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 การ พฒันา อยาง ตอ เนือ่ง นัน้ เปน สวน ที ่สาํคญั ที ่สดุ สวน
หนึ่ง ของ กระบวน การ ทํางาน ที่ มี คุณภาพ จะ เห็น ได วา ใน
การ ตรวจ รบัรอง คณุภาพ ของ หนวยงาน นอก จาก จะ ม ีขอ
กําหนด ที่ จะ ตอง ตรวจ สอบ วา หนวยงาน มี มาตรฐาน ตาม
ราย ละเอยีด ที ่กาํหนด แลว หนวยงาน หรอื องคกร ยงั ตอง
ม ีการ แสดง กระบวน การ ที ่จะ ทาํให เหน็ วา จะ ม ีระบบ ที ่ทาํให
เกดิ การ พฒันา ตอง แสดง ถงึ ความ สามารถ ที ่จะ พฒันาการ
พฒันา ให ดขีึน้ ใน ทาง ปฏบิตั ิแลว กระบวน การ ทาํงาน ได ถกู
พฒันา มา จาก อดตี จน ถงึ ปจจบุนั ผู ที ่ทาํงาน ยอม ตองการ
ให การ ทาํงาน นัน้ ดขีึน้ ตลอด เวลา โดย ทราบ ทฤษฎ ีหรอื ไม
ก ็ตาม บทความ นี ้จะ ขอ นาํ เส นอทฤษฏขีอง การ การ พฒันา
อยาง ตอ เนือ่ง มา เสนอ และ แสดง ตวัอยาง การ ปฏบิตั ิที ่ได มี
การ กระทาํ จรงิๆ   ใน หลาย มติ ิอนั จะ นาํ ไป สู การ พฒันาการ
ให บรกิาร ของ ธนาคาร เลอืด

การ พฒันา อยาง ตอ เนือ่ง หรอื Continuous Quality
Improvement (CQI) คอื อะไร CQI  เปน ปรชัญา ใน การ
บรหิาร จดัการ ที ่ม ีแนว คดิ วา ทกุสิง่ ทกุ อยาง สามารถ ทาํให
ดขีึน้ ได ม ิใช วา หาก ม ิได ม ีปญหา เกดิ ขึน้ ก ็ไม ตอง แกไข แนว
คิด และ หลักการ ของ CQI  ได ถูก นํา มา ใช ใน ระบบ
อตุสาหกรรม และ พบ วา ม ีประโยชน ตอมา ได ขยาย เขา มา
ถงึ ระบบ การ ให บรกิาร ดาน สขุภาพ หลกัการ (core con-
cept)  ก็ คือ quality หรือ คุณภาพ นั้น ก็ คือ การ ที่ ทํา ได
ตาม ความ คาด หวัง หรือ สูง กวา ความ คาด หวัง ของ ผู รับ
บรกิาร  ซึง่ ถา สา มาร ทาํ ได ถอื วา ประสบ ความ สาํเรจ็ ปญหา
ใน การ ทาํงาน นัน้ สวน ใหญ เกดิ ขึน้ จาก กระบวน การ ทาํงาน
ม ิใช ปญหา จาก บคุลใด บคุคล หนึง่ ซึง่ CQI มุง แก ปญหา

เชงิ ระบบ ม ิใช การ ตาํหน ิบคุคล และ การ ปฏบิตั ิงาน ที ่เกดิ ขึน้
อาจ เบีย่งเบน จาก สิง่ ที ่กาํหนด โดย ม ิได ตัง้ ใจ อาจ ทาํให เกดิ
ผล ที ่เบีย่งเบน ได ดงันัน้ ตอง ลด การ ปฏบิตั ิงาน ที ่เกดิ ขึน้ อาจ
เบี่ยงเบน จาก สิ่ง ที่ กําหนด ให เกิด ขึ้น นอย ที่ สุด และ การ
ทํางาน สามารถ ทําให ดีขึ้น ได ทีละนอย อยาง ตอ เนื่อง ถา
สามารถ ทาํให CQI เกดิ ขึน้ โดย อตัโนมตั ิใน การ ปฏบิตั ิงาน
แลว จะ ม ีประสทิธภิาพ สงูสดุ

