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คณะผู้จัดท�ำ
บรรณำธิกำรบริหำร 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ 
บรรณำธิกำร ปิยนันท์ คุ้มครอง 
กองบรรณำธิกำร 
ปาริชาติ ทนกระโทก, สุธารัตน์ กุหลาบศรี, 
สรชา รุจิรงค์นางกูล, ปาริชาติ โพธิรัชต์, 
พิราภรณ์ ศรศิลป์, จิรัสย์ อยู่วัฒนากรณ์, 
อุไรรัตน์ ช�านาญ, รุ่งทิพย์ ค�าพิทุม, 
กนกพร บุญกัณฑ์ และอภิวรรณ หนองภักดี 
กรำฟฟิกดีไซเนอร ์
จุนที ตระกูลดิษฐ์ 
เจ้ำของ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
พิมพ์ที ่บริษัท อุดมศึกษา จ�ากัด

สารบัญ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานพรและ ส.ค.ส. เน่ืองในโอกาสขึ้น

ปีใหม่ 2564 พร้อมภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน 

“สวัสดีปีฉลูวัว”

 ในช่วงสถานการณ์ระบาด COVID-19 

ระลอกใหม่ ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่าน

ดูแลสุขภาพ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วย

เจลแอลกอฮอล์ ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง 

ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

COVID-19 และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย ยงัคงรักษามาตรการต่างๆ อย่าง

เคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ 

ติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม
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วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจบริจาคโลหิต

กยศ.และสยามแม็คโคร 
MOU สนับสนุนการบริจาคโลหิต

ความส�าเร็จของการผลิตน�้ายา
ตรวจหมู่โลหิตชนิด Anti-Mia

ประมวลภาพความประทับใจ
ในโครงการ 

“พ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง”

18 ปี กับ การบริจาคโลหิต
ด้วยความภาคภูมิใจ

เรื่องจากปก และมาตรการป้องกัน
การถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19

ทางโลหิต ฉบับที่ 4

บทบาทของสเต็มเซลล์ต่อการรักษา
มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลัน

อาการข้างเคียงหลังบริจาคโลหิต
ควรดูแลตนเองอย่างไร?
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เปรียบเทียบจ�านวนโลหิตที่ได้รับ (ยูนิต)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

57,646 58,449 56,467กัน
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เรื่องจากปก

 ปีเก่ำผ่ำนไป เข้ำสู ่ปีใหม่ 2564 ในวำระดิถีขึ้นปีใหม่ ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

สภำกำชำดไทย ขออ�ำนวยอวยพร ขออ�ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลำย                   

ในสำกลโลกได้โปรดอ�ำนวยพรให้ท่ำนและครอบครวัมสีขุภำพร่ำงกำยแขง็แรง พบพำนแต่ควำมสขุ             

ควำมเจริญ โชคดีปีใหม่ สมหวังในสิ่งท่ีปรำรถนำ ขอให้บุญรักษำเทวดำคุ้มครอง พระรัตนตรัย

ปกป้องท่ำนและครอบครวั จงมีแต่สิง่ดีๆ  เข้ำมำในชวีติ ครอบครวัมแีต่ควำมร่มเยน็ ร�ำ่รวยเงนิทองทรพัย์สนิ สงูส่งด้วยบำรมใีนศลีธรรม 

พรใดล�้ำ พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่ท่ำน และครอบครัวตลอดปีใหม่ 2564 

 ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำด COVID-19 ระลอกใหม่ แต่กำรบริจำคโลหิตยังมี

ควำมจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วย ด้วยควำมห่วงใย ใส่ใจสุขภำพ ทั้งผู้ให้และผู้รับ ปลอดภัยจำก 

COVID-19 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ยังคงรักษามาตรการ

สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้บริจาคโลหิต อย่างเคร่งครัด

 - ตดิตัง้จดุตรวจอณุหภมูร่ิางกายและแอลกอฮอล์ 70% ท�าความสะอาดมอืภายในอาคาร

 - ตดิตัง้ฉากกัน้บรเิวณจุดกรอกเอกสาร จุดตรวจความเข้มข้นโลหติ และคดักรองสขุภาพ 

  เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ และรักษาระยะห่างให้กับผู้บริจาคโลหิต

 - เพิ่มถุงแขนให้ผู้บริจาคสวมเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน

 - ท�าความสะอาดเตียงรับบริจาคโลหิตและอุปกรณ์รับบริจาคโลหิต 

 - งดการใช้ผ้าคลุมตัว เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน

 กำร์ดอย่ำตก!! ขอให้ผู ้บริจาคโลหิตปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน            

การถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4 เพื่อเป็นการคัดกรอง

ตนเองก่อนบริจาคโลหิต อาทิ ถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง สถานท่ีเส่ียง ใกล้ชิดกับ            

กลุ่มเสี่ยง และหายป่วยโดยไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่ ให้งดบริจาคโลหิต           

4 สัปดาห์ และ โปรดตอบค�าถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเองตามความเป็นจริง

#ให้เลือดฝ่ำวิกฤติCOVID19ระลอกใหม่
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w By Parichat_Ton

¥ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร																
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี	 สิริกิจการิณีพีรยพัฒน	รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	 สยามบรมราชกุมารี	
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	เสดจ็พระราชด�าเนนิเป็นการส่วนพระองค์	ไปทรงเปิดอาคาร
ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ณ	ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	

¥ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
	 นางสาวปิยนันท์	คุ้มครอง	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	
สภากาชาดไทย	รับมอบเงิน	จ�านวน	500,000	บาท	จากคุณนฑาห์	บุญประสิทธิ์	ผู้อ�านวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และ
การสือ่สารกลุม่ธรุกจิ	TCP	เพือ่สนบัสนนุจดัซือ้เครือ่งมือและอปุกรณ์ในการด�าเนนิงานของศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ	
ในโครงการ	“Run	for	Blood	วิ่งหาเลือด	เพื่อผู้ป่วย”	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	

¥ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
 รองศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงดุจใจ	 ชัยวานิชศิริ	 ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	
มอบใบประกาศนียบัตรแก่	 นายทรงพล	 เกียรติสุดา	 ผู้บริจาคโลหิต	 กรุ๊ป	 O	 Rh+	 จ�านวน	 355	 ครั้ง	 อาสากาชาด
ช่วยเหลืองานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2528	-	ปัจจุบัน	เป็นระยะเวลา	35	ปี	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ	
ในการปฏิบัติงาน	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

¥ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
	 	 นายวริจุ	วชิยับญุ	รองผูว่้าราชการจงัหวัดอบุลราชธาน	ีเป็นประธานเปิดห้องรบั
บรจิาคโลหิตสภากาชาดไทย	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีและร่วมเป็นเกยีรตใินพธิบีนัทกึข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	ระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	และ	มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี	ณ	ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ชั้น	3	โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมลุ้นทอง ลุ้นโชค
 ผูบ้รหิารศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	
มอบรางวัลสร้อยคอทองค�า	 ให้แก่ผู้โชคดีลงทะเบียน	
วิ่ง	Virtual	Run	“Run	 for	Blood	–	วิ่งหาเลือด	เพื่อ								
ผู้ป่วย”	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

¥ วันที่ 5 ธันวาคม 2563
	 รองศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงดุจใจ	 ชัยวานิชศิริ	 ผู ้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต	ิ
สภากาชาดไทย	เป็นประธานในพธิเีปิดกรวยราชสกัการะ	เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	
5	ธันวาคม	และวันพ่อแห่งชาติ	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	

¥ วันที่ 7 ธันวาคม 2563
	 	 รองศาสตราจารย์	แพทย์หญงิดจุใจ	ชยัวานชิศริ	ิผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	
ร่วมพิธีเปิดโครงการ	 ครุ	 จุฬาฯ	 รวมใจ	 สร้างจิตส�านึกแห่งการให้	 ครั้งที่	 1	 ร่วมด้วย	 รองศาสตราจารย์								
ดร.ศริเิดช	สชุวีะ	คณบด	ีคณะครศุาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ณ	โถงอาคารพระมิง่ขวญัการศกึษาไทย	
คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¥ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
	 รองศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงดุจใจ	 ชัยวานิชศิริ	 ผู ้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	
สภากาชาดไทย	 ร่วมพิธีเปิดห้องรับบริจาคโลหิตประจ�าที่ศูนย์การค้า	 ดิเอ็มโพเรียม	 ในโครงการ	
“M	Heart	สายโลหิต	สายใจ”	ร่วมด้วย	คุณวรลักษณ์	ตุลาภรณ์	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด	บริษัท	
เดอะมอลล์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ณ	ศูนย์การค้า	ดิเอ็มโพเรียม

