
 

 

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนมีนำคม-เมษำยน 2563

กรำฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด 
เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม

ปี 2560-2562

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณำธิกำรบริหำร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิร ิ บรรณำธิกำร ปิยนันท์ คุ้มครอง กองบรรณำธิกำร นันทพร พากเพียรทรัพย์, 
สรชา รุจิรงค์นางกูล, ปาริชาติ ทนกระโทก, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, ปาริชาติ โพธิรัชต์, พิราภรณ์ ศรศิลป์, จิรัสย์ อยู่วัฒนากรณ์ และอุไรรัตน์ ช�านาญ              
กรำฟิกดีไซเนอร์ จุนที ตระกูลดิษฐ์ เจ้ำของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั 
อุดมศึกษา
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แนะน�ำผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำต ิคนใหม่
 หนูแดงอัพเดท มีความยินดีที่จะแนะน�าให้ทุกท่านรู้จักกับ ผู้อ�ำนวยกำร
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย คนใหม่ รองศำสตรำจำรย์
แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวำนิชศิริ ส�าหรับประวัติของท่าน ท่านเกิดเม่ือวันที่ 
8 เมษายน 2503 ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2527 และ ได้รับ
วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื ้นฟู แพทยสภา (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) 
ปี 2535 จากนั้นไปศึกษาด้านการฟื้นฟูโรคหัวใจที่สหรัฐอเมริกา ปี 2536 และได้รับประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตร Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2546 
เริ่มต้นท�างานต�าแหน่งแพทย์ประจ�าศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย ปี 2530 จากนั้นได้รับ                                        
การบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจ�าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538 ด�ารงต�าแหน่ง                    
รองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 2543 เป็นหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์
ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2546 - 2554
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับผู้บริหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปี 2552 จากนั้นด�ารงต�าแหน่ง                        
รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝ่ายการคลัง ระหว่างปี 2554 - 2562 และเป็นประธาน                
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2558 - 2562 
 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
เพื่อสานต่อการด�าเนินงานบริการโลหิต โดยก�าหนดนโยบายให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (customer 
center) ซึ่งได้แก่ ผู้บริจาคโลหิต ผู้ป่วยและโรงพยาบาลที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล สร้าง
มาตรฐานบริการระดับสากลทั่วประเทศ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด โดยการ
ท�างานเป็นทีมมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิมศีกัยภาพความพร้อมสงูมาก ทัง้ด้านทรพัยากร และบคุลากรคณุภาพ ซึง่เป็น
หัวใจที่จะท�าให้นโยบายบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ได้ไม่ยาก 
 ส�าหรับความท้าทายที่ส�าคัญ ได้แก่ การให้บริการโลหิตที่มีคุณภาพ เพียงพอ และทันเวลาต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการทั่วประเทศตลอดปี และการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่พึ่ง เป็นแหล่งอ้างอิง
ด้านบริการโลหิตของประเทศ โดยได้วางกลยุทธ์ไปสู่ความท้าทายให้เป็นจริง ดังนี้
 1. วางยุทธศาสตร์การจัดหาโลหิต โดยการสร้างความตระหนักให้เข้าถึงกลุ ่มผู ้บริจาคที่

เหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภายใน 
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 2. สร้างมาตรฐานงานบริการโลหิต โดยด�าเนินงานด้านประกันคุณภาพ พัฒนางานวิชาการ วิจัย 
นวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของผูป่้วยทีต้่องใช้โลหิต 
ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์โลหิต เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต และนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการ lean ระบบงาน มีข้อมูล
ที่เป็นจริงทันท่วงที สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ส่ิงส�าคัญที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดี และมีความสุข 
ซึ่งจุดแข็งของเรา คือ ความเป็นสภากาชาดไทยที่น่าภาคภูมิใจ 

 ท้ายสุดนี้ ท่านผู้อ�านวยการฯ ได้ฝากข้อคิดถึงหลักการท�างานของท่านไว้ว่า “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
และเอือ้อำทร” เป็นส่ิงทีย่ดืถอืมำโดยตลอด จงึอยำกให้บคุลำกรของเรำทุกคน ท�ำงำนอย่ำงมคีวำมสขุ 
ด้วยวัฒนธรรมกำชำด ซึ่งเป็นรำกฐำนที่ประสำนกำรท�ำงำนทั้งองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว”
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หมอแล็บแพนด้ำ ผู้บริจำคโลหิต

กรุ๊ป A Rh+ จ�ำนวน 8 ครั้ง 

บริจำคโลหิต คือ กำรให้ชีวิต 
กำรให้ควำมรู้ คือ วิทยำทำน

มำตรกำรป้องกันกำรถ่ำยทอด

เชื้อไวรัส COVID-19 

ทำงโลหิต ฉบับที่ 2

Congratulations!

ผู้บริจำคโลหิตและ

ส่วนประกอบโลหติ ครบ 100 คร้ัง

ภำพควำมประทับใจงำน “รวมพล 
(ครอบครัว) โลหติหมู่พิเศษ”
ประจ�ำปี 2563  “31 ปี...ด้วยรักจำกใจ”

พฤศจิกำยน

ธันวำคม

Congratulation! 
ผู้บริจำคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ครบ 100 ครั้ง
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 เร่ืองท่ีน่ำสนใจในฉบับนี้ เป็นท่ีทรำบกันดี ช่วงนี้

มีกำรระบำดของ COVID-19 ซ่ึงมีผลกระทบกับ

ประชำชนไปทั่วโลก รวมทั้งผู ้บริจำคโลหิตซ่ึงอำจ

ถ่ำยทอดไปยังผูป่้วย จงึได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัไว้ 

5 มำตรกำร และพบกับหมอแล็บแพนด้ำ แอดมินเพจ

ชื่อดังสุดฮำ ติดตำมได้ในเล่มค่ะ

บรรณาธิการทักทาย 

รับมอบปฏิทินจีน
  วันที่ 20 มกราคม 2563 
ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ กิ ต ติ คุ ณ 
นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
รกัษาการในต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
รับมอบปฏิทินจีน ปี 2563 

ชุด “ส่งความสุขในวาระครบรอบปีที่ 50 ไทยทีวีสีช่อง 3” จาก 
นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เซิร์ช 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากดั เพือ่มอบให้แก่ผูบ้รจิาคโลหิต ช่วงเทศกาล
ตรุษจีน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

MOU บริจาคโลหิต 
ปันน�้าใจ ด้วยการให้
ที่ยิ่งใหญ่ 
 วนัที ่23 มกราคม 
2563 ศาสตราจารย์
กิตติคุณ นายแพทย์
ชัยเวช นชุประยรู ผู้ช่วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย รกัษาการในต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือสนับสนุนเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตชุมชน ในแมค็โคร 
กว่า 100 สาขาทัว่ประเทศ ร่วมกับ นายรคิาร์โด้ เบารอตโต ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย ภายใต้โครงการ 
“บรจิาคโลหติ ปันน�า้ใจ ด้วยการให้ทีย่ิ่งใหญ่” ตัง้เป้าหมาย 3 ล้าน ซซีี 
ณ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

แถลงข่าวโครงการ Plus 1 เพิ่มจ�านวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต
 วันที่ 24 มกราคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “Plus 1 เพิม่จ�านวนครัง้ 
เพิม่โลหิต เพิม่ชวีติ” โครงการหลกัรณรงค์บรจิาคโลหติ ประจ�าปี 2563
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร
ประธานคณะกรรมการจดัหาและส่งเสรมิผูใ้ห้โลหติแห่งสภากาชาดไทย
และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ
ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิร่วมแถลงข่าว ณ ศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ 

หนังสั้นรณรงค์บริจาคโลหิต
 วันท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบหนังสั้น
รณรงค์บรจิาคโลหิต ชดุ “เดททีไ่หนด.ี..เดท
ที่สภากาชาดไทย” และ “ท�าบุญที่ไหนดี...
ท�าบุญท่ีสภากาชาดไทย” จากคุณอาฬาวี 

