ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

กราฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด
เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
ปี 2561-2563
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ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริม
ผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ชวนคนไทยสุขภาพดี แสดงพลังของการให้ด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน
และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ในโครงการ “Run for Blood วิ่งหาเลือด
เพื่อผู้ป่วย” ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ใช้ในการด�ำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

55,000
0

2561

2562

2563

กรกฎาคม
70,000
65,000
60,000

64,773

3 ช่องทาง ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
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by Sutharat

2561

สิงหาคม

หน่วยรับบริจาคโลหิต

“บ้านทรงไทย”
Landmark แห่งใหม่
ย่านวงศ์สว่าง

7

“ธาตุเหล็ก” เจ้าเม็ดสีแดง...

8

ตัวช่วยส�ำคัญหลังบริจาคโลหิต

ประมวลภาพกิจกรรมพิเศษ

เพื่อขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาค
สเต็มเซลล์ เนื่องในวันผู้บริจาค
สเต็มเซลล์โลก 2563

ได้รับวัคซีนป้องกันโรคสามารถ
บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

9
12

1. ลงทะเบียนวิ่ง Virtual Run ค่าสมัคร 500 บาท
(ได้รบั เสือ้ วิง่ และเหรียญ) สมัครได้ที่ https://race.thai.run/runforblood
พิเศษ • ผู้สมัครลงทะเบียนฯ ที่ส่งผลวิ่งสะสมระยะ
			 ครบ 500 กิโลเมตร จ�ำนวน 100 ท่านแรก
			 รับ “ผ้าบัฟ” เป็นที่ระลึก
		
• จับสลากลุ้นรางวัล “สร้อยคอทองค�ำ 1 สลึง”
			 จากรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนฯ จับสลากทุก 2 สัปดาห์
จ�ำนวน 5 ครั้ง
2. สนับสนุนท�ำบุญซื้อเสื้อวิ่ง ราคา 300 บาท
จ�ำหน่ายที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่
สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต
3. ร่วมบริจาคเงิน เข้าบัญชี “คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย”
บัญชีกระแสรายวัน 045-286494-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

ผู้สนใจร่วมท�ำบุญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมัครลงทะเบียนวิ่ง
Run for Blood

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 - 99 ต่อ 1101, 1753, 1760 และ 1771

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการบริหาร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ บรรณาธิการ ปิยนันท์ คุ้มครอง กองบรรณาธิการ นันทพร พากเพียรทรัพย์,
สรชา รุจริ งค์นางกูล, ปาริชาติ ทนกระโทก, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, ปาริชาติ โพธิรชั ต์, พิราภรณ์ ศรศิลป์, จิรสั ย์ อยูว่ ฒ
ั นากรณ์ และอุไรรัตน์ ช�ำนาญ กราฟิกดีไซเนอร์
จุนที ตระกูลดิษฐ์ เจ้าของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พิมพ์ที่ บริษัท อุดมศึกษา จ�ำกัด

วันที่ 24 กันยายน 2563

by Nunthaporn

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และนายชัยณรงค์
กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุน
กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต
พร้ อ มทั้ ง ส่ ง มอบโลหิ ต
กิ จ กรรม “กยศ. รวมใจ
ปั น โลหิ ต ต่ อ ชี วิ ต เพื่ อ น
มนุษย์” ระยะเวลา 7 ปี
ได้รับโลหิตจ�ำนวนทั้งสิ้น
43,565,900 ซีซี ณ ห้อง
แถลงข่าว กระทรวงการคลัง

บรรณาธิการทักทาย
เข้าสูฤ่ ดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว เหมาะแก่
การออกก�ำลังกายคลายหนาว สร้างความอบอุ่น
ให้กบั ร่างกายยิง่ นัก และในช่วงนี้ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ ก็มกี จิ กรรม “Run for Blood วิง่ หาเลือด
เพื่อผู้ป่วย” ชวนคนไทยร่วมแสดงพลังของการ
ให้ด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน กับรูปแบบการวิ่ง Virtual
Run และพบกับเจ้าเม็ดสีแดงตัวช่วยส�ำคัญหลัง
การบริจาคโลหิตอย่าง “ยาธาตุเหล็ก” ติดตามได้
ในเล่มค่ะ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบเงินจ�ำนวน 500,000 บาท จากผู้แทน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ในโครงการ “Run for Blood - วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” เพื่อใช้ในการ
ด�ำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ ห้องจุมภฎ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ

กลุ่มเซ็นทรัล

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วย        
ผู ้ อ� ำ นวยการด้ า นจั ด หาโลหิ ต และ        
ภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิต
แห่ ง ชาติ พร้ อ มด้ ว ย นายศรั ณ ย์           
จุฑารัตนกุล ผู้จัดการใหญ่งานปฏิบัติ
การ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด ร่วมพิธี
เปิด โครงการ “เติมโปรตีน อิม่ บุญกับไวตามิลล์” เพือ่ สมทบทุนสร้าง
รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีราชด�ำริ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
ในพิ ธี ฝ ่ า ยฆราวาส ในพิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และในวาระ 51 ปี                      
วันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (13 ตุลาคม 2563) พร้อมด้วย                       
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง ดุ จ ใจ                                                              
ชัยวานิชศิริ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ และผู้บริหารสภากาชาดไทย
ร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
จ�ำนวน 10 รูป ณ ห้องจุมภฎ ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
2

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

นางสาวปิยนันท์ คุม้ ครอง
ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการด้ า น
จัดหาโลหิตและภาพลักษณ์
องค์กร ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ พร้อมด้วย คุณดวงสมร พันธุเสน อนุกรรมการ
รณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต เข้าพบ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหาร เพื่อปรึกษา
หารื อ การจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ บ ริ จ าคโลหิ ต เนื่ อ งใน
วันพยาบาลแห่งชาติ ณ สภาการพยาบาล

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี และประธาน
คณะกรรมการอ�ำนวยการ
กลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ
และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุแผน
เป็นประธานพิธีเปิดหน่วย รับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย  
(ย่านวงศ์สว่าง) เพื่อเป็นห้องรับบริจาคโลหิตประจ�ำ  หรือ
Fixed Station ณ บ้านเลขที่ 1423 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี                 
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563

เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต และร่วมกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อ Social Media โพสต์ป้ายข้อความ                 
ติด hashtag #เจ็บนี้เพื่อเธอ #Plus 1 เพิ่มจ�ำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ลงบน Facebook เพื่อช่วยส�ำรอง
by Parichat_Po
โลหิตคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอแก่ผู้ป่วย ในโครงการ “เจ็บนี้เพื่อเธอ” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
10 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

ตลอดเดือนธันวาคม 2563
เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “พ่อนี้มีบุญคุณ อันใหญ่หลวง บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
5 ธันวาคม 2563 และวันพ่อแห่งชาติ” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
21 - 31 ธันวาคม 2563 เชิญชวนประชาชนร่วมท�ำบุญบริจาคโลหิต เพื่อช่วยส�ำรองโลหิตคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอแก่ผู้ป่วย                
ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

by Parichat_Po

หน่วยงานบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ
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A. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 30 คน
B. บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ำกัด จ�ำนวน 60 คน
C. กลุ่มจิตอาสาต้นกล้าชาวพุทธ จ�ำนวน 40 คน
D. กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ จ�ำนวน
130 คน
E. บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จ�ำกัด จ�ำนวน 20 คน
F. บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด จ�ำนวน 30 คน
G. บริ ษั ท อดิ ต ยา เบอร์ ล ่ า เคมี คั ล ส์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
(ฟอตเฟตดีวิชั่น) จ�ำนวน 20 คน
H. บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จ�ำกัด จ�ำนวน 40 คน
I. ธนาคารเอเอ็นแซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 20 คน
J. กลุ่มบริษัทเจริญอักษร จ�ำนวน 30 คน

K. สโมสรไลอ้อน สวัสดี กรุงเทพ จ�ำนวน 20 คน
L. ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน จ�ำนวน 20 คน
M.		ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�ำนวน
35 คน
N. ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ รุ่น 96 จ�ำนวน 60 คน
O. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ จ�ำนวน 20 นาย
P. กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร จ�ำนวน 40 นาย
Q. ส�ำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล
จ�ำนวน 50 คน
R. กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง จ�ำนวน 200 นาย
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20 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
ของการเป็น “ผู้ให้”

