟาธาลัสซีเมีย1	 ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมีอาการมากที่สุด
เรียกว่าฮีโมโกลบินบาร์ทฮัยดรอปส์ฟีตัลลิส	โดยผู้ป่วยจะซีดมาก	บวม	หัวใจวายอาจเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์	หรือเสียชีวิตหลังคลอด
ในเวลาสัน้หากไม่มกีารรกัษาใดๆ	 มผีูพ้ยายามรักษาผูป่้วยกลุม่นีต้ัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา	 และแม้ว่าจะมีการตดิตามผูป่้วยกลุ่มนีส่้วน
ที่รอดชีวิตและเกิดมาได้จากการพยายามรักษาตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยการให้เลือดหรือเปลี่ยนถ่ายเลือด	 หรือการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
ก�าเนิดเม็ดเลือด	แต่ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีสติปัญญาปกติสมบูรณ์	เนื่องจากอาจมีปัญหาภาวะซีดมากจนสมอง
ขาดออกซิเจนหรืออาจมีอวัยวะอื่นๆ	ผิดปกติได้	
  
	 	 โรคทีค่วบคมุป้องกันโรคที	่ 2	 คอืโฮโมซยักสัเบตาธาลสัซเีมยีชนดิท่ีเป็นเบตาศูนย์ธาลสัซเีมยี	 ผูป่้วยกลุม่นีจ้ะมอีาการซดีมาก
ตัวเล็ก	 ตับม้ามโต	 กระดูกเปลี่ยนแปลง	 ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องได้รับเลือดเป็นประจ�าจึงจะมีชีวิตอยู่ได้เกือบปกติแต่ก็มีปัญหาอื่นๆ	 ตาม
มาคือมีธาตุเหล็กเกินต้องรักษาด้วยการให้ยาขับธาตุเหล็กให้เพียงพอไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียจากภาวะธาตุเหล็กเกินท�าให้อวัยวะ
ต่างๆ	ท�างานผิดปกติ	
  
	 	 อีกกลุ่มหนึ่งที่ควบคุมป้องกันได้คือเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี		โดยชนิดของเบตาธาลัสซีเมียเป็นเบตาศูนย์	ซึ่งพบว่าอาจ
มีอาการมากเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่		2		ที่ต้องการการรักษาด้วยการรับเลือดเป็นประจ�าและให้ยาขับธาตุเหล็กเมื่อมีข้อบ่งชี้	

	 	 หมอเริม่รูจั้กธาลสัซเีมียตัง้แตเ่ปน็นกัศึกษาแพทย์	 	 	 จนบดันีอ้ายุเกนิเกษียณมาหลายปยัีงได้
ตดิตามความก้าวหน้าของการจัดการในเรื่องต่างๆ	ของธาลัสซีเมียมาตลอด	รู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่น
และความพยายามของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขานี้	 ซึ่งท�าให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อ
ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างยิ่ง 
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ธาลัสซีเมียที่เห็น และจะเป็นไป

	 	 เนื่องจากการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเป็นทางออกให้ครอบครัวสามารถเลือกได้	 บางครอบครัวอาจมีทาง
เลือกเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือไปจากการยุติการตั้งครรภ์	(ท�าแท้ง)	เช่น	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือดขาว	และใน
อนาคตอันใกล้อาจรักษาได้ด้วยการท�าการเปลี่ยนยีน	 (Gene	 therapy)	 แต่การรักษาทั้งสองประการหลังยังคงมีข้อจ�ากัดหลายอ
ย่างที่ครอบครัวต้องพิจารณาและเตรียมการ	
 
	 	 โดยสรุปในเรื่องการควบคุมป้องกันธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงคือประชาชนควรจะทราบเรื่องเกี่ยวกับธาลัสซีเมีย	 เข้าใจภาวะ
พาหะธาลัสซีเมีย	(ไม่มีอาการ	มีชีวิตเหมือนคนปกติ	แต่ถ่ายทอดความผิดปกติไปยังลูกหลานได้	ต้องเจาะเลือดตรวจจึงจะทราบ
ว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมีย)	 และทราบเรื่องโรคธาลัสซีเมีย	 มีการตรวจกรองคู่เส่ียงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงตั้ง
แต่ตั้งครรภ์อ่อนๆ	หรือถ้าให้ดีอาจตรวจตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์	 เพื่อจะได้มีการตรวจละเอียดหากจ�าเป็นและให้เวลาครอบครัวในการหา
ทางเลือกที่ดีที่สุดและเป็นไปได้ส�าหรับแต่ละครอบครัว	
  
	 	 ในการรักษาโรคธาลัสซีเมียมีการพัฒนาในด้านต่างๆ	หลายประการ	ได้แก่	การรักษาด้วยการรับเลือด	มีการเตรียมเลือดให้
ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อมากขึ้น	 มีการก�าจัดเม็ดเลือดขาวออกให้มากที่สุดป้องกันการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อต้านการรับ
เลือดจากผู้อื่น	
  
	 	 ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นเสมอในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียคือการมีธาตุเหล็กเกิน	 ซึ่งเกิดจากการดูดซึมธาตุเหล็กจากล�าไส้มากขึ้น
จากภาวะซีดเนื่องจากโรคธาลัสซีเมียเอง	 หรือเกิดจากการรับเลือดบ่อยๆ	 มีการพัฒนายาขับธาตุเหล็กมากขึ้นเป็นทวีคูณ	 จากเดิม
มีเพียงยาฉีดเดสเฟอรัล	 ซึ่งแม้ว่าจะขับธาตุเหล็กได้ดีท�าให้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น	 	 แต่การที่ต้องฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
เป็นเวลานานและต้องฉีดหลายวันต่อสัปดาห์	 ท�าให้ผู้ป่วยขาดยาและการรักษาไม่ได้ผล	 จึงมียาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานมาใช้
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและป้องกันอวัยวะต่างๆ	ผิดปกติจากภาวะธาตุเหล็กเกินได้มากขึ้น	
  
	 	 ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด	 มีการพัฒนาทั้งวิธีการและเพิ่มโอกาสในการใช้ผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด
กว้างขวางมากขึ้น	 และที่สุดของที่สุดมีการรักษาโดยการเปลี่ยนยีนจากที่ผิดปกติให้สามารถเป็นยีนที่สร้างเม็ดเลือดที่ปกติได้	 และ
ใช้เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือดของผู้ป่วยเองมาเข้ากระบวนการแก้ไขยีนแล้วใส่กลับเข้าไปในตัวผู้ป่วย	
  
	 	 จากการศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของโรคธาลัสซีเมียอย่างลึกซึ้ง	ขณะนี้มีการวิจัยยาต่างๆ	หลายชนิดเพื่อน�าไปรักษาในจุดต่างๆ
ตรงจุดท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรคธาลัสซีเมีย	 เพื่อให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีประสิทธิภาพดี	 แก้ปัญหาเรื่องซีดแก้
ปัญหาเรื่องตับม้ามโต	และจะแก้ปัญหาเรื่องธาตุเหล็กเกินด้วย	
  
	 	 เชือ่ว่าในอนาคตอนัใกล้น่าจะมกีารรกัษาโรคธาลสัซเีมยีก้าวหน้าไปอกีมาก	 เช่นเดยีวกบัการป้องกนัควบคมุโรคธาลสัซเีมยีชนดิ
รนุแรง	คงพฒันาเรือ่งการวนิจิฉยัโดยวธิท่ีีไม่ต้องให้มารดามคีวามเจ็บปวดจากหัตการต่างๆ		มากนกั	และมีความแม่นย�าปลอดภยัยิง่ขึน้

	 	 บทความนี้เป็นฉบับส่งท้ายปี	 2562	 แล้วนะคะ	 หมอขออวยพรให้ผู้อ่านมีความสุข	 สุขภาพแข็งแรง	 พบกันใหม่ฉบับหน้า
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มาา...มา
อ่านการ์ตูน..กันเถอะ
     สวัสดีครับ.. วันน้ีผมมีการ์ตูนช่องธาลัสซีเมีย

   ที่ท�าโดยผู้ป่วยธาลัสซีเมียเองมาฝากครับ..

