
 

 

  

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม 2563

กรำฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด 
เปรียบเทียบเดือนมีนำคม-เมษำยน

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

 สำรงำนบริกำรโลหิตฉบับเดือนกรกฎำคม และสิงหำคมนี้ เป็นเดือนที่มีวำระ
โอกำส อันส�ำคัญยิ่งของปวงชนชำวไทย เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่วั ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ 
จึงได้จัดท�าโครงการ “พสกนิกรชำวไทย ท�ำควำมดี บริจำคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธบิดีศรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว” 
เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยท่ัวประเทศ ร่วมใจกันท�าความดี ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อ
แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี                   
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม 

 และในเดือนสิงหาคม เป็นอีกหนึ่งวาระโอกาสที่ส�าคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือ 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัคล้ายวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอ
เชญิชวนพสกนกิรชาวไทยทกุหมูเ่หล่า ร่วมกนัท�าความดีบรจิาคโลหติ เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือนสิงหาคม 
เพื่อให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมในการท�าความดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เป็น 
การเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกท้ังเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
ท�าให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ12
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�	 หลังจากหายป่วย	COVID-19	นานเท่าไร	
	 จึงจะบริจาคโลหิตได้

�	 เชื้อ	COVID-19	ติดต่อทาง
	 กระแสโลหิตหรือไม่?	

ความก้าวหน้าการบริจาคพลาสมา

จากผู้ป่วยโรค	COVID-19

ที่หายแล้ว

คุณสันติสุข	มงกุฎวิสุทธิ์...หญิงใต้	ใจบุญ

บริจาคโลหิต	117	ครั้ง	ทุกครั้งที่ก้าวเท้า

ออกจากบ้านมาบริจาคโลหิตระลึก

เสมอว่าเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย

อีก	3	ชีวิตไว้ได้แน่นอน

กฤณณล	ทองอยู ่กรุ๊ป	O	Rh-		
“30	ปี	ของผู้ให้	เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	

และร่วมบริจาคโลหิต	สู้วิกฤติ	

COVID-19	เพื่อส่งต่อโลหิต

ที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย”
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เมษำยน

ทรงพระเจรญิ
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	 หลังสถานการณ์วิกฤติ โรค	 COVID-19	

ในประเทศไทยเร่ิมคล่ีคลาย	 	 และหลังผ่อนคลาย						

ล็อกดาวน์	 จึงขอเชิญชวนผู้ที่ห ่างหายจากการ

บริจาคกลับมาบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือผูป่้วย	 ให้มี

โลหติเพียงพออย่างสม�า่เสมอ	อกีมมุหนึง่ผู้ที่หายป่วย

จาก	 โรค	 COVID-19	 แล้ว	 มีข้อสงสัยว่าหลังจาก

หายป่วยแล้ว	 นานเท่าไรจึงจะบริจาคโลหิตได้	 และ																								

เช้ือ	 COVID-19	 สามารถติดต่อทางกระแสโลหิตได้

หรือไม่	มีค�าตอบในฉบับนี้ค่ะ

บรรณาธิการทักทาย 

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
	 ผศ.ดร.นพ.	 เทอดศักด์ิ	 โรจน์สุรกิติ	 ประธาน
กรรมการ	 บริษัท	 วินเนอร์ย่ี	 เมดิคอล	 จ�ากัด	 มอบ								
ชุด	Plasma	Intercept	Blood	System	จ�านวน	50	ชุด	
เพือ่ใช้ในโครงการ	รบับรจิาค	COVID-19	Convalescent 
Plasma	ส�าหรับรักษาผู้ป่วยโรค	COVID-19
 

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
	 คณุฐติมิา	 เอีย่มพกิลุ	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	
การเงิน	 บริษัท	 เบอร์แทรม	 (1958)	 จ�ากัด	 มอบ
ผลิตภัณฑ์ยาดมเซียงเพียว	จ�านวน	1,800	ชิ้น	

	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	

ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มี

อปุการคณุที	่ให้ความสนับสนุน

แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	

ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรค	COVID-19

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
	 ผู้แทนจาก	บริษัท	นีโอ	คอร์ปอเรท	
จ�ากัด	มอบดีนี่สบู่เหลว	แป้งเด็ก	เบบี้ไวพ์	
หน้ากากผ้า	จ�านวน	200	ชิ้น	

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
	 คุณสน-ยุกต์	 ส่งไพศาล	 และคุณหมิง-												
อรินท์มาศ	 บุญครองทรัพย์	 มอบแอลพลัส	
เจลแอลกอฮอล์	 75%	 จ�านวน	 1,000	 หลอด	
และร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
	 คุณช าต รี 	 บุณฑา รั ก ษ ์ 	 แ ล ะ																	
คุณรุ่งโรจน์	 บุณฑารักษ์	 กรรมการบริษัท													
เอ	 เบสท์	อินเตอร์	 โปรดักส์	 จ�ากัด	มอบ
เจลแอลกอฮอล์	จ�านวน	1,000	ขวด	และ
แบบหลอดโฟม	จ�านวน	2,400	หลอด	

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
	 คุณชายนิด	อรรถญาณสกุล	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 พร็อพเพอร์ตี	้	
เพอร์เฟค	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พร้อมคณะ
ผู้บริหาร	บริษัท	แกรนด์	แอสเสท	โฮเทลส์	
แอนด์	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
โรงแรมในเครือ	 มอบอาหารกล่องพร้อม
น�้าดื่ม	จ�านวน	1,000	ชุด	

 วันที่ 1 มิถุนายน 2563
	 คุณซิโก ้-เกียรติศักดิ์ 	 เสนาเมือง	
ประธานมูลนิธิซิโก้	 มอบตู้แช่เย็น	 จ�านวน	
2	ตู้	 ที่กดเจลแอลกอฮอล์	 จ�านวน	2	อัน	
และเจลแอลกอฮอล์	จ�านวน	1,000	ชุด	

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
	 ภก.ดร.	 พิสิฐ	 อุ ่ยรุ ่งโรจน์	 ประธาน
กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	โพสเฮลท์แคร์	จ�ากดั	
และ	 สมาคมปริญญาโทส�าหรับผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มอบผลิตภัณฑ์
น�้ายาท�าลายเชื้อ	POSE	–	CLORITE	PLUS	
ขนาด	4	ลิตร	จ�านวน	30	แกลลอน
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	 ตลอดเดอืนกรกฎาคม	2563	ขอเชญิชวนพสกนกิรชาวไทย	ร่วมบรจิาคโลหติ	เฉลมิพระเกยีรติในโครงการ	

“พสกนกิรชาวไทย	 ท�าความดี	 บรจิาคโลหิต	 เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร	

มหาวชริาลงกรณ	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั”	เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา	68	พรรษา	28	กรกฎาคม	2563	

ณ	ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสาขาบรกิารโลหติ	ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต	ิและโรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัทัว่ประเทศ	

	 ตลอดเดือนสิงหาคม	 2563	 เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า	 ร่วมกันท�าความดีบริจาคโลหิต	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 12	 สิงหาคม	 2563	

ณ	ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสาขาบรกิารโลหติ	ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต	ิและโรงพยาบาลประจ�าจังหวดัทัว่ประเทศ

	 5-7	 กรกฎาคม	 2563	 เวลา	 08.30-15.30	น. ขอเชญิชวนสาธชุนประชาชนชาวไทย	 ร่วมท�าบญุด้วยการบรจิาคโลหิต	 เน่ืองใน

วนัอาสาฬหบชูา	5	กรกฎาคม	และ	วนัเข้าพรรษา	6	กรกฎาคม	2563	ในโครงการ	“บ�าเพญ็บญุ	สร้างกศุลบารม	ีบรจิาคโลหติ	เนือ่งใน

วนัอาสาฬหบชูา	และวันเข้าพรรษา”	ณ	ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิและ	ภาคบริการโลหติแห่งชาติท่ัวประเทศ

	 26	กรกฎาคม	2563	และ	30	สงิหาคม	2563	เวลา	08.30-15.30	น. กลุม่แฟนคลบัเป๊ก	ผลติโชค	อายนบตุร	จ�านวน	50	คน	

ร่วมบรจิาคโลหิต	ณ	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ	

	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณศิลปินดารา	หน่วยงานบริจาคโลหิต

เป็นหมู่คณะ	 ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การระบาดโรค	 COVID-19																											

(เดือนพฤษภาคม	–	มิถุนายน	2563)

หน่วยงานบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ

A  แผนก	Engineering	โรงแรมเซ็นทารา
 แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์										

