ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจ�ำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563

กราฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด
เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ปี 2561-2563
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คุณนวรัตน์ หงษ์สามารถ

กรุ๊ป A Rh- ไม่เคยรอให้ร้องขอ...
เพราะการให้ส�ำคัญ “ให้เลือด ให้ชีวิต”
บริจาคโลหิต...ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี

4

คุณภัทรวรรธ พุทธิวัฒน์

กรุ๊ป B Rh+ แม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐี
ไม่มีเงินล้าน แต่สามารถช่วยชีวิต
ผู้อื่นได้เหมือนกัน

5

3บริจขัาคโลหิ
้นตอนง่ายๆ
ตทั่วประเทศ
1. บริจาคโลหิต

- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
- หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 170 แห่ง

ความเป็นมาของระบบ
สารสนเทศงานบริการโลหิต
8
ในอดีต-ปัจจุบัน

2. สแกน QR Code

ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่

3. รับหน้ากากทางไปรษณีย์

12

ลงทะเบียน กรอกที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจน

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

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมด้วย
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
และคณะผูบ้ ริหาร เดินทางไปเยีย่ มชมภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์
by Nunthaporn

บรรณาธิการทักทาย
ในเดื อ นตุ ล าคม 2563 เป็ น วาระ 51 ปี แห่ ง การสถาปนา
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ตลอดระยะ
เวลาการด�ำเนินภารกิจหลักด้านงานบริการโลหิต เป็นศูนย์กลาง
การให้บริการโลหิต ผลิตภัณฑ์โลหิต เซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตของ
ประเทศ ได้เพียงพอ มีคุณภาพ และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย ด้วย
มาตรฐานระดับสากล และในเดือนกันยายนเตรียมพบกับกิจกรรม
พิเศษ เพื่อขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วย ทริปย้อนรอย
ออเจ้า ท�ำบุญ ไหว้พระที่อยุธยา เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก
ติดตามได้ในเล่มค่ะ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหา
รายได้ และประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ
พร้ อ มด้ ว ย รศ.พญ.ดุ จ ใจ ชั ย วานิ ช ศิ ริ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมพิธเี ปิดโครงการ “ปิดตา เปิดใจ
ให้โลหิต” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังผู้น�ำ  องค์กรเครือข่าย
พัฒนาชุมชน” บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมด้วย นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง       
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการด้านจัดหาโลหิตฯ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “M Heart สายโลหิต
สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
88 ล้านซีซี” ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ สมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ ้ า สิ ริ กิ ติ์
พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ณ เดอะมอลล์
บางกะปิ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
พิธีแถลงข่าวการมอบ “Mask for Blood Hero” เป็นที่ระลึกให้แก่
ผู้บริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจ�ำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต
เพิ่ ม ชี วิ ต ” ร่ ว มด้ ว ย รศ.พญ.ดุ จ ใจ ชั ย วานิ ช ศิ ริ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สนับสนุน โดย บริษัท บ้านปู จ�ำกัด
(มหาชน) และ บริ ษั ท
ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
จั ด ส่ ง หน้ า กากให้ แ ก่                 
ผูบ้ ริจาคโลหิตโดย บริษทั
ไปรษณี ย ์ ไ ทย จ� ำ กั ด            
ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต
แห่งชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

นางสิ ณี น าฎ อุ ท า ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต                   
แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวโครงการสัมมนา เรื่อง “การเสริมพลังแก่
คนตาบอด” ปลุกพลังเชิญชวนบริจาคโลหิตและให้ความรู้เรื่อง
การบริจาคโลหิต แก่
ผู ้ แ ท น ค น ต า บ อ ด
องค์ ก รคนตาบอด         
ทัว่ ประเทศ ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์
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เดือนกันยายน 2563

ตลอดเดือนกันยายน 2563		 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือด ในโครงการ              
“ปันโลหิตให้นอ้ ง” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิต
by Parichat_Po
แห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
วันที่ 7 - 13 กันยายน 2563 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต พร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เฉลิมฉลองวันผูบ้ ริจาค
สเต็มเซลล์โลก 2563 (World Marrow Donor Day 2020) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 แห่ง ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น และจ.เชียงใหม่
วันที่ 24 กันยายน 2563
ประชุมวิชาการประจ�ำเดือนกันยายน 2563 Serum Ferritin and Donor Management “เซรัม่ เฟอร์รติ นิ
เวลา 13.30 - 15.00 น.
กับการบริจาคโลหิตที่ยั่งยืนของผู้บริจาคโลหิต” บรรยายโดย นายสาธิต เทศสมบูรณ์ หัวหน้า
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ณ ห้องจุมภฏ 2, 3 ชัน้ 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

เดือนตุลาคม 2563

		

ตลอดเดือนตุลาคม 2563

เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “คิดถึงพ่อ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม 2563
เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวาระ 51 ปีแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เวลา 07.30 - 19.30 น.
สภากาชาดไทย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทัว่ ประเทศ
วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2563 เชิญชวนประชาชนทัว่ ไป ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “ฮาโลวีน หนีผมี าให้เลือด” กับเทศกาลวันฮาโลวีน
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ปริม - กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา
ผูป้ ระกาศข่าว ช่อง 8

by Parichat_Po

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยินดีตอ้ นรับและขอขอบคุณ
ศิลปินดารา หน่วยงานบริจาคโลหิตเป็นหมูค่ ณะ ร่วมบริจาค
โลหิตช่วยเหลือผูป้ ว่ ย (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563)

A

G

B

กาย - สวิตต์ ลีละพงศ์วฒ
ั นา
ผูป้ ระกาศข่าว ช่อง 7 HD

C

H

D

I

M
N
O
A ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จ�ำนวน 25 คน
B บริษัท ยูเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด  จ�ำนวน 37 คน
C ส�ำนักงานงบประมาณและการเงินส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จ�ำนวน 35 คน
D สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จ�ำนวน 15 คน
E ส�ำนักยุทธศาสตร์ต�ำรวจ จ�ำนวน 29 นาย
F ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 38 คน
G กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิด เกีย่ วกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ จ�ำนวน 150 คน

E

J

F

K

L

P
Q
H บริษัท สยามพารากอน รีเทล จ�ำกัด จ�ำนวน 20 คน
I สมาคมไทย-เนปาลี จ�ำนวน 102 คน
J กองบัญชาการกองทัพเรือ จ�ำนวน 100 นาย
K มูลนิธิรวมมิตรไทย-พม่า จ�ำนวน 25 คน
L โรงเรียนพระดาบส จ�ำนวน 42 คน
M กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จ�ำนวน 50 นาย
N ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ำนวน 40 คน
O มูลนิธิ FYM (Felix Y. Manalo) จ�ำนวน 200 คน
P สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ จ�ำนวน 30 คน
Q กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 40 คน
3

คุณนวรัตน์ หงษ์สามารถ

กรุ๊ป A (Rh-negative) บริจาคโลหิต 47 ครั้ง
ปัจจุบันประกอบอาชีพ : เป็นพนักงานบริษัทเอกชน บริการโซลูชั่นด้านไอที
		