ชปูระวตั ิExecutive Producer บรษิทั หบั โห้ หิน้ บางกอก จ�ากดั และ
คุณปิยะกานต์ บตุรประเสรฐิ ผูก้�ากบัหนงัส้ัน Ceo & Director บรษิทั 
I’m Wahaha จ�ากดั เพือ่รณรงค์เชญิชวนบรจิาคโลหติ ณ ศนูย์บริการโลหิต
แห่งชาติ 

มอบยา IMMUNOGLOBULIN 5 TRCS
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มอบ
ผลติภณัฑ์ยา IMMUNOGLOBULIN 5 
TRCS จ�านวน 48 ขวด ให้แก่ นายแพทย์
กนัย์ พงษ์สามารถ กมุารแพทย์โรคข้อ 
และรูมาติสซั่ม สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี เพื่อน�าไปรักษา
ผู ้ป ่วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ (JDM) 
ณ ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ 

Playboy Charity 2020
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมพิธี
เปิดงาน Playboy Charity 2020 “เตมิความรกั เตมิโลหิต ด้วยหัวใจ...

ให ้ผู ้ป ่วย” พร ้อมด้วย
นายภูมิวรรธน์ หวังวรวงศ์ 
ประธานกรรมการ บริษัท 
ล�า้ยคุ (มลิเลนเนีย่ม 2002)
จ�ากัด ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ

โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 18
  วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2563  นางสาว
ภาวิณี คุปตวินทุ รองผู้อ�านวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมงาน
โลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 18 
เรื่อง “เลือดออกง่าย...ภัยใกล้ตัว             
ที่ไม่ควรมองข้าม” และเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การบริจาค
เกล็ดเลือด และพลาสมาส�าหรับโรคเลือดออกง่าย” ณ ห้องประชุม 
ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รับมอบนมตราหมี
 วันที่ 15 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์
กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร                
ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย รกัษาการใน
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์นมตราหมี จ�านวน 
32,928 กระป๋อง จากคุณกัณฐิกา อุดมลาภธรรม ผู้จัดการสินค้านมตราหมี เพื่อมอบ
ให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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 ศิลปินดาราบริจาคโลหิต โครงการ “Plus 1
เพิ่มจ�านวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

ตลอดเดือนเมษายน ร่วมบริจาคโลหิตโครงการ 

“เรารักพระเทพฯ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวัน

พระราชสมภพสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิา

ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระชนมายุ 65 พรรษา 

2 เมษายน 2563” 

1-31 มนีาคม 2563 นสิติจฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

(CUB157) 200 คน ร่วมบรจิาคโลหิต ณ ศนูย์บรกิารโลหิต

แห่งชาติ 

31 มนีาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. กลุม่แฟนคลบั

เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร จ�านวน 50 คน ร่วมบรจิาค

โลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

10-16 เมษายน 2563 โครงการ แล้งนี้ไม่แล้งน�้าใจ 

ด้วยการให้โลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

26 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. โครงการ

127 ปี วนัสถาปนาสภากาชาดไทย ณ ศนูย์บรกิารโลหติ

แห่งชาติ     

 10 มกราคม 2563  
ส�านักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ�านวน 74 คน

 18 มกราคม 2563 
บริษัท โปรเฟรท กรุ๊ป จ�ากัด 
จ�านวน 21 คน

17 มกราคม 2563 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

จ�านวน 13 คน

2 กุมภาพันธ์ 2563 
กลุ่มแฟนคลับ “Airen Save Life”

จ�านวน 30 คน

 10 กุมภาพันธ์ 2563
มณฑลทหารบกที่ 11
จ�านวน 130 นาย

 10 กุมภาพันธ์ 2563 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ 
อินเวสติเกชั่น จ�ากัด จ�านวน 50 คน

 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วัดพระธรรมกาย 
จ�านวน 34 รูป

 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน) 
จ�านวน 10 คน

 14 กุมภาพันธ์ 2563 
ส�านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน จ�านวน 21 คน

