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ข่าวดี!!!
รับปี ใหม่

ในปีงบประมาณ 2557 สำานักงาน
หลักประกับสุขภาพ หรือ สปสช.
ปรับงบเพิ่มให้กับผู้ป่วย severe
hemophilia อายุ 10 ปี ขึ้นไป
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กองบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ สมาชิกชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
และผู้อ่านทุกท่าน สารสัมพันธ์เล่มนี้มีเรื่องน่าสนใจและความประทับ
ใจมากมายให้ติดตามกันอีกเช่นเคย เริ่มด้วยมารู้จักสิทธิของผู้ป่วย
ฮีโมฟีเลียที่มีข่าวดีมาบอกกล่าวกันให้ดีใจกันอีกครั้ง และมีกิจกรรม
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กฮีโมฟีเลีย จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลท่าวังผา และโรงพยาบาลราชบุรี รวมทั้งเรื่องราวดีๆจาก
การฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆเพื่อดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียของเรา ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ห่วงใยและใส่ใจ
ดูแลผู้ป่วยอย่างดีและสร้างระบบจัดการที่ดีขึน้ สำาหรับผู้ป่วยที่อยู่ห่าง
ไกลและสุดท้ายสำาหรับคนช่างสงสัยต้องอ่านบทความที่น่าสนใจจาก
การตอบปัญหาจากป้าผัก ที่อาจจะตอบปัญหาคาใจของใครบางคน
ที่มาโรงพยาบาลกี่ครั้งก็ไม่กล้าถามคุณหมอสักที
หากเพื่อนๆสมาชิกชมรมมีข้อเสนอแนะหรือคำาติชมใดๆ
หรือต้องการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ กรุณาส่งมาที่
dsosothikul@hotmail.com จะยินดีน้อมรับทุกคำาติชมและร่วมแบ่ง
ปันบทความดีๆลงในสารสัมพันธ์นี้ด้วยกันค่ะ

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

แวดวง
ฮีโมฟีเลีย

งาน Hemophilia Congress 2014 ทีเ่ มือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย คณะกรรมการ
ได้คดั เลือกงานวิจยั ของ คุณจุฬารัตน์ สุรยิ าทัย
Case manager Hemophilia โรงพยาบาล
ท่าวังผา ในหัวข้อเรือ่ ง Effect of Care of Hemophiliacs in Nan province , Thailand under limited of resources in Universal Coverage Scheme. นำาเสนอในรูปแบบของ Poster
presentation ในงาน Congress ครัง้ นี้

คุณนาวิน ปะจักโก ประธานเครือข่ายผู้ป่วยฯ ภาค
อีสาน จะเป็นตัวแทนของชมรมโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี
เลียแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม NMO training และงาน Hemophilia Congress 2014 ที่เมือง
Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 7-15
พฤษภาคม 2557
อีกท่านที่คณะกรรมการได้คัดเลือกงานวิจัย
คือ คุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ในหัวข้อเรื่อง A Study of Art and Breathing
Activities for Children with Hemophilia
นำาเสนอในรูปแบบของ Poster presentation
ในงาน Congress ครั้งนี้เช่นกัน

บัตรประจำาตัวฮีโมฟีเลีย

ในงานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการพิมพ์บัตรประจำาตัวผู้ป่วย
ฮีโมฟีเลีย เป็นบัตรพลาสติกแบบถาวร เพื่อให้ผู้ป่วยได้พกติดตัวในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งให้กับผู้ช่วยเหลือได้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
จึงแนะนำาให้ผู้ป่วยพกร่วมกับบัตรประจำาตัวประชาชน เพราะจะเป็นสิ่งที่ผู้ให้การช่วยเหลือจะตรวจสอบ และสังเกตได้ดีที่สุด ท่านที่ไม่ได้
บัตร สามารถตัดภาพบัตรจากในเล่มสารสัมพันธ์นี้ พร้อมกรอกรายละเอียดตามข้อมูลที่ระบุให้
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ขอแสดงความยินดี
น้องอ้นชื่อ นายรัตนชัย สุริยาทัย ม.6.1
รร.สตรีศรีน่าน จ.น่าน
สอบได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ลูกชายของคุณจุฬารัตน์ สุริ
ยาทัย Case manager Hemophilia โรง
พยาบาลท่าวังผา

“สุขภาพทางกายเป็นเพียงอุปสรรคหนึ่งที่เราต้องเผชิญและฝ่าฟัน
ไปให้ได้ ผมขอให้ทุกคนมีกำาลังใจในการต่อสู้ทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้า
มาทุกช่วงขณะของชีวิต ผมเชื่อว่าเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งใด
แล้วไม่สำาคัญว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไร แต่ขอให้ทำาอย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถของตัวเองให้ดีที่สุดครับ”
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
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ข้	
   อเสนอแนะจาก
ศ.พญ.อำ�ไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

น้องอ้นได้เขียนจดหมายถึง อาจารย์อำาไพวรรณ หลังจากสอบเข้า
แพทย์ได้ เบื้องหลังความสำาเร็จนอกจากพ่อ แม่ ครอบครัวแล้ว
แพทย์ผู้ให้การรักษาเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม
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เครือข่ายภาคเหนือ

กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็ก HEMOPHILIA
วัชรีกร ภิมาลย์ นักกายภาพบำาบัดปฏิบัติการ รพ.ท่าวังผา จ.น่าน

ฮีโมฟีเลียเป็นโรคหนึ่งที่ดิฉันเคยรูจ้ ักแต่ไม่เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึง้
จนกระทั่งได้รับโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้จัดการรายกรณี
โรคฮีโมฟีเลียจังหวัดน่าน ตามโครงการของสปสช. ครั้งแรกที่ดิฉัน
เห็นผู้ป่วยดิฉันรูส้ ึกสะท้อนใจและสงสารเนื่องจากข้อต่อของผู้ป่วยมี
ขนาดใหญ่และปูดโปนจากความผิดรูปที่เกิดขึ้น เมื่อมีการเคลื่อนไหว
ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่ว จากการยึดติด
ของข้อต่อโดยเฉพาะข้อต่อบริเวณสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า ผู้ป่วย
ต้องเดินโดยการเหวี่ยงขาและเอียงตัวไปด้านข้าง มือกำาแน่น พร้อม
กับสีหน้าอันเด็ดเดี่ยวและเคร่งขรึม เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวไป
ข้างหน้าได้อย่างคนอื่นๆ ผู้ป่วยบางรายพยายามจะยกมือสวัสดี
เจ้าหน้าที่ แต่ต้องใช้แขนอีกข้างมาประคองเนื่องจากแขนอีกข้างมี
ปัญหาข้อศอกติดขัด แต่อย่างไรก็ตามในความโชคร้ายของผู้ป่วยก็ยัง
มีความโชคดีที่ผู้ป่วยสามารถเดินได้เองโดยไม่ต้องมีญาติหรือบุคคล
ใกล้ชิดพยุงเดินหรือคอยระวังให้เกิดความรูส้ ึกเป็นภาระและพึ่งพา
ผู้อื่น ยังมีแฟคเตอร์หรือหนทางที่รักษาประคับประคองให้สามารถ
ดำาเนินชีวิตด้วยตนเองได้

