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This study, “Blood management in the National Blood Centre, the Thai Red Cross Society”, 

aimed to study the process of blood management in the National Blood Center, the Thai Red Cross 

Society, and to study the problems and obstacles of blood management process in the National 

Blood Centre, the Thai Red Cross Society.  

This study is a qualitative research. Data were collected by method of in-depth interview. 

The key informants were the chief from 6 sections who were related to blood management. Then, 

the researcher analyzed, summarized, and presented the data according to the research objectives 

as follows:  

 The results of the study showed that the National Blood Centre, the Thai Red Cross 

Society, set their organization’s strategic plan for blood management and each section followed this 

plan for the same objective. They also had the ISO 9001 2008 system, which is the standard for a 

quality management system, and every section gave priority to the process of blood management, 

i.e., planning, organizing, directing, controlling, coordination, staffing, and reporting. The results were 

in accordance with the theory of Henry Fayol,  POCCC theory, and the theory of Gulick Urwick, 

POSDCORB theory, namely, blood management go in the same direction throughout the 

processing. However, this study also found problems and obstacles of blood management process, 

i.e., 1) Inaccuracy in planning the supply of blood 2) The structure of organization cannot be 

extended 3) The quality of blood that cannot be controlled during transport to their destination 4) An 

irregular supply of blood supply and 5) Instabilities in the operation of a computer system. 

 The results of this study could bring to the development of blood management process in 

the National Blood Centre, the Thai Red Cross Society for effective management in every section 

and urge blood donation for nationwide demands. 
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บทที 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

“โลหติ” เป็นส่วนประกอบสําคญัของร่างกายและเป็นสงิทจีําเป็นในการดํารงรกัษาชวีติ
มนุษยใ์ห้อยู่รอด ซงึนักวทิยาศาสตรไ์ด้พยายามค้นคว้าวจิยัมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่ประสบ
ผลสําเรจ็ในการหาสารประกอบอนืทจีะนํามาทดแทนโลหิตได ้ฉะนนั เมอืร่างกายสูญเสยีโลหติ
จากอุบตัเิหตุ ผ่าตดั หรอืโรคทตีอ้งรกัษาดว้ยโลหติ ผูป้ว่ยจงึจาํเป็นตอ้งไดร้บัโลหติจากบุคคลอนื 
เพอืช่วยเหลอืชวีติใหท้นัท่วงท ี(ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต,ิ 2556)  

การบรจิาคโลหติ คอื การสละโลหติส่วนหนึงทรีา่งกายเหลอืใชเ้พือใหก้บัผูป้่วย เป็นสงิที
ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย เพราะร่างกายคนจะมปีรมิาณโลหติประมาณ 17-18 แก้วนํา ซงึ
รา่งกายใชเ้พยีง 15-16 แกว้เท่านนั ส่วนทเีหลอืนนัสามารถบรจิาคใหผู้อ้นืได ้โดยผูบ้รจิาคโลหติ
สามารถบรจิาคโลหติไดทุ้ก 3 เดอืน เพราะเมอืบรจิาคโลหติออกไป ไขกระดูกจะเป็นส่วนสําคญั
ในการสรา้งเมด็โลหติขนึมาทดแทนใหม้ปีรมิาณโลหติใน ร่างกายเท่าเดมิ ถ้าไม่บรจิาค ร่างกาย
กจ็ะขบัเมด็โลหติทสีลายตวัเพราะหมดอายุออกมาในรปูของปสัสาวะ อุจจาระ หรอืเหงอื อยู่แลว้
การบรจิาคโลหติใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีท่านจะไดร้บัการเจาะโลหิตและบรรจุในถุงพลาสตกิ 
ตงัแต่ 350-450 มลิลลิติร (ซซี)ี ขนึอยูก่บันําหนกัของผูบ้รจิาค 

ปจัจุบัน วิทยาการด้านการแพทย์เจริญก้าวหน้า การรักษาพยาบาลมีการพัฒนา
ตามลําดบั แต่ขณะนียงัไม่มสีารหรอืสงิผลติใดททีดแทนการสรา้งเมด็โลหติของมนุษยไ์ด ้โลหติ
จงึเป็นสงิทสีําคญัในชวีติมนุษย ์เป็นสงิทมีคี่าเปรยีบเหมอืนอวยัวะหนึงของร่างกายทมีคี่าทสีุด 
จากการทอีงค์การอนามยัโลกได้ประมาณการใช้โลหิตแต่ละประเทศไว้ว่า ควรมโีลหิตและ
ผลิตภณัฑ์โลหติทปีลอดภยัทสีุดเท่าทจีะทําได้ในปรมิาณทเีพียงพอกบัความต้องการใช้ของ
ประเทศ โดยจํานวนโลหิตทไีด้จากการบรจิาคควรมปีรมิาณรอ้ยละ 2 ถงึ 4 ของประชากร 
(ประมาณ 1,950,000 ยนิูต) จงึจะเพยีงพอต่อความต้องการของผูป้่วยในประเทศ แต่ในปจัจุบนั
โลหติทจีดัหาทวัประเทศ มเีพยีงรอ้ยละ 1.6 ของประชากร ซงึยงัไม่เพยีงพอสําหรบัผู้ป่วยที
จาํเป็นตอ้งใชโ้ลหติในภาวะต่างๆ 



2 

 

 จากความต้องการใช้โลหติทเีพมิมากขนึในปจัจุบนักบัโลหติสํารองทไีม่เพยีงพอ ทําให้ในบาง
เดอืน ผูป้่วยบางรายต้องเลอืนการผ่าตดั ในขณะทบีางช่วงมปีรมิาณโลหติสํารองมากเกนิความต้องการ
ของผูป้่วย ทําใหม้จีาํนวนโลหติหมดอายุมากขนึและโรงพยาบาลต้องเสยีค่าใชจ้่ายเพมิขนึดว้ย ธนาคาร
เลือดจึงต้องจดัหาโลหิตทีปลอดภัยและเพียงพอสําหรบัผู้ป่วยทังในสถานการณ์ปกติทวัไปและใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกําหนดเป็นนโยบายในการสํารองโลหิตกําหนดปรมิาณส่วนประกอบโลหิต
สาํรองทเีหมาะสมกบัความตอ้งการใชจ้รงิของผูป้ว่ย เพอืใหม้กีารใชโ้ลหติอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

 การสํารองโลหติใหเ้หมาะสมต้องคํานึงถงึปจัจยัหลายอย่าง ไดแ้ก่ ประเภทของผูป้่วยทตี้องการ
ใช้โลหติในการรกัษาหรอืการผ่าตดั ชนิดและปรมิาณส่วนประกอบโลหติทตี้องการ หมู่โลหติของผูป้่วย 
ระยะเวลาการจองโลหติทจีดัเตรยีมให้ผู้ป่วย แหล่งโลหติสํารอง วนัเวลาทศีูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ
กําหนดใหเ้บกิโลหติ การขนยา้ยโลหติ การเกบ็โลหติและการรกัษาอุณหภูมโิลหติ ขนาดของพนืทใีชเ้กบ็
โลหติ ชนิดของ additive solution และวนัหมดอายุของส่วนประกอบโลหติ นอกจากนียงัมปีจัจยัอนืๆ ที
เกยีวขอ้งอกี เช่น สภาพอากาศ ฤดูกาล ระยะทางและสภาพการจราจรจากโรงพยาบาลไปศูนยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิปจัจยัต่างๆ เหล่านีลว้นส่งผลกระทบ ทาํใหย้ากต่อการกําหนดปรมิาณโลหติสํารองทงัสนิ 
ซงึประโยชน์ทไีดจ้ากการกําหนดปรมิาณโลหติสํารองทเีหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการใชจ้รงิ 
จะช่วยในการวางแผนการเบิกส่วนประกอบโลหิตจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติให้เหมาะสม 
ควบคุมดูแลปรมิาณโลหติสํารองใหเ้พยีงพอกบัความต้องการและรองรบัภาวะฉุกเฉิน รวมถงึ ลดความ
สญูเสยีของโลหติหมดอายจุากการสาํรองโลหติมากเกนิความจาํเป็น (อา้งถงึใน: ประสทิธ ิดุษฎปีระเวศน์
, 2554) 

ปจัจุบนัสภากาชาดไทยไดอ้อกข่าวประชาสมัพนัธผ์่านสอืค่อนขา้งบ่อยเกยีวกบัการเชญิชวนให้
ประชาชนร่วมบรจิาคโลหติ โดยเป้าหมายในการจดัหาโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด
ไทยจะตอ้งหาใหไ้ดว้นัละ 1,600 – 2,000 ยนูิต และจะตอ้งมโีลหติสํารองคงคลงัวนัละ 3,000 ยนูิต ขนึไป 
จงึจะเพยีงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย แต่ความต้องการโลหติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 
400 แห่ง ทงักรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เพมิขนึมากกว่าเท่าตวัคอื วนัละ 3,000 – 4,000 ยนูิต แต่
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทยสามารถจ่ายโลหติใหโ้รงพยาบาลไดเ้พยีงวนัละ 1,500 ยนูิต
เท่านัน และไม่มโีลหติสํารองคงคลงั ทําให้ภาพรวมของสถานการณ์โลหติทวัประเทศประสบปญัหาการ
ขาดแคลนอยา่งหนกั (หนงัสอืพมิพเ์ชยีงใหมน่ิวส,์ 2556) 
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ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย มหีน้าทคีวามรบัผดิชอบโดยตรงเกยีวกบังานบรกิาร
โลหติระดบัชาติ โดยมวีตัถุประสงค์เพอืนําไปช่วยเหลอืผู้ป่วย ผู้ประสบอุบตัิเหตุ การผ่าตดั และเก็บ
สํารองไว้ใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ ทงัรฐับาลและเอกชน ซงึในแต่ละวนัโลหติจะถูกนํามาใช้ในการรกัษา
เป็นปรมิาณมาก ซงึการไดร้บัโลหติหรอืส่วนประกอบโลหติทรีวดเรว็และมคีวามปลอดภยัจะช่วยใหก้าร
รกัษาของแพทย์มีประสิทธิภาพมากขนึ เพือรกัษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ในทีสุด ในการได้รบัโลหิตและ
ส่วนประกอบโลหติทถีูกต้องตรงตามความต้องการอย่างรวดเรว็และปลอดภยัจะสามารถดําเนินไปได้
ด้วยดี ดงันัน หากบุคลากรทเีกียวข้องกับโลหิตสามารถบรหิารจดัการและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที
เกียวข้องได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซงึเรมิตงัแต่ผู้บรจิาคเข้ามาบรจิาคโลหิตจนกระทงัถึงผู้บรโิภคขนั
สุดท้าย นันคอื ผู้ป่วย ถือเป็นห่วงโซ่อุปทานโลหติทมีขีนัตอนทเีชอืมกนัตงัแต่ต้นนําถึงปลายนํา อาจ
สามารถลดภาวะโลหติขาดแคลนลงได ้

ดงันนั ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย คอื องค์กรทรีับผดิชอบในการจดัหาโลหติ มี
หน้าทจีดัหาโลหติให้เพยีงพอกบัความต้องการใช้ของผูป้่วยทงัประเทศ ตามมตริฐับาลมอบหมาย โดย
การสรา้งความรกั ความศรทัธา ความเชอืมนั สรา้งแรงจูงใจ ให้เห็นคุณค่าของตนเองเพอืต้องการมา
บรจิาคอกี และสรรหาผู้บรจิาครายใหม่ให้เพมิขนึ ก็จะช่วยให้เพมิจํานวนโลหติได้มากขนึ ศูนยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย จงึให้ความสําคญักบัผู้บรจิาคโลหติทจีะสรา้งแรงจูงใจให้กบัผู้บรจิาค
โลหติ ใหผู้บ้รจิาคโลหติเป็นทงัผูใ้หแ้ละผูร้บั คอื ใหช้วีติและสุขภาพดต่ีอผูป้่วย และผู้บรจิาคก็มสีุขภาพ
กายและจติดีขนึ คือ มคีวามสุข เพอืให้เกิดความสมดุลของกระบวนการบรจิาคโลหิต โดยนิยามที
เกยีวขอ้งกบัผูบ้รจิาคโลหติ คอื “การบรจิาคโลหติควรเป็นดว้ยความสมคัรและเตม็ใจทใีหโ้ดยไม่หวงัสงิ
ตอบแทน” (Blood donation should be voluntary and non-remunerated) (สภากาชาดไทย, 2556) 

ด้วยเหตุดงักล่าว เหน็ได้ว่า เมอืแนวโน้มความต้องการใช้โลหติมเีพมิมากขนึ ทําให้โลหติเกิด
การขาดแคลน การจดัหาโลหติทมีคีุณภาพใหเ้พยีงพอต่อความต้องการใชอ้ย่างสมาํเสมอเป็นสงิททีุกคน
ในประเทศควรตระหนักในการบรจิาคโลหติ ดงันัน ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาถึงกระบวนการบรหิารจดัการ
โลหติของศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย และศกึษาปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการ
บรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เพอืเป็นประโยชน์ในการวางแผน 
พฒันากระบวนการบรหิารจดัการโลหติได้อย่างเหมาะสม และเตรยีมความพรอ้มในการบรหิารจดัการ
โลหติใหม้ปีรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการใชข้องผูป้ว่ยทวัประเทศ  
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. ศกึษากระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด
ไทย 

2. ศกึษาถึงปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศกึษาเรอืง การบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
เป็นงานวิจัยทีใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก ดังนัน ใน
การศกึษาครงันผีูว้จิยัไดก้ําหนดขอบเขตของการศกึษาไวด้งันี  

1) ขอบเขตเชิงเนือหา 

การศกึษาครงันีเป็นการศกึษากระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย และศกึษาถงึปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการบรหิารจดัการ
โลหติของศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพอืนํามาพฒันากระบวนการบรหิาร
จดัการโลหติได้อย่างเหมาะสม เพอืให้มปีรมิาณโลหติทเีพยีงพอต่อความต้องการใช้ของผูป้่วย
ทวัประเทศ  

2) ขอบเขตเชิงพืนที 

พนืทศีกึษาในครงันี คอื ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เนืองจาก
เป็นหน่วยงานกลางทมีหีน้าทใีนการจดัหาโลหติใหเ้พยีงพอและปลอดภยัจากผู้บรจิาคทไีม่หวงั
สงิตอบแทน และจา่ยไปยงัโรงพยาบาลต่างๆ เพอืมอบใหแ้ก่ผูป้่วยทมีคีวามต้องการใชโ้ลหติทวั
ประเทศ 

3) ขอบเขตเชิงประชากร 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการศกึษาครงันี ไดแ้ก่ 

หวัหน้าฝ่ายทปีฏิบตัิหน้าทใีนส่วนเกียวข้องกับกระบวนการบรหิารจดัการโลหิต 
จาํนวน 6 ฝา่ย ดงันี 
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1. ฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ  
2. ฝา่ยสารสนเทศและทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติ  
3. ฝา่ยเจาะเกบ็โลหติ  
4. ฝา่ยตรวจคดักรองโลหติ  
5. ฝา่ยผลติส่วนประกอบโลหติ 
6. ฝา่ยจา่ยโลหติและผลติภณัฑ ์ 

4) ขอบเขตเชิงเวลา 

ดําเนินการศกึษาตงัแต่เดอืนมถุินายน 2556 – เมษายน 2557 รวมระยะเวลา 11 
เดอืน โดยมชี่วงเวลาดาํเนินการเกบ็ขอ้มลู ดงันี 

ช่วงทหีนงึ มถุินายน – ตุลาคม 2556  เกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิ 

แนวคดิ และทฤษฎ ี

ช่วงทสีอง พฤศจกิายน – มนีาคม 2557  เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 

โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ 

ช่วงทสีาม มนีาคม – เมษายน 2557 สรปุผลการศกึษา  
 
1.4 ขนัตอนของการศึกษา 

 การศกึษาเรอืง การบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
มขีนัตอนในการศกึษา 5 ขนัตอน ดงันี 

 1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทเีกยีวขอ้ง เพอืนํามากําหนดแนวคดิและทฤษฎี
ในการศึกษา ซึงในงานวิจัยเรืองการบริหารจัดการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย ใช้แนวคดิเกยีวกบัการบรหิารจดัการ แนวคดิเกยีวกบัการบรจิาคโลหติ และ
สถานการณ์การบรจิาคโลหติของผูบ้รจิาคโลหติในประเทศไทย 

 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสมัภาษณ์เจา้หน้าทศีูนย์บรกิารโลหติ
แห่งชาต ิสภากาชาดไทย โดยผูศ้กึษาไดแ้บ่งการศกึษา ดงันี 
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  2.1) การสาํรวจขอ้มลูในพนืทเีบอืงตน้  

   ผู้ศึกษาได้เข้าไปหาข้อมูลเกียวกับปรมิาณผู้บรจิาคโลหิต สถิติการ
บรจิาคโลหติ และการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เพอื
นําขอ้มลูทไีดม้ากําหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัและตงัประเดน็คําถามในการสมัภาษณ์ต่อไป 

  2.2) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ  

   โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายทีมีหน้าทีเกียวข้องกับกระบวนการ
บรหิารจดัการโลหติ ทงั 6 ขนัตอน จาํนวน 6 ฝ่าย ซงึจะมกีารตงัคําถามไวล้่วงหน้าในประเดน็
เรอืง กระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ปญัหา
และอุปสรรคของกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

 3) การวเิคราะหข์อ้มลู ผูศ้กึษาไดแ้บ่งประเดน็การวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี 

3.1) การวเิคราะห์ขอ้มูลเบอืงต้น ได้มาจากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั และการบนัทกึขอ้มูล โดยทําการวเิคราะห์ขอ้มูลไปพรอ้มๆ กบัการเก็บขอ้มูล แล้ว
พจิารณาขอ้มลูทไีดว้่าตรงตามวตัถุประสงคท์กีําหนดไวห้รอืไม ่ 

3.2) การวเิคราะหข์อ้มูลรวม เป็นการนําขอ้มลูทไีด้จากการวเิคราะห์เบอืงต้น
นํามาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของขอ้มูล จดัหมวดหมู่ของขอ้มลูตามประเดน็
การศกึษา จนสามารถไดข้อ้สรุปทชีดัเจนเป็นภาพรวมตามประเดน็ทตี้องการ เพอืนําไปสรุปผล
การศกึษาและนําเสนอผลการศกึษาเชงิพรรณนาความ (Descriptive) ในแต่ละประเดน็การศกึษา
ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยัชนินี 

 4) การสรุปผลการศกึษา ผู้ศกึษาจะนําผลทไีด้จากการวเิคราะหข์อ้มลูแล้ว มาสรุปผล
การศึกษาครงันีด้วยการพรรณนาความในประเด็นเรอืงกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของ
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการบรหิารจดัการ
โลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เพอืนํามาสรุปเงอืนไขของกระบวนการ
บรหิารจดัการโลหติต่อไป 
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 5) การเสนอแนะ การเสนอความคิดเห็นถึงประเด็นทยีงัไม่ได้ศึกษาวจิยั หรอืใน
การศกึษาเรอืงต่อไปควรจะมกีารศกึษาเรอืงอะไรบา้ง และผลการศกึษาเรอืงกระบวนการบรหิาร
จดัการโลหติของศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ไดอ้ยา่งไร 
 
1.5 คาํจาํกดัความทีใช้ในการศึกษา 

1. กระบวนการบริหารจดัการโลหิต หมายถงึ กระบวนการบรหิารจดัการโลหติที
ได้รบัมาจากผู้บรจิาคโลหติด้วยความสมคัรใจ และส่งต่อให้แก่โรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติ
แห่งชาติ และสถาบนัต่างๆ ทวัประเทศ เพอืใช้ในการรกัษาผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการบรหิาร
จดัการซงึประกอบดว้ย 6 ขนัตอน ดงันี  

1.1 จดัหาผูบ้รจิาคโลหติ คอื การวางแผนจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ โดยดําเนินการ
ตามเป้าหมายทไีดก้ําหนดไว ้ทงัในรปูของรถรบับรจิาค หรอืตงัเตยีงรบับรจิาคตามพนืท ี
หรอืหน่วยงานต่างๆ ทงัภาครฐั และเอกชน 

1.2 ลงทะเบยีนรบัผู้บรจิาคโลหติ คอื การทําทะเบยีนและตรวจสอบข้อมูลผู้
บรจิาคโลหติทมีาบรจิาคโลหติทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตแิละทหีน่วยเคลอืนท ี 

1.3 เจาะเกบ็โลหติ คอื การเจาะเกบ็โลหติจากประชาชนทวัไปทุกสาขาอาชพี ที
มจีติศรทัธาเดนิทางมาบรจิาคโลหติ ณ ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ และการจดัหน่วย
เคลอืนทอีอกรบับรจิาคโลหตินอกสถานท ีทงัในกรุงเทพฯ เขตปรมิณฑล รวมทงัจงัหวดั
ใกลเ้คยีงต่างๆ ทมีคีวามประสงคใ์หศู้นยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิออกไปรบับรจิาคโลหติ  

1.4 ตรวจสอบคดักรองคุณภาพโลหติ คอื ตรวจคดักรองโลหติของผูบ้รจิาค และ
ตวัอยา่งทโีรงพยาบาลส่งมาตรวจ เพอืคดัแยกโลหติทไีม่เป็นไปตามขอ้กําหนด (โลหติที
ตดิเชอื หรอื ผลการตรวจไม่ปกติ) ออกและส่งทําลาย ก่อนนําโลหติทเีหลอื (ผลการ
ตรวจคุณภาพปกต)ิ จา่ยใหแ้ก่โรงพยาบาลต่อไป 

1.5 ผลติส่วนประกอบโลหติ คอื การผลติส่วนประกอบโลหติชนิดต่างๆ ทไีด้
จากการเจาะเก็บ และคดัแยกส่วนประกอบโลหติทมีผีลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร
ผดิปกตอิอก ก่อนส่งไปยงัหน่วยจา่ยโลหติ  
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1.6 จา่ยโลหติแก่โรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิและสถาบนัต่างๆ ทวั
ประเทศ คอื ตรวจสอบและตรวจรบัส่วนประกอบโลหติ ผลติภณัฑโ์ลหติ และผลติภัณฑ์
ต่างๆ ทีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติผลิตขึน และรับใบเบิก ใบสังซือสินค้า จ่าย
ส่วนประกอบโลหติ ผลติภณัฑโ์ลหติ และผลติภณัฑต่์างๆ ทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาติ
ผลติขนึ ใหแ้ก่ โรงพยาบาลทวัประเทศทงัรฐับาลและเอกชน ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ
และสถาบนัต่างๆ ทขีอเบกิใช ้ตลอด 24 ชวัโมง 

2. การบริจาคโลหิต หมายถงึ การนําโลหติออกจากร่างกาย โดยเจาะออกทางเส้น
โลหติดําครงัหนึงๆ ประมาณ 350 – 450 มลิลลิติร (ซซี.ี) หรอืประมาณ 6 -7 เปอรเ์ซน็ต์ ของ
ปรมิาณโลหติในร่างกาย ซงึเป็นส่วนเกนิทรี่างกายไม่จําเป็นต้องใช้จากบุคคลหนึงไปยงับุคคล
หนึงด้วยการบรจิาค และ เพอืให้กบัผู้ป่วย ซงึเป็นสงิทไีม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย และถอืเป็น
การช่วยเหลอืชวีติมนุษยใ์หอ้ยูร่อด    

3. ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หมายถงึ หน่วยงานของสภากาชาด
ไทยมีหน้าทีในการรบับริจาคโลหิตเพือส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลในภาครฐัและเอกชน เพือ
รกัษาพยาบาลผูป้ว่ยทตีอ้งการโลหติ 

4. สภากาชาดไทย หมายถงึ องค์การสาธารณกุศล ทําหน้าทใีนการรกัษาพยาบาล
ผูป้่วยไขแ้ละบาดเจบ็ ทงัในยามสงบและยามสงคราม งานบรกิารโลหติ คุณภาพชวีติ ตลอดจน
การบรรเทาทุกขช์่วยเหลอืผูป้ระสบภยัต่างๆ โดยไมเ่ลอืกเชอืชาต ิชนั วรรณะ ลทัธ ิศาสนา หรอื
อุดมคตทิางการเมอืง 

1.6 ผลทีคาดว่าจะได้รบั 

1. ทราบถงึกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด
ไทย 

2. ทราบถึงปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนย์บรกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

3. ผลการศกึษาทไีดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รหรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้งนําไปกําหนด
นโยบายหรอืวางแผนในการชกัจงูผูบ้รจิาคโลหติให้มจีาํนวนเพมิขนึในอนาคต เพอื
เพมิศกัยภาพของหน่วยงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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บทที 2 

 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 การวจิยัเรอืง “การบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย” 
ผูศ้กึษาไดท้บทวนเอกสาร ศกึษาหลกัการ แนวคดิและทฤษฎทีเีกยีวขอ้ง จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ 
อาทเิช่น เอกสาร ตํารา งานวจิยัและระบบสบืคน้ทางอนิเตอรเ์น็ต ในประเดน็ต่อไปนี 

 2.1 สถานการณ์การบรจิาคโลหติของผูบ้รจิาคโลหติในประเทศไทย 

 2.2 ความรูท้วัไปเกยีวกบัการบรจิาคโลหติ 

2.3 ความรูท้วัไปของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

2.4 แนวความคดิเกยีวกบัการบรหิารจดัการ 
2.5 เอกสารและงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 
 

2.1 สถานการณ์การบริจาคโลหิตของผูบ้ริจาคโลหิตในประเทศไทย 

 สภากาชาดไทย โดยศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิเป็นองคก์รหลกัทไีด้รบัมอบหมายจาก
รฐับาล เพอืดาํเนินการใหบ้รกิารโลหติของประเทศมเีพยีงพอและปลอดภยั ในกรุงเทพมหานคร
มสีํานักงานใหญ่และสาขาบรกิารโลหติแห่งชาต ิ6 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด ีสถาบนัพยาธวิทิยา ศูนยอ์ํานวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสมเดจ็พระ
ปินเกลา้ โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รุงเทพมหานครและวชริพยาบาล 
และโรงพยาบาลตํารวจ ในส่วนภูมภิาคมภีาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ12 แห่ง และสาขาบรกิาร
โลหติแห่งชาต ิจํานวน 152 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลประจําจงัหวดั 
โดยมเีหล่ากาชาดจงัหวดัทาํหน้าทปีระสานงานการจดัหาโลหติใหเ้พยีงพอในแต่ละจงัหวดั  
 องค์กรและหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น มีหน้าทีดําเนินงานด้านบริการโลหิตตาม
มาตรฐานหลกัวชิาการและนโยบายระดบัชาต ิซงึมศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิเป็นแกนกลางใน
การจดัทาํขนึ แต่เนืองจากเทคโนโลยทีางการแพทยด์า้นเวชศาสตรธ์นาคารเลอืดไดพ้ฒันาอย่าง
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รวดเรว็ รวมทงัการจดัสรรงบประมาณจากรฐับาลดา้นบรกิารโลหติ ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อ
การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายระดบัชาตไิดอ้ย่างมคีุณภาพ และเป็นเอกภาพทวัประเทศ 
การปฏบิตัจิงึมคีวามหลากหลาย  

ตามมาตรฐานขององค์การอนามยัโลก ทุกประเทศควรจดัหาผู้บริจาคโลหิตให้ได้
ประมาณรอ้ยละ 3 ของประชากรจงึจะเพยีงพอใชใ้นประเทศนันๆ ปจัจุบนัปรมิาณโลหติทจีดัหา
ได้ในประเทศไทยยงัไม่ได้ตามเกณฑน์ี เนืองจากปรมิาณโลหติทรีบับรจิาคยงัไม่สมาํเสมอและ
ต่อเนอืงตลอดปี ตลอดจนมอุีปสรรคในการรบับรจิาคโลหติในพนืททีมีคีวามเสยีงภยั 

 การจดัหาโลหติตามมาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ควรจดัหาใหไ้ดร้อ้ยละ 3 
ของประชากร ในปี พ.ศ. 2554 สําหรบัประเทศไทย ต้องจดัหาโลหติให้ได้ทัวประเทศจํานวน 
1,950,000 ยูนิต และโลหติทุกชนิด จะต้องมาจากผู้บรจิาคโลหติด้วยความสมคัรใจ ไม่หวงัสงิ
ตอบแทนให้ได้  100% ภายในปี  พ .ศ .  2563 เ ป้าหมายจัดหาโลหิตในส่วนกลางคือ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 552,000 ยูนิต โดยสามารถจัดหาโลหิตได้ จํานวนทังสิน 
590,992 ยนูิต (รายงานประจาํปีสภากาชาดไทย, 2554: 184-185) 

 จากสถติผิูบ้รจิาคโลหติทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ประจาํปี 2555 มี
จาํนวนผูบ้รจิาคโลหติ โดยแยกตามหมู่โลหติแสดงใหเ้หน็ว่าจาํนวนผูบ้รจิาคโลหติในแต่ละหมู่มี
ปรมิาณแตกต่างกนั เช่น หมู่โลหติ O มจีาํนวนผูบ้รจิาค 135,487 คน แต่ในขณะเดยีวกนั หมู่
โลหติ AB มจีาํนวนผูบ้รจิาค 27,336 คน เท่านนั (ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย
รายงานการปฏบิตังิานและผลงาน, 2555: 244) นอกจากนัน แมว้่าปรมิาณผูบ้รจิาคโลหติจะมี
ปริมาณเพิมขนึ จากสถิติแสดงจํานวนครงัทีบริจาคโลหิตต่อปีของผู้บ ริจาคโลหิตประจําปี
งบประมาณ 2555 ผู้บรจิาคโลหติมจีํานวนทงัสนิ 356,329 คน เป็นผู้บรจิาคเพยีงครงัเดยีว
จาํนวน 208,476 คน ในขณะทจีาํนวนผูบ้รจิาคทบีรจิาคเป็นประจาํมเีพยีง 2,032 คน เท่านนั แต่
ความต้องการใชโ้ลหติในบางสถานการณ์จาํเป็นต้องใชห้มู่โลหติทมีปีรมิาณไม่เพยีงพอและบาง
ช่วงมผีู้บรจิาคโลหิตน้อยกว่าเป้าหมายทีตังไว้ จงึทําให้โลหิตมปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการใชท้วัประเทศ  

ดงันัน สถานการณ์ปจัจุบนัของการบรจิาคโลหิตในประเทศไทยจงึแสดงให้เห็นว่ามี
แนวโน้มของปรมิาณโลหิตทีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทวัประเทศ เนืองมาจากความ
ต้องการใช้โลหติมคีวามต้องการใช้อยู่ตลอดเวลา แต่ปรมิาณโลหติทจีดัหาได้มไีม่เพยีงพอต่อ
ความตอ้งการ แมว้่าจาํนวนผูบ้รจิาคโลหติรายใหม่มปีรมิาณเพมิมากขนึ แต่จาํนวนครงัของการ
กลบัมาบรจิาคซาํมปีรมิาณลดลง อกีทงั เมอืแยกโลหติตามหมูโ่ลหติทจีดัหาไดป้รากฏว่าปรมิาณ
โลหติไม่เพยีงพอต่อความต้องการใช้ เนืองจากในบางสถานการณ์มคีวามจําเป็นต้องใช้ในหมู่
โลหติทมีผีู้บรจิาคน้อย ซงึจํานวนประชากรของประเทศมปีรมิาณเพมิมากขนึ อตัราการเกิด
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อุบตัิเหตุ การป่วย การผ่าตัดรกัษาโรคทีต้องรกัษาด้วยการรบัโลหิตมมีากขนึ ทําให้ความ
ตอ้งการใชโ้ลหติเพมิขนึตามไปดว้ย ดงันนั จงึทําใหป้รมิาณโลหติทจีดัหาไดไ้ม่เพยีงพอจ่ายเมอื
เทยีบกบัปรมิาณการขอเบกิใชใ้นปจัจบุนั 
  ด้วยเหตุนี ผู้วจิยัจงึสนใจศึกษาถึงกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนย์บรกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย และศึกษาปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการบรหิารจดัการ
โลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เพอืเป็นประโยชน์ในการวางแผน พฒันา
กระบวนการบรหิารจดัการโลหติไดอ้ย่างเหมาะสม และเตรยีมความพรอ้มในการบรหิารจดัการ
โลหติใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการใชข้องผูป้ว่ยทวัประเทศ  
 

2.2 ความรู้ทวัไปเกียวกบัการบริจาคโลหิต 

สมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ พระบรมราชนีินาถ องค์สภานายกิา สภากาชาดไทย ทรงมี
พระราชดาํรสัถงึผูบ้รจิาคโลหติว่า “โลหติเป็นปจัจยัหล่อเลยีงรกัษาชวีติใหด้ํารงอยู่ นับไดว้่าเป็น
ส่วนหนึงของชวีติ การบรจิาคโลหติจงึเทยีบได้กบัการบรจิาคชวีติเป็นทางสูงสุด  ควรยกย่อง
สรรเสรญิอยา่งยงิ การทปีระชาชนชาวไทยมศีรทัธาบาํเพญ็ประโยชน์อย่างเดยีวกนันีแสดงว่าทุก
คนมจีติใจเป็นกุศลถอืตนว่าเป็นเพอืน เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ดว้ยกนั มหีน้าททีจีะอนุเคราะหก์นัและกนั 

นอกจากนี การบรจิาคโลหติยงัถอืว่าเป็นการใหท้านทยีงิใหญ่ทสีามารถช่วยชวีติเพอืน
มนุษย์ ทีเจ็บป่วยให้มชีีวิตอยู่ต่อไปได้ เพราะฉะนัน ผู้บริจาคโลหิตทุกคน จงึถือว่าเป็นผู้ที
เสยีสละควรแก่การยกยอ่งสรรเสรญิ (ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย, 2556) 

ความหมายของการบริจาคโลหิต 

มผีูใ้หค้าํนิยามเกยีวกบัการบรจิาคโลหติไวด้งันี 

สุวรรณ ธีระวรพนัธ์ (2551: 145-159) ไดใ้หค้ํานิยามว่า เนืองจากโลหติเป็นสงิสําคญั
ในการช่วยเหลอืชวีติมนุษยใ์ห้อยู่รอด นักวทิยาศาสตรไ์ดพ้ยายามค้นคว้ามาเป็นเวลานาน แต่
ยงัไมป่ระสบผลสาํเรจ็ในการหาสารประเภทอนืๆ ทมีาทดแทนโลหติได ้ฉะนนั จงึจาํเป็นทจีะต้อง
ให้โลหติจากบุคคลหนึงไปยงัอกีบุคคลหนึงด้วยการบรจิาค การบรจิาคโลหติคอืการสละโลหติ
ส่วนเกนิทรี่างกายไม่จาํเป็นต้องใช ้เพอืใหก้บัผูป้่วย เป็นสงิทไีม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย เพราะ
ร่างกายแต่ละคนจะมปีรมิาณโลหติประมาณ 17 – 18 แก้วนํา ซงึร่างกายใชเ้พยีง 15 – 16 แก้ว
เท่านนั ส่วนทเีหลอืสามารถบรจิาคใหผู้อ้นืได้  
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ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (2556) ได้ให้คํานิยามว่า เป็นการนํา
โลหติออกจากร่างกาย โดยเจาะออกทางเส้นทางโลหติดําครงัหนึงๆ ประมาณ 350 – 450 

มลิลลิติร (ซซี.ี) หรอืประมาณ 6 -7 เปอรเ์ซน็ต์ ของปรมิาณโลหติในร่างกาย การเอาโลหติออก
จากร่างกายในปรมิาณดงักล่าว ไม่เกดิอนัตรายต่อร่างกายใดๆ แต่จะช่วยกระตุ้นให้ไขกระดูก
ทาํงานไดด้ขีนึ ในทาํนองเดยีวกบัการออกกําลงักายทชี่วยทาํใหก้ารทํางานของกลา้มเนือแขนขา
ดขีนึ ระบบไหลเวยีนของโลหติดขีนึ แต่ทงันีหมายถงึการบรจิาคโลหติทไีม่บ่อยเกนิเกณฑ ์คอื
ทุก 3 เดอืน และรกัษาสมดุลใหอ้ตัราการสรา้งใหมท่ดแทนเท่ากบัทเีสยีไป โดยเฉพาะวตัถุดบิคอื
ธาตุเหลก็ มฉิะนนัอาจเกดิภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหลก็ได้ 

จากทรรศนะของนักวชิาการดงักล่าวขา้งต้น สรุปไดว้่า การบรจิาคโลหติ หมายถงึ การ
นําโลหติออกจากร่างกาย โดยเจาะออกทางเสน้ทางโลหติดําครงัหนึงๆ ประมาณ 350 – 450 

มลิลลิติร (ซซี.ี) หรอืประมาณ 6 -7 เปอรเ์ซน็ต์ ของปรมิาณโลหติในร่างกาย ซงึเป็นส่วนเกนิที
ร่างกายไม่จําเป็นต้องใช้จากบุคคลหนึงไปยงับุคคลหนึงด้วยการบรจิาค และ เพอืให้กบัผู้ป่วย 
ซงึเป็นสงิทไีมเ่ป็นอนัตรายต่อรา่งกาย และถอืเป็นการช่วยเหลอืชวีติมนุษยใ์หอ้ยูร่อด    

ผู้บรจิาคโลหติสามารถบรจิาคโลหติได้ทุกๆ 3 เดอืน เพราะเมอืบรจิาคโลหติออกไป  
ไขกระดกูจะเป็นส่วนสําคญัในการสรา้งเมด็โลหติขนึมาทดแทนใหม้ปีรมิาณโลหติในร่างกายเท่า
เดมิ ถ้าไม่ไดบ้รจิาคร่างกายจะขบัเมด็โลหติทสีลายตวั เพราะหมดอายุออกมาในรูของปสัสาวะ 
อุจจาระ หรอืเหงอือยู่แลว้ การบรจิาคโลหติใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีโดยการเจาะเกบ็โลหติจะ
บรรจุโลหติในถุงพลาสตกิ (Blood Bag) ตงัแต่ 350 – 450 มลิลลิติร (ซ.ีซ.ี) ขนึอยู่กบันําหนัก
ของผูบ้รจิาค 

2.3 ความรู้ทวัไปของศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ประวตัคิวามเป็นมาของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  

            ในสมยัสงครามโลกครงัท ี2 มทีหารของฝา่ยกองทพัพนัธมติรไดร้บับาดเจบ็และ
ล้มตายเป็นจํานวนมาก แพทย์ประจํากองทพัพนัธมติรจงึได้ร้องขอให้สภากาชาดของแต่ละ
ประเทศจดัตงัหน่วยบรกิารโลหติขนึ เพอืเรยีกร้องให้ประชาชนบรจิาคโลหติช่วยชวีติทหารที
บาดเจ็บในสนามรบ จนกระทงัสงครามสงบลงหน่วยรบัถ่ายโลหติทจีดัตงัขนึในขณะนันก็ยงั
ดาํเนินการต่อมา 
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              สําหรบัประเทศไทยในสมยัสงครามโลกครงัท ี2 คนไทยไม่นิยมและยงัไม่
ยนิยอมบรจิาคโลหติกนั เมอืโรงพยาบาลจําเป็นต้องใช้โลหติรกัษาคนไข ้จะต้องเจาะจากญาติ
คนไข ้หรอืไมก่ม็กีารซอืขาย 

              จวบจนในปีพุทธศกัราช 2494 ได้มกีารประชุมสนันิบาตกาชาด ครงัท ี17 ที
กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวเีดน ไดม้มีตใิห้สภากาชาดแต่ละประเทศพยายามจดัตงังานบรกิาร
โลหติขนึ โดยให้ยดึถอืหลกัทวี่า “บรจิาคโลหติดว้ยจติศรทัธา ไม่ต้องการสงิตอบแทนหรอืหวงั
ผลตอบแทนใดๆ” 
           หลงัจากการประชุมสนันิบาตกาชาดครงัท ี17 เสร็จสนิลง ศาสตราจารย์
นายแพทยเ์ฉลมิ บูรณะนนท์ ผู้อํานวยการกองวทิยาศาสตร ์สภากาชาดไทย ในขณะนันได้นํา
มติดังกล่าวเสนอต่อกรรมการสภากาชาดไทยขอจัดตังแผนกบริการโลหิตขึนในกอง
วทิยาศาสตร ์งานบรกิารโลหติของสภากาชาดไทยจงึไดเ้รมิกจิการขนึอย่างเป็นทางการเมอืวนัท ี
18 มกราคม 2495 เพอืตอบสนองต่อขอ้เสนอของสภากาชาดสากล 

