
 
 
 
 

สถานที ่:  ตึกระเบียบ คุณะเกษม 
 

ขอบข่ายการให้บริการทางธนาคารเลอืด 
 ธนาคารเลือด มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการใหบ้ริการทางธนาคารเลือดแก่ผูป่้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ใหบ้ริการเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
2. ใหบ้ริการตรวจทาง Red cell serology 
3. ใหบ้ริการ Apheresis (Plasma exchange, Leukapheresis, Plateletpheresis) 
4. ใหบ้ริการเจาะเลือดผูป่้วยเพื่อการรักษา (Therapeutic Phlebotomy) 

 

การให้บริการของฝ่ายธนาคารเลอืด 
 (ตารางหนา้ถดัไป) 
 

ฝ่ายธนาคารเลือด 



 

 

 
 

การให้บริการของฝ่ายธนาคารเลอืด 
งานบริการ เวลา หมายเลขโทรศัพท์ ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ใหบ้ริการเตรียมเลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด 
 ส าหรับใชใ้นหอผูป่้วย 

 
 

 ส าหรับใชใ้นการผา่ตดั 
 
 

 กรณีด่วน 
 
 T / S 

 
 
เวลา 8.00 – 16.00 น. 

ทุกวนั ไม่เวน้
วนัหยดุราชการ 

 
เวลา 8.00 – 15.30 น. 

ทุกวนั ไม่เวน้
วนัหยดุราชการ 

 
ใหบ้ริการตลอด  

24 ชัว่โมง 
 

ใหบ้ริการตลอด  
24 ชัว่โมง 

 
 

4155, 4315 
 
 

4155, 4315 
 
 

4155, 4315 
 

4155, 4315 
 

ขั้นตอนการให้บริการ (OPD) 
1. ส่งใบสัง่เตรียมเลือด พร้อมตวัอยา่งเลือด  ระวงั การเจาะเลือดผดิคน และรับใบส าคญัการรับ

เลือดจากธนาคารเลือด  
2. เลือดเตรียมผา่ตดั 

2.1   ส่งใบสัง่เตรียมเลือด ก่อน 15.30 น. จะไดเ้ลือดก่อน 8.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน 
2.2   ส่งใบสัง่เตรียมเลือด หลงั 15.30 น. จะไดเ้ลือดก่อน 9.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน 

3. การขอใชเ้ลือดด่วน  ไม่สามารถรอการท า Complete cross-match โดยแพทยจ์ะตอ้งลงนาม
รับรองวา่ เป็นกรณีฉุกเฉินจริง ในใบสัง่เตรียมเลือด 
3.1 Initial cross-matched blood จะจ่ายเลือด ABO ชนิดเดียวกบัผูป่้วยหลงัผา่นขั้นตอนแรก

ของ cross-match  จะไดเ้ลือดภายใน 20 นาที 
3.2 Uncross-matched blood จะจ่ายเลือด ABO ชนิดเดียวกบัผูป่้วย โดยยงัไม่ไดท้ าการ 

cross-match จะไดเ้ลือดภายใน 10 นาที 
        3.3   Uncross-matched blood (Group O)  จะจ่ายเลือด group O ใหแ้ก่ผูป่้วยทนัที   ใชไ้ด ้    
                ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เน่ืองจากอาจมีผลกระทบชนิด Minor mismatch โดยมีเลือด  
                 group O  ส ารองใหท่ี้หอ้งฉุกเฉินและหอ้งผา่ตดัสูติกรรม อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะผูป่้วย 
                 ในหอ้งฉุกเฉินและหอ้งผา่ตดัสูติกรรมเท่านั้น ส่วนผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วยใหแ้พทย ์
                 เจา้ของไขโ้ทร.ปรึกษาแพทยธ์นาคารเลือดก่อน 
4.      การมาเบิกเลือด ใหน้ าใบส าคญัการรับเลือดมาแสดงเพ่ือขอรับเลือดและใหน้ าภาชนะใส่ 
         เลือดท่ีรักษาความเยน็และขนาดท่ีเหมาะสมมาดว้ย 
 

 



 

 

 
 

