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บทบรรณาธิการ

เรื่องราวในเล่ม...

แวดวงฮีโมฟีเลีย
บัตรประจำาตัว Hemophilia
NMO Training
Hemophilia World Congress
ฮีโมฟีเลีย เดย์ 2557
Update เรื่องการจ่ายแฟคเตอร์
เรื่องเล่าจากเครือข่าย
ถามมา ตอบไป กับป้าผัก
ฮีโมฟีเลีย เดย์ 2558

สวัสดีค่ะ สมาชิกชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียและผู้อ่านทุกท่าน มาพบกันอีกครั้ง
กับสารสัมพันธ์เล่มที่หนึ่งของปี 2558 ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินบ่อยๆว่าการทำางานต่างๆให้
สำาเร็จอยู่ที่การเริ่มต้นที่ดี ดังสำานวนฝรั่งที่ว่า “ทุกอย่างเริ่มต้นจากก้าวแรก” หรือที่ได้ยินกัน
บ่อยๆก็น่าจะเป็นสำานวนที่ว่า “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (A good beginning is thing half
done)” และการเริ่มต้นที่ดีคือการเรียนรู้ศึกษาในเรื่องที่เราสนใจให้ถ่องแท้และลึกซึ้ง ซึ่งการ
อ่านเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้
เป็นที่ทราบกันทั่วกันว่าสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยถูกจำากัดเพียงไม่กี่บรรทัดต่อปี ซึ่ง
น้อยมากเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลก แต่ก็ต้องว่าด้วยข้อจำากัดหลายๆอย่างของเด็กไทยที่
แทบจะไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังในการป้อนความรู้ที่มีประโยชน์จากการอ่าน เด็กๆ
กลับได้รับข้อมูลจากละคร การ์ตูน และเกมจาก แท็บเล็ต (Tablet) ดังนั้นจึงอยากขอวิงวอน
ให้ผู้ปกครองให้ตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น และเป็นแรงสนับสนุนให้กับลูกหลานของเราได้
อ่านหนังสือดีๆและมีประโยชน์ต่อสมองที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาชาติไทยของเรา
ต่อไป ด้วยการสละเวลาสักนิดอ่านหนังสือให้ลูกฟัง หรือพาลูกไปห้องสมุดหรือร้านหนังสือ
ดีๆ แนะนำาและปลูกฝังอ่านหนังสือให้ลูกดู อย่าเป็นทาสของแท็บเล็ตมากนัก เพราะจริงๆ
แล้วการอ่านหนังสือจากกระดาษเป็นการถนอมสายตาได้ดีกว่า
การอ่านจากจอคอมพิวเตอร์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการและ
จินตนาการของเด็ก อีกทั้งยังช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับคนใน
ครอบครัวให้ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ได้พูดคุยและมีกิจกรรมร่วม
3
กันอีกหนึ่งกิจกรรม ทำาให้ครอบครัวอบอุ่น สังคมอบอุ่น ทุกๆคน
3
ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ดังนั้นเราจึงได้จัดทำาหนังสือดีที่มี
4
ประโยชน์กับสมาชิกชมรมของเราอย่างสม่ำาเสมอ
6
10
ซึ่งสารสัมพันธ์เล่มนี้มีเรื่องน่าสนใจและความประทับใจมากมาย
ขอให้ผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามความรู้และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆที่มี
12
มากขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
14
ดีๆจากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอในพื้นที่ต่างๆ
20
สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆสมาชิกชมรมมีข้อเสนอแนะหรือคำาติชมใดๆ
22
หรือต้องการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ กรุณาส่งมาที่ dsosothikul@hotmail.com จะยินดีน้อมรับทุกคำาติชมและร่วมแบ่งปัน
บทความดีๆลงในสารสัมพันธ์นี้ด้วยกันค่ะ
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

แวดวง
ฮีโมฟีเลีย

ตัวแทนของชมรมฯ คุณเอกวัฒน์ คุณนาวิน และคุณพิเศษ เข้าร่วมสัมมนากับกลุ่ม
โรคเรื้อรังอื่นๆ อาทิเช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเอดส์ และ
ผู้ป่วยพิการ เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาสิทธิการรักษา และคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับการรักษาที่ใช้เวลายาวนาน ซึ่งฮีโมฟีเลียก็เป็นโรคที่ได้รับการ
จับตามอง เพราะเป็นโรคที่เป็นตั้งแต่เกิด และไม่มีทางรักษาให้หายได้ ค่ายาก็แพง
มาก และหลังจากนี้ทางชมรมฯ ก็จะทำางานร่วมกันกับกลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆ ภายใต้
ชื่อ Healthy Forum และกลุ่มคนรักหลักประกัน
คุณเอกวัฒน์ เป็นตัวแทนของชมรมฯ เข้าร่วมทำากิจกรรมกับสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ) ในฐานะตัวแทนของผู้ใช้บริการสถานพยาบาล เพื่อพัฒนา
ระบบสาธารณสุข และสะท้อนความต้องการของผู้ป่วยให้กับผู้ให้บริการได้ทราบ
โดยใช้ชื่อว่า Patients for Patient Safety มีสัญลักษณ์เป็นนิ้วก้อยเกี่ยวกันเป็นคำา
มั่นสัญญาว่า จะร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการ
รักษาพยาบาล

บัตรประจำาตัวฮีโมฟีเลีย

ในงานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการพิมพ์บัตรประจำาตัวผู้ป่วย
ฮีโมฟีเลีย เป็นบัตรพลาสติกแบบถาวร เพื่อให้ผู้ป่วยได้พกติดตัวในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งให้กับผู้ช่วยเหลือได้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
จึงแนะนำาให้ผู้ป่วยพกร่วมกับบัตรประจำาตัวประชาชน เพราะจะเป็นสิ่งที่ผู้ให้การช่วยเหลือจะตรวจสอบ และสังเกตได้ดีที่สุด ท่านที่ไม่ได้
บัตร สามารถตัดภาพบัตรจากในเล่มสารสัมพันธ์นี้ พร้อมกรอกรายละเอียดตามข้อมูลที่ระบุให้
National Hemophilia Foundation of Thailand
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2014 NMO Training, Creswick, Australia
May 7-10, 2014

NMO training: Plenary session ช่วงเช้า มีการกล่าวต้อนรับผู้เข้า
ร่วมอบรม และเปิดโอกาสให้ประเทศที่คัดเลือกได้แชร์ประสบการณ์
ซึ่งมีหัวข้อที่สรุปมาได้ดังนี้
1. University partnership การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
ช่วยให้เราสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยได้ และยังมี
โอกาสได้นักศึกษามาร่วมกิจกรรมอีกด้วย
2. การเพิ่มจำานวนสมาชิก และอาสาสมัคร ควรพยายาม
ให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่ม การพยายามกระตุ้น
ให้สมาชิกมีบทบาทในการทำางานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และต้องมีการ
ตอบแทนบางสิ่งให้คนทำางาน อาจเป็นการทำาหนังสือขอบคุณ หรือ
กล่าวขอบคุณในโอกาสต่างๆ
3. การหาทุน แบ่งเป็นการหาทุนในระดับชุมชน และ
ระดับใหญ่ และระดับประเทศ การมีดารานักแสดงที่เป็นที่รู้จักใน
สังคมมาร่วมกิจกรรมด้วยเป็นเรื่องดี ทางกลุ่มอาจเพียงส่งหนังสือ
เชิญร่วมกิจกรรมไปให้ และรอการตอบรับ การหาพันธมิตรทางด้าน
สื่อสารมวลชนเป็นส่วนสำาคัญในการกระจ่ายข่าว และสร้างให้สังคม
ตระหนักถึงโรคฮีโมฟีเลียมากขึ้นได้
4. Digital ID card ได้มีการนำาเสนอบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ที่บรรจุข้อมูลของผู้ป่วย แทนบัตรที่เป็นกระดาษ โดยคาดหวังว่าใน
อนาคตการเดินทางไปต่างประเทศจะสะดวกมากขึ้นสำาหรับผู้ป่วยฮี
โมฟีเลีย
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แบ่งกลุ่ม Workshop ในงาน NMO Training

