กาลังใจถึงเพื่อน
กลุ่มกาลังใจ

www.maxsmiles.org

: แมกซ์สมายส์ - MaxSmiles

“เชื่อมโยงกันด้วยรอยยิ้ม”
กิจกรรม : พบปะเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ และให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
สถานที่ : บ้านเซเวียร์ ราชวิถีซอย 12 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ
วัน
: วันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา: 10.00 – 16.00 น.
จุดประสงค์กลุ่ม
พบปะระหว่างผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งของเนื้อเยื่อในระบบ
ทางเดินอาหารประเภทจีสต์ เพื่อแบ่งปันให้คาแนะนาการดูแลรักษาตัวเอง
โดยเฉพาะผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่งตรวจพบว่าป่วยเป็นโรค ต้องการคาแนะนาและกาลังใจ
ในการรักษา เรายินดีต้อนรับทุกท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวิรัช 081- 207- 5155 และคุณวสันต์ 081- 447 -1128

ข่าวกิจกรรม
กาลังใจมิได้อยู่เฉพาะ
ที่ใดที่หนึ่ง แต่อยู่
กระจายทั่วทุกที่ ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงกัน
ได้ทั่วภูมิภาค ทั้งภาค
เหนือ อีสาน กลาง ใต้
เช่นเดียวกับกลุ่ม
กาลังใจแมกซ์สมายส์
ปีนี้เราได้เริ่มต้นกลุ่มกาลังใจ เพิ่มขี้นอีก 2 สถานที่ คือ กลุ่มแมกซ์สมายส์
เชียงใหม่และขอนแก่น การพบปะสมาชิกแมกซ์สมายส์ทั้งสองที่นี้ บรรยากาศ
เป็นไปอย่างเรียบง่าย สบายๆ ได้พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่ต่างคนต่างพบเจอ
พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ถือเป็นการเริ่มต้นสร้างกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง
กาลังใจให้แก่กันและกันระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเองตลอดจนญาติและผู้ดูแลทุกท่าน
อยากให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบว่า เรา
ไม่ควรปล่อยให้ใครต้องต่อสู้กับโรคร้ายนี้
เพียงลาพัง เราต้องอยู่เคียงข้างกันรวมใจ
ต่อสู้ไปด้วยกัน กิจกรรมพบปะเสริมสร้าง
กาลังใจที่ดีอย่างนี้เราจะจัดขึ้นทุกปี สมาชิก
ท่านใดสนใจร่วมเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
กาลังใจกับเรา ติดต่อเรามานะครับ

“ไม่ต้องกังวลนะครับเพื่อน
เราเกิดมาก่อนโรค
โรคเป็นเพียงผู้อาศัยเรา
อย่าให้ผู้อาศัยอยู่เหนือเรา... สู้ สู้ ครับ”
“มะเร็งทาลายแต่เม็ดเลือดหากเรามี
กาลังใจดีมันไม่สามารถทาลายชีวิต
เราได้ ขอให้ทุกคนพยายาม
และต่อสู้อย่างถึงที่สุด”

ผู้แทนแมกซ์ ประเทศไทย
วิรัช แซ่ก๊วย
มือถือ: 081-207-5155
อีเมล์: wirat.saekuai
@themaxfoundation.org
วสันต์ วศินประเสริฐ
มือถือ: 081-447-1128
อีเมล์: wasan.wasinprasert
@themaxfoundation.org
261 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/แฟกซ์: 02-354-3828
www.themaxfoundation.org
www.gipapthailand.org

“อย่าวิตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
ในอนาคต ขอให้อยู่อย่างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในปัจจุบัน”

สนับสนุนโดย

พฤศจิกายน 2552
www.gipapthailand.org

“ชีวิตเรายังมีความหวัง มีความฝันที่
รอเราอยู่ข้างหน้า อย่าเพิ่งสิ้นหวัง
อย่าให้โรคมาครอบครองตัวเรา
เราต้องสู้กับมันให้ได้ เราต้องไม่ท้อ”

ยินดีต้อนรับ สู่...กาลังใจแมกซ์สมายส์

เรายินดีที่ท่านได้อ่านจดหมายข่าว
กาลังใจแมกซ์สมายส์
“การที่เราเป็นคนป่วย ทาให้มีข้อจากัดในการใช้ชีวิต
อาจไม่สามารถที่จะทาอะไรอย่างที่เราอยากจะทาได้เหมือน
เคย จนมาวันหนึ่ง วันที่เราได้กินยา เราสามารถกลับมาใช้
ชีวิตได้เหมือนคนปกติ เปรียบเสมือนเรามีชีวิตใหม่ เรา
สามารถทาในสิ่งที่เราอยากจะทาได้ ออกไปสู้โลกกว้างไกล
ได้พบเจอสิ่งสวยงามภายนอก ซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะ
สามารถทาสิ่งเหล่านี้ได้อีกครั้งในขณะที่เราป่วย เหมือนกับ
ว่าเราได้คืนสู่อิสรภาพอีกครั้ง ดั่งเช่นลูกโป่งที่ลอยขึ้นฟ้า”

“สู้แม้รู้ว่าต้องแพ้ อย่าเพิ่งท้อแท้
เพราะอย่างน้อย ๆ ยังมีใครอีกคนอีก
กลุ่มหนึ่ง ที่คอยเป็นกาลังใจให้เสมอ”
“ชีวิตเปรียบดั่งตอไม้แห้ง ที่รากแก้ว
ยังมีชีวิตอยู่เพื่อต่อสู้ให้ตอมันผลิตา
และออกใบ”

รูปและคาบรรยายโดย นิตยา (พลอย) สินหิรัญ
จากการประกวดภาพวาดกาลังใจในโครงการของมูลนิธิแมกซ์
รางวัลชนะเลิศสาหรับระดับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก

“สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ สู้
แล้วก็ สู้”

“สู่อิสระภาพ”

“เชื่อมโยงกันด้วยรอยยิ้ม”

กาลังใจแมกซ์สมายส์

“ชีวิตใหม่สดใสยิ่งกว่า”

จดหมายข่าวสาหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดและโรคมะเร็งของเนื้อเยี่อในระบบเดินอาหาร(จีสต์)
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน
ดีใจมากครับที่ได้พบกันอีกสาหรับจดหมาย
ข่าวฉบับที่ 5 เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ในการส่งจดหมายข่าวไปยังบ้านสมาชิกของ
แต่ละท่าน ทุกสายที่โทรมา จดหมายส่งมาถึง
แจ้งว่าได้รับจดหมายข่าวด้วยความดีใจ รู้สึก
ได้ถึงกาลังใจที่ได้เพิ่มเติมจากจดหมายที่
เพื่อนสมาชิกส่งมาแบ่งปันให้
ฉบับนี้เป็นเป็นการลงข่าวกิจกรรมของกลุ่ม
แมกซ์สมายส์ที่เราเริ่มออกไปจัดกิจกรรม
สาหรับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ตามภาค เริ่มจาก
ภาคอีสานโดยจัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
และภาคเหนือที่โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมใหญ่
ประจาปีที่กรุงเทพฯ ที่สนุกเป็นกันเอง
สาหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
สาหรับปี 2553 ให้คอยติดตามข่าวจากเรา ซึ่ง
เราจะแจ้งล่วงหน้าสาหรับตารางจัดกิจกรรมใน
ภาคของท่านในจดหมายฉบับต่อๆไป
ขอประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงสาหรับการ
ประชุมกลุ่มกาลังใจแมกซ์สมายส์ประจาเดือน
ณ บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เริ่มตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันเสาร์แรกของ
ทุกเดือน เพื่อความสะดวกในการจดจาวันใน
การเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายขึ้น ขอบคุณครับ
ทีมงานแมกซ์สมายส์

กิจกรรมกลุ่มกาลังใจประจาปี 2552
“ชีวิตใหม่ สดใสยิ่งกว่า” เป็นชื่อของกิจกรรมการพบปะประจาปี ของกลุ่ม
กาลังใจแมกซ์สมายส์ ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552 ณ. ห้องประชุมใหญ่บ้านเซเวียร์
กรุงเทพฯ ที่ได้ผ่านพ้นไปพร้อมกับรอยยิ้ม บนความประทับใจ ในบรรยากาศเป็นกันเอง
และมิตรภาพที่ได้กลับไป จึงขอแบ่งปันประสบการณ์และภาพในวันงานให้ทุกท่านที่ไม่
สามารถมาร่วมงานได้ในวันนั้น
สมาชิกจากใกล้และเดินทางไกลมาก
มาจากภาคอีสานเพื่อมาร่วมงานนี้ แต่ละท่าน
ได้ทาหรือนาขนมที่ตนเองชอบมาแบ่งปันให้
เพื่อนสมาชิกได้ทาน ซึ่งเป็นที่รวบรวมของ
อร่อยและหลากหลายที่สุดในวันนั้นเลย
กิจกรรมสนุกๆสาหรับเพื่อนสมาชิกมี
มากมาย โดยเริ่มตั้งแต่การลงชื่อบนการ์ด
ขอบคุณบริษัทยาโนวาร์ติสที่บริจาคยาให้กับ
กับผู้ป่วยผ่านโครงการจีแพป-ทีแพป และมูลนิธิแมกซ์ที่เป็นผู้ดูแลและให้กาลังใจสมาชิก
และเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานครั้งนี้ การลงบนชื่อบนแผนที่ประเทศไทยเป็นที่ระลึก
เพื่อส่งให้กับมูลนิธิแมกซ์ที่อเมริกา ต่อด้วยการเข้าชมนิทรรศการภาพวาดจากเพื่อน
สมาชิกทั่วประเทศที่ได้ส่งเข้าประกวดโดยเราให้ลงคะแนนให้ภาพที่ชอบมากที่สุด สาหรับ
ผู้ชนะจะได้รับรางวัล และนาภาพลงจดหมาย
พิมพ์ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป ซึ่งมีคาชมจาก
เพื่อนสมาชิกว่าภาพวาดทุกภาพสวยและมี
ความหมายให้กาลังใจมาก

ด้วยข้อมูลล่าสุดที่สืบค้นมาจากอินเตอร์เน็ต
อธิบายด้วยถ้อยคาและตัวอย่างที่เข้าใจง่าย
ทาให้หลายข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคนี้ได้ถูก
คลี่คลาย การตอบคาถามที่เป็นกันเอง ต่อ
ทุกคาถาม ทาให้ทุกคนพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่าคุ้มค่ามากที่ได้เข้ามาฟังการ
บรรยายของอาจารย์หมอในครั้งนี้
เมื่อมีการให้ การขอบคุณย่อม
ตามมาเสมอ ครั้งนี้เราได้จัดให้มีพิธีบายศรี
สู่ขวัญ เพื่อแสดงออกถึงความขอบคุณ
ให้กับผู้ที่ได้ช่วยชีวิตเรา เพื่อนเราหรือคนใน
ครอบครัวเรา ซึ่งเราได้รับเกียรติ์จากอาจารย์
หมอเป็นตัวแทนแพทย์ผู้รักษา และตัวแทน
โครงการที่บริจาคยา

บอกเล่าข่าว
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีการก่อตั้ง
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป
ขึ้นมาในประเทศไทย ปัจจุบันโครงการจีแพป
ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เรื้อรังและมะเร็งจีสต์ในประเทศไทย ไปแล้ว
ทั้งสิ้นกว่า 1,800 ราย
สิ่งสาคัญที่ทาให้โครงการประสบความสาเร็จ
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศไทย ก็คือ
ความเสียสละจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทยาโนวาร์ตีส มูลนิธิแมกซ์
โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ บุคลากรทาง
การแพทย์ในโครงการ นับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งดีๆ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา

www.gipapthailand.org

เราเริ่มกิจกรรมหลักในห้องประชุมใหญ่โดยมี
คุณพ่อ จีน แบรี่ สมาชิกอาวุโสที่สุดของเราได้กล่าวเปิด
งานต้อนรับทุกท่าน เราได้รับเกียรติ์จากบริษัทโนวาร์ติส
คุณลูซี ฮิกกินโบแทม มากล่าวถึงโครงการบริจาคยาเพื่อ
ผู้ป่วยยากไร้ทั่วโลก ตามด้วยวีดีโอสารจากประธานมูลนิธิ
แมกซ์ให้กาลังใจแก่สมาชิกกลุ่มแมกซ์สมายส์ และผู้ต่อสู้
กับโรคร้ายไม่ให้ท้อถอย
ต่อด้วยกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง โดยอาจารย์หมอชวลิต หล้าคามี
แพทย์โลหิตวิทยา คณะอายุรกรรม โรงพยาบาลศิริราช

