
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 22  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2555

211

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดรับการแตง

ตั้งโดยรัฐบาลผานกระทรวงสาธารณสุขใหเปนแกนกลางในการ

รับผิดชอบการบริการโลหิตแหงชาติ ตั้งแต พ.ศ. 2509 ภารกิจ

หลักคือดำาเนินการรณรงคและจัดหาโลหิตบริจาคใหมีปริมาณที่

เพียงพอและมีคุณภาพที่ปลอดภัยจากผูบริจาคโลหิตที่ไมหวังสิ่ง

ตอบแทน โดยเนนที่ความปลอดภัยทั้งของผูบริจาคและผูปวย

ที่รับโลหิต รวมถึงหนาที่อื่นๆที่เกี่ยวของกับการบริการโลหิต ดัง

เชนการกำาหนดนโยบายระดับชาติที่ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ

และปฏิบัติการ1 รวมทั้งควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ 

ที่เปนเหตุใหองคกรไมบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

ศูนยบริการโลหิตฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ที่จะทำาใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ ความปลอดภัยของ

โลหิต และปริมาณโลหิตที่จัดหาอยางจริงจังและยั่งยืน  และกำาหนด

นโยบายการบริหารความเสี่ยงใหเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนของ

ศูนยบริการโลหิตฯ ทุกหนวยงานตองสามารถระบุความเสี่ยงในทุก

กิจกรรมที่ดำาเนินการ พรอมทั้งมีแผนการเพื่อปองกัน มาตรการ

แกไขและวิธีการที่จะหลีกเลี่ยง หรือลดความถี่ และความรุนแรง 

หรือถายโอนความเสี่ยง 

ปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำาใหเกิดความไมแนนอน จะ

มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และทำาใหเกิด

สิ่งที่ไมพึงประสงค ไดแก สูญเสียทรัพยสิน ชื่อเสียง โอกาส และ

ภาพลักษณขององคกร  ความไมแนนอนดังกลาวคือความเสี่ยง2 

ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นไดในทุกกิจกรรมขององคกร การบริหาร

จัดการความเสี่ยงจึงมีความสำาคัญ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ไดแกการพิจารณาและสรุปประเด็นปญหาหรือ ความเสี่ยง โดย

การชี้บงความเสี่ยง การวิเคราะห การประเมินและการแกไขรักษา

เยียวยาผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น

ศูนยบริการโลหิตฯสามารถรับรูความเสี่ยงจากหลายชองทาง 

ไดแก รายงานเหตุการณ คำารองเรียนภายในและภายนอก  การ

เฝาระวังภาวะแทรกซอนจากการบริจาคโลหิต (donor vigilance) 

และอาการที่ไมพึงประสงคจากการรับโลหิต (hemovigilance) การ

ประเมินการควบคุณคุณภาพทั้งจากภายใน และภายนอกองคกร 

(internal and external quality assessment schemes) รวม

ทั้ง การตรวจติดตามระบบคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงในการบริการโลหิต ตองครอบ

คลุมทุกกระบวนการของหวงโซการใหโลหิต (blood transfusion 

chain) ประกอบดวย การรับบริจาคโลหิต การตรวจคุณภาพโลหิต 

การเตรียมสวนประกอบโลหิต การเก็บรักษา และการขนสง การ

สนับสนุนโรงพยาบาล เพื่อสงเสริมการใหโลหิตอยางเหมาะสมและ

ปลอดภัย

วิธีการบริหารความเสี่ยง 

จัดทำาระเบียบปฏิบัติหรือคูมือสำาหรับการบริหารจัดการกับความ

เสี่ยง และทำาการฝกอบรมใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความเขาใจ 

สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองครบถวน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

ในการระบุความเสี่ยง การจัดลำาดับความสำาคัญซึ่งสามารถประเมิน

ไดจากระดับความรุนแรง ความถี่ และผลกระทบของความเสี่ยงตอ

ความปลอดภัยของทั้งผูบริจาคโลหิตและผูปวยที่รับโลหิต มาตรการ

และวิธีปฏิบัติครอบคลุมการปองกันและแกไข  รวมทั้งการตอบ 

สนองตอสังคมที่เหมาะสมตามเหตุและปจจัย  ตองทำาใหมั่นใจไดวา

นโยบายและวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง มาตรการและ

วิธีปฏิบัติไดถูกถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับอยางชัดเจนและทั่ว

ถึง เพื่อทำาใหเกิดการรับรูและความตระหนักในการมีสวนรวมในการ

บริหารความเสี่ยงในทุกกระบวนการของการปฏิบัติงาน  นอกจาก 

นี้ตองมีการเฝาระวัง ประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน 

อยางตอเนื่อง 

แนวทางและวิธีปฏิบัติในกระบวนการตางๆ

1. การรับบริจาคโลหิตผูบริจาคโลหิต มีปจจัยเสี่ยง คือ 

1.1 การเปนลม(vasovagalreaction, VVR) ผูบริจาค

โลหิตที่มีอาการเปนลมหมดสติอยางเฉียบพลันชั่วคราว อาจลมลง 

อวัยวะสวนหนึ่งสวนใดกระแทกพื้นทำาใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง เชน 
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ฟนหัก กระดูกกรามหัก บาดแผล ศีรษะแตก เปนตน  ปจจัยรวมที่

ทำาใหเกิด VVR ในการบริจาคโลหิต ไดแก การกระตุน autonomic 

nervous system รวมกับการกระตุนตอดวย psychological 

factor และปริมาณโลหิตที่เจาะออก  ซึ่งปจจัยสาเหตุเหลานี ้

สามารถปองกันได โดยการใหดื่มน้ำาในปริมาณที่ใกลเคียงกับโลหิต

ที่เจาะออก กอนการบริจาคโลหิต 20 - 30 นาที การใหความรู 

ใหการดูแล ทำาใหผูบริจาคโลหิตโดยเฉพาะผูมาบริจาคครั้งแรกลด

ความเครียดความกลัว และทุกรายควรใหนอนพักบนเตียงหลังการ

บริจาค 5-10 นาที 

1.2 อาการซีดจากการขาดธาตุเหล็กสารอาหารและวิตามิน

(irondeficiency,nutritionalanemia)ผูที่ประสงคบริจาค

โลหิตบางคน โดยเฉพาะผูมาสมัครบริจาคเปนครั้งแรก อาจมีภาวะ

โลหิตจางมากอนแลวโดยไมรูตัว ดวยจิตเปนกุศลจึงมาแสดงความ

จำานงบริจาคโลหิต ภาวะซีดในคนทั่วไปเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ  

ไดแก รับประทานอาหารไมสมดุล การควบคุมอาหาร มีโรคหรือ

ภาวะที่มีเลือดออกผิดปกติ เชน ประจำาเดือนมาก หรือเลือดออก

จากริดสีดวงทวาร  การแนะนำาและใหความรูเบื้องตนในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน หรือแนะนำาใหไปพบแพทยเพื่อการรักษาที่

ถูกตองเหมาะสม จะทำาใหคนกลุมนี้หายจากภาวะซีด  และสามารถ

กลับมาบริจาคโลหิตไดสมดังที่ไดตั้งใจไว

1.3 อาการซีดหลังการบริจาคโลหิตประจำาอยางตอเนื่อง

ทุก3เดือน การแกไขปองกันโดย เฝาระวังผลการตรวจเลือดและ

สุขภาพของผูบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผูบริจาคประจำาที่มาบริจาค

สม่ำาเสมอทุก 3 เดือน  จากขอมูลของศูนยบริการโลหิตฯ และตาง

ประเทศพบวา ผูบริจาคโลหิตประจำาทุก 3 เดือนมักจะมีอาการซีด

ตามมา3,4   สวนใหญเปนผูที่รับประทานไมสมดุลขาดความรูความ

เขาใจในหลักการโภชนาการที่ดี ทำาใหรางกายขาดธาตุเหล็ก ซึ่งเปน

สารสำาคัญในการสรางเม็ดเลือดแดง  จึงควรใหเหล็กทดแทน หลัง

บริจาค whole blood แตละยูนิต  และใหบริการตรวจ CBC และ

ซีรัม ferritin ปละครั้ง หรือตามความจำาเปน เพื่อปรับขนาดของ 

การใหธาตุเหล็กทดแทนไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้ ตองมีแพทยใหการ

