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ส่่งความสุ่ข บริิจาคโลหิิต  ส่่งความสุ่ข บริิจาคโลหิิต  
ต้อนริับปีีใหิม่ต้อนริับปีีใหิม่

ปีีใหม่่นี้้� ขอเชิิญชิวนี้ทุุกทุ่านี้ร่่วม่กันี้ส่่งความ่สุ่ข ปีีใหม่่นี้้� ขอเชิิญชิวนี้ทุุกทุ่านี้ร่่วม่กันี้ส่่งความ่สุ่ข 
ด้้วยการ่ส่่งต่่อโลหิต่ทุ้�ปีลอด้ภััย ด้้วยการ่ส่่งต่่อโลหิต่ทุ้�ปีลอด้ภััย 

ถึึงผู้้้ปี่วยทุั�วปีร่ะเทุศกันี้เยอะๆ นี้ะคร่ับถึึงผู้้้ปี่วยทุั�วปีร่ะเทุศกันี้เยอะๆ นี้ะคร่ับ

	 ศููนย์์บริิการิโลหิิตแห่ิงชาติ	สภากาชาดไทย์	 เชิญชวน 
ผูู้�ท่�มี่สุขภาพด่และปริะชาชนท่�วไป	 เริิ�มีต�นทำสิ�งด่	 ๆ	 ต�อนร่ิบ 
ปีใหิมี่	2565	ด�วย์การิทำบุญบริิจาคโลหิิต	เสริิมีความีสิริิมีงคล 
ในชว่ติ	มีแ่ตค่วามีโชคด	่สุขภาพริา่งกาย์แข็งแริง	และย์ง่ได�บุญกศุูล
ท่�ได�ช่วย์เหิลือผูู้�ป่วย์	ก่บโคริงการิ	“ส่่งความสุ่ข บริิจาคโลหิิต  
ต้อนริับปีีใหิม่ HAPPY NEW YEAR 2022” ริะหิว่างวันท่ี่� 
2-9 มกริาคม 2565 (8 วัน) ณ ศููนย์์บริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ  
หิน่วย์รัิบบริิจาคโลหิิตปีริะจำท่ี่� (Fixed Station) ทัี่�ง 6 แห่ิง  
และภาคบริกิาริโลหิติแห่ิงชาติ 12 แห่ิงทัี่�วปีริะเที่ศู	ผูู้�บริจิาคโลหิติ 
จะได�ริ่บ	 “ปีฏิิที่ินหินูแดงปีี 2565” ชุด 12 เ ร่ิ�องน่าริู้  
ก่อนบริิจาคโลหิิต เพื�อเป็นสื�อกลางแทนคำขอบคุณ	 และเป็น
ของขว่ญปีใหิมี่	โดย์ในแต่ละเดือนมี่เนื�อหิาท่�สริ�างความีริู�	ความี
เข�าใจ	และคลาย์ข�อสงส่ย์ในด�านต่าง	ๆ	อาทิ	โริคปริะจำต่ว	ได�แก่	 
ความีดน่โลหิติสงู	เบาหิวาน	และไขมีน่ในเลอืด	การิทานย์าตา่ง	ๆ 	
ริวมีถึึงการิดูแลตนเองก่อน	-	หิล่งบริิจาคโลหิิต	เป็นต�น	
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What’s Up

คณะผู้จัดที่ำา
บัรรณาธ์ิการบัริหาร  
รองศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงดุุจใจ ชััย์วานิิชัศิริ 

บัรรณาธ์ิการ  
ปิิย์นิันิท์ คุุ้�มคุ้รอง

กองบัรรณาธ์ิการ
ปิาริชัาติ ทนิกระโทก, สุธารัตนิ์ กุหลาบศรี,  
สรชัา รุจิรงคุ้์นิางกูล, ปิาริชัาติ โพธิรัชัต์,  
พิราภรณ์์ ศรศิลปิ์, จิรัสย์์ อย์ู�วัฒนิากรณ์์,  
อุไรรัตนิ์ ชัำานิาญิ, รุ�งทิพย์์ คุ้ำาพิทุม,  
กนิกพร บุญิกัณ์ฑ์์, อภิวรรณ์ หนิองภักดุี  
และ ภริตพร สุธีพิเชัฐภัณ์ฑ์์

เจ้าของ
ฝ่า่ย์จัดุหาผูู้�บริจาคุ้โลหิตและส่�อสารองคุ้์กร  
ศูนิย์์บริการโลหิตแห�งชัาติ สภากาชัาดุไทย์

NBC
Lens

Youth 
Action

times blood 
donor

Family Rh-

Extra 
Knowledge

NBC 
Partnership

The 
Region 
Sharing

Do You 
Know?
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กิจกรรมของศูนิย์์บริการโลหิตแห�งชัาติ 
สภากาชัาดุไทย์

1
ส�งคุ้วามสุข บริจาคุ้โลหิต 
ต�อนิรับปิีใหม�

4
ฮีีโร�บริจาคุ้โลหิต ฝ่า่วิกฤติโรคุ้ระบาดุ  
ส�งต�อโลหิตที�ปิลอดุภัย์ ให�ผูู้�ปิ่วย์ไดุ�ผู้�าตัดุ 

5
2 พี�นิ�อง คุ้รอบคุ้รัวกมลคุุ้ณ์าเกษม 
“สาย์เล่อดุ สาย์ใย์ เย์าวชันิไทย์ให�โลหิต” 

6
คุุ้ณ์ณ์ัฐย์า ชัูเชัิดุ กรุ�ปิ AB Rh-  
บริจาคุ้โลหิต จำานิวนิ 39 คุ้รั�ง  
“สุขใจให�โลหิต ชั�วย์ชัีวิตผูู้�ปิ่วย์” 

7
คุุ้ณ์อำานิาจ ห�วงพิมล กรุ�ปิ A Rh+  
บริจาคุ้โลหิต จำานิวนิ 100 คุ้รั�ง 
“บริจาคุ้โลหิต ต�อนิรับปิีใหม� สดุชั่�นิ แจ�มใส โชัคุ้ดุีไดุ�บุญิ” 

8
ปิี 2565 ชัาวบางนิา-สมุทรปิราการ เฮี!!! 
ไม�ต�องเดุินิทางไกล  
ศูนิย์์การคุ้�าเซ็็นิทรัลพลาซ็า บางนิา ให�พ่�นิที�จอดุรถ
รับบริจาคุ้โลหิต ณ์ บริเวณ์ลานิจอดุรถ 
วงเวีย์นิ KFC “ทุกวันิเสาร์” 

9
“โลหิตจาง” สาเหตุสำาคุ้ัญิอันิดุับ 1  
ที�ทำาให�บริจาคุ้โลหิตไม�ไดุ� 

10
การบริจาคุ้สเต็มเซ็ลล์หลังเปิิดุปิระเทศ
จากสถานิการณ์์โคุ้วิดุ 19 

11
ไม�พลาดุการติดุตามข�าวสารบริจาคุ้โลหิต
ส�วนิภูมิภาคุ้ ณ์ ภาคุ้บริการโลหิตแห�งชัาติ 
12 แห�งทั�วปิระเทศ 

12
โรคุ้ไทรอย์ดุ์บริจาคุ้โลหิตไดุ�หร่อไม�?

ปีี 2562
57,958 คน

56,467 คน

57,467 คน

62,985 คน

58,167 คน

56,127 คน

ปีี 2563

ปีี 2564

กัันยายน ตุุลาคม

สถิิตุิกัารจััดหาโลหิตุของศููนย์บริกัารโลหิตุแห่งชาตุิ

By Parichat_Ton

NBC
Welcome

Stem Cells 
Update

ศููนย์์บริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ ขอเชิญชวนทุุกทุ่าน
ทุ่�มี่สุุขภาพดี่ มีาเริิ�มีต้นสุิ�งดี่ ๆ ต้อนริับปีีใหิมี่ 2565  
ดีว้ย์การิบริจิาคโลหิิต เพ่�อเปีน็ของขวญัในการิชว่ย์เหิลอ่ 
ผูู้้ปี่วย์อย์่างสุมี�ำเสุมีอทุุก 3 เด่ีอน จะช่วย์ลดีการิ
ขาดีแคลนโลหิิต ทุำใหิ้มี่โลหิิตสุำริองเพ่ย์งพอจ่าย์
ใหิ้กับโริงพย์าบาลทุั�วปีริะเทุศู ขออานิสุงสุ์ทุ่�ทุ่าน 
ไดี้บริิจาคโลหิิตช่วย์ช่วิตผูู้้ปี่วย์ สุ่งผู้ลใหิ้ทุ่านและ
คริอบคริวัม่ีสุขุภาพแข็งแริง ม่ีความีสุขุความีเจริญิยิ์�ง ๆ   
ข้�นไปี

Special 
Project 



3สารงานบริการโลหิต

NBC
Lens
By Parichat_Po

วัันที่่� 9 พฤศูจัิกัายน 2564 
เจ้าปีริะคุณสุมีเด็ีจพริะวันริัต เจ้าอาวาสุ 

วดัีบวรินเิวศูวหิิาริ ปีริะธานฝ่า่ย์สุงฆ์ ์และ ศู.เก่ย์ริตคิณุ 
นพ.เกษมี วัฒนชัย์ องคมีนตริ่ ปีริะธานฝ่่าย์ฆ์ริาวาสุ 
ริ่วมีพิธ่มัีงคลาภิเษกเหิริ่ย์ญและรูิปีหิล่อ “บริมีครูิ 
แพทุย์์ชว่กโกมีาริภัจจ”์ จดัีสุริา้งโดีย์ศูนูย์์บริกิาริโลหิิต
แห่ิงชาต ิโดีย์การิอปุีถััมีภจ์ากวดัีบวรินเิวศูวหิิาริ เพ่�อใหิ้ 
ผูู้้มี่จิตศูริัทุธาไดี้บูชาเสุริิมีมีงคลช่วิตใหิ้สุุขภาพด่ี  
ณ พริะอุโบสุถัวัดีบวรินิเวศูวิหิาริ โดีย์ริาย์ไดี้หิลัง 
หิักค่าใช้จ่าย์สุนับสุนุนทุุนในการิก่อสุริ้าง “อาคาริ
ภาคบริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ เฉลิมีพริะเก่ย์ริติสุมีเดี็จ 
พริะกนษิฐาธริิาชเจา้” 2 แหิง่ ไดีแ้ก ่ภาคบริกิาริโลหิิต
แหิ่งชาติทุ่� 10 จ.เช่ย์งใหิมี่ และภาคบริิการิโลหิิต 
แหิ่งชาติทุ่� 11 จ.นคริศูริ่ธริริมีริาช 

นางสุาวปีิย์นันทุ์ คุ้มีคริอง ผูู้้ช่วย์ผูู้้อำนวย์การิดี้านจัดีหิาโลหิิตและภาพลักษณ์องค์กริ
ศูนูย์์บริกิาริโลหิติแห่ิงชาต ิสุภากาชาดีไทุย์ ริบัมีอบผู้ลิตภณัฑ์์ “Pejoy Chocolate” และ “Pretz 
ริสุต้มีย์ำกุ้ง” จำนวน 62 ลัง จากผูู้้แทุนบริิษัทุ ไทุย์กูลิโกะ จำกัดี เพ่�อมีอบใหิ้แก่ผูู้้บริิจาคโลหิิต 
ในโคริงการิ 11.11 ณ ศููนย์์บริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ สุภากาชาดีไทุย์

นางสุาวภาวณ่ิ คปุีตวนิทุุ ริองผูู้อ้ำนวย์การิศูนูย์์บริกิาริโลหิติ 
แห่ิงชาต ิสุภากาชาดีไทุย์ เขา้ริบัริางวลั “ASOCIO Awards ปีริะจำ
ปี ี2564” จาก สุมีาพนัธ ์ASOCIO (Asian-Oceanian Computing 
Industry Organization) โดีย์ศููนย์์บริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ  
สุภากาชาดีไทุย์ ได้ีริับริางวัลในสุาขา Outstanding User 
Organization Award ในฐานะองค์กริทุ่�นำเทุคโนโลย่์มีาใช ้
ใหิ้เกิดีปีริะโย์ชน์ ณ โริงแริมี Grand Hyatt Erawan Bangkok 

นางสุาวปีิย์นันทุ์ คุ้มีคริอง ผูู้้ช่วย์ผูู้้อำนวย์การิดี้านจัดีหิาโลหิิตและ 
ภาพลักษณ์องค์กริ ศููนย์์บริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ สุภากาชาดีไทุย์ ใหิ้การิต้อนริับ 
คณุสุพัุตริา จริิาธิวฒัน์ ริองกริริมีการิผูู้จ้ดัีการิใหิญ่ สุำนักนโย์บาย์องค์กริสุมัีพันธ์
และภาพลักษณ์ บริิษัทุกลุ่มีเซ็็นทุรัิล จำกัดี และคณะผูู้้บริิหิาริ นำพนักงาน 
กลุม่ีเซ็น็ทุริลั จำนวน 110 คน ร่ิวมีบริจิาคโลหิติในกจิกริริมี “บริจิาคโลหิิตเพ่�อถัวาย์
เปี็นพริะริาชกุศูล เน่�องในวันพ่อแห่ิงชาติ” พร้ิอมีทัุ�งมีอบเงินสุนับสุนุนจัดีทุำ 
เสุ่�อย่์ดี “BLOOD HERO” จำนวน 600,000 บาทุ และมีอบอาหิาริว่างเพ่�อมีอบ
ใหิ้แก่ผูู้้บริิจาคโลหิิต ณ ศููนย์์บริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ สุภากาชาดีไทุย์

วัันที่่� 2 พฤศูจัิกัายน 2564
ริศู. พญ.ดีจุใจ ชยั์วานชิศูริิ ิผูู้อ้ำนวย์การิศูนูย์์บริกิาริโลหิติแห่ิงชาต ิสุภากาชาดีไทุย์ 

มีอบ “สุมีุดีบันทุ้กปีริะจำตัวผูู้้ปี่วย์โริคเล่อดีออกง่าย์ฮี่โมีฟีีเล่ย์” จำนวน 2,000 เล่มี  
เพ่�อใหิ้ผูู้้ปี่วย์โริคฮี่โมีฟีีเล่ย์ใช้บันทุ้กการิริักษา ใหิ้แก่ ศู. พญ.อำไพวริริณ จวนสุัมีฤทุธิ� 
ในฐานะกริริมีการิมูีลนิธิ โริคเล่อดีออกง่าย์ฮ่ีโมีฟีีเล่ย์แห่ิงปีริะเทุศูไทุย์ พร้ิอมีด้ีวย์คณะ  
ณ ศููนย์์บริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ สุภากาชาดีไทุย์

วัันที่่� 2 พฤศูจัิกัายน 2564

วัันที่่� 30 พฤศูจัิกัายน 2564

วัันที่่� 2 ธัันวัาคม 2564 
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ฮี่โร่บัริจาคโลหิต 
ฝ่่าวัิกัฤตุิโรคระบาด ส่งตุ่อโลหิตุ 
ที่่�ปีลอดภััย ให้ผูู้้ปี่วัยได้ผู้่าตุัดNBC 