 

   

  สืบเน่ืองจาก อาจารย์สุทัศน์ ฟูเ่จริญ ท่าน

ได้รื้อเจอร่างภาพวาดการ์ตูนธาลัสซีเมีย ของผู้ป่วย

ธาลัสซีเมียชื่อ คุณอารีย์ หรือ หน่อง ซึง่เคยรักษากับ 

อาจารย์สุทัศน์ สมัยทีท่่านยังออกตรวจรักษาผู้ป่วย

อยู่ทีโ่รงพยาบาลศิริราช โดย ร่างภาพวาดชุดน้ี ได้วาด

ไว้บนกระดาษปอนด์ ระบายสีด้วยสีไม้และได้มอบร่าง

ภาพวาดชุดน้ีให้ อาจารย์สุทัศน์ส�าหรับเผยแพร่เพื่อ

เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไปต่อไป แม้ภาพ

ร่างชุดน้ีจะถูกเก็บไว้มากกว่า 15 ปี แล้วแต่รูปวาดและ

เน้ือหา ยงัคงทนัสมยั สามารถน�ามาปรับใชไ้ด้กบับริบท

ในปจัจุบัน ผมจึงได้ขออนุญาตจาก อาจารย์สุทัศน์ 

เพื่อน�าร่างภาพวาดดังกล่าวมาเรียบเรียงใหม่ และให้

คุณญาดา ก่อวงษ ์ อดีตเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ ของ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเกลุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ท�าการตกแต่งกราฟฟิค ให้สวยงามและรายละเอียดให้

ชัดเจนขึน้โดยยังคงโครงร่างภาพไว้เช่นเดิม 

  

  การ์ตูนช่องธาลัสซีเมียน้ีประกอบไปด้วยการ์ตูน

ทั้งหมด 12 ช่อง โดย คุณหน่อง ได้สรุปถึงเรื่อง

โรคธาลัสซีเมียข้อจ�ากัด ค�าแนะน�าต่างๆ จากแพทย์ทีดู่

แลรักษา รวมถึงการใช้ชีวิตประจ�าวันของ คุณหน่อง 

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับ 
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คน..เป็นธาลัสซีเมีย..ถึงตัวเหลืองได้

นพ.จักรกฤษณ์	เอื้อสุนทรวัฒนา		รศ.	นพ.ธันยชัย	สุระ

  เมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดกันถึงเรื่องของ	 “สี”	 ว่าท�าไม

เลือดของเราจึงมีสีแดง	 ซึ่งเรื่องที่จะขอเล่าในฉบับนี้ก็เป็นเรื่อง

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วครับ	คือเป็นเรื่องของสีเหลือง	(โอ	ท�าไม

สีสันมันช่างบังเอิญอย่างนี้	เอาเป็นว่าคุณผู้อ่านอย่าคิดวิเคราะห์

เชือ่มโยงมากครบั	เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งสอีย่างเดยีว	ไม่เกีย่วกบัอย่าง

อื่นทั้งนั้น	จริงๆ	นะ	เชื่อสิ)	

  

	 	 คือชาวชมรมธาลัสซีเมียส่วนใหญ่น่าจะเคยได้ยินมาว่า

ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีอาการถึงระดับหนึ่งจะมีอาการตัว

เหลืองตาเหลืองได้	 ถ้าเหลืองน้อยก็อาจจะเห็นแค่เป็นสีเหลือง

จางๆ	 บริเวณตาขาว	 แต่ถ้าเหลืองมากก็จะเห็นว่าผิวทั้งตัวมีสี

ออกเหลืองๆ	 ได้	 ซึ่งถ้าถามต่อไปว่าเจ้าสีเหลืองนี้เกิดขึ้นมาได้

อย่างไร	 หลายๆ	 ท่านก็คงตอบได้ว่ามันเกิดจากการที่ผู้ที่เป็น

ธาลัสซีเมียมีเม็ดเลือดแดงที่ถูกท�าลายง่ายกว่าปกติ	 ซึ่งผลพวง

อย่างหนึ่งของการที่เม็ดเลือดแดงถูกท�าลายนี้ก็คือการที่เกิดตัว

เหลืองตาเหลืองขึ้นมา	 หรือบางท่านอาจสามารถตอบลึกลงไป

ได้อีกว่าในเม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินอยู่	 ซึ่งในฮีโมโกลบินก็มี

ฮีมเป็นองค์ประกอบ	 เมื่อเกิดการท�าลายเม็ดเลือด	 ก็ต้องมีการ

ก�าจัดฮีมออกไป	 ซึ่งฮีมที่ถูกก�าจัดนี้	 ก็จะถูกน�าไปแปรรูปต่อจน

เกิดเป็นสารที่เรียกว่า	“บิลิรูบิน”	(bilirubin	มาจากค�าละติน	bilis	

คือน�้าดี	(bile)	รวมกับค�าละติน	ruber	ซึ่งหมายถึงสีแดง	รวมแล้ว

จึงหมายถึงสารสีแดงในน�้าดี)	 ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ท�าให้เกิดสีเหลือง

ขึ้นมา	เวลาที่มีบิลิรูบินจ�านวนมากๆ	จากการที่เม็ดเลือดแดงถูก

ท�าลายเยอะๆ	จนร่างกายก�าจัดไม่ทัน	มันก็จะไปสะสมอยู่ตามที่

ต่างๆ	 ท�าให้บริเวณนั้นมีสีเหลืองขึ้นมา	 หรืออย่างเวลาเราเป็น

รอยช�้าใหญ่ๆ	 พอเวลาผ่านไป	 ตรงที่มันเคยเป็นสีม่วงๆ	 (เนื่อง

จากมเีลอืดมาคัง่)	บางทกีจ็ะกลายไปเป็นสเีหลอืงๆ	ได้เหมือนกนั	

เพราะมีฮีมซึ่งถูกสลายไปกลายเป็นบิลิรูบินตกค้างอยู่บริเวณนั้น

เยอะ	ล�าเลียงออกไปไม่ทัน	ซึ่งอันนี้ก็เป็นค�าตอบที่ถูกต้องนะครับ

 	 สวสัดคีรบั	พบกนัอีกเชน่เคยในบทความชุด	“เลา่เรือ่งเลอืด”	ในจลุสารชมรมธาลสัซเีมยีนะครบั

ชว่งนีฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาล	(เสียท)ี	จนบางทกีด็เูหมือนว่าพระพิรุณทา่นอาจจะรู้สึกว่าช่วง	2-3	

เดอืนก่อนจะไมค่อ่ยได้ออกงานเทา่ไร	 ชว่งนีก้เ็ลยจดัเต็มโปรชดุใหญใ่ห้ในบางพ้ืนที	่ อย่างไรกร็ะวงั
สุขภาพกันด้วยนะครับ 

แต่ถ้าจะโมเมเล่าแล้วจบแค่นี	้ กค็งจะเสยีชือ่บทความชุดนี	้ เพราะ

เรามีวิสัยทัศน์พันธกิจจิตอาสาที่จะมุ่งม่ันพัฒนาเร่ืองง่ายให้ยาก

ขึ้น	และท�าเรื่องที่ยากอยู่แล้วให้ยากที่สุด	 เพื่อความรู้และความ

บนัเทิงของคณุผู้อ่านครบั	 (มนัเป็นความทรมานบนัเทิงใช่ไหมล่ะ)	

เพราะฉะน้ันแล้ว	 เรามาดรูายละเอียดของเร่ืองน้ีกนัอกีสกัหน่อย

นะครับ	

  

	 	 มาตั้งต้นกันที่ฮีมซึ่งได้มาจากการท�าลายฮีโมโกลบิน

ในเม็ดเลือดแดงที่ถูกท�าลายนะครับ	 ถ้ายังจ�ากันได้จากตอน

ที่แล้ว	 ฮีมนี้มีโครงสร้างที่เป็นวงพอร์ไฟริน	 ซึ่งเป็นโครงสร้าง

คอนจูเกตขนาดใหญ่	 (ใครงงว่าคอนจูเกตคืออะไร	 รบกวนดู

ตอนที่แล้วนะครับ	 หรือจะไปถามคุณครูเคมีใกล้ๆ	 บ้านก็ได้)	

ที่อิเล็กตรอนสามารถวิ่งไปได้รอบๆ	 วง	 ซึ่งท�าให้โมเลกุลมี

เสถียรภาพสูง	 และผลต่างของระดับพลังงานระหว่างภาวะ

ปกติกับภาวะถูกกระตุ้นไม่ต่างกันมากนัก	 ซึ่งก็จะท�าให้มันมี

คุณสมบัติในการดูดซับแสงในช่วงพลังงานต�่าความยาวคลื่น

ค่อนข้างยาวคือสีเหลือง	 และจะสะท้อนแสงสีม่วงๆ	 (หรือสี

แดงคล�้า)	 ออกมา	 เราจึงเห็นมันเป็นสีแดงคล�้า	 แต่เมื่อฮีมถูก

ท�าลาย	วงพอร์ไฟรินนี้จะถูกเปิดออก	ซึ่งจะท�าให้ระดับการคอน

จูเกตลดลงไปมาก	 มันจึงดูดซับแสงที่ช่วงพลังงานสูงขึ้นและ

สะท้อนแสงในช่วงสีออกเขียวๆ	 ออกมา	 โมเลกุลที่เกิดขึ้นมา

นี้จึงถูกเรียกว่า	 “บิลิเวอร์ดิน”	 (biliverdin:	 ค�าว่า	 verdin	 นี้มา

จากค�าอิตาเลียน	 verde	 ซึ่งหมายถึงสีเขียวนั่นเองครับ	 ค�าว่า	

verde	 นี้ยังมีที่มาที่น่าสนใจ	 เพราะมาจากค�าละติน	 virdis/vir-

dum	ซึ่งกร่อนมาจากค�าว่า	viridis/viridem	อีกที	ค�าว่า	viridis/

viridem	นี้	มีความหมายได้สองนัยคือ	สีเขียว	และสดชื่น	อ่อน	

(แบบต้นอ่อน	ใบอ่อน)	อ่อนเยาว์	มีชีวิตชีวา	ซึ่งจริงๆ	แล้วมัน

มาจากค�ากิริยา	 vireo	 ซึ่งหมายความถึงผลิ	 งอก	 มีชีวิตชีวา	

จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้	 วัฒนธรรมทางตะวันตกใช้ค�าที่มีความ

หมายถึงการผลิ	 แตกใบอ่อน	 งอกงาม	 มาใช้เรียกสีเขียวครับ)

เล่
าเ
รื่อ

งเ
ลือ

ด ตอนท่ี 35
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	 	 บิลิเวอร์ดินนี้	 จะถูกเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นบิลิรูบินโดย

