การพัฒนาระบบคงคลังโลหิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวเกตุตะวัน จอมคา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

บทคัดย่อ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง งานธนาคารเลือดยังไม่มีจุดรับบริจาคโลหิต ทาให้
ต้องสารองโลหิตจากการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้สามารถบริหารระบบคงคลังโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
จะต้องทราบปริมาณโลหิตที่จะสารองไว้ในแต่ละเดือน แต่ละสั ปดาห์ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยในการ
บริการจัดการ ซึ่งแต่เดิม การบันทึกคงคลังเป็นแบบบันทึกลงสมุดประจาเดือน สารองโลหิตตามปริมาณที่ต้องการใช้
ใน 1 เดือน แต่พบว่ายังไม่เพียงพอเนื่องจาก ความต้องการใช้โลหิตที่มากขึ้น มีคลินิกพิเศษเช่น คลินิกโรคไต วิธีการ
ดาเนินการ จะรวบรวมข้อมูลการใช้โลหิตจานวน 26 เดือนย้อนหลัง เพื่อคานวณหาปริมาณที่ใช้โลหิตเฉลี่ยต่อเดือน และ
คานวณหาปริมาณโลหิตสารองคงคลังสาหรับ 7 วัน นาข้อมูลที่ได้มาออกแบบสารสนเทศออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่เข้ าใจง่า ย และสะดวกต่อ การบริ ห ารจั ด การคงคลั ง ผลการด าเนิ นการ พบว่าปริม าณโลหิ ตส ารองเฉลี่ ย ต่อเดือ น
หมู่เลือด A=7 units หมู่เลือด B=10 units หมู่เลือด O=12 units หมู่เลือด AB = 3 units โดยทางห้องปฏิบัติการ
จะสารองโลหิตจากกาชาดเชียงใหม่ให้ครบตามจานวน หากพบว่าระหว่างเดือนมีการใช้โลหิตในปริมาณมากจนมีปริมาณ
ในคลังต่ากว่าจานวนขั้นต่าที่ต้องสารองคือ หมู่เลือด A= 2 units หมู่เลือด B=3 units หมู่เลือด O=3 units
หมู่เลือด AB = 1 units ทางห้องปฏิบัติการจะดาเนินการขอสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็น
รายสัปดาห์ และพบว่าการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารคงคลัง ทาให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
ลดการโทรศัพท์มาสอบถามคลังโลหิต เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเปิดตู้เย็นบ่อยครั้งเพื่อนับจานวนคงคลัง สามารถทราบวันหมดอายุ
ของโลหิตล่วงหน้า สามารถจัดการกับโลหิตที่ใกล้หมดอายุโดยการแลกเปลี่ยนโลหิตหรือประสานผู้ป่วยที่มีประวัติ การเติม
บ่อยครั้งเพื่อเข้ามารับการเติมโลหิตหากมีภาวะซีดก่อนเวลานัดหมาย ในผู้ป่วยที่นัดหมายเติมเลือดได้จัดสรรจานวนโลหิต
ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าจานวนเฉลี่ยต่อเดือนตามวันเวลาที่นัดหมาย ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้นัดเติมที่มีโลหิตเติมทุกครั้งที่มาตามนัด
และไม่พบอุบิติการณ์จากโลหิตไม่เพียงพอ

บทนา
โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตเป็นสิ่งสาคัญ ที่ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤติขาดโลหิตได้เป็นอย่างดี แต่
เนื่องจากโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ที่อยู่ห่างไกลจาก โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย
ประมาณ 91 กม. ซึ่งหากไม่มีการสารองโลหิตให้เพียงพอสาหรับผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตใน
ระหว่างการส่งต่อได้ อีกทั้งความต้องการในการใช้โลหิตเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดให้บริการคลินิกพิเศษต่างๆเช่น คลินิกโรค
ไต คลินิกโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดัน ที่มีผู้ป่วยภาวะซีด ด้วยเหตุนี้ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าได้เล็งเห็น
ถึงความสาคัญดังกล่าว จึงพัฒนาระบบคงคลังเพื่อให้สามารถบริหารและจัดสรรโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้ป่วย โดยนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบคงคลัง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโลหิตที่ใกล้หมดอายุและบริหารจานวนคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาปริมาณโลหิตสารองที่เหมาะสมสาหรับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
2. เพือ่ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล สะดวกต่อการบริการจัดการระบบคง
คลังโลหิต

