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 จากนโยบายหลักของงานบริการโลหิตในประเทศไทย คือ  

โลหิตที่จัดหาจากการบริจาคตองมีความเพียงพอ และปลอดภัย

ใชทั่วประเทศ โดยมีมาตรฐานเดียวกัน 

 สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ 

(International Federation of Red Cross and Red Crescent) และ

องคการอนามัยโลก (World Health Organization) ไดกำาหนดเปาหมาย

งานบริการโลหิต ใหทุกประเทศดำาเนินการคือ โลหิตบริจาคที่จัดหามาได 

ตองมาจากความสมัคร ไมหวังสิ่งตอบแทน ใหไดรอยละ 100 และมา 

จากอยางนอยรอยละ 3 ของประชากรในประเทศนั้นๆ เพื่อใหมี

โลหิตใชอยางเพียงพอ

เปาหมายหลักในการจัดหาโลหิตบริจาคในประเทศไทย

การคำานวณหาจำานวนโลหิตที่ตองจัดหาใหเพียงพอใช มี 2 แบบ

แบบที่1คำานวณจากจำานวนประชากร  โดยเฉลี่ยรอยละ 3 ของ

ประชากรแตละประเทศ  สำาหรับประเทศไทย ศูนยบริการโลหิตฯ 

ไดกำาหนดไวดังนี้ 

เขตกรุงเทพมหานคร  คำานวณจากรอยละ 8 ของประชากร

สวนภูมิภาค จังหวัดทั่วไป คำานวณจากรอยละ 2 ของประชากร

สำาหรับจังหวัดที่เปนที่ตั้งของโรงพยาบาลศูนย

       คำานวณจากรอยละ 5 ของประชากร

แบบที่2คำานวณจากจำานวนเตียงผูปวยในโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลศูนย

   คำานวณจาก  จำานวนเตียง x 15 ยูนิต/เตียง/ป

    โรงพยาบาลทั่วไป

   คำานวณจาก  จำานวนเตียง x 7 ยูนิต/เตียง/ป

ปญหาดานการจัดหาผูบริจาคโลหิต

 การจัดหาโลหิตและสวนประกอบโลหิต ไมเพียงพอกับความ

ตองการใชของโรงพยาบาลทั้งในสวนกลาง และภูมิภาค   ถึงแมวา

ปริมาณการจัดหาโลหิตจะไดยอดโลหิตตามเปาหมายที่กำาหนด

ไวทุกป แตปญหาเรื่องการจัดหาโลหิตไดไมสม่ำาเสมอทุกเดือน

ยังคงปรากฏอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงปดภาคเรียนการ

ศึกษา ซึ่งกลุมนักเรียน นักศึกษา เปนกลุมผูบริจาคโลหิตที่สำาคัญ

และมีอยูถึงรอยละ 25 รวมทั้งชวงที่มีวันหยุดยาวนาน ซึ่งมักจะ

มีการขอใชโลหิตเปนจำานวนมาก เนื่องจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ในชวงเวลาดังกลาวสูงขึ้น (ตารางที่ 1)

 ปญหาประชาชนทั่วไปขาดความรู ความเขาใจเรื่องของโลหิต 

และการบริจาคโลหิต  ในขณะที่ผูบริจาคโลหิตบางคนประสบปญหา 

ไมสามารถบริจาคโลหิตไดอยางตอเนื่อง เพราะขาดความรูความเขา

ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ และการเตรียมพรอมดานสุขภาพของตนเอง 

