
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน 2564

8 พฤษภาคม 
“วันกาชาดโลก”

14 มิถุนายน
“วันผู้บริจาคโลหิตโลก”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รวบรวม คัดสรร ข่าวสาร กิจกรรม 

สาระความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด

2 วาระส�าคัญของโลก2 วาระส�าคัญของโลก
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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 
กรำฟฟิกดีไซเนอร ์
จุนที ตระกูลดิษฐ์ 
เจ้ำของ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
พิมพ์ที ่บริษัท อุดมศึกษา จ�ากัด

	 ในช่วงที่สถานการณ์	COVID-19	ก�าลัง

แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้	 ศูนย์บริการโลหิต										

แห่งชาติ,	 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	 ทั้ง	 12	

แห่ง	 รวมถึงหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนท่ี	

และหน่วยรับบริจาคโลหติประจ�าท่ี	ยังคงรักษา

มาตรการป้องกนั	COVID-19	อย่างเคร่งครัด	

เพื่อให้ผู้บริจาค	มั่นใจ	ปลอดภัย	บริจาคโลหิต

ฝ่าวิกฤติ	 COVID-19	 ไปด้วยกัน	นอกจากนี้	

ผู้บริจาคโลหติบางท่านอาจได้รับการฉีดวัคซีน

ป้องกนั	COVID-19	ไปบ้างแล้ว	หลายท่านคงมี

ข้อสงสยัว่าการฉีดวัคซนีสามารถบริจาคโลหติ

ได้หรือไม่	เล่มนี้เรามีค�าตอบมาให้ค่ะ

8 พฤษภาคม “วันกาชาดโลก”
(World Red Cross and Red Crescent Day)

14 มิถุนายน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก”
(World Blood Donor Day)

กิจกรรมของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ปฏิทินข่าว เดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564
พลังน�้าใจ บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

แนะน�าช่องทางการบริจาคโลหิต 
ส�าหรับผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ Rh- negative

ความภาคภูมิใจ ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสา 
“เราท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
สนับสนุนการจัดหาโลหิตเพียงพอและยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์เกล็ดเลือด ชนิด Pediatric 
Leukodepleted Platelet Concentrate
(PLDPC) เพิ่มความปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วยเด็ก

เพิ่มความปลอดภัยในการตรวจเนื้อเยื่อเอชแอลเอ 
(HLA) ของคู่แท้สเต็มเซลล์ ด้วยเทคนิคใหม่ NGS

เปิดตัว ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี 
สู่งานบริการโลหิตที่ทันสมัย 
และครบวงจรในเขตพื้นที่ภาคกลางส่วนล่าง

ผู้บริจาคโลหิตที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกัน COVID-19
สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่
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ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย
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 8 พฤษภาคม ตรงกับ “วันกาชาดโลก” (World Red Cross and Red Crescent Day) ก�าหนดขึ้น        

เพ่ือร�าลึกถึงการเสียสละอุทิศตนและผลส�าเร็จของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กาชาดหลายล้านคนทั่วโลก 

ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามและภัยพิบัติต่างๆ วันกาชาดโลก หรือสากล ต้ังข้ึนตามวันเกิดของ

นายอังรี ดูนังต์ (Henry Dunant) ผู้จุดประกายแนวคิดก�าเนิดกาชาด นายอังรี ดูนังต์ ได้พบเห็นความ

ทารุณโหดร้ายของสงครามขณะที่เขาเดินทางไปประเทศอิตาลี เขารู้สึกเศร้าสลดใจ จึงได้ชักชวนชาวบ้าน

มารวมตวักนัช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็จ�านวนมากจากสงครามทีซ่อลเฟรโิน (Solferino) นัน้ เขาได้เขยีนหนงัสือ “ความทรงจ�าแห่งซอลเฟริโน” 

บรรยายเหตกุารณ์ความโหดร้ายทีเ่หน็ในสงคราม โดยได้เสนอแนวคดิว่า “เป็นไปได้หรือไม่ ทีจ่ะตัง้องค์กรอาสาสมคัร เพือ่ช่วยเหลอืทหาร

บาดเจ็บในยามเกิดสงคราม” จากแนวคิดนี้ ท�าให้เกิดก่อตั้งคณะกรรมกาชาดระหว่างประเทศและสภากาชาดประจ�าชาติ ขึ้นในปี 2406 

เพือ่ช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ในยามเกดิภัยสงครามและภยัพบัิตต่ิางๆ พร้อมกบัมกีารเผยแพร่และพฒันากฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ 

(Inter National Humanitarian Law) ซึ่งถือเป็นกฎหมายมนุษยธรรมฉบับแรกของโลกขึ้น ในการประชุมกาชาดระหว่างประเทศ ในปี 

2407 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นที่มาของอนุสัญญา เจนีวา (Geneva Conventions) กฎหมายฉบับนี้ท�าให้องค์กร

กาชาดระหว่างประเทศและการสภากาชาดประจ�าชาติ มีบทบาท    ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วโลก ส่งผลให้นายอังรี ดูนังต์ ได้รางวัล

โนเบลสาขาสันติภาพครั้งแรกของโลก ปี 2444 อายุ 73 ปี และองค์กรกาชาดระหว่างประเทศได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีก 3 ครั้ง 

นายอังรี ดูนังต์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2453 อายุ 82 ปี

 ทุกวันที่ 8 พฤษภำคมของทุกปี ประเทศสมำชิกกำชำดจะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันกำชำดโลก ในปี 2564 โดยมีแนวคิด คือ 

Together We Are #UNSTOPPABLE “บริจำคโลหิต มั่นใจ ปลอดภัย เรำจะฝ่ำวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน”

 วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี 

เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ที่มี

ชีวิตอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 1868-1943 ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เป็นผู้ที่ประสบความส�าเร็จ

ในการจ�าแนกหมู่โลหิต A, B และ O ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความส�าคัญยิ่งต่องานบริการ

โลหิตทั่วโลก จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1930 อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือด

เดียวกัน ไม่ท�าให้เซลล์เม็ดเลือดถูกท�าลาย การค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท�าให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ 

ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจ�านวนมาก เพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความส�าคัญของการบริจาคโลหิต 

พร้อมกับเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต องค์การอนามัยโลก (WHO), สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง

ประเทศ (IFRC), สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และ สมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) จึงได้ขอความร่วม

มือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก และส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลาย โดยวัน

ผู้บริจาคโลหิตโลกเริ่มครั้งแรก เมื่อปี 2547 และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 งำนวันผู้บริจำคโลหิตโลก ปี 2564 (World Blood Donor Day) จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 12-14 มิถุนำยน 2564 โดยมีแนวคิด 

คือ Give Blood and Keep the World Beating “ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ” ผู้บริจำคโลหิตจะได้รับ “เสื้อยืด” เป็นที่ระลึก 

ณ ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สำขำบริกำรโลหิตในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง หน่วยรับบริจำคโลหิตประจ�ำที่ (Fixed Station) ทั้ง 6 แห่ง 

และ ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ

8 พฤษภาคม “วันกาชาดโลก”
(World Red Cross and Red Crescent Day)

14 มิถุนายน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” 
(World Blood Donor Day)

2 วาระส�าคัญของโลก2 วาระส�าคัญของโลก
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		 นางสาวปิยนันท์	 คุ้มครอง																					
ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการด้านจัดหา
โลหิตและภาพลักษณ์องค์กร															
ศูนย ์บริ การ โลหิตแห ่ งชาต	ิ														
รับมอบเงินจ�านวน	 15,000
บาท	 จากนายกฤษณ์ชาณัฏฐ	์
พราห ์มทอง	 ผู ้อ� านวยการ
ฝ่ายขาย	 และการตลาด	 บริษัท	
เดอะ	 บางกอก	 เรสซิเดนซ์	 88	
จ�ากัด	 เพ่ือใช้ในการด�าเนินงาน
ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 

	 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช	 นุชประยูร	 ผู้ช่วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย	 ร่วมในพิธีรับมอบโลหิต	 จ�านวน	
20,000,000	ซซี	ีในโครงการ	“เซน็ทรลัอาสา	บรจิาคโลหติด้วยหวัใจ	
เป้าหมาย	 10	 ล้านซีซี”	 ร่วมด้วย	คณุพชิยั	 จริาธวิฒัน์	 กรรมการ
บริหาร	 กลุ่มเซ็นทรัล	 คุณสุพัตรา	 จิราธิวัฒน์	 รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 กลุ่มเซ็นทรัล	 คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล	 และ
โอ๊ต-สุรศักดิ์	 โชติทินวัฒน	์
นักแสดงจากช่อง	 7	 HD	
พร้อมส่งมอบโดนัท	จ�านวน	
2 0 0 	 ช้ิ น 	 ใ น โ ค ร งก า ร																																																												
“อ่ิมท้อง	 อิ่มใจ”	 เพื่อมอบ
ให ้กับผู ้บ ริจาคโลหิต	 ณ	
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต	ิ
สภากาชาดไทย

