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คณะกรรมการพฒันาระบบ
งานธนาคารเลือด เขตสุขภาพที ่12



คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
งานธนาคารเลือด เขตสุขภาพท่ี 12



HISTORY
HEAD OF BLOODBANK 14 PROV. ( 18 HOSP.)



รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาคุณภาพงานธนาคารเลือด เขตฯ12
คร้ังท่ี 1 / 2559 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2558

ณ ธนาคารเลือด รพศ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดว้ยถึงวาระเลือกคณะท างานฯเพื่อปรับปรุงและพฒันางานธนาคารเลือดใหมี้ประสิทธิภาพ

พร้อมใหบ้ริการ จึงไดท้  าการโหวตเสียงเพื่อสรรหาผูท่ี้มีความพร้อมเขา้มาท างานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รและผูรั้บบริการงานธนาคารเลือด ในเขตฯ 12 ซ่ึงไดมี้การเสนอช่ือ
ประธานจ านวน 1ท่านและเลขาฯจ านวน 1 ท่าน ดงัน้ี

๑.นายสุริยพ์งษ์ ทกัษิณสมัพนัธ์ หวัหนา้งานธนาคารเลือด รพ.ปัตตานี เป็นประธานฯ 
๒.นางจิรา ทองอ่อน หวัหนา้งานธนาคารเลือด รพ.สงขลา เป็นเลขานุการ
ซ่ึงไดผ้ลการลงคะแนนเป็นเอกฉนัท ์จ านวน8 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง จากนั้นไดจ้ดัตั้ง

คณะกรรมการท างานฯ โดยประธานและคณะกรรมการทุกท่านดงัน้ี
๑.ประธาน นายสุริยพ์งษ์ ทกัษิณสมัพนัธ์   หวัหนา้ธนาคารเลือด รพท.ปัตตานี
๒.เลขานุการ นางจิรา ทองอ่อน หวัหนา้ธนาคารเลือด รพท.สงขลา
3.กรรมการ หวัหนา้งานธนาคารเลือด รพศ.หาดใหญ่,รพศ.ยะลา,รพศ.ตรัง,รพท.

พทัลุง,รพศ.นราธิวาส,รพท.สตูล,รพท.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาสและรพท.เบตง จ.ยะลา



รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาคุณภาพงานธนาคารเลือด เขตฯ12
คร้ังท่ี 1 / 2559 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2558

ณ ธนาคารเลือด รพศ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะท ำงำน

ประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร

10 โรงพยำบำล



ผู้ว่าราชการจังหวดัและนายกเหล่ากาชาด

ผู้ตรวจราชการเขตฯ12

ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพเขตฯ12 (ผอ.รพ.
สงขลา)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัตตานีและอกีหลาย
แห่ง

นายแพทย์สสจ.ในหลายๆที่และทีมเลขาฯ 
ผู้ตรวจราชการเขตฯ12

ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร





คณะกรรมการพฒันาคุณภาพงานธนาคารเลือด 
เขตสุขภาพที ่๑๒

คณะกรรมกำร
พฒันำระบบงำน
ธนำคำรเลือด 

เขตสุขภำพที่ ๑๒

สงขลำ
หำดใหญ่

นรำธิวำส

พัทลุง

ยะลำ
ปัตตำนีสตูล

ตรัง

สุไหงโกลก

เบตง



ทีม่าและความส าคญั

- ประสานงานการรับบริจาคโลหิต
- จดัการโลหิตทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้เพยีงพอ
- ตวัแทนของกระทรวงสาธารณสุขท างานร่วมกบัเหล่า            
กาชาดจังหวดัด้านการรับบริจาคโลหิตและอ่ืนๆ

ธนาคารเลือดเป็นหน่วยงานทีม่ีความส าคญัของโรงพยาบาล

เพ่ือให้มีเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ครบถ้วน 
ถูกต้องและปลอดภยัสูงสุดแก่ผู้ป่วย



วตัถุประสงค์

BB

• เพื่อให้มีเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่
เพยีงพอ ถูกต้อง และปลอดภยัสูงสุดแก่
ผู้ป่วย

• เพื่อพัฒนำคุณภำพและเพิ่มศักยภำพงำนธนำคำร
เลือดในเขตสุขภำพที่ 12 ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัตกิำรงำนธนำคำรเลือด



แผนการด าเนินงาน

ส.ค.59-ธ.ค.59 ม.ค.60 - เม.ษ.60 มิ.ย.60-ก.ย.60 ต.ค.60-ม.ค.61

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประชุม
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพงาน
ธนาคารเลือด เขตสุขภาพที1่2 

2.พฒันางานธนาคารเลือดให้มีระบบ
ทศิทางเดียวกนั

3. ก าหนดเกณฑ์การให้บริการ
ผู้รับบริการมาตรฐานและ
คุณภาพงานบริการโลหิตตาม
หลกัสากล

4. น าเสนอปัญหาของงานธนาคาร
เลือด และการแก้ไขปัญหา



แผนการด าเนินงาน

ส.ค.59-ธ.ค.59 ม.ค.60 - เม.ษ.60 มิ.ย.60-ก.ย.60 ต.ค.60-ม.ค.61

5. ก าหนดแนวทางราคากลางของ
ผลติภัณฑ์โลหิตทุกตัว

6. จัดท าโปรแกรมงานธนาคารเลือด
กลางของเขตสุขภาพที๑่๒ 

7. ศึกษาดูงานและระบบงานธนาคาร
เลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา 
พทัลุง ตรังและ โรงพยาบาลอ่ืนๆ ใน
เขต

8. แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบ 
งานธนาคารเลือด เขตสุขภาพที1่2
พร้อมทีป่รึกษาจากมหาวทิยาลยั
แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด 



ขั้นตอนการด าเนิน

ประชุมวำงแผน/เสนอ
ปัญหำ

แสดงควำมคิดเหน็/
น ำเสนอข้อมูล

ก ำหนดแนวทำง
กำรปฏบิัตร่ิวมกัน

ตดิตำมผลกำร
ปฏบิัตงิำน

กำรแก้ไขและ
กำรพัฒนำงำน



ขั้นตอนการด าเนิน

ประชุม วางแผน และติดตามงาน
กบัคณะกรรมการฯ เขตสุขภาพที่
12



ขัน้ตอนกำรด ำเนิน

ศึกษาดูงานระบบของโรงพยาบาล
ในเขตสุขภาพ ที ่12



ผลสัมฤทธ์ิของงาน

1. มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบงานธนาคารเลือด 

เขตสุขภาพที1่2 อย่างต่อเน่ือง

2. พฒันางานธนาคารเลือดให้มีระบบไปในทศิทางเดียวกนัทั้งเขตฯ

เช่น การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตทุกคร้ังต้องมีแพทย์และทมีงานที่มี
ประสบการณ์และรักในงานบริการ

ก าหนดมาตรฐานการรายงานผลหมู่เลือดของโรงพยาบาลชุมชน

3. ผู้ป่วยทีม่ีหมู่เลือดพเิศษหรือเลือดทีห่ายากได้รับเลือดอย่างทนัถ่วงที
โดยเครือข่ายธนาคารเลือดเขตฯ12



ผลสัมฤทธ์ิของงำน

4. ใช้ราคาค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดเหมือนกนัทั้งเขตฯ 

อ้างองิจากสปสช.หรือกรมบัญชีกลาง

5. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตฯ เพ่ือเปิด

โลกทศัน์งานธนาคารเลือดเพิม่มากขึน้

6. มีโปรแกรมงานธนาคารเลือดกลางของเขตสุขภาพที ่12



ทิศทางการพฒันาในอนาคต

• กำรประมูลร่วม ในกำรจัดซือ้ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ และวัสดุ
วิทยำศำสตร์ต่ำงๆของงำนธนำคำรเลือดในเขตสุขภำพที่ 12 :ให้
ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีรำคำที่เหมำะสม บริกำรที่ดีและมีคุณภำพ

• มีคณะกรรมกำรตรวจตดิตำมภำยใน ของงำนธนำคำรเลือดเขต
สุขภำพที่ 12 : พัฒนำศักยภำพงำนให้ดียิ่งขึน้

• กำรศึกษำดงูำน ธนำคำรเลือดในเขตสุขภำพอ่ืนๆ (เขตฯ11)

• งำนธนำคำรเลือด 4.0



ผลสัมฤทธ์ิของงาน

โรงพยาบาล
ในเขต 12

ส่วนประกอบ
ของเลือด

จ ำนวนท่ีขอได้ จ ำนวนทัง้หมด



ผลสัมฤทธ์ิของงาน



คณะกรรมการพฒันาระบบงานธนาคารเลือด 
เขตสุขภาพที ่๑๒

1.นายสุริย์พงษ์ ทักษณิสัมพนัธ์       โรงพยาบาลปัตตานี ประธาน
2.นายมนัส   ยสัสระ                       โรงพยาบาลยะลา        รองประธาน
3.นายบุญจริง   ฤทธิโสม                 โรงพยาบาลตรัง          รองประธาน
4.นางจริา  ทองอ่อน                       โรงพยาบาลสงขลา      เลขานุการ





เบือ้งหลังควำมส ำเร็จขัน้แรก

- ผอ.รพ.ปัตตำนี (นพ.ศักดิ์ชัย  ตัง้จติวิทยำ)

- อดตี ผอ.รพศ.หำดใหญ่ (นพ.สุภำพ ไพศำลศิลป์)

- อดตีผู้ตรวจรำชกำรเขตฯ12 (พญ.พรรณพมิล วิปุลำกร) 

- ผู้ตรวจรำชกำรเขตฯ12 (นพ.เจษฎำ ฉำยคุณรัฐ) 

- คณะกรรมกำรพัฒนำระบบงำนธนำคำรเลือด เขตฯ12

- เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรเลือดทุกท่ำน

- บริษัทที่เก่ียวข้องทุกบริษัท ที่สนับสนุนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน



ส่ิงทีจ่ าเป็นในการขับเคล่ือน BB 4.0

• เพิม่บทบาทและความส าคญัให้งานธนาคารเลือด
• เพิม่อตัราก าลงัให้เพยีงพอเน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีความ

เส่ียงสูงต่อชีวติของผู้ป่วยโดยตรง (FTE ไม่ตรงตามงานจริง)
• เคร่ืองมือและเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย(จ าเป็นมาก)
• ควรมีคณะท างานในกระทรวงฯทีชั่ดเจนเพ่ือให้สามารถ

ท างานร่วมกบัสภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานอ่ืนๆได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน

• ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากผู้บริหาร (หน้าตาของรพ.)




