
ปีีที่่� 13 I ฉบัับัที่่� 3 I พฤษภาคม - มิถุุนายน 2565

สารงานบริการโลหิิต

Special 
Project 
By Jirat

สมเด็็จพระเจ้าลููกเธอ เจ้าฟ้้าพัชรกิติิยาภาฯ 
ทรงบริจาคพระโลูหิิติ

ในช่วงวิกฤติิขาด็แคลูนโลูหิิติจากการระบาด็ของโรคโควิด็ 19

เมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมื่ภาพัันธ์์ 2565 เวัลา 13.30 น. สมื่เด็็จพัระเจ้าลูกุเธ์อ เจ้าฟ้้าพััชรกุิติิยาภา นเรนที่ิรา 

เที่พัยวัด็่ กุรมื่หลวังราชสาริณี่สิริพััชร มื่หาวััชรราชธ์ิด็า เสด็็จเป็็นกุารส่วันพัระองค์์ไป็ที่รงบริจาค์พัระโลหิติ 

พัร้อมื่ด็้วัยข้้าราชบริพัารในพัระองค์์ เพั่�อสำรองโลหิติในกุารใช้รักุษาผูู้้ป็่วัย ในช่วังวัิกุฤติิข้าด็แค์ลนโลหิติ  

จากุกุารระบาด็ข้องโรค์โค์วัิด็ 19 ณี ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ สภากุาชาด็ไที่ย
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What’s Up

คณะผู้จัดที่ำา

บัรรณาธิิการบัริหาร  
รองศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงดุุจใจ ชััย์วานิิชัศิริ 

บัรรณาธิิการ  
ปิิย์นิันิท์ คุุ้�มคุ้รอง

กองบัรรณาธิิการ
ศศิธร รัตนิปิระวิตร, พรรณีี มิ�งอารีวาณีิชั, สรชัา รุจิรงคุ้์นิางกููล, 
พิราภรณี์ ศรศิลปิ์, ปิาริชัาติ โพธิรัชัต์, จิรัสย์์ อย์ู�วัฒนิากูรณี์, 
อุไรรัตนิ์ ชัำานิาญิ, รุ�งทิพย์์ คุ้ำาพิทุม, อภิวรรณี หนิองภักูดุี และ 
ภริตพร สุธีพิเชัฐภัณีฑ์์

เจ้าของ
ฝ่า่ย์จัดุหาผูู้�บริจาคุ้โลหิตและส่�อสารองคุ้์กูร
ศูนิย์์บริกูารโลหิตแห�งชัาติ สภากูาชัาดุไทย์
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กูิจกูรรมของ 
ศูนิย์์บริกูารโลหิตแห�งชัาติ 
สภากูาชัาดุไทย์

1
สมเดุ็จพระเจ�าลูกูเธอ
เจ�าฟ้า้พัชัรกูิติย์าภาฯ 
ทรงบริจาคุ้พระโลหิต
ในิชั�วงวิกูฤติขาดุแคุ้ลนิ
โลหิตจากูกูารระบาดุ
ของโรคุ้โคุ้วิดุ 19

4
จิตอาสา รวมพลัง  
บริจาคุ้โลหิต  
ชั�วย์ผูู้�ปิ่วย์ทั�วปิระเทศ 

5
100 ปิี ย์ุวกูาชัาดุไทย์  
“1 ศตวรรษ พลังแห�ง
เย์าวชันิผูู้�ให�” 

6
ร�อย์ดุวงใจให�โลหิต  
ชั�วย์ชัีวิตผูู้�ปิ่วย์  
นิาย์พิเชัฐพงศ์ ปิิ� นิสุขชัวนิันิท์  
กูรุ�ปิ O Rh- บริจาคุ้โลหิตและ 
ส�วนิปิระกูอบโลหิต จำานิวนิ 103 คุ้รั�ง

7
บริจาคุ้โลหิต  
เสริมมงคุ้ลให�ชัีวิต
นิาย์พิเศษ แห�วเพชัร  
กูรุ�ปิ O Rh+ บริจาคุ้โลหิต 
และส�วนิปิระกูอบโลหิต  
จำานิวนิ 111 คุ้รั�ง

8
กูำาลังพลฯ จิตอาสา
พร�อมเปิ็นิกูำาลังเสริม
สำาคุ้ัญิให�สภากูาชัาดุไทย์  
ร�วมบริจาคุ้โลหิตชั�วย์ชัีวิต 
ผูู้�ปิ่วย์ทั�วปิระเทศในิภาวกูารณี์
ระบาดุ COVID-19

9
โลหิตจาง : เกูิดุจากูอะไร  
ทำาไมบริจาคุ้โลหิตไม�ไดุ�

10
“Stem Cells Donor 
Retention”  
ชัวนิอาสาสมัคุ้รบริจาคุ้สเต็มเซลล์ 
อัปิเดุตข�อมูล เพราะคุุ้ณี 
อาจเปิ็นิ 1 ในิ 10,000 คุ้นิ  
ที�มีสเต็มเซลล์ตรงกูับผูู้�ปิ่วย์ 

11
อาคุ้ารภาคุ้บริกูารโลหิตแห�งชัาติที� 8 จังหวัดุนิคุ้รสวรรคุ้์ แห�งใหม�
สนิับสนิุนิและรองรับกูารขย์าย์บริกูารแบบคุ้รบวงจร

12
เจาะหู ผู้ิวหนิัง สักู ลบรอย์สักู 
ฝ่งัเข็ม บริจาคุ้โลหิตไดุ�หร่อไม�?

ปีี 2563

56,983 คน 55,684 คน 50,029 คน

55,973 คน 52,662 คน  52,662 คน

ปีี 2564 ปีี 2565

มกราคม กุมภาพัันธ์์

สถิิติิการจััดหาโลหิติของศููนย์์บริการโลหิติแห่งชาติิ

By Sasithorn
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สารงานบริกุารโลหิติฉบับน่� เป็็นเด็่อนที่่�มื่่ วัันสำคั์ญ  
2 วัาระด็้วัยกุัน ค์่อ

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

เพั่�อระลกึุถึึงนายองัร ่ด็นูงัติ ์ผูู้กุ่้อติั�งองค์ก์ุรกุาชาด็ และยกุย่อง
อาสาสมื่ัค์รสมื่าชิกุและเจ้าหน้าที่่�กุาชาด็ทีุ่กุค์นที่่�ทีุ่่มื่เที่ที่ำงาน  
เพั่�อชว่ัยเหลอ่บรรเที่าค์วัามื่ที่กุุข้ย์ากุข้องมื่วัลมื่นษุยชาติ ิติลอด็จน
เฉลิมื่ฉลองค์วัามื่สำเร็จในกุารที่ำงานข้องสภากุาชาด็

2.  14 มิถุุนายน วัันผู้บัริจาคโลหิตโลก  
(World Blood Donor Day) 

เพั่�อระลึกุถึึง ด็ร.ค์าร์ล แลนด็์สไติเนอร์ แพัที่ย์ชาวัออสเติร่ย 
ผูู้้ค์้นพับหมืู่่โลหิติระบบเอบ่โอเป็็นค์รั�งแรกุ ซึ่ึ�งมื่่ค์วัามื่สำค์ัญ 
อย่างยิ�งติ่องานบริกุารโลหิติที่ั�วัโลกุ จนได้็รับรางวััลโนเบลสาข้า
สร่รวัิที่ยาหร่อแพัที่ยศูาสติร์ ในป็ี ค์.ศู.1930

โด็ยในทุี่กุปี็ สภากุาชาด็ที่ั�วัโลกุได้็ร่วัมื่จัด็กิุจกุรรมื่เฉลิมื่ฉลอง
วัันสำคั์ญดั็งกุล่าวั รวัมื่ถึึงกุารส่งเสริมื่งานบริกุารโลหิติให้เป็็น 
ท่ี่�รู้จักุแพัร่หลาย เพั่�อให้เกุิด็กุารบริจาค์อย่างสมื่�ำเสมื่อ มื่่โลหิติ 
ที่่�มื่่ค์ุณีภาพั ป็ลอด็ภัย เพั่ยงพัอ ที่ั�งในภาวัะป็กุติิและภาวัะวัิกุฤติิ
จากุสถึานกุารณี์ฉุกุเฉินติ่าง ๆ