กระบวนการรดีกัชัน่	 ซึง่ท�าให้พนัธะคูต่รงกลางโมเลกลุเปล่ียนไป

เปน็พันธะเดีย่ว	แตก่ารเปลีย่นแปลงพันธะเคมีเพยีงพนัธะเดียวนี้

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคอนจูเกตภายในโมเลกุล

ค่อนข้างมาก	เพราะแทนทีจ่ากเดิมอเิลก็ตรอนจะสามารถเคลือ่น

ไปอย่างอิสระได้ตลอดความยาวโมเลกุล	 ก็กลายเป็นถูกจ�ากัด

อยู่เพยีงครึง่เดยีว	ซึง่กท็�าให้ผลต่างพลงังานในภาวะปกติกบัภาวะ

ถูกกระตุ้นของโมเลกุลยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก	 ท�าให้มันดูดซับแสงใน

ช่วงสีน�้าเงิน	 และสะท้อนแสงช่วงสีเหลืองออกมา	 เราจึงเห็น

บิลิรูบินเป็นสีเหลืองครับ	

	 	 บิลิรูบินที่เกิดขึ้นจะถูกขับออกมาตามทางเดินน�้าดีลงมา

สูล่�าไส้	ซึง่กท็�าให้เราเหน็น�า้ดีเป็นสเีหลอืงด้วย	นอกจากนี	้บลิริบิูน

ที่ออกมาในล�าไส้	 บางส่วนยังถูกแบคทีเรียในล�าไส้เปลี่ยนให้

เป็นสารอีกตัวหนึ่งชื่อ	“ยูโรบิลิโนเจน” (urobilinogen	ซึ่งค�าว่า	

uro	นี้	มาจากค�ากรีก	ouron	ซึ่งหมายถึงปัสสาวะ)	ซึ่งไม่มีสี	แต่มี

คุณสมบัติละลายน�้าได้ดี	ซึ่งยูโรบิลิโนเจนในล�าไส้นี้	ส่วนหนึ่งจะ

ถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือด	และถูกเปลี่ยนต่อไปเป็นสารอีก

ตวัหนึง่ชือ่ว่า	“ยโูรบลินิ” 	ซึง่มีสเีหลอืง	ก่อนจะถกูขบัออกมาทางไต	

ซึ่งก็ท�าให้ปัสสาวะมีสีเหลืองด้วย	ดังนั้น	ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

ในช่วงที่มีการท�าลายเม็ดเลือดสูง	 มีบิลิรูบินมาก	 ก็จะมียูโรบิลิ

นมากตาม	ซึ่งก็ท�าให้ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มขึ้นตามไปด้วย	เวลา

ที่คุณหมอถามว่าช่วงนี้ปัสสาวะสีเหลืองเข้มไหม	 จึงเป็นการ

ประเมินว่าช่วงนี้มีการแตกของเม็ดเลือดมากไหมนั่นเองครับ

 

	 	 ยูโรบิลิโนเจนอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ในล�าไส้จะถูก

เปลีย่นต่อไปจนกลายเป็นสเตอร์โคบลินิ	(stercobilin	จากค�าละติน	

stercus	ซึ่งหมายถึงอุจจาระ)	ซึ่งเป็นสารสีเหลืองน�้าตาล	ท�าให้

สิ่งที่เราขับถ่ายออกมาจากล�าไส้	(ซึ่งคุณก็รู้ว่าคืออะไร)	มีสีออก

เหลืองน�้าตาลนั่นเองครับ	

 

	 	 จากเรื่องนี้คุณผู้อ่านก็จะเห็นได้ว่าสีแดง	 สีเหลือง	 (หรือ

แม้แต่สีน�้าตาล)	ก็ไม่ใช่อื่นไกล	ความจริงแล้วก็เป็นญาติๆ	กันทั้ง

นั้นนะครับ	(เอ๋	เดี๋ยวนะ	ใช่เรื่องนี้หรือเปล่า)	และเมื่อทุกคนเป็น

ญาติกันมีความสุขดีแล้ว	ก็คงสมควรแก่เวลา	ฉบับนี้ขอลาไปแต่

เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	

รูปที่ 1 กระบวนการท�าลายฮีมจนกลายเป็นบิลิรูบิน ซึ่งในภาพนี้แสดงสูตรโครงสร้างของสารที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้น

เอกสารอ้างอิง 

 1.	 Lipton	 M	 (2014)	 Pi-conjugation.	 Chemistry	 libretext.	 https://chem.libretexts.org/Courses/Purdue/Purdue%3A_Chem_26505%3A_Organic_

	 	 CheChemis_I_(Lipton)/Chapter_1._Electronic_Structure_and_Chemical_Bonding/1.10%3A_Pi_Conjugation	

	 2.	 Rodwell	VW,	Murrey	RK.	Porphyrins	&	bile	pigments.	In	Rodwell	VW,	Bender	DA,	Botham	KM,	Kennelly	PJ,	Weil	PA,	eds.	Harper's	illustrated

	 	 biochemistry,	30th	ed.	New	York	:	Mcgraw-Hill	Education,	2015.		

	 3.	 A	brief	discussion	on	color.	https	
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รศ.	พญ.พิมพ์ลักษณ์	เจริญขวัญ

  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	 ในจุลสารฉบับนี้หมอขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับเม็ดเลือดอีกชนิดหนึ่งต่อจาก
ฉบับที่แล้วในเรื่องเกล็ดเลือด	โดยจะเปน็เรื่อง	เม็ดเลือดขาว	ซึ่งเปน็เม็ดเลือดที่ท�าหน้าที่ส�าคัญ
เปน็ภูมิคุ้มกันของร่างกาย	ค่ะ	

 	เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์เม็ดเลือดชนิดหนึ่ง	มีหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกาย	

 	เมด็เลอืดขาว	ม	ี5	ชนดิ	ได้แก่	นวิโทรฟิล	(neutrophil)	อโีอสิโนฟิล	(eosinophil)	เบโซฟิล	(basophil)	โมโนไซท์	

		 (monocyte)	และลิมโฟไซท์	(lymphocyte)	

 	ในภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย	มักจะพบเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลในปริมาณเพิ่มขึ้น	

 	ถ้าเม็ดเลอืดขาวมปีรมิาณน้อยลง	 จะท�าให้เกดิภาวะตดิเช้ือง่าย	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าเมด็เลอืดขาว	 นิวโทรฟิล

		 น้อยลง	จะท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีอาการรุนแรง	

 	สาเหตุของภาวะเม็ดเลือดขาวต�่า	เช่น	การติดเชื้อบางชนิด	ยาเคมีบ�าบัด	ยาบางชนิด	เป็นต้น	

 	การรกัษาภาวะเม็ดเลอืดขาวต�า่จากการตดิเชือ้	 ท�าโดยการรกัษาทีส่าเหตุ	 ปรมิาณของเมด็เลอืดขาวมักเพิ่มขึ้น

		 เป็นปกติได้เองหลังจากที่การติดเชื้อดีขึ้น	

	 	 เม็ดเลือดขาว	(white	blood	cell,	WBC)	เป็นเม็ดเลือดที่

ไม่มีสี	ต่างจากเม็ดเลือดแดงที่มีสีแดงของฮีโมโกลบิน	และได้ชื่อ

ว่าเม็ดเลือดขาว	เนื่องจากเมื่อน�าเลือดมาปั่นแยก	จะเห็นชั้นของ

เมด็เลอืดขาวเป็นชัน้บางๆ	 สขีาวอยูร่ะหว่างชัน้ของเมด็เลอืดแดง

ที่มีสีแดงและพลาสม่าที่มีสีเหลือง	 เม็ดเลือดขาวมีปริมาณน้อย

กว่าเม็ดเลือดแดงมาก	 ในคนทั่วไปจะมีเม็ดเลือดขาวประมาณ	

5,000-10,000	 เซลล์ต่อเลือด	1	มล.	 ในขณะที่เม็ดเลือดแดงมี

ปริมาณประมาณ	5,000,000	 เซลล์ต่อเลือด	1	มล.	 ถ้าตรวจดู

เสมียร์เลือด	 ที่ย้อมสีผ่านกล้องจุลทรรศน์	 จะสามารถแยกเม็ด

เลอืดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง	 และเกล็ดเลือดได้ชัดเจน	 โดย

เมด็เลอืดขาวจะมขีนาด	 ใหญ่กว่าเมด็เลอืดแดงเลก็น้อยมีนวิเคลยีส

(nucleus)	และบางชนิดจะมีแกรนูล	(granule)	เห็นเป็นจุดๆ	อยู่

ในเซลล์		

เม็ดเลือดขาว 

    นิวโทรฟิล   (neutrophil)  

    อีโอสิโนฟิล  (eosinophil)  

    เบโซฟิล   (basophil)  

    โมโนไซท์   (monocyte)  

    ลิมโฟไซท์  (lymphocyte) 

   ซ่ึงแยกจากกนัได้ด้วยลักษณะท่ีตรวจได้จากกล้องจลุทรรศน์	

ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยลักษณะของ

นิวเคลียสและแกรนูลที่แตกต่างกัน	ดังรูปที่	1	เม็ดเลือดขาวแต่

ละชนิดย่อย	มีหน้าที่ในการก�าจัดเชื้อโรคต่างๆ	กัน	

เม็ดเลือดขาวแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่
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	 	 เมด็เลอืดขาวชนดิท่ีมปีรมิาณมากทีส่ดุ	คอื นวิโทรฟิล 

  ปกตมีิอยูร้่อยละ		50-70	ของเม็ดเลอืดขาวทัง้หมด	นวิโทรฟิล	

เป็นเม็ดเลือดขาวหลักในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย	 และ

