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คณะผู้จัดท�ำ
บรรณำธิกำรบริหำร 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิดจุใจ ชยัวานชิศิร ิ
บรรณำธิกำร ปิยนันท์ คุ้มครอง 
กองบรรณำธิกำร 
ปาริชาติ ทนกระโทก, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, 
สรชา รุจิรงค์นางกูล, ปาริชาติ โพธิรัชต์, 
พิราภรณ์ ศรศิลป์, จิรัสย์ อยู่วัฒนากรณ์, 
อุไรรัตน์ ช�านาญ, รุ่งทิพย์ ค�าพิทุม, 
กนกพร บุญกัณฑ์, อภิวรรณ หนองภักดี 
และอัจฉรา สนนาค
กรำฟฟิกดีไซเนอร ์
จุนที ตระกูลดิษฐ์ 
เจ้ำของ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
พิมพ์ที ่บริษัท อุดมศึกษา จ�ากัด

สารบัญ

	 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ	 COVID-19	 ที่ เกิดขึ้น	 โลหิตยังคงเป็น

ยา รักษาโรค ท่ีส� า คัญ	 ซ่ึงต ้อง ได ้มาจาก

การบริจาคเท ่านั้น	 และมีความต้องการใช ้

ทุกวัน	 จึงขอเชิญชวนผู ้ท่ีมีสุขภาพดีมาลิสต์

เป ้าหมายใหม ่ ในชีวิต	 “ฉันจะดูแลสุขภาพ

ร่างกายให้แข็งแรง”	 เพื่อเพิ่มจ�านวนคร้ังในการ

บริจาคโลหิต	 ท�าให้มีโลหิตในการรักษาผู้ป่วย

เพิ่มมากขึ้น	ไปกับโครงการ	Plus	1	เพิ่มจ�านวน

ครั้ง	 เพิ่มโลหิต	 เพิ่มชีวิต	 (ปี	 2)	 และเพื่อให้การ

บริจาคโลหิตมีความปลอดภัยต่อท้ังผู ้ให้และ

ผู้รับ	 ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน	 รวมถึงการใช้

ยารักษาโรคต่างๆ	 ท่ีถูกพัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็ว	

พบกับการคัดกรองสุขภาพก่อนการบริจาค

โลหิตด้วยตนเอง	ผ่าน	“แบบฟอร์มบริจาคโลหิต

ใหม่”	พร้อมกันทั่วประเทศ	 ติดตามทั้งหมดนี้ได้	

ในเล่มค่ะ

Plus 1 เพิ่มจ�านวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีิวิต (ปี 2)
“ท�าไมต้อง Plus 1 ปี 2”

กิจกรรมของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

หน่วยงานบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 
รอบ 2 เป็นหมู่คณะ

คุณจุฑามาศ ทิทพภัท บุนนาค
“24 ปี แห่งการเป็นผู้ให้ที่สุขใจเสมอ”

เชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิตและ
ส่วนประกอบโลหิต ครบ 100 ครั้ง
“ผู้ที่มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อผู้ป่วย”

ภาคีเครือข่าย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 รอบ 2

1 ก.พ. เป็นต้นไป
ใช้แบบฟอร์มบริจาคโลหิตใหม่ทั่วประเทศ

เพิ่มโอกาสพบคู่แท้สเต็มเซลล์ 
จากอาสาสมัครทั่วโลก

มาตรฐานสร้างความมั่นใจ บริจาคโลหิตแล้ว
ปลอดภัย ในสถานการณ์ COVID-19 ของ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

- ความถีใ่นการบรจิาคโลหติและส่วนประกอบโลหติ
- บริจาคโลหิตก่อนก�าหนดได้หรือไม่
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เปรียบเทียบจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับ (ยูนิต)
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w By Sutharat

ประชากรกว่า 66.5 ล้านคน 

 บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง มากถึง 1,097,715 คน

แต่ความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นปีละ 8 – 10%

“ท�ำไมต้อง Plus 1 ปี 2” 
 

 จากสถิติการบริจาคโลหิตท่ัวประเทศ โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าการจัดหาโลหิตยังคง

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ             

โรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ 

ได้ตามแผนการด�าเนนิงาน โดยเฉพาะในกลุม่ผูบ้รจิาคโลหติ ปีละ 1 ครัง้ หากสามารถเพิม่ความถีเ่ป็น 2 ครัง้ จะ

