ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
กราฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด
เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
ปี 2560-2562
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ผูบ้ ริจาคโลหิต 100 ครัง้

5

หน

้า

กรุป๊ O Rh- บริจาคโลหิตและ
ส่วนประกอบโลหิตกว่า 211 ครัง้

ประธานชมรม

4

หน

39 ปี กับการท�ำความดี
บริจาคโลหิต มานะ กลัดกลีบ

้า

สิงหาคม

พลเอก วิทวัส บุญยสัมพันธุ์
บริจาคโลหิต 149 ครัง้

โรคทีม่ ากับยุงตัวร้าย
บริจาคโลหิตได้หรือไม่

้า

8

หน

โรคชิคนุ กุนยา ...

หน

้า
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- รับประทานยาปฏิชวี นะ
(แก้อกั เสบจากการติดเชือ้ )
บริจาคโลหิตได้หรือไม่
- รับประทานยาแก้ปวด บริจาคโลหิตได้หรือไม่

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติคนใหม่

“ตอนรับดี มีน�้ำใจ มีวินัย มีมาตรฐาน”
ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์ชยั เวช นุชประยูร
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย ม)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2505 ต่อจากนั้น ศึกษาต่อ
M.S. (Biological Sciences) Univ. of Chicago, USA.
ในปี พ.ศ. 2510 โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์
ชัยเวช ได้เริ่มรับราชการที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต�ำแหน่งอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2510 และด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการต่างๆ อาทิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย และกรรมการที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
จุดเริ่มต้นกับงานบริการโลหิต ในปี พ.ศ. 2528 ท่านได้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จนถึงปี พ.ศ. 2541 ท่านได้ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาองค์กร ควบคู่กับการสร้างบุคลากร ส่งเสริมให้เรียนรู้และพัฒนางานให้แก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ส่งผลให้มีการพัฒนางานที่โดดเด่น อาทิ ริเริ่มการผลิตถุงบรรจุโลหิต
แทนการบรรจุโลหิตในขวดแก้ว ด้วยวิวัฒนาการการใช้ถุงบรรจุโลหิตที่ผลิตจากพลาสติกที่ใช้
แพร่หลายทั่วโลก ข้อดี คือเป็นระบบปิด ปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน และสามารถน�ำไป
แยกเป็นส่วนประกอบโลหิต เช่น เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือดและพลาสมา ใช้กับผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการผลิตน�้ำยาตรวจหมู่โลหิต น�้ำยาตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เซรุ่มป้องกัน
ไวรัสตับอักเสบ บี (HBIG) และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (HRIG) เป็นต้น จากความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินงานและผลักดันโครงการต่างๆ ท�ำให้ศนู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีการขับเคลือ่ น
การพัฒนาทั้งในด้านการจัดหาโลหิต และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล และ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร กลับเข้า
มาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อีกครั้ง ซึ่งท่านยังคง
มุ่งมั่นสานต่อการพัฒนางานบริการโลหิตอย่างต่อเนื่องให้ก้าวไกล และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ผู้ป่วย และประชาชนคนไทยต่อไป

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการบริหาร ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร บรรณาธิการ ปิยนันท์ คุ้มครอง กองบรรณาธิการ นันทพร พากเพียรทรัพย์,
สรชา รุจริ งค์นางกูล, ปาริชาติ ทนกระโทก, สมปรารถนา จินดารัตนวรกุล, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, ปาริชาติ โพธิรชั ต์, พิราภรณ์ ศรศิลป์, จิรสั ย์ อยูว่ ฒ
ั นากรณ์,
อุไรรัตน์ ช�ำนาญ และ ฐิตาพร รวยรืน่ กราฟิกดีไซเนอร์ จุนที ตระกูลดิษฐ์ เจ้าของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผูบ้ ริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อุดมศึกษา

บรรณาธิการทักทาย
ฉ บั บ นี้ ข อ ต ้ อ น รั บ ท ่ า น ผู ้ อ� ำ น ว ย ก า ร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ คนใหม่ ศาสตราจารย์
กิ ต ติ คุ ณ นายแพทย์ ชั ย เวช นุ ช ประยู ร รวมทั้ ง
ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง คนใหม่
พลเอกวิทวัส บุญยสัมพันธุ์ ท่านเป็นผู้บริจาคโลหิต
149 ครั้ง พร้อมทั้ง แนะน�ำประวัติและผลงานของ
ทัง้ 2 ท่าน ติดตามได้หน้า 1 และหน้า 5 และบทความ
ต่างๆ ที่ได้คัดสรรเพื่อมอบให้แก่ท่านผู้อ่านเช่นเคย

บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง

วั น ที่ 20 กั น ยายน 2562 นางสิ ณี น าฎ อุ ท า ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการ                   
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ น�ำของเล่นและตุ๊กตาที่รับบริจาคในโครงการ
“บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง” และอาหารกลางวันน้องๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทย ณ ตึกวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย

แสดงความยินดีครบรอบ 66 ปี ธอส.
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พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร        
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี หลังใหม่ ณ ต�ำบล          
พงสวาย อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วั น ที่ 24 กั น ยายน 2562             
ผศ.ดร.พญ.จารุ พ ร พรหมวงศ์              
รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีเนือ่ ง
ในโอกาสครบรอบวั น สถาปนา                                                    
66 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
และร่วมบริจาคเงิน สมทบทุน “มูลนิธิโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
โดยมีนายวิทยา แสนภักดี รองกรรมผูจ้ ดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การ
ต้อนรับ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ

รับมอบเงินซื้อรถตู้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วั น ที่ 10 กั น ยายน 2562
เภสัชกร ดร.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
ผู้ช่วย ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิต                                                 
แห่ ง ชาติ รั บ มอบเงิ น จ� ำ นวน
1,183,000 บาท เพื่ อ ซื้ อ รถตู ้ ข น
อุปกรณ์ในการออกหน่วยรับบริจาค
โลหิต จ�ำนวน 1 คัน จากนายธนรัช
หงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท
มีเดีย วิชนั่ จ�ำกัด ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการ ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “จ�ำหน่ายบัตรเดินการ
กุศลเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 19 พร้อมด้วยนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์             
จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยมี ดารา นักแสดง
ทุกค่าย ร่วมจ�ำหน่ายบัตรฯ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ ห้องจัดนิทรรศการ Banking Hall ชัน้ 1 ธนาคาร
กรุงเทพ ส�ำนักงานใหญ่ สีลม

เปิดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

PEA ใส่ใจทุกชีวิต
บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี

วันที่ 10 กันยายน 2562
นาวาโทหญิ ง แพทย์ ห ญิ ง         
อุ บ ลวั ณ ณ์ จรู ญ เรื อ งฤทธิ์                           
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ รับมอบโลหิต จาํ นวน
39,633 ยูนติ หรือ 15,853,500
ซีซี ในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”              
จาก นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานใหญ่
2

วันที่ 28 กันยายน 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานเปิดงาน “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562 เพื่อเป็นวันแห่ง
การขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลก
ร่วมด้วย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อ�ำนวยการ             
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ดารานักแสดง และอาสายุวกาชาด ร่วมงาน             
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

11 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2562

กิ จ กรรม NBC Virtual Run by Somprathana 50 Years NBC Run for Lives                 
วิ่งช่วยชีวิต 50 ปี ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ
- เปิดรับสมัคร และส่งผลวิง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 ตุลาคม - 20 ธันวาคม
2562 สามารถสมัครวิ่ง ผ่านเว็บ Thai Run ราคา 350 บาท          
ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และเหรียญรางวัล
- ปิดรับผลวิ่ง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 น.
- จัดส่งเสื้อและเหรียญ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ศูนย์บริการโลหิต
แห่ ง ชาติ จั ด ISBT Workshop 2019 Thalassemia Blood                    
Management ณ ห้องจุมภฎ 2-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
บรมราชินีนาถศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
15-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00-21.00 น. ขอเชิญประชาชน
ทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตใน งานกาชาดประจ�ำปี 2562 “เย็นศิระ
เพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ทงี่ ดงาม” ณ สวนลุมพินี ถนน
พระรามที่ 4   
16-19 พฤศจิ ก ายน 2562 ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สมาคม         
โลหิตวิทยา และราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ จัดงานประชุม ISBT
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 30 (The 30th Regional Congress of the           
ISBT Bangkok 2019)   ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
22 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ              
จัดงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
23-30 ธันวาคม 2562 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดโครงการ          
“ให้เลือด ก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดี ได้บุญ” ผู้บริจาค
โลหิตได้รับ “ปฏิทินดาราช่อง 3” เป็นที่ระลึก ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานี
กาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)

ศึกษาดูงานบริการโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
✽ นิสต
ิ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ ปีที่ 4 ภาควิชาเวชศาสตร์

การธนาคารเลือดและจุลชีวิวิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-16.00 น.
กลุ่มที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จ�ำนวน 35 คน
กลุ่มที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จ�ำนวน 30 คน
4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชัน้ ปีที่ 3 จ�ำนวน 30 คน

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ

2 พฤศจิกายน 2562 กลุ่ม Acmeinvestor จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

“งานAcme Vampire Day” จ�ำนวน 500 คน
24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-15.30 น. กลุ่มแฟนคลับ              
เป๊ ก ผลิ ต โชค อายนบุ ต ร ร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต จ� ำ นวน 50 คน                     
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
29 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. กลุม่ แฟนคลับ เป๊ก ผลิตโชค
อายนบุตร ร่วมบริจาคโลหิต จ�ำนวน 50 คน ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ
by Somprathana

ศิลปินดาราบริจาคโลหิต โครงการ “ปันโลหิตให้น้อง”
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
3 กันยายน 2562 คริสซี่ กฤษณ์สิรี

สุขสวัสดิ์ และเค้ก นัทธวัชร์ แก้วบัวสาย
นักแสดงช่อง 3

18 กันยายน 2562 แพทริเซีย ธัญชนก

กู ๊ ด และมิ้ น นวิ น ดา เบอร์ ต ๊ อ ดตี
นักแสดงช่อง 3
บริจาคโลหิตและเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต เนื่องในวันสเต็มเซลล์โลก
28 กันยายน 2562 ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง          

นักแสดงช่อง 3

“ท�ำดี บริจาคโลหิต ให้พ่อดู” ในวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนา
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 13 ตุลาคม ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
6 ตุลาคม 2562 กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์

พิธีกรช่อง Workpoint

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ

คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จ�ำนวน
20 คน
9 ตุลาคม 2562

กรมการพลังงานทหาร
จ�ำนวน 50 คน

✽ นักศึกษาแพทย์วท
ิ ยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตภาค

วิชาเวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคมและเวชศาสตร์ชมุ ชน ชัน้ ปีที่ 4
เวลา 13.30-16.30 น.
กลุ่มที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 32 คน
กลุ่มที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 31 คน
กลุ่มที่ 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 32 คน

7 ตุลาคม 2562 ส�ำนักงาน

โครงการ “ปันโลหิตให้น้อง”
10 กันยายน 2562

โฮเท็ล อินดิโก้ กรุงเทพ
จ�ำนวน 15 คน
15 กันยายน 2562

สถานีต�ำรวจท่องเที่ยว 2 กก1.
บก.ทท1. จ�ำนวน 30 คน  
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เวลาในวันหยุด วันลาพักผ่อนมาบริจาคแต่ถ้ามีผู้ป่วยที่ต้องการ
โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิตในวันธรรมดาตรงกับวันท�ำงาน
ก็จะขออนุญาตกับหัวหน้าหน่วยงาน ซึง่ ท่านก็เห็นความส�ำคัญ และ
ความจ�ำเป็นในเรื่องนี้มาก ท่านก็จะอนุญาตให้ไปบริจาคได้ทันที

by Sutharat

แรงบัลดาลใจ และความประทับใจหรือความภาคภูมิใจใน
การบริจาคโลหิต
ค�ำว่า “โลหิตหมู่พิเศษ” ค�ำนี้เป็นแรงบัลดาลใจที่ท�ำให้
ผมเกิดความประทับใจในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วย
การบริจาคโลหิต ตามสโลแกน “ให้โลหิต ชีวิตรอด” โดยเฉพาะ
โลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) นี้จะมีจ�ำนวนน้อย กว่าหมู่โลหิต
ทั่วไป ความรู้สึกที่ได้รับ รู้สึกสุขใจ มีพลังเพิ่มเพื่อให้เตรียมพร้อม
อยู่ตลอดเวลา
อะไรคือสาเหตุที่ไม่เคยจะปฏิเสธหรือมีข้อแม้ใดๆ ในการ
บริจาคโลหิต
ผมตระหนักถึงความส�ำคัญของโลหิตทุกหมู่ โดยเฉพาะโลหิต
หมู่พิเศษ (Rh-negative) จะให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก
ใน 1,000 คน จะมีเพียง 3 คนเท่านั้น

