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

	 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ	COVID-19	ที่เกิดขึ้น	มีการแพร่กระจาย

เป็นวงกว้างทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 โดยท่ี

สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด

แพร ่ระบาดในระยะสั้น	 การได ้ รับวัคซีน

ป้องกันจึงเป็นอีกวิธีท่ีจะต่อสู้กับโรคระบาดนี้

ซ่ึงขณะน้ี	 ผู้บริจาคโลหิตและประชาชนเร่ิม

ทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรค	COVID-19	 และ

เป็นค�าถามที่ถามกันเข้ามาจ�านวนมาก	 ก่อน

และหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค	 COVID-19	

สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่	 วันนี้เรามี

ค�าตอบมาฝากค่ะ
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เปรียบเทียบจ�ำนวนโลหิต
ที่ได้รับ (ยูนิต)

ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันส�าคัญของปวงชนชาวไทย

8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก 
14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก 

จิตอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

คุณสุมาลี อิศรเสนา ณ อยุธยา กรุ๊ป A-  
ผู้บริจาคโลหิต จ�านวน 35 ครั้ง “14 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้ให้โลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”

คุณภูริชญ์ ชัชวรัตน์ กรุ๊ป O+ 
ผู้บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�านวน 
101 ครั้ง “บริจาคโลหิตด้วยใจ สู้ภัยโควิด”

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต
เป็นงานบริการทางการแพทย์ 
เพื่อจัดหาโลหิตให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 กับการบริจาคโลหิต

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเซลล์บ�าบัด 
CARs T cell

ส่วนภูมิภาค ผนึกก�าลังให้เลือด
ฝ่าวิกฤติ COVID-19

ค�าถามยอดฮิตกับวัคซีนโควิด-19
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   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงเป็น

พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงสนับสนุน

สภากาชาดไทย ซึ่ งมีภารกิจหลัก คือ การบริการ

ทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์

ผูป้ระสบภยั การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

เพือ่ประโยชน์สขุของปวงชนชาวไทย รวมทัง้ ทรงสนับสนนุ

งานบรกิารโลหติ โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิไปพระราชทาน

เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

อันล้นพ้น

   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง ทรงด�ารงต�าแหน่ง สภานายกิา

สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2499 จวบจน

ปัจจุบันเป็นเวลา 65 ปี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ

คุณูปการแก่สภากาชาดไทย รวมทั้ง ทรงสนับสนุน              

งานบรกิารโลหติ โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิไปพระราชทาน       

เข็มท่ีระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ซ่ึงเป็นแรงจูงใจ และเป็น

ความปีติภาคภมูใิจแก่ผูบ้รจิาคโลหติเป็นอย่างยิง่ เป็นผลให้

งานบริการโลหิตด�าเนินการด้วยความเจริญก้าวหน้า       

ตลอดมา

 เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม นับเป็นวาระโอกาสส�าคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี ในโครงการ “จิตอำสำ ท�ำควำมดี 

บริจำคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” ตลอด

เดือนกรกฎาคม 2564 และ โครงกำร “จิตอำสำ ท�ำควำมด ีบรจิำคโลหติ เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ 

พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง” ตลอดเดือนสิงหาคม 2564

	 บรจิาคโลหติเฉลมิพระเกยีรติ
เนื่องในวันส�ำคัญของปวงชนชำวไทย

เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
	28	กรกฎาคม 12	สงิหาคม

เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
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กำรได้รับควำมร่วมมือ
ด้ำนมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ
ช่วยขับเคลื่อนงำนบริกำรโลหิต

 สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) มอบรถรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ขนาด 4 เตียง จ�านวน 2 คัน มูลค่ากว่า 
8,500,000 บาท รวมเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย เพื่อน�ารถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปใช้ด�าเนินงานจัดหาโลหิตในส่วนภูมิภาค และช่วยสนับสนุนการจัดหา
โลหิตให้มีความคล่องตัวขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) มอบกระบอกน�้า International Movement สนับสนุนการจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ                
ได้รบัโลหิตบริจาคทัง้หมด จ�านวน 10,104 ยนูติ 
นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรมรณรงค์ผ่านทาง Social 
Media เปลี่ยนกรอบ Profile Facebook และ
ร่วมสนุกถ่ายภาพ ภายใต้แนวคิด “Together 
We Are #UNSTOPPABLE บริจาคโลหิต 
มั่นใจ ปลอดภัย เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 
ไปด้วยกัน” ติด #UNSTOPPABLE โพสต์ลง 
Facebook เฉลิมฉลองวันกาชาดโลก 2564

