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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่15 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2548

 ผู บรจิาค โลหติ (blood transfusion donor) หลาย
ทาน คง คุนเคย และ ทราบ ราย ละเอยีด ใน การ บรจิาค โลหติ
หรือ อาจ มี ประสบการณ เปน ผู บริจาค ดวย ตัว เอง ใน
ปจจบุนั วทิยา การ ทาง ดาน การ แพทย ได พฒันา ไป รวด เรว็
มาก ทําให วิวัฒนาการ ของ การ บริจาค โลหิต กาวหนา ไป
ไกล ถึง การ เก็บ เซลล ตน กําเนิด ของ เม็ด เลือด (hemato-
poietic  stem cell collection) เพื่อ นํา มา รักษา โรค
หลาย ชนิด ให หาย ขาด เชน hematologic malignan-
cies,  immunodeficiency   diseases หรือ thalas-
semia/hemoglobinopathy  เปนตน การ เปน แพทย ทาง
โลหติ วทิยา จงึ หลกี เลีย่ง ไม ได ที ่จะ ตอง พบ ผูปวย เหลา นี้
รวม ทั้ง ตอง ให คํา แนะนํา เกี่ยว กับ การ ปลูก ถาย เซลล ตน
กาํเนดิ เมด็ เลอืด จน เปน ที ่เขาใจ เมือ่ กลาว ถงึ ผู บรจิาค โลหติ
และ ผู บริจาค เซลล ตน กําเนิด เม็ด เลือด ผู บริจาค มี ความ
มุงมัน่ ที ่ตองการ ชวยเหลอื ผูปวย ที ่ม ีความ จาํเปน ตอง ไดรบั
สวน ประกอบ ของ เลอืด หรอื เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด แต
ขั้นตอน ใน การ ปฏิบัติ ของ ทั้ง สอง วิธี มี ความ แตก ตางกัน
อยาง มาก ผม เปน ผู หนึง่ ซึง่ ม ีโอกาส ได เปน ผู บรจิาค เซลล
ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด ผาน ทาง ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิสภา
กาชาด ไทย ซึง่ ถอื เปน ประสบการณ สาํคญั ครัง้ หนึง่ ใน ชวีติ
จงึ ขอ เลา ประสบการณ ความ รูสกึ ความ ประทบั ใจ รวม ทัง้
ขอคิด สําหรับ บุคลากร ทาง การ แพทย ที่ ดูแล ผูปวย และ ผู

บริจาค เซลล ตน กําเนิด เม็ด เลือด เพื่อ ที่ จะ ไดรับ ทราบ ถึง
ความ รูสกึ ตางๆ   ของ ผู บรจิาค เหลา นัน้

ความ เปน มา กอน เปน ผู บรจิาค
สาเหต ุที ่ทาํให ผม ไม เคย บรจิาค โลหติ มา กอน เพราะ ผม

