
 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2562

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณำธิกำรบริหำร นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ บรรณำธิกำร ปิยนันท์ คุ้มครอง กองบรรณำธิกำร นันทพร พากเพียรทรัพย์, 
อัญชลี โพธิ์ชัยเลิศ, สมปรารถนา จินดารัตนวรกุล, สรชา รุจิรงค์นางกูล, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, ปาริชาติ ทนกระโทก, ปาริชาติ โพธิรัชต์, พิราภรณ์ ศรศิลป์,             
จริสัย์ อยูว่ฒันากรณ์, พชัรดิา ชนกล้าหาญ กรำฟิกดไีซเนอร์ จนุท ีตระกลูดษิฐ์ เจ้ำของ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และจัดหาผู้บรจิาคโลหติ ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดมศึกษา

by Somprathana ปี 2562
ศูนย์บริการโลหิตฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 

ด้วยนโยบายที่เป็นเลิศ มุ่งพัฒนางานบริการโลหิตเทียบเท่าสากล 
 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่าง ๆ จนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อาทิ

ด้ำนกำรจัดหำโลหิต
 - จัดหาโลหิตได้ตามที่องค์การอนามัยโลก ก�าหนด
 - ขยายการจัดหาโลหิตไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ 14 แห่ง

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางการคัดกรองโลหิตท่ีได้รับบริจาคทั่วประเทศ โดยใช้วิธี
อณูชีววิทยา ตรวจ (Nucleic Acid Amplification Technology, NAT) 
 - มีระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ 15189  
 - WHO แต่งตั้งให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทางด้านเวชศาสตร์บริการโลหิต 
 - การผลิตถุงบรรจุโลหิตระบบดิจิทัลที่ทันสมัย 
 - การผลิตน�้ายาตรวจหมู่โลหิต การผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบบี, เซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้า
 - การจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เพื่อสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ยา 3 ชนิด คือ อัลบูมิน               
อิมมูโนโกลบูลิน และแฟคเตอร์ VIII แห่งแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 - การจดัตัง้ธนาคารเซลล์ต้นก�าเนดิเมด็โลหติ เพือ่จดัหาอาสาสมคัรผูบ้รจิาคทีไ่ม่ใช่ญาติให้กบัผูป่้วย

 ด้ำนวิชำกำร 
 - จดัประชุมวชิาการประจ�าปี การจดัท�าหนงัสือวชิาการ 
เช่น วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฯลฯ
 - จัดท�านโยบายบริการโลหิตแห่งชาติ (National 
Blood Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางการท�างานด้าน              
งานบริการโลหิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
 - ปี 2019 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้เป็นเจ้าภาพ
30th Regional Congress of the International              
Society of Blood Transfusion (ISBT) ระหว่างวันที่         

16-19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นการจัดประชุมนานาชาติ 
ธนาคารเลือดทั่วโลก 
 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ครบ 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม
กับอารยประเทศ ยึดมั่นและมุ่งมั่นในปณิธานที่จะจัดหาโลหิตบริจาคที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อช่วยชีวิต
เพื่อนมนุษย์ตลอดไป
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พิธพีระราชทานเข็มทีร่ะลกึ ผูบ้รจิาคโลหิต
 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการ
สภากาชาดไทย เสดจ็ฯ ไปพระราชทานเหรยีญกาชาดสมนาคุณชัน้ที ่1 ประกาศ
เกยีรตคิณุ และเขม็ทีร่ะลกึแก่ ผูบ้รจิาคโลหติครบ 36 ครัง้และ 108 ครัง้ ประจ�า
ปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาด ดังนี้ 
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
เหล ่ากาชาดจังหวัดภาค 5 
รวม 6 จงัหวดั จ�านวน 918 ราย 
ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 
นครราชสีมา อ�าเภอเมือง
นครราชสมีา จงัหวดันครราชสีมา

 วันท่ี 6 ธันวาคม 2561         
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 รวม 
7 จังหวัด จ�านวน 390 ราย                 
ณ มหาวทิยาลยันครพนม อ�าเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 วันที่  7 ธันวาคม 2561 
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 รวม 
7 จังหวัด จ�านวน 843 ราย               
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า อ�าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