จ�านวน	5	คน	
B  บริษัท	ชลิต	อินดัสทรี	จ�ากัด												

จ�านวน	15	คน
C  กรมต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์	

หน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ	
จ�านวน	40	นาย	

D  บริษัท	ซิมไบโอร์	โซลาร์	จ�ากัด	
	 และ	บริษัท	โซลาร์	ดี	จ�ากัด	
	 จ�านวน	9	คน		
E  กรมทหารช่างที่	1	รักษาพระองค์	

จ�านวน	20	นาย
F  คณะผู้แทนจากคณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศ	
	 จ�านวน	7	คน
G  บริษัท	รักษาความปลอดภัย	
	 กัทส์	อินเวสติเกชั่น	จ�ากัด	
	 จ�านวน	57	นาย
H  บริษัท	ฮิวแมนิก้า	จ�ากัด	(มหาชน)	

จ�านวน	45	คน
I  บริษัท	โปรเฟสชันแนลวัน	จ�ากัด	
จ�านวน	18	คน

J  กลุ่มบริษัทเกษม	จ�านวน	18	คน

A

D

F

H I J

G

E

B C

ฌอห์ณ	จินดาโชติ อรนิท์มาศ	บุญครองทรพัย์ศรสวรรค์	ภู่วิจิตร สุวนันท์	ปุณณกันต์ อภิษฎา	เครือคงคา พศุตม์	บานแย้ม สุวัจนี	พานิชชีวะ
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“30 ปี ของผู้ให้
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

และร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 
เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย”

กฤณณล ทองอยู่ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายรับประกันภัย	บริษัท	คิง	ไว	ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

กรุ๊ป	O	Rh-	บริจาคโลหิต	จ�านวน	103	ครั้ง

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต 
 ย้อนกลบัไปเม่ือประมาณ 30 ปีทีแ่ล้ว ปี 2530 ตอนนัน้ซึง่ก�าลงั
เรยีนมหาวทิยาลัย มรีถรบับรจิาคโลหติของศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย มารับบริจาคโลหิตเลยได้ชวนเพื่อนๆ เดินเข้าไป
บริจาคโลหิต และเป็นครั้งแรกในการบริจาคโลหิตของผมด้วย

ทราบได้อย่างไรว่าตนเองเป็นหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative)
 หลังจากที่บริจาคครั้งแรกก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา แจ้งว่า
ตนเองมีหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative) ซึ่งตอนแรกก็ตกใจคิดว่า
โลหิตของเราเองมีอะไรผิดปกติหรือป่าว แต่พอได้ฟังค�าอธิบายจาก
เจ้าหน้าทีข่องศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย จงึทราบว่า 
หมู่โลหิตระบบน้ี ส่วนมากจะพบในคนทวีปยุโรป และคนไทยใน 
1,000 คน จะพบเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น 

แรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในการบริจาคโลหิต เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
 ผมมีความภูมิใจมากในการที่ได้บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย 
เพราะการที่เราให้โลหิต หรือบริจาคโลหิตนั้นเท่ากับว่าได้ให้ชีวิต
ผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาจากอาการบาดเจ็บหรืออาการ
เจบ็ป่วยต่างๆ ซึง่การบรจิาคโลหติถอืได้ว่าเป็นกจิกรรมทีม่ส่ีวนร่วม
ในการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง ท�าให้ผู้ป่วยได้หายจากอาการ

เจ็บป่วย และได ้มีโอกาสกลับไปอยู ่กับครอบครัวด ้วยครับ 
การบริจาคโลหิตทุกครั้งของผม ตัวผมเองมีความรู ้สึกดีมากๆ 
มีความสุข ความภาคภูมิใจ เพราะเป็นการท�าความดี โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทนใดๆ ซ่ึงการท�าดีด้วยการบริจาคโลหิตนั้นเป็นการท�าดี
ที่ยิ่งใหญ่ เพราะ “กำรให้โลหิต = กำรให้ชีวิต”