เปน คน ที่ ไม ชอบ ถูก เจาะ เลือด ถา ไม จําเปน แต เมื่อ 8 ป
กอน หลงั จาก ผม ได กลบั มา เปน แพทย ประจาํ บาน ตอ ยอด
สาขา โลหิต วิทยา กุมารฯ  ที ่โรงพยาบาล พระ มงกฎุ- เกลา
และ ได มี โอกาส หมุน เวียน ไป ที่ หอง ปฏิบัติ การ HLA
(human leukocyte antigen) จงึ ทาํ การ ตรวจ ดู HLA
ของ ตน เอง รวม ทั้ง จัด เก็บ เปน ขอมูล ของ โรงพยาบาล
พระมงกุฎ เกลา ครั้ง นั้น จํา ได วา ยัง ไม มี การ รวบรวม ผู
บรจิาค เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด กนั อยาง แพร หลาย เหมอืน
ใน ปจจบุนั ใน ใจ คดิ วา เจาะ ไป แลว ม ีประโยชน อะไร และ ตวั
เรา จะ ได ใช หรอื ไม ผม ม ีคาํตอบ ใน ใจ วา อยาง นอย อาจ มี
ประโยชน สาํหรบั ญาต ิพีน่อง ซึง่ ใน อนาคต ไม ม ีใคร ทราบ วา
จะ ม ีญาต ิคน ไหน ปวย และ จาํเปน ตอง ไดรบั เซลล ตน กาํเนดิ
เม็ด เลือด ก็ ได ตราบ จน เมื่อ ประมาณ 3 ป กอน ศูนย
บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย ได จัด ให มี การ ลง
ทะเบยีน การ เปน ผู บรจิาค เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด ใน คน
ไทย ขึน้ ซึง่ เปน สิง่ ที ่ดี ปญหา ใหญ และ เปน ขอ จาํกดั ของ การ
ปลูก ถาย อวัยวะ ทุก ชนิด คือ การ ขาด แคลน อวัยวะ หรือ
เซลล ที่ จะ นํา มา ปลูก ถาย เพราะ โอกาส ที่ เซลล จะ เขากัน
(HLA matching)   มี เพียงรอย ละ  25 ใน พี่นอง จาก
พอแม เดยีว กนั ฉะนัน้ ทาง เลอืก ใหม คอื การ หา เซลล จาก ผู
อื่น ที่ ไม ใช ญาติ (matched unrelated donor, MUD)  
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กอน หนา นั้น ผูปวย ที่ จะ ทํา matched unrelated he-
matopoietic  stem cell transplantation   ใน ประเทศ
ไทย มกั ได MUD  จาก ประเทศ ไตหวนั ซึง่ ม ีมลูนธิ ิที ่ม ีระบบ
บริหาร จัดการ เกี่ยว กับ ขอมูล ผู บริจาค เปน อยาง ดี และ มี
จาํนวน มาก ผม คดิ วา ถา บาน เรา ม ีความ พรอม กวา นี ้และ ทกุ
คน รวมมือ กัน ชวยเหลือ กัน ไม วา จะ เปน รัฐบาล กลุม
แพทย พยาบาล นัก เทคนิค การ แพทย และ เจาหนาที่ ที่
เกีย่วของ สามารถ นาํ ความ รู เพือ่ เผย แพร สู ประชาชน อกี
ทั้ง มี เงินทุน ที่ จะ รอง รับ คาใชจาย ใน การ ตรวจ ทาง หอง
ปฏบิตั ิการ ประเทศ ไทย เรา ก ็นา จะ ม ีจาํนวน ผู บรจิาค มาก
ขึน้ รวม ทัง้ โอกาส ที ่จะ พบ matched donor จะ มาก ขึน้
ตาม ลําดับ ผม ได สง ขอมูล HLA ของ ผม เก็บ ไว ที่
โรงพยาบาล พระ มงกฎุ เกลา เปน เวลา เกอืบ 5 ป จน เมือ่ มี
การ สง ขอมลู ให ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
เพือ่ รวม เปน ศนูย กลาง ที ่จะ ประสาน งาน เมือ่ ม ีการ เขากนั
ได ของ ขอมลู และ วนั หนึง่ ผม จงึ ไดรบั แจง จาก ศนูย ฯ วา ผม
มี HLA matched กับ ผูปวย ราย หนึ่ง จึง เปน เรื่อง ที่ นา
ยนิด ีเปน อยาง ยิง่ ที ่ม ีโอกาส ได ทาํ บญุ กศุล ครัง้ ใหญ

ขัน้ตอน กอน การ เกบ็ เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด
 ทีม เจาหนาที่ จาก ศูนย บริการ โลหิต ฯ  ใส ใจ และ ให

บรกิาร เกีย่ว กบั ขัน้ตอน กอน การ เกบ็ เซลล ตน กาํเนดิ เมด็
เลือด ดี มาก ทั้ง นี้ ทั้ง หมด อยู ใน ความ ดูแล ของ ทาน
ผูอาํนวยการ ศนูย ฯ คอื อาจารย แพทยหญงิ รชันี โอ เจรญิ
และ ผู ที ่ผม จะ ลมื ไม ได และ ตอง ขอ ขอบคณุ เปน อยาง สงู คอื
คณุ หมอ จฑุาทพิย ฟองศรณัยซึง่ เปน ผู ดแูล ผม เปน อยาง
ด ียิง่ โดย สวน ตวั รูจกั และ ได พบ กนั ตอ เมือ่ ผม นาํ ผู บรจิาค
ที่ เปน พี่นอง ของ ผูปวย ที่ โรงพยาบาล พระ มงกุฎ เกลา มา
เกบ็ เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด ที ่ศนูย ฯ   หรอื ม ีการ ประสาน
ให ทาง ศนูย ฯ ชวย มา ที ่โรงพยาบาล พระ มงกฎุ เกลา เพือ่ เกบ็
เซลล จาก สาย สะดือ  (cord blood stem cell collec-
tion)  เพือ่ ตรวจ หา HLA  เทยีบ กบั ผูปวย เดก็ ที ่จาํเปน ตอง
ไดรบั เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด การ ดแูล เอา ใจ ใส เปน อยาง
ดี ของ คุณ หมอ จุฑาทิพย นี้ ไม ได ขึ้น อยู กับ การ ที่ ผม เปน