Welcome
By Parripond

Calendar 
News
By Parripond

เดือนกัุมภัาพันธั์
1	กุมีภาพ่นธ์์	2565	

ศููนย์์บริิการิโลหิิตแห่ิงชาติ เชิญชวนชาวไทุย์เช่�อสุาย์จ่น 
และปีริะชาชนทุั�วไปี สุริ้างบุญ เสุริิมีเฮีง บริิจาคโลหิิตริับตริุษจ่น 
ในโคริงการิ “2022 Chinese New Year ตรุษุจีีนนี� บริุจีาคโลหิิต  
เป็็นมงคลชีีวิิต” เพ่�อริณริงค์ริ่วมีปีฏิิบัติดี่ตามีธริริมีเน่ย์มีจ่น  
ดี้วย์การิบริิจาคโลหิิตเปี็นมีงคลใหิ้กับช่วิต ณ ศููนย์์บริิการิโลหิิต 
แหิ่งชาติ หิน่วย์ริับบริิจาคโลหิิตปีริะจำทุ่� 6 แหิ่ง และภาคบริิการิ
โลหิิตแหิ่งชาติ 12 แหิ่งทุั�วปีริะเทุศู 

14	กุมีภาพ่นธ์์	2565	
ศููนย์์บริิการิโลหิิตแห่ิงชาติ เชิญชวนริ่วมีแสุดีงออกถั้ง

ความีริกั และการิใหิโ้ดีย์ไมีห่ิวังสุิ�งตอบแทุน ดีว้ย์การิบริจิาคโลหิิต
ริบัวนัวาเลนไทุน ์ในโคริงการิ “เตมิควิามรัุก เติมโลหิิต ด้ว้ิยหัิวิใจี” 
ณ ศูนูย์บ์ริกิาริโลหิติแหิง่ชาต ิหินว่ย์ริบับริจิาคโลหิติปีริะจำทุ่� 6 แหิง่  

และภาคบริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ 12 แหิ่งทุั�วปีริะเทุศู 

16	กุมีภาพ่นธ์์	2565	
ศููนย์์บริิการิโลหิิตแห่ิงชาติ เชิญชวนพุทุธศูาสุนิกชน 

ผูู้้ใจบุญ ริ่วมีบริิจาคโลหิิตวันพริะใหิญ่มีาฆ์บูชา เสุริิมีความี 
เปี็นสุิริิมีงคลใหิ้กับตนเองและคริอบคริัว ในโคริงการิ “ถืือศีีล 
ทำบุญ บริุจีาคโลหิิต เนื�องในวัินมาฆบูชีา” ณ ศููนย์์บริิการิ
โลหิิตแหิ่งชาติ หิน่วย์ริับบริิจาคโลหิิตปีริะจำทุ่� 6 แห่ิง และ 
ภาคบริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ 12 แหิ่ง ทุั�วปีริะเทุศู

A. ส่ำนี้ักการ่วางผู้ังและพััฒนี้าเม่ือง B. กร่ม่ทุร่ัพัยากร่นี้�ำ C. กองพัันี้ทุหาร่ปีืนี้ใหญ่ต่่อส่้้อากาศยานี้ทุ้� 6 D. บร่ิษััทุ ด้้ไว พัลัส่ จำกัด้
E. กร่ม่พัลศึกษัา F. วง Daisy Daisy และกลุ่ม่แฟนี้คลับ  G. อาร่์ม่ กร่กันี้ต่์ สุ่ทุธิิโกเศศ และแฟนี้คลับ H. ส่ำนี้ักงานี้ยุวกาชิาด้ 
I. ม่ณฑลทุหาร่บกทุ้� 11 J. บร่ิษััทุ ฟ้จิ อิเลคทุร่ิค แม่นี้้แฟคเจอร่ิ�ง (ปีร่ะเทุศไทุย) K. กองบังคับการ่ต่ำร่วจจร่าจร่  L. กลุ่ม่เซ็็นี้ทุร่ัล 
M. การ่ปีร่ะปีานี้คร่หลวง  N. บร่ิษััทุ ชิาเข้ยว จำกัด้ O. กองพัันี้ทุหาร่ปีืนี้ใหญ่ 1 กร่ม่ทุหาร่ปีืนี้ใหญ่ทุ้� 1 ร่ักษัาพัร่ะองค์

A B C D

E

J K L M N O

F G H I

เดือนมกัราคม 
2-9	มีกริาคมี	2565	

ศููนย์์บริิการิโลหิิตแห่ิงชาติ เชิญชวนผูู้้ทุ่�มี่สุุขภาพด่ีและ
ปีริะชาชนทุั�วไปี เริิ�มีต้นทุำสุิ�งดี่ ๆ ต้อนริับปีีใหิมี่ 2565 ดี้วย์การิ
ทุำบุญบริิจาคโลหิิต เสุริิมีความีสุิริิมีงคลในช่วิต มี่แต่ความีโชคดี่  
สุุขภาพริ่างกาย์แข็งแริง และย์ังไดี้บุญกุศูลทุ่�ไดี้ช่วย์เหิล่อผูู้้ปี่วย์  
กับโคริงการิ “ส่่งควิามสุ่ข บรุิจีาคโลหิิต ต้อนรุับป็ีใหิม่ 
HAPPY NEW YEAR 2022” ริะหิว่างวันทุ่� 2-9 มีกริาคมี 2565  
ณ ศููนย์์บริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ หิน่วย์ริับบริิจาคโลหิิตปีริะจำทุ่�  
6 แห่ิง และภาคบริิการิโลหิิตแห่ิงชาติ 12 แห่ิงทุั�วปีริะเทุศู  
ผูู้บ้ริจิาคโลหิติจะได้ีริบั “ป็ฏิทินิหินแูด้งป็ ี2565” ชีดุ้ 12 เรุื�องนา่รุู้  
ก่อนบริุจีาคโลหิิต เพ่�อเป็ีนสุ่�อกลางแทุนคำขอบคุณและเป็ีน
ของขวัญปีีใหิมี่ 



สายเลืือด สายใย
เยาวชนไทยให้้โลืห้ิต เราที่ำาได้  

เพ่ั�อน ๆ ทีุ่กคนก็ที่ำาได้
จัุดเริ�มตุ้นของกัารบริจัาคโลหิตุ

เริิ�มีจากทุ่�เห็ินเพ่�อน ๆ บริิจาคกันแล้วม่ีความีริู้สุ้กอย์ากบริิจาค พออายุ์ 

ถั้งเกณฑ์์ น�ำหินักถั้ง 45 กิโลกริัมี และมี่เพ่�อนมีาชวนเลย์ไปีลองบริิจาค ตอนแริก 

คิดีว่าจะบริิจาคไมี่ได้ี เพริาะแมี่บอกว่าอาจจะโลหิิตจาง เน่�องจากแมี่มีักจะ 

โลหิิตจางอยู่์บอ่ย์คริั�ง แตพ่อไปีเจาะตริวจความีเขม้ีขน้โลหิิต ผู้ลปีริากฏิผู้า่นเกณฑ์์ 

ทุ่�กำหินดี จ้งบริิจาคโลหิิตตั�งแต่นั�นเปี็นต้นมีา

ควัามปีระที่ับใจัในกัารบริจัาคโลหิตุในฐานะเยาวัชนคนรุ่นใหม่
การิบริิจาคโลหิิตเปี็นการิใหิ้ทุ่�ยิ์�งใหิญ่ ไดี้ช่วย์ช่วิตผูู้้ปี่วย์ ในเมี่�อตอนน่�

