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ซุปเปอร์ฮีโร่ บริจาคโลหิต
กู้วิกฤติ COVID-19

หลังจากประสบความส�ำเร็จไปด้วยดีในปีที่ผ่านมากับแคมเปญ Mask for Blood Hero ได้รับการตอบรับใน
การท�ำความดีจากผู้บริจาคโลหิตครบ 400,000 ราย ก่อนสิ้นสุดแคมเปญ และในปีนี้ ภายใต้ภาวะการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 อย่างหนักหน่วง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้มีแนวคิดที่จะปลุกพลังฮีโร่ให้กลับมาอีกครั้งกับ
แคมเปญ BLOOD HERO ปี2 ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่มีพลังใจเดียวกันในการช่วยให้มีโลหิตส�ำรอง
เพียงพอ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยให้มโี ลหิตในการรักษาและ ต่อชีวติ ต่อไป ให้สามารถข้ามผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
และเป็ น อี ก หนึ่ ง ปรากฏการณ์ ส� ำ คั ญ ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ ได้ จั บ มื อ ร่ ว มกั บ ดี ไ ซน์ เ นอร์ จากแบรนด์
แคชชวลแวร์ชั้นน�ำอย่าง SMILEYHOUND BY GREYHOUND ORIGINAL โดยได้น�ำเอาสัญลักษณ์รูปหมายิ้มที่
สื่อถึงความกระตือรือร้น ผสมผสานกับสัญลักษณ์หยดเลือดที่
สื่อถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ป่วยของผู้บริจาคโลหิตทุกคน
ถูกน�ำมาใช้เป็นซิกเนเจอร์โลโก้หลักของเหล่าฮีโร่ผบู้ ริจาคโลหิต และ
ยิ่งกว่ า นั้ น ได้ รั บ เกีย รติจากฮีโ ร่ตัวจริงอย่าง เทนนิ ส -พาณิ ภัค
วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทอง
โอลิมปิก โตเกียว 2020 ร่วมเป็นตัวแทนฮีโร่ผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้
ด้วย
โดยเหล่าฮีโร่ทรี่ วมพลังบริจาคโลหิต ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม –
31 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิต
แห่งชาติทงั้ 12 แห่งทัว่ ประเทศ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่ (Fixed
Station) 6 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 6 แห่งในเขต
กรุงเทพฯ จะได้รับ “เสื้อยืด BLOOD HERO ปี2” สัญลักษณ์ของ
ฮีโร่บริจาคโลหิต เป็นที่ระลึก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รวบรวม คัดสรร ข่าวสาร กิจกรรม
สาระความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด

เปรียบเทียบจ�ำนวนโลหิต
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ปลุกพลังเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ บริจาคโลหิต
กู้วิกฤติ COVID-19
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กิจกรรมของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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“Blood Challenge”
ขอบคุณพลังคนไทย ได้เวลากลับมาช่วยเพื่อน
บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19

5

คุณจรี พิพัฒน์สาธุกิจ
กรุ๊ป B Rh+ จ�ำนวน 118 ครั้ง
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “สตรีไทยใจเกิน 100”
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ครอบครัว Rh- ชวนบริจาคโลหิต
ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

7

99 ปี ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
รวมพลังนักรบเสื้อกั๊ก
บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

By Parichat_Ton

ในเดื อ นตุ ล าคม 2564 เป็ น วาระ
52 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิต
แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย ในวั น ที่ 13
ตุลาคม 2564 เราได้มุ่งมั่น พัฒนา และ
ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานบริ ก ารโลหิ ต
ในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ
ปลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด จาก
ผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวัง
สิ่ ง ตอบแทน และพบกั บ กิ จ กรรมพิ เ ศษ
เนือ่ งในวันผูบ้ ริจาคสเต็มเซลล์โลก ทีจ่ ดั ขึน้
ในเดือนกันยายนนี้ จะมีอะไรบ้างติดตามได้
ในเล่มค่ะ
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,
ปฐวี ชวลิตยรรยง
กราฟฟิกดีไซเนอร์
จุนที ตระกูลดิษฐ์
เจ้าของ
ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
พิมพ์ที่ บริษัท อุดมศึกษา จ�ำกัด
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หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่ เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน
ส่วนกลาง กรุงเทพฯ 6 แห่ง และส่วนภูมิภาค 6 แห่ง
ลดการเดินทาง ลดความแออัด เข้ากับวิถีใหม่
New Normal
นวัตกรรมการผลิต (Leukodepleted
Pooled Platelet Concentrates (LDPPC))
แบบขจัดเม็ดเลือดขาวด้วยวิธีการกรอง
เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
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13-18 กันยายน 2564
คุณคือฮีโร่ บริจาคสเต็มเซลล์
ฝ่าวิกฤติโควิด-19
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ประมวลภาพกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันส�ำคัญของปวงชน
ชาวไทย

