
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 19  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2552

225

ความเปนมา

 การใหบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอแกความ

ตองการใชของผูปวยทั่วประเทศ เปนภารกิจหลักของสภากาชาดไทยที่

ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล โดยมีศูนยบริการโลหิตแหงชาติ เปนหนวย 

งานที่รับผิดชอบหลักในภารกิจดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. 2495 โดย

การดำาเนินงานในปจจุบันประกอบดวย

 ในกรุงเทพฯ มีศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ทำาหนาที่รณรงคจัด

หาผูบริจาคโลหิต เจาะเก็บโลหิต ตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค เตรียม 

สวนประกอบโลหิต และแจกจายใหแกโรงพยาบาลตางๆ ใน

กรุงเทพฯ และภูมิภาค ซึ่งในปจจุบันศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

เจาะเก็บโลหิตประมาณรอยละ 6 ของประชากรในกรุงเทพฯ เมื่อ

รวมการเจาะเก็บของสาขาบริการโลหิตฯ ทั้ง 6 แหงในกรุงเทพฯ 

ไดแก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรง

พยาบาลตำารวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา วิทยาลัย

แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  สถาบันพยาธิ

วิทยา ศูนยอำานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา โลหิตที่เจาะเก็บใน

กรุงเทพฯ คิดเปนประมาณรอยละ 8 ของประชากรในกรุงเทพฯ   

 ในสวนภูมิภาค การดำาเนินงานบริการโลหิตมีสภากากาชาดไทย 

โดยเหลากาชาดจังหวัดแตละจังหวัด ชวยรณรงคจัดหาผูบริจาคโลหิต 

ขณะที่โรงพยาบาลประจำาจังหวัด เปนสาขาบริการโลหิตแหงชาติ 

ดำาเนินการเจาะเก็บโลหิตบริจาค เตรียมสวนประกอบโลหิต เพื่อ

ใชในโรงพยาบาลของตนเองเปนหลัก หากเหลือจึงจะแจกจายใหกับ

โรงพยาบาลอำาเภอและชุมชนใกลเคียง ปจจุบันปริมาณโลหิตใน 

สวนภูมิภาค เจาะเก็บโลหิตบริจาคไดประมาณรอยละ 2.0 ของ

ประชากรเทานั้น ทำาใหปริมาณโลหิตในภูมิภาคไมเพียงพอ จำาเปนตองสง

โลหิตจากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ไปใหแกโรงพยาบาลตางๆ ทั่ว

ประเทศ ในป พ.ศ. 2551 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ จายโลหิต

ประมาณรอยละ 43 ของโลหิตที่เจาะโดยศูนยบริการโลหิตฯ ไปยัง

โรงพยาบาลในสวนภูมิภาค ทำาใหปริมาณโลหิตในกรุงเทพฯ ขาด

แคลนไปดวย อีกทั้งโลหิตที่บริจาคในตางจังหวัดสวนหนึ่งจะเปน

โลหิตที่ไดรับทดแทนจากญาติผูปวยในกรณีโลหิตขาดแคลน ซึ่ง

โลหิตจากญาติเปนกลุมที่พบวามีโลหิตติดเชื้อมากกวาโลหิตที่ไดรับ

จากผูบริจาคที่ไมหวังสิ่งตอบแทน  

  ตอมาในป พ.ศ. 2538 ผูอำานวยการศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยชัยเวช  นุชประยูร มี 

นโยบายที่จะใหงานบริการโลหิตกาวไปสูการมีโลหิตที่เพียงพอ 

และมีคุณภาพไดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จึงไดขออนุมัติรัฐบาล

และสภากาชาดไทย จัดตั้งภาคบริการโลหิตแหงชาติขึ้นทั่วประเทศ  

โดยแบงพื้นที่ตามภาคของกระทรวงมหาดไทย และไดมอบหมายให 

แพทยหญิงศรีวิไล  ตันประเสริฐ  รองผูอำานวยการฯ ในขณะนั้น

เปนผูรับผิดชอบการขยายภาคบริการโลหิตฯ  ซึ่งในป พ.ศ. 2552 

ไดเปดดำาเนินการแลว 11 ภาค ไดแก ภาคบริการโลหิตแหงชาติ

ที่ 2 จังหวัดลพบุรี  ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี  

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี  ภาคบริการโลหิต

แหงชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 

จังหวัดขอนแกน  ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค  ภาคบริการ

โลหิตแหงชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก  ภาคบริการโลหิตแหงชาติ

