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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 การจัดหาโลหิตที่เหมาะสมตอปริมาณการใชของผูปวยในสถานการณระบาด SARS-CoV-2  
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 ศุภดํารงเกียรติ  ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) วิเคราะหปริมาณเลือดคงคลังที่เหมาะสมตอการใช 1 สัปดาห (minimum blood level) 
2) เพ่ิมจํานวนผูบริจาคโลหิตหนวยภายในโรงพยาบาล ในสถานการณระบาด SARS-CoV-2 ลดการออกหนวยภายนอก

ซึ่งจะทําใหประหยัดทรัพยากรบุคคล ลดความเสี่ยง และคาใชจายในการออกหนวยในแตละครั้ง 
 
ประสิทธิผล 
1) จํานวนเลือดเพียงพอตอผูปวย 100%  
2) ลดอัตราการการเลื่อนผาตัดจากการรอคอยเลือด 100% 
3) สามารถเพิ่มจํานวนโลหิตหนวยภายใน จากเดิม 6,000 ยูนิต/ป เปน 12,000 ยูนิต/ป 
4) มีเครือขายผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะจํานวนมาก 
5) ความคุมทุนของการรับบริจาคโลหิตภายในเมื่อเทียบกับภายนอกมากกวา 70 % 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การจัดหาโลหิตที่เหมาะสมตอปริมาณการใชของผูปวยภายใตสถานการณระบาด SARS-CoV-2 โดยใช

แนวคิด 3P และ PDCA 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

งานธนาคารเลือด มีภารกิจในการจัดหาโลหิตที่ปลอดภัยและเพียงพอตอผูปวย และตองใชโลหิตอยางเหมาะสม
คือไมมีการจําหนายโลหิตท่ีหมดอายุหรือจําหนายในปริมาณที่นอยมาก ในป 2561-2562 ธนาคารเลือดจัดหาโลหิตไดใน
ปริมาณ 15,000 ยูนิต และ 12,000 ตอป ประกอบดวยการออกหนวยรับบริจาคภายนอกรอยละ 60 และ 58  
หนวยบริจาคภายในรอยละ 40 และ 42 ทําใหโลหิตที่มีในคลังเพียงพอตอผูปวยตลอดทั้งป แตในป 2563 เกิดการ
ระบาดของเชื้อ SARS-CoV-2 ทําใหไมสามารถออกหนวยรับบริจาคภายนอกได ตองถูกยกเลิกทุกหนวย ตลอดทั้งป  
ทําใหในชวงแรกเกิดวิกฤตขาดแคลนโลหิตอยางมาก เนื่องจากมีผูเขามาบริจาคเลือดหนวยภายในคอนขางนอย และการ
เบิกเลือดจากศนูยบริการโลหิตแหงชาติไดจํานวนนอยเชนกัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะเห็นไดวาศูนยบริการโลหิตหรือ
โรงพยาบาลท่ัวประเทศเกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนเลือด เนื่องจากผูบริจาคเกิดความกังวลวาอาจจะติดเชื้อไดในระหวางที่
บริจาคเลือด จึงทําใหงดเดินทางไปบริจาคเปนจํานวนมาก ซึ่งในชวงเวลาแรกงานธนาคารเลือดไดลดจํานวนวันคลอง
เลือดลดจาก 3 วันเหลือ 24 ชั่วโมง ลดการผาตัดที่ไมเรงดวน เพ่ือใหเลือดมีเพียงพอตอผูปวยที่มีความจําเปนตองใชจริง 
และประชุมปรึกษากันภายในทีมเพ่ือจัดทํากระบวนการที่สามารถมีเลือดเพียงพอตอผูปวย โดยใชแนวคิด 3P เพื่อ
กําหนดเปาหมาย และ PDCA ในกระบวนการปฏิบัติ 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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วิธีปฏิบัติท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล 
 การจัดหาเลือดที่มีประสิทธิภาพ คือ ความสมดุลระหวางอัตราการใชเลือดตอปริมาณเลือดคงคลังที่เหมาะสม 
ไมจําเปนตองจัดหาเลือดใหไดในปริมาณมากถึงด ีแตเมื่อตองใชเลือดสามารถตอบสนองผูรับบริการไดในทุกสถานการณ
และตองลดการจําหนายเลือดทิ้งเนื่องจากสาเหตุการหมดอายุ โดยวิเคราะหความเหมาะสมในการใชเลือดตอ 1 สัปดาห
(Minimum blood level) เพ่ือที่จะสํารองเลือดคงคลังใหเพียงพอ ซึ่งจะสงผลตอการจัดหาโลหิตใหเหมาะสมในสัปดาห
ตอมา โดยกําหนดปริมาณเลือดที่เหมาะสมควรมีดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณเลือดคงคลัง Minimum blood level (MBL)  
TYPE/GROUP O UNITS B UNITS A UNITS AB UNITS 

