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 งาน บริการ โลหิต ของ สภา กาชาด ไทย เริ่ม ขึ้น ตั้งแต
ปพ.ศ.2495 คือ ไดรับ มติ จาก คณะ กรรมการ ซึ่ง สมัย
โนน เรยีก วา คณะ กรรมการ เจาหนาที ่สภา กาชาด ไทย ให
ตัง้ แผนก บรกิาร โลหติ ขึน้ ที ่สถาน เสาวภา และ จาก พ.ศ.
2495 มา จน ถึง ป นี้พ.ศ.  2545 ก็ ครบ 50 ป ของ งาน
บรกิาร โลหติ ของ สภา กาชาด ไทย ใน ชวง 50 ป ที ่ผาน มา
นี้ งาน บรกิาร โลหติ ได กาวหนา ไป มาก ที ่ผม จะ พดู วนันี ้มี
3 ภาค ดวย กนั คอื ภาค บคุคล และ องคกร ภาค เปาหมาย
และ ผลงาน และ ภาค ปจจยั แหง ความ สาํเรจ็

ใน ภาค บุคคล และ องคกร นั้น จะ กลาว ถึง วา เรา
เติบโต มา อยางไร, ใคร ชวยเหลือ เรา บาง ผม คิด วา ศูนย
บริการ โลหิต นี้ มีฮวง จุย ดี เพราะ ผู ที่ มี สวน เกี่ยวของ ทุก
ทาน คอื  องคสภานายกิา  องค อปุนายก องค อปุนายกิา
ผูอาํนวยการ เจาหนาที่ และ คณะ กรรมการ ตางๆ ตลอด
จน กระทัง่ นกั วชิา การ อืน่ ๆ  ได ม ีสวน รวม รวม ใน การ ที ่จะ
ทาํให ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ  เจรญิ เตบิโต ขึน้

บคุคล และ องคกร
สภา กาชาด ไทย เปน องคกร การ กุศล ที่ ใหญ ที่ สุด ใน

ประเทศ ไทย ปจจบุนั นี ้ม ีเจาหนาที ่ทาํงาน อยู ดวย กนั กวา
8,000 คน สภา กาชาด ไทย กอตัง้ มา ตัง้แต ปพ.ศ.  2436
ซึง่ ป หนา นี ้ก ็จะ ม ีอาย ุครบ 110 ป ปจจบุนัสมเดจ็ พระ บรม
ราชนิ ีนาถ  ทรง เปน องค สภา นายกิา สมเดจ็ พระ เทพ รตัน
ราช สดุาฯ   สยาม บรม ราช กมุารี ทรง เปนองค  อปุนายกิา ผู
อํานวย การสภา กาชาดไทย   ซึ่ง พระ ราช บัญญัติ ของ สภา
กาชาด ไทย กาํหนด ไว วา “ องค อปุนายกิา” เปน ผู ที ่ม ีอาํนาจ
สูงสุด ใน การ บังคับ บัญชา และ มี องค พระ บาท สมเด็จ

พระเจา อยู หวัฯ ทรง เปน องค รา ชปูถมัภก สภา กาชาด ไทย
ได รเิริม่ งาน ตางๆ  ไว กอน ที ่งาน ทาง รฐับาล จะ ได ดาํเนนิ การ
สาน ตอ ซึ่ง สวน ใหญ เปน เรื่อง ทาง การ แพทย การ
พยาบาล การ สาธารณสขุ จะ เหน็ วา สภา กาชาด ไทย เปน
หนวยงาน ที่ ทํางาน รวม กับ หนวยงาน ของ รัฐบาล มา โดย
ตลอด ดังนั้น หาก จะ ถาม วา สภา กาชาด ไทย ตั้ง ขึ้น เพื่อ
อะไร คาํตอบ ก ็คอื

สภา กาชาด ไทย ตัง้ ขึน้ เพือ่
 รเิริม่ และ เสรมิ งาน ของ รฐับาล
ใน ดาน สขุภาพ
เปน ที ่พึง่ ทาง เลอืก ของ ประชาชน
สบื สาน เจตนารมณ ของ องค ผู กอ ตัง้ คอื พระ บาท
สมเดจ็ พระ จลุจอม เกลา เจา อยู หวั
เผย แพร หลกัการ ของ สภา กาชาด ไทย ซึง่ เปน
 สากล สวน ใหญ เปน เรือ่ง ของ หลกั มนษุยธรรม

ภารกจิ หลกั ของ สภา กาชาด ไทย มี 4 core area:
1. Medical and Health Care Services (Medi-

cal,  Biomedical, Medical and Health Related,
Community  Health Care)

2. Disaster Preparedness and Response
3. Blood Transfusion Services
4. Social Welfare

ลกัษณะ การ ดาํเนนิ งาน ของ Blood Transfusion Ser-
vices

ใน ประเทศ ตาง ๆ  ก็ อาจ จะ มี ความ แตก ตางกัน บาง
หลาย ๆ  ประเทศ งาน บรกิาร โลหติ จะ ดาํเนนิ การ โดย

บทความพิเศษ
50 ป ววิฒันาการ บรกิาร โลหติ แหง ชาติ

ชัย เวช นุช ประยูร
โรงพยาบาล สมเด็จ พระ บรม ราชเทวีณ ศรี ราชา
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1. Red Cross
2. Government
3.  Non-profit organization
4.  Supply side ( การ จดัหา)
5.  User side ( ผูใช คอื hospital blood bank ซึง่

เปน ผู เชี่ยวชาญ)
งาน บรกิาร โลหติ ของ สภา กาชาด ไทย

เริม่ ที ่สถาน เสาวภา โดย เปน แผนก บรกิาร โลหติ อยู ใน
สถาน เสาวภา เปด เปน ทาง การ เมือ่ 6 เมษายนพ.ศ.  2496

ทัง้ นี ้เพือ่ ตอบ สนอง มต ิของ ที ่ประชมุ ที่ Stockholm
ใน ป 1948 (พ.ศ.  2491) XVII International Red
Cross Conference, ที่ ให สภา กาชาด ประเทศ ตางๆ   มี
กิจกรรม บริการ โลหิต ขึ้น เพื่อ สํารอง โลหิต ไว ใช ใน ยาม
จาํเปน เนือ่ง จาก ใน สงคราม โลก ครัง้ ที ่สอง ม ีทหาร เสยี ชวีติ
เพราะ ขาด โลหติ จาํนวน มาก

