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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด ถูกต้องตามแผนการรักษา 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
3.  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดอย่างเป็นระบบ และเป็นไปใน                     

แนวทางเดียวกัน 
นโยบาย 
 พยาบาลทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยจากการให้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือดและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ขอบข่าย 
 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดของพยาบาลกองการพยาบาล 
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ค าจ ากัดความ 

 การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด หมายถึง การให้เลือดทั้งส่วนพลาสมา และเม็ดเลือดแดง หรือ 
ส่วนประกอบของเลือด โดยผ่านทางหลอดเลือดด า 
ผู้รับผิดชอบ 

1. พยาบาล เป็นผู้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด ให้การดูแล และบันทึกทางการ
พยาบาล 

2. บุคลากรทางการแพทย์ : 
- ให้การดูแลผู้ป่วยขณะได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดภายใต้การก ากับดูแลของแพทย์/พยาบาล 
- ร่วมเป็นพยานในการเจาะเลือดในขั้นตอนการขอเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
1. ขั้นตอนการขอและรับ เลือดและส่วนประกอบของเลือดจากธนาคารเลือด 
2. ขั้นตอนการตรวจสอบเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
3. ขั้นตอนการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 
4. ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยขณะได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบอาการแทรกซ้อน ขณะได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด 
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1. ขั้นตอนการขอและรับ เลือดและส่วนประกอบของเลือดจากธนาคารเลือด 
1.1 การขอเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
พยาบาลปฏิบัติดังนี้ 

1.1.1  ตรวจสอบค าสั่งการรักษาของแพทย์ว่า มีการขอเลือดฯ 
1.1.2  ตรวจสอบประวัติการให้เลือดและหมู่เลือดจาก OPD card หรือ เวชระเบียน หรือทางระบบคอมพิวเตอร์ 
1.1.3  ตรวจสอบชื่อ – สกุลผู้ป่วย HN, ให้ตรงกับ ชื่อ – สกุลที่สติ๊กเกอร์ส าหรับติดหลอดเลือดและ                           

ใบจองเลือดฯ (Blood Requested: รพ.รร.6 N-11) 
1.1.4  พยาบาลผู้เจาะเลือด,น าหลอดเลือด, สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย, ใบจองเลือดฯ, หนังสือแสดงความยินยอมรับ

เลือดและ/หรือส่วนประกอบของเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ตามผนวก ข) และอุปกรณ์การเจาะเลือด ไปยัง
เตียงผู้ป่วยพร้อมพยาน (บุคคลากรทางการแพทย์) 

1.1.5  อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ วัตถุประสงค์การการให้เลือด / ส่วนประกอบของเลือด พร้อมทั้งให้ผู้ป่วย
ลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมรับเลือดและ / หรือส่วนประกอบของเลือด 

1.1.6  สอบถามชื่อ – สกุลผู้ป่วย ตรวจให้ตรงกับป้ายข้อมือ สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย, ใบจองเลือดฯ ที่เตรียมไปใน
กรณีท่ีผู้ป่วยมีประวัติการได้รับเลือดฯมาก่อน ให้ถามหมู่เลือด และอาการแพ้ที่เคยเกิดข้ึน 

1.1.7  เจาะเลือดผู้ป่วยโดยมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นพยาน น าเลือดใส่ใน EDTA TUBE แล้วติดสติ๊กเกอร์ที่
ลงลายมือชื่อผู้เจาะเลือดทันที พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้เจาะเลือดและพยานในใบจองเลือดฯ 
หมายเหตุ - ห้ามแบ่งเลือดที่เจาะเพ่ือส่งท า X-Matching  ใส่ Capillary tube เก็บไว้เด็ดขาด เพราะเสี่ยงต่อการเกิด
ความคลาดเคลื่อน 

1.1.8 ตรวจสอบซ้ า ที่สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วยที่ติดหลอดเลือด กับใบจองเลือดฯ และน าหลอดเลือดบรรจุใส่ซอง
พลาสติกชนิด Ziplock ติดกับใบจองเลือดฯ 

1.1.9  ลงบันทึกในสมุดส่งสิ่งส่งตรวจ ไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน ก่อนน าส่งธนาคารเลือด 
1.1.10 บันทึกการเจาะเลือดเพ่ือจองเลือดฯลงใน เอกสารบันทึกทางการพยาบาล 
1.1.11 น าหลอดเลือดที่บรรจุใส่ซองพลาสติกชนิด Ziplock พร้อมใบจองเลือดฯ ส่ง ธนาคารเลือด 

