
3

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่32  ฉบบั ที ่1  มกราคม-มนีาคม 2565

หนึ่งในเป้าหมายหลกัของงานบรกิารโลหติที่ ผูใ้หบ้รกิารตอ้ง

ค�านึงถงึคอื การจดัหาโลหติอย่างเพยีงพอและปลอดภยั องคก์าร

อนามยัโลกไดก้ลา่วถงึหลกัการของการมโีลหติเพยีงพอใชภ้ายใน

ประเทศดว้ยการรบับรจิาคโลหติจากผูบ้รจิาคโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน 

(voluntary non-remunerated blood donors) ใหม้จี �านวนโลหติ

เพยีงพอต่อการน�าไปใชร้กัษาผูป่้วยทกุส่วนประกอบโลหติภายใต ้

สถานการณแ์ละปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละหว้งเวลา เช่น ความตอ้งการ

ใชโ้ลหติทีเ่พิม่ขึ้นทกุปี ความเตม็ใจในการบรจิาคโลหติของประชาชน 

และสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชื้อต่างๆ เป็นตน้ โดยทกุ

ประเทศตอ้งก�าหนดเป้าหมายของการจดัหาโลหติใหเ้พยีงพอกบั

ความตอ้งการ  รณรงคร์บับรจิาคโลหติจากผูไ้ม่หวงัสิง่ตอบแทน  

มกีระบวนการจดัหาโลหติที่มุ่งเนน้ความปลอดภยัของผูบ้ริจาค

และผูป่้วยเป็นส�าคญั และตดิตามประเมนิผลการจดัหาโลหติเพือ่

การพฒันา1 การจดัหาโลหติในประเทศไทยรอ้ยละ 90-95 เป็นการ

บรจิาคโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน และรอ้ยละ 5-10 ไดจ้ากการบรจิาค

ของญาตผูิป่้วยในภาวะทีข่าดแคลนโลหติบรจิาค2 ในปี พ.ศ. 2562 

สามารถจดัหาโลหติได ้41 ยูนิต ต่อประชากร 1,000 คน มสีดัส่วน

การจดัหาโลหติเทยีบกบัจ�านวนประชากรในกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑลสูงกวา่ในส่วนภมูภิาค โดยสามารถจดัหาโลหติได ้153 

ยูนิต ต่อ 1,000 ประชากรในกรุงเทพฯและปรมิณฑล และจดัหา

โลหติได ้31 ยูนิต ต่อ 1,000 ประชากร ในส่วนภมูภิาค

ในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 มสีถานการณก์ารระบาด

ประเทศบางหว้งเวลาลดลงรอ้ยละ 20-50 ดงัแสดงใน Figure 1 

เกดิภาวะขาดแคลนโลหติส�ารอง โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นสาขา

บรกิารโลหติแห่งชาตจิ�าเป็นตอ้งขอรบับรจิาคโลหติทดแทนจากญาติ

เพิม่ขึ้น ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ไดป้รบัแผน

และรูปแบบการจดัหาโลหติ เพือ่ใหม้จี �านวนโลหติส�ารองเพยีงพอ

ใหแ้ก่โรงพยาบาล รวมถงึการสรา้งความม ัน่ใจในความปลอดภยั

ของผูบ้รจิาคโลหติและเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน

กลยทุธก์ารจดัหาโลหติในสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 

จากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควดิ-19 และการประกาศ

สถานการณฉุ์กเฉินท ัว่ราชอาณาจกัร ท�าใหห้น่วยงานปรบัเป็นการ

ท�างานที่บา้น (work from home) ขอยกเลกิการจดักจิกรรมรบั

บรจิาคโลหติ โรงเรยีนและมหาวทิยาลยัปรบัการเรยีนการสอนเป็น

แบบออนไลน ์ประชาชนงดเดนิทางออกจากบา้น ส่งผลกระทบให ้

จ�านวนโลหติรบับรจิาคต่อวนัลดลง การปรบัแผนการจดัหาหน่วย

เคลือ่นที่ รบับรจิาคโลหติจงึเ ป็นสิง่แรกทีค่ �านึงถงึ การปรบัเพิม่

หน่วยเคลื่อนทีไ่ปยงัชมุชนสถานที่พกัอาศยัต่างๆ ไดแ้ก่ คอนโด

มเีนียม และหมูบ่า้น การตดิต่อหน่วยงานท ัง้ภาครฐัและเอกชน

ทีเ่ปิดท�าการตามปกตใิหจ้ดักจิกรรมรบับรจิาคโลหติเพิม่ขึ้น เช่น 

บทบรรณาธกิาร
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Figure 1  Statistics of the number of blood donation in Thailand from 2019 to 2021

ของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ภาพรวมการจัดหาโลหิตของ
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ธนาคาร หา้งสรรพสนิคา้ และโรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้ อกีท ัง้

การเชญิชวนทหาร ต�ารวจ ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ อาสา

สมคัรของหน่วยงานต่างๆ ร่วมบรจิาคโลหติท ัง้ในรูปแบบจดักจิกรรม

ออกหน่วยเคลือ่นทีร่บับรจิาคโลหติ หรอืเชญิชวนเป็นหมูค่ณะมา 

บรจิาคโลหติ  เป็นส่วนส�าคญัในการเพิม่จ�านวนโลหติบรจิาคให ้

ใกลเ้คยีงภาวะปกติ

การประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนผูบ้รจิาคโลหติ และการสรา้งแรง

 เป็นอกีแผนงานทีจ่ �าเป็นตอ้ง

ด�าเนินการอย่างสม�า่เสมอและต่อเนื่อง การประชาสมัพนัธแ์ละ

สือ่สารถงึผูบ้รจิาคโลหติทางสือ่โซเชยีลมส่ีวนช่วยในการกระตุน้

ใหม้ผูีบ้รจิาคโลหติเพิม่ขึ้นอย่างมนียัส�าคญัจากจ�านวนประชาชนที ่

490,000 คน โดยในทกุคร ัง้ทีศู่นยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิประกาศ

เชญิชวนบรจิาคโลหติจากสถานการณโ์ลหติคงคลงัลดนอ้ยลงหรอื

ขาดแคลน มปีระชาชนรบัทราบการสือ่สารและเขา้มาบรจิาคโลหติ

จ�านวนมากเกนิเป้าหมาย พบสถติสูิงสุดไดร้บัโลหติบรจิาค 4,472 

ยูนิตต่อวนั  นอกจากนัน้การจดัหว้งเวลาพเิศษจดัของทีร่ะลกึให ้

ผูบ้รจิาคโลหติเป็นระยะๆ ช่วยสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้รจิาคโลหติเขา้

มาบรจิาคโลหติไดด้ ีโดยพบวา่เสื้อยดืทีอ่อกแบบโดยศูนยบ์รกิาร

โลหติแห่งชาติ เป็นของทีร่ะลกึทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุด สรา้งแรง

จูงใจใหม้กีารบรจิาคโลหติภายในสถานทีข่องศูนยบ์รกิารโลหติแห่ง

ชาตสูิงถงึวนัละ 2,000 ราย

การเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายเป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีส่ �าคญั การเชญิชวน

ใหผู้บ้รจิาคโลหติประจ�ากลบัมาบรจิาคโลหติไดถ้กูปรบัเปลีย่นโดย

เนน้การเขา้ถงึผูบ้รจิาคโลหติใหม้ากขึ้น ปรบัเพิม่การเชญิหมูค่ณะ

จ�านวน 30-50 คนมาบรจิาคโลหติในสถานทีด่ว้ยบรกิารรถรบั-ส่ง 

 

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่(short message services; SMS) โทรศพัท์

เชญิชวนผูบ้รจิาคโลหติทีเ่วน้ช่วงการบรจิาคนานเกนิ 3 เดอืน ให ้

กลบัมาบรจิาคโลหติ โดยพบวา่การโทรศพัทเ์ชญิชวนผูบ้รจิาคโลหติ

ส่งผลใหม้ผูีบ้รจิาคโลหติกลบัมาบรจิาคโลหติสูงถงึรอ้ยละ 24 และ

ในปี พ.ศ. 2563 พบภาพรวมพบผูบ้รจิาคโลหติเป็นผูบ้รจิาคโลหติ

ประจ�าสูงถงึรอ้ยละ 80 ซึ่งหากเปรียบเทยีบกบัภาวะปกติ ในปี 

พ.ศ. 2561 ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตพิบผูบ้รจิาคโลหติเป็นผูบ้รจิาค 

ประจ�าเพยีงรอ้ยละ 77 

การสรา้งความมัน่ใจในความปลอดภยัของผูบ้รจิาคโลหติและ 

เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตังิาน

จากมตขิองคณะรฐัมนตร ีโดยนายกรฐัมนตรปีระกาศใชพ้ระ

ราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 เมือ่วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 25633 

และพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน เมือ่วนั

ที ่26 มนีาคม พ.ศ. 25634 ร่วมกบัมาตรการของศูนยบ์รกิารโลหติ

แห่งชาต ิสภากาชาดไทย เพือ่ป้องกนัและควบคุมการระบาดของ

โรคโควดิ-19 ดงันัน้จงึก�าหนดขอ้ปฏบิตัแิละมาตรการต่างๆ เพือ่ให ้

หน่วยงานรบับรจิาคโลหติทกุแห่งตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ท ัง้

ดา้นการป้องกนัตนเองจากการสมัผสัเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ดว้ย

การสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา การท�าความสะอาดมอืบอ่ยครัง้ 