คุณธีรพล บุนนาค
กรุ๊ป A (Rh-negative)
บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
จ�ำนวน 115 ครั้ง
ปัจจุบันประกอบอาชีพ : มัณฑนากรหรือ
สถาปนิกรับออกแบบและตกแต่งภายใน

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
เมื่ อ 20 ปี ที่ แ ล้ ว ผมต้ อ งไปดู แ ลญาติ ที่ พั ก รั ก ษาใน
โรงพยาบาลราชวิถี และได้พบเห็นห้องรับบริจาคโลหิต (ธนาคารเลือด)
จึงตัดสินบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย จากเหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นต้นมา รวมทั้ง
ได้ทราบว่าตนเองมีหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative) ซึ่งพบได้น้อยมากในคนไทย 1,000 คน
มีเพียง 3 คนเท่านั้น ผมจึงเห็นความส�ำคัญ และบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน และเปลี่ยนมา
บริจาคเกล็ดเลือดที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หลังจากได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ เรียนเชิญผมมาบริจาคเป็นส่วนประกอบโลหิต เมื่อได้ทราบถึงความจ�ำเป็น และความต้องการอย่าง
เร่งด่วน รวมทั้งผู้ที่สามารถบริจาคเกล็ดเลือดได้มีจ�ำนวนไม่มาก เพราะจะต้องมีค่าเกล็ดเลือดตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ผมจึงตัดสินใจมาบริจาคทันที
แรงบันดาลใจและความประทับใจในการบริจาคโลหิต
		 20 กว่าปีของการเป็น “ผู้ให้” แห่งความภาคภูมิใจ ทุกครั้งที่จะมาบริจาคผมมีความตั้งใจ และเตรียมความพร้อม
ร่างกายอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งระมัดระวังการรับประทานอาหารก่อนมาบริจาคเกล็ดเลือด โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มี
ไขมั น สู ง เนื่ อ งจากส่ ง ผลต่ อ เกล็ ด เลื อ ดที่ จ ะน� ำ ไปให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ย นอกจากนี้ การมาบริ จ าคทุ ก ครั้ ง ผมยั ง ได้ รั บ
ความประทับใจในการบริการและต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นมิตร ความจริงใจ มีอัธยาศัยที่ดี
อีกด้วยครับ
เชิญชวนผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative) ร่วมบริจาคโลหิต
ส�ำหรับผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-Negative) และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผมขอเชิญชวน
ให้มาช่วยกันบริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยอีกจ�ำนวนมาก และหากมีการบริจาคอย่างสม�ำ่ เสมอ
(บริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน) ก็จะท�ำให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วน
จะได้รับอย่างทันท่วงที ช่วยลดภาวะการขาดแคลนหมู่โลหิตพิเศษ
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การสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
ด้วยการบริจาคโลหิต
คุณเองก็ท�ำได้
นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา
กรุ๊ป B+ บริจาคโลหิต จ�ำนวน 149 ครั้ง

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
การบริ จ าคโลหิ ต ของผม เริ่ ม ต้ น ขึ้ น เมื่ อ ครั้ ง ที่ ผ มเป็ น นิ สิ ต
ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการ
ชักชวนจากรุ่นพี่ ซึ่งในครั้งนั้นได้มีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
มารับบริจาคโลหิตที่คณะ ซึ่งพวกเราชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้ร่วมใจสานต่อกิจกรรมนี้เป็นประจ�ำทุกปี จนกระทั่งจบการศึกษา
ผมก็บริจาคโลหิตเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน จนถึงวันนี้ ผมบริจาคโลหิต
จ�ำนวน 149 ครั้ง
แรงบันดาลใจและความประทับใจในการบริจาคโลหิต
ยังมีคนอืน่ ๆ อีกมากมายทีย่ งั ต้องการโลหิต เพือ่ ใช้ในการรักษา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีอุบัติเหตุร้ายแรง เกิดภัยพิบัติต่างๆ
ซึ่งผมเองก็ได้รับการแจ้งขอให้บริจาคโลหิตจากศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติอยู่เป็นประจ�ำ และในทุกครั้งที่ผมได้ขึ้นไปนอนบนเตียง
บริจาคโลหิต ผมจะภาวนาจิตและนึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และผู้มี
พระคุณต่อผม และนอกจากนี้ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจทุกครั้งที่
ผมได้บริจาคโลหิต เพราะผมเชื่อว่าโลหิตของผมสามารถที่จะช่วย
ต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้จริง

เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต
ผมขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี และมีสุขภาพแข็งแรง
มาร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังรอความ
ช่วยเหลือจากทุกท่านอยู่ เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ
การให้ชีวิต ให้โอกาสให้ผู้ป่วยได้มีลมหายใจต่อไป และได้
กลับไปอยู่กับครอบครัวมีความสุข และความสุขนั้นก็จะ
ย้อนมาถึงตัวเราและครอบครัวด้วยเช่นกัน ดังสุภาษิตจีน
ที่ว่า “การช่วยชีวิตคน ดีกว่าการสร้างเจดีย์ 7 ชั้น”
จ�ำนวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563)
148 ราย

1,899 ราย

ชาย
หญิง
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เอ.พี. ฮอนด้า ชวนคนรุ่นใหม่ผนึกก�ำลังบริจาคโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ำกัด ผู้จัดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ฮอนด้ า ในประเทศไทย ผนึ ก ก� ำ ลั ง ชวนคนรุ ่ น ใหม่ ร ะดั บ
อุดมศึกษา ร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต ในโครงการ “A.P.
Honda Big Blood Donation 2020” ชวนคนรุ่นใหม่
ส่งต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการ “ให้”

ทั้งนี้ เอ.พี. ฮอนด้า ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
ทีโ่ รงพยาบาลทัว่ ประเทศก�ำลังขาดแคลนโลหิตส�ำรอง มีผปู้ ว่ ย
ที่รอรับการบริจาคโลหิตอยู่เป็นจ�ำนวนมาก การจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้จะช่วยส่งมอบโลหิตได้เป็นจ�ำนวนมาก โดย เอ.พี. ฮอนด้า ได้เริ่มจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2547 และ
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการรับบริจาคโลหิตไปตามสถานการณ์ โดยได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการบริจาคโลหิต และความจ�ำเป็นใน
การใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วย เพราะโลหิตยังคงมีความต้องการอย่างสม�่ำเสมอ
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีพลัง
มีศกั ยภาพ ทัง้ ในด้านก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังสติปญ
ั ญา ดังนัน้ เมือ่ เยาวชนมีความรูค้ วามเข้าใจ ความตระหนักในเรือ่ งของการบริจาคโลหิต
ก็พร้อมที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพสม�่ำเสมอ ทุก 3 เดือน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ถึงเวลาแล้วที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ มารวมพลังบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยน้องๆ นิสิต นักศึกษา สามารถเข้าร่วมโครงการฯ
บริจาคโลหิตได้ที่
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วันที่

เวลา

สถาบันการศึกษา

14 ต.ค. 2563

09.00 - 15.00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16 พ.ย. 2563

09.00 - 15.00 น.

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

26 - 27 ม.ค. 2564

09.00 - 15.00 น.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

23 ก.พ. 2564

09.00 - 15.00 น.

