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รูปแบบการจัดหาโลหิตและผลกระทบต่อการจัดการโลหิตของ 6 จังหวัดในเขต
ภาคเหนื อตอนล่าง ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ปี พ.ศ. 2563
ทรงฤทธิ์ เลิศไพศาลกุล รภัสสา พรมศิลา วรรณศิริ ทิพย์สุวรรณกุล นิททิยพ์ นั ธุ ์ เพ็ชรศรี ธนาพร รอดวิหก
และ สาธิต เทศสมบูรณ์
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ สภากาชาดไทย

บทคัดย่อ
บทน�ำ การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในปี พ.ศ. 2563 ได้ส่งผลกระทบต่องานบริการโลหิตใน 6 จังหวัด ของเขตภาค
เหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดหาโลหิตทีพ่ บการยกเลิกบริจาคโลหิตของหน่วยเคลือ่ นทีจ่ ำ� นวนมาก และการลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ของผูบ้ ริ จาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที ่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ สภากาชาดไทย จึงได้ศึกษารู ปแบบการจัดหาโลหิตและการจัดการโลหิต
ในช่วงการระบาด เพือ่ ให้ผูป้ ่ วยในเขตพื้นทีร่ บั ผิดชอบได้รบั ส่วนประกอบโลหิตอย่างเพียงพอและปลอดภัย วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษารู ปแบบ
และผลกระทบต่อการจัดหาโลหิตของ 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครสวรรค์ อุทยั ธานี พิจติ ร ชัยนาท ตาก และก�ำแพงเพชร
รวมทัง้ การจัดการโลหิตของโรงพยาบาล ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ตัง้ แต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 วัสดุและ
วิธกี าร ใช้การจัดหาโลหิต 4 รู ปแบบ คือ หน่วยเคลือ่ นที ่ ภายในหน่วยงาน หน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน (emergency mobile unit; EMU) และ
หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (rapid mobile unit; RMU) ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ขอ้ ปฏิบตั ใิ นการป้ องกันตนเองจาก COVID-19 และมาตรการ
ป้ องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ในสือ่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยเฉพาะสือ่ สังคมออนไลน์ และการส่งข้อความแจ้งเตือน
ผูบ้ ริจาคโลหิตทีค่ รบก�ำหนดผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ส�ำหรับข้อมูลการจัดการโลหิตได้รบั จากการตอบแบบสอบถามทีส่ ่งไปยังธนาคารเลือดของโรง
พยาบาลต่ างๆ ผลการศึกษา การจัดหาโลหิตของ 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ได้โลหิตจ�ำนวน
33,104 ยูนิต รู ปแบบการจัดหาโลหิตเป็ นโลหิตทีไ่ ด้จากภายในหน่วยงานมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 18,678 ยูนิต (ร้อยละ 56.42) รองลงมา คือ หน่วย
เคลือ่ นที ่ หน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน (EMU) และหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (RMU) จ�ำนวน 11,743, 2,506 และ 177 ยูนิต (ร้อยละ 35.47, 7.57 และ
0.54) ตามล�ำดับ ทัง้ นี้พบว่าโลหิตทีไ่ ด้รบั ภายในส�ำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที ่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ จ�ำนวน 6,196 ยูนิต เพิม่ ขึ้นอย่าง
มีนยั ส�ำคัญ ทางสถิติ (p < 0.01) เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในอดีต ส่วนการบริจาคโลหิตของหน่วยเคลือ่ นทีต่ ่างๆ พบว่ามีจำ� นวน
หน่วยเคลื ่ อ นทีล่ ดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.01) แบ่งเป็ นจัดหาโดยจังหวัดนครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร ตาก พิจติ ร อุทยั ธานี และ
ชัยนาท (ร้อยละ 45.32, 16.68, 14.23, 11.46, 6.48 และ 5.83) ตามล�ำดับ ส�ำหรับส่วนประกอบโลหิตทีภ่ าคบริการโลหิตแห่งชาติที ่ 8 จังหวัด
นครสวรรค์ ได้รบั ในช่วงดังกล่าวจ�ำแนกเป็ น เม็ดโลหิตแดงมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 18,485 ยูนิต (ร้อยละ 77.79) รองลงมา คือ พลาสมาแช่แข็ง ไครโอพรีซปิ ิ เตท และ เกล็ดเลือด จ�ำนวน 3,078, 1,263 และ 937 ยูนิต (ร้อยละ 12.95, 5.31 และ 3.95) ตามล�ำดับ โดยผลกระทบต่อการจัดการ
โลหิต พบว่า ไครโอพรีซปิ ิ เตท เป็ นส่วนประกอบโลหิตทีจ่ ่ายให้กบั โรงพยาบาลต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการมากทีส่ ดุ ร้อยละ 100 ยกเว้นการ
จ่ายเม็ดโลหิตแดง พบว่าจ่ายได้เพียงร้อยละ 66.45 และตรงกับความต้องการมากกว่าร้อยละ 65 ในทุกผลิตภัณฑ์ ในขณะทีม่ กี ารยกเลิกหน่วย
เคลือ่ นทีจ่ ำ� นวน 106 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 45.89 จากทีก่ ำ� หนดไว้ 231 หน่วย ทัง้ นี้ลดลงมากทีส่ ดุ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยพบโรง
พยาบาลเลือ่ นการรักษาผูป้ ่ วย จ�ำนวน 17 แห่ง (ร้อยละ 60.71) และลดคลังส�ำรองโลหิตขัน้ ต�ำ่ จ�ำนวน 20 แห่ง (ร้อยละ 71.43) ทัง้ นี้ไม่พบผู ้
ป่ วยทีเ่ สียชีวติ จากการไม่ได้รบั ส่วนประกอบโลหิต และติดเชื้อ COVID-19 ผ่านทางการให้โลหิต สรุ ป ช่วงการระบาดของ COVID-19 พบการ
จัดหาโลหิตของ 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ไม่สามารถด�ำเนินการตามแผนงานได้ จึงสมควรปรับเปลีย่ นรู ปแบบการจัดหาโลหิต และ
ได้มกี ารจัดการโลหิตอย่างเหมาะสมจากทุกโรงพยาบาล ยิง่ ไปกว่านัน้ การสร้างความเชือ่ มันในความปลอดภั
่
ยต่อการติดเชื้อ เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
ประชาชนใช้ในการตัดสินใจว่าจะบริจาคโลหิตในช่วงดังกล่าวหรือไม่
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Model of blood recruitment and impact of blood management of the
six lower-northern provinces during the COVID-19 pandemic in 2020
Songrit Lertpaisankul, Raphassa Phomsila, Wansiri Thipsuwankul, Nittipan Phetsree, Tanaporn Rodwihok
and Sathit Tadsomboon
Regional Blood Centre VIII, Nakhonsawan, Thai Red Cross Society

Abstract:
Introduction: The coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic in 2020 has affected on the blood services of the six lowernorthern provinces of Thailand. Many of the mobile units of blood donation were cancelled and the blood donors
were cont inuously decreased. The Regional Blood Centre VIII, Nakhonsawan, Thai Red Cross Society therefore
aimed to study the model of blood recruitment and blood management during the COVID-19 pandemic to provide
adequate and safe blood components for patients in the responsible area. Objective: To study the appropriate model of
blood recruitment and the impact of blood management of the six lower-northern provinces (Nakhonsawan, Uthaithani,
Pichit, Chainat, Tak and Kamphaengphet) including blood management of the hospitals during the COVID-19 pandemic
from March to June 2020. Materials and Methods: The four models of blood recruitment had been established as: mobile
units, donor clinic, emergency mobile unit (EMU) and rapid mobile unit (RMU) in coordination with public relations in
various medias, especially, online media concerning the prevention of COVID-19 self-protection and the measures to
prevent the blood-borne transmission of COVID-19 as well as sending the message notifications through mobile phone
of blood donors. Blood management datas were collected by using questionnaire of the hospital’s blood bank. Results:
The total numbers of blood procurement of the six lower-northern provinces during March to June, 2020 was 33,104
units, in which 18,678 units (56.42%) of total blood donations were collected from the donor clinics, followed by mobile
units, emergency mobile units and rapid mobile units of about 11,743 (35.47%), 2,506 (7.57 %) and 177 units (0.54%),
respectively. It was found that 6,196 units were recruited from the donor clinic of The Regional Blood Centre VIII,
Nakhonsawan which when compared to those of the previous years was significantly increased (p < 0.01). Nakhonsawan
had the highest number of blood donations 15,004 units (45.32%), followed by Kamphaengphet, Tak, Pichit, Uthaithani
and Chainat of about 5,523 (16.68%), 4,712 (14.23%), 3,795 (11.46%), 2,146 (6.48%) and 1,924 units (5.83%), respectively.