เชือ้รา	 โดยเมือ่ร่างกายสมัผสักับเชือ้แบคทเีรยีหรือเชือ้ราท่ีผวิหนงั

หรอืเยือ่บ	ุนวิโทรฟิลจะท�าหน้าทีจั่บกนิและย่อยสลายเช้ือ	ในภาวะ

ที่มีการติดเช้ือแบคทีเรีย	 ร่างกายจะมีการสร้างเม็ดเลือดขาว

นวิโทรฟิลเพ่ิมมากข้ึนและปล่อยเมด็เลอืดขาวตวัอ่อนออกมาจาก

ไขกระดูกสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้น	 เมื่อภาวะติดเชื้อหายแล้ว	

ปริมาณเม็ดเลือดขาวจึงกลับเป็นปกติ	 เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล

นีม้คีวามส�าคญัมากในการป้องกนัไม่ให้เชือ้แบคทเีรยีก่อโรค		

	 	 ภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต�่า	 จะท�าให้ร่างกายติด

เชื้อได้ง่าย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ที่ผิวหนังและ

เยือ่บทุางเดนิอาหาร	ตวัอย่างของสาเหตขุองภาวะเมด็เลือดขาว

นิวโทรฟิลต�่า	 เช่น	 การได้รับยาเคมีบ�าบัดที่กดการสร้างเม็ด

เลือดจากไขกระดูก	ซึ่งถ้ามีไข้หรืออาการของการติดเชื้อ	ผู้ป่วย

กลุม่น้ีจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัยาปฏชิวีนะท่ีครอบคลมุเชือ้แบคทีเรีย

โดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรง	อีกกรณีหนึ่งที่ส�าคัญ

มากเช่นกนัคอื	ผลข้างเคยีงจากยาบางชนดิ	ซึง่ในผูป่้วยธาลสัซเีมยี

ยาที่อาจจะท�าให้เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต�่าลง	 คือ	 ยาขับธาตุ

เหล็กดีเฟอริโพรน	 (deferiprone)	 หรือยา	 แอลวัน	 (L-ONE)	

ดังนั้นขณะท่ีได้ยาน้ีผู้ป่วยควรได้รับการตรวจนับเม็ดเลือดเพื่อ

ดปูรมิาณของเม็ดเลอืดขาวนวิโทรฟิลทกุ	1-2	สปัดาห์ในช่วงแรก	

และต่อมาทกุ	3-4	สปัดาห์พร้อมกบัเมือ่มารับเลอืด	และเม่ือมไีข้	

หรืออาการของการติดเชื้อ	 ควรตรวจนับเม็ดเลือดขาว	 ในกรณี

ที่เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต�่า	 แพทย์จะพิจารณาให้หยุดยาขับ

ธาตุเหล็กที่อาจเป็นสาเหตุ	 ให้ยาปฏิชีวนะตามความเหมาะสม

และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนค่ะ	

  

	 	 เม็ดเลือดขาวที่มีปริมาณมากรองลงมา	 คือ	 ลิมโฟไซท์ 

  ซึง่มีปรมิาณประมาณร้อยละ	30	ของเม็ดเลอืดขาวทัง้หมด	

ลิมโฟไซท์น้ียังแยกออกเป็นอีกหลายชนิดซึ่งหน้าที่โดยรวมจะ

เป็นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส	 และมีลิมโฟไซท์บางชนิดที่ท�าหน้าที่

สร้างแอนติบอดี	 หรือสารภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย	 ภาวะที่

เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซท์มีปริมาณน้อยลง	หรือไม่ท�างานก็จะท�า

ให้ติดเชือ้ได้ง่ายและมีความรนุแรงได้เช่นกนั	 ซึง่ชนดิของเชือ้และ

อาการของการติดเชื้อจะมีความจ�าเพาะและแตกต่างจากท่ีพบ

	 	 ในภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต�่าเม็ดเลือดขาวอีก

สามชนดิท่ีพบในปรมิาณรองลงไป	ท�าหน้าทีต่่างๆ	กนั		ได้แก่	

  

  โมโนไซท์  มีหน้าที่จับกินเชื้อโรคและส่ิงแปลกปลอม

	 	 	 	 	 	 ในเลือดและในเนื้อเยื่อ		

  อีโอสิโนฟิล	 มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อปาราสิต	

	 	 	 	 	 	 และภาวะภูมิแพ้	

  เบโซฟิล  มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิแพ้และการ

	 	 	 	 	 	 อักเสบ

	 	 ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้นมากกว่าปกติ	 โดยเฉพาะเม็ด

เลือดขาวนิวโทรฟิลสูงขึ้น	 ส่วนใหญ่เกิดตามหลังการติดเชื้อ

แบคทีเรีย	 ซึ่งการรักษาเป็นการรักษาที่ต้นเหตุคือการติดเชื้อ

และเม็ดเลือดขาวจะลดปริมาณจนเป็นปกติเอง		

 	 ส่วนภาวะเมด็เลอืดขาวต�า่โดยมาก	 เกดิตามหลงัการตดิเชือ้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัส	ซึ่งหายได้เองหลังจากที่การติดเชื้อ

จะดีขึ้นเช่นกัน		

	 	 ส่วนถ้าเกิดภาวะเมด็เลอืดขาวต�า่จากยาเคมบี�าบดั	 แพทย์

อาจพิจารณาให้ยาฉีดกระตุ้นเพื่อเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดขาว

เป็นรายๆ	ไป	

  

	 	 ในกรณีที่เม็ดเลือดขาวสูง	 หรือต�่ามากกว่าปกติโดยไม่มี

สาเหตุการติดเชื้อที่ชัดเจน	 ร่วมกับมีอาการในหลายระบบอื่นๆ	

เช่น	 ไข้	 ซีด	 เลือดออกผิดปกติ	 ตรวจร่างกายได้ตับโต	 หรือ

ม้ามโตด้วย	 อาจจะตรวจพบเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนจ�านวนมาก	

อาการดังกล่าวอาจจะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 ซึ่งจ�าเป็น

ต้องตรวจไขกระดูกต่อเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนและน�าไป

สู่การวางแผนการรักษาต่อไป	

	 	 หมอขอจบเรื่องของเม็ดเลือดขาวไว้เท่านี้ค่ะ	ท่านผู้อ่าน

มคี�าถามหรอือยากให้เขียนเกีย่วกบัเรือ่งใด	 กรณุาแจ้งมาได้นะคะ

ยินดีตอบทุกค�าถาม	พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ	

นิวโทรฟิล
(neutrophil)

อีโอสิโนฟิล
(eosinophil)

เบโซฟิล
(basophil)

โมโนไซท์
(monocyte)

ลิมโฟไซท์
(lymphocyte)

รูปที่ 1 เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ
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	 	 สวัสดีผู้อ่านทุกๆ	 ท่านครับ	 ผมในฐานะที่เป็นตัวแทน

ประเทศไทยและตัวแทนภูมิภาคเอเชีย	 ที่รับการคัดเลือกจาก

มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ	 ให้เข้าร่วม

ประชุมกับ	Thalassemia	Internation	Federation	(TIF)	 หรือ	

สมาพันธ์ธาลัสซีเมียนานาชาติ	ในหัวข้อ	Thalassemia	Patient	

Advocates	Meeting	 เมื่อวันที่	 5	 มิถุนายน	 2562	 ที่ผ่านมา	

ณ	กรุงเอเธนส์	ประเทศกรีซ		

  

	 	 ก่อนอืน่ผมต้องขอขอบพระคณุคณะแพทยศาสตร์ศริิราช

พยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	ศ.	ดร.	นพ.วิปร	วิประกษิต	

แพทย์ผู้ดูแลผม	 ที่ได้ให้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้	

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้	 ท�าให้ผมได้เห็นว่าในโลกของเรานี้ยังมี

ผูป่้วย	Thalassemia	อยูม่ากมาย	โดย	TIF	ได้เล็งเหน็ความส�าคญั

ของผู้ป่วยทกุคนซึง่ในบางพืน้ทีอ่าจได้รบัการรกัษาที่ไม่ดพีอและ

ไม่มีการพัฒนาทางด้านการแพทย์	 จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตของผู้ป่วย	TIF	จึงเห็นว่าควรมีความร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม

ผู้ป่วยและกลุ่มอุตสาหกรรมคือบริษัทยา	 และบริษัทเทคโนโลยี

ชีวภาพ	 โดยให้มาท�างานร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

ให้บรษิทัผูผ้ลติยาได้ทราบความต้องการของเพือ่พฒันาการรกัษา

ที่เหมาะสมที่สุด	 จึงด�าเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วยและผู้สนับสนุน

ขึน้ในระดบัโลกและระดบัภมูภิาค	ในปีทีผ่่านมา	ด้วยความทุม่เท

และการท�างานอย่างหนัก	ความร่วมมือดังกล่าวจะน�าไปสู่การมี

ส่วนร่วมของผู้ป่วยมากขึน้ในกระบวนการการพฒันายาทีด่ยีิง่ขึน้

เรื่องเล่า...จากเอเธนส ์/ ภิวัชฐ์ศธร ไกยสิทธิ์ (พอร์ช)

Thalassaemia International Federation (TIF) 
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	 	 นับว่าเป็นความโชคดีของผู้ป่วยธาลัสซีเมียในหลายๆ