วิธีดาเนินการ
1. เพื่อให้ทราบอัตราการใช้โลหิต คานวณปริมาณโลหิตเฉลี่ยต่อเดือน และคานวณหาปริมาณโลหิตสารองคงคลัง
สาหรับ 7 วัน
2. รวบรวมข้อมูลปริมาณโลหิตในคลังเพื่อนาข้อมูลมาใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศ ผ่านทางออนไลน์ google
drive ที่สามารถเปิดดูได้ทุกจุดที่รับบริการ และจัดทา QR QR code เพื่อให้ง่านต่อการเข้าถึงข้อมูลโดย
ออกแบบให้แสดงถึงข้อมูลของปริมาณโลหิตแต่ละชนิดในคลัง วันหมดอายุ รายชื่อผู้ป่วยนัด

ผลการดาเนินการ
1. จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลและคานวณตามสูตรพบว่า
1.1 ปริมาณโลหิตสารองเฉลี่ยต่อเดือน หมู่เลือด A=7 units หมู่เลือด B=10 units หมู่เลือด
O=12 units หมู่เลือด AB = 3 units
1.2 ปริมาณโลหิตสารองที่เหมาะสมสาหรับ 7 วัน(ปัดเป็นจานวนเต็ม)หมู่เลือด A=2 units หมู่เลือด
B=3units หมู่เลือด O=3 units หมู่เลือด AB = 1 units
2. ออกแบบระบบสารสนเทศที่แสดงข้อมูลคงคลังโลหิต เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการซึ่งผู้ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้แก่แพทย์และพยาบาล ทางห้องปฏิบัติการจะอัพเดตข้อมูลทุกครั้งที่มีการจ่ายเลือด มีระบบจอง
โลหิ ตล่ ว งหน้ า เพื่ อ จั ดสรรโลหิ ต ให้ เ พีย งพอเมื่ อ ถึง เวลานั ด หมายและได้ แ บ่ งโซนข้อ มู ล ส าหรั บแพทย์
พยาบาลและเจ้ าหน้ าที่ห้ องปฏิบั ติ การ ออกจากกัน โดยในส่ ว นของเจ้าหน้าที่ห้ องปฏิบัติการจะแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ชนิดของถุงโลหิตจานวนถุงเลือดสาหรับหญิงตั้งครรภ์ดังแสดงรูป 1 และ 2
3. จัดทา QR code เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล รูปที่ 3
4. จานวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับเลือดตามนัด ปี 2563 เป็น 0 ราย จานวนโลหิตที่หมดอายุ ปี 2563 เป็น 0 ราย

รูปที่ 1 แสดงผลในส่วนของแพทย์และพยาบาล

รูปที่ 2 แสดงผลในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

รูปที่ 3QR code เข้าสู่ระบบคงคลังโลหิต

ข้อเสนอแนะ
1. ระบบสารสนเทศสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมข้อมูลได้ เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ
2. จานวนโลหิตควรคานวณใหม่ทุกรอบปี เนื่องจากปริมาณการใช้ที่เพิ่มมากขึ้น จานวนโลหิตสารองเฉลี่ยต่อ
เดือนจะมากขึ้นด้วย จานวนโลหิตที่มีการใช้ปริมาณน้อยลงเช่น AB อาจถูกปรับให้น้อยลง เพื่อลดจานวนถุง
เลือดที่ใกล้หมดอายุแล้วไม่ได้ใช้
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