คณะผู้จัดทา
ออกแบบ: MaxStation - Thailand
เรียบเรียง: วิรัช แซ่ก๊วย

บทความ: วสันต์ วศินประเสริฐ
ภาพวาด: นิตยา (พลอย) สินหิรัญ

ต่อด้วยการผ่อนคลายด้วยเกมส์ที่เล่นง่าย
แต่มากด้วยความสนุก นั่นคือ เป่า ยี้ง ฉุบ!
ซึ่งเปลี่ยนกติกาเพื่อเพิ่มความสนุกโดยให้ผู้
แพ้ได้ไปต่อ ได้แลกเปลี่ยนเสียงหัวเราะกับ
รางวัลสาหรับกลุ่มสมาชิกผู้เข้ารอบสุดท้าย

ความเงียบได้ปกคลุมทั้งห้อง
ประชุม เมื่อได้รับชมวีดีโอชีวิตของสมาชิก
สองท่าน ท่านแรกพบว่าตัวเองเป็นโรคร้าย
ในขณะที่ตัวเองต้องเป็นเสาหลักให้กับพ่อ
แม่ที่ป่วย ด้วยกาลังใจที่เธอได้รับจากพ่อแม่
และความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ทาให้
เธอไม่ยอมแพ้ ไม่อ่อนแอ แต่เข้มแข็งพร้อม
สู่ต่อไป จนวันนี้เธอได้กลับมาแข็งแรงทั้ง
กายและใจ ทางานและดูแลพ่อแม่ได้ต่อไป

ด้วยความร่วมใจผูกขวัญของสมาชิกทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกัน ทาให้พิธีบายศรีอบอุ่นและ
อบอวลไปด้วยความขอบคุณ จากนั้นทุก
ท่านพร้อมกันถ่ายรูปหมู่เพื่อแสดงพลังและ
ส่งกาลังใจไปยังสมาชิกที่อยู่ห่างไกล
พวกเราอิ่มอร่อยจากอาหารเที่ยงที่
ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิก ซึ่งมี
หลากหลายประเภทและเพียงพอต่อทุกคน
ท่านที่สองเป็นแม่ของลูกสาวสาม
คนที่กาลังศึกษาอยู่ขณะที่เธอพบโรคร้าย
เธอกับสามียังคงต้องทางานเย็บผ้าวันละ
หลายชั่วโมงให้ลูกได้รับการศึกษาสาหรับ
อนาคตที่จะได้ไม่ลาบาก ด้วยกาลังใจที่ไม่
ท้อและความรักของคนในครอบครัว วันนี้
เธอหายดี ลูกสาวสองคนจบมหาวิทยาลัย
และได้ทางานส่งน้องคนเล็กให้ได้เรียนต่อ

คุณไม่ได้ต่อสู้โรคนี้อยูเ่ พียงลาพังนะครับ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
เข้าร่วมกลุ่มกาลังใจแมกซ์สมายส์ได้ที่ 081-207-5155 หรือ 081-447-1128

ตัวแทนสมาชิกสี่ท่าน อาสากล่าว
ความในใจ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สาคัญและ
มีความหมายต่อผู้แบ่งปันเองและผู้ที่ได้รับ
ฟัง ซึ่งต่อด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ใน
กลุ่มย่อยซึ่งก็เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของงาน
กิจกรรม
สุดท้ายของงาน
คือการเป่าเทียน
วันเกิดน้องแมกซ์
พร้อมร่วมฉลอง
ชีวิตใหม่ที่สดใส
ยิ่งกว่าของทุกคน
ด้วยจานวน
สมาชิกที่เข้า
ร่วมงานรวมร้อย
ท่าน จากความ
ร่วมมือร่วมใจของทีมงานแมกซ์สมายส์
อาสาสมัคร และผู้สนับสนุนทุกท่านที่มีส่วน
ร่วม ทาให้งานใหญ่ประจาปีของพวกเรา
สาเร็จเป็นจริงขึ้นได้ โดยทุกคนได้รับ
มิตรภาพและกาลังใจกลับไปอย่างเต็มเปี่ยม
อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมกับเราใน
กิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกในปีต่อๆไปนะครับ
*

*

*