ประเทศรวมทั้งในประเทศไทยนะครับ	 ที่ทาง	 TIF	 ได้ให้ความ

ช่วยเหลือ	 แนะน�าและให้การสนับสนุนตามที่ผู้ป่วย	 ต้องการใน

หลากหลายรูปแบบมากขึ้น	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสมาชิกใน

แต่ละประเทศด้วย	รวมถึงการประชมุทางไกลโดย	TIF	สนบัสนนุ

โดยมวัีตถปุระสงค์ทีต้่องการจะดงึผูป่้วยทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	

มีศักยภาพ	ขึ้นมาเป็นตัวแทนผู้ป่วย	มาเป็นปากเป็นเสียงและมี

บทบาทส�าคัญ	 เพื่อที่จะให้เกิด “TIF Global and Regional 

Patient Advocates Groups”	อย่างมคีณุภาพ	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในประเทศไทยที่มีผู้ป่วย	 Thalassemia	 เพิ่มขึ้นปีละหลาย

หมืน่คน	ตวัอย่างทีส่�าคญัอนัหนึง่คอื	ในประเทศไทยมกีารทดลอง

ทางคลินิกเพื่อพัฒนาสารยับยั้ง	Ferropotin	 โดยบริษัท	VIFOR	

PHARMA	เป็นผูคิ้ดค้นตวัยาทีม่ช่ืีอว่า	FIN	Inhibitor	เป็นยาปรบั

การดูดซึมเหล็กที่ท�าให้เหล็กลดลงและฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นอย่าง

ชัดเจน	 โดยได้ท�าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ

พบว่าได้ผลดีโดยเหล็กลดลงอย่างต่อเนื่อง	 และเม็ดเลือดแดง

เพิ่มข้ึน	 และกลุ่มผู้ป่วยหลักในครั้งนี้คือผู้ป่วยในประเทศไทย	

เนือ่งจาก	นพ.วิปร	วปิระกษติ	เป็นหัวหน้าโครงการวจัิยในระดับโลก	

ยา	FIN	 Inhibitor	 เป็นยาที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก	 ตัวยาเป็นชนิด

แคปซลู	ขนาด	100	มก.	ต่อเม็ด	แต่ในปัจจบุนัยงัอยู่ในข้ันตอนการ

ทดลองกับผู้ป่วยจริง	 ซึ่งคาดว่าน่าจะวางจ�าหน่ายได้จริงในอีก	

5	ปีข้างหน้า	

  

	 	 ท้ายที่สุดนี้นะครับ	 ประเทศเราได้มีการพัฒนาทางการ

แพทย์	ในผู้ป่วย	Thalassemia	อย่างดีขึ้นมาตลอด	และผมหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราจะได้เห็นตัวยาใหม่ๆ	 การพัฒนา

ทางการแพทย์สมัยใหม่	 ทีส่ามารถส่งผลทีด่ต่ีอคณุภาพชวีติและ

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้ป่วย	 ผมขอเป็นก�าลังใจให้ผู้ป่วย

ทุกๆ	คนและผู้ปกครองของผู้ป่วยทุกๆ	ท่านนะครับ	ขอเพียงแค่

อย่าท้อ	และมีทัศนคติที่ดี	จิตใจคือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	ดีกว่ายาทุก

อย่างในโลก	จติใจดที�าให้เรามภีมิูต้านทานทีด่	ี	เมือ่เรามจีติใจท่ีดี

และเข้มแข็งแล้ว	 เราต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีด้วย	 เลือก

รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์	 และปฏิบัติตามที่แพทย์

สั่งนะครับ	 แล้วเราจะอยู่กับ	 Thalassemia	 ได้อย่างมีความสุข

ครับ	 ไว้ถ้ามีโอกาสต่อไปๆ	 หรือมีเรื่องที่น่าสนใจใหม่..ผมจะน�า

เรื่องเล่าต่างๆ	 มาเล่าสู่ผู้ป่วยทุกคนอีกนะครับ	 ขอบคุณคร้าบ

นิติกรปฏิบัติการ ส�านักนิติการ ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม , 

ศศ.บ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นบ. (เกียรตินิยม อันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



17ก.ย.     ธ.ค. 62 THALASSEMIA

	 																ชุติกร... เรียบเรียง	วีระศักดิ์...	เล่าเรื่อง

  สวัสดีคุณหมอ	ผู้ปกครอง	และเพ่ือนสมาชิกทุกๆ	ท่าน	คอลัมน์จากเพ่ือนถึงเพ่ือน	ฉบับที่	3	นี้เปน็
ฉบับสุดท้ายของป	ี พ.ศ.	 2562	 อีกแล้วนะคะเพ่ือนๆ	 จากฉบับที่แล้วได้เขียนถึงเรื่องการจัดงานชมรม
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	29	และงานวันธาลัสซีเมียโลก	ครัง้ที	่17	ไปแลว้	และ
งานผา่นพ้นราบร่ืนไปดว้ยด	ีพรอ้มกับความประทับใจของกลุม่ผู้ป่วย	ไดท้ัง้ความรู	้ความสนกุ	ความบนัเทิง
และเต็มอิม่กบัเพลงเพราะๆ	จากคณุโดม	ปกรณ์ลมั	อกีด้วยมีภาพบรรยากาศงานบางส่วนมาฝากเพ่ือนๆ	
งั้นไปชมกันเล้ยยยยยย..	
	 	 ส่วนในปหีน้าเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไปคือ	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	ถ้ามีข่าวคราวความ
คืบหน้าอย่างไร	จะน�ามาเล่าสู่กันฟังแน่นอน.. 
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 	 ยังมีอีกหน่ึงเรื่องราวของ “เพื่อนร่วมโรคท่านหนึ่ง” 

ผู้เขียนรู้จักและสนิทสนมจากการมาร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ที่ชมรม

ธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัด	 ไม่ว่าจะเป็นงานสาน

สมัพนัธ์สายใยครอบครวั	งานประชมุวชิาการประจ�าปีของชมรมฯ

และเจอกันบ่อยที่สุดก็ในห้อง	 Day	 care	 ของโรงพยาบาลนี่

แหละพี่ชายคนนี้เป็นคนใจดีมีน�้าใจกับเพื่อนๆ	 ในชมรมตลอด	

แต่ผู้เขียนจะแอบเม้าท์พี่เค้านิดนึงนะเพื่อนๆ	เชื่อมั้ยเมื่อ	2-3	ปี

ที่ผ่านมา	 เจอพี่ท่านนี้มาโรงพยาบาลกับคุณแม่แบบตัวติดกัน

ตลอดชนดิทีว่่าแยกกนัไม่ออกจรงิๆ	 ผ่านเวลามาแป๊บเดียว	 แป๊บ

เดียวจริงๆ	 พี่ชายคนนี้เค้าไปคว้าสาวสวยมาเป็นภรรยาและได้

จัดงานแต่งงานไปเรียบร้อย	 เรียกได้ว่าเพื่อนๆ	 ในชมรมและ

ผู้เขียนเองก็ตกใจ!!!	แอบอิชชี่ด้วยจริงๆ	ไปแอบมีแฟนตอนไหน

ละเนี่ย	555..		

	 	 อ้อ..ลมืแนะน�าตวัพ่ีชายคนนี้ไปเลย	ชือ่	วรีะศักดิ ์สแีตงสกุ

หรอื	พีเ่ดยีว	อดตีพ่ีเดยีว	เคยเรยีนและจบหลกัสตูรพิเศษ	ปิโตรเคม	ี

แผนกเคมีอุตสาหกรรม	 สถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง	 เมื่อก่อน

พีเ่ดยีวมปีระสบการณ์การท�างานเป็นพนักงานตรวจสอบคณุภาพ

อาหารในห้องเคมขีองบรษัิทชือ่ดงัแห่งหนึง่ได้ประมาณ		2	ปี	และ

ได้ลาออกเพื่อจะไปท�างานอีกบริษัท	ซึ่งเป็นบริษัทปิโตรเลียมชื่อ

ดังของต่างประเทศแห่งหนึ่ง	ที่ได้สมัครงานไว้เรียกตัวสัมภาษณ์

และตอบรับเรียบร้อย	 แต่ด้วยนโยบายบริษัทแม่ที่ต�าแหน่งงาน

นี้ต้องเดินทางไปท�างานในต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน	 ทาง

บริษัทกังวลเรื่องสุขภาพและโรคประจ�าตัวของพนักงาน	จึงตอบ

ปฏิเสธการรับเข้าท�างานของพี่เดียว	ณ	เวลานั้น	

  เมือ่ถกูปฏเิสธจากบรษิทัใหม่	ทางบริษัทเก่าทีพ่ีเ่ดยีว	ได้ลา

ออกมาแล้ว	ได้ชวนให้กลับไปท�าต�าแหน่งงานเดมิ	แต่พีเ่ดยีวคดิ

ว่าชีวิตเราต้องก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น	เราจะไม่ถอยหลังกลับ	จึง

ตอบปฏิเสธไป	 และตั้งใจว่าจะเตรียมตัวไปสอบเรียนต่อใน

ภาคการศึกษาปีถัดไป	ระหว่างรอการสอบเรียนต่อนั้น	ช่วงเวลา

ว่างก็ได้ปลูก	และเพาะขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชร	ที่ปลูกสะสม

มาตั้งแต่สมัยเรียนปี	1	เป็นงานอดิเรกมาตลอดหลายปีจนขยาย

พันธุ์ได้เยอะพอสมควร	และคิดว่าระหว่างที่รอสอบ	ช่วงวันเสาร์-

วันอาทิตย์	 ก็คิดจะน�าไปขายที่ตลาดนัดจตุจักร	 จะได้มีรายได้ก็

น่าจะดีเลย	 ไปคยุกบัพีท่ีส่นิทกนั	 ขอเอาต้นกระบองเพชรมาวาง

ขายท่ีร้านในตลาดนดัจตจุกัร	ซึง่ผลตอบรบัจากลกูค้าทีม่าอุดหนนุ

ดีมากๆ	จนพี่เดียว	ขายติดลมต่อเนื่องมายาวนานจนทุกวันนี้	

					 ปัจจุบันนี้พี่เดียวเป็นเจ้าของธุรกิจ	เพาะเลี้ยง	ขยายพันธุ์

ต้นกระบองเพชรขาย	 หากพี่ๆ	 เพื่อนๆ	 ชื่นชอบ	 จะซื้อหาหรือ

สนใจธุรกิจ	สามารถตามดูได้ที่เว็ปไซต์		

  www.deawcactus.com 

  หรือ ติดตามสอบถามพี่เดียว โดยตรงได้ที่  

  Facebook: Veerasak Seetangsuk  

  Facebook Fanpage: Deawcactus  

  ถามมา-ตอบ ไปแบบไม่มีกัก๊  

  (พีเ่ดยีว เค้าตอบด้วยตวัเองเลยนะจ๊ะ..) 

