สารงานบริิการโลหิิต
ปีีที่่� 13

I

ฉบัับที่่� 3

I

พฤษภาคม - มิิถุุนายน 2565

สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภาฯ

ทรงบริิจาคพระโลหิิต
ในช่่วงวิิกฤติิขาดแคลนโลหิิตจากการระบาดของโรคโควิิด 19
เมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา นเรนทิิรา
เทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร มหาวััชรราชธิิดา เสด็็จเป็็นการส่่วนพระองค์์ไปทรงบริิจาคพระโลหิิต
พร้้อมด้้วยข้้าราชบริิพารในพระองค์์ เพื่่�อสำรองโลหิิตในการใช้้รัักษาผู้้�ป่่วย ในช่่วงวิิกฤติิขาดแคลนโลหิิต
จากการระบาดของโรคโควิิด 19 ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
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What’s Up

สถิิติิการจััดหาโลหิิตของศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ
ปีี 2563

ปีี 2564

ปีี 2565

สารงานบริิ ก ารโลหิิ ต ฉบัั บ นี้้� เป็็ น เดืือนที่่� มีี วัั น สำคัั ญ
2 วาระด้้วยกััน คืือ

56,983 คน

55,684 คน

50,029 คน

1. 8 พฤษภาคม วัันกาชาดโลก
(World Red Cross and Red Crescent Day)

55,973 คน

52,662 คน

52,662 คน

By Sasithorn

เพื่่อ� ระลึึกถึึงนายอัังรีี ดููนังั ต์์ ผู้้�ก่อ่ ตั้้�งองค์์กรกาชาด และยกย่่อง
อาสาสมััครสมาชิิกและเจ้้าหน้้าที่่�กาชาดทุุกคนที่่�ทุ่่�มเททำงาน
เพื่่อ� ช่่วยเหลืือบรรเทาความทุุกข์ย์ ากของมวลมนุุษยชาติิ ตลอดจน
เฉลิิมฉลองความสำเร็็จในการทำงานของสภากาชาด

มกราคม

คณะผู้จัดทำ�
บรรณาธิิการบริิหาร
รองศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงดุุจใจ ชััยวานิิชศิิริิ

2. 14 มิิถุุนายน วัันผู้้�บริิจาคโลหิิตโลก
(World Blood Donor Day)

บรรณาธิิการ
ปิิยนัันท์์ คุ้้�มครอง

เพื่่�อระลึึกถึึง ดร.คาร์์ล แลนด์์สไตเนอร์์ แพทย์์ชาวออสเตรีีย
ผู้้�ค้้ น พบหมู่่�โลหิิ ต ระบบเอบีีโอเป็็ น ครั้้� ง แรก ซึ่่� ง มีีความสำคัั ญ
อย่่างยิ่่�งต่่องานบริิการโลหิิตทั่่�วโลก จนได้้รัับรางวััลโนเบลสาขา
สรีีรวิิทยาหรืือแพทยศาสตร์์ ในปีี ค.ศ.1930
โดยในทุุกปีี สภากาชาดทั่่�วโลกได้้ร่่วมจััดกิิจกรรมเฉลิิมฉลอง
วัันสำคััญดัังกล่่าว รวมถึึงการส่่งเสริิมงานบริิการโลหิิตให้้เป็็น
ที่่�รู้้�จัักแพร่่หลาย เพื่่�อให้้เกิิดการบริิจาคอย่่างสม่่ำเสมอ มีีโลหิิต
ที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััย เพีียงพอ ทั้้�งในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤติิ
จากสถานการณ์์ฉุุกเฉิินต่่าง ๆ
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สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ
เจ้้าฟ้้าพัั ชรกิิติิยาภาฯ
ทรงบริิจาคพระโลหิิต
ในช่่วงวิิกฤติิขาดแคลน
โลหิิตจากการระบาด
ของโรคโควิิด 19
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เจ้้าของ
ฝ่่ายจััดหาผู้้�บริิจาคโลหิิตและสื่่�อสารองค์์กร
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย

กิิจกรรมของ
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ
สภากาชาดไทย

Family Rh-

Extra
Knowledge

ร้้อยดวงใจให้้โลหิิต
ช่่วยชีีวิิตผู้้�ป่่วย

นายพิิ เชฐพงศ์์ ปิ่่�นสุุขชวนัันท์์
กรุ๊๊�ป O Rh- บริิจาคโลหิิตและ
ส่่วนประกอบโลหิิต จำำ�นวน 103 ครั้้�ง
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โลหิิตจาง : เกิิดจากอะไร
ทำำ�ไมบริิจาคโลหิิตไม่่ได้้

อาคารภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิที่่� 8 จัังหวััดนครสวรรค์์ แห่่งใหม่่
สนัับสนุุนและรองรัับการขยายบริิการแบบครบวงจร
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จิิตอาสา รวมพลััง
บริิจาคโลหิิต
ช่่วยผู้้�ป่่วยทั่่�วประเทศ

7
times blood
donor
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ร่่วมบริิจาคโลหิิตช่่วยชีีวิิต
ผู้้�ป่่วยทั่่�วประเทศในภาวการณ์์
ระบาด COVID-19

The
Region
Sharing
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กำำ�ลัังพลฯ จิิตอาสา
พร้้อมเป็็นกำำ�ลัังเสริิม
สำำ�คััญให้้สภากาชาดไทย

กองบรรณาธิิการ
ศศิิธร รััตนประวิิตร, พรรณีี มิ่่�งอารีีวาณิิช, 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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100 ปีี ยุุวกาชาดไทย
“1 ศตวรรษ พลัังแห่่ง
เยาวชนผู้้�ให้้”

กุุมภาพัั นธ์์

บริิจาคโลหิิต
เสริิมมงคลให้้ชีีวิิต

นายพิิ เศษ แห้้วเพชร
กรุ๊๊�ป O Rh+ บริิจาคโลหิิต
และส่่วนประกอบโลหิิต
จำำ�นวน 111 ครั้้�ง

10
Stem Cells
Update

Do You
Know?