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาทำาให้ดิฉันและทีมคิดว่า “พวกเราจะทำาอย่างไรไม่
ให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาด้านการเคลื่อนไหวทั้งแขนและขา” เพื่อป้องกัน
การยึดติดของข้อต่อซึ่งจะนำาไปสู่ความพิการได้ในอนาคต โดยใช้
เทคนิคการออกกำาลังกายทั้งการออกกำาลังกายหรือการดูแลขณะ
มีเลือดออก การออกกำาลังกายกรณีที่เลือดหยุดแล้ว และการออก
กำาลังกายเพื่อป้องกันเลือดออก ทีมมีเป้าหมายร่วมกันกับผู้ป่วย พวก
เราตั้งเป้าหมาย “ไม่ให้เกิดความพิการหรือข้อต่อผิดรูปจนกระทั่งไม่
สามารถทำางานได้ในผู้ป่วยเด็ก” และ “ไม่ให้เกิดความพิการที่มาก
ขึ้นจนกระทั่งเป็นภาระของญาติและผู้ดูแลในผู้ป่วยผู้ใหญ่” อย่างไร
ก็ตามเป้าหมายที่ตัง้ ไว้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยในการดูแล
ตนเองและการออกกำาลังกาย อาจนำามาสู่ความพิการได้ ทีมเป็น
เพียงส่วนหนึ่ง เป็นผู้แนะนำาและให้โปรแกรมสำาหรับการออกกำาลัง
กายกับผู้ป่วย คอยให้กำาลังใจและสร้างแรงกระตุ้นสำาหรับการออก
กำาลังกาย เรามีแนวคิดว่า “กายภาพบำาบัดขจัดข้อติดได้”

ในมุมมองของดิฉัน “ฮีโมฟีเลียเป็นโรคๆหนึ่งที่พวกเราสามารถมีชีวิต
อย่างคนทั่วไปๆได้อย่างมีความสุข ถ้าสามารถดูแลตัวเองที่ดี” ดิฉัน
ขอเป็นกำาลังใจให้กับผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและครอบครัวทุกคน สามารถ
ผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี
6

ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

เครือข่ายภาคใต้

บทความจากชาวใต้

ความเสียสละ
คนส่วนมากในสังคมเป็นคนที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ การที่คนเราเห็นแก่การได้รับนี่เองทำาให้สังคมอยู่กันไม่ได้ด้วยความสงบสุข
ถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวยิ่งกว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวม สังคมคงไม่น่าอยู่ การตั้งมูลนิธิต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ ที่ช่วยเหลือสังคม รวมถึงชมรม
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียฯของเรา เหล่านี้เป็นการสอนให้มนุษย์เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การทำาบุญทำาทานก็ดี การเอือ้ เฟื้อ
อนุเคราะห์ ต่อกันก็ดี เหล่านี้ล้วนแต่ช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัวของท่านให้มีน้อยลง
ผู้เขียนโชคดีได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในชมรมผู้ป่วยฮีโมเฟียฯ เห็นความเสียสละของทุกท่านถ้าคนเรามีจิตใจที่เสียสละแล้ว ก็สามารถทำาได้
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ อันผลจากความเสียสละ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นผลให้กระแสทุกข์ในจิตใจ ได้รับการปลุกปลอบมีกำาลังแรงที่จะสู้ให้
ผ่านความทุกข์ที่ต้องแบกอยแล้ว ณ ปลายทาง ก็เหลือเพียงกลุ่มก้อนเล็กๆ เปลี่ยนเป็นพลังใจ
วรรณทา ทองสมุทร
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การประชุมสัมมนา/อบรม หลักสูตร “แนวทางการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูง Hemophilia ในชุมชน โดยใช้รูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (Expanded Chronic Care Model)
27-28 มกราคม 2557 ณ. โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา/อบรมดูแลผู้
ป่วยโรคเรือ้ รัง ค่าใช้จา่ ยสูง Hemophilia ในชุมชน
โดยใช้รปู แบบการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ทีโ่ รงแรมเทวราช
จังหวัดน่าน เมือ่ วันที่ 27-28 มกราคม 2557 เป็นงาน
ทีร่ วบรวม Case manager, แพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกีย่ วกับโรคฮีโมฟีเลีย การวินจิ ฉัย การรักษาทัง้
ที่บ้าน และกรณีที่ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล
จากซ้ายไปขวา คุณนาวิน ปะจักโก ประธานเครือข่ายผู้ป่วยฯภาคอีสาน, คุณธนาวรรณ อินตา
Case manager Hemophilia โรงพยาบาลน่าน, คุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ รองประธานชมรมโรค
เลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย, อาจารย์หทัยวุฒิ ลำาเทียน สำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช), คุณชูศักดิ์ ขจรฤทธิ์ ประธานเครือข่ายภาคเหนือ, และคุณจุฬารัตน์ สุริยาทัย
Case manager Hemophilia โรงพยาบาลท่าวังผา
8
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บทบาทของ Case manager มีความสำาคัญต่อ
ระบบการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียแบบองค์รวม เพราะ
ผู้ป่วยฯ ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ยาเพียงอย่างเดียว
แต่ต้องการดูแลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้ง
เมื่อเวลาที่มีอาการเจ็บ และเวลาที่ร่างการเป็นปกติ
เราจึงต้องสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิต การดูแล
ตนเองที่ถูกวิธีต่อตัวผู้ป่วย และครอบครัว

นพ.ปิยะ ศิรลิ กั ษณ์ นายแพทย์สาธารณสึขจังหวัดน่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พญ.วราภรณ์ เตชะเสนา รองผูอ้ าำ นวยการโรงพยาบาลน่าน ประธานโครงการรักษาผู้
และให้ นโยบาย แนวทางการดำาเนินงานบริหารจัดการโรคฮีโมฟีเลีย แบบมีสว่ นร่วม ป่วยโรคฮีโมฟีเลียจังหวัดน่าน บรรยายในหัวข้อ บทบาทของแพทย์ ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคฮีโม
ชองหน่วยบริการ ชุมชน และภาคีเครือข่ายท้องถิน่
ฟีเลีย ตามแนวทาง “Expanded Chronic Care Model.”