แพทย เพราะ ทุก ครั้ง คุณ หมอ จุฑาทิพย จะ ปฏิบัติ กับ ผู
บริจาค เหมือน กัน หมด ไม วา จะ เปน ใคร กรณี ของ ผม มี
ปญหา ที ่ผล การ ตรวจ liver function test ผดิ ปกติ คณุ
หมอ จุฑาทิพย เปน คน ที่ พา ผม ไป ปรึกษา ศาสตราจารย
นายแพทย ยง ภูวรวรรณ อาจารย ผู เชีย่วชาญ โรค ตบั และ
ทาง เดิน อาหาร ของ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ ดวย ตัว เอง
และ ดแูล ตรวจ คน ทาง หอง ปฏบิตั ิการ จน เปน ที ่นา พอใจ และ
ให ความ มัน่ ใจ แก ผม เปน อยาง มากวา จะ ไม เกดิ ปญหา ใด
ๆ หลงั จาก การ ตรวจ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ ทัง้ หมด แลว ผม
ไดรับ การ ตรวจ รางกาย จาก แพทย ทาง โลหิต วิทยา ของ
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ คือ ผูชวย ศาสตราจารย
นายแพทย อุดม ศักดิ์ บุญวรเศรษฐ ครั้ง แรก รูสึก เขิน ๆ
เพราะ เปน คน กันเอง ที่อยู ใน แวด วง โลหิต วิทยา ดวย กัน
และ ใจจรงิ ผม ตองการ จะ บรจิาค แบบ เงยีบ ๆ   แต จน แลว
จน รอด อาจารย อุดม ศักดิ์ ได ไป เชิญ ศาสตราจารย
นายแพทย  ธานินทรอินทรกําธร ชัย หัว หนา หนวย โลหิต
วทิยาฯ   มา ชวย ชืน่ชม และ ให กาํลงั ใจ จน ผม รูสกึ ด ีเปน อยาง
ยิ่ง จุด นี้ เปน จุด สําคัญ อีก จุด หนึ่ง ซึ่ง แพทย ทุก ทาน ควร
ปฏิบัติ ตาม   เพราะ ความ ศรัทธา และ ความ มั่น ใจ ของ ผู
บรจิาค จะ เกดิ ขึน้ ได ก ็ตอ เมือ่ เขา เหลา นัน้ ไดรบั การ ดแูล ที่
ด ีอยาง จรงิใจ จาก แพทย โดย สิง่ เหลา นี ้สามารถ สมัผสั ได
ดวย ความ รูสกึ แวว ตา และ การ ปฏบิตั ิของ แพทย ที ่ดแูล
หลงั จาก เสรจ็ สิน้ ขัน้ตอน ตางๆ   แลว ทาง ศนูย ฯ   ได กาํหนด
นัด วัน เก็บ เซลล ผม ตัดสิน ใจ ที่ จะ บริจาค เซลล แบบ
peripheral stem cell collection ซึ่ง ตอง มี การ ฉีด ยา
กระตุน เม็ด เลือด ขาว  (G-CSF)  และ รับประทาน
แคลเซยีม เสรมิ เพือ่ ปองกนั ภาวะ hypocalcemia แพทย
ทกุ ทาน ที ่ดแูล ผูปวย ที ่ตอง ไดรบั G-CSF ตอง ทราบ ด ีถงึ
ผล ขาง เคยีง ของ ยา ชนดิ นี ้ที ่พบ บอย คอื การ ปวด กระดกู แต
แพทย เรา จะ ไม ทราบ วา ความ รูสึก จริงๆ   ของ การ ปวด
กระดกู เปน อยางไร ผม ได ม ีโอกาส ทราบ ความ รูสกึ นี ้อยาง
ถอง แท เพราะ อาการ นี ้ไดปรา กฎ แก ตวั ผม เอง วนั แรก หลงั
การ ฉดี ยา จะ รูสกึ เปน ปกต ิธรรม ดา แต วนัที ่สอง ของ การ ฉดี
ยา จะ รูสึก ปวด เมื่อย เล็ก นอย มี อาการ ปวด เสียว บริเวณ
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กระดูก ตําแหนง ชัดๆ  จะ เปน มาก บริเวณ กระดูก   ster-
num  ตน แขน ตน ขา และ สะโพก วนัที ่สาม อาการ ปวด จะ
มาก ขึน้ พรอม กบั ไข ต่าํ ๆ  ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตวั อาการ คลาย ไข
หวดั  (Flu like symptoms) ผม นกึ วาด ภาพ อยู ใน ใจ วา
ขณะ นี้ เม็ด เลือด ขาว ของ เรา กําลัง เดิน แถว ออก มา จาก ไข
กระดกู เตม็ ไป หมด แลว วนัที ่สี ่อาการ จะ ไม แตก ตาง ไป จาก
วนัที ่สาม เทา ไร อาการ เหลา นี ้เปน อาการ ที ่ไม รนุ แรง ถา ได
นอน พกัผอน อาการ จะ ดขีึน้ เมือ่ พดู ถงึ การ ฉดี G-CSF มี
ขอคิด และ ประสบการณ ซึ่ง อาจ นํา ไป ใช ประโยชน ทาง
คลนิกิ ได คอื การ ฉดี ยา G-CSF ทัง้ สี ่วนั ของ ผม ได ผู ฉดี ที่
ไม ซ้าํ กนั เลย ม ีตัง้แต ผม ฉดี ดวย ตน เอง พยาบาล กมุารฯ
พยาบาล อายรุกรรม และ พยาบาล โรงพยาบาล เอกชน ซึง่
ตอง ขอ ขอบคุณ ทุก ทาน มาณ โอกาส นี้ จาก การ ฉีด ยา นี้
ไดความ รู วา ขณะ ฉดี ยา เขา ใต ผวิ หนงั ถา บรหิาร ยา ชาๆ   จะ
ไดผล ด ีและ ไม รูสกึ เจบ็ แต ถา ฉดี เรว็ ไป แม เปน เวลา สัน้ ๆ
 จะ ม ีความ รูสกึ เจบ็ มาก ถา เลอืก ได เรา ทกุ คน คง จะ เหน็
ดวย กบั ผม วา นา จะ เลอืก ไม เจบ็ ด ีกวา

