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บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ สมาชิกชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียและผู้อ่านทุกท่าน มาพบกันอีกครั้ง
กับสารสัมพันธ์เล่มที่สองของปี 2556 พอกล่าวถึงเด็กๆ ขอยกตัวอย่างคำาที่เหมาะกับพวกเขา
คือ เด็กเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งเป็นคำาที่มีความหมายลึกซึ้งจริงๆ ก่อนที่เด็กๆจะเติบโตไปเป็น
อนาคตของชาติได้นั้นต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่เป็นหน่วยเล็กๆ ของสังคม
แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญที่สุด จึงอยากขอแนะนำาบทความดีๆ และน่าประทับใจจาก หนังสือ
“ลูกรักจงเป็นเด็กดี” ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ปัญหาที่สำาคัญและเป็นหน้าที่สำาคัญสุดของผู้เป็นแม่
คือจะเลี้ยงลูกอย่างไรเพื่อให้เขามีความสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่บุคลิกภาพสมบูรณ์ เพื่ออยู่ใน
สังคมอย่างที่ใครๆ ชื่นชอบและต้อนรับ ท่านอาจเคยเห็นหรือเคยทราบว่านักเรียนเหรียญทอง
หรือบัณฑิตเกียรตินิยมบางคนเข้ากับใครไม่ได้เพราะมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่บกพร่อง
เข้าทำานอง “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด” แต่ท่านก็คงเคยพบนักเรียนหลายคนที่ไม่เคยมีชื่อ
เสียงในการเรียนเลย ที่ออกไปทำาประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติจนมีชื่อเสียงเช่นกัน

ไม่มีวิธีใดทำาให้เด็กทุกคนฉลาดได้หมด แต่มีวิธีหนึ่งที่ทำาให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ความสุข มีบุคลิกภาพสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม วิธีนั้นคือ การเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพ
จิตดี การเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพบริบูรณ์ ต้องการสิ่งต่อไปนี้อย่างเพียงพอ คือ
ความรักความอบอุ่น, ความเข้าใจ, ความมั่นคงทางใจ, ระเบียบวินัย, สุดท้ายจะเด็กมีความ
สำาเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคม และผู้ที่จะให้เขาเป็นคนแรกก็
คือแม่นั่นเอง ท่านได้ให้เขาเพียงพอแล้วหรือยัง? เราไม่อาจช่วย
ให้เด็กทุกคนฉลาดได้ แต่เราอาจช่วยให้เด็กทุกคนเป็นคนดี, น่า
เรื่องราวในเล่ม...
รัก, น่าคบ, เป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่, และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
รู้จักสิทธิของตนเอง
3
ประเทศชาติได้ ถ้าเราอบรมเลี้ยงดูเขาให้มีสุขภาพจิตดี บทความนี้
แวดวงฮีโมฟีเลีย
4
จึงมิใช่ “ลูกรักจงเรียนเก่ง” แต่เป็น “ลูกรักจงเป็นเด็กดี”
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เรื่องเล่าจากทางบ้าน
6
สารสัมพันธ์เล่มนี้มีเรื่องน่าสนใจและความประทับใจมากมาย ขอ
กิจกรรมเครือข่ายภาคตะวันออก
8
ให้ผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามความรู้และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆที่น่า
กระซิบฮักที่เมืองน่าน เครือข่ายภาคเหนือ
14
สนใจ ตลอดจนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ จาก
กิจกรรมดีดี ที่ปราจีนบุรี
16
กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอในพื้นที่ต่างๆ สุดท้ายนี้หาก
เพื่อนๆสมาชิกชมรมมีข้อเสนอแนะหรือคำาติชมใดๆ หรือต้องการ
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ กรุณาส่งมาที่ dsosothikul@hotmail.
com จะยินดีน้อมรับทุกคำาติชมและร่วมแบ่งปันบทความดีๆลงใน
สารสัมพันธ์นี้ด้วยกันค่ะ

กองบรรณาธิการ

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

แม่ในยุคดิจิตอล

อาจมีความสะดวกสบายในการเลี้ยงลูก
มากขึ้น เพราะเครื่องมือเครื่องไม้ที่ถูกออกแบบมาให้สนองความต้อง
การได้อย่างทันใจ และง่ายเพียงนิ้วสัมผัส แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง
ความสะดวกสบายเหล่านี้ก็อาจทำาให้เด็กๆ ทำาอะไรไม่เป็น และส่ง
เสริมให้เป็นคนไม่มีความอดทน ซึ่งส่งผลไม่เพียงแต่ในวัยเด็กเท่านั้น
แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า นิสัยในวัยเด็ก จะติดตัวเค้าไปจนโตเป็นผู้ใหญ่
สำาหรับแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกที่เป็นฮีโมฟีเลีย การสร้างอุปนิสัยการระวัง
ตัว และตระหนักถึงอันตรายรอบๆ ตัว เป็นเรื่องสำาคัญ เราจึงต้อง
เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ทำาอะไรรวดเร็วเกินไป ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้
มีสมาธิ มีงานวิจัยมากมายพิสูจน์แล้วว่า การให้เด็กดูทีวี และเล่น
เกมส์ ทำาให้เด็กสมาธิสั้น และขาดทักษะในวัยที่ควรจะเป็น กิจกรรม
ที่เหมาะจึงอาจเป็นการทำางานศิลปะ ปลูกต้นไม้ ทำาอาหาร ทำางาน
บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่สามารถร่วมทำากับเด็กๆ ได้ด้วยก็จะดีมาก

