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ค าน า 

 การให้บริการงานคลังเลือด มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดหาโลหิตที่เพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณภาพมากที่สุด
ให้กับผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ปี 2560 และมาตรฐานงานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย  

 งานคลังเลือด โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาผู้ป่วยและเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจัดท าคู่มือส าหรับการใช้บริการงาน  
คลังเลือด โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และมีความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ป่วย  
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งานคลังเลือด  โรงพยาบาลสุรินทร์ 

สถานที่   ตึกพยาธิ ชั้น 2 (ตึกแล็บเก่า) 

หมายเลขโทรศัพท์ ห้องปฏิบัตกิารเตรียมโลหติ 17201, ห้องรับบริจาคโลหิต 17202 

ขอบข่ายการบริการ  ห้องปฏิบัตกิารเตรียมโลหติตลอด 24 ชั่วโมง 

   ห้องรับบริจาคโลหิต เปิด 8.30 – 16.00 น. หยุดพักเที่ยง  

เปิดให้บริการทุกวัน 

 

1. จัดเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย  
บริการจัดเตรียมเลือด และส่วนประกอบของเลือด ส าหรับใช้ในหอผู้ป่วย ในการเตรียมผ่าตัดและในกรณี

เร่งด่วนให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
 

2. การรับบริจาคโลหิต 
เปิด 8.30 – 16.00 น. เปิดให้บริการทุกวัน หยุดพักเท่ียง  

 
3. การรับบริจาคเกล็ดเลือด (Platelet apheresis)  

เวลา 08.30 - 16.00 น. ทุกวันราชการและต้องมีการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนมาเจาะเก็บ 
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วิธีปฏิบัติในการขอเตรียมเลือด และส่วนประกอบของเลือด  
 

ตารางแสดงชนิดและระยะเวลาการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย 
 

ชนิดการจอง ระยะเวลา วิธีการทดสอบ Type of blood supply 
Uncrossmatch 
(แพทย์เซ็นต์ยินยอม) 

5 นาที ไม่ทดสอบ PRC “O” ไม่เกิน 2 unit  
FFP “AB” ไม่เกิน 2 unit 

Emergency 
(Initial x-match blood) 
(แพทย์เซ็นต์ยินยอม) 

15 นาที Tube test ABO, Rh (D) หมู่เดียวกับผู้ป่วย  
อ่านผล Immediate spin ที่
อุณหภูมิห้อง  
 PRC ไม่เกิน 4 unit 
 FFP  ไม่เกิน 4 unit 
หลังจากจ่ายเลือดจะท า crossmatch 
จนเสร็จสิ้น 

Complete crossmatch 1 ชั่วโมง Tube test 
Column agglutination 
test 

 ABO, Rh (D) หมู่เดียวกับผู้ป่วย 
 ท า crossmatch จนเสร็จสิ้น 

ABO/Rh group 1 ชั่วโมง Tube Method - 
Antibody screening 1 ชั่วโมง Tube Method 

Column Agglutination 
Test 
 

- 

Antibody identification 3-7 วัน Column Agglutination 
Test 

- 

Investigation of 
transfusion reaction 

2 ชั่วโมง Column Agglutination 
Test 

- 

ผู้ป่วย Covid-19 
Uncrossmatch 

จองเวรดึก 00.00-08.30น. 

 
5 นาที 

 
ไม่ทดสอบ 

(แพทย์เซ็นต์ยินยอม) 

PRC “O” ไม่เกิน  2 unit  
FFP “AB” ไม่เกิน 2 unit 

ผู้ป่วย Covid-19 
Complete crossmatch 
เวรเช้า 
เตรียม 10.00 น./14.00น. 
เวรบ่าย  
จนท.ขึ้นปฏิบัติงานเฉพาะ1คน 

 
1 ชั่วโมง 

 
Column Agglutination 
Test (เครื่อง Automate) 

 
ABO, Rh (D) หมู่เดียวกับผู้ป่วย  
ท า crossmatch จนเสร็จสิ้น 
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ชนิดการจอง ระยะเวลา วิธีการทดสอบ Type of blood supply 
Complete crossmatch 

ผู้ป่วยเตรียมเลือดยาก 
 

3-7 วัน Column Agglutination 
Test/ และอ่ืน ๆ 

 

ABO, Rh (D) หมู่เดียวกับผู้ป่วย 
ท า crossmatch จนเสร็จสิ้น 

- ผล Least incompatible 
ปฏิกิริยาต่ าสุด แพทย์ต้อง
เซ็นต์ยินยอมก่อนรับโลหิตไป
ใช้ 
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1. การขอเตรียมเลือดส าหรับผู้ป่วยทั่วไป 

1.1 การกรอกแบบฟอร์มใบขอเลือด  

 ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องระบุในแบบฟอร์มขอเลือด ( Request for transfusion) 

 1.1.1 กรอกข้อมูลใบขอเตรียมเลือดในระบบ HOSxP ให้ครบถ้วน ถูกต้อง  

 1.1.2 ชื่อ-สกุล อายุ เพศ เลขประจ าตัวโรงพยาบาลของผู้ป่วย (hospital Number: HN)  

1.1.3  การวินิจฉัยโรคผู้ป่วย (diagnosis)  

1.1.4 ชนิดและปริมาณของเลือดหรือส่วนประกอบเลือดที่ต้องการให้ผู้ป่วย  

1.1.5 วัน/เวลาที่ต้องการใช้  

1.1.6 ประวัติของการได้รับเลือด  

1.1.7 ข้อบ่งใช้ทางคลินิก เช่น type of operation, clinical information and indications เป็นต้น      

1.1.8 ชื่อแพทย์ผู้ขอ  

1.1.9 ชื่อผู้เจาะเลือดและวันเวลาที่เจาะเลือดเพ่ือให้มั่นใจว่าได้ตรวจสอบแล้ว และสามารถใช้ตรวจสอบ
ย้อนหลังในกรณีท่ีมีปัญหา 

1.2 พิมพ์ใบขอเตรียมเลือด 1 ใบ พร้อมหลอดตัวอย่างเลือดผู้ป่วยส่งคลังเลือด 
หมายเหต ุ 

- ใบขอเลือดต้องมีข้อมูลถูกต้อง อ่านง่าย ชัดเจน  

- ใบขอเลือดที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือ อ่านไม่ออก ควรประสานงานกับหอผู้ป่วยเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข 

- ถ้าเป็นการขอเตรียมเลือดฉุกเฉินพิมพ์ใบขอเตรียมเลือด 1 ใบให้ระบุการขอแบบฉุกเฉินให้ถูกต้อง
แพทย์ผู้สั่งจองต้องเซ็นต์ชื่อในช่องขอเลือดฉุกเฉินก ากับมาด้วยทุกครั้ง พร้อมหลอดตัวอย่างเลือดผู้ป่วยส่ง    
คลังเลือด น ามาพร้อมกระติกรอรับเลือดกลับหอผู้ป่วย  
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1.3 หลอดตัวอย่างเลือดผู้ป่วย   

หลอดตัวอย่างเลือดผู้ป่วยต้องระบุ ชื่อ-สกุล H.N. ของผู้ป่วย ระบุวัน – เวลาที่เจาะเลือดและลงชื่อผู้เจาะ
เก็บและเวลาที่เจาะเลือดในสติ๊กเกอร์ที่ติดหลอดตัวอย่างเลือดผู้ป่วยทุกครั้ง หากข้อมูลในใบขอเลือดและหลอด
ตัวอย่างเลือดผู้ป่วยไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกัน คลังเลือดจะไม่ท าการ Crossmatch ให้ทางหอผู้ป่วยต้องแก้ไขและ
ส่งมาจองใหม ่

1.4 การเจาะเก็บเลือดผู้ป่วย  

1.4.1 จ านวนเลือดผู้ป่วยท่ีต้องใช้ในการเตรียมเลือด 

 - ผู้ใหญ่    Clotted blood จ านวน 4 – 6 ml  

- เด็ก    (อายุมากกว่า 1 ปี) Clotted blood จ านวน 3 – 5 ml  

- เด็กเล็ก ( อายุต่ ากว่า 1 ปี )  Clotted blood จ านวน 2 – 3 ml  หรือ  

                  Hematocrit tube อย่างน้อย 10 หลอด 

 1.4.2 การชี้บ่งผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเจาะเลือดผิดคน ควรปฏิบัติดังนี้ 

- ผู้เจาะเลือดต้องติดฉลากชื่อผู้ป่วยบนหลอด รวมถึงข้อมูลอื่นที่เพียงพอได้แก่ ชื่อ-สกุล HN  

  หอผู้ป่วย วันที่เจาะตัวอย่างเลือด ชื่อผู้เจาะเลือด 

- ถามชื่อ-สกุลของผู้ป่วยโดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตอบเอง  

- ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยจากป้ายชื่อที่ข้อมือ ไม่ควรดูจากป้ายชื่อที่เตียง 

- ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารได้ควรดูชื่อ – สกุล และ H.N. จากป้ายที่ข้อมือ และถาม ชื่อผู้ป่วย
จากญาติในกรณีท่ีมีญาติผู้ป่วยอยู่ร่วมด้วย 