“Stem Cells Donor
Retention”

ชวนอาสาสมััครบริิจาคสเต็็มเซลล์์
อััปเดตข้้อมููล เพราะคุุณ
อาจเป็็น 1 ใน 10,000 คน
ที่่�มีีสเต็็มเซลล์์ตรงกัับผู้้�ป่่วย

12

เจาะหูู ผิิวหนััง สััก ลบรอยสััก
ฝัังเข็็ม บริิจาคโลหิิตได้้หรืือไม่่?
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สารงานบริการโลหิต
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วัันที่่� 4 มีีนาคม 2565

นายอุุดม ติ่่�งต้้อย หััวหน้้าฝ่่ายผลิิตน้้ำยาแอนติิซีีรัมั และผลิิตภัณ
ั ฑ์์เซลล์์ ศููนย์์บริิการ
โลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย รัับมอบชุุดกรองเม็็ดเลืือดขาวมููลค่่า 2,150,000 บาท จาก
นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุุตร รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน บริิษััท
เทคโนเมดิิคอล จำกััด (มหาชน) เพื่่�อใช้้ในการดำเนิินงานบริิการโลหิิต ณ ศููนย์์บริิการโลหิิต
แห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
วัันที่่� 11 มีีนาคม 2565
รศ. พญ.ดุุจใจ ชััยวานิิชศิิริิ ผู้อ้� ำนวยการศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
รัับมอบ “ข้้าวหอมปทุุม ตราเสืือ” จำนวน 6,000 ถุุง (30,000 กก.) และขิิงสด จำนวน 1,000 กก.
จากคุุ ณ สวี๋๋� เว่่ ย หมิิ น (Herbert HSU) รองผู้้� แ ทนรัั ฐ บาล สำนัั ก งานเศรษฐกิิ จ และ
วััฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�สนัับสนุุนใจดีี เพื่่�อมอบให้้แก่่ผู้้�บริิจาค
โลหิิต ระหว่่างวัันที่่� 11 - 14 มีี.ค. 2565 ในโครงการ “เราช่่วยกาชาด กาชาดช่่วยเรา”
ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย

วัันที่่� 15 มีีนาคม 2565

นางสาวปิิยนัันท์์ คุ้้�มครอง ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการด้้านจััดหาโลหิิตและภาพลัักษณ์์
องค์์กร ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย รัับมอบ “น้้ำดื่่ม� โมเดอร์์นฟอร์์ม” จำนวน
12,000 ขวด จากคุุณกิติิ พัิ ฒ
ั ก์์ เนื่่อ� งจำนงค์์ ประธานกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จัดก
ั าร
บริิษััท โมเดอร์์ น ฟอร์์ มกรุ๊๊�ป จำกัั ด (มหาชน) เพื่่� อ ใช้้ ในกิิ จ การของศูู นย์์ บ ริิ ก ารโลหิิ ต
แห่่งชาติิ พร้้อมทั้้�ง นำพนัักงานร่่วมบริิจาคโลหิิต ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
วัันที่่� 17 มีีนาคม 2565
รศ. พญ.ดุุจใจ ชััยวานิิชศิิริิ ผู้อ้� ำนวยการศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
รัับมอบเงิินบริิจาค จำนวน 3,966,000 บาท จากคุุณกิิตติิพงศ์์ พฤกษอรุุณ กรรมการ
ผู้้�จััดการ บริิษััท เอเชีียซอฟท์์ คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน) ในกิิจกรรม BE A HEALER X
BE A HERO ระหว่่างวัันที่่� 7 - 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 โดยมีีผู้้�บริิจาคโลหิิตเข้้าร่่วมกิิจกรรม
3,966 ราย และ PlayPark ได้้ร่่วมบริิจาคเงิิน 1,000 บาท ต่่อการเลืือกสนัับสนุุนโครงการ
ของศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ ดัังนี้้�
โครงการจััดสร้้างภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิ จ.เชีียงใหม่่ และ จ.นครศรีีธรรมราช
	มีีผู้้�บริิจาคโลหิิตร่่วมโครงการฯ 2,150 ราย เป็็นจำนวนเงิิน 2,150,000 บาท
โครงการจััดสร้้างรถรัับบริิจาคโลหิิตเคลื่่�อนที่่� ขนาด 4 เตีียง
	มีีผู้้�บริิจาคโลหิิตร่่วมโครงการฯ 924 ราย เป็็นจำนวนเงิิน 924,000 บาท

โครงการสมทบทุุ น ช่่ ว ยเหลืือผู้้� ป่่ ว ย
ปลููกถ่่ายสเต็็มเซลล์์
	มีีผู้้� บ ริิ จ าคโลหิิ ตร่่ วม โครงการฯ 892 ราย
เป็็นจำนวนเงิิน 892,000 บาท
วัันที่่� 17 มีีนาคม 2565

พระครููมงคลกิิตติิธาดา ผู้้�ช่ว่ ยเจ้้าอาวาสวััดปทุมว
ุ นาราม ราชวรวิิหาร นำข้้าวกล่่อง
จำนวน 200 กล่่อง พร้้อมน้้ำดื่่ม� มอบให้้แก่่บุคุ ลากรของศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ เพื่่อ� เป็็น
ขวััญและกำลัังใจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� โดยมีี รศ. พญ.ดุุจใจ ชััยวานิิชศิิริิ ผู้้�อำนวยการ
ศูู น ย์์ บ ริิ ก ารโลหิิ ต แห่่ ง ชาติิ สภากาชาดไทย รัั บ มอบ ณ ศูู น ย์์ บ ริิ ก ารโลหิิ ต แห่่ ง ชาติิ
สภากาชาดไทย
วัันที่่� 19 มีีนาคม 2565
นางสาวปิิยนัันท์์ คุ้้�มครอง ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการด้้านจััดหาโลหิิตและภาพลัักษณ์์
องค์์กร ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย ให้้การต้้อนรัับ ภญ.อััญญาณีี ลิ้้�มสุวุ รรณ
ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดอาวุุโส บริิษััท ดีีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกััด และภณ-ณวััสน์์
ภู่่�พัันธััชสีีห์์ นัักแสดงชื่่�อดััง ชวนคนสุุขภาพดีี มาเป็็น “ผู้้�ให้้” ด้้วยการบริิจาคโลหิิตช่่วยเหลืือ
ผู้้�ป่่วย ในโครงการ “Hirudoid เพราะเราใส่่ใจ Blood Donation” ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ
สภากาชาดไทย
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ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ เชิิญชวนบุุคลากรสภากาชาดไทย และประชาชน
ทั่่�วไป ร่่วมบริิจาคโลหิิต เฉลิิมฉลองเนื่่อ� งในวัันกาชาดโลก ในโครงการ “วัันกาชาด
โลกปีี 2565” ภายใต้้แนวคิิด We are all Humankind : บริิจาคโลหิิต ช่่วยชีีวิิต
เพื่่อ� นมนุุษย์์ เพื่่อ� แสดงออกถึึงความมีีน้้ำใจต่่อเพื่่อ� นมนุุษย์์ และช่่วยสำรองโลหิิต
ให้้เพีียงพอ ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ผู้้�บริิจาคโลหิิตจะได้้รัับ
“หน้้ากากผ้้าและแก้้วเซรามิิก ” เป็็ น ของที่่� ร ะลึึ ก ณ ศููนย์์ บ ริิ ก ารโลหิิ ต
แห่่งชาติิ และภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิ 12 แห่่งทั่่�วประเทศ
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ เชิิญชวนพุุทธศาสนิิกชนและประชาชนทั่่�วไป
ร่่วมสร้้างบุุญสร้้างกุุศล ทำบุุญวัันพระใหญ่่ ในโครงการ “สาธุุชนผู้้�ศรััทธา
บำเพ็็ญบุุญ บริิจาคโลหิิต เนื่่�องในวัันวิิสาขบููชา” ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ
หน่่วยรัับบริิจาคโลหิิตประจำที่่� 6 แห่่ง และภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิ 12 แห่่ง
ทั่่�วประเทศ

