ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

กราฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด
เปรียบเทียบเดือนมีนาคม-เมษายน
ปี 2561-2563
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กฤณณล ทองอยู่ กรุ๊ป O Rh-  

“30 ปี ของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ
COVID-19 เพื่อส่งต่อโลหิต
ที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย”

4

คุณสันติสุข มงกุฎวิสุทธิ์...หญิงใต้ ใจบุญ
บริจาคโลหิต 117 ครั้ง ทุกครั้งที่ก้าวเท้า
ออกจากบ้านมาบริจาคโลหิตระลึก
เสมอว่าเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย
อีก 3 ชีวิตไว้ได้แน่นอน

5

ความก้าวหน้าการบริจาคพลาสมา
จากผู้ป่วยโรค COVID-19
ที่หายแล้ว

8




หลังจากหายป่วย COVID-19 นานเท่าไร
จึงจะบริจาคโลหิตได้
เชื้อ COVID-19 ติดต่อทาง
กระแสโลหิตหรือไม่?

12

สารงานบริ ก ารโลหิ ต ฉบั บ เดื อ นกรกฎาคม และสิ ง หาคมนี้ เป็ น เดื อ นที่ มี ว าระ
โอกาส อันส�ำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า
เจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จึงได้จัดท�ำโครงการ “พสกนิกรชาวไทย ท�ำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ”
เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมใจกันท�ำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อ
แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม
และในเดือนสิงหาคม เป็นอีกหนึ่งวาระโอกาสที่ส�ำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือ
วันที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอ
เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า ร่วมกันท�ำความดีบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือนสิงหาคม
เพื่อให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมในการท�ำความดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เป็น
การเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ท�ำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการบริหาร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ บรรณาธิการ ปิยนันท์ คุ้มครอง กองบรรณาธิการ นันทพร พากเพียรทรัพย์,
สรชา รุจิรงค์นางกูล, ปาริชาติ ทนกระโทก, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, ปาริชาติ โพธิรัชต์, พิราภรณ์ ศรศิลป์, จิรัสย์ อยู่วัฒนากรณ์ และอุไรรัตน์ ช�ำนาญ กราฟิก
ดีไซเนอร์ จุนที ตระกูลดิษฐ์ เจ้าของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผูบ้ ริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พิมพ์ที่ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด อุดมศึกษา

บรรณาธิการทักทาย
หลั ง สถานการณ์ วิ ก ฤติ โ รค COVID-19
ในประเทศไทยเริ่ ม คลี่ ค ลาย   และหลั ง ผ่ อ นคลาย      
ล็ อ กดาวน์ จึ ง ขอเชิ ญ ชวนผู ้ ที่ ห ่ า งหายจากการ
บริจาคกลับมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผูป้ ว่ ย ให้มี
โลหิตเพียงพออย่างสม�ำ่ เสมอ อีกมุมหนึง่ ผู้ที่หายป่วย
จาก โรค COVID-19 แล้ว มีข้อสงสัยว่าหลังจาก
หายป่วยแล้ว นานเท่าไรจึงจะบริจาคโลหิตได้ และ                        
เชื้อ COVID-19 สามารถติดต่อทางกระแสโลหิตได้
หรือไม่ มีค�ำตอบในฉบับนี้ค่ะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ผู้แทนจาก บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท
จ�ำกัด มอบดีนี่สบู่เหลว แป้งเด็ก เบบี้ไวพ์
หน้ากากผ้า จ�ำนวน 200 ชิ้น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

คุ ณ สน-ยุ ก ต์ ส่ ง ไพศาล และคุ ณ หมิ ง -            
อริ น ท์ ม าศ บุ ญ ครองทรั พ ย์ มอบแอลพลั ส
เจลแอลกอฮอล์ 75% จ�ำนวน 1,000 หลอด
และร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มี
อุปการคุณที่ ให้ความสนับสนุน
by Nunthaporn
แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19

คุ ณ ช า ต รี บุ ณ ฑ า รั ก ษ ์ แ ล ะ                 
คุณรุ่งโรจน์ บุณฑารักษ์ กรรมการบริษัท             
เอ เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จ�ำกัด มอบ
เจลแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 1,000 ขวด และ
แบบหลอดโฟม จ�ำนวน 2,400 หลอด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

