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การ ปลุก ถาย เซลล ตน กําเนิด เม็ด โลหิต (Stem cell
transplantation )  ซึง่ เดมิ เรยีก วา การ ปลกู ถาย ไข กระดกู
( bone marrow transplantation ) เพราะ ใช เซลล จาก ไข
กระดกู เปน หลกั ปจจบุนั ได หมาย รวม ถงึ การ ปลกู ถาย
จาก  กระแส โลหติ (peripheral blood) และ โลหติ จาก รก
(cord blood) สามารถ นํา มา รักษา โรค ทาง โลหิต วิทยา
และมะเร็ง ชนิด ตางๆ  จํานวน มาก ชวย ให อัตรา การ รอด
ชวีติ ใน ผูปวย สงู ขึน้ และ หาย ขาด ได การ รกัษา ดวย วธิ ีนี ้ได
เริ่ม ขึ้น ใน ประเทศ ไทย ตั้ง แต ป พ.ศ. 2529 โดย คณะ
แพทยศาสตร ศริริาช พยาบาล ขณะ นี ้ได ม ีการ รกัษา ดวย วธิี
นี ้แพร หลาย ใน คณะ แพทย อืน่ อกี หลาย แหง เชน โรงพยา
บาลจุฬาลงกรณ   คณะ แพทยศาสตร โรง พยาบาล รามา
ธบิด ี คณะ แพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลา นครนิทร
และ โรงพยาบาล พระ มงกุฎ เกลา เกือบ ทั้ง หมด ไดรับ
บริจาค จาก ญาติ พี่นอง ที่ มี HLA ตรงกัน และ จาก ตัวผู
ปวย เอง  นัน่ หมาย ความ วา โอกาส ที ่จะ ได ผู บรจิาค ม ีเพยีง
1 ใน 4 ตาม หลกั พนัธ ุศาสตร จงึ ม ีผูปวย จาํนวน มาก ที ่ไม
สามารถ ไดรบั การ รกัษา แม ม ีขอ บงชี ้ก ็ตาม

ใน ตาง ประเทศ การ รักษา ดวย เซลล ตน กําเนิด เม็ด
โลหติ จาก ผู บรจิาค ที ่ไม ใช ญาต ิได ม ีการ ทาํ อยาง กวางขวาง
โดย ได ม ีการ จดั ตัง้ National Bone Marrow Registry
ขึ้น  โดย การ ตรวจ HLA จาก ตัวอยาง เลือด ของ ผู แจง
ความ  จํานง ไว ระดับ หนึ่ง เมื่อ มี ผูปวย ที่ ตองการ ก็ มี การ
ตรวจ เพิม่ เตมิ ใน ราย ละเอยีด โดย ใช เวลา รอ การ ตรวจ เพิม่
เติม ไม นาน นัก และ มี ศูนย ทํา หนาที่ ใน การ คัด เลือก ผู
บริจาค และ ผูปวย ที่ เขากัน ได (matching) ทําให มี การ

ปลูก ถาย ฯ  ได จาก ผู บริจาค ที่ ไม ใช ญาติ ใน ทวีป เอเชีย
ประเทศ ที ่ม ีการ ลง ทะเบยีน ผู บรจิาค ไดแก ออสเตรเลยี
ญีปุ่น ไตหวนั สงิคโปร และ เกาหลี ที ่ผาน มาส ถา บนั บาง
แหง ของ ไทย ได ม ีการ ขอ รบั การ บรจิาค จาก ประเทศ เหลา นี้
เพื่อ นํา มา ให ผูปวย จํานวน หนึ่ง  แตคาใชจาย สูง มาก และ
บาง ครัง้ แม จะ เสยี เงนิ จาํนวน หนึง่ แลว ก ็ไม สามารถ ไดรบั
ตาม ที่ ขอ เพราะ ไม สามารถ หา เลือด ที่ มี HLA เขากัน ได
สมบรูณ  สวน หนึง่ เพราะ ไม ใช กลุม ชน เชือ้ ชาต ิเดยีว กนั

ขณะ ที่ ความ ตองการ รักษา ดวย วิธี นี้ ของ คน ไทย มี
จาํนวน มาก ขึน้ ตาม ลาํดบั โอกาส ที ่จะ ได ผู บรจิาค ที ่มี HLA
เหมอืน กบั ผูปวย ตอง ม ีผู บรจิาค ใน อตัรา สวน ผู บรจิาค หา
หมืน่ คน ตอ ผูปวย 1 คน การ จะ ทาํให ม ีผู บรจิาค เพยีง พอ
จงึ ตอง ม ีผู แจงความ จาํนง บรจิาค จาํนวน มาก

ใน ประเทศ ไทย ได เริ่ม มี แนว คิด โครงการ จัดหา ผู
บริจาค  เซลล ตน กําเนิด เม็ด โลหิต จาก ประชาชน ทั่ว ไป
ตัง้แต  ปพ.ศ. 2542 เพือ่ ให ม ีกฎหมาย และ ระเบยีบ รอง
รบั การ ดาํเนนิ งาน อยาง เปน รปูธรรม สมาคม โลหติ วทิยา
แหง ประเทศ ไทย และ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา
กาชาด ไทย ซึ่ง มีศ. พล.ท. หญิง ทิพย ศรี ไพศาล เปน
นายก สมาคม ฯ และพญ. ศรี วิไล ตัน ประเสริฐ เปน
ผูอาํนวยการ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ ใน ขณะ นัน้ ได เสนอ ทาํ
หนงัสอื ถงึ แพทยสภา ขอ แกไข ขอ บงัคบั หมวด 8 วา ดวย
การ ประกอบ วชิา ชพี เวช กรรม เกีย่ว กบั การ ปลกู ถาย อวยัวะ
ฉบบั เดมิ ให ครอบ คลมุ การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็
โลหิต  จาก ผู บริจาค ที่ เปน ญาติ และ ไม ใช ญาติ ของ ผูปวย
เมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายนพ.ศ. 2542 ชวง เวลา ดัง กลาว

บท บรรณาธิการ
โครงการ รบั บรจิาค เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ จาก ผู บรจิาค

ไตร โรจน ครุธเวโช
หนวย โลหิต วิทยา กอง กุมาร เวช กรรม วิทยาลัย แพทยศาสตร โรงพยาบาล พระ มงกุฎ เกลา
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แพทยสภา  กาํลงั ปรบัปรงุ ระบบ การ ปลกู ถาย อวยัวะ เนือ่ง
จาก ปญหา การ ปลูก ถาย ไต ที่ เกิด ขึ้น กอน หนา นั้น คณะ
อนกุรรมการ ฯ   เหน็ ชอบ วา ควร ม ีการ พจิารณา แยก ตาง หาก
จาก ระเบยีบ การ ปลกู ถาย อวยัวะ เดมิ ที ่เนน การ ปลกู ถาย ไต
ตับ หัวใจ ปอด และ ตับ ออน ซึ่ง ผู บริจาค ได จาก ผูปวย
สมอง ตาย เปน สวน ใหญ ขณะ ที่ การ ปลูก ถาย เซลล ตน
กาํเนดิ เมด็โลหติะได จาก ผู บรจิาค ที ่เปน คน ปกติ รวม ทัง้
ขัน้ตอน การ รกัษา ก ็แตก ตางกนั อยาง มาก ใน ที ่สดุ แพทย
สภา จึง ได แตง ตั้ง คณะ กรรมการ ขึ้น ชุด หนึ่ง คือ คณะ
กรรมการ ราง เพิ่ม เติม ขอ บังคับ แพทยสภา วา ดวย การ
ประกอบ วชิา ชพี เวช กรรม เกีย่ว กบั การ ปลกู ถาย เซลล ตน
กําเนิด เม็ด โลหิต ประกอบ ดวย  ผูแทน จาก แพทยสภา
นายก สมาคม โลหิต วิทยาฯ ผูอํานวยการ ศูนย บริการ
โลหติ แหงชาต ิ  สภา กาชาด ไทย และ ผูแทน จาก สถาบนั ที่
ให บรกิาร การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ประชมุ
ครัง้ แรก เมือ่ 29 พฤษภาคมพ.ศ. 2543 ใช เวลา ประชมุ
เกือบ  2 ป จน สามารถ สง ราง ให กรรมการ แพทยสภา
อนมุตั ิ และ ได ประกาศ เปน ขอ บงัคบั แพทยสภา วา ดวย การ
รกัษา จรยิธรรม แหง วชิา ชพี เวช กรรม ฉบบั ที่ 6พ.ศ. 2545
หมวด 9 ประกาศ ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2545 และ มี ผล บังคับ ใน 60 วัน ตอมา