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
National Hemophilia Foundation of Thailand

3

แวดวง
ฮีโมฟีเลีย

ขอแสดงความยินดี กับสองหนุ่มที่ได้เข้าศึกษาต่อใน คณะแพทยศาสตร์ น้องเจ (ลูกพี่ซิน) เข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ น้องอ๊อฟ (ลูกพี่อุ้ม นิชกานต์) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัว
อย่างที่สร้างกำาลังใจให้กับน้องๆ ที่เกิดมาพร้อมกับข้อจำากัดที่ว่า เราเป็นฮีโมฟีเลียนั่นไม่ใช่อุปสรรคในการสร้างความฝ้นให้เป็นจริง หาก
ท่านมีข่าวสารดีๆ ก็อย่าเก็บไว้คนเดียว ส่งมาให้เราได้เผยแพร่ให้กับทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกันเยอะๆ นะครับ
ฮีโมฟีเลีย ไม่ใช่อุปสรรค
ฮีโมฟีเลีย ไม่ใช่ข้ออ้างของการยอมแพ้
จริงอยู่ที่ทุกอย่างมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิด
อาจจะมีอุปสรรคมากกว่าคนอื่น
แต่ยิ่งระหว่างทางมันลำาบากมากขึ้นเท่าไร
ความสำาเร็จมันก็จะมีความหมายกับเรามากขึ้นเท่านั้น
การเป็นฮีโมฟีเลียอาจจะทำาให้ร่างการเราอ่อนแอกว่าคนอื่นนิดหน่อย
แต่มันทำาให้ใจเราแข็งแรงกว่าคนอื่นมหาศาล
วันนี้สิ่งที่ผมทำาก็เป็นข้อพิสูจน์หนึ่งแล้ว ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำาหรับเด็กฮีโมฟีเลีย
พ่อแม่ที่ลูกยังเล็ก ก็ขอให้ดูแลลูให้ดี
ตอนนี้เทคโนโลยีการรักษาก้าวหน้าจนทำาให้เด็กฮีโมฟีเลียแทบไม่ต่างจากคนปกติ
ดังนั้นไม่มีอะไรต้องกลัว
สนับสนุนให้ลูกทำาในสิ่งที่เขารัก
สอนให้เขาเชื่อมั่นในฝันของตนเอง
ไม่มีอะไรที่เด็กฮีโมฟีเลียทำาไม่ได้
ข้อความดีดีจาก น้องเจ (ลูกพี่ซิน) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความพยายามของลูกชาย ทำาให้คุณแม่ชื่นใจ และ
ภูมิใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จก็รอเราอยู่
ไม่ไกลครับ
น้องอ๊อฟ (ลูกพี่อุ้ม นิชกานต์)
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขากายอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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บัตรประจำาตัวฮีโมฟีเลีย

ในงานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการพิมพ์บัตรประจำาตัวผู้ป่วยฮีโม
ฟีเลีย เป็นบัตรพลาสติกแบบถาวร เพื่อให้ผู้ป่วยได้พกติดตัวในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งให้กับผู้ช่วยเหลือได้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย จึง
แนะนำาให้ผู้ป่วยพกร่วมกับบัตรประจำาตัวประชาชน เพราะจะเป็นสิ่งที่ผู้ให้การช่วยเหลือจะตรวจสอบ และสังเกตได้ดีที่สุด

เงินสนับสนุนจาก WFH
เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา World Federation of Hemophilia ได้จัดงาน Workshop “The Advocacy in Action program” ขึ้นที่ประเทศมาเลเชีย ประเทศไทยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
สองท่าน ได้แก่ คุณพงษ์ศักดิ์ และคุณเอกวัฒน์ หลังจากงาน
นี้ ทาง WFH ได้เปิด โอกาสให้ประเทศที่เข้าร่วม workshop ได้
ส่งโครงการฯ สนับสนุนกิจกรรมของฮีโมฟีเลียในประเทศ เพื่อขอ
เงินสนับสนุน และเป็นที่น่ายินดีที่โครงการที่ของประเทศไทย ได้
รับการพิจารณาเงินสนับสนุนจำานวน 3,000 เหรียญสหรัฐ โดย
ประเทศไทยได้เสนอโครงการ Continuing Providing Factor Concentrated to Thai Hemophilia Patients Under the National
Security of Health หรือ ความต่อเนื่องของการ สนับสนุนการใช้
Factor Concentrated สำาหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ภายใต้การดำาเนิน
งานของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Hemophilia Foundation of Thailand
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เรื่องเล่าจากทางบ้าน
ศรีสุภา แก้วประพาฬ
นักสังคมสงเคราะห์ ชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฉบับนี้ขอเสนอเรื่องเล่าเป็นอุธาหรณ์เตือนใจสำาหรับคุณแม่ท่ีมีฮีโมฟี
เลียแฝงทีจ่ ะต้องรับการผ่าตัด ควรรับทราบข้อมูลนีไ้ ว้ดว้ ยนะคะ เพือ่
ความปลอดภัยของท่านเอง และขอขอบพระคุณ ศจ.พญ.อำาไพวรรณ
จวนสัมฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก และประธาน
ศูนย์ฝกึ อบรมนานาชาติโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย-กรุงเทพ ทีก่ รุณา
ให้ขอ้ เสนอแนะทางการแพทย์มา ณ ทีน่ ด้ี ว้ ยนะคะ

เมื่อคุณแม่ฮีโมฟีเลียต้อง
ผ่าตัดอาจจะเกิดอะไรขึ้น?
คุณเสาวณี นิลทรานนท์
ก่อนอื่นต้องขอแนะนำาตัวก่อนนะคะ.......... เดี๋ยวจะไม่เข้าใจเรื่องที่
จะเล่า ดิฉันชื่อคุณเสาวณี นิลทรานนท์ เป็นคุณแม่ของ นายธราธร
วงศาโรจน์ (ป้อง) ซึ่งเป็นโรคฮีโมฟีเลีย เอ ชนิดรุนแรงมาก Factor VIII ไม่ถึง 1% ดิฉันเคยผ่าตัดมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือ
การผ่าตัดคลอดบุตร คือลูกชายคนโต ทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเกิด
ขึ้น เด็กก็ปกติ ครั้งที่ 2 คือการผ่าตัดคลอดบุตรลูกคนที่ 2 ก็คือน้อง
ป้องนั้นเอง ตอนนั้นคุณหมอที่ทำาการผ่าตัดก็คือคุณหมอคนเดียวกับ
ที่ทำาการผ่าตัดครั้งแรก แต่ผลออกมาไม่เหมือนกัน คือครั้งที่ 2 เลือด
ออกแบบเหมือนจะไม่หยุด คุณหมอรู้สึกว่าผิดปกติ จึงรีบเย็บปิดแผล
อย่างรวดเร็ว (คุณหมอบอก) และก็มาดูประวัติที่ดิฉันให้ไว้กับคุณ
หมอตอนฝากครรภ์ คุณหมอก็เอะใจว่าเด็กอาจจะเป็นโรคเลือดไหล
ไม่หยุด ตามประวัติที่คุณแม่แจ้งไว้หรือเปล่าและผลออกมาก็คือเป็น
(ถูกJackpot) คุณหมอท่านนั้นแนะนำาให้ดิฉันพาลูกไปรักษาที่โรง
พยาบาลรามาธิบดีและก็ได้มาพบกับคุณหมออำาไพวรรณ ตอนนั้นจำา
ได้ว่าน้องป้องอายุเพียง 7 วันเท่านั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันน้องป้องอายุ 16
ปีแล้ว ซึ่งนับว่าโชคดีมากๆ เพราะ ดิฉันเคยมีน้องชาย 2 คน และ
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

เป็นโรคนี้ เสียชีวิตทั้ง 2 คน ตอนอายุเพียง 1 ขวบ กับ 3 ขวบเท่านั้น
ครั้งที่ 3 เหตุก็มีอยู่ว่า ดิฉันไปตรวจสุขภาพประจำาปี ที่โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ผลก็ปรากฏว่าเจอซีส (Cyst) ในมดลูก คุณหมอผู้
ตรวจก็แนะนำาว่า ถ้าทิ้งไว้มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้ แต่ดิฉันก็
ขอดูอาการก่อน โดยบอกกับคุณหมอว่าอีก 2 เดือนจะมาเช็คอีกครั้ง
2 เดือนต่อมาดิฉันก็กลับไปเช็คใหม่ ผลออกมาคือซีส (Cyst) มีเพิ่ม
ขึ้น แต่ในตัวดิฉันไม่ได้มีอาการอะไรเลย ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลย
ดิฉันก็เลยบอกกับคุณหมอว่า ขอรอดูอาการก่อนอีกสัก 2 เดือน (เช็ค
ที่เดิมไม่ได้เช็คที่โรงพยาบาลอื่น) ถ้าอีก 2 เดือนข้างหน้าซีส (Cyst)
ยังมีอยู่และกระจายเพิ่มอีก ก็จะผ่าตัดเลย โดยนัดกับคุณหมอในวัน
ที่ 16 ธ.ค 53 พอถึงวันนัด ดิฉันก็เตรียมตัวทุกอย่างสุขภาพแข็งแรง
ดี และก็ทำาการตรวจเช็คอีกครั้งก่อนที่จะผ่าตัด ผลออกมาก็คือมีซีส
(Cyst) อยู่ และกระจายเพิ่มจากเดิมอีกนิดหน่อย ดิฉันก็ตัดสินใจ
ผ่าตัดในวันนั้นเลย โดยบอกกับคุณหมอว่าดิฉันเป็นฮีโมฟีเลียแฝง...
นะ จะมีปัญหาไหม? คุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกันเพราะแค่แฝง แต่
ก่อนจะผ่าคุณหมอให้เช็ค Factor ว่ามีระดับเท่าไร ผลออกมาคือมี
29% ซึ่งคนปกติต้องมี 50% ขึ้นไป คุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไร จะให้
Plasma ตอนผ่าตัด ดิฉันก็บอกกับคุณหมอว่าน่าจะให้ Factor VIII
นะ เพราะดิฉันมีอยู่ แต่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะ โรงพยาบาล
มีสำารองอยู่ ดิฉันก็ โอ.เค. ทำาการผ่าตัดตามแผนที่วางไว้ ผ่าตัด
เสร็จขึ้นมานอนที่ห้องพักฟื้น ตอนประมาณบ่าย 4 โมง ดิฉันก็รู้สึก
สบายๆ ไม่เจ็บ แต่พอตอนประมาณกลางดึก ก็รู้สึกว่าพยาบาลเดิน
เข้า เดินออกถี่มาก แต่คิดว่าคงไม่มีอะไร พอตอนเช้ามีหมอเข้ามาดู
อาการทั้งหมด 3 คน คือ หมอสูติ หมออายุรกรรม หมอโรคปอด
พอหมอมาตรวจแล้วก็กลับไป ดิฉันก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพียงแต่รู้สึก
อ่อนเพลีย เท่านั้น พอมาตอนประมาณสัก 6 โมงเย็น คุณหมออายุร
กรรมขึ้นมาตรวจอีกครั้ง และบอกกับดิฉันว่า ให้ดิฉันย้ายลงไปอยู่
ห้อง I.C.U. เพราะตอนนี้ดิฉันเป็น 1. น้ำาท่วมปอด 2. ลิ้นหัวใจปิดไม่
สนิท มีเสียงดังผิดปกติ คิดว่าน่าจะเป็นโรคหัวใจ พอรู้เท่านั้นแหละ
ดิฉันตกใจและสงสัยเป็นอย่างมากว่า มันจะเป็นไปได้ไง ในเมื่อดิฉัน
มาผ่าตัดซีด (Cyst) และก็เช็คสุขภาพว่าสุขภาพแข็งแรงดีทุกอย่าง
นอกจากเป็นซีด ดิฉันเริ่มอคติกับหมอ บอกกับหมอว่า ดิฉันจะไม่
ยอมลงไปอยู่ในห้อง I.C.U.จะอยู่ห้องนี้แหละ คุณหมอก็อธิบายว่าเพื่อ
ความปลอดภัยของคนไข้อยู่ในห้องนี้พยาบาลมองไม่เห็นตลอดเวลา