แพทย์หญิงภูรชิ า ชัยวิรตั น์ แพทย์เวชสาสตร์ฟน้ื ฟู โรงพยาบาลน่าน บรรยายในหัวข้อ คุณจุฬารัตน์ สุรยิ าทัย case manager hemophilia โรงพยาบาลท่าวังผา บรรยายใน
แนวทางเวชศาสตร์ฟน้ื ฟูในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลีย
หัวข้อ การดูแลผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลียแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน.และภาคีเครือข่ายท้องถิน่ ”

นายแพทย์ดเิ รก สุดแดน ผูอ้ าำ นวยการโรงพยาบาลท่าวังผา บรรยายในหัวข้อ ระบบ แพทย์หญิงจริยา ปรีศริ ิ อายุรแพทย์โรงพยาบาลน่าน บรรยายหัวข้อ การดูแลผูป้ ว่ ยโรค
บริการสุขภาพแบบองค์รวมสูช่ มุ ชน
ฮีโมฟีเลียแบบองค์รวม
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เครือข่ายภาคตะวันออก

กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็ก HEMOPHILIA
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

เดิมโรงพยาบาลราชบุรีให้การดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียแบบตั้งรับ เมื่อผู้
ป่วยมีเลือดออกในอวัยวะต่างๆ ก็ให้การรักษาด้วยส่วนประกอบของ
เลือด ผลคือผู้ป่วยต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลบ่อยด้วยภาวะเลือด
ออก ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมารและมีความพิการเกิดขึ้นโดย
ญาติผู้ดูแลไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแล ผู้ป่วย บุคลากร
เองก็ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เมื่อ สปสช
จัดโครงการบริหารจัดการโรคเรือ้ รังโรงยาบาลราชบุรีได้เข้าร่วม
โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 โดยกำาหนดทีมผู้ดูแล โดยสห
สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย
• กุมารแพทย • พยาบาลวิชาชีพ
• เภสัชกร
• กายภาพบำาบัด
• โภชนากร
• ทันตกรรม
• สวัสดิการสังคม • การเงิน
• ห้อง LAB และอื่นๆ
10
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จัดตั้งคลินิคผู้ป่วยเด็ก HEMOPHILIA
• ผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 15 ปี
• บริการตรวจ วันจันทร์สปั ดาห์แรกของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
• นัดตรวจทุก 1-2 เดือน
วัตถุประสงค์
• มีมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย (CPG) ในหน่วยบริการ
• การรักษาด้วยแฟคเตอร์เข้มข้น
• การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายบริการ
• เสริมสร้างเครือข่ายผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล
ผู้ป่วยในโครงก�ร
Hemophilia A จำานวน 14
Hemophilia B จำานวน 6

คน
คน

เครือข่ายภาคตะวันออก
ก�รพัฒน�ก�รดูแล
• จัดกิจกรรมกลุ่ม/มิตรภาพบำาบัด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล
• เพิ่มพูนทักษะการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้น
• ให้คำาปรึกษาแนะนำา ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
• สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล
• พัฒนาศักยภาพและเครือข่ายบริการ

กิจกรรมการให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรในเครือข่ายในการฉีดแฟคเตอร์ผปู้ ว่ ยฮีโมฟีเลีย

กิจกรรมการให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองเด็กโรคฮีโมฟีเลีย โรงพยาบาลราชบุรี

ผลที่ได้รับ
1. ผู้ป่วยและญาติ / ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง
มากขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการมีเลือดออก
2. ผู้ป่วยมีแฟคเตอร์สำารองใช้ที่บ้านเมื่อมีเลือดออกในระยะแรกช่วย
ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอัตราการ
นอนโรงพยาบาลด้วยภาวะเลือดออก
3. เกิดเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน
4. ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระของครอบคัว
5. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความพึงพอใจต่อการบริการสุขภาพ
มากขึ้น
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เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พั
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ลผู
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ยฮี
โ
มฟี
เ
ลี
ย
คุณนาวิน ปะจักโก ประธานเครือข่ายผู้ป่วยฯ ภาคอีสาน

13 ธ.ค.56 ณ โรงแรมมันตราวารี อ,เมือง จ.ขอนแก่น ประชุมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เขตอีสานตอนบน สปสช เขต
7 โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น นำา
โดย พญ.มนธนา จันทรนิยม และพญ.สุอร ชัยนันท์สมิตย์ ได้
รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่บริการ
ของเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ได้แก่โรงพยาบาลประจำา
จังหวัด ,โรงพยาลบาลประจำาอำาเภอ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบล ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด,ขอนแก่น,สารคาม,กาฬสินธุ์ (ร้อยแก่น
สารสินธุ์) และมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 ท่าน รวมถึง
ตัวแทนเครือข่ายฮีโมฟีเลีย..เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้..
จากซ้ายไปขวา คุณกิตติพงษ์ วิโยคม Novo Nordisk, คุณนาวิน
ปะจักโก ประธานเครือข่ายผู้ป่วยฯภาคอีสาน คุณอรวรรณ ดวงมังกร
Case manager Hemophilia รพ,ศูนย์ขอนแก่น, คุณรณชัย สุริหาญ
รองประธานผู้ป่วยเครือข่ายผู้ป่วยฯภาคอีสาน
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เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พญ.มนธนา จันทรนิยม วิทยากร

ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการจัดการเรือ่ งการส่งต่อผู้ป่วยฮีโมฟี
เลีย คือ การช่วยเหลืออย่างมีระบบการจัดการที่ดี โรงพยาบาลที่อยู่
ห่างไกล หรืออาจไม่พร้อมทั้งทางด้านบุคลากร หรือเครื่องมือทาง
การแพทย์ต่างๆ สามารถส่งต่อผู้ป่วยฯ มาถึงมือแพทย์ และสถานที่
ที่เหมาะต่อการรักษาอาการอย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่นที่จะเป็นศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วยฯ จากจังหวัด
ใกล้เคียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ส่ง
ต่อเพิ่มขึ้น เพราะประโยชน์จะได้กับผู้ป่วยโดยตรง ขอขอบคุณผู้จัด
งานและผู้สนับสนุน วิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ และที่
ขาดไม่ได้คือ ผู้สนับสนุนหลักมาตลอด สำานักงานหลักประกันสุข
ภาพแห่งชาติ (สปสช.), Novo nordisk, และ Baxter
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การอบรม เรื่อง Developing youth leaders to

advocacy effectively, Montreal Canada. 6-8 ธันวาคม 2556
เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์