1.2 การรับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
1.2.1 พยาบาลตรวจสอบ ชื่อ – สกุล HN , AN ทีห่น้าป้ายให้ตรงกับ แบบขอรับและคืนส่วนประกอบโลหิต และ

กรอกข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้องตามแผนการรักษา 
1.2.2  กรณทีี่ผู้ป่วยไม่เคยได้รับเลือด / ส่วนประกอบของเลือด เมื่อรับป่วยไว้ใน รพ.รร.6 ให้ปฏิบัติดังนี้ 

ณ ข้างเตียงผู้ป่วย 
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- พยาบาลเจาะเลือดปลายนิ้ว (Peripheral Blood) ของผู้ป่วย ใส่ Capillary tube1 tube  โดยให้มีบุคคลากร
ทางการแพทย์เป็นพยาน 

- สอบถามชื่อ – สกุลผู้ป่วย ตรวจให้ตรงกับป้ายข้อมือ สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย, แบบขอรับและคืนส่วนประกอบของ
โลหิต 

- น า Capillary tube ใส่ซองพลาสติกชนิด Ziplock และลงลายมือชื่อพยาบาลผู้เจาะเลือดที่สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย 
และติดท่ีซองพลาสติกชนิด Ziplock  ใส่ Capillarytube เลือดทันที 

- ลงชื่อผู้เจาะเลือดและพยานในแบบขอรับและคืนส่วนประกอบของโลหิตและน า Capillary tube พร้อมแบบ
ขอรับและคืนส่วนประกอบของโลหิตส่งธนาคารเลือดเพ่ือ Recheck blood group ก่อนท าการจ่ายเลือดที่ขอไว้ 

1.2.3 น าแบบขอรับและคืนส่วนประกอบของโลหิต พร้อม Capillary tube (กรณีไม่เคยได้รับเลือดฯ ที ่                
รพ.รร.6) และอุปกรณ์รับเลือด ติดต่อขอรับเลือดฯ ที่ธนาคารเลือด 

1.2.4  เมื่อเลือดฯมาถึงหอผู้ป่วย / หน่วย / OPD พยาบาลผู้รับเลือดฯต้องตรวจสอบ 3 แห่ง คือ                
แบบขอรับและคืนส่วนประกอบของโลหิต, ใบคล้องเลือดฯ ป้ายข้างถุงเลือดฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน                  
7 อย่าง (ชื่อ,นามสกุล, HN, หมู่เลือด, Rh, Unit number และ Expired date) ถ้าพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ส่งคืน
ธนาคารเลือดทันที 
 1.2.5  ถ้ายังไม่ได้ใช้เลือดฯทันที ให้น าไปเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ2-8 องศา (ยกเว้นส่วนประกอบของเลือด            
ที่ละลายมาแล้วให้ไว้ที่อุณหภูมิห้อง) และเมื่อจะให้เลือดฯแก่ผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ 2 
 1.2.6 กรณีรับเลือดฯมาแล้วและแพทย์ขอระงับการให้เลือดฯให้ติดต่อกับธนาคารเลือดและคืนเลือดฯทันที 
พร้อมน าแบบขอรับและคืนส่วนประกอบของโลหิตไปด้วยทุกครั้ง 
 
 2. ข้ันตอนการตรวจสอบเลือดและส่วนประกอบของเลือด 

2.1  ก่อนน าเลือดฯไปให้ผู้ป่วย พยาบาลตรวจสอบค าสั่งการรักษาของแพทย์ โดยตรวจสอบ 3 แห่งคือ  
แบบขอรับและคืนส่วนประกอบของโลหิต, ใบคล้องเลือดฯ และป้ายข้างถุงเลือดฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน 
7 อย่าง (ชื่อ, นามสกุล, HN, หมู่เลือด, Rh, Unit number และ Expired date) พยาบาลสอบทานซ้ าก่อนจะน า        
เลือดฯไปให้ผู้ป่วย ตรวจสอบลักษณะของเลือดฯ ดูว่าไม่มีสีหรือความขุ่นที่ผิดปกติ และไม่มีฟองอากาศท่ีผิดปกติ 
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         2.2  กรอกข้อมูลลงใน Performance ChecklistBlood and Blood component Administration  
(ND-006/55) ได้แก่ 