ธนาคาร เลือด ก็ เปน หนวยงาน ที่ มี ภาระ กิจ ซึ่ง ผูใช
บรกิาร ม ีความ คาด หวงั สงู และ ตอง พบ กบั การ ตรวจ สอบ
รวม ทั้ง ตอง มี การ พยายาม ทําให องคกร มี ผลงาน หรือ ให
บรกิาร ที ่ม ีคณุภาพ ที ่ดขีึน้ จงึ ตอง ม ีการ สราง ระบบ ที ่ดี เพือ่
การ พฒันา ทาํให หนวยงาน สามารถ คน พบ ประเมนิ และ
หา ทาง แก ปญหา พรอม ทั้ง วาง แนว ทาง ปองกัน มิ ให เกิด
ปญหา และ แนว ทาง ปรบัปรงุ พฒันาการ ให บรกิาร ให ดขีึน้
ใน อนาคต ผู ที ่ม ีหนาที ่รบั ผดิ ชอบ ใน การ ทาํ CQI ก ็คอื หวั
หนา หนวยงาน ซึง่ ตอง ม ีการ นาํ พา องคกร ให ม ีการ พฒันา
ไป ใน ทศิ ทาง ที ่ถกู ตอง แต การ จะ ทาํให เกดิ ผล ได นัน้ ม ิได
ขึน้ กบั ผูนาํ แต ผู เดยีว แต ขึน้ กบั ความ สามารถ ของ ทมี งาน
เพราะ ธนาคาร เลือด นั้น ตอง ทํางาน เปน ทีม และ มี การ
ประสาน กัน เปน อยาง ดี จึง เปน เรื่อง ที่ ทา ทาย การ บริหาร
จดัการ ของ หวั หนา หนวยงาน ที ่จะ ทาํให เกดิ การ พฒันา อยาง
ตอ เนือ่ง ใน การ ปฏบิตั ิงาน จรงิๆ   แลว แนว คดิ ใน การ ทาํ
CQI นัน้ สามารถ ประยกุต ใชได ใน ทกุ ระดบั เพราะ ทกุสิง่
ทกุ อยาง ม ีวธิกีาร ทาํให ดขีึน้ ได

วธิกีาร ทาํ CQI สาํหรบั งาน การ บรกิาร โลหติ นัน้ ใน ขัน้
แรก ตอง ดู เปาหมาย ของ การ ให บริการ ซึ่ง กลาว โดย รวม
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คือ การ มี เลือด ให เลือด แก ผูปวย อยาง เพียง พอ และ
ปลอดภยั ซึง่ ถา วเิคราะห ลง ไป ม ีเปาหมาย 4 ประการ คอื

ทําให มั่น ใจ วา เลือด ที่มา จาก ผู บริจาค เลือด ที่ ไม
เหมาะสม จะ ไม ถูก นํา ไป ให แก ผูปวย (Assure blood
from  unsuitable donor does not enter blood sup-
ply)

ทาํให มัน่ ใจ วา ม ีเลอืด ปรมิาณ เพยีง พอ พรอม ที ่ให
แก ผูปวย ม ีคณุภาพ ได มาตรฐาน และ สามารถ ให บรกิาร
ได เหมาะสม กบั ความ ตองการ ของ ผูปวย (Assure the
safety ,  purity, potency, proper packaging, and
labeling,  availability and timely deliver of blood
product)

ให บริการ ที่ ดี แก ผู รับ บริการ (Assure good
customer  service)

ทําให มั่น ใจ วา ทํางาน ตาม มาตรฐาน ที่ กําหนด
(Assure  compliance with applicable regulation)

การ ดาํเนนิ การ โดย ตรวจ สอบ เฝา ระวัง สิ่ง ตางๆ ที่
เกิด ขึ้น ใน หัวขอ ตางๆ  ดงันี้

A. การ ใช current indicator- ของ หนวยงาน ซึ่ง
จาก เปาหมาย ทัง้ สี ่นัน้ มี indicator ที ่จะ ชวย จบั เชน

1. Assure blood from unsuitable donor
does  not enter blood supply เรา สามารถ เกบ็ ขอมลู
ตรวจ ดู วา ผู บริจาค ที่ ไม ควร บริจาค เลือด ได ได บริจาค
เลอืด หรอื ไม เชน ผู ที ่เคย ม ีผลบวก ใน การ ตรวจ กรอง การ
ตดิเชือ้ มาบ รจิาคเลอืด ได ซ้าํ อกี หรอื ไม ผูให คาํตอบ ที ่ควร
ถกู คดั ออก ไม ให บรจิาค เลอืด ซึง่ ทาง ปฏบิตัิ ได บรจิาค เลอืด
หรือ ไม เปนตน ตอง มี การ จัดทํา ระบบ เพื่อ บันทึก ปญหา
และ สามารถ ทราบ ได วา เกดิ อะไร ขึน้ ทาํไม ถงึ เกดิ ขึน้ และ
ควร ม ีการ เปลีย่น แปลง อยางไร เพือ่ ปองกนั ปญหา และ แก
ปญหา แลว ไดผล อยาง ที ่ตองการ หรอื ไม

