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บทความพิเศษ

กลยุทธการจัดหาผูบริจาคโลหิต
ปยนันท  คุมครอง
หัวหนาฝายประชาสัมพันธและจัดหาผูบริจาคโลหิต

- ใชสื่อประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับหนวยงานที่จัด
เปาหมายการจัดหาโลหิต
บริจาคโลหิต
งานบริการโลหิต เปนภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ไดรับมอบ
• การวางแผนเก็บรักษาผูบริจาคโลหิตอยางยั่งยืน
หมายจากรัฐบาล ใหดำ�เนินการจัดหาโลหิตจากการบริจาคใหมีปริมาณ
- สรางผูประสานงานจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในหนวยงาน
เพียงพอและมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำ�หรับผูปวยทั่วประเทศ โดย
และจัดประชุมประจำ�ป เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรับผิดชอบของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ซึ่งมีนโยบายหลักวา
เชน การประชุมดานการจัดหาผูบริจาคผูบริจาคโลหิต
“โลหิตทุกยูนิต ตองไดรับจากการบริจาคโดยไมหวังสิ่งตอบแทน”
ระดับชาติ การอบรมผูประสานงานดานการจัดหา
แตละปมีสถิติการขอใชโลหิตเพิ่มขึ้น 8-10% ศูนยบริการโลหิตแหง
ผูบริจาคโลหิต โครงการเพิ่มความรู เพิ่มโลหิต
ชาติ จึงไดตั้งเปาหมายในการจัดหาโลหิตบริจาคทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น
- สรางผูนำ�ในการบริจาคโลหิต เชน โครงการเยาวชน
เปนปละ 1,600,00 – 1,800,000 ยูนิต ในสวนกรุงเทพหานครตอง
ไทยใหโลหิต โครงการสรางฐานชุมชนเขมแข็งบริจาค
จัดหาใหไดปละ 480,000-500,000 ยูนิตขึ้นไป นอกนั้นเปนสวนภูมิ
โลหิตยั่งยืน
ภาคดำ�เนินการจัดหาโดยเหลากาชาดจังหวัด รวมกับโรงพยาบาล
- จัดตั้งชมรมผูบริจาคโลหิตเชน ชมรมผูบริจาคโลหิต
สาขาประจำ�จังหวัด ซึ่งการดำ�เนินงานดานการบริการโลหิตที่
หมูพิเศษ ชมรมผูบริจาคโลหิต 100 ครั้ง ชมรมผูบริจาค
ผานมา มีความกาวหนาเปนลำ�ดับ แมวาในแตละปมีประชาชนบริจาค
โลหิตของแตละจังหวัด ชมรม Club 25 of Thailand
โลหิตเพิ่มมากขึ้น แตการขอใชโลหิตก็ยังคงเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว
• วางแผนประชาสัมพันธในเขาถึงกลุมเปาหมาย เพื่อสราง
จึงตองมีการจัดโครงการตางๆ เพื่อรณรงคใหประชาชนบริจาคโลหิต
ทุก 3 เดือน หรือปละ 4 ครั้ง เปนประจำ�สม่ำ�เสมอเพิ่มมากขึ้น ความรูความเขาใจ ความตระหนัก แกไขความเขาใจผิด สรางความ
นาเชื่อถือ และสัมพันธภาพที่ดีกับหนวยงานตางๆ ที่จัดรับบริจาค
โลหิต และสื่อมวลชน
ปญหาการจัดหาโลหิต
- สื่อมวลชน อาทิ หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร
• จัดหาโลหิตและสวนประกอบโลหิตไมเพียงพอ
- สื่อสิ่งพิมพ อาทิ โปสเตอร แผนพับ แผนปลิว หนังสือ
• จัดหาโลหิตไดไมสม่ำ�เสมอตลอดป
ความรูเรื่องการบริจาคโลหิต นิทรรศการ
• ผูบริจาคโลหิตขาดความรูความเขาใจเรื่องการดูแลสุขภาพ/
- สื่ออีเล็กโทรนิกส อาทิ วิดีทัศน Website การสง
ไมผานการคัดกรองเปนผูบริจาคโลหิต
SMS Spot วิทยุ Spot โทรทัศน
• วางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษตามวาระโอกาสตางๆ เพื่อ
กลยุทธการจัดหาผูบริจาคโลหิต
• วางแผนการจัดหาโลหิต เพื่อใหการจัดหาโลหิตเปนไป สนับสนุนการจัดหาโลหิตใหไดตามเปาหมาย
- โครงการประจำ�ป เชน โครงการสรางกุศล สงบุญ ดวย
ตามเปาหมายที่กำ�หนด
การบริจาคโลหิต โครงการ ประชาชนชาวไทย ทำ�ความ
- สำ�รวจขอมูลหนวยงาน ภาครัฐ เอกชน วัด สุเหรา
ดีบริจาคโลหิต ถวายพอของแผนดิน เพื่อใหทุกจังหวัด
มัสยิด ชุมชน
ใชเปนโครงการหลักในการจัดหาโลหิตทั่วประเทศ
- สำ�รวจอัตรากำ�ลังเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
- โครงการตามวาระโอกาสตางๆ เชน โครงการ กอน
- ตั้งเปาหมายการจัดหาโลหิตใหชัดเจนในแตละหนวย
เที่ยว เกี่ยวเพื่อนบริจาคโลหิตกอนปใหม โครงการ
เคลื่อนที่
รักนี้มีแตให โครงการเติมความรักดวยหัวใจ เติมน้ำ�
- จัดหนวยเคลื่อนที่อยางมีประสิทธิภาพ
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554
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ใจใหโลหิต โครงการปนโลหิตใหนอง โครงการแลงนี้
ไมแลงน้ำ�ใจ ดวยการใหโลหิต โครงการถือศีล ทำ�บุญ
ดวยบริจาคโลหิตวันมาฆบูชา โครงการวันฮาโลวีน หนี
ผีมาใหเลือด วันกาชาดโลก วันผูบริจาคโลหิต เปนตน
• การสรางขวัญและแรงจูงใจ (Motivation & Incentive)
- ผูบริจาคโลหิต
o เข็มที่ระลึกสำ�หรับผูบริจาคโลหิต
o เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น 1 2 3
o ของที่ระลึกโครงการ
- ผูประสานงานจัดบริจาคโลหิตในหนวยงาน
o ใบประกาศเกียรติคุณสำ�หรับหนวยงาน
o เหรียญกาชาดสมนาคุณสำ�หรับผูประสานตามลำ�ดับ
 2,000 ยูนิต/ 4 ป (5 ราย)
 6,000 ยูนิต/ 6 ป (3 ราย)
 8,000 ยูนิต/ 8 ป (3 ราย)