และต้องดูแลคนไข้ห้องอื่นด้วย กลัวจะเป็นอันตราย ดิฉันว่า เอาแล้ว
ไง.... ยิ่งคิดมากกันไปใหญ่เลย แสดงว่าตอนนี้ดิฉันอาการหนักมาก
อาจจะถึงตายหรือไง แต่ดิฉันไม่ได้รู้สึกเหมือนคนจะตายเลยรู้สึก
สบายๆ เพียงแต่อ่อนเพลียเล็กน้อย ดิฉันจึงขอพบคุณหมอสูติที่เป็น
เจ้าของไข้ และถามคุณหมอว่า ทำาไมดิฉันต้องลงไปห้อง I.C.U. ดิฉัน
เป็นอะไรกันแน่ ในเมื่อตอนเข้ามาโรงพยาบาล ก็มีสุขภาพแข็งแรงไม่
ได้เจ็บอะไร แล้วอยู่ๆ มาบอกว่าน้ำาท่วมปอด ลิ้นหัวใจรั่ว คุณหมอ
สูติร้องไห้ ที่พูดอย่างไรดิฉันก็ไม่ยอมไปอยู่ห้อง ICU ทำาให้ดิฉันใจไม่
ดีใหญ่เลย แต่คุณหมอว่าไม่มีอะไรคุณหมอเป็นพวก Sensitive ดิฉัน
เริ่มคิดว่า สงสัยจะแย่แน่แล้วคราวนี้ จึงถามคุณหมอว่า ดิฉันจะ
ตายไหม คุณหมอสูติตอบทันทีว่า ไม่ตาย ... ถ้าเชื่อหมอ คือลงไป
อยู่ห้อง I.C.U. ให้เขาดูแลอย่างใกล้ชิดประมาณ 1 วัน แล้วค่อยขึ้น
มาพักฟื้นใหม่ บอกตรงๆ ความรู้สึกตอนนั้นกลัวมากๆ เพราะส่วน
ตัวดิฉันมีความฝังใจอยู่เรื่องหนึ่งคือ คุณพ่อไม่สบายแล้วพาคุณพ่อไป
ส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน คุณหมอที่นั่นรับเรื่อง แล้วบอกว่า เดี๋ยวให้
อยู่ในห้อง I.C.U. จะดูแลอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วง พรุ่งนี้เช้าค่อยมาอีก
ที่ ผลปรากฏว่า รุ่งเช้าไปโรงพยาบาลหมอแจ้งว่าพ่อตายแล้ว ซึ่งมัน
เป็นเรื่องที่ฝังใจกับห้อง I.C.U. เป็นอย่างมาก (ขอบอก)
ดิฉันยอมลงไปห้อง I.C.U. ให้เจ้าหน้าที่ของห้อง ICU ดูแล ซึ่งก็มี
เครื่องตรวจเช็คเต็มไปหมด ในระหว่างที่อยู่ห้อง ICU เจ้าหน้าที่
พยาบาลก็ดูแลเป็นอย่างดี มีหมอโรคเลือดเพิ่มมาอีกคน รวมเป็นใช้
บริการคุณหมอ 4 ท่าน ร่วมรักษา วิธีการก็คือการดึงน้ำาที่ท่วมปอด
ออกจากร่างกาย (เท่าที่รู้) อยู่ในห้อง ICU 2 วัน อาการก็ดีขึ้นและ
ก็ได้ย้ายขึ้นไปพักฟื้นที่ห้องพักผู้ป่วยอีก 1 วัน คุณหมอก็อนุญาตให้
กลับบ้านได้ รวมเวลาในการรักษา 5 วัน เหตุที่ทำาให้น้ำาท่วมปอด
และ ลิ้นหัวใจรั่ว ดิฉันเข้าใจว่า ให้ Plasma มากเกิน เพราะกลัวว่า
เลือดจะไม่หยุด เวลาผ่าตัดและหลังจากผ่าตัดก็ยังให้ Plasma อีกตั้ง
หลายถุง จึงทำาให้น้ำาท่วมปอด และทำาให้ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท (ตาม
การวิเคราะห์ของดิฉันเอง) เพราะคุณหมอไม่ได้บอกรายละเอียดว่า
เกิดจากสาเหตุใด แต่แก้ไขกลับมาเหมือนสภาพปกติก็ดีใจสุด ๆ
แล้ว เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ และตั้งใจว่าต่อไปจะไม่ขอผ่าอะไรอีก
แล้วเพราะโอกาสผิดพลาดมีอยู่ตลอดเวลา ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีดี
อยู่อย่างเดียวคือ การผ่าตัดครั้งนี้ ไม่รู้สึกเจ็บ รู้สึกสบายๆ ถ้าตาย
ก็ไม่ทรมานเท่านั้นเองสุดท้ายขอให้บรรดาคุณแม่ฮีโมฟีเลีย ต้องระวัง
ในเรื่องการผ่าตัด เพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องยาวเหมือนกับดิฉันคือเรื่อง
เล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ !!!!

ข้อเสนอแนะจาก
ศ.พญ.อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
	
  
คุณแม่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย มีโอกาสเป็นผู้ที่มียีนโรคฮีโมฟี
เลียแฝง คุณแม่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการเลือดออกมากผิดปกติ เนื่องจาก
มีระดับแฟคเตอร์แปด หรือแฟคเตอร์เก้ามากกว่า 50% คล้ายคลึงกับ
คนปกติ แต่มีส่วนน้อยที่มีระดับแฟคเตอร์แปด หรือแฟคเตอร์เก้าต่ำา
อยู่ระหว่าง 25-50% ในระหว่างการตั้งครรภ์ ธรรมชาติช่วยให้ผู้หญิง
ที่มียีนโรคฮีโมฟีเลียแฝง มีระดับแฟคเตอร์เพิ่มขึ้น จะสามารถคลอด
บุตรได้ตามปกติ แต่มีโอกาสเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอดได้สูง
กว่าหญิงตั้งครรภ์รายอื่น
ในกรณีคุณแม่น้องป้อง มีระดับแฟคเตอร์แปด 29% มี
ความเสี่ยงต่ออาการเลือดออกมากจากการผ่าตัดใหญ่ การรักษา
โดยทั่วไปคือ การให้ส่วนประกอบของเลือดเพื่อเพิ่มแฟคเตอร์แปด
ด้วยการให้พลาสม่าที่มีในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่างๆ ตั้งแต่
พ.ศ.2549 สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การใช้แฟคเตอร์เข้มข้นให้แก่
ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่ลงทะเบียนทั่วประเทศ (ประมาณ 1,100 ราย) ผู้
ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและครอบครัว 1,100 ครอบครัวจึงรู้จักการใช้แฟค
เตอร์เข้มข้น แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟี
เลียมักไม่คุ้นเคยกับแฟคเตอร์เข้มข้น แพทย์ส่วนใหญ่ (ยกเว้นแพทย์
เฉพาะทางโรคเลือด) จึงยังคงใช้พลาสม่าแก่ผู้ป่วย ซึ่งสามารถหยุด
และป้องกันอาการเลือดออกในผู้หญิงที่มียีนโรคฮีโมฟีเลียแฝงได้ แต่
การให้พลาสม่าหลายๆ ถุง มีโอกาสเกิดข้อแทรกซ้อน ทางการแพทย์
เรียกว่า “ภาวะน้ำาเกิน” ซึ่งแสดงอาการที่หัวใจและปอด ซึ่งแพทย์
สามารถให้การดูแลคุณแม่น้องป้องจนผ่านพ้นภาวะวิกฤตได้อย่าง
ปลอดภัย
ดังนั้น คุณแม่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่ตั้งครรภ์ หรือจำาเป็น
ต้องได้รับการผ่าตัด ต้องเรียนแพทย์ผู้ดูแล เกี่ยวกับภาวะที่มียีนโรค
ฮีโมฟีเลียแฝง ระดับแฟคเตอร์แปดหรือแฟคเตอร์เก้าที่ต่ำากว่าปกติ
รวมทั้งการให้แฟคเตอร์เข้มข้น และขอเน้นว่าต้องขอพบแพทย์เฉพาะ
ทางโรคเลือดเกี่ยวกับการใช้แฟคเตอร์เข้มข้น ซึ่งมีความปลอดภัยสูง
กว่าการใช้พลาสม่า