คอนเสิร์ต GIVE BLOOD SAVE A LIFE วัยซ่า ต้องกล้าให้  

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช 
นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ต 
GIVE BLOOD SAVE A LIFE วัยซ่า ต้องกล้าให้ CHARITY CONCERT ที่ 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจัดขึ้น ณ ชั้น 8 GMM LIVE HOUSE CENTRAL 
WORLD

รับมอบน�้าดื่ม
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
นางสิณีนาฎ อุทา  ผู ้ช ่วย
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ รับมอบน�้าดื่ม จ�านวน 
3,000 ขวด จากชมรม ผู้บริจาค
โลหิต 100 ครั้ง เพื่อใช้ในหน่วย

รับบริจาคโลหิต ในงานกาชาดประจ�าปี 2561 ณ สวนลุมพินี 

by Nunthaporn 	 ฉบบันีเ้ป็นฉบับแรกของต้นปี	2562	เป็นปีทีศ่นูย์บรกิารโลหติ

แห่งชาต	ิได้ด�าเนนิการมา	ครบรอบ	50	ปี	มกีารพฒันางาน

หลากหลายด้าน	และยังคงพัฒนาต่อไปเพื่อผู้บริจาค	เพื่อ

ผู้ป่วย	เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย	และเพียงพอ

จ่ายให้กับผู้ป่วยท่ัวประเทศ	 และจะน�าเสนอเนื้อหาที่มี

ความเข้มข้น	 และเพ่ิมแนวการเขียนเชิงวิชาการเพ่ือเป็น

ประโยชน์กับผู้อ่านมากขึ้น

บรรณาธิการทกัทาย 

รับมอบเงิน

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์
จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อ�านวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบ
เ งิ น จ า ก กิ จ ก ร ร ม               
POCARI  SWEAT 
present “Lose to Live 
Run Together” จ�านวน 
100,000 บาท จาก 
บริษัท โอซูก้า นิวทรา
ซตูคิอล (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ณ สเตเดี่ยม 
สปอร์ต คอมมูนิตี้ 

Road Show “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ 2561”
 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหา ผู้บริจาคโลหิต ร่วมกิจกรรม 

Road Show โครงการ 
“แบรนด์พลัง เลือดใหม่
2561 ”  (BRAND ’S 
Young Blood 2018)        
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

กิจกรรม “Butterfly Effect”
 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ร่วมพิธีเปิด
กิจกรรม “Butter-
fly Effect และ วันที่ 
1 ธันวาคม 2561 
นางสิณีนาฏ อุทา 
ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการ
ศูนย ์บริการโลหิต
แห่งชาติ ร่วมเสวนา
ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ เ รื่ อ ง
โลหิตหัวข ้อ “The 
Beauty of Giving” 
ณ ศู น ย ์ ก า ร ค ้ า
ดิ เอ็มควอเทียร์
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by Somprathana

by Somprathana

5 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 07.30-19.30 น. ขอเชญิชวน

ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ตรุษจีน            

มอบโลหติ เป็นมงคลชีวติ” ณ ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ

14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30-19.30 น.                 

ขอเชญิชวนประชาชนท่ัวไปร่วมบรจิาคโลหติ ในโครงการ 

“เตมิใจให้กนั ยิง่ให้ยิง่ได้ใจ” ณ ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ

19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-15.30 น.                 

ขอเชิญชวนประชาชน ท่ัวไปร ่ วมบริ จาคโลหิต                      

ในโครงการ “ถือศีล ท�าบุญ บริจาคโลหิต เน่ืองใน                                                     

วันมาฆบูชา” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ศึกษาดูงาน
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นาวาโทหญิง
แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู ้อ�านวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Ms.Shelly 
Park (Chair) Australian Red Cross Blood Service 
ประธาน APBN (Asia Pacific Blood Network) ศึกษา
ดูงานบริการโลหิต  บริจาคโลหิต เน่ืองในวันคล ้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา            

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และวนัพ่อแห่งชาติ

7 ธันวาคม  2561                 
สมาคมคนตาบอด         
แห่งประเทศไทย 
จ�านวน 50 คน                                                    