For blood components received from other blood centres, we found that the highest was the red blood cells (77.79%),
followed by fresh frozen plasma, cryoprecipitate and platelet product (12.95, 5.31 and 3.95%), respectively. For impact
of blood management, the highest distribution of blood components through the hospitals of the Regional Blood Centre
VIII, Nakhonsawan was the cryoprecipitate (100%) and for the red blood cells (66.45%), which was more than 65% of the
requirement. It was also found that 106 of 231 of mobile units (45.89%) were cancelled. In addition, the blood management datas from 28 out of 49 hospitals (57.14%), we found that 17 hospitals postponed the medical treatment with no
scheduled (60.71%) and 20 hospitals reduced their blood supplies less than the minimum stock (71.43%) but no case reports
of death and blood-borne transmission of the COVID-19 were found. Conclusion: It was found that the blood supply of
the six lower-northern provinces was unable to meet the target as planned during the COVID-19 pandemic. Therefore
the model of blood recruitment and management have to be adjusted appropriately and properly for all hospitals. In
addition, ensuring the safety of infection is the most important for the people to decide whether or not to donate blood
during COVID-19 pandemic.
Keywords : l COVID-19 l Pandemic l Blood recruitment
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รูปแบบการจัดหาโลหิตและผลกระทบต่อการจัดการโลหิตในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ปี พ.ศ. 2563
บทน� ำ
ในศตวรรษที่ 19 พบการระบาดใหญ่ (pandemic) ของไวรัส
โคโรนา ซึง่ ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่
จ�ำนวน 3 ครัง้ คือ Spanish flu ในปี พ.ศ. 2461-2462 ซึง่ มีผู ้
เสียชีวติ ทัว่ โลกมากกว่า 50 ล ้านคน Asian flu ในปี พ.ศ. 25002501 และ Hong Kong flu ในปี พ.ศ. 2511-2512 ทีม่ ผี ูเ้ สีย
ชีวติ ในแต่ละครัง้ มากกว่า 1 ล ้านคน1 ในศตวรรษที่ 20 ไม่พบการ
ระบาดใหญ่ของไวรัสดังกล่าว แม้มกี ารระบาดของโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (SARS) ในปี พ.ศ. 2546 และโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (MERS) ในปี พ.ศ. 2555 แต่เป็ นการระบาดใน
บางประเทศเท่านัน้ ต่อมาวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบผูป้ ่ วย
ในเมืองอู่ฮนั ่ มณฑลเหอเป่ ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้ช่อื ตอนแรกว่า 2019-nCoV ซึง่ ต่อมา
เปลีย่ นเป็ น SARS-CoV-2 และเรียกโรคติดเชื้อนี้วา่ COVID-19
ซึง่ ติดต่อจากการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลังของผู
่ ป้ ่ วย บางราย
มีอาการปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวติ การระบาดครัง้ นี้เป็ นจุด
เริ่มต้นของการระบาดใหญ่ไปทัว่ โลก ประเทศไทยเป็ นประเทศแรก
ภายนอกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทีพ่ บผูต้ ดิ เชื้อดังกล่าวจาก
นักท่องเทีย่ วสัญชาติจนี ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 25632 ต่อมา
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็ นการระบาดใหญ่เมือ่ วันที่ 11
มีนาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีผูต้ ดิ เชื้อสะสมในขณะนัน้ ประมาณ
132,000 คน จาก 123 ประเทศ3 ขณะทีก่ ำ� ลังจัดท�ำรายงานการ
วิจยั ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก มีผูต้ ดิ
เชื้อสะสมเพิม่ ขึ้นมากกว่า 20 ล ้านคน เสียชีวติ มากกว่า 700,000
คน และยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับประเทศไทยมี
ผูต้ ดิ เชื้อสะสมมากกว่า 3,000 คน เสียชีวติ 58 คน4 ถึงแม้ยงั
ไม่เคยพบรายงานผูป้ ่ วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาผ่านทางการให้โลหิต
ก็ตาม5 แต่การระบาดในแต่ละครัง้ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
งานบริการโลหิตของประเทศต่างๆ เช่น การระบาดของโรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ในปี พ.ศ. 25466 ท�ำให้จำ� นวน
ผูบ้ ริจาคโลหิตของประเทศสิงคโปร์ลดลงถึงร้อยละ 60 และช่วง
เริ่มการระบาดของ COVID-19 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 25637 พบ
จ�ำนวนผูบ้ ริจาคโลหิตในรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ลดลง
ร้อยละ 10 ถึง 30 เช่นเดียวกับใน 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอน
ล่างของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี พิจติ ร
ชัยนาท ตาก และก�ำแพงเพชร ทีพ่ บการยกเลิกการบริจาคโลหิต
ของหน่วยเคลือ่ นทีจ่ ำ� นวนมากและการลดลงอย่างต่อเนื่องของผู ้
บริจาคโลหิตแบบทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน ตัง้ แต่เริ่มการระบาดของ
COVID-19 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนัน้ ภาคบริการโลหิต
แห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและ
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โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดดังกล่าว ศึกษารูปแบบการจัดหาโลหิต
และการจัดการโลหิต ซึง่ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรค
ติดต่อในแต่ละจังหวัด และต้องปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั แิ ละมาตรการ
ต่างๆ เพือ่ ป้ องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด แม้จะยังไม่พบ
รายงานการติดต่อของไวรัสโคโรนาผ่านทางการให้โลหิตก็ตาม ซึง่
คล้ายกับการก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพือ่ ป้ องกันการติดต่อของโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ของ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 25438 เพือ่ ให้ผูป้ ่ วยในเขตพื้นทีร่ บั ผิด
ชอบได้รบั ส่วนประกอบ โลหิตอย่างเพียงพอและปลอดภัยตลอด
ช่วงการระบาด
วัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินรูปแบบการจัดหาโลหิต และผลกระทบต่อการ
จัดการโลหิตของ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง
วัสดุและวิธกี าร
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective
study) ช่วงการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ระหว่าง
เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน
เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. รูปแบบการจัดหาโลหิตของ 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอน
ล่าง ได้แก่ นครสวรรค์ อุทยั ธานี พิจติ ร ชัยนาท ตาก และก�ำแพงเพชร
โดยการเพิม่ รูปแบบหน่วยเคลือ่ นที่ ข้อปฏิบตั แิ ละมาตรการส�ำหรับ
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และการประชาสัมพันธ์เพือ่ ป้ องกันโรค
ติดเชื้อจาก COVID-19 ผ่านสือ่ ต่างๆ โดยใช้ขอ้ มูลการส่งตรวจคัด
กรองโลหิตเพือ่ เก็บข้อมูลการจัดหาโลหิตของ 6 จังหวัด และการ
จ่ายส่วนประกอบโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัด
นครสวรรค์ ให้กบั โรงพยาบาล ในระบบสารสนเทศ Hematos IIG
2. ผลกระทบต่อการจัดการโลหิต เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ส่งให้กบั ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลใน 6 จังหวัด ได้แก่ ข้อมูล
การรับจ่ายส่วนประกอบโลหิตให้กบั โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ การ
เลือ่ นการผ่าตัด การลดเกณฑ์การส�ำรองโลหิตในคลัง จ�ำนวนหน่วย
เคลือ่ นทีท่ ถ่ี กู ยกเลิก ผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ จากการไม่ได้รบั ส่วนประกอบ
โลหิต และผลกระทบในมิตอิ น่ื ๆ เป็ นต้น
1. รูปแบบการจัดหาโลหิต
การจัดหาโลหิตในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ระหว่าง
มีนาคม ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ของภาคบริการโลหิตแห่ง
ชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและโรง
พยาบาล 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ อุทยั ธานี พิจติ ร ชัยนาท ตาก และก�ำแพงเพชร ใช้
4 รูปแบบ ดังนี้

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2564
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ทรงฤทธิ์ เลิศไพศาลกุล และคณะ

1.1 หน่วยเคลือ่ นที่ หมายถึง หน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรมบริจาค
โลหิตตามแผนการจัดหาโลหิตประจ�ำปี ของแต่ละจังหวัด โดยใช้วธิ ี
บูรณาการแผนการจัดหาโลหิตของหน่วยเคลือ่ นที่ 6 จังหวัด9 เพือ่
สร้างแผนการจัดหาโลหิตของภูมภิ าค ท�ำให้ภายในภูมภิ าคจัดหา
โลหิตได้ทกุ วันท�ำการ ทัง้ นี้ การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในช่วง
การระบาดดังกล่าว ต้องเป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการ
โรคติดต่อในแต่ละจังหวัด ซึง่ หากแบ่งการจัดกิจกรรมบริจาคของ
หน่วยเคลือ่ นทีร่ ะหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563
ตามแผนจัดหาโลหิตประจ�ำปี ของแต่ละจังหวัด แบ่งได้เป็ น 3 กลุม่
ได้แก่
1.1.1 จังหวัดที่จดั กิจกรรมบริจาคโลหิตตามแผนการ
จัดหาโลหิตประจ�ำปี มากกว่าร้อยละ 70 คือ จังหวัดพิจติ ร
1.1.2 จังหวัดทีจ่ ดั กิจกรรมบริจาคโลหิตตามแผนการจัดหา
โลหิตประจ�ำปี ร้อยละ 50-69 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
อุทยั ธานี และจังหวัดตาก
1.1.3 จังหวัดทีจ่ ดั กิจกรรมบริจาคโลหิตตามแผนการจัดหา
โลหิตประจ�ำปี น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ จังหวัดก�ำแพงเพชร และ
จังหวัดชัยนาท
1.2 ภายในหน่วยงาน หมายถึง การบริจาคโลหิตภายในสถาน
ทีข่ องภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาล
ประจ�ำจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนบางแห่ง โดยการขยายวันและ
เวลาในการรับบริจาคโลหิตภายในหน่วยงาน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชนสามารถบริจาคโลหิตได้ทกุ วัน ส�ำหรับภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ รับบริจาคโลหิตในวันท�ำการ
ตัง้ แต่เวลา 08:30 น. ถึง 19:30 น. และวันเสาร์ถงึ วันอาทิตย์ รวม
ทัง้ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตัง้ แต่เวลา 09:00 น. ถึง 15:30 น. ส�ำหรับ
โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด รับบริจาคโลหิตในวันท�ำการ ตัง้ แต่เวลา
08:00 น. ถึง 15:30 น. และวันเสาร์ถงึ วันอาทิตย์ รวมทัง้ วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ตัง้ แต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ส่วนโรงพยาบาล
ชุมชนบางแห่งรับบริจาคโลหิตเฉพาะวันท�ำการ ตัง้ แต่เวลา 08:00
น. ถึง 15:30 น.
