มูลนิธิแห่ งความหวังและกาลังใจเพื่อเด็กไทยที่เป็ นโรคกล้ ามเนือ้ อ่ อนแรง
F) E) N) D)
FOUNDATION TO ERADICATE NEUROMUSCULAR DISEASE
มูลนิธิเพื่อช่ วยให้ โรคกล้ ามเนือ้ อ่ อนแรงหมดไปจากประเทศไทย

มูลนิธิการกุศลของไทยที่ก่อตัง้ ใหม่ ประกาศต่ อสู้กับโรคร้ าย!

คำว่ำ FEND โดยทัว่ ไปแล้ วจะใช้ ในผู้สงู อำยุว่ำ “เป็ นกำรป้องกันตนเอง” หมำยถึงกำรดูแล ปกป้อง ป้องกันตนเอง น่ำเสียดำยที่ในทุกวันนี ้จะมีเด็กที่เกิดมำโดยที่
ไม่เคยมีควำมสำมำรถทำแบบนันได้
้
เด็กเหล่ำนันเกิ
้ ดมำพร้ อมกับยีนทีผ่ ิดปรกติที่ทำให้ เกิดโรคกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรงซึง่ เป็ นโรคทำงพันธุกรรม มีสภำวะที่คอ่ ยเป็ นที
ละน้ อย และปั จจุบนั นี ้ยังไม่มีวิธีรักษำ ทุก ๆ ปี ในประเทศไทยมีเด็กที่เป็ นโรคนี ้มำกกว่ำ 1,000 รำย
ดังที่ปรำกฏในโรคนี ้คือ เด็กทำรกที่เกิดมำมีสขุ ภำพแข็งแรงสมบูรณ์ดีตลอดจนเติบโตได้ ดีในวัยเด็ก จะค่อยๆสูญเสียกำรควบคุมกำรทำงำนขันพื
้ ้นฐำนของ
กล้ ำมเนื ้อ กล้ ำมเนื ้อของพวกเขำจะค่อยๆใช้ งำนไม่ได้ และกล้ ำมเนื ้อจะตำยเพรำะขำดกำรเคลื่อนไหว ควำมจริงอันน่ำกลัว คือ เด็กเหล่ำนันมี
้ กำรทำงำนของ
สมองที่ปกติ แต่กำรสื่อสำรระหว่ำงสมองไปยังกล้ ำมเนื ้อของพวกเขำเป็ นไปอย่ำงผิดปกติ ลองคิดดูว่ำจะมีอะไรที่น่ำกลัวไปกว่ำกำรที่สมองของเด็กได้ สงั่ งำนไปยัง
กล้ ำมเนื ้อให้ เคลื่อนไหว แต่กล้ ำมเนื ้อไม่รับรู้ มีผลให้ ตอ่ มำพวกเขำจะใช้ งำนกล้ ำมเนื ้อทำกิจกรรมใด ๆ ไม่ได้ ทีละน้ อย ๆ มีเด็กจำนวนน้ อยมำกที่จะมีชีวิตรอด
จนเป็ นผู้ใหญ่ เด็กเหล่ำนี ้ต้ องกำรได้ รับกำลังใจจำกทุกท่ำน

จุดประสงค์ ของมูลนิธิ F)E)N)D) : เพื่อต่ อสู้กับโรคร้ าย!
จุดประสงค์ของมูลนิธิ F)E)N)D) ได้ ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อให้ เด็กโรคกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรงได้ รับควำมช่วยเหลือจำกทีมแพทย์ทเี่ ชี่ยวชำญ ให้ ได้ รับกำรดูแลรักษำและได้ รับ
กำลังใจสนับสนุนอย่ำงดี และจัดหำอุปกรณ์กำรเคลื่อนไหวที่จำเป็ นให้ รวมทังให้
้ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมทำงกำรศึกษำและกิจกรรมทำงสังคม รวมทังกำรได้
้
พบปะ
พูดคุยกับผู้อื่น โดยกำรจัดให้ มีกำรพบกลุม่ เพื่อนที่เป็ นเด็กที่มีสขุ ภำพแข็งแรง มูลนิธิมีควำมพยำยำมในกำรค้ นพบวิวฒ
ั นำกำรในกำรรักษำโรคนี ้ คุณสำมำรถ
ช่วยให้ จดุ ประสงค์นนเป็
ั ้ นจริ งได้ โดยมีสว่ นร่ วมในโปรแกรมกำรดูแลรักษำเด็กทีเ่ ป็ นโรคกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรง [ F)E)N)D Planned Care Program ] ควำมต้ องกำร
ของมูลนิธิคือ กำรทำให้ เกิดควำมช่วยเหลืออย่ำงดีแต่ไม่บงั คับฝื นใจใครในกำรให้ ควำมช่วยเหลือ หำกคุณนัง่ ทับมือตัวเองสักพักหรื อพยำยำมที่จะยกมือคุณไว้
เหนือศีรษะสัก 5 นำที คุณก็จะได้ สมั ผัสกับประสบกำรณ์ที่ทำให้ คณ
ุ รู้ สกึ ถึงกำรที่กล้ ำมเนื ้อไม่ตอบสนองในทันที แม้ ว่ำกำรเคลื่อนไหวของคุณจะกลับมำอย่ำง
รวดเร็ วแต่คณ
ุ อำจจะรู้ สกึ ถึงควำมเจ็บปวดชัว่ ขณะ หรื อนัน่ เป็ นสัญญำณของอัมพำต?

