
 

 

 

 

 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม 2562

กราฟแสดงจ�านวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด 
เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

ปี 2560-2562

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณำธิกำรบริหำร ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร บรรณำธิกำร ปิยนันท์ คุ้มครอง กองบรรณำธิกำร นันทพร พากเพียรทรัพย์,             
สรชา รจุริงค์นางกลู, ปารชิาต ิทนกระโทก, สมปรารถนา จนิดารัตนวรกลุ, สุธารตัน์ กหุลาบศร,ี ปารชิาต ิโพธิรชัต์, พริาภรณ์ ศรศิลป์, จริสัย์ อยูว่ฒันากรณ์, 
อไุรรตัน์ ช�านาญ และ  ฐิตาพร รวยรืน่  กรำฟิกดไีซเนอร์ จนุท ีตระกลูดษิฐ์ เจ้ำของ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์และจดัหาผู้บรจิาคโลหติ ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดมศึกษา

39 ปี กบัการท�าความดี 

บริจาคโลหติ มานะ กลัดกลีบ 

กรุ๊ป O Rh- บริจาคโลหิตและ

ส่วนประกอบโลหติกว่า 211 คร้ัง  

ประธานชมรม

ผูบ้ริจาคโลหิต 100 คร้ัง 

พลเอก วิทวัส บญุยสัมพนัธ์ุ 

บริจาคโลหติ 149 คร้ัง

โรคชิคนุกนุยา ...

โรคท่ีมากบัยงุตัวร้าย 

บริจาคโลหติได้หรือไม่ 

- รับประทานยาปฏิชีวนะ 

 (แก้อกัเสบจากการตดิเช้ือ) 

 บริจาคโลหติได้หรือไม่ 

- รับประทานยาแก้ปวด บริจาคโลหิตได้หรือไม่ 
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 ศำสตรำจำรย์กติตคิณุ นำยแพทย์ชยัเวช นชุประยรู 
ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
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�าแหน่งอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์             
ปี พ.ศ. 2510 และด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการต่างๆ อาทิ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย และกรรมการที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
 จุดเริ่มต้นกับงานบริการโลหิต ในปี พ.ศ. 2528 ท่านได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จนถึงปี พ.ศ. 2541 ท่านได้ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาองค์กร ควบคู่กับการสร้างบุคลากร ส่งเสริมให้เรียนรู้และพัฒนางานให้แก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ส่งผลให้มีการพัฒนางานท่ีโดดเด่น อาทิ ริเริ่มการผลิตถุงบรรจุโลหิต        
แทนการบรรจุโลหิตในขวดแก้ว ด้วยวิวัฒนาการการใช้ถุงบรรจุโลหิตที่ผลิตจากพลาสติกที่ใช้
แพร่หลายท่ัวโลก ข้อดี คือเป็นระบบปิด ปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน และสามารถน�าไป
แยกเป็นส่วนประกอบโลหิต เช่น เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือดและพลาสมา ใช้กับผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการผลิตน�้ายาตรวจหมู่โลหิต น�้ายาตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เซรุ่มป้องกัน
ไวรัสตับอักเสบ บี (HBIG) และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (HRIG) เป็นต้น จากความส�าเร็จ
ของการด�าเนนิงานและผลกัดนัโครงการต่างๆ ท�าให้ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิมกีารขบัเคลือ่น
การพัฒนาทั้งในด้านการจัดหาโลหิต และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล และ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร กลับเข้า
มาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อีกครั้ง ซึ่งท่านยังคง
มุ่งมั่นสานต่อการพัฒนางานบริการโลหิตอย่างต่อเนื่องให้ก้าวไกล และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ผู้ป่วย และประชาชนคนไทยต่อไป
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติคนใหม่

“ตอนรับดี มีน�้าใจ มีวินัย มีมาตรฐาน”
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 ฉบับนี้  ขอต ้อนรับท ่ านผู ้ อ� านวยการ                    
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ คนใหม่ ศาสตราจารย์
กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร รวมทั้ง 
ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง คนใหม่ 
พลเอกวิทวัส บุญยสัมพันธุ์ ท่านเป็นผู้บริจาคโลหิต 
149 ครั้ง พร้อมทั้ง แนะน�าประวัติและผลงานของ
ทัง้ 2 ท่าน ตดิตามได้หน้า 1 และหน้า 5 และบทความ
ต่างๆ ที่ได้คัดสรรเพื่อมอบให้แก่ท่านผู้อ่านเช่นเคย   