และแอพพลิเคชั่น

by Sutharat

“ไม่เคยรอให้ร้องขอ...เพรา

ะการให้ส�ำคัญ”
ให้เลือด ให้ชีวิต
บริจาคโลหิต...ยิ่งให้ยิ่งได้ส
ุขภาพดี

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
เริ่มบริจาคประมาณปี พ.ศ. 2545 ตอนนั้นน้องที่ท�ำงานชวนบริจาคโลหิต เพราะมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มารับบริจาคโลหิตทีท่ ำ� งาน ตอนแรกก็กลัวๆ “เพราะเข็มใหญ่เชียวค่ะ” แต่พอได้บริจาคโลหิตครัง้ แรก
ไปแล้วรูส้ กึ คลายความกลัว เพราะทุกครัง้ ทีบ่ ริจาคโลหิตจะเตรียมสุขภาพมาพร้อม การบริจาคโลหิตไม่ได้นา่ กลัวอย่างทีห่ ลายคน
คิดเลยนะคะ
ความภาคภูมิใจในการบริจาคโลหิต
การบริจาคโลหิต คือความตัง้ ใจ เพราะคิดว่าเป็นเรือ่ งทีท่ กุ คน เมือ่ อายุถงึ เกณฑ์การบริจาคโลหิต (อายุ 17-70 ปี) ถ้ามีสขุ ภาพ
ร่างกายแข็งแรง ก็สามารถบริจาคโลหิตได้ และเมื่อยิ่งได้ทราบว่าโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) ในคนไทยจะมีเพียง 0.3% คือ
1,000 คน พบแค่ 3 คนเท่านั้น จึงตั้งใจว่าจะบริจาคโลหิตต่อไปเรื่อยๆ เท่าที่เราจะสามารถท�ำได้ เพราะโลหิตที่เราบริจาค
จะสามารถต่อลมหายใจช่วยชีวิตผู้ป่วย นอกจากนั้น ยังช่วยญาติพี่น้องคนที่รักของผู้ป่วยให้มีความหวัง มีก�ำลังใจอีกด้วย ตรงนี้
แหละค่ะ ที่ท�ำให้รู้สึกว่า “เมื่อเรามีสิ่งที่คนอื่นทั่วไปไม่มีก็ต้องใช้มันไปในทางที่ดีที่สุด และสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุด”
การบริจาคโลหิตเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีและสร้างประโยชน์ได้มากมาย
เชิญชวนผู้ที่มีโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) ร่วมบริจาคโลหิต
การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากๆ จากแต่ก่อนต้องเดินทางไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แต่หลายปีมานี้
มีเจ้าหน้าที่โทรมานัดหมายบริจาคโลหิต โดยมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาถึงที่บ้าน หรือที่ท�ำงาน ท�ำให้สะดวกสบายใน
การบริจาคโลหิตมากขึน้ ในนามผูบ้ ริจาคโลหิตหมูพ่ เิ ศษ ทีใ่ ช้บริการรถรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นทีต่ อ้ งขอบคุณหน่วยงานทีส่ นับสนุน
และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่มีนโยบายดีๆ ให้กับผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative)
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แม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐี
ไม่มีเงินล้าน
แต่สามารถช่วยชีวิต
ผู้อื่นได้เหมือนกัน

คุณภัทรวรรธ พุทธิวัฒน์
ผู้บริจาคโลหิต กรุ๊ป B+ จ�ำนวน 144 ครั้ง
เมื่อผมอายุประมาณ 17 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ได้มีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มาที่โรงเรียนครั้งแรกก็
กลัวเจ็บ กลัวเข็ม แต่มองไปเห็นเพือ่ นๆ ผูห้ ญิงนอนบริจาคโลหิต
ที่เตียง จึงถามกับตัวเองว่า “ท�ำไมเราต้องกลัว” ผมก้าวผ่าน
ความกลัวด้วยความกล้าตัดสินใจบริจาคโลหิต และตั้งแต่
วันนั้นจนถึงวันนี้ ผมไม่เคยพลาดการบริจาคสักครั้งเดียว
(ทุก 3 เดือน) ปัจจุบันบริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
จ�ำนวน 144 ครั้ง
ท�ำไมผมถึงเลือกทีจ่ ะเป็นผูใ้ ห้ ด้วยการบริจาคโลหิตเพราะ
การบริจาคโลหิต ในปัจจุบันถือว่ายังมีผู้บริจาคโลหิตน้อยมาก
และโลหิ ต จะต้องได้มาจากการบริจ าคเท่านั้น และโลหิต
มีความจ�ำเป็นต่อผู้ป่วย เป็น
การให้ ชี วิ ต ใหม่ และเป็ น
การให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน
ดั ง นั้ น ไม่ ว ่ า ใครก็ ส ามารถ
ท�ำบุญได้ครับ และทุกครั้งที่
ผมบริจาคโลหิต นอนบนเตียง
บริจาคโลหิต ผมรูส้ กึ อิม่ เอิบใจ

