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บทน�ำ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีการบริหารจัดการ

งานบริการโลหิต โดยใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (data analytic) เนื่องจาก

กระบวนการจัดหาโลหิต การตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต การเจาะ

เก็บโลหิต การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต การปั่นแยกส่วนประกอบ

โลหิต การจ่ายโลหิต หรือการศึกษาประสิทธิภาพในเชิงทดลองเปรียบ

เทียบต่างๆ เป็นต้น  มีความซับซ้อน และต้องการผลลัพธ์ของแต่ละ

ชิ้นงานที่มีความปลอดภัยอย่างแม่นย�า ดังนั้นระบบสารสนเทศที่

รองรับงานบริการโลหิตในทุกกระบวนการปฏิบัติงานนี้ จะต้องมี

กลไกดูแลในเรื่องความปลอดภัยของระบบงานบริการโลหิต (blood 

secure) อย่างถูกต้อง และแม่นย�าเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงาน โดยน�าฐานข้อมูลมา

วิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อหน่วยงานจะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้

อย่าง real time ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยังคงให้ความส�าคัญ

ในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูล การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง

ข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบด้วย เนื่องจากศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

ให้มีหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย 

และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน เพื่อน�าไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในรูปโลหิต ส่วน

ประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้

มีการด�าเนินการโดยยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ คือ บริการประทับ

ใจ โลหิตและผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้

ให้และผู้รับ1,2  ดังนั้น การใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (data analytic) 

เพื่อการบริหารจัดการงานบริการโลหิต นับได้ว่าเป็นเครื่องมือการ

ท�างานที่มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการด�าเนินงานในภาพรวมของศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บทความนี้จะน�าเสนอในประเด็นการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (data 

analytic) จากระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต Hematos IIG, 

Telecar และ YellowFin ซึ่งติดตั้งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ

ใช้งานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 

แห่ง  งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์

รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม พร้อม

ห้องรับบริจาคโลหิต ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 3 แห่ง ห้องรับ

บริจาคโลหิต ที่ว่าการอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ห้องรับบริจาคโลหิต 

โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ห้องรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา บางพระ 

จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบ centralized 

architecture ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อ

รองรับความปลอดภัยของงานบริการโลหิตทั้งระบบ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ใช้ระบบสารสนเทศ

ดังกล่าว รองรับงานในทุกกระบวนการท�างาน ของการรับบริจาค

โลหิต ได้แก่ การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค การปั่นแยกส่วน

ประกอบของโลหิต การจ่ายโลหิต การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต การ

จัดหาเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย และการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษ ในการจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วย ด้วย

โครงสร้างทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต Hematos IIG V.2.7 

และ Telecar

2. Generating tool: YellowFin

3. ระบบการจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) ด้วย ORACLE 

4. โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (infrastructure) แบบ 

centralized architecture 

5. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานด้วย

ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ (Government 

Information Network หรือ GIN) ร่วมกับส�านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครือข่าย TOT เป็นเส้นหลัก 

และเครือข่าย CAT เป็นเส้นส�ารอง

6. แผนภาพ conceptual computer diagram ของระบบ

คอมพิวเตอร์ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ดังแสดงใน Figure 1

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีมาตรฐานทางด้าน

ระบบสารสนเทศที่ปฏิบัติตามทั้งด้าน privacy policy, security 

policy, act of crime laws, ISO 9001:2015, ISO 15189:2012 

(ข้อก�าหนด ระบบสารสนเทศ), ISO 15190:2003 (ข้อก�าหนด ระบบ

สารสนเทศ), GMP (ข้อก�าหนด ระบบสารสนเทศ) และมาตรฐานงาน
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Figure 1  Conceptual computer diagram, National Blood Centre

บริการโลหิตต่างๆ ระบบสารสนเทศงานบริการโลหิตรองรับ blood 

secure ทั้งในประเด็นของการชี้บ่ง และความถูกต้อง ความแม่นย�า

ในการเรียกใช้ข้อมูล ในทุกกระบวนการท�างาน ดังนี้

1. การรับบริจาคโลหิต โดยระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต

ดังกล่าว จะน�าเสนอข้อมูลผู้บริจาคโลหิตที่สอดคล้องกับ

เงื่อนไขในการแสดงข้อมูล donor profile อย่างถูกต้อง 

ดังแสดงใน Figure 2 

2. การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้บริจาคโลหิต โดยระบบสารสนเทศ