1 - 30 มิิถุุนายน 2565

ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ เชิิญชวนพสกนิิกรชาวไทยทั่่�วประเทศ ร่่วมเป็็น
“จิิตอาสา บริิจาคโลหิิต เนื่่�องในวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา สมเด็็จพระนางเจ้้า
สุุทิิดา พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี 44 พรรษา 3 มิิถุุนายน 2565”
ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ หน่่วยรัับบริิจาคโลหิิตประจำที่่� 6 แห่่ง ภาคบริิการ
โลหิิตแห่่งชาติิ 12 แห่่ง และโรงพยาบาลสาขาบริิการโลหิิตทั่่�วประเทศ

13 - 19 มิิถุุนายน 2565

5 - 8 พฤษภาคม 2565

ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ เชิิญชวนกลุ่่�มผู้้�ใช้้แรงงานและประชาชนทั่่�วไป
ร่่วมบริิจาคโลหิิต ในโครงการ “วัันแรงงาน วัันรวมใจ ให้้โลหิิต May Day Give
Blood Save Life” ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ หน่่วยรัับบริิจาคโลหิิตประจำที่่�
6 แห่่ง และภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิ 12 แห่่งทั่่�วประเทศ

เดืือนมิิถุุนายน

ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ เชิิญชวนผู้้�มีีสุุขภาพดีี รวมพลัังบริิจาคโลหิิต
เฉลิิมฉลองเนื่่�องใน “วัันผู้้�บริิจาคโลหิิตโลก 2565 (World Blood Donor Day
2022)” เพื่่�อช่่วยโลกพ้้นวิิกฤติิโลหิิตขาดแคลน ในช่่วงการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ผู้้�บริิจาคโลหิิตจะได้้รัับ “เสื้้�อยืืด” เป็็นของที่่�ระลึึก แทนคำ
ขอบคุุณ ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ หน่ว่ ยรัับบริิจาคโลหิิตประจำที่่� 6 แห่่ง
โรงพยาบาลสาขาบริิการโลหิิต 6 แห่่ง ในกรุุงเทพฯ และภาคบริิการโลหิิต
แห่่งชาติิ 12 แห่่งทั่่�วประเทศ

24 - 26 มิิถุุนายน 2565

เดืือนพฤษภาคม

15 พฤษภาคม 2565

1 พฤษภาคม 2565

By Parritpond

ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ เชิิญชวนชาวไทยทั้้�งประเทศ ร่่วมบำเพ็็ญ
คุุณงามความดีี ในโครงการ “ทำความดีี บริิจาคโลหิิตถวายสัักการะ สมเด็็จ
พระอริิยวงศาคตญาณ สมเด็็จพระสัังฆราช เนื่่อ� งในมงคลสมััยคล้้ายวัันประสููติิ
ทรงเจริิญพระชัันษา 95 ปีี” ณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ หน่่วยรัับบริิจาค
โลหิิตประจำที่่� 6 แห่่ง โรงพยาบาลสาขาบริิการโลหิิต 6 แห่่งในกรุุงเทพฯ
และภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิ 12 แห่่งทั่่�วประเทศ

จิิตอาสา รวมพลััง บริิจาคโลหิิต ช่่วยผู้้�ป่่วยทั่่�วประเทศ
A

B

C

NBC
Welcome
By Parritpond
D

E

F

G

I

J

K

L

A. บริิษััท อิินเตอร์์ ฟาร์์มา จำกััด
B. กองพัันทหารปืืนใหญ่่ต่่อสู้้�อากาศยานที่่� 7 C. กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
E. กองบัังคัับการควบคุุมฝููงชน
F. กองพัันระวัังป้้องกััน สำนัักกองบััญชาการ กองบััญชาการกองทััพไทย
H. สำนัักงานปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ I. สำนัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง
J. กรมการทหารสื่่�อสาร
L. กองบััญชาการตำรวจสืืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีี
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By Parritpond