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี 

	 วันที่	7	สิงหาคม	2562	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี อปุนายกิาผูอ้�านวยการ
สภากาชาดไทย	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร								
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่	 4	 จังหวัดราชบุรี	 หลังใหม่	 ณ	 ต�าบล										
พงสวาย	อ�าเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี

รับมอบเงินซื้อรถตู้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
		 วันที่ 	 10	 กันยายน	 2562	
เภสัชกร	ดร.นรินทร์	กิจเกรียงไกรกุล	
ผู้ช่วย	ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต																																																	
แห ่ งชาติ 	 รับมอบเงิน	 จ� านวน	
1,183,000	 บาท	 เพื่อซ้ือรถตู ้ขน
อุปกรณ์ในการออกหน่วยรับบริจาค
โลหิต	จ�านวน	1	คัน	จากนายธนรัช	
หงสกุล	 กรรมการผู ้จัดการ	 บริษัท	
มเีดยี	วชิัน่	จ�ากดั	ณ	ศนูย์บรกิารโลหิต
แห่งชาติ	

PEA ใส่ใจทุกชีวิต 
บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี
	 วันที่	 10	 กันยายน	 2562	
นาวาโทหญิงแพทย ์หญิ ง									
อุบลวัณณ์	 จรูญเรืองฤทธิ	์																										
ผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารโลหติ
แห่งชาต	ิรบัมอบโลหติ	จ�านวน	
39,633	ยูนติ	หรอื	15,853,500	
ซีซี	 ในโครงการ	 “PEA	 ใส่ใจทุกชีวิต	 บริจาคโลหิต	 10	 ล้านซีซี”														
จาก	นายยอดพจน์	วงศ์รักมิตร	ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ณ	อาคาร	LED	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ส�านักงานใหญ่

บรรณาธิการทกัทาย บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง

	 วันท่ี	 20	 กันยายน	 2562	 นางสิณีนาฎ	 อุทา	 ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการ																			
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 น�าของเล่นและตุ๊กตาท่ีรับบริจาคในโครงการ	
“บอกบุญ	ปันโลหิตให้น้อง”	และอาหารกลางวันน้องๆ	ของมูลนิธิสงเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทย	 ณ	 ตึกวชิราลงกรณ	 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย

แสดงความยินดีครบรอบ 66 ปี ธอส.
	 วันที่ 	 24	 กันยายน	 2562													
ผศ.ดร.พญ.จารุพร	 พรหมวงศ์														
รองผูอ้�านวยการศูนย์บรกิารโลหติ
แห่งชาต	ิร่วมแสดงความยินดเีนือ่ง
ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา																																																				
66	 ปี	 ธนาคารอาคารสงเคราะห	์
และร่วมบริจาคเงิน	 สมทบทุน	 “มูลนิธิโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”	
โดยมนีายวทิยา	แสนภกัด	ีรองกรรมผูจั้ดการธนาคารอาคารสงเคราะห์	ให้การ
ต้อนรับ	ณ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ส�านักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ�าหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ 

	 วันที่	25	กันยายน	2562	นายเดชา	ตุลานันท์	ประธานกรรมการ	ธนาคาร
กรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นประธานพิธีเปิดงาน	 “จ�าหน่ายบัตรเดินการ
กุศลเพื่อสุขภาพ”	 ครั้งที่	 19	 พร้อมด้วยนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์													
จรูญเรืองฤทธิ์	ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	โดยมี	ดารา	นักแสดง
ทุกค่าย	 ร่วมจ�าหน่ายบัตรฯ	 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการด�าเนินงานของ
ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต	ิณ	ห้องจดันทิรรศการ	Banking	Hall	ชัน้	1	ธนาคาร
กรุงเทพ	ส�านักงานใหญ่	สีลม

เปิดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 

	 วันที่	28	กันยายน	2562	นายแผน	วรรณเมธี	เลขาธิการสภากาชาดไทย	
เป็นประธานเปิดงาน	 “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก	 2562	 เพื่อเป็นวันแห่ง
การขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์	 และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลก	
ร่วมด้วย	 นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์	 จรูญเรืองฤทธิ์	 ผู้อ�านวยการ													
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 ดารานักแสดง	 และอาสายุวกาชาด	 ร่วมงาน													
ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	
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11 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2562  
กิจกรรม	 NBC	 Virtual	 Run	 -	
50	 Years	 NBC	 Run	 for	 Lives																	
วิ่งช่วยชีวิต	50	ปี	ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ

	 -		เปิดรบัสมัคร	และส่งผลวิง่	ตัง้แต่วนัท่ี	11	ตลุาคม	-	20	ธนัวาคม	
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	
แห่งชาติ	 จัด	 ISBT	 Workshop	 2019	 Thalassemia	 Blood																				
Management	ณ	 ห้องจุมภฎ	 2-3	 ชั้น	 9	 อาคารเฉลิมพระเกียรต	ิ
บรมราชินีนาถศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

15-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา	17.00-21.00	น.	ขอเชิญประชาชน
ทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตใน	 งานกาชาดประจ�าปี	 2562	 “เย็นศิระ
เพราะพระบรบิาล	เกดิสายธารการให้ทีง่ดงาม”	ณ	สวนลมุพนิ	ีถนน
พระรามที่	4			

16-19 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สมาคม									
โลหิตวิทยา	 และราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์	 จัดงานประชุม	 ISBT	
ระดับภูมิภาค	 คร้ังที่	 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
✽ นสิิตสาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ ช้ันปีที ่4 ภาควชิาเวชศาสตร์
การธนาคารเลือดและจุลชีวิวิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เวลา	13.00-16.00	น.	

 กลุ่มที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จ�านวน	35	คน

 กลุ่มที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562	จ�านวน	30	คน

4 ธันวาคม 2562	 เวลา	 10.30-12.00	 น.	 อาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวทิยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ชัน้ปีที	่3	จ�านวน	30	คน

✽ นกัศึกษาแพทย์วิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรงัสิตภาค
วชิาเวชศาสตร์ป้องกันและสงัคมและเวชศาสตร์ชมุชน ชัน้ปีที ่4  
เวลา	13.30-16.30	น.

 กลุ่มที่ 1  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จ�านวน	32	คน

 กลุ่มที่ 2  วันที่ 11 ธันวาคม 2562	จ�านวน	31	คน

 กลุ่มที่ 3  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 จ�านวน	32	คน

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ
2 พฤศจิกายน 2562	กลุ่ม	Acmeinvestor	จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	
“งานAcme	Vampire	Day”	จ�านวน	500	คน
24 พฤศจิกายน 2562	 เวลา	 08.30-15.30	 น.	 กลุ่มแฟนคลับ														
เป๊ก	 ผลิตโชค	 อายนบุตร	 ร่วมบริจาคโลหิต	 จ�านวน	 50	 คน																					
ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
29 ธนัวาคม 2562	เวลา	08.30-15.30	น.	กลุม่แฟนคลบั	เป๊ก	ผลติโชค	
อายนบุตร	ร่วมบริจาคโลหิต	จ�านวน	50	คน	ณ	ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ

ศิลปินดาราบริจาคโลหิต โครงการ “ปันโลหิตให้น้อง” 
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

3 กันยายน 2562 คริสซี่	 กฤษณ์สิรี	
สุขสวสัดิ	์และเค้ก	นทัธวชัร์	แก้วบวัสาย	
นักแสดงช่อง	3

18 กันยายน 2562 แพทริเซีย	ธัญชนก	
กู ๊ด	 และมิ้น	 นวินดา	 เบอร์ต ๊อดตี	
นักแสดงช่อง	3

บริจาคโลหิตและเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์       
ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต เนื่องในวันสเต็มเซลล์โลก 
28 กันยายน 2562	 ปราปต์ปฎล	 สุวรรณบาง										
นักแสดงช่อง	3	

“ท�าดี บริจาคโลหิต ให้พ่อดู” ในวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนา 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 13 ตุลาคม ถวายเป็น
พระราชกศุลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรมหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

6 ตุลาคม 2562  กฤษณ์	ศรีภูมิเศรษฐ์	

พิธีกรช่อง	Workpoint

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ
7 ตุลาคม 2562 ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์	จ�านวน	
20	คน	

9 ตุลาคม 2562 
กรมการพลังงานทหาร

จ�านวน	50	คน

โครงการ “ปันโลหิตให้น้อง”
10 กันยายน 2562 
โฮเท็ล	อินดิโก้	กรงุเทพ	
จ�านวน	15	คน	

15 กันยายน 2562 
สถานีต�ารวจท่องเที่ยว	2	กก1.

