
 

 

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2563

กรำฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด 
เปรียบเทียบเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์

ปี 2561-2563

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 กรำฟิก
ดไีซเนอร์ จนุท ีตระกูลดษิฐ์ เจ้ำของ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และจดัหาผูบ้รจิาคโลหิต ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย พิมพ์ที ่ห้างหุน้ส่วนจ�ากัด อุดมศกึษา

by Sutharat
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ร่วมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย COVID-19
 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้จ�านวน
ผู้บริจาคโลหิตลดลง จนขณะนี้มีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่รักษาใน
โรงพยาบาลต่างๆ ท่ัวประเทศกว่า 160 แห่ง ทีต้่องใช้โลหติในการผ่าตดั รวมทัง้ผูป่้วยโรคเลือดที่
จ�าเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจ�า ปัจจบุนัมกีารเบกิขอใช้โลหติมายงัศนูย์บริการโลหิตแห่งชาต ิและ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ เฉลี่ยวันละ 5,400 ยูนิตต่อวัน แต่สามารถจ่ายเลือดให้ได้
เฉลีย่ 2,400 ยนูติต่อวนั หรอืร้อยละ 44 เท่านัน้ จงึต้องจดัหาโลหติให้เพยีงพอต่อความต้องการ 
อย่างเร่งด่วน หากสถานการณ์ยงัเป็นเช่นนีต่้อไปจะส่งผลกระทบต่อผูป่้วยทีจ่�าเป็นต้องใช้โลหิต
ในการรักษา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ย�้าวางมาตรการเข้ม 
บริจาคโลหิตปลอด COVID-19

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ออกมาตรการสร้างความมั่นใจ ให้เป็นสถานท่ีปลอดภัยจาก 
COVID-19 นอกจากนีข้อความร่วมมอืผูบ้รจิาคโลหิตและบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาภายในอาคาร
สวมหน้ากากอนามัย และต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ด้ำนสถำนที่
1. ท�าความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ 0.05% Sodium hypochlorite
2.  อบ OZONE ห้องรับบรจิาคโลหติ และฆ่าเช้ือภายในอาคารด้วยรงัสอีลัตราไวโอเลต (UV) 
3. ท�าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆ ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ 70% อาทิ 

โต๊ะกรอกแบบฟอร์ม, เครื่องวัดความดัน, โต๊ะ-เก้าอี้, เครื่องกดบัตรคิว, ปุ่มกดลิฟต์ และ
ราวบันไดเลื่อน และจุดดื่มน�้า 

4. จัดพื้นที่รอรับบริการแต่ละข้ันตอนให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร (Social 
Distancing) และจัดวางแอลกอฮอล์ 70% ท�าความสะอาดมือทั่วอาคาร

ด้ำนอุปกรณ์รับบริจำคโลหิต
1. ท�าความสะอาดเตียงบริจาคโลหิต, เครื่องชั่งเขย่าถุงบรรจุโลหิต, เครื่องรับบริจาคโลหิต

เฉพาะส่วน, ลูกบีบ และสายรัดแขน ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ 70%

 โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมท้ัง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) ห้องรับบริจาคโลหิต 
(fixed station) เดอะมอลล์บางกะปิ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เดอะมอลล์บางแค และ
หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต รวมทั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ รวม 13 แห่งท่ัวประเทศ 
ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก 
เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

“คนไทยทุกคนต้องไม่ทิ้งกัน ร่วมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยฝ่าวิกฤติ COVID-19”
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¬ การบริจาคโลหิต จะท�าให้ภูมิคุ้มกัน

 ร่างกายลดลงหรือไม่
¬ โรค COVID-19 สามารถติดต่อ

 ทางโลหิตได้หรือไม่

กาชาดชวนผู้ป่วยโรค COVID-19 

ที่หายแล้วลงทะเบียนออนไลน์ 

เพื่อช่วยผู้ป่วย COVID-19

ธนดล พรโสภากุล 
“หนุม่น้อย 122 คร้ัง ขอเป็นส่วนหน่ึง 

เพื่อผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19”

ทวีศักดิ์ สืบสุนทร 
O- “18 ปี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
และมาเป็นฮีโร่บริจาคโลหิต
สู้วิกฤติ COVID-19”

มกรำคม

กุมภำพันธ์
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by Nunthaporn

 สารงานบริการโลหิตฉบับนี้ ยังคงเกาะติดสถานการณ์การระบาด ของโรค 

COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการบริจาคโลหิต ท�าให้เกิดวิกฤติโลหิตขาดแคลน             

แต่ในวิกฤติที่เกิดข้ึน ได้เกิดพลังน�้าใจของคนไทยท่ีไม่เคยทิ้งกัน เข้าร่วมบริจาคโลหิต

เพ่ือช่วยผู้ป่วยฝ่าวิกฤติอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับหลายหน่วยงานได้ร่วมบริจาค