งานบริการ เวลา หมายเลขโทรศัพท์ ขั้นตอนการให้บริการ 

   5.     เลือดท่ีจ่ายออกจากธนาคารเลือดใหรี้บใชท้นัที ถา้ไม่ใชน้ าส่งคืนธนาคารเลือด ยกเว้น  
        ส่วนประกอบของเลือดชนิด พลาพม่า และ Cryoprecipitate ท่ีธนาคารเลือดจะไม่รับคืน 
6.     ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลบนถุงเลือด ใบคลอ้งถุงเลือด ประวติัของผูป่้วยและระบุตวัผูป่้วย 
        ใหถู้กตอ้งก่อนการใหเ้ลือด 
7.     เลือดและส่วนประกอบของเลือดทุกชนิด ตอ้งใหผ้า่นชุดกรองส าหรับเลือด 
8.     หา้มผสมยาหรือสารน ้ าใดๆ เขา้ในถุงเลือด 
9.     เม่ือผูป่้วยท่ีมีปฏิกิริยาจากการรับเลือด ติดต่อธนาคารเลือดและปฏิบติัตามใบ “รายงาน 
        ปฏิกิริยาจากการรับเลือด” ซ่ึงอยูด่า้นหลงัของใบคลอ้งถุงเลือด 
10.    ควรสัง่เตรียมเลือดและใหเ้ลือดผูป่้วยในเวลาราชการ 
 ขั้นตอนการให้บริการ (IPD) 
1.     เลือดใชท่ี้หอผูป่้วย สัง่จองเลือดผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 
2.     น าส่งตวัอยา่งเลือดของผูป่้วยและใบสัง่เตรียมจากระบบ computer โดยติดบาร์โคต๊ผูป่้วย 
         ท่ีหลอดเลือดและรับใบส าคญัการรับเลือดจากธนาคารเลือด  
3.     เลือดเตรียมผา่ตดั 

3.1   ส่งใบสัง่เตรียมเลือดพร้อมตวัอยา่งเลือด  ก่อน 15.30 น. จะไดเ้ลือดก่อน 8.00 น.  
        ของวนัรุ่งข้ึน 
3.2   ส่งใบสัง่เตรียมเลือดพร้อมตวัอยา่งเลือด  หลงั 15.30 น. จะไดเ้ลือดก่อน 9.00 น.  
        ของวนัรุ่งข้ึน 

4. การขอใชเ้ลือดด่วน  ไม่สามารถรอการท า Complete cross-match โดยแพทยจ์ะตอ้งลง
นามรับรองวา่ เป็นกรณีฉุกเฉินจริง ในใบสัง่เตรียมเลือด 
4.1 Initial cross-matched blood จะจ่ายเลือด ABO ชนิดเดียวกบัผูป่้วยหลงัผา่นขั้นตอน

แรกของ cross-match  จะไดเ้ลือดภายใน 20 นาที 



 

 

