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ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น มีการแพร่กระจาย
เป็นวงกว้างทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยที่
สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด
แพร่ ร ะบาดในระยะสั้ น การได้ รั บ วั ค ซี น
ป้องกันจึงเป็นอีกวิธีที่จะต่อสู้กับโรคระบาดนี้
ซึ่งขณะนี้ ผู้บริจาคโลหิตและประชาชนเริ่ม
ทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 และ
เป็นค�ำถามที่ถามกันเข้ามาจ�ำนวนมาก ก่อน
และหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
สามารถบริ จ าคโลหิ ต ได้ ห รื อ ไม่ วั น นี้ เ รามี
ค�ำตอบมาฝากค่ะ

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการบริหาร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
บรรณาธิการ ปิยนันท์ คุ้มครอง
กองบรรณาธิการ
สรชา รุจิรงค์นางกูล, ปาริชาติ ทนกระโทก,
สุธารัตน์ กุหลาบศรี, ปาริชาติ โพธิรัชต์,
พิราภรณ์ ศรศิลป์, จิรัสย์ อยู่วัฒนากรณ์,
อุไรรัตน์ ช�ำนาญ, รุ่งทิพย์ ค�ำพิทุม,
กนกพร บุญกัณฑ์, อภิวรรณ หนองภักดี
กราฟฟิกดีไซเนอร์
จุนที ตระกูลดิษฐ์
เจ้าของ
ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
พิมพ์ที่ บริษัท อุดมศึกษา จ�ำกัด
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บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันส�ำคัญของปวงชนชาวไทย
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8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก
14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก
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จิตอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19
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คุณสุมาลี อิศรเสนา ณ อยุธยา กรุ๊ป Aผู้บริจาคโลหิต จ�ำนวน 35 ครั้ง “14 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้ให้โลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”

7

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

8

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต
เป็นงานบริการทางการแพทย์
เพื่อจัดหาโลหิตให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ

9

ฉีดวัคซีนโควิด-19 กับการบริจาคโลหิต

10

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเซลล์บ�ำบัด
CARs T cell

11

ส่วนภูมิภาค ผนึกก�ำลังให้เลือด
ฝ่าวิกฤติ COVID-19

12

ค�ำถามยอดฮิตกับวัคซีนโควิด-19

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวันส�ำคัญของปวงชนชาวไทย
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เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน

เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

			 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงเป็ น
พระบรมราชู ป ถั ม ภกสภากาชาดไทย ทรงสนั บ สนุ น
สภากาชาดไทย ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ การบริ ก าร
ทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพอนามั ย การบรรเทาทุ ก ข์
ผูป้ ระสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของปวงชนชาวไทย รวมทัง้ ทรงสนับสนุน
งานบริการโลหิต โดยเสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทาน
เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อันล้นพ้น

			 สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ิ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง สภานายิกา
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2499 จวบจน
ปัจจุบันเป็นเวลา 65 ปี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
คุ ณู ป การแก่ ส ภากาชาดไทย รวมทั้ ง ทรงสนั บ สนุ น
งานบริการโลหิต โดยเสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทาน
เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นแรงจูงใจ และเป็น
ความปีตภิ าคภูมใิ จแก่ผบู้ ริจาคโลหิตเป็นอย่างยิง่ เป็นผลให้
งานบริ ก ารโลหิ ต ด� ำ เนิ น การด้ ว ยความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ตลอดมา

28 กรกฎาคม

12 สิงหาคม

เดื อ นกรกฎาคม และเดื อ นสิ ง หาคม นั บ เป็ น วาระโอกาสส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของปวงชนชาวไทย ด้ ว ยส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี ในโครงการ “จิตอาสา ท�ำความดี
บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ตลอด
เดือนกรกฎาคม 2564 และ โครงการ “จิตอาสา ท�ำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ตลอดเดือนสิงหาคม 2564
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8 พฤษภาคม 2564 วันกาชาดโลก
Together We Are #UNSTOPPABLE
บริจาคโลหิต มั่นใจ ปลอดภัย
เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
การได้รับความร่วมมือ
ด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ช่วยขับเคลื่อนงานบริการโลหิต

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) มอบรถรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ขนาด 4 เตียง จ�ำนวน 2 คัน มูลค่ากว่า
8,500,000 บาท รวมเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เพื่อน�ำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปใช้ด�ำเนินงานจัดหาโลหิตในส่วนภูมิภาค และช่วยสนับสนุนการจัดหา
โลหิตให้มีความคล่องตัวขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) มอบกระบอกน�้ำ International Movement สนับสนุนการจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ได้รบั โลหิตบริจาคทัง้ หมด จ�ำนวน 10,104 ยูนติ
นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมรณรงค์ผา่ นทาง Social
Media เปลี่ยนกรอบ Profile Facebook และ
ร่วมสนุกถ่ายภาพ ภายใต้แนวคิด “Together
We Are #UNSTOPPABLE บริ จ าคโลหิ ต
มั่นใจ ปลอดภัย เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19
ไปด้วยกัน” ติด #UNSTOPPABLE โพสต์ลง
Facebook เฉลิมฉลองวันกาชาดโลก 2564

14 มิถุนายน 2564 วันผู้บริจาคโลหิตโลก
Give Blood and Keep the World Beating
ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ
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”
เป็ น ที่ ร ะลึ ก ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
ได้รับโลหิตบริจาคทั้งหมด จ�ำนวน 12,245
ยูนติ นอกจากนี้ ผูบ้ ริจาคสามารถร่วมกิจกรรม
เฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก ผ่านทาง
Social Media เปลีย่ นกรอบ Profile Facebook
และ โพสต์ แชร์ โชว์ เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิต
โลก ปีใดก็ได้ (2547-2562) ลง Facebook
ติด #WBDD2021
4

Calendar
News

1-31 ก.ค. 64 (ตลอดเดือนกรกฎาคม)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี ในโครงการ
“จิตอาสา ท�ำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69
w By Kanokporn
พรรษา 28 กรกฎาคม 2564” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่ Fixed
Station 6 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทัว่ ประเทศ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เอเชีย แค็บ จ�ำกัด ผู้ให้บริการ CABB Bangkok Taxi ให้การสนับสนุนบริการ
รถรับส่งผู้บริจาคโลหิต จ�ำนวน 2,000 ที่นั่ง เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยหลักเกณฑ์ผู้บริจาคโลหิตจ่าย 50% และบริษัท เอเชีย แค็บ ช่วยจ่าย 50%

24-26 ก.ค. 64
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “บ�ำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี
บริจาคโลหิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่
Fixed Station 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

1-31 ส.ค. 64 (ตลอดเดือนสิงหาคม)
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดี ในโครงการ “จิตอาสา ท�ำความดี
บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิต
ประจ�ำที่ Fixed Station 6 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

1 ส.ค. 64
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รณรงค์และกระตุ้นให้สตรีไทยเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริจาคโลหิต ในโครงการ “สวยด้วยใจ สตรีไทยใจบุญ บริจาคโลหิต” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่ Fixed Station 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

จิตอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดระยะเวลาหลายเดือนทีผ่ า่ นมา ส่งผล
ให้มีจ�ำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลทุกแห่งขาดเลือด มีโลหิตไม่เพียงพอ
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ในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโลหิตขาดแคลนดังกล่าว ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีสุขภาพดี ร่วมปลุกกระแสบริจาคโลหิต ในแคมเปญ “Blood
Challenge” ได้เวลากลับมาช่วยเพื่อน บริจาคโลหิต พร้อมโพสต์ภาพถือป้ายและข้อความ ติด #BloodChallenge และ Tag
ชวนคนในครอบครัว เพื่อน คนที่รัก หรือคนรู้จัก มาบริจาคโลหิตอีก 3 คน เพียงเท่านี้คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

คุณนนธวรรณทัศ บรามาซ

คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี

คุณเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์

คุณสมิทธิ ลิขิตมาศกุล

ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังสมาชิกอาสายุวกาชาด เป็นจิตอาสา ท�ำความดี บริจาคโลหิต เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบปีที่ 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย โดยเริม่ บริจาคโลหิตทุก 1 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 1 มกราคม 2565 เพื่อ
ให้การบริจาคโลหิตเป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมในการท�ำความ
ดีบ่มเพาะความรัก ความเมตตาผู้อื่น โดยไม่มีเงื่อนไข
ขับเคลื่อนเยาวชนไทยสู่สังคมแห่งการให้อย่างยั่งยืน
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w

ผู้บริจาคโลหิต จ�ำนวน 35 ครั้ง

By Apiwan

“14 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้ให้โลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”
S จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้เข้ารับการผ่าตัดในช่องท้อง
ผ่านการส่องกล้อง ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเดิม
เคยบริจาคโลหิตมาแล้วทีโ่ รงพยาบาลรัฐแห่งหนึง่ โดยเข้าใจ
ว่าตนเองนั้นเป็นผู้บริจาคหมู่โลหิตธรรมดามาโดยตลอด
แต่ อ าจารย์ ห มอที่ ดู แ ลรั ก ษาในการผ่ า ตั ด ในช่ อ งท้ อ งใน
ครั้งนี้แจ้งว่า ตนเองมีโลหิตเป็น “โลหิตหมู่พิเศษ” หลังจาก
ที่ มี ก ารรั ก ษาหายแล้ ว จึ ง ได้ เ ดิ น ทางไปบริ จ าคโลหิ ต ที่
ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย และหน่ ว ย
เคลือ่ นทีร่ บั บริจาคโลหิต บริเวณใกล้เคียงทีท่ ำ� งานเป็นประจ�ำ
จนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ แจ้งว่ามีบริการจัดรถรับบริจาคโลหิต ส�ำหรับ
ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ Rh- เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
ผูบ้ ริจาคโลหิต จึงตัดสินใจลองใช้บริการเรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั

S ความประทับใจในการบริจาคโลหิต
การบริจาคโลหิตนอกจากจะเป็นการท�ำบุญอันยิ่งใหญ่
แล้ว ยังได้เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงเป็นความ
ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่รอโลหิตในการรักษา
อีกจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีความสุขใจ อิ่มเอมใจทุกครั้งที่มาบริจาคโลหิต ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ตลอดจน
เจ้าหน้าที่มารับบริจาคโลหิตมีการให้บริการอย่างดีเยี่ยมทุกครั้ง ให้ค�ำแนะน�ำ และส่งความห่วงใยตลอดค่ะ

S เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษร่วมบริจาคโลหิต
โลหิตหมู่พิเศษเป็นโลหิตที่หายากคนเอเชีย ซึ่งในประเทศไทยใน 1,000 คน จะพบเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น
ซึง่ หากเกิดเหตุดว่ น หรือมีการผ่าตัดเร่งด่วน ก็อาจท�ำให้โลหิตหมูพ่ เิ ศษขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
ทั่วประเทศ อยากเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกท่าน ที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 17 ปีบริบูรณ์ – 70 ปี
บริบูรณ์ ร่วมบริจาคโลหิต “มาร่วมสร้างความภาคภูมิใจ ที่ได้ให้โลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยกันเยอะๆ นะคะ”
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ผู้บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�ำนวน 101 ครั้ง
w

“บริจาคโลหิตด้วยใจ สู้ภัยโควิด”

By Urairat

S จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
ย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ตอนนั้นผมอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทางหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ได้มารับบริจาคโลหิต
ที่หอประชุมโรงเรียน ผมได้เดินไปดูเพื่อนๆ ที่เรียน รด. ด้วยกันเข้าแถวรอ
บริจาคโลหิต ผมจึงเกิดความสนใจและได้แจ้งความประสงค์ขอบริจาคโลหิต
ด้วยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ได้บริจาคเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน จนถึง
ปัจจุบัน รวมจ�ำนวน 101 ครั้ง แบ่งเป็น การบริจาคโลหิต 56 ครั้ง และ
บริจาคเป็นส่วนประกอบโลหิต 45 ครั้ง ส�ำหรับผมแล้วยังพอมีเวลาบริจาค
อีก 30 ปี ที่จะบริจาคได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งทุกครั้งก่อนมาบริจาคโลหิต
ผมต้องเตรียมความพร้อมต่างๆ
• ตื่นเช้าออกก�ำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
• รับประทานอาหารมาก่อน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
• เสริมธาตุเหล็ก ด้วยไข่วันละฟอง
• เสียสละเวลา เพื่อมาบริจาคโลหิต

“เพราะการบริจาคโลหิต เป็นความสุขทางใจ
สุขที่ได้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน”

S การบริจาคโลหิต ในสถานการณ์ COVID-19
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ท�ำให้ผู้บริจาคโลหิตไม่กล้าออกมา
บริจาคโลหิต โรงพยาบาลหลายๆแห่ง จึงเกิดภาวะการขาดแคลนโลหิตอย่างมาก
ส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย เพราะ
โลหิ ต ไม่ ส ามารถทดแทนได้ เ หมื อ น
ยาทั่วไป ต้องอาศัยผู้บริจาคเท่านั้น
จ�ำนวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
สถานการณ์เช่นนี้ ส�ำหรับผมไปบริจาคโลหิต
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
ตามปกติ ด้วยความเชือ่ มัน่ มัน่ ใจว่าสถานที่ และทุกกระบวนการรับบริจาค
มี ม าตรการป้ อ งกั น อย่ า งเคร่ ง ครั ด ตามมาตรฐานอยู ่ แ ล้ ว ครั บ และ
โลหิตที่ผมบริจาค จะได้น�ำไปช่วยผู้ป่วยอีก 3 ชีวิต จึงขอเชิญชวนผู้ที่มี
สุขภาพดี มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของ “การบริจาคโลหิตด้วยใจ สูภ้ ยั โควิด”
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอีกจ�ำนวนมาก

1,975 ราย

160 ราย

“มั่นใจ ปลอดภัย บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน”
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การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต
w

By Parichat_PO

เป็นงานบริการทางการแพทย์
เพื่อจัดหาโลหิตให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ

เป็นที่ทราบกันดีว่า สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
ให้ด�ำเนินการบริการโลหิตของประเทศ ให้เพียงพอและปลอดภัย ทั้งนี้
การบริจาคโลหิตต้องไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รับผิดชอบการจัดหาโลหิตในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
ด�ำเนินการรับบริจาคโลหิตในสถานที่ และจัดรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่
ทัง้ ทีเ่ ป็นตัง้ เตียง และเป็นรถรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นที่ ทัง้ นีจ้ ากสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 ท�ำให้เกิดการขาดแคลนโลหิต ปัจจุบัน
จ่ า ยโลหิ ต ให้ กั บ โรงพยาบาลได้ เ พี ย ง 36% จากที่ ข อเบิ ก เนื่ อ งจาก
หน่วยงานจัดรับบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตลดลงกว่า 50% แต่การ
รับบริจาคโลหิตยังคงมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเป็นปกติ เพราะยังมี

ผูป้ ว่ ยโรคเลือด ซึง่ จ�ำเป็นต้องรับโลหิตทุก 3-4 สัปดาห์
เฉลี่ยครั้งละ 1-2 ยูนิต (ถุง) ในการรักษา หากไม่ได้รับ
โลหิต ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีภาวะซีด อ่อนเพลีย ส่งผล
กระทบต่อการด�ำรงชีวติ และกลุม่ ผูป้ ว่ ยผ่าตัด อุบตั เิ หตุ
ตกเลือดจากการคลอดบุตร ที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิต
เฉียบพลัน ต้องได้รบั การผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ซึง่ มีความ
ต้องการโลหิตในการรักษาชีวิตผู้ป่วยทุกวัน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิต
แห่ ง ชาติ เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด โรงพยาบาลสาขา
บริการโลหิตทัว่ ประเทศ ทีม่ หี น้าทีจ่ ดั หาโลหิต ขอชีแ้ จง
ท�ำความเข้าใจ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัย
จึงมีมาตรการจัดพื้นที่รับบริจาคโลหิต โดยมีการวัดไข้
เจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ท�ำความ
สะอาดมือเป็นระยะ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด
ที่ให้บริการ การตั้งเตียงรับบริจาคเว้นระยะห่าง และ
เช็ดท�ำความสะอาดทุกครัง้ ไม่ใช้ผา้ คลุมตัว และบริหาร
ผู้บริจาคโลหิตเป็นช่วงเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด
คับคั่ง โดยเคร่งครัดถึงความปลอดภัยของผู้บริจาค
ส่ ว นการด� ำ เนิ น การจั ด ที ม รั บ บริ จ าคโลหิ ต
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นงานบริการทางการแพทย์
เพื่อจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ จึงไม่เข้าข่าย
กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน ตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ ก ารฉุ ก เฉิ น พ.ศ.2548 (ฉบั บ ที่ 25)
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564
#เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
#คนไทยไม่ทิ้งกัน
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ฉีดวัคซีนโควิด-19
กับการบริจาคโลหิต

w

By Sorracha

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส
โรคติดเชือ้ โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่หรือโควิด-19 เกิดจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) เป็นการแพร่เชือ้ ไวรัสจากคน
สู่คน โดยได้รับเชื้อละอองฝอย (Droplets) จากการไอหรือจาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง (Contact) เช่น น�้ำลาย น�้ำมูก เสมหะ เป็นต้น ผู้ที่
ได้รับเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการใดๆ บางรายอาจมีอาการเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รู้สึกเหมือนมีไข้ เจ็บคอ และบางรายอาจมี
อาการรุนแรง เช่น ติดเชื้อรุนแรงในปอด หรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนน�ำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือมีโรคประจ�ำตัว
เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ จะมีอัตราการเกิดอาการรุนแรงที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรง เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะ
เวลาฟักตัว (ตั้งแต่ได้รับเชื้อไปจนถึงแสดงอาการ) ประมาณ 2-14 วัน จึงได้มีการก�ำหนดมาตรการให้กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงเมื่อสัมผัส
ผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 14 วัน

วัคซีน COVID-19
โดยปกติเมื่อเชื้อโรคทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะมีวิธีจัดการเชื้อหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือเม็ดเลือดขาวชนิด Macrophage จะ
กลืนเชื้อเข้าไปและทิ้งเศษซากเชื้อบางส่วนไว้เรียกว่า แอนติเจน (Antigen) ร่างกายจะรับรู้ว่าแอนติเจนคือสิ่งแปลกปลอม และจะสร้าง
แอนติบอดี (Antibody) มาจัดการสิ่งแปลกปลอมนั้น รวมถึงมีเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งที่จ�ำว่าเชื้อโรคนี้คือสิ่งแปลกปลอม ถ้าหากได้รับ
เชื้อในอนาคตร่างกายจะสามารถจดจ�ำและจัดการได้ การท�ำงานของวัคซีนเป็นไปในลักษณะเดียวกัน
วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยกระตุน้ ให้รา่ งกายสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ ไวรัสนีข้ นึ้ มา ช่วยป้องกันการติดเชือ้ หากได้รบั เชือ้ ในอนาคต
แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ 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
		 ตามที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้
ประกาศ เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั กิ ารรับบริจาคโลหิตในสถานการณ์
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
บริจาคโลหิตก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
- สามารถบริจาคโลหิตได้ หากไม่มีอาการอ่อนเพลียสามารถฉีดวัคซีน Covid-19 ได้ในวันถัดไป แต่ไม่ควร
บริจาคโลหิตวันเดียวกันกับวันที่ฉีดวัคซีน
บริจาคโลหิตหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
1. กรณีได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เว้น 7 วัน
จึงจะบริจาคโลหิตได้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอาการข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน
2. กรณีที่มีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน เมื่อหายดีแล้ว ให้เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ จึงจะบริจาคโลหิตได้
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
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Stem Cells
w

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเซลล์บ�ำบัด

CARs T cell

By Rungthip

CARs T cell หรือ Chimeric antigen receptors T cell คือ การสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันจาก

กระบวนการพันธุวิศวกรรมให้มีตัวรับจ�ำเพาะไปท�ำลายเซลล์เป้าหมาย เพื่อน�ำไปรักษาโรคให้กับผู้ป่วย
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ภูมิคุ้มกันบ�ำบัด โดยการท�ำให้ระบบ

ภู มิ คุ ้ ม กั น ของผู ้ ป ่ ว ยสามารถท� ำ ลายเซลล์
มะเร็ ง ได้ โดยอาศั ย การท� ำ งานของที เ ซลล์
ซึ่ ง ที เ ซลล์ เ ป็ น เม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด ลิ ม โฟไซต์
มี ตั ว รั บ ที่ ส ามารถจดจ� ำ และจั บ ได้ กั บ เซลล์
ที่จ�ำเพาะ ดังนั้นหากมีการกระตุ้นให้ทีเซลล์
มีการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มี
การแสดงออกของตัวรับที่มีความจ�ำเพาะต่อ
เซลล์มะเร็งก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก

วิธีการท�ำ เริ่มจากน�ำเลือดผู้ป่วย

ที่คัดเลือกเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดทีเซลล์ไปสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันจ�ำเพาะ โดยจากการตัดต่อยีนทีอ่ าศัย
ไวรัสเป็นพาหะน�ำยีนไปสร้างเซลล์ดัดแปลงตัวใหม่แล้วเพาะเลี้ยงให้มีปริมาณเพียงพอแล้วน�ำกลับไปใช้เป็นยาน�ำไปใส่คืนให้ผู้ป่วย
ปัจจุบัน มียาที่ชื่อว่า tisagenlecleucel ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ (acute lymphoblastic
leukemia - ALL) ซึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B cells ที่พบมากในเด็ก และยาที่มีชื่อว่า axicabtagene ciloleucel ใช้รักษา
โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (B-cell non-Hodgkin lymphoma - B-NHL) เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B cells ในผู้ใหญ่
อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีนี้อาจท�ำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นพิษต่อระบบประสาท
(neurological toxicities) และอาการอักเสบรุนแรงจากสารทีห่ ลัง่ ของเม็ดเลือดขาว (cytokine release syndrome) ซึง่ อาจเป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้
จ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน
437 ราย

2,362 ราย

289,082 ราย
จ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
จ�ำนวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง
จ�ำนวนผู้ป่วย
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ส่วนภูมิภาค ผนึกก�ำลังให้เลือด
ฝ่าวิกฤติ COVID-19

w

By Jirat

วิกฤติ COVID-19 ระลอก 3 ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ แต่ภายใต้วิกฤติที่
มืดหม่น ก็ท�ำให้เห็นน�้ำใจของคนไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น The Region Sharing ฉบับนี้จึงขอขอบคุณและ
ชื่นชมทุกภาคส่วน ที่ได้ผนึกก�ำลัง ร่วมแรง ร่วมใจจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็น การจัดหน่วยรับ
บริจาคโลหิตเคลือ่ นทีภ่ ายในหน่วยงาน, การบริจาคโลหิตเป็นหมูค่ ณะ รวมทัง้ ร่วมส่งก�ำลังใจเป็นอาหารว่างให้
ผูบ้ ริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทงั้ 12 แห่งทัว่ ประเทศ... แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤติครัง้ นีไ้ ปด้วยกัน
#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID-19

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 จ.ลพบุรี

บริษัท สิงห์ขอนแก่น จ�ำกัด จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนต�ำบลส�ำโรง จ.นครราชสีมา

สาธารณสุขอ�ำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

มณฑลทหารบกที่ 22 จ.อุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติ จ.พังงา

กองบิน 41 กองทัพอากาศ จ.เชียงใหม่

ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.พิษณุโลก
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Do You
w

Know ?

ค�ำถามยอดฮิต

กับวัคซีนโควิด-19

By Parichat_Ton

Q: บริจาคโลหิตก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่
A

: บริจาคโลหิตก่อนไปฉีดวัคซีนได้ หากไม่มีอาการอ่อนเพลีย สามารถ
			 ฉีดวัคซีนได้ในวันถัดไป (ไม่ควรบริจาคโลหิตวันเดียวกับวันที่ฉีดวัคซีน)

Q: หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 บริจาคโลหิตได้หรือไม่?
A

: กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
			 และยา (อย.) เว้น 7 วันหลังฉีด บริจาคโลหิตได้
			 หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดขอให้หายดีก่อน เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรง
			 ของอาการ บริจาคโลหิตได้

Q: จ�ำเป็นต้องรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ก่อนหรือไม่
จึงสามารถบริจาคโลหิตได้

A

: ไม่จ�ำเป็น หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เว้นตามระยะเวลา
สามารถบริจาคได้ โดยไม่ต้องรอให้ฉีดครบทั้ง 2 เข็ม

Q: บริจาคโลหิต ท�ำให้ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลดลง
		 หรือไม่

A

: การบริจาคโลหิตไม่ท�ำให้ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
			 ลดลง เนือ่ งจากเม็ดเลือดขาว ซึง่ เป็นเซลล์ทสี่ ร้างภูมคิ มุ้ กันออกมากับโลหิตทีบ่ ริจาค
			 มีจำ� นวนน้อย เมือ่ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนทัง้ หมดทีม่ ใี นร่างกาย และยังถูกสร้างจาก
			 ไขกระดูกมาทดแทนให้อยู่ในระดับปกติในกระแสโลหิตได้รวดเร็ว

		

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4300 โทรสาร 0 2252 1601
www.blooddonationthai.com
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
@nbctrc
Nationalbloodcentrethai
Blood Donation Thai

@GiveBloodThai

