
 

 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ 2563

กรำฟแสดงจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งหมด 
เปรียบเทียบเดือนกันยำยน-ตุลำคม

ปี 2560-2562

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณำธิกำรบริหำร ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร บรรณำธิกำร ปิยนันท์ คุ้มครอง กองบรรณำธิกำร นันทพร พากเพียรทรัพย์, 
สรชา รุจิรงค์นางกูล, ปาริชาติ ทนกระโทก, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, ปาริชาติ โพธิรัชต์, พิราภรณ์ ศรศิลป์, จิรัสย์ อยู่วัฒนากรณ์ และอุไรรัตน์ ช�านาญ              
กรำฟิกดีไซเนอร์ จุนที ตระกูลดิษฐ์ เจ้ำของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั 
อุดมศึกษา

by Jirat

 ศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากรฐับาลให้มีหน้าทีใ่นการจดัหาโลหติให้มปีรมิาณเพยีงพอ ปลอดภยัและมคีณุภาพ

สูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อน�าไปใช้ในการ

รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต 

 จากสถิติปี 2561 พบว่าผู้บริจาคโลหิตปีละ1 ครั้งทั่วประเทศ มีจ�านวนมาก

ถึง 68.49% หากมีการเพ่ิมจ�านวนการบริจาคโลหิตอีกคนละ 1 ครั้ง จะท�าให้

ได้รับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จ�านวนเพิ่มขึ้น 1,034,688 ยูนิต (คิดเป็น 5%) 

ตามเป้าหมายของโครงการ จึงเป็นท่ีมาของโครงการ “Plus1 เพิ่มจ�ำนวนครั้ง 

เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพียงแค่เริ่มต้นจากตัวเราเอง เพิ่มจ�ำนวนครั้ง ในการบริจาค

โลหิต จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 3 และจาก 3 เป็น 4 ครั้ง / ปี ก็สามารถที่จะ

เพ่ิมโลหติ เพ่ือส�ารองไว้ส�าหรับผู้ป่วย ส่งเสริมให้มกีารบริจาคโลหิตอย่างต่อเนือ่งและ

ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) ภาคบริการ

โลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น 

อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา 

ภูเก็ต งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์            

สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ
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¤	เป็นโรคทางจิตเวช	เช่น	โรคซึมเศร้า

	 โรคไบโพลาร์	บริจาคโลหิตได้หรือไม่?
¤	เป็นโรคจิตเภท	(Schizophrenia)	

	 บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

Donor	Care 
การดูแลสุขภาพ

ผู้บริจาคโลหิต

ผู้บริจาคโลหิต	100	ครั้ง

หัวใจจิตอาสา

กลับมาอีกครั้งตามค�าเรียกร้อง	ส�าหรับ

ผูบ้ริจาคโลหติหมู่พิเศษ	(Rh-negative)

ตรวจมะเร็งตับเบื้องต้น	AFP	และ

มะเร็งล�าไส้เบื้องต้น	CEA	ฟรี!				

กันยำยน

ตุลำคม
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by Nunthaporn

พิธเีปิดการประชุม	30th	Regional	
Congress	of	the	ISBT
	 วันท่ี	 16	 พฤศจิกายน	 2562	
สมเด็ จพระกนิษฐา ธิ ราช เจ ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกา
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย	เสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานประชมุวชิาการ
งานบริการโลหิตระดับนานาชาติ	ครั้งที่	30	(30th Regional Congress of the International 
Society	of	Blood	Transfusion)	ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์	
เซ็นทรัลเวิลด์

พิธีเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่	6	จังหวัดขอนแก่น	

ปีเก่าผ่านไป	 	 ปีใหม่เข้ามา	 ขอทุกท่านมีความ

สุขกาย	 สบายใจ	 ปราศจากทุกข์โศก	 โรคภัย																			

ทั้งหลายทั้งปวง	 พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ	 ในป	ี

2563	 ซ่ึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ปรับ
เปลี่ยนวัน เวลาท�าการใหม่ ขยายเวลา                              
รับบริจาคโลหิตเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริจาคโลหิต	วันจันทร์-ศุกร์ เปิดท�าการ
เวลา 07.30-19.30 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์	 เปิดเวลาเดิม	 08.30-

15.30	น.				

บรรณาธิการทักทาย 

 วันที่	2	ธันวาคม	2562	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง
เปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี	 6	 จังหวัดขอนแก่น	 เฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ณ	ต�าบลส�าราญ	อ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดั
ขอนแก่น	

แบรนด์	พลังเพื่อเลือดใหม่
	 	 	 	 วันท่ี	 4	 ตุลาคม	 2562	
ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ กิ ต ติ คุ ณ																						
นายแพทย์ชัยเวช	 นุชประยูร
ผูช่้วยเลขาธกิาร สภากาชาดไทย	
รกัษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ																				
ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิร่วม

ในพิธีเปิดโครงการ	 “แบรนด์	พลังเพื่อเลือดใหม่	2562”	และรับมอบโลหิตในโครงการฯ	ปี	
2561	จ�านวน	68,441	ยูนิต	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

พิธีท�าบุญเนื่องในวาระ	50	ปี	แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	
	 วนัที	่11	ตลุาคม	2562	ศาสตราจารย์
กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช	 นุชประยูร			
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	รักษาการ
ในต�าแหน่งผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารโลหติ
แห ่งชาติ 	 ผู ้บริหารสภากาชาดไทย	
คณะกรรมการจัดหาและส ่ ง เสริม
ผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย	 หน่วยรับ
บริจาคโลหิต	และเจ้าหน้าที่	ร่วมท�าบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์	 89	 รูป	 เนื่องในวาระ	
50	ปี	แห่งการสถาปนาศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิณ	ชัน้	1	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิโอกาสนี	้
จัดให้มีพิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์	 จ�านวน	 10	 รูป	 โดยมีนายแผน	 วรรณเมธี	
เลขาธกิารสภากาชาดไทย	เป็นประธานในพธิ	ีณ	ห้องจมุภฎ	ชัน้	9	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิ

 กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหติเฉลิมพระเกยีรตฯิ

	 วันที่	 27	 ตุลาคม	 2562	 นางสิณีนาฎ	 อุทา																	
ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการศูนย ์บริการโลหิตแห ่งชาติ															
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติ	 เน่ืองในโอกาสมหามงคล																		
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก	ร่วมด้วย	นายสทุธ	ิสโุกศล	
ปลัดกระทรวงแรงงาน	ณ	สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง	สาขา
ธนบุรี

พฤกษา	จิตอาสา	บริจาคโลหิต	

	 วันที่	 25	 พฤศจิกายน	 2562	 ศาสตราจารย์
กติตคิณุนายแพทย์ชยัเวช	นชุประยรู	ผูช่้วยเลขาธกิาร
สภากาชาดไทย	 รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ          
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 ร ่วมกิจกรรมบริจาค
โครงการ	พฤกษา	จิตอาสา	บริจาคโลหิต	ณ	อาคาร	
Pearl	Bangkok	ชั้น	4	Pruksa	Academy
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เชิญชวนบริจาคโลหิตตลอดปี 2563
	-	โครงการ	“Plus	1	เพิ่มจ�านวนครั้ง	เพิ่มโลหิต	เพิ่มชีวิต”	(Plus	One	Blood	Donation,	More	Blood	More	Lives)
	-	โครงการ	“ให้โลหิต	เป็นของขวัญในวันเกิด”	(Give	Blood	on	Birthday)

2-10 มกราคม 2563	 เชิญชวนประชาชนทั่วไปบริจาค
โลหิตช่วงเทศกาลปีใหม่	 ในโครงการ	 ส่งความสุข	 มอบ
โลหิตเป็นของขวัญปีใหม่	ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ	“ปฏิทิน
ดาราช่อง	3”	เป็นที่ระลึก	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
20-26 มกราคม 2563	 เชิญชวนคนไทยเช้ือสายจีน														
ร่วมบริจาคโลหิตเน่ืองในเทศกาลมงคลวันปีใหม่ของ										
ชาวจนี	ในโครงการ	“ตรษุจนีนี	้มอบโลหติ	เป็นมงคลชวีติ”	
ผู ้บริจาคโลหิตจะได้รับ	 “ปฏิทินตรุษจีน”	 เป็นที่ระลึก													
ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

24 มกราคม 2563	เวลา	10.00	น.พิธีแถลงข่าวโครงการ	“Plus	1	เพิ่มจ�านวน
ครั้ง	 เพิ่มโลหิต	 เพิ่มชีวิต”	 (Plus	One	Blood	Donation,More	Blood	More	
Lives)	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	
8-10 กุมภาพันธ์ 2563	 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย	 ร่วมท�าบุญ												
บริจาคโลหิต	ในโครงการ	“ถือศีล	ท�าบุญ	บริจาคโลหิต	เนื่องในวันมาฆบูชา”	
ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
14 กุมภาพันธ์ 2563	 เวลา	 07.30-19.30	 น.	 เชิญชวนประชาชนทั่วไป													
ร่วมแบ่งปันน�้าใจด้วยการบริจาคโลหิต	 ในโครงการ	 “เติมความรัก	 เติมโลหิต	
ด้วยหัวใจ”	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ศิลปินดาราบริจาคโลหิต 
	 โครงการ	 “หนึ่งคนให้	 หลายคนรับ	 ให้โอกาสตัวเอง	 =	
ให้โอกาสผู้ป่วย”	 ก้าวสู่ปีที่	 50	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต	ิ
สภากาชาดไทย

