
แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 

1. แพทย์มีค ำสั่งกำรให้โลหิต 

2. แพทย์/พยำบำลเขียนใบขอโลหิตฉุกเฉิน ระบุระดับควำมเร่งด่วน ตำมเวลำที่ต้องกำรใช้โลหิต 

3. แพทย์เซ็นยินยอมใช้โลหิตฉุกเฉิน โดยรับทรำบว่ำโลหิตที่จะให้ผู้ป่วยนั้นยังไม่ได้ผ่ำนกำรท ำกำรทดสอบควำมเข้ำกันได้กับ

ผู้ป่วยอย่ำงสมบูรณ์ (complete crossmatch) โดยจะมีช่องให้เซ็นในใบขอโลหิตที่ระบุกำรขอใช้โลหิตที่ธนำคำรเลือดเตรียม

ให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำมระดับของควำมเร่งด่วน ