ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562
กราฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด
เปรียบเทียบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
ปี 2560-2562
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“35 ปี แห่งการเป็น 4
ผูใ้ ห้” นายนพดล ประจ�ำดี
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Safe blood for all. โลหิตปลอดภัย ทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั
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้า

“มะเร็งเลือดขาว
เฉียบพลันในเด็ก”

8

หน

วันผูบ้ ริจาคโลหิตโลก

การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
แอลกอฮอล์ สามารถ
บริจาคโลหิตได้หรือไม่
 รับประทานน�ำ
้ มันปลาและขมิน้ ชัน
เพือ่ บ�ำรุงสุขภาพ บริจาคโลหิต
ได้หรือไม่


โครงการ พสกนิกรชาวไทย ท�ำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตงั้ การพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ซึง่ ตามโบราณราชประเพณี
การเป็นพระมหากษัตริยโ์ ดยสมบูรณ์ จะทรงรับการบรมราชาภิเษกเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระราชพิธีที่ส�ำคัญยิ่ง เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ทรง
พระเกียรติยศสูงสุดสมกับที่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และเนื่องในโอกาสมหามงคล
การพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึง่ ถือเป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับ
ปวงชนชาวไทยที่ จ ะรวมใจกั น เป็ น หนึ่ ง เพื่ อ แสดงพลั ง แห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
และถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้น้อมน�ำแนวคิด และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ จัดท�ำโครงการ “พสกนิกรชาวไทย
ท�ำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562” เพื่อให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการท�ำความดีด้วยหัวใจ โดยพร้อม
เพรียงกันทั่วประเทศ เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม แสดงถึงความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อแสดง
ความจงรักภักดี อีกทัง้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน ส่งเสริมการบริจาค
โลหิตด้วยความสมัครใจอย่างยั่งยืนต่อไป
พร้อมทั้งเชิญชวนผู้บริจาคโลหิต ร่วมเขียนปณิธานความดีที่ตั้งใจกระท�ำด้วยความมุ่งมั่นใน
สิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคมส่วนรวม เพื่อเป็นพลังแห่งความดีที่เกื้อกูลต่อสังคมและ
ประเทศชาติตอ่ ไปในอนาคต ทัง้ ทีศ่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม

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 กราฟิกดีไซเนอร์ จุนที ตระกูลดิษฐ์ เจ้าของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผูบ้ ริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อุดมศึกษา

-

15 มิ ถุ น ายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. กิ จ กรรม                                 
by Somprathana

1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-19.30 น. กิจกรรมบริจาคโลหิต

โครงการ “วันแรงงาน วันรวมใจให้โลหิต” May Day Give Blood
Save Life ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
4 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. กลุ่มแฟนคลับศิลปิน GOT7
(อากาเซไทย) ร่วมบริจาคโลหิต จ�ำนวน 50 คน
5 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท Kerry Express            
น�ำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต จ�ำนวน 25 คน
8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-19.30 น. กิจกรรมวันกาชาดโลก
ภายใต้แนวคิด LOVE–ความรัก
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. กิจกรรมบริจาคโลหิต
กับซีรสี ร์ สลินล่าแวมไพร์ โดยบริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
(Mono 29) จ�ำนวน 100 คน
18-20 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. โครงการ สาธุชน
ผู้ศรัทธา บ�ำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. กลุ่มแฟนคลับ
เป๊ก ผลิตโชค ร่วมบริจาคโลหิต จ�ำนวน 100 คน

วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019)           
ภายในงานมี กิ จ กรรมรั บ บริ จ าคโลหิ ต อาสาสมั ค รบริ จ าค                                                            
เซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต อวัยวะ ดวงตา เกมชิงรางวัล และ             
การแสดงจากศิลปินดารา

โครงการ พัฒนาจิตอาสา สูอ่ าสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตร
การบริจาคโลหิต ประจ�ำปี 2562
10 มิถุนายน 2562 จังหวัดสุรินทร์
12 มิถุนายน 2562 จังหวัดมหาสารคาม
19 มิถุนายน 2562 จังหวัดหนองบัวล�ำภู
21 มิถุนายน 2562 จังหวัดกรุงเทพ
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ประจ�ำปี
2562 ตอน “ท�ำดี...ท�ำง่าย...ให้เลือด ภาค 6”
4 มิถุนายน 2562 จังหวัดนครราชสีมา
6 มิถุนายน 2562 จังหวัดบุรีรัมย์
25 มิถุนายน 2562 จังหวัดเชียงใหม่
27 มิถุนายน 2562 จังหวัดขอนแก่น
28 มิถุนายน 2562 จังหวัดล�ำปาง

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ โครงการ “1 คนให้หลายคนรับ
ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย

by Somprathana

ศิลปินดาราบริจาคโลหิต โครงการ “1 คนให้หลายคนรับ
ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย ” ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย
17 มีนาคม 2562
แอมป์-พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
และ ฟลุค๊ -จิระ ด่านบวรเกียรติ

17 มีนาคม 2562
สมาคมไทย-เนปาลี
จ�ำนวน 100 คน

แฟนคลับ หมาก-ปริญ จ�ำนวน 20 คน

โครงการแล้งนี้ ไม่แล้งน�ำ้ ใจด้วยการให้โลหิต 8-16 เม.ย. 2562
9 เมษายน 2562
แพรว-พัชรมัย บุญเลิศกุลและ
เอ็ม-ภูกิจ สุรัติรางคกุล
9 เมษายน 62
เจ-เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา
และ แอ๊นท์-แอนดรูย์ ไดเล็ก               
วง Prem มิวซิกมูฟ เรคคอร์ด
10 เมษายน 2562
ต๊ะ-พิภู พุ่มแก้วกล้า

บริจาคโลหิตถวายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ
2 เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
14 มีนาคม 2562
ต�ำรวจจราจรและก�ำลังพล
จ�ำนวน 200 นาย

2 เมษายน 2562 กองก�ำกับการ
อารักขา 1 กองบังคับอารักขาและ
ควบคุมฝูงชน จ�ำนวน 50 นาย
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“36 ปี ของการเป็นผู้ให้ชีวิต”

นายนพดล ประจ�ำดี

หมู่โลหิต A (Rh-negative)
บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
จ�ำนวน 133 ครั้ง

