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 การ บริการ โลหิต เปน บริการ ที่ สําคัญ ดาน หนึ่ง ของ
health  care service การ บรกิาร โลหติ ที ่ได มาตรฐาน ดี
จะ ตอง ดําเนิน การ ให ได ตาม วัตถุประสงค หลัก คือ การ มี
โลหติ และ สวน ประกอบ ของ โลหติ ที ่เพยีง พอ แก ผูปวย ทกุ
คน โลหิต และ สวน ประกอบ ของ โลหิต มี ความ ปลอดภัย
สงูสดุ ม ีคณุภาพ ตรง ตาม มาตรฐาน กาํหนด และ ผูใช โลหติ
ใช อยาง ถูก ตอง ตาม หลัก วิชา การ การ ดําเนิน การ บริการ
โลหติ ให บรรล ุวตัถปุระสงค ดงั กลาว ได อยาง ยัง่ยนื และ ไม
ม ีทรพัยากร สญู เปลา โดย ไม จาํเปน จะ ตอง ม ีการ ประสาน
และ รวมมอื กนั กบั สวน อืน่ ๆ  ของ health care service

อยาง เปน ระบบ recommendation จาก WHO on
Blood  Safety ( ตามรปู ที่ 1) แสดง ถงึ การ ประสาน งาน
(interaction)  กบั หนวยงาน อืน่ ๆ  ของ health system
สาํหรบั ประเทศ ไทย รฐับาล ไทย ได มอบ หมาย ภารกจิ เรือ่ง
การ บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิให กบั สภา กาชาด ไทย และ ม ีการ
ประสาน งาน กบั หนวยงาน อืน่ ๆ   ของ กระทรวง สาธารณสขุ
ซึง่ รบั ผดิ ชอบ health system ของ ประเทศ ซึง่ อาจ เทยีบ
กบัรปูที ่ 1 ได ดงัรปูที ่ 2

เปรยีบ เทยีบรปูที่ 1 และรปู 2
จะ พบ วา การ บริการ โลหิต ของ ประเทศ ไทย มี การ

บท บรรณาธิการ
การ บรกิาร โลหติ ของ ประเทศ ไทย เปน Well-organized Co-ordinated
Blood Transfusion Program แลว หรอื ยงั

รัชนี โอ เจริญ
ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ   สภากาชาดไทย

รปูที ่1 Organigram of Nation Blood Programme showing interaction with other elements of health
system
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ประสาน งาน กบั หนวยงาน อืน่ ๆ  ที ่เกีย่วของ ตาม วาระ และ
โอกาส ที ่จาํเปน แต ยงั ไม เปน ระบบ ที ่ชดัเจน ซึง่ ม ีแนว โนม
ที่ ดีขึ้น เชน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา และ กรม
วิทยาศาสตร การ แพทย ได มี การ ทํา หนาที่ ใน ฐานะ เปน
Regulatory  authority เชน ม ีการ กาํหนด มาตรฐาน และ
ตรวจ สอบ ทาง ดาน GMP ของ การ ผลติ ผลติภณัฑ โลหติ
ซึ่ง จะ ครอบ คลุม ไป ตั้งแต การ คัด เลือก และ การ เจาะ เก็บ
ผูบริจาค การ ควบคุม เครื่องมือ และ น้ํา ยา ที่ จะ ใช ใน การ
บรกิาร โลหติ การ ตรวจ สอบ และ ให lot release ของ กรม
วทิยาศาสตร การ แพทย การ ทาํ หนาที ่เปน ผู ดาํเนนิ การ
external quality assesment, การ ประเมนิ หอง ปฏบิตัิ
การ ของ กรม วทิยาศาสตร การ แพทย เปนตน ระบบ ของ
Hospital Accreditation ควร จะ ชวย ใน เรื่อง การ ใช
โลหิต และ สวน ประกอบ ของ โลหิต อยาง เหมาะสม ใน
โรงพยาบาล ตาง ๆ  ทัว่ ประเทศ และ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง

ชาติ สภา กาชาด ไทย ม ีความ รวมมอื กบั สาขา บรกิาร โลหติ
แหง ชาติ เหลา กาชาด จงัหวดั ทัว่ ประเทศ ทัง้ ทาง ดาน การ
ทํา ประชาสัมพันธ จัดหา ผู บริจาค โลหิต มี คูมือ ระเบียบ
ปฏบิตั ิใน การ คดั เลอืก ผู บรจิาค โลหติ การ เจาะ เกบ็ โลหติ,
การ ตรวจ คดั กรอง คณุภาพ โลหติ และ การ จดั สง โลหติ สวน
ประกอบ โลหติ ไป ยงั โรงพยาบาล ตางๆ ทัว่ ประเทศ ใน กรณี
ที ่สาขา บรกิาร โลหติ แหง ชาติ เหลา กาชาด จงัหวดั จดัหา ได
เอง ไม เพยีง พอ เปนตน

อยางไร ก็ ตาม ควร จะ ได มี การ ประสาน งาน กับ
หนวยงาน ทกุ หนวยงาน ที ่เกีย่วของ มาก ยิง่ ขึน้ เพือ่ ให เกดิ
ความ ชดัเจน ของ ภารกจิ ของ แต ละ หนวยงาน เพือ่ ให การ
บริการ โลหิต ของ ประเทศ ไทย ไม เกิด การ ซ้ําซอน ใน การ
ดาํเนนิ การ ม ีการ จดัสรร งบประมาณ อยาง เพยีง พอ และ
ได มาตรฐาน เดยีว กนั ทัว่ ประเทศ

รปูที ่2


