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สารงานบริการโลหิิต

Special 
Project 
By Jirat

"เรารักกรมสมเด็็จพระเทพ ฯ”"เรารักกรมสมเด็็จพระเทพ ฯ”
บัริิจาคโลหิิต เฉลิมีพริะเกี่ยริติสมีเด็็จพริะกีนิษฐาธิิริาชเจ้าฯ

ตลอด็เด็ือนเมีษายน 2565
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงด็ำรงตำแหนิ่งอุุปนิายิกา 

ผู้้อุ้ำนิวยการสภากาชาด็ไทย เม่�อุวนัิที� 13 ธินัิวาคม พ.ศ. 2520 จนิถึึงปจัจบุนัิ ทรงประกอุบพระราชกรณีียกจิใหเ้กดิ็ประโยชนิ์

เปน็ิคุณ้ีปการแกม่วลมนิษุยชาต ิทั�งประชาชนิชาวไทยและชาวตา่งประเทศ ทรงสนิพระราชหฤทยัในิงานิส่งเสรมิคณุีภาพชวีติ 

ขอุงสภากาชาด็ไทย ที�จัด็เป็นิภารกิจหลักในิการให้ความช่วยเหล่อุแก่ผู้้้ยากไร้ ผู้้้ด้็อุยโอุกาส การให้การรักษาพยาบาล 

การผู้ลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล การให้สถึานิที�พักรักษาเม่�อุยามเจ็บป่วย และต้อุงได็้รับการรักษา 

อุยา่งตอุ่เนิ่�อุง รวมทั�งการหารายได็เ้พ่�อุสนิบัสนินุิการด็ำเนิินิภารกจิขอุงสภากาชาด็ไทย โด็ยเฉพาะภารกจิหลกัด้็านิการจดั็หา 

โลหิตจากผู้้้บริจาคโด็ยไม่หวังสิ�งตอุบแทนิให้มีปริมาณีเพียงพอุ มีคุณีภาพและปลอุด็ภัยส้งสุด็สำหรับผู้้้ป่วยทั�วประเทศ  

สมเด็จ็พระกนิษิฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็จ็พระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงสนิพระราชหฤทัยและให้ความสำคัญ  

โด็ยทรงพระกรุณีาโปรด็เกล้าฯ พระราชทานิเหรียญกาชาด็สมนิาคุณี เข็มที�ระลึกผู้้้บริจาคโลหิตแก่ผู้้้บริจาคโลหิตครบ 

ตามที�สภากาชาด็ไทยกำหนิด็ ซึ่ึ�งเป็นิการสร้างแรงจ้งใจและเป็นิความปีติยินิด็ี และภาคภ้มิใจแก่ผู้้้บริจาคโลหิตเป็นิอุย่างยิ�ง  

ทำให้มีผู้้้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอุย่างต่อุเนิ่�อุงและยั�งย่นิเพิ�มมากขึ�นิทุกปี นิอุกจากนิี�ยังทรงติด็ตามและให้การชี�แนิะ 

แนิวทางการพัฒนิางานิบริการโลหิตอุย่างต่อุเนิ่�อุงเสมอุมา 

เนื่่�องในื่โอกาสวัันื่คล้้ายวัันื่พระราชสมภพ สมเด็็จพระกนื่ิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนื่ราชสุด็า ฯ 

สยามบรมราชกุมารี อุปนื่ายิกาผู้้้อำนื่วัยการสภากาชาด็ไทย ทรงเจริญพระชนื่มายุ 67 พรรษา ในื่วัันื่ที� 2 เมษายนื่ 

2565  ศู้นื่ย์บริการโล้หิิตแห่ิงชาติ  ขอเชิญชวันื่ร่วัมแสด็งควัามจงรักภักดี็แล้ะขอน้ื่อมสำนึื่กในื่พระมหิากรุณาธิิคุณ 

บรจิาคโล้หิิตกบัโครงการ “เรารกักรมสมเด็จ็พระเทพ ฯ” บรจิาคโล้หิิต เฉล้มิพระเกยีรตสิมเด็จ็พระกนื่ษิฐาธิริาชเจา้ฯ  

ตล้อด็เด็่อนื่เมษายนื่ 2565



What’s Up

กีองบัริริณาธิิกีาริ 
บัริริณาธิิกีาริบัริิหิาริ  
รองศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงดุุจใจ ชััย์วานิิชัศิริ 

บัริริณาธิิกีาริ  
ปิิย์นิันิท์ คุุ้�มคุ้รอง

By Parichat_Po

ในิสถึานิการณ์ี COVID-19 สายพันิธ์ุิโอุมคิรอุนิ ที�กำลงัระบาด็
ในิขณีะนิี� “โล้หิิต” ยงัเปน็ื่สิ�งจำเปน็ื่แล้ะสำคญัตอ่การรกัษาผู้้ป้ว่ัย
เป็นื่อย่างยิ�ง แต่การจะได็้มาซึ่ึ�งโล้หิิตในื่การรักษาแล้ะช่วัยชีวัิต 
ผู้้้ป่วัย  ต้องได็้มาจากการบริจาคเท่านื่ั�นื่ เพ่�อุความปลอุด็ภัยขอุง
ทา่นิและส่วนิรวม สิ�งสำคัญที�ต้อุงขอุความร่วมมอุ่ คอุ่ ผู้้บ้ริจาคจะต้อุง 
คัด็กรอุงและประเมินิตนิเอุงก่อุนิมาบริจาคโลหิต กรณีีมีการติด็เช่�อุ 
โควิด็ 19 ตอุ้งงด็บริจาคโลหิตชั�วคราวอุย่างน้ิอุย 28 วนัิ หรอุ่ 4 สปัด็าห์  
รวมถึึง การคัด็กรองด้็านื่สุขภาพ สำหิรับผู้้้ที�มโีรคประจำตัวัต่าง ๆ   
อาทิ ควัามด็ันื่โล้หิิตส้ง เบาหิวัานื่ แล้ะไขมันื่ในื่เล้่อด็ สามารถ
บริจาคโล้หิิตได็้หิร่อไม ่ติด็ตามได็้ในิเล่มค่ะ

กีองบัริริณาธิิกีาริ
สุธารัตนิ์ กุุหลาบศรี, สรชัา รุจิรงคุ้์นิางกุูล, พิราภรณ์์ ศรศิลปิ์,  
ปิาริชัาติ โพธิรัชัต์, จิรัสย์์ อย์ู�วัฒนิากุรณ์์, อุไรรัตนิ์ ชัำานิาญิ,
รุ�งทิพย์์ คุ้ำาพิทุม, อภิวรรณ์ หนิองภักุดุี และ ภริตพร สุธีพิเชัฐภัณ์ฑ์์

เจ้าของ
ฝ่า่ย์จัดุหาผูู้�บริจาคุ้โลหิตและส่�อสารองคุ้์กุร  
ศูนิย์์บริกุารโลหิตแห�งชัาติ สภากุาชัาดุไทย์

2
สถิิติิการจััดหาโลหิติ 

ของศููนย์์บริการโลหิติแห่งชาติิ สภากาชาดไทย์

พฤศจกิุาย์นิ
64,003

พฤศจกิุาย์นิ
54,284

พฤศจกิุาย์นิ
49,927

ธันิวาคุ้ม
61,350

ธันิวาคุ้ม
57,821

ธันิวาคุ้ม
68,704
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Do You 
Know?

1
"เรารักุกุรมสมเด็ุจพระเทพ ฯ"
บริจาคุ้โลหิต เฉลิมพระเกุีย์รติ 
สมเดุ็จพระกุนิิษฐาธิราชัเจ�าฯ  
ตลอดุเดุ่อนิเมษาย์นิ 2565

5
“แบรนิดุ์... 
พลังเล่อดุใหม�  
ต�อพลังชัีวิต 2565”

8
สามย์�านิมิตรทาวนิ์ 
“ร�วมใจให�โลหิต  
ฝ่า่โคุ้วิดุไปิดุ�วย์กุันิ”

11
ศูนิย์์บริกุารโลหิตแห�งชัาติ ร�วมม่อกุับ PEA ENCOM
ติดุตั�งระบบผู้ลิตพลังงานิไฟฟา้จากุแสงอาทิตย์์บนิหลังคุ้า (Solar Rooftop) 
ณ์ ภาคุ้บริกุารโลหิตแห�งชัาติที� 4 จังหวัดุราชับุรี

9
กุารให�เล่อดุ 
(Blood Transfusion)
ส�งต�อเล่อดุปิลอดุภัย์
จากุผูู้�ให�สู�ผูู้�รับ

12
3 โรคุ้ฮิิต  
บริจาคุ้โลหิต 
ไดุ�หร่อไม�?

3
สวัสดุีปิีใหม� 
2565

6
ส�งต�อโลหิตปิลอดุภัย์  
1 คุ้นิให� 3 คุ้นิรับ

7
ให�โลหิต ให�ดุ�วย์ใจ

10
6 โรงพย์าบาล 
ปิลูกุถ่�าย์สเต็มเซลล์
เปิลี�ย์นิชัีวิตผูู้�ปิ่วย์โรคุ้เล่อดุ 
(Stem Cells Transplant 
Centre)

4
ส�งคุ้วามสุข
บริจาคุ้โลหิต  
เปิ็นิของขวัญิปิีใหม� 
ให�กุับผูู้�ปิ่วย์ 
ทั�วปิระเทศ

NBC
Welcome

Stem Cells 
Update

Special 
Project 



3สารงานบริการโลหิต

NBC
Lens
By Parichat_Po

1. นายเตช บัุนนาค 
เลขาธิิการสภากาชาด็ไทย

2. คุณหิญิิงชฎา วััฒนศิิริิธิริริมี  
เหรัญญิกสภากาชาด็ไทย

3. ด็ริ.อภิิชาติ ชินวัริริโณ  
ผู้้้ช่วยเลขาธิิการฯ ฝ่่ายวิเทศสัมพันิธิ์

4. นายกีฤษฎา บัุญิริาช  
ผู้้้ช่วยเลขาธิิการฯ และผู้้้อุำนิวยการ
สำนิักงานิบริหารกิจการเหล่ากาชาด็

5. ศิ.กีิตติคุณ นพ.วัิศิิษฎ์ สิตปีริ่ชา 
ผู้้้ช่วยเลขาธิิการสภากาชาด็ไทย 
และผู้้้อุำนิวยการสถึานิเสาวภา

6. ศิ.กีิตติคุณ นพ.ชัยเวัช นุชปีริะยูริ  
ผู้้้ช่วยเลขาธิิการสภากาชาด็ไทย

7. นพ.พินิจ กีุลละวัณิชย์  
ผู้้้ช่วยเลขาธิิการสภากาชาด็ไทย

8. ศิ. นพ.สุที่ธิิพงศิ์ วััชริสินธิุ  
ผู้้้ช่วยเลขาธิิการฯ ฝ่่ายการแพทย์

9. พลโที่ นพ.อำานาจ บัาล่  
ผู้้้อุำนิวยการสำนิักงานิบรรเทาทุกข ์
และประชานิามัยพิทักษ์ 

10. นายขริริค์ ปีริะจวับัเหิมีาะ  
ผู้้้อุำนิวยการสำนิักงานิจัด็หารายได็้

11. นางสุนันที่า ศิริอนุสิน  
ผู้้้อุำนิวยการสำนิักงานิยุวกาชาด็  
และรักษาการในิตำแหนิ่งผู้้้อุำนิวยการ
สำนิักงานิอุาสากาชาด็

12. นางนนที่ิยา แกี้วัเกีตุ  
ผู้้้อุำนิวยการสำนิักงานิบริหารกลาง

13. ริศิ. พญิ.นวัลจันที่ริ์ ปีริาบัพาล  
เลขาธิิการม้ลนิิธิิสงเคราะห์เด็็ก 
ขอุงสภากาชาด็ไทย

14. ผศิ.ด็ริ.วัริุณยุพา ริอยกีุลเจริิญิ  
อุธิิการบด็ีสถึาบันิการพยาบาลศรีสวรินิทิราฯ

15. นพ.วัิศิิษฏ์์ ฐิตวััฒน์  
ผู้้้อุำนิวยการศ้นิย์รับบริจาคอุวัยวะ

16. ผศิ. พญิ.ลลิด็า ปีริิยกีนกี 
ผู้้้อุำนิวยการศ้นิย์ด็วงตา

17. นายอนุวััฒน์ จงยินด็่  
ผู้้้อุำนิวยการสำนิักงานิตรวจสอุบ 

18. ผศิ. พญิ.ยุวัริ่ย์ พิชิตโชค  
รักษาการในิตำแหนิ่งผู้้้อุำนิวยการ 
ศ้นิย์วิจัยโรคเอุด็ส์

19. ผศิ.ศิิริิพริ พุที่ธิริังษ่  
ผู้้้อุำนิวยการศ้นิย์ฝ่ึกอุบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอุนิามัย

20. นางสาวัพริริณพริ คงยิ�งยง  
ผู้้้อุำนิวยการกลุ่มงานิกลยุทธิ์อุงค์กร

21. นางสาวัจาริุณ่ ยุคนธิจิตต์  
ผู้้้อุำนิวยการสำนิักงานิจัด็การทรัพย์สินิ

22. นายศิฤงคาริโยนิ ริ้านจันที่ริ์  
รอุงผู้้้อุำนิวยการสำนิักงานิเทคโนิโลยี
สารสนิเทศและด็ิจิทัล

ส่�อมวลชน

พลโที่ สริริเสริิญิ แกี้วักีำาเนิด็
อุธิิบด็ีกรมประชาสัมพันิธิ์

นางวัันเพ็ญิ อัพตัน
ผู้้้อุำนิวยการสำนิักข่าว 

ภาคภาษาอุังกฤษ  
สำนิักข่าวกรมประชาสัมพันิธิ์

นายวัิที่ยา พันธิุ์มีงคล
รอุงผู้้้ว่าการการรถึไฟฟ้าขนิส่งมวลชนิ

แห่งประเทศไทย
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ผูู้�บริหาร 
สภากาชาดไทย์

สวััสด็่ปีีใหิมี่ 
25652565



4

ส่งควัามีสุข
บริจัาคโลหิติ เป็็นของขวัญป็ีใหม่ 
ให�กับผูู้�ป็่วย์ทั�วป็ระเทศูNBC 

Welcome
By Parritpond

Calendar 
News
By Parritpond

A. กรมทหารม้าท่� 1 รักษาพระองค์์ B. อุทยานเฉลิิมพระเก่ยรติิสมเด็็จพระศร่นค์รินทราบรมราชชนน่ C. อาสายุวกาชาด็ พาณิิชยการธนบุร่ 
D. กองพันทหารปืืนใหญ่่ติ่อส้้อากาศยานท่� 7  E. กองบังค์ับการปืราบปืราม F. บริษัท เอสว่แอลิ ค์อร์ปือเรชั�น จำกัด็ 
G. บริษัท ไทย ไลิอ้อน เมนทาร่ จำกัด็ H. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลิชนแห่งปืระเทศไทย

A

E

B

F

C

G

D

H

1 - 30 เมษาย์น 2565 (ติลอดเด่อนเมษาย์น)
ศน้ิย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิเชิญชวนิประชาชนิชาวไทย 

รว่มบรจิาคโลหติ เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จ็พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า  

กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี  

อุุปนิายิกาผู้้้อุำนิวยการสภากาชาด็ไทย ในิโอุกาสทรงเจริญ

พระชนิมาย ุ67 พรรษา 2 เมษายนิ 2565 ณี ศน้ิยบ์รกิารโลหติ 

แห่งชาติ หนิ่วยรับบริจาคโลหิตประจำที� (Fixed Station) 

6 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาล

สาขาบริการโลหิตทั�วประเทศ

13 - 15 เมษาย์น 2565
ศ้นิย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนิประชาชนิ 

ร่วมทำบุญบริจาคโลหิต ช่วยผู้้้ป่วยกรณีีเร่งด็่วนิในิช่วง 

วนัิหยดุ็ยาวเทศกาลสงกรานิต ์ณี ศน้ิย์บรกิารโลหติแหง่ชาติ 

หนิ่วยรับบริจาคโลหิตประจำที� (Fixed Station) 6 แห่ง และ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั�วประเทศ 

26 เมษาย์น 2565 
ศ้นิย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนิบุคลากร

สภากาชาด็ไทยและประชาชนิทั�วไป ร่วมบริจาคโลหิต 

เนิ่�อุงในิวันิสถึาปนิาสภากาชาด็ไทย ครบรอุบ 129 ปี  

ณี ศ้นิยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิหนิว่ยรบับรจิาคโลหติประจำที�  

(Fixed Station) 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  

12 แห่งทั�วประเทศ



Youth 
Action
By Parritpond

“แบัรินด็์...พลังเลือด็ใหิมี่ 
ต่อพลังช่วัิต 2565” 

ศ้นิย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาด็ไทย  

จับม่อุ บริษัท แบรนิด็์ ซึ่ันิโทรี� (ประเทศไทย) จำกัด็ สานิต่อุ

โครงการ “แบรนื่ด็์...พล้ังเล้่อด็ใหิม่  ต่อพล้ังชีวัิต  2565” 

(BRAND’S Young Blood 2022) ซึ่ึ�งปีนิี�จัด็ขึ�นิเป็นิปีที� 22 

โด็ยมุ่งเนิ้นิกลุ่มเป้าหมายนิิสิต นิักศึกษา ระด็ับอุุด็มศึกษา 

ที�มีอุายุระหว่าง 17-22 ปี สร้างจิตสำนึิกในิการเป็นิผู้้้ให้ 

ด้็วยการบรจิาคโลหิตด้็วยความสมัครใจ โด็ยไม่หวงัสิ�งตอุบแทนิ 

และกระตุ้นิให้เกิด็การบริจาคโลหิตต่อุเนิ่�อุงเป็นิประจำ 

ทุก 3 เด็่อุนิ เพ่�อุสำรอุงคงคลังไว้ใช้ในิกรณีีฉุกเฉินิ โด็ยตั�ง 

เป้าหมายการบรจิาคโลหติในิโครงการฯ จำนิวนิ 88,000 ย้นิิต 

ทั�วประเทศ

ดาวน์์โหลดใบสมััครและติิดติามัรายละเอีียดกิิจกิรรมัใน์โครงกิารฯ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th  
หรือีสอีบถามัรายละเอีียดเพิ่ิ�มัเติิมัได้ที่ี� ฝ่่ายจัดหาผู้้้บริจาคโลหิติและสื�อีสารอีงค์กิร ศู้น์ย์บริกิารโลหิติแห่งชาติิ สภากิาชาดไที่ย 
โที่ร. 0 2255 4567, 0 2263 9600 ติ่อี 1752, 1753

ผู้้บ้รจิาคโลหติในิโครงการฯ ระหวา่งเด่็อุนิมกราคม - 

มิถึุนิายนิ 2565 จะได้็รับ “ขวัด็สเปรย์แอล้กอฮอล้์” 

ขนิาด็ 30 มิลลิลิตร เป็นิขอุงที�ระลึก หร่อุจนิกว่าขอุง 

จะหมด็ ณี ศ้นิย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด็ไทย  

หนิ่วยรับบริจาคโลหิตประจำที� (Fixed Station) 6 แห่ง  

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และหน่ิวยเคล่�อุนิที� 

ขอุงสถึาบันิการศึกษาในิระด็ับอุุด็มศึกษา 

ชวันเยาวัชนริุ่นใหิมี่  
แสด็งพลัง “ผู้ใหิ้” บัริิจาคโลหิิต 

ช่วัยปีริะเที่ศิพ้นวัิกีฤติ

5สารงานบริการโลหิติ
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ส่งต่อโลหิิตปีลอด็ภิัย  
1 คนใหิ้ 3 คนริับั
นางภัทรวดี รอดสำาอาง 
กร๊�ป็ A- บริจัาคโลหิติ จัำานวน 74 ครั�ง

จั๊ดเริ�มติ�นของการบริจัาคโลหิติ
เริ�มบริจาคโลหิต เม่�อุปี พ.ศ. 2531 ในิหน่ิวยเคล่�อุนิที� 

ซึ่ึ�งตอุนินิั�นิมีการรับบริจาคโลหิตที�สนิามหลวง และบริจาค

เร่�อุยมาจวบจนิปัจจุบนัิ เปน็ิจำนิวนิ 74 ครั�ง (การบริจาคโลหิต

สามารถึบริจาคได้็ทุก 3 เด็่อุนิ) การตัด็สินิใจบริจาคโลหิต 

ในิครั� งนิั�นิ ถ่ึอุว่าคุ้ม ค่ากับความตั� งใจที� ได็้ช่วยเหล่อุ 

เพ่�อุนิมนิุษย์ด็้วยกันิอุีกมากมาย เพราะ “1 ครั�งของการใหิ้ 

ช่วัยได็้มากกวั่า 1 ชีวัิต” 

ความป็ระทับใจัเกี�ย์วกับการบริจัาคโลหิติ 
ห ลั ง จ า ก ที� ท ร า บ ว่า ต นิ เ อุ ง มี โ ล หิ ต ห ม้่ พิ เ ศ ษ  

(Rh negative) ซึ่ึ�งเป็นิหม้่โลหิตที�หายาก โด็ยประชากรไทย 

พบเพียง 0.3 % หร่อุในิ 1,000 คนิ จะพบเพียง 3 คนิเท่านิั�นิ  

จึงเห็นิถึึงความสำคัญในิการบริจาคโลหิต ซึ่ึ�งหากมีโลหิต

เพียงพอุ ผู้้ป่้วยกรณีีฉุกเฉนิิกจ็ะได็ร้บัการรกัษาอุย่างทนัิทว่งที  

รวมถึึงผู้้้ป่วยโรคต่าง ๆ อุีกด็้วย 

ปัจจุบันิมาบริจาคโลหิตประจำที�ศ้นิย์บริการโลหิต

แห่งชาติ ถึนินิอัุงรีด็้นัิงต์ เนิ่�อุงจากมีความประทับใจ 

ที�มาทุกครั�ง เจ้าหน้ิาที�ทุกท่านิให้การต้อุนิรับและด็้แล 

เปน็ิอุยา่งด็ ีและในิชว่งสถึานิการณี ์COVID-19 มกีารบรหิาร

จัด็การสถึานิที� มีมาตรการต่าง ๆ ที�มั�นิใจในิความปลอุด็ภัย

แนิ่นิอุนิ 

เชิญชวนร่วมบริจัาคโลหิติ
ขอุเชิญชวนิทุกท่านิที�มีสุขภาพด็ี คัด็กรอุงตนิเอุง 

ก่อุนิมาบริจาคโลหิต มาร่วมเป็นิส่วนิหนิึ�งขอุงผู้้้ให้ที�ยิ�งใหญ่ 

สง่ต่อุโลหิตที�ปลอุด็ภัยชว่ยเหลอุ่เพ่�อุนิมนุิษย ์และการบริจาค

โลหิตสามารถึบริจาคได็้ทุก 3 เด็่อุนิ เพ่�อุให้มีโลหิตเพียงพอุ

ในิการรักษาชีวิตขอุงผู้้้ป่วยต่อุไป



times blood 
donor
By Urairat

7สารงานบริการโลหิติ

ใหิ้โลหิิต ใหิ้ด็้วัยใจ
นาย์ธีีรศัูกดิ� ฉลองมณีีรัติน์ 
กร๊�ป็ AB Rh+ จัำานวน 108 ครั�ง

จั๊ดเริ�มติ�นของการบริจัาคโลหิติ
เม่�อุป ีพ.ศ. 2538 จากการไปนิอุนิเฝ่า้คณุีแมท่ี�มอีุาการ

ป่วยหนัิกรักษาที�โรงพยาบาลศิริราช และผู้มเดิ็นิผู่้านิตึก 

ที�รับบริจาคโลหิต ด็้วยความที�อุยากร่วมทำบุญกุศล และ 

เช่�อุวา่ผู้ลบญุที�ได็ก้ระทำ จะสง่ผู้ลใหค้ณุีแมห่ายหรอุ่บรรเทา

จากอุาการป่วยได้็บ้าง หลังจากนิั�นิไม่กี�เด็่อุนิ คุณีแม่ก ็

เสียชีวิตที�โรงพยาบาล ทำให้ห่างหายจากการบริจาคโลหิต

มานิานินิับสิบปี 

จนิวันิหนึิ�งเม่�อุปี พ.ศ. 2553 ผู้มได้็พาล้กชายไป 

เรียนิพิเศษที�ศ้นิย์การค้าฟิวเจอุร์พาร์ค รังสิต เห็นิมีการจัด็

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ด็้วยความที�ล้กอุย่้ในิวัยเรียนิร้้  

จึงเป็นิแบบอุย่างการทำด็ีให้ล้กเห็นิ และสอุนิล้กถึึงความ

สำคัญขอุงการบริจาคโลหิต จึงเป็นิครั�งแรกที�บริจาคโลหิต

กับศ้นิย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด็ไทย

ความส๊ขใจัและความภาคภูมใิจัในการบรจิัาคโลหติิ
“ครั�งแรกในิการใหโ้ลหติ ด็ว้ยจติใจที�แนิว่แนิ”่ ในิการ 

ส่งผู้ลบุญกุศลให้คุณีแม่ ทำให้การบริจาคโลหิตครั�งแรก 

ช่างมีความสุขด้็วยใจที� เปี�ยมไปด็้วยการส่งพลังบวก  

การทำความดี็ต่อุชีวิตผู้้้อุ่�นิจึงภ้มิใจและสุขใจ ทำให้ 

ตั�งปณิีธิานิไว้ว่า จะต้อุงบริจาคให้ถึึงจำนิวนิ 108 ครั�ง 

ให้ได็้ ซึ่ึ�งปัจจุบันิก็สามารถึทำได็้ตามเป้าหมายที�ตั�งไว้ แต่ก็

จะบริจาคต่อุไปเร่�อุย ๆ เพราะใจรักการเป็นิผู้้้ให้แล้ว

การดูแลส๊ขภาพเม่�อครบรอบบริจัาคโลหิติ
เม่�อุตั�งปณิีธิานิไว้ว่า จะบริจาคให้ครบ 108 ครั�ง  

จึงได็้มีการศึกษาว่า ผู้้้บริจาคโลหิตควรมีหลักในิการ 

ปฏิิบัติตนิอุย่างไร โด็ยเฉพาะเร่�อุงการรับประทานิอุาหาร 

หลีกเลี�ยงอุาหารที�มีไขมันิส้ง และเนิ้นิอุาหารที�มีประโยชนิ์ 

ซึ่ึ�งผู้มให้ความสำคัญมาก ซึึ่�งจะช่วยทำให้โลหิตที�บริจาค 

มีคุณีภาพและปลอุด็ภัยต่อุผู้้้รับ 

เชิญชวนร่วมบริจัาคโลหิติ
ด็้วยความที�เป็นิผู้้้บริจาคประจำ ผู้มมักจะลงร้ปและ

ข้อุความเชิญชวนิเพ่�อุนิ ๆ มาบริจาคโลหิต ผู้่านิทาง Social 

Media จึงมีเพ่�อุนิและคนิที�ร้้จักมอุงว่าการบริจาคโลหิต 

ไม่ได็้นิ่ากลัวอุย่างที�คิด็และไม่เป็นิอุันิตรายต่อุสุขภาพ  

ในิทางตรงกันิข้ามการบริจาคโลหิตมีแต่ได้็กับได้็ ทั�งผู้้้ให้

และผู้้้รับ จึงขอุเชิญชวนิทุกท่านิที�มีสุขภาพดี็ มาบริจาค

โลหติพรอุ้มลงทะเบยีนิอุาสาสมคัรบรจิาคสเตม็เซึ่ลล ์รวมทั�ง 

บริจาคร่างกาย ด็วงตา และอุวัยวะ ด็้วยกันิครับ
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สามีย่านมีิตริที่าวัน์ 
“ร่วมใจัให�โลหิติ ฝ่่าโควิดไป็ด�วย์กัน”

สามย่านิมิตรทาวนิ์ ร่วมกับ ศ้นิย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

สภากาชาด็ไทย จัด็กิจกรรมบริจาคโลหิตครั�งแรก เม่�อุปี  

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบันิ เป็นิระยะเวลา 4 ปี รวมจำนิวนิ 22 ครั�ง 

เม่�อุวันิที� 17 และ 18 มกราคม 2565 ได้็จัด็กิจกรรม 

“รว่ัมใจให้ิโล้หิติ ฝ่า่โควัดิ็ไปด้็วัยกนัื่” ณี บรเิวณีลานิโปรโมชั�นิ  

ชั�นิ G (หนิ้าร้านิ MUJI) โด็ยมีผู้้้บริหาร พนิักงานิ หนิ่วยงานิภาคี

เคร่อุข่าย และล้กค้า ร่วมใจบริจาคโลหิต ได้็รับโลหิตบริจาค  

รวมจำนิวนิทั�งสิ�นิ 814 ย้นิิต เพ่�อุนิำไปช่วยเหล่อุผู้้้ป่วยที�จำเป็นิ

ต้อุงใช้โลหิตในิการรักษาชีวิตต่อุไป 

ปิระมวลภาพกุิจกุรรม 

“ริ่วัมีใจใหิ้โลหิิต 

ฝ่่าโควัิด็ไปีด็้วัยกีัน”