บก.ทท1.	จ�านวน	30	คน		
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 “ให้ด้วยใจ ไม่หวังผล”
39 ปี แห่งการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผล  

มานะ กลัดกลีบ
กรุ๊ป O (Rh-negative)

บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�านวน 211 ครั้ง
ปัจจุบัน เกษียณอายุ จากธนาคารออมสิน 

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
 เริ่มจากสมัยเมื่อเรียน รด. ครูฝึกได้เล่าถึงชีวิตทหารให้ฟังจน
เห็นภาพก็รู้สึกเมตตา และสงสารจึงตัดสินใจร่วมบริจาคโลหิต
ครั้งแรกที่ ศฝ.รด. เมื่อ 30 ตุลาคม 2523 ขณะนั้นก�าลังศึกษาอยู่
ที่วิทยาลัยพาณิชการเชตุพน 

ทราบได้อย่างไรว่าตนเองเป็นหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative)
 หลังจากที่ได้บริจาคโลหิตไป ต่อมาทางศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาต ิสภากาชาดไทย ได้มไีปรษณยีบตัร แจ้งให้ทราบว่าตนเอง
เป็นหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative)

การเป็นผูบ้รจิาคโลหิตประจ�าส่งผลกระทบเกีย่วกับการท�างาน
หรือไม่อย่างไร?
 การบริจาคเกล็ดเลือด และเม็ดเลือดแดงไม่มีผลกระทบต่อ
การท�างานแต่อย่างใด ส่วนตัวแล้วผมบริหารและจัดการเวลาให้
เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบกระเทอืนต่อการท�างาน ส่วนใหญ่จะใช้

เวลาในวันหยุด วันลาพักผ่อนมาบริจาคแต่ถ้ามีผู้ป่วยที่ต้องการ
โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิตในวันธรรมดาตรงกับวันท�างาน 
กจ็ะขออนญุาตกบัหวัหน้าหน่วยงาน ซึง่ท่านกเ็หน็ความส�าคญั และ
ความจ�าเป็นในเรื่องนี้มาก ท่านก็จะอนุญาตให้ไปบริจาคได้ทันที

แรงบัลดาลใจ และความประทับใจหรือความภาคภูมิใจใน       
การบริจาคโลหิต 
 ค�าว่า “โลหิตหมู่พิเศษ” ค�านี้เป็นแรงบัลดาลใจที่ท�าให้             
ผมเกิดความประทับใจในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วย          
การบริจาคโลหิต ตามสโลแกน “ให้โลหิต ชีวิตรอด” โดยเฉพาะ
โลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) นี้จะมีจ�านวนน้อย กว่าหมู่โลหิต
ทั่วไป ความรู้สึกที่ได้รับ รู้สึกสุขใจ มีพลังเพิ่มเพื่อให้เตรียมพร้อม
อยู่ตลอดเวลา 

อะไรคือสาเหตุที่ไม่เคยจะปฏิเสธหรือมีข้อแม้ใดๆ ในการ
บริจาคโลหิต
 ผมตระหนกัถงึความส�าคญัของโลหติทกุหมู ่โดยเฉพาะโลหติ
หมู่พิเศษ (Rh-negative) จะให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก
ใน 1,000 คน จะมีเพียง 3 คนเท่านั้น 

มีวิธีดูแลรักษาสุขภาพอย่างไร? 
 โดยพื้นฐานเป็นคนไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ จะทานอาหารเน้น 
ผัก ปลา กากใย รสชาติไม่จัด หลีกเลี่ยงผงชูรส ไขมัน หวานจัด 
เค็มจัด และอาหารประเภทย่อยยาก ชอบออกก�าลังกายด้วยการ
วิ่งเบาๆ

เชิญชวนสมาชิกครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) 
มาบริจาคโลหิต
 โลหิตทุกหมู ่มีความส�าคัญเท่าเทียมกันทั้งส้ิน แต่โลหิต             
หมู่พิเศษ (Rh-negative) มีน้อย ผมอยากให้สมาชิกในครอบครัว
โลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่
เสมอ และพร้อมทีจ่ะมาบรจิาคโลหติกันทกุ 3 เดอืน เพ่ือให้ร่างกาย
ได้ผลิตเลือดใหม่ๆ และยังถือได้ว่าได้ท�าบุญอันยิ่งใหญ่ คือ ได้
ช่วยชวีติเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั “กำรท�ำควำมด ีเรำท�ำได้ทกุวนิำท”ี
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ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้งคนใหม่

พลเอก วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ 
ผู้บริจาคโลหิต 149 ครั้ง

มีวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564

 กว่า 26 ปีที่ผ่านมา ศูนย์บริการโลหิต         
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งชมรม             
ผู ้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง ตั้งแต่ 23 
กรกฎาคม 2536 เพื่อเป ็นศูนย์รวมของ                
ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง ในการพบปะ
สงัสรรค์ แลกเปลีย่นความคิดเห็น และร่วมกนั
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั้งยังเป็น
แกนน�าในการจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้มีจ�านวน
มากข้ึน และแบบอย่างในการบบริจาคโลหิต
ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพ่ือให้
โลหิตที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อผู้ป่วย

 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชมรมผู้บริจาคโลหิต 
100 ครั้ง ได้จัดการประชุมการเลือกตั้งประธานชมรม           
ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง ชุดที่ 14 ตามวาระการด�ารง
ต�าแหน่ง 2 ปี โดยผลสรปุการนบัคะแนนสงูสดุ 19 คะแนน 
จากผู้เข้าประชุม 19 คน มีมติแต่งตั้งให้ พลเอก วิทวัส 
บุญยสัมพันธุ์ เป็นประธานชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง 
คนใหม่ 

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

ชาย

หญิง

121 ราย

1,686 ราย

Q : จุดเริ่มต้นการบริจาคโลหิตและการเป็นส่วนหน่ึงของ
ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
A : เมือ่ตอนเป็นนายร้อยปีท่ี 1 ช่วงปี 2518 ซึง่มผู้ีป่วยมปัีญหา
ต้องการโลหิตในการรักษาด่วน จึงบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยเป็น
ครั้งแรก ต่อมามีผู้ป่วยรุนแรงท่ีต้องการโลหิตด่วน ท�าให้ได้
บรจิาคโลหติอกีคร้ังหนึง่ และได้บรจิาคโลหติทกุคร้ังทีม่โีอกาส
จนถงึปัจจบุนั ส่วนจุดเริม่ต้นของการเป็นสมาชิกชมรม เกดิจาก
คนที่รู้จักแนะน�าและชักชวนให้มาช่วยที่ชมรม

Q : ความมุ่งม่ัน หรอื แนวทางในการพัฒนาชมรมผูบ้รจิาค
โลหิต 100 ครั้ง
A : การท�ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ ด้านงานบรกิารโลหติ 
เช่น วดัความดนัผูบ้รจิาคโลหติ อ�านวยความสะดวก การจดัคิว 
ให้ความรู้การเตรียมตัวก่อนและหลังการบริจาคโลหิต และ
เป็นแกนน�าในการสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการ
บริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้บริจาคโลหิตให้มากขึ้น

Q : เชิญชวนมาบริจาคโลหิต 
A : ผมคิดว่าการบริจาคโลหิตถือเป็นการท�าบุญอีกหนึ่งวิธีที่
ดี เพราะผู้บริจาค 1 คน สามารถให้ได้มากกว่า 3 ผู้รับการให้
โลหิตกเ็หมอืนเป็นการต่อชีวติผูอ้ืน่ จึงอยากให้ทกุคนมาช่วยกนั
บรจิาคโลหติ ไม่ว่าใครจะเป็นผูร้บัก็ตาม โดยไม่ประสงค์บคุคล
ใดบุคคลหนึ่ง แต่เราบริจาคให้กับใครก็ได้ที่มีความต้องการ          
ก็ถือเป็นการท�าบุญที่ดีและมีความสุขที่สุดแล้วครับ
 ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอแสดง
ความยินดีกับประธานชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง คนใหม่
มา ณ โอกาสนี้
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 กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ ในโครงการแบรนด์ พลัง          
เลือดใหม่ 2562 (BRAND’S Young Blood 2019) ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้น
เป็นปีที่ 19 โดยยังคงมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังนิสิต นักศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อสร้างจิตส�านึกในการเป็น “ผู้ให้” ด้วย
การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยตั้งเป้าหมายโลหิตท่ีได้รับ
บริจาค จ�านวน 70,000 ยูนิตทั่วประเทศ จากศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ 
 โดยจากสถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในปี 2561 พบ
ว่าการบริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 17 - 25 ปี มีจ�านวน 
57,419 คน ของกลุ่มผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด และมีผู้บริจาคโลหิต 
ปีละ 1 ครั้ง/ปี จ�านวน 34,767 คน คิดเป็น 60% จึงต้องรณรงค์
ให้เยาวชนเพิ่มความถี่ในการบริจาคโลหิตจากปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 
2 ครั้ง จนถึงปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตส�ารองเพียงพอ
ส�าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งในภาวะปกติ และภาวะ
วิกฤติต่างๆ 
 และในปีนี้ยังคงมีการประกวดสื่อรณรงค์บริจาคโลหิต 
รับพระราชทานโล่จาก สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการ
สภากาชาดไทย พร้อมทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์แบรนด์