ผู รเิริม่ คอืนพ. เฉลมิบรูณนนท ซึง่ เปน ผูอาํนวยการ
สถาน เสาวภา ใน ขณะ นั้น

งาน บริการ โลหิต เมื่อ เริ่ม ตั้ง ขึ้น แต แรก ไดรับ ความ
ชวยเหลือ จาก สันนิบาต สภา กาชาด ซึ่ง สมัย โนน มี ชื่อ วา
League of Red Cross and Red Crescent ปจจบุนั
นี ้เปลีย่น ชือ่ ใหม เปน International Federation of Red
Cross and Red Crescent โดย สนันบิาต สภา กาชาด
ได ให การ สนับสนุน เครื่องมือ และ ติด ตอ กับ สภา กาชาด
ออสเตรเลยี ให ทนุ แก เจาหนาที ่ไป ฝก งาน ผู ที ่ได ทนุ ตอน
นั้น คือ อาจารย แพทยหญิง สม หมาย ศรี งาม ไป ฝก งาน
ทาง ดาน นี้  6 เดือน เพราะ ฉะนั้น งาน ดาน นี้ เริ่ม โดย ทาง
ออสเตรเลยี

อาจารย เฉลิม ได บอก บุญ ให พระ ประยูร ญาติ ใน
ราชสกุล รัง สิต ให สราง สถาน ที่ ทํา การ เรียก วา “ ตึก รัง สิ
ตานสุรณ” ม ีพธิ ีเปด ตกึ นี ้เปน ทาง การ เมือ่ 12 พฤศจกิายน
พ.ศ.  2496 โดย พระ บาท สมเดจ็ พระเจา อยู หวัฯ

สมัย โนน มี ผู บริจาค โลหิต เพียง 5-6 คน ตอ วัน
เทานัน้ สวน ใหญ แนะนาํ ให เกบ็ โลหติ ไว กบั ตวั กอน เมือ่
ตองการ จงึ จะ เรยีก มาบ รจิาค

ขอ พดู ถงึ อาจารย เฉลมิ สกั นดิ หนึง่ วา งาน บรกิาร โลหติ
นี ้เปน งาน ที ่ทาน อาจารย เฉลมิ ม ีใจ รกั และ ทุม เท ชวีติ ให และ
ทาน ก็ วาง รากฐาน ไว อยาง สมบูรณ ภูมิ หลัง ของ ทาน คือ
Microbiologist และ เปน ผูอาํนวยการ สถาน เสาวภา ซึง่
เปน สถาบนั ที ่ทาํ การ ผลติ เซรุม ผลติ วคัซนี การ ที ่ทาน รกั
งาน นี ้มาก ทาน เชญิ ชวน ญาต ิสนทิ มติร สหาย ให มาบ รจิาค
สิง่ของ และ  สราง ตกึ รงั ส ิตานสุรณ และ ให สมาคม ตางๆ
มา ชวย ดวย การ บริจาค โลหิต นอก สถาน ที่ ได เริ่ม ตั้งแต
สมัย โนน โดย สมาคม St. Andrew Association of
Bangkok  บรจิาค รถ เพือ่ เจาะ เกบ็ โลหติ นอก สถาน ที่ ใน
ปพ.ศ.  2498

เมือ่ ตัง้ เปน ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ โดย มติ ค.ร.ม.
ใน ปพ.ศ. 2509 อาจารย เฉลมิ ได ยาย มา เปน ผูอาํนวย
การ  ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ คน แรก แลว ทาน ก ็วาง รากฐาน
จดัหา เจาะ เกบ็ ปน แยก ตรวจ เชือ้ ตรวจ group และ จาย
โลหติ สิง่ สาํคญั ก ็คอื วา นอก จาก ทาน จะ ทุม เท สราง ตกึ รงั
ส ิตานสุรณแลว ยงั ได ไป เจรจา กบั ฝรัง่เศส  ให มา ชวย เหลอื
จดั ตัง้ เปน ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิใน เวลา ตอมา ดวย

ผู บริจาค โลหิต พระ องค แรก คือ พระ เจาวรวงศเธอ
พระ องค เจา จมุภฏพงศ บรพิตัร กรม หมืน่ นครสวรรค ศกัดิ์
พนิติ   ซึง่ บรจิาค โลหติ ใน วาระ ของ การ เปด ทาํ การ ของ ตกึ รงั
สิ ตานุสรณ ซึ่ง เปน วัน จักรี (6 เมษายน 2496) อัน นี้ เปน
เรื่อง ที่ เปน สิริ มงคล องค อุปนายก ได ชักชวน ให ผู รับใช
และ ผู ใกล ชดิ มา เปน ผู บรจิาค โลหติ ดวย และ หนึง่ ใน นัน้
คือ จาง วาง สนิท แกว สี เขียว ซึ่ง บริจาค ตอ เนื่อง ถึง 100
ครัง้

องค ราชนิปูถมัภ
สมเดจ็ พระ นาง เจา พระ บรม ราชนิ ีนาถ ทรง สน พระทยั

เรือ่ง นี ้และ ได ให การ สนบัสนนุ เปน อยาง ดี พระ องค ทาน ได
พระราชทาน พระ ราช ทรพัย สวน พระ องค สง แพทย ไป ฝก
งาน ใน ดาน บรกิาร โลหติ, ได พระราชทาน สิง่ของ ทีร่ะลกึ แก
ผู บริจาค โลหิต เปน ประจํา มา ตั้งแต ปพ.ศ.  2499 และ
เสดจ็ พระราชทาน เขม็ ทีร่ะลกึ แก ผู บรจิาค โลหติ ดวย ทรง
แตง ตัง้  "คณะ กรรมการ จดัหา และ สงเสรมิ ผูให โลหติ แหง
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สภา กาชาด ไทย" เพื่อ รณ รงค ไม มี การ ซื้อ ขาย โลหิต ใน
ประเทศ ไทย คณะ กรรมการ จดัหา ฯ   นี ้เปน คณะ กรรมการ
ที่ กําหนด ไว ใน ขอ บังคับ สภา กาชาด ไทย ชุด แรก เริ่ม ใน
ปพ.ศ. 2504 เปน กรรม การกติมิศกัดิ์ ไม ม ีเงนิเดอืน
มี จํานวน 24 ทาน ไดแก ผูทรง คุณวุฒิ สาขา ตางๆ อาทิ
นาย ธนาคาร ปลัด กระทรวง หลาย กระทรวง นัก ประชา
สมัพนัธ และ สือ่มวลชน การ รณ รงค ไม ม ีการ ซือ้ ขาย โลหติ
ใน ประเทศ ได ประสบ ความ สําเร็จ ใน เวลา ตอมา อยาง นา
พาก ภมูใิจ