สาระ สาํคญั ของ ขอ บงัคบั นี ้ประกอบ ดวย
ก. กาํหนด คณุสมบตั ิของ แพทย

 แพทย ที ่สามารถ ให การ รกัษา ดวย วธิกีาร ปลกู ถาย
เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ตอง เปน อายรุแพทย โรค เลอืด
และ กุมาร แพทย โรค เลือด ที่ ไดรับ วุฒิ บัตร หรือ หนังสือ
อนุมัติ บัตร หรือ อายุรแพทย และ กุมาร แพทย ทั่ว ไป ที่
ไดรับ การ อบรม ตาม หลักสูตร การ ฝก อบรม ที่ แพทยสภา
รบัรอง  เทานัน้ สาํหรบั การ ปลกู ถาย ฯ   จาก ผู บรจิาค ที ่ไม ใช
ญาติ ซึง่ ม ีความ ซบัซอน ใน การ ดแูล รกัษา มาก กวา แพทย
ผู รักษา ตอง เคย มี ประสบการณ มาก กวา 2 ป และ ตอง
ไดรบั การ รบัรอง จาก คณะ อนกุรรมการ ปลกู ถาย เซลล ตน
กาํเนดิ เมด็ โลหติ นอก จาก นี ้ยงั ตอง ทาํงาน อยู ใน สถาบนั

ที่ มี การ ปลูก ถาย ฯ จาก ญาติ มาก กวา 10 ราย ตอ ป โดย มี
คณะ อนกุรรมการ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ให
การ รบัรอง คณุสมบตั ิดวย

ข. กาํหนด มาตรฐาน คณุสมบตั ิของ สถาน ที ่ที ่จะ ทาํ
การ รกัษา

 สถาน ที ่ที ่จะ ทาํ การ รกัษา ตอง ม ีมาตรฐาน ที ่กาํหนด
ตอง ม ีแพทย สาขา อืน่ ที ่สาํคญั ไดแก สาขา โรค หวัใจ โรค
ตดิเชือ้ โรค ทาง เดนิ อาหาร โรค ไต โรค ปอด ศลัยแพทย
ธนาคาร เลือด ตอง มี หอง แยก สําหรับ ผูปวย เม็ด โลหิต
ขาว ต่าํ หอง ไอ ซยีู การ บรกิาร จาก หอง ปฏบิตั ิการ เอกซเรย
และ ธนาคาร เลอืด ตอง ทาํ ได ตลอด 24 ชัว่โมง พยาบาล
ที่ ดูแล ตอง มี จํานวน พอเพียง คือ อยาง นอย พยาบาล 1
คนตอ ผูปวย 3 คน

ค. การ กาํหนด ความ รบั ผดิ ชอบ
 แพทยสภา จะ แตง ตั้ง“ คณะ กรรมการ ปลูก ถาย

เซลล ตน กําเนิด เม็ด โลหิต” ประกอบ ดวย ผูแทน จาก
สมาคม ปลูก ถาย ไข กระดูก ฯ จาก สมาคม โลหิต วิทยาฯ
ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ อยาง ละ 1 คน และ ผูแทน สถาบนั ที่
ม ีประสบการณ ใน การ ปลกู ถาย ฯ สถาบนั ละ 1 คน ( อยาง
นอย 4 แต ไม เกนิ 5 คน ) และ กรรมการ แพทยสภา อกี 2
คน  มี หนาที่ พิจารณา ให การ รับรอง และ เพิก ถอน การ
รับรอง  แพทย ที่ จะ ทํา การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด เม็ด
โลหิต  จาก ผู บริจาค ที่ ไม ใช ญาติ และ กําหนด ให ศูนย
บรกิาร โลหติ สภา กาชาด ไทย เปน หนวยงาน แหง เดยีว ใน
ประเทศ ไทย ที่ มี หนาที่ ใน การ หา ผู บริจาค National
Stem Cell Donor Registry