14 กุมภาพันธ์ 2563 
โรงแรม Holiday Inn สีลม

จ�านวน 17 คน

 15 กุมภาพันธ์ 2563 
บรู๊ค - ดนุพร ปุณณกันต์

16 กุมภาพันธ์ 2563    
อาร์ต - พศุตม์ บานแย้ม  

 16 กุมภาพันธ์ 2563
มิน้ท์ - รญัชน์รว ีเอ้ือกลูวราวตัร 
นักแสดงช่อง 3

บริจาคโลหติเป็นหมู่คณะ  โครงการ “Plus 1 เพิม่จ�านวนครัง้ เพิม่โลหติ เพิม่ชวีติ”
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 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดงาน “รวมพล (ครอบครัว) โลหิตหมู่พิเศษ” ประจ�าปี 2563 “31 ปี...ด้วยรักจากใจ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกระชับสัมพันธ์อันดี และมีโอกาสพบปะสังสรรค์ ท�าความรู้จักพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกด้วยกัน 
รวมทั้งเป็นการขอบคุณสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษท่ีได้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “รวมพล (ครอบครัว) 
โลหิตหมู่พิเศษ ประจ�าปี 2563” “31 ปี…ด้วยรักจากใจ” โดยมีนาวาเอก นายแพทย์พนิต จันทรภักดี ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิต
หมูพ่เิศษ ร่วมงาน ณ ห้องประชมุ 1210 โซน B ชัน้ 12 อาคารภมูสิริมัิงคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยการจดังานในครัง้นี ้มผีูเ้ข้า
ร่วมงาน ซึง่เป็นสมาชกิผูบ้รจิาคโลหติหมู่พเิศษ (Rh-negative) จ�านวน 92 คน และครอบครวั 71 คน รวมผูร่้วมงานจ�านวนทัง้สิน้ 163 คน

 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณส�าหรับผู ้บริจาคโลหิต และ                          
ส่วนประกอบโลหิต ต่อเนื่อง 23 ปี (ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2540-   
31 มกราคม 2563) นายมานะ กลัดกลีบ กรุ๊ป O Rh- บริจาคโลหิต
และส่วนประกอบโลหิตจ�านวน 212 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมภายในงาน อาทิ
การรับบริจาคโลหติ กจิกรรมสนัทนาการ
นิทรรศการ จับสลากชิงรางวัล เป็นต้น

ภำพควำมประทับใจ

งำน “รวมพล (ครอบครัว) โลหิตหมู่พิเศษ” ประจ�ำปี 2563

 “31 ปี...ด้วยรักจากใจ”

 การบรรยายความรู้ในหัวข้อ “กินอยู่อย่ำงไร?…ห่ำงไกลโรค
บริจำคโลหิตยั่งยืน” โดย นายแพทย์ชวภณ กิจหิรัญกุล และ
แพทย์หญิงสุรีย์รัตน์ ศรีตั้งรัตนกุล แพทย์ประจ�าคลินิกดูแลป้องกัน
และฟ้ืนฟสูขุภาพ จาก BDMS Wellness Clinic ในเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ และหัวข้อ “โลหิตหมู่พิเศษ ส�ำคัญอย่ำงไร? ทั้งชีวิต
เรำและผู้ป่วย” โดย นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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by Kanokporn Congratulations! 
ผู้บริจำคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ครบ 100 ครั้ง

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ นอกจากจะรับบริจาคในรูปของโลหิตรวม ยังมีการรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ได้แก่ 
การบรจิาคพลาสมา เกลด็เลอืด และเมด็เลอืดแดง เพือ่เตรยีมไว้จ่ายให้กบัผูป่้วยเฉพาะโรค โดยความถีใ่นการบรจิาคแต่ละประเภท
มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการบริจาคส่วนประกอบโลหิต พลาสมา ทุก 14 วัน เกล็ดเลือด ทุก 1 เดือน และเม็ดเลือดแดง 
ทุก 4 เดือน จึงท�าให้มีจ�านวนผู้บริจาคครบ 100 ครั้ง เพิ่มมากขึ้น

 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู ผู้บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิตท่ีตระหนักถึงความส�าคัญ และความจ�าเป็นของ
การบรจิาคโลหติและส่วนประกอบโลหติ เพือ่ให้มปีรมิาณเพยีงพอต่อการใช้ในการรกัษาผูป่้วยโรคต่างๆ ศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ 
จงึได้มีการรวบรวมประมวลภาพผูบ้รจิาคโลหติและส่วนประกอบโลหติ ทีบ่รจิาคครบ 100 ครัง้ ในเดอืนมกราคม - กมุภาพันธ์ 2563 
ดังนี้

