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ในปี 2565-2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีแผนด�ำเนินโครงการก่อสร้าง “อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า” จ�ำนวน 2 แห่ง คือ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ และภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รบั งบประมาณส่วนหนึง่ จากรัฐบาล ร่วมกับการระดมทุนโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ในส่วนที่เหลือ ด้วยการจัดสร้างเหรียญและรูปหล่อ “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” ให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้บูชาและ
รับไว้เป็นสิรมิ งคล และน�ำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยสมทบทุนในการก่อสร้าง อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เพื่อขยายงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาค

เปรียบเทียบจ�ำนวนโลหิต
ที่ได้รับ (ยูนิต)
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
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เดิ น ทางมาถึ ง สิ้ น ปี กั บ สถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่ ง ขณะนี้
ผู้บริจาคโลหิตและประชาชนเริ่มทยอยฉีดวัคซีน
ป้ อ งกั น โรค COVID-19 เพิ่ ม มากขึ้ น ท� ำ ให้
ผู้บริจาคโลหิตคลายความกังวล มีความมั่นใจ
และเดินทางออกจากบ้านมาบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น
แต่ถึงอย่างไรการบริจาคโลหิตยังคงไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ของผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสีย
โลหิตเฉียบพลัน และผูป้ ว่ ยโรคเลือดทีต่ อ้ งใช้โลหิต
เป็ น ประจ� ำ  จึ ง ขอเชิ ญ ผู ้ ที่ มี สุ ข ภาพดี มาร่ ว ม
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วย
การบริจาคโลหิต อย่างสม�่ำเสมอทุก 3 เดือน
จะช่วยลดการขาดแคลนโลหิตท�ำให้มโี ลหิตส�ำรอง
เพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
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คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการบริหาร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
บรรณาธิการ ปิยนันท์ คุ้มครอง
กองบรรณาธิการ
ปาริชาติ ทนกระโทก, สุธารัตน์ กุหลาบศรี,
สรชา รุจิรงค์นางกูล, ปาริชาติ โพธิรัชต์,
พิราภรณ์ ศรศิลป์, จิรัสย์ อยู่วัฒนากรณ์,
Stem Cells
อุไรรัตน์ ช�ำนาญ, รุ่งทิพย์ ค�ำพิทุม,
กนกพร บุญกัณฑ์, อภิวรรณ หนองภักดี,
ภริตพร สุธีพิเชฐภัณฑ์
กราฟฟิกดีไซเนอร์
จุนที ตระกูลดิษฐ์
เจ้าของ
ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
Do You
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
Know ?
พิมพ์ที่ บริษัท อุดมศึกษา จ�ำกัด
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“บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” เสริมมงคลชีวิต ให้สุขภาพดี
สนับสนุนการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กิจกรรมของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ขอบคุณพลังคนไทย ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ฝ่าวิกฤติโควิด-19 คลังเลือดขาดแคลน
ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ “HERO 100 ครั้ง”
คุณธรรมสรณ์ น้าวิไลเจริญ กรุ๊ป A Rh+
บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�ำนวน 110 ครั้ง
“21 ปี แห่งการเป็นผู้ให้ดว้ ยหัวใจ ส่งต่อโลหิตปลอดภัยช่วยเหลือผูป้ ว่ ย”
คุณธนกร ศุขประสิทธิ์ กรุ๊ป B Rhบริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�ำนวน 99 ครั้ง

