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บทนํา 

เลือดเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของรางกาย ในผูใหญท่ัวไปจะมีเลือดไหลเวียนอยูในรางกายประมาณ  4-6 
ลิตรหรือคิดเปน  70 มิลลิลิตร/น้ําหนักตัว  1 กิโลกรัมโดยมีสวนประกอบหลกั  2 สวนคือ 1) พลาสมาซ่ึงเปน
ของเหลวสีเหลืองประกอบไปดวยน้ําเปนสวนใหญนอกจากนี้ยังมีโปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแรและปจจัย
ท่ีเก่ียวของกับการแข็งตัวของเลือด และ 2) เซลลเม็ดเลือดซ่ึงมีหลายชนิดไดแก เซลลเม็ดเลือดแดงทําหนาท่ีขนสง
ออกซิเจนไปยังเซลลและนําคารบอนไดออกไซดจากเซลลไปกําจัดท่ีปอด  เซลลเม็ดเลือดขาวทําหนาท่ีตอตานการ
ติดเชื้อและกําจัดสิ่งแปลกปลอมท่ีเขามาในรางกาย  และเกล็ดเลือดชวยทําใหเลือดแข็งตัวและซอมแซมผนังหลอด

เลือดท่ีชํารุด (วราภรณ  เชื้ออินทร, 2556) 
ในทางการแพทยเลือดเปนสิ่งท่ีมีความ จําเปน ในการชวยเหลือชีวิตผูปวย  โดยเฉพาะกลุมท่ีอยูในภาวะ

วิกฤติฉุกเฉิน ซ่ึงแบงไดตามสาเหตุ ไดแก 1) ผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ( Trauma)เชน ถูกทํารายรางกาย  อุบัติเหตุ
จราจร เปนตน และ 2) ผูปวยท่ีไมไดรับบาดเจ็บ ( Non-trauma) ไดแก ผูปวยทางอายุรกรรมเชนผูปวยมีแผล ใน
ทางเดินอาหารและมีเลือดออกเปนจํานวนมากผูปวย ท่ีมีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดหรือเกล็ดเลือดต่ํา  
เชนผูปวยโรคตับแข็ง  ผูปวยไดรับยาปองกันเลือดแข็งตัว หรือยาตานเกล็ดเลือด เปนตน รวมไปถึง ผูปวยกลุมเสี่ยง
ทางสูติกรรมท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอดเนื่องจากภาวะมดลูกไมหดตัว  มีการฉีกขาดของชองทางคลอด  รกคาง รก
ลอกตัวกอนกําหนด รกเกาะต่ํา เปนตน โดยขอบงชี้การใหเลือดและสวนประกอบของเลือดแตละชนิดนั้นข้ึนอยูกับ
ผูปวยแตละรายซ่ึงมีความแตกตางกัน (อภิชัย ลีละสิริ, 2555) 

ประวัติของการใหเลือด (history of blood transfusion) 

การใหเลือดจากคนสูคนครั้งแรกเกิดข้ึนในประเทศอังกฤษ ในป พ.ศ. 2361โดย เจมส บลันเดลล  (James 
Blundell) อายุรแพทยและสูติแพทยชาวอังกฤษประจําโรงพยาบาลกายส ประเทศอังกฤษ และเปนบุคคลซ่ึงไดรับ
การยกยองวา เปนบิดาของการใหเลือด  โดย ไดศึกษาทบทวนถึงวิธีการใหเลือดโดยใชเข็มฉีดยาฉีดเลือดจากผู
บริจาคใหแกผูรับโดยตรง แตผูปวยเสียชีวิตหลังจากท่ีอาการดีข้ึนในชวงแรกตอมาในป พ.ศ.2443 คารล แลนดสไต
เนอร (Karl Landsteiner) ชาวอเมริกัน ไดคนพบหมูเลือด A, B และ O และเริ่มมีการใหเลือดอยางแพรหลาย
ตั้งแตเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 จนถึงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงท้ังแพทยและนักวิทยาศาสตร ไดพัฒนาการใชและการ
จัดเก็บเลือดอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังเพ่ือนําเลือดมาชวยชีวิตผูบาดเจ็บในสงครามและจัดตั้ง The American Red 
Cross ใหพลเรือนบริจาคเลือดสําหรับใชในสงคราม ซ่ึงระยะนั้นมีปญหาอยู 2 ประเด็น ประเด็นแรกเปนคุณสมบัติ
ของเลือดท่ีมีการแข็งตัวเม่ือเจาะออกจากหลอดเลือด ทําใหเลือดแข็งตัวกอนท่ีจะนําไปใหแกผูปวยตอมาไดรับการ
แกไขโดยมีการเติมสารตอตานการแข็งตัวของเลือด ซ่ึงในปจจุบันใชน้ํายา ซีพีดี( Citrate Phosphate-Dextrose) 
เพ่ือยืดอายุการแข็งตัวของเลือดและทําใหเก็บเลือดไดนานข้ึนถึง 30 วัน การคนพบน้ํายากันเลือดแข็ง เปนเพียง
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การแกปญหาประ เด็นแรกเทานั้น ปญหาท่ีสองซ่ึงมีความสําคัญอีก ประเด็นหนึ่งคือ ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ
รับเลือดของผูปวยท่ีไดรับเลือดของผูบริจาค  ซ่ึงมีการใหเลือดไมตรงกับหมูเลือดของผูรับ บางครั้งทําใหผูปวยท่ี
ไดรับเลือดเสียชีวิตและปญหานี้ไดคลี่คลายลงในป พ.ศ.2473 จากการคนพบหมูเลือดชนิดท่ี 4 คือหมู AB โดย เดอ
คาสเตลโล และสเตอรลี (De Castello & Sturli) ตอมาไดมีการคนพบและทดลองทางคลินิกท่ีสําคัญของ หมูเลือด
ระบบ Rh ในการใหเลือดเพ่ือการรักษาและการตั้งครรภจนเปนท่ีประจักษชัดเจน โดยวีเนอรและปเตอร  (Wiener 
& Peters) และหลังจากนั้นไดทําการศึกษาวิจัย คนควาถึงประโยชนของเลือดและสวนประกอบตางๆของเลือด  ผล
ท่ีเกิดข้ึนตามมาหลังการใหเลือด ซ่ึงในปจจุบันพบวานํามาใชอยางแพรหลายในผูปวย โรคตางๆสําหรับประเทศไทย
นั้นไดมีการใหเลือดครั้งแรกท่ีโรงพยาบาลศิริราช ในป พ.ศ. 2470 สวนการดําเนินงานของธนาคารเลือดนั้น พบวา
ไดมีการจัดตั้งศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยข้ึนในวันท่ี  13 ตุลาคม พ.ศ. 2512 โดยมีนายแพทยเฉลิม
บูรณะนนท เปนผูอํานวยการคนแรก  นับเปนจุดเริ่มตนของการบริการโลหิตของประเทศ ไทยโดยมีรัฐบาลฝรั่งเศส
คอยใหความชวยเหลือดานเทคนิคพรอมท้ังอุปกรณและเครื่องมือตางๆ (ทัศนยานี จันทนยิง่ยง, 2526;  
พิมล เชี่ยวศิลป, 2562)  