งานบริการ เวลา หมายเลขโทรศัพท์ ขั้นตอนการให้บริการ 

   4.2 Uncross-matched blood จะจ่ายเลือด ABO ชนิดเดียวกบัผูป่้วย โดยยงัไม่ไดท้ าการ 
cross-match จะไดเ้ลือดภายใน 10 นาที 

        4.3   Uncross-matched blood (Group O)  จะจ่ายเลือด group O ใหแ้ก่ผูป่้วยทนัที   ใชไ้ด ้    
                ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เน่ืองจากอาจมีผลกระทบชนิด Minor mismatch โดยมีเลือด  
                 group O  ส ารองใหท่ี้หอ้งฉุกเฉินและหอ้งผา่ตดัสูติกรรม อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะผูป่้วย 
                 ในหอ้งฉุกเฉินและหอ้งผา่ตดัสูติกรรมเท่านั้น ส่วนผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วยใหแ้พทย ์
                 เจา้ของไขโ้ทร.ปรึกษาแพทยธ์นาคารเลือดก่อน 
5.    การมาเบิกเลือด ใหน้ าใบส าคญัการรับเลือดมาแสดงเพ่ือขอรับเลือดและใหน้ าภาชนะใส่ 
        เลือดท่ีรักษาความเยน็และขนาดท่ีเหมาะสมมาดว้ย 
6.     เลือดท่ีจ่ายออกจากธนาคารเลือดใหรี้บใชท้นัที ถา้ไม่ใชน้ าส่งคืนธนาคารเลือด ยกเว้น  
        ส่วนประกอบของเลือดชนิด พลาพม่า และ Cryoprecipitate ท่ีธนาคารเลือดจะไม่รับคืน 
7.     ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลบนถุงเลือด ใบคลอ้งถุงเลือด ประวติัของผูป่้วยและระบุตวัผูป่้วย 
        ใหถู้กตอ้งก่อนการใหเ้ลือด 
8.     เลือดและส่วนประกอบของเลือดทุกชนิด ตอ้งใหผ้า่นชุดกรองส าหรับเลือด 
9.     หา้มผสมยาหรือสารน ้ าใดๆ เขา้ในถุงเลือด 
10.   เม่ือผูป่้วยท่ีมีปฏิกิริยาจากการรับเลือด ติดต่อธนาคารเลือดและปฏิบติัตามใบ “รายงาน 
        ปฏิกิริยาจากการรับเลือด” ซ่ึงอยูด่า้นหลงัของใบคลอ้งถุงเลือด 
11.    ควรสัง่เตรียมเลือดและใหเ้ลือดผูป่้วยในเวลาราชการ 

2. งานตรวจทาง Red cell serology 
 หมู่เลือด ABO 
 Minor blood group 
 Antiglobulin test (Coombs’Test) 

เวลา 8.00 - 16.00 น. 
ทุกวนัราชการ 

4351 1. ส่งใบ request พร้อมตวัอยา่งเลือด 
 
 
 
 
 



 

 

งานบริการ เวลา หมายเลขโทรศัพท์ ขั้นตอนการให้บริการ 

งานตรวจทาง Red cell serology (ต่อ) 
 Antibody screening test 
 Antibody identification 
 Antibody titration 
 Investigation of transfusion 

reaction 

 ตรวจกรองเลือดผูป่้วย 
ฝากครรภ์  (ABO-Rh  

      Grouping,- Antibody screening) 

เวลา 8.00 - 16.00 น. 
ทุกวนัราชการ 

4351 1.      ส่งใบ request พร้อมตวัอยา่งเลือด 

3. งานใหบ้ริการ Apheresis 
 Plasma exchange 
 Leukapheresis 
 Platelet pheresis 

เวลา 8.00-16.00 น. 
ทุกวนัราชการ 

กรณีด่วน- ติดต่อธนาคารเลือด
เพ่ือพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

4351 1. ปรึกษาแพทยป์ระจ าธนาคารเลือด 
2. ติดต่อ ICU Med เพื่อขอเตียง หรือหอผูป่้วยท่ีสามารถใหบ้ริการได ้
3. ส่งใบ request พร้อมแจง้ธนาคารเลือด เพื่อนดัหมายการท า 

4. งานเจาะเลือดผูป่้วย 
 เพื่อการรักษา (Phlebotomy) 
 เพื่อแยก serum หยอดตา 
 เพื่อบริจาคเลือดตนเองใชใ้นการ

ผา่ตดั (Autologous blood 
donation) 

 ผูป่้วยหาผูบ้ริจาคมาเอง (Direct 
Donation) 

เวลา 8.00-15.30 น. 
ทุกวนัราชการ 

4351 1. ใหบ้ริการเฉพาะวนัและเวลาราชการ 
2. ตอ้งเป็นผูป่้วยท่ีช่วยตวัเองได ้
3. ไดรั้บการรับรองจากแพทยว์า่ ไม่เป็นโรคท่ีอาจเกิดอนัตรายจากการเจาะเลือดออก 
4. แพทยบ์นัทึกการรักษาในเวชระเบียน และสัง่เตรียมโดยเขียนใบสัง่การรักษา โดยระบุ

ช่อง Autologous blood (Whole blood) โดยก าหนดปริมาณและวนัท่ีตอ้งการใช ้ แลว้ส่ง
ผูป่้วยมาท่ีธนาคารเลือด 