กอนการบริจาคโลหิต  ทำาใหไมผานการคัดกรอง เพื่อเปนผูบริจาค

โลหิต โดยเฉลี่ยสูงกวารอยละ 20 (จากสถิติเดือนตุลาคม 2549   

แสดงใหเห็นวาหนวยงานที่จัดใหมีกิจกรรมบริจาคโลหิต แตมีหนวย 

งานที่มีผูไมสามารถบริจาคโลหิตไดดวยสาเหตุตางๆ จำานวน  68  

หนวยงาน) และปญหาที่สำาคัญอีกอยางคือ  ขาดการทำาความเขาใจ

กับผูที่ทำาหนาที่ประสานกิจกรรม บริจาคโลหิตในหนวยงานที่มีการ

บริจาคโลหิต ทำาใหไมไดรับโลหิตบริจาคตามเปาหมาย

ผูบริจาคโลหิตที่เปนที่ตองสรางใหเปนเปาหมายของการรณรงค

คือผูบริจาคโลหิตดวยความสมัครใจ  ไมหวังสิ่งตอบแทน เพื่อ

มาทดแทนโลหิตจากญาติหรือการซื้อขายใหได100%ภายในป

พ.ศ.2558

กลยุทธการจัดหาผูบริจาคโลหิต

 เมื่อกลาวถึงกลยุทธดานการจัดหาผูบริจาค มีหัวขอหลักที่เปน

แนวทางดำาเนินการดังนี้ คือ

•	การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

•	การใหความรูกับประชาชน

•	การจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษ

•	การประเมินและติดตามผลการดำาเนินงาน

ในสวนกลาง

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย

1. การวางแผนการจัดหาผูบริจาคโลหิตตลอดป ซึ่งตองมีการ

สำารวจขอมูลความตองการใชโลหิตในแตละวัน  และตั้งเปาหมาย

ในการรับบริจาคโลหิต โดยกำาหนดเปนรายวัน รายเดือน และ ราย

ป ยกตัวอยางเชน ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ ตองจัดหาโลหิต

บทบรรณาธิการ

กลยุทธการจัดหาผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

กรองทองเพ็ชรวงศ
ฝายประชาสัมพันธและจัดหาผูบริจาคโลหิต  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  สภากาชาดไทย 
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บริจาคใหได วันละ 1,500-2,000 ยูนิต เดือนละ 45,000-50,000  

ยูนิต รวมทั้งที่ศูนยบริการโลหิตฯ และสาขาบริการโลหิตเฉพาะใน

กรุงเทพฯ อีก 6 แหง ตองไดรับโลหิตบริจาคปละ 600,000  ยูนิต 

(แผนภูมิ ที่ 1-3)

2. สำารวจจำานวนผูที่เคยบริจาคโลหิตทั้งที่เปนการบริจาคดวย

ความสมัครใจ และจำานวนโลหิตที่ไดจากญาติและการซื้อขาย

ใหกับญาติ เพื่อนำามาวิเคราะห และจัดทำาแผนงานโครงการกระตุน

ใหมีการบริจาคโลหิตสม่ำาเสมอตอไป

3.สำารวจสถานที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพจัดใหมีการบริจาค

โลหิตได เชน หนวยงานภาครัฐ  หนวยงานภาคเอกชน หนวย

ทหาร/ตำารวจ  สถาบันการศึกษา   วัด/สุเหรา/มัสยิด/โบสถ  อำาเภอ  

หมูบานเปนตน

4.การวางแผนการจัดหาผูบริจาคโลหิตในสถานที่  (In house  or 

Walk in Donor) ตั้งเปาหมายใหมีผูบริจาคโลหิตภายในศูนยบริการ

โลหิตฯ วันจันทรถึงศุกรใหไดรับโลหิตบริจาควันละ 600-800 ยูนิต  

สำาหรับวันเสาร–อาทิตย 600-900 ยูนิต ซึ่งการที่จะไดมาซึ่งผูบริจาค

โลหิตภายในสถานที่นั้นตองใชกลยุทธดานการประชาสัมพันธ  การ

จัดทำาโครงการพิเศษ และคำานึงถึงการอำานวยความสะดวกใหกับ

ผูบริจาคโลหิตในดานตางๆ เชน

l การขยายเวลาทำาการรับบริจาคโลหิตในวันเสาร และอาทิตย 

จากการทำางานเพียงครึ่งวัน เปนเต็มวัน และขยายเวลาพิเศษในชวงวัน

อังคารและพฤหัสบดี เปดรับบริจาคโลหิตตั้งแตเวลา 07.30-19.30 น.

l การสรางความประทับใจในการใหบริการ รวมทั้งความสะดวก

สบายในเรื่องสถานที่รับบริจาคโลหิต มีขั้นตอนในการใหบริการที่

ชัดเจน ไมซับซอนยุงยาก มีที่จอดรถสะดวกสบาย 

5. การวางแผนการจัดหาโลหิตนอกสถานที่ (Mobile drive) มี

การดำาเนินงานตามขั้นตอนดังนี้คือ 

 l สำารวจขอมูลหนวยงานที่สามารถบริจาคโลหิตได  รวมทั้ง

สอบถามจำานวนบุคลากรในหนวยงานเปาหมาย  (เอกสารประกอบ  

แบบฟอรมสำารวจขอมูลหนวยงาน)  การตั้งเปาหมายจำานวนโลหิต

ที่จะไดรับบริจาคจากหนวยงานนั้นๆ 

 l สำารวจอัตรากำาลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เชนการจัดทีมงาน

