ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน มีนาคม-เมษายน 2562
กราฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด
เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
ปี 2559-2561

by Aunchalee
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การให้โลหิต คือการ 11
ให้ชวี ติ บริจาคโลหิตจึงส�ำคัญ
กับ “ต๊ะ พิภู พุม
่ แก้วกล้า”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมสืบสาน
งานบุญประเพณีสงกรานต์ จัดท�ำโครงการ
“แล้งนี้ไม่แล้งน�้ำใจ ด้วยการให้โลหิต”
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เชิญชวนผูบ้ ริจาคโลหิต
และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต เพื่อ
เป็นการท�ำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย
และเนื่ อ งจากช่ ว งสงกรานต์ ปี นี้ มี วั น หยุ ด ต่ อ เนื่ อ งกั น หลายวั น คาดว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่
ในกรุงเทพฯ จะเดินทางออกไปต่างจังหวัดเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงตามไปด้วย
อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์มักจะเกิดอุบัติเหตุท�ำให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิต และ
ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน�้ำใจ
ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 8 – 16 เมษายน 2562 (9 วัน)
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา
สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
12 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ลพบุ รี ชลบุ รี ราชบุ รี
นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก
เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมสืบสานประเพณีไทยแต่งกายผ้าไทย ผ้าลายดอกสีสนั สดใส
บริจาคโลหิตสุขใจในเทศกาลสงกรานต์นี้ ทีศ่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ศูนย์รบั บริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม และ
ภาคบริการโลหิตฯ 12 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมรับเสื้อยืด “Hello
Summer! Give Blood Save Lives” เป็นที่ระลึก

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการบริหาร นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ บรรณาธิการ ปิยนันท์ คุ้มครอง กองบรรณาธิการ นันทพร พากเพียรทรัพย์,
อัญชลี โพธิ์ชัยเลิศ, สมปรารถนา จินดารัตนวรกุล, สรชา รุจิรงค์นางกูล, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, ปาริชาติ ทนกระโทก, ปาริชาติ โพธิรัชต์, พิราภรณ์ ศรศิลป์,
จิรสั ย์ อยูว่ ฒ
ั นากรณ์, ระวิวรรณ เกตุยา กราฟิกดีไซเนอร์ จุนที ตระกูลดิษฐ์ เจ้าของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผูบ้ ริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อุดมศึกษา

บรรณาธิการทักทาย
ถึงแม้วา่ สถานการณ์วกิ ฤติฝนุ่ PM 2.5 จะคลีค่ ลายไปใน
ทางทีด่ ขี นึ้ แล้ว ขอให้ผบู้ ริจาคโลหิตเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่อง
เดือนเมษายน มีเทศกาลทีส่ ำ� คัญ คือ วันสงกรานต์ มีวนั หยุด
ยาวถึง 5 วัน จึงคาดว่าประชาชนจะเดินทางเป็นจ�ำนวนมาก
จึงขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคโลหิตก่อนเดินทาง ในโครงการ         
แล้งนี้ไม่แล้งน�้ำใจ ด้วยการให้โลหิต ระหว่างวันที่ 8-16
เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อส�ำรอง
โลหิตให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

by Nunthaporn

น้อมเกล้าฯถวายรถตู้

วันที่ 24 ธันวาคม 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย น�ำนางอาภรณ์ กวินอนันต์ และนายทน กวินอนันต์
น้อมเกล้าฯ ถวายรถตูส้ ำ� หรับใช้ในการออกหน่วยเคลือ่ นทีร่ บั บริจาคโลหิต
จ�ำนวน 1 คัน ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

บริจาคโลหิตเพื่อสังคม

   วั น ที่ 17
มกราคม 2562
นางสิ ณี น าฎ
อุ ท า ผู ้ ช ่ ว ย                    
ผู ้ อ� ำ นวยการ
ศู น ย์ บ ริ ก าร
โลหิตแห่งชาติ
ร่วมเปิดโครงการ “ศาลแขวงปทุมวัน & คุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 10 และ       
ภาคีร่วมใจบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้สามคนรับ” ร่วมด้วย นายธเนศ ชาลี                  
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 16

รับมอบปฏิทินครอบครัวข่าว 3

วันที่ 31 มกราคม 2562 นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์
จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบปฏิทิน
ครอบครัวข่าว 3 ปี 2562 ชุด ปฏิทินกฎหมายสามัญประจ�ำบ้าน และ
ปฏิทินจีน ชุด มั่งมีศรีสุข ละครกรงกรรม จากคุณประชุม มาลีนนท์
ประธานเจ้าหน้าบริหาร กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหาชน)               
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

รั บ มอบอาหารว่ า งส� ำ หรั บ
ผู้บริจาคโลหิต

วั น ที่ 31 มกราคม 2562
นางสาวปิยนันท์ คุม้ ครอง หัวหน้า
ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ แ ละจั ด หา           
ผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ รับมอบอาหารว่าง จากนายยงยุทธ ทองกองทุน นายกสมาคม
ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมอบให้แก่
ผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันบ�ำรุงสุข ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

แบรนด์ … พลั ง เลื อ ดใหม่ ต ่ อ
พลังชีวิต

วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562            
นางสิณนี าฎ อุทา ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมในพิธี
โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่
ต่อพลังชีวิต 2561” โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย
นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษทั แบรนด์
ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบงก์ไทยพาณิชย์เปิดโครงการ หนึ่งคนให้หลายคนรับ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์
จรู ญ เรื อ งฤทธิ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมพิธี
เปิดโครงการ “หนึง่ คนให้หลายคน
รับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาส
ผูป้ ว่ ย” และรับมอบโลหิตปี 2561 จ�ำนวน 60.5 ล้านซีซี ประจ�ำปี 2561
จากคุณพรรณพร คงยิง่ ยง รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส Chief People Officer
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทย
พาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่

เติมใจให้กัน ยิ่งให้ยิ่งได้ใจ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ผศ.ดร.พญ.จารุพร พรหมวงศ์                      
รองผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ก าร
โลหิ ต แห่ ง ชาติ ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด
วั น ที่ 19 มกราคม 2562 นาวาโทหญิ ง แพทย์ ห ญิ ง อุ บ ลวั ณ ณ์
กิจกรรม “เติมใจให้กัน ยิ่งให้ ยิ่ง
จรู ญ เรื อ งฤทธิ์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ เป็ น ประธาน              
ได้ใจ” ร่วมด้วย คุณภูมิวรรธน์
เปิดงานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 16 และร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่อง
“การบริจาคสเต็มเซลล์เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว” ณ ห้องประชุม         หวังวรวงศ์ ประธานบริหาร บริษัท ล�้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จ�ำกัด
และดารานักแสดง ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2

20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ประชุมผู้สานงานด้าน          
by Somprathana

ตลอดเดือนเมษายน ร่วมบริจาคโลหิตโครงการ
บริ จ าคโลหิ ต ถวายสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น
พระราชสมภพ 2 เมษายน 2562
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ�ำปี 2562

ณ ห้องจุมภฎ 2-3 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการอบรมการพั ฒ นาที ม งานคุ ณ ภาพ:การท� ำ งาน
แบบบูรณาการ การบริหารแบบมีสว่ นร่วม ณ ห้องจุมภฎ 2-3
ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

การจัดหาผูบ้ ริจาคโลหิต ประจ�ำปี 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขมุ วิท
25-29 มีนาคม 2562 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUB157)        
ร่วมบริจาคโลหิต วันละ จ�ำนวน 200 คน
26-29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ประชุมวิชาการ           
งานบริการโลหิตระดับชาติครั้งที่ 27 ประจ�ำปี 2562 The 27th Annual
Academic Meeting of National Blood Centre 2019 ณ ห้องประชุม
แมนดารินแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ  
31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 15.30 น. กิจกรรมบริจาคโลหิต          
“เท่…อยู่ในสายเลือด 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ถึง 3” โดยบริษัท เอ.พี.         
ฮอนด้า จ�ำกัด ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. กลุม่ แฟนคลับ เป๊ก ผลิตโชค
อายนบุตร ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จ�ำนวน 50 คน  
8-16 เมษายน 2562 โครงการ แล้งนี้ไม่แล้งน�้ำใจ ด้วยการให้โลหิต
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. โครงการ 126 ปี
วันสถาปนาสภากาชาดไทย

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ

โครงการ “1 คนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาส
ผู้ป่วย” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

by Somprathana

ศิลปินดาราบริจาคโลหิต “1 คนให้หลายคนรับ ให้โอกาส
ตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย

 18 มกราคม 2562
บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน
จ�ำกัด จ�ำนวน 10 คน

 26 มกราคม 2562
อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ  
นักร้องและนักแสดง
23 มกราคม 2562 
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์
จ�ำกัด จ�ำนวน 10 คน

1 กุมภาพันธ์ 2562 
ไบรท์- รพีพงศ์ ทับสุวรรณ
นักแสดงจากละครเรื่อง
ข้ามสีทันดร ช่อง 3

 7 กุมภาพันธ์ 2562
โรงแรมเอทัสลุมพินี จ�ำกัด
จ�ำนวน 10 คน

 หมอเจี๊ยบ
ลลนา ก้องธรนินทร์

12 กุมภาพันธ์ 2562 
บมจ. เทเวศประกันภัย
จ�ำนวน 15 คน                                   
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ความส�ำคัญของ
ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ
จากที่ ท ราบกั น ดี อ ยู ่ แ ล้ ว ว่ า โลหิ ต
หมู ่ พิ เ ศษ หรื อ หมู ่ โ ลหิ ต อาร์ เ อชลบ
หมายถึง หมู่โลหิตที่ ไม่มีสารดี ฉาบอยู่ที่
ผิวของเม็ดโลหิต ซึ่งในคนไทยพบหมู่โลหิต
นี้เพียง 0.3 % หรือ 1,000 คน จะพบเพียง
3 คนเท่านั้น
โดยสถานการณ์ของ “โลหิตหมูพ่ เิ ศษ”
หรือ Rh-negative ในประเทศไทย ยังอยู่
ในเกณฑ์ น ่ า เป็ น ห่ ว ง เพราะมี ป ริ ม าณ
การบริจาคโลหิตต�ำ่ กว่าความต้องการของ
ผู้ป่วยหลายเท่าตัว
จากสถิติปี 2561 ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย มีจ�ำนวนสมาชิก
ผู้บริจาคโลหิตโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative)
6,388 ราย แต่มีผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ
(Rh-negative) มาบริจาคโลหิตเพียง 2,904
รายเท่ า นั้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.5 ของ
จ�ำนวนผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทั้งหมดใน
ฐานข้อมูล โดยมีผู้บริจาคโลหิต 1 ครั้ง/ปี

Rh-

มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 1,065 ราย คิดเป็นร้อยละ
37 ของผู ้ บ ริ จ าคโลหิ ต หมู ่ พิ เ ศษทั้ ง หมด
แต่ มี ผู ้ บ ริ จ าคโลหิ ต 4 ครั้ ง ขึ้ น ไปเพี ย ง
406 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14 (ข้ อ มู ล
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย)
และสถิติ ปี 2561 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ขอเบิ ก ใช้ โ ลหิ ต และส่ ว นประกอบโลหิ ต
หมู่พิเศษ (Rh-negative) จ�ำนวนมากถึง
5,814 ยูนิต ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จัดหาโลหิต (ภายใน 24 ชั่วโมง) ให้ผู้ป่วยได้
เพียง 2,676 ยูนติ คิดเป็นร้อยละ 46 เท่านัน้
ด้ ว ยเหตุ ที่ ว ่ า มี ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลทุกวัน และจ�ำป็นต้องใช้โลหิต
ในการรักษาอาการเจ็บป่วย ทัง้ จากอุบตั เิ หตุ
หนั ก เข้ า ขั้ น วิ ก ฤติ , ผ่ า ตั ด ใหญ่ , มะเร็ ง
เม็ ด เลื อ ดขาว, โรคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย

ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยเหล่านั้น
มีความต้องการใช้โลหิต ในปริมาณมาก
มีผู้บริจาคเพียงวันละ 1-7 ราย หรือบางวัน
แต่บางครั้งอาจไม่มีผู้บริจาคเลยแม้เพียง
คนเดียว ซึ่งจากเหตุนี้จึงปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้
มีโลหิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู ้ ป ่ ว ย และอี ก ปั จ จั ย ที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ คื อ
ผู ้ บ ริ จ าคถู ก งดบริ จ าคชั่ ว คราวมากที่ สุ ด
เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตอาจไม่ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการรับประทานธาตุเหล็ก
เป็นอันดับต้นๆ ท�ำให้ความเข้มข้นโลหิต
ไม่ถงึ เกณฑ์ หรือทีร่ จู้ กั กันดีวา่ “โลหิตจาง”
ซึ่งมีจ�ำนวนมาก ถึงร้อยละ 37 และขณะ
ที่ปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิต
หมู่พิเศษ (Rh-negative) ในการรักษาโรค
ต่างๆ มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น

การบริจาคโลหิต เป็นเรื่องจำ�เป็น
เพราะเป็นยารักษาโรคชนิดหนึ่ง
ที่ต้องได้มาจากการบริจาคโลหิตเท่านั้น
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บุคคลเกียรติยศ
by Rawiwan

นายชัยยา ศรีค�้ำคูณ
49 ปี

หมู่โลหิต AB Rh+
บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 122 ครั้ง

“จิตอาสาดูแลผู้บริจาคโลหิต”
Q : สิ่งที่ได้รับจากการบริจาคโลหิต
A : อันดับแรกคือ สุขภาพร่างกายที่ดี เพราะมีการถ่ายเทโลหิต
ใหม่ มาทดแทนโลหิตทีบ่ ริจาคไป ผิวพรรณสดใส การทีเ่ ราจะบริจาค
โลหิตได้นนั้ ต้องดูแลสุขภาพตนเอง ให้สขุ ภาพร่างกายแข็งแรง และ
ในทุกครั้งเวลาบริจาคโลหิต เหมือนเป็นการตรวจสุขภาพไปในตัว
เพราะถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับโลหิต ทางศูนย์บริการโลหิตฯ จะแจ้ง
ให้ทราบ และเราควรบริโภคอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ออกก�ำลังกาย
สม�่ำเสมอ และสุขภาพจิตก็จะผ่องใสร่าเริง ชะลอวัยได้อีกด้วย
Q : เชิญชวนบริจาคโลหิต
A : ขอเชิญชวนมาเป็นจิตอาสาท�ำบุญท�ำความดีถวายในหลวง
Q : จุดเริ่มต้นบริจาคโลหิต
รัชกาลที่ 9 ด้วยการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน
A : ผมบริจาคโลหิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ซึ่งขณะนั้นเป็น เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ทหารเกณฑ์ อายุ 21 เนือ่ งจากตอนฝึกได้อบรมการช่วยเหลือ ปั จ จุ บั น โลหิ ต ยั ง ไม่ พ อต่ อ ความ
เบื้องต้นตอนเป็นทหาร จึงมีความรู้สึกถึงความต้องการ ต้องการ ทุกวันนี้ผู้ป่วยต้องการ
ช่วยชีวิตผู้ป่วย เช่นผู้ป่วยโรคเลือด ที่ต้องรับโลหิตประจ�ำ ความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่าน ที่
ทหารภาคใต้ จึงบริจาคโลหิตตลอดมา เริ่มบริจาคโลหิต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ท่านคือ
ครั้งแรกกับศูนย์บริการโลหิตฯ ในหน่วยเคลื่อนที่ ที่ได้จัด เทวดา นางฟ้าของผมครับ
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การคลัง ที่มีการรับบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน ครั้งไหนที่
บริจาคโลหิตที่กระทรวงการคลังไม่ทันหรือไม่สะดวกก็จะ
ตามมาบริจาคโลหิตทีศ่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ และปัจจุบนั
ได้บริจาคพลาสมาเป็นประจ�ำทุกๆ 14 วัน จนปัจจุบันผมได้
เป็นสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้งด้วย
Q : ความภูมิใจที่ได้รับ
A : ทุกวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ผมได้
เข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยงานทีศ่ นู ย์บริการโลหิตฯ ในส่วนของ
การดูแลผู้บริจาคโลหิต ให้บริการวัดความดันโลหิต แนะน�ำ
ให้ค�ำปรึกษาผู้ที่มาบริจาคโลหิต เปรียบเสมือนว่าได้ช่วยให้
ผู้ป่วยพ้นทุกข์ และได้รับความสุขมีชีวิตต่อไป แม้ว่าจะ
ไม่ได้สิ่งใดตอบแทนแต่มันเป็นความเต็มใจท�ำ เต็มใจให้จาก
ใจและความศรัทธาของผมครับ