12

Update มาตรการป้องกันการระบาด
ของโรค COVID-19 เพื่อให้มีโลหิตที่เพียงพอ
และปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการด้านจัดหาโลหิต
และภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
w By Parichat_Po
พร้อมด้วยคุณวรุตม์ สิริประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ บริษัท เอเชีย แค็บ จ�ำกัด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “บริจาคโลหิต
แคบบ์คิด คนละครึ่ง” ให้บริการ รับ-ส่ง ในราคาค่าโดยสารคนละครึ่ง
เพิ่มความสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัยให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวภาวิณี คุปตวินทุ รองผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นด้านการบริหาร ประจ�ำปี 2564 จาก
ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนารถ ณ สมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายอุ ด ม ติ่ ง ต้ อ ย หั ว หน้ า ฝ่ า ยผลิ ต น�้ ำ ยาแอนติ ซี รั ม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซลล์ ผู ้ แ ทน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบถุงมือ AVA (Anti Viral Allergy Free) จ�ำนวน 200 คู่ จาก
นายสุนทร ไกรตระกูล ประธาน บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จ�ำกัด ร่วมด้วย ม.ล. อนุพร เกษมสันต์ และ
คุณเพชรพริ้ง สารสิน ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในคณะกรรมการจัดหาฯ
เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

		
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.
รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบ
ชุดตรวจเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง (SAR-CoV-2 Antigen Self Test Nasal) จ�ำนวน 200 ชุด
จากคุณอ�ำภา ศรีอิ่นแก้ว Diagnostics Solution Lead บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.
รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การ
ต้อนรับ คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
ในโอกาสเป็นสะพานบุญน�ำพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�ำผลิตภัณฑ์นมเกษตร จ�ำนวน 500 ขวด
มอบให้ผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบชุดเซ็ตหน้ากากอนามัย เจล และสเปรย์แอลกอฮอล์
จ�ำนวน 250 ชุด จากผู้แทนบริษัท เซสท์-เมด จ�ำกัด เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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เดือนตุลาคม
S 1-31 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญพสกนิกรร่วมแสดง

w

เดือนกันยายน
S 13-18 กันยายน 2564 ศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนือ่ งใน
สัปดาห์ “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2564”
เพือ่ ขอบคุณอาสาสมัครสเต็มเซลล์ทวั่ โลก ทีไ่ ด้
มอบชีวติ ใหม่ให้แก่ผปู้ ว่ ย ด้วยการบริจาคโลหิต
และลงทะเบี ย นเป็ น อาสาสมั ค รบริ จ าค
สเต็มเซลล์ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จังหวัด ได้แก่
ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่
S 20-25 กันยายน 2564 ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ เชิญชวนทุกคนเป็นที่หนึ่งได้ด้วย
การบริจาคโลหิตในโครงการ “Be The 1”
พร้ อ มรั บ เสื้ อ ยื ด “Be The 1 Thailand”
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาค
โลหิตประจ�ำที่ 6 แห่ง และภาคบริการโลหิต
แห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ

“Blood Challenge” ขอบคุณพลังคนไทย ได้เวลา กลับมาช่วยเพือ่ น บริจาคโลหิต
ฝ่าวิกฤติ โควิด-19
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1. เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
2. แอน ทองประสม
3. แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
4. อ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์
5. เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ
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ความจงรักภักดีดว้ ยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “น้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ
2 มหาราช บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่ 6 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12
แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ
S 12 ตุลาคม 2564 พิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และในวาระ
ครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
S 13 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิต
แห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
S 13 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
เนื่องในวันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครบรอบ 52 ปี
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
S 29-31 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีร่วม
บริจาคโลหิต เนือ่ งในเทศกาลวันฮาโลวีน ในโครงการ “ฮาโลวีนหนีผี มาให้เลือด”
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
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6. มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง
7. หมอก้อง–สรวิชญ์ สุบุญ
8. บอม-ธนิน มนูญศิลป์
9. พิมรีพ่ าย-พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์
10. จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ
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11. สมาคมเชียร์ไทย
12. บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จ�ำกัด
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
14. บริษัท ดิจิตอลคอม จ�ำกัด
15. บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
16. กรมท่าอากาศยาน
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By Urairat