“ให้ด้วยใจ ไม่หวังผล”
39 ปี แห่งการเป็ นผู ้ให้ โดยไม่หวังผล

มานะ กลัดกลีบ
กรุ๊ป O (Rh-negative)
บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�ำนวน 211 ครั้ง
ปัจจุบัน เกษียณอายุ จากธนาคารออมสิน
จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
เริ่มจากสมัยเมื่อเรียน รด. ครูฝึกได้เล่าถึงชีวิตทหารให้ฟังจน
เห็นภาพก็รู้สึกเมตตา และสงสารจึงตัดสินใจร่วมบริจาคโลหิต
ครั้งแรกที่ ศฝ.รด. เมื่อ 30 ตุลาคม 2523 ขณะนั้นก�ำลังศึกษาอยู่
ที่วิทยาลัยพาณิชการเชตุพน
ทราบได้อย่างไรว่าตนเองเป็นหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative)
หลังจากที่ได้บริจาคโลหิตไป ต่อมาทางศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้มไี ปรษณียบัตร แจ้งให้ทราบว่าตนเอง
เป็นหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative)
การเป็นผูบ้ ริจาคโลหิตประจ�ำส่งผลกระทบเกีย่ วกับการท�ำงาน
หรือไม่อย่างไร?
การบริจาคเกล็ดเลือด และเม็ดเลือดแดงไม่มีผลกระทบต่อ
การท�ำงานแต่อย่างใด ส่วนตัวแล้วผมบริหารและจัดการเวลาให้
เหมาะสม ไม่สง่ ผลกระทบกระเทือนต่อการท�ำงาน ส่วนใหญ่จะใช้
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มีวิธีดูแลรักษาสุขภาพอย่างไร?
โดยพื้นฐานเป็นคนไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ จะทานอาหารเน้น
ผัก ปลา กากใย รสชาติไม่จัด หลีกเลี่ยงผงชูรส ไขมัน หวานจัด
เค็มจัด และอาหารประเภทย่อยยาก ชอบออกก�ำลังกายด้วยการ
วิ่งเบาๆ
เชิญชวนสมาชิกครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative)
มาบริจาคโลหิต
โลหิ ต ทุ ก หมู ่ มี ค วามส� ำ คั ญ เท่ า เที ย มกั น ทั้ ง สิ้ น แต่ โ ลหิ ต
หมู่พิเศษ (Rh-negative) มีน้อย ผมอยากให้สมาชิกในครอบครัว
โลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่
เสมอ และพร้อมทีจ่ ะมาบริจาคโลหิตกันทุก 3 เดือน เพือ่ ให้รา่ งกาย
ได้ผลิตเลือดใหม่ๆ และยังถือได้ว่าได้ท�ำบุญอันยิ่งใหญ่ คือ ได้
ช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน “การท�ำความดี เราท�ำได้ทกุ วินาที”

ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้งคนใหม่

พลเอก วิทวัส บุญยสัมพันธุ์

by Thitaporn

ผู้บริจาคโลหิต 149 ครั้ง

มีวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564
กว่า 26 ปีที่ผ่านมา ศูนย์บริการโลหิต
แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย ได้ จั ด ตั้ ง ชมรม
ผู ้ บ ริ จ าคโลหิ ต ครบ 100 ครั้ ง ตั้ ง แต่ 23
กรกฎาคม 2536 เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วมของ
ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง ในการพบปะ
สังสรรค์ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และร่วมกัน
บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั้งยังเป็น
แกนน�ำในการจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้มีจ�ำนวน
มากขึ้น และแบบอย่างในการบบริจาคโลหิต
ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้
โลหิตที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชมรมผู้บริจาคโลหิต
100 ครั้ง ได้จัดการประชุมการเลือกตั้งประธานชมรม
ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง ชุดที่ 14 ตามวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 2 ปี โดยผลสรุปการนับคะแนนสูงสุด 19 คะแนน
จากผู้เข้าประชุม 19 คน มีมติแต่งตั้งให้ พลเอก วิทวัส
บุญยสัมพันธุ์ เป็นประธานชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
คนใหม่

Q : จุดเริ่มต้นการบริจาคโลหิตและการเป็นส่วนหนึ่งของ
ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
A : เมือ่ ตอนเป็นนายร้อยปีที่ 1 ช่วงปี 2518 ซึง่ มีผปู้ ว่ ยมีปญ
ั หา
ต้องการโลหิตในการรักษาด่วน จึงบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยเป็น
ครั้งแรก ต่อมามีผู้ป่วยรุนแรงที่ต้องการโลหิตด่วน ท�ำให้ได้
บริจาคโลหิตอีกครัง้ หนึง่ และได้บริจาคโลหิตทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส
จนถึงปัจจุบนั ส่วนจุดเริม่ ต้นของการเป็นสมาชิกชมรม เกิดจาก
คนที่รู้จักแนะน�ำและชักชวนให้มาช่วยที่ชมรม
Q : ความมุง่ มัน่ หรือ แนวทางในการพัฒนาชมรมผูบ้ ริจาค
โลหิต 100 ครั้ง
A : การท�ำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ด้านงานบริการโลหิต
เช่น วัดความดันผูบ้ ริจาคโลหิต อ�ำนวยความสะดวก การจัดคิว
ให้ความรู้การเตรียมตัวก่อนและหลังการบริจาคโลหิต และ
เป็นแกนน�ำในการสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
บริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้บริจาคโลหิตให้มากขึ้น

