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นายแผน  วรรณเมธี

เลขาธิการสภากาชาดไทย

สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย

 เนื่องในโอกาสวาระ ๕0 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผมขอแสดงความปรารถนาดีและความ

ยินดีมายังผู้อ�านวยการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนส�าคัญในการพัฒนางานบริการโลหิตให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยความ

ทุ่มเท เสียสละ ทั้งก�าลังกาย ก�าลังใจ และก�าลังสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตลอดมา

 ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ได้รบัมอบหมายจากรฐับาลให้เป็นแกนกลางในการจดัหาโลหติของประเทศ จากผูบ้รจิาค

โลหิตท่ีไม่หวงัสิง่ตอบแทน ให้มีปริมาณเพยีงพอและปลอดภัยเพือ่น�าไปใช้ในการรักษาผูป่้วยทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้โลหิตทัว่ทัง้ประเทศ 

 เป็นที่น่าภูมิใจที่ในการด�าเนินภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีการพัฒนางานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน

การรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดให้แต่ละประเทศจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโลหิต 

ด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ๑00% ให้บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕6๓ ในการนี้ ได้มีการขยายศักยภาพการจัดหาโลหิตไป

ยังภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ๑๓ แห่ง เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานเดียวกัน

กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

 ในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญหลายประการ อาทิเช่น การจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์

จากพลาสมาข้ึนเป็นแห่งแรกในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยน�าพลาสมาท่ีได้รับบริจาคมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาผู้ป่วย  

การผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติแห่งเดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ การผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์มาตรฐานส�าหรบัห้องปฏิบตักิารธนาคาร

เลือดแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย การผลิตถุงบรรจุโลหิตระบบดิจิทัลที่ทันสมัย และการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต เพื่อจัดหา

อาสาสมัครผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย เพิ่มโอกาสให้ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 

 โอกาสนี้ ผมขออ�านวยพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพ จงโปรดดลบันดาลให้ท่าน 

ผู้อ�านวยการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีศู่นย์บริการโลหิตแห่งชาติทุกท่าน จงประสบความสุขสวสัดิ์พิพัฒนมงคล มีพลานามัยสมบูรณ์ เจริญ

ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมกันเป็นพละก�าลังส�าคัญในการ

พัฒนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
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 นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์

ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย

 เป็นเวลากว่า ๕ ทศวรรษแล้วท่ีศนูย์บริการโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ได้ด�าเนนิงานบรกิารโลหติตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้รจิาคโลหิต ผูป่้วย รวมไปถงึโรงพยาบาลต่างๆ สามารถจดัหาโลหติได้เพิม่ขึน้ตามเป้าหมาย จะเหน็ได้ชดัเจนจากตวัเลขการจัดหาโลหิต

โดยสภากาชาดไทย ย้อนหลัง ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕6๑) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๔00,000 ยูนิต เป็น ๑.0๙ ล้านยูนิต ในภาพรวม 

ทั่วประเทศ การรับบริจาคโลหิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในระยะเวลา ๑๙ ปี จาก ๑.๓ ล้าน ยูนิต เป็น ๒.6 ล้านยูนิต ขณะเดียวกัน

ความต้องการโลหิตของผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จึงได้มีการขยายศักยภาพการจัดหาโลหิตไปยังส่วนภูมิภาค โดยการจัดตั้งภาคบริการ

โลหิตแห่งชาติ ในจังหวัดใหญ่ๆ ๑๓ แห่ง เพื่อช่วยสนับสนุนจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

 อีกทั้งเทคโนโลยีด้านงานบริการโลหิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งใน

ด้านการตรวจคดักรองคณุภาพโลหติ เพือ่ความปลอดภยัสงูสุดของโลหติทีส่่งต่อไปยังผูป่้วย พฒันาเทคโนโลยีด้านการผลติ เช่น การผลติ

ผลติภณัฑ์จากพลาสมา เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูป่้วยด้วยโรคทีร่นุแรงและเรือ้รงัต่างๆ ทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และ

เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ผลิตน�้ายาตรวจหมู่โลหิต ผลิตถุงบรรจุโลหิตระบบดิจิทัลที่ทันสมัย ผลิตเซรุ่ม

ป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากพลาสมาที่ได้รับบริจาค นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยน�าระบบสารสนเทศ Hematos IIG ที่มีความทันสมัยมาใช้ในงานบริการโลหิต เพื่อรองรับงานบริการโลหิตในหลากหลายมิติ การให้

บรกิารเซลล์ต้นก�าเนดิเมด็โลหติ หรอืสเตม็เซลล์ โดยได้รบัมอบหมายจากแพทยสภาให้ท�าหน้าทีจ่ดัหาอาสาสมัครผูบ้รจิาคเซลล์ต้นก�าเนดิ

เม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้รับการรับรองจาก The World Marrow Donor Association (WMDA) 

ให้เป็นองค์กรที่สามารถด�าเนินงานด้านคุณภาพในการจัดหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์ จนประสบความส�าเร็จ มีผู้ลงทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น

 จากผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิภารกจิตลอดระยะเวลา ๕0 ปี และเป็นต้นแบบการด�าเนนิงานบรกิารโลหิตของประเทศต่างๆ ในภมูภิาค

เอเชยีแปซิฟิก ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ จงึได้รบัการแต่งตัง้จากองค์การอนามยัโลก ให้เป็นศนูย์ฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตประจ�า

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (WHO Collaborating Centre for Training in Blood Transfusion Medicine) ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ 

สารจากผู้อำานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

เป็นระยะเวลา ๔ ปี และจากการปฏบิตัภิารกจิได้ผลสัมฤทธิอ์ย่างต่อเน่ือง องค์การอนามยัโลก ได้ต่ออายกุารเป็นศนูย์ฝึกอบรม ถงึปัจจบุนั 

เป็นวาระที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕6๓

 ในโอกาสวาระ ๕0 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๒ พร้อมแล้ว

ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการด�าเนินงานบริการโลหิตมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอนาคตได้

วางแผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญทั้งในด้านของการจัดหาโลหิต จะต้องรณรงค์กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้เกิดความตระหนักว่าการบริจาค

โลหิตเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม มีการน�า Social Media ที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องพัฒนาการให้บริการควบคู่กันไป มีการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเจาะเก็บ

โลหิต ร่วมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เน้นหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในระดับการก�ากับดูแลและด้านวิชาการ และด้าน

เทคโนโลยี จะมีการน�าเครื่องอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ความแม่นย�าสูงสุด และการใช้น�้ายาตรวจวิเคราะห์ที่ดีที่สุด เพื่อความ

ปลอดภัยสูงสุดของโลหิตที่จะน�าไปใช้กับผู้ป่วย 
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ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร

อดีตผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

(พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๔๑)

 พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มมีตคิณะรฐัมนตร ีให้ศูนย์บริการโลหติ เป็นศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เน่ืองจากในประเทศต่างๆ 

ได้มกีารจดัตัง้ National blood Program ซึง่ในบางประเทศมีรัฐบาลเป็นผูดู้แล แต่ส�าหรับประเทศไทยได้มีการเร่ิมต้นตัง้แต่ทีอ่าจารย์เฉลมิ 

บรูณะนนท์ ได้ไปน�ารูปการบริการโลหติของฝร่ังเศสมาเริม่งานบรกิารโลหติในประเทศไทย หลงัจากนัน้เป็นอาจารย์บญุธรรม สนุทรเกยีรติ  

ได้ขยายการรับรู้เกี่ยวกับงานบริการโลหิตไปยังพื้นที่ต่างๆ และได้สานต่องานบริการโลหิตโดยการเสนอเข้ามติคณะรัฐมนตรี  และได้มี

มติให้แต่งตั้งเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขึ้น โดยมีนโยบายให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางการบริการโลหิต หลังจากนั้น

ได้รับทุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ IFRC ไปศึกษาดูงานบริการโลหิตในประเทศอังกฤษ 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ กรุงเวียนนา และประเทศญี่ปุ่น จึงได้รับทุนจากประเทศญี่ปุ่น (Japanese red cross) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์

บรกิารโลหิตไปศกึษาเกีย่วกบังานบรกิารโลหติ และทนุในการจัดสมัมนาวชิาการหรอืงานประชุมวชิาการ ทกุ ๒ ปี โดยเชญิผูท้ีท่�างานด้าน

การบริการโลหิตในประเทศข้างเคียงเข้าร่วมประชุมวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการต่างประเทศ Asia pacific congress  

นอกเหนือจากที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาอบรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการ หรือการจัดการสัมมนาวิชาการ ยังมีสถานทูตจากฝรั่งเศสเข้ามาจัด

สัมมนาวิชาการใช้ศูนย์บริการโลหิตเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก 

ท�าให้งานบริการโลหิต ประเทศไทยยกระดับสู่มาตรฐานสากล

 ในช่วงที่ได้ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ จนกระทั่ง พ.ศ ๒๕๔๑ ได้มีการเริ่มการผลิตถุงบรรจุโลหิตทดแทนการบรรจุ

โลหิตในขวดแก้ว และได้เล็งเห็นความจ�าเป็นในการใช้ถุงบรรจุโลหิต เนื่องจากมีวิวัฒนาการการใช้ถุงบรรจุโลหิตที่ผลิตจากพลาสติกใช้ 

แพร่หลายทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งข้อดี คือ นอกจากจะเป็นระบบปิด ปลอดภัย สะดวกในการใช้งานแล้ว ยังสามารถน�าโลหิตไป

แยกส่วนประกอบได้ เช่น การแยกเป็นเมด็เลอืดแดง น�า้เหลอืงหรอืพลาสมา และ เกลด็เลอืด โดยการด�าเนนิการผลติในช่วงเริม่ต้นแบ่งออก

เป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ น�าถุงเปล่าชนิดคู่ (Double bag) จากประเทศเยอรมนี มาบรรจุน�้ายา anticoagulant และผลิตเป็นถุง CPD 

double bag เมือ่น�าออกทดลองใช้ พบว่าใช้ได้ด ีจงึเริม่การผลติระยะที ่๒ คอื เริม่ท�าการผลติถุงเปล่าเองและบรรจนุ�า้ยา anticoagulant  

สารจากอดีตผู้อำานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

โดยผลิตเป็นถุงเดี่ยว CPD single bag 350 mL ผลการศึกษาเมื่อน�าออกทดลองใช้ พบว่าใช้ได้ดีและไม่พบผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อน และ

ในปี ๒๕๓๙ ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดโรงงานผลิตถงุบรรจโุลหติ นับได้ว่าเป็นโรงงานผลิตถงุบรรจุโลหติแห่งแรกในภูมภิาคเอเชยี

แปซิฟิก ที่ด�าเนินการและบริหารโดยสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล 

 ตลอดระยะเวลา ๑๓ ปี ในการท�างานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นความผูกพันอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน

บริการโลหิตสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ผู้ป่วย และประชาชนไทย ซึ่งการประสบความส�าเร็จของศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติล้วนได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ทั้งภายในและต่างประเทศ ในการช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือ

เครื่องใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทุนการฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ รวมทั้งผู้บริจาคโลหิตทุกท่านที่ให้โลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 สุดท้ายนี้ มีความยินดีอย่างยิ่งในความส�าเร็จของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ใน ๕ ทศวรรษที่ผ่านมา และขอให้การท�างานของ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยังคงเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนที่ยั่งยืนต่อไป
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 วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ย้ายออกจากตึกรังสิตานุสรณ์ 

มาท�างาน ณ อาคารใหม่แห่งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้ถือว่าวันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการโลหิต 

แห่งชาติ และในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๒ เป็นปีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติครบ ๕0 ปี ปัจจุบันที่ท�าการใหม่ของศูนย์ฯ คืออาคาร

เฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ

 ในฐานะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของศูนย์ฯ ซึ่งได้เริ่มท�างานที่ศูนย์ฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ ในต�าแหน่งแพทย์ประจ�าแผนกห้องปฏิบัติการ

ปกติ และเลื่อนต�าแหน่งตามขั้นเป็นผู้อ�านวยการศูนย์ฯ ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔ และปัจจุบันได้ท�างานต่อหลังเกษียณอายุในต�าแหน่งที่

ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าเลขาธิการสภากาชาดไทยจนถึงทุกวันนี้ รวมเวลาท�างานที่ศูนย์ฯ มา ๕0 ปี เช่นกัน จึงใคร่ขอเล่าประสบการณ์

การท�างานและความผูกพันที่มีต่อศูนย์ฯ 

 การได้เข้ามาท�างานที่ศูนย์ฯ สภากาชาดไทย ถือเป็นความโชคดีในชีวิตอย่างยิ่ง ได้มีโอกาสท�างานที่ดีเพื่อประชาชนทั่วไป เป็น

สื่อกลางให้ประชาชนมีโอกาสสร้างกุศลในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ได้มีโอกาสน�าโลหิตที่ได้รับบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย ได้มี

โอกาสท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีจิตใจดี ร่วมมือร่วมใจกันท�างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนท�างานเต็มที่ด้วยหัวใจ เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอส�าหรับ

ผู้ป่วย ไม่เกี่ยงเวลาเริ่มงาน - เวลาเลิกงานหรือวันหยุด จากการรับโลหิตวันละไม่ถึง ๑00 หน่วย เป็นวันละหลายพันหน่วย ปณิธานของ

เราชาวศูนย์ฯ คือ ต้องช่วยกันหาโลหิตให้เพียงพอส�าหรับในการใช้รักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย การได้ท�างานที่ศูนย์ฯ จึงถือเป็นความโชคดี

ที่ได้ท�างานในสังคมของผู้มีจิตใจดี ซึ่งเป็นลาภอันประเสริฐสุดของคนเราที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีมุมมองในชีวิตแบบเดียวกัน อยู่ร่วมกัน 

ฉันพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน

 ในช่วงระยะเวลาที่เริ่มต้นท�างานที่ศูนย์ฯ นั้น จะเน้นหนักในการหาผู้บริจาคโลหิต การตรวจโลหิตในขณะนั้นจะตรวจเฉพาะหมู่

โลหิต ABO, Rh, VDRL เท่านั้น เมื่อได้มารับผิดชอบงานด้านนี้ ได้ริเริ่มให้มีการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) และเนื่องจากน�้ายา

สารจากอดีตผู้อำานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ตรวจ HBsAg มีราคาแพง จึงได้ด�าเนินโครงการน�้ายาตรวจกรอง HBsAg ใช้ชื่อว่า Homemade HBsAg RPHA reagent ซึ่งราคาในท้อง

ตลาด ราคา test ละ ๑0 บาท แต่ผลิตเองใช้ต้นทุนเพียง ๑ บาท ซึ่งเมื่อผลิตแล้วได้แจกจ่ายให้โรงพยาบาลต่างๆ ใช้ในกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัดโดยมิได้คิดมูลค่า

 ต่อมาเมื่อมีการรายงานการระบาดของโรคเอดส์ในต่างประเทศ จึงได้ศึกษาความชุกของ Anti-HIV ในโลหิตที่รับบริจาค ซึ่งใน

การศึกษาดังกล่าวได้พบ Anti-HIV positive ในกลุ่มนักโทษ จึงได้ด�าเนินการงดรับบริจาคโลหิตจากกลุ่มนักโทษ เพื่อลดความเสี่ยงจาก

การติดเชื้อ HIV และก�าหนดให้มีการตรวจ Anti-HIV ในโลหิตที่รับบริจาคทุกหน่วย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓0 ทั้งนี้ได้ขอ

ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปกติท�างานล่วงเวลาตอนเย็นทุกวัน เพื่อให้โลหิตได้รับการตรวจแล้วเสร็จในแต่ละวัน สามารถ

จ่ายโลหิตให้โรงพยาบาลต่างๆ ได้เร็วที่สุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมปฏิบัติงานดังกล่าว จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ 

ทุกคนอีกครั้ง ณ ที่นี้ ต่อมาได้เพิ่มการตรวจ Anti-HCV (ไวรัสตับอักเสบ ซี) และเมื่อมีการใช้เทคนิค PCR ในการตรวจ DNA, RNA จึง

ได้น�า NAT (Nucleic Acid Amplification Testing) มาใช้ในการตรวจ infections markers (HIV, HBV, HCV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

แก่ผู้ป่วยในการรับโลหิต

 ในระยะที่ท�างานในต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ ได้ร่วมกับผู้อ�านวยการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติขึ้น ๑๒ ภาค ท�าหน้าที่เป็น

ศนูย์กลางการตรวจคดักรองโลหติ ซึง่วธินีี ้(Centralized blood transfusion service) ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการแยกตรวจในแต่ละหน่วยงาน  

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาดเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดหาสถานที่ในการด�าเนินการ ซึ่งทุกภาคที่เปิดด�าเนินการ ได้รับพระ

มหากรณุาธคิณุจาก สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ มาทรงท�าพธิเีปิดอาคารฯ

และเพื่อให้ศูนย์ฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติการ จึงริเริ่มสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ฯลฯ ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนจากสภากาชาดไทยเป็นอย่างดีใน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อเป็นการสนับสนุนแพทย์โลหิตวิทยาในการใช้ unrelated stem cells ในการ

ปลูกถ่ายไขกระดูก จึงได้ด�าเนินการร่วมกับนายกสมาคมโลหิตวิทยาท�าหนังสือถึงแพทยสภา เพื่อตั้งกฎเกณฑ์การรับบริจาคไขกระดูก  
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โดยจัดตัง้โครงการรบับรจิาคเซลล์ต้นก�าเนดิ (National Stem Cell Donor Program) ขึน้ ทัง้น้ีได้ร่วมเป็นอนุกรรมการพจิารณาการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับเซลล์ต้นก�าเนิดโลหิต และได้รับบรรจุในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  

(ฉบับที่ 6) หมวด ๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๔๒ ง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ การประกอบอาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับ

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดโลหิตจากผู้บริจาค ข้อ 6 : การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดจากไขกระดูกหรือกระแสโลหิตในกรณีผู้บริจาค และ

ผู้รับบริจาคมิใช่ญาติ ให้ศูนย์บริการโลหิตด�าเนินการจัดหาผู้บริจาค (Donor Registration) โดยการจัดตั้ง National Stem Cell Donor 

Program ภายใต้การก�ากับดูแลของแพทยสภา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๙ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

 ในประเทศไทยได้เร่ิมมีแนวคิดจัดตั้งโครงการจัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตจากประชาชนทั่วไปตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่จัดหาเซลล์ต้นก�าเนดิเมด็โลหติจากผูบ้รจิาคทัว่ไปที่ไม่ใช่ญาติ ให้กับผูป่้วยทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาด้วยการปลูกถ่าย

เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตแต่ไม่มีญาติพี่น้องที่มี HLA ตรงกัน โดยการบริจาคนี้จะเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่มีการซื้อขาย 

ในวันที่ ๓0 เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ แพทยสภาได้ประกาศเป็นข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เกี่ยวกับ 

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต ในราชกิจจานุเบกษา และก�าหนดให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานที่

มีหน้าที่ในการจัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย โดยจัดตั้ง National Stem Cell Registry ขึ้นเพื่อเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตมากขึ้นในอนาคต

 ในด้านคุณภาพ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับ Blood Quality Program และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 ใน พ.ศ. ๒๕๔๓

ชีวิตการท�างานที่ศูนย์ฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ - ปัจจุบัน เป็นความรักความผูกพัน มีความสุขที่ได้ร่วมงาน ได้สานต่องานต่างๆ กับเจ้าหน้าที่

ศนูย์ฯ ได้เห็นความเจรญิเตบิโตของศนูย์ฯ เปรยีบเสมอืนเราทกุคนได้ร่วมกนัสร้างบ้านด้วยกนั ได้ตอกเสาเขม็ วางรากฐานสร้างบ้านหลงันี้ 

ให้งดงาม ครบองค์ประกอบของงานบรกิารโลหติทีม่คีณุภาพทีด่ ีในบดันีศ้นูย์ฯ ประสบความส�าเรจ็ในการจดัหาโลหติให้เพยีงพอใช้ในกรงุเทพฯ 

และสามารถแบ่งปันให้ต่างจังหวัดเมื่อมีปัญหา โลหิตทุกหน่วยได้รับการตรวจ infections markers ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก  

โดยวิธี Serological testing และ Individual NAT testing และจะด�าเนินการตรวจ bacterial contamination ในเกล็ดโลหิต เพื่อให้

โลหติที่ใช้มคีวามปลอดภยัสงูสดุ และเพือ่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโลหิตท่ีได้รบับรจิาค จงึได้สร้างโรงงานศนูย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 

เพ่ือให้แพทย์ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่าต่างประเทศ และส�าหรับงานภาคบริการโลหิต ในส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนาการด�าเนิน

การครบวงจรเช่นเดียวกับงานบริการโลหิตในกรุงเทพฯ งานดังกล่าวส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย การสนับสนุนของ

สภากาชาดไทย ท�าให้ศูนย์ฯ เป็นบ้านหลังทีง่ดงาม เพยีบพร้อมด้วยอปุกรณ์ทีส่นองความต้องการของแพทย์และผูป่้วยได้เป็นอย่างดตีลอดมา

 ท้ายสุดนี้ ขอร่วมแสดงความยินดีในความส�าเร็จของศูนย์ฯ และขอให้เราทุกคนได้ร่วมกันดูแล ท�านุบ�ารุงรักษาให้บ้านหลังนี้ 

แข็งแรง งดงาม มั่นคงตลอดไป

แพทย์หญิงศรีวิไล ตันประเสริฐ

อดีตผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

(พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔) 

“ความรักความผูกพัน มีความสุขที่ได้ร่วมงาน ได้สานต่องานต่างๆ กับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เห็นความเจริญเติบโตของศูนย์ฯ เปรียบเสมือนเรา

ทุกคนได้ร่วมกันสร้างบ้านด้วยกัน ได้ตอกเสาเข็ม วางรากฐานสร้างบ้าน

หลังนี้ให้งดงาม ครบองค์ประกอบของงานบริการโลหิตที่มีคุณภาพที่ดี”
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 เรื่องราวที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดเรื่องหน่ึงของการท�างานที่ศูนย์บริการโลหิต คือช่วงที่เกิดสึนามิทางภาคใต้ของประเทศไทย 

ในเวลานัน้การส่ือสารถกูตดัขาดหมด ประชาชนทกุคนในกรงุเทพฯ และจังหวดัอืน่ๆ นอกเหนอืจากภเูก็ต กระบี ่ ไม่มีใครได้รบัข่าวสาร 

ว่าเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นทางใต้ ทุกคนมีความประสงค์จะช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไร แต่ส่ิงที่ทุกคนนึกถึงคือ หน่วยงานที่ออกไป

ช่วยเหลอืประชาชนทุกกรณีและทุกพืน้ท่ี นัน่คือ สภากาชาดไทย และหน่วยงานแรกของสภากาชาดไทยทีเ่ขานกึถงึคือ ศูนย์บรกิารโลหิต 

แห่งชาต ิเมือ่เกดิภัยพบิตักิน่็าจะมผีูเ้จ็บป่วย มผีูเ้สยีเลอืด และต้องการเลอืดใช้ในระหว่างผ่าตดั นีคื่อ สิง่ทีท่กุคนคาดการณ์กนัว่าน่าจะเกดิข้ึน  

และทกุคนต้องการมส่ีวนร่วมในการให้ความช่วยเหลอืผูถ้กูภยัพบิตัแิละผูเ้จบ็ป่วย โดยไม่ได้นดัหมาย ประชาชนจ�านวนมากจึงเดินทางมาที่

ศนูย์บรกิารโลหติเพ่ือขอบรจิาคโลหติ ประชาชนมาเป็นจ�านวนมากจนสถานที ่บคุลากร และเครือ่งไม้เครือ่งมอืท่ีมอียูไ่ม่สามารถรองรับได้  

ขณะนัน้อาคารรบับรจิาคโลหติเป็นอาคารเก่า ชัน้เดยีว ดิฉนัและทมีงานเจ้าหน้าทีท่กุคนได้พยายามเพิม่สถานที ่จดัหาสถานทีท่ีพ่อจะวาง

เตยีงรบับรจิาคโลหติได้ เช่นเดยีวกบัการไปรบับรจิาคนอกสถานที ่จนได้เพิม่เตยีงรบับรจิาคเพิม่เตมิทีห่น้าห้องประชมุชัน้ ๔ ของอาคาร ๔ ชัน้

 สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดิฉันได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ จนกระทั่งท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย (นายแผน วรรณเมธี) ได้มี

หนงัสอืสัง่การให้ทางโรงพยาบาลจฬุาฯ ส่งพยาบาลและเจ้าหน้าทีม่าช่วยในเรือ่งการรบับรจิาคโลหติ ต่อมา ความทราบถงึ สมเดจ็พระเทพ 

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(พระราชอสิรยิยศในขณะนัน้) พระองค์ได้มพีระมหากรณุาธคิณุเสดจ็ฯ มาเยีย่มผูบ้รจิาคโลหิตทีศู่นย์ฯ 

ถึง ๒ ครั้ง และพระราชทานอาหารว่างและน�้าดื่มแก่ผู้บริจาค เมื่อสื่อได้รายงานข่าวออกไป ผู้บริจาคโลหิตก็เพิ่มขึ้นอีกทุกวัน ผู้บริจาคทุก

คนยินดีที่จะรอคอยเป็นเวลานานกว่าจะได้บริจาค แต่ทุกคนก็เต็มใจที่จะคอย

 เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่มาจากยุโรป สาขาบริการโลหิต

ของเราที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุได้ขอเลือด หมู่เลือด Rh negative เข้ามาที่ศูนย์ฯ ท�าให้ศูนย์ฯ ต้องให้สื่อช่วยเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตที่

มีหมู่เลือด Rh negative มาบริจาค ยังผลให้มีชาวต่างประเทศจ�านวนมากที่ทราบข่าวเดินทางมายังศูนย์บริการโลหิต ปัญหาที่เกิดตามมา

คือ ผู้บริจาคที่เป็นชาวยุโรปเหล่านั้นไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ สื่อสารกันไม่ได้ ความประทับใจที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาคือ มีอาสาสมัคร

เป็นจ�านวนมากทั้งไทยและต่างชาติที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นล่ามให้

สารจากอดีตผู้อำานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 ดิฉันจ�าไม่ได้แล้วว่า ดิฉันและเจ้าหน้าที่ทุกคนของศูนย์ฯ ต้องบริหารจัดการกับสภาวการณ์นี้กี่วัน แต่ทุกคนมิได้ย่อท้อถึงแม้จะ

ไม่ได้พักเลย และไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารเช้าหรือกลางวัน ดิฉันยังจ�าได้ดีว่ากรรมการท่านหนึ่งของคณะกรรมการจัดหาผู้

บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ได้แวะมาเยี่ยมเยียนพวกเรา และท่านได้กรุณาหิ้วอาหารมาฝากพวกเรา น่าเสียดายที่ดิฉันลืมชื่อท่านผู้นั้น

ไปแล้ว แต่ดิฉันจะจ�าท่านได้แน่นอนถ้าได้พบท่านอีก

 ผลจากการด�าเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ไม่เพียงแต่คนไทย หน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ ที่หลั่งไหล

เข้ามาเมอืงไทยในช่วงนัน้กช็ืน่ชมต่อผลงานของพวกเรา ชาวศนูย์บรกิารโลหิต หน่วยงานระหว่างประเทศ หน่วยงานหน่ึงซึง่ได้รบัเงินบรจิาค

จากประชาชนชาวยุโรปจงึได้จดัสรรเงินบรจิาคจ�านวนหน่ึงมาให้ศูนย์ฯ เพือ่เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการท�างานให้ดยีิง่ขึน้ ดฉัินจงึ

ได้ตดัสนิใจเลอืกโปรแกรมซอฟต์แวร์ส�าหรบับริหารงานบรกิารโลหติท้ังระบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยซอฟต์แวร์ตวัน้ีจะบรหิาร เชือ่มต่อ 

ข้อมูล ผู้บริจาคทั้งหมด การตรวจสอบหมู่เลือด และผลการติดเชื้อตัวอย่างเลือดผู้บริจาค การแยกส่วนประกอบโลหิต และการแจกจ่าย 

ทั้งนี้ต่อมาได้ขยายครอบคลุมถึงภาคบริการโลหิต ทุกภาคของประเทศไทยด้วยระบบดังกล่าวนี้จัดตั้งโดยตัวแทนจ�าหน่ายของประเทศ

