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สภากาชาดไทย สนับสนุน
กลุ่มผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมอบ
สมุดบันทึกฉีดยาสำ�หรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
จำ�นวน 2,000 เล่ม

การประชุมแบบออนไลน์ ของเครือข่ายผู้ป่วย
ฮีโมฟีเลียของแต่ละภูมิภาค รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อการพัฒนา

๘๐

งานมุทต
ิ าจิต
ปี
มงคลวาร
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล

ความสำ�เร็จของโครงการ “Better HemoLife”
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายใจ ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น จากการออกกำ�ลังกายที่ถูกวิธี
National Hemophilia Foundation of Thailand
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บทบรรณาธิการ

สวัสดีคะ่ สมาชิกชมรมผูป้ ว่ ยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียและผูอ้ า่ นทุกท่าน
แม้สถานการณ์โควิด19 ในประเทศไทยเวลานีย้ งั คงมีผตู้ ดิ เชือ้ จำ�นวนหลักหมืน่ ต่อ
วัน ประกอบกับภูมอิ ากาศทีร่ อ้ นขึน้ ทำ�ให้พวกเราชาวฮีโมฟีเลียยังคงต้องดูแลรักษา
สุขภาพ และเว้นระยะห่างกัน  ไม่วา่ จะอย่างไร สารสัมพันธ์ผปู้ ว่ ยฮีโมฟีเลียยังคงอยู่
เป็นเพือ่ น แบ่งปันสาระความรู้ เรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ ให้กบั พวกเราชาวฮีโมฟีเลียเช่นเดิม
ก่อนอืน่ ขอแสดงมุทติ าจิตในวาระ 80 ปี มงคลวาร แด่ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ พลโทหญิง พญ.ทิพย์  ศรีไพศาล  ความทุม่ เท ความเสียสละของท่าน
ต่อวงการโลหิตวิทยาของประเทศไทยเป็นทีน่ า่ สรรเสริญอย่างยิง่   
ในรอบหลายเดือนทีผ่ า่ นมา มีกจิ กรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลียมากมาย
ทัง้ งานพบปะเครือข่ายฮีโมฟีเลียในรูปแบบออนไลน์ ทั้งของภาคใต้ในช่วงเดือน
ตุลาคม และภาคกลางในเดือนธันวาคม ทำ�ให้เรายังคงได้พดู คุย ได้รบั ฟังความคิด
เห็นของผูป้ ว่ ยและครอบครัวเพือ่ การพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา งานพบปะสังสรรค์ของ
ครอบครัวผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลียในเดือนธันวาคม ได้แก่ งาน Chula Hemophilia Day
ครัง้ ที่ 14 จัดโดยหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึง่ เป็นการจัดกิจกรรม onsite และงาน RAMA Hemophilia Day จัดโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่าน Facebook page ทำ�ให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน ความสำ�เร็จของโครงการBetter HemoLife ซึ่งนำ�  smart
watch มาใช้ร่วมกับทีมแพทย์และทีมศูนย์กีฬาฯ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายใจ ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการ
ออกกำ�ลังกายที่ถูกวิธี   โครงการประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย ในชื่อ “ฮีโมฟีเลีย สนุกกับชีวิต” ได้ตัดสินผู้ชนะในการทำ�
หนังสั้นที่บอกเล่าเรื่องราวของฮีโมฟีเลีย ทำ�ให้สังคมรู้จักและเข้าใจชีวิตของคนฮีโมฟีเลียมากยิ่งขึ้น ขอแสดงความยินดี
กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ณ ที่นี้ด้วยค่ะ   
ในช่วงเมษายนนี้ มีวันหยุดยาว หลายท่านได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในภูมิลำ�เนา ไปพักผ่อน ท่อง
เที่ยวในต่างจังหวัด อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกัน
ตัวเองและคนที่เรารักนะคะ สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
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8
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กองบรรณาธิการ

แชร์ประสบการณ์			
WeRama กลุ่มผู้ป่วย รพ.รามา		
Better HemoLife ดูแลสุขภาพกายใจ
คำ�ถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโควิด-19
เว็บไซต์ของชมรมฯ			

บรรณาธิการ: พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, รองบรรณธิการ/ออกแบบกราฟิก: คุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์
ที่ปรึกษา: ทพ. มณฑล สุวรรณนุรักษ์
ทีมเนื้อหา: คุณพิเศษ รักเดช, คุณลดาวัลย์ อัครพัฒนานุกูล, คุณพงษ์ศักดิ์ จารุพินทุโสภณ
ประสานเครือข่าย: คุณชูศักดิ์ ขจรฤทธิ์ (ภาคเหนือ), คุณนาวิน ประจักโก (ภาคอีสาน),
คุณวรรณทา ทองสมุทร (ภาคใต้), คุณสายัณต์ ฉิมประดิษฐ์ (ภาคตะวันออก)
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย
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ชมรมผูป
้ ว
่ ยฯ รับมอบสมุดบันทึกประจำ�ตัวผูป
้ ว
่ ย
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ท่านผู้อำ�นวยการ
รศ. แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ได้ส่งมอบสมุด
บันทึกฉีดยาสำ�หรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย จำ�นวน 2,000
เล่ม โดยมี ศ.แพทย์หญิงอำ�ไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
และกรรมการชมรมผู้ป่วยฯ คุณลดาวัลย์ คุณพิเศษ
และคุณเอกวัฒน์ รับมอบ ซึ่งสมุดบันทึกฉีดยาจะ
ส่งไปให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายฮีโมฟีเลีย ทาง
ชมรมผู้ป่วยฯ ต้องขอขอบคุณศูนย์บริการโลหิต ใน
การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นอย่างสูง
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80