ตนเองมี่สุุขภาพดี่ ตริงตามีเกณฑ์์ทุ่�กำหินดี จ้งอย์ากทุำใหิ้เต็มีทุ่� และการิทุ่�ไดี้เปี็น  

“ผูู้้ให้ิ” ได้ีต่อช่วิตใหิ้ใคริคนหิน้�งไดี้มี่ช่วิตอยู่์ต่อเพ่�อคนทุ่�ริักในโลกน่�ไดี้ ในเมี่�อ 

คนเริากว่าจะเกิดีมีาไดี้ก็ควริทุำสุิ�งทุ่�เปี็นปีริะโย์ชน์ และเริาสุามีาริถัทุำได้ีก็ควริ 

ทุ่�จะลงมี่อทุำอย์่างไมี่ลังเล

ดูแลสุขภัาพอย่างไรให้พร้อมบริจัาคโลหิตุ
นอนหิลบัพกัผู้อ่นใหิเ้พ่ย์งพอ ริบัปีริะทุานอาหิาริให้ิคริบ 5 หิมีู ่ดีแูลสุขุภาพ

ริ่างกาย์ตนเองใหิ้พริ้อมี ริวมีถ้ังการิดี่�มีน�ำเย์อะ ๆ เพ่�อลดีความีเสุ่�ย์งในการิเกิดี

อาการิหิน้ามี่ดีหิริ่อเปี็นลมีภาย์หิลังบริิจาคโลหิิต สุิ�งสุำคัญในการิมีาบริิจาคโลหิิต

เพ่ย์ง “เตรุียมตัวิ เตรุียมใจี และเตรุียมกายใหิ้พรุ้อม” ค่ะ

เชิญชวันเพื�อน ๆ ร่วัมบริจัาคโลหิตุ
เชิญชวนเพ่�อน ๆ ทุุกคนทุ่�มี่สุุขภาพดี่ มีาริ่วมีบริิจาคโลหิิตกัน เริิ�มีต้นเปี็น 

ผูู้้ใหิ้ในวันน่� ก้าวผู้่านความีกลัว กล้าทุ่�จะบริิจาคโลหิิต อย์่างทุ่�พวกเริา 2 คน ทุำไดี้ 

เพ่�อน ๆ ทุุกคนก็ทุำไดี้เช่นกันค่ะ

กรวรรณ์ กมลคุุ้ณ์าเกษม (เคุ้�ก) 
กรุ�ปิ O Rh+

กัลย์กร กมลคุุ้ณ์าเกษม (คุ้รีม)
กรุ�ปิ O Rh+

Youth 
Action
By Kanokporn

5สารงานบริกัารโลหิตุ

2 พี่่�น้้อง ครอบครัวกมลคุณาเกษม2 พี่่�น้้อง ครอบครัวกมลคุณาเกษม



Family Rh-
By Apiwan

คุณณัฐยา ชููเชูิด 

กัรุ�ปี AB Rh- 
บริจัาคโลหิตุ จัำานวัน 39 ครั�ง

สุุขใจให้โลหิต  
ชู่วยชู่วิตผู้ป่ีวย

จัดุเริ�มตุน้ของกัารบรจิัาคโลหติุ 
บริิจาคโลหิิตคริั�งแริกทุ่�จังหิวัดี

ตริัง หิลังจากนั�นก็มีาบริิจาคโลหิิตทุ่�

ศููนย์์บริิการิโลหิิตแห่ิงชาติ ตั�งแต่ปีี  

พ.ศู. 2537 จ้งทุริาบว่า ตนเองเป็ีน 

ผูู้้บริิจาคโลหิิตหิมีู่ พิ เศูษ ซ็้� ง เปี็น 

หิมีูโ่ลหิิตทุ่�หิาย์าก โดีย์ในปีริะชากริไทุย์

พบไดี้เพ่ย์ง 0.3% หิร่ิอใน 1,000 คน  

จะพบเพ่ย์ง 3 คน เทุ่านั�น และได้ีม่ี 

โอกาสุเข้าร่ิวมีกิจกริริมีของชมีริมี 

ผูู้บ้ริจิาคโลหิติหิมีูพ่เิศูษ จง้บริจิาคโลหิิต

สุมี�ำเสุมีอเริ่�อย์มีาจนถั้งปีัจจุบัน

ควัามปีระทัี่บใจัในกัารบรจิัาคโลหิตุ 
ปี ก ติ บ ริิ จ า ค โ ล หิิ ต ทุ่� 

ศููน ย์์บริิการิโลหิิตแห่ิงชาติ  ถันน

อังริ่ดีูนังต์ เป็ีนปีริะจำ และวันหิน้�งมี่

เจ้าหิน้าทุ่�โทุริมีาเชิญให้ิร่ิวมีบริิจาค

โลหิิตผู่้านริถัรัิบบริิจาคโลหิิตหิมีู่พิเศูษ 

จ้งตัดีสุินใจลองใช้บริิการิตั�งแต่นั�น 

เริ่�อย์มีาจนถัง้ปัีจจุบนั เม่ี�อคริบกำหินดี 

ทุุก ๆ 3 เดี่อน จะม่ีเจ้าหิน้าทุ่�โทุริมีา 

สุอบถัามีความีพร้ิอมีด้ีานสุขุภาพร่ิางกาย์  

และนัดีหิมีาย์วัน เวลา สุถัานทุ่� เพ่�อ 

ใหิ้ริถัรัิบบริจิาคโลหิติมีาตามีนดัีหิมีาย์  

ซ็้�งการิบริิการิของเจ้าหิน้าทุ่�ให้ิบริิการิ

ดีแ่ละปีริะทุบัใจมีาก ๆ ค่ะ การิบริจิาค

โลหิตินั�นเป็ีนการิได้ีช่วย์เหิลอ่ชวิ่ตผูู้้ป่ีวย์  

ไดี้ช่วย์เหิล่อสุังคมี และการิบริิจาค

โลหิิตก็เปี็นการิทุำบุญอ่กรูิปีแบบหิน้�ง

ทุ่�ทุำให้ิผูู้้บริิจาคโลหิิตม่ีความีสุุขใจ 

ความีภาคภูมีิใจ โดีย์มี่ศููนย์์บริิการิ

โลหิิตแหิ่งชาติเปี็นศููนย์์กลางในการิ

สุ่งต่อโลหิติทุ่�ปีลอดีภัย์ เพ่�อนำไปีใช้ใน

การิริักษาผูู้้ปี่วย์ไดี้อย์่างทุันทุ่วงทุ่

กัารดูแลสุขภัาพกั่อน-หลัง
บริจัาคโลหิตุ 

ริบัปีริะทุานอาหิาริทุ่�มีป่ีริะโย์ชน์ 

ต่อร่ิางกาย์ นอนหิลบัพกัผู่้อนให้ิเพ่ย์งพอ  

ดีแูลร่ิางกาย์ให้ิพร้ิอมีต่อการิบริจิาคโลหิิต  

และริับปีริะทุานย์าเสุริิมีธาตุเหิล็ก 

ภาย์หิลังการิบริิจาคโลหิิตทุุกคริั� ง  

เพ่�อใหิ้ธาตุเหิล็กในริ่างกาย์มี่ริะดีับ

ปีกติ โดีย์รัิบปีริะทุานคริั�งละ 1 เม็ีดี  

วนัละ 1 คริั�งหิลังอาหิาริ เพ่ย์งเทุา่น่�กจ็ะ

สุามีาริถับริิจาคโลหิิตไดี้ทุุก ๆ 3 เดี่อน

เชิญชวันผูู้้บริจัาคโลหิตุ 
หมู่พิเศูษ ร่วัมบริจัาคโลหิตุ 

ข อ เ ชิ ญ ช ว น ผูู้้ ทุ่� มี่ โ ล หิิ ต 

หิมีู่พิเศูษ อาย์ุริะหิว่าง 17 ปีีบริิบูริณ์ 

ถ้ัง 70 ปี ีและมีสุุ่ขภาพริา่งกาย์แข็งแริง  

มีาริ่วมีเปี็นสุ่วนหิน้�งในคริอบคริัว Rh- 

และการิบริิจาคโลหิิตทุุก ๆ 3 เดี่อน  

จะทุำให้ิมี่ โลหิิต เ พ่ย์งพอสุำหิรัิบ 

ผูู้้ปี่วย์ ริ่วมีสุร้ิางพลังต่อช่วิตฝ่่าวิกฤติ 

COVID-19 น่� ไปีดี้วย์กันนะคะ
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times blood 
donor
By Urairat