 
 15 พฤศจิกายน 2562 

หมวย-อริสรา	ก�าธรเจริญ
พิธีกร	และผู้ประกาศข่าว

 3 ธันวาคม 2562
กาย-สวิตต์	ลีละพงศ์วัฒนา	
ผู้ประกาศข่าว	ช่อง	7	HD

 

 3 ธันวาคม 2562
เคน-ธีรเดช	วงศ์พัวพันธ์
นักแสดง	ช่อง	3

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ 
	 โครงการ	“หนึ่งคนให้	หลายคนรับ	ให้โอกาสตัวเอง	=	ให้โอกาส										
ผู้ป่วย”	ก้าวสู่ปีที่	50	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย

 7 พฤศจิกายน 2562 
ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล	
จ�านวน	10	คน

15 พฤศจิกายน 2562 
บริษัท	เคชั่น	เพาเวอร์	จ�ากัด
จ�านวน	23	คน

 27 พฤศจิกายน 2562 
บรษิทั	ฟจู	ิอเิลคทรคิ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	จ�านวน	18	คน	

29 พฤศจิกายน 2562 
ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก	CPF
จ�านวน	40	คน

 1 ธันวาคม 2562 
กลุ่ม	fastbull	Academy	
จ�านวน	45	คน

 4 ธันวาคม 2562 
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
จ�านวน	50	คน

 โครงการ “คิดถึงพ่อ” บริจาคโลหิตร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร ตลอดเดือนธันวาคม

 4 ธันวาคม 2562 
บริษัท	 ไทยแลนด์	 พริวิเลจ	 คาร์ด	
จ�ากัด	จ�านวน	15	คน

 13 ธันวาคม 2562 
บริษัท	อโรม่า	กรุ๊ป	
จ�านวน	30	คน
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 เนื่องจากโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) ซึ่งเป็นโลหิตหายาก 
ในคนไทยพบว่า มีหมู่โลหิตนี้เพียง 0.3% หรือ 1,000 คน จะพบเพียง 
3 คนเท่านั้น และในกรณีที่ผู้ป่วยมีโลหิตหมู่พิเศษ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องได้รับโลหิตหมู่พิเศษเหมือนกันเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู ้ป่วย
เกิดอาการช็อคถึงแก่ชีวิตได้ โลหิตหมู่พิเศษจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อชีวิตของผู้ป่วยที่มีโลหิตหมู่พิเศษ เพราะผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ                            

มีจ�านวนน้อยมาก และส่วนมากผู้ที่ต้องใช้โลหิตหมู่พิเศษ เป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจ�าต่อเนื่อง อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย, 
มะเร็งเม็ดเลือดขาว, ฟอกไต และยังมีผู้ป่วยที่ใช้โลหิตครั้งละจ�านวนมาก คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัด เช่น ผ่าตัดหัวใจ, มะเร็ง, ผู้ป่วย
ประสบอุบัติเหตุ, ผ่าตัดคลอดบุตร ฯลฯ 

 ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ห่วงใยในสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) เนื่องจากสถิติการเป็น
มะเร็งของคนไทย เพิ่มสูงขึ้นถึง 70,000 คน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ มะเร็งครองแชมป์ การเป็นโรคที่มีคนเป็นมากที่สุดในประเทศ
อันดับ 1 ถึง 5 ปีซ้อน และมีผู้เสียชีวิตไปด้วยโรคนี้ ปีละ 50,000 คน และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative)         
ที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษจะได้ทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง อีกทั้งยังส่งผล                 
ให้ผู้ป่วยได้รับโลหิตที่มีคุณภาพ เพื่อน�าไปใช้ในการต่อชีวิต ต่อลมหายใจต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนการตรวจมะเร็งตับเบื้องต้น AFP 
และมะเร็งล�าไส้เบื้องต้น CEA ครั้งนี้ จากโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ 

กลับมาอีกครั้งตามค�าเรียกร้อง
ส�าหรับผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ	(Rh-negative)

ตรวจมะเร็งตับเบื้องต้น	AFP	และมะเร็งล�าไส้เบื้องต้น	CEA			  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร 0 2256 4300 , 0 22520-1637