By Sutharat
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Extra 
Knowledge
By Sorracha

กีาริใหิ้เลือด็ 
(Blood Transfusion)
ส่งติ่อเล่อดป็ลอดภัย์จัากผูู้�ให�สู่ผูู้�รับ

หลายคน์อีาจยังไมั่ที่ราบว่าโลหิติ 1 ย้น์ิติ 
ที่ี�เราบริจาคน์ั�น์ กิว่าโลหิติจะส่งติ่อีไปถึงผู้้้ป่วยติ้อีงมัี
กิระบวน์กิารอีย่างไร และความัปลอีดภัยขอีงโลหิติจากิ 
ผู้้บ้ริจาค มัผีู้ลต่ิอีผู้้ป่้วยทีี่�รอีรับกิารรักิษามัากิน้์อียเพีิ่ยงใด  
สารงาน์บริกิารโลหิติฉบับน์ี� ขอีน์ำบที่ความัดี ๆ จากิ 
ฝ่่ายธน์าคารเลอืีด โรงพิ่ยาบาลจฬุาลงกิรณ์์ มัาแบ่งปัน์กินั์

ข้อม้ล้อ้างอิงแล้ะที�มาภาพประกอบ: 

ฝ่่ายธินิาคารเล่อุด็ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณี์. (ไม่ปรากฏิปีพิมพ์). การให้เล่อุด็ (Blood Transfusion). ค้นิเม่�อุ 2 มกราคม 2565, 

จาก ฝ่่ายธินิาคารเล่อุด็ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณี์, แผู้่นิพับ

https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/the-donor/the-journey-of-blood/at-hospital/

เล้่อด็  (Blood) เป็นิส่วนิประกอุบขอุงร่างกายมนิุษย์ที�มี

ประมาณี 7% ขอุงนิ�ำหนิักตัว ประกอุบด็้วย เม็ด็เล่อุด็แด็ง (Red 

Blood Cell) เม็ด็เล่อุด็ขาว (White Blood Cell) ทำหนิ้าที�สร้าง

ภ้มิคุ้มกันิให้ร่างกายและทำลายเช่�อุโรค เกล็ด็เล่อุด็ (Platelet) 

เป็นิชิ�นิส่วนิขอุงเซึ่ลล์ที�ทำหนิ้าที�ช่วยในิกระบวนิการแข็งตัว 

ขอุงเล่อุด็ และพลาสมา (Plasma)

ทั�งนิี� การให้ิเล้อ่ด็ (Blood Transfusion) หิรอ่การรักษาด้็วัย

เล้อ่ด็หิรอ่ส่วันื่ประกอบเล้อ่ด็ สำหรบัผู้้ป่้วยที�มภีาวะขาด็เลอุ่ด็  

หร่อุส่วนิประกอุบเล่อุด็ เช่นิ ผู้้้ป่วยอุุบัติเหตุ ผู้้้ป่วยผู้่าตัด็และ

คลอุด็บุตร ผู้้้ป่วยโรคเล่อุด็และมะเร็ง เป็นิต้นิ ก่อุนิให้เล่อุด็กับ

ผู้้้ป่วยจะต้อุงมีการตรวจสอุบหม้่เล่อุด็ขอุงผู้้้ป่วย (ABO and Rh 

Typing) ตรวจคัด็กรอุงสารภ้มิคุ้มกันิต่อุหม้่เล่อุด็ (Antibody 

Screening) ตรวจสอุบความเข้ากันิได้็ระหว่างเล่อุด็ผู้้้ป่วยและ

เล่อุด็ผู้้้บริจาค (Compatibility Testing) เพ่�อุความปลอุด็ภัย 

เม่�อุทางธินิาคารเล่อุด็เตรียมเล่อุด็หร่อุส่วนิประกอุบเล่อุด็

เรียบร้อุยแล้ว ก่อุนิให้เล่อุด็แพทย์หร่อุพยาบาลจะถึามช่�อุ-นิามสกุลผู้้้ป่วย เพ่�อุตรวจสอุบว่าตรงกับถึุงเล่อุด็ที�เตรียมมาให้

หร่อุไม่ รวมถึึงถึามอุาการแพ้เล่อุด็ จากนัิ�นิเจ้าหนิ้าที�จะให้ผู้้้ป่วยนิอุนิราบเพ่�อุทำการให้เล่อุด็ โด็ยเตรียมชุด็อุุปกรณี์สำหรับ

ให้เล่อุด็ และแทงเข็มที�จะทำการให้เล่อุด็ทางหลอุด็เล่อุด็ด็ำ โด็ยทั�วไประยะเวลาให้เล่อุด็จะไม่เกินิ 4 ชั�วโมงต่อุเล่อุด็ 1 ถึุง

อุย่างไรกด็็ ีการให้เลอุ่ด็อุาจยังมคีวามเสี�ยงอุย่้บ้าง เนิ่�อุงจากเช่�อุโรคบางชนิิด็มีชว่งเวลาที�เม่�อุได็ร้บัเช่�อุเขา้ไปในิร่างกาย

แตย่งัไม่สามารถึตรวจพบได้็ (Window Periods) ฉะนิั�นิ การตอุบประวัตสิขุภาพตามความเป็นิจริง รวมถึึงการคัด็กรอุงสุขภาพ

อุย่างละเอุียด็จะช่วยลด็ความเสี�ยงในิส่วนินิี�ได็้ และเป็นิการช่วยเหล่อุผู้้้ป่วยได็้อุย่างปลอุด็ภัย สมความตั�งใจขอุงผู้้้บริจาค
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6 โริงพยาบัาล 
ปีลูกีถ่่ายสเต็มีเซลล์
เป็ลี�ย์นชีวิติผูู้�ป็่วย์โรคเล่อด
(Stem Cells Transplant Centre)