สิง่ของต่างๆ มากมาย และพบกบัค�าตอบท่ีหลายคนสงสยัว่า การบริจาคโลหติจะท�าให้

ภูมิคุ้มกนัร่างกายลดลงหรือไม่ และโรค COVID-19 สามารถตดิต่อทางโลหติได้หรือไม่

บรรณาธิการทักทาย 

	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 ขอขอบคุณหน่วยงาน

และผูม้อีปุการคณุร่วมบรจิาคสิง่ของ	เพือ่ใช้ในกิจการ

ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 ในช่วงสถานการณ์						

การระบาดของโรค	COVID-19	

 วันที่ 24 มีนาคม 2563
	 คุณณัฐชรินธร	 พงศ์สุภาจินตภา	 กรรมการ
บรษิทั	ไทยวาโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	มอบหน้ากากผ้า
สเปเซอร์	จ�านวน	1,000	ชิ้น	

วันที่ 24 มีนาคม 2563 
	 คุณธีระ	ก�าธรกุล	บริษัท	รัตนาแอ็พแพเร็ล	
แคร์	จ�ากัด	มอบหน้ากากผ้า	จ�านวน	10,000	
ชิ้น	 และคุณพงศกร	 พงษ์ศักดิ์ 	 ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทัเจเนอรัล	 เบฟเวอร์เรจ	
จ�ากดั	มอบเคร่ืองดืม่	วติอะเดย์	จ�านวน	50,000	
ขวด	และหน้ากากผ้า	จ�านวน	40,000	ชิ้น	

 วันที่ 25 มีนาคม 2563 
	 คุณระพีพร	และคุณณัฐ	โลหชิตรานนท์	ร้าน	พอลลีน	
จิวเวลรี่	 เซ็นทรัลพระราม	 3	 และกัลยาณมิตร	 มอบ
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	จ�านวน	11	เครื่อง

 วันที่ 26 มีนาคม 2563 
	 นางจันทร์ประภา	 วิชิตชลชัย	 รองผู ้อ�านวยการ	 ส�านักงานจัดหา
รายได้รับมอบหน้ากากผ้า	 จ�านวน	 35,000	 ชิ้น	 จากนายสุทธิพงษ์	 จุลเจริญ	
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	
ดร.วันดี	 กุญชรยา	 คงจุลเจริญ	
ประธานสภาสมาคมสตรแีห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 และ
ส่งมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ	

 วันที่ 30 มีนาคม 2563 
	 คุณนารีรัตน์	 อุดมธรรมภักดี	 ผู ้อ�านวยการ										
สรรพสามิตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	5	มอบแอลกอฮอล์	
70%	จ�านวน	1,500	ลิตร

วันที่ 8 เมษายน 2563 
	 สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ						
เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา	นเรนทริา-
เทพยวดี	 กรมหลวงราช		
สารณิสีริพิชัร	มหาวัชรราช
ธิดาองค์ประธานโครงการ
ก�าลังใจฯ	 ทรงพระกรุณา
โปรดให ้พลอากาศตรี	
สุพชัิย	สุนทรบรุะ	กรรมการ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข	
ท�าความดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	เชิญหน้ากากอนามัย
ชนิดผ้า	 จ�านวน	 10,170	 ชิ้น	 ซึ่งด�าเนินการผลิตและ													
ตัดเย็บโดยทัณฑสถานหญิง	กรมราชทัณฑ์	พระราชทาน
ให้กับสภากาชาดไทย	น�าไปมอบแก่ผู้บริจาคโลหิต			

 วันที่ 13 เมษายน 2563

	 คุณณรัตน์ไชย	 หลีระพันธ์	 ประธานบริษัท	 โพลี
เทคโนโลยี	จ�ากัด	คุณ	Kevin	Zhou	Account	Manager							
บริษัท	Hikvision	Thailand	และ	คุณสมชาย	ประจักษ์สูตร์	
กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 ดิจิตอล	 โฟกัส	 ร่วมด้วย
คุณชยพล	หลีระพันธ์	และคุณสุจิรา	อรุณพิพัฒน์	มอบ
กล้องตรวจจบัความร้อนด้วยระบบ	AI	อจัฉรยิะ	Hikvision	
Temperature	 Screening	 Thermal	 Solution	 รูปแบบ							
กล้องตรวจจบัความร้อน	จ�านวน	1	เครือ่ง	มูลค่า	380,000	
บาท	เพื่อใช้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้บริจาคโลหิต	และ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในอาคารฯ

 วันที่ 15 เมษายน 2563 
	 นายกฤษฎา 	 บุญราช
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
กิจการเหล ่ ากาชาด	 มอบ									
Face	Shield	จ�านวน	200	ชิ้น	
เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 วันที่ 15 เมษายน 2563
	 คุณวรพล	 วิริยะกุลพงศ์	 กรรมการมูลนิธิ	 โรนัลด์								
แมคโดนัลด์	เฮ้าส์	ประเทศไทย	และคุณกฤตยา	อุ่นสากล	
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ	โรนัลด์	แมคโดนัลด์	เฮ้าส์	
ประเทศไทย	 มอบอาหาร
เพื่อแจกให้กับผู ้บริจาค
โลหิต	วันที่	15	เมษายน	-	
14	 พฤษภาคม	 2563										
วันละ	150	ชุด	ตั้งแต่เวลา	
11.00	น.	เป็นต้นไป



 

by Parichat_Po
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยินดีต้อนรับ
และขอขอบคุณศิลปินดารา หน่วยงานเป็น

หมู่คณะ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การระบาด                    
โรค COVID-19 (เดือนมีนาคม – เมษายน 2563)
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7-10	 พฤษภาคม	 2563 

เชิญชวนบริจาคโลหิต	 และ

ประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิม

ฉลอง	 เนือ่งในวนักาชาดโลก	 (8	 พฤษภาคม	 2563)				

ณ	ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ

31	 พฤษภาคม	 2563	 และ	 28	 มิถุนายน	 2563	

เวลา	 08.30-15.30	 น.	 กลุ ่มแฟนคลับ	 เป๊ก																																

ผลติโชค	อายนบตุร	จ�านวน	50	คน	ร่วมบรจิาคโลหิต																									

ณ	ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ

3	 มิถุนายน	 2563	 เวลา	 08.30-15.30	 น.                  

ขอเชิญพสกนิกรถวายความจงรักภักดี	 บริจาค

โลหิตเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	

พชัรสธุาพมิลลกัษณ	พระบรมราชนิ	ี เนือ่งในโอกาส		

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา	42	พรรษา	3	มถินุายน	2563	

ณ	ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ

14	มิถุนายน	2563	เวลา	08.00-16.00	น. เชญิชวน

ผูบ้รจิาคโลหติและประชาชนทัว่ไป	ร่วมเฉลมิฉลองเนือ่งใน

วันผู้บริจาคโลหิตโลก	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

หน่วยงานบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ	
A  กลุ่ม	H	Project	จ�านวน	10	คน
B  กรมทหารปืนใหญ่ที่	 2	 รักษาพระองค์	 หน่วยเฉพาะกิจทหาร

มหาดเล็กรักษาพระองค์	904	จ�านวน	17	นาย
C  สมาชิกมูลนิธิโฮป	อะคาเดมี	จ�านวน	21	คน
D  ส�านักงานอาสากาชาด	สภากาชาดไทย	จ�านวน	6	คน
E  ส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	จ�านวน	10	คน
F  บริษัท	ยูเร้นท์	จ�ากัด	จ�านวน	19	คน	
G  ส�านกังานกลาง	สภากาชาดไทย	จ�านวน	18	คน

H  กลุ่มปลดแอกชาวสองล้อ	จ�านวน	25	คน	
I  กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์	 โรงเรียนนายเรือ	 จ�านวน	

60	นาย	
J  ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย	เขตห้วยขวาง	จ�านวน	15	คน
K  สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด	จ�านวน	25	คน
L  พนักงาน	BB	Clinic	จ�านวน	10	คน
M  สถานีโทรทัศน์ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	จ�านวน	58	นาย
N 	บริษัท	อเกต	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	จ�านวน	13	คน

ธีรเดช	เมธาวรายุทธ

แพทริเซีย	กู๊ด

พิภู	พุ่มแก้วกล้า

ชนกวนันท์	รักชีพชาลิดา	วิจิตรวงศ์ทอง

มิณฑิตา	วัฒนกุล

ธนากร	โปษยานนท์

เจจินตัย	อันติมานนท์

รินลณี	ศรีเพ็ญ

ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี

กรกันต์	สุทธิโกเศศ

ศิริพร	อยู่ยอด

ภูธเนศ	หงษ์มานพ
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by Sutharat

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต 
 ส�าหรบัผมคงเหมอืนหลายๆ ท่าน ทีเ่ร่ิม
จากเพื่อนของแฟนชวนไปบริจาคโลหิต 
ณ ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
เมื่อ 18 ปี ก่อน ตอนนั้นอายุ 31 ปี

ทราบได้อย่างไรว่าตนเองเป็นหมู่โลหิต
พิเศษ (Rh-negative)
 มาบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
แจ้งว่าเป็นโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative)

