
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 24  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2557
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ปจจุบันงานบริการโลหิตในสวนภูมิภาคมีแนวโนมของการใชโลหิต

สูงขึ้น จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ตองการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ  เพื่อตอบสนองตอปญหาสุขภาพของประชาชน และ

ตองการใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพ1  สำาหรับปงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุข

ไดพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นอีก 6 สาขา ประกอบดวย 5 สาขา

หลัก คือ ศัลยกรรม  สูติกรรม  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม และ 

ออรโธปดิกส โดยมีเปาหมายเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิ (A: Advance, S: Standard) ทุติยภูมิ (M: Middle) 

และเพิ่มศักยภาพของหนวยบริการในระดับทุติยภูมิ (M, F: First) 

ใหมีศักยภาพในการดูแลรักษาผูปวยไดมากขึ้น เชน เปาหมายของ

สาขาสูติกรรม  ภายในปงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลระดับ 

M1-F1 ตองสามารถทำาการผาตัดคลอดทางหนาทองไดเพิ่มอีก 

59 แหง เนื่องจากยังมีโรงพยาบาลที่ยังไมสามารถทำาได ในแตละ

เขตสุขภาพจำานวน 538 แหง คิดเปนรอยละ 67.4  สำาหรับเปา

หมายของสาขาศัลยกรรม ตองกระจายการทำาผาตัดไสติ่งไปโรง

พยาบาลเครือขาย  เพิ่มศักยภาพดานศัลยกรรมในโรงพยาบาล 

ระดับ M2 และสามารถทำาการผาตัดไดเองภายใน 5 ป โดยปจจุบัน 

โรงพยาบาลที่ยังไมสามารถทำาได ในแตละเขตสุขภาพมีจำานวน 

517 แหง คิดเปนรอยละ 64.8  ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่มี

การผาตัดในโรงพยาบาลดังกลาว จึงจำาเปนตองจัดตั้งคลังเลือด

เพื่อการสำารองโลหิตซึ่งอาจไดรับการสนับสนุนจากหนวยบริการอื่น 

ดวยเหตุนี้ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จึงได 

ดำาเนินการขยายงานภาคบริการโลหิตแหงชาติไปยังสวนภูมิภาค 

ครบ 12 เขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ในอดีตที่ 

ผานมาภาคบริการโลหิตแหงชาติทำาหนาที่เฉพาะการตรวจคัดกรอง

โลหิตบริจาคใหกับโรงพยาบาลตางๆ ในภูมิภาค แตปจจุบันไดเพิ่ม

การจัดหาโลหิตบริจาคเพื่อใหมีปริมาณโลหิตเพียงพอและมีความ

ปลอดภัยกับผูปวย

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เปนหนึ่งในสิบ

สองภาคบริการโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

เปดดำาเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2539 ปฏิบัติภารกิจหลักดานการตรวจคัด

กรองคุณภาพโลหิต การจัดหาและจายโลหิตใหเพียงพอกับความตอง

การของผูปวยในโรงพยาบาลที่อยูในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย และสุรินทร ซึ่งแตละจังหวัดลวนมีประชากรจำานวนมาก 

เชน จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรประมาณ 2.5 ลานคน จังหวัด

ชัยภูมิประมาณ 1.1 ลานคน จังหวัดบุรีรัมยประมาณ 1.5 ลานคน 

และจังหวัดสุรินทรประมาณ 1.3 ลานคน และมีโรงพยาบาลขนาด

ใหญจำานวนมาก ไดแก โรงพยาบาลศูนย 3 แหง รวม 2,213 เตียง 

โรงพยาบาลทั่วไป 2 แหง รวม 772 เตียง  โรงพยาบาลชุมชน 

79 แหง รวม 3,580 เตียง และโรงพยาบาลเอกชน 19 แหง รวม 

1,557 เตียง  ปจจุบันโรงพยาบาลในเครือขายของภาคฯ ยังคงประสบ 

ปญหาการขาดแคลนโลหิตและสวนประกอบโลหิตจำานวนมาก 

ขณะนี้โลหิตที่จายใหกับโรงพยาบาลไดรับมาจากการรับบริจาค

โลหิตของภาคฯ ซึ่งตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ซึ่งถือวาเปนหองรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยแหงแรกที่ตั้ง

อยูภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังไดจากการรับบริจาคโลหิต

นอกสถานที่โดยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ ภาคบริการโลหิตแหงชาติอื่นๆ และจากโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา โดยในปงบประมาณ 2555, 2556 และ 2557 ภาคฯ 