5. ผูบ้ริจาคตอ้งมีคุณสมบติัตามคู่มือการคดัเลือกผูบ้ริจาคโลหิตของศูนยบ์ริการโลหิต    
โลหิตของผูบ้ริจาคจะน ามาตรวจความเขา้กนัไดก้บัโลหิตผูป่้วยก่อนจะน าไปใหผู้ป่้วย   
กรณีผูป่้วยไม่ใชโ้ลหิตและผูบ้ริจาคประสงคจ์ะบริจาคโลหิตใหแ้ก่ผูอ่ื้น  ก็จะน าเขา้ 
คลงัเลือดเพ่ือน าไปใชก้บัผูป่้วยรายอ่ืนต่อไป 

ดูรายละเอยีดใน “คู่มอืการส่งตรวจทางห้องปฏิบตักิาร และการส่ังเตรียมเลอืดและส่วนประกอบของเลอืด” 



 

 

 
 

ตารางข้อมูล   Blood Component

Blood component Composition (1 unit) ปริมาตร / ยูนิต Shelf life เกบ็รักษา ข้อบ่งใช้ 
Packed red cell (PRC) 
Hct 70 – 80 % 

Red cells ~ 150-200 ml 
WBC, Platelets 
Reduced Plasma 

150 –350 ml  ACD / CPD 21 วนั 
 CPDA – 1   35 วนั 
 Additive solution 42 วนั 
      (Adsol, Optisol, SAG-M) 

2-6  °C เพ่ิม red cell mass ผูป่้วยท่ีมีความตอ้งการ Oxygen carrying 
capacity  

Leukocyte poor 
Packed red cell (LPRC) 
Hct 50 – 70 % 

Red cells 170 ml 
Reduced Plasma 
WBC < 1.2 x 10 9  cells 

200 – 330 ml Same as PRC 2-6 °C  Same as PRC 
 ลดปฏิกิริยาการใหเ้ลือดท่ีเกิดจาก WBC 

Leukodepleted 
Packed red cell 
(LDPRC) 
(In – Line Filter) 

Red cells 200 ml 
Reduced Plasma 
WBC < 1 x 10 6  cells 

200 – 350 ml Same as PRC 2-6 °C  Same as PRC 
 ป้องกนัการเกิด Febrile Nonhemolytic Transfusion 

Reaction (FNHTR) 
 ลดการเกิด alloimmunization ต่อ WBC และ Platelet 

Single donor red cell 
(SDR) Filter 
(Prestorage Filter) 
Hct 57 – 60 % 
1 Donor ได ้2 units 
 

Red cells 200 ml 
Reduced Plasma 
WBC < 1 x 10 6  cells 

200 ml  Additive solution 42 วนั 
      (Adsol, Optisol, SAG-M) 

2-6 °C  ผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้red cell เป็นประจ า เพื่อลดการ
เกิด Febrile Nonhemolytic Transfusion Reaction 
(FNHTR) และ alloimmunization ต่อ WBC และ 
Platelet 

 

Random platelet  
concentrate (PC) 
1 unit from 1 Donor 

Platelet  > 5.5 x 10 10  ตวั 

WBC    < 0.2 x 10 10  ตวั 
 

45 - 65 ml 5 วนั 
หากรวมแลว้ใชภ้ายใน 

4 ชัว่โมง 

20 – 24   °C 
continuous 
agitation 

 

 ผูป่้วยท่ีมีภาวะเลือดออก เน่ืองจากเกลด็เลือดต ่า 
 Therapeutic Dose 10 kg. Body wt./unit 



 

 

Blood component Composition (1 unit) ปริมาตร / ยูนิต Shelf life เกบ็รักษา ข้อบ่งใช้ 
Pooled Leukocyte 
Poor platelet  
concentrate (LPPC) 
1 bag from 4 Donor 

