
                                                             
 

                                       ประกาศศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
                                                             ที่ 5/2564 

เร่ือง แนวทางปฏบิัติการรับบริจาคโลหิตในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                                                               ฉบับที่ 2 
                                                ****************************** 
 

ให้ยกเลิกประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 3/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการรับบริจาคโลหิตในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1  เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลและค าแนะน าเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้มีโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัย
ทั้งผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอใช้ประกาศฉบับนี้แทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริการโลหิต ดังต่อไปนี้ 

1. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่รับบริจาคโลหติ 
1.1 ผู้บริจาคโลหิตต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างบริจาคโลหิต และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล   

งดพูดคุยระหว่างดื ่มเครื ่องดื ่มภายในบริเวณสถานที ่รับบริจาคโลหิต  ส าหรับของว่างให้น ากลับไป
รับประทานในรถส่วนตัวหรือที่บ้าน 

1.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และท าความสะอาดมือเป็นระยะ 
1.3 สถานที่และวัสดุอุปกรณ์รับบริจาคโลหิต ต้องมีความสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม

แนวทางการด าเนินการเร่ืองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส าหรับสถานประกอบการ(1) ของกรมควบคุมโรค 

2. การให้ความรู้และข่าวสารแก่ผู้บริจาคโลหิต 
2.1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นแกนกลางในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อความรู้ 

ส าหรับเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บริจาคโลหิตเพื่อคัดกรองตนเอง ไม่บริจาคโลหิตหากเจ็บป่วย มีความเสี่ยงหรือ
มีอาการอันควรสงสัย และเมื่อกลับมาบริจาคโลหิตอีกครั้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบถึงสาเหตุที่ตนเองงด
บริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ซักประวัติและตรวจสุขภาพเพิ่มเติม 

3. การงดรับบริจาคโลหิตชั่วคราวจากผู้ที่เคยป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
3.1 ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้งดบริจาคโลหิตชั่วคราวอย่างน้อย 28 วัน(2,3) 
3.2 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ไม่มีอาการแสดงใด ๆ ให้งดบริจาคโลหิตชั่วคราวอย่าง

น้อย 28 วัน หลังจากการตรวจพบเชื้อครั้งสุดท้าย(2,3) 
3.3 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่หายป่วยแล้ว ให้งดบริจาคโลหิตชั่วคราวอย่างน้อย  

28 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่มีอาการใด ๆ หลงเหลืออยู่ หรืออย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจไม่พบเชื้อ(2,3) 
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4. การงดรับบริจาคโลหิตชั่วคราวจากผู้ที่ได้รบัวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
4.1 กรณีได้รับวัคซีนป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ให้เว้น 7 วัน จงึจะบริจาคโลหิตได้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มอีาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน(4) 
4.2 กรณีที่มีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน เมื่อหายดีแล้ว ให้เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ จึงจะ

บริจาคโลหิตได ้

5. การให้ข้อมูลการเจ็บป่วยหลังบริจาคโลหิต  
5.1 หน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตต้องมีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล หากผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัยจาก

แพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 7 วันหลังการบริจาคโลหิต โดยให้ผู้บริจาคโลหิต ญาติ หรือ
โรงพยาบาลที่ท าการรักษา แจ้งหน่วยงานที่ได้บริจาคโลหิตไว้ทราบทันที 

5.2 กรณีได้รับแจ้งผู้บริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตต้องพิจารณาความ
เสี่ยงในการแพร่เชื้อกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริจาคโลหิตท่านอื่น ๆ เพื่อด าเนินการตามค าแนะน า
กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ส าหรับสถานประกอบการ สถานที่ท างาน(5) 
และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 19 ส าหรับผู ้ประกอบสถาน
ประกอบการ(6) ของกรมควบคุมโรค  

5.3 ปัจจุบันยังไม่พบรายงานว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถติดต่อได้ทางโลหิต(3) จึงไม่จ าเป็นต้องกักกัน
หรือเรียกคืนโลหิตกรณีผู้บริจาคโลหิตแจ้งภายหลังบริจาคโลหิตว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 

     
             (รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ) 
                   ผู้อ านวยการศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ 
            สภากาชาดไทย 
เอกสารอ้างอิง 

1. แนวทางการด าเนนิการเร่ืองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส าหรับสถานประกอบการ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_operator/int_operator01_110463.pdf 

2. Guidelines for the Blood Transfusion Services: Coronavirus Infection; Joint United Kingdom 
(UK) Blood Transfusion and Tissue Transplantation Services Professional Advisory Committee, 
June 2021: https://www.transfusionguidelines.org/dsg/ctd/guidelines/coronavirus-infection 

3. Maintaining a safe and adequate blood supply and collecting convalescent plasma in the 
context of the COVID-19 pandemic; Interim guidance; 17 February 2021 Publication: 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-BloodSupply-2021-1  

https://www.transfusionguidelines.org/dsg/ctd/guidelines/coronavirus-infection
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4. Guidelines for the Blood Transfusion Services: Coronavirus Vaccination; Joint United Kingdom 
(UK) Blood Transfusion and Tissue Transplantation Services Professional Advisory Committee, 
June 2021: https://www.transfusionguidelines.org/dsg/ctd/guidelines/coronavirus-vaccination 

5. ค าแนะน ากรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส าหรับสถานประกอบการ สถานที่ท างาน; 25 มีนาคม 
2563: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction14_2new.pdf 

6. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ส าหรับผู้ประกอบสถานประกอบการ; 4 
มกราคม 2564: 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_operator/int_operator23_050164.pdf 