RED CELLS 130 120 80 30 
PLASMA 60 50 30 9 
PLATELETS 10 10 8 5 
CRYOPRECIPITATE 70 

หมายเหตุ การตรวจสอบปริมาณเลือดสํารองคงคลังสามารถทํา แบบ Realtime จากระบบสารสนเทศธนาคารเลือด 
 
เมื่อทราบถึงความตองการในการใชเลือดของผูปวยตอ 1 สัปดาห พบวา ไมสามารถหาเลือดสํารองใหเพียงพอ

ตอความตองการได เพราะงดออกหนวยรับบริจาคเลือดภายนอกท้ังหมด เนื่องจากการระบาดของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่
รุนแรง เลือดที่ไดมีเพียงจากหนวยรับบริจาคเลือดภายใน จึงมีการประชุมเพ่ือวางแผนจัดหาโลหิตใหเพียงพอ โดยใชหลัก
ปฏิบัติ 3P และ PDCA  

 
แนวคิด 3 P : Purpose, Process, Performance 
1. Purpose 

1.1 ตั้งเปาหมายการจัดหาโลหิตใหเพียงพอตอผูปวยในสถานการณระบาดของ SARS-CoV-2 
1.2 คํานวณการใชเลือดในแตละสัปดาหและสํารองคอบคลุมสําหรับอุบัติเหตุหมู 
1.3 หาจัดหาโลหิตหนวยภายในเฉลี่ยควรเปน 1000 units ตอเดือน หรือ 12000 units ตอป 
1.4 คํานึงถึงการมีโลหิตไมนอยกวา Minimum blood level 

 
2. Process  

      2.1 การกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน และการเขาถึงเปาหมายในแตละกลุม ประกอบดวยกลุมที่เขาถึงดวยสื่อ

ออนไลน คือกลุมผูบริจาคโลหิตทั่วไป ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด การเขาถึงโดยตรงเ พ่ือขอควรอนุเคราะห คือ  

หนวยงานตาง ๆ การเขาถึงโดยผานผูนําชุมชน เชน ชุมชนยานรังสิต และคลองหลวง โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้  

1. กลุมผูบริจาคทั่วไป ประกอบดวยผูบริจาคประจําทุก 3 เดือน, ผูบริจาคครั้งคราว และผูบริจาคใหม  

2. ผูบริจาคเปนหมูคณะ เชน หนวยงานรัฐหรือ เอกชน  

3. บริจาคเลือดทดแทน  

4. เจาหนาที่โรงพยาบาล  

5. บุคลากรมหาวิยาลัยและนักศึกษา  

6. เขาถึงชุมชน 

      2.2 การสื่อสารผานออนไลนมีความสําคัญมากที่สุด  Facebook ธนาคารเลือดมีเพจ ชื่อ “รับบริจาคโลหิต 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร” การตอบเรื่องสอบถามที่ยังมีขอสงสัยไดสะดวก และสื่อเครือขาย การประชาสัมพันธตองให
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ความสําคัญเรื่องการมีสวนรวมกับผูบริจาค เชน การใหความรูที่นาตื่นเตน การสรางแรงบันดาลใจและคุณคาของการ

บริจาคเลือด ตองสามารถทําใหผูบริจาคตระหนักในความสําคัญของการใหเลือด หรือหากมีการขาดเลือดจํานวนมาก

ควรกระจายเพจเครือขายชวยประชาสัมพันธ 

      2.3 การสรางและขยายเครือขายในแตละองคกรหรือหนวยงาน มีความสําคัญมากเพราะสามารถชวยสื่อสารกับ

บุคลากรในภายองคกรนั้น ๆ ไดงาย เกิดการสรางกลุมหรือชมรมบริจาคโลหิต และยังสามารถขอความอนุเคราะหไดงาย 

      2.4 การติดตอกลุมเพื่อใหเขามาบริจาคเลือดเปนหมูคณะ ภายใน 1 วันจะไดเลือดจํานวนมาก มีบางชวงเวลาที่

ไมสามารถทําไดเต็มที่ คือ ชวงที่มีการระบาดหนัก เพื่อการลดความแออัด และยังพบวาปริมาณการใชเลือดยังลดลงใน

