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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่30  ฉบบัที ่1  มกราคม-มนีาคม 2563

บทบรรณาธกิาร

ววิฒันาการความกา้วหนา้งานบรกิารโลหติ ศูนยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย
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ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

งานบรกิารโลหติ สภากาชาดไทย ไดเ้ริ่มตน้ในปีพทุธศกัราช 

2495 โดยมกีารจดัต ัง้แผนกบรกิารโลหติขึ้นในกองวทิยาศาสตร ์

สภากาชาดไทย ซึง่ต่อมาไดย้กระดบัขึ้นเป็นศูนยบ์รกิารโลหติแห่ง

ชาต ิโดยมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่เดอืนธนัวาคม พทุธศกัราช 2508 

เพือ่ใหเ้ป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการจดัหาโลหติจากผู ้

บรจิาคดว้ยความสมคัรใจ ไมห่วงัสิง่ตอบแทน และตรวจคดักรอง

คุณภาพของโลหติเพือ่ใหไ้ดโ้ลหติทีป่ลอดภยั รวามท ัง้จดัระบบน�า

ส่งโลหติใหก้บัโรงพยาบาลท ัว่ประเทศ ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย เป็นศูนยก์ลางการตรวจโลหติบรจิาค ท ัง้การตรวจ

หมูโ่ลหติ (blood group) แอนตบิอดขีองเมด็เลอืดแดงในพลาสมา 

โรคตดิเชื้อทางโลหติ (infectious markers) และการตรวจพเิศษ

อืน่ๆ ตลอดจนการปัน่แยกส่วนประกอบโลหติ เพือ่การใชท้ีคุ่ม้ค่า

มปีรมิาณเพยีงพอ และมคีวามปลอดภยั

ประวตักิารด�าเนินงานของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

มปีระวตักิารด�าเนินงานกวา่ครึ่งศตวรรษ ซึง่พอจะสรุปไดด้งัน้ี

ช่วงทศวรรษแรก (พทุธศกัราช 2512-2521) ทศวรรษแหง่

การวางรากฐาน1 

วนัที ่13 ตลุาคม พทุธศกัราช 2512 พระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และ

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง เสดจ็พระราชด�าเนินมาทรงเปิดอาคารศูนยบ์รกิารโลหติแห่ง

ชาต ิสภากาชาดไทย ยงัความปลาบปลื้มปีตยินิดแีละเป็นสริมิงคล

อย่างยิง่ต่อองคก์ร จงึถอืเอาวนัที ่13 ตลุาคม เป็นวนัสถาปนาศูนย์

บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

ในช่วงพทุธศกัราช 2512-2514 ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิได ้

ผลติน�า้ยาและเซลลม์าตรฐานในการตรวจทางธนาคารเลอืด โดย

แพทยห์ญงิสมหมาย ศรงีาม ไดเ้ตรยีมน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติ ABO 

จากพลาสมาของผูบ้รจิาคโลหติทีม่ ีanti-A และ anti-B ไตเตอร ์

สูง และผลติ anti-A1 จาก Dolichos biflorus และ anti-H 

จาก Ulex europaeus แจกจ่ายใหธ้นาคารเลอืดทีต่อ้งการ ผลติ 

anti-IgG (polyclonal monospecific) และเริ่มผลติ screening 

cells และ panel cells จ�าหน่ายแก่โรงพยาบาลท ัว่ไป นบัเป็น

ประโยชนอ์ย่างมากในการพฒันางานดา้น immunohematology 

ของประเทศใหไ้ดม้าตรฐานสากล โดยเฉพาะการทีส่ามารถผลติ

เซลลม์าตรฐาน เพราะเป็นผลติภณัฑท์ีม่อีายุใชง้านส ัน้ ไมส่ามารถ

จดัหาจากต่างประเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิานได ้ นอกจากนัน้ ในปี

พทุธศกัราช 2519 รฐับาลฝรัง่เศสไดม้อบรถรบับรจิาคโลหติเคลือ่นที่

คนัแรกใหแ้ก่ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิและศูนยบ์รกิารโลหติแห่ง

ชาตยิงัไดร้บัการสนบัสนุนรถรบับรจิาคโลหติเคลือ่นทีจ่ากสถาบนั

ต่างๆ อกีดว้ย

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในปีพทุธศกัราช 2508 Prof. P. 