การเป็นผูบ้รจิาคโลหติและส่วนประกอบ
โลหิตประจ�าส ่งผลกระทบเก่ียวกับ            
การท�างานหรือไม่อย่างไร?
 การบริจาคเกล็ดเลือด และเม็ดโลหิต
แดง ไม่มผีลกระทบต่อการท�างานแต่อย่างใด 
ส่วนตัวแล้วผมบริหารและจัดการเวลาให้
เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบกระเทอืนต่อการ
ท�างาน ถึงแม้ว่าการบริจาคเกล็ดเลือด และ
เมด็โลหติแดงจะใช้เวลาการบรจิาคนานกว่า
การบริจาคโลหิต แต่เมื่อเทียบกับการได้ 
“ช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์” ให้มชีวีติอยูต่่อไป 
มีโอกาสกลับมาอยู่กับครอบครัว และคนที่

เค้ารักผมยินดีและภูมิใจครับ 
เพราะผมตัง้ใจแล้วว่าจะบรจิาค
โลหิตและส่วนประกอบโลหิต
ไปจนกว่าจะบริจาคไม่ได้

สิ่งที่อยากฝากถึงสมาชิก
ครอบครัวโลหิตหมู ่ พิเศษ 
(Rh-negative) 
 ในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 
ท�าให้มีจ�านวนผู้บริจาคโลหิต
ลดลงอย่างมากครับ โดยเฉพาะผู้บริจาค
โลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) ที่มีจ�านวน
น้อยอยู่แล้วนั้น ในคนไทย 1,000 คน จะมี
โลหิต หมู่พิเศษเพียง 3 คน เท่านั้น ยังมี 

ผู ้ป ่วยรอคอยความช ่วยเหลือจากเรา 
อีกจ�านวนมาก ไม่ต้องกลัวกันนะครับ 
ศนูย์บรกิำรโลหติแห่งชำต ิจดัพืน้ทีก่ำรให้
บริกำรแต่ละขั้นตอนเพื่อรักษำระยะห่ำง 
(Social distancing) สร้ำงควำมมั่นใจ 
ในควำมปลอดภัยและควำมสะอำดให้กับ
ผู ้บริจำคโลหิต “ขอเชิญทุกท ่ำนที่มี
สุขภำพแข็งแรง มำเป็นฮีโร่ร่วมบริจำค
โลหิตสู้วิกฤติ COVID-19 เพื่อส่งต่อโลหิต
ที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยกันครับ”

“บริจาคโลหิตแล้วมีคว
ามสุข” 

18 ปี ช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ 

และมาเป็นฮีโร่ ร่วมบร
ิจาคโลหิต 

สู้วิกฤติ COVID-19 

ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย
ให้กับผู้ป่วย

ทวีศักดิ์ สืบสุนทร
หมู่โลหิต O (Rh-negative)

บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�านวน 72 ครั้ง

ปัจจุบันประกอบอาชีพ: ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
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by Jirat

คิดอย่างไรกบัก้าวแรกของการบรจิาค
โลหิต
 จุดเริ่มต ้นของการเป็นผู ้ให ้ของ
ผมนั้น เริ่มจากการรวบรวมความกล้า
ทั้งหมดที่ตัวผมมี และก้าวเข้ามาเป็น       
ส่วนหนึง่ของการให้ เมือ่วนัท่ี 10 พฤศจกิายน 
2553 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
โรงเรยีนศรีพฤฒา เพียงแค่ทกุคนก้าวข้าม
ผ ่านความกลัวที่จะบริจาคโลหิตใน           
คร้ังแรกมาได้ การบรจิาคโลหติครัง้ต่อไป
จึงไม่ใช่เรื่องยากเลย

ทุกครั้งที่บริจาคโลหิต มีความรู ้สึก
อย่างไร
 ค�าตอบเดียวทีผ่มรูส้กึอยูต่ลอด กคื็อ 
ความภาคภูมิใจครับ ซึ่งผมไม่เคยคิดมา
ก่อนเลยว่า “พลาสมาของผมสามารถ
ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างมากมาย” และ
ความภูมิใจนี้ได้ท�าให้ผมได้พบความจริง
ว่าการรกัษาสุขภาพให้แข็งแรงไมใ่ช่เรือ่ง
ง ่าย ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 
เพื่อเตรียมตัวพร้อมจะท�าดีทุกๆ 14 วัน 
อย่างต่อเน่ือง แต่ความไม่ง่ายนั้นมัน
คุ้มค่ามากจริงๆครับ เพราะสิ่งที่ได้รับ
กลับมานอกจากความภาคภูมิใจแล้ว  
ยังส่งผลให้ผมมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย 
 จากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่า 10 ปี ผม
ข้ามผ่านความกลัว เริ่มบริจาคโลหิต
คร้ังแรกจนน�ามาเข้าสู่โครงการบริจาค
พลาสมาอกี 6 ปี ปัจจุบนัผมบรจิาคโลหติ
และส่วนประกอบโลหติ จ�านวน 122 ครัง้ 

จ�ำนวนสมำชิกชมรมผู้บริจำคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษำยน 2563)

ชำย

หญิง

130 รำย

1,781 รำย

ธนดล พรโสภากุล 
หนุ่มน้อย 122 ครั้ง

ขอเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)