ฝรัง่เศส ได้ใช้เวลามาศกึษาถงึแนวทางการวางระบบอยูห่ลายปี จนกระทัง่ปัจจบุนัระบบจงึท�างานได้อย่างราบรืน่ ท�าให้การบริหารจดัการ

บริการโลหิตมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล National Stem Cells Registry Program

 เหตุการณ์ที่ ๒ รองลงมาจากสึนามิ คือ การเรียนรู้ที่จะจัดตั้งและบริหารจัดการ National Stem Cell Registry Program ด้วย

ศักยภาพที่เพ่ิมมากขึ้นของแพทย์ผู้ท�าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของประเทศไทย ท�าให้สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้ผลักดันให้มี

การจัดตั้งผู้บริจาคสเต็มเซลล์ ซึ่งยินดีจะบริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องของตนเอง โดยได้ผลักดันให้แพทยสภา ก�าหนด

ระเบียบต่างๆ ของแพทย์และสถาบันซึ่งมีศักยภาพในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ และมอบหมายให้ศูนย์บริการโลหิตเป็นหน่วยงานหลักใน

การรณรงค์จัดหา ตรวจสอบ HLA การลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีซอฟต์แวร์ส�าหรับการเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงาน 

อื่นๆ ทั่วโลก 
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 ก่อนทีศ่นูย์บริการจะด�าเนนิการจนได้มาตรฐานระดบัสากลในปัจจบุนั ดฉินัและทมีงานได้มโีอกาสไปประชมุดงูานและเรยีนรู้จาก

หน่วยงานต่างประเทศหลายหน่วยงาน มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งดิฉัน และ น.ส.ภาวิณี คุปตวินทุ (รองผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตฯ ในปัจจุบัน) 

ได้ไปรบัสเตม็เซลล์ (จ�าไม่ได้ว่าเป็น bone marrow หรอื PBSC) ของผูบ้รจิาคชาวไต้หวนัซึง่ม ีHLA ตรงกับผูป่้วยไทย และเพ่ือให้สเตม็เซลล์ 

มคุีณภาพดทีีส่ดุ จงึต้องมเีจ้าหน้าทีข่องเราเองเดนิทางไปรบัมาจากโรงพยาบาลทีเ่จาะสเตม็เซลล์ของผูบ้รจิาค และหิว้สเตม็เซลล์ (hand carry)  

ขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยทันทีเพื่อส่งให้ transplant center ของไทย ด้วยระบบและเอกสารการรับรองต่างๆ ของทางไต้หวันและ 

ในฐานะที่ดิฉันและคุณภาวิณีเป็นเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทย ท�าให้การ hand carry สเต็มเซลล์ขึ้นเครื่องบินผ่านไปอย่างราบรื่น เพื่อให้

สเตม็เซลล์คงการมชีวีติอยูส่งูสดุ ดฉินัและคณุภาวณีิต้องน�าสเต็มเซลล์ทีห่ิว้มาน้ันแอบน่ังเขย่าให้สเตม็เซลล์และน�า้ยาเข้ากันอยูเ่ป็นระยะ ๆ

 จากการที่ศูนย์ฯ มีหน่วยงานการตรวจ HLA นี้เอง ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย จึงได้มอบหมายให้หน่วยงาน HLA ของศูนย์

บริการโลหิตช่วยงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ในการจัดสรรอวัยวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไตของผู้บริจาคสมองตาย ให้

เหมาะสม (มี HLA ตรงกันมากที่สุด) และเป็นธรรมแก่ผู้ป่วยที่รอคอยการปลูกถ่ายไต

 ดิฉันเริ่มมาท�างานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ใน ค.ศ. ๑๙๗6 (พ.ศ. ๒๕๑๙) ภายหลังจากผ่านการฝึกอบรม

แพทย์ประจ�าบ้านทางด้านพยาธิวิทยา จากโรงพยาบาล Carney Hospital ที่บอสตัน เมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้รับค�าแนะน�าจาก 

นายแพทย์ทรงชัย สรรค์ศุภกิจ เพื่อนรุ่นเดียวกับสามี (นายแพทย์สุพัฒน์ โอเจริญ) ให้มาท�างานที่ศูนย์บริการโลหิต เนื่องจากมีต�าแหน่ง

ว่างอยู่ ซึ่งนอกจากนายแพทย์ทรงชัย ภรรยาของท่านคือ นางกรองกาญจน์ สรรค์ศุภกิจ เป็นอีกผู้หนึ่งที่ดูแลให้ค�าแนะน�าดิฉันตลอดมา

จนกระทั่งเกษียณด้วยกันทั้งคู่ ในเวลานั้น ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต คือ นายแพทย์บุญธรรม สุนทรเกียรติ ซึ่งท่านก็อยากได้แพทย์

ซึ่งจบทางด้านนี้โดยตรง (clinical pathology) มาท�างานที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ

 ดฉินัรบัต�าแหน่งแรก คือ เป็นหวัหน้าห้องปฏบิตักิารร่วมกับองค์การอนามัยโลก การร่วมมอืกบัองค์การอนามยัโลกในเวลานัน้ไม่

ปรากฎเด่นชัดจนกระท่ังดฉินัด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศนูย์บรกิารโลหติ ได้มโีอกาสไปประชมุและแลกเปลีย่นความรูก้บัตวัแทนประเทศ

อื่นที่องค์การอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา อยู่เป็นประจ�าเกือบทุกปี ได้ประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน 

เช่น GCBS (Global Collaboration for Blood Safety) จนในที่สุดองค์การอนามัยโลกได้แต่งตั้งให้ศูนย์บริการโลหิตเป็น Collaboratory 

Centre for Training in South East Asian Region ซึ่งศูนย์ฯ ก็ได้ด�าเนินหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมส�าหรับ Blood Transfusion Service  

ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านนี้แก่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 อีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความช่วยเหลือศูนย์ฯ มาอย่างสม�่าเสมอ คือ สภากาชาดญ่ีปุ่น นอกจากจะให้ทุนเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 

ไปดูงานการบริการโลหิตของสภากาชาดญี่ปุ่นแล้วยังมีการจัดประชุมร่วมกันเพื่อดูความก้าวหน้าของบริการโลหิตของประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ด้วย Apheresis Technology

 ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏบิตักิารร่วมกับองค์การอนามยัโลกน้ี ก็ได้เริม่การรบับรจิาค single donor platelet 

โดยเครือ่ง apheresis ตัง้แต่เริม่ต้นด้วยเครือ่ง apheresis เพยีง ๑ เครือ่ง ก็ได้เพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  และขยายบรกิารมากข้ึนจาก single donor 

platelet (SDP), single donor red cells, plasma apheresis จนกระท่ังรบัเกบ็ peripheral blood stem cells (PBSC) ของผูบ้รจิาค 

(related, unrelated donor) และผูป่้วย (autologous) ด้วย พร้อมท้ังการสนับสนุนอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้อง เช่น หา HLA match SDP การฉาย

รงัสโีลหิต และส่วนประกอบของโลหิต เพ่ือสนับสนุน transplant patient การนับจ�านวนของสเตม็เซลล์ท้ัง TNC และ CD34 positive 

cells, การ cryopreserve stem cells ไว้จนกว่าจะน�าไปปลกูถ่าย เน้นการสนับสนุนอย่างครบวงจรแก่ transplant physician/center

 จากศักยภาพและความสามารถของทีมงานของศูนย์บริการโลหิตที่เป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงานต่างประเทศ ทาง ISBT  

(International Society for Blood Transfusion) จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการของ ISBT ในปี 

๒00๕ และในปีนี้ (๒0๑๙) ก็จะเป็นครั้งที่ ๒ ที่ ISBT ได้มาจัดที่ประเทศไทย โดยศูนย์ฯ เป็นเจ้าภาพหลักเช่นเดียวกับครั้งแรก

 ศูนย์บริการโลหิตฯ เดิมมีอาคารปฏิบัติงานอยู่ ๓ อาคาร คือ อาคารรับบริจาคโลหิตจากผู้บริจาค และการตรวจห้องปฏิบัติการ

หมู่เลือดและเชื้อต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว อยู่ตรงข้ามกับศาลพระภูมิ (หลวงตา) ด้านหลังของอาคารนี้ติดไปทางรั้วของจุฬาลงกรณ์

“การอนามยัโลกไดแ้ต่งตัง้ใหศ้นูยบ์ริการโลหิตเปน็ Collaboratory Centre  

for Training in South East Asian Region ซึ่งศูนย์ก็ได้ดำาเนินหน้าที่เป็น

ศนูยฝึ์กอบรมสำาหรบั Blood Transfusion Service ให้แกเ่จา้หนา้ท่ีท่ีทำางาน

ด้านนี้แก่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
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แพทย์หญิงรัชนี โอเจริญ 

อดีตผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

(พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙) 

มหาวิทยาลัย (อาคารที่ท�าการของส�านักงานการเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน) เป็นอาคาร ๔ ชั้น ด้านล่างของอาคารเป็นห้องปฏิบัติการแยกส่วน

ประกอบของโลหิตและ Fractionation Plasma ขนาดเล็ก ชั้น ๒ เป็นห้องปฏิบัติการของแผนกห้องปฏิบัติการร่วมกับองค์การอนามัย

โลก ชั้น ๓ เป็นส�านักงานของฝ่ายธุรการ และชั้น ๔ เป็นห้องประชุมและห้องอาหาร นอกจากนั้นยังมีอาคารชั้นเดียวเล็ก ๆ  อยู่อีกฝั่งของ

ศาลหลวงตา ซึ่งเราจะเรียกกันว่า “ตึกกระต่าย” เพราะเคยเป็นที่เลี้ยงกระต่ายส�าหรับทดลองและเจาะเซรุ่มกระต่ายมาเป็นน�้ายาตรวจ 

Coombs’ Test สมัยอาจารย์ชัยเวช นุชประยูร เป็นผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตฯ ท่านได้ริเริ่มที่จะมีอาคารใหม่ มีการด�าเนินการสร้าง

โครงสร้างบางส่วนของอาคารไปบ้างแล้วแต่โครงการสร้างอาคารใหม่นี้ได้หยุดชะงักไป (ดิฉันจ�าไม่ได้ว่าจากสาเหตุอะไร) เมื่อดิฉันได้รับ

ต�าแหน่งเป็นผูอ้�านวยการศูนย์ฯ จึงได้พยายามสานต่อการสร้างอาคารใหม่นี ้โดยได้รบัความร่วมมอืจากคณะกรรมการจดัหาฯ ในขณะนัน้ 

ซึ่งมีท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการได้จัดกิจกรรมและรณรงค์จนได้รับเงินบริจาคเพียงพอและการก่อสร้างก็ได้

ด�าเนินการจนส�าเร็จ เป็นอาคารของศูนย์ฯ ในปัจจุบัน

 โครงการ Fractionation เลือดของผู้บริจาคที่เรารับบริจาคมา จะถูกน�ามาปั่นแยกเป็น PRC, Platelet concentrate, plasma 

และ cryoprecipitate ซึ่งจะพบว่าจะมี plasma ส่วนหน่ึงเหลือใช้และเป็นภาระที่ศูนย์ฯ จะต้องเพิ่มตู้แช่แข็งเป็นจ�านวนมาก ในขณะ

เดียวกันประเทศก็สูญเสียค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ albumin และ gamma globulin ซึ่งแยกได้จากพลาสมา จึงได้ร่วมมือกับ

หน่วยงาน Fractionation ของประเทศเกาหลี คือ Korean Green Cross Corporation (KGCC) โครงการนี้ได้เริ่มตั้งแต่สมัยอาจารย์

ชัยเวช นุชประยูร โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการจัดส่งพลาสมาตามคุณภาพที่ KGCC ก�าหนด ไปให้ทาง KGCC แยกเป็น 

albumin และได้ขอให้ตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทยที่เคยน�าเข้า albumin จากแหล่งอื่นมาเป็นตัวแทนจ�าหน่าย albumin ของศูนย์ฯ  

ต่อมาโครงการนี้ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันสภากาชาดไทย ได้ด�าเนินการตั้งโรงงาน Fractionation เอง ที่บางพระ โดย

ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก KGCC นั่นเอง

 โครงการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ซี และ HIV ด้วยวิธี NAT ถึงแม้การตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิตของเราด้วยวิธี serology 

ได้ใช้เทคนิคที่ไวที่สุด แต่ก็ยังมีรายงานการติดเชื้อ HIV จากการรับเลือดอีกเป็นระยะ ๆ เมื่อดิฉันได้เรียนรู้เทคนิค NAT ซึ่งจะปิดช่องโหว่

ของการตรวจไม่พบโดยวิธี serology โดยตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มมีการติดเชื้อในระยะเริ่มแรกจึงได้น�าเทคนิคการตรวจ NAT เข้ามาตรวจ

เพิ่มเติม ซึ่งในระยะแรกจะตรวจเป็น pool 16 แต่ในปัจจุบันก็ได้ตรวจเป็น individual test แล้ว

 ดิฉันเชื่อว่าบุญกุศลที่ดิฉันได้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มทั้งก�าลังกายและก�าลังใจ และมุ่งมั่นให้ศูนย์ฯ 

มีบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ป่วยทุกคน ซึ่งได้รับบริการจากศูนย์ฯ ซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่ามีผู้ป่วยเป็นจ�านวนมากรอดชีวิตจาก

การบรกิารของศูนย์ฯ โดยดฉินัไม่เคยได้ทราบหรอืรูจ้กัผูป่้วยเหล่านัน้ บญุกศุลที่ได้ปฏิบตังิานมายงัผลให้ปัจจบุนัดฉัินยงัมีสุขภาพแขง็แรง

ตามอายุ และมีงานประจ�าท�ามาตลอดจนถึงปัจจุบัน ดิฉันจึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อ�านวยพรให้ทุกท่านที่ก�าลังปฏิบัติงานอยู่  

ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ ในปัจจุบัน มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข และประสบความส�าเร็จทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว

“ดิฉันได้เรียนรู้เทคนิค NAT ซึ่งจะปิดช่องโหว่ของการตรวจไม่พบโดยวิธี 

serology โดยตรวจพบไดต้ัง้แตเ่ริ่มมกีารตดิเชือ้ในระยะเริม่แรกจงึไดน้ำา

เทคนิคการตรวจ NAT เข้ามาตรวจเพิ่มเติม ซึ่งในระยะแรกจะตรวจเป็น 

pool 16 แต่ในปัจจุบันก็ได้ตรวจเป็น individual test”
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 เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้าพเจ้าแพทย์หญงิสร้อยสอางค์ พกิลุสด ได้มโีอกาสเข้ามารบัใช้ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

ทีเ่พิง่ก่อตัง้เป็นทางการตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมศีาสตราจารย์นายแพทย์เฉลมิ บรูณะนนท์ เป็นผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ

คนแรก พลตร ีศริ ิสิรโิยธนิ เป็นประธานคณะกรรมการจดัหาและส่งเสรมิผูใ้ห้โลหติแห่งสภากาชาดไทย คนแรก ช่วงนัน้คนภายนอกจึง

มองเห็นสถานะของหน่วยงานนีว่้า หาเลือดมาแล้วจ่ายไป อาจยงัไม่มโีอกาสจะใช้ความรูท้างวชิาการได้มากนกั แต่เมือ่ได้มโีอกาสพูดคุย

กบัศาสตราจารย์นายแพทย์บญุธรรม สนุทรเกยีรติ ซ่ึงเป็นผูอ้�านวยการคนที ่ ๒ จงึตัดสนิใจย้ายจากการเป็นแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์ มารบัต�าแหน่งรกัษาการหัวหน้าฝ่ายวจิยัและการสอน แทนแพทย์หญงิสมหมาย ศรงีาม ทีเ่พิง่เกษยีณอายพุอดี 

 งานแรก ด้านงานวิจัย คือ นอกจากจะช่วยสอนวิชาว่าด้วยหมู่โลหิตระบบต่างๆ แล้ว ในขณะเดียวกันก็เป็นแพทย์ออกหน่วย

เคลือ่นท่ีอยู่เป็นหลักอยู่หลายปี ซึง่ดฉัินกต้็องดแูลการผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหิต ABO ซึง่ฝ่ายวจิยัและการสอน รบัผดิชอบในการผลติอยู่

ด้วยวธิเีก่า (Conventional method) แต่อยากจะเร่ิมงานวจิยัเพือ่เปลีย่นไปใช้วธิ ีMonoclonal hybridoma technique ซึง่เป็นวธีิใหม่ที่

บรษิัทต่างประเทศน�าเข้ามาขายน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติในประเทศไทย ใช้วธินีี้ในการผลติ ได้รบัการสนบัสนนุเป็นจุดเริม่ต้น พ.ศ.๒๕๒6 โดย

ผูอ้�านวยการคนท่ี ๓ คอื แพทย์หญงิประไพ ชูโต อนมุตัเิงนิเริม่ต้น ๓00,000 บาท ด้านพืน้ฐานการเลีย้งเซลล์ การฉดีหนเูกบ็ม้ามหนู  

(Balb-C) จากอาจารย์เภสชักรหญงิปราณ ี สทิธสิาร คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ช่วยฝึกสอนให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายเตรยีมน�า้ยา 

แอนตซิรัีมฯ (เปล่ียนชือ่จากฝ่ายวจิยัและการสอน) ของศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิซึง่เป็นนกัวทิยาศาสตร์ ๑ คน และนกัเทคนคิการแพทย์ 

๒ คน ต่อมาผูอ้�านวยการฯ คนท่ี ๔ คือศาสตราจารย์กติตคิณุนายแพทย์ชยัเวช นชุประยรู ได้ต่อยอดให้เป็นรปูธรรมเต็มรปูแบบ โดยท่าน

ตดิต่อหาทุนฝึกงานด้าน Monoclonal hybridoma technique Blood Transfusion Centre Hospital de la citadelle Lieqe, Belgiam 

Red Cross ประเทศเบลเยยีม ให้นกัวิทยาศาสตร์และนกัเทคนคิการแพทย์ ๓ ท่านไปฝึกงาน และอกี ๑ ท่านไป Scott Red Cross ประเทศ

สกอตแลนด์ ในทีส่ดุศูนย์บริการโลหติแห่งชาต ิจงึสามารถผลติน�า้ยา Anti-A, Anti-B และ Anti-AB ได้ส�าเรจ็ภายในเวลา ๘ ปี ผลติออกขาย 

ให้กบัโรงพยาบาลท่ัวประเทศ และประเทศข้างเคยีง ในราคาไม่แพง โดยไม่มข้ีอจ�ากดัเรือ่งปรมิาณ 

สารจากอดีตผู้อำานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 ๑๕ ปีต่อมา จึงได้ต่อยอดโครงการน้ีอกีครัง้ โดยข้าพเจ้าได้เสนอโครงการ Expert exchange ด้านน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติด้วยวธีิ 

Monoclonal hybridoma technique กับศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดญ่ีปุ่น เป็นโครงการ ๓ ปี ปีละ ๓ เดอืน (พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๒๕๕๗) โดยให้เจ้าหน้าทีป่ระจ�าด้านนีข้องศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิจ�านวน 6 คน แบ่งไปปีละ ๒ คน ปัจจบุนัเราสามารถผลติน�า้ยา

ตรวจหมูโ่ลหิตหายากชนดิทีม่รีาคาแพงและเป็นระบบทีม่คีวามส�าคญัต่อการให้โลหติทีต่รงหมูก่บัผูป่้วยให้ได้มากทีส่ดุ ได้ผลงานวจิยัเป็น

น�า้ยาตรวจหมูโ่ลหิต สามารถส่งจ่ายให้ทัว่ประเทศได้ ๑๔ ชนิด คือ Anti-A, Anti-B, Anti-A,B, Anti- D (IgM), Anti-D (IgG), Anti-D 

(IgM/IgG), Anti-E, Anti-C, Anti-A1, Anti-H, Anti-C3d, Anti-M, Anti-N, Anti-P1

 ต้องขอชมเชยในความรูค้วามสามารถ ความเพยีรพยายามของเจ้าหน้าท่ีท้ัง 6 คน ในฝ่ายเตรยีมน�า้ยาแอนตซิรีมัฯ ดงักล่าว และ

ต้องขอบพระคุณ Dr.Kenji Tadodoro ผูอ้นุมตัโิครงการน้ี และ Dr.Makoto Uchikawa และ Mrs. Chizu Toyoda เป็นผูฝึ้กสอนและเดนิ

ทางมาถ่ายทอดความรูแ้ละช่วยแก้ปัญหาหรอืชีแ้นะถงึศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาตด้ิวย เป็นเวลา ๓ ปี

 งานทีส่อง ด้านวชิาการ คือ การท�าหนังสอืวารสารวชิาการด้านงานบรกิารโลหติ ชือ่ วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตร์บรกิาร

โลหติ โดยมคีณะบรรณาธกิารจากสมาคมโลหิตวทิยา แบ่งงานด้านโลหิตวทิยา และคณะบรรณาธิการด้านบรกิารโลหิต ซึง่ข้าพเจ้าเห็นด้วย 

เป็นอย่างยิ่งในฐานะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยด้านบริการโลหิต ได้ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพิมล  

เชีย่วศิลป์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ปัจจุบันผลติวารสารฯ ต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี ๒๙

 นอกจากงานวารสารประสบความส�าเรจ็แล้ว ศาสตราจารย์กติตคิณุนายแพทย์ชยัเวช นุชประยรู ได้มนีโยบายสนับสนุนวชิาการ

อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การจัดประชุมวิชาการประจ�าปีเสริมไปกับงานประชุมวิชาการประจ�าเดือนซึ่งจัดทุกเดือน นับตั้งแต่ศาสตราจารย์  

นายแพทย์เฉลมิ บรูณะนนท์ ได้มนีโยบายไว้ ท�าให้งานบรกิารโลหิตของประเทศ โดยการน�าของศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

โดดเด่นและมีพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานเท่ากับระดับโลก ท�าให้แพทย์ผู้ใช้โลหิตโรงพยาบาลและผู้ป่วย 

มคีวามมัน่ใจในคุณภาพของโลหิตที่ได้รบัมาจากการบรจิาคโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน (Voluntary, non-remunerated blood donation)  
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ซ่ึงในขณะเดยีวกนั ศาสตราจารย์กติตคิณุนายแพทย์ชัยเวช นชุประยรู ได้ริเริม่ให้มกีารพัฒนาระบบคณุภาพทีค่รอบคลมุงานทกุกระบวนการ 

ของทกุฝ่ายของศนูย์บรกิารโลหติฯ ตามมาตรฐาน ISO 9000: 1994 ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๔0 และได้รบัการรบัรองใน พ.ศ. ๒๕๔๓ จากนัน้

มกีารพัฒนาต่อเนือ่งใน version ใหม่เป็นมาตรฐาน ISO 9001: 2015 นบัเป็นการปรูากฐานทีม่ัน่คง ท�าให้ศนูย์บรกิารโลหิตฯ ในยคุของ 

ผูอ้�านวยการรุน่ต่อๆ มา ก็ได้สบืทอดเจตนารมณ์นีจ้นสามารถพฒันาต่อยอด ได้รบัการรบัรองระบบคณุภาพอกีหลายมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 

ได้แก่ ISO 15189 ISO 15190 ในพ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทัง้ GMP การผลติยา และ GMP เครือ่งมอืแพทย์ ในพ.ศ. ๒๕60 โดยศาสตราจารย์

เกยีรตคุิณแพทย์หญงิพมิล เช่ียวศลิป์ เป็นผู้จัดการระบบคณุภาพมาโดยตลอดจนถึงปัจจบุนั

 งานที่สาม ด้านการจัดการฐานข้อมูลท้ังหมดในงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับความ

ช่วยเหลือวางรากฐานระบบคอมพิวเตอร์จากสภากาชาดฝรั่งเศส ด้านงานบริการโลหิตแบบครบวงจร แทนการลงบันทึกด้วยกระดาษ

เพยีงอย่างเดยีว โดยใช้ภาษา RPG ในพ.ศ.๒๕๒๘ โดย Prof. Cazal แห่งสภากาชาดฝรัง่เศส และส�าเรจ็พร้อมใช้งานใน พ.ศ. ๒๕๓0  

ซึง่เป็นภาษาชัน้สูงของงานคอมพวิเตอร์ ยากต่อการเข้าถงึข้อมลูจากบคุคลภายนอก พร้อมทัง้ปรบัระบบ Hardware จากเริม่ต้นใช้ IBM 

S/38 เป็น AS/400 และท�า Data Interface ผลการตรวจจาก Lab Analysis เข้าอพัเดททีฐ่านข้อมลู AS/400 เพ่ือลดความผดิพลาด 

ในการลงผลตรวจจากฝ่ายตรวจคดักรองโลหติ นบัเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ และก้าวกระโดดด้านคณุภาพในเวลา ๒0 ปี ซึง่ต่อมา  

พ.ศ. ๒๕๕๓ สภากาชาดฝรัง่เศส ได้บรจิาคระบบใหม่คอืระบบ Hematos 2G มาแทนทีโ่ดยใช้เวลาตดิตัง้และโอนถ่ายข้อมลู ทีศู่นย์บรกิาร

โลหิตแห่งชาตใินเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6 พร้อมท�า Data Interface จาก Lab Analysis เข้ามาอพัเดททีฐ่านข้อมลู Hematos และ

ขยายการใช้งาน Hematos ไปยงัภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิกุแห่งและงานบรกิารโลหติ สถานกีาชาดหวัหนิเฉลมิพระเกียรต ิพร้อมท�า Data 

Interface จาก Analysis ของทุกงานเข้ามาท่ีฐานข้อมลู Hematos เช่นกนั งานทัง้หมดแล้วเสรจ็ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ และขยายงานรองรับ

ศนูย์ผลติผลติภัณฑ์จากพลาสมา ส�าหรบัการผลิตผลติภณัฑ์จากพลาสมาใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 งานทีส่ี่ ด้านพัฒนาผลติภัณฑ์ยาจากพลาสมาบริจาค การพฒันาก้าวใหม่อกีงานหนึง่ของศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

คือการสร้างศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ได้ก�าเนิดขึ้นที่ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ของสภากาชาดไทย 

ด้วยความช่วยเหลอืจากเอกอคัรราชทตู ชยัยงค์ สจัจพิานนท์ ท่ีประสานจนได้รบัความช่วยเหลอืจาก บรษัิท Green Cross Corporation 

ผ่านรฐับาลสาธารณรฐัเกาหล ีเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๑ เน่ืองในวาระครบรอบ ๕0 ปี แห่งการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูตระหว่างไทยและ

สาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างโรงงานให้พร้อมเสรจ็เพ่ือสกดัสารโปรตนีท่ีส�าคญั ๓ ชนิด 

คือ Albumin 20 %, Intravenous Immunoglobulin (IVIG) และ Factor VIII concentrates มาใช้ประโยชน์เป็นยาในการรกัษาผูป่้วย 

เพ่ือลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ และดึงราคาตลาดลดลงเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความมั่นคงของชาต ิ

ด้านยาและประกนัสขุภาพ 

 ดฉินัรูส้กึภมูใิจที่ได้ท�างานกบัศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย มาตลอดเวลา ๓๕ ปี 6 เดอืน ในชวีติท�างานประจ�า 

(พ.ศ. ๒๕๒๒) และชวีติท�างานเป็นทีป่รกึษาอกี ๔ ปี (กนัยายน ๒๕6๒) และได้เหน็ความเจรญิก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ด้านของ

ศูนย์บริการโลหิตฯ ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายมีการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงๆ ข้ึนไป และเป็นส่วนหน่ึงของสภากาชาดไทย  

ทีร่่วมน�าพาประเทศไทยไปสูค่วามก้าวหน้าอย่างไม่หยดุย้ังตลอดไป

แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด

อดีตผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘) 

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ได้กำาเนิดขึ้นที่ตำาบลบางพระ อำาเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนเนื้อท่ีของสภากาชาดไทย ด้วยความช่วย

เหลือจากเอกอัครราชทูต ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ที่ประสานจนได้รับความ 

ช่วยเหลือจาก บริษัท Green Cross Corporation ผ่านรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี



พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๑

พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาล
• พระมหากรุณาธิคุณ

• การขยายหน่วยงานสู่ภูมิภาค

• นโยบายระดับชาติงานบริการโลหิต

• การน�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

• พัฒนาการตรวจคุณภาพโลหิต 

• การพัฒนาและยกระดับ

 งานบริการโลหิตครบวงจร

• การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต

• การจัดท�าวารสาร เพื่อเผยแพร่

 ความรู้และการพัฒนาระบบ

 บริหารจัดการข้อมูล

ปัจฉิมบท : สืบสานพระราชปณิธาน
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อทุกชีวิต 

• รางวัลและเกียรติคุณ

พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๑

พระเมตตาสู่ปวงชน
• ความร่วมมือจากต่างชาติและการผสาน

 ความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงาน

 ในประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

• การพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพ

 ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่ม

 อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่

• การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตและ

 การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ

• การค้นคว้าวิจัย เพื่อความเป็นเลิศ

๑  ๔  ๒  ๕  ๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๑

ก้าวลำ้าสู่อนาคตทางการแพทย์
• พระมหากรุณาธิคุณ 

• มาตรฐานคุณภาพ ISO 

• การผลิตผลติภณัฑ์ทีมี่คุณภาพ

 และการบริการโลหิต

• อาคารทีท่�าการศูนย์ฯ

• ธนาคารเซลล์ต้นก�าเนิด

 เม็ดโลหิตแห่งชาติ

• ศูนย์ฝึกอบรมด้านงานบริการโลหิต

 และการประชุมระดับนานาชาติ

• คู่มือมาตรฐานธนาคารเลอืด

 และงานบริการโลหิต

• น�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

 เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย

• การตรวจคณุภาพโลหติ

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๒

นวัตกรรมใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิต
• พระมหากรุณาธิคุณ 

• นโยบายบริการโลหิตแห่งชาติ 

 พ.ศ. ๒๕๕๓

• จัดการระบบคอมพิวเตอร์

 ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล

• สู่มาตรฐานระดับสากล

• ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ

• การตรวจคัดกรองโลหิตโดยวิธี NAT

 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

๓๑-๓๗ ๓๙-๔๗ ๔๙-๕๗ ๕๙-๗๑ ๗๓-๙๓ ๙๕-๑๑๙ ๑๒๑-๑๔๕ ๑๔6-๑60

ปฐมบท: การให้ที่ยิ่งใหญ่

คือการให้เพื่อต่อชีวิต
• ภูมิหลังของศูนย์บริการโลหิต

 แห่งชาติ

เรื่องราวการให้...

พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๒๑

พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวประชา
• พระมหากรุณาธิคุณ

• การค้นคว้าวิจัย เพื่อสนันสนุน

 งานบริการโลหิต

• การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต

• การจัดตั้งหน่วยงานภายในศูนย์ฯ

• การรับความช่วยเหลือ

 และความร่วมมือจากต่างชาติ

- เหตุการณ์ส�าคัญของ

 งานบริการโลหิต

- ส�านักงานที่ตั้ง

- โครงสร้างศูนย์บริการโลหิต

 แห่งชาติ สภากาชาดไทย

- ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต

 แห่งชาติ สภากาชาดไทย

 ๒๔๙6 - ๒๕6๒

- บรรณานุกรม

ทศวรรษที่ ทศวรรษที่ ทศวรรษที่ ทศวรรษที่ ทศวรรษที่

๕ ทศวรรษ
ให้ชีวิต...เพื่อชีวิต
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“โลหิตเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตให้ดำารงอยู่ 

นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิต การบริจาคโลหิต 

จึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทาน ซึ่งเป็นทานที่สูง

ควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง...”

พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ขณะทรงดำารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 6 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2518

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๘๗๑ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพ

สงูสดุ จากผูบ้ริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวงัส่ิงตอบแทน เพือ่น�าไปใช้รกัษาด้วยการให้โลหติแก่ผูป่้วยท่ัวประเทศ ท้ังใน

รูปโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ต่อมาได้มีการพัฒนาขยายครอบคลุมกว้างขวางขึ้น รวมทั้งการให้บริการ

ร่วมในการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่ การปลูกถ่ายไต การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในการรักษาโรค ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานการ

รกัษาโรคหลายชนดิทางโลหติวทิยา นอกจากนีย้งัรวมถงึ cellular therapy ท่ีก�าลังพฒันาเพือ่ใช้ในการรกัษาโรคอกีหลายชนิด 

การบรกิารโลหิตของประเทศไทยมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ด้วยความร่วมมอืของทุกภาคส่วน มนีวตักรรมท�าให้สามารถพึง่

ตนเองได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานในการด�าเนินการในระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับของ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์การ

บริการโลหิตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (WHO Collaborating Center for Transfusion Medicine) 

ปฐมบท

การให้ที่ยิ่งใหญ่
คือการให้เพื่อต่อชีวิต

๕ ทศษวรรต ให้ชีวิต...เพื่อชีวิต
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ภูมิหลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถือก�าเนิดขึ้นจากการประชุมสันนิบาตกาชาด ครั้งที่ ๑๗  

ณ กรงุสตอ็กโฮม ท่ีมมีตใิห้สภากาชาดแต่ละประเทศจดัตัง้งานบริการโลหติขึน้โดยยดึถอือดุมคตว่ิา 

ผู้บริจาคโลหิตต้องมาด้วยจิตศรัทธา ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหรือหวังผลตอบแทนแต่อย่างใด 

ประเทศไทยจึงจัดตั้งแผนกบริการโลหิตขึ้น ในกองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทย เมื่อพุทธศักราช 

๒๔๙๕ เพื่อสนองตอบสภากาชาดสากล จากนั้นเป็นต้นมาจากแผนกบริการโลหิตพัฒนาเป็นศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา ปรับปรุงและ

ขยายขอบข่ายงานมาโดยตลอดทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการก่อสร้างอาคารเพื่อการปฏิบัติ

งานจนถึงปัจจุบัน อาทิ การสร้างอาคารรังสิตานุสรณ์ เพื่อใช้เป็นที่ท�าการแผนกบริการโลหิต เมื่อ

พุทธศักราช ๒๔๙6 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระ

กรุณาเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดอาคารรังสิตานุสรณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช 

๒๔๙6 เริ่มการผลิตน�้ายากันเลือดแข็ง ACD (Acid Citrate Dextrose Solution) บรรจุในขวดแก้ว 

ตรวจกรอง syphilis เป็นโรคแรกในโลหติทุกยนูติ เริม่ออกรบับรจิาคโลหติภายนอกสถานที ่ เป็นต้น

33

อาคารรังสิตานุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารรังสิตานุสรณ์ 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๖ 
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 นอกจากการพัฒนางานแล้ว สิ่งส�าคัญคือ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระสถานะพระบรมราชูปถัมภก

และสภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงให้ความส�าคัญกับการรักษาพยาบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ 

ที่มีต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้แก่ เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดอาคารของศูนย์บริการโลหิตฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู ้บริจาค

โลหิต เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือเป็นขวัญก�าลังใจและเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ผู้บริจาคและผู้เกี่ยวข้อง  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์ 

บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต ทรงลงพระนามในใบสมัครเป็นผู้บริจาคโลหิต หมายเลข 0000๑ ทรงเป็นผู้น�าในการบริจาค รวมท้ังการท่ี

แผนกบริการโลหิตได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสส่งผู ้เช่ียวชาญให้ค�าปรึกษา

แนะน�าและมอบเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ก่อนที่จะเปิดด�าเนินการ ผู ้เชี่ยวชาญคณะ

แรกที่เดินทางมาให้ค�าแนะน�า ได้แก่ Professor Cazal ผู ้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต 

เมืองมองต์เปลิเยร์ Monsieur Picard สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารบริการโลหิตแห่งชาติ 

Dr. R. Graafland ผู้เชี่ยวชาญทางเตรียมการติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ และน�้ายาเอซีดี  

Dr. Francois Cazal ผู้เชี่ยวชาญทางการตรวจหัวใจและทางเดินโลหิต Mme Monis และ  

Mme Magnien ผูเ้ชีย่วชาญทางตรวจหมูโ่ลหติ จนกระทัง่พุทธศกัราช ๒๕๑๑ รฐับาลไทย ได้อนมุตัิ 

งบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิและนายกรฐัมนตร ี(จอมพล ถนอม 

กติตขิจร) ในขณะนัน้ เป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เม่ือวนัที ่๑๔ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๑

เข็มที่ระลึก
ผู้บริจาคโลหิต
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๑ ครั้ง

๔๘ ครั้ง

๙๖ ครั้ง

๖๐ ครั้ง

๑๐๘ ครั้ง

๗ ครั้ง

๓๖ ครั้ง

๘๔ ครั้ง

๑๖ ครั้ง

๒๔ ครั้ง

๗๒ ครั้ง
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เหรียญกาชาดสมนาคุณ

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑
(บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง)
หน่วยงานต้องมีผู้บริจาคโลหิต

ตั้งแต่ ๘,000 ยูนิตขึ้นไป
และช่วยเหลืองานบริการโลหิต

ไม่น้อยกว่า ๘ ปี

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒
(บริจาคโลหิต ๗๕ ครั้ง)
หน่วยงานต้องมีผู้บริจาคโลหิต

ตั้งแต่ 6,000 ยูนิตขึ้นไป
และช่วยเหลืองานบริการโลหิต

ไม่น้อยกว่า 6 ปี

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓
(บริจาคโลหิต ๕๐ ครั้ง)
หน่วยงานต้องมีผู้บริจาคโลหิต

ตั้งแต่ ๒,000 ยูนิตขึ้นไป
และช่วยเหลืองานบริการโลหิต

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี

พัดกาชาดสมนาคุณ

พัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑
(พระภิกษุบริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง)

พัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒
(พระภิกษุบริจาคโลหิต ๗๕ ครั้ง)

พัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓
(พระภิกษุบริจาคโลหิต ๕๐ ครั้ง)
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 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการแพทย์ ทรงสนับสนุนส่งเสริม

งานด้านบริการโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นขวัญก�าลังใจและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  

ผูบ้รจิาค และผูเ้กีย่วข้อง เป็นผลให้งานการบรกิารโลหติด�าเนินการด้วยความเจรญิก้าวหน้าตลอดมาด้วยพระบารมปีกเกล้าฯ  

พสกนิกรจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งมีพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนงานบริการโลหิตทุกรูปแบบ และช่วยชีวิตผู ้คน 

เป็นจ�านวนมาก

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด�าเนินมา 

ทรงเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยังความปลาบปลื้มปีติยินดีและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อองค์กร จึงถือเอาวันที่ ๑๓ 

ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาศูนย์ฯ นับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๕  ทศวรรษ (พุทธศักราช ๒๕๑๒ - ๒๕6๑) 

 ช่วงทศวรรษแรก (พุทธศักราช ๒๕๑๒ - ๒๕๒๑) นับเป็นทศวรรษแห่งการวางรากฐาน เพื่อเป็นเสาหลักในการ

บริการโลหิตของไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ด�าเนินการตามภารกิจและมีบทบาทส�าคัญทางการแพทย์ รวมทั้งยืนหยัด

เป็นสื่อกลางการให้บริการโลหิต มีการขับเคลื่อนและด�าเนินงานบริการโลหิตในช่วงทศวรรษดังกล่าว ได้แก่

๑
“การบริจาคโลหิตว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ได้ช่วยให้คนรอดตายไว้ได้มาก 

แม้มีเงินก็ช่วยอะไรไว้ไม่ได้ หากไม่มีคนใจกุศลเช่นนี้ 

การบริจาคโลหิตดูโดยเผินๆ ก็น่ากลัวอันตราย 

แต่ที่จริงแล้วไม่มีอันตราย มีแต่ประโยชน์แก่ผู้ให้และผู้รับ 

ให้ช่วยกันบริจาคโลหิตเป็นประจำาไม่ใช่เพียงแต่บริจาคเฉพาะครั้งนี้”

พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานณ ศาลาผกาภิรมย์ พระราชวังดุสิต วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2507 

พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวประชา

๕ ทศษวรรต ให้ชีวิต...เพื่อชีวิต

ทศวรรษที่

พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๒๑
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พระมหากรุณาธิคุณ

 พุทธศักราช ๒๕๑๘ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะด�ารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 

๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

 พุทธศักราช ๒๕๒๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับ 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒
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 ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงด�ารงต�าแหน่งอุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย 

ทรงเป็นนักบริหาร นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ และนักวางแผน ทรงบริหาร

งานตามภารกิจหลกัของสภากาชาดไทย ด้วยความเอาพระราชหฤทยัใส่ในชีวติ

ความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่เลือก

ชั้น วรรณะ เชื้อชาติ และศาสนา ตามหลักการกาชาด มีพระราชด�าริ และ

พระราชทานแนวทางการพฒันากจิการความก้าวหน้าของสภากาชาดไทยอย่าง

ใกล้ชิด และต่อเนื่องสม�่าเสมอ

 สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลเพือ่มนุษยธรรมทีม่บีทบาทส�าคญัยิง่ 

ในด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ยากโดยไม่เลือก

ปฏบิตัใินเรือ่ง สญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา วรรณะ หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง
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การค้นคว้าวิจัย เพื่อสนับสนุน
งานบริการโลหิต

 พุทธศักราช ๒๕๑๒ ศูนย ์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย ได้ค้นคว้าวิจัยในห้องปฏิบัตกิาร การทดลองในสตัว์ 

ฝึกอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีธนาคารเลือดจากโรงพยาบาล

ต่างๆ นอกจากน้ียังมีการเตรียมชีววัตถุประเภทแอนติซีรัม 

ที่ใช้ในงานธนาคารเลือด ซึ่งเป็นพื้นฐานการเตรียมน�้ายาตรวจ

หมู่โลหิตในปัจจุบัน

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต

 พุทธศักราช ๒๕๑๒  ผลิตน�้ายาและเซลล์มาตรฐาน

ในการตรวจทางธนาคาร โดยแพทย์หญิงสมหมาย ศรีงาม ได้

เตรยีมน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติ ABO จากพลาสมาของผูบ้รจิาคโลหติ

ที่มี Anti-A และ Anti-B ไตเตอร์สูง และผลิต Anti-A1 จาก 

Dolichos biflorus และ Anti-H จาก Ulexe uropaeus แจกจ่าย

ให้ธนาคารเลือดที่ต้องการ

 พุทธศักราช ๒๕๑๔ ผลิต Anti-IgG (polyclonal 

monospecific) และเร่ิมผลิต screening cells และ panel 

cells จ�าหน่ายแก่โรงพยาบาลทั่วไป นับเป็นประโยชน์อย่างมาก

ในการพัฒนางานด้าน immunohematology ของประเทศให้ได้

มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการท่ีสามารถผลิตเซลล์มาตรฐาน 

เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุใช้งานสั้น ไม่สามารถจัดหาจาก 

ต่างประเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 นอกจากนี้ยังเริ่มใช้ถุงพลาสติกเพียงบางส่วนในการ

เจาะเก็บและปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต แยกเป็น packed red 

cells, leukocyte-poor red blood cells, washed red blood 

cells, platelet rich plasma, platelet concentrate, buffy coat, 

fresh plasma, fresh frozen plasma, pooled plasma, normal 

plasma และ cryoprecipitate  รวมทั้งการแปรรูปพลาสมาออก

เป็น albumin และ gamma globulin แต่ต้องยตุโิครงการไว้ก่อน 

เนือ่งจากปรมิาณของพลาสมาทีจ่ดัหาได้ในขณะนัน้ยงัมีไม่มากพอ

 พุทธศักราช ๒๕๑๖ เป็นต้นมา ผลิต Anti-sera เพื่อใช้

ตรวจหมู่เลือดหลายชนิด ได้แก่ Anti- M, Anti-N จ�าหน่ายให้แก่

โรงพยาบาลต่างๆ

การจัดตั้งหน่วยงานภายในศูนย์ฯ

 พุทธศักราช ๒๕๑๔ จัดตั้งแผนกพลาสมาและแปรรูป

โลหิต มีนายแพทย์สวง ปัณฑวงศ์ เป็นหัวหน้าแผนก เพื่อแปรรูป 

whole blood ให้เป็นส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆ ได้แก่ red 

blood cells, fresh frozen plasma, platelets, cryoprecipitate 

และ cryo-removed plasma ท�าให้โรงพยาบาลทัว่ไปสามารถให้

ส่วนประกอบโลหิตเหล่านี้แก่ผู้ป่วยตามข้อบ่งใช้ 

 พทุธศกัราช ๒๕๑๘  จดัตัง้แผนกห้องปฏิบตักิารปกต ิโดย

มแีพทย์หัวหน้าแผนก ๑ ต�าแหนง่ เจ้าหนา้ทีป่ระจ�าแผนก ๑๘ คน  

โดยแบ่งท�างานด้านห้องปฏิบัติการ ๑๕ คน ประจ�าห้องจ่าย

โลหิต ๓ คน ในระยะแรกที่แผนกฯ เริ่มปฏิบัติงานนั้น ท�าหน้าที่

ตรวจโลหิตที่รับบริจาคมาประมาณวันละ ๒00 หน่วยงานที่ต้อง

ตรวจนั้นคือ

 - ตรวจหมู่โลหิต A, B, O (ABO blood grouping)

 - ตรวจหมู่โลหิต (Rh typing)

 - ตรวจกรองแอนติบอดี้ (Screen Antibodies) โดยวิธี 

saline และ Enzyme test

 - ตรวจหาความแรกของแอนติเอ, แอนติบี (tritration 

of Anti A, Anti B)

 - VDRL test (ตรวจเกี่ยวกับเชื้อซิฟิลิส)

 - ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดผิว (HBsAg) โดยวิธี 

Counter-immunoelectrophoresis

 เม่ือตรวจแล้ว น�าผลการตรวจแสดงไว้ทีข่วดโลหติ ถ้าผล

การตรวจปกติจึงจะน�าไปจ่ายให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ   

ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง และถ้ามีการเบิกจาก 

โรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ไกลออกไป ทางห้องจ่ายโลหิตก็จะ

ด�าเนนิการช่วยเหลอืทนัท ีโดยมทีัง้การจดัหาให้ตามต้องการและ

จัดส่งให้ด้วย พุทธศักราช ๒๕๑๘ - ๒๕๒๑ ปริมาณงานเพิ่มจาก

การตรวจปีละ ๑0๘,๘๘๘ หน่วย เป็น ๑๔๒,๘๑๙ หน่วย

การรับความช่วยเหลือและความร่วมมือ
จากต่างชาติ

 พทุธศกัราช ๒๕๑๙  รฐับาลฝรัง่เศสได้มอบรถรบับรจิาค

โลหิตเคลื่อนที่คันแรกให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนรถรับบริจาคโลหิต

เคลื่อนที่จากสถาบันต่างๆ อีกด้วย

 นอกจากการได้รับรถบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีแล้ว ใน

พุทธศักราช ๒๕๒0 ยังได้รับความช่วยเหลือจาก Prof. P. Cazal 

ชาวฝรั่งเศสมาพัฒนาโปรแกรม IBM system 36 ให้ใช้ในการ

รับบริจาคโลหิต ซึ่งสามารถใช้งานอยู่ได้นานจนถึงพุทธศักราช 

๒๕๓๗ และรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจ�านวน ๑๔ ล้านบาท 

เพื่อสร้างอาคาร ๔ ชั้น ส�าหรับเป็นที่ผลิตพลาสมาและแยกส่วน

ประกอบโลหิต วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช 

๒๕๒0       

 

รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่คันแรก รัฐบาลฝรั่งเศสมอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
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 รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆ อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
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 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกา

สภากาชาดไทย เมือ่วนัที ่๑๒ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๙ นบัเป็นความโชคดขีองคนไทยทีส่มเดจ็พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง  

ทรงสนพระราชหฤทัยสนับสนุนงานบริการโลหิตและการบริจาคโลหิต ทรงยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตด้วยการเสด็จ

พระราชด�าเนินพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๙ เป็นต้นมาและเสด็จพระราชด�าเนิน 

มาพระราชทานอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งมีพระราชด�ารัสขอบใจผู้บริจาคโลหิต ทรงแผ่พระเมตตาสู่อาณาประชาราษฎร ์

อย่างแท้จริง ยังความปลาบปลื้มแก่ผู้บริจาคโลหิตที่ได้เข้าเฝ้าฯ เป็นอย่างมาก

 ช่วงทศวรรษที่ ๒ ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๒๒ - ๒๕๓๑ เป็นทศวรรษแห่งวิวัฒนาการงานบริการโลหิต นอกจาก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติต้องจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการใช้ทั่วประเทศแล้ว 

ยังต้องพยายามพัฒนาและปรับปรุงการใช้โลหิตทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

๒
“ข้าพเจ้าปลื้มใจที่คนไทยบริจาคโลหิตกันมาก 

จนเป็นที่สรรเสริญของชาวโลก เป็นเครื่องหมายแสดงว่า 

เราเป็นชนชาติที่มีความเมตตาสูงและมีความเจริญทางจิตใจสูง 

เมื่ออยู่ท่ามกลางคนไทย เราย่อมมั่นใจได้ว่า

จะไม่มีใครล้มลงอยู่กลางถนนโดยไร้คนช่วยเหลืออย่างแน่นอน”

พระราชดำารัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

พระราชทานเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536

พระเมตตาสู่ปวงชน

๕ ทศษวรรต ให้ชีวิต...เพื่อชีวิต

ทศวรรษที่

พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๑
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ความร่วมมือจากต่างชาติและการผสาน
ความร่วมมือกบัองค์การหรือหน่วยงานใน
ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 พุทธศักราช ๒๕๒๒ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้ความร่วมมือ 

แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือในการ

ผลิตพลาสมาแห้ง ราคาประมาณสามล้านบาท อุปกรณ์ดังกล่าว

ติดตั้งแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๒๓

 พทุธศกัราช ๒๕๒๓ ได้รบัความช่วยเหลอืและสนบัสนนุ

งานทางด้านบริการโลหิตจากสภากาชาดญี่ปุ่น โดยการให้ทุนแก่

เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิต จ�านวน ๒ ทุน เป็นประจ�าทุกปี 

จนถึงปัจจุบัน เป็นการให้ทุนแก่เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ฯ ซ่ึงจะไป

เข้ารับการฝึกอบรมที่ชื่อว่า Trainning program for Personnel 

in charge of Blood Program โดยจัดให้มีการฝึกอบรมด้าน  

Administrative course และ Technical Course ก�าหนดฝึก

อบรม ๑ เดือน และ ๓ เดือน ตามล�าดับ

 พุทธศักราช ๒๕๒๖ กระทรวงสาธารณสุขด�าเนิน

โครงการป้องกนัและรกัษาโรคเลอืดออกง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

คือ โรคฮีโมฟีเลีย ซึ่งขาดสารโปรตีนที่ท�าให้เลือดแข็งตัว ได้ขอ

ความร่วมมอืมายงัศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิให้ช่วยผลติพลาสมา

สดแห้ง (Dried Fresh Plasma) เพ่ือใช้ในโครงการนี ้ใช้เป็น Home 

Treatment programme เนื่องจาก Dried Fresh Plasma มีข้อ

ได้เปรียบกว่าพลาสมาสดแช่แข็ง (Fresh Frozen Plasma) คือ มี

คุณภาพพอๆ กัน ขนส่งสะดวก เก็บง่าย ใช้สะดวกและผู้ป่วยก็

สามารถเบกิไปเก็บไว้ทีบ้่านได้ โดยเก็บไว้ทีตู้่เยน็ตามบ้าน ไม่ต้อง

เก็บไว้ในตู้แช่แข็ง -๓0 องศา อย่างพลาสมาสดแข็ง

 พุทธศักราช ๒๕๒๗ ปริมาณงานตรวจโลหิตเพ่ิมมาก

ขึ้นเป็น ๑๗0,๙๕๒ หน่วย และได้เริ่มตรวจ HBsAg ในผู้บริจาค

โลหิตใหม่ด้วยวิธี RPHA ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะน�า ทั้งนี้

เน่ืองจากราคาน�า้ยาตรวจค่อนข้างสงู ศูนย์ฯ ไม่มงีบประมาณพอที่

จะซื้อน�้ายาตรวจผู้บริจาคโลหิตได้ทั้งหมด

 วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙ สถาบัน

เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้เสนอโครงการการติดต้ังเครื่องมือแยกส่วน

ประกอบของพลาสมาโดยวิธีโครมาโตกราฟฟี ขนาด ๑ ลิตร 

และ ๒๕ ลติร ให้แก่ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ เพ่ือใช้ส�าหรบัแยก 

อลับมูนิ และอิมมโูนโกลบลิูน โดยได้ขอความช่วยเหลอืจากรัฐบาล

ฝร่ังเศสในการสนบัสนนุโครงการดงักล่าว ซึง่รฐับาลฝรัง่เศสก็ได้

แสดงความประสงค์ที่จะได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ โดย 

ฯพณฯ อวีาน ปัสตเูอล เอกอคัรราชทตูฝรัง่เศสประจ�าประเทศไทย 

ได้น�าเครื่องมือแยกส่วนประกอบพลาสมา มูลค่าประมาณ ๘ 

ล้านบาท น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท�าให้ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ สามารถผลิตพลาสมาแห้งเพื่อแจกจ่ายให ้

โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศได้ใช้โดยทั่วถึง

เครื่องปั่นพลาสมาให้แห้ง

ผลิตภัณฑ์พลาสมาแห้ง

เครื่องมือท�าการผลิตพลาสมาแห้ง

 นอกจากนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสยังได้มอบทุนจ�านวน ๒ ทุน 

แก่เจ้าหน้าท่ีของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้แก่ นายแพทย์

สวง ปัณฑวงศ์ หัวหน้าแผนกพลาสมาและแปรรูปโลหิต และ

รองศาสตราจารย์ดร.นิคม ชัยศิริ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้เครื่องมือนี้ ไปรับการฝึกอบรมการ

ใช้เครื่องมือ ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างเดือนกันยายน - 

พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓0 พร้อมทั้งยังได้ส่งวิศวกรจาก

บรษิัท ไอบเีอฟ ประเทศฝรัง่เศสมาตดิตัง้เครือ่งมอืนีท้ีศ่นูย์บรกิาร

โลหิตแห่งชาติอีกด้วย
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เครื่องมือโครมาโตกราฟฟี ผลิตอิมมูโนโกลบูลิน

ผลิตภัณฑ์อัลบูมิน

ผลิตภัณฑ์อิมมูโนโกลบูลิน

เครื่องมือโครมาโตกราฟฟี ผลิตอัลบูมิน

 วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดใช้เคร่ืองแยกส่วน

ประกอบของพลาสมาโดยวิธีโครมาโตกราฟฟี ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศส ได้

น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องมือ ณ แผนกพลาสมาและแปรรูปโลหิต อาคาร

พลาสมา ชั้น ๑ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดใช้เครื่องมือโครมาโตกราฟฟี ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๑ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ส่งมอบ

เครื่องมือชุดท่ี ๒ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เครื่องมือท่ีส่งมอบ

ให้นี้เป็นเครื่องมืออัตโนมัติส�าหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแยกส่วนประกอบ

ของพลาสมา ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้บริจาคให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

ก่อนหน้านี้

53
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การพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มอัตรา
กำาลังเจ้าหน้าที่

 งานตรวจโลหิตของศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ินบัว่าครบ

สมบูรณ์ตามก�าหนดขององค์การอนามัยโลก จะเห็นว่าปริมาณ

การตรวจโลหิตจากการเริ่มต้นของแผนก คือ ๑0๘,๘๘๘ หน่วย 

ในพุทธศักราช ๒๕๑๘ มาถึงพุทธศักราช ๒๕๓0 ปริมาณการ

ตรวจเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑6,๓๑๔ หน่วย รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มงาน

ที่ต้องตรวจขึ้นอีกด้วย แต่อัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ในแผนกเพิ่ม

จาก ๑๘ คน เป็น ๒๕ คน เท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ประกอบ

ด้วยแพทย์หัวหน้าแผนก ๑ คน เทคนคิการแพทย์ ๒ คน พนักงาน

วิทยาศาสตร์ ๒ คน พนักงาน ๑๗ คน คนงาน ๓ คน ทั้งนี้แบ่ง

ท�างานในห้องปฏิบัติการตรวจหมู่โลหิตเอ บี โอ Rh screen  

antibodies Coomb’s test tritration of anti A, anti B VDRL 

test รวม ๑๒ คน ประจ�าห้องตรวจ HBsAg ๔ คน ห้องตรวจ Anti 

HIVn ๔ คน ห้องจ่ายโลหิต ๔ คน ซึ่งท�างานด้านตรวจ HBsAg 

และผลิต homemade RPHA reagent ด้วย

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตและ
การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ 

 พุทธศักราช ๒๕๒๔ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประสบ

ปัญหาในการผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติจากซีรมัของผูบ้รจิาคโลหิต

ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเตรียมความพร้อมส�าหรับอนาคตด้วยการ

ผลติน�้ายาตรวจหมู่โลหิตให้เพียงพอกบัความต้องการของผู้ใช้ทั้ง

ประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นน�้ายาที่มีคุณภาพทัดเทียมน�้ายาจาก

ต่างประเทศ 

 พุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้ท�าการแยกส่วนประกอบของ

พลาสมาเพื่อผลิตอัลบูมิน และอิมมูโนโกลบูลิน โดยวิธีของโคลน์  

แต่ปริมาณที่ได้รับยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เน่ืองจากเครื่องมือท่ีใช้

ท�าการมีขนาดเล็ก และจ�านวนจ�ากัด

 นอกจากนีส้ภากาชาดไทย ได้อนมุตัใิห้ศนูย์บรกิารโลหิต

แห่งชาต ิด�าเนนิการตดิตัง้เครือ่งแยกส่วนประกอบสารโปรตนีใน

พลาสมา ในเมือ่เห็นว่าทางศนูย์ฯ มสีภาพพร้อมท่ีจะด�าเนินการได้ 

ซ่ึงทางแผนกฯ ก็ได้เร่ิมโครงการและตดิตัง้เคร่ืองมอืต่างๆ เสรจ็ใน

ปลายปี ๒๕๒๗ และเริม่ผลติอลับมูนิ ขนาด ๒0 % ขวดละ ๕0 มล.  