หมูเลือด (Blood group) 

หมูเลือดของแตละคนถูกกําหนดโดยยีน  (Gene) ท่ีไดรับการถายทอด ทางพันธุกรรมจากพอและแม  และ
การระบุหมูเลือดของบุคคล ข้ึนอยูกับลักษณะของแอนติเจน (Antigen) ท่ีปรากฏบนผิวเม็ดเลือดแดง ปจจุบันมีการ
คนพบหมูเลือดมากกวา 30 ระบบแตระบบท่ีมีความสําคัญท่ีจะตองพิจารณาถึงความเขากันไดระหวางผูใหและผูรับ
เม่ือมีการใหเลือด คือ หมูเลือดระบบ ABO และระบบ Rh ดังนี้ 

1.  หมูเลือดระบบ ABO มีหมูเลือดหลักอยู  4 หมูคือ A, B, O และ ABโดยยีนหมูเลือด  A และ B มีความ
เปนยีนเดนเสมอกันและยีนหมูเลือด  O มีความเปนยีนดอยลักษณะท่ีพิเศษของหมูเลือด  ABO คือ จะมีแอนติบอดี
(Antibody) อยูในกระแสเลือดตามธรรมชาติ (ดังตารางท่ี 1) 

  1.1  คนท่ีมีเลือดหมูA จะมีแอนติเจน A บนผิวเม็ดเลือดแดงและมีแอนติบอดีชนิด B ในพลาสมา 
  1.2  คนท่ีมีหมูเลือด B จะมีแอนติเจน B บนผิวเม็ดเลือดแดงและมีแอนติบอดีชนิด A ในพลาสมา 
  1.3  คนท่ีมีหมูเลือด AB จะมีแอนติเจน A และ B บนผิวเม็ดเลือดแดงแตไมมีแอนติบอดีชนิด  A และ B 

ในพลาสมา  
1.4  คนท่ีมีหมูเลือด O จะไมมีแอนติเจน A และ B บนผิวเม็ดเลือดแดงแตจะมีแอนติบอดีชนิด  A และ B 

ในพลาสมา (ธนกร  ศิริสมุทร, 2553; วีรวรรณ  ชาญศิลป, 2554; WHO, 2001) 
  เพราะฉะนั้นในหมูเลือดระบบ ABO  การรับหรือใหเลือดท่ีมีหมูไมเขากันจะเกิดอันตรายรายแรงสําหรับ

การกระจายหมูเลือด  ABO  ในประชากรไทยนั้นพบวาหมูเลือด  O  พบมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 37  รองลงมา คือ 
หมูเลือด B, A และ AB คิดเปนรอยละ 35, 21 และ 7 ตามลําดับ (ธนกร  ศิริสมุทร, 2553 ; วีรวรรณ ชาญศิลป , 
2554) 

ตารางท่ี 1  สรุปความสัมพันธของแอนติเจนและแอนติบอดีของคนท่ีมีหมูเลือดตางๆ (ยุทธนา ม่ันดี, 2551) 
 

หมูเลือด(Blood group) 
แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง 

(Antigens on RBC) 
แอนติบอดีในพลาสมา 

(Antibodies in Plasma) 
A A B 



3 
 

B B A 
AB A & B None 
O None A & B 

 

2.  หมูเลือดระบบ Rh เปนระบบหมูเลือดท่ีถูกควบคุมดวยยีน  3 คูตัวท่ีสําคัญท่ีสุดคือยีน  D หรือ d ซ่ึงถา
เปน D จะไดหมูเลือด Rh+ ถาเปน d จะได Rh- 

   2.1  Rh+ คือ เลือดท่ีมีแอนติเจน Rh อยูบนผิวเม็ดเลือดแดง แตไมมีแอนติบอดี Rh ในพลาสมา 
   2.2  Rh- คือ เลือดท่ีไมมีแอนติเจน Rh อยูบนผิวเม็ดเลือดแดง และไมมีแอนติบอดี Rh ในพลาสมา  
   ตามปกติการสรางแอนติบอดีของหมูเลือดระบบ Rh นั้นไมไดเกิดข้ึนเองจากการกระตุนโดยสารตางๆใน

