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ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-สิงหำคม 2562

กราฟแสดงจ�านวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด 
เปรียบเทียบเดือนมีนาคม - เมษายน

ปี 2560-2562

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณำธิกำรบริหำร นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ บรรณำธิกำร ปิยนันท์ คุ้มครอง กองบรรณำธิกำร นันทพร พากเพียรทรัพย์, 
อัญชลี โพธิ์ชัยเลิศ, สรชา รุจิรงค์นางกูล, ปาริชาติ ทนกระโทก, สมปรารถนา จินดารัตนวรกุล, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, ปาริชาติ โพธิรัชต์, พิราภรณ์ ศรศิลป์, 
จิรัสย์ อยู่วัฒนากรณ์, อุไรรัตน์ ช�านาญ และ ปิณฑิรา รัตนโพธิ์ทอง กรำฟิกดีไซเนอร์ จุนที ตระกูลดิษฐ์ เจ้ำของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาค
โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดมศึกษา

กฤษณา วงศ์ศรีหล้า

“ภมูใิจท่ีได้ช่วยเหลือเพือ่นมนษุย์” 

O Rh-negative บริจาคโลหิต 31 คร้ัง

กระบวนการ

การคดักรองโลหติทีป่ลอดภัย

การผ่าตัด 

บริจาคโลหติได้หรือไม่

by Aunchalee
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	 สารบริการโลหิตฉบับเดือนกรกฎาคม	 และสิงหาคมนี้	 เป็นเดือนที่มีวาระโอกาส
อันส�าคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรง
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
จึงได้จัดท�าโครงการ “พสกนิกรชำวไทย ท�ำควำมดี บริจำคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ พระบำท
สมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”
เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ทั่วประเทศ รวมใจกันท�าความดี ด้วยการบริจาคโลหิต
เพ่ือแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 และในเดือนสิงหาคม เป็นอีกหนึ่งวาระโอกาสที่ส�าคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือ 
วันที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอเชิญ
ชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันท�าความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือนสิงหาคม
เพือ่ให้การบรจิาคโลหติเป็นกจิกรรมในการท�าความด ีโดยพร้อมเพรยีงกันท่ัวประเทศ เป็นการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ท�าให้
การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

มีนาคม

เมษายน

บริจาคโลหติ 

การ “ให้” ทีม่คีณุค่า 

ภัทร ฉัตรบริรักษ์ 

บริจาคโลหติและส่วนประกอบโลหิต 
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	 ในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม	 นับเป็นโอกาสมหามงคล										
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยบริจาคโลหิต	 เฉลิมพระเกียรติ	
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	
ทรงเจริญพระชนมพรรษา	67	พรรรษา	28	กรกฎาคม	2562	และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง	ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	87	พรรษา	12	สงิหาคม	2562	
ฉบับน้ีจะน�าเสนอกระบวนการคัดกรองโลหิตท่ีปลอดภัย	 มีขั้นตอน
อย่างไรก่อนท่ีจะน�าไปให้แก่ผู ้ป่วย	 ปิดท้ายด้วย	 ศิลปินใจบุญ
อย่าง	ภัทร	ฉัตรบริรักษ์	กับก้าวที่จะกล้าเป็นผู้ให้บริจาคโลหิตและ
ส่วนประกอบโลหิตจนถึงทุกวันนี้				

บรรณาธิการทกัทาย 

มอบผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
 วนัที ่7 พฤษภาคม 2562 นาวาโทหญงิ
แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
มอบผลิตภัณฑ์ IMMUNOGLOBULIN 
5 TRCS ขนาด 50 mL ให้แก่ ดร.นพ. 

สุวิช ธรรมปาโล ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด
สงขลา เพือ่น�าไปใช้รกัษาป่วยอย่างเร่งด่วนในสถานการณ์การระบาดของ
โรคหัด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

เปิดงานวนักาชาดโลก
 วันที่ 8 พฤษภาคม 
2562 เวลา 13.30 น. 
นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานเปิดงาน
วันกาชาดโลก 2019 และนิทรรศการภาพถ ่าย ภายใต ้แนวคิด 
Love – ความรัก แสดงถึงความรักในการปฏิบัติงาน และการท�างานของ
อาสาสมัครสภากาชาดไทย ตามภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย             
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

บริจาคโลหิต กับซีรีส์ รสรินล่าแวมไพร์
 วั นที่  14  พฤษภาคม 2562 
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์
จรูญเรืองฤทธิ์  ผู ้อ�านวยการศูนย ์
บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิด
กิจกรรม “บริจาคโลหิต กับ ซีรีส์ รสริน
ล่าแวมไพร์” และรับมอบเงินจ�านวน 

100,000 บาท จากคณุกติตศิกัดิ ์พกุเจรญิ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายกจิกรรม
เพือ่สงัคม และสือ่สารภายในองค์กร โมโน กรุป๊ ร่วมด้วยนกัแสดงจากซรีส์ี 
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
 วัน ท่ี  15 พฤษภาคม 2562               
นางสิณีนาฎ อุทา ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมพิธี
เปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี         
และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
             