มหาวิทยาลัยรังสิต

by Urairat

หน่วยรับบริจาคโลหิต “บ้านทรงไทย”
Landmark แห่งใหม่ ย่านวงศ์สว่าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวเจริญศัสตรารักษ์ 2 พี่น้องผู้ใจบุญ คุณเพลินพิศ เจริญศัสตรารักษ์
และ คุณอัปสร เจริญศัสตรารักษ์ เจ้าของบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) ที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน บริจาคที่ดินพร้อมบ้าน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
42 ตารางวา เพื่อสาธารณประโยชน์ ตามความประสงค์ของบิดา - พันตรีชิน เจริญศัสตรารักษ์ และมารดา - นางท�ำเนาว์ สิงหเสนี โดย
จัดตั้งเป็นห้องรับบริจาคโลหิตประจ�ำ หรือ Fixed station แห่งใหม่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย รองรับผูบ้ ริจาคโลหิตในพืน้ ทีเ่ ขตบางซือ่ และใกล้เคียง อีกทัง้ ลดค่าใช้จา่ ย และเวลา
ในการเดินทางเข้ามาบริจาคทีศ่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพือ่ ส�ำรองโลหิตสนับสนุนให้กบั โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า โรงพยาบาลโรคทรวงอก
และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต และสัมผัสกับบรรยากาศความงามแบบคลาสสิกได้ทุกวัน
วัน -เวลาท�ำการ
หน่วยรับบริจาคโลหิต บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
09.00 - 15.00 น.
หมายเหตุ:
พักกลางวัน เวลา 12:00 - 13:00 น. ของทุกวัน
ปิดท�ำการวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
1. มีน�้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
2. อายุ 17 - 70 ปี (อายุ 17 ปี มีหนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครอง)
3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ (ไม่นอ้ ยกว่า 5 ชัว่ โมง)
4. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ 24 ชั่วโมง
5. ผ่าตัดใหญ่ เว้น 6 เดือน ผ่าตัดเล็ก เว้น 7 วัน
6. ไม่มีอาการท้องเสีย ท้องร่วง 7 วัน ที่ผ่านมา
7. งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังการบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
8. สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่
ระหว่างรับประทานยาแก้อักเสบใดๆ
9. รับประทานอาหารประจ�ำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต
หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ไี ขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่
10. ดื่มน�้ำ 3-4 แก้ว และเครื่องดื่ม เช่น น�้ำผลไม้ นม
น�้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกาย จะช่วย
ป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือ
วิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต
การเดินทาง
1. รถโดยสารประจ�ำทาง สาย 18, 505, 65 และ 30
2. รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง ประตู
ทางออกที่ 1
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รอบรู้เรื่องโลหิต
by Parichat_Po

“ธาตุเหล็ก”

เจ้าเม็ดสีแดง...ตัวช่วยส�ำคัญหลังบริจาคโลหิต
ทุ ก วั น จนหมด เพื่ อ ชดเชยธาตุ เ หล็ ก ที่
เสียไปกับการบริจาคโลหิต เหตุผลก็เพราะ
ว่ า ธาตุ เ หล็ ก เป็ น ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ที่
อยู่ในเม็ดเลือดแดง เป็นการรักษาสมดุล
ของธาตุเหล็กในร่างกาย หากร่างกายขาด
ธาตุ เ หล็ ก อาจท� ำ ให้ มี อ าการอ่ อ นเพลี ย
มี ภ าวะซี ด หรื อ มี ภ าวะโลหิ ต จางได้
นอกจากนี้ ในตัว ยาธาตุเหล็ก ยังมีส ่ว น
ประกอบของวิตามิน ที่ช่วยเสริมในเรื่อง
ต่างๆ อีกมากมาย อาทิ

การบริจาคโลหิต แต่ละครั้งประมาณ
350 – 450 มิลลิลิตร หรือ ซีซี. ร่างกาย
จะสูญเสียธาตุเหล็ก ประมาณ 200 – 250
มิลลิกรัม ดังนั้น ผู้บริจาคโลหิต จ�ำเป็นจะ
ต้องได้รับธาตุเหล็กเสริม เพื่อให้มีธาตุเหล็ก
เพียงพอต่อการน�ำไปสร้างเม็ดเลือดแดง
ซึ่งจะช่วยป้องกันภาวะโลหิตจาง จากการ
ขาดธาตุเหล็ก ท�ำให้สามารถบริจาคโลหิต
ได้ อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
เจ้ า เม็ ด สี แ ดง หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า
“ยาธาตุ เ หล็ ก ” (Ferrous Fumarate
200 mg with Vitamins) จ�ำนวน 50 เม็ด
ผู้บริจาคจะได้รับหลังจากผ่านการตรวจ
วั ด ค ว า ม เ ข ้ ม ข ้ น ข อ ง โ ล หิ ต ทุ ก ค รั้ ง
ที่ ม าบริ จ าคโลหิ ต น� ำ กลั บ ไปบ� ำ รุ ง หลั ง
การบริ จ าคโลหิ ต โดยทานต่ อ เนื่ อ ง