  เมือ่ผูบ้รจิาคโลหติหมูพิ่เศษ (Rh-negative) บริจาคโลหติ หรอืส่วนประกอบโลหิต ครบจ�านวน 3 ครัง้ ข้ึนไป ระหว่างวนัที ่1 มกราคม –
31 ธนัวาคม 2563 สามารถแจ้งความจ�านงในการตรวจมะเรง็ตบัเบือ้งต้น AFP และมะเรง็ล�าไส้เบือ้งต้น CEA ได้ทีเ่คาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
ชัน้ 1 ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ถนนองัรดีนูงัต์ เพือ่เกบ็ตวัอย่างโลหติ พร้อมกบัการบรจิาคโลหติ หรอืส่วนประกอบโลหติ 
โดยไม่ต้องงดน�้า งดอาหาร

บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 3 ครั้งขึ้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2563

ฟรี!
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by Thitaporn

ผู้บริจาคโลหิต	100	ครั้ง	หัวใจจิตอาสา
 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาชมรมผูบ้รจิาคโลหติ 100 ครัง้ เป็นศูนย์รวมของคนทีม่จีติอาสาในการบรจิาคโลหติ โดยสมาชกิชมรม
ทุกท่านถือเป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมรณรงค์เชิญชวนเพิ่มผู้บริจาคโลหิต การปฏิบัติงานด้านจิตอาสา และยังเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การบริจาคโลหิตอีกด้วย เนื่องจากสมาชิกทุกท่านล้วนเป็นบุคคลที่มีความเสียสละ มีจิตใจของการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
พร้อมอทุศิตนให้การช่วยเหลอืงานของศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ไม่ว่าจะเป็น การดูแลให้ความช่วยเหลือ ผู้บริจาค
โลหิต การให้ข้อมูลการบริจาคโลหิตเบื้องต้น การดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต การดูแลจัดคิวหน้าห้องรับบริจาคโลหิต ดังภาพ
กิจกรรมบางส่วนด้านล่างนี้

จ�ำนวนสมำชิกชมรมผู้บริจำคโลหิต 100 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวำคม 2562)

ชำย

หญิง

125 รำย

1,716 รำย

 วนัที ่12 สงิหาคม 2562 ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
ได ้จัดกิจกรรม “น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 87 พรรษา” ทางชมรมผู้บริจาค
โลหิต 100 คร้ัง ได้น�ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานจิตอาสามาร่วมอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในงาน

 งานกาชาด ประจ�าปี 2562 “เยน็ศริะ 
เพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้         
ที่งดงาม” ภายใต้แนวคิด “บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ในซุ้ม
ศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ จดัขึน้เมือ่วนัที่ 
15-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00-
21.00 น. ณ สวนลุมพินี 

 วันพ่อ 5 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง            
ได้น�าผู้ปฏิบัติงานด้านจิตอาสามาร่วมอ�านวยความสะดวก และร่วมจัด
กิจกรรมซุ้มดูดวงให้แก่ผู้ท่ีมาบริจาคโลหิต ในโครงการ “น้อมใจภักดิ์ 
ร�าลึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
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 ตามแผนยทุธศาสตร์ของศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิได้วางแผนกลยทุธ์ในการจดัหาผู้บริจาคโลหิต         
ในกลุ่มเยาวชน เนื่องจากกลุ่มเยาวชนบริจาคโลหิตลดลงจ�านวนมาก จึงจัดแผนรณรงค์เพิ่มจ�านวน              
ผู้บริจาคโลหิต โดยได้จัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้ก่อนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และการ
ติดตามผลเพื่อ  Monitor จ�านวน  ผู้บริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา โดยคัดเลือกสถาบันการศึกษา
ที่มีจ�านวนผู้บริจาคโลหิตลดลง เพื่อกระตุ้นยอดและเพิ่มจ�านวนการบริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา
ที่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563  ดังนี้

by Parichart_Ton Road Show & Monitor
รณรงค์เพิ่มจ�านวนผู้บริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา

แผนออกหน่วย Road Show บรรยายให้ความรู้ในสถาบันการศึกษา ดังนี้

ลำาดับ วันที่ เวลา สถาบัน สถาที่

1. 6 มกราคม 63 14.00-16.00 น. โรงเรียนศรีพฤฒา หอประชุม

2. 8 มกราคม 63 08.00-09.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา หอประชุม

3. 9 มกราคม 63 15.00-16.00 น. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องประชุม 100 ปี สมเด็จย่า

4. 13 มกราคม 63 15.00-16.00 น. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ห้องอัปสรสามัคคี