2
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Lens
By Parichat

นายอุด็มื่ ติิ�งต้ิอย หวััหนา้ฝ่า่ยผู้ลติิน�ำยาแอนติซ่ิึ่รัมื่และผู้ลติิภัณีฑ์์เซึ่ลล์ ศูนูย์บริกุาร
โลหิติแห่งชาติิ สภากุาชาด็ไที่ย รับมื่อบชุด็กุรองเมื่็ด็เล่อด็ข้าวัมืู่ลค์่า 2,150,000 บาที่ จากุ
นางสาวัป็รางฉาย จรรโลงบุติร รองป็ระธ์านเจ้าหน้าที่่�บริหารฝ่่ายบัญช่และกุารเงิน บริษัที่ 
เที่ค์โนเมื่ด็ิค์อล จำกุัด็ (มื่หาชน) เพั่�อใช้ในกุารด็ำเนินงานบริกุารโลหิติ ณี ศููนย์บริกุารโลหิติ
แห่งชาติิ สภากุาชาด็ไที่ย

รศู. พัญ.ดุ็จใจ ชยัวัานิชศูริ ิผูู้้อำนวัยกุารศูนูย์บรกิุารโลหิติแห่งชาติ ิสภากุาชาด็ไที่ย 
รบัมื่อบ “ข้้าวัหอมื่ป็ทุี่มื่ ติราเสอ่” จำนวัน 6,000 ถึงุ (30,000 กุกุ.) และข้งิสด็ จำนวัน 1,000 กุกุ.  
จากุค์ุณีสว่ั� เว่ัย หมิื่น (Herbert HSU) รองผูู้้แที่นรัฐบาล สำนักุงานเศูรษฐกิุจและ 
วััฒนธ์รรมื่ไที่เป็ ป็ระจำป็ระเที่ศูไที่ย ร่วัมื่กัุบกุลุ่มื่ผูู้้สนับสนุนใจด็่ เพั่�อมื่อบให้แกุ่ผูู้้บริจาค์
โลหิติ ระหวั่างวัันที่่� 11 - 14 มื่่.ค์. 2565 ในโค์รงกุาร “เราช่วัยกุาชาด็ กุาชาด็ช่วัยเรา” 
ณี ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ สภากุาชาด็ไที่ย

วัันที่่� 4 ม่นาคม 2565

วัันที่่� 11 ม่นาคม 2565

นางสาวัป็ิยนันที่์ ค์ุ้มื่ค์รอง ผูู้้ช่วัยผูู้้อำนวัยกุารด็้านจัด็หาโลหิติและภาพัลักุษณี์
องค์ก์ุร ศูนูย์บรกิุารโลหิติแหง่ชาติ ิสภากุาชาด็ไที่ย รบัมื่อบ “น�ำด่็�มื่โมื่เด็อร์นฟ้อรม์ื่” จำนวัน 
12,000 ข้วัด็ จากุค์ณุีกุติิพัิัฒกุ ์เน่�องจำนงค์ ์ป็ระธ์านกุรรมื่กุารบรหิารและกุรรมื่กุารผูู้จ้ดั็กุาร  
บริษัที่ โมื่เด็อร์นฟ้อร์มื่กุรุ�ป็ จำกุัด็ (มื่หาชน) เพั่�อใช้ในกุิจกุารข้องศููนย์บริกุารโลหิติ 
แห่งชาติ ิพัร้อมื่ทัี่�ง นำพันักุงานร่วัมื่บรจิาค์โลหติิ ณี ศูนูย์บรกิุารโลหติิแห่งชาติ ิสภากุาชาด็ไที่ย

วัันที่่� 15 ม่นาคม 2565 

รศู. พัญ.ดุ็จใจ ชยัวัานิชศูริ ิผูู้้อำนวัยกุารศูนูย์บรกิุารโลหิติแห่งชาติ ิสภากุาชาด็ไที่ย 
รับมื่อบเงินบริจาค์ จำนวัน 3,966,000 บาที่ จากุค์ุณีกุิติติิพังศู์ พัฤกุษอรุณี กุรรมื่กุาร 
ผูู้้จัด็กุาร บริษัที่ เอเช่ยซึ่อฟ้ที่์ ค์อร์ป็อเรชั�น จำกุัด็ (มื่หาชน) ในกุิจกุรรมื่ BE A HEALER X 
BE A HERO ระหวั่างวัันที่่� 7 - 28 กุุมื่ภาพัันธ์์ 2565 โด็ยมื่่ผูู้้บริจาค์โลหิติเข้้าร่วัมื่กุิจกุรรมื่ 
3,966 ราย และ PlayPark ได็้ร่วัมื่บริจาค์เงิน 1,000 บาที่ ติ่อกุารเล่อกุสนับสนุนโค์รงกุาร
ข้องศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ ด็ังน่� 

	โครงการจััดสร้างภาคบริการโลหิติแห่ิงชาติ	จั.เชียงใหิม่	่และ	จั.นครศรีธรรม่ราช
 มื่่ผูู้้บริจาค์โลหิติร่วัมื่โค์รงกุารฯ 2,150 ราย เป็็นจำนวันเงิน 2,150,000 บาที่

	โครงการจััดสร้างรถรับบริจัาคโลหิิตเคล่�อนที่ี�	ขนาด	4	เตียง
 มื่่ผูู้้บริจาค์โลหิติร่วัมื่โค์รงกุารฯ 924 ราย เป็็นจำนวันเงิน 924,000 บาที่

วัันที่่� 17 ม่นาคม 2565 

วัันที่่� 19 ม่นาคม 2565 

พัระค์รมูื่งค์ลกุติิติธิ์าด็า ผูู้ช้ว่ัยเจา้อาวัาสวััด็ป็ที่มุื่วันารามื่ ราชวัรวัหิาร นำข้า้วักุลอ่ง 
จำนวัน 200 กุลอ่ง พัรอ้มื่น�ำด็่�มื่ มื่อบใหแ้กุบ่คุ์ลากุรข้องศูนูยบ์รกิุารโลหติิแหง่ชาติ ิเพั่�อเป็น็ 
ข้วััญและกุำลังใจในกุารป็ฏิิบัติิหน้าที่่� โด็ยมื่่ รศู. พัญ.ด็ุจใจ ชัยวัานิชศูิริ ผูู้้อำนวัยกุาร 
ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ สภากุาชาด็ไที่ย รับมื่อบ ณี ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ 
สภากุาชาด็ไที่ย

นางสาวัป็ิยนันที่์ ค์ุ้มื่ค์รอง ผูู้้ช่วัยผูู้้อำนวัยกุารด็้านจัด็หาโลหิติและภาพัลักุษณี์
องค์ก์ุร ศูนูยบ์ริกุารโลหติิแหง่ชาติ ิสภากุาชาด็ไที่ย ใหกุ้ารติอ้นรบั ภญ.อญัญาณี ่ลิ�มื่สวุัรรณี 
ผูู้้จัด็กุารฝ่่ายกุารติลาด็อาวุัโส บริษัที่ ด็่เค์เอสเอช ป็ระเที่ศูไที่ย จำกุัด็ และภณี-ณีวััสน์  
ภู่พัันธ์ัชส่ห์ นักุแสด็งช่�อด็ัง ชวันค์นสุข้ภาพัด็่ มื่าเป็็น “ผูู้้ให้” ด็้วัยกุารบริจาค์โลหิติช่วัยเหล่อ 
ผูู้ป้็ว่ัย ในโค์รงกุาร “Hirudoid เพัราะเราใสใ่จ Blood Donation” ณี ศูนูยบ์รกิุารโลหติิแหง่ชาติิ  
สภากุาชาด็ไที่ย