ดีใจที่โลหิตของเราได้มีโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วย ถึง 3 ชีวิต ต่อการ
บริจาคหนึ่งครั้ง
ผมถื อ โอกาสนี้ เชิ ญ ชวนผู ้ ที่ บ ริ จ าคโลหิ ต เป็ น ประจ� ำ
ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ให้โดยแท้จริงอยู่แล้ว แต่อยากจะให้ทุกท่าน
บริจาคโลหิตเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอทุก 3 เดือน และเชิญชวนผูท้ ม่ี ี
สุขภาพดีมาร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย และขอฝากถึง
ผู้ที่ยังไม่กล้ามาบริจาคโลหิต ก้าวผ่านความกลัวด้วยความกล้า
อย่างผม มาร่วมกันท�ำสิ่งดีๆ ด้วยกันครับ ทุกครั้งที่เรามา
บริจาคโลหิต จงระลึกไว้เสมอว่า “เราก�ำลังช่วยชีวิตผู้ป่วยอีก
3 ชีวิต” เพราะผมเชื่อว่า
“การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้ชีวิตคน”
จ�ำนวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563)
137 ราย

1,844 ราย

ชาย
หญิง
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ความสุขของการเป็นผู้ “ให้”
เกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัน

นางสาวปัณฑิตา วิวัฒน์รุ่งเรืองดี
ผู้บริจาคโลหิต กรุ๊ป B Rh+ จ�ำนวน 3 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

จุดเริ่มต้นบริจาคโลหิต
เราได้ยินประกาศเสียงตามสายของโรงเรียนแจ้งว่าจะมี
การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องจาก
โลหิตขาดแคลนจ�ำนวนมาก ตอนนั้นเรายังอยู่ ม.1 อายุยังไม่ถึง
เกณฑ์ทจี่ ะบริจาคโลหิตได้ เราอยากจะบริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในขณะนั้นมาก จนเมื่ออายุถึง 17 ปีบริบูรณ์ เริ่มต้นบริจาค
โลหิตจากนั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจุบัน และ ตั้งใจว่าจะบริจาคทุกๆ
3 เดือน

รู้สึกอย่างไรในการเป็นผู้ “ให้”
การให้สิ่งดีๆ ตอบแทนสังคม อะไรที่เราท�ำได้ และไม่เกิน
ก�ำลังของเรา และไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อน เราก็ยินดีเป็นผู้ให้
ในทุกๆ เรื่อง ที่เราท�ำได้ อย่างเช่นการบริจาคโลหิต เราให้โดย
ไม่หวังสิง่ ตอบแทน ให้เพราะเราอยากช่วยเหลือผูป้ ว่ ยให้มชี วี ติ รอด
หายป่วยจากความทุกข์ทรมาน เท่านี้เราก็มีความสุขในการเป็น
“ผูใ้ ห้”
มีแรงบันดาลใจในการท�ำความดีอย่างไร
เราได้แรงบันดาลใจจากทีเ่ คยได้ไปแจกข้าวกล่องให้คนเร่รอ่ น
ให้เขาได้อิ่มท้องไป 1 มื้อ ถึงแม้จะเป็นครั้งเดียวที่ได้มีโอกาสไป
แจกข้าวกล่อง แต่มนั ท�ำให้เราได้เห็นคุณค่าของชีวติ ของแต่ละคน
แตกต่างกันไป อะไรที่เราท�ำได้แล้วท�ำให้สังคม และคนที่ล�ำบาก
กว่า เรามีความสุข รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจไปด้วย การบริจาคโลหิต
ก็เช่นกัน เราบริจาคไปแล้วท�ำให้ผู้ป่วยที่ได้รับโลหิตเราได้กลับมา
มีชีวิตใหม่อีกครั้ง เราก็ยินดีและดีใจไปด้วยค่ะ
เชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมบริจาคโลหิต
การแบ่งปันโลหิตเพื่อช่วยชีวิตใครก็ไม่รู้ ที่เราไม่รู้จัก โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน มันเป็นความสุขที่ไม่สามารถอธิบายได้หมด
อยากเชิญชวนเพื่อนๆ ที่มีสุขภาพแข็งแรง และเยาวชนคนรุ่นใหม่
มาร่วมบริจาคโลหิต เพราะการบริจาคโลหิตไม่ได้เจ็บอย่างที่คิด
และยังได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยอีกด้วยค่ะ
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ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ท�ำเนียบรัฐบาล)
รวมพลัง รวมใจ ให้โลหิต

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องใน
โอกาสคล้ายวันสถาปนาส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 88 โดยมี
นายธี ร ภั ท ร ประยู ร สิ ท ธิ ปลั ด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี น�ำเจ้าหน้าที่
บุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับ
โลหิต จ�ำนวน 238 ยูนิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมพลัง รวมใจ ให้โลหิต