สิง่ทีอ่ยากฝากถึงสมาชกิครอบครวัหมู่โลหติพิเศษ (Rh-negative) 
 ในประเทศไทย ยังมีความต้องการโลหิตเป็นจ�านวนมาก เพื่อ
น�าไปรกัษาผูป่้วยอกีจ�านวนมาก เพราะฉะนัน้จงึไม่มเีหตผุลทีเ่ราจะ
ปฏิเสธในการบริจาคโลหิตได้เลย จริงๆ แล้ว ผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ 
(Rh-negative) ก็เป็นเหมือนคนปกติทั่วไป เพียงแต่ต้องระมัดระวัง
มีการใช ้ชีวิตประจ�าวันโดยไม่ประมาท หมั่นออกก�าลังกาย
อย่างสม�่าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แค่นี้ก็
สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน
 สิ่งที่อยากฝากถึงเพื่อนๆ ที่มีโลหติหมู่พิเศษ ขอให้ดูแลสุขภาพ
ตัวเองให้แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และมาช่วยกัน
บรจิาคโลหติช่วยเหลอืผูป่้วย เพือ่ประเทศของเราจะได้ไม่ขาดแคลน
โลหติ และสถำนกำรณ์กำรระบำดโรค COVID-19 ในขณะนี ้กเ็ริม่
คลำยล็อกแล้ว จึงอยำกให้ทุกๆ คนมำช่วยกันบริจำคโลหิต 
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตอยู่ต่อไปกันนะครับ
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by Jirat

จุดเริ่มต้นในการบริจาคโลหิต
 ปี 2541 ตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทราบว่าครูจะพา นศ.รด.             
ไปบริจาคโลหิต จึงอยากจะบริจาคด้วย จึงชวนเพื่อนผู้หญิงอีก 2 คน        
ไปด้วยกัน หลังจากนั้นก็บริจาคมาจนถึงครั้งท่ี 45 และเปล่ียนมา
เป็นการบริจาคเกล็ดเลือด จนปัจจุบันบริจาค 117 ครั้ง เม่ือวันที่ 
5 มิถุนายน 2563

จ�ำนวนสมำชิกชมรมผู้บริจำคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนำยน 2563)

 

ชำย

หญิง

121 รำย

1,686 รำย

คุณสันติสุข มงกุฎวิสุทธิ์
...หญิงใต้	ใจบุญ	บริจาคโลหิต	117	ครั้ง

ทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้านมาบริจาคโลหิต

ระลึกเสมอว่าเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยอีก	3	ชีวิต

ไว้ได้แน่นอน

ท�าไมเลอืกท�าบญุด้วยการบรจิาคโลหิต
 ทุกครั้งที่ได้บริจาคแล้วรู้สึกดี รู้สึก
อิ่มเอมใจมาก ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก 
เพราะรู้ว่าเลือดในตัวเราช่วยชีวติคนอืน่ๆ 
ได้ และการบริจาคโลหิตเป็นการท�าบุญ
ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน 

ความรู ้ สึ กที่ ท ราบว ่ า ในช ่ ว งที่ มี                
การระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ส่งผล 
ท�าให้ปริมาณโลหิตส�ารองไม่เพียงพอ 
 ในสถานการณ์เช่นนี้ คนไทยต้อง       
จะต ้องช ่วยเหลือซึ่ ง กันและกัน ใน
การเดนิทางออกจากบ้าน มาบริจาคโลหติ        
และจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด 

ครัง้แรกแล้ว คณุจะรู้ว่าในการบริจาคโลหิต
แต่ละครั้งของคุณ สามารถช่วยให้ ผู้ป่วย
ได้อีกหลายชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการท�าบุญ
ท่ียิ่งใหญ่ และการบริจาคโลหิตสามารถ
บริจาคได้ทุก 3 เดือน ขอเป็นก�าลังใจให้
ผู ้บริจาคทุกคน และเชิญชวน ผู ้ที่มี
สขุภาพแขง็แรงร่วมกนับริจาคโลหิตอย่าง
ต่อเนือ่งไปจนถึงอาย ุ70 ปี ด้วยกนันะคะ 
#กรรมดีอย่ากลัว กรรมชั่วอย่าท�า

ป้องกัน ระมัดระวังตนเอง ก็จะคลาย
ความกังวล ความกลัวออกไป จึงนึกถึง
ข้อพระคัมภีร ์ไบเบิลข้อหนึ่งกล่าวว่า         
“ในความรัก ไม่มีความกลัว ความรัก          
ที่สมบูรณ์จะขจัดความกลัวเสีย” ถ้าเรา 
มีความรักในเพื่อนมนุษย์ที่แท้จริงเรา        
จะไม่กลัวสิ่งนี้