HERO เยาวชนรุ่นใหม่ กล้าท�ำดี "บริจาคโลหิต"
คุณนฤมล วินัยธรรม กรุ๊ป B Rh + จ�ำนวน 16 ครั้ง
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หนึ่งคนให้หลายคนรับ สร้างกุศล ล้านร้อยยิ้ม บริจาคโลหิต          
ฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน
การตรวจแบคทีเรียในส่วนประกอบโลหิตชนิดเกล็ดเลือดเข้มข้น
(Platelet Concentrate) เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย
ลดการติดเชื้อในกระแสโลหิต
World Marrow Donor Day 2021
ช่วงเวลาแห่งวันขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 แห่ง
(จังหวัดราชบุรี นครสวรรค์ ขอนแก่น และอุบลราชธานี)
น�ำร่องลงทะเบียนจองคิวบริจาคโลหิตออนไลน์ ในส่วนภูมิภาค
บ�ำรุงร่างกายและเสริมความงามด้วยอาหารเสริม วิตามิน
สมุนไพร บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

7 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น.
S รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)
จ�ำนวน 2,000 ชุด จาก ดร.สุวิมล สังขธรรมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมดิทอป จ�ำกัด เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตฯ
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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10 กันยายน 2564 เวลา 09.45 น.
Sรศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การ
ต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ อุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�ำประเทศไทย
และคณะ จ�ำนวน 30 คน ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ COVID-19
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

23 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น.
Sรศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อม
ด้วย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานคณะอนุการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต รับมอบเงิน
สนับสนุนจัดท�ำเสื้อยืด BLOOD HERO จากคุณพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด พร้อมด้วยคุณจินตนา อุดมทรัพย์ ที่ปรึกษา
คณะบริหารฯ, คุณภาณุพล กิตติค�ำรณ รองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาดฯ เพื่อ
มอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในโครงการ BLOOD HERO ปี 2 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
S รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบชุดตรวจ
Panbio COVID-19 Antigen Self-Test จ�ำนวน 500 ชุด จาก ภญ.ชนิดาภา ส่งแสงทอง
General Manager แผนก Abbott Rapid Diagnostics(ARDx) บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
จ�ำกัด ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
S รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รับมอบเงินจ�ำนวน 100,000 บาท และเครื่องฆ่าเชื้อโรค UVC ROOM STERILIZER
จ�ำนวน 1 เครื่อง จากคุณนิตยา ถาวรวณิชย์ และครอบครัว เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของ
ศูนย์บริการโลหิตฯ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

5 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.
Sนางสาวภาวิณี คุปตวินทุ รองผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ร่ ว มด้ ว ย คุ ณ สวี๋ เว่ ย หมิ น รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมไทเป
ประจ�ำประเทศไทย คุณพรชัย อยู่วิมลชัย นายกสมาคมชาวจีนโพ้นทะเล และคุณสุจิตรา
ลาภธีรวุฒิ ประธานการจัดกิจกรรม และคณะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ชาวจีนโพ้นทะเล
ในไทยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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S 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564
(ตลอดเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม)
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนเหล่าซุปเปอร์
ฮีโร่ทั่วประเทศ รวมพลังบริจาคโลหิต ในโครงการ “BLOOD HERO ปี 2” รับเสื้อยืด “BLOOD HERO”                             
ลาย Limited Edition จาก SMILEYHOUND BY GREYHOUND จ�ำนวนจ�ำกัด เป็นทีร่ ะลึก ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่ (Fixed Station) 6 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทัว่ ประเทศ และ                   
โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ
S 1-31 ธันวาคม 2564 (ตลอดเดือนธันวาคม)
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนพสกนิกรร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “พ่อนี้
มีบญ
ุ คุณอันใหญ่หลวง บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที          ่
6 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทัว่ ประเทศ
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ขอบคุณพลังคนไทย ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ฝ่าวิกฤติโควิด-19 คลังเลือดขาดแคลน

A. กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการ A
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
4

กองทัพไทย จ�ำนวน 12 นาย
กองพันระวังป้องกัน ส�ำนักกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย จ�ำนวน 22 นาย
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ รุ่น 96
จ�ำนวน 50 คน
D
กรมการพลังงานทหาร จ�ำนวน 41 คน
กองบั ญ ชาการช่ ว ยรบที่ 1 ศู น ย์ ค วบคุ ม           
การส่งก�ำลังบ�ำรุง จ�ำนวน 17 คน
กรมทางหลวง จ�ำนวน 114 ราย
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 G
รักษาพระองค์ จ�ำนวน 15 นาย
นายกสมาคมแม่บา้ นกองบัญชาการกองทัพไทย
จ�ำนวน 15 คน
ส่วนสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพบก
จ�ำนวน 20 นาย
J
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่
กรมการพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 105 คน
กองบั ง คั บ การอารั ก ขาและควบคุ ม ฝู ง ชน
จ�ำนวน 25 นาย
สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด กศน. เขตบางแค
จ�ำนวน 26 คน
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ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
“HERO 100 ครั้ง”

คุณธรรมสรณ์ น้าวิไลเจริญ

กรุ๊ป A Rh+ บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
จ�ำนวน 110 ครั้ง
จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต

ผมเริ่ ม ต้ น การบริจ าคโลหิตด้วยความไม่เต็ม ใจในตอนนั้น ที่ผมยังเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร และไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต อีกทั้ง        
ยั ง มี ค วามกลั ว การบริจ าคโลหิต ซึ่ง ในครั้ง นั้นผมก็ผ่า นการบริจาคโลหิตมาได้
เมื่อผ่านการบริจาคโลหิตในครั้งแรก จึงเริ่มศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ท�ำให้ทราบถึง        
ความจ�ำเป็นในการใช้โลหิตของผู้ป่วยเพื่อท�ำการรักษา รวมถึงมองเห็นความหวัง
การรอคอยของครอบครัวผู้ป่วย

ความสุขใจและความภาคภูมิใจในการบริจาคโลหิต

ตั้งแต่ผ่านการบริจาคโลหิตครั้งแรกเป็นต้นมา ผมจึงเป็นผู้บริจาคโลหิต
โดยแท้จริง และมีเจตนารมณ์ คือ “การให้” หากมองว่าเป็นการท�ำบุญก็เหมือนกับ
การถวายสังฆทาน แต่การบริจาคโลหิตผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผู้ที่ได้รับโลหิต
เป็นใคร แต่ผมมีความปิติยินดี มุ่งมั่นบริจาคโลหิตจนครบ 100 ครั้ง และยังคง
มุ่งมั่นบริจาคโลหิตต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หลายท่านอาจจะเคยได้ยินค�ำว่า
“การให้โลหิต=การให้ชวี ติ ” ซึง่ ผมมองว่า “การให้โลหิต เป็นสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่” ซึง่ ผูบ้ ริจาค
โลหิตไม่ต้องไปหามาจากที่ไหน เริ่มจากตัวเราเอง

การดูแลสุขภาพเพื่อให้บริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน

ผมเป็นคนที่ให้ความส�ำคัญเรื่องสุขภาพ โดยออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
และก่อนทีผ่ มจะบริจาคโลหิตต้องมัน่ ใจว่าร่างกายแข็งแรง นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ
ทานอาหารให้ ค รบ 5 หมู ่ งดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ 24 ชั่ ว โมง หลี ก เลี่ ย ง
รับประทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูง และสิง่ ส�ำคัญควรดืม่ น�ำ้ ให้มากๆ อย่างน้อย 3-4 แก้ว
ก่อนการบริจาคโลหิต เพือ่ เพิม่ การไหลเวียนของโลหิต และป้องกันภาวะการเป็นลม

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

สังคมในปัจจุบันมีความเร่งรีบตลอดเวลา ท�ำให้ผมมองเห็นว่า “สังคมที่ผู้คน
อาศัยอยู่รวมกัน ควรมีการให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูล ความเห็นอกเห็นใจกันเป็น
สิ่งส�ำคัญ” ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง “ร่วมบริจาคโลหิต
ให้ชีวิต เพื่อพิชิตความเป็น HERO ในตัวเรา”

การให้โลหิต
=
การให้ชีวิต
จ�ำนวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2564)
2,148 ราย