และการงดรบัประทานอาหารวา่งหลงับรจิาคโลหติในพื้นที ่อนุญาต

เฉพาะการดืม่น�า้หวานโดยไมถ่อดหนา้กากอนามยั และขอความร่วม

มอืน�าอาหารวา่งกลบับา้น

การท�าความสะอาดพื้นทีร่บับรจิาคโลหติเป็นประจ�า เป็นสิง่ส �าคญั

ทีห่น่วยรบับรจิาคโลหติทกุแห่งตอ้งปฏบิตัติาม ทกุจดุสมัผสัควรได ้

รบัการท�าความสะอาดสม�า่เสมอทกุ 2 ช ัว่โมง เช่น ราวบนัได ปุ่ มลฟิต ์

เป็นตน้ เตยีงผูบ้รจิาคโลหติและอปุกรณส์�าหรบัมอืบบี ควรไดร้บัการ

ท�าความสะอาดทกุคร ัง้ทีเ่ปลีย่นผูบ้รจิาคโลหติ หอ้งรบับรจิาคโลหติ

ควรไดร้บัการท�าความสะอาดพื้นผวิดว้ยน�า้ยาฆ่าเชื้อ ภายในหอ้งควร

ไดร้บัการฆ่าเชื้อดว้ยรงัสอีลัตรา้ไวโอเลต (ultraviolet germicidal 

irradiation) และโอโซน (ozone) ทกุวนัเพือ่สรา้งความม ัน่ใจให ้

กบัผูบ้รจิาคโลหติและบคุลากร นอกจากนัน้การบรหิารจดัการใหม้ี

ระบบการการกระจายผูบ้รจิาคโลหติเพือ่ใหส้ามารถรกัษาระยะห่าง

ระหวา่งบคุคล ไดแ้ก่ การปรบัลดขนาดหน่วยเคลือ่นทีร่บับรจิาค

โลหติ การลดจ�านวนคนในรถรบับรจิาคโลหติเคลือ่นที ่ และการ

บรหิารจดัการพื้นทีพ่กัคอยในวนัเสาร-์อาทติย ์ทีม่ผูีเ้ขา้มาบรจิาค

โลหติในสถานทีจ่ �านวนมาก เป็นอกีส่วนหนึ่งทีจ่ �าเป็นตอ้งเฝ้าระวงั

และจดัการเพือ่ลดความเสีย่งของการแพร่เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

และสรา้งความม ัน่ใจใหก้บัผูม้าบรจิาคโลหติ

ในดา้นการลดความเสีย่งในการแพร่กระจายเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 ผูบ้รจิาคโลหติทกุคนจะตอ้งไดร้บัค�าแนะน�าใหท้ �าการประเมนิ

ความเสีย่งในการตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ดว้ยตนเอง และใหง้ด

เดนิทางมาบรจิาคโลหติหากเป็นผูม้คีวามเสีย่ง อกีท ัง้มรีะบบการ

แจง้กลบัของผูบ้รจิาคโลหติ โดยมช่ีองทางใหผู้บ้รจิาคโลหติให ้

จูงใจให้ประชาชนมาบริจาคโลหิต

ติดตามและเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตด้วยระบบส่งข้อความผ่าน

ติดตามและถูกใจเฟสบุ๊คศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจ�านวนสูงถึง 
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การวนิิจฉยัจากแพทยว์า่ตดิชื้อโคโรนา 2019 เพือ่ใหห้น่วยงานรบั

บรจิาคโลหติตรวจสอบความเสีย่งและป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อ

ไปสู่บคุคลอืน่ และด�าเนินการกกักนัส่วนประกอบโลหติทีย่งัอยู่ใน

คลงัทีย่งัไมไ่ดน้�าไปใหผู้ป่้วยเพือ่การตรวจวนิิจฉยัและท�าลาย จาก

ผลการศึกษาการตรวจหาเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ในโลหติบรจิาคที่

ถกูกกักนักรณีผูบ้รจิาคโลหติพบอาการเจบ็ป่วยหลงับรจิาคโลหติ

ไมเ่กนิ 7 วนั พบวา่ตรวจไมพ่บเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ทกุยูนิต ซึง่

สอดคลอ้งกบัรายงานในต่างประเทศ5 ทีไ่มพ่บผูป่้วยตดิเชื้อไวรสั

โคโรนา 2019 จากการรบัโลหติ

สรุป

จากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควดิ-19 ระหวา่งปี พ.ศ. 

2563 ถงึ พ.ศ. 2564 นัน้ ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

ไดป้รบักลยุทธแ์ละแนวทางการด�าเนินการต่างๆ มุง่เนน้ผูบ้รจิาค

โลหติเป็นส�าคญั เพือ่ใหม้จี �านวนโลหติเพยีงพอส�าหรบัผูป่้วย โดย

ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชนผูม้จีติศรทัธาทกุภาคส่วน เป็นแบบ

อย่างทีด่ขีองพทุธศาสนิกชนชาวไทย ทีม่จีติกศุลพรอ้มช่วยเหลอื

ท ัง้กายและใจ
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