1. No.     ล าดับที่ของถุงเลือด 
2. Date       วันที่ให้เลือด 
3. Time เวลาเริ่มการให้เลือด 
4. Rx มีการตรวจสอบกับค าสั่งการรักษา ให้ท าเครื่องหมาย  
5. Previous Tx  ตรวจสอบประวัติการได้รับเลือดของผู้ป่วย : เคยให้เลือด Yes , ไม่เคย No ) 
6. Type of blood  ระบุชนิดของเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด 
7. Bl. Group / Unit No.  ระบุหมู่เลือด และหมายเลขเลือด (No.) โดยดูที่ถุงเลือด (Bloodbag)                     

และใบขอรับเลือด 
ชื่อ / สกุล / HN / Rh / Exp. Date Checked  ตรวจสอบตามรายการให้ถูกต้อง ท าเครื่องหมาย  
8. Checked by  ผู้สอบทานข้อมูล 
9. Double check by  ผู้สอบทานข้อมูลซ้ า (กรณีมีพยาบาลปฏิบัติงานคนเดียว ให้ปฏิบัติสอบทานซ้ า 

และลงนาม) 
10. Remark  หมายเหตุ ให้ระบุข้อความที่ต้องการสื่อสารเช่น ปริมาณเลือด (ถ้าไม่ได้ท า I/O) 

   2.3 ให้เลือดฯทันที ที่น ามาจากธนาคารเลือด หรืออาจน ามาวางพักสักครู่ก่อนให้ผู้ป่วย แต่ไม่เกิน 30 นาที 
ห้ามอุ่นเลือดฯ ยกเว้นผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือดฯ จ านวนมากในระยะเวลาอันสั้น ต้องอุ่นเลือดฯ โดยใช้เครื่องอุ่นเลือด
เท่านั้น ถ้าไม่มีเครื่องอุ่นเลือดให้ประสานกับธนาคารเลือด (เลือดฯที่อุ่นแล้ว ถ้าไม่ได้ให้ผู้ป่วยจะคืนธนาคารเลือดไม่ได้) 
 
หมายเหตุ -  เลือดฯแต่ละถุงให้ไม่เกิน 4 ชม. ต่อUnit 
 -  ห้ามผสมยา หรือสารน้ าเข้าไปในถุงเลือดฯยกเว้นการผสม NSS ใน Cryoprecipitate 
 -  ห้ามให้เลือดฯคู่กับยาหรือสารน้ าใดๆ 
 
3. ข้ันตอนการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 

  3.1  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าจะให้เลือดฯแก่ผู้ป่วย ถามชื่อ – นามสกุล และหมู่เลือดของผู้ป่วย                   
(ในกรณีทีผู่้ป่วยทราบหมู่เลือด) ตรวจดูชื่อ – นามสกุลตรงกับป้ายข้อมือ, พร้อมทั้งตรวจสอบ 3 แห่ง 7 อย่าง                     
ให้ตรงกันและ แขวนป้ายระบุหมู่เลือดที่เตียงผู้ป่วย 
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หมายเหตุ   - ถ้าผู้ป่วยบอกหมู่เลือดของตนเองไม่ตรงกับหมู่เลือดที่ได้จากธนาคารเลือด หรือมีการทักท้วง
เกี่ยวกับการให้เลือดฯ ให้หยุดปฏิบัติการให้เลือดฯทันที และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 (การขอและรับเลือดฯ                    
จากธนาคารเลือด) ใหม่ 

3.2  ล้างมือให้สะอาด ตามวิธีปฏิบัติ: PMK–WIC–5–002  
3.3  ปฏิบัติการให้เลือดฯ ตามวิธีปฏิบัติการให้เลือดและสารน้ า PMK–WI–5–006 

4. ข้ันตอนการดูแลผู้ป่วยขณะได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
4.1   ตรวจสอบสัญญาณชีพ (T, BP, PR, RR ) หลังการให้เลือด และ ส่วนประกอบของเลือด ดังนี้ 