การสร้างให้กลุ่มผู้ป่วยและญาติให้มีความเข้มแข็งมีความ
สำาคัญอย่างมาก ทาง World Federation of Hemophilia (WFH)
จึงจัดการอบรมเรือ่ งที่มีความเกีย่ วข้องกับกลุ่มผู้ป่วยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม นับเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้เข้าร่วมการอบรมในปีนี้ ในหัวข้อ
“Developing youth leaders to advocacy effectively” เนื้อหา
ใจความสำาคัญ คือ การสร้างกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ขององค์กรฮีโมฟีเลียให้มีความเข้มแข็ง และเป็นกำาลังสำาคัญในการ
บริหารองค์กรต่อไปในอนาคต กลุ่มวัยรุ่น และคนรุ่นใหม่ มีพลังและ
มีความคิดที่เข้ากับยุคสมัย การดำาเนินกิจกรรมผ่านกลุ่มวัยรุ่นจึงน่า
จะสร้างความน่าสนใจ และเข้ากับสถานการณ์ทางสังคมได้ดี
การอบรมมีขน้ึ ทีเ่ มือง Montreal ประเทศ Canada ตัง้ แต่
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2556 มีตวั แทนจาก 12 ประเทศ เข้าร่วมการอบรม
นี้ กิจกรรมเป็นไปในรูปแบบของการฟังบรรยายจากวิทยาการของ
WFH แลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างผู้เข้าอบรม และกิจกรรมระดม
ความคิดแบบกลุ่ม อีกทั้งยังมีการจำาลองสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา
กันอีกด้วย กิจกรรมที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชมรมฯ มี
อยู่หลายเรื่อง
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ห้องอบรม นั่งข้างกับเพื่อนแอฟริกาใต้ และโดมินิกัน

การสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือจากองค์กร หรือหน่วย
งานต่างๆ ซึ่งการสนับสนุนอาจไม่จำาเป็นต้องเป็นตัวเงิน แต่อาจเป็น
สิ่งของ หรือทรัพยากรบุคคล ที่จะทำาให้กิจกรรมหรือโครงการของเรา
ลุล่วงสำาเร็จไปได้ การอบรมยังเน้นให้เห็นความสำาคัญของการสร้าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยของรัฐ และเอกชน ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการ
พัฒนาความสัมพันธ์

ผมได้มีโอกาสได้คุยกับผู้แลเรื่องการจัดหาทุนของ WFH
ทำาให้ทราบได้ว่า การหาทุน จากภายนอก หรือจากการออกไปหา
จากบริษัทเอกชนทั่วไปนั่นเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก แม้แต่องค์กรระดับ
โลก ก็ยังมีความลำาบากในการหาทุน โดยสัดส่วนของการเงินบริจาค
จากเอกชน ไม่ถึง 20% ของรายรับ คำาแนะนำานึงที่ได้คือ เราควรเริ่ม
ต้นจากการระดมทุนภายในก่อน สร้างระบบการจัดการเงินให้ชัดเจน
เพื่อให้คนที่บริจาคทราบว่า เงินนั้นถูกเอาไปทำาเพื่อประโยชน์อะไร
ดังนั้น การตั้งโครงการ และนำาโครงการออกไปหาทุน ดูจะเหมาะ
และมีโอกาสได้รับการบริจาคมากกว่าการหาทุนในสถานการณ์ปกติ
เช่น ถ้าเราจะจัดแคมป์เพื่อเด็กฮีโมฟีเลียที่เดินไม่ได้ เราต้องการงบ
กิจกรรมกลุ่ม มีเพื่อนชาวแคนาดา สโลวาเนีย และผู้หญิงเป็น Hemophilia ประมาณเท่าไหร่ อุปกรณ์หรือสถานที่ และบุคลากรด้านใดบ้าง จาก
นั้นเรี่ยไรจากสมาชิก โดยแบ่งหมวดหมู่การสนับสนุนให้ชัดเจน ให้
จากประเทศฝรั่งเศส
สมาชิกช่วยหาการสนับสนุนจากบุคคล หรือหน่วยงานที่รู้จัก เราคุย
กันจนสรุปได้ตรงกันอย่างหนึ่งว่า พยายามพึ่งพาตนเอง สร้างความ
ชัดเจน และนำาเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ การหาทุนก็จะง่ายขึ้น
การได้แลกเปลี่ยนความคิด กับเพื่อนฮีโมฟีเลียต่างชาติ
ทำาให้ผมได้เห็นความแตกต่างทั้งทางด้านการรักษา และการดำาเนิน
ชีวิตของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียแต่ละประเทศ ที่สะท้อนออกมาผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ในประเทศพัฒนาแล้วใช้ Factor VIII แบบ Recombinant
และได้ยาแบบป้องกัน ทำาให้ผู้ป่วยหันไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
การทำางาน กีฬา หรืออาหารการกิน ส่วนประเทศกำาลังพัฒนา หรือ
ประเทศที่มีปัญหาด้านการเงิน ยังคงต้องต่อสู้มาเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
รักษาที่เพียงพอ และใช้ยาตามอาการเท่านั้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย
บรรยากาศในห้องอบรม โรงแรม Novotel, Montreal
มากแล้ว ประเทศไทยอยู่ในช่วงรอยต่อที่จะพัฒนาต่อไปสู่การรักษาที่
ดี และครอบคลุมกับทุกกลุ่มผู้ป่วย
หัวข้อที่สำาคัญคือ การให้โอกาสกับฮีโมฟีเลียวัยรุ่น และคน
รุ่นใหม่ ได้เข้ามาทำากิจกรรมมากขึ้น เปิดโอกาสให้ได้คิด และลงมือ
ปฏิบัติ โดยอาจจะมีผู้ใหญ่คอยเป็นผู้ให้คำาปรึกษาเท่านั้น สิ่งสำาคัญ
คือความเชื่อใจว่า วัยรุ่น มีความสามารถที่จะทำาสิ่งเหล่านี้ได้ ความ
ผิดพลาดเป็นประสบการณ์ที่ดีสำาหรับพวกเค้า และเราจะช่วยกันให้
สำาเร็จลุล่วงได้ จากนั้นเราจะมาชื่นชมกับความสำาเร็จด้วยกัน
กิจกรรมของชมรมฯ ของเรา ก็คล้ายๆ กับในหลายๆ
ประเทศทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมที่เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นจะเข้ามีบทบาท
มีอาทิเช่น การบริหารจัดการ Facebook หรือ social networking การจัดการ Website หรือแม้แต่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำา
สารสัมพันธ์ กิจกรรมหาทุนโดยกลุ่มวัยรุ่นจะสร้างให้เกิดความหลาก
หลาย และน่าสนใจจากสังคม เพราะนำาเสนอผ่านกลุ่มผู้ป่วยเอง
ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน ของเมือง Montreal ความที่หนาวมากก็สร้างอยู่ใต้ดิน
ซะเลย
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เยี่ยมชม WFH office

