ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจ�ำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562
กราฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด
เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
ปี 2560-2562

by Aunchalee
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มิถุนายน
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10 ปี ของการเป็นผูใ้ ห้ จาก
นักเรียนเตรียมอุดม สูเ่ ภสัชกร
ณภัทร สัตยุตม์ บริจาคโลหิต
และส่วนประกอบโลหิต จ�ำนวน 35 ครัง้
หน

้า

8
ห่วงโซ่ความเย็น
ของโลหิตส�ำคัญอย่างไร
้า

9

หน

กาชาด
“ชวนวิง่ ...ต่อชีวติ ”

ช่วยผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
้า

11

หน

“การให้ ช่วยต่อลมหายใจ
ใครบางคน” ไต้ฝน
ุ่

กนกฉัตร มรรยาทอ่อน กรุป๊ โอ

ร่วมแบ่งปันความสุขบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด
ในโครงการ “บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง”

ปัจจุบัน มีผู้ป่วยเด็กโรคเลือด โดยเฉพาะ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรม
สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสูล่ กู ต้องใช้โลหิตใน
การรักษาเป็นประจ�ำตลอดชีวติ โดยในประเทศไทย
มีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียประมาณ 6 แสนคน และใน
แต่ละปีจะมีเด็กทารกเกิดใหม่เป็นโรคนี้ประมาณ
12,125 ราย (ข้อมูลจากกรมการแพทย์) โลหิตทีไ่ ด้
รับจากการบริจาคร้อยละ 23 จะถูกน�ำไปใช้สำ� หรับ
รักษาผูป้ ว่ ยโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ฮีโมฟีเลีย เกล็ดเลือดต�่ำ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีนโยบายหลักในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอ มีคุณภาพปลอดภัย
เพื่อน�ำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละวันต้องจัดหาโลหิตให้ได้อย่างน้อยวันละ 1,800 2,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โลหิตที่ได้รับบริจาคจะถูกจ่าย
ให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 60% และส่งไปยังต่างจังหวัด 40% เพื่อส�ำรองที่ภาคบริการโลหิต
แห่งชาติ และงานบริการโลหิต 13 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ปัญหาของการจัดหาโลหิตไม่ได้ตาม
เป้าหมาย อันเนือ่ งมาจากการบริจาคโลหิตทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ งสม�ำ่ เสมอ ท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนโลหิต
ในบางช่วงของแต่ละเดือน หรือขาดแคลนโลหิตในบางกรุป๊ ซึง่ ส่งผลกระทบกับผูป้ ว่ ยโรคเลือดทีต่ อ้ งใช้
โลหิตในการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการ “บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง” ขึ้น เพื่อให้มีโลหิต
เพียงพอส�ำหรับผู้ป่วยโรคเลือด และเชิญชวนผู้บริจาคโลหิต และประชาชนทั่วไปร่วมแบ่งปันความสุข
ร่วมบริจาคของเล่น และตุ๊กตา ในสภาพดี ตลอดเดือนกันยายน 2562 เพื่อน�ำไปมอบเป็นก�ำลังใจกับ
น้องๆ ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและเด็กพิเศษ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มูลนิธิเพื่อการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี
และกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลต�ำรวจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และในโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป
บริจาคโลหิต ของเล่นและตุ๊กตา ตลอดเดือนกันยายน 2562 ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา และในส่วนภูมิภาค ได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี
ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1752, 1761, 1771

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการบริหาร นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ บรรณาธิการ ปิยนันท์ คุ้มครอง กองบรรณาธิการ นันทพร พากเพียรทรัพย์,
อัญชลี โพธิ์ชัยเลิศ, สรชา รุจิรงค์นางกูล, ปาริชาติ ทนกระโทก, สมปรารถนา จินดารัตนวรกุล, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, ปาริชาติ โพธิรัชต์, พิราภรณ์ ศรศิลป์,
จิรัสย์ อยู่วัฒนากรณ์, อุไรรัตน์ ช�ำนาญ และ ปิณฑิรา รัตนโพธิ์ทอง กราฟิกดีไซเนอร์ จุนที ตระกูลดิษฐ์ เจ้าของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาค
โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อุดมศึกษา

บรรณาธิการทักทาย
ฉบั บ นี มี เ รื่ อ งดี ๆ อยากจะบอกบุ ญ ต่ อ กั บ
โครงการดีๆ คือ Stem Cell Virtual run ...วิ่ง
ต่ อ ชี วิ ต ช่ ว ยปลู ก ถ่ า ยเซลล์ ต ้ น ก� ำ เนิ ด เม็ ด โลหิ ต
ที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ จะลงทะเบี ย นวิ่ ง เก็ บ คะแนน
จะช่วยซื้อเสื้อวิ่ง หรือจะบริจาคเงิน ทางใดทางหนึ่งก็
มีส่วนช่วยได้ อ่านได้ในหน้า 9 ค่ะ

by Nunthaporn

กระทรวงแรงงานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พญ.จารุพร พรหมวงศ์
รองผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด
โครงการ จั ด หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ แ ละรั บ บริ จ าคโลหิ ต
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ร่วมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน
ณ บริษทั ไอ.จี.เอส จาํ กัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