ที่ 10  จังหวัดเชียงใหม  ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา 

 ในระยะแรกของการดำาเนินงานของภาคบริการโลหิตฯ ไดมุงเนน

ไปที่คุณภาพการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค เพื่อใหไดโลหิตที่มีคุณ

ภาพเชนเดียวกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และเปนไปตามมาตรฐาน

สากล ในระยะที่สองมีนโยบายที่จะขยายบทบาท และเพิ่มศักยภาพ

ของภาคบริการโลหิตแหงชาติ ใหดำาเนินการไดครบวงจรเชนเดียว

กับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ไดแก การรณรงคประชาสัมพันธจัด

หาผูบริจาคโลหิตโดยรวมมือกับเหลากาชาดจังหวัด การเจาะเก็บ

โลหิตบริจาค การเตรียมสวนประกอบโลหิตเพิ่มเติมจากระยะแรกที่

ดำาเนินงานเฉพาะการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค เพื่อใหแตละภาค

บริการโลหิตฯ มีโลหิตเพียงพอที่จะจายใหแกโรงพยาบาลตางๆ ใน

จังหวัดที่อยูในเครือขายของภาคบริการโลหิตแหงชาตินั้นๆ ทั้งโลหิต

และสวนประกอบโลหิตทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ

มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล

บทความพิเศษ

การจัดตั้งภาคบริการโลหิตแหงชาติจังหวัดภูเก็ต
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 ในป พ.ศ. 2550  คณะกรรมการบริหารศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ ไดเริ่มดำาเนินตามนโยบายการขยายงานบริการของภาคบริการ

โลหิตแหงชาติ ตามระยะเวลาที่กำาหนดไว  โดยมีภาคบริการโลหิต

แหงชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต เปนตนแบบ

ภาคบริการโลหิตแหงชาติณจังหวัดภูเก็ตตัวแทนภาคบริการ

โลหิตแหงชาติครบวงจร

 ภายหลังจากเหตุการณพิบัติภัย สึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2547 ทำาใหมีนักทองเที่ยวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติแถบ

สแกนดิเนเวียเสียชีวิต และบาดเจ็บเปนจำานวนมาก  เหตุการณดัง

กลาวประชาชนชาวไทย รัฐบาล และสภากาชาดไทยไดมีสวนรวมใน

การชวยชีวิต ชวยเหลือนักทองเที่ยวเหลานั้นอยางเต็มกำาลังความ

สามารถ อันเปนที่ประทับใจแกประเทศตางๆ ประชาชนในประเทศ

ที่ไดผลกระทบ เชน ฟนแลนด นอรเว สวีเดน ไดบริจาคเงินจำานวน

มากเพื่อใหความชวยเหลือประเทศที่ไดรับพิบัติภัย สึนามิ เจาหนา

ที่จากสภากาชาดฟนแลนดไดเดินทางมาประเมินสถานการณเพื่อที่

จะใหความชวยเหลือแกประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย และแสดง

ความสนใจในงานดานการบริการโลหิตในพื้นที่ 6 จังหวัดแถบชาย

ฝงอันดามัน ซึ่งประกอบดวยจังหวัด พังงา ภูเก็ต กระบี่ ระนอง 

ตรัง และสตูล และพบวาโรงพยาบาลตางๆ มีปญหาเรงดวน 

คือ การขาดแคลนผูบริจาคโลหิต และขาดแคลนสวนประกอบ

โลหิตที่จะใหแกผูปวย ซึ่งงานบริการโลหิตใน 6 จังหวัดนั้น การ 

จัดหาผูบริจาคโลหิต การจัดหนวยเคลื่อนที่ไปรับบริจาคโลหิตยัง

สถานที่ตางๆ เปนหนาที่ของเหลากาชาดจังหวัด สวนการเจาะเก็บ

โลหิตเตรียม สวนประกอบโลหิตเปนความรับผิดชอบของโรงพยาบาล

ประจำาจังหวัด  สาเหตุหลักของปญหาเกิดจากการไมมีเจาหนาที่

ประสานงานการจัดหาโลหิตของเหลากาชาดจังหวัด  

 ในป พ.ศ. 2548 สภากาชาดฟนแลนด ไดเขามาหารือกับ 

แพทยหญิงรัชนี  โอเจริญ ผูอำานวยการศูนยบริการโลหิตแหง 

ชาติฯ ในขณะนั้น เพื่อรวมมือกันหาทางแกปญหา ศูนยบริการโลหิต

แหงชาติฯ ไดจัดจางเจาหนาที่ผูประสานงานดานการจัดหาโลหิต 

ประจำาแตละจังหวัดของ 6 จังหวัดชายฝงอันดามัน  โดยสภากาชาด 

ฟนแลนด เปนผูใหทุนสนับสนุนคาจางเจาหนาที่ และกิจกรรมใน

การดำาเนินงาน และมีฝายประชาสัมพันธ ศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติฯ เปนพี่เลี้ยงใหการฝกอบรม ใหคำาแนะนำาในการดำาเนินงาน 

โครงการตางๆ โดยเจาหนาที่ผูประสานงานจะทำาหนาที่ชวยเหลือเหลา

กาชาดจังหวัด ในการประสานงานการจัดหาผูบริจาคโลหิตที่ไมหวัง

สิ่งตอบแทน และประสานงานกับธนาคารเลือดของโรงพยาบาลใน

การเตรียมงานรับบริจาคโลหิตของ 6 จังหวัดชายฝงอันดามัน  ผล

ของโครงการจัดจางผูประสานงาน และจัดทำาโครงการตางๆ ในการ

จัดหาผูบริจาคโลหิตประสบความสำาเร็จอยางดียิ่ง ทำาใหโรงพยาบาล

ในแถบชายฝงอันดามันมีผูบริจาคโลหิต และมีโลหิตบริจาคเพิ่มมาก

ขึ้น  แตยังไมเพียงพอตอความตองการใชกับผูปวยของโรงพยาบาล

ตางๆ ทั้งมีความแตกตางกันดานคุณภาพของสวนประกอบโลหิต

ที่เตรียมขึ้น เชน การควบคุมอุณหภูมิการขนสงโลหิต การจัดเก็บ

สวนประกอบโลหิต เปนตน  ดวยเหตุผลดังกลาว เปนผลสืบเนื่อง

ใหสภากาชาดฟนแลนดไดแสดงความสนใจที่จะชวยพัฒนางานบริการ

โลหิตของ 6 จังหวัดชายฝงอันดามันซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวสำาคัญ 

และจังหวัดภูเก็ตจะเปนศูนยการรักษาพยาบาลใหกับตางชาติดวย  

โดยไดเสนอแนะ และยินดีสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งภาค

บริการโลหิตแหงชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต แกศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติฯ   ดังนั้น การจัดตั้งภาคบริการโลหิตแหงชาติ ณ จังหวัด

ภูเก็ต ที่ใหบริการโลหิตตั้งแตการจัดหา เจาะเก็บโลหิต ตรวจคัด

กรองโลหิตที่มีการตรวจ NAT เตรียมสวนประกอบโลหิต และแจก

จายโลหิตแกโรงพยาบาลตางๆ ในเครือขาย จะทำาใหโรงพยาบาล

ในจังหวัดชายฝงอันดามันมีโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดตาม

มาตรฐานสากล และเพียงพอตอความตองการใชของโรงพยาบาล

ตางๆ ทั้งในสถานการณปกติ สถานการณฉุกเฉิน และเมื่อมีภัยพิบัติ

รูปแบบการดำาเนินงานของภาคบริการโลหิตแหงชาติณจังหวัดภูเก็ต

 ภาคบริการโลหิตแหงชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต จะใหบริการงาน

บริการโลหิตแบบครบถวนเชนเดียวกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ 