ง. การ ออก ระเบยีบ เปน เอกสาร ประกอบ จาํนวน 6
ฉบบั

 ประกอบ ดวย 1) ขอมูล ทั่ว ไป ขั้นตอน ใน การ
บริจาค วิธีการ บริจาค ภาวะ แทรก ซอน ที่ อาจ เกิด ขึ้น
2) หนังสือ แสดง ความ ยิน ยอม ลง ทะเบียน เปน ผู บริจาค
และ อนญุาต ให ตรวจ เลอืด เพือ่ การ คดั กรอง ภาวะ ตดิเชือ้
3) หนังสือ แสดง ความ จํานง บริจาค เมื่อ ทราบ วา ผล การ
ตรวจ  HLA มี ความ เขากัน กับ ผูปวย และ 4) หนังสือ
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แสดง ความ ยิน ยอม บริจาค จาก กระแส โลหิต จาก ไข
กระดกู  และ โลหติ จาก รก อยาง ละ 1 ฉบบั โดย ม ีประเดน็
สําคัญ เนน วา ผู บริจาค ตอง ไม ไดรับ คา ตอบ แทน จาก
ผูปวย และ ตอง ม ีการ ปก ปด ชือ่ ของ ผู บรจิาค เปน ความ ลบั
หมาย ความ วา ผูปวย จะ ไม มี โอกาส ทราบ วา ได เซลล ที่
ไดรบั มา จาก ผู ใด ทัง้ นี ้เพือ่ หลกี เลีย่ง การ เรยีก รอง คา ตอบ
แทน และ การ ที ่อาจ ขอ ให บรจิาค ซ้าํ โดย ผู บรจิาค ไม เตม็ ใจ
ดงันัน้ การ บรจิาค จงึ ตอง ทาํ ใน สถาน พยาบาล คน ละ แหง
กบั ที ่ผูปวย อยู และ ดวย แพทย คน ละ ชดุ

จะ เหน็ ได วา ม ีการ วาง กฎเกณฑ ที ่รอบคอบ ละเอยีด ถี่
ถวน ใน ระดบั หนึง่ ทัง้ นี ้เพือ่ ประกนั ความ ปลอดภยั ให กบั
ผู บรจิาค และ สราง มาตรฐาน ให กบั ระบบ เพือ่ หลกี เลีย่ง
ปญหา ที ่อาจ เกดิ ขึน้ ทัง้ ทาง การ แพทย และ ทาง จรยิธรรม ใน
อนาคต

เมื่อ มี การ ประกาศ ใน ราช กิจจา ฯ แลว ศูนย บริการ
โลหติ ฯ จงึ ได เริม่ ประชาสมัพนัธ“ โครงการ รบั บรจิาค เซลล
ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ จาก ผู บรจิาค ( National Stem Cell
Donor Registry Program)” อยาง เต็ม ที่ และ เปน
รปูธรรม  ดงัที ่ได เหน็ กนั ทัว่ ไป ทัง้ สือ่ ทาง โทรทศัน และ วทิยุ
รวม ทัง้ สิง่ พมิพ จาํนวน มาก สาํหรบั จาํนวน ที ่ตองการ นัน้
ศูนย บริการ โลหิต ฯ ได มี การ กําหนด เปาหมาย ให มี ผู
แจงความ จํานง บริจาค มาก กวา 480,000 คน เพื่อ ทูล
เกลา ฯ   ถวาย สมเด็จ พระ เทพ รัตน ราช สุดา ฯ เนื่อง ใน
วโรกาส พระ ชน มา ยคุ รบ 48 พรรษา

เนือ่ง จาก ได ม ีการ กาํหนด ให ผู บรจิาค จะ ตอง เปน บคุคล
ที ่เคย บรจิาค โลหติ มา แลว ไม นอย กวา5 ครัง้ ทาํให ปรมิาณ

ผู ที ่จะ มาบ รจิาคม ีจาํกดั โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ ความ เขาใจ
ใน เรือ่ง การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ยงั เปน เรือ่ง
ยาก เนือ่ง จาก เปน เรือ่ง ใหม สาํหรบั คน ไทย รวม ทัง้ ศพัท ทาง
การ แพทย ก ็เปน สิง่ ที ่เขาใจ ยาก และ ความ กลวั ที ่อาจ เกดิ
ขึน้ จาก วธิกีาร ซึง่ แตก ตาง จาก การ บรจิาค โลหติ โดย ทัว่ ไป
สิ่ง ที่ นา จะ ชวย ให โครงการ นี้ ประสบ ความ สําเร็จ ได สวน
หนึ่ง นา จะ มา จาก โลหิต แพทย แพทย ทั่ว ไป ตลอด จน
บคุลากร ทาง การ แพทย จาก ทกุๆ  แหง ควร ชวย กนั กระจาย
ความ รู ความ เขาใจ เรือ่ง นี ้ใน ทกุ รปูแบบ

โครงการ นี ้จดั ได วา เปน เรือ่ง ที ่ไม งาย เลย แต ทกุ อยาง
ใน โลก นี ้ตอง ม ีการ เริม่ตน และ พวก เรา ควร จะ ดใีจ ที ่เรา ได
เริม่ตน แลว อยาง ม ีหลกั เกณฑ ที ่ดี ความ หวงั ของ ผูปวย
ที ่ตองการ การ รกัษา ดวย การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็
โลหติ แต ขาด ญาต ิพีน่อง ที่ HLA  เขากนั ได จงึ ม ีความ เปน
ไป ได เทยีบ เทา อารยประเทศ ทัง้ นี ้ขึน้ อยู กบั พวก เรา ทกุ คน
ใน การ สนับสนุน โครงการ บริจาค นี้ อยาง จริงจัง ใน ทุก
รปูแบบ ตัง้แต บดันี ้และ ตลอด ไป

 ขอมูล เพิ่ม เติม ทาน สามารถ ติด ตอ ขอ ได จาก ฝาย
ประชาสมัพนัธ และ จดัหา ผู บรจิาค โลหติ ศนูย บรกิาร โลหติ
แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย โทร 0-2256-4300 e-mail :
stemcell@redcross.or.th
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ขอ บังคับ แพทยสภา
วา ดวย การ รกัษา จรยิธรรม แหง วชิา ชพี เวช กรรม

 ( ฉบบั ที่ ๖ )
พ.ศ. ๒ ๕ ๔ ๕

อาศัย อํานาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๒ ๑ ( ๓) (ช) และ
ดวย ความ เหน็ ชอบ ของ สภา นายก พเิศษ ตาม มาตรา ๒ ๕
แหง พระ ราช บัญญัติ วิชา ชีพ เวช กรรมพ.ศ. ๒ ๕ ๒ ๕ อัน
เปน พระ ราช บญัญตั ิม ีบท บญัญตั ิบาง ประการ เกีย่ว กบั การ
จํากัด สิทธิ และ เสรี ภาพ ของ บุคคล ซึ่ง มาตรา ๒ ๙
ประกอบมาตรา ๕ ๐ ของ รฐั ธรรมนญู แหง ราช อาณาจกัร
ไทย  บญัญตั ิให กระทาํ ได โดย อาศยั อาํนาจ ตาม บท บญัญตัิ
แหง กฎหมาย คณะ กรรมการ แพทยสภา จงึ ออก ขอ บงัคบั
ไว ดงั ตอไป นี้

 ขอ ๑ ขอ บงัคบั นี ้เรยีก วา “ ขอ บงัคบั แพทยสภา วา
ดวย การ รกัษา จรยิธรรม แหง วชิา ชพี เวช กรรม ( ฉบบั ที่ ๖)
พ.ศ. ๒ ๕ ๔ ๕”

ขอ ๒ ให เพิ่ม ความ ตอไป นี้ เปน หมวด ๙ แหง ขอ
บงัคบั แพทยสภา วา ดวย การ รกัษา จรยิธรรม แหง วชิา ชพี
เวช กรรมพ.ศ. ๒ ๕ ๒ ๖

“ หมวด ๙”
การ ประกอบ วชิา ชพี เวช กรรม เกีย่ว กบั

 การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ จาก ผู บรจิาค

 ขอ ๑ ใน หมวด นี้
“ การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด เม็ด โลหิต”

หมาย ความ วา การ ประกอบ วชิา ชพี เวช กรรม ที ่เกีย่ว กบั การ
ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ โลหติ จาก ไข กระดกู กระแส โลหติ
หรอื โลหติ จาก รก

“ ผู บริจาค” หมาย ความ วา บุคคล ผู บริจาค
เซลล  ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ หรอื บรจิาค โลหติ จาก รก เพือ่ การ
ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ให กบั ผู อืน่

