
 

บ้านปูฯ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหติ ฝ่าวิกฤตเิลือดขาดแคลนจากโควิด-19  
ร่วมผลิตหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพ่ิมจ านวนคร้ัง เพ่ิมโลหติ เพ่ิมชีวิต 

แจกฮีโร่ผู้บริจาคกว่า 400,000 ชิน้ท่ัวประเทศ  
 
7 สิงหาคม 2563 - การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ท าใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมหยดุชะงกั เช่นเดียวกบั
การบรจิาคโลหิตที่มียอดผูบ้ริจาคลดลงอย่างเห็นไดช้ดั ทว่าความตอ้งการในการใชโ้ลหิตเพื่อรกัษาผูป่้วยไม่ได้ลดลง
เลย บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เล็งเห็นวิกฤติดงักล่าว จึงร่วมมือกบัศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
และบริษัท ไทยวาโก ้จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพ่ิม

จ านวนคร้ัง เพ่ิมโลหิต เพ่ิมชีวิต สานต่อความตัง้ใจแน่วแน่ในการร่วมดแูลสงัคมไทยอย่างดีที่สุดทัง้ในเวลาปกติ
และในภาวะวิกฤติ โดยบรษิัทและไทยวาโก ้จดัสรรงบประมาณ 20 ลา้นบาท สมทบโครงการฯ ส าหรบัผลิตหนา้กาก
อนามยั “Mask for Blood Hero” จ านวน 400,000 ชิน้ มอบเป็นของที่ระลึกใหผู้บ้ริจาคโลหิตทุกคน พรอ้มเนน้ย า้ว่า
ใคร ๆ   ก็เป็นฮีโรท่ี่ช่วยเหลือประเทศไทยในภาวะวิกฤติได ้เพียงแค่มาบรจิาคเลือด 
 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงผลกระทบที่มีต่อศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยที่มีจ  านวน
ผูบ้ริจาคโลหิตน้อยลงอย่างเห็นไดช้ัดตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึน้ใน
ประเทศไทย เนื่องจากประชาชนกงัวลว่าอาจจะมีความเสี่ยงติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกนั ความตอ้งการ
ใชโ้ลหิตก็ไม่ไดล้ดลง ส่งผลใหต้ลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี ้สถานพยาบาลตอ้งใชเ้ลือดในคลงัจนโลหิตส ารองลด
นอ้ยลงไปเรื่อย ๆ จนเกิดวิกฤติขาดแคลนเลือด การจดัท าหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการPlus One 

เพ่ิมจ านวนคร้ัง เพ่ิมโลหติ เพ่ิมชีวิต จึงเกิดขึน้เพื่อใหป้ระชาชนเขา้มาบรจิาคเลือดเพื่อต่อชีวิตใหค้นไดอี้กจ านวน
มาก 
 
นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนีส้ภากาชาดไทย
ประสบภาวะโลหิตส ารองไม่เพียงพอซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ที่ผ่านมา
จนโลหิตส ารองไม่เพียงพอ บา้นปูฯ ในฐานะบริษัทที่ร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือสงัคมฝ่าวิกฤติมา
หลายครัง้ ไม่ว่าจะเป็นน า้ท่วมครัง้ใหญ่ในปี 2554 และการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน า้ท่วมในแขวงอตัตะปือ สปป.ลาว 



 

ปี 2561 จึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะตอ้งเขา้มาร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการรณรงคใ์ห้ประชาชนมาร่วมกัน
บรจิาคเลือดใหม้ีโลหิตส ารองเพียงพอที่จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยต่อไปได”้ 
 