ธรรมชาติเหมือนท่ีเกิดในหมูเลือดระบบ  ABO แตเกิดจากการไดรับเลือดของคนท่ีมี  Rh+ และอีกวิธีหนึ่งซ่ึงเปน
ปญหาท่ีมีความสําคัญ คือ ในสตรีตั้งครรภท่ีมีหมูเลือด  Rh- และมีลูกในครรภเปนหมูเลือด  Rh+ โดยรางกายของ
มารดาจะผลิต  Anti-D ออกมาและทําใหเกิดอันตรายตอทารกไดในประชากรไทยนั้นพบวารอยละ  99 ของ
ประชากรเปน Rh+ ซ่ึงแตกตางจากประชากรตะวันตกท่ีมี  Rh- ถึงรอยละ 85  ดังนั้นเม่ือพิจารณาหมูเลือดระบบ  
ABO และ Rh รวมกันจะสามารถพบหมูเลือดท่ีแตกตางกันไดถึง  8 แบบ ดังตารางท่ี 2  (ธนกร  ศิริสมุทร, 2553 ; 
วีรวรรณ  ชาญศิลป, 2554) 

 
 
 
 

 

ตารางท่ี 2  แสดงหมูเลือดระบบ ABO และ Rh ท่ีแตกตางกัน(วีรวรรณ ชาญศิลป, 2554) 
 

หมูเลือดระบบ ABO, Rh 

A, Rh+ A, Rh - 
B, Rh+ B, Rh- 
AB, Rh+ AB, Rh- 
O, Rh+ O, Rh- 

 

 
การใหเลือดและสวนประกอบของเลือด (Clinical use of blood & blood component)   
   การใหเลือดและสวนประกอบของเลือดท่ีปลอดภัยจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.  ความเขากันไดระหวางหมูเลือด ABO และ Rh ของผูรับกับของผูบริจาคเปนอันดับแรกการไดรับเลือด
ท่ีเขากันไมไดจะทําใหเลือดของผูบริจาคเกิดการจับกลุมกันและอุดหลอดเลือด  ทําใหเลือดไมสามารถไหลผาน
หลอดเลือดเพ่ือไปเลี้ยงสวนตางๆของรางกายผูรับไดสะดวกหรือเกิดการแตกทําลายเม็ดเลือดแดงของผูบริจาคใน
รางกายผูรับ ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากการทํางานของระบบภูมิคุมกันระหวางแอนติบอดีของผูรับกับแอนติเจนบนเม็ด
เลือดแดงของผูบริจาค  เม่ือเม็ดเลือดแดงแตกฮีโมโกลบินจะถูกปลอยออกมาในกระแสเลือด  ทําใหเปนพิษตอ
รางกายและอาจรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตท้ังนี้ความรุนแรงข้ึนกับปจจัยหลายอยาง  เชน ปริมาณเลือดท่ีไดรับเขาไป  
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สภาพรางกายของผูรับเปนตน (วีรวรรณ  ชาญศิลป, 2554)  ดังนั้นการใหเลือดท้ังระบบ ABO และ Rh มีหลักการ
ดังนี้  

   1.1  การใหและรับสวนประกอบของเม็ดเลือดแดง  (Red blood cell components) การพิจารณาถึง
ความเขากันไดระหวางเลือด ของผูรับและผูบริจาค  โดยในพลาสมาของผูรับจะตองไมมีแอนติบอดีท่ีสามารถจับกับ
แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงของผูบริจาค ดังนั้นจึงควรเลือกใชเลือดท่ีมี ABO และ Rh ตรงกันกับผูรับเปนอันดับ
แรก โดยมีเกณฑดังนี้ (Australian Red Cross Life blood, 2020; WHO, 2001)  (ดังตารางท่ี 3) 

1)  คนท่ีมีเลือดหมู A สามารถรับไดจากผูบริจาคหมูเลือด A, O และใหไดกับผูท่ีมีหมูเลือด A, AB 
2)  คนท่ีมีเลือดหมู B สามารถรับไดจากหมูเลือด B, O และใหไดกับผูท่ีมีหมูเลือด B, AB 
3)  คนท่ีมีหมูเลือด AB สามารถรับไดจากทุกหมูเลือด แตใหไดเฉพาะผูท่ีมีเลือดหมู AB เทานั้น 
4)  คนท่ีมีหมูเลือด O สามารถรับไดจากหมูเลือด O เทานั้น แตใหกับคนท่ีหมูเลือดอ่ืนไดทุกหมู 

   1.2  การใหเลือดและรับเลือดของคนท่ีมีหมูเลือด  Rh (Australian Red Cross Lifeblood, 2020; 
WHO, 2001) 

1)  คนท่ีมีเลือดหมูเลือด Rh+ สามารถรับไดท้ัง Rh+ และ Rh- เพราะคนท่ีมีหมูเลือด Rh+ ไม ่ 

สามารถสรางแอนติบอดีได 
2)  คนท่ีมีเลือด Rh- ตองรับจาก Rh- เทานั้น เพ่ือปองกันไมใหผูท่ีมีหมูเลือด Rh- สราง 

แอนติบอดีตอแอนติเจน  D และตองดูหมูเลือดตามระบบ ABO ดวยในกรณีคนท่ีมีเลือด Rh- ท่ีรับเลือด Rh+ ครั้ง
แรกอาจไมเกิดอันตรายเนื่องจากยังมีแอนติบอดีนอยแตจะเกิดอันตรายรุนแรงข้ึนเรื่อยๆในครั้งตอไป 

ตารางท่ี 3 แสดงการเขากันไดของเม็ดเลือดแดง ของผูใหและผูรับ (Red blood cell compatibility table) 
เครื่องหมาย  แสดงวาสามารถให เม็ดเลือดแดงของผูใหแกผูรับ ได (Australian Red Cross Lifeblood, 
2020)  

เม็ดเลือดแดงของผูรับ 
(Recipient) 

เม็ดเลือดแดงของผูให/บริจาค(Donor) 