5. 21 มกราคม 63 14.00-15.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ห้องประชุม

6. 23 มกราคม 63 14.00-16.00 น. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง หอประชุม

7. 28 มกราคม 63 08.00-09.00 น. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ หน้าเสาธง

แผนออกหน่วย Monitor กระตุ้นยอดการบริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา ดังนี้

ลำาดับ วันที่ เวลา สถาบัน สถาที่

1. 7 มกราคม 63 09.00-15.00 น. โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุม

2. 9 มกราคม 63 09.00-15.00 น. โรงเรียนศรีพฤฒา ห้องพลังแผ่นดิน

3. 13 มกราคม 63 09.00-14.00 น. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องโสตทัศนศึกษา

4. 14 มกราคม 63 09.00-15.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา หน้าอาคารเทพประทาน

5. 15 มกราคม 63 09.00-14.00 น. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ชั้น 1 อาคารอัปสรสามัคคี

6. 27 มกราคม 63 09.00-15.00 น. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง หอประชุม

7. 28 มกราคม 63 09.00-15.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ข้างอาคาร 2

8. 5 กุมภาพันธ์ 63 09.00-15.00 น. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ



7

บริษัท  ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

12 ปี พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต

by Urairat  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” ซึ่งจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตั้งแต่
ปี 2549 – ปัจจุบัน มีระยะเวลายาวนานกว่า 12 ปี โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ร่วม
บริจาคโลหิต ณ อาคาร Pearl Bangkok ชั้น 4 ซึ่งครั้งนี้ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 177 ยูนิต 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “Allstars        
Do Good: Blood Donation” โดยมวีศิวกรอากาศยาน พนกังานต้อนรบั-ภาคพืน้ พนกังานบรกิารลานจอด นกับนิ ลกูเรอื พนกังาน
ประจ�า และแขกผู้เกียรติจากภายนอก ร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอากาศยานดอนเมือง ชั้น 1 ซึ่งครั้งนี้ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 
219 ยูนิต โดยหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ และประโยชน์ของการบริจาคโลหิตที่มีต่อสังคม
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รอบรู้เรื่องโลหิต
by Parichart_Po

Donor	Care
การดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิต 

 ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีบริการ
ดูแลและให้ค�าปรึกษาทางด้านสุขภาพแก่ผู ้บริจาคโลหิตท่ีห้อง 
Donor Care ส�าหรับการให้ความรู้ ค�าแนะน�า รวมถึงการดูแลและ
ติดตามผลสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต เพ่ือให้เป็นผู้บริจาคโลหิตได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้บริการกลุ่มผู้บริจาคโลหิต ดังนี้ 

1. ผู้บริจำคโลหิตที่มีภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก 

 สา เห ตุที่ ท� า ให ้ เกิ ด
ภาวะโลหิตจาง คือ การดูแล

สุขภาพตนเองภายหลัง
การบริจาคโลหิต โดย
การเสริมธาตุเหล็กใน
ปริมาณที่ ไม ่ เพียงพอ 
เช ่น การรับประทาน

อาหารที่มีธาตุเหล็กน้อย 
การมีประจ�าเดือนมากกว่า

ปกติ และจากการตรวจเพิ่มเติม
ตามกระบวนการทาง donor care พบว่าผู้บริจาคโลหิตบางราย
เป็นพาหะธาลัสซีเมีย ซึ่งผู้บริจาคกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
โลหิตจางอยู่ก่อนแล้ว เมื่อบริจาคโลหิตและไม่ได้รับการเสริมธาตุ
เหล็กอย่างเพียงพอตามค�าแนะน�า จึงท�าให้เกิดภาวะโลหิตจางได้

วัน เวลำ ท�ำกำร 
ห้อง Donor Care ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

สภำกำชำดไทย
โทร. 0 2263 9600 ต่อ 1113

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 19.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 08.30 – 15.30 น.

 จากสถิติปีพ.ศ. 2562 พบว่าผู้บริจาคโลหิตที่ถูกปฏิเสธจาก
การบริจาคโลหิต เนื่องจากมีสภาวะความเข้มข้นโลหิตไม่เพียงพอ 
จ�านวนท้ังสิ้น 41,764 คน เป็นผู้บริจาคโลหิตเพศหญิง จ�านวน 
38,932 คน คดิเป็น ร้อยละ 93% และจะได้รบับรกิารการตรวจ CBC 
(Complete Blood Count), Serum Ferritin พร้อมค�าแนะน�า
เรื่องอาหารและวิตามิน ตามกระบวนการเสริมธาตุเหล็ก โดยจัด 
Ferrous fumarate 200 mg. with Vitamins จ�านวน 100 เม็ด 
(4 เม็ดต่อวัน) วิตามิน B1-6-12 และ Folic acid จ�านวน 50 เม็ด 
(อย่างละ 2 เม็ดต่อวัน) เป็นเวลา 25 วัน และก�าหนดให้มาติดตาม
ผล (Follow up,F/U) ภายใน 1 เดือน จากผู้บริจาคโลหิต จ�านวน
ทั้งสิ้น 2,175 ราย กลับมาบริจาคโลหิต จ�านวน 568 ราย (คิดเป็น 
26.11%) แบ่งเป็น บริจาคได้ 460 ราย (คิดเป็น 80.99%) และ 
บริจาคไม่ได้ 108 ราย (คิดเป็น 19.01%) 

2. ผู้บริจำคโลหิตสูงอำยุที่มีอำยุ 65-70 ปีบริบูรณ์

 มาตรฐานงานบริการโลหิต 
ของศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ 
ปีพ.ศ. 2558 ได้ก�าหนด
ให้ผูบ้รจิาคโลหติประจ�า
ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
และไม ่มีภาวะท่ีเป ็น
ข้อห้ามในการบริจาค
โลหิตสามารถบริจาค
โลหิตต่อเนื่องได้ไปจนถึง
อายุ 70 ปี (บริจาคโลหิตได้ทุก           
6 เดอืน) ทัง้นีต้้องได้รับการตรวจสขุภาพ และตรวจเลอืดดคู่า CBC, 
serum ferritin, blood chemistry เพื่อประเมินสุขภาพผู้บริจาค
โลหิต และอนุญาตให้บริจาคโลหิตได้ 

 จากข้อมูล Donor care ปีพ.ศ. 2560 พบว่าผู้บริจาคโลหิตที่
มีอายุมากกว่า 60 ปี เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีค่า Hb ผ่านเกณฑ์
การบริจาคโลหิต มากถึงร้อยละ 98.39% และภายหลังการบริจาค
โลหิตไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากผู้บริจาคโลหิตกลุ่ม
ดังกล่าว
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by Sorracha

 เป็นเวลามากกว่า 20 ปีที่เราคุ้นเคยและได้ยินเร่ืองการใช้เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต หรือสเต็มเซลล์ในการรักษาโรคทางโลหิตใน
ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาในประชากรไทย และเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศ 
และเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยี การรักษาโรคมะเร็งอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ สถาบันทางการแพทย์หลายแห่งจึงเริ่ม
มีการศึกษาวิจัยเรื่องการน�าภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บ�าบัดมะเร็งมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง 

 แม้ปัจจุบันจะมีวิธีการรักษาโรคมะเร็งหลายวิธี แต่การวิจัยเพื่อหาวิธีการรักษาแบบใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็ง
ให้หายขาด และลดการเกิดผลข้างเคียง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยในการท�าลายเซลล์มะเร็ง ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง โดยคณะผู้วิจัยกลุ่ม Car T cell ประกอบด้วย ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์, อ.นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ และ 
อ.ภญ.ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง ก�าลังพัฒนาการผลิต CD19 CAR T cell ซึ่งท�างานร่วมกับทีมแพทย์ทางโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอีกสถาบันที่พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บ�าบัด โดยมีการด�าเนินการอยู่ ดังนี้ 

 Chimeric Antigen Receptor T Cell (CAR T cell) คือ การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบ�าบัดแบบเซลล์บ�าบัดที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน�้าเหลือง ซ่ึงการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวได้รับ การอนุมัติจากองค์การอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา (FDA) แต่ด้วยราคาท่ีสูงมาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงเล็งเห็นความส�าคัญในการวิจัยเพื่อให้ผู้ป่วยชาวไทยได้รับ
การรักษาที่ทัดเทียมนานาชาติในราคาที่สมเหตุสมผล

 T cell Therapy คือ การรักษาที่ใช้ได้ผลดีกับเซลล์มะเร็งที่มีเชื้อไวรัส เช่น มะเร็งหลังโพรงจมูกและมะเร็งต่อมน�้าเหลือง
หลังการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยการน�าเลือดของผู้ป่วยมาแยกเซลล์เม็ดเลือดขาว และกระตุ้น T cell ให้มีความจ�าเพาะต่อส่วนของไวรัส
ที่อยู่ในเซลล์มะเร็ง และเลี้ยงให้มีปริมาณเพียงพอแล้วส่งกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