           - ก่อนให้เลือด (ไม่ควรเกิน 4 ชม.) 
  - ทุก 10 นาที X 2 ครั้ง 
 - ทุก 1 ชม. X 1 ครั้ง 
 4.2 กรณีให้เลือดฯติดต่อกันหลาย Unit ให้ตรวจสอบสัญญาณชีพ ตามข้ันตอน 4.1 ทุก Unit 
 4.3 สังเกตปฏิกิริยาที่เกิดจากการให้เลือดฯ อัตราการไหล และลักษณะเลือดฯ บริเวณท่ีให้เลือดฯ                      
พร้อมทั้งสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง บันทึกอาการผู้ป่วยและการพยาบาลที่ให้ลงในเอกสารบันทึกทางการพยาบาล 
 4.4 เมื่อให้เลือดฯหมดให้กรอกข้อมูลในใบคล้องเลือดฯพร้อมกับลงลายมือชื่อพยาบาลผู้ให้เลือดฯ และส่งคืน
ธนาคารเลือดทุกครั้ง 
 4.5 การให้เลือดฯต้องให้ผ่านชุดให้เลือดฯเท่านั้น  กรณีให้ Whole Blood หรือRed Blood cell 
ชุดให้เลือด ใช้ได้ไม่เกิน 4 ชม.  
 4.6 ส่วนประกอบของเลือดให้เปลี่ยนชุดให้เลือด 1 Set /Unit 
 5. ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อพบอาการแทรกซ้อนขณะได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด 
 5.1 ปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด (ตามผนวก ก) 
 5.2  บันทึกอาการในเอกสารบันทึกทางการพยาบาล 
 
เครื่องชี้วัด 

1. ไม่พบอุบัติการณ์ การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดผิด (Incorrect blood and blood  
component transfused) 

2. ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด (เป้าหมายร้อยละ100)                             
3. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 

( Blood and blood component reaction ) ที่มีระดับความรุนแรงระดับ D ขึ้นไป (เป้าหมาย≥ร้อยละ 90) 
 
 
 



 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หน้า  : 6 / 11 

หน่วย  :   กองการพยาบาล รพ.รร.6 แก้ไขครั้งท่ี  :  5  วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 

วิธีปฏิบัติที่  :   PMK-WND-012 วันท่ีเริ่มใช้  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

เรื่อง  : การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด ผู้ทบทวน : คณะอนุกรรมการการประกนัคุณภาพ การให้เลือด
และส่วนประกอบของเลือด กพย.รพ.รร.6 / ฝบก.กพย.รพ.รร.6 

ผู้จัดท า  : 
คณะอนุกรรมการการประกันคณุภาพ การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด กพย.รพ.รร.6 

ผู้อนุมัติ   :  ผอ.กองการพยาบาล รพ.รร.6 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

1. งานวิจัย การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด โดยฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 

2. หนังสือมาตรฐานธนาคารเลือด และงานบริการโลหิต (Standard for blood bank and 
transfusionservices) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพ :                        
พิมพ์ดีดการพิมพ์ 

3. คู่มือ แนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต (Guideline on Hemovigilance). กรุงเทพ.                   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอุดมศึกษา,2558 : 19-37. 

4. ปิติพัฒก์  ช านาญเวช. 2560. เอกสารประกอบการประชุม เรื่องแนวทางการให้เลือดในโรงพยาบาล                        
พระมงกุฎเกล้า. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560  

5. วิธีปฏิบัติ PMK-WIC-5-002 เรื่อง การล้างมือ 
6. วิธีปฏิบัติผู้ป่วยได้รับสารน้ า PMK-WIC-5-006 
7. ระเบียบปฏิบัติ PMK-PPT-002 การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 
8. เอกสาร Performance ChecklistBlood and Blood component Administration                                   

(รหัสเอกสาร ND-006/55) 
 

                  ประกาศ     ณ     วันที่        3       สิงหาคม   พ.ศ. 2561 

 

 พ.อ.หญิง   

                              (ศิริวรรณ  มั่นศุข )           
                                      ผอ.กพย.รพ.รร.6  
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ไม่ใช่ 

 

              ให้ยาลดไข้ (Acetaminophen) 

หากแพทย์สงสัยภาวะ Febrile non-hemolytic 
transfusion reaction อาจจะพิจารณาให้เลือดถุงนั้น
ต่อโดยมีการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

 

หากมีอาการรุนแรงข้างต้นให้หยุดให้เลือดทันที                 
และตามแพทย์เพื่อประเมินอาการอีกครั้ง 
 

                                                  ภาคผนวก ก 
 การปฏิบัติเม่ือผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 

แผนภูมิ 1 ผู้ป่วยได้รับเลือดแล้วมีไข้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

เมื่อผู้ป่วยได้รับเลือดแล้ว มีไข้ (Fever) หรือ มีอาการหนาวสั่น (Chill) 