สามารถจายโลหิตชนิดเม็ดโลหิตแดงเขมขนใหแกโรงพยาบาลตางๆ  

คิดเปนรอยละ 50, 55 และ 60 ของความตองการทั้งหมดของโรง

พยาบาล ตามลำาดับ 

สาเหตุสำาคัญประการหนึ่งที่ทำาใหบางจังหวัดในสวนภูมิภาค ยัง

ไมบรรลุเปาหมายดานการจัดหาโลหิตใหเพียงพอตอความตองการ

ของผูปวย คือ การประชาสัมพันธและการใหความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตแกผูบริจาคโลหิตยังไมเพียงพอ  นอกจาก

นี้ยังขาดการประสานงานเพื่อหาแนวรวมในการรณรงคจัดหาโลหิต 

จากการที่ภาคฯ ไดจัดตั้งหองรับบริจาคโลหิตขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีจำานวนนักศึกษาและบุคลากรมากกวา 

25,000 คน และอยูติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ที่มีจำานวนนักศึกษาประมาณ 15,000 คน นักศึกษาทั้งสอง 

มหาวิทยาลัยสวนใหญมีอายุอยูในชวง 18 – 25 ป ซึ่งเปนวัยที่เหมาะ

สมสำาหรับการบริจาคโลหิต   ดังนั้นการที่สถานที่ตั้งอยูในเขตชุมชน 

ทำาใหมีความสะดวกตอการเดินทางมาบริจาคโลหิตของนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีฝาย

บทบรรณาธิการ

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมการบริจาคโลหิต

มธุรส  ชัยวรพร และ ศิริลักษณ  เพียกขุนทด
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย



มธุรส  ชัยวรพร และ ศิริลักษณ  เพียกขุนทด
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ประชาสัมพันธที่ชวยประสานงานและใหขอมูลเกี่ยวกับการบริจาค

โลหิตอยางถูกตอง ทำาใหนักศึกษาและบุคคลากรในมหาวิทยาลัย

เกิดทัศนคติที่ดีตอการบริจาคโลหิต  สงเสริมเยาวชนและประชาชน 

ใหมีจิตสาธารณะและสืบทอดเจตนารมณที่ดีในการบริจาคโลหิต 

ทำาใหการบริจาคโลหิตกลายเปนวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัย 

นำาไปสูการสรางคนดีสูสังคมอยางตอเนื่องจากรุนสูรุนไมมีที่สิ้นสุด 

นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556  ภาคฯ ยังไดรับมอบรถ

รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากการบริจาคของประชาชนผานสถานี

โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ทำาใหสามารถรับบริจาคโลหิตในโรงงาน 

โรงเรียน บริษัท และหางสรรพสินคาได 

ในปงบประมาณ 2557 การรับบริจาคโลหิตภายในมหาวิทยาลัย 

ไดโลหิตบริจาคจำานวน 4,292 ยูนิต โดยมีผูไมผานการคัดกรอง

สุขภาพ 2,321 คน คิดเปนรอยละ 35 ของผูแสดงความจำานง ใน

หนวยเคลื่อนที่ไดโลหิตบริจาคจำานวน 4,892 ยูนิต เปนผูบริจาค

รายใหมและผูที่ไมไดบริจาคมาแลวเกิน 1 ป คิดเปนรอยละ 80 

ของโลหิตที่ได ผูไมผานการคัดกรองสุขภาพมีจำานวน 2,747 คน 

คิดเปนรอยละ 36  รวมโลหิตที่จัดหาไดทั้งสิ้นจำานวน 9,184 ยูนิต  

มีผูไมผานการคัดกรองสุขภาพทั้งสิ้น 5,068 คน คิดเปนรอยละ 

55 ของผูแสดงความจำานงทั้งหมด จะเห็นไดวา ในกลุมของหนวย

เคลื่อนที่สามารถรณรงคใหมีผูบริจาคโลหิตรายใหมไดเปนจำานวนมาก  

ดังนั้นจึงเปนการเพิ่มจำานวนโลหิตใหกับจังหวัดไดโดยไมเปนการ

ซ้ำาซอน  แตเนื่องจากมีจำานวนผูที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพเปน

จำานวนมากเมื่อเทียบกับจำานวนโลหิตที่จัดหาได ดังนั้นการใหความ

รูเกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนบริจาคโลหิตเพิ่มเติม จะทำาใหกลุมที่