หมายเหตุ Emergecy call : ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ โทร. 089-4413100 บุคลากรแพทย์ ผู้ป่วยและญาติที่มืข้อสงสัยด้าน ปัญหาสุขภาพ
ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในกรณีฉุกเฉิน หรือพบว่าผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน อย่าเก็บความสงสัยไว้จนสายเกินแก้นะคะ สามารถขอคำาปรึกษา
ได้ที่ Hot line ของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ
Emergecy call : งานสังคมสงเคราะห์และสุขภาพจิต 089-1336021 รับปรึกษาปัญหาทั่วไปของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและญาติ
National Hemophilia Foundation of Thailand
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เครือข่ายภาคตะวันออก

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สวัสดีเพื่อนสมาชิกฮีโมฟีเลียทุกท่าน วันนี้ชมรมฮีโมฟีเลียภาคตะวัน
ออก จะนำากิจกรรมดีๆ มาแชร์ให้เพื่อนๆ ได้รับทราบกันนะครับ
อย่างที่เคยแจ้งไปในฉบับก่อนๆ ว่าทางชมรมฯ ภาคตะวันออก มี
แผนดำาเนินงานประจำาปี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืน
ของชมรม
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (Home Visit) เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการ
ที่ทางชมรมยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ
ชมรม อาสาสมัคร และสมาชิกร่วมกันเดินทางไปเยี่ยมบ้านของน้อง
ก้องตะวัน บุตรดีวงศ์ และน้องนิติกรณ์ บุตรดีวงศ์ สองพี่น้องแห่ง
บ้านย่านลี อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ทั้งสองเป็นผู้ป่วยที่ขนึ้ ทะเบียนในโครงการผู้ป่วยฮีโมฟีเลียภาคตะวัน
ออก ระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาลชลบุรีเพื่อรับยาในแต่ละครั้ง
ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่งโมงครึ่ง และมีค่าใช้จ่ายสูง (สำาหรับ
ครอบครัวที่มีรายได้ของครอบครัว 50 บาทต่อวัน) จึงไม่สามารถมา
ร่วมประชุมประจำาเดือนกับชมรมได้บ่อย

เครือข่ายภาคตะวันออก
เป็นอย่างที่ทางทีมงานคิดไว้ คุณย่าเก็บแฟกเตอร์ไว้ในตำาแหน่งที่ไม่
สัมผัสแรกที่ไปถึงบ้านผู้ป่วย เป็นบ้านไม้เก่าๆ ฝาผนังกั้นด้วยสังกะสี เหมาะสม จึงอธิบายให้แม่ และ ยายได้เข้าใจถึงเหตุผลความจำาเป็น
ผุๆ พอกันแดดได้ แม่ของน้องเล่าให้ฟังว่า ครอบครัวมีรายได้จาก ที่ต้องเก็บให้ถูกตำาแหน่ง
การประกอบอาชีพลอกแผ่นพลาสติกใสออกจากแผ่นป้ายโฆษณา
เพื่อส่งต่อให้บริษัทเอาไป Recycle ต่อไป รายได้คิดเป็นกิโลๆ ละ 10
บาท วันหนึ่งได้เต็มที่ 5 กิโล สรุปได้รายได้วันละ 50 บาท

สภาพบ้านครอบครัวผู้ป่วย

สำารวจการเก็บยาในตู้เย็น

หลังจากทีมงานช่วยกันชี้แจง และแลกเปลี่ยนความรู้กันเสร็จแล้ว
ก็ได้ลาคุณยายเพีอ่ เดินทางต่อไปยังโรงเรียนของน้องนิตกิ รณ์ (ลืมบอก
ไปว่าน้องก้องตะวันจบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ เพราะเหตุผลทางการ
เงิน) และได้มอบหนังสือเกีย่ วกับฮีโมฟีเลียให้คณุ แม่เก็บไว้อา่ น