 อุณหภูมิกายสูงขึ้นมากกว่า > 1oC และ มากกว่า 38 oC 

การปฏิบัติเบื้องต้นในทันที 
1. หยุดการให้เลือด และ ให้ normal saline keep vein open 
2. บันทึกสัญญาณชีพของผู้ป่วย 
3. ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล, HN, หมู่เลือด ของผู้ป่วยและใบคล้องถุงเลือดว่าตรงกันหรือไม่ 
4. รายงานแพทย์เจ้าของไข้ หรือแพทย์เวรที่รับผิดชอบดูแลผูป้่วยในเวลานั้นตรวจประเมินผูป้่วย 
5. หากแพทย์เห็นว่าเป็นกรณีที่เกิดจากการได้รับเลือด ให้ปรึกษาแพทย์เวรเฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา 

ร่วมประเมินด้วย 
6. รายงานธนาคารเลือด 

ประเมินว่ามีการให้เลือดผิด หรือ มีอาการรุนแรงต่อไปนี้หรือไม่? 

 อุณหภูมิกายสูงกว่า 39 oC, มีอาการความดนัโลหิตต่ า หรือ มีภาวะช็อค, หัวใจเต้นเร็ว, มีความวิตกกังวลสูง, มีอาการแนน่
หน้าอก, มีอาการปวดหลัง, มีอาการหายใจล าบาก, ปัสสาวะสีเข้มข้ึน(hemoglbinuria) หรือ ปัสสาวะออกน้อย 
(oliguria), มีอาการคลื่นไส้อาเจยีน, มีเลือดซึมออกจากบริเวณที่แทงเข็มเพื่อให้เลือด หรือสารน้ า  

ใช่ 
ห้ามให้เลือดถุงนั้นต่อ 

สงสัยภาวะ Acute hemolytic Transfusion 
reaction หรือ Bacterial Contamination 

 เจาะเลือดผู้ป่วยส่งธนาคารเลือด เพื่อตรวจ
วิเคราะห์ยืนยันสาเหตุ 

 เจาะเลือดผู้ป่วยเพื่อส่ง Hemoculture 

 เก็บ Urine ที่ผู้ป่วย void คร้ังแรกหลังได้
เลือดส่งตรวจ Urinalysis 

 ส่งถุงเลือดคืนธนาคารเลือด พรอ้ม set ให้
เลือดโดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 
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                                                  แผนภูมิ 2 
ผู้ป่วยได้รับเลือดแล้วมีอาการหอบเหนื่อย (Dyspnea) 

 
แผนภูมิ 3 ผู้ป่วยมีอาการแพ้เลือด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เมื่อผู้ป่วยได้รับเลือดแล้วมีอาการหอบเหนื่อย (Dyspnea) 

ควรสงสัยภาวะ 

 Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI) 

 Transfusion Associated Cardiac Overload (TACO) 

 Anaphylaxis 
o หากสงสัยภาวะ TRALI ให้แพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยาติดต่อแพทย์ที่ปรึกษาธนาคารเลือด  

เพ่ือร่วมประเมินและประสานการส่งตรวจพิเศษเพ่ือการวินิจฉัยต่อไป 
o สั่งตรวจ Chest X-Ray 
o พิจารณาให้การรักษาตามภาวะที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยให้ Oxygen therapy และ supportive 

treatment ร่วมถึงพิจารณาให้ยาขับปัสสาวะ หากคิดถึงภาวะ TACO 

การปฏิบัติเบื้องต้นในทันที 
1. หยุดการให้เลือด และ ให้ normal saline keep vein open 
2. บันทึกสัญญาณชีพของผู้ป่วย 
3. ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล, HN, หมู่เลือด ของผู้ป่วยและใบคล้องถุงเลือดว่าตรงกันหรือไม่ 
4. รายงานแพทย์เจ้าของไข้ หรือแพทย์เวรที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในเวลานั้นตรวจประเมินผู้ป่วย 
5. หากแพทย์เห็นว่าเป็นกรณีท่ีเกิดจากการได้รับเลือด ให้ปรึกษาแพทย์เวรเฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา                            

ร่วมประเมินด้วย 
6. รายงานธนาคารเลือด 
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แผนภูมิ 3 
                                   ผู้ป่วยมีอาการแพ้เลือด 

ใช่ 
ห้ามให้เลือดถุงนั้นต่อ 

สงสัยภาวะ Anaphylaxis หรือ Anaphylactoid reaction 

 ให้การรักษาตามที่แพทย์เจ้าของไข้,                 
แพทย์เวร หรือแพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยา
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 