 14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก ในปี 2564 จัดเป็นสัปดาห์ระหว่าง
วันที่ 12–17 มิถุนายน 2564 ลดความแออัดภายในสถานที่ เพิ่มความ
ปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิต โดยรองรับผู้บริจาคโลหิต วันละ 1,500 คน 
แบ่งเป็น ลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์ วันละ 500 คน และเดินทาง

เข้ามาบริจาคโลหิตตามปกติ วันละ 1,000 คน ผู้บริจาค
โลหิตจะได้รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564” 

เป ็นที่ระลึก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
ได้รับโลหิตบริจาคท้ังหมด จ�านวน 12,245 
ยนูติ นอกจากน้ี ผูบ้รจิาคสามารถร่วมกิจกรรม
เฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก ผ่านทาง 
Social Media เปลีย่นกรอบ Profile Facebook 
และ โพสต์ แชร์ โชว์ เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิต

โลก ปีใดก็ได้ (2547-2562) ลง Facebook 
ติด #WBDD2021

14 มิถุนายน 2564 วันผู้บริจาคโลหิตโลก 
 Give Blood and Keep the World Beating 

ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ

8 พฤษภาคม 2564 วันกาชาดโลก 
Together We Are #UNSTOPPABLE 

บริจาคโลหิต มั่นใจ ปลอดภัย
เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
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 ส�านักงานยวุกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลงัสมาชิกอาสายวุกาชาด เป็นจติอาสา ท�าความด ีบรจิาคโลหิต เนือ่งในโอกาส
ครบรอบปีที่ 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย โดยเริม่บรจิาคโลหติทกุ 1 เดือน ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2564 - วันที่ 1 มกราคม 2565 เพื่อ
ให้การบริจาคโลหิตเป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมในการท�าความ
ดีบ่มเพาะความรัก ความเมตตาผู้อ่ืน โดยไม่มีเงื่อนไข 
ขับเคลื่อนเยาวชนไทยสู่สังคมแห่งการให้อย่างยั่งยืน

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดระยะเวลาหลายเดอืนท่ีผ่านมา ส่งผล
ให้มีจ�านวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลทุกแห่งขาดเลือด มีโลหิตไม่เพียงพอ
ในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโลหิตขาดแคลนดังกล่าว ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากผู้ท่ีมีสุขภาพดี ร่วมปลุกกระแสบริจาคโลหิต ในแคมเปญ “Blood 

Challenge” ได้เวลากลับมาช่วยเพื่อน บริจาคโลหิต พร้อมโพสต์ภาพถือป้ายและข้อความ ติด #BloodChallenge และ Tag                 
ชวนคนในครอบครัว เพื่อน คนที่รัก หรือคนรู้จัก มาบริจาคโลหิตอีก 3 คน เพียงเท่านี้คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี ในโครงการ 
“จติอาสา ท�าความด ีบรจิาคโลหติ เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 69 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2564” ณ ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิหน่วยรบับรจิาคโลหติประจ�าท่ี Fixed 
Station 6 แห่ง ภาคบรกิารโลหิตแห่งชาต ิ12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบรกิารโลหิตท่ัวประเทศ

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “บ�าเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี 
บริจาคโลหิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�าที่ 
Fixed Station 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ 

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เอเชีย แค็บ จ�ากัด ผู้ให้บริการ CABB Bangkok Taxi ให้การสนับสนุนบริการ
รถรับส่งผู้บริจาคโลหิต จ�านวน 2,000 ที่นั่ง เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยหลักเกณฑ์ผู้บริจาคโลหิตจ่าย 50% และบริษัท เอเชีย แค็บ ช่วยจ่าย 50%

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนท่ัวไปร่วมแสดงความจงรักภักดี ในโครงการ “จิตอาสา ท�าความดี 
บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิต
ประจ�าที่ Fixed Station 6 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รณรงค์และกระตุ้นให้สตรีไทยเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริจาคโลหิต ในโครงการ “สวยด้วยใจ สตรีไทยใจบุญ บริจาคโลหิต” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�าที่ Fixed Station 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

24-26 ก.ค. 64

1-31 ส.ค. 64 (ตลอดเดือนสิงหาคม)

จิตอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

คุณนนธวรรณทัศ บรามาซ คุณเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี คุณสมิทธิ ลิขิตมาศกุล 

1-31 ก.ค. 64 (ตลอดเดือนกรกฎาคม)

1 ส.ค. 64
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Family Rh-Family Rh-

คุณสุมำลี อิศรเสนำ ณ อยุธยำ กรุ๊ป A-
ผู้บริจาคโลหิต จ�านวน 35 ครั้ง

S เชิญชวนผู้บริจำคโลหิตหมู่พิเศษร่วมบริจำคโลหิต

 โลหิตหมู่พิเศษเป็นโลหิตที่หายากคนเอเชีย ซึ่งในประเทศไทยใน 1,000 คน จะพบเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น                
ซ่ึงหากเกดิเหตดุ่วน หรอืมีการผ่าตดัเร่งด่วน กอ็าจท�าให้โลหติหมูพ่เิศษขาดแคลน ไม่เพยีงพอต่อการช่วยเหลอืผูป่้วย
ทั่วประเทศ อยากเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกท่าน ที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 17 ปีบริบูรณ์ – 70 ปี 
บริบูรณ์ ร่วมบริจาคโลหิต “มำร่วมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ ที่ได้ให้โลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยกันเยอะๆ นะคะ”

S ควำมประทับใจในกำรบริจำคโลหิต

 การบริจาคโลหิตนอกจากจะเป็นการท�าบุญอันยิ่งใหญ่
แล้ว ยังได้เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงเป็นความ
ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่รอโลหิตในการรักษา

อีกจ�านวนมาก ท�าให้มีความสุขใจ อิ่มเอมใจทุกครั้งที่มาบริจาคโลหิต ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ตลอดจน
เจ้าหน้าที่มารับบริจาคโลหิตมีการให้บริการอย่างดีเยี่ยมทุกครั้ง ให้ค�าแนะน�า และส่งความห่วงใยตลอดค่ะ

S จุดเริ่มต้นของกำรบริจำคโลหิต

 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้เข้ารับการผ่าตัดในช่องท้อง
ผ่านการส่องกล้อง ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ซึ่งเดิม
เคยบรจิาคโลหติมาแล้วทีโ่รงพยาบาลรฐัแห่งหนึง่ โดยเข้าใจ
ว่าตนเองนั้นเป็นผู้บริจาคหมู่โลหิตธรรมดามาโดยตลอด
แต่อาจารย์หมอที่ดูแลรักษาในการผ่าตัดในช่องท้องใน
ครั้งนี้แจ้งว่า ตนเองมีโลหิตเป็น “โลหิตหมู่พิเศษ” หลังจาก
ที่มีการรักษาหายแล้ว จึงได้เดินทางไปบริจาคโลหิตที่
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และหน่วย
เคลือ่นทีร่บับรจิาคโลหติ บรเิวณใกล้เคียงทีท่�างานเป็นประจ�า 
จนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ แจ้งว่ามีบริการจัดรถรับบริจาคโลหิต ส�าหรับ
ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ Rh- เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่
ผูบ้ริจาคโลหิต จงึตดัสนิใจลองใช้บริการเร่ือยมาจนถึงปัจจบัุน 

“14 ปี แห่งควำมภำคภูมิใจ ที่ได้ให้โลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”“14 ปี แห่งควำมภำคภูมิใจ ที่ได้ให้โลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”
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  ย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ตอนนั้นผมอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทางหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ได้มารับบริจาคโลหิต 
ที่หอประชุมโรงเรียน ผมได้เดินไปดูเพื่อนๆ ที่เรียน รด. ด้วยกันเข้าแถวรอ 
บริจาคโลหิต ผมจึงเกิดความสนใจและได้แจ้งความประสงค์ขอบริจาคโลหิต 
ด้วยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ได้บริจาคเป็นประจ�าทุก 3 เดือน จนถึง
ปัจจุบัน รวมจ�านวน 101 ครั้ง แบ่งเป็น การบริจาคโลหิต 56 ครั้ง และ

บริจาคเป็นส่วนประกอบโลหิต 45 ครั้ง ส�าหรับผมแล้วยังพอมีเวลาบริจาค
อีก 30 ปี ที่จะบริจาคได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซ่ึงทุกคร้ังก่อนมาบริจาคโลหิต 

ผมต้องเตรียมความพร้อมต่างๆ 
 • ตื่นเช้าออกก�าลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 • รับประทานอาหารมาก่อน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 
 • เสริมธาตุเหล็ก ด้วยไข่วันละฟอง 

 • เสียสละเวลา เพื่อมาบริจาคโลหิต 

 “เพราะการบริจาคโลหิต เป็นความสุขทางใจ 

 สุขที่ได้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน”

ผู้บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�านวน 101 ครั้ง

จ�านวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2564)

160 ราย1,975 ราย

“บริจำคโลหิตด้วยใจ สู้ภัยโควิด”“บริจำคโลหิตด้วยใจ สู้ภัยโควิด”

S กำรบริจำคโลหิต ในสถำนกำรณ์ COVID-19

S จุดเริ่มต้นของกำรบริจำคโลหิต

 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้ผู ้บริจาคโลหิตไม่กล้าออกมา
บรจิาคโลหติ โรงพยาบาลหลายๆแห่ง จงึเกดิภาวะการขาดแคลนโลหติอย่างมาก 

ส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย เพราะ
โลหิตไม่สามารถทดแทนได้เหมือน

ยาทั่วไป ต้องอาศัยผู ้บริจาคเท่านั้น
สถานการณ์เช่นนี ้ส�าหรบัผมไปบรจิาคโลหติ
ตามปกต ิด้วยความเชือ่มัน่ มัน่ใจว่าสถานที ่และทกุกระบวนการรับบรจิาค
มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานอยู ่แล้วครับ และ
โลหิตที่ผมบริจาค จะได้น�าไปช่วยผู้ป่วยอีก 3 ชีวิต จึงขอเชิญชวนผู้ท่ีมี
สขุภาพด ีมาร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ “กำรบรจิำคโลหติด้วยใจ สูภ้ยัโควดิ” 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอีกจ�านวนมาก

“มั่นใจ ปลอดภัย บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน”

คุณภูริชญ์ ชัชวรัตน์ กรุ๊ป O+
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กำรจัดหน่วยรับบริจำคโลหิต
เป็นงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ 

เพื่อจัดหำโลหิตให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ
 เป็นที่ทราบกันดีว่า สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล  
ให้ด�าเนินการบริการโลหิตของประเทศ ให้เพียงพอและปลอดภัย ทั้งนี้
การบริจาคโลหิตต้องไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
รับผิดชอบการจัดหาโลหิตในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 
ด�าเนินการรับบริจาคโลหิตในสถานที่ และจัดรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ 
ทัง้ทีเ่ป็นต้ังเตยีง และเป็นรถรับบรจิาคโลหติเคลือ่นที ่ท้ังนีจ้ากสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้เกิดการขาดแคลนโลหิต ปัจจุบัน
จ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลได้เพียง 36% จากที่ขอเบิก เนื่องจาก
หน่วยงานจัดรับบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตลดลงกว่า 50% แต่การ 
รับบริจาคโลหิตยังคงมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเป็นปกติ เพราะยังมี

ผูป่้วยโรคเลอืด ซึง่จ�าเป็นต้องรบัโลหติทกุ 3-4 สปัดาห์ 
เฉลี่ยครั้งละ 1-2 ยูนิต (ถุง) ในการรักษา หากไม่ได้รับ
โลหิต ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีภาวะซีด อ่อนเพลีย ส่งผล
กระทบต่อการด�ารงชีวิต และกลุม่ผูป่้วยผ่าตดั อบัุตเิหตุ 
ตกเลือดจากการคลอดบุตร ที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิต
เฉยีบพลนั ต้องได้รบัการผ่าตดัอย่างเร่งด่วน ซึง่มคีวาม
ต้องการโลหิตในการรักษาชีวิตผู้ป่วยทุกวัน

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัด โรงพยาบาลสาขา
บรกิารโลหิตทัว่ประเทศ ทีม่หีน้าทีจ่ดัหาโลหิต ขอช้ีแจง
ท�าความเข้าใจ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัย 
จึงมีมาตรการจัดพื้นที่รับบริจาคโลหิต โดยมีการวัดไข้ 
เจ้าหน้าท่ีใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ท�าความ
สะอาดมือเป็นระยะ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด        
ที่ให้บริการ การตั้งเตียงรับบริจาคเว้นระยะห่าง และ
เชด็ท�าความสะอาดทกุครัง้ ไม่ใช้ผ้าคลมุตวั และบริหาร
ผู้บริจาคโลหิตเป็นช่วงเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด 
คับคั่ง โดยเคร่งครัดถึงความปลอดภัยของผู้บริจาค

 ส่วนการด�าเนินการจัดทีมรับบริจาคโลหิต 
ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ถอืเป็นงานบรกิารทางการแพทย์ 
เพื่อจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วยท่ัวประเทศ จึงไม่เข้าข่าย
กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน ตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์การฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

#เรำจะฝ่ำวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
#คนไทยไม่ทิ้งกัน
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ฉีดวัคซีนโควิด-19 
กับกำรบริจำคโลหิต

ที่มา: https://www.bangkokhospital.com/content/know-well-before-getting-the-covid-19-vaccine,  https://www.bangkokbiznews.com/news/             
detail/938041,  Updated Information from FDA on Donation of CCP, Blood Components and HCT/Ps, Including Information on COVID-19 Vaccines, 
Treatment with CCP or Monoclonals; Updated 14 April 2021: https://www.aabb.org/docs/default-source/default-document-library/regulatory/
summary-of-blood-donor-deferral-following-covid-19-vaccine-and-ccp-transfusion.pdf?sfvrsn=91eddb5d_0

w By Sorracha

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส

 โรคตดิเชือ้โคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่หรอืโควดิ-19 เกดิจากเชือ้ไวรสัโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) เป็นการแพร่เชือ้ไวรัสจากคน
สู่คน โดยได้รับเชื้อละอองฝอย (Droplets) จากการไอหรือจาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง (Contact) เช่น น�้าลาย น�้ามูก เสมหะ เป็นต้น ผู้ที่
ได้รับเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการใดๆ บางรายอาจมีอาการเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รู้สึกเหมือนมีไข้ เจ็บคอ และบางรายอาจมี
อาการรุนแรง เช่น ติดเชื้อรุนแรงในปอด หรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนน�าไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือมีโรคประจ�าตัว 
เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ จะมีอัตราการเกิดอาการรุนแรงท่ีสูงกว่าผู้ท่ีมีอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรง เมื่อเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะ
เวลาฟักตัว (ตั้งแต่ได้รับเชื้อไปจนถึงแสดงอาการ) ประมาณ 2-14 วัน จึงได้มีการก�าหนดมาตรการให้กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงเมื่อสัมผัส
ผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 14 วัน

วัคซีน COVID-19

 โดยปกติเมื่อเชื้อโรคทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะมีวิธีจัดการเชื้อหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือเม็ดเลือดขาวชนิด Macrophage จะ
กลืนเชื้อเข้าไปและทิ้งเศษซากเชื้อบางส่วนไว้เรียกว่า แอนติเจน (Antigen) ร่างกายจะรับรู้ว่าแอนติเจนคือสิ่งแปลกปลอม และจะสร้าง
แอนติบอดี (Antibody) มาจัดการสิ่งแปลกปลอมนั้น รวมถึงมีเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งที่จ�าว่าเชื้อโรคนี้คือสิ่งแปลกปลอม ถ้าหากได้รับ
เชื้อในอนาคตร่างกายจะสามารถจดจ�าและจัดการได้ การท�างานของวัคซีนเป็นไปในลักษณะเดียวกัน 
 วคัซีนป้องกนัโควดิ-19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภมูคิุม้กันต่อเช้ือไวรสันีข้ึ้นมา ช่วยป้องกันการตดิเช้ือหากได้รบัเชือ้ ในอนาคต 
แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันข้ึนมาได้ การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันทุกคนที่ฉีด
จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ แต่พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ และยังไม่มีข้อมูลว่า เมื่อฉีดแล้วจะมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 
ได้นานเท่าไร 
 อย. อนุมัติให้ฉีดในประเทศไทยได้ 4 ยี่ห้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 64) ดังนี้

-  แอสตร้าเซนเนก้า ขึ้นทะเบียน อย.ในไทยตั้งแต่ประมาณ 20 ม.ค. 64 
-  ซิโนแวค ขึ้นทะเบียน อย.ในไทยตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ. 64 ที่ผ่านมา
-  จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน : ขึ้นทะเบียน เดือน ม.ค. 64 (วัคซีนชนิดเข็มเดียว) 
-  โมเดอร์นา : ขึ้นทะเบียน เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 64

ฉีดวัคซีนโควิด-19 กับการบริจาคโลหิต

  ตามท่ีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้
ประกาศ เร่ือง แนวทางปฏิบัตกิารรบับริจาคโลหิตในสถานการณ์
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
บริจำคโลหิตก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 
- สามารถบริจาคโลหิตได้ หากไม่มีอาการอ่อนเพลียสามารถฉีดวัคซีน Covid-19 ได้ในวันถัดไป แต่ไม่ควร
บริจาคโลหิตวันเดียวกันกับวันที่ฉีดวัคซีน 

บริจำคโลหิตหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
1. กรณีได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เว้น 7 วัน 

จึงจะบริจาคโลหิตได้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอาการข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน 
2. กรณีที่มีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน เมื่อหายดีแล้ว ให้เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ จึงจะบริจาคโลหิตได้  
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จ�านวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
จ�านวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง

จ�านวนผู้ป่วย

437 ราย
2,362 ราย 

289,082 ราย 

จ�านวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน 

 CARs T cell หรือ Chimeric antigen receptors T cell คือ การสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันจาก

กระบวนการพันธุวิศวกรรมให้มีตัวรับจ�าเพาะไปท�าลายเซลล์เป้าหมาย เพื่อน�าไปรักษาโรคให้กับผู้ป่วย                

โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

 แนวคิดเก่ียวกับกำรใช้
ภูมิคุ้มกันบ�ำบัด โดยการท�าให้ระบบ

ภูมิคุ ้มกันของผู ้ป ่วยสามารถท�าลายเซลล์

มะเร็งได้ โดยอาศัยการท�างานของทีเซลล์ 

ซึ่งทีเซลล์เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ 

มีตัวรับที่สามารถจดจ�าและจับได้กับเซลล์             

ที่จ�าเพาะ ดังน้ันหากมีการกระตุ้นให้ทีเซลล์          

มีการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มี         

การแสดงออกของตัวรับที่มีความจ�าเพาะต่อ

เซลล์มะเร็งก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก 

 วิธีกำรท�ำ เริ่มจากน�าเลือดผู้ป่วย

ที่คัดเลือกเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดทีเซลล์ไปสร้าง

ภมูคุ้ิมกนัจ�าเพาะ โดยจากการตัดต่อยนีทีอ่าศยั

ไวรัสเป็นพาหะน�ายีนไปสร้างเซลล์ดัดแปลงตัวใหม่แล้วเพาะเลี้ยงให้มีปริมาณเพียงพอแล้วน�ากลับไปใช้เป็นยาน�าไปใส่คืนให้ผู้ป่วย 

 ปัจจุบัน มียาที่ชื่อว่า tisagenlecleucel ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ (acute lymphoblastic           

leukemia - ALL) ซึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B cells ที่พบมากในเด็ก และยาที่มีชื่อว่า axicabtagene ciloleucel ใช้รักษา               

โรคมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (B-cell non-Hodgkin lymphoma - B-NHL) เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B cells ในผู้ใหญ่

 อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีนี้อาจท�าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นพิษต่อระบบประสาท 

(neurological toxicities) และอาการอกัเสบรนุแรงจากสารทีห่ลัง่ของเมด็เลอืดขาว (cytokine release syndrome) ซึง่อาจเป็นอนัตราย

ถึงชีวิตได้ 

กำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งด้วยเซลล์บ�ำบัด 

CARs T cell

อ้างอิงจาก
(1) Hay KA, Turtle CJ. Chimeric antigen receptor (CAR) T cells: lessons learned 

from targeting of CD19 in B cell malignancies. Drugs 2017;77: 237-45
(2) Makita S, Yoshimura K, Tobinai K. Clinical development of anti-CD19 chimeric 

antigen receptor T-cell therapy for B-cell non-Hodgkin lymphoma. Cancer Sci 
2017;108:1109-18

(3) FDA approves first CAR T-cell therapy. The evolution of CAR T-cell therapy.          
Available at: http://cellculturedish.com/2017/10/fda-approves-first-car-t-cell-
therapy-evolution-car-t-cell-therapy

(4) Thailand Medical News. CAR T-CELL THERAPIES POSE A NEW DELELOPMENT        
MODEL AND DEMAND NEW SKILL SETS; 2018. Available at: https://www.thai-
landmedical.news/news/car-t-cell-therapies-pose-a-new-development-model-
and-demand-new-skill-sets. Accessed November 12, 2018.

Stem Cells 

w By Rungthip
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w By Jirat

 วิกฤติ COVID-19 ระลอก 3 ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ แต่ภายใต้วิกฤติที่

มืดหม่น ก็ท�าให้เห็นน�้าใจของคนไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น The Region Sharing ฉบับนี้จึงขอขอบคุณและ

ช่ืนชมทุกภาคส่วน ที่ได้ผนึกก�าลัง ร่วมแรง ร่วมใจจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็น การจัดหน่วยรับ

บรจิาคโลหติเคล่ือนท่ีภายในหน่วยงาน, การบรจิาคโลหติเป็นหมูค่ณะ รวมทัง้ร่วมส่งก�าลงัใจเป็นอาหารว่างให้

ผูบ้รจิาคโลหติ ณ ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิัง้ 12 แห่งทัว่ประเทศ... แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤติครัง้นีไ้ปด้วยกนั 

#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID-19

ส่วนภูมิภำค ผนึกก�ำลังให้เลือด
ฝ่ำวิกฤติ COVID-19

กองบิน 41 กองทัพอากาศ จ.เชียงใหม่

สาธารณสุขอ�าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 จ.ลพบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติ จ.พังงา

องค์การบริหารส่วนต�าบลส�าโรง จ.นครราชสีมา

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี

มณฑลทหารบกที่ 22 จ.อุบลราชธานี

บริษัท สิงห์ขอนแก่น จ�ากัด จ.ขอนแก่น



  

KnowKnow?Do You

w By Parichat_Ton

ค�ำถำมยอดฮิต
         กับวัคซีนโควิด-19

Q: หลังฉดีวัคซีนโควิด-19 บริจาคโลหิตได้หรือไม่? 

A : กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับกำรรับรองจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
   และยำ (อย.) เว้น 7 วันหลังฉีด บริจำคโลหิตได้
   หำกมีอำกำรข้ำงเคียงหลังฉีดขอให้หำยดีก่อน เว้น 7-14 วัน ตำมควำมรุนแรง
   ของอำกำร บริจำคโลหิตได้

Q: บริจาคโลหิต ท�าให้ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลดลง
  หรือไม่

A : กำรบริจำคโลหิตไม่ท�ำให้ภูมิคุ ้มกันที่ได้รับจำกกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
   ลดลง เนือ่งจำกเมด็เลือดขำว ซึง่เป็นเซลล์ทีส่ร้ำงภมูคิุม้กันออกมำกบัโลหติท่ีบรจิำค
   มจี�ำนวนน้อย เม่ือเปรยีบเทยีบกบัจ�ำนวนทัง้หมดทีม่ใีนร่ำงกำย และยงัถกูสร้ำงจำก
   ไขกระดูกมำทดแทนให้อยู่ในระดับปกติในกระแสโลหิตได้รวดเร็ว

Q: บริจาคโลหิตก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่

A : บริจำคโลหิตก่อนไปฉีดวัคซีนได้ หำกไม่มีอำกำรอ่อนเพลีย สำมำรถ
   ฉีดวัคซีนได้ในวันถัดไป (ไม่ควรบริจำคโลหิตวันเดียวกับวันที่ฉีดวัคซีน)

Q: จ�าเป็นต้องรับวคัซนีป้องกนัโควิด-19 ครบ 2 เขม็ ก่อนหรอืไม่
 จึงสามารถบริจาคโลหิตได้

A : ไม่จ�ำเป็น หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เว้นตำมระยะเวลำ
 สำมำรถบริจำคได้ โดยไม่ต้องรอให้ฉีดครบทั้ง 2 เข็ม

ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2256 4300 โทรสำร 0 2252 1601

 www.blooddonationthai.com   ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย  @GiveBloodThai

 @nbctrc   Nationalbloodcentrethai   Blood Donation Thai