1.3 หน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน หมายถึง หน่วยงานซึง่ ไม่เคยจัด
กิจกรรมบริจาคโลหิตหรือมีศกั ยภาพในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
นอกเหนือจากแผนการจัดหาโลหิตประจ�ำปี ของจังหวัดนครสวรรค์
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ วางแผนและจัด
ท�ำแผนการรับบริจาคโลหิตของหน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉินขึ้น เฉพาะ
เขตพื้นทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ (ไม่รวม 5 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง) ตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และอีกทุก 3 เดือน
หากการระบาดของโรคยังคงด�ำเนินต่อไป โดยมีวธิ กี ารดังนี้
1.3.1 ติดต่อกับหน่วยงานใหม่ทไ่ี ม่เคยจัดกิจกรรมบริจาค

โลหิต หรือเป็ นหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรมบริจาคโลหิตประจ�ำแต่ยงั
ไม่พบการก�ำหนดแผนการรับบริจาคโลหิต เพือ่ ขอจัดตัง้ เป็ นหน่วย
เคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน โดยใช้การนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพือ่
ให้หน่วยงานมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ผูบ้ ริจาคโลหิต
1.3.2 ส�ำหรับหน่วยงานประเภททีว่ า่ การอ�ำเภอ ซึง่ ใน
ภาวะปกติจะมีผูบ้ ริจาคโลหิตจ�ำนวนมากและอยู่ภายในสถานที่
เดียวกัน ดังนัน้ จึงต้องขอความร่วมมือกับทุกอ�ำเภอในการจัด
ตัง้ หน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉินไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
หรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล เขตพื้นทีอ่ ำ� เภอละ 2-3 แห่ง เพือ่
ลดการรวมกลุม่ ของผูบ้ ริจาคโลหิต โดยใช้การบริหารบุคคลเข้า
พื้นทีไ่ ม่เกินครัง้ ละ 50 คน
1.3.3 ส�ำหรับหน่วยงานทีไ่ ม่เคยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ให้มกี ารส�ำรวจพื้นทีจ่ ดั กิจกรรมบริจาคโลหิต และให้ขอ้ มูลในการ
รณรงค์จดั หาผูบ้ ริจาคโลหิตกับผูป้ ระสานงานหน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน
1.4 หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว หมายถึง หน่วยงานหรือแหล่งชุมชน
ขนาดเล็ก ทีม่ คี วามคล่องตัวในการออกไปรับบริจาคโลหิตได้อย่าง
รวดเร็ว มีความสะดวกและใช้พ้นื ทีจ่ ดั กิจกรรมบริจาคโลหิตน้อย
เนื่องจากก�ำหนดเตียงบริจาคโลหิต 2-4 เตียง จึงมีความเหมาะสม
ส�ำหรับผูบ้ ริจาคโลหิตตัง้ แต่ 5-20 คน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8
จังหวัดนครสวรรค์ ได้พฒั นาการให้บริการไปยังหน่วยงานหรือทีอ่ ยู่
อาศัยของผูม้ คี วามประสงค์บริจาคโลหิตในรูปแบบหน่วยเคลือ่ นที่
เร็ว เฉพาะเขตพื้นทีอ่ ำ� เภอเมืองนครสวรรค์ โดยประชาสัมพันธ์หลัก
เกณฑ์ในการให้บริการ และใช้การนัดหมายบริจาคโลหิตล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook messenger : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์
2. ผลกระทบต่อการจัดการโลหิต
ช่วงการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการโลหิตในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็ นอย่างมาก เช่น โรงพยาบาล
ต่างๆ ในพื้นทีต่ อ้ งเลือ่ นการผ่าตัดผูป้ ่ วยทีไ่ ม่เร่งด่วน รวมทัง้ การ
ลดเกณฑ์สำ� รองโลหิตของธนาคารเลือด เป็ นต้น ซึง่ เป็ นผลจากการ
ยกเลิกกิจกรรมบริจาคโลหิตของหน่วยเคลือ่ นทีจ่ ำ� นวนมาก และ
ประชาชนบริจาคโลหิตลดลงเนื่องจากความกลัวการติดเชื้อจากสิง่
แวดล้อม ดังนัน้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์
จึงต้องสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริจาคโลหิตในด้านความสะอาด
และความปลอดภัยของสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการบริจาคโลหิต โดย
ประชาสัมพันธ์ขอ้ ปฏิบตั แิ ละมาตรการส�ำหรับจัดกิจกรรมบริจาค
โลหิต ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึง่ มีวธิ กี าร ดังนี้
ข้อปฏิบตั แิ ละมาตรการส�ำหรับจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
จากมติของคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีประกาศใช้พระ
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รูปแบบการจัดหาโลหิตและผลกระทบต่อการจัดการโลหิตในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ปี พ.ศ. 2563
ราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 255810 เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
และพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน11 เมือ่
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ร่วมกับมาตรการของศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพือ่ ป้ องกันและควบคุมการระบาด
ของ COVID-19 ดังนัน้ จึงก�ำหนดข้อปฏิบตั แิ ละมาตรการต่างๆ
เพือ่ ให้การบริจาคโลหิตทุกแห่งต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับการป้ องกันตนเองจาก COVID-19 โดย
อ้างอิงข้อมูลส�ำหรับการป้ องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข12 ดังนี้
1.1 ผูเ้ ข้าออกพื้นทีบ่ ริจาคโลหิตทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา
1.2 ตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายของผูเ้ ข้ามาในพื้นทีบ่ ริจาค
โลหิต ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
1.3 จัดสถานทีบ่ ริจาคโลหิตให้บคุ คลเข้าออกได้ทางเดียว
โดยจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลในพื้นทีบ่ ริจาคโลหิตไม่เกินครัง้ ละ 50 คน
และต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร
1.4 ล ้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล อย่างน้อย 20 วินาที ใน
ทุกขัน้ ตอนการบริจาคโลหิต
2. มาตรการป้ องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทาง
โลหิต โดยอ้างอิงของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย13
โดยมีแบบประเมินตนเองเพือ่ ประเมินความเสีย่ ง ผูบ้ ริจาคโลหิต
ต้องตอบค�ำถามเกี่ยวกับสุขภาพ และการเดินทางไปยังพื้นทีเ่ สีย่ ง
ตามมาตรการ ดังนี้
2.1 มาตรการงดรับบริจาคโลหิตชัว่ คราวจากผูท้ ม่ี คี วาม
เสีย่ งต่อการได้รบั เชื้อ COVID-19 ผูท้ อ่ี าศัยหรือเดินทางมาจาก
ประเทศทีม่ กี ารระบาดของ COVID-19 และผูส้ มั ผัสใกล ้ชิดกับผู ้
ป่ วยให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ ส�ำหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การวินิจฉัย
ว่าติดเชื้อ COVID-19 นับตัง้ แต่ตรวจพบเชื้อให้งดบริจาคโลหิต
3 เดือน
2.2 มาตรการเรื่องการให้ขอ้ มูลการเจ็บป่ วยหลังบริจาค