-ต้องไม่เจาะเลือดก่อนแล้วตรวจสอบข้อมูลภายหลัง 

1.4.3  ห้ามเจาะเลือดผู้ป่วยจากสายที่ให้ intravenous fluid 

1.4.4 เมื่อเจาะเลือดผู้ป่วยเสร็จแล้ว ผู้เจาะต้องลงชื่อผู้เจาะที่ใบขอเลือดและข้างหลอด เพ่ือให้มั่นใจว่าได้
ตรวจสอบแล้วและใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้กรณีที่มีปัญหา และควรรีบน าเลือดผู้ป่วยส่งคลังเลือด
ภายใน 30 นาทีหรือทันที หากจ าเป็นต้องเก็บไว้ที่หอผู้ป่วย ควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 1-6 °C 
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนส่งจองเลือดถ้าไม่มีความจ าเป็น 
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1.4.5 กรณีท่ีผู้ป่วยขอเตรียมเลือดติดต่อกันหลายครั้งภายในวันเดียวกันและยังไม่ได้รับเลือดที่จองไว้ไปให้
ผู้ป่วย ไม่จ าเป็นต้องเจาะเลือดผู้ป่วยใหม่ โดยให้หอผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งคลังเลือดก่อนจองใหม่ว่าจะ
ขอใช้หลอดตัวอย่างเลือดเดิม พร้อมระบุในใบขอเตรียมเลือดว่าใช้ specimen เดิม  

ยกเว้น ปริมาณเลือด specimen เดิมไม่พอส าหรับทดสอบ ต้องเจาะเลือดมาใหม่ 

1.4.6 ถ้าตัวอย่างเลือดผู้ป่วยมี hemolysis, clotted, lipemic หรือไม่พอท าการทดสอบ ทางคลังเลือด
จะโทรแจ้งเพื่อขอเจาะตัวอย่างเลือดผู้ป่วยใหม่  

1.4.7 ในกรณีท่ีผู้ป่วยอยู่ระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาลและเคยได้รับเลือดหรือส่วนประกอบเลือดแล้ว 
มีประวัติการตรวจหมู่เลือดอย่างน้อย 2ครั้ง/admit หากต้องการใช้เกล็ดเลือดหรือไครโอพรีซิปิเตท 
ไม่จ าเป็นต้องเจาะตัวอย่างเลือดใหม่ (ทั้งนี้ส่วนประกอบเลือดทุกยูนิตต้องประกันความถูกต้องของ
หมู่เลือด ABO) 

1.5 การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยแบบ complete crossmatch พร้อมใช้ 1 ชั่วโมง 
     คลังเลือดจะใช้เวลาในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยโดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (Complete crossmatch) 

 1.5.1 เวลาที่ใช้ในการเตรียมเลือดประมาณ 1 ชั่วโมง โดยนับเวลาหลังจากคลังเลือดรับตัวอย่างเลือด   
และใบจองเลือดแล้วไม่ใช่เวลาที่หอผู้ป่วย key ขอเลือดในระบบ สามารถดูผลการ crossmatch ใน HOSxP โดย
ค้นจาก HN ผู้ป่วย จะขึ้นสถานะ “รอรับเลือด” หากต้องการทราบว่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดพร้อมใช้กี่ยู
นิต ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อผู้ป่วย จะโชว์หน้าจอข้อมูลการเตรียมเลือด เลือกแถบ จ่ายโลหิต กดแถบ จ่าย จะแสดง
จ านวนเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่พร้อมใช้ ไม่จ าเป็นต้องโทรสอบถาม ยกเว้น การจองเกล็ดเลือดและไค
รโอพรีซิพิเตท ให้โทรสอบถามก่อนใช้ 

 1.5.2 ถ้าไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่ควรจองเลือดผู้ป่วยหลาย request หากผู้ป่วยมีเลือดเดิมเหลืออยู่ 
ควรรับเลือดใน request เดิมให้หมดก่อนจองเลือดใหม่ เนื่องจากปริมาณเลือดมีจ ากัด ผู้ป่วยบางรายจองเลือดมา
หลาย request โดยไม่ได้ใช้เลือดเดิมที่มีอยู่ ท าให้บางครั้งมีเลือดไม่เพียงพอส าหรับเตรียมให้ผู้ป่วยรายอื่น 

 1.5.3 หากมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ผู้ป่วยได้เลือดล่าช้าซึ่งอาจใช้เวลา 1 - 2 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น เช่น ใน
กรณีผู้ป่วยมีหมู่เลือดชนิดหายาก, ไม่สามารถตรวจหาหมู่เลือดของผู้ป่วยได้, ผู้ป่วย crossmatch ไม่ผ่าน ผู้ป่วยมี
unexpected antibody หรือกรณีไม่มีเลือด คลังเลือดจะเป็นผู้โทรศัพท์แจ้งหอผู้ป่วยเอง หรือในกรณีนี้ถ้านาน 
กว่า 2 ชั่วโมง หอผู้ป่วยยังไม่เห็นว่าขึ้นสถานะรอรับเลือดในระบบ HOSxP อาจโทรศัพท์สอบถามคลังเลือดได้ 
 
 1.5.4 หากท าการทดสอบแล้วยังไม่สามารถหาเลือดให้ผู้ป่วยได้ ทางคลังเลือดจะโทรศัพท์แจ้งหอผู้ป่วยให้
เจาะเลือดผู้ป่วยเพ่ิม เพ่ือท า antibody identification หาชนิดของ unexpected antibody และขอเลือดที่มี 
Antigen ไม่ตรงกับ antibody ของผู้ป่วย ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยต่อไป ใช้เวลาประมาณ      
3 – 7 วัน เมื่อได้เลือดมาจากสภากาชาดไทยแล้ว ทางคลังเลือดจะ crossmatch ให้และแจ้งหอผู้ป่วยทราบ 
 



9 
 

ผู้จัดท า น.ส.เพฑูริย์ ช่วยบุดดา ผู้ทบทวน นางพลอย บุญร่วม ผู้อนุมัติ นางอ าไพ หวังวก  SP-LAB-BLB-001-00    งานคลังเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.17201 