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
 วนัที ่2 เมษายน 2562 นายแผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย 
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562  
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ลงนามความร่วมมือโครงการ Plus+
 วนัที ่6 เมษายน 2562 นาวาโทหญงิ
แพทย์หญงิอบุลวณัณ์ จรญูเรอืงฤทธิ์ 
ผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ 
แถลงข่าว และลงนามความร่วมมือ
ในโครงการ Plus+ มีแนวคิดมาจาก 
P = People ผู้คน L = Love ความรัก 

U = Unity ความเป็นหนึ่งเดียว จัดท�าบทเพลง “โลกหมุนด้วยน�้าใจคน” 
รณรงค์ให้เห็นถึงความส�าคัญของการให้ และเฉลิมฉลองวาระ 50 ปี                                                             
แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ หอประชุมเล็ก                                         
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แล้งนี้ไม่แล้งน�้าใจ ด้วยการให้โลหิต
 วันที่  9 เมษายน 2562          
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ ์
จรูญเรืองฤทธ ์ ผู ้อ�านวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติน�า
ศิลปินดารา เข ้าพบ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเพือ่ประชาสมัพนัธ์เชญิชวนบรจิาค
โลหติ ในโครงการ “แล้งนี ้ไม่แล้งน�า้ใจ ด้วยการให้โลหติ” รณรงค์บรจิาค
โลหิตในช่วงสงกรานต์ ณ ท�าเนียบรัฐบาล

 วนัที ่9 เมษายน 2562 นายแผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย 
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน�้าใจด้วยการให้โลหิต”          
เพื่อเชิญชวนบริจาคโลหิตส�ารองช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 8 - 16 
เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิต         
แห่งชาติทั่วประเทศ

กลุ่มเซ็นทรัลมอบโลหิต
 วั นที่  3  พฤษภาคม  2562 
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์
จ รู ญ เ รื อ ง ฤ ท ธิ์  ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร
ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย
ร่วมพิธีรับมอบโลหิต จ�านวน 10 ล้านซีซ ี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 
จาก คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด 
ณ ลาน GROOVE ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
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3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดรับบริจาคโลหิตสมาคม
ประกันชีวิตไทยร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
16-17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ขอเชญิชวนสาธชุน
ร่วมบรจิาคโลหติในโครงการสาธชุน ผูศ้รทัธาบ�าเพญ็บญุ บรจิาคโลหิต
เนือ่งในวนัอาสาฬหบชูา และวนัเข้าพรรษา ณ ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ
28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. กิจกรรมบริจาค
โลหิต เ น่ืองในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ศิลปินดาราบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ในโครงการ วันกาชาดโลก 
8 พฤษภาคม 

10 พฤษภาคม 2562 
เดี่ยว - สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล 
นักแสดง ช่อง 3 และพิธีกร

โครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา 
บ�าเพ็ญบุญบริจาคโลหิต 
เนื่องในวันวิสาขบูชา”
20 พฤษภาคม 2562 
ฌอห์น จินดาโชติ 
นักแสดงและพิธีกร

โครงการ “1 คนให้
หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง 
= ให้โอกาสผู้ป่วย” 
23 พฤษภาคม 2562 
แพร์ - พิชชาภา พันธุมจินดา 
นักแสดงช่อง 3

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ ณ ศูนย์บริการโลหิต 
แห่งชาติ สภากาชาดไทย 
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562

5 มิถุนายน 2562 
หน่วยข่าวกรองทางทหาร 
จ�านวน 92 นาย

โครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา 
บ�าเพ็ญบุญบริจาคโลหิต 
เนื่องในวันวิสาขบูชา”
20 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00 น. สมาชกิมลูนธิิ             
นิชิเร็นโชชู จ�านวน 38 คน 

โครงการ “1 คนให้
หลายคนรับ ให้โอกาส
ตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” 
24 พฤษภาคม 2562 
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส 
กรุ๊ป จ�ากัด จ�านวน 92 คน

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด ีศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา
28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. กลุ่มแฟนคลับ         
เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร ร่วมบริจาคโลหิต จ�านวน 50 คน
7 สิงหาคม 2562 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชด�าเนินทรงวาง
ศิลาฤกษ์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 15.30 น. กิจกรรมบริจาค
โลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์          
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาส       
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต         
ประจ�าปี 2562 ตอน “ท�าดี...ท�าง่าย...ให้เลือด ภาค 6” 
 5 กรกฎาคม 2562   จังหวัดพิษณุโลก
 9 กรกฎาคม 2562   จังหวัดนครสวรรค์
 23 กรกฎาคม 2562   จังหวัดกระบี่
 26 กรกฎาคม 2562   จังหวัดภูเก็ต
 30 กรกฎาคม 2562   จังหวัดสงขลา
 2 สิงหาคม 2562   จังหวัดนครศรีธรรมราช
 20 - 22 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

แถลงข่าววันผู้บริจาคโลหิตโลก 
 วนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 นายแผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย 
เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 ภายใต้
ค�าขวัญ “Safe blood for all – โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ” เพื่อเป็น
วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ร่วมด้วย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  
จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมด้วย ศิลปิน 
ดารา ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องจุมภฎ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
บรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ      
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by Sutharat

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต   
   อยากท�าบญุ อยากช่วยคน และเราน่าจะท�าได้ เพราะไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นเงินเท่านั้นที่ท�าบุญได้                   

ทราบได้อย่างไรว่าตนเองเป็นโลหิตหมู่พิเศษ ( Rh-negative)  
  ได้รับจดหมายจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หลังจากไป
บริจาคเลือด ตอนแรกไม่เชื่อ จึงไ ปตรวจเพ่ิมเติมท่ีโรงพยาบาล
และผล คือ เป็นเลือดหมู่ Rh- จริง โดยในครอบครัว มีพี่น้อง 5 คน 
ผู้หญิงล้วน ไม่มีใครเป็นเลือดหมู่พิเศษ Rh- เลย ตอนแรกตกใจ
นึกว่าเป็นลูกเก็บมาเลี้ยง (ฮ่าฮ่าฮ่า) ซึ่งเมื่อทราบท�าให้เราเริ่มรู้สึก
กังวลเกีย่วกบัการใช้ชวีติ จะต้องท�าอะไร ยงัไรบ้าง จึงศกึษาหาข้อมลู
ความเป็นไปได้ของการมีโอกาสเกิดขึ้นกรณีแบบเรา ได้ไหม ซึ่งมัน
เกิดขึ้นได้จึงท�าให้เราสบายใจขึ้ น ซ่ึงการเป็น คนกรุ๊ปเลือดหายาก
ท�าให้เราเริ่มเห็นความส�าคัญของการบริจาคเลือดมากขึ้น กลับมา
ดูแลสุขภาพมากข้ึน เพื่อจะได้มีร่าง กายที่แข็งแรง สามารถบริจาค
เลือดได้ตลอดเวลา ซึ่งการบริจาคเลือด ท�าให้ผิวพรรณดีด้วยนะคะ 
และท่ีส�าคญัอกีอย่าง คอื การรบัประทานธาตเุหลก็เป็นประจ�า เพือ่
จะได้ไม่ต้องมาเสียใจ เมื่อบริจาคเลือดไม่ได้เพราะเลือดจางค่ะ

แรงบันดาลใจ และความประทับใจหรือความ ภาคภูมิใจ               
ในการบริจาคโลหิต
 ตอนนี้มีความรู้สึกดีมากๆ กับการบริจาคเลือด ทุกคร้ังที่ได้
บริจาคเลือดมีความภูมิใจท่ีได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เพราะก่อน
หน้านีจ้ากประสบการณ์ตรงเลยค่ะ คณุแม่ตดิเช้ือในกระแสเลือดและ
เชื้อขึ้นไปที่เยื่อหุ้มสมอง ต้องอยู่ห้อง ICU เกิดภาวะเกล็ดเลือดต�่า
จากคนปกติต้องมีเกล็ดเลือดเป็นแสน แต่คุณแม่มีเกล็ดเลือดเหลือ
เพียง 6,000 ถ้าหากมีแผลภายในอาจจะท�าให้เลือดไหลไม่หยุด 
ซึง่ขณะนัน้ต้องการเกลด็เลอืดด่วนมาก โรงพยาบาลกไ็ม่มเีกลด็เลอืด 
ต้องขอจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ความช่วยเหลืออย่าง
เต็มที่ ท�าให้คุณแม่ได้เกล็ดเลือดที่ทันเวลา แต่วันน้ีคุณแม่หาย
แล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้ว ดีใจท่ีสุด เข้าใจถึงความรู้สึกของ
ครอบครัวผู้ป่วยว่าจ�าเป็นต้องใช้แล้วไม่มี มีเงินก็ซื้อไม่ได้ ท�าให้          
ตั้งปณิธานไว้เลยว่า “จะดูแลสุขภำพให้แข็งแรง เพื่อจะเป็น             
ผู้บริจำคเลือดประจ�ำ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์” 

ฝากชวนสมาชิกครอบครัว Rh-negative  
 อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆ ทุกคนหันมา ดูแลสุขภาพของ
ตัวเองให้แข็งแรง เพื่อจะได้บริจาค โลหิตประจ�า ท�าให้เลือดมี
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เ พรำะบำงคร้ังเรำไม่รู้หรอก
ว่ำเรำจะเป็นผู้ที่ขอควำมช่วยเหลือ หรือไม่ อาจจะเป็นคนใน
ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน ที่จ�าเป็นต้องใช้เลือด เราเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยพวกเขาได้ค่ะ

“ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์”

กฤษณา วงศ์ศรีหล้า
พนักงานบริษัท คอนโทเล ดาต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด

กรุ๊ป O (Rh-negative)
บริจาคโลหิต จ�านวน 31 ครั้ง
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by Pintira
“355 ครั้ง แห่งการเป็นผู้ให้และใจอาสา”

นายทรงพล เกียรติสุดา
อายุ 69 ปี กรุ๊ป O Rh+

บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 355 ครั้ง

อาสากาชาดและกรรมการชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง

Q : จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ให้
A : จดุเริม่ต้นคือไปเยีย่มพ่อทีโ่รงพยาบาล แล้วไป
เจอพ่อรับโลหิตจากผู้บริจาครายอื่น จึงได้เกิด
ความคดิว่าเราอยากจะบรจิาคโลหติไปช่วยคนอืน่
บ้าง จงึได้บรจิาคโลหติครัง้แรกวนัที ่16 กมุภาพันธ์ 
พ.ศ.2515 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็บริจาคมาเรื่อยๆ

Q : การดูแลตนเองก่อนจะเป็นผู้ให้
A : พยายามรกัษาตวัเองตามเกณฑ์ทีศ่นูย์บรกิาร
โลหิตแห่งชาติ วางเอาไว้ว่า พักผ่อนให้เพียงพอ 
หลีกเล่ียงอาหารที่มีไขมันสูง ดูแลสุขภาพตัวเอง 
ไม่ใช่ใกล้ๆ จะบรจิาคแล้วค่อยดูแลตัวเอง ระหว่าง
การบรจิาคโลหติดแูลสขุภาพร่างกายมาโดยตลอด เพราะอยาก
จะให้โลหิตตัวเองดีมีคุณภาพ สามารถที่จะน�าไปให้ผู้ป่วยได้

Q : การตัดสินใจที่มาเป็นผู้บริจาคส่วนประกอบโลหิต

A : มีเจ้าหน้าที่มาถามว่าพอจะมีเวลาไหม ท่ีจะบริจาคส่วน
ประกอบโลหิตให้กบัผูป่้วย แล้วบงัเอิญเรากต้ั็งใจทีจ่ะบรจิาคอยู่
แล้ว หากเราสามารถท�าได้ จึงยินดี โดยเริ่มต้นจากการบริจาค
เกร็ดเลือดเป็นอย่างแรกในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534

Q : เริม่ต้นการเป็นกรรมการชมรมผูบ้รจิาคโลหติ 100 ครัง้
A : ได้รบัค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที ่ว่าบรจิาคโลหิตครบ 100 ครัง้
แลว้ ควรสมคัรเป็นกรรมการของชมรมผูบ้รจิาคโลหติ 100 ครัง้ 
เพื่อจะได้มีโอกาสมาช่วยที่ศูนย์บริการโลหิตฯ พอมาช่วยแล้ว 
เราจึงเกิดความภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหน่ึง ที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ให้ได้รับโลหิต และหายจากโรคที่เป็น

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

ชาย

หญิง

121 ราย

1,686 ราย

Q : สิ่งที่ได้รับจากการเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต
A : หลักๆ เลยคือความดี ที่เอาไปเล่าสู่ครอบครัว เป็นตัวอย่าง
ให้กับลูกๆ ว่าทุกวันท่ีมาท�างานจิตอาสา ก็เพื่อให้รู ้ว ่ามา
ท�าความด ีพอลกูรูจ้ดุประสงค์ กม็าบริจาคโลหติกนัท้ังครอบครัว 

Q : แนวคิดในการท�าความดี
A : คิดว่าคนเก่งเราก็มี คนดีเราก็มาก แต่คนที่หายากเลยคือ
คนที่เสียสละ เพราะฉะนั้น เราก็จึงอยากจะท�า ท�าให้สุดความ
สามารถ 

Q : ส่งต่อความสุข
A : อยากจะเชิญพี่น้องท้ังหลายมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วย
กัน ด้วยการบริจาคโลหิต เท่ากับเราดูแลสุขภาพตัวเองด้วย 
เปรียบเหมือนกับเรามาตรวจร่างกายทุกๆ 3 เดือน และเราจะ
ได้รับค�าแนะน�าจากพยาบาลและแพทย์ท่ีศูนย์บริการโลหิตฯ 
เพื่อกลับไปดูแลตัวเองให้แข็งแรงพร้อมบริจาคโลหิตสม�่าเสมอ
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 กลับมาพบกันอีกครั้ง ส�าหรับโครงการดีๆ เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ “ท�าดี ท�าง่าย ให้เลือด” ภาค 6 โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์
สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จัดเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 19 แล้ว โดยในส่วนภูมิภาค เริ่มต้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด
นครราชสีมา และบุรีรัมย์ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม จ�านวน 47 แห่ง ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมฯ จ�านวนทั้งสิ้น 388 คน การอบรมฯ 
ให้ความรู้ในหัวข้อ “เยำวชนเก่งกล้ำ จิตอำสำ ให้โลหิต” ได้มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต เพื่อปลุกพลังเยาวชน
จติอาสา สร้างสงัคมแห่งการให้โลหติ เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการอบรมฯ ไปจดัหาโลหติทีม่คีณุภาพปลอดภยัทัง้ผูใ้ห้และผูร้บั และน�าไป
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการบริจาคโลหิตในสถานศึกษาของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

by Parichart_Ton
ประมวลภาพกิจกรรม

“ท�าดี ท�าง่าย ให้เลือด” ภาค 6
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนโดยให้ฝึกปฎิบัติจริง 
	 ✽ สถำนี หนูแดง...หัวใจแกร่ง เป็นการฝึกปฏิบัติในด้านการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือ 
ผู้อื่นได้ในขณะที่ไม่หายใจ และหัวใจหยุดเต้น โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
	 ✽ สถำนี หนูแดง...เจ้ำปัญหำ การอธิบายให้ความรู้และโชว์ผลิตภัณฑ์โลหิตจริง อาทิ เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด พลาสมา และ
อุปกรณ์ในการเจาะเก็บโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
	 ✽ สถำนี หนูแดง...สุขใจให้โลหิต การอธิบายให้ความรู้เรื่องโลหิต ขั้นตอนการบริจาคโลหิต และการเจาะปลายนิ้วตรวจกรุ๊ปเลือด 
โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
	 ✽ สถำนี หนูแดง...แชร์ & โชว ์การอธิบายและทดสอบความรู้เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดให้ถูกต้อง โดยส�านักสารนิเทศและ
สื่อสารองค์กร

บุรีรัมย์

นครราชสีมา
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี
และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ มาร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 
อาคาร SME Bank โดยโครงการฯ นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 233 ยูนิต

  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต ในโครงการพาณิชย์ จิตอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
โดยมอีธบิดกีรมพฒันาธรุกิจการค้า รองอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ระทรวงพาณชิย์ร่วมบรจิาคโลหติ 

ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต เมื่อปี 2543 – ปัจจุบัน ซึ่งมี
ระยะเวลายาวนานกว่า  20  ปี รวมได้รับ
โลหิตทั้งสิ้น 14,091 ยูนิต  

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงพาณิชย์ จิตอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับสภากาชาดไทย

by Urairat
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รอบรู้เรื่องโลหิต
by Parichart_Po

กระบวนการการคัดกรองโลหิตที่ปลอดภัย
“ผู้บริจาคต้องตอบข้อมูลด้วยความเป็นจริงและซื่อสัตย์ 

และอย่าใช้การบริจาคโลหิตเป็นช่องทางการตรวจเลือดในกรณีที่ไม่มั่นใจ”

 โลหิตบริจาคทุกยูนิตจะได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ เพื่อให้โลหิตมีความ
ปลอดภัยต่อผู้รับโดยใช้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และมีระบบการตรวจคัดกรอง
โลหิตบริจาคแบบรวมศูนย์ (Centralized Blood Screening) ซึ่งเป็นแบบอย่างในภูมิภาค 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นหนึ่งใน WHO Collaborating Centre for Training in 
Blood Transfusion Medicine ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 และตัง้แต่ พ.ศ. 2559 ศนูย์บรกิารโลหติ
แห่งชาตมินีโยบายก�าหนดให้โลหติทีร่บับริจาคทีศู่นย์บรกิารโลหติฯ ภาคบรกิารโลหติฯ และ
โรงพยาบาลต้องได้รับการตรวจการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. ผู้บริจำคโลหิตคัดกรองตนเอง (Donor self-screening) 

 กระบวนกำรน้ีส�ำคัญที่สุด ผู้บริจำคต้องตอบข้อมูลด้วยควำมเป็นจริงและซื่อสัตย์ และอย่ำ
ใช้กำรบริจำคโลหิตเป็นช่องทำงกำรตรวจเลือดในกรณีท่ีไม่ม่ันใจ เพรำะจะมีผลกระทบกับผู้ป่วย
ที่รับเลือด ทุกครั้งที่แสดงความจ�านงบริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิตต้องประเมินสุขภาพเบื้องต้นตนเอง
เก่ียวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลต่อตนเองและต่อผู้ป่วยที่รับเลือดด้วยแบบสอบถาม โดยให้
ผู้บริจาคพิจารณาถึงสุขภาพเหมาะสมพร้อมบริจาคโลหิตหรือไม่ และพิจารณาว่าโลหิตของตนเองมี
ความปลอดภยัต่อผูร้บั ไม่มเีชือ้โรคทีถ่่ายทอดทางโลหติ ซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อผูป่้วยทีไ่ด้รบัโลหติ ทัง้นี้
หากผู้บริจาคสัมผัสเชื้อโรคมาในระยะเริ่มแรกหรืออยู่ระยะ window period อาจตรวจไม่พบด้วยวิธี
มาตรฐานที่ใช้ทางห้องปฏิบัติการ