ถาม-ตอบ

โรคกล้ ามเนื้ออ่ อนแรงคืออะไร?
โรคกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรง คือโรคทำงพันธุกรรม เกิดจำกกำรถ่ำยทอดทำงยีนทำให้ มีควำมผิดปกติของกล้ ำมเนื ้อ เส้ นประสำท สำรสื่อประสำท หรื อเซลล์ประสำท
ตังแต่
้ กำเนิด ทำให้ มีอำกำรกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรง หรื อไม่มีแรง กล้ ำมเนื ้อและเส้ นประสำทไม่ตอบสนองต่อกำรสัง่ กำรจำกระบบประสำทส่วนกลำง โดยส่วนใหญ่โรคนี ้
จะเป็ นไปตำมพันธุกรรมที่มีกำรถ่ำยทอดไปยังรุ่ นต่อไปในครอบครัว คนไข้ บำงคนอำจมีพ่อแม่ พี่น้องหรื อญำติ ที่เป็ นโรคนันๆ
้ แต่ในบำงคนก็อำจเป็ นยีนผิดปกติที่
เกิดขึ ้นใหม่ จึงไม่มีประวัตคิ นในครอบครัวเป็ นเลยก็เป็ นไปได้ โรคกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรงเป็ นโรคที่คอ่ ยๆเป็ นทีละน้ อยตำมธรรมชำติ และส่งผลให้ กล้ ำมเนื ้ออ่อนแรง

โรคบำงอย่ำงจะแสดงให้ เห็นตังแต่
้ เกิด บำงโรคจะพบในวัยเด็ก และโรคอื่นอำจพบเมื่อเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ตัวอย่ำงของโรคกล้ ำมเนื ้อผิดปรกติที่ถ่ำยทอดทำง
พันธุกรรม เช่น Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), Congenital Myopathy, Hereditory Motor Sensitory Neuropathy หรื อ Charcot-Marie-Tooth
disease, (CMT), Congenital Myasthenic Syndrome (CMS) และ Spinal Muscular Dystrophy (SMA).

มีเด็กในประเทศไทยทีไ่ ด้ รับความทรมานจากโรคกล้ ามเนื้ออ่ อนแรงจานวนเท่ าไร?
คำตอบสันๆคื
้ อ มีมำกเกินไป ในประเทศไทยยังขำดกำรวิจยั ที่สรุ ปเกี่ยวกับโรคกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรง ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำนได้ ประมำณกำรไว้ ว่ำ ทัว่ โลกมีโรคนี ้
แพร่ หลำยอยู่โดยประมำณ 63x10(-5) ถ้ ำเทียบกับสัดส่วนกับอัตรำกำรเกิดในประเทศไทย ประมำณกำรว่ำเด็กเกิดใหม่มีอตั รำควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคนี ้เท่ำกับ 1
ใน 1600 ซึง่ อำจแสดงอำกำรให้ เห็นในวัยเด็กหรื อเมื่อเติบโตต่อไปในชีวิตก็ได้ ในแต่ละปี จะมีเด็กที่เป็ นคนไข้ ใหม่เกิดขึ ้นประมำณ 1200 รำย เด็กแต่ละคน
ต้ องกำรที่เครื่ องมือที่ช่วยในกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยและต้ องกำรได้ รับกำรศึกษำเฉพำะทำงของโรคนี ้
มีแพทย์ ในประเทศไทยที่ได้ รับการรั บรองว่ าเป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้จานวนเท่ าไร?
เป็ นเรื่ องน่ำเศร้ ำที่มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญสำขำนี ้อยู่ไม่มำก ที่เป็ นแพทย์เฉพำะทำงด้ ำนโรคกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรงในเด็ก มีแพทย์จำนวนน้ อยมำกที่ควำมสำมำรถและมี
ควำมพร้ อมในกำรรับผิดชอบเรื่ องค่ำใช้ จ่ำยในกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศหลังจำกจบกำรศึกษำแพทย์ ทวั่ ไปแล้ ว
มูลนิธิ F)E)N)D) มีจดุ มุ่งหมำยที่จะจัดหำ
ทุนกำรศึกษำสำหรับแพทย์ที่มีผลกำรเรี ยนดีเด่นในวิชำชีพแพทย์ที่ดแู ลเด็กพิเศษเหล่ำนันและดู
้
แลรักษำโรคกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรงในเด็ก เป้ำหมำยสูงสุดคือจัดตัง้
แนวทำงปฏิบตั ิ (หลักสูตร) อันเป็ นที่ยอมรับของนำนำชำติเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชำญโรคนี ้ในประเทศไทย
หากเด็กที่ได้ รับความทรมานจากโรคนี้ไม่ มีใครสามารถเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ได้ แล้ วยีนของโรคกล้ ามเนื้ออ่ อนแรงนี้ยังคงถ่ ายทอดต่ อไปได้ อย่ างไร?
เพรำะยีน “ที่เป็ นสำเหตุของโรคนี ้” สำมำรถหลบซ่อนหรื อที่เรี ยกว่ำเป็ นพำหะของโรค (โดยทีผ่ ้ ทู ี่มียีนผิดปกติจะไม่มีอำกำรแสดงใดๆ) บำงโรคยีนที่ผิดปกติจะไม่
แสดงอำกำรให้ เห็นเด่นชัดในผู้หญิงและสำมำรถถ่ำยทอดข้ ำมรุ่ นทำงพันธุกรรมได้ พี่น้องของผู้ที่เป็ นโรคนี ้แต่ตนเองไม่ได้ เป็ น ก็สำมำรถเป็ นพำหะนำโรคไปยังรุ่ น
ต่อไปได้