บริจาคโลหิตวันประกันชีวิตแห่งชาติ

บก.จร.บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ และ พล.ต.ต.นิ ธิ ธ ร จิ น ตกานนท์
ผู้บังคับการต�ำรวจจราจร ร่วมพิธีเปิดโครงการ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา                      
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

พิธีลงนามถวายพระพร

   วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายแผน        
วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็น
ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณพระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาส           
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม
2562 และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมลงนาม
ถวายพระพร ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

นนทบุรี เปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิม
พระเกียรติฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายภาณุ
แย้ ม ศรี ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นนทบุ รี
ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการจั ด หน่ ว ย
แพทย์ เ คลื่ อ นที่ แ ละรั บ บริ จ าคโลหิ ต
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรม “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ร่วมด้วย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธ์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วม          ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
พิธีเปิด “กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันประกันชีวิต
แห่งชาติ” ครั้งที่ 20 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กระทรวงแรงงานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
    วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางสิณีนาฎ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
อุทา ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิต
ประกันภัย น�ำสมาชิกสมาคมประกันชีวติ ไทย ร่วมบริจาคโลหิต
แห่งชาติ ร่วมพิธเี ปิดกิจกรรมกระทรวงแรงงาน
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
M Heart สายโลหิต สายใจ
โอกาส มหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ร่ ว มด้ ว ย นายทศพล กฤตวงศ์ วิ ม าน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มอบคุกกี้ส�ำหรับผู้บริจาคโลหิต

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ภก.ดร.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล ผู้ช่วยผู้อ�ำนวย
การศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบคุกกี้ จ�ำนวน 600 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่                          
วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางสิ ณี น าฎ อุ ท า ผู ้ ช ่ ว ย ผู้บริจาคโลหิต จากนางสาวจตุพร อัมพุ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม นันทน์ ผูแ้ ทนสมาคมนิสติ เก่านิเทศศาสตร์
บริจาคโลหิตโครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ ร้อยรวม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในโอกาส
ดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา 67 ล้านซีซี” ร่วมด้วย             วันบ�ำรุงสุข และครบรอบ 54 ปี คณะ
นางวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผูบ้ ริหารบริษทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ำกัด นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และดารานักแสดง ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชัน้ 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
2

ตลอดเดือนกันยายน

29 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. กลุม่ แฟนคลับ เป๊ก ผลิตโชค
อายนบุตร ร่วมบริจาคโลหิต จ�ำนวน 50 คน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
11 ตุลาคม 2562 จัดงาน 50 ปีแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
- เวลา 06.30 - 07.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 89 รูป
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
- เวลา 10.00 น. พิธีบ�ำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่ พระบาท
สมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร และในโอกาสวาระ 50 ปี แ ห่ ง การสถาปนา
25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นาวาโทหญิงแพทย์หญิง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จ
อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ร่วมพิธีเปิดจ�ำหน่ายบัตร ณ ห้อง
พระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถร
นิทรรศการ ชั้น 1 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
สมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีฯ
25 - 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. กิจกรรมรณรงค์
- กิจกรรมรับบริจาคโลหิต อาสาสมัครเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
จ�ำหน่ายบัตรงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพครั้งที่ 19 เพื่อหา        
อวัยวะ และดวงตา
รายได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
กิจกรรมวิ่ง Virtual Run 50 ล้านกิโล 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตฯ         
ณ ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
เริ่ม 13 ตุลาคม 2562 ถึง 22 ธันวาคม 2562
28 กั น ยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. จัดงาน
- กิจกรรม Open House ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และตรวจสุขภาพ
วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562 ( World Marrow Donor Day )
ส�ำหรับผู้บริจาคโลหิต
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
13
ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. กิจกรรม บริจาคโลหิต
- สรุปภารกิจ โครงการ Stem Cells Virtual Run 2019 วิ่งต่อชีวิต...ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ มอบโล่และ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
เหรียญรางวัลให้แก่นกั วิง่ ทีเ่ ก็บระยะได้มากทีส่ ดุ 10 อันดับ อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
แรก และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต อาสาสมัครบริจาคเซลล์ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต และกิจกรรมบนเวทีจากศิลปินดารา
โครงการบอกบุญ ปันโลหิต
by Somprathana ให้น้อง เชิญชวนประชาชน
ทั่วไปบริจาคโลหิต เพื่อช่วย
เหลือผูป้ ว่ ยเด็กโรคเลือดให้มโี ลหิตเพียงพอใช้ ในการรักษา
พยาบาล และการร่วมเชิญชวนประชาชนบริจาคตุ๊กตา
ของเล่น หรือสิ่งของจ�ำเป็น เพื่อน�ำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็ก
ตามโรงพยาบาลต่างๆ

ศิลปินดาราบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
by Somprathana
สมเด็ จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 67 พรรษา
28 กรกฎาคม 2562
16 กรกฎาคม 2562

นั ก แสดงจากช่ อ ง 8 อาทิ
ฟลุ ๊ ค -จิ ร ะ, มั ง กร-ปภาวิ น ,
ฝ้าย-เวฬุรีย์, มิ้ม-รัตนาภรณ์,
กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์
27 กรกฎาคม 2562

ตั๊ก-ศิริพร อยู่ยอด นักร้องและ              
นักแสดง
โครงการ “บ�ำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี บริจาคโลหิต
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”
14 กรกฎาคม 2562 โดนัทภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์
16 กรกฎาคม 2562 กัปตัน-

ภูวเนศ หงส์มานพ นักแสดง
และพิธีกร

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ โครงการ บริจาคโลหิตเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
2 กรกฎาคม 2562 กองพันทหารม้าที่ 4 กองพล

ที่ 1 รักษาพระองค์ จ�ำนวน 30 นาย
7 กรกฎาคม 2562 มู ล นิ ธิ          

We Love You นานาชาติ และ
สมาชิก จ�ำนวน 50 คน    

24 กรกฎาคม 2562

หน่วยงานพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสา
จ�ำนวน 100 นาย
26 กรกฎาคม 2562 บจก.บีซีไอเอเชีย

คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ำนวน
15 คน

28 กรกฎาคม 2562 จิ ต อาสา          

ต้นกล้าชาวพุทธ จ�ำนวน 25 คน
28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียน           

พระดาบส จ�ำนวน 100 คน
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10 ปี ของการเป็นผู้ให้
จากนักเรียนเตรียมอุดม สู่เภสัชกร

ณภัทร สัตยุตม์

อายุ 29 ปี บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
จ�ำนวน 36 ครั้ง
สารงานบริการโลหิตคอลัมน์ ครอบครัวRh-negative ฉบับประจ�ำเดือน
กั น ยายน-เดื อ นตุ ล าคม 2562 ขอแนะน� ำ สมาชิ ก ใน “ครอบครั ว Rhnegative” นักศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ปารีสเดการ์ต, ประเทศฝรั่งเศส คนรุ่นใหม่ ผู้เห็นถึงความส�ำคัญของการ
บริจาคโลหิต และส่วนประกอบโลหิต
หมู่เลือด B Rh – บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิตมาจ�ำนวน 36 ครั้ง
การศึกษา: มัธยมเตรียมอุดมศึกษา
เป็นผู้บริจาคโลหิตประจ�ำแบบนี้ มีอุปสรรคกับการ
		
เภสัชศาสตร์บัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม)
ท�ำงานหรือการใช้ชีวิตหรือไม่?
		
ปริญญาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต (จิตบ�ำบัด CBT)
ไม่นะครับ อย่างที่บอกว่าเราท�ำจนเคยชินไปแล้ว
ปัจจุบัน: ปัจจุบันก�ำลังศึกษาต่อปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์และ
ก็จะมีแค่ว่าพอครบก�ำหนด 3 เดือน 4 เดือน เราก็จะเปิด
		