คุณอำานาจ ห่วงพิัมล 

กัรุ�ปี A Rh+ 
บริจัาคโลหิตุ จัำานวัน 100 ครัั�ง

จัดุเริ�มตุน้ของกัารบรจิัาคโลหติุ
ผู้มีเริิ�มีต้นการิบริิจาคโลหิิต

คริั�งแริกตอนเป็ีนวัย์รุ่ิน ซ็้�งตอนนั�น

ผู้มีม่ีความีกังวลและไม่ีมี่ความีเข้าใจ 

เก่� ย์ว กับการิบริิจาคโลหิิต  แ ต่มี่

หิน่วย์เคล่�อนทุ่�ริับบริิจาคโลหิิต ได้ีตั�ง 

หิน่วย์ริับบริิจาคโลหิิตทุ่�บริิษัทุ และมี่ 

เจ้าหิน้าทุ่�ของศูนูย์์บริกิาริโลหิติแห่ิงชาติ 

เข้ามีาเชิญชวนใหิ้ข้อแนะนำในการิ

บริิจาคโลหิิต ผู้มีไดี้ทุริาบถ้ังข้อดี่ของ

การิบริิจาคโลหิิต จ้งไดี้ตัดีสุินใจเริิ�มี

บริิจาคโลหิิตตั�งแต่คริั�งนั�นเปี็นต้นมีา 

ริวมีริะย์ะเวลากว่า 30 ปีี 

กัารดแูลสุขภัาพเมื�อครบกัำาหนด 
บริจัาคโลหิตุ

ก่ อ น ถ้ั ง ก ำ หิ น ดี นั ดี หิ มี า ย์

การิบริิจาคโลหิิต  ทุางบริิษัทุจะ

ปีริะชาสัุมีพันธ์แจ้งให้ิพนักงานทุริาบ

และเตริ่ย์มีความีพร้ิอมีก่อนล่วงหิน้า  

2-3 สุัปีดีาหิ์  เ พ่�อใหิ้ ไ ด้ีโลหิิตทุ่�มี่

ปีริะสุิทุธิภาพ ผู้มีเองริับปีริะทุาน 

ธาตุเหิล็กเสุริิมีเปี็นปีริะจำ หิลังจาก

ทุ่�ทุริาบวันนัดีหิมีาย์ ผู้มีต้องพักผู้่อน

ให้ิเพ่ย์งพอทุานอาหิาริใหิ้คริบ 5 หิมีู่ 

และเสุริิมีดี้วย์การิออกกำลังกาย์  

เพ่�อให้ิมี่สุุขภาพทุ่�พร้ิอมีจะช่วย์เหิล่อ

ผูู้้ปี่วย์

เชิญชวันร่วัมบริจัาคโลหิตุ
ข อ เ ชิ ญ ช ว น ผูู้้ ทุ่� มี่ สุุ ข ภ า พ

ริ่างกาย์แข็งแริงทุุกทุ่านมีาริ่วมีกัน 

บรุิจีาคโลหิิต ต้อนรุับป็ีใหิม่ ส่ด้ชีื�น 

แจี่มใส่ โชีคดี้ได้้บุญ ซ็้�งในเทุศูกาล 

ปีใีหิมีข่องทุุกปี ีจำเปีน็ตอ้งสุำริองโลหิิต  

เน่�องจากม่ีอบุติัเหิตุรินุแริง และต้องใช้ 

โลหิิตในการิรัิกษาเป็ีนจำนวนมีาก  

จง้ขอเชิญชวนทุุกทุ่านร่ิวมีบริจิาคโลหิติ 

สุำริองในเทุศูกาลปีใีหิมี ่เพ่�อเพิ�มีโอกาสุ 

ใหิ้อ่กหิลาย์ช่วิตและหิลาย์คริอบคริัว

ไดี้อย์ู่ริ่วมีกันอย์่างมี่ความีสุุข

ควัามสุขใจัและแรงบันดาลใจั 
ในกัารบริจัาคโลหิตุ

ความีสุุขของผู้มี ค่อ การิได้ี

ช่วย์เหิลอ่ผูู้ป่้ีวย์ หิากมีองว่าผูู้้ป่ีวย์ทุ่�ริอ

ริบัโลหิติในการิริกัษาเป็ีนตวัทุ่านเอง  

ซ็้� ง เ ป็ีน เสุาหิลักของคริอบคริั ว  

ผู้มีคิดีว่า “ท่านเองก็หิวัิงอยากจีะ

มีโอกาส่กลับมาใชี้ชีีวิิตเป็็นป็กติ  

กลับมาอยู่กับครุอบครุัวิ อยู่กับ 

คนที�เรุารัุก และส่รุ้างโอกาส่ให้ิกบั 

ผูู้้ป็่วิยรุายอื�นได้้กลับมาใช้ีชีีวิิต

เป็็นป็กติ” ซ็้�งผูู้้ปี่วย์เหิล่านั�นทุำให้ิ

ผู้มีมี่แริงจูงใจในการิบริิจาคโลหิิต

จนถั้ง 100 คริั�ง และผู้มีจะยั์งคง

บริิจาคโลหิิตต่อไปี

บัริจาคโลหิต ต้อนรับัปีีใหม่ 
สุดชู่�น แจ่มใสุ โชูคด่ได้บัุญ

7สารงานบริกัารโลหิตุ

จำนวนสมาชิิก 
ชิมรมผู้้�บริจาคโลหิิต 

100 คร้�ง  
(ข้อมูล ณ วันที่่� 9 ธัันวาคม 2564) 

ผูู้้ชาย์ 

2,148 ริาย์
ผูู้้หิญิิง 

194	ริาย์

ริวม  2,342 ริาย์



จากสุถัานการิณ์การิริะบาดีของโริค COVID-19 ทุ่�เกิดีข้�น สุ่งผู้ลกริะทุบ

ดี้านเศูริษฐกิจและสัุงคมี ซ็้�งจากการิริะบาดีทุ่�ย์าวนานทุำให้ิย์ังต้องมี่มีาตริการิ

ควบคุมีต่อเน่�อง การิดีำริงช่วิตของปีริะชาชนม่ีการิเปีล่�ย์นแปีลงไปี นับตั�งแต่  

“COVID-19 รุะบาด้” ทุำให้ิคนไทุย์ต่�นกลัวไม่ีออกจากบ้าน มี่ผู้ลกริะทุบให้ิการิ

บริจิาคโลหิิตลดีลง แต่ความีต้องการิโลหิิตย์ังคงเดีิมี ทุำให้ิเกิดีภาวะขาดีแคลน

โลหิติทุั�วปีริะเทุศูตามีมีา โดีย์เกดิีจากการิริะบาดีหินกัของ COVID-19 ทุ่�มีผูู้่้ติดีเช่�อ