 ขอ ๒ ผู ประกอบ วิชา ชีพ เวช กรรม ผูทํา การ ปลูก

ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ตอง ม ีคณุสมบตัิ ดงันี้
( ๑) เปน อายุรแพทย โรค เลือด หรือ กุมาร

แพทย โรค เลือด ผู ไดรับ วุฒิ บัตร หรือ หนังสือ อนุมัติ จาก
แพทยสภา หรอื

( ๒) เปน อายุรแพทย หรือ กุมาร แพทย ที่ ผาน
การ อบรม ตาม หลักสูตร การ ฝก อบรม การ ปลูก ถาย เซลล
ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ที ่แพทยสภา รบัรอง

 ขอ ๓ ผู ประกอบ วิชา ชีพ เวช กรรม ผูทํา การ ปลูก
ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ใน กรณ ีที ่ผู บรจิาค และ ผู
รับ บริจาค ไม ใช ญาติ โดย สาย เลือด ( unrelated donor )
นอก จาก จะ ตอง เปน คณุสมบตั ิตาม ขอ ๒ แลว จะ ตอง มี
คณุสมบตั ิดงั ตอไป นี ้ดวย คอื

( ๑) ม ีประสบการณ การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ไม
นอย กวา ๒ ป และ

( ๒) ไดรับ การ รับรอง จาก คณะ อนุกรรมการ
ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ

 ขอ ๔ ให มี คณะ อนุกรรมการ ปลูก ถาย เซลล ตน
กําเนิด เม็ด โลหิต ประกอบ ดวย ผูแทน จาก สมาคม ปลูก
ถาย กระดกู แหง ประเทศ ไทย ๑ คน ผูแทน สมาคม โลหติ
วทิยา แหง ประเทศ ไทย ๑ คน ผูแทน ศนูย บรกิาร โลหติ
แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย ๑ คน ผูแทน สถาบัน ที่ มี
ประสบการณ ใน การ ปลกู ถาย ไข กระดกู สถาบนั ละ ๑ คน
อยาง นอย ๔ คน แต ไม เกนิ ๕ คน กรรมการ แพทยสภา
๒ คน

 ให คณะ กรรมการ ตาม วรรค หนึง่ ม ีหนาที่
( ๑) พจิารณา ให การ รบัรอง ผู ประกอบ วชิา ชพี

เวช กรรม ตาม ขอ ๓
( ๒) เพกิ ถอน ให การ รบัรอง กรณ ีที ่ผู ประกอบ

วิชา ชีพ เวช กรรม ขาด คุณสมบัติ หรือ ไม ปฏิบัติ ตาม หลัก
เกณฑ ที ่กาํหนด ไว ใน หมวด นี้

 ขอ ๕ คณะ อนุกรรมการ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด
เมด็ โลหติ จะ ให การ รบัรอง ประกอบ วชิา ชพี เวช กรรม ตาม
ขอ ๓ ตาม หลกั เกณฑ ดงันี้

( ๑) ประกอบ วิชา ชีพ เวช กรรม ใน สถาน
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พยาบาล  ที ่ม ีจาํนวน ผูปวย ที ่ปลกู ถาย ไข กระดกู จาก พีน่อง
ที ่มี เอชแอล เอ ตรงกนั ไม นอย กวา ๑ ๐ ราย ตอ ป

( ๒) ประกอบ วิชา ชีพ เวช กรรม ใน สถาน
พยาบาล ที ่ม ีคณุสมบตัิ ดงั ตอไป นี้

 ๒. ๑ ม ีแพทย เฉพาะ ทาง สาขา อืน่ ๆ  ไดแก
 ๒. ๑ (ก) กุมาร เวช ศาสตร และ / หรือ

อายรุศาสตร ใน สาขา โรค หวัใจ โรค ตดิเชือ้ โรค ทาง เดนิ
อาหาร  โรค ไต โรค ปอด

 ๒. ๑ (ข) ศัลยศาสตร
 ๒. ๑ (ค) ธนาคาร เลือด
 ๒. ๒ ม ีพยาบาล ประจาํ หอ ผูปวย ปลกู ถาย

ไข กระดกู ตลอด เวลา ใน อตัรา สวน ของ พยาบาล ตอ ผูปวย
ไม นอย กวา ๑ : ๓

 ๒. ๓ องค ประกอบ อืน่ ๆ
 ๒. ๑ (ก) ม ีหอง แยก ที ่ให การ รกัษา ผูปวย

เมด็ โลหติ ขาว ต่าํ
 ๒. ๑ (ข) หอ อภบิาล ผูปวย หนกั
 ๒. ๑ (ค) สามารถ ให การ ตรวจ ทาง หอง

ปฏิบัติ การ และ การ ตรวจ ทาง ภาพ รังสี ได ตลอด ๒ ๔
ชั่วโมง

 ๒. ๑ (ง) สามารถ ให โลหิต และ สวน
ประกอบ ของ โลหติ ได ตลอด ๒ ๔ ชัว่โมง

 ขอ ๖ การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด จาก ไข กระดูก
หรอื กระแส โลหติ ใน กรณ ีผู บรจิาค และ ผู รบั บรจิาค ม ิใช
ญาต ิให ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย ดาํเนนิ
การ จดัหา ผู บรจิาค ( Donor Registration ) โดย การ จดั ตัง้
National Stem Cell Donor Program ภาย ใต การ
กาํกบั ดแูล ของ แพทยสภา

ขอ ๗ ใน การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ผู

ประกอบ วิชา ชีพ เวช กรรม ผูทํา การ ปลูก ถาย เซลล ตน
กําเนิด เม็ด โลหิต ตอง ดําเนิน การ ตาม หลัก เกณฑ ดัง
ตอไปนี้

( ๑) ตรวจ สขุภาพ ผู บรจิาค วา เปน ผู ม ีสขุภาพ
สมบูรณ เหมาะสม ที่ จะ บริจาค เซลล ตน กําเนิด เม็ด
โลหติได

( ๒) อธบิาย ให ผู บรจิาค เขาใจ ถงึ ความ เสีย่ง ที่
จะ เกิด อันตราย ตาง ๆ  แก ผู บริจาค ใน ระหวาง การ บริจาค
และ ภาย หลงั การ บรจิาค เมือ่ ผู บรจิาค เขาใจ และ เตม็ ใจ ที่
จะ บรจิาค แลว จงึ ลงนาม แสดง ความ ยนิ ยอม ใน แบบ ใบ
ยนิ ยอม บรจิาค เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ซึง่ แนบ ทาย ขอ
บงัคบั นี ้ไว เปน ลายลกัษณ อกัษร

 กรณี เปน การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด เม็ด
โลหติ โดย การ ใช เลอืด จาก รก ให ผู บรจิาค หรอื สาม ีเปน ผู
ลงนาม แสดง ความ ยนิ ยอม

( ๓) จัด ให มี การ ทํา หลักฐาน เปน หนังสือ เพื่อ
แสดง วา ไม ม ีการ จาย คา ตอบ แทน เปน คา เซลล ตน กาํเนดิ
เมด็ โลหติ แก ผู บรจิาค

ขอ ๘ ผู ประกอบ วชิา ชพี เวช กรรม ผูทาํ การ ปลกู ถาย
เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ สามารถ เกบ็ เซลล ตน กาํเนดิ เมด็
โลหติ ไว ใน หอง ปฏบิตั ิการ เพือ่ การ ปลกู ถาย ใน อนาคต ได
ตาม ความ เหมาะสม”

 ขอ ๙ ขอ บงัคบั นี ้ให ใช บงัคบั เมือ่ พน กาํหนด หก สบิ
วัน นับ แต วัน ถัด จาก วัน ประกาศ ใน ราชกิจจานุเบกษา
เปนตน ไป

ประกาศณ วนัที่ ๓ ๐ เมษายนพ.ศ. ๒ ๕ ๔ ๕
สม ศักดิ์ โลหเลขา
นายก แพทยสภา
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ไตรรงค  ไตรรตัน
อันไตรรงค ไตรรัตน สมบตัใิหญ

ชนชาวไทย ไมเห็น เปนอยางอื่น
ยดึถอืมา ปรากฏ เปนบทยืน

ไมยอมยื่น ยืนหยัด ระมัดระวัง
เพราะไตรรงค ไตรรัตน ชดัคณุคา

ใหประชา ชาวไทย สมใจหวัง
ได "กะท"ิ มันแปร แพรพลงั

จนกระทั่ง ทิง้ "กาก" ไมอยากเอา