โลหิตและเรียกคืนส่วนประกอบโลหิตภายหลังบริจาคโลหิต หาก
พบว่าตนเองได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์วา่ ติดเชื้อ COVID-19 ให้
แจ้งหน่วยงานรับบริจาคโลหิตทราบทันที โดยหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ
โลหิตต้องมีแนวทางปฏิบตั ใิ นการรับสารจากผูบ้ ริจาคโลหิต และ
ด�ำเนินการกักกันหรือเรียกคืนส่วนประกอบโลหิตในครัง้ นัน้ ๆ ทีย่ งั
อยู่ในคลัง และยังไม่ได้ให้ผูป้ ่ วยกลับคืน เพือ่ การตรวจวินิจฉัยและ
ท�ำลาย
2.3 มาตรการควบคุมระบบดูแลพื้นทีแ่ ละรักษาความสะอาด
ของสถานทีร่ บั บริจาคโลหิต หน่วยงานทีใ่ ห้บริการโลหิต ต้องมีแนว
ปฏิบตั ใิ นการสร้างความมัน่ ใจว่าสถานทีร่ บั บริจาคโลหิตมีความสะอาด
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และปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 รักษาความสะอาดของอุปกรณ์
สถานที่ และสุขอนามัยของผูบ้ ริจาคโลหิตและบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตามค�ำแนะน�ำของกรมควบคุมโรค
การประชาสัมพันธ์ผูบ้ ริจาคโลหิต
การประชาสัมพันธ์ผูบ้ ริจาคโลหิตช่ วงการระบาดใหญ่ ของ
COVID-19 ใช้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการบริจาคโลหิต ข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับการ
ป้ องกันตนเองจาก COVID-19 และมาตรการป้ องกันการถ่ายทอด
โรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่
สือ่ สังคมออนไลน์ วิทยุ และเคเบิ้ลทีวี
2. ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มอื ถือ เพือ่ เชิญชวนผูบ้ ริจาคโลหิต
ทีค่ รบก�ำหนด ดังนี้
2.1 หน่วยเคลือ่ นทีท่ จ่ี ดั กิจกรรมบริจาคโลหิตตามแผนงาน
จะส่งข้อความให้กบั ผูบ้ ริจาคโลหิตประจ�ำหน่วยก่อนถึงก�ำหนด 7
วัน จ�ำนวน 1 ครัง้ ต่อหน่วย
2.2 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ จะส่ง
ข้อความแจ้งให้กบั ผูบ้ ริจาคโลหิตประจ�ำของภาคบริการโลหิตแห่ง
ชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ ทีค่ รบก�ำหนดบริจาคโลหิต จ�ำนวน
1-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
2.3 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ จะส่ง
ข้อความแจ้งให้กบั ผูบ้ ริจาคโลหิตประจ�ำของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่
รับผิดชอบทีค่ รบก�ำหนดบริจาคโลหิต เมือ่ ได้รบั แจ้งจากธนาคาร
เลือดของแต่ละโรงพยาบาลเท่านัน้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรม SPSS (version 26,
SPSS Inc., Chicago, IL, USA.) หากข้อมูลมีการกระจายแบบ
โค้งปกติ จะใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของประชากรโดยใช้ oneway ANOVA และค่า p ทีน่ อ้ ยกว่า 0.05 ถือว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ผลการศึกษา
การประเมินรูปแบบการจัดหาโลหิตในช่วงการระบาดของ COVID-19
ในประเทศไทย ตัง้ แต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563
ของ 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
อุทยั ธานี พิจติ ร ชัยนาท ตาก และก�ำแพงเพชร แบ่งเป็ น 4 รูปแบบ
ได้โลหิตรวม 33,104 ยูนิต เป็ นโลหิตทีไ่ ด้จากการบริจาคภายใน
สถานทีห่ น่วยงานมากทีส่ ุด จ�ำนวน 18,678 ยูนิต (ร้อยละ 56.42)
รองลงมา คือ หน่วยเคลือ่ นทีป่ กติ หน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉินและหน่วย
เคลือ่ นทีเ่ ร็ว จ�ำนวน 11,743, 2,506 และ 177 ยูนิต (ร้อยละ 35.47,
7.57 และ 0.54) ตามล�ำดับ โดยจังหวัดนครสวรรค์จดั หาโลหิตได้
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มากทีส่ ุด จ�ำนวน 15,004 ยูนิต (ร้อยละ 45.32) รองลงมา คือ
จังหวัดก�ำแพงเพชร ตาก พิจติ ร อุทยั ธานี และชัยนาท จ�ำนวน
5,523, 4,712, 3,795, 2,146 และ 1,924 ยูนิต (ร้อยละ 16.68,
14.23, 11.46, 6.48 และ 5.83) ตามล�ำดับ (Table 1) ทัง้ นี้ พบ
การบริจาคโลหิตเคลือ่ นทีภ่ ายนอกหน่วยงาน ไปยังสถาบันต่างๆ
จ�ำนวน 185 หน่วย แบ่งเป็ นหน่วยเคลือ่ นทีป่ กติ หน่วยเคลือ่ นที่
ฉุกเฉิน (EMU) และหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (RMU) จ�ำนวน 125, 44
และ 16 หน่วย หรือร้อยละ 67.57, 23.78 และ 8.65 ทัง้ นี้ได้รบั
โลหิตจ�ำนวน 11,743, 2,506 และ 177 ยูนิต ตามล�ำดับ (Table 2)
เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับโลหิตทีไ่ ด้รบั ในช่วงเดียวกัน คือ เดือน
มีนาคม ถึง มิถนุ ายน ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 พบว่าการ
บริจาคโลหิตภายในสถานทีเ่ พิม่ ขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p
< 0.01) ส่วนการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของหน่วยเคลือ่ นทีต่ ่างๆ
จ�ำนวน 97 หน่วย เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนหน่วยของปี พ.ศ. 2561 ถึง
พ.ศ. 2562 เท่ากับ 147 และ 173 หน่วย ตามล�ำดับ พบว่าลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.01) (Table 3)
ผลกระทบต่อการจัดการโลหิต โดยประเมินจากความพอเพียง
ของส่วนประกอบโลหิตทัง้ หมดทีภ่ าคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัด
นครสวรรค์ ได้รบั ส่วนประกอบโลหิตมาจาก 3 แหล่ง คือ ภาค
บริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติอน่ื ๆ จ�ำนวน 23,763 ยูนิต
จ�ำแนกเป็ นเม็ดโลหิตแดง พลาสมาแช่แข็ง ไครโอพรีซปิ ิ เตท และ
เกล็ดเลือด จ�ำนวน18,485, 3,078, 1,263 และ 937 ยูนิต คิดเป็ น

(ร้อยละ 77.79, 12.95, 5.31 และ 3.95) ตามล�ำดับ (Table 4) ซึง่
ไครโอพรีซปิ ิ เตท เป็ นส่วนประกอบโลหิตทีจ่ ่ายให้กบั โรงพยาบาล
ต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการมากทีส่ ุด (ร้อยละ 100) รองลงมา
คือ พลาสมาแช่แข็ง เกล็ดเลือด และเม็ดโลหิตแดง (ร้อยละ 99.84,
99.77 และ 66.45) ตามล�ำดับ ทัง้ นี้จะเห็นว่าการจ่ายเม็ดโลหิต
แดงได้ไม่เพียงพอกับความต้องการอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p
< 0.01) (Table 5)
จากแบบสอบถามด้านการจัดการโลหิต ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ
จ�ำนวน 28 แห่ง จาก 49 แห่ง (ร้อยละ 57.14) เป็ นโรงพยาบาล
ชุมชนมากทีส่ ุด จ�ำนวน 19 แห่ง (ร้อยละ 67.86) รองลงมา คือ
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลเอกชน และ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จ�ำนวน 6, 2 และ 1 แห่ง
(ร้อยละ 21.43, 7.14 และ 3.57) ตามล�ำดับ พบว่าโรงพยาบาลได้
มีการเลือ่ นการรักษาผูป้ ่ วยและลดคลังส�ำรองโลหิตขัน้ ต�ำ่ จ�ำนวน
17 และ 20 แห่ง (ร้อยละ 60.71 และ 71.43) ตามล�ำดับ รวมทัง้
พบผูป้ ่ วยทุกรายในโรงพยาบาลได้รบั ส่วนประกอบโลหิตตรงตาม