วัันที่่� 17 ม่นาคม 2565 

	โครงการสม่ที่บทีุ่นช่ วยเหิล่อ ผู้้้ป่่ วย 
ป่ล้กถ่ายสเต็ม่เซลล์

 มื่่ ผูู้้บริจาค์โลหิติร่วัมื่โค์รงกุารฯ 892 ราย  
เป็็นจำนวันเงิน 892,000 บาที่

3สารงานบริการโลหิต
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เดือนพฤษภาคม

ศูนูยบ์รกิุารโลหติิแหง่ชาติ ิเชิญชวันบคุ์ลากุรสภากุาชาด็ไที่ย และป็ระชาชน
ทัี่�วัไป็ รว่ัมื่บรจิาค์โลหติิ เฉลมิื่ฉลองเน่�องในวัันกุาชาด็โลกุ ในโค์รงกุาร “วันักุาชาด็
โลกุป็ี 2565” ภายใติ้แนวัค์ิด็ We are all Humankind : บริจาค์โลหิติ ช่วัยช่วัิติ
เพั่�อนมื่นษุย ์เพั่�อแสด็งออกุถึึงค์วัามื่มื่น่�ำใจติอ่เพั่�อนมื่นษุย ์และชว่ัยสำรองโลหติิ
ให้เพ่ัยงพัอ ในช่วังกุารแพัร่ระบาด็ข้องโรค์โค์วัิด็ 19	 ผู้้้บริจัาคโลหิิตจัะได้รับ	 
“หินา้กากผู้า้และแกว้เซราม่ิก”	 เป่็นของที่ี�ระลึก	 ณ	 ศ้นย์บริการโลหิิต 
แหิ่งชาติ	และภาคบริการโลหิิตแหิ่งชาติ	12	แหิ่งที่ั�วป่ระเที่ศ
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ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ เชิญชวันกุลุ่มื่ผูู้้ใช้แรงงานและป็ระชาชนที่ั�วัไป็ 
ร่วัมื่บริจาค์โลหิติ ในโค์รงกุาร “วัันแรงงาน วัันรวัมื่ใจ ให้โลหิติ May Day Give 
Blood Save Life” ณี ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ หน่วัยรับบริจาค์โลหิติป็ระจำที่่�  
6 แห่ง และภาค์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ 12 แห่งที่ั�วัป็ระเที่ศู 
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ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ เชิญชวันพัุที่ธ์ศูาสนิกุชนและป็ระชาชนทัี่�วัไป็  
ร่วัมื่สร้างบุญสร้างกุุศูล ที่ำบุญวัันพัระใหญ่ ในโค์รงกุาร “สาธ์ุชนผูู้้ศูรัที่ธ์า 
บำเพ็ัญบุญ บริจาค์โลหิติ เน่�องในวัันวิัสาข้บูชา” ณี ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ 
หน่วัยรับบริจาค์โลหิติป็ระจำท่ี่� 6 แห่ง และภาค์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ 12 แห่ง
ที่ั�วัป็ระเที่ศู
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 ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ เชิญชวันชาวัไที่ยทัี่�งป็ระเที่ศู ร่วัมื่บำเพั็ญ
ค์ุณีงามื่ค์วัามื่ด่็ ในโค์รงกุาร “ที่ำค์วัามื่ด็่ บริจาค์โลหิติถึวัายสักุกุาระ สมื่เด็็จ 
พัระอริยวังศูาค์ติญาณี สมื่เด็จ็พัระสงัฆราช เน่�องในมื่งค์ลสมัื่ยค์ลา้ยวัันป็ระสูติิ 
ที่รงเจริญพัระชันษา 95 ป็ี” ณี ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ หน่วัยรับบริจาค์
โลหิติป็ระจำท่ี่� 6 แห่ง โรงพัยาบาลสาข้าบริกุารโลหิติ 6 แห่งในกุรุงเที่พัฯ  
และภาค์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ 12 แห่งที่ั�วัป็ระเที่ศู

เดือนมิถุุนายน
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ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ เชิญชวันพัสกุนิกุรชาวัไที่ยที่ั�วัป็ระเที่ศู ร่วัมื่เป็็น 
“จิติอาสา บริจาค์โลหิติ เน่�องในวัันเฉลิมื่พัระชนมื่พัรรษา สมื่เด็็จพัระนางเจ้า 
สุที่ิด็า พััชรสุธ์าพิัมื่ลลักุษณี พัระบรมื่ราชิน่ 44 พัรรษา 3 มื่ิถึุนายน 2565”  
ณี ศูนูยบ์ริกุารโลหติิแหง่ชาติ ิหนว่ัยรบับริจาค์โลหติิป็ระจำท่ี่� 6 แห่ง ภาค์บรกิุาร
โลหิติแห่งชาติิ 12 แห่ง และโรงพัยาบาลสาข้าบริกุารโลหิติที่ั�วัป็ระเที่ศู
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ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ เชิญชวันผูู้้มื่่สุข้ภาพัด่็ รวัมื่พัลังบริจาค์โลหิติ 
เฉลิมื่ฉลองเน่�องใน “วัันผูู้้บริจาค์โลหิติโลกุ 2565 (World Blood Donor Day 
2022)” เพั่�อช่วัยโลกุพ้ันวัิกุฤติิโลหิติข้าด็แค์ลน ในช่วังกุารแพัร่ระบาด็ข้อง 
โรค์โค์วัิด็ 19 ผู้้้บริจัาคโลหิิตจัะได้รับ	 “เส่�อย่ด”	 เป่็นของทีี่�ระลึก	 แที่นคำ
ขอบคณุ	ณ	ศ้นยบ์ริการโลหิิตแหิง่ชาต	ิหินว่ยรบับรจิัาคโลหิิตป่ระจัำที่ี�	6	แหิง่	 
โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิิต	6	แหิง่	ในกรงุเที่พฯ	และภาคบริการโลหิิต
แหิ่งชาติ	12	แหิ่งที่ั�วป่ระเที่ศ
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A.	 บริิษััท	อิินเตอิริ์	ฟาริ์มา	จำกััด	 B.	กัอิงพัันทหาริปืืนใหญ่่ต่อิสู้้�อิากัาศยานท่�	7	 C.	 กัริมสู้่งเสู้ริิมกัาริปืกัคริอิงท�อิงถิ่ิ�น	 D.	 บริิษััท	โปืริเฟริทกัริ๊�ปื	จำกััด
E.	 กัอิงบังคับกัาริควบค๊มฝู้งชน		 F.	กัอิงพัันริะวังปื้อิงกััน	สู้ำนักักัอิงบัญ่ชากัาริ	กัอิงบัญ่ชากัาริกัอิงทัพัไทย		 G.	 กัริมทหาริปืนืใหญ่ต่อ่ิสู้้�อิากัาศยานท่�	1
H.	สู้ำนักังานปืลััดกัริะทริวงศึกัษัาธิิกัาริ	 I.	 สู้ำนักังานตริวจคนเข้�าเมือิง		 J.	 กัริมกัาริทหาริสู้ื�อิสู้าริ	 K.	 กัศน.เข้ตดอินเมือิง	
L.	 กัอิงบัญ่ชากัาริตำริวจสู้ืบสู้วนสู้อิบสู้วนอิาชญ่ากัริริมทางเทคโนโลัย่

จิตอาสา รวัมพลัง บัริจาคโลหิต ช่วัยผู้ป่ีวัยที่ั�วัปีระเที่ศ
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100 ปีี ยุวักาชาดไที่ย 
“1 ศูติวัรรษ พัลังแห่งเย์าวัชนผูู้�ให�”