	 รศ.พญ.ดุจใจ	 ชัยวานิชศิริ	 ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ	 ให้การต้อนรับ	 นางสุนันทา	 ศรอนุสิน	 ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานยุวกาชาด	น�าสมาชิกอาสายุวกาชาด	จ�านวน	295	คน	
ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด	 99	 สู	่
100	ปี	ยวุกาชาดไทย	และเพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยในช่วงสถานการณ์	
COVID-19	ระบาด	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย

	 นายแผน	วรรณเมธี	เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย	
ทรงเจริญพระชนมายุ	 66	 พรรษา	 2	 เมษายน	 2564	 ร่วมด้วย
คณะผู ้บริหารสภากาชาดไทย	 รศ.พญ.ดุจใจ	 ชัยวานิชศิริ	
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 และ
คณะผู้บริหารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	ร่วมลงนามถวายพระพร	
ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย

	 นางสาวปิยนันท์	 คุ้มครอง	
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการด้านจัดหา
โลหิตและภาพลักษณ์องค์กร	
ศูนย ์บ ริการโลหิตแห ่งชาติ	
รับมอบเค ร่ืองฟอกอากาศ
ฆ่าเชื้อโรค	 จ�านวน	 5	 เครื่อง	
และเครื่องบ�าบัดอากาศฆ่าเชื้อ
ไวรัสและแบคทีเรีย	 จ�านวน	
50	 เครื่อง	 จากนายพิศิษฐ ์	
มิตรเกื้อกูล	 นายกสมาคมกีฬาเคร่ืองบินจ�าลองและวิทยุบังคับ	
ร่วมกบั	ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต	ิและบรษัิท	ส�ารวยเอน็จเินยีริง่	
จ�ากัด	เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

NBCNBC
LensLensLens

วันที่ 12 มีนาคม 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 
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 A.	Global	Shapers	Bangkok	จ�านวน	20	คน

 B.	กองทัพน้อยที่	1	จ�านวน	45	นาย

 C.	กองบงัคบัการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ	จ�านวน	25	คน

 D.	จิตอาสาทีม	SM1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 จ�านวน	17	คน

 E. บริษัท	เจริญอักษร	โฮลดิ้ง	กรุ๊ป	จ�ากัด	จ�านวน	13	คน

 F. บริษัท	เดอะ	บางกอก	เรซิเดนซ์	88	จ�ากัด	จ�านวน	20	คน

 G. บริษัท	เอ็น	ซี	อาร์	รับเบอร์	อิน	ดัสตรี้	จ�ากัด	จ�านวน	50	คน

 H.	บริษัท	เฮงเค็ล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จ�านวน	14	คน

  I.	บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด	จ�านวน	20	คน

  J.	บริษัท	ฮิวแมนิก้า	จ�ากัด	จ�านวน	38	คน

  K.	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	จ�านวน	20	คน

  L.	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	

	 	 	 จ�านวน	10	คน

  M.	ส�านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารต�ารวจ	จ�านวน	50	คน

  N.	ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน	จ�านวน	18	คน

  O.	ส�านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	จ�านวน	60	คน

  P. กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่	2	จ�านวน	25	นาย

w By Kanokporn
NewsNews

CalendarCalendar 3-9 พฤษภาคม 2564 	 รณรงค์เชิญชวนผู ้บริจาคโลหิต	 ประชาชนผู ้มีจิตอาสา	
รวมถึงบุคลากรสภากาชาดไทย	 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมฉลอง	 เนื่องในวันกาชาดโลก	
(World Red Cross and Red Crescent Day	2021)	8	พฤษภาคม	2564	ภายใต้แนวคิด	Together	
we are	 #UNSTOPPABLE	 :	 “บริจาคโลหิต	มัน่ใจ	ปลอดภยั	 เราจะฝ่าวกิฤต	ิCovid-19	 ไปด้วยกนั”												
ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	12	แห่งทั่วประเทศ

3 มิถุนายน 2564  เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต	 ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	
พระบรมราชินี	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 43	 พรรษา	 ในวันท่ี	 3	 มิถุนายน	 2564	ณ	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต	ิ																					
หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�าท่ี	 Fixed	 Station	 6	 แห่ง	 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	 12	 แห่ง	 และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต
ทั่วประเทศ