งานมุทต
ิ าจิต
ปี มงคลวาร
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล

ภาพบรรยากาศอันแสนประทับใจ ในงานมุทิตาจิต 80 ปี
มงคลวาร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ.ทิพย์
ศรีไพศาล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุม
World Balloom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
จัดโดยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ศ.นายแพทย์ พลภัทร โรจน์นครินทร์ นายกสมาคมโลหิต
วิทยาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงาน และมีการเปิดวิดี
ทัศน์ชีวิตและผลงานของ ศ. เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ.
ทิพย์ ศรีไพศาล ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถและความ
ทุ่มเทต่อวงการโลหิตวิทยาของประเทศไทย

ในงานมีการกล่าวแสดงมุฑิตาจิต 5 ท่าน ได้แก่
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล
รศ.พลเอก นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช
รศ.พลโท นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์
คุณอโนทัย เจียรสถาวงศ์
ธรรมบรรยายและพร โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อน
ที่คณาจารย์ ศิษย์และแขกผู้มีเกียรติแสดงมุฑิตาจิตจะรับ
ประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
National Hemophilia Foundation of Thailand
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โครงการประกวดหนังสัน
้
Hemophilia Short Film Contest 2020
“Live Alive สนุกกับชีวต
ิ ”

เพือ
่ สร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้กบ
ั “ผูป
้ ว
่ ยโรค Hemophilia”
ส่งผลดีตอ
่ การคิด การใช้ชว
ี ต
ิ
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

เพื่อสร้าง “ความเข้าใจ” ของโรค Hemophilia กับ
“สังคม” ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ตระหนักและเข้าใจผู้
ป่วย พร้อมสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้กับ “ผู้ป่วย” ส่ง
ผลดีต่อการคิด การใช้ชีวิต และร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ
นั้นให้กับผู้ป่วยอื่นโดยใช้ “สื่อที่สร้างสรรค์” อย่างหนังสั้น
เพื่อดึงความสนใจ พร้อมเปิดโอกาสให้ ประชาชนทั่วไป
และนักศึกษา ได้แสดงความสามารถ ได้มีพื้นที่ในการนำ�
เสนอผลงานเพื่อสังคม และมีโอกาส Workshop เพื่อรับ
ความรู้ด้านการทำ�หนังสั้น จากมืออาชีพ เพื่อเป็น young
blood มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ ให้กับสังคม
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ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000.-)
ทีมแอ็คทีเทม (Actitem)
ผลงานชื่อ Bicycle

ประเภทมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 20,000.-)
ทีมมายด์โบร (Mind Bro)
ผลงานชื่อ ตัวตน

ประเภทอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 30,000.-)
ทีม Heavy Mind Production
ผลงานชื่อ Friendship
รางวัลพิเศษ Popular Vote :
สำ�หรับทีมที่ได้ยอด Like และยอด Share มากที่สุด
(เงินรางวัล 5,000.-)
ทีม Fibrin
ผลงานชื่อ Blues
National Hemophilia Foundation of Thailand
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คุณวรรณทา ทองสมุคร ประธานเครือข่ายฮีโมฟีเลีย
ภาคใต้ ได้จัดงานประชุมเครือข่ายภาคกลาง แบบออนไลน์
โดยมี รองศาสตราจารย์ พลเอก นพ. ไตรโรจน์ ครุธเวโช
เลขานุการ มูลนิธโิ รคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เป็นประธาน
เปิดงาน มีหัวข้อให้ความรู้ได้แก่ ความท้าทายของการดูแล
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียภาคใต้ โดย นพ.ณัฐศรุต ส่งทวี รพ.สงขลา
นครินทร์ มิติใหม่ของการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในอนาคต
โดย ศ.พญ.อำ�ไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ และ ความสำ�คัญ
และบทบาทของเครือข่ายผู้ป่วย โดย นางนิธินาถ ศิริเวช
รองผู้อำ�นวยการ สปสช. เขต 12 และเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
ร่วมได้พูดคุยในห้องย่อย ปิดงาน โดยทันตแพทย์มณฑล
สุวรรณนุรักษ์ ประธานชมรมผู้ป่วยฯ
10
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คุณเดโชพล สิงห์โต ประธานเครือข่ายฮีโมฟีเลียภาคกลาง ได้จัดงานประชุมเครือข่ายภาคกลาง แบบออนไลน์ โดยมี
รองศาสตราจารย์ พลเอก นพ. ไตรโรจน์ ครุธเวโช เลขานุการ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เป็นประธานเปิด
งาน มีหัวข้อให้ความรู้ได้แก่ เลือดออกในกล้ามภัยเงียบของฮีโมฟีเลีย โดย รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล รพ.จุฬาฯ
แชร์ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียโรงพยาบาลราชบุรี จาก พญ.ปริวันท์ ศรีพัฒนธาดาสกุล และ การดูแลผู้
ป่วยฮีโมฟีเลียโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  พญ.ธัญญกร นันทิยกุล โครงการพัฒนากายใจ โดยสุทธิพงศ์ ศรีทรสุ
ทธิ์ ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยในห้องย่อย ในประเด็น 1. ปัญหาและอุปสรรคของฮีโมฟีเลีย
ภาคกลาง 2. กิจกรรมทางเลือกของผู้ป่วย และ 3. สิ่งที่อยากได้เพิ่มเติม มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเกมส์ และปิดงาน โดย
ทันตแพทย์มณฑล สุวรรณนุรักษ์ ประธานชมรมผู้ป่วยฯ
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คุณชูศักดิ์ ขจรฤทธิ์ ประธานเครือข่ายฮีโมฟีเลียภาคเหนือได้จัดงานประชุม เครือข่ายภาคกลาง แบบออนไลน์ โดยมี
รองศาสตราจารย์ พลเอก นพ. ไตรโรจน์ ครุธเวโช เลขานุการ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เป็นประธานเปิด
งาน มีหวั ข้อให้ความรูไ้ ด้แก่ พัฒนาการของการดูแลผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลียภาคเหนือ โดยพญ. ศิราณี วงศ์เรืองศรี โรงพยาบาล
ลำ�ปาง มิติใหม่ของการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในอนาคต โดย นพ. รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุปโครงการพัฒนากายใจ โดย สุทธิพงศ์ ศรีทรสุทธิ์ ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียภาคเหนือ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเกมส์ และปิดงานโดย
ทันตแพทย์มณฑล สุวรรณนุรักษ์ ประธานชมรมผู้ป่วยฯ
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“Chula Hemophilia Day 2021” ครั้งที่14
24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก.ชั้น10
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Theme & Concept : Happy and Healthy Life with Covid-19