 บันทึกประวัติและแจ้งธนาคารเลือด                      
เพ่ือพิจารณามาตรการป้องกัน เช่น การเลือก
ส่วนประกอบของโลหิตชนิดพิเศษ เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดซ้ าในการให้เลือดครั้งต่อไป 

ไม่ใช่ 
 

เข้าได้กับภาวะ Minor allergic reaction 
 

พิจารณาให้ยากลุ่ม Anti-histamine  อาจจะพิจารณา
ให้เลือดถุงนั้นต่อโดยมีการติดตาม อาการของผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิด 
 

หากมีอาการรุนแรงข้างต้น ให้หยุดให้เลือดทันที และ
ตามแพทย์เพื่อประเมินอาการอีกครั้ง 
 

ประเมินว่ามีการให้เลือดผิด หรือ มีอาการรุนแรงต่อไปนี้หรือไม่? 

 Anaphylaxis, มีอาการความดันโลหิตต่ า หรือ มีภาวะช็อค, หัวใจเต้นเร็ว, มีความวิตกกังวลสูง, มีอาการ
แน่นหน้าอก,  มีอาการหายใจล าบาก, คลื่นไส้อาเจียน, ผื่นกระจายมากกว่า 2/3 ของร่างกาย 

ผู้ป่วยมีอาการแพ้เลือด (Allergic reaction) 

 อาการที่แสดงถึงอาการแพ้เลือดของผู้ป่วยประกอบด้วย การมีผื่นคัน (Urticaria), อาการบวมแดงที่ใบหน้า 
(Facial edema), อาการบวมของทางเดินหายใจ (Airway edema), มีอาการหอบเหนื่อยฟังได้เสียง Wheezing, 
ความดันโลหิตต่ า หรือ ภาวะช็อค 

การปฏิบัติเบื้องต้นในทันที 
1. หยุดการให้เลือด และ ให้ normal saline keep vein open 
2. บันทึกสัญญาณชีพของผู้ป่วย 
3. ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล, HN, หมู่เลือด ของผู้ป่วยและใบคล้องถุงเลือดว่าตรงกันหรือไม่ 
4. รายงานแพทย์เจ้าของไข้ หรือแพทย์เวรที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในเวลานั้นตรวจประเมินผู้ป่วย 
5. หากแพทย์เห็นว่าเป็นกรณีท่ีเกิดจากการได้รับเลือด ให้ปรึกษาแพทย์เวรเฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา ร่วม

ประเมินด้วย 
6. รายงานธนาคารเลือด 
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ภาคผนวก ข 
                             หนังสอืแสดงความยินยอมรับเลือดและ/หรือส่วนประกอบของเลือด 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
   ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว   นามสกลุ   ในฐานะ                            
   ผู้รับการรักษา/ผู้แทนของ นาย/นาง/นางสาว   นามสกลุ    
   ซึ่งมีความจ าเป็นต้องได้รับเลือดและ/หรือส่วนประกอบของเลือดเพื่อการรักษาในรพ.พระมงกุฎเกลา้ 
   ก่อนท่ีจะลงนามในในยินยอมนี้  ข้าพเจ้าไดร้ับข้อมูลและเข้าใจถึงวิธีการและโอกาสเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้น                                    
   จากการไดร้ับเลือดและ/หรือส่วนประกอบของเลือดจากแพทย์ผู้ให้การรักษา ดังนี ้

 การให้เลือดและ/หรือส่วนประกอบของเลือด จะกระท าโดยการใหผ้า่นเส้นเลือดด าด้วยวิธีการปลอดเช้ือท่ีได้มาตรฐาน 

 โดยทั่วไปถือได้ว่าการไดร้ับเลือดมอีัตราเสี่ยงน้อย ได้แก่ 
o ปฏิกิริยาช่ัวคราวและไมรุ่นแรง เช่น มีรอยช้ า บวมและเจ็บ บรเิวณที่แทงเข็มเข้า                             