วัันท่ี่� 27 มื่กุราค์มื่ 2565 ท่ี่�ผู้า่นมื่า ถ่ึอเป็น็วัันค์รบรอบ  

100 ป็ี ข้องยุวักุาชาด็ไที่ย ท่ี่�ยังค์งยึด็มื่ั�นภารกุิจกุารสร้าง

เยาวัชนให้เป็็นค์นด็่ รู้จักุรักุษาอนามื่ัยตินเองและผูู้้อ่�น  

มื่่จิติใจเมื่ติติากุรุณีา มื่่ค์วัามื่เส่ยสละ บำเพั็ญตินให้เป็็น

ป็ระโยชน์ติ่อผูู้้อ่�นโด็ยไม่ื่หวัังสิ�งติอบแที่น และเติิบโติเป็็น

พัลเมื่่องที่่�ด็่ข้องป็ระเที่ศูชาติิในอนาค์ติ

หนึ�งกิุจกุรรมื่ท่ี่�สำนักุงานยุวักุาชาด็ ได้็ด็ำเนินกุาร 

มื่าอย่างต่ิอเน่�อง และจัด็ข้ึ�นเพ่ั�อเฉลิมื่ฉลองกุารค์รบรอบ 100 ปี็  

ยุวักุาชาด็ไที่ย นั�นค์่อ กุิจกุรรมื่กุารบริจาค์โลหิติในรูป็แบบ

กุารรวัมื่ติัวัข้องเหล่านักุรบเส่�อกัุ�กุ ท่ี่�รวัมื่พัลังบริจาค์โลหิติ

เป็็นป็ระจำทีุ่กุเด่็อน เพั่�อช่วัยเหล่อผูู้้ป่็วัยและบรรเที่าภาวัะ

โลหิติข้าด็แค์ลนในช่วังสถึานกุารณ์ีกุารแพัร่ระบาด็ข้อง

โรค์โค์วัิด็ 19 โด็ยมื่่อาสายุวักุาชาด็ร่วัมื่บริจาค์โลหิติติลอด็

โค์รงกุารเฉลมิื่ฉลอง 100 ป็ ีที่ั�งสิ�น 1,445 ค์น (ข้้อมื่ลู ณี เด็อ่น

กุุมื่ภาพัันธ์์ 2565)

นอกุจากุบที่บาที่ข้องกุารเป็น็ “ผูู้ใ้ห้” แลว้ั เหลา่นกัุรบ 

เส่�อกัุ�กุตัิวัน้อยยังเป็็นสะพัานบุญ เชิญชวันอาสาสมัื่ค์ร 

ทัี่�งส่วันกุลางและส่วันภูมื่ิภาค์ ร่วัมื่กิุจกุรรมื่ “บริจาค์

โลหิติ กูุ้วัิกุฤติิ COVID-19” เพ่ั�อช่วัยเหล่อช่วิัติเพั่�อนมื่นุษย์ 

ที่ั�วัป็ระเที่ศู พัร้อมื่เป็็นอาสาสมื่ัค์รสภากุาชาด็ไที่ย ที่ำหน้าที่่�

ช่วัยเหล่อและอำนวัยค์วัามื่สะด็วักุให้กุับผูู้้ใจบุญทีุ่กุที่่าน  

ที่่�เด็นิที่างมื่าบรจิาค์โลหติิ นบัเป็็นแบบอย่างท่ี่�ด็ใ่นกุารแสด็งพัลัง 

แห่งผูู้้ให้อย่างแที่้จริง

5สารงานบริการโลหิต
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Family Rh-
By Apiwan
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บริจาคุ้โลหิตและส�วนิปิระกูอบโลหิต  

จำานิวนิ 103 คุ้รั�ง

นาย์พิัเชฐพังศ์ู  
ปี่� นสุขชวันันที่์

กรุ๊ปี 
O Rh-

ร้อยดวังใจให้โลหิต  
ช่วัยช่วัิตผู้ป่ีวัย

จัุดเริ�มติ�นของการบริจัาคโลหิติ
เริ�มื่บริจาค์โลหิติติั� งแติ่ เร่ยนวิัที่ยาลัยเที่ค์นิค์

ฉะเชิงเที่รา ติอนนั�นอยากุที่ราบว่ัาตินเองกุรุ�ป็เล่อด็อะไร  

จึงไป็บริจาค์ที่่�เหล่ากุาชาด็จังหวััด็ หลังจากุนั�นย้ายมื่าเร่ยน

ที่่�กุรุงเที่พัฯ จึงมื่าบริจาค์โลหิติที่่�ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ 

ถึนนอังร่ด็ูนังติ์ และได็้ที่ราบว่ัาตินเองมื่่โลหิติหมืู่่พิัเศูษ (Rh 

negative) ซึึ่�งป็ัจจุบันบริจาค์โลหิติและส่วันป็ระกุอบโลหิติ 

103 ค์รั�ง

ควัามปีระที่ับใจัในการบริจัาคโลหิติ 
มื่่ค์วัามื่ภาค์ภูมื่ิใจ และรู้สึกุสบายใจทุี่กุค์รั�งท่ี่�มื่า

บริจาค์โลหิติและส่วันป็ระกุอบโลหิติ เพั่�อนำไป็ช่วัยช่วัิติ 

ผูู้้ป็่วัยท่ี่�ใช้โลหิติในกุารรักุษา โด็ยเฉพัาะโลหิติหมืู่่พิัเศูษ  

ซึ่ึ�งเป็็นหมืู่่โลหิติที่่�หายากุ ในค์นไที่ยพับเพั่ยง 0.3 % หร่อใน 

1,000 ค์น จะพับเพั่ยง 3 ค์นเที่่านั�น กุารบริจาค์โลหิติจะช่วัย

ให้สุข้ภาพัร่างกุายแข้็งแรง มื่่ระบบไหลเวั่ยนโลหิติด็่อ่กุด็้วัย 

เมื่่�อค์รบกุำหนด็บริจาค์ กุ็จะมื่าเป็็นป็ระจำสมื่�ำเสมื่อ 

เชิญชวันร่วัมบริจัาคโลหิติ
ในช่วังสถึานกุารณี์ COVID-19 ที่ำให้ผูู้้บริจาค์โลหิติ

ลด็ลง แติ่ผูู้้ป็่วัยยังค์งมื่่ค์วัามื่ต้ิองกุารใช้โลหิติในกุารรักุษา 

เพิั�มื่ข้ึ�นที่กุุวััน จงึข้อเชญิชวันที่กุุท่ี่านที่่�มื่ส่ขุ้ภาพัร่างกุายแข้ง็แรง 

อายุระหวั่าง 17 - 70 ป็ีบริบูรณี์ มื่าร่วัมื่เป็็นส่วันหนึ�งในกุาร

สำรองโลหติิใหเ้พ่ัยงพัอในกุารช่วัยเหลอ่ผูู้ป้็ว่ัยด็ว้ัยกุนันะค์รบั
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donor
By Urairat

7สารงานบริการโลหิติ

บัริจาคโลหิต  
เสริมมงคลให้ช่วัิต

บริจาคุ้โลหิตและส�วนิปิระกูอบโลหิต  

จำานิวนิ 111 คุ้รั�ง

นาย์พิัเศูษ แห�วัเพัชร 
จัุดเริ�มติ�นของการบริจัาคโลหิติ

ผู้มื่เริ�มื่บริจาค์โลหิติค์รั�งแรกุติอนอายุ 24 ป็ี ติอนนั�น 

ผู้มื่ลังเลวั่าจะสามื่ารถึบริจาค์โลหิติได็้หร่อไมื่่ เน่�องจากุ 

ช่วังอายปุ็ระมื่าณี 1-3 ข้วับ ผู้มื่ป่็วัยเป็็นโรค์ด็ซ่่ึ่าน แต่ิรกัุษา 

หายด็่แล้วั และมื่่สุข้ภาพัร่างกุายแข้็งแรง จึงสามื่ารถึ 

บริจาค์โลหิติได็้ ผู้มื่จึงติั�งใจบริจาค์โลหิติมื่าโด็ยติลอด็ 

ความ่ป่ระที่ับใจั	:	

ผู้มื่ได้็รับเกุ่ยรติิเข้้าร่วัมื่รับโล่เชิด็ชูเกุ่ยรติิผูู้้บริจาค์ 

โลหิติด็เ่ด่็น ป็ระเภที่บุค์ค์ล ป็ ี2562 จดั็โด็ยโรงพัยาบาลชัยภูมื่ิ

ความ่ภาคภ้ม่ิใจั	:	