คุณสมัยมาศ เพ็ชรสันทัดคุณประกิจ จุลเสวก คุณนิโลบล เสถียร คุณสุภาวดี สิงห์ค�า

NBCNBC
LensLensLens
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เชิญชวนบริจาคโลหิต ตลอดปี 2564

-	 โครงการ	“Plus	1	เพ่ิมจ�านวนครัง้	เพิม่โลหิต	เพ่ิมชวีติ”	(ปี	2)	(Plus	one	Blood	Donation,	

More	Blood	More	Lives)

-	 โครงการ	“ให้โลหิต	เป็นของขวัญในวนัเกดิ”	(Give	Blood	on	Birthday)

2 - 8 มกราคม 2564 เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตช่วงเทศกาลปีใหม่	ในโครงการ	“ส่งความสุข	มอบโลหติ	เป็นของขวญั

ปีใหม่”	ผูบ้รจิาคโลหติจะได้รบั	“ปฏิทนิดาราช่อง	3	แบบต้ังโต๊ะ”	เป็นท่ีระลึก		ณ	ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต	ิ	

8 - 14 กุมภาพันธ์ 2564	 เชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีน	 ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน	 ในโครงการ	

“ตรษุจีนนีม้อบโลหติ	เป็นมงคลชวีติ”	ผูบ้รจิาคโลหิตจะได้รบั	“ปฏทิินตรษุจีน”	เป็นท่ีระลึก		ณ	ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ

14 กมุภาพนัธ์ 2564	เวลา	08.30	-	15.30	น.	เชญิชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน�า้ใจด้วยการบรจิาคโลหติ	ในโครงการ	“เตมิความรกั	

เตมิโลหิต	ด้วยหวัใจ”	ณ		ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต	ิและภาคบรกิารโลหิตแห่งชาต	ิ12	แห่ง	ท่ัวประเทศ			

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564	เชิญชวนพทุธศาสนกิชนชาวไทย	ร่วมท�าบญุบรจิาคโลหิต	ในโครงการ	“ถอืศีล	ท�าบุญ	บรจิาคโลหติ	

เนือ่งในวนัมาฆบชูา”	ณ	ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ	และภาคบรกิารโลหิตแห่งชาต	ิ12	แห่ง	ท่ัวประเทศ			

 A. หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	จ�านวน	20	คน

 B.	สมาชิก	Fastbull	Academy	จ�านวน	20	คน

 C.	สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา	สภากาชาดไทย	จ�านวน	50	คน

 D.	บริษัท	ดีไอ	พลัส	จ�ากัด	จ�านวน	20	คน

 E.	จอย	รินลณี	ศรีเพ็ญ	และกลุ่มแฟนคลับ	จ�านวน	20	คน

 F. คณะสงฆ์	วัดศรีรัตนธรรมาราม	จ�านวน	11	รูป

 G.	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	จ�านวน	15	คน

 H.	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จ�านวน	30	คน

  I.	กองพลทหารม้าที่	2	รักษาพระองค์	จ�านวน	100	คน

  J.	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 	 	 แห่งประเทศไทย	จ�านวน	30	คน

  K.	บริษัท	อินเตอร์ฟาร์มา	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	30	คน

  L.	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	จ�านวน	24	คน

  M. สมาคมไทย	-	เนปาลี	จ�านวน	50	คน

  N.	สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	สาขากรงุเทพฯ	จ�านวน	50	คน

  O.	ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก	บมจ.	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	

	 	 	 จ�านวน	30	คน

  P.	สโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน	(ดี-ไทย)	กรุงเทพ	จ�านวน	50	คน

A
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หน่วยงาน

บริจาคโลหิต
เป็นหมู่คณะWelcome Welcome 

w By Kanokporn

w By Kanokporn
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นายภิญโญวิทย์ ภิตติมหทรัพย์ 
กรุ๊ป A Rh+

บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 
จ�านวน 120 ครั้ง

w By Apiwan

Family Rh-Family Rh-

คุณธนัตฤนันท์ แขน�้าแก้ว  
กรุ๊ป AB Rh-

   บริจาคโลหิต จ�านวน 20 ครั้ง

คลอดบตุร มคีวามต้องการโลหติอย่างเร่งด่วน แต่เนือ่งจากขณะนัน้
ตนเองฝึกงานอยูท่ีต่่างจงัหวดัไม่สามารถไปบรจิาคโลหิตได้ จงึท�าให้
รู ้ถึงความส�าคัญหมู่โลหิตพิเศษ และความต้องการโลหิตที่มีอยู่
ทุกช่วงเวลา จึงตั้งใจว่าเมื่อครบก�าหนดบริจาคจะต้องมาบริจาค
โลหิตทันที