             ต่อมา พ.ศ. 2496 ราชสกุลรงัสติ ได้บรจิาคเงนิสรา้งตกึททีําการงานบรกิาร
โลหติ ขนึชอืว่า ตกึรงัสติานุสรณ์ โดยมพีระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดําเนินเปิดตึก เมือวันที 12 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2496 

             การบรจิาคโลหิตในปีแรกๆ นัน จะกระทําเฉพาะภายในสถานทเีท่านัน มผีู้
บรจิาควนัละไม่ถงึ 10 ราย โดยมพีระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้จุมภฎพงษ์บรพิตัร กรมหมนื
นครสวรรคศ์กัดพินิิต เป็นผูบ้รจิาคหมายเลข 1 ต่อมาในปี พ.ศ.2498 จงึไดเ้รมิออกรบับรจิาค
โลหติภายนอกสถานท ีโดยไดร้บับรจิาครถยนต์จากสมาคมเซน็ตแ์อนดรแูห่งกรงุเทพฯ 

            ในปี พ.ศ. 2506 รฐับาลฝรงัเศส ไดแ้สดงความสนใจ ทจีะช่วยเหลอืงานบรกิาร
โลหติในประเทศไทย และเสนอให้ความช่วยเหลอืในด้านการฝึกอบรมเจา้หน้าทแีละเครอืงไม้
เครอืงมอื เพอืจดัตงัศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิและรฐับาลไทย ไดม้อบหมายใหส้ภากาชาดไทย
รบัไปดาํเนินการ  ทปีระชุมกรรมการสภากาชาดไทย มมีตอินุมตัใิหแ้ยกแผนกบรกิารโลหติออก
จากกองวทิยาศาสตร ์ตงัเป็นศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย และแต่งตงันายแพทย์
เฉลมิ บรูณะนนท ์เป็นผูอ้ํานวยการคนแรก ของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

             ปี พ.ศ.2511 รฐับาลได้จดัตงังบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บรกิาร
โลหิตแห่งชาติ พร้อมเครืองเรือน เมืออาคารแล้วเสร็จ ได้รบัพระกรุณาโปรดเกล้าฯจาก
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เสดจ็พระราชดําเนินทรงเปิดอาคาร เมอืวนัท ี13 ตุลาคม พ.ศ.
2512 
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              ปี พ.ศ.2520 รฐับาลได้จดัสรรงบประมาณก่อสรา้งอาคารขนึอกีหลงัหนึงเป็น
อาคาร 4 ชนั ใชส้าํหรบัการผลติพลาสมาแหง้และแยกส่วนประกอบพลาสมา โดยสรา้งแลว้เสรจ็
ในปลายปี พ.ศ.2522 

              ปี พ.ศ.2535 คณะกรรมการจดัหาและส่งเสรมิผูใ้หโ้ลหติแห่งสภากาชาดไทย ได้
รเิรมิจดัสรา้งอาคารหลงัใหม่ขนึเพอืรองรบัปรมิาณงานทขียายมากขนึ โดยถอืเอาวโรกาสพเิศษ
ทสีมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ซึงได้รบั
พระราชทานนามว่า “อาคารเฉลมิพระเกยีรตบิรมราชนิีนาถ”เป็นอาคารสูง 11 ชนั (รวมดาดฟ้า
และลานเฮลคิอปเตอร)์ ใชง้บประมาณในการก่อสรา้งรวมค่าตกแต่งและอุปกรณ์กว่า 500 ลา้น
บาท โดยได้รบังบประมาณจากรฐับาล และเงนิกลางสภากาชาดไทย รวมทงัเงนิบรจิาคจากผู้มี
จิตศรัทธา และการจดักิจกรรมหาทุนของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่ง
สภากาชาดไทย โดยเรมิก่อสรา้งในปี พ.ศ.2538 

             ในวนัท ี12 สงิหาคม 2548 ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิไดย้า้ยมาเปิดรบับรจิาค
โลหติและส่วนประกอบโลหติ ทอีาคารเฉลมิพระเกยีรตบิรมราชนิีนาถ เป็นวนัแรก และได้จดั
กจิกรรมรบับรจิาคโลหติเพอืถวายเป็นพระราชกุศล เนืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ ได้รบัโลหติ จํานวน 2,002 ยูนิต จากนันได้ทยอยยา้ยงานฝ่าย
ต่างๆ เขา้มายงัอาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ จนกระทงัในเดอืนธนัวาคม 2550 โรงงานผลติถุงบรรจุ
โลหติ ไดย้า้ยมาเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

            27 มนีาคม 2552 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอุป
นายกิาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชดําเนินทรงประกอบพธิเีปิดอาคารเฉลมิพระ
เกียรตบิรมราชนีินาถปจัจุบนั อาคารเฉลมิพระเกยีรติบรมราชนีินาถ เป็นอาคารททีําการของ
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ซงึเป็นสถานทดีําเนินกจิกรรมต่างๆ  ตลอดจนการ
พฒันาทางวชิาการ เพอืใหม้โีลหติเพยีงพอและปลอดภยัสาํหรบัรกัษาผูป้ว่ยทวัประเทศ      

สําหรบังานบรกิารโลหิตของประเทศไทย เริมตังแต่สภากาชาดไทย จดัตัง
แผนกบริการโลหิตขนึ ในกองวิทยาศาสตร์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เมอืวันที 18 

มกราคม 2495 เพอืสนองต่อขอ้เสนอของกาชาดสากล บรจิาคโลหติช่วยเหลอืเพอืนมนุษยโ์ดย
ไม่หวงัสงิตอบแทน ต่อมา หม่อมเจา้ปิยะรงัสติ รงัสติ และ พระประยรูญาตใินราชสกุลรงัสติ ได้
ประทานเงนิสรา้งอาคารเพอืใชใ้นงานบรกิารโลหติ ชอืว่า“รงัสติานุสรณ์”  ซงึพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัพระบรมราชปูถมัภกสภากาชาดไทย และ สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติ ิพระบรมราชนิีนาถ
สภานายิก าสภากาชาดไทย เสด็ จพร ะ ร าชดํ า เ นินทร ง เ ปิ ดอ าค าร  เ มือ วันที  12

พฤศจกิายน 2496 ต่อมา รฐับาลฝรงัเศส ให้การสนับสนุนในการสร้างอาคารรบับรจิาคโลหติ
หลงัใหม่ และ มอบรถรบับรจิาคโลหติเคลอืนที เพอืใชใ้นการรบับรจิาคโลหตินอกสถานที ใน
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วนัที 13 ตุลาคม 2512  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ เสดจ็ฯ ทรงเปิดอาคารศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย จงึถือให้วนัดงักล่าวเป็นจุดเรมิต้นของการดําเนินงานบรกิารโลหติอย่างเป็น
ทางการ (สภากาชาดไทย, 2556)         

 

วิสยัทศัน์ 

          มุ่งมนัในบรกิารและคุณภาพงานบรกิารโลหิตระดบัชาติ สร้างมาตรฐานเดียวกันทวั
ประเทศ 

พนัธกิจ 

- บรกิารโลหติและส่วนประกอบของโลหติใหเ้พยีงพอใชก้บัผูป้ว่ยทงัประเทศ 

- บรกิารโลหติทมีคีวามปลอดภยัและไดม้าตรฐานเดยีวกนัทวัประเทศ 

- บรกิารผลติภณัฑโ์ลหติ และผลติภณัฑท์เีกยีวขอ้งกบังานบรกิารโลหติ 

- บรกิารเสรมิพเิศษแก่ผูป้ว่ยเฉพาะกลุ่ม (รวมทงัการบรกิารเซลลต์น้กําเนิดเมด็โลหติ) 
- ส่งเสรมิงานดา้นบรกิารโลหติใหไ้ดม้าตรฐานในระดบัประเทศ และระดบัภมูภิาค 

 

ยทุธศาสตร ์

1. ด้านการพฒันาการบรหิารจดัการองค์กรให้มปีระสทิธภิาพและมลีกัษณะเป็นพลวตั
และนวตักรรม  

2. ดา้นการใหบ้รกิารโลหติใหม้ปีรมิาณเพยีงพอกบัความต้องการของประเทศทงัในยาม
สงบและยามวกิฤต ิ

3. ด้านการให้บรกิารโลหติทมีมีาตรฐานปลอดภยัสูงสุดในระดบัมาตรฐานสากลของ
นานาประเทศทพีฒันาแลว้ 

4. ดา้นการพฒันาผลติผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเป็นทรีบัรอง
โดยทวัไป 

5. ด้านการพฒันาการให้บรกิารเซลล์ต้นกําเนิดเมด็โลหติทงัในระดบัชาตแิละระดบั
ระหว่างประเทศ 

6. ดา้นการพฒันาองคก์รใหสู้่ความเป็นเลศิของภูมภิาคในการบรกิารโลหติ 
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ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย มภีารกิจหลกัในการจดัหาโลหติใหเ้พยีงพอ
และปลอดภัยจากผู้บริจาคทีไม่หวังสิงตอบแทน สําหรบัใช้รกัษาผู้ป่วยทัวประเทศ ตลอด
ระยะเวลาทผี่านมาไดม้กีารดําเนินการโดยยดึมนัในนโยบายคุณภาพ คอื “โลหติ และผลติภณัฑ์
ของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิมคีุณภาพ ปลอดภยัทงัผูใ้หแ้ละผูร้บั” 

 ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย มโีครงสร้างการบรหิาร ประกอบด้วย 4 

กลุ่มภารกจิ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านจดัหาโลหติ กลุ่มภารกิจด้านบรกิารผลติภณัฑโ์ลหติ กลุ่ม
ภารกจิภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิและกลุ่มภารกจิดา้นอํานวยการ มรีายละเอยีด ดงัภาพท ี1 

        

ภาพท ี1: โครงสรา้งศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
ทมีา: สาํนกังานบรหิาร สภากาชาดไทย, รายงานประจาํปี 2554 
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การแบ่งส่วนงานของศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 

ศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ แบ่งการบริหารงานออกเป็น  4 กลุ่มงาน ดงัต่อไปนี 

กลุ่มภารกิจด้านจดัหาโลหิต 

1. ฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้ริจาคโลหิต 

มหีน้าทวีางแผนจดัทําประชาสมัพนัธท์งัในภาวะปกต ิและภาวะฉุกเฉิน เผยแพร่ความรู้
เรืองโลหิต และการบริจาคโลหิต วางแผนจัดหาผู้บริจาคโลหิต จัดทําและให้บริการสือ
ประชาสมัพนัธ ์จดัทําโครงการพเิศษและกจิกรรมต่างๆ เพอืสนับสนุนการจดัหาโลหติใหไ้ดต้าม
เป้าหมาย แบ่งการบรหิารงานภายในฝ่ายเป็น 5 หน่วย ไดแ้ก่   

1. หน่วยประชาสมัพนัธ์ มหีน้าท ีวางแผนและดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารไปยงัประชาชน ให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจทถีูกต้องเรอืงโลหติและการบรจิาคโลหติ เพอื
สร้างภาพลกัษณ์องค์กรงานวชิาการบรกิารโลหติ โดยผ่านสอืมวลชนแขนงต่างๆ ให้บรกิาร
ขอ้มลู และจดัทาํสอืประชาสมัพนัธท์ุกประเภท 

2. หน่วยจดัหาผู้บริจาคโลหิต มหีน้าท ีในการวางแผนจดัหาผู้บรจิาคโลหติ 
ประสานงานติดต่อนัดหมายกับหน่วยงานรบับรจิาคโลหิต จดัเตรยีมหน่วยรบับรจิาคโลหิต
เคลอืนท ีทงัในรูปของรถรบับรจิาค หรอืการนําทีมงานไปตงัเตียงรบับรจิาคตามพนืทต่ีางๆ 
จดัหาโลหติหมูพ่เิศษ Rh-negative และโลหติเฉพาะส่วน ใหก้บัโรงพยาบาลทวัประเทศ 

3. หน่วยกิจกรรมสมัพนัธ์และโครงการพิเศษ มหีน้าทวีางแผนจดักจิกรรม
และโครงการพเิศษ ประสานงานจดัทําโครงการหรอืกจิกรรมพเิศษด้านการจดัหาโลหติร่วมกบั
หน่วยงาน ภาครฐัและเอกชน เพอืสนับสนุนรณรงค์จดัหาโลหติให้ได้ตามเป้าหมาย ทงัภายใน
สถานทแีละหน่วยเคลอืนท ี

4. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าทีถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ทังภาพนิง 
ภาพเคลือนไหว จัดทําสืออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต ควบคุมดูแลและติดตังอุป กรณ์
โสตทศันูปกรณ์ในหอ้งประชุม งานบรหิารจดัการขอ้มลู ภาพ เสยีง และระบบจดัเกบ็ 
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5. หน่วยโสตทศันศิลป์ มหีน้าทใีนการออกแบบสอืประชาสมัพนัธค์วามรูเ้รอืง
โลหติ การบรจิาคโลหติและโครงการพเิศษตามวาระโอกาสต่างๆ งานผลติ E newsletter และ  
E annual report งานควบคุมระบบสอืสงิพมิพ์ของศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ รวมทงัจดั
นิทรรศการ ตกแต่งสถานท ีและซุ้มพธิกีารงานต่างๆ สอืมวลชนแขนงต่างๆ ให้บรกิารข้อมูล 
และจดัทาํสอืประชาสมัพนัธ ์  

2. ฝ่ายเจาะเกบ็โลหิต 

มหีน้าทใีนการเจาะเกบ็โลหติทมีคีุณภาพ จากผูบ้รจิาคโลหติทงัภายในศูนยบ์รกิารโลหติ 
และภายนอกสถานท ีโดยคาํนึงถงึคุณภาพทไีดม้าตรฐาน เพอืความปลอดภยัทงัผูใ้หแ้ละผูร้บั 

1. การเจาะเกบ็โลหิต แบ่งเป็นการดาํเนินงาน 2 รปูแบบ ดงันี 

1.1 การเจาะเก็บโลหติภายในสถานท ีเป็นการเจาะเก็บโลหติจาก
ประชาชนทีเดินทางมาบริจาคทีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เ ปิดรับบริจาคทุกวันไม่เว้น
วนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ (ยกเว้นวนัท ี1 มกราคม ของทุกปีจะหยุดทําการ หนึง
วนั) โดยมเีวลาปฏบิตังิานดงันี 

วนัจนัทร ์พุธ ศุกร ์(ไมห่ยดุพกักลางวนั)  เวลา 08.30-16.30น. 

            วนัองัคารและพฤหสับด ี(ไมห่ยดุพกักลางวนั) เวลา 07.30-19.30น. 

            วนัเสาร ์อาทติย ์และนกัขตัฤกษ์         เวลา 08.30-15.30น. 

              1.2 การเจาะเก็บโลหติภายนอกสถานที เป็นการเจาะเก็บโลหติโดย
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตจิดัหน่วยเคลอืนทอีอกไปรบับรจิาคนอกสถานทใีนเขตกรุงเทพฯ เขต
ปรมิณฑลและจงัหวดัใกลเ้คยีง โดยแบ่งทมีงานในการปฏบิตังิานออกเป็น 7- 10 ทมี และออก
หน่วยรบับรจิาคโลหติ ตามหน่วยเคลอืนทต่ีางๆ ปีละ 800-900 หน่วยงาน 

2. งานบริการด้านการศึกษาดูงาน และการฝึกอบรม ด้านการเจาะเกบ็
โลหิต ใหก้บันิสติ นักศกึษา และบุคลากรดา้นงานบรกิารโลหติจากหน่วยงานต่างๆ ทวัประเทศ 
รวมไปถงึองคก์รต่างประเทศทเีกยีวขอ้ง 
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3. ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต  

มีหน้าที ในการผลิตส่วนประกอบโลหิตให้กับหน่วยจ่ายโลหิต เพือจ่ายให้กับ
โรงพยาบาลต่างๆ ทวัประเทศ ทงัภาครฐัและเอกชน อีกทงัยงัควบคุมคุณภาพในระหว่าง
กระบวนการผลติส่วนประกอบโลหติทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภทเมด็โลหติแดง ประเภท
เกล็ดโลหติและเมด็โลหติขาว และประเภทพลาสมาแช่แขง็ นอกจากนียงัทําการฝึกอบรมแก่
บุคลากรทางการแพทย ์เจ้าหน้าท ีนิสติ และนักศกึษา ททีํางานและสนใจงานด้านงานบรกิาร
โลหติ โดยแบ่งการบรหิารงานภายในออกเป็น 2 หน่วย ไดแ้ก่ 

1. หน่วยผลิตส่วนประกอบโลหิต ทาํหน้าท ี

1.1 ตรวจรบัโลหติทเีจาะเกบ็ไดท้งัภายในศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิและหน่วย
เคลอืนท ี

1.2 ผลติส่วนประกอบโลหติชนิดต่างๆ จากโลหติบรจิาค 

1.3 จัดเก็บส่วนประกอบโลหิตทีผลิตได้ในอุณหภูมิทีกําหนดตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

2. หน่วยตรวจติดตามคณุภาพส่วนประกอบโลหิต ทาํหน้าท ี

2.1 ตรวจสอบส่วนประกอบโลหติทผีลติขนึ โดยคดัแยกส่วนประกอบโลหติทมีี
ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารผดิปกตอิอก ก่อนนําส่วนประกอบโลหติทมีผีลการ
ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารปกตสิ่งไปยงัฝา่ยจา่ยโลหติและผลติภณัฑ ์

2.2 สุ่มและตรวจสอบตวัอย่างส่วนประกอบโลหติระหว่างการผลติเพอืควบคุม
คุณภาพระหว่างกระบวนการผลติ 

2.3 สอบเทยีบเครอืงมอืทใีชใ้นการผลติทุกชนิด รวมถงึเครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็
รกัษาส่วนประกอบโลหติ 

2.4 ทําการศกึษา วจิยั และพฒันาวธิกีารผลติเพอืให้ไดส้่วนประกอบโลหติทมีี
คุณภาพ 

 

4. ฝ่ายผลิตถงุบรรจโุลหิต อปุกรณ์และนํายา 
มหีน้าทรีบัผดิชอบในการผลติผลติภณัฑช์นิดต่างๆ สําหรบัใชใ้นงานเจาะเกบ็โลหติ 
ดงันี 
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4.1 งานผลิตถงุบรรจุโลหิต ผลติถุงบรรจุโลหติชนิดและขนาดต่างๆ ทมีี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลสาํหรบัใชใ้นกจิการของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิและ
ภาคบรกิารโลหติทวัประเทศ 

4.2 งานเตรียมอปุกรณ์และนํายา 
1) งานเตรยีมอุปกรณ์ สําหรบัใชใ้นกจิการของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

ไดแ้ก่ 

- ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์ทใีช้แล้วให้กบัห้องปฏบิตัิการต่างๆ เช่น 
หลอดเกบ็ ตวัอยา่งดลหติ สไลด ์ไปเป็ต 

- เตรยีมอุปกรณ์ sterile เช่น หลอดเกบ็ตวัอย่างโลหติ ผา้ก๊อซ / สําล ีขวด
ปราศจากเชอืบรกิารนึงฆา่เชอือุปกรณ์ใหก้บัฝา่ยต่างๆ 

     2) งานเตรยีมนํายา สาํหรบัใชใ้นกจิการของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิภาค
บรกิารโลหติ แห่งชาต ิและสาขาบรกิารโลหติ ไดแ้ก่ 

- เตรยีมนํายาคุณภาพระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ นําอ่อน นําบรสิุทธ ินํากลนั และ
นํากลนัสาํหรบัฉีด 

- เตรยีมนํายา non- Sterile เช่น นํายาคอปเปอรซ์ลัเฟต นํายาฆา่เชอืต่างๆ 

 

5. ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภณัฑ ์

ทาํหน้าท ีบรหิารจดัการปรมิาณโลหติและส่วนประกอบโลหติทุกชนิด ทศีูนยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาติเตรยีมขนึ เพอืจ่ายให้กบัโรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ  และสถาบนั
ต่างๆ ทวัประเทศ 

5.1 งานตรวจรบั และจดัการคลงัสินค้า 

ทําหน้าท ีตรวจสอบและตรวจรบัส่วนประกอบโลหิต ผลิตภณัฑ์โลหิต และ
ผลติภณัฑ์ต่างๆ ทศีูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติผลติขนึ ได้แก่ ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพ 
ตรวจสอบขอ้มูลด้วยระบบคอมพวิเตอร ์เป็นต้น ก่อนนําไปจดัเก็บในคลงัสนิค้าตามอุณหภูมทิี
เหมาะสม เพอืรกัษาคุณภาพก่อนนําจา่ย และยงับรหิารจดัการคลงัสนิคา้ 

5.2 งานจ่ายโลหิต และผลิตภณัฑ ์

ทําหน้าท ีรบัใบเบกิ ใบสงัซอืสนิค้า จ่ายส่วนประกอบโลหติ ผลติภณัฑ์โลหติ 
และผลติภณัฑต่์างๆ ทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตผิลติขนึ ให้แก่ โรงพยาบาลทวัประเทศทงั
รฐับาลและเอกชน ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิและสถาบนัต่างๆ ทขีอเบกิใช ้ตลอด 24 ชวัโมง 
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5.3 งานจดัส่งโลหิต และผลิตภณัฑ ์

ทําหน้าท ีจดัส่งส่วนประกอบโลหิต นํายา ผลติภณัฑ์เซลล์ ผลิตภณัฑ์โลหิต 
และผลติภณัฑต่์างๆ ให้แก่ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิโรงพยาบาลในต่างจงัหวดัทงัรฐับาลและ
เอกชน การขนส่งประกอบด้วย ทางบรษิทัการบนิ ทางบรษิัทไปรษณียไ์ทย ทางรถตู้ รถทวัร ์
ทางรถไฟ ขนึอยูก่บัความตอ้งการความสะดวกของผูใ้ชบ้รกิาร 

6. งานรบับริจาคโลหิตเฉพาะส่วน 

มหีน้าท ีรบับรจิาคส่วนประกอบโลหติ เกลด็โลหติ เมด็โลหติแดง และพลาสมา 
จากผูบ้รจิาครายเดยีว ฉายแสงส่วนประกอบโลหติ และเจาะเก็บเซลลต์้นกําเนิดเมด็โลหติจาก
เลอืดใหแ้ก่ผูป้ว่ยปลกูถ่ายเซลลต์น้กําเนิด และงานอนืๆ ทไีดร้บัมอบหมาย ดงันี 

6.1 งานรบับริจาคพลาสมา 
- งานชกัชวน คดักรอง ใหข้อ้มลู และประสานงานผูบ้รจิาคโลหติทสีนใจ
เขา้โครงการบรจิาคพลาสมา 
- งานขนึทะเบยีนและเตรยีมผู้บรจิาคพลาสมารายใหม่ (เจาะเลอืด ฉีด
วคัซนี) 
- งานรบับรจิาคพลาสมารายเก่าและฉีดวคัซนีกระตุน้ทุก 3 เดอืน 

- งานรบับรจิาคพลาสมา และดแูลผูบ้รจิาค 

- งานบนัทกึขอ้มลูการบรจิาครายเก่า รายใหม่เขา้ระบบ พมิพเ์บอรโ์ลหติ
ปิดถุง 
- งานตรวจสอบคุณภาพและบนัทกึชนิดผลติภณัฑพ์ลาสมา และเก็บ
ตวัอยา่งส่งฝา่ยควบคุมคุณภาพ 

- งานตดิตามและตรวจสอบผลภูม ิ(Anti-HBs) และ total protein ดูแลให้
แนะนําผูม้ผีลผดิปกต ิ

- งานบนัทกึ พมิพฉ์ลากปิดผลติภณัฑแ์ละตรวจสอบพลาสมา ทําสตอ็ก
จดัเกบ็ 

- งานบนัทกึ และส่งมอบพลาสมาใหฝ้า่ยผลติผลติภณัฑโ์ลหติ 

 

6.2 งานรบับริจาคส่วนประกอบโลหิต (เกลด็เลือด เมด็โลหิตแดง เมด็
โลหิตขาว) 

- งานชกัชวน ซกัประวตัคิดักรอง บนัทกึทาํขอ้มลูประวตัผิูบ้รจิาค 
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- งานเจาะเลอืดและตรวจนับค่าความเขม้ขน้ของส่วนประกอบโลหติ 
(CBC) และปนัเพอืดสูพีลาสมา และบนัทกึผล 

- งานรบับรจิาค และดแูลผูบ้รจิาคโลหติเฉพาะส่วน 

- งานรบัสงัจองและจดัสรรเกลด็เลอืด เมด็โลหติขาว และเมด็โลหติแดง
ใหก้บัโรงพยาบาลต่างๆ และบนัทกึเปิด order เพอืเกบ็เงนิค่าบรกิาร 
- ติดต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าทฝี่ายต่างๆ ทเีกียวข้อง เช่น ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์และจดัหาผู้บริจาคโลหติ, ฝ่ายห้องปฏบิตัิการพิเศษ, 

ฝา่ยจา่ยโลหติและผลติภณัฑ,์ และโรงพยาบาลต่างๆ 

- งานฉายแสงส่วนประกอบโลหติ และคดิค่าใชจ้า่ย 

- งานกรองเมด็โลหติแดง และเก็บตวัอย่างเลอืดส่งฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ  

- งานลงทะเบยีนชนิดผลติภณัฑท์ผีลติสําเรจ็เขา้ระบบ พมิพฉ์ลากปิด
ผลติภณัฑ ์

- งานตรวจสอบ และบนัทกึฝากจ่ายผลติภณัฑใ์หก้บัโรงพยาบาลและ
ส่งต่อหน่วยจา่ยโลหติ หรอืหน่วยงานภายในศูนยฯ์ 

- งานเจาะเลอืดผูบ้รจิาคและญาตเิพอืเตรยีมเกลด็เลอืดสําหรบัผูป้่วยที
มปีญัหาการใชเ้กลด็โลหติ 

6.3 งานเจาะเกบ็เซลลต้์นกาํเนิดเมด็โลหิต 

- งานลงทะเบยีน และบนัทึกขอ้มูลการบรจิาคผูร้บับรกิารเก็บเซลลต์้น
กําเนิดเมด็โลหติ 

- งานรบับรจิาคเซลลต์น้กําเนิดเมด็โลหติ และดแูลผูบ้รจิาค / ผูป้ว่ย 

- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที โรงพยาบาล และฝ่ายต่างๆที
เกยีวขอ้ง 

6.4 งานบริการอืนๆ 

- งานฉายแสงส่วนประกอบโลหติ 

- งานเจาะเกบ็เลอืดสาํหรบั HLA panel  
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กลุ่มภารกิจด้านบริการผลิตภณัฑโ์ลหิต 

1. ฝ่ายตรวจคดักรองโลหิต 

มหีน้าทหีลกัในการตรวจคดักรองคุณภาพโลหติของผู้บรจิาคตามเกณฑม์าตรฐาน 
ก่อนจ่ายโลหติและผลติภณัฑโ์ลหติทผี่านการตรวจคดักรองแล้วให้กบัโรงพยาบาลต่างๆ แบ่ง
การบรหิารภายในออกเป็น 3 งาน ไดแ้ก่ 

1.1 งานตรวจหมู่โลหิต ทาํหน้าท ีตรวจหาหมู่โลหติระบบ ABO และระบบ Rh 

ในโลหติของผู้บรจิาคและตวัอย่างโลหติโรงพยาบาลหรอืสถาบนัต่างๆ ทสี่งมาตรวจ และตรวจ
คดักรองหาแอนตบิอดขีองหมูโ่ลหติต่าง ๆ ในโลหติของผูบ้รจิาค   

1.2 งานตรวจโรคติดเชือทางโลหิตวิธีนําเหลืองวิทยา ทําหน้าท ีตรวจคดั
กรองหาเชอืโรคทตีดิต่อทางโลหติในโลหติของผู้บรจิาคโดยวธินํีาเหลอืงวทิยา (Serology) ซงึ
เป็นการตรวจคดักรองหาโลหติทตีดิเชอืเอชไอว ีไวรสัตบัอกัเสบบ ีไวรสัตบัอกัเสบซ ีและซฟิิลสิ 
เพอืคดัแยกโลหติทตีดิเชอืหรอืผลการตรวจทไีมป่กต ิและส่งทาํลาย   

1.3 งานตรวจโรคติดเชือทางโลหิตวิธีอณูชีววิทยา ทําหน้าท ีตรวจคดักรอง
หาเชอืโรคทตีดิต่อทางโลหติโดยวธิชีวีวทิยาระดบัโมเลกุล NAT (Nucleic Acid Amplification 

Technology) สาํหรบัเชอื ไวรสัตบัอกัเสบบ ีและไวรสัตบัอกัเสบซ ี 

 

2. ฝ่ายผลิตผลิตภณัฑโ์ลหิต 

มีหน้าที รับผิดชอบในการจัดเตรียมและส่งมอบผลิตภัณฑ์ทีเป็นอนุพันธ์ของ
พลาสมา ซงึแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดงันี 

2.1 กลุ่มผลติภณัฑ์ทไีด้จากการแยกพลาสมาโปรตีนออกเป็นส่วนประกอบ
ต่างๆ ม ี2 ชนิดคอื Human Albumin 20 % ใชส้ําหรบัรกัษาโรคทขีาดโปรตนีและปรมิาตร
ของเหลวในหลอดเลือดน้อยและอิมมูโนกลอบูลินแบบเฉพาะ ซึงเป็นชนิดทีประกอบด้วย
ภมูคิุม้กนัเฉพาะโรคจาํนวนมาก เพอืใชร้กัษาและป้องกนัโรคต่างๆ 

2.2 กลุ่มผลิตภณัฑ์ทีใช้ป้องกันโรคภาวะเลือดออกง่ายและหยุดยากทาง
พนัธุกรรม ใชส้ําหรบัรกัษาผูป้่วยโรคฮโีมฟีเลยี และใชใ้นการผ่าตดัเพอืหา้มเลอืดเฉพาะทเีกอืบ
ทุกอวยัวะ 

 

3. ฝ่ายห้องปฏิบติัการพิเศษ 

มหีน้าท ีจดัหาโลหติทเีขา้กนัไดใ้หก้บัผูป้่วยทมีปีญัหาในการรบัโลหติใหก้บัธนาคาร
เลอืดของโรงพยาบาล ทวัประเทศ รบับรจิาคพลาสมาและเกล็ดเลอืดจากผู้บรจิาครายเดยีว 
ตรวจคดักรองแอนต-ิบอดต่ีอ HLA และเกลด็เลอืดการตรวจ HLA ในกลุ่มผูป้่วยปลูกถ่ายไต และ
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เซลล์ต้นกําเนิดเมด็โลหติ การตรวจในผู้บรจิาคเซลล์ต้นกําเนิดเมด็โลหติ รบับรจิาคเซลล์ต้น
กําเนิดเมด็โลหติจากรก และรบับรกิารจดัหาเซลลต์้นกําเนิดเมด็โลหติจากผูบ้รจิาคทไีม่ใช่ญาต ิ
โดยแบ่งการบรหิารภายในออกเป็น 2 หน่วย ดงันี 

3.1 หน่วยห้องปฏิบติัการเมด็โลหิตแดง ทําหน้าท ีบรกิารตรวจหาชนิดของ 
atypical antibody ตรวจ RBC. Antigen typing ของผูบ้รจิาคโลหติ ตรวจสอบ Specimen ตรวจ
เลอืดทมีปีญัหาในการทํา Cross match ใหก้บัผูป้่วยและจดัหาโลหติหมู่พเิศษใหก้บัผู้ป่วยทมี ี
Atypical antibody ใหก้บัโรงพยาบาล 

3.2 หน่วยห้องปฏิบติัการเมด็โลหิตขาว ทําหน้าท ีบรกิารตรวจ HLA Typing 

ระหว่างผูป้่วยกบัผูบ้รจิาค เพอืการปลุกถ่ายไตและไขกระดูก โดยการตรวจ HLA typing เพอื
การปลุกถ่ายไต จะตรวจ HLA class I และ HLA class II ตรวจการเขา้กนัไดข้องเนือเยอืของผู้
บรจิาคกบัผู้ป่วย ตรวจ Antibody ของผูป้่วย ส่วนการตรวจ HLA typing เพอืการปลูกถ่ายไข
กระดูก จะตรวจ HLA typingระหว่างผูป้่วยและผูบ้รจิาค และรบัสมคัรอาสาสมคัรผูบ้รจิาคเซลล์
ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตเพอืขนึทะเบียน และตรวจ HLA typingโดยเทคนิค PCR-SSO ใน
อาสาสมคัร เพอืเกบ็เป็นหลกัฐานขอ้มลูต่อไป คดัเลอืกผูบ้รจิาคเซลลต์้นกําเนิดเมด็โลหติจากรก 
ตามคุณสมบตั ิและทําการแช่แขง็ และตรวจหา Infection markers, CD34, Sterility test, Hb 

typing, ABO group, CBC และ Viability cell ตลอดจนตรวจ HLA typing เพอืเกบ็ในฐานขอ้มลู
ตรวจ Platelet antibody screening โดยเทคนิค MACE ในผูป้ว่ยทมีภีาวะเกลด็เลอืดตํา 

 

4. ฝ่ายผลิตนํายาแอนติซีรมัและผลิตภณัฑเ์ซลล ์

มหีน้าท ีผลตินํายาแอนตซีรีมั และเซลลม์าตรฐานต่างๆ สําหรบัตรวจหมู่โลหติ เพอื
ใช้ในศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ ภาคบรกิารโลหิตแห่งชาติ และจําหน่ายให้แก่โรงพยาบาล
รฐับาลและเอกชน รวมทงัสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทวัประเทศ นอกจากนียงัจําหน่ายให้แก่
ประเทศใกล้เคยีง เช่น ลาว กมัพูชา ในราคาต้นทุน ในการศกึษา วจิยั พฒันาต่อไป แบ่งการ
บรหิารงานภายในฝา่ยเป็น 3 หน่วย ไดแ้ก่ 

4.1 หน่วยเพาะเลียงเซลล ์มหีน้าท ีผลตินํายาแอนตซิรีมั แบ่งออกเป็น การผลติ 
Monoclonal antibody เป็นการเพาะเลยีงเซลลจ์าก 2 แหล่ง คอื ผลติจากหนู ซงึจะได ้Anti-A, 

Anti-A1, Anti-B และ Anti-A, B และผลติจากคนซงึจะได ้Anti-D, Anti-E และ Anti-C 

4.2 หน่วยผลิตเซลลม์าตรฐาน มหีน้าท ีผลติ Polyclonal Antibody เป็นการฉีด
เมด็เลอืดแดงของคนเขา้สู่สตัวท์ดลอง เพอืใหส้รา้ง Antibody ซงึจะได้ Anti-human Globulin 

Serum, Anti-M และ Anti-N และการผลติ Anti-H ซงึไดจ้ากสกดัเมลด็ Ulex europaeus การ
ผลติเซลลม์าตรฐานต่างๆ เพอืใชใ้นการตรวจหมูโ่ลหติ การผลตินํายาทใีชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร 
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4.3 หน่วยสนับสนุน มหีน้าท ีกรอง บรรจุ และจ่ายผลติภณัฑ ์เตรยีมเครอืงมอืและ
ขวดบรรจตุ่างๆ และเลยีงดแูลสตัวท์ดลอง 
 

กลุ่มภารกิจด้านอาํนวยการ 

1. ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

มหีน้าทดีแูลกจิการทวัไปของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิโดยแบ่งงานบรหิารภายใน 
ออกเป็น 7 งาน ไดแ้ก่ 

1.1 งานเลขานุการผู้บริหาร มหีน้าท ีติดต่อนัดหมาย และอํานวยความ
สะดวก ในการปฏิบตัิงานให้แก่ผู้บรหิาร จดัประชุมหวัหน้าฝ่ายฯ และประชุม Management 

Review ตลอดจนการประชุมอนืๆ ทผีูบ้รหิารมอบหมาย รวมทงัดแูลงานหอ้งสมดุ 

1.2 งานธรุการ มหีน้าท ีรบัผดิชอบงานสารบรรณ งานประชุมและจดัเลยีง งาน
พธิกีาร งานเลขานุการในคณะกรรมการจดัหาและส่งเสรมิผู้ให้โลหติแห่งสภากาชาดไทย งาน
เลขานุการชมรมผู้บรจิาคโลหติ 100 ครงั และให้ความร่วมมอืสนับสนุนกบัทุกฝ่ายในการจดั
กจิกรรมพเิศษต่างๆ 

1.3 งานการเจ้าหน้าที มหีน้าท ีเกยีวกบัการสรรหาบุคลากร บรรจุ แต่งตัง 
การจดัทําทะเบยีนประวตัิ การปรบัอตัราเงนิเดอืน การเลอืนขนัเงนิเดอืน  การลาออก การรบั
บําเหน็จบํานาญ การขอเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ เหรยีญกาชาดสรรเสรญิใหเ้จา้หน้าที ขอเหรยีญ
กาชาดสมนาคุณให้กบัผู้มอุีปการคุณ และการขอรบัเงนิค่าตอบแทนสําหรบัตําแหน่งทมีเีหตุ
พเิศษของผูป้ฏบิตังิานดา้นการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ฯลฯ 

1.4 งานวิเทศสมัพนัธ์ มหีน้าท ีจดัส่งจดหมาย อเีมล์ บนัทกึภาษาองักฤษที
เกยีวขอ้งกบัต่างประเทศและตดิต่อประสานงานเรอืงต่างๆ จดัเตรยีมการประชุมนานาชาตทิจีดั
ร่วมกบัองค์การอนามยัโลก และหน่วยงานต่างประเทศ ทงัภายในและภายนอกสถานท ีจดั
รายการฝึกอบรมด้านงานบรกิารโลหติให้ผู้รบัทุนองค์การอนามยัโลกและหน่วยงานอนืๆ โดย
ประสานงานกบัผู้จดัการระบบคุณภาพและหวัหน้าฝ่ายทเีกยีวขอ้ง จดัรายการดูงานให้แก่ชาว
ต่างประเทศทีมาเยยีมชมกิจการและนําชมงานโดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง 
ตลอดจนรบัรองและอํานวยความสะดวกในเรอืงต่างๆ และนําชมสถานทสีําคญัๆ ของประเทศ
ไทย จดัทําหนังสอืรายงานประจาํปีฉบบัภาษาองักฤษ (Annual Report) และจดัส่งใหห้น่วยงาน
ต่างประเทศ 

1.5 งานจดัซือและพสัดุ มหีน้าท ีจดัซอื จดัหา และสงัทําของด้วยวธิตีกลง
ราคา วธิสีอบราคาวธิปีระกวดราคา และวธิพีเิศษ รวมทงัการสงัซอืของจากต่างประเทศ จดัส่ง
โลหิตและผลิตภณัฑ์โลหติอุปกรณ์และนํายา ให้กับสาขาบรกิารโลหติทวัประเทศ จดัสต็อก
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สิงของเครืองใช้ อุปกรณ์และเครืองมือต่างๆ เพือจ่ายให้ฝ่ายต่างๆ และภาคบริการโลหิต
แห่งชาตทิุกแห่ง 

1.6 งานอาคารและสถานที มหีน้าท ีในงานช่างทุกประเภท และงานซ่อม
บํารุงรกัษาดูแลงานระบบต่างๆ ของอาคารศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิตลอดจนงานสวน งาน
รกัษาความปลอดภยั และงานระบบไฟฟ้า ปรบัอากาศ และไฟฟ้าสํารองของภาคบรกิารโลหติ
แห่งชาต ิ  

1.7 งานยานยนต์ มหีน้าท ีดูแลและทําการตรวจซ่อมบํารุงรถยนต์ รวมทงั
บริหารจัดรถยนต์ สําหรับใช้ในการออกหน่วยเคลือนที และจัดรถสําหรับเจ้าหน้าทีออก
ปฏบิตังิานประจาํวนั 

 

2.  ฝ่ายการเงินและบญัชี 

มหีน้าท ีจดัตงังบประมาณ ควบคุมบญัชรีายรบั-รายจ่ายทงัเป็นงบ งบประมาณ
และเงนินอกงบประมาณ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของสภากาชาดไทย รับเงนิรายได้ทุกประเภท 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารขอเบกิทุกหมวดรายจา่ย ตรวจสอบความถูกต้องดา้นการเงนิ
และบญัชี ตลอดจนการวเิคราะห์ต้นทุน เสนอผู้บรหิารเป็นข้อมูลเพอืประกอบการพจิารณา
ตดัสนิใจ 