1.6 การจ่ายเลือด 
 
 1.6.1  ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยรับเลือดมาก่อนให้หอผู้ป่วยเจาะเลือดผู้ป่วยใส่ EDTA tube (ฝาสีม่วง) เพ่ือ
ตรวจยืนยันหมู่เลือดก่อนจ่าย การเจาะเลือดตรวจซ้ าตอนมารับเลือดไม่ควรเจาะพร้อมกับตอนจองเลือด เพ่ือ
ป้องกัน ความผิดพลาดจากการเจาะเลือดผิดคน หรือเจาะเลือดผู้ป่วยใส่ capillary tube บรรจุในถุงซิบติด
สติ๊กเกอร์ชื่อ – สกุล และ H.N ของผู้ป่วยติดมาด้านบนถุงที่บรรจุ พร้อมชื่อผู้เจาะและวันที่เจาะ 
 1.6.2 การรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดที่เป็น PRC, LPRC, FFP และ Cryoprecipitate 
จ าเป็นต้องใส่ ice pack มาในกระติกรับเลือดด้วยทุกครั้งเพ่ือรักษาสภาพของเลือด 
 1.6.3  ถ้าหอผู้ป่วยจะรับ PC หรือ SDPC ไม่ว่าจะจองไว้ก่อนหรือฉุกเฉิน ให้โทรศัพท์สอบถามคลังเลือด
ก่อนว่ามีจ่ายหรือไม่ และคลังเลือดจะไม่ลงเลขถุงเกล็ดเลือดในระบบ HOSxP จนกว่าหอผู้ป่วยจะติดต่อขอรับเกล็ด
เลือดไปใช้ เนื่องจากเกล็ดเลือดมีจ านวนจ ากัด และมีอายุงานใช้งานแค่ 5 วัน 
 1.6.4  การรับเกล็ดเลือดไม่ต้องใส่ ice pack มาในกระติกรับเลือด และเนื่องจากเกล็ดเลือดมีอายุการใช้
งานสั้น เมื่อหอผู้ป่วยมารับเลือด คลังเลือดต้องจ่ายเกล็ดเลือดที่ใกล้หมดอายุก่อน เพ่ือลดการสูญเสียสภาพเกล็ด
เลือดจากการหมดอาย ุหากจ าเป็นต้องรับเลือดชนิดอื่นพร้อมเกล็ดเลือด ต้องมีกระดาษใส่มาในกระติกเพ่ือกั้นไม่ให้
เกล็ดเลือดโดนความเย็น ซึ่งจะท าให้การท างานของเกล็ดเลือดเสื่อมหรือเสียสภาพ 
 1.6.5  ถ้าต้องรับเลือดในปริมาณมากควรเตรียมกระติกรับเลือดและใส่ ice pack มาให้เพียงพอกับ
ปริมาณเลือดท่ีขอรับ ไม่อนุญาตให้ถือเลือดกลับหอผู้ป่วย โดยไม่มีกระติกรับเลือด  
  1.6.6  เมื่อรับส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงหรือ FFP ไปแล้ว ต้องรีบให้ผู้ป่วยทันที ไม่ควรเก็บไว้ใน
กระติกหรือวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเกิน 30 นาที ถ้ายังไม่สามารถให้ผู้ป่วยได้ ให้แช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ 1– 6 °C ทันท ี
 1.6.7 ส่วนของเกล็ดเลือดถ้ารับไปแล้ว และมีความจ าเป็นที่ยังไม่สามารถให้ผู้ป่วยได้ ให้หอผู้ป่วยโทรศัพท์
สอบถามคลังเลือด เพ่ือน าเกล็ดเลือดมาฝากเก็บไว้ โดยเจ้าหน้าที่คลังเลือดจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
  1.6.8 ส่วน Cryoprecipitate ถ้ารับไปและผสม Normal Saline แล้ว ควรให้ผู้ป่วยทันที เพ่ือป้องกันการ
สูญเสีย coagulation factor ต่าง ๆ 
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1.7 การปลดเลือด 
 เลือดที่เตรียมไว้ให้ผู้ป่วย คลังเลือดจะเก็บเลือดไว้ให้ป่วย 2 วัน นับจากวันที่ขอใช้เลือด เพ่ือน าเลือดไป
หมุนเวียนใช้ให้ผู้ป่วยรายอื่นต่อไป  
 1.7.1 ส าหรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดทุกชนิด คลังเลือดจะเก็บไว้ให้ผู้ป่วย 2 วันนับจากวันที่ขอ
ใช้เลือด เช่นถ้าจองเลือดพร้อมใช้วันที่ 1 เลือดจะถูกปลดเช้าวันที่ 3 เวลา 8.30 น. 
 1.7.2 หากเลือดส ารองคงคลังหมด และมีผู้ป่วยรายอ่ืนจ าเป็นต้องใช้เลือด เจ้าหน้าที่คลังเลือดอาจต้อง
โทรศัพท์ติดต่อหอผู้ป่วยเพื่อสอบถามขอปลดเลือดก่อนเวลาที่ก าหนด 
 1.7.3 ผู้ป่วยที่จอง PRC ไว้แต่แพทย์ผู้รักษาขอเตรียมใหม่เป็น LPRCคลังเลือดจะปลด PRC ของผู้ป่วยเพ่ือ
น าไป crossmatch ให้ผู้ป่วยรายอื่นต่อไป 
 1.7.4 กรณีผู้ป่วยผ่าตัด จ าเป็นต้องเลื่อนวันผ่าตัด คลังเลือดสามารถให้ผู้ป่วยเลื่อนผ่าตัดได้ไม่เกิน 1 ครั้ง 
โดยหอผู้ป่วยต้องโทรศัพท์แจ้งคลังเลือด เพ่ือขอ Hold เลือดไว้ก่อน หากไม่โทรแจ้ง คลังเลือดจะปลดเลือดตาม
ระบบ ถ้าต้องการใช้เลือดให้ขอเตรียมเลือดมาใหม่ 
 1.7.5 เนื่องจากคลังเลือดต้องบริหารจัดการเลือดในคลังโดยน าถุงเลือดที่ใกล้หมดอายุมา crossmatch ให้
ผู้ป่วยก่อน ซึ่งบางครั้งวันหมดอายุจะเป็นวันเดียวกับที่ต้องปลดเลือดผู้ป่วยออก ถ้าผู้ป่วยจ าเป็นต้องเลื่อนผ่าตัด
แล้วเลือดที่ crossmatch ไว้หมดอายุ หอผู้ป่วยต้องขอเตรียมเลือดผู้ป่วยใหม่ 
 
1.8 การคืนเลือด/ ฝากเลือด 
 เลือดที่เตรียมใช้ในหอผู้ป่วย ถ้ารับเลือดไปแล้ว หากมีความจ าเป็นยังไม่ได้ใช้และต้องการน ามาฝาก    
หรือคืน ต้องโทรศัพท์สอบถามคลังเลือดก่อนโดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้เลือดที่อยู่ภายนอก
อุณหภูมิที่ก าหนดเป็นเวลานาน เมื่อน าไปใช้อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ 
 1.8.1 ส่วนของเม็ดเลือดแดง PRC, LPRC รับคืนเฉพาะที่รับไปจากคลังเลือดไม่เกิน 30 นาที โดยเลือด
ต้องอยู่ในสภาพปกติเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ ที่เหมาะสม (1-6 °C) เท่านั้น หากเกินเวลาที่ก าหนด หรือเก็บรักษา
ไม่ถูกต้องทางคลังเลือดจะไม่รับคืน 
 1.8.2  ส่วนของ FFP ที่รับไปแล้วทางคลังเลือดไม่รับคืนทุกกรณี ถ้าหอผู้ป่วยรับ FFP รับไปแล้ว และมี
ความจ าเป็นที่ยังไม่สามารถให้ผู้ป่วยได้ สามารถเก็บ FFP ไว้ที่ตู้เย็นธรรมดาอุณหภูมิ 1-6 °C และน ามาใช้ได้ 
ภายใน 24 ชั่วโมง 
 1.8.3 Cryoprecipitate ไม่รับคืนหรือฝากทุกกรณีเมื่อรับไปแล้ว ต้องให้ผู้ป่วยทันทีเพ่ือป้องกันการเสีย
สภาพของ factor ที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด 
 1.8.4 ส่วนของเกล็ดเลือด ถ้ามีความจ าเป็นไม่สามารถให้ผู้ป่วยได้ คลังเลือดจะรับฝากเก็บในตู้เก็บเกล็ด
เลือด ซึ่งการรับฝากเกล็ดเลือดจะพิจารณาเป็นกรณีไปขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คลังเลือด โดยหอผู้ป่วยต้อง 
โทรศัพท์สอบถามก่อน ถ้าอนุญาตให้ฝากไว้ได้ หอผู้ป่วยต้องน าเกล็ดเลือด พร้อมใบรับเลือดที่มีเลขที่ถุงเกล็ดเลือด
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มาท่ีคลังเลือด เมื่อหอผู้ป่วยต้องการรับเกล็ดเลือดที่ฝากไว้ให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนมารับทุกครั้ง และหากไม่
จ าเป็นต้องใช้แล้ว ให้โทรแจ้งขอปลดด้วย 
 
 หมายเหตุ  
 - การพิจารณารับคืนหรือฝากเลือด และส่วนประกอบของเลือด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่คลังเลือด  

 - การให้เลือด หรือส่วนประกอบของเลือดที่อยู่นอกอุณหภูมิที่ก าหนดเกินเวลา ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของ
แพทย์ผู้ท าการรักษาเท่านั้น 

 

2. การขอเตรียมเลือดฉุกเฉิน  
2.1 แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้ตัดสินใจในการขอเตรียมเลือดฉุกเฉิน โดยประเมินจากความเร่งด่วนในการให้เลือด 
แก่ผู้ป่วย ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการรับเลือดที่เข้ากันไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถรอผลการตรวจจนเสร็จ
สิ้นกระบวนการได้ และแพทย์ผู้ขอใช้เลือดฉุกเฉินต้องลงชื่อในขอเตรียมเลือดฉุกเฉินทุกครั้ง การขอเตรียมเลือด
ฉุกเฉิน แบ่งเป็น 
 2.1.1 การจองเลือดฉุกเฉิน แบบไม่มีตัวอย่างเลือดผู้ป่วยมาด้วย จ่าย Group O Rh positive  
 2.1.2 การจองเลือดฉุกเฉิน แบบมีตัวอย่างเลือดผู้ป่วยมาด้วย จ่ายเลือดตรงหมู่เลือดของผู้ป่วย 
 
2.2 ใบขอเตรียมเลือดฉุกเฉิน 

 2.2.1 การขอเตรียมเลือดฉุกเฉินให้ระบุการขอแบบฉุกเฉินให้ถูกต้อง พิมพ์ใบขอเตรียมเลือด 1 ใบ  
ส่งคลังเลือด พร้อมหลอดตัวอย่างเลือดผู้ป่วย (ถ้ามี) 
 2.2.2  กรณีขอเลือดฉุกเฉิน แพทย์ผู้สั่งจองต้องลงลายมือชื่อในใบขอเตรียมเลือดฉุกเฉินทุกครั้ง 

 2.2.3 ห้ามขอเตรียมเลือดฉุกเฉินในรายที่ไม่เร่งด่วน เพราะเลือดที่ได้จากการจองฉุกเฉินยังไม่ผ่านการ
ทดสอบปฏิกิริยาความเข้ากันจนเสร็จขั้นตอน ซ่ึงอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ 
 