 1. การประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ 
BRAND’S Young Blood…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 
กับควำมภูมิใจของกำรให้ “ชีวิต” 

 2. การประกวดสื่อภาพนิ่ง (Infographic) รณรงค์บริจาค
โลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…พลังเลือดใหม่            
ต่อพลังชีวิต กับควำมภูมิใจของกำรให้ “ชีวิต” 

 3. การประกวดสถาบันการศึกษาท่ีมีผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก
มากที่สุดแบ่งเป็นหน่วยเก่าและหน่วยใหม่ 

 4. การประกวดสถาบันการศกึษาทีม่กีารบรจิาคโลหิตจ�านวน
มากที่สุด

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 
15 กุมภาพันธ์ 2563
 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี www.blooddonationthai.com 
และ www.brandsworld.co.th 
 สอบถามโทร. 0 2255 4567

by Parichart_Ton

BRAND’S Young Blood 2019                                       
พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต กับความภูมิใจของการให้ “ชีวิต”
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 เม่ือวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ�ากัด มหาชน และบริษัท ซีเจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด 
ร่วมกนัจดักจิกรรมรบับรจิาคโลหติเป็นครัง้แรก ภายใต้ชือ่กจิกรรม “ท�าดีได้ไม่ต้องเดีย๋ว” โดยมผู้ีบรหิาร พนกังาน ร่วมบริจาคโลหิต  
ณ อาคาร 393 สีลม ห้อง Hall ชั้น 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 124  ยูนิต

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

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

น้องใหม่ไฟแรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

by Urairat
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รอบรู้เรื่องโลหิต
by Parichart_Po

โรคชิคุนกุนยา...โรคที่มากับยุงตัวร้าย

บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ร่วมสร้างปาฏิหาริย์...คู่แท้สเต็มเซลล์ 
เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562

 เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนของทุกปีมักเกิดโรคระบาดต่างๆ ด้วยสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของยุงนอกจากการระบาดโรคไข้เลือด
ออกแล้ว โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อจากยุงลาย มีหลายประเทศพบเชื้อนี้รวมทั้ง
ประเทศไทย โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้พบการระบาดของโรคได้บ่อย ข้อมูลการส�ารวจจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-16 กันยายน 2562) พบผู้ป่วยจ�านวน 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�าดับ

 โรคชิคุนกุนยำ (Chikungunya) หรือ โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลำย เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) ซึ่ง
เป็น RNA Virus จัดอยู่ใน genus alphavirus และ family 
Togaviridae มียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน 
(Ae. Albopictus) เป็นพาหะน�าโรค 

 อำกำรของโรคชิคุนกุนยำ ผู้ป่วยจะมีอำกำรเฉียบพลัน
ภำยหลังที่ได้รับเชื้อประมำณ 1-12 วัน หรือ 2-5 วัน มีอำกำร
ดังนี้
 - มีไข้สูง บางรายสูงถึง 40 องศาเซลเซียส แต่ในบางราย 
ก็อาจมีไข้ต�่า
 - มอีาการปวดกล้ามเนือ้และปวดบรเิวณข้อเป็นอย่างมาก 
ค่อยๆ ปวดเพิ่มไปทีละข้อ โดยเป็น ข้อเล็กๆ ทั้งด้านซ้ายและ   
ด้านขวา

 - มีผื่นแดงขึ้นคล้ายกับโรคไข้เลือดออกที่บริเวณล�าตัว 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 แต่ผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการท่ีเกิดจากโรคนี้ได้ด้วยการด่ืมน�้า     
เพ่ือไม่ให้ร่างกายขาดน�้า พักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงการทานยา เพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้น ด้วยความห่วงใยสุขภาพ
ผู้บริจาคโลหิต และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค วิธีการที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงมิให้ยุงกัด เช่น ทายากันยุง ติดตั้งอุปกรณ์กันยุง ท�าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยท�าความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาด ไม่มีกองขยะ ไม่มีส่วนที่มีน�้าขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหลายๆ ชนิด เป็นต้น