     

	 	 มาถึงตรงนี้ได้มีโอกาสพูดคุย	ซักถามกับพี่เดียว	ได้แง่คิด

มมุบวกกบัชวีติทีเ่ป็นธาลัสซเีมยีมาเยอะทเีดยีว	 ไปอ่านกันเลยค่ะ

  ท้อมั้ยกับการเจ็บป่วยและต้องมารับเลือดเป็นประจ�า” มองเรื่องการมารับเลือดทุกๆ เดือนยังไงคะ? 

  ปัจจุบันการมารับเลือดเป็นประจ�าเหมือนวันพักผ่อน ได้มาเจอเพื่อนๆ ได้มานอนสบายๆ มีคุณพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด

ยิ่งเห็นผู้ป่วยคนอื่นๆ ที่มารับการรักษาบางคนอาการหนัก ยิ่งท�าให้รู้สึกว่าเราโชคดีแค่ไหนที่แค่มานอนรับเลือดสบายๆ ไม่ได้ทุกข์

ทรมานอะไร ทุกครั้งที่ได้รับเลือดร่างกายก็ยิ่งรู้สึกสดชื่นไม่อ่อนเพลีย สามารถท�างานท�ากิจกรรมต่างๆ ได้ดีและมีแรงท�าได้มาก

ขึ้นกว่าเดิม จึงไม่รู้สึกท้อที่ต้องมารับเลือดเป็นประจ�าครับ 

  

  พ่ีเดียวคิดว่าร่างกายเป็นอุปสรรคกับชีวิตการท�างานและชีวิตคู่มั้ย? 
  ร่างกายไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตในการท�างานเลยถ้าเลือกงานที่เหมาะสมที่เราท�าได้ เพราะในการท�างานหลายๆ

อย่างไม่ได้ใช้แค่ร่างกายและใช้แรงท�า เราสามารถใช้สมองและใช้ความคิด ความสามารถด้านอื่นๆ ที่ถนัดมาใช้ในเรื่องงานได้

ไม่แพ้คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคเลย ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตคู่ยิ่งไม่เป็นอุปสรรคจากการที่เป็นธาลัสซีเมียเลย ถ้าเราเลือกคู่ครองที่เข้าใจ

ในความเป็นตัวเราตั้งแต่แรก ชีวิตคู่ของเราก็จะมีความสุข 

   

  มีวิธีการดูแลตัวเอง/ดูแลคนในครอบครัวอย่างไรคะ/แบ่งเวลายังไง? 
  การดูแลตัวเองส�าหรับคนเป็นธาลัสซีเมียที่ส�าคัญเลยคือ ใช้ชีวิตปกติแต่ไม่ใช้ร่างกายที่หักโหมเกินไป พักผ่อนให้เพียงพอ 

เจ็บป่วยไม่สบายให้รีบไปหาคุณหมอทันทีแล้วก็ปฏิบัติตามค�าแนะน�าการรักษาของคุณหมอ ต้องมีวินัยในการมาตามที่คุณหมอนัด

มีวินัยในการทานยาสม�่าเสมอ เพราะโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคที่ต้องการการรักษาต่อเนื่อง ส่วนการดูแลคนในครอบครัว ปกติก็ไม่ได้

ดูแลอะไร เราจะท�าหน้าที่ของแต่ละคนให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเท่าที่ท�าได้นั่นก็เหมือนการดูแลซึ่งกันและกันแล้ว การที่มีอาชีพอิสระท�าให้

โชคดีมีเวลาอยู่ใกล้ชิดครอบครัวทุกวันเลยไม่มีปัญหาในเรื่องการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวครับ 
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  เพ่ือนหลายคนสงสัย ไม่มั่นใจในการที่จะมีคู่ครองหรือคิดเกี่ยวกับการมีชีวิต  
  คู่แบบกลัวๆด้วยซ�้า พ่ีเดียวมีค�าแนะน�าอะไรให้กับพ่ีๆ เพ่ือนๆ บ้างไหม?
  การใช้ชีวิตคู่ส�าหรับธาลัสซีเมียไม่ได้น่ากลัวหรือแตกต่างจากคนทั่วไปเลย มองว่าสิ่งส�าคัญที่สุดคือความเข้าใจซึ่งกันและกัน

มากกว่า ไม่ว่าใครมีโรคประจ�าตัวอะไรหรือใครจะปกติแข็งแรงทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับหัวใจของคนสองคนเท่านั้นเอง ค�าแนะน�าคือ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามอุปสรรคที่ใหญ่สุดคือความกลัวเท่านั้นไม่ใช่เพราะโรค จงก้าวข้ามความกลัวให้หมดไปแล้วใช้ชีวิตแบบ

ที่ตัวเองตั้งใจให้มีความสุขดีกว่าครับ 

  

  สุดท้ายนี้พ่ีเดียวมีมุมคิดกับชีวิตอย่างไรถึงจะเป็นผู้ป่วยที่มีความสุข 
  อยากฝากมุมคิดให้พี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ ทุกคนให้ใช้ชีวิตแบบมีความสุข มีก�าลังใจ เลิกกังวลเรื่องโรคประจ�าตัวที่เป็นอยู่ 

อย่าให้ความกังวลมาเป็นอุปสรรคท�าให้เราไม่กล้าที่จะท�าอะไรจนมีแต่ความคิด ความท้อแท้มาเป็นอุปสรรคในการด�าเนินชีวิตที่เป็น

ปกติและมีความสุข มีเพื่อนๆ หลายคนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วชีวิตยังมีความสุขและประสบความส�าเร็จในด้านต่างๆ ได้ดีไม่แตก

ต่างจากคนทั่วไป เพราะทุกคนไม่ได้คิดว่าการเป็นโรคคืออุปสรรคในการด�าเนินชีวิต สุดท้ายนี้ผมขอเป็นก�าลังใจให้น้องๆ เพื่อนๆ 

รวมถึงคุณพ่อ คุณแม่ของผู้ป่วยทุกท่านมีก�าลังใจในการด�าเนินชีวิต เพื่อให้อยู่กับโรคธาลัสซีเมียอย่างเข้าใจและมีความสุขนะครับ

  

  เป็นยังไงกนับ้างคะ  มมุคดิและค�าแนะน�าของพีเ่ดยีวพีช่ายที่ใจดแีละน่ารกั ผูเ้ขยีนเองคยุกบัพ่ีเดยีวไปก็แอบอจิฉาพีเ่ดียวจริงๆ 

แบบว่าแฟนดูแลดี๊ดีจนผู้เขียนนี่ตาร้อนบ่อยๆ สงสัยคงต้องมีหนุ่มเป็นของตัวเองบ้างแล้วล่ะ จะได้มีคนมาดูแลบ้างเนอะ..  

จุลสารฯ ออกทุกๆ 4 เดือน พบกับบทความ  

“จากเพ่ือนถึงเพ่ือน”

  สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้แข็งแรงกันด้วยนะ อย่าลืมที่จะรักตัวเอง และแบ่งปันความรักแบ่งเวลา

ให้คนในครอบครัวนะคะ ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง Happy New Year 2020 ล่วงหน้าค่ะ 

อยากเชิญชวน พ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ จากทุกโรงพยาบาล
แนะน�าตัวเอง และ เขียนเรื่องราว ส่งมาได้ที่

thalassemia.tft@gmail.com
champou.71@gmail.com 

ขอแสดงความนับถือ

ชุติกร พูลทรัพย์

ฉบบัต่อไปเดอืน มกราคม-เมษายน 2563 ท่านทีจ่ะส่งเร่ืองราวมา
กรุณาส่งมาภายในเดือน ธันวาคม 2562 นะคะ 
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 	 ทักทายเพื่อนสมาชิกจุลสารฯ	ทุกคนครับ	ผมนายสุรพัศ	

ธนะภักดิ์	อายุ	23	ปี	เป็นธาลัสซีเมียชนิด	Beta	Thalassemia/

Hb	E	ซึ่งกว่าจะรู้ว่ามีความผิดปกติก็ผ่าน	1	ขวบปี	มาละ(ตรวจ

อย่างไรๆ	ก็ไม่เจอ....ก็มาชนะที่ศิริราชนี่เอง)	แต่แม่ก็บอกว่าผม

เกิดมาให้พ่อแม่ได้สร้างบุญ	ดูแล	รักษาผม...ซะงั้น  

  

