หลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
1. คานิยาม
โรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย หมายถึง โรงพยาบาลซึ่งดาเนินการโดยกระทรวง
ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานอื่นของรัฐ เอกชน
สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นๆ ทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกาหนด และได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นโรงพยาบาลเครือข่าย
โรงพยาบาลที่ทาการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา คือโรงพยาบาลที่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาหรือ
สภาการพยาบาล หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตที่ศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทยจัดขึ้น หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่าย
อวัยวะ
โรงพยาบาลที่ทาการจัดเก็บดวงตา คือโรงพยาบาลที่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาหรือสภาการพยาบาล
หรือมีบุคลากรที่ผ่านการอบรม การจัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจัดขึ้น
โรงพยาบาลที่ทาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา คือโรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา หรือมี
จักษุแพทย์ที่ผ่านการอบรมในโครงการเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาหรือมีประสบการณ์ในการผ่าตัด
เปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
2. คุณสมบัติทั่วไปของโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
เป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีการซื้อขายกระจกตาที่ได้รับบริจาค ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
เท่านั้น และยินดีปฏิบัติตามประกาศ คู่มือ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
2.1 คุณสมบัติเฉพาะของโรงพยาบาลเครือข่ายที่ทาการเจรจาและ/หรือจัดเก็บดวงตา
2.1.1 มีบุคลากรที่สามารถเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และหรือจัดเก็บดวงตาผู้บริจาค
โดยต้องผ่านการอบรม และขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ยกเว้นในกรณีที่โรงพยาบาลมีจักษุแพทย์
หรือแพทย์ที่สามารถดาเนินการจัดเก็บดวงตาได้ โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการฝึกอบรม
2.1.2 มีบุคลากรทีม่ ีประสบการณ์ปฏิบัติงานเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต หรือการจัดเก็บดวงตา
ทีศ่ ูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยรับรอง โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการฝึกอบรม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของโรงพยาบาลเครือข่ายที่ทาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
2.2.1 มีหน่วยหรือฝ่ายจักษุวิทยา
2.2.2 มีจักษุแพทย์ผู้ทาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาจักษุวิทยาจากแพทยสภา และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.2.2.1 จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา
2.2.2.2 จักษุแพทย์ที่ผ่านการอบรมในโครงการเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาหรือมี
ประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยรับรอง
2.2.2.3 จักษุแพทย์ที่ผ่านการอบรมในโครงการเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาที่ศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทยจัดขึ้น

-22.2.3 มีหน่วยงาน มีบุคลากรปฏิบัติงาน และมีอุปกรณ์สนับสนุนการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (ทีมผ่าตัดที่พร้อม
ทาการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตึกรักษาพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ )
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
3.1. หน้าที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเครือข่ายที่ทาการเจรจาและ/หรือจัดเก็บดวงตา
3.1.1 ให้แจ้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยทุกราย ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะบริจาค
ดวงตา (Potential Donor) และญาติยินยอมที่จะบริจาคดวงตา
3.1.2 ดาเนินการเจรจาและหรือ จัดเก็บตามขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติในคู่มือจัดหาและบริการดวงตาของ
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
3.1.3 ดาเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อขอเบิกเงินสนับสนุนค่าจัดหาและบริการดวงตาจากศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทยภายใน 3 สัปดาห์
3.1.4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในการเจรจา และหรือจัดเก็บดวงตา ต้องยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานไปยังศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจะได้ปรับปรุงข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ภาคผนวก ข)
3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเครือข่ายทาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
3.2.1 ต้องบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาลงในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตา ประกอบด้วย
3.2.1.1 บันทึกข้อมูลจองดวงตาในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
3.2.1.2 บันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในระบบฐานข้อมูล ศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทยผ่านเว็บไซต์เมื่อผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้ว ภายใน 15 วัน
3.2.2 เบิกค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตา ตามสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง แล้วนาส่งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยภายใน 45 วัน หลังจาก
ได้รับเงินจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกรมบัญชีกลาง
***ในกรณีสิทธิเงินสด ขอให้โรงพยาบาลเครือข่ายนาส่งเงินค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตาแก่ศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทยภายหลังผ่าตัด 7 วัน
3.2.3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อจักษุแพทย์ที่ทาการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาต้องยื่นแบบฟอร์ม
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานไปยังศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเพื่อที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
จะได้ปรับปรุงข้อมูลผู้ปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ภาคผนวก ข )
4. การขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
4.1 โรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ต้องยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯ ไปยังศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย (ภาคผนวก ก)
4.2 คณะอนุกรรมการวิชาการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ดาเนินการพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียน
เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
4.3 กรณีที่โรงพยาบาลเครือข่ายฯ ถูกระงับการเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม โรงพยาบาลที่ถูกระงับสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทยครั้งใหม่ได้ โดยผ่านการพิจารณาจากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