2.3 หลอดตัวอย่างเลือดผู้ป่วย 
 2.3.1 ปริมาณตัวอย่างเลือดผู้ป่วยที่ใช้ในการจองและข้อควรระวัง ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอเตรียมเลือด
เพ่ือใช้ในหอผู้ป่วย 
 2.3.2  กรณมีีผู้ป่วยฉุกเฉินเสียเลือดมากไม่สามารถเจาะเลือดได้ และไม่ทราบหมู่เลือดผู้ป่วยให้ระบุ ว่าไม่มี 
specimen มาด้วย และให้โทรศัพท์แจ้งคลังเลือดว่าไม่มีหลอดตัวอย่างเลือดผู้ป่วยมาด้วย ขอเตรียมเลือดแบบ
ฉุกเฉินหมู่ O ไม่ท าการทดสอบ และให้แพทย์เซ็นต์มาด้วยทุกครั้ง 
 2.3.3 ถ้าผู้ป่วยที่จองเลือดฉุกเฉินแบบไม่มีตัวอย่างเลือดมา ภายหลังถ้าสามารถเจาะเลือดผู้ป่วยได้แล้ว 
ควรเจาะตัวอย่างเลือดผู้ป่วยส่งคลังเลือดให้เร็วที่สุด เพราะถ้าผู้ป่วยรับเลือดหมู่ O ไปแล้วจะท าให้การตรวจหมู่
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เลือดของผู้ป่วยเป็นไปได้ยาก เพราะในตัวผู้ป่วยจะมีเลือดหมู่ O ผสมอยู่ท าให้การตรวจและแปลผลหมู่เลือดอาจ
ผิดพลาด และเพ่ือน าเลือดผู้ป่วยมาตรวจความเข้ากันได้กับถุงท่ีจ่ายให้ผู้ป่วยไปแล้วว่าเข้ากับผู้ป่วยได้หรือไม่  
 
2.4 การเตรียมเลือดฉุกเฉิน 
 2.4.1 ขอใช้เฉพาะในรายที่ฉุกเฉินเร่งด่วนจริงๆ เท่านั้น 

 2.4.2 แพทย์ผู้ขอใช้เลือดด่วนต้องลงชื่อในใบขอเตรียมเลือดฉุกเฉินทุกครั้ง แพทย์ผู้ขอจะต้องรับผิดชอบ
ต่ออันตรายที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้ป่วยเนื่องจากการรับเลือดด่วนนี้ 
 2.4.3 การจองเลือดฉุกเฉินแบบไม่มีตัวอย่างเลือดผู้ป่วยมา จ่าย Group O Rh positive ให้จองเฉพาะ 
ER เท่านั้น กรณีนี้คลังเลือดจะจ่ายเลือด Group O Rh positive ให้ โดยไม่ crossmatch และไม่ระบุหมู่เลือด
ผู้ป่วยในระบบ HOSxP โดยใบคล้องถุงเลือดจะระบุชัดเจนว่า Uncrossmatched blood 
 2.4.4 การจองเลือดฉุกเฉิน (ด่วนรอได้ประมาณ 15 นาที) มีตัวอย่างเลือดผู้ป่วย กรณีนี้คลังเลือดจะจ่าย
เลือดตรงตามหมู่เลือดผู้ป่วย โดยทดสอบเบื้องต้น immediate spin crossmatch ที่อุณหภูมิห้อง โดยใบคล้องถุง
เลือดจะระบุชัดเจนว่า Initial crossmatched blood และหลังจ่ายเลือดไปแล้วจะตรวจความเข้ากันได้ของเลือด
จนเสร็จสิ้นกระบวนการว่าเลือดที่จ่ายไปนั้นเข้ากับผู้ป่วยได้หรือไม่ 
 2.4.5 กรณีท่ีคลังเลือดท าการ crossmatch เลือดผู้ป่วยกับถุงเลือดท่ีจ่ายไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ   
ถ้าเลือดที่จ่ายไปเข้ากับผู้ป่วยไม่ได้ คลังเลือดจะโทรแจ้งหอผู้ป่วย ให้หยุดให้เลือดทันที แต่ถ้าให้เลือดผู้ป่วยไปแล้ว 
ให้แพทย์เจ้าของไข้ปรึกษาแพทย์ด้านโลหิตวิทยาต่อไป 
 2.4.6 การจองเกล็ดเลือดด่วน ทั้งที่ทราบและไม่ทราบหมู่เลือดผู้ป่วย ต้องโทรสอบถามคลังเลือดก่อนว่ามี
เกล็ดเลือดหรือไม่ และเกล็ดเลือดที่ได้เป็นชนิดใด ในกรณีที่ต้องการขอเกล็ดเลือดด่วน แต่ไม่ทราบหมู่เลือดผู้ป่วย 
เมื่อทางหอผู้ป่วยโทรมาสอบถาม คลังเลือดจะตอบไม่ได้ว่ามีเกล็ดเลือดให้ได้หรือไม่ หอผู้ป่วยต้องเจาะเลือดและ
จองเลือดมาก่อน เพ่ือให้คลังเลือดตรวจหมู่เลือดผู้ป่วยว่ามีเกล็ดเลือดให้หรือไม่ ถ้ามีเกล็ดเลือดให้หรือไม่มี  
คลังเลือดจะแจ้งหอผู้ป่วยทราบ  
 
 2.4.7 คลังเลือดไม่มี Group O low titer เนื่องจากเลือดทุกถุงที่มีเป็น PRC หรือ LPRC ซึ่งเป็นเลือดที่มี
การปั่นแยกเอาส่วน plasma ออกและมีปริมาณ plasma น้อยอยู่แล้ว จึงไม่มีการท า titer เมื่อแพทย์ต้องการใช้
เลือด Group O ระบุมาแค่เป็น PRC หรือ LPRC เท่านั้น 
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การจองเลือดด่วน แบ่งได้เป็น 2 กรณี 
Emergency 

Request Type 
Blood  

sample 
Turnaround 

time 
Crossmatch 

method 
Type of blood supply 

Uncrossmatched 
blood 

ไม่มี 5 นาที ไม่ท า PRC “O” ไม่เกิน 2 unit 
FFP “AB” ไม่เกิน 2 unit มี 5 นาที Tube test 

Initial 
crossmatched 

blood 

มี 15 นาที Tube test 
(Immediate spin) 

ABO, Rh (D) หมู่เดียวกับผู้ป่วย 
อ่านผล Immediate spin  

ที่อุณหภูมิห้อง  
PRC ไม่เกิน 4 unit 
 FFP ไม่เกิน 4 unit  

 

หมายเหตุ การขอเลือดด่วนทั้ง 2 กรณี เมื่อจ่ายเลือดให้ผู้ป่วยแล้ว กรณีมีตัวอย่างเลือดมา คลังเลือดจะท า 
Crossmatch ต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการ หากผลการทดสอบพบว่ามีปัญหาจะแจ้งให้หอผู้ป่วยทราบเพ่ือหยุดให้
เลือดทันท ีและขอเลือดที่จ่ายไปแล้วคืนพร้อมกับจัดหาเลือดให้ผู้ป่วยใหม่ต่อไป 
 

3. แนวทางการจองเลือดจากหอผู้ป่วยกุมารเวช 
3.1 การเตรียมเม็ดเลือดแดงให้กับทารกในครรภ์ (Red cell intrauterine transfusion)  
 3.1.1 การให้เม็ดเลือดแดงทารกในครรภ์ ท าในกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น เป็นการช่วยชีวิตทารกในครรภ์ที่มี
อาการซีดมากจนอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เลือดที่เลือกใช้ต้องเป็นเลือดใหม่อายุไม่เกิน 5 วันการให้เลือดทารก
ในครรภ์ควรใช้ตัวอย่างเลือดมารดา ในการตรวจ ABO, Rh และ Antibody screening  
 3.1.2 เลือดที่เลือกให้ควรเป็นหมู่ O Rh negative หรือ O Rh positive (หากมั่นใจว่าทารก ในครรภ์มี 
Rh positive) แต่ในกรณีเร่งด่วนไม่สามารถรอได้หรือไม่ทราบหมู่ Rh ของทารกในครรภ์ให้ใช้ Rh negative และ
ต้องตรวจความเข้ากันได้กับเลือดของมารดาด้วย  
 3.1.3 กรณีมารดามี Rh negative ต้องเลือกเม็ดเลือดแดงหมู่ Rh negative ส าหรับให้ทารกในครรภ์
เท่านั้น  
 3.1.4 กรณีที่มารดาตรวจพบว่ามี unexpected antibody เลือดที่ให้ทารกในครรภ์ต้องไม่มี antigen 
ตรงกับ unexpected antibody ที่มารดามีด้วย และต้องตรวจความเข้ากันได้กับเลือดของมารดาด้วย กรณีนี้หาก
แพทย์สามารถเจาะเลือดของทารกในครรภ์ได้ ให้ตรวจเลือดทารกในครรภ์แบบเดียวกับทารกแรกเกิดและพิจารณา
เลือดหมู่ ABO, Rh และหมู่เลือดระบบอ่ืนๆ เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด 
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3.2 กรณีแรกเกิด ถึง 4 เดือน 
 3.2.1 การจองส่วนของเม็ดเลือดแดง PRC หรือ LPRC ให้เจาะเลือดใหม่ทุกครั้งที่มีการจอง ยกเว้นเป็น
การจองเลือดต่อเนื่องในวันเดียวกัน สามารถใช้ตัวอย่างเลือดเดิมได้  โดยหอผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งคลังเลือดว่าจะใช้
ตัวอย่างเลือดเดิม ในกรณีนี้ต้องเจาะเลือดใหม่ หากตัวอย่างเลือดเดิมมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทดสอบ 
 3.2.2 กรณีที่ตรวจหมู่เลือด ABO, Rh และทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดผ่าน จะจ่ายเลือดตรงตามหมู่
เลือดของเด็ก  
 3.2.3 กรณีที่ตรวจหมู่เลือด ABO, Rh ได้ แต่ทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดไม่ได้ คลังเลือดจะพิจารณา 
เลือกเลือดหมู่ O น ามาทดสอบความเข้ากันได้  
 3.2.4 กรณีตรวจพบว่าเลือดของเด็กมี unexpected antibody จากมารดา ต้องเลือกเม็ดเลือดแดงที่ไม่มี 
antigen ตรงกับ unexpected antibody ของมารดา และคลังเลือดอาจขอตัวอย่างเลือดของมารดาเพ่ือท า 
antibody identification หาชนิดของ unexpected antibody  
 3.2.5 กรณีทารกอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 4 เดือนตรวจพบว่าทารกมี unexpected antibody ที่อาจสร้าง
ขึ้นเองต้องเลือกเม็ดเลือดแดงที่ไม่มี antigen ตรงกับ unexpected antibody ที่มีด้วย 
 3.2.6 เลือดที่เลือกใช้ต้องเป็นเลือดใหม่อายุไม่เกิน 7 วัน แต่ถ้าไม่มีคลังเลือดจะโทรศัพท์แจ้งหอผู้ป่วยเพ่ือ
แจ้งให้แพทย์ทราบว่าจะใช้เลือดที่มีอายุเกิน 7 วันหรือไม่ 
 3.2.7 การจองส่วนประกอบของโลหิตชนิด Cryoprecipitate หรือส่วนของเกล็ดเลือด หากผู้ป่วยเคยรับ
เลือดแล้ว ไม่จ าเป็นต้องเจาะเลือดมาเพ่ือขอจองเลือด สามารถจ่ายผลิตภัณฑ์โลหิตได้เลย (ผลิตภัณฑ์โลหิตทุกถุง
ต้องประกันความถูกต้องของหมู่เลือด ABO) 
 