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ  
โครงการ “จติอาสา บรจิาคโลหติ ด้วยหวัใจ หน่ึงคนให้สามคนรบั” 
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  

             
6 พฤศจิกายน 2561 
บรษิทั เทเวศประกันภยั
จ�ากัด (มหาชน) 
จ�านวน 15 คน

26  พฤศจิ กายน 
2561 กองแผนงาน
อาชญากรรม 
ส�านกังานยทุธศาสตร์
ต�ารวจ จ�านวน 8 คน

กรมบังคับคด ี
จ�านวน 50 คน 

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนนี ในโครงการ “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ”

11 พฤศจิกายน 2561 
กองบงัคบัการตรวจคน
เข้าเมือง 2 
จ�านวน  517 คน
                                              

ศิลปินดาราบริจาคโลหิต 
โครงการ “จิตอาสา บรจิาคโลหติ ด้วยหวัใจ หน่ึงคนให้
สามคนรับ” 
1 ธันวาคม 2561 ต๊ะ พิภู พุ่มแก้ว พิธีกรรายการ             
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by Sutharat

มาท�าความรู้จัก Rh System หรือ ระบบหมู่โลหิต
 หลายคนคงทราบว่าตนเองมกีรุป๊เลอืดอะไร แต่น้อยคนนกั
ทีจ่ะรูว่้ากรุป๊เลือดของตนเองมรีะบบหมูโ่ลหติแบบใด เป็นระบบ 
Rh+ หรอื Rh- หรอืทีเ่รยีกอกีอย่างว่า หมู่โลหิตพเิศษ โดยท่ัวไป
หมู่เลือดแบ่งได้ 2 ระบบ คือ ระบบเอบีโอ (ABO System) 
และระบบอาร์เอช (Rh System) ซึ่งจ�าแนกตามแอนติเจน 
(Antigen) หรือสารโปรตีนที่เคลือบอยู ่บนเม็ดเลือดแดง 
คนทั่วไปเข้าใจว่ารู้กรุ๊ปเลือดตนเองว่าเป็น A B AB หรือ O แต่
บนพื้นผิวของเม็ดเลือดแดงเดียวกันยังมีสาร C D และ E ที่เป็น
ตัวก�าหนดหมู่เลือดในระบบอาร์เอชอยู่ 2 หมู่ คือ อาร์เอชบวก 
(Rh Positive) และอาร์เอชลบ (Rh Negative) ปัจจุบันคนไทย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 มีหมู่โลหิตอาร์เอชบวก (Rh Positive) 
ขณะที่หมู่โลหิตอาร์เอชลบ (Rh Negative) มีเพียงร้อยละ 
0.3 หรือ 1,000 คนจะพบเพียง 3 คนเท่านั้น จึงเรียกว่าเป็น 
“หมู่โลหิตหายาก” หรือ “หมู่โลหิตพิเศษ” นั่นเอง 

ความจ�าเป็นในการรับเลือด
 กรณีที่ผู้ป่วยมีหมู่โลหิตอาร์เอชลบ (Rh Negative) แล้ว
จ�าเป็นต้องรับเลือดในการรักษาพยาบาลจะต้องรับโลหิต           
อาร์เอชลบเหมือนกันเท่านั้น ยกเว้น หำกจ�ำเป็นต้องรับเลือด
กรณีฉุกเฉินท่ีไม่สำมำรถจัดหำโลหิตอำร์เอชลบได้ ผู้ป่วย
รำยนั้นสำมำรถรับโลหิตอำร์เอชบวก (หมู ่โลหิตปกติ) 
เป็นกำรช่วยชีวิตได้ แต่ท�ำได้แค่หนึ่งครั้งเท่ำนั้น 

มารู้จัก หมู่โลหิตพิเศษ 
(Rh Negative)