ท�าให้ได้โลหิตเพิ่มขึ้นกว่า 1,097,715 ยูนิต จึงเป็นที่มาของการจัดท�าโครงการ Plus 1 เพิ่มจ�านวนครั้ง เพิ่มโลหิต 

เพิ่มชีวิต (ปี 2) (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) เป็นโครงการหลักประจ�าปี 2564

ควำมถี่ของผู้บริจำค

6,519 คน

65,047 คน

137,151 คน

284,632 คน

1,067,260 คน

6,038 คน 

57,523 คน 

125,834 คน 

285,277 คน 

1,097,715 คน 

> 4 ครั้ง

4 ครั้ง

3 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

ปี 2562 ปี 2563 (โครงกำร Plus 1)(ครั้ง/ปี/คน)
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¥ วันที่ 14 มกราคม 2564 
	 นางสาวภาวิณี	 คุปตวินทุ	 รองผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	
ให้การต้อนรับ	 นายพอล	 สตีเฟนส์	 อัครราชทูต	 ที่ปรึกษาและรองหัวหน้าผู้แทนทางการทูต
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย	 และคณะร่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤติ
โรคระบาด	ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	

¥ วันที่ 19 มกราคม 2564 
	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์ชัยเวช	 นุชประยูร	 ผู ้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	
รับมอบโลหิตจาก	 นายสมพงษ์	 ปรีเปรม	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 จ�านวน	 36,660	 ยูนิต	
จากการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต	ในโครงการ	PEA	ใส่ใจทุกชีวิต	บริจาคโลหิต	10	ล้านซีซี	ปีที่	6	
ณ	อาคาร	LED	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ส�านักงานใหญ่

¥ วันที่ 20 มกราคม 2564 
	 รองศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงดุจใจ	 ชัยวานิชศิริ	 ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	
สภากาชาดไทย	 ร่วมปรึกษาหารือกับพลโท	 พิเศษ	 ศิริเกษม	 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก	
เรื่องแนวทางการบริจาคโลหิตแบบย่ังยืน	 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 โดยการบูรณาการ
ร่วมกัน	 และกองทัพบกพร้อมจะเป็นก�าลังเสริมส�าคัญให้สภากาชาดไทยตลอดเวลาที่ต้องการ	
ณ	กองทัพบก	อาคาร	2	ชั้น	2	ห้องประชุม	221

¥ วันที่ 20 มกราคม 2564 
	 รองศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงดุจใจ	 ชัยวานิชศิริ	 ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต	ิ
สภากาชาดไทย	 ให้การต้อนรับ	 นายบุญญนิตย์	 วงศ์รักมิตร	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 เป็นผู้น�าบริจาคโลหิต	 และเชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต	 เพื่อบรรเทาการ	
ขาดแคลนโลหิต	 ในช่วงการแพร่ระบาด	 COVID-19	 รอบ	 2	 ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�าท่ี
บ้านทรงไทย	ตั้งแต่วันที่	18-22	มกราคม	2564	

¥ วันที่ 27 มกราคม 2564 
	 นางสาวปิยนันท์	 คุ ้มครอง	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร	
ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	รบัมอบเครือ่งด่ืม	อควา	วติซ์	น�า้วติามินซ	ี200%	จ�านวน	
4,800	ขวด	จาก	คุณรุจิกาญจน์	วิบูลย์วงศรี	จิตอาสากาชาดในนามตัวแทน	บริษัท	ศรีนานาพร	
มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อมอบให้กับผู้บริจาคโลหิต	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	

¥ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
	 นางสาวปิยนันท์	 คุ้มครอง	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร	 ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ	สภากาชาดไทย	รับมอบของว่างเบเกอรี่เลอแปง	จ�านวนทั้งหมด	11,800	ชิ้น	จากนางสาว	ปุณฑริกา	
ลินฮาท	 ผู้บริหารโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์	 เพื่อมอบให้ผู้บริจาคโลหิตในโครงการ	 “อิ่มท้อง	 อิ่มใจ”	
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์	และมอบต่อให้ผู้บริจาคโลหิตจนถึงเดือนกรกฎาคม	2564	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	