 

3. ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผูบ้ริจาคโลหิต 

มหีน้าท ีดูแลรบัผดิชอบดา้นขอ้มูลสถติขิองศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิพฒันาระบบ
คอมพวิเตอร ์งานทะเบยีนผู้บรจิาคโลหติและงานอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัสถติแิละขอ้มูล แบ่งการ
บรหิารงานในฝา่ยออกเป็น 5 หน่วยดงันี 

3.1 หน่วยคอมพิวเตอร ์มหีน้าท ีพฒันา ปรบัปรุง ดูแลและแก้ไขปญัหาเกยีวกบั
ระบบคอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์วางระบบตรวจสอบ งานประมวลผลคอมพวิเตอร ์
เพอืใหพ้รอ้มรองรบัการดาํเนินการต่างๆ ภายในศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

3.2 หน่วยสถิติ มหีน้าท ีรวบรวมข้อมูลสถติิ เกยีวกบัการรบั-จ่ายโลหติ จดัเก็บ
สถติแิละวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นสถติขิองผู้บรจิาคโลหติ ขอ้มูลโลหติและส่วนประกอบ รวมทงัการ
ตดิเชอืและจาํหน่ายทงิ จดัทาํรายงานทางสถติดิา้นต่างๆ 

3.3 หน่วยทะเบียนผูบ้ริจาคโลหิต มหีน้าท ีจดัทาํทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติ 

3.4 หน่วยทะเบียนสาขาบริการโลหิต มหีน้าท ีจดัทําทะเบยีนการรบั-จ่ายโลหติ 
ของสาขาบรกิารโลหติ และทาํทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติ 
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3.5 หน่วยธรุการและงานพระราชพิธี มหีน้าท ีจดังานพระราชพธิพีระราชทาน
เขม็ทรีะลกึและเหรยีญกาชาดสมนาคุณฯ โดยการจดัทําทะเบยีนผูม้สีทิธเิขา้รบัพระราชทานเขม็
ทรีะลกึและเหรยีญสมนาคุณ รว่มกบัเหล่ากาชาดจงัหวดัทวัประเทศ 

 

4. ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

มหีน้าท ีรบัผดิชอบงาน ดงันี 

1. ควบคุมผลติภณัฑต่์างๆ ได้แก่ โลหติ ส่วนประกอบโลหติ ผลติภณัฑช์วีวตัถุ 
ผลติภณัฑ์ยาปราศจากเชอื นํายาป้องกนัโลหติแขง็ตวัในถุงบรรจุโลหติ ผลติภณัฑแ์อนติซรีมั
และเซลล ์นํากลนัสําหรบัฉีด ขวดปราสจากเชอื นําเกลอื NSS นํายาคอปเปอรซ์ลัเฟต นํายา 
Hibitane tincture และ 70% Alcohol 

2. ตรวจวเิคราะห์คุณภาพวตัถุดบิ วสัดุสําหรบับรรจุ ผลติภณัฑร์ะหว่างการผลติ 
และผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู ดา้นเคม ีชวีเคม ีจลุชวีวทิยา และกายภาพ 

3. ตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มความสะอาดของสถานทผีลติ 

4. งานเลยีงสตัวท์ดลอง 
5. อนุมตัผิลติภณัฑร์ะหว่างผลติ ผลติภณัฑร์อบรรจุและผลติภณัฑส์ําเรจ็รูป และ

ประเมนิเอกสารบนัทกึรุน่การผลติ 

6. อนุมตัใิชว้ตัถุดบิสาํหรบัผลติ และวสัดุสาํหรบับรรจุ 

7. สอบเทยีบ (Calibration) เครอืงมอืภายในฝ่ายควบคุมคุณภาพและภายนอกฝ่าย
ตามทไีดร้บัมอบหมาย 

8. จดัทําแผนการตรวจสอบความถูกต้องวธิกีารตรวจวเิคราะห์ของฝ่ายควบคุม
คุณภาพ และร่วมกับฝ่ายผลิตตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process 

validation) 

9. งานทะเบยีนตํารายา หนงัสอืรบัรองรุน่ผลติภณัฑช์วีวตัถุ 

10. ศกึษาทดลองเพอืพฒันาผลติภณัฑ ์

 

5. งานประสานงานวิชาการ 
ทําหน้าที จดัทําโครงการ ประสานงานโครงการฝึกอบรม การประชุมวิชาการ 

การศกึษาดงูาน การสมัมนาต่างๆ ทงัภายในศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค 
และระดบันานาชาต ิจดัทําวารสารวชิาการ รายงานประจาํปี ฉบบัภาษาไทย งานบรกิารคน้ควา้
วชิาการแก่เจา้หน้าทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิและผูส้นใจ 
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กลุ่มภารกิจภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 

1. งานประสานงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 

มีหน้าที ติดตามการดําเนินงานประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ของ
ศูนยบ์รกิารโลหติกบัภาคบรกิารโลหติ 12 แห่ง  ดงันี 

- ประสานงานกบัภาคบรกิารโลหติแห่งชาตใินการจดัทําแผนจดัซอื / จดัจา้ง
ประจาํปีงบประมาณ 

- ประสานงานและตดิตามการเบกิ-จา่ย, รบั-ส่ง วสัดุอุปกรณ์ นํายา 
- ประสานงานกับหน่วยงานทีรบัผิดชอบในการจดัฝึกอบรมทักษะการ
ปฏบิตังิาน การดูงานฝ่ายต่างๆ ของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิใหแ้ก่เจา้หน้าที
ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ

- ประสานงานการจดัทําแผนการทํา Calibration, Validation และการ
บาํรงุรกัษาเครอืงมอืต่างๆ ของภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ

- จดัทาํสถติ ิสรปุขอ้มลู การดาํเนินงานต่างๆ ของภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิทงั 
12 แห่ง 
 

2. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ12 ภาค ดงันี 

- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี2 จงัหวดัลพบุร ี
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี3 จงัหวดัชลบุร ี
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี4 จงัหวดัราชบุร ี
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี5 จงัหวดันครราชสมีา 
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี6 จงัหวดัขอนแก่น 
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี7 จงัหวดัอุบลราชธานี 
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี8 จงัหวดันครสวรรค ์
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี9 จงัหวดัพษิณุโลก 
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี10 จงัหวดัเชยีงใหม ่
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี11 จงัหวดันครศรธีรรมราช 
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี12 จงัหวดัสงขลา 
- ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิณ จงัหวดัภเูกต็ 
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บทบาทและหน้าทีของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 

1. ทําการตรวจ ABO grouping, Rh typing, antibody screening และ ตรวจคดักรอง 
anti-HIV, HIV-antigen หรอื HIV NAT, HBsAg, anti-HCV, TPHA โลหติทไีดร้บับรจิาคจาก
จงัหวดัเครอืขา่ย พรอ้มกบัรายงานผลการตรวจ 

2. ใหบ้รกิารส่วนประกอบของโลหติผลติภณัฑ ์นํายาตรวจหมู่โลหติ โลหติหมู่พเิศษ ถุง
บรรจุโลหติและอุปกรณ์ทใีชใ้นการรบับรจิาคโลหติแก่จงัหวดัในเครอืขา่ย 

3. บรกิารสอืประชาสมัพนัธ ์เอกสารทใีชใ้นการบรจิาค อาทเิช่น ใบสมคัรเป็นผูบ้รจิาค
โลหติ แบบคดักรองผู้บรจิาคโลหติ บตัรประจาํตวัผู้บรจิาคโลหติ เขม็ทรีะลกึผู้บรจิาคโลหติครงั
แรก เป็นตน้ 

4. ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมการบรจิาคโลหติตามแผนงานของจงัหวดัเครอืข่าย รวมทงั
กิจกรรมพิเศษทเีกยีวข้องกบัการบรจิาคโลหติและผู้บรจิาคโลหิต หรอืจดักิจกรรมรบับรจิาค
โลหติเอง (เฉพาะบางภาคฯ ทพีรอ้ม) 

5. เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลูผูบ้รจิาคโลหติในจงัหวดัเครอืขา่ย 

6. รบัจดัเกบ็โลหติทจีงัหวดัเครอืข่าย จดัหามาได้เกนิความต้องการใช้ เพอืให้บรกิาร
จงัหวดัเครอืขา่ยอนืๆ ทขีาดแคลนโลหติ 

7. บรกิารจดัส่งโลหติ ส่วนประกอบโลหติ และผลติภณัฑข์องโลหติกรณฉุีกเฉิน 

8. เป็นจุดศูนยก์ลางของการประสานงานระหว่างศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิกบัจงัหวดั
เครอืขา่ย 

  
จากการทบทวนความรู้ทวัไปของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทยดงักล่าว

ขา้งตน้ ในงานวจิยัชนินี ผูว้จิยัจะศกึษาถงึกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติ
แห่งชาต ิสภากาชาดไทย ประกอบดว้ย 6 ขนัตอน ดงันี  

1.1 จดัหาผูบ้รจิาคโลหติ คอื การวางแผนจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ โดยดําเนินการ
ตามเป้าหมายทไีด้กําหนดไว้ ทงัในรูปของรถรบับรจิาค หรอืตงัเตยีงรบับรจิาคตามพนืท ีหรอื
หน่วยงานต่างๆ ทงัภาครฐั และเอกชน 

1.2 ลงทะเบยีนรบัผู้บรจิาคโลหติ คอื การทําทะเบยีนและตรวจสอบข้อมูลผู้
บรจิาคโลหติทมีาบรจิาคโลหติทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตแิละทหีน่วยเคลอืนท ี 

1.3 เจาะเกบ็โลหติ คอื การเจาะเกบ็โลหติจากประชาชนทวัไปทุกสาขาอาชพี ที
มจีติศรทัธาเดนิทางมาบรจิาคโลหติ ณ ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ และการจดัหน่วยเคลอืนที
ออกรบับรจิาคโลหตินอกสถานท ีทงัในกรงุเทพฯ เขตปรมิณฑล รวมทงัจงัหวดัใกลเ้คยีงต่างๆ ที
มคีวามประสงคใ์หศู้นยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิออกไปรบับรจิาคโลหติ  
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1.4 ตรวจสอบคดักรองคุณภาพโลหติ คอื ตรวจคดักรองโลหติของผูบ้รจิาค และ
ตวัอย่างทโีรงพยาบาลส่งมาตรวจ เพอืคดัแยกโลหติทไีม่เป็นไปตามขอ้กําหนด (โลหติทตีดิเชอื 
หรอื ผลการตรวจไมป่กต)ิ ออกและส่งทําลาย ก่อนนําโลหติทเีหลอื (ผลการตรวจคุณภาพปกต)ิ 
จา่ยใหแ้ก่โรงพยาบาลต่อไป 

1.5 ผลติส่วนประกอบโลหติ คอื การผลติส่วนประกอบโลหติชนิดต่างๆ ทไีด้
จากการเจาะเกบ็ และคดัแยกส่วนประกอบโลหติทมีผีลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารผดิปกตอิอก 
ก่อนส่งไปยงัหน่วยจา่ยโลหติ  

1.6 จา่ยโลหติแก่โรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิและสถาบนัต่างๆ ทวั
ประเทศ คอื ตรวจสอบและตรวจรบัส่วนประกอบโลหติ ผลติภณัฑโ์ลหติ และผลติภณัฑต่์างๆ ที
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติผลิตขึน และรบัใบเบิก ใบสงัซือสินค้า จ่ายส่วนประกอบโลหิต 
ผลติภณัฑโ์ลหติ และผลติภณัฑต่์างๆ ทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตผิลติขนึ ให้แก่ โรงพยาบาล
ทวัประเทศทงัรฐับาลและเอกชน ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิและสถาบนัต่างๆ ทขีอเบกิใช ้ตลอด 
24 ชวัโมง 

จากขันตอนของกระบวนการบริหารจัดการโลหิตข้างต้น โดยเริมตังแต่ 
ดําเนินการประชาสมัพนัธ์จดัหาผู้บรจิาคโลหติด้วยความสมคัรใจ ลงทะเบยีนรบัผู้บรจิาคโลหติ 
ทาํการเจาะเกบ็ ผ่านการคดักรองคุณภาพ และผลติส่วนประกอบโลหติ ไปจนถงึการจ่ายโลหติที
มคีุณภาพตามความต้องการใช้ให้แก่ผู้ป่วยไปยงัโรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ และ
สถาบนัต่างๆ ทวัประเทศ ให้เพยีงพอ ดงันัน ผู้วิจยัจะดําเนินการเก็บข้อมูลเชิงลกึ โดยการ
สมัภาษณ์หวัหน้าฝ่ายทปีฏิบตัิหน้าททีีเกียวข้องกบัการบรหิารจดัการโลหติของศูนย์บรกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ทงั 6 ขนัตอน จาํนวน 6 ฝา่ย ดงันี 

1. ฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ  

2. ฝา่ยสารสนเทศและทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติ  

3. ฝา่ยเจาะเกบ็โลหติ  
4. ฝา่ยตรวจคดักรองโลหติ  

5. ฝา่ยผลติส่วนประกอบโลหติ 

6. ฝา่ยจา่ยโลหติและผลติภณัฑ ์ 
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ประวติังานบริการโลหิต 

  ความคิดทจีะถ่ายโลหิตจากคนหนึงไปยงัอีกคนหนึงมมีาแต่โบราณกาลโดย
มนุษย์มคีวามคดิว่าโลหติทําให้มนุษย์มชีวีติอยู่ได้ ถ้าร่างกายขาดโลหติจํานวนมากอาจจะ
เสยีชวีติได ้จากความคดิความเชอืดงักล่าวมนุษยส์มยัโบราณจงึคดิทจีะถ่ายโลหติเพอืช่วยเหลอื
ซงึกนัและกนัขนึแต่กไ็มเ่ป็นผลเพราะไมม่มีนุษยค์นไหนยอมเสยีสละโลหติใหจ้งึต้องใชโ้ลหติของ
สตัวแ์ทนซงึปรากฏว่าไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

  การถ่ายโลหติเรมิมคีรงัแรกในครสิต์ศตวรรษท ี14 โดยประชาชนกลุ่มหนึงซงึมี
ความเคารพในตวัพระสงัฆราชตอ้งการใหพ้ระสงัฆราชมสีุขภาพแขง็แรง พระชนมช์พียนืยาว จงึ
ไปเสาะแสวงหาชายฉกรรจ ์จาํนวน 3 คน มาทาํการถ่ายโลหติใหก้บัพระสงัฆราช ปรากฏว่าการ
ถ่ายโลหติในครงันัน พระสงัฆราชมรณภาพ ชายฉกรรจท์งัสามคนเสยีชวีติ จงึก่อให้เกดิความ
หวาดวติกและหวนัเกรงกนัว่าการถ่ายโลหติเป็นวธิกีารทไีม่มคีวามปลอดภยัเพยีงพอ 

  แต่อย่างไรก็ตาม นักวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นยุคสมยันันยงัมคีวามเชอืมนัว่า
การถ่ายโลหิตสามารถช่วยชวีิตมนุษย์ได้ จงึทําการศึกษาและค้นคว้าหาวิธกีารต่างๆ ต่อไป 
จนกระทงัปี ค.ศ. 1900 นาย Karl Landsteiner นักวทิยาศาสตรก์ารแพทยช์าวออสเตรยีได้
ทาํการคน้ควา้และวจิยัพบว่ามนุษยเ์ราไม่ว่าเชอืชาตใิดมหีมู่โลหติดว้ยกนั 4 หมู่ คอื หมู่โลหติเอ 
บ ีเอบแีละโอ โดยหมูโ่ลหติเหล่านจีะคงอยูใ่นรา่งกายของคนเราตลอดไปไมเ่ปลยีนแปลง 
  นับตังแต่นันเป็นต้นมาการถ่ายโลหิตได้มีวิว ัฒนาการขึนเรือยๆ ในช่วง
สงครามโลกครงัทหีนึง ได้มกีารถ่ายโลหติช่วยชวีติทหารทบีาดเจบ็ในสงครามให้รอดชวีติเป็น
จํานวนมาก ต่อมาได้มกีารค้นคว้าและทําการศึกษาวจิัยอย่างต่อเนือง เพอืค้นหาวธิกีารถ่าย
โลหติทปีลอดภยัมากยงิขนึ ซงึก็ประสบผลสําเรจ็ในระดบัหนึงจากจํานวนทหารทบีาดเจบ็ใน
สงครามโลกครงัทสีองลดจาํนวนลง 
 

ประวติังานบริการโลหิตของไทย 

  วงการแพทย์ไทยได้ให้ความสําคญัและสนใจเรอืงราวเกยีวกบัโลหติและการ
ถ่ายโลหติมาก่อนทสีภากาชาดไทยจะมารบัผดิชอบ เพยีงแต่ไม่เป็นทรีูจ้กัแพร่หลายนัก โดยเรมิ
ทโีรงพยาบาลศริริาชเป็นแห่งแรก 

  พ.ศ. 2473 ศาสตราจารย ์คารล์ บคัแมน ศาสตราจารยแ์ผนกสูตนิารเีวชกรรม
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ได้เข้ามาเป็นศาสตราจารย์ประจําแผนกสูตินารีเวชกรรม
โรงพยาบาลศริริาช ไดท้าํการถ่ายโลหติใหก้บัสุภาพสตรที่านหนึงซงึตกเลอืดจากการคลอดบุตร 
โดยใชว้ธิกีารเจาะโลหติใส่ลงในขวดทมีโีซเดยีมซเิตรทแลว้เทลงในกระบอกแก้วถ่ายใหก้บัผูร้บั
โลหติ ซงึปรากฏว่าการถ่ายโลหติวธินีไีมเ่ป็นผลดนีกั ผูร้บัโลหติมกัจะมอีาการหนาวสนัตามมา 
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  พ.ศ. 2480 สงครามในทวปียโุรป ส่อเคา้ความรนุแรงขนึเรอืยๆ และเรมิกระจาย
ไปยงัภูมภิาคอนืๆ รวมทงัภูมภิาคเอเชยีดว้ย ซงึในขณะนันงานบรกิารโลหติในประเทศไทยยงั
ไม่พฒันา ก้าวหน้าเท่าทคีวร โลหติยงัเป็นของหายาก ห่างไกลความสําคญัและความจําเป็นใน
สายตาของประชาชนทวัๆ ไป งานธนาคารเลอืดจงึเป็นสงิทยีงัไมเ่ป็นรปูเป็นรา่งแต่อย่างใด 

  ปี พ.ศ. 2484-2488 สงครามโลกครงัท ี2 ไดข้ยายตวัเขา้มาในประเทศไทย มี
การสูร้บเกดิขนึในหลายพนืทสี่งผลใหป้ระชาชนคนไทยจาํนวนมากเสยีชวีติและบาดเจบ็ ในขณะ
ท ีกิจกรรมการถ่ายโลหิตเพอืช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บยงัคงใช้นําเกลือและนําตาลกลูโคสอยู่ ซึง
คุณภาพนนัเทยีบเคยีงกบัโลหติไมไ่ด ้

  จนกระทงัสงครามโลกครงัท ี2 สงบลง กองกําลงัทหารสหประชาชาติได้นํา
พลาสมาแหง้เขา้มาใชร้กัษาในประเทศไทยและแจกจา่ยใหก้บัโรงพยาบาลต่างๆ ทงัในกรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดั ซงึพลาสมาแห้งนันมีคุณภาพดีกว่านําเกลือและนําตาลกลูโคส แต่ปรมิาณ
พลาสมาแห้งมจีํานวนไม่มากพอ ใช้ได้ไม่นานก็หมดและไม่มผีู้ใดสนใจทจีะเสยีสละบรจิาคให้
ประชาชนคนไทยไดต้ลอดไป 

  ขณะเดียวกัน ช่วงระยะเวลานีร ัฐบาลไทยได้ส่งแพทย์ไปศึกษาทีประเทศ
อเมรกิาเพอืนําเอาความรูแ้ละวทิยาการใหม่ๆ ดา้นการถ่ายโลหติมาใชใ้นการรกัษาและช่วยชวีติ
ผู้ป่วย ส่งผลให้ความคดิทจีะก่อตงัธนาคารเลอืดขนึในประเทศไทยเหมอืนกบัประเทศอเมรกิา
เรมิเป็นจรงิ 
  ปี พ.ศ. 2492 แพทย์ทีกลับจากประเทศอเมริกาได้นําเอาความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นงานบรกิารโลหติมารเิรมิก่อตงัธนาคารเลอืด 

  ปี พ.ศ. 2493 โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย ก่อตงั
ธนาคารเลอืดขนึเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

  ปี พ.ศ. 2494 โรงพยาบาลหญงิก่อตงัธนาคารเลอืดเป็นแห่งทสีองพรอ้มกบัจดั
อบรมความรูด้้านงานบรกิารโลหติให้กบัเจา้หน้าทเีทคนิคการแพทย ์เจ้าหน้าทปีฏบิตักิารทาง
ธนาคารเลอืดและส่งออกไปปฏบิตัหิน้าทปีระจาํตามโรงพยาบาลต่างๆ ทวัประเทศ 

  ในปีเดยีวกนันี ทปีระชุมสนันิบาตกาชาด ครงัท ี17 ณ กรุงสตอ็กโฮมห ์ประเทศ
สวเีดน มมีตใิหส้ภากาชาดแต่ละประเทศจดัตงังานบรกิารโลหติขนึ โดยใหย้ดึหลกัว่า โลหติต้อง
มาจากผูบ้รจิาคทมีจีติศรทัธา โดยไมห่วงัสงิตอบแทนใดๆ 

  ปี พ.ศ. 2495 ศาสตราจารย์ นายแพทยเ์ฉลมิ บูรณะนนท์ ผู้อํานวยการกอง
วทิยาศาสตร ์สภากาชาดไทย นํามตทิปีระชุมสนันิบาตกาชาด เพอืขอจดัตงัแผนกบรกิารโลหติ
ขนึในกองวทิยาศาสตร ์
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นโยบายบริการโลหิตระดบัชาติ 

วิสยัทศัน์ 

  งานบรกิารโลหติของประเทศได้มาตรฐานสากล และทนัสมยั ประชาชนได้รบั
โลหติ ส่วนประกอบโลหติ และผลติภณัฑ์โลหติทปีลอดภยั มคีุณภาพ และเพยีงพอ เพอืการ
รกัษาโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศบรหิารจดัการฐานขอ้มลู 

 

พนัธกิจ 

  รฐับาลให้การสนับสนุนงานบริการโลหิตแห่งชาติ ให้ดําเนินการได้อย่างมี
มาตรฐาน และมปีระสทิธภิาพ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ และให้ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลกัในการดําเนินงานบรกิารโลหติ รวมทงัการกําหนดมาตรฐาน 
การตดิตามดา้นคุณภาพ และการประเมนิการให้บรกิารโลหติของประเทศ โดยรฐับาลให้ความ
สนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณ และอัตรากําลงัอย่างเพียงพอ มกีระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงกลาโหม รวมทงัส่วนราชการอนืๆ และ
องคก์รทเีกยีวขอ้งใหค้วามรว่มมอืสนบัสนุน 

 

เป้าประสงคน์โยบาย 

1. การบริหารจัดการงานบริการโลหิตของประเทศมีประสิทธิภาพ และมีการ
ประสานงานอยา่งเป็นเอกภาพโดยศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นองคก์รหลกั 

2. มโีลหติในปรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 

3. ผูป้่วยไดร้บัโลหติทปีลอดภยั ตามหลกัการขององคก์ารอนามยัโลก โดยเรมิจากการ
จดัหาโลหติในประชากรทมีคีวามเสยีงตํา การคดักรองผู้บรจิาคโลหติ และโลหติทุกยูนิต ต้อง
ผ่านการตรวจกรองการติดเชอืตามมาตรฐาน และตรวจความเข้ากันได้ของโลหติบรจิาคกับ
ผูป้ว่ย 

4. งานบรกิารโลหติมคีุณภาพในทุกกระบวนการและทุกระดบั 

5. มกีารใชโ้ลหติอยา่งเหมาะสม มเีกณฑ ์และแนวปฏบิตัไิปในทางเดยีวกนั 

6. มกีฎ ระเบยีบ และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบังานบรกิารโลหติตามความเหมาะสมและ
จําเป็น รวมทงัการบงัคบัใช้ ติดตาม แก้ไข ปรบัปรุง ทบทวน กฎระเบยีบและกฎหมายอนืที
เกยีวขอ้งเป็นระยะๆ 

7. การวจิยัและพฒันางานบรกิารโลหติไดร้บัการส่งเสรมิ สนบัสนุนอยา่งต่อเนอืง 
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8. การผลติผลติภณัฑจ์ากพลาสมาเพอืใช้รกัษาผู้ป่วย ได้รบัการส่งเสรมิ และพฒันา 
เพอืลดการนําเขา้จากต่างประเทศ โดยมศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นองคก์ร
หลกั 

9. บรกิารเซลลต์้นกําเนิดเมด็โลหติจากอาสาสมคัรผูบ้รจิาคเซลลต์้นกําเนิดใหแ้ก่ผูป้่วย
ไดร้บัการพฒันาเพอืมุง่สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

หน้าทีของศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 

 สภากาชาดไทย ได้กําหนดหน้าทขีองศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติไว้ในข้อบงัคบัของ
สภากาชาดไทย ขอ้ 42 ทว ิดงันี 

1. มหีน้าทจีดัหาโลหติให้ได้มากทสีุดเท่าทจีะมากได้จากผู้บรจิาคโดยไม่หวงัสงิตอบ
แทนเพอืนําไปจา่ยใหก้บัผูป้ว่ยทวัประเทศ 

2. แปรรปูโลหติทเีหลอืใชส้าํหรบัเกบ็และจา่ยเพอืใชร้กัษาโรคบางชนิด 

3. ทาํการวจิยั การถ่ายโลหติและเรอืงโลหติวทิยา 
4. ช่วยจดัตงังานบรกิารโลหติให้กบัเหล่ากาชาดจงัหวดัในรูปของสาขาบรกิารโลหติ

แห่งชาตหิรอืภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ

 

หน้าทีของศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติปัจจบุนั 

1. จดัหาโลหติและส่วนประกอบโลหติ เพอืจา่ยใหก้บัโรงพยาบาลภาครฐัและภาคเอกชน
ทงัในกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

2. จดัทาํอุปกรณ์เจาะเกบ็โลหติ เช่น ถุงบรรจโุลหติ 

3. ผลตินํายาตรวจหมูโ่ลหติเพอืใชใ้นหน่วยงานต่างๆ ทวัประเทศ 

4. ผลติผลติภณัฑโ์ลหติเพอืใชใ้นการรกัษาผูป้ว่ย 

5. จดัทาํแนวปฏบิตัเิกยีวกบัการปฏบิตังิานของสาขาบรกิารโลหติทวัประเทศ 

6. ใหก้ารช่วยเหลอืดา้นการบรกิารโลหติแก่ธนาคารโลหติโรงพยาบาลต่างๆ 

7. จดัการอบรมระยะสนังานบรกิารโลหติใหก้บับุคลากรทปีฏบิตังิานทางธนาคารโลหติ 

8. จดัตงัภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิใหค้รบวงจร 12 ภาคทวัประเทศ 

 

นโยบายคณุภาพ 

  โลหติและผลติภณัฑข์องศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิมคีุณภาพและปลอดภยั ทงั
ผูใ้หแ้ละผูร้บั 
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2.4 แนวความคิดเกียวกบัการบริหารจดัการ 

 การศึกษาครงันี ผู้วิจยัได้ค้นคว้าความหมายของการบรหิารจดัการมนีักวิชาการได้
ทาํการศกึษาและไดอ้ธบิายถงึความหมายการบรหิารจดัการ ดงัต่อไปนี 

ความหมายของการบริหารจดัการ 

วิรชั วิรชันิภาวรรณ กล่าวไว้ว่า ในการศกึษาความหมายของการบรหิารจดัการ ควร
ทําความเข้าใจแนวคดิเกยีวกบัการบรหิารเป็นเบอืงต้นก่อน กล่าวคอื สบืเนืองจากมนุษยเ์ป็น
สตัว์สงัคม ซงึหมายถงึ มนุษยโ์ดยธรรมชาตยิ่อมอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดดเดยีว แต่
อาจมขี้อยกเว้นน้อยมากทมีนุษยอ์ยู่โดดเดยีวตามลําพงั เช่น ฤษี การอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มของ
มนุษยอ์าจมไีด้หลายลกัษณะและเรยีกต่างกนั เป็นต้นว่า ครอบครวั ( family) เผ่าพนัธุ์ (tribe) 

ชุมชน (community) สงัคม (society) และประเทศ (country) เมอืมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่มย่อม
เป็นธรรมชาติ อีกทังในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้นํากลุ่ม” รวมทังมี “แนวทางหรือวิธีการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพอืให้เกิดความสุขและความสงบเรยีบร้อย สภาพเช่นนีได้มี
ววิฒันาการตลอดมา โดยผูนํ้ากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดบัประเทศของภาครฐั ในปจัจุบนัอาจ
เรียกว่า “ผู้บริหาร ”  ขณะทีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนัน  เรียกว่า การบริหาร 
(administration) หรอืการบรหิารราชการ (public administration) ด้วยเหตุผลเช่นนี มนุษยจ์งึ
ไม่อาจหลกีเลยีงจากการบรหิารหรอืการบรหิารราชการไดง้่าย และทําใหก้ล่าวได้อย่างมนัใจว่า 
“ทใีดมปีระเทศ ทนีนัยอ่มมกีารบรหิาร” 

 คําว่า การบรหิาร (administration) มรีากศพัท์มาจากภาษาละติน “administatrae” 

หมายถึง ช่วยเหลอื (assist) หรอือํานวยการ (direct) การบรหิารมคีวามสมัพนัธ์หรอืมี
ความหมายใกลเ้คยีงกบัคําว่า  “minister” ซงึหมายถงึ การรบัใชห้รอืผูร้บัใช ้หรอืผูร้บัใชร้ฐั คอื 
รฐัมนตร ีสาํหรบัความหมายดงัเดมิของคาํว่า administer หมายถงึ การตดิตามดแูลสงิต่างๆ 

 ส่วนคําว่า การจดัการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรอืภาคธุรกิจซงึมี
วตัถุประสงค์ในการจดัตงั เพอืมุ่งแสวงหากําไร (profits) หรอืกําไรสูงสุด (maximum profits) 

สําหรบัผลประโยชน์ทีจะตกแก่สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงค์รองหรอืเป็นผลพลอยได้ (by 

product)  
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 การบรหิาร บางครงัเรยีกว่า การบรหิารจดัการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏบิตังิานใดๆ ของหน่วยงานของรฐั และ/หรอื เจา้หน้าทขีองรฐั (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน 
หมายถึง ของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ทีเกียวข้องกับคน สิงของและหน่วยงาน โดย
ครอบคลุมเรอืงต่างๆ เช่น (1) การบรหิารนโยบาย (Policy) (2) การบรหิารอํานาจหน้าท ี
(Authority) (3) การบรหิารคุณธรรม (Morality) (4) การบรหิารทเีกยีวขอ้งกบัสงัคม (Society) 

(5) การวางแผน (Planning) (6) การจดัองคก์าร (Organizing) (7) การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
(Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การ
รายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) เช่นนี เป็นการนํา “กระบวนการ
บริหาร” หรือ “ปจัจัยทีมีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” ทีเรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-

POSDCoRB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมาย 

 นอกจากนนั อาจใหค้วามหมายไดอ้กีว่า การบรหิาร หมายถงึ การดําเนินงาน หรอืการ
ปฏบิตังิานใดๆ ของหน่วยงานของรฐั และ/หรอื เจา้หน้าทขีองรฐั ทเีกยีวขอ้งกบั คน สงิของ และ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมเรอืงต่างๆ เช่น (1) การบรหิารคน (Man) (2) การบรหิารเงนิ (Money) 

(3) การบรหิารวสัดุอุปกรณ์ (Material) (4) การบรหิารงานทวัไป (Management) (5) การบรหิาร
การใหบ้รกิารประชาชน (Market) (6) การบรหิารคุณธรรม (Morality) (7) การบรหิารขอ้มูล
ข่าวสาร (Message) (8) การบรหิารเวลา (Minute) และ (9) การบรหิารการวดัผล 
(Measurement) เช่นน ีเป็นการนํา “ปจัจยัทมีสี่วนสําคญัต่อการบรหิาร” ทเีรยีกว่า 9M แต่ละตวั
มาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมาย 

 ชนงกรณ์ กณุฑลบตุร กล่าวไวว้่า การจดัการจะต้องประกอบดว้ย “คนตงัแต่สองคน
ขึนไปร่วมกนัทํางานเพือให้บรรลุวตัถปุระสงค์ร่วมกนั” และผู้จดัการหรอืผู้บรหิารคอืผู้ที
ประสานทรพัยากรต่างๆ ไมว่่าจะเป็น 

1. คน (Man) 

2. เงนิ (Money) 

3. สงิของ (Material) 

4. วธิกีารจดัการ (Management) 

เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยมุง่หวงัว่าจะเกดิประสทิธภิาพสงูสุด  
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 การให้ความหมายทงั 2 ข้างต้น เป็นการนําหลักวิชาการด้านการบริหาร  คือ 
“กระบวนการบรหิาร” และ “ปจัจยัทมีสี่วนสําคญัต่อการบรหิาร” มาใช้เป็นแนวทางหรอืกรอบ
แนวคดิในการใหค้วามหมายซงึมสี่วนทําใหก้ารใหค้วามหมายคําว่าการบรหิารครอบคลุมเนือหา
สาระสาํคญัทเีกยีวกบัการบรหิาร ชดัเจน เขา้ใจไดง้า่ย เป็นวชิาการ และมกีรอบแนวคดิดว้ย  

 จฑุา เทียนไทย (2548: 4) ไดใ้หน้ิยามไวว้่า การบรหิารจดัการหมายถงึ การเสรมิพลงั/
อํานาจในการตดัสนิใจ (Empowerment) การรอืปรบัระบบ (Reengineering) การบรหิารงานเชงิ
คุณภาพเบด็เสรจ็/โดยรวม (Total Quality Management) และการปรบัลดขนาดขององคก์ร 
(Downsizing) โดยผู้บรหิารจะทําหน้าทกีารจดัองค์การ (Organizing) การจดัคนเขา้ทํางาน 
(Staffing) การวางแผน (Planning) และการควบคุม (Controlling) 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2545: 18-19) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบรหิาร หมายถงึ 

การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจดัองค์กร 
(Organizing) การสงัการ (Leading/Directing) หรอืการอํานวย และการควบคุม (Controlling) 

ซงึจะมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัทรพัยากรขององคก์ร (6 M’s) เพอืนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์และ
ดว้ยจุดมุ่งหมายสําคญัในการบรรลุความสําเรจ็ ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเกดิประสทิธผิลครบถว้น 

บุญทนั ดอกไธสง (2537: 1) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบรหิาร หมายถึง การจดัการ
ทรพัยากรทมีอียู่ให้มปีระสทิธภิาพมากทสีุด เพอืตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ 
หรอืประเทศ หรอืการจดัการเพอืผลกําไรของทุกคนในองคก์าร 

ติน ปรชัญพฤทธิ (2535: 8) ไดใ้หน้ิยามไวว้่า การบรหิาร หมายถงึ กระบวนการนําเอา
การตดัสนิใจ และนโยบายไปปฏบิตั ิ

ไพบูลย ์ช่างเรียน (2532: 17) ไดใ้หน้ิยามไวว้่า การบรหิาร หมายถงึ ระบบทปีระกอบ
ไปด้วยกระบวนการในการนําทรพัยากรทางการบรหิารทงัทางวตัถุและคนมาดําเนินการเพอื
บรรลุวตัถุประสงคท์กีําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

อนันต์ เกตุวงศ ์(2523: 27) ไดใ้หน้ิยามไวว้่า การบรหิาร หมายถงึ การประสานความ
พยายามของมนุษย ์(อยา่งน้อย 2 คน) และทรพัยากรต่างๆ เพอืทาํใหเ้กดิผลตามตอ้งการ 
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เฟรดเดอรริ์ค ดบับลิว. เทเลอร ์(Frederick W. Taylor) (อ้างถึงใน สมพงศ ์เกษมสิน, 
2523: 27) ไดใ้หน้ิยามไวว้่า การบรหิาร หมายถงึ งานบรหิารทุกอย่างจาํเป็นต้องกระทําโดยมี
หลกัเกณฑ ์ซงึกําหนดจากการวเิคราะหศ์กึษาโดยรอบคอบ ทงันี เพอืใหม้วีธิทีดีทีสีุดในอนัทจีะ
ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการผลติมากยงิขนึ เพอืประโยชน์สาํหรบัทุกฝา่ยทเีกยีวขอ้ง 

ปีเตอร ์เอฟ. ดรคัเกอร ์(Peter F. Drucker) (อ้างถึงใน สมพงศ ์เกษมสิน, 2523: 6) 

ได้ให้นิยามไว้ว่า การบรหิาร หมายถงึ ศลิปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ้นื การ
ทํางานต่างๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอนืเป็นผู้ทําภายในสภาพองค์การทกีล่าวนัน ทรพัยากร
ดา้นบุคคลจะเป็นทรพัยากรหลกัขององคก์ารทเีขา้มาร่วมกนัทํางานในองคก์าร ซงึคนเหล่านีจะ
เป็นผูใ้ชท้รพัยากรดา้นวตัถุอนืๆ เครอืงจกัร อุปกรณ์ วตัถุดบิ เงนิทุน รวมทงัขอ้มลูสนเทศต่างๆ 
เพอืผลติสนิคา้หรอืบรกิารออกจาํหน่ายและตอบสนองความพอใจใหก้บัสงัคม 

สมพงศ ์เกษมสิน (2514: 13-14, 2523: 5-6) ไดใ้หน้ิยามไวว้่า การบรหิาร หมายถงึ 
การใช้ศาสตรแ์ละศลิป์นําเอาทรพัยากรบรหิาร (administrative resource) เช่น คน เงนิ วสัดุ
สงิของ และการจดัการ มาประกอบการตามกระบวนการบรหิาร (process of administration) 

เช่น POSDCoRB Model ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์กีําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และการบรหิาร
มลีกัษณะเด่นเป็นสากลอยูห่ลายประการ ดงันี 

1) การบรหิารยอ่มมวีตัถุประสงค ์

2) การบรหิารอาศยัปจัจบุนับุคคลเป็นองคป์ระกอบ 

3) การบรหิารตอ้งใชท้รพัยากรการบรหิารเป็นองคป์ระกอบพนืฐาน 

4) การบรหิารมลีกัษณะการดาํเนินการเป็นกระบวนการ 
5) การบรหิารเป็นการดาํเนินการรว่มกนัของกลุ่มบุคคล 

6) การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (group 

effort) ทจีะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

7) การบรหิารมลีกัษณะการรว่มมอืกนัดําเนินการอยา่งมเีหตุผล 

8) การบรหิารมลีกัษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานกบัวตัถุประสงค์ 
9) การบรหิารไมม่ตีวัตน (intangible) แต่มอีทิธพิลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์
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เฮอรเ์บิรต์ เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) (1947: 3) ไดใ้หน้ิยามไวว้่า การบรหิาร 
หมายถงึ กจิกรรมทบีุคคลตงัแต่ 2 คนขนึไป รว่มกนัดาํเนินการเพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

บุตรี จารุโรจน์และคณะ (2549: 12) ได้ให้นิยามไว้ว่า การจดัการ หมายถึง การ
ตดิตามการดําเนินการตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล โดยองค์การหรอื
บุคลากรทีร่วมงานกันเพือบรรลุเป้าหมายเฉพาะนัน มกัจะมกีารประเมนิประสิทธิภาพของ
ผูจ้ดัการ เพราะการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการส่งผลกระทบมากมายต่อองคก์าร 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2545: 18-19) ไดใ้หน้ิยามไว้ว่า การจดัการ หมายถงึ 
การปฏบิตักิารให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนทวีางไว้) ซงึนิยมใช้ในการจดัการธุรกจิ (Business 

management) 

แฮรโ์รลด ์คนูตซ์ (Harold Koontz) (อ้างถึงใน สมพงศ ์เกษมสิน, 2523: 6) ไดใ้ห้
นิยามไว้ว่า การจดัการ หมายถึง การดําเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ทตีงัไว้โดยอาศยัปจัจยั
ทงัหลาย ไดแ้ก่ คน เงนิ วสัดุสงิของ เป็นอุปกรณ์การจดัการนนั 