ชวงเวลานั้น การบริจาคเลือดเปนหมูคณะควรบันทึกการเขามาและติดตอกลับทุก 3 เดือนใหเปนสม่ําเสมอ  

      2.5 การคํานึงถึงผูบริจาคโลหิตกอนและหลังการบริจาคโลหิต ตองใหความสําคัญในการเตรียมตัว หรือขอ

คําถามที่เปนขอสงสัยในการบริจาคโลหิต ในสวนนี้ทําเปนสื่อออนไลนสื่อสารไว การปฏิบัติตนหลังบริจาคโลหิตก็เชนกัน 

      2.6 สรางความมั่นใจใหผูรับบริการทราบถึงขั้นตอนปองกันการแพรกระจายของเชื้อติดตอระบบทางเดินหายใจ

ทุกชนิด ผานทางสื่อวีดิโอ ลงใน Facebook รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลธรรมศาสตร ไดรับความสนใจและทําใหผู

บริจาคเชื่อมั่นมากขึ้น  

      2.7 การฝกใหบุคลากรมีปฏิสัมพันธที่ดีและจิตใจเปนบริการ การพูดตองสุภาพ ควบคุมอารมณไดดี 

และที่สําคัญทักษะการเจาะเก็บเลือดตองดี เจาะไมเจ็บมาก ไมมีรอยเขียวซ้ํา เจาะใหไดในครั้งเดียวไมเจาะหลายครั้ง 
 

3. Performance 

      3.1 จํานวนการจัดหาเลือดหนวยภายในเพียงพอตอผูปวย 80.75%  

      3.2 ลดอัตราการการเลื่อนผาตัดจากการรอคอยเลือด 100% 

     3.3 สามารถเพ่ิมจํานวนโลหิตหนวยภายใน จากเดิม 6,000 ยูนิต/ป เปน 12,000 ยูนิต/ป 

      3.4 มีเครือขายผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะจํานวนมาก 

      3.5 ความคุมทุนของการรับบริจาคโลหิตภายในเมื่อเทียบกับภายนอกมากกวา 70 % 

กระบวนการ PDCA  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 

3P 

กําหนดโจทย = การพัฒนาระบบคุณภาพการใหบริการจัดหาโลหิต  
กระบวนการที่เก่ียวของ   
1. กําหนดปริมาณโลหิตพึงมีตอการใชของผูปวย  
2. การสื่อสาร ชองทาง Facebook  ชองทางตัวแทนเครอืขาย 
3. กําหนดกลุมเปาหมาย  
4. การบริการที่เปนเลิศ ทุกกระบวนการ 
5. ผูบริจาคมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากการ 
ระบาด SARS-CoV-2  ขณะใชบริการภายในหนวย 

การปรับปรงุแกไข 
1. เพ่ิมการลงประวัติผูที่เกิดภาวะแทรกซอนหลังบริจาค
โลหิต แบบเกิดข้ึนทันทีและแบบเกิดลาชา  
2. เพ่ิมตัวแทนเครือขายในพ้ืนที่ชุมชน หรือองคกรตาง ๆ 
3. ปรับการประชาสัมพันธผานสื่อ Facebook ดวย 
Video สรางความนาสนใจ 
4. เชิญชวนผูบรจิาคโลหิตเปนหมูคณะมากยิ่งข้ึน 
 

ปฏิบัติตามกระบวนการ 
1. คํานวณปริมาณ minimum blood level ตอสัปดาห 

2. Active Facebook และหรือ ตัวแทนเครือขาย 
3. เจาะจงกลุมเปาหมายและติดตอขอใหเขามาบริจาคโลหิต  

   เชน Donor group หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเปน
หมูคณะเพราะสามารถไดเลือดที่มีจํานวนมากภายใน 1-2 วัน 

4. การใหคําแนะนําทุกกระบวนการ การปฏิบัติที่ดวย 
เชน การบริการทักษะการเจาะเก็บโลหิต การให

คําแนะนํากอนและหลังบริจาค  
5. มีวิธีปองกันและคัดกรองผูบริจาคเลอืดเพ่ือไมใหเกิด
การแพรกระจายของเชื้อติดตอทางเดนิหายใจทุกชนิด 

การติดตามตัวชี้วดั จัดหาโลหิตใหได 1,2000 units/ป 
1. จํานวนโลหิตเพียงพอตอผูปวย ไมนอยกวาปริมาณ

เลือดพึงมี 
2. ความคุมคาในการรับบริจาคหนวยภายในตอ

ภายนอก 
3. มีเครือขายผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะจํานวนมาก 

Design 
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