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ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ไดร้บัมอบหมายจาก

แพทยสภาใหเ้ป็นผูด้ �าเนินการจดัหาผูบ้รจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ 

ตามขอ้ความในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 123 ตอนพเิศษ 115ง เรื่อง 

ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม 

พ.ศ. 2549 วนัที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 หมวด 11 ขอ้ 60 

หนา้ 32 ก�าหนดวา่ การปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดจากไขกระดูกหรอื

กระแสโลหติ ในกรณีผูบ้รจิาคและผูร้บับรจิาคมใิช่ญาตใิหศู้นย์

บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ด�าเนินการจดัหาผูบ้รจิาค 

(donor registration) โดยการจดัต ัง้ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็

โลหติแห่งชาต ิThai Stem Cell Donor Registry (TSCDR) ภาย

ใตก้ารก�ากบัดูแลของแพทยสภา ซึง่เป็นฉบบัปรบัปรุงจากขอ้บงัคบั

แพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม (ฉบบัที ่

6) พ.ศ. 25451 ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตจิงึไดจ้ดัต ัง้ธนาคารเซลล ์

ตน้ก�าเนิดเมด็โลหติแห่งชาตขิึ้นในปี พ.ศ. 2545 เพือ่ท �าหนา้ทีร่บั

สมคัรอาสาสมคัรเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ ตรวจชนิดของ human 

leukocyte antigen (HLA) ในอาสาสมคัรเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ 

และขึ้นทะเบยีนขอ้มลูไวใ้นฐานขอ้มลู เมือ่มผูีป่้วยขอรบับรจิาคเซลล ์

ตน้ก�าเนิดเมด็โลหติ ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติแห่งชาตจิะ

ด�าเนินการคน้หาและตดิตามอาสาสมคัรทีม่ ีHLA ทีต่รงกบัผูป่้วย

และขอใหบ้รจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ โดยทีผ่ลติภณัฑเ์ซลล ์

ตน้ก�าเนิดเมด็โลหติทีใ่หผู้ป่้วยจะตอ้งมคีุณภาพไดม้าตรฐานสากล

การด�าเนินงานของธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเม็ดโลหติแหง่ชาติ

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2550 ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ

แห่งชาตไิดเ้ริ่มด�าเนินการรบัสมคัรอาสาสมคัรเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็

โลหติซึง่เป็นผูบ้รจิาคโลหติสม�า่เสมอ มอีายุระหวา่ง 18-50 ปี  ไมม่ี

โรคประจ�าตวั ไมม่โีรคตดิต่อรา้ยแรง และไมม่พีฤตกิรรมเสีย่ง เจาะ

เลอืดเพิม่ในวนับรจิาคโลหติ 3 มลิลลิติร ส่งตรวจชนิดของ HLA  

และขึ้นทะเบยีนไวใ้นฐานขอ้มลูไดจ้ �านวน 11,089 ราย โดยไดร้บั

เงนิบรจิาคจากผูม้จีติศรทัธา จากการด�าเนินงานพบวา่ในผูป่้วยที่

ขึ้นทะเบยีนคน้หาผูบ้รจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติจ�านวน 139ราย 

นัน้มากกวา่รอ้ยละ 50 ไมพ่บผูบ้รจิาคทีม่ ีHLA ทีต่รงกบัผูป่้วย2 จงึ

ไดจ้ดัท�าโครงการเพือ่เพิม่จ�านวนผูบ้รจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ 

ต ัง้แต่ปีงบประมาณ 2551-2555 เป็นระยะเวลา5 ปี โดยไดร้บังบ

ประมาณสนบัสนุนจากรฐับาลและเงนิสมทบจากสภากาชาดไทย โดย

ในปี พ.ศ. 2555 มอีาสาสมคัรบรจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติซึง่

เกบ็ในฐานขอ้มลูจ�านวน 129,993 ราย ในปี พ.ศ. 2556-2560 ได ้

มกีารด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องดว้ยงบประมาณจากรฐับาลและเงนิ

สมทบจากสภากาชาดไทย สามารถเพิม่จ�านวนอาสาสมคัรเซลลต์น้

ก�าเนิดเมด็โลหติในฐานขอ้มลูเพิม่เป็นจ�านวน 180,057 ราย ต่อมา

ปีงบประมาณ 2561-2565 ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติแห่งชาติ

ไดท้ �าโครงการต่อโดยไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากรฐับาล เพือ่

เพิม่จ�านวนอาสาสมคัรบรจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติท�าการตรวจ 

HLA ขึ้นทะเบยีน และจดัหาผูบ้รจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติให ้

ผูป่้วยโรคเลอืดทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยการปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิด

เมด็โลหติจากผูบ้รจิาคทีไ่มใ่ช่ญาต ิในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 

มจี�านวนอาสาสมคัรเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติเก็บในฐานขอ้มูล 

จ�านวน 228,063 ราย ดงัแสดงใน Figure 1 แสดงจ�านวนอาสา

สมคัรบรจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติระหวา่ง พ.ศ. 2546-2562 

จากขอ้มลูของ World Marrow Donor Accreditation (WMDA) 

ซึง่เป็นองคก์รท�าหนา้ทีใ่หก้ารรบัรองมาตรฐานงานธนาคารเซลลต์น้

ก�าเนิดเมด็โลหติ พบวา่ท ัว่โลกมจี�านวนผูบ้รจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็

โลหติทีข่ึ้นทะเบยีนกบัธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติปี พ.ศ. 2561 

มจี �านวน 35,856,000 ราย

การสนบัสนุนทนุใหผู้ป่้วย

ส�าหรบัผูป่้วยทีไ่ดร้บัการพจิารณาใหท้นุสนบัสนุนจะมขีอ้ชี้บง่3 

ดงันี้คอื ผูป่้วยผ่านการตรวจ HLA ระดบั high resolution HLA-

A, -B, -DR และจากการคน้หาพบผูบ้รจิาคทีไ่มใ่ช่ญาตทิีม่ ีHLA 

ตรงกบัผูป่้วยเบื้องตน้ 6/6 แอนตเิจน ผูป่้วยสามารถขอรบัทนุค่าใช ้

จ่ายในการตรวจยนืยนั HLA ในผูบ้รจิาคและผูป่้วยก่อนการปลูก

ถา่ย กรณีผูป่้วยทีพ่บผูบ้รจิาคซึง่ไมใ่ช่ญาตทิีม่ ีHLA ตรงกบัผูป่้วย

ระดบัละเอยีด (high resolution) 10/10 แอนตเิจน จะสามารถ

ขอรบัทนุค่าใชจ่้ายในการเตรยีมสเตม็เซลลผู์บ้รจิาคและในการดูแล

ผูป่้วยในกระบวนการรกัษาดว้ยการปลูกถา่ยสเตม็เซลล ์ดงัน้ีคอื 

ไดร้บัทนุจากส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) หรอื

กรมบญัชกีลางไดใ้หท้นุผูป่้วยส�าหรบัปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็

โลหติจากผูบ้รจิาคทีไ่มใ่ช่ญาต ิรายละ 1.3 ลา้นบาท และไดร้บัทนุ

บทความพเิศษ 

ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเม็ดโลหติแหง่ชาติ
ศิรลิกัษณ ์ เพยีรเจรญิ   อารยา  ตตัวธร และ วภิาวรรณ  ภมร
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย
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จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ เพิม่รายละ 8 แสนบาท รวมเป็น

รายละ 2.1  ลา้นบาท ท ัง้น้ีกรณีผูป่้วยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยีที่

จะเริ่มใหท้นุในงบปี 2563 จะตอ้งมขีอ้บง่ชี้ในการปลูกถา่ยเซลล ์

ตน้ก�าเนิดเมด็โลหติคอื เป็นผูป่้วยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ชนิด

รุนแรงทีอ่ายุนอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 10 ปี ตามแนวทางของสมาคม

โลหติวทิยาแห่งประเทศไทย4  ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561-2562 ม ี

ผูป่้วยทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนุนจ�านวน 17 ราย และไดท้ �าการปลูกถา่ย

เซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติแลว้ 12 ราย โดยใชเ้ซลลต์น้ก�าเนิดเมด็

โลหติ จากธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติแห่งชาต ิปจัจบุนัมหีน่วย

งานทีใ่หบ้รกิารการปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติทีไ่มใ่ช่ญาต ิ

จ�านวน 5 แห่ง คอื โรงพยาบาลรามาธบิด ี โรงพยาบาลศิรริาช  โรง

พยาบาลจฬุาลงกรณ ์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ และโรงพยาบาล