Platelet  > 3.2 x 10 11 ตวั 

WBC    < 1.2 x 10 6  ตวั 
 

250 - 350 ml 5 วนั No Pooling 20 – 24   °C 
continuous 
agitation 

 ผูป่้วยท่ีมีภาวะเลือดออก เน่ืองจากเกลด็เลือดต ่า 
 ผูป่้วยท่ีรับ Platelets เป็นประจ าเพ่ือป้องกนัการเกิด 

FNHTR และ alloimmunization จาก WBC 
 LPPC 1 bag = 6-8  Random PC 
 

Single Donor Platelet 
concentrate (SDP) Filter 
1 bag from 1 donor 
แบ่งบรรจุเป็น 2 bag 
 

Platelet  > 3-5 x 10 11 ตวั 

WBC    < 1 x 10 6  ตวั 
 

250 - 350 ml 5 วนั No Pooling 20 – 24  °C 
continuous 
agitation 

 ผูป่้วยท่ีมีภาวะเลือดออก เน่ืองจากเกลด็เลือดต ่า 
 ผูป่้วยท่ีสร้างแอนติบอดีตอ่ WBC หรือ Platelets 
 SDP 1 unit = 6-8 Random PC 

Fresh frozen plasma 
(FFP) 

Plasma 150-330 ml all 
Coagulation factors  
F VIII > 0.7  IU/ ml  
ไม่มี Platelets 

150 – 330 ml แช่แขง็ 1 ปี 
กรณีละลายแลว้ 24 ชัว่โมง 

ต ่ากวา่ - 18°C 
กรณีละลาย
แลว้ใหเ้ก็บท่ี 

2 - 6  °C 
 

 รักษาอาการเลือดออกท่ีเกิดจากการขาดปัจจยัการ
แขง็ตวั (multiple coagulation factor deficiencies) 

Cryo – remove plasma 
(CRP) 

Plasma และปัจจยัการแขง็ตวั
ของเลือดทุกตวั ยกเวน้ F 
VIII, F XIII และ Platelets 

150 – 330 ml แช่แขง็ 1 ปี 
ละลายแลว้ 24 ชัว่โมง 

ต ่ากวา่ - 18 °C 

กรณีละลาย
แลว้ใหเ้ก็บท่ี 

2 - 6   °C 
 

 ทดแทน FIX ในผูป่้วย Hemophilia B เพื่อทดแทน 
prothrombin complex ในผูป่้วยโรคตบัหรือโรคอ่ืนๆ ท่ี
มี Bleeding หรือป้องกนั เม่ือ PT ratio >1.5 

Cryoprecipitate  
Anti-hemophilic Factor 
(AHF) 

F VIII >70 IU / ml  
Fibrinogen  >140 mg. 
FXIII, Von Willebrand 
Factor 

10 – 15 ml แช่แขง็ 1 ปี 
ละลายแลว้ 4 ชัว่โมง 

ต ่ากวา่ - 18°C 
กรณีละลาย
แลว้ใหเ้ก็บท่ี 

20 - 24  °C 
 

 Hemophilia A 
 Von Willebrand’s discase 
 เพ่ิม fibrinogen 



 

 

ปฏกิริิยาจากการรับเลอืดและส่วนประกอบของเลอืด (TRANSFUSION REACTION) 
 Tranfusion reaction สามารถเกิดไดใ้นผูป่้วยทุกคนท่ีไดรั้บเลือดและส่วนประกอบของเลือด ในท่ีน้ี
จะกล่าวถึงเฉพาะปฏิกิริยาจากการรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดท่ีสามารถพบบ่อยและตอ้งใหก้าร
ดูแลรักษาเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
1. ปฏิกิริยา จากการรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดเฉียบพลนั (Acute complications of 

transfusion) คือ ปฏิกิริยาจากการรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดท่ีเกิดข้ึนภายใน 24 ชั่วโมง 
แบ่งเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี 

 1.1  ปฏิกิริยาจากการรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดเฉียบพลนัแบบไม่รุนแรง  
(Mild reactions)  
 สาเหตุ   

- ภาวะ Hypersensitivity ระดบัไม่รุนแรง 
อาการและอาการแสดง 
- ผื่นลมพิษหรือผื่นแดงคนัเกิดภายในเวลาสั้นๆ (within minutes) จากการไดรั้บเลือดและ