ไมผานการคัดกรองสุขภาพกลับมาบริจาคโลหิตได รวมกับการดูแล 

ใหผูบริจาคโลหิตประจำาสามารถบริจาคไดอยางตอเนื่อง จึงเปนอีก

แนวทางหนึ่งในการเพิ่มปริมาณโลหิต ควบคูกับการสรางทัศนคติ

ที่ดีตอหนวยงานที่รับบริจาค ในการชวยดูแลสุขภาพของผูบริจาค

อยางตอเนื่อง และชวยลดการสูญเสียจากการจำาหนายสวนประกอบ

โลหิตประเภทน้ำาเหลืองทิ้ง เนื่องจากสีที่ผิดปกติและมีความขุนเกิน

มาตรฐานที่กำาหนดไว

การพัฒนาอาสาสมัครสงเสริมการบริจาคโลหิต จังหวัดนครราชสีมา

การจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพใหเพียงพออยางยั่งยืนและสรางคน

ดีสูสังคมนั้น ตองอาศัยปจจัยหลายอยางเพื่อสนับสนุนใหบรรลุตาม

เปาหมาย ปจจัยที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือ การสรางเครือขายงาน 

บริการโลหิตในระดับจังหวัดและขยายไปสูเครือขายระดับประเทศ 

ดังนั้นภาคฯ จึงไดรวมมือกับเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 9 นครราชสีมา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย 

วงษชวลิตกุล จัดทำาโครงการ “สนับสนุนการจัดหาโลหิตเพิ่มเติม

โดยการมีสวนรวมของอาสาสมัครสงเสริมการบริจาคโลหิต จังหวัด

นครราชสีมา” โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

1. จัดตั้งเครือขายอาสาสมัครสงเสริมการบริจาคโลหิตจังหวัด

นครราชสีมาในสถานศึกษา เขตจังหวัดนครราชสีมา ใหเปนผูสราง

ความสัมพันธอันดีกับประชาชนกลุมเปาหมายที่สามารถบริจาค 

โลหิตได  ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา 

และใหรวมมือสนับสนุนเพื่อใหการดำาเนินงานบริการโลหิตของภาคฯ 

เปนไปดวยดี 

2. สรางเสริมใหผูบริจาคโลหิตมีความรู ความเขาใจ เกิดความ 

ศรัทธาในการบริจาคโลหิตซ่ึงจะเปนการเพ่ิมจำานวนคร้ังในการ

บริจาคโลหิต และเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิต ในเขตนครชัยบุรินทร

3. เพื่อใหการทำางานบริการโลหิตเปนไปอยางบูรณาการรวมกับ

เครือขายดานสาธารณสุข ไดแก หนวยบริการปฐมภูมิ กลุมอาสา

สมัครสาธารณสุข ธนาคารเลือดโรงพยาบาลทุกระดับ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

4. สงเสริมนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีจิตอาสา  

รูจักการอุทิศตนชวยเหลือสังคมโดยไมหวังสิ่งตอบแทนเปน 

การสรางคนดีสูสังคมตอไป

กลวิธีการดำาเนินงานและกิจกรรม2,3

1. ประชาสัมพันธโครงการใหความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต 

และรับสมัครอาสาสมัครสงเสริมการบริจาคโลหิต ในสถานศึกษา

จำานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหา-

วิทยาลัยวงษเชาวลิตกุล  วิทยาลัยนครราชสีมา โดยประสานงาน 

ผานกองพัฒนากิจการนักศึกษาและรองอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาและบริการชุมชนของแตละมหาวิทยาลัย

2. จัดอบรมสัมมนาอาสาสมัครสงเสริมการบริจาคโลหิต โดย

เชิญวิทยากรและผูดำาเนินงานบรรยายสรุปในหัวขอตางๆ ที่สำาคัญ 

เชิญผูบริจาคโลหิตประจำาที่บริจาคโลหิตมากกวา 50 ครั้ง มาแลก

เปลี่ยนประสบการณกับผูเขารวมกิจกรรม

3. ฝกปฏิบัติการใหกับอาสาสมัครสงเสริมการบริจาคโลหิต เกี่ยว

กับวิธีการรณรงคบริจาคโลหิตในชุมชน  การรวมออกรับบริจาค

โลหิตนอกสถานที่กับภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 และการปฏิบัติ

งานในหองรับบริจาคโลหิตของภาคฯ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา

4. จัดกิจกรรมรณรงคการบริจาคโลหิต เชน การจัดนิทรรศการ

นอกสถานที่ การเดินรณรงค และการแจกสื่อประชาสัมพันธในที่
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ชุมชน การประชาสัมพันธทาง social media ตางๆ

5. จัดการประกวดกิจกรรมสงเสริมการบริจาคโลหิต รวมทั้ง

การผลิตสื่อประชาสัมพันธการบริจาคโลหิต

กลุมเปาหมาย

เยาวชนในสถานศึกษาของเขตจังหวัดนครราชสีมา ไดแก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

อีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วิทยาลัยนครราชสีมา 

และ มหาวิทยาลัยวงษเชาวลิตกุล

การจัดหาหนวยรับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 ไดเริ่มรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ในปงบประมาณ 2557 ไดโลหิต

บริจาคจากการออกหนวยเคลื่อนที่ จำานวนทั้งหมด 4,892 ยูนิต 

โดยไดจากกลุมโรงงาน  บริษัท  โรงแรม และหางสรรพสินคา 

จำานวน 30 แหง ไดโลหิตรวม 2,852 ยูนิต คิดเปนรอยละ 58.29  

และไดจากหนวยกลุม สถานศึกษา  วัด  ธนาคาร และองคกร 

ปกครองทองถิ่น จำานวน 2,040 ยูนิต คิดเปนรอยละ 41.71

หนวยรับบริจาคโลหิตสวนใหญอยูในภาคเอกชน ซึ่งตองการ

ทำากิจกรรมตอสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR)  

รวมกับหนวยงานภายนอก และมีความสนใจในการดูแลสุขภาพ

ของคนในองคกร ดังนั้นในการประสานงานเพื่อออกรับบริจาคจึง 

ดำาเนินการโดยเนน service mind สรางความศรัทธา ความรูและ

ความมั่นใจในการบริจาคโลหิต เพื่อใหมีการสนับสนุนการบริจาค

โลหิตอยางตอเนื่อง ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. หาขอมูลของหนวยงาน โดยรวมทั้งจำานวนคน ลักษณะ

การทำางาน และสถานที่ตั้งของหนวย

2. ตองไมเปนหนวยที่มีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำาอยูแลว 