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมี
นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ น� ำ ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานชาวกรุงศรีรว่ มบริจาคโลหิต
ในภาวะโลหิตส�ำรองไม่เพียงพอ
ได้รับโลหิต จ�ำนวน 200 ยูนิต
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ความเป็นมาของระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต
ในอดีต-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2508-2528 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้นำ� ระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต IBM S/36 เข้าด�ำเนินการวาง
รากฐานระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดการฐานข้อมูลด้านงานบริการโลหิตแบบครบวงจร โดย Professor Cazal
อดีตผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เมืองมองต์เปลิเยร์ ประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. 2530

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปลี่ยนเป็นระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต IBM S/36 เป็น
IBM S/38

พ.ศ. 2537

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต จาก IBM S/38
เป็น AS/400 พร้อมทั้งด�ำเนินการจัดท�ำ Lab Data Interface เพื่อเพิ่มคุณภาพในการบันทึกข้อมูลทาง
ห้องปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มใช้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นที่แรก นอกจากนี้ยังได้พัฒนาโปรแกรม
สาขาบริการโลหิต (VBRN) เวอร์ชั่น DOS โดยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เพื่อให้สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ มีระบบสารสนเทศใช้ในการรองรับงานบริการโลหิต

พ.ศ. 2539

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย น�ำโปรแกรมต่างๆ มาช่วยบริหารจัดการงานของศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ อาทิเช่น โปรแกรมการเงิน, โปรแกรมบริการบุคลากร และโปรแกรมบริหารการออกหน่วยเคลื่อนที่
เป็นต้น

พ.ศ. 2539-2543 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ทำ� การติดตัง้ ระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต AS/400 และ Lab
Data Interface ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติครบทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ
พ.ศ. 2552

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พัฒนาโปรแกรมสาขาบริการโลหิต (VBRN) เวอร์ชั่น Windows
ขึ้นใช้ทดแทน เวอร์ชั่น DOS โดยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อให้
สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ

พ.ศ. 2553

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ลงนามในสัญญารับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการระบบ
สารสนเทศงานบริการโลหิตจากสภากาชาดฝรั่งเศส

พ.ศ. 2556

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปลี่ยนระบบสารสนเทศงานบริการโลหิตจาก AS/400 เป็น
Hematos IIG จากการสนับสนุนจากสภากาชาดฝรั่งเศส

พ.ศ. 2557-2560 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขยายการใช้งานระบบสารสนเทศงานบริการโลหิตจาก Hematos IIG
ไปยังภาคบริการโลหิตแห่งชาติครบทัง้ 12 แห่งทัว่ ประเทศ, งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ,
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และห้องรับบริจาคโลหิตทุกแห่ง โดยได้ตดิ ตัง้ ระบบเครือข่าย MPLS (TOT-CAT)
เพือ่ รองรับการใช้งาน ซึง่ ได้รบั ความอนุเคราะห์จากส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ปัจจุบนั คือ
ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และด�ำเนินการจัดท�ำ Lab Interface จากเครื่อง Analyzers
ของทุกส่วนงานเข้าที่ฐานข้อมูล
พ.ศ. 2559-2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต Thai Red Cross Blood
Information System (TBIS) โดยสามารถ Go Live ระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต Thai Red Cross Blood
				
Information System (TBIS) อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
				
ครบทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ, งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา และห้องรับบริจาคโลหิตทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ในรูปแบบ Web
Application ด้วย Centralized Database Architecture ที่ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้งาน และใช้ระบบเครือข่าย
MPLS (TOT-CAT) จากส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รองรับงานทั่วประเทศ
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by Sorracha