ออกบริการ ตั้งแต่ต้นพุทธศักราช ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ตลอดจน

ได้เพิ่มการตรวจกรองแอนติบอดี้โดยวิธี Coomb’s test เปลี่ยน

น�้ายาที่ใช้ตรวจ VDRL เป็นชนิด Carbon Antigen เพื่อป้องกัน

ผลลบปลอมซึ่งอาจหลุดรอดไป

 พทุธศกัราช ๒๕๒๘ ด�าเนนิการผลติน�า้ยาตรวจเชือ้ไวรสั

ตับอักเสบ บี ชนิดผิว (homemade RPHA reagent) ขึ้นใช้เอง  

ซ่ึงได้ด�าเนินการทดลองเปรียบเทียบผลการตรวจกับน�้ายา 

ต่างประเทศแล้วได้ผลดีใกล้เคียงกัน และเพิ่มการผลิต home-

made RPHA reagent มากขึ้น เพื่อแจกจ่ายให้สาขาและ 

โรงพยาบาลต่างจงัหวดัใช้ด้วยโดยมไิด้คดิมลูค่า รวมท้ังได้ด�าเนิน

การจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้น�้ายาให้เข้าใจวิธีใช้และการตรวจ

เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดผิวด้วย

 ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙ ได้ท�าการตรวจ

โลหิตผู้บริจาคโลหิตทั้งหมดด้วยวิธี RPHA โดยใช้ homemade 

RPHA reagent

 พทุธศกัราช ๒๕๒๙ เริม่ผลติเซรุม่ป้องกนัโรคตบัอกัเสบ

ชนิดบ ี(HBIG) เน่ืองจากอบุตักิารของโรคน้ีมมีาก คอื ร้อยละ ๑0  

ของประชากรท่ัวไป และกอ็าจท�าให้เกดิมะเรง็ของตบัได้ ซึง่เซรุม่

ชนดินีก้็ใช้ร่วมกบัวคัซนีป้องกนัโรคตบัอกัเสบ ชนดิบ ีเพือ่ป้องกนั

โรคดังกล่าวให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

แพทย์หญิงศรีวิไล ตันประเสริฐ หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการปกติ

พาผู้แทนจากต่างประเทศ ชมการท�างานภายในแผนกฯ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวร้สตับอักเสบ ชนิดบี ในผู้ใหญ่
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 พุทธศักราช ๒๕๓๐ ผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามโครงการร่วมมือระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ

กองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทย เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าใน

ประเทศไทย ยังเป็นปัญหาของสังคมอยู่มากพอสมควร อีก

ทั้งเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ท�าจากคนยังต้องสั่งซื้อจาก 

ต่างประเทศในราคาที่แพงมาก ฉะนั้นทางแผนกฯ จึงได้เริ่มผลิต

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากพลาสมาของอาสาสมัครที่เข้า

ร่วมโครงการหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากเซลล์เพาะเลี้ยง

เรยีบร้อยแล้ว เซรุม่ทีผ่ลิตได้ทางกองวทิยาศาสตร์ สภากาชาดไทย 

ได้น�าไปใช้ในการรักษาและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่

พุทธศักราช ๒๕๓0 เป็นต้นมา

 ปัจจุบนัได้ผลิตส่วนประกอบของโลหติและส่วนประกอบ

ของพลาสมา ให้โรงพยาบาลต่างๆ ใช้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง

จังหวัด ดังนี้

๑. ส่วนประกอบของโลหิต (Blood Components)

 เตรียมโดยใช้เครื่องปั่น (Refrigenated-cen-trifuge) 

ปั่นแยกเลือดออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

 ๑.๑ เม็ดเลือดแดง (Packed Red Blood Cells) เพื่อใช้

ในการรักษาผู้ป่วยที่ขาดเม็ดเลือดแดง เช่น โรคโลหิตจางต่าง ๆ 

เป็นต้น

 ๑.๒ เม็ดเลือดแดงที่ไม่มีเม็ดเลือดขาวเจือปน (Leuko-

cyte-Poor Red Blood Cells) เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้

ต่อเม็ดเลือดขาว

 ๑.๓ เม็ดเลือดแดงที่ล ้างเอาพลาสมาโปรตีนนอก 

(Washed Red Blood Cells) เพื่อใช้ส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องการเลือด

แต่แพ้พลาสมาโปรตีน

 ๑.๔ เม็ดเลือดขาว (Buffy coat) เพื่อใช้ส�าหรับผู้ป่วยที่

ต้องการเมด็เลอืดขาว เช่น มะเรง็ของเมด็เลอืดขาว หรอืโรคตดิเชือ้ 

มีจ�านวนเม็ดเลือดขาวน้อย และการให้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ผล

 ๑.๕ เกลด็เลอืด (Platelet concentrate) เพ่ือใช้ส�าหรบั

ผู้ป่วยที่มีจ�านวนเกล็ดเลือดน้อย จากสาเหตุต่างๆ ซึ่งจะท�าให้มี

อาการของเลือดออกง่าย

 ๑.6 พลาสมาสดแช่แข็ง (Fresh Frozen Plasma) เพื่อ

ใช้ในผูป่้วยท่ีมีอาการเลอืดออกง่าย เน่ืองจากขาดสารทีท่�าให้เลอืด

แข็งตัวจากโรคต่างๆ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย ชนิดเอ เป็นต้น

 ๑.๗ พลาสมาธรรมดา (Normal Plasma) เพ่ือใช้ในการ

รกัษาผูป่้วยทีถ่กูน�า้ร้อนลวกไฟไหม้ หรอือาการชอ็ค หรอืโรคเลอืด

ออกง่ายบางชนิด เช่น โรคฮีโมลีเฟีย ชนิดบี และซี เป็นต้น

 ๑.๘ พลาสมาสดชนิดแห้ง (Dried Fresh Plasma) เป็น

พลาสมาสด น�ามาท�าแห้งโดยวิธีไลโอฟิลัยเซ-ซัน เพ่ือใช้รักษา 

ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคเลอืดออกง่าย โดยเฉพาะโรคฮีโมฟีเลยี ทบ้ีานของ

ผูป่้วยเอง เพราะขนส่งสะดวก เกบ็ง่าย ใช้ได้ทันใจเวลามีเลอืดออก

 ๑.๙ ไครโอปรีซิปิเตท (Factor v III-Rich cryopre-

cipitate) เป็นส่วนประกอบของเลือดที่ไม่ละลายในอุณหภูมิต�่า

ประกอบด้วยสารที่ท�าให้เลือดแข็งตัวที่ส�าคัญๆ คือแฟคเตอร์ 

๑, ๘, ๑๓ แลฟอนวิลแบรนด์ แฟคเตอร์ จึงใช้ส�าหรับโรคที่ขาด 

แฟคเตอร์เหล่านี้

๒. สารประกอบของพลาสมา (Plasma derivatives) 

 เตรยีมโดยวธิ ีPlasma fractionation แยกพลาสมาออก

เป็นส่วนประกอบต่างๆ ด้วยวิธี Cold ethanol และวิธี chroma-

tography มีดังนี้

 ๒.๑ อัลบูมิน (Albumin) ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหน่ึงใน

พลาสมา มีหน้าที่ในการรักษาสมดุลของน�้าระหว่างน�้าในหลอด

เลอืด และในเนือ้เย่ือต่างๆ ใช้ส�าหรับรักษาโรคท่ีขาดโปรตนี และ

ปริมาตรของเหลวในหลอดเลือดน้อย

 ๒.๒ อิมมูโนโกลบูลิน (immunogolbulins) ซ่ึงเป็น

โปรตีนอีกชนิดหนึ่งในพลาสมาท�าหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ 

ที่เตรียมออกใช้มีหลายชนิด

  ๒.๒.๑ แบบธรรมดา (immune serum  

globulins) ซ่ึงจะประกอบด้วยภูมิคุ้มกันโรคหลายชนิดอย่างละ

เล็กละน้อย ใช้เสริมภูมิคุ้มกันทั่วไปในผู้ป่วยที่ขาดภูมิคุ้มกันหรือ

ขาด immunoglobulins

  ๒.๒.๒ แบบเฉพาะ (specific immunoglobulin)  

ซ่ึงจะประกอบด้วยภมิูคุ้มกนัเฉพาะโรคนัน้ในจ�านวนท่ีมาก เพือ่ใช้

รักษาและป้องกันโรคนั้น ๆ ที่เตรียมออกใช้แล้ว มีดังนี้

 - เซรุ ่มป้องกันโรคตับอักเสบ ชนิดบี (Hepatitis 

  B immunoglobulin = HBIG)

 - เซรุ ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Human rabies  

  immunoglobulin = HRIG)

 ทางแผนกฯ ได้พยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะเพิ่มผลผลิต

ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อให้

ผลผลติที่ได้มปีระสทิธภิาพและปลอดภัย ซ่ึงในอนาคตทางแผนกฯ 

หวังว่าคงจะได้ผลิตส่วนประกอบต่างๆ ของเลือดและพลาสมา

ออกมาได้จนครบทุกชนิด เพ่ือท่ีจะสามารถน�าเลือดท่ีได้รบับรจิาค

มาน้ัน ท�าให้เกิดประโยชน์อย่างสมบูรณ์ในด้านการรักษาโรค  

ซึ่งหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 พทุธศกัราช ๒๕๓๐ ได้เริม่ด�าเนินการตรวจ Anti HIV ใน

ผู้บริจาคโลหิตตามที่โรงพยาบาลขอมา ในระยะแรกได้เริ่มตรวจ

ประมาณวันละ ๒00 หน่วย จนวันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช 

๒๕๓0 ได้ด�าเนนิการตรวจ Anti HIV ในโลหิตทกุหน่วยท่ีรบับรจิาค

มาโดยวธิ ีELISA ตามค�าแนะน�าขององค์การอนามยัโลก นอกจากนี ้

ได้ปรับปรุงการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดผิว ที่ใช้ใน

ขบวนการ plasma fractionation ด้วยวิธี ELISA technique

การค้นคว้าวิจัย เพื่อความเป็นเลิศ

 พุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้เริ่มศึกษาค้นคว้าวิจัย การผลิต

น�า้ยาตรวจหมูโ่ลหิตในระบบ ABO ด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง ท่ีเรยีกว่า  

Hybridoma technique คือ การเพาะเล้ียงเซลล์สายพันธุ ์

เดียวที่คัดเลือกแล้วว่าสามารถผลิตแอนติบอดี้ชนิดเดียว หรือ  

monoclonal antibody ที่ต้องการแล้วเลี้ยงขยายปริมาณเซลล์

ให้เจรญิแบ่งตวัอย่างต่อเน่ืองในหลอดทดลอง โดยอาศยัหลักการ

เชื่อมกันของเซลล์ หรือ hybridization กล่าวคือ เริ่มต้นจากการ

ฉีดแอนติเจนกระตุ้นหนู ให้เซลล์ม้ามของหนูสร้าง Monoclonal 

antibody ที่ต้องการ แล้วน�าเซลล์ม้ามมาเชื่อมกับเซลล์มะเร็ง

ชนิดหน่ึงที่เรียกว่า myeloma cells เรียกเซลล์ที่เชื่อมกันว่า  

hybridoma cells เซลล์ดังกล่าวจะแบ่งตัวเจริญเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง สร้างแอนติบอดี้ที่ต้องการจ�านวนมาก 
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 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ

สภากาชาดไทย ทรงเห็นถึงความส�าคัญของการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ท�าให้งานบริการโลหิตพัฒนาใน

ด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรมาใช้ในงานบริการโลหิต การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต เป็นต้น 

ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของประชาชน ทรงพระกรณุาเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดอาคารของศนูย์ฯ ในส่วนภูมภิาค

ทกุแห่ง เพือ่ขยายเครอืข่ายการบรกิารโลหติสู่มาตรฐานในระดบัสากล และครบวงจร สร้างขวัญก�าลงัใจ เกดิแรงบนัดาลใจ 

และแรงศรัทธาแก่ประชาชนทัว่ประเทศ นับเป็นพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาท่ีสดุมไิด้แก่ศนูย์ฯ เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบตังิาน และ

บุคลผู้บริจาค ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต

 ช่วงทศวรรษที่ ๓ ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๒ - ๒๕๔๑ จึงเป็นทศวรรษแห่งการพัฒนา มุ่งสู่งานบริการโลหิต

อย่างครบวงจร และมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมทั่วประเทศ 

๓
“ขอขอบคุณท่านผู้บริจาคโลหิต 

โลหิตของท่านจะได้ช่วยต่อชีวิตผู้อื่นเป็นการทำาบุญร่วมกัน 

บุญครั้งนี้ขอดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขกาย 

สบายใจ คิดอะไรสมดังปรารถนาทุกประการ”

พระราชดำารัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ

และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง 

ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561

พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาล

๕ ทศษวรรต ให้ชีวิต...เพื่อชีวิต

ทศวรรษที่

พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๑
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พระมหากรุณาธิคุณ

 พุทธศักราช ๒๕๓๕ สร้างอาคารหลังใหม่สูง ๑๑ ชั้น 

เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ 

ได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติบรม

ราชินีนาถ” อาคารนี้ต่อมาใช้เป็นที่ท�าการของศูนย์ฯ ในปัจจุบัน

 พุทธศักราช ๒๕๓๒ ที่ประชุมนโยบายการบริการโลหิตแห่งชาติ 

เสนอให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นแกนกลางในการจัดหาถุงบรรจุ

โลหิตที่ราคาถูกและคุณภาพดี แต่เนื่องจากถุงบรรจุโลหิตในท้องตลาด

มีราคาแพง และยังไม่มีการผลิตในประเทศ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้ง

โรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

จัดสร้างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายงานบริการโลหิตของ

ประเทศ ในอดตีศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาตต้ิองสัง่ซือ้ถงุบรรจโุลหติทีน่�าเข้า

จากต่างประเทศ เป็นเหตุให้มีต้นทุนสูงในการด�าเนินการจัดหาโลหิตและ

แยกส่วนประกอบโลหิต ปัจจุบันโลหิตสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หลาย

รูปแบบ นอกเหนือจากการใช้ในรูปของโลหิตรวม (whole blood) แล้วยัง

สามารถน�าไปใช้ในรปูส่วนประกอบของโลหิต (blood components) ได้แก่ 

เม็ดโลหิตแดงเข้มข้น (packed red cell) พลาสมา (plasma) เกล็ดโลหิต 

(platelet) เป็นต้น 

 ดังนั้น การน�าถุงบรรจุโลหิตมาใช้แทนขวดแก้ว จึงช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต สามารถเก็บรักษาส่วน

ประกอบโลหิตได้นานและมีคุณภาพดี หากโลหิตบริจาคได้รับการเก็บไว้

ในถุงบรรจุโลหิตและน�าไปแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตทั้งหมด จะท�าให้ 

ผูป่้วยได้รบัโลหิตเฉพาะส่วนตามความจ�าเป็นของผูป่้วยแต่ละราย ส่งผลให้ 

การรักษามีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนและเป็นการประหยัดการใช้โลหิต 

อีกทางหนึ่งด้วย

 ต่อมาได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภากาชาดไทยให้ด�าเนินการ

ได้ในพุทธศักราช ๒๕๓๕ ใช้เวลาในการก่อสร้างรวม ๒ ปี โดยได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย 

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต เมื่อวันที่ ๒๗ 

มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๓๙ ณ ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

นับได้ว่าเป็นโรงงานผลติถุงบรรจโุลหติแห่งแรกในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกท่ี

ด�าเนินการและบริหารงานโดยสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศล
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การขยายหน่วยงานสู่ภูมิภาค 

 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราช

สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอุปนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 

เพือ่ขยายขอบข่ายการบรกิารโลหิตให้กว้างขวางยิง่ข้ึน

 วันที่  ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปทรงเปดิอาคารภาคบรกิารโลหติแห่งชาติที ่๑0 

จังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ 

จังหวัดพิษณุโลก 

 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐ เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ 

จังหวัดนครราชสีมา

 วันที่  ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปทรงเปดิอาคารภาคบรกิารโลหติแห่งชาติที ่๑๑ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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นโยบายระดับชาติงานบริการโลหิต 

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุข จัดท�าหนงัสือ “นโยบายระดบัชาตเิกีย่วกบั 

งานบรกิารโลหติ” ฉบบัท่ี ๑ พทุธศักราช ๒๕๓๒ เพือ่มุง่หวงัให้การ

จดัหาโลหติให้เพียงพอและปลอดภัยส�าหรับงานบรกิารโลหติ และ

ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นแกนกลางในการ

ด�าเนินการเกี่ยวกับงานบริการโลหิตของประเทศ

 ดังนั้นทุกจังหวัดจึงควรจัดหาโลหิตให้เพียงพอ โดยมี

สาขาบรกิารโลหติแห่งชาต ิเหล่ากาชาดจงัหวดัเป็นแกนกลาง ซ่ึง

มส่ีวนราชการและองค์กรทีเ่ก่ียวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน 

 ต่อมาได้จัดท�า “นโยบายระดบัชาตเิกีย่วกบังานบรกิารโลหติ” 

ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๓๘ เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ 

ทั่วประเทศ และมุ่งหวังให้การจัดหาโลหิตบริจาคให้เพียงพอ 

และปลอดภัยส�าหรับงานบริการโลหิตน้ัน โดยนโยบายฉบับนี้  

ได้ด�าเนินการปรับปรุงให้ทนัสมัยมากขึน้ เพิม่ในส่วนความร่วมมอื 

ระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน มาตรการต่างๆ ให้ทันกับ

วิวัฒนาการทางด้านวิชาการ และด้านบริการที่จะรักษาผู้บริจาค

โลหิตที่มีคุณภาพดีไว้ มาตรการความปลอดภัยในโลหิตบริจาค

ให้ผู้ป่วยโดยการตรวจไวรัสเอชไอวี และตรวจภูมิต่อไวรัสตับ

อักเสบ ซี รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพการเก็บรักษาโลหิต 

ส่วนประกอบโลหติจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ

การประชุมนานาชาต ิ
 

 วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๕๔๐ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการ

สภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเป็นประธานเปิดการประชมุเรือ่งการจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ครัง้ที ่๑ (The First Asia-Pacific 

Conference on Donor Recruitment and Donor Retention) หรอื The 1st  APCDR ระหว่างวนัที ่๒๓-๒๗ พฤศจกิายน พุทธศกัราช ๒๕๔0 ณ โรงแรม

อมิพีเรียลควนีปาร์ค 
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การนำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้พัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีนโยบายพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ ในด้านการเก็บข้อมูลการบริจาคโลหิตให้สามารถ

ค้นหาข้อมูลของผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งประวัติการบริจาคโลหิต

แต่ละครั้งได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับตัวผู้บริจาค เช่น พิมพ์บัตร

ประจ�าตัวผู้บริจาค พิมพ์รายชื่อผู้บริจาคครบจ�านวนที่จะขอรับ

พระราชทานเข็มท่ีระลึกฯ นอกจากนั้นยังมีนโยบายที่จะพัฒนา

ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพือ่การบนัทึกข้อมลูผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ ได้แก่ หมู่โลหิต การติดเชื้อทางโลหิต เพื่อเป็นการ

พัฒนางานด้านบริการผู้บริจาคโลหิตให้ได้รับความรวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 Prof. P. Cazal อดีตผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต 

เมืองมงต์เปลลิเยร์ ประเทศฝรั่งเศส ได้ให้ความช่วยเหลือ

และสนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาตั้งแต่

พุทธศักราช ๒๕0๘ โดยเข้ามาวางระบบงานของศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จนเป็นผลส�าเร็จ เนื่องจากเป็น

ผู้มีประสบการณ์สูงในงานบริการโลหิตทุกๆ ด้าน และในการ

พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ IBM 38 ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ 

จงึได้ตดิต่อขอความร่วมมอืจากรฐับาลฝรัง่เศสในการจดัให้ Prof. 

P.Cazal เดินทางมาช่วยวางระบบคอมพวิเตอร์ส�าหรบังานบรกิาร

โลหติอกีครัง้ ในฐานะทีป่รกึษางานคอมพวิเตอร์ ผลงานของ Prof. 

P. Cazal นบัว่าเป็นประโยชน์และมคีณุค่าอย่างยิง่ต่อกจิการศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ ท�าให้การด�าเนินงานมีความคล่องตัว และ

สามารถให้บรกิารข้อมลูและข้อมลูการจ่ายโลหติทัง้ระบบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในพุทธศักราช ๒๕๓6 ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ น�าระบบ Barcode มาใช้ในงานบริการโลหิต

Prof.P. Cazal อดีตผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต 

ประเทศฝรั่งเศส ผู้วางระบบคอมพิวเตอร์

พัฒนาการตรวจคุณภาพโลหิต 

การตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti-HCV และไวรัสเอชไอวี

ชนิด HIV-Ag

 พุทธศักราช ๒๕๓๔ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เริ่ม

ด�าเนินการตรวจ Anti-HCV และตรวจ HIV Antigen ในโลหิต

บริจาคทุกยูนิต นับเป็นประเทศแรกในโลก อีก ๔ ปีต่อมา ใน 

พุทธศักราช ๒๕๓๘ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FDA และ AABB 

ได้ก�าหนดมาตรฐานของธนาคารเลือดให้เพิ่มการตรวจนี้ในการ

ตรวจกรองโลหิตบริจาคเช่นกัน และหยุดไปเมื่อมีการพัฒนาการ

ตรวจด้วยวิธี NAT ส�าหรับประเทศไทยยังคงตรวจอยู่ในรปูของ 

combined test HIVAg/Ab ร่วมกบัการตรวจด้วยวธิ ีNAT

การตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

 การจัดหาโลหิตท่ีปลอดภัยและเพียงพอให้แก่ผู ้ป่วย 

เป็นหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในการตรวจคัดกรอง

คณุภาพโลหติบรจิาคทกุยนูติ เพือ่ลดความเสีย่งหลงัการรบับรจิาค

โลหิตเพือ่การรกัษา ได้แก่ การตรวจหมูโ่ลหิต (Blood Grouping) 

การตรวจหาเชื้อโรคท่ีถ่ายทอดทางการให้เลือด (Transfusion 

Transmitted infection: TTI) ทั้งด้านน�้าเหลืองวิทยา (Serologic 

testing) และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (nucleic 

acid testing : NAT) ในตัวอย่างโลหิต และตัวอย่างที่ถูกส่งตรวจ

จากโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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 การตรวจหาเชื้อโรคอ้างอิงตามข้อก�าหนดของ AABB 

(American Association of Blood Banks) และ WHO โดย

ใช้เครื่องมือและชุดตรวจที่มีคุณภาพสูงสุด เพ่ือลดความเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อของผู้ป่วยหลังการรับโลหิต ซึ่งจะท�าการตรวจ

คัดกรองเชื้อโรคที่สามารถถ่ายทอดทางการให้โลหิตทั้งหมด 

๔ เชื้อ ที่มีความส�าคัญตามข้อก�าหนดของ AABB และ WHO 

โดยจะท�าการตรวจด้วยวิธี Serologic testing ซ่ึงใช้หลักการ  

Chemiluminescnce immunoassay (CMIA) ได้แก่ 

๑. เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B Virus, HBV)

๒. เชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C Virus, HBC )

๓. เชื้อไวรัสเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus, HIV)

๔. เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคซิฟิลิส (Treponema  

 pallidum) 

การจัดส่งพลาสมาไปผลิตอัลบูมินที่สาธารณรัฐเกาหลี

 โลหิตที่รับบริจาคโดยศูนย ์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทยนั้น มากกว่าร้อยละ ๙0 จะถูกแยกส่วนประกอบ

โลหิตเป็นเม็ดโลหิตแดง เกล็ดโลหิต และพลาสมา โดยทั่วไป

ประมาณ ๑ ใน ๓ ของพลาสมา จะเหลือจากการจ่ายให้ 

โรงพยาบาล ซ่ึงน�าไปให้ผูป่้วยในรปูพลาสมาสด และจ�าต้องทิง้ไป 

นับเป็นการสูญเสียในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ใช้โลหิตและส่วน

ประกอบโลหิตที่ได้มาจากการบริจาคโดยผู้มีจิตกุศลอย่างคุ้มค่า 

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัด

ส่งพลาสมาส่วนที่เหลือเหล่านี้ ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อัลบูมิน ที่

บริษัท Green Cross Corporation (GCC) สาธารณรัฐเกาหลี 

กระบวนการนี้เรียกว่า Contract fractionation ในขณะเดียวกัน

ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ก็มี

เทคโนโลยต้ีนแบบทีส่ามารถผลติผลติภณัฑ์จากพลาสมาบางตวัได้ 

เช่น Human Rabies Immunoglobulin (HRIG) ใช้ฉีดป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG) ใช้ฉีด

ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี และอัลบูมิน เป็นต้น จึงเป็น

ไปได้สูงที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะรับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ มาเพือ่ด�าเนนิการจดัต้ังศนูย์

ผลติผลติภณัฑ์จากพลาสมา ทีม่กี�าลงัผลติแบบอตุสาหกรรม และ

ใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล 

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ผลิต

ผลิตภัณฑ์พลาสมา ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๒ โดยมีศูนย์กลาง

ผลิตอยู่ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น ๑ มีก�าลังการผลิตสูงสุด 

๑0,000 ลติร/ปี จากข้อมลูส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

แสดงถึงปริมาณการน�าเข้าผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีแนวโน้ม

สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีความต้องการ

มากท่ีสุด คือ Albumin (รักษาโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคไต  

โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน) 
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การพฒันาและยกระดบังานบรกิารโลหติ
ครบวงจร

 พทุธศกัราช ๒๕๓๙ - ๒๕๕๔ ศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ 

ได้จัดตั้งและขยายงานบริการโลหิตครอบคลุมไปทั่วทุกภาค  

รวม ๑๒ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและยกระดับงาน

บรกิารโลหิตให้ครบวงจรเป็นมาตรฐานเดยีวกบัศนูย์บรกิารโลหติ

แห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางด้านการบริการโลหิตในส่วนภูมิภาค 

ปัจจุบันนี้นอกจากการตรวจหมู่โลหิต ABO/RhD/antibody 

screening และตรวจกรองการติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิตใน

โลหิตบริจาคให้โรงพยาบาลทั่วไปแล้ว ยังเพิ่มการจัดหาโลหิต

และเตรียมส่วนประกอบโลหิต โดยมีวัตถุประสงค์ให้การตรวจ

โลหิตบริจาคมีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเพิ่ม

โอกาสในการจัดหาโลหิตให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ท�าให้การ

บริการโลหิตของประเทศในทุกๆ ด้าน พัฒนาไปอย่างเป็นระบบ

และเป็นเอกภาพ

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต

 พทุธศกัราช ๒๕๓๒ ผลติซรีมัป้องกนัโรคไวรสัตบัอกัเสบ 

บี และผลิตซีรัมป้องกันและรักษาโรคพิษสุนัขบ้า

 พุทธศักราช ๒๕๓๔ แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด 

ได้ริเริ่มเป็นครั้งแรกของประเทศ พัฒนาการผลิตน�้ายาตรวจหมู่

โลหิตวิธี monoclonal antibody ผลิต Anti-A Anti-B และ  

Anti-A, B (Murine) ได้ส�าเร็จ นับเป็นการพัฒนาก้าวที่ส�าคัญ 

ท�าให้สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถต่อยอดไปผลิต mono-

clonal antibody ชนิดอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา

 พุทธศักราช ๒๕๓๕ ท�า single donor granulocyte 

และ single donor red blood cells 

 พทุธศกัราช ๒๕๓๖ ผลติ Anti-D (human monoclonal  

IgM+IgG) ได้รับบริจาค clone จากต่างประเทศ และเริ่มให้

บรกิาร irradiation of blood components ใช้แสงแกมมา Cs137 

ส่วนประกอบโลหติที่ให้ผูป่้วยที่ได้รับการท�า stem cell transplant 

เพื่อป้องกันภาวะ GVHD และในพุทธศักราช ๒๕6๑ เริ่มใช้แสง 

X-ray ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานมากกว่า

 นอกจากนี้ยังผลิต dried cryo-removed plasma เพื่อ

ให้ใช้ในโครงการ home care therapy ผู้ป่วย hemophilia B 

ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 พทุธศกัราช ๒๕๓๗ เภสัชกรหญิงอรณุรตัน์ จันทนขจรฟุง้  

ปรับปรงุสตูร glycine buffer ที่ใช้ป้องกนัการสลายตวัของ Factor 

VIII จากความร้อน เพื่อท�าลายเช้ือไวรัสที่ถ่ายทอดทางโลหิต 

ผลิตเป็น heat-treated freeze-dried cryoprecipitate ส�าหรับ

โครงการ home care therapy ผู้ป่วย hemophilia A 

 พุทธศักราช ๒๕๓๘ ผลิต 3% screening cells และ 

panel cells และ 3% Coombs control cells

 พทุธศกัราช ๒๕๓๙ เร่ิมผลติชนดิถงุเดีย่วและถงุชุด โดย

ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากสภากาชาดออสเตรีย 

ด�าเนนิการคนแรกโดยเภสชักรหญงิเพญ็นภิา บญุวสิทุธิ ์รวมทัง้ได้

พัฒนาโปรแกรมงานบริการโลหิตของสาขาให้โรงพยาบาลต่างๆ 

ที่ต้องการใช้ ท�าให้การเก็บและการค้นข้อมูลผู้บริจาคโลหิตและ

ผู้ป่วยได้รวดเร็ว สามารถทวนสอบข้อมูลย้อนหลังได้เมื่อผู้ป่วยมี

ปัญหาหลังการรับเลือด 

 พุทธศักราช ๒๕๔๐ ท�า peripheral blood stem cell 

collection และให้บรกิารเกบ็แช่แข็ง autologous bone marrow 

stem cells

 พุทธศักราช ๒๕๔๑ งดฉีดยาชาในการเจาะเลือด 

ผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียง

การจดัทำาวารสาร เพือ่เผยแพร่ความรู้
และการพฒันาระบบบรหิารจดัการข้อมลู 
 พุทธศักราช ๒๕๓๔ เริ่มจัดท�าวารสารโลหิตวิทยาและ

เวชศาสตร์บริการโลหิต เป็นวารสารทางการ (official journal)  

ร่วมระหว่างสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกเป็นรายสามเดือน  

มีบรรณาธิการร่วมจากทั้ง ๒ ฝ่าย บรรณาธิการร่วม ๒ คนแรก 

คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล และ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์

 พุทธศักราช ๒๕๓๗ ใช้ระบบ AS/400 ที่พัฒนาโดย

บคุลากรของศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาตใินการบรหิารจดัการข้อมลู

ถุงชนิดถุงชุด และ ถุงชนิดถุงเดี่ยว
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“...การที่เรามีโลหิตสำาหรับรักษาผู้ป่วย ทำาให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บไข้ 

แล้วสบายดี เป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวโลกว่า 

ประเทศไทยมีคนที่มีใจเมตตากรุณาและช่วยเหลือผู้อื่นเช่นนี้ 

การที่ทุกท่านมาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย

ได้ช่วยกันอำานวยความสะดวกให้ปฏิบัติหน้าที่ 

จัดการให้มีการบริจาคโลหิตได้เช่นนี้ ก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง 

ขอให้กุศลนี้ช่วยสนองตอบให้ทุกท่านมีความสุข

ความเจริญ พร้อมกับสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ”

พระราชดำารัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ 

และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ประจำาปี 2557 - 2558 

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำา บีช รีสอร์ท อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้พัฒนางานเจริญก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากล และระดับโลก มีบริการโลหิตอย่าง

ครบวงจร พอเพียงและปลอดภัย สมดังวัตถุประสงค์แต่แรกก่อตั้ง พร้อมทั้งขยายงานบริการไปทั่วประเทศ ท�าให้ผู้บริจาค

และผูรั้บบริจาค โรงพยาบาลและศูนย์บริการด้านสาธารณสขุมัน่ใจในคณุภาพและความปลอดภยั รวมทัง้เกดิพลงัแห่งศรัทธาที่

จะช่วยเหลอืชวีติเพ่ือนมนษุย์ในทกุส่วนและทุกมมุของโลก ตลอดจนภาคภมูใิจในน�า้ใจของคนไทยทีพ่ร้อมช่วยเหลอืเพือ่นร่วมโลก

 ช่วงทศวรรษที่ ๔ ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๔๒ - ๒๕๕๑ เป็นทศวรรษที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการบริการโลหิตใน

ภูมิภาค เพื่อพัฒนาและยกระดับงานบริการโลหิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ โดยเฉพาะคุณภาพโลหิต ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติจึงได้ด�าเนินการจัดตั้งภาคบริการโลหิตขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างศูนย์บริการโลหิต 

แห่งชาติกับจังหวัดเครือข่าย โดยใช้เป็นสถานที่ในการตรวจตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ 

ส่วนกลาง โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ

สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

๔
ก้าวล�้าสู่อนาคตทางการแพทย์

๕ ทศษวรรต ให้ชีวิต...เพื่อชีวิต

ทศวรรษที่

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๑
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พระมหากรุณาธิคุณ 

 วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ 

จังหวดัชลบรุ ีถนนต�าหนกัน�า้ อ�าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ีเป็น

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติล�าดับที่ 6 โดยมีจังหวัดเครือข่ายภาค

ตะวันออกทั้งหมด ๗ จังหวัด คือ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด 

ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา 

 วันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ 

จังหวัดราชบุรี ถนนอรรถวี อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

เป็นภาคบริการโลหิตแห่งชาติล�าดับที่ ๗ โดยเปิดให้บริการแก่

จงัหวดัเครอืข่าย ๗ จงัหวดัในภาคกลางตอนล่าง ซึง่ประกอบด้วย

จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม 

สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

 วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปทรงเปดิอาคารภาคบริการโลหติแห่งชาติที ่๑๒ 

จังหวัดสงขลา ถนนเพชรเกษม อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

เป็นภาคบริการโลหิตแห่งชาติล�าดับที่ ๘ และเป็นภาคบริการ

โลหิตแห่งชาติแห่งแรกที่เปิดบริการได้ครบวงจร คือ รับบริจาค

โลหติ ตรวจคณุภาพโลหติ และจ่ายโลหติ ส่วนประกอบโลหติ ฯลฯ  

อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของทุกๆ ฝ่าย 

ในการท่ีจะพัฒนาและยกระดับงานบริการโลหิตให้เป็นระบบ

แบบแผนและมีมาตรฐาน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติน้ีเป็น

ศนูย์กลางในการตดิต่อประสานงานและให้บรกิารโลหิตในภาคใต้ 

ตอนล่าง คือ จังหวัดสตูล พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา สงขลา 

และนราธิวาส
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 วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ 

จังหวัดลพบุรี ถนนจ่านกร้อง อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

เป็นภาคบริการโลหิตแห่งชาติล�าดับที่ ๙ ซึ่งจะให้บริการจังหวัด

ในเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท 

และนครนายก

 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙ เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ 

จังหวัดนครสวรรค์ อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

เป็นภาคบริการโลหิตแห่งชาติล�าดับที่ ๑๑ ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ี

จังหวัดนครสวรรค์ ก�าแพงเพชร ตาก สุโขทัย และอุทัยธานี

 วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัด

อุบลราชธานี อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติล�าดับที่ ๑0 พร้อมให้บริการแก่เหล่า

กาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเครือข่ายภาค 

๗ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร และ

อ�านาจเจริญ 
 วนัท่ี ๑๔ มิถนุายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ สมเดจ็พระกนิษฐา

ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานในพธิเีปิดงานวนัผูบ้รจิาค 

โลหิตโลก ๒๕๔๙ (World Blood Donor Day 2006) ณ สวนลุมพินี 

ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น

ประเทศเจ้าภาพจัดงาน
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 วนัที ่๒๙ ธันวาคม พทุธศกัราช ๒๕๔๗ สมเดจ็พระกนษิฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมผู้บริจาคโลหิตที่มีจิตศรัทธา  

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาบรจิาคโลหติจ�านวนมาก  

ภายหลังเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่ม 6 จังหวัดชายฝั่ง

อนัดามนั เมือ่วันที ่๒6 ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๔๗ ณ ศนูย์บรกิาร 

โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นทีป่ลาบปล้ืมปีตแิก่ผูบ้รจิาคโลหิต 

เป็นอย่างมาก

79



8180

มาตรฐานคุณภาพ ISO 

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้น�า

มาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001 และ 9002 มาใช้โดยตระหนกั

ถึงความส�าคัญของการน�ามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 

ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยจัดระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยศูนย์บริการโลหิตฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนามาต้ังแต่

พุทธศักราช ๒๕๔๑ รวมระยะเวลาการด�าเนินงาน ๒ ปี และเมื่อ

วนัที ่๑๒ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๔๓ คณะอนกุรรมการรบัรอง

ระบบจากสถาบันรบัรองคณุภาพไอเอสโอ (สรอ.) ได้อนุมัติให้การ

รบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพ มอก./ISO 9002 แก่ศนูย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นับได้ว่าเป็นองค์กรการกุศล 

แห่งแรก ที่มีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานที่เป็น

ระบบและมีการปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพงานบริการโลหิตสู่

ความเป็นสากล อันจะส่งผลให้งานบริการโลหิตของประเทศไทย

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยประเด็นเน้ือหาของการ

ประกันคุณภาพงานบรกิารโลหติประกอบด้วย กระบวนการส�าคญั  

๓ ประการ คือ

 ประการที่ ๑ คือ การบริการโลหิตทั่วไป อาทิ การ

ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต การท�าทะเบียน 

ผูบ้รจิาคโลหิต การบรหิารงานทัว่ไป การเจาะเกบ็โลหติ การตรวจ

กรองพาหะติดเชื้อในโลหิตบริจาค การจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์

โลหิตและการเตรียมส่วนประกอบโลหิต

 ประการที่ ๒ คือ การบริการพิเศษ อาทิ การเตรียม

ส่วนประกอบโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติเพื่อการบริจาคและการ

รักษา การบริจาคโลหิตให้ตนเอง การแช่แข็งเม็ดโลหิตแดงและ 

สเต็มเซลล์ การตรวจหาแอนติเจน แอนติบอด้ีของเม็ดโลหิต

แดง เม็ดโลหิตขาว เกล็ดโลหิต การท�า crossmatching  

การตรวจวเิคราะห์ DNA เพ่ือการตรวจ HLA การกรองเม็ดโลหิตขาว 

การฉายรังสีส่วนประกอบโลหิต ตรวจ CD 34 marker และ 

leukemia phenotyping

 ประการที่ ๓ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส�าหรับการ

บริการโลหิต อาทิ การผลิตถุงบรรจุโลหิต การแปรรูปพลาสมา

การผลิตน�้ายาตรวจหมู่โลหิตและเซลล์มาตรฐาน การควบคุม

คุณภาพน�้ายาและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 การประกนัและควบคมุคณุภาพ เป็นขัน้ตอนส�าคัญของ

การผลิตตาม GMP ซึ่งในการผลิตถุงบรรจุโลหิตจะมีการควบคุม

คุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตต้ังแต่ต้นจนถึงผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป 

โดยมกีารควบคมุสถานทีผ่ลติในด้านความสะอาด ควบคุมคุณภาพ

ระหว่างผลิต เช่น ตรวจคุณภาพน�้ายา anticoagulant ก่อนการ

บรรจ ุตรวจสอบปรมิาตรบรรจุ/การรั่ว/อนภุาคในน�า้ยา/การตดิ

ฉลาก และการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปโดยตรวจสอบคุณภาพทางด้านเคมี

ของน�้ายากันโลหิตแข็งตัวอีกครั้ง และต้องผ่านการตรวจสอบที่

ส�าคัญอื่นๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ความปราศจากเชื้อ (sterility) 

ไฟโรเจน (pyrogen) การทนแรงเหวีย่ง (centrifugation) ปรมิาณ

อากาศ (air content) อัตราการไหลของน�้ายา (flow rate) 

เป็นต้น โดยอ้างองิมาตรฐานของ United States Pharmacopeia, 

European Phamacopoeia, ISO 3826 และ มอก. 1298

 ดังนั้น จากการที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับการ

รบัรองมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 และต่อมาได้พัฒนาอย่าง 

ต่อเน่ืองเป็น ISO 9001 : 2015 และขยายไปยังมาตรฐาน ISO 15189 / 

15190 ในพุทธศกัราช ๒๕๕๗ รวมทัง้ GMP ผลติภณัฑ์ยา และ GMP 

เคร่ืองมือแพทย์ ในพทุธศกัราช ๒๕60 จึงเป็นการสร้างความมัน่ใจ

ในเรือ่งความปลอดภยัของผูเ้จบ็ป่วยท่ีมีความจ�าเป็นได้รบัโลหิตใน

การรกัษาพยาบาล ตลอดจนความมัน่ใจให้กบัผู้บริจาคโลหิตด้วย
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การผลิตผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ และการบรกิารโลหติ
 

 พทุธศกัราช ๒๕๔๓ ให้บริการ autologous peripheral 

blood stem cells แช่แข็งใน liquid nitrogen อณุหภูม ิ-๑๙6 องศา

เซลเซียส ในรายทีต้่องท�า autologous stem cell transplantation

 พุทธศักราช ๒๕๔๔ ผลิต Anti-A1 (Murine) และ

พุทธศักราช ๒๕๕๘ Anti-M Anti-N (murine) โดยในช่วงแรก

ได้ immunize หนู เป็น murine monoclonal antibody

 พทุธศกัราช ๒๕๔๔ ฝ่ายผลติถงุบรรจโุลหติ อปุกรณ์และ

น�า้ยา ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาตไิด้น�า leukofilter ทีจ่ดัซือ้มาต่อเข้า

เป็นชุดกบัถงุบรรจโุลหิตทีผ่ลิตข้ึนเอง เพ่ือใช้กรองเมด็เลอืดขาว

 พุทธศักราช ๒๕๔๕ - ๒๕๕๑ ให้บริการรับฝากแช่แข็ง  

autologous cord blood ภายหลังได้หยุดการบริการนี้ ไป 

เนื่องจากโอกาสที่ผู้นั้นจะใช้เองมีน้อย

 วันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๓ ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ เปลี่ยนภาชนะบรรจุโลหิตจากขวดน�้ายา เอ.ซี.ดี. 

เป็นถุงบรรจุโลหิตได้ทั้งหมด และได้ยกเลิกการผลิตขวดน�้ายา 

เอ.ซี.ดี. ในการบรรจุโลหิตใส่ขวดจะจัดเก็บโลหิตของผู้บริจาค

ได้ประมาณ ๓00 - ๓๕0 มิลลิลิตร โดยขวดน้ีจะบรรจุน�้ายา

กันโลหิตแข็ง เพ่ือป้องกันไม่ให้โลหิตบริจาคแข็งตัว ซ่ึงมีน�้ายา

หลายชนิด และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในการเก็บรักษาโลหิต 

ตั้งแต่ ๒๑ - ๔๕ วัน เพราะโลหิตที่เจาะเก็บจากผู้บริจาคนั้นเม็ด

โลหิตที่บรรจุในขวดนี้ จะน�าไปให้ผู้ป่วยทั้งหมดโดยไม่มีการแยก

ส่วนประกอบของโลหิต (Whole blood) แต่ในการบรรจุโลหิต

ใส่ถุงพลาสติก (Blood Bag) จะจัดเก็บโลหิตของผู้บริจาคโลหิต

ประมาณ ๓๕0 - ๔๕0 มิลลิลิตร ในถุงพลาสติกก็จะมีน�้ายากัน

โลหติแขง็ตวัด้วยเช่นกนั แต่โลหติทีบ่รรจถุุงพลาสตกิน้ีจะน�าไปป่ัน

แยกส่วนประกอบของโลหติ ได้แก่ เมด็โลหิตแดงเข้มข้น เกลด็

โลหิต พลาสมา (น�้าเหลือง) แล้วจะน�าส่วนประกอบของโลหิต 

ดงักล่าวไปให้ผูป่้วยทีต้่องการเฉพาะส่วนประกอบอย่างหนึง่อย่างใด

เท่านัน้ และจะต้องจัดเกบ็ไว้ในตูจ้ดัเกบ็โลหติทีอ่ณุหภมิู ๔ องศา

เซลเซียส ซึง่การน�าถงุบรรจโุลหติมาใช้แทนขวดแก้ว เป็นการเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการป่ันแยกส่วนประกอบโลหติ สามารถเกบ็รักษา

ส่วนประกอบโลหติได้นานและมคีณุภาพด ี หากโลหิตบริจาคได้รับ

การเกบ็ไว้ในถงุบรรจโุลหติและน�าไปแยกเป็นส่วนประกอบโลหิต

ทัง้หมด จะท�าให้ผูป่้วยได้รบัโลหติเฉพาะส่วนตามความจ�าเป็นของ

ผูป่้วยแต่ละราย ส่งผลให้ผลการรกัษามีประสทิธภิาพดียิง่ขึน้และ

เป็นการประหยดัการใช้โลหิตอกีทางหนึง่ด้วย

 พุทธศักราช ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ ให้บริการรับแช่แข็ง  

unrelated cord blood ส�าหรับการปลูกถ่าย stem cells ได้หยุด

ไปเพราะปัจจุบันไม่นิยมใช้

 พุทธศักราช ๒๕๔๕ ให้บริการ HLA typing ส�าหรับ 

ผูป่้วยปลูกถ่าย stem cells และไต ซึง่มบีทบาทส�าคญัร่วมกบัศนูย์

รบับรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย ในการจดัสรรไตให้แก่ผูป่้วยท่ีรอ

อยู่ใน waiting list และให้บริการ HLA class I typing ด้วยวิธี 

polymerase chain reaction-sequence specific oligonucle-

otide probe (PCR-SSO)

 พุทธศักราช ๒๕๔๖ ให้บริการตรวจวิธี transcription 

mediated amplication (TMA) ส�าหรับตรวจหา HIV-1 และ 

HCV แบบตัวอย่างเดี่ยวและตัวอย่างรวม
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 พุทธศักราช ๒๕๔๗ ให้บริการ platelet antibody 

screening ด้วยวิธี solid phase red cell adherence assay 

(SPRCA)

 พุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ WHO ต้ังให้กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น Regional EQAS Center for SEAR 

on TTIs and Blood Group Serology โครงการสิ้นสุดลงตามทุน

สนับสนุนขององค์การอนามัยโลก

 พุทธศักราช ๒๕๔๗ ตรวจ HLA และ HPA ด้วยวิธี solid 

phase red cell adherence 

 พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท�า HPA typing ด ้วยวิธี  

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ได้ก�าหนด guideline ในการใช้ 

leukodepleted blood components และท�าการทดสอบการ 

ปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในส่วนประกอบโลหิต โดย BacT/ALERT 3D 

Microbial Detection System, Biomerieux ในช่วงเริม่ต้นท�าการ

ทดสอบเกล็ดเลือด ๒๕0 - ๓00 ยูนิตต่อปี และเพิ่มจ�านวนการ

ทดสอบเกลด็เลอืดเป็นอย่างน้อย ๓,000 ยูนิตต่อปี ปัจจบุนัต้ังแต่ 

๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕6๒ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

ได้ด�าเนนิการทดสอบแบคทเีรยีปนเป้ือนในเกล็ดเลอืดทกุยูนติ เพ่ือ

ยกระดับความปลอดภัยในการใช้ส่วนประกอบโลหิต นอกจากนี ้

ยังมีการสุ่มทดสอบค่าก�าหนดเชิงตัวเลข (parameter) ต่างๆ 

ของส่วนประกอบโลหิต ตามมาตรฐาน European council และ 

AABB ทัง้ศนูย์บริการโลหติแห่งชาตแิละภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ

อาคารที่ทำาการศูนย์ฯ
 พุทธศักราช ๒๕๔๘ ศูนย ์บริการโลหิตแห่งชาติ  

ได้ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ซึ่งก่อสร้างมา

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ แล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางงานบริการโลหิต

ที่ทันสมัยและครบวงจร มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้มาตรฐานสาก 

ลและรองรับการขยายงานต่างๆ ที่เพิ่มมากข้ึน โรงงานผลิตถุง

บรรจุโลหิต จึงได้ย้ายจากอาคารชั้นเดียว (อาคารบริจาคโลหิต

เดมิ) มายงัอาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ ชัน้ ๕ และช้ัน 6 ในช่วงเดอืน

กนัยายน - ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕0 และเร่ิมด�าเนินการผลติ

ได้อกีครัง้ในเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาจนถึงปัจจุบัน
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ธนาคารเซลล์ต้นกำาเนดิเมด็โลหติแห่งชาติ

 ในประเทศไทยได้เร่ิมมีแนวคิดจัดตั้งโครงการจัดหา

ผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตจากประชาชนทั่วไป ต้ังแต่ 

พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ด

โลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ ให้กับผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องได้

รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตแต่ไม่มี

ญาติพี่น้องที่มี HLA ตรงกัน โดยการบริจาคนี้จะเป็นการบริจาค

ด้วยความสมัครใจ และไม่มีการซื้อขาย ในวันที่ ๓0 เมษายน 

พทุธศกัราช ๒๕๔๕ แพทยสภาได้ประกาศเป็นข้อบงัคบัแพทยสภา

ว่าด้วยการรกัษาจริยธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม เก่ียวกับการปลกู

ถ่ายเซลล์ต้นก�าเมด็โลหติในราชกจิจานเุบกษา โดยก�าหนดให้ศนูย์

บรกิารโลหิตฯ เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าที่ในการจดัหาผูบ้รจิาคเซลล์

ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย ดังนั้นศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต

แห่งชาติ” (Thai National Stem Cell Donor Registry : TSCDR)  

เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียนผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต  

ที่ไม่ใช่ญาตขิึน้ ซึง่เป็นหน่วยงานหนึง่ของฝ่ายห้องปฏิบตักิารพเิศษ 

ภายใต้ศนูย์บริการโลหติแห่งชาต ิเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะบรจิาคเซลล์

ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตให้แบบสมัครใจ ได้มาลงทะเบียน และตรวจ 

คัดกรอง HLA ให้มีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน เป็นการเปิดโอกาสให ้

ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต

มากขึ้นในอนาคต

ศูนย์ฝึกอบรมด้านงานบริการโลหิต
และการประชุมระดับนานาชาติ

 ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิได้รบัการแต่งตัง้จากองค์การ

อนามัยโลกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์บริการโลหิต 

ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (WHO Collaborating Centre for 

Training in blood Transfusion Medicine) เมือ่วนัท่ี ๔ มถินุายน 

พุทธศักราช ๒๕๔๗ เป็นระยะเวลา ๔ ปี โดยมีภารกิจหลักดังนี้

 ๑. จดัหลกัสตูรการอบรมระยะสัน้งานบรกิารโลหติและ

เอกสารประกอบการอบรม ส�าหรบัผูร้บัทนุองค์การอนามยัโลกใน

แถบเอเชียแปซิฟิก

 ๒. จดัการอบรมและการฝึกปฏบิตัด้ิานงานบรกิารโลหิต 

ระบบบริหารงานคุณภาพรวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือทาง

ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น

 ๓. สนบัสนนุวทิยากรไปให้ความรูใ้นการปฏิบตังิานและ

ให้ค�าแนะน�าในการจัดหลักสูตรการอบรม ณ ประเทศสมาชิก

 ๔. จดัโปรแกรมการศกึษาดงูานแก่บคุลากรผูป้ฏิบตังิาน

ด้านธนาคารเลือด

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติปฏิบัติภารกิจข้างต้นได้ผล

สัมฤทธ์ิตามที่องค์การอนามัยโลกตั้งไว้ ทั้งในการเป็นแหล่งฝึก

อบรม ดูงาน ฝึกงานบริการโลหิต ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก เป็นแหล่งรวมวิทยากรและผู้เช่ียวชาญในสาขาบริการ

โลหิตซ่ึงได้เดินทางไปให้การช่วยเหลือด้านวิชาการงานบริการ

โลหิตแก่ประเทศต่างๆ อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง อันเป็นการ

ช่วยวางรูปแบบและพัฒนางานบริการโลหิตของประเทศสมาชิก

ให้ได้มาตรฐานแบบยั่งยืนต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การ

อนามัยโลก จึงได้ต่ออายุการเป็น WHO Collaborating Centre 

for Training in Blood Transfusion Medicine ของศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นวาระท่ี ๒ เป็นเวลา ๔ ปี ตัง้แต่

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ - วันที่ ๑0 กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๕

 พุทธศักราช ๒๕๔๘ WHO ได้จัด Blood Cold Chain 

(BCC) Workshop ในประเทศไทย BCC เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่

องค์การอนามัยโลกให้ความส�าคัญเพราะเป็นการรักษาคุณภาพ 

และหยุดยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์โลหิต จึงได้

จดัอบรมให้ประเทศต่างๆ จากน้ันมาศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาตไิด้

พัฒนาระบบ BCC อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการ

อบรมถ่ายทอดให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในหลายโอกาส 

 วันที่ ๑๒ - ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ ศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมโลหิตแห่งประเทศไทย 

ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมนานาชาติ International  

Society of Blood Transfusion ISBT Regional Congress ครั้งที่ 

๑6 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม

ประชุมที่ลงทะเบียน ๑,0๘๙ คน จาก ๕๙ ประเทศ มีผู้เข้าร่วม

ประชุมคนไทย จ�านวน ๓๔๔ คน 
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คู่มือมาตรฐานธนาคารเลือด
และงานบริการโลหิต

 พุทธศักราช ๒๕๔๘ มีการจัดท�า “คู ่มือมาตรฐาน

ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต” เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน

การปฏิบัติงานในระดับประเทศ โดยได้แต่งตั้งคณะท�างานข้ึน 

๑ ชุด เพื่อจัดท�าร่างมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรง

คุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข  

เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยในงานบริการโลหิต 

และการปลูกถ่ายอวัยวะ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ

งานการตรวจติดตามและการรับรองระบบคุณภาพ โดยใช้

มาตรฐานตาม Standards for Blood Banks and Transfusion 

Services ของ American Association of Bank Banks ฉบับ 

(edition) ที่ ๑๘ และ ๒๑ เป็นหลัก ร่วมกับประสบการณ์มา

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานบริการโลหิตและธนาคารเลือด

ของประเทศปัจจุบัน หนังสือมาตรฐานธนาคารเลือดและงาน

บริการโลหิตนี้ ครอบคลุมงานบริการโลหิตอย่างครบวงจร  

รวมทัง้งานปลกูถ่ายอวยัวะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ พยาบาล  

นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและให้โลหิตแก่ผู้ป่วย เพื่อให้การปฏิบัติ

งานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการ

ลดข้อผิดพลาด ความหลากหลาย ความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 

และท�าให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

นำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย

 พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย ได้น�าระบบคอมพิวเตอร์ IBM System 38 และ 

AS/400 ภายใต้ระบบปฎิบัติการ DOS มาใช้ ซึ่งท�าให้งานบริการ

โลหิตมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการฐานข้อมูล  

เพิ่มความปลอดภัยของโลหิต สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
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การตรวจคุณภาพโลหิต 
 

การตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธีอนูญชีวโมเลกุล Nucleic Acid 

Testing (NAT)

 พทุธศกัราช ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ ศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ  

เริ่มศึกษาการตรวจการตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธีอนูญชีว

โมเลกุล Nucleic Acid testing (NAT) ในผู้บริจาคโลหิต โดยใช้

ระบบ Cobas Ampil Screen Test โดยการริเริ่มของแพทย์หญิง 

ศรีวิไล ตันประเสริฐ อดีตผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

ได้ท�าการทดสอบ NAT ในตัวอย่างโลหิตบริจาค โดยทดสอบ

ตัวอย่างแบบรวม ๒๔ ตัวอย่าง (minipool 24)