จ�ำนวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561)

121 ราย
1,677 ราย

ชาย
หญิง
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Road Show & Monitor

รณรงค์เพิ่มจ�ำนวนผู้บริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา
ตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ในการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ในกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น
โดยได้จัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้บริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา ระหว่าง
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากพี่ๆ PR ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นวิทยากร และพิธีกรชื่อดังรวมถึงศิลปินดารา
มาร่วมพูดคุยสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
และน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมาก
อีกหนึ่งกิจกรรมคือการติดตามผลเพื่อ Monitor จ�ำนวนผู้บริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา ที่ได้ไปจัดกิจกรรม Road Show
เชิญชวนบริจาคโลหิต และสถาบันการศึกษาที่มีจ�ำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลง เพื่อกระตุ้นยอดและเพิ่มจ�ำนวนการบริจาคโลหิต โดยมี
สถิติการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นคิดเป็น 29% ของจ�ำนวนผู้บริจาคโลหิต ในสถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรม Road Show & Monitor จ�ำนวน
14 สถาบัน ขอบคุณทุกสถาบันการศึกษา อาจารย์ และน้องๆ ทุกคนด้วยค่ะ
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ปีที่ 2 แห่งการเป็นผู้ให้
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด บริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต โครงการ หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย โดยมีบุคลากรของส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิตบริจาค จ�ำนวน 274 ยูนิต ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 2 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ขึ้นเป็นปีที่ 2

ครั้งแรกของการให้โอกาสตัวเอง...ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย
บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จ�ำกัด ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เชิญชวนพนักงานและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย
ได้โลหิตบริจาค จ�ำนวน 82 ยูนิต ณ Hall ชั้น 2 จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการให้โอกาสตัวเอง
ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย และสร้างการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน
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รอบรู้เรื่องโลหิต
by Parichart_Po

4 โรค ที่เกิดจากการสูดดมฝุ่นละออง PM 2.5
บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

หลายวันมานี้ผู้บริจาคโลหิตจะสังเกต
เห็นท้องฟ้าในเมืองกรุงถูกปกคลุมไปด้วย
หมอกหนา นั่นคือ ฝุ่นควัน PM 2.5 ที่มีค่า
เกินมาตรฐาน ยิ่งเม็ดฝุ่นมีขนาดเล็กมาก
เท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มความอันตราย และยังคง
เพิม่ ความหนาแน่นของฝุน่ ในอากาศมากขึน้
เรื่อยๆ
ฝุ่น PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองประเภท
ละเอียดที่ขนจมูกของมนุษย์ ไม่สามารถ
กรองได้ เพราะมีขนาดเล็กมากๆ ไม่เกิน
2.5 ไมครอน ในขณะทีข่ นจมูกสามารถกรอง
ได้แค่ฝุ่นขนาด 10 ไมครอนเท่านั้น
แหล่งที่มาเกิดจากการจราจร ควันเสียรถยนต์ อุตสาหกรรม และการเผา ประกอบกับเกิดสภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ และชั้นอากาศ
ผกผันใกล้พื้นดิน ท�ำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวในปริมาณมาก โดยปรากฏการณ์นี้จะพบเป็นบางวันในช่วงฤดูหนาวถึง
ต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ระดับ PM 2.5 สูงขึ้นผิดปกติในช่วงที่ผ่านมา มลพิษทางอากาศนี้ ส่งผลกระทบความรุนแรงที่
สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย และท�ำลายระบบอวัยวะต่างๆ ส่งผลท�ำให้เกิดโรคเหล่านี้ ได้แก่
ที่

โรค

บริจาคได้

บริจาคไม่ได้


1. โรคหอบหืด

2. โรคภูมิแพ้
3. โรคผิวหนังอักเสบ
4.