194 ราย
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By Apiwan

“21
ปี
แห่งการเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจ
ส่งต่อโลหิตปลอดภัย
ช่วยเหลือผู้ป่วย”
คุณธนกร ศุขประสิทธิ์
กรุ๊ป B Rh- บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
จ�ำนวน 99 ครั้ง
จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต : ขณะนั้น ณ โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ พระนคร           
มีหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตจึงได้มีโอกาสร่วมบริจาคโลหิต จากนั้นก็บริจาค
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ทราบได้อย่างไรว่าตนเองมีโลหิตหมู่พิเศษ : จากการบริจาคโลหิตในครั้งนั้น
จึงศึกษาข้อมูลและดูแลตนเองตลอดเรื่อยมา

แรงบันดาลใจความภาคภูมิใจ และความประทับใจในการบริจาคโลหิต :

ครั้งแรกที่บริจาคโลหิตคือต้องการช่วยเหลือผู้อื่น และการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถ
ช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต เป็นการเพิ่มโอกาส เพิ่มชีวิต ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย
และหลังจากที่ทราบว่าตนเองเป็นผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ซึ่งเป็นหมู่โลหิตที่หายาก                              
ในประเทศไทย 1,000 คน พบเพียง 3 คนเท่านั้น หรือร้อยละ 0.3 เท่านั้น รู้สึกภูมิใจแม้จะมีคนจ�ำนวนน้อยที่มีโลหิต              
ในลักษณะนี้นั้น เมื่อมีโอกาสก็จะมาบริจาคโลหิตหรือส่วนประกอบโลหิตทุกครั้ง

มีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพอย่างไร เมื่อตนเองมีโลหิตหมู่พิเศษ : รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และ              
มีประโยชน์ต่อร่างกาย ออกก�ำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายอยู่เสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อส่ง
ต่อโลหิตที่ปลอดภัยช่วยเหลือผู้ป่วย

สิง่ ทีจ่ ะฝากถึงสมาชิกครอบครัวโลหิตหมูพ
่ เิ ศษ : ขอเชิญชวนสมาชิกครอบครัวโลหิตหมูพ่ เิ ศษทุกท่าน ทีม่ สี ขุ ภาพ
ร่างกายแข็งแรง มาเริ่มต้นเป็นผู้ให้ได้ตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 70 ปี มาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อส�ำรองโลหิต
ให้เพียงพอ ลดภาวะการขาดแคลนโลหิตหมูพ่ เิ ศษ และขอให้สมาชิกโลหิตหมูพ่ เิ ศษทุกท่านและครอบครัว มีความสุข สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง เพื่อร่วมกันเป็นฮีโร่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตลอดไป
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HERO เยาวชนรุ่นใหม่
กล้าท�ำดี “บริจาคโลหิต”
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By Kanokporn

คุณนฤมล วินัยธรรม กรุ๊ป B Rh+
บริจาคโลหิต จ�ำนวน 16 ครั้ง

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต
ในช่ ว งวั ย เด็ ก เติ บ โตมากั บ การเห็ น คุ ณ พ่ อ บริ จ าคโลหิ ต เป็ น ประจ� ำ
ทุก 3 เดือน จนท�ำให้เราเห็นแล้วรู้สึกอยากบริจาคโลหิตแบบคุณพ่อ พร้อมกับ
ตั้งค�ำถามมากมาย ท�ำไมต้องบริจาคโลหิต เจ็บไหม กลัวไหม หรือเราจะ
บริจาคโลหิตไปท�ำไม เพื่ออะไร…ค�ำถามมากมายได้ถูกตั้งขึ้น พร้อมกับการที่
ไม่เคยได้เข้าใจในค�ำตอบ และเมื่อเติบโตขึ้นสามารถบริจาคโลหิตได้ก็ท�ำให้เรา
ไม่เคยลังเลกับการบริจาคโลหิตเลย ค�ำถามต่างๆ ทีเ่ คยตัง้ ไว้กบั ตนเองได้หายไป
เหมือนกับ สิ่งที่เราได้ท�ำอยู่ที่ได้เป็นผู้ให้ “โลหิต”

