


แผนก ธนาคารเลือด

ตรวจอะไรบ้าง Specimen
(ชนิดหลอด)

- หมู่เลือด ABO
- หมู่เลือด Rh (D)
- การตรวจกรองแอนตบิอดี

- การตรวจแยกชนิดแอนตบิอดี EDTA blood
- Direct antiglobulin test
- Indirect antiglobulin test
- Cross match  เลือดทีเ่ข้ากนัได้กบัผู้ป่วย



Blood Components

• ส่วนประกอบของโลหิตท่ีมีใหบ้ริการในรพ.พระมงกฎุเกลา้

– Whole Blood
– Packed Red Cell (PRC)
– Leukocyte Poor Red Cell (LPRC)
– Leukocyte Depleted Red Cell (LDPRC)
– Single Donor Red Cell (Filter, Irradiated)



Blood Components

• ส่วนประกอบของโลหิตท่ีมีใหบ้ริการในรพ.พระมงกฎุเกลา้

– Fresh Frozen Plasma
– Cryoprecipitate
– Random Platelet Concentrate
– Leukocyte Poor Platelet Concentrate (LPPC)
– Pooled 4U Leukocyte Poor Platelet Conc.
– Single Donor Platelet (Close, Filter)
– Single Donor Platelet (Close, Filter, Irradiate)





Red Cells



Red Cells

• Pack Red Cells (PRC)
• Leukocyte Poor Red Cells (LPRC)
• Leukocyte Depleted Red Cells (LDRC)
• Single Donor Red Cells (SDR)



Pack Red Cell
• ส่วนประกอบของเลือดหลงัการป่ันใหเ้มด็เลือดแดงตกตะกอนอดัแน่น

กน้ถุงและบีบพลาสมาส่วนบนออกไปแลว้

• ประกอบดว้ยเมด็เลือดแดงปริมาตรประมาณ 150-200 ml มี

พลาสมาเหลือนอ้ย

• Hb ไม่นอ้ยกวา่ 45 g/unit
• Hct ไม่เกิน 80%



Pack Red Cell
• ขอ้บ่งใช้

– เพ่ือทดแทนเมด็เลือดแดงในผูป่้วยโลหิตจาง

– ใหร่้วมกบัสารนํ้าทดแทน เช่น Crystalloid หรือ Colloid ในราย

acute blood loss
– ถา้ตอ้งการเพิ่มความเร็วในการให้ อาจเติม NSS 50-100 ml ดว้ย

วธีิการปลอดเช้ือ



Pack Red Cell
• ขอ้ควรพิจารณา

– การให้ Red Blood Cell เป็นการแกปั้ญหาเร่ืองซีดเฉพาะหนา้เท่านั้น

ควรหาสาเหตุท่ีทาํใหผู้ป่้วยซีดและแกไ้ขภาวะนั้นหากทาํได้



ปัญหาท่ีเกิดจากเมด็เลือดขาวท่ีปนเป้ือน

ในส่วนประกอบของเลือด

• ภาวะการเกิดไขห้ลงัไดรั้บเลือด (Febrile Non-Hemolytic 
Transfusion Reaction)

• เกิดการสร้าง antibody ต่อ HLA
• เกิดการติดเช้ือจากการใหเ้ลือด



LPRC 
(Leukocyte-Poor Red Cell)

• ส่วนประกอบของเลือดชนิดเมด็เลือดแดงท่ีลดจาํนวนเมด็เลือดขาวลง

ดว้ยวิธีการป่ันแยก

• จาํนวนเมด็เลือดขาวท่ีเหลืออยูต่อ้งนอ้ยกวา่ 1.2 x 109 เซลลต่์อยู

นิต

• Hb ไม่นอ้ยกวา่ 40 g/unit
• Hct 50 - 70%



LPRC 
(Leukocyte-Poor Red Cell)

• ขอ้บ่งใช้

– เพ่ือทดแทนเมด็เลือดแดงในผูป่้วยโลหิตจาง

– ใหร่้วมกบัสารนํ้าทดแทน เช่น Crystalloid หรือ Colloid ในราย

acute blood loss
– ป้องกนั FNHTR ในผูป่้วยท่ีเคยมีอาการไขห้นาวสั่นหลงัไดรั้บเลือด



Leukocyte-Depleted Red 
Cell

(LD-RBC,LDPRC)