ริาย์ใหิมีเ่พิ�มีข้�นทุุกวนั ริฐับาลตอ้งปีริะกาศูบงัคบัใชม้ีาตริการิลอ็กดีาวน ์ตอกย์�ำใหิ้

หินว่ย์งานบริษัิทุ หิา้งร้ิาน ย์กเลิกจดัีกิจกริริมีรัิบบริจิาคโลหิิต พนักงานหิลาย์องค์กริ

ทุำงานทุ่�บา้น เพริาะอยู่์ในพ่�นทุ่�ควบคุมีการิแพร่ิริะบาดี หิริอ่บางสุ่วนติดีเช่�อต้องถักู

กักตัว สุถัาบันการิศู้กษาปีริับการิเริ่ย์นการิสุอนเปี็นออนไลน์ กลาย์เปี็นข้อจำกัดี 

ในการิออกหิน่วย์เคล่�อนทุ่�ริับบริิจาคโลหิิต ซ็้�งจากปีัญหิาดีังกล่าวเปี็นอุปีสุริริค

ทุำใหิ้ไดี้ริับโลหิิตบริิจาคลดีลง

ในวิกฤติการิริะบาดี COVID-19 ทุ่�เกิดีข้�นน่�ย์ังคงได้ีริับความีช่วย์เหิล่อ  

จากคนไทุย์มีากมีาย์ กอปีริกับหิน่วย์งานใหิ้ความีอนุเคริาะหิ์สุถัานทุ่�ในการิออก

หิน่วย์รัิบบริิจาคโลหิิต ริวมีถ้ังกลุ่มีเซ็็นทุรัิลทุ่�ตริะหินักถ้ังความีสุำคัญเร่ิ�องการิ 

บริิจาคโลหิิตและสุนับสุนุนกิจกริริมีทุ่�เก่�ย์วเน่�องกับงานบริิการิโลหิิตมีาอย่์าง 

ต่อเน่�อง ซ็้�งวิกฤติการิริะบาดี COVID-19 กลุ่มีเซ็็นทุริัลใหิ้พ่�นทุ่�ในการิจัดีกิจกริริมี 

ริบับริจิาคโลหิติ (ริอบพิเศูษ) ชว่งการิริะบาดี COVID-19 อาทุ ิศูนูย์์การิค้าเซ็น็ทุริลั

พลาซ็า เวสุต์เกต ศููนย์์การิค้าเซ็็นทุริัลพลาซ็า บางนา ศููนย์์การิค้าเซ็็นทุริัลพลาซ็า  

ลาดีพริ้าว และโริบินสุัน ไลฟี์สุไตล์ สุาขาลาดีกริะบัง ตั�งเปี็นหิน่วย์เคล่�อนทุ่� 

ริับบริิจาคโลหิิตตลอดีมีา

โด้ยใน ป็ี 2565 ศีูนย์การุค้าเซ็็นทรุัลพลาซ็า บางนา ใหิ้พื�นที�จีอด้รุถื

รุับบรุิจีาคโลหิิต “ทุกวิันเส่ารุ์” ณ บรุิเวิณลานจีอด้รุถืวิงเวิียน KFC เพื�อใหิ้ 

ชีาวิบางนา ส่มทุรุป็รุาการุ ไมต่อ้งเด้นิทางไกล ส่ามารุถืบรุจิีาคโลหิิตชีว่ิยเหิลือ 

ผูู้้ป็่วิยได้้ด้ังเด้ิม

ปีี 2565 
ชาวับางนา-
สมุที่รปีรากัาร เฮ!!! 
ไม่ตุ้องเดินที่างไกัล
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรัล 
พลาซ็า บางนา 
ให้พ่ั�นที่่�จอดรถ 
รับับัริจาคโลหิต
ณ บัริเวณลานจอดรถ 
วงเว่ยน KFC  
“ทีุ่กวันเสุาร์”

NBC 
Partnership
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9สารงานบริการโลหิต

Extra 
Knowledge
By Sorracha

โลหิตจาง
สาเหตุุสำาคัญอันดับ 1  
ที่่�ที่ำาให้บริจัาคโลหิตุไม่ได้

2
ผูู้้บริจัาคโลหิตุที่่�สูญเส่ย 
ธัาตุุเหล็กัมากักัวั่าปีกัตุิ  
ซึ่่�งแบ่งสาเหตุุได้ 2 ชนิด
• ก า ริ เ สุ่ ย์ ธ า ตุ เ หิ ล็ ก ฉั บ พ ลั น 

จำนวนมีาก เช่น ผู้่าตัดีใหิญ่ 

คลอดีบุตริ แทุ้งบุตริ ไ ด้ีริับ

อบุตัเิหิต ุหิริอ่ปีริะจำเดีอ่นมีามีาก 

ผู้ิดีปีกติ 

• การิบริจิาคโลหิติต่อเน่�อง โดีย์ไม่ีได้ี 

ริับปีริะทุานย์าเสุริิมีธาตุเหิล็ก

ทุดีแทุนอย์่างเพ่ย์งพอ

สุาเหิตุของภาวะโลหิิตจาง

สุำหิรัิบผูู้้บริจิาคโลหิติทุ่�ได้ีริบัธาตเุหิลก็ 

ไมีเ่พ่ย์งพอ และมีก่าริสูุญเสุย่์ธาตเุหิลก็ 

จากการิบริิจาคโลหิิตอย์่างต่อเน่�อง 

โดีย์ไมี่ริับปีริะทุานย์าเสุริิมีธาตุเหิล็ก

ทุดีแทุน เปี็นสุาเหิตุทุ่�สุามีาริถัแก้ไขไดี้

เบ่�องต้น ทุั�งน่� ผูู้้บริิจาคโลหิิตเองอาจ

ไมี่ทุริาบหิริ่อไมี่รู้ิตัว การิเฝ้่าริะวังหิร่ิอ

สุังเกตตนเองจ้งเปี็นสุิ�งจำเปี็นทุุกคริั�ง

ทุ่�มี่การิบริิจาคโลหิิต ผูู้้บริิจาคโลหิิต 

จะไดี้ริับคำแนะนำใหิ้ริับปีริะทุาน

ย์าเสุริิมีธาตุเหิล็กหิลังการิบริิจาค  

3
ผูู้้บริจัาคโลหิตุที่่�ม่ควัาม 
ผู้ิดปีกัตุิในกัระบวันกัาร
สร้างเม็ดเลือด 

ผูู้้ ป่ีวย์ทุางโลหิิตวิทุย์า เ ช่น 

โริคโลหิิตจาง มีะเริ็งเมี็ดีเล่อดีขาว  

ไขกริะดีูกฝ่่อ เปี็นต้น

โลหิิตจีาง เปี็นภาวะทุ่�ริ่างกาย์มี่จำนวนเมี็ดีเล่อดีแดีงหิริ่อปีริิมีาณ 

ฮี่โมีโกลบินในเล่อดีน้อย์กว่าปีกติ โดีย์ปีกติเมี็ดีเล่อดีแดีงในร่ิางกาย์ของคนเริา 

จะม่ีอาย์ุอยู่์ทุ่�ปีริะมีาณ 120 วัน และจะถัูกทุำลาย์ทุ่�มี้ามี ซ็้�งการิสุร้ิางและการิ

ทุำลาย์เมี็ดีเล่อดีแดีงจะต้องอย์ู่ในภาวะทุ่�สุมีดีุล แต่หิากเสุ่ย์สุมีดีุลดีังกล่าวก็อาจ

สุ่งผู้ลใหิ้เกิดีภาวะโลหิิตจางในผูู้้บริิจาคโลหิิต ทุั�งน่� พบว่าสุาเหิตุสุำคัญของภาวะ