ความส�าคัญในหญิงตัง้ครรภ์
 หากแม่มีหมู ่โลหิตอาร์เอชลบ แต่พ่อมีหมู ่โลหิต             
อาร์เอชบวก ในกรณีตั้งครรภ์แรกจะยังไม่มีปัญหาอะไร          
ลูกคนแรกที่เกิดมาจะปกติดี เพราะแม่จะสร้างภูมิต้านทาน
เม็ดเลือดของลูกข้ึน ถ้าตั้งครรภ์ในท้องถัดมา หากลูกใน
ครรภ์มีหมู่โลหิตอาร์เอชลบเหมือนแม่ก็จะไม่มีปัญหา แต่
ถ้าลูกมีหมู่โลหิตอาร์เอชบวก จะส่งผลให้ภูมิต้านทานที่แม่
สร้างข้ึนหลังคลอดลูกคนแรก ไปท�าลายเม็ดเลือดแดงของ
ลกูคนทีส่องและคนต่อ ๆ  ไปได้ ท�าให้ลกูเกิดอาการตวัเหลอืง                   
ตาเหลืองและอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้ ดังนั้น ถ้ารู้ว่าตัวเอง
มีหมู่โลหิตพิเศษแล้วเกิดตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ทันที         
เพื่อเตรียมป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดตามมา

จะรู้ว่าตนเองมีหมู่โลหิตพิเศษหรือไม่ 
 ต้องบริจาคโลหิต หรือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยและ
จ�าเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษาจากโรงพยาบาลเท่านั้น
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by Papawee

บุคคลเกียรติยศ 

ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง ผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

 สมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง แต่ละท่านนั้นล้วนเป็นก�าลังส�าคัญในการรณรงค์เชิญชวนให้หันมาสนใจบริจาคโลหิต

และเป็นแบบอย่างทีดี่ในการบรจิาคโลหติ ทัง้ในด้านของการดแูลสขุภาพให้พร้อมทีจ่ะบริจาคโลหติอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอเป็น

จ�านวนกว่า 100 ครั้ง งานด้านจิตอาสา ทุกท่านล้วนมีจุดมุ่งหมายของการเป็นผู้เสียสละ มีจิตใจของการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือด้วย

ก�าลังแรงกาย แรงใจ และเสียสละแม้กระทั่งเวลาส่วนตัวในการอุทิศตนแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นั่นก็เพ่ือ      

จดุมุง่หมายเดยีวกนัคอืการจดัหาโลหิตเพือ่ช่วยเหลอืชวีติเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั ดงัภาพกจิกรรมบางส่วนด้านล่างนี ้ขอย�า้ว่าบางส่วน

เท่านั้น

 ➪ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2561 พระพศิาลประชานาท 

ประธานมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน

ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสที่ปรึกษา

ชมรมผู ้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง บริจาคน�้าดื่มขนาด 

600 ซีซี จ�านวน 3,000 ขวด ให้กบัศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย เพ่ือน�าไปใช้ในหน่วยรับบริจาคโลหิต

ในงานกาชาด ประจ�าปี 2561 ณ สวนลุมพินี

  งานกาชาด ประจ�าปี 2561 “125 ปี 

สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้  

ที่งดงาม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน - 

1 ธันวาคม 2561 ทางชมรมผู้บริจาคโลหิต 

100 ครั้ง ได้น�ากลุ ่มผู ้ปฏิบัติงานจิตอาสา

มาร่วมอ�านวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโลหิต 

ณ ซุ้มศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สวนลุมพินี 

เวลา 17.00 - 21.00 น. 

  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง 

น�ากลุม่ผูป้ฏบัิติงานจติอาสา ร่วมจดักจิกรรมซุม้ดดูวง ให้แก่ผูม้าบรจิาคโลหิต 

ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
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 กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดี ๆ ในโครงการ
แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561 (BRAND’S Young 
Blood 2018) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 โดย        
ยังคงมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังนิสิต นักศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อสร้างจิตส�านึกใน
การเป็น “ผู้ให้” ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความ
สมัครใจ โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาค 
จ�านวน 67,000 ยูนิตทั่วประเทศ
 และในปีนี้ยังคงมีการประกวดส่ือวิดีโอ
คลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ “BRAND’S 
Young B lood…F i r s t  t ime Donor
ควำมภูมิใจของกำรให ้ “ชีวิต” ผู ้ที่ ได ้รับ
รางวัลชนะเลิศ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่จาก
 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย พร้อม
ทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์แบรนด์

	  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2562

	  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th 

	  สอบถามโทร. 0 2255 4567

by Parichart_Ton

แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561 (BRAND’S Young Blood 2018) 