โรคเยื่อบุตาอักเสบ
เช่น ตาแดง

อาการ
หากมีการควบคุมได้ด้วยยา




มี ภ าวะรุ น แรงและเป็ น บ่ อ ย ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของแพทย์ ป ระจำ�
สถานที่รับบริจาคโลหิต
มีภาวะไม่รุนแรง เช่น จาม คัดจมูก หากทานยาแก้แพ้ ต้องไม่มีอาการ




มีภาวะรุนแรง เช่น มีผื่นคันทั้งตัว ไอ หรือใช้ยากดภูมิต้านทาน
มีอาการไม่รุนแรง เป็นเฉพาะที่ แต่ต้องไม่เป็นในตำ�แหน่งที่เจาะเก็บโลหิต



มีอาการอักเสบทั้งตัว และต้องรักษาให้หายก่อน



มีอาการอักเสบอยู่ และต้องรักษาให้หายก่อน

ด้วยความห่วงใยสุขภาพผู้บริจาคโลหิต ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง อย่าลืม! ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และควรดื่มน�้ำ
เยอะๆ เพราะจะช่วยลดอาการแสบคอลงได้ ช่วยชะล้างสิ่งสกปรก ที่อาจจะสะสมในร่างกายอีกด้วย
ที่มา: https://www.tqm.co.th/blog/4โรคร้ายจากPM2.5/
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เก็บ Stem

Cell เพื่ออนาคตจ�ำเป็นหรือไม่
Stem Cell น�ำไปใช้รักษาโรคอะไร ?
โรคทางโลหิตวิทยาหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง
โรคไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง และมะเร็งต่างๆ ในระยะแรกของโรค รวมทั้งโรค
ที่รักษาไม่หายเนื่องจากเป็นโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และ
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ก�ำเนิด

หลายๆ ท่ า นคงจะได้ ท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ
Stem Cell มาแล้ ว จากสารงานบริ ก ารโลหิ ต
ฉบับที่ผ่านมา ทีนี้เราจะมาพูดถึงความจ�ำเป็นของ
การเก็บ Stem Cell กันบ้างว่า Stem Cell น�ำไปใช้
รักษาโรคอะไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และมีความ
จ�ำเป็นหรือไม่ ที่เราจะต้องเก็บ Stem Cell ของ
ตนเองไว้ใช้ในอนาคต
แม้ ว ่ า Stem Cell จะประกอบไปด้ ว ย
เซลล์ ต ้ น ก� ำ เนิ ด ของเซลล์ ห ลายชนิ ด เช่ น
เซลล์ ก ล้ า มเนื้ อ เซลล์ ป ระสาท เซลล์ ส มอง
เซลล์เม็ดโลหิต เป็นต้น ซึ่งการน�ำไปใช้แบ่งพัฒนา
เป็นเซลล์ต่างๆ ต้องผ่านการทดลอง และศึกษา
วิจัย ทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ก่อนที่จะใช้
ในการรักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบัน การใช้ Stem
Cell ในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบเม็ดโลหิต
เป็นวิธีการรักษาที่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์
และมีการวิจัยมามากกว่า 20-30 ปี

กราฟแสดงจ�ำนวนอาสาสมัคร
บริจาคสเต็มเซลล์ ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน
เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย
306 ราย

1,894 ราย

235,798 ราย
จ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
จ�ำนวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง
จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน

จ�ำเป็นต้องเก็บ Stem Cell ของตนเองไว้หรือไม่ ?
การเก็บ Stem Cell จากสายสะดือรกเด็กแรกเกิด หรือการเก็บ Stem Cell
ของตนเองแล้วแช่แข็งไว้ใช้ในอนาคตนัน้ เริม่ เป็นทีน่ ยิ มในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเก็บ Stem cell จากสายสะดือรก เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย และไม่เป็น
อันตรายต่อแม่และเด็ก แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ การเก็บ Stem Cell ก็มขี อ้ เสียมากกว่าข้อดี
คือ มีโอกาสน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงน้อยมาก และยังต้องค�ำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง
อาทิ ปริมาณ Stem Cell ที่เก็บได้มีจ�ำนวนจ�ำกัด เพียง 50-200 ซีซี ซึ่งเพียงพอ
ส�ำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีน�้ำหนักตัวน้อย แต่ไม่เพียงพอส�ำหรับการน�ำไปรักษา
ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ ที่ส�ำคัญการเก็บ Stem Cell จากสายสะดือรกเด็กแรกเกิด
ต้องติดตามผลต่อเนื่องว่าเมื่อโตขึ้นทารกคนนั้นเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ เพราะ
หากพบว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัว Stem Cell ของทารกที่เก็บไว้ ก็ไม่สามารถไป
ใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคได้ และไม่ว่าจะเป็น Stem Cell จากพ่อแม่พี่น้องใน
ครอบครัวเดียวกัน ผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ ก่อนที่จะน�ำมาใช้ในการรักษาจะต้องผ่าน
ขั้นตอนการตรวจเนื้อเยื่อ HLA (Human Leukocyte Antigen) ให้ตรงกับผู้ป่วย
ทุกครั้ง เพื่อป้องกันปฏิกิริยาต่อต้านกับร่างกายผู้ป่วย
เพราะฉะนั้น การเก็บ Stem Cell ไว้ใช้ในอนาคต ไม่ว่าจะเก็บเพื่อตนเอง
หรือเก็บเพื่อใช้กับลูกน้อยในอนาคต ยังนับว่าไม่มีความจ�ำเป็น นอกจากค่าใช้จ่าย
ที่สูงในการเก็บรักษาแล้ว โอกาสที่จะได้น�ำไปใช้ในการรักษาโรคอื่นๆ นั้น ก็ยังอยู่
ในขั้นตอนของการพัฒนางานวิจัย
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โครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดี ได้บุญ” ระหว่าง
วันที่ 24-31 ธันวาคม 2561 มีผู้บริจาคโลหิตในโครงการ จ�ำนวน 11,123 ยูนิต
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ส่งผลให้มีโลหิตส�ำรองส�ำหรับช่วยเหลือ
ผู้ป่วยให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ
ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

by Jirat

ในส่วนภูมิภาคก็มีส่วนร่วมในการรณรงค์และส�ำรอง
โลหิตกับโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย
โชคดี ได้บุญ” ด้วยเช่นกันครับ เรียกได้ว่างานนี้ได้บุญ สุขใจ
กันทั่วหน้าตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะครับ
จ.ขอนแก่น