100 ปีี ยุุวกาชาดไทย

“1 ศตวรรษ พลัังแห่่งเยาวชนผู้้�ให้้”
วัันที่่� 27 มกราคม 2565 ที่่ผ่� า่ นมา ถืือเป็็นวัันครบรอบ
100 ปีี ของยุุวกาชาดไทย ที่่�ยัังคงยึึดมั่่�นภารกิิจการสร้้าง
เยาวชนให้้ เ ป็็ น คนดีี รู้้�จัั กรัั ก ษาอนามัั ย ตนเองและผู้้�อื่่� น
มีีจิิตใจเมตตากรุุณา มีีความเสีียสละ บำเพ็็ญตนให้้เป็็น
ประโยชน์์ต่่อผู้้�อื่่�นโดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน และเติิบโตเป็็น
พลเมืืองที่่�ดีีของประเทศชาติิในอนาคต
หนึ่่�งกิิจกรรมที่่�สำนัักงานยุุวกาชาด ได้้ดำเนิินการ
มาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และจััดขึ้้น� เพื่่อ� เฉลิิมฉลองการครบรอบ 100 ปีี
ยุุวกาชาดไทย นั่่�นคืือ กิิจกรรมการบริิจาคโลหิิตในรููปแบบ
การรวมตััวของเหล่่านัักรบเสื้้�อกั๊๊�ก ที่่�รวมพลัังบริิจาคโลหิิต
เป็็นประจำทุุกเดืือน เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยและบรรเทาภาวะ
โลหิิ ตข าดแคลนในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ ร ะบาดของ
โรคโควิิด 19 โดยมีีอาสายุุวกาชาดร่่วมบริิจาคโลหิิตตลอด
โครงการเฉลิิมฉลอง 100 ปีี ทั้้�งสิ้้�น 1,445 คน (ข้้อมููล ณ เดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565)
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นอกจากบทบาทของการเป็็น “ผู้ใ้� ห้้” แล้้ว เหล่่านัักรบ
เสื้้� อ กั๊๊� กตัั วน้้ อ ยยัั ง เป็็ น สะพานบุุ ญ เชิิ ญ ชวนอาสาสมัั ค ร
ทั้้� ง ส่่ ว นกลางและส่่ ว นภูู มิิ ภ าค ร่่ วมกิิ จ กรรม “บริิ จ าค
โลหิิต กู้้�วิิกฤติิ COVID-19” เพื่่�อช่่วยเหลืือชีีวิิตเพื่่�อนมนุุษย์์
ทั่่�วประเทศ พร้้อมเป็็นอาสาสมััครสภากาชาดไทย ทำหน้้าที่่�
ช่่วยเหลืือและอำนวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ใจบุุญทุุกท่่าน
ที่่เ� ดิินทางมาบริิจาคโลหิิต นัับเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ในการแสดงพลััง
แห่่งผู้้�ให้้อย่่างแท้้จริิง
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Family Rh-

ร้้อยดวงใจให้้โลหิิต
ช่่วยชีีวิิตผู้้�ป่่วย

By Apiwan

นายพิิ เชฐพงศ์์
ปิ่่�นสุุขชวนัันท์์
กรุ๊ป

O Rh-

บริิจาคโลหิิตและส่่วนประกอบโลหิิต
จำำ�นวน

103 ครั้้�ง

เชิิญชวนร่่วมบริิจาคโลหิิต

จุุดเริ่่�มต้้นของการบริิจาคโลหิิต

เริ่่� ม บริิ จ าคโลหิิ ตตั้้� ง แต่่ เ รีียนวิิ ท ยาลัั ย เทคนิิ ค
ฉะเชิิงเทรา ตอนนั้้�นอยากทราบว่่าตนเองกรุ๊๊�ปเลืือดอะไร
จึึงไปบริิจาคที่่�เหล่่ากาชาดจัังหวััด หลัังจากนั้้�นย้้ายมาเรีียน
ที่่�กรุุงเทพฯ จึึงมาบริิจาคโลหิิตที่่�ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ
ถนนอัังรีีดููนัังต์์ และได้้ทราบว่่าตนเองมีีโลหิิตหมู่่�พิิเศษ (Rh
negative) ซึ่่�งปััจจุุบัันบริิจาคโลหิิตและส่่วนประกอบโลหิิต
103 ครั้้�ง

ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 ทำให้้ผู้้�บริิจาคโลหิิต
ลดลง แต่่ผู้้�ป่่วยยัังคงมีีความต้้องการใช้้โลหิิตในการรัักษา
เพิ่่�มขึ้้น� ทุุกวััน จึึงขอเชิิญชวนทุุกท่า่ นที่่มีีสุ
� ขุ ภาพร่่างกายแข็็งแรง
อายุุระหว่่าง 17 - 70 ปีีบริิบููรณ์์ มาร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
สำรองโลหิิตให้้เพีียงพอในการช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยด้้วยกัันนะครัับ

ความประทัับใจในการบริิจาคโลหิิต

มีีความภาคภููมิิ ใ จ และรู้้�สึึ กสบายใจทุุกครั้้� ง ที่่� ม า
บริิจาคโลหิิตและส่่วนประกอบโลหิิต เพื่่�อนำไปช่่วยชีีวิิต
ผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้โลหิิตในการรัักษา โดยเฉพาะโลหิิตหมู่่�พิิเศษ
ซึ่่�งเป็็นหมู่่�โลหิิตที่่�หายาก ในคนไทยพบเพีียง 0.3 % หรืือใน
1,000 คน จะพบเพีียง 3 คนเท่่านั้้�น การบริิจาคโลหิิตจะช่่วย
ให้้สุุขภาพร่่างกายแข็็งแรง มีีระบบไหลเวีียนโลหิิตดีีอีีกด้้วย
เมื่่�อครบกำหนดบริิจาค ก็็จะมาเป็็นประจำสม่่ำเสมอ
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บริิจาคโลหิิต
เสริิมมงคลให้้ชีีวิิต

By Urairat

กรุ๊๊�ป

สิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์� เทพาอารัักษ์์
ย่่อมปกปัักรัักษาผู้้�ให้้อยู่่�เสมอ

บริิจาคโลหิิตและส่่วนประกอบโลหิิต

จุุดเริ่่�มต้้นของการบริิจาคโลหิิต

ผมเริ่่�มบริิจาคโลหิิตครั้้�งแรกตอนอายุุ 24 ปีี ตอนนั้้�น
ผมลัังเลว่่าจะสามารถบริิจาคโลหิิตได้้หรืือไม่่ เนื่่�องจาก
ช่่วงอายุุประมาณ 1-3 ขวบ ผมป่่วยเป็็นโรคดีีซ่่าน แต่่รักั ษา
หายดีีแล้้ ว และมีีสุุ ข ภาพร่่ า งกายแข็็ ง แรง จึึ ง สามารถ
บริิจาคโลหิิตได้้ ผมจึึงตั้้�งใจบริิจาคโลหิิตมาโดยตลอด
ความประทัับใจ :
ผมได้้รัับเกีียรติิเข้้าร่่วมรัับโล่่เชิิดชููเกีียรติิผู้้�บริิจาค
โลหิิตดีีเด่่น ประเภทบุุคคล ปีี 2562 จััดโดยโรงพยาบาลชััยภููมิิ
ความภาคภููมิิใจ :
ปัั จ จุุ บัั น ผมเป็็ น ผู้้� บ ริิ จ าคเกล็็ ด เลืือดประจำ
ที่่�โรงพยาบาล การได้้เป็็น “ผู้้�ให้้” ที่่�ยิ่่�งใหญ่่ คืือ ได้้ให้้ชีีวิิต
ผู้้�ป่่วยอีีกหลายชีีวิิต ให้้ความรััก ให้้ความสุุข ด้้วยความตั้้�งใจ
โดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน
จำำ�นวนสมาชิิก
ชมรม
ผู้้�บริิจาคโลหิิต
100 ครั้้�ง