เชิญชวนผู้บริจาคโลหิต และผู้ที่ยัง       

ไม่เคยบริจาคโลหิต
 ปลดลอ็กออกจากความกลวั ด้วยการ 
“ให้” คณุกจ็ะรูว่้าการบรจิาคโลหติ ไม่ได้
น่ากลัวอีกต่อไป และจะไม่เสียโอกาส         
ในการช่วยชวีติผูป่้วย อีกมากมาย เพราะ
การบริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถช่วย          
ผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต จึงอยากให้คนที่
มีความกลัว ได ้เป ิดโอกาสและยินดี           
ร ่วมกันบริจาคโลหิต หลังจากท่ีให ้
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จุดเริ่มต้นของโครงการ Co-Blood 
 จากสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 ท�าให้ term 
project ในวิชา management and organization ต้องเปลี่ยน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร มาเป็นการคิดโครงการท่ีท�าประโยชน์                  
ให้กับสังคมและต้องท�าได้จริง โดยกลุ่มของเราได้เล็งเห็นถึงปัญหา 
โลหิตขาดแคลน ท�าให้จ�านวนผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง เป็นเหตุ
ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีปริมาณเลือดส�ารองไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในการรักษาผู ้ป่วยตามโรงพยาบาลท่ัวประเทศ 
จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของโครงการ Co-Blood ที่จะเป็นตัวกลางใน
การจัดหาองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาคาร ส�านักงาน หรือ
คอนโด เพ่ือขอไปจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพราะจะเป็นอีก
ช่องทางที่ช่วยให้มีปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตินี้

ที่มาของค�าว่า Co-Blood
 Co ที่มาจากค�าว่า Cooperation (ความร่วมมือ) ซึ่งการ
จะออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต จะต้องได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานหลายส่วน ทั้งองค์กรที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานท่ี และ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต รวมถึง
ผูส้นบัสนุนอืน่ๆ และประชาชนทีม่าบรจิาคโลหติ ส่วน Blood กม็าจาก 
Blood donation หรอืการบรจิาคโลหติ ตามจุดประสงค์ของโครงการ 

by Parichat_Ton Co-Blood วิศวะ จุฬาฯ 
รวมพลคนสุขภาพดี...บริจาคโลหิต	สู้	COVID-19

หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม
 ตอนนี้มีการออกหน่วยเคลื่อนท่ีรับบริจาคโลหิตไปแล้ว 
2 แห่ง คือ เดอะไลน์ จตุจักร และลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-
หวัหมาก สเตช่ันและอกี 5 แห่ง ก�าลงัอยูใ่นระหว่างรอด�าเนนิการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ นี้
 จุดเร่ิมต้นของการคิดโครงการนี้ คือต้องท�าประโยชน์ให้
กับสังคม ตรงกับคติพจน์ท่ีว่า “เกียรติภูมิจุฬำคือเกียรติแห่ง
กำรรับใช้ประชำชน” ซ่ึง project นี้ ได้น�าส่งอาจารย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ทุกคนในกลุ่มเห็นตรงกันว่าจะท�าโครงการนี้
ต่อไป เพราะนอกจากจะช่วยให้มปีรมิาณโลหติส�ารองเพือ่ไปใช้ใน
การรกัษาเพิม่มากข้ึนแล้ว เราอยากเป็นจุดเริม่ต้นทีท่�าให้องค์กร
และประชาชนทัว่ไปเหน็ความส�าคญัของการบรจิาคโลหติอกีด้วย 

เชิญชวนเพื่อนๆ บริจาคโลหิต
 การออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตทุกครั้ง พวกเรา
ได้เห็นแล้วว่าการบริจาคโลหิต ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ แบ่งฐานะ 
แต่เป็นการแบ่งปันโลหิตเพื่อช่วยชีวิตใครก็ไม่รู้ ที่เราไม่รู้จัก โดย
ไม่หวงัสิง่ตอบแทน จากการท่ีได้มาท�าโครงการนี ้พบว่ามเียาวชน
คนรุ่นใหม่ มาบริจาคโลหิตเพิ่มมากข้ึน จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มี
สุขภาพแข็งแรงและคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาบริจาคโลหิต เพราะ
การบริจาคโลหิตไม่ได้เจ็บอย่างท่ีคิด และยังได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย
อีกด้วย

มีวิธีการติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้มาร่วมใน
โครงการฯ อย่างไร

 ในช่วงแรกของโครงการ จะเริ่มจากใกล้ๆ ตัวก่อน เช่น 
คอนโดที่อาศัยอยู่ องค์กรที่เรารู้จัก โดยจะยื่นเอกสารขอความ
อนุเคราะห์ในการใช้สถานท่ี และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
นอกจากนี้เรายังมีเพจ facebook : Co-Blood2019 เป็นอีก
ช่องทางในการติดต่อและประชาสัมพันธ์โครงการ



 

 

 

ริทึ่ม สาทร
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by Urairat

หมู่บ้าน	ชุมชน	พร้อมใจบริจาคโลหิต	

สู้วิกฤติ	COVID-19

 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบท�าให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีจ�านวนผู้บริจาคโลหิตลดลง รวมถึง
หน่วยงานมีข้อจ�ากัดในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และอนุญาตให้พนักงานท�างานที่บ้าน เป็นเหตุให้ต้องงดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
หรือเลื่อนวันบริจาคโลหิตออกไป 
 ศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ จึงได้มกีารปรบัเกณฑ์การออกหน่วยเคลือ่นทีร่บับรจิาคโลหติ เพือ่ให้เข้ากบัสถานการณ์ในช่วงเวลาดงักล่าว 
ให้มีขนาดเล็กลงจากจ�านวน 200-300 คน ให้เหลือเพียง 50 คน หรือมีการประสานไปยังที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน และชุมชน 
เป็นต้น
 ในยามวิกฤติเช่นนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอขอบคุณหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนในการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต      
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย #ให้เลือดฝ่าวิกฤติ COVID-19 #คนไทยต้องช่วยกัน 

เดอะไลน์ จตุจักร

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์ - หัวหมาก สเตชั่น
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รอบรู้เรื่องโลหิต
by Parichat_Po ความก้าวหน้าการบริจาคพลาสมา

จากผู้ป่วยโรค	COVID-19	ที่หายแล้ว	
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้ การน�าพลาสมาจากผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายแล้ว เป็น
วิธีการอีกช่องทางหนึ่งไปใช้รักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ท่ีมีอาการรุนแรงได้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ด�าเนินการ
จัดหาพลาสมาจากผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ หายแล้ว โดยการรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทาง Fanpage ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาประมาณ 300 กว่าราย คัดกรองสุขภาพผ่านสามารถ
บริจาคพลาสมาได้เพียง 117 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) และยังคง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เนื่องจากพลาสมา
ของผู้ป่วยที่หายแล้ว จะมีภูมิต้านทานสูงในช่วง 2-3 เดือนแรก เป็นเวลาที่เหมาะสมในการบริจาคพลาสมา และจะค่อยๆ ลดลงภายใน 
6 เดือน

 การบริจาคพลาสมา จะบริจาคผ่านเครื่องแยกโลหิตอัตโนมัติ แยกเก็บพลาสมาลงในชุดเจาะเก็บพิเศษ ปริมาณที่ได้ขึ้นอยู่กับ
น�้าหนักของผู้บริจาค สามารถบริจาคได้ถึง 500 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) บริจาคได้ ทุก 14 วัน ส�าหรับผู้ที่หายจากโรค COVID-19 สามารถบริจาค
ได้ถึง 6 ครั้ง ถ้าภูมิต้านทานอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก ในการน�าไปใช้รักษาผู้ป่วย เปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มที่ใช้รักษาโรค
จะช่วยยบัยัง้ไวรสั COVID-19 ไม่ให้เข้าไปท�าลายเซลล์ปอด จนท�าให้ปอดอกัเสบรนุแรง และแพร่กระจายสร้างความเสยีหายไปท่ัวร่างกาย 
ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้เพิ่มขึ้น

Hero
บริจาคพลาสมา

จากผู้ป่วยโรค COVID-19 
ที่หายแล้ว

“ผู้ป่วยที่หำยแล้วร่ำงกำยจะกลับมำเป็นปกติ ไม่สำมำรถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้”
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by Sorracha

 กว่า 18 ปีท่ี 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 255,980 ราย
มีผู้ที่บริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยได้เพียง 382 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 2,108 ราย ดังนั้น การจัดหา
อาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์จึงมีความจ�าเป็นอยู ่เสมอ และเพื่อเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู ้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่าย
สเต็มเซลล์ให้มากขึ้นในอนาคต ในปี 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงมีแนวคิดในการเพิ่มการรณรงค์และจัดหาอาสาสมัครบริจาค          
สเต็มเซลล์ให้ได้ จ�านวน 300,000 ราย โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ต้องด�าเนินการจัดหาอาสาสมัครบริจาค Stem Cells เฉลี่ยจ�านวน 
1,200 ราย/เดือน และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ต้องด�าเนินการจัดหาอาสาสมัครบริจาค Stem Cells เฉลี่ยจ�านวน 1,000 ราย/เดือน 

 ซึ่งหลังจากที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีการน�าร่องเปิดให้บริการรับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาค Stem Cells มาตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม 2563 ในภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดนครราชสีมา, 
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้บริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติเป็นอย่างดี จึงขอเก็บภาพ
บรรยากาศการลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาค Stem Cells ในส่วนภูมิภาคมาฝาก 

 

การลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาค	Stem	Cells	ในภูมิภาค

กรำฟแสดงจ�ำนวนอำสำสมัครบริจำคสเต็มเซลล์ 

ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน

เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำย

จ�ำนวนอำสำสมัครบริจำคสเต็มเซลล์
จ�ำนวนผู้บริจำคสเต็มเซลล์จริง
จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน

2,142 รำย
389 รำย

260,675 รำย

รู้สึกภูมิใจ
เราอาจเป็นส่วนหน่ึง

ที่ท�ำให้ผู้ป่วยหำยขำดจำกโรค

การลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาค Stem Cells จะต้องมาพร้อมกับการบริจาคโลหิต

สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ :

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ เบอร์โทรศัพท์

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี 0 3827 8905

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 0 4493 8938

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 0 4342 4630-1

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ 0 5341 8389-90

นครราชสีมา

เชียงใหม
่

ชลบุรี

ขอนแก่น
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by Jirat

 “ปันเลอืด = ปันสขุ...บรจิาคโลหติทกุ 3 เดอืน โลหติจะเพยีงพอ ไม่ขาดแคลน” ภาพบรรยากาศการบรจิาคโลหติเพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วย
ทีเ่ข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ซึง่ยังคงได้รบัน�า้ใจจากผูบ้รจิาคโลหติท่ัวประเทศ ท่ีพร้อมใจร่วมกนัท�าความด ีเพ่ือเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 และเพื่อ
ร่วมกันข้ามผ่านจากสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 #ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19 #คนไทยต้องช่วยกัน

เหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ภาคฯ	3	จ.ชลบุรี

เหล่ากาชาดฯ	จ.ล�าปาง

ภาคฯ	9	จังหวัดพิษณุโลก		

เหล่ากาชาดฯ	จ.เลย

ภาคฯ	2	จ.ลพบุรี

เหล่ากาชาดฯ	จ.มหาสารคาม

ภาคฯ	10	จ.เชียงใหม่		

เหล่ากาชาดฯ	จ.สุราษฎร์ธานี

ภาคฯ	11	จ.นครศรีธรรมราช		

เหล่ากาชาดฯ	จ.ยะลา

ภาคฯ	5	จ.นครราชสีมา		

เหล่ากาชาดฯ	จ.สิงห์บุรี	

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 แห่ง

กิจกรรมบริจาคโลหิต	

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	3	มิถุนายน	2563
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by Piraporn

นางสาวกอบแก้ว แก้วทับทิม
จากผู้ป่วยโรค	COVID-19	สู่ฮีโร่	

บริจาคพลาสมาช่วยเพื่อนผู้ป่วยด้วยกัน

อาการเริ่มแรก...
 ตอนน้ันมีไข้ขึ้นประมาณ 38 องศา 
ไอ เจ็บคอ เสียงเปลี่ยนประมาน 3 วัน 
จึงตัดสินใจมาตรวจ เพราะตนเองอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง เพราะเพิ่งเดินทางกลับมาจาก
ประเทศอังกฤษ นอนโรงพยาบาลทั้งหมด 
14 วัน รักษาโดยกินยาต้านไวรัส 5 วันแรก 
ตอนกินยาจะรู้สึกพะอืดพะอม มึนศีรษะ 
และท้องเสยี แต่หลงัจากกนิยาอาการต่างๆ 
ก็หายไป แต่ต้องอยู ่ที่โรงพยาบาลเพื่อ
ดูอาการ และรอให้มั่นใจว่าไม่พบเชื้อแล้ว 