2. กำรคัดกรองสุขภำพโดยแพทย์ พยำบำล หรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 

 เมื่อมั่นใจว่าตนเองสามารถบริจาคโลหิตได้โดยประเมินจากแบบสอบถามแล้ว แพทย์หรือบุคลากร
ทางการแพทย์จะตรวจสอบค�าตอบในแบบสอบถามและซกัถามเพิม่เตมิ และประเมนิว่าควรบรจิาคโลหิต
หรือไม่ มีการตรวจร่างกายเบื้องต้นและตรวจวัดความเข้มข้นของโลหิต โดยใช้หลักการทางการแพทย์
ประกอบการพิจารณา

3. กำรตรวจคัดกรองคุณภำพโลหิตตำมมำตรฐำนทำงห้องปฏิบัติกำร

 โลหิตบริจาคทุกยูนิตจะได้รับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก เพื่อตรวจหาหมู่โลหิตระบบ ABO Rh และการตรวจคัดกรอง Antibody 
ของเม็ดเลือดแดง ซึ่งต้องคัดกรองโลหิตโดยใช้วิธีอณูชีววิทยา (Nucleic Acid Amplification 
Technology : NAT)  ส�าหรบั เช้ือไวรสัตบัอกัเสบบ ีไวรสัตบัอกัเสบซี เชือ้ซฟิิลิส และเชือ้เอชไอวี 
โดยตรวจแบบตัวอย่างเดี่ยว (Individual test)

 ดงันัน้ ผูบ้รจิาคต้องประเมนิความพร้อมทีจ่ะเป็นผูบ้รจิาคโลหติด้วยตนเอง โดยค�านงึถงึ
ผู้รับหรือผู้ป่วยเป็นส�าคัญ ต้องตอบค�าถามหรือให้ข้อมูลตามความเป็นจริง อย่าใช้การบริจาค

โลหติเพือ่ตรวจเลอืดหากไม่มัน่ใจ ควรตรวจทีโ่รงพยาบาล หรอืคลนีคินรินาม สภากาชาดไทยก่อน เมือ่มัน่ใจแล้วจงึกลบัมาบรจิาคโลหติได้ 
จะท�าให้ผู้ป่วยได้รับโลหิตที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา



 

(ภาพนี้ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว)
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by Sorracha

กรำฟแสดงจ�ำนวนอำสำสมัคร บริจำคสเต็มเซลล์ 
ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน

เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำย

จ�ำนวนอำสำสมัครบริจำคสเต็มเซลล์
จ�ำนวนผู้บริจำคสเต็มเซลล์จริง

จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน

321 ราย
1,941 ราย

241,238 ราย

 ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาหลายโรค สามารถรักษาให้หายขาดได้ ท้ังนี้ โรคมะเร็ง              
ทางโลหติวทิยาทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 5 ของโรคมะเรง็ทีพ่บได้บ่อยในคนไทย นัน่คอืโรคมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืง โดยสถานการณ์ของโรคในปัจจุบนั 
พบว่ามีผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลืองปีละกว่า 3,000 ราย หรือเทียบเท่า 8 รายต่อวัน 
 มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin’s lymphoma) หรือ โรคฮอดจ์กิน (Hodgkin’s disease) เป็นมะเร็งชนิดที่เกิด
จากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระบบน�้าเหลืองของร่างกาย และสามารถแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ 
โดยมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิดฮอดจ์กินนี้พบได้ประมาณ 12% ของมะเร็งต่อมน�้าเหลืองทั้งหมด แต่จะพบได้น้อยมากในเด็กอายุน้อยกว่า 
5 ปี และพบมากในช่วงอายุ 15 – 35 ปี และอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป เด็กผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเด็กผู้หญิงประมาณ 3 เท่า ส่วนวัยรุ่น
จนถึงผู้ใหญ่จะมีโอกาสเกิดโรคในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่า

มะเร็งต่อมน�้าเหลือง
รักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

 ปัจจัยที่ท�ำให้เป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน ดังนี้
 • อายุ ยิ่งอายุเยอะโอกาสที่จะเป็นก็เพิ่มมากขึ้น
 • เพศชายจะเป็นมากกว่าเพศหญิง
 • การติดเชื้อ เช่น HIV, การติดเชื้อไวรัส EBV
 • ภาวะภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง เช่น โรคพุ่มพวง
 • หากมีพี่น้องหรือญาติที่เป็นโรคนี้ก็จะมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคนี้ 

 โดยอำกำรที่อำจจะบ่งชี้ว่ำเรำเป็นมะเร็งชนิดนี้หรือไม่นั้น ได้แก่
 • มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 3 วันติดต่อกันโดยไม่มีสาเหตุ
 • เหงื่อออกชุ่มตัวตอนกลางคืน โดยไม่มีสาเหตุ
 • เบื่ออาหารน�้าหนักลดตั้งแต่ 10% ขึ้นไปในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา
 • อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ
 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอาการที่ไม่อาจท�าให้คนส่วนใหญ่นึกโยงไปถึงมะเร็งมากนัก 
เนื่องจากเป็นอาการที่ไม่จ�าเพาะที่ใครก็สามารถเป็นได้