จ�ำนวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาตม 2562)

121 ราย
1,686 ราย

ชาย
หญิง

Q : เชิญชวนมาบริจาคโลหิต
A : ผมคิดว่าการบริจาคโลหิตถือเป็นการท�ำบุญอีกหนึ่งวิธีที่
ดี เพราะผู้บริจาค 1 คน สามารถให้ได้มากกว่า 3 ผู้รับการให้
โลหิตก็เหมือนเป็นการต่อชีวติ ผูอ้ น่ื จึงอยากให้ทกุ คนมาช่วยกัน
บริจาคโลหิต ไม่วา่ ใครจะเป็นผูร้ บั ก็ตาม โดยไม่ประสงค์บคุ คล
ใดบุคคลหนึ่ง แต่เราบริจาคให้กับใครก็ได้ที่มีความต้องการ
ก็ถือเป็นการท�ำบุญที่ดีและมีความสุขที่สุดแล้วครับ
ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอแสดง
ความยินดีกับประธานชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง คนใหม่
มา ณ โอกาสนี้
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by Parichart_Ton

BRAND’S Young Blood 2019

พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต กับความภูมิใจของการให้ “ชีวิต”

กลั บ มาอี ก ครั้ ง กั บ กิ จ กรรมดี ๆ ในโครงการแบรนด์ พลั ง
1. การประกวดวิ ดี โ อคลิ ป รณรงค์ บ ริ จ าคโลหิ ต หั ว ข้ อ
เลือดใหม่ 2562 (BRAND’S Young Blood 2019) ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้น
BRAND’S Young Blood…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต
เป็นปีที่ 19 โดยยังคงมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังนิสิต นักศึกษา ระดับ
กับความภูมิใจของการให้ “ชีวิต”
อุดมศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการเป็น “ผู้ให้” ด้วย
2. การประกวดสื่อภาพนิ่ง (Infographic) รณรงค์บริจาค
การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับ
โลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…พลังเลือดใหม่
บริจาค จ�ำนวน 70,000 ยูนิตทั่วประเทศ จากศูนย์บริการโลหิต
ต่อพลังชีวิต กับความภูมิใจของการให้ “ชีวิต”
แห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
3. การประกวดสถาบันการศึกษาที่มีผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก
โดยจากสถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในปี 2561 พบ
มากที่สุดแบ่งเป็นหน่วยเก่าและหน่วยใหม่
ว่าการบริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 17 - 25 ปี มีจ�ำนวน
4. การประกวดสถาบันการศึกษาทีม่ กี ารบริจาคโลหิตจ�ำนวน
57,419 คน ของกลุ่มผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด และมีผู้บริจาคโลหิต
มากที่สุด
ปีละ 1 ครั้ง/ปี จ�ำนวน 34,767 คน คิดเป็น 60% จึงต้องรณรงค์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ให้เยาวชนเพิ่มความถี่ในการบริจาคโลหิตจากปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 15 กุมภาพันธ์ 2563
2 ครั้ง จนถึงปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตส�ำรองเพียงพอ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.blooddonationthai.com
ส�ำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งในภาวะปกติ และภาวะ และ www.brandsworld.co.th
วิกฤติต่างๆ
สอบถามโทร. 0 2255 4567
และในปี นี้ ยั ง คงมี ก ารประกวดสื่ อ รณรงค์ บ ริ จ าคโลหิ ต
รับพระราชทานโล่จาก สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการ
สภากาชาดไทย พร้อมทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์แบรนด์
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น้องใหม่ไฟแรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ภายในสถานศึกษา โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองร่วมกันบริจาคโลหิต
ณ อาคาร DS 1 ชั้น 2 ห้องประชุมอภิรมย์ ณ นคร ซึ่งทางโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองเร่งเห็นว่าการปลูกจิตส�ำนึกด้านบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ และการเสียสละเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีและอยากให้เด็กได้มีจิตอาสา ซึ่งการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ในครั้งแรก ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 108 ยูนิต