คณะ กรรมการ จัดหา ฯ มี อนุกรรมการ ที่ เขมแข็ง 4
อนุกรรมการ ดวย กัน ไดแก อนุกรรมการ วิชา การ
อนุกรรมการ หา ทุน อนุกรรมการรณรงค เพิ่ม ผู บริจาค
โลหติ  และ อนกุรรมการ ประชาสมัพนัธ คณะ กรรมการ ชดุ
ปจจบุนั ม ีคณุ วลัลภเจยีรวนนท เปน ประธาน กรรมการ
คุณ สรนันท  พร รณเชษฐ เปน ประธาน อนุกรรมการ รณ
รงค เพิ่ม ผู บริจาค โลหิต คุณ ชาติ ศิริ โสภณ พานิช เปน
ประธาน อนุกรรมการ หา ทุน ศาสตราจารย เกียรติคุณ
แพทยหญงิ พมิล เชีย่ว ศลิป เปน ประธาน คณะ อนกุรรม
การ วิชา การ  และ นายแพทยสุรพงศ อํา พัน วงศ เปน
ประธาน อนุกรรม การ  ประชาสัมพันธ คณะ กรรมการ ทุก
ชดุ ได ให ความ ชวยเหลอื งาน บรกิาร โลหติ ของ สภา กาชาด
ไทย อยาง เขมแขง็ ตัง้แต ตน จน ถงึ ปจจบุนั สราง ระบบ และ
รปูแบบ ใน การ จดัหา ผู บรจิาค โลหติ โดย ไม หวงั สิง่ ตอบ แทน
ที่ ประสบ ความ สําเร็จ อยาง สูง ซึ่ง เปน แบบ อยาง ให แก
ประเทศ ตางๆ   ใน ภมูภิาค นี ้ได

อดีต ประธาน กรรมการ จัดหา และ สงเสริม ผูให โลหิต
ไดแก พล. ต. สิริ สิริ โยธิน ศ.นพ.เสม พริ้ง พวง แกว
พล.ท. ทวน สรกิขกานนท พล.ต.ท. อทุยั แสง อรณุ  ทาน
ผู หญงิ วริยา ชว กลุ นพ.ดนยั บนุนาค คณุ หญงิ กลัยา
โสภณ พานิช พล.อ.ท. นพ. ประกอบ บุ รพ รัตน และ
ปจจบุนั นี ้คอื คณุ วลัลภเจยีรวนนท

ทาน ประธาน กรรมการ จดัหา ฯ คน แรก คอื พล. ต. สริิ
สิริ โยธิน เปน บุคคล ที่ ควร แก การ กลาว ถึง ใน ที่ นี้ ทาน ได
ทํางาน ควบ คู กัน มา กับ ผูอํานวยการ ศูนย บริการ โลหิต ฯ

อยาง นอย สอง ทาน คอื นายแพทย เฉลมิ บรูณะนนท และ
อาจารย บญุ ธรรม สนุทร เกยีรติ ทาน ได ทุม เท เวลา ให กบั
การ รณ รงค ให ม ีผู บรจิาค โลหติ อยาง ตอ เนือ่ง โดย เดนิ สาย
บรรยาย ให ผู ที ่จะ บรจิาค โลหติ ทกุๆ   กลุม ฟง เพือ่ เชญิ ชวน
ให บรจิาค โลหติ กนั ทาน มกั จะ พดู เสมอ วา “ ชวีติ คน ถา ถงึ
เวลา อนั ควร จะ ดบั ไป ก ็ไม นา เสยี ดาย แต ชวีติ ถา จะ ดบั ลง
เมือ่ ยงั ไม ถงึ เวลา อนั ควร เชน จาก การ ขาด เลอืด ก ็จะ เปน สิง่
ที ่นา เสยี ดาย เปน อยาง ยิง่ การ ให โลหติ เปน การ ให ชวีติ แก
ผู อืน่ อปุมา เหมอืน กบั การ จดุ เทยีน ที ่ดบั ให สวาง ตอไป” ทาน
เปน วฒุ ิสมาชกิ และ รฐัมนตร ีใน คณะ รฐับาล จอม พล ถนอม
ทาน มี สวน ชวย ใหค.ร.ม. มี มติ รับ ความ ชวยเหลือ จาก
รฐับาล ฝรัง่เศส และ จดั ตัง้ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา
กาชาด ไทย ขึน้ เพือ่ เปน แกน กลาง ใน การ ดาํเนนิ การ จดัหา
โลหติ บรจิาค ให เพยีง พอ ตอ การ ใช ภาย ใน ประเทศ ทาน เปน
กรรมการ อยู 7 สมัย ได ทุม เท ทั้ง แรง กาย แรง ใจ และ
ทรพัย เพือ่ งาน บรกิาร โลหติ ของ ประเทศ ทาน บรจิาค เงนิ
ตัง้ เปน กองทนุ “ สริิ สริ ิโยธนิ” ไว ให กบั ศนูย บรกิาร โลหติฯ
เพือ่ ใช ใน งาน ประชาสมัพนัธ และ ได จดัหา เงนิ บรจิาค เพิม่
เตมิ ทกุ ป เพือ่ ให งาน รณ รงค จดัหา ผู บรจิาค โลหติ ยัง่ยนื จน
ถงึ ทกุ วนันี้

 ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
คณะ รัฐมนตรี ได มี มติ เมื่อ 14 ธันวาคม 2508 ให