ที่ทำาการออกหนวยเคลื่อนที่ออกไปรับบริจาคโลหิตตามหนวยงานตางๆ  

ซึ่งที่ศูนยบริการโลหิตฯ จัดเปนทีมได 7- 8 ทีม ตอวัน  มีผูปฏิบัติ

งานทีมละ 10 คน มีศักยภาพรับผูบริจาคโลหิตไดทีมละ 130 คน 

เปนตนไป  

ในสวนภูมิภาค

ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการหนวยเคลื่อนที่ซึ่งจะสอดคลองกับ

ปริมาณโลหิตที่จำาเปนตองจัดหาใหไดตามเปาหมายในแตละจังหวัด

 1. การจัดหนวยเคลื่อนที่ และตารางการออกหนวยเคลื่อนที่ 

รายวัน  รายสัปดาห  รายเดือน

เดือน ปีงบประมาณ2549 ปีงบประมาณ2550 ปีงบประมาณ2551

 รับ เบิก จาย รับ เบิก จาย รับ เบิก จาย

ต.ค. 35,396 163,993 34,693 37,045 107,838 37,526 43,124 86,165 44,402

พ.ย. 36,325 120,424 35,035 38,161 125,127 37,037 38,997 116,018 37,817

ธ.ค. 40,108 90,044 39,253 42,550 86,257 41,703 43,991 76,741 42,372

ม.ค. 32,740 134,461 32,740 37,298 115,725 34,769 40,942 106,407 40,417

ก.พ. 33,528 139,166 32,431 41,251 111,954 39,299 35,438 135,020 35,058

มี.ค. 39,323 112,351 37,738 45,295 97,731 42,695 42,572 146,857 41,177

เม.ย. 35,481 104,062 34,697 35,217 88,188 36,085 38,406 136,956 37,364

พ.ค. 37,572 116,660 37,156 39,466 125,945 37,930 38,608 161,683 37,709

มิ.ย. 49,881 67,639 41,054 45,335 95,055 42,233 44,077 140,627 42,360

ก.ค. 44,224 43,002 41,486 39,703 85,989 39,958 41,885 142,455 40,556

ส.ค. 40,265 41,439 42,282 44,203 94,738 42,196 45,857 111,571 43,761

ก.ย. 40,605 55,671 43,179 45,329 68,802 42,383 43,513 78,071 42,943

รวมทั้งปี 465,448 1,188,912 451,744 490,853 1,203,349 473,814 497,410 1,438,571 485,936

ตารางที่1  แสดงปริมาณการเบิกและการจายโลหิต เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ 2549 ,2550 และ 2551
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แผนภูมิที่3  เปรียบเทียบการจายโลหิตและสวนประกอบของโลหิตรายเดือนของศูนยบริการโลหิคแหงชาติฯ

ประจำาปงบประมาณ 2549-2551 

แผนภูมิที่1  เปรียบเทียบการรับบริจาคโลหิตรายเดือน ของศูนยบริการโลหิคแหงชาติฯ ประจำาปงบประมาณ 2549-2551

แผนภูมิที่2  เปรียบเทียบการเบิกโลหิตและสวนประกอบของโลหิตรายเดือน ของศูนยบริการโลหิคแหงชาติฯ

ประจำาปงบประมาณ 2549-2551
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แบบสอบถามรายละเอียดของหนวยงานจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

1. ชื่อหนวยงาน .......................................................................................................................................................................................................

 ชื่ออาคาร (ถามี) ...................................................................................................................................................................................................

2. เลขที่.................หมู...............ซอย................................................................................ถนน................................................................................

 ตำาบล.................................................อำาเภอ.................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.......................

 โทรศัพท................................................................................โทรสาร................................................................................

 Website ของหนวยงาน http://www .................................................................................................................................................................

 E-mail ของหนวยงาน .........................................................................................................................................................................................