รู้สึกอย่างไรกับการเป็น “ผู้ให้” ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่
การได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้นั้นคือความสุขอย่างยิ่ง เพียงแค่เรารู้จักการเป็นผู้ให้ ค�ำว่า “ให้” ในที่นี้หมายถึง
หัวใจที่เสียสละ รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ให้รอยยิ้ม ให้ความสุขซึ่งกันและกัน การบริจาคโลหิตเป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนด้วย
ทรัพย์สิน หรือเงินทอง แต่คุณค่าของชีวิตผู้รับนั้นประเมินราคาไม่ได้ ซึ่งไม่ว่าจะให้ในรูปแบบไหน การเสียสละโดยไม่หวัง
สิง่ ตอบแทนก็เป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้คนในสังคม มีคณ
ุ ภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เช่นเดียวกับประโยคทีว่ า่ “หนึง่ คนให้
หลายคนรับ”

ความภาคภูมิใจในการบริจาคโลหิต
การบริ จ าคโลหิ ต เป็ น การเสี ย สละสิ่ ง ที่ มี ค ่ า ที่ สุ ด ใน
ร่างกาย ในชีวิตของคนเรา นอกจากจะท�ำให้เกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายของตนเอง นับว่า
เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ให้ชีวิต ให้ความสุขซึ่งกันและกัน
เพราะการให้ โ ดยไม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน คื อ ความสุ ข
ที่แท้จริงไม่ว่าจะให้ในรูปแบบไหน การเสียสละก็เป็น
จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้สังคมเติบโตและงดงามขึ้น

เชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นที่ มี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง
มาร่วมกันบริจาคโลหิต กูว้ กิ ฤติ COVID-19 เพือ่ ส�ำรองโลหิต
ให้กับโรงพยาบาล เพราะเชื่อว่าเพียงคุณเปลี่ยนความกลัว
ให้เป็นความกล้า และกล้าที่จะลงมือท�ำ  ปลุกพลังความเป็นฮีโร่         
ในตัวคุณ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็น “ผู้ให้” ที่ยิ่งใหญ่
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By Sutharat

สมาคมนักเรียนเก่า

วชิราวุธวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์
หนึ่งคนให้หลายคนรับ
สร้างกุศล ล้านร้อยยิ้ม
บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ
โลหิตขาดแคลน

เมื่อวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2564 สมาคมนักเรียนเก่า
วชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
“หนึง่ คนให้หลายคนรับ สร้างกุศล ล้านร้อยยิ้ม บริจาคโลหิต
ฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน” โดยในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา
09.00 น. นายเตช บุ น นาค เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย
เยี่ยมชมและให้ก�ำลังใจผู้บริจาคโลหิต โดยมีนายเกียรติคุณ
ชาติประเสริฐ ผูบ้ งั คับการ วชิราวุธวิทยาลัย พล.ต.ท. อรรถกฤษณ์
ธารี ฉั ต ร นายกสมาคมนั ก เรี ย นเก่ า วชิ ร าวุ ธ วิ ท ยาลั ย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วย
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นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ นางสาวไทยประจ�ำปี 2563
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 ชั้น สมาคมนักเรียน
เก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ การจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตในครั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต ร่ ว มกั บ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นครั้งแรก โดยมี
นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย บุคลากร ครอบครัววชิราวุธ
วิทยาลัย และต�ำรวจกองบังคับการปฎิบัติการพิเศษ ร่วม
บริจาคโลหิต และได้รับโลหิตบริจาครวมทั้งสิ้น 154 ยูนิต
เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาชีวติ
ต่อไป

การตรวจแบคทีเรียในส่วนประกอบโลหิต

ชนิดเกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet Concentrate) By Sorracha
เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย ลดการติดเชื้อในกระแสโลหิต
w

จากการให้โลหิตกับส่วนประกอบโลหิต พบว่าผู้ป่วยจะมีไข้สูงถึง 42.5 องศาเซลเซียส
เกิดจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียในโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ท�ำให้เกิดการติดเชื้อใน
กระแสโลหิตรวดเร็วและรุนแรง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีแนวทางลดความเสี่ยงจากการ
ติดเชื้อแบคทีเรียจากโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ดังนี้

ส�ำหรับผู้บริจาคโลหิตที่มีประวัติความเจ็บป่วย การติดเชื้อ การเกิดโรคต่างๆ
ล้วนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริจาคที่
มีอาการทางเดินอาหาร หรือผู้บริจาคที่มีอาการเจ็บคอ และมีการทานยาปฏิชีวนะ
มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในโลหิตเช่นกัน ผู้บริจาคโลหิต จึงจ�ำเป็น
ตอบแบบคัดกรองประวัติสุขภาพ และให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อให้ ผู้ป่วยที่รับ
โลหิตปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสโลหิต

1.

การปรับปรุงเทคนิคฆ่าเชื้อที่ผิวหนัง (Improved donor skin disinfection) ได้แก่ การเลือกใช้น�้ำยาที่มีประสิทธิภาพ               
ในการฆ่าเชื้อ การใช้เทคนิคท�ำความสะอาดผิวหนังก่อนการเจาะเก็บโลหิต

2.

การแยกโลหิตที่เจาะส่วนแรกออก (Removal of the first aliquot of donated blood) โดยการใช้ถุงบรรจุโลหิตชนิด                
ที่มีถุงเล็กเป็นกระเปาะแยก (diversion pouch) เก็บโลหิต 15 ซีซีแรกที่ได้รับออกไปก่อน ซึ่งจะท�ำให้โลหิตที่น�ำไปให้ผู้ป่วย                        
มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียมากขึ้น

3.

การเตรียม เก็บรักษา การขนย้าย และการเลือกใช้ส่วนประกอบโลหิต ด้วยการใช้ถุงบรรจุโลหิตแบบถุงชุดระบบปิด (close
system) และ ปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆ การควบคุมกระบวนการเก็บรักษา การขนย้าย รวมถึงการเก็บรักษา          
ตามอุณหภูมิที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด

4.

การตรวจหาเชื้อก่อนใช้โลหิต (Pretransfusion detection of bacteria) เช่น ตรวจความผิดปกติด้วยตาเปล่า ตรวจ            
การใช้ออกซิเจนของแบคทีเรีย ตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อ ซึ่งอาจใช้เครื่องอัตโนมัติ เป็นต้น

5.

การจ�ำกัดเวลาเก็บรักษาส่วนประกอบโลหิต (Limiting component storage time) การติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการ          
ได้รับโลหิตบริจาค จะเกิดขึ้นเมื่อรับเม็ดเลือดแดงที่เก็บไว้นานกว่า 3 สัปดาห์ขึ้นไป และการได้รับเกล็ดเลือดที่เก็บนานกว่า 3 วันขึ้นไป
การจ�ำกัดเวลาเก็บรักษาให้สั้นลง จึงเป็นแนวทางที่ควรพิจารณาน�ำไปใช้ แม้ว่าจะมีความยุ่งยากในการบริหารคลังส�ำรองโลหิต

6.

การฆ่าเชื้อแบคทีเรียในถุงโลหิต (Bacteria elimination โดย Pathogen inactivation technology) ด้วยวิธีการคิดค้น
เทคนิคในการท�ำลายเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และโปรโตซัวในถุงโลหิต โดยเทคนิคที่น�ำมาใช้ เช่น amotosalen HCL หรือการใช้                
methelene blue ร่วมกับ photochemical หรือการใช้ยาปฏิชีวนะ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ด�ำเนินการตามแนวทางข้างต้น โดยฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ ได้ท�ำการทดสอบแบคทีเรีย
ปนเปื้อนในเกล็ดเลือดทุกยูนิตก่อนน�ำไปใช้กับผู้ป่วย จึงมั่นใจได้ว่า เกล็ดเลือดทุกยูนิตที่ผลิตโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จะได้รับการตรวจแบคทีเรีย 100% เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด
ของผู้ป่วย
ข้อมูลอ้างอิงและที่มาภาพประกอบ:
พิณทิรา ตันเถียร. (2555). Bacterial Infections in Blood and Blood Components : A Review. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต, ปีที่ 22
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555, 3-7.
https://transfusion.com.au/blood_basics/testing/bcs
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Stem Cells World Marrow Donor Day 2021
w

By Rungthip

ช่วงเวลาแห่งวันขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

วันส�ำคัญของผู้บริจาคสเต็มเซลล์และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกที่องค์กร World Marrow Donor
Association (WMDA) ก�ำหนดให้เป็นวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนในทุกปี คือ “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก” เพื่อเป็นการขอบคุณ
ผู้บริจาคสเต็มเซลล์และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลก ที่ได้มอบโอกาสทางการรักษาที่น�ำไปสู่การมีชีวิตใหม่ของผู้ป่วยโรคเลือด
ตลอดสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกปี 2564 (ระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน 2564) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม
เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ อีกทั้งเดินหน้ารณรงค์สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ประโยชน์ของการบริจาคสเต็มเซลล์ ผ่านกิจกรรม อาทิ

1

เชิญชวนบริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาค
สเต็มเซลล์

		 ต้อนรับอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์หน้าใหม่ที่ได้มอบโอกาสทางการรักษา
ให้กับผู้ป่วยโรคเลือด พร้อมรับ เสื้อยืด “THANK YOU STEM CELLS DONOR” โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น 1,270 ราย

2

ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การบริ จ าคสเต็ ม เซลล์ ผ่ า นเสวนา
ออนไลน์ “การบริจาค STEM CELLS ช่วยให้โลกพ้นวิกฤติ”

		 ผ่านระบบ LIVE Stream ทาง Facebook Fanpage ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
• พ.อ. รศ. นายแพทย์รชต ล�ำกูล รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
• นางศิริลักษณ์ เพียรเจริญ หัวหน้าศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย
• คุณมนทิรา อร่ามกิจโพธา อดีตผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน RML
และโรคไขกระดูกบกพร่อง MDS
มีผู้สนใจเข้าชมการเสวนาฯ สะสมมากถึง 51,159 ราย

3

กิจกรรม Live Stream 24 ชั่วโมง

ร่ ว มแบ่ ง ปั น ช่ ว งเวลาแห่ ง การ
ขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ ร่วมกับทาง
WMDA ผ่านช่ องทาง WMDA YouTube
โดยประเทศไทยได้ส่ง VDO ชุด THANK YOU
STEM CELLS DONOR เผยแพร่ทวั่ โลก เพือ่ ยกย่องและเชิดชูผบู้ ริจาค
สเต็มเซลล์และอาสามัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วประเทศ ที่มีส่วนช่วย
ให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสทางการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์และ
ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง
10

จ�ำนวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน
464 ราย

2,426 ราย

301,834 ราย
อาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์
ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยเป็นผลส�ำเร็จ
ผู้ป่วยรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

ทุกคนเป็นที่หนึ่งได้ ด้วยการบริจาคโลหิต
w

By Piraporn

ภาพบรรยากาศผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศแสดงพลังบริจาคโลหิต ในแคมเปญ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่หนึ่งได้ด้วย                  
การบริจาคโลหิต” พร้อมรับเสื้อยืด Be The 1 Thailand ระหว่างวันที่ 20 – 26 กันยายน 2564

พิษณุโลก

ราชบุรี

ภูเก็ต

นครสวรรค์

ปลุกพลังซุปเปอร์ฮีโร่ทั่วประเทศ
ปี 2 บริจาคโลหิตกู้วิกฤติโควิด-19
ภาพบรรยากาศซุ ป เปอร์ ฮี โ ร่ ทั่ ว ประเทศบริ จ าคโลหิ ต ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยในภาวะวิ ก ฤติ โ ควิ ด -19 ในแคมเปญ                                      
“BLOOD HERO ปี 2” พร้อมรับเสื้อ T-Shirt Limited Edition “BLOOD HERO” สุดชิค ออกแบบโดย SMILEYHOUND BY         
GREYHOUND ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าของจะหมด

ลพบุรี

ชลบุรี

นครราชสีมา

ขอนแก่น

อุบลราชธานี

สถานีกาชาดหัวหินฯ

สงขลา

นครศรีธรรมราช

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 แห่ง น�ำร่องลงทะเบียน
จองคิวบริจาคโลหิตออนไลน์ ในส่วนภูมิภาค

ข่าวดี !! ส�ำหรับผู้บริจาคโลหิตในส่วนภูมิภาค ได้แก่

ภาคบริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ จั ง หวั ด ราชบุ รี นครสวรรค์
ขอนแก่น  และอุบลราชธานี สามารถลงทะเบียนจองคิวบริจาคโลหิตออนไลน์
ได้แล้ว ผ่านระบบ Q Donation Booking โดยสามารถจองวัน เวลา และ
สถานทีบ่ ริจาคโลหิตได้ลว่ งหน้า 14 วัน ก่อนครบก�ำหนดบริจาค เพือ่ ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวก รวดเร็ว และลดความหนาแน่นของผู้บริจาคโลหิต
ลงทะเบียนจองคิวบริจาคโลหิตออนไลน์ ได้ที่ https://ibooking.nbc.in.th
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Do You
w

Know

?

By Parichat_Ton

บ�ำรุงร่างกายและเสริมความงาม

ด้วยอาหารเสริม วิตามิน สมุนไพร บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

Q : ฉีดวิตามินบ�ำรุงผิว และฉีดเสริมความงาม

		 บริจาคโลหิตได้หรือไม่?
A : ฉีดวิตามินทุกชนิด และฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ร้อยไหม

หากท� ำ โดยฉี ด ยาชาและกระท� ำ ที่ โ รงพยาบาลสามารถ
บริจาคโลหิตได้หลังแผลหาย แต่ถ้าท�ำ ณ สถานที่อื่นให้
เว้น 4 เดือน หากท�ำโดยการดมยาสลบให้เว้น 6 เดือน

Q : การทานอาหารเสริม วิตามิน หรือสมุนไพรบ�ำรุงร่างกายสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่
A : การทานอาหารเสริมและวิตามิน

ทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของ แอล-คาร์นิทีน คอลลาเจน กลูต้าไธโอน เวย์โปรตีน เลซิติน อี
และวิตามินทุกชนิดสามารถบริจาคโลหิตได้ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับโลหิต
| ทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไบโอติน (Biotin) ให้งดการบริจาค 72 ชั่วโมง
ส�ำหรับท่านที่ทานสมุนไพรเพื่อบ�ำรุงร่างกาย
| ฟ้าทะลายโจร กระชาย สามารถบริจาคโลหิตได้
| ขมิ้ น ชั น หรื อ น�้ ำ มั น ปลา สามารถบริ จ าคโลหิ ต ได้
หากน�ำไปปั่นแยกเป็นเกล็ดเลือด หรือบริจาคเกล็ดเลือด
ต้องหยุดทานอย่างน้อย 72 ชัว่ โมง จึงสามารถบริจาคโลหิตได้
เนื่องจากมีสารที่มีคุณสมบัติท�ำให้เกล็ดเลือดไม่จับกลุ่ม
ซึ่งไม่เป็นผลดีกับผู้ป่วยที่ได้รับเกล็ดเลือด
|

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