3.3 ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 
 3.3.1 ต้องเจาะเลือดใหม่ทุกครั้งที่มีการจอง PRC หรือ LPRC  เพราะผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 
สามารถสร้าง antibody เป็นของตัวเองได้แล้ว  
 3.3.2 การจองส่วนประกอบของโลหิตชนิดที่เป็น Cryoprecipitate และเกล็ดเลือดปฏิบัติเช่นเดียวกับ  
ข้อ 3.2.7 
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4. การ warm ส่วนประกอบของเลือด  
4.1 ถ้าหอผู้ป่วยต้องการ warm FFP ให้โทรศัพท์แจ้งคลังเลือด ว่าต้องการ warm FFP ของผู้ป่วย ชื่อ-สกุล, H.N, 
ต้องการ ให้ warm จ านวนกี่ถุง หลังจากขอ warm FFP คลังเลือดจะใช้เวลา warm ประมาณ 30 นาที เมื่อครบ
เวลาแล้วหอผู้ป่วยลงมารับเลือดได้เลย โดยไม่ต้องโทรศัพท์สอบถามอีก  
 *หากหอผู้ป่วยต้องการ warm FFP 3 ถุงข้ึนไป ให้เซ็นชื่อผู้ขอมาด้วย* 
4.2  ในกรณี FFP ที่ warm ไว้แตก มีสีแดง, lipemic หรือพบว่ามี fibrin ภายในถุงเลือด คลังเลือดอาจต้องน า 
FFP ถุงใหม่มาเปลี่ยน และ warm ให้ผู้ป่วยซึ่งอาจใช้เวลาในการ warm เพ่ิมข้ึน 
4.3  การ warm ส่วนประกอบของเลือดชนิดที่มีการแช่แข็ง (FFP) ต้อง warm ในน้ าอุ่นอุณหภูมิประมาณ       
30-37°C แค่พอละลาย การ warm ทิ้งไว้นานเกินไปจะท าให้โปรตีนต่างๆ ที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
เสื่อมสภาพ ส่วนประกอบของเลือดชนิด FFP ที่ warm แล้วสามารถเก็บไว้ที่ ตู้เย็นอุณหภูมิ 2-6 °C ได้ 24 ชั่วโมง 
หากเกิน 24 ชั่วโมง ห้ามน าเลือดดังกล่าวให้ผู้ป่วยเด็ดขาด 
4.4 ถ้าหอผู้ป่วยต้องการใช้ Cryoprecipitate ให้โทรศัพทแ์จ้งคลังเลือด ว่าต้องการ warm Cryoprecipitate ของ
ผู้ป่วย ชื่อ-สกุล, H.N, ต้องการ ให้ warm จ านวนกี่ถุง หลังจากขอ warm Cryoprecipitate คลังเลือดจะใช้เวลา 
warm ประมาณ 10 นาทีและลงทะเบียนจ่ายใน HOSxP ประมาณ 20 นาที รวมเวลาประมาณ 30 นาที เมื่อครบ
เวลาแล้วหอผู้ป่วยลงมารับเลือดได้เลย โดยไม่ต้องโทรศัพท์สอบถามอีก 
 

5. วิธีปฏิบัติในการเบิกเลือด/รับเลือดไปใช้ในหอผู้ป่วย 
    5.1 ควรเบิกเลือดเมื่อแพทย์พร้อมที่จะให้ผู้ป่วยเท่านั้น ไม่ควรน าไปเก็บไว้ที่หอผู้ป่วยโดยไม่จ าเป็น ยกเว้นกรณี
ที่ต้องให้ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การเก็บเลือดนอกอุณหภูมิที่ก าหนดจะท าให้คุณภาพของเลือดเสื่อมลงและไม่สามารถ
น าเลือดถุงนั้นมาให้ผู้ป่วยได้ (อุณหภูมิมาตรฐานส าหรับ PRC/LPRC คือ 1-6 °C, RPC/LPPC/SDPC คือ 20-24 °C 
และ FFP/Cryoprecipitate คือ -18 °C) 
    5.2 หากหอผู้ป่วยตรวจสอบว่าเลือดในระบบ HOSxP ขึ้นสถานะว่า “รอรับเลือด” สามารถโทรศัพท์ติดต่อ
ขอรับเลือดได้  
    5.3 เมื่อได้ใบรับเลือดมาแล้ว คลังเลือดจะจ่ายเลือด และเย็บใบจ่ายเลือดกับใบรับเลือดที่หอผู้ป่วยส่งมา หอ
ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเลือด ชื่อ-สกุล, H.N, หมู่เลือด และหมายเลขถุงเลือดได้จากใบจ่ายเลือดที่ 
คลังเลือดพิมพ์ให ้หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้น าเลือด และใบจ่ายเลือดส่งกลับมาที่คลังเลือดเพ่ือตรวจสอบใหม่ 
    5.4 กรณีท่ีผู้ป่วยไม่เคยรับเลือดมาก่อน ให้หอผู้ป่วยเจาะเลือดผู้ป่วยใส่ EDTA tube ถ้าเจาะเลือดใส่ Capillary 
tube ให้หอผู้ป่วยใส่ Capillary tube มาในซองซิบ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อ-สกุล และ H.N ผู้ป่วย พร้อมชื่อผู้เจาะ
วันที่เจาะ มาบนซองที่บรรจุด้วย ส่งตัวอย่างเลือดผู้ป่วยพร้อมใบรับเลือดมายังคลังเลือด เพ่ือตรวจยืนยันหมู่โลหิต
อีกครั้งก่อนจ่ายเลือด ไม่ควรเจาะเลือดตรวจก่อนจ่ายพร้อมกับตอนจองเลือด เพ่ือให้มั่นใจว่าเลือดที่เจาะครั้งแรกที่
ใช้ในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยนั้นไม่ผิดคน 
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    5.5 น าส่งใบรับเลือด พร้อมกระติกรับเลือดมายังคลังเลือด ภายในกระติกรับเลือดต้องมีเนื้อที่บรรจุให้เพียงพอ
กับจ านวนถุงเลือดที่ขอเบิก และต้องใส่ ice pack มาในกระติกรับเลือดด้วยทุกครั้ง (ยกเว้นเกล็ดเลือด) เพ่ือรักษา
อุณหภูมิของเลือดให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม 
    5.6 การรับเลือดชนิด FFP ถ้าต้องการ warm FFP ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 30 นาที เมื่อครบเวลาหอผู้ป่วย
สามารถติดต่อรับได้เลยโดยส่งใบขอรับเลือด พร้อมกระติกท่ีใส่ ice pack มาด้วย 
    5.7 ถ้าหอผู้ป่วยต้องการ warm FFP จ านวนมาก อาจใช้เวลาในการ warm เกิน 30 นาที ในกรณีนี้ทางหอ
ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์สอบถามคลังเลือดได้ว่าสามารถไปรับ FFP ที่ warm ไว้ได้หรือยัง ถ้าได้แล้วหอผู้ป่วยน าใบ
รับเลือดมาติดต่อขอรับได้ 
   5.8 ถ้าเบิกเลือดทั้งเม็ดเลือดแดงและ FFP ที่ละลายแล้วไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ ควรเก็บเลือดแช่ในตู้เย็นอุณหภูมิ    
2-6 °C ก่อน ไม่ควรทิ้งเลือดไว้ในกระติกรับเลือดนานเกิน 30 นาที ส่วน FFP ที่ละลายแล้ว เก็บแช่ในตู้เย็นได้  
24 ชั่วโมง ถ้าเกินเวลาดังกล่าวไม่สามารถให้ผู้ป่วยได้ 
   5.9 การรับส่วนประกอบของเลือดชนิดเกล็ดเลือด ( RPC/LPPC/SDPC) ให้โทรศัพท์สอบถามคลังเลือดก่อนว่ามี
เกล็ดเลือดให้หรือไม ่ถ้ามีให้น าใบรับเลือดมาติดต่อรับ พร้อมกระติกโดยไม่ต้องใส่ ice pack มา เมื่อรับไปแล้วควร
ให้เกล็ดเลือดกับผู้ป่วยทันทีไม่ควรวางทิ้งไว้เกิน 30 นาที เนื่องจากเกล็ดเลือดต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิ 20-24 °C และ
ต้องเขย่าตลอดเวลา ห้ามน าเกล็ดเลือดแช่ตู้เย็นเด็ดขาด ถ้ารับไปเกล็ดเลือดไปแล้วไม่ใช้ คลังเลือดจะไม่รับคืน    
แตห่อผู้ป่วยสามารถน าเกล็ดเลือดมาฝากเก็บไว้ที่คลังเลือดได้ 
 