รฐับาล ไทย รบั ความ ชวยเหลอื จาก รฐับาล ฝรัง่เศส เพือ่ จดั
ตั้ง ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ ขึ้น และ มอบ ให สภา กาชาด
ไทย ดาํเนนิ การ พรอม กบั อนมุตั ิงบประมาณ จาํนวน6.1
ลาน บาท เพื่อ กอสราง อาคาร หลัง แรก ซึ่ง ออก แบบ โดย
สถาปนกิ ชาว ฝรัง่เศส ม ีเนือ้ที ่ใชสอย เกอืบ 3,000 ตาราง
เมตร  และ เปด ดําเนิน การ ใน ปพ.ศ. 2512 จอม พล
ถนอมกติ ิขจร นายก รฐัมนตร ีใน สมยั นัน้ เปน ผู วาง ศลิา
ฤกษ  และ พระ บาท สมเดจ็ พระเจา อยู หวั ได เสดจ็ พระ ราช
ดาํเนนิ เปด อาคาร ใน วนัที่ 13 ตลุาคม 2512 เรา ถอื เอา
วันที่13 ตุลาคม ของ ทุก ป เปน วัน เกิด ของ ศูนย บริการ
โลหิต ฯ  รัฐบาล ได สราง ตึก หลัง ที่ สอง ให ใน ป 2521 ดวย
งบประมาณ 14 ลาน บาท เปน อาคาร พลาสมา สาํหรบั
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ทาํ พลาสมา แหง ตอมา ใน ป 2538 ก ็ให งบประมาณ สมทบ
100 ลาน บาท เพื่อ สราง อาคาร เฉลิม พระ เกียรติ สมเด็จ
พระ บรม ราชนิ ีนาถ ใน วาระ ที ่สมเดจ็ พระ บรม ราชนิ ีนา รถ
เจริญ พระ ชน มา ยุค รบ 5 รอบ เพื่อ รอง รับ การ ขยาย งาน
ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ และ ได จดั งบประมาณ ให
ป ละ 8 ลาน เพือ่ สนบัสนนุ โครงการ ตัง้ ภาค บรกิาร โลหติ
รวม 9 ภาค ตอน นี ้เรา อาจ จะ ขยาย ขึน้ เปน 12 ภาค ตาม
ภาค ของ กระทรวง มหาดไทย ที ่ขยาย เพิม่ ขึน้

ผูอาํนวยการ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ
ไดแก นายแพทย เฉลิมบูรณนนท ศาสตราจารย

นายแพทย บญุ ธรรม สนุทร เกยีรติ แพทยหญงิ ประ ไพ
ช ูโต ศาสตราจารย นายแพทย ชยั เวช นชุ ประยรู แพทย
หญงิ  ศร ีวไิล ตนั ประเสรฐิ และ ปจจบุนั นี ้คอื แพทยหญงิ
รชันี โอ เจรญิ ผูอาํนวยการ ทกุ ทาน ได อทุศิ ตน ให แก งาน
ของ ศูนย บริการ โลหิต อยาง เขมแข็ง และ ตอ เนื่อง มี วิสัย
ทศัน และ การ นาํ องคกร ที ่สอด คลอง กบั ยคุ สมยั โดย ไดรบั
ความ รวมมอื จาก เจาหนาที ่ดวย ด ีมา โดย ตลอด ทาํให ศนูย
บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย มี ความ เจริญ
กาวหนา  มา เปน ลาํดบั

ความ ชวยเหลอื จาก ตาง ประเทศ
งาน บรกิาร ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ นอก จาก จะ

มี รัฐบาล ไทย ให การ สนับสนุน แลว สภา กาชาด ประเทศ
ตางๆ สนั น ิบาด กาชาด และ รฐับาล ของ ประเทศ ตางๆ ก ็ได
ให ความ ชวยเหลือ เรา พอ สมควร สวน ใหญ ไม ไดความ
ชวยเหลอื เรือ่ง เงนิ แต ให ความ ชวยเหลอื เรือ่ง ความ รู เพือ่
กลบั มา พฒันา งาน ตอไป

รฐับาล ฝรัง่เศส ได ให ความ ชวยเหลอื ตัง้แต ป 2510
โดย สง ผู เชีย่วชาญ เครือ่งมอื และ อปุกรณ มลูคา 10 ลาน
บาท เพือ่ ให งาน ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิเริม่ตน ได
ดวย ดี ผู เชีย่วชาญ ใน ยคุ บกุ เบกิ ไดแก Prof.  Cazal, Dr.
R.  Graafland, Mme Monis , Mme Magnien ทัง้
4 ทาน ไดมา อยู ใน กรงุเทพฯ เพือ่ ฝก อบรม เจาหนาที ่ของ
เรา ตอ จาก นัน้ รฐับาล ฝรัง่เศส ได ให ทนุ แก เจาหนาที ่ของ เรา
ไป ฝก งาน ตอ ที ่ศนูย บรกิาร โลหติ เมอืง มองคเปล ีเยร ใน

ปพ.ศ.  2522 เมื่อ เรา สราง อาคาร พลาสมา เสร็จ รัฐบาล
ฝรัง่เศส ก ็ได มอบ อปุกรณ เครือ่ง ทาํ พลาสมา แหง ให หนึง่ ชดุ
เพื่อ เริ่ม งาน ดานพลาสมาแหง และ การ แยก สวน ของ
พลาสมา   หรือ plasma fractionation โครงการ แยก
สวน  พลาสมา นี ้รเิริม่ โดย นาย แพทยสวง  ปณฑวงศ และ
เภสัชกร อรุณ รัตน   จันทรขจร ฟุง และ ตอมา ใน ปพ.ศ.
2532  ก ็ได รฐับาล ฝรัง่เศส ก ็มอบ เครือ่ง Chromatogra-
phy  เพื่อ ปรับปรุง วิธีการ ให ทันสมัย ยิ่ง ขึ้น และ Prof.
Cazal  ยัง ได กลับ มา ชวย พัฒนา โปรแกรม คอมพิวเตอร
เพือ่ จดั เกบ็ ขอมลู การ บรจิาค โลหติ ซึง่ ใช กบั เครือ่ง IBM
38  ของ เรา ทาํให ทะเบยีน การ บรจิาค โลหติ และ ทะเบยีน
ผู บริจาค เปน ระบบ ระเบียบ ดีขึ้น มาก ชวย ให การ ออก
หนวย เคลื่อนที่ มี ความ สะดวก ขึ้น ผลงาน ของ Prof.
Cazal ชวย ทาํให ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ ม ีงาน วจิยั ซึง่
สามารถ นาํ เสนอ ตอ การ ประชมุ วชิา การ ใน ตาง ประเทศ ได
รู วา HIV positive สงู ขึน้ หรอื ลดลง อยางไร repeated
donor  ม ีเทา ใด เปนตน ทาํให เรา ม ีขอมลู เพือ่  วาง แผน การ
ทาํงาน นอก จาก นีร้ฐั บาล ฝรัง่เศส ยงั ชวย  จดัทาํ Sympo-
sium  on Biotechnology for Blood Derivatives ที่
กรุงเทพฯ  เมื่อ 27 กันยายน 2531