ชาย 2,148 ราย
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นายพิิ เศษ แห้้วเพชร

O Rh+

หญิิง 194 ราย

จำำ�นวน

111 ครั้้�ง

เคล็็ดลัับการดููแลตนเองก่่อนมาบริิจาค

ผมเน้้ น เรื่่� อ งการรัั บ ประทานอาหาร เพราะเป็็ น
สิ่่�งสำคััญ โดยเลืือกรัับประทานอาหารที่่�มีีประโยชน์์ และมีี
ธาตุุเหล็็กสูงู หลีีกเลี่่ย� งรัับประทานอาหารที่่มีี� ไขมัันสููงก่่อนมา
บริิจาค 6 ชั่่�วโมง นอนหลัับพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ ดื่่�มน้้ำมาก ๆ
ก่่ อ นบริิ จ าค รวมถึึ ง การรัั บ ประทานยาเสริิ มธ าตุุ เ หล็็ ก
เพีียงเท่่านี้้� จะทำให้้เป็็นผู้้�บริิจาคประจำได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
เชิิญชวนร่่วมบริิจาคโลหิิต

เนื่่�องจากสถานการณ์์ COVID-19 ส่่งผลให้้โลหิิต
ขาดแคลน ผู้บ้� ริิจาคโลหิิตลดลง หลายหน่่วยงานมีีมาตรการ
Work from Home ผมขอเชิิญชวนทุุกท่่านที่่�สุุขภาพร่่างกาย
แข็็งแรง มาร่่วมบริิจาคโลหิิต เพื่่�อช่่วยผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาล
ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ และการบริิจาคโลหิิตยัังเป็็นการเสริิม
มงคลให้้กัับชีีวิิตอีีกด้้วย
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NBC
Partnership
By Urairat

กำำ�ลัังพลฯ จิิตอาสา
พร้้อมเป็็นกำำ�ลัังเสริิมสำำ�คััญ
ให้้สภากาชาดไทย

ร่่วมบริิจาคโลหิิตช่่วยชีีวิิตผู้้�ป่่วย
ทั่่�วประเทศ ในภาวการณ์์ระบาด COVID-19

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่ข� ยายวงกว้้างไปยัังหลายพื้้�นที่่�
ทั่่�วประเทศ ส่่งผลกระทบทำให้้การบริิจาคโลหิิตของประชาชน
ลดลง เนื่่� อ งจากประชาชนมีีความกัั ง วลในการเดิิ น ทาง
ออกจากที่่� พัั ก อาศัั ย ตลอดจนการงดจัั ดกิิ จ กรรมของ
หน่่วยงานต่่าง ๆ ภายใต้้มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ตามมาตรฐานสากล ส่่ ง ผลให้้ ปริิ ม าณโลหิิ ต สำรองของ
ธนาคารเลืือดและโรงพยาบาลต่่าง ๆ มีีไม่่เพีียงพอต่่อการ
รัั ก ษาพยาบาล และเสี่่� ย งต่่ อ การเกิิ ด ภาวะโลหิิ ต สำรอง
ไม่่ เ พีียงพอทั่่� วป ระเทศ โดยได้้ รัั บ ความร่่ วมมืื อจาก
กองบัั ญ ชาการกองทัั พ ไทยและกองทัั พ บก กรุุ ณ าเป็็ น
กำลัังเสริิมสำคััญในการสนัับสนุุนจััดกำลัังพลบริิจาคโลหิิต
ณ สถานที่่�รัับบริิจาคโลหิิตทั่่�วประเทศ

กองบััญชาการกองทััพไทย

เริ่่�มดำเนิินการ
ภายใต้้โครงการฯ

: วัันที่่  � 22 ธัันวาคม  2563 - ปััจจุุบััน
: กองทััพไทย ร่่วมใจบริิจาคโลหิิต
แก้้วิิกฤต COVID-19
ปริิมาณโลหิิตที่่�ได้้รัับ : จำนวน 187,145 ยููนิิต

กองทััพบก

เริ่่�มดำเนิินการ
: วัันที่่�  11 มกราคม  2564 - ปััจจุุบััน
ภายใต้้โครงการฯ : บริิจาคโลหิิต จิิตอาสา เพื่่�อชาติิ
ปริิมาณโลหิิตที่่�ได้้รัับ : จำนวน 103,986 ยููนิิต
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โลหิิตจาง :
Extra
Knowledge
By Soracha

เกิิดจากอะไร
ทำำ�ไมบริิจาคโลหิิตไม่่ได้้

โลหิิตจาง หรืือภาวะซีีด หมายถึึง การที่่มีีปริ
� มิ าณเม็็ดเลืือดแดงลดลง หรืือระดัับความเข้้มข้้นของเลืือดลดลง ถ้้าโลหิิต
จางมากมัักมีีอาการเหนื่่�อยง่่าย แต่่ตอนเริ่่�มโลหิิตจางมัักไม่่มีีอาการ จะทราบได้้ต่่อเมื่่�อตรวจเลืือด เช่่น ก่่อนบริิจาคโลหิิต
ถ้้าผู้้�ชายมีี “ฮีีโมโกลบิิน” ต่่ำกว่่า 13 กรััมต่่อเดซิิลิิตร และผู้้�หญิิงต่่ำกว่่า 12 กรััมต่่อเดซิิลิิตร เรีียกว่่า “โลหิิตจาง”
โลหิิตจางที่่�พบบ่่อยมีีอะไรบ้้าง?
โลหิิ ต จางจากการขาดธาตุุ