ยา Pharmaceutical Relations ซึ่งคุณ Brian ได้เสนอให้แต่ละ
ประเทศควรมีบทบัญญัติในการทำางานร่วมกับบริษัทยา เพื่อจะไม่
สร้างผลกระทบต่อกลุ่มผู้ป่วย และความน่าเชื่อถือทั้งตัวบุคคล และ
องค์กร อีกทั้งยังไม่สร้างโอกาสให้กับบริษัทยาใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น
แต่ควรให้ความเสมอภาคในการแข่งขัน คุณ Brian ได้ให้ตัวอย่าง
บทบัญญัติของ Ireland และ WFH เป็นต้นแบบในการเขียนสำาหรับ
ประเทศไทย และยังเสนอที่จะให้ความช่วยเหลืออีกด้วย คุณ Brian
เป็นอดีตประธานฮีโมฟีเลียโลก เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
งาน Hemophilia World Congress ปี 2004

Data and the economics of bleeding disorder care พูดถึง
แบ่งกลุ่ม workshop คุณนาวินและผม อยู่กลุ่มที่ 2 : Emerging ความสำาคัญของการเก็บข้อมูลในทุกมิติของการทำางาน ซึ่งเป็น
เรื่องสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร เพราะเป็นการแสดงผล
ร่วมกับประเทศในกลุ่มแอฟริกา เอเซีย และรัสเซีย
หัวข้อที่น่าสนใจคือ เรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ป่วยกับบริษัท การทำางาน และเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบันได้ที่สุด ซึ่งทาง WFH
website แสดงข้อมูลการสำารวจมากมายเกี่ยวกับโรคฮีโมฟีเลียใน
ช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ให้เห็นพัฒนาการในด้านต่างๆ ในแต่ละทวีป
ของโลก
ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

ถ่ายภาพหมู่ของตัวแทนแต่ละประเทศและเจ้าหน้าที่ของ WFH

Woman with bleeding disorder ปัจจุบันพบผู้หญิงที่ภาวะเลือด
ออกผิดปกติเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งสาเหตุมีได้หลากหลาย เช่น ผู้หญิง
ที่เป็น carrier อาจจะมีโอกาสมี factor ต่ำากว่าปกติ เมื่อมีประจำา
เดือนอาจต้องการรักษาที่มากกว่าคนทั่วไป ในงาน workshop นี้
จึงมีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงคนกลุ่มนี้ โดยเริ่มจากการสำารวจหา
จำานวน และสถิติการเกิดภาวะเลือดออก และเตรียมพร้อมกับการ
ดูแลรักษาต่อไป (Clinical research)
Psychosocial support กล่าวถึง การเข้าสังคมและการยอมรับทาง
สังคมของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย การอยู่ร่วมกับคนสังคมได้นั้น ต้องการ ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม Youth Committee
ความเข้าใจจากตัวผู้ป่วยเอง และคนในสังคม ซึ่งสังคมแต่ละแห่ง
ก็แตกต่างกัน สิ่งแรกที่สำาคัญคือ การสร้างเข้าใจในผู้ป่วยและ
คนครอบครัว จากนั้นสร้างให้ชุมชนเข้าใจ สร้างโอกาสให้เด็กที่
เป็นฮีโมฟีเลียได้มีโอกาสในการแสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่งใน
ประเทศไทยเราได้ทำาเรื่องนี้ไปมากแล้ว และจะต้องทำาต่อไป และ
เก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ด้วย
ใน NMO Training ครั้งนี้ คุณ Aris ซึ่งเป็นรองประธานขององค์กร
ฮีโมฟีเลียโลก (WFH Vice President) ได้นัดประเทศตัวแทนในกลุ่ม
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Asean) มาร่วมกันจัดตั้งกลุ่มในระดับ
ภูมิภาค (Reginal group) เพื่อจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาค แลก ระดมความคิดในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าสังคมได้
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เปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าจะมีสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน การรักษา
ที่ใกล้เคียงกัน และอยู่ใกล้กัน ไม่ต้องเดินทางไกล โดยจะใช้ชื่อว่า
Asean Hemophilia Networks (AHN) โดยการประชุมครั้งแรกจะ
พยายามให้เกิดขึ้นในปีหน้า ซึ่งจะร่วมกันทำาแผนการทำางาน ใน
เบื้องต้นนี้มี 6 จาก 10 ประเทศในอาเซียนเข้าร่วม ได้ มาเลเซีย
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนิเซีย และไทย การร่วมกลุ่ม
ครั้งนี้จะเป็นช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับฮีโมฟีเลียในภูมิภาคของ
เรา และช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศไทยได้เรียนรู้บทบาท และการต่อสู้
เพื่อได้สิทธิการรักษาของประเทศเพื่อนบ้านเราอีกด้วย
ภาพกลุ่มผู้ริเริ่ม Asean Hemophilia Networks (AHN)

2014 Hemophilia World Congress,
Melbourne, Australia
May 11-16, 2014

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับรอง สำาหรับผู้เข้าร่วมงาน World Congress
6

ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

วันแรกของการร่วมประชุมงาน Hemophilia World Congress ใน
เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย งานนี้จัดขึ้นที่ MECE เป็น
exhibition hall ที่อยู่ริมแม่น้ำา Yada ที่ไหลผ่านกลางเมือง Melbourne อากาศในช่วงอาทิตย์ที่มีงานประมาณ 10-15 องศา
ในพิธีเปิด Opening Ceremony จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย แต่น่า
ประทับใจ เพราะได้เน้นถึงช่วงเวลา 50ปี ที่ WFH ได้มีบทบาทใน
การพัฒนา และช่วยเหลือองค์กรฮีโมฟีเลียทั่วโลก โดยมีตัวแทน
จาก 8 คน มากล่าวขอบคุณและแสดงภาพการทำางานของ WFH กับ
องค์กรในแต่ละประเทศทั่วโลก ความพยายามที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฮี
โมฟีเลีย สามารถได้เข้าถึงการรักษา Treatment for all และลดช่อง
ว่างของประเทศพัฒนา และประเทศกำาลังพัฒนาให้น้อยลง Close
the gap ช่วงเวลา 50ปีของ WFH ได้พัฒนาการรักษา ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ และส่งเสริมร่วมกันของกลุ่มผู้ป่วย
ในการประชุมครั้งนี้คุณนาวิน และผม ซึ่งเป็นตัวแทนจาก NMO
(National Member Organization) ได้เน้นการเข้าร่วมฟังในห้ว
ข้อของการพัฒนากลุ่มผู้ป่วย และครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เรา
ได้เข้าฟังในหัวข้อของการพัฒนาการรักษา วิวฒั นาการของยา และ
กระบวนการรักษาใหม่ๆ ซึง่ ผมจะสรุปใจความสำาคัญในวารสารเล่มนี้
Prophylaxis program หรือการให้ยาแบบป้องกัน เป็นหัวข้อที่ได้
เราสนใจเข้าร่วมฟังถึงความสำาเร็จ และสถิติต่างๆ ทั้งจากประเทศ
กำาลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว รายงานสรุปได้ว่า การให้
ยาแบบป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ยังไม่มีเลือดออกใน
ข้อ ช่วยให้เด็กไม่มีอาการเลือดออกในข้อ หรือเลือดออกในกล้าม
เด็กจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และโตขึ้นอย่างปราศจากภาวะปัญหาใน
ข้อ (Target joint) ที่ท้าทายกับประเทศที่มียาจำากัดคือ การบริหาร

Mr.Alain Weill ประธานฮีโมฟีเลียโลกคนปัจจุบัน

ซ้ายไปขวา: คุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์, อาจารย์ไตรโรจน์ ครุธเวโช, อาจารย์
มณฑล สุวรรณนุรักษ์ และคุณนาวิน ปัจจะโก ในงานนิทรรศการ

จัดการยาเพื่อการใช้แบบป้องกันนี้ได้ ในประเทศพัฒนาแล้ว prophylaxis program จะให้ยา 50IU/kg. 3 ครั้งต่ออาทิตย์ และการให้
ยาแบบป้องกันนี้ ช่วยให้เด็กที่เป็นฮีโมฟีเลีย ไม่มีอาการเลือดออก
เลย (zero bleeding)
แต่ในประเทศไทยเราคงไม่สามารถให้ได้ในปริมาณขั้นต่ำานี้ได้ เรา
จึงต้องใช้วิธีการรักษา และดูแลตนเองทั้งก่อนและหลังการให้ยา
แบบป้องกันนี้ มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้การให้ยาแบบป้องกันนี้เกิดขึ้น
ได้ และสำาเร็จผลดีกับผู้ป่วยในประเทศไทย เช่น การจำากัดกิจกรรม
เสี่ยง การดูแลสุขภาพโดยรวม การบริหารข้อให้แข็งแรง และอื่นๆ
Long Acting Factor หรือ แฟคเตอร์ที่สามารถมีอายุได้นาน
ในร่างกายของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ปกติแล้วแฟคเตอร์ที่เราใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน จะสามารถสร้างระดับแฟคเตอร์ในร่างกายของหลังการให้
ยาได้ และจดลดลงเรื่อยๆ จนหมดไป ในระยะเวลาประมาณ 24
ชั่วโมง ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้พัฒนาการผลิต
ยาที่สามารถคงแฟคเตอร์ในร่างกายได้ในระยะ 1 อาทิตย์ ซึ่งทำาให้
ผู้ป่วยสะดวก ไม่ต้องฉีดยาหลายหน แต่วันแรกที่เราได้แฟคเตอร์
แบบ long acting ก็ยังคงแตกต่างกับกับวันที่ 7 เพราะอย่างไรก็
ดี แฟคเตอร์ก็ยังค่อยๆ ลดลง จนหมดไปในวันที่ 7 ยาแบบ long
acting นี้ จะเป็นวิวัฒนาการที่น่าตื่นเต้นสำาหรับวงการฮีโมฟีเลียที่
จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจาก Recombinant factor ที่เป็น
ยาที่ไม่ต้องใช้เลือดมนุษย์ในการผลิต Long acting factor ได้มีการ
เริ่มใช้แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในเบื้องต้นมีเพียง 1 ยี้
ห้อที่ผ่านการรับรอง (FDA) แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ จะมียา long
acting factor เข้ามาในตลาดอีกหลายยี่อห้อแน่นอน
Psychosocial เป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจในฐานะของ NMO ใน
งานนี้มีเรื่องของ Woman with bleeding disorder หมายถึง ผู้หญิง
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ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ มีผู้หญิงจำานวนหนึ่งที่มีภาวะเลือดออก
ผิดปกติ ได้แก่ ผู้หญิงที่เป็นพาหะของฮีโมฟีเลียหรือ hemophilia
carrier, ผู้หญิงที่เป็นโรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดอื่นๆ ที่อาจทำาให้
มีอาการเลือดออกง่ายหยุดยากได้ ในงาน World congress นี้ จึงให้
ความสำาคัญกับการสืบค้นหาจำานวนผู้หญิงที่มีปัญหา และสร้างฐาน
ข้อมูลในการรักษา อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้หญิงมีบุตรเป็น
โรคเลือดในอนาคต ในประเทศไทยเรายังคงมีความคิดว่า โรคฮีโม
ฟีเลียเป็นเรื่องของผู้ชายเพียงอย่างเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้
หญิงที่เป็น carrier 20% มีภาวะเลือดออกผิดปกติ และต้องการการ
รักษาที่ซ้บซ้อนเช่นกัน เราจึงต้องหันมาดูแลคนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงการ
รักษา และรู้ตัวว่าตนเองต้องดูแลรักษาตนเองอย่างไร หากท่านผู้ กลุ่ม Youth Committee
อ่าน หรือคนที่ท่านรู้จักเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีประวัติครอบครัวที่มีผู้
ป่วยฮีโมฟีเลียหรือโรคเลือดออกง่ายอื่นๆ สามารถติดต่อแพทย์ทาง การรวมกลุ่มของวัยรุ่นฮีโมฟีเลีย หรือ Youth followship เป็น
โรคเลือด เพื่อตรวจหาระดับ factor
แนวคิดที่สนับสนุนให้วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 15 – 30 ปี ได้ทำากิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อชมรมฮีโมฟีเลียทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
Inhibitor ในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ยังเป็นคงหัวข้อที่มีในทุกงาน World ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มมีแนวคิดนี้ในงานฮีโมฟีเลียเดย์ เมื่อวันที่ 27
congress
เมษายน 2557 โดยกิจกรรมของวัยรุ่นในต่างประเทศได้มีมาพอ
สมควรแล้ว อาทิเช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ รวมตัวเป็นวงดนตรี การ
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในทุกประเทศไม่ได้ต้องการเพียงแฟคเตอร์เพื่อการ ทำากิจกรรมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อหาทุนเข้าชมรมฯ และ
รักษาเท่านั้น การอยู่ร่วมได้ในสังคม การได้รับการยอมรับ และ สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคฮีโมฟีเลียในสังคม การทำาเว็บไซด์ของวัย
การอยู่กับโรคฮีโมฟเลียอย่างมีความสุข (Psycosocial) คือเป้า รุ่นในประเทศแม็กซิโก การได้ทำากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มวัยรุ่นอายุ
หมายที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่าการได้รับยาและการรักษาที่ดี แม้แต่ ใกล้กัน นอกจากได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่คล้ายกันแล้ว ยังช่วย
ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็เห็นความสำาคัญของเรื่องนี้ การประชุม สร้างกิจกรรมที่สนุกสนาน และชักชวนให้เพื่อนๆ หรือน้องๆ ในวัย
ครั้งนี้จึงมีหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คุณนาวินและผม จะ ใกล้กันสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ เพิ่มมากขึ้น
ทะยอยนำาเสนอในวารสารของเราในเล่มต่อไปด้วย หัวข้อที่น่าสนใจ
คือ การเปิดเผยตนเองเกี่ยวกับโรคฮีโมฟีเลีย (Disclosure) พอสรุป
ได้ว่า เราควรจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของเราซึ่งเป็นผู้ป่วยกับ
สถานการณ์และผู้คน ณ เวลานั้นๆ ซึ่งผมพอจะสรุปเป็นกราฟได้
ดังนี้

แลกเปลี่ยนความคิดกัน ระหว่างเปลี่ยนห้องเข้าฟังในงานประชุม
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การสร้างกลุ่มผู้ป่วยให้เข้มแข็ง เป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำาคัญ
เพราะนอกจากจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมแล้ว ยังช่วย
ให้รัฐบาลได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่มี ในประเทศกำาลังพัฒนาการ
รวมกลุ่มเพื่อขอการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ จึง
เป็นเรื่องจำาเป็น มากกว่านั้นผู้ป่วยและครอบครัวยังได้ประโยชน์
จากการได้ฟังประสบการณ์การรักษาที่หลากหลายทั้งจากแพทย์
และผู้ป่วยด้วยกันเอง การได้มาเห็นคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในต่าง
ประเทศช่วยให้เราได้เข้าใจว่า การรักษาที่มีคุณภาพตั้งแต่เด็กเล็ก
ช่วยทำาให้ผู้ป่วยสามารถเติบโตโดยปราศจากเลือดออกในข้อ นั่น
ทำาให้สามารถดำาเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติมาก

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการช่วยเหลือสังคมฮีโมฟีเลีย

Treatment room หรือ ห้องรักษาพยาบาล เป็นห้องที่สำาคัญมากใน
งาน World Congress เพราะผู้ป่วยจะมาให้แฟคเตอร์กันที่นี่ โดย
จะมีแพทย์และพยาบาลคอยประจำาอยู่ตลอด ในการเดินทางไปต่าง
ประเทศ ในฐานะผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย สิ่งที่ต้องทราบและสื่อสารกับผู้
ให้การรักษาได้นั้นเป็นเรื่องสำาคัญมาก จึงเป็นเรื่องดีที่เราจะจด
ข้อมูลประจำาตัวเราติดตัวไว้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ เรา
เป็นโรคเลือดประเภทใด รุนแรงระดับไหน มีระดับแฟคเตอร์เท่า
ไหร่ มีประวัติมีสารต้านหรือไม่ ปกติยาที่ใช้ประจำาคืออะไร ใช้
บ่อยแค่ไหน มีข้อไหนที่เลือดออกเป็นประจำาบ้าง เป็นต้น
Farewall dinner เมื่อวันสุดท้ายของการประชุมมาถึง ก็จะมีการ
งานเลี้ยงส่ง เป็นมื้อค่ำาแบบเสิร์ฟที่โต๊ะ พร้อมดนตรีสด และแขก
ทุกคนสามารถเต้นได้ตรงหน้าเวที ทุกคนแต่งตัวกันมาอย่างเต็ม
ที่ และพร้อมมาสนุกสนานร่วมกัน งาน NMO Training และงาน
World Congress ทำาให้คุณนาวิน และผมรู้จักเพื่อนๆ จากประเทศ
ต่างๆ มากมาย ในงานนี้ทุกคนจะได้กล่าวลา พร้อมกับถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึก แล้วเราจะพบกันอีกทีในงาน World Congress ปี 2016
ที่รัฐ Orando ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดการณ์กันว่า น่าจะมีผู้
เข้าร่วมประชุมมากกว่า 5,000 คน เราคงต้องเตรียมการกันตั้งแต่
ตอนนี้ เพื่อจะได้มีโอกาสส่งตัวแทนของเราเข้าร่วมงานนี้ให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำาได้
General Assembly คืองานที่ประเทศสมาชิกของ WFH จะมา งาน Gala Dinner ในวันสุดท้ายของงานประชุม
ประชุมกัน ทั้งทางด้านการบริหาร การเงิน และการเลือกประเทศที่
จะจัดงาน Congress ในปี 2020 ซึ่งผลปรากฏว่า ประเทศมาเลเซีย
ชนะการโหวต ต่อประเทศแคนาดา ทำาให้เราคงได้เดินทางไม่ไกลที่
จะร่วมงาน Hemophilia World Congress ในปี 2020 และยังเป็น
ประโยชน์ต่อวงการฮีโมฟีเลียในอาเซียนของเราอีกด้วย
National Hemophilia Foundation of Thailand
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ถ่ายภาพร่วมกัน อย่างสนุกสนาน

ฮีโมฟีเลียเดย์ครั้งนี้ เราได้ออกไปจัดกันกลางแจ้ง ที่สวนรถไฟ แถวๆ
สวนจตุจักรนะครับ ต้นไม้ใหญ่ สนามหญ้ากว้างๆ ถือเป็นโอกาสที่
ดีครับที่ทุกคนได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ ต้องขอบคุณผู้จัด
งานนี้ คุณผกาวรรณ และทีมงาน ที่ยกเวทีฮีโมฟีเลียเดย์ปีนี้มาอยู่บน
สนามหญ้าอันกว้างใหญ่นี้ บรรยากาศในงาน ก็เต็มไปด้วยเพื่อนๆ
พี่ๆ น้องๆ ครอบครัวฮีโมฟีเลีย ที่มากันอย่างพร้อมเพรียง เราได้
รับเกียรติจาก อาจารย์ทิพย์ ศรีไพศาล มาเป็นประธานเปิดงาน มี
อาจารย์ไตรโรจน์ อาจารย์อำาไพวรรณ อาจารย์มณฑล อาจารย์
ประทีป และอาจารย์หทัยวุฒิ ร่วมในพิธีเปิดงานฮีโมฟีเลียเดย์

ในปัจจุบันผู้ป่วยที่ทำางาน ต้องใช้สิทธิประกันสังคม ตามกฏหมาย
ซึ่งประกันสังคมยังไม่มีการจ่ายยา Factor เข้มข้น และยังไม่มีระบบ
ใดๆ มารองรับการดูแลผู้ปวยฮีโมฟีเลียกลุ่มที่มีงานทำานี้เลย ทำาให้ผู้
ป่วยจำานวนหนึ่งยอมลาออกจากงาน เพื่อกลับมาใช้สิทธิบัตรทองของ

งานนี้ไฮไลน์ของงานก็คงเป็นเรื่องของสิทธิประกันสังคม สำาหรับ
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย โดมีนักวิชาการชำานาญการจากสำานักงานประกัน
สังคม มาพูดคุยและรับทราบข้อเสนอจากกลุ่มผู้ป่วยฮีโมฟีเลียให้เข้า
ถึงการรักษาได้ต่อเนื่องจากสิทธิบัตรทอง ของสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

อาจารย์ทิพย์ ศรีไพศาล ประธานกล่าวเปิดงาน

อาจารย์อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับ

กรรมการมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย และตัวแทนจากสำานักงานหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สปสช ในงานนี้จึงได้ฝากเรื่องไปกับตัวแทนของสำานักงานประกัน
สังคมได้พิจารณาวิธีการดูแล เหมือนกับทาง สปสช ซึ่งได้รับการ
ตอบรับที่ดีทั้งจากตัวผู้ป่วย และแพทย์ผู้ให้การรักษา
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของทุกคนตอนนี้ก็คือ การสร้างโรงงานผลิต
Factor ในประเทศไทย โดยในงานนี้ อาจารย์สร้องสอางค์ ผู้อำานวย
การสภากาชาดไทย ได้มาพูดคุยถึงสถานการณ์ของการสร้างโรงงาน
นี้ว่า ทางสภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท Green Cross จากประเทศ (ขวา) อาจารย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำานักงานหลักประกัน
เกาหลี
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ (ซ้าย) อาจารย์หทัยวุฒิ ลำาเทียน
National Hemophilia Foundation of Thailand
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การจ่ายเงินชดเชยสำาหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น โดยจำาแนกการจ่ายตามเงื่อนไขอายุ และระดับความรุนแรง
ของโรค มีการปรับงบเพิ่มเติมสำาหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลียระดับรุนแรง ที่มีอายุในกลุ่มมากกว่า 10 ขึ้นไป

ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการอย่างถูกต้องที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สปสช. จำานวน
48 แห่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (ทั้งนี้ สปสช. อาจประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง กรณีที่มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมในแต่ละปี)
1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรียครินทร์
ขอนแก่น
6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
8. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
9. โรงพยาบาลราชวิถี
10. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
11. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
12. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
13. โรงพยาบาลสระบุรี
14. โรงพยาบาลชลบุรี
15. โรงพยาบาลระยอง
16. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
12

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

ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

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

แฟคเตอร์ปี 2558 เพิ่มขึ้น!

ในปีงบประมาณ 2558 หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการแฟคเตอร์ 2. สำาหรับกรณีเลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะที่เป็น
ได้มีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อย โดยผมในฐานะ ผจก.กองทุนได้ อันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน
ตัดสินใจปรับดังนี้
- จ่ายเป็นครั้งๆ ตามที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับผู้ป่วยไว้
รักษาเป็นผู้ป่วยใน แต่ไม่เกิน 180,000 บาท/ครั้ง ของการเข้ารับ
กรณี Early Bleeding Treatment
การรักษา และนอนโรงพยาบาล (ไม่จำากัดจำานวนครั้งของการเข้า
1. ปรับอัตราการจ่ายชดเชยใน ผป.HM A อายุ < 10 ปี (250 IU) รับการรักษาที่นอนโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ)
- กรณี Severe เป็น 18,000 บาท/คน/เดือน (เพิ่มเป็น 6 bottle จาก
เดิม 5 bottle)
รายละเอียดตามคู่มือบริหารกองทุน และ PPT ที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณี Moderate เป็น 12,000 บาท/คน/เดือน (เพิ่มเป็น 4 bottle สำาหรับการคีย์ข้อมูลให้คีย์เข้ามาในโปรแกรมระบบ DMIS ตาม
จากเดิม 3 bottle)
ปกติ ทั้ังนี้ ทาง IT จะใช้เวลาในการปรับข้อมูลในส่วนของ Early
Bleeding Treatment ที่จ่ายเพิ่มขึ้น และ กรณี Life Threatening
2. ปรับอัตราการจ่ายชดเชยใน ผป.HM A อายุ > 10 ปี (500 IU) bleeding ที่เพิ่มในส่วนของ OP รวมทั้ง การจ่ายชดเชย กรณี IP
- กรณี Severe เป็น 18,000 บาท/คน/เดือน (เพิ่มเป็น 3 bottle จาก ที่เพิ่มขึ้นเป็น 180,000 บาท/ครั้ง admission ประมาณไม่เกิน 15
เดิม 2 bottle)
วัน (ภายใน 15 ต.ค.57) ส่วนข้อมูลที่คีย์เข้ามาช่วง 1-15 ต.ค. ทาง
IT จะดึงข้อมูลไว้ โดย mark ข้อมูล ยังไม่ส่งไปประมวลผลในการ
จ่ายชดเชยที่claim จนกว่าระบบการลงข้อมูลใน ส่วนของ Early
3.ปรับอัตราการจ่ายชดเชยใน ผป.HM B อายุ > 10 ปี (500 IU)
- กรณี Severe เป็น 18,900 บาท/คน/เดือน (เพิ่มเป็น 3 bottle จาก Bleeding Treatment ที่จ่ายเพิ่มขึ้น และ กรณี Life Threatening bleeding ที่เพิ่มในส่วนของ OP และ IP จะเสร็จเรียบร้อยตาม
เดิม 2 bottle)
กำาหนด ทาง IT จึงจะประมวลผลข้อมูลรวมส่ง สำานัก Claim เพื่อ
กรณี Life Threatening bleeding or Emergency surgery ปรับ การจ่ายชดเชย ในหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย ปีงบประมาณ 2558
ต่อไป
แยกการจ่ายเป็น 2 กรณีคือ
1. สำาหรับกรณีที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะ
ที่มีเลือดออกบ่อย เช่น ในข้อ หรือกล้ามเนื้อ
- จ่ายเป็นครั้งๆ ตามที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับผู้ป่วยไว้
รักษาเป็นผู้ป่วยนอก และสังเกตอาการ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท/
ครั้งของการเข้ารับการรักษา โดยจำากัดจำานวนครั้งที่ผู้ป่วย 1 คนเข้า
รับการรักษา ไม่เกิน 2 ครั้ง/ 1 เดือน(ไม่จำากัดจำานวนครั้งของการ
เข้ารับการรักษาในปีงบประมาณ)
หรือรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยใน แต่ไม่เกิน 180,000 บาท/
ครั้ง ของการเข้ารับการรักษา และนอนโรงพยาบาล (ไม่จำากัด
จำานวนครั้งของการเข้ารับการรักษาที่นอนโรงพยาบาล ใน
ปีงบประมาณ)
National Hemophilia Foundation of Thailand
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เครือข่ายภาคเหนือ
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ธนะขว้าง วัชรีกร ภิมาลย์ ศรัญญู ธนเรืองสุวรรณ เปรมิกา รัตนอินทร์ วรรวิภา หลวงทะ และทีม Young blood รพ.ท่าวังผา จ.น่าน

กิจกรรมค่ายฮีโมฟีเลียของจังหวัดน่านประจำาปี 2557 จัดขึ้นในวันที่
7-8 มิถุนายน 2557 เริ่มจากวันแรก พวกเราได้รับเกียรติจากประธาน
โครงการฯ แพทย์หญิงวราภรณ์ เตชะเสนา กุมารแพทย์ โรงพยาบาล
น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดูแลตนเองของผู้ป่วย ร่วมกับแพทย์หญิงจริยา ปรีศิริ อายุรแพทย์
ที่คืนข้อมูลผลการดูแลรักษาในรอบปีที่ผ่านมา การรักษาที่ทันสมัย
รวมทั้งข่าวดีกับการรักษาโรคตับอักเสบซีภายใต้สิทธิบัตรทอง ทำาให้
ผู้ป่วยของเราจำานวน 3 คนได้รับการรักษา ขอขอบคุณทีมแพทย์โรง
พยาบาลน่านที่ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม
แฟนพันธ์แท้ฮีโมฟีเลีย โดยผู้แทนบริษัท Baxter เป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กและญาติได้ทบทวนการใช้ยาในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ซึ่งเด็ก
ฮีโมฟีเลียแย่งกันตอบคำาถามอย่างสนุกสนาน รวมทั้งลุ้นของรางวัล
จากกระเป๋ายาด้วยแววตาเป็นประกายอย่างมีความสุข
14
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จากการสรุปกิจกรรมมีผู้ป่วยบางรายเล่าว่า ตนเองเป็นผู้ป่วยฮีโม
ฟีเลียและทำางานอยู่ในกรุงเทพ จากปัญหาด้านสิทธิและการรักษา
ทำาให้ตัวเองที่กำาลังจะเป็นผู้จัดการสาขาต้องออกจากงาน บางครั้ง
การขึน้ รถประจำา ทางหรือ รถเมล์ ในกรุง เทพผู ้คนในเมืองใหญ่ ไ ม่
ทราบว่าตนเองเป็นโรคในบางครัง้ จะได้รับการมองด้วยสายตาที่ดูถูก
ดูแคลนที่ตนไม่ยอมลุกจากที่นั่งให้ผู้หญิงและคนชรา ทำาให้พวกเรา
รู้สึกสะท้อนใจและมองผู้ป่วยด้วยความรู้สึกเห็นใจ และมีอีกรายที่แม้
ลูกเป็นฮีโมฟีเลียแต่ก็ภูมิใจที่ลูกสอบได้ที่หนึ่ง จากนั้นเป็นกิจกรรม
สันทนาการ โดยทีม young blood จากโรงพยาบาลท่าวังผา มีการ
แบ่งผู้ป่วยและญาติออกเป็น 2 ทีม และเล่นเกมส์สันทนาการและ
แข่งขันกัน โดยคัดเลือกเกมส์ที่ลดการกระแทกที่รุนแรงซึ่งจะนำามาสู่
การมีเลือดออกในข้อต่อ เช่น การยืนบนแผนที่ประเทศไทยที่มีการ
ช่วยเหลือกันในสังคมแม้ว่ามีผู้ป่วยฮีโมฟีเลียอยู่รวมด้วย การแข่งขัน
ส่งลูกบอล ตักไข่ และการต่อของให้ยาวที่สุดเป้นการร่วมแรงสามัคคี
และความเสียสละระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
โดยผู้ป่วยและญาติแข่งขันกันอย่างสนุกสนานได้รับเสียงเฮและเสียง
หัวเราะอย่างไม่ขาดสาย พร้อมแววตาที่มุ่งมั่นเพื่อเอาชนะ สำาหรับ
ทีมที่ชนะได้รับรางวัลเป็น บ้านพร้อมที่ดิน และไก่ย่าง ส่วนทีมที่แพ้
ได้รับของรางวัลเป็นหนอนน้อย

ช่วงบ่ายของวันแรก พวกเราเริ่มกิจกรรมจากการผ่อนคลายโดยการ
วาดภาพตามจินตนาการ “สิ่งที่ฉันอยากเป็น” และนำาเสนอสิ่งที่ฉัน
อยากเป็น ผู้ป่วยและญาติวาดภาพและระบายสีกันอย่างสนุกสนาน
ผู้ป่วยบางรายอยากเป็นตำารวจ บางรายอยากเป็นช่างซ่อม หรือบาง
รายอยากเป็น Spiderman สำาหรับญาติผู้ป่วย บางรายอยากมีบ้าน
หลังใหญ่ๆ บางรายอยากเป็นดวงอาทิตย์ หรือบางรายอยากเป็น
พยาบาลซึ่งจะได้ช่วยดูแลน้องที่ป่วยเป็นโรคฮีโมฟีเลีย ทำาให้พวกเรา
เกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจในความรักที่มีต่อกันของครอบครัวผู้ป่วย ต่อ
จากนั้นเป็นกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความสุข ต้นไม้แห่งการร่วงโรย”
โดยผู้ป่วยและญาติเขียนข้อความลงบนกระดาษถึงข้อดีหรือสิ่งที่ผู้
ป่วยสามารถปฏิบัติได้ และข้อเสียหรือสิ่งที่ผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ รวมทั้งความกลัวที่อยู่ในใจของผู้ป่วยและญาติ หลังจากนั้นให้
นำากระดาษที่เขียนไปติดลงบนต้นไม้ทั้ง 2 ต้น ให้เต็ม ผู้ป่วยและ
ญาติช่วยกันเขียนอย่างขะมักเขม้นและนำาไปเติมเต็มต้นไม้เพียงหวัง
ว่าอยากให้ผู้อื่นเข้าใจและรับรูค้ วามรูส้ ึกของตนเองและร่วมแชร์ทั้ง
ความสุข ความทุกข์

ต่อมาเป็นกิจกรรม “ถักทอสายใยความสัมพันธ์” เป็นการโยนไหม
เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีต่อกันและสร้างสายใยความสัมพันธ์
ร่วมกัน จากกิจกรรมส่งผลให้ทั้งผู้ป่วย ญาติและทีมเจ้าหน้าที่ เกิด
ความรู้สึกมีความสุข อิ่มเอมเนื่องจากอย่างน้อยก็ยังรู้ว่ามีอีกหลายๆ
คนที่มีความห่วงใยและใส่ใจเรา ถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้พูดคุยห
รือสนทนากันก็ตาม กิจกรรมสุดท้ายของวันแรกเป็นกิจกรรมการ
สนทนากลุ่ม สำาหรับในผู้ใหญ่มีปัญหาและความกังวลใจเกี่ยวกับการ
ทำางานและสิทธิการรักษา รวมทั้งการสร้างครอบครัว ในเด็กมีปัญหา
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รู้สึกตื่นเต้น สนุกสนานไปกับการนั่งรถรางชมเมืองเที่ยวชมสถานที่
สำาคัญของจังหวัดน่าน บางรายนั่งไม่ติดยืนเกือบตลอดเส้นทาง บาง
รายอยากนั่งรถรางต่อและไม่อยากกลับบ้าน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มี
เหมือนกันของผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ คือรอยยิ้มและแววตาเป็น
ประกายที่เปี่ยมไปด้วยความสุข

ด้านการเข้าเรียนในโรงเรียนนอกชุมชนของตนเอง ซึ่งได้รับการตอบ
และไขข้อข้องใจจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์อย่างมากมาย หลังจาก
นั้นพากันไปนอนพักที่โรงแรมชมน่านเพลส
วันรุ่งขึ้นช่วงเช้าตรู่เราเริ่มต้นกับสิ่งดีดีในชีวิตด้วยการ “ตักบาตร
ความทุกข์”
โดยการนมัสการสามเณรซึ่งเป็นผู้ป่วยฮีโมฟีเลียมา
บิณฑบาต รับของทำาบุญและกระดาษทีเ่ ขียนเรือ่ งราวความทุกข์ของ
ผูป้ ว่ ยและญาติ พร้อมทัง้ รับพรจากเณร ผูป้ ว่ ยและญาติ รวมทัง้ เจ้า
หน้าที่รู้สึกอิ่มบุญและอิ่มเอมใจที่ได้ทำาบุญและปลดปล่อยความทุกข์
ต่อจากนัน้ เป็นการออกกำาลังกายเพือ่ ป้องกันปัญหาข้อยึดติดของข้อต่อ

กิจกรรมสุดท้ายก่อนกลับบ้าน ทีมเจ้าหน้าที่พาผู้ป่วยและญาติเที่ยว
รอบเมือง ไหว้พระทำาบุญสถานที่สำาคัญและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาวเมืองน่าน ได้แก่ ศาลหลักเมือง ณ วัดมิ่งเมือง วัดภูมินทร์ และ
หลังจากนั้นเป็นการนั่งรถรางชมเมือง รอบเมืองน่าน ซึ่งชาวจังหวัด
น่านหลายๆคนยังไม่มีโอกาสนั่งรถชมเมืองน่าน ที่เป็นประเพณีและ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดน่าน จากกิจกรรมเด็กฮีโมฟีเลีย
16
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ในนามจิตอาสาของโรงพยาบาลท่าวังผา รู้สึกปลื้มใจ อิ่มเอมใจที่
ได้ทำาตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น รางวัลที่เราได้รับคือ รอยยิ้ม และคำา
ขอบคุณของผู้ป่วยและครอบครัว ทำาให้พวกเราหายเหนื่อยเป็นปลิด
ทิ้งอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง และหลายโรคเรื้อรังที่ยัง
คงต้องการกำาลังใจ ต้องการความเชื่อมั่นว่าจะดำารงตนเองกับโรคได้
อย่างมีความสุขเหมือนๆกับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียกลุ่มนี้

เครือข่ายภาคใต้

อย่าแสดงความอ่อนแอ
วรรณทา ทองสมุทร

มีคนจำานวนมากเข้าใจผิด คิดว่าถ้าแสดงความทุกข์ร้อน ทุกข์โศก
ให้คนเห็น คนจะสงสารและให้ความช่วยเหลือแต่ความจริงหาเป็น
เช่นนั้นไม่ คนอ่อนแอไม่มีใครยากช่วยเหลือ เพราะช่วยไปก็ไม่มี
ประโยชน์ เพราะคนชนิดนี้อยู่ไปวันๆ ไม่มีอนาคต ตรงกันข้ามกับ
คนที่มีความทุกข์ยากเข็ญ อุปสรรครอบข้าง แต่พยายามเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ คือต้องแสดงให้เห็นว่า ทั้งกำาลังกาย กำาลังใจ และ
กำาลังความคิด เราสดชื่นแจ่มใสแข็งแกร่งอยู่ในตัวเรา เราเป็นผู้ชนะ
อย่างแน่นอน
เราจำาเป็นต้องออกถึงความสดชื่นร่าเริงเข้าไว้ แม้ว่าเราจะทุกข์ก็ตาม
การแสร้งทำานั้น เมื่อทำาไปเรื่อยๆ จะพบว่าเราได้ไล่ความอ่อนแอออก
ไปได้ เราจะเป็นคนเข็มแข็งประสบความสำาเร็จในชีวิตได้ ทำาให้ชีวิต
มีความสุข ส่วนคนอ่อนแอ แสดงความทรุดโทรมเศร้าหมอง ชีวิตก็มี
ความแตกดับรออยู่เบื้องหน้า
สุดท้ายนี้ ขอให้ชาวฮีโมฟีเลียทุกคนจงเข็มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ
จะพบกับคำาว่า “ความสุข”
บทความจากชาวใต้
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เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยภาคอีสาน

๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธ์
การอบรมสัมมนาหลักสูตร แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่าใช้
จ่ายสูง Hemophilia โดยใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Expanded Chronic Care Model กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมประชุม..
พยาบาล,เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่มีผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในพื้นที่ วิทยากรจาก
รพ.จ.น่าน, รพ.กาฬสินธ์, อ.พิกุล จาก ม.เชียงใหม่
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๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้ความรู้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Expanded Chronic Care Model
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม อสม, ผู้ป่วยฯ, นายกฯอปท, จนท.รพ.สต., พยาบาล..ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยอาศัยอยู่

22-23 กรกฎาคม 2557
การประชุมเชิงปฏิบตั ิ Self Care Management
การเพิม่ ศักยภาพแก่ผปู้ ว่ ย ครอบครัว อาสาสมัครชุมชนในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย โดยใช้รปู แบบ “การดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง”
Expanded Chronic Care Model
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เลือดออกในกล้ามทั้งมัดเล็ก และมัดใหญ่ หลายๆครั้งที่เดิม สามารถ
จะทำาให้กลายเป็นจุดเลือดออกซ้ำาซาก เหมือนในข้อได้ไหมครับ
อาการเลือดออกตำาแหน่งเดิมซ้าำ ๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณใด
ก็ไม่ดีทั้งสิ้น โดยปกติแล้วเลือดออกในกล้ามเนื้อ จะใช้เวลารักษา
เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหาย เพราะในกล้ามเนื้อมีเส้นเลือด
มากมายการตรวจวินิจฉัยอาการเลือดออกในกล้ามเนื้อที่แน่ชัดต้อง
ใช้วิธีอัลตราซาวน์ (ultrasound) หรือซีทีสแกน (CT scan) ถ้าอาการ
เลือดออกในกล้ามเนื้อนั้นไม่ได้รับการรักษาให้หายสนิท ก็จะเสี่ยงต่อ
การมีเลือดออกซ้ำาได้ง่าย และก้อนเลือดก็จะขยายใหญ่ขึ้น ในที่สุดก็
อาจจะเกิดเป็นเนื้องอกเทียม (pseudotumor) ถ้ามีขนาดใหญ่ก็จะมี
การกดระบบประสาท ทำาให้เสียการรับรู้ และกดเส้นเลือดบริเวณที่
เกิดเนื้องอก ทำาให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อตาย หรือที่เรียกว่ากลุ่มอาการ
คอมพาร์ตเมนต์ (compartment syndrome) ส่วนมากมักจะเกิดกับ
กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่ติดกับกระดูก

ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่มีโรคกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะอาหารอักเสบ
เป็นสามารถที่ทำาให้เลือดออกภายในช่องท้องได้หรือไม่ และมีวิธี
ป้องกันอย่างไรได้บ้าง
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ที่มีโรคกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะ
อาหารอักเสบ จะมีความเสี่ยงต่ออาการเลือดออกในระบบทางเดิน
อาหารได้มากขึ้น อาจมีอาการเลือดออกมาก-รุนแรงในระบบทาง
เดินอาหาร ทำาให้มอี าการอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด มี
การเสียเลือดมากอย่างรวดเร็ว หรือมีอาการเลือดออกน้อยๆ แต่เรือ้ งรัง
เช่นมีการถ่ายอุจจาระปนเลือดสีดาำ เป็นเวลานาน ทำาให้เกิดภาวะซีด
ถ้าตรวจพบว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารให้ทำาการรักษาให้
หาย อย่าให้มีอาการของโรคกระเพาะเรื้อรัง ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียทุกคน
จะต้องหลีกเลี่ยงยาหรือสารที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะ เช่นยาแอสไพริน
หรือกลุ่มยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (เอ็นเซด-NSAIDs) หรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

หากได้รับการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณศีรษะ ควรปฏิบัติ
ตัวอย่างไรครับ
ถ้าได้รับการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณศีรษะ ต้อง
ให้การรักษาด้วยแฟคเตอร์เข้มข้นโดยเร็วที่สุด อย่างน้อยก็ต้องฉีด
แฟคเตอร์ที่มีอยู่ 1 ขวดก่อนทันที โดยไม่ต้องรอการตรวจวินิจฉัยว่ามี
อาการเลือดออกภายในสมองจริงหรือไม่ และระหว่างนั้นก็ให้ทำาการ
ติดต่อแพทย์ประจำาตัวเพื่อตรวจวินิจฉัยหรือให้การรักษาเพิ่มเติม รีบ
พาไปพบแพทย์ โดยนำาแฟคเตอร์เข้มข้นที่มีเหลือทั้งหมดไปด้วย
ถ้าได้รับการกระทบกระแทกที่ศีรษะแต่แน่ใจว่าไม่รุนแรง
ก็ควรให้การรักษาด้วยแฟคเตอร์เข้มข้นไว้ก่อนเช่นกัน โดยฉีดแฟค
เตอร์เข้มข้นให้ทันที 1 ขวด และคอยสังเกตอาการผิดปกติ เช่น
อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึมหรือมีอารมณ์ผิดปกติ มี
การเคลื่อนไหวผิดปกติ ให้รีบพาไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยหรือ
ให้การรักษาเพิ่มเติม โดยนำาแฟคเตอร์เข้มข้นที่มีเหลือทั้งหมดไปด้วย
และถ้ามีการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณตา คอ
ทรวงอกและท้อง ก็ให้รีบให้การรักษาและปฏิบัติตัวเช่นเดียวกัน
อย่าลืมข้อปฏิบัติตัว ถ้าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น ให้ฉีดแฟค
เตอร์เข้มข้นก่อนทันที และปรึกษาแพทย์ประจำาตัว

ผู้หญิงเป็นโรคฮีโมฟีเลียได้มั๊ย แล้วอันตรายอย่างไรบ้าง
ยี น ผิ ด ปกติที ่ทำ า ให้ ก ารสร้า งแฟคเตอร์แ ปดหรือ เก้า
บกพร่อง ก่อให้เกิดโรคฮีโมฟีเลียอยู่บนโครโมโซม X ในผู้หญิงจะได้
รับโครโมโซม X 1 อันจากพ่อ และได้โครมโมโซม X อีก 1 อันจากแม่
ผู้หญิงที่มีโครโมโซม X ที่ผิดปกติ 1 อัน ยังมีโครโมโซม X อันที่ปกติ
จะทำางานชดเชยแทน ดังนั้นผู้หญิงที่เป็นพาหะจึงไม่แสดงอาการของ
โรคฮีโมฟีเลีย
แต่ในผู้หญิงที่เป็นพาหะของโรคบางคนจะมีระดับของแฟค
เตอร์แปดหรือเก้าค่อนข้างต่ำา คือน้อยกว่า 40% เทียบได้กับผู้ป่วยโรค
ฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงน้อย และอาจแสดงอาการของอาการเลือดออก
ง่ายหยุดยากได้ อาการแสดงส่วนใหญ่ทพ่ี บคือ มีจาำ้ เลือดออกง่ายและ
มีขนาดใหญ่เมือ่ เทียบกับอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ มีเลือดออกผิดปกติจาก
แผลถอนฟันหรือแผลผ่าตัด หญิงบางรายอาจมีประจำาเดือนมาก (นาน
มากกว่า 7 วัน) ดังนัน้ ในผูห้ ญิงทีเ่ ป็นพาหะของโรค ควรทำาการตรวจ
วัดระดับแฟคเตอร์แปดหรือเก้า ถ้ามีระดับต่าำ ก็จะได้รบั คำาแนะนำาการ
ดูแล และการเตรียมตัวก่อนทีจ่ ะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือถอนฟัน
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ส่วนผู้หญิงที่เป็นโรคฮีโมฟีเลียจริงๆระดับรุนแรงมาก หรือ
- ผู้หญิงที่มียีนผิดปกติของโรคฮีโมฟีเลียบนโครโมโซม X
รุนแรงปานกลางพบได้ยากมาก แต่จะพบประมาณ 100 ราย ทั่วโลก และโครโมโซม X อีกอันทำางานไม่ปกติ ไม่สามารถทำาหน้าทีท่ ดแทนได้
ในกรณีเหล่านี้
- หญิงที่มีกลุ่มอาการผิดปกติของโครโมโซมเพศ เช่นมี
- ผู้หญิงที่ได้รับยีนโรคฮีโมฟีเลียจากพ่อที่เป็นโรคฮีโมฟีเลีย โครโมโซม X เพียงอันเดียว และเป็นโครโมโซม X ที่มียีนที่มีความผิด
และมีแม่เป็นพาหะของโรคฮีโมฟีเลียชนิดเดียวกัน
ปกติของการสร้างแฟคเตอร์อยู่
- ผู้หญิงที่ได้รับยีนโรคฮีโมฟีเลียจากพ่อที่เป็นโรคฮีโมฟีเลีย
และมีการกลายพันธุ์ของยีนที่สร้างแฟคเตอร์ชนิดเดียวกันในแม่ หรือ
ในตัวผู้ป่วยเอง ทำาให้โครโมโซม X ผิดปกติทั้ง 2 อัน

สปสช. เล็งจับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย. และ อภ. จัดตั้งโรงงานผลิตยาแฟคเตอร์
สำาหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ที่ชลบุรี หวังช่วยกระจายยาให้เข้าถึงผู้ป่วยมากขึ้น
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า
ปัญหาของผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียคือ ความทุกข์ทรมานจากการเลือดออกง่าย ออกนาน หยุดยาก เป็นๆ หายๆ
โดยเฉพาะเลือดออกในข้อที่เกิดเองบ่อยที่สุดในโลก หากรักษาไม่ทันและไม่ถูกต้องอาจทำาให้อายุสั้นลง มี
โอกาสพิการ นอกจากนี้ แพทย์ที่เชี่ยวชาญโรคนี้ยังมีน้อยคือ 130 คน ขณะที่ผู้ป่วยแม้ไม่ทราบจำานวนแน่ชัด
แต่คาดประมาณอยู่ที่ 5,000 คน ที่น่าห่วงคือจำานวนหนึ่งไม่ทราบว่าตัวเองป่วยโรคนี้ สำาหรับยาในการรักษา
คือ Factor Concentrate ซึ่งช่วยให้เลือดเกิดการแข็งตัว ในอดีตมีราคาแพงมาก มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮี
โมฟีเลียแห่งประเทศไทย จึงเสนอ สปสช. ให้นำาโรคนี้เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และได้เริ่มต้น
โครงการเมื่อ พ.ค. 2549 ทำาให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษามากขึ้น
นพ.ประทีป กล่าวว่า ราคายา Factor Concentrate อยู่ การฉีดยานี้ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ ทำาให้
ที่ 3,000-6,000 บาท ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 36,000-226,800 บาท/คน/ปี ปัจจุบันมีผู้ปวยฮีโมฟีเลียร้อยละ 80 สามารถฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำา
ส่วนกรณีผู้ป่วยเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงในอวัยวะสำาคัญ หรือเกิด IV ได้เอง” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว
ภาวะฉุกเฉินต้องผ่าตัดด่วน อาจต้องใช้ยาจำานวนมากเพื่อทำาการ
รักษา ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 150,000 บาท/ครั้ง โดยภาพรวมปี
นพ.ประทีป กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาดูแลผู้ป่วยฮีโม
2556 มีการเบิกจ่ายยาทั้งสิ้น 37,764 ขวด โดยงบประมาณในการ ฟีเลียในอนาคต สปสช. มีนโยบายพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลผู้
ดูแลรักษาผู้ป่วยมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากมีผู้ป่วยลงทะเบียน ป่วยฮีโมฟีเลียให้เข้าถึงการรักษามากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยที่
ในโครงการเพิ่มขึ้น โดยปี 2549 มี 571 ราย แต่ปี 2557 เพิ่มเป็น เกิดสารต้าน ผู้ป่วยในเขตเมืองและชนบท รวมถึงการจัดยา Factor
1,336 ราย สะท้อนชัดว่าผู้ป่วยเข้าถึงการรักษามากขึ้น
Concentrate ให้เพียงพอในราคาที่เหมาะสมและจัดซื้อได้ พร้อม
แม้ผู้ป่วยจะเข้าถึงการรักษา
แต่การกระจายยาและ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีโครงการจัดตั้งโรงงาน
บุคลากรที่เชี่ยวชาญยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลจากหน่วย ผลิตยาแฟคเตอร์ ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยความร่วมมือ
บริการเฉพาะโรค ทางภาคเหนือและอีสาน โดยช่วงเริ่มต้นโครงการ 4 หน่วยงาน คือ สปสช. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรม โดย
ภาพตำาบล และโรงพยาบาลชุมชนต่างไม่กล้าฉีดยาให้ผู้ป่วย จึงมี รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะส่งผลให้
การตั้งชมรมเครือข่ายผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียรายภาคในปี 2551-2552 ผู้ป่วยเข้าถึงยาเพิ่มมากขึ้น
ฝึกพัฒนาอบรมผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และ อสม. ในชุมชนให้มีทักษะ
Credit: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
National Hemophilia Foundation of Thailand
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วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย และโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม พบกับการสร้าง
แรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมสนุกๆ มากมาย
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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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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