 ผู้ป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยำ สำมำรถบริจำคโลหิตได้หรือไม่?
 งดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว จนกว่าหายป่วยจากโรคให้เว้นระยะเวลา 4 สัปดาห์ และไม่อาการปวดข้อ ส�าหรับผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยที่เป็นโรค จะต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ จนกว่าแน่ใจว่าไม่มีการได้รับเชื้อโรคดังกล่าว จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ 
กรณหีากพบว่าผูบ้รจิาคโลหิตได้รับเช้ือโรคชคินุกุนยาหลงับรจิาคโลหติไปแล้ว ให้แจ้งกลบัมายงัศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
เพื่อด�าเนินการคัดแยกโลหิตและท�าลาย รวมทั้งไม่น�าไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค
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by Sorracha

กรำฟแสดงจ�ำนวนอำสำสมัคร บริจำคสเต็มเซลล์ 
ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน

เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำย

จ�ำนวนอำสำสมัครบริจำคสเต็มเซลล์
จ�ำนวนผู้บริจำคสเต็มเซลล์จริง

จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน

337 ราย
2,000 ราย

245,951 ราย

 ผ่านพ้นไปแล้วกบักิจกรรมวนัผูบ้รจิาคสเตม็เซลล์โลก
ทีจ่ดัขึน้อย่างยิง่ใหญ่ในวันเสาร์ที ่28 กนัยายน 2562 ซ่ึง
ครัง้นีน้บัเป็นการจัดกิจกรรมวนัผูบ้รจิาคสเต็มเซลล์โลก
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยจัดขึ้นพร้อมกับสมาชิกจาก
ประเทศต่างๆ กว่า 55 ประเทศทั่วโลก
 ความพเิศษของกจิกรรมวันผู้บรจิาคสเต็มเซลล์โลก
ในประเทศไทยปีน้ี นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นการขอบคุณอาสาสมัคร ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และ
ร่วมเฉลิมฉลองความส�าเร็จของการจัดหาอาสาสมัคร 
บริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์
ในการหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ และน�า
ไปใช้ในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคท่ีไม่ใช่
ญาติให้กับผู้ป่วย โดยท่ีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แต่ละ
คร้ัง ผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากอยู่ที่รายละ 2-3 
ล้านบาท ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรม 
“Stem Cells Virtual Run - วิ่งต่อชีวิต...ช่วยผู้ป่วย
ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” โดยเชิญชวนคนไทยวิ่งสะสม
ระยะทาง เพื่อเปลี่ยนระยะทางสะสม 2 ล้านกิโลเมตร
เป็นเงินท�าบุญ 2 ล้านบาท รวมถึง มีการระดมทุนด้วย
ช่องทางอื่นๆ อาทิ การจ�าหน่ายเสื้อวิ่ง การบริจาคเงิน
ผ่านบัญชีกระแสรายวัน “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ร่วมสร้างปาฏิหาริย์...คู่แท้สเต็มเซลล์ 
เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562

เพื่อผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” รวมถึง การตั้งตู ้รับบริจาคเงินกว่า 30 ตู้ 
ในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัลทั่วกรุงเทพมหานคร 
ส่งผลให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับเงินท�าบุญกว่า 2 ล้าน  2 แสนบาท 

 ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิขอขอบคณุประชาชนทกุท่านท่ีร่วมกัน สร้าง
ปาฏิหาริย์...คู่แท้สเต็มเซลล์ ด้วยการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครฯ และ
ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ ส่งผลให้ผู้ป่วยท่ีรอรับการรักษา
ด้วยการปลูกถ่าย สเต็มเซลล์จากผู้บริจาค แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มี
โอกาสรักษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต



 

 
 

10

by Jirat

    ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ
ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 

by Jirat

 โครงการ “บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง”	 กับอีกหนึ่งโครงการดีๆ	 ที่นอกจากจะช่วย																	
ต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคเลือดแล้ว	 ยังเป็นการมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆ								
เหล่านัน้	ผ่านตุก๊ตาน่ารกัๆ	ของเล่นรวมถงึอปุกรณ์เครือ่งเขยีนต่างๆ	และยงัคงได้รบัการสนบัสนนุ
จากจากผูบ้รจิาคโลหติเช่นเคย	ซึง่ในปีนีไ้ด้รบัตุก๊ตาและของเล่นต่างๆ	มากกว่า	2,500	ชิน้	และได้
น�าไปมอบให้กับน้องๆ	ตามโรงพยาบาลต่างๆ	จ�านวน	5	แห่ง	(wร.พ.จุฬาลงกรณ์,	ร.พ.ต�ารวจ,	
ร.พ.พระมงกุฎฯ,	ร.พ.ภูมิพลฯ	และร.พ.วชิรฯ)