ครอบครัวมีพี่น้องกี่คน มีใครเป็นโลหิตหมู่พิเศษ Rh-หรือไม่
ผมมีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นผู้ชาย 3 คน และเป็นผู้หญิง
2 คน โดยมีน้องสาวที่มีหมู่โลหิต A (Rh-negative) เหมือนผม
ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี และก็เป็น
ผู้บริจาคโลหิตด้วยเช่นกัน
การบริจาคโลหิต และส่วนประกอบโลหิตประจ�ำ ส่งผลกระทบ
เกี่ยวกับการท�ำงานหรือไม่อย่างไร
ถึงแม้ว่าการบริจาคเกล็ดเลือด และเม็ดเลือดแดงจะใช้เวลา
ในการบริจาคนานกว่าโลหิตปกติธรรมดา แต่เมื่อเทียบกันกับ
การให้ชีวิตผู้ป่วยที่เขารอคอยการรักษา ผมว่าเวลาที่เสียไปมันคุ้มค่า
ที่ได้ช่วยคนคนหนึ่ง ให้ได้มีชีวิตอยู่ต่อไป มีโอกาสกลับมาอยู่กับ
ครอบครัว และคนที่เขารัก สิ่งนี้คุ้มค่าเกินค�ำบรรยายจริงๆ ครับ
โดยบางครั้งเมื่อมีผู้ป่วยที่ต้องการเกล็ดเลือด หรือเม็ดเลือดแดง
ด่วนมากๆ ผมก็จะขอเจ้านายไปบริจาคให้ผู้ป่วย ผมคิดว่าผมโชคดี
มากครับ ที่ผมมีเจ้านายที่เห็นถึงความส�ำคัญของการบริจาคโลหิต
หรือเรียกได้ว่าเป็นการให้ชีวิตเลยก็คงไม่ผิดครับ ซึ่งปกติแล้ว
เมื่อผมครบก�ำหนดการบริจาคเกล็ดเลือด หรือเม็ดเลือดแดง ผมก็
จะรีบเข้ามาบริจาค โดยไม่ต้อง รอการร้องขอเลยครับ เพราะผม
รู้ว่าโลหิตหมู่พิเศษของผมส�ำคัญกับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันประกอบอาชีพ
แรงบั น ดาลใจและความประทั บ ใจหรื อ ความภาคภู มิ ใ จใน
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด บริษทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด การบริจาคโลหิต
ผมรู ้ สึ ก สบายใจนะครั บ สมั ย นี้ ผ มช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์
จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิตของผมก็คงอาจเหมือนใคร ด้วยกัน โดยไม่ต้องโดดเรียนครับ แต่สมัยที่บริจาคโลหิตครั้งแรก
หลายๆ คน ที่เริ่มจากเพื่อนชวนไปดูว่ากาชาดมารับบริจาคโลหิต ผมต้องโดดเรียนครับ (555 ผมล้อเล่นครับ) การบริจาคโลหิตและ
ณ เทคนิคเปรมฤทัย (ห้วยขวาง) ซึ่งช่วงเวลานั้นตรงกับคาบเรียน ส่วนประกอบโลหิตของผม ผมรู้สึกภูมิใจ และดีใจที่คนธรรมดา
วิชาภาษาอังกฤษ พอดี จึงโดดเรียนไปดูว่าการบริจาคโลหิตเป็น คนหนึ่งอย่างผม ได้มีโอกาสช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ให้เค้าได้มีชีวิต
อย่างไร และด้วยความอยากรู้ อยากลอง ของวัยรุ่นธรรมดาๆ ได้มโี อกาสกลับมาอยูก่ บั ครอบครัว และคนทีพ่ วกเขารักครับ มันคือ
ครับ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิตครั้งแรกตอนอายุ 17 ปี ความสุข และความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับ และผมไม่เคยปฏิเสธ
เมื่อมีการร้องขอให้บริจาค โดยผมจะดูแลตัวเองไม่ให้บาดเจ็บ
เมื่อปี 2526
ต้องเสียเลือดโดยไม่จ�ำเป็น พร้อมทั้งเตรียมร่างกายให้พร้อมเสมอ
ทราบได้อย่างไรว่าตนเองเป็นโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) เพื่อการบริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต เมื่อครบก็บริจาค
ผมทราบว่ า ตนเองเป็ น โลหิ ต หมู ่ พิ เ ศษ (Rh-negative) ทันทีครับ
เมื่อบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ก็แจ้ง ว่าเป็นโลหิตหมู่พิเ ศษ (Rh-negative)
ทีแรกก็งง ว่าเรามีหมู่โลหิตนี้ได้อย่างไร เพราะโลหิตหมู่พิเศษ
(Rh-negative) จะพบในชาวต่างชาติ แต่พอนึกขึ้นได้ถึงรู้ว่าคุณปู่
เป็นชาวเยอรมัน ซึง่ ทีแรกนึกว่าพ่อโกหก หรือพูดเล่นๆ แต่ไม่นา่ เชือ่
คือ เรื่องจริง ผมได้คุณปู่มาเต็มๆ ครับ ได้โลหิตหมู่พิเศษ โลหิตที่
หายากมากๆ ครับ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสเจอคุณปู่ เห็นแต่เพียง
ในรูปเท่านั้น เพราะคุณปู่เสียตั้งแต่พ่อผมเองยังเด็กๆ
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บุคคลเกียรติยศ
by Sutharat

“เพราะชีวิตที่ไม่ได้อยู่เพื่อตนเอง
แต่เพื่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก”

นายชูชัย สบายทรง

อายุ 60 ปี กรุ๊ป O Rh+
บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 171 ครั้ง
จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากสภาพ
สังคมที่อบอุ่นน่าอยู่ในชนบท คนมีการแบ่งปันน�้ำใจ ต่อกัน
จวบจนปัจจุบันความแห้งแล้งน�้ำใจแพร่ไปอย่างกว้างขวาง
รวดเร็วจนคาดคิดไม่ถึง จ�ำได้ว่าวันแรกๆ ที่ได้ยินเรื่องโครงการ
บริจาคโลหิต มีความตั้งใจจริงอยากให้สิ่งดีกับสังคมมากๆ แต่
เคยป่วยเป็นไข้มาลาเรีย ครั้นเวลาผ่านไปโดยไม่มีอาการป่วย
ประมาณสิบปี จึงเริ่มบริจาคโลหิตครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม
2536 และก็รอฟังผลด้วยใจระทึกว่าโลหิตของเรานั้นปลอดภัย
พอที่จะให้คนอื่นหรือไม่ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงบริจาคโลหิต
อย่างต่อเนื่อง