ประเทศ ออสเตรเลยี ได ชวย  งาน บรกิาร โลหติ  ตัง้แต
ปพ.ศ.  2495 ( เมื่อ ตอน เริ่ม งาน บริการ โลหิต ที่ สถาน
เสาวภา)  โดย ได ให ทนุ แก แพทยหญงิ สม หมาย ศร ีงาม
ไป ฝก งาน 6 เดอืน ทาง Red cells serology และ ตอมา
ก ็ได ให ทนุ แก เจาหนาที ่อกี หลาย ทาน ไป ฝก อบรม เรือ่ง ตางๆ
อาทิ เรือ่ง plasma fractionation, platelet serology
และ ได บรจิาค เครือ่งมอื ตรวจ หมู โลหติ อตัโนมตั ิที ่ใช แลว
2  เครื่อง ปพ.ศ.  2533 และ ได สง ผู เชี่ยวชาญ (Mr.
Herrington,  CLS) มา ให คาํ แนะนาํ เรือ่ง การ ทาํ แผน ขยาย
โครงการ ผลติ ผลติภณัฑ จาก พลาสมา

สภา กาชาด ญีปุ่น ได ให ทนุ แก เจาหนาที ่ ไป ฝก งาน ทกุ
ป ป ละ 2 คน ตัง้แต ป 2523 เรือ่ย มา จน ถงึ ปจจบุนั เปน
การ ฝก งาน ทาง ดาน technical 1 คน และ ดาน admin-
istration  1 คน แพทยหญิง ศรี วิไล ตัน ประเสริฐ เปน ผู
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ไดรบั ทนุ เปน คน แรก การ ไป ฝก งาน ที ่ประเทศญีป่นุ ชวย
ให เจาหนาที ่ม ีความ กระตอืรอืรน ใน การ ทาํให ระบบ งาน ของ
งาน ของ เรา ม ีการ พฒันา มาก ขึน้ เรือ่ย ๆ

สภา กาชาด ญีปุ่น ชวย จดั หมู โลหติ หา ยาก แก ผูปวย คน
ไทย โดย ไม คดิ มลูคา และ ได จดั symposium on safe
blood (training program for personnel in charge
of Blood Program) สําหรับ ประเทศ ตาง ๆ  ใน เอเซีย
ทกุ 3   ป โดย ม ีศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิเปน เจาภาพ รวม
เริม่ ครัง้ แรก ใน ป  พ.ศ. 2538

ประเทศ ออสเตรีย ทาง สภา กาชาด ออสเตรีย ได
ชวยเหลือ เปน การ เฉพาะ ใน เรื่อง ของ การ ผลิต ถุง บรรจุ
โลหติ ให เภสชักร ของ เรา คอื คณุ เพญ็ นภิา บญุ วสิทุธิ ์ไป ดู
งาน และ สอน วธิ ีทาํ ตาง ๆ  ทาํให เรา ผลติ ถงุ ใชได มาตรฐาน
โครงการ ผลติ ถงุ บรรจ ุโลหติ เปน หนึง่ ใน หลาย โครงการ ที่
ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ มี ความ ภูมิใจ ใน ความ สําเร็จ
เพราะ นอก จาก จะ แสดง ถึง ศักยภาพ ของ การ เรียน รู และ
การ พฒันา ของ เจาหนาที่ ( ซึง่ ประเทศ อืน่ เชน  อนิโดเนเซยี
บงัคลาเทศ ได พยายาม ทาํ แต ก ็ลมเหลว) แลวยงั ทาํให ราคา
ของ ถงุ บรรจ ุโลหติ ที ่ใช ภาย ใน ประเทศ ม ีราคา ถกู ลง

ประเทศ เนเธอรแลนด ให ทุน แพทยหญิง สรอย
สอางค   พกิลุ สด ไป ด ูงา นที Central laboratory of the
Netherlands Red Cross Blood Transfusion Ser-
vice  (CLB) ใน ดาน การ ผลิต anti-serum และ เชิญ
เจาหนาที่ จาก ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ ให รวม ประชุม
International  symposium on immunoglobulin ที่
Amsterdam นอก จาก นี้ เคย ม ีความ รวมมอื กนั ใน การ
ที่ จะ ผลิต hepatitis B vaccine จากพลาสมา แต
กระทรวง สาธารณสขุ ไทย ไม สนบัสนนุ การ ใช วคัซนี ที ่ผลติ
จากพลาสมา จงึ ตอง ยตุ ิโครงการ ดงั กลาว ไป

ประเทศ เบลเยีย่ม ให ทนุ กบั เรา ไป ฝก งาน 2 เรือ่ง คอื
เรื่อง red cell serology and plasma-pheresis ที่
เมอืง Liege ป 2534 และ เรือ่ง monoclonal antibod-
ies  ที่ Liege ป 2536 โครงการ ผลิต blood group
reagent  โดย วธิี monoclonal antibodies production

นี้ ถือ เปน ความ กาวหนา ดาน วิชา การ ที่ สําคัญ ของ ศูนย
บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิและ ความ สาํเรจ็ นี ้เกดิ ขึน้ จาก ความ
ชวยเหลอื ของ ประ เทศสกอตแสนด กบั ประเทศ เบลเยีย่ม
ทาํให เจาหนาที ่ของ เรา กลบั มา ทาํงาน โดย ความ มัน่ ใจ และ
ม ีมาตรฐาน ดขีึน้ อาจ กลาว ได วา ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ
เปน สถาบนั เดยีว ใน ประเทศ ไทย ที ่ประสบ ความ สาํเรจ็ ใน
การ ผลิต ผลิต ภัณฑ จาก วิธี โมโน โคลนั่ล แอนติบอดี เชิง
อตุสาหกรรม