¥ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
	 รองศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงดุจใจ	 ชัยวานิชศิริ	 ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	
สภากาชาดไทย	รับมอบโลหิต	จ�านวน	54.6	ล้านซีซี	จากคุณอารยา	ภู่พาณิช	รองผู้จัดการใหญ่							
ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพ่ือสังคม	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 (จ�ากัด)	 มหาชน	 จากการจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต	ในโครงการ	“ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต	ประจ�าปี	2563”	ณ	บริเวณลานต้นโพธิ์
ด้านหน้าธนาคาร	ส�านักงานใหญ่
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 A.	กรมการสือ่สารทหาร	กองบญัชาการกองทพัไทย	จ�านวน	30	นาย

 B.	กรมก�าลังพลทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย	จ�านวน	10	นาย

 C.	กรมข่าวทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย	จ�านวน	10	นาย

 D.	กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่	2	จ�านวน	20	นาย

 E.	กรมทหารราบที่	12	รักษาพระองค์	(กองทัพบก)	จ�านวน	12	คน

 F.	กรมยุทธการทหาร	กองบัญชากองทัพไทย	จ�านวน	10	นาย

 G.	กรมสรรพาวุธทหารบก	จ�านวน	60	นาย	

 H.	กรมสารบรรณทหาร	กองบญัชาการกองทัพไทย	จ�านวน	10	นาย

  I.	กองบัญชาการกองทัพน้อยที่	1	จ�านวน	50	คน

  J.	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	จ�านวน	40	นาย

 K.	กองรักษาความปลอดภัย	ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ	จ�านวน	21	คน

 L.	กองพันระวังป้องกัน	ส�านักกองบัญชาการ	กองบัญชาการ	 	

	 	 กองทัพไทย	จ�านวน	20	นาย

 M.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)	จ�านวน	10	คน

 N.	คุณอาร์ม-กรกันต์	สุทธิโกเศศ	และกลุ่มแฟนคลับ	จ�านวน	15	คน

 O.	บริษัท	เอส	เอฟ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	จ�านวน	21	คน

 P.	ส�านกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิจ�านวน	32	คน

หน่วยงานบริจาคโลหิต

ฝ่าวิกฤติ COVID-19 รอบ 2

เป็นหมู่คณะWelcome Welcome 
w By Kanokporn

w By Kanokporn
NewsNews

CalendarCalendar
วันที่  14  กุมภาพันธ ์  -                      
12 มีนาคม 2564 
เชิญชวนผู ้บริจาคโลหิต	 และ
ประชาชนส่งความรัก	 ด้วย
การบริจาคโลหิต	ในโครงการ 

“ส่งความรกั ผ่านโลหติ ฝ่าวกิฤติ COVID-19” ช่วยเหลอืผูป่้วย
ทั่วประเทศ	 ลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์
การระบาดของโรค	COVID-19	รอบ	2	ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ	
“สายคล้องหน้ากาก	Give	Blood	Save	Lives”	เป็นสือ่กลางแทน
ความห่วงใยจากศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิและแทนค�าขอบคณุ
จากผู้ป่วยทั่วประเทศ	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	หน่วยรับ
บริจาคโลหิตประจ�าที่	Fixed	Station	6	แห่ง	ภาคบริการโลหิต
แห่งชาติ	12	แห่ง	และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต	6	แห่ง
ในกรุงเทพฯ	
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564 (ตลอดเดือนมีนาคม)
เชิญชวนผู้บริจาคโลหิต	 และประชาชนร่วมสะสมบุญหรือ
ออมบุญ	 ด้วยการบริจาคโลหิต	 ช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ	
ลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การระบาดของ
โรค	COVID-19	รอบ	2	ในโครงการ “ออมบุญ บริจาคโลหิต 
มแีต่ได้กบัได้” ณ	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต,ิ	หน่วยรบับรจิาค
โลหิตประจ�าที่	 Fixed	Station	 6	แห่ง,	 และภาคบริการโลหิต	
แห่งชาติ	12	แห่งทั่วประเทศ	