ความต้องการ จ�ำนวน 20 แห่ง (ร้อยละ 71.43) โดยทัง้ 28 โรง
พยาบาล (ร้อยละ 100) ไม่พบผูป้ ่ วยเสียชีวติ เนื่องจากไม่ได้รบั
ส่วนประกอบโลหิต หรือติดเชื้อ COVID-19 ผ่านทางการให้โลหิต
(Table 6) การยกเลิกกิจกรรมบริจาคโลหิตของหน่วยเคลือ่ นที่
(Table 7) จ�ำนวน 106 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 45.89 ท�ำให้หน่วย
คงเหลืออยู่ 125 หน่วย จากทีก่ ำ� หนดไว้ 231 หน่วย ทัง้ นี้ลดลง
มากทีส่ ุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

Table 1 Number of blood recruitments of the six lower-northern provinces during COVID-19 pandemic (MarchJune 2020) : categorized into four model
Number of blood donation (units)
Mobile unit
Donor clinic
EMU
RMU Grand %
Province
RBC
RH
Total
RBC RH & Total
RBC
RH Total
RBC Total
VIII
VIII
CH
VIII
VIII
Pichit
3,036
NA
3,036
NA
759
759
NA
NA
NA
NA 3,795 11.46
Kamphaengphet
2,541
119
2,660
NA
2,863 2,863
NA
NA
NA
NA 5,523 16.68
Nakhonsawan
2,047 1,402 3,449
6,196 2,676 8,872
2,025 481 2,506
177 15,004 45.32
Uthaithani
1,018
452
1,470
NA
676
676
NA
NA
NA
NA 2,146 6.48
Chainat
536
NA
536
NA
1,388 1,388
NA
NA
NA
NA 1,924 5.83
Tak
437
155
592
NA
4,120 4,120
NA
NA
NA
NA 4,712 14.23
Total
9,615 2,128 11,743
6,196 12,482 18,678 2,025 481 2,506
177 33,104
(35.47%)
(56.42%)
(7.57%) (0.54%)
RBC VIII : Regional Blood Centre VIII; RH : regional hospital; CH : community hospitals; NA : not available; EMU : emergency mobile
unit; RMU : rapid mobile unit; & : collaboration with
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Table 2 Place of mobile blood drive from March to June 2020
Mobile blood drive (drives)
Blood donation (units)
MU
EMU
RMU
Total
MU
EMU
RMU
Total
Government agency
75
4
3
82
9,567
144
34
9,745
Academy
3
NA
3
6
120
NA
35
155
Company
31
12
4
47
1,117
253
67
1,437
Army
12
1
2
15
737
65
13
815
Temple
2
NA
NA
2
101
NA
NA
101
THPH
2
27
1
30
101
2,044
7
2,051
Residence
NA
NA
3
3
NA
NA
21
21
Total
125
44
16
185
11,743
2,506
177
14,426
MU : mobile unit; EMU : emergency mobile unit; RMU : rapid mobile unit; NA : not available; THPH : Tambon
Health Promotion Hospital; residence : blood donor ’s house
Place

Table 3 Number of mobile units and blood donations of the Regional Blood Centre VIII from March to June (4
months) of the year 2018 till 2020
Mobile units
Blood donation (units)
(drives)
Mobile unit
Donor clinic
EMU & RMU
2018
147
11,885
3,148
NA
2019
173
15,067
4,693
NA
2020
97*
9,615
6,196*
2,683
EMU : emergency mobile unit; RMU : rapid mobile unit; NA : not available; & : collaboration with;
significant difference (p < 0.01)
Year

Total
15,033
19,760
18,494
* statistically

Table 4 Number of received blood components from blood centres (March-June 2020)
Blood components (units)
Total
PRC LPRC LD-PRC LD-PPC LPPC SDP
FFP CRYO
Regional Blood Centre VIII
5,159 12,352 NA
NA
893
NA
3,078 1,263 22,745
National Blood Centre
226
720
18
1
39
4
NA
NA
1,008
Other Regional Blood Centre
1
9
NA
NA
NA
NA
NA
NA
10
Total
5,386 13,081
18
1
932
4
3,078 1,263 23,763
18,485 (77.79%)
937 (3.95%)
12.95% 5.31%
PRC : packed red cells; LPRC : leukocyte poor red cells; LD-PRC : leukodepleted packed red cells ;
LD-PPC : leukodepleted pooled platelets concentrate; SDP : single donor platelet ; LPPC : leukocyte poor pooled platelet
concentrate; FFP : fresh frozen plasma; Cryo : cryoprecipitate; NA : not available
Place
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Table 5 Blood components requested and dispatched from the Regional Blood Centre VIII from March to June of the
year 2018 to 2020
Blood request (units)
Blood distribution (units)
% of blood distribution
Year
RBC PLT FFP CRYO RBC PLT FFP CRYO RBC PLT FFP CRYO
2018
18,216 543 1,558 180 16,298 539 1,558 180 89.47 99.26 100 100
2019
26,180 784 2,995 230 21,072 774 2,995 230 80.49 98.72 100 100
2020
28,176 852 3,063 720 18,722 850 3,058 720 66.45* 99.77 99.84 100
RBC : red blood cells; PLT : platelet products; FFP : fresh frozen plasma; CRYO : cryoprecipitate;
* statistically significant difference (p < 0.01)

Table 6 Blood management : impacts and incidental reports of blood transfusion during COVID-19 pandemic
Number of hospital
Total
RH
CH
MH
PH
Postponing medical treatment
4
12
1
NA
17
Reducing blood supply less than the minimum stock
6
12
1
1
20
All patients received blood components in accordance with their needs
6
12
1
1
20
The patient died due to not receiving blood component in time
NA
NA
NA
NA
NA
Blood-borne transmission of the COVID-19
NA
NA
NA
NA
NA
RH : regional hospital; CH : community hospital; MH : military hospital; PH : private hospital; NA : not available
Impacts / Incidents

Table 7 Cancellation and remainders of mobile units of the six lower-northern provinces during COVID-19 pandemic
(March-June 2020)
Mobile unit (drives)
Organized mobile unit (drives)
Province
Total
Planning Organising Cancellation March April
May
June
Nakhonsawan
98
52
46
19
11
9
13
52
(53.06%)
(46.94%)
Uthaithani
25
16
9
5
3
3
5
16
(64%)
(36%)
Pichit
33
25
8
8
5
5
7
25
(75.76%)
(24.24%)
Chainat
18
6
12
3
0
0
3
6
(33.33%)
(66.67%)
Tak
18
9
9
3
1
2
3
9
(50%)
(50%)
Kamphaengphet
39
17
22
5
4
4
4
17
(43.59%)
(56.41%)
Total
231
125
106
43
24
23
35
125
(54.11%)
(45.89%)
(34.4%) (19.2%) (18.4%) (28%)
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รูปแบบการจัดหาโลหิตและผลกระทบต่อการจัดการโลหิตในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ปี พ.ศ. 2563
วิจารณ์
จากรายงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในปี งบประมาณ
256214 พบว่ารูปแบบการจัดหาโลหิตในประเทศไทย พบว่ามากกว่า
ร้อยละ 50 ของโลหิตทีจ่ ดั หาได้มาจากหน่วยเคลือ่ นที่ สอดคล ้อง
กับข้อมูลของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ.