-35. การอนุมัติขึ้นทะเบียนและระงับการเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
การอนุมัติขึ้นทะเบียนและการระงับการเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตา ให้กระทาโดยมติของ
คณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งต้องมีมติสองในสามของคณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ผู้อานวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้ลงนามในใบประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาล
เครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
6. สิทธิประโยชน์ของโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
6.1 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจะจัดสรรดวงตาให้แก่โรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
เพื่อทาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ และโรคตาอื่นๆ
6.2 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจะจ่ายค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
และบริการดวงตา (ในด้านการเจรจา การจัดเก็บดวงตาและอื่นๆ) ในอัตราที่สภากาชาดไทยกาหนด
6.3 โรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยกรณีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา รวมทั้งค่าจัดเก็บ
และรักษาคุณภาพดวงตาจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสานักงานประกันสังคม
(ตามสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยกระจกตาพิการ)
สิทธิประโยชน์ตามข้อ 6 จะสิ้นสุดลงเมื่อ
โรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาที่ถูกร้องเรียน ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดมาตรฐาน จริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศ คู่มือและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลดังกล่าว
ที่ต้องแสดงหลักฐานและชี้แจงว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรม หรือปฏิบัติถูกต้องตามประกาศ คู่มือ
และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยแล้ว
คณะอนุกรรมการวิชาการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มีหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงกรณีเกิดเรื่องร้องเรียน
การกล่าวหาต่างๆ และหากมีข้อเท็จจริง พิจารณาให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ไม่จัดสรรดวงตาให้แก่โรงพยาบาลเครือข่ายนั้นเป็นระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการวิชาการกาหนด
2. ระงับสถานะ (กรณีกระทาผิดร้ายแรงตามที่ศูนย์ดวงตาพิจารณาเป็นรายกรณีไป)
(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562)
คุณวีระพล 081-828-4101

ภาคผนวก ก
คาขอขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
เขียนที่...........................................
............................................
...........................................
วันที่ ....................เดือน..........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า ......................................................... ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาล......................................
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่................ หมูท่ ี่ ...........ซอย/ตรอก.......................................ถนน................................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์............................โทรสาร........................
ขอขึน้ ทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเครือข่าย โดยโรงพยาบาลสามารถดาเนินการ
เจรจาขอบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต
จัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวติ
ทาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
โดยมีผปู้ ฏิบัตงิ านตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
กิจกรรม
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา/การอบรม
เจรจาขอรับบริจาคดวงตา
จัดเก็บดวงตาจากผูเ้ สียชีวติ
ทาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับทราบหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย และยินดีปฏิบัติตามประกาศ คู่มือ และแนวทางปฏิบตั ิตา่ งๆ ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ทุกประการ
ลายมื่อชื่อ....................................................
ผู้อานวยการโรงพยาบาล...............................
(ผูย้ ื่นคาขอ)
หมายเหตุ : ใบทะเบียนโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมีอายุ 3 ปี

ภาคผนวก ข
คาขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
เขียนที่...........................................
............................................
วันที่ ....................เดือน..........................พ.ศ............
ข้าพเจ้า ......................................................... ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาล......................................
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่................ หมูท่ ี่ ...........ซอย/ตรอก.......................................ถนน................................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์............................โทรสาร........................
ตามที่ โรงพยาบาล.....................................ได้รับการขึน้ ทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ .....................................แล้ว นัน้
ในการนี้ โรงพยาบาล...............................เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูป้ ฏิบัตงิ าน
เจรจาขอบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวติ
จัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิต
ทาผ่าตัดเปลีย่ นกระจกตา
โดยปัจจุบันมีผู้ปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
กิจกรรม
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา/การอบรม
เจรจาขอรับบริจาคดวงตา
จัดเก็บดวงตาจากผูเ้ สียชีวติ
ทาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับทราบหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย และยินดีปฏิบัติตามประกาศ คู่มือ และแนวทางปฏิบตั ิตา่ งๆ ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ทุกประการ
ลายมื่อชื่อ....................................................
ผู้อานวยการโรงพยาบาล...............................
(ผู้ยื่นคาขอ)