ขัน้ตอน ขณะ เกบ็ เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด
คนื กอน เกบ็ เซลล เปน คนื ที ่ผม พยายาม เขา นอน แต หวั

ค่าํ ประมาณ สี ่ทุม เพือ่ จะ ได ตืน่ เชา ดวย ความ พรอม ที ่จะ ไป
เกบ็ เซลล เปน ความ โชคด ีของ ผม อยาง หนึง่ ที ่เสน เลอืด ดาํ
บรเิวณ ขอ พบั แขน ทัง้ สอง ขาง คอน ขาง ใหญ จงึ ไม ตอง โดน
ใส central venous access ทาง jugular vein แต แรก
ทาง ศนูย จะ จดั รถ มา รบั แต ผม ขอ เดนิ ทาง ไป เอง โดย ไดรบั
การ เอื้อเฟอ จาก คุณ หมอ อัญชลี อรามเธียรธํารง กุมาร
แพทย ทาง โลหติ วทิยา กมุาร ของ โรงพยาบาล นพรตัน ราช
ธาน ีซึง่ ใน ขณะ นัน้ เปน แพทย ประจาํ บาน ตอ ยอด ทาง โลหติ
วิทยา กุมาร โรงพยาบาล พระ มงกุฎ เกลา ป สุด ทาย และ
อาจารยภัสรา อาณัติ อาจารย ภาควิชา พยาธิ วิทยา
วิทยาลัย แพทยศาสตร พระ มงกุฎ เกลา เปน ผูชวย เหลือ
ประสาน งาน และ ขบั รถ รบั และ สง ผม มา เกบ็ เซลล ใน ครัง้ นี้
ขั้นตอน แรก ตอง ไป ที่ ศูนย ปลูก ถาย ไข กระดูก ของ
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ กอน เพื่อ ตรวจ นับ ปริมาณ เม็ด