พ่ อแม่ ของเด็กที่มีความเสี่ยงเป็ นโรคนี้ จะสามารถตรวจสอบหายีนที่ทาให้ เกิดโรคนี้ได้ หรื อไม่ ?
พวกเขำสำมำรถทำได้ คนทีม่ ีควำมเสี่ยงสำมำรถตรวจสอบยีนที่เป็ นสำเหตุที่ทำให้ เกิดโรคระบบกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรงในครอบครัวได้ ในกรณีที่ตรวจพบยีนก่อโรคใน
ผู้ป่วย อย่ำงไรก็ตำมโรคนี ้มียีนที่เป็ นสำเหตุอยู่หลำยชนิด จึงอำจจะเป็ นไปไม่ได้ ที่จะสำมำรถตรวจสอบยีนทุกชนิดที่เป็ นสำเหตุของโรคนี ้ได้ ทงหมด
ั้
เนื่องจำกมี
ค่ำใช้ จ่ำยสูงในกำรตรวจสอบยีนดังกล่ำว (ค่ำใช้ จ่ำยประมำณยีนละ 3,000 บำท) กำรพิจำรณำส่งตรวจสอบยีนที่เป็ นสำเหตุนนั ้ ก็ต้องอำศัยประวัติ กำรตรวจ
ร่ ำงกำย และผลเลือดเบื ้องต้ น ในกำรเลือกส่งตรวจยีนที่เป็ นสำเหตุ ซึง่ ไม่ได้ ง่ำยสำหรับแพทย์ที่ดแู ล ในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่ องของยีนที่สำมำรถตรวจได้
นัน้ เป็ นจำนวนน้ อยเมื่อเทียบกับจำนวนยีนที่เป็ นสำเหตุ และปั จจัยแวดล้ อมที่มีอย่ำงจำกัด เช่น กำรขำดแคลนเงินทุน เป็ นต้ น ดังนันกำรจะตรวจสอบยี
้
นที่คำดว่ำ
จะเป็ นสำเหตุของโรคได้ ต้องมำจำกคำสัง่ แพทย์ผ้ ดู แู ลรักษำเฉพำะโรคนี ้ หลังจำกที่ตรวจพบควำมผิดปกติของยีนในผู้ป่วยแล้ วจึงสำมำรถตรวจสอบผู้ที่มีควำม
เสี่ยงที่จะถ่ำยทอดยีนไปยังลูกหลำนของพวกเขำ
คุณสามารถให้ ความช่ วยเหลือเด็กเหล่ านั้นและช่ วยกันป้องกันไม่ ให้ เกิดเรื่ องเศร้ าเพิม่ ขึ้น

ประกำศต่อสู้กบั โรคร้ ำย! คุณสำมำรถมีสว่ นร่ วมได้ อย่ำงง่ำย โดยบริ จำคหรื อเลือกโปรแกรมที่คณ
ุ อยำกจะสนับสนุนเพื่อมอบควำมช่วยเหลือในกำรดูแลรักษำ
พญ.อรณี เป็ นแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยำบำลศิริรำช และสำมำรถติดต่อท่ำนได้ โดยผ่ำนเว็บไซต์ของมูลนิธิ www.fendfoundation.com