“First time Donor”

รำงวัล รำยละเอียด ทุนกำรศึกษำ ผลิตภัณฑ์แบรนด์

รางวัลชนะเลิศ
รับโล่พระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
30,000 บาท

พร้อมผลิตภัณฑ์
แบรนด์ซุปไก่สกัด 

ดื่มฟรีตลอดปี

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร 20,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล เกียรติบัตร 3,000 บาท
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 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีข้าราชการครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งได้โลหิตจากการบริจาค จ�านวน 
150 ยูนิต ทั้งนี้ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ได้เริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรก เมื่อปี 2539 เป็นระยะเวลากว่า 22 ปี ได้รับ
โลหิตแล้วทั้งสิ้น จ�านวน 3,381 ยูนิต และยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมท�าความดี
ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย

 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 เมื่อ                          
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการ
จิตสาธารณะ” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 
ได้ผนวกเอากจิกรรมการบรจิาคโลหติเข้าไปในงาน เพือ่เป็นการรณรงค์ปลกุจติส�านกึ
ให้ข้าราชการพลเรือนค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ได้รับโลหิตจากการบริจาค จ�านวน 79 ยูนิต

22 ปี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. รวมใจบริจาคโลหิต

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ส่งเสริมข้าราชการจิตสาธารณะด้วยการบริจาคโลหิต

by Sutharat



 

ภำพกำรประชุม ISBT ปี 2018
ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนำดำ
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รอบรู้เรื่องโลหิต
by Patcharida

ศูนย์บริการโลหิตฯ เป็นเจ้าภาพ การจัดประชุม
30th Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion (ISBT) 2019

ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร

 ศูนย ์บริการโลหิตแห ่งชาติ  สภากาชาดไทย 
เป็นองค์กรที่เป็นผู้น�าด้านงานบริการโลหิตของประเทศ 
มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตคุณภาพ มาใช้ในการรักษา
ผู ้ เจ็บป่วยทั่วประเทศ ปัจจุบันงานบริการโลหิตมี                   
ความก้าวหน้า พัฒนาไปในระดับนานาชาติ และสู่ระดับ
สากล จ�าเป็นต้องมีองค์ความรู ้เพื่อน�ามาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้เสนอ
ตัวเป็นเจ้าภาพ โดยไปน�าเสนอแข่งขันกับอีก 2 ประเทศ 
คือ ประเทศอินเดีย และบังคลาเทศ และประเทศไทย
ก็ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ 30th 
Regional Congress of the International Society 
of Blood Transfusion (ISBT) ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 
16-19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เป็นการประชุมวิชาการด้าน       
งานบริการโลหิตระดับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการงานบริการโลหิตระหว่างประเทศ 
 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมครั้งนี้ จะเป็นผู้ท�างาน
ด้านธนาคารเลือดทั่วโลก วิทยากรที่มาให้ความรู้เป็น       
ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ 
และการจัดประชุมท่ีประเทศไทย จะท�าให้ผู้ที่ท�างาน

ด้านน้ีในประเทศไทยเราได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมมากยิ่งข้ึน เป็นการเปิด
โลกทัศน์ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ การพัฒนางานด้านงานบริการโลหิต       
ที่เป็นปัจจุบัน และในอนาคต มาพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม เท่าเทียม                
นานาประเทศ และคาดว่าจะมีผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1,000 คน ทัว่โลก 
จะมทีัง้ plenary lectures, symposium, oral presentation และ poster 
presentation และการน�าเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
กระบวนการ งานบริการโลหิตจากบู๊ธสปอนเซอร์ต่าง ๆ อีกด้วย 

 ฉบับหน้าจะมาลงรายละเอียดว่า มีเรื่องอะไรอย่างไรบ้าง และผู้มีชื่อเสียงที่จะมาเป็นวิทยากร ใครบ้าง รออ่านนะคะ 
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by Sorracha

กราฟแสดงจ�านวนอาสาสมัคร
บริจาคสเต็มเซลล์ ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน

เปรียบเทียบจ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย

จ�ำนวนอำสำสมัครบรจิำคสเตม็เซลล์

จ�ำนวนผู้บริจำคสเต็มเซลล์จริง

จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน

309 ราย
1,863 ราย

239,231 ราย

“เซลล์ที่สามารถแบ่งตัวเอง

ได้อย่างไม่จ�ากัด 

เพื่อที่จะเข้าไปแทนที่ 

เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย 

ที่เสื่อมสภาพ”

Stem Cell คืออะไร? ท�าความรู้จักและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

 Stem Cell เช่ือว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินบ่อย ๆ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ทราบว่า 
Stem Cell คืออะไรและมีความส�าคัญอย่างไร ดังนั้นเราจะมาท�าความเข้าใจและรู้จักกับ
สเต็มเซลล์ให้มากขึ้น ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสเต็มเซลล์มาบอกต่อกันดังนี้

Stem Cell คืออะไร?
 สเต็มเซลล์หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งตามความเข้าใจก็คือเซลล์ต้นก�าเนิดน่ันเอง โดยเซลล์
ชนิดนี้จะมีอยู่แทบทุกส่วนในร่างกายของคนเราสามารถแบ่งตัวเองได้อย่างไม่จ�ากัด เพ่ือท่ี
จะเข้าไปแทนที่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายที่เสื่อมสภาพลง ท�าให้ร่างกายมีการฟื้นฟูและเจริญ
เติบโตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถพบได้ทุกช่วงเวลาของการเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตเลยทีเดียว

 1. เซลล์ต้นก�ำเนิดที่แยกได้จำกตัวอ่อน
   Stem Cell ประเภทน้ีจะสามารถเปลีย่นแปลงไปเป็นเซลล์
ต่างๆ ได้เกือบทกุชนดิในร่างกาย จงึสามารถเข้าไปทดแทนเซลล์ที่
เสื่อมสภาพได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นสมอง ผิวหนัง กล้ามเนื้อ หัวใจ
หรอืเซลล์เมด็เลอืด เป็นต้น แต่เซลล์ประเภทนี ้ยงัไม่อนญุาตให้น�า
มาใช้ในการรกัษา เน่ืองจากผดิจรยิธรรม และยงัไม่ได้รบัการรบัรอง
ทางกฎหมาย

 2. เซลล์ต้นก�ำเนิดที่แยกได้จำกสิ่งมีชีวิตโตเต็มวัย
   เป็นเซลล์ต้นก�าเนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็น
เซลล์เนื้อเยื่อนั้น ๆ  ได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์อื่น ๆ
ในร่างกายได้ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ด ้อยกว่าสเต็มเซลล์แบบแรก            
พอสมควร ตวัอย่างสเตม็เซลล์ประเภทนี ้เช่น สเตม็เซลล์ของเลอืด 
ก็จะเปลี่ยนเป็นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด หรือ       
สเต็มเซลล์ของผิวหนัง ก็จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ผิวนั่นเอง

 3. เซลล์ต้นก�ำเนิดที่ได้จำกกำรเหนี่ยวน�ำเซลล์ตัวแก่ ด้วยวิธีกำร         
ตัดต่อยีน และท�ำให้ย้อนกลับมำเป็นเซลล์ต้นก�ำเนิดใหม่
   Stem Cell ประเภทนี้  เป ็นเทคโนโลยีที่น�ามาใช ้ทดแทน
เซลล์ต้นก�าเนิดที่ได้จากตัวอ่อน โดยสามารถน�าเซลล์ไปเพาะเลี้ยงเป็น
เนื้อเยื่อต่าง ๆ ก่อนน�าไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้เป็นวิธีการรักษาที่
ได้รับความนิยม และอยู่ในช่วงของการพัฒนางานวิจัย
 คาดว่า ในอนาคตจะสามารถน�าสเตม็เซลล์มารกัษาโรคอืน่ ๆ  ได้มากขึน้ 
โดยโรคที่นิยมน�าสเต็มเซลล์มารักษาในปัจจุบัน คือ โรคเลือดเท่านั้น ได้แก่
โรคลูคีเมีย, โรคธาลัสซีเมีย, โรคจากภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ก�าเนิด, ภาวะ
เม็ดเลือดแดงแตก, โรคเอสแอลอี, โรคไขกระดูกฝ่อ ฯลฯ
 ยงัไม่จบนะคะ ฉบบัหน้าจะมาพดูถงึความจ�าเป็นว่าต้องเกบ็สเตม็เซลล์
ของตนเองไว้ไหม และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะ
อ้างอิงข้องมูลจาก www.cibmtr.org
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by Jirat

