
 

  1

ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ พัฒนาความปลอดภัยในการใหเลือดระดับโรงพยาบาล  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตาง ๆ เขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานธนาคารเลือด     โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นายพัศวัฒน ศุภดํารงคเกียรติ  ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1. ติดตามวัดผล และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติกระบวนการขอจองเลือดและใหเลือดทุกหอผูปวยที่เก่ียวของ โดยใชแบบ
ประเมินที่เปนมาตรฐาน ครอบคลุมทุกขั้นตอนปฏิบัติ เพ่ือใหทุกหอผูปวยทราบและปฏิบัติอยางรัดกุม 

2. สืบหาโอกาสหรือขั้นตอนที่เปนความเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอุบัติการณทั้งระบบ ประกอบดวย การขอจองเลือด  
การตรวจวิเคราะห การจายเลือด การใหเลือด และการติดตามอาการผูปวยหลังใหเลือด 

3. จัดทําคูมือและปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติเพ่ือลดโอกาสการใหเลือดผิดพลาด หรือ อุบัติการณอ่ืน ๆ 
4. วิเคราะหระดับความเสี่ยงในการใหเลือดในทุกขั้นตอน 
 
ประสิทธิผล 
1. จํานวนอุบัติการณใหเลือดผิดคน ผิดหมู ผิดชนิด ระดับ E-I เปน 0  
2. จํานวนผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงคซ้ําจากการรับเลือดเปน 0 
3. ปญหาถูกแกไข เนื่องจากมีประเมินกระบวนการและแลกเปลี่ยนความรูระหวางหอผูปวยและธนาคารเลือด  
4. มีคูมือปฏิบัติที่ใชรวมกันทั้งโรงพยาบาล ผูเก่ียวของ แพทย พยาบาล เจาหนาที่ธนาคารเลือด 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใหเลือดระดับโรงพยาบาล 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

กระบวนการใหเลือดเปนแนวทางปฏิบัติที่มีความสําคัญอยางมาก ทั้งหมูเลือด ปริมาณ ชนิด เนื่องจากหากให
เลือดผิดหมูและเปนหมูที่ไมสามารถเขากันไดกับผูปวย อาจสงผลทําใหเสียชีวิตได จากการติดตามตัวชี้วัดการใหเลือด 
ผิดคน ผิดหมู ผิดชนิด ระดับโรงพยาบาล พบวา ยังเกิดขึ้น ทําใหตองประชุมในทีมคณะกรรมการเฝาระวังความ
ปลอดภัยในการใหเลือดอยางจริงจัง ที่มีทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงาน ประกอบดวยแพทย พยาบาล และนักเทคนิค
การแพทยงานธนาคารเลือด วิเคราะหปญหาโดยละเอียด เพื่อหาวิธีปองกันไมใหเกิดซ้ํา รวมถึงโอกาสของการเกิด
อุบัติการณอ่ืน ๆ ดวย และกําหนดแนวทางที่เปนมาตรฐานใหสามารถครอบคลุมท้ังกระบวนการ ตั้งแต การเลือกที่จะให
เลือดผูปวยโดยแพทย การระบุตัวผูปวยและใหคําแนะนํากอนขอเลือด การสงตรวจ การตรวจวิเคราะห การจายเลือด 
การตรวจสอบความถูกตองกอนใหเลือด การใหเลือด การติดตามและประเมินอาการหลังใหเลือด และการปฏิบัติเม่ือ
ผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนจากการใหเลือด โดยมีการสืบคนหาความเสี่ยงของกระบวนการใหเลือดทั้งโรงพยาบาล 
กําหนดระดับความเสี่ยง ความชุกของการเกิดซ้ํา และมีการขอเขาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในทุกหอผูปวยที่
เก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองกัน ทําใหสามารถลดอุบัติการณตั้งแตระดับ A-D ลงตอเนื่อง และ
ไมเกิดการใหเลือดผิด ระดับ E-I 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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วิธีปฏิบัติท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล 
การปฏิบัติเริ่มตนจากการวิเคราะหตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลคือ จํานวนอุบัติการณใหเลือดผิดคนผิดหมู พบวา 

ยังมีการเกิดขึ้น ทั้งจากหองปฏิบัติการธนาคารเลือดและหอผูปวย เดิมใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบทํา Root Cause 
Analysis (RCA) รวมกับผูเก่ียวของและงานพัฒนาคุณภาพ แตยังพบวาเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นที่หนวยงานอื่น ดังนั้น
จึงพิจารณาใหมีการนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลและผานคณะกรรมการเฝาระวังความ
ปลอดภัยในการใหโลหิตระดับโรงพยาบาล เพ่ือนําสูการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใหเลือดระดับโรงพยาบาล 
โดยใชแนวทางปฏิบัติแบบ PDCA  
Plan 

- ประชุมคณะกรรมการเฝาระวังความปลอดภัยในการใชโลหิตระดับโรงพยาบาล รวมทํางานกับทีมสหวิชาชีพ
แพทย พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย วิเคราะหอุบัติการณใหเลือดผิดคน ผิดหมู ผิดชนิด ทั้งโรงพยาบาล 
ภายใน 5 ปยอนหลัง พบวามีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ทุกป ในขั้นตอนหองปฏิบัติการ 2 ครั้ง  
และหอผูปวย 3 ครั้ง  

- ตั้งเปาหมายอุบัติการณใหเลือดผิดคน ผิดหมู ผิดชนิด ทั้งโรงพยาบาล เปน 0  
- โดยวางแผนการทํางานดังนี้ 1. วิเคราะหอุบัติการณ สาเหตุปญหาและวิธีแกไขเบือ้งตน 2. สืบคนและจัดลําดับ