  Natural Killer cell คือ การรักษาโดยใช้ NK cell ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาว
ชนิดหน่ึงทีม่คีวามสามารถในการฆ่าเซลล์มะเรง็บางชนดิได้ด ีเช่น มะเรง็เมด็เลอืด
ขาวแบบเฉยีบพลันชนิด Myeloid ซึง่การรกัษาด้วยวธินีีจ้ะใช้กบัผูป่้วยทีม่โีรคกลับ
เป็นซ�้า หรือไม่ตอบสนองต่อการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ทั้งนี้การเลี้ยง NK cell และ
เพ่ิมจ�านวนให้มีปรมิาณเพยีงพอยงัท�าได้ยาก และต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการผลติสงู 

 แม้ว่าในอนาคตการรกัษาด้วยการใช้ภมูคิุม้กนัด้านเซลล์บ�าบดัมะเรง็จะเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่การใช้สเต็มเซลล์          
ในการปลูกถ่ายก็ยังคงเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับ และได้ผลดีในการรักษา 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันบริจาคโลหิต และ
ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์อย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
ทางโลหติทีร่อรับการรกัษา และรอวันได้กลับมาใช้ชวิีตใหม่อย่างเป็นปกตสิขุอกีครัง้ 

ภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บ�าบัดมะเร็ง	(Cancer	Cellular	Immunotherapy)
อีกทางเลือกในการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็ง

กรำฟแสดงจ�ำนวนอำสำสมัครบริจำคสเต็มเซลล์ 

ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน

เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำย

จ�ำนวนอำสำสมัครบริจำคสเต็มเซลล์
จ�ำนวนผู้บริจำคสเต็มเซลล์จริง
จ�ำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน

2,050 รำย353 รำย

248,453 รำย

อ้างอิงบทความบางส่วน: https://med.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article/ 
https://www.thaihealth.or.th/Content/ 
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by Jirat
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by Jirat

 วันพฤหัสบดีที่  5  ธันวาคม 2562 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม 
“คิดถึงพ ่อ” น ้อมใจภักดิ์  ร� ำลึกส�ำนึก                        
ในพระมหำกรุณำธิคุณบริจำคโลหิต ถวำย
เป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร 5 ธันวำคม 2562” โดยมี
ผู้บริจาคโลหิตหล่ังไหลมาบริจาคโลหิตจ�านวน  
2,994 ยูนิต ลงทะเบียนเป ็นอาสาสมัคร 
สเต็มเซลล์ จ�านวน 102 ราย และมีผู้แสดง
ความจ�านงบริจาคอวัยวะ จ�านวน 36 ราย 
ขอประมวลภาพกิจกรรมแห่งความจงรักภักดี
ในครั้งนี้มาฝากทุกท่านครับ...

 ในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 13 แห่ง เหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ รวม
ถึงโรงพยาบาลสาขาต่างๆ ก็ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยการจัดกิจกรรมบริจาค
โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  ด้วยเช่นกนั 
ซึ่งก็มีผู้บริจาคโลหิตในแต่ละจังหวัดร่วมบริจาคโลหิตจ�านวนมากเช่นเดียวกัน

จ.ราชบุรี

จ.พิษณุโลก

จ.ล�าปาง

จ.ชลบุรี

จ.นครราชสีมา

จ.เชียงใหม่
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by Piraporn

ณัฏฐพัฒน์ วัฒนะจิรกุล  
ผู้ประกาศข่าวหนุ่มจิตอาสา	บริจาคโลหิตและ

ส่วนประกอบโลหิต	จ�านวน	91	ครั้ง	กรุ๊ป	O	Rh+	

การเสียสละ	คือ	

	 	 การให้ที่ดีที่สุด

จุดเริ่มต้นที่ท�าให้บริจาคโลหิต
 เริ่มต้นจากคุณพ่อผมเป็นทหารผ่านศึก และตัวเอง
เคยรับราชการเป็นทหารอากาศ ครอบครัวจะปลูกฝัง
ให้เสียสละ รู้จักการให้ บริจาคโลหิตครั้งแรกตอนท่ี
ประจ�าการที่กองบิน 41 เชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยมารับที่
ค่ายทหาร ก็บริจาคทุก 3 เดือน ช่วงหนึ่งก็มีบริจาค
เกล็ดเลือด และตอนนี้ก็เปลี่ยนมาบริจาคพลาสมา 
เพราะใช้เวลาไม่นานและท�าได้ทุก 14 วัน