จุมพล หนิมพานิช (2553: 8-10) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบรหิารจดัการ หมายถึง 
กระบวนการ กจิกรรม หรอืการศกึษาการทําใหง้านบรรลุผล โดยมหีลกัประกนัว่ากจิกรรมนนัๆ 
จะไดร้บัการดาํเนินการหรอืการปฏบิตักิารในลกัษณะทจีะทําใหว้ตัถุประสงคท์ตีงัไวบ้รรลุผลหรอื
สมัฤทธผิล ซงึมหีน้าททีางการบรหิารจดัการทสีําคญัๆ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การ
ประสานงาน การควบคุมและการอํานวยการกิจกรรม โดยมกีารใช้ความพยายามร่วมกนัของ
บุคคล (ทีได้รวมเอาบุคคลททีําหน้าทใีนการบริหารจดัการ) รวมทงักลุ่มของบุคคลภายใน
องคก์าร ทใีนเบอืงต้นมคีวามเกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการองคก์ารนนัๆ และเครอืงมอืทจีะทํา
ใหเ้ป้าหมายทตีงัไวบ้รรลุผลอยา่งสุขมุรอบคอบ 

จากทรรศนะของนกัวชิาการดงักล่าวขา้งตน้ สรปุไดว้่า การบรหิารจดัการ หมายถงึ การ
บริหารจดัการทรพัยากรทีมีอยู่ โดยดําเนินการตามกระบวนการบริหาร หลักเกณฑ์ หรือ
นโยบายทกีําหนดไว ้เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทสีุด 
ซงึในการวจิยัครงันีผูว้จิยัไดนํ้าหลกัการบรหิารจดัการทไีดจ้ากการทบทวนเอกสารมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจดัการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยศึกษาถึง
กระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ใน 6 ขนัตอน 
ดงันี  
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1. จดัหาผูบ้รจิาคโลหติ  
2. ลงทะเบยีนรบัผูบ้รจิาค  
3. เจาะเกบ็โลหติ  
4. ตรวจสอบคดักรองคุณภาพโลหติ  
5. ผลติส่วนประกอบโลหติ  
6. จ่ายโลหติแก่โรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ และสถาบนัต่างๆ  
ทวัประเทศ 

 

ทฤษฎีทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการ 

 ผูว้จิยัไดร้วบรวมทฤษฎทีเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ ไวด้งันี 

1. ทฤษฎลีาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษย ์

โดยนักจิตวิทยาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ชาวอังกฤษชือว่า มาสโลว ์
(Maslow) ไดเ้สนอทฤษฎลีาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษยเ์พอืทจีะอธบิายพฤตกิรรมของคนใน
องคก์าร โดยมาสโลวไ์ดแ้บ่งความตอ้งการของคนออกเป็น 5 ระดบั ประกอบด้วย (1) ความเป็น
จรงิของตนเอง (2) เกยีรตยิศชอืเสยีง (3) การยอมรบัทางสงัคม (4) ความปลอดภยั และ (5) 

ความตอ้งการทางกายภาพ รายละเอยีดตามภาพท ี2  

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี2 กรอบทฤษฎลีาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว์ 
ทมีา:  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, ประมวลสาระชุดวชิาทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการบรหิารการศกึษา, 
2544 

 

ความเป็นจรงิของตนเอง 
(Self-actualization) 

เกยีรตยิศชอืเสยีง 
(Esteem or status) 

การยอมรบัทางสงัคม 
(Affiliation or acceptance) 

ความปลอดภยั 
(Security of safety) 

ความตอ้งการทางกายภาพ 
(Physiological needs) 
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มาสโลว ์เชอืว่ามนุษยโ์ดยทวัไปจะแสดงความตอ้งการของตนเองตามระดบั
ขนัในแต่ละขนั แต่ช่วงเวลาและความเน้นหนักจะขนึอยู่กบัมนุษยแ์ต่ละคน ความต้องการของ
มาสโลวม์ ี5 ขนั แบ่งได ้2 ประเภท คอื  

1. ความต้องการทางชวีศกึษาวทิยา (Biological needs) ซงึรวมความ
ต้องการ สงิจําเป็นทงัหลาย ทางด้านร่างกายของมนุษย์ ทจีําเป็นสําหรบัทจีะให้มชีวีติอยู่รอด 
ไดแ้ก่ อาหาร นํา อากาศ และการพกัผ่อนนอนหลบั เป็นต้น ความต้องการทางด้านร่างกายนัน
ปกตจิะมขีดีจาํกดัอยูช่วัระยะหนงึ เช่น เมอืรบัประทานอาหารอมิแลว้ เป็นต้น เมอืความต้องการ
ทางด้านร่างกายได้รบัการตอบสนองอย่างสมควรแล้วมนุษยก์็จะมคีวามต้องการในขนัต่อไปที
สูงขนึ เช่น ต้องการบ้านเรอืน เสอืผ้า รถยนต์ เครอืงประดบัต่างๆ เพอืแสดงถงึเกยีรตยิศและ
ฐานะของบุคคลในสงัคม 

2. ความต้องการทางจติใจ (Psychological needs) มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม 
ซงึอยูโ่ดดเดยีวไม่ได ้จงึต้องคบหาสมาคมกบัมนุษยด์ว้ยกนัเป็นกลุ่ม เป็นสมาคม เป็นชาต ิการ
เป็นสมาชกิในสถาบนัต่างๆ ของสงัคม จงึก่อให้เกดิความต้องการในรูปต่างๆ (Security of 

safety needs) ความต้องการไดร้บัการยกย่อง (Recognition needs) ความต้องการเป็นส่วน
หนึงขององคก์าร (Sense of belonging needs) และความต้องการทไีดร้บัผลสําเรจ็ในชวีติ 
ความตอ้งการทางจติใจของมนุษยน์ไีมเ่หมอืนกนัทุกคนและไม่มทีสีนิสุด 

 

จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ทฤษฎีลําดบัขนัความต้องการของ
มนุษย ์หมายถงึ พฤติกรรมความต้องการของมนุษย ์5 ขนั ได้แก่ ความเป็นจรงิของตนเอง 
เกยีรตยิศชอืเสยีง การยอมรบัทางสงัคม ความปลอดภยั และความต้องการทางกายภาพ โดย
แบ่งได ้2 ประเภท คอื ความต้องการทางชวีศกึษาวทิยา และ ความต้องการทางจติใจ ซงึความ
ตอ้งการของบุคคลจะเป็นไปตามลาํดบัขนั 

 

2. ทฤษฎคีวามคาดหวงัของวรมู (Vroom) 

วรมู (Vroom) กล่าวว่า การทจีะเลอืกหรอืตดัสนิใจกระทําสงิหนึงสงิใดนัน 
มสีาเหตุหรอืแรงจูงใจโดยอาศยัเหตุผลหรอืปจัจยัหลายๆ อย่างประกอบกนัมไิดเ้กดิจากปจัจยั
หนึงปจัจยัเดยีวโดยทบุีคคลนันจะต้องมคีวามหวงั ต่อไปนี (1) ผลตอบแทนทไีดร้บั (2) ความ
พอใจและความไมพ่อใจต่อผลตอบแทนทไีดร้บั (3) ผลตอบแทนทไีดร้บัเมอืเปรยีบเทยีบกบัผูอ้นื 
(4) โอกาสทจีะไดร้บัผลตอบแทนตามความคาดหวงั และ (5) ทฤษฎกีารบรหิารแบบมสี่วนรว่ม 



42 

 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ทฤษฎีความคาดหวังของวรู ม 
หมายถงึ ปจัจยัทบุีคคลมุง่หวงัหรอืคาดหวงั ไดแ้ก่ ผลตอบแทนทไีดร้บั ความพอใจและความไม่
พอใจต่อผลตอบแทนทไีด้รบั ผลตอบแทนทไีด้รบัเมอืเปรยีบเทยีบกบัผู้อนื โอกาสทจีะได้รบั
ผลตอบแทนตามความคาดหวงั และทฤษฎกีารบรหิารแบบมสี่วนรว่ม 

3. ทฤษฎกีารจงูใจ : ทฤษฎคีวามต้องการ ของอลัเดอรเ์ฟอร ์(Alderfer’s ERG 

theory) 

ทฤษฎกีารจูงใจ : ทฤษฎคีวามต้องการ ของอลัเดอรเ์ฟอร ์เป็นทฤษฎคีวาม
ต้องการหรอืเรยีกอกีอย่างว่า ERG (ERG ย่อมาจาก Existence Relatedness Growth theory) 

อลัเดอรเ์ฟอร ์เป็นทฤษฎเีน้นการทําใหเ้กดิความพอใจตามความต้องการของมนุษยไ์ม่คํานึงถงึ
ขนัความตอ้งการว่าความตอ้งการใดจะเกดิขนึก่อนหรอืหลงัและความต้องการหลายๆ อย่างอาจ
เกดิขนึพรอ้มกนัได ้อลัเดอรเ์ฟอรแ์บ่งความตอ้งการไว ้3 ประการ ดงันี 

1. ความต้องการการมชีวีติอยู่ (Existence needs) เป็นความต้องการของ
บุคคลทตีอ้งการการตอบสนองเพอืใหม้ชีวีติอยู่ไดร้บัการตอบสนองทางกาย คอื ต้องการอาหาร 
เสอืผา้ ทอียูอ่าศยั เครอืงใชต่้างๆ ยารกัษาโรค ผูบ้รหิารควรตอบสนองความต้องการดว้ยการให้
ค่าตอบแทนเป็นเงนิค่าจา้ง เงนิเพมิพเิศษ รวมถงึความรูส้กึมนัคงปลอดภยัจากการทํางานไดร้บั
ความยตุธิรรม มกีารทาํสญัญาว่าจา้งการทํางาน เป็นตน้ 

2. ความต้องการมสีมัพนัธภาพ (Relatedness needs) เป็นความต้องการของ
บุคคลทจีะมมีติรไมตร ีมคีวามสมัพนัธก์บับุคคลทอียูแ่วดลอ้มในการทาํงาน ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิ
ให้บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกันตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่ อ
บุคคลภายนอกด้วย เช่น การจดักจิกรรมททีําให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างผู้นําและผู้ตาม เกดิ
สถานภาพทยีอมรบัทางสงัคม 

3. ความต้องการความก้าวหน้า (Growth needs) เป็นความต้องการสูงสุดของ
บุคคลได้แก่ ความต้องการได้รบัการยกย่องและต้องการความสําเร็จในชีวิต ผู้บริหารควร
สนบัสนุนใหพ้นกังานพฒันาตนเองใหเ้จรญิกา้วหน้าดว้ยการพจิารณาการเลอืนขนัเลอืนตําแหน่ง
หรอืมอบหมายใหร้บัผดิชอบต่องานโดยมหีน้าทงีานทสีูงขนึอนัเป็นโอกาสทพีนักงานจะก้าวหน้า
ไปสู่ความสาํเรจ็ในการปฏบิตังิาน 
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จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้น สรุปไดว้่า ทฤษฎกีารจงูใจ : ทฤษฎคีวามต้องการ 
ของอลัเดอรเ์ฟอร ์เป็นทฤษฎทีเีน้นการทาํใหเ้กดิความพอใจตามความตอ้งการของมนุษยโ์ดยไม่
คํานึงถงึว่าขนัความต้องการใดจะเกิดขนึก่อนหรอืหลงั ซงึแบ่งความต้องการเป็น 3 ประการ 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการการมชีวีติอยู ่ความตอ้งการมสีมัพนัธภาพ และความตอ้งการความกา้วหน้า 

 

กระบวนการบริหารจดัการ (Management Process) 

 ในการจดัการองคก์ารธุรกจินนั มภีารกจิหลายดา้นแมจ้ะเป็นองคก์ารขนาดเลก็ 
ไม่ว่าจะเป็นการผลติสินค้า การจําหน่ายสนิค้า การให้บรกิาร การติดตามทวงหนี และอืนๆ 
ผูบ้รหิารจงึต้องมกีารวางแผนงานล่วงหน้า ในการประสานภารกจิทุกดา้นซงึเกดิขนึร่วมกนั ให้
องคก์รสามารถเคลอืนตวัไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และต้องมรีะบบงานทดีซีงึไดแ้ก่ขนัตอนใน
การปฏบิตัิงาน จงึจะประสานหน้าทต่ีางๆ ได้ นอกจากนียงัต้องมผีู้รบัผดิชอบในหน้าทต่ีางๆ 
และมกีารติดตามจนปรากฏความสําเร็จตามทตี้องการ กระบวนการจดัการจงึประกอบด้วย
หน้าททีางการจดัการ (management function) มชีอืยอ่ว่า POCL ดงัต่อไปนี 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท ี3:  กระบวนการจดัการ  
ทมีา: บุตร ีจารุโรจน์ และคณะ, หลกัการจดัการ, 2549 

 
1) การวางแผน (Planning)  

เป็นสงิทอีงค์กรต้องการเปลยีนแปลงในอนาคต การวางแผนเป็นสะพานเชอืม
ระหว่างเหตุการณ์ปจัจบุนัและอนาคตซงึทําไดโ้ดยการ ใหบ้รรลุเป้าหมายผลลพัธท์ตี้องการ การ
วางแผนจึงต้องอาศัยการกําหนดกลยุทธ์ทีมีประสิทธิภาพ แม้ว่าพืนฐานของการจัดการ

การจดัองคก์าร 

การอาํนวยการ 

การควบคมุ 

การวางแผน 
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โดยทวัไปเป็นงานของผู้บรหิาร การวางแผนเป็นสิงสําคญัสําหรบัการปฏบิตัิตามกลยุทธ์ ให้
ประสบความสาํเรจ็และการประเมนิกลยุทธ ์เพราะว่า การจดัการองคก์ร การจงูใจ การจดับุคคล
เขา้ทํางาน และกจิกรรมควบคุม ขนึกบัการวางแผน กระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วย
ผูบ้รหิารและพนกังานภายในองคก์ร  

การวางแผนจะช่วยใหอ้งคก์รกําหนดขอ้ดจีากโอกาสภายนอกและทําใหเ้กดิผล
กระทบจากอุปสรรคภายนอกตําสุด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดตีและปจัจุบนัเพอืคาดคะเน
เหตุการณ์ทจีะเกดิขนึในอนาคต การวางแผน ประกอบดว้ย การพฒันาภารกจิ (Mission) การ
คาดคะเนเหตุการณ์ปจัจุบนั เหตุการณ์อนาคต และแนวโน้ม การกําหนดวตัถุประสงค ์และการ
เลอืกกลยทุธท์ใีช ้

การวางแผนจะช่วยให้ธุรกจิปรบัตวัสู่การเปลยีนแปลงของ ตลาดและสามารถ
กําหนดเป้าหมายได้ การบรหิารเชิงกลยุทธ์นันต้องการให้องค์กรติดตามในลกัษณะเชิงรุก 
(Proactive) มากกว่าทจีะเป็นเชงิรบั (Reactive) องค์กรทปีระสบความสําเรจ็จะต้องควบคุม
อนาคตขององค์กรมากกว่าทจีะรอรบัผลจาก อทิธพิลสภาพแวดล้อมภายนอกและเหตุการณ์ที
เกดิขนึ การตดัสนิใจ (Decision Making) ถอืเป็นส่วนหนึงของการวางแผน การปรบัตวัเป็น
สงิจําเป็นเพราะว่ามกีารเปลยีนแปลงของตลาด เศรษฐกจิ และคู่แข่งขนัทวัโลก จุดเรมิต้นของ
ความสําเรจ็ทดีขีองธุรกจิคอืการวางแผนทเีหมาะสม เหน็ผลได้จรงิ ยดืหยุ่น มปีระสทิธผิล และ
ทรงประสทิธภิาพ 

2) การจดัการองคก์ร (Organizing)  

จุดมุ่งหมายของการจดัการองค์กรคอื การใช้ความพยายามทุกกรณีโดยการ
กําหนดงานและความสําคญัของอํานาจหน้าท ีการจดัการองคก์ร หมายถงึ การพจิารณาถงึสงิที
ต้องการทําและผู้ทีจะทํารายงานมตีัวอย่างในประวตัิศาสตร์ของธุรกิจทีมกีารจดัองค์กรทีด ี
สามารถประสบความสําเรจ็ในการแข่งขนัและสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได้ ธุรกิจทมีกีารจดั
องค์กรทดีีสามารถจูงใจผู้บรหิารและพนักงานให้มองเห็นความ สําคญัของความสําเร็จของ
องคก์ร 

การกําหนดลกัษณะเฉพาะของงาน (Work Specialization) โดยการแบ่งงาน
ประกอบด้วยงานทีกําหนดออกมาเป็นแผนก การจัดแผนก และการมอบอํานาจหน้าท ี
(Delegating Authority) การแยกงานออกเป็นงานย่อยตามการพฒันารายละเอยีดของงาน (Job 

Description) และคุณสมบตัขิองงาน (Job Specification) เครอืงมอืเหล่านีมคีวามชดัเจนสําหรบั
ผูบ้รหิารและพนกังาน ซงึตอ้งการทราบลกัษณะของงาน 

การกําหนดแผนกในโครงสรา้งขององคก์ร (Organization Structure) ขนาด
ของการควบคุม (Span of Control) และสายการบงัคบับญัชา (Chain of Command) การ
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เปลยีนแปลงกลยทุธต์อ้งการการเปลยีนแปลงในโครงสรา้ง เพราะตําแหน่งใหม่ๆ ทสีรา้งขนึหรอื
ลดลงหรอืรวมกนั โครงสรา้งองคก์รจะต้องระบุถงึวธิกีารใชท้รพัยากรและวธิกีารซงึวตัถุประสงค ์
มกีารกําหนดขนึในธุรกิจ การสนับสนุนทรพัยากรและกําหนดวัตถุประสงค์ตามสภาพทาง
ภมูศิาสตรจ์ะแตกต่างจาก โครงสรา้งดา้นผลติภณัฑห์รอืลกูคา้ 

รูปแบบทัวไปของการจัดแผนกคือ ตามหน้าที (Functional) ตามฝ่าย 
(Divisional) ตามหน่วยธุรกิจเชงิกลยุทธ์ (Strategic business unit) และด้านแมททรกิซ ์
(Matrix) 

3) การนําหรือการสงัการ (Leading/Directing)  

เป็นการใชอ้ทิธพิลเพอืจงูใจพนักงานใหป้ฏบิตังิานและนําไปสู่ความสําเรจ็ตาม 
เป้าหมายทรีะบุไว ้หรอืเป็นกระบวนการจดัการใหส้มาชกิในองคก์รทํางานร่วมกนัไดด้ว้ยวธิกีาร
ต่างๆ เพราะทรพัยากรมนุษยเ์ป็นสงิทซีบัซอ้นและเขา้ใจถ่องแทไ้ดย้าก การนําหรอืการสงัการจงึ
ต้องใช้ความสามารถหลายเรอืงควบคู่กนัไป อาท ิภาวะความเป็นผู้นําของผู้บรหิาร การจูงใจ 
การติดต่อสือสารในองค์กร และการทํางานเป็นทมี เป็นต้น หน้าทใีนการนําหรอืสงัการนี มี
ความสําคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าทีอืน เพราะผู้บริหารต้องแสดงบทบาทของผู้สงัการอย่างมี
คุณภาพ ถา้ไมเ่ช่นนนั แผนงานทวีางไวต้ลอดจนทรพัยากรทจีดัเตรยีมไวอ้าจไม่เกดิประสทิธผิล 
ถ้าผู้บรหิารดําเนินกิจกรรมด้านการสงัการไม่ดพีอ ดงันัน การสงัการจงึเป็นเรอืงของความรู้
ความชํานาญ ประสบการณ์ และความสามารถทจีะชกัจูงให้พนักงานร่วมกนัปฏบิตังิานไปตาม
เป้าหมายทกีําหนด ไวใ้หอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็ตามตอ้งการ 

4) การควบคมุ (Controlling)  

การใช้ทรพัยากรต่างๆ ขององค์กร ถือว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบ หรือ
ตดิตามผลและประเมนิการปฏบิตังิานในกจิกรรมต่างๆ ของพนกังาน เพอืรกัษาใหอ้งคก์รดําเนิน
ไปในทศิทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวตัถุประสงค์หลกัขององค์กร ในเวลาทกีําหนดไว ้
องคก์รหรอืธุรกจิทปีระสบความลม้เหลวอาจเกดิจากการขาดการควบคุม หรอืมกีารควบคุมทไีร้
ประสทิธภิาพ และหลายแห่งเกดิจากความไม่ใส่ใจในเรอืงของการควบคุม ละเลยเพกิเฉย หรอื
ในทางกลบักนัคอืมกีารควบคุมมากจนเกิดความผดิพลาดขององค์กรเอง การควบคุมจงึเป็น
หน้าทหีลกัทางการบรหิารทมีคีวามสาํคญั ตงัแต่เรมิตน้จนจบกระบวนการทางการบรหิาร 

การควบคุมเป็นการตรวจตราและตรวจสอบผลการปฏบิตังิานโดย เปรยีบเทยีบ
กบัเป้าหมายและดําเนินการปฏบิตัเิพอืให้มนัใจว่า จะบรรลุผลลพัธต์ามต้องการ นอกจากนีการ
ควบคุมยงัเป็นกระบวนการรวบรวมและแสดถงึขอ้มูลยอ้นกลบัเรอืงของ ผลการดําเนินงานใน
ฐานะทเีป็นพนืฐานสําหรบัการปฏิบตัิและการเปลยีนแปลงใน อนาคตอีกด้วย (John R. 
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Schermerhorn, op. cit. p.327) อาจกล่าวถงึบทบาทสําคญัของการควบคุมไดว้่า อยู่ทคีํา 4 คํา 
ไดแ้ก่ มาตรฐาน (Standard) การวดัผล (Measurement) การเปรยีบเทยีบ (Comparison) และ
การปฏบิตั ิ(Take Action) โดยการควบคุมจะครอบคลุมดแูลพนืท ี4 พนืทใีหญ่ๆ ของการบรหิาร 
(Stephen P. Robbins, Managing Today, 1997, p.391) กล่าวคอื พฤตกิรรมบุคคลในองคก์ร 
การเงนิ การปฏบิตักิาร และ ขอ้มลูข่าวสาร ทรพัยากรประกอบดว้ย มนุษย ์สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ การเงนิ ตลอดจนทรพัยากรขอ้มูลขององคก์ร ซงึผู้บรหิารจะเป็นบุคคลททีําหน้าทใีน
กระบวนการบรหิารจดัการทรพัยากรขององคก์รโดยอาศยัหน้าททีงั 4 ประการนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4  แสดงขอบเขตของกจิกรรมการบรหิารจดัการ   

ทมีา : ธงชยั สนัตวิงษ,์ การเงนิธุรกจิ, 2541 
 

จากภาพด้านบน อธบิายได้ว่า ผู้บรหิารทําหน้าทบีรหิารจดัการงานและคน ซงึจดัเป็น 
“สงินําเขา้” (Input) โดยผ่าน “กระบวนการ” (Process) ในกจิกรรม การวางแผน การจดัองคก์าร 
การนําสงัการ และการควบคุม ให้สามารถประสานทํางานร่วมกันไป เพอืให้ได้ “ผลลัพธ์” 
(Output) ซงึก็คอืการบรรลุถงึเป้าหมายผลสําเรจ็ต่างๆ ทงัทางด้านประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
คุณภาพ และความพงึพอใจของลกูคา้ เป็นตน้ 
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ทฤษฎีของกระบวนการบริหารจดัการ 

1) POCCC ของ Henry Fayal 
เฮนร ีฟาโยล (Henri Fayol) ไดส้รุปเป็นทฤษฎวี่า หากวนัหนึงคุณต้องอยู่ใน

สภาวะทตี้องใช้คนจํานวนมากๆ ในการทํางาน หวัใจของการบรหิารจดัการเพอืให้งานสําเรจ็
ตามเป้าหมายนนั มอีงคป์ระกอบดงันี 

1. Planning คอื การวางแผน เพอืการปฏบิตังิาน 

2. Organizing คอื การจดัแบ่งงาน รวมทงัวสัดุอุปกรณ์และกําลงัคนไปตามหน้าที
ของงาน 

3. Commanding คอื การบงัคบับญัชาและสงัการแก่บุคคลในหน่วยงาน 

4. Coordinating คอื การประสานงานระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 

5. Controlling คอื การควบคุมใหง้านดาํเนินไปตามทกีําหนด 

 

2) POSDCORB ของ Gulick Urwick  

1. Planning (การวางแผนงาน) 
หมายถงึ การจดัวางโครงการ แผนปฏบิตังิาน และวธิกีารปฏบิตังิานไวล้่วงหน้า   

ผูจ้ดัการองคก์รต้องวางแผนงานทุกขนัตอนของการปฏบิตังิาน เพราะแผนงานจะเป็นแนวทาง
ปฏิบตัิทงัองค์กร ซึงประกอบด้วย แผนงานหลกั และแผนงานย่อย แผนงานต้องมลีกัษณะ
ยดืหยุน่ 

2. Organizing (การจดัหน่วยงาน) 
หมายถงึ การกําหนดโครงสรา้งอํานาจหน้าท ีการแบ่งส่วนงาน และการจดัสาย

งาน 

3. Staffing (การจดัตวับุคคล) 
หมายถงึ การบรหิารงานดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ การจดัอตัรากําลงั การสรรหาและ

พฒันาบุคลากร การเลอืนขนัเลอืนตําแหน่ง การส่งเสรมิขวญัและกําลงัใจ สวสัดกิาร และการ
เสรมิสรา้งบรรยากาศในการทํางาน "คน" เป็นทรพัยากรทสีําคญัทสีุด ทสี่งผลให้งานสําเรจ็หรอื
ลม้เหลว 

4. Directing (การอํานวยการ) 
หมายถงึ การวนิิจฉัยสงัการ การควบคุมบงัคบับญัชา และการควบคุมดูแลการ

ปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน หวัหน้าต้องมอบหมายหน้าทใีหลู้กน้องแต่ละ
คนตามลําดบั โดยให้สมัพนัธ์และสอดคล้องกับความรบัผิดชอบแต่ละตําแหน่ง ประกาศใช้
ระเบยีบใหป้ฏบิตัติาม มกีารตดัสนิใจสงัการ อยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็ 
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5. Coordinating (การประสานงาน) 
หมายถงึ การประสานกจิกรรมต่างๆของหน่วยงาน เพอืใหเ้กดิมกีารร่วมมอืทดีี

และนําไปสู่จดุหมายปลายทางเดยีวกนั 

6. Reporting (การรายงาน) 
หมายถงึ การรายงานผลการปฏบิตังิานของบุคลากรระดบัต่างๆ ในหน่วยงาน 

เพอืให้ผูบ้รหิารและสมาชกิหน่วยงานไดร้บัทราบความเคลอืนไหวและความคบืหน้าของกจิการ
อยา่งสมาํเสมอ 

7. Budgeting (การบรหิารงบประมาณ) 
หมายถงึ การจดัทํางบประมาณ การจดัทําบญัชกีารใช้จ่ายเงนิ และการควบคุม

ตรวจสอบทางดา้นการเงนิและทรพัยส์นิ  

  จากทฤษฎขีองกระบวนการบรหิารจดัการทีผู้วจิยัได้ทบทวน ในงานวจิยัชนินี
ผูว้จิยัประยกุตใ์ชห้ลกัการบรหิารจดัการจากทงั 2 ทฤษฎ ีเพอืสรา้งคําถามในการสมัภาษณ์  ซงึ
สามารถสรปุออกมาไดท้งัหมด 8 หลกัการ ดงันี 

1) การวางแผน (Planning) 

2) การจดัองคก์าร (Organizing)  

3) การอํานวยการ (Directing) 

4) การควบคุม (Controlling) 

5) การประสานงาน (Coordinating) 

6) การจดัตวับุคคล (Staffing) 

7) การรายงาน (Reporting) 

8) การบรหิารงบประมาณ (Budgeting) 
 

2.5 เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 2.5.1 งานวิจยัทีเกียวกบัการบริจาคโลหิต 

  อภิญญา ทองสุขโชติ (2554) ได้ศึกษาเรอืง “พระพุทธศาสนากบัการบรจิาค
โลหติ : ศกึษาทศันคตขิองประชาชนทมีาบรจิาคโลหติทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด
ไทย” โดยมวีตัถุประสงค์เพอืศกึษาการบรจิาคโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด
ไทย และทศันคตขิองประชาชนทมีาบรจิาคโลหติทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทีมาบริจาคโลหิตทีศูนย์บริการโลหิต
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แห่งชาต ิสภากาชาดไทย พบว่า การบรจิาคโลหติตามทศันะทางพระพุทธศาสนา จดัเป็นการให้
ทานอย่างหนึง อยู่ในขอ้แรกของบุญกริยิาวตัถุ 3 คอื บุญสําเรจ็ไดด้ว้ยการบรจิาคทาน จดัเป็น
การใหท้านขนัอุปบารม ีส่วนเรอืงการบรจิาคโลหติ ปรมิาณโลหติทไีดจ้ากผูบ้รจิาคมจีาํนวนน้อย 
ยงัไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย การรณรงค์ให้มีผู้บริจาคโลหิตเพิมขึนจะทําให้
ช่วยเหลอืผู้ป่วยได้มากขนึ ผู้ป่วยทรีอความหวงัก็มอีย่างไม่จํากดั และจะมเีพมิขนึในอนาคต 
เพราะววิฒันาการของโลกพฒันาไปอย่างไม่หยุดยงั ผลการสมัภาษณ์ประชาชนทเีดนิทางมา
บรจิาคโลหติทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ส่วนใหญ่เคยปฏบิตัธิรรมมาก่อน จงึ
เป็นผู้ทมีจีติใจด ีมคีวามเสยีสละ มคีวามเมตตา เป็นพนืฐาน ทําให้มองเหน็ประโยชน์ของการ
บรจิาคโลหติ มทีศันคติทดีีต่อการบรจิาคโลหติและมทีศันคติต่อหลกัพระพุทธศาสนาว่าการ
บรจิาคโลหิตเป็นการช่วยชีวิตผู้อืน ถือเป็นการสงัสมบุญความดีงามให้แก่ตนเอง และเป็น
ประโยชน์เพอืสงัคม โดยไมห่วงัผลตอบแทนใดๆ 

  ดงันัน ทศันคตขิองประชาชน ในเรอืงการให้ทานทางพระพุทธศาสนามผีลต่อ
การบรจิาคโลหติ และมสี่วนผลกัดนัใหป้ระชาชนเหน็ความสําคญัในการทําประโยชน์เพอืพฒันา
สงัคมส่วนรวม 

 

โสภิดา เพชรสารกลุ (2552) ไดศ้กึษาเรอืง “ทศันคตต่ิอการบรจิาคโลหติของ
ประชากรในอําเภอเมอืงเชยีงใหม่” สรุปความว่า ผูท้มีาใชบ้รกิารจากสาขาบรกิารโลหติแห่งชาติ
จํานวน 200 ตวัอย่าง และจากผู้ทไีม่เคยบรจิาคโลหติเก็บจาก ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ 
จํานวน 200 ตวัอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง การศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีอาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา ส่วนมากมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัการบรจิาคโลหติ
ทถีูกต้อง มแีนวโน้มทจีะบรจิาคโลหติในอนาคต แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมทีศันคตทิดีต่ีอ
การบรจิาคโลหติ และจะบรจิาคโลหติในอนาคต การศกึษาทศันคตใินองคป์ระกอบด้านความรู้
ความเข้าใจ พบว่า ร้อยละของผู้ทเีคยและไม่เคยบรจิาคโลหิตมคีวามรู้ความเข้าใจมากทสีุด
ตรงกนั ไดแ้ก่ ผู้บรจิาคโลหติต้องเป็นผู้ทมีสีุขภาพแขง็แรง ไม่มโีรคประจาํตวั และมคีวามเหน็
ดว้ยอยา่งยงิกบัคาํกล่าวทวี่าการบรจิาคโลหติถอืเป็นการทาํบุญทไีดกุ้ศลสงูสุด 
  

นฤมล บญุสนอง และ ยพุา เอือวิจิตรอรณุ (2552) ไดศ้กึษาเรอืง “การศกึษา
ทศัคนต ิและปจัจยัทมีผีลต่อการบรจิาคโลหติของบุคลากรในโรงพยาบาลพาน จงัหวดัเชยีงราย 
เพอืเพมิจาํนวนผูบ้รจิาคโลหติ” เป็นการศกึษาเพอืให้ได้ขอ้มลูสําหรบัพฒันารปูแบบบรกิารเชงิ
รกุในการเพมิจาํนวนผูบ้รจิาคโลหติจากกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลพาน โดยใชแ้บบสอบถาม 
ประกอบด้วย ขอ้มูลส่วนบุคคล และความคดิเหน็เกยีวกบัการบรจิาคโลหติ ขอ้มูลวดัทศันคต ิ3 

ดา้น ประกอบด้วย ความเชอืเกยีวกบัผลของการกระทํา ทศัคนตดิ้านจติใจและสงัคม ทศันคติ
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ดา้นบรกิารของงานธนาคารโลหติ และการวดัความรูเ้รอืงการบรจิาคโลหติ วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
สถติต่ิางๆ ประกอบด้วย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยี ค่าประมาณสมัพนัธ์ (chi-square, X2) และการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) โดยใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS version 11.5 

ผลการศกึษาพบว่า ไดร้บัแบบสอบถามทสีมบูรณ์จากบุคลากรจาํนวน 191 ราย 
จาก 220 ราย แบ่งเป็น บุคลกรทเีคยบรจิาคโลหติ จาํนวน 72 คน และกลุ่มทไีม่เคยบรจิาคโลหติ
จาํนวน 119 คน เมอืพจิารณาทศันคตแิละปจัจยัทมีผีลต่อการบรจิาคโลหติรายขอ้ พบว่า กลุ่มที
ไม่เคยบรจิาคโลหติมคีวามกลวัและความเครยีดต่อการบรจิาคโลหติ และด้านความรู้ คอื ไม่
เข้าใจว่าการบรจิาคโลหิตเป็นการเสียสละโลหิตส่วนสํารอง การศึกษานี ได้สอบถามความ
คดิเหน็เกยีวกบัแนวทางการเพมิจาํนวนผูบ้รจิาคโลหติ และไดร้บัความคดิเหน็ 4 ลําดบัแรก คอื 
การประชาสมัพนัธ์ การจดักิจกรรมรบับรจิาคโลหติในโอกาสพเิศษ การเชญิชวนถงึตวับุคคล 
และมอบของทรีะลึกแก่ผู้บรจิาคโลหิต  งานธนาคารโลหิตจงึได้นําแนวทางดงักล่าว ดําเนิน
การศกึษานําร่อง ผลของการดําเนินงานดังกล่าวในระยะเวลา 3 เดอืน สามารถเพมิผู้บรจิาค
โลหติรายใหม่ในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลพาน จาํนวน 29 คน ซงึเป็นผลสมัฤทธขิองการ
นําผลการวจิยันีไปประยกุตใ์ช ้

 

ศรีรุ่ง ชูภกัดิ และคณะ (2551) ได้ศกึษาเรอืง “การประเมนิประสทิธผิลการ
จดัหาโลหติของกลุ่มงานธนาคารเลอืด โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ปีงบประมาณ 2547-2549” โดย
มีวัตถุประสงค์เพือการประเมินประสิทธิผลการจัดหาโลหิตของกลุ่มงานธนาคารเลือด 
โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ปีงบประมาณ 2547-2549 เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชร้ปูแบบการ
ประเมินข้อมูลเอกสารของผลลัพธ์ในการจัดทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์จ ัดทําคุณภาพ
กระบวนการธนาคารเลอืดและการสมัภาษณ์ระดบัลกึของผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิารทเีกยีวขอ้ง
กบัการใหบ้รกิารโลหติแก่ผูป้ว่ยทงัภายในและภายนอกโรงพยาบาลวชิระภเูกต็ จาํนวน 19 คน 

  ผลการศึกษาพบว่า การจดัหาโลหติของกลุ่มงานธนาคารเลอืด โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต มีประสิทธิผลของทีมงาน อุปกรณ์เครืองมือ งบประมาณ การประชาสัมพันธ ์
กระบวนการภายในกลุ่มงานธนาคารเลอืด ซงึสามารถเป็นแบบอย่างได้ การประชาสมัพนัธ์
จดัหาโลหติต้องควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพกระบวนการภายในกลุ่มงานธนาคารเลอืดเสมอ 
ควรทําการประเมนิอย่างต่อเนืองในทุกกจิกรรมประชาสมัพนัธแ์ละทุกกระบวนการภายในกลุ่ม
งานธนาคารเลือดและส่วนอืนทเีกียวข้อง และจากการสัมภาษณ์ระดบัลึกผู้รบับรกิารและผู้
ให้บรกิารทเีกยีวขอ้งกบัการให้บรกิารโลหติแก่ผู้ป่วยทงัภายในและภายนอกโรงพยาบาลวชริะ
ภูเก็ต พบว่า มคีวามพึงพอใจในการสงัใช้และการจ่ายโลหติ มคีวามเชอืมนัในโลหติทุกยูนิต 
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ได้รบัและจ่ายโลหติตามจํานวนและเวลาทตี้องการ สะดวก รวดเรว็ ไม่มรีายงานอุบตัิการณ์
ความเสยีงทมีผีลกระทบถงึแก่ชวีติผูป้ว่ย และพงึพอใจดา้นการใหบ้รกิาร ดา้นความสะดวก ดา้น
ความมชีอืเสยีงของกลุ่มงานธนาคารเลอืด ด้านประสทิธภิาพของอุปกรณ์เครอืงมอื ด้านความ
เตม็ใจในการใหบ้รกิาร และแรงจงูใจในการบรจิาคโลหติ รวมทุกดา้น คดิเป็นรอ้ยละ 85.43 

 

2.5.2 งานวิจยัทีเกียวกบัการบริหารจดัการ 

กญักว์ฬาภรณ์ กลินนิมนวล (2554) ไดศ้กึษาเรอืง “ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการสํานักงานจงัหวดัพษิณุโลก ตามหลักอทิธบิาท ๔” ผลการศกึษา พบว่า แนวทางการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัอทิธบิาท ๔ เพอืพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารสํานักงานจงัหวดัพษิณุโลก คอื 
บุคลากรควรมคีวามต้องการใฝ่ใจรกัทจีะปฏบิตังิานอยู่เสมอ ปรารถนาทจีะปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลดี
ยงิๆ ขนึไป มคีวามขยนั หมนัประกอบการงานดว้ยความพยายาม เขม้แขง็ อดทน เอาธุระ ไม่
ทอ้ถอย ตอ้งตงัจติรบัรูใ้นภารกจิทไีดร้บัมอบหมายโดยปฏบิตังิานดว้ยความคดิ เอาจติฝกัใฝ่ ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลือนลอยไป อุทศิตัวอุทศิใจให้แก่งานทีปฏิบตัิอย่างแท้จรงิ และหมนัใช้
ปญัญาพจิารณา ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบข้อยงิหย่อนในงานนันๆ ทสีําคญัต้องรู้จกัการ
วางแผนงาน วดัผลและคดิคน้วธิแีกไ้ขปรบัปรงุงานใหด้ขีนึอยูต่ลอดเวลา 

 

ประภสัสร สุขาบูรณ์ และ สมชาย ปฐมศิริ (2554) ได้ศกึษาเรอืง “การจดั
เสน้ทางการกระจายโลหติในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล กรณีศกึษา: ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย” โดยมวีตัถุประสงค์เพอืวเิคราะห์และออกแบบการกระจายโลหติโดยใช้ระบบ
การจดัเสน้ทางเดนิรถดว้ยคอมพวิเตอร ์จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตใิห้กบัโรงพยาบาลต่างๆ 
ในเขตพนืทกีรุงเทพและปรมิณฑล โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการศกึษาเบอืงต้นจากบทความ
ต่างประเทศ และงานประชุมเชิงปฏบิตักิารงานบรกิารโลหติระดบัชาตแิละเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
โดยการสมัภาษณ์บุคลากรภายในศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย รวบรวมรายชอื
และทตีงัของโรงพยาบาลทเีป็นสมาชกิเครอืข่าย เกบ็ภาพ ศกึษาขนัตอนการขอรบัโลหติ สํารวจ
ประเภทและจํานวนยานพาหนะ บรรจุภณัฑท์นํีามารบัโลหติในแต่ละวนั จบัเวลาผู้เขา้ควิรอรบั
โลหิต รวมถึงฐานข้อมูลจากชุดข้อมูลพืนฐานเชิงพืนทีด้านเส้นทางคมนาคม (Transport 