3. ผูบริหาร  คือผูที่สามารถอนุญาตใหจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต (สงเอกสารนัดหมาย)

 ชื่อ-นามสกุล................................................................................ตำาแหนง................................................................................

4. ผูประสานงาน คือผูที่อำานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมฯ (นัดหมายวันบริจาคโลหิต)

 4.1 ชื่อ-นามสกุล................................................................................ตำาแหนง................................................................................

  โทรศัพท...........................................................โทรสาร...........................................................e-mail ..........................................................

  โทรศัพทมือถือ...........................................................

 4.2 ชื่อ-นามสกุล................................................................................ตำาแหนง................................................................................

  โทรศัพท...........................................................โทรสาร...........................................................e-mail ..........................................................

  โทรศัพทมือถือ...........................................................

 4.3 ชื่อ-นามสกุล................................................................................ตำาแหนง................................................................................

  โทรศัพท...........................................................โทรสาร...........................................................e-mail ..........................................................

  โทรศัพทมือถือ...........................................................

5. จำานวนบุคลากรในหนวยงานของทาน

 q ระบุจำานวน.....................คน

6. ลักษณะการทำางาน  เวลาทำางาน  เริ่ม ....................น.  ถึง .........................น.

 หรือแบงงานเปนกะ  มีชวงเวลาใดบาง...................................................................................................................................................................

7. จำานวนที่ทานคาดวาจะมีผูบริจาคโลหิตเทาใดในแตละครั้งที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

 q ระบุจำานวน.....................คน

8. จำานวนครั้งที่สะดวกจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใน 1 ป

 q 1 ครั้ง q 2 ครั้ง  q 3 ครั้ง  q 4 ครั้ง q อื่นๆ

9. สื่อประชาสัมพันธที่ทานตองการใชในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

 q โปสเตอร q แผนพับ q ปายผา q CD q นิทรรศการ q อื่นๆ โปรดระบ ุ................................................................................

10. กิจกรรมที่ทานสามารถสนับสนุนในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

 10.1 การประชาสัมพันธ

   q ออกหนังสือเวียน q ติดโปสเตอร  ปายผา q ชักชวนโดยตรง

   q เสียงตามสาย  q อื่นๆ โปรดระบ ุ......................................................................................................................................

 10.2 สื่อมวลชนชนิดใดที่ทานสามารถชวยสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในหนวยงานของทานไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น

   q นสพ.ทองถิ่น  q ประชาสัมพันธจังหวัด q วิทยุกระจายเสียง  q หอกระจายขาว

   q โทรทัศน และเคเบิ้ลทีวี q อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................  q ไมมี

 กรุณาสงแบบฟอรมนี้ใหกับ

 ฝายประชาสัมพันธและจัดหาผูบริจาคโลหิต  

              (เหลากาชาดจังหวัด...................................................................................)

              (ธนาคารเลือด  โรงพยาบาลจังหวัด............................................................)

              โทรศัพท...................................................................................................

              โทรสาร.....................................................................................................
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CheckListการสำารวจหนวยเคลื่อนที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

ชื่อหนวยงาน    (   ) หนวยประจำา (   ) หนวยใหม

ที่อยู       

จุดสังเกตที่ตั้งหนวยงาน       

จำานวนพนักงาน(คน) จำานวนผูบริจาค(โดยประมาณ)คน เตรียมถุงบรรจุโลหิตจำานวนถุง

ผูประสานงาน1()    ฝายงาน   

ผูประสานงาน2()  ฝายงาน

โทรศัพท    โทรสาร  

วันรับบริจาคโลหิตครั้งที่1  เวลา ไดโลหิต  จำานวน ยูนิต

วันรับบริจาคโลหิตครั้งที่2  เวลา ไดโลหิต  จำานวน ยูนิต

วันรับบริจาคโลหิตครั้งที่3  เวลา ไดโลหิต  จำานวน ยูนิต

วันรับบริจาคโลหิตครั้งที่4  เวลา ไดโลหิต  จำานวน ยูนิต

ชวงเวลาพักของเจาหนาที่(ถามี)  จำานวนเจาหนาที่      คน (   ) หนวยงานเลี้ยงอาหาร (   ) รับประทานเอง

