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บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ สมาชิกชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียและผู้อ่าน
ทุกท่าน มาพบกันอีกครั้งกับสารสัมพันธ์เล่มแรกของปี 2556 ช่วง
นี้ปิดเทอมแล้วเด็กๆ ก็จะมีเวลาไปเที่ยวและทำากิจกรรมต่างๆ กับ
ครอบครัวมากขึ้น ดังนั้นต้องระมัดระวังอุบัติอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
ได้ในจากการทำากิจกรรมเป็นพิเศษด้วยนะคะ

เรื่องราวในเล่ม...

รู้จักสิทธิของตนเอง
แวดวงฮีโมฟีเลีย
เครือข่ายภาคตะวันตก
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคอีสาน
เครือข่ายภาคกลาง
ข่าวและกิจกรรมในแวดวงฮีโมฟีเลีย

กองบรรณาธิการ
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สารสัมพันธ์เล่มนี้มีเรื่องน่าสนใจและความประทับใจมากมาย เริ่ม
ด้วย “รู้จักสิทธิของตนเองไม่ต้องรอให้ใครมาบอก” และ “เรื่อง
เล่าชาวใต้-ผลกระทบสิทธิ์ประกันสังคม” โดย คุณวรรณทา ทอง
สมุทร แล้วมีเรื่องราวน่าสนใจเรื่อง “กายภาพบำาบัดขจัดข้อติด”
และ “พลังของเด็กฮีโมฟีเลีย” โดย คุณจุฬารัตน์ สุริยาทัย อีกทั้ง
ยังมีเรื่องสนุกสนานประทับใจจากกิจกรรม “ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ” ที่จังหวัดราชบุรี และ “งานฮีโมฟีเลียจังหวัด
กาฬสินธุ์” รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆ
อาทิ “การประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทางการแพทย์” ของ
จังหวัดราชบุรี “กิจกรรมเยียวยาครอบครัวล้อมรั้วด้วยโรงเรียน”
โดย คุณจตุพร และยังมีเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กๆใน “เรื่อง
เล่า เด็กซน” โดย คุณบรรยง มีนิรันดร์
สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆ สมาชิกชมรมมีข้อเสนอแนะหรือคำาติชม
ใดๆ หรือต้องการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ กรุณาส่งมาได้ที่
dsosothikul@hotmail.com จะยินดีน้อมรับทุกคำาติชมและร่วมแบ่ง
ปันบทความดีๆ ลงในสารสัมพันธ์นี้ด้วยกันค่ะ
ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
บรรณาธิการ

บรรณาธิการ: ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, รองบรรณธิการ: เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์, กราฟิก: เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์,
ประสานเครือข่าย: (ภาคเหนือ) (ภาคอีสาน) (ภาคใต้) (ภาคตะวันออก) (ภาคตะวันตก)
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

รู้จักสิทธิของตนเอง

ไม่ต้องรอให้ ใครมาบอก!

ปั จ จุ บั น คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยเด็ ก ฮี โ มฟี เ ลี ย ดี ขึ้ น
มากกว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องข้อติด
หรือพิการ มีคุณภาพชีิวิตที่ใกล้เคียงคนปกติ สามารถไปโรงเรียน
และทำากิจกรรมต่างๆ ได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้มาง่ายๆเลย
จำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และผลักดันแผนต่างๆ จากกลุ่มคน
หน่วยงานหลายกลุ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้
แต่สิ่งที่ได้สร้างมาทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลย หาก
ตัวผู้ป่วยและญาติเอง ไม่รู้จักใช้สิทธิของตนเองให้ถูกต้อง วันนี้หาก
คุณมีคนรอบข้างที่ยังไม่รู้จักการใช้สิทธิของโรคฮีโมฟีเลีย หรือถูก
ริดรอนสิทธิโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นและเรียก สอบถามได้ที่ชมรมผูป้ ่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทาง
ร้องในสิ่งที่พึงได้ของตนเอง การทำาอย่างนี้ไม่ใช้เพียงเพื่อตนเอง พันธุกรรมโทรศัพท์ติดต่อ
แต่เพื่อให้คนอื่นได้ตระหนักและทำาในสิ่งที่ถูกต้อง และกลุ่มคนและ
หน่วยงานที่อุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยสร้างโครงการนี้ขึ้นมาก็จะรู้สึกว่า เบอร์ Hotline ตอบปัญหาเกี่ยวกับฮีโมฟีเลีย ตลอด 24 ชม.
สิ่งที่เค้าทำานั้นไม่เสียเปล่า

089-1336021
089-441-3100

กายภาพบำาบัดขจัดข้อติด
จุฬารัตน์ สุริยาทัย ประธานศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในชุมชนจังหวัดน่าน

“ผมอยากได้ยาสลายข้อ”

เป็นคำาพูดของผู้ป่วยฮีโม
ฟีเลียชายวัย 37 ปี ที่บอกหมอผู้รักษา ผมอยากเดินได้เหมือนคน
อื่น อยากนั่งยองๆได้ หมอมียาสลายข้อให้ผมไหม เมื่อ พญ.วรา
ภรณ์ เตชะเสนา หัวหน้าโครงการฮีโมฟีเลียน่าน แนะนำาการใช้ไม้
เท้าในการเดิน หรือใช้รองเท้าที่เสริมส้นเท้า ได้รับการปฏิเสธทันที
จากผู้ป่วยรายนี้ ด้วยเกรงว่าจะได้รับเสียงหัวเราะเยาะจากผู้พบเห็น
ทำาให้เราเข้าใจผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการรักษาแบบที่บ้านแต่
เนิ่นๆ (early treatment) มาก่อน พวกเขามักประสบกับปัญหาเช่น
นี้ ผู้ป่วยฮีโมฟีลียน่านมีผู้ป่วยผู้ใหญ่จำานวน 6 รายที่ประสบปัญหา
ข้อติด เดินไม่สะดวก ส่งผลให้การทำางานหรือการดำารงชีวิตที่ไม่
สมบูรณ์นัก สมาชิกชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียน่าน เราจึงตั้งเป้าหมาย
ว่า ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นของเราทุกรายต้องไม่มีข้อพิการในอนาคต
นั่นหมายถึงเราต้องสอนและฝึกทักษะให้ผู้ป่วยมีความสามารถใน
การดูแลตนเองได้ดีป้องกันไม่ให้มีเลือดออก และรักษาแต่เนิ่นๆ
ด้วยการฉีดแฟกเตอร์ที่บ้านเมื่อเริ่มมีเลือดออก รวมทั้งการดูแลตาม

หลักการของ (RICE : การพักข้อ การประคบเย็น การกดห้ามเลือด
และการยกบริเวณที่มีเลือดออกให้สูงเล็กน้อย)
วันที่เรามีนัดกับสมาชิกชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียน่าน วันที่ 17 ธันวาคม
2555 เราจึงได้เชิญแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พญ.ภูริชา ชัยวิรัช จาก
โรงพยาบาลน่าน และนักกายภาพบำาบัด จากโรงพยาบาลท่าวังผา
มาทบทวนการออกกำาลังกาย กายภาพบำาบัด และให้กำาลังใจแก่ผู้
ป่วยทุกคนว่า “ถึงแม้มีความพิการ แต่ถ้ายังคงสามารถทำากิจวัตร
ประจำาวันได้ในองศาที่ไม่เจ็บปวด ก็ถือว่ายังเป็นบุคคลที่มีพลังที่
ดี ช่วยเหลือตนองได้ไม่ต้องพึ่งพา” การออกกำาลังกายที่ถูกต้อง
ถูกวิธี ในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จะป้องกันความพิการของข้อได้
“กายภาพบำาบัดขจัดข้อติด” วันนี้ชาวฮีโมฟีเลียจังหวัดน่านมีกำาลัง
ใจมากขึ้น ชักชวนกันปฏิบัติตนในการทำากายภาพบำาบัด ไม่ถามถึง
ยาสลายข้ออีก พร้อมยอมรับกับสิ่งที่ตนเป็น ปรับตัวให้อยู่ในสังคม
ได้ เท่านี้เราก็มีความสุขได้ที่น่าน
National Hemophilia Foundation of Thailand
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แวดวง
ฮีโมฟีเลีย