มุมมองความคิด และความภาคภูมิใจในการบริจาคโลหิต
และส่วนประกอบโลหิต
กับเดือนปีที่ผ่านไปราว 8 ปี ขณะนั้นบริจาคโลหิตไป
ประมาณ 24-25 ครั้ง มาถึงจุดที่เริ่มตระหนักว่า วันเวลาที่เรา
จะท�ำสิ่งดีให้กับเพื่อนมนุษย์นั้นก็สั้นนัก หากเรามีอายุยืนยาว
พอและยังคงบริจาคโลหิต 3 เดือนครั้ง หรือเฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง
ผู้บริจาคโลหิตต้องมีอายุระหว่าง 17-70 ปี ตลอดชีวิตของ
มนุษย์คนหนึง่ สามารถท�ำดีในเรือ่ งนีไ้ ด้เต็มทีเ่ พียง 43 ปี นับเป็น
การให้โลหิตจ�ำนวน 172 ยูนติ เท่านัน้ แต่ปจั จุบนั ผูบ้ ริจาคโลหิต
สามารถบริจาคต่อเนือ่ งได้ถงึ อายุ 70 ปี และนัน่ คือจุดเริม่ ต้นของ
การเปลี่ยนความคิดอีกครั้งหนึ่ง เดือนมิถุนายน 2544 จัดการ
เรื่ อ งตารางเวลาของตนเองได้ ก็ เ ข้ า ไปแสดงความจ� ำ นงกั บ
เจ้าหน้าที่ในการเริ่มใช้ประโยชน์กับชีวิตที่เหลืออยู่มากขึ้น
โดยไปบริจาคพลาสมาทุกๆ 14 วัน เพื่อน�ำไปผลิตเป็นเซรุ่ม
ป้องกันพิษสุนัขบ้า

ผู้บริจาคที่เข้าร่วมโครงการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ซึ่งต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว
มาบริจาคพลาสมา เพื่อน�ำไปใช้ผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ต่อไป แต่ความภูมิใจนี้ไม่ได้ท�ำได้ง่ายเลย ในระหว่างช่วงเวลานั้น
พบความจริงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย
และยังต้องเลือกรับประทานแต่อาหารที่มีไขมันน้อย เพื่อเตรียมตัว
พร้อมจะท�ำดีทกุ ๆ 14 วัน ต่อเนือ่ งกันเป็นปีๆ นับเป็นสิง่ ทีค่ มุ้ ค่า
เพราะสิ่งที่ได้รับกลับมานั้น ไม่เพียงแต่เกิดความภูมิใจ ยังส่งผล
ถึงการมีสุขภาวะที่ดี ที่เงินมากมายไม่อาจหาซื้อได้ เมื่อจบ
โครงการดังกล่าว จึงกลับมาเป็นผูบ้ ริจาคโลหิต เกล็ดเลือด และ
เม็ดเลือดแดง ปัจจุบนั บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 171
ครั้ง และยังจะบริจาคไปอย่างต่อเนื่อง “เพราะชีวิตที่ไม่ได้อยู่
เพื่อตนเอง แต่เพื่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก”
มนุษย์คนหนึ่ง การจะอุทิศเลือดเนื้อของตนให้คนที่รู้จัก
นั้น เป็นเรื่องที่ท�ำได้ง่าย แต่หากอุทิศเลือดเนื้อให้กับใคร ก็ไม่รู้
ใครคนนั้นไม่ใช่คนที่เรามีความผูกพันใดๆ เลย การกระท�ำเช่น
นี้เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการมีจิตสาธารณะ เราจึง
ควรมีวินัยชีวิตที่ดี ด้วยการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันโดยการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหาร ไขมันสูง
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ข้องแวะกับบุหรี่ สุรา ยาเสพติด
ทัง้ ปวง พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการออกก�ำลังกาย
อย่างสม�ำ่ เสมอ หลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ งอันจะน�ำไปสูค่ วามเจ็บป่วย
เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว และเป็นผู้บริจาคโลหิตที่ยืนยาวต่อไป

จ�ำนวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)

121 ราย
1,686 ราย

ชาย
หญิง
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โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์
สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562

“ท�ำดี..ท�ำง่าย..ให้เลือด..ภาค 6”