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยปารีสเดการ์ต, ประเทศฝรั่งเศส
ปฏิทนิ หาวันทีว่ า่ จะมาวันไหนช่วงไหนดี ทีจ่ ะเป็นช่วงทีเ่ รา
กินอิ่ม นอนหลับ พักผ่อนเพียงพอ เพราะเวลาท�ำการของ
เข้าสู่วงการการบริจาคโลหิตได้อย่างไร
ศูนย์บริการโลหิตยืดหยุ่นให้กับเราอยู่แล้ว กลายเป็นว่า
ย้อนกลับไปตอนสมัย ม.6 ทีโ่ รงเรียนมีโครงการบริจาคโลหิต ก็ลงชือ่ ไป
การบริจาคโลหิตสม�่ำเสมอท�ำให้เราได้มีจังหวะหยุดพัก
บริจาคพร้อมๆ กับเพือ่ น หลังจากนัน้ ก็ได้รบั การติดต่อจากศูนย์บริการโลหิต
และดูแลตัวเองเพื่อจะมาท�ำบุญมาแบ่งปันกับเรื่องนี้
ว่าเราเป็นหมู่เลือดพิเศษและมีน้องเกิดอุบัติเหตุ ไฟคลอกต้องการเลือดและ
ส่วนประกอบ โรงเรียนเราอยู่ใกล้ เมื่อเลิกเรียนแล้วก็ไปบริจาค ซึ่งเป็น ต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง?
ก็ดูแลเรื่องอาหารการกิน เช่น อาหารไขมันไม่สูง
ความทรงจ�ำแรกเกี่ยวกับ Rh-negative เพราะพี่ที่ติดต่อมาบอกว่าใน
หนึ่งพันคนจะมี 3 คน พอเป็นเลือดหมู่หายากเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่ง การออกก�ำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ ยา ซึ่งจริงๆ
ก็ เ ป็ น การดู แ ลตั ว เองที่ ดี ที่ ค วรท� ำ เป็ น ประจ� ำ อยู ่ แ ล้ ว
ในการช่วยเหลือบรรเทาความหายากตรงนั้น
ส่วนหลังบริจาคก็รับประทานยาบ�ำรุงที่ได้มา พักผ่อน
เหตุผลที่ท�ำให้ไม่เคยปฏิเสธหรือมีข้อแม้ในการมาบริจาคโลหิต?
ผลข้างเคียงหลังบริจาคไม่มีอะไรเลย ท�ำงานหนักเครียด
ยังนึกไม่ออกด้วยว่ามีเหตุผลอะไรทีจ่ ะท�ำให้เราต้องปฏิเสธหรือมีขอ้ แม้
เกินไปกับตัวเองอาจจะมีผลเสียมากกว่าการบริจาคโลหิต
กั บ การบริ จ าคโลหิ ต เพราะสุ ข ภาพเราก็
เสียอีก
แข็งแรงดี แล้วการบริจาคโลหิตก็มีหลักฐาน
ว่าดีต่อสุขภาพ แล้วเลือดที่เราบริจาคไปได้ ในฐานะทีเ่ ป็นคนมีเลือดหมูพ่ เิ ศษ มีอะไรอยากจะฝาก
ช่วยเหลือคน ต่อชีวิตคน ซึ่งชีวิตนั้นก็มีคน ถึงครอบครัว Rh-Negative และผู้บริจาคโลหิตบ้าง
ผมชืน่ ชมทุกๆ คนเสมอ เวลาทีเ่ ข้ามาทีศ่ นู ย์บริการโลหิต
ที่ รั ก เขาอี ก หลายชี วิ ต ผมมองว่ า เลื อ ดที่
บริจาคไป เป็นตัวคูณที่สร้างประโยชน์ต่อๆ ว่าผูค้ นให้ความสนใจและต้องการแบ่งปัน เพือ่ ดูแลกันและ
ไปได้ อี ก ไม่ รู ้ จ บ อี ก อย่ า งคื อ เราท� ำ เป็ น กัน ผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าและความภูมิใจที่เรา
ประจ�ำต่อเนื่องมาจะสิบปีแล้ว การบริจาค ไม่ตอ้ งไปซือ้ หาแต่เกิดจากการให้ ก็ขอก็เป็นก�ำลังใจอยาก
โลหิ ต กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ไปแล้ ว จะสนับสนุนให้ท�ำอย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะทุกครั้งที่เรา
ตอนที่ไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นผมก็ได้บริจาค ไปบริจาคโลหิตถุงนัน้ มันจะถูกส่งต่อไปยังใครคนใดคนหนึง่
อยู่ที่ฝรั่งเศสผมก็สนใจที่จะบริจาค แต่พอดี ในสังคมเสมอ ไม่มีใครรู้หรอกครับ บางทีอาจจะเป็นพ่อ
ได้กลับมาประเทศไทย 1 เดือนจึงรีบมา ของเพื่อน แม่ของเพื่อน เป็นญาติของเรา หรือคนใกล้ตัวที่
เราไม่รู้มาก่อนก็ได้
บริจาคเลยครับ
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“อายุน้อย บริจาคเกิน 100 ครั้ง”

นายสุทธิพงศ์ คุ้มแก้ว
อายุ 29 ปี กรุ๊ป B Rh+

บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
135 ครั้ง
Q : จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
A : เริ่มต้นตั้งแต่อายุ 17 ปี ตอนนั้นก�ำลังศึกษามัธยมปลายที่
โรงเรียนปทุมคงคา ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์วา่ จะมีหน่วย
เคลื่อนที่จากทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 จึงได้ไปบริจาค หลังจากนั้น
ก็บริจาคมาเป็นประจ�ำ