	 	 ที่ผ่านมาผมมารับเลือด	 3-4	 สัปดาห์/ครั้ง	 ตอนเด็กๆ	

จะมาบ่อย	 (แม่บอกว่าจะได้หล่อๆ	 ไง)	 เพราะแม่เห็นว่าเป็นวิธี

การรกัษาทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะท�าให้ผมมีชีวติอยู่ได้อย่างปกติและสมบรูณ์

(ขอบคุณคลินิกโรคเลือด	โดย	อาจารย์หมอวิปร	และ	ทีมงานที่	

รพ.ศิริราชครับ..)	แต่ก็เพราะความมั่นใจในตัวเองว่าผมสมบูรณ์

และปกตินี่ล่ะคือที่มาของเรื่อง..ครั้งหนึ่ง	“เมื่อผมเฉียดตาย”	

  

	 	 3	ปีที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไป	

กลางคืนนอน	 กลางวันอยู่มหาวิทยาลัย	 กินง่าย	 นอนง่าย	 นัด

เจอกัน	กินบุฟเฟ่ต์เสมอๆ	(เพราะราคาถูก	นั่งเฮฮาได้นาน)	เมนู

ชาบู-ปิ้งย่าง	 เลยถูกบันทึกไว้ในการนัดพบเสมอ	 (ผมคงจะต้อง

กลับไปลบบันทึกเมนูโปรดพวกนี้ลงถังขยะกันละคราวนี้)	สาเหตุ

จากความประมาทและใช้ชีวิตสบายเกินไป	 เพราะเมื่อปลาย

เดือนพฤศจิกายน	 2561	 เช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมารู้สึกมีอาการ

อ่อนเพลีย	แขนขาไม่มีแรง	ขยับตัวได้ช้า	รู้สึกมีไข้สูง	แต่เป็นช่วง

สอบปลายภาค	 จึงคิดว่าจะไปสอบให้เสร็จก่อนแล้วกลับมานอน

พักสักหน่อย	 หายามากินคงจะดีขึ้น	 แต่อาการไข้อ่อนแรงยัง

ไม่ดีขึ้น	 เมื่อสอบเสร็จจึงไปนอนพักที่คลินิกของมหาวิทยาลัยฯ

เพื่อสังเกตอาการ	แต่จนถึงเย็นไข้ก็ยังไม่ลดลง	ปัสสาวะไม่ออก

ทั้งที่ปวดปัสสาวะ	 รู้สึกเพลียมาก	 เพื่อนจึงพาไปโรงพยาบาล

เอกชนใกล้ๆ	มหาวิทยาลัยฯ	หมอตรวจพบว่าความดันต�่า	จึงท�า

การสวนปัสสาวะทันทีเพราะปัสสาวะไม่ออก	 คืนนั้นก็มีอาการ

ถ่ายอุจจาระเหลวทั้งคืน	 หมอวินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อจาก

อาหารแล้วลามไปยังกระแสเลือด	 ครอบครัวจึงขอให้ส่งตัวไป

รักษาต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	 ซึ่งต้องอยู่ในความ

ดูแลของแพทย์และพยาบาลตลอดเวลา	24	ชั่วโมง	โดยให้ยาฆ่า

เชื้อทุก	8	ชั่วโมง	ผมนอนอยู่โรงพยาบาลเกือบ	10	วัน	จนท�าให้

ขาดสอบไปหลายวิชา	 ซึ่งค�าถามที่	 อาจารย์หมอวิปร	 แพทย์

ประจ�าตัว	ถามผมก่อนเลยคือ	ไปกินหมูกระทะมาหรือเปล่า	(ผม

ก็แปลกใจนะ..ท�าไมคุณหมอทราบ)	 ซึ่งความทรมานจากการ

ป่วยครั้งนี้	 ท�าให้ผมสัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้จะขอลาขาดจาก

บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ(แบบสุกๆ	ดิบๆ)	ไปตลอดชีวิตเลยคร้าบบบบบ

 

  ท้ายนีผ้มอยากฝากให้ชาวธาลัสซเีมียทกุๆ	คน	ดแูลสุขภาพ

อนามัย	 ดแูลเร่ืองอาหารการกิให้สะอาดปลอดภยัจากพษิภยัและ

เชื้อโรคต่างๆ	ในอาหารด้วยนะครับ	

         

สุรพัศ  ธนะภักดิ์

ผมขอให้	 น้องสรุพศั	 เขยีนมาเล่าประสบการณ์เฉยีตายจากการทานอาหารท่ีไม่สกุสะอาดหรอือาจจะเน่าบดู	 เพราะการ
เกบ็รกัษาโดยเฉพาะอย่างยิง่อาหารบฟุเฟ่ต์หมกูระทะ	 เพือ่เป็นอทุาหรณ์สอนใจชาวธาลสัซเีมียทกุคนให้ระมดัระวงัครับ
น้องสุรพัศ	 เป็นคนไข้ธาลัสซีเมียรายที่	 3	 ของศิริราชแล้วที่เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงเข้ากระแสเลือดภายหลังการ
ทานหมูกระทะ	ท�าให้ต้องเสยีค่ารกัษาดแูลในห้องไอซยีเูป็นสปัดาห์	 คดิเป็นเงนิหลายแสนบาท	ผมฝากเตอืนใจคนไข้ว่า
“	อย่าเห็นแก่กิน	อย่าเห็นแก่ของถูก	”	เลยครับ	มันไม่คุ้มกันกับชีวิตของเรา	

                     ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต

                        (บรรณาธิการ)

สุรพัศ ธนะภักดิ์ : วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งหนึ่ง	“เมื่อผมเฉียดตาย”

	 หมายเหตุ:
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แนะน�ำตัวหน่อย
	 	 สวัสดีครับ		 ผม..สิรภพ สังฆะ  
	 	 ชื่อเล่น		 	 ลูกไหน  
	 	 อายุ		 	 	 25  ปี		
	 	 ส่วนสูง		 	 172		 เซ็นติเมตร		
	 	 น�้าหนัก		 	 57 	 กิโลกรัม	
  การศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
	 	 สาขา			 	 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ตอนนี้ ลูกไหนท�ำงำนอะไร  
มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบอะไรบ้ำง
	 	 ผมเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์	(Computer	Engineer)	ครับ	

ปัจจุบันท�างานกับบริษัท	 Consulting	 เป็นที่ปรึกษาการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	 (Cyber	 Security)	 มีหน้าที่

รับผิดชอบหลักคือท�าการทดสอบการเจาะระบบ	 (Penetration	

Testing)	เพื่อหาช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยของระบบเครือ

ข่ายองค์กร	 เว็บไซต์	 และโมไบล์แอปพลิเคชั่นให้กับหน่วยงาน

ต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 พร้อมทั้งจัดท�ารายงานสรุปผลเพื่อ

น�าเสนอผลการทดสอบต่อลกูค้าเสมอืนกบัท�าตวัเป็นแฮกเกอร์ที่

ถูกกฎหมาย	เพื่อหาช่องโหว่ในระบบก่อนแฮกเกอร์จริงๆ	จะเจาะ

เข้ามาครับ	

กิจกรรมท่ีสนใจ หรืองำนอดิเรกล่ะ
	 	 เล่นเวทเทรนนิ่ง	อ่านหนังสือเกี่ยว	กับจิตวิทยาและ 

ศึกษาธรรมะ	(www.nst.org)	

ทรำบว่ำเป็นธำลัสซีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วรักษำที่ไหน
	 	 ทางครอบครัวทราบว่าเป็นตอนอายุ	 4	 ขวบ	 เริ่มรักษา
ตอนอายุ	11	ขวบ	เดินทางมาศิริราชพบ	คุณหมอวิปร	และรับ
เลือดอย่างสม�่าเสมอพร้อมกับทานยาขับเหล็ก	Exjade	 ไม่นาน
ก็ย้าย	refer	 ไปรักษาต่อที่	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เพราะการเดินทางสะดวกกว่า	ระยะความถี่ในการรับเลือดค่อยๆ
นานขึน้จากเร่ิมแรกทกุสัปดาห์	เป็นทกุเดอืน	เล่ือนเป็นทกุหลาย
เดือน	จนกระทั่งเรียนจบเข้ามาท�างานที่กรุงเทพ	ได้มีโอกาสพบ
คุณหมอวิปร	 อีกครั้งและได้รับยาตัวใหม่ที่คุณหมอแนะน�า	 คือ
ยา	 Hydroxyurea	 ซึ่งยาตอบสนองค่อนข้างดี	 จนตอนนี้ไม่ได้
รับเลือดมากว่า	4	ปีแล้วครับ	

ลูกไหน ด�ำเนินชีวิตอย่ำงไรให้มีควำมสุข
   ด้านร่างกาย 
	 	 รู้ลิมิตตัวเอง	ถ้าใช้งานร่างกายหนักเกิน	ก็ต้องกินชดเชย	
นอนชดเชย	และออกก�าลังกายชดเชย	ซึ่งก็เทียบไม่ได้กับการดู
แลตัวเองให้ดีอยู่ดี	คือถ้าเลือกได้ก็นอน		4	ทุ่ม	ตื่นมาเช้าๆ	ดีกว่า

ชีวิตคนเรำมีจ�ำกัดมำก ย่ิงคนเป็นธำลัสซีเมียอำยุขัยจะสั้น
กว่ำคนทั่วไป และมีข้อจ�ำกัดด้ำนร่ำงกำย หำกไม่ดูแลตัวเอง 
เวลำทุกวินำทีของเรำ จึงมีค่ำมำก ควรใช้มันไปกับสิ่งที่ควรใช้
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  ด้านจิตใจ     

	 	 อย่าจมกับความทุกข์และอย่าเสพติดกับความสนุก	ท�าใจ

ให้สบาย	 นิ่งๆ	 ไม่ต้องคิดอะไรมาก	 คิดน้อยๆ	 ไม่ต้องซับซ้อน	

ยิ่งเรามองปัญหาซับซ้อนปัญหายิ่งตามมาเยอะ	 ทั้งที่ความจริง

ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยเมื่อกายกับใจแข็งแรงแล้ว	 เราก็จะมีพลัง

ต่อสู้กับความทุกข์และอุปสรรค	ซึ่งจุดนี้ส�าคัญกว่า	ส่วนความสุข

นั้นผมมองว่าเป็นผลพลอยได้	จะมีมานานๆ	ทีก็รอได้	ไม่ว่ากัน

ครับ...	