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่วเพิ่มเติมว่า “นบัตัง้แต่เกิด
วิกฤติการณโ์ควิด-19 บา้นปฯู ไดใ้หค้วามช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นแก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบทางสงัคมอย่าง
ต่อเนื่องผ่านทางกองทุน “มิตรผล-บา้นปู รวมใจช่วยไทยสูภ้ัยโควิด-19” เราไดจ้ัดสรรงบประมาณจ านวน 10 ลา้น
บาทจากกองทุนฯ เพื่อน ามาสนับสนุนการผลิตหนา้กากอนามัยคุณภาพดี “Mask for Blood Hero” ที่นอกจากจะ
ช่วยลดความเสี่ยงของคนไทยเมื่อตอ้งอยู่ในที่สาธารณะแลว้ ยงัเป็นสิ่งแทนค าขอบคุณผูแ้ก่บริจาคโลหิตอีกดว้ย  ที่
ผ่านมาบา้นปฯู ไดร้่วมมือกบัหน่วยงานและองคก์รกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยใหก้ารสนบัสนุนแก่โรงพยาบาลและ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมมลูค่ากว่า 105 ลา้นบาท ซึ่งรวมถึงการสมทบทนุจดัท าประกนัชีวิตใหแ้ก่แพทยแ์ละพยาบาลทั่ว
ประเทศ การผลิตหนา้กากผา้เพื่อมอบใหแ้ก่เจา้หน้าที่ภาครฐั ประชาชน และสถานศึกษา การมอบเงินสนับสนุน
ใหแ้ก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19” ในการผลิต
หน้ากากอนามัยแบบผ้าและจัดชุด ‘ธารน า้ใจ กู้ชีวิต’ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่ว
ประเทศ” 
 
“นอกจากบุคคลกรทางการแพทยแ์ลว้ บา้นปฯู ยงัส่งต่อความช่วยเหลือสู่ภาคประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้น ผ่าน
การมอบถุงยังชีพใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบในพืน้ที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไดแ้ก่ เด็กก าพรา้และประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตผ้่านมลูนิธิอะมีรุลมอุม์ินีน ประชาชนที่ท างานในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวผ่านศนูยธ์ารชีวิตเพื่อ
สตรี และมูลนิธิซิสเตอร  ์ศูนยช์ุมชนคนขา้มเพศในจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงประชาชนในเขตโรงงานอุตสาหกรรมที่
ไดร้บัความเดือดรอ้นในจงัหวดัปรมิณฑล” 
 
จากการส ารวจความตอ้งการของกลุม่ผูบ้ริจาคโลหิตของทางสภากาชาดไทยเบือ้งตน้พบว่า แมส้ถานการณก์ารแพร่
ระบาดจะดีขึน้ตามล าดบั แต่ผูบ้ริจาคฯ มองว่าหนา้กากจะยงัคงเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัในยุค New Normal 
ทัง้นี ้หนา้กากที่ผลิตโดยไทยวาโกจ้ะใชเ้สน้ใยพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อใหม้ั่นใจว่าฮีโร่ผูบ้ริจาคโลหิตทุกคนไดร้บั
หนา้กากที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งความร่วมมือในครัง้นีจ้ะสามารถช่วยกระตุน้ใหค้นไทยไม่มองขา้มความส าคัญของ
การบริจาคโลหิตแมใ้นสถานการณท์ี่ไม่ปกติ โดยไม่ว่าจะมาบริจาคโลหิตที่ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด



 

ไทย ถนนอังรีดูนังต ์กรุงเทพฯ หรือที่กาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ทุกคนจะไดร้บัหน้ากากอนามัย “Mask for Blood 
Hero” โดยการจดัสง่ของไปรษณียไ์ทย  
 
บา้นปูฯ จะยังคงใหค้วามส าคัญต่อการพิจารณาช่วยเหลือภาคส่วนต่าง ๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป 
เพราะถึงแมว้่าสถานการณก์ารแพร่ระบาดจะคลี่คลายลงแลว้ในประเทศไทย แต่ไวรสัโควิด-19 ยังมีผลกระทบทัง้
ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมต่อคนไทยไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งบา้นปฯู มุ่งหวงัว่า ความช่วยเหลือของเราจะบรรเทาความ
เดือดรอ้นใหก้บัคนไทยที่ไดร้บัผลกระทบไดอ้ย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

****************************** 
 

เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจ
แหล่งพลงังาน ธุรกิจผลิตพลงังาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย 
สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  
ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ดวงกมล สาลีรตัน ์  02-694-6852     duangkamol_s@banpu.co.th 
ภสัสร เจนพจนา  02-694-6784  passorn_j@banpu.co.th 
 

โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)  
เอกภพ พนัธุรตัน ์  โทร. 089-676-6234 eakkapop.panthurat@ogilvy.com 