คุณชายนิด อรรถญาณสกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ต  ี้
เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ
ผู้บริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์
แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) และ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
โรงแรมในเครือ มอบอาหารกล่องพร้อม
ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิติ ประธาน น�้ำดื่ม จ�ำนวน 1,000 ชุด
กรรมการ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ�ำกัด มอบ        
ชุด Plasma Intercept Blood System จ�ำนวน 50 ชุด
เพือ่ ใช้ในโครงการ รับบริจาค COVID-19 Convalescent
Plasma ส�ำหรับรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
คุ ณ ซิ โ ก้ - เกี ย รติ ศั ก ดิ์ เสนาเมื อ ง
ประธานมูลนิธิซิโก้ มอบตู้แช่เย็น จ�ำนวน
2 ตู้ ที่กดเจลแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 2 อัน
และเจลแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 1,000 ชุด

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ภก.ดร. พิ สิ ฐ อุ ่ ย รุ ่ ง โรจน์ ประธาน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ�ำกัด
คุณฐิตมิ า เอีย่ มพิกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ สมาคมปริ ญ ญาโทส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
การเงิน บริษัท เบอร์แทรม (1958) จ�ำกัด มอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยาดมเซียงเพียว จ�ำนวน 1,800 ชิ้น
น�้ำยาท�ำลายเชื้อ POSE – CLORITE PLUS
ขนาด 4 ลิตร จ�ำนวน 30 แกลลอน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
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ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติในโครงการ
“พสกนิกรชาวไทย ท�ำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร
by Parichat_Po
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ” เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดทัว่ ประเทศ
ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันท�ำความดีบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดทัว่ ประเทศ
5-7 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ขอเชิญชวนสาธุชนประชาชนชาวไทย ร่วมท�ำบุญด้วยการบริจาคโลหิต เนือ่ งใน
วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม และ วันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563 ในโครงการ “บ�ำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี บริจาคโลหิต เนือ่ งใน
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทวั่ ประเทศ
26 กรกฎาคม 2563 และ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. กลุม่ แฟนคลับเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร จ�ำนวน 50 คน
ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณศิลปินดารา หน่วยงานบริจาคโลหิต
เป็นหมู่คณะ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19                           
(เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563)

by Parichat_Po

ฌอห์ณ จินดาโชติ

ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร อรินท์มาศ บุญครองทรัพย์ สุวนันท์ ปุณณกันต์ อภิษฎา เครือคงคา

พศุตม์ บานแย้ม

สุวัจนี พานิชชีวะ

หน่วยงานบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ
A แผนก Engineering โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์          
จ�ำนวน 5 คน
B บริษัท ชลิต อินดัสทรี จ�ำกัด            
จ�ำนวน 15 คน
C กรมต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
จ�ำนวน 40 นาย
D บริษัท ซิมไบโอร์ โซลาร์ จ�ำกัด
และ บริษัท โซลาร์ ดี จ�ำกัด
จ�ำนวน 9 คน
E กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
จ�ำนวน 20 นาย
F คณะผู้แทนจากคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ
จ�ำนวน 7 คน
G บริษัท รักษาความปลอดภัย
กัทส์ อินเวสติเกชั่น จํากัด
จ�ำนวน 57 นาย
H บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 45 คน
I บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จ�ำกัด
จ�ำนวน 18 คน
J กลุ่มบริษัทเกษม จ�ำนวน 18 คน
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by Sutharat

“30 ปี ของผู้ให้
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19
เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย”

กฤณณล ทองอยู่

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายรับประกันภัย บริษัท คิง ไว ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรุ๊ป O Rh- บริจาคโลหิต จ�ำนวน 103 ครั้ง
จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
ย้อนกลับไปเมือ่ ประมาณ 30 ปีทแี่ ล้ว ปี 2530 ตอนนัน้ ซึง่ ก�ำลัง
เรียนมหาวิทยาลัย มีรถรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย มารับบริจาคโลหิตเลยได้ชวนเพื่อนๆ เดินเข้าไป
บริจาคโลหิต และเป็นครั้งแรกในการบริจาคโลหิตของผมด้วย

เจ็ บ ป่ ว ย และได้ มี โ อกาสกลั บ ไปอยู ่ กั บ ครอบครั ว ด้ ว ยครั บ
การบริ จ าคโลหิ ต ทุ ก ครั้ ง ของผม ตั ว ผมเองมี ค วามรู ้ สึ ก ดี ม ากๆ
มีความสุข ความภาคภูมิใจ เพราะเป็นการท�ำความดี โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทนใดๆ ซึ่งการท�ำดีด้วยการบริจาคโลหิตนั้นเป็นการท�ำดี
ที่ยิ่งใหญ่ เพราะ “การให้โลหิต = การให้ชีวิต”

ทราบได้อย่างไรว่าตนเองเป็นหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative)
หลังจากที่บริจาคครั้งแรกก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา แจ้งว่า
ตนเองมีหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative) ซึ่งตอนแรกก็ตกใจคิดว่า
โลหิตของเราเองมีอะไรผิดปกติหรือป่าว แต่พอได้ฟังค�ำอธิบายจาก
เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงทราบว่า
หมู่โลหิตระบบนี้ ส่วนมากจะพบในคนทวีปยุโรป และคนไทยใน
1,000 คน จะพบเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น

สิง่ ทีอ่ ยากฝากถึงสมาชิกครอบครัวหมูโ่ ลหิตพิเศษ (Rh-negative)
ในประเทศไทย ยังมีความต้องการโลหิตเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อ
น�ำไปรักษาผูป้ ว่ ยอีกจ�ำนวนมาก เพราะฉะนัน้ จึงไม่มเี หตุผลทีเ่ ราจะ
ปฏิเสธในการบริจาคโลหิตได้เลย จริงๆ แล้ว ผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ
(Rh-negative) ก็เป็นเหมือนคนปกติทั่วไป เพียงแต่ต้องระมัดระวัง
มี ก ารใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น โดยไม่ ป ระมาท หมั่ น ออกก� ำ ลั ง กาย
อย่างสม�่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แค่นี้ก็
สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน
สิ่งที่อยากฝากถึงเพื่อนๆ ที่มีโลหิตหมู่พิเศษ ขอให้ดูแลสุขภาพ
ตัว เองให้แ ข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และมาช่ ว ยกั น
บริจาคโลหิตช่วยเหลือผูป้ ว่ ย เพือ่ ประเทศของเราจะได้ไม่ขาดแคลน
โลหิต และสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 ในขณะนี้ ก็เริม่
คลายล็อกแล้ว จึงอยากให้ทุกๆ คนมาช่วยกันบริจาคโลหิต
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตอยู่ต่อไปกันนะครับ

แรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในการบริจาคโลหิต เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
ผมมีความภูมิใจมากในการที่ได้บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย
เพราะการที่เราให้โลหิต หรือบริจาคโลหิตนั้นเท่ากับว่าได้ให้ชีวิต
ผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาจากอาการบาดเจ็บหรืออาการ
เจ็บป่วยต่างๆ ซึง่ การบริจาคโลหิตถือได้วา่ เป็นกิจกรรมทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง ท�ำให้ผู้ป่วยได้หายจากอาการ
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คุณสันติสุข มงกุฎวิสุทธิ์

...หญิงใต้ ใจบุญ บริจาคโลหิต 117 ครั้ง
ทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้านมาบริจาคโลหิต
ระลึกเสมอว่าเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยอีก 3 ชีวิต
ไว้ได้แน่นอน
จุดเริ่มต้นในการบริจาคโลหิต
ปี 2541 ตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทราบว่าครูจะพา นศ.รด.
ไปบริจาคโลหิต จึงอยากจะบริจาคด้วย จึงชวนเพื่อนผู้หญิงอีก 2 คน
ไปด้ว ยกัน หลังจากนั้นก็บริจาคมาจนถึงครั้งที่ 45 และเปลี่ ย นมา
เป็ น การบริ จ าคเกล็ ด เลื อ ด จนปั จ จุ บั น บริ จ าค 117 ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่
5 มิถุนายน 2563

ท�ำไมเลือกท�ำบุญด้วยการบริจาคโลหิต
ทุกครั้งที่ได้บริจาคแล้วรู้สึกดี รู้สึก
อิ่มเอมใจมาก ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก
เพราะรูว้ า่ เลือดในตัวเราช่วยชีวติ คนอืน่ ๆ
ได้ และการบริจาคโลหิตเป็นการท�ำบุญ
ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน
ความรู ้ สึ ก ที่ ท ราบว่ า ในช่ ว งที่ มี
การระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ ส่งผล
ท�ำให้ปริมาณโลหิตส�ำรองไม่เพียงพอ
ในสถานการณ์เช่นนี้ คนไทยต้อง
จะต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ใน
การเดินทางออกจากบ้าน มาบริจาคโลหิต
และจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต นอย่ า งเคร่ ง ครั ด

ป้องกัน ระมัดระวังตนเอง ก็จะคลาย
ความกังวล ความกลัวออกไป จึงนึกถึง
ข้ อ พระคั ม ภี ร ์ ไ บเบิ ล ข้ อ หนึ่ ง กล่ า วว่ า
“ในความรัก ไม่มีความกลัว ความรัก
ที่สมบูรณ์จะขจัดความกลัวเสีย” ถ้าเรา
มี ค วามรั ก ในเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ที่ แ ท้ จ ริ ง เรา
จะไม่กลัวสิ่งนี้
เชิญชวนผู้บริจาคโลหิต และผู้ที่ยัง
ไม่เคยบริจาคโลหิต
ปลดล็อกออกจากความกลัว ด้วยการ
“ให้” คุณก็จะรูว้ า่ การบริจาคโลหิต ไม่ได้
น่ากลัวอีกต่อไป และจะไม่เสียโอกาส
ในการช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย อีกมากมาย เพราะ
การบริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถช่วย
ผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต จึงอยากให้คนที่
มี ค วามกลั ว ได้ เ ปิ ด โอกาสและยิ น ดี
ร่ ว มกั น บริ จ าคโลหิ ต หลั ง จากที่ ใ ห้

ครัง้ แรกแล้ว คุณจะรูว้ า่ ในการบริจาคโลหิต
แต่ละครั้งของคุณ สามารถช่วยให้ ผู้ป่วย
ได้อีกหลายชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการท�ำบุญ
ที่ยิ่งใหญ่ และการบริจาคโลหิตสามารถ
บริจาคได้ทุก 3 เดือน ขอเป็นก�ำลังใจให้
ผู ้ บ ริ จ าคทุ ก คน และเชิ ญ ชวน ผู ้ ที่ มี
สุขภาพแข็งแรงร่วมกันบริจาคโลหิตอย่าง
ต่อเนือ่ งไปจนถึงอายุ 70 ปี ด้วยกันนะคะ
#กรรมดีอย่ากลัว กรรมชั่วอย่าท�ำ

จ�ำนวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563)
121 ราย
1,686 ราย

ชาย
หญิง
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Co-Blood วิศวะ จุฬาฯ

รวมพลคนสุขภาพดี...บริจาคโลหิต สู้ COVID-19
มีวิธีการติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้มาร่วมใน
โครงการฯ อย่างไร
ในช่วงแรกของโครงการ จะเริ่มจากใกล้ๆ ตัวก่อน เช่น
คอนโดที่อาศัยอยู่ องค์กรที่เรารู้จัก โดยจะยื่นเอกสารขอความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการใช้ ส ถานที่ และประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม
นอกจากนี้เรายังมีเพจ facebook : Co-Blood2019 เป็นอีก
ช่องทางในการติดต่อและประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดเริ่มต้นของโครงการ Co-Blood
จากสถานการณ์ ก ารระบาดโรค COVID-19 ท� ำ ให้ term
project ในวิชา management and organization ต้องเปลี่ยน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร มาเป็นการคิดโครงการที่ท�ำประโยชน์
ให้กับสังคมและต้องท�ำได้จริง โดยกลุ่มของเราได้เล็งเห็นถึงปัญหา
โลหิตขาดแคลน ท�ำให้จ�ำนวนผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง เป็นเหตุ
ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีปริมาณเลือดส�ำรองไม่เพียงพอต่อ
ความต้ อ งการใช้ ใ นการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยตามโรงพยาบาลทั่ ว ประเทศ
จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของโครงการ Co-Blood ที่ จ ะเป็ น ตั ว กลางใน
การจัดหาองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาคาร ส�ำนักงาน หรือ
คอนโด เพื่ อ ขอไปจั ด กิ จ กรรมรั บ บริ จ าคโลหิ ต เพราะจะเป็ น อี ก หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม
ช่องทางที่ช่วยให้มีปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตินี้
ตอนนี้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตไปแล้ว
2 แห่ง คือ เดอะไลน์ จตุจักร และลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์ที่มาของค�ำว่า Co-Blood
Co ที่มาจากค�ำว่า Cooperation (ความร่วมมือ) ซึ่งการ หัวหมาก สเตชัน่ และอีก 5 แห่ง ก�ำลังอยูใ่ นระหว่างรอด�ำเนินการ
จะออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต จะต้องได้รับความร่วมมือ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ นี้
จากหน่วยงานหลายส่วน ทั้งองค์กรที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ และ
จุดเริ่มต้นของการคิดโครงการนี้ คือต้องท�ำประโยชน์ให้
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต รวมถึง กับสังคม ตรงกับคติพจน์ที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่ง
ผูส้ นับสนุนอืน่ ๆ และประชาชนทีม่ าบริจาคโลหิต ส่วน Blood ก็มาจาก การรับใช้ประชาชน” ซึ่ง project นี้ ได้น�ำส่งอาจารย์เป็นที่
Blood donation หรือการบริจาคโลหิต ตามจุดประสงค์ของโครงการ เรียบร้อยแล้ว แต่ทุกคนในกลุ่มเห็นตรงกันว่าจะท�ำโครงการนี้