1 - 30 เมษายน 2564 (ตลอดเดือนเมษายน)
เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต	 ถวายสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในวโรกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 
ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2564 
และเพื่อให้มีโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโรค	
COVID-19	รอบ	2	ณ	ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต	ิหน่วยรบับรจิาค
โลหิตประจ�าที	่Fixed	Station	6	แห่ง	ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต	ิ
12	แห่ง	และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ
9 - 16 เมษายน 2564 
เชิญชวนประชาชนร่วมสร้างพลังน�้าใจ	 ด้วยการบริจาคโลหิต	
ช่วงหยดุยาวเทศกาลวนัสงกรานต์	ในโครงการ “แล้งนีไ้ม่แล้งน�า้ใจ 
ด้วยการให้โลหิต”	 เพื่อให้มีโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วง									
การระบาดของโรค	COVID-19	รอบ	2	ณ	ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาต,ิ	หน่วยรบับรจิาคโลหติประจ�าที	่Fixed	Station	6	แห่ง,	
และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	12	แห่งทั่วประเทศ
26 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. - 19.30 น. 
เชิญชวนผู้บริจาคโลหิต	 ประชาชนทั่วไป	 และเจ้าหน้าท่ี
สภากาชาดไทย	 ร่วมบริจาคโลหิต	 เนื่องในวันสถาปนา
สภากาชาดไทย	ครบรอบ	128	ปี	ณ	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต,ิ	
หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�าที่	 Fixed	 Station	 6	 แห่ง,	 และ					
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	12	แห่งทั่วประเทศ

A

I

C

F

K

N

D

G

L

O

E

H

M

P

B

J



6

คุณจุฑำมำศ ทิทพภัท บุนนำค  
หมู่โลหิต A Rh- บริจาคโลหิต จ�านวน 57 ครั้ง

  “24 ปี แห่งการเป็นผู้ให้ที่สุขใจเสมอ”
w By Apiwan

Family Rh-Family Rh-

• จุดเริ่มต้นของกำรบริจำคโลหิต
     การท�าบุญมีหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในนั้น 
คือ การบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์         
ถือเป็นการท�าบญุทีเ่หน็ผลอย่างเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งตนเองมีหมู่โลหิต
พเิศษ A Rh- ซ่ึงเป็นหมู่โลหิตพบได้น้อยในประเทศไทย 
1,000 คน พบเพียง 3 คนเท่านั้น หรือร้อยละ 0.3 
เท่านั้น ดังน้ัน เมื่อตนเองมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย จึงตัดสินใจบริจาคโลหิตจากน้ันเป็นต้นมา 
รวมเป็นระยะเวลา 24 ปี แห่งการเป็นผู้ให้ (ต้ังแต่           
ปีพ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 

• ควำมประทับใจในกำรบริจำคโลหิต
 การบรจิาคโลหติ เป็นการสร้างคณุค่า ความภาคภมูใิจ 
ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างสูงสุด เนื่องจากการ
บริจาคโลหิต 1 คร้ัง สามารถช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า 
3 ชีวิต เป็นการเพ่ิมโอกาส เพิ่มชีวิตต่อลมหายใจ           
ให้ผู ้ป่วยได้กลับไปอยู ่กับครอบครัว หรือคนที่รัก 
อย่างมคีวามสขุ จึงถอืได้ว่าการบรจิาคโลหติเป็นรางวลั
ที่ดีที่สุดทั้งผู้ให้และผู้รับ

• เชิญชวนผู้ที่มีโลหิตหมู่พิเศษร่วมบริจำคโลหิต
 การบรจิาคโลหิต จะต้องกระท�าด้วยความสมคัรใจ และไม่หวงัสิง่ตอบแทน 
เป็นการให้ท่ียิง่ใหญ่ สร้างรอยยิม้ ความสขุ และเสยีงหัวเราะ ให้กบัเพือ่นมนษุย์
ด้วยกนั จงึขอเชญิชวนผูท้ีม่โีลหติหมูพ่เิศษทกุท่าน ทีม่สีขุภาพร่างกายแขง็แรง
ร่วมแบ่งปันบรจิาคโลหติช่วยเหลอืผู้ป่วย และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนโลหิต
ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รอบ 2

“ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทย
มุ่งเน้นวัฒนธรรมการแบ่งปัน และการมีส่วนร่วมเพื่อให้ชีวิต”
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 ในฉบับนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 
ครบ 100 ครัง้ จ�านวน 8 ราย บคุคลเหล่าน้ีเป็นผูท้ีม่จีติศรทัธา เป็นแบบอย่างของการเป็นผูเ้สยีสละอย่างแท้จรงิ ตระหนกั
ถงึความส�าคญัของการบรจิาคโลหติ ช่วยสนบัสนนุในการจดัหาโลหติให้ได้ตามเป้าหมาย ลดปัญหาการขาดแคลนโลหติ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รอบ 2

w By Urairat

จ�านวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง

(ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 10 ก.พ. 2564)

149 ราย1,923 ราย

คุณชัยรัตน์  พัดทอง  B+
บริจำค 113 ครั้ง

คุณณัฐสัณห์  ไศละสูต  A+
บริจำค 100 ครั้ง

คุณเด่นศักดิ์  อิสสระวงศ์เทวำ  O+
บริจำค 105 ครั้ง 

คุณธเนศ พึ่งพรหม  B+
บริจำค 110 ครั้ง

คุณวรวิทย์  ภูพวก  O+
บริจำค 100 ครั้ง

คุณวินัย  นำเจริญ  A+
บริจำค 101 ครั้ง

คุณกิตติเดช สงวนทองค�ำ  AB+  
บริจำค 109 ครั้ง

คุณภำคิไนย ณ เชียงใหม่  B+ 
บริจำค 100 ครั้ง

เชิดชูเกียรติผู้บริจำคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ครบ 100 ครั้ง 

“ผู้ที่มีจิตสำธำรณะ เสียสละเพื่อผู้ป่วย”
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 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 รอบ 2       

ส่งผลกระทบกับการบริจาคโลหิตภายในศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ และหน่วยเคลื่อนท่ีรับบริจาคโลหิต เดิมจาก

เป้าหมายที่ต้องจัดหาโลหิต วันละ 2,000-2,500 ยูนิต          

โลหิตลดลงเฉลี่ยเหลือเพียงวันละ 700-900 ยูนิต อีกท้ัง 

หลายหน่วยงานที่ได้นัดหมายล่วงหน้าในการจัดกิจกรรม

บรจิาคโลหติแจ้งยกเลกิจ�านวนมาก ส่งผลให้ศนูย์บรกิารโลหติ

แห่งชาต ิมโีลหติไม่เพยีงพอจ่ายให้กบัโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 

 ซึ่งหลังจากที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศข่าว

โรงพยาบาลขาดแคลนโลหิตเข้าขั้นวิกฤติ หน่วยงานภาคี

เครือข่ายหลายแห่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 

ทั้งในรอบปกติ และรอบพิเศษ โดยยังคงความเข้มงวดตาม

มาตรการ Social Distancing ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข

ก�าหนด 

ภำคีเครือข่ำย รวมเลือดเนื้อชำติเชื้อไทย 
บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 รอบ 2

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกแห่ง 

รวมถึงผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ที่รวมพลัง รวมจิตรวมใจ รวมเลือด

เนือ้ชาตเิชือ้ไทย ร่วมกนับรจิาคโลหติฝ่าวกิฤต ิCOVID-19 รอบ 2 นี้ 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์วิกฤติ ภาคี

เครือข่ายจะเป็นส่วนงานที่เข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งในการระดม

ความศรัทธาจากผู้บริจาค เพื่อส่งต่อโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัย

แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

N
B

C Partnership

N
B

C Partnership

w By Sorracha
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1 กุมภำพันธ์ เป็นต้นไป
ใช้แบบฟอร์มบริจำคโลหิตใหม่ ทั่วประเทศ

 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึน โลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคท่ีส�าคัญ ซ่ึงต้องได้มาจากการบริจาค

เท่านัน้ และต้องการใช้ทกุวนั หากขาดโลหติจะส่งผลต่อการรกัษาผูป่้วยอบุตัเิหต ุผูป่้วยผ่าตดั ตกเลอืดหลงัคลอดบตุร และผูป่้วยโรคเลอืด

ท่ีจ�าเป็นต้องใช้โลหติเป็นประจ�า เช่น โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี โรคโลหิตจางจากสาเหตอุืน่ๆ โรคเกลด็เลอืดต�า่ โรคทีเ่กดิจากการขาดปัจจยั