การดูแลสุขภาพ

เพื่อให้บริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน

บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ
“สตรีไทยใจเกิน 1SS”
คุณจรี พิพัฒน์สาธุกิจ
กรุ๊ป B Rh+ จ�ำนวน 118 ครั้ง

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
เริ่มบริจาคโลหิตเมื่อปีพ.ศ. 2529 จากการชักชวนของเพื่อน
ร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้บริจาคโลหิตเป็นประจ�ำ ขณะนั้นที่ท�ำงานอยู่แถว
สุรวงศ์ บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
อี ก ด้ ว ย จ� ำ ได้ ว ่ า เมื่ อ ได้ รั บ การชั ก ชวนก็ ไ ม่ มี ค วามลั ง เลที่ จ ะไป
บริจาคโลหิต เพราะเพื่อนคนนี้ได้เล่าถึงความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้
ช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยเพื่อนให้ข้อมูลต่างๆ และการเตรียมความพร้อม
ของร่างกายก่อนการบริจาคโลหิต ท�ำให้ตนเองเป็นผู้บริจาคโลหิตเป็น
ประจ�ำนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ถึงแม้ว่าจะมีการย้ายสถานที่ท�ำงาน
ไปที่อื่น ก็ยังคงแวะไปบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอทุก 3 เดือน
เนื่องจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดรับบริจาคทุกวัน ไม่เว้นแม้แต่
วันหยุดนักขัตฤกษ์
จ�ำนวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2564)

2,002 ราย

166 ราย

เมื่อถึงวันครบก�ำหนด จะบริจาคโลหิตเป็น
ประจ�ำทุก 3 เดือน และเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิต
ได้ทุกครั้ง จึงเน้นการดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์
และเสริมธาตุเหล็กให้เพียงพอ เพือ่ ช่วยเพิม่ ปริมาณ
ธาตุเหล็กทีส่ ญ
ู เสียไปพร้อมกับการบริจาคโลหิต ไม่วา่
จะเป็นยาธาตุเหล็กที่ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งมีส่วนประกอบของวิตามินที่ชว่ ย
บ�ำรุงร่างกาย และป้องกันภาวะโลหิตจาง รวมถึง
การรับประทานอาหารที่บ�ำรุงโลหิตจ�ำพวกถั่ว ตับ
ส้ม ขนมปังธัญพืช พืชผักใบเขียว เป็นต้น

ความสุขใจและความภาคภูมิใจ
ในการบริจาคโลหิต
การที่ เ ราบริ จ าคโลหิ ต ด้ ว ยหั ว ใจ ท� ำ ให้ เ รา
มี ค วามปิ ติ มี ค วามสุ ข ใจทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ย และเมื่ อ เราได้ บ อกเล่ า
การบริจาคโลหิตแก่คนใกล้ชดิ เพือ่ นสนิท และเพือ่ น
ร่วมงานก็จะได้รบั ค�ำชมเชย ได้รบั ค�ำอนุโมทนายินดี
กับความดีที่เราได้ไปบริจาคโลหิต อีกทั้งความภูมิใจ
คือเราเป็นสตรี ที่สามารถบริจาคโลหิตได้เกิน 100
ครั้ง ด้วยหัวใจแห่งความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่ต้องการจะ
ช่วยเหลือผู้ป่วยอีกมากมาย

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญชวนสตรีและทุกท่านทีม่ สี ขุ ภาพร่างกาย
แข็งแรงร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ต้องรับโลหิตไปใช้ในการรักษา ในสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 และสามารถบริจาค
โลหิตได้ทุกๆ 3 เดือน นับเป็นการท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่
มาร่วมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “สตรีไทยใจเกิน 100”
ไปด้วยกันค่ะ
ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
โทร. 02 263 9600 ต่อ 1817
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By Apiwan

ครอบครัว Rh- ชวนบริจาคโลหิต
ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