จ�ำนวนสมำชิกชมรมผู้บริจำคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563)

ชำย

หญิง

125 รำย

1,716 รำย

 ส�าหรบัผูบ้รจิาคโลหติและส่วนประกอบโลหติทีส่นใจ
สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง สามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 
ครัง้ โทร. 0 2263 9600 ต่อ 1812 หรือ ดาวน์โหลด ใบสมคัร
ได้ที ่https://blooddonationthai.com/?page_id=491

นายปิติ  หอมสุวรรณ
กรุ๊ป  B Rh+

นายภิญโญวิทย์  ภิตติมหทรัพย์
กรุ๊ป  A Rh+

นายณัฐภพ จันทร์มาลา
กรุ๊ป  A Rh+

นางสาวเฉลิมขวัญ เศษอาจ
กรุ๊ป  AB Rh+

นายเสริมศักดิ์  ศรีพงษ์ธนากุล
กรุ๊ป  O Rh+

นางสาวพรพรรณ  เสริมพงษ์พันธ์
กรุ๊ป  A Rh+

นายชินพรรดิ์ สัจจะพันธ์ตระกูล
กรุ๊ป  O Rh+    
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 ตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้วางแผนกลยุทธ์ในการจัดหาผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชน เนื่องจากกลุ่ม
เยาวชนบริจาคโลหิตลดลงจ�านวนมาก จึงจัดแผนรณรงค์เพิ่มจ�านวนผู้บริจาคโลหิต โดยได้จัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้ก่อน
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และการติดตามผลเพื่อ Monitor จ�านวนผู้บริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา โดยคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มี
จ�านวนผู้บริจาคโลหิตลดลง เพื่อกระตุ้นยอดและเพิ่มจ�านวนการบริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ระหว่าง
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 
 โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ไปบรรยายให้ความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาล
ใจให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 7 สถาบัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และน้องๆ ให้ความสนใจเข้าร่วม
ฟังบรรยายจ�านวนมาก

by Parichart_Ton Road Show & Monitor 
รณรงค์เพิ่มจ�ำนวนผู้บริจำคโลหิตในสถำบันกำรศึกษำ

 และอีกหนึ่งกิจกรรมคือการติดตามผลเพื่อ Monitor จ�านวนผู้บริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา ท่ีได้ไปจัดกิจกรรม Road Show 
เชิญชวนบริจาคโลหิต และสถาบันการศึกษาที่มีจ�านวนผู้บริจาคโลหิตลดลง เพื่อกระตุ้นยอดและเพิ่มจ�านวนการบริจาคโลหิต ในสถาบัน
การศึกษาที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 จ�านวน 10 สถาบัน ได้รับโลหิตจ�านวน 1,111 ยูนิต
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22 ปี โรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย

by Urairat  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2563 โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาค
โลหิต ซ่ึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตั้งแต่ปี 2541 - ปัจจุบัน มีระยะเวลายาวนานกว่า 22 ปี โดยจัดกิจกรรม 
ณ ด้านหลังโรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ ได้รับโลหิตจ�านวนทั้งสิ้น 170 ยูนิต 

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ร่วมกบั ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 
ประจ�าปี 2563 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน 
พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานและบุคคลท่ัวไป ร่วมบริจาค
โลหติ ซึง่จัดกิจกรรมบรจิาคโลหิตต้ังแต่ปี 2539 - ปัจจบัุน 
มรีะยะเวลายาวนานกว่า 24 ปี โดยจดักิจกรรม ณ ห้องโถง
ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. ส�านกังานใหญ่ บางเขน 
ได้รบัโลหติจ�านวนท้ังสิน้ 188 ยนูติ 

24 ปี ธ.ก.ส. บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย



             

8

รอบรู้เรื่องโลหิต
by Parichart_Po

จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ได้ออกมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 3 ดังนี้
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by Sorracha