1. วิตามิน C เป็นวิตามินที่ร่างกาย
ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ จ�ำเป็นต้องได้รับ
วิ ต ามิ น ชนิ ด นี้ จ ากการรั บ ประทาน และ
วิตามินซียังเป็นตัวสร้างคอลลาเจน ซึ่งเป็น
เส้นใยท�ำหน้าที่เชื่อมเนื้อเยื่อต่างๆ ไว้ด้วย
กัน ช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง ช่วยป้องกัน
การเปลีย่ นแปลงของเซลล์ และยังมีสารต้าน
อนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ และลด
การเกิดริ้วรอยแห่งวัย โดยมากวิตามินซีจะ
อยูใ่ นกลุม่ ของอาหารประเภทผัก และผลไม้
ชนิดต่างๆ พบมากในส้ม สับปะรด มะขาม
สตรอว์เบอร์รี่ ฝรั่ง มะนาว มะเขือเทศ แต่
ส�ำหรับคนทีไ่ ม่นยิ มการรับประทานผัก และ
ผลไม้ อาจจะต้องทานเป็นวิตามินเสริมแทน
2. วิตามิน B หรือ วิตามินบีรวม ช่วย
ในการท�ำงานของการผลิต และควบคุม
พลั ง งานในร่ า งกาย และสร้ า งเซลล์
เม็ดเลือดแดง โดยทั่วไปแล้ววิตามินบีรวม
มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ท�ำให้อารมณ์ดขี นึ้ บรรเทาอาการวิตกกังวล

ส่งเสริมสุขภาพ และยังช่วยบรรเทาอาการ
ระคายเคืองของผิว ซึง่ วิตามิน B ในแต่ละชนิด
มีประโยชน์แตกต่างกันไป ในยาธาตุเหล็ก
ที่มอบให้แ ก่ผู้บริจาคโลหิ ต จะมี วิ ต ามิ น
B1, B2 และ B12 ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
เส้นประสาท และหัวใจที่แข็งแรง ส่งเสริม
การควบคุมระดับของกรดอะมิโนโฮโมซีสเทอีน
3. Folic Acid เป็นวิตามินบีชนิดหนึ่ง
ที่ ร ่ า งกายต้ อ งการ จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
กระบวนการผลิตเซลล์ใหม่ให้มีสุขภาพดี
และยังสามารถรักษาโรคโลหิตจางชนิดที่
เกิดจากการขาดกรดโฟลิค ซึ่ง Folic Acid
จะพบได้มากในอาหารจ�ำพวกถั่ว ตับ ส้ม
ขนมปังธัญพืช พืชผักใบเขียว
จากเดิมแนะน�ำให้ผู้บริจาคโลหิตทาน
วั น ละ 1 เม็ ด ก่ อ นนอน เพราะจะเป็ น
การดู ด ซึ ม ที่ ดี ที่ สุ ด ในช่ ว งท้ อ งว่ า ง แต่
ผู ้ บ ริ จ าคบางรายพบปั ญ หาในการทาน
ธาตุเหล็ก ช่วงท้องว่าง ท�ำให้ระบบย่อย
อาหารแปรปรวน อาการที่พบบ่อยๆ เช่น
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องผูก ท�ำให้
ผู้บริจาคไม่ชอบ และไม่ทานต่อ
ปัจจุบนั มีการปรับช่วงเวลาการทาน
เป็นวันละ 1 เม็ด หลังอาหารภายใน
ครึ่ ง ชั่ ว โมงมื้ อ ใดก็ ไ ด้ เพื่ อ ลดปั ญ หา
อาการข้างเคียง และควรหลีกเลี่ยงการ
ทานยาธาตุเหล็กพร้อมกับนม เพราะ
จะลดประสิทธิภาพในการดูดซึมของยา
เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นผู้บริจาคโลหิต
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อีกหนึ่งช่องทาง ในการติดตามสาระความรู้เรื่องโลหิต
ได้ที่ รายการ Give Blood Talk
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by Sorracha

