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 ในอดีตเมื่อแรกเริ่มมีงานบริการโลหิตไดถือกำาเนิดในประเทศ

ที่พัฒนาแลว และใชอยูในเรื่องทดแทนโลหิตฉุกเฉินเชน คลอด

บุตร แทงบุตร บาดเจ็บสาหัสทั้งที่เกิดในสงครามและในอุบัติเหตุ  

ตอมาจึงมีการศึกษาเรียนรูที่นำามาใชในการรักษาโรค เชนภาวะซีด

ในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในโรคมะเร็งระยะตางๆ และไดขยายไป

สูประเทศที่กำาลังพัฒนารวมไปถึงที่ดอยพัฒนา จนถือวางานบริการ

โลหิตเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่อง

คุณภาพใหครบวงจร  เริ่มตั้งแตผูบริจาคโลหิตจนถึงผูปวย ตลอด

เสนทางเปนหวงโซคุณภาพที่เกี่ยวเนื่องกัน 

 ในแตละประเทศทั่วโลก งานบริการโลหิตมีมาตรฐานแตกตาง

หลากหลาย ในยุคโลกาภิวัฒนที่ทุกอยางมีการติดตอเชื่อมโยงถึงกัน

หมดไดอยางงายดาย  จึงเปนโอกาสดีที่มีองคกรระดับโลกและ

นานาชาติเขามาควบคุมกำากับดูแลงานบริการโลหิตของประเทศ 

ตางๆ โดยกำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำาสำาหรับใหทุกๆ ประเทศทั้งที่ดอย

พัฒนาและกำาลังพัฒนายึดเปนหลักการวาตองมีการพัฒนาใหมี 

คุณภาพไมนอยกวามาตรฐานขั้นต่ำา  ซึ่งในหลายๆ เกณฑระดับ

สากลที่ดูเหมือนจะลาหลังไปสำาหรับประเทศที่พัฒนาแลว ทั้งนี้มุง

หวังใหประเทศที่ดอยพัฒนาหรือกำาลังพัฒนามีแนวปฏิบัติไปในทาง

เดียวกันและมุงไปสูการพัฒนา ขยับเขามาตรฐานที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ  

โดยมีรูปแบบแตกตางกัน เชนจัดประชุมระดับนโยบายแกผูบริหาร

สูงสุดที่รับผิดชอบงานบริการโลหิตของประเทศ ซึ่งจะเลือกบางประ

เทศใหเปนผูนำาอยูในแตละพื้นที่ของโลก  หรือเปนในรูปประชุม

วิชาการ การออกวารสารวิชาการ รวมทั้งการออกจุลสาร สื่อสิ่ง

พิมพ สื่ออินเตอรเนต เพื่อใหโอกาสไดเรียนรูวิชาการ งานบริการ

โลหิต เพิ่มขึ้นอยางเปดกวางใหทุกประเทศ

 องคกรระหวางประเทศที่มีบทบาทเกี่ยวกับการบริการโลหิตมี

7องคกรหลัก คือ

1. องคการอนามัยโลก (World Health Organization WHO)1

2. สภากาชาดและสภาซีกวงเดือนแดงระหวางประเทศ 

(International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies – IFRC/RC)2

3. สมาคมบริการโลหิตระหวางประเทศ (International 

Society of Blood Transfusion – ISBT)3

4. สมาพันธผูบริจาคโลหิตระหวางประเทศ (International 

Federation of Blood Donor Organizations – IFBDO/ 

FIODS)4

5. สมาคมธนาคารโลหิตแหงสหรัฐอเมริกา (American 

Association of Blood Banks – AABB)5

6. สภากรรมการแหงยุโรป (Council of Europe – COE)6 

7. สมาคมการทำาผลิตภัณฑพลาสมาระหวางประเทศ 

(International Plasma Fractionation Association 

– IPFA)

 

1. องคการอนามัยโลก(WHO)มี5ยุทธศาสตรหลัก8

 1. เสริมสรางระบบงานบริการโลหิตที่มีการบริหารจัดการที่ดี

และอยูในระบบคุณภาพ (Quality system) ซึ่งจะทำาใหไดโลหิต

ที่ปลอดภัยตอผูปวยอยางเพียงพอและทันตอการรักษา

 2. เจาะเก็บโลหิตจากผูบริจาคที่ไมหวังสิ่งตอบแทน (voluntary 

non-remunerated blood donors) และมาจากประชาชนกลุม

เสี่ยงต่ำา (low-risk population) โดย พยายามลดการรับบริจาค

โลหิตจากญาติ (family replacement) รวมทั้งกำาจัดการซื้อขาย

โลหิต (paid donation) และตองมีระบบการคัดเลือกผูบริจาค

โลหิตอยางเครงครัด (donor selection procedures)