 พทุธศกัราช ๒๕๔๕ ห้องปฏบิตักิารของฝ่ายคดักรอง จ่าย

โลหติและผลติภณัฑ์ ได้เริม่ให้บริการตรวจ NAT เพือ่หาเชือ้ไวรสั 

เอชไอวแีละไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีในโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลตามค�าขอ

 พุทธศักราช ๒๕๔๖ น�าระบบการตรวจ NAT วิธี Tran-

scription Mediated Amplication (TMA) ส�าหรับตรวจหา 

HIV-1 และ HCV มาใช้ตรวจแบบตัวอย่างเดี่ยวและตัวอย่างรวม 

 พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ท�าการตรวจ NAT ในโลหติทกุยูนิต

และเริ่มน�าเครื่องตรวจ NAT อัตโนมัติ Tigris มาใช้โดยเทคนิค 

(TMA) เพื่อตรวจ HIV HVC

 พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ศึกษาการประเมินความคุ้ม

ค่าของเทคนิคการตรวจ NAT แบบตัวอย่างเดี่ยวและตัวอย่าง

รวมในงานบริการโลหิตแห่งชาติ โดยคณะท�างานเพื่อการศึกษา

การตรวจโลหิตโดยวิธี NAT สภากาชาดไทย มีศาสตราจารย์

กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร เป็นประธานห้องปฏิบัติ

การฝ่ายคัดกรองฯ ศูนย์บริการโลหิตแห่งขาติ ด�าเนินการร่วมกับ 

ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ฝ่ายประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข หน่วยไวรัสและจุลชีวโมเลกุล ภาควิชา

พยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สรุปผลการศึกษาว่าไม่มี

ความแตกต่างระหว่างการตรวจด้วยตัวอย่างเดี่ยวและตัวอย่าง

รวม ทั้งด้าน Clinical sensitivity และ Analytical sensitivity 

โดยให้ผลสอดคล้องกันคือ ตรวจพบ HIV ๕ ราย และพบ HCV 

๑ ราย จากผลการศึกษาการตรวจคัดกรองโลหิตวิธี NAT จ�านวน

ทั้งสิ้น ๔๘6,6๗6 ยูนิต ตรวจพบผู้ติดเชื้อในระยะแรก (window 

cases) คือ HIV ๑ ราย (๑ : ๔๙0,000) และพบ HCV ๑ ราย 

(๑ : ๔๙0,000) และ HBV ๑6 ราย ( ๑ : ๑๔,000) จึงช่วย

ป้องกันไม่ให้น�าโลหิตที่ติดเชื้อไปใช้รักษาผู้ป่วย

 การตรวจโลหิตด้วยวิธี NAT ช่วยเพิ่มความปลอดภัย

สูงสุดของโลหิตบริจาค และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการ

รับโลหิตให้แก่ผู้ป่วย

 เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้

เริ่มใช้เครื่องตรวจ NAT ระบบ Cobas s201 ในการตรวจคัด

กรองโลหิตโดยใช้วิธี Real time PCR เพื่อตรวจหาเช้ือไวรัส 

เอชไอว ีไวรัสตับอกัเสบ ซี และไวรสัตับอกัเสบ บ ีในโลหติบรจิาค

ทกุยนูติทีศ่นูย์บรกิารโลหติฯ และหน่วยเคลือ่นที ่รวมทัง้รบับรกิาร

ตรวจ NAT ในโลหิตบริจาค ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และ

โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ๙ แห่ง เป็นศูนย์กลางให้

บรกิารตรวจคดักรองโลหิต ด้วยวธิอีนูญชวีโมเลกลุ Nucleic Acid 

Testing (NAT) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง ๙ แห่ง รวมทั้ง 

งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการรับบริจาคโลหิต จึงท�าให้การจัดหา

โลหิตจากผู้บริจาคด้วยความสมัครใจไม่หวังส่ิงตอบแทน ซึ่ง

เป็นไปตามนโยบายองค์การอนามัยโลก มีปริมาณเพิ่มข้ึนตาม

แผนยุทธศาสตร์ จึงเป็นศูนย์กลางรับตรวจโลหิตบริจาคจาก 

โรงพยาบาลทั่วประเทศ และเริ่มเปิดรับบริจาคโลหิตเอง
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“ขอขอบคุณท่านผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 

และผู้ที่จัดการให้มีการบริจาคโลหิต และนำาโลหิตไปใช้ 

เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของผู้ป่วย การกระทำาครั้งนี้เป็นที่น่ายกย่อง 

และได้ทำากุศล ขอให้บุญกุศลที่ทำานั้น ส่งตอบสนองให้ท่านผู้มีกุศลเจตนา 

ได้ปฏิบัติการอันสมควรเช่นนี้ ให้ได้มีความสุข ความเจริญทั่วไป 

แล้วก็บุญใดที่ท่านได้ทำา ขอให้ถือว่าได้ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วย 

ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน”  

พระราชดำารัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก

แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 11 ประจำาปี 2557 - 2558

ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2559  

 ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิได้น�านวตักรรมใหม่มาใช้กบังานบรกิารโลหติเพิม่ประสทิธภิาพในการพฒันาเทคโนโลยี

ด้านต่างๆ รวมทัง้การค้นคว้าวจิยัเพือ่ความเป็นเลิศทางวชิาการ ตลอดจนส่งเสรมินโยบายบรกิารโลหิต เพือ่พฒันาการบรกิาร

อย่างมคุีณภาพ ประสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล เพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติของประชาชนทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

ท�าให้ศูนย์ฯ เป็นที่ยอมรับจากชาวไทย และชาวต่างชาติ

 ช่วงทศวรรษที่ ๕ ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๕๒ - ๒๕๖๒ เป็นทศวรรษแห่งนวัตกรรมใหม่ กิจการของศูนย์บริการ

โลหิตมีความเจริญเติบโต พัฒนาก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

๕
นวัตกรรมใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิต

๕ ทศษวรรต ให้ชีวิต...เพื่อชีวิต

ทศวรรษที่

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๒
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พระมหากรุณาธิคุณ
 

 วันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ 

อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ 

เป็นอาคารทีท่�าการของศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ซ่ึงเป็นสถานที่ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาทาง

วิชาการ เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอและปลอดภัยส�าหรับรักษาผู้ป่วย

ทั่วประเทศ

97
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 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปรารภให้ปรับปรุง

ศักยภาพของสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ให้เหมาะสมแก่การบริการประชาชนตั้งแต่ครั้ง

การประชมุคณะกรรมการสภากาชาดไทย เมือ่พทุธศกัราช ๒๕๕๒ 

จนกระทั่งปรับปรุงพัฒนา เสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนเมษายน 

๒๕๕๔ จึงถือเอาวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๕๔ เป็นวนัเปิดรบับรจิาคโลหติอย่างเป็นทางการ โดยนายแผน 

วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานฯ  

ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

 วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จาก

วังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

ดอนเมือง เพื่อประทับเคร่ืองบินพระท่ีนั่ง ไปยังท่าอากาศยาน

ภูเก็ต อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แล้วประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารส�านักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดภูเก็ต และอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต 

ตั้งอยู่ ณ ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสภากาชาดไทย

จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฝั่ง

ทะเลอันดามัน ในการนี้ ทอดพระเนตรอาคารภาคบริการโลหิต

แห่งชาต ิโดยสภากาชาดฟินแลนด์และสภากาชาดไทย ร่วมลงนาม

ข้อตกลงความช่วยเหลือ ภายหลังเกิดเหตุสึนามิ เมื่อพุทธศักราช 

๒๕๔๗ เพื่อให้บริการโลหิตที่ครบวงจรใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเล

อันดามัน มีการประชาสัมพันธ์จัดหาผู้บริจาคโลหิต การคัดกรอง

คุณภาพโลหิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อเป็นต้นแบบในการ

ด�าเนินงานแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติอื่นๆ

  พุทธศักราช ๒๕๕๕ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติม ี

นโยบายขยายภารกจิงานบรกิารโลหิตของภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ  

ให้สามารถด�าเนินงานได้ครบวงจร ประกอบด้วย งานรับบริจาค

โลหิต การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ การแยกส่วน

ประกอบโลหิต การเก็บรักษาและจ่ายโลหิต แต่เนื่องจากขนาด

พื้นท่ีของภาคบริการโลหิตฯ แต่ละแห่งคับแคบมาก จ�าเป็น

ต้องจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารภาคฯ แห่งใหม่ จึงได้ด�าเนิน

การจัดโครงการจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ภายใต้ช่ือ “โครงการจดัสร้างอาคาร

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ สภานายกิาสภากาชาดไทย” 

และเมือ่วนัที ่๒6 กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๕๕ สมเดจ็พระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ม ี

พระมหากรณุาธคิณุพระราชทานพระราชานญุาตให้ใช้ชือ่อาคาร 

“เฉลิมพระเกยีรต ิ๘0 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรม

ราชินีนาถ” แก่ภาคบริการโลหิตในจังหวัดต่างๆ 6 แห่ง ได้แก่ 

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา 

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา 

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก 

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์  

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี 
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 วันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาค

บริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 

๘0 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ณ ทีด่นิ

ราชพัสดุแปลงเลขที่ นม.๑๒6 (บางส่วน) ต�าบลหนองบัวศาลา 

อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 วันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดอาคารภาคบรกิารโลหติ

แห่งชาติที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนพระองค์ด�า 

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ีเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพธิเีปิดอาคารภาค

บริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา เฉลิมพระเกียรติ ๘0 

พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ เลขที่ ๑ 

หมู่ ๕ ถนนทุ่งควนจีน อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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 วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารภาคบริการโลหิตแห่ง

ชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ณ ทีด่นิราชพัสด ุขก. ๒๙๕ 

(บางส่วน) ถนนมิตรภาพ ต�าบลส�าราญ อ�าเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น

 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี ๘  

จงัหวดันครสวรรค์ เฉลมิพระเกยีรต ิ๘0 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ดินราชพัสดุ นว.๓0๓ (บางส่วน) 

ถนนเลียบแม่น�้าเจ้าพระยา ต�าบลนครสวรรค์ตก อ�าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
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 วันท่ี ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จ

พระราชด�าเนิน ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งที่ ๓ จังหวัด

ชลบุรี เฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ณ เลขที่ ๓๕/๕ ถนนโรงพยาบาลเก่า ต�าบล

บางปลาสร้อย อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 วันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 

สภากาชาดไทย ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เป็นภารกิจของ

สภากาชาดไทยด้านบริการโลหิตแบบครบวงจร โดยการจัด

ตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และจัดหาวัตถุดิบคือ

พลาสมาให้มีปริมาณเพียงพอใช้ในการผลิต Factor VIII 

Concentrate, IVIG (Intravenous Immune Globulin) 

และ Albumin เพื่อลดการน�าเข ้าจากต่างประเทศท�าให้

ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง

ราคาพลาสมาในตลาดจะสูงข้ึน หรือการขาดแคลนพลาสมา 

ท่ีส�าคัญผู ้ป ่วยมีโอกาสเข ้าถึงการรักษาพยาบาลมากขึ้น  

เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคที่รุนแรง และ

เรื้อรังต่างๆ ที่ต้องรักษาด้วยผลิตภัณฑ์จากพลาสมาซึ่งเป็นยาที่

คนไทยต้องการมาก โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ันสูงใน

การผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาจาก บรษัิท Green Cross Corpo-

ration (GCC) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้รับมาตรฐานในการผลิต

ระดับชาติ (Korean FDA) และระดับสากลตามมาตรฐาน GMP 
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การสนบัสนนุงบประมาณจากต่างประเทศ

 พุทธศักราช ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ สภากาชาดฟินแลนด์ 

ได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินบริจาค ภายหลังภัยพิบัติสึนามิ  

ในการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต รวมเป็น  

๑๒ แห่งทั่วประเทศ 

นโยบายบรกิารโลหติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(National Blood Policy)

 สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็น

องค์กรหลักที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เพ่ือด�าเนินการ 

ให ้บริการโลหิตของประเทศมีเพียงพอและปลอดภัย ใน 

กรุงเทพมหานครมีส�านกังานใหญ่และสาขาบรกิารโลหติแห่งชาติ  

6 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ�านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และ 

โรงพยาบาลต�ารวจ ในส่วนภมูภิาคมภีาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ๑๒ แห่ง  

และสาขาบริการโลหิตแห่งชาต ิจ�านวน ๑๕๒ แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ใน 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจ�าจงัหวดั โดยมเีหล่ากาชาด

จงัหวดั ท�าหน้าทีป่ระสานการจดัหาโลหิตให้เพยีงพอในแต่ละจงัหวัด

 องค์กรและหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น มีหน้าท่ีด�าเนิน

งานด้านการบริการโลหิตตามมาตรฐานหลักวิชาการและ

นโยบายระดับชาติ ซึ่งมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นแกนกลาง

ในการจัดท�าขึ้น แต่เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้าน

เวชศาสตร์ธนาคารเลอืดได้พฒันาอย่างรวดเรว็ รวมทัง้การจดัสรร 

งบประมาณจากรัฐบาลด้านบริการโลหิต ยังไม่สามารถตอบ

สนองต่อการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายระดบัชาตไิด้อย่าง

มีคุณภาพและเป็นเอกภาพท่ัวท้ังประเทศ การปฏิบัติจึงมีความ

หลากหลาย
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ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิได้จดัสร้างและ
เปิดดำาเนนิการภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ
ในส่วนภมูภิาค จำานวน ๑๓ แห่ง 

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี

จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี นครนายก  

สุพรรณบุรี และชัยนาท

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี

จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา 

สระแก้ว ระยอง และปราจีนบุรี 

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี

จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 

มหาสารคาม และศรีสะเกษ 

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น

จงัหวดัในเครอืข่าย ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร หนองคาย 

บึงกาฬ หนองบัวล�าภู และเลย

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี

จงัหวดัในเครอืข่าย ได้แก่ อบุลราชธาน ีนครพนม ร้อยเอด็ ยโสธร 

มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอ�านาจเจริญ

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ก�าแพงเพชร 

ตาก และสุโขทัย 

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก

จงัหวัดในเครอืข่าย ได้แก่ พิษณโุลก พจิติร เพชรบรูณ์  อตุรดติถ์

แพร่ และน่าน

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน ล�าปาง

พะเยา และแม่ฮ่องสอน

 ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติท่ี ๑๑ จงัหวดันครศรธีรรมราช

จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ตรัง พัทลุง และ กระบี่

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตลัง สตูล ปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาส

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง ระนอง  

และสตูล

 งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี  

งานบริการโลหิต
สถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ

ภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติ
จังหวัดภูเก็ต



111110

 ทั้ ง น้ี ได ้ก�าหนดวิสัยทัศน ์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์ 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ต่อไปนี้

 วิสัยทัศน์
 มุ ่งมั่นในการบริการและคุณภาพงานบริการโลหิต 

ระดับชาติ สร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

 พันธกิจ
 ๑. บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตให้เพียงพอ 

ใช้กับผู้ป่วยทั้งประเทศ

 ๒. บริการโลหิตที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

เดียวกันทั่วประเทศ

 ๓. บริการผลิตภัณฑ์โลหิตและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

งานบริการโลหิต

 ๔. บริการเสริมพิเศษแก่ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งการ

บริการเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต

 ๕. ส่งเสรมิงานด้านบรกิารโลหติให้ได้มาตรฐานในระดบั

ประเทศและระดับภูมิภาค

 ยุทธศาสตร์
 ๑. ด้านการพฒันาบรหิารจัดการองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ

และมีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม

 ๒. ด้านการให้บรกิารโลหติให้มปีรมิาณเพยีงพอกับความ

ต้องการของประเทศทั้งในยามสงบและยามวิกฤต

 ๓. ด้านการให้บรกิารโลหิตท่ีมมีาตรฐานปลอดภัยสูงสุด

ในระดับมาตรฐานสากลของนานาประเทศที่พัฒนาแล้ว
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 ๔. ด ้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให ้มีคุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากลและเป็นที่รับรองโดยทั่วไป

 ๕. ด้านการพัฒนาการให้บริการให้บริการเซลล์ต้น

ก�าเนิดเม็ดโลหิตทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ

 6. ด้านพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศของภูมิภาคใน

การบริการโลหิต

เป้าประสงค์นโยบาย
 ๑. การบริการจัดการงานบริการโลหิตของประเทศมี

ประสิทธิภาพ และมีการประสานงานอย่างเป็นเอกภาพ โดยศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลัก

 ตัวชีว้ดั : ประสทิธภิาพและความเป็นเอกภาพของระบบ

บริหารจัดการและงานบริการโลหิตที่มีบูรณาการ

 ๒. มโีลหติในปริมาณเพยีงพอต่อความต้องการของประเทศ

 ๓. ผู้ป่วยได้รับโลหิตท่ีปลอดภัย ตามหลักการของ

องค์การอนามัยโลก โดยเริ่มจากการจัดหาโลหิตในประชากรที่มี

ความเสีย่งต�า่ การคดักรองผูบ้รจิาคโลหติ และโลหติทกุยูนิต ต้อง

ผ่านการตรวจกรองการตดิเชือ้ตามมาตรฐาน และตรวจความเข้า

กันได้ของโลหิตบริจาคกับผู้ป่วย

 ตัวช้ีวัด : อัตราผู้ป่วยติดเชื้อจากการรับบริจาคโลหิต 

และอัตราผู้ป่วยได้รับโลหิตผิดหมู่

 ๔. งานบริการโลหิตมีคุณภาพในทุกกระบวนการและ 

ทุกระดับ

 ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานบริการโลหิตได้รับการ

รับรองคุณภาพ 

 ๕. มีการใช้โลหิตอย่างเหมาะสม มีเกณฑ์ และแนวทาง

ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

 ตวัชีว้ดั : อตัราการตรวจความเข้ากนัได้ของโลหติที่ให้ 

ผูป่้วยกับการใช้โลหิตจรงิ และร้อยละของการใช้ส่วนประกอบโลหิต

 6. มีกฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบังานบรกิาร

โลหติตามความเหมาะสมและจ�าเป็น รวมทัง้การบงัคับใช้ ตดิตาม 

แก้ไข ปรับปรุง ทบทวนกฎ ระเบียบ และกฎหมาย ที่ด�าเนินการ

 ตวัชีว้ดั : จ�านวน กฎ ระเบยีบ และกฎหมาย ทีด่�าเนนิการ

 ๗. การวจิยัและพฒันางานบรกิารโลหติได้รบัการส่งเสรมิ

และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 ตัวชี้วัด : จ�านวนงานศึกษาวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนให้

ด�าเนินการ และได้น�าผลมาใช้

 ๘. การผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ 

โดยมีศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลกั

 ตวัชีว้ดั : จ�านวนโครงการการผลติที่ได้รบัการสนบัสนนุ

ให้ด�าเนินการ และที่ผลิตส�าเร็จสามารถใช้รักษาได้

 ๙.บรกิารเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหติจากอาสาสมคัรผูบ้รจิาค 

เซลล์ต้นก�าเนิดให้แก่ผูป่้วยได้รบัการพฒันาเพือ่มุง่สูคุ่ณภาพตาม

มาตรฐานสากล

 ตัวชี้วัด : บริการเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตจากอาสา

สมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดให้แก่ผู้ป่วยของศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล จดัท�าโครงสร้าง

อัตราก�าลัง รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ

จัดการระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล

 เดิมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้น�า

ระบบคอมพิวเตอร์ IBM System 38 และ AS/400 ภายใต้ระบบ

ปฎิบัติการ DOS มาใช้ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓0 เป็นต้นมา ซึ่ง

ท�าให้งานบรกิารโลหิตมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศบรหิารจัดการ

ฐานข้อมูล เพิ่มความปลอดภัยของโลหิต สามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับได้ จนกระทั่งพุทธศักราช ๒๕๕๓ สภากาชาดฝรั่งเศส

ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงาน

บริการโลหิตครบวงจร โดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง

สภากาชาดไทย สภากาชาดฝรั่งเศส และบริษัท Medinfo เพื่อ

พฒันาระบบซอฟต์แวร์ เรียกว่า HEMATOS Second Generation 

(H2G) และศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิได้ก้าวข้ึนสู่ระบบใหม่อย่าง

สมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕6 จากนั้นจึง 

ขยายขอบเขตและเครือข่ายปยังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 

ทั่วประเทศไทย และเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕6  

งาน Go Live H2G Celebration เฉลิมฉลองความส�าเร็จการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่องานบริการโลหิต Hematos IIG 

(H2G) โดยสภากาชาดฝรั่งเศส และบริษัท Medinfo ได้ให้ความ

ร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ จนประสบความส�าเร็จ 

จากนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ใช้ระบบระบบซอฟต์แวร์  

HEMATOS Second Generation (H2G) อย่างสมบรูณ์ และขยาย

ไปยังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ

 ซอฟต์แวร์ H2G ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนินงาน โดย

มกีารเชือ่มโยงฐานข้อมลูผูบ้รจิาคโลหติ ตัง้แต่การจดัหาผูบ้รจิาค

โลหิต การลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิต การเตรียมส่วนประกอบ

โลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต ไปจนถึงการจ่ายโลหิต และส่วน

ประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และยังมีระบบตรวจสอบ 

ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
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สู่มาตรฐานระดับสากล

 พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ

คุณภาพ ISO 15189, 15190:2003, 15189:2012 และใน

พุทธศักราช ๒๕60 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ 

ISO 9001:2015 GMP ผลิตภัณฑ์ยา และ GMP เครื่องมือแพทย์

 ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีการควบคมุคณุภาพ

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเภสัชต�ารับของยุโรป (European Phar-

macopeia) ได้รับการขึ้นทะเบียนต�ารับยาและได้รับการรับรอง

มาตรฐานตามหลกัเกณฑ์วธิทีีด่ีในการผลติ (GMP) จากส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีก�าลัง

การผลิตพลาสมาสูงถึง ๒00,000 ลิตรต่อปี และสามารถ

ผลิตผลิตภัณฑ์ จ�านวน ๓ ชนิด คือ FACTOR VIII ทีอาร์ซีเอส  

อิมมูโนโกลบูลิน ๕ ทีอาร์ซีเอส และอัลบูมิน ๒0 ทีอาร์ซีเอส 

 วนัที ่๑๙ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๙ ศนูย์ผลิตผลิตภณัฑ์

จากพลาสมา ได้รับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ด ี

ในการผลติ (GMP) จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ประเทศไทย 

 พุทธศักราช ๒๕๖๐ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับ 

การรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา  

GMP (Good Manufacturing Practice for Medicinal Products) 

และได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ

ผลิตเครื่องมือแพทย์ (Medical Device Good Manufacturing 

Practic) 

 พุทธศักราช ๒๕๖๒ ห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการจาก 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
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ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ

 วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผลิตภัณฑ์

จากพลาสมา ได้แก่ แฟคเตอร์ VIII ทีอาร์ซีเอส ใช้รักษาโรค 

ฮโีมฟีเลยี เอ โรคเลือดออกง่ายหยดุยากทางพนัธกุรรมทีต้่องการ 

Factor VIII ในการแข็งตวัของเลือดและอิมมโูนโกลบลูนิ ๕ ทอีาร์

ซเีอส ได้รบัการขึน้ทะเบยีนต�ารบัยา จากส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ใช้ในภาวะที่มี Gamma globulin ในซีรัมต�่า

ภาวะเกลด็เลอืดต�า่โดยไม่ทราบสาเหต ุ(Idiopathic Thrombocy-

topenic Purpura : ITP) Guillain-Barre Syndrome Kawasaki 

Syndrome (ให้เสรมิในกรณท่ีีตดิเชือ้รนุแรง และรกัษาโดยวธิอีืน่

ได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ) และอัลบูมิน ๒0 ทีอาร์ซีเอส ได้รับการ

 การผลติถงุบรรจุโลหิตด้วยระบบดจิทัิล ได้รบังบประมาณ 

จากรัฐบาลใน พุทธศักราช ๒๕60 ในการจัดซื้อและติดตั้งเครื่อง

เชื่อมถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติ ที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตถุงบรรจุโลหิตชนิดใหม่ซึ่งยังไม่เคยด�าเนินการผลิตมาก่อน 

เรียกว่า Quadruple blood bag top & bottom system ได้เป็น

ผลส�าเร็จในปีงบประมาณ ๒๕6๑ ซึ่งเครื่องเชื่อมถุงบรรจุโลหิต

Blood Bag Diagram

อัตโนมัติ สามารถเพ่ิมก�าลังการผลิตถุงบรรจุโลหิตเปล่า จาก

เครื่องเดิม ประมาณ ๓๕0 ใบ/ชั่วโมง ได้เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า 

คือ ประมาณ ๗00 ใบ/ชั่วโมง สามารถสนับสนุนถุงบรรจุโลหิต

ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

ทั่วประเทศ

ขึ้นทะเบียนต�ารับยา จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ช่วยฟื้นฟูและ

รักษาสมดุลของปริมาตรการไหลเวียนเลือด ในกรณีที่พบว่ามี

การลดลงของปริมาตรอัลบูมินในเลือดรวมทั้งการใช้คอลลอยด์

ที่เหมาะสม ใช้ในการรักษาปริมาตรของเหลวในร่างกายและ

รักษาสมดุลของเหลวในระดับเนื้อเยื่อใช้ในภาวะปริมาณโปรตีน

ในเลอืดต�า่ (Hypoproteinemia) และปรมิาณอลับมิูนในเลอืดต�า่ 

(Hypoproteinemia) การเลอืกใช้อลับมิูนแทนทีจ่ะใช้คอลลอยด์

เทียบนั้น ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย
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การตรวจคัดกรองโลหิตโดยวิธี NAT 
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงาน

หลักในการจัดหาและผลิตส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพดีที่สุด

ให้เพียงพอและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยท่ัวประเทศ ได้พัฒนาและยก

ระดบัการตรวจโลหติให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัอย่างต่อเน่ือง ตาม

นโยบายระดับชาติ โลหิตทุกยูนิตจะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง

หาการตดิเช้ือ ได้แก่ ซฟิิลสิ ไวรสัตบัอกัเสบ บ ี(HBsAg) ไวรสัตบั

อกัเสบ ซ ี(Anti-HCV) และไวรสัเอชไอว ี(Anti-HIV และ HIV-Ag)  

ซึ่งต้องท�าการตรวจในตัวอย่างโลหิตของผู้บริจาคโลหิตทุกครั้ง 

และทกุราย ทางห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐานขององค์การอนามัย

โลก โดยมีวิธีการตรวจอยู่ ๒ วิธี คือ ๑) การตรวจโดยวิธีน�้า

เหลืองวิทยา หรือ Serology คือ การตรวจหาโปรตีนของเช้ือ

โรคหรือภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้น เพื่อต่อต้านเชื้อ ได้แก่ การ

ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อของโรคซิฟิลิส การตรวจหาเชื้อไวรัส

ตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ซี และเชื้อเอชไอวี ๒) การตรวจหา

สารพันธุกรรมของเชื้อ (RNA และ DNA) โดยวิธีอณูญชีววิทยา 

ได้แก่ เทคนิค Nucleic Acid Amplification Testing เพื่อตรวจ

หาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ซี และเช้ือเอชไอวี  

การตรวจนีเ้ป็นการทดสอบหาเชือ้ โดยการเพิม่ขยายยีน หรอืสาร

พันธุกรรม ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความไวสูงสุดในการตรวจหาเชื้อ  

ที่มีปริมาณน้อย ในผู้ที่ติดเชื้อในระยะแรก ที่ตรวจไม่พบโดยวิธี 

น�้าเหลืองวิทยา ซึ่งการตรวจวิธีนี้ เป็นการตรวจที่เป็นมาตรฐาน

และมีความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากล จากอดีตที่มีการตรวจ

โลหิตบริจาค โดยการทดสอบตัวอย่างแบบรวม 6 ตัวอย่าง โดย

การน�าโลหิตของผู้บริจาคมาคนละ ๑๘๗ ไมโครลิตร ไปใส่ใน

หลอดใหม่ ๑ หลอดรวมกนั ในหน่ึงหลอดจะประกอบด้วย Plasma  

ของผู้บริจาคทั้ง 6 ราย ซึ่งข้อดีในการตรวจ Nucleic Acid  

Amplification Testing (NAT) คือ การใช้น�้ายาตรวจ NAT แค่ 

Test เดยีว ข้อเสยีคือ เม่ือตัวอย่างของโลหติโดนเจอืจางลง โอกาส

ที่จะตรวจไม่พบเชื้อจะมีมากขึ้น เมื่อหลอดนั้นมีผลเป็นบวกจะน�า

หลอดนั้นมาตรวจเช้ือซ�้าเพื่อดูว่าตัวอย่างโลหิตไหนที่ติดเช้ือ ซ่ึง

ท�าให้เสียเวลาในการตรวจ โดยครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ ๕ 

ชั่วโมง เมื่อพบการติดเชื้อจะใช้เวลาในการตรวจซ�้าอีก ๕ ชั่วโมง 

ในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้การตรวจ NAT แบบตัวอย่างเดี่ยว ตั้งแต่ 

วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยการน�าตัวอย่างโลหิต

แต่ละยนูติ มาตรวจด้วยน�า้ยา ๑ test ซึง่จะแสดงผลว่าตวัอย่างโลหิต

น้ันติดเช้ือตัวใด ซ่ึงเป็นนวัตกรรมทีมี่ความปลอดภัยสงูสดุในขณะน้ี
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 ด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย พระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย พระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย ท่ีทรงห่วงใยในพสกนิกรด้านการ

แพทย์ การสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นกิจการใดๆ ของสภากาชาดไทย ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อย่าง

สม�่าเสมอ เพราะทรงเห็นว่า หากประชาชน มีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็ไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรท่ี

ส�าคัญของประเทศชาติก็คือพลเมือง ดังนั้นสุขภาพของประชาชนจึงเป็นสิ่งส�าคัญและเป็นฐานรากของการสร้างชาติ  

 นับแต่ทรงวางรากฐานกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและถือเป็นสิริมงคลย่ิงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่าการบริการโลหิตของประเทศได้รับการสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจน 

พระบรมวงศานุวงศ์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องตลอดมา ท�าให้ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อการบริจาคโลหิต  

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สามารถแจกจ่ายโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเพียงพอ  

การให้บริการโลหิตจึงมีคุณภาพ ปลอดภัยและเพียงพอแก่ความต้องการใช้ของผู้ป่วยทั่วประเทศ

 ในกรงุเทพฯ มศูีนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิท�าหน้าทีร่ณรงค์จดัหาผูบ้รจิาคโลหติ เจาะเกบ็โลหติ ตรวจคดักรองโลหติ

บริจาค เตรียมส่วนประกอบโลหิต และแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ และภูมิภาค 

 ในส่วนภมิูภาค การด�าเนนิงานบรกิารโลหติ มสีภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจงัหวดัแต่ละจงัหวดัช่วยรณรงค์จดัหา

ผูบ้รจิาคโลหิต ขณะทีโ่รงพยาบาลประจ�าจงัหวดัเป็นสาขาบรกิารโลหติแห่งชาต ิด�าเนินการเจาะเกบ็โลหติบรจิาค เตรยีมส่วน

ประกอบโลหิต เพื่อใช้ในโรงพยาบาลของตนเองเป็นหลัก

สืบสานพระราชปณิธาน
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕ ทศษวรรต ให้ชีวิต...เพื่อชีวิต

ปัจฉิมบท
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ความก้าวหน้าอย่างไม่หยดุยัง้เพือ่ทกุชวีติ
 ด้านการตรวจคัดกรองโลหิต
 ปัจจุบันมีการใช ้เคร่ืองอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ 

คุณภาพ ความแม่นย�าสูง และใช้น�า้ยาตรวจวเิคราะห์ทีด่ทีีส่ดุเพือ่

ความปลอดภัยสูงสุดของโลหิต ในการตรวจ ๓ ประเภท คือ 

 การตรวจหมูโ่ลหติ ในอดตีที่ใช้การตรวจแบบหลอด ได้

มีการน�าเครื่องตรวจอัตโนมัติ Fully-automatic machine มา

ใช้แทน โลหิตทุกยูนิตจะได้รับการตรวจหาหมู่โลหิต ระบบ ABO 

และ RhD โดยท�าการตรวจในตัวอย่างโลหิตของผู้บริจาค จาก

เครื่องอัตโนมัติที่เป็นเทคโนโลยีสูงสุดในปัจจุบัน และการตรวจ 

Anti-body ต่อหมู่เลือด หรือ Anti-body screening 

 การตรวจ Serology หรือ การตรวจน�้าเหลืองวิทยา จะ

ใช้ซีรัมในการตรวจ โดยใช้เคร่ืองตรวจที่ทันสมัย ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ ถือเป็นแนวหน้าในเอเชีย และเป็นประเทศแรกๆ 

ที่ใช้เครือ่งตรวจอตัโนมตั ิหรอืระบบทีม่คีวามไวในการตรวจสงูสดุ 

มีความไวกับความจ�าเพาะของเชื้อ ค�านึงถึงความปลอดภัยของ

โลหิตและผูป่้วย ศนูย์ฯ ด�าเนนิการประเมนิและเปรยีบเทยีบเครือ่ง

ตรวจจากความไวกับความจ�าเพาะของชุดตรวจ ระบบการตรวจ 

และเครื่องตรวจ ได้เลือกใช้เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดจากการประเมิน 

และเปรียบเทียบ เพื่อน�ามาใช้ในศูนย์ฯ และภาคฯ ซึ่งครอบคลุม 

๙0% ของโลหติทีบ่รจิาคทัว่ประเทศ เนือ่งจากธนาคารเลอืดต่างๆ 

ที่ได้รับบริจาคโลหิตจะต้องส่งโลหิตมาตรวจที่ศูนย์ฯ หรือภาคฯ 

เพือ่ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั และอกี ๑0% จะตรวจอยู่ในธนาคาร

เลอืดทีม่คีณะแพทยศาสตร์ เนือ่งจากต้องใช้ในการเรยีนการสอน

จึงไม่มีการส่งตรวจ

 การตรวจ Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ใช้การตรวจโลหิตด้วยวิธี NAT ในการ

ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอว ี(HIV) ไวรสัตับอกัเสบ บ ี(HBV) และ 

ไวรสัตบัอกัเสบ ซ ี(HCV) แต่ละยนูติแบบตวัอย่างเดีย่ว (Individual  

test) 

 ปัจจุบันมาตรฐานสากลยังก�าหนดให้ทาง Serology 

ของการติดเช้ือตามที่เคยตรวจด้วยวิธี NAT และทางศูนย์ฯ ได้

ใช้ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีความปลอดภัยสูงสุดในปัจจุบัน เพื่อความ

ปลอดภยัของโลหติและส่วนประกอบของโลหติทีจ่ะน�าไปให้ผูป่้วย 

ท�าให้ความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการรับโรคติดต่อเชื้อไวรัสลดลง 

โดยคาดว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่มีความไวและมีความ

แม่นย�ามากยิ่งขึ้นต่องาน
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 ด้านคุณภาพ
 การติดตามภาวะแทรกซ้อนของโลหิต หรือที่เรียกว่า 

Hemovigilance ประกอบด้วย ภาวะแทรกซ้อนในผู้บรจิาคโลหิต 

(Donor adverse events) และภาวะแทรกซ้อนในผูป่้วยทีร่บัโลหติ 

(Patient adverse events) ถือเป็นกลไกส�าคัญของงานบริการ

โลหิตที่มีการติดตามประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยแบบ

ครบวงจร องค์การอนามัยโลกได้ให้ความส�าคัญกับการสร้าง

ระบบ Hemovigilance ในทุกประเทศ ที่มีงานบริการโลหิต โดย 

ในแต่ละประเทศที่ได้จดัตัง้องค์กรเพ่ือท�าหน้าทีร่บัผดิชอบด�าเนนิการ 

ระบบ Hemovigilance จะมีความแตกต่างกัน คือ 

 • ประเทศเยอรมน ีฝรัง่เศส และสวติเซอร์แลนด์ องค์กร

ควบคมุเกีย่วกบัโลหิตประเทศ (blood regulator) เป็นผูร้บัผดิชอบ 

 • ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ และเดนมาร์ก 

หน่วยงานที่ผลิตและบริการโลหิต (blood manufacturer) เป็น

ผู้รับผิดชอบ 

 • ประเทศเนเธอร์แลนด์และอังกฤษ มีสมาคมวิชาชีพ

เป็นผู้รับผิดชอบ 

 • ประเทศแคนาดา กระทรวงสาธารณสขุ เป็นผูร้บัผดิชอบ 

 • ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดระบบ USA-Biovigilance 

Network ท่ีด�าเนินการโดยภาครัฐและเอกชนเป็นหุ ้นส่วน 

รับผิดชอบร่วมกัน 

 • ประเทศไทย ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบจัดสร้างและพัฒนา

ระบบ ตามนโยบายบริการโลหิตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้จัดให้มีการประชุมนานาชาติ

เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติและก�าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่

เก่ียวข้องในแต่ละประเทศ เพื่อให้มีการติดตามเฝ้าระวังความ

ปลอดภยัของโลหติเกิดขึน้อย่างเป็นรปูธรรม ปัจจบุนั ศนูย์บรกิาร

โลหิตแห่งชาติ ได้จัดต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัย

ของโลหิตแห่งชาติ (National hemovigilance committee)  

จัดท�าคู่มือเร่ืองความปลอดภัยของโลหิต และสร้างระบบการ

รายงาน  Hemovigilance เรียบร้อยแล้วตัง้แต่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

เป็นแกนกลางรับรายงานจากโรงพยาบาลที่สมัครเป็นสมาชิก  

National hemovigilance ผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้จะน�ามา

วิเคราะห์และพัฒนางานบริการโลหิตให้มีความปลอดภัย รวมทั้ง

ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ซ่ึงควรเป็นนโยบายของภาครฐั  

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับในองค์กร 

เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในห่วงโซ่ของการ

บริการโลหิต กล่าวคือ เริ่มต้ังแต่ผู้บริจาคโลหิต กระบวนการ

รับบริจาคโลหิต ผลิตภัณฑ์โลหิต กระบวนการการให้โลหิต และ 

ผู้ป่วยที่รับโลหิต ที่ต้องปลอดภัยทั้งผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วยที่

รับโลหิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดท�าระบบยังอยู่ในระยะ 

เริ่มต้น จึงมีโรงพยาบาลสมัครเข้าเป็นสมาชิกรายงานระบบ  

National hemovigilance ในจ�านวนจ�ากัด จ�าเป็นต้องขบัเคลือ่น 

โดยใช้กลไกผ่านระบบการประเมนิและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล  

(Hospital accreditation, HA) 
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 แนวทางการใช้โลหิตอย่างเหมาะสม ว่าด้วยเรื่องการ

บริหารจัดการการใช้โลหิต หรือ Patient blood management 

(PBM) จัดเป็นองค์ความรู้ส�าคัญทางเวชศาสตร์บริการโลหิต 

ประเทศทีพ่ฒันาแล้วหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลยีและองักฤษ 

ได้ใช้ระบบ PBM อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้

โลหิตเมื่อจ�าเป็นอย่างคุ้มค่า มีการบริหารตรวจสอบติดตามการ

ใช้โลหิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Blood utilization review)

 เรื่องการพัฒนาจ�านวนงานวิจัยท่ีมีคุณค่า งานบริการ

โลหิตเป็นเวชศาสตร์สาขาหนึ่งที่มีวิวัฒนาการรวดเร็วมาก นับ

ตั้งแต่มีการค้นพบหมู่โลหิตโดยนายแพทย์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล 

ชื่อ ด็อกเตอร์คาล แลนสไตเนอร์ ในพุทธศักราช  ๒๔๔๓ การให้ 

โลหติผูป่้วยจงึมคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้ มกีารพัฒนาเทคนิคการ

ตรวจหมู่โลหิต และตรวจความเข้ากันได้ของโลหิตก่อนการให้  

มีการแยกส่วนประกอบโลหิตเพื่อใช้อย่างเหมาะสม มีการตรวจ

คัดกรองโรคติดเชื้อต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ ที่มีเส่ียงและอาจ

ถ่ายทอดทางโลหิต รวมทั้งมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่าง

มากมายและรวดเร็ว งานบริการโลหิตจึงต้องมีการวิจัยและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์และทันสมัย โดยส่งเสริมการ

สร้างผลงานวิจัยที่ครอบคลุมทุกด้านของงานบริการโลหิต ได้แก่ 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการรับบริจาคโลหิตและผู้บริจาค

โลหิต ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านการผลิต

ส่วนประกอบโลหิต ด้าน Blood cold chain and logistics ด้าน 

Hemovigilance และ Patient blood management ด้านการ

ควบคุมคุณภาพ ด้านเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต ด้านการผลิต

ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกีย่วข้อง 

เป็นต้น ท้ังน้ีมีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตนักวิชาการ และ

นักวิจัย พัฒนาบุคลากรด้านงานบริการโลหิตให้มีศักยภาพ และ

จริยธรรมในการท�าวิจัย ตลอดจนการส่งเสริมให้ประเทศไทย

สามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายประเทศไทย ๔.0
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 แนวคดิในการจัดระบบการขนส่งโลหิตให้แก่ 

 โรงพยาบาล Logistic 
 ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานครและ ๓ จังหวัด ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจ�านวน 

รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ แห่ง จากสถิติพบว่า ในแต่ละวันจะมีรถและ

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดังกล่าวเดินทางเข้ามารับโลหิตที่ศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติเป็นจ�านวนมากถึง ๑00 - ๑๒0 แห่ง  

คิดเป็นจ�านวนรอบ ๑00 - ๑๒0 รอบหรือมากกว่า เนื่องจาก

บางโรงพยาบาลจะส่งรถมารับโลหิตหลายรอบต่อวัน ซึ่งทุกรอบ

ที่รถวิ่งนั้นจะมีเท่ียวเปล่าเกิดข้ึนหนึ่งเท่ียวเสมอ ท�าให้ทุกๆ วัน  

จะมีปริมาณของรถเท่ียวเปล่าจ�านวนมาก ก่อให้เกิดความสูญ

เปล่าในด้านพลังงานเชื้อเพลิง นอกจากน้ี รถแต่ละคันยังต้อง

เสียเวลาในการเข้าคิวเบิก-จ่ายและรอรับโลหิตซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วง

เช้าจนถึงเที่ยงวัน ก่อให้เกิดความสูญเปล่าในด้านแรงงานและ

เวลา และรถแต่ละคัน ยังถูกใช้งานอย่างไม่คุ้มค่า เนื่องจาก

ปรมิาณโลหิตที่ได้รบัไปนัน้น้อยมากเมือ่เทยีบกบัขนาดความจแุละ

ปริมาตรของรถ (ขนส่งไม่เต็มคันรถ) ที่ส�าคัญคือ รถเหล่านี้เป็น

รถพยาบาล ซึ่งมีคุณค่ามากกว่ารถขนส่งทั่วไป ดังนั้น การน�ารถ

พยาบาลมาว่ิงเทีย่วเปล่าจงึท�าให้เกดิการสญูเสยีโอกาสในการน�า

ไปใช้ประโยชน์ในด้านบรกิารทางการแพทย์ให้กับผูป่้วยทีมี่ความ

จ�าเป็นต้องใช้งานอย่างมาก

 ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ ตระหนักและให้ความส�าคัญ

เป็นอย่างย่ิงต่อคุณภาพของส่วนประกอบโลหิตระหว่างการ

ขนส่งที่อาจเสื่อมหรือเสียคุณภาพไปจากการที่อุณหภูมิระหว่าง

การขนส่ง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Blood Cold Chain ซึง่องค์การ

อนามัยโลกได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานอุณหภูมิในการขนส่งส่วน

ประกอบโลหิตแต่ละประเภทไว้ดังนี้

 • เม็ดเลือดแดง : ต้องขนส่งที่อุณหภูมิระหว่าง ๑ - ๑0 

องศาเซลเซียส

 • เกล็ดเลือด : ต้องขนส่งที่อุณหภูมิระหว่าง ๒0 - ๒๔ 

องศาเซลเซียส 

 • พลาสมา : ต้องขนส่งที่อุณหภูมิต�่ากว่าหรือเท่ากับ  

-๑๘ องศาเซลเซียส

 ในทางปฏิบัติปัจจุบัน แต่ละโรงพยาบาลจะมีรูปแบบ

วิธีการขนส่งที่หลากหลาย และโรงพยาบาลจ�านวนไม่น้อยไม่ได้

ท�าการตรวจสอบความถูกต้อง (validation) รูปแบบวิธีการที่น�า

มาใช้ในการขนส่งส่วนประกอบโลหิตแต่ละประเภทที่จ�าเป็นต้อง

ควบคุมอณุหภมิูทีแ่ตกต่างกัน และไม่ได้เฝ้าระวงัอุณหภูมทิกุครัง้ที่

มกีารขนส่ง ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคณุภาพของส่วนประกอบ 

โลหิตท�าให้เสื่อมคุณภาพหรือเสียคุณภาพไป และไม่สามารถน�า

ส่วนประกอบโลหิตไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ เป็นเหตุให้เกิดความ

ขาดแคลน มีโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และอาจเกิด

ความไม่ปลอดภัยหากมกีารน�าส่วนประกอบโลหิตท่ีเส่ือมหรอืเสีย

คุณภาพไปใช้รักษาผู้ป่วย อีกทั้งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติในการจัดหาโลหิตเพิ่มเติม ส่วนในด้านของ

โรงพยาบาลและผู้ป่วยอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น
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 ในด้านสถานที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ปัจจุบัน 

การจราจรมคีวามคบัคัง่ท�าให้เกดิปัญหาความแออดัต่าง ๆ  ได้แก่ 

พ้ืนที่จอดรถโรงพยาบาลไม่เพียงพอ พื้นท่ีรับสินค้ามีเจ้าหน้าที่ 

โรงพยาบาลวางภาชนะขนส่งโลหิตจ�านวนมากกีดขวางพื้นที่

ปฏิบัติงาน พื้นท่ีจอดรถส�าหรับผู้บริจาคโลหิตไม่เพียงพอ สร้าง

ความไม่พึงพอใจ เสียความรู้สึก เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร 

มีใบร้องเรียนต่างๆ จ�านวนมาก ซ่ึงเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบันและอาจส่งผลท�าให้จ�านวนผู้บริจาคโลหิตลดลงได้

ในอนาคต อกีท้ังยงัท�าให้การจราจรบนท้องถนนบรเิวณใกล้เคยีง

ตดิขดัหนาแน่น เนือ่งจากมรีถโรงพยาบาลเดนิทางเข้ามารับโลหติ

จ�านวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากร 

เชื้อเพลิงและเพิ่มมลพิษทางอากาศอย่างมาก

 ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงมีความจ�าเป็น

ต้องด�าเนินโครงการจัดส่งโลหิตให้กับโรงพยาบาลในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ

สมุทรปราการ) เพื่อเป็นการพัฒนางานบริการโลหิตให้ครบวงจร 

โดยขยายขอบเขตงานบริการใหม่เพิ่มเติมจากเดิมที่จัดส่งให้

เฉพาะโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 

เท่านั้น โดยใช้การบริหารจัดการด้าน Logistics ที่เหมาะสม 

เริ่มจากการรวบรวมความต้องการโลหิตของแต่ละโรงพยาบาล 

สื่อสาร และรับ-แจ้งข้อมูลแบบ ๒ ทางด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย จัดเตรียมโลหิต จ่ายโลหิต บรรจุหีบห่อ

ส่วนประกอบโลหิตในกล่องควบคุมอุณหภูมิตามรูปแบบวิธีที่ได้

รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และใช้รถขนส่งโลหิตจ�านวน

ประมาณ ๑0 คัน วิ่งออกไปจัดส่งโลหิตให้กับโรงพยาบาลใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงธนาคารเลือดแบบ Door 

to door แทนการส่งรถและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจ�านวน 

๑00 - ๑๒0 คัน เข้ามารับโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติใน

แต่ละวนั นอกจากนี ้ยงัจดัให้มรีะบบการแจ้งสถานะการจดัส่งและ

ข้อมูลโลหิต/สินค้า เช่น ชนิด หมู่โลหิต จ�านวนที่จะได้รับ ก่อนที่

โลหติสนิค้าจะส่งไปถงึ เพือ่ให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจดัการ

วางแผนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การด�าเนินโครงการจัดส่งโลหติฯ ของศนูย์บรกิารโลหติ

แห่งชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลดีต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาค

ส่วน โดยสามารถควบคุมคุณภาพของโลหิตและส่วนประกอบ

โลหิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาไปจนถึงการส่งมอบโลหิตให้แก่

โรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้รับโลหิตที่มี

คุณภาพ มีความปลอดภัยในการรักษาสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการ

เพิ่มคุณค่าของงานบริการโลหิตตามนโยบายงานบริการโลหิต

แห่งชาติ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะเป็นผู้น�าในด้านการ

ขนส่งโลหติทีม่คุีณภาพระดบัประเทศเพิม่ขึน้จากเดมิทีศู่นย์บรกิาร

โลหติแห่งชาตเิป็นผูน้�าในการจดัหาโลหติทีป่ลอดภยัให้เพยีงพอใช้

กับผู้ป่วยทั่วประเทศอยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการลดความ

แออดัคบัค่ังของการจราจรและพืน้ทีป่ฏบิตังิานภายในศนูย์บรกิาร

โลหิตแห่งชาติ เป็นการเพิ่มพื้นที่ให้บริการให้แก่ผู้บริจาคโลหิตที่

เดินทางเข้ามาบริจาคโลหติ อนัจะส่งผลให้มีความพงึพอใจเพิม่ขึน้ 

และกลบัมาบริจาคโลหติ รวมถึงเกิดทศันคติทีด่ต่ีอองค์กร ส�าหรบั 

โรงพยาบาลผูใ้ช้บริการสามารถลดค่าใช้จ่ายในการมารบัโลหติได้

และได้รับโลหิตที่มีคุณภาพและตรงเวลา ส่วนรถพยาบาลที่ใช้ใน

การมารับโลหิตนั้นสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ ในการให้บริการ

ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

เกิดความคุ้มค่าของทรัพยากร ประหยัดเวลา และแรงงานของ

บุคลากรเม่ือเทียบกับการเข้ามารับโลหิตเอง ส�าหรับด้านสังคม 

และประเทศชาติ โครงการนี้สามารถลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

ของประเทศที่ใช้ในการขนส่งอย่างมาก และยังช่วยลดมลพิษที่

ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ ลดการ 

คับคั่งของการจราจรบนท้องถนน และยังอาจช่วยลดเวลาท่ี 

สูญเสียไปในการเดินทางของประชาชนทั่วไปอีกด้วย
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 ด้านการพัฒนาองค์กร
 การรวบรวมฝ่ายที่เกี่ยวกับการผลิต เป็นกลุ่มภารกิจ

เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม

 การผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ ได้ด�าเนินการก่อสร้างศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 

สภากาชาดไทย โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของ

บริษัท Green Cross Corporation (GCC) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง

ได้รับมาตรฐานในการผลิตระดับชาติ (Korean FDA) ศูนย์ผลิต

ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็น

ไปตามเภสชัต�ารบัของยโุรป (European Pharmacopeia) ได้รบั

การขึ้นทะเบียนต�ารับยาและได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลัก

เกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต Good Manufacturing Practice 

(GMP) จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข โดยมีก�าลังการผลิตพลาสมาสูงถึง ๒00,000 ลิตร

ต่อปี และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ จ�านวน ๓ ชนิด คือ 

 ๑. แฟคเตอร์ VII ทีอาร์ซีเอส (FACTOR VII TRCS)

 ๒. อิมมูโนโกลบูลิน ๕ ทีอาร์ซีเอส (IMMUNOGLOB- 

  ULIN 5 TRCS) 

 ๓. อัลบูมิน ๒0 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS)

 การท่ีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาได้เอง เป็นการลดการน�า

เข้าผลิตภัณฑ์จากพลาสมาโดยเฉพาะ Albumin, Factor VIII 

และ IVIG ซ่ึงจ�าเป็นต่อผูป่้วย เนือ่งจากเป็นผลติภณัฑ์ทีม่รีาคาสงู  

ลดการน�าเข้าคิดเป็นมูลค่าปีละ ๘๗๙ ล้านบาท ท�าให้ประเทศ

สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาของ

ประชาชนในการรักษาพยาบาลมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง

ราคาพลาสมาในตลาดจะสูงขึ้น หรือการขาดแคลนพลาสมา 

เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคที่รุนแรง และ

เรื้อรังต่างๆ ที่ต้องรักษาด้วยผลิตภัณฑ์จากพลาสมาซึ่งเป็นยาที ่

คนไทยต้องการมาก และได้มีการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก

พลาสมาครบทั้ง ๓ ชนิด ให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐบาล และภาค

เอกชนทั่วประเทศ และได้ด�าเนินการเร่งขยายการผลิต

 การผลิตน�้ายาตรวจหมู่โลหิต ในอดีตศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้มีการค้นคว้าวิจัยในห้องปฏิบัติการ 

การทดลอง ฝึกอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดจาก

โรงพยาบาลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมวัตถุประเภทแอนต ิ

ซีรัมที่ใช้ในงานธนาคารเลือด ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการเตรียมน�้ายา

ตรวจหมู่โลหิตในปัจจุบัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ศึกษาวิจัย 

การผลิตน�้ายาตรวจหมู่โลหิตในระบบ ABO ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 

ที่เรียกว่า Hybridoma technique คือ การเพาะเลี้ยงเซลล์สาย

พนัธุเ์ดีย่วทีค่ดัเลอืกแล้วว่าสามารถผลติแอนตบิอดีช้นดิเดยีว หรอื 

monoclonal antibody ที่ต้องการแล้วเลี้ยงขยายปริมาณเซลล์

ให้เจริญแบ่งตัวอย่างต่อเนื่องในหลอดทดลอง โดยอาศัยหลัก

การเชื่อมกันของเซลล์ หรือ hybridization cells เซลล์ดังกล่าว

จะแบ่งตัวเจรญิเติบโตอย่างต่อเน่ือง สร้างแอนตบิอดีจ้�านวนมาก
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 การผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหิต
 ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาตไิด้ท�าการ

ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาน�าความรู้มาทดลองวิจัยการผลิต mono-

clonal antibody (MoAb) จนสามารถผลิตน�้ายาชนิดต่างๆ ได้

ส�าเร็จ สามารถน�ามาใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

และสามารถแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาล และธนาคารเลือด 

ทั่วประเทศ ที่มีความปลอดภัย โดยโลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาค

ต้องมกีารตรวจหมูโ่ลหติ ก่อนทีจ่ะจ่ายออกไปให้โรงพยาบาลต่างๆ  

รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตเพ่ือการรักษาพยาบาล เป็นการ

ช่วยให้ประเทศประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นแหล่งผลิต 

monoclonal antibody แห่งเดยีวในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และ

มีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปีที่จ�านวนน�้ายาตรวจหมู่โลหิตเพียงพอตาม

ความต้องการของโรงพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากนี้ หากศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ สามารถค้นหาเซลล์สายพันธุ์ส�าหรับผลิต

น�้ายาตรวจหมู่โลหิตหายากและมีความจ�าเป็นส�าหรับใช้คัดกรอง

โลหิตก่อนให้เลือด เช่น เซลล์สายพันธุ์ที่สร้าง Anti-E, Anti-c, 

และ Anti-Mia ด้วยวิธี Hybridoma technique ได้ จะเป็นการ

ช่วยให้ประเทศประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากน�้ายาตรวจหมู่โลหิต

ชนิดหายากมีราคาแพงในท้องตลาด ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ให้กับประเทศอย่างน้อยปีละ ๑0 ล้านบาท 
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 การผลิตถุงบรรจุโลหิต 

 การผลิตถุงบรรจุโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

ได้ปฏิบัติตามหลักการ Good Manufacturing Practice (GMP) 

เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการผลิตยา มีการ

ควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

รวมทัง้การฝึกอบรมบคุลากรเพ่ือให้ได้ผลติภณัฑ์ทีด่สีม�า่เสมอ และ

มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการผลติเครือ่งมอืแพทย์ จากการ

ทีเ่ทคโนโลยีด้านงานบริการโลหิตมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

เกดินวตักรรมต่างๆ ข้ึนมากมาย โรงงานผลติถงุบรรจโุลหติจงึได้

ด�าเนนิการศกึษาวจัิยเพือ่พฒันาการผลติผลิตภัณฑ์ถงุบรรจุโลหิต

รูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับให้ทัดเทียมเทคโนโลยีในระดับ

สากล นอกจากนี้ยังใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นถุงพลาสติกบรรจุของเหลว