 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัด
กิจกรรม “น้อมร�าลึก ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” 
โดยมีผู้บริจาคโลหิตหล่ังไหลมาบริจาคโลหิตจ�านวน 3,422 ยูนิต                   
ลงทะเบยีนเป็นอาสาสมคัรสเตม็เซลล์ จ�านวน 135 ราย และมผู้ีแสดง
ความจ�านงบรจิาคอวยัวะ จ�านวน 116 ราย ขอประมวลภาพกจิกรรม
แห่งความจงรักภักดี ในครั้งนี้มาฝากทุกท่านครับ...

 ในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 13 แห่ง เหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงโรงพยาบาล
สาขาต่าง ๆ  กไ็ด้ร่วมแสดงความจงรกัภกัดี โดยการจดักจิกรรม บรจิาคโลหติ ถวายเป็นพระราชกศุล เน่ืองใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ด้วยเช่นกัน ซึ่งก็มีผู้บริจาคโลหิตในแต่ละจังหวัดร่วมบริจาคโลหิตจ�านวนมากเช่นกันครับ

จ.นครสวรรค์

จ.ภูเก็ต

จ.ชลบุรี

จ.นครราชสีมา

จ.ราชบุรี

จ.นครศรีธรรมราช
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 ตลอดปี 2561 ท่ีผ่านมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับน�้าใจจากผู้บริจาคโลหิตเป็นจ�านวนมากท่ีบริจาคโลหิตด้วย      

ความสมัครใจ เพ่ือน�าไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยท่ัวประเทศ สารบริการโลหิตฉบับปีใหม่นี้ จึงขอน�าค�าขอบคุณจากป่วยท่ีเคย            

ได้รับโลหิต และได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ที่เป็นเสมือนฮีโร่ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วย

แทนค�าขอบคุณจากใจของผู้รับ

คุณเบลล์ - ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ 
ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองลำมเข้ำหัวใจ 1% ในโลก 

 เบลล์เป็นคนดือ้ยาเคมบี�าบดั ทกุครัง้ทีม่กีารให้ยาจะท�าให้เกลด็เลอืดต�า่มาก ต้องลุน้ทกุครัง้ว่า
จะมชีวีติรอดไหม เคยขออนญุาตลาตายกบัคณุพ่อ แต่กไ็ด้ก�าลังใจจากคณุพ่อและคนในครอบครวั 
รวมถึงการที่เราได้รับเลือดจากผู้บริจาคโลหิต ท�าให ้ “ได้เรียนรู้ว่ำก�ำลังใจ ควำมปรำรถนำดี 
และเลือดที่เรำได้รับจำกผู้อ่ืน เป็นสิ่งส�ำคัญท่ีท�ำให้เรำอยำกมีชีวิตอยู่ต่อไป เมื่อเรำเคยรอด
จำกควำมตำยมำได้ เรำก็ขอมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อช่วยคนอื่น และท�ำควำมดีตอบแทนสังคม” 

น้องตัน้ - ธนพล อาชานุกูลรัตน์
ป่วยเป็นโรคฮีโมฟีเลีย (เลือดออกง่ำยหยุดยำก) 

 น้องตั้น ป่วยเป็นโรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก ตั้งแต่น้องอายุ 6 เดือน            
ต้องรับ Factor VIII ตลอด “ซึ่งเสมือนเป็นกำวท่ีฉีดเข้ำไปแล้วสมำนรอยรั่วต่ำง ๆ ให้สนิท         
ผมขอขอบคณุผู้บรจิำคโลหติทกุท่ำนมำกนะครบัท่ีท�ำให้น้องแขง็แรงขึน้ และท�ำให้อำกำรปวด
ที่มีอยู่บรรเทำลง ขอบคุณมำกครับ”

ชะเอม – ด.ญ. ศิริทิพพา วิรัตยาภรณ์ 
เด็กน้อยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขำว ด้วยวัยเพียง 5 เดือน

 ทุกคร้ังที่น้องมีการรับยา พ่อและแม่จะปวดใจที่สุด เพราะการรับยามีผลข้างเคียง 
ผมร่วง อาเจียนหนัก และมีแผลพุพองตามร่างกาย ในระหว่างการรักษา น้องจะได้รับเลือด และ
เกล็ดเลือดบ่อยมาก “ขอขอบคุณผู้บริจำคทุกท่ำน กำรท�ำบุญเรำอำจไม่รู้ว่ำจะเห็นผลใน          
ชำตินี้ หรือชำติหน้ำ แต่กำรบริจำคเลือดเพื่อเด็กน้อยตำด�ำ ๆ เรำเห็นเลยว่ำสำมำรถท�ำให้
เขำได้เติบโต และมีชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่ำงมีควำมสุขอีกครั้ง”

น้องเฟ้ียซ – ด.ช.วีรพงศ์ น้อยโท
ผู้ป่วยเป็นโรคไขกระดูกฝ่อ และรับเกล็ดเลือดเป็นประจ�ำ

 ตอนแรกที่พบว่าน้องเป็นโรคไขกระดูกฝ่อน้องยังเด็กมากไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องโดน
เจาะเลือด ท�าไมต้องมารับเกล็ดเลือดที่โรงพยาบาล “แต่ทุกวันนี้น้องเริ่มเรียนรู้แล้วว่ำทุกครั้ง
ที่มำรับเกล็ดเลือดร่ำงกำยจะรู้สึกกระฉับกระเฉง สดช่ืนข้ึน จนน้องจ�ำวันท่ีแพทย์นัดมำรับ
เกลด็เลอืดได้แม่นกว่ำคณุแม่ ขอขอบคณุผูบ้รจิำคเกลด็เลอืดทกุท่ำนนะคะ ทีท่�ำให้วนันีข้องน้อง
มีรอยยิ้มที่สดใสเหมือนเด็กคนอื่น ๆ”
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A: อีสุกอีใส เป็นโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส มักเกิดช่วง

ปลายฤดูหนาว เดือนมกราคม - มีนาคม แต่ก็พบได้ประปราย

ตลอดทั้งปี เริ่มแรกจะขึ้นเป็นผื่นแดงก่อน แล้วก็จะกลายเป็น

ตุ่มน�า้ใส ๆ  และมอีาการคนั ต่อมากจ็ะกลายเป็นหนอง ตุม่จะขึน้

ตามไรผม แล้วลกุลามไปยงั หน้า แขน ขา ล�าตวั และแผ่นหลงัจะ

ทยอยขึ้นจนหมดทั้งตัว ภายใน 4 วัน หลังจากนั้น จะแห้งและ

ตกสะเกด็ไปเองใน 5 - 10 วนั และอาการไข้กจ็ะเริม่ค่อย ๆ  ดขีึน้ 

ผู้บริจาคโลหิตที่ป่วยเป็นอีสุกอีใสหลังจากหายดีแล้ว 1 เดือน 

จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้

A: ยากลูโคซามีนใช้รักษาในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 

โดยมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องน�้าหนัก อายุ กรรมพันธุ์ หรือ

เกิดประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับข้อเข่ามาก่อน การ

รักษาเบื้องต้น อาจเริ่มจากการลดน�้าหนักและ

บริหารกล้ามเน้ือรอบข้อเข่า ทานยาแก้ปวดพื้นฐาน 

เช่น พาราเซตามอล ถ้าอาการยังไม่ดีอาจเริ่มการใช้             

ยากลูโคซามีน 

 กรณรีบัประทานเพือ่รกัษาโรคข้อเสือ่ม สามารถ

บริจาคโลหิตได้ 

 กรณีรับประทานเพื่อรักษาโรคข ้ออักเสบ                   

รูมาตอยด์ ต้องงดบริจาคโลหิตถาวร

Q: รับประทานยากลูโคซามีน
	 ซัลเฟตสามารถบริจาค
	 โลหิตได้หรือไม่

Q: เป็นอีสุกอีใส	สามารถบริจาค	 	
	 โลหิตได้หรือไม่?