ที่กรุงเทพฯ และจัดทำาระบบเครือขายงานบริการโลหิต โดยจะ

ดำาเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้

 1. การจัดหาผูบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพ และยั่งยืน โดยมี

กระบวนการรณรงคการจัดหาผูบริจาคโลหิต และมีการบริหาร

จัดการรวมกัน ระหวางเจาหนาที่ประสานงานจัดหาผูบริจาคโลหิต

ประจำาภาคบริการโลหิต และเหลากาชาดจังหวัดตางๆ

 2. ดำาเนินการเจาะเก็บโลหิตบริจาค ทั้งในอาคารภาคบริการ

โลหิตแหงชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต และหนวยเคลื่อนที่ไปเจาะเก็บ

โลหิตในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง ระนอง และสตูล  ซึ่ง

เมื่อภาคบริการโลหิตฯ เปดบริการแลว โรงพยาบาลจะคอยๆ ลด

ภาระการเจาะเก็บโลหิต และเลิกกิจกรรมเจาะเก็บโลหิตในที่สุด  

เมื่อภาคบริการโลหิตฯ สามารถจายสวนประกอบโลหิตใหเพียง

พอใชแกผูปวย

 3. เปนศูนยกลางการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคทาง Blood 

group serology ตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิต และเปนศูนยกลาง

การตรวจ NAT ทางภาคใต

 4. เตรียมสวนประกอบโลหิตตางๆ เชน Packed Red Cells, 

Leukocyte Poor Red Cells, Fresh Frozen Plasma, Single 
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Donor Platelet  เปนตน

 5. จัดทำาระบบนำาสงโลหิต สวนประกอบโลหิต (Logistic) 

ตั้งแตการนำาโลหิตบริจาคมาปนแยกเปน สวนประกอบโลหิต การ

จัดเก็บสวนประกอบโลหิตที่อุณหภูมิเหมาะสม และมีระบบการ 

นำาสงสวนประกอบโลหิตใหแกโรงพยาบาลตางๆ โดยควบคุม Cold 

Chain ทั้งระบบ

 6. จัดตั้งระบบเครือขายดานงานบริการโลหิต โดยมีภาคบริการ

โลหิตแหงชาติ ณ จังหวัดภูเก็ตเปนศูนยกลาง ใหมี pool database 

ของขอมูลผูบริจาคโลหิต โลหิตบริจาค รวมถึงการบริหารจัดการสวน

ประกอบโลหิตใหเพียงพอตอการใชของจังหวัดตางๆ ในเครือขาย

 7. มีศูนยกลางหองปฏิบัติการอางอิงสำาหรับภูมิภาคทางภาค

ใต  เพื่อใหบริการแกปญหาจัดหาโลหิตที่หายาก หมูโลหิตพิเศษ

ใหแกผูปวยที่มีปญหาในการรับโลหิต

 8. เปนศูนยกลางใหความรู การฝกอบรม แก แพทย พยาบาล 

นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย และ เจาหนาที่

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานบริการโลหิตในภูมิภาคภาคใต 

 ในการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแหงชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต มีระยะ

เวลาดำาเนินการ คือ ป พ.ศ. 2550-2553  โดยศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ สภากาชาดไทย จะรวมมืออยางใกลชิดกับ สภากาชาดฟน

แลนด ซึ่งสภากาชาดฟนแลนด เปนผูใหทุนสนับสนุนการกอสราง 

อาคารภาคบริการโลหิตฯ  คาใชจายในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณที่

สำาคัญ รวมถึงจัดหาผูเชี่ยวชาญมาชวยฝกอบรมใหเจาหนาที่ปฏิบัติ

งาน  สวนสภากาชาดไทย โดยศูนยบริการโลหิตแหงชาติ จัดจาง

เจาหนาที่ และใหการฝกอบรมที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ กอนจะ

ไปประจำาที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต รวมถึงออก

คาใชจาย คาน้ำายา และอุปกรณสิ้นเปลืองตางๆ ในการดำาเนินงานของ

ภาคบริการโลหิตฯ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการในป พ.ศ. 2553 การดำาเนิน

งานทั้งหมดจะเปนของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
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