
uu?v11.:ilfru-fi

6or " nrr?r?rdo or uns6iruilrvnauzos rdo q "
r.h s n r:y! s r u r n Tts yr g'rlJ 1 n il u 1? 1 ru nr : rdsl {?u }i

Fr6rvuilyrrJ FIrnni uurQvr srdrl [fr gs?ilri

6rsfi.: nnrriuiu:o.:4runrnnn'rur/fl'1u1n (srrfnr:xu'r{u) :ri'nlofln'm : r.lvr. (qu) OOo2 | 2558 rarir t-tO

firdeul6sL6e{ , t

4-* M . o&*:1 r(t K,,,usat

(firinilflrar/irqr:rj un.6m6tr ffior6ei : oMR )- I \--=-

fiowYfi .. ...... .Ifu.F$...,.......,..........(......./........ t255s)
{{doonrnn:ror:si ulr.fifim r::tfieqier :{drurunr:G{ilEJ1u1n)

er+#fi ..........,.. n^%................(..... ...t........t2558)
(ro.:Ft'ldslzrs'l:ti un.imur urrrto6rg:nrxudnrruvutlvtgFrrnnS)

{rflsulGeur?s.: fiusfi-

nruvnt:runt::J:;rYuqrunrnn'1.1fl 'l:ilu1u1n

firauauNar.Jururqnr diga::gLl 14 u.f1.2554
-  l v  r

tdqilfirll.ttlnr:r"m'lu16l

fiiuros orer:ri uyr.eefirnr Tonlnrcirunz 20 H.n.2554. E -  
I  v t

OMR

a$r ro': FI'r 6rnr'rc'md ulr. {nrur urrr reirg u. A.2554

fi dru.J g n15G.:v'l g1u1a )
n

8rrgffi io{Fr'rdnlrslrrjun. flrcnrJ riun6n u.A. 2554
4 t

Fl tuu Fl Fltuy [[11y] iJ fl 1 dn:

t. {narJrvnsri
A  9 v v t  Y v v  d  d  e  v

1.1 rfrohir.nlretrrfurdonrrravairuil:vnoLzo{rfioafiflfroin1}.rtlt{un1?fflu't
9 $

1 .2 Lfi n1rt ilil r fl il n o n rYe s 1 n n 1?Tfr iu rfi o rr un vci':ilil ? vn o u I o { rd o Fl
g

z. fia4afirfierfios
fl 1??fi rdo n uny6i?uil?yno!ro{ 16o n u }.t1EJfi { fl ?vileun1?trl rds erlu6oai'luil:vnou?o.t

4  t e t t  d  
"  

Y

tn0 n tttl t llleAyl'.l.:?1 AO n [nO n n1ylflIUnOil
q J q

g. fl €uu ?unrr?fi rfi o or /ra?oriru:l €c nou ?o{ r6io el

1. nrriu rirfsuaun,trrq€ei il rs,rurdoqrfi o6is e/N\

1.1 {uni'ratlnr:inursdrsnnfrss n,iu'rilnrsfiodsiun:rlrird'snr:inrsr ?u order
E

.  9 v  L v ,  t  Y v  v  a  v  ,  A -  o  e i  9 /  v

sheet L14LFlAnil?[1ld',u]'t:ft€i'tuooflTfiunvriufin fu / tQnr fi:rvr:'rrnr1fl.lfl'l??flE'114ff.if]l?a.l
c

l.J'r il a1 EJ fi ofl o o Ei rs#n rsu



 

 

2 

ตรวจสอบสติกเกอร์ กับแผ่นค าสั่งการรักษาของแพทย์ซ้ าทุกครั้ง และติดบนภาชนะใส่สิ่งส่งตรวจ 

( Tube G/M) 

1.3 แยกTube G/M ของผู้ป่วยแต่ละรายออกจากกันก่อนท าการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

2. การเจาะเลือด  

2.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบค าสั่งการรักษาของแพทย์เรื่องการเจาะเลือดเพื่อส่ง G/M และให้

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การเซ็นยินยอมรับเลือด 

ตลอดจนเปิดโอกาสใหซ้ักถามข้อสงสัย 

2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ป่วย โดยการระบุตัวผู้ป่วยที่จะเจาะเลือดให้ตรงกัน

อย่างนอ้ย 2 ตัวบ่งชี ้ 

กรณีผู้ป่วยรู้สึกตัว    ให้    สอบถามชื่อ-สกุลของผู้ป่วยให้ตรงกับชื่อ-สกุลบนสติก

เกอร์   และตรวจสอบHN บน สติกเกอร์กับป้ายข้อมอืของผูป้่วย    

กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว  ให้  ตรวจสอบชื่อ-สกุลและHN บน สติกเกอร์กับป้ายข้อมือ

ของผู้ป่วย   กับ ลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย อย่างน้อย 2 ลักษณะขึ้นไป  เช่น  เพศ  อายุ  ลักษณะการ

เจ็บป่วย  การวินจิฉัยโรค  เป็นต้น  หา้มใชห้มายเลขห้อง หรอืเตียงเป็นตัวบ่งชี้ 

2.3 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกระบวนการบ่งชี้ผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยอ่านชื่อ-สกุลของตนเอง
ทีส่ติกเกอรบ์น Tube G/M 

2.4 หลังน าเลือดใส่ Tube G/M  ให้ตรวจสอบชื่อ – สกุลของผู้ป่วยให้ตรงกันกับ Tube 

G/Mและ เขียนชื่อ–สกุลของผูท้ี่เจาะเลือดลงในสติกเกอร์ Bar code  ให้อ่านออกอย่างชัดเจน   

3. การปฏิบัติก่อนให้เลือด   (ก่อนการให้เลือดต้องทราบข้อเสนอแนะในการให้เลือด/ 

ส่วนประกอบของเลือด โดยศกึษาเพิ่มเติมในภาคผนวก)   
3.1 เขียนใบขอเลือด โดยตรวจสอบกับแผนการรักษาของแพทย์ ถึงชนิดและจ านวนที่

ต้องการให้      
3.2 เมื่อรับเลือดมาจากธนาคารเลอืด   ให้เจ้าหน้าที่พยาบาล  2 คน ตรวจสอบความถูก

ต้องของถุงเลือด  ใบคล้องเลือด และใบน าส่งเลือดให้ตรงกันทุกจุด   รวมทั้งตรวจสอบวันหมดอายุ 

ลักษณะของเลือด/ ส่วนประกอบของเลือด(ข้อ 5 ในภาคผนวก)   เมื่อพบว่าไม่ตรงหรือมีความผิดปกติ 

ใหป้ระสานกับธนาคารเลือดพร้อมกับน าเลือดของใบคล้องเลือดและใบน าส่งเลือดส่งคืนธนาคารเลือด 
3.3 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว อาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นขณะให้

เลือด/ ส่วนประกอบของเลือด  และแจ้งให้เจ้าหนา้ที่พยาบาลทราบทันทีหากมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้น  
3.4 วัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันโลหิต   อุณหภูมิ  และอัตราการหายใจ) เพื่อเป็น

ข้อมูลพื้นฐาน  ก่อนให้เลือด ไม่เกิน 60 นาที 
3.5 ให้ Pre - medication ตามแผนการรักษา  เช่น  CPM, Lasix, Hydrocortisone เป็นต้น 

4. ขั้นตอนการให้เลือด  / ส่วนประกอบของเลือด  ปฏิบัติดังนี ้ 
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4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ป่วย  โดยการระบุตัวผู้ป่วยให้ตรงกันอย่างน้อย  2  ตัว

บ่งชี ้ 

กรณีผู้ป่วยรู้สึกตัว    ให้    สอบถามชื่อ-สกุลของผู้ป่วยให้ตรงกับชื่อ-สกุลบนใบ

คล้องเลือด   และตรวจสอบHN บน ใบคล้องเลือดกับป้ายข้อมอืของผูป้่วย    

กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว  ให้  ตรวจสอบชื่อ-สกุลและHN บนใบคล้องเลือดกับป้าย

ข้อมือของผู้ป่วยกับ ลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย อย่างน้อย 2 ลักษณะขึ้นไป  เช่น  เพศ  อายุ  ลักษณะ

การเจ็บป่วย  การวินจิฉัยโรค  เป็นต้น  หา้มใชห้มายเลขห้อง หรอืเตียงเป็นตัวบ่งชี้ 

4.2 ก่อนให้เลือด 

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกระบวนการบ่งชี้ผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยอ่านชื่อ-