การแข็งตัวของเลือด หรือโรคฮีโมฟีเลีย เป็นต้น

 ในการบรจิาคโลหติทกุครัง้ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รจิาคประจ�า หรอื

เป็นผู้บริจาคครั้งแรก จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการบริจาคโลหิต 

โดยกรอกแบบฟอร์มผูบ้รจิาคโลหิต ซึง่เป็นกระบวนแรกส�าคัญท่ีสุด 

เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเอง (Donor self-screening) 

ประเมินสุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการ 

Update ฐานข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบัน หากผู้บริจาคโลหิต

มีความพร้อมด้านสุขภาพ จะส่งผลท�าให้ผู ้ป่วยได้รับโลหิตที่มี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา

 ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภำพันธ์  2564 เป ็นต้นไป
ได้ปรับเปล่ียนแบบฟอร์มบริจำคโลหิตใหม่ท้ังประเทศ
ทั้งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ห้องรับบริจาคโลหิตประจ�าที่

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง โรงพยาบาลสาขา

บริการโลหิต และหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตทุกแห่ง

 ผู้บริจาคสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้บริจาคโลหิต  

เพื่อกรอกข้อมูลและคัดกรองตนเองในเบ้ืองต้น ก่อนเดินทาง

มาบริจาคโลหิต เป็นการอ�านวยความสะดวก รวดเร็ว และ

ลดข้ันตอน เพ่ือลดความแออัดของพื้นที่ในช่วง COVID-19 

ระบาด หรอืหากท่านใดไม่สะดวกprint แบบฟอร์มบรจิาคโลหติ

มาก่อน สามารถกรอกที่จุดรับบริจาคโลหิตได้เช่นกัน 

 “โดยขอให้ผู้บริจำคโลหิตตอบแบบสอบถำมตำม
ควำมเป็นจริง เพื่อควำมปลอดภัยของผู้บริจำคโลหิต 
และผู้ป่วยรับโลหิต”

   
   

Ex
tra

   
   

Ex
tra

w By Parichat_PO 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้บริจาคโลหิต
สแกน QR Code หรือ www.https://bit.ly/3c4yHRX

ผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต
• ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบค�าถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง

 หากไม่แน่ใจควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 4 สัปดาห์

• ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต
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เพิ่มโอกำสพบคู่แท้สเต็มเซลล์ จำกอำสำสมัครทั่วโลก

จ�านวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ 
ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน 

จ�านวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
จ�านวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง

จ�านวนผู้ป่วย

417 ราย
2,291 ราย

280,049 ราย

 ในทุกๆปี จะมีผู้ป่วยนับพันทั่วโลกท่ีได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคทางโลหิตวิทยา (โรคเลือด) 

ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต (สเต็มเซลล์) ท่ีสมบูรณ์เข้าไปแทนที่

สเต็มเซลล์ที่มีข้อบกพร่อง ปัจจุบันการจัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต (สเต็มเซลล์) ที่ไม่ใช่ญาติใน

ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์และน�าไปสู่หายขาดจากโรค เป็นอีกหนึ่งภารกิจของ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ท่ียังคงด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 โดยผู้ป่วยโรคเลือดท่ีขึ้นทะเบียน

รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จะได้รับการค้นหา และคัดเลือกอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกัน โดยท�าการค้นหาผู้ที่

ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ภายในประเทศไทย ด้วยโปรแกรม MatchPoint 

 ทั้งนี้ โอกาสที่จะพบผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่ญาติ มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับของผู้ป่วยนั้น มีเพียง 1 ใน 10,000 คน จึงท�าให้

การจัดหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์ไม่เพียงพอ และท�าการค้นหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์จากต่างประเทศ ผ่านประเทศเครือข่าย World Marrow 

Donor Association (WMDA) ทีม่สีมาชกิมากกว่า 55 ประเทศท่ัวโลก และมอีาสาสมคัรบริจาคสเต็มเซลล์ท่ัวโลกมากถึง 38,518,567* รำย 

ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยจะได้พบผู้บริจาคสเต็มเซลล์ นอกจากการตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์จากอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลก

ให้กับผู้ป่วยโรคเลือดในไทยแล้ว ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยทั่วโลก ได้ค้นหาคู่แท้สเต็มเซลล์จากอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ในไทย               