สงขลานครนิทร ์ พ.ศ. 2562 มจี�านวนผูป่้วยคนไทยขึ้นทะเบยีน

รอปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ รวม 1,534 ราย ดงัแสดง

ใน Figure 2 แสดงจ�านวนผูป่้วยคนไทยขึ้นทะเบยีนรอปลูกถา่ย

เซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติระหวา่ง พ.ศ. 2545-2562

Figure 1  Number of registered donors from 2003-2019

Figure 2  Number of Thai registered patients from 2002-2019
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ดา้นคณุภาพ

ในดา้นคุณภาพ ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติแห่งชาต ิ

มุง่ม ั ่นในการขอรบัรองมาตรฐานของ World Marrow Donor 

Accreditation (WMDA)5 ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดา้นต่างๆ 

10 เรื่อง ดงัน้ีคอื

1. General 

2. General organization of the registry 

3. Donor recruitment, consenting, screening and 

testing of donors

4. Umbilical cord blood and maternal donor recruitment, 

consenting, screening, testing and review/release 

of cord blood units

5. Information technology and information management 

6. Facilitation of search requests 

7. Second and subsequent donations of HSC and/

or cell products for the same patient

8. Collection, processing and transport of hematopoietic 

stem cells 

9. Follow-up of patient and donor 

10. Financial and legal liabilities

จากการท�า self-evaluation โดยการทบทวนกระบวนการ 

ท�างาน และปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่องใหส้อดคลอ้งตามมาตร-

ฐาน ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติแห่งชาตจิงึไดร้บัการรบัรอง 

qualification accreditation เมือ่วนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2561 

ซึง่หลงัจากทีไ่ดร้บัการรบัรองน้ี ภายในระยะเวลา 2 ปี จะตอ้ง

ด�าเนินการส่งเอกสารประเมนิตนเองซ�า้ (self-evaluation) เพิม่

เตมิใหก้บัคณะกรรมการตรวจตดิตามจาก WMDA เมือ่ครบ 4 

ปี หลงัจากทีไ่ดร้บั qualification ซ�า้ 2 คร ัง้ จะมกีารตรวจตดิตาม

โดยคณะผูต้รวจตดิตามจาก WMDA ซึง่ถา้ผ่านการประเมนิจงึได ้

รบั WMDA Accreditation ซึง่ก�าหนดการยืน่เอกสารดงักลา่ว 

คอื วนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2566

การด�าเนินงานในปจัจุบนัและอนาคต 

ปจัจบุนัในปี พ.ศ. 2562 งานธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ

แห่งชาต ิไดด้ �าเนินงานตามเป้าหมายท ัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ 

ประกอบดว้ยการขึ้นทะเบยีนอาสาสมคัรบริจาคเซลลต์น้ก�าเนิด

เมด็โลหติโดยมจี�านวนผูข้ึ้นทะเบยีนสะสมเป็นผูบ้รจิาคเซลลต์น้

ก�าเนิดเมด็โลหติเพิม่ขึ้นในแต่ละปี ทีไ่ดร้บัการตรวจแอนตเิจนบน

เมด็เลอืดขาวแลว้ตามมาตรฐานสากล จ�านวนรวม 228,063 ราย 

ผูป่้วยคนไทยทีข่ึ้นทะเบยีนรอรบัการปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็

โลหติจ�านวนเพิม่ขึ้นเป็น 2,000 ราย การจดัหาผูบ้รจิาคเซลลต์น้

ก�าเนิดเมด็โลหติใหก้บัผูป่้วยหลงัการตรวจเบื้องตน้แลว้พบผล HLA 

ตรงกนัไดต้ดิตามผูบ้รจิาค มาเจาะเลอืดตรวจยนืยนัผล HLA อกี

คร ัง้ ตรวจร่างกาย รวมท ัง้การประสานงานเพือ่การจดัเกบ็เซลลต์น้

ก�าเนิดเมด็โลหติ 348 ราย ดงัแสดงใน Figure 3 ซึง่แสดงจ�านวน

ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติระหวา่ง พ.ศ. 