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

ชื่อชมรม “ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย” ชื่อในภาษาอังกฤษ “Thai HemophIlia Patient Club” (THPC)
ที่ตั้งสำานักงาน งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่ง พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ตราสัญลักษณ์ รูปช้าง 2 เชือก ช้างสีแดงตัวใหญ่ 1 เชือก ช้างสีเทาตัวเล็กหนึ่งเชือก ด้านบนมี อักษรภาษา
ไทยสีดำา ล้อมครึ่งวงกลม “ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย” ด้านล่างมีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษล้อมครึ่งวงกลม สีดำา “Thai HemophIlia Patient Club” มีอักษรย่อ “THPC” อยู่ใต้รูปช้าง
ความหมายของภาพ ช้างตัวใหญ่สีแดงหมายถึง คนปกติ ช้างตัวเล็กสีเทาหมายถึง ผู้ป่วย
ผู้ป่วยจำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนปกติ โดยช้างทั้งสองตัวหันไปทิศทางเดียวกัน
ผลการเลือกตั้งกรรมการชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ซึ่งจะอยู่ในวาระเป็นเวลา 2 ปี
ตำาแหน่ง ประธาน อ.มณฑล รองประธาน คุณเอกวัฒน์ เลขานุการ คุณลดาวัลย์ เหรัญญิก คุณพงษ์ศักดิ์
ประชาสัมพันธ์ คุณจตุพร ปฏิคม คุณพิเศษ กรรมการเครือข่าย - ภาคเหนือ คุณชูศักดิ์ ภาคใต้ คุณวรรณทา
ภาคตะวันออก คุณสายัณต์ ภาคอีสาน คุณนาวิน ภาคกลาง + ตะวันตก คุณพรพิไล รวมกรรมการ 11 คน

คนเบื้องหลัง

ในฐานะผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย หลายคนคงได้พบกับผู้ให้การรักษา ซึ่งก็คงจะเป็นแพทย์และพยาบาล แต่รู้มั๊ย
ครับว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาการรักษาพยาบาลโรคฮีโมฟีเลียนั้นมีอยู่อีกมากมายหลายคน ผมจึง
อยากจะใช้วารสารนี้บอกเล่าประสบการณ์ของผู้คนที่มีส่วนในการช่วยเหลือและพัฒนาการรักษาโรคฮีโม
ฟีเลียในประเทศไทย
วันนี้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ซา หรือคุณวีระศักดิ์ ศาสนกุล หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรง
พยาบาลรามาธิบดี พี่ซาอยู่ในแวดวงฮีโมฟีเลีย ตั้งแต่ปี 2516 พี่ซาเล่าว่าเมื่อก่อนยังไม่มีการวินิจฉัยโรค
ฮีโมฟีเลีย ด้วยวิธีการดีเอ็นเอ ในปี 2537 ได้เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อหาภาวะแฝง
ในแม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้การค้นหาภาวะแฝงของฮีโมฟีเลียได้แม่นยำายิ่งขึ้น โดยเน้นที่ผู้ป่วยที่เป็นขั้น
รุนแรงเป็นหลัก ผมยังได้ความรู้อีกว่า การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคฮีโมฟีเลียจะไม่มีการพัฒนา
หรือลดความรุนแรง นั่นหมายความว่า ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรง ก็จะถ่ายทอดระดับความรุนแรง ไปสู่
รุ่นต่อไปเหมือนกัน พี่ซากล่าวทิ้งท้ายว่า กว่า 30 ปีที่อยู่ในวงการเบื้องหลังการรักษาโรคฮีโมฟีเลีย อยาก
จะพัฒนาระบบการค้นหาภาวะแฝงให้ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดจำานวนประชากรโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทย
ต้องขอบคุณพี่ซา ที่ทุ่มเททำางานให้กับผู้ป่วยฮีโมฟีเลียมาตลอด และปัจจุบันยังคงช่วยพัฒนางานวิชาการ
เพื่อพัฒนาวงการฮีโมฟีเลียต่อไปในอนาคตอีกด้วย

4

ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

แวดวง

สวัสดี ป้าผักเองค่ะ
ได้รับปากว่าจะเขียนบทความ
ให้กับวารสารมานานแล้ว แต่ก็
ผลัดมาตลอด ด้วยความที่ไม่รู้
ว่าจะเขียนอะไรที่มันน่าสนใจ
ตัง้ ใจว่าจะเล่าเรือ่ งต่างๆที่เกิด
ขึ้น ที่น่าจะมาเตือนให้ระวัง
กันก็แล้วกัน จริงๆ ก็มีหลายๆ
เรือ่ งเกีย่ วกับ การดูแ ลตัว เอง
ในตอนนี ้ก ็เ อาเท่ า ที ่จ ะเรีย บ
เรียงความคิดได้ก่อนนะ

ฮีโมฟีเลีย

ครั้งนั้นก็เลยต้องสอนย่าใหม่ ตั้งแต่เรื่องชื่อโรคฮีโมฟีเลีย บี พอถาม
กลับว่าย่ารู้หรือยังว่าหลานเป็นโรคอะไร ย่ากลับไม่ตอบ...ได้แต่
ยิ้มอย่างเดียว จากท่าทางของย่ารู้เลยว่าย่าไม่กล้าพูดชื่อโรคออกมา
เลยต้องเปลี่ยนวิธีโดยการบอกให้ย่าพูดตาม โดยให้พูดว่าผู้ป่วยเป็น
โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก ชนิดบี อันนี้คิดว่าง่ายสุดแล้ว แต่กว่าที่
ย่าจะยอมพูดออกมาได้ก็ทำาเอาเกือบท้อ แต่ก็ต้องย้ำาให้ย่าพูดออกมา
ให้คล่อง เอาให้ท่องให้ได้ และก็ต้องย้ำาว่าเป็นชนิด บี ด้วย เพราะ
เอาเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นมาเล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกัน เมื่อไม่นาน ว่าคนส่วนใหญ่เป็น เอ ไง ถ้าบอกชนิดไม่ถูกได้รับการรักษาที่ผิดแน่
มานี้มีคนไข้โรคเลือดออกง่ายอายุประมาณ 4 ขวบ มาที่รามาฯ เป็น (...จริงๆแล้วก็ไม่เคยได้เน้นแบบนี้มาก่อนเลยนะ ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้ง
คนไข้ที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างจังหวัด มาด้วยอาการเข่าบวม แรกจริงๆ ที่ต้องให้ท่องชื่อโรคเป็นภาษาไทย)
มานานประมาณ 2 เดือน ที่โรงพยาบาลนั้น แพทย์กระดูกได้ทำาการ
เจาะที่เข่าเพื่อดูดน้ำาออก ได้ออกมาเป็นเลือด และได้ให้การรักษา คราวนี้ก็มานึกได้ว่าเราละเลยเรือ่ งป้ายบอกโรคประจำาตัวตนไข้มา
ด้วยพลาสม่า และส่งต่อมาที่รามาฯ เพื่อวินิจฉัย
นานแล้ว และนอกจากนี้ระบบสาธารณสุขของบ้านเราก็แทบจะ
ไม่ได้มีการสอนให้บุคลากรได้รูจ้ ักเรือ่ งสัญลักษณ์ของป้ายประจำาอยู่
เมื่อประวัติบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นโรคเลือดออกชนิดไหน แต่จากประวัติ (อย่างที่ต่างประเทศเค้าเรียกกันว่า medical alert)
ผลแลบที่ส่งมา และจากการซักประวัติเพิ่มเติม ผู้ป่วยน่าจะเป็นโรค
ฮีโมฟีเลีย ไม่เอ ก็บี ทางรามาก็ต้องทำาการตรวจวินิจฉัย โดยใช้ชุด จากเหตุก ารณ์ค รัง้ นั ้น ก็เ ลยทำ า ให้ ม านั ่ง คิด กัน ใหม่เ รือ่ งป้ า ยหรือ
ตรวจวินิจฉัยแยกโรคฮีโมฟีเลีย ซึ่งทำาได้ง่ายและรวดเร็ว สรุปผลว่า บัตรประจำาตัวโดยได้ปรึกษากับเอกวัฒน์ ว่าจะทำาอย่างไรดี เอา
เป็นฮีโมฟีเลีย บี ภายใน 20 นาที จึงได้ให้การรักษาอย่างเฉพาะ ตัวอย่างของต่างประเทศมาดูก็ติดตรงที่ว่าถ้าให้ผู้ป่วยใช้แบบนั้นแล้ว
เจาะจงได้โดยการให้แฟคเตอร์เก้าเข้มข้น
บุคลากรทางการแพทย์ จะรู้กันรึเปล่า...ไม่น่ารู้นะ
ต่อมาเมื่อแม่ผู้ป่วย ซึ่งตอนนั้นไม่ได้อยู่กับผู้ป่วยมาเยี่ยม ก็ได้ทราบ
ว่าผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคฮีโมฟีเลีย บี ที่โรงพยาบาลนั้น
ตั้งแต่เมื่อ 2 ปี ก่อนแล้ว และได้ลงทะเบียนกับสปสช. เพื่อรับแฟค
เตอร์แล้วด้วย มีสมุดประจำาตัวผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว...อ้าวววว งงกัน
ไปเลย พ่อกับแม่รู้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคฮีโมฟีเลีย บี มีความรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยระดับเบื้องต้น แต่พ่อกับแม่แยกกัน และต่างก็ทำางานกันยุ่งไม่
ได้อยู่กับผู้ป่วย คนเลี้ยงดูผู้ป่วยเป็นย่าซึ่งก็รู้ว่าหลานมีโรคประจำาตัว
แต่ย่าบอกชื่อโรคผู้ป่วยไม่ถูก บอกแต่ว่าเป็นโรคเลือด ...เข้าใจได้นะ
เพราะมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษใช่มั้ย (..จริงๆแล้วก็เพิ่งตระหนักได้ใน
เหตุการณ์ครัง้ นีแ้ หละว่า ชือ่ โรคภาษาต่างชาตินเ่ี ป็นปัญหาใหญ่เหมือน
กัน) จริงๆแล้วสำาหรับผูป้ ว่ ยใหม่ทกุ รายทีว่ นิ จิ ฉัย หรือมาทีร่ ามาธิบดี
การให้คาำ แนะนำาเรือ่ งโรคและการดูแลผูป้ ว่ ยนัน้ ทุกครัง้ จะบอกเสมอ
ว่าให้พอ่ แม่ ผุป้ กครอง หรือผูท้ ด่ี แู ลผูป้ ว่ ยมาฟังด้วยเสมอ เพราะใน
สังคมปัจจุบนั หลายครอบครัว ผูท้ ด่ี แู ลผูป้ ว่ ยมักเป็นปู่ ย่า ตา ยาย ก็
พยายามให้คาำ แนะนำาเพือ่ ให้ผดู้ แู ลเข้าใจวิธกี าร และบางครัง้ ก็จะต้อง
พยายามเปลีย่ นความคิดในการดูแลลูกหลานด้วย

แล้ววันนึงตอนที่กำาลังคุยเรื่องนี้กับเอกวัฒน์อีกครั้ง ลุงซา (คุณวีระ
ศักดิ์ ......) ก็เข้ามาร่วมวงสนทนาด้วย ได้เสนอความเห็นว่าให้ปรับ
บัตรประจำาตัวผู้ป่วยให้เป็นขนาดเดียวกับบัตรประชาชน คราวนี้ก็
เลยได้ไอเดียกันแล้ว แล้วคงอีกไม่นานก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ได้
ใช้กันแล้ว...รอหน่อยนะ

ป้ายห้อยคอ
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ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ จ.ราชบุรี
จัดโดยผู้ป่วยและครอบครัว
ฮีโมฟีเลีย จ.ราชบุรี

6

21 ธันวาคม 2554 ทีมผู้ดูแลเด็กโรคฮีโมฟีเลีย โรงพยาบาล
ราชบุรี ได้มีโอกาสพาเด็กๆกลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลเครือข่ายภาค
ตะวันตก ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม ไป
ทัศนศีกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กและผู้ดูแลรวมถึงบุคลากร พัฒนาการเรียนรู้และสร้าง
จิตสำานึกในการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
เป็นการส่งเสริมนันทนาการ เพื่อเตรียมเด็กๆสู่โลกกว้างรวมทั้ง
สร้างเครือข่ายระหว่างครอบครัวผู้ป่วยได้มีโอกาสพบปะพุดคุย แลก
เปลี่ยนประสบการณ์กัน

ฉลากของขวัญปีใหม่
และสิ่งที่พวกเราปลื้มใจที่สุดคือได้ถวาย
พระพรในหลวงลงกระดาษรูปหัวใจนำ าไปผูกติดไว้กับต้นไม้ที่ทาง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี จัดไว้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่น เป็นการจัดกิจกรรม
นอกสถานที่ครั้งแรก เด็กๆและผู้ดูแลตื่นเต้นกันมากมารอกันตั้งแต่
เช้า รวมถึงพวกเราที่แอบตื่นเต้นเล็กๆเนื่องจากยังไม่เคยเข้าชม
เหมือนกัน เมื่อเดินทางมาถึงผู้อำานวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
จ.ราชบุรี ได้กรุณาอนุเคราะห์ค่าเข้าชม(ฟรี) จัดเจ้าหน้าที่นำาพวก
เราเข้าชมพร้ อ มทั้ งบรรยายประวัติความเป็นมาของวัตถุโบราณ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย นอกจากนี้ทีมผู้ดูแลยังแอบเซอร์ไพส์เนื่องจาก
ใกล้ปีใหม่เราจึงจัดงานเล็กๆแบบเด็กๆ เล่นเกมส์แจกรางวัล จับ

ขอขอบคุณ ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี
แพทย์หญิงภัสรา มะลิทอง น้องปองทิพย์ มาทะ(บริษัท Baxter
ประเทศไทยจำากัด) น้องสาวิตรี จิตงามขำา ขอขอบคุณสปสช.และ
ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำาหนดนโยบายการช่วยเหลือดูแล
และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วย
ฮีโมฟีเลีย ที่ทำาให้เราได้มีโอกาสดูแลเด็กๆโรคฮีโมฟีเลีย ให้สามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติมากขึ้น มีขวัญกำาลังใจดีและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ครอบครัวไม่รู้สึกเดียวดายอีกต่อไป

ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

วันนี้เรากลับจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ราชบุรีด้วยความรู้สึก
อิ่มใจ เราได้เห็นรอยยิ้ม ความสนุกสนานรื่นเริง แววตาสุกใสของ
เด็กๆและผู้ดูแล เหมือนเป็นกำาลังใจให้ทีมก้าวต่อไป เราถามทุก
คนว่าปีหน้าเราจะไปด้วยกันอีกไหม คำาตอบคือ..........แล้วคราว
หน้าทีมเราจะมาเล่าเรื่องดีๆใหม่นะคะ

“ สิ่งที่เราทำาอาจไม่ดีเยี่ยมที่สุด แต่อาจเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ ”
นันทิชา ลิ้มเทียมรัตน์
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีเด็ก ( nurse case manager)
งานกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี

เครือข่ายภาคตะวันตก

การประชุมเชิงปฏิบัติ
การให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ ในเขต
จังหวัดราชบุรี

เนื่องจาก แผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลราชบุรีได้เข้าร่วมโครง
การจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) โดยรับดูแลผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลียทั้งในเขตและ
ที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลในเครือข่าย
พบปัญหาเรื่องการดูแลผู้
ป่วย การผสมและฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ทีมผู้ดูแลเด็กโรคฮีโม
ฟีเลีย กลุ่มการพยาบาลและกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
ราชบุรี จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทางการ
แพทย์ในเขตจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกกาญจนาภิเษก
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในการดูแลและให้แฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ได้ถูกต้อง บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยให้เป็นตาม
มาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ในเขตจังหวัดราชบุรี

ทีมงานขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ครั้งนี้ ได้แก่คุณจุฬารัตน์ สุริยาทัย เภสัชกรปองทิพย์ มาทะ(บริษัท
Baxter ประเทศไทยจำากัด) แพทย์หญิงภัสรา มะลิทอง คุณสาวิตรี
จิตงามขำา และคุณรัตนา ทรัพย์ประเสริฐ พยาบาลผู้จัดการราย
กรณีผู้ใหญ่ ( nurse case manager) ขอขอบคุณสปสช.และทุก
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำาหนดนโยบายการช่วยเหลือดูแลและ
การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยฮีโม
ฟีเลีย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติมากขึ้น มีขวัญกำาลังใจดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวไม่รู้สึกเดียวดายอีกต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศคุณ
จุฬารัตน์ สุริยาทัย พยาบาลและมารดาของผู้ป่วยซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรง ร่วมด้วยกุมารแพทย์ เภสัชกร
และพยาบาลวิชาชีพชำานาญการ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฮีโมฟีเลีย
และการดูแลผู้ป่วย ฝึกทักษะการผสมและฉีดแฟคเตอร์เข้มข้น ซึ่งผู้
ร่วมประชุมทุกคนให้ความสนใจ ซักถาม ตั้งใจฝึกทักษะการผสม
และฉีดแฟคเตอร์ นอกจากนี้ทุกคนยังได้สร้างเครือข่ายการดูแล
สามารถติดต่อพยาบาลซึ่งทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณี (case
manager) เมื่อมีปัญหา นอกจากนี้บางคนยังได้รับของรางวัล
เล็กๆน้อยๆติดมือกลับบ้านไป (ขอบอกว่างานนี้วิทยากรรับเชิญของ นันทิชา ลิ้มเทียมรัตน์
เราฮอตมาก ทุกคนอึ้งในความสามารถและประสบการณ์ ไม่ผิด พยาบาลผู้จัดการรายกรณีเด็ก ( nurse case manager)
หวังจริงๆ) ซึ่งทีมผู้ดูแลมีความหวังและตั้งใจจะพัฒนาเครือข่ายใน งานกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
เขตจังหวัดอื่นในโอกาสต่อไป
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พลังของเด็กฮีโมฟีเลีย
จุฬารัตน์ สุริยาทัย ประธานศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในชุมชนจังหวัดน่าน
“ขอเชิญเด็กๆ มาหัดฉีดยาด้านหน้าเวทีค่ะ” เสียงพิธีกรประกาศ
ก้องไปทั่วห้องประชุม ในวันนัดพบของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียน่าน ไม่ได้
รบกวนการนอนของสุริโยเด็กฮีโมฟีเลียวัย 8 ขวบ อาศัยอยู่ที่บ้าน
บ่อหอย อำาเภอเวียงสาซึ่งเป็นสถานที่รับรู้กันดีถึงความยากลำาบาก
ในการเดินทาง ผู้ป่วยรายนี้ฉันไม่เห็นหนทางที่ผู้ปกครองจะฉีดยา
ให้เด็กได้เลย แต่ได้ฝากความหวังไว้ที่ตัวผู้ป่วยเองที่จะเติบโตใน
ภายภาคหน้า เด็กน้อยซุกซนตามประสามักประสบกับข้อเท้าบวม
บ่อยๆ 2 ปีก่อนในสถานีอนามัยไม่มีใครสามารถฉีดยาให้ผู้ป่วยได้
เลย ต้องเหมารถออกไปฉีดที่โรงพยาบาลประจำาอำาเภอ บางครั้ง
ก็ไม่มีเงินเหมารถ ต้องรอเวลาให้รถโดยสารออกหมู่บ้านในตอนเช้า
ของวันรุ่งขึ้น ทำาให้ยาไม่สามารถระงับเลือดออกได้ทันเวลา เด็ก
ต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าสัปดาห์ ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนทำาให้
เรียนไม่ทันเพื่อน
สุริโยนอนคุดคู้อยู่มุมหลังห้อง หนูน้อยหลับตาพริ้มเอาศีรษะหนุน
บนขาผู้เป็นพ่อชื่อลุงเปาที่สวมกางเกงสีดำาบ่งบอกสัญลักษณ์ลาย
ปักของชาวม้ง ท่าทางใจดียิ้มให้จนเห็นฟันเคลือบสีทอง มือที่ดู
หยาบกร้านคอยปาดเหงื่อบนใบหน้าให้ลูกชายในวันที่อากาศร้อน
อบอ้าวมากๆ เสียงกรนเบาๆรับรู้ได้ว่าเขาหลับสนิททีเดียว เมื่อ
ฉันเดินเข้าไปหา พ่อรีบกุลีกุจอเขย่าตัวลูกชายพร้อมเสียงเรียกด้วย
ภาษาม้งที่ฉันไม่เข้าใจ แต่เด็กน้อยไม่มีท่าทีว่าจะขยับตัวเลยสักนิด
ลุงเปาเงยหน้ามาบอกฉันว่า “มันกลัวฉีดยา” คุณหมอเดินเข้ามา
หาและบอกด้วยน้ำาเสียงดุปนเอ็นดูว่า “สามครั้งแล้วนะที่สุริโยไม่ได้
ฝึกฉีดยา วันนี้ไม่ต้องฉีดก็ได้ เอาละเราจะเริ่มแจกขนมเด็กๆแล้ว”
ได้ผล แขนขาสุริโยเริ่มขยับบิดขี้เกียจ มือซ้ายยกไปขยี้ตาเบาๆ
เด็กน้อยเริ่มตื่นเมื่อจะได้กินขนม ลุกขึ้นนั่งและมีรอยยิ้มเมื่อยื่นมือ
มารับนมกล่องกับขนมที่ชอบ
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ฉันปล่อยให้สุริโยกินขนมให้หมดแล้วเข้าไปสอบถามว่า วันเด็กที่
จะถึงนี้หมอจะแจกรางวัลให้เด็กดีสุริโยอยากได้อะไรบ้าง เด็กน้อย
ยิ้มมีประกายในดวงตาตอบฉันทันทีว่า “อยากได้รถของเล่นครับ”
ฉันจึงถามว่าถ้าอยากได้ของเล่นต้องทำาความดีด้วย จะทำาอย่างไรดี
เขานิ่งไม่ตอบ ฉันจึงยกตัวอย่างว่า น้องบูมกับกิตติชัยเพื่อนในวัย
เดียวกันอีก 2 คนที่สามารถฉีดยาได้ด้วยตนเองก่อนหน้าแล้ว 2 ครั้ง
ได้รับรางวัลไปแล้ว ฉันสอบถามความแน่ใจว่าอยากหัดฉีดยาหรือ
ไม่ เด็กน้อยหันหน้าไปมองหน้าพ่อเหมือนขอความเห็น แต่ไม่
ตอบคำาถามใดๆ ลุงเปาเอามือมาบีบมือสุริโยเบาๆ รีบบอกสุริโย
ว่า “ถ้าฉีดยาได้จะได้รางวัลนะ” ฉันลูบหลังสุริโยเบาๆให้ความ
มั่ น ใจว่ า จะอยู่ ใ กล้ ๆ และให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ขณะฉี ด ยาตลอดเวลา
เด็กน้อยพยักหน้าช้าๆ คิ้วสองข้างขยับเข้าหากันเล็กน้อย ไร้รอย
ยิ้ม ทีมงานจึงกุลีกุจอจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และให้เพื่อนๆ
มาสาธิตทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง ฉันประหลาดใจมาก ที่สุริโยสามารถ
ทำาได้ถูกต้องทุกขั้นตอนอย่างไม่เคอะเขินเหมือนข้อมูลทุกอย่างได้
บันทึกสะสมมาอย่างเนิ่นนาน มือน้อยๆผสมยาอย่างคล่องแคล่ว
ปั่นขวดยาอย่างถูกวิธี ใช้ไซริงค์ดูดยาออกได้หมด เขานิ่งเมื่อ
ต้องหาเส้นเลือดบนแขน เขาต้องเลือกเส้นที่ใหญ่และสะดวกที่สุด

เครือข่ายภาคเหนือ
และหันหน้ามองดูฉันเหมือนขอความมั่นใจ ฉันพยักหน้าและยิ้ม
ให้กำาลังใจ บรรยากาศในห้องประชุมเงียบกริบเหมือนโลกหยุดเวลา
เอาไว้ ทุกคนส่งกำาลังใจให้สุริโย มือน้อยๆค่อยๆจับเข็มปีกผีเสื้อ
อย่างมั่นคง บรรจงแทงเข็มเข้าเส้นเลือดของตนเองอย่างเบามือ
เขาเบะหน้าที่มุมปากเล็กน้อยเมื่อเข็มจรด ลงบนผิวหนัง เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้นในการแทงเข็มเข้าเส้นเลือดดำาของสุริโยเขาทำาได้สำาเร็จ
เสียงเฮจากแรงเชียร์ในห้องดังขึ้นพร้อมกัน รอยยิ้มที่มุมปากผุดขึ้น
บนใบหน้าน้อยๆ แววตาสดใสเปล่งประกายเหมือนบอกว่า “ฉัน
ทำาได้” แต่รอยยิ้มที่มากกว่านั้นคือ ลุงเปาที่ยืนอยู่ข้างๆค่อยๆ
ช่วยปิดพลาสเตอร์บริเวณแทงเข็มอย่างเบามือ ฉันเห็นรอยยิ้มแก้ม
แทบปริ ดวงตาที่จ้องมองลูกชายด้วยความชื่นชม ลุงเปาค่อยๆเดิน
ถอยไปอยู่ข้างหลังแอบเอามือปาดบางสิ่งออกจากหัวตา
ภายหลังฉันได้สอบถามว่าทำ าไมสุริโยไม่เริ่มหัดฉีดยาพร้อมๆกับ
เพื่อน เด็กน้อยบอกว่า “เพื่อนคนอื่นมีพ่อแม่ที่ช่วยตอนฉีดยา แต่
พ่อผมทำาไม่ได้ กลัวเจ็บ กลัวยาเสีย” ฉันจึงให้ความมั่นใจ และ
ให้พ่อของเด็กฝึกหัดจนสามารถช่วยเหลือสุริโยได้ เป็นความภาค
ภูมิใจที่สุริโยเป็นเด็กฮีโมฟีเลียชาวม้งที่ฉีดยาได้เองที่อายุน้อยที่สุด
ในประเทศไทย

สุ ริ โ ยฉี ด ยาได้ เ องที่ บ้ า นบ่ อ หอยมี พ่ อ และญาติ ค อยให้ ค วามช่ ว ย
เหลือ น้อยครั้งที่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่รพ.สต. ตอนนี้เขาไปเรียน
หนังสือกับเพื่อนๆได้แล้ว ไม่ค่อยได้นอนโรงพยาบาลเหมือนเมื่อ
ก่อน ครั้งก่อนที่พบกันสุริโยเขียนชื่อตัวเองด้วยดินสอตัวโตๆโย้
เอียงไม่เป็นระเบียบมาอวดฉัน แสดงว่าเขาอ่านเขียนไทยได้แล้ว
เขาได้รับการชื่นชมจากทีมงานทุกคน ทำาให้ฉันนึกถึงข้อความที่ว่า
ทุกคนมีพลังในตัวเองเสมอ ขอให้ศรัทธาเชื่อมั่นในความสามารถ
ของบุคคลนั้น ธรรมชาติจะเติมเต็มให้เกิดความสมดุล บุคลากร
สาธารณสุขจะเป็นเพียงพี่เลี้ยงที่คอยให้การสนับสนุนเท่านั้น
National Hemophilia Foundation of Thailand
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ครอบครัว

เยียวยา
ล้อมรั้วด้วยโรงเรียน
ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียภาคตะวันออก
โดย ... คุณจตุพร แก้วสุข

“ขอให้เครือข่ายแต่ละภาคมีความ
เข้มแข็งดูแลกันเองได้ ผู้ป่วย
ฮีโมฟีเลียก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
คำาพูดของศ.พญ.ภัทรพร อิศรางกูร
ณ อยุธยา เหมือนจะบอกเป็นความ
นัยให้กับคณะกรรมการทุกภาคมีพลัง
ที่จะสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง
สมกับความมุ่งมั่นและความตั้งใจของท่าน ที่ทุ่มเททำางานตลอด
ชีวิต และเป็นผู้ที่มีส่วนผลักดันทำาให้ผู้ป่วย ฮีโมฟีเลียได้รับ
แฟกเตอร์ในการรักษาเลือดออกในระยะเริ่มต้น (Early Bleeding)
เสมือนท่านได้สร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ภาคตะวันออกได้สืบสานปณิธานของท่าน
และก้าวเดินอย่างไม่หยุดยั้ง ที่จะพัฒนาให้ชมรมมีความเข้มแข็ง
โดยการทำางานของกรรมการและสมาชิกของชมรมฯ โดยประสาน
สัมพันธ์กับชมรมอาสาสมัครคนพันธุ์ R ที่ช่วยจัดหาทุนสำาหรับทำา
กิจกรรมให้กับผู้ป่วย การจัดกิจกรรมจะคำานึงถึงความจำาเป็นเร่ง
ด่วนและคุณภาพชีวิตที่จะทำาให้ผู้ป่วยอยู่ได้อย่างปกติสุข แผนงาน
หลักของปีนี้ มี 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรม “การสอนฉีดแฟกเตอร์ด้วยตนเอง” ทั้งผู้ป่วยและ
ครอบครัว ได้เรียนรู้ร่วมกันจากคำาแนะนำาของทีมพยาบาลอาสา
สมัคร ทำาให้ผู้ป่วยฉีดแฟกเตอร์ด้วยความมั่นใจ และไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนใดๆ
2. กิจกรรม “พบครู พบเพื่อนนักเรียน” เป็นการให้ความรู้ในการ
อยู่ร่วมกันของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่โรงเรียน ด้วยเหตุนำาจากอุบัติเหตุ
ที่โรงเรียนมีผลให้ผู้ป่วยได้รับความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ทำาให้ชม
รมฯ เห็นความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนมี
ความปลอดภัยมากที่สุด ครูและเพื่อนนักเรียน จึงเป็นผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการทำาให้สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนปลอดภัย

เครือข่ายภาคใต้

เรื่องเล่าชาวใต้ – ผลกระทบสิทธิ์ประกันสังคม
เรือ่ งนี้เกิดขึน้ กับหลานชายของดิฉันเองซึง่ ป่วยเป็นโรคฮีโมฟีเลีย
ครอบครัวที่มีลูกเป็นโรคฮีโมฟีเลียย่อมรู้ดีว่าทุกวัยของลูก มีปัญหา
และอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันทุกวัย วัยเด็กการเลี้ยงดูก็ต้องระมัดระวัง
เป็นที่สุด พอถึงวัยเข้าเรียนก็เจอปัญหาการอยู่ร่วมกับเพื่อนและ
คุณครูที่ต้องเข้าใจในโรคฮีโมฟีเลีย ระดับหนึ่งเพื่อเป็นเกาะป้องกัน
อุบัติเหตุต่างๆ อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน หากมีเหตุการณ์ที่เป็น
อันตรายจะได้ส่งต่อการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
กว่าจะจบมหาวิทยาลัย ได้วุฒิปริญญาตรี ต้องผ่านอุปสรรคที่
ร่างกายไม่พร้อมเหมือนคนปกติ แต่ก็สามารถคว้าปริญญา วิศว
เครื่องกลมาได้ อาจใช้เวลานานกว่าคนปกติไปบ้างก็ตาม
มาถึงตอนหางานทำา ก็ยากอีก พอได้งานทำาที่บริษัทแรก ก็ถูกให้
ออกจากงาน เนื่องจากต้องหยุดงานบ่อยเพราะเมื่อมีเลือดออกต้อง
ไปนอนให้ไครโอ 1-2 วัน ไม่สามารถใช้แฟกเตอร์เหมือนสิทธิ์อื่น
ทำาให้เกิดช่องว่างหรือความไม่เสมอภาคในการรักษาพยาลบาล ที่
ร้ายกว่านั้นเป็นการทำาร้ายจิตใจผู้ป่วยที่พยายามจะยืนในสังคมด้วย
ตนเอง ไม่เป็นภาระสังคมและครอบครัว แต่โดนกฎระเบียบประกัน
สังคม กีดกันด้วยสิทธิ์การรักษาพยาบาล ทำาให้บางหน่วยงานเอกชน
นำามาเป็นข้ออ้างให้ออกจากงาน หรือไม่รับเข้าทำางานเลย บางคน
ต้องออกจากงานไปทำาสวนก็มีเพื่อไปใช้สิทธิป์ ระกันสุขภาพที่ดีกว่า
มีแฟกเตอร์ไปเก็บไว้ที่บ้านสามารถดูแลตนเองได้ดีกว่า
ทุกวันนี้กำาลังมีผู้ป่วยโรคนี้ส่วนหนึ่งทำางานแล้ว กำาลังได้รับผลกระ
ทบจากหน่วยงานประกันสังคม และยังรุ่นต่อไปที่กำาลังศึกษาและจบ
มาทำางานที่ต้องได้รับผลกระทบอีก
พวกเราต้องหาวิธีอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาเรือ่ งนี้ให้เป็นรูปธรรม
เสียที
วรรณทา ทองสมุทร
เครือข่ายภาคใต้
National Hemophilia Foundation of Thailand
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งานฮีโมฟีเลียจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยการจัด
งานนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้ง แพทย์ พยาบาล บุคลากร
ทางการแพทย์ และอาสาสมัคร สิ่งที่มุ่งหวังคงเป็นการให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้พบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่
และเป็นการส่งเสียงให้สังคมได้รู้จักโรคฮีโมฟีเลียเพิ่มมากขึ้น

ในงานนี้ได้จัดให้การให้ความรู้ โดยแบ่งออกเป็นฐานความรู้ต่างๆ
ที่นอกจากจะมีวิทยากรมาบรรยายให้ฟังแล้ว ผู้ป่วยและญาติ ยังได้
ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองอีกด้วย อาทิเช่น การดูแลรักษาสุขภาพ
ในช่องปาก การฉีดยาด้วยตนเอง การปฐมพยาบาลก่อนและหลัง
ฉีดยา เรียกว่าได้ความรู้กลับบ้านไปทำาได้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า จะได้เห็นทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมดีดีเช่นนี้ บอกต่อความรู้เหล่า
นี้ให้กับเพื่อนๆ และเด็กๆ ด้วยนะครับ
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แล้วรอพบกับกิจกรรมดีดี ที่ทางภาคอีสานจะมีมาให้
เราได้ในฉบับต่อไปนะครับ
National Hemophilia Foundation of Thailand
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ตามรอย....ผู้ป่วย

โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
รพ.สระบุรี

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กฮีโมฟิเลีย
1. กำาหนดแผน การดูแลรักษา สำาหรับผู้ป่วย Minor bleeding และ
Major bleeding
2. กำาหนดช่องทางพิเศษสำาหรับผู้ป่วย โรคเลือดออกง่าย ในการค้น
เวชระเบียน และรับการตรวจรักษา เพื่อให้ ได้รับการดูแล รักษา
อย่างทันท่วงที
3. จัดทำา Guideline ในการรักษา สำาหรับอาการเลือดออกชนิด
ต่างๆ
4. กำาหนดแนวทางประสานงาน กับสหสาขาวิชาชีพ เช่น ทันต
กรรม กายภาพบำาบัด สวัสดิการสังคม
5. การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ จัด self help
group เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน จัดทำาแผ่นพับการดูแลตนเองสำาหรับผู้ป่วย และญาติ

การดู แ ลผู้ ป่ ว ยเด็ ก โรคเลื อ ดออกง่ า ยฮี โ มฟิ เ ลี ย จำ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ
ความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยแบบครบ
วงจร ทีมพัฒนาคุณภาพบริการกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสระบุรี
จึงได้จัดตั้งคณะทำางานดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลียขึ้น
ในเดือน มกราคม 2550 โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาโลหิต
วิทยาในเด็ก เป็นประธานการดำาเนินงาน มีการกำาหนดแนวทาง
ในการดูแลรักษา การประสานงานระหว่างทีมสุขภาพเพื่อให้การ
ดูแลที่สอดคล้องกัน จัดอบรม เสริมความรู้ และแนวทางปฏิบัติ
แก่บุคลากร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
แผนการดูแลรักษา การบริหารยาแฟคเตอร์เข้มข้น และส่งอบรม แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. วิเคราะห์ปัญหาความต้องการผู้ป่วยเป็นรายๆและนำามาวางแผน
นอกสถานที่
การดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม
2. กระตุ้น เสริมความรู้และพัฒนา ทักษะของบุคลากรในการดูแล
ปัญหาการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
1. ผู้ป่วยและญาติ ขาดความรู้ในการดูแลตนเอง
2. โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ต้องรับ 3. จัดให้คำาปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัวทุกราย
การดูแลรักษาตลอดชีวิต มีโอกาสเกิดภาวะ แทรกช้อน และความ 4. จัดให้มีการพบปะ สังสรรค์ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
เสริมศักยภาพของผู้ป่วยและญาติ ในการดูแลตนเองเช่น งาน Heพิการสูงจากการปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
3. บุคลากรทีมสุขภาพ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษา mophilia day , self help group.
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
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เด็กซน

เรื่องเล่า.....
บรรยง มีนิรันดร์
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
หอผู้ป่วยเด็ก ๑ โรงพยาบาลสระบุรี
ถ้าบอกว่าเด็กๆ ทุกคน เกิดขึ้นมาพร้อมกับความฝัน เด็กที่เจ็บ
ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ก็เป็นเช่นเดียวกับเด็กทั่วๆไป ทุกคนต่างก็มี
ความฝันเป็นของตนเอง เด็กส่วนใหญ่ที่น่าจะมีโอกาสใช้วันเวลา
เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป และได้ทำาตามความฝันในวัยเด็ก กลับต้อง
สูญเสียวันเวลาในวัยเด็กหมดไป กับการต่อสู้กับโรคร้าย หากแต่
ว่าสิ่งที่โรคร้ายไม่สามารถพรากเอาไปจากเด็กๆ ได้ก็คือความฝัน
อันบริสุทธิ์ ของพวกเขา ขณะเดียวกัน ผู้ที่ต้องเสริมสร้าง ประคับ
ประคองให้สู่จุดหมายอย่างปลอดภัย คงไม่พ้นผู้เป็นแม่

พ่อแม่ของน้องออ-กรัส รับจ้างในร้านขายจักรยาน ซึ่งนายจ้าง
ได้ให้ความเอ็นดู ช่วยเหลือต่างๆเป็นอย่างดี แต่พ่อ แม่ ก็ต้อง
ทำางาน การดูน้องออ-กรัส อย่างใกล้ชิดตลอดเวลานั้นเป็นไปไม่
ได้ ประกอบกับเด็กที่มีการเจริญเติบโต พัฒนาการ เริ่มซน วิ่งเล่น
ทำาให้มาโรงพยาบาล ชนิดที่เดินขึ้นเตียงเองได้ และจะต้องมีเสียง
ตามมา “แม่.....ระวังลูกตกเตียงนะ” “แม่.....อย่าให้ลูกกัดเตียง
อย่างนั้นสิ” “ทำาไมใช้ช้อนอย่างนั้นล่ะ เดี๋ยวเลือดออกหรอก ”
และเสียงอื่นๆอีกมาก จนต้องถามว่า เบื่อเสียงพยาบาลบ้างไหม