Leukocyte-Depleted Red Cell
(LD-RBC,LDPRC)

• ส่วนประกอบของเลือดชนิดเมด็เลือดแดงท่ีลดจาํนวนของเมด็เลือดขาวดว้ย

วิธีการกรอง (Leukocyte Filtration)
• จาํนวนเมด็เลือดขาวท่ีเหลืออยูต่อ้งนอ้ยกวา่ 1.0 x 106 cell/unit
• Hb ไม่นอ้ยกวา่ 40 g/unit
• Hct ไม่เกิน 80%



Leukocyte-Depleted Red Cell
(LD-RBC,LDPRC)

• ขอ้บ่งใช้

– เพ่ือทดแทนเมด็เลือดแดงในผูป่้วยโลหิตจาง

– ใหร่้วมกบัสารนํ้าทดแทน เช่น Crystalloid หรือ Colloid ในราย

acute blood loss
– ป้องกนั FNHTR ในผูป่้วยท่ีเคยมีอาการไขห้นาวสั่นหลงัไดรั้บเลือด

– ลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ CMV
– ลดความเส่ียงต่อการสร้าง antibody ต่อ HLA



Leukocyte-Depleted Red Cell
(LD-RBC,LDPRC)

• ผูป่้วยท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บเลือด Leukocyte depleted 
blood
– ผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการปลูกถ่าย

– ผูป่้วยท่ีไดรั้บการปลูกถ่ายมาแลว้

– ผูป่้วยท่ีคาดวา่จะตอ้งไดรั้บโลหิตในระยะยาว

– ผูป่้วยท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการป้องกนัการติดเช้ือ CMV จากการรับเลือด



Single Donor Red Cell
• ส่วนประกอบของเลือดชนิดเมด็เลือดแดงท่ีเตรียมจากการรับบริจาคจาก

เคร่ือง Apheresis
• จาํนวนเมด็เลือดขาวท่ีเหลืออยูต่อ้งนอ้ยกวา่ 1.0 x 106 cell/unit
• Hb ไม่นอ้ยกวา่ 40 g/unit
• Hct ไม่เกิน 50 - 70%



Single Donor Red Cell
• ขอ้บ่งใช้

– เพ่ือทดแทนเมด็เลือดแดงในผูป่้วยโลหิตจาง

– ใหร่้วมกบัสารนํ้าทดแทน เช่น Crystalloid หรือ Colloid ในราย

acute blood loss
– ป้องกนั FNHTR ในผูป่้วยท่ีเคยมีอาการไขห้นาวสั่นหลงัไดรั้บเลือด

– ลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ CMV
– ลดความเส่ียงต่อการสร้าง antibody ต่อ HLA



การเกบ็รักษาเลือดในกลุ่ม RBC
• เกบ็ในตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 1-6 C
• เม่ือนาํออกจากตูเ้ยน็แลว้ ควรนาํไปใหผู้ป่้วยภายใน 30 นาที

วธีิการใหเ้ลือดในกลุ่ม RBC
• เลือกใหต้รงหมู่ ABO และ Rh ของผูป่้วยเป็นอนัดบัแรก หากไม่มีพิจารณา

ใหเ้ลือดท่ีหมู่ ABO compatible กบั Plasma ของผูป่้วย

• ตอ้งทาํ Compatibility testing แลว้ไดผ้ลลบก่อนให้

• ใชชุ้ดใหเ้ลือดมาตรฐานท่ีมีตวักรอง fibrin และ debris
• หา้มใส่ยาใดๆลงในถุงเลือด

• ใหห้มดภายในไม่เกิน 4 ชม. ต่อยนิูต











Fresh Frozen Plasma



Fresh Frozen Plasma (FFP)
• ส่วนประกอบของเลือดท่ีมีเฉพาะพลาสมาท่ีไดจ้ากการป่ันแยก

• ป่ันแยกภายใน 8 ชม. แลว้แช่แขง็ทนัทีท่ีความเยน็ -20 C
• ประกอบดว้ย Coagulation factors, albumin, 

immunoglobulin
• ปริมาตร 200 - 300 ml



Fresh Frozen Plasma 
(FFP)

• ขอ้บ่งใช้

– ใหใ้นผูป่้วยท่ีขาด multiple coagulation factors เช่น liver 
failure และขาด coagulation factor, Warfarin 
overdose, DIC, TTP