แรงบันดาลใจและความประทับใจในการบริจาคโลหิต 
 ปัจจุบันตนเองมีอายุ 29 ปี บริจาคโลหิตจ�านวน 20 ครั้ง 
แรงบนัดาลใจในการบรจิาคโลหติ คือ แม่ เนือ่งจากแม่เป็นผูบ้รจิาค
โลหิตประจ�า และมีหมู่โลหิตพิเศษอีกด้วย ในช่วงวัยเด็กเวลาแม่ไป
บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มักจะพาไปด้วยจึงเป็น
แรงผลักดันที่ท�าให้ตนเองอยากบริจาคโลหิต และเพื่อช่วยชีวิต            
ผู ้ป่วย เมื่อมีโอกาสบริจาคโลหิต และสุขภาพพร้อมจะบริจาค          
อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง ท�าให้มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ให้เช่นเดียวกับแม่ 

เชิญชวนผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ ร่วมบริจาคโลหิต 
 ขอเชิญชวนผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ และมีสุขภาพแข็งแรง เริ่มต้น
เป็นผู้ให้ตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ (อายุ 17 ปี มีหนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครอง) และสามารถบริจาคโลหิตได้จนถึงอายุ 70 ปี มาเป็น
สมาชกิในครอบครวั Rh-negative ด้วยกนั ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
กจ็ะท�าให้มโีลหติเพยีงพอ และไม่เกดิภาวะขาดแคลนหมูโ่ลหิตพเิศษ

“วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจบริจาคโลหิต”

จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต 
 เร่ิมต้นจากมีรถหน่วยเคลื่อนที่เข ้ามารับบริจาคโลหิตท่ี
มหาวทิยาลยั ตนเองและเพ่ือนๆ จึงชวนกนับริจาคโลหิต หลงัจากนัน้
จงึทราบว่าตนเองมีหมูโ่ลหติพเิศษ ซ่ึงในคนไทยพบจ�านวนน้อยมาก 
คือ 1,000 คน พบเพียง 3 คน หรือร้อยละ 0.3 เท่านั้น และ               
จากเมื่อเหตุการณ์คร้ังหน่ึงที่ตนเองได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แจ้งว่าขณะนั้นมีผู้ป่วยก�าลังจะผ่าตัด



7

Q: จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต 
A: เริ่มบริจาคโลหิตตั้งแต่เมื่อผมอายุ 20 ปี 
ตอนนั้นมีรถรับบริจาคโลหิตเคล่ือนที่ มาที่วิทยาลัย
พณิชยการบางนา รวมทั้งมีความพร้อมด้านสุขภาพ 
ผมจึงมีความตั้งใจที่จะบริจาคโลหิต เพราะการ
บริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถช่วยผู้ป่วยได้ถึง 3 ชีวิต 
ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการให้ทีย่ิง่ใหญ่ได้ช่วยเหลอืสงัคมและ
เพือ่นมนุษย์ด้วยกนั และคุม้ค่ากบัความตัง้ใจของผม 
หลังจากนั้นจึงบริจาคโลหิต และส่วนประกอบโลหิต 
อย่างสม�่าเสมอ ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 18 ปี (ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2564)

Q: ความภาคภูมิใจในการบริจาคโลหิต 
A: ในการบริจาคครั้งที่ 35 มีเจ้าหน้าที่แนะน�าและเชิญชวนบริจาคเกล็ดเลือด 
พร้อมลงทะเบยีนเป็นอาสาสมคัรบรจิาคเซลล์ต้นก�าเนดิเมด็โลหิต (Stem Cells) 
เนือ่งจากการบรจิาคเกลด็เลอืด จะต้องมคีณุสมบติัตามเกณฑ์ทีก่�าหนด จึงท�าให้
มีผู้บริจาคน้อยกว่าการบริจาคโลหิต ผมจึงยินดีบริจาค และพร้อมเป็น “ผู้ให้” 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยที่รอการรักษามีอาการท่ีดีข้ึน ท�าให้
ผมมีความภาคภูมิใจและมีความสุขทุกคร้ังที่มาบริจาค เป็นการท�าบุญแบบ
สุขกายสบายใจ จนมาบริจาคครั้งที่ 56 ได้เปลี่ยนเป็นการบริจาคพลาสมา โดย
เข้าโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อน�าไปผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
บริจาคพลาสมาทุก 14 วัน ปัจจุบันบริจาคเป็นครั้งที่ 120