งานบริการโลหิตจะน�าเสนอ และควบคุมความถูกต้องของ

การป้อนข้อมูลผลการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมเช่น สรุป 

deferral code ของการบริจาดโลหิตในครั้งนั้นๆ เพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ deferral code นั้น ดูแลผู้บริจาค

โลหิตที่กลับมาบริจาคโลหิตครั้งต่อไปตามก�าหนดเวลานัด

หมายเท่านั้น ดังแสดงใน Figure 3

3. การเจาะเก็บโลหิต โดยระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต 

จะเก็บข้อมูลการเจาะเก็บโลหิตอย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลประกอบในควบคุม blood secure ทั้ง donation 

discard และ blood components discard ดังแสดง

ใน Figure 4

4. การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค โดยระบบสารสนเทศงาน

บริการโลหิต จะน�าข้อมูลผลการตรวจคัดกรองโลหิตครั้ง

ปัจจุบัน และครั้งก่อนหน้า ตรวจทานกันเพื่อยืนยันความ

ถูกต้อง เป็นการเพิ่มกระบวนการป้องกันการระบุข้อมูลผิด 

ซึ่งเป็น blood secure ดังแสดงใน Figure 5

5. การปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิต โดยระบบสารสนเทศฯ 

จะควบคุมความถูกต้องและความปลอดภัยของโลหิตที่เข้า

สู่กระบวนการปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต รวมทั้งรองรับ

การควบคุมให้ส่วนประกอบโลหิตที่เป็นไปตามเกณฑ์ไปยัง

จุดจ่ายเท่านั้น ดังแสดงใน Figure 6

6. การจ่ายโลหิต โดยระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต จะ

ควบคุมการจ่าย ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจ่ายส่วนประกอบ

โลหิตได้เฉพาะยูนิตที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ โดย

รองรับการจ่ายส่วนประกอบโลหิตทั้งแบบ dominative 

และ non-dominative ดังแสดงใน Figure 7

7. การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต โดยระบบสารสนเทศงานบริการ

โลหิต รองรับการผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต เพื่อควบคุม blood 

secure ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต เช่น การจัด

ตะกร้า plasma เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต  ผลการตรวจ

คัดกรองโลหิต หรือประเด็น look back system เพื่อ

ให้การผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

สากล ดังแสดงใน Figure 8-9

8. การจัดหาเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตท่ีไม่ใช่ญาติให้กับผู้
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Blood donor identification

Figure 2  Blood secure-blood donor

Check blood screening history

Figure 3  Blood secure-health examination
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Health history examination

Figure 4  Blood secure-blood donation

Blood screening

Figure 5  Blood secure–blood screening



Blood secure with blood transfusion services information system

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 29  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2562

267

Deliveries blood component: Label

Figure 6  Blood secure-blood components

Figure 7  Blood secure-blood transfusion
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Figure 8  Blood secure- reception plasma to blood products quarantine stock

Figure 9  Blood secure-manufacturing blood products
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ป่วย โดยระบบสารสนเทศงานบริการโลหิตรองรับงาน 

และควบคุม blood secure ของกระบวนการของการ

จัดหาเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต ดังแสดงใน Figure 10-12

9. การตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษ ในการจัดหาอวัยวะให้

กับผู้ป่วย โดยระบบสารสนเทศงานบริการโลหิตสามารถ

จัดเก็บข้อมูล และดูแล blood secure ของการตรวจคัด

กรองพิเศษต่างๆ ตามที่โรงพยาบาลขอมา เช่น HLA lab 

ดังแสดงใน Figure 13-17

10. การตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษ ในด้าน red blood cells 