ต่อไป เพราะนอกจากจะช่วยให้มปี ริมาณโลหิตส�ำรองเพือ่ ไปใช้ใน
การรักษาเพิม่ มากขึน้ แล้ว เราอยากเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้องค์กร
และประชาชนทัว่ ไปเห็นความส�ำคัญของการบริจาคโลหิตอีกด้วย
เชิญชวนเพื่อนๆ บริจาคโลหิต
การออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตทุกครั้ง พวกเรา
ได้เห็นแล้วว่าการบริจาคโลหิต ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ แบ่งฐานะ
แต่เป็นการแบ่งปันโลหิตเพื่อช่วยชีวิตใครก็ไม่รู้ ที่เราไม่รู้จัก โดย
ไม่หวังสิง่ ตอบแทน จากการทีไ่ ด้มาท�ำโครงการนี้ พบว่ามีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ มาบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มี
สุขภาพแข็งแรงและคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาบริจาคโลหิต เพราะ
การบริจาคโลหิตไม่ได้เจ็บอย่างที่คิด และยังได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย
อีกด้วย
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หมู่บ้าน ชุมชน พร้อมใจบริจาคโลหิต
by Urairat

สู้วิกฤติ COVID-19

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบท�ำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีจ�ำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลง รวมถึง
หน่วยงานมีข้อจ�ำกัดในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และอนุญาตให้พนักงานท�ำงานที่บ้าน เป็นเหตุให้ต้องงดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
หรือเลื่อนวันบริจาคโลหิตออกไป
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้มกี ารปรับเกณฑ์การออกหน่วยเคลือ่ นทีร่ บั บริจาคโลหิต เพือ่ ให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้มีขนาดเล็กลงจากจ�ำนวน 200-300 คน ให้เหลือเพียง 50 คน หรือมีการประสานไปยังที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน และชุมชน
เป็นต้น
ในยามวิกฤติเช่นนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย #ให้เลือดฝ่าวิกฤติ COVID-19 #คนไทยต้องช่วยกัน

ริทึ่ม สาทร

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�ำพลาสมาจากผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายแล้ว เป็น
วิธีการอีกช่องทางหนึ่งไปใช้รักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีอาการรุนแรงได้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ด�ำเนินการ
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�้ำหนักของผู้บริจาค สามารถบริจาคได้ถึง 500 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) บริจาคได้ ทุก 14 วัน ส�ำหรับผู้ที่หายจากโรค COVID-19 สามารถบริจาค
ได้ถึง 6 ครั้ง ถ้าภูมิต้านทานอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก ในการน�ำไปใช้รักษาผู้ป่วย เปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มที่ใช้รักษาโรค
จะช่วยยับยัง้ ไวรัส COVID-19 ไม่ให้เข้าไปทาํ ลายเซลล์ปอด จนทําให้ปอดอักเสบรุนแรง และแพร่กระจายสร้างความเสียหายไปทัว่ ร่างกาย
ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้เพิ่มขึ้น

Hero
บริจาคพลาสมา

จากผู้ป่วยโรค COVID-19
ที่หายแล้ว

“ผู้ป่วยที่หายแล้วร่างกายจะกลับมาเป็นปกติ ไม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้”
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by Sorracha

การลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาค Stem Cells ในภูมิภาค
กว่า 18 ปีที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด�ำเนินการโครงการธนาคารเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ (Thai
National Stem Cell Donor Registry) ร่วมกับองค์กร World Marrow Donor Association โดยเริ่มกระบวนการจัดหาอาสาสมัคร
บริจาคสเต็มเซลล์มาตั้งแต่ปี 2545 นั้น
จากข้อมูลในปี 2562 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พบว่าสามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ได้ จ�ำนวน 255,980 ราย
มีผู้ที่บริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยได้เพียง 382 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 2,108 ราย ดังนั้น การจัดหา
อาสาสมั ค รบริ จ าคสเต็ ม เซลล์ จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น อยู ่ เ สมอ และเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม โอกาสให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยการปลู ก ถ่ า ย
สเต็มเซลล์ให้มากขึ้นในอนาคต ในปี 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงมีแนวคิดในการเพิ่มการรณรงค์และจัดหาอาสาสมัครบริจาค
สเต็มเซลล์ให้ได้ จ�ำนวน 300,000 ราย โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ต้องด�ำเนินการจัดหาอาสาสมัครบริจาค Stem Cells เฉลี่ยจ�ำนวน
1,200 ราย/เดือน และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ต้องด�ำเนินการจัดหาอาสาสมัครบริจาค Stem Cells เฉลี่ยจ�ำนวน 1,000 ราย/เดือน
ซึ่งหลังจากที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีการน�ำร่องเปิดให้บริการรับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาค Stem Cells มาตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2563 ในภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดนครราชสีมา,
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้บริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติเป็นอย่างดี จึงขอเก็บภาพ
บรรยากาศการลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาค Stem Cells ในส่วนภูมิภาคมาฝาก

การลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาค Stem Cells จะต้องมาพร้อมกับการบริจาคโลหิต
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์
0 3827 8905
0 4493 8938
0 4342 4630-1
0 5341 8389-90

ชลบุรี

กราฟแสดงจ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน
เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย

รู้สึกภูมิใจ
เราอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท�ำให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรค

นครราช

สีมา

389 ราย

2,142 ราย

260,675 ราย

ขอนแก่น

เชียงใหม่

จ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
จ�ำนวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง
จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน
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by Jirat

กิจกรรมบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

“ปันเลือด = ปันสุข...บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน โลหิตจะเพียงพอ ไม่ขาดแคลน” ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
ทีเ่ ข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ซึง่ ยังคงได้รบั น�ำ้ ใจจากผูบ้ ริจาคโลหิตทัว่ ประเทศ ทีพ่ ร้อมใจร่วมกันท�ำความดี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 และเพื่อ
ร่วมกันข้ามผ่านจากสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 #ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19 #คนไทยต้องช่วยกัน
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 แห่ง

ภาคฯ 3 จ.ชลบุรี

ภาคฯ 2 จ.ลพบุรี

ภาคฯ 11 จ.นครศรีธรรมราช  

ภาคฯ 9 จังหวัดพิษณุโลก  

ภาคฯ 5 จ.นครราชสีมา  

ภาคฯ 10 จ.เชียงใหม่  

เหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
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เหล่ากาชาดฯ จ.ล�ำปาง

เหล่ากาชาดฯ จ.มหาสารคาม

เหล่ากาชาดฯ จ.ยะลา

เหล่ากาชาดฯ จ.เลย

เหล่ากาชาดฯ จ.สิงห์บุรี

เหล่ากาชาดฯ จ.สุราษฎร์ธานี

by Piraporn

นางสาวกอบแก้ว แก้วทับทิม
จากผู้ป่วยโรค COVID-19 สู่ฮีโร่
บริจาคพลาสมาช่วยเพื่อนผู้ป่วยด้วยกัน

อาการเริ่มแรก...
ตอนนั้นมีไข้ขึ้นประมาณ 38 องศา
ไอ เจ็บคอ เสียงเปลี่ยนประมาน 3 วัน
จึงตัดสินใจมาตรวจ เพราะตนเองอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง เพราะเพิ่งเดินทางกลับมาจาก
ประเทศอังกฤษ นอนโรงพยาบาลทั้งหมด
14 วัน รักษาโดยกินยาต้านไวรัส 5 วันแรก
ตอนกินยาจะรู้สึกพะอืดพะอม มึนศีรษะ
และท้องเสีย แต่หลังจากกินยาอาการต่างๆ
ก็ ห ายไป แต่ ต ้ อ งอยู ่ ที่ โ รงพยาบาลเพื่ อ
ดูอาการ และรอให้มั่นใจว่าไม่พบเชื้อแล้ว