Fundamental Geographic Data Set: TFGDS) ของสํานักงานปลดักระทรวงคมนาคมทมีกีาร
รวบรวมขอ้มลูไวแ้ลว้ 

  ผลการศกึษาพบว่า ขนัตอนการขอใช้โลหติ วธิกีารกระจายการประเมนิความ
สูญเสยีต่างๆ ทเีกดิขนึ รวมถงึแนวทางในการปรบัปรุง มรีายละเอยีดดงันี (1) ปรมิาณความ
ต้องการโลหิต เริมจากผู้ป่วยมีความต้องการใช้โลหิต แพทย์ทําการสังโลหิตผ่านทาง
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โรงพยาบาลต้นสงักัด โรงพยาบาลก็จะทําการร้องขอโลหิตไปยงัศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิ
จากนันจะทําการตรวจสอบกบัทางศูนยฯ์ ว่ามโีลหติเพยีงพอสําหรบัการเบกิจ่ายหรอืไม่ หากมี
ทางโรงพยาบาลจะส่งรถไปยงัศูนยฯ์ จากนนันําโลหติกลบัไปยงัโรงพยาบาลต้นสงักดั เพอืนําไป
รกัษาผู้ป่วยซงึเป็นผู้ใช้ขนัสุดท้าย (2) การปรบัปรุงเส้นทางการกระจายโลหติ จากวธิกีารส่ง
โลหติแบบปจัจบุนั คอื ส่งยานพาหนะมาจากโรงพยาบาลเครอืขา่ยตรงมารบัโลหติยงัศูนยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย จากนนัจงึนํากลบัไปยงัโรงพยาบาลต้นสงักดั พบว่าเกดิความ
สูญเสยีในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายการใช้รถ ค่าจา้งพนักงาน ค่านํามนั รวมถงึค่าเสยีโอกาส 
ดงันัน จงึใชว้ธิ ีSaving Algoritm เขา้มาช่วย โดยจุดเรมิต้นของเสน้ทางเรมิจากศูนยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ไปยงัโรงพยาบาลในเครอืข่ายต่างๆ ทอียู่ใกลเ้คยีงกนั ซงึมผีล
ให้ต้นทุนการขนส่งลดลง ลดการสูญเสียโอกาสในการใช้รถของโรงพยาบาล อีกทงัยงัช่วย
ประหยดัพลงังานและเชอืเพลงิในการขนส่งไดเ้ป็นอยา่งมากอกีดว้ย 

 

  พิสมยั เสือเฒ่า (2553) ได้ศกึษาเรอืง “แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ
ดา้นการใหบ้รกิารประชาชนของสํานักงานประจาํศาลจงัหวดัหนองคาย” โดยมวีตัถุประสงคเ์พอื
ศกึษาปญัหาเกยีวกบัการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารประชาชนของสํานักงานประจําศาล
จงัหวัดหนองคาย แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการด้านการให้บริการประชาชน และ
ภาพรวมของแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารประชาชนของสํานักงาน
ประจาํศาลจงัหวดัหนองคาย ซงึเป็นการศกึษาวจิยัเชงิสํารวจ และมกีารสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะ
ผู้เชยีวชาญ โดยนําแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีมาปรบัใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
การศกึษา 
  ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็ว่า ปญัหาสาํคญั คอื (1) สํานักงาน
ประจําศาลจงัหวดัหนองคายไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการประเมนิผลการ
ปฏบิตัิงานให้บรกิารประชาชนของข้าราชการของสํานักงานประจําศาลจงัหวดัหนองคาย (2) 

แนวทางการพฒันาทสีาํคญั คอื ผูบ้รหิารระดบัสงูของสาํนักงานประจาํศาลจงัหวดัหนองคายควร
ใหค้วามสําคญัและกําหนดนโยบายทชีดัเจนและต่อเนืองในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการประเมนิผลการปฏิบตัิงานให้บรกิารประชาชนของข้าราชการของสํานักงาน
ประจาํศาลจงัหวดัหนองคาย และ (3) ภาพรวมของแนวทางการพฒันาทสีําคญั คอื ในปจัจุบนั 
สาํนกังานประจาํศาลจงัหวดัหนองคายมแีนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิาร
ประชาชนทเีปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มมากกว่าในอดตี   
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สุธาดา สนธิเวช (2551) ได้ศกึษาเรอืง “ความพงึพอใจของพระสงฆต่์อการ
บรหิารจดัการโรงพยาบาลสงฆ”์ โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษาความพงึพอใจของพระสงฆท์มีต่ีอ
การให้บรกิารในโรงพยาบาลสงฆ ์เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของพระสงฆท์เีป็นผูป้่วยนอกกบั
ผูป้ว่ยใน ศกึษาประสทิธภิาพดา้นการบรหิารจดัการใหบ้รกิารพระสงฆข์องโรงพยาบาลสงฆ ์โดย
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คอื พระสงฆท์มีาขอรบับรกิารตรวจรกัษาในโรงพยาบาลสงฆท์งัพระ
ป่วยนอกและป่วยใน จํานวน 400 รปู เครอืงมอืทใีช้ในการเก็บขอ้มูล คอื แบบสมัภาษณ์และ
แบบสอบถาม ทาํการวเิคราะหป์ระมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเรจ็รปู 

  ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความพงึพอใจของพระสงฆ์ทมีต่ีอการให้บรกิารใน
โรงพยาบาลสงฆ์-สามเณร ด้านระบบการให้บรกิารและด้านผู้ให้บรกิารตามหลกัพรหมวหิาร 4 

พระสงฆ์-เณร มรีะดบัความพึงพอใจต่อการบรหิารจดัการโรงพยาบาลสงฆ์ปจัจยัระบบการ
ให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซงึประสิทธิภาพด้านการบริหารจดัการในการให้บริการ
พระสงฆ์ของโรงพยาบาลสงฆ์ จากหวัหน้าการพยาบาลผู้ป่วยนอกและหวัหน้าการพยาบาล
ผูป้่วยใน มแีนวทางการปฏบิตังิาน เพอืใหเ้กดิประสทิธภิาพคล้ายคลงึกนั เรมิจาก ต้องกําหนด
แผนงาน ดําเนินการตามแผน ประเมนิผลการทํางาน ตดิตามประสานงานและควบคุมใหข้อ้มูล
ข่าวสารทจีาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนการตดิตามผลงานอย่างต่อเนืองและให้
กําลงัใจต่อผูป้ฏบิตังิาน 
   

กมล กฤษวงศ์ (อ้างถึงใน: กญัก์วฬาภรณ์ กลินนิมนวล, 2554) ได้
ทําการศึกษาเรอืง “การบรหิารจดัการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : 
กรณีศึกษากองทุนชุมชนทหารกองพนัทหารม้าท ี๑ รกัษาพระองค์” ผลการวิจยัพบว่า แนว
ทางการปฏบิตัขิองหน่วยทหาร และระบบของหน่วยทหารทมีกีารควบคุมบงัคบับญัชาตามสาย
การบงัคบับญัชาเป็นปจัจยัทมีผีลต่อการบรหิารจดัการของคณะกรรมการกองทุน เช่น มกีาร
อนุมตัใิหส้ามารถหกัเงนิเดอืนเพอืใชห้นเีงนิกูข้องสมาชกิได ้ใหแ้ต่ละกองรอ้ยกลนักรองสมาชกิที
จะกู้ จํากดัสมาชกิไว้เฉพาะขา้ราชการทหารเท่านัน ทําให้ครอบครวัซงึอาศยัอยู่ในชุมชนไม่ได้
เป็นสมาชกิ ถงึแมจ้ะรว่มเป็นกรรมการในกองทุน เป็นผลใหม้กีารมสี่วนร่วมลดน้อยลงไป ปจัจยั
ภายในทมีผีลต่อการบรหิารจดัการของคณะกรรมการกองทุน คอื โครงสรา้งของคณะกรรมการ 
ซงึการกําหนดตําแหน่งและจํานวนของคณะกรรมการไม่สอดคล้องกบังานและปรมิาณงานที
เกดิขนึจรงิ กรรมการในแต่ละตําแหน่งมงีานประจาํทาํ จงึทําใหก้ารดําเนินกจิกรรมในการบรหิาร
จดัการทองทุนลดลง ไม่ทําการประชุมคณะกรรมการประจาํทุกเดอืนตามทรีะเบยีบกําหนด ไม่มี
การดาํเนินงานทสีาํนกังานกองทุนการพจิารณาใหส้มาชกิกู้เงนิไม่มกีารกลนักรองพจิารณาอย่าง
รอบคอบ รวมทงัไม่มกีารตดิตามการนําเงนิไปใช้ของสมาชกิตามโครงการทนํีาเสนอ สําหรบั



54 

 

ปญัหาทีเกิดขึน เป็นปญัหาด้านความพร้อมของทรพัยากรในการบรหิาร สถานทีและวัสดุ
อุปกรณ์ไม่เอืออํานวยต่อการดําเนินการ โครงสร้างการจดัของคณะกรรมการไม่เหมาะสม 
กรรมการบางตําแหน่งไม่มคีวามพร้อมในการบรหิาร ไม่มกีารจดัประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจําทุกเดือน ทําให้การกระจายข่าวสารประชาสมัพนัธ์มน้ีอย รวมทงัในการพิจารณาให้
สมาชกิกูเ้งนิมุง่เน้นเฉพาะการชาํระเงนิคนื ไม่พจิารณาถงึความเป็นไปไดข้องโครงการ จงึทําให้
การนําเงนิไปลงทุนสรา้งรายไดม้น้ีอย จงึควรจดัการปรบัคณะกรรมการใหเ้หมาะสม ส่งเสรมิการ
มสี่วนรว่มและไปใชข้องสมาชกิตามโครงการทเีสนออยา่งแทจ้รงิ 
  

ทงันี ผูว้จิยัจะนําแนวคดิดงักล่าวไปใชใ้นการตงัคาํถามในการวจิยั เพอืวเิคราะห์
หาสาเหตุของปญัหาทเีกิดขนึ และนําเป็นไปข้อมูลสร้างกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยทเีหมาะสม เพอืเป็นแนวทางในการพฒันาการ
บรหิารจดัการโลหติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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บทที 3 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การวจิยัเรอืง การบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  
มีวัตถุประสงค์เพือศึกษากระบวนการบริหารจัดการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย และศึกษาปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการโลหิตของ
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ดําเนินการศกึษาโดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพอืให้ได้ข้อมูลทคีรบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวตัถุประสงค์ของ
การศกึษา ซงึมรีายละเอยีดแต่ละขนัตอน ดงัต่อไปนี 

3.1 เกณฑก์ารคดัเลอืกพนืท ี
3.2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั  
3.3 เครอืงมอืทใีชใ้นการศกึษา 
3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.5 การวเิคราะหข์อ้มลู 

 
3.1 เกณฑก์ารคดัเลือกพืนที 

ในการศกึษาครงันีผูว้จิยัมุ่งศกึษาพนืทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เนืองจาก
เป็นหน่วยงานกลางทมีหีน้าทใีนการจดัหาโลหติใหเ้พยีงพอและปลอดภยัจากผู้บรจิาคทไีม่หวงั
สงิตอบแทน อกีทงั มหีน้าทคีวามรบัผดิชอบโดยตรงเกยีวกบังานบรกิารโลหติระดบัชาต ิเพอืนํา
โลหติไปช่วยเหลอืผู้ป่วย ผู้ประสบอุบตัิเหตุ การผ่าตดั เก็บสํารองไว้ใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ 
หากบุคลากรทเีกยีวขอ้งสามารถดําเนินการบรหิารจดัการโลหติไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพจะทําให้
มปีรมิาณโลหติเพยีงพอต่อความต้องการใชข้องผูป้่วยทวัประเทศ ดงันัน ผูว้จิยัจงึสนใจคดัเลอืก
พนืทดีงักล่าวเป็นพนืทศีกึษาในครงันี 
 
3.2 กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลูหลกั 

ผู้วจิยัเลอืกกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง เพอืให้ได้ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก่ 
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หวัหน้าฝ่ายทปีฏบิตัิหน้าทใีนส่วนทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการบรหิารจดัการโลหติ 
ทงั 6 ขนัตอน จาํนวน 6 ฝา่ย ดงันี 

1. ฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ  
ทําหน้าทีวางแผนจัดทําการประชาสัมพันธ์ทงัในภาวะปกติ และภาวะ

ฉุกเฉิน วางแผนจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ เพอืสนบัสนุนการจดัหาโลหติใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
2. ฝา่ยสารสนเทศและทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติ  

ทําหน้าทดีูแลรบัผดิชอบขอ้มูลสถติขิองศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิพฒันา
ระบบคอมพวิเตอร ์งานทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติและงานอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัสถติแิละขอ้มลู 

3. ฝา่ยเจาะเกบ็โลหติ  
ทําหน้าทีเจาะเก็บโลหิตทมีีคุณภาพจากผู้บรจิาคทงัภายในศูนย์บริการ

โลหติแห่งชาต ิและภายนอกสถานท ี 
4. ฝา่ยตรวจคดักรองโลหติ  

ทําหน้าทตีรวจคดักรองโลหติของผู้บรจิาคตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนจ่าย
ใหก้บัโรงพยาบาลต่างๆ  

5. ฝา่ยผลติส่วนประกอบโลหติ 
ทําหน้าทผีลติส่วนประกอบโลหติให้กบังานจ่ายโลหติเพอืจ่ายโลหติให้กบั

โรงพยาบาลต่างๆ ทวัประเทศทงัภาครฐัและเอกชน อีกทังยงัควบคุมคุณภาพในระหว่าง
กระบวนการผลติส่วนประกอบโลหติทุกประเภท 

6. ฝา่ยจา่ยโลหติและผลติภณัฑ ์ 
ทําหน้าทบีริหารจดัการปรมิาณโลหิตและส่วนประกอบโลหิตทุกชนิดที

ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิเตรยีมขนึเพอืจ่ายใหก้บัโรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิและ
สถาบนัต่างๆ ทวัประเทศ 

   
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัทผีู้วจิยัทําการคดัเลอืก จํานวน 6 ฝ่าย นัน ผู้วจิยั

พิจารณาจากขนัตอนของกระบวนการบรหิารจดัการโลหิต  ทงั 6 ขนัตอน โดยเรมิตังแต่ 
ดําเนินการประชาสมัพนัธ์จดัหาผู้บรจิาคโลหติด้วยความสมคัรใจ ลงทะเบยีนรบัผู้บรจิาคโลหติ 
ทาํการเจาะเกบ็ ผ่านการคดักรองคุณภาพ และผลติส่วนประกอบโลหติ ไปจนถงึการจ่ายโลหติที
มคีุณภาพตามความต้องการใช้ให้แก่ผู้ป่วยไปยงัโรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ และ
สถาบนัต่างๆ ทวัประเทศ ให้เพยีงพอ และพจิารณาจากหน้าทคีวามรบัผดิชอบของแต่ละสาย
งานทีมีความเกียวข้องโดยตรงกับกระบวนการบริหารจดัการโลหิตของศูนย์บริการโลหิต
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แห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยดําเนินการเก็บข้อมูลเบอืงต้นกับเจ้าหน้าทศีูนย์บรกิารโลหิต
แห่งชาต ิสภากาชาดไทยเกยีวกับสายงานทมีคีวามเกยีวขอ้ง เพอืให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ของ
งานวจิยัชนินีมากทสีุด 
  สําหรบัสายงานอนืๆ ทผีู้วจิ ัยไม่ได้เลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลหลกั เนืองจากหน้าที
ความรบัผดิชอบของสายงานนนัๆ ไม่ไดม้คีวามเกยีวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการบรหิารจดัการ
โลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย แต่จะทําหน้าทีสนับสนุนสายงานที
เกยีวขอ้งโดยตรงใหด้าํเนินการตามแผนและนโยบายทกีําหนดไว้ 

 
3.3 เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

การวจิยัในครงันีจะดาํเนินการวจิยั ดงันี 

1. ผู้วจิยัลงไปสมัภาษณ์และเก็บข้อมูลโดยตรงจากกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลหลกัทเีป็นหวัหน้า
ฝ่ายทีปฏิบัติหน้าทีในส่วนทีเกียวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการโลหิตของ
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

2. ผู้วจิยัได้ออกแบบแนวคําถามในการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลหลกัในประเด็นเรอืง
กระบวนการบรหิารจดัการโลหติ ปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการบรหิารจดัการ
โลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  

3. กลอ้งถ่ายรปู เครอืงบนัทกึเสยีง สมุดจด เพอืช่วยเกบ็รายละเอยีดในการสัมภาษณ์ 
ซงึก่อนการบนัทกึเทปในแต่ละครงั ผู้วจิยัจะขออนุญาตเพอืให้ได้รบัความยนิยอม
ก่อนทุกครงั เมอืได้ขอ้มูลครบถ้วนแลว้ จะนําไปทําการถอดเทปเพอืวเิคราะหข์อ้มูล
ต่อไป 

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เพอืใหก้ารเกบ็รวบรวมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงานวจิยัครงันี ผูว้จิยัจาํเป็นต้องทํา
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่ง ดงันี 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมลูทุติยภมิู 
ข้อมูลในแหล่งนีผู้วิจยัดําเนินการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเกยีวกับแนวคิด

ทฤษฎ ีจากหนงัสอื ตํารา และเอกสารงานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ รวมไปถงึขอ้มลู
เฉพาะเกยีวกบัการบรจิาคโลหติ สถิติต่างๆ และข้อมูลเฉพาะของศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิ
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สภากาชาดไทย ซงึมาจากหนังสอื ตํารา บทความวชิาการ รายงานประจําปีของศูนย์บรกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย และระบบสบืคน้ทางอนิเตอรเ์น็ตทมีคีวามน่าเชอืถอื  

2. การเกบ็รวบรวมข้อมลูปฐมภมิู 
การเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งนีมาจากหลายวธิ ีได้แก่ การสํารวจขอ้มูลในพนืทเีบอืงต้น

การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ซงึมรีายละเอยีดดงันี 

การสาํรวจขอ้มลูในพนืทเีบอืงต้น ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปหาขอ้มลูเกยีวกบัปรมิาณผูบ้รจิาค
โลหิต สถิติการบริจาคโลหิต และการบริหารจัดการโลหิตของศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย เพอืนําขอ้มูลทไีด้มากําหนดกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลหลกัและตงัประเดน็คําถามในการ
สมัภาษณ์ต่อไป 

การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ กลุ่มผู้ใหข้อ้มลูหลกัทเีป็นหวัหน้าฝ่ายทปีฏบิตัหิน้าทใีน
ส่วนทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด
ไทย จาํนวน 6 ฝา่ย โดยสมัภาษณ์ในประเดน็เรอืง กระบวนการบรหิารจดัการโลหติ และปญัหา
และอุปสรรคของกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
เพอืใหค้รอบคลุมถงึวตัถุประสงคท์กีําหนดไว ้
 
3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 

งานวจิยัชนินีเป็นงานวจิยัทใีชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ผูว้จิยัแบ่งประเดน็การวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเบอืงต้น ไดม้าจากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
และการบนัทึกข้อมูล โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กบัการเก็บข้อมูล แล้วพจิารณา
ขอ้มลูทไีดว้่าตรงตามวตัถุประสงคท์กีําหนดไวห้รอืไม ่ 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลรวม เป็นการนําข้อมูลทไีด้จากการวเิคราะห์เบอืงต้นนํามา
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล จดัหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็น
การศกึษา จนสามารถไดข้้อสรุปทชีดัเจนเป็นภาพรวมตามประเดน็ทตี้องการ เพอืนําไปสรุปผล
การศกึษาและนําเสนอผลการศกึษาเชงิพรรณนาความ (Descriptive) ในแต่ละประเดน็การศกึษา
ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยัชนินี 
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บทที 4 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

 การศึกษาเรอืง “การบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย ”  
มวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษากระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด
ไทย ศกึษาปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย เพอืนํามาพฒันากระบวนการบรหิารจดัการโลหติได้อย่างเหมาะสม และเตรยีม
ความพร้อมในการบรหิารจดัการโลหิตให้มปีริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ป่วยทัว
ประเทศ ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัทเีป็นหวัหน้า
ฝ่ายทปีฏบิตัหิน้าทใีนส่วนทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการบรหิารจดัการโลหติ จํานวน 6 ฝ่าย โดยผล
การศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 

 

ส่วนท ี1 กระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ 
สภากาชาดไทย 

ส่วนท ี2  ปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนย์บรกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

 

ส่วนที 1 กระบวนการบริหารจดัการโลหิตของศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ  
สภากาชาดไทย 

  จากการศึกษากระบวนการบรหิารจดัการโลหิตของศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย ประกอบดว้ยขนัตอนในการบรหิารจดัการโลหติ จาํนวน 6 ขนัตอน คอื 1. ขนัตอน
การประชาสมัพนัธจ์ดัหาผูบ้รจิาคโลหติ 2. ขนัตอนลงทะเบยีนรบัผูบ้รจิาคโลหติ 3. ขนัตอนการเจาะ
เกบ็โลหติ 4. ขนัตอนการตรวจคดักรองคุณภาพโลหติ 5. ขนัตอนการผลติส่วนประกอบโลหติ และ 
6. ขนัตอนการจ่ายโลหติแก่โรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิและสถาบนัต่างๆ ทวัประเทศ 
ดงัภาพท ี5 
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ภาพท ี5 ขนัตอนการบรหิารจดัการโลหติของศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
 

ในแต่ละขนัตอนมกีระบวนการบรหิารจดัการและการดาํเนินการ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี 
 
ขนัตอนที 1 การประชาสมัพนัธจ์ดัหาผู้บริจาคโลหิต 

 การประชาสมัพนัธ์เป็นขนัตอนแรกของกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของ
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นหน้าทขีองฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ 
โดยมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบหลกัในการวางแผนจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ ทงัในภาวะปกต ิและภาวะฉุกเฉิน  
เผยแพรค่วามรูเ้รอืงโลหติ จดัทาํและใหบ้รกิารสอืประชาสมัพนัธ ์จดัทําโครงการพเิศษและกจิกรรมต่างๆ 
โดยดําเนินการตามเป้าหมายทไีดก้ําหนดไว ้ทงัในรปูของรถรบับรจิาค หรอืตงัเตยีงรบับรจิาคตามพนืที
หรอืหน่วยงานต่างๆ ทงัภาครฐั และภาคเอกชน ดงัภาพท ี6 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท ี6 การประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนผูบ้รจิาคโลหติ 

ทมีา: การประชาสมัพนัธบ์รจิาคโลหติ, เขา้ถงึเมอื 20 มนีาคม 2557, เขา้ถงึไดจ้าก www.blooddonationthai.com 

1. ประชาสมัพนัธจ์ดัหาผูบ้รจิาคโลหติ 

2. ลงทะเบยีนรบัผูบ้รจิาคโลหติ 

3. เจาะเกบ็โลหติ 

4. ตรวจคดักรองคุณภาพโลหติ 

5. ผลติส่วนประกอบโลหติ  

6. จ่ายโลหติแก่โรงพยาบาล 

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิสถาบนัต่างๆ ทวัประเทศ 
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จากการศกึษา พบว่า การประชาสมัพนัธจ์ะมวีธิกีารประชาสมัพนัธ ์โดยการใช้
สอืเป็นหลกั ทงัสอืโทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ อนิเตอรเ์น็ต เพอืเป็นการรณรงคแ์ละเชญิชวนประชาชนใหม้า
บรจิาคโลหติในวนัสาํคญั เช่น วนัแมแ่ห่งชาต ิวนัพ่อแห่งชาต ิ(ดงัภาพท ี7) หรอื ในช่วงทเีกดิเหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ต่างๆ ทมีคีวามจาํเป็นต้องใชโ้ลหติในปรมิาณมาก เช่น เหตุการณ์นําท่วม สถานการณ์
ทางการเมือง เป็นต้น จะมีกระบวนการจัดทําแผนให้เข้ากับสถานการณ์ปจัจุบัน ทังแผนการ
ประชาสมัพนัธแ์ละแผนรณรงค ์รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“การประชาสมัพนัธ์ทางโทรทศัน์ โดยให้คุณสรยุทธ์ประกาศค่อนขา้งได้ผล ถือว่าคุณสร

ยุทธม์อีทิธพิลเพราะมชีอืเสยีง ทาํใหม้ผีูบ้รจิาคมาบรจิาคโลหติกนัเยอะ ยอดปรมิาณโลหติจงึเพมิขนึ นอกจากนนั กจ็ะมี
การประชาสมัพนัธต์ามสถานการณ์ต่างๆ เช่น เดอืนเมษายน กจ็ะเชญิชวนใหม้าบรจิาคโลหติก่อนวนัสงกรานต์" (ธรีะ 
วทิยาววิฒัน์, 2557) 

 
 “ในโอกาสวนัพ่อแห่งชาต ิ5 ธนัวาคม จะมกีารจดัโครงการบรจิาคโลหติถวายพ่อหลวง หรอื 

อาจมีการให้ของทีระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น โดยการประชาสมัพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย แต่ทงันีทงันัน การบริจาคโลหิตจะต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจของผู้บริจาคเท่านัน ” 
(ปิยนนัท ์คุม้ครอง, 2556) 

  
 

 

 

 
 

 

ภาพท ี7 การประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนบรจิาคโลหติ โครงการถวายพ่อของแผ่นดนิ 

ทมีา: การประชาสมัพนัธบ์รจิาคโลหติ, เขา้ถงึเมอื 20 มนีาคม 2557, เขา้ถงึไดจ้าก www.blooddonationthai.com 

 

สําหรับเป้าหมายในการจัดหาโลหิตคือ ต้องจัดหาโลหิตให้ได้ตามแผน
ยุทธศาสตรข์องศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทยทกีําหนดไวค้อื 1,500 – 2,000 ยนูิต ต่อวนั 
และ 46,500 ยนูิต ต่อเดอืน และตามทอีงคก์ารอนามยัโลก (WHO) กําหนดใหม้โีลหติในคลงัวนัละ 3,000 

ยูนิต โดยมกีารวางแผนการดําเนินงาน คือ มีการทําแผนประจําปี เพอืกําหนดยอดทีคาดหวงัและ
เป้าหมายทชีดัเจน และดําเนินการประสานงานไปยงัฝ่ายต่างๆ ทเีกยีวขอ้งใหเ้ตรยีมพรอ้มในการรบัมอื
กบัสถานการณ์นนัๆ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 
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“กระบวนการทาํงานในการประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้รจิาคโลหติจะมกีารประสานงานกบั
ทุกฝา่ย เนืองจากเป็นฝายแรกทตีอ้งขบัเคลอืนนโยบายตามทศีนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทยกําหนดขนึ ไป
ยงัฝ่ายต่างๆ เพอืใหท้ราบถงึเป้าในการจดัหาจํานวนผูบ้รจิาคโลหติทกีําหนดไว ้และดําเนินการตามแผนไปในทศิทาง
เดยีวกนั เช่น การประสานงานกบัฝา่ยเจาะเกบ็โลหติ คอื ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย จะมกีารจดัหน่วย
รบับรจิาคโลหติเคลอืนทอีอกนอกสถานทปีระจําทุกวนั จะทําการประสานกบัฝ่ายเจาะเกบ็โลหติเพอืจดัเตรยีมความ
พรอ้มของเจา้หน้าทแีละอุปกรณ์เครอืงมอืต่างๆ เป็นตน้” (ปิยนนัท ์คุม้ครอง, 2556) 

 

“สาํหรบัแผนการจดัหาโลหติจะเป็นหน้าทขีองฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ
ทําการเสนอตวัเลขขนึมาว่าในแต่ละปีจะมยีอดคาดหวงัการจดัหาโลหติให้ไดเ้พยีงพอกบัจํานวนผูบ้รจิาคทวัประเทศ
เท่าไหร่ โดยแต่ละฝา่ยจะดทูงัเรอืงของบุคลากร อุปกรณ์การทาํงาน ว่ามคีวามเหมาะสมหรอืไม่ สามารถตอบรบัใหแ้ผน
สาํเรจ็ไดห้รอืไม่” (ประจติ ลมิสายพรหม, 2557)  

 

จากสถิตปิรมิาณผู้บรจิาคโลหติทจีดัหาได้ พบว่า กระบวนการประชาสมัพนัธ์
ค่อนข้างประสบความสําเร็จในการจดัหาผู้บรจิาคโลหิตรายใหม่ทเีพิมขนึ แต่เมอืเทยีบกับปรมิาณผู้
บรจิาคเป็นประจาํทุกๆ 3 เดอืน กลบัมปีรมิาณทน้ีอยลง รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“เนืองจากความต้องการใช้โลหติมคีวามต้องการมากกว่าปรมิาณโลหติทจีดัหาได้ อกีทงั 

จํานวนผูป้่วยทเีพมิมากขนึ แต่ปรมิาณผูบ้รจิาคโลหติกลบัลดลง ซงึเป็นสงิทไีม่สามารถควบคุมได้ เพราะการบรจิาค
โลหติขนึอยู่กบัความสมคัรใจของผูบ้รจิาค เราไม่สามารถไปบงัคบัใหเ้ขามาบรจิาคได ้ จงึทําใหป้รมิาณโลหติทจีดัหาได้
ไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการใชเ้ป็นประจาํ  ดงันนั คดิว่าสงิทคีวรทําคอื จะมวีธิกีารหรอืกลยุทธอ์ะไรทจีะทําใหผู้บ้รจิาค
รายใหม่หรอืรายเก่ากลบัมาบรจิาคซําเป็นประจําอย่างสมําเสมอ เพอืนํามากําหนดกลยุทธใ์นการแกไ้ขปญัหาปรมิาณ
โลหติทไีม่เพยีงพอ และหาสาเหตุว่าทาํไมผูบ้รจิาคโลหติถงึไม่บรจิาคอย่างสมาํเสมอ” (ปิยนนัท ์คุม้ครอง, 2556) 

 

สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตทิกีําหนดไวเ้กยีวกบัเป้าในการจดัหาโลหติ โดยมกีารวางแผน (planning) ที
เรมิต้นจากการประชาสมัพนัธ์ผ่านสอืต่างๆ เพอืเชิญชวนให้ประชาชนมาบรจิาคโลหิต ซงึแผนการ
ดาํเนินงานจะมกีารปรบัใหเ้ขา้กบัแต่ละสถานการณ์ เพอืใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทตีงัไว ้โดย
มกีารประสานงาน (coordinating) ไปยงัฝา่ยต่างๆ ทเีกยีวขอ้งในการเตรยีมความพรอ้มและวางแผนการ
บรหิารจดัการทเีหมาะสมและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

ขนัตอนที 2 ลงทะเบียนรบัผูบ้ริจาคโลหิต 
  การลงทะเบยีนรบัผู้บรจิาคโลหติอยู่ในขนัตอนท ี2 ของกระบวนการบรหิาร

จดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นหน้าทขีองฝ่ายสารสนเทศและทะเบยีน
ผูบ้รจิาคโลหติ โดยมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบในการจดัทําทะเบยีนและตรวจสอบขอ้มลูผูบ้รจิาคโลหติทมีา
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บรจิาคโลหติทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทยและทหีน่วยเคลอืนท ีอีกทงั รวบรวมขอ้มูล
สถติขิองผู้บรจิาคโลหติ ขอ้มูลโลหติและส่วนประกอบ รวมทงัการติดเชอืและจําหน่ายทงิ การรบั -จ่าย
โลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ดงัภาพท ี8 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท ี8 ลงทะเบยีนรบัผูบ้รจิาคโลหติ 
ทมีา: ขนัตอนการบรจิาคโลหติ, เขา้ถงึเมอื 20 มนีาคม 2557, เขา้ถงึไดจ้าก www.blooddonationthai.com 

 

จากการศึกษา พบว่า เป็นหน้าทีความรบัผิดชอบของฝ่ายสารสนเทศและ
ทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติ ซงึแบ่งออกเป็น 5 หน่วยงาน คอื หน่วยคอมพวิเตอร ์หน่วยสถติ ิหน่วยทะเบยีนผู้
บรจิาคโลหติ หน่วยทะเบยีนสาขาบรกิารโลหติ และหน่วยธุรการและงานพระราชพธิี โดยหน่วยทะเบยีนผู้
บริจาคโลหิตจะเกียวข้องกับการบริหารจดัการโลหิตโดยตรง ซึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีระบบ
คอมพวิเตอรร์องรบัตลอดเสน้ทางการบรหิารจดัการ เพอืรองรบังานจากตวัเลขทไีดร้บัมา รายละเอยีดดงั
คาํสมัภาษณ์ 

 
“ฝา่ยสารสนเทศและลงทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติจะตงีานเขา้กบัทุกหน่วย เพอืตอบรบัใหต้รง

กบัลกัษณะงาน โดยมกีารปรบัทงัในเรอืงของบุคลากรและอุปกรณ์การทาํงานใหเ้หมาะสมตามแผนทกีําหนด ถ้าคนเพมิ 
อุปกรณ์การทํางานกต็้องเพมิ เพอืรองรบัทงักระบวนการ คอื ตงัแต่การตรวจเชอื ปนัแยก การจ่าย ระบบคอมพวิเตอร์
ต้องกระจายไปทงักระบวนการ ตงัแต่ต้นทางจนปลายทาง เพอืสนับสนุนให้ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติมขีอ้มูลอยู่ใน
ระบบคอมพวิเตอร ์โดยหน่วยสารสนเทศจะทําการสงัเคราะห์สถติิทงัหมดจากขอ้มูลใหเ้ป็นประโยชน์ เพอืนําไปใชใ้น
การบรหิารจดัการโลหติว่าไดย้อดตามเป้าทกีาํหนดไวห้รอืไม่ ผูบ้รจิาคโลหติทเีขา้มาบรจิาคมสีขุภาพไม่ผ่านตามเกณฑ์
มากน้อยแค่ไหน หรือการตรวจคดัเชือมีปญัหามากน้อยเพียงใด โดยมีการประสานงานกบัทุกฝ่าย เนืองจากฝ่าย
สารสนเทศและทะเบียนผู้บรจิาคโลหิตเป็นหน่วยงานทีมหีน้าทีในการสนับสนุนงานของทุกฝ่ายตามโครงสร้างของ
ศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย” (ประจติ ลมิสายพรหม, 2557) 

 

“แผนการจดัสรรบุคลากรของหน่วยทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติ มเีจา้หน้าททีงัหมด 18 คน แบ่ง
เป็นอยู่ในสถานท ี4 คน เสรมิทมีออกหน่วยเคลอืนท ี10-13 คน อกี 1 คน เป็นตวัหมุน ซงึเป็นการสนบัสนุนเป้าทหีกแสน
ยนูิต ต่อปี” (ศุภวรรณ รตันจนัทร,์ 2557) 



64 

 

 

จากแนวโน้มการบรจิาคโลหติททีาํการรวบรวมไว ้ทงัปรมิาณโลหติและผูบ้รจิาค
โลหติมปีรมิาณเพมิขนึ แต่ปรมิาณความต้องการใช้กลบัไม่ลดลง เนืองจากโลหติมคีวามเฉพาะเจาะจง 
ไม่ตรงกบัความต้องการใช้ มกีารขาดแคลนในบางหมู่โลหติ และเนืองมาจากความหายากเฉพาะหมู่
โลหิต จึงทําให้ปรมิาณโลหิตทีจดัหาได้ไม่เพียงพอกับปรมิาณความต้องการใช้ รายละเอียดดังคํา
สมัภาษณ์ 

 
“ผูบ้รจิาคโลหติจะม ี2 แบบ คอื มาเป็นหน้าท ีกบั มาตามกระแส พอช่วงมเีหตุการณ์ไม่ปกติ

คนกจ็ะไม่กลา้เดนิทางมาบรจิาค หรอื ช่วงทไีม่มกีารออกสอืว่าโลหติขาดแคลนกจ็ะไม่มใีครมาบรจิาค ซงึผูบ้รจิาคโลหติ
ทมีาตามกระแสมปีรมิาณเยอะกว่าผูบ้รจิาคตามหน้าทหีรอืบรจิาคประจาํ” (ประจติ ลมิสายพรหม, 2557)  

 

สําหรบัการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของแต่ละฝ่ายนัน ฝ่ายสารสนเทศและ
ทะเบยีนผู้บรจิาคโลหติมหีน้าทรีวบรวมข้อมูลทงัหมด นํามาผ่านการสงัเคราะห์ให้เป็นประโยชน์เพอื
นํามาใชใ้นการบรหิารจดัการโลหติ ซงึฝ่ายต่างๆ จะต้องส่งใบคํารอ้ง เพอืแสดงความต้องการของขอ้มลู
ประเภทต่างๆ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 

“ฝ่ายประชาสมัพนัธ์จดัหาได้ตามเป้าไหม ฝ่ายเจาะเกบ็โลหติมผีู้บรจิาคหน้าซดี เป็นลม 
มากน้อยแค่ไหน ฝา่ยตรวจคดักรองโลหติมผีลการตดิเชอืมากน้อยแค่ไหน ฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติปนัแยกไดต้าม
แผนไหม ฝา่ยจ่ายโลหติจ่ายใหก้บัโรงพยาบาลไหนบา้ง” (ประจติ ลมิสายพรหม, 2557) 

 

เนืองจาก ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทยได้รบัการแต่งตงัให้ดูแล
เรอืงการบรหิารจดัการโลหติเพยีงแห่งเดยีว จงึต้องมกีารควบคุมคุณภาพของกระบวนการทํางานทไีด้
มาตรฐาน ซงึแผนการประชุมในส่วนกลางจะต้องกระจายออกไปยงัส่วนภูมิภาคให้ทราบทวักนั เพอื
มุง่เน้นใหม้มีาตรฐานการทํางานทเีป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทงัประเทศ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์  

 
“ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทยม ีproduct line ค่อนขา้งกวา้ง คอื ผลติเองทุก

อย่าง จึงต้องทําการส่งเจ้าหน้าทไีปอบรม เพอืนําความรู้เขา้มาพฒันาองค์กร จากเดมิทตี้องรอสนิค้าจาก Supplier 

กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ เพราะสามารถตรึงราคาได้ ราคาไม่ขนึ และรองรบัทงัประเทศ เพราะศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาต ิสภากาชาดไทยเป็นองคก์รทไีม่แสวงผลกาํไร” (ประจติ ลมิสายพรหม, 2557)  

 

นอกจากนนั มรีะบบ ISO 9001 2008 เป็นตวัควบคุมกระบวนการทํางาน และ
มรีะเบยีบปฏบิตังิาน Structure procedure (SP) และวธิกีารทํางาน Work instruction (WI) คุมงานของ
ทงัฝ่าย เพอืให้มมีาตรฐานตามระบบ ISO โดยเอารูปแบบมาศกึษาเพอืตงีานให้ฝ่ายได้คุณภาพและ
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มาตรฐานตามเกณฑ ์ซงึระเบยีบปฏบิตังิานและวธิกีารทํางานจะช่วยในการควบคุมคุณภาพของแต่ละ
งาน และมผีลบงัคบัให้บุคลากรทเีกยีวขอ้งต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั โดยกระบวนการทํางานจะถูก
ควบคุมโดยกฎระเบยีบทตีอ้งลอ้ตาม และในอนาคตระบบคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งลอ้ตาม ISO 27000 

อย่างไรกต็าม ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตนิับเป็นหน่วยงานทีไวต่อสถานการณ์
ต่างๆ แมจ้ะมแีผนรองรบั แต่เมอืเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน เจา้หน้าทหีา้มอยู่ทบีา้น ต้องมุ่งหน้ามาทําหน้าท ี
ซงึทุกคนรบัรู ้ตอ้งมคีวามพรอ้มตลอดเวลา และปฏบิตัใิหไ้ดต้ามแผน เรอืงนีถอืเป็นการสรา้งบุคลากรให้
ตระหนกัถงึความสาํคญัของงาน ความรบัผดิชอบ และการเสยีสละ 