นำยศุภศักด์ิ เชยชุ่ม ผู ้ป่วยมะเร็งต่อมน�้าเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วย               
การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ย้อนไปเมื่อ 10 ปี ตนสังเกตพบ
ว่ามีอาการอ่อนแรง ไม่สบายง่าย ติดเช้ือง่าย รวมถึง มีรอยช�้าตามร่างกาย 
เมื่อไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล จึงพบว่าตนป่วยเป็นมะเร็งต่อม
น�้าเหลืองชนิดฮอดจ์กินระยะสุดท้าย ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาด้วยการให้
เคมบี�าบัด และต้องปลกูถ่ายสเตม็เซลล์ โดยใช้เซลล์ของตนเอง ในกระบวนการ
นี้ตนต้องได้รับโลหิตและเกล็ดโลหิตจากผู้บริจาค เพื่อให้ค่าโลหิตอยู่ในระดับ
คงที่ หากวันนั้นไม่มีโลหิตจากผู้บริจาค ตนก็คงไม่มีวันนี้  ถึงแม้ว่าตนจะไม่มี
โอกาสได้ใช้สเต็มเซลล์จากผู้บริจาค แต่ก็อยากฝากถึงผู้บริจาคโลหิต และ
ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ว่าสิ่งที่ท่านท�าถือเป็นกุศล
อันแรงกล้าท่ีต่อชีวิตและลมหายใจให้กับผู้ป่วย ขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพ 
เตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้โลหิตและสเต็มเซลล์ที่ท่านได้
บริจาคมานั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด
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by Jirat

 ประมวลภาพกจิกรรมในโครงการ “พสกนกิรชาวไทย พร้อมใจตัง้ปณธิานท�าความดบีรจิาคโลหติ 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ระหว่าง
วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตและร่วมเขียนปณิธานความดีที่ตั้งใจ เพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และภาคบริการโลหิต   
แห่งชาตทิัว่ประเทศ ซึง่ได้รบัการตอบรบัจากผูบ้รจิาคโลหติร่วมแสดงความจงรกัภักดีเป็นจ�านวนมาก

 ประมวลภาพกจิกรรมการบรจิาคโลหิตเหล่ากาชาดจงัหวดัและกิง่กาชาดอ�าเภอต่างๆ ร่วมกนัจดั
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งในแต่ละพื้นที่ต่างได้รับ
ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นจ�านวนมาก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ภาคบริการโลหิตฯ จ.เชียงใหม่

ภาคบริการโลหิตฯ จ.นครราชสีมา

ภาคบริการโลหิตฯ จ.ชลบุรี

ภาคบริการโลหิตฯ จ.ขอนแก่น

ภาคบริการโลหิต จ.ภูเก็ต

ภาคบริการโลหิตฯ จ.อุบลราชธานี

เหล่ากาชาด จ.กระบี่

เหล่ากาชาด จ.พัทลุง

เหล่ากาชาด จ.ตาก

เหล่ากาชาด จ.แพร่

เหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์

เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี



 

I - Style ฉบบันี้ เราจะมาท�าความรู้จกั          

ตวัตนอกีด้านหนึง่ ของนกัแสดงหนุ่มอารมณ์ด ี 

ภทัร ฉตัรบริรกัษ์ กับการ “ให้” สิ่งดีๆ  

เพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วย ในฐานะผู้บริจาคโลหิตและ

ส่วนประกอบโลหิต
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ภัทร ฉัตรบริรักษ์  กรุ๊ป A Rh+

บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�านวน 12 ครั้ง

บริจาคโลหิต การ “ให้” ที่มีคุณค่า

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
 จุดเริ่มต้นมาจากความบังเอิญ จ�าได้ว่าวันนั้น
ถ่ายงานเสร็จเร็ว และไม่รูจ้ะไปไหน บงัเอญิว่ารถติดอยู่
ถนนพระราม 4 ใกล้ๆ กับสภากาชาดไทย ด้วยความ
ที่อยากบริจาคโลหิตมานานแล้ว ก็เลยลองแวะเข้ามา
ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ปรากฏว่าวันนั้น สุขภาพ
ร่างกายของเราผ่านเกณฑ์ทุกอย่าง จึงเป็นที่มาของ
การบริจาคโลหิตครั้งแรก เมื่อ ปี 2557

ความส�าคัญของการบริจาคโลหิต
 เพราะโลหติในร่างกายของเราไม่มอีะไรทดแทนได้ 
ไม่ใช่น�า้ ทีจ่ะเดนิไปหาซือ้ได้ง่ายๆ ผูป่้วยโรคเลอืดทกุคน 
มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาโรค ในเม่ือเรามี

โอกาสทีจ่ะให้ได้ อย่าไปกลวั ต้องกล้าทีจ่ะก้าวออกมาจากความกลวั ไม่เพยีง
แต่ผูป่้วยจะได้เลอืดทีด่จีากเราไป เราเองยงัได้สขุภาพทีด่ ีแขง็แรงกลับมาด้วย

จุดเปลี่ยนจากการบริจาคโลหิต เป็นการบริจาคพลาสมา
 ทุกคนรู้จักการบริจาคโลหิต แต่การบริจาคพลาสมายังไม่เป็นที่รู้จัก                                                                                                     
พอเราได้มาบริจาคโลหิต จึงได้รู้ว่ามีโครงการ “บริจาคพลาสมา ยาเพื่อ
คนไทย” เพื่อน�าไปผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต อาทิ แฟคเตอร์ 8 ใช้รักษาโรค
ฮีโมฟีเลีย เอ อิมมูโนโกลบูลิน ผลิตเป็นเซรุ่มรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี 
และโรคพิษสุนัขบ้า และอัลบูมิน รักษาผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้ น�้าร้อนลวก                      
ซึ่งคุณสมบัติของเราผ่านเกณฑ์ จึงเริ่มเปลี่ยนมาบริจาคพลาสมา เม่ือปี 
2561 แล้วเราท�างานอยูใ่นวงการบนัเทงิ กเ็ลยอย่างจะแชร์ประสบการณ์การ
บรจิาคพลาสมา จึงได้มกีารท�าคลปิวดิโีอการบรจิาคพลาสมาขึน้ เพ่ืออยากให้              
ทุกคนได้เข้าใจ ข้ันตอน กระบวนการ และการเตรียมตัวบริจาคพลาสมา                             
แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นผู้ให้ด้วยกัน

บริจาคพลาสมา เตรียมตัวอย่างไร
 เลือกทานอาหารที่ไม่มีไขมัน ก่อนที่จะมาบริจาคโลหิต ดื่มน�้าเยอะๆ 
เพราะการบริจาคโลหิตจะท�าให้เราเสียน�้าออกไปด้วย ส่วนของการบริจาค
พลาสมาจะเสียโปรตีนออกมา ก็จะทานโปรตีนเสริมเข้าไปทดแทน และ
นอนหลบัพกัผ่อนเพยีงพอ เพราะการทีเ่รามสีขุภาพทีด่ ีกจ็ะท�าให้โลหติหรอื
พลาสมาของเรามีความปลอดภัยและมีคุณภาพส่งต่อให้กับผู้ป่วย

เชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้กล้าออกมาบริจาคโลหิต
 การบริจาคโลหิตไม่ได้น่ากลัวอย่างท่ีคิด ไม่ใช่เพียงแต่จะได้ช่วยเหลือ
คนอื่น ยังเป็นการท�าบุญ เป็นการให้ที่มีคุณค่า เราสามารถท�าประโยชน์กับ
คนได้อีกหลายๆ คน โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้
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A:  กำรผ่ำตดัเลก็ เป็นการผ่าตัดท่ีใช้ยาชาเฉพาะทีเ่สยีโลหิต

ไม่มากแต่ผิวหนังท่ีเปิดอยู่ อาจเป็นทางน�าเชื้อโรคได้ 

ตวัอย่างการผ่าตดัเลก็ เช่น ผ่าตดัฝีเฉพาะจุด ผ่าตัดเสริม

จมูก ผ่าตัดฟันคุด เป็นต้น หลังแผลหายดีแล้วและไม่มี

อาการอักเสบ เว้น 7 วัน จึงสามารถบริจาคโลหิตได้

	 	  กำรผ่ำตัดใหญ่ เป็นการผ่าตัดที่ต้องดมยาสลบ และ

มีการใช้เครื่องช่วยหายใจ การผ่าตัดใหญ่ ได้แก่ การ

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดคลอดบุตร ผ่าตัดลิ้น

หวัใจ เป็นต้น หลงัแผลหายดแีล้ว เว้นการบริจาคโลหติ              

6 เดือน และบางราย หากต้องรับโลหิตด้วย ต้องเว้น

การบริจาคโลหิต 1 ปี 

Q: การผ่าตัดบริจาคโลหิตได้หรือไม่? 

	 	  ผ่ำตัดส่องกล้อง เป็นการผ่าตัดใหญ่ต้องดมยาสลบ 

เช่น ส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน�้าดี เป็นต้น หลังจาก

ผ่าตัดแล้ว เว้น 6 เดือน จึงสามารถบริจาคโลหิตได้

	 	  ตัดช้ินเนื้อตรวจโรค ขึ้นอยู ่กับชนิดการผ่าตัดว่า

เป็นการผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่ และผลการตรวจ  

ชิ้นเน้ือ เป็นปกติ ไม่ใช่เน้ือร้าย สามารถบริจาค

โลหิตได้ ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการรับรองและอยู่ใน

ดลุยพนิจิของแพทย์ ผูท้�าการรกัษาร่วมกบัแพทย์ผูร้บั

บริจาคโลหิต