กลับมาพบกันอีกครั้ง ส�ำหรับโครงการดีๆ เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ “ท�ำดี..ท�ำง่าย..ให้เลือด” ภาค 6 โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์
สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ประจ�ำปีการศึกษา 2562 โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์
จัดเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 19 แล้ว และปีนี้จัดอบรมฯ จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์ ขอนแก่น เชียงใหม่ ล�ำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ กระบี่ ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช กรุงเทพและปริมณฑล
โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตให้แก่กลุ่มเยาวชนให้รู้จักการเป็นผู้ให้ เสียสละ และ
สามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการบริจาคโลหิตในสถานศึกษาของตนเอง
อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562
“ท�ำดี..ท�ำง่าย..ให้เลือด..ภาค 6” จัดโครงการดีๆ ส�ำหรับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา, อาชีวศึกษา และพณิชยการ เพื่อสร้างกลุ่ม
จิตอาสาผู้น�ำการบริจาคโลหิต ท�ำหน้าที่รณรงค์ส่งเสริมการบริจาคโลหิตในสถานศึกษา โดยมีตารางการอบรมฯ เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562
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ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

by Sutharat

31 ปี แห่งการเป็นผู้ให้ชีวิตผู้ป่วย
ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2562 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ หนึ่งคนให้หลายคนรับ
ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ โดยมีบุคลากร
กรมการแพทย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
บริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้โลหิตบริจาคจ�ำนวน
188 ยูนิต โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เป็น
ประจ�ำ ปีละ 4 ครั้ง ซึ่งจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งแรก เมื่อปี 2531 – ปัจจุบัน ซึ่งมีระยะ
เวลายาวนานกว่า 31 ปี รวมได้รับโลหิตบริจาคทั้งสิ้น 27,724 ยูนิต เพื่อน�ำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

34 ปี แห่งการเป็นผู้ให้ วัดหนามแดง
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 วัดหนามแดง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ในโครงการ หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ โดยมี
พระวัดหนามแดง และศิษยานุศิษย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนามแดง ได้โลหิต
บริจาคจ�ำนวน 553 ยูนิต โดยวัดหนามแดงมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เป็นประจ�ำ ปีละ 4 ครั้ง ซึ่งจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ครั้งแรก เมื่อปี 2528 – ปัจจุบัน ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่า 34 ปี รวมได้รับโลหิตบริจาคทั้งสิ้น 59,532 ยูนิต เพื่อน�ำไปช่วยเหลือ
เพื่อมนุษย์ ให้มีโอกาสในการรักษาอาการเจ็บป่วย
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รอบรู้เรื่องโลหิต
by Parichart_Po

วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

Safe blood for all. – โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ

14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2019) จัดขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณอาสาสมัครที่เป็นผู้บริจาคโลหิต
ทั่วโลก ที่ได้ให้ของขวัญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย โลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละปีทั่วโลก สามารถ
ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยได้นบั ล้านชีวติ อีกทัง้ เป็นการกระตุน้ ให้มกี ารบริจาคโลหิตสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มโี ลหิตส�ำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอ และเป็นโลหิต
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ส�ำหรับผู้ป่วย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการโลหิตที่มีอยู่ทั่วโลกเป็นเรื่องส�ำคัญ แต่การได้รับโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต จากโลหิตที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ยังท�ำได้เพียงในบางประเทศเท่านั้น แต่ยังคงมีอีกหลายประเทศที่ยังคงประสบกับปัญหาในด้านการจัดหาโลหิต และ
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตให้มีคุณภาพและปลอดภัย
วันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ จึงได้ก�ำหนดสโลแกน คือ
Safe blood for all. – โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ
เพือ่ รณรงค์ให้มกี ารบริจาคโลหิตทีป่ ลอดภัย เพือ่ เป็นการคุม้ ครอง
ด้านสุขภาพของผู้ป่วย อีกทั้งเพื่อเป็นการให้ผู้บริจาคโลหิต และ
ประชาชนทัว่ ไป ได้เข้าใจถึงกระบวนการ และความปลอดภัยของ
สุขภาพทัง้ ผูบ้ ริจาคโลหิต และผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั โลหิต โดยสโลแกนใน
ปีนี้ต้องการกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การบริจาคโลหิตอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีโลหิตส�ำรองพอเพียง
และปลอดภัย ส�ำหรับผู้ให้และผู้รับ อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อน
การสนับสนุนให้ในแต่ละประเทศ และภูมิภาคต่างๆ และทั่วโลก
เกิดการพัฒนาด้านการรับบริจาคโลหิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ได้รับโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย เพื่อทุกชีวิต
วันผูบ้ ริจาคโลหิตโลกในปีนี้ ก�ำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 15 มิถนุ ายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช
สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และศูนย์รบั บริจาคโลหิตและพลาสมา
สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
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by Sorracha