น้องใหม่ไฟแรง บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ�ำกัด มหาชน
และบริษัท ซีเจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาตโลหิต

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ�ำกัด มหาชน และบริษัท ซีเจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ำกัด
ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเป็นครัง้ แรก ภายใต้ชอื่ กิจกรรม “ท�ำดีได้ไม่ตอ้ งเดีย๋ ว” โดยมีผบู้ ริหาร พนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต
ณ อาคาร 393 สีลม ห้อง Hall ชั้น 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 124 ยูนิต
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รอบรู้เรื่องโลหิต
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โรคชิคุนกุนยา...โรคที่มากับยุงตัวร้าย
บริจาคโลหิตได้หรือไม่?
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนของทุกปีมักเกิดโรคระบาดต่างๆ ด้วยสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของยุงนอกจากการระบาดโรคไข้เลือด
ออกแล้ว โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อจากยุงลาย มีหลายประเทศพบเชื้อนี้รวมทั้ง
ประเทศไทย โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้พบการระบาดของโรคได้บ่อย ข้อมูลการส�ำรวจจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-16 กันยายน 2562) พบผู้ป่วยจ�ำนวน 7,481 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ ช่วงกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมาก
ที่สุดคือ 25-34 ปี รองลงมาคือ 35-44 ปี และ 15-24 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ปัตตานี ระนอง
ตาก ภูเก็ต และสงขลา ตามล�ำดับ
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือ โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลาย เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) ซึ่ง
เป็น RNA Virus จัดอยู่ใน genus alphavirus และ family
Togaviridae มียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน
(Ae. Albopictus) เป็นพาหะน�ำโรค
อาการของโรคชิคุนกุนยา ผู้ป่วยจะมีอาการเฉียบพลัน
ภายหลังที่ได้รับเชื้อประมาณ 1-12 วัน หรือ 2-5 วัน มีอาการ
ดังนี้
- มีไข้สูง บางรายสูงถึง 40 องศาเซลเซียส แต่ในบางราย
ก็อาจมีไข้ต�่ำ
- มีอาการปวดกล้ามเนือ้ และปวดบริเวณข้อเป็นอย่างมาก
ค่อยๆ ปวดเพิ่มไปทีละข้อ โดยเป็น ข้อเล็กๆ ทั้งด้านซ้ายและ
ด้านขวา
- มีผื่นแดงขึ้นคล้ายกับโรคไข้เลือดออกที่บริเวณล�ำตัว แต่บางกรณีก็สามารถพบได้ที่แขนและขา
- มีอาการปวดหัว ปวดตา ตาแดง ตาไม่สู้แสงเล็กน้อย มีอาการอ่อนเพลีย และมีไข้ประมาณ 2 วัน จากนั้นไข้จะลดลงทันที
แต่อาการอื่นๆ เช่น อาการปวดข้อ ข้ออักเสบ ยังคงอยู่อีกประมาณ 5-7 วัน บางรายอาจมีอาการปวดนานเป็นเดือน เป็นปี หรือ
ปวดต่อเนื่องไปหลายปี
ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน ยา หรือวิธีรักษาโรคแบบเฉพาะเจาะจง แต่ผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการที่เกิดจากโรคนี้ได้ด้วยการดื่มน�้ำ
เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน�้ำ พักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงการทานยา เพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้น ด้วยความห่วงใยสุขภาพ
ผู้บริจาคโลหิต และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค วิธีการที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงมิให้ยุงกัด เช่น ทายากันยุง ติดตั้งอุปกรณ์กันยุง ท�ำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยท�ำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาด ไม่มีกองขยะ ไม่มีส่วนที่มีน�้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหลายๆ ชนิด เป็นต้น
ผู้ป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?
งดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว จนกว่าหายป่วยจากโรคให้เว้นระยะเวลา 4 สัปดาห์ และไม่อาการปวดข้อ ส�ำหรับผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยที่เป็นโรค จะต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ จนกว่าแน่ใจว่าไม่มีการได้รับเชื้อโรคดังกล่าว จึงสามารถบริจาคโลหิตได้
กรณีหากพบว่าผูบ้ ริจาคโลหิตได้รบั เชือ้ โรคชิคนุ กุนยาหลังบริจาคโลหิตไปแล้ว ให้แจ้งกลับมายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เพื่อด�ำเนินการคัดแยกโลหิตและท�ำลาย รวมทั้งไม่น�ำไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ
ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค
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ร่วมสร้างปาฏิหาริย์...คู่แท้สเต็มเซลล์
เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมวันผูบ้ ริจาคสเต็มเซลล์โลก
ทีจ่ ดั ขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ซึง่
ครัง้ นีน้ บั เป็นการจัดกิจกรรมวันผูบ้ ริจาคสเต็มเซลล์โลก
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยจัดขึ้นพร้อมกับสมาชิกจาก
ประเทศต่างๆ กว่า 55 ประเทศทั่วโลก
ความพิเศษของกิจกรรมวันผูบ้ ริจาคสเต็มเซลล์โลก
ในประเทศไทยปีนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นการขอบคุณอาสาสมัคร ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และ
ร่วมเฉลิมฉลองความส�ำเร็จของการจัดหาอาสาสมัคร
บริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์
ในการหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ และน�ำ
ไปใช้ในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่ไม่ใช่
ญาติให้กับผู้ป่วย โดยที่การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แต่ละ
ครั้ง ผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากอยู่ที่รายละ 2-3
ล้านบาท ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรม
“Stem Cells Virtual Run - วิ่งต่อชีวิต...ช่วยผู้ป่วย
ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” โดยเชิญชวนคนไทยวิ่งสะสม
ระยะทาง เพื่อเปลี่ยนระยะทางสะสม 2 ล้านกิโลเมตร
เป็นเงินท�ำบุญ 2 ล้านบาท รวมถึง มีการระดมทุนด้วย
ช่องทางอื่นๆ อาทิ การจ�ำหน่ายเสื้อวิ่ง การบริจาคเงิน
ผ่านบัญชีกระแสรายวัน “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
กราฟแสดงจ�ำนวนอาสาสมัคร บริจาคสเต็มเซลล์
ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน
เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย

2,000 ราย

337 ราย
245,951 ราย
จ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
จ�ำนวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง
จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน

เพื่อผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” รวมถึง การตั้งตู้รับบริจาคเงินกว่า 30 ตู้
ในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัลทั่วกรุงเทพมหานคร
ส่งผลให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับเงินท�ำบุญกว่า 2 ล้าน 2 แสนบาท
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านทีร่ ว่ มกัน สร้าง
ปาฏิหาริย์...คู่แท้สเต็มเซลล์ ด้วยการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครฯ และ
ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ ส่งผลให้ผู้ป่วยที่รอรับการรักษา
ด้วยการปลูกถ่าย สเต็มเซลล์จากผู้บริจาค แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มี
โอกาสรักษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต
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โครงการ “บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง” กับอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่นอกจากจะช่วย                 
ต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคเลือดแล้ว ยังเป็นการมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆ        
เหล่านัน้ ผ่านตุก๊ ตาน่ารักๆ ของเล่นรวมถึงอุปกรณ์เครือ่ งเขียนต่างๆ และยังคงได้รบั การสนับสนุน
จากจากผูบ้ ริจาคโลหิตเช่นเคย ซึง่ ในปีนไี้ ด้รบั ตุก๊ ตาและของเล่นต่างๆ มากกว่า 2,500 ชิน้ และได้
น�ำไปมอบให้กับน้องๆ ตามโรงพยาบาลต่างๆ จ�ำนวน 5 แห่ง (wร.พ.จุฬาลงกรณ์, ร.พ.ต�ำรวจ,
ร.พ.พระมงกุฎฯ, ร.พ.ภูมิพลฯ และร.พ.วชิรฯ)

โครงการ ปันโลหิตให้น้องในส่วนของภูมิภาค ซึ่งน�้ำใจจากผู้บริจาคโลหิตในส่วนภูมิภาคก็มี
มากมายไม่แพ้กันครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ      
ที่ได้ร่วมกันส่งผ่านความปราถนาดีละรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดเช่นกัน เห็นแบบนี้
แล้วรู้สึกดีใจแทนน้องๆ เหล่านั้นจริงๆ ครับ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 5 จ.นครราชสีมา

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 4 จ.ราชบุ รี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 2 จ.ลพบุ รี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 3 จ.ชลบุ รี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 6 จ.ขอนแก่น