เพื่อไมใหเกิดความซ้ำาซอนกับหนวยงานอื่น ทำาใหสามารถ

จัดหาโลหิตในกลุมใหม และเปนการอำานวยความสะดวก

ในการบริจาคโลหิตของผูบริจาค

3. ทำาหนังสือขอออกหนวยรับบริจาค โดยใหนายกเหลากาชาด 

จังหวัดลงนาม แลวจัดสงใหแตละหนวยงาน ทั้งนี้เพื่อ

ใหขอมูลเกี่ยวกับหนวยรับบริจาคโลหิต และจำานวนการ

จัดหาโลหิต ความตองการใชโลหิต ของจังหวัดรวมอยูที่

สำานักงานเหลากาชาดจังหวัด แสดงถึงความเปนหนึ่งเดียว

ในการจัดหาโลหิต

4. ภายหลังจากไดรับการติดตอกลับจากหนวยงาน เจาหนาที่

ภาคฯ จะเขาไปพบผูประสานงานเพื่อใหความรู และแนวทาง

ในการรับบริจาคโลหิต โดยเนนในเรื่องปญหาการขาดแคลน

โลหิต ประโยชนที่จะไดจากการบริจาคโลหิตตอตนเอง และ

หนวยงาน ความปลอดภัยในการบริจาคโลหิต ประโยชนของ

โลหิตตอผูปวย การนำาโลหิตไปเตรียมเปนผลิตภัณฑตางๆ 

การเตรียมตัวกอนการบริจาคโลหิตที่เหมาะสม  และการ

ดูแลตนเองหลังการบริจาคโลหิต  อีกทั้งเพื่อนำาสื่อ โปสเตอร 

แผนพับ ความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ใหผูประสานงาน

นำาไปใชในการประชาสัมพันธในหนวยงาน  นอกจากนี้ 

ควรมีการขออนุญาตเขาไปใหความรูกับผูบริจาคโลหิตใน 

หนวยงานกอนการรับบริจาค

5. นัดวันเวลาออกหนวยรับบริจาค เตรียมเจาหนาที่ และ 

อุปกรณ ใหพรอมกอนออกหนวย โดยพิจารณาตามยอด

ผูบริจาคโลหิตที่แสดงจำานง

6. ในการรับบริจาคโลหิต มีการติดตั้งปายประชาสัมพันธ 

และใหความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ประกาศผานสื่อ

ภายในหนวยงานหรือเครื่องเสียงของภาคฯ เพื่อใหผูบริจาค

ทุกคนรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต  นอกจากนี้ 

การแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

ที่มีธาตุเหล็ก อธิบายความจำาเปนและประโยชนของธาตุ

เหล็กใหแกผูที่บริจาคโลหิตไดและบริจาคไมได รวมทั้ง

แจกนามบัตรของภาคฯ ซึ่งจะมีขอมูล และชองทางในการ 

ติดตอกับภาคฯ เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการบริจาค

โลหิตหากมีขอสงสัย หรือรวมแสดงความคิดเห็นและ

แชรรูปภาพในการรับบริจาคใน facebook ซึ่งจะมีการ 

อัพรูปของแตละหนวยงานทุกครั้ง

7. การรับบริจาคโลหิตบนรถรับบริจาคเคลื่อนที่ ซึ่งมีจำานวน 

8 เตียง  ภายในรถมีอากาศเย็นสบาย มีการเปดวิดีโอเพื่อ

ใหความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต และเปดเพลงเพื่อ

ใหผูบริจาครูสึกผอนคลาย ลดความกังวล ขณะบริจาค 

เจาหนาท่ีเจาะเก็บควรถามอาการของผูบริจาคเปนระยะ 

และเตือนใหผูบริจาคแจงเจาหนาที่ทันทีเมื่อรูสึกผิดปกติ

8. ภายหลังการบริจาคเสร็จ นำาปายที่มีประโยคคำาพูดนารัก 

ชื่นชมการทำาความดีของผูบริจาค และคำาเชิญชวนใหบริจาค

โลหิต ถายรูปพรอมกับผูบริจาคโลหิตทุกคน จากนั้นนำา

ไปลงใน facebook ของภาคฯ  ใหผูบริจาคโลหิตนั่งพัก 

รับประทานอาหารวางเปนเวลาอยางนอย 10 นาที และ

ใหเจาหนาที่ภาคฯ ซึ่งทำาหนาที่บริการอาหารวาง แจกแบบ

ประเมินใหกับผูบริจาคทุกคน รวมทั้งแจกของที่ระลึก 

เชน หนังสือธรรมะ หรือซีดีธรรมะ กอนผูบริจาคลงจาก 

รถใหเจาหนาที่สอบถามผูบริจาคทุกครั้ง มีอาการผิดปกติ

หรือไม รวมทั้งแนะนำาใหดื่มน้ำามากๆ หลังจากบริจาคโลหิต 
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9. ทำาหนังสือตอบขอบคุณแกหนวยงาน พรอมกับสถิติการ

รวมบริจาคโลหิตซึ่งประกอบดวย จำานวนผูแสดงความจำานง

บริจาคทั้งหมด แยกเปนผูบริจาคโลหิตใหม หรือผูบริจาคซ้ำา 

จำานวนโลหิตที่ไดรับ จำานวนผูบริจาคที่ไมผานการคัดกรอง

สุขภาพพรอมสาเหตุ  และจัดสงรายชื่อผูบริจาคโลหิตที่

สามารถบริจาคไดสงกลับใหหนวยงาน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวย

ทำาใหผูประสานงาน สามารถติดตามผูบริจาคโลหิตเหลานี้

ใหกลับมารวมบริจาคอีกในครั้งตอไป สวนขอมูลจำานวนและ

สาเหตุที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพจะชวยใชเปนแนวทาง

ในการใหความรูเพิ่มเติมกับผูบริจาคโลหิต

10. ภาคฯ ทำาการประชาสัมพันธผาน facebook ไปยังหนวยงาน 

อื่นๆ เพื่อใหบุคคลภายนอกไดชื่นชมความเสียสละของ

ผูบริจาคโลหิตทุกทาน และทราบถึงการใหความรวมมือ

ในการบริจาคโลหิตของหนวยงานนั้นๆ

โดยสรุป ในชวงหนึ่งปที่เริ่มมีการจัดหาโลหิตเพิ่มเติมจาก

การจัดหาโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการ

โลหิตแหงชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานตางๆ เปนอยางดี ทำาใหสถานการณการขาดแคลนโลหิต

และสวนประกอบของโลหิตลดลง มีโลหิตเพียงพอสำาหรับใชในการ

รักษาผูปวยในเขตนครชัยบุรินทร
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