Q : การดูแลตัวเองก่อนการบริจาคโลหิต
Q : แรงบันดาลใจในการเป็นผู้ให้อย่างสม�่ำเสมอ
A : ก่อนที่จะบริจาคโลหิต จะงดอาหารที่มีไขมันสูง เพราะ
A : ตอนแรกก็ บ ริ จ าคโลหิ ต ทั่ ว ไป พอถึ ง ครั้ ง ที่ 24 ได้ ม า ว่าการบริจาคพลาสมา มันจะพิเศษตรงที่ว่าถ้าเราทานอะไรมา
เปลี่ ย นเป็ น พลาสมาเพราะว่ า ตอนนั้ น ไปตรวจ แล้ ว ทาง จะสามารถเห็นได้จากในถุงได้ทันที ว่าเราดูแลตัวเองก่อนมา
เจ้าหน้าที่แนะน�ำว่า พลาสมาของเราสามารถน�ำไปใช้ในการ บริจาคมากน้อยแค่ไหน
รักษาโรคพิษสุนขั บ้าได้ พอทราบว่าสามารถท�ำได้ เลยมาบริจาค
Q : ความภาคภูมิใจในการบริจาคโลหิต
ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ เป็นประจ�ำทุกๆ 2 อาทิตย์
A : การบริจาคโลหิต เป็นการทีเ่ ราสามารถให้ได้ทงั้ สองทาง คือ
คนรับก็ได้ คนให้ก็ได้ ตัวเราเองได้ในเรื่องสุขภาพ ส�ำหรับผู้ป่วย
ก็สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ แต่เราไม่รวู้ า่ เขาเป็นใคร เราเห็นถึง
ความตั้งใจ เห็นถึงความสุข มันก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากแล้ว
Q : เชิญชวนมาบริจาคโลหิต
A : อยากจะให้มาบริจาคโลหิตกัน เพราะสิ่งที่ได้รับ บางครั้ง
มันคือทีไ่ ด้กบั ได้ ไม่มเี สีย คุณเสียโลหิตออกไป แต่คณ
ุ ได้สขุ ภาพ
กลับมา ได้สิ่งดีๆ กลับมา แล้วคนที่ได้ให้ก็จะได้ยิ่งกว่าคนที่รับ

จ�ำนวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

121 ราย
1,686 ราย

ชาย
หญิง
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ครบ 17 ปีบริบูรณ์

พร้อมที่จะเป็นผู้ “ให้” โดยไม่รอช้า
นางสาวภัทราพร ศุภเมธานนท์ น้องนาเดียร์

อายุ 17 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
เสร็จสิ้นไปแล้วส�ำหรับโครงการดีๆ เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่
“ท�ำดี ท�ำง่าย ให้เลือด” ภาค 6 โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุน
เยาวชนไทยให้โลหิต ปี 2562 โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็น
ปีที่ 19 แล้ว โดยการอบรมฯ ได้มงุ่ เน้นให้ความรูเ้ รือ่ งโลหิตและการบริจาค
โลหิต แก่กลุม่ เยาวชนให้รจู้ กั การเป็นผูใ้ ห้ และสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้จาก
การอบรมไปสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการ
บริจาคโลหิตในสถานศึกษาของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป
และเราก็ได้เห็นน้องๆ ที่ผ่านการอบรมฯ น�ำความรู้ที่ได้
จากการอบรมฯ ไปต่อยอดในการเชิญชวนเพือ่ นๆ ในสถานศึกษาร่วม
บริจาคโลหิต และเริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต
จุดเริ่มต้นการเป็นผู้บริจาคโลหิตเริ่มจากอะไร
เริ่มคิดที่จะบริจาคโลหิตตั้งแต่อายุ 13 ปี โดยรู้จักการบริจาคโลหิต
จากคุณพ่อ คุณพ่อเริ่มบริจาคโลหิตตั้งแต่อายุ 18 ปี จนปัจจุบันท่านบริจาค
โลหิตถึง 56 ครั้ง เราไม่ทราบว่าการบริจาคโลหิตเป็นอย่างไร เอาไปให้ใคร
จนได้เข้าร่วมอบรมในโครงการเยาวชนไทยให้โลหิต “ท�ำดี ท�ำง่าย ให้เลือด”
ท�ำให้ได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการบริจาคเลือด ได้รับความรู้และ
ความเข้าใจในเรือ่ งการบริจาคเลือดมากยิง่ ขึน้ และเราตัง้ ใจว่าจะบริจาคโลหิต
เมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นผู้ “ให้” โดยไม่รอช้า
นอกจากกิจกรรมการบริจาคโลหิตแล้ว เรายังได้ร่วม
กิจกรรม OVERTIME GOODNESS CLUB เป็นกิจกรรม
ความดีลว่ งเวลา ทีเ่ รากับเพือ่ นๆ จัดท�ำขึน้ เพือ่ แบ่งปันความ
สุข โดยเชิญชวนทุกคนท�ำความดีหลากหลายรูปแบบร่วมกัน
อาทิ เชิญชวนบริจาคโลหิต บริจาคปฎิทนิ เพือ่ น�ำไปท�ำอักษร
เบรลล์ ฯลฯ โดยเราได้จัดท�ำเพจ OVERTIME GOODNESS
CLUB เพือ่ กระจายข่าวสารให้ทกุ คนได้ทราบกิจกรรมต่างๆ
และเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวสุรนารีวิทยา และผู้ที่
สนใจ ร่วมท�ำความดีกบั เราในการแบ่งปันความสุขไปยังผูอ้ นื่
ฝากเชิญชวนถึงเพื่อนๆ ที่อยากจะเริ่มต้นบริจาคโลหิต
บริจาคโลหิตครั้งแรกเรารู้สึกตื่นเต้นมาก ดีใจและตั้งใจจะบริจาคโลหิตตามรอยคุณพ่อ เรากลับรู้สึกดีมากๆ ว่าโลหิตที่ได้บริจาค
น�ำไปช่วยเหลือผู้ป่วย และเป็นการให้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับตัวเอง
และสุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกคน ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สุขภาพใจและสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเป็น
ผู้บริจาคโลหิต มาร่วมบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพราะการเสียสละโลหิตในกายเรานั้น สามารถช่วยผู้ป่วยได้ถึง 3 ชีวิต
ฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิตกันเยอะๆ นะคะ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
by Urairat