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

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ.พิษณุโลก
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กาย สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา 
ผู้ประกาศข่าวหนุ่มไฟแรง จากช่อง 7HD 

โลหิต กรุ๊ป A Rh+ บริจาคโลหิตจ�านวน 9 ครั้ง

การให้โลหิต คือ การพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต
จุดเริ่มตน้ที่ท�าให้บริจาคโลหิต 
 จุดเริ่มต ้นเกิดจากความต ้องการ
ช่วยเหลือคนอื่น และท�าในสิ่งที่ตัวเอง
สามารถท�าได้ ไม่ยุ่งยาก จึงเริ่มต้นบริจาค
โลหิตครั้งแรก เมื่อปี 2559 เพราะคิดว่า        
การส่งต่อโลหติของเรา สามารถต่อชวีติของ
ใครได้หลายๆ คน เพราะโลหติ 1 ถงุ สามารถ
ช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต

ความส�าคัญของการบริจาคโลหิต
 โลหิตมีความส�าคัญ เพราะไม่มีสิ่งใด
ที่ จะสามารถทดแทนโลหิตได ้  จึ ง ให ้
ความส�าคัญกับการบริจาคโลหิตทุกๆ 3 
เดือน เมื่อครบก�าหนดบริจาคโลหิต ก็จะ
มาบรจิาคโลหติทีศ่นูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ 
จะพยายามมาบริจาคให้ได้ทุก 3 เดือน 
เพราะรู้ว่ามีผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องรับโลหิต
เป็นประจ�าทุกวัน ทุกครั้งที่เราได้ให้ จะ
ค้นพบว่าความสุขจากการเป็นผู ้ให้ คือ         
การพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต

ถ้ามเีวลาว่างจากการอ่านข่าว กจ็ะพยายาม
ไปออกก�าลังกายด้วยการวิ่ง 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
ครั้งละ 45 นาที พักผ่อนให้เพียงพอและ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เพราะ        
การที่เรามีสุขภาพแข็งแรง เราก็จะมีโลหิต
ที่ดีมีคุณภาพส่งต่อให้กับผู้ป่วยได้ 

เชิญชวนคนที่กลัวการบริจาคโลหิต           
ให้เริ่มต้นบริจาคโลหิต
 อย่ากลัวครับ การบริจาคโลหิต ไม่ได้
น ่ากลัวอย่างที่คิด ถ้าได้ลองมาบริจาค
ครั้งแรกและสามารถผ่านความกลัวตรงนั้น

ได้ จะท�าให้เรารู้สึกภาคภูมิใจและอยากที่จะกลับมาบริจาคอีกต่อไปเรื่อยๆ อยากเชิญชวน
ให้ทกุคน มาร่วมกันบรจิาคโลหิต แบ่งปัน และส่งต่อโลหติเพือ่ช่วยเหลอืเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั 
และเราจะมีความสุข ปลื้มปริ่ม ไปด้วยกันครับ

การดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี 
 การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ถือว่า
เป็นลาภอันประเสริฐ สามารถท�าสิ่งที่ดี                
ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ หรือสังคมได้ 
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A: - กรณีรับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอล ถ้าไม่มี

อาการปวดหรืออาการผิดปกติใดๆ แล้ว จึงสามารถ

บริจาคโลหิตได้

 - กรณีรบัประทานยาแก้ปวดแอสไพริน ถ้าไม่มอีาการ

ปวดหรืออาการผิดปกติใดๆ แล้ว ให้เว้นอย่าง

น้อย 3 วัน จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ เนื่องจาก

ยาแอสไพริน ท�าให้การท�างานของเกล็ดเลือด           

ผิดปกติ

A: ยาปฏิชีวนะ คือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษา

โรคติดเชื้อ และการอักเสบจากการติดเชื้อ

แบคทีเรียเท่านั้น และจะต้องรับประทานยา

ต่อเนื่อง จนหมดตามแพทย์สั่ง ตัวอย่างเช่น 

เพนนซิิลิน อะม๊อกซีซิลิน เตตร้าซัยคลนิ เป็นต้น 

หลังจากรับประทานยามื้อสุดท้าย และไม่มี 

  อาการผิดปกติใดๆ แล้ว ให้เว้น 1 สัปดาห์ จึง

สามารถบริจาคโลหิตได้

Q: รับประทานยาแก้ปวด
	 บริจาคโลหิตได้หรือไม่

Q: รับประทานยาปฏิชีวนะ
	 (แก้อักเสบจากการติดเช้ือ)	
	 สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?