(Iron deficiency) เป็็นสาเหตุุ
ของโลหิิตจางที่่พ� บได้้บ่อ่ ยที่่สุ� ดุ เกิิดจาก
การรัับประทานอาหารที่่�มีีธาตุุเหล็็ก
ไม่่เพีียงพอ เช่่น ไม่่รับั ประทานอาหาร
จำพวกตัับ เลืือด เนื้้�อแดง หรืือมีีการ
เสีียเลืือดเรื้้อ� รััง เช่่น ประจำเดืือนมามาก
เป็็นโรคกระเพาะ หรืือบริิจาคโลหิิตแล้้ว
ไม่่ยอมกิินธาตุุเหล็็กเสริิม ภาวะโลหิิตจาง
จากขาดธาตุุเหล็็กจึึงสามารถป้้องกััน
ได้้ด้้วยการกิินอาหารที่่�มีีธาตุุเหล็็กสููง
เช่่น เนื้้�อสััตว์์ ตัับหมูู ตัับวััว เลืือดหมูู
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ผู้้�หญิิงที่่�ตั้้�งครรภ์์
และทารกควรบำรุุงอาหารเหล่่านี้้�ให้้มาก
หรืือให้้กิินยาบำรุุงโลหิิต หากสงสััย
ว่่าเลืือดจางเพราะอาจขาดธาตุุเหล็็ก
ให้้กิินยาเสริิมธาตุุเหล็็กวัันละ 3 ครั้้�ง
เป็็นเวลา 30 วััน เพื่่�อให้้ระดัับเลืือด
เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� จนถึึงระดัับที่่ส� ามารถบริิจาค
เลืือดได้้ ส่่วนผู้บ้� ริิจาคโลหิิตควรกิินยา
เสริิมธาตุุเหล็็ก วัันละเม็็ด เป็็นเวลา 30 วััน
เพื่่อ� คงคุุณภาพเลืือดให้้ยังั คงสููงพอจะ
บริิจาคในคราวต่่อไป จึึงสร้้างกุุศลได้้
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง

เหล็็ก

โรคโลหิิ ต จางธาลัั ส ซีี เ มีี ย

(Thalassemia) เป็็นโรคเลืือดกรรมพัันธุ์์�
ทำให้้ร่่างกายสร้้างเม็็ดเลืือดแดงที่่�มีี
ขนาดเล็็กและผิิดรูปู แตกสลายเร็็วกว่า่
ที่่�ควร ทำให้้มีีเลืือดจางเพีียงเล็็กน้้อย
เช่่น “ฮีีโมโกลบิินเอ็็ช” “ฮีีโมโกลบิินอีีอีี”
ซึ่่ง� พบในชาวไทยประมาณ หนึ่่�งในพัันคน
หรืือเลืือดจางมาก เช่่น “เบตาธาลััส
ซีีเมีีย-ฮีีโมโกลบิินอีี” ซึ่่�งพบในคนไทย
ประมาณหนึ่่�งในหมื่่น� คน ส่่วนคนไทย
จำนวนมาก คืือร้้อยละ 30-40 อาจ
มีี “ธาลััสซีีเมีียแฝง” หรืือ “พาหะ” ซึ่ง่�
ถ้้าตรวจเลืือดอาจพบว่่าเม็็ดเลืือดแดง
มีีขนาดเล็็ก แต่่ไม่่มีีภาวะโลหิิตจาง
จึึงสามารถบริิจาคโลหิิตได้้

(G6PD
deficiency) เอนไซม์์ จีี-6-พีีดีี (G-6-PD)
ย่่อมาจาก Glucose-6-phosphate
dehydrogenase เป็็นเอนไซม์์สำคััญ
ในการต้้ า นอนุุ มูู ล อิิ ส ระภายใน
เม็็ดเลืือดแดง ผู้ที่้� พร่
่� อ่ งเอนไซม์์ชนิิดนี้้�
เม็็ดเลืือดแดงจะสลายตััวง่่ายทำให้้
เลืือดจางต่่ อ เมื่่� อ กิิ น ยาหรืืออาหาร
บางอย่่ า ง เช่่ น ยารัั ก ษามาลาเรีีย
ยาซััลฟา หรืือกิินถั่่�วปากอ้้า เป็็นต้้น
แต่่ในสภาวะปกติิจะไม่่มีีอาการหรืือ
ภาวะเลืือดจางแต่่อย่่างใด ภาวะพร่่อง
G6PDนี้้�พบประมาณ11%ของผู้ช้� ายไทย
แต่่พบน้้อยกว่่ามากในผู้้�หญิิง โดยผู้้�ที่่�
พร่่องเอนไซม์์นี้้� สามารถบริิจาคโลหิิตได้้
ถ้้าในวัันที่่�บริิจาคตรวจค่่าฮีีโมโกลบิิน
สููงกว่่าเกณฑ์์รับั บริิจาค
ภาวะพร่่องจีีซิิกซ์์พีีดีี

โดยสรุุป ภาวะเลืือดจางเล็็กน้้อยมัักไม่่มีอี าการ มัักตรวจพบเมื่่อ� ตั้้�งใจ
มาบริิจาคโลหิิต แต่่ตรวจเลืือดแล้้วพบว่่าไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์ เพราะเลืือดจางเกิินไป 
ส่่วนใหญ่่เพราะขาดธาตุุเหล็็กโดยไม่่รู้้�ตััว รัักษาง่่าย เพีียงเสริิมธาตุุเหล็็ก
ไปสัักเดืือนหนึ่่�งก็็จะสามารถบริิจาคเลืือดได้้ แต่่ถ้้าหากเสริิมธาตุุเหล็็กแล้้ว
ก็็ยัังคงมีีโลหิิตจางอยู่่�ควรพบแพทย์์
ค่่าความเข้้มข้้นโลหิิตที่่�สามารถบริิจาคโลหิิตได้้