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการได้มกี ารจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายในมาตัง้ แต่ปี 2539 – ปัจจุบนั
ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี โดยจัดมาทั้งสิ้น 28 ครั้ง ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 4,754 ยูนิต และเมื่อวันจันทร์ที่
24 มิถนุ ายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักเรียน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องอาหารครู อาคาร 4 ซึ่งครั้งนี้ได้รับโลหิตจ�ำนวน 109 ยูนิต

มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม บริจาคโลหิต ณ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม โดยทางมหาวิทยาลัยมองเห็น
ความส�ำคัญของการบริจาคโลหิต จึงถือการบริจาคโลหิตเป็นการท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่ ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งการจัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิตของมหาวิทยาลัยเริ่มขึ้นเมือ่ ปี 2539 – ปัจจุบัน ซึง่ มีระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี รวมสถิติทไี่ ด้จากการจัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิตจ�ำนวน 6,458 ยูนิต และครั้งนี้ได้รับโลหิตจ�ำนวน 74 ยูนิต
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รอบรู้เรื่องโลหิต
by Parichart_Po

ห่วงโซ่ความเย็นของโลหิต ส�ำคัญอย่างไร
โลหิ ต และส่ ว นประกอบโลหิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ยาที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น
ในการรักษาผูป้ ว่ ย แม้วา่ เทคโนโลยีในปัจจุบนั จะมีความเจริญก้าวหน้าไปมากน้อย
เพียงใดก็ตาม มนุษย์ยังไม่สามารถผลิตสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตได้อย่างสมบูรณ์
ซึ่งผู้ป่วยบางโรคจ�ำเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด จะต้องอาศัยบุคลากร
เครื่องมือ และระบบคุณภาพในการก�ำกับ ดูแลควบคุมคุณภาพโลหิต เริ่มจาก
การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต การเจาะเก็บโลหิต การปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต
การตรวจคั ด กรองคุ ณ ภาพโลหิ ต การเก็ บ รั ก ษารอจ่ า ย การบรรจุ หี บ ห่ อ
การขนส่งโลหิต จนถึงการน�ำโลหิตไปรักษาผู้ป่วย ตลอดเส้นทางทุกกระบวนการจะต้องควบคุมอุณหภูมิโลหิต และส่วนประกอบโลหิตให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายยังคงสภาพไว้นานที่สุดตามอายุของแต่ละประเภท ซึ่งขบวนการต่อเนื่องทั้งหมด
จึงเรียกว่า “Blood Cold Chain” (BCC) ตามรายละเอียดดังนี้
1. เกล็ดเลือด (Platelets)

เครื่องมือ

อุณหภูมิ
ในการจัดเก็บ

อายุ

20-24 °C

5 วัน

ตู้เก็บเกล็ดเลือด
พร้อมเครื่องเขย่า

เหตุผล
1. เพื่อคงความมีชีวิตของเกล็ดเลือด
2. เพื่อป้องกันการจับกลุ่มของเกล็ดเลือด

2. เม็ดเลือดแดง (Red cells)

เครื่องมือ

อุณหภูมิ
ในการจัดเก็บ

ตู้เย็น
ห้องเย็น

1-6 °C

อายุ

เหตุผล

21 วัน (CPD)
1. เพื่อลดการใช้ออกซิเจนในเซลล์
35 วัน (CPDA-1)
2. เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ปนเปื้อน
42 วัน (SAGM/Adsol)
(ขึ้นอยู่กับน�้ำยาแต่ละชนิด)

3. พลาสมา (Plasma)