 3. มีการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตที่ไดมาตรฐานรับรอง (good 

laboratory practice) เพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวี เชื้อไวรัสตับ

อักเสบ ซิฟลิส และเชื้ออื่นๆ ตามความจำาเปน รวมถึงการตรวจ

หมูโลหิต การตรวจความเขากันไดของโลหิตผูบริจาคและผูปวย 

และการจายโลหิตใหผูปวยอยางมีระบบสอบ ทาน ยอนก ลับ ได 

 4. ลดการใชโลหิตที่ไมจำาเปนตอผูปวย โดยมีการใชโลหิต

อยางถูกตองเหมาะสม (appropriate clinical use)  รวมทั้งการ

ใชสารละลายน้ำาเกลือหรือสารเหลวอื่นที่ใชแทนโลหิตไดในบางกรณี

 5. ตองใชระบบคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนที่

เกี่ยวของกับงานบริการโลหิตและใหงานบริการโลหิตเปนหนึ่งในการ

บริการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน (Primary health care program)

บทความพิเศษ
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2. สภากาชาดและสภาซีกวงเดือนแดงระหวางประเทศ(IFRC) 

เปนองคกรระหวางประเทศที่ใหญที่สุดในโลกในเรื่องการดูแล

บรรเทาทุกขและชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยหลักการของมนุษยธรรม  

ประกอบดวยสมาชิก 186 ประเทศ ในสวนของงานบริการโลหิต

ทำางานรวมกันกับ WHO โดย IFRC มุงไปที่ดานการรณรงคจัด

หาผูบริจาคโลหิต   เพื่อดูแลความปลอดภัยของโลหิตที่ใชกับผูปวย

ในหัวขอ Blood Safety และจะเชิญผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ ที่

มีการพัฒนางานบริการโลหิตที่ดีแลว เปน Global Advisory Panel

(GAP)8,9 on Blood Safety ซึ่งแตงตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 มีการ

ประชุมกันปละ 1-2 ครั้งในประเด็นตางๆ ซึ่งที่ผานมา 2-3 ปนี้ 

จะเนนไปที่ผูบริจาคโลหิตซึ่งเปนตนทางของโลหิตที่ปลอดภัยทั้งหมด

ที่ไดจากผูที่สมัครใจบริจาคโลหิตโดยไมหวังสิ่งตอบแทน (100% 

voluntary non-remunerated Blood donors-VNRBD) จาก 

กลุมที่ปลอดภัย ซึ่งปจจุบันคือกลุมเยาวชนและไดจัดตั้งชมรม 

Club 259  เผยแพรไปทั่วโลก

3.สมาคมบริการโลหิตระหวางประเทศ(ISBT)

 เปนสมาคมระดับโลกที่กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 เพื่อรวบรวม

และเผยแพรงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของทางวิชาการเกี่ยวกับงาน

บริการโลหิตและเวชศาสตรบริการโลหิต (blood transfusion/

transfusion medicine) ทั้งหมด โดยรวมผูเชี่ยวชาญทางวิชาการ

จากทั่วโลก และยังไดออกรหัสบารโคตของโลหิตบริจาค เนื้อเยื่อ

และผลิตภัณฑเซลล (blood, tissue, cellular products) เรียกวา 

ISBT 128 standard10 ซึ่งเริ่มใชกันในประเทศอเมริกา สหราชอณา

จักร ประเทศ เยอรมันนี มีสำานักงานอยูที่กรุงอัมสเตอรดัม ประเทศ

เนเธอรแลนดประกอบดวยประเทศสมาชิก 85 ประเทศ จัดการ

ประชุมทางวิชาการระดับโลก (international conference) เปน

ประจำาทุกป ปละหลายครั้ง ยายสถานที่จัดประชุมไปตามภูมิภาค

ตางๆ ทั่วโลก   นอกจากนี้ยังออกวารสารอยางเปนทางการทาง

วิชาการที่สำาคัญของวงการบริการโลหิต เปน official journal ของ 

ISBT ชื่อวารสาร Vox Sanguinis ที่เรียกสั้นๆ วา Vox Sang 

พิมพโดยบริษัท Wiley-Blackwell11 นอกจากนี้ยังออกจุลสารทุก 3 

เดือน เปน Quarterly Newsletter ของ ISBT ชื่อ Transfusion 

Today12

4.สมาพันธผูบริจาคโลหิตระหวางประเทศ(IFBDO/FIODS)