Cazal อดตีผูอ้ �านวยการศูนยบ์ริการโลหติ เมอืงมงตเ์ปลลเิย่ร ์

ประเทศฝรัง่เศส เขา้มาวางระบบงานของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย จนเป็นผลส�าเรจ็ พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

IBM 38 นบัวา่เป็นประโยชนแ์ละมคีุณค่าอย่างยิง่ต่อกจิการศูนย์

บรกิารโลหติแห่งชาต ิ ท�าใหก้ารด�าเนินงานมคีวามคลอ่งตวั และ

สามารถใหบ้รกิารขอ้มลูและขอ้มลูการจ่ายโลหติท ัง้ระบบไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพมากขึ้น และต่อมาในปีพทุธศกัราช 2536 ไดม้กีาร

พฒันาน�าระบบ barcode มาใชใ้นงานบรกิารโลหติ

ช่วงทศวรรษที่ 2 ระหว่างพทุธศกัราช 2522-2531 ทศวรรษ

แหง่ววิฒันาการงานบรกิารโลหติ1,2 

นอกจากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ตอ้งจดัหา

โลหติและส่วนประกอบโลหติใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการใชท้ ัว่ประเทศ

แลว้ ยงัตอ้งพยายามพฒันาและปรบัปรุงการใชโ้ลหติทางการแพทย์

ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น  โดยในพทุธศกัราช 2529-2530 ไดเ้ริ่ม

ผลติเซรุ่มป้องกนัโรคตบัอกัเสบชนิดบ ี(HBIG) เนื่องจากอบุตักิารณ์

ของโรคนี้มมีากคอื รอ้ยละ 10 ของประชากรท ัว่ไป และอาจท�าให ้

เกดิมะเรง็ของตบัได ้ซึง่เซรุ่มชนิดนี้ใชร่้วมกบัวคัซนีป้องกนัโรคตบั

อกัเสบชนิดบ ีเพือ่ป้องกนัโรคดงักลา่วใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึ้น และไดผ้ลติ

เซรุ่มป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ ตามโครงการร่วมมอืระหวา่งศูนยบ์รกิาร

โลหติแห่งชาต ิ และกองวทิยาศาสตร ์ สภากาชาดไทย เนื่องจาก

โรคพษิสุนขับา้ในประเทศไทย ยงัเป็นปญัหาของสงัคมอยู่มากพอ

สมควรในขณะนัน้ อกีท ัง้เซรุ่มป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ ทีท่ �าจากคนยงั

ตอ้งส ัง่ซื้อจากต่างประเทศในราคาทีแ่พงมาก ฉะนัน้จงึไดเ้ริ่มผลติ

เซรุ่มป้องกนัโรคพษิสุนขับา้จากพลาสมาของอาสาสมคัรทีเ่ขา้ร่วม

โครงการหลงัจากทีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีเรยีบรอ้ยแลว้ 

ในวนัที ่18 มกราคม พทุธศกัราช 2531 สมเดจ็พระกนิษฐา-

ธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
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เสด็จพระราชด�าเนินเทนพระองคม์าทรงประกอบพธิีเพือ่เปิดใช ้

เครื่องแยกส่วนประกอบของพลาสมาโดยวธิโีครมาโตกราฟฟี ซึง่

รฐับาลฝรัง่เศส ไดน้อ้มเกลา้ฯ ถวายเครื่องมอื ณ แผนกพลาสมา

และแปรรูปโลหติ อาคารพลาสมา ช ัน้ 1 ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

และเดอืนกนัยายน พทุธศกัราช 2531 รฐับาลฝรัง่เศสไดส่้งมอบ

เครื่องมอืชดุที ่2 ใหแ้ก่ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิเครื่องมอืทีส่่ง

มอบใหน้ี้ เป็นเครื่องมอือตัโนมตัสิ �าหรบัใชร่้วมกบัเครื่องมอืแยกส่วน

ประกอบของพลาสมา ซึง่รฐับาลฝรัง่เศสไดบ้รจิาคใหศู้นยบ์รกิาร

โลหติแห่งชาต ิ

ในการตรวจคดักรองคุณภาพโลหติ ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