สรุปได้ว่า การลงทะเบยีนรบัผู้บรจิาคโลหติภายใต้หน้าทคีวามรบัผดิชอบของ
ฝา่ยสารสนเทศและทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติไดนํ้าระบบ ISO มาเป็นมาตรฐานในการบรหิารจดัการ ทงัใน
เรอืงกระบวนการทาํงาน แผนการดาํเนินงาน การควบคุมคุณภาพ การจดัสรรบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ 
เพอืเป็นกรอบในการทํางาน โดยหน่วยทะเบยีนผู้บรจิาคโลหติมคีวามเกยีวขอ้งการการบรหิารจดัการ
โลหติโดยตรงในเรอืงของระบบคอมพวิเตอรท์รีองรบัตวัเลขและขอ้มูลต่างๆ ตลอดเส้นทางการบรหิาร
จดัการ เพอืกระจายไปทงักระบวนการตงัแต่ต้นทางจนปลายทาง ผ่านการสงัเคราะหใ์หส้ามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการบรหิารจดัการโลหติใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตรท์ศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตกิําหนดไว ้  

 
ขนัตอนที 3 การเจาะเกบ็โลหิต 

  การเจาะเกบ็โลหติอยู่ในขนัตอนท ี3 ของกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน้าทีของฝ่ายเจาะเก็บโลหิต โดยมีหน้าทีความ
รบัผดิชอบในการเจาะเกบ็โลหติทมีคีุณภาพจากผูบ้รจิาคโลหติทงัภายในศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิและ
ภายนอกสถานท ีทงัในกรงุเทพฯ เขตปรมิณฑล รวมทงัจงัหวดัใกลเ้คยีงทมีคีวามประสงคใ์หศู้นยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิออกไปรบับรจิาคโลหติ โดยคํานึงถึงคุณภาพทไีดม้าตรฐาน เพอืความปลอดภยัทงัผู้ให้
และผูร้บั ดงัภาพท ี9 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท ี9 การเจาะเกบ็โลหติ 
ทมีา: ขนัตอนการบรจิาคโลหติ, เขา้ถงึเมอื 20 มนีาคม 2557, เขา้ถงึไดจ้าก www.blooddonationthai.com 
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จากการศกึษา พบว่า ฝ่ายเจาะเกบ็โลหติต้องดําเนินการรบับรจิาคโลหติใหต้รง
ตามเป้าทตีงัไวจ้ะมกีารจดัสรรบุคลากรในการออกหน่วยเคลอืนท ีโดยควรไดย้อดประมาณ 1,000 ยนูิต 
ขนึไป และภายในศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิประมาณ 600 – 700 ยนูิต ต่อวนั ซงึจาํนวนบุคลากรใน
ฝา่ยจะถูกแบ่งออกไป เพอืใหส้ามารถรองรบังานได ้ 

สาํหรบัแผนการดาํเนินงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื  
1 ภาวะปกติ เมือทราบเป้าในภาวะปกติว่ามีปริมาณเท่าไหร่ จะมีการ

ประสานงานกบัฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้รจิาคโลหติในการจดัหาหน่วย ซงึต่อวนัประมาณ 8 – 

10 หน่วย และ หน่วยประจาํ 3 หน่วย ทจีะเปิดทุกวนั ดงันนั การจดัสรรบุคลากรจะดูจากยอดผูบ้รจิาค 
จาํนวนเวลา ว่าควรจดัสรรบุคลากรเท่าไหร ่ 

2 ภาวะฉุกเฉิน จะเป็นช่วงทมีกีารประชาสมัพนัธ์เยอะๆ มคีนบาดเจบ็ กจ็ะมี
การเรยีกประชุมกะทนัหนัในส่วนทเีกยีวขอ้ง มกีารเปิดเพมิภายในศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิจากเวลา
ทาํการปกตกิข็ยายเวลาเพมิในช่วงเยน็ และระดมเจา้หน้าท ีอยู่ในสถานทปีระมาณ 20 – 26 คน ไม่เกนิ 
30 คน และเจา้หน้าททีกีลบัจากหน่วยเคลอืนท ีซงึปกตจิะเปิดรบับรจิาคเฉพาะหอ้งใหญ่หอ้งเดยีว แต่ใน
ภาวะฉุกเฉินจะเปิดห้องเพมิ หรอืกรณีวนัพเิศษต่างๆ จะยุบหน่วยเคลอืนทใีห้ลดลงหรอืน้อยทสีุด และ
เปิดรถบสัใหญ่รอบๆ ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิจํานวน 6 คนั เสรมิเขา้ไป เพอืรองรบัคนทมีาบรจิาค
ภายใน เพราะจะไดย้อดประมาณ 2,000 – 3,000 ยนูิต หรอืมากกว่านนั 

ในเรอืงของบุคลากรในฝายเจาะเกบ็โลหติ ก่อนเรมิปฏบิตังิานบุคลากรจะต้องมี
การอบรมในเรอืงของระบบคุณภาพทเีกยีวขอ้งกบังานบรกิารโลหติ ทงัในเรอืงความรูท้วัไป และความรู้
เฉพาะด้าน มกีารวดัความสามารถ เพอืเพมิความมนัใจสําหรบัตัวผู้ปฏบิตัิงานและการให้บรกิารแก่  
ผูบ้รจิาค เพราะฝา่ยเจาะเกบ็โลหติคาํนึงถงึความปลอดภยัของผูบ้รจิาคโลหติเป็นหลกั รายละเอยีดดงัคํา
สมัภาษณ์ 

 
“สาํหรบัตําแหน่งในการเจาะเกบ็โลหติจะเป็นพยาบาล หรอื เจา้หน้าทเีทคนิค แต่เจา้หน้าที

เทคนิคจะให้ความรู้เกียวกบัโรค การดูแลผู้บริจาค การคดักรองผู้บริจาค ไม่ได้ เนืองจากต้องอาศยัประสบการณ์
ทางด้านวชิาชพี เพราะบางครงัผู้บรจิาคมคีําถามหรอืมปีญัหา เช่น หลงับรจิาคอาจหน้ามดื เป็นลม อาการขา้งเคยีง
ต่างๆ ซงึสว่นนพียาบาลจะช่วยไดเ้ยอะ และมตีําแหน่งอนืทชี่วยในการเตรยีมอุปกรณ์ ซงึในเรอืงความน่าเชอืถอืจะมใีบ
ประกอบวชิาชพี มกีารอบรม มกีารเลือกสรรอุปกรณ์ทดีี โดยผ่านกระบวนการจดัซอื การประเมนิ เพอืเตรยีมความ
พรอ้มในกระบวนการทาํงานของฝา่ยใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานทกีาํหนดไว”้ (วาสนิี จวิานนัทวฒัน์, 2557) 

 

ระบบคุณภาพทีฝ่ายเจาะเก็บโลหิตใช้ในกระบวนการทํางานคือ ระบบ ISO 

9001 2008 เป็นตวัทใีชค้วบคุมคุณภาพทงัในเรอืงบุคลากร  การอบรม และมกีารตรวจรบัรองคุณภาพ
โดย สลอ. การตรวจสอบภายในและภายนอก 2 ครงัต่อปี มรีะบบควบคุมการทํางาน คือ ระเบียบ
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ปฏบิตังิาน (Structure Procedure) และ วธิกีารทํางาน (Work Instruction) มใีบรอ้งเรยีน มผีู้จดัการ
ระบบคุณภาพในการควบคุมระบบการทาํงานต่างๆ 

   สรปุไดว้่า การเจาะเกบ็โลหติมกีารวางแผนการดําเนินงานโดยนําระบบ ISO ใน
การควบคุมคุณภาพการทํางาน ซงึมกีารบรหิารจดัการบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทงัในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน เพอืเตรยีมความพรอ้มและตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตรท์ี
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตกิําหนดไว ้

 

ขนัตอนที 4 ตรวจคดักรองคณุภาพโลหิต 
  การตรวจคดักรองคุณภาพโลหิตอยู่ในขนัตอนท ี4 ของกระบวนการบรหิาร

จดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นหน้าทขีองฝ่ายตรวจคดักรองโลหติ โดย
มหีน้าทคีวามรบัผดิชอบในการตรวจคดักรองโลหติของผูบ้รจิาค และตวัอย่างทโีรงพยาบาลส่งมาตรวจ 
เพอืคดัแยกโลหติทไีม่เป็นไปตามขอ้กําหนด (โลหติทตีิดเชอื หรอื ผลการตรวจไม่ปกติ) ออกและส่ง
ทาํลาย ก่อนนําโลหติทเีหลอื (ผลการตรวจคุณภาพปกต)ิ จา่ยใหแ้ก่โรงพยาบาลต่อไป ดงัภาพท ี10 

  
 

 

 

 

 

 
ภาพท ี10 กระบวนการตรวจคดักรองโลหติ 

ทมีา: ขนัตอนการบรจิาคโลหติ, เขา้ถงึเมอื 20 มนีาคม 2557, เขา้ถงึไดจ้าก www.blooddonationthai.com 
 

จากการศกึษา พบว่า ฝา่ยตรวจคดักรองโลหติมแีผนการดาํเนินงานทสีอดคลอ้ง
ตามแผนยุทธศาสตรข์องศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตทิกีําหนดไวว้่า ฝ่ายจดัหาจะต้องจดัหาปรมิาณโลหติ
ใหไ้ดย้อดประมาณ 50,000 ยนูิต ต่อเดอืน และมกีารเตรยีมกําลงัคนและอุปกรณ์ใหพ้รอ้มกบัปรมิาณงาน 
คอื จาํนวนยนูิตของเลอืดเท่าไหร่ ยอดประมาณ 1,500 – 2,000 ยนูิต ต่อวนั เพอืใหอ้อกผลการตรวจได้
ทนัเวลาตามความตอ้งการของการใชเ้ลอืด รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 

“โรงพยาบาลสง่มาตรวจจะต้องออกผลไดภ้ายใน 24 ชม. หรอืถ้าเป็นโลหติของศูนยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิตอ้งตรวจภายในวนัรุ่งขนึ เพอืใหจ้่ายไดท้นัเวลา” (สณีินาฏ อุทา, 2557) 
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สําหรบักระบวนการทํางาน เช่น การจดัรบัตวัอย่างเลอืด ปกตเิลอืดจะมาเป็น
รอบ รอบแรกเรมิตรวจประมาณ 10 โมง ในปรมิาณ 50 ยนูิต ไม่เกนิ 200 ยูนิต รอบถดัมากบ็่ายโมง 
ทุกๆ ชวัโมงจนกว่าจะปิดเลอืดทีนําเขา้มารอบสุดทา้ยประมาณหกโมงเยน็ และจะมบีางส่วนในรอบดกึ
จากภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิหรอืโรงพยาบาลต่างๆ เขา้มา โดยจะมกีารจดัเวรเจา้หน้าทใีนการทํางาน
เพอืทดสอบการตรวจเวลากลางคนื และมเีจา้หน้าทปีระจํา 24 ชวัโมง เพอืดําเนินการจดัการให้ออก
รายงานผลไดเ้รว็และทนัต่อเวลาทกีําหนด 

ในกระบวนการทํางานต้องมกีารประสานงานกับทุกฝ่ายทีเกียวข้อง เพอืให้
กระบวนการตรวจคดักรองคุณภาพโลหิตมปีระสิทธภิาพและไม่เกิดความผดิพลาดในขนัตอนต่างๆ 
เพอืใหโ้ลหติมคีวามปลอดภยัก่อนจา่ยไปยงัผูป้ว่ย รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“ฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้รจิาคโลหติจะตอ้งมแีผนสง่มาใหว้่ายอดหรอืหน่วยใดบา้ง

ทจีะตอ้งเขา้ โดยสง่ล่วงหน้าทางแฟกซว์่าวนันีจะสง่ยอดเท่าไหร่ แต่ภายในศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาตจิะมแีผนเป็นเดอืน
สามารถเชค็ได ้ฝา่ยเจาะเกบ็โลหติ ตอ้งแจง้ว่าการเจาะเลอืดมปีญัหาไหม ฝา่ยผลติสว่นประกอบโลหติ ต้องแจง้ว่ามกีาร
ปนัเลอืดจาํนวนกถุีง ฝา่ยตรวจคดักรองโลหติ ตอ้งแจง้ว่าการตรวจมผีลบวกไหม ถ้ามตี้องไปเอาเลอืดทถุีงมาตรวจเชค็
อกีรอบว่าเลอืดในหลอดและในถุงผลตรงกนัหรอืไม่ เพอืคดัแยกออกมา และฝ่ายจ่ายโลหติและผลติภณัฑ ์จะประสาน
กลบัมาเวลามปีญัหา เนืองจากบางครงัฝา่ยผลติสว่นประกอบโลหติสง่เลอืดลงไปแลว้มปีญัหาหรอืโรงพยาบาลทรีบัเลอืด
ไปเกดิขอ้สงสยัว่าผลไม่ชดัเจน กจ็ะตําหนิกลบัมา เป็นตน้” (สณีินาฏ อุทา, 2557) 

 

กระบวนการในการเช็คเลอืดในถุงและในหลอดจะเช็คเฉพาะเลอืดทมีปีญัหา 
โดยจะนําเลอืดจากถุงทถีูกส่งไปยงัฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติกลบัมาเพอืจําหน่ายทงิทงัหมด แต่จะ
ผ่านการตรวจซาํอกีครงัว่าผลตรงกนัหรอืไม่ เพอืเป็นการสรา้งความมนัใจและความปลอดภยัของโลหติ
ก่อนถูกจา่ยใหก้บัโรงพยาบาลต่างๆ ทวัประเทศ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“วนันีมผีลบวก HIV 1 ราย กจ็ะดงึมาทงัหมดเพอืจําหน่ายทิง แต่จะตดัตวัอย่างถุงเลอืดนนั

มาเชค็ซาํว่าผลตรงกนัไหมถงึจะจ่ายเลอืดอนืๆ ทลีบออกไป เพราะกลวัว่าจะมกีารสลบัตวัอย่างได ้เพราะขนัตอนการ
เจาะเลอืดบางทจีะผดิพลาดไดใ้นบางกรณี เช่น เลอืดในหลอดไดบ้วก แต่ในถุงไดล้บ แสดงว่ามกีารสลบัตวัอย่างมาส่ง 
หรอื ขนัตอนการเจาะเกดิความสบัสนหรอืไม่ กต็อ้งหาว่าผลบวกอยู่ทไีหน” (สณีินาฏ อุทา, 2557) 

 
“เพราะการตรวจในหอ้งแลบ็ไม่ใช่รบัเชอืแลว้จะตรวจเจอเลย อาจจะ 2 – 3 วนั อาการออก

ในระยะฟกัตวั” (ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 
 

สําหรบัโลหิตทีผ่านการตรวจแล้วผลมกีารติดเชือ งานธุรการของฝ่ายจะทํา
หน้าทแีจง้ผลโดยส่งจดหมายเชญิผูบ้รจิาคโลหติรายนนัทมีผีลบวกในเบอืงต้นกลบัมาเจาะเลอืดซาํ และ
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บางครงัมผีู้สงสยัในผลเลอืดจะโทรมาถามผลแต่จะไม่มกีารแจ้งผลทางโทรศพัท์ ต้องกลบัมาเจาะซํา
เท่านัน ซงึในจดหมายจะไม่ได้แจ้งผลว่าเป็นอะไรจะบอกว่าเลอืดทตีรวจพบขอ้สงสยับางประการ เมอื
กลบัมาจะมพียาบาลให้คําอธบิายเบอืงต้น แต่รายทตีิดเชอื HIV จะมจีดหมายส่งต่อให้พบแพทย์ที
โรงพยาบาลจุฬาฯ โดยตดิต่อกบัคลนิิกนิรนามใหค้ําปรกึษา ตรวจร่างกายเพมิ ตรวจเลอืดเพมิ ตรวจดู
ปรมิาณเชอื หรอืตรวจปรมิาณเมด็เลอืดขาวว่าต้องใหย้ารกัษาหรอืไม่ ส่วนโรคไวรสัตบัอกัเสบบจีะมกีาร
ติดต่อกับอาจารย์หมอพสิิฐ อยู่หน่วยโรคตับของโรงพยาบาลจุฬาฯ ทําโครงการร่วมกัน  เพอืเชิญผู้
บรจิาคมาฟงัคาํปรกึษา โดยจดัเป็นการประชุมใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รจิาคทตีดิเชอืพรอ้มกบัครอบครวั บางคน
อาจมกีารเจาะเลอืดเพมิ มยีารกัษาให ้ซงึจดัให้ความรูทุ้กเดอืน แต่กย็งัเกดิปญัหาและอุปสรรคทมีสีาเหตุ
จากการทผีูบ้รจิาคบางรายไมก่ลบัมาเจาะซาํ หรอืเปลยีนทอียู ่เปลยีนเบอรโ์ทรศพัท ์อาจารยห์มอพสิฐิจงึ
ทําโครงการเฉพาะกจิขนึมาคอื การตดิตามผูบ้รจิาคโลหติทมีกีารตดิเชอื โดยพยาบาลโทรตามเอง จาก
เดมิทสี่งจดหมายอยา่งเดยีวเท่านนั ซงึขณะนีอยู่ในขนัตอนกําลงัศกึษาว่าจาํนวนผูบ้รจิาคโลหติทกีลบัมา
ตรวจซาํจะมปีรมิาณเพมิขนึหรอืไม่ เนืองจากผูบ้รจิาคทกีลบัมาตรวจซาํไม่ถงึ 50% เพราะอาจคดิว่าไป
ตรวจทอีนืรวดเรว็กว่า ทางศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตพิยายามรณรงคว์่าการบรจิาคไม่ใช่บรจิาคเพอืเชค็
ว่ามคีวามเสยีงหรอืไม ่ซงึผลของผูบ้รจิาคทตีดิเชอืจะถูกเกบ็ไวใ้นระบบคอมพวิเตอรว์่าผูบ้รจิาครายนนัมี
ประวตัเิคยตดิเชอื ไมส่ามารถบรจิาคไดท้งัในศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตแิละหน่วยเคลอืนท ีแต่ในอนาคต
บางรายอาจกลบัมาบรจิาคซาํอกีครงัแลว้เชอืตรวจไมเ่จอ ซงึทางศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตจิะมกีารตรวจ
ทเีรยีกว่า ตรวจ NAT รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“การตรวจ NAT เป็นการตรวจละเอยีดถงึขนัยนีสข์องเชอื ดูดเีอน็เอของเชอื คนไหนทมีเีชอื

อยู่กส็ามารถจบัได ้เช่น คนทเีคยตดิเชอืไวรสัตบัอกัเสบบ ีธรรมชาตขิองเชอืจะเขา้ไปอยู่ในเซลลต์บั ระบบภูมคิุม้กนัของ
ร่างกนัไม่เคลยีร์ โอกาสทจีะเพิมปริมาณเราไม่รู้ ถ้าคนทหีายเลยก็จะมีภูมเิกดิขนึ แต่จะมอีีกส่วนทบีวกตลอดชพีก็
บรจิาคไม่ได ้แต่พวกทหีายแลว้อาจตรวจไม่เจอ” (สณีินาฏ อุทา, 2557) 

 

ในส่วนของกระบวนการทํางานจะมีการควบคุมในแต่ละการทดสอบเป็น
ขอ้กําหนดว่าตอ้งมกีารทาํ QC ทงัภายในของแต่ละการทดสอบและภายนอกจะเขา้ร่วมโครงการประเมนิ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการกับหน่วยงานภายนอกเช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ NRL ประเทศ
ออสเตรเลยี เป็นต้น ซงึจะได้ใบรบัรองเป็นการประกนัคุณภาพ มาตรฐาน ซงึฝ่ายฯ ได้ใช้ระบบ ISO 

9001 2008 ในการบรหิารจดัการ แต่ในส่วนหอ้งปฏบิตักิารจะใชร้ะบบ ISO 15189 โดยม ี3 ฝ่ายทไีดค้อื 
ฝ่ายตรวจคดักรองโลหิต ฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ และฝ่ายควบคุมคุณภาพ นอกจากนัน การควบคุม
บุคลากรจะมกีารอบรมเจา้หน้าท ีคอื ระบบคุณภาพจะจดัให้มกีารเขยีนความต้องการเสนอขนึไป และ
การอบรมภายนอกโดยส่งเจ้าหน้าทีออกไป หรือส่งเจ้าหน้าทีเรียนต่อในระดับทีสูงขนึ เพือพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร 
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 สรุปได้ว่า การตรวจคดักรองคุณภาพโลหติมกีระบวนการทํางานโดยเรมิจาก
การวางแผนการดาํเนินงานทสีอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรท์ศีูนยบ์รกิารโลหิตแห่งชาตกิําหนดไว ้และมี
การเตรยีมบุคลากรและอุปกรณ์ให้พรอ้มกบัปรมิาณงาน ซงึมกีารประสานงานไปยงัทุกฝ่ายทเีกยีวขอ้ง 
เพอืวางแผนการบรหิารจดัการโลหติทเีหมาะสมและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

ขนัตอนที 5 ผลิตส่วนประกอบโลหิต 

 การผลติส่วนประกอบโลหติอยู่ในขนัตอนท ี5 ของกระบวนการบรหิารจดัการ
โลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นหน้าทขีองฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติ โดยมี
หน้าทใีนการผลติส่วนประกอบโลหติชนิดต่างๆ ทไีดจ้ากการเจาะเกบ็ และคดัแยกส่วนประกอบโลหติทมีี
ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารผดิปกตอิอก ก่อนส่งไปยงัหน่วยจา่ยโลหติ ดงัภาพท ี11 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท ี11 กระบวนการผลติสว่นประกอบโลหติ 

ทมีา:  ฝา่ยผลติสว่นประกอบโลหติ, ถ่ายเมอื 13 มนีาคม 2557,  ศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

 

จากการศึกษา พบว่า การผลิตส่วนประกอบโลหิตมีกระบวนการทํางาน 7 

ขนัตอนย่อยคอื 1.ตรวจสอบจํานวนถุง ปรมิาณโลหติทไีด้รบั 2.เตรยีมโลหติก่อนปนั โดยตดิสตกิเกอร์
บ่งชหีมูโ่ลหติ วนัทผีลติ วนัหมดอายุ 3.นําโลหติไปปนัแยก 4.นําโลหติมาบบีดว้ยเครอืงกงึอตัโนมตัหิรอื
ใชแ้รง 5.ทําการตดัแยก 6.ป้อนขอ้มลูโลหติในระบบคอมพวิเตอรแ์ละชงันําหนัก 7.เกบ็เขา้ในอุณหภูมทิี
เหมาะสม 

นอกจากนัน ฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติต้องมกีารทํางานขนานกบัฝ่ายตรวจ
คดักรองโลหติ เนืองจากโลหติทไีดร้บัมาจากการบรจิาคไม่สามารถรอได ้แมว้่าผลการตรวจจะยงัไม่ออก 
แต่ตอ้งดาํเนินการผลติแลว้จดัเกบ็ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 
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“กระบวนการทํางานไม่สามารถรอได้ เพราะถ้ารอจะทําให้คุณภาพการปนัแยก คุณภาพ
นําเหลอืงลดลง จงึตอ้งทาํไปทงัทยีงัไม่รูผ้ลแลบ็” (ภญ.ปิยวด ีวทิยาววิฒัน์, 2557) 

 

เมอืทราบผลการตรวจจะตรวจสอบขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอร ์ถ้าผลตรวจผ่าน
ทงัหมดจะพมิพฉ์ลากลงบนถุงโลหติและดําเนินการยา้ยคลงัโลหติไปยงัฝ่ายจ่ายโลหติและผลติภณัฑ ์แต่
ถา้ผลตรวจเป็นบวกจะส่งโลหติกลบัไปตรวจซาํทางหอ้งตรวจคดักรองโลหติอกีครงั  

แผนการดาํเนินงานของฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติส่วนใหญ่จะเป็นแผนต่อวนั 
เนืองจากลกัษณะงานจะเป็นแบบวนัต่อวนั จงึต้องเป็นการวางแผนตามลกัษณะของงาน โดยต้องผ่าน
การประชุมร่วมกนั 4 ฝ่าย คอื ฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติ ฝ่ายผลติถุงบรรจุโลหติ อุปกรณ์และนํายา 
ฝ่ายเจาะเกบ็โลหติ และฝ่ายจ่ายโลหติและผลติภณัฑ ์เพอืดูแนวโน้มการเบกิจ่ายของโรงพยาบาลต่างๆ 
กจ็ะไดอ้อกมาเป็นแผนต่อวนั แผนต่อเดอืน และขยายเป็นแผนประจาํปี รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“เดมิตงัเป้าไวว้นัละ 1,500 ยูนิต เรากจ็ะเผอืถุงบรรจุไวป้ระมาณ 1,650 ยูนิต เนืองจากใน

กระบวนการทํางานอาจมโีลหติทตีิดเชอื ไม่ได้มาตรฐาน เกดิการจําหน่ายทงิในระบบ เช่น ซลีรวั แตก สผีดิปกติ ไม่
สามารถจ่ายใหแ้ก่โรงพยาบาลได”้ (ภญ.ปิยวด ีวทิยาววิฒัน์, 2557) 

   
การควบคุมคุณภาพของฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติ จะเรมิควบคุมตงัแต่การ

รบัโลหติ ต้องมกีารควบคุมอุณหภูมกิารผลติภายในหอ้ง เนืองจากอุณหภูมมิผีลต่อคุณภาพโลหติอย่าง
มาก ซงึอุณหภูมทิเีหมาะสมคอื 20 -24 องศา นอกจากนนั จะมกีารสุ่มตรวจสอบคุณภาพโลหติระหว่าง
ขนัตอนการผลติประจําทุกเดือน แต่จะตรวจไม่ครบทุกผลติภณัฑ ์ตรวจเฉพาะเมด็เลอืดแดงและเกลด็
เลอืด สุดทา้ยจะมฝีา่ยควบคุมคุณภาพมาสุ่มตรวจอกีรอบในทุกผลติภณัฑ ์โดยความถใีนการตรวจขนึอยู่
ทชีนิดส่วนประกอบโลหติ เช่น พลาสมาจะตรวจทุก 3 – 4 เดอืน ถา้ตรวจเจอความผดิปกตจิะทําการจ่าย
ตามสภาพหรอืจาํหน่ายทงิ 

อย่างไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพของกระบวนการทํางานได้นําระบบ ISO 

9001 2008 มาใชเ้ป็นหลกั และมกีารเขยีนคู่มอืปฏบิตังิานทเีจา้หน้าทใีนฝ่ายทุกคนต้องปฏบิตัติาม โดย
การอบรมและกําหนดกฎระเบยีบของฝา่ยขนึมา เพอืป้องกนัอนัตรายทจีะเกดิขนึระหว่างปฏบิตังิาน และ
มกีารควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์และเครอืงมอืต่างๆ จะต้องผ่านการสอบเทยีบปีละสองครงั เพราะถอื
เป็นสงิสาํคญัของกระบวนการผลติ มกีารบาํรงุดแูลรกัษาทุกเดอืนเพอืเป็นการยดือายกุารใชง้าน  

การจดัสรรบุคลากรของกระบวนการผลติส่วนประกอบโลหติจะดูจากโครงสรา้ง
ภายในฝ่ายคอื ฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติมบีุคลากรทงัหมด 20 คน ทเีป็นเจา้หน้าทปีระจาํ เมอืเทยีบ
กบัปรมิาณโลหติทจีดัหาได้ 1,500 – 1,800 ยนูิต ต่อวนั ทําใหจ้าํนวนบุคลากรทมีอียู่ไม่เพยีงพอ จงึมี
การจา้งเจา้หน้าทจีา้งชวัคราวรายปีเสรมิเขา้ไป เพอืให้การทํางานเสรจ็ทนัเวลาทกีําหนด และในภาวะ
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ฉุกเฉินจะมกีารเพมิกําลงัคน หรอื เจา้หน้าทปีระจาํทาํงานล่วงเวลาต่อจนกว่างานจะเสรจ็ รายละเอยีดดงั
คาํสมัภาษณ์ 

 
“เนืองจากคนเดยีวทําไม่ทนั แต่ละจุดกคีนอยู่ทปีรมิาณงาน ตําแหน่งบบีแยกมอีย่างน้อย

สองคน มหีนึงคนลอย ไม่ทนักช็่วย เสรจ็แล้วไปช่วยจุดอนื จะมใีบแบ่งงานว่าเดอืนนีใครอยู่ตําแหน่งไหนทําอะไรบา้ง 
สามารถแทนกนัได”้ (ภญ.ปิยวด ีวทิยาววิฒัน์, 2557) 

  
“เจา้หน้าทอีตัราจา้งจะจา้งในช่วงบ่ายถงึสองทุ่ม แต่จะมเีขา้มาเสรมิบา้งในช่วงเชา้และช่วง

บ่าย เนืองจากเวลาทมีจีํากดัและกระบวนการทํางานทมีหีลายขนัตอน จงึต้องมเีจ้าหน้าทปีระจําในทุกจุด อกีทงั จะมี
เจา้หน้าทจีากฝา่ยอนืมาอยู่โอทตีงัแต่สโีมงครงึถงึสองทุ่ม ซงึตอ้งผ่านการอบรมและทาํการทดสอบวดัระดบัความรู ้หรอื 
เป็นอาสากาชาด เช่น แม่บา้น ผูท้เีกษยีณ มาช่วยงานประมาณ 10 – 15 คนต่อวนั ในขนัตอนการตดิหมู่โลหติ หรอื มว้น
สายโลหติ เนืองจากยอดปรมิาณโลหติเพมิขนึแต่อตัรากําลงัคนภายในฝ่ายเท่าเดมิ จงึต้องมกีารจดัสรรหาบุคลากรมา
เพมิ เพอืใหง้านมคีุณภาพมากทสีดุ” (ภญ.ปิยวด ีวทิยาววิฒัน์, 2557) 

 

สรปุไดว้่า การผลติส่วนประกอบโลหติไดนํ้าระบบ ISO มาควบคุมกระบวนการ
ทํางานทงัหมด โดยเรมิต้นจากการวางแผน (planning) การดําเนินงานทเีป็นแผนรายวนั เนืองจาก
ลกัษณะงานเป็นแบบวนัต่อวนั และมกีารประสานงานไปยงัฝ่ายทเีกียวข้องเพือประชุมและกําหนด
แผนการดําเนินงานตามปรมิาณงานและสถานการณ์ นอกจากนัน มกีารควบคุม (controlling) คุณภาพ
ในทุกกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด เพือให้โลหิตทีจะถูกจ่ายไปยงัผู้ป่วยมีความ
ปลอดภยัมากทสีุด  

 
ขนัตอนที 6 จ่ายโลหิตแก่โรงพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สถาบนัต่างๆ ทัว

ประเทศ 

กระบวนการจ่ายโลหติแก่โรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิและสถาบนั
ต่างๆ ทวัประเทศ อยู่ในขนัตอนสุดท้ายของกระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนย์บรกิารโลหิต
แห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นหน้าทขีองฝ่ายจ่ายโลหติและผลติภณัฑ ์โดยมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบหลกั
ในการตรวจสอบและตรวจรบัส่วนประกอบโลหติ ผลติภณัฑโ์ลหติและผลิตภณัฑต่์างๆ ทศีูนย์บรกิาร
โลหติแห่งชาติผลิตขนึ และรบัใบเบิก ใบสงัซอืสินค้า จ่ายส่วนประกอบโลหติ ผลิตภณัฑ์โลหิต และ
ผลติภณัฑ์ต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาลทวัประเทศทงัรฐับาลและเอกชน ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ และ
สถาบนัต่างๆ ทขีอเบกิใชต้ลอด 24 ชวัโมง ดงัภาพท ี12 
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ภาพท ี12 โลหติรอการนําจ่าย 

ทมีา:  ฝา่ยจ่ายโลหติและผลติภณัฑ,์ ถ่ายเมอื 13 มนีาคม 2557, ศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

 

จากผลการศกึษา พบว่า กระบวนการจ่ายโลหติแบ่งการบรหิารจดัการออกเป็น 
3 งาน ดงันี 

1. การบรหิารจดัการคลงัสนิค้า จะดูในเรอืงความต้องการใช้โลหติกบัปรมิาณ
โลหติทจีดัหาได้ เพราะเป็นสงิทขีาดเป็นประจํา โดยมหีลกัว่าสนิค้าทเีข้ามาในคลงั ต้องถูกต้องและ
ปลอดภยั มสีภาพคงคุณภาพ คอื สนิค้าทุกถุงหรอืทุกหน่วยทถีูกนํามาใชต้้องไม่หมดอายุหรอืถูกทงิลมื
ไว้ในคลงั ดงันัน การจดัเก็บจงึมคีวามเกียวข้องกบัพนืทใีนการจดัเก็บทตี้องมอุีณหภูมทิเีหมาะสมกบั
ชนิดของสนิคา้คอื 20-21 องศา 1-6 องศา และ ตาํกว่า -20 องศา รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 

“จะมกีารตรวจสอบในการรบัเขา้ อาจตรวจสอบทงัภายในและภายนอก เพราะไม่รูว้่าเลอืด
ขา้งในมอีะไรบา้ง การตรวจผลแลบ็เป็นอย่างไร แต่รูว้่าเลอืดทสีง่มาตอ้งเป็นเลอืดทผี่านการตรวจสอบแลว้ทุกถุง และไม่
มเีลอืดทตีิดเชอืปนเขา้มา เช่น ถ้าส่งพลาสมาแช่แขง็มาให้สภาพต้องแขง็ไม่ใช่ส่งมาแบบอ่อนปวกเปียก ถือว่าไม่ได้
คุณภาพ สว่นเลอืดกต็อ้งไม่แตก ไม่รวั นีคอืการตรวจสอบตอนรบัเขา้และการจดัเกบ็แบบ first in-first out คอื ของทมีา
ก่อนกต็อ้งเกบ็และเอาออกมาจ่ายก่อน” (ธรีะ วทิยาววิฒัน์,2557) 

 

2. การบรหิารการจ่ายโลหติให้กบัลูกค้า คอื โรงพยาบาลต่างๆ ทวัประเทศ 
ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ13 แห่ง โดยยดึหลกัว่าผูป้่วยทุกคนต้องมโีอกาสในการรบัส่วนประกอบโลหติ
เท่าเทยีมกนัไมว่่าจะเป็นภาครฐัหรอืภาคเอกชน ตอ้งกระจายเท่าๆ กนั โดยดูเรอืงความจาํเป็นและความ
เรง่ด่วน หรอืดจูาํนวนเตยีงของโรงพยาบาล และจา่ยตามควิทขีอเขา้มา แต่ทงันีทงันนั หลกัเกณฑใ์นการ
พจิารณาการจา่ยโลหติสามารถพลกิแพลงไดต้ามสถานการณ์ทเีกดิขนึ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 
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“ถ้ามีเตียงมากหมายความว่าโอกาสทีผู้ป่วยจะใช้เลือดย่อมมากกว่าโรงพยาบาลเล็กๆ 
ดงันนั เขาจะไดเ้ลอืดมาก เช่น โรงพยาบาลอนืๆ ได ้5 ถุง 10 ถุง เขาอาจไดป้ระมาณ 100 ถุง ซงึจากขอ้มูลเมอืหลายสบิ
ปีระบุว่า ผูป้ว่ย 1 เตยีงจะใชเ้ลอืด 15 ถุงต่อเตยีง คอื 100x15 เตยีง ได ้1,500 เตยีง สดัส่วนคอื ดูขนาดของโรงพยาบาล 
ดเูรอืงความจาํเป็นเร่งด่วนเป็นกรณีไป เช่น ผูป้ว่ยโรคซดี คนเราไม่จาํเป็นตอ้งใหเ้ลอืด 10 ถุง เพราะการซดี เตมิไปทลีะ
ถุงและหมอจะดวู่าอาการดขีนึหรอืยงั ฉะนนั สามารถรอได ้ไม่จําเป็นต้องใหเ้ลอืดทเีดยีว 10 ถุง แต่กรณีทเีกดิอุบตัเิหตุ
ถูกยงิ หรอืคลอดลกูแลว้ตกเลอืดจาํเป็นตอ้งใหเ้ลอืดด่วน ผูป้ว่ยเสยีชวีติขอมา 4 ถุง กต็อ้งให ้4 ถุง ถ้าถูกยงิขอ 15 ถุง ก็
ตอ้งให ้15 ถุง เพราะตอ้งเขา้สูก่ระบวนการผ่าตดั นนัคอืความจาํเป็นเร่งด่วน ถา้เป็นคนไขเ้ดก็ผ่าตดัหวัใจขอเลอืด 5 ถุง 
เดก็ไม่จําเป็นต้องใชเ้ลอืด 5 ถุง แต่ในการผ่าตดัต้องสาํรองในการผ่าตดัต้องใชเ้ลอืด 5 ถุง อาจเกดิปญัหาระหว่างการ
ผ่าตดัต้องให้เลอืด 5 ถุง กต็้องจ่ายให้ตามทขีอ เพราะเดก็ไม่อดแรงเท่ากบัผู้ใหญ่ และมีผู้ป่วยบางโรค เช่น ผู้ป่วย
เกยีวกบัระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบโรคปอด โรคหวัใจ โรคทเีกยีวกบัโรคไต ตอ้งใหเ้ลอืดทใีหม่ทสีดุ เพราะตอ้งเอาเลอืด
ไปฟอกและเอาสว่นของเสยีออก ซงึการจ่ายเลอืดจะจ่ายตามควิ แต่สามารถลดัควิถา้มกีรณีเร่งด่วน เช่น ตอนเขา้มารบัมี
รถ โรงพยาบาลประมาณ 60 โรง และโรงสุดทา้ยโรงท ี61 ขอเลอืดใหค้นไขถู้กรถเมลท์บักต็้องพจิารณาจ่ายใหก้่อน”  
(ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 

 

“ถา้สนิคา้มปีรมิาณเพยีงพอกบัความต้องการ ขอเท่าไหร่เราจ่ายให ้100% ไม่มปีญัหา แต่
ถา้ของเรามจีาํนวนน้อยกว่าความตอ้งการ เมอืนนัเป็นปญัหา เช่น เรามเีลอืดหมู่โลหติ A แค่วนัละประมาณ 400 ถุง แต่
ขอประมาณวนัละ 1,000 ถุง กจ็ะมกีารทาํยงัไงให ้400 สามารถใชไ้ดค้รอบคลุมปญัหาของทุกโรงพยาบาล” (ธรีะ วทิยา
ววิฒัน์, 2557) 

 

ในภาวะทขีาดแคลนและวกิฤตมากๆ ฝ่ายจ่ายโลหติและผลติภณัฑจ์ะสามารถ
จ่ายโลหติไดแ้ค่ 50% ถ้าเฉลยีดูประมาณ 40-50% ของความต้องการใชจ้ะเหน็ว่าน้อยมาก แต่ถ้าดูสถติิ
การขอใช้จะเห็นว่าการจ่ายใกล้เคียงกับความต้องการทแีท้จรงิ เพราะว่าการขอใช้เป็นเหมอืนความ
ตอ้งการลวง รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“วนันีตอ้งการเลอืด 5 ถุง ขอมา 5 ถุง จ่ายใหไ้ด ้3 ถุง พรุ่งนีเขยีนเบกิ 10 ถุง เพอืตอ้งการให้

ได ้5 ถุง หรอื 6 ถุง ตามทตีอ้งการ ซงึเรอืงนีกาํลงัทาํวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัมหดิลเพอืสาํรวจความตอ้งการทแีทจ้รงิใน
การใชเ้ลอืดว่าในแต่ละเดอืนมเีหลอืใชเ้ท่าไหร่ ใชจ้รงิเท่าไหร่ เพราะเวลาขอจะขอตามความต้องการใชจ้รงิหรอือาจขอ
เพมิจากการใช้จรงิเลก็น้อย เช่น สงัมา 3 ถุง อาจจะขอ 4 ถุง ถ้าเป็นโรงพยาบาลรฐับาลจะขอไว้ก่อน ใชจ้รงิ 30 ถุง 

อาจจะขอ 50 ถุง” (ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 
 
ในส่วนของการจ่ายโลหติต้องจ่ายให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ ซงึเป็นการ

ขอใชผ้่านระบบคอมพวิเตอร ์เพอืใหแ้น่ใจในกระบวนการจ่ายว่าต้องจ่ายใหผู้ป้่วยว่าปลอดภยัจรงิๆ การ
จ่ายโลหติและการจดัสรรโลหติในการจ่าย คอื ถ้ามเีลอืดอยู่ 100 ยนูิต จะจ่ายให ้กทม. และ ปรมิณฑล 
50-60% และทสี่งไปต่างจงัหวดัประมาณ 30% และเกบ็ในคลงัประมาณ 10% สําหรบัภาวะฉุกเฉิน และ
ในภาวะปกตจินกว่าจะมขีองใหม่มาทดแทน การจ่ายโลหติไม่จ่ายใหห้มด คอื จาก 100 ใหเ้หลอื 0 ต้อง
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ให้มคี้างอยู่ในคลงั เพราะอาจมเีรอืงเร่งด่วน เช่น อาจมรีะเบดิลงทไีหน เมอืก่อนจะมรีะเบดิลงทางใต ้
บางส่วนกส็่งไปทางใต้ หาดใหญ่ สงขลา ตอนนีกต็้องมสี่วนหนึงทกีนัไว้ สํารองไว้ ต้องตดิตามข่าวสาร 
เพราะถา้มคีวามรนุแรง กต็อ้งกนัไวเ้ยอะ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“พนืฐานคอื 10% ต้องกนัไว ้เป็น 15-20% กรณีฉุกเฉิน เช่น มเีลอืด 1,500 ยูนิต กต็้องเกบ็

ไว ้150 ถุง แต่ถา้เป็นช่วงทเีรมิมเีหตุรุนแรงอาจเกบ็ 200-300 ถุง แลว้แต่การจดัสรรการจ่าย โดยใหโ้รงพยาบาลทุกโรงมี
โอกาสได้รบัเลอืดใกล้เคยีงกนั โดยไม่มคีําว่า อคต ิไม่เลอืกทรีักมกัทชีงัและจดัให้ตรงกบัความต้องการใชโ้ลหติแต่ละ
ประเภท” (ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 

 

3. การจดัส่ง ดําเนินการจดัส่งไปให้กบัโรงพยาบาลต่างจงัหวดั ซงึค่อนขา้งมี
กระบวนการเยอะ เพราะต้องมกีารควบคุมคุณภาพสนิคา้จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตไิปจนถงึลูกค้า
และตอ้งมกีารตดิตามผล เนืองจากโลหติตอ้งมกีารคงอุณหภมูอิยูต่ลอดเวลา โดยการจดัส่งเปรยีบเสมอืน
การทําโลจสิตกิส์ แต่เป็นโลจสิตกิสท์ยีงัไม่ครบวงจร ยงัใชว้ธิบีรรจุหบีห่อเองและเอาไปส่งทสีถานีขนส่ง 
ทงัทางรถตู้ เครอืงบนิ แล้วลูกคา้กจ็ะไปรบัในจุดสถานีขนส่งปลายทาง และบางส่วนทดีําเนินการจดัส่ง
กบัทางไปรษณยีไ์ทย รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“เช่น การสง่ของไปจงัหวดัราชบุร ีการเดนิทางปกตใิชเ้วลาแค่ 4 ชม. แต่ไปรษณียก์ารนัตวี่า

ภายใน 24 ชม. หมายความว่า ส่งวนันีอาจถึงเทยีงวนัพรุ่งนี เรากไ็ม่เอา กจ็ะเลอืกส่งทางรถตู้ไวกว่า แต่ถ้าเกดิเป็น
จงัหวดัทตีอ้งใชเ้วลาขา้มวนั เช่น ตอ้งการสง่ไปทหีนองคาย เครอืงบนิกไ็ม่ม ีแต่ไปรษณียไ์ทยการนัต ี24 ชม. สง่รถก ็24 

ชม. เหมอืนกนั กจ็ะเลอืกสง่ทางไปรษณียช์วัรก์ว่าเพราะถงึมอืลกูคา้โดยตรง“(ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 
 

“การจดัสง่สนิคา้ไปใหล้กูคา้ ตอ้งผ่านเกณฑอ์ย่างน้อย คอื ลกูคา้ตอ้งไดร้บัสนิคา้ครบ 100% 

แต่ว่าสนิคา้ทสีง่ไปตอ้งผ่านเกณฑค์ุณภาพ เช่น กาํหนดว่าเมด็เลอืดแดงทอีุณหภูม ิ1-10 องศา อุณหภูมติ้องอยู่ในช่วงนี
ตลอดทุกครงัทสีง่ เป็นเกณฑอ์กีตวัทจีะชวีดัการทาํงานไดผ้ลไหม” (ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 

  
ปจัจุบันมีโรงพยาบาล 100-200 แห่ง เข้ามารับโลหิตทุกวัน ข้อดีคือ 

ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตไิม่ต้องสูญเสยีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ส่วนขอ้เสยีคอื คุณภาพของสนิค้าทาง
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตไิม่มคีวามมนัใจว่าจะมกีารควบคุมอุณหภูมอิย่างไร และคุณภาพของโลหติจะ
เสอืมหรอืเสยีหรอืไม่ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์เกิดความเครียดทีมีคนมารอ เข้าคิวกัน มองหน้ากันว่า

เมอืไหร่จะถงึควิ นบัเป็นภาวะทวีดัเป็นตวัเงนิไม่ได ้ทุกวนัตอ้งเจอสภาพแบบน ีบางครงัไดโ้ลหติไม่ครบทุกคน เช่น วนันี
มาไม่ได ้พรุ่งนีกต็อ้งได ้ตอ้งมกีารสง่ใบขอเบกิใช ้ตอนเชา้จะเรมิจ่ายประมาณ 8.30 แต่ทนีีทํางาน 24 ชวัโมง เยอะสุดก็
ช่วง 8.30 จ่ายไปเรอืยๆ จนกว่าสนิคา้จะหมด ช่วงเบาๆ คอื ช่วงบ่าย มไีม่กโีรงพยาบาลทยอยเขา้มา แต่ช่วงเชา้เป็นช่วง
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คนมาก สนิค้าก็จะค่อยๆ หมดไปเรอืยๆ ช่วงบ่ายก็จะมีคนเข้ามาสอบถามว่ายงัเหลือไหม ถ้าเหลือก็จะเข้ามา แต่
กลางคนือาจมกีรณีฉุกเฉิน จงึจดัสรรเจา้หน้าทเีขา้ทํางานช่วงกลางคนื เพอืเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกคา้
ไดต้ลอด 24 ชม. ไม่มวีนัหยุด ปีใหม่ เสาร-์อาทติย ์ทุกวนัทงัปี ทนีีเป็นฝา่ยนีฝา่ยเดยีว” (ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 

 

“โลหติทจีดัหาได้ไม่ว่าจะหาได้มากน้อยแค่ไหนจะมกีารเตรยีมมาดว้ยคุณภาพทดี ีแต่ถ้า
เกดิเคลอืนยา้ยไปถงึปลายทางไม่ดขีองเกดิเสยี เพราะฉะนนั ของไปถงึลกูคา้กไ็ม่ดี” ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 

  
นอกจากนัน มงีานวิจยัของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ 

โลจิสติกส์ ทําวิจ ัยและประเมนิว่า การจดัเส้นทางรวมถึงส่วนภูมภิาค ประเมนิว่าส่วนทสีูญหายไป 
สูญเสยีไป โดยเปล่าประโยชน์ ประมาณ 30 ลา้นบาทต่อปี เป็นค่า fix cost ประมาณ 6 ลา้นบาท 
running cost อกีประมาณ 24 ลา้นบาท ซงึโรงพยาบาลตอ้งเสยีเพราะต้องวงิมารบัสนิคา้และศูนยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิต้องเสยีอะไร เกดิภาวะเครยีด การจดัสรรพนืท ีไม่มทีจีอดรถ เพราะลูกคา้ม ี2 แบบ คอื 
เป็นลูกคา้ทมีาบรจิาคเลอืดกบัลูกคา้ทมีารบัเลอืดจากโรงพยาบาลต่างๆ ถ้ารถโรงพยาบาลเขา้มามาก ผู้
บรจิาคกไ็มม่ทีจีอดรถ ทาํใหล้กูคา้หายไป จากการประมวลแลว้เกดิการสญูเสยีหลายๆ อย่าง ดงันัน ฝ่าย
จา่ยโลหติและผลติภณัฑจ์งึคดิทจีะทาํโครงการน ีเพอืลดค่าใชจ้่ายและความสูญเสยีต่างๆ รายละเอยีดดงั
คาํสมัภาษณ์ 

 

“โครงการโลจิสติกส์เป็นการเรมิต้นจากทีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติไปให้โรงพยาบาล
แผนการจะมวีางไว ้แต่ตอ้งทาํการตกลงว่าใครจะเป็นคนรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี เป็นต้นทางหรอืปลายทาง ต้องมี
การคุยกนัเป็นช่วงประเมนิว่าทาํแลว้คุม้ไหม ซงึการขนสง่นีทางศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาตสิามารถคุมคุณภาพได ้เพราะ
จะมกีารเชค็และตรวจสอบตลอดเวลา ซงึโครงการนีเคยเสนอขนึไป แต่ผูบ้รหิารมองในแง่ว่าสนิคา้มไีม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการใช ้กลวัว่าจะทาํไปแลว้ยกเลกิ เพราะลูกคา้บอกว่าทางศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตไิม่มเีลอืดส่งใหไ้ดเ้พยีงพอต่อ
ความต้องการ ซงึถ้ามองในแง่การบริหารจดัการ สนิค้ากบัการบรกิารเป็นคนละเรอืงกนั สนิค้าสามารถให้ได้ทุกวนั
สมําเสมอ เต็ม 100 แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกอ็าจให้ได้ทุกวนัสมําเสมอ แต่ไม่เต็ม 100 ไม่แตกต่างจากทโีรงพยาบาลส่ง
เจา้หน้าทเีขา้มา ซงึไม่รูด้ว้ยซาํว่าจะไดม้ากน้อยเท่าไหร่ สว่นเรอืงของบรกิารเป็นเรอืงของการอํานวยความสะดวกเรอืง
ของคุณภาพ  แต่ผูใ้หญ่จะมองออกหรอืเปล่า คนปฏบิตังิานจะรูว้่าควรแกต้รงไหน ยกตวัอย่างเช่น ประเทศญปีุ่นจะไม่
ต้องการใหร้ถโรงพยาบาลหรอืผูบ้รจิาคโลหติเขา้มาทอีงคก์ร เขาจดัเป็น fix station ใหผู้บ้รจิาคไปบรจิาคทตีงัไว ้ส่วน
สาํนกังานใหญ่จะอยู่ในขนัตอนของกระบวนการตรวจสอบผลทงัหมดหรอืทาํงานวจิยั เพราะเขาต้องการควบคุมในเรอืง
ของความสะอาดและคุณภาพ ดงันนั พอไม่มคีนเขา้มาบรจิาค ฝุน่ละอองกจ็ะมไีม่มาก และในการจดัส่งลูกคา้ไม่ต้องเขา้
มาจะมรีถส่งไปใหลู้กคา้ ดงันัน ทสีาํนักงานใหญ่จะมแีต่คนทํางานอย่างเดยีว เป็นต้น ทงันีทงันนั การตดัสนิใจขนึอยู่ที
ผูบ้รหิาร” ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 

   
สําหรบักระบวนการทํางานของฝ่ายจ่ายโลหติและผลติภณัฑม์กีารประสานงาน

กบัฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติ ฝ่ายเจาะเก็บโลหติ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และจดัหาผู้บรจิาคโลหติ ฝ่าย
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ยานยนต์ ฝ่ายผลติถุงบรรจุโลหติ ฝ่ายคดักรองโลหติ โดยมกีารประชุมในแต่ละเดอืน ในเรอืงการจดัหา
โลหติ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“กระบวนการทํางานต้องมกีารจดัคน จดัพนืท ีต้องรายงานว่า ช่วงนีลูกค้าต้องการสนิค้า

ชนิดไหน เช่น อาจจะมบีางช่วงตอ้งการเกลด็เลอืดมาก เช่น ภาวะเกดิไขเ้ลอืดออกระบาด ดงันนั การประชาสมัพนัธห์า
เลอืดจะมหีน่วยประชาสมัพนัธใ์นการดําเนินงาน หน่วยเจาะเกบ็โลหติ หน่วยยานยนต์ ทตี้องจดัรถและทมีงานออกไป 
หน่วยผลติสว่นประกอบโลหติ หน่วยคดักรองโลหติ และฝา่ยจ่ายโลหติและผลติภณัฑ ์ประชุมกนัครบวงจร” (ธรีะ วทิยา
ววิฒัน์, 2557) 

  
สําหรบัสถติต่ิางๆ จะมกีารประชุมผูบ้รหิารประจาํเดอืน ทางฝ่ายจ่ายโลหติและ

ผลติภณัฑจ์ะมหีน้าทนํีาเสนอภาพรวมว่าปรมิาณโลหติเพยีงพอแค่ไหนและแยกยอ่ยออกไปว่ามตีวัไหนที
ลูกคา้ต้องการแล้วยงัขาด ต้องรายงานสถานการณ์ต่างๆ ว่ามกีารจ่ายต้องสํารองยงัไง จ่ายไปพอเพยีง
หรอืไมใ่หแ้ก่ผูบ้รหิารทราบ 

สถานการณ์การเบกิจา่ยโลหติแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดงันี 

ช่วงที 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีโลหิต เยอะ กาชาดมีโลหิตเยอะ 
โรงพยาบาลมโีลหติเยอะ ช่วงนีการขอเบกิจะมปีรมิาณน้อย อาจจะขอแค่ 1,200 ถุงต่อวนั กจ็ะสามารถ
จา่ยได ้100%  

ช่วงท ี2 กาชาดมโีลหติเยอะ แต่ โรงพยาบาลมโีลหติน้อย กจ็ะสามารถจ่ายได ้
70% ของยอด 1,200 ถุง เพมิเป็น 2,000 ถุง  

ช่วงท ี3 คอื ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตไิม่มีโลหติ โรงพยาบาลก็ไม่มโีลหติ ซงึ
จะมกีารขอเบกิเขา้มาเยอะมาก หนึงวนัขอ 5,000 ถุงกม็ ีซงึถ้าเอาทงั 3 ช่วงมารวมกนัแลว้ เช่น ในหนึง
ปีจะประมาณ 2 – 3 เดอืน หรอื 6 เดอืนเท่านนั อกีครงึปีเป็นเป็นช่วงทีโลหติขาดแคลนชดัเจน เมอืเอา
มารวมกันแล้วเฉลียออกมา การขอใช้โลหิตอยู่ทีประมาณ 2,200 ถุงต่อวัน ทางศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาตกินัไวป้ระมาณ 1,500 ถุง จะอยูท่ปีระมาณ 60% ถอืว่าค่อนขา้งเพยีงพอ  

ในเรอืงการบรหิารจดัการโลหติ จะมปีรมิาณโลหติส่วนหนึงจากส่วนกลางไป
ช่วยทุกท ีเนืองจากศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาตเิป็นสํานักงานใหญ่ มจีุดมุ่งหมายหมายว่าสาขาต้องมกีาร
ตรวจโดยใช้เทคนิคการตรวจททีางกาชาดกําหนดเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทวัประเทศ ให้เทยีบเท่ากบั
สหรฐัอเมรกิา ยุโรป ญีปุ่น เพราะต้องการให้โลหติทุกถุงทจีะใช้กับผู้ป่วยใช้หลกัการเดยีวกัน ดงันัน 
สาขาต่างๆ มหีน้าทจีดัหาของในส่วนของสาขาแลว้มาส่งตรวจทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิถ้าทางสาขา
หาเลอืดไมไ่ดต้รงตามความตอ้งการเขาจะขอมาทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่ชาต ิรายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 
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“ศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาตจิะมภีาระทตีอ้งสง่เลอืดใหส้าขาโดยการแบ่งส่วนหนึง คอื เลอืด 
1,500 ถุง จะสง่ต่างจงัหวดัประมาณ 300 ถุง เหลอื 1,200 ถุง จ่ายในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และใน 1,200 ถุง จะถูกกนั 
ไว ้250 ถุง เผอืกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่ไดเ้กบ็ไวเ้ป็นปี เมอืมขีองใหม่มาทดแทนกเ็อาของเก่ามาจ่ายและเกบ็ของใหม่ไว ้10% 

จะมสีนิคา้คงคลงัตลอด แต่ขอ้ยากคอื หมู่โลหติ เพราะเลอืดไม่ไดใ้ชก้บัทุกกรุ๊ปทุกคนได ้การขาดแคลนเลอืดไม่ใช่ขาด
แคลนทุกหมู่ อาจขาดแคลนบางหมู่ หมู่ไหนทมีคีวามตอ้งการน้อยกย็งัเหลอือยู่ เช่น หมู่ AB ตอ้งการใชเ้ยอะในช่วงนนัก็
จะขาดแคลน ดงันนั การประกาศว่าขาดแคลนไม่ไดแ้ปลว่าไม่มเีลอืดสกัถุง อาจมแีต่ไม่ตรงกบัความต้องการใช ้เพราะ
เลอืดใหผ้ดิกรุ๊ปไม่ได ้เช่น กรุ๊ป AB ใน 100 คน จะเจอแค่ 7 คน หรอื RH negative ใน 1,000 คน จะเจอแค่ 3 คน อกีทงั 
เมอืมกีารรณรงคใ์หม้าบรจิาคโลหติจะมากนัทุกหมู่โลหติ ทงัทคีวามตอ้งการใชแ้ค่บางหมู่เท่านนั ซงึผูบ้รจิาคกจ็ะไม่ยอม 
เพราะถอืว่าไดเ้ดนิทางมาแลว้ แต่ต่างประเทศถ้าไม่ใช่ความต้องการเขากจ็ะไม่มา ถอืเป็นเรอืงยากของจํานวนและหมู่
โลหติ” (ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 

   
ฝ่ายจ่ายโลหติและผลติภณัฑเ์ปิดทํางานตลอด 24 ชวัโมง โดยจะเรมิจ่ายโลหติ

ตงัแต่เวลา 8.30 - 20.00 จะมลีกัษณะการทํางานเหมอืนอยู่บา้น เกอืหนุนกนั แต่อยู่ภายใต้กฎระเบยีบ 
คอื เวลา 8.30 ทุกคนต้องเขา้ประจาํตามจุดต่างๆ พรอ้มทําการจ่ายโลหติใหแ้ก่โรงพยาบาลทเีจา้หน้าที
มานงัรอ ซงึมกีารหมนุเวยีนเจา้หน้าทใีนการอยูเ่วร แต่ไมม่กีารพกัเวรคอื ออกเวรกท็าํงานตามเวลาปกต ิ 

ซงึจะมคีนมาขอเบกิโลหติตลอด เช่น ในกรณีทฉุีกเฉิน หมอผ่าตดัหรอืยงิกนั 
แทงกนั ในการจา่ยโลหติจะจ่ายใหก้บัโรงพยาบาลทเีป็นสมาชกิของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตเิท่านนั  

โดยการเป็นสมาชกิจะมเีงอืนไข ดงันี 

1) โรงพยาบาลตอ้งมเีตยีงผูป้ว่ยใน คอื มเีตยีงใหโ้ลหติแก่ผูป้ว่ย  
2) โรงพยาบาลต้องมหี้องแลบ็เพอืตรวจโลหติผู้ป่วย เลอืดต้องตรวจความเขา้
กนัได ้เพราะฉะนนัตอ้งมเีจา้หน้าทหีอ้งแลบ็ในส่วนตรงนีดว้ย  
3) โรงพยาบาลต้องมเีครอืงมอื เช่น ตู้เยน็ เครอืงเขย่าเลอืด ตู้แช่แขง็เพอืเก็บ
โลหติ  
แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลทเีปิดเป็นคลนิิกเสรมิความงามต้องการใชโ้ลหติถุงเดยีว

ใหผู้ป้ว่ย ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิถอืว่าไมไ่ดอ้ยูใ่นเงอืนไข ทางศูนยบ์รกิารโลหติ
แห่งชาตกิจ็ะไมจ่า่ยเลอืดให ้แต่จะแนะนําใหต้ดิต่อกบัโรงพยาบาลทอียู่ในพนืทขีองเขาทเีป็นสมาชกิของ
ศูนย์ฯ เพืออยู่ภายใต้การควบคุมของโรงพยาบาลนัน ส่วนข้อตกลงก็เป็นไประหว่างคลินิกกับ
โรงพยาบาล  

อยา่งไรกต็าม ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตจิะไม่จ่ายโลหติใหก้บัผูท้ตี้องการมาขอ
ซอืเพอืไปรกัษาญาตขิองตนเอง แต่จะใหค้ําแนะนําว่า โรงพยาบาลไม่สามารถปฏเิสธการไม่รกัษาผูป้่วย
ได ้การทโีรงพยาบาลไมม่เีลอืด โรงพยาบาลอาจจะไปหามาจากทไีหนกไ็ด ้ ไม่ใช่ว่าละเลย ไม่รกัษาเลย 
การใหค้าํแนะนําเพอืใหผู้ท้เีขา้มาขอซอืเลอืดเกดิความสบายใจว่ายงัไงกต็อ้งมเีลอืดในการรกัษา และทาง
ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติจะโทรติดต่อไปยงัโรงพยาบาลนัน ให้กบัผู้ป่วยทอียู่โรงพยาบาลนันๆ ว่า
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ต้องการเลอืดอะไร ให้มารบัทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิถ้ามจีะเตรยีมไวใ้ห ้แต่ถ้าไม่มจีะแจง้ว่าของจะ
ออกรอบไหน กจ็ะนัดมาตามรอบนนั จะทําหน้าทเีป็นตวักลางช่วยประสานงานให ้แต่บางทโีรงพยาบาล
ทเีป็นเจา้ของไข ้กไ็มใ่หข้อ้มลูทถีูกตอ้ง รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 

“กรณีทเีคยเกดิขนึ พ่อแม่ป่วย โรงพยาบาล ก ไม่มเีลอืด บอกใหไ้ปหาเลอืดมา มฉิะนันจะ
ผ่าตดัไม่ได ้ดงันนั จุดมุ่งหมายของศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาตจิะเป็นผูป้ระสานงาน เนืองจากบางโรงพยาบาลรบับรจิาค
เลอืดดว้ย ดงันนั การใชเ้ลอืด เขามเีลอืดแต่เขาต้องการหาจากทอีนืมาทดแทน เพอืไม่ใหห้มด คอื ถ้าผูป้่วยต้องการใช้
เลอืด 1 ถุง กต็อ้งหาเลอืดมาเตมิให ้1 ถุง ซงึการสอืสารแบบนีกบัญาตขิองผูป้่วยหรอืตวัผูป้่วยกบัคนทไีม่รู ้เขาจะคดิว่า
แลว้จะหามาจากไหน ถอืเป็นการสอืสารทไีม่ดทีาํใหเ้กดิปญัหา” (ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 

  
นอกจากนนั ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทยจะมกีารจ่ายโลหติเพอื

การศกึษาวจิยัใหก้บัสถาบนั บรษิทัฯ หา้งรา้น ซงึต้องทําหนังสอืถงึผูอ้ํานวยการ แจง้ว่าจะทําการศกึษา
อะไร ต้องการใช้เพอืประโยชน์อะไร ระบุว่าต้องการเท่าไหร่ โดยทางศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตจิะจ่าย
โลหติทมีคีุณภาพทไีม่สามารถใชก้บัผูป้่วยได ้แต่เป็นโลหติทปีลอดภยั เช่น บางครงัเจาะเลอืดมาจากผู้
บรจิาคทเีป็นลมก่อนหรอืนําหนักน้อย ถ้าตดิเชอืก็ต้องทงิ หรอื มอบให้กบัสถานศกึษาเพอืทําวจิยั แต่
ทงันีทงันนั จะพจิารณาใหค้วามสาํคญัโดยจ่ายใหก้บัผูป้ว่ยก่อนเป็นอนัดบัแรก  
   สรุปได้ว่า การจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์มีแผนการดําเนินงานโดยแบ่งการ
บรหิารจดัการเป็น 3 งาน คอื 1.บรหิารจดัการคลงัสนิคา้ 2.บรหิารการจ่ายโลหติใหก้บัลูกคา้ 3.การจดัส่ง
สนิคา้ใหก้บัโรงพยาบาลต่างจงัหวดั ซงึมกีารประสานงานไปยงัฝ่ายต่างๆ เพอืวางแผนการดําเนินงานให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทเีกดิขนึ  
 
ส่วนที 2 ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารจดัการโลหิตของศูนยบ์ริการโลหิต

แห่งชาติ สภากาชาดไทย 
จากการศกึษาเรอืง “การบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด

ไทย” พบปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารจดัการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย ในแต่ละขนัตอน ดงันี  
  

ขนัตอนที 1 การประชาสมัพนัธจ์ดัหาผู้บริจาคโลหิต 
จากผลการศึกษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์จดัหาผู้

บรจิาคโลหติ ประกอบดว้ย 2 ปจัจยั คอื ปจัจยัภายใน และ ปจัจยัภายนอก  

1 ปจัจยัภายใน เป็นเรอืงของคน ทุนของบุคลากร ทมีไีม่เพยีงพอ รายละเอยีด
ดงัคาํสมัภาษณ์ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 
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“บางคนไม่มใีจรกัในการบรกิารอย่างแทจ้รงิ ฉะนัน ควรสรา้งความตระหนักและจติสาํนึก

ใหแ้ก่เจา้หน้าท ียกตวัอย่างเช่น ฝา่ยเจาะเกบ็โลหติ ดว้ยโครงสรา้งไม่สามารถขยายได ้และเรอืงงบประมาณ สวสัดกิาร
ต่างๆ” (ปิยนนัท ์คุม้ครอง, 2556) 

 
2 ปจัจยัภายนอก คือ การรกัษาผู้บรจิาครายเก่าให้กลบัมาบรจิาคซําทุกๆ 3 

เดอืน มปีรมิาณน้อยลงทุกปี แต่ความต้องการใชโ้ลหติทวัประเทศมคีวามต้องการมากกว่าปรมิาณโลหติ
ทจีดัหาได ้การจดัหาผูบ้รจิาครายใหม่มาทดแทนรายเก่าทอีายุเยอะหรอืป่วยเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ซงึ
เป็นสาเหตุทาํใหโ้ลหติมปีรมิาณไมเ่พยีงพอ เนืองจากบางหมู่โลหติมน้ีอยมากหรอืเป็นหมู่โลหติทหีายาก 
แมว้่าจํานวนผู้บรจิาคโลหติมแีนวโน้มเพมิขนึทุกปีก็ตาม แต่ความต้องการใช้มมีากกว่าปรมิาณโลหติที
จดัหาได ้จงึไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใชท้วัประเทศ สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ ดงันี 

 

“พอหาโลหิตไม่ได้ ก็ต้องมีการดึงโลหิตสํารองคงคลังมาใช้ จึงทําให้โลหิตในคลงัมีไม่
เพยีงพอตามทอีงคก์ารอนามยัโลกกาํหนดไว”้ (ปิยนนัท ์คุม้ครอง, 2556) 

 

“ผูบ้รจิาคมาบรจิาคเฉพาะในช่วงทมีกีารประชาสมัพนัธเ์ท่านนั กลุ่มผูบ้รจิาคโลหติครงัแรก
หายไป ถา้มาสมาํเสมอจะดมีาก จะมเีลอืดพอใชก้นัตลอด” (วาสนิี จวิานนัทวฒัน์, 2557) 

 

ขนัตอนที 2 ลงทะเบียนรบัผูบ้ริจาคโลหิต 
จากผลการศึกษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการลงทะเบียนรบัผู้บรจิาค

โลหติ ม ี3 ประเดน็ ดงันี  
1 จาํนวนใบรอ้งขอจากโรงพยาบาลทขีอเบกิโลหติเขา้มากบัจาํนวนโลหติทจี่าย

ออกไปเพยีงพอกบัความต้องการใชห้รอืไม่ ซงึตวัเลขยงัไม่แน่นอน เนืองจากความต้องการยงัไม่ชดัเจน 
ถือเป็นปญัหาระดบัต้นๆ ทีผู้บรหิารให้ความสําคญั และตังคณะกรรมการขนึมา เพอืหาข้อเท็จจริง 
รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“การทโีรงพยาบาลสง่ใบรอ้งขอเขา้มาก่อนแต่ไดโ้ลหติไปไม่พอ เนืองจาก ขอเบกิมา 100 ยู

นิต จ่ายออกไป 70 ยนูิต ซงึโรงพยาบาลกอ็ยู่ได ้แต่กย็งัขอเบกิ 100 ยนูิต พอวนัรุ่งขนึทาํการเบกิในยอดรอ้ยกว่า เพอืให้
ไดย้อด 100 ยนูิต ดงันนั ศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาตจิงึตอ้งทาํการจดัสรรโลหติทมีอียู่ใหเ้หมาะสม เพราะปรมิาณโลหติที
จดัหาไดไ้ม่ 100% กบัความตอ้งการใชท้ขียบัขนึไปเรอืยๆ ในทางกลบักนัช่วงทจีดัหาปรมิาณโลหติไดม้ากพอกบัความ
ตอ้งการใช ้ยอดการขอเบกิจะลดลง แสดงใหเ้หน็ว่าความตอ้งการใชย้งัไม่ชดัเจนว่าอะไรคอืขอ้เทจ็จรงิ ทาํให้ยอดทตีงัไว้
ในแต่ละปีเกดิคาํถามว่าตงัโจทยถ์ูกหรอืยงั? ฉะนัน ปญัหานีต้องรบีดําเนินการแกไ้ข เพอืเสรมิการบรหิารจดัการโลหติ
ได้อย่างถูกวธิ ีโดยตงัคณะทํางานจากหลายฝ่ายและผู้เชยีวชาญจากหน่วยงานภายนอก เพอืหาขอ้เทจ็จรงิว่าความ
ต้องการควรมาจากตรงไหน ซงึทุกปีจะมาจากปรมิาณทจี่ายได้บวกเขา้กบัปริมาณของประชากร หรอื คํานวณจาก
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จาํนวนเตยีงของแต่ละโรงพยาบาล แต่กย็งัไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิ ถ้าเทยีบกบัยอดทใีชจ้รงิ ดงันนั ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาติ
ยงัคงต้องหาขอ้เทจ็จรงิในเรอืงนีต่อไป เพอืหาแนวทางการบรหิารจดัการโลหติทเีหมาะสม ” (ประจติ ลมิสายพรหม, 
2557)  

 

2 บุคลากรลาออกเยอะและไมเ่พยีงพอ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“เนืองจากบุคลากรในบางหน่วยงานของฝ่ายมวีุฒกิารศกึษาระดบั ปวส. ซงึในปจัจุบนัไม่

ค่อยใชวุ้ฒนิ ีทาํใหต้อ้งลดวุฒเิพอืมาสมคัร แต่สดุทา้ย ถา้บุคลากรเหล่านนัเรยีนจบและวุฒกิารศึกษาทสีงูกวา่กจ็ะลาออก 
เพราะไดเ้งนิเดอืนทสีงูกว่า” (ประจติ ลมิสายพรหม, 2557) 
 

3 การลงทะเบียนข้อมูลผู้บริจาคโลหิตเข้าระบบคอมพิวเตอร์มีความล่าช้า 
รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์  

 
“ถา้โรงพยาบาลมาสง่ล่าชา้จะทาํใหผ้ลออกไม่ทนัเวลา ซงึจะตอ้งทนักบัการตรวจผล เพราะ

ก่อนการตรวจเลอืดตอ้งทาํการลงทะเบยีนของหลอดตวัอย่าง อกีทงั ตอนนเีป็นระบบใหม่ทพีงึเรมิใชเ้มอืเดอืนกรกฎาคม 
2556 ทผี่านมา เจา้หน้าทอีาจยงัไม่ชาํนาญหรอืมจีาํนวนน้อย ทาํใหห้มดเวลาการทาํงานของหอ้งแลบ็ หรอืไม่ทนัในการ
สง่ผล เนอืงจากการสง่ผลจากแต่ละเครอืงถา้ไม่มขีอ้มูลลงทะเบยีนรองรบัจะทาํใหม้ปีญัหา เพราะทุกอย่างตอ้งผ่านระบบ
คอมพวิเตอร ์และระยะเวลาในการตรวจผลบางกรณีใชเ้วลาถงึ 5 ชวัโมง ทาํใหส้ง่ผลไม่ได ้ซงึทางโรงพยาบาลจะทวงผล 
ทางเราจะแจง้ว่าเกดิปญัหาการลงทะเบยีนไม่เสรจ็ แต่เป็นปญัหาทเีกดิขนึเป็นบางครงัเท่านนั” (สณีินาฏ อุทา, 2557) 

 
ขนัตอนที 3 การเจาะเกบ็โลหิต 

จากผลการศกึษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการเจาะเกบ็โลหติ ม ี2 ประเดน็ 
ดงันี 

1 เรอืงของจาํนวนบุคลากรทเีป็นเจา้หน้าทปีระจาํไม่เพยีงพอ รายละเอยีดดงัคํา
สมัภาษณ์ 

 

“ปรมิาณคนกบัปรมิาณงานไม่สอดคล้องกนั จงึต้องใช้การจา้งเจ้าหน้าทชีวัคราวมาเสรมิ
จํานวนมาก หรือเป็นพยาบาลทจีบหรือเกษียณแล้ว ผ่านการทดสอบความสามารถ ซงึจํานวนเจ้าหน้าทปีระจําใน
ปจัจุบนัมปีระมาณ 90 – 100 อตัรา กย็งัไม่เพยีงพอ เพราะกระบวนการทํางานตามแผนในแต่ละวนัจะลงตวัพอด ีดงันนั 
จงึจาํเป็นตอ้งจา้งคนภายนอก เพอืใหส้ามารถดาํเนินงานบรรลุตามเป้าทตีงัไว”้ (วาสนิี จวิานนัทวฒัน์, 2557) 

 

“หากมกีารจดักจิกรรมภายในศูนยฯ์ ผูบ้รจิาคจะเดนิทางมากนัโดยมไิดน้ัดหมาย ทุกอย่าง
จะมาลงทศีนูยฯ์ เกดิปญัหาไม่มคีนรองรบั ทําใหเ้จา้หน้าททีอียู่ภายในศูนยฯ์ ทํางานหนักมาก เกดิปญัหาผูบ้รจิาคคอย
นาน เนืองจากเจา้หน้าททีเีจาะไดจ้รงิๆ ม ี8 คน เท่านนั” (วาสนิี จวิานนัทวฒัน์, 2557) 
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2 ความไม่สมําเสมอของปรมิาณโลหิตทจีดัหาได้ส่งผลการจดักําลงัคนออก 
หน่วยเคลอืนท ีแต่ไมไ่ดย้อดโลหติตามเป้า ทาํใหเ้กดิการสญูเสยี สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ ดงันี 

 
“แผนการดาํเนินงานเป็นแผนปี คอื ใน 1 ปี มหีน่วยเคลอืนทใีดบา้ง จะขยบัไดน้้อยมาก ถ้า

ขยบักต็อ้งหาทลีงให ้แต่หาไม่ไดเ้พราะเตม็แลว้ ทาํใหด้งึกนั พอหน่วยเคลอืนทหีาไม่ไดต้ามเป้า ผูท้อีอกไปปฏบิตังิานก็
จะศนูยเ์ปล่า” (วาสนิี จวิานนัทวฒัน์, 2557) 
 

ขนัตอนที 4 ตรวจคดักรองคณุภาพโลหิต 

จากผลการศกึษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการตรวจคดักรองคุณภาพโลหติ 

ม ี3 ประเดน็ ดงันี 

1 ผูบ้รจิาคโลหติทมีผีลการตรวจตดิเชอื บางรายไม่กลบัมาเจาะซาํ หรอืเปลยีน
ทอียู ่และเปลยีนเบอรโ์ทรศพัท ์ทาํใหก้ารตดิตามกลบัมาค่อนขา้งยากและเป็นปญัหา 

2 ปญัหาของระบบคอมพวิเตอร ์คอื Middleware ทเีชอืมระหว่างเครอืงตรวจ
ส่งไประบบคอมพวิเตอรย์งัไมเ่สถยีร รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“โดยบรษิทัทเีขยีนอาจเป็นบรษิทัทขีายเครอืงมอืใหท้างศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิกําหนด

ว่าตอ้งเขยีนเชอืมขอ้มลูจากเครอืงตรวจไปยงัระบบคอมพวิเตอรใ์หม่ทมีีอยู่แต่ยงัไม่นงิ ทาํใหผ้ลทสี่งจากเครอืงตรวจไป
ยงัระบบคอมพิวเตอร์บางครงัเชอืมต่อไม่ได้ ส่งผลให้เกิดปญัหา คือ ในวนัรุ่งขนึต้องทําการจ่ายเลือด และฝ่ายผลิต
สว่นประกอบโลหติจะตอ้งตดิฉลากเลอืดเพอืสง่ไปยงัหอ้งจ่ายโลหติทงัหมด ซงึเจา้หน้าทจีากโรงพยาบาลต่างๆ มารอรบั
เลอืดจาํนวนมาก แต่จ่ายเลอืดไม่ได ้สง่ผลกระทบทนัท ีแต่จะเป็นในช่วงแรกทเีรมิใชร้ะบบ ขณะนีเรมิมคีวามเสถยีรมาก
ขนึ โดยผูบ้รหิารกาํลงัมโีครงการเขยีนโปรแกรมขนึมาใหม่ใหส้ามารถเชอืมไดทุ้กเครอืง แต่จะทําการดูแลเองใหใ้ชค้ลุม
ทงัศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิภาคบรกิารโลหติแห่งชาต”ิ (สณีินาฏ อุทา, 2557) 

 

3 ผลการตรวจออกไมท่นัเวลา รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“การตรวจสอบโลหติจะใช้เวลา 4 – 6  ชวัโมง กรณีทโีรงพยาบาลต่างๆ หรือทาง

ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ มปีรมิาณโลหติในคลงัไม่พอ เจา้หน้าทจีากโรงพยาบาลต่างๆ กต็้องนังรอจนกว่าจะเสรจ็
กระบวนการตรวจสอบโลหติเป็นทเีรยีบรอ้ย” (ปิยนนัท ์คุม้ครอง, 2557)  
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ขนัตอนที 5 ผลิตส่วนประกอบโลหิต 
จากผลการศกึษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการผลติส่วนประกอบโลหติ ม ี2 

ประเดน็ ดงันี 
1 จํานวนบุคลากรทมีอียู่ไม่เพียงพอ เนืองจากยอดปรมิาณโลหิตเพิมขนึแต่

อตัรากําลงัคนภายในฝ่ายเท่าเดมิ จงึต้องมกีารจดัสรรหาบุคลากรมาเพมิ เพอืใหง้านมคีุณภาพมากทสีุด 
รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“ลกัษณะงานของฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติเป็นเหมอืนโรงงาน ต้องใชแ้รงงานคนเกอืบ

ทงัหมด ซงึเจา้หน้าททีจีา้งใชว้ฒุ ิม.6 ไม่มสีวสัดกิาร เงนิเดอืน 10,000บาท ไม่ไดร้บัการบรรจุเป็นเจา้หน้าทปีระจาํ จงึทาํ
ใหเ้มอืเจอททีดีกีว่ากจ็ะลาออกไป และรบัคนใหม่เขา้มาทดแทน ซงึต้องใชเ้วลาถงึ 3 เดอืนในการฝึกคนใหม่ใหม้ีความ
ชํานาญในหน้าท ีดงันัน ถ้ามกีารบรรจุ มสีวสัดกิาร มเีบยีเลยีง กจ็ะทําใหป้ญัหาในเรอืงของจํานวนบุคลากรลดน้อยลง 
และงานกจ็ะเสรจ็ตามเวลาทกีาํหนด” (ปิยวด ีวทิยาววิฒัน์, 2557)  

 

2 สถานทใีนการปฏบิตังิานค่อนขา้งคบัแคบ รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“เนืองจากการทํางานค่อนขา้งมขีนัตอนเยอะ ต้องใชพ้นืทมีาก แต่พนืทมีจีํากดั ทําให้เกดิ

ความแออดัในการทาํงานของเจา้หน้าทภีายในฝา่ย” (ปิยะวด ีวทิยาววิฒัน์, 2557) 
 

ขนัตอนที 6 จ่ายโลหิตแก่โรงพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สถาบนัต่างๆ ทัว
ประเทศ 

จากผลการศกึษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการจ่ายโลหติ ม ี3 ประเด็น 
ดงันี 