ส่วนประกอบของเลือด เน่ืองจากโปรตีนใน Plasma ของผูบ้ริจาค ท าใหเ้กิด  
       Hypersensitivity และมีการหลัง่ Histamine 
การป้องกนั 
- ถ้าผูป่้วยมีประวติัการเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิด

เฉียบพลนัแบบไม่รุนแรง ควรให้ยา Antihistamine ก่อนให้เลือดและส่วนประกอบของ
เลือดทุกคร้ัง 

1.2 ปฏิกิริยาจากการรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดเฉียบพลนัแบบรุนแรงปานกลาง 
(Moderately severe  reactions)  

 สาเหตุ   
- ภาวะ Hypersensitivity ระดบัปานกลางถึงรุนแรง 
- ภาวะ Febrile non-hemolytic reaction เกิดจาก Antibodies ต่อเมด็เลือดขาว เกล็ดเลือด หรือ

โปรตีนใน Plasma เกิดในผูป่้วยท่ีเคยไดรั้บเลือดหรือเคยตั้งครรภม์าก่อน 
- การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรียในระยะเร่ิมตน้ 
อาการและอาการแสดง 
- ไข ้หนาวสั่น หนา้แดง (Flushing) ผื่นลมพิษคนั (Urticaria) เหน่ือย (Mide dyspnea) ใจสั่น 

(Palpitation, Tachycardia) และปวดศีรษะ อาการเหล่าน้ีเกิดจาก Antibodies ใน Plasma 
ของผูป่้วยเกิดปฏิกิริยากบัเมด็เลือดขาวผูบ้ริจาค 

การรักษา 
- หยดุใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือด 
- ใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด า (Normal saline) 



 

 

 
- รับประทานยา Paracetamol และใหย้า Antihistamine, Corticosteroid ทางหลอดเลือดด า 
- บนัทึกปริมาณปัสสาวะ 24 ชัว่โมง เพื่อเฝ้าระวงัอาการแสดงของ Hemolysis 
- ส่งเลือดและส่วนประกอบของเลือด Infusion set และเจาะเลือดผูป่้วยหลงัเกิดปฏิกิริยาจาก

การใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือดมาใหธ้นาคารเลือด 
การป้องกนั 
- ในผูป่้วยท่ีเกิดภาวะ Febrile non-hemolytic reaction ควรไดรั้บประทานยา Paracetamol 

ก่อนให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 1 ชัว่โมง และให้ซ ้ าอีกคร้ังท่ี 3 ชัว่โมงหลงัจาก
เร่ิมใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือด การใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือดในอตัราท่ี
ชา้ลงท่ีมีส่วนช่วยลดภาวะ Febrile non-hemolytic reaction 

1.3 ปฏิกิริยาจากการรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดเฉียบพลนัแบบรุนแรงรุนแรง 
       (life-threatening reactions)  

 สาเหตุ   
- ภาวะ Acute intravascular hemolysis 
- การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย และ Septic shock 
- ภาวะ Anaphylactic reaction 
- ภาวะ Transfusion-associated lung injury 
- ภาวะน ้าเกิน (Fluid overlode) 

Acute intravascular hemolysis 
  เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดจาก type II Hypersensitivity โดยผูป่้วยมี Antibodies ต่อ red blood cell ใน
เลือดและส่วนประกอบของเลือดท่ีไดรั้บ ซ่ึงปฏิกิริยาท่ีรุนแรงมกัเกิดจากใหเ้ลือดผิดหมู่ โดยเฉพาะหมู่ ABO 
และ RH 

อาการและอาการแสดง 
  -     ในผูป่้วยรู้สึกตวั (Conscious patient) 
   ไข้ หนาวสั่น ปวดร้อนผิวหนังบริเวณท่ีได้รับเลือด ปัสสาวะสีชาและออกน้อย 
(Hemoglobinuria, Oliguria) ใจสั่น (Tachycardia) Hypotension และ Disseminated intravascular 
coagulation อาการจะเกิดข้ึนภายในเวลาสั้นๆ (within minutes) หรือหลงัจากไดรั้บเลือดและส่วนประกอบ
ของเลือดนอ้ยกวา่ 10 ml. 
  -     ในผูป่้วยไม่รู้สึกตวั (Unconscious patient) 
 มีอาการแสดงบางอย่างท่ีสามารถสังเกตได้ เช่น Hypotension ปัสสาวะสีชาและออกน้อย 
(Hemoglobinuria, Oliguria) ภาวะเลือดออกจาก Disseminated intravascular coagulation 
 
 



 

 

 
การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
- ส่งเลือดผูป่้วยเพื่อตรวจ CBC, Coagulation screen, Direct antiglobulin test, BUN, 

Creatinine, Electrolytes, Hemoculture (เพื่อวนิิจฉยัโรค Bacteria contamination) 
- ส่งเลือดและส่วนประกอบของเลือด Infusion set และเจาะเลือดผูป่้วยหลงัเกิดปฏิกิริยาจาก

การใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือดมาใหธ้นาคารเลือด 
การรักษา 
- หยดุใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือด และแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีธนาคารเลือดทราบ  
        เพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาดงักล่าว 
- ใหอ้อกซิเจน 
- ใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด า (Normal saline) 
- ใหย้าขบัปัสสาวะ 
- ถา้เกิดภาวะ Disseminated intravascular coagulation ควรให้ส่วนประกอบของเลือดเพื่อ

แกไ้ขภาวะน้ี 
การป้องกนั 
- ตรวจสอบช่ือ-นามสกุล เลขท่ีผูป่้วยบนตวัอย่างเลือดและส่งใบขอเลือดกบัตวัผูป่้วยอย่าง

ถูกตอ้งก่อนส่งมาท่ีธนาคารเลือด 
- ตรวจสอบช่ือ-นามสกุล เลขท่ีผูป่้วยบนถุงเลือดและส่วนประกอบของเลือดวา่ตรงกบัผูป่้วย

ก่อนใหทุ้กคร้ัง 

Bacteria contamination and Septic shock 
การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรียสามารถเกิดไดใ้นทุกขั้นตอนของการรับบริจาค การตรวจ 

หมู่เลือด และการให้เลือด  เพราะฉะนั้นจึงควรระวงัในทุกขั้นตอน ซ่ึงเช้ือท่ีพบมาก คือ Pseudomonas 
species (สามารถเจริญเติบโตไดท่ี้อุณหภูมิ 2-6 °C) และ Staphylococci (สามารถเจริญเติบโตไดท่ี้อุณหภูมิ 
20-24 °C) 

อาการและอาการแสดง 
- ไขสู้ง หนาวสั่นและอาจมี Hypotension ซ่ึงอาจเกิดทนัทีหรือเกิดภายในระยะเวลาเป็น

ชัว่โมง 
การรักษา 
- ใหย้าปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด า 
- รักษาประคบัประคองตามอาการ (Supportive care) 

Anaphylactic reactions 
ปัจจยัเส่ียง คือ การให ้FFP ในปริมาณมากและเร็ว โดยเฉพาะการท า Plasma exchange 

 เกิดเน่ืองจาก Cytokine ใน Plasma 



 

 

 
สาเหตุท่ีพบนอ้ยแต่สามารถก่อให้เกิด Anaphylactic reactions ท่ีรุนแรง คือ IgA deficiency  ซ่ึง

เกิดจากผูป่้วยท่ีมีปฏิกิริยาต่อ IgA ในส่วนประกอบของเลือด 
อาการและอาการแสดง 
-      ภาวะ Cardiovascular collapse (Hypotension), Respiratory distress (Wheezing, 
Bronchospasm, Laryngeal edema), Urticaria โดยไม่มีไข ้
การรักษา 
- ใหย้า Adrenaline 1 : 1000 ขนาด 0.01 mg/kg ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 

2.   ปฏิกิริยาจากการรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดชา้ (Delayed complications of transfusion)  
 สาเหตุ   

- การติดเช้ือจากการไดรั้บเลือด (Transfusion-transmitted infectious) 
- ภาวะ Delayed hemolytic reaction  
- ภาวะ Post-tranfusion purpura 
- ภาวะ Transfusion-associated graft-versus-host disease (TA-GVHD)  
- ภาวะเหล็กเกิน (Iron overload) 

  การติดเช้ือจากการได้รับเลอืด (Transfusion-transmitted infectioud) 
  การได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด มีโอกาสเส่ียงท่ีจะได้รับเช้ือต่างๆ (Infectious 
agents) เช่น HIV, HCV, HBV, HTLV, Malaria, Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Human parvovirus 
B19, toxoplasmasis, Treponema pallidum, Trypanosoma cruzi, Brucellosis เป็นตน้ 
  ปัจจุบนัไดพ้ฒันาเทคนิคการตรวจเช้ือไวรัส ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาการตรวจพบเช้ือไวรัสซ่ึง
อยูใ่นระยะฟักตวั (Window period) คือ Nucleic-acid amplification testing (NAT)  
  ใชห้ลกัการ Polymerase chain reaction (PCR) ซ่ึงเป็นการตรวจตวัเช้ือไวรัสโดยตรง เน่ืองจาก
สามารถลดระยะเวลาการตรวจพบเช้ือไวรัสซ่ึงอยูใ่นระยะฟักตวั จึงท าใหล้ดโอกาสการติดเช้ือจากการไดรั้บ
เลือด ปัจจุบนัเราสามารถใช ้NAT ในการตรวจ HIV, HCV, HBV โดยสามารถลดระยะเวลาการตรวจพบ
เช้ือไวรัสซ่ึงอยูใ่นระยะฟักตวัในโรค HIV9 จาก 16 วนั เหลือ 9 วนั ใน 16 unit minipool-NAT (MP-NAT) 
และ 9.5 วนั ใน 24 unit MP-NAT ส าหรับ HCV9  จาก 70-80 วนั เหลือ 7.4 วนั ใน 16 unit MP-NAT และ 
 8 วนั ใน 24 unit MP-NAT ส่วน HBV10 จาก 56 วนั เหลือ 40-50 วนั ใน MP-NAT และ 15-34 วนั ใน 
Individual donor-NAT (ID-NAT) ราคาส าหรับการตรวจ NAT 500 บาท ต่อ bag 

  Delayed hemolytic reaction 
  เกิดในผูป่้วยท่ีเคยไดรั้บการกระตุน้ให้สร้าง Antibodies จาก Antigen บนผิวเม็ดเลือดแดงใน
ระหวา่งตั้งครรภ ์หรือเคยไดรั้บเลือดและส่วนประกอบของเลือด เม่ือระยะเวลาผา่นไประดบั Antibodies ลด
ระดบัลงจึงไม่สามารถตรวจพบได ้หลงัจากท่ีผูป่้วยไดรั้บการกระตุน้อีกคร้ัง โดยการไดรั้บเลือดท่ีมี Antigen 



 

 

บนผิวเม็ดเลือดแดงตรงกบั Antibodies ในร่างกาย จะก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนของ Antibodies ในร่างกายอยา่ง
รวดเร็ว (Secondary immune response) 

อาการและอาการแสดง 
 -      ไข ้ซีด เหลือง (ส่วนมากเป็น   Extravascular   hemolysis)  บางคร้ังอาจมีภาวะ Hemoglobinuria 

การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพิ่มเติม 
- ส่งเลือดผูป่้วยเพื่อตรวจ CBC, Coagulation screen, Antiglobulin test, BUN, Creatinine, 

Electrolytes 
- ตรวจเช็คหมู่เลือดผูป่้วยซ ้ า 
การรักษา 
-      ไม่มีการรักษาท่ีจ าเพาะ ควรรักษาประคบัประคองตามอาการ 
-       ถา้มีภาวะ Hypotension หรือภาวะไตวาย ใหรั้กษาเหมือนภาวะ Acute intravascular  
        hemolysis 
การป้องกนั 
-        ควรตรวจ Antibodies ต่อเมด็เลือดแดงใน Plasma ของผูป่้วยดว้ยความรอบคอบ 

 
 