ปราศจากเช้ือ เช่น ถงุน�า้ยา 4% Sodium citrate ทีว่จิยัร่วมกบั

หน่วยโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งการวิจัยและพัฒนา

ผลติภณัฑ์ชนดิใหม่ๆ ตลอดระเวลาทีผ่่านมาท�าให้การผลิตถงุบรรจุ

โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิได้รับการรบัรองมาตรฐานระบบ

คณุภาพ ISO 9001 ทัง้ระบบจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

(สรอ.) ซึง่ครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตถงุบรรจโุลหิต ได้ผลิต

และควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานสากล การผลิตถงุบรรจโุลหิต

ขึ้นใช้ได้เองในประเทศมีผลอย่างยิ่ง โดยเป็นการพัฒนางาน

บริการโลหิตของประเทศก้าวไปอีกระดับ ซ่ึงทัดเทียมกับนานา

ประเทศที่มีบริการโลหิตในลักษณะครบวงจรและพึ่งตนเองได้  

ช่วยควบคมุราคาจ�าหน่ายของถงุบรรจโุลหติภายในประเทศไม่ให้

สูงเกนิไป สามารถประหยดังบประมาณและเงนิตราในการส่ังซือ้

ถงุบรรจโุลหติจากต่างประเทศอย่างน้อยปีละ ๑๒ - ๓0 ล้านบาท  

นอกจากน้ียังสามารถน�าโลหิตบริจาคมาแยกเตรียมเป็นส่วน

ประกอบโลหิตได้ทุกยนิูต ท�าให้การใช้ส่วนประกอบของโลหติใน

การรกัษาผูป่้วยเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึน้

 ดงันัน้ การรวบรวมฝ่ายท่ีเกีย่วกบัการผลติ คอื การผลติ

ผลติภณัฑ์จากพลาสมา การผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติ และการผลติ

ถงุบรรจโุลหติ เป็นกลุม่ภารกจิเทคโนโลยกีารผลิตและนวตักรรม 

เพือ่เป็นการยกระดบัฐานการผลิตหรอืเทคโนโลยแีละนวตักรรมของ

ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิ ในการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ต่างๆ ต่อไปอย่างครบวงจร และเพือ่ให้ประเทศได้ใช้ผลติภณัฑ์ราคาถกู  

และคุณภาพดเีทยีบเท่าผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศ 
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 ด้านบริหารจัดการข้อมูล
 การจัดท�า Software การบริหารการเงินภายใน เพื่อ

รองรับด้านการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ และลูกหนี้ จัดท�า

บัญชีต้นทุน ในอดีตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ใช้โปรแกรม Frog 

Pro ซ่ึงเป็นโปรแกรมการเงินท่ีใช้ในการเรียกเก็บเงินและช�าระ

หนี้จากโรงพยาบาล แต่ปัจจุบันโปรแกรม Frog Pro ไม่สามารถ

รองรับกับงานท่ีมีเพิ่มมากขึ้นได้ โปรแกรมเดิมมีความล้าสมัย 

ถึงแม้จะมีการพัฒนาและบ�ารุงรักษาระบบอย่างต่อเน่ือง ศูนย์

บรกิารโลหิตแห่งชาติจงึต้องจดัหาระบบการบรหิารการเงินภายใน 

มารองรับงานในปัจจุบัน และในอนาคตท่ีจะเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ  

ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงน�าระบบ Software  

Enterprise Resource Planning (ERP) หรอืซอฟท์แวร์ทีเ่ชือ่มโยง

ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบการผลิต ตลอดจน 

ระบบการกระจายสินค้าต่างๆ ของศูนย์ฯ เข้าด้วยกัน ความ

สามารถของระบบ Software นั้นสามารถเชื่อมโยงทุกระบบของ

การท�างานเข้าด้วยกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าให้ทกุฝ่ายท�างาน

อย่างต่อเนือ่ง สะดวก และลดขัน้ตอนการท�างาน ในปัจจุบนัจ�าเป็น

ต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT (Information Technology) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์ฯ ในทุกๆ ด้าน หนึ่งในหลายๆ ระบบ

ทีจ่ดัหาเพือ่พัฒนาศกัยภาพในการผลติ ซึง่เป็นระบบช่วยวางแผน

ทางด้านการสั่งสินค้าเข้ามา น�าไปสู่กระบวนการ การผลิต การ

จัดการวัตถุดิบ และเครื่องจักร น�าสินค้าเก็บเข้าคลัง และการน�า

สนิค้าออกไปจ�าหน่าย ซึง่ช่วยให้สามารถบรหิารปริมาณสนิค้า และ

มีการใช้ทรพัยากรเพือ่การผลติให้มีประสทิธภิาพสูงสุด นอกจากนี้

ยังช่วยให้สามารถค�านวณราคาต้นทนุ ในการผลติทีแ่ท้จรงิอกีด้วย 

 ด้านพฒันาการทดสอบคณุภาพส่วนประกอบ

โลหิต
 ด้วยศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย มคีวามมุง่

มั่นที่จะยกระดับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบโลหิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีคุณภาพดีและปลอดภัยสูงสุด

ส�าหรับการน�าไปใช้ในผู้ป่วย จึงริเริ่มโครงการทดสอบแบคทีเรีย

ปนเปื้อนในเกล็ดเลือดทุกยูนิต (Bacterial Screening Test) ที่

ผลติโดยศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาตแิละภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ 

และเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕6๒ 

เป็นต้นมา โดยฝ่ายควบคุมคุณภาพจะด�าเนินการทดสอบต่อเน่ือง

ทุกวัน เกล็ดเลือดที่น�ามาทดสอบมีจ�านวนไม่ต�่ากว่า ๑0,000 

ยูนิตต่อเดือน เนื่องจากเกล็ดเลือดเป็นส่วนประกอบโลหิตที่ต้อง

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๒0-๒๔ องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที ่

สูงกว่าส่วนประกอบโลหิตชนิดอื่น ท�าให้แบคทีเรียที่อาจปนเปื้อน

ในส่วนประกอบโลหิตนั้นเจริญเติบโต อาจเป็นสาเหตุท�าให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (transfusion trans-

mitted bacterial infection) ได้  

 การทดสอบแบคทีเรียปนเปื้อนจะทดสอบในเกล็ดเลือด

ชนดิ LPPC, LDPPC และ SDP ทกุยูนติ ยกเว้น platelet apheresis 

ทีท่�า pathogen inactivation (PI) โดยจะเกบ็ตวัอย่างเกล็ดเลือด 

ทีเ่ตรยีมหลงัเจาะเกบ็จากผูบ้รจิาคโลหิต ๑๘ ชัว่โมง บ่มเพาะเชือ้

แบคทเีรยีในตวัอย่างเกลด็เลอืดเป็นเวลา 6 ชัว่โมง และวเิคราะห์

ผลทดสอบด้วยระบบประมวลผลอัตโนมัติ เม่ือผลการตรวจ

เชื้อแบคทีเรียให้ผลลบ (negative) จึงจะจ่ายเกล็ดเลือดไปยัง 

โรงพยาบาล โดยท่ีการบ่มเพาะเช้ือแบคทเีรยียงัท�าต่อเนือ่งจนครบ  

๗ วัน กรณีที่การทดสอบแบคทีเรียให้ผลบวกเบื้องต้น (initial 

positive) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะด�าเนินการเรียกคืน

เกล็ดเลือดและส่วนประกอบโลหิตอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเพ่ือน�า

มาทดสอบเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการและยืนยันผล
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บริการด้วยใจ
ปลอดภัย

และใส่ใจทุกๆ ชีวิต
ด้วยจิตวิญญาน

ของผู้ให้ชีวิต
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 พุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้รับการคัดเลือกจาก

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับรางวัลที่ ๓ 

จากผลงาน “ผลิตภัณฑ์ของโลหิตส�าหรับการรักษาโรค” 

(Blood Products for Clinical Uses) สาขาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ประจ�าปี ๒๕๓๔ 

 พทุธศกัราช ๒๕๓๖ ได้รบัรางวลัเกียรตยิศด้าน

การบรกิารโลหติ (Blood Programe Honorary Fellowship) 

award by the International Group of Red Cross Blood 

Transfusion Expert, International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Society 1992 ณ ประเทศสเปน

 การบรกิารโลหติของประเทศไทยได้สบืสานพระราชปณธิานของทกุพระองค์ และมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง ด้วยความร่วมมือร่วมใจ 

ของทกุภาคส่วน มนีวตักรรม สามารถพึง่ตนเองได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื มมีาตรฐานในระดบัสากล เป็นท่ียอมรับขององค์การอนามยัโลก ประจักษ์

พยานส�าคญั คือ รางวลัและเกียรตคุิณทีศ่นูย์บรกิารโลหติฯ ได้รบัจากองค์กร สถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

รางวัลและเกียรติคุณ
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 พุทธศักราช ๒๕๔๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ และ

ได้รับรางวัลประกาศกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ ๑๘ จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล 

 พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล “International Society of Blood Transfusion (ISBT) Award” ในพิธีเปิดการประชุม The 33rd 

International Congress of the ISBT ในฐานะที่สภากาชาดไทยและสภากาชาดญี่ปุ่น ร่วมจัดการประชุมด้าน “Securing Safe Blood for 

Asia” ท�าให้สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนา

งานบริการโลหิต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 พทุธศกัราช ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้รบัคดัเลือกจากองค์การ World Marrow Donor Day (WMDA) ให้ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิเข้า

รับรางวลัผลงานโดดเด่นในด้าน Incentive Prize มกีารประชาสมัพันธ์และจัดกจิกรรมวันสเตม็เซลล์โลก ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคดิ “Stem Cell : 

Link of life ไม่ว่าลงิค์ไปที่ไหนก็เท่ากบัให้ชีวติ” เป็นทีน่่าสนใจ สามารถสร้างแรงจงูใจเป็นแบบอย่างในการจดักจิกรรมให้แก่ประเทศสมาชกิที่

มีการจดัหาอาสาสมัครสเตม็เซลล์กว่า ๕0 ประเทศทัว่โลก ณ โรงแรม Grand Copthorne Waterfront สาธารณรัฐสงิคโปร์

 พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “Thailand MICE Excellence Awards - Bid Achievement” จาก พลเอก ธนะศักดิ์ 

ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตร ีในฐานะท่ีท�าให้ประเทศไทยได้รบัเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพงานประชุมนานาชาต ิRegional Congress of 

the International Society of Blood Transfusion (ISBT Bangkok 2019) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัลเมอริเดียน



147146

เหตุการณ์ส�าคัญของงานบริการโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

๑๘ มกราคม ๒๔๙๕ 

กรรมการสภากาชาดไทย ได้มีมติให้ตั้ง

แผนกบริการโลหิตข้ึนในกองวิทยาศาสตร์ 

เพื่อสนองต่อข้อเสนอของสภากาชาดสากล 

ที่ให้สภากาชาดแต่ละประเทศจดัให้มบีรกิาร

โลหิตข้ึน โดยถอืหลักปฏิบตัว่ิา “การบรจิาค

โลหิต ต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆ” 

๒๔๙๖
หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต พร้อมด้วย  

พระประยูรญาติได ้ประทานเงินสร ้าง 

“อาคารรังสิตานุสรณ์” เพื่อใช้เป็นที่ท�าการ

แผนกบริการโลหิต

๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๖
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร และสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน ี

พันปีหลวง เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด 

“อาคารรงัสติานสุรณ์” การรบับรจิาคโลหิต

ในระยะแรกกระท�าเฉพาะภายในสถานที่

เท่านั้น มีผู้บริจาควันละ 6 - ๘ ราย

๒๔๙๖

๒๔๙๕

๖ เมษายน ๒๔๙๖
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์

บริพัตร กรมหม่ืนนครสวรรค์ศักดิพินิต 

อุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ทรง

ลงพระนามในใบสมัครเป็นผู้บริจาคโลหิต 

หมายเลข 0000๑

๒๔๙๘
ได้เริ่มมีหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตนอก

สถานที่ โดยได้รับบริจาครถยนต์ส�าหรับใช้

รับบริจาคโลหิต จากสมาคมเซนต์แอนดรูส์ 

กรุงเทพฯ

๒๔๙๙
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา

สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินมาให้

ผู้บริจาคโลหิตเข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด และ

พระราชทานของท่ีระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต

เป็นครั้งแรก

๒๔๙๘

๒๔๙๙

147
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๒๕๐๔ 

สภากาชาดไทย ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

จั ด ห าและส ่ ง เ ส ริ ม ผู ้ ใ ห ้ โ ลหิ ต แห ่ ง

สภากาชาดไทยชุดแรกข้ึน เพื่อหาแนวทาง

ให้มีการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น โดยมี

พลตรี ศิริ สิริโยธิน เป็นประธานคณะ

กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่ง

สภากาชาดไทยคนแรก

๒๕๐๖
รัฐบาลฝรั่งเศส ได้เสนอให้ความช่วยเหลือ

แก่รัฐบาลไทยในด้านวิชาการ เพื่อจัดตั้ง

ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติขึ้น กระทรวง

สาธารณสขุจงึเชญิสถาบนัต่าง ๆ  ทีม่บีรกิาร

โลหติเข้าร่วมประชมุ ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบ

และมอบให้สภากาชาดไทยรับไปด�าเนินการ

๒๕๐๔

๒๕๐๖

๑๑ มีนาคม ๒๕๐๖
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพั นป ีหลวง เสด็ จ

พระราชด�าเนินพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่

ผู้บริจาคโลหิต ณ สถานเสาวภา ต่อจากนั้น

ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิมาพระราชทานเข็มที่

ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตประจ�าทุกปี 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๘
ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีเหน็ชอบให้รฐับาลไทย 

รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อ

จัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แล้วมอบ

ให้สภากาชาดไทยรับไปด�าเนินการ

๒๕๐๘
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๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๙
รัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาลไทย ร่วมลงนาม

ในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาต ิณ กรงุเทพฯ โดยแยกแผนก

บริการโลหิตออกจากกองวิทยาศาสตร์และ

แต่งตั้งนายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์ เป็น

ผู้อ�านวยการคนแรก กิจการได้ขยายไปยัง

ส่วนภูมิภาค โดยเปิดสาขาบริการโลหิตข้ึน 

ตามจังหวัดต่างๆ เพือ่จดัหาโลหติให้เพยีงพอ 

แก่ผู้ป่วยภายในจังหวัด

๒๕๑๑
รฐับาลได้อนมุตังิบประมาณเป็นค่าก่อสร้าง

อาคารศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติและเครือ่ง

เรือน รวมเป็นเงิน 6.๑ ล้านบาท

๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๒
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  

มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ ๑๓ 

ตุลาคม เป็นวันสถาปนาศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ สภากาชาดไทย

๒๕๑๑

๒๕๐๙

๒๕๒๐
รัฐบาลอนุมัติเงิน ๑๔ ล้านบาท สร้างตึก  

๔ ชัน้ เพือ่ใช้เป็นสถานทีผ่ลติพลาสมาแห้ง

และแยกส่วนประกอบโลหติ โดยวางศลิาฤกษ์ 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒0

๒๕๓๕
คณะกรรมการจัดหาและสง่เสรมิผูใ้ห้โลหติ

แห่งสภากาชาดไทยจดัสร้างอาคารหลังใหม่  

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 

โดยได้รับพระราชทานนามว่า “อาคาร

เฉลิมพระเกยีรตบิรมราชนีินาถ” เป็นอาคาร

สูง ๑๑ ชั้น

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย 

เสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงประกอบพธิเีปิด

อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ เมื่อ

วนัท่ี ๒๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ใช้เป็นอาคาร

ท่ีท�าการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

จวบจนปัจจุบัน

๒๕๕๒

๒๕๒๐

๒๕๓๕

151150
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สำานักงานที่ตั้ง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  ส�านักงานตั้งอยู ่ เลขท่ี ๑๘๗๑ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ถนนอังรดีนูงัต์ แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 
๑0๓00
  โทรศัพท์ 0-๒๒๕6-๔๓00
  โทรสาร 0-๒๒๕๒-๑6๓๗
  e-mail : blood@redcross.or.th 
  เวลาทำาการ
  วันจันทร์ และ ศุกร์ เวลา 0๘.00-๑6.๓0 น.
  วันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี เวลา 0๗.๓0-๑๙.๓0 น.
  วนัเสาร์ - อาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 0๘.๓0-๑๕.๓0 น.

ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา
สถานีกาชาด ๑๑ วิเศษนิยม บางแค
  ส�านักงานตั้งอยู ่ เลขที่ 60๕ ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑0๑60
  โทรศัพท์ 0-๒๔0๓-๑๒๑๓ 
  โทรสาร 0-๒๔0๙-๕6๑๓ 
  e-mail : National11blood@gmail.com
  เวลาทำาการ
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0-๑6.๓0 น.
  วนัเสาร์ - อาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 0๘.๓0-๑๕.๓0 น.

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
๑. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี
  ส�านักงานตั้งอยู่ ในบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์
มหาราช ต�าบลทะเลชุบศร อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕000
  โทรศัพท์ 0-๓6๔๒-๒๑๘๔
  มือถือ 06-๓๓๗๓-๒๓๕๘
  โทรสาร 0-๓6๔๒-๒๑๗๙
  e-mail : region02th@yahoo.com
  เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ส�านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒  
จังหวัดลพบุรี
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.๓0 น.
  วันเสาร์ เวลา 0๙.00 - ๑๕.๓0 น.
  (ปิดท�าการวันอาทิตย์)
๒. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี
  ส�านักงานต้ังอยู่ เลขที่ ๓๕/๕ ถนนโรงพยาบาลเก่า ต�าบล 
บางปลาสร้อย อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒0000
  โทรศัพท์ 0-๓๘๒๗-๘๙0๕
  มือถือ 0๘-๕๑๑๑-6๑๙๙
  โทรสาร 0-๓๘๒๗-๘๙06
  e-mail : thaiblood3@yahoo.com
  เปิดรับบริจาคโลหิต 
  • ณ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี
   วันจันทร์ และ ศุกร์ เวลา 0๘.๓0-๑6.๓0 น.
   วันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี เวลา 0๘.๓0-๑๙.๓0น.
   วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 0๙.00-๑๕.๓0น.
   (ปิดท�าการวันอาทิตย์) 
  • ห้องรับบริจาคโลหิตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
   วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี เวลา0๙.00 - ๑๕.๓0 น. 
   (ปิดท�าการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

๓. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี
  ส�านักงานชั่วคราวตั้งอยู ่ที่ 6/๔6-๔๘ ซอยเพชรเกษม ๑  
(วศิวเสนานิคม ๕) ต�าบลหน้าเมอืง อ�าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี๗0000
  โทรศัพท์ 0-๓๒๓๒-๗๔๗6
   มือถือ 0๙-00๙0-๗๓๒๘
   โทรสาร 0-๓๒๓๒-๗๔๗๗
  e-mail : rbr004@yahoo.co.th
  เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ส�านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔  
  จังหวัดราชบุรี (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์ราชบุรี) 
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0-๑6.00 น.
  (ปิดท�าการเสาร์-อาทิตย์)

๔. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
  ส�านักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๙ ถนนราชสีมา - โชคชัย ต�าบล
หนองบัวศาลา อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓0000 
  โทรศัพท์ 0๔๔-๙๓๘๙๓๘
  มือถือ 0๙-00๙0-๙๔๗0
  โทรสาร 0-๔๔๙๓-๘๙๓6-๗
  e-mail : region05th@yahoo.com /prrbc05@gmail.com
  เปิดรับบริจาคโลหิต
  • ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา 
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0-๑6.00 น.
  • ห้องรับบริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0-๑6.00 น.
  • ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช 
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๑.00-๑๙.00 น.
   วนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยุดนกัขัตฤกษ์ เวลา ๑๑.00-๑๘.00 น. 

๕. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น
  ส�านักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๒๔๔ หมู่ ๓ ถนนมิตรภาพ ต�าบลส�าราญ 
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔0000
  โทรศัพท์ 0-๔๓๔๒ ๔6๓0-๑
   มือถือ 0๘-๕๑๑๑-6๒0๒
  โทรสาร 0-๔๓๔๒ ๔66๓
  e-mail : region06th@yahoo.com
  เปิดรับบริจาคโลหิต 
  • ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.๓0 น.
   วนัเสาร์ - อาทิตย์ และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ เวลา 0๙.00 - ๑๕.๓0 น.
  • ณ ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ชั้น ๒ โรงแรมโฆษะ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.๓0 น.
   วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 0๙.00 - ๑๕.๓0 น.
   (ปิดท�าการวันอาทิตย์)

๖. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี
  ส�านกังานตัง้อยู ่เลขที ่๒6๙ ถนนพรหมเทพ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔000
  โทรศัพท์ 0-๔๕๒๔-๔6๒๘ ต่อ ๑0๒
  มือถือ 0๘-๕๑๑๑-6๒0๓
  โทรสาร 0-๔๕๒๔-๔6๒๙
  e-mail : region07th@gmail.com
  เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ส�านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗  
จังหวัดอุบลราชธานี
  วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.๓0 น.
  วันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 0๘.๓0 - ๑๙.๓0 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 0๙.00 - ๑๕.๓0 น.
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๗. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์
  ส�านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี ๕๗/๑๒ ถนนโกสีย์ใต้ ต�าบลปากน�้าโพ 
อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ 0-๕6๓๗-๑๔๔๗ 
  มือถือ 0๘-๕๑๑๑-6๒0๔ 
  โทรสาร 0-๕6๓๗-๑๔๔๘ 
  e-mail : region08nbc@yahoo.com
 เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ส�านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘  
จังหวัดนครสวรรค์
  วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.๓0 น.
  วันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 0๘.๓0 - ๑๙.๓0 น.
  วันเสาร์ เวลา 0๙.00 - ๑๕.๓0 น.
  (ปิดท�าการวันอาทิตย์) 

๘. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก
  ส�านักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๘/๑ ถนนพระองค์ด�า ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 6๕000 
  โทรศัพท์ 0-๕๕๒๑-๑๓๕๓ 
  มือถือ 0๘-๕๑๑๑-6๒0๕ 
  โทรสาร 0-๕๕๒๑-๑๓๕6 
  e-mail : region09th@yahoo.com
  เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ส�านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙  
จังหวัดพิษณุโลก
  วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.00 น.
  วันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 0๘.๓0 - ๑๙.๓0 น.
  วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 0๙.00 - ๑๕.๓0 น.
  (ปิดท�าการวันอาทิตย์)

๙. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่
  ส�านักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙6 ถนนราชภาคินัย ต�าบลศรีภูมิ อ�าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕0๒00 
  โทรศัพท์ 0-๕๓๔๑-๘๓๘๙-๙0
  มือถือ 0๘-๕๑๑๑-6๒06
  โทรสาร 0-๕๓๔๑-๘๓๘๙ ต่อ ๑๒
  e-mail : region10th@yahoo.com
  เป ิดรับบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑0  
  จังหวัดเชียงใหม่
  วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.๓0 น.
  วันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 0๘.๓0 - ๑๙.๓0 น.
  วนัเสาร์ - อาทติย์ และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ เวลา 0๘.๓0 - ๑๕.๓0 น.

๑๐. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ส�านักงานตั้งอยู ่ เลขที่๑๓๕ หมู ่ ๘ ถนนทุ ่งสง-สุราษฎร์  
ต�าบลหนองหงส์ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘0๑๑0
  โทรศัพท์ 0-๗๕๓0-๒๑๗๒
  มือถือ 0๘-๕๑๑๑-6๒0๗
  โทรสาร 0-๗๕๓0-๒๑๗0
  e-mail : region11th@yahoo.com
  เป ิดรับบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๑  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0-๑6.๓0 น.
  วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 0๙.00-๑๕.๓0 น.
  (ปิดท�าการวันอาทิตย์) 

๑๑. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
  ส�านกังานตัง้อยู ่เลขที ่เลขที ่๑ หมู ่6 ถนนทุง่ควนจนี ต�าบลควนลัง  
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙0๑๑0
  โทรศัพท์ 0-๗๔๒๔-0๒๒0-๑
  มือถือ 0๘-๕๑๑๑-6๒0๘ 
  โทรสาร 0-๗๔๒๔0-๒๒๘, 0-๗๔๒๔0-๒๓๓
  e-mail : region12th@yahoo.com
  เปิดรับบริจาคโลหิต
  • ณ ส�านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา 
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.๓0 น.
   วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 0๙.00 - ๑๕.๓0 น.
   (ปิดท�าการวันอาทิตย์)
  • เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ห้องรับบริจาคโลหิตฯ ภายในที่ว่าการ 
    อ�าเภอหาดใหญ่
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.๓0 น.
   วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 0๙.00 - ๑๕.๓0 น.
   (ปิดท�าการวันอาทิตย์)

๑๒. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต
  ส�านกังานตัง้อยู ่เลขที ่๓๘/๑๙๓ ถนนรตันโกสนิทร์ ๒00 ปี ต�าบล
ตลาดเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000
  โทรศัพท์ 0-๗6๒๕-๑๑๗๘
  มือถือ 0๘-๑๙๕๘-๘๘๕๔
  โทรสาร 0-๗6๒๕-0๑๘๕
  e-mail : phuketRBC@yahoo.com

  เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ส�านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาต ิ
จังหวัดภูเก็ต
   วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.๓0 น.
   วันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 0๘.๓0 - ๒0.00 น.
   วนัเสาร์ - อาทิตย์ และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา0๙.00 - ๑๕.๓0 น.

๑๓. งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์
   ส�านักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕ ถนนด�าเนินเกษม ต�าบลหัวหิน  
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑0
   โทรศัพท์ 0-๓๒๕๑-๒๓๗0
   มือถือ 0๘-๑๘0๑-๑๙๙๒
   โทรสาร 0-๓๒๕๑-๒๓๗๒
   e-mail : bloodhuahin_nbc@yahoo.com
   เปิดรับบริจาคโลหิต ณ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน 
เฉลิมพระเกียรติ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0๘.๓0 - ๑6.๓0 น.
   วนัเสาร์ - อาทิตย์ และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ เวลา 0๙.00 - ๑๕.๓0 น.
   (ปิดท�าการวันอาทิตย์)
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ผู้อำานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
๒๔๙๖ - ๒๕๖๒

น.ท.ญ.พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕6๒)

ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร
(พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๔๑) 

พญ.ประไพ ชูโต
(พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๘) 

ศ.นพ.บุญธรรม สุนทรเกียรติ
(พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๔) 

นพ.เฉลิม บูรณะนนท์
(พ.ศ. ๒๔๙6 - ๒๕๑๗) 

พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘) 

พญ.รัชนี โอเจริญ 
(พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙) 

พญ.ศรีวิไล ตันประเสริฐ
(พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔) 

โครงสร้าง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ผู้อำานวยการ

ผู้จัดการระบบคุณภาพ

คณะกรรมการจัดหาและ
ส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย

คณะที่ปรึกษา

รองผู้อำานวยการ รองผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริการผลิตภัณฑ์โลหิต

กลุ่มภารกิจ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

กลุ่มภารกิจ
ด้านจัดหาโลหิต

กลุ่มภารกิจ
ด้านอำานวยการ

 ๑. งานประสานงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
 ๒. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ ลพบุรี
 ๓. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ ชลบุรี
 ๔. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ ราชบุรี
 ๕. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา
 6. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น
 ๗. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ อุบลราชธานี
 ๘. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ นครสวรรค์
 ๙. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ พิษณุโลก
 ๑0. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑0 เชียงใหม่
 ๑๑. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
 ๑๒. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๒ สงขลา
 ๑๓. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
 ๑๔. งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน
  เฉลิมพระเกียรติ

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายการเงินและบัญชี
๓. ฝ่ายสารสนเทศและ
 ทะเบียนผู้บริจาคโลหิต
๔. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
๕. งานประสานงานวิชาการ

๑. ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต
๒. ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต
๓. ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
๔. ฝ่ายผลิตน�้ายาแอนติซีรัม
 และผลิตภัณฑ์เซลล์

๑. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
 จัดหาผู้บริจาคโลหิต
๒. ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต
๓. ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต
๔. ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต
 อุปกรณ์และน�้ายา
๕. ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์
6. งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
๗. ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา 
 สถานีกาชาด ๑๑ วิเศษนิยม

คณะกรรมการอำานวยการ 
บริหารกิจการศูนย์ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

ผู้จัดการศูนย์ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
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