อาจารย์ดารินทร์ ซอโสตถิกุล ได้จัดงานฮีโมฟีเลียเดย์
ประจำ�ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 24
ธันวาคม 2564 มีครอบครัวฮีโมฟีเลียของโรงพยาบาล
จุฬาฯ เข้าร่วมกิจกรรมงาน โดยในปีนี้เป็นแนวคิดงาน
ฉลองคริสมาสต์ มีการเล่มเกมส์ และฟังความรู้การดูแล
ตัวเองให้เหมาะกับสถานการณ์โควิด
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พีรพัฒน์ จารุพินทุโสภณ
   สวัสดีเพื่อนๆผู้ป่วยฮีโมฟีเลียทุกคนครับ ผมชื่อพีรพัฒน์ จารุพินทุโสภณ เป็นผู้ป่วย
Hemophilia A ความรุนแรงปานกลาง ปัจจุบันเป็นนิสิตแพทย์ระดับชั้นปีที่ 5 อยู่
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันนี้ผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์การเรียนและ
การใช้ชีวิตของผมในช่วงมัธยมศึกษาให้ทุกคนได้ฟังครับ
อย่างที่ทุกคนทราบกันดี การป่วยเป็นฮีโมฟีเลีย
มีผลกระทบต่อชีวิตพวกเราทุกคนในหลายๆมุมของการใช้
ชีวิต ทั้งดีและไม่ดี หนึ่งในสิ่งที่ผมมองว่าฮีโมฟีเลียมีผล
กับผมมากที่สุดคือเรื่องการศึกษาครับ ผมจบการศึกษา
จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ยังคงเหลือ
ความทรงจำ�ดีๆไว้กับผมมากมาย และผมมั่นใจว่าอาจารย์
ของผมที่นั้นคงยังจำ�เด็กถือไม้ค�ำ ้ยันคนนี้ได้เป็นอย่างดี
   ในช่วงเวลาที่ผมศึกษาอยู่ที่เซนต์คาเบรียล ที่โรงเรียน
ผมเป็นที่จดจำ�จากไม้ค้ำ�ยันที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของ
ผม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยป้องกันผมจาก
บรรยากาศในโรงเรียนชายล้วนซึ่งอาจพูดได้ว่าอันตราย
สำ�หรับผมมาก ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาการเลือดออกใน
ข้อเท้าของผมกำ�เริบบ่อยมาก ทำ�ให้ต้องหยุดเรียนสัปดาห์
ละหลายครั้ง เรียกได้ว่าบางสัปดาห์ไม่ได้ไปโรงเรียนเลย
ด้วยซ้ำ�  แน่นอนว่ามันเป็นอุปสรรคในการเรียนของผม
อย่างมาก แต่ความโชคดีของผมคืออาจารย์และเพื่อนใน
ห้องของผมทุกคน ตั้งแต่ประถมถึงมัธยม ทุกคนเข้าใจผม
โดยในการเรียนของผม อาจารย์ของผมอนุญาติให้ผมลา
ป่วยได้ทุกครั้งที่ผมมีอาการ ในขณะเดียวกัน ผมก็ต้องส่ง
งานให้ครบถ้วนและมีความรู้มากพอที่จะสอบให้ผ่าน ซึ่ง
ในทุกครั้งที่ผมขาดเรียน ผมจะขอยืมสมุดของเพื่อนสนิท
ของผมมาลอกเนื้อหาที่เรียนในวันนั้นและถามถึงงานและ
การบ้านที่อาจารย์สั่งในแต่ละวัน เพื่อจะได้ท�ำ และนำ�ไป
ตามส่งในวันที่ไปโรงเรียนในวันถัดไป
14
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หนึ่งในช่ ว งเวลาที่ผ มยั ง จดจำ �ได้ ดีท่ีสุด คื อ ช่ ว ง
เวลาคาบเรียนพละศึกษา ผมยังจำ�ภาพตัวเองนัง่ อยูท่ ข่ี อบ
สนามกีฬา เฝ้ามองเพือ่ นๆเล่นกีฬาต่างๆอย่างสนุกสนาน
ซึ่ งในทุ ก ๆปี ใ นปลายการศึ ก ษาผมต้ อ งทำ � รายงานนำ �
เสนอให้ กั บ ทางโรงเรี ย นเป็ น การทดแทนการประเมิ น
สมรรถภาพทางกาย ถึงแม้ผมจะออกกำ�ลังกายทีบ่ า้ นเป็น
ประจำ�และรูส้ กึ ว่าตัวเองก็แข็งแรง แต่วา่ มีบางเวลาทีผ่ ม
รูส้ กึ เศร้าและอิจฉาเพือ่ นคนอืน่ ๆ มีบางครัง้ ทีผ่ มตัง้ คำ�ถาม
ว่าทำ�ไมผมถึงทำ�ไม่ได้ แต่มอี าจารย์ของผมคนหนึง่ เคยพูด
กับผมว่า “ไม่มใี ครทำ�ได้ทกุ อย่าง จะเป็นฮีโมฟีเลียหรือ
เป็นคนปกติ ทุกคนก็มสี ง่ิ ทีต่ วั เองถนัดและไม่ถนัด แต่สง่ิ ที่
สำ�คัญคือการภูมใิ จและชืม่ ชนตนเองในสิง่ ทีต่ นทำ�ได้” คำ�
พูดนีอ้ าจจะดูเหมือนคำ�คมทัว่ ไป แต่ส�ำ หรับผมมันเป็นคำ�
พูดที่ทำ�ให้ผมยอมรับตัวเองและเข้าใจว่าแท้จริงแล้วการ
ป่วยเป็นฮีโมฟีเลียไม่ได้ท�ำ ให้เราด้อยกว่าใคร
    และวันนี้ผมได้เขียนบทความนี้ถึงเพื่อน ๆ พี่น้อง
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียทุกคน ถึงแม้ว่าพวกเราแต่ละคนจะมี
ประสบการณ์ที่ต่างกัน พบเจอความยากลำ�บากที่แตก
ต่างกัน ผมอยากแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้กับทุกๆคน
การเป็นฮีโมฟีเลียบางครั้งอาจทำ�ให้เรารู้สึกว่าพวกเรามี
ข้อจำ�กัดและอาจเป็นเหมือนอุปสรรคในการใช้ชีวิต อาจ
ทำ�ให้เราทำ�หลายๆอย่างไม่ได้ อาจทำ�ให้เรารู้สึกแตกต่าง
แต่มันไม่เคยลดคุณค่าของชีวิตเรา ไม่เคยตีกรอบชีวิต
ของเรา และไม่เคยเป็นตัวกำ�หนดชีวิตเรา และสุดท้ายนี้
ผมขอเป็นกำ�ลังใจให้กับทุกๆคน ให้มีชีวิตได้อย่างที่ทุกคน
อยากเป็นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับ

ศ.พญ. นงนุช สิระชัยนันท์ จัดงานพบปะสังสรรค์
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียของโรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้ชื่องานว่า
RAMA-HEMOPHILIA day เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม
2564 โดยมีกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา และ
กิจกรรมเล่นเกมส์ พร้อมของรางวัลมากมาย และเปิด
โอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รู้จักกัน ผ่าน Facebook
page โดยสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ที่
https://www.facebook.com/groups/werama

National Hemophilia Foundation of Thailand

15

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสมรรถภาพทางกาย
ด้วยการเสริมการออกกำ�ลังกายในผู้ป่วยฮีโมฟีเลียใน
ประเทศไทย หรือ โครงการ Better Hemolife
อาจารย์ชาญชัย ไตรวารี

เนื่องจากในปัจจุบัน อายุขัยของทั้งคนปกติ และ ผู้ป่วย
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียสูงขึ้นจากวิวัฒนาการทางการ
แพทย์ในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คนที่ออกกำ�ลัง
กายเป็นประจำ�จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(quality
improvement) ประกอบด้วย การลดภาวะอ้วนลงพุง
ทำ�ให้ลดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ชนิดของการ
ออกกำ�ลังกายสามารถจำ�แนกได้หลายชนิด อย่างไรก็ตาม
การศึกษากิจกรรมเหล่านี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ยังมีข้อจำ�กัดทั้ง
ในแง่ของชนิดของการออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมในผู้ป่วย
ที่มีเลือดออกง่าย ทั้งนี้ทางชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮี
โมฟีเลียแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลตัวเองที่บ้านของผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี
เลียมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านโภชนาการ
ที่เหมาะสม การประคับประคองทางด้านจิตใจ และการ
ออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม
การบันทึกในรูปแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น อัตรา
16
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การเต้นของหัวใจ ความแข็งแรงของร่างกาย ปริมาณการ
ใช้แฟคเตอร์เพื่อลดภาวะเลือดออก หรืออัตราการนอนใน
โรงพยาบาล ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้
เพื่อเปรียบเทียบค่า
สมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
ก่อนและหลังจากการผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมทั้งศึกษาถึงคุณภาพชีวิต และการรับรู้ ของผู้

ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้น ยังศึกษาถึงอาการ
เลือดออก และปริมาณการใช้แฟคเตอร์เข้มข้น ก่อนและ
หลังเข้าร่วมการศึกษาโครงการวิจัยนี  
้ โครงการวิจัยจะ
ดำ�เนินการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยประสาน
งานกับผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย หน่วยโลหิตวิทยา กอง
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีผู้เข้า
ร่วมประมาณ  40 คน โดยได้เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่เดือน
เมษายน  พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา
รูปแบบการดำ�เนินการและการประเมินผล
ประกอบด้วยการออกแบบการออกกำ�ลังกายให้เหมาะ
สมกับแต่ละคนโดยนักเวชศาสตร์การกีฬา แบ่งเป็นออก
กำ�ลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการ
ออกกำ�ลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจ และจัดส่ง
คลิปวีดีโอให้ทางอีเมล์ ซึ่งระหว่างการออกกำ�ลังกาย จะ
ต้องมีผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นอยู่ด้วยระหว่างออกกำ�ลัง
เพื่อป้องกันและสังเกตกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ
1.กำ�หนดการออกกำ�ลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
หัวใจที่เหมาะสมในแต่ละสัปดาห์ เช่น การเดิน หรืออื่น
ๆ ที่เทียบเท่า ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ต่อวัน และ
3-5 วัน ต่อสัปดาห์

2. การเดินใน 6 นาที หน่วยเป็นเมตร โดยดูระยะทาง
จากค่าที่ได้จากนาฬิกา smart watch
วิธีการคือ ให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจับเวลา 6 นาทีจาก
นาฬิกา smart watch แล้วเดินเร็วเท่าที่ท�ำ ได้โดยไม่มี
การฝืนหรืออาการบาดเจ็บ และไม่ใช่การวิ่ง   สามารถ
เดินในบ้านหรือสถานที่ที่มีความปลอดภัยและมีผู้สังเกต
อย่างใกล้ชิด เมื่อครบ 6 เมตรแล้ว บันทึกระยะทางเป็น
เมตร (meters) โดยใช้ค่าที่ได้จากนาฬิกา smart watch
ที่ได้จากการเดินครั้งนั้นๆ