O- O+ A- A+ B- B+ AB- AB+ 

O-         
O+         
A-         
A+         
B-         
B+         
AB-         
AB+         

 

1.3  การใหและการรับ ( Plasma) รวมถึงผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของพลาสมา (Component 
containing plasma) ควรเลือกใชพลาสมาของผูบริจาคท่ีมีหมูเลือดตรงกันกับผูรับกอน จากนั้นจึงพิจารณาความ
เขากันไดของหมูเลือดดังนี้ (Australian Red Cross Life blood, 2020; WHO, 2001) (ดังตารางท่ี 4) 
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1)  พลาสมาหมู A มีแอนติบอดีชนิด B สามารถใหผูรับหมูเลือด O และ A 
2)  พลาสมาหมู B มีแอนติบอดีชนิด A สามารถใหผูรับหมูเลือด O และ B 
3)  พลาสมาหมู AB ไมมีแอนติบอดีชนิด A และ B สามารถใหผูรับไดทุกหมูเลือด 
4)  พลาสมาหมู O มีแอนติบอดีชนิด A และ B  สามารถใหผูรับหมูเลือด O เทานั้น 

 

 

 

ตารางท่ี 4  แสดงการเขากันไดของพลาสมาของผูใหและผูรับ (Plasma compatibility table) 
เครื่องหมาย แสดงวาสามารถใหพลาสมาของผูใหแกผูรับได (Australian Red Cross Life blood, 2020)  

พลาสมาของผูรับ 
(Recipient) 

พลาสมาของผูให/บริจาค (Donor) 
O A B AB 

O     
A     
B     
AB     

 
2.  การเก็บ รักษาคุณภาพของเลือด ใหคงสภาพ ไดนานท่ีสุด  ทําไดโดย การแยกสวนประกอบตางๆ ของ

เลือดออกจากกัน  เพราะสวนประกอบแตละชนิด นั้นตองการการเก็บรักษาท่ีตางกัน โดยเลือด รวม (Whole 
blood) 1 ถุงท่ีไดจากผูบริจาค  สามารถนํามา แยกสวนประกอบออกเปน เม็ดเลือดแดง  (Packed red cells:  
PRC) พลาสมา (Fresh frozen plasma: FFP) เกร็ดเลือดเขมขน (Platelet concentrate: PC) และ 
ไครโอพรีซิพิเตท (Cryoprecipitate) 

3.  การใหเลือดจะใหเฉพาะสวนประกอบของเลือดในสวนท่ี ผูปวยตองการ  จะเปนการใชเลือดใหมี
ประโยชนและมีประสิทธิภาพท่ีสุด เนื่องจากเลือดและสวนประกอบตางๆของเลือดมีหนาท่ีเฉพาะตัว เม่ือผูปวยเสีย
เลือดหรือเม่ือรางกายขาดสวนใดสวนหนึ่งของเลือดจนทําใหเกิดอาการผิดปกติข้ึน จึงมีความจําเปนตองใหเลือด
หรือสวนประกอบของเลือดสวนท่ีขาดนั้นทดแทน  ซ่ึงผูปวยท่ีขาดเลือดหรือสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของเลือด
อาจเสียชีวิตได  (อภิชัย ลีละสิริ, 2555 ; อุบลวัณณ จรูญเรืองฤทธิ์ , 2554) ดังนั้นจึงมีแนวทาง การใชเลือดและ
สวนประกอบของเลือดแตละชนิดดังตอไปนี้ 

3.1  เลือดรวม (Whole blood) เปนเลือดครบสวน Whole blood 1 ยูนิต (ปริมาตร 350-450 มล.) 
สามารถเพ่ิมความเขมของเลือดไดประมาณ 3%  ภายในถุงเลือดมีสารกันเลือดแข็งและสารท่ีชวยยืดอายุของเลือด
เชน เอซีดี (Acid Citrate Dextrose, ACD) สามารถเก็บเลือดไดนาน 21 วัน หรือ ซีพีดี-เอ  1 (Citrate 

Phosphate Dextrose Adenine, CPD-A1) สามารถเก็บเลือดได 35 วัน โดยตองเก็บในอุณหภูมิ 1-6ᵒc  
ของบงใช:สําหรับผูปวยท่ีสูญเสียเลือดปริมาณมากหรือการผาตัดเปลี่ยนถายอวัยวะ โดยเพ่ิม 
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ความสามารถในการขนสงออกซิเจนใหแกเนื้อเยื่อและเพ่ือเปน Plasma volume และตองเลือกใชหมูเลือด ใหตรง
ตามหมูโลหิต ABO และ Rh ของผูปวยเปนอันดับแรก 

3.2  เม็ดเลือดแดง (Packed red cells: PRC) เปนสวนประกอบของเลือดหลังการปนใหเม็ดเลือดแดง
ตกตะกอนอัดแนนกนถุง และแยกพลาสมาสวนบนบางสวนออกไปแลว โดยปริมาตรของเม็ดเลือดแดงในถุง
ประมาณ 250-350 มล. ซ่ึงจะมีเม็ดเลือดแดง 65-80% ปริมาตรของพลาสมา  20-35% การใหเม็ดเลือดแดงแตละ
ครั้งประมาณ 2 ยูนิต หรือ 15 มล./น้ําหนักตัว 1 กก. จะเพ่ิมฮีมาโตคริท (Hematocrit) ประมาณ 2 กรัม/ดล. โดย
ในปจจุบันไดมีการเอาเม็ดเลือดขาวที่ปนอยูใน  PRC ออกใหมากที่สุดเพื่อลด ภาวะแทรกซอนหลังการใหเลือด  ไดแก ไข

หนาวสั่นหรือ เรียกภาวะนี้วา Febrile non-hemolytic transfusion reaction (FNHTR) ซึ่งมี 2 ชนิด คือ

Leukocyte poor red cells (LPRC) ซึ่ง 1 ถุงมีเม็ดเลือดขาวนอยกวา  1.2 x 109/L และ Leukocyte depleted red 
cells (LDPRC)  ซึ่งมีเม็ดเลือดขาวนอยกวา 1 x 106  นอกจากนี้ยังมีชนิดกรองและฉายแสงเพื่อใชในผูปวยที่มีภูมิตานทาน
ต่ําเชนผูปวยปลูกถายสเต็มเซลล (Hematopoietic stem cell transplantation) 
      ของบงใช : เพ่ือทดแทนเม็ดเลือดแดงในผูปวยโลหิตจาง และภาวะเสียเลือดเฉียบพลัน โดย ใหรวมกับ
สารน้ําทดแทน เชน Crystalloid หรือ Colloid 

3.3  พลาสมาสดแชเเข็ง  (Fresh frozen plasma: FFP) เปนสวนประกอบของเลือดท่ีมีเฉพาะพลาสมาท่ี
ไดจากการปนแยก เลือดรวม (Whole blood) 1 ถุง และนําพลาสมาไปแชแข็งทันทีภายใน 8 ชั่วโมงหลังจากการ

บริจาค เก็บรักษาท่ี - 18ᵒc ไดนาน 1 ป  กอนใชตองละลายเสียกอนหลังละลายแลวจะตองใชภายใน  24 ชั่วโมง
เนื่องจากปจจัยการแข็งตัวแตละชนิดจะมีความไวตอความรอนท่ีแตกตางกันและมี Half life ไมเทากัน FFP 1 ยูนิต
มีปริมาตรประมาณ 200-300 มล.ประกอบดวย โปรตีนท่ีเปนปจจัยในการแข็งตัวของเลือดทุกตัว รวมท้ังอัลบูมิน
(Albumin) และอิมมูโนโกลบูลิน  (Immunoglobulin) มีระดับ Factor VIII ประมาณรอยละ 70 ของ Normal 
Fresh plasma level การให FFP ควรใหครั้งละ 3-5 ถุงหรือ 10-15 มล.ตอ กก. จะเพ่ิมระดับ Coagulation 
factor ไดประมาณ 20% ซ่ึงเพียงพอสําหรับการหามเลือด ของบงใช ดังนี้ 

   1)  ผูปวยท่ีตองการแกไขภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติซ่ึงไมมี  Specific factor ทดแทน เชน 
Inherited factor XI deficiency  

   2)  เปน Source ของ Factor V ในภาวะ DIC 
   3) ผูปวยท่ีมีภาวะเลือดออกผิดปกติจากความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด เชน Warfarin overdose 

การขาด vitamin K ซ่ึงพบไดในภาวะ Obstructive jaundice   
3.4  เกลด็เลือดเขมขน (Platelet concentrate: PC) ในปจจุบันการทําเกลด็เลือดเขมขนมี 2 วิธี  วิธีท่ี 1

ไดจากเลือดรวม (Whole blood) ของผูบริจาค 1 ถุง (Random platelet concentrate) มีปริมาตร 50-60 มล. 

มีจํานวนเกล็ดเลือด 7.5 x 1010/L สามารถเก็บไวในธนาคารเลือด ท่ี 20-24ᵒc โดยวางบนเครื่องท่ีมีการหมุนชาๆ 
ตลอดเวลาไดนาน 5 วัน ควรใหครั้งละ 6 ถุงหรือ 5 มล./กก. จะเพ่ิมจํานวนเกล็ดเลือดไดประมาณ 50 x 109/L ใน
ปจจุบันมีการลดเม็ดเลือดขาวลงเหลือนอยกวา  0.2 x 109/L เพ่ือลดการแพเรียก  Leukocyte poor platelet 
concentrate(LPPC) วิธีท่ี 2 ไดจากการทํา Plateletpheresis เกลด็เลือดเขมขนท่ีไดจากผูบริจาค  1 ถุง มีจํานวน
เกลด็เลือดประมาณ 5 เทาของเกลด็เลือดเขมขน 1 ยูนิต 

     ขอบง ใช : ใชรักษาอาการเลือดออกเนื่องจากเกล็ดเลือดต่ําหรือเกล็ดเลือดมีคุณภาพต่ําเชน รักษา
ผูปวยมะเร็ง ผูปวยปลูกถายไขกระดูก หรือผูปวยท่ีมีเลือดออกหลังจากการผาตัด 
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3.5  ไครโอพรีซิพิเตท  (Cryoprecipitate)เปนตะกอนโปรตีนท่ีเกิดจากการละลายพลาสมาสดแชแข็ง

(Fresh frozen plasma, FFP) ท่ีอุณหภูมิ 4ᵒc จะมีตะกอนขาวเกิดข้ึน แลวนําพลาสมานี้ไปปนแยกพลาสมา
สวนบนออกไปใหเหลือแตตะกอนขาวและพลาสมาไวประมาณ 10-15 มล.เทานั้น พลาสมาท่ีเตรียมไดนี้เรียกวา
Cryoprecipitate โดย Cryoprecipitate 1 ถุงจะมีอายุ 1 ป ซ่ึงประกอบไปดวย Factor VIIIc 80-100 ยูนิต, 
Fibrinogen 225 มก. และvWF (von Willebrand factor) จํานวนแตกตางกันในแตละถุงการให  
Cryoprecipitate 10 ถุงหรือ 1 ถุง/น้ําหนักตัว 5 กก. จะเพ่ิมระดับ fibrinogen 75 มก./ดล. 

     ขอบงใช : รักษาผูท่ีขาด Factor VIII ไดแก von Willebrand disease / Hemophilia A ขาด 
Factor XIII และ เพ่ือทดแทน Fibrinogen เชน ในภาวะ DIC (อภิชัย ลีละสิริ, 2555 ; อุบลวัณณ จรูญเรือง -ฤทธิ์, 
2554) 

ภาวะแทรกซอนจากการใหเลือดและสวนประกอบของเลือด(Adverse transfusion reactions) 

การใหเลือดนอกจากมีประโยชนในการรักษาและชวยชีวิตผูปวยแลวอาจทําใหเกิด ภาวะแทรกซอนหรือ
ปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากการรับเลือดในผูปวย  (Adverse transfusion reactions : AR) ตามมาและอาจมีความ
รุนแรงมากจนทําใหผูปวยถึงแกชีวิต  ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท  ดังนี้ (คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
เอกสาร, คณะกรรมการเฝาระวังความปลอดภัยของโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย, 2558 ; 
อภิชัย ลีละสิริ, 2552) 

1. ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดจากการติดเชื้อ (Transfusion-transmitted infections: TTIs) ไดแก  
1.1  การปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial contamination) 
1.2  การติดเชื้อปรสิต (Parasistic infection)  
1.3  เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดตางๆ (Hepatitis)  
1.4  เชื้อไวรัสเอสไอว ี(Human immunodeficiency virus, HIV) เปนตน  

2. ภาวะแทรกซอนท่ีไมไดเกิดจากการติดเชื้อ (Non-infectious adverse reactions) ไดแก  
2.1  Hemolytic transfusion reactions (HTR) คือ ภาวะแทรกซอนจากการรับเลือดท่ีผูปวยมี 

อาการ/อาการแสดงของการท่ีมีเม็ดเลือดแดงแตกทําลายสัมพันธกับการรับเลือด 
   สาเหตุเกิดจากเลือดของผูบริจาคท่ีนํามาใหกับผูปวยนั้นเขากันไมได (ABO incompatibility)  

สามารถเกิดข้ึนอยางเฉียบพลันภายใน 24 ชั่วโมง  (Acute hemolytic transfusion reaction: AHTR) หรือ
เกิดข้ึนชาภายหลังการรับ เลือดไปแลวนานเกินกวา  24 ชั่วโมง (Delayed hemolytic transfusion reaction: 
DHTR) 

   อาการ/อาการแสดง ไดแก มีไข หนาวสั่น ปวดศีรษะปวดหลัง หายใจไมสะดวก เจ็บหนาอก  
หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตต่ํา 

2.2  Non hemolytic transfusion reactions (NHTR) คือ ภาวะแทรกซอนจากการรับเลือดท่ี 
ผูปวยไมไดมีอาการ/อาการแสดงของการท่ีมีเม็ดเลือดแดงแตกทําลาย ไดแก  

   1)  Febrile non hemolytic transfusion reaction (FNHTR) คือ ภาวะแทรกซอนหลัง

ไดรับเลือดท่ีผูปวยมีอาการไขมากกวาหรือเทากับ  38ᵒc หรือมีอุณหภูมิรางกายสูงกวาระดับกอนรับเลือดมากกวา
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หรือเทากับ  1ᵒc และ/หรือมีอาการหนาวสั่น  และอาจมีอาการปวดหัวคลื่นไสรวมดวยอาการเกิดข้ึนภายใน  4 
ชั่วโมง หลังการรับเลือดโดยตัดสาเหตุอ่ืนๆออกไป 

     สาเหตุ เกิดจากผูปวยมีแอนติบอดีตอแอนติเจนท่ีเปนโปรตีนในพลาสมาของผูบริจาคหรือ 
แอนติบอดีตอแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือด หรือการไดรับสารไซโตไคน ( Cytokine)ท่ีหลั่งออกมาจาก
เม็ดเลือดขาวท่ีสลายตัว  

     อาการ/อาการแสดง ไดแก มีไข หนาวสั่น ตัวอุน หนาแดง ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยกลามเนื้อ  
2)  Allergic reaction คือ ปฏิกิริยาภูมิแพหลังการรับเลือด 
    สาเหตุเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีในรางกายของผูปวยกับสารท่ีทําใหเกิดการ 

แพ (Allergens) ท่ีอยูในพลาสมาของผูบริจาค 
    อาการ/อาการแสดง ผื่นนูนแดง คัน ใบหนาบวม ริมฝปาก/ลิ้นบวมโดยอาการเกิดข้ึนภายใน 

4 ชั่วโมงภายหลังการใหเลือด ตอบสนองตอการรักษาดวย Anti-histamine หรือ Steroid หากมีอาการแพรุนแรง
มาก (Anaphylaxis shock) จะมีอาการ/อาการแสดง  ทางเดินหายใจอุดตัน หายใจลําบาก เจ็บหนาอก ระบบ
ไหลเวียนโลหิตลมเหลว ผูปวยอาจหยุดหายใจและมีภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน (Cardiac arrest) 

3)  Transfusion associated circulatory overload (TACO) คือ ภาวะปริมาณเลือดไหลเวียน 
มากเกินในระบบไหลเวียนภายหลังการไดรับเลือด 

    สาเหตุ เกิดจากการท่ีผูปวยไดรับเลือดในอัตราท่ีเร็วมากเกินไป  
    อาการ/อาการแสดง หายใจไมสะดวก ไอ แรงดันในหลอดเลือดดําสูง หัวใจเตนเร็ว ความดัน 

โลหิตสูง 
4)  Transfusion-related acute lung injury (TRALI) คือ ภาวะปอดไดรับอันตรายหรืออักเสบ 

เฉียบพลันท่ีเกิดหลังการไดรับเลือดภายใน 6 ชั่วโมง โดยไมมีสาเหตุมาจากการไดรับปริมาณเลือดมากเกินในระบบ
ไหลเวียน หรือจากสาเหตุอ่ืน 

    สาเหตุ สวนใหญมักเกิดจากแอนติบอดีท่ีมีความจําเพาะตอ Human leukocyte antigen  
(HLA) และ Human neutrophil antigens (HNA) โดยมักพบในเลือดและสวนประกอบของเลือดของผูบริจาค
เพศหญิงท่ีเคยตั้งครรภมาแลวสวนประกอบของเลือดท่ีมีพลาสมา ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิด  TRALI คือ Fresh 
frozen plasma (FFP), Red blood cell (RBC) และ Platelets 

   อาการ/อาการแสดง ไดแกมีไขหนาวสั่นหายใจหอบเหนื่อยตัวเขียวความดันเลือดต่ําและมี 
ภาวะปอดบวมน้ําครั้งใหม (New-onset bilateral pulmonary edema) 

5)  Post transfusion purpura (PTP) คือ ภาวะเกล็ดเลือดต่ําท่ีเกิดข้ึนใน 5-12 วันภายหลัง 
การไดรับเลือดหรือสวนประกอบของเลือด 

สาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซอนหรือปฏิกิริยาไมพึงประสงค 

สาเหตุของการเกิด ภาวะแทรกซอนหรือปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากการรับเลือดในผูปวย เกิดจาก 
เหตุการณไมพึงประสงค (Adverse events, AE) มีดังตอไปนี้ (คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเอกสาร, 
คณะกรรมการเฝาระวังความปลอดภัยของโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย, 2558 ; สภาเทคนิค
การแพทย, 2561) 

1. การใหเลือดผิด (Incorrect blood component transfused, IBCT หรือ Wrong blood  
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transfused) หมายถึง  ผูปวยไดรับสวนประกอบของเลือดผิดพลาด  ไดแก ผูปวยไดรับเลือดผิดหมูเลือด,ใหเลือด
ผูปวยผิดคนและหมูเลือดไมเขากัน ใหเลือดผูปวยผิดคนแตหมูเลือดเขากันได  ไดรับสวนประกอบของเลือดผิดชนิด  
เชน แพทยสั่งเม็ดเลือดแดงแตผูปวยไดรับเกล็ดเลือด เปนตน 

2. การไมปฏิบัติตามขอกําหนด (Specific requirements not met, SRNM) หมายถึง ผูปวยไดรับ 
สวนประกอบของเลือดท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนด  ไดแก ไมไดใหสวนประกอบของเลือดท่ีผานการฉายรังสีเม่ือมีขอ
บงชี้  ไมไดใหเม็ดเลือดแดงท่ีตรวจหมูเลือดพิเศษเพ่ิมเติมสําหรับผูปวยบางโรคตามแนวทางกําหนด  เชน  ผู
ปวยธาลัสซีเมีย เปนตน 

3. การใหเลือดท่ีไมเหมาะสม(Inappropriate transfusion) ไดแก การใหเลือดโดยไมมีขอบงชี้หรือไม 
จําเปน (Unnecessary transfusion) มีความลาชาในการใหเลือด  (Delayedtransfusion) และการใหเลือดใน
ปริมาณนอยกวาท่ีควร (Under transfusion) 

4. ความผิดพลาดในการปฏิบัติเก่ียวกับถุงเลือดและการจัดเก็บสวนประกอบของเลือด (Handling and  
storage errors: HSE) หมายถึง ใหเลือดแกผูปวยถูกตองตามแพทยสั่งและใหถูกคนแตเลือดหรือสวนประกอบของ
เลือดนั้นถูกจัดเก็บหรือนําสงผิดพลาดจากขอกําหนด จนมีผลเสียทําใหเลือดยูนิตนั้นไมปลอดภัยตอผูปวย 

5. การใหเลือดถูกชนิดผูปวยถูกคนแตกระบวนการทํางานไมถูกตอง (Right blood rightpatient,  
RBRP) หมายถึง เหตุการณเม่ือผูปวยไดรับเลือดท่ีเตรียมสําหรับผูปวยอยางถูกตอง  แตกระบวนการหรือข้ันตอน
ดําเนินงานเกิดคลาดเคลื่อนจากขอกําหนด ไดแก การระบุตัวผูปวยไมถูกตองหรือคําสั่งใหเลือดไมถูกตองหรือมีเหตุ
อ่ืนๆท่ีอาจนําไปสูการใหเลือดผิด 

6. เหตุการณท่ีเกือบจะเกิดความผิดพลาด (Near miss) หมายถึง ความผิดพลาดหรือสิ่งท่ีไมเปนไปตาม 
มาตรฐานหรือไมเปนไปขอกําหนดของกระบวนการหรือข้ันตอนตางๆซ่ึงจะนําไปสูการใหเลือดท่ีผิดหรือ
เกิดปฏิกิริยาจากการไดรับเลือดแตตรวจพบไดกอนท่ีจะเริ่มใหเลือด 
 
 

ดังนั้น เปาหมายสําคัญของการใหเลือดจึงเปนการปองกันการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือดและ 
ความผิดพลาดท่ีเก่ียวของใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด  ซ่ึงจะทําใหการใหเลือดแกผูปวยเกิดผลการรักษาท่ีดีท่ีสุด  แตในทาง
ปฏิบัติความเสี่ยงจากการใหเลือดยังเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดในโรงพยาบาลทุกระดับและทุกประเทศ (คงศักดิ์  อุไรรงค
และชื่นฤทัย ยี่เขียน, 2556) 

การประกันคุณภาพการใหเลือดและสวนประกอบของเลือด 

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามีนโยบาย ใหพยาบาลทุกคนมีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัย ของผูรับบริการ จากการใหเลือดและ สวนประกอบของเลือด  และปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติไดอยางถูกตอง  โดยมีการแตงตั้ง คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการใหเลือดและ
สวนประกอบของเลือด ทําหนาท่ีดําเนินงานและผลักดันใหเกิดระบบการเฝาระวังความปลอดภัยของการใหเลือด
พรอมท้ังจัดทําระเบียบปฏิบัติการใหเลือดและสวนปร ะกอบของเลือด  (PMK-WND-012) ข้ึน ประกอบดวยการ
กําหนดคําจํากัดความการใหเลือดและสวนประกอบของเลือด และข้ันตอนการปฏิบัติแบงออกเปน 5 ข้ันตอน 
ไดแก (ตามเอกสารแนบ) 

1.  ข้ันตอนการขอและรับเลือดและสวนประกอบของเลือดจากธนาคารเลือด 



10 
 

2.  ข้ันตอนการตรวจสอบเลือดและสวนประกอบของเลือด 

3.  ข้ันตอนการใหเลือดและสวนประกอบของเลือด 

4.  ข้ันตอนการดูแลผูปวยขณะไดรับเลือดและสวนประกอบของเลือด 

5.  ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือพบอาการแทรกซอนขณะไดรับเลือดหรือสวนประกอบของเลือด  
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยของ การใหเลือดโดย การกําหนดระดับ

ความรุนแรงของความเสี่ยง /อุบัติการณกรณีผูปวยไดรับเลือด และสวนประกอบของเลือด ไว 9 ระดับตั้งแต  A-I (ตาม
เอกสารแนบ) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปวยไดรับเลือดและสวนประกอบของเลือด  ไดถูกตองตามแผนการรักษา  
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซอน และพยาบาลปฏิบัติ ใชเปนแนวทางปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน และอยางเปน
ระบบ โดยมีการกําหนด เปาหมายและตัวชี้วัดรวมกัน คือ 1) ไมพบอุบัติการณการใหเลือดและสวนประกอบของ
เลือดผิด (Incorrect blood and blood component transfused)  2) รอยละของการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติการใหเลือดและสวนประกอบของเลือด ถูกตอง  รอยละ 100 และ 3) ผูปวยปลอดภัยจากการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากการไดรับเลือดและสวนประกอบของเลือ ด (Blood and blood component reaction) ท่ี
มีระดับความรุนแรงตั้งแตระดับ D ข้ึนไป ≥รอยละ 90  (คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการใหเลือดและ
สวนประกอบของเลือด กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา, 2561) 

การใหเลือดและสวนประกอบของเลือด นั้น มีประโยชนในการรักษาผูปวย  แตเนื่องจากเลือดและ
สวนประกอบของเลือดทําใหเกิดมีผลแทรกซอนไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  และบางครั้งรุนแรงจนทําให
เสียชีวิตได ดังนั้นสหวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการบริหารเลือดและสวนประกอบของเลือดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) แพทยท่ีดูแลรักษาผูปวยควรมีความรูและคํานึงถึงขอบงชี้ในการใหเลือด  หากไมมีขอบงชี้ใหถือวาเปนขอหาม
ของการใหเลือดและปฏิบัติตามแนวทางการใหเลือดท่ีเปนมาตรฐาน  รวมถึงใหการปองกันปฏิกิริยาท่ีสามารถ
ปองกันได เชน Allergic reaction ดวยการให  Anti-histamine กอนหรือ FNHTR ดวยการให  Anti-pyretic 
drug กอนเปนตน (คงศักดิ์ อุไรรงค และ ชื่นฤทัย  ยี่เขียน, 2556 ; อภิชัย ลีละศิริ, 2552 )  2) พยาบาลเปนผูท่ีมี
ความสําคัญมากเนื่องจากเปนท้ังผูเจาะเลือดเพ่ือสงขอเลือดไปจนถึงเปนผูใหเลือดแกผูปวย  จึงตองใชความรูและ
ความละเอียดรอบคอบ ในการทํางานเก่ียวกับการใหเลือดโดยตองปฏิบัติงานตามข้ันตอน ของระเบียบปฏิบัติอยาง
เครงครัด  และตอง มีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑของเลือดท่ีเหมาะสมกับ อาการทางคลินิกของผูปวย  และ 3) หนวย
รับบริจาค เลือดและธนาคารเลือด ตองปฏิบัติตามข้ันตอนและใหความระมัดระวัง ในการดําเนินงานเชนเดียวกับ
บุคลากรอ่ืนๆ พรอมท้ังควรจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการใหเลือดแกเจาหนาท่ีทุกระดับในโรงพยาบาลเปนประจํา
อยางตอเนื่อง  เพ่ือชวยสรางความตระหนักในการระมัดระวังเม่ือตองดําเนินการเก่ียวกับการใหเลือดและทําให
อัตราการเกิดปฏิกิริยาและความผิดพลาดท่ีเก่ียวกับการใหเลือดลดลง ผูปวยเกิดความปลอดภัย และเปนการ
ประหยัดทรัพยากรของชาติโดยรวม (คงศักดิ์ อุไรรงค และ ชื่นฤทัย ยี่เขียน, 2556)  

สรุป การใหเลือดเปนสิ่งจําเปนท่ีใชในการรักษาผูปวยการใหเลือดแกผูปวย  อาจพบภาวะแทรกซอนหรือ
ปฏิกิริยาไมพึงประสงคไดจากสาเหตุตางๆมากมาย  พยาบาลและเจาหนาท่ี/บุคลากรทางการแพทยทุกระดับจึง
จําเปนตองมีความรูและปฏิบัติตามแนวทาง/ระเบียบปฏิบัตอิยางเครงครัด  และสงรายงานทุกครั้งเม่ือเกิดปฏิกิริยา
จากการใหเลือด เพ่ือนําอุบัติการณนั้นมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ หรือทบทวนอยางเปนระบบ ทําใหเกิดการพัฒนา
งานและการเฝาระวังในการดูแลผูปวยไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 
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