ลักษณะการบริจาค       

(   ) ตั้งเตียง จำานวน เตียง โตะ จำานวน       ตัว เกาอี้ จำานวน     ตัว

(   ) รถใหญ จำานวน คัน โตะ จำานวน       ตัว เกาอี้ จำานวน     ตัว

(   ) ตั้งเตนท จำานวน เต็นท โตะ จำานวน       ตัว  เกาอี้ จำานวน     ตัว 

สถานที่บริจาค(อาคารชั้นหอง)       

สถานที่จอดรถรับบริจาคโลหิต       

เวลาที่รถหนวยออกจากศูนยฯ   เวลาที่รถหนวยถึงหนวยงาน(โดยประมาณ)

สื่อ/กิจกรรมที่หนวยงานตองการ หนวยงานสนับสนุน  ความพรอมของสถานที่(เฉพาะเจาหนาที่ศูนย)

(   ) ปายไวนีล ………..…... ผืน (   ) แจกของที่ระลึก (   ) แสงสวาง การแกไข................

(   ) ปายผา ..................... ผืน (   ) ไปรษณียบัตร (   ) ความสะอาด การแกไข................

(   ) แผนพับ ................... แผน (   ) อินทราเน็ต / อินเตอรเน็ต (   ) มีเครื่องปรับอากาศ   พัดลม การแกไข................

(   ) โปสเตอร .................. แผน (   ) มัลติมีเดีย (   ) อากาศถายเท การแกไข................

(   ) แผนปลิว .................. แผน (   ) กระจายเสียงในหนวยงาน (   ) ฝุ่นละออง การแกไข................

(   ) นิทรรศการ ชุด .................. (   ) จดหมายเวียน (   ) กลิ่นเหม็น การแกไข................

(   ) อื่นๆ .................................. (   ) หนวยงานมีแพทยให.....….....คน (   ) เสียงดัง การแกไข................

 (   ) เจาหนาที่ชวยขนอุปกรณ.......คน (   ) ห้องน้ำา การแกไข................

 (   ) อื่นๆ.......................................… (   ) เสนทางเขา - ออก การแกไข................

ขอเสนอแนะ   (   ) ที่จอดรถ การแกไข................

1.………………………………………………………………………………….................. (   ) สิ่งกีดขวาง การแกไข................

   ………………………………………………………………………………….................. (   ) ปลอดภัยจากการเกิดเพลิงไหม การแกไข................

2.………………………………………………………………………………….................. (   ) ปลั๊กไฟ 220 โวลต การแก้ไข................

   ………………………………………………………………………………….................. (   ) (ลิฟท) สำาหรับขนอุปกรณ การแกไข................

สำารวจโดย1.............................................................................................. (   ) อื่นๆ   การแกไข................

2.............................................................................................     

พนักงานขับรถ............................................................................................ สำารวจเมื่อวันที ่.....................................................
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 2. การจัดสงสื่อประชาสัมพันธไปยังหนวยงานที่จัดกิจกรรม

บริจาคโลหิต ลวงหนา 3 สัปดาห ถึง 1 เดือน 

 3. การติดตอกับผูประสานงานจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในหนวย 

งาน เพื่อย้ำาเตือนการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ จัดรับบริจาคโลหิต 

และตรวจสอบความพรอมของการออกหนวยตามแบบฟอรมบัญชี

ตรวจสอบความพรอม (Check List) 

 4. การสรางแรงจูงใจใหหนวยงานจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

อยางตอเนื่อง  สภากาชาดไทย มีหลักเกณฑพิจารณาเหรียญกาชาด

สมนาคุณชั้น 1, 2 และ 3 ใหกับผูประสานงานจัดกิจกรรมบริจาค

โลหิตในหนวยงานอยางตอเนื่อง 

6. การสรางเครือขายผูบริจาคโลหิต  เชน ชมรมผูบริจาคโลหิต

หมูพิเศษ  ชมรมผูบริจาคโลหิตในหนวยงานตางๆ เปนตน  

7. การสรางเครือขายผูประสานงาน   นอกจากในสวนกลาง แลว 

ในสวนภูมิภาค ควรมีการสรางเครือขายผูประสานงานระดับอำาเภอ  

ตำาบล หมูบาน 

การใหความรูกับประชาชน

 เปนการเผยแพรความรูโดยผานสื่อประชาสัมพันธ ไดแก 

สื่อสิ่งพิมพ  นำาความรูเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต เผยแพรในรูป