อาชีพหลักคือลอกแผ่นพลาสติกใสออกจากแผ่น
ป้ายโฆษณา

เราถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวัน การเก็บยา การใช้ยา และ
รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แม่ของน้องบอกว่าที่บ้านไม่มี
ตู้เย็น แฟกเตอร์ที่ได้มาเอาไปฝากไว้ที่บ้านคุณยาย (อยู่ห่างออกไป
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร) เพราะแม่ไม่มีเงินซื้อตู้เย็น ทีมงานจึงเดิน
ทางต่อไปยังบ้านคุณยาย เพื่อขอดูการเก็บรักษาแฟกเตอร์ เพราะ
เป็นสิ่งจำาเป็น และสำาคัญมากสำาหรับผู้ป่วยโรคนี้ ซึ่งคุณแม่อาจเก็บ
ไว้ไม่ถูกต้องก็ได้

National Hemophilia Foundation of Thailand
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เครือข่ายภาคตะวันออก

เตรียมเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง

ทีมงานเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผู้
ป่วยประมาณ 3 กิโลเมตร บนเส้นทางถนนลูกรัง เพื่อเข้าพบผู้บริหาร
โรงเรียนและยื่นหนังสือขอจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคฮีโมฟี
เลียในโรงเรียน ภายใต้โครงการ “พบครู พบเพื่อนนักเรียน” ในวัน
ที่ 28 สิงหาคม 2556
ทางผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยืนดีที่จะให้
ทีมงานมาจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ความคืบ หน้ า เป็ น อย่ า งไร
ทีมงานภาคตะวันออกขอ Update ในฉบับหน้า อย่าลืมติดตามกัน
นะครับ
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กิจกรรมหาทุนของชมรมฯ

ขอขอบคุณสำาหรับการสนับสนุน
กิจกรรมของชมรมผู้ป่วยโรคเลือด
ออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย

การหาทุนทรัพย์ในการจัดทำาสื่อความรู้ และการจัดกิจกรรม มีความ
สำาคัญเป็นอย่างมาก
ทางชมรมผู้ป่วยเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่ง
ประเทศไทย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิก และผู้มีจิตศรัทธาใน
การสนับสนุนกิจกรรม โดยไม่จำาเป็นต้องอยู่ในรูปของตัวเงินเท่านั้น
ท่านสามารถนำาเสนอสินค้า หรือบริการที่ท่านคิดว่าจะช่วยกิจกรรม
ของชมรมฯ ให้ดำาเนินไปได้
หากท่านใดมีความคิดในการจัดกิจกรรมหาทุน เพื่อมอบให้กับชมรมฯ
สามารถนำาเสนอโครงการมาได้ที่ ekawats@hotmail.com

เว็บไซด์ www.thaihemophilia.org

เข้าดูข้อมูลข่าวสาร พร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของสังคมชาวฮี
โมฟีเลีย ในทุกเครือข่ายได้แล้วที่เว็บไซด์ www.thaihemophilia.org
National Hemophilia Foundation of Thailand
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เงินบริจาค จากงานวิ่งการกุศล ของบริษัท Baxter
เช้าวันที่ 5 กรกฏาคม ตัวแทนของชมรมฯ ได้ร่วมกิจกรรมวิ่งการ
กุศลของบริษัท Baxter ที่สวนหลวง ร.9 โดยรายได้จากการวิ่งครั้งนี้
ทางบริษัท Baxter ได้มอบให้แก่ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี
เลียแห่งประเทศไทย และชมรมโรคไตแห่งประเทศไทย ทางชมรมฯ
จึงมอบให้คุณลดาวัลย์ คุณพิเศษ และคุณเอกวัฒน์ เป็นตัวแทนใน
การรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ โดยในงานเรายังได้นำาป้ายตั้งประ
ชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้จักโรคฮีโมฟีเลียเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมวิ่งการกุศลครั้งนี้อย่างดี
สุดท้ายต้องขอขอบคุณ บริษัท Baxter ที่มอบเงินบริจาคในครั้งนี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆ
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ขอขอบคุณสำาหรับการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย

หนังสือ ฮีโมฟีเลีย เพราะเธอ... ฉันถึงเข้าใจรัก
โดย ผศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
ติตต่อสั่งซื้อหนังสือจำานวนมากได้ที่ โครงการจุฬาคิดส์คลับ
โทร. 0-2256-4912

บริษัทไอ ดีไซน์ แอนด์ ครีเอชั่น จำากัด

idesign&creation co.,ltd.
Graphic & Web Design solution

นายชวลิต สุธรรมวงศ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เกษตร)
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สาขาพัฒนาสังคม)
ตำาแหน่งกิจการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทชวลิตเกษตร เชียงราย จำากัด
ที่ตั้งบริษัท
570 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ตำาแหน่งทางสังคม
ประธานอวุโส หอการค้าจังหวัดเชียงราย
ประธานมูลนิธิพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย
ประเภทกิจการ
จำาหน่ายปุ๋ย ยาเคมีเกษตร

คุณเสาวณี นิลทรานนท์

เป็นคุณแม่ของ นายธราธร วงศาโรจน์
(น้องป้อง)
National Hemophilia Foundation of Thailand
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น่าน!!!