 สวนมากจะรูจักมากอนในชื่อ FIODS เพราะกอตั้งขึ้นที่ประ

เทศลุคเซมเบอรก เมื่อ พ.ศ. 2498 มีประธานคนแรกชื่อ Roger 

Gúenin และจะหมุนเวียนกันไปในกลุมประเทศยุโรป ตอมาจึง

เปนองคกรระหวางประเทศ และจัดการประชุมเปนประจำาทุก 1-2 

ป  มีวัตถุประสงคเพื่อใหได โลหิตบริจาคจากผูสมัครใจและไมหวัง

สิ่งตอบแทน (Voluntary unpaid blood donors)  มีปริมาณที่

เพียงพอและสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศในเรื่องปริมาณและ

คุณภาพ  และเปนองคกรตัวแทนของผูบริจาคโลหิตเพื่อรวม 

กิจกรรมหรือกำาหนดทิศทาง ซึ่งประกอบไปดวยดานวิชาการและ

ดานจริยธรรมควบคูกันไป ใหมีการปฏิบัติตอผูบริจาคโลหิตอยางถูก 

หลักวิชาการและมีทักษะทางวิชาชีพใหมีการดูแลความปลอดภัยของ

ผูบริจาคโลหิต และใหมีรายงานเฝาระวัง (donor vigilance) รวมอยูใน

รายงานของเฝาระวังทางดานผูปวยที่ไดรับโลหิต (hemovigilance)  

เชนในการเจาะเก็บโลหิตจากผูบริจาคโลหิตแลวมีรอยเขียวช้ำา เจ็บ 

เสียว ชา มากนอยในระดับตางๆ รวมถึงระยะเวลากวาจะหาย เพื่อ

แกไขและปองกัน และติดตามควบคุมคุณภาพมาที่ผูบริจาคโลหิต

ดวย ไมใชคำานึงแตผูปวยดานเดียวและขณะนี้ไดแตกสาขาลงไปที่

กลุมเยาวชนมีการประชุม International Youth Forum ใหเยาวชน

ไดมีสวนอยางมากในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของในงานวันผูบริจาค

โลหิตโลก (World Blood Donor Day)

5.สมาคมธนาคารโลหิตแหงสหรัฐอเมริกา(AmericanAssociation

ofBloodBank-AABB)

 เปนสมาคมที่ตั้งขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2490 เพื่อดูแลมาตรฐานงาน

ธนาคารโลหิตของรัฐตางๆ ในสหรัฐอเมริกาทั้ง 50 รัฐ ตอมาใน

ฐานะเปนผูนำาทางวิชาการจึงไดขยายขึ้นเปนสมาคมระหวางประเทศ

ประกอบดวยสมาชิกประจำาทั้ง 50 รัฐ และอีก 80 ประเทศและ

คณะกรรมการอีกมากกวา 30 ชุด ซึ่งมาจากอาสาสมัครที่เปนมือ 

อาชีพ มีสถาบันเขารวมดวยเกือบ 2,000 แหง รวมทั้งธนาคารเลือด

ระดับชุมชนและโรงพยาบาลและหองปฏิบัติการรวมทั้งสมาชิก

ประมาณ 8,000 คนที่เปนแพทย พยาบาล นักวิทยาศาสตร นัก

เทคนิคการแพทย และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ  มีการศึกษาคนควา

เรื่องโลหิตที่ใชกับผูปวย และปจจุบันไดรวมไปถึงเวชศาสตรการ

ปลูกถายไขกระดูก (transplantation medicine) โดยไดรวบรวม

นักวิชาการทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ดานเทคนิคการตรวจ

ทั้งหมดในงานธนาคารเลือด ดานการรักษาโรคดวยโลหิต ดวยการ

กำาหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

(accreditations) การกระตุนใหสาธารณชนตื่นตัวและตระหนัก

ถึงความสำาคัญตอการบริจาคโลหิตดวยความสมัครใจ จะเปนโลหิต

ที่มีคุณภาพดีกวาโลหิตที่ไดจากญาติหรือการซื้อขาย  นอกจากนี้

ยังไดออกหนังสือที่ใชเปนตำาราคูมือและยึดถือเปนมาตรฐานในการ

ดำาเนินงานบริการโลหิตทั้งหมด  โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการ

ตางๆ ในหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของทั้งหมด ไดแกหนังสือเปนตำารา 

คูมือ วารสารและจุลสาร ดังนี้
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1. AABB Technical Manual ซึ่งปจจุบันมีถึงฉบับที่  

16th edition, 200813

2. วารสารTransfusion14

3. Standards for Blood Banks and Transfusion 

Service ปจจุบันมีถึงฉบับที่ 26th edition15

6.สภากรรมการแหงยุโรป(CouncilofEurope-COE)

 Council of Europe เป็นอีกองคกรหนึ่งซึ่งเทียบเคียงกับ AABB 

ในเรื่องของ Good Laboratory และ QC ตางๆ ตาม European 

เรื่องของ GL และ QC ตางๆ European Directorate for the 

Quality of Medicines and Health Care (EDQM)  (Council 

of Europe)  เปนองคกรที่เกี่ยวกับการใชโลหิต ครอบคลุมการ

บริจาคโลหิตโดยไมหวังสิ่งตอบแทน  ดานจริยธรรมและกฎหมาย 

เพื่อใหมั่นใจวามีโลหิตเพียงพอและมีคุณภาพ และมีการใชโลหิต

อยางเหมาะสม เริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 มีสมาชิก 47 รัฐ ตัวแทน

ประชากร 800 ลานคน มีสำานักงานอยูที่เมืองสตราสบูรก ประเทศ

ฝรั่งเศส  มีจุดประสงคคุมครอง ในดานสิทธิมนุษยชน (human 

rights) ดานประชาธิปไตยที่ใหความเสมอภาคแกทุกคน (democracy) 

และดานกฎเกณฑของกฎหมาย (rules of law) มีคณะกรรมการ

ในการดูแลทางดานการแพทยและการสาธารณสุขอื่นๆ

นอกเหนือจากงานดาน blood transfusion แลว ยังรวม

ไปถึงการปลูกถายอวัยวะ (organ transplantation) และดาน

ผลิตภัณฑยา โดยไดออกขอเสนอแนะเปนประกาศคือ Blood 

Transfusion Recommendations, คูมือแนวปฏิบัติคือ Guide 

to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood 

Components 14th Edition (2008) และกำาลังจะมี 15th ed. 

ในป 2010

สวนดานการควบคุมผลิตภัณฑยา โดยออกคูมือควบคุมชื่อ 

European Pharmacopoeia Recommendation No.R (90) 

9 on Plasma products and European self-sufficiency, 

Recommendation No.R (96) 11 on documentation and 

record-keeping to guarantee the traceability of blood 

and blood products especially in hospitals.

7.สมาคมการทำาผลิตภัณฑพลาสมาระหวางประเทศ(International

PlasmaFractionationAssociation–IPFA)

 เปนองคกรที่ไมหวังผลกำาไรในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำา plasma 

fractionation ของทั่วโลก ประกอบไปดวย 14 องคกรยอยจาก 13 

ประเทศ สำานักงานตั้งอยูที่กรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด 

ขยายกิจกรรมจากเดิมเกี่ยวของกับเฉพาะประเทศในยุโรป เปน 

European Plasma Fractionation Association (EPFA)  

เมื่อ พ.ศ. 2547  จึงไดขยายขึ้นเปนของทั่วโลก  สนับสนุนใหทุก

ประเทศจัดหาพลาสมาจากความสมัครใจของผูบริจาคโลหิต  เพื่อ

ใหไดพลาสมาที่เพียงพอใชในประเทศ มีคุณภาพปลอดภัยตอผูปวย  

โดยมีการจัดประชุมนานาชาติ ทั้ง conference และ workshop 

ในหัวขอที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑโลหิตและพลาสมา (blood, 

plasma derivatives) 

 สรุป งานบริการโลหิตเปนงานที่สำาคัญตอชีวิตและสุขภาพของ

มวลมนุษยชาติ เพราะมีผลตอทั้งผูใหและผูรับโลหิต จึงมีองคกร

ระดับสากลมารวมกันควบคุมดูแลใหมีมาตรฐานและมีเกณฑขั้น

ต่ำาและขั้น สูง เพื่อประเทศตางๆ ทุกระดับสามารถยึดถือเปนเปา

ประสงค (bench mark) ที่จะพัฒนาตอไปใหทัดเทียมหรือกาว

หนาตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนของผูปวยที่จะรับโลหิตและ

พรอมกับปกปองความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิต 
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