II-7.1B บริการโลหิตวิทยา
ประเด็นคุณภาพความเสี่ ยงที่สาคัญ:ถูกต้อง ปลอดภัยเหมาะสม ทันความต้องการ
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2553

2554

2555

2556

2557

อุบตั ิการณ์การให้เลือดผิดหมู่ผดิ คน

0

0

0

0

0

0

อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด

<1.0%

-

0.23

0.44

0.19

0.18

จานวนผูป้ ่ วยที่ติดเชื้ อจากการให้เลือด

0

0

0

0

0

0

<10 %

-

4.26

5.6

6.14

2.81

อัตราการคืนเลือดที่จอง
บริบท:

ขอบเขตการให้บริ การ:ให้บริ การโลหิ ตแก่ผปู ้ ่ วย 24 ชัว่ โมง ที่เพียงพอและปลอดภัยโดยแบ่งการให้บริ การ
ดังนี้
1. การจัดหาเลือดและส่ วนประกอบของเลือดโดยออกรับบริ จาคร่ วมกับศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติที่ 8
นครสวรรค์
2. การเตรี ยมเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
การเตรี ยมส่ วนประกอบของเลือดที่ทาได้:เบิกจากศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติที่
ประกอบด้วย

8

นครสวรรค์

Packed red cell, PC(Random platelet concentrate),LPRC (Leukocyte poor packed red cell)กระบวนการ:
ระบบตรวจสอบและทบทวนการใช้ โลหิต/ผู้กากับดูแล
 เมื่อแพทย์สั่งให้เลือดผูป้ ่ วย พยาบาลเจาะเลือดผูป้ ่ วยจานวน3-5 ซี ซี ส่ งตรวจหมู่เลือดและความเข้า
กัน
ได้ของเลือด
 ห้อง lab ระบุตวั ผูป้ ่ วยตามเกณฑ์ ตรวจหาหมู่เลือด ถ้ามีเลือดอยูใ่ นstock จะทาการตรวจความเข้ากัน
ได้ของเลือดผูป้ ่ วยกับเลือดที่มี หากผลการตรวจสามารถเข้ากันได้ จะติดต่อให้หอผูป้ ่ วยในมารับ
เลือดถ้ากรณี ไม่มีเลือดในstockโทรติดต่อไปยังศูนย์บริ การ/โลหิตสภากาชาดประจาจังหวัด
นครสวรรค์ แจ้งขอเลือด (LPRC /P RC) ตามหมู่เลือดที่ตอ้ งการ หากมีเลือดจะเขียนใบใช้รถ
โรงพยาบาลไปรับเลือดภายในวันนั้น