น้องออ-กรัส เด็กชาย ที่ฉันได้มีโอกาสดูแลตั้งแต่อายุ ๖เดือน
ด้วยอาการข้อบวม ก้นเขียวช้ำา มารับการรักษาและวินิจฉัย ว่า
เป็นโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
ต้องเข้ารับการรักษาโดยการ
ให้Cryoprecipitate จากเดือนละครั้ง เพิ่มเป็นเดือนละ ๓ – ๔
ครั้ง จากเดือนเป็น ปี และเป็นอีก ๓-๔ ปีจนสนิทกับป้าๆ น้าๆ
พยาบาล ทุกครั้งที่น้องเข้าโรงพยาบาล จะมีเสียงถามตลอดว่า “วัน
นี้พกเส้นมาด้วยมั้ยคะ” เพราะเส้นเลือดนั้นหายากจริงๆ พยาบาล
ห้องฉุกเฉินเอง ถ้าให้แฟคเตอร์ 8 ก็ต้องโทรมาที่หอผู้ป่วยใน เพื่อ
ให้ช่วยฉีดยาให้

เมื่อน้องออ-กรัส โตขึ้น เส้นเลือดเริ่มหาได้ง่ายขึ้น พยาบาลจึง
สอนให้แม่หัดฉีดยาเอง ในช่วงแรกหัดเท่าไรก็ทำาไม่ได้ จนมาเจอ
เหตุการณ์ที่ทำาให้แม่ต้องหัดทำาอย่างจริงจังคือ วันนั้นในห้องฉุกเฉิน
ยุ่งมาก ออกรัสปวดข้อมาก ร้องตลอด แม่ออกรัสสงสารลูก และ
คิดว่า น่าจะฉีดยาจากบ้านมาก่อน ครั้งต่อมาจึงนำายามาจากบ้าน
และบอกให้ช่วยดูให้หน่อยจะฉีดยาเอง ซึ่งแม่ใจแข็งและมีผู้ช่วย
ดีๆ สุดท้ายก็ทำาได้

วันนี้น้องออ-กรัสอายุ ๗ ปี แล้ว แม้ว่าจะยังต้องมาโรงพยาบาล อยู่
บ้าง ก็ห่างจากเดิม จากเด็กที่เคยเล่นซน จนต้องปรึกษาจิตแพทย์
เป็นความโชคดีที่บ้านน้องออ-กรัส อยู่ห่างจากโรงพยาบาลไม่กี่ร้อย และได้รับยาเพื่อควบคุมอาการ hyperactivity มาเป็นเด็กที่เล่น
เมตร สามารถมารับแฟคเตอร์ 8 ได้ตลอด หากเกิดเลือดออก โรง อย่างปลอดภัย มากขึ้น ไม่ซน ไม่ปีนป่าย รู้จักเดิน ไม่วิ่งอย่าง
พยาบาลสระบุรีมีการทบทวนเกี่ยวกับแผนการรักษาของน้องออ- รวดเร็ว
กรัส เพราะไม่อยากให้น้องออ-กรัส ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆ มี
การไปเยี่ยมบ้านดูสถานที่ในการเลี้ยงดู การใช้ชีวิตประจำาวัน การ พวกเราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นน้องโตขึ้น มีสุขภาพร่างกาย
ดูแลในครอบครัว
แข็งแรง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ไปเรียนหนังสือ และใช้ชีวิตได้
เหมือนเด็กปกติ มีความสุขตามวัยที่ควรจะมี ซึ่งไม่ใช่ความสุข
ของน้องและครอบครัวเท่านั้น แต่เป็นความสุขของทีมสุขภาพอย่าง
เราด้วยเช่นกัน
National Hemophilia Foundation of Thailand
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เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 อาจารย์ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้บริจาคเงินจำานวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการมูลนิธิฯ รับเงินบริจาคและกล่าวขอบคุณอาจารย์ภัทรพร ในการ
สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาโดยตลอด

กิจกรรมหาทุน
เนื่องจากกิจกรรมของทางชมรมผู้ป่วยมีปริมาณมากขึ้น จึงจำาเป็น
ที่ทางชมรมฯ จะต้องมีการระดมทุนเพื่อให้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่างๆ ดำาเนินการไปได้ โดยประโยชน์ก็จะเกิดกับตัวผู้ป่วย ญาติ
และสังคม
ทางชมรมฯ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่ถือสารสัมพันธ์เล่ม ช่วยกันคิด
กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ ที่จะทำาให้เกิดรายได้ให้กับทางชมรมฯ
ของเราได้ อีกทั้งทางชมรมฯ ก็ยังต้องการผู้จิตอาสาในการอุทิศ
เวลามาช่วยงานของชมรมฯ ในเวลาที่เรามีกิจกรรมต่างๆ
สิ่งหนึ่งที่ทางชมรมฯ จะเริ่มทำาแล้ว คือการหาสปอนเซอร์ในการจัด
พิมพ์สารสัมพันธ์ โดยจะเปิดให้บริษัท ห้างร้าน บุคคลทั่วไป สามา
รถลงโฆษณา ที่ไม่ใช่การขายสินค้า หรือเป็นการโฆษณาที่ผิดศีลธร
รมอันดี โดยทางชมรมฯ จะมีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาความเห
มาะสมของการลงโฆษณาต่างๆ ในเล่ม
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จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านที่รู้จักห้างร้าน เพื่อน ญาติ มาช่วย
กันสนับสนุนสารสัมพันธ์เล่มให้ได้มีอยู่ต่อไป และเพิ่มปริมาณเนื้อ
หาเพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านได้มากที่สุด ทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาค
สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ โดยทางมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโม
ฟีเลียแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ออกใบเสร็จในนามมูลนิธิฯ

ศูนย์ผลิต Factor ในประเทศไทย

ถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะมียา Factor VIII ใช้ แต่เพื่อความไม่ประมาทเราจึงควรมีศักยภาพ
ในการผลิตใช้ได้เอง
ด้วยเหตุนี้ความพยายามในการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา จึงได้ถูกเสนอขึ้น จนถึงวันนี้ความคิดดังกล่าว ใกล้ที่เป็นความจริงแล้ว

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดงานแถลง
ข่าวในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ณ ตำาบลบางพระ
อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์รักษาโรค ได้แก่ Albumin, IVIG และ
Factor VIII โดยใช้เทคโนโลยีจากบริษัท Green Cross Corporation (GCC) สาธารณรัฐ
เกาหลี
ในงานได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สักขีพยาน และสำานักข่าว มาร่วมในการทำาสัญญา นับ
เป็นข่าวดีของพวกชาวฮีโมฟีเลีย ที่จะมีศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ซึ่งจะช่วยให้ผู้
ป่วยมีทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น หากมีอะไรคืบหน้า
เราจะนำาข่าวมาฝากกันอีกนะครับ

เกณฑ์ทหาร

การเกณฑ์ทหาร ถือเป็นเรื่องที่ชายไทยต้องเจอกันทุกคน แต่แน่นอน
ครับว่า สำาหรับคนที่เป็นฮีโมฟีเลียไม่ต้องเข้ารับการฝึกทหาร เพราะ
ได้รับการผ่อนผัน ซึ่งเราจะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้นะครับ
อันดับแรก เมื่อได้รับหมายเรียก ผู้ป่วยต้องไปที่โรงพยาบาลทหาร
ที่อยู่ในภูมิลำาเนาของท่าน โดยนำาประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล
ที่รักษาอยู่ปัจจุบันมาด้วย ทำาบัตรตรวจโรคของโรงพยาบาล (หาก
เป็นผู้ป่วยใหม่) หากอยู่ในกรุงเทพฯ ให้มาที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกล้า เข้ารับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลทหาร
โดยจะมีคณะกรรมการแพทย์ทหาร 3 นาย เป็นผู้เซ็นต์รับรองผล
การตรวจ กำาหนดการเปิดรับการตรวจเพื่อยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
จะประกาศทางวิทยุ และโทรทัศน์ หรือหาข้อมูลเพ่ิมได้ที่
www.sussadee.com