2. Assure the safety , purity, potency,
proper  packaging, and labeling, availability and
timely  deliver of blood product : ใน ขอ นี้ สามารถ
เก็บ ขอมูล จาก การ ทํา การ ตรวจ สอบ คุณภาพ เลือด และ
ผลติภณัฑ ของ เลอืด เชน leukocyte poor blood ก ็ตอง

เปน  leukocyte poor ตาม มาตรฐาน เกร็ด เลือด มี
ปรมิาณ ตาม เกณฑ ที ่กาํหนด การ บนัทกึ ปญหา หมู เลอืด ที่
ผิดพลาด คือ หมู เลือด ใน ถุง ไม ตรง กับ ปาย label บน ถุง
เลือด เปนตน ที่ และ ธนาคาร เลือด ได เตรียม เลือด ให แก
ผูปวย ทนั ความ ตองการ เชน กรณ ีที ่เรง ดวน หรอื ไม

3. Assure good customer service เสียง
วจิารณ หรอื ความ ไม พอใจ ของ ผู รบั บรกิาร ไม วา จะ เปน
ผูปวย ญาติ เจาหนาที่ ผู บริจาค เลือด ตอง มี การ คนหา
ความ จริง โดย การ ทํา การ สํารวจ ความ พึง พอใจ ของ ผู รับ
บรกิาร และ นาํ ตวั เลข มา เปรยีบ เทยีบ เมือ่ เวลา ผาน ไป หาก
พบ วา ม ีปญหา ความ พงึ พอใจ ลด ต่าํ ลง หรอื ยงั ทาํ ได ไม ถงึ
เปา ที ่ตองการ ตอง หา ทาง แกไข เพือ่ ให  ไปถงึสิง่ ที ่ผู รบั บรกิาร
ตองการ

4. Assure compliance with applicable
regulation  งาน ให บริการ นั้น ตอง มี มาตรฐาน ตาม หลัก
ของ วชิา ชพี และ ถกู ตอง ตาม กฎ ขอ บงัคบั ซึง่ หนวยงาน จะ
ตอง ศกึษากฏขอ บงัคบั ให ชดัเจน และ ม ีเอกสาร อางองิ และ
ศกึษา ให ทนัสมยั ยู เสมอ

B. personnel competency: เจาหนาที่ ที่ ทํางาน
ตอง มี การ ประเมิน วา มี ความ สามารถ สมรรถ ภาพ
เหมาะสม กบั งาน ที ่ทาํ หรอื ไม ซึง่ จะ ทราบ ได โดย การ ทาํ การ
ทดสอบ เชน การ ให ทาํ ขอสอบ เกีย่ว กบั ขอมลู การ คดั เลอืด
ผู บรจิาค เลอืด การ สงัเกต การ ปฏบิตั ิงาน (direct obser-
vation)  หรอื การ คนหา ความ จรงิ เมือ่ เกดิ ปญหา ขึน้ ใน การ
ปฏิบัติ งาน หาก เกิด ปญหา ตอง หา สาเหตุ วา เปน เพราะ
อะไร หาก ขาด ความ รู ตอง ให ความ รู หาก ขาด คณุสมบตัิ
บาง อยาง อาจ ตอง พจิารณา ยาย หนาที ่ให เหมาะสม กบั งาน

C. accreditation & inspection issue ถา จะ ทาํ
การ ประกนั คณุภาพ ไม วา จะ จาก HA, ISO, CAP ตอง มี
การ ศกึษา วา ม ีขอ กาํหนด ใด บาง หนวยงาน เรา ม ีอะไร บาง
ขาด อะไร จะ ทาํ อะไร และ ทาํ เมือ่ ใด เพือ่ ทาํให ม ีมาตรฐาน
กอน การ ตรวจ รบัรอง และ เมือ่ ม ีการ เยีย่ม สาํรวจ ตอง ม ีการ
ติด ตาม ผล และ แกไข สวน ที่ บกพรอง ที่ ผู เยี่ยม สํารวจ ได
แนะนาํ โดย เรว็ ที ่สดุ