ความรุนแรงความเสี่ยง 3. สรางระบบที่สามารถปองกันความคลาดเคลื่อน 4. ตรวจประเมินหอผูปวยและ
รับทราบปญหา 5. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหมที่ครอบคลุมและปองกันความเสี่ยง 6. ติดตามตัวชี้วัด 

 
DO 

- การนํา RCA ในรอบ 5 ป ยอนหลังมาวิเคราะหถึงสาเหตุ พบวา เกิดจากความผิดพลาด human error  
รอยละ 60, กระบวนการไมสามารถปองกันความเสี่ยงได รอยละ 20 และไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัต ิรอยละ 20 

- กําหนดวิธีแกไขเบื้องตนในแตละเหตุการณ โดยสงรายละเอียดที่ผานการประชุมในคณะกรรมการไปยัง 
หอผูปวยท่ีเก่ียวของ และหองปฏิบัติการธนาคารเลือด 

- สืบคนและจัดลําดับความรุนแรงความเสี่ยงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหระดับความเสี่ยง (Risk Analysis) 

ระดับ ความเสี่ยง 

Catastrophic 
การระบุตัวผูปวยจากเลขเตียงโดยไมสอบถามชื่อผูปวยกอนทําหัตถการ, พยาบาลตรวจสอบ
ความถูกตองกอนใหเลือดเพียง 1 คน, ไมปฏิบัติตามหรือไมทราบระเบียบปฏิบัติ, ไมติดตาม
อาการผูปวยหลังใหเลือด, ตรวจหมูเลือดผิด/ เขียนผิด, ตรวจหมูเลือดซ้ําไมเจาะเลือดใหม  

Major การเจาะเลือดกอนติดสติ๊กเกอรชื่อผูปวยท่ี TUBE, การติด LN สลับคน, ติดฉลากเลือดผิด 
Moderate หยิบเลือดผิดชนิด, การสื่อสารที่ไมชัดเจน, ไมตรวจสอบประวัติแพเลือด 

Minor ขอจํากัดเรื่องเวลา, ภาระงานท่ีมากเกินไป, ลืม Warm FFP 
 

- สําหรับงานธนาคารเลือดพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมตอกับเครื่องตรวจวิเคราะหโดยใช Barcode เปนการ
identify ในทุกขั้นตอน ซึ่งพบวาไมเกิดอุบัติการณตั้งแต B ข้ึนไป 

- ปรับแนวทางปฏิบัติใหมใหใหสามารถปองกันความเสี่ยงที่สืบคนไดทั้งหมด 
- ทีมตรวจเยี่ยมและประเมินกระบวนการปฏิบัติงานใหเลือดหอผูปวย แลกเปลี่ยนเรียนรูพรอมทั้งปรับปรุง

ขอเสนอแนะและสงรายงานการประเมินใหทุกหอผูปวยที่เก่ียวของทราบ 
- การติดตามถุงเลือดผูปวยเมื่อใหผูปวยเสร็จแลว พยาบาลจะแจงสถานะถุงเลือดในระบบสารสนเทศ 
- ออกระเบียบปฏิบัติใหมคอบคลุมทุกขั้นตอนในการใหเลือด และบุคลากรที่เก่ียวของ 

 



 

  4

Check 
- ทดสอบระบบใหมทั้งโรงพยาบาล โดยใหประเมินปฏิบัติงานโดยหนางาน โดยแบงทีมรับผิดชอบสวนหอผูปวย 

และสวนธนาคารเลือด มีหนาทีเ่ก็บตัวชี้วัด และอุบัติการณอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
- จากการใชระบบใหมไมพบการเกิดอุบัติการณใหเลือดผิดคนผิดหมู 
- พบวาอุบัติการณระดับ B-D ลงลดในทุกหอผูปวย 
- หองปฏิบัติการธนาคารเลือดไมพบอุบัติการณ B-D 
- ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการรับเลือดซ้ําในผูปวย 

 
Act 

- ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการรับสงเลือดผูปวยและการตรวจสอบความถูกตองที่วิสัญญ ี
- เพ่ิมขั้นตอนการแกไขจากกระบวนการตรวจเยี่ยม KM หอผูปวย 
- เพ่ิมขั้นตอนการแกไขเบื้องตนในทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
- นําขอมูลและตัวชี้วัดเขาประชุมในคณะกรรมการฯ 
- ทบทวนแนวทางทั้งระบบ และนําแนวทางใหมนั้นไปใชงานจริง 

 
ความสําเร็จของระบบการใหเลือด 

- ทีมสหวิชาชีพใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการใหเลือด และความรวมมือแกไขอยาง
จริงจัง รวมกันวิเคราะหขอมูลจากทั้งหอผูปวยและงานธนาคารเลือด และมองวาเปนความรับผิดชอบรวมกันทั้งหมด 
โดยใชเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานใหที่สะดวก พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทําใหทราบถึง 
การทํางานที่ตรงกัน และบรรลุเปาหมายเดียวกันได 

- Training Needs บุคลากรใหมโดยทีมวิชาการงานธนาคารเลือด เก่ียวของกับการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการ
ความปลอดภัยในการใหเลือด สามารถชวยใหเกิดความเขาใจและทราบเปาหมายตรงกัน และสามารถปรับปรุงหรือสราง
นวัตกรรมใหมอยางตอเนื่อง 
 
 