เลือด ขาว กอน เขา เครื่อง เก็บ เซลล และ รอ รถ รับ จาก
โรงพยาบาล ไป ที่ ศูนย บริการ โลหิต ฯ วันนี้ เปน วันที่ ดี วัน
หนึ่ง เพราะ เปน วันที่ ศูนย ฯ   ทํา พิธี สักการะ ทาน ชี วก โก
มารภจัจซึง่ แพทย ชาว พทุธ ทกุ ทาน ตอง รูจกั เพราะ ทาน เปน
หมอ ที่ รักษา องค สมเด็จ พระ สัมมาสัมพุทธ เจา ผม ได มี
โอกาส กราบ สักการะ ทาน กอน ทํา การ เก็บ เซลล และ
อธษิฐาน ขอ ให สาํเรจ็ ล ุลวง โดย ไม ม ีปญหา ใด ๆ  คณุ หมอ
จฑุาทพิย และ ทมี ให การ ดแูล ผม ด ีมาก อกี ทัง้ ม ีการ ถาย รปู
กอน และ ขณะ เกบ็ เซลล ไว สราง ความ แปลก ใจ แก ผู ทีม่า
บรจิาค โลหติ เลก็ นอย เพราะ คดิ วา คน นี ้ไม นา จะ เปน ดารา
แต เหต ุใด คน จงึ มา ขอ ถาย รปู คู ดวย ชวง นี ้เปน ชวง ที ่ตืน่เตน
เลก็ นอย Donor ทกุ คน ตอง เขา หองน้าํ ให เรยีบรอย เพราะ
ไม สามารถ ลุก ไป ที่ ใด ได เปน เวลา ถึง 4 ชั่วโมง ผม ตอง
ไดรบั การ แทง เสน เลอืด ดาํ ใหญ ที ่แขน ทัง้ สอง ขาง แต ไม รูสกึ
เจ็บ เพราะ มี การ ฉีด ยา ชา ที่ บริเวณ ที่ แทง กอน โดย คุณ
พยาบาล ที ่เชีย่วชาญ หลงั จาก นัน้ เลอืด ของ ผม ได ไหล ผาน
ไป ยงั เครือ่ง ปน แยก เซลล ระหวาง นัน้ ทกุ คน ได เขา มา คยุ
กับ ผม ตลอด รวม ทั้ง คุณ หมอ จุฑาทิพย ที่มา ให ความ รู ใน
ราย ละเอยีด ดาน เทคนคิ ของ เครือ่ง สิง่ ที ่ผม กงัวล กลวั จะ
เกดิ อาการ แทรก ซอน มาก ที ่สดุ คอื ภาวะ hypocalcemia
 เพราะ พบ ได บอย และ คณุ หมอ จฑุาทพิย ได เตอืน ไว วา
donor ทีม่า บรจิาค มกั ม ีอาการ นี ้และ จะ ไม คอย สบาย คอื
ปวด เมื่อย และ เพลีย หลัง จาก บริจาค เสร็จ แลว ผม ได
เตรียม รับ ปญหา นี้ โดย รับประทาน calcium ตาม ที่ คุณ
หมอ จฑุาทพิย กาํหนด และ รบัประทาน ขณะ เกบ็ เซลล ดวย
จงึ พบ แค อาการ ชา รอบๆ   ริม ฝ ปาก เทานั้น การ เก็บ เซลล
ครั้ง นี้ ราบ รื่น เปน อยาง ดี ไม ตอง เก็บ เปน วันที่ สอง เพราะ
ปรมิาณ เซลล ตน กาํเนดิ เพยีง พอ ผล แทรก ซอน หลงั ทาํ จะ
ม ีเพยีง อาการ ปวด เมือ่ย เลก็ นอย ซึง่ จะ หาย ไป เมือ่ ได นอน
พกั เพยีง หนึง่ คนื

ภาย หลงั การ เกบ็ เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด
หลัง จาก เสร็จ สิ้น ขบวน การ เก็บ เซลล ตน กําเนิด เม็ด

เลอืด แลว จะ รูสกึ ออน เพลยี อยู ประมาณ 1-2 วนั ทัง้ นี ้ขึน้
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กบั สภาพ รางกาย ผู บรจิาค ผม ได พกัผอน เตม็ ที ่หนึง่ คนื จงึ
รูสกึ ดขีึน้ ม ีอาการ ปวด เมือ่ย เลก็ นอย ประมาณ สอง วนั จงึ
กลับ มา เปน ปกติ ทาง ศูนย บริการ โลหิต ฯ   ยัง คง ติด ตาม
โทรศพัท มา ถาม อาการ และ สง แบบ สอบ ถาม มา ให ประเมนิ