สกุลของตนเองท่ีใบคล้องเลือด    

สอบถามกลุ่มเลือดของผู้ป่วย  หากพบว่าไม่ตรงกันห้ามให้เลือด  ต้องท าการ

ตรวจสอบกลุ่มเลอืดของผู้ป่วยซ้ ากับธนาคารเลือด   

4.3 ปรับอัตราการหยดของเลือดตามแผนการรักษาหรือตามข้อบ่งชี้ของการให้เลือด/ 

ส่วนประกอบของเลือดแต่ละชนิด (ในภาคผนวก) 

5. การติดตาม เฝ้าระวัง 
5.1 หลังให้เลือดแต่ละถุง  15 นาที ให้วัดสัญญาณชีพ (วัดอุณหภูมิ ชีพจร อัตราการ

หายใจ และความดันโลหิต)และอาการผิดปกติของผู้ป่วย  เช่น  เหนื่อยหอบ มีไข้ หนาวสั่น ผื่นคัน แน่น

หน้าอก ปวดหลัง หากพบสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีอาการผิดปกติ ให้หยุดให้เลือดแล้ว

รายงานแพทย์  
5.2 ตรวจสอบการไหลของเลือดเป็นระยะเพื่อให้การให้เลือดได้ตามแผนการรักษาและ

เวลาที่ก าหนด 
5.3 สังเกตอย่างใกล้ชิดและถี่ขึ้นในกรณี เช่น ผู้ป่วยได้รับเลือดที่รวดเร็ว หรือผู้ป่วยที่ไม่

สามารถบอกอาการผิดปกติได้ หรอืผูป้่วยที่ไม่รู้สกึตัว    
5.4 ท าการบันทึกการให้เลือด / ส่วนประกอบของเลือด ชนิด จ านวน วันที่ให้ และอาการ

ของผู้ป่วยหลังการใหเ้ลือดในบันทึกทางการพยาบาล  
6. การปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยมีปฏิกิริยาภายหลังการรับเลือด/ ส่วนประกอบของเลือด การ

ให้เลือดผิด 
6.1 หยุดใหเ้ลือด/ ส่วนประกอบของเลือดทันที พร้อมกับบันทึกจ านวนเลือดที่ใหผู้ป้่วย 
6.2 สังเกตและประเมินผู้ป่วย วัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันโลหิต   อุณหภูมิ  และ

อัตราการหายใจ) 
6.3 รายงานแพทย์เจา้ของไข้/ แพทย์เวร   ให้สารน้ าและยาตามแผนการรักษา 
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6.4 โทรศัพท์แจ้งธนาคารเลือดทราบ  บันทึกรายละเอียดของอาการผู้ป่วยในใบคล้อง

เลือดและใบน าส่งตรวจการเกิดปฎิกิริยาจากการรับเลือด (วร. 16:032)  เจาะเลือดผู้ป่วย 2 หลอด 

(หลอด EDIA 6 ซี.ซี. , หลอด cloth blood 6 ซี.ซี.) พร้อมทั้งถุงเลือดและชุดให้เลือด  น าส่งไปยัง

ธนาคารเลือดโดยเร็ว  
6.5 บันทึกทางการพยาบาล และติดตามรายงานการตรวจการเกิดปฏิบัติยาจากการรับ

เลือดจากธนาคารเลอืดภายใน 6 ช่ัวโมง 
7. การก าจัดเลือดและส่วนประกอบของเลือดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

เชื้อ 
7.1 ทิง้ถุงเลือดและชุดใหเ้ลือดในถังขยะตดิเชื้อ  

 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

พยาบาลทุกหอผูป้่วย /หนว่ย    
   

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หัวหนา้ฝา่ยการพยาบาล  

5.2 หัวหนา้งานการพยาบาล 

5.3 ผูต้รวจการพยาบาล 

5.4 หัวหนา้หอผู้ป่วย / หนว่ย   
 

6. ตัวชี้วัด 

6.1   ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 

6.2   จ านวนอุบัติการณ์จากการให้เลือดผิดพลาด  

 

7.  การประเมิน 

7.1  การประเมินตนเองของหนว่ยงาน   

7.2 ประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฝา่ยการพยาบาล 
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แบบบันทึกประวัติการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการปรับปรุงแก้ไข 

เรื่อง “การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด” 

ฝ่ายการพยาบาล   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มาตรฐานฉบับนี ้ เหตุผลในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงมาตรฐาน เปลี่ยนแปลง 