2545-2562  นอกจากนี้ยงัมกีารตดิตามสุขภาพผูบ้รจิาคเซลลต์น้

ก�าเนิดเมด็โลหติ และตดิตามสุขภาพผูป่้วยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

โดยระยะเวลาเพิม่ขึ้นจาก 5 ปี เป็น 10 ปี รวมท ัง้การขอรบัรอง

มาตรฐานสากล World Marrow Donor Accreditation (WMDA) 

qualification accreditation

ในอนาคต ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติมเีป้าหมายในการ

จดัหาและเพิม่จ�านวนอาสาสมคัรบรจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ

ไดร้บัการตรวจ HLA และขึ้นทะเบยีน เพิม่จ�านวนเป็น 300,000 

ราย ในปี พ.ศ. 2565 และด�าเนินการขอการรบัรอง WMDA 

Accreditation ในปี พ.ศ. 2566

สรุป

ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติแห่งชาตมิภีาระหนา้ทีส่ �าคญัใน

การจดัหาเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติใหก้บัผูป่้วยโรคโลหติจางธาลสั

ซเีมยี มะเรง็เมด็โลหติขาว ไดแ้ก่ acute leukemia, CML, non-

Hodgkin’s lymphoma และ multiple myeloma6 ทีร่อปลูก

ถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ จากการด�าเนินงานทีผ่่านมาพบวา่

มปีจัจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิ์ของงานธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็

โลหติหลายประการ ไดแ้ก่ อตัราการปฏเิสธของอาสาสมคัรบรจิาค

เซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติทีต่รวจแลว้ พบวา่ HLA เขา้กนัไดก้บัผู ้

ป่วย ดงันัน้ผูบ้รจิาคและครอบครวัผูบ้รจิาคควรไดร้บัความรูเ้ขา้ใจ

กระบวนการบรจิาค ตระหนกัวา่เป็นผูบ้รจิาค เพือ่ลดความกลวั

และการปฏเิสธการบรจิาค จ�านวนผูบ้รจิาคขึ้นทะเบยีนสะสมเป็น

ผูบ้รจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ ควรเพิม่ขึ้นเพือ่จะไดม้โีอกาส

พบผูท้ีม่ ี HLA ตรงกบัผูป่้วยไดม้ากขึ้นกวา่ในปจัจบุนั รวมถงึ

การตรวจแอนตเิจนบนเมด็เลอืดขาว การรายงานผลการตรวจ

แบบละเอยีด ซึง่ท �าใหล้ดข ัน้ตอนการท�างาน เพือ่ลดเวลาการรอ

คอยการปลูกถา่ย7,8 ซึง่ผูป่้วยโรคมะเรง็เมด็โลหติขาวหากไมไ่ด ้

รบัการรกัษาอาจเสยีชวีติภายใน 3-6 เดอืน ผูป่้วยไทยจงึควรได ้

รบัการสนบัสนุนจากรฐับาลดา้นค่าใชจ่้ายในการรกัษาเพือ่เพิม่โอกาส

ในการเขา้ถงึการปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ ทมีบคุลากรใน

การปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดใหส้ �าเรจ็จะประกอบดว้ยแพทย ์พยาบาล 
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โรงพยาบาลสมาชกิทีท่ �าหนา้ทีจ่ดัเกบ็เซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ ผู ้

ประสานงานการจดัเกบ็ มจี �านวนเพยีงพอเพือ่รองรบัการปลูกถา่ย

ไดเ้พิม่ขึ้น9 การธ�ารงไวซ้ึง่การด�าเนินงานทกุข ัน้ตอนตามมาตรฐาน

สากลเพือ่ใหผ้ลติภณัฑเ์ซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติมคีุณภาพปลอดภยั

ต่อผูป่้วย และมกีระบวนการเกบ็ท�าใหผู้บ้รจิาคปลอดภยัธนาคาร

เซลลต์น้ก�าเนิดของประเทศไทยตอ้งมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องและ

ย ัง่ยนื มมีาตรฐานในระดบัสากลเป็นทีย่อมรบัท ัว่โลก10

กติตกิรรมประกาศ

ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณนาวาโทหญงิ แพทยห์ญงิอุบลวณัณ ์

จรูญเรืองฤทธิ์  อดีตผูอ้ �านวยการศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย คุณภาวณีิ คุปตวนิท ุรองผูอ้ �านวยการศูนยบ์รกิาร

โลหติแห่งชาต ิทีใ่หก้ารสนบัสนุนงานธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็

โลหติแห่งชาต ิก่อใหเ้กดิการพฒันางานอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณ

ทมีเจา้หนา้ทีผู่ป้ระสานงานคน้หาผูบ้รจิาคเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติ  

เจา้หนา้ทีฝ่่ายหอ้งปฏบิตักิารพเิศษ ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิโรง

พยาบาลสมาชกิท�าหนา้ทีจ่ดัเกบ็เซลลต์น้ก�าเนิดเมด็โลหติทีร่่วมมอื

ในการปฏบิตังิานใหบ้รรลตุวัชี้วดัขององคก์ร
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