ช่วงเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 
 รูส้กึกงัวลใจว่าคนรอบข้าง เช่น คุณพ่อ 
คุณแม่จะติดเชื้อไปด้วยหรือเปล่า พอมา
แอดมิทที่โรงพยาบาล ก็กังวลว่าหมอและ
พยาบาลที่รักษาจะติดไปด้วย เพราะต้อง
ใกล้ชิดกับเราตลอด แต่ทุกคนก็ป้องกัน
เป็นอย่างดี และยิ่งอยู ่ในมือหมอแล้วก็
ยิ่งสบายใจว่าจะหายเป็นปกติแน่นอน 

อะไรที่ ท� า ให ้ ตั ดสิ น ใจลงทะ เบี ยน          
บรจิาคพลาสมา ทัง้ทีไ่ม่เคยบรจิาคโลหติ 
 เป็นคนกลัวการเห็นเลือดมาก แต่
เคยบริจาคโลหิตให้คนท่ีรู้จัก ซึ่งต้องการ
ใช้โลหิตเร่งด่วนมา 1 คร้ัง ตอนนั้นรู้สึก
อิ่มเอมใจท่ีได้ช่วยเหลือคนอื่นให้ปลอดภัย 
ครัง้นีก้เ็ช่นกนัพอได้รูว่้าพลาสมาของเราจะ
ช่วยคนอื่นได้ ก็ยินดีอย่างยิ่ง ถ้าเราไม่ช่วย
ก็อาจจะมีคนเสียชีวิตได้ เลยตัดสินใจสมัคร
เข้าร่วมบริจาคพลาสมาทันทีที่ทราบข่าว

พลาสมาของผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่
หายดีแล้ว มีคุณค่า
 พลาสมาของผู ้ป ่วยที่หายแล้วจะมี
ภูมิคุ ้มกันของโรค น�าไปรักษาผู ้ป่วยให้
หายเป็นปกติได้เร็วข้ึน พลาสมาของผู้ป่วย
โควิดที่หายแล้วจึงมีคุณค่ามาก เพราะหาก
ไม่ได้รับพลาสมา ร่างกายก็ไม่สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันได้เอง ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้

เชิญชวนผูท้ีห่ายป่วยจากโรค COVID-19 
ลงทะเบียนบริจาคพลาสมา 
 การบริจาคพลาสมาไม ่ได ้น ่ากลัว 
ไม่เจ็บ เหมือนโดนฉีดยานิดเดียว เพียง
แต่ใช้เวลานาน แต่ลองคิดดูว่ามันคุ้มค่า
ขนาดไหนทีเ่ราจะได้ช่วยเหลือต่อลมหายใจ
ให้ผู้ป่วยคนอื่นๆ ได้หายป่วย
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 ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานการรายงานของคนไข้ที่ ติดเชื้อ 

 COVID-19 ผ่านทางกระแสโลหิต แต่อย่างไรก็ตาม ใน

การบรจิาคโลหติจ�าเป็นต้องอาศยัการคดักรองสขุภาพจากผู้บริจาคโลหติ

อย่างละเอียด เพื่อเป็นการป้องกันและขอความร่วมมือผู้บริจาคที่สัมผัส

ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรค COVID-19 หรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มี

การระบาด ให้งดการบริจาคโลหิตเป็นเวลา 4 สัปดาห์

 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือ COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจ

 พบเชื้อและหายป่วย โดยไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่ 

 ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้ 

A:

A:

nbctrc @GiveBloodThai @nbctrc GivebloodNationalbloodcentrethai

ที่มา : ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
             ที่ปรึกษาด้านวิชาการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย           

                     และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด โรคมะเร็ง และชีวาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Q: เชื้อ COVID-19 ติดต่อทางกระแสโลหิตหรือไม่?

หมำยเหตุ โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ เกณฑ์ต่างๆอาจยังต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

หลักวิชาการที่ค้นพบใหม่

หลังจากหายป่วย COVID-19
นานเท่าไรจึงจะบริจาคโลหิตได้

Q: 