ความประทับใจในการบริจาคโลหิต
 มีครั้งหน่ึงเพื่อนในเฟสบุ๊ค ส่งข้อความมาหาว่า
คุณพ่อของเพื่อน จะเข้าห้องผ่าตัดต้องการเลือดด่วน 
เราไม่รอช้ารีบไปบริจาค คร้ังนั้นช่วยชีวิตพ่อเพื่อนได้ 
รูส้กึดใีจมาก เพือ่นกด็ใีจ ได้ทัง้มติรภาพและให้โอกาส
คุณพ่อของเพื่อนได้รักษาอาการป่วย แต่ทุกครั้งเรา
ไม่ได้หวงัผลตอบแทน ถอืว่าเป็นหน้าทีต้่องดูแลสขุภาพ 
พักผ่อนให้เพียงพอ ท�าตัวเองให้พร้อมเสมอ เมื่อมี
ความต้องการเลือดด่วน

ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริจาคโลหิต
 ตั้งใจจะบริจาคไปเรื่อยๆ ไม่ได้คาดหวัง แต่มีครั้งหนึ่งผมมาบริจาค
พลาสมา ครั้งที่ 68 เจอพี่บุ๋ม ปนัดดา จึงได้ทราบว่าพี่บุ๋มมาบริจาคประจ�า 
ตอนนั้นก็ 73 ครั้งแล้ว ท�าให้รู้สึกว่าขนาดผู้หญิงยังเสียสละมากขนาดนี้ 
จึงมีพี่บุ๋มเป็นเหมือนไอดอลในเรื่องการบริจาคโลหิต ก็ต้ังใจดูแลสุขภาพ 
ออกก�าลังกายเป็นประจ�า ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เพราะมีความรู้สึกว่า 
เราต้องดูแลตัวเองไม่ใช่แค่เพื่อตัวเอง มีชีวิตสุขภาพดีเพื่อบริจาคโลหิต
เป็นประจ�า ชีวิตนี้มีค่าเพื่อตนเองและคนอื่น

งานจิตอาสาเพื่อสังคม
 ถ้ามีโอกาสจะท�าเสมอ การช่วยด้วยแรงกายก็มีไปท�าความ
สะอาดหรือท�ากิจกรรมกับชุมชนตลอด มีช่วยระดมทุนช่วยน�้าท่วม 
ช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ก็พยายามช่วยตามก�าลัง จนล่าสุดได้รับ
รางวัลอินทรจักร สาขาศิลปินจิตอาสาเพื่อสังคมดีเด่น ปี 2019

เชิญชวนคนท่ีกลัวการบริจาคโลหิต ให้เริ่มต้นบริจาค

โลหิต
 การบริจาค คือการให้ที่มีค่าที่สุดครับ อยากชวนให้คนที่
มคีณุสมบัตสิามารถบรจิาคได้ มาบรจิาคโลหิต พยาบาลน่ารกั

ใจดทีกุคน เวลาเหน็คนมาบรจิาค บรรยากาศการท�าความดี 
มันให้รู้สึกมีความสุข การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข 

ท�าให้คนผู้ป่วยมีโอกาสได้มีชีวิตรอดต่อไปครับ
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 เป็นโรคซึมเศร้าผู้ป่วยจะมีอาการหดหู่ ท้อแท้ เบ่ือหน่ายรู้สึก

 ไม่มคีณุค่าในตนเอง ความส�าคญัของโรคนีค้อืหากผูป่้วยทีไ่ม่ได้รบั

การรักษาจะมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง

 โรคไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์สองขั้ว เป็นความผิดปกติทาง

อารมณ์ผูป่้วยมีลกัษณะอารมณ์เปลีย่นแปลงไปมาระหว่าง ช่วงซมึเศร้าและ

ช่วงที่อารมณ์ดีเกินปกติ และมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์

 ผู ้บริจาคโลหิตที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชดังกล่าว หลังได้รับ

การรักษาหายดีแล้ว 3 เดือน ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการรับรองและอยู่

ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ท�าการรักษาร่วมกับแพทย์ผู้รับบริจาคโลหิตว่า 

สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่

 โรคจติเภท คือ กลุม่อาการของโรคจติท่ีมคีวามผิดปกตขิอง

 ความคดิ อาจเกดิขึน้จากการมปัีจจยัเสีย่งด้านลกัษณะทาง

พันธุกรรม ความผิดปกติของสมอง รวมไปถึงปัจจัยด้านการเลี้ยงดู 

บุคลิกภาพ และแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผู้ที่มีอาการป่วย

ทางจิตเภทจะต้องงดบริจาคโลหิตถาวร 

เป็นโรคทางจติเวช เช่น โรคซมึเศร้า 
โรคไบโพลาร์ บรจิาคโลหติได้หรอืไม่?

Q:

Q:

A:

A:

เป็นโรคจิตเภท (Schizophrenia)   
บริจาคโลหิตได้หรือไม่?
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