255815 แต่การศึกษาในช่วงการระบาดของรายงานนี้ พบว่าการ
จัดหาโลหิตตัง้ แต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ได้
รับจากภายในหน่วยงานมากทีส่ ุด จ�ำนวน 18,678 ยูนิต (ร้อยละ
56.42) เป็ นการเจาะเก็บโลหิตภายในส�ำนักงานภาคบริการโลหิต
แห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ จ�ำนวน 6,196 ยูนิต เพิม่ ขึ้น
จากช่วงเวลาเดียวกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.01) คณะ
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าการจัดหาโลหิตรูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะ
สมทีส่ ุดในช่วงการระบาด ซึง่ อาจเป็ นผลจากการประชาสัมพันธ์เพือ่
สร้างความเชื่อมันในด้
่ านความสะอาด ปลอดภัย ของสถานทีแ่ ละ
อุปกรณ์ในการบริจาคโลหิต รวมทัง้ ข้อปฏิบตั แิ ละมาตรการเพือ่
ป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อทีห่ น่วยงานรับบริจาคโลหิตน�ำมา
ใช้ ให้กบั ผูบ้ ริจาคโลหิตได้รบั ทราบผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
โดยเฉพาะสือ่ สังคมออนไลน์ทท่ี ำ� ได้สะดวกและรวดเร็ว จึงท�ำให้
ประชาชนตัดสินใจมาบริจาคโลหิตภายในหน่วยงานเพิม่ ขึ้น รอง
ลงมา คือ หน่วยเคลือ่ นที่ จ�ำนวน 11,743 ยูนิต (ร้อยละ 35.47)
พบว่า การเจาะเก็บโลหิตโดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัด
นครสวรรค์ จ�ำนวน 97 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.01) (Table 3) โดยจังหวัดชัยนาท
พบการยกเลิกบริจาคโลหิตมากทีส่ ุด (ร้อยละ 66.67) (Table 7)
ทัง้ นี้ยงั ต้องคงรูปแบบการจัดหาโลหิตของหน่วยเคลือ่ นทีใ่ นพื้นทีท่ ่ี
ไม่พบการระบาดของโรคติดต่อ แต่หากพึง่ พาการจัดหาโลหิตเพียง
2 รูปแบบดังกล่าวเช่นเดียวกับในภาวะปกติ อาจท�ำให้ผูป้ ่ วยได้รบั
ส่วนประกอบโลหิตโลหิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้พฒั นารูปแบบการจัดหา
โลหิตในช่วงการระบาด คือ หน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน (EMU) และ
หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (RMU) ซึง่ ท�ำเฉพาะเขตพื้นทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์
ส�ำหรับจังหวัดอุทยั ธานี พิจติ ร ชัยนาท ตาก และก�ำแพงเพชร ยัง
ไม่สามารถจัดหาโลหิตทัง้ 2 รูปแบบดังกล่าวได้ เนื่องจากการจัด
กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วงการระบาดเป็ นการรวมกลุม่ บุคคล จึงต้อง
เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อในแต่ละจังหวัด และ
ความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นทีจ่ งั หวัดต่างๆ โดยพบ
โลหิตทีไ่ ด้รบั จากหน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน (EMU) รวม 2,506 ยูนิต
(ร้อยละ 7.57) และหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (RMU) รวม 177 ยูนิต (ร้อย
ละ 0.54) ของโลหิตทัง้ หมดในภูมภิ าค ปริมาณดังกล่าวแม้วา่ จะ
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ไม่มาก แต่มคี วามคุม้ ค่าทัง้ ด้านการจัดหาได้เพิม่ ขึ้นจากรูปแบบที่
ใช้ในภาวะปกติ และหลายแห่งมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นหน่วย
เคลือ่ นทีป่ ระจ�ำในอนาคตได้ ส�ำหรับหน่วยงานทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ในการจัดตัง้ หน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน (EMU) มากทีส่ ุด คือ โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จ�ำนวน 27 แห่ง (ร้อยละ 61.36)
(Table 2) เนื่องจากมีสมาชิกเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ซึง่ ใกล ้ชิดกับประชาชนในพื้นทีแ่ ละให้ความร่วมมือในการรณรงค์
จัดหาผูบ้ ริจาคโลหิตเป็ นอย่างดี หากได้รบั การอบรมความรูด้ า้ นการ
บริจาคโลหิตจะเป็ นก�ำลังส�ำคัญในการจัดหาโลหิตต่อไป ส�ำหรับ
หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (RMU) เป็ นรูปแบบการจัดหาโลหิตทีท่ ำ� ได้
สะดวก รวดเร็ว เพือ่ ให้การบริการไปถึงทีท่ ำ� งานหรือทีอ่ ยู่อาศัย
ของประชาชนทีม่ คี วามกลัวการติดเชื้อจากสิง่ แวดล ้อม และยัง
สามารถพัฒนาการบริการเพือ่ เป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริจาคโลหิต
ได้ แต่รูปแบบดังกล่าวซึง่ ก�ำหนดเตียงรับบริจาคโลหิตเพียง 2-4
เตียง มีความเหมาะสมส�ำหรับผูบ้ ริจาคโลหิตไม่เกินครัง้ ละ 20 คน
หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (RMU) บางแห่ง พบผูป้ ระสงค์บริจาคโลหิตใน
วันทีก่ ำ� หนดนัดหมายจ�ำนวนมากกว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั จึงพบปัญหารอ
คอยนาน การนัดหมายผูบ้ ริจาคโลหิตในเวลาทีไ่ ม่พร้อมกัน สามารถ
เป็ นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ หากในอนาคตเกิดการระบาด
ระลอกใหม่หรืออุบตั ซิ ำ�้ หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีจ่ ดั หาโลหิตในจังหวัด
ต่างๆ สามารถใช้การจัดหาโลหิต 4 รูปแบบดังกล่าว เพือ่ เสนอ
ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อในแต่ละจังหวัด พิจารณาจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นทีไ่ ด้
ส�ำหรับด้านการจัดหาและจ่ายส่วนประกอบโลหิต พบว่าโรง
พยาบาลต่างๆ มีการขอส่วนประกอบโลหิตมากขึ้นใน 4 เดือน
ของการระบาด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์
จ่ายส่วนประกอบโลหิตให้กบั โรงพยาบาลได้ตรงกับความต้องการ
มากกว่าร้อยละ 99 มี 3 ชนิด คือ ไครโอพรีซปิ ิ เตท พลาสมาแช่
แข็งและเกล็ดเลือด (ร้อยละ 100, 99.84 และ 99.77) ตามล�ำดับ
เป็ นผลจากการบูรณาการแผนการจัดหาโลหิตของหน่วยเคลือ่ นทีใ่ น
6 จังหวัด ร่วมกับการใช้รูปแบบหน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน ท�ำให้ได้รบั
การบริจาคโลหิตอย่างสม�ำ่ เสมอ และสามารถเตรียมส่วนประกอบ
