สารงานบริิการโลหิิต
ปีีที่�่ 13 I ฉบัับที่่� 2 I มีีนาคม - เมษายน 2565
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"เรารัั ก กรมสมเด็็จพระเทพ ฯ”
บริิจาคโลหิิต เฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้าฯ
ตลอดเดืือนเมษายน 2565

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงดำรงตำแหน่่งอุุปนายิิกา
ผู้้�อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่่อวั
� นที่่
ั � 13 ธัันวาคม พ.ศ. 2520 จนถึึงปััจจุุบันั ทรงประกอบพระราชกรณีียกิิจให้้เกิิดประโยชน์์
เป็็นคุณูู
ุ ปการแก่่มวลมนุุษยชาติิ ทั้้�งประชาชนชาวไทยและชาวต่่างประเทศ ทรงสนพระราชหฤทััยในงานส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิติ
ของสภากาชาดไทย ที่่�จััดเป็็นภารกิิจหลัักในการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�ยากไร้้ ผู้้�ด้้อยโอกาส การให้้การรัักษาพยาบาล
การผลิิตบุุคลากรทางการแพทย์์และการพยาบาล การให้้สถานที่่�พัักรัักษาเมื่่�อยามเจ็็บป่่วย และต้้องได้้รัับการรัักษา
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมทั้้�งการหารายได้้เพื่่อ� สนัับสนุุนการดำเนิินภารกิิจของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะภารกิิจหลัักด้้านการจััดหา
โลหิิตจากผู้้�บริิจาคโดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทนให้้มีีปริิมาณเพีียงพอ มีีคุุณภาพและปลอดภััยสููงสุุดสำหรัับผู้้�ป่่วยทั่่�วประเทศ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงสนพระราชหฤทััยและให้้ความสำคััญ
โดยทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานเหรีียญกาชาดสมนาคุุณ เข็็มที่่�ระลึึกผู้้�บริิจาคโลหิิตแก่่ผู้้�บริิจาคโลหิิตครบ
ตามที่่�สภากาชาดไทยกำหนด ซึ่่�งเป็็นการสร้้างแรงจููงใจและเป็็นความปีีติิยิินดีี และภาคภููมิิใจแก่่ผู้้�บริิจาคโลหิิตเป็็นอย่่างยิ่่�ง
ทำให้้มีีผู้้�ประสงค์์จะบริิจาคโลหิิตอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืนเพิ่่�มมากขึ้้�นทุุกปีี นอกจากนี้้�ยัังทรงติิดตามและให้้การชี้้�แนะ
แนวทางการพััฒนางานบริิการโลหิิตอย่่างต่่อเนื่่�องเสมอมา
เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี อุุปนายิิกาผู้้�อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริิญพระชนมายุุ 67 พรรษา ในวัันที่่� 2 เมษายน 
2565 ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ ขอเชิิญชวนร่่วมแสดงความจงรัักภัักดีีและขอน้้อมสำนึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ
บริิจาคโลหิิตกัับโครงการ “เรารัักกรมสมเด็็จพระเทพ ฯ” บริิจาคโลหิิต เฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้าฯ
ตลอดเดืือนเมษายน 2565
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สถิิติิการจััดหาโลหิิต

What’s Up

ของศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย

By Parichat_Po

ปีี 2562

ในสถานการณ์์ COVID-19 สายพัันธุ์์�โอมิิครอน ที่่�กำลัังระบาด
ในขณะนี้้� “โลหิิต” ยัังเป็็นสิ่่ง� จำเป็็นและสำคััญต่่อการรัักษาผู้้�ป่ว่ ย
เป็็นอย่่างยิ่่�ง แต่่การจะได้้มาซึ่่�งโลหิิตในการรัักษาและช่่วยชีีวิิต
ผู้้�ป่่วย ต้้องได้้มาจากการบริิจาคเท่่านั้้�น เพื่่�อความปลอดภััยของ
ท่่านและส่่วนรวม สิ่่�งสำคััญที่่�ต้อ้ งขอความร่่วมมืือ คืือ ผู้้บ� ริิจาคจะต้้อง
คััดกรองและประเมิินตนเองก่่อนมาบริิจาคโลหิิต กรณีีมีีการติิดเชื้้�อ
โควิิด 19 ต้้องงดบริิจาคโลหิิตชั่่ว� คราวอย่่างน้้อย 28 วััน หรืือ 4 สััปดาห์์
รวมถึึง การคััดกรองด้้านสุุขภาพ สำหรัับผู้้�ที่่มี� โี รคประจำตััวต่า่ ง ๆ
อาทิิ ความดัันโลหิิตสููง เบาหวาน และไขมัันในเลืือด สามารถ
บริิจาคโลหิิตได้้หรืือไม่่ ติิดตามได้้ในเล่่มค่่ะ
กองบรรณาธิการ
บรรณาธิิการบริิหาร
รองศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงดุุจใจ ชััยวานิิชศิิริิ
บรรณาธิิการ
ปิิยนัันท์์ คุ้้�มครอง
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ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ ร่่วมมืือกัับ PEA ENCOM
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สามย่่านมิิตรทาวน์์
“ร่่วมใจให้้โลหิิต
ฝ่่าโควิิดไปด้้วยกััน”