F)E)N)D) เป็ นมูลนิธิกำรกุศลที่ไม่ได้ แสวงหำผลกำไร กองทุนที่ได้ รับกำรบริ จำคและค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
ดำเนินกำรอย่ำงซื่อตรงและเปิ ดเผยสูส่ ำธำรณะ

คณะกรรมการผู้ก่อตัง้ มูลนิธิ
คุณจอห์น เลนนำเฮน
คุณรณกร ทิชินบรรณกร
พญ. อรณี แสนมณีชยั

ประธำน (Chairman)
เลขำธิกำร/เหรัญญิก (Honorary Secretary/Treasurer)
แพทย์ที่ปรึกษำ (Neuromuscular disease consultant)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์
อำจำรย์ผ้ เู ชี่ยวชำญทำงระบบประสำทเด็ก และ โรคกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรงจำกโรงเรี ยนแพทย์ และ โรงพยำบำลของรัฐบำล

เด็กๆจะไม่ ร้ ู สึกโดดเดี่ยวเมื่อมีเพื่อน!
ขอเชิญชวนทุกท่ำนมำร่วมกับเรำในกิจกรรมกลุม่ ต่ำงๆ ร่ วมพบปะเพื่อนใหม่ที่มีประสบกำรณ์เดียวกัน รู้ สกึ เหมือนกัน มีควำมห่วงใยและมีควำมหวังเดียวกัน
ร่ วมกันแบ่งปั นควำมรู้ สกึ กับเด็กอื่นๆที่สำมำรถเข้ ำใจควำมคิดของคุณได้ อย่ำงแท้ จริ ง คุณสำมำรถมีสว่ นร่ วมในกลุม่ ที่มีกำรเรี ยน กำรละเล่นต่ำงๆ กำรแสดง กำร
ดูหนัง กำรนวด และกิจกรรมอีกมำกมำย ผู้ปกครองและเด็กทีอ่ ยูใ่ นสภำวะเหมือนกันมำร่ วมเรี ยนรู้ วิธีกำรดูแลรักษำ และแบ่งปั นปั ญหำเล่ำสูก่ นั ฟั ง บำงครัง้ กำร
แบ่งปั นปั ญหำจะทำให้ ร้ ู สกึ ดีขึ ้น มำร่ วมกับกลุม่ ที่สดใส ครอบครัวที่เป็ นมิตร ในกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อไม่ให้ เกิดควำมโดดเดี่ยว ควำมกลัว หรื อกำรสิ ้นหวัง โดย
จัดให้ มีหนทำงแห่งควำมสนุก ควำมสุข ผ่ำนกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ และกำรเล่นสำหรับคนรุ่ นใหม่ทมี่ ีควำมปรำรถนำดีตอ่ กัน

ขอเชิญชวนเด็กๆปกติ และบุคคลทั่วไปมาร่ วมเป็ นเพื่อนกับน้ อง!
ทุกคนต้ องกำรเพื่อนไว้ พดู คุย เพื่อนที่ไว้ ใจและสำมำรถบอกควำมลับได้ เพื่อนที่สำมำรถหัวเรำะและสนุกสนำนด้ วยกันได้ สำหรับเด็กที่โชคดีที่มีสุขภำพแข็งแรง
ที่มำเป็ นเพื่อนกับเด็กที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก คุณสำมำรถสร้ ำงควำมแตกต่ำงให้ เกิดขึ ้นได้ คุณสำมำรถเป็ นดวงตำในกำรเดินทำงให้ เขำ เป็ นคนสรุ ปข่ำว เป็ นคน
เชื่อมต่อเด็กกับเหตุกำรณ์ทเี่ กิดขึ ้นในโลกภำยนอกผ่ำนกำรเรี ยนรู้ กำรผจญภัย และงำนอดิเรกของพวกคุณได้ ขอเชิญชวนมำร่ วมพบปะเพื่อ นที่ต้องกำรคุณเป็ น
อย่ำงมำก รักษำมิตรภำพนันไว้
้ ด้วยกำรติดต่อเพื่อนทำงโทรศัพท์ ข้ อควำมทำงโทรศัพท์มือถือและอีเมล คุณจะได้ เพื่อนที่ดีและรู้ สกึ ดีกบั ประสบกำรณ์ที่ช่วย
กระตุ้นให้ คณ
ุ ทำสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่ำอย่ำงแท้ จริ ง

ขอเชิญชวนร่ วมเคลื่อนไหวไปกับเรา…
Donation: รำยละเอียดกำรบริ จำค ชื่อบัญชี มูลนิธิกล้ ำมเนื ้ออ่อนแรง
ธนำคำรไทยพำนิชย์ บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ (saving account) เลขที่บญ
ั ชี 033-406813-6

ติดต่ อเราได้ ท่ ี
www.fendfoundation.com
Facebook  FEND: foundation to Eradicate Neuromuscular Diseases https://www.facebook.com/fendfoundation?ref=bookmarks