สนันบิาต กาชาด และ IFRC ให ความ ชวยเหลอื หลาย
ดาน อาทิ ให เครื่องมือ และ ให ทุน  แก เจาหนาที่ ของ ศูนย
บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิไป ฝก อบรม และ ด ูงาน อาทิ แพทย
หญงิ สม หมาย ศร ีงาม ไป ฝก อบรม ที ่ออสเตรเลยี แพทย
หญิง  ศรี วิไล ตัน ประเสริฐ ไป ดู งาน ที่ นอรเวย และ นาย
แพทยสวงปณฑวงษไป ด ูงาน ที ่ประเทศ ฝรัง่เศส และ สวสิ
และ ผม ก็ ไดรับ ทุน จาก สันนิบาต กาชาด ไป ดู งาน บริการ
โลหติ  ที ่ประเทศ ตางๆ ไดแก เยอรมนั ฝรัง่เศส และ  สวสิ
เซอรแลนด นอก จาก นี้ IFRC ได เชิญ ผูแทน จาก ศูนย
บริการ โลหิต ฯ ให เขา ไป รวม ประชุม วิชา การ Regional
Conference  on Blood Program ที ่ปก กิง่ เปน เจาภาพ
รวม กบั ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิใน การ จดั ประชมุ ทาง วชิา
การ ตลอด จน ให้ ผู้ เชี่ยวชาญ มา อบรม เกี่ยว กับ ระบบ
คุณภาพ ให กับ ศูนย บริการ โลหิต ฯ โดย ตองการ ให ศูนย
บรกิาร โลหติ ฯ เปน model ใน การ ที ่จะ ให รบัรอง คณุภาพ
ISO

รัฐบาล ลัก เซมเบอรกให เงิน 10 ลาน บาท สมทบ กับ
งบประมาณ ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ ใน การ ซือ้ ตูเยน็
ให แก ธนาคาร เลอืด ของ โรงพยาบาล ตางๆ  ใน ตาง จงัหวดั
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให การ เกบ็ รกัษา คณุภาพ โลหติ เปน ไป ตาม
มาตรฐาน ที ่กาํหนด

British Council ให ทนุ แก แพทย 2 ทนุ (นายแพทย
ชยั เวช   นชุ ประยรู -พ.ศ.  2533 แพทยหญงิ สรอยสอางค
พกิลุ สด -พ.ศ.  2537) อบรม ระยะ สัน้ (short course in
Transfusion Medicine) ที ่เมอืง Edinburgh และ ทนุ
ฝก อบรม ดาน Monoclonal antibody (น.ส. ทัศนีย
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สกุล ดํารง พานิช) เปน เวลา 14 เดือน ที่ Edinburgh
(พ.ศ.  2536-2537)

องคการ อนามัย โลก ได ให ทุน ฝก อบรม แก เภสัชกร
อรุณ รัตน   จันทรขจร ฟุง  ไป ฝก อบรม เกี่ยว กับ การ ทํา
heat-treated  freeze-dried cryoprecipitates ที่
ประเทศ เดนมารค และ ให ทนุ แก ที ่ปรกึษา มา ให คาํ แนะนาํ
แก ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ ใน การ ขยาย งาน ดาน
plasma fractionation นอก จาก นี ้ได สนบัสนนุ ให ศนูย
บริการ โลหิต แหง ชาติ รวม เปน เจาภาพ จัดการ ประชุม เชิง
ปฏบิตั ิการ เกีย่ว กบั งาน บรกิาร โลหติ ดาน ตางๆ แก ผูแทน
จาก ประเทศ สมาชิก ใน SEAR 10 ประเทศ

เปาหมาย และ ผลงาน
องคการ อนามัย โลก ได กําหนด ระดับ ของ การ พัฒนา

งาน บรกิาร โลหติ ไว เปน 6 ระดบั ดวย กนั ดงันี้
Level I. Inadequate คอื รบั โลหติ โดย ไม ม ีการ

ตรวจ infectious markers ซึง่ ยงั ม ีอยู ใน ประเทศ ตาง ๆ 
ที่ resource ม ีจาํกดั เชน บาง ประเทศ ใน Africa เปนตน

Level II. Basic adequate เปน ระดบั เริม่ตน
คือ มี การ ตรวจ infectious marker ตาง  ๆ  ตาม
มาตรฐาน ที่ กําหนด เพื่อ ให เลือด ปลอดภัย ระดับ หนึ่ง
และ ม ีการ ตรวจ ABO grouping แต ไม ม ีการ แยก สวน
ประกอบ ของ โลหติ

Level III. Adequate full range ม ีการ ตรวจ
ใน ระดบั 2 และ ม ีการ แยก สวน ประกอบ ของ โลหติ แต ไม
มาก นกั ( นอย กวา 30% ของ โลหติ ทัง้ หมด) ม ีการ ทาํ น้าํ ยา
ตรวจ หมู โลหติ (antiserum)

Level IV. Highly productive ม ีกจิกรรม ใน
ระดบั 3 และ ม ีการ ปน แยก blood component เพิม่ ขึน้
จาก 30% จน ถึง 100%

Level V. Advanced มี กิจกรรม ใน ระดับ  4
และ มี specialized product ตาง ๆ  ที ่จะ บรกิาร ให แก
โรงพยาบาล ตางๆ   ตาม ความ ตองการ ได เชน single
donor  platelet, leukocyte- depleted product,
plasma  product e.g. albumin etc.

Level VI Sophisticated ม ีกจิกรรม ใน ระดบั
5 และ สามารถ ทํา plasma fractionation ได และ มี
basic research

ระดบั ตางๆ  ของ การ พฒันา ซึง่ เปน guidelines ของ
WHO นี้ เรา ได นาํ มา เปน แนว ทาง ใน การ พฒันา งาน ของ
ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิตอไป

การ พฒันา ใน ทศ วรรษ แรก เปน การ จดัหา โลหติ จาก
ผู บรจิาค โดย ไม หวงั สิง่ ตอบ แทน เมือ่ ตอน เริม่ งาน บรกิาร
โลหติ ใหม ๆ  ประชาชน ยงั ไม เขาใจมผีู บรจิาคโลหติ  ไม มาก
ม ีการ ขาด แคลน โลหติ จงึ ม ีการ ซือ้ ขาย โลหติ เกดิ ขึน้ เมือ่
30 ป กอน นสิติ แพทย หลาย คน ม ีประสบการณ ใน การ ขาย
โลหติ ให ธนาคาร เลอืด ใน โรงพยาบาล โดย ได ซ ีซ ีละ 50
สตางค  อยางไร ก ็ตาม ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิรบั บรจิาค
โลหติ โดย ไม ม ีการ จาย คา ตอบ แทน แก ผู บรจิาค โลหติ มา แต
ตน ใช วธิ ีรณ รงค ให ม ีการ บรจิาค แทน การ ซือ้ ขาย ผู ที ่ม ีสวน
สาํคญั ใน เรือ่ง นี ้คอื คณะ กรรมการ จดัหา และ สงเสรมิ ผูให
โลหติ แหง สภา กาชาด ไทย นาํ โดย พล ตรี สริิ สริ ิโยธนิ ดงั
ได กลาว มา ใน ตอน ตน การ รณ รงค ตอง ใช ความ พยายาม
อยาง มากๆ และ ก ็ประสบ ความ สาํเรจ็ ใน ปจจบุนั เรา ไม มี
การ ซือ้ ขาย โลหติ แลว ผู บรจิาค โลหติ ทกุ คน เปน volun-
tary  non-paid donors ซึง่ เปน แนว ทาง ที ่ทกุ ประเทศ จะ
ตอง รณ รงค ให เกดิ ขึน้