6. การตรวจสอบก่อนการให้เลือด 
   6.1 ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของการให้เลือดคือ การตรวจสอบความถูกต้องว่าให้เลือดผู้ป่วยถูกคนหรือไม่ โดยการ
ตรวจสอบชื่อ-สกุล H.N. หมู่เลือด เลขที่ถุงเลือด ชนิดของเลือดที่ป้ายบนถุงเลือดและใบคล้องถุงเลือดให้ตรงกับใบ
ขอเตรียมเลือด และใบจ่ายเลือดที่ติดไว้กับ chart ผู้ป่วย ต้องถามชื่อ-สกุลและหมู่เลือดจากผู้ป่วยเพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต ถ้าไม่ตรงกันให้ท าการแก้ไข พร้อมส่งเลือดกลับมาคลังเลือดเพ่ือตรวจสอบซ้ า 
ไม่ควรให้เลือดกับผู้ป่วยก่อนการตรวจสอบเสร็จสิ้น  
   6.2 ถ้าสอบถามประวัติหมู่เลือดจากผู้ป่วยแล้ว พบว่าไม่ตรงกันกับที่คลังเลือดตรวจได้ หอผู้ป่วยควรโทรศัพท์
แจ้งคลังเลือด พร้อมเจาะเลือดผู้ป่วยเพื่อตรวจหมู่โลหิตซ้ าอีกครั้งก่อนการให้เลือดเสมอ 
   6.3 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของถุงเลือด ต้องไม่มีสีผิดปกติ ไม่มีรอยรั่ว ไม่มีก้อน clot พร้อมทั้งตรวจสอบวัน
หมดอายุ ถ้ามีสิ่งผิดปกติหรือหมดอายุให้ส่งเลือดกลับคลังเลือด เพ่ือท าการแก้ไขต่อไป  
   6.4 ห้ามมิให้ผสมยาหรือสารน้ าใดๆ กับเลือดนอกจาก Normal saline solution เท่านั้น เพราะ อาจท าให้เกิด 
การแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolysis) หรือเกิดความเสื่อมของ blood product  
    6.5 พยาบาลผู้ตรวจสอบต้องลงนามในใบคล้องถุงเลือดว่าได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว การเกิด 
misidentification ของผู้ป่วย และถุงเลือดที่น าไปให้ผู้ป่วยเป็นสาเหตุส าคัญท่ีสุดในการเสียชีวิตจากการให้เลือด 
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7. แนวทางปฏิบัติการท า Type and screen crossmatch  
 ต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล คลังเลือด เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดแบบ 
Elective surgery ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วน มีโอกาสใช้เลือดน้อยมาก เช่นใน ผู้ป่วยผ่าคลอดบุตร ผ่าตัดข้อ
เข่า แพทย์ควรขอเลือดชนิด Type and Screen ซึ่งเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมเลือด 
   7.1 ข้อก าหนดในการส่งตรวจ 
 7.1.1 ผู้ป่วยต้องไม่มีประวัติตรวจพบ unexpected antibody หรือไม่พบ unexpected antibody  
ในการตรวจครั้งนี้  
 7.1.2 ผู้ป่วยต้องไม่มีหมู่ Rh negative หรือหมู่เลือดหายากอ่ืน ๆ  
 7.1.3 ผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะเลือดออกง่าย และไม่ใช่ผู้ป่วยโรคเลือดหรือผู้ป่วยที่ต้องให้เลือดประจ า 
 
   7.2 วิธีการส่งตรวจ  

 7.2.1 หอผู้ป่วย key ในระบบ HOSxP พิมพ์ใบขอจองเลือดพร้อมเจาะเลือดผู้ป่วยส่งคลังเลือด ปริมาณสิ่ง
ส่งตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1.4.1 
 
  7.3 แนวทางปฏิบัติของคลังเลือดในการท า Type and screen 
 7.3.1 ตรวจหมู่เลือด ABO และ Rh ถ้าพบว่าผู้ป่วยเป็นหมู่เลือดหายาก หรือมีหมู่เลือด Rh negative  
คลังเลือดจะแจ้งให้หอผู้ป่วยทราบ เพ่ือตรวจเพิ่มเติมและเตรียมเลือดแบบ complete crossmatch ไว้ให้ผู้ป่วย 
          7.3.2 ตรวจ antibody screening หากผลเป็น positiveแจ้งหอผู้ป่วย และเตรียมเลือดแบบ complete 
crossmatch ไว้ให้ผู้ป่วย 
   7.3.3 หากผล antibody screening เป็น negative ไม่ท า Crossmatch  
 
  7.4 แนวทางกรณีผู้ป่วยที่ท า Type and screen ต้องการใช้เลือด  
 7.4.1 หอผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งคลังเลือดว่าต้องการเตรียมเลือดส าหรับผู้ป่วยที่ส่งตรวจ Type and screen 
 7.4.2 คลังเลือดจะน าตัวอย่างเลือดที่ผู้ป่วยส่งตรวจ Type and screen ไว้แล้ว มาตรวจความเข้ากันได้
ด้วยวิธี complete crossmatch 
 7.4.3 กรณีผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติหมู่เลือด ABO มาก่อน หอผู้ป่วยต้องเจาะเลือดผู้ป่วยอีกครั้งเพ่ือตรวจหมู่
เลือดซ้ าก่อนจ่ายเลือด พร้อมปริ้นใบขอตรวจหมู่เลือด ABO,Rh โดยส่งมาพร้อมใบรับเลือด วัตถุประสงค์เพ่ือให้
มั่นใจว่าตัวอย่างเลือดที่เจาะครั้งแรกที่ใช้ในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยนั้นไม่ผิดคน การตรวจซ้ านี้จะตรวจเฉพาะ  
cell grouping เท่านั้น 
 7.4.4 ถ้าผู้ป่วยอยู่ในภาวะฉุกเฉิน รอไม่ได้ หอผู้ป่วยสามารถจองเลือดแบบฉุกเฉินได้ 
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8. การขอเตรียมเลือดส าหรับผู้ป่วยที่มีหมู่โลหิตเป็น Rh negative หรือ Weakly positive 
     8.1 หากทราบว่าผู้ป่วยมีหมู่เลือดเป็น Rh negative ควรแจ้งคลังเลือดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใช้
เลือด เพ่ือจัดเตรียมเลือดส าหรับผู้ป่วย โดยระบุหมู่เลือดผู้ป่วย ชนิด และจ านวนของเลือดที่ต้องการใช้ พร้อมระบุ
วันที่ต้องการใช้เลือดส่งมายังคลังเลือด 
     8.2 กรณีผู้ป่วยไม่ทราบว่ามีหมู่เลือดเป็น Rh negative หรือ Weakly positive แต่คลังเลือดตรวจได้ว่าผู้ป่วย
มี Rh negative หรือ Weakly positive คลังเลือดจะแจ้งให้หอผู้ป่วยทราบ เพราะผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มนี้ ต้องได้รับ
ส่วนประกอบเม็ดเลือดแดงที่เป็น Rh negative เท่านั้น 
     8.3 กรณีท่ีขอจองเม็ดเลือดแดง และคลังเลือดมีส ารองในคลังจะสามารถ crossmatch ให้ผู้ป่วยได้ทันที แต่ถ้า
ไม่มีคลังเลือดจะขอเบิกจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา, ยืมจากโรงพยาบาลข้างเคียงหรือตามผู้
บริจาคโลหิตมาเพ่ือบริจาคเลือดให้ผู้ป่วย ซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 วันท าในกรณีที่ตามผู้บริจาคได้ 
     8.4 กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนรอไม่ได้ และไม่สามารถหาเลือดได้ รวมทั้งผลตรวจ antibody screening เป็น 
negative ผู้ป่วยไม่มี Anti-D แพทย์ผู้รักษาอาจปรึกษาแพทย์ด้านโลหิตวิทยา เพ่ือพิจารณาจ่ายเลือด Rh positive 
ให้ผู้ป่วย Rh negative แพทย์ผู้รักษาต้องเขียนบันทึกข้อความว่าต้องการใช้เลือดที่มี Rh positive กับผู้ป่วย  
Rh negative พร้อมลงลายมือชื่อในใบขอเตรียมเลือด แพทย์ผู้ขอจะต้องรับผิดชอบต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่
ผู้ป่วยเนื่องจากการรับเลือดไม่ตรงหมู่นี้ 
     8.5 กรณีท่ีผู้ป่วยตรวจพบว่ามี Anti-D ต้องรับเลือดที่เป็น Rh negative เท่านั้น 
 