 เมื่อห้องlab ได้รับเลือด จะทาการตรวจความเข้ากันได้ของเลือดผูป้ ่ วยกับเลือดที่ได้รับมา หากผล
การ
ตรวจสามารถเข้ากันได้ จะติดต่อให้หอผูป้ ่ วยในมารับเลือด ช่วงเวลาตั้งแต่จองเลือดถึงได้รับเลือด
ไม่
เกิน 24 ชัว่ โมง ยกเว้นกรณี ไม่มีเลือด
 เมื่อหอผูป้ ่ วยในได้รับเลือดไปแล้วมีการบริ หารเลือด โดยพยาบาลตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยกับ
คาสัง่
 แพทย์และเลือดที่ได้รับมา เมื่อตรงกัน พยาบาลเตรี ยมเลือดด้วยหลักปลอดเชื้อนาเลือดไปที่เตียง
ระบุตวั ผูป้ ่ วยด้วยการถามชื่ อ-สกุล และถามหมู่เลือดผูป้ ่ วย เมื่อตรงกัน จะทาการให้เลือดและเฝ้ า
ระวังขณะให้เลือดและหลังให้เลือดต่อไปอีก 6 ชัว่ โมง ลงบันทึกการให้เลือดในเวชระเบียนและเก็บ
หลักฐานฉลากถุงเลือดติดในเวชระเบียน
 ยังไม่พบอุบตั ิการณ์จากการให้เลือดผิดหมู่หรื อผิดคน
ระดับขั้นต่าของการสารองเลือดและส่ วนประกอบของเลือดและผลการปฏิบัติ
 มีการสารองโลหิ ตตามแนวโน้มของความต้องการในแต่ละช่วงโดยการสารองอย่างต่า Blood group
Oและ Blood group B หมู่ละ 6 Units Blood group A 2 Units ต่อวันอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรื อลดได้
ตามความเหมาะสมและความต้องการโลหิ ตในช่วงเวลานั้น (Blood group AB ไม่ได้ Stock
เนื่องจากมีอตั ราการใช้นอ้ ย จะเบิกจากศูนย์ภาคบริ การโลหิตที่ 8 นครสวรรค์กรณี มีผปู้ ่ วยต้องการ
เป็ นครั้งๆไป) จากผลการปฏิบตั ิที่ผา่ นมาผูป้ ่ วยสามารถได้รับเลือดได้ทนั เวลาที่เหมาะสม
ระบบแจ้ งผลการติดเชื้อแก่ ผ้ ูบริจาคโลหิต/จานวนผู้ติดเชื้อในรอบปี ทีผ่ ่ านมา:
 ไม่เกี่ยวข้อง(ไม่ได้รับบริ จาคโลหิ ตในหน่วยบริ การ)
มาตรฐานการตรวจร่ องรอยการติดเชื้อ(Disease maker)
 ขอชนิดโลหิตจากศูนย์ภาคบริ การโลหิ ตที่ 8 นครสวรรค์โดยเลือกใช้เลือดที่ผา่ นการตรวจ NAT
(Nucleic Acid Testing) โดยตรวจร่ องรอยการติดเชื้ อ 5 Markers ดังนี้ HBsAg, Anti-HCV, AntiHIV, HIV-Ag และ VDRL ซึ่ งถือว่ามีคุณภาพที่สุด
ระบบคัดแยกกักกันชี้บ่งเลือดทีไ่ ม่ ผ่านการตรวจและเลือดทีต่ ิดเชื้อ
 ไม่เกี่ยวข้อง
ระบบห่ วงโซ่ ความเย็นของการเก็บรักษาและขนส่ ง
 ตูเ้ ย็นที่เก็บรักษาเลือดจะควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่ นช่วง 4-6 C มีการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิ 2
ช่วงเวลา คือ 9.00น. และ 15.00น. โดยอุณหภูมิตูเ้ ย็นเก็บเลือดมีค่าอยูใ่ นช่วงที่กาหนดภาชนะที่ใช้

รับเลือดจากศูนย์บริ การโลหิ ตที่ 8 นครสวรรค์ จะบรรจุ Ice pack ไว้ภายในเพื่อให้ภาชนะมีความ
เย็นตลอดเวลาและมีการตรวจสอบความเย็นของภาชนะโดยเจ้าหน้าที่ที่จ่ายเลือดของภาคบริ การ
โลหิต
ประเด็นที่ยงั ไม่สามารถดาเนิ นการตามมาตรฐาน/แนวทางของศูนย์บริ การโลหิ ตที่8 นครสวรรค์
การเข้ าร่ วมระบบประกันคุณภาพจากภายนอก
 เข้าร่ วมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือดกับสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์อย่างต่อเนื่ อง
การรับรองคุณภาพทีไ่ ด้ รับ
 ได้รับประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็ นห้องปฏิบตั ิการที่มีผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ระดับดีเยีย่ มอย่างต่อเนื่องตลอดปี งบประมาณ 2555 และปี งบประมาณ2556สาขาธนาคารเลือดจาก
สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุ ข
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ
 จัดหาโลหิ ตที่ปลอดภัยโดยเบิกจากศูนย์บริ การโลหิ ตที่ 8 นครสวรรค์ และเลือกใช้โลหิ ตที่ผา่ นการ
ตรวจด้วยวิธี NAT ทุกยูนิต
 พัฒนานาหลักการGel test มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อรองรับปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น

มาตรฐาน
62 บริ การโลหิตวิทยา

Score
3

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
นาโปรแกรมงานธนาคารเลือดจากสภากาชาด
เพื่อใช้ในการบริ หารงานคุณภาพงานธนาคารเลือด
ต่อไป