กิจกรรมเดินหน้าตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์
วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2563
กลับมาอีกครัง้ กับกิจกรรมวันผูบ้ ริจาคสเต็มเซลล์โลก ประจ�ำปี 2563 (World Marrow Donor Day 2020) ปีนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
ระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2563 ทัง้ ส่วนกลาง ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ ส่วนภูมภิ าค 4 แห่ง (ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ชลบุรี
จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น และจ.เชียงใหม่) รวมถึงเชิญชวนถ่ายภาพ เช็คอิน แชร์เรื่องราวดีๆ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย พร้อมติด Hashtag
#wmdd2020 และ #thankyoudonor ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์จะได้รับ “กระเป๋าผ้า
ปฏิบัติการตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์” เป็นที่ระลึก
และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดวันขอบคุณ
ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ โดยจัด “ทริปท�ำบุญ ไหว้พระ ขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์” ในวันอาทิตย์ 13 กันยายน 2563 เวลา
07.00 - 17.00 น. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์ จ�ำนวนกว่า 100 ราย แต่งกายชุดไทย ร่วมทริป
ท�ำบุญ ไหว้พระ รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความทรงจ�ำที่ดี
ซึ่งกันและกันของผู้บริจาคสเต็มเซลล์ จึงนับว่าเป็นการ
รวมตัวของผู้บริจาคสเต็มเซลล์เป็นครั้งแรกที่มากที่สุด
อีกด้วย
แหล่งที่มาภาพประกอบ: www.blockdit.com บันทึกจาก
อดีตเรื่องเล่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

07.00 น.
ลงทะเบียน
07.30 น.
ออกเดินทางจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มุ่งหน้าสู่พระราชวังบางปะอิน
07.30 - 08.30 น. ย้อนรอยวังเก่าพระราชวังบางปะอิน
09.30 น.
มุ่งหน้าสู่วัดใหญ่ชัยมงคล
09.30 - 10.00 น. ไหว้พระขอพรพระพุทธชัยมงคล ณ วัดใหญ่ชัยมงคล (Snack Box+เครื่องดื่ม)
11.00 น.
ชมความงดงามพระปรางประธานบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ และ กราฟแสดงจ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
				
สักการะเศียรพระพุทธรูปทีถ่ กู โอบล้อมด้วยรากโพธิอ์ ายุกว่าร้อยปี
ตั้งแต่ปี 2545 - ปัจจุบัน
				
ณ วัดมหาธาตุ
เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ทานกุง้ ชมวิวแม่นำ�้ ณ สวนอาหาร
				
ไทรทองริเวอร์)
2,171 ราย
398
ราย
13.00 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านโปรตุเกส
13.30 - 14.30 น. ศึกษาประวัตศิ าสตร์ชมุ ชนชาวโปรตุเกสสมัยอยุธยา สิง่ ปลูกสร้าง
				
โบราณและร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ (Snack Box+เครือ่ งดืม่ )
14.30 น.
ชวนชิมโรตีสายไหมของดีชื่อดังอยุธยา
15.00 - 16.00 น. ชวนช้อปร้านของฝาก ของที่ระลึก
264,022 ราย
16.00 - 17.00 น. เดินทางกลับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
				
โดยสวัสดิภาพ
จ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
พิเศษส�ำหรับผู้บริจาคสเต็มเซลล์ : เสื้อยืด, กระเป๋าผ้า, อาหาร, เครื่องดื่ม,
จ�ำนวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง
เจลแอลกอฮอลล์
จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน
แล้วพบกับกิจกรรมที่หลากหลายในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกนะคะ
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by Jirat

กิจกรรมบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศพสกนิกรชาวไทยทัง้ ประเทศจ�ำนวนมาก ร่วมบริจาคโลหิตแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้รับ
การตอบรับจากผู้บริจาคโลหิต ร่วมแสดงความจงรักภักดีเป็นจ�ำนวนมาก
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ภาคฯ 3 ชลบุรี