และจะบรจิาคอย่างต่อเนือ่ง เพราะผมคดิ
อยู่เสมอว่า “จะมีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่ำ
กำรให้”

ความส�าคัญของการบริจาค Plasma
 การบริจาคพลาสมาต้องมีวินัยใน
การบรจิาคอย่างสม�า่เสมอทุกๆ 14 วนั ซ่ึง
ผมเองรู้สึกว่าการบริจาคพลาสมาไม่ได้
ยากเกินไป ผมจึงตอบรบั “ยนิยอม” ด้วย
ความ “ยนิด”ี อย่างไม่ลังเลใจเลยครับ 
และตอนนั้นมหาวิทยาลัยท่ีผมเรียนอยู่
ใกล้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึง
สะดวกเดินทางมาบริจาคพลาสมาได้
อย่างสม�่าเสมอ ตามความมุ่งมั่นของผม 
และ ตั้งเป้าหมายว่าจะบริจาคให้ครบ
จ�านวน 100 ครั้ง 
 จากสถานการณ ์ 
ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค 
COVID-19 ในขณะนี้         
ส่งผลให้ผู ้บริจาคโลหิต
และส่วนประกอบโลหิต 
รวมถึงผู้บริจาคพลาสมา 
มีจ�านวนลดลงอย่างเห็น

ได้ชัดในช่วงวิกฤติเช่นนี้ ผมจะหยุดการ
บริจาคพลาสมาเพื่อช่วยผู ้ป ่วยไม่ได้ 
สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านที่มี
สุขภาพดี สวมหน้ากากอนามัยเดินทาง 
ออกจากบ้าน มาร ่วมเป ็นส ่วนหนึ่ง              
ในการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
นะครับ...พวกเรำคนไทยด้วยกัน ต้อง
ช่วยกันครับ #BYTitee
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จุดเริ่มต้นจากอาสายุวกาชาด
 ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของส�านักงานอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย 
เปิดรับสมัครอาสายุวกาชาดเพื่อช่วยเหลืองานด้านต่างๆ จนกระท่ังได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการอาสายุวกาชาด และได้มีโอกาสท�างานเพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิ 
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ถวายสักการะพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร, 
กิจกรรมจิตอาสาเราท�าความดีด้วยหัวใจ, โครงการอาสายุวกาชาดไทย New 
Gen Volunteers ปลูกกล้าจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน และบริจาคโลหิตช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ฯลฯ 

เหตุผลที่บริจาคโลหิตครั้งแรก 
 เรามีจิตศรัทธาที่อยากช่วยเหลืองานสภากาชาดไทย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมาโดย
ตลอด จงึได้ดแูลตนเองตามคณุสมบติัของผูบ้รจิาคโลหิตทีศ่นูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ
ได้ก�าหนดไว้ จนเมือ่ได้เตรยีมความพร้อมแล้ว จึงได้เริม่บรจิาคโลหติครัง้แรก เมือ่วนัท่ี 
15 กนัยายน 2556 และได้ลงทะเบยีนอาสาสมคัรบรจิาคสเตม็เซลล์ไปพร้อมกนั และ
บริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน 

เข้าร่วมโครงการบริจาคพลาสมาได้อย่างไร
 ได้เห็นข้อมูลการบริจาคพลาสมาเพื่อน�าไปผลิตเซรุ ่มป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยทางเจ้าหน้าที่จะประเมินคุณสมบัติ

by Parichart_Ton อาสายุวกาชาดจุดเริ่มต้นท�าความดี
สู่อาสาสมัครบริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต

เพื่อน�าไปผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (HRIG)

นางสาวภูษณิศา จริยกุลเดโช 
ชื่อเล่น แหม่ม 
ผู้บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 

กรุ๊ปเลือด O Rh+ จ�านวน 44 ครั้ง

คุณสมบัติผู้บริจาคพลาสมา

1. อายุระหว่าง 18 - 60 ปี 

  (บริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน 50 ปี)