เพื่อเพ่ิมโอกาสที่จะได้รับการรักษาให้หายขาดจากโรคทางเลือดได้เช่นเดียวกัน และแม้ว่าจ�านวนผู้ท่ีลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาค                  

สเต็มเซลล์จะมีจ�านวนมากขึ้น แต่ยังคงมีผู้ป่วยโรคเลือดจ�านวนมาก ที่ยังไม่พบผู้บริจาคสเต็มเซลล์ 
*ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

Stem Cells 

w By Rungthip

 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ จึงขอเชิญชวนผู้บริจำคโลหิตมำร่วมเพ่ิมโอกำสให้กับผู้ป่วยโรคเลือดได้กลับมำ
มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ด้วยกำรลงทะเบียนอำสำสมัครบริจำคสเต็มเซลล์เพียงแค่ครั้งเดียว

ผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 - สุขภาพร่างกายแข็งแรง - ไม่มีโรคประจ�าตัว

 - มีอายุระหว่าง 18 – 50 ปีบริบูรณ์ - ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

 - น�้าหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป - ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อทางเลือด

สามารถลงทะเบียนพร้อมการบริจาคโลหิต ได้ที่  

 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ☎ 0 2256 4300
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ☎ 0 3827 8905
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ☎ 0 4493 8938
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ☎ 0 4342 4630-1
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ☎ 0 5341 8389-90
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 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ท�าหน้าท่ีจัดหาโลหิตบริจาค           

ให้มปีรมิาณเพยีงพอ ปลอดภยั และมคีณุภาพสงูสดุ ให้กบัโรงพยาบาลทัว่ประเทศ โดยจดัท�ามำตรฐำน

ควำมปลอดภัยในหลำยมิติ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรรับบริจำคโลหิตมีควำมปลอดภัย ต้ังแต่

ต้นทำง คือ ผู้บริจำค จนปลำยทำง คือ ผู้ป่วย รวมทั้งผู้รับบริกำรอื่นๆ 

 โดยมาตรการทั้งหมดครอบคลุมทั้งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ หน่วยเคลื่อนที่ และ

หน่วยเคลื่อนที่ประจ�าทุกแห่ง

The Region SharingThe Region Sharing
w By Jirat

Temperature Check

Social distancing Use hand sanitizers

Clean surface

1คัดกรองอุณหภูมิของ
บุคลากรและผู ้ บริ จาค
โลหติ ก่อนเข้าพืน้ทีอ่ย่าง

เคร่งครัด

3 จัดพื้นที่ รองรับ
บริการแต่ละขั้นตอน โดย
มกีารเว้นระยะห่างอย่างน้อย  
1 เมตร

2 ท� าความสะอาดทุก
จดุสมัผสัร่วมต่างๆ ภายใน
อาคาร ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ

 4 จั ด ว า ง
แอลกอฮอล์เจลส�าหรับ

ท�าความสะอาดมอื ในทุกจุด
ทั่วอาคาร

มาตรฐานสร้างความมั่นใจ บริจาคโลหิตแล้วปลอดภัย ในสถานการณ์ COVID-19 
ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

ขอให้ประชาชนและผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน มั่นใจว่าเมื่อมาบริจาคโลหิต จะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ 
เราค�านึกถึงผู้บริจาคและผู้ป่วยเป็นอันดับแรก ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย
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KnowKnow?Do You

w By Autchara

ยกเว้นกรณีมีควำมจ�ำเป็น

  1 มีธุระจ�าเป็น สามารถบริจาคก่อนก�าหนดได้ ไม่เกิน 14 วัน ได้เพียงปีละ 1 ครั้ง

  2 ความจ�าเป็นทางการแพทย์ เช่น ได้รับการร้องขอจากแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย 

  อาจบริจาคโลหิตก่อนก�าหนดได้ ทั้งนี้ ผู้บริจาคโลหิตต้องมีความพร้อม

 และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐาน

ควำมถี่ในการบริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต

บริจาคโลหิตก่อนก�ำหนดได้หรือไม่?

พลำสมำ 
Plasma

เกล็ดเลือด  
Platelets

เม็ดเลือดแดง  โลหิตรวม 
Whole Blood

14
วัน

3
เดือน

1
เดือน

4
เดือน

Red Blood 
Cells