นำาใบรับรองผลการตรวจของแพทย์ทหาร ไปยื่นที่แผนกสัสดีตาม
ภูมิลำาเนาตามวันและเวลาในหมายเรียก
กระบวนทั้งหมดนี้จะต้องทำาที่โรงพยาบาลทหารเท่านั้น โดยแต่ละ
ที่จะประกาศวันและเวลาในการรับการตรวจสำาหรับผู้ที่ต้องผ่อนผัน
การเกณฑ์ทหาร
National Hemophilia Foundation of Thailand
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Hemophilia Day 2013
ปีนึงผ่านไปเร็ว เหมือนติดปีก งานฮีโมฟีเลียเดย์ กลับมา
ให้พวกเราได้ร่วมพบปะสังสรรค์กันอีกครั้ง โดยงานพบปะ
สังสรรค์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายพันธุกรรมแห่ง
ประเทศไทย จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ณ
ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกล้า เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

ห้าม

พลาด!
งานฮีโมฟีเลียเดย์ สำาคัญกับผู้ป่วยและครอบครัวอย่างไร?
งานฮีโมฟีเลียเดย์ทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยในทุกภูมิภาคของประเทศได้มาพบปะสังสรรค์กัน ได้พบทั้ง
เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ ในทุกครั้งยังมีการจัดให้ความรู้และบอกข่าววิวัฒนาการใหม่ๆ ในวงการฮีโมฟี
เลียทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สิ่งสำาคัญมากอีกสิ่งหนึ่งคือ การที่ผู้ป่วยและครอบครัวได้ถามข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการรักษาและสิทธิด้านการประกันสุขภาพจากผู้รู้อย่างแท้จริง จึงทำาให้งานนี้เป็นงานที่ทุก
คนเกี่ยวข้องกับโรคฮีโมฟีเลีย ไม่ควรพลาด
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GAP Closing

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการจัดงาน GAP Closing Ceremony ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี หลังจากโครงการที่
ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับทาง World Federation of Hemophilia (WFH) ประสบความสำาเร็จอย่างดีเยี่ยม ทั้งในด้านการ
รักษาพยาบาล การทำากลุ่มผู้ป่วย การสร้างเครือข่าย และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย จากโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ซึ่งเป็นโครงการสำาคัญที่ช่วยผู้ป่วยฮีโมฟีเลียได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
งานนี้มี 5 องค์กรหลักเข้าร่วม ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยา
บาลรามาธิบดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข World Federation of Hemophilia สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
ทาง WFH มี ดร.ไนเจล คี และคุณโรเบิร์ต ลีออง มาร่วมงาน และ
มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับคณะกรรม GAP Thailand ที่ช่วยให้โปร
แกรมประสบความสำาเร็จ และ WFH ก็จะยังคงสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฮีโมฟีเลียของไทยต่อไปอีกด้วย

ดร.ไนเจล คี

คุณโรเบิร์ต ลีออง
National Hemophilia Foundation of Thailand
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สนุกสนาน และอบอุ่น กับงานโบลิ่งการกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคเลือด
ออกง่ายฮีโมฟีเลีย ครั้งที่ 2 ที่สยามพารากอน มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน
อย่างคับคั่ง สร้างทั้งรอยยิ้มให้กับผู้จัด งานเป็นไปด้วยความเป็น
กันเอง เกมส์การกุศลใช้กติกาที่ไม่ว่าจะมือสมัครเล่น หรือมือ
อาชีพ ก็มีโอกาสชนะได้ถ้วยรางวัลเช่นกัน แต่สุดท้ายเหนือกว่าคำา
ว่าชนะ นั่นก็คือความอิ่มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

National Hemophilia Foundation of Thailand
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อาจารย์ภัทรพร
... ของชาวฮีโมฟีเลีย

แม่
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เป็นวันที่น่าประทับใจ และซาบซึ้ง กับงานครบรอบ 80 ปีของ
อาจารย์ภัทรพร ผู้ได้ชื่อว่าเป็น แม่ ของเราชาวฮีโมฟีเลีย เพราะ
ตลอดชีวิตการทำางานของอาจารย์ที่ทุ่มเท ทั้งแรงใจและแรงกายให้
กับการพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทย
อาจารย์เป็นบุคคลสำาคัญระดับโลก ที่นานาประเทศต่างให้ความ
นับถือ และชื่นชมในความสามารถ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ตัวแทนของชมรมฯ ได้เข้าร่วมแสดง
ความยินดีและอวยพรให้กับอาจารย์ภัทรพร เนื่องในวันครบรอบวัน
เกิด 80 ปี ที่สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย งานนี้เราได้เห็น
ภาพอันประทับใจของเหล่าผู้ใหญ่ในวงการแพทย์เมืองไทยมาร่วม
แสดงความยินดีและกล่าวอวยพร ได้ดูภาพประวัติของอาจารย์ภัทร
พร ผ่าน video presentation ที่ทำาได้อย่างประณีต ชวนติดตาม
และบอกเล่าเรื่องราวของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี สุดท้ายร่วมรับประ
ทานกลางวันร่วมกัน เป็นบรรยากาศที่ทุกคนต่างก็มีรอยยิ้มกลับ
บ้านกันถ้วนหน้า
National Hemophilia Foundation of Thailand
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สนับสนุนการจัดทำาสารสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและครอบครัว
สวัสดีครับท่านผู้อ่านสารสัมพันธ์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียทุกท่าน ทางคณะผู้จัดทำาสารสัมพันธ์จะเปิดโอกาส
ให้ท่านที่สนใจลงโฆษณาในฉบับต่อไป (ฉบับที่ 2/2556) เพืี่อเป็นการสนับสนุนค่าพิมพ์ โดยเงินที่ท่าน
บริจาคเพื่อการพิมพ์สารสัมพันธ์นี้ จะออกใบเสร็จภายใต้ชื่อมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้
เพียงท่านแจ้งความจำานงที่จะบริจาคเงินเพื่อลงโฆษณา ผ่านทางคุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ โทรศัพท์
0859703311 หรือทาง email: ekawats@hotmail.com และเนื่องจากสารสัมพันธ์นี้มิได้เป็นการมุ่ง
แสวงหากำาไร การลงโฆษณาในเล่ม จึงขอให้ไม่เป็นการโฆษณาขายสินค้า หรือ การประชาสัมพันธ์ที่
ผิดศีลธรรมอันดี โดยงานโฆษณาทุกชิ้นทางผู้ประสงค์จะลงโฆษณาจะเป็นผู้ออกแบบอาร์ตเวิร์คมาให้
กับทางกรรมการได้พิจารณาก่อนการพิมพ์
อัตราการลงโฆษณา
1. บริจาค 15,000 บาท เพื่อลงโฆษณาแบบเต็มหน้า (20x25 cm)
2. บริจาค 10,000 บาท เพื่อลงโฆษณาแบบครึ่งหน้า (20x12.5 cm)
3. บริจาค 5,000 บาท เพื่อลงโฆษณาแบบ 1 ใน 4 (10x12.5 cm)
ทั้งสามแบบการบริจาคจะได้รับวารสารจำานวน 10 เล่ม พร้อมส่ง
ทางคณะผู้จัดทำาสารสัมพันธ์ต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุน
ทุกท่าน เงินทุกบาทของท่านจะนำาไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและครอบครัว
สนใจลงโฆษณาติดต่อ คุณเอกวัฒน์ 0859703311
ekawats@hotmail.com
บริจาคเงินเข้ามูลนิธิได้ที่ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-437193-4 (ระบุว่า เพื่อกิจกรรมของชมรมผู้ป่วยฯ)

เมื่อนำาเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาส่งใบ Payin มาที่ FAX. 02-279-0479 หรือ E-mail : letterja@hotmail.com , littlejaae@gmail.com
และโปรดเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ของผู้บริจาคให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของผู้บริจาคเอง ในการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำาไปหักภาษี ณ
ที่จ่าย และจะให้ส่งใบเสร็จไปให้ที่ไหน โปรดบอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ชัดเจนด้วยนะค่ะ
เจ้าของ: มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
กองบรรณาธิการ: คณะทำางานชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย
มีข้อเสนอแนะ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครสมาชิกชมรมผู้ป่วยฯ ติดต่อได้ที่
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-201-1167
Email: hemoclub@yahoo.com
www.thaihemophilia.org
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