ภาคฯ 4 ราชบุรี

ภาคฯ 5 นครราชสีมา

ภาคฯ 8 นครสวรรค์

ภาคฯ 9 พิษณุโลก

ภาคฯ 11 นครศรีธรรมราช

by Piraporn

นางศิริธร สุตตานนท์

ผู้บริจาคโลหิต กรุ๊ป O Rh+ จ�ำนวน 69 ครั้ง
“ท�ำความดีให้มากที่สุด และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ท�ำ”
เหตุการณ์ประทับใจในการบริจาคโลหิต
ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีโอกาสเข้ารับประทานเข็มที่ระลึก
ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง ยิ่งท�ำให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจใน
การบริจาคโลหิตมากขึน้ และจากประสบการณ์การบริจาคโลหิต
ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้รวู้ า่ “ความสุขจากการให้ มากมายเกินพรรณา”
อีกด้านกับการท�ำงานจิตอาสาเพื่อสังคม
จุดเริ่มต้นในการท�ำงานจิตอาสา มาจากคุณพ่อกับคุณแม่
เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นในการเป็น “ผู้ให้และเสียสละ” จึง
เริ่มช่วยงานอาสาสมัครเมื่อมีโอกาส เช่น อ่านหนังสือให้กับ
ผู ้ พิ ก ารทางการเห็ น สอนผู ้ ดู แ ลเด็ ก ในสามจั ง หวั ด ภาคใต้
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ปี พ.ศ. 2554 จนกระทั่งได้เข้า
มาเป็นอาสากาชาด ของส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
ในปี พ.ศ. 2562 จึงท�ำให้เข้าใจว่า “คุณค่าของความดีทยี่ งิ่ ใหญ่
เสมอ”
เชิญชวนบริจาคโลหิต
การบริจาคโลหิตเป็นการท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะโลหิตคือ
สิ่งส�ำคัญที่ต้องมาจากการบริจาคเท่านั้น และการบริจาคโลหิต
ในแต่ละครั้ง สามารถช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต นอกจากนี้
ยังส่งผลให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส เพราะ
ต้องมีการดูแลสุขภาพให้พร้อมในการบริจาคโลหิตทุกครั้ง
จุดเริ่มต้นการบริจาคโลหิต
เริม่ ต้นจากเหตุการณ์เมือ่ ตอนคุณแม่
คลอดตนเองและมีอาการตกเลือด ส่วน
คุณพ่อที่ก�ำลังมาเยี่ยมก็ถูกรถชนอยู่หน้า
โรงพยาบาล ขณะนัน้ มีการใช้โลหิตจ�ำนวน
มาก เพื่อช่วยชีวิต และได้รับโลหิตจาก ผู้มี
จิตศรัทธา ทัง้ สองท่านจึงปลูกฝังบอกกล่าว
กับลูกๆ เสมอว่า ให้ระลึกถึงผู้มีพระคุณ
และเมื่อมีโอกาสให้ตอบแทน จนอายุถึง
เกณฑ์การบริจาคโลหิต จึงเริ่มต้นบริจาค
ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2529 หลังจากนั้น
ก็บริจาคเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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Q: ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่
A:

: ผู้บริจาคโลหิต ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก หลังจากหายแล้ว เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ แต่กรณี
ที่อยู่ระหว่างการรักษา ได้รับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ต้องเว้น 1 ปี จึงสามารถบริจาคโลหิตได้
โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ โดยมียุงลายตัวเมียเป็นพาหะน�ำโรค ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ด้วยกัน ที่ระบาดใน
ปีนี้ พบว่าเป็นเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ที่ 2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดใน 4 สายพันธุ์ ยิ่งหากเป็นการป่วยไข้เลือด
ออกครั้งที่ 2 จะยิ่งความสัมพันธ์รุนแรงของโรคมากขึ้น
หากผู้บริจาคโลหิตที่ได้รับเชื้อมาแล้ว 5 - 8 วัน จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีไข้ อุณหภูมิสูง 38.5 - 40.0 องศาเซลเซียส ติดต่อ
กันเป็นเวลา 2 - 7 วัน อาการทั่วไปคล้ายเป็นหวัด แต่ไม่ไอ ไม่มีน�้ำมูก หน้าแดง ปวดศีรษะ บางรายอาจมีปวดท้อง อาเจียน
มีจุดแดงเล็กๆ ตามแขน ขา และลําตัว หากภายในระยะเวลา 2 วัน อาการไข้สูง ไม่ลดลง ให้รีบไปพบแพทย์
โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนภายใน 2 - 3 วันหลังจากไข้ลด หากผู้ป่วยมีเลือดกําเดาไหล อาเจียนเป็น
เลือดและอุจจาระเป็นสีดํา หมดสติ ให้รีบนําส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อลดการเสียชีวิต
แหล่งที่มาอ้างอิง :
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, www.honestdocs.co, www.kapook.com
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