ช่วงเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
รูส้ กึ กังวลใจว่าคนรอบข้าง เช่น คุณพ่อ
คุณแม่จะติดเชื้อไปด้วยหรือเปล่า พอมา
แอดมิทที่โรงพยาบาล ก็กังวลว่าหมอและ
พยาบาลที่รักษาจะติดไปด้วย เพราะต้อง
ใกล้ ชิ ด กั บ เราตลอด แต่ ทุ ก คนก็ ป ้ อ งกั น
เป็ น อย่ า งดี และยิ่ ง อยู ่ ใ นมื อ หมอแล้ ว ก็
ยิ่งสบายใจว่าจะหายเป็นปกติแน่นอน

พลาสมาของผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่
หายดีแล้ว มีคุณค่า
พลาสมาของผู ้ ป ่ ว ยที่ ห ายแล้ ว จะมี
ภู มิ คุ ้ ม กั น ของโรค น� ำ ไปรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยให้
หายเป็นปกติได้เร็วขึ้น พลาสมาของผู้ป่วย
โควิดที่หายแล้วจึงมีคุณค่ามาก เพราะหาก
ไม่ได้รับพลาสมา ร่างกายก็ไม่สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันได้เอง ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้

อะไรที่ ท� ำ ให้ ตั ด สิ น ใจลงทะเบี ย น
บริจาคพลาสมา ทัง้ ทีไ่ ม่เคยบริจาคโลหิต
เป็ น คนกลั ว การเห็ น เลื อ ดมาก แต่
เคยบริจาคโลหิตให้คนที่รู้จัก ซึ่งต้องการ
ใช้โลหิตเร่งด่วนมา 1 ครั้ง ตอนนั้นรู้สึก
อิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นให้ปลอดภัย
ครัง้ นีก้ เ็ ช่นกันพอได้รวู้ า่ พลาสมาของเราจะ
ช่วยคนอื่นได้ ก็ยินดีอย่างยิ่ง ถ้าเราไม่ช่วย
ก็อาจจะมีคนเสียชีวิตได้ เลยตัดสินใจสมัคร
เข้าร่วมบริจาคพลาสมาทันทีที่ทราบข่าว

เชิญชวนผูท้ หี่ ายป่วยจากโรค COVID-19
ลงทะเบียนบริจาคพลาสมา
การบริ จ าคพลาสมาไม่ ไ ด้ น ่ า กลั ว
ไม่เจ็บ เหมือนโดนฉีดยานิดเดียว เพียง
แต่ใช้เวลานาน แต่ลองคิดดูว่ามันคุ้มค่า
ขนาดไหนทีเ่ ราจะได้ชว่ ยเหลือต่อลมหายใจ
ให้ผู้ป่วยคนอื่นๆ ได้หายป่วย
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Q:
A:

หลังจากหายป่วย COVID-19
นานเท่าไรจึงจะบริจาคโลหิตได้
ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจ
พบเชื้ อ และหายป่ ว ย โดยไม่ มี อ าการใดๆ หลงเหลื อ อยู ่
ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้

Q: เชื้อ COVID-19 ติดต่อทางกระแสโลหิตหรือไม่?
ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ห ลั ก ฐานการรายงานของคนไข้ ที่ ติ ด เชื้ อ
A: COVID-19 ผ่านทางกระแสโลหิต แต่อย่างไรก็ตาม ใน
การบริจาคโลหิตจ�ำเป็นต้องอาศัยการคัดกรองสุขภาพจากผูบ้ ริจาคโลหิต
อย่างละเอียด เพื่อเป็นการป้องกันและขอความร่วมมือผู้บริจาคที่สัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรค COVID-19 หรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มี
การระบาด ให้งดการบริจาคโลหิตเป็นเวลา 4 สัปดาห์
ที่มา : ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
				
ที่ปรึกษาด้านวิชาการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด โรคมะเร็ง และชีวาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ เกณฑ์ต่างๆอาจยังต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักวิชาการที่ค้นพบใหม่
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