2. ผู้หญิง : น�้าหนักมากกว่า 60 กิโลกรัม

 ผู้ชาย : น�้าหนักมากกว่า 50 กิโลกรัม

3. มีเส้นเลือดที่บริเวณข้อพับแขนทั้ง 2 ข้าง 

  มองเห็นชัดเจน

4. อยู่ในโครงการฯ 3 ปี

5. บริจาคพลาสมาทุกๆ 14 วัน 

เบ้ืองต้นก่อนว่าเคยบริจาคโลหิตมาก่อนหรือไม่ 
มโีรคประจ�าตวัหรอืทานยาอะไรประจ�าหรอืไม่ อายุ 
น�้าหนัก ต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก�าหนด และที่ส�าคัญ
เส้นเลือดบริเวณข้อพับแขนท้ัง 2 ข้างเห็นชัดเจน 
หากผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะฉีด
วัคซีนกระตุ้นการสร้างภูมิป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(Human Rabies Immunoglobulin : HRIG) 
จ�านวน 3 เข็ม คอื 0-7-21 วนั และเม่ือฉดีวคัซีนครบ
เข็มสุดท้ายให้เว้นไปอีก 14 วัน จึงเริ่มเข้าโครงการ
บริจาคพลาสมาทุกๆ 14 วัน ต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลา 3 ปี ถึงแม้ในสถานการณ์ปัจจุบันจะมีการ
ระบาดของโรค COVID-19 แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค
ท่ีเราจะหยุดการบริจาค เพราะศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาตเิปิดให้บรกิารตามปกต ิรวมทัง้มมีาตรการ
ทีร่ดักุมสร้างความมัน่ใจ และปลอดภยัแก่ผูบ้รจิาค
โลหิตและผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตในการรักษา ตาม
โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 

เชิญชวนบริจาคโลหิต 
 ต้องยอมรบัว่าการบรจิาคพลาสมามีคณุสมบตัิ
ที่มากกว่าการบริจาคโลหิต เพราะต้องดูแลตนเอง
อย่างเคร่งครัด ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยง
อาหารที่มีไขมันสูง 
 เราขอเป็นอกีหนึง่แรงบันดาลใจให้กบัคนอืน่ๆ 
หรือคนท่ีคิดจะเริ่มต้นบริจาคโลหิต ได้หันมาดูแล
สุขภาพตนเอง เพ่ือส่งต่อโลหิตท่ีดีให้กับผู้ป่วยท่ี
รอความช่วยเหลือ และเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่าง
ต่อเนื่องทุก 3 เดือนค่ะ
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by Urairat

หน่วยงานให้การสนับสนุน
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย 

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

  เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดก�าลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องพินิตประชานาถ 
ศาลาว่าการกลาโหม และห้องสนามไชย ชั้น 3 อาคารบริการ ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) ได้รับโลหิตจ�านวน
ทั้งสิ้น 302 ยูนิต

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 พล.ร.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด น�าก�าลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย 
ร่วมบริจาคโลหิต ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับโลหิตจ�านวนทั้งสิ้น 235 ยูนิต

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย 

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค.-3 เม.ย. 2563 พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. น�าข้าราชการต�ารวจ สังกัดกองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ต�ารวจไทย ต้านภัย โควิด บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา” ณ ห้องประชุมใหญ่ 
กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ได้รับโลหิตจ�านวนทั้งสิ้น 947 ยูนิต 

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
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รอบรู้เรื่องโลหิต
by Parichart_Po

กาชาดชวนผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายแล้วลงทะเบียนออนไลน์
เพื่อช่วยผู้ป่วย COVID-19

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นท่ัวโลกขณะนี้การรักษาผู้ป่วย
ยังต้องพึ่งพาการให้ยารักษาตามอาการของผู้ป่วย และการผลิตวัคซีนยังอยู่ในกระบวนการพัฒนา
และวิจยัอย่างเร่งด่วน แต่ยงัมวีธีิการรักษาผูป่้วยโรค COVID-19 อกีช่องทางหนึง่ คอื การน�าพลาสมา
จากผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายแล้ว น�าไปใช้รักษาผู้ป่วยอาการรุนแรงได้ 

 จากผลการศึกษาการใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยในเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน พบว่า
มีรายงานผลการรักษาที่ชัดเจนว่า พลาสมาของผู้ป่วยท่ีหายจากโรค COVID-19 มีประโยชน์
อย่างมาก ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง โดยภูมิต้านทานต่อไวรัส COVID-19 ท่ีร่างกาย
สร้างขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นสูงหลังสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ท่ี 4 จะช่วยยับยั้งไวรัส COVID-19 

ไม่ให้เข้าไปท�าลายเซลล์ปอด จนท�าให้ปอดอกัเสบ
รุนแรง และแพร่กระจายสร้างความเสียหาย
ไปทั่วร่างกาย จึงกล่าวได้ว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยเปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้
รกัษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้เพ่ิมขึ้น               
ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(US-FDA) ก็อนุญาตให้ใช้พลาสมาของผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้ว มาใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉินขณะนี้

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งท�าหน้าที่ในการรับบริจาคพลาสมา
เพ่ือรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ อยู่แล้ว จึงขอเชิญชวนผู้ป่วยท่ีหายจากโรค COVID-19 
กลบัมาเป็น Hero ด้วยความสมคัรใจ บรจิาคพลาสมาช่วยผูป่้วยโรค COVID-19 ด้วยการ

สมัครลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ 
และความมั่นใจด้านความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ หลังจาก
นั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปคัดกรองประวัติสุขภาพ เพื่อ
ท�าการนัดหมายให้มาบริจาคพลาสมา