WFH office

ถ่ายภาพร่วมกันกับ CEO ของ WFH
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

ช่วงเย็นของวันที่สองของการอบรม WFH ได้จัดให้เข้าเยี่ยม
ชมสำานักงานใหญ่ของ WFH ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่เราพักและ
อบรม อากาศหนาว -3 องศาเซลเซียส เริ่มเข้าหน้าหนาวของ Montreal ผมได้พบกับเจ้าหน้าที่ของ WFH ซึ่งมีมากกว่า 30 คน มีทั้ง
ที่เป็นอาสาสมัคร และเจ้าหน้าประจำา ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ทั้งจากเพื่อนเก่า และเพื่อนใหม่
ก่อนผมเดินทางกลับพร้อมกับคำาแนะนำาดีๆ มากมาย จาก
เพื่อนเก่าที่แสนดีของเราคนนึง คุณ Robert Leung ผมใช้เวลาครึ่ง
วันพูดคุย ที่สำานักงาน WFH อย่างหนึ่งที่สำาคัญคือ อย่างทำาอะไรที่ซ้บ
ซ้อนเกินไป ทำาอะไรที่ง่าย ธรรมดา แต่ได้ประโยชน์ที่ดี คุณ Robert
ยกตัวอย่างประเทศฟิลิปปินส์ที่พยายามที่มีจะสำานักงานของตัวเอง
จ้างพนักงานประจำา แต่สุดท้าย งานมีไม่มากพอที่จะให้พนักงาน
ประจำาทำา จึงต้องเลิกจ้างไป และสำานักงานก็ปิดลง เพราะสู้กับราย
จ่่ายประจำาไม่ไหว และดูจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เราคงจะต้อง
คิดให้ง่าย แต่รอบคอบ และมองให้เห็นอย่างแท้จริงถึงสิ่งที่เรากำาลัง
ทำา มุมมองจากเพื่อนที่ดีของเรา

“อาหาร” นั้นสำาคัญไหม?

จะพึ่งแฟคเตอร์เพียงอย่างเดียว ยูโรส เป็นฮีโมฟีเลีย เอ ขั้นรุนแรง มี
ปัญหาข้อติด และภาวะเลือดออก เหมือนผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลียทัว่ ไป ยูโรส
เล่าต่อว่า เค้าเริม่ จากการไม่กนิ เนือ้ สัตว์เพียงอย่างเดียว สุขภาพของ
เค้าก็เริม่ ดีขน้ึ เค้าจึงศึกษาการกินเพือ่ สุขภาพอย่างจริงจัง และเชือ่ ว่า
อาหารมีอทิ ธิพลต่อสุขภาพ และส่งผลให้ภาวะเลือดออกของเค้าน้อย
ลงอย่างเห็นได้ชดั
สิ่งที่น่าชื่นชมในตัวผู้ชายคนนี้ คือ เค้าพยายามที่จะช่วยให้
คนอื่นๆ ตระหนักถึงอาหารที่กินเข้าไป แนะนำา และเสนอวิธีการกิน
ที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต และช่วยให้ปราศจากโรคได้จากการกิน

เพื่อนฮีโมฟีเลียชาวสโลเวเนีย ชื่อ ยูโรส (Uros Brezavscek) ผมได้พบชายคนนี้ที่แคนนาดา ในงานอบรมของ WFH เรา
พักห้องเดียวกัน ซึ่งผมทราบก่อนที่จะเดินทางว่าคนนี้คือ เพื่อนร่วม
ห้องของผม เราติดต่อกันทาง facebook สิ่งที่ทำาให้ผมแปลกใจมาก
ก็คือ ยูโรส ขอให้ผมช่วยนำาผลไม้ของไทยไปฝาก เพราะเค้าชอบผล
ไม้มาก และอยากมีโอกาสได้ลองผลไม้จากประเทศทางเอเซีย อย่าง
ประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงเรื่องผลไม้ ผมก็เสี่ยงพกติดไปในกระเป๋า
เดินทางด้วย มีลำาใย และแก้วมังกร
ไปถึงที่แคนนาดา พบกับ ยูโรส ผมจึงทราบว่า เค้าไม่กิน
เนื้อสัตว์ ไม่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เลย กินแป้งน้อยมาก กินแต่
ผักและผลไม้ และยิ่งไปกว่านั้นยังเน้นที่กินแบบดิบๆ ไม่ผ่านการปรุง
ใดๆ อีกด้วย ยูโรสกินผลไม้ และผักทุกชนิด มากจนน่าตกใจ เค้ามี
ชื่อเรียกคนกลุ่มที่กินอาหารแบบนี้ว่า วีแก้น (Vegan)
ผมคุยกับเค้าว่า อะไรทำาให้เค้าตัดสินใจเลือกวิธีการกิน
แบบ Vegan เช่นนี้ คำาตอบคือ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และไม่หวังที่

เย็นวันที่อากาศหนาวใน Montreal ยูโรส ชวนผมไปกิน
อาหารวีแก้น Vegan restaurant ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก ผมตบปากรับ
คำา และเดินทางไปด้วยกัน อากาศหนาวมาก -3 องศาเซลเซียส ต้อง
เดินเท้าประมาณ 20 นาที ผมเห็นได้ว่าความลำาบากในการหาของ
กินของเค้า ดูไม่ใช่เรื่องที่จะรบกวนชีวิตเค้าเลย แต่กลับเป็นสิ่งที่เค้า
ชื่นชอบ และเห็นถึงประโยชน์ของมัน อะไรที่ง่าย เร็ว มันมักจะไม่
ค่อยดีหรอกนะ ยูโรสกล่าว เค้ายังเล่าต่อว่า บางครั้งถ้าหาของกินไม่
ได้ เค้าก็ต้องอด และควบคุมจิตใจให้สงบ
ปัจจุบัน ยูโรส เป็นวิศวกร ที่สโลเวเนีย ซึ่งการดูแลผู้ป่วย
ฮีโมฟีเลียที่ประเทศสโลเวเนียนั้นดีมาก แต่เค้าก็ไม่ได้หวังพึ่งเพียงแต่
การใช้ยาเพียงอย่างเดียว การกินอาหารที่ดี และการออกกำาลังกาย
เป็นสิ่งสำาคัญมากพอๆ กับการมี Factor
ยูโรสไม่ได้ขอผลไม้จากผมเพียงคนเดียว มีเพื่อนฮีโมฟีเลีย
ที่นำาผลไม้มาให้ยูโรสได้ลิ้มลอง เรื่องการกินของยูโรส จึงเป็นเรื่องคุย
กันสนุกสนานตลอดการอบรมครั้งนี้
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เรียนรู้และเข้าใจ...

ฮีโรคเลื
โมฟี
เ
ลี
ย
อดทางพันธุกรรม
หน่วยโลหิตวิทยา ร่วมกับ โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่าย
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม “ฮีโมฟี
เลียเดย์...เรียนรู้และเข้าใจฮีโมฟีเลีย” เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลก
เปลี่ยนประสบการณ์แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีบุตรหลานป่วยเป็นโรค
ฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดออกง่าย หยุดยาก ร่วมเรียนรู้และเข้าใจ
โรคฮีโมฟีเลีย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิ
กุล และ รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์ หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ พร้อมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความรัก ความเข้าใจที่ให้ทั้งความรู้
และความสนุกสนาน ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชั้น 10
รพ.จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา
พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด
และมะเร็งในเด็ก หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรค
เลือดที่เกิดจากพันธุกรรม เกิดจากภาวะผิดปกติของการแข็งตัวของ
เลือด ทำาให้เลือดไหลออกมาง่ายและหยุดยาก และปัจจุบันมีคนไทย
จำานวนไม่น้อยป่วยเป็นโรคดังกล่าว จากสถิติประเทศไทยมีการตรวจ
วินิจฉัยพบผู้ป่วยแล้วประมาณ 4,000 ราย และประเมินว่าเมื่อรวม
กับผู้ป่วยที่ยังไม่ตรวจพบ คาดการณ์ว่าจะมียอดผู้ป่วยรวมถึง 6,000
ราย โดยจะพบในเพศชาย อาการของโรคส่วนใหญ่มักจะเริ่มพบใน
วัยเด็กจะเริ่มจากการมีจ้ำาเลือดเกิดขึ้นตามตัว ปวดตามข้อ และมี
อาการเลือดออกง่าย ซึ่งโรคดังกล่าวยังเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษา
หายขาด ผู้ป่วยจะต้องอยู่กับโรคดูแลรักษาสุขภาพตามการดูแลของ
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

แพทย์ตลอดชีวิต จึงจำาเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
“กิจกรรม ‘ฮีโมฟีเลียเดย์...เรียนรู้และเข้าใจฮีโมฟีเลีย’ ที่
จัดขึ้นนี้ก็เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยตลอดจนผู้ปกครอง หรือญาติของผู้ป่วย
เข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเด็กฮีโมฟีเลียมากยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างครอบครัวผู้ป่วยจะเป็นข้อมูลสำาคัญ
โดย
แพทย์จะใช้แนวทางให้ผู้ป่วยเด็กสามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ
ทำากิจกรรมในชีวิตได้เหมือนเด็กทั่วไป และที่สำาคัญเด็กที่ป่วยเป็น
โรคฮีโมฟีเลียเมื่อโตขึ้นอายุถึงเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ก็ต้อง
สามารถดูแลตัวเองได้ โดยเฉพาะการให้ยาสารโปรตีนเพื่อหยุดการ
ไหลของเลือด (แฟกเตอร์) ที่ต้องฉีดเข้าร่างกายตามกำาหนดได้ด้วย
ตนเอง
เด็กกลุ่มนี้ แม้จะป่วย แต่ก็สามารถดูแลตัวเองได้ สติ
ปัญญาดีเหมือนแด็กปกติ ถึงตอนนี้เขาจะยังเป็นเด็ก ความซุกซน
ของเด็กเป็นเรื่องธรรมดา ฉะนั้นเราต้องดูแลและให้ความสำาคัญ
คอยป้องกันอันตรายให้กับเขา โดยทำาให้ดีเท่าที่เราจะสามารถทำาได้
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กเหล่านี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่
ดีในอนาคต แล้วมาทำางานเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไปได้” พญ.ดารินทร์ กล่าว
ขณะที่ นพ.ปัญญา เสกสรรค์ หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าว
ว่า ฮีโมฟีเลียเป็นโรคเลือดทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ที่แม้จะรักษาไม่
หายขาดแต่ผู้ป่วยและครอบครัว สามารถที่จะเรียนรู้และอยู่อย่างมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้หากได้รับการดูรักษาอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันโรคเลือดมีหลายชนิด นอกจากฮีโมฟีเลียแล้วยังมีโรคเลือด

ออกง่ายจากเกล็ดเลือดต่ำา ซึ่งชนิดหลังนี้เป็นโรคเลือดที่รักษาหาย
ส่วนปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึน้ ในประเทศไทยปัจจุบันอาจไม่ได้มาจาก
การเป็นโรคมากขึ้น แต่มาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถ
ตรวจพบผู้ป่วยได้มากกว่าในอดีต จากเดิมที่ผู้ป่วยโรคนี้อาจไม่ทราบ
ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเลือดจนกว่าประสบอุบัติเหตุ ซึ่งก็ทำาให้เกิด
ความเสี่ยงในการเสียชีวิตตามมา
ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ ฝ่าย
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากร ดำาเนิน
รายการ พร้อมการแสดงความคิดเห็นจากครอบครัวผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ในวัยซน โดย คุณแม่น้องยูโร หรือ
ด.ช.ยศกร สนธิสถาพร อายุ 5 ขวบ เล่าว่า รู้น้องยูโรเป็นโรคฮีโม
ฟีเลียตอน 9 เดือน แต่เริ่มพามารักษาที่โรงพยาบาลตอนขวบกว่าๆ
เพราะคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่พอน้องยูโรเริ่มหัดเดิน ล้ม-ลุก
อยู่หลายครั้ง ชายโครงเริ่มบวม และสังเกตหลายๆ ครั้งก็เห็นว่า จะ
มีจ้ำาเลือด ไม่หายสักที เลยตัดสินใจพาน้องยูโรมาหาหมอ หลังจาก
พบคุณหมอแล้ว เราก็ดูแลน้องเค้าอย่างระมัดระวังขึ้น และอธิบาย
ให้ลูกรู้ว่าลูกป่วยเป็นโรคเลือดออกง่าย ให้ระวังตัวเอง ซึ่งเขาก็เข้าใจ
เราก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินที่เป็นประโยชน์ ให้เขากินเยอะๆ เพื่อ
ให้เขาสุขภาพแข็งแรง และให้ออกกำาลังกายด้วยการว่ายน้ำา เพราะ
เวลาอยู่ในน้ำาเขาก็จะไม่ไปล้มเป็นแผลฟกช้ำา ทำาให้ฉีดยาน้อยลงด้วย
ซึ่งปกติเขาจะเป็นเด็กที่ซนมาก ไม่ค่อยอยู่นิ่งสักเท่าไหร่ กลับจาก