โลหิิตจางจากการิขาดีธาตุเหิล็กมี่ 3 ปีริะการิ ดีังน่�

ข้อแนะนำในการิดูีแลสุุขภาพตนเอง 

ริวมีถ้ังเริ่�องการิริับปีริะทุานอาหิาริ 

ทุ่�มีป่ีริะโย์ชน์ และม่ีธาตุเหิล็กสูุง ได้ีแก่ 

เน่�อสุัตว์ เคริ่�องในสุัตว์ อาหิาริทุะเล  

ผู้ักใบเข่ย์ว ถัั�วเมีล็ดีแห้ิงต่าง ๆ และ

ไข่ โดีย์รัิบปีริะทุานร่ิวมีกับอาหิาริทุ่�มี่ 

วิตามีินสุูงในมี่�อเดี่ย์วกัน เพ่�อช่วย์ 

ในการิดีูดีซ็้มีธาตุเหิล็กไดี้ดี่ข้�น 

สุำหิริบัผูู้บ้ริจิาคโลหิิตทุ่�มีอ่าการิ

ไม่ีพ้งปีริะสุงค์จากการิริับปีริะทุาน 

ย์าเสุริิมีธาตุเหิล็ก ได้ีแก่ อาการิ 

คล่�นไสุ้ ทุ้องเสุย่์ หิริอ่ทุ้องผู้กู อาจลอง 

ริับปีริะทุานย์าเสุริิมีธาตุเหิล็กพริ้อมี

หิริ่อหิลังมี่�ออาหิาริทุันทุ่

ทุั�งน่� จง้ขอให้ิผูู้บ้ริจิาคโลหิติทุ่�มี่ 

ความีปีริะสุงค์บริจิาคโลหิติอย่์างต่อเน่�อง  

ริบัปีริะทุานย์าเสุริิมีธาตุเหิล็กทุดีแทุน

ทุุกคริั�ง เพ่�อให้ิผูู้้บริิจาคม่ีโลหิิตทุ่�มี่

คุณภาพ มี่ สุุขภาพแข็งแริงพริ้อมี 

สุามีาริถับริิจาคโลหิิตได้ีอย์่างต่อเน่�อง 

และไดีบ้ริจิาคโลหิิต เพิ�มีโอกาสุในการิ

ช่วย์ช่วิตผูู้้ปี่วย์สุมีความีตั�งใจ

1
ผูู้้บริจัาคโลหิตุที่่�ได้รับ 
ธัาตุุเหล็กัไม่เพ่ยงพอ  
ซึ่่�งแบ่งสาเหตุุได้ 2 ชนิด 
• ไดี้ริับธาตุเหิล็กน้อย์เกินไปี เช่น  

ริบัปีริะทุานอาหิาริทุ่�มีธ่าตเุหิลก็น้อย์  

หิริอ่ไม่ีริบัปีริะทุานย์าเสุริมิีธาตเุหิลก็ 

หิลังบริิจาคโลหิิต

• มี่ความีผู้ิดีปีกติในกริะบวนการิ 

ดีดูีซ็ม้ีธาตุเหิลก็ เช่น ผูู้ทุ้่�ริบัปีริะทุาน 

ย์าลดีกริดีในกริะเพาะอาหิาริ หิริ่อ

แคลเซ็่ย์มี
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กัารบริจัาคสเตุ็มเซึ่ลล์ 
หลังเปีิดปีระเที่ศูจัากัสถิานกัารณ์์ 
โควัิด 19

Stem Cells 
Update
By Rungthip

จากสุถัานการิณ์แพริ่ริะบาดีของโควิดี 19 สุ่งผู้ลต่อการิบริิจาคสุเต็มีเซ็ลล์  

หิร่ิอเซ็ลล์ต้นกำเนิดีเมี็ดีโลหิิตจากผูู้้บริิจาคทุ่�ไมี่ใช่ญาติ ริวมีถ้ังวิธ่การิขนสุ่ง 

สุเต็มีเซ็ลล์ให้ิกับผูู้้ปี่วย์ต่างปีริะเทุศูเพ่�อใช้ในการิปีลูกถั่าย์สุเต็มีเซ็ลล์ โดีย์ทัุ�วโลก

ริวมีทุั�งปีริะเทุศูไทุย์ได้ีมีก่าริปีรัิบวิธ่การิขนสุ่งสุเต็มีเซ็ลล์ไปียั์งต่างปีริะเทุศู จากการิ 

สุ่งเจ้าหิน้าทุ่�ต่างปีริะเทุศูมีาริับสุเต็มีเซ็ลล์แบบ fresh cells เปี็นการิขนสุ่ง 

สุเตม็ีเซ็ลลท์ุ่�ถักูแชแ่ขง็ดีว้ย์ถัังบริริจไุนโตริเจนเหิลวทุ่�อณุหิภมูี ิ-196 องศูาเซ็ลเซ็ย่์สุ 

เพ่�อให้ิสุเต็มีเซ็ลล์คงคุณภาพและสุามีาริถันำไปีรัิกษาผูู้้ปี่วย์โริคเล่อดีได้ีอย่์าง 

มี่ปีริะสุิทุธิผู้ล อ่กทัุ�งย์ังสุอดีคล้องกับมีาตริการิปี้องกันการิแพริ่ริะบาดีของโริค 

โควิดี 19 

แต่ภาย์หิลังจากทุ่�ริัฐบาลไดี้มี่การิปีริะกาศูเปีิดีปีริะเทุศูใหิ้ชาวต่างชาติ

สุามีาริถัเดีินทุางเข้าปีริะเทุศูไดี้โดีย์ไมี่ต้องกักตัว ทุำใหิ้เจ้าหิน้าทุ่�จากต่างปีริะเทุศู

ทุ่�ทุำหิน้าทุ่�ในการิขนสุ่งสุเต็มีเซ็ลล์ สุามีาริถัเดีินทุางเข้ามีาเพ่�อริับสุเต็มีเซ็ลล์แบบ 

fresh cells ได้ี ทุำให้ิสุเต็มีเซ็ลล์คงคุณภาพเซ็ลล์ด่ีทุ่�สุุดี สุ่งผู้ลให้ิการิปีลูกถ่ัาย์ 

มี่ปีริะสุิทุธิภาพมีากข้�น

สุำหิริบัขั�นตอนของการิบริจิาค 

สุเต็มีเซ็ลล์นั�น ย์ังคงมี่การิคัดีกริอง

ผูู้้บริิจาคสุเต็มีเซ็ลล์ตามีมีาตริการิ

ปีอ้งกนัการิแพริร่ิะบาดีของโริคโควดิี 19  

อย์่างเคริ่งคริัดี เพ่�อใหิ้มีั�นใจไดี้ว่า 

สุเต็มีเซ็ลล์จะมี่ความีปีลอดีภัย์ต่อทัุ�ง 

ผูู้้ใหิ้และผูู้้ริับ ดีังน่�

ค่ดกริองผูู้�บริิจาคสเต็มีเซลล์ผู้่าน
แบบสอบถึามีปริะเมีินความีเส่�ย์ง	
COVID-19	ผู้่านทางโทริศู่พท์	 

ก่อนการิน่ดหิมีาย์	

การิตริวจ	COVID-19	แบบ	Real	Time	
PCR	ในผูู้�บริิจาคสเต็มีเซลล์	ก่อนเข�าสู่ 

ข่�นตอนการิบริิจาค

มี่อุปกริณ์ท่�ช่วย์ในการิป้องก่นใหิ�ก่บ 
ผูู้�บริิจาคสเต็มีเซลล์สำหิริ่บข่�นตอนต่าง	ๆ