เส้นเลือดด า นอกจากน้ีอาจมีอาการข้างเคียงจากส่วนประกอบของเลือด ไดแ้ก่                             
อาการปวดศีรษะ ไข้ หนาวสั่น ผื่นคันท่ีผิวหนังหรือลมพิษ 

o ปฏิกิริยาทีรุ่นแรงซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ แต่มโีอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เนือ่งจากเลือด                                      
ที่ทางรพ.พระมงกุฎเกล้าน ามาใหผู้้ป่วยนั้น ไดร้ับการตรวจการเข้ากันได้กับผูป้่วย                           
อย่างรอบคอบแล้ว 

o การติดเชื้อโรคบางชนิดอาจจะเกิดจากการได้รับเลือด/และหรือส่วนประกอบของเลือด                     
แม้ว่าจะมีการตรวจกรองโรคติดเชื้อตามมาตรฐานของธนาคารเลือดแล้ว แต่ไม่สามารถ                     
ขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมดเนื่องจากข้อจ ากัดทางเทคโนโลยีในการตรวจ เช่น                                     
เชื้อไวรัสตับอักเสบ มาเลเรยี และเชื้อเอช ไอ วี (HIV) เป็นต้น 

  ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัวข้าพเจา้เอง หรือผู้ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนรับการรักษาโดยการให้เลือดและ/หรือ สว่นประกอบของเลือด     
  โดยแพทย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรพ.พระมงกุฎเกลา้  
  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และเขา้ใจดีทุกประการจึงได้ลงนามในใบยินยอมนี้ 
 
ลงช่ือ      ลงช่ือ      
(     ) (     ) 
   ผู้ให้ข้อมูลการรับเลือด            ผู้ป่วย / ผู้มีอ านาจกระท าแทนผู้ป่วย 
                ……../……../……..                                                     ……../……../…….. 
                 วัน/เดือน/ปี                                                           วัน/เดือน/ปี 
ลงช่ือ      ลงช่ือ      
(     ) (     ) 
   พยาน (ญาติผู้ป่วย)             พยาน (เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล) 
               ……../……../……..                                                      ……../……../…….. 
                วัน/เดือน/ปี                                                            วัน/เดือน/ปี 
                
 

                                                  ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ( ส.ค. 61) 

หมายเหตุ - ทุกครั้งท่ีมีการให้เลือดฯ พยาบาลต้องอธิบายโอกาสเสีย่งจากการได้รับเลือดฯ ทุกครั้ง 
             - เอกสารฉบับน้ีอ้างอิงจากการรับรองจากแพทยสภา                    
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                                                     ภาคผนวก ค 
คู่มือการก าหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง/อุบัติการณ์กรณีผู้ป่วยได้รับเลือด 

และส่วนประกอบของเลือด  กพย.รพ.รร.6 
ระดับความรุนแรง รายละเอียด 

A : มีโอกาสเกิดความผิดพลาด - ไม่สามารถบอกแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้เลือดฯได้ 
B : เกิดความผิดพลาดแต่ไม่ถึงตัวผู้ป่วย - เกิดความผิดพลาดในแนวทางการปฏิบัติของการให้เลือดฯ   

ในขั้นตอนที่ 1-2 
C : เกิดความผิดพลาดถึงตัวผู้ป่วยแต่ไม่เกิด
อันตราย 

- เกิดความผิดพลาดในแนวทางการปฏิบัติของการให้เลือดฯ 
ในขั้นตอนที่ 3 ขึ้นไป,การให้เลือดฯโดยไม่มีข้อบ่งชี้หรือไม่จ าเป็น,มีความ
ล่าช้าในการให้เลือดฯ,อัตราการไหลของการให้เลือดฯไม่เป็นไปตาม
แผนการรักษา,การให้เลือดปริมาณน้อยกว่าที่ควร 

D : เกิดอันตรายชั่วคราวต่อผู้ป่วย ต้องเฝ้า
ติดตามอาการ แต่ไม่ต้องให้การบ าบัดรักษา 

เกิดปฏิกิริยาหลังให้เลือด เช่น คัน , chill และดีข้ึนหลังหยุดให้เลือดฯโดย
ไม่ต้องใช้ยา แต่ต้องดูอาการต่อเนื่อง 

E : เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับ
การรักษา เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น 

เกิดปฏิกิริยาหลังให้เลือดฯ เช่น คันมีผื่น , chill ,มีไข้ BT>38จ าเป็นต้อง
ได้รับการรักษา เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น 

F : เกิดอันตรายแบบไม่รุนแรง แต่
จ าเป็นต้องนอนรักษาในรพ.นานขึ้น 

เกิดปฏิกิริยาหลังให้เลือดฯ เช่น คันมีผื่น , chill ,มีไข้ BT>38, เหนื่อย/
หอบ จ าเป็นต้องได้รับการรักษา เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาอาการผิดปกติท่ี
เกิดข้ึน และจ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในรพ.นานขึ้น แต่ยังไม่ส่งผล
กระทบต่อการท างานของอวัยวะและระบบต่างๆในร่างกาย 