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในเด็ก
(Childhood Acute Leukemia)

รักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
ปัจจุบัน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กมีแนวทางการรักษา
ที่ ห ลากหลายขึ้ น กว่ า ในอดี ต นอกจากการรั ก ษาด้ ว ยการให้
เคมีบ�ำบัดแล้ว การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ด้วยการปลูกถ่าย
สเต็มเซลล์ ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย วันนี้ จึงขอ
พาผู้อ่านมาท�ำความรู้จักกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันใน
เด็ก (Childhood Acute Leukemia) รวมถึง บทสัมภาษณ์จาก
ครอบครัวผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับโรค ตั้งแต่อายุเพียงแค่ 5 เดือน
Acute leukemia หรือ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลัน เกิดจากความผิดปกติของการสร้างและการเจริญเติบโต
ของเม็ดเลือดขาวในไขกระดูก ซึง่ เป็นโรคมะเร็งทีพ่ บได้บอ่ ยทีส่ ดุ ใน
เด็ก ในปัจจุบันสามารถแบ่งโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
ออกได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ ได้แก่ Acute Lymphoblastic Leukemia
(ALL) และ Acute Myeloid Leukemia (AML)

นอกจากนี้ ผู ้ ป ่ ว ย
อาจจะมี อ าการอื่ น ๆ ที่ (ภาพนี้ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว)
ไม่เฉพาะเจาะจงร่วมด้วย
เช่น อาการเบื่ออาหารน�้ำหนักลด เมื่อท�ำการตรวจร่างกายผู้ป่วย
นอกจากจะพบว่าผู้ป่วยมีภาวะซีด ไข้ หรือ ภาวะเลือดออกผิดปกติ
แล้ว ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันส่วนใหญ่จะพบว่า
มีตับม้ามโต และต่อมน�้ำเหลืองโต
ตัวอย่างกรณีของน้องชะเอม ศิรทิ พิ พา วิรตั ยาภรณ์ คุณเปา
ผูเ้ ป็นพ่อได้ให้ขอ้ มูลว่า น้องชะเอมป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
ALL ตัง้ แต่อายุ 5 เดือน และแพทย์รกั ษาด้วยการให้คโี ม จนโรคสงบ
ไปแล้วครั้งหนึ่ง
ปัจจุบนั โรคของน้องกลับมาอีกครัง้ ตอนอายุ 3 ขวบ ซึง่ แพทย์
ได้ท�ำการรักษาด้วยการให้เคมีบ�ำบัดด้วยสูตรที่แรงขึ้น แต่ก็ยังเกรง
ว่าหากหยุดการให้เคมีบ�ำบัด โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจกลับมา
สาเหตุของการเกิดโรค
สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน อีกครั้ง ดังนั้น แพทย์จึงตัดสินใจปรับแนวทางการรักษาใหม่ด้วย
ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ทั้งนี้ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ปัจจุบัน น้องชะเอมเป็นหนึ่งในผู้ป่วยกว่า
2,000 ราย ที่ยังคงตามหาสเต็มเซลล์จากผู้บริจาค
กับพยาธิสภาพการเกิดโรค ได้แก่
ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ จึ ง ขอเชิ ญ ชวนประชาชน
• การได้รับ หรือสัมผัสกับรังสี
ที่ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง ร่ ว มลงทะเบี ย นเป็ น อาสาสมั ค รบริ จ าค
• สารเคมีบางชนิด
สเต็มเซลล์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาน้องชะเอม และผู้ป่วย
• ยาเคมีบ�ำบัดบางชนิด
โรคเลือดรายอืน่ ๆ ให้ได้รบั การปลูกถ่ายมากขึน้ ในอนาคต มาเป็น
• ปัจจัยทางพันธุกรรม
ส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาส และการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันนะคะ
อาการและอาการแสดงทางคลินิก
อ้างอิงบทความบางส่วน: ผศ.นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์
ไขกระดูก หรือ bone marrow เป็นที่อยู่ของเซลล์ต้นก�ำเนิด
หน่วยโลหิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เม็ดเลือด (สเต็มเซลล์) และเป็นอวัยวะหลักที่ท�ำหน้าที่สร้างเซลล์
http://tsh.or.th/Knowledge/Details/46
เม็ดเลือดต่างๆ ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
กราฟแสดงจ�ำนวนอาสาสมัคร บริจาคสเต็มเซลล์
ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน สเต็มเซลล์ใน
ไขกระดูกจะถูกแทนที่ด้วยเซลล์มะเร็ง ท�ำให้การสร้างเม็ดเลือด ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบันเปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย
1,927 ราย
ต่างๆ บกพร่องไป ดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการ
316 ราย
และอาการแสดงทีส่ มั พันธ์กบั ความบกพร่องของการสร้างเซลล์เม็ด
เลือดในไขกระดูก ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ภาวะซีด
240,075 ราย
จากการที่มีเม็ดเลือดแดงต�่ำ อาการไข้ หรือการติดเชื้อ จากการที่มี
เม็ดเลือดขาวชนิดปกติที่ต�่ำ อาการเลือดออกง่าย เช่น จ�้ำเลือด
จ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
จุดเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน หรือเลือดก�ำเดา จาก
จ�ำนวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง
การที่มีเกล็ดเลือดต�่ำ ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการปวดกระดูก
จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน
ร่วมด้วยจากการที่มีเซลล์มะเร็งอัดแน่นอยู่ภายในไขกระดูก
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by Jirat

ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน�้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่าง
วันที่ 8-16 เมษายน 2562 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อส�ำรองโลหิตในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
11 แห่ง 1 งานบริการโลหิตฯ และ 1 สถานีกาชาด ซึ่งผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืด           
“Hello Summer Give Blood save Lives” เป็นที่ระลึก

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต

เข้าพบนายกรัฐมนตรี
ณ ท�ำเนียบรัฐบาล

พิธีเปิดโครงการฯ
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

จ.นครราชสีมา

จ.เชียงใหม่

จ.นครศรีธรรมราช

วิเศษนิยม

จ.ราชบุรี

จ.ลพบุรี

กิจกรรม...การบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ
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by Jirat
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ประมวลภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�ำเภอต่างๆ          
ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ซึง่ ในแต่ละพืน้ ที่
ต่างได้รับความสนใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นจ�ำนวนมาก

เหล่ากาชาด จ.พะเยา

เหล่ากาชาด จ.อุ ตรดิตถ์

กิ่งกาชาด อ.เบตง

เหล่ากาชาด จ.ตาก

เหล่ากาชาด จ.อ�ำนาจเจริญ

เหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุ รี

ไม่ท�ำดีในวันนี้... พรุ ่งนี้เราอาจจะไม่อยู ่แล้วก็ได้
by Piraporn

บ็อบ – วรากฤช วิวัฒนาเกษม กรุ๊ป B Rh+
บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�ำนวน 35 ครั้ง

I-style ฉบั บ นี้ เราจะมาท� ำ ความ
รู้จักกับหนุ่มหล่อ สุดเท่ บ็อบ – วรากฤช
วิวฒ
ั นาเกษม ผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์และร้าน V.A.C.
Streetwear แถวหน้าของประเทศไทย
คนรุน่ ใหม่ทชี่ นื่ ชอบ การอ่านหนังสือ ถ่ายรูป
แฟชั่น เดินทาง และการท�ำบุญ

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
ปกติเป็นคนชอบท�ำบุญอยู่แล้ว และ
ก็ อ ยากท� ำ ความดี อื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
การแค่บริจาคเงินให้วัด หรือ บริจาคให้
องค์กรการกุศล บวกกับการที่เราเป็นคน
ที่ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง ออกก� ำ ลั ง กายเป็ น
ประจ�ำ เลยอยากบริจาคเลือดเพือ่ ช่วยเหลือ
คนอื่นบ้าง จึงท�ำให้ได้มีโอกาสบริจาคเลือด
ครั้งแรก เมื่อปี 2555

หลายๆ ครั้ ง เป้ า หมายอยากจะบริ จ าค
ให้ได้ 100 ครั้ง ตอนนี้ก็อยู่ที่ 35 ครั้งแล้ว
คิดว่าปลายปี 2564 ก็น่าจะได้ 100 ครั้ง
ถ้ า ทั้ ง ชี วิ ต ได้ 500 ครั้ ง ก็ ค งจะดี ค รั บ
การตัง้ เป้าหมายมันท�ำให้เราแน่วแน่ ไม่ลงั เล
ที่จะไปทุกๆ 2 สัปดาห์ อีกอย่างเราเชื่อใน
การท�ำบุญ เราเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่
สามารถบริจาคเลือดได้ และทุกวันนีก้ ม็ กี าร
ขาดแคลนโลหิตอยู่ เราก็เลยอยากท�ำอะไรที่
คนอืน่ ๆอาจจะไม่สะดวก ถ้าวันนึงครอบครัว
ผมหรือตัวผมต้องการเลือด บุญที่เคยสั่งสม
มาก็อาจจะช่วยคนที่ผมรักได้