ป็ั จ จุ บั น ผู้ มื่ เ ป็็ น ผูู้้ บ ริ จ า ค์ เ กุ ล็ ด็ เ ล่ อ ด็ ป็ ร ะ จ ำ  

ที่่�โรงพัยาบาล กุารได้็เป็็น “ผูู้้ให้” ท่ี่�ยิ�งใหญ่ ค่์อ ได้็ให้ช่วิัติ 

ผูู้ป้็ว่ัยอกุ่หลายชวิ่ัติ ให้ค์วัามื่รักุ ใหค้์วัามื่สุข้ ด็ว้ัยค์วัามื่ติั�งใจ 

โด็ยไมื่่หวัังสิ�งติอบแที่น

เคล็ดลับการดูแลตินเองก่อนมาบริจัาค
ผู้มื่เน้นเร่�องกุารรับป็ระที่านอาหาร เพัราะเป็็น 

สิ�งสำค์ัญ โด็ยเล่อกุรับป็ระที่านอาหารท่ี่�มื่่ป็ระโยชน์ และมื่่

ธ์าติเุหล็กุสูง หลกุ่เล่�ยงรับป็ระที่านอาหารที่่�มื่ไ่ข้มัื่นสงูกุอ่นมื่า 

บริจาค์ 6 ชั�วัโมื่ง นอนหลับพัักุผู้่อนให้เพั่ยงพัอ ด็่�มื่น�ำมื่ากุ ๆ  

กุ่อนบริจาค์ รวัมื่ถึึงกุารรับป็ระที่านยาเสริมื่ธ์าตุิเหล็กุ  

เพั่ยงเที่่าน่� จะที่ำให้เป็็นผูู้้บริจาค์ป็ระจำได็้อย่างติ่อเน่�อง 

เชิญชวันร่วัมบริจัาคโลหิติ
เน่�องจากุสถึานกุารณี์ COVID-19 ส่งผู้ลให้โลหิติ

ข้าด็แค์ลน ผูู้บ้รจิาค์โลหติิลด็ลง หลายหนว่ัยงานมื่ม่ื่าติรกุาร 

Work from Home ผู้มื่ข้อเชิญชวันทีุ่กุที่่านที่่�สุข้ภาพัร่างกุาย

แข้็งแรง มื่าร่วัมื่บริจาค์โลหิติ เพั่�อช่วัยผูู้้ป็่วัยในโรงพัยาบาล

ติ่าง ๆ ทัี่�วัป็ระเที่ศู และกุารบริจาค์โลหิติยังเป็็นกุารเสริมื่

มื่งค์ลให้กุับช่วัิติอ่กุด็้วัย

กรุ๊ปี 
O Rh+ สิ�งศักดิ�สิที่ธิิ� เที่พาอารักษ์ 

ย่อมปีกปัีกรักษาผู้ให้อยู่เสมอ

ชาย 2,148 ราย  หญิิง 194 ราย

จำานวันสมาชิก
ชมรม 
ผู้บัริจาคโลหิต 
100 ครั�ง
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จากุสถึานกุารณีก์ุารแพัร่ระบาด็ข้องโรค์ติดิ็เช่�อไวัรัส

โค์โรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ข้ยายวังกุว้ัางไป็ยงัหลายพ่ั�นที่่� 

ที่ั�วัป็ระเที่ศู สง่ผู้ลกุระที่บที่ำให้กุารบรจิาค์โลหติิข้องป็ระชาชน 

ลด็ลง เน่�องจากุป็ระชาชนมื่่ค์วัามื่กัุงวัลในกุารเดิ็นที่าง 

ออกุจากุท่ี่�พัักุอาศัูย ติลอด็จนกุารงด็จัด็กุิจกุรรมื่ข้อง 

หน่วัยงานติ่าง ๆ ภายใติ้มื่าติรกุารป็้องกุันกุารแพัร่ระบาด็

ติามื่มื่าติรฐานสากุล ส่งผู้ลให้ป็ริมื่าณีโลหิติสำรองข้อง

ธ์นาค์ารเล่อด็และโรงพัยาบาลติ่าง ๆ  มื่่ไมื่่เพั่ยงพัอติ่อกุาร 

รักุษาพัยาบาล และเส่�ยงติ่อกุารเกุิด็ภาวัะโลหิติสำรอง

ไมื่่ เ พ่ัยงพัอที่ั�วัป็ระเที่ศู โด็ยได้็รับค์วัามื่ร่วัมื่มื่่อจากุ 

กุองบัญชากุารกุองที่ัพัไที่ยและกุองที่ัพับกุ กุรุณีาเป็็น

กุำลังเสริมื่สำค์ัญในกุารสนับสนุนจัด็กุำลังพัลบริจาค์โลหิติ  

ณี สถึานที่่�รับบริจาค์โลหิติที่ั�วัป็ระเที่ศู

กำาลังพลฯ จิตอาสา 
พร้อมเป็ีนกำาลังเสริมสำาคัญ
ให้สภากาชาดไที่ย
ร่วัมบริจัาคโลหิติช่วัย์ช่วัิติผูู้�ปี่วัย์ 
ที่ั�วัปีระเที่ศู ในภาวัการณ์์ระบาด COVID-19

กองทััพบก 
เริิ�มดำเนินกัาริ	 :	วันท่�		11	มกัริาคม		2564	-	ปืัจจ๊บัน
ภายใต�โคริงกัาริฯ	 :	บริิจาคโลัหิต	จิตอิาสู้า	เพัื�อิชาติ	
ปืริิมาณโลัหิตท่�ได�ริับ	 :	จำนวน	103,986	ย้นิต	

กองบัญชาการกองทััพไทัย
เริิ�มดำเนินกัาริ	 :	วนัท่�		22	ธินัวาคม		2563	-	ปืจัจบ๊นั	
ภายใต�โคริงกัาริฯ	 :	กัอิงทัพัไทย	 ร่ิวมใจบริิจาคโลัหิต	 

แกั�วิกัฤต	COVID-19
ปืริิมาณโลัหิตท่�ได�ริับ	 :		จำนวน	187,145	ย้นิต
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โลหิตจาง : 
เกิดจัากอะไร  
ที่ำาไมบริจัาคโลหิติไม่ได�

	 โลหิิตจางจากการขาดธาตุ
เหิล็ก (Iron deficiency)  เป็็นสาเหตุิ
ข้องโลหติิจางท่ี่�พับได้็บ่อยที่่�สดุ็ เกุดิ็จากุ
กุารรับป็ระที่านอาหารที่่�มื่่ธ์าติุเหล็กุ 
ไม่ื่เพ่ัยงพัอ เช่น ไม่ื่รบัป็ระที่านอาหาร
จำพัวักุตัิบ เล่อด็ เน่�อแด็ง หร่อมื่่กุาร 
เสย่เลอ่ด็เร่�อรงั เช่น ป็ระจำเด่็อนมื่ามื่ากุ  
เป็็นโรค์กุระเพัาะ หรอ่บริจาค์โลหิติแล้วั
ไม่ื่ยอมื่กุนิธ์าติเุหลก็ุเสรมิื่ ภาวัะโลหติิจาง
จากุข้าด็ธ์าติุเหล็กุจึงสามื่ารถึป้็องกุัน
ได้็ด้็วัยกุารกิุนอาหารที่่�มื่่ธ์าตุิเหล็กุสูง  
เช่น เน่�อสัติว์ั ติับหมืู่ ติับวััวั เล่อด็หมืู่  
โด็ยเฉพัาะอย่างยิ�ง ผูู้้หญิงที่่�ติั�งค์รรภ์
และที่ารกุค์วัรบำรุงอาหารเหล่าน่�ให้มื่ากุ  
หร่อให้กิุนยาบำรุงโลหิติ หากุสงสัย 
ว่ัาเล่อด็จางเพัราะอาจข้าด็ธ์าติุเหล็กุ 
ให้กุินยาเสริมื่ธ์าติุเหล็กุวัันละ 3 ค์รั�ง
เป็็นเวัลา 30 วััน เพั่�อให้ระด็ับเล่อด็
เพิั�มื่สูงข้ึ�นจนถึงึระดั็บที่่�สามื่ารถึบริจาค์
เลอ่ด็ได้็ ส่วันผูู้บ้รจิาค์โลหติิค์วัรกุนิยา 
เสรมิื่ธ์าติเุหลก็ุ วัันละเมื่ด็็ เป็็นเวัลา 30 วััน  
เพ่ั�อค์งค์ณุีภาพัเลอ่ด็ให้ยงัค์งสงูพัอจะ
บริจาค์ในค์ราวัต่ิอไป็ จึงสร้างกุุศูลได้็
อย่างต่ิอเน่�อง