G : เกิดอันตรายแบบรุนแรง แต่จ าเป็นต้อง
นอนรักษาในรพ.นานขึ้น 

เกิดปฏิกิริยาหลังให้เลือดฯ ที่รุนแรงจนท าให้เกิดการสูญเสียการท างาน
ของอวัยวะและระบบต่างๆในร่างกาย จ าเป็นต้องได้รับการรักษาเพ่ือแก้ไข
หรือบรรเทาอาการผิดปกติและจ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในรพ.นานขึ้น 

H : เกิดอันตราย ที่ท าให้ต้องท าการ
ช่วยชีวิตผู้ป่วย 

เกิดปฏิกิริยาหลังให้เลือดฯ ที่รุนแรงจนท าให้เกิดการสูญเสียการท างาน
ของอวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายและผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะShockท าให้
ต้อง ท าการช่วยชีวิตผู้ป่วยใหพ้้นภาวะวิกฤตได้ และสัญญาณชีพกลับมา
ปกติ 

I  : เกิดอันตรายที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เกิดปฏิกิริยาหลังให้เลือดฯ ที่รุนแรงจนท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 
 



 

 

แนวทางการให้ PRC หรือ FFP ในทารกแรกเกิดถึงอายุ 4 เดือน 
 

1. เลือกใช้ PRC เป็นชนิด Leukocyte depleted packed red cell (LDPRC) และฉายแสง (Irradiate) ทุกราย 
(ถ้าสามารถท าได้)  

2. กรณีให้ LDPRC ให้ส่งเลือดของมารดาและเลือดของทารก เพ่ือตรวจ group matching ก่อนทุกครั้ง(โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีเป็นการจองเลือดส าหรับท า Total exchange transfusion เพ่ือรักษาภาวะตัวเหลืองที่มีสาเหตุ
จาก blood group incompatibility) 

3. กรณีไม่ทราบหมู่เลือดของมารดา และไม่สามารถติดต่อมารดาเพื่อมาเจาะเลือดตรวจ group matching ได ้ให้
เลือกใช้เป็น LDPRC group O และ Fresh frozen plasma (FFP) group AB เท่านั้น  

4. กรณีการจอง LDPRC แบบฉุกเฉินส าหรับทารกท่ียังไม่คลอด อาจพิจารณาจองในรายที่ทราบล่วงหน้าว่ามารดา  
มีภาวะ placental previatotalisที่รกอยู่ด้านหน้า (anterior)  

5. กรณีให้เลือดฉุกเฉิน ให้เลือกใช้เป็น LDPRC group O และ FFP group AB เท่านั้น โดยระบุในช่อง 
emergency request ของใบจองเลือด  

6. หากทารกมี ABO blood group เดียวกับมารดา ให้เลือกใช้เป็น LDPRC และ FFP ที่มี ABO blood group 
เดียวกัน  

7. หากทารกมี ABO blood group ไม่ตรงกับมารดา ให้เลือกใช้เป็น LDPRC group O และ FFP group AB  
8. หากมารดา หรือทารกมี Rh blood group negative ให้เลือกใช้เป็น LDPRC Rh negative เท่านั้น  
9. กรณีท่ีทารกต้องได้รับเลือด ครั้งละไม่เกิน 100 mL และมีโอกาสต้องได้รับเลือดซ้ าภายใน 7 วันนับจากการให้

เลือดครั้งแรก ให้พิจารณาขอแบ่ง LDPRC ที่จองเป็น small bag  
10. หากไม่สามารถจัดหา LDPRC หรือ FFP ตาม ABO blood group ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 สามารถพิจารณาให้ 

LDPRC หรือ FFP ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่ 
ลูก O A B AB 

O O O O  

A O A/O O A/O 

B O O B/O B/O 

AB  A/O B/O AB/O 

แม่ 
ลกู O A B AB 

O O/AB O/AB O/AB  

A A/AB A/AB A/AB A/AB 

B B/AB B/AB B/AB B/AB 

AB  AB AB AB 

ตารางท่ี1 แนวทางการจองหมู่เลือดที่เหมาะสม 

ส าหรับการให้ LDPRC Transfusion 

ตารางท่ี 2 แนวทางการจองหมู่เลือดที่เหมาะสม

ส าหรับการให้ FFP Transfusion 

 