แนะน�ำครอบครัวเสนาค�ำ
คุณพ่อ: คุณชาญยุทธ เสนาค�ำ
กรุ๊ป B- จ�ำนวน 63 ครั้ง

คุณลูก: คุณธาริณี เสนาค�ำ
กรุ๊ป B- จ�ำนวน 22 ครั้ง

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
คุณพ่อ: เริ่มจากอยากบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่ก็กลัวเจ็บเวลาเข็มเจาะเข้าที่แขน แต่คิดว่ามันคงเจ็บไม่มากก็เลย
ตัดสินใจบริจาคเป็นครัง้ แรก เมือ่ บริจาคเสร็จแล้วก็รสู้ กึ ว่ามีความสุขกับการบริจาคโลหิตในครัง้ นีม้ าก และหลังจากวันนัน้ ก็บริจาค
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

คุณลูก: คุณพ่อเป็นผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ และมีการบริจาคโลหิตอยู่เป็นประจ�ำซึ่งในทุกๆครั้งจะติดตามคุณพ่อไปด้วย

เมื่อโตขึ้นเลยอยากรู้ว่าตนเองเป็นกรุ๊ปเลือดพิเศษแบบพ่อไหม หลังจากนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2558 จึงตัดสินใจไปบริจาคโลหิต
ปรากฏว่าตนเองก็มีโลหิตหมู่พิเศษเช่นเดียวกับพ่อ จึงบริจาคเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ความประทับใจในการบริจาคโลหิต
คุณพ่อ: โดยส่วนใหญ่จะไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งในแต่ละขั้นตอน
จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล ให้ค�ำแนะน�ำ ไม่ว่าจะเป็นการวัดความดัน ตรวจความเข้มข้นโลหิต
การคัดกรองสุขภาพ เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความส�ำคัญและ
ดูแลเป็นอย่างอย่างดี จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจกระบวนการ
รั บ บริ จ าคโลหิ ต ของศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ มี ค วาม
ปลอดภัย อีกทั้งหลังจากเป็นผู้ให้แล้ว ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
คือ ความสุข ความภาคภูมิใจ ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

คุณลูก : ไปบริจาคโลหิตกับคุณพ่อเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
เมื่อมีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย
แก่ผู้ป่วยที่รอการรักษา การได้เป็นผู้ให้สุขใจเสมอ

เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษร่วมบริจาคโลหิต
การบริจาคโลหิตสามารถช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการโลหิตในการรักษาจ�ำนวนมาก และในช่วงวิกฤติ โควิด-19 ระบาดอย่างหนัก
ท�ำให้เกิดภาวะโลหิตขาดแคลน จึงขอเชิญชวนผูบ้ ริจาคโลหิตหมูพ่ เิ ศษทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็นโลหิตกรุป๊ ไหน ขอเพียงมีสขุ ภาพร่างกาย
แข็งแรงมาร่วมกัน “บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน”
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99 ปี ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

รวมพลังนักรบเสื้อกั๊ก
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By Patthawee

บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19
ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ถือเป็นโอกาสอันดี วันที่ 27 มกราคม ของทุกปี
เป็นวันครบรอบซึง่ ปีนเี้ ป็นปีที่ 99 มุง่ เน้นการเป็นจิตอาสา
โดยจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศ และ
ช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19 ซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้ที่
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดทั้งปี โดยได้รับ
ความสนใจจากเหล่านักรบเสื้อกั๊กทั่วกรุงเทพฯ และได้ขยายฐาน
เหล่านักรบเสื้อกั๊กไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ หรือผู้มีจิตอาสา
ทีม่ อี ายุ 17 ปีบริบรู ณ์ รวมพลังบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19
โดยมีเหล่านักรบเสือ้ กัก๊ จาก 28 สถานศึกษา และจิตอาสา
รวมพลังมากกว่า 667 คน

วันนี้จึงขอประมวลภาพกิจกรรมเหล่า
“นักรบเสื้อกั๊ก 0A0939”
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หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่
เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน

By Sutharat

ส่วนกลาง กรุงเทพฯ 6 แห่ง และส่วนภูมิภาค 6 แห่ง
ลดการเดินทาง ลดความแออัด เข้ากับวิถีใหม่ New Normal

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบการด�ำรงชีวิตของประชาชน การบริจาคโลหิต
ก็เช่นกัน ผลกระทบที่เห็นได้ชัด ภาพรวมการบริจาคโลหิตทั่วประเทศลดลง เกิดการขาดแคลนโลหิต ในวิกฤตินี้ยังคงได้รับน�้ำใจจาก
คนไทยมากมาย กอปรกับมีหลายหน่วยงาน และผู้ใจบุญ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดตั้งเป็น “หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่”
โดยเปิดรับบริจาคโลหิต เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผบู้ ริจาคโลหิตที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ลดการเดินทาง ลดความแออัด เข้ากับ
การรับบริจาคโลหิตแบบวิถีใหม่ New Normal
นอกจากนี้ มีการรักษามาตรการอย่างเคร่งครัด อาทิ ความสะอาดของพื้นที่ มีฉากกั้นทุกจุด ล้างมือตลอดเวลา มีแอลกอฮอล์
ทุกจุดส�ำหรับผู้บริจาค รวมถึงมาตรการในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต หรือหากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เว้น 7 วัน ก่อนมา
บริจาคโลหิต แต่ถ้ามีผลข้างเคียงรุนแรง ขอให้หายดีก่อน

ส่วนกลาง กรุงเทพฯ จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1 ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11
2
3
4
5
6

วิเศษนิยมบางแค (ชั้น 3)
เดอะมอลล์ บางแค (ชั้น P)
เดอะมอลล์ บางกะปิ (ชั้น 3 ทางออกลานจอดรถ ชั้น 3A)
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (ชั้น 5 โซนศูนย์ราชการ)
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม (ฝั่งลานจอดรถ ชั้น 2 อาคาร B)
บ้านทรงไทย ย่านวงศ์สว่าง

ในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1

2-5

1 ห้องรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2

1

2

3
4

3

4

5
6
5

6

นครราชสีมา
ห้ อ งรั บ บริ จ าคโลหิ ต ศู น ย์ ก ารค้ า เทอร์ มิ น อล 21 โคราช
(ชั้น 3 โซนซากุระ)
ห้องรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
(ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 ปิดรับบริจาค
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น)
ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ชั้น 3)
ห้ อ งรั บ บริ จ าคโลหิ ต ประจ� ำ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล
หาดใหญ่ ณ ศูนย์บริการภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 4
ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ภายในที่ว่าการอ�ำเภอ
หาดใหญ่

“น�้ำใจจากคนไทย การบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอทุก 3 เดือน
จะช่วยให้สถานการณ์โลหิตในประเทศไทย ก้าวผ่านจากการขาดโลหิตได้”
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By Sorracha

นวัตกรรมการผลิต

(Leukodepleted Pooled Platelet
Concentrates (LDPPC))

แบบขจัดเม็ดเลือดขาวด้วยวิธีการกรอง
เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
ภารกิจ การผลิตส่วนประกอบโลหิตเป็นอีกภารกิจส�ำคัญในงานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
นอกเหนือจากกระบวนการจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้เพียงพอ และโลหิตที่ได้รับต้องผ่านกระบวนการคัดกรองโลหิต
ทีไ่ ด้มาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดแล้ว กระบวนการผลิตส่วนประกอบโลหิตเป็นอีกกระบวนการหนึง่
ทีส่ ามารถพัฒนาวิธกี ารผลิตจากการศึกษางานวิจยั โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยสนับสนุนการผลิตเพือ่ ให้ได้
ส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพสูงสุดต่อการน�ำไปรักษาผู้ป่วย
ปัจจุบัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สามารถผลิตส่วนประกอบโลหิต
เพื่อจ่ายให้แก่โรงพยาบาล และสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cells)
เกล็ดเลือด (Platelets) และพลาสมา (Plasma) โดยศูนย์บริการโลหิตฯ
ด�ำเนินการผลิตส่วนประกอบโลหิตในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ มีสัดส่วน
การผลิตพลาสมามากที่สุด รองลงมา คือเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด
ซึ่งการน�ำส่วนประกอบโลหิตแต่ละชนิดไปใช้ในการรักษานั้น ผู้ป่วยมีโอกาส
ที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ได้รับเกล็ดเลือด
จากผูบ้ ริจาค ได้แก่ โรคเกล็ดเลือดต�ำ่ จากการติดเชือ้ โรคของไขกระดูก เป็นต้น
การที่ผู้ป่วยต้องรับการรักษาโรคดังกล่าว โดยใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคนั้น
ผู้ป่วยอาจมีอาการไข้ และหนาวสั่น อันเนื่องมาจากการแพ้เม็ดเลือดขาวที่มี
อยู่ในเกล็ดเลือดของผู้บริจาค
ดังนั้น ด้วยวิสัยทัศน์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิต เซลล์ต้นก�ำเนิด
เม็ดโลหิต และผลิตภัณฑ์ด้านบริการโลหิตของประเทศแล้ว ยังค�ำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยอีกด้วย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงมีแผนเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตส่วนประกอบโลหิตประเภทเกล็ดเลือดเข้มข้น โดยยกเลิกการผลิต
เกล็ดเลือดเข้มข้นชนิด Pooled Leukocyte Poor Platelet Concentrates (LPPC) ซึ่งเป็นเกล็ดเลือดเข้มข้นที่มีปริมาณ
เม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 0.2x109 เซลล์ตอ่ ยูนติ เป็นเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิด Leukodepleted Pooled Platelet Concentrates
(LDPPC) ที่ขจัดเม็ดเลือดขาวออกไปด้วยวิธีการกรอง (leukocyte filtration) โดยมีจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวที่เหลืออยู่น้อยกว่า
1.0x106 เซลล์ตอ่ ยูนติ ตามมาตรฐานยุโรป ทัง้ นี้ เพือ่ ลดอาการไม่พงึ ประสงค์ และเป็นการเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ ง
รับส่วนประกอบโลหิตประเภทเกล็ดเลือดเข้มข้น
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By Rungthip

13-18 กันยายน 2564

คุณคือฮีโร่ บริจาคสเต็มเซลล์

ฝ่าวิกฤติโควิด-19 (Thank you Stem Cells Donor:
You are a Hero)

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ประจ�ำปี 2564 (World
Marrow Donor Day 2021) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ตามที่องค์กร World Marrow
Donor Association (WMDA) ได้ก�ำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน เป็น
วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัคร
บริจาคสเต็มเซลล์ อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองความส�ำเร็จของการจัดหาอาสาสมัคร
บริจาคสเต็มเซลล์ ทีม่ อี ยูท่ วั่ โลกมากกว่า 38 ล้านราย และมีผปู้ ว่ ยทีข่ น้ึ ทะเบียนรอรับการ
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดฯ กว่า 50,000
รายต่อปี โดยกิจกรรมดังกล่าว ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2558 มีมากกว่า 55 ประเทศ
ร่วมจัดกิจกรรม
		
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา
ให้ท�ำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่
ญาติให้แก่ผู้ป่วย โดยจัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” เพื่อเป็น
ศูนย์กลางทะเบียน ตั้งแต่ปี 2545
2,407 ราย
457 ราย

การจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้น
เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

299,628 ราย

ในปี 2564 จัดเป็นสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ระหว่างวันที่
13-18 กันยายน 2564 ภายใต้แนวคิด “คุณคือฮีโร่ บริจาคสเต็มเซลล์ ฝ่าวิกฤติ
โควิด-19 (Thank you Stem Cells Donor: You are a Hero)” โดยมีกิจกรรม ดังนี้

อาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์
ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยเป็นผลส�ำเร็จ
ผู้ป่วยรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
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กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันส�ำคัญของปวงชนชาวไทย

w

By Kanokporn

ภาพบรรยากาศพสกนิกรทัว่ ประเทศ ร่วมเป็นจิตอาสา ท�ำความดี
บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

สงขลา

ภูเก็ต

พิษณุโลก

เชียงใหม่

ชลบุรี

อุบลราชธานี

นครสวรรค์

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

และวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ในโครงการ “น้อมจิตบริจาค
โลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ภูเก็ต

ชลบุรี

สถานีกาชาดหัวหินฯ

ลพบุรี

นครศรีธรรมราช

พิษณุโลก

เชียงใหม่
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Know ?

By Parichat_Ton

Update มาตรการป้องกัน

การระบาดของโรค COVID-19
เพื่อให้มีโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

Q : ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?
A : หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ
ให้งดบริจาคโลหิต 14 วัน

Q : ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดหรือพูดคุยกับผู้ป่วย COVID-19
สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

A : กรณีพดู คุยกับผูป้ ว่ ย COVID-19 โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย
นานเกิน 5 นาที ให้งดบริจาคโลหิต 28 วัน

Q : ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?
A : หากได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้งดบริจาคโลหิต
28 วัน นับตั้งแต่วันที่หายป่วย และไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่

สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งขอความร่วมมือ คือ ขอให้ผบู้ ริจาคโลหิตคัดกรองและประเมินตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต
เพื่อความปลอดภัยของท่านและส่วนรวม หากผู้บริจาคโลหิตที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ภายใน 7 วัน หลังการบริจาคโลหิต ให้แจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตทราบทันที

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