จ.นครราชสีมา

จ.นครสวรรค์
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จ.สงขลา

จ.นครศรีธรรมราช

จ.เชี ยงใหม่

จ.อุ บลราชธานี

จ.ราชบุ รี

by Piraporn

ให้เลือด = ให้ชีวิต
ต๊ะ-พิภู พุ ่มแก้วกล้า

ผู ้ประกาศข่าวหนุ่มไฟแรง
ผู้บริจาคโลหิต กรุ๊ป B Rh+ บริจาคโลหิต จ�ำนวน 32 ครั้ง
สุขภาพกับการบริจาคโลหิต
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ พยายามหลีกเลีย่ งงานเลีย้ งสังสรรค์ เพราะ
ถ้าดื่มแอลกอฮอล์ เราก็จะบริจาคเลือดไม่ได้ “การบริจาคเลือดจะ
ท�ำให้เรารักตัวเองมากขึน้ ดูแลตนเองมากขึน้ เพราะเลือดของเรา
จะได้มีคุณภาพให้กับผู้ป่วย”
ฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กล้าบริจาคโลหิต
น้องๆ เยาวชน คนรุ่นใหม่ หลายคนลังเล แต่อยากบอกว่า
เยาวชนยังเป็นเลือดที่บริสุทธิ์ อายุยังน้อยยังไม่ได้เจอสารเคมีหรือ
แรงบันดาลใจให้เริ่มต้นบริจาคโลหิต
โรคภัยต่างๆ มากมาย ยังเป็นเลือดที่ดี มีคุณภาพ อย่ากลัวที่จะ
เริ่มต้นบริจาคเลือดครั้งแรก เมื่อตอนเรียน วิชา รด. คือ เริ่มต้นช่วยเหลือผู้อื่น ให้เริ่มต้นตอนนี้ที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง มีแรง
ตอนนั้นครูฝึกบอกว่าถ้าใครอาสาบริจาคเลือด ไม่ต้องซ้อมเดินแถว มีพลังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ วันนึงเมื่อมองย้อนกลับไป เราจะรู้สึก
เรายกมือคนแรก เพราะเราเป็นคนไม่กลัวเข็ม ไม่กลัวเจ็บ ตอนนั้น เกิดความภาคภูมใิ จในชีวติ ทีส่ ามารถสร้างประโยชน์ให้กบั สังคมได้
รู้สึกบริจาคเลือดง่ายนิดเดียว แล้วก็รู้สึกเท่ด้วย หลังจากนั้นก็ไม่ได้
บริจาคอีกเลย จนมาตอนเรียน ปี 1 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัยเรียนก็บริจาคเฉพาะช่วงที่เราสะดวก
ความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการบริจาคโลหิต
จุดเปลี่ยนความคิดในการบริจาคเลือด เกิดขึ้นเมื่อตอนที่มา
ท�ำงานเป็นผู้ประกาศข่าว ได้มีโอกาสอ่านข่าวคนไข้ต้องการเลือด
อยู่บ่อยๆ จึงได้รู้ว่าเลือดจะขาดอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงเทศกาลปีใหม่
และ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะคนจะเดินทางท่องเที่ยวและ
มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งหลายคนรอดชีวิตจากการรับ
เลือด ซึ่งตอนนั้นก็คิดว่า “เราต้องบริจาคเลือดแล่วล่ะ อย่างน้อย
เราคนนึง อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่ท�ำอะไร
เลย” หลังจากนัน้ จึงตัง้ ปณิธานไว้วา่ “ต้องบริจาคเลือดอย่างน้อย
ไม่ต�่ำกว่าปีละ 3 ครั้ง”
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Q: บริจาคโลหิตก่อนก�ำหนดได้หรือไม่?
A: การบริจาคโลหิตก�ำหนดให้บริจาคได้ ทุก 3 เดือน รวมเป็น 4 ครั้งต่อปี

แต่สามารถบริจาคก่อนก�ำหนดได้ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้บริจาคโลหิต ควรปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
		 กรณีจ�ำเป็น เช่น ต้องเดินทาง สามารถบริจาคก่อนก�ำหนดได้ ไม่เกิน 14 วัน เพียงปีละ 1 ครั้ง
		 กรณีมีความจ�ำเป็นทางการแพทย์ เช่น ได้รับการร้องขอจากแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย โดยผู้บริจาคโลหิตต้องมีความพร้อม
			 และต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐาน ระยะเวลาเร็วที่สุดที่สามารถบริจาคได้ คือ 8 สัปดาห์ รวมแล้วไม่เกิน
			 4 ครั้งต่อปี

Q: รู ้หรือยัง สามารถบริจาคโลหิตได้จนถึงอายุ 70 ปี ?
A:  อายุ 17 ปีบริบูรณ์ - 65 ปี บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน บริจาคได้ที่สถานที่รับบริจาคโลหิต
			 ทุกแห่งและหน่วยเคลื่อนที่
		 อายุมากกว่า 65 ปี - 70 ปี บริจาคโลหิตทุก 6 เดือน และต้องมีการตรวจนับจ�ำนวนของ
			 เม็ดเลือดทุกชนิดทุกครั้ง ไม่รับบริจาคในหน่วยเคลื่อนที่
			 หมายเหตุ: ต้องบริจาคประจ�ำสม�่ำเสมอจึงจะอนุญาตให้บริจาคถึงอายุ 70 ปี

12