• ขอ้ควรระวงั

– การให้ FFP ในปริมาณมากๆ อยา่งรวดเร็ว อาจเกิดปฏิกริยาแพไ้ด้

– อาจพบอาการแพแ้บบ anaphylactic อยา่งรุนแรงถึงแก่ชีวติ

– Hypovolemia เพียงอยา่งเดียว ไม่ใช่ขอ้บ่งใชข้อง FFP



Fresh Frozen Plasma (FFP)
• การเกบ็รักษา

– เกบ็ท่ีอุณหภูมินอ้ยกวา่ -18 C ไดน้าน 1 ปี

• วธีิการให้

– 15 ml/kg = 1 therapeutic dose
– ละลายในนํ้าอุ่น 30-37 C
– ถา้ไม่ใชท้นัทีเกบ็ท่ีอุณหภูมิ 2-6 C ได้ 24 ชม. 
– ใหต้ามหมู่ ABO หากไม่มีใหเ้ลือกท่ี ABO compatible กบั

RBC ของผูป่้วย

– ไม่จาํเป็นตอ้งทาํ Compatibility testing แต่ตอ้งตรวจเลือดยนืยนั

หมู่เลือด ABO ของผูป่้วยและผูบ้ริจาคอยา่งดี

– ใชชุ้ดใหเ้ลือดมาตรฐาน





Cryoprecipitate
• ตะกอนโปรตีนท่ีเกิดจากการนาํ FFP มาละลายท่ี 4 C แลว้บีบแยกส่วนพลาสมาออก

• 1 unit ประกอบดว้ย

– Fibrinogen 150-300 mg
– factor VIII 80-100 IU

• ขอ้บ่งใช้

– เพื่อทดแทน factor VIII ในผูป่้วยท่ีขาด

• von Willebrand disease, 
Hemophilia A, 
Factor XIII deficiency

– ทดแทน fibrinogen เช่น ในภาวะ DIC



Cryoprecipitate
• วิธีการให้

– ละลายท่ี 37 C จากนั้น pool รวมกนัดว้ยวธีิปราศจากเช้ือโดยใช้

NSS
– ใชไ้ดก้บัผูป่้วยทุกหมู่ ABO
– ไม่ตอ้งทาํ compatibility test
– หลงัละลายแลว้ใหผู้ป่้วยทนัที หรือ ไม่เกิน 6 ชม. โดยใชชุ้ดใหเ้ลือด

มาตรฐาน

• การเกบ็รักษา

– เกบ็ท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา่ -18 C ไดน้าน 1 ปี



Heat Treated Freeze Dry 
Cryoprecipitate



Heat Treated Freeze Dry 
Cryoprecipitate

• หน่ึงขวดเตรียมจาก Cryoprecipitate 3 unit
• ผสม Sterile water ท่ีทางธนาคารเลือดจ่ายให้ เม่ือผสมแลว้ควร

ใหผู้ป่้วยทนัที

• วิธีการเกบ็รักษา ถา้ยงัไม่ไดผ้สมเกบ็ท่ี 2-6 C
• ขอ้บ่งใช้ และ วิธีการใหเ้หมือนกบั Cryoprecipitate



Platelets



Random Platelet Concentrate
• ส่วนประกอบของเลือดชนิดเกลด็เลือดท่ีไดจ้ากการป่ันแยก

• ประกอบดว้ย

– เกลด็เลือดอยา่งนอ้ย 5.5 x 1010 cells/unit
– RBC ไม่เกิน 1.2 x 109 cells/unit
– WBC ไม่เกิน 0.12 x 109 cells/unit

• ขอ้บ่งใช้

– รักษาภาวะเลือดออกเน่ืองจากเกลด็เลือดตํ่าหรือเกลด็เลือดทาํงานผดิปกติ

– ป้องกนัภาวะเลือดออกในผูป่้วยท่ีมีแนวโนม้เกลด็เลือดตํ่า



Random Platelet Concentrate
• ปริมาณการให้

– 1 therapeutic dose = 1 unit/10 kg
– การใหเ้กลด็เลือดในปริมาณ 1 therapeutic dose จะสามารถเพ่ิม

ปริมาณของเกลด็เลือดได้ 20-40 x 109 cells/L



Random Platelet Concentrate
• วิธีการให้

– ถา้นาํมา pool แบบ open system ตอ้งใหโ้ดยเร็วท่ีสุด (ไม่เกิน 4 
ชม.)