	 โรคโลหิิตจางธาลัสซีี เมีีย	
(Thalassemia) เป็็นโรค์เลอ่ด็กุรรมื่พัันธ์ุ์ 
ที่ำให้ร่างกุายสร้างเมื่็ด็เล่อด็แด็งท่ี่�มื่่
ข้นาด็เล็กุและผิู้ด็รปู็ แติกุสลายเร็วักุว่ัา
ที่่�ค์วัร ที่ำให้มื่่เล่อด็จางเพ่ัยงเล็กุน้อย 
เช่น “ฮีโ่มื่โกุลบนิเอช็” “ฮีโ่มื่โกุลบนิออ่”่  
ซึ่ึ�งพับในชาวัไที่ยป็ระมื่าณี หนึ�งในพัันค์น  
หร่อเล่อด็จางมื่ากุ เช่น “เบติาธ์าลัส 
ซึ่่เมื่่ย-ฮ่ีโมื่โกุลบินอ่” ซึ่ึ�งพับในค์นไที่ย
ป็ระมื่าณีหนึ�งในหมื่่�นค์น ส่วันค์นไที่ย
จำนวันมื่ากุ ค่์อร้อยละ 30-40 อาจ
มื่ ่ “ธ์าลัสซึ่เ่มื่ย่แฝ่ง” หรอ่ “พัาหะ” ซึึ่�ง
ถ้ึาติรวัจเล่อด็อาจพับว่ัาเม็ื่ด็เลอ่ด็แด็ง 
มื่่ข้นาด็เล็กุ แต่ิไม่ื่มื่่ภาวัะโลหิติจาง  
จงึสามื่ารถึบรจิาค์โลหติิได้็ 

 ภาวะพร่องจีซีิกซี์พีดี (G6PD 
deficiency) เอนไซึ่ม์ื่ จ-่6-พ่ัด็ ่(G-6-PD) 
ย่อมื่าจากุ Glucose-6-phosphate 
dehydrogenase เป็็นเอนไซึ่ม์ื่สำค์ัญ
ใ น กุ า ร ต้ิา น อ นุ มืู่ ล อิ ส ร ะ ภ า ย ใ น 
เมื่ด็็เล่อด็แด็ง ผูู้้ท่ี่�พัร่องเอนไซึ่ม์ื่ชนิด็น่�  
เมื่็ด็เล่อด็แด็งจะสลายตัิวัง่ายที่ำให้
เล่อด็จางต่ิอเมื่่�อกุินยาหร่ออาหาร 
บางอย่าง  เช่น ยารักุษามื่าลาเร่ย  
ยาซึ่ัลฟ้า หร่อกุินถัึ�วัป็ากุอ้า เป็็นต้ิน  
แต่ิในสภาวัะป็กุติิจะไม่ื่มื่่อากุารหร่อ 
ภาวัะเลอ่ด็จางแต่ิอย่างใด็ ภาวัะพัร่อง  
G6PD น่�พับป็ระมื่าณี 11% ข้องผูู้ช้ายไที่ย  
แต่ิพับน้อยกุว่ัามื่ากุในผูู้้หญิง โด็ยผูู้้ที่่� 
พัร่องเอนไซึ่ม์ื่น่� สามื่ารถึบรจิาค์โลหติิได้็  
ถึ้าในวัันท่ี่�บริจาค์ติรวัจค์่าฮี่โมื่โกุลบิน
สูงกุว่ัาเกุณีฑ์์รับบรจิาค์

   โลหติิจาง หรอ่ภาวัะซึ่ด่็ หมื่ายถึึง กุารท่ี่�มื่ป่็รมิื่าณีเมื่ด็็เลอ่ด็แด็งลด็ลง หรอ่ระด็บัค์วัามื่เข้ม้ื่ข้้นข้องเลอ่ด็ลด็ลง ถึา้โลหติิ 

จางมื่ากุมัื่กุมื่่อากุารเหน่�อยง่าย แต่ิติอนเริ�มื่โลหิติจางมัื่กุไม่ื่มื่่อากุาร จะที่ราบได้็ต่ิอเมื่่�อติรวัจเล่อด็ เช่น กุ่อนบริจาค์โลหิติ  

ถึ้าผูู้้ชายมื่่ “ฮี่โมื่โกุลบิน” ติ�ำกุวั่า 13 กุรัมื่ติ่อเด็ซึ่ิลิติร และผูู้้หญิงติ�ำกุวั่า 12 กุรัมื่ติ่อเด็ซึ่ิลิติร เร่ยกุวั่า “โลหิติจาง”

โลหิติจัางที่่�พับบ่อย์ม่อะไรบ�าง?

	โดยสรุป่	ภาวะเลอ่ดจัางเล็กนอ้ยม่กัไม่่ม่อีาการ	มั่กตรวจัพบเม่่�อตั�งใจั

ม่าบริจัาคโลหิิต	แตต่รวจัเลอ่ดแล้วพบวา่ไม่่ผู่้านเกณฑ์	์เพราะเลอ่ดจัางเกินไป่	 

ส่วนใหิญ่่เพราะขาดธาตุเหิล็กโดยไม่่ร้้ตัว	 รักษาง่าย	 เพียงเสริม่ธาตุเหิล็ก 

ไป่สักเด่อนหินึ�งก็จัะสาม่ารถบริจัาคเล่อดได้	 แต่ถ้าหิากเสริม่ธาตุเหิล็กแล้ว	

ก็ยังคงม่ีโลหิิตจัางอย้่ควรพบแพที่ย์

ข้อม่้ลอ้างอิงและที่ี�ม่าภาพป่ระกอบ:	
สมื่าค์มื่โลหิติวัิที่ยาแห่งป็ระเที่ศูไที่ย และศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ สภากุาชาด็ไที่ย 
อศิูรางค์ ์นชุป็ระยูร. (2564). ธ์าลสัซึ่เ่มื่ย่ พัันธ์ุ์แกุร่งป็ระจำชาติไิที่ย รกัุษาได้็-ป็อ้งกุนัได็ ้(พัมิื่พัค์์รั�งที่่� 1). กุรงุเที่พัฯ:  
สำนักุพัิมื่พั์จุฬาลงกุรณี์มื่หาวัิที่ยาลัย https://clipart.world/blood-clipart/flowing-red-blood-cell-png/
https://www.tasteofhome.com/collection/how-to-lower-blood-pressure-through-your-diet/

ค่าควัามเข�มข�นโลหิติที่่�สามารถิบริจัาคโลหิติได�

ต้ิองมื่ค่่์าค์วัามื่เข้้มื่ข้้นโลหิติ ระหว่ัาง 

12.5 - 16.5 กุรมัื่ต่ิอเด็ซิึ่ลติิร

ต้ิองมื่ค่่์าค์วัามื่เข้้มื่ข้้นโลหิติ ระหว่ัาง 

13.0 - 18.5 กุรมัื่ต่ิอเด็ซึ่ลิติิร

ผู้้�หญิิง ผู้้�ชาย  

9สารงานบริการโลหิต
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Stem Cells 
Update
By Rungthip

 ติลอด็ระยะเวัลา 20 ป็ี (ป็ี 2545 - ป็ัจจุบัน) ท่ี่� 

ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ จัด็ติั�ง “ธ์นาค์ารเซึ่ลล์ติ้นกุำเนิด็ 