จุดเปลี่ยนที่ท�ำให้มาบริจาคพลาสมา
ตอนแรกก็ บ ริ จ าคเลื อ ดแบบปกติ
มาก่ อน แต่ ด ้ วยความที่ว่าเราเริ่มต้นช้า
ตอนบริจาคเลือดครั้งแรกนั้น อายุ 29 ปี
แล้ว ก็เลยไปศึกษาว่ามีการบริจาคประเภท
อะไรบ้ า ง ซึ่ ง ก็ มี ก ารไปทดลองบริ จ าค
เกล็ดเลือด แต่จ�ำนวนค่าเกล็ดเลือดของเรา
ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก�ำหนดไว้ จนเมื่อปี 2561
มีเจ้าหน้าที่มาเชิญชวนให้เปลี่ยนไปบริจาค ดูแลตนเองอย่างไร ให้สามารถบริจาค
พลาสมา ซึ่งคุณสมบัติของเราผ่านเกณฑ์ โลหิตหรือพลาสมาได้เป็นประจ�ำ
ทุกอย่าง ก็เลยบริจาคพลาสมามาตลอด
ปกติเป็นคนทีอ่ อกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ
ทุกสองสัปดาห์
สัปดาห์ละ 3-4 ครั้งอยู่แล้ว ส่วนในคืนก่อน
ความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจในการบริจาคโลหิต ที่ จ ะบริ จ าคเราก็ จ ะนอนให้ เ ร็ ว กว่ า ปกติ
หรือบริจาคพลาสมา
ตอนเช้าก็ทานข้าวกับไข่ตม้ แต่จะเลือกทาน
ส� ำ หรั บ ผมตอนนี้ มั น แอบคล้ า ยๆ เฉพาะไข่ขาว ไม่ทานไข่แดงเพราะในไข่ขาว
การเล่นเกม คือ เราภูมิใจกับการได้บริจาค มีโปรตีนซึ่งเหมาะกับการบริจาคพลาสมา

ฝากเชิ ญ ชวนคนรุ ่ น ใหม่ ใ ห้ ก ล้ า ออก
มาบริจาคโลหิต
ส�ำหรับวัยรุน่ ทีน่ ำ้� หนักถึงเกณฑ์ อยาก
ให้ ม าบริ จ าคเลื อ ดกั น มั น ท� ำ ให้ เ รารู ้ สึ ก ดี
จริงๆ ทั้งทางกายและใจ นอกจากจะรู้สึก
ดีแล้ว ร่างกายเรายังได้มกี ารผลิตเลือดใหม่ๆ
มาตลอดเวลาด้วย ทีส่ ำ� คัญ มันไม่ได้เจ็บเลย
การเจาะเลือดเจ็บน้อยกว่าอกหักเยอะมาก
ครับ...
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Q: การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ สามารถบริจาค
โลหิตได้หรือไม่
A:

กรณีทมี่ อี าการมึนเมาจากการดืม่ แอลกอฮอล์
มีผลต่อการไหลเวียนโลหิตและจิตประสาท
ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ
สุ ข ภาพของตนเองได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วน จึงควรงดบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง
และต้องไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จึงสามารถ
บริจาคโลหิต
 กรณีผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ให้งดบริจาค
		
โลหิตถาวร


Q: รับประทานน�้ำมันปลาและขมิ้นชั น
เพื่อบ�ำรุ งสุขภาพ สามารถบริจาค
โลหิตได้หรือไม่?
A: สามารถบริจาคโลหิตได้ แต่ควรแจ้งแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่ ผู้คัดกรองให้ทราบ เนื่องจากจะไม่น�ำโลหิต
ไปปั่นแยกเกล็ดโลหิตเพราะส่วนผสมในน�้ำมันปลา
มีผลต่อการลดการแข็งตัวของโลหิต แต่หากต้องการ
ให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตของผูบ้ ริจาค สามารถ
น�ำไปใช้ได้ทุกส่วนควรหยุดยาวอย่างน้อย 2 วัน
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