Q: การดูแลสุขภาพในการเป็น “ผู้ให้” อย่างสม�่าเสมอ 
A: ก่อนการบริจาคโลหิตทุกครั้ง ผมมีการเตรียมพร้อมด้านสุขภาพอย่าง
เคร่งครัด โดยการพักผ่อนเพียงพอ หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง 
เนื่องจากจะส่งผลให้พลาสมามีสีขาวขุ่น และไม่สามารถน�าไปผลิตเซรุ่มป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าได้ งดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ และดื่มน�้ามากๆ ก่อนและหลัง
การบริจาค เป็นต้น 

Q: เชิญชวนบริจาคโลหิต 
A: ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี มาร่วมกันเป็นผู้ให้อย่างภาคภูมิใจ การให้โลหิต
เท่ากบัให้ชวีติ ได้มส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคม และเพือ่นมนษุย์ซึง่กนัและกนั 
เพราะการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งส�าคัญ เนื่องจากยังไม่มีสิ่งใดทดแทนโลหิตได้ 
จะต้องมาจากการบริจาคเท่านั้น

นายภิญโญวิทย์ ภิตติมหทรัพย์ 
กรุ๊ป A Rh+

บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 
จ�านวน 120 ครั้ง

"18 ปี กบัการบริจาคโลหิต 
ด้วยความภาคภูมิใจ"
"18 ปี กบัการบริจาคโลหิต 
ด้วยความภาคภูมิใจ"

w By Urairat

จ�านวนสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563)

148 ราย1,899 ราย
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 และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) จัดท�า MOU เพื่อสนับสนุน

การด�าเนินงานตามภารกิจโครงการบริจาคโลหิต “ปันน�้าใจ ด้วยการให้ ท่ียิ่งใหญ่” โดยแม็คโครพร้อมเป็นศูนย์กลางสนับสนุน

หน่วยรับบริจาคโลหิตในชุมชนที่มีสาขาของแม็คโคร กว่า 100 แห่งทั่วประเทศในปี 2563 เพื่อช่วยจัดหาโลหิตส�ารองใช้ในภาวะ

ปกติและภาวะโลหิตขาดแคลน รวมถึงเป็นการอ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพนักงาน กลุ่มลูกค้า และประชาชนที่มี

จติกุศลทีจ่ะบรจิาคโลหิตช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์ โดยทีผ่่านมาแมค็โครได้จดักจิกรรมบรจิาคโลหติ ทัง้ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

สามารถจัดหาโลหิตได้กว่า 5,200 ยูนิต และก�าลังขยายผลการจัดหาโลหิตไปยังส่วนภูมิภาคต่อไป

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสยามแม็คโคร
จัดท�า MOU สร้างความร่วมมือสนับสนุนการบริจาคโลหิตทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

 ศู น ย ์ บ ริ ก า ร โ ล หิ ต แ ห ่ ง ช า ติ 

สภากาชาดไทย และ กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา ร่วมกันจัดท�า MOU         

เพื่อสนับสนุนภารกิจตามโครงการ

บริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจปันโลหิต        

ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ของกองทุนเงินให้

กูย้มื เพือ่การศกึษา โดยสนับสนุนการจัด

กิจกรรมรับบริจาคโลหิตในสถานศึกษา

ทั่วประเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนจัดหา

โลหิตส�ารองใช้ในภาวะปกติและภาวะ

โลหิตขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลสาขา 

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ 

และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และ

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู ้กู ้ยืม

มีจิตสาธารณะร่วมกันบริจาคโลหิต             

ช่วยเหลือผู้ป่วย โดยตลอดระยะเวลา

กว่า 7 ปี ที่จัดกิจกรรม ได้รับโลหิตจาก

การบริจาคมากกว่า 108,000 ยูนิต

N
B

C Partnership

N
B

C Partnership

w By Sorracha
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ความส�าเร็จของการผลิตน�้ายาตรวจหมู่โลหิต

ชนิด Anti-Mia เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้รับโลหิต

 ฝ ่ายผลิตน�้ายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑ์

เซลล์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ผลิตน�้ายาตรวจหมู่โลหิต

และผลิตภัณฑ์เซลล์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

สากล มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัย ให้กับ

สถานพยาบาลทั่วประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสม

เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และลดการน�าเข้าจาก

ต่างประเทศ ท�าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์

ได้อย่างเท่าเทียมกัน

 การผลิตน�้ ายาตรวจหมู ่ โล หิต ด ้ วย วิ ธี 

monoclonal hybridoma ในปัจจุบัน สามารถ

ผลิตน�้ายาได้หลายชนิด อาทิ Anti-A, Anti-B, Anti-D, Anti-Mia เป็นต้น โดยการน�าเม็ดเลือดขาวของผู้ท่ีมีแอนติบอดี มาสร้างเซลล์               

สายพันธุ์ที่สามารถผลิตแอนติบอดีได้ไม่จ�ากัดจ�านวน ส�าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางธนาคารเลือด เพื่อการรักษาพยาบาล เพิ่มความ

ปลอดภัยแก่ผู้ป่วยรับโลหิต 

 การผลิตน�้ายาตรวจหมู่โลหิตชนิด Anti-Mia (Human MoAb) นับเป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จของการด�าเนินงานบริการโลหิต จากการ

พัฒนา การศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อใช้ตรวจหาแอนติเจนในผู้บริจาคและผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วย

ทีไ่ด้รบัโลหติเป็นประจ�า เช่น โรคธาลสัซเีมยี (Thalassemia) 

โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophelia) เป็นต้น ร ่างกาย

อาจถูกกระตุ ้นให้สร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจน 

โดยเฉพาะ Anti-Mia พบในผู ้ป ่วยที่ส ่งตรวจ                                     

ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร ้อยละ 19              

บางรายพบแอนติบอดีชนิดอื่นร่วมด้วย ซึ่ง

ผู้ป่วยเหล่านี้ จะต้องรับโลหิตที่ไม่มีแอนติเจน

ตรงกับแอนติบอดีชนิดนั้น 

 นับได้ว่าเป็นผลส�าเร็จของการด�าเนิน

ภารกิจ โดยยดึหลกัการท�างาน 3 ข้อ คอื คณุภาพ 

(Quality) รับผิดชอบ (Accountability) และ

เอื้ออาทร (Caring) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

ภายใต้นโยบายที่ให้ผู ้ รับบริการเป็นศูนย์กลาง         

(customer center) ได้แก่ ผู้บริจาคโลหิต ผู้ป่วย และ

โรงพยาบาลที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล 

   
   

Ex
tra

   
   

Ex
tra
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บทบาทของสเต็มเซลล์
ต่อการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลัน

จ�านวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ 

ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน 

จ�านวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
จ�านวนผู้บริจาคสเต็มเซลล์จริง

จ�านวนผู้ป่วย

409 ราย
2,252 ราย

272,082 ราย

 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันแบ่งเป็น มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน         

มัยอิลอยด์ และมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันลิมฟอยด์ ซึ่งการรักษา         

หลักของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันทั้ง 2 ชนิด คือ การรักษา

ด้วยยาเคมีบ�าบัด ส�าหรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์               

ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต (สเต็มเซลล์) จะท�าในกรณีที่ผู้ป่วยมีการ

พยากรณ์โรคอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง หรือเกณฑ์ที่ไม่ดี และ           

โรคไม่ตอบสนอง ต่อการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัดครั้งแรก โดย

ผู้ป่วยต้องมีอายุน้อยกว่า 60- 65 ปี และมีสุขภาพร่างกาย        

โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

 เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต หรือ สเต็มเซลล์ เป็นเซลล์             

ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถแบ่งตัวให้เป็นเซลล์ของตัวเองและ

เป็นเซลล์ชนิดอื่นได ้รวมถึงเซลล์เม็ดเลือด ดังนั้นการปลูกถ่าย                            

สเต็มเซลล์ จึงถูกน�ามาใช้ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ซึ่งเป็น 

วิธีที่สามารถรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ให้หายขาดได้

 หลักการของการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน คือ การใส่สเต็มเซลล์ของผู้บริจาคเข้าสู่ร่างกาย

ของผู้ป่วยหลังได้รับยาเคมีบ�าบัดขนาดสูงขณะเข้าท�าการปลูกถ่ายฯ หลังจากนั้นสเต็มเซลล์ของผู้บริจาคจะเข้าไปแทนที่สเต็มเซลล์ของ