โลหิตดังกล่าวได้ทกุ วันยกเว้นเม็ดโลหิตแดง ซึง่ เป็ นส่วนประกอบ
โลหิตทีจ่ ่ายให้กบั โรงพยาบาลได้นอ้ ยทีส่ ุด โดยสามารถจ่ายได้เพียง
ร้อยละ 66.45 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในอดีตอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.01) เทียบกับปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ซึง่
จ่ายได้รอ้ ยละ 89.47 และ 80.49 ตามล�ำดับ เป็ นผลจากการจัดหา
โลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้โรงพยาบาลต่างๆพยายามขอเบิก
ส่วนประกอบโลหิตชนิดเม็ดโลหิตแดงทุกวันให้ได้มากทีส่ ุด

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2564
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ด้านผลกระทบต่อการจัดการโลหิต จากแบบสอบถามของโรง
พยาบาล จ�ำนวน 28 แห่ง จาก 49 แห่ง พบว่าโรงพยาบาลส่วน
ใหญ่ลดคลังส�ำรองโลหิตขัน้ ต�ำ่ ร่วมกับการเลือ่ นรักษาผูป้ ่ วยและการ
ผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วน (elective surgery) ซึง่ สอดคล้องกับแนวทาง
การจัดการโลหิตในช่วงการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง (SARS) ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี พ.ศ. 254616 การระบาดของ COVID-19 ซึง่ เป็ นโรคอุบตั ิ
ใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดหาโลหิตของทุกจังหวัดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์
ทัง้ ในด้านการยกเลิกกิจกรรมบริจาคโลหิตของหน่วยเคลือ่ นทีแ่ ละ
มีจำ� นวนผูบ้ ริจาคโลหิตลดลงจ�ำนวนมากแบบทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน
ดังนัน้ หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีจ่ ดั หาโลหิตจึงควรปรับเปลีย่ นหรือเพิม่
รูปแบบการจัดหาโลหิตให้เหมาะสม โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อ
มันในความสะอาด
่
ความมันใจถึ
่ งความปลอดภัยของสถานทีแ่ ละ
อุปกรณ์ในการบริจาคโลหิต การใส่หน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ
การเว้นระยะห่าง และการจ�ำกัดจ�ำนวนผูร้ บั บริการ เป็ นสิง่ ส�ำคัญที่
ท�ำให้ประชาชนจะตัดสินใจบริจาคโลหิตหรือไม่ในช่วงการระบาดดัง
กล่าว รวมทัง้ ต้องได้รบั ความร่วมมือในการจัดการโลหิตจากทุกโรง
พยาบาล ทัง้ ในด้านการเลือ่ นนัดหมายผูป้ ่ วยทีไ่ ม่เร่งด่วนในการใช้
ส่วนประกอบโลหิตและการลดคลังส�ำรองโลหิตขัน้ ต�ำ่ ของธนาคาร
เลือด เพือ่ ให้ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามจ�ำเป็ นเร่งด่วนได้รบั ส่วนประกอบโลหิต
ในการรักษาตลอดช่วงการระบาด
ผลการศึกษาในครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั จะได้นำ� มาพัฒนารูปแบบการ
จัดหาโลหิตให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ของการระบาดมาก
ขึ้น และจัดท�ำเป็ นแผนการจัดหาโลหิตและการจัดการโลหิตช่วงที่
มีการระบาดของโรคในระบบทางเดินหายใจทีม่ ลี กั ษณะการติดต่อ
เหมือนกันหรือคล้ายกันกับ COVID-19 ซึง่ อาจมีการอุบตั ใิ หม่หรือ
อุบตั ซิ ำ�้ ในอนาคต
สรุป
การจัดหาโลหิตของ 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่างในช่วง
การระบาดของ COVID-19 ตัง้ แต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2563 ใช้ 4 รูปแบบ คือ ภายในหน่วยงาน หน่วยเคลือ่ นที่
หน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน และหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว โดยน�ำมาตรการ
ป้ องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิตในสภาวะ
ฉุกเฉิน ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ขอ้ ปฏิบตั กิ ารป้ องกันตนเองของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในสือ่ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆโดยเฉพาะสือ่ สังคมออนไลน์ และการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์
มือถือเพือ่ เชิญชวนผูบ้ ริจาคโลหิตทีค่ รบก�ำหนด พบว่ารูปแบบของ
จังหวัดนครสวรรค์ในการเพิม่ หน่วยเคลือ่ นทีฉ่ ุกเฉิน (EMU) และ

หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (RMU) สามารถเพิม่ ผูบ้ ริจาคโลหิต 2,683 ยูนิต
หรือร้อยละ 8.1 ความสามารถในจ่ายส่วนประกอบโลหิตต่างๆ
ให้กบั โรงพยาบาลในเขตพื้นทีร่ บั ผิดชอบได้ตรงกับความต้องการ
มากกว่าร้อยละ 99 ยกเว้นการจ่ายเม็ดโลหิตแดง ลดลงเหลือร้อยละ
66.45 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.01) เมือ่ เทียบกับในช่วง
เดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา ส่วนผลกระทบต่อการจัดการโลหิต พบว่า
มีการยกเลิกกิจกรรมบริจาคโลหิตของหน่วยเคลือ่ นที่ จ�ำนวน 106
หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 45.89 โรงพยาบาลต่างๆ เลือ่ นการนัดหมาย
ให้ส่วนประกอบโลหิต จ�ำนวน 17 แห่ง และลดการส�ำรองโลหิตขัน้
ต�ำ่ จ�ำนวน 20 แห่ง ทัง้ นี้ไม่พบรายงานผูป้ ่ วยเสียชีวติ เนื่องจากไม่
ได้รบั ส่วนประกอบโลหิต หรือติดเชื้อ COVID-19 ผ่านทางการให้
โลหิต ตลอดช่วงการระบาดดังกล่าว อย่างไรก็ตามวิธกี ารลดการ
ส�ำรองโลหิตและการเพิม่ รูปแบบการจัดหาโลหิต สามารถช่วยลด
ผลกระทบต่อการบริการโลหิตได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร. นายแพทย์สุทศั น์ โชตนะพันธ์ ผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักสือ่ สารความเสีย่ งและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ ด้กรุณาวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ และอาจารย์สุภาวดี บัวแก้ว กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่าง
ประเทศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ทีไ่ ด้กรุณาตรวจทานบทคัดย่อ
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