9. การส่งตรวจวิเคราะห์ทาง Red cell serology 
    9.1 การตรวจหมู่เลือด ABO-Rh, DCT, และ ICT  คลังเลือดรับตรวจเลือดผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง 
    9.2 กรณีท่ีผลการตรวจปกติ คลังเลือดจะรายงานผลในระบบ HOSxP ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
 

10. การเก็บตัวอย่างเลือดหลังการตรวจวิเคราะห์  
 ตัวอย่างเลือดผู้ป่วย 

    10.1 เมื่อเตรียมเลือดหรือทดสอบให้ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว คลังเลือดจะเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยไว้ในตู้เย็น
อุณหภูมิ 1-6 °C เป็นเวลา 7 วัน เพ่ือสามารถน ามาตรวจสอบซ้ าได้ 
    10.2 ในกรณีที่จ าเป็นต้องแยกพลาสมาหรือซีรั่มแช่แข็งไว้เพ่ือรักษาแอนติบอดี จะติดฉลากชื่อ-สกุล HNหอ
ผู้ป่วย วันที่เจาะตัวอย่างเลือดชัดเจน เพ่ือป้องกันการติดฉลากผิด 

 ตัวอย่างเม็ดเลือดแดงของผู้บริจาค 
   10.3 เก็บสายปล้องจากถุงเลือดที่ยังไม่เปิดใช้ไว้ 1 ปล้อง ก่อนจ่ายเลือด โดยติดฉลากบาร์โค้ดหมายเลขยูนิต 
และเก็บไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน 
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11. การคิดราคาค่าบริการของงานคลังเลือด 
       11.1 เลือดที่ผู้ป่วยใช้คลังเลือดจะคิดค่าใช้จ่ายทุกถุงตามอัตราที่ก าหนด ถ้าไม่ใช้และหอผู้ป่วยต้องการคืน
เลือดให้ติดต่อคลังเลือดก่อน คลังเลือดจะพิจารณาว่าจะรับคืนหรือไม่ ถ้ารับคืนจะยกเลิกการจ่ายในระบบ HOSxP 
และ รับคืนเฉพาะส่วนของเม็ดเลือดแดงท่ีน าเก็บไว้ในตู้เย็นเท่านั้น 
       11.2 ส่วนประกอบของเลือดที่แจ้ง warm แล้วไม่มารับ คลังเลือดจะไม่ยกเลิกการจ่ายเลือดในระบบ 
HOSxP เนื่องจากต้องคิดค่าใช้จ่าย เพราะเลือดถุงนี้ไม่สามารถน าไปใช้กับผู้ป่วยรายอื่นได้อีก 
          11.3 เลือดผู้ป่วยเด็กที่ขอแบ่งถุงไว้แล้วไม่มารับ คลังเลือดจะไม่ยกเลิกการจ่ายเลือดในระบบ HOSxP 
เนื่องจากต้องคิดค่าใช้จ่าย เพราะเลือดถุงนี้ไม่สามารถน าไปใช้กับผู้ป่วยรายอ่ืนได้อีก 
       11.4 กรณียกเลิกการจองเลือดของผู้ป่วยทั้งหมด ให้โทรศัพท์แจ้งคลังเลือดโดยจะไม่คิดเงินค่าเลือดตาม
จ านวนถุงท่ีขอ แต่ไม่คืนเงินในส่วนของค่า crossmatch เพราะคลังเลือดได้ท าการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว 
       11.5 อัตราการคิดค่าเลือดจะคิดตามอัตราค่าบริการ 
 

12. การส่งญาติมาบริจาคทดแทน  
      12.1 กรณีคลังเลือดไม่มีเลือดให้ผู้ป่วยผ่าตัดหรือจัดหาเลือดได้ไม่ครบตามที่แพทย์ขอเนื่องจากขาดเลือด
ส ารองคงคลัง คลังเลือดจะแจ้งหอผู้ป่วยทราบเพื่อส่งญาติมาบริจาคเลือดที่คลังเลือด เป็นการบริจาคเพ่ือหมุนเวียน
ทดแทน 
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ภาคผนวก 1 
 

 

เกณฑ์การรับใบขอเตรียมเลือดและตัวอย่างเลือด 

1. ใบขอเตรียมเลือด   

 หอผู้ป่วยต้องกรอกข้อมูลใบขอเตรียมเลือดโดยระบุข้อมูลผู้ป่วยในระบบ HOSxP ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
ระบุชนิดและจ านวนเลือดที่ต้องการใช้รวมถึงวันที่ต้องใช้ให้ชัดเจน จากนั้นพิมพ์ใบขอเตรียมเลือด 1 ใบ 
ในกระดาษ A4  

 ลงชื่อแพทย์ผู้สั่งเตรียมและพยาบาลผู้เจาะเลือดให้ชัดเจนอ่านง่าย เพื่อประโยชน์ในการติดต่อเมื่อเกิด
ปัญหาการจองเลือด 

 กรณีขอเตรียมเลือดฉุกเฉิน แพทย์ต้องลงลายมือชื่อทุกครั้ง แพทย์ผู้ขอจะต้องรับผิดชอบต่ออันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนแก่ผู้ป่วยจากการรับเลือดด่วนนี้ 
 

2. ตัวอย่างเลือดผู้ป่วย  

 ข้อมูลผู้ป่วยบนสติ๊กเกอร์ติดหลอดเลือดต้องถูกต้องตรงกันกับใบขอเตรียมเลือด ลงชื่อผู้เจาะเลือด และ
ระบุวันที่เจาะทุกครั้ง 

 เลือดผู้ป่วยต้องเจาะใส่ Clotted blood ปริมาณ 4-6 ml 

 ติดป้ายชื่อตามแนวยาวของหลอดเลือด โดยเว้นที่ว่างให้สามารถมองเห็นปริมาณเลือดภายในหลอด 

 ไม่ควรใช้เทปใสติดถุงใส่ตัวอย่างเลือดกับใบขอเตรียมเลือด เพราะเวลาดึงออกจะท าให้ใบเตรียมเลือด 
ฉีกขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การรับใบขอเตรียมเลือดและตัวอย่างเลือด 
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ภาคผนวก 2 
 

 

 

1. ชื่อ-สกุล และ H.N. ของผู้ป่วยในใบขอเตรียมเลือด/ใบส่งตรวจและหลอดตัวอย่างเลือดผู้ป่วย ไม่ตรงกัน 
2. ไม่ติดสติ๊กเกอร์ชื่อ-สกุล และ H.N. ของผู้ป่วยบนหลอดตัวอย่างเลือดผู้ป่วย  
3. ไม่ระบุหอผู้ป่วย 
4. ไม่ระบุชื่อผู้เจาะวันที่และเวลาที่เจาะตัวอย่างเลือด 
5. ปริมาณเลือดไม่เพียงพอท าการทดสอบ (ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 4 ml เด็กไม่น้อยกว่า 3 ml )  
6. ไม่ระบุชนิดและจ านวนโลหิตที่ต้องการ 
7. กรณีขอโลหิตฉุกเฉิน ไม่มีลายมือชื่อแพทย์ผู้ขอโลหิตในช่องที่ก าหนด 
8. เลือดผู้ป่วยเจาะไว้เกิน 24 ชั่วโมง  
9. มี hemolysis หรือสิ่งส่งตรวจไม่ตรงกับ test ที่ต้องการทดสอบ เช่น ส่งจองเลือดใช้ Heparin tube 
10. เมือ่ธนาคารเลือดปฏิเสธสิ่งส่งตรวจจะโทรศัพท์แจ้งหอผู้ป่วยพร้อมแนบใบปฏิเสธสิ่งส่งตรวจให้หอผู้ป่วย 
เพ่ือให้เจาะตัวอย่างเลือดผู้ป่วยมาใหม่ และพิมพ์ใบขอเตรียมเลือด/ส่งตรวจใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 



22 
 

ผู้จัดท า น.ส.เพฑูริย์ ช่วยบุดดา ผู้ทบทวน นางพลอย บุญร่วม ผู้อนุมัติ นางอ าไพ หวังวก  SP-LAB-BLB-001-00    งานคลังเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.17201 

ภาคผนวก 3 
 

 
 