เครื่องมือ
ตู้แช่แข็ง
ห้องแช่แข็ง

อุณหภูมิ
ในการจัดเก็บ

อายุ

≤ -20 °C

1 ปี

เหตุผล
เพื่อคงปริมาณของ Factor VII

สรุปได้วา่ การรักษาอุณหภูมใิ นการจัดเก็บ และขนส่งของโลหิต ส่วนประกอบโลหิต มีความส�ำคัญทีบ่ คุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องในทุกขัน้ ตอน
ต้องตระหนัก และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่วางไว้เป็นมาตรฐานอย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถรักษาคุณภาพโลหิต และส่วนประกอบโลหิต
ไว้ได้ จากต้นทางจนถึงปลายทาง แต่หากการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ก�ำหนด จะส่งผลกระทบท�ำให้เชื้อแบคทีเรียที่ปะปนอยู่
ในถุงโลหิตมีการเจริญเติบโต ซึง่ เกิดมาจากการเจาะเก็บโลหิตทีไ่ ม่สะอาด อุปกรณ์ทไี่ ม่มปี ระสิทธิภาพ หรือสภาพสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม
ดังนั้นกระบวนการการจัดเก็บและขนส่งโลหิตที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยที่รับโลหิตจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
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by Sorracha

กาชาด “ชวนวิ่ง...ต่อชีวิต”

ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562
Stem Cells Virtual Run วิ่งต่อชีวิต ... ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ซึ่งปีนี้
ก�ำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพงานสเต็มเซลล์
และโรงพยาบาล 5 สถาบันหลักที่ด�ำเนินการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาค ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมวิง่ เก็บระยะทาง ทุก 2 ล้านกิโลเมตร
เท่ากับ 2 ล้านบาท โดยวิ่งที่ไหน วิ่งเมื่อไรก็ได้ เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
และในปี 2562 เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เข้าถึงการรักษาเพิม่ ขึน้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณในการช่วยผู้ป่วย ผ่านโครงการ
ธนาคารเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาค สามารถหายขาด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม Stem Cells Virtual Run - วิ่งต่อชีวิต...ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” จึงเกิดขึ้นเพื่อระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้
ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเชิญชวนคนไทยใจบุญ ร่วมกิจกรรม 3 วิธี ได้แก่
วิธีที่ 1 ลงทะเบียนวิ่งสะสมระยะทาง ค่าสมัคร 500 บาท (เสื้อวิ่ง และเหรียญ) และผู้ที่วิ่งครบระยะ 200 กิโลเมตร 100 ท่านแรก
จะได้รับผ้าบัฟเป็นที่ระลึก
- ระยะเวลาวิ่งตั้งแต่วันนี้ –25 กันยายน 2562 ได้ที่ https://run.thai.run/stemcellsvirtualrun
- ปิดรับผลการวิ่ง วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น.
- จัดส่งเสื้อและเหรียญ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
กราฟแสดงจ�ำนวนอาสาสมัคร บริจาคสเต็มเซลล์
วิธีที่ 2 สนับสนุนซื้อเสื้อวิ่ง ราคา 300 บาท จ�ำหน่ายที่ศูนย์บริการโลหิต
ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดนู งั ต์ ศูนย์รบั บริจาคโลหิตและพลาสมา สถานี
เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย
กาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) บางแค และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 13 แห่ง ได้แก่
1,941 ราย
321 ราย
จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์
พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และงานบริการโลหิตสถานี
กาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
241,238 ราย
วิธีที่ 3 ร่วมบริจาคเงินบัญชี “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเพื่อผู้ป่วย
ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์”
ผู ้ ส นใจร่ ว มท� ำ บุ ญ สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
จ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ แ ละจั ด หาผู ้ บ ริ จ าคโลหิ ต ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
จ�ำนวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง
สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1753,
จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน
1761 และ 1771
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ประมวลภาพกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีในโครงการ “บริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต              
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ                                                                   
ทัว่ ประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทวั่ ประเทศ

by Jirat

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ภาคบริการโลหิตฯ จ.เชียงใหม่

ภาคบริการโลหิตฯ จ.อุบลราชธานี

ภาคบริการโลหิต จ.ภูเก็ต

ภาคบริการโลหิต จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตฯ จ.ราชบุรี

งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินฯ

ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ
ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

by Jirat
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ประมวลภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�ำเภอต่างๆ ร่วมกันจัด
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2562
ซึ่งในแต่ละพื้นที่ต่างได้รับความสนใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นจ�ำนวนมาก

เหล่ากาชาด จ.อ�ำนาจเจริญ

เหล่ากาชาด จ.ชั ยภูมิ

เหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุ รี

เหล่ากาชาด จ.พัทลุง

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี

เหล่ากาชาด จ.มุ กดาหาร

by Piraporn

I-style ฉบับนีเ้ ราจะมาท�ำความรูจ้ กั กับนักแสดงหนุม่ มากความสามารถ
ไต้ฝุ่น กนกฉัตร มรรยาทอ่อน กับอีกบทบาทงานจิตอาสาเพือ่ ช่วยเหลือสังคม