D. มาตรฐาน ดาน ความ ปลอดภัย  Safety ตอง คน
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ควา เกีย่ว กบั มาตรฐาน ที ่กาํหนด และ ม ีขอ บงัคบั ใน ประเทศ
ของ เรา และ ตอง มอง ใน หลาย ดาน ทั้ง biological
safety,  chemical safety, radiation safety, fire ,
security  รวม ทั้ง การ บันทึก ขอมูล วา มี อะไร เกิด ขึ้น ที่ มี
ปญหา กบั ความ ปลอดภยั จะ ได แกไข และ ปองกนั ม ิให เกดิ
ขึ้น

E. performance หนวยงาน ตอง เขา รวม ใน โครงการ
ประเมิน คุณภาพ ตางๆ และ ตอง ตรวจ proficiency
sample โดย วธิกีาร แบบ เดยีว กบั ที ่ทาํงาน บรกิาร ทาํ โดย
ผู ปฏบิตั ิงาน ใน หนาที ่นัน้ ๆ   ผลดั เปลีย่น หมนุ เวยีน กนั ไป
มี การ ตรวจ ผล proficiency testing ที่ สง กลับ มา ยัง
หนวยงาน บนัทกึ วา เรา ทาํ ถกู ผดิ บกพรอง ใด ๆ  ซึง่ นาํ ไป
สู การ พัฒนา ให ดีขึ้น หัว หนา หนวยงาน ตอง ตรวจ ดู ผล
ลงชือ่ รบัรอง และ เกบ็ ไว ให เปน ระเบยีบ สามารถ คน ด ูและ
แสดง ให ผูมา ตรวจ สอบ ดู ได ขอ บกพรอง ใด ๆ  หรือ ผล ที่
ผดิพลาด ตอง ไดรบั การ ตรวจ คน เพือ่ การ แกไข ระบบ การ
ทํางาน โดย เร็ว ที่ สุด ผู ปฏิบัติ งาน ควร ระลึก ไว เสมอ วา ใน
การ ปฏบิตั ิงาน นัน้ เรา พบ unknown specimen ที ่ไม

ม ีใคร มา เฉลย ให อยู ตลอด เวลา proficiency testing นัน้
เปน เพยีง สวน นอย ที ่ม ีการ เฉลย และ ตอบ กลบั มา ให รู

F. Occurrence report อะไร ก ็ตาม ที ่เกดิ ขึน้ โดย
บังเอิญ อุบัติเหตุ มี ความ ผิดพลาด เกิด ขึ้น ตอง มี การ
บนัทกึ  การ คนหา สาเหตุ และ หา ทาง แกไข ปองกนั ผดิ ตอง
เปน ครู เพื่อ ให เกิด การ เรียน รู ไม ผิด แบบ เดิม ระบบ การ
บันทึก นี้ มิ ได มุง บันทึก ความ ผิดพลาด ของ บุคคล แต
ตองการ บนัทกึ เพือ่ การ แกไข เชงิ ระบบ และ ม ีแนว คดิ ที ่วา
ทกุ อยาง สามารถ ทาํให ดขีึน้ ได

G.  Employee injury report อนัตราย ที ่เกดิ ขึน้ กบั
เจาหนาที ่ตอง ม ีการ บนัทกึ การ ดแูล เพือ่ สทิธ ิประโยชน
และ การ ปองกนั ปญหา ที ่อาจ เกดิ กบั ผู อืน่ ใน ภาย หนา

H. Patient test management คอื กระบวน การ ที่
เกดิ ขึน้ ตัง้แต การ สัง่ ตรวจ จน ถงึ การ ไดรบั ผล การ ตรวจ
ของ ผูปวย ตอง ม ีราย ละเอยีด ที ่ชดัเจน เพือ่ ให ปฏบิตั ิได ถกู
ตอง ปญหา ใด ๆ   ที ่เกีย่วของ กบั กระบวน การ นี ้ตอง ม ีการ
บนัทกึ และ นาํ ไป หา ทาง แกไข ขอ ให ด ูตาราง ที ่ 1

I.  Customer: การ ตอบ สนอง ตอ ความ ตองการ

Patient test management
A. Specimen Submission and Handling: Procedure must include

