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วิธีปฏิบัติการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 



ข้อสอบ Pre-test



 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด ถูกต้องตาม  
แผนการรักษา

 เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับเลือด 
และส่วนประกอบของเลือด

 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการให้เลือดและส่วนประกอบของ
เลือดอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของการให้เลือด



การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด หมายถึง
การให้เลือดทั้งส่วนพลาสมา และเม็ดเลือดแดง หรือส่วนประกอบ
ของเลือด โดยผ่านทางหลอดเลือดด า

ค าจ ากัดความ



1. ขั้นตอนการขอรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดจากธนาคารเลือด
2. ขั้นตอนการตรวจสอบเลือดและส่วนประกอบของเลือด
3. ขั้นตอนการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
4. ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยขณะได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบอาการแทรกซ้อนขณะได้รับเลือด

หรือส่วนประกอบของเลือด

ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน



1. ขั้นตอนการขอและรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดจากธนาคารเลือด



order
แพทย์







ติดสติ๊กเกอร์
ชื่อ-สกุลผู้ป่วย ,HN, AN 

เลือดชนิดของเลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด

กรณีต้องการเลือดด่วน

ประวัติการรับโลหิต

ชื่อแพทย์ผู้สั่งขอโลหิต
ชื่อผู้เจาะเลือดและพยาน

ระบุวันที่ต้องการใช้



ติดสติ๊กเกอร์
ชื่อ-สกุลผู้ป่วย ,HN, AN 

ขอคืนเลือดระบุชนิดของ
เลือด และจ านวน unit 
ที่ต้องการคืน

ขอรับเลือด
ระบุชนิดของเลือด
และจ านวน unit

ลงชื่อผู้ขอรับเลือดและ
พยาน เขียนวันที่-เวลาที่
ขอรับเลือด



เซ็นชื่อผู้เจาะเลือดและพยานที่
สติ๊ ก เกอร์ชื่ อผู้ป่ วย  และติด
สติ๊กเกอร์ท่ี tube เลือด



ขั้นตอนการ Mix เลือด ใน EDTA tube

Adult Pediatric

1. ไ ม่ ค ว ร เ ปิ ด จุ ก เ พ ร า ะ เ ป็ น ห ล อ ด
สุญญากาศ และเลือดจะถูกดูดไปใน
หลอดอัตโนมัติ

2. ควรเปลี่ยนหัวเข็มให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก่อน
แทงเข็มใส่เลือดในหลอดสุญญากาศ 
ป้องกันเลือด Hemolysis

3. ใส่เลือดในปริมาณตามขีดที่ก าหนดไว้ใน
หลอด ไม่ควรใส่เกินที่ก าหนด

4. ท าการ Mix เลือดไปมาอย่างน้อย 6 ครั้ง 
เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด



ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ท่ีใบจองเลือดและสติ๊กเกอร์ที่ tube เลือด ให้ตรงกัน ก่อนส่งธนาคารเลือด



ลงบันทึกในสมุดส่งสิ่งส่งตรวจ ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ก่อนน าส่งธนาคารเลือด



1. ขั้นตอนการขอและรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดจากธนาคารเลือด



กรณีให้เลือดครั้งแรก ต้องมี Capillary tube ส่งพร้อมแบบขอรับเลือด

เซ็นช่ือผู้เจาะเลือดและพยาน



ก่อนส่งอย่าลืม!! ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วยให้ตรงกันในแบบขอรับ
และสติ๊กเกอร์ ที่ใส่ Capillary tube



กระติกรับเลือด



2. ขั้นตอนการตรวจสอบเลือดและส่วนประกอบของเลือด



เครื่อง warm เลือด



 1
PRC O+ 16957207272

ใบขอรับเลือดและคืนส่วนประกอบโลหิต

ใบรับเลือดจากธนาคารเลือด



PRC    16957207272

ถุงเลือด ใบคล้องถุงเลือด



การกรอกข้อมูลลงใน Performance Checklist Blood and 
Blood Component Administration



3. ขั้นตอนการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด



Blood set Blood set for Terumo

ชุดให้เลือด

Blood set for B BRAUN



4. ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยขณะได้รับเลือด และส่วนประกอบของเลือด



5. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบอาการแทรกซ้อน
ขณะได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด



1. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อ (Transfusion-transmitted infections: TTIs)
1.1  การปนเปื้อนของเช้ือแบคทีเรีย (Bacterial contamination)
1.2  การติดเช้ือปรสิต (Parasistic infection) 
1.3 เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ (Hepatitis) 
1.4  เช้ือไวรัสเอสไอวี (Human immunodeficiency virus, HIV) เป็นต้น 

2. ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ (Non-infectious adverse reactions) 

ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
(Adverse transfusion reactions)



2. ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ (Non-infectious adverse reactions)

2.1 Hemolytic transfusion reactions (HTR) : เลือดของผู้บริจาคที่น ามาให้กับ
ผู้ป่วยนั้นเข้ากันไม่ได้ (ABO incompatibility) 
 สามารถเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันภายใน 24 ชั่วโมง (Acute hemolytic transfusion 

reaction: AHTR) 
 หรือเกิดขึ้นช้าภายหลังการรับเลือดไปแล้วนานเกินกว่า 24 ชั่วโมง (Delayed 

hemolytic transfusion reaction: DHTR) 
อาการ/อาการแสดง ได้แก่ มีไข้ หนาวส่ัน ปวดศีรษะปวดหลัง หายใจไม่สะดวก เจ็บ
หน้าอก  หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ า



2.2  Non hemolytic transfusion reactions (NHTR)
1)  Febrile non hemolytic transfusion reaction (FNHTR) : ปฏิกิริยา

ระหว่างแอนติบอดีในผู้ป่วยที่ได้รับโลหิตกับแอนติเจนที่อยู่บนเป็นโปรตีนในพลาสมา, เม็ดเลือด
ขาว หรือเกล็ดเลือดของผู้บริจาค หรือการได้รับสารไซโตไคน์ (Cytokine)ที่หลั่งออกมาจาก    
เม็ดเลือดขาวที่สลายตัว 

อาการ/อาการแสดง ได้แก่ มีไข้ หนาวส่ัน ตัวอุ่น หน้าแดง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ 

2) Allergic reaction : การเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีในร่างกายของผู้ป่วยกับ
สารที่ท าให้เกิดการแพ้ (Allergens) ที่อยู่ในพลาสมาของผู้บริจาค 

อาการ/อาการแสดง ผ่ืนนูนแดง คัน ใบหน้าบวม ริมฝีปาก/ล้ินบวมโดยอาการเกิดขึ้น
ภายใน 4 ชั่วโมงภายหลังการให้เลือด



3)  Transfusion associated circulatory overload (TACO) : ผู้ป่วยได้รับเลือดในอัตรา
ที่เร็วมากเกินไป 

อาการ/อาการแสดง : หายใจไม่สะดวก ไอ แรงดันในหลอดเลือดด าสูง หัวใจเต้นเร็ว 
ความดันโลหิตสูง
4) Transfusion-related acute lung injury (TRALI) : ภาวะปอดได้รับอันตราย เกิดจาก
แอนติบอดีที่มีความจ าเพาะตอ่ Human leukocyte antigen (HLA) และ Human neutrophil
antigens (HNA) โดยมกัพบในเลือดและส่วนประกอบของเลือดของผู้บริจาคเพศหญิงที่เคย
ตั้งครรภ์มาแล้วหรืออักเสบเฉียบพลันที่เกิดหลังการได้รับเลือดภายใน 6 ชั่วโมง

อาการ/อาการแสดง ได้แก่ มีไข้ หนาวสั่น หายใจหอบเหนื่อย ตัวเขียวความดันเลือดต่ า
และมี New-onset bilateral pulmonary edema
5) Post transfusion purpura (PTP) : เกิดจากผู้ป่วยได้รับเกล็ดเลือดบ่อยคร้ัง อาจมีการ
สร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนบนเกล็ดเลือดที่ผู้ป่วยไม่มีขึ้น ส่งผลให้เกิดการท าลายเกล็ดเลือดที่
ได้รับเข้าไป ท าให้อายุการท างานของเกล็ดเลือดส้ันลง 

อาการ/อาการแสดง : ซีด มีจุดเลือดออก  ร่วมกับมีประวัติได้รับเกร็ดเลือด



1) การให้เลือดผิด (Incorrect blood component transfused, IBCT หรือ 
Wrong blood transfused) : ผู้ป่วยได้รับส่วนประกอบของเลือดผิดพลาด ได้แก่ ผู้ป่วย
ได้รับเลือดผิดหมู่เลือด, ได้รับส่วนประกอบของเลือดผิดชนิด เช่น แพทย์ส่ังเม็ดเลือดแดง
แต่ผู้ป่วยได้รับเกล็ดเลือด เป็นต้น
2) การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด (Specific requirements not met, SRNM) : ผู้ป่วย
ได้รับส่วนประกอบของเลือดที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ได้แก่ ไม่ได้ให้ส่วนประกอบของ
เลือดที่ผ่านการฉายรังสีเมื่อมีข้อบ่งชี้ เป็นต้น
3) การให้เลือดที่ไม่เหมาะสม(Inappropriate transfusion) : การให้เลือดโดยไม่มีข้อ
บ่งชี้หรือไม่ มีความล่าช้าในการให้เลือด และการให้เลือดในปริมาณน้อยกว่าที่ควร

สาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือปฏิกิรยิาไม่พึงประสงค์



4) ความผิดพลาดในการปฏิบัติเกี่ยวกับถุงเลือดและการจัดเก็บส่วนประกอบของเลือด 
(Handling and storage errors: HSE) : ให้เลือดแก่ผู้ป่วยถูกต้องตามแพทย์ส่ังและให้
ถูกคนแต่เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดนั้นถูกจัดเก็บหรือน าส่งผิดพลาดจนมีผลเสียท า
ให้เลือดยูนิตนั้นไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย
5) การให้เลือดถูกชนิด ผู้ป่วยถูกคนแต่กระบวนการท างานไม่ถูกต้อง (Right blood 
right patient, RBRP) : เหตุการณ์เมื่อผู้ป่วยได้รับเลือดที่เตรียมส าหรับผู้ป่วยอย่าง
ถูกต้อง แต่กระบวนการหรือขั้นตอนด าเนินงานเกิดคลาดเคล่ือนจากข้อก าหนด ได้แก่ การ
ระบุตัวผู้ป่วยไม่ถูกต้องหรือค าสั่งให้เลือดไม่ถูกต้องที่อาจน าไปสู่การให้เลือดผิด
6) เหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดความผิดพลาด (Near miss) : ความผิดพลาดหรือส่ิงที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของกระบวนการ/ขั้นตอนต่างๆซึ่งจะน าไปสู่การให้เลือดที่ผิดหรือ
เกิดปฏิกิริยาจากการได้รับเลือดแต่ตรวจพบได้ก่อนที่จะเร่ิมให้เลือด

สาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือปฏิกิรยิาไม่พึงประสงค์



แนวทางปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด    









ข้อสอบ Post-test