เมื่ด็็โลหิติแห่งชาติ”ิ สำหรับเป็น็ศููนย์กุลางที่ะเบย่น ที่ำหน้าท่ี่�

จัด็หาอาสาสมื่ัค์รผูู้้บริจาค์เซึ่ลล์ติ้นกุำเนิด็เมื่็ด็โลหิติหร่อ 

สเติ็มื่เซึ่ลล์ ที่่�ไม่ื่ใช่ญาติิให้แกุ่ผูู้้ป็่วัย ซึึ่�งในที่างกุารแพัที่ย์ 

กุารใช้สเต็ิมื่เซึ่ลล์เพ่ั�อกุารรักุษาด้็วัยวิัธ่์กุารป็ลูกุถ่ึาย เป็็นที่างเลอ่กุ 

หนึ�งข้องกุารรกัุษาผูู้ป่้็วัยด้็วัยโรค์ที่างโลหติิวัทิี่ยาให้หายข้าด็

จากุโรค์ด็งักุล่าวั แต่ิกุารท่ี่�จะเป็็นผูู้บ้รจิาค์สเติม็ื่เซึ่ลล์นั�นเป็็นไป็ 

ได็้ยากุ ด็้วัยข้้อจำกัุด็ที่่�ไม่ื่สามื่ารถึหาผูู้้บริจาค์สเต็ิมื่เซึ่ลล์ 

ที่่�มื่่ผู้ลเน่�อเย่�อ HLA ติรงกัุนกุับผูู้้ป็่วัย เน่�องจากุหากุเป็็น

พั่�น้องที่้องเด็่ยวักุันจะมื่่โอกุาสติรงกัุน 1 ใน 4 จึงติ้องใช้ 

สเติ็มื่เซึ่ลล์จากุผูู้้ที่่�ไม่ื่ใช่ญาติิ ซึ่ึ�งมื่่โอกุาสพับได็้น้อยมื่ากุ 

เพั่ยง 1 ใน 10,000 เที่่านั�น 

ด็งันั�น กุารรณีรงค์จั์ด็หาอาสาสมัื่ค์รบริจาค์สเต็ิมื่เซึ่ลล์ 

เพิั�มื่มื่ากุข้ึ�น จะช่วัยเพิั�มื่โอกุาสในกุารรักุษาให้แกุ่ผูู้้ป็่วัย

เพิั�มื่ข้ึ�นด็้วัย ป็ัจจุบันพับวั่าอาสาสมื่ัค์รบริจาค์สเติ็มื่เซึ่ลล์ 

ที่ั�วัป็ระเที่ศู กุวัา่ 310,428 ราย (ข้้อมูื่ล ณี เด็อ่นมื่น่าค์มื่ 2565) 

ที่่�เค์ยลงที่ะเบ่ยนไว้ั แต่ิไมื่่สามื่ารถึติิด็ต่ิอได้็มื่ากุถึึงร้อยละ 

25 จากุจำนวันอาสาสมัื่ค์รทัี่�งหมื่ด็ ซึ่ึ�งส่งผู้ลให้ผูู้้ป็่วัยได้็รับ

โอกุาสในกุารป็ลูกุถึา่ยสเต็ิมื่เซึ่ลลน์อ้ยลง หรอ่ในผูู้้ป็ว่ัยรายท่ี่�

มื่ผูู้่้บรจิาค์เพ่ัยงค์นเด่็ยวัอาจไม่ื่ได็ร้บักุารป็ลูกุถ่ึายสเต็ิมื่เซึ่ลล์

ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ จึงจัด็ที่ำโค์รงกุาร Stem 

Cells Donor Retention ระหว่ัางวัันที่่� 15 มื่กุราค์มื่ - 15 

มื่่นาค์มื่ 2565 เพั่�อให้อาสาสมัื่ค์รบริจาค์สเติ็มื่เซึ่ลล์ท่ี่�เค์ย

ลงที่ะเบ่ยนไวั้ ติั�งแติ่ป็ี 2545 จนถึึงวัันที่่� 30 กุันยายน 2564 

รว่ัมื่อัป็เด็ติข้อ้มูื่ลช่องที่างกุารติดิ็ต่ิอผู่้านระบบออนไลน์ และ

มื่่กุารแจ้ง Link อัป็เด็ติข้้อมืู่ลให้กุับอาสาสมื่ัค์รฯ ผู้่านที่าง 

SMS โด็ยในป็ี 2565 มื่่อาสาสมื่ัค์รฯ ร่วัมื่อัป็เด็ติข้้อมืู่ลผู้่าน

ระบบออนไลน์มื่ากุถึึง 19,531 ราย

หากุคุ์ณีเป็็นอ่กุค์นท่ี่�เค์ยลงที่ะเบ่ยนอาสาสมัื่ค์ร 

บริจาค์สเต็ิมื่เซึ่ลล์ไว้ั สามื่ารถึข้ออัป็เด็ติข้้อมูื่ลช่องที่างกุาร

ติิด็ติ่อได็้ที่่� ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ สภากุาชาด็ไที่ย หร่อ

หน่วัยรับบริจาค์โลหิติข้องสภากุาชาด็ไที่ย และเมื่่�อใด็ที่่�ค์ุณี

ได็้รับ SMS ข้อให้อัป็เด็ติข้้อมืู่ลจากุที่าง REDCROSS 

อยา่ลม่ื่เข้้าไป็อปั็เด็ติข้้อมื่ลูชอ่งที่างกุารติดิ็ติอ่ใหเ้ป็็น 

ป็ัจจุบัน เพัราะนั�นอาจนำมื่าซึึ่�งโอกุาสท่ี่�ผูู้้ป็่วัยโรค์เล่อด็ 

จะได้็รบักุารรักุษาด้็วัยกุารป็ลูกุถ่ึายสเต็ิมื่เซึ่ลล์จากุผูู้้บรจิาค์ 

เซึ่ลล์ต้ินกุำเนิด็เมื่็ด็โลหิติท่ี่�ไม่ื่ใช่ญาติิ เพั่�อช่ วิัติใหม่ื่ 

ที่่�หายข้าด็จากุโรค์ มื่่คุ์ณีภาพัช่วัิติที่่�ด็่และเป็็นกุำลังสำค์ัญ 

ในกุารพััฒนาป็ระเที่ศูติ่อไป็

จำนวนสู้ะสู้มอิาสู้าสู้มัคริ 
ข้ึ�นทะเบ่ยนบริิจาคสู้เต็มเซลัลั์	

310,428	ริาย

"Stem Cells Donor 
Retention" 
ชวันอาสาสมัคร 
บริจัาคสเติ็มเซลล์อัปีเดติข�อมูล
เพราะคุณอาจเป็ีน 1 ใน 10,000 คน  
ที่่�ม่สเต็มเซลล์ตรงกับัผู้ป่ีวัย

จำนวนสู้ะสู้ม 
ผู้้�บริิจาคสู้เต็มเซลัลั์

500 ริาย

จำนวนสู้ะสู้มผู้้�ปื่วย 
ท่�ริอิริับกัาริปืลั้กัถิ่่าย 
สู้เต็มเซลัลั์

2,545 ริาย

ข้�อิม้ลั	ณ	เดือินม่นาคม	2565
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The 
Region 
Sharing
By Piraporn

ข้�อิม้ลั	ณ	เดือินม่นาคม	2565

อาคารภาค
บัริการโลหิต
แห่งชาติ 
ที่่� 8 จังหวััด
นครสวัรรค์ 
แห่งใหม่
สนับัสนุนและรองรับั
การขยายบัริการแบับั 
ครบัวังจร

ภาค์บริกุารโลหิติแห่งชาติิที่่� 8 จังหวััด็นค์รสวัรรค์์ เป็ิด็ด็ำเนินกุารติั�งแติ่

ป็ี พั.ศู. 2548 ในระยะเริ�มื่ต้ิน ได็้เป็ิด็ให้บริกุารติรวัจค์ัด็กุรองคุ์ณีภาพัโลหิติ  

จ่ายโลหติิและผู้ลติิภณัีฑ์์ ที่่�รบัมื่าจากุศูนูย์บรกิุารโลหติิแห่งชาติ ิให้แกุ่โรงพัยาบาล 