1 การบรหิารจดัการบุคลากร จํานวนบุคลากรไม่เพยีงพอ รายละเอียดดงัคํา
สมัภาษณ์ 

“บางตําแหน่งก็ยงัหาไม่ได้ เช่น พนักงานขบัรถ เพราะค่าจ้างถูก ตําแหน่งก็ไม่ได้บรรจุ 
เจา้หน้าทปีระจําทนีีมอียู่ 10 คน ทเีหลอืเป็นอตัราจา้งหมดเลย ลูกจา้งสญัญาปีต่อไป ถ้าเจองานทดีกีว่ากล็าออกไป นี
เป็นปญัหาในการทาํงาน และกว่าจะเทรนงานคนไดแ้ต่ละคน ใชเ้วลาเทรนจนกว่าจะทํางานได ้ซงึถ้ามกีารจา้งอตัราทมีี
ความแน่นอนตวัลกูจา้งไดพ้ฒันาขนัไดส้งูขนึกว่า เขาจะอยู่กบัเรา แต่เจา้หน้าทอีตัราจา้งจะทาํงานตามเวลา 9 โมงเชา้ – 
6โมงเยน็ เดอืนหนึง 22 วนั และใหห้ยุดเฉพาะวนัทไีม่ใช่วนัหยุด เสาร-์อาทติยห์า้มหยุด จะหยุดเป็นวนัจนัทรห์รอืวนัพุธ 
ซงึถ้าบรรจุได้จะดมีาก โดยฝ่ายฯเป็นคนตังเรอืงขนึไป เพือชีแจงเหตุผลความจําเป็น แต่คนทตีัดสนิใจไม่ใช่ทีศูนย์
บรจิาคโลหติแห่งชาต ิเป็นกองการเจา้หน้าททีําการประเมนิทงัหมด แต่เขามองว่าพนักงานประจําของกาชาดไม่น้อย
แลว้ รบัคนบรรจุอกีจะเพมิภาระ 6 ชวีติ บรรจุเจา้หน้าทปีระจํา 1 คน จะพ่วงชวีติมาอกี 6 ชวีติ พ่อ แม่ สามหีรอืภรรยา 
และลูกอกี 2 คน ดงันัน อาจจะเงนิสูงกว่าอตัราทวัไป เช่น เจ้าหน้าทบีรรจุจะได้เงนิเดอืน 15,000 แต่จ้างอตัราจ้าง 
17,000-18,000 แต่ไม่มสีวสัดกิาร ทุกอย่างครอบคลุมแลว้ในนี เจบ็ปว่ย เบกิไม่ได”้ (ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 2557) 
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2 พนืททีไีมเ่พยีงพอต่อการทาํงาน รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 
 

“เนืองจากมอีุปกรณ์ค่อนขา้งเยอะ เครอืงมอืต่างๆ ต้องมกีารจดัเกบ็รกัษาคุณภาพสนิค้า
และยงัมบีุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าทจีากโรงพยาบาลเขา้มาเยอะทําใหพ้นืทคี่อนขา้งหนาแน่น” (ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 
2557) 

  
3 การขอเบกิใช้โลหติจากโรงพยาบาลมตีวัเลขทสีูงกว่ายอดการใช้โลหติจรงิ 

เมอืเทยีบกบัปรมิาณโลหติทจีดัหาไดจ้งึไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใช ้รายละเอยีดดงัคาํสมัภาษณ์ 

 
“เมอืปรมิาณโลหิตทจีดัหาได้มีปริมาณทสีูงขนึ ยอดการขอเบิกใช้จากโรงพยาบาลกลบั

ลดลง จงึทําใหต้้องหาคําตอบในเรอืงนีว่า แทจ้รงิแลว้ความต้องการใชโ้ลหติจรงิตวัเลขคอืเท่าไหร่ ” (ธรีะ วทิยาววิฒัน์, 
2557) 
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บทที 5 
 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 ในบทนีเป็นการอธบิายถงึบทสรุป อภปิรายผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะงานวจิยัเรอืง 
“การบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย” โดยนําขอ้มลูทงัหมดที
ได้จากการศกึษาครงันี มาประมวลความรูแ้ละวเิคราะห์ตามแนวคดิ  ทฤษฎ ีผ่านการนําเสนอ
การศึกษาในครงันี และคิดค้นข้อเสนอแนะต่างๆ เพอืเป็นประโยชน์ในการวางแผน พฒันา
กระบวนการบรหิารจดัการโลหติไดอ้ย่างเหมาะสม และเตรยีมความพรอ้มในการบรหิารจดัการ
โลหติใหม้ปีรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการใชข้องผูป้ว่ยทวัประเทศ  
 
สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษา พบว่า กระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย ประกอบด้วยขนัตอนในการบรหิารจดัการโลหติ จาํนวน 6 ขนัตอน ดงันี (1) 
ขนัตอนการประชาสมัพนัธจ์ดัหาผูบ้รจิาคโลหติ (2) ขนัตอนการลงทะเบยีนรบัผูบ้รจิาคโลหติ (3) 
ขนัตอนการเจาะเกบ็โลหติ (4) ขนัตอนการตรวจคดักรองคุณภาพโลหติ (5) ขนัตอนการผลติ
ส่วนประกอบโลหติ และ (6) ขนัตอนการจ่ายโลหติแก่โรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ
และสถาบนัต่างๆ ทวัประเทศ โดยสามารถสรปุผลออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 
 
ส่วนที 1 กระบวนการบริหารจดัการโลหิตของศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

 
ขนัตอนที 1 การประชาสมัพนัธจ์ดัหาผู้บริจาคโลหิต 

โดยกระบวนการแรกทตี้องดําเนินการคอื การวางแผนการจดัหาโลหติ 
ซึงฝ่ายประชาสัมพันธ์และจดัหาผู้บริจาคโลหิตเป็นผู้รบัผิดชอบมีการดําเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตรข์องศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตทิกีําหนดไว้เกยีวกบัเป้าในการจดัหาโลหติ โดยมกีาร
วางแผนทเีรมิตน้จากการประชาสมัพนัธผ์่านสอืต่างๆ เพอืเชญิชวนใหป้ระชาชนมาบรจิาคโลหติ 
ซงึแผนการดําเนินงานจะมกีารปรบัใหเ้ขา้กบัแต่ละสถานการณ์ เพอืให้เกดิความสอดคล้องกบั
เป้าหมายทตีงัไว้ โดยมกีารประสานงานไปยงัฝ่ายต่างๆ ทเีกยีวข้องในการเตรยีมความพรอ้ม
และวางแผนการบรหิารจดัการทเีหมาะสมและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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ขนัตอนที 2 ลงทะเบียนรบัผูบ้ริจาคโลหิต 
  การลงทะเบียนรบัผู้บรจิาคโลหิตเป็นหน้าทีของฝ่ายสารสนเทศและ

ทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติ โดยมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบในการจดัทําทะเบียนและตรวจสอบขอ้มลูผู้
บรจิาคโลหติทมีาบรจิาคโลหติทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทยและทหีน่วยเคลอืนท ี
อกีทงั รวบรวมขอ้มลูสถติขิองผูบ้รจิาคโลหติ ขอ้มลูโลหติและส่วนประกอบ รวมทงัการตดิเชอื
และจาํหน่ายทงิ การรบั-จา่ยโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ซงึไดนํ้าระบบ 
ISO มาเป็นมาตรฐานในการบรหิารจดัการ ทงัในเรอืงกระบวนการทํางาน แผนการดําเนินงาน 
การควบคุมคุณภาพ การจดัสรรบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เพอืเป็นกรอบในการทํางาน โดย
หน่วยทะเบยีนผู้บรจิาคโลหติมคีวามเกยีวขอ้งกับการบรหิารจดัการโลหติโดยตรงในเรอืงของ
ระบบคอมพวิเตอรท์รีองรบัตวัเลขและขอ้มลูต่างๆ ตลอดเสน้ทางการบรหิารจดัการ เพอืกระจาย
ไปทงักระบวนการตงัแต่ตน้ทางจนปลายทาง ผ่านการสงัเคราะหใ์หส้ามารถนํามาใชป้ระโยชน์ใน
การบรหิารจดัการโลหติใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตรท์ศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตกิําหนดไว ้ 

 
ขนัตอนที 3 การเจาะเกบ็โลหิต 
  การเจาะเกบ็โลหติเป็นหน้าทขีองฝ่ายเจาะเกบ็โลหติ โดยมหีน้าทคีวาม

รบัผิดชอบในการเจาะเก็บโลหิตทมีคีุณภาพจากผู้บรจิาคโลหิตทงัภายในศูนย์บรกิารโลหิต
แห่งชาต ิและภายนอกสถานท ีทงัในกรงุเทพฯ และเขตปรมิณฑล ซงึแผนการดําเนินงานโดยนํา
ระบบ ISO ในการควบคุมคุณภาพการทํางาน ซงึมกีารบรหิารจดัการบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทงัในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เพือเตรยีมความพร้อมและ
ตอบสนองต่อแผนยทุธศาสตรท์ศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตกิําหนดไว้ 

 
ขนัตอนที 4 ตรวจคดักรองคณุภาพโลหิต 
  การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตเป็นหน้าทีของฝ่ายตรวจคัดกรอง

คุณภาพโลหติ โดยมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบในการตรวจคดักรองโลหติของผูบ้รจิาค และตวัอย่าง
ทโีรงพยาบาลส่งมาตรวจ เพอืคดัแยกโลหติทไีม่เป็นไปตามขอ้กําหนด (โลหติทตีดิเชอื หรอื ผล
การตรวจไม่ปกติ) ออกและส่งทําลาย ก่อนนําโลหติทีเหลอื (ผลการตรวจคุณภาพปกติ) จ่าย
ให้แก่โรงพยาบาลต่อไป โดยมีกระบวนการทํางานเริมจากการวางแผนการดําเนินงานที
สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตรท์ศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตกิําหนดไว้ และมกีารเตรยีมบุคลากร
และอุปกรณ์ให้พร้อมกบัปรมิาณงาน ซงึมกีารประสานงานไปยงัทุกฝ่ายทเีกียวข้อง เพอืวาง
แผนการบรหิารจดัการโลหติทเีหมาะสมและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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ขนัตอนที 5 ผลิตส่วนประกอบโลหิต 
การผลติส่วนประกอบโลหติเป็นหน้าทขีองฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติ 

โดยมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบในการผลติส่วนประกอบโลหติชนิดต่างๆ ทไีด้จากการเจาะเก็บ 
และคดัแยกส่วนประกอบโลหติทมีผีลการตรวจทางห้องปฏบิตัิการผดิปกติออก ก่อนส่งไปยงั
หน่วยจ่ายโลหติ ซงึไดนํ้าระบบ ISO มาควบคุมกระบวนการทํางานทงัหมด โดยเรมิต้นจากการ
วางแผนการดําเนินงานทเีป็นแผนรายวนั เนืองจากลกัษณะงานเป็นแบบวนัต่อวนั และมกีาร
ประสานงานไปยงัฝ่ายทเีกยีวขอ้งเพอืประชุมและกําหนดแผนการดําเนินงานตามปรมิาณงาน
และสถานการณ์ นอกจากนนั มกีารควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ทสีุด เพอืใหโ้ลหติทจีะถูกจา่ยไปยงัผูป้ว่ยมคีวามปลอดภยัมากทสีุด โดยมกีระบวนการทํางาน 7 
ขนัตอนย่อยคอื 1.ตรวจสอบจํานวนถุง ปรมิาณโลหิตทไีด้รบั 2.เตรยีมโลหติก่อนปนั โดยติด
สติกเกอร์บ่งชหีมู่โลหิต วนัทผีลิต วนัหมดอายุ 3.นําโลหติไปปนัแยก 4.นําโลหติมาบีบด้วย
เครอืงกงึอตัโนมตัหิรอืใชแ้รง 5.ทําการตดัแยก 6.ป้อนขอ้มูลโลหติในระบบคอมพวิเตอรแ์ละชงั
นําหนกั 7.เกบ็เขา้ในอุณหภมูทิเีหมาะสม  

 
ขนัตอนที 6 จ่ายโลหิตแก่โรงพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  

สถาบนัต่างๆ ทวัประเทศ 
  กระบวนการจ่ายโลหติแก่โรงพยาบาล ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิและ

สถาบันต่างๆ ทัวประเทศ เป็นหน้าทีของฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ โดยมีหน้าทีความ
รบัผดิชอบหลกัในการตรวจสอบและตรวจรบัส่วนประกอบโลหติ ผลติภณัฑโ์ลหติและผลติภณัฑ์
ต่างๆ ทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตผิลติขนึ และรบัใบเบกิ ใบสงัซอืสนิคา้ จ่ายส่วนประกอบโลหติ 
ผลติภณัฑโ์ลหติ และผลติภณัฑต่์างๆ ใหแ้ก่โรงพยาบาลทวัประเทศทงัรฐับาลและเอกชน ภาค
บรกิารโลหติแห่งชาต ิและสถาบนัต่างๆ ทขีอเบกิใชต้ลอด 24 ชวัโมง ซงึแผนการดําเนินงาน
แบ่งการบรหิารจดัการเป็น 3 งาน คอื 1.บรหิารจดัการคลงัสนิคา้ 2.บรหิารการจ่ายโลหติใหก้บั
ลกูคา้ 3.การจดัส่งสนิคา้ใหก้บัโรงพยาบาลต่างจงัหวดั ซงึมกีารประสานงานไปยงัฝ่ายต่างๆ เพอื
วางแผนการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทเีกดิขนึ  

 
ส่วนที 2 ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารจดัการโลหิตของศูนยบ์ริการโลหิต

แห่งชาติ สภากาชาดไทย 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจยัสามารถสรุปปญัหาและอุปสรรคของ

กระบวนการบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ไดด้งัต่อไปนี 
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ขนัตอนที 1 การประชาสมัพนัธจ์ดัหาผู้บริจาคโลหิต 
จากผลการศึกษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการประชาสมัพนัธ์

จดัหา   ผูบ้รจิาคโลหติ ประกอบดว้ย 2 ปจัจยั คอื ปจัจยัทงัภายใน และ ปจัจยัภายนอก  
1 ปจัจยัภายใน เป็นเรอืงของคน ทุนของบุคลากร ทมีไีมเ่พยีงพอ  
2 ปจัจยัภายนอก คอื การรกัษาผู้บรจิาครายเก่าให้กลบัมาบรจิาคซํา

ทุกๆ 3 เดอืน มปีรมิาณน้อยลงทุกปี แต่ความต้องการใช้โลหติทวัประเทศมคีวามต้องการ
มากกว่าปรมิาณโลหติทจีดัหาได้ การจดัหาผู้บรจิาครายใหม่มาทดแทนรายเก่าทอีายุเยอะหรอื
ป่วยเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ซงึเป็นสาเหตุทําให้โลหติมปีรมิาณไม่เพยีงพอ เนืองจากบางหมู่
โลหติมน้ีอยมากหรอืเป็นหมูโ่ลหติทหีายาก แมว้่าจาํนวนผูบ้รจิาคโลหติมแีนวโน้มเพมิขนึทุกปีก็
ตาม แต่ความต้องการใช้มมีากกว่าปรมิาณโลหติทจีดัหาได ้จงึไม่เพยีงพอต่อความต้องการใช้
ทวัประเทศ  

 

ขนัตอนที 2 ลงทะเบียนรบัผูบ้ริจาคโลหิต 
จากผลการศึกษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการลงทะเบียนรบัผู้

บรจิาคโลหติ ม ี3 ประเดน็ ดงันี  
1 จํานวนใบร้องขอจากโรงพยาบาลทขีอเบิกโลหิตเข้ามากบัจํานวน

โลหติทจี่ายออกไปเพยีงพอกบัความต้องการใชห้รอืไม่ ซงึตวัเลขยงัไม่แน่นอน เนืองจากความ
ต้องการยงัไม่ชดัเจน ถอืเป็นปญัหาระดบัต้นๆ ทผีูบ้รหิารใหค้วามสําคญั และตงัคณะกรรมการ
ขนึมา เพอืหาขอ้เทจ็จรงิ  

2 บุคลากรลาออกเยอะและไมเ่พยีงพอ  
3 การลงทะเบยีนข้อมูลผู้บรจิาคโลหติเข้าระบบคอมพวิเตอร์มคีวาม

ล่าชา้  
 

ขนัตอนที 3 การเจาะเกบ็โลหิต 
จากผลการศกึษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการเจาะเกบ็โลหติ ม ี2 

ประเดน็ ดงันี 
1 เรอืงของจาํนวนบุคลากรทเีป็นเจา้หน้าทปีระจาํไมเ่พยีงพอ  
2 ความไม่สมําเสมอของปริมาณโลหิตทีจัดหาได้ส่งผล ต่อการจัด

กําลงัคนออก หน่วยเคลอืนท ีแต่ไมไ่ดย้อดโลหติตามเป้า ทาํใหเ้กดิการสญูเสยี  
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ขนัตอนที 4 ตรวจคดักรองคณุภาพโลหิต 

จากผลการศึกษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการตรวจคัดกรอง
คุณภาพโลหติ ม ี3 ประเดน็ ดงันี 

1 ผู้บรจิาคโลหิตทมีผีลการตรวจติดเชอื บางรายไม่กลบัมาเจาะซํา 
หรอืเปลยีนทอียู ่และเปลยีนเบอรโ์ทรศพัท ์ทาํใหก้ารตดิตามกลบัมาค่อนขา้งยากและเป็นปญัหา 

2 ปญัหาของระบบคอมพวิเตอร์ คอื Middleware ทเีชอืมระหว่าง
เครอืงตรวจส่งไประบบคอมพวิเตอรย์งัไมเ่สถยีร  

3 ผลการตรวจออกไมท่นัเวลา  
 

ขนัตอนที 5 ผลิตส่วนประกอบโลหิต 
จากผลการศกึษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการผลติส่วนประกอบ

โลหติ ม ี2 ประเดน็ ดงันี 
1 จํานวนบุคลากรทีมีอยู่ไม่เพียงพอ เนืองจากยอดปริมาณโลหิต

เพมิขนึแต่อตัรากําลงัคนภายในฝ่ายเท่าเดมิ จงึต้องมกีารสรรหาบุคลากรเพมิเตมิ เพอืให้งานมี
คุณภาพมากทสีุด  

2 สถานทใีนการปฏบิตังิานค่อนขา้งคบัแคบ  
 
ขนัตอนที 6 จ่ายโลหิตแก่โรงพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สถาบนั

ต่างๆ ทวัประเทศ 

จากผลการศึกษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการจ่ายโลหิต มี 3 
ประเดน็ ดงันี 

1 การบรหิารจดัการบุคลากร จาํนวนบุคลากรไมเ่พยีงพอ  
2 พนืททีไีมเ่พยีงพอต่อการทาํงาน   
3 การขอเบิกใช้โลหิตจากโรงพยาบาลมตีัวเลขทสีูงกว่ายอดการใช้

โลหติจรงิ เมอืเทยีบกบัปรมิาณโลหติทจีดัหาไดจ้งึไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใช ้  
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศกึษา เมอืพจิารณาตามกระบวนการบรหิารจดัการ ผู้วจิยัสามารถอภปิราย

ผลการวจิยั ไดด้งันี 
 
การประชาสมัพนัธจ์ดัหาผู้บริจาคโลหิต 

การประชาสมัพนัธ์ผ่านสอืต่างๆ ในปจัจุบนั ทงัสอืโทรทศัน์ อนิเตอรเ์น็ต เพอื
จดัหารผู้บรจิาคโลหิตของศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถือว่าค่อนข้างประสบ
ความสําเรจ็ในการจดัหาผูบ้รจิาครายใหม่ทมีปีรมิาณเพมิขนึทุกปี เนืองจากปจัจุบนักระแสเรอืง
จติสาธารณะเขา้มาทาํใหว้ยัรุ่นใหค้วามสนใจ โดยเฉพาะสอืโทรทศัน์ค่อนขา้งมอีทิธพิลอย่างมาก
ในการชกัจงูประชาชนใหม้จีติใจในการช่วยเหลอืเพอืนมนุษยม์ากขนึ  

อยา่งไรกต็าม พบปญัหาในเรอืงของความไมส่มาํเสมอของผูบ้รจิาคโลหติ คอื ผู้
บรจิาคไม่กลบัมาบรจิาคโลหติซําหรอืประจําสมําเสมอทุกๆ 3 เดอืน จงึทําให้ปรมิาณโลหติที
ได้รบัมปีรมิาณทไีม่สมําเสมอ และในบางช่วงปรมิาณโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ 
สอดคลอ้งกบั ผลการวจิยัของ อภญิญา ทองสุขโชต ิทไีดท้าํการศกึษาเรอืง “พระพุทธศาสนากบั
การบรจิาคโลหติ: ศกึษาทศันคตขิองประชาชนทมีาบรจิาคโลหติทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย” ผลการวจิยัพบว่า เรอืงการบรจิาคโลหติมจีาํนวนน้อย ยงัไม่เพยีงพอกบัความ
ต้องการของผู้ป่วย การรณรงค์ให้มผีู้บรจิาคโลหติเพมิขนึจะทําให้ช่วยเหลอืผู้ป่วยได้มากขนึ 
ผู้ป่วยทรีอความหวงัก็มอีย่างไม่จํากัดและจะมเีพมิขนึในอนาคต เพราะววิฒันาการของโลก
พฒันาไปอยา่งไมห่ยดุยงั  

ดงันัน ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และจดัหาผู้บรจิาคโลหติจงึต้องมกีารวางแผนการ
ดําเนินงานให้เขา้กบัแต่ละสถานการณ์ เพอืบรหิารจดัการโลหติใหม้ปีรมิาณทเีพยีงพอต่อความ
ต้องการใชท้วัประเทศ ซงึสอดคลอ้งกบั บุตร ีจารุโรจน์ และคณะ (2549) ไดใ้หน้ิยามคําว่า การ
วางแผน เป็นสะพานเชอืมระหว่างเหตุการณ์ปจัจุบนัและอนาคตซึงทําได้โดยการให้บรรลุ
เป้าหมายผลลพัธท์ตี้องการ เพราะว่าการจดัการองคก์าร การจงูใจ การจดับุคคลเขา้ทํางานและ
กจิกรรมควบคุม ขนึอยู่กบัการวางแผน ซงึกระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วยผู้บรหิาร
และพนกังานภายในองคก์ร 
 
 ลงทะเบียนรบัผูบ้ริจาคโลหิต 

การลงทะเบยีนรบัผู้บรจิาคโลหติเป็นการรวบรวมข้อมูลผู้บรจิาคโลหติ ตงัแต่
ประวตัสิ่วนตวั รวมถงึการตรวจโลหติ เพอืเป็นฐานขอ้มลูในการตรวจสอบประวตัผิูบ้รจิาคโลหติ
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ทุกครงัทมีาบรจิาคโลหติทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย นอกจากนัน ฝ่ายสารส
เทศและทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติเป็นฝา่ยทรีบัผดิชอบในขนัตอนลงทะเบยีนรบัผูบ้รจิาคโลหติ โดย
ดําเนินการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในการรองรบัข้อมูลสถิติต่างๆ ตลอดเส้นทางการบรหิาร
จัดการเพือสนับสนุนให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมีข้อมูลอยู่ในระบบ
คอมพวิเตอร์ เพอืเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดําเนินงานในการบรหิารจดัการโลหติที
เหมาะสม ซงึจากการศกึษาพบว่าบางครงัระบบคอมพวิเตอรม์คีวามเสถยีรส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าต่อกระบวนการทํางานในขนัตอนอืนๆ เนืองจากกระบวนการทํางานในแต่ละขนัตอน
เชอืมโยงขอ้มลูต่อกนั  

ดงันัน ผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่า ควรมกีารควบคุการทํางานของระบบคอมพวิเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากขึน เพราะข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ
คอมพวิเตอร ์ถ้าเกดิปญัหาบ่อยครงัอาจส่งผลใหก้ารบรหิารจดัการโลหติไม่สามารถดําเนินการ
ต่อไปไดต้ามแผนการดาํเนินงานทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทยกําหนดไว ้
 
 การเจาะเกบ็โลหิต 

ฝ่ายเจาะเก็บโลหิตมหีน้าทรีบับรจิาคโลหติให้ตรงตามเป้าทตีังไว้ และได้นํา
ระบบ ISO มาใช้ในกระบวนการทํางานเพือควบคุมคุณภาพในการทํางานของฝ่าย และมี
แผนการดาํเนินงาน แบ่งเป็น ในภาวะฉุกเฉินและภาวะปกต ิซงึจะมกีารจดัสรรบุคลากร อุปกรณ์ 
เครอืงมอืต่างๆ ให้มคีวามเหมาะสมและพร้อมรบัมอืกบัทุกสถานการณ์ เพอืให้กระบวนการ
ทาํงานของฝา่ยเป็นไปตามแผนการดาํเนินงานทกีําหนดไว ้

เรอืงการจดัสรรบุคลากรจะต้องจดัสรรให้ตรงกบัตําแหน่งในการทํางาน โดย
บุคลากรแต่ละคนจะต้องมคีวามชํานาญ ความเชยีวชาญ มใีบประกอบวชิาชพี เพอืสรา้งความ
น่าเชือถือ และจัดสรรบุคลากรตามพืนฐานของแผนการดําเนินงานทีกําหนดไว้ในแต่ละ
สถานการณ์ปจัจุบัน อีกทัง มีการจ้างเจ้าหน้าทีอัตราจ้างรายปี เพือเสริมการทํางานของ
เจา้หน้าทปีระจําให้สําเรจ็ตามเป้า แต่ในทางกลบักนัส่งผลใหเ้กดิปญัหาในเรอืงของการลาออก
ของเจา้หน้าทอีตัราจา้งบ่อยครงั เนืองจากไม่มกีารส่งเสรมิและสนับสนุนการใหส้วสัดกิารในการ
ทํางาน ทําให้บุคลากรเกิดความรู้สึกไม่มนัคงในการทํางาน ดังนัน ผู้วิจ ัยมีความเห็นว่า 
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตคิวรมกีารใหผ้ลตอบแทนเพอืเป็นการสรา้งกําลงัใจในการทํางานและ
ศกึษาความต้องการของบุคลากรในการทํางานภายในองค์กร เพอืเป็นการรกัษาบุคลากรทมีี
ประสทิธภิาพในการทํางานใหอ้ยู่กบัองคก์รในระยะเวลาทนีานขนึ เพราะ “คน” เป็นทรพัยากรที
สาํคญัทสีุดทสี่งผลใหง้านสาํเรจ็หรอืลม้เหลว โดยศกึษาความต้องของบุคลากรตามทฤษฎลีําดบั
ขนัความต้องการของมนุษยข์องมาสโลวท์แีบ่งความต้องการของคนออกเป็น 5 ระดบั ดงันี (1) 
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ความเป็นจรงิของตนเอง (2) เกยีรตยิศ ชอืเสยีง (3) การยอมรบัทางสงัคม (4) ความปลอดภยั 
และ (5) ความต้องการทางกายภาพ(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช , ประมวลสาระชุดวชิา
ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการบรหิารการศกึษา, ๒๕๔๔), หน้า 73. 
 
 การตรวจคดักรองคณุภาพโลหิต 

ฝา่ยตรวจคดักรองโลหติมหีน้าทตีรวจสอบคุณภาพโลหติของโลหติทุกยนิูตทไีด้
รบัมาจากผู้บรจิาค โดยแผนการดําเนินงานจะล้อตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บรกิารโลหิต
แห่งชาต ิสภากาชาดไทยทกีําหนดไว ้และมกีารเตรยีมกําลงัคนและอุปกรณ์ใหพ้รอ้มกบัปรมิาณ
งาน ซงึตอ้งมกีารประสานงานกบัทุกฝ่ายทเีกยีวขอ้ง เพอืใหม้กีระบวนการบรหิารจดัการโลหติที
เหมาะสม 

    โดยการตรวจคดักรองคุณภาพโลหติจะให้ความสําคญัในเรอืงการควบคุม โดย
มุ่งเน้นการรกัษาประสิทธิภาพและมาตรฐานของกระบวนการทํางานในแต่ละขนัตอน มกีาร
ตดิตามและประเมนิผลอย่างต่อเนือง ซงึสอดคล้องกบั บุตร ีจารุโรจน์ และคณะ (2549) ได้
กล่าวถงึ การควบคุมว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบหรอืตดิตามผลและประเมนิการปฏบิตังิานใน
กจิกรรมต่างๆ ของพนักงาน เพอืรกัษาให้องค์กรดําเนินไปในทศิทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้อง
ตามวตัถุประสงค์หลกัขององค์กรในเวลาทกีําหนดไว้ การควบคุมจงึเป็นหน้าทหีลกัทางการ
บรหิารทมีคีวามสาํคญัตงัแต่เรมิตน้จนจบกระบวนการทางการบรหิาร 

 อย่างไรก็ตาม กระบวนการทํางานในขนัตอนการตรวจคดักรองคุณภาพโลหติ
ประสบปญัหาในเรอืงการตดิตามผูบ้รจิาคโลหติทมีผีลการตรวจโลหติตดิเชอื เนืองจากผูบ้รจิาค
บางรายมกีารเปลยีนแปลงทอียู่หรอืเบอรโ์ทรศพัทท์ําใหก้ารตดิตามค่อนขา้งลําบาก อกีทงั บาง
รายไม่กลบัมาตรวจซํา ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการทํางาน อย่างไรก็ตาม ศูนยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทยมรีะบบการจดัเก็บฐานข้อมูลเหล่านีอย่างด ีแมผู้้บรจิาคจะไม่
กลบัมาตรวจซาํ แต่ถา้กลบัมาบรจิาคอกีครงัจะไมส่ามารถบรจิาคได ้เพราะฐานขอ้มลูจะแสดงผล
การบรจิาคของผูบ้รจิาครายนนัว่ามผีลการตดิเชอื ดงันนั ระบบฐานขอ้มลูถอืไดว้่าครอบคลุมการ
ทาํงานทงัหมดและเป็นการลดความเสยีงทอีาจเกดิขนึได้ 
 
 ผลิตส่วนประกอบโลหิต 

การผลติส่วนประกอบโลหติมกีารทํางานควบคู่กบัการตรวจคดักรองคุณภาพ
โลหิต แม้ว่ากระบวนการทํางานในการผลิตส่วนประกอบโลหิตจะต้องดําเนินการผลิต
ส่วนประกอบโลหติ แต่ตอ้งรอผลการตรวจจากฝา่ยตรวจคดักรองโลหติ เพอืใหโ้ลหติมคีุณภาพที
ปลอดภยั ดงันัน กระบวนการผลติจงึต้องมกีารควบคุมคุณภาพอย่างดแีละมมีาตรฐาน ซงึจาก
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การศึกษาพบว่า ฝ่ายผลติส่วนประกอบโลหติมกีารควบคุมคุณภาพทดี ีทงักระบวนการผลิต 
ความสะอาดและการแต่งกายของผูป้ฏบิตังิาน แต่สงิทเีป็นอุปสรรคในการทํางานคอื พนืทใีนการ
ปฏบิตังิานค่อนขา้งคบัแคบและมพีนืทจีาํกดั ทําใหส้ภาพแวดลอ้มในการทํางานเกดิความแออดั 
เพราะกระบวนการผลติค่อนข้างมขีนัตอนเยอะ ดงันัน ผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่า ถ้าสามารถขยาย
พนืทกีารทํางานออกไปได้จะทําให้ผู้ปฏบิตังิานมคีวามสุขในการทํางานมากขนึและความเสยีง
หรอืความผดิพลาดในขนัตอนการผลติทอีาจเกดิขนึลดน้อยลง 

 
 จ่ายโลหิตแก่โรงพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สถาบนัต่างๆ ทวัประเทศ 

 ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภณัฑ์มหีน้าทีในการบรหิารจดัการคลังสินค้า ได้แก่ 
ส่วนประกอบโลหติ ผลติภณัฑ์โลหติและผลติภณัฑ์อนืๆ ทศีูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาติผลติขนึ 
โดยแบ่งการบรหิารจดัการออกเป็น 3 งาน คอื บรหิารจดัการคลงัสนิคา้ บรหิารการจ่ายโลหติ
ให้กบัลูกค้า และการจดัส่งให้กบัโรงพยาบาลต่างจงัหวดั ซงึจะต้องมกีารประสานงานกบัฝ่าย
ต่างๆ เพอืวางแผนการดําเนินงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ทเีกดิขนึ เพราะโลหติถอื
เป็นสิงทมีคี่า ไม่สามารถซอืได้ด้วยเงนิ แต่ยงัประสบกบัปญัหาปรมิาณโลหติไม่เพยีงพอกับ
ความต้องการใช้อยู่บ่อยครงั ดังนัน จึงต้องมีการบริหารจดัการทีเหมาะสม มีการควบคุม
คุณภาพอยา่งดทีสีุด เพอืใหโ้ลหติไปถงึผูร้บัอย่างปลอดภยัและเพยีงพอกบัความต้องการใชม้าก
ทสีุด 

นอกจากนัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มกีารจัดองค์การ 
(organizing) ตามโครงสรา้งขององคก์ร โดยมรีะเบยีบการปฏบิตังิาน (Structure procedure) 
และวธิกีารทํางาน (Work instruction) เป็นตวักําหนดลกัษณะงานและตําแหน่งหน้าทใีนการ
ทาํงาน แต่เนืองดว้ยโครงสรา้งขององคก์รทไีม่สามารถขยายไดใ้นการรองรบัการบรรจุเจา้หน้าที
ประจาํเพมิเตมิ ผูว้จิยัเหน็ว่า อาจมสีาเหตุจากงบประมาณในการบรหิารจดัการทมีอียู่อย่างจาํกดั
และมมุมองของผูบ้รหิารทมีคีวามแตกต่างจากผูป้ฏบิตังิานจรงิ ส่งผลใหก้ารดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ ดังนัน ในอนาคตควรมกีารปรบัโครงสร้างการจดัการองค์กรให้
เหมาะสมมากขนึ ดงัท ีบุตร ีจารุโรจน์ และคณะ (2549) กล่าวว่า ธุรกิจทมีกีารจดัองค์กรทดีี
สามารถจูงใจให้ผู้บรหิารและพนักงานให้มองเหน็ความสําคญัของความสําเรจ็ขององค์กร ซงึ
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ กมล กฤษวงศ์ ทไีด้ทําการศึกษาเรอืง “การบรหิารจดัการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมอืง: กรณีศกึษากองทุนชุมชนทหารกองพนัทหารมา้
ที 1 รักษาพระองค์ ” ผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยภายในทีมีผลต่อการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุน คอื โครงสรา้งของคณะกรรมการ ซงึการกําหนดตําแหน่งและจาํนวนของ
คณะกรรมการไมส่อดคลอ้งกบังานและปรมิาณงานทีเกดิขนึจรงิ และผลการดําเนินงานและสถติิ
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ขอ้มูลต่างๆ ของทุกฝ่ายจะต้องรายงานผล (report) ให้ผู้บรหิารและฝ่ายอืนทราบ เพอืเป็น
ฐานขอ้มลูในการวางแผนการดาํเนินงานต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
จากผลการวิจัยเรอืง “การบริหารจัดการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย” เพือให้กระบวนการบรหิารจดัการโลหิตมศีักยภาพมากขนึ ผู้วิจยัจงึมี
ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงันี 

1) จากผลการศึกษา พบว่า ปญัหาและอุปสรรคทีมผีลต่อกระบวนการบริหาร
จดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตทิสีําคญั คอื เรอืงกําลงัคนทไีม่เพยีงพอต่อปรมิาณ
งาน ดงันนั ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิควรมกีารปรบัโครงสรา้งองคก์ร ในเรอืงของบุคลากร คอื 
เจา้หน้าทปีระจาํทมีไีมเ่พยีงพอใหม้คีวามเหมาะสมกบัปรมิาณงาน เพอืไม่ใหบุ้คลากรทมีอียู่รูส้กึ
อ่อนล้ากบังานททีําจนเกินไป และในส่วนของการจา้งเจ้าหน้าทอีตัราจ้าง อาจมนีโยบายเพมิ
อตัราการบรรจุในตําแหน่งทเีหมาะสมหรอืให้สวสัดกิารตอบแทน เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา เพอื
เป็นการสรา้งแรงจงูใจและกําลงัใจในการทํางาน ซงึอาจทาํใหป้ญัหาการลาออกลดลง 

2) จากการศกึษา พบว่า ปญัหาเรอืงความไม่สมําเสมอของปรมิาณโลหติทจีดัหา
ได้ เนืองจากปรมิาณผู้บรจิาคโลหติครงัแรกทหีายไป และไม่กลบัมาบรจิาคซําเป็นอุปสรรคต่อ
การวางแผนการจดัหาโลหติ ดงันนั ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิควรหาวธิกีารหรอืกลยุทธใ์นการ
สรา้งแรงจูงใจให้ผู้บรจิาคกลบัมาบรจิาคโลหติอย่างสมําเสมอทุกๆ 3 เดอืน เพอืเป็นการทําให้
ปรมิาณโลหติเพยีงพอต่อความตอ้งการใชใ้นทุกสถานการณ์ 

 
2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครงัต่อไป 

จากการศึกษาเรือง “การบริหารจัดการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย” ผู้วิจยัพบว่ามีอีกหลายประเด็นทีเกียวกับการบริหารจดัการโลหิตทีควรมี
การศกึษาต่อไป เพอืเป็นการบรหิารจดัการโลหติให้มปีรมิาณทเีพยีงพอต่อความต้องการใชท้วั
ประเทศ ดงันนั ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะในการทาํวจิยัครงัต่อไป ดงันี 

1) จากผลการศึกษาทผีู้บรจิาคโลหติส่วนใหญ่จะเป็นผู้บรจิาคเพยีงครงัเดยีว 
ไม่ใช่ผูบ้รจิาคโลหติทสีมาํเสมอ ดงันนั การศกึษาครงัต่อไปควรศกึษาเรอืง       
“กลยทุธใ์นการสรา้งความสมาํเสมอต่อการบรจิาคโลหติ” โดยใชว้ธิกีารวจิยั
เชงิปรมิาณควบคู่กบัเชงิคุณภาพ เพอืศกึษาสาเหตุการไม่กลบัมาบรจิาค
โลหติซาํของผูบ้รจิาคโลหติ 
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2) จากผลการศึกษาในเรืองการควบคุมคุณภาพของโลหิตกรณีมีการ
เคลอืนยา้ยทาํใหไ้มส่ามารถควบคุมคุณภาพได ้ดงันนั การศกึษาครงัต่อไป
ควรศึกษาเรือง  “การประเมินระบบการควบคุมคุณภาพโลหิตของ
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย” 

 
“โลหิตของศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ มีคณุภาพ ปลอดภยัทงัผูใ้ห้และผู้รบั” 
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ข้อมลูเบอืงต้นเกียวกบัผู้ให้ข้อมลูหลกัในการสมัภาษณ์ 
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ข้อมลูเบอืงต้นเกียวกบัผู้ให้ข้อมลูหลกัในการสมัภาษณ์ 

 การศกึษาเรอืง การบรหิารจดัการโลหติของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
ผูว้จิยัไดท้ําตารางขอ้มลูเบอืงตน้เกยีวกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการสมัภาษณ์ครงัน ีดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี1  ขอ้มลูเบอืงตน้เกยีวกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการสมัภาษณ์ 

ลาํดบั ตาํแหน่ง ฝ่าย 
อายกุาร
ทาํงาน 

เพศ 

1 หวัหน้าฝา่ย ประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ 17 ปี หญงิ 

2 หวัหน้าฝา่ย สารสนเทศและทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติ 23 ปี หญงิ 

3 หวัหน้าฝา่ย เจาะเกบ็โลหติ 33 ปี หญงิ 

4 หวัหน้าฝา่ย ตรวจคดักรองคุณภาพโลหติ 26 ปี หญงิ 

5 หวัหน้าฝา่ย ผลติส่วนประกอบโลหติ 16 ปี หญงิ 

6 หวัหน้าฝา่ย จา่ยโลหติและผลติภณัฑ ์ 20 ปี ชาย 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหด์าํเนินการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหส์มัภาษณ์และเกบ็ข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 

ใบสมคัรผู้บริจาคโลหิตศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
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ภาคผนวก จ 

สถิติจาํนวนผูบ้ริจาคโลหิตของศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ  
ประจาํปีงบประมาณ 2555 
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ภาคผนวก ฉ 

สถิติแสดงจาํนวนครงัทีบริจาคโลหิต/ปี ของผู้บริจาคโลหิต 
ประจาํปีงบประมาณ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

สถิติแสดงการรบั-เบิก-จ่าย โลหิตในแต่ละเดือน 
ประจาํปีงบประมาณ 2555 
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แผนงานการจดัหาโลหิต ประจาํปีพทุธศกัราช 2556 
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ภาพบรรยากาศการสมัภาษณ์ 
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ฝา่ยสารสนเทศและทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติ 

ฝา่ยเจาะเกบ็โลหติ ฝา่ยตรวจคดักรองโลหติ 

ฝา่ยผลติสว่นประกอบโลหติ ฝา่ยจ่ายโลหติและผลติภณัฑ ์

ฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ 
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