การปฏิบัติ 

มาตรฐาน

ใหม ่

ปรับ 

รูปแบบ 

  Re –

formatted 

ปรับปรุง

ใหม ่

Revised 

แก้ไข / 

เพิ่มเตมิ 

ข้อความท่ี

จ าเป็น 

แก้ไขให้

สอดคล้องกับ 

มาตรฐาน 

(9  GEN) 

ปรับเปลี่ยน 

กฎ-ระเบียบ 

มคีวาม

เสี่ยง 

เป็นความรู้ / 

วทิยาการใหม ่

เพิ่ม 

ประสิทธิผล 

Yes No 

           

การปรับปรุงแก้ไข  :  มาตรฐานด้านนโยบายฉบับนี้  จะปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงแก้ไขทุก 3-5 ปี  หรือเมื่อมีความจ าเป็น 

วัน / เดอืน / ปี   ท่ีสร้างคร้ังแรก        :      มกราคม 2554 

วัน / เดอืน / ปี   ท่ีปรับปรุงแก้ไข        :      มนีาคม 2558 

วัน / เดอืน / ปี   ท่ีเผยแพร่                :      

File  Name                                   :     แนวทางปฏิบัต ิ 
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ภาคผนวก 

ข้อเสนอแนะในการให้การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 

1. ห้ามให้เลือด/ ส่วนประกอบของเลือดร่วมกับสารละลายชนิดอื่น ๆ  เช่น 5% D/W, Ringer solution 

เป็นต้น เพราะอาจท าให้เม็ดเลือดแดงบวมและแตกได้ หรอือาจท าให้เกิดการเกาะกลุ่มกันของเลอืด 

2. ไม่ผสมยาชนิดใด ๆ ลงไปในเลือด/ ส่วนประกอบของเลือด เพราะยาอาจมีปฏิกิริยากับเลือดหรือ

สารกันเลือดแข็งตัวที่อยู่ในเลือดได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับยาทางหลอดเลือดด าตามก าหนดเวลา

อย่างสม่ าเสมอ ควรแยกให้เลือด/ ส่วนประกอบของเลือดต่างหาก หรือถ้าจ าเป็นใช้หลอดเลือด

เดียวกัน  ก่อนฉีดยาและหลังฉีดยาต้องใช้  0.9% NSS ล้าง (flush) ก่อน 

3. การให้เลือด/ ส่วนประกอบของเลือดแต่ละถุงต้องไม่นานเกิน 4 ช่ัวโมง (The Royal College of 

Nursing, 2013 ;ศูนย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย, 2554) 

4. กรณีให้เลือด/ ส่วนประกอบของเลือดหลายถุง ควรเปลี่ยนชุดใหเ้ลือดใหม่ภายใน 4 ช่ัวโมง 

5. ตรวจสอบวันหมดอายุ และลักษณะของเลือด/ ส่วนประกอบของเลือด ว่ามีสิ่งผิดปกติหรอืไม่ โดย  

- ถ้ามีสนี้ าตาลหรอืขุ่น หรอืมีสีแดงม่วงคล้ายด่างทับทิม อาจมกีารแตกของเม็ดเลือด 

- ถ้ามีฟองอากาศ แสดงวา่มีแบคทีเรยีอยู่ 

หากเกิดกรณีดังกล่าวต้องรีบคืนธนาคารเลือดทันที   

6. ถ้าการให้เลือด ไม่สามารถเริ่มต้นได้ภายใน 30 นาที  ให้เก็บเลือดไว้ในตู้เย็นที่ผ่านการรับรองและ 

ตรวจสอบ ตู้เย็นจะต้องรักษาอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง  2°C  ถึง 6°C   โดยเก็บเลือดที่ช้ันล่างสุดของ

ตู้เย็น ควรใช้ตู้เย็นส าหรับเก็บส่วนประกอบโลหิตเท่านั้นและมิให้ใช้เก็บปนกับอาหารหรือเครื่องดื่ม

อื่นๆ แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ ทั้งนี้เพื่อลดการเปิดตู้ซึ่งจะมีผลต่อการรักษาอุณหภูมิ   ถ้าหากไม่มี

ตู้เย็นที่ผ่านการรับรองหรือกรณียังไม่ได้ใชเ้ลือด ภายใน 30 นาที ควรส่งเลือดคนืกลับไปยังธนาคาร

เลือดเพื่อเก็บรักษาต่อไป 

7. การให้เลือด / ส่วนประกอบของเลือดที่น ามาจากธนาคารเลือด ในกรณีปกติไม่จ ำเป็นต้อง warm 

สำมำรถน ำไปให้ผู้ป่วยได้เลย  แตถ่้ามีขอ้บ่งชีท้ี่เหมาะสม เชน่ กรณีเร่งด่วนต้องให้เลือดอย่างเร็วแก่

ผู้ป่วย (ผู้ใหญ่มากกว่า 50 มล.ต่อนาที  และเด็กมากกว่า 15 มล.ต่อน้ าหนักตัว 1 กก.ใน 1 ชม.)   

กรณีเช่นนี้จ าเป็นต้อง warm เลือดเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร่างกายต่ าลงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ 

การ warm เลือดที่ถูกต้อง คือ ใช้เครื่อง  blood warmer 

* กรณี FFP การ warm ที่ถูกต้องคือใชเ้ครื่อง plasma thawing   

ถ้าไม่มีเครื่องควรใช้ภาชนะใส่น้ าที่มอีุณหภูมิอยู่ระหว่าง 30-37 °C ข้อควรระวัง คือ ควรตรวจสอบ

ให้แนใ่จว่าอุณหภูมิของน้ าไม่สูงกว่า 37 °C โดยการวัดด้วยปรอทที่ผ่านการสอบเทียบมาแล้ว 
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8. ในการให้เลือด (WB, PRC) ต้องให้หมดภายใน 4 ช่ัวโมง หลังแทงชุดให้เลือดเข้าไปแล้ว หากต้องให้

นานกว่า 4 ช่ัวโมง แจ้งธนาคารเลือด เพื่อที่จะได้แบ่งเลือดออกให้มีจ านวนเลือดในถุงน้อยลง 

เพื่อให้หมดใน 4 ช่ัวโมง  

9. น ากล่องขนส่งเลือดพร้อม  ice pack 1  ถุง  ไปรับเลือด/ ส่วนประกอบของเลือดจากธนาคารเลือดทุก

ครั้ง  (ยกเว้นเกล็ดเลือดไม่ใส่  ice pack  ในกล่องขนส่งเลือด) 
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คณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพทางการพยาบาล (CQI & QA )       

 

1. ดร.พรศริิ  ใจสม  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสิรลิักษณ์   สลักค า            งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล 

3. นางสาวเอื้องทิพย์ ค าปัน  งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล 

4. นางสุวลีย์  พยุงกิจสมบัติ งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล 

5. นางสาวศิริพร  อวยพรสกุล งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล 

6. นาง พรสวรรค์            ชูศักดิ์สกุลวิบูล  งานการพยาบาลผูป้่วยนอกและผูป้่วยฉุกเฉิน 

7. นางสาววันเพ็ญ  จันทร์แจ่ม งานการพยาบาลผูป้่วยผ่าตัดและพักฟื้น 

8. นางสาวโสมวดี  กล่อมสังข์ งานการพยาบาลผูป้่วยศัลยศาสตร์ 

9. นางอัจฉรา  ค าแหง            งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 

10. นางสาววัฒนาวรรณ บุญกุณะ งานการพยาบาลผูป้่วยออร์โธปิดิกส ์

11. นางสาวธัญพร        กฤษณา งานการพยาบาลผูป้่วยอายุรศาสตร์ 

12. นางสาวสุคนทา     คุณาพันธ์  งานการพยาบาลผูป้่วยกุมารเวชศาสตร์ 

13. นางมาริดี้        วงค์เวช    งานการพยาบาลผูป้่วยพิเศษทั่วไป            

14. นางสุรภ ี    แสนสมบัติ       งานการพยาบาลผูป้่วยพิเศษเฉพาะทาง  

15. นางคนึงนจิ  พาณชิกระจ่าง  งานการพยาบาลผูป้่วยทั่วไปฯ 

 

ที่ปรึกษา 

1. นางสาวสุดครอง         รินจอ้ย  งานการพยาบาลผูป้่วยอายุรศาสตร์ 

2. นางสาวนิภาพรรณ    ลีต้ระกูล งานธนาคารเลอืด 

3. นางสาวไพจิตร   ตานัน           งานธนาคารเลือด 

 