ผู้ป่วย และท�าหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้เซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดที่สร้างขึ้น

มาใหม่จากสเตม็เซลล์ผูบ้รจิาค ยงัมคีวามสามารถในการท�าลายเซลล์เมด็เลอืดชนดิต่างๆ รวมถงึเซลล์มะเรง็เมด็เลอืดขาวของผูป่้วยทีอ่าจ

หลงเหลืออยู่ในร่างกายผู้ป่วยได้ ท�าให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคมะเร็งได้

 การรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จะได้ผลดีท�าให้โรคหายขาดได้ในกรณีที่       

ตัวโรคของผู้ป่วยต้องสงบก่อนที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ โดย

เฉพาะการตรวจพบเซลล์มะเร็งในไขกระดูกน้อยกว่าร้อยละ 5 ร่วมกับการตรวจไม่พบ

ความผิดปกติทางด้านโครโมโซม และยีนท่ีผู้ป่วยเคยตรวจพบในช่วงระยะเวลาที่เป็น

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน และผู้ป่วยที่มีการพยากรณ์ของตัวโรคอยู่ในเกณฑ์

ปานกลางจะมีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งหลังได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่าย

สเต็มเซลล์มากกว่ากลุ ่มพยากรณ์โรคที่ไม่ดี ดังนั้นโอกาสกลับเป็นซ�้าของมะเร็ง                 

เม็ดเลือดขาวเฉียบพลันหลังได้รับ การรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ขึ้นกับภาวะ 

โรคสงบก่อนปลูกถ่ายฯ และการพยากรณ์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน

แหล่งที่มำ : 
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
       http://www.tsh.or.th/Knowledge/Details/58

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

Stem Cells 

w By Rungthip
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 กจิกรรมบรจิาคโลหิตในโครงการ “พ่อนีม้บีญุคณุอนัใหญ่หลวง” 
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ          

ภำคฯ 12 จ.สงขลำ

จ.สุรำษฎร์ธำนี

ภำคฯ จ.ภูเก็ต

จ.สิงห์บุรี

จ.น่ำน จ.พระนครศรีอยุธยำ

ภำคฯ 10 จ.เชียงใหม่

จ.ศรีสะเกษ

ภำคฯ 3 จ.ชลบุรี ภำคฯ 4 จ.รำชบุรี

จ.ปทุมธำนี

เหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

The Region SharingThe Region Sharing
w By Jirat



nbctrc @GiveBloodThai @nbctrc GivebloodNationalbloodcentrethai

£ รอยช�้าบริเวณที่เจาะ อาจพบได้หลังการบริจาคโลหิต แต่ไม่เป็น

อันตราย สามารถจางหายเองได้ ภายในเวลา 2 – 3 สัปดาห์

กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น

  - ให้ประคบเย็น ในวันแรก

  - หลังจากครบ 24 ชั่วโมงแล้ว ให้ประคบร้อน เช่น ใช้น�้าอุ่น 

  กรณีที่รอยเขียวช�้ามีขนาดใหญ่มักมีอาการปวดร่วมด้วย สามารถ

ทานยาแก้ปวดได้ หากไม่ดีขึ้น ควรโทรมาปรึกษาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรับค�าแนะน�า โทร. 0 2263 9600-99             

ต่อ 1115,1234 หรือไปพบแพทย์ 

KnowKnow?Do You

w By Piraporn

£ หน้ามืดเป็นลม ให ้ ผู ้บริจาคโลหิตนอนราบ            

ยกปลายเท้าให้สูง ให้นอนพักในบริเวณที่มีอากาศ

ถ่ายเทได้ดี เพ่ือให้เลอืดไปเล้ียงสมองได้อย่างเพียงพอ 

และให้ดื่มน�้าหวาน เพื่อให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้น

£ ภาวะธาตุเหล็กต�่าจากการสูญเสียธาตุเหล็กหลังบริจาคโลหิต

ผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ทานยาเสริมธาตุเหล็ก จะท�าให้อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย และอาจเกิด

ภาวะซีด พบมากในผู้หญิง จึงต้องรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ไข่แดง ตับ 

ผักใบเขียวและถั่วชนิดต่างๆ รวมทั้งรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก ที่ได้รับไปหลังการ

บริจาคโลหิตทุกครั้งจนหมด

อาการข้างเคียงหลังบริจาคโลหิต 
ควรดูแลตนเองอย่างไร?