ดูแลหรือใหคำาปรึกษาในหนวยงาน   พบวาประมาณรอยละ 40-

45 ของผูที่ซีดสาเหตุจากการบริจาคโลหิต หลังจากไดรับธาตุเหล็ก

ทดแทนแลวกลับมารับการตรวจติดตาม และสามารถกลับมา 

บริจาคโลหิตไดอีก3

2. ความปลอดภัยของผูปวยที่รับโลหิตปจจัยเสี่ยง ไดแก

2.1 โลหิตสำารองไมเพียงพอเกิดไดทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะภัยพิบัติ 

ภาวะปกต ิชวงที่มีวันหยุดยาว ผูบริจาคโลหิตจะนอยลง 

จำานวนโลหิตสำารองลดลง ทำาใหมีความเสี่ยง หากมีผูปวยจำาเปน 

ตองใชโลหิตมากในชวงนั้น

มาตรการแกไข

l ทำาใหผูบริจาคโลหิตมีความพึงพอใจ และผูกพันกับ

ศูนยบริการโลหิตฯ โดยจัดทำาโครงการดูแลสุขภาพของผูบริจาค

โลหิต  ทำาใหผูบริจาคมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง สามารถกลับมา 

บริจาคโลหิตไดอยางตอเนื่อง  เพิ่มจำานวนผูบริจาคประจำา  ซึ่ง

เทากับไดเพิ่มทั้งปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยของโลหิต

l การใหความรูแกผูบริจาคโลหิตโดยสื่อตางๆ ในการ

รักษาสุขภาพทั่วไป และเรื่องที่เฉพาะเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต  

ทำาใหผูบริจาคมีสุขภาพดีขึ้น สามารถบริจาคโลหิตไดอยางสม่ำาเสมอ

และตอเนื่อง

l ในปจจุบันจึงมีการรณรงคการบริจาคโลหิตในวาระและ

โอกาสพิเศษตางๆเกือบทุกเดือน ทำาใหมีการบริจาคโลหิตในชวง 

ดังกลาวมากขึ้น

ภาวะภัยพิบัต ิ เกิดโรคระบาด แผนดินไหว อุทกภัย หริอภัย

ธรรมชาติอื่นๆ เปนตน มีความเสี่ยงคือ ไมมีทั้งผูบริจาคโลหิตมา 

บริจาคโลหิต และเจาหนาที่ไมสามารถมาปฏิบัติงานได  ดังเชนที่ไดมี

มหาอุทกภัยในประเทศไทย และน้ำาทวมใหญในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 

มาตรการแกไข

ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

ซึ่งไดจัดทำาไวลวงหนาเปนปฏิบัติการฉุกเฉินสำาหรับบุคลากรใน

ตำาแหนงและหนาที่ตางๆในองคกรสามารถปฏิบัติงานไดทันที เมื่อ

มีเหตุการณเกิดขึ้น ไดแก ออกหนวยเคลื่อนที่รับบริจาคนอกเขต

เสี่ยงภัย ประสานงานกับสาขาทั้ง 6 แหงใน กทม และภาคบริการ

โลหิตฯ ทั้ง 12 แหง เพื่อชวยจัดหาและตรวจคุณภาพโลหิต จัด

ทำาการประชาสัมพันธขอความรวมมือจากประชาชนที่ไมประสบ

ภัยใหออกมาบริจาค ซึ่งที่ผานมาไดรับการตอบสนองอยางมาก

จนทำาใหรอดพนจากวิกฤติการณรายแรงนี้ไปไดดวยดี เปนการ 

พิสูจนวา เมื่อถึงยามคับขันคนไทยไมทิ้งกัน

2.2 ความปลอดภัยของโลหิตโลหิตทุกยูนิตตองไดรับการ

ตรวจคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของศูนยบริการโลหิต ซึ่งถือ

วาเปนมาตรฐานระดับชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานสากล ตรวจ

หมูเลือดที่สำาคัญ ไดแก ABO, Rh red cell antibody และ

รองรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี ซี และ เอชไอวี ดวย

วิธี serology และ nucleic acid test (NAT)  ตามที่ระบุไวใน

นโยบายการบริการโลหิตแหงชาติ ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐ

มนตรีในป พ.ศ. 25531

ความเสี่ยงตอเชื้อติดตอไดทางโลหิต(infectiousrisk)

แมมีเกณฑการตรวจตามมาตรฐานในการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต 
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และมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการดังกลาว ปญหา การติด

เชื้อทางโลหิตยังเกิดขึ้นไดจากการไดรับโลหิตที่มีการติดเชื้อใน 

ระยะเริ่มตน (window period)  ซึ่งเปนชวงเวลาติดเชื้อแรกเริ่ม มี

จำานวนเชื้อนอย ยังไมสามารถตรวจพบการติดเชื้อแมโดยวิธี NAT 

และรางกายผูติดเชื้อยังไมทันไดสรางภูมิคุมกัน จึงยังตรวจไมพบ

แอนติบอดี แตโลหิตนั้นเมื่อใหแกผูปวยสามารถติดเชื้อได

นอกจากนี้ อาจเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

โดยโลหิตที่ตรวจพบวาติดเชื้อ ไมไดถูกแยกออกตามระบบการ

กักกันโลหิต (quarantine) ตามมาตรฐานที่กำาหนดไว

มาตรการแกไข

คัดเลือกผูบริจาคโลหิตจากกลุมที่มีความสี่ยงต่ำา ตามหลัก

เกณฑขององคการอนามัยโลก เพื่อใหไดโลหิตที่ปลอดภัย  การ

ใหขอมูลการศึกษา และใหคำาปรึกษาทั้งกอนและหลังบริจาคโลหิต 

จะชวยใหผูบริจาคโลหิตปฏิบัติตัวใหหางไกลจากภาวะเสี่ยง  และ

สามารถพิจารณาคัดเลือกดวยตัวเองวา ควรบริจาคโลหิตหรือไม

ฝกอบรมเจาหนาที่สำาหรับการใหคำาปรึกษากอนและหลังการ

บริจาคโลหิต (pre and post donation counseling) ใหมีความ

ชำานาญในการคัดกรองผูบริจาคโลหิต จะสามารถลดจำานวนผูบริจาค

โลหิตในระยะwindow period ได

ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบอยางตอเนื่อง  ไมใหใชการ

บริจาคโลหิตเปนที่ทดสอบวา ตนเองติดเชื้อหรือไม  โดยแนะนำาใหไป

ตรวจที่คลินิกนิรนามแทน

จัดใหมีการตรวจกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี 

ซี และเอชไอวีทุกยูนิต ดวยวิธีที่ไวและจำาเพาะตามมาตรฐานสากล

และศูนยบริการโลหิตฯ โดยเพิ่มการตรวจดวยวิธี NAT รวมกับ

วิธีทาง serology

พัฒนาระบบการคัดแยกและกักกันโลหิตที่ตรวจพบวาติด

เชื้ออยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดใหมีที่แยกเก็บเฉพาะ มีการชี้บงทั้ง

ยูนิตและสถานที่ชัดเจน รวมกับการใชระบบสารสนเทศชวยตรวจ

สอบ และเตือนกอนจายโลหิตที่ติดเชื้อออกไปใหผูปวย  และมีระบบ

ที่ทำาใหไมสามารถจายโลหิตที่ติดเชื้อออกไปได

ทำาใหมั่นใจในประสิทธิภาพของการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

โดยเขารวมในโครงการตรวจประเมินคุณภาพของหองปฏิบัติการ

ตรวจการติดเชี้อไวรัสชนิดตางๆ ที่ดำาเนินการโดยองคกรภายนอก 

external quality assessment scheme (EQAS)  ไดแก กรม

วิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  และองคกรตาง

ประเทศ เปนตน หรือเขารวมในการเปรียบเทียบผลการทดสอบ

กับหนวยงานอื่นๆ ในกรณีที่ไมมีองคกรภายนอกจัดทำา EQAS

2.3 การเสื่อมสภาพของโลหิตและสวนประกอบโลหิต

โลหิตและสวนประกอบโลหิตมีโอกาสเสื่อมคุณภาพ หรือมีการ

สลายตัวของปจจัยการแข็งตัวของเลือดหรือมีความเสี่ยงในการ

ติดเชื้อแบคทีเรีย หากเก็บหรือขนสงในอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม

ตามเกณฑที่กำาหนดไวในมาตรฐานของศูนยบริการโลหิตฯ5

มาตรการแกไข

พัฒนาระบบ blood cold chain ตามเกณฑขององคการ

อนามัยโลก ในการเก็บรักษาและขนสงโลหิตและสวนประกอบโลหิต 

และนำาสูการปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อลดโอกาสการเสื่อมสลายของ

ผลิตภัณฑโลหิตและการติดเชื้อแบคทีเรีย

2.4 ความเสี่ยงจากการใหโลหิตผิดหมู(immunological

risk)

ในรายรุนแรงอาจทำาใหผูปวยเสียชีวิตได สาเหตุสวนใหญ 

เกิดจากความผิดพลาดทางดาน การบันทึก การทำาเอกสารประ

กอบงานหองปฏิบัติการ การชี้บง  และเปนสวนนอยที่ผิดพลาด

ทางเทคนิค

มาตรการแกไข

ทำาใหมั่นใจในประสิทธิภาพของการตรวจทางหองปฏิบัติการ

โดยเขารวมในโครงการตรวจประเมินคุณภาพของหองปฏิบัติการตรวจ

หมูเลือด ABO Rh  antibody screening และcrossmatching 

ที่ดำาเนินการโดยองคกรภายนอก external quality assessment 

scheme (EQAS) เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข และองคกรตางประเทศ เปนตน

เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปริมาณงาน กรณีปริมาณงาน

มากพิจารณาใชเครื่องอัตโนมัติในการทดสอบ  และระบบสารสนเทศ

ในการเคลื่อนยาย ถายโอนขอมูล และการรายงานผล เพื่อลดความ

ผิดพลาดที่เกิดจาก การปฏิบัติงานของมนุษย (human error)

3. การแยกสวนประกอบโลหิต(bloodcomponent

preparation)

3.1 ปริมาณโลหิตจัดหาไมเพียงพอ (Inadequate supply) 

ขึ้นอยูกับปริมาณโลหิตที่จัดหาได มีเครื่องมือในการปนแยกสวน

ประกอบโลหิต และบุคลากรเพียงพอและที่สำาคัญคือ ความชัดเจน

ของนโยบายในการจัดเตรียมสวนประกอบโลหิตชนิดตางๆ.ใหเพียง

พอกับความตองการ

มาตรการแกไข

เพิ่มการจัดหาผูบริจาคโลหิตใหเพียงพอ โดยการประชาสัมพันธ 

และรณรงคอยางตอเนื่อง

จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและอุปกรณเพียง

พอเหมาะสมกับปริมาณงาน

ปญหาคุณภาพของสวนประกอบโลหิต สวนประกอบโลหิต

แตละชนิดมีอายุการเก็บและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บและขนสง

แตกตางกัน blood cold chain จึงมีความสำาคัญในการรักษาคุณ



พิมล  เชี่ยวศิลป และ สรอยสอางค  พิกุลสด

JHematolTransfusMedVol. 22  No. 3  July-September 2012

214

ภาพของสวนประกอบโลหิตใหอยูในสภาพดีตั้งแตวันแรกจนถึงวัน

ที่จะใหแกผูปวยหรือวันที่สวนประกอบโลหิตชนิดนั้นๆ จะหมดอายุ

3.2 คุณภาพและปริมาณเซลลหรือสารในสวนประกอบ

โลหิตที่เตรียมไดถาไมไดตามเกณฑที่มาตรฐานกำาหนดจะทำาใหไมมี

ประสิทธิผลในการรักษา

มาตรการแกไข

l พัฒนา blood cold chain ใหมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานขององคการอนามัยโลกอยางเครงครัด

l เฝาระวังผลการทำา QC ของสวนประกอบโลหิตอยาง

ใกลชิด และสม่ำาเสมอ ทำาการวิเคราะหหาสาเหตุเมื่อมีแนวโนมของ

การเปลี่ยนแปลงไปในทางผิดปกติ พรอมทั้งมีปฏิบัติการแกไขและ

ปองกันอยางมีประสิทธิภาพ

4. การลดความเสี่ยงของธนาคารเลือดของโรงพยาบาลและ

ผูปวยที่จะรับโลหิต

ศูนยบริการโลหิตฯและภาคบริการโลหิต  ใหบริการตรวจ

โลหิตที่โรงพยาบาลเจาะเก็บ ไดแก ABO Rh antibody screening 

และการตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ซี และเชื้อเอชไอวี 

โดยใชน้ำายาทดสอบ วัสดุอุปกรณที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีความชำานาญ รวมทั้งมีระบบบริหาร

งานคุณภาพกำากับการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ  นอกจากนี้

ศูนยบริการโลหิตฯยังมีบริการ reference lab รับตรวจทางดาน 

red cell serology  ตรวจชนิดของแอนติบอดี และรายที่มีปญหา

ในการ crossmatchใหแกโรงพยาบาลที่ไมมีบริการทางหองปฏิบัติ 

การดานนี้ หรือตองการสงตอเพื่อใหชวยจัดหาโลหิตที่เขากันได

ภาคบริการโลหิตฯ 12 แหงมีสถานที่ตั้งกระจายอยูทั่ว

ประเทศ เพื่อใหบริการตรวจคุณภาพโลหิตทางหองปฏิบัติการ

ตามที่โรงพยาบาลรองขอ ปจจุบันมี 4 ภาคบริการโลหิตที่ขยาย

ขอบขายการปฏิบัติงานโดยเพิ่มการรับบริจาคโลหิต ไดแก ภาค 

3 จังหวัดชลบุรี ภาค7 จังหวัดอุบลราชธานี  ภาค 10 จังหวัด

เชียงใหม  ภาค 12 จังหวัดสงขลา  ภาคบริการโลหิต ณจังหวัด

ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ์ 

เปนการเพิ่มปริมาณโลหิตที่มีคุณภาพ  และปลอดภัยในสวนภูมิ

ภาคไดอีกทางหนึ่ง

5 บริการหลังการจายโลหิตไปแลวและบริการพิเศษแกผูใชบริการ

l ศูนยบริการโลหิตฯรับแจงและตรวจสอบยอนหลังใน

กรณีผูปวยมีการติดเชื้อจากการรับโลหิต และติดตามผูบริจาคโลหิต

มาตรวจเลือดซ้ำา

l พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในงานธนาคาร

เลือด แจกใหตามที่ขอมา

l ใหคำาปรึกษาแกแพทย พยาบาลและเทคนิคการแพทย 

ทางดานธนาคารเลือด และการใหโลหิตแกผูปวย

l จัดการประชุมวิชาการประจำาเดือน และประจำาปดาน

เวชศาสตรการบริการโลหิต

l จัดทำาวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต

รวมกับสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย เปนวารสารวิชาการ

ปละ 4 ฉบับ ตอเนื่องเปนเวลา 22 ปแลว

l การลดความเสี่ยงโดยการทำาการประกันชีวิตในผูบริจาค

สเต็มเซลล ซึ่งไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2554

6 การจัดทำาตำาราและเอกสาร

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติไดจัดทำาเอกสารในระดับนโยบาย 

และแนวปฏิบัติในประเด็นที่สำาคัญ และสำาหรับใชในกรณีเกิดเหตุการณ 

เชน โรคระบาด และภัยพิบัติตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้

l นโยบายบริการโลหิตแหงชาติ  พ.ศ. 2553

l มาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ฉบับ

พิมพครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555

l คูมือแพทย  การใชโลหิตและสวนประกอบโลหิตอยาง

เหมาะสม พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

l คูมือการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต ศูนยบริการโลหิตฯ 

พิมพครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552   

l แนวทางปฏิบัติสำาหรับการใชสวนประกอบโลหิตที่กรอง

เม็ดเลือดขาวออก พ.ศ. 2551 

l แนวทางปฏิบัติสำาหรับการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต เกี่ยว

กับการระบาดของ Influenza Dengue และ Chikungunya  พ.ศ. 