12-14 มิถุนายน 2564  	เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต	และเป็นการเฉลิมฉลอง
เนือ่งในวนัผูบ้รจิาคโลหติโลก	(World	Blood	Donor	Day	2021)	ณ	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิหน่วยรบับรจิาคโลหติประจ�าที	่Fixed	
Station	6	แห่ง	ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	12	แห่ง	และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ
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พลังน�้าใจ บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

คุณพงศกร เมตตาริกานนท์ กรุ๊ป O+
บริจาคโลหิต จ�านวน 1 ครั้ง

คุณบงกช เบญจรงคกุล กรุ๊ป O+
บริจาคโลหิต จ�านวน 7 ครั้ง

คุณดนุพร ปุณณกันต์ กรุ๊ป O+
บริจาคโลหิต จ�านวน 10 ครั้ง

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรุ๊ป O+
บริจาคโลหิต จ�านวน 13 ครั้ง

Welcome Welcome 
w By Kanokporn
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Family Rh-Family Rh-

 การบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในวิธีการช่วยเหลือ
ผู ้อื่น ที่ ทุกคนสามารถท�าได ้  โดยเฉพาะโลหิต
และส่วนประกอบโลหิตหมู ่พิ เศษเป ็นหมู ่ โลหิต                               
ที่หายาก โดยประชากรไทยพบได้เพียง 0.3 % หรือ
ใน 1,000 คน จะพบเพียง 3 คน เท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน                                     
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้มี
บริการจัดรถรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ Rh- Negative 
แก่ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ เพื่อให้การจัดหาโลหิต            
หมู่พิเศษเพียงพอ และทันต่อความต้องการที่เร่งด่วน
ของโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ 

คุณณัฐยำ ชูเชิด อำยุ 57 ปี บริจำคโลหิตจ�ำนวน 47 ครั้ง
• จดุเริม่ต้นของกำรบรจิำคโลหติ “เกดิจากการใช้ชวีติ ในขณะนัน้มปัีญหาและอปุสรรค
มากมาย ไม่รู้จะหาทางออกได้อย่างไร จึงคิดว่า กำรท�ำบุญด้วยกำรบริจำคโลหิตนั้น
ซึ่งเป็นกำรบริจำคโลหิตถือเป็นกำรได้ช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์อีกหลำยชีวิต 
เมือ่เริม่บรจิาคโลหติกไ็ด้ทราบว่าตนเองนัน้ เป็นหมูโ่ลหิตพิเศษทีห่ายาก หลงัจากนัน้ปัญหา
ทุกอย่างก็ค่อยๆ คลี่คลายลงไป ดิฉันเองตั้งใจจะบริจาคโลหิตให้ได้มากที่สุด”
• กำรใช้บรกิำรผ่ำนรถรบับรจิำคโลหติหมูพ่เิศษ “เดมิบรจิาคโลหติทีศ่นูย์บรกิารโลหติ
แห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ เป็นประจ�าอยู่แล้ว เพราะท�างานอยู่แถวเพลินจิต หลังจากนั้น
ได้ออกจากงานมาท�าธุรกิจส่วนตัวอยู่บ้าน จึงท�าให้ห่างหายต่อการบริจาคโลหิต แต่เมื่อ
มีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทรมาเชิญร่วมบริจาคโลหิตผ่านรถรับบริจาค
โลหิตหมู่พิเศษ จึงตัดสินใจลองใช้บริการ พบว่าสะดวกมากๆ ค่ะ มีรถมารับบริจาคโลหิต                                                                                                         

ถึงหน้าบ้านใช้เวลาไม่นาน บริจาคเสร็จก็สามารถท�างานต่อได้ ประหยัดเวลาการเดินทาง อีกทั้ง การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีประทับใจ
มากๆค่ะ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพไพเราะ สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกท่าน ที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 17 ปี 
ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วย มาร่วมสร้างบุญกุศลให้ตนเองและครอบครัวกันเถอะค่ะ”

บริการรถรับบริจาคโลหิตส�าหรับผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ Rh- Negative
 โดยจะมีบริการการจัดเส้นทางเข้าไปรับบริจาคโลหิตเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหาผู้บริจาคโลหิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร 0-2263-9600
ต่อ 1770, 1771