หลักการ  
  ก่อนการได้รับเลือดเป็นครั้งแรกผู้ป่วยควรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดตามมา หลังจากการ
รักษาด้วยการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด เพ่ือให้สามารถตัดสินใจว่าจะยินยอมให้แพทย์ให้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือดหรือไม่  

 
ข้อมูลที่ผู้ป่วยควรทราบก่อนการได้รับเลือด  

ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาด้วยเลือดและส่วนประกอบของเลือด เช่น เกล็ดเลือด พลาสมาสดแช่แข็ง 
ตามความจ าเป็นและข้อบ่งชี้ของการเจ็บป่วย  

เลือดและส่วนประกอบของเลือดท่ีจะให้แก่ผู้ป่วยนั้นได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อตามมาตรฐานงาน
ธนาคารเลือดครบถ้วนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทุกกรณี การให้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือดอาจท าให้เกิดผลตามมาได้ดังต่อไปนี้ 

 มีไข ้

 มีความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด ซึ่งท าให้เม็ดเลือดแดงแตกและท าให้ไตวายได้  

  มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ชนิดซี และเอชไอวี ถึงแม้เลือดจะผ่านการตรวจ
คัดกรองการติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการติดเชื้ออ่ืนๆ ที่ไม่สามารถตรวจกรองได้ในขณะนี้ 

 

หมายเหตุ  
ผู้ป่วยควรมีโอกาสได้รับทราบและท าความเข้าใจถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และซักถามในสิ่งที่ไม่

เข้าใจ รวมทั้งรับทราบความเสี่ยงหากไม่ยินยอมรับการรักษาด้วยเลือดและส่วนประกอบของเลือด ผู้ป่วยมีสิทธิที่
จะไม่ยินยอมรับการรักษาด้วยเลือดและส่วนประกอบของเลือดได้ 

 
 
 
 
 

ข้อมูลที่ผู้ป่วยควรทราบก่อนได้รับเลือด 
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ภาคผนวก 4 
 

 

การทดสอบ ค่าวิกฤต ค่าอ้างอิง  แจ้งผลการ 
ตรวจวิเคราะห์ 

ยืนยันผลการ 
ตรวจวิเคราะห์ 

ABO grouping 
 
 
 
 
 
 
 

Confirm  
Blood Group 

-หมู่เลือดผู้ป่วยไม่ตรง
กับประวัติเดิม 

 
 
 
 
- Subgroup ABO 
 
-หมู่เลือดผู้ป่วยไม่ตรง

กับประวัติเดิม 

-ผู้ป่วยที่หมู่เลือด ABO 
ไม่ตรงประวัติเดิม อาจ
เกดิจาก Human error 
 -เจาะเลือดผู้ป่วยไม่ได้ 
จึงขอใช้เม็ดเลือดแดง 
หมู่ O 
- หมู่เลือด A B O AB 
 
Blood Group ผู้ป่วยที่
ตรวจครั้งแรกหรือจาก
ประวัติเดิม 

โทรแจ้งทันที 
 
 

 

1 ชั่วโมง 

Rh (D) Type 
 

Rh Negative/ 
Weakly positive 

-Rh Positive พบในคน
ไทย 99.7% 
 -Rh Negative พบเพียง 
0.03% ซึ่งเป็นหมู่เลือด
หายาก 

โทรแจ้งทันที 1 ชั่วโมง 

Antibody 
Screening test/ 

Indirect Coomb’s 
test 

พบ Clinical 
significant antibody  
ต่อ red cell antigens 

Negative 
 
 
 

โทรแจ้งทันที 1 ชั่วโมง 

Direct Coomb’s 
test (DCT) 

ผลการตรวจ DCT/DAT 
เป็น positive  

Negative 
 

โทรแจ้งทันที 1 ชั่วโมง 

เตรียมเลือดฉุกเฉิน -Uncrossmatch จ่าย
PRC/LPRC O 

-Immediate spin (IS) 
crossmatch  

 
 

Complete 
crossmatch 

โทรแจ้งทันที 1 ชั่วโมง 

เกณฑ์ค่าวิกฤติของการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลังเลือด 
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การทดสอบ ค่าวิกฤต  ค่าอ้างอิง แจ้งผลการ 
ตรวจวิเคราะห์ 

 ยืนยันผลการ 
ตรวจวิเคราะห์ 

Crossmatch 
 

เมื่อไม่สามารถหาเลือด 
หรือส่วนประกอบของ 
เลือดได้ เนื่องจาก  
1. ขาดแคลนเลือด 
ส ารองคงคลัง  
 
2. ผู้ป่วยมี 
unexpected 
antibody เตรียมยาก 

N/A โทรแจ้งทันที - แจ้งทันทีกรณี 
ขาดแคลนเลือด 
 
 
- 1-2 ชั่วโมง 
กรณีผู้ป่วยมี 
unexpected 
antibody  
เตรียมยาก 
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ภาคผนวก 5 
 

 

 
ภาวะวิกฤต 

การด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่คลังเลือด เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย 

ผู้ป่วยที่หมู่เลือด ABO 
ไม่ตรงประวัติเดิม 

ต้องท าการทวนสอบเพ่ือให้ทราบถึงหมู่เลือด 
ที่แท้จริงของผู้ป่วย 

ด าเนินการเจาะเลือดผู้ป่วยใหม่ 
น าส่งคลังเลือดเพ่ือตรวจสอบหา
สาเหตุ 

กรณีผู้ป่วยหมู่โลหิต
พิเศษเช่น Rh negative 

1. ถ้ามีส ารองในคลัง ให้เตรียมให้ผู้ป่วย 
2.ติดต่อขอยืม/แลกเปลี่ยนจากโรงพยาบาล 
ข้างเคียงว่าเลือดส ารองอยู่หรือไม่ 
3. ติดต่อขอเบิกจากภาคฯ 5 
4.ตามผู้บริจาคมาเพ่ือมาเจาะเก็บโลหิต 
5. กรณีเร่งด่วนไม่สามารถหาเลือดได้  
แจ้งแพทย์ผู้ท าการรักษาให้ปรึกษาแพทย์ด้าน 
โลหิตวิทยา เพื่อพิจารณาใช้ Rh positive ใน 
กรณีท่ีผู้ป่วยไม่มี Anti-D 

- รายงานแพทย์ผู้รักษา 
-แจ้งภาวะเร่งด่วนให้ชัดเจน 

กรณีผู้ป่วยหาเลือดเข้า
กันได้ยาก/ไม่ได้,  
ผู้ป่วยมี Unexpected 
Antibody 

1. แจ้งหอผู้ป่วยเพื่อรายงานแพทย์เนื่องจาก
อาจได้เลือดล่าช้า  
2. จัดเตรียมเลือดที่มีแอนติเจนไม่ตรงกับ 
แอนติบอดีที่ผู้ป่วยมี หากยังไม่สามารถหาให้
ได ้คลังเลือดจะติดต่อขอเบิกศูนย์บริการ
โลหิตฯ หน่วย WHO เพ่ือจัดหาเลือดให้ 

-รายงานแพทย์ผู้รักษา 
-แจ้งภาวะเร่งด่วนให้ชัดเจน 

กรณีขาดแคลนเลือด 1. แจ้งหอผู้ป่วยเพื่อรายงานแพทย์  
2. จัดหาเลือดตามแผนส ารองเลือด 
3. ขอปลดเลือดจากผู้ป่วยที่จองเลือดไว้    
และไม่ใช้แล้ว 

- รายงานแพทย์ผู้รักษา 
- แจ้งญาติผู้ป่วย บริจาคโลหิตเพ่ือ
ใช้หมุนเวียนทดแทน 

กรณีไม่มีเกล็ดเลือด 
ที่ตรงหมู่โลหิตของผู้ป่วย  

กรณีเร่งด่วนไม่สามารถหาเลือดได้  
แจ้งแพทย์ผู้ท าการรักษาให้ปรึกษาแพทย์ 
ด้านโลหิตวิทยา เพ่ือด าเนินการพิจารณาให้
เกล็ดเลือดต่างกรุ้ป 

-รายงานแพทย์ผู้รักษา 
-แจ้งภาวะเร่งด่วนให้ชัดเจน 

หมายเหต ุเมื่อเจ้าหนา้ที่คลังเลือดตรวจวิเคราะห์พบค่าวิกฤต ใหป้ฏบิัตดิังนี้                                                                                    
- ตรวจสอบผลการวิเคราะห์อีกครั้ง เมื่อตรวจสอบแลว้ไม่มีข้อผิดพลาดให้โทรศัพท์แจ้งค่าวิกฤตแกแ่พทยห์รือพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยทันท ี

แนวทางการด าเนินการกับค่าวิกฤตของการตรวจทางห้องปฏิบตัิการคลังเลือด 
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แบบฟอร์มติดต่อขอเตรียมเลือด 
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แบบฟอร์มติดต่อขอเตรียมเลือดฉุกเฉิน 
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แบบฟอร์มใบขอรับเลือด 
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แบบฟอร์มใบจ่ายเลือด 
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แบบฟอร์มใบคล้องถุงเลือด 
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แบบฟอร์มปฏิเสธสิ่งสง่ตรวจ 
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