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9 จ.พิษณุโลก
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จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้บริจาคโลหิต
จุ ด เริ่ ม ต้ น เกิ ด จากความต้ อ งการ
ช่ ว ยเหลื อ คนอื่ น และท� ำ ในสิ่ ง ที่ ตั ว เอง
สามารถท�ำได้ ไม่ยุ่งยาก จึงเริ่มต้นบริจาค
โลหิตครั้งแรก เมื่อปี 2559 เพราะคิดว่า
การส่งต่อโลหิตของเรา สามารถต่อชีวติ ของ
ใครได้หลายๆ คน เพราะโลหิต 1 ถุง สามารถ
ช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต

ผู้ประกาศข่าวหนุ่มไฟแรง จากช่อง 7HD
โลหิต กรุ๊ป A Rh+ บริจาคโลหิตจ�ำนวน 9 ครั้ง

การให้โลหิต คือ การพบคุณค่าที่แท้จริงของชี วิต

ความส�ำคัญของการบริจาคโลหิต
โลหิตมีความส�ำคัญ เพราะไม่มีสิ่งใด
ที่ จ ะสามารถทดแทนโลหิ ต ได้ จึ ง ให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การบริ จ าคโลหิ ต ทุ ก ๆ 3
เดือน เมื่อครบก�ำหนดบริจาคโลหิต ก็จะ
มาบริจาคโลหิตทีศ่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จะพยายามมาบริ จ าคให้ ไ ด้ ทุ ก 3 เดื อ น
เพราะรู้ว่ามีผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องรับโลหิต
เป็นประจ�ำทุกวัน ทุกครั้งที่เราได้ให้ จะ
ค้ น พบว่ า ความสุ ข จากการเป็ น ผู ้ ใ ห้ คื อ
การพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต

ถ้ามีเวลาว่างจากการอ่านข่าว ก็จะพยายาม
ไปออกก�ำลังกายด้วยการวิ่ง 3 ครั้ง/สัปดาห์
ครั้งละ 45 นาที พักผ่อนให้เพียงพอและ
รับประทานอาหารที่มีป ระโยชน์ เพราะ
การที่เรามีสุขภาพแข็งแรง เราก็จะมีโลหิต
ที่ดีมีคุณภาพส่งต่อให้กับผู้ป่วยได้
เชิ ญ ชวนคนที่ ก ลั ว การบริ จ าคโลหิ ต
ให้เริ่มต้นบริจาคโลหิต
อย่ากลัวครับ การบริจาคโลหิต ไม่ได้
น่ า กลั ว อย่ า งที่ คิ ด ถ้ า ได้ ล องมาบริ จ าค
ครั้งแรกและสามารถผ่านความกลัวตรงนั้น
การดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี
การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ถือว่า ได้ จะท�ำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจและอยากที่จะกลับมาบริจาคอีกต่อไปเรื่อยๆ อยากเชิญชวน
เป็ น ลาภอั น ประเสริ ฐ สามารถท�ำ สิ่ ง ที่ ดี ให้ทกุ คน มาร่วมกันบริจาคโลหิต แบ่งปัน และส่งต่อโลหิตเพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน
ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ หรือสังคมได้ และเราจะมีความสุข ปลื้มปริ่ม ไปด้วยกันครับ
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Q: รับประทานยาแก้ปวด

บริจาคโลหิตได้หรือไม่

A: - กรณีรับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอล ถ้าไม่มี
อาการปวดหรืออาการผิดปกติใดๆ แล้ว จึงสามารถ
บริจาคโลหิตได้
- กรณีรบั ประทานยาแก้ปวดแอสไพริน ถ้าไม่มอี าการ
ปวดหรื อ อาการผิ ด ปกติ ใ ดๆ แล้ ว ให้ เ ว้ น อย่ า ง
น้อย 3 วัน จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ เนื่องจาก
ยาแอสไพริ น ท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานของเกล็ ด เลื อ ด
ผิดปกติ

Q: รับประทานยาปฏิชีวนะ
(แก้อักเสบจากการติดเชื้ อ)
สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?
A:

ยาปฏิชีวนะ คือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษา
โรคติ ด เชื้ อ และการอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ
แบคทีเรียเท่านั้น และจะต้องรับประทานยา
ต่อเนื่อง จนหมดตามแพทย์สั่ง ตัวอย่างเช่น
เพนนิซลิ นิ อะม๊อกซีซลิ นิ เตตร้าซัยคลิน เป็นต้น
หลังจากรับประทานยามื้อสุดท้าย และไม่มี
		 อาการผิดปกติใดๆ แล้ว ให้เว้น 1 สัปดาห์ จึง
สามารถบริจาคโลหิตได้

12