ความรู้สึกของผู้ใช้บริการ

 “ความรู้สึกของผมทั้งสองคนที่มีต่อการให้บริการผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ผมคิดว่าผู้บริจาคทุกท่านน่ารักนะครับ พอถึงรอบบริจาค
ก็บริจาคต่อเน่ืองกันทุกๆ 3 เดือนตลอด เพราะทุกท่านล้วนแล้วแต่อยากร่วมท�าบุญเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นหมู่โลหิต
ที่หายากแล้วนั้น และหากผู้บริจาคโลหิตท่านใดสนใจ อยากบริจาคโลหิตผ่านบริการจัดสายรถออกไปรับบริจาคโลหิตใกล้สถานที่ท�างาน 
ที่บ้าน หรือบริเวณใกล้เคียงท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ และที่ส�าคัญอยากให้ท่านเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมต่อการ
บริจาคโลหิต และต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย” 

ความรู้สึกของเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ

แนะน�าช่องทางการบริจาคโลหิต 
ส�ำหรับผู้บริจำคโลหิตหมู่พิเศษ Rh- Negative ผ่ำนบริกำรจัดรถรับบริจำคโลหิตหมู่พิเศษ

“บริการประทับใจ ส่งโลหิตปลอดภัยให้กับผู้ป่วย”

แนะน�ำช่องทำงกำรบริจำคโลหิต 
ส�ำหรับผู้บริจำคโลหิตหมู่พิเศษ Rh- Negative ผ่ำนบริกำรจัดรถรับบริจำคโลหิตหมู่พิเศษ

“บริกำรประทับใจ ส่งโลหิตปลอดภัยให้กับผู้ป่วย”
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นำงดวงเนตร โตสำรเดช
อายุ 51 ปี กรุ๊ป O Rh+ บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ครบ 100 ครั้ง

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต

  เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทราบว่าจะ
มีการบริจาคโลหิตที่โรงเรียน และโรงเรียนแจ้งว่าโรงพยาบาล
ก�าลังขาดแคลนโลหิต แต่ความกลัวเข็ม กลัวเจ็บ จึงไม่ได้บริจาค
โลหิตในครั้งนั้น จนกระท่ังได้เข้าท�างานท่ีบริษัท อุตสาหกรรม 
ท�าเครื่องแก้วไทย จ�ากัด (มหาชน) มีหน่วยรับบริจาคโลหิตของ
ศนูย์บริการโลหติแห่งชาต ิมารบับรจิาคโลหติถึงท่ีและพดูกบัตนเอง
ว่า “เรำจะกลวัเขม็ไปท�ำไมกนั จงึได้ตดัสนิใจก้ำวข้ำมควำมกลวั
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย” โดยเริ่มบริจาคโลหิตครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 
2541 จนถึงปัจจุบัน

  “กำรเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” อีกทั้ง           
ยงัได้รบัพระราชทานเข็มท่ีระลึกผู้บรจิาคโลหิต ครบ 36 ครัง้ 
เมื่อปี พ.ศ. 2556 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซ่ึงบุคคลทั่วไปมักจะ
ไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้า และถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ                        
อันเป็นล้นพ้นอย่างหาท่ีสุดมิได้ เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และครอบครัวอย่างสูงสุด

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 

  ขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน ท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วม
บริจาคโลหิตส่งต่อชีวิตเพื่อผู้ป่วย โดยบริจาคโลหิตอย่างสม�่าเสมอ 
ทุก 3 เดือน และขอฝากถึงผู ้ที่ยังไม่กล้าบริจาคโลหิต ก้าวผ่าน
ความกลัวด้วยความกล้า มาร่วมท�าสิ่งดีๆ ด้วยกันค่ะ

ดูแลสุขภาพอย่างไรให้บริจาคโลหิต
ได้ทุก 3 เดือน

  โดยพื้นฐานการดูแลสุขภาพให้บริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน คือ 
การที่เราจะมีสุขภาพดีได้นั้น การรับประทานอาหารถือเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยหลักในการดูแลตนเอง เป็นการดูแลจากภายในสู่ภายนอก 
นอกจากนี้ สิ่งที่ส�าคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ การออกก�าลังกาย และ
การดื่มน�้าจะช่วยให้ร่างกายสดชื่น ยังช่วยปรับสมดุลของร่างกาย 
ช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญและการขับถ่าย รวมถึงการนอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอ เพราะในช่วงเวลาที่เรานอนหลับ ร่างกายจะ
ได้หยุดพักหรือท�างานน้อยลง เป็นช่วงเวลาที่ระบบภูมิต้านทานจะ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการบริจาคโลหิตท่ีมี
คุณภาพส�าหรับผู้ป่วย