บริิการิริถึริ่บ-ส่งผูู้�บริิจาคสเต็มีเซลล์	 
ในกริณ่ท่�ไมี่สะดวกเดินทาง

จัำานวันอาสาสมัคร 
บริจัาคสเตุ็มเซึ่ลล์ 

ตุั�งแตุ่ปีี 2545-ปีัจัจัุบัน
(ข�อมีูล	ณ	ว่นท่�	9	ธ์่นวาคมี	2564)

อาสาสมี่คริลงทะเบ่ย์น 
บริิจาคสเต็มีเซลล์

306,137 คน

ผูู้�บริิจาคสเต็มีเซลล์ 
ใหิ�ผูู้�ป่วย์เป็นผู้ลสำเริ็จ

475 คน

ผูู้�ป่วย์ริอริ่บการิริ่กษา 
ด�วย์การิปลูกถึ่าย์สเต็มีเซลล์

2,463 คน



ภัาคบริกัารโลหิตุแห่งชาตุิที่่� 7 
จัังหวััดอุบลราชธัาน่ 
เปิีดห้องรับับัริจาคโลหิตสุภากาชูาดไที่ย  
ณ โรงพัยาบัาลมหาวิที่ยาลัยอุบัลราชูธ์าน่ 
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The 
Region 
Sharing
By 
Piraporn

ผูู้�บริจาคุ้โลหิตในิส�วนิภูมิภาคุ้ สามารถติดุตามข�าวสาร คุ้วามรู�  
การจัดุกิจกรรมบริจาคุ้โลหิต หนิ�วย์รับบริจาคุ้โลหิตใกล�บ�านิในิพ่�นิที� 
จังหวัดุต�าง ๆ ไดุ� ผู้�านิชั�องทาง Social Media 
หร่อโทรสอบถามไดุ�ที� ภาคุ้บริการโลหิตแห�งชัาติ 12 แห�งทั�วปิระเทศ

หิ้องรัิบบริิจาคโลหิิตสุภากาชาดีไทุย์ ณ โริงพย์าบาล

มีหิาวิทุย์าลัย์อุบลริาชธาน่ ได้ีริับความีอนุเคริาะห์ิจาก

มีหิาวิทุย์าลัย์อุบลริาชธาน่ ในการิสุนับสุนุนพ่�นทุ่�จัดีกิจกริริมี

บริิจาคโลหิิต บริิเวณชั�น 3 อาคาริโริงพย์าบาลมีหิาวิทุย์าลัย์

อบุลริาชธาน ่เพ่�อจดัีทุำห้ิองรัิบบริจิาคโลหิิต ขนาดี 100 ตาริางเมีตริ  

จำนวน 6 เต่ย์ง สุามีาริถัริองรัิบผูู้้บริิจาคได้ีวันละ 80-100 คน  

เปีิดีทุำการิวันจันทุริ์-ศูุกริ์ เวลา 09.00-15.00 น.

ทุั�งน่� ภาคบริิการิโลหิิตแหิ่งชาติทุ่� 7 จังหิวัดีอุบลริาชธาน่ 

เปีิดีดีำเนินงานอย่์างคริบวงจริ เป็ีนศููนย์์กลางการิให้ิบริิการิ

โลหิิตแก่จังหิวัดีเคริ่อข่าย์ 7 จังหิวัดี ไดี้แก่ อุบลริาชธาน่ ย์โสุธริ 

อำนาจเจริิญ มีุกดีาหิาริ นคริพนมี ริ้อย์เอ็ดี และกาฬสุินธ์ุ เพ่�อ 

จัดีหิาโลหิิตสุนับสุนุนใหิ้แก่โริงพย์าบาลในเคริ่อข่าย์ จำนวน  

55 แหิ่ง ใหิ้มี่โลหิิตเพ่ย์งพอต่อการิริักษาพย์าบาลผูู้้ปี่วย์

ภาคบริุการุโลหิิตแห่ิงชีาติ

ที� 7 จีังหิวิัด้อุบลรุาชีธานี เป็ิด้หิ้อง

รุับบริุจีาคโลหิิตส่ภากาชีาด้ไทย 

ภายในโรุงพยาบาลมหิาวิิทยาลัย

อุบลรุาชีธานี เพื�ออำนวิยควิาม

ส่ะด้วิก และเพิ�ม ช่ีองทางการุ

บรุิจีาคโลหิิตให้ิแก่ผูู้้บรุิจีาคโลหิิต 

และป็รุะชีาชีนทั�วิไป็ที�อาศีัยใน

บรุิเวิณพื�นที�ใกล้เคียง 



Do You 
Know?
By Parichat_Ton

Q: Hyperthyroid (ภัาวัะฮอร์โมนไที่รอยด์สูง)
A: สุามีาริถับริิจาคโลหิิตไดี้ ถั้าริะดีับฮีอริ์โมีนไทุริอย์ดี์ปีกติ โดีย์แพทุย์์ใหิ้หิย์ุดีย์า

ริักษาอย์่างน้อย์ 2 ปีี 

 (ทุั�งน่� หิากมี่สุาเหิตุจากมีะเริ็งหิริ่อโริคทุางภูมีิคุ้มีกัน ใหิ้งดีบริิจาคโลหิิตถัาวริ)

โรคไที่รอยด์
บริจัาคโลหิตุได้หรือไม่?

ศููนย์บัริการโลหิตแห่งชูาติ สุภากาชูาดไที่ย 
1871	ถึนนอ่งริ่ดูน่งต์	เขตปทุมีว่น	กริุงเทพฯ	10330
โทริศู่พท์	0	2263	9600-99,	0	2256	4300	 เว็บไซต์	:	www.blooddonationthai.com	 อ่เมีล	:	blood@redcross.or.th

Q: Hypothyroid (ภัาวัะฮอร์โมนตุำ�า)
A: สุามีาริถับริิจาคโลหิิตไดี้ ถั้าริะดีับฮีอริ์โมีนไทุริอย์ดี์ปีกติ 

 โดีย์ไมี่มี่การิปีริับย์าภาย์ใน 8 สุัปีดีาหิ์

กัรณ์่ได้รับกัารผู้่าตุัดไที่รอยด์ 
เปี็นการิผู้่าตัดีใหิญ่ งดีบริิจาคโลหิิตอย์่างน้อย์ 6 เดี่อน โดีย์หิลังการิ

ผู้่าตัดี หิากต้องใช้ย์าเสุริิมีฮีอร์ิโมีนไทุริอย์ด์ี (thyroxin) ต้องใช้ย์ามีาแล้ว 

อย์่างน้อย์ 2 เด่ีอน ริะดัีบฮีอริ์โมีนไทุริอย์ด์ีเปี็นปีกติ และไม่ีมี่การิปีรัิบย์าในช่วง 

1 เดี่อน

(ทุั�งน่� ต้องมี่หิลักฐานการิริับริองและอยู่์ในดีุลย์พินิจของแพทุย์์ผูู้้ทุำการิ

ริักษาริ่วมีกับแพทุย์์ผูู้้ริับบริิจาคโลหิิตว่าสุามีาริถับริิจาคโลหิิตไดี้)

ศููนย์บัริการโลหิตแห่งชูาติ 
สุภากาชูาดไที่ย @nbctrc Nationalbloodcentrethai Blood Donation Thai@GiveBloodThai

สุารงานบัริการโลหิต
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เอกส่ารุอ้างอิง
คู่มี่อการิริับบริิจาคโลหิิต Blood Donation Manual ศููนย์์บริิการิโลหิิตแหิ่งชาติ สุภากาชาดีไทุย์ 
ฉบับพิมีพ์คริั�งทุ่� 1 พ.ศู. 2564