2552

l แผนการรับภาวะฉุกเฉินของศูนยบริการโลหิตฯ

l แนวทางการตรวจการติดเช้ือซิฟลิสในโลหิตบริจาค  

2552

7. การศึกษาตอเนื่องและฝกอบรม(continualeducation

andtraining)

การศึกษาและการฝกอบรมใหบุคลากรมีความตระหนัก ความ

รู ความชำานาญ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดหรือปองกันความ

เสี่ยงที่ตรงจุดที่สุด  ศูนยบริการโลหิตฯ ไดเปดโอกาสใหบุคลากร

ลาศึกษาตอพรอมกับสนับสนุนทุนการศึกษาทุกป  ในขณะเดียวกัน 

ไดจัดโครงการฝกอบรมระยะสั้นหลายโครงการ ไดแก โครงการ 

อบรมเวชศาสตรการบริการโลหิต โครงการอบรมการบริหารจัดการ

และทักษะการเจาะเก็บโลหิตมาอยางตอเนื่อง กลุมเปาหมายคือ

ผูปฏิบัติการดานการรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลตางๆ ทั่ว

ประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่ของศูนยบริการโลหิตฯเองที่ตองการ

ฝกอบรม และใหการฝกอบรมกับผูทำางานเวชศาสตรการบริการ

โลหิตจากประเทศตางๆ
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8. การเฝาระวัง ประเมินผล และการพัฒนางานอยางตอ

เนื่อง

ในระบบ ISO 9001:2008 ที่ศูนยบริการโลหิตไดนำามายึดถือ

ปฏิบัติ ไดกำาหนดวิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เปนการตรวจ

โดยเจาหนาที่ของศูนยบริการโลหิตฯ ตามระยะเวลาที่กำาหนด

9. การขอรับรองในระบบคุณภาพ ISO9001:2008

  ศูนยบริการโลหิตฯไดรับการตรวจการนำาใชและการรักษา

ระบบคุณภาพตามชวงเวลาที่กำาหนดคือ ทุก 9 เดือนจากสถาบัน

รับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ซึ่งเปนองคกรตรวจประเมิน และใหการ

รับรองจากภายนอก ขอบกพรองและขอสังเกตที่พบจะถูกนำามา

วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ และวิธีแกไขและปองกันมิใหเกิดซ้ำา 

การควบคุม non-conforming products/non-confor-

mities  รวมทั้ง occurrence report  และ คำารองเรียนทั้งภายใน

และภายนอก ไดรับการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุเพื่อนำาไปสูมาตรการ

แกไขและปองกันไมใหเกิดซ้ำาเชนกัน

นอกจากนี้ แตละหนวยงานนำาปญหาหรือขอบกพรองที่

สำาคัญหรือพบบอยๆมาเปนหัวขอในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

ผลการการเฝาระวัง ประเมินผล และการพัฒนางานอยางตอ

เนื่อง ไดนำาเสนอในการประชุม management review เพื่อผูบริหาร

ไดรับทราบ ใหความคิดเห็นและการสนับสนุน  นอกจากนี้การประชุม

นี้ยังเปนเวทีใหผูปฏิบัติงาน  ทั้งองคกรซึ่งมีทั้งความเหมือนเชน 

ภาคบริการโลหิตตางๆ และในการประชุมวิชาการประจำาเดือน 

และประจำาปีที่ศูนยบริการโลหิตฯ จัดขึ้นเป็นประจำา ทำาใหองคกร

ที่มีความตางบางอยาง เชนธนาคารเลือดโรงพยาบาลตางๆ จาก

มหาวิทยาลัย กองทัพ และเอกชน  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เรียนรูจากประสบการณของกันและกัน เปนปจจัยใหงาน

ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง

สรุป

1. การระบุปจจัยเสี่ยงใน blood transfusion chain  ใหคำานึง

ถึงความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิตและผูปวยที่รับโลหิตเปนหลัก

2. ตองทำาทุกวิถีทาง เพื่อปองกัน หลีกเลี่ยง ลด และถาย

โอนความเสี่ยงและผลรายที่อาจเกิดขึ้นจากความบกพรองของ

การปฏิบัติงาน

3. ตองมีมาตรการในการวิเคราะหสาเหตุ เพื่อการแกไข และ

ปองกันการเกิดซ้ำาของปญหาหรือขอบกพรองไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การเฝาระวัง การประเมินผลการปฏิบัติการ และการพัฒนา

งานอยางตอเนื่องในจุดวิกฤติของ  blood transfusion chain 

เปนกุญแจสำาคัญในความสำาเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการบริการโลหิต
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