 กว่า 17 ปีที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด�าเนินการโครงการธนาคารเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ (Thai 
National Stem Cell Donor Registry) ร่วมกับองค์กร World Marrow Donor Association โดยเริ่มกระบวนการจัดหาอาสาสมัคร 
บริจาคสเต็มเซลล์มาตั้งแต่ปี 2545 นั้น

 จากข้อมูลในปี 2562 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พบว่าสามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ได้ จ�านวน 249,528 ราย
แต่มีผู้ที่บริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยได้เพียง 372 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 2,073 ราย เนื่องจากโอกาส
ที่สเต็มเซลล์ระหว่างอาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่ญาติจะตรงกับผู้ป่วย มีโอกาสเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น ส่งผลให้
ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ขาดโอกาสในการรักษา ดังนั้น การจัดอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์จึงมีความจ�าเป็นอยู่เสมอ 
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้มากขึ้นในอนาคต 

ขยำยกำรรับอำสำสมัครบริจำค Stem cells ไปยังภูมิภำค

กรำฟแสดงจ�ำนวนอำสำสมัครบริจำคสเต็มเซลล์ 

ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน

เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำย

จ�ำนวนอำสำสมัครบริจำคสเต็มเซลล์
จ�ำนวนผู้บริจำคสเต็มเซลล์จริง
จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน

2,073 รำย372 รำย

249,528 รำย

(ประมวลภาพกิจกรรมการรับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ในหน่วยเคลื่อนที่)

 ในปี 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงมีแนวคิดในการเพิ่มการรณรงค์
และจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จ�านวน 300,000 ราย ภายในปี 2563 
โดยขยายการรับลงทะเบียนไปยังหน่วยเคลื่อนที่ ท่ีมีการรับบริจาคโลหิต และ
ขยายศนูย์กลางการรบัลงทะเบยีนอาสาสมคัรบรจิาคสเต็มเซลล์ไปยงัส่วนภมูภิาค 
โดยเริ่มการรับลงทะเบียนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
ภาคบริการโลหติแห่งชาต ิจ.เชยีงใหม่, จ.ชลบรุ,ี จ.นครราชสมีา และ จ.ขอนแก่น 
และจะขยายการรับลงทะเบียนไปยังภาคบริการโลหิตแห่งชาติอื่นๆ ต่อไป โดย 
จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตที่สนใจ ร่วมกัน
เป็นส่วนหน่ึงของการให้ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมกันลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร
บริจาคสเต็มเซลล์ตามสถานที่ๆ ท่านสะดวก โดยติดตามรายละเอียดการออก                
หน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียน ได้ที่ www.blooddonationthai.com
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by Jirat

    ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ
ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 

by Jirat

มองผ่านเลนส์ งานบริการโลหิต
 ประมวลภาพกิจกรรม “ถือศีล ท�าบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา” ระหว่าง       
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้บริจาคโลหิตร่วมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
และเป็นการท�าบญุเสรมิความเป็นสริมิงคลให้กบัตวัเองเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้มโีลหติส�ารอง
ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ จ�านวน 3,392 ยูนิต...อิ่มบุญ สุขใจ กันทั่วหน้าเลยครับ 

 บรรยากาศในเดือนแห่งความรัก ในส่วนภูมิภาค กับกิจกรรมโครงการ “เติมความรัก 
เติมโลหิตด้วยหัวใจ...ให้ผู้ป่วย” ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้บริจาคโลหิต
ร่วมกันเติมความรัก เติมโลหิต ส่งถึงผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครับ...เห็นแล้วรู้สึกอิ่มใจจริงๆครับ 

จ.ภูเก็ต

จ.นครศรีธรรมรำช

จ.เชียงใหม่

สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

จ.ขอนแก่น

จ.นครสวรรค์
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รู้จักตัวตนหมอแล็บฯ
 ชื่อ ภาคภูมิ เดชหัสดิน เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเจ้าของเพจ
หมอแล็บแพนด้า

อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ท�าให้บริจาคโลหิต
 เร่ิมต้นบริจาคโลหิตครั้งแรกเมื่อ ปี 2556 จาก
การท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการโลหิตฯ ท�าให้
ทราบว่าเลือดไม่เพียงพอให้ผู้ป่วย ประกอบกับท่ีได้
มาท�าเพจหมอแล็บแพนด้า ให้ความรู้กับประชาชน 
จึงคิดว่าตัวเราเองน่าจะบริจาคโลหิตเพื่อเป็นตัวอย่าง 
และถึงแม้ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่เราก็
กลัวเข็มนะ ซึ่งเราก็สามารถเอาชนะความ
กลัวและเปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจ 
และน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
คนอื่นได้บ้าง 

by Piraporn หมอแล็บแพนด้า 
ผู้บริจำคโลหิตกรุ๊ป A Rh+ จ�ำนวน 8 ครั้ง

เหตุการณ์ประทับใจในการบริจาคโลหิต
ประทับใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่ ที่มีมาตรฐานตาม           

หลกัสากล สิง่ทีป่ระทบัใจทีส่ดุคอื เลือดของเราทีผ่่านการตรวจ
เรียบร้อยแล้ว ได้น�าไปให้ผู้ป่วยจริงๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถ 

ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้

การท�างานจิตอาสาเพื่อสังคม 
  ผมได้ท�าเพจออนไลน์ ชื่อ หมอแล็บแพนด้า เพื่อให้ความรู้
กับประชาชน ในด้านสุขภาพรวมถึงเรื่องของการบริจาคโลหิตด้วย 
นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เป็น พรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์
โครงการต่างๆ ให้กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ซึ่งสิ่งที่เรา
ได้จากการท�างานเพื่อสังคมตรงนี้ ท�าให้เรารู้สึกภาคภูมิใจที่เรา
สามารถน�าความรู้ที่เรามีมาช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ มันช่วยเติมเต็ม
ชีวิตเรา ท�าให้รู้สึกมีคุณค่าท่ีได้ช่วยเหลือสังคม จนได้รับรางวัล
เทพทองครั้งที่ 19 ประจ�าปี 2562 

เชิญชวนทุกคนบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1 ครั้ง
 โดยปกตกิารบรจิาคโลหติสามารถบรจิาคได้ทกุ 3 เดอืน        
ก็อยากให้ทุกคนบริจาคโลหิตประจ�าสม�่าเสมอเพราะจะ       
ได้มีโลหิตเพียงพอ แต่ถ้าไม่สามารถให้ได้ทุก 3 เดือน         

ขอแค่เพิม่จ�านวนการบรจิาคอกีคนละ 1 ครัง้ต่อปี กจ็ะ 
ท�าให้มีโลหิตเพิ่มขึ้นให้กับผู้ป่วยอย่างแน่นอนครับ

บริจำคโลหิต คือ กำรให้ชีวิต

กำรให้ควำมรู้ คือ วิทยำทำน
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by Piraporn

 สามารถบริจาคโลหิตได้ เพราะ Whey Protein เป็นโปรตีน  

 ชนดิเข้มข้นส�าหรับการสร้างกล้ามเนือ้ ใช้กนัมากในนกัเพาะกาย 

 และผู้สูงอายุ

 สามารถบริจาคโลหิตได้ เนื่องจาก L-carnitine เป็นสารที่ปลอดภัย 

 ท�าหน้าที่ในการดึงไขมันไปใช้ และเปล่ียนกรดไขมันให้เป็นพลังงาน 

 ส�าหรับการท�างานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย

 � กรณีรับประทาน สามารถบริจาคโลหิตได้ตามปกติ เพราะไม่เป็น

  อันตรายต่อผู้รับโลหิต

 � กรณีฉีด หากไม่มอีาการข้างเคยีงจากการฉีด สามารถบริจาคโลหิตได้ 

รับประทานอาหารเสริมประเภท 
Whey Protein บรจิาคโลหติได้หรอืไม่?

Q:

Q:

Q:

A:

A:

A:

รับประทานอาหารเสริมเพื่อ
ลดน�้าหนัก ประเภท L-carnitine 
บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

การใช้อาหารเสริมประเภทคอลลาเจน
บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

nbctrc @GiveBloodThai @nbctrc GivebloodNationalbloodcentrethai




