กาลังใจถึงเพื่อน
www.maxsmiles.org

กลุ่มกาลังใจ

: แมกซ์สมายส์ - MaxSmiles

“เชื่อมโยงถึงกันด้วยรอยยิ้ม”
กิจกรรม : พบปะเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ และให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
สถานที่ : 43 บ้านเซเวียร์ ราชวิถีซอย 12 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ
วัน
: วันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา: 10.00 – 16.00 น.
จุดประสงค์กลุ่ม
เป็นที่พบปะระหว่างผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งพบยาก เพื่อ
แบ่งปันให้คาแนะนาการดูแลรักษาตัวเอง โดยเฉพาะผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่งตรวจพบว่า
ป่วยเป็นโรค ต้องการคาแนะนาและกาลังใจในการรักษา เรายินดีต้อนรับทุกท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิรัช 081- 207- 5155 คุณวสันต์ 081- 447 -1128

มุมกิจกรรม กิจกรรมวาดภาพประจาปี 2555 “ชีวติ ใหม่ที่สดใสยิ่งกว่า”
กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับ สาหรับกิจกรรมประกวดวาดภาพประจาปีที่ทาง
มูลนิธิแมกซ์ได้ร่วมมือกับกลุ่มกาลังทั่วโลกร่วมทั้งแมกซ์สมายส์ แสดงความรู้สึกใน
การบาบัดรักษาจนหาย สามารถมีชีวิตที่สดใสกลับคืนมาใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการบาบัด
จิตใจ สร้างเสริมกาลังใจ เชื่อมโยงสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
ข้อกาหนดภาพประกวด
๐ ขนาดภาพ 8 X 10 นิ้ว
๐ สามารถใช้วัสดุและสีได้ทุกประเภท
รวมไปถึงสื่อผสม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
หรือภาพถ่ายจากกล้องถ่ายรูป ตามความถนัด
ส่งภาพประกวดพร้อมกับรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อภาพ และคาบรรยายภาพ
2. ชื่อผู้วาด อายุ และชื่อของผู้ป่วย
3. ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์
ส่งภาพมายังที่อยู่ของมูลนิธิแมกซ์ เปิดรับภาพจนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555
เราไม่จากัดจานวนในการส่ง และอยากพวกเราร่วมส่งภาพเข้ามากันเยอะๆนะครับ

“บ่อยครั้งนี้ทาให้รู้ว่า
ลมหายใจของเรา
มีค่ามากกว่าสิ่งของทั้งหลาย”

มูลนิธิแมกซ์ ผู้แทนในประเทศไทย
43 บ้านเซเวียร์, ราชวิถี 12,
สามเสนใน, พญาไท,
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-278-5238
แฟกซ์ : 02-354-3828

“เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา
ป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะมีอีกหลายคนนักที่เป็นเหมือนเรา
สู้ สู้ ต่อไปนะ
ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคน”

วิรัช แซ่ก๊วย
มือถือ: 081-207-5155
วสันต์ วศินประเสริฐ
มือถือ: 081-447-1128
ปิยะพงศ์ ศิริวิริยานันท์
มือถือ: 081-552-6263
www.themaxfoundation.org

“เราจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกัน
ด้วยรอยยิ้ม
ขอให้กาลังใจทุกๆคนนะคะ”

“ขอเป็นกาลังใจให้ทุกๆคน
สู้ต่อไปนะคะ
อย่าลืมว่าสุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ
กายสุข ใจสุข ถึงกายป่วย แต่ใจไม่ป่วย
เป็นกาลังใจให้นะคะ”

มีนาคม 2555
www.gipapthailand.org

ยินดีต้อนรับ สู่...กาลังใจแมกซ์สมายส์
“เมื่อร่างกายแข็งแรง
สุขภาพดีขึ้น
สิ่งต่าง ๆ ภายนอกก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไป
ความอ่อนแอที่เคยขวางกั้นการใช้ชีวิต
ก็ถูกทาลายลงไป
เหมือนเป็นเพียงกระดาษบาง ๆ แผ่นเดียว”

“เพราะเรายังมีกันและกันตลอดไป
ยิ้มให้กับชีวิตกันนะคะ”

“ทุกคนมีปัญหาที่ต้องเผชิญ
แต่อยู่ที่ว่าเราจะข้ามผ่านปัญหานั้น
อย่างไร
สู้กับปัญหา อย่าท้อแท้นะคะ”

สนับสนุนโดย

ภาพวาดและความหมายโดย
โดย น.ส. นิตยา สินหิรัญ
พี่สาวสมาชิกวิศรุต สินหิรัญ (CML)

“กาแพงแห่งความอ่อนแอ”
“เชื่อมโยงถึงกันด้วยรอยยิ้ม”

กำลังใจแมกซ์สมำยส์
จดหมายข่าวสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งพบยาก
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิก

งานเฉลิมฉลองชีวิตประจาปีของกลุ่มแมกซ์สมายส์ 2011

จดหมายกาลังใจแมกซ์สมายส์นี้ได้ก้าว
เข้าสู่ฉบับที่ 10 แล้วนะครับ พวกเราได้มี
กิจกรรมประจาปี เดือนตุลาคม 2554 ที่มี
สมาชิกเข้าร่วมมากมาย พวกเราได้เฉลิม ฉลองการก่อตั้งกลุ่มครบรอบ 4 ปี เรื่องราว
และรูปอยู่ในเล่มแล้วนะครับ
สมาชิกที่ได้มางานเดือนตุลาคมก็จะ
สังเกตเห็นเสื้อที่ทีมสวมใส่อยู่ ซึ่งความตั้งใจ
แรกจัดทาขึ้นเพื่อนสมาชิกประจาที่ได้เข้า
มาร่วมเป็นทีมงานของเรา ตอนนี้เราเปิดให้
สมาชิกทั่วไปได้เป็นเจ้าของเพื่อใส่มาร่วม
กิจกรรมกับเราในทุกเดือนหรืองานเดือน
ตุลาคมครั้งต่อไป ท่านสามารถโทรเข้ามา
สอบถามรายละเอียดในการสั่งเสื้อได้ ตาม
เบอร์ติดต่อของเจ้าหน้าที่มูลนิธิแมกซ์
ในช่วงปลายปี 2554 ได้มีน้าท่วมใหญ่ภาค
กลางและกรุงเทพฯ หากมีประสบการณ์ใด
ประทับใจ ก็ส่งมาให้ทางทีมงานได้รับทราบ
นะครับ เราขอเป็นกาลังใจในการดาเนินชีวิต
กลุ่มกาลังใจแมกซ์สมายส์ยังเติบโตขึ้นใน
ทุกวันนะครับ ล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรมจัดตั้ง
กลุ่มภาคตะวันออกที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี ภาพและรายละเอียดอยู่ในฉบับหน้า
ติดตามอ่านกันนะครับ ขอบคุณครับ
ทีมงานแมกซ์สมายส์

ข่าวกิจกรรม

ชมรมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง
แบบมัยอีลอยด์แห่งประเทศไทย โดย ศ.พญ.
แสงสุรีย์ จูฑา ประธานชมรม ได้จัดให้มี
กิจกรรมรวมตัวของสมาชิกขึ้นเป็นครั้งแรก
โดยมีการสัมมนาของคณะแพทย์และผู้ป่วย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (CML) ที่
โรงแรม เซ็นทารา วันที่ 23 กรกฎาคม 2554

ในงานมีการเสวนาตอบปัญหาโดยทีมแพทย์
โลหิตวิทยา สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.thaicml.com

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จดหมายข่าว
แมกซ์สมายส์ขอนาความประทับใจใน
งานพบปะสมาชิกประจาปี ในงาน
“ชีวิตใหม่ สดใสยิ่งกว่า” ประจาปี 2011
บรรยากาศของงานปีนี้คือความเรียบง่าย
และอบอุ่นเสมือนหนึ่งครอบครัว
เดียวกันครับ ในปีนี้มีเรื่องพิเศษเกิดขึ้น
มากมายครับ เรามีเสื้อทีมของกลุ่ม
ทีมงานพร้อมโลโก้ใหม่ ซึ่งแสดงออก
ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน เราได้รับ
เกียรติ์จากอาจารย์หมอถึงสองท่านซึ่ง
เป็นแพทย์ทางโลหิตวิทยามาร่วมให้
ความรู้และตอบคาถามเรื่องโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว อย่างเป็นกันเองมาก คือ
อาจารย์หมอยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ จาก
โรงพยาบาลศิริราช และอาจารย์มาเรียม
เจตนจันทร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี ซึ่งได้มาร่วมเป็นส่วนสาคัญใน
งานของเรา แม้ว่าอาจารย์หมอมาเรียมจะ
อยู่ไกลถึงจันทบุรี ท่านก็เต็มใจที่จะ
มาร่วมในงานครั้งนี้ โดยมีพยาบาลและ
สมาชิกติดตามมาสัมผัสประสบการณ์
คณะผู้จัดทา
ออกแบบ: MaxStation - Thailand
เรียบเรียง: วิรัช แซ่ก๊วย

กิจกรรมโยคะบาบัดกายจิต, มุมเด็ก, แบ่งปัน
ประสบการณ์ชีวิต, บายศรีสู่ขวัญ, ข้อความ
กาลังใจ ตุ๊กตาและของบริจาค ด้วยบรรยากาศ
ของความเป็นกันเองแบบครอบครัวแมกซ์
สมายส์ ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกและ
อาสาสมัครที่มีส่วนร่วมทาให้งานประจาปีมี
ความหมาย สร้างสรรค์รอยยิ้มให้กับทุกคน

บทความ: ปิยะพงศ์ ศิริวิริยานนท์
ภาพวาด: นิตยา สินหิรัญ

รอยยิ้มสร้างมิตรภาพและกาลังใจ
อยากให้ทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในงานนี้อีก แล้วพบกันอีกในเดือน
ตุลาคมหน้านี้นะครับ