มี ตั้ง สาขา บริการ โลหิต ใน ทุก จังหวัด และ สาขา ใน
กรงุเทพฯ 6 แหง เพือ่ ให เปน บนัทดัฐาน เดยีว กนั และ มี
การ พัฒนา กิจกรรม ที่ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ ให
เขมแขง็  ตรวจ marker ให มาก ขึน้ เนน การ จดัหา ผู บรจิาค
โลหติ เจาะ เกบ็ โลหติ ตรวจ โลหติ และ จาย โลหติ

การ พัฒนา ใน ทศ วรรษ ที่ สอง เขา สู Level III โดย มี
กจิกรรม เพิม่ ขึน้ ไดแก

แยก สวน ประกอบ โลหิต blood component ,
packed  red cells , plasma, cryoprecipitate, plate-
lets

Plasma lyophilization ( preparation of
fresh  dried plasma) สาํหรบั ผูปวย ตาง จงัหวดั
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่12 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2545

Production of blood group reagents โดย
วธิี polyclonal คอื เอา serum ของ ผู บรจิาค โลหติ มา ทาํ
blood  group reagent

ใน ทศ วรรษ ที่ สาม และ ปจจุบัน (2531-2545) เขา สู
Level IV-V ใน ชวง นี ้ม ีการ เตรยีม blood component
มาก ขึน้ เรือ่ย ๆ  เนือ่ง จาก แพทย เขาใจ การ ใช สวน ประกอบ
ของ โลหติ ดขีึน้ ใน ป  2545 นี้ ม ีการ เตรยีม component
78%

ม ีการ ให ความ สาํคญั กบั ความ ปลอดภยั ของ โลหติ มาก
ขึน้ เนือ่ง จาก ม ีการ แพร ของ โรค เอดสใน ประเทศ ไทย และ
ม ีผู ตดิเชือ้จาก การ รบั โลหติ ที ่ม ิได ผาน การ ตรวจ กรอง มี
การ ตืน่ ตวั ใน ระบบ คณุภาพ และ มาตรฐาน ของ งาน บรกิาร
โลหติ จงึ ม ีการ จดั ตัง้ ภาค บรกิาร โลหติ เพือ่ standardized
ใน เรือ่ง ของ คณุภาพ ของ งาน บรกิาร โลหติ ให เทา เทยีม กนั
ทัว่ ประเทศ ม ีขอมลู จาก การ ศกึษา ของ กรม วทิยาศาสตร
การ แพทย กระทรวง สาธารณสขุ เมือ่ หลาย ป กอน เกีย่ว
กับ ความ แมนยํา ของ การ ตรวจ HIV marker ของ สาขา
บรกิาร โลหติ ใน ตาง จงัหวดั โดย ให สง serum sample
ที ่รายงาน วา HIV เปน ผล ลบ จาก ตาง จงัหวดั ทัว่ ประเทศ
เขา มา ตรวจ ซ้าํ และ confirm ที ่กรม วทิย ฯ ปรากฏ วา ที่
ตาง จังหวัด ตรวจ HIV เปน neg แต กรม วิทยาศาสตร
ตรวจ ได เปน positive มี สูง ถึง พัน ละ 3 นั่น คือ เรา ใช
เลือด 1 ลาน ขวด นี้ ก็ จะ มี HIV transmitted เกิด ขึ้น
อยาง นอย 3,000 คน ตอ ป เรื่อง ของ การ ตรวจ lab นี้
proficiency  ของ ผูทํา ถือ วา สําคัญ และ จะ ขึ้น อยู กับ
จาํนวน sample ที ่ทาํ ใน แต ละ วนั หรอื แต ละ สปัดาห ถา
ม ีจาํนวน นอย เกนิ accuracy ของ ผล การ ตรวจ ก ็อาจ จะ
ไม ดี เทา ที่ ควร เพราะ ฉะนั้น การ จัด ตั้ง ภาค บริการ โลหิต
เพื่อ เปน ศูนย กลาง การ ตรวจ infectious markers จึง
เปน แนว ทาง เพื่อ ให การ ตรวจ คุณภาพ ของ โลหิต ที่ เปน
มาตรฐาน เดยีว กนั

ใน ปจจุบัน นี้ (2531- 2545) ศูนย บริการ โลหิต แหง
ชาติ ม ีความ สามารถ ใน ดาน

HIV Ab, HIV Ag , HbsAg, anti HCV

testing
Fractionation - Albumin, HBIG,  HRIG
Monoclonal antibody production
-anti-B, anti-A, anti-AB, anti-D
Platelet serology, HLA typing
Single donor platelet, pooled  leukocyte-

poor platelets
Fibrin glue

ความ ปลอดภยั ของ โลหติ ยงั คง เปน ประเดน็ ที ่สาํคญั
ทั้ง ใน ปจจุบัน และ อนาคต และ เปน สวน สําคัญ ของ
คาใชจาย ใน งาน บรกิาร โลหติ การ รบัรู เกีย่ว กบั สขุภาพ ของ
ประชาชน  สิทธิ ผูปวย  ปรัชญา ที่ วา โลหิต จะ ตอง มี ความ
ปลอดภยั สงูสดุ  ลวน ม ีผล กระทบ ที ่จะ ทาํให คาใชจาย ตอ
หนวย ของ โลหติ สงู ขึน้   ขณะ นี ้ศนูย ฯ   ได ทาํ การ ศกึษา เกีย่ว
กบั การ ตรวจ HIV โดย วธิี nucleic acid test (NAT)
สวน การ นาํ มา ใช จะ เปน การเพิม่ คาใชจาย หรอื ไม เพยีง ใด
ก ็คง จะ ได คาํตอบ เรว็ ๆ   นี้