1. Preparation of patients
2.  Specimen collection
3.  Specimen labeling and handling
4.  Transportation of specimens

B. Test Requisitions must include:
1. Patient’s name
2.  Name of test requestor
3.  Tests to be performed
4.  Date and time of collection any other information to assure an accurate and timely test report

C. Test record must include:
1.  Patient ID# or other unique identifier
2.  Date and time specimen received
3.  Condition and disposition of any unacceptable specimens

ตารางที ่1
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ของ ลูกคา ทั้ง ภาย ใน และ ภาย นอก องคกร ไดแก ผูปวย
ญาต ิ เจาหนาที่ ผู บรจิาค เลอืด ตอง คอย สาํรวจ ความ พงึ
พอใจ  และ ตอบ สนอง ตอ การ รอง เรยีน

J. Medical device failure ตอง มี บันทึก และ
รายงาน เมือ่ เครือ่งมอื ม ีปญหา เพราะ อาจ สง ผล กระทบ ตอ
สวน อืน่ เชน เครือ่ง ปน อาจ ทาํให ผล การ ตรวจ ผดิพลาด
เครื่อง automate อาจ ทําให ผล การ ตรวจ infectious
screening ม ีปญหา ได และ การ บนัทกึ เหลา นี ้เปน ขอมลู
ที ่ด ีใน การ ตดัสนิ ใจ ซือ้ เครือ่งมอื ใน ภาย หนา

K. Other Quality issue สิ่ง ที่ เปน ปญหา ใน
ธนาคาร  เลอืด อืน่ อาจ เกดิ ขึน้ กบั เรา เรา จะ หา ทาง ปองกนั
แกไข อยางไร ตอง เรยีน รู จาก บท เรยีน ของ ผู อืน่ ดวย

การ ทาํ CQI ตอง เกบ็ รวบรวม ขอมลู ใน สวน ตางๆ เพือ่
นํา มา รายงาน รวบรวม และ ประเมิน หา ทาง แกไข พัฒนา
หนวยงาน เปน ระยะ อาจ เปน ทกุ เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน
การ กาํหนด หวัขอ ระยะ เวลา วธิกีาร และ ผู ที ่ทาํ หนาที ่เกบ็
ขอมลู ที ่ชดัเจน จะ ทาํให ม ีการ จดั เกบ็ ขอมลู ได พรอม เพือ่
เปน หลกัฐาน และ ทาํ การ ประเมนิ ใน มติ ิตางๆ กลุม ผู ที ่รบั
ผดิ ชอบ ทาํ CQI  จะ ตอง ม ีการ บนัทกึ สรปุ ภาพ รวม และ
มอง แนว ทาง วา หนวยงาน กาํลงั ทาํงาน ได ดขีึน้ หรอื ม ีแนว
โนม ที ่แย ลง ผู บรหิาร ม ีหนาที ่ชีน้าํ และ หา กลวธิ ีที ่จะ ทาํให
เกดิ การ พฒันา หนวยงาน ไป สู เปาหมาย ที ่ตองการ

4.  Date of testing
5.  Identification of testing personnel

D. Test Reports must be timely, accurate, reliable and confidential.
They must indicate and provide for:
1.  Name and address of the laboratory
2.  Name of the test
3.  Test result (including units)
4.  Specimen’s condition and disposition for any unacceptable specimen
5.  “Reference” range
6.  Results to authorized individuals
7.  Panic value procedures
8.  Report copy maintained in the lab.

แนว ทาง ที ่กลาว มา เปน เพยีง ตวัอยาง ของ การ ทาํ CQI
ซึง่ ยก ตวัอยาง ให เหน็ เปน รปูธรรม สาํหรบั ประเทศ ของ เรา
ระบบ คณุภาพ อยู ใน ระยะ ตัง้ ตวั เรา อาจ ทาํ ไม ได ครบ ถวน
ทุก อยาง ถา จะ เริ่มตน ให ดู เปาหมาย ที่ สําคัญ ที่ สุด ของ
หนวยงาน และ ปญหา ของ หนวยงาน เรา และ มอง สิง่ ที ่เรา
ตองการ ทาํให ได เปน อยาง แรก แลว คอย ๆ  ทาํ ไป ถา งาน ทกุ
อยาง มี การ พัฒนา ให ดีขึ้น แม ทีละนอย ก็ สามารถ ประสพ
ความ สาํเรจ็ ใน ที ่สดุ
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