ผู้้ห� ญิิง

ต้้องมีีค่่าความเข้้มข้้นโลหิิต ระหว่่าง
12.5 - 16.5 กรััมต่อ่ เดซิิลิติ ร

ผู้้ช� าย

ต้้องมีีค่่าความเข้้มข้้นโลหิิต ระหว่่าง
13.0 - 18.5 กรััมต่อ่ เดซิิลิติ ร

ข้้อมููลอ้้างอิิงและที่่�มาภาพประกอบ:
สมาคมโลหิิตวิิทยาแห่่งประเทศไทย และศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
อิิศรางค์์ นุุชประยููร. (2564). ธาลััสซีีเมีีย พัันธุ์์�แกร่่งประจำชาติิไทย รัักษาได้้-ป้้องกัันได้้ (พิิมพ์ครั้้
์ ง� ที่่� 1). กรุุงเทพฯ:
สำนัักพิิมพ์์จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย https://clipart.world/blood-clipart/flowing-red-blood-cell-png/
https://www.tasteofhome.com/collection/how-to-lower-blood-pressure-through-your-diet/
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Stem Cells
Update
By Rungthip

"Stem Cells Donor
Retention"
ชวนอาสาสมััคร
บริิจาคสเต็็มเซลล์์อััปเดตข้้อมููล
เพราะคุุณอาจเป็็น 1 ใน 10,000 คน
ที่่�มีีสเต็็มเซลล์์ตรงกัับผู้้�ป่่วย

ตลอดระยะเวลา 20 ปีี (ปีี 2545 - ปัั จจุุ บัั น) ที่่�
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ จััดตั้้�ง “ธนาคารเซลล์์ต้้นกำเนิิด
เม็็ดโลหิิตแห่่งชาติิ” สำหรัับเป็็นศููนย์์กลางทะเบีียน ทำหน้้าที่่�
จััดหาอาสาสมััครผู้้�บริิจาคเซลล์์ต้้นกำเนิิดเม็็ดโลหิิตหรืือ
สเต็็มเซลล์์ ที่่�ไม่่ใช่่ญาติิให้้แก่่ผู้้�ป่่วย ซึ่่�งในทางการแพทย์์
การใช้้สเต็็มเซลล์์เพื่่อ� การรัักษาด้้วยวิิธีีการปลููกถ่า่ ย เป็็นทางเลืือก
หนึ่่�งของการรัักษาผู้้�ป่ว่ ยด้้วยโรคทางโลหิิตวิทิ ยาให้้หายขาด
จากโรคดัังกล่่าว แต่่การที่่จ� ะเป็็นผู้บ้� ริิจาคสเต็็มเซลล์์นั้้น� เป็็นไป
ได้้ยาก ด้้วยข้้อจำกััดที่่�ไม่่สามารถหาผู้้�บริิจาคสเต็็มเซลล์์
ที่่�มีีผลเนื้้�อเยื่่�อ HLA ตรงกัันกัับผู้้�ป่่วย เนื่่�องจากหากเป็็น
พี่่�น้้องท้้องเดีียวกัันจะมีีโอกาสตรงกััน 1 ใน 4 จึึงต้้องใช้้
สเต็็มเซลล์์จากผู้้�ที่�่ไม่่ใช่่ญาติิ ซึ่่�งมีีโอกาสพบได้้น้้อยมาก
เพีียง 1 ใน 10,000 เท่่านั้้�น
ดัังนั้้�น การรณรงค์์จัดั หาอาสาสมััครบริิจาคสเต็็มเซลล์์
เพิ่่�มมากขึ้้�น จะช่่วยเพิ่่�มโอกาสในการรัักษาให้้แก่่ผู้้�ป่่วย
เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย ปััจจุุบัันพบว่่าอาสาสมััครบริิจาคสเต็็มเซลล์์
ทั่่�วประเทศ กว่่า 310,428 ราย (ข้้อมููล ณ เดืือนมีีนาคม 2565)
ที่่�เคยลงทะเบีียนไว้้ แต่่ไม่่สามารถติิดต่่อได้้มากถึึงร้้อยละ
25 จากจำนวนอาสาสมััครทั้้�งหมด ซึ่่�งส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
โอกาสในการปลููกถ่า่ ยสเต็็มเซลล์์น้อ้ ยลง หรืือในผู้้�ป่่วยรายที่่�
มีีผู้้�บริิจาคเพีียงคนเดีียวอาจไม่่ได้้รับั การปลููกถ่า่ ยสเต็็มเซลล์์
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ จึึงจััดทำโครงการ Stem
Cells Donor Retention ระหว่่างวัันที่่� 15 มกราคม - 15
มีีนาคม 2565 เพื่่�อให้้อาสาสมััครบริิจาคสเต็็มเซลล์์ที่่�เคย
ลงทะเบีียนไว้้ ตั้้�งแต่่ปีี 2545 จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2564
ร่่วมอัปั เดตข้้อมููลช่่องทางการติิดต่อ่ ผ่่านระบบออนไลน์์ และ
มีีการแจ้้ง Link อััปเดตข้้อมููลให้้กัับอาสาสมััครฯ ผ่่านทาง
SMS โดยในปีี 2565 มีีอาสาสมััครฯ ร่่วมอััปเดตข้้อมููลผ่่าน
ระบบออนไลน์์มากถึึง 19,531 ราย
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หากคุุ ณ เป็็ น อีีกคนที่่� เ คยลงทะเบีียนอาสาสมัั ค ร
บริิจาคสเต็็มเซลล์์ไว้้ สามารถขออััปเดตข้้อมููลช่่องทางการ
ติิดต่่อได้้ที่่� ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย หรืือ
หน่่วยรัับบริิจาคโลหิิตของสภากาชาดไทย และเมื่่�อใดที่่�คุุณ
ได้้รัับ SMS ขอให้้อััปเดตข้้อมููลจากทาง REDCROSS
อย่่าลืืมเข้้าไปอััปเดตข้้อมููลช่่องทางการติิดต่อ่ ให้้เป็็น
ปัั จ จุุ บััน เพราะนั่่� นอาจนำมาซึ่่� งโอกาสที่่� ผู้้�ป่่ วยโรคเลืือด
จะได้้รับั การรัักษาด้้วยการปลููกถ่า่ ยสเต็็มเซลล์์จากผู้บ้� ริิจาค
เซลล์์ ต้้ น กำเนิิ ด เม็็ ด โลหิิ ต ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ญ าติิ เพื่่� อ ชีีวิิ ต ใหม่่
ที่่�หายขาดจากโรค มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและเป็็นกำลัังสำคััญ
ในการพััฒนาประเทศต่่อไป

จำนวนสะสมอาสาสมััคร
ขึ้้�นทะเบีียนบริิจาคสเต็็มเซลล์์
310,428 ราย
จำนวนสะสม
ผู้้�บริิจาคสเต็็มเซลล์์

500 ราย

จำนวนสะสมผู้้�ป่่วย
ที่่�รอรัับการปลููกถ่่าย
สเต็็มเซลล์์
2,545 ราย

ข้้อมููล ณ เดืือนมีีนาคม 2565
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The
Region
Sharing
By Piraporn

อาคารภาค
ภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิที่่� 8 จัังหวััดนครสวรรค์์ เปิิดดำเนิินการตั้้�งแต่่
พ.ศ. 2548 ในระยะเริ่่�มต้้น ได้้เปิิดให้้บริิการตรวจคััดกรองคุุณภาพโลหิิต
บริิการโลหิิต ปีีจ่่ายโลหิิ
ตและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ที่่รั� บั มาจากศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ ให้้แก่่โรงพยาบาล
ในเครืือข่่าย ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2554 ได้้ขยายการดำเนิินงานให้้บริิการตรวจคััดกรอง
แห่่งชาติิ
คุุณภาพโลหิิต ด้้วย วิิธีี NAT และในปีี พ.ศ. 2555 เปิิดรับั บริิจาคโลหิิตทั้้ง� ในสถานที่่�
วยรัับบริิจาคโลหิิตนอกสถานที่่� เพื่่�อแบ่่งเบาการจััดหาโลหิิตของ
ที่่� 8 จัังหวััด และออกหน่่
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ จึึงจำเป็็นต้้องทำการติิดตั้้ง� เครื่่อ� งมืือและอุุปกรณ์์ทาง
มเติิม ส่่งผลให้้พื้้�นที่่�ภายในสำนัักงานคัับแคบเป็็นอย่่างมาก
นครสวรรค์์ ห้้องปฏิิบัศููนัติย์์ิกบารเพิ่่�ริิการโลหิิ
ตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย จึึงดำเนิินการก่่อสร้้างอาคาร
ภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิที่่� 8 จัังหวััดนครสวรรค์์ แห่่งใหม่่ ได้้รัับพระราชทาน
แห่่งใหม่่
พระบรมราชานุุญาตจากสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ � พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราช
สนับสนุนและรองรับ
การขยายบริการแบบ
ครบวงจร

วัันเวลาทำำ�การ

จัันทร์์ - ศุุกร์์
08.30 - 15.30 น.
เสาร์์ - อาทิิตย์์ และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์
09.00 - 15.30 น.
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ชนนีีพัั น ปีี ห ลวง สภานายิิ ก าสภากาชาดไทย ให้้ ใ ช้้ ชื่่� อ อาคารว่่ า “อาคาร
ภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิที่่� 8 จัังหวััดนครสวรรค์์ เฉลิิมพระเกีียรติิ 80 พรรษา
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ”
เมื่่อ� วัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565 สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดา เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิิริินธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี
สิิริิกิิจการิิณีีพีีรยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี อุุปนายิิกา
ผู้อ้� ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็็จพระราชดำเนิินไปทรงเปิิดอาคารภาคบริิการ
โลหิิตแห่่งชาติิที่่� 8 จัังหวััดนครสวรรค์์ เฉลิิมพระเกีียรติิ 80 พรรษา สมเด็็จพระนางเจ้้า
สิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ หลัังใหม่่
อาคารภาคฯ แห่่งใหม่่ สามารถรองรัับผู้้�บริิจาคโลหิิตได้้วันั ละ 200 - 300 คน
เป้้าหมายการจััดโลหิิต 64,100 ยููนิิตต่่อปีี และขยายศัักยภาพงานบริิการโลหิิต
แบบครบวงจร มีีคุุณภาพปลอดภััย มีีมาตรฐานเดีียวกัันกัับศููนย์์บริิการโลหิิต
แห่่งชาติิ สภากาชาดไทย ทั้้�งในสถานการณ์์ปกติิ ภาวะฉุุกเฉิิน หรืือเมื่่อ� มีีภััยพิิบัติั ิ
ได้้ทันั ท่่วงทีี แก่่โรงพยาบาลเครืือข่่ายในจัังหวััดภาคเหนืือตอนล่่าง ได้้แก่่ จัังหวััด
นครสวรรค์์ กำแพงเพชร ตาก อุุทัยั ธานีี ชััยนาท และพิิจิติ ร ครอบคลุุมการให้้บริิการ
แก่่ประชากรกว่่า 4 ล้้านคน
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เจาะหูู ผิิวหนััง สััก
ลบรอยสััก ฝัังเข็็ม
บริิจาคโลหิิตได้้หรืือไม่่?

Do You
Know?

By Parichat

หากกระทำด้้วยเทคนิิคปลอดเชื้้�อ
ที่่โ� รงพยาบาล หลัังทำ เว้้น 24 ชั่่ว� โมง
สามารถบริิจาคโลหิิตได้้

หากไม่่ใช้้การตรวจด้้วยเทคนิิค NAT
ให้้เว้้น 1 ปีี

หากกระทำ ณ สถานที่่อื่� น่� ๆ ที่่มิ� ใิ ช่่โรงพยาบาล
อาจเสี่่ย� งต่่อการติิดเชื้้อ� ที่่ส� ามารถติิดต่อ่ ได้้ทาง
โลหิิต โดยเฉพาะเชื้้�อ HIV เชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบ
B และ C โดยระยะเวลาที่่ง� ด ขึ้้น� กัับเทคนิิคการ
ตรวจเชื้้อ� ณ สถานที่่รั� บั บริิจาคนั้้�น หากสถานที่่�
บริิจาคตรวจหาเชื้้�อด้้วยเทคนิิค NAT

สำหรัับศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
ใช้้เทคนิิคการตรวจ NAT ให้้เว้้นอย่่างน้้อย 4 เดืือน

*NAT = Nucleic Acid Amplification Testing เป็็นการ
ตรวจหาสารพัันธุุกรรมของเชื้้�อไวรััส

แหล่่งที่่�มา :
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
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@GiveBloodThai

@nbctrc

Nationalbloodcentrethai

Blood Donation Thai
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