– ใชชุ้ดใหเ้ลือดมาตรฐานและควรเปล่ียนชุดทุกๆ 4-6 unit
– ใหห้มดภายใน 30 นาที/unit
– ควรใหต้ามหมู่ ABO หากไม่มีพิจารณาใชเ้กลด็เลือดท่ีมี ABO 

plasma compatible กบั RBC ผูป่้วย

– การใหเ้กลด็เลือด Rh positive แก่ผูป่้วย Rh negative อาจทาํ

ใหเ้กิดการสร้าง anti-D ได้



Leukocyte Poor Platelet Concentrate
• ส่วนประกอบของเลือดชนิดเกลด็เลือดท่ีไดจ้ากการป่ันแยก

• ประกอบดว้ย

– เกลด็เลือดอยา่งนอ้ย 5.5 x 1010 cells/unit
– RBC ไม่เกิน 1.2 x 109 cells/unit
– WBC ไม่เกิน 2 x 108 cells/unit

• ขอ้บ่งใช้

– รักษาภาวะเลือดออกเน่ืองจากเกลด็เลือดตํ่าหรือเกลด็เลือดทาํงานผดิปกติ

– ป้องกนัภาวะเลือดออกในผูป่้วยท่ีมีแนวโนม้เกลด็เลือดตํ่า

– เลือกใชใ้นผูป่้วยท่ีไดรั้บเลือดบ่อยหรือมีประวติัมีไขห้ลงัจากการไดรั้บเลือด



Leukocyte Poor Platelet Concentrate

• วิธีการให้

– ถา้นาํมา pool แบบ open system ตอ้งใหโ้ดยเร็วท่ีสุด

(ไม่เกิน 4 ชม.)
– ใชชุ้ดใหเ้ลือดมาตรฐานและควรเปล่ียนชุดทุกๆ 4-6 unit
– ใหห้มดภายใน 30 นาที/unit
– ควรใหต้ามหมู่ ABO หากไม่มีพิจารณาใชเ้กลด็เลือดท่ีมี ABO 

plasma compatible กบั RBC ผูป่้วย

– การใหเ้กลด็เลือด Rh positive แก่ผูป่้วย Rh negative อาจทาํ

ใหเ้กิดการสร้าง anti-D ได้



Pool 4U Leukocyte Poor Platelet Concentrate

• เกลด็เลือดท่ีไดจ้ากการรวม buffy coat ของผูบ้ริจาคหมู่เดียวกนัจาํนวน 4 unit
• ประกอบดว้ย

– เกลด็เลือดมากกวา่ 2.4 x 1011 cells/unit
– WBC นอ้ยกวา่ 5 x 108 cells/unit
– ปริมาตร 230 - 430 ml

• ขอ้บ่งใช้

– รักษาภาวะเลือดออกเน่ืองจากเกลด็เลือดตํ่าหรือเกลด็เลือดทาํงานผดิปกติ

– ป้องกนัภาวะเลือดออกในผูป่้วยท่ีมีแนวโนม้เกลด็เลือดตํ่า

– เลือกใชใ้นผูป่้วยท่ีไดรั้บเลือดบ่อยหรือมีประวติัมีไขห้ลงัจากการไดรั้บเลือด



Pool 4U Leukocyte Poor Platelet 
Concentrate

• วิธีการให้

– การให้ Pool 4U LPPC 1 unit = 1 adult 
therapeutic dose

– ใชชุ้ดใหโ้ลหิตมาตรฐานและควรเปล่ียนชุดใหเ้ลือดทุกๆ Pool 4U 
LPPC 1 unit



Single Donor Platelet
• เกลด็เลือดจากผูบ้ริจาคคนเดียวท่ีไดจ้ากการบริจาคดว้ยวธีิ

plateletpheresis ดว้ยเคร่ือง blood cell separator
• ประกอบดว้ย

– เกลด็เลือด 3-5 x 1011 cells/unit
– WBC นอ้ยกวา่ 1 x 106 cells/unit 
– ปริมาตร 150 - 300 ml

• ขอ้บ่งใช้

– เหมาะสาํหรับผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บเกลด็เลือดจาํนวนมาก หรือ อยา่งต่อเน่ือง

– ใชใ้นรายท่ีตอ้งไดรั้บ Matched SDP transfusion
– กรณีหมู่โลหิตหายาก เช่น Rh negative



Single Donor Platelet
• วธีิการให้

– SDP 1 ถุง = 1 adult therapeutic dose
– ควรใหต้รงหมู่เท่านั้นเพราะมีปริมาณ plasma มากกวา่ Random 

Platelet Concentrate
– ใชชุ้ดใหเ้ลือดมาตรฐานและเปล่ียนชุดใหเ้ลือดทุกๆ 1 unit ของ SDP

วธีิการเกบ็รักษาเกลด็เลือด

• เกบ็ในตูเ้กบ็เกลด็เลือด อุณหภูมิ 20 - 24 C เขยา่ตลอดเวลา

• เม่ือรับจากธนาคารเลือดไปแลว้ควรใหผู้ป่้วยทนัที หากยงัไม่สามารถให้

ได้ ใหเ้กบ็ในอุณหภูมิหอ้ง หา้มเกบ็ในตูเ้ยน็







บนัทึกหมายเลขเดียว







Leukocyte-depleted 
Platelet Pheresis







ภายใน 1 ชัว่โมง 
ประมาณ 

3-4 ช่ัวโมง

ก่อนวนัผ่าตดั

ส่งเลือดล่วงหน้า 

1-2 วนั







ขอ้กาํหนดในการจองเลือดของ รพ.รร.๖

• หากไมเคยมีประวัติไดรับเลอืดที่รพ.รร.๖ มากอน ตองเจาะเลือดใส 

Capillary tube เพื่อตรวจยืนยันหมูเลือดอีกครั้งกอนจายเลือด

• เลือดที่จองมาในกรณเีตรียมผาตัด จะถูกปลดหากไมมีการใชเลือด

ในชวง 24 ชม.นับจากวันทีผ่าตัด

• เลือดที่จองมาในกรณีอ่ืนๆ จะถูกปลด หากไมมีการขอใชภายใน 72 

ชม.หลงัจากการจองเลือด

• กรณเีลือดขาดแคลน ธนาคารเลือดอาจพจิารณาปลดเลอืดเร็วกวา

กําหนด แตจะแจงใหแพทยเจาของไขทราบกอนจะทําการปลดเลือด



Irradiated Blood

• To Prevent the TA-GVHD in
– Fetuses receiving intrauterine transfusion
– Immunocompromised patients eg. BM 

transplant
– Recipients of platelet selected for HLA or 

platelet compatibility
– Recipients of donor units from blood relatives

• Irradiate only cellular products



CMV-Negative Blood

• To prevent CMV transmission to 
immunocompromised patient

• Hard to find donor with CMV negative
• Leukocyte depleted component can be 

used to prevent CMV transmission



Rare Blood Group

• Rh negative
• Frequently transfused patient with 

alloantibody to minor blood group
– anti-JkA, anti-E, anti-C, anti-Fy etc.

• Mostly blood bank needs at least 3 days
for preparation of blood product, please 
early notify for elective cases



Small volume blood product

• Divide by Sterile connecting device
• To reduce donor exposure
• Please specify volume by CC. or mL

– Include volume of blood set and line which will 
be used for infusion



Least Incompatible Blood

• Least incompatible blood can be given 
only in patient with AUTOIMMUNE

• If the patient have alloimmune, consider 
only compatible blood



Washed-Blood Product

• For patient who is allergy to plasma 
protein

• In Ig A deficiency with anti-Ig A may 
develops anaphylaxis
– 6-timed washed RBC

• From NBC required 3 days
• From AIP required 24 hours



Transfusion 
Process



กระบวนการใหเ้ลือด

• ยดึตามวิธีปฏิบติัท่ี PMK-WND-012 เร่ือง การใหเ้ลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด

• แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน

– ขั้นตอนการขอและรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดจากธนาคารเลือด

– ขั้นตอนการตรวจสอบเลือดและส่วนประกอบของเลือด

– ขั้นตอนการใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือด

– ขั้นตอนการดูแลผูป่้วยขณะไดรั้บเลือดและส่วนประกอบของเลือด

– ขั้นตอนการปฏิบติัเม่ือพบอาการแทรกซอ้น ขณะไดรั้บเลือดหรือ
ส่วนประกอบของเลือด



กระบวนการใหเ้ลือด

• ตรวจสอบขอ้มูล

• ระบุตวัผูป่้วยใหถู้กตอ้ง

• มีสติในการทาํงาน

• มีพยานช่วยยนืยนั

• บนัทึกหลกัฐานใหค้รบถว้น



ขอ้กาํหนดในการจองเลือดของ รพ.รร.๖

• หากไม่เคยมีประวติัไดรั้บเลือดท่ีรพ.รร.๖ มาก่อน ตอ้งเจาะเลือดใส่ 

Capillary tube เพือ่ตรวจยนืยนัหมู่เลือดอีกคร้ังก่อนจ่ายเลือด

• เลือดท่ีจองมาในกรณีเตรียมผา่ตดั จะถูกปลดหากไม่มีการใชเ้ลือดในช่วง

24 ชม.นบัจากวนัท่ีผา่ตดั

• เลือดท่ีจองมาในกรณีอ่ืนๆ จะถูกปลด หากไม่มีการขอใชภ้ายใน 

72 ชม.หลงัจากการจองเลือด

• กรณีเลือดขาดแคลน ธนาคารเลือดอาจพิจารณาปลดเลือดเร็วกวา่กาํหนด 

แต่จะแจง้ใหแ้พทยเ์จา้ของไขท้ราบก่อนจะทาํการปลดเลือด



กระบวนการใหเ้ลือด

• การเลือกหมู่เลือดใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย

– หมู่เลือดในระบบ ABO
– หมู่เลือดในระบบ Rh



การเลือกหมู่เลือดใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย

• หมู่เลือดในระบบ ABO
– หากใหผ้ดิ มีโอกาสเกิดการแตกของเมด็เลือดแดงแบบเฉียบพลนั และเป็น

อนัตรายถึงชีวติ

- มีหลกัการในการเลือกดงัน้ี

• Whole blood ใหห้มู่เลือดท่ีตรงกบัผูป่้วยเท่านั้น

• RBC ใหเ้ลือกหมู่เลือดท่ีเขา้ไดก้บั antibody ในผูป่้วย

• FFP ใหเ้ลือกหมู่เลือดท่ีเขา้ไดก้บั antigen ของเมด็เลือดแดงของผูป่้วย

• Platelet ใหเ้ลือดหมู่เลือดท่ีตรงกบัผูป่้วย กรณีไม่สามารถหาได้ สามารถใชห้มู่ท่ีไม่

ตรงกนัไดโ้ดยเลือกใหเ้ขา้กบั antigen ของเมด็เลือดแดงของผูป่้วย

• Cryoprecipitate ไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาหมู่เลือด



การเลือกหมู่เลือดใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย

• หมู่เลือดในระบบ Rh
– ผูป่้วยท่ีมีหมู่เลือด Rh negative ควรไดรั้บ RBC / Platelet 

หมู่ Rh Negative หากสามารถรอได้

– ในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถรอได้ ผูป่้วยท่ีมีหมู่เลือด Rh Negative และ
ยงัไม่สร้าง anti-D สามารถรับ RBC / Platelet Rh 
Positive ได้

– ในกรณีท่ีผูป่้วยท่ีมีหมู่เลือด Rh Negative และมีการสร้าง anti-D 
แลว้ ตอ้งไดรั้บเลือด Rh Negative เท่านั้น

– Plasma Rh Positive สามารถใชไ้ดใ้นผูป่้วยท่ีหมู่เลือด Rh 
Negative



กระบวนการใหเ้ลือด

• การใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือด ตอ้งใหผ้า่นชุดใหเ้ลือด
มาตรฐานท่ีมีตวักรอง fibrin และ debris เท่านั้น

• ควรเปล่ียนชุดใหเ้ลือดเม่ือ

– ให้ RBC 1 – 2 Unit โดยพิจารณาจากอตัราการหยด
และใหติ้ดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 4 ชม. ต่อหน่ึง set หรือ

– ทุกๆ 1 ถุงของ Pool 4U LPPC, SDP หรือ

– 4-6 ถุงของ Platelet Concentrate หรือ

– เม่ือตอ้งการให้ Platelet ต่อจากการให้ Whole blood หรือ

Red Cells



กระบวนการใหเ้ลือด

• การอุ่นเลือด

– ถา้จาํเป็นตอ้งใหเ้ลือดแก่ผูป่้วยในปริมาณมากในระยะเวลาสั้น จาํเป็นตอ้งอุ่น

เลือด

– การอุ่นเลือดตอ้งมีระบบท่ีเช่ือไดว้า่อุณหภูมิท่ีใชใ้นการอุ่นเลือดจะไม่เกิน 37
องศาเซลเซียส

– เลือดท่ีทาํการอุ่นแลว้ ไม่สามารถนาํไปแช่เยน็เพ่ือใชก้บัผูป่้วยรายอ่ืนได้ อุ่น

แลว้ถา้ไม่ไดใ้ช้ ไม่ตอ้งคืนธนาคารเลือด



กระบวนการใหเ้ลือด

• ถา้ตอ้งการใหส้ารนํ้าควบคู่ไปกบัการใหเ้ลือด หา้มผสมยา หรือสารนํ้ า

ใดๆเขา้ไปในถุงเลือด

• หา้มใหส้ารนํ้าหรือยาใดๆเขา้ไปในชุดใหเ้ลือดในขณะท่ีใหเ้ลือดผูป่้วย

ยกเวน้ NSS
• การใชเ้คร่ือง Infusion Pump ในการใหเ้ลือด

– บางรุ่นอาจทาํใหเ้กิดการแตกของเมด็เลือดแดงไดก่้อนใชต้อ้งตรวจสอบจาก

คู่มือการใชก่้อนทุกคร้ัง



การติดตามดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บเลือด

• ยดึตามวิธีปฏิบติัท่ี PMK-WND-012 เร่ือง การใหเ้ลือดและ

ส่วนประกอบของเลือด

• บนัทึกวนั เวลา ชนิดของเลือด หมู่เลือด หมายเลขเลือด ปริมาณเลือด

และช่ือผูใ้หเ้ลือด

• ตรวจสอบสัญญาณชีพหลงัการใหเ้ลือด ดงัน้ี

– ทุก 10 นาที x 2 คร้ัง

– ทุก 1 ชม. x 1 คร้ัง ต่อไปทุก 4 ชม.



การติดตามดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บเลือด

• สงัเกตปฏิกริยาท่ีเกิดจากการใหเ้ลือด อตัราการไหลและลกัษณะเลือด

บริเวณท่ีใหเ้ลือด และทาํการบนัทึกอยา่งละเอียด ถูกตอ้ง ชดัเจน ตรง

เวลา

• เม่ือใหเ้ลือดหมดใหก้รอกขอ้มูลในใบคลอ้งเลือดพร้อมกบัลงลายมือช่ือ

พยาบาลผูใ้หเ้ลือดและส่งคืนกลบัธนาคารเลือดทุกคร้ัง



การติดตามดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บเลือด

• ระยะเวลาท่ีตอ้งติดตามดูอาการของผูป่้วย

– ก่อนการให้

– ขณะเร่ิมตน้ให้

– 15 นาทีแรก เม่ือเร่ิมให้

– เม่ือครบ 1 ชัว่โมง และติดตามทุก 1 ชัว่โมงจนกวา่เลือดจะหมด

– เม่ือใหเ้ลือดเสร็จแลว้

– หลงัใหเ้ลือดเสร็จ 4 ชัว่โมง



การติดตามดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บเลือด

• ส่ิงท่ีตอ้งติดตามและบนัทึกขอ้มูลไว้

– ลกัษณะปรากฏทัว่ไปของผูป่้วย

– อุณหภูมิร่างกาย

– ชีพจร

– ความดนัโลหิต

– อตัราการหายใจ

– สมดุลนํ้าของผูป่้วย



การติดตามดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บเลือด

• ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีตอ้งทาํการบนัทึก

– เวลาท่ีเร่ิมใหเ้ลือด

– เวลาท่ีใหเ้ลือดเสร็จ

– ปริมาณ ชนิด และปริมาตรของเลือดและส่วนประกอบของเลือดท่ีใหแ้ก่ผูป่้วย

– หมายเลขยนิูตของเลือดและส่วนประกอบของเลือดแต่ละยนิูตทุกๆคร้ังท่ีใหแ้ก่

ผูป่้วย

– ผลขา้งเคียงและอาการแทรกซอ้นท่ีเกิดจากการใหเ้ลือด



การปฏิบติัเม่ือเกิดภาวะแทรกซอ้น

• หยดุการใหเ้ลือด รายงานแพทยท์นัที และใหล้งบนัทึก Incident 
report online

• ตรวจวดัสญัญาณชีพ และบนัทึกใน flow sheet
• บนัทึกอาการและการพยาบาลลงใน Nursing progress 

note อยา่งละเอียดตามเวลา

• ใหก้ารรักษาพยาบาลตามแผนการรักษา



การปฏิบติัเม่ือเกิดภาวะแทรกซอ้น

• กรณีผูป่้วยมีอาการแทรกซอ้นขณะไดรั้บเลือดและส่วนประกอบของ

เลือด ใหน้าํถุงเลือดและกรอกขอ้มูลในใบคลอ้งเลือดส่งธนาคารเลือด

ทนัที และใหมี้การบนัทึกการรับคืนไวเ้ป็นหลกัฐาน

• ถา้ผูป่้วยมีอาการแพเ้ลือดหรือส่วนประกอบของเลือดไม่รุนแรง และ

แพทยย์นืยนัสัง่ใหเ้ลือดถุงนั้นต่อ ตอ้งปรับใหอ้ตัราการไหลของเลือดให้

ชา้ลง ตรวจวดัสญัญาณชีพ บนัทึกอาการและการใหพ้ยาบาล โดยสงัเกต

อาการผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด

















FAQs

• เม่ือใดจะตอ้งเจาะเลือดเพื่อทาํการ Crossmatch ใหม่?

• ทาํไมบางคร้ังใชเ้วลานานมากในการเตรียมเลือด?

• ทาํไมไม่มีเลือด?

• การบริจาคเลือดโดยระบุวา่ตอ้งนาํไปใหผู้ป่้วยโดยตรงทาํไดห้รือไม่?

• ถา้ตอ้งการเตรียมเลือดผา่ตดัโดยใชเ้ลือดของตนเอง มีขั้นตอนการปฏิบติั

อยา่งไร?



สถาบนัพยาธิวทิยา













โทร.ภายใน85095



โทร.ภายใน85095





• ขอขอบคุณ หอ้ง lab พยาธิ มาดาํริ ช่วยสะทอ้น อยา่งอ่อนหวาน

ใหพ้ยาบาล เตรียมlab อยา่งชาํนาญ   รัดไม่นาน หน่ึงนาที น้ีวิไล

• เตรียมเจาะเลือด ติด VN ใหเ้หมาะสม   ผลระทม เลือดมากนอ้ยกไ็ม่ไหว

เขม็เบอร์ 21 น้ี พอดี น้ีวไิล   Tourniquet IC ให ้ไดท้นัการ

• IC ช้ี guideline ใหถู้กส้ิน   Chlorhexadine paint ผวิหนงั ดงัพื้นฐาน

ใช้ one hand technique อยา่งเช่ียวชาญ   ใชส้ติ ประสบการณ์ อยา่งตั้งใจ

• ฟ้า แดง เขียว ม่วง เท่า เรียงตามสี   Inverted ทุกที ระบุไว้

ระวงั เมด็เลือดแตก กระแทกใจ   VN ทุก ทุกใบ ใหค้รบครัน



• เตรียม Lab out โทร 85 095   แนบแบบฟอร์ม พยาธิ ท่ีจดัสรร

ระบุ รายละเอียด ทุกส่ิงอนั   สงสยัพลนั ถามไถ่ ไดท้นัที

• Stroke fast track โทร 93803   คอยติดตาม 45 นาที อยา่หลีกหนี

เจาะ Hemo culture เฉพาะที   93165 โทรเบอร์น้ี มีแบ่งปัน

• Super Lab จะบงัเกิด เลิศบริการ   สมคัรสมานดว้ยสติท่ีสร้างสรรค์

ใหร้อบคอบ รอบรู้ คู่เท่าทนั   ร่วมสร้างสรรค์ Lab สวย ดว้ยมือเรา

พ.อ.หญิง จนัทนา กมลศิลป์ ประพนัธ์
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