ขอคดิ เหน็ และ กติตกิรรม ประกาศ
จาก การ เปน ผู บริจาค เซลล ตน กําเนิด ครั้ง นี้ ทําให ผม

ทราบ ความ รูสึก และ เห็น อก เห็นใจ ผู รับ บริการ ทาง การ
แพทย มาก ยิง่ ขึน้ สาํหรบั ความ กลวั ใน การ บรจิาค เคย มี
เพือ่น แพทย ถาม ผม วา ไม กลวั การ ฉดี ยา กระตุน เมด็ เลอืด
ขาว จะ ทําให ผม เปน leukemia บาง หรือ ผม ตอบ ไป วา
ปจจยั ที ่ทาํให เกดิ โรค นี ้ม ีหลาย อยาง ไม ได ขึน้ กบั การ ฉดี ยา
อยาง เดยีว ถา ใน รางกาย เรา มี leukemic stem cell ไม
วา จะ ไดรับ ยา กระตุน หรือ ไม สัก วัน คุณ ก็ จะ เปน
leukemia จน ได สุด ทาย นี้ ผม หวัง เปน อยาง ยิ่ง วา
ประสบการณ ดงั กลาว อาจ ม ีประโยชน ตอ ทาน ผูอาน ไม มาก
ก ็นอย และ ผม คาดวา ใน อนาคต ประเทศ ของ เรา จะ ม ีความ
รวมมือ กัน เพื่อ ให มี การ บริจาค เซลล ตน กําเนิด เม็ด เลือด
อยาง แพร หลาย เหมอืน ประเทศ อืน่ ๆ  การ บรจิาค เซลล ตน
กาํเนดิ เมด็ เลอืด ของ ผม ครัง้ นี ้เกดิ ขึน้ ได ดวย ความ กรณุา
จาก บคุคล หลาย ทาน ซึง่ ผม ขอ ขอบ พระ คณุ และ ขอบคณุ
มาณ โอกาส นี้ คือ คุณ พอ คุณ แม และ ครอบครัว ของ ผม

ผูสราง แรง จูง ใจ ให กําลัง ใจ มา ตลอด อาจารย
ศาสตราจารย เกยีรตคิณุ พล โท หญงิ แพทยหญงิ ทพิย
ศรี ไพศาล ผู ซึ่ง แนะนํา และ สงเสริม ให เปน กุมาร แพทย
สาขา โลหติ วทิยา รวม ทัง้ ปลกู ฝง ความ คดิ ใน การ เปน ผูให
มา โดย ตลอด รอง ศาสตราจารย พนั เอก นายแพทย ไตร
โรจน ครุธเวโช รอง ศาสตราจารย พัน เอก นายแพทย
กิตติ ตอ จรัส พี่ ผู ซึ่ง คอย หวงใย ผม และ ชวย ดูแล ผูปวย
แทน เมื่อ ผม ตอง หยุด งาน ทีม งาน จาก ศูนย บริการ โลหิต
แหง ชาต ิสภา กาชาด ไทย นาํ โดย อาจารย แพทยหญงิ รชันี
โอ เจรญิ แพทยหญงิ จฑุาทพิย ฟองศรณัย คณุ พยาบาล
และ นัก เทคนิค การ แพทย คณะ แพทย จาก โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ อาทิ เชน ศาสตราจารย นายแพทย ยง
ภูวรวรรณ ศาสตราจารย นายแพทย ธานินทร อินทร
กําธร ชัย  ผูชวย ศาสตราจารย นายแพทย อุดม ศักดิ์
บญุวรเศรษฐ พี่ๆ  นอง ๆ  จาก โรงพยาบาล พระ มงกฎุ เกลา
คือ รอง ศาสตราจารย พัน เอก หญิงดร. ออย ทิพยณ
ถลาง ผูให คาํ ปรกึษา เกีย่ว กบั HLA แพทยหญงิ อญัชลี
อรามเธยีรธาํรง  พนั โท หญงิภสัรา อาณตั ิพนัตรหีญงิ อา
รยี จรรยา ธรรม ผูให ความ ดแูล ดาน ธรุการ ตางๆ รวม ทัง้
ผู เกีย่วของ ทัง้ หมด ใน การ บรจิาค เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด
ครั้ง นี้