2. กำ�หนดการออกกำ�ลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ เช่น การออกกำ�ลังกายของกล้ามเนื้อแกน
กลางลำ�ตัว การออกกำ�ลังกายของกล้ามเนื้อรยางค์ส่วน
ล่าง ระยะเวลาประมาณ 20 นาที ต่อวัน และ 2-3 วัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย
ต่อสัปดาห์
ทำ�ให้มีการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำ�ลัง
กาย และทำ�ให้ทราบสถานการณ์และทราบถึงปัญหาของ
หลังจากนั้นจะมีการติดตามผลการดำ�เนินการ ทุก 8, 16
ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย ทั้งจากผู้ป่วยหรือญาติ
และ 24 สัปดาห์ ผ่านแบบติดตามความแข็งแรงของ
และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำ�งานร่วมกันรวมทั้ง
ร่างกาย ประกอบด้วย
อาจกำ�หนดแนวทางเวชปฏิบัติ หรือแนวทางพัฒนาระบบ
1.การวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก ปริมาตรของ
ในการออกกำ�ลังกายในผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย รวมทั้ง
ออกซิเจนทีส่ งู ทีส่ ดุ โดยใช้คา่ ทีไ่ ด้จากนาฬิกา smart watch
อาจกำ�หนดแนวทางพัฒนาปัญหาอื่นต่อไปได้
National Hemophilia Foundation of Thailand
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Better Hemo Life

สุทธิพงษ์ ศรีทรสุทธิ์

ก่อนจะเล่าเรือ่ งการเข้าโครงการ Better Hemo Life ก็
คงต้องขอย้อนกลับไปนานเลยถึงช่วงที่ยังเป็นสมัยเด็กๆ
ที่ออกกำ�ลังกายตามเรื่องตามราว ประเภทสนุกก็เล่นต่อ
เจ็บก็พัก เจ็บหนักก็เข้าโรงพยาบาล ประมาณนั้น สมัย
นั้นตอนที่ผมออกกำ�ลังกาย สาเหตุหลักเลยก็คือ สนุกครับ
ใช่ครับ ไม่มีเหตุผลอื่นๆ เลยนอกจากความสนุกที่ได้วิ่ง
เล่นตามชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้น แต่ก็นั่นล่ะครับ
การออกกำ�ลังกายมาเรื่อย เป็นระยะเวลานานและต่อ
เนื่องทำ�ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่
ไม่รู้ตัว และที่ส�ำ คัญ คือเราใช้ยาน้อยลง ห่างการเข้าโรง
พยาบาลมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ บางครัง้ ลืมไปเลยว่าตัว
คงเหมือนเดิม ที่นี้จะส่งผลอะไรตามมาบ้าง มาครับ จะ
เองมีโรคประจำ�ตัวเป็นฮีโมฟีเลีย
เล่าให้ฟัง เมื่อพฤติกรรมการกินเราเสียไปคือกินเยอะ ติด
ใช่ ค รั บ การออกกำ � ลั ง กายให้ ผ ลดี ต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกาย หวาน สิ่งที่ตามมาอย่างแรกเลยคือน้ำ�หนักที่เพิ่มขึ้นอว่าง
มากกว่าผลเสีย แต่… ก็อีกนั่นแหละ เมื่อก่อนออก รวดเร็วครับ ใช่ครับ” อ้วน” อย่างรวดเร็ว และไม่รู้ตัว
กำ�ลังกายแบบตามใจ ไม่ได้มีการประเมินหรือวัดผลอะไร กว่าจะรู้ตัวก็คุมตัวเองได้ยากมาก กว่าจะลดน้ำ�หนักได้
เลย ทำ�ให้การออกกำ�ลังกายนั้นอาศัยการประเมินจากตัว แต่ละขีดนี่ดูเป็นการ ใช้ความพยายามสูงมากๆ เพราะ
เองเท่านั้น หรือบางครั้งทำ�ให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย เมื่อน้ำ�หนักเพิ่มขึ้น ก็เกิดปัญหากับข้อเท้า ข้อเข่าที่ต้อง
เล่นการเดินหรือวิ่งที่นานหรือมากเกิน จนเกิดอาการล้า รับน้ำ�หนักเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในเวลาอันสั้น และทำ�ให้
จากกล้ามเนื้อมากกว่าปกติ หรือการกินอาหารอย่างไม่ เกิดอาการเจ็บที่บริเวณข้อเท้าข้อเข่าได้ง่ายขึ้น ยิ่งทำ�ให้
บันยะบันยังเพราะคิดว่าเราออกกำ�ลังกายมากแล้ว ใช้ การออกกำ�ลังกายทำ�ได้ยากขึ้นไปอีก จากที่เคยวิ่งต้อง
แคลอรี่ไปเยอะแล้วจะกินเท่าไหร่ก็ได้ ซึ่งนี่ก็ผิดเพราะ เปลี่ยนมาเดินเบาๆ หรือปั่นจักรยานเพื่อลดการกระแทก
ทำ�ให้พฤติกรรมการกินเราเสียไปโดยที่ไม่รู้ตัว เราติด หรือการลงน้ำ�หนักที่ข้อเข่าหรือข้อเท้า เอาล่ะครับ เล่ามา
พฤติกรรมการกินเยอะ แม้กระทั่งเมื่อออกกำ�ลังกายน้อย ประมาณหนึ่งแล้วของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดูแลตัวเอง
ลงการใช้พลังงานก็น้อยลงตาม แต่…พฤติกรรมการกินยัง อย่างไม่เป็นระบบ
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ต่อมามีโอกาสได้เข้าโครงการ Better Hemo Life โดย
เป็นการนำ�  Smart Watch. มาใช้ร่วมกับทีมแพทย์และ
ทีมศูนย์กีฬาฯ เพื่อช่วยกันออกแบบการออกกำ�ลังกาย
ทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถออกกกำ�ลังกายได้ และใช้อปุ กรณ์ Smart
watch มายังเรือ่ งแคลอรี่ อัตตราการเต้นของหัวใจ อัตตรา
การเดิน และอืน่ ๆ เพือ่ มาประเมินว่าถ้าผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลียได้
รับการออกกำ�ลังกายอย่างเป็นระบบตามระดับที่สามารถ
ทำ�ได้และค่อยๆ ประเมิน ว่าถ้าทำ�แบบนีแ้ ล้วการออกกำ�ลัง
กายอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนมี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรงแล้ ว
อัตตราการเกิดการเลือดออกตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะ
Target Join จะลดลงหรือเปล่า การควบคุมน้�ำ หนักจะ
ทำ�ได้ดีขึ้นหรือเปล่า และการใช้ยาเพื่อการรักษาจะมีแนว
โน้มเป็นอย่างไร

ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง และเริ่มให้ผู้ป่วยที่เข้าโครงการ
นี้เริ่มออกกำ�ลังกาย ซึ่งในช่วงแรกก็ยังมีอุปสรรคอยู่พอ
สมควร เนื่องด้วยเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใหม่ที่ใช้กับผู้
ป่วย และการออกกำ�ลังกายในช่วงที่ Covid-19 กำ�ลัง
ระบาดยิ่งเป็นข้อจำ�กัดที่มากขึ้น แต่ด้วยการช่วยกัน
กระตุ้นการออกกำ�ลังกายและช่วยกันหาวิธีต่างๆ เพื่อ
ให้กลุ่มดำ�เนินกิจกรรมต่อไปได้

ในตอนเริ่มแรกของการออกแบบโปรแกรมออกกำ�ลังกาย
สำ�หรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลียนี่ไม่ง่ายเลย เพราะแต่ละคนมี
ข้อจำ�กัดที่ไม่เหมือนกัน แต่…ก็ด้วยความตั้งใจของคณะ
ทำ�งานทั้งทีมแพทย์ ทีมศูนย์กีฬาฯ และผู้ป่วยที่ช่วยกัน
แชร์ประสบการณ์ต่างๆ จนกระทั้งการออกแบบโปรแกรม

ขอบคุณ ทุกคน ทัง้ ทีมแพทย์ ทีมศูนย์กฬี าฯ และผูเ้ กีย่ วข้อง
ต่างๆ ทีอ่ าจจะไม่ได้เอ่ยถึงทีช่ ว่ ยทำ�ให้เห็นว่าผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลีย
สามารถออกกำ�ลังกายได้ สามารถมีสขุ ภาพกาย สุขภาพใจ
ที่ดีขึ้นได้ครับ

ตอนนี้โครงการ Better Hemo Life ได้ผ่านการเดินทาง
ของโครงการมา เกินครึ่งทางแล้ว สิ่งที่ เราสังเกตุได้จาก
การเข้าโครงการฯ เมื่อมีการออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ
และมีการวัดอย่างเป็นระบบ ผลตอบแทนนั้น คุ้มค่ามาก
กับสิ่งที่เราได้สุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับ
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เดินได้... เดินดี

เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์

ที่น่ากลัวบางทีอาจไม่ใช่ฮีโมฟีเลีย แต่
คือ

ความไม่รู้

เวลาเราเป็นโรคที่เราไม่รู้จัก ก็คงเหมือนคนตกน้� 
ำ แต่ว่าย
น้�ำ ไม่เป็น พอมีคนโยนห่วงยางมาให้ ก็คว้าไว้อย่างแน่น
หนา แต่ถ้าเราไม่รู้จักที่จะฝึกว่ายน้ำ�เองให้ได้ เราก็คงต้อง
อยู่ในห่วงยางนี้ตลอดไป
ผมเคยคิดว่าถ้าไม่แฟคเตอร์ชีวิตนี้จะอยู่ยังไง ชีวิตคงไม่มี
ความปลอดภัยและหาความสุขไม่ได้ มาคิดดูก็ไม่น่าแปลก
ใจที่ผมจะคิดแบบนั้น เพราะตั้งแต่เด็กข้อมูลที่ได้จากคน
รอบข้าง ก็ไม่ได้มีทางเลือกให้ผมมากนัก ทุกคนมุ่งเน้น
การใช้ยาเพื่อรักษาอาการ และมันก็เห็นผลได้รวดเร็ว
อย่างเป็นรูปธรรม มันทำ�ให้ผมเองไม่ได้พยายามที่จะว่าย
น้�ำ เอง เพราะการอยู่ในห่วงยางนี้มันช่างปลอดภัย ผมยัง
เล่นน้�ำ ได้เหมือนเด็กคนอื่นที่ว่ายน้ำ�เป็น แล้วก็คิดเอาเอง
ว่า “เราไม่แตกต่าง และมีอิสระ” ซึ่งจริงๆ แล้วมันช่าง
เป็นความคิดที่ตื้นเขินมาก

“

วันนี้การเดิน
ทำ�ให้ผมใช้ยาน้อยลง
ช่วยให้ข้อแข็งแรงขึ้น

20

”

ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

การเดิน กับ การฉีดแฟคเตอร์
การฉี ด ยาตั ว เองได้ เ ป็ น ความสำ � เร็ จ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ใ น
ชีวิตฮีโมฟีเลียของผม เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ไม่ได้มีตัวอย่าง
ดีๆ ไม่ได้มีกำ�ลังใจ หรือข้อมูลดีๆ ที่จะมาช่วยให้ผมรู้สึก
มั่นใจกับการฉีดยาด้วยตัวเอง แต่ทท่ี �ำ ได้เพราะมันคงเป็น
สัญชาตญาณของการเอาตัวรอดและ ความคิดทีผ่ มควรเริม่
พึง่ ตัวเองให้ได้ แต่ท�ำ ไมตลอด 40 ปีมานี้ ผมไม่เคยคิดแบบ
นี้กับการออกกำ�ลังกายเลย มันเป็นเรื่องที่ผมจะจับมันไว้
เป็นอันดับท้ายๆ แล้วให้เหตุผลในหัวเพื่อเข้าข้างตัวเองว่า
“ทำ�ถูกแล้ว เป็นฮีโมฟีเลียนะ ...จะไปเสี่ยงทำ�ไม” และนี่
เป็นสาเหตุที่ผมพาดหัวไว้ว่า “ความไม่รู้” มันน่ากลัวกว่า
การเป็นฮีโมฟีเลีย

อาทิตย์ที่สี่ ผมเริ่มเดินตอนเช้า 10 นาที และตอนเย็น
10 นาที มันทำ�ให้ระหว่างวัน ข้อเท้าทีเ่ คยมีอาการไม่แข็ง
แรง หลวมๆ เวลาเดิน หรือไม่มกี �ำ ลัง ดีขน้ึ อย่างเห็นได้
ชัด ผมสามารถใช้งานข้อเท้าระหว่างวันได้อย่างมัน่ ใจ ถึง
ตอนนีผ้ มรูส้ กึ เหมือนได้คน้ พบทางเลือกในการรักษาตัวเอง
ทีไ่ ม่ใช่เพียงแค่การฉีดแฟคเตอร์

ความสม่ำ�เสมอ คือ
เคล็ดลับความสำ�เร็จ

สำ�คัญที่สุด คือ การลงมือทำ�
ถ้าเราอยากจะว่ายน้ำ�เป็น ถึงแม้จะมีหาข้อมูลมากแค่ไหน
อ่านหนังสือสอนว่ายน้�ำ ที่ดีที่สุดสักกี่เล่ม ถ้าเราไม่ได้ลงน้� 
ำ
แล้วก็ฝึกว่ายด้วยตัวเอง ก็คงไม่มีวันที่จะว่ายน้�ำ เป็น

การเดินของผมวันนี้ ผมขาดมันไม่ได้เสียแล้ว เพราะผม
เห็นประโยชน์ของการเดิน เมือ่ เราเห็นคุณค่าของบางสิง่
ด้วยตัวของเราเอง สิง่ นีแ้ หละทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยให้เรา
ลงมือทำ�มันอย่างมุง่ มัน่ ด้วยตัวของเราเอง ด้วยพลังเจต
จำ�นงค์ของเรา วันนีก้ ารเดินทำ�ให้ผมใช้ยาน้อยลง ช่วยให้
ข้อแข็งแรงขึน้ ข้อศอกซ้ายทีเ่ คยอ่อนแอ เจ็บง่าย ไม่คดิ
ว่าการแกว่งแขนขณะเดินจะช่วยให้ขอ้ ศอกดีขน้ึ การลุก
ขึน้ มาทดลองทำ�สิง่ ทีแ่ ตกต่างจากความเคยชิน ผลลัพธ์มนั
ช่างคุม้ ค่ากับการลงทุนนีจ้ ริงๆ
“ถ้าไม่รู้ ก็คงไม่กล้า ถ้าไม่กล้า ก็คงไม่ได้ทดลอง
และถ้าไม่ได้ทดลอง ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เพราะความเคยชิน บางทีก็เป็นสิ่งที่ปิดกั้น
พัฒนาการที่ดีของตัวเรา”

ผมได้ยินมาตลอดว่า การออกกำ�ลังกายจะช่วยให้สุขภาพ
แข็งแรง แต่ไม่เคยได้ทดลองทำ�มันด้วยตัวเอง แล้วผม
ก็คิดได้ว่าถึงเวลาต้องลงมือทำ�สักที วันแรกที่ผมเริ่มเดิน
6 นาที มันออกจะน่าเบื่อ และไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง
อะไรในทางที่ดี แต่ต้องไม่หยุด นั่นเป็นอะไรที่คอยเตือน
ตัวเอง วันรุ่งขึ้น จาก 6 นาที ก็เพิ่มเป็น 10 นาทีใน
อาทิตย์ที่สอง และ 15 นาทีในอาทิตย์ที่สาม ถึงตอนนี้ละ
ครับที่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น เมื่อเข้า
National Hemophilia Foundation of Thailand
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Q&A ฮีโมฟีเลีย กับ
วัคซีน COVID-19
นพ.อภิวัฒน์ อัครพัฒนานุกูล (เจ)
สวัสดีสมาชิกชมรมโรคเลือดออกง่าย ฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทยและผู้อ่านวารสารทุกท่านครับ วันนี้ผม นพ.อภิวัฒน์  
อัครพัฒนานุกูล (เจ) ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียเอ ชนิดรุนแรง มีบทความสั้นๆ เกี่ยวกับหนึ่งในประเด็นทางสุขภาพ ที่เป็นที่พูด
ถึงมากที่สุดในพ.ศ.นี้อย่าง “วัคซีน COVID-19” มาฝากกันครับ เชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยมีคำ�ถาม หรือข้อสงสัยไม่
มากก็น้อยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนตัวนี้สำ�หรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย วันนี้เราจะมาตอบคำ�ถามเหล่านั้นกันครับ
*โดยบทความนี้ได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง อำ�ไพวรรณ จวนสำ�ฤทธิ์ ผู้อำ�นวยการศูนย์
ฝึกฮีโมฟีเลียนานาชาติแห่งประเทศไทย ช่วยกรุณาเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
1.ผู้ ป่ ว ยฮี โ มฟี เ ลี ย จั ด เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งสำ�หรั บ การติ ด เชื้ อ
COVID-19 รุนแรงหรือไม่
คำ�ตอบ ไม่ใช่ โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคเลือดออกง่ายทาง
พันธุกรรม เกิดจากขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ขณะ
ที่การติดเชื้อCOVID-19
เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ท�ำ ให้
เกิ ด กระบวนการอั ก เสบของระบบทางเดิ น หายใจและ
ระบบอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย(กรณีมีอาการรุนแรง)
ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงถึงความเสี่ยง
ต่อการมีอาการป่วยรุนแรง หรือภาวะแทรกซ้อนจากการ
ติดเชื้อที่มากกว่าประชากรปกติในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ดังนั้น
ในกรณีทั่วไปผู้มีโรคฮีโมฟีเลียจึงไม่จัดอยู่ในผู้ป่วย 7 กลุ่ม
โรคเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไร
ก็ตามการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ยัง
เป็นสิ่งที่แนะนำ�สำ�หรับประชากรทุกคน