ตัวชี้วัดการจัดหาโลหิต
1. จำ�นวนผูบริจาคโลหิตทั่วประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 10 เปรียบ
เทียบจากปที่ผานมา
2. จำ�นวนผูบริจาคโลหิตใหมในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
รอยละ 10 เมื่อเทียบกับปผานมา
3. ลดจำ�นวนหนวยเคลื่อนที่ที่ไดรับโลหิตไมไดตามเปาหมาย
ใหได <20% เปรียบเทียบจากปที่ผานมา (ประเมินทุก 3 เดือน)
4. หนวยงานที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมียอดผูบริจาคโลหิต
ที่ถูกปฏิเสธชั่วคราวลดลงรอยละ 15 ของยอดผูบริจาคโลหิตใน
หนวยงานนั้นๆ
การจัดหาผูบริจาคโลหิต ของประเทศไทย ไดรับความรวมมือ
สนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน
ธนาคาร สถาบันการศึกษา มูลนิธิ วัด มัสยิด สุเหรา ฯลฯ โดย
เฉพาะประชาชน ทำ�ใหไดรับโลหิตจากการบริจาคตามเปาหมาย
ถึงแมจะไมสม่ำ�เสมอทุกเดือนก็ตาม สามารถจายโลหิตใหกับโรง
พยาบาลตางๆ ทั่วประเทศไดเพิ่มมากขึ้น
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