ประมวลภาพกิจกรรมพิเศษ เพื่อขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์
เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2563
ผ่านพ้นไปแล้วกับสัปดาห์รณรงค์เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาค
สเต็มเซลล์ โดยมีแนวคิดในการเชิญชวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์ ร่วม “ทริปท�ำบุญ ไหว้พระ” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธ์ เรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความทรงจ�ำที่ดีร่วมกัน และยังเป็นการรวมพลผู้บริจาคสเต็มเซลล์มากกว่าครั้งใดๆ
จึงได้ประมวลภาพการจัดกิจกรรมตลอดเดือนกันยายน 2563 พร้อมรวบรวมภาพความประทับใจมาฝากกัน
¤ กิจกรรม

Thank You Stem Cells
Donors on Social Media
รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องการ
บริจาคสเต็มเซลล์ ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์
หลากหลาย และเชิญชวนผู้สนใจเปลี่ยน
ภาพโปรไฟล์
กิ จ กรรม “สั ป ดาห์ วั น ผู ้ บ ริ จ าค
สเต็มเซลล์โลก 2563” (World Marrow
Donor Day 2020)
รณรงค์ จั ด หาอาสาสมั ค ร บริ จ าค
สเต็มเซลล์ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยมีผู้บริจาคโลหิตร่วมลงทะเบียนเป็น
อาสาสมั ค รบริ จ าคสเต็ ม เซลล์ จ� ำ นวน
1,516 ราย และมีผู้ร่วมกิจกรรม มากกว่า
3,000 ราย
¤

¤ กิจกรรม

“ทริปท�ำบุญ ไหว้พระ ขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์”
ทริปนีน้ อกจากจะอิม่ บุญ อิม่ ใจไปกับการท�ำบุญไหว้พระแล้ว งานนีย้ งั มีจดหมาย
เซอร์ไพรส์ของผูป้ ว่ ยทีม่ อบให้กบั ผูบ้ ริจาคอีกด้วย ซึง่ กิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้รบั การตอบรับ
เป็นอย่างดี มีผบู้ ริจาคสเต็มเซลล์ และครอบครัวร่วมเดินทางไปกับทริป จ�ำนวน 110
ราย และคาดว่าจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี

กราฟแสดงจ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
ตัง้ แต่ปี 2545 - ปัจจุบนั
เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย

409 ราย

2,215 ราย

267,183 ราย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์และ
อาสาสมัครทุกท่าน ที่ร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์...คู่แท้สเต็มเซลล์ เพื่อให้
ผู้ป่วยได้มีโอกาสรับการรักษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

จ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
จ�ำนวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง
จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน
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โครงการ “ปันโลหิตให้น้อง”
อี ก หนึ่ ง โครงการดี ๆ ที่ น อกจากจะช่ ว ยต่ อ ชี วิ ต ให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ที่ เ ป็ น โรคเลื อ ดแล้ ว
ยังเป็นการมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆ เหล่านั้น ผ่านนมกล่องและอุปกรณ์เครื่องเขียน
ต่างๆ ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนจากจากผู้บริจาคโลหิตเช่นเคย โดยได้น�ำไปมอบให้กับน้องๆ ตาม
โรงพยาบาลต่างๆ จ�ำนวน 4 แห่ง (ร.พ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า, ร.พ. ภูมิพลอดุลยเดช, ร.พ. วชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ�ำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า)
by Jirat

ในส่วนภูมิภาค น�้ำใจจากผู้บริจาคโลหิตก็มีมากมายไม่แพ้กันครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติต่างๆ
ทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันส่งผ่านความปรารถนาดีและรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดเช่นกัน เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกดีใจแทนน้องๆ
เหล่านั้นจริงๆ ครับ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ.พิษณุโลก
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ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่