กระซิบฮัก ที่เมือง

ผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนจากชมรมฯ ส่วนกลาง ร่วมงาน “อยู่กับ
ฮีโมฟีเลียอย่างมีความสุข...ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายที่เข้ม
แข็ง” โดยเครือข่ายผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียภาคเหนือ วัน
ที่ 13 – 1 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมน่านคีรีธารา จังหวัดน่าน
งานนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การดูแลตนเองทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีเกมส์สนุกสนานให้เด็กๆ และครอบครัวได้ทำากิจกรรมร่วม
กัน และที่น่าประทับใจคือ การร่วมแรงร่วมใจกันของทีมงานแพทย์
พยาบาล นักกายภาพ นักสังคมสงเคราะห์ และหน่วยอื่นๆ ที่มา
ช่วยกันด้วยใจที่เป็นจิตอาสา ทำาให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็น
กันเอง
14
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การจัดฐานกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคฮีโมฟีเลีย
การดูแลตนเอง สุขภาพฟัน และการฉีดยาที่ถูก
วิธี สร้างความสนุกสนานและได้ความรู้ นอกจาก
นั้ น ยั ง มี กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ าก
ตัวแทนเครือข่ายภาคเหนือ (คุณชูศักดิ์) ภาค
อีสาน (คุณนาวิน) และภาคตะวันออก (คุณ
สายัณห์) ทำาให้เราทราบว่ากว่าจะรวมตัวกัน
เป็นเครือข่ายได้นั้น ไม่ใช่เรื่องงาน และต้องการ
การร่วมแรงร่วมใจกันจากหลายฝ่าย อาจารย์
หทัยวุฒิ ลำาเทียน Projected Manager จาก
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังร่วม
แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำางานกับเครือข่ายผู้ป่วย ทั้งยังให้ความรู้
และตอบคำาถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
ทั้งปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย
งานนี้ มี ก ารแนะนำ า การออกกำ า ลั ง กายโดยนั ก
กายภาพ และยังมีโอกาสได้เที่ยวชมเมืองน่า
นที่สงบและสวยงาม ผู้คนยิ้มแย้ม อย่างเป็น
มิตร ต้องขอบคุณพี่น้อยหน่า ที่จัดงานได้อย่าง
เรียบร้อย และสร้างความสามัคคีได้ดีครับ
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โครงการพัฒนาความรู้และ
ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตนเอง

แก่ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
ครั้งที่ 4

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 กรกฎาคม 2556
ณ ผึ้งหลวง แคมป์กราวด์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี
16
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ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียมีเชาว์ปัญญาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ดังนั้นผู้ป่วย
และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วย รู้จักระวัง
และป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่เป็นเด็กเล็ก และฝึกหัด
ให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการดูแลตนเอง ไม่ซนมาก ไม่เล่น
ผาดโผนที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ หมั่นสังเกตอาการเลือดออกแต่แรก
เริ่ม ได้แก่ รู้สึกตึง ขัดของกล้ามเนื้อหรือข้อ โดยที่ยังไม่มีอาการ
ปวดหรือบวมของกล้ามเนื้อหรือข้อ รีบให้การรักษาโดยการฉีดแฟค
เตอร์เข้มข้นเข้าเส้นเลือด ประคบน้ำาแข็งบริเวณที่เกิดอาการ พัก
การใช้กล้ามเนื้อหรือข้อนั้นชั่วคราว อาการเลือดออกจะหยุด ไม่

ลุกลามมากจนถึงขั้นปวดหรือบวม เป็นการรักษาอาการเลือดออก
ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้แฟคเตอร์เข้มข้นที่มีราคาแพงอย่างคุ้มค่า
และที่สำาคัญ ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารักษานอนในโรงพยาบาล ดังนั้นเพื่อ
ให้ผู้ป่วยสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างใกล้เคียงคนปกติ ทางศูนย์
ฝึกอบรมนานาชาติโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย กรุงเทพฯ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัด
กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวและวิธี
การดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยและผู้ปกครอง และให้โอกาสผู้ป่วยได้รับ
ความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป
National Hemophilia Foundation of Thailand
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กิจกรรมดีดีอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดผู้เสียสละช่วยเตรียมการ ทั้งแรงใจและแรงกาย ขอขอบคุณทุก
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำาให้กิจกรรมนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประกอบชั้นหนังสือให้ห้องสมุด

ร่วมกันคัดแยกหนังสือ และ จัดห้องสมุด
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อาจารย์นงนุช มอบเงิน หนังสือ และอุปกรณ์
การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหนองตะแบก

กิจกรรมปลูกป่า ส่งเสริมให้เด็กๆ รักสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมศิลปะ ช่วงบ่าย เด็กๆ มีสมาธิ และได้อยู่
นิ่งๆ ทำาสิ่งที่ส่งเสริมจินตนาการ นับเป็นกิจกรรมที่
เหมาะกับน้องๆ ฮีโมฟีเลียอย่างมาก
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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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