ไดเ้ริ่มด�าเนินการตรวจ anti HIV ในผูบ้รจิาคโลหติตามทีโ่รงพยาบาล

ขอมาในปีพทุธศกัราช 2530 โดยระยะแรกไดเ้ริ่มตรวจประมาณ

วนัละ 200 หน่วย จนวนัที ่24 กนัยายน พทุธศกัราช 2530 ได ้

ด�าเนินการตรวจ anti HIV ในโลหติทกุหน่วยทีร่บับรจิาคมาโดย

วธิ ีELISA ตามค�าแนะน�าขององคก์ารอนามยัโลก นอกจากนี้ได ้

ปรบัปรุงการตรวจเชื้อไวรสัตบัอกัเสบบชีนิดผวิ ดว้ยวธิ ี ELISA 

technique อกีดว้ย

นอกจากนัน้ไดเ้ริ่มศึกษาคน้ควา้วจิยั การผลติน�า้ยาตรวจหมู่

โลหติในระบบ ABO ดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง ทีเ่รยีกวา่ hybridoma 

technique คอื การเพาะเลี้ยงเซลลส์ายพนัธุเ์ดยีวทีค่ดัเลอืกแลว้วา่

สามารถผลติแอนตบิอดชีนิดเดยีว หรอื monoclonal antibody 

ที่ตอ้งการแลว้เลี้ยงขยายปริมาณเซลลใ์หเ้จริญแบ่งตวัอย่างต่อ

เนื่องในหลอดทดลอง โดยอาศยัหลกัการเชื่อมกนัของเซลล ์หรอื 

hybridization และสรา้งแอนตบิอดทีีต่อ้งการจ�านวนมาก 

ช่วงทศวรรษที่ 3  ระหว่างพทุธศกัราช 2532-2541 ทศวรรษแหง่

การพฒันามุ่งสูง่านบรกิารโลหติ อย่างครบวงจร และมีมาตรฐาน

อย่างเท่าเทยีมทัว่ประเทศ1,4

ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ไดเ้ริ่มสรา้งอาคาร

หลงัใหมสู่ง 11 ช ัน้ ในปีพทุธศกัราช 2535  เนื่องในโอกาสทีส่มเดจ็

พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 5 รอบ ไดร้บัพระราชทานนามอาคารวา่ 

“อาคารเฉลมิพระเกยีรตบิรมราชนิีนาถ”  และไดพ้ฒันางานบรกิาร

โลหติ โดยพฒันาการผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติวธิ ี monoclonal 

antibody ผลติ anti-A, anti-B และ anti-A,B (murine) ได ้

ส �าเรจ็ นบัเป็นการพฒันากา้วทีส่ �าคญั ท�าใหส้ามารถพึง่ตนเองได ้และ

สามารถต่อยอดไปผลติ monoclonal antibody ชนิดอืน่ๆ ไดเ้พิม่

ขึ้นในเวลาต่อมา อกีท ัง้ไดพ้ฒันาการผลติถงุบรรจโุลหติใชแ้ทนขวด

แกว้ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชโ้ลหติอย่างคุม้ค่า ท�าใหส้ามารถ

เกบ็รกัษาส่วนประกอบโลหติไดน้านและมคีุณภาพด ีผูป่้วยไดร้บั

โลหติเฉพาะส่วนตามความจ�าเป็นของผูป่้วยแต่ละราย ส่งผลใหผ้ล

การรกัษามปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึ้นและเป็นการประหยดัการใชโ้ลหติ

อกีทางหนึ่งดว้ย จนถงึปจัจบุนัศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสามารถ

เปลีย่นภาชนะบรรจโุลหติจากขวดน�า้ยา เอ.ซ.ีด.ี เป็นถงุบรรจโุลหติ

ไดท้ ัง้หมด นอกจากนัน้สามารถผลติถงุบรรจโุลหติชนิดใหมซ่ึง่มี

ราคาแพงคอื quadruple blood bag top & bottom system 

ไดเ้ป็นผลส�าเรจ็ 

วนัที ่27 มนีาคม พทุธศกัราช 2539 พระมหากรุณาธคิุณจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้ �านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็

พระราชด�าเนินมาทรงเปิดโรงงานผลติถงุบรรจโุลหติ ณ ศูนยบ์รกิาร

โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย นบัไดว้า่เป็นโรงงานผลติถงุบรรจุ

โลหติแห่งแรกในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกทีด่ �าเนินการและบรหิารงาน

โดยสภากาชาดไทย ซึง่เป็นองคก์รการกศุล 

ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิไดพ้ฒันาการตรวจคดักรองโลหติ

อย่างต่อเนื่อง เพิม่การตรวจ anti-HCV และตรวจ HIV antigen 

ในโลหติบรจิาคทกุยูนิต ในปีพทุธศกัราช 2534 ซึง่นบัเป็นประเทศ

แรกในโลก อกี 4 ปีต่อมา ใน ค.ศ. 1995 (พ.ศ.2538) ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดย FDA และ AABB ไดก้�าหนดมาตรฐานของ

ธนาคารเลอืดใหเ้พิม่การตรวจนี้ในการตรวจกรองโลหติบรจิาคเช่น

กนั และหยุดไปเมือ่มกีารพฒันาการตรวจดว้ยวธิ ีNAT ส�าหรบั

ประเทศไทยยงัคงตรวจอยู่ในรูปของ combined test HIVAg/

Ab ร่วมกบัการตรวจดว้ยวธิ ีNAT

ช่วงทศวรรษที่ 4 ระหว่างพทุธศกัราช 2542-2551 ทศวรรษ

ที่มุ่งสูค่วามเป็นเลศิทางการบรกิารโลหติ1

ในช่วงทศวรรษที ่4 ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

ไดข้ยายขอบเขตงานบรกิารโลหติ โดยวนัที ่30 เมษายน พทุธศกัราช 

2545 แพทยสภาไดป้ระกาศเป็นขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการ

รกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม เกี่ยวกบัการปลูกถา่ยเซลล ์

ตน้ก�าเนิดเมด็โลหติในราชกจิจานุเบกษา ก�าหนดใหศู้นยบ์รกิาร

โลหติแห่งชาต ิเป็นหน่วยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการจดัหาผูบ้รจิาคเซลล ์

ตน้ก�าเนิดเมด็โลหติทีไ่มใ่ช่ญาตใิหก้บัผูป่้วย ดงันัน้ศูนยบ์รกิารโลหติ

แห่งชาต ิจงึไดจ้ดัต ัง้ “ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติแห่งชาต”ิ 

(Thai National Stem Cell Donor Registry : TSCDR) ขึ้น 

เพือ่เป็นศูนยก์ลางทะเบยีนผูบ้รจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติทีไ่มใ่ช่

ญาต ิใหผู้ป้ระสงคท์ีจ่ะบรจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติโดยสมคัรใจ 

ไดม้าลงทะเบยีน เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษาดว้ย

การปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติมากขึ้นในอนาคต

ดา้นคุณภาพงานบรกิารโลหติ ในปีพทุธศกัราช 2543 ศูนย์

บรกิารโลหติแห่งชาต ิ ไดร้บัการรบัรองระบบบรหิารงานคุณภาพ 

มอก. / ISO 9002 : 1994  จากสถาบนัรบัรองคุณภาพไอเอสโอ 



ววิฒันาการความกา้วหนา้งานบรกิารโลหติ ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 5

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่30  ฉบบัที ่1  มกราคม-มนีาคม 2563

(สรอ.) นบัไดว้า่เป็นองคก์รการกศุลแห่งแรก ทีม่ศีกัยภาพและมี

ความมุง่ม ัน่ในการด�าเนินงานทีเ่ป็นระบบและมกีารปรบัปรุงพฒันา

ระบบคุณภาพงานบรกิารโลหติสู่ความเป็นสากล และต่อมาไดพ้ฒันา

อย่างต่อเนื่องเป็น ISO 9001 : 2015 และขยายไปยงัมาตรฐาน 

ISO 15189/15190 รวมท ัง้ GMP ผลติภณัฑย์า และ GMP เครื่อง

มอืแพทย ์จงึเป็นการสรา้งความม ัน่ใจในเรื่องความปลอดภยัของ

ผูเ้จบ็ป่วยทีม่คีวามจ�าเป็นไดร้บัโลหติในการรกัษาพยาบาล ตลอด

จนความม ัน่ใจใหก้บัผูบ้รจิาคโลหติ 

ช่วงทศวรรษที่ 5 ระหว่างพทุธศกัราช 2552-2562 ทศวรรษ

แหง่นวตักรรมใหม่3,5

ในทศวรรษนี้ กจิการของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย

มคีวามเจริญเติบโต  พฒันากา้วหนา้ในทุกๆ ดา้น  ท ัง้คุณภาพ 

ประสทิธภิาพ และไดม้าตรฐานระดบัสากล โดยในวนัที ่14  มถินุายน 

พทุธศกัราช 2561 สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ- 

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี อปุนายกิาผูอ้ �านวยการสภา 

กาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงเปิดศูนยผ์ลติผลติภณัฑจ์าก

พลาสมา สภากาชาดไทย ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี

ศูนยผ์ลติผลติภณัฑจ์ากพลาสมา เป็นภารกจิของสภากาชาดไทยดา้น

บรกิารโลหติแบบครบวงจร โดยการจดัต ัง้ศูนยผ์ลติผลติภณัฑจ์าก

พลาสมา และจดัหาวตัถดุบิคอืพลาสมาใหม้ปีรมิาณเพยีงพอใชใ้น

การผลติ factor VIII concentrate, IVIG (intravenous immune 

globulin) และ albumin เพือ่ลดการน�าเขา้จากต่างประเทศ ท�าให ้

ประเทศไทยสามารถพึง่พาตนเองได ้และเพือ่ใหผู้ป่้วยมโีอกาสเขา้

ถงึการรกัษาพยาบาลมากขึ้น ซึง่ไดร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลยขี ัน้

สูงในการผลติผลติภณัฑจ์ากพลาสมาจาก บรษิทั Green Cross 

Corporation (GCC) สาธารณรฐัเกาหล ีโดยควบคุมคุณภาพการ

ผลติเป็นไปตามเภสชัต�ารบัของยุโรป (European Pharmacopoeia) 

ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนต�ารบัและไดร้บัการรบัรองมาตรฐานตามหลกั

เกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติ (GMP) จากส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ประเทศไทย  ในปีพทุธศกัราช 2562 ศูนยบ์รกิาร

โลหติแห่งชาต ิไดร้บัเลอืกจาก International Society of Blood 

Transfusion ใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัประชมุวชิาการงานบรกิาร

โลหติระดบันานาชาต ิคร ัง้ที ่30 [30th Regional Congress of the 

International Society of Blood Tranfusion (ISBT) 2019] ณ 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์แอท เซน็ทรลัเวลิด ์กรุงเทพมหานคร ซึง่

คร ัง้นี้ เป็นคร ัง้ที ่2 ของการจดัการประชมุขึ้นในประเทศไทย ท�าให ้

ผูท้ี่ปฏบิตัิงานดา้นน้ีไดม้โีอกาสน�าความรูท้ี่ไดร้บัมาพฒันาและ

ปรบัปรุงกระบวนการการท�างานใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการและ

เปิดรบันวตักรรม เทคโนโลยต่ีางๆ น�ามาพฒันาใหเ้หมาะสมกบั

การด�าเนินงานไดอ้ย่างเป็นมาตรฐานทดัเทยีมกบันานาอารยประเทศ 

ต่อไป

ตลอด 50 ปี ทีผ่่านมา การบรกิารโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติ

แห่งชาต ิ สภากาชาดไทย มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง ดว้ยความ

ร่วมมอืของทกุภาคส่วน ท�าใหม้โีลหติเพยีงพอและปลอดภยั ม ี

นวตักรรมท�าใหส้ามารถพึง่ตนเองไดอ้ย่างม ัน่คงและย ัง่ยนื ทกุ

สาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งมมีาตรฐานในการด�าเนินการในระดบัสากล 

จนเป็นทีย่อมรบัขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ใหศู้นยบ์รกิาร

โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นศูนยก์ลางการเรียนรูด้า้น

เวชศาสตรก์ารบรกิารโลหติของภมูภิาคตะวนัออกเฉียงใต ้(WHO 

Collaborating Center for Transfusion Medicine) อย่าง

ต่อเนื่องต ัง้แต่ปีพทุธศกัราช 2547 จนถงึปจัจบุนั ในอนาคตศูนย์

บรกิารโลหติแห่งชาตจิะเดนิหนา้ขบัเคลือ่นงานบรกิารโลหติ ธ�ารงไวซ้ึง่

หนา้ทีแ่ละเป้าหมาย การใหบ้รกิารโลหติอย่างเพยีงพอและปลอดภยั 

ตามมาตรฐานดา้นวชิาการ ภายใตก้ารใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและ

มนีวตักรรม เพือ่ประสทิธภิาพ และคุณภาพของการใหบ้รกิารทีด่ี

ทีสุ่ด เพือ่ความปลอดภยัสูงสุดของโลหติทีจ่ะน�าไปใชก้บัผูป่้วย
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