by Piraporn

การบริจาคโลหิต

คือ การช่วยต่อลมหายใจ
ให้ผู้ป่วย
จุดเริ่มต้นการบริจาคโลหิต
เริม่ จากการเห็นข่าวประชาสัมพันธ์โลหิตขาดแคลน
จึ ง ได้ ไ ปบริ จ าคโลหิ ต ครั้ ง แรก ที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช
เมื่อปีพ.ศ. 2549 หลังจากนั้นก็บริจาคโลหิตเป็นประจ�ำ
จนปัจจุบันได้เปลี่ยนมาบริจาคเกล็ดเลือด
ประทับใจที่ได้ช่วยเหลือรั้วของชาติ
ครั้งหนึ่งได้ทราบข่าวเหตุการณ์ระเบิดชายแดน
ภาคใต้ มีทหารได้รับบาดเจ็บ และต้องการโลหิตอย่าง
เร่งด่วน จึงได้รีบไปบริจาคโลหิต จากเหตุการณ์ในวันนั้น
ท�ำให้ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จอย่างมาก ทีอ่ ย่างน้อยได้รว่ มเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้มีชีวิตรอด

นายธนพงศ์ เกตุทอง กรุ๊ป B Rh+
บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�ำนวน 7 ครั้ง

การให้ “บริจาคโลหิต” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
การบริ จ าคโลหิ ต แต่ ล ะครั้ ง ผมไม่ เ คยคาดหวั ง
สิ่งตอบแทนใดๆ และทุกครั้งที่มาบริจาคโลหิต มีความ
ตั้งใจที่จะได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย และก็จะให้ไปเรื่อยๆ จนกว่า
สุขภาพไม่พร้อมที่จะบริจาคโลหิตได้

งานอาสาเพื่อสังคม
มีโอกาสได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อมีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ และมีโอกาสได้ช่วยเหลือ
งานแพทย์อาสาในถิ่นทุรกันดารตามโอกาส จึงเป็นอีกหนึ่ง
ความภาคภูมิใจ ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้ช่วยเหลือ
ผูอ้ นื่ เมือ่ โอกาสมาถึงแล้ว ทุกครัง้ ทีผ่ มลงมือท�ำด้วยความตัง้ ใจ
อย่างเต็มที่และด้วยความเต็มใจ
เชิญชวนบริจาคโลหิต
การบริจาคโลหิตไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ในการบริจาค
โลหิต 1 ครั้ง สามารถต่อชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต หาก
ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการรักษาที่หายขาด ในวันข้างหน้า
เขาก็จะสร้างสิ่งดีๆ เพื่อสังคมต่อไป
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Q:

ได้รับวัคซีนป้องกันโรคสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

A:		 ผู้บริจาคโลหิตที่ได้รับวัคซีน		

ป้องกันโรคต่างๆ มีเกณฑ์
		การคัดกรอง ดังนี้
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กรณีโดนสุนัขกัดหรือแมวข่วน หลังฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดยา เช่น มีไข้
ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หรือมีผื่นแพ้ และ
บาดแผลหายดีแล้ว สามารถบริจาคโลหิตได้
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก
หลังฉีดวัคซีน 24 ชั่วโมง ไม่มีอาการข้างเคียง เช่น มีไข้
ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หรือมีผื่นแพ้ และ
บาดแผลหายดีแล้ว สามารถบริจาคโลหิตได้
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วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคมะเร็ ง ปากมดลู ก วั ค ซี น ป้ อ งกั น
โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ และวัคซีนป้องกันโรคไวรัส
ตับอักเสบ เอ
หลังฉีดวัคซีน 24 ชั่วโมง ไม่มีอาการข้างเคียง เช่น
มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะหรือ มีผื่นแพ้
สามารถบริจาคโลหิตได้
วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคหั ด โรคคางทู ม โรคหั ด เยอรมั น
โรคอีสุกอีใส และโรคงูสวัด
หลังได้รับวัคซีน 4 สัปดาห์ หากไม่มีอาการข้างเคียง เช่น
มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หรือมีผื่นแพ้
สามารถบริจาคโลหิตได้
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี
- กรณี ฉี ด วั ค ซี น เพื่ อ ป้ อ งกั น หลั ง ได้ รั บ วั ค ซี น 21 วั น
สามารถบริจาคโลหิตได้
- กรณีฉดี วัคซีนหลังสัมผัสโรค ต้องเว้นการบริจาคโลหิต 1 ปี
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