ซีนใดๆ รวมทั้งวัคซีน COVID-19 อย่างไรก็ตามอาจมีข้อ
ควรระวังหรือการเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน
3.ควรมีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนการฉีดวัคซีน COVID
คำ�ตอบ ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับ
ในประชากรทั่วไป ได้แก่ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำ�สะ
อาดมากๆ และรักษาร่างกายให้แข็งแรง ไม่มีอาการไข้
หรือการเจ็บป่วยก่อนไปฉีดวัคซีน นอกจากนั้นในกรณีผู้
ป่วยเป็นผู้รับการฉีดแฟคเตอร์แบบป้องกัน (Prophylaxis
factor) แนะนำ�ให้ฉีดแฟคเตอร์ดังกล่าวก่อนหน้าวันฉีด
วัคซีนไม่เกิน 1 วัน

4.แจ้งเจ้าหน้าทีท่ างสาธารณสุขอย่างไร ขณะไปรับวัคซีน
คำ�ตอบ ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดฉีด
2.ผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลียสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่ วัคซีนได้ว่าตนเองมีโรคประจำ�ตัวเป็นโรคฮีโมฟีเลีย เป็น
คำ�ตอบ ได้ โรคฮีโมฟีเลียไม่ใช่ข้อห้ามสำ�หรับการฉีดวัค โรคเลือดออกง่าย สามารถฉีดวัคซีนได้ปกติ แต่ขอความ
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมมือใช้เข็มเบอร์เล็ก 25, 27 G ขึ้นไป หากเจ้าหน้าที่
ไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยใดๆ อาจใช้การแสดงคำ�แนะนำ�
การฉีดวัคซีนในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ของสมาคมโลหิตวิทยา
แห่งประเทศไทย และชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี
เลียแห่งประเทศไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำ�จุดฉีดวัคซีน
ของท่าน โดยคำ�แนะนำ�ดังกล่าวสามารถศึกษาได้จาก
QR code ด้านล่าง (ใส่ QR code)
5.หลังการฉีดวัคซีน COVID-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
คำ�ตอบ เนื่องจากผู้ป่วยฮีโมฟีเลียมีโอกาสเกิดเลือดออก
ในชั้นกล้ามเนื้อได้ จึงแนะนำ�ให้กดแผลไว้นาน 5-10
นาทีหลังการฉีดวัคซีน
โดยอาจใช้น�้ำ แข็งหรือเจลเย็น
ช่วยประคบร่วมด้วย นอกจากนั้นควรเลี่ยงการใช้งาน
หนัก (เช่น การยกของ) ในแขนข้างที่ฉีดวัคซีน พร้อมทั้ง
พักผ่อนให้เพียงพอและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยเช่น
เดียวกัน

6.หากมีอาการผิดปกติหลังการฉีดวัคซีนควรทำ�อย่างไร
คำ�ตอบ รอยฟกช้ำ�เล็กๆที่ตำ�แหน่งฉีดวัคซีน อาการ
ไข้ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกาย เป็นอาการ
ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีน ทั้งในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
และในบุคคลที่ไม่มีโรคประจำ�ตัว สามารถดูแลโดยการ
ประคบเย็น การทานยาแก้ปวดลดไข้ได้ อย่างไรก็ตาม
หากมีอาการปวดหน่วงบริเวณต้นแขนที่ฉีดวัคซีนมาก ต้น
แขนบวม ขยับได้น้อยลง ต้องสงสัยภาวะการมีเลือดออก
ในชั้นกล้ามเนื้อ ให้พิจารณาฉีด factor เพื่อป้องกันการมี
เลือดออก โดยฉีด 250-500 IU ในผู้ป่วยเด็ก และ 5001,000 IU ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ขึ้นกับน้ำ�หนักตัว (ฉีดเท่ากับ
ขนาดที่เดิมฉีดเป็นประจำ�) หรือไปพบแพทย์ที่รพ. เพื่อ
ทำ�การตรวจรักษาต่อไป

เว็บไซด์ ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
วันนี้สามารถเข้าดู “จับเข่าคุย” Hemophilia Talk ได้แล้วที่

www.thaihemophilia.org

National Hemophilia Foundation of Thailand
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สายด่วนฮีโมฟีเลีย Hemophilia Hotline: 089-441-3100
www.thaihemophilia.org

Sponsored by

พกไว้ อุ่นใจได้
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บัตรประจำ�ตัวผู้ป่วยนี้ออกแบบให้ผู้ป่วยได้พกติดตัว พร้อมกรอกรายละเอียดตามข้อมูลที่ระบุให้อย่างครบถ้วน เพื่อ
ประโยชน์ในกรณีที่ไม่สามารถบอกให้กับผู้ช่วยเหลือได้วา่ ตนเองเป็นผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย แนะนำ�ให้พกอยู่กับบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน เพราะจะเป็นสิ่งที่ผู้ให้การช่วยเหลือตรวจสอบและสังเกตได้ดีที่สุด
ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