ที่ให้บริการตรวจหาชนิดของ atypical antibody ของผู้

ป่วย ตรวจ antigen typing ของผู้บริจาคโลหิต ตรวจสอบ 

specimen ตรวจเลือดที่มีปัญหาในการท�า pretransfusion 

testing ให้กับผู้ป่วยและจัดหาโลหิตหมู่พิเศษให้กับผู้ป่วย

ของโรงพยาบาลต่างๆ ที่มี atypical antibody โดยระบบ

สารสนเทศงานบริการโลหิตสามารถจัดเก็บข้อมูล และดูแล 

blood secure ของการตรวจคัดกรองพิเศษต่างๆ นี้ ดัง

แสดงใน Figure 18-21

11. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถใช้ระบบ

สารสนเทศงานบริการโลหิตเพื่อรองรับงานด้าน blood se-

cure ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตามก�าหนดเวลา 100%

สรุป

ในงานรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลือด โรงพยาบาลต่างๆ ของ

ประเทศไทย มีการใช้งานระบบสารสนเทศที่มีความหลากหลายแต่

สามารถรองรับงานของงานบริการโลหิตของธนาคารเลือด ของโรง

พยาบาลนั้นๆ ได้ ผลที่ตามมาคือความแตกต่างของลักษณะการเก็บ

ข้อมูล และการเรียกใช้ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุม

ต่างๆ จึงแตกต่างไปด้วย โดยในบทความนี้ได้แสดงผลของการน�า

ระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต Hematos IIG, Telecar และ 

YellowFIn รองรับงานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย โดยสามารถใช้ data analytic ตอบรับงาน blood 

secure ที่มีความถูกต้อง ความครบถ้วน และทันต่อเวลาการใช้

งาน ได้ 100% ตามข้อก�าหนดตามระบบมาตรฐานต่างๆ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภา-

กาชาดไทย จะมีการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการ

โลหิต ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับความร่วมมือกับทางโรง

พยาบาลระดับต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ในการให้ข้อมูลในกระบวนการบริการโลหิตต่างๆ ที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับระดับของโรงพยาบาล เพื่อที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

จะสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการโลหิตให้ 

เหมาะสมกับคุณลักษณะงานที่ต้องการคือ การลงทะเบียนผู้บริจาค

Figure 10  Blood secure-stem cells donor registration
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Figure 11  Blood secure-stem cells donor lab examination

Figure 12  Blood secure-stem cells donor add request
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Figure 13  Blood secure-HLA lab profile

Figure 14  Blood secure-HLA lab accuracy control
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Figure 15  Blood Secure-HLA lab history

Figure 16  Blood secure-HLA lab detail
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Figure 17  Blood secure-HLA lab production

Figure 18  Blood secure-atypical antibody
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Figure 19  Blood secure-antigen typing in blood donor

Figure 20  Blood secure-crossmatch for patient
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Figure 21  Blood secure-providing special blood group for patients with atypical antibody

โลหิต การลงทะเบียนผู้ป่วย การค้นหาข้อมูลผู้บริจาคโลหิต การ

ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย การตรวจโลหิตทางห้องปฎิบัติการ การผลิต

โลหิต และส่วนประกอบโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคโลหิต การ

บริหารจัดการเก็บโลหิต และส่วนประกอบโลหิต เช่น โลหิตที่ใกล้

หมดอายุ การแลกเปลี่ยนโลหิต การรับโลหิต การจ�าหน่ายโลหิต

ไม่ได้คุณภาพ การจองโลหิต การเบิกโลหิต การจ่ายโลหิต ส่วน

ประกอบโลหิต และพลาสมาให้ผู้ป่วย การออกรายงานต่างๆ การ 

export files เพื่อส่งต่อข้อมูล การ import files เพื่อเก็บในฐาน

ข้อมูลประวัติผู้ป่วย การติดตามความปลอดภัยของผู้ป่วยหลังได้

รับโลหิตโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และพลาสมาที่มีการแพ้ เป็นต้น

ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการโลหิตจึงจ�าเป็น

ต้องด�าเนินการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยทั่ว

ประเทศมีโอกาสได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์

จากพลาสมาที่เพียงพอมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

กิตติกรรมประกำศ

ขอขอบคุณนาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ 

ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการเล็ง

เห็นความส�าคัญ และสนับสนุนงานระบบสารสนเทศขององค์กรให้มี

ความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งในตลอดเวลา เป็นการบูรณาการระบบ

สารสนเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติอย่างแท้จริง ขอขอบคุณ

ทีมเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้

บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนให้ระบบสารสนเทศขององค์กร

บรรลุตัวชี้วัดต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 

ของการด�าเนินงานของสภากาชาดไทยและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

และบรรลุตัวชี้วัดต่อแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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