Stem Cells 
Update
By Rungthip

ปัจจุบันิแพทยสภาได็้รับรอุงการใช้สเต็มเซึ่ลล์  

หร่อุเซึ่ลล์ต้นิกำเนิิด็เม็ด็โลหิตในิการรักษาผู้้้ป่วยโรคเล่อุด็

ด้็วยแนิวทางการปล้กถ่ึายเซึ่ลล์ต้นิกำเนิิด็เม็ด็โลหิต เพ่�อุ 

โอุกาสที�ผู้้้ป่วยจะหายขาด็จากโรคทางเล่อุด็ได็้ โด็ยในิ

ประเทศไทยมีโรงพยาบาลที�สามารถึด็ำเนิินิการปล้กถ่ึาย 

สเต็มเซึ่ลล์หลายแห่งทั�วประเทศ แต่สำหรับการปล้กถึ่าย 

สเต็มเซึ่ลล์จากผู้้้บริจาคที�ไม่ใช่ญาตินัิ�นิ มีจำนิวนิ 5 แห่ง 

ได็้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ี โรงพยาบาลรามาธิิบดี็ 

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ 

โรงพยาบาลสงขลานิครินิทร์ (กุมารเวชศาสตร์) 

และในิปี 2564 โรงพยาบาลมหาราชนิครเชียงใหม่ 

(อุายรุศาสตร)์ ได้็ผู้า่นิการประเมินิคณุีสมบตัไิด็ร้บัการอุนุิมติั

ให้เป็นิโรงพยาบาลปล้กถึ่ายเซึ่ลล์ต้นิกำเนิิด็เม็ด็โลหิตจาก 

ผู้้้บริจาคที�ไม่ใช่ญาติ โด็ยมีคุณีสมบัติผู้่านิเกณีฑ์์ครบถึ้วนิ

ตามข้อุบังคับแพทยสภาและข้อุกำหนิด็คุณีสมบัติขอุง

ประกาศสภากาชาด็ไทย 

โรงพิ่ยาบาลจุฬาลงกิรณ์์ โรงพิ่ยาบาลรามัาธิบดี โรงพิ่ยาบาลศูิริราช

โรงพิ่ยาบาล
พิ่ระมังกิุฎเกิล้า

โรงพิ่ยาบาล
สงขลาน์คริน์ที่ร์

โรงพิ่ยาบาลมัหาราชน์ครเชียงใหมั่

นิับเป็นิเร่�อุงน่ิายินิดี็ที�ประเทศไทยมีโรงพยาบาล

ปล้กถึ่ายเซึ่ลล์ต้นิกำเนิิด็เม็ด็โลหิตจากผู้้้บริจาคที�ไม่ใช่

ญาติ (Stem Cells Transplant Centre) เพิ�มขึ�นิ เป็นิจำนิวนิ

รวม 6 แห่ง ในิการรอุงรับการรักษาผู้้้ป่วยที�โชคด็ีได็้พบกับ

ค้่แท้สเต็มเซึ่ลล์ และสามารถึนิำสเต็มเซึ่ลล์ขอุงผู้้้บริจาค 

ที�ไม่ใช่ญาติที�รับจากธินิาคารเซึ่ลล์ต้นิกำเนิิด็เม็ด็โลหิต  

ศ้นิย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไปใช้ปล้กถึ่ายให้กับผู้้้ป่วย

ได็้อุย่างมีประสิทธิิภาพ เพ่�อุให้ผู้้้ป่วยหายจากโรคและมี

คุณีภาพชีวิตที�ด็ีต่อุไป

307,255 480 2,480

จำานวันอาสาสมีคัริ 
ข้�นที่ะเบั่ยน 

บัริิจาคสเต็มีเซลล์

จำานวันสะสมี 
ผู้บัริิจาคสเต็มีเซลล์

คนไที่ย 

จำานวันสะสมี 
ผู้ป่ีวัยที่่�ริอริับักีาริ
ปีลูกีถ่่ายเซลล์

ธิันวัาคมี 2021
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The 
Region 
Sharing
By Piraporn

ศ้นิย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาด็ไทย เลง็เหน็ิถึึงความสำคญั 

ขอุงการใช้พลังงานิสะอุาด็ที�เป็นิมิตร 

กับสิ�งแวด็ล้อุม และตระหนิักถึึงการ 

ใช้พลังงานิไฟฟ้าอุย่างคุ้มค่าให้เกิด็

ประโยชนิ์ส้งสุด็ จึงร่วมม่อุกับบริษัท 

พีอุีเอุ เอุ็นิคอุมอุินิเตอุร์เนิชั�นิแนิล 

จำกัด็ (PEA ENCOM) บริษัทในิเคร่อุ 

แห่งแรกขอุงการไฟฟ้าส่วนิภ้มิภาค  

ด็ำเนิินิการติด็ตั�งระบบผู้ลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานิแสงอุาทิตย์บนิหลังคา (Solar 

Rooftop) ภายในิพ่�นิที�ภาคบริการ

โลหิตแห่งชาติที� 4 จังหวัด็ราชบุรี เพ่�อุ

เป็นิการช่วยประหยัด็ค่าไฟฟ้าและ 

ไม่สร้างผู้ลกระทบต่อุสิ�งแวด็ล้อุม 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที� 4 จังหวัด็ราชบุรี ด็ำเนิินิงานิจัด็หาโลหิต  

ตรวจคดั็กรอุงคณุีภาพโลหติ เตรยีมส่วนิประกอุบโลหติที�มคีณุีภาพ และจา่ยโลหติ

แก่โรงพยาบาลในิจังหวัด็เคร่อุข่าย 7 จังหวัด็ ได็้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนิบุรี 

ประจวบคีรขีนัิธิ ์นิครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มโีรงพยาบาลในิเครอุ่ข่าย  

จำนิวนิ 68 แห่ง ที�ต้อุงให้บริการโลหิตให้เพียงพอุกับความต้อุงการขอุงผู้้้ป่วย

อุย่างทันิท่วงที อุีกทั�ง มีการพัฒนิาเคร่�อุงม่อุและเทคโนิโลยีจำนิวนิมาก เพ่�อุช่วย 

เพิ�มประสิทธิิภาพขั�นิตอุนิการทำงานิด็้านิคัด็กรอุงโลหิตให้มีคุณีภาพปลอุด็ภัย

ส้งสุด็ จึงมีค่าใช้จ่ายด็้านิสาธิารณ้ีปโภค โด็ยเฉพาะค่าไฟฟ้าส้งมากขึ�นิ เฉลี�ย

ประมาณี 250,000 บาท/เด่็อุนิ การติด็ตั�งระบบผู้ลิตพลังงานิไฟฟ้าจาก 

แสงอุาทิตย์บนิหลังคาอุาคาร 1 และอุาคาร 2 จะได็้หนิ่วยไฟฟ้าที�ผู้ลิตได็้จาก

ระบบ Solar PV 74,416 หน่ิวย/ปี ได้็กำลังการใช้ไฟฟ้าที�ประมาณี 44.28 กโิลวัตต์  

จากเด็มิที�ประมาณี 112.59 กโิลวตัต์ ช่วยให้ประหยดั็ค่าไฟฟ้าได้็ปีละ 270,192 บาท

ทั�งนีิ� ภาคบรกิารโลหิตแห่งชาติที� 4 จงัหวดั็ราชบรุ ีเปน็ิแหง่แรกที�มกีารติด็ตั�ง 

ระบบผู้ลิตพลังงานิไฟฟ้าจากแสงอุาทิตย์บนิหลังคา (Solar Rooftop) และจะเป็นิ

แม่แบบใช้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั�วประเทศต่อุไป

ศิูนย์บัริิกีาริโลหิิตแหิ่งชาติ 
ริ่วัมีมีือกีับั PEA ENCOM
ติิดติั�งระบบผู้ลิติพลังงานไฟฟา้จัาก 
แสงอาทิติย์์บนหลังคา (Solar Rooftop) 
ณี ภาคบริการโลหิติแห่งชาติิที� 4  
จัังหวัดราชบ๊รี 



Do You 
Know?
By  Parichat_Po

ศิูนย์บัริิกีาริโลหิิตแหิ่งชาติ สภิากีาชาด็ไที่ย 
1871 ถน์น์อีังรีด้น์ังติ์ เขติปทีุ่มัวัน์ กิรุงเที่พิ่ฯ 10330
โที่รศูัพิ่ที่์ 0 2263 9600-99, 0 2256 4300 เว็บไซติ์ : www.blooddonationthai.com อีีเมัล : blood@redcross.or.th

ศิูนย์บัริิกีาริโลหิิตแหิ่งชาติ 
สภิากีาชาด็ไที่ย @nbctrc Nationalbloodcentrethai Blood Donation Thai@GiveBloodThai

สาริงานบัริิกีาริโลหิต
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3 โริคฮิิต  
บัริิจาคโลหิิตได็้หิริือไมี่?

A: สามารถิบริจัาคโลหิติได�
 หากควบคุมระด็ับความดั็นิโลหิต

อุย้่ในิเกณีฑ์์ที�กำหนิด็

 ไม่มีภาวะแทรกซึ่้อุนิและไม่มีการ

ปรับยาภายในิ 4 สัปด็าห์ ก่อุนิมา 

บริจาคโลหิต

ค่าความัดัน์โลหิติ 
ที่ี�สามัารถบริจาคโลหิติได้ 

Systolic 
ไมั่เกิิน์ 160 มัมั.ปรอีที่

Diastolic 
ไมั่เกิิน์ 100 มัมั.ปรอีที่

 

Q: ควัามีด็ันโลหิิตสูง

Q: เบัาหิวัาน Q: ไขมีันในเลือด็
A: สามารถิบริจัาคโลหิติได�

 หากควบคุมเบาหวานิได็้ด็ี  

ด็้วยการรับประทานิยา

 ไม่ใช้ยาฉีด็อุินิซึ่้ลินิ

 ไม่มีปัญหาโรคแทรกซึ่้อุนิ

 สามารถึควบคุมระดั็บนิ�ำตาลได้็  

โด็ยไมต่อุ้งปรับยาภายในิ 4 สปัด็าห์  

ก่อุนิมาบริจาคโลหิต

 A: สามารถิบริจัาคโลหิติได�
 หากควบคุมระด็ับไขมันิได็้ด็ี

 พลาสมาจากผู้้บ้รจิาคโลหิตบางราย  

มีลักษณีะขาวขุ่นิมากกว่าปกติ 

จากไตรกลเีซึ่อุไรด์็ และไคโลไมครอุนิ  

ซึ่ึ�งเกิด็จากการรับประทานิอุาหาร 

ที�มไีขมนัิสง้ก่อุนิบรจิาคโลหติ ทำให้ 

ไม่สามารถึใช้ส่วนิประกอุบโลหิต  

ที�เป็นิพลาสมาได็้

จึงควัรงด็อาหิารที�มีไขมันื่ส้ง

ก่อนื่มาบริจาคโล้หิิต 6 ชั�วัโมง

กรณีีมีภาวะแทรกซ้�อน 
จัากทั�ง 3 โรคดังกล่าว  
เช่น โรคเส�นเล่อดสมอง  

โรคเส�นเล่อดหัวใจั 
งด็บริจาคโลหิตถาวร

เอกสารอ้างอิง 
ค้่ม่อุการรับบริจาคโลหิต Blood Donation Manual ศ้นิย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด็ไทย 
ฉบับพิมพ์ครั�งที� 1 พ.ศ. 2564

โรคและภาวะต่่าง ๆ  
ที่่�มี่ผลต่่อการบริจาคโลหิิต่