ในเค์รอ่ข่้าย ติอ่มื่าในปี็ พั.ศู. 2554 ได้็ข้ยายกุารด็ำเนินงานให้บรกิุารติรวัจคั์ด็กุรอง 

ค์ณุีภาพัโลหิติ ด็ว้ัย วัธ่ิ์ NAT และในปี็ พั.ศู. 2555 เปิ็ด็รับบริจาค์โลหิติที่ั�งในสถึานท่ี่� 

และออกุหน่วัยรับบริจาค์โลหิตินอกุสถึานที่่� เพั่�อแบ่งเบากุารจัด็หาโลหิติข้อง

ศูนูย์บรกิุารโลหติิแห่งชาติ ิจงึจำเป็น็ติอ้งที่ำกุารติดิ็ติั�งเค์ร่�องมื่อ่และอปุ็กุรณีท์ี่าง

ห้องป็ฏิิบัติิกุารเพัิ�มื่เติิมื่ ส่งผู้ลให้พั่�นที่่�ภายในสำนักุงานค์ับแค์บเป็็นอย่างมื่ากุ 

ศูนูย์บรกิุารโลหิติแห่งชาติิ สภากุาชาด็ไที่ย จงึด็ำเนินกุารกุ่อสรา้งอาค์าร

ภาค์บริกุารโลหิติแห่งชาติิท่ี่� 8 จังหวััด็นค์รสวัรรค์์ แห่งใหมื่่ ได็้รับพัระราชที่าน 

พัระบรมื่ราชานญุาติจากุสมื่เด็จ็พัระนางเจ้าสิรกิุติิิ� พัระบรมื่ราชนิน่าถึ พัระบรมื่ราช 

ชนน่พัันป็ีหลวัง สภานายิกุาสภากุาชาด็ไที่ย ให้ใช้ช่�ออาค์ารว่ัา “อาคาร 

ภาคบริการโลหิิตแห่ิงชาติที่ี�	8	จัังหิวัดนครสวรรค์	เฉลมิ่พระเกียรติ	80	พรรษา	 

สม่เด็จัพระนางเจั้าสิริกิติ�	พระบรม่ราชินีนาถ”	

เมื่่�อวันัท่ี่� 7 กุุมื่ภาพัันธ์์ พั.ศู. 2565 สมื่เด็็จพัระกุนษิฐาธิ์ราชเจ้า กุรมื่สมื่เด็จ็ 

พัระเที่พัรัตินราชสุด็า เจ้าฟ้้ามื่หาจักุร่สิรินธ์ร มื่หาวัชิราลงกุรณีวัรราชภักุด็่  

สิริกุิจกุาริณี่พั่รยพััฒน รัฐส่มื่าคุ์ณีากุรปิ็ยชาติิ สยามื่บรมื่ราชกุุมื่าร่ อุป็นายิกุา 

ผูู้อ้ำนวัยกุารสภากุาชาด็ไที่ย เสด็จ็พัระราชด็ำเนินไป็ที่รงเปิ็ด็อาค์ารภาค์บริกุาร

โลหติิแหง่ชาติิท่ี่� 8 จงัหวััด็นค์รสวัรรค์์ เฉลมิื่พัระเกุ่ยรติิ 80 พัรรษา สมื่เด็็จพัระนางเจา้ 

สิริกุิติิ� พัระบรมื่ราชิน่นาถึ หลังใหมื่่ 

อาค์ารภาค์ฯ แห่งใหม่ื่ สามื่ารถึรองรับผูู้้บรจิาค์โลหิติได็วั้ันละ 200 - 300 ค์น  

เป็้าหมื่ายกุารจัด็โลหิติ 64,100 ยูนิติติ่อป็ี และข้ยายศูักุยภาพังานบริกุารโลหิติ

แบบค์รบวังจร มื่่คุ์ณีภาพัป็ลอด็ภัย มื่่มื่าติรฐานเด็่ยวักัุนกัุบศููนย์บริกุารโลหิติ 

แหง่ชาติ ิสภากุาชาด็ไที่ย ที่ั�งในสถึานกุารณีป์็กุติ ิภาวัะฉกุุเฉิน หรอ่เมื่่�อมื่ภ่ยัพับิตัิิ 

ได็ท้ี่นัที่ว่ังที่ ่แกุโ่รงพัยาบาลเค์รอ่ข้า่ยในจงัหวััด็ภาค์เหน่อติอนลา่ง ได็แ้กุ ่จงัหวััด็

นค์รสวัรรค์ ์กุำแพังเพัชร ติากุ อทุี่ยัธ์าน่ ชยันาที่ และพิัจติิร ค์รอบค์ลุมื่กุารให้บรกิุาร 

แกุ่ป็ระชากุรกุวั่า 4 ล้านค์น

วัันเวัลาที่ำาการ
จันทริ์	-	ศ๊กัริ์	
08.30	-	15.30	น.
เสู้าริ์	-	อิาทิตย์	แลัะวันหย๊ดนักัข้ัตฤกัษั์
09.00	-	15.30	น.

11สารงานบริการโลหิต

001-012 COATED FOGRA39 4C_64-11-064.indd   11001-012 COATED FOGRA39 4C_64-11-064.indd   11 27/5/2565 BE   17:2127/5/2565 BE   17:21



Do You 
Know?
By Parichat

ศูนย์บัริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไที่ย 
1871	ถิ่นนอิังริ่ด้นังต์	เข้ตปืท๊มวัน	กัริ๊งเทพัฯ	10330
โทริศัพัท์	0	2263	9600-99,	0	2256	4300	 เว็บไซต์	:	www.blooddonationthai.com	 อิ่เมลั	:	blood@redcross.or.th

ศูนย์บัริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไที่ย @nbctrc Nationalbloodcentrethai Blood Donation Thai@GiveBloodThai

สารงานบัรกิารโลหติ
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เจาะหู ผิวัหนัง สัก 
ลบัรอยสัก ฝัังเข็ม 
บัริจาคโลหิตได้หรือไม่?

แหิล่งที่ี�ม่า	:
ค์ู่มื่่อกุารรับบริจาค์โลหิติ Blood Donation Manual ศููนย์บริกุารโลหิติแห่งชาติิ สภากุาชาด็ไที่ย ฉบับพัิมื่พั์ค์รั�งที่่� 1 พั.ศู. 2564

สำหรบัศูนูยบ์รกิุารโลหิติแหง่ชาติ ิสภากุาชาด็ไที่ย
ใชเ้ที่ค์นคิ์กุารติรวัจ NAT ใหเ้วัน้อยา่งนอ้ย 4 เด็อ่น

หากุกุระที่ำด้็วัยเที่ค์นิค์ป็ลอด็เช่�อ 
ที่่�โรงพัยาบาล หลังที่ำ เว้ัน 24 ชั�วัโมื่ง  
สามื่ารถึบริจาค์โลหิติได็้ หากุไมื่่ใช้กุารติรวัจด็้วัยเที่ค์นิค์ NAT 

ให้เวั้น 1 ป็ี

หากุกุระที่ำ ณี สถึานที่่�อ่�น ๆ  ที่่�มื่ใิชโ่รงพัยาบาล 
อาจเส่�ยงต่ิอกุารติดิ็เช่�อที่่�สามื่ารถึติดิ็ต่ิอได็ท้ี่าง
โลหิติ โด็ยเฉพัาะเช่�อ HIV เช่�อไวัรัสติับอักุเสบ 
B และ C โด็ยระยะเวัลาที่่�งด็ ข้ึ�นกัุบเที่ค์นิค์กุาร
ติรวัจเช่�อ ณี สถึานที่่�รับบรจิาค์นั�น หากุสถึานที่่�
บริจาค์ติรวัจหาเช่�อด็้วัยเที่ค์นิค์ NAT

*NAT = Nucleic Acid Amplification Testing เป็น็กุาร
ติรวัจหาสารพัันธ์ุกุรรมื่ข้องเช่�อไวัรัส
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