แบบของแผนพับ แผนพก การดเชิญบริจาคโลหิต  รวมถึงนิทรรศการ  

สื่ออิเล็กทรอนิกส  ไดแก เว็บไซด ของศูนยบริการโลหิตฯ www.

blooddonationthai.com, www.rh-negative.com และเว็บ

ไซดของสภากาชาดไทย www.redcross.or.th  นอกจากนี้ยังขอ

ความรวมมือจากเว็บไซดอื่นๆ ที่เปนที่นิยมของประชาชนทั่วไป ใน

การเผยแพรขอมูลความรูเรื่องงานบริการโลหิตออกไปในวงกวาง

สื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ ซึ่งเปนการ

ขอความรวมมือเผยแพรขาวสาร กิจกรรม และความรูเรื่องโลหิต 

ผานสื่อในรูปแบบที่เหมาะสม โดยเปนการขอสนับสนุนแบบไมเสีย

คาใชจาย  รวมไปถึงในบางครั้งมีการจัดทำา สปอตวิทยุ และสปอต

โทรทัศน  เพื่อนำาไปเผยแพรในสถานีโทรทัศน  และสถานีวิทยุ

การจัดกิจกรรม/โครงการพิเศษ

 การที่จะกระตุนเตือนใหมีการบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง จาก 1  

เปน 2, 3 หรือ 4 ครั้ง นั้น จำาเปนตองการมีการจัดกิจกรรม หรือ

โครงการพิเศษ ที่สรางการรับรู และกระตุนเตือนใหมีการบริจาค

โลหิตอยางตอเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงคหลักในการจัดทำาโครงการและ

กิจกรรมพิเศษคือ 

•	 เพื่อสรางและพัฒนาความเขาใจที่ถูกตองเรื่องการบริจาคโลหิต   

•	 เพื่อสรางความตระหนักในการบริจาคโลหิตดวยความ

สมัครใจ และไมใชการบริจาคโลหิต เปนการตรวจสอบ

โลหิตของตนเอง   มีการเตรียมความพรอมสุขภาพกอน 

การบริจาคโลหิต  

•	 เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และความยั่งยืนในการเปนผูบริจาค

โลหิตประจำา 

การจัดกิจกรรมและโครงการพิเศษ ควรจัดตามวาระโอกาสที่

สำาคัญๆเชน

l โครงการรณรงคเชิญชวนบริจาคโลหิตประจำาป อาทิ โครงการ

ทำาดีถวายพระเจาอยูหัว ดวยการบริจาคโลหิตเพิ่มอีกครั้ง

โครงการสรางกุศล  สงบุญ ดวยการบริจาคโลหิต   เปนตน

l กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก  (8 พฤษภาคม)  

l โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันผูบริจาคโลหิตโลก  (14 

มิถุนายน)

l การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสำาคัญตางๆ เชน 

l วันวาเลนไทน

l วันมาฆบูชา

l วันตรุษจีน

l วันสถาปนาหนวยงานตางๆ 

l โครงการที่ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก

ดำาเนินการเชน 

 l โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ  สนับสนุนเยาวชนไทย

ใหโลหิต จากเครือเจริญโภคภัณฑ 

 l โครงการสายโลหิต สายใจ เทิดไท พอของแผนดิน จาก

เดอะมอลล กรุป  

 l หนึ่งคนให หลายคนรับ จากบริษัท ไทยประกันชีวิต 

จำากัด ฯลฯ

 อยางไรก็ตาม ในการจัดทำาโครงการ และกิจกรรมพิเศษ ตอง

คำานึงถึงกลุมเปาหมายที่ตองการเชิญชวนใหมาบริจาคโลหิตเปนหลัก

ดวย เชนกลุมนักเรียน นักศึกษา  กลุมพนักงานบริษัท  กลุม 

ขาราชการ ทหาร ตำารวจ  กลุมพนักงานในโรงงาน  หรือกลุม

ประชาชนทั่วไป ซึ่งแตละกลุม มีการใชสื่อประชาสัมพันธ ที่มีขอ

ความ  รูปแบบของสื่อที่แตกตางกัน เพื่อผลในการเชิญชวนบริจาค

โลหิต ไดตรงตามกลุมเปาหมาย และไดรับผลสัมฤทธิ์จากยอดโลหิต

ที่ไดรับบริจาค 
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