คุณสมบัติเบื้องต้น
• เป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่รักษาหายไม่มีอาการแล้ว 

พ�านักอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวครบ 14 วัน 
• อาย ุ17 ปีบริบรูณ์ - 60 ปี น�า้หนกัตัวไม่ต�า่กว่า 50 กิโลกรมั
• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจ�าตัว เช่น              

โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
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by Sorracha

 แม้ว่ารฐับาลจะยกระดบัมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ไม่ว่าจะเป็น การลดการประชมุ การชมุนมุ การสงัสรรค์ 
การเดนิทาง ปิดสถานบนัเทงิ ปิดสถานทีท่�างาน รวมไปถงึการปิดสถานศกึษาต่างๆ ทัว่ประเทศ สถานการณ์ทีท่กุอย่างเหมอืนจะหยดุชะงกั 
แต่ยังพบว่ามีผู้บริจาคโลหิตจ�านวนไม่น้อยท่ีเข้าใจถึงความส�าคัญของการบริจาคโลหิต และการลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ 
เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 

เดินหน้าตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ ฝ่าวิกฤติ Covid-19

 ทั้งน้ี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีแนวคิดในการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ โดยตั้งเป้าหมายการจัดหาอาสาสมัครฯ 
ไว้ที่ จ�านวน 2,200 ราย/เดือน ปัจจุบันมีอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ในโครงการธนาคารเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ 
จ�านวน 255,980 ราย และพบว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 มผีลกระทบกับระบบการติดตามผูบ้รจิาคสเตม็เซลล์ 
2 ด้าน ได้แก่

• ผู้บริจาคขอเลื่อนนัดหมายการเข้ามาตรวจยืนยันผลในระดับละเอียด (Confirmatory Typing) 

• สถาบนั/ธนาคารสเต็มเซลล์ในต่างประเทศมนีโยบายงดส่งโลหิตของผูบ้รจิาค เพือ่ตรวจยนืยนัผลในระดบัละเอยีด (Confirmatory 
Typing)

 แม้ว่าผลกระทบดังกล่าว จะส่งผลให้กระบวนการรักษาของผู้ป่วยต้องเลื่อนออกไป แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังคงเดินหน้าใน
การเผยแพร่ความรู้ และจัดหาอาสาสมัครฯ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่ก�าลังมีแผนในการเปิดรับอาสาสมัครฯ 
โดยจะเริม่ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพือ่ให้ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาตมิคีวามพร้อม และสามารถรองรบัระบบการค้นหาและ
ติดตามผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้แก่ผู้ป่วย ทั้งภายในและต่างประเทศ ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 คลี่คลายและดีขึ้น

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอแสดงความ
ชื่นชมและยินดีกับผู้บริจาคสเต็มเซลล์ 

 เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2563 เวลา 11.30 น.
นางสิณีนาฎ อุทา ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการ            
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริจาคสเต็มเซลล์
จ�านวน 6 ราย ในโอกาสเข้าเฝ้ารบัพระราชทาน
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้ นที่  1  ณ 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย



 

 

ภาคฯ 11 จ.นครศรีธรรมราช 

เหล่ากาชาด จ.ล�าปาง

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม 

ภาคฯ 10 จ.เชียงใหม่

เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี  

ภาคฯ 12 จ.สงขลา

เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี

ภาคฯ 9 จ.พิษณุโลก

เหล่ากาชาด จ.ตราด

ภาคฯ จ.ภูเก็ต ภาคฯ 4 จ.ราชบุรีภาคฯ 3 จ.ชลบุรี

เหล่ากาชาด จ.พะเยา
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by Jirat
 ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงได้รับ
น�า้ใจจากผูบ้ริจาคโลหติทกุสาขาอาชพีทีอ่ยูใ่นส่วนภูมิภาคร่วมบรจิาคโลหติ เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยทีต้่อง
ได้รับโลหิตในการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

เหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19 #คนไทยต้องช่วยกัน
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by Piraporn
นายณัฐพล จันทร์สว่าง 

ผู้บริจาคโลหิต กรุ๊ป A Rh+ จ�านวน 30 ครั้ง

จุดเริ่มต้นที่ท�าให้บริจาคโลหิต
 จดุเริม่ต้นผมบรจิาคโลหิตเมือ่ตอนอายุ 
17 ปี ระหว่างที่รอเวลาจะไปเรียน ร.ด.ใน
ช่วงบ่าย จึงไปเตะบอลกับเพื่อนๆ ระหว่าง
เดนิทางผ่านหน้าห้องพยาบาล มจัีดกจิกรรม
รับบริจาคโลหิต จึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ 
ของผมที่รับค�าท้าทาย “กล้าไหม” ค�าสั้นๆ 
ค�าน้ันเอง ทีท่�าให้ผมกล้าบรจิาคโลหติจนมา
ถึงปัจจุบัน 

การบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 
 ในสถานการณ ์ขณะนี้  ผมคิดว ่ า
ผู้บริจาคโลหติรวมทัง้ตัวผมเองมคีวามกงัวล 
และลังเลใจ ว่าการเดินทางมาบริจาคโลหิต 
ซ่ึงเป็นสถานที่ที่มีคนจ�านวนมาก มารวม
ตัวกันเพ่ือบริจาคโลหิต ที่ไม่รู ้ว่าเป็นใคร
มาจากไหน และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ ่มเสี่ยง
หรือไม่ แต่ความลังเลใจนี้กลับถูกแทนที่
ด้วยการได้รบัรูถ้งึปัญหา “โลหติขาดแคลน” 
นั่นเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ผมตัดสินใจ
บริจาคโลหิต และเมื่อได้มาก็ยิ่งเกิดความ
มั่นใจ ในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ 
ในการบริจาคโลหิต ว่ามีมาตรการความ
ปลอดภัย 

การดแูลตนเองในการบรจิาคโลหิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
 การกินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือ และที่ส�าคัญที่สุดคือ การรักษาระยะห่างทางสังคม 
เป็นวิธีดูแลตัวเองท่ีเหมาะสมในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และการ
ดูแลตวัเองทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัการบรจิาคโลหติ คอื พกัผ่อนให้เพยีงพอ ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ 
หลกีเลีย่งการดืม่แอลกอฮอล์ หากท�าได้เป็นประจ�าสม�า่เสมอตวัเราเองกจ็ะมีสุขภาพท่ีดไีปด้วย

ความกลัว ในวันนั้น. ...เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ในวันนี้

การส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อสังคม
 ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ถ้ามใีครมอบโอกาสให้ท�างานจติอาสาก็
จะเข้าร่วมโดยไม่ลังเล จึงได้มีโอกาสบริจาคฉากกั้นอะครีลิค เพื่อช่วยรักษาระยะห่างให้กับ
ผูบ้รจิาคโลหติ และป้องกนัความปลอดภยัให้กบัเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานอกีด้วย ผมชอบค�าพดู
ทีบ่อกว่า “กลิน่ดอกไม้จะหอมตดิมอืผูใ้ห้เสมอ” เมือ่เรามอบสิง่ดีๆ  ให้ใคร สิง่นัน้กจ็ะอยูก่บั
เราครับ ถึงแม้ว่าดอกไม้จะไม่อยู่กับเราแต่กลิ่นของดอกไม้ก็ยังติดมือเราไปตลอด

เชิญชวนคนที่กลัวการบริจาคโลหิต ให้เริ่มต้นบริจาคโลหิต
 ความรู้สึกกลัวการบริจาคโลหิตไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย ผมเชื่อว่าคุณ
กอ็ยากท�าและทราบถงึประโยชน์ ผมเองก็เป็นคนนงึทีเ่คยกลวัมาก่อน แต่ถ้าคณุได้มโีอกาส
สัมผัสถึงความรู้สึกที่คุณได้เริ่มที่จะบริจาคโลหิตแม้เพียงครั้งเดียว ผมการันตีได้เลยครับว่า
คุณจะมีความรู้สึกดีมากๆ และการบริจาคโลหิตจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณตลอดไป 
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 การบริจาคโลหิตไม่ท�าให้ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโควิด 

 หรือต่อโรคใดๆ ลดลง เพราะการบริจาคโลหิต 

ออกไปเพยีง 350-450 ซีซ ีคดิเป็น 10-12% ของปริมาณโลหติ

ทั้งหมดในร่างกาย ซึ่งยังมีโลหิตในร่างกายเหลืออีกประมาณ 

88-90% ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อโรคได้ และร่างกาย

จะผลิตโลหิตขึ้นใหม่ ทดแทนที่ได้บริจาคออกไป และพบว่า

ผู้บริจาคที่บริจาคโลหิตเป็นประจ�า มีสุขภาพแข็งแรง และ

สามารถด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ

 ปัจจบุนัยงัไม่มหีลกัฐานทีบ่่งบอกว่าโรค COVID-19

 สามารถติดต่อทางโลหิตได้ แต่ในทางทฤษฎีมี

รายงานว่า สามารถตรวจพบเชื้อ COVID-19 ในโลหิตและ

สารคัดหลัง่อ่ืนๆ ของผูป่้วยทีก่�าลงัตดิเชือ้โรคนีไ้ด้ แต่ปัจจุบนั         

ยังไม่มีการพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการรับโลหิต 

ติดโรค COVID-19 จากการรับโลหิต

Q:

A:

A:

การบริจาคโลหิต จะท�าให้ภูมิคุ้มกัน
ร่างกายลดลงหรือไม่

โรค COVID-19 สามารถติดต่อทาง
โลหิตได้หรือไม่
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ค�าถามเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19
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