โรงเรียนก็จะมีรอยฟกช้ำามากเป็นพิเศษ อาจจะเป็นที่วัยของเขาใน
ตอนนี้ด้วย ซึ่งเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ และตอน
นี้เขาก็รู้ขั้นตอนการฉีดยาเองแล้ว เราก็จะไม่เหนื่อยมากเพราะเขาไม่
กลัวเข็มแล้ว
คุณพ่อน้องอาฮั๊วะ หรือ นายศิริวัฒน์ โชคไพศาลนาทนุกุล
อายุ 15 ปี บอกว่า ตอนเด็กๆ น้องไปโรงเรียนโดนเพื่อนแกล้งหนัก
มาก เข้าโรงพยาบาลรักษาอยู่หลายวัน เลยให้น้องออกมาอยู่บ้าน
ช่วยดูแลบ้านเล็กๆ น้อยๆ และช่วยเลี้ยงน้อง ส่วนเราพ่อกับแม่ก็
ออกไปทำาไร่ทำาสวน แต่ตอนนี้น้องโตแล้ว แม้จะยังไม่กล้าฉีดยาด้วย
ตัวเอง แต่ก็สามารถดูแลตัวเองได้ เขาอยากกลับไปเรียนหนังสือ เรา
ก็จะให้เขากลับไปเรียน เพื่ออนาคตที่ดีของเขา เราก็คอยเป็นกำาลัง
ใจให้ลูกด้วย เพื่อลูกของเราจะได้เข้มแข็ง โตไปสามารถมีอาชีพที่ดี
และกลับมาดูแลเราเมื่อเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้ฟังเพลงเพราะๆ จากนักร้อง
เด็กเสียงใส “ชิสุกะ” หรือ ดญ.ชนันท์กานต์ เถาวพันธ์ ที่มาร้อง
เพลง “หนึ่งเดียวคือแม่” จากละคร “ทองเนื้อเก้า” เพื่อเป็นกำาลังใจ
ระหว่าง ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และผู้ดูแลได้มีกำาลังใจในการต่อสู้ที่จะอยู่
กับโรคนี้ต่อไป และปิดท้ายด้วยกิจกรรม ร้อยมาลัยให้แม่ และเวิร์ค
ชอปทำากรอบรูป เก็บภาพประทับใจในครอบครัว เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้
เก็บไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย
National Hemophilia Foundation of Thailand
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ข่าวดี!!!
รับปีใหม่

ในปีงบประมาณ 2557 สำานักงาน
หลักประกับสุขภาพ หรือ สปสช.
ปรับงบเพิ่มให้กับผู้ป่วย severe
hemophilia อายุ 10 ปี ขึ้นไป
การจ่ายเงินชดเชยสำาหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น โดยจำาแนกการจ่ายตามเงื่อนไขอายุ และระดับความรุนแรง
ของโรค มีการปรับงบเพิ่มเติมสำาหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลียระดับรุนแรง ที่มีอายุในกลุ่มมากกว่า 10 ขึ้นไป
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการอย่างถูกต้องที่หน่วยบริการรับส่งต่อ
เฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สปสช. จำานวน 48 แห่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(ทั้งนี้ สปสช. อาจประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง กรณีที่มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการ
เพิ่มเติมในแต่ละปี)
1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรียครินทร์ขอนแก่น
6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
9. โรงพยาบาลราชวิถี
10. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
11. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
12. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
13. โรงพยาบาลสระบุรี
14. โรงพยาบาลชลบุรี
15. โรงพยาบาลระยอง
16. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
17. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ปราจีนบุรี
18. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
19. โรงพยาบาลราชบุรี
20. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
21. โรงพยาบาลขอนแก่น
22. โรงพยาบาลสุรินทร์
23. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
24. โรงพยาบาลอุดรธานี
25. โรงพยาบาลลำาปาง

26. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
27. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
28. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
29. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
30. โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
31. โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
32. โรงพยาบาลตรัง
33. โรงพยาบาลน่าน
34. โรงพยาบาลนครปฐม
35. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
36. รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
37. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
38. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
39. โรงพยาบาลสกลนคร
40. โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
41. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร
43. โรงพยาบาลนราธิวาส
44. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
45. โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
47. โรงพยาบาลชัยภูมิ
48. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
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ขอขอบคุณป้าผัก ที่ช่วยเป็นตอบคำาถาม และหาคำาตอบ
มาให้กับพวกเรา และขอขอบคุณ ศ.พญ.อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
ประธานศูนย์ฝกึ อบรมนานาชาติโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย-กรุงเทพฯ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรารมาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทีเ่ ป็นที่
ปรึกษาและให้ขอ้ มูลในการตอบคำาถามจากผูอ้ า่ นด้วยครับ