แล้วกำรเป็นโรคธำลัสซีเมียเป็นอุปสรรคใน
กำรใช้ชีวิตและกำรท�ำงำนของลูกไหนมั้ย?
	 	 ต้องเข้าใจว่ามนัเป็นข้อจ�ากดัของเรา	คนอืน่ๆ	จะสามารถ

นอนดึก	เที่ยงคืนตีสองตีสาม	แต่ส�าหรับผม	4	ทุ่มก็คือพลังหมด

แล้วครับ	ถ้าเกินกว่านี้คือเอาพลังจากอนาคตมาใช้	ต้องมาบ�ารุง

ย้อนหลังซึ่งก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไร	ก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่าง

หนึ่งที่ต้องบริหารเวลาให้ดีกว่าคนทั่วไป	ว่าเราจะท�างานแค่ไหน	

จะศึกษาหาความรู้แค่ไหน	 จะออกก�าลังกายแค่ไหน	 พักผ่อน

และให้เวลาครอบครัวแค่ไหน	

อยำกให้ ลูกไหนแบ่งปันก�ำลังใจให้กับ
ผู้ป่วยธำลัสซีเมียคนอื่นๆ หน่อยจ้ำ
  ชีวิตคนเรามีจ�ากัดมาก	 ยิ่งคนเป็นธาลัสซีเมียอายุขัยจะ

สั้นกว่าคนทั่วไป	และมีข้อจ�ากัดด้านร่างกาย	หากไม่ดูแลตัวเอง	

เวลาทุกวนิาทีของเราจงึมีค่ามาก	ควรใช้มนัไปกับสิง่ท่ีควรใช้		ดแูล

ตัวเองให้ดี	 ท�าตัวให้เป็นประโยชน์	 ช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อน	

จากนั้นเพิ่มความท้าทายตัวเอง	 ด้วยการช่วยเหลือคนรอบตัว

คนในสังคมประเทศชาติและโลกใบนี้ครับ	

  
หมำยเหตุ:   

 น้องสิรภพ	เป็นตัวอย่างที่ดี	ว่าหากผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างเต็มที่ก็

สามารถมีสติปัญญา	ความรู้ความสามารถ	ความเฉลียว

ฉลาด	 ไม่ยิ่งหย่อนไปจากเด็กปกติ	 สามารถเรียนใน

สาขายากๆ	 เช่น	 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันที่มี

ชื่อเสียง	 และได้ท�างานที่ท้าทายและมีรายได้สูงหลัก	

แสนบาทต่อเดือน	

	 ความเจ็บป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียจึงไม่ได้เป็นข้อ

จ�ากัดแต่อย่างใดต่อการใช้ชีวิต	 การเรียน	 การประกอบ

อาชีพและการวางแผนชีวิตในระยะยาวครับ 

     ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต
                       (บรรณาธิการ)



วันที่		 	 	 	 เดือน			 	 	 	 	 พ.ศ.

ชื่อ		 	 	 	 	 	 นามสกุล				 	 	 	 	 	 อายุ		 	 	 ปี	 	 	 เพศ	 	 			ชาย		 						หญิง

สถานะ			 	 	 แพทย์		 	 พยาบาล	 	 	 เทคนิคการแพทย์		 	 ผู้ป่วย	 	 	 ผู้ปกครอง/ญาติ

     อื่นๆ	ระบ ุ       สถานพยาบาลที่รักษา

สถานที่ติดต่อ		 บ้านเลขที่		 	 	 หมู่		 	 	 	 หมู่บ้าน/อาคาร	 	 	 	 	 	 	 ซอย	

	 	 	 	 	 ถนน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ต�าบล	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เขต/อ�าเภอ

	 	 	 	 	 จังหวัด		 	 	 	 	 	 	 	 	 รหัสไปรษณีย์

ใบสมัครสมาชิกจุลสาร / ใบแสดงความจ�านงเพื่อขอรับ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

  มีความประสงค์ขอรับ “จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย”  จ�านวน    เล่ม  โดย

      สมัครสมาชิกใหม่

      ต่ออายุสมาชิก	(จุลสารฯ	ก�าหนดออก	ปีละ	3	เล่ม)

      แนบแสตมป์ 5 บาท จ�านวน 3 ดวง ต่ออายุสมาชิก 1 ป	ี(ส�าหรับผู้ป่วย)

      โอนเงินค่าจัดส่ง 50 บาท / 1 ป	ี(บุคคลทั่วไป)

สถานที่ติดต่อได้ เบอร์ที่ติดต่อได้ / APP 

    		 นางสาวดาริกา สีเลื่อม  

    


  
นางสาวอรินทร ปัจฉิมพิหงค์ 

      มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ	ตึกอานันทมหิดล	ชั้น	9	โรงพยาบาลศิริราช	
	 	 	 	 	 	 เลขที่	2	ถนนวังหลัง	แขวงศิริราช	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	10700

  กรุณาส่งใบสมัครสมาชิกจุลสาร / ใบขอรับจุลสารฯ พร้อมแนบ แสตมป์ หรือส�าเนาการโอนเงินมาที่

  หมายเหต	ุ	 การโอนเงินค่าจัดส่งจุลสารฯ	

      เข้าบัญชี			 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 
      เลขที่บัญชี	 016-2-37067-6  

      ชื่อบัญชี		 	 "มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ"
      สามารถ	download  ใบสมัคร / ใบแสดงความจ�านงได้ที่  www.thalassemia.or.th
      

สอบถามเพิ่มเติมที่	 โทรศัพท์:		0-2419-8329,	0-2412-9758	

            e-mail:		 thalassemia.tft@gmail.com
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 ชื่อเจ้าของ

   จุลสารโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย	มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย	

	 	 	 ในพระอุปถัมภ์	 	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	กรมหมื่นสุทธนารีนาถ		 	 	

	 	 	 ส�านักงาน:	 	 	ตึกอานันทมหิดล	ชั้น	9	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	โรงพยาบาลศิริราช	บางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	10700 

   โทรศัพท์	:		 	 	 02-419-8329,	02	412-9758 

   โทรสาร	:		 	 	 02-412-9758 

   Website	:		 	 	www.thalassemia.or.th

  	 e-mail	:		 	 	 thalassemia.tft@gmail.com	

 วัตถุประสงค์

   	ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแก่ผู้ป่วย	ผู้ปกครอง	และประชาชน
   	สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง	สมาชิกชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย	แพทย์	และบุคลากรทางการแพทย์	
	 	 	 	 ทั้งนี้บทความต่างๆ	ที่ลงพิมพ์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือขัดต่อระเบียบศีลธรรมอันดี

 ที่ปรึกษา

   
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิง	วรวรรณ		ตันไพจิตร		

   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิง	อรุณี	เจตศรีสุภาพ
รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	กิตติ	ต่อจรัส	
รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	ธันยชัย	สุระ

 ส�านักงานจุลสาร 
   ศูนย์ธาลัสซีเมีย	ตึกอานันทราช	ชั้น	3	โรงพยาบาลศิริราช

   เลขที่	2	ถนนวังหลัง	แขวงศิริราช	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	10700	

   โทรศัพท์	:		 02-412-2113
	 	 	 e-mail	:		 arinthorn.faii@gmail.com

 ก�าาหนดออกหนังสือ

   ก�าหนดออกหนังสือ	ทุก	4	เดือน	คือ	มกราคม		พฤษภาคม		กันยายน	ปีละ	3	เล่ม

 บรรณาธิการ 
   

ศาสตราจารย์		ดร.	นายแพทย์	วิปร	วิประกษิต

   กองบรรณาธิการ 
   

รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	พีรพล	วอง	(รองบรรณาธิการ)	

		 	 	 ดร.	นายแพทย์	ศุภชัย	เอกวัฒนกิจ	(รองบรรณาธิการ)	

	 	 	 รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	พิมพ์ลักษณ์	เจริญขวัญ

	 	 	 แพทย์หญิง	มนธนา	จันทรนิยม

	 	 	 ดร.	นายแพทย์	จักรกฤษณ์	เอื้อสุนทรวัฒนา

ดร.	แพทย์หญิง	เดือนธิดา	ทรงเดช

ดร.	นายแพทย์	กิตติพงศ์	ไพบูลย์สุขวงศ์	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	ผกาทิพย์	ศิลปมงคลกุล

นายแพทย์	สุรกานต์	เจนสัจวรรณ์	

นางสาวอรินทร	ปัจฉิมพิหงค์
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