จ�านวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง

(ข้อมูล ณ วันที่ วันที่  27 เม.ย. 2564)

160 ราย1,975 ราย

สิ่งที่ภาคภูมิใจสูงสุดในการบริจาค 



23 มีนาคม 2564 ต�ำรวจไซเบอร์และชมรมแม่บ้ำนต�ำรวจไซเบอร์

1 เมษายน 2564 กระทรวงกำรคลัง
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 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยท่ียังคงพบผู้ติดเช้ือย่างต่อเนื่องในหลายพื้นท่ี ประชาชนมีความ

กังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจ�านวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายกิจกรรมต้องถูกงด หรือยกเลิกไป แต่กิจกรรม

การรับบริจาคโลหิตยังต้องคงอยู่ เนื่องจากความต้องการใช้โลหิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็น

ต้องใช้โลหิตในกรณีเร่งด่วนเกิดขึ้นตลอดเวลา

 กจิกรรมจติอาสา “เรำท�ำควำมด ีเพือ่ชำต ิศำสน์ กษตัรย์ิ” เป็นอกีกจิกรรมทีเ่ลง็เห็นถงึความส�าคญัของการจดัหาโลหติให้แก่ผูป่้วย 

โดยมีนโยบายสนับสนนุการจดัหาโลหิตให้แก่ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ และโรงพยาบาลทัว่ประเทศ มุง่เน้นการขยายผลไปยงัส่วนภมูภิาค 

รวมถึงเป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาล

สาขาบริการโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัด และจิตอาสาทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตส�ารองตลอดทั้งปี

N
B

C Partnership

N
B

C Partnership

w By Sorracha

จัดกิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

 พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการกองบัญชาการต�ารวจสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บช.สอท.) น�ากลุม่แม่บ้านต�ารวจ ข้าราชการต�ารวจ จติอาสา 

และประชาชนที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมส่งต่อ

โลหิตจากหนึง่คนให้ สูห่ลายผูร้บั โดยได้รบัโลหติจากการบริจาค จ�านวนทัง้สิน้ 169 ยนูติ 

หรือคิดเป็น 67,600 ซีซี

“ร่วมใจบริจาคโลหิตในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน” 

  กิจกรรมจิตอำสำ “เราท�าความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
 สนับสนุนการจัดหาโลหิตเพียงพอและยั่งยืน

  กิจกรรมจิตอำสำ “เราท�าความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
 สนับสนุนการจัดหาโลหิตเพียงพอและยั่งยืน

 นายพรชัย ฐีระเวช ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สศค. รักษาราชการแทน

รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร น�าคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างใน

หน่วยงานกระทรวงการคลัง บริจาคโลหิตในโครงการฯ มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติ

หน้าทีอ่ย่างเข้มแข็งเพือ่สงัคม และร่วมบรจิาคโลหติสม�า่เสมอทุก 3 เดอืน โดยได้รบัโลหิต

จากการบริจาค จ�านวนทั้งสิ้น 234 ยูนิต หรือคิดเป็น 93,600 ซีซี

 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอีกหลายแห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ส่งเสริม      

การจัดหาโลหิตตลอดทั้งปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ขอขอบคณุจติอาสาทกุหมูเ่หล่าทีเ่ป็นก�าลงัส�าคญั สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพียงเป้าหมายเดียว เพื่อโลหิตท่ีปลอดภัยและ         

เพียงพอแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ



 ผลิตภัณฑ์เกล็ดเลือด
ชนิด Pediatric Leukodepleted platelet concentrate (PLDPC)

 เพิ่มความปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วยเด็ก

 ผลิตภัณฑเ์กล็ดเลือด
ชนิด Pediatric Leukodepleted platelet concentrate (PLDPC)

 เพิ่มความปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วยเดก็
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w By Parichat_PO 

S เพศชาย

S อายุ 18 ปีบริบูรณ์ -60 ปี ถ้าบริจาคครั้งแรก 

 อายุไม่เกิน 50 ปี

S น�้าหนักมากกว่า 55 กิโลกรัมขึ้นไป

S มีค่าเกล็ดเลือด > 2 แสนตัว : โลหิต 1 ลูกบาศก์มิลลิลิตร

S เป็นผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

    อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

S มีเส้นเลือดที่ข้อพับแขนมองเห็นชัดเจน

S ไม่กินยาแก้ปวดแอสไพรินก่อนบริจาค 3 วัน

 เกล็ดเลือด (Platelets) เป็นเซลล์เม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก แต่มีความ