ตัวแบบนี้ แล้วลองสังเกตอาการด้วยตัวเอง ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ถ้าไม่ดีขึ้นจึงฉีดแฟคเตอร์เข้มข้น (ถ้าอาการเลือดออกไม่มาก และ
สามารถพักการใช้ข้อต่อไปได้ อาจไม่ต้องให้แฟคเตอร์เข้มข้นก็ได้)
การรักษาแบบ early treatment คือการรีบให้การรักษา
เมื่อเริ่มรู้สึกมีอาการภายใน 3 ชั่วโมง
หลักการประคบน้ำาแข็ง ความเย็นจะทำาให้หลอดเลือดหด
ตัว ช่วยลดอาการบวมและอาการปวดการประคบน้ำาแข็งแต่ละครั้ง
ไม่ควรเกินครั้งละ 20 นาที ทุก 1- 2 ชั่วโมง หรือให้ประคบครั้งละ 5
นาที พัก 10 นาที ทำาบ่อยๆใน 24 ชั่วโมงแรกของอาการเลือดออก
แนะนำาให้ปฏิบัติตัวร่วมกับการพันผ้ายืดอีลาสติก ยกข้อนั้นให้สูงกว่า
ระดับหัวใจ และพักการใช้ข้อ 24 – 48 ชั่วโมง

1. ถ้าปัสสาวะเป็นเลือดควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับ

3. หลังผสมยาแล้ว เก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ครับ

อาการปัสสาวะเป็นเลือด เป็นอาการเลือดออกที่เกิดขึ้นเอง
ที่พบได้ในคนไข้ฮีโมฟีเลีย มักทำาให้ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองตกใจ แต่
จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอาการเลือดออกที่รุนแรงหรือน่ากลัวเลย ถ้าไม่ได้
เกิดจากการกระทบกระแทกบริเวณท้อง สาเหตุอาจเกิดจากการติด
เชื้อในกระเพาะปัสสาวะ
ถ้าปัสสาวะสีไม่แดงเข้มมาก ไม่จำาเป็นต้องให้แฟคเตอร์
โดยปกติอาการนี้จะหายได้เองใน 3-4 วัน การรักษาที่จำาเป็นคือการ
ดื่มน้ำาและนอนพักให้มากๆ อย่ากลั้นปัสสาวะ
ถ้ามีไข้ มีอาการปวดท้อง หรือดื่มน้ำาแล้วสีปัสสาวะไม่จาง
ลง ให้ฉีดแฟคเตอร์เข้มข้น และควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาความ
ผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ
ข้อห้าม ห้ามใช้ยาทรานซามีน ในกรณีที่มีอาการปัสสาวะ
เป็นเลือด เพราะจะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดก้อนเลือดอุดตันในท่อทาง
เดินปัสสาวะ

ได้เคยมีการศึกษาวิจัยเรือ่ งความคงตัวของยาแฟคเตอร์
เข้มข้นหลังจากละลายแล้วทั้งชนิดที่ผลิตมาจากพลาสม่าและชนิด
สังเคราะห์ ที่อุณหภูมิ 4-37 องศา เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อใช้สำาหรับ
แนวทางการรักษาแบบ continuous infusion พบว่าแฟคเตอร์เข้มข้น
ที่ผสมแล้วส่วนใหญ่ยังมีประสิทธิภาพเหลือมากกว่า 80 % (แต่แฟค
เตอร์สังเคราะห์รุ่นใหม่ๆ เช่น ADVATE จะมีความคงตัวน้อยกว่า)
จึงสรุปว่าแฟคเตอร์เข้มข้นที่ละลายแล้วสามารถเก็บไว้ได้
ในอุณภูมิห้อง (ที่ไม่ร้อนจัด) เป็นเวลานาน แต่ปัญหาที่กังวลคือ ยา
ที่ผสมแล้ว เมื่อทิ้งค้างไว้ในกระบอกฉีดยาเป็นเวลานาน ก็จะเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคมากขึ้น จึงแนะนำาว่าไม่ควรเก็บยา
ไว้นานเกิน 6-8 ชั่วโมง หรือไม่ก็ยังไม่ควรดูดยาที่ผสมแล้วออกจาก
ขวดยา ถ้ายังไม่แน่ใจว่ามีเส้นเลือดที่สามารถฉีดยาได้

2. มีอาการตึง ที่ข้อ ก็เลยฉีดแบบ early treatment หลังฉีดแล้ว ควร
ประคบร้อน หรือเย็นครับ
คำาแนะนำาสำาหรับคนไข้ฮีโมฟีเลียบางแห่ง การประคบร้อน
ถือเป็นข้อห้ามของคนไข้ฮีโมฟีเลียการประคบร้อนจะทำ าให้หลอด
เลือดขยายตัว ซึ่งจะทำาให้เลือดออกมากขึ้น จึงไม่แนะนำาให้ใช้การ
ประคบร้อน ถ้าไม่แน่ใจว่าเลือดหยุดแล้ว
เมื่อเริ่มรู้สึกตึงๆ ขัดๆ หรือรู้สึกผิดปกติในข้อ แนะนำาให้
ประคบน้ำาแข็ง พักการใช้ข้อ พันด้วยผ้ายืดอีลาสติก และนอนพัก
ยกข้อนั้นให้สูงกว่าระดับหัวใจ (ถ้าสามารถทำาได้ในขณะนั้น) ปฏิบัติ
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4. ถ้าต้องฉีดวัคซีนเข้ากล้าม ต้องให้ factor ก่อนมั๊ยครับ และควร
ให้ปริมาณเท่าไหร่
การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามสามารถให้ได้โดยไม่ต้องฉีดแฟค
เตอร์ก่อน แต่ต้องใช้เข็มเบอร์เล็ก (เบอร์ 23 หรือเล็กกว่านี้ – แนะนำา
ให้ใช้เข็มเบอร์ 25) ให้ฉีดยาช้าๆ หลังฉีดยาให้กดบริเวณที่ฉีดยานาน
5 - 10 นาที (ให้กดให้แน่น ห้ามคลึง)
แต่แนะนำาให้หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนเข้ากล้าม
เพราะ
อาจเกิดเลือดออกในกล้ามเนื้อได้ การฉีดวัคซีนทั่วไป รวมทั้งวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถใช้วิธีฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous injection) แทนได้
คำาแนะนำา หลังฉีดยาให้กดบริเวณที่ฉีดยานาน 5 - 10 นาที
(ให้กดให้แน่น ห้ามคลึง)

สนับสนุนการจัดทำาสารสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและครอบครัว
สวัสดีครับท่านผู้อ่านสารสัมพันธ์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียทุกท่าน ทางคณะผู้จัดทำาสารสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วม
บริจาคเงินเพื่อการพิมพ์สารสัมพันธ์นี้ ทางเราจะออกใบเสร็จภายใต้ชื่อมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี
เลียแห่งประเทศไทย 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
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ขอขอบคุณสำาหรับการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้ป่วยโรคเลือด
ออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
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

สายด่วนฮีโมฟีเลีย Hemophilia Hotline: Call 089-441-3100
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