เลือดที่ดีเริ่มต้น...จากสุขภาพที่ดี
การบริจาคโลหิต ต้องมีการดูแลตนเอง
พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ สุขภาพ
กายดี สุขภาพใจก็ดีตามไปด้วย การให้สิ่งที่
ดีกับคนอื่น จะต้องเริ่มจากการให้สิ่งที่ดีกับ
ตัวเราก่อน
ครั้ ง หนึ่ ง ในชี วิ ต กั บ หน้ า ที่ เ พื่ อ สั ง คม
ในฐานะกุลบุตรกาชาด
การให้...ช่ วยต่อลมหายใจใครบางคน
ตอนนั้นก�ำลังเรียนอยู ่ ม หาวิ ทยาลั ย
รู ้ สึ ก อยากท� ำ อะไรที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ
สั ง คมบ้ า ง จึ ง ได้ เ ข้ า มาประกวดกุ ล บุ ต ร
ผู้บริจาคโลหิต กรุ๊ป O Rh+ บริจาคโลหิต จ�ำนวน 2 ครั้ง
กุลธิดากาชาด ประจ�ำปี 2554 จากการ
ที่เราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ เราได้อะไรหลาย
อย่าง ประสบการณ์ที่ดี ได้เพื่อนใหม่ ได้
จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้บริจาคโลหิต
เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอาสายุวกาชาด
บริจาคโลหิตครั้งแรก จ�ำได้ว่าตอนนั้น ได้เป็นตัวแทนเผยแพร่ภารกิจต่างๆ ของ
อยู่ในช่วงวัยรุ่น เพื่อนชวนก็เลยไป ตอนนั้นก็ สภากาขาดไทย รวมทั้งได้มีโอกาสได้ท�ำ
รู้สึกกลัว แต่อีกใจ ก็คิดว่าได้ช่วยเหลือคนอื่น กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆที่เป็นประโยชน์
ให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากเลือดของเรา เป็น คนรุ่นใหม่...กับการบริจาคโลหิต
ประสบการณ์การบริจาคโลหิตครั้งแรกที่ผ่าน
อยากเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุ
ไปได้ด้วยดี
ตัง้ แต่ 17 ปี ขึน้ ไป มาบริจาคโลหิตกันเยอะๆ

ไต้ฝ่ ุ น กนกฉัตร

ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริจาคโลหิต
ให้เมื่อมีโอกาส ให้เมื่อพร้อม ให้จนกว่า
ร่างกายจะไม่ไหว เพราะการบริจาคโลหิต
ถือเป็นการท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่ ได้ให้ชีวิตใหม่กับใครบางคนที่รอคอยการช่วยเหลือจากเรา
ท�ำให้รู้สึกมีความสุข และภูมิใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้มาบริจาคโลหิต

เพราะอายุในช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่สุขภาพยัง
แข็งแรง ร่างกายยังพร้อม ขอแค่ใจพร้อม
ด้วย ก้าวผ่านความกลัว เจ็บนิดเดียว แต่ได้
ช่วยผู้ป่วยอีกหลายชีวิต
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by Piraporn

Q: ศัลยกรรมเสริมความงาม (การเสริมจมู ก
และเสริมหน้าอก) สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่

A: ในปัจจุบัน การท�ำศัลยกรรมความงามนั้นได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ซึ่งในผู้บริจาคโลหิตที่ท�ำศัลยกรรม จะต้องเว้น
การบริจาค ดังนี้

¤ กรณีเสริมหน้าอก โดยวิธีการ

1. การฉีดไขมันเสริมหน้าอก เว้น 1 เดือน และ
ไม่มีอาการผิดปกติแล้ว จึงสามารถบริจาค
โลหิตได้
2. การผ่าตัด ใช้ยาสลบ เว้น 6 เดือน และ
แผลหายดีแล้ว จึงสามารถบริจาคโลหิตได้
3. ฉีดไขมันเสริมหน้าอก หลังแผลหายแล้ว
เว้น 1 เดือน จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้

¤ กรณีเสริมจมูก โดยวิธีการ

1. การฉีดฟีลเลอร์ ให้เว้น 7 วัน และแผลหายดีแล้ว
จึงสามารถบริจาคโลหิตได้
2. การผ่าตัด
- การผ่าตัดเล็ก ใช้ยาชาเฉพาะที่ ให้เว้น 7 วัน และ
แผลหายดีแล้วจึงสามารถบริจาคโลหิตได้
- การผ่าตัดใหญ่ ใช้ยาสลบ ให้เว้น 6 เดือน และ
แผล หายอักเสบแล้วจึงสามารถบริจาคโลหิตได้
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