ส�าคัญต่อร่างกายอย่างยิ่ง ช่วยให้เลือดแข็งเป็นลิ่ม และอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือดเวลาท่ี

ถูกของมีคมบาด มีอายุในการท�างานประมาณ 7 วัน ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะเกล็ดเลือดต�่ามาก 

จะท�าให้เลือดออกง่าย และมีหลายโรคท่ีท�าให้เกล็ดเลือดต�่า เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

โรคไขกระดูกฝ่อ โรคไข้เลือดออก เป็นต้น รวมถึงผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาส

เลือดออกจนเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับเกล็ดเลือดในการรักษาอย่างทันท่วงที และในปัจจุบัน

ยังไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนเกล็ดเลือดได้ ต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น

 1. ป้องกันภาวะเลือดออกในผู้ป่วย ที่มีแนวโน้ม

เกล็ดเลือดต�่า เช่น  โรคไขกระดูกฝ่อ 

 2. ลด Exposure ต่อแอนติเจนของเมด็เลอืดขาว และ

เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคหลายคน จึงลดการเกิด platelet 

refractoriness จาก HLA และ HPA alloimmunization

 3. ลดความเสี่ยงจากอาการไม่พึงประสงค์จาก

พลาสมาในเกล็ดเลือด 

 4. ผู ้ป ่วยบางรายจ�าเป ็นต ้องได ้รับเกล็ดเลือด

จากผู้บริจาคท่ีทดสอบว่าเข้ากันได้เท่านั้น (Matched 

plateletpheresis)

 ในภาวะขาดแคลนโลหิตนี้ ขอให้ประชาชนและ

ผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ม่ันใจว่าเมื่อมาบริจาคโลหิต จะ

ไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อเราค�านึงถึงผู ้บริจาคและ

ผูป่้วยเป็นอนัดบัแรก ร่วมบริจาคโลหติฝ่าวกิฤติ COVID-19 

ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

 โดยเฉพาะในการรักษาผู้ป่วยเด็ก ส่วนส�าคัญคือ การใช้เกล็ดเลือดอย่างถูกต้อง

เหมาะสม จะช่วยท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีข้ึน ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ จึงมีการเตรียมผลิตภัณฑ์เกล็ดเลือด ส�าหรับผู ้ป ่วยเด็กที่มีอายุ

ต�่ากว่า 16 ปี จากผู้บริจาคที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต�่า และมีปริมาณพลาสมา

น้อยกว่า 1x106 ตัว/ถุง โดยแบ่ง 1 ถุงเกล็ดเลือด เป็นถุงขนาดเล็ก 4 ถุง ด้วย

ระบบปิด (close system) โดยวิธี Apheresis คือ การบริจาคเกล็ดเลือด 

ด้วยเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ โดยปั่นแยกเกล็ดเลือดไว้และ

คนืส่วนอืน่กลบัคนืสูร่่างกาย ใช้เวลาในการบรจิาคแต่ละครัง้ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการรับเกล็ดเลือด

ต่อเนื่องระยะยาว คือ

คุณสมบัตผิู้บริจำคเกล็ดเลือด
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เพิ่มความปลอดภัยในการตรวจเนื้อเยื่อเอชแอลเอ (HLA) 

ของคู่แท้สเต็มเซลล์ ด้วยเทคนิคใหม่ NGS
 การตรวจ HLA หรือ human leukocyte antigens มีความส�าคัญต่อการปลูกถ่าย

ไขกระดูก ซึ่งวิธีการตรวจต้องมีความแม่นย�าและถูกต้อง เพื่อความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ

ระหว่างผู้ให้และผู้รับให้มี HLA เหมือนกันมากท่ีสุด โดยหลังจากอาสาสมัครบริจาค

เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตลงทะเบียนและเก็บตัวอย่างโลหิตแล้ว 

 ในขั้นตอนต่อไป ธนาคารเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต จะน�าตัวอย่างโลหิต

ไปตรวจชนิดของ HLA และขึ้นทะเบียนในโปรแกรมรอการจับคู่ เมื่อผลของ

เนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับผู้ป่วย จะเข้าสู่กระบวนการตรวจอาสาสมัครบริจาค

เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตเพื่อยืนยัน HLA ระดับละเอียด (high resolution) 

จากความก้าวหน้าล่าสุดเราได้มีการน�าเทคนิคใหม่อย่าง Next Generation 

Sequencing (NGS) ซึ่งให้ผล HLA ที่ละเอียดแม่นย�ามากขึ้น สามารถตรวจ

ชนิดแอนติเจน HLA ได้ครอบคลุมมากที่สุดในปัจจุบัน ท�าให้จับคู่ผู้ให้มี HLA 

เหมือนกันกับผู้รับมากที่สุด จากการตรวจของห้องปฏิบัติการในประเทศ 

เทคนิคนี้สามารถตรวจพร้อมกันในตัวอย่างจ�านวนมาก รวมทั้งได้ผลอย่างรวดเร็วขึ้น ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจที่

ต่างประเทศ ดังนั้นการน�าเทคนิค NGS มาใช้ถือเป็นประโยชน์ส�าหรับการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นอย่างมาก 

Stem Cells 

w By Rungthip

กำรตรวจชนิดของ HLA โดยวิธี NGS

 ใช้ตัวอย่างดีเอ็นเอท่ีสกัดได้จากอาสาสมัครบริจาค        

เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตโดยใช้เครื่อง sequencer ผล HLA 

ละเอียดถึงระดับอัลลีล ช่วยลดปัญหา HLA ที่มี ผลใกล้เคียงกัน 

ไม่สามารถแปลผลอัลลีลด้วยเทคนิคการตรวจอื่นๆได้ ท�าให้          

การจับคู่ ของผู้ให้และผู้รับเพื่อปลูกถ่ายไขกระดูกรวดเร็วขึ้น

อ้างอิง: ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

จ�านวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
จ�านวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง

จ�านวนผู้ป่วย

432 ราย
2,311 ราย 

281,420 ราย 

จ�านวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน 

เพิ่มความปลอดภัยในการตรวจเนื้อเยื่อเอชแอลเอ (HLA) 

ของคู่แท้สเต็มเซลล์ ด้วยเทคนิคใหม่ NGS
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 “เรำพร้อมแล้ว แล้วคุณละ พร้อมที่จะบริจำคโลหิตแล้วหรือยัง” ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี 

(แห่งใหม่) ประกาศความพร้อมให้บรกิารรบับรจิาคโลหติจากทกุท่าน กบัสถานทีแ่ห่งใหม่ สะดวก สบาย กว้างขวาง สวยงาม

และครบวงจรในด้านงานบริการโลหิต อาทิ การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต การเตรียมส่วนประกอบโลหิต การควบคุม

คุณภาพโลหิตและส่วนประกอบโลหิต เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ ในเขตพื้นที่บริการ 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี 

นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพื้นที่บริการเปิดให้บริการทุกวัน 

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. / เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.30 น.) แล้วอย่าลืม แวะมา 

บริจาคโลหิตกันเยอะๆ นะครับ 

เปิดตัว 
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี 

สู่งานบริการโลหิตที่ทันสมัย 
และครบวงจรในเขตพื้นที่ภาคกลางส่วนล่าง

เปิดตัว 
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี 

สู่งานบริการโลหิตที่ทันสมัย 
และครบวงจรในเขตพื้นที่ภาคกลางส่วนล่าง



เอกสารอ้างอิง
1. Maintaining a safe and adequate blood supply and collecting convalescent plasma in the context of the COVID-19 pandemic; 

Interim guidance, 17 February 2021 Publication:
2. Maintaining a safe and adequate blood supply during the pandemic outbreak of coronavirus disease (COVID-19); Interim 

guidance, 20 March 2020 Publication: https://www.who.int/.../maintaining-a-safe-and-adequate...
3. กรมควบคุมโรค: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php
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    ผู้บริจาคโลหิต ที่ได้รับ
      การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
             สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่

 หากมีอาการข้ำงเคียงหลังฉีดวัคซีน 
ขอให้รอหลังหำยดีแล้ว 
เว้น 1 สัปดาห ์
บริจาคโลหิตได้

  กรณีฉีดวัคซีน Astrazeneca 
และ Johnson & Johnson 

เว้น 4 สัปดาห์ 
บริจาคโลหิตได้

 กรณีฉีดวัคซีน Sinovac

 เว้น 1 สัปดาห ์
บริจาคโลหิตได้


