
 
 

   ถอดความรู้องค์กรคุณธรรม 

กิจกรรมจิตอาสา “1 กระทรวง 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New Normal” 
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ อาคารส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นประจ าปีละ 2-4 ครั้ง และในปี 2564 นี้ 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดการบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 กระทรวง 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นในยุค New Normal” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจ าปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม  2564 
โดยมีนางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ รองอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อ านวยการกอง/ส านัก ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต.  

กิจกรรมการบริจาคโลหิต ของกรมพัฒนาที่ดิน จัดขึ้นโดยสอดคล้องตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 1.1 
เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา แผนงานจิตอาสาเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี                   
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางด้านการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม น าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่เข้มแข็งภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์  4 
ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
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ขั้นตอนการด าเนินการ  

การจัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิตในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ อาคารส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาที่ดิน ในครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าได้ติดต่อ
กับสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า มารับบริจาค และจัดเตรียมสถานที่ไว้ส าหรับการ
รับบริจาคโลหิต โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 
ขั้นตอน วันที่ 

1. ขออนุมัติจัดโครงการบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 
กระทรวง 1 การให้เพ่ือนคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในยุค new normal  
ซ่ึงเป็นการจัดท าโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความเห็นจากท่ีประ
ประชุม ที่ก าหนดให้จัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยให้เเต่ละ
กระทรวงจัดกิจกรรม 1 กระทรวง 1 การให ้เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน               
ในยุค new normal 

1 กุมภาพันธ์ 2564 

2. ประสานหน่วยงานสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการเเพทย์
พระมงกุฎเกล้า เรื่องวันที่จะมารับบริจาคโลหิต 

กุมภาพันธ์ 2564 

3. ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินทราบ ทาง
หนังสือเวียน หน้าเว็บกรม และ Facebook 

กุมภาพันธ์  - มีนาคม 2564 

4. จัดเตรียมสถานที ่ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง / แบบประเมิน   
5. จัดโครงการบริจาคโลหิตฯ 8 มีนาคม 2564 
6. สรุปผลการด าเนินงาน รายงานกระทรวงฯ   มีนาคม 2564 
7. เก็บข้อมูลรายชื่อ เเละ แบบประเมินโครงการฯ มีนาคม 2564 

 
ผลการด าเนินการ 

การบริจาคโลหิต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2564 ผ่านกิจกรรมจิตอาสา                   
“1 กระทรวง 1 การให้เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New Normal” มีผู้เข้าร่วมจากส่วนกลางบริจาคโลหิต
ทั้งสิ้น 103 คน จ านวนโลหิตที่ได้รับ 46,350 ซีซี และมีบริจาคโลหิตในส่วนภูมิภาคตามโรงพยาบาลต่างๆ 
จ านวน 86 คน จ านวนโลหิตที่ได้รับ 13,555 ซีซี  

 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 
2564 กิจกรรมจิตอาสา “1 กระทรวง 1 การให้เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New Normal” ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ (พึงพอใจมาก) คิดเป็นร้อยละ 87.38 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ (1) “เจ้าหน้าที่ต้อนรับ อัธยาศัยดี  คิดเป็นร้อยละ 87.55 (2) “เจ้าหน้าที่มีความสามารถ 
ความช านาญ ในการใช้เครื่องมือ คิดเป็นร้อยละ 84.75 (3) “ความตั้งใจในการท างานของเจ้าหน้าที่” 
และ “อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสะอาด เรียบร้อย” คิดเป็นร้อยละ 83.46 
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สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต  

ข้อดีของการบริจาคโลหิต 
1) ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ 
    บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าการบริจาคโลหิตจะท าให้ร่างกายอ่อนแอ แต่จริงแล้วการ

บริจาคโลหิตนั้นเป็นการสละเลือดส่วนเกินที่ร่างกายไม่ใช้ จึงไม่มีผลต่อสุขภาพแต่อย่างใด เพราะร่างกายแต่ละ
คนจะมีเลือดประมาณ 17-18 แก้ว ใช้จริงเพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ซึ่งถ้าไม่ได้บริจาค ธรรมชาติของร่างกาย
คนเราก็จะขับเม็ดเลือดที่สลายตัวเพราะหมดอายุออกมาทางปัสสาวะและอุจจาระ ด้วยเหตุนี้แทนที่จะปล่อยให้
เลือดส่วนเกินหมดอายุขัยและถูกขับออกโดยไม่เกิดประโยชน์ เรามาบริจาคเลือดส่วนเกินนี้เพ่ือเป็นประโยชน์  
ต่อผู้อ่ืนน่าจะดีกว่า โดยสามารถบริจาคได้ทุก 3 เดือน เมื่อบริจาคออกไปไขกระดูกจะถูกกระตุ้นการท างาน
เพ่ือให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ ที่มีคุณภาพขึ้นมาทดแทน จึงส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น สุขภาพ
แข็งแรงข้ึน เจ็บป่วยน้อยลงนับเป็นข้อดีของการบริจาคโลหิตที่สร้างประโยชน์โดยตรงต่อร่างกาย 

2) หน้าใสผิวพรรณเปล่งประกาย 
    เพราะการบริจาคโลหิต ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดี เมื่อการไหลเวียนของเลือด

ดี การล าเลียงเลือดและออกซิเจนเพื่อไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในร่างกายซึ่งรวมถึงเซลล์ผิวของคนเราด้วยก็จะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยให้ให้ผิวพรรณสดใส เปล่งปลั่ง มีน้ ามีนวล เปล่งประกายตามธรรมชาติ 

3) ลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ 
    ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริจาคโลหิตมีแนวโน้มจะมีอายุยืน ลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็ง

และโรคต่างๆ ได้มากกว่าผู้ที่ไม่บริจาค ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะ
อาหาร เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณธาตุเหล็กส่วนเกินในร่างกาย อันเป็นปัจจัยของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ
อุดตัน รวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

4) จิตใจดีมีความสุข 
    การที่ได้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคทุกคนจะรู้สึกสุขใจที่ได้เป็น “ผู้ให้” อ่ิมเอิบใจกับการที่รู้สึก

ว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้คนหรือสังคมได้ มีโอกาสได้ท าความดี ได้เสียสละในสิ่งที่ไม่ได้ท า
ให้ตนยากล าบากแต่อย่างใด แต่กลับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยผู้อ่ืนให้มีชีวิตรอดปลอดภัยได้ 
 

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสุขภาพแบบฟรีๆ เพราะผู้บริจาคโลหิตจะต้องผ่านการ “ตรวจสุขภาพ” อย่างเคร่งครัด
ในระดับหนึ่ง รวมถึงตรวจหาความผิดปกติของเลือดอย่างละเอียดด้วย จึงเหมือนได้รับการตรวจสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ า รู้ปัญหาสุขภาพตัวเองได้ไว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 

  กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
  พฤษภาคม 2564  