ธัันวาคม
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“แบรนด์์...
พลัังเลืือดใหม่่
ต่่อพลัังชีีวิิต 2565”

พฤศจิิกายน
54,284

ปีี 2563

เจ้้าของ
ฝ่่ายจััดหาผู้้�บริิจาคโลหิิตและสื่่�อสารองค์์กร
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย

"เรารัักกรมสมเด็็จพระเทพ ฯ"
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ธันวาคม
61,350

กองบรรณาธิิการ
สุุธารััตน์์ กุุหลาบศรีี, สรชา รุุจิิรงค์์นางกููล, พิิ ราภรณ์์ ศรศิิลป์์,
ปาริิชาติิ โพธิิรััชต์์, จิิรััสย์์ อยู่่�วััฒนากรณ์์, อุุไรรััตน์์ ชำำ�นาญ,
รุ่่�งทิิพย์์ คำำ�พิิทุุม, อภิิวรรณ หนองภัักดีี และ ภริิตพร สุุธีีพิิเชฐภััณฑ์์
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บริิจาคโลหิิต เฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้าฯ
ตลอดเดืือนเมษายน 2565
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สภากาชาดไทย
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พลโท สรรเสริิญ แก้้วกำำ�เนิิด

อธิิบดีีกรมประชาสััมพัันธ์์

นางวัันเพ็็ ญ อััพตััน
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ผู้้�อำนวยการสำนัักข่่าว
ภาคภาษาอัังกฤษ
สำนัักข่่าวกรมประชาสััมพัันธ์์

นายวิิทยา พัั นธุ์์�มงคล

รองผู้้�ว่่าการการรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน
แห่่งประเทศไทย
19

1.

นายเตช บุุนนาค

เลขาธิิการสภากาชาดไทย

2.	คุุณหญิิงชฎา วััฒนศิิริิธรรม

เหรััญญิิกสภากาชาดไทย

3.	ดร.อภิิชาติิ ชิินวรรโณ

ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการฯ ฝ่่ายวิิเทศสััมพัันธ์์

4. นายกฤษฎา บุุญราช

ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการฯ และผู้้�อำนวยการ
สำนัักงานบริิหารกิิจการเหล่่ากาชาด

5.	ศ.กิิตติิคุุณ นพ.วิิศิิษฎ์์ สิิตปรีีชา

ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการสภากาชาดไทย
และผู้้�อำนวยการสถานเสาวภา

6.	ศ.กิิตติิคุุณ นพ.ชััยเวช นุุชประยููร

ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการสภากาชาดไทย

20

21

9. พลโท นพ.อำำ�นาจ บาลีี

ผู้้�อำนวยการสำนัักงานบรรเทาทุุกข์์
และประชานามััยพิิทัักษ์์

10. นายขรรค์์ ประจวบเหมาะ

ผู้้�อำนวยการสำนัักงานจััดหารายได้้

11. นางสุุนัันทา ศรอนุุสิิน

ผู้้�อำนวยการสำนัักงานยุุวกาชาด
และรัักษาการในตำแหน่่งผู้้�อำนวยการ
สำนัักงานอาสากาชาด

12. นางนนทิิยา แก้้วเกตุุ

ผู้้�อำนวยการสำนัักงานบริิหารกลาง

13.	รศ. พญ.นวลจัันทร์์ ปราบพาล

เลขาธิิการมููลนิิธิิสงเคราะห์์เด็็ก
ของสภากาชาดไทย

7. นพ.พิิ นิิจ กุุลละวณิิชย์์

14. ผศ.ดร.วรุุณยุุพา รอยกุุลเจริิญ

8.	ศ. นพ.สุุทธิิพงศ์์ วััชรสิินธุุ

15. นพ.วิิศิิษฏ์์ ฐิิตวััฒน์์

ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการสภากาชาดไทย
ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการฯ ฝ่่ายการแพทย์์

อธิิการบดีีสถาบัันการพยาบาลศรีีสวริินทิิราฯ
ผู้้�อำนวยการศููนย์์รัับบริิจาคอวััยวะ

22

16. ผศ. พญ.ลลิิดา ปริิยกนก

ผู้้�อำนวยการศููนย์์ดวงตา

17. นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี

ผู้้�อำนวยการสำนัักงานตรวจสอบ

18. ผศ. พญ.ยุุวรีีย์์ พิิ ชิิตโชค

รัักษาการในตำแหน่่งผู้้�อำนวยการ
ศููนย์์วิิจััยโรคเอดส์์

19. ผศ.ศิิริิพร พุุ ทธรัังษีี

ผู้้�อำนวยการศููนย์์ฝึึกอบรมปฐมพยาบาล
และสุุขภาพอนามััย

20. นางสาวพรรณพร คงยิ่่�งยง

ผู้้�อำนวยการกลุ่่�มงานกลยุุทธ์์องค์์กร

21. นางสาวจารุุณีี ยุุคนธจิิตต์์

ผู้้�อำนวยการสำนัักงานจััดการทรััพย์์สิิน

22. นายศฤงคารโยนิิ ร้้านจัันทร์์

รองผู้้�อำนวยการสำนัักงานเทคโนโลยีี
สารสนเทศและดิิจิิทััล
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13 - 15 เมษายน 2565
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By Parritpond

ศููนย์์ บ ริิ ก ารโลหิิ ต แห่่ ง ชาติิ เชิิ ญ ชวนประชาชน
ร่่วมทำบุุญบริิจาคโลหิิต ช่่วยผู้้�ป่่วยกรณีีเร่่งด่่วนในช่่วง
วัันหยุุดยาวเทศกาลสงกรานต์์ ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ
หน่่วยรัับบริิจาคโลหิิตประจำที่่� (Fixed Station) 6 แห่่ง และ
ภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิ 12 แห่่งทั่่�วประเทศ

1 - 30 เมษายน 2565 (ตลอดเดืือนเมษายน)

26 เมษายน 2565

ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ เชิิญชวนประชาชนชาวไทย
ร่่วมบริิจาคโลหิิต เฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
อุุปนายิิกาผู้้�อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสทรงเจริิญ
พระชนมายุุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 ณ ศููนย์์บริิการโลหิิต
แห่่งชาติิ หน่่วยรัับบริิจาคโลหิิตประจำที่่� (Fixed Station)
6 แห่่ง ภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิ 12 แห่่ง และโรงพยาบาล
สาขาบริิการโลหิิตทั่่�วประเทศ

ศููนย์์ บ ริิ ก ารโลหิิ ต แห่่ ง ชาติิ เชิิ ญ ชวนบุุ ค ลากร
สภากาชาดไทยและประชาชนทั่่� ว ไป ร่่ ว มบริิ จ าคโลหิิ ต
เนื่่� อ งในวัั น สถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 129 ปีี
ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ หน่่วยรัับบริิจาคโลหิิตประจำที่่�
(Fixed Station) 6 แห่่ง และภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิ
12 แห่่งทั่่�วประเทศ

ส่่งความสุุข

บริิจาคโลหิิต เป็็นของขวััญปีีใหม่่
ให้้กัับผู้้�ป่่วยทั่่�วประเทศ
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By Parritpond
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“แบรนด์์...พลัังเลืือดใหม่่
ต่่อพลัังชีีวิิต 2565”

By Parritpond

ศููนย์์ บ ริิ ก ารโลหิิ ต แห่่ ง ชาติิ สภากาชาดไทย
จัับมืือ บริิษััท แบรนด์์ ซัันโทรี่่� (ประเทศไทย) จำกััด สานต่่อ
โครงการ “แบรนด์์...พลัังเลืือดใหม่่ ต่่อพลัังชีีวิิต 2565”
(BRAND’S Young Blood 2022) ซึ่่�งปีีนี้้�จััดขึ้้�นเป็็นปีีที่่� 22
โดยมุ่่�งเน้้นกลุ่่�มเป้้าหมายนิิสิิต นัักศึึกษา ระดัับอุุดมศึึกษา
ที่่�มีีอายุุระหว่่าง 17-22 ปีี สร้้างจิิตสำนึึกในการเป็็นผู้้�ให้้
ด้้วยการบริิจาคโลหิิตด้้วยความสมััครใจ โดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน
และกระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด การบริิ จ าคโลหิิ ต ต่่ อ เนื่่� อ งเป็็ น ประจำ
ทุุก 3 เดืือน เพื่่�อสำรองคงคลัังไว้้ใช้้ในกรณีีฉุุกเฉิิน โดยตั้้�ง
เป้้าหมายการบริิจาคโลหิิตในโครงการฯ จำนวน 88,000 ยููนิิต
ทั่่�วประเทศ

ชวนเยาวชนรุ่่�นใหม่่
แสดงพลััง “ผู้้�ให้้” บริิจาคโลหิิต
ช่่วยประเทศพ้้ นวิิกฤติิ

ผู้้บ� ริิจาคโลหิิตในโครงการฯ ระหว่่างเดืือนมกราคม มิิ ถุุ น ายน 2565 จะได้้ รัั บ “ขวดสเปรย์์ แ อลกอฮอล์์ ”
ขนาด 30 มิิ ล ลิิ ลิิ ต ร เป็็ น ของที่่� ร ะลึึ ก หรืือจนกว่่ า ของ
จะหมด ณ ศููนย์์ บริิ การโลหิิ ตแห่่ ง ชาติิ สภากาชาดไทย
หน่่วยรัับบริิจาคโลหิิตประจำที่่� (Fixed Station) 6 แห่่ง
ภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิ 12 แห่่ง และหน่่วยเคลื่่�อนที่่�
ของสถาบัันการศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษา

ดาวน์์โหลดใบสมััครและติิดตามรายละเอีียดกิิจกรรมในโครงการฯ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th
หรืือสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� ฝ่่ายจััดหาผู้้�บริิจาคโลหิิตและสื่่�อสารองค์์กร ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
โทร. 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่่อ 1752, 1753
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Family RhBy Apiwan

ส่่งต่่อโลหิิตปลอดภััย
1 คนให้้ 3 คนรัับ
นางภััทรวดีี รอดสำำ�อาง
กรุ๊๊�ป A- บริิจาคโลหิิต จำำ�นวน 74 ครั้้�ง

จุุดเริ่่�มต้้นของการบริิจาคโลหิิต

เริ่่ม� บริิจาคโลหิิต เมื่่อปี
� ี พ.ศ. 2531 ในหน่่วยเคลื่่อนที่่
� �
ซึ่่�งตอนนั้้�นมีีการรัับบริิจาคโลหิิตที่่�สนามหลวง และบริิจาค
เรื่่อ� ยมาจวบจนปััจจุุบันั เป็็นจำนวน 74 ครั้้ง� (การบริิจาคโลหิิต
สามารถบริิจาคได้้ทุุก 3 เดืือน) การตััดสิินใจบริิจาคโลหิิต
ในครั้้� ง นั้้� นถืือว่่ า คุ้้�มค่่ า กัั บ ความตั้้� ง ใจที่่� ไ ด้้ ช่่ ว ยเหลืือ
เพื่่�อนมนุุษย์์ด้้วยกัันอีีกมากมาย เพราะ “1 ครั้้�งของการให้้
ช่่วยได้้มากกว่่า 1 ชีีวิิต”
ความประทัับใจเกี่่�ยวกัับการบริิจาคโลหิิต

หลัั ง จากที่่� ท ราบว่่ า ตนเองมีี โ ลหิิ ต หมู่่�พิิ เ ศษ
(Rh negative) ซึ่่�งเป็็นหมู่่�โลหิิตที่่�หายาก โดยประชากรไทย
พบเพีียง 0.3 % หรืือใน 1,000 คน จะพบเพีียง 3 คนเท่่านั้้�น
จึึงเห็็นถึึงความสำคััญในการบริิจาคโลหิิต ซึ่่�งหากมีีโลหิิต
เพีียงพอ ผู้้�ป่ว่ ยกรณีีฉุกุ เฉิินก็จ็ ะได้้รับั การรัักษาอย่่างทัันท่ว่ งทีี
รวมถึึงผู้้�ป่่วยโรคต่่าง ๆ อีีกด้้วย

ปััจจุุบัันมาบริิจาคโลหิิตประจำที่่�ศููนย์์บริิการโลหิิต
แห่่ ง ชาติิ ถนนอัั ง รีี ดููนัั ง ต์์ เนื่่� อ งจากมีี ค วามประทัั บ ใจ
ที่่� ม าทุุ ก ครั้้� ง เจ้้ า หน้้ า ที่่� ทุุ ก ท่่ า นให้้ ก ารต้้ อนรัั บ และดููแล
เป็็นอย่า่ งดีี และในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 มีีการบริิหาร
จััดการสถานที่่� มีีมาตรการต่่าง ๆ ที่่�มั่่�นใจในความปลอดภััย
แน่่นอน
เชิิญชวนร่่วมบริิจาคโลหิิต

ขอเชิิญชวนทุุกท่่านที่่�มีีสุุขภาพดีี คััดกรองตนเอง
ก่่อนมาบริิจาคโลหิิต มาร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของผู้้�ให้้ที่่�ยิ่่�งใหญ่่
ส่่งต่่อโลหิิตที่่�ปลอดภััยช่่วยเหลืือเพื่่อน
� มนุุษย์์ และการบริิจาค
โลหิิตสามารถบริิจาคได้้ทุุก 3 เดืือน เพื่่�อให้้มีีโลหิิตเพีียงพอ
ในการรัักษาชีีวิิตของผู้้�ป่่วยต่่อไป

สารงานบริการโลหิต
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ให้้โลหิิต ให้้ด้้วยใจ
times blood
donor
By Urairat

นายธีีรศัักดิ์์� ฉลองมณีีรััตน์์
กรุ๊๊�ป AB Rh+ จำำ�นวน 108 ครั้้�ง

การดููแลสุุขภาพเมื่่�อครบรอบบริิจาคโลหิิต

จุุดเริ่่�มต้้นของการบริิจาคโลหิิต

เมื่่อปี
� ี พ.ศ. 2538 จากการไปนอนเฝ้้าคุุณแม่่ที่่มี� อี าการ
ป่่วยหนัักรัักษาที่่�โรงพยาบาลศิิริิราช และผมเดิินผ่่านตึึก
ที่่�รัับบริิจาคโลหิิต ด้้วยความที่่�อยากร่่วมทำบุุญกุุศล และ
เชื่่อว่
� า่ ผลบุุญที่่�ได้้กระทำ จะส่่งผลให้้คุณ
ุ แม่่หายหรืือบรรเทา
จากอาการป่่ ว ยได้้ บ้้ า ง หลัั ง จากนั้้� น ไม่่ กี่่� เ ดืือน คุุ ณ แม่่ ก็็
เสีียชีีวิิตที่่�โรงพยาบาล ทำให้้ห่่างหายจากการบริิจาคโลหิิต
มานานนัับสิิบปีี
จนวัันหนึ่่�งเมื่่�อปีี พ.ศ. 2553 ผมได้้พาลููกชายไป
เรีียนพิิเศษที่่�ศููนย์์การค้้าฟิิวเจอร์์พาร์์ค รัังสิิต เห็็นมีีการจััด
กิิ จ กรรมรัั บ บริิ จ าคโลหิิต ด้้วยความที่่�ลููกอยู่่�ในวัั ยเรีี ยนรู้้�
จึึงเป็็นแบบอย่่างการทำดีีให้้ลููกเห็็น และสอนลููกถึึงความ
สำคััญของการบริิจาคโลหิิต จึึงเป็็นครั้้�งแรกที่่�บริิจาคโลหิิต
กัับศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
ความสุุขใจและความภาคภููมิใิ จในการบริิจาคโลหิิต

“ครั้้ง� แรกในการให้้โลหิิต ด้้วยจิิตใจที่่�แน่่วแน่่” ในการ
ส่่งผลบุุญกุุศลให้้คุุณแม่่ ทำให้้การบริิจาคโลหิิตครั้้�งแรก
ช่่ า งมีี ค วามสุุ ข ด้้ ว ยใจที่่� เ ปี่่� ย มไปด้้ ว ยการส่่ ง พลัั ง บวก
การทำความดีี ต่่ อชีี วิิ ต ผู้้�อื่่� นจึึ ง ภููมิิ ใ จและสุุ ข ใจ ทำให้้
ตั้้� ง ปณิิ ธ านไว้้ ว่่ า จะต้้ อ งบริิ จ าคให้้ ถึึ ง จำนวน 108 ครั้้� ง
ให้้ได้้ ซึ่่�งปััจจุุบัันก็็สามารถทำได้้ตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ แต่่ก็็
จะบริิจาคต่่อไปเรื่่�อย ๆ เพราะใจรัักการเป็็นผู้้�ให้้แล้้ว

เมื่่�อตั้้�งปณิิธานไว้้ว่่า จะบริิจาคให้้ครบ 108 ครั้้�ง
จึึ ง ได้้ มีี ก ารศึึ ก ษาว่่ า ผู้้� บ ริิ จ าคโลหิิ ต ควรมีี ห ลัั ก ในการ
ปฏิิบััติิตนอย่่างไร โดยเฉพาะเรื่่�องการรัับประทานอาหาร
หลีีกเลี่่�ยงอาหารที่่�มีีไขมัันสููง และเน้้นอาหารที่่�มีีประโยชน์์
ซึ่่�งผมให้้ความสำคััญมาก ซึ่่�งจะช่่วยทำให้้โลหิิตที่่�บริิจาค
มีีคุุณภาพและปลอดภััยต่่อผู้้�รัับ
เชิิญชวนร่่วมบริิจาคโลหิิต

ด้้วยความที่่�เป็็นผู้้�บริิจาคประจำ ผมมัักจะลงรููปและ
ข้้อความเชิิญชวนเพื่่�อน ๆ มาบริิจาคโลหิิต ผ่่านทาง Social
Media จึึงมีีเพื่่�อนและคนที่่�รู้้�จัักมองว่่าการบริิจาคโลหิิต
ไม่่ ไ ด้้ น่่ า กลัั ว อย่่ า งที่่� คิิ ด และไม่่ เ ป็็ นอัั น ตรายต่่ อสุุ ข ภาพ
ในทางตรงกัันข้้ามการบริิจาคโลหิิตมีีแต่่ได้้กัับได้้ ทั้้�งผู้้�ให้้
และผู้้�รัับ จึึงขอเชิิญชวนทุุกท่่านที่่�มีีสุุขภาพดีี มาบริิจาค
โลหิิตพร้้อมลงทะเบีียนอาสาสมััครบริิจาคสเต็็มเซลล์์ รวมทั้้�ง
บริิจาคร่่างกาย ดวงตา และอวััยวะ ด้้วยกัันครัับ
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NBC
Partnership
By Sutharat

สามย่่านมิิตรทาวน์์

“ร่่วมใจให้้โลหิิต ฝ่่าโควิิดไปด้้วยกััน”

สามย่่านมิิตรทาวน์์ ร่่วมกัับ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ
สภากาชาดไทย จัั ดกิิ จ กรรมบริิ จ าคโลหิิ ต ครั้้� ง แรก เมื่่� อปีี
พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน เป็็นระยะเวลา 4 ปีี รวมจำนวน 22 ครั้้�ง
เมื่่�อวัันที่่� 17 และ 18 มกราคม 2565 ได้้จััดกิิจกรรม
“ร่่วมใจให้้โลหิิต ฝ่่าโควิิดไปด้้วยกััน” ณ บริิเวณลานโปรโมชั่่�น
ชั้้�น G (หน้้าร้้าน MUJI) โดยมีีผู้้�บริิหาร พนัักงาน หน่่วยงานภาคีี
เครืือข่่าย และลููกค้้า ร่่วมใจบริิจาคโลหิิต ได้้รัับโลหิิตบริิจาค
รวมจำนวนทั้้�งสิ้้�น 814 ยููนิิต เพื่่�อนำไปช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยที่่�จำเป็็น
ต้้องใช้้โลหิิตในการรัักษาชีีวิิตต่่อไป

กิิจกรรม
พ
า
ภ
ล
ว
ม
ะ
ร
ป
ิต
“ร่่วมใจให้้โลหิ ”
ยกััน
ฝ่่าโควิิดไปด้้ว

สารงานบริการโลหิต
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การให้้เลืือด
Extra
Knowledge
By Sorracha

(Blood Transfusion)
ส่่งต่่อเลืือดปลอดภััยจากผู้้�ให้้สู่่�ผู้้�รัับ

หลายคนอาจยัั ง ไม่่ ท ราบว่่ า โลหิิ ต 1 ยููนิิ ต
ที่่� เ ราบริิ จ าคนั้้� น กว่่า โลหิิตจะส่่ง ต่่อไปถึึง ผู้้�ป่่ว ยต้้องมีี
กระบวนการอย่่างไร และความปลอดภััยของโลหิิตจาก
ผู้้บ� ริิจาค มีีผลต่่อผู้้�ป่ว่ ยที่่ร� อรัับการรัักษามากน้้อยเพีียงใด
สารงานบริิการโลหิิตฉบัับนี้้� ขอนำบทความดีี ๆ จาก
ฝ่่ายธนาคารเลืือด โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ มาแบ่่งปัันกันั

เลืือด  (Blood) เป็็นส่่วนประกอบของร่่างกายมนุุษย์์ที่่�มีี
ประมาณ 7% ของน้้ำหนัักตััว ประกอบด้้วย เม็็ดเลืือดแดง (Red
Blood Cell) เม็็ดเลืือดขาว (White Blood Cell) ทำหน้้าที่่�สร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกัันให้้ร่่างกายและทำลายเชื้้�อโรค เกล็็ดเลืือด (Platelet)
เป็็ นชิ้้� นส่่ ว นของเซลล์์ ที่่� ท ำหน้้ า ที่่� ช่่ ว ยในกระบวนการแข็็ ง ตัั ว
ของเลืือด และพลาสมา (Plasma)
ทั้้�งนี้้� การให้้เลืือด (Blood Transfusion) หรืือการรัักษาด้้วย
เลืือดหรืือส่่วนประกอบเลืือด  สำหรัับผู้้�ป่ว่ ยที่่�มีภี าวะขาดเลืือด
หรืือส่่วนประกอบเลืือด เช่่น ผู้้�ป่่วยอุุบััติิเหตุุ ผู้้�ป่่วยผ่่าตััดและ
คลอดบุุตร ผู้้�ป่่วยโรคเลืือดและมะเร็็ง เป็็นต้้น ก่่อนให้้เลืือดกัับ
ผู้้�ป่่วยจะต้้องมีีการตรวจสอบหมู่่�เลืือดของผู้้�ป่่วย (ABO and Rh
Typing) ตรวจคััดกรองสารภููมิิคุ้้�มกัันต่่อหมู่่�เลืือด (Antibody
Screening) ตรวจสอบความเข้้ากัันได้้ระหว่่างเลืือดผู้้�ป่่วยและ
เลืือดผู้้�บริิจาค (Compatibility Testing) เพื่่�อความปลอดภััย
เมื่่� อ ทางธนาคารเลืือดเตรีี ย มเลืือดหรืือส่่ ว นประกอบเลืือด
เรีียบร้้อยแล้้ว ก่่อนให้้เลืือดแพทย์์หรืือพยาบาลจะถามชื่่�อ-นามสกุุลผู้้�ป่่วย เพื่่�อตรวจสอบว่่าตรงกัับถุุงเลืือดที่่�เตรีียมมาให้้
หรืือไม่่ รวมถึึงถามอาการแพ้้เลืือด จากนั้้�นเจ้้าหน้้าที่่�จะให้้ผู้้�ป่่วยนอนราบเพื่่�อทำการให้้เลืือด โดยเตรีียมชุุดอุุปกรณ์์สำหรัับ
ให้้เลืือด และแทงเข็็มที่่�จะทำการให้้เลืือดทางหลอดเลืือดดำ โดยทั่่�วไประยะเวลาให้้เลืือดจะไม่่เกิิน 4 ชั่่�วโมงต่่อเลืือด 1 ถุุง
อย่่างไรก็็ดีี การให้้เลืือดอาจยัังมีีความเสี่่�ยงอยู่่�บ้้าง เนื่่อ� งจากเชื้้อ� โรคบางชนิิดมีช่ี ว่ งเวลาที่่�เมื่่อ� ได้้รับั เชื้้อ� เข้้าไปในร่่างกาย
แต่่ยังั ไม่่สามารถตรวจพบได้้ (Window Periods) ฉะนั้้�น การตอบประวััติสุิ ขุ ภาพตามความเป็็นจริิง รวมถึึงการคััดกรองสุุขภาพ
อย่่างละเอีียดจะช่่วยลดความเสี่่�ยงในส่่วนนี้้�ได้้ และเป็็นการช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยได้้อย่่างปลอดภััย สมความตั้้�งใจของผู้้�บริิจาค
ข้้อมููลอ้้างอิิงและที่่�มาภาพประกอบ:
ฝ่่ายธนาคารเลืือด โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์. (ไม่่ปรากฏปีีพิิมพ์์). การให้้เลืือด (Blood Transfusion). ค้้นเมื่่�อ 2 มกราคม 2565,
จาก ฝ่่ายธนาคารเลืือด โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์, แผ่่นพัับ
https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/the-donor/the-journey-of-blood/at-hospital/
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Stem Cells
Update
By Rungthip

โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์

6 โรงพยาบาล
ปลููกถ่่ายสเต็็มเซลล์์
เปลี่่�ยนชีีวิิตผู้้�ป่่วยโรคเลืือด
(Stem Cells Transplant Centre)

โรงพยาบาลรามาธิิบดีี

ปัั จ จุุ บัั น แพทยสภาได้้ รัั บ รองการใช้้ ส เต็็ ม เซลล์์
หรืือเซลล์์ต้้นกำเนิิดเม็็ดโลหิิตในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคเลืือด
ด้้วยแนวทางการปลููกถ่่ายเซลล์์ต้้นกำเนิิดเม็็ดโลหิิต เพื่่�อ
โอกาสที่่� ผู้้�ป่่ ว ยจะหายขาดจากโรคทางเลืือดได้้ โดยใน
ประเทศไทยมีีโรงพยาบาลที่่�สามารถดำเนิินการปลููกถ่่าย
สเต็็มเซลล์์หลายแห่่งทั่่�วประเทศ แต่่สำหรัับการปลููกถ่่าย
สเต็็มเซลล์์จากผู้้�บริิจาคที่่�ไม่่ใช่่ญาติินั้้�น มีีจำนวน 5 แห่่ง
ได้้ แ ก่่ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ โรงพยาบาลรามาธิิ บดีี
โรงพยาบาลศิิ ริิ ร าช โรงพยาบาลพระมงกุุ ฎ เกล้้ า และ
โรงพยาบาลสงขลานคริินทร์์ (กุุมารเวชศาสตร์์)
และในปีี 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครเชีียงใหม่่
(อายุุรศาสตร์์) ได้้ผ่า่ นการประเมิินคุณ
ุ สมบััติไิ ด้้รับั การอนุุมัติั ิ
ให้้เป็็นโรงพยาบาลปลููกถ่่ายเซลล์์ต้้นกำเนิิดเม็็ดโลหิิตจาก
ผู้้�บริิจาคที่่�ไม่่ใช่่ญาติิ โดยมีีคุุณสมบััติิผ่่านเกณฑ์์ครบถ้้วน
ตามข้้ อบัั ง คัั บ แพทยสภาและข้้ อ กำหนดคุุ ณ สมบัั ติิ ข อง
ประกาศสภากาชาดไทย

โรงพยาบาลมหาราชนครเชีียงใหม่่

โรงพยาบาลศิิริิราช
โรงพยาบาล
พระมงกุุฎเกล้้า

โรงพยาบาล
สงขลานคริินทร์์

นัั บเป็็ น เรื่่� อ งน่่ า ยิิ นดีี ที่่� ประเทศไทยมีี โ รงพยาบาล
ปลููกถ่่ า ยเซลล์์ ต้้ น กำเนิิ ด เม็็ ด โลหิิ ต จากผู้้� บ ริิ จ าคที่่� ไ ม่่ ใ ช่่
ญาติิ (Stem Cells Transplant Centre) เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นจำนวน
รวม 6 แห่่ง ในการรองรัับการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�โชคดีีได้้พบกัับ
คู่่�แท้้สเต็็มเซลล์์ และสามารถนำสเต็็มเซลล์์ของผู้้�บริิจาค
ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ญ าติิ ที่่� รัั บ จากธนาคารเซลล์์ ต้้ น กำเนิิ ด เม็็ ด โลหิิ ต
ศููนย์์ บ ริิ ก ารโลหิิ ต แห่่ ง ชาติิ ไปใช้้ ป ลููกถ่่ า ยให้้ กัั บ ผู้้�ป่่ ว ย
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยหายจากโรคและมีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีต่่อไป

จำำ�นวนอาสาสมััคร
ขึ้้�นทะเบีียน
บริิจาคสเต็็มเซลล์์

307,255

จำำ�นวนสะสม
ผู้้�บริิจาคสเต็็มเซลล์์
คนไทย

จำำ�นวนสะสม
ผู้้�ป่่วยที่่�รอรัับการ
ปลููกถ่่ายเซลล์์

480

2,480

ธัันวาคม 2021
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ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ
ร่่วมมืือกัับ PEA ENCOM
ติิดตั้้�งระบบผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจาก
แสงอาทิิตย์์บนหลัังคา (Solar Rooftop)
ณ ภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิที่่� 4
จัังหวััดราชบุุรีี

ศููนย์์ บ ริิ ก ารโลหิิ ต แห่่ ง ชาติิ
สภากาชาดไทย เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญ
ของการใช้้พลัังงานสะอาดที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม และตระหนัักถึึงการ
ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าอย่่างคุ้้�มค่่าให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด จึึงร่่วมมืือกัับบริิษััท
พีี อีี เ อ เอ็็ น คอมอิิ น เตอร์์ เ นชั่่� น แนล
จำกััด (PEA ENCOM) บริิษััทในเครืือ
แห่่ ง แรกของการไฟฟ้้ า ส่่ ว นภููมิิ ภ าค
ดำเนิินการติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าจาก
พลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา (Solar
Rooftop) ภายในพื้้� นที่่� ภ าคบริิ ก าร
โลหิิตแห่่งชาติิที่่� 4 จัังหวััดราชบุุรีี เพื่่�อ
เป็็ น การช่่ ว ยประหยัั ดค่่ า ไฟฟ้้ า และ
ไม่่สร้้างผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิที่่� 4 จัังหวััดราชบุุรีี ดำเนิินงานจััดหาโลหิิต
ตรวจคััดกรองคุุณภาพโลหิิต เตรีียมส่่วนประกอบโลหิิตที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ และจ่่ายโลหิิต
แก่่โรงพยาบาลในจัังหวััดเครืือข่่าย 7 จัังหวััด ได้้แก่่ ราชบุุรีี เพชรบุุรีี กาญจนบุุรีี
ประจวบคีีรีขัี นธ์
ั ์ นครปฐม สมุุทรสงคราม และสมุุทรสาคร มีีโรงพยาบาลในเครืือข่่าย
จำนวน 68 แห่่ง ที่่�ต้้องให้้บริิการโลหิิตให้้เพีียงพอกัับความต้้องการของผู้้�ป่่วย
อย่่างทัันท่่วงทีี อีีกทั้้�ง มีีการพััฒนาเครื่่�องมืือและเทคโนโลยีีจำนวนมาก เพื่่�อช่่วย
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพขั้้�นตอนการทำงานด้้านคััดกรองโลหิิตให้้มีีคุุณภาพปลอดภััย
สููงสุุด จึึงมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านสาธารณููปโภค โดยเฉพาะค่่าไฟฟ้้าสููงมากขึ้้�น เฉลี่่�ย
ประมาณ 250,000 บาท/เดืือน การติิ ดตั้้� ง ระบบผลิิ ต พลัั ง งานไฟฟ้้ า จาก
แสงอาทิิตย์์บนหลัังคาอาคาร 1 และอาคาร 2 จะได้้หน่่วยไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้จาก
ระบบ Solar PV 74,416 หน่่วย/ปีี ได้้กำลัังการใช้้ไฟฟ้้าที่่�ประมาณ 44.28 กิิโลวััตต์์
จากเดิิมที่่�ประมาณ 112.59 กิิโลวััตต์์ ช่่วยให้้ประหยััดค่า่ ไฟฟ้้าได้้ปีลี ะ 270,192 บาท
ทั้้�งนี้้� ภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิที่่� 4 จัังหวััดราชบุุรีี เป็็นแห่่งแรกที่่�มีกี ารติิดตั้้ง�
ระบบผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา (Solar Rooftop) และจะเป็็น
แม่่แบบใช้้กัับภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิทั่่�วประเทศต่่อไป
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3 โรคฮิิต
บริิจาคโลหิิตได้้หรืือไม่่?

Do You
Know?

By Parichat_Po

Q: ความดัันโลหิิตสููง
A: สามารถบริิจาคโลหิิตได้้

หากควบคุุมระดัับความดัันโลหิิต
อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�กำหนด
ไม่่มีีภาวะแทรกซ้้อนและไม่่มีีการ
ปรัับยาภายใน 4 สััปดาห์์ ก่่อนมา
บริิจาคโลหิิต

Q: เบาหวาน
A: สามารถบริิจาคโลหิิตได้้

หากควบคุุมเบาหวานได้้ดีี
ด้้วยการรัับประทานยา
ไม่่ใช้้ยาฉีีดอิินซููลิิน
ไม่่มีีปััญหาโรคแทรกซ้้อน
สามารถควบคุุมระดัับน้้ำตาลได้้
โดยไม่่ต้อ้ งปรัับยาภายใน 4 สััปดาห์์
ก่่อนมาบริิจาคโลหิิต

Q: ไขมัันในเลืือด
A: สามารถบริิจาคโลหิิตได้้

หากควบคุุมระดัับไขมัันได้้ดีี
พลาสมาจากผู้้บ� ริิจาคโลหิิตบางราย
มีี ลัั ก ษณะขาวขุ่่�นมากกว่่ า ปกติิ
จากไตรกลีีเซอไรด์์ และไคโลไมครอน
ซึ่่�งเกิิดจากการรัับประทานอาหาร
ที่่�มีไี ขมัันสููงก่่อนบริิจาคโลหิิต ทำให้้
ไม่่สามารถใช้้ส่่วนประกอบโลหิิต
ที่่�เป็็นพลาสมาได้้
จึึงควรงดอาหารที่่�มีีไขมัันสููง
ก่่อนมาบริิจาคโลหิิต 6 ชั่่�วโมง

ค่่าความดัันโลหิิต
ที่่�สามารถบริิจาคโลหิิตได้้

Systolic

ไม่่เกิิน 160 มม.ปรอท

Diastolic

ไม่่เกิิน 100 มม.ปรอท

กรณีีมีีภาวะแทรกซ้้อน
จากทั้้�ง 3 โรคดัังกล่่าว
เช่่น โรคเส้้นเลืือดสมอง
โรคเส้้นเลืือดหััวใจ
งดบริิจาคโลหิิตถาวร

โรคและภาวะต่่าง ๆ
ที่่�มีีผลต่่อการบริิจาคโลหิิต

เอกสารอ้้างอิิง
คู่่�มืือการรัับบริิจาคโลหิิต Blood Donation Manual ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
ฉบัับพิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1 พ.ศ. 2564

สารงานบริการโลหิต

ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอัังรีีดููนัังต์์ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
โทรศััพท์์ 0 2263 9600-99, 0 2256 4300 เว็็บไซต์์ : www.blooddonationthai.com อีีเมล : blood@redcross.or.th
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ
สภากาชาดไทย

@GiveBloodThai

@nbctrc

Nationalbloodcentrethai

Blood Donation Thai