สําหรับ การ ผลิต ผลิตภัณฑ จากพลาสมาเรา ทํา เปน
pilot scale ได ผลิตภัณฑ เพียง ตัว เดียว คือ albumin
ทําให มี ตนทุน คอน ขาง สูง เรา เริ่ม ปริมาณ การ ผลิต จาก
4,000  ลติร ตอ ป และ คอย ๆ   เพิม่ ขึน้ จน ถงึ ปจจบุนั เปน
14,000 ลติร ตอ ป ซึง่ ก ็ยงั คง เปน เพยีง pilot scale การ
ผลิต ใน เชิง อุตสาหกรรม จริง ๆ  แลว จะ ตอง ผลิต ถึง
100,000  ลติร ตอ ป จงึ จะ คุม การ ลงทนุ แต ทัง้ นี ้คง ตอง มี
ตลาด การ ใช ผลิตภัณฑ รอง รับ ดวย การ ผลิต ใน เชิง
อตุสาหกรรม จะ ได ผลติภณัฑ หลาย ตวั และ ยิง่ มาก ตวั จะ
ทําให ตนทุน ใน การ ผลิต แต ละ ตัว ลดลง การ ผลิต ใน เชิง
อุตสาหกรรม จะ มุง ไป ที่ การ ผลิต IVIG ให เพียง พอ กับ
ความ ตองการ ของ ตลาด และ แนว โนม ใน การ ใช ผลติภณัฑ
ตวั นี ้ก ็ม ีมาก ขึน้ ตาม ลาํดบั สวนอลับมูนิ และแฟคเตอร8
ม ีปรมิาณ การ ใช คอน ขาง คงที่

การจัดหาโลหิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การ จัดหา
โลหิต ตองการ การ สราง แรง จูง ใจ อยาง สม่ําเสมอ โดย การ
ประชาสมัพนัธ ให ประชาชน ทราบ ถงึ ความ ตองการ โลหติ
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ปจจยั แหง ความ สาํเรจ็
 อาจ กลาว ได วา ปจจยั แหง ความ สาํเรจ็ ใน การ ดาํเนนิ

งาน ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ ม ีอยาง นอย 3 ประการ
คือ

1. ม ีโครง สราง ที ่ดี รอง รบั การ ขยาย งาน ได
2. ไดรบั การ สนบัสนนุ จาก ผู บงัคบั บญัชา
3. มี วัฒนธรรม องคกร ที่ ดี

1. การ จัด โครง สราง (structure) เปน ปจจัย ที่
สาํคญั มาก

1.1 มติ คณะ รัฐมนตรี ให จัด ตั้ง ศูนย บริการ
โลหติ แหง ชาติ

1.2 ม ีงบประมาณ สนบัสนนุ จาก รฐับาล แยก
จาก งบ สนบัสนนุ ทัว่ ไป ของ สภา กาชาด ไทย

1.3 การ จดั องคกร ใน สภา กาชาด ไทย
เปน สาํนกั หนึง่ ใน สภา กาชาด ไทย
แยก งบประมาณ อุดหนุน จาก สภา

กาชาด ไทย เปน สาํนกั หนึง่ ตาง หาก
มี เงินทุน หมุน เวียน สนับสนุน

 กจิกรรม  เพือ่ บรกิาร และ พฒันา
1.4 การ จัด องคกร ใน ศูนย บริการ โลหิต แหง

ชาติ ม ีฝาย ตางๆ   พอเพยีง
1.  บรหิาร งาน ทัว่ ไป
2.  ผลติ ถงุ บรรจ ุโลหติ อปุกรณ และ น้าํ ยา
3.  ประชาสมัพนัธ และ จดัหา ผู บรจิาค
โลหติ

4.  หอง ปฏบิตั ิการ รวม กบั องคการ
อนามยั โลก

5.  ทะเบยีน และ สถติิ
6.  เจาะ เกบ็ โลหติ
7.  พลาสมา และ แปรรปู โลหติ
8.  ผลติ น้าํ ยา แอน ต ิซรีมัและ ผลติภณัฑ
เซลล

9.  ตรวจ โลหติ และ จาย
2.  การ สนบัสนนุ (support)

2.1 ไดรับ การ สนับสนุน ดวย ดี จาก ผู บริหาร
ระดบั สงู ของ สภา กาชาด ไทย

2.2  ไดรับ การ สนับสนุน จาก องคกร ภาค
เอกชน

3.  ปจจยั แหง ความ สาํเรจ็ ที ่ไดรบั การ สนบัสนนุ
จาก เจาหนาที่ ซึง่ เปน วฒันธรรม องค ที ่ด ี  (culture)

3.1  ผูอาํนวยการ ใน อดตี ทกุ ทาน ม ีวสิยั ทศัน
และ สราง ทศิ ทาง การ พฒันา ที ่เหมาะสม กบั เวลา และ สถาน
การณ

นพ. เฉลมิ เริม่ วาง รากฐาน โครง สราง
งาน บรกิาร โลหติ และ รณ รงค งด การ ซือ้ ขาย โลหติ โดย มี
พล. ต.  สริิ สริ ิ โยธนิ ชวย ณรงค

นพ. บญุ ธรรม สาน ตอ ใน การ รณ รงค
งด ซื้อ ขาย โลหิต โดย มี พล.ต. สิริ สิริ  โยธิน ชวย รณ รงค
ตอ และ ขยาย สาขา  บรกิาร โลหติ ทัว่ ประเทศ

พญ. ประ ไพ สาน งาน ตอ
นพ. ชัย เวช สราง ความ เขมแข็ง ดาน

วชิา การ และ ความ สมัพนัธ กบั ตาง ประเทศ ใน ดาน บรกิาร
ผลติภณัฑ ใหม และ ความ ปลอดภยั ของ โลหติ ( ยคุ เอดส)
ไดรับ Certificate of Merit, IFRC, 1992 พัฒนา งาน
บรกิาร โลหติ กาวหนา ใน developing countries

พญ. ศร ีวไิล สราง ความ เขมแขง็ ดาน
คณุภาพ ของ งาน บรกิาร และ ความ ปลอดภยั ของ โลหติ ตอ
( ได การ รบัรอง ISO)

ปจจบุนั ยงั คง ไม หยดุ ยัง้ ใน การ พฒันา
ให บรกิาร ใหม ๆ  ผลติภณัฑ ใหม ๆ   ดวย มาตรฐาน คณุภาพ
ที ่ทดัเทยีม กนั ทัว่ ประเทศ

3.2  เจาหนาที ่ทกุ คน รวม ใจ ใน การ ทาํงาน มุง
สู เปาหมาย ที่ ได กําหนด ไว อยาง เขมแข็ง และ มุง สู ความ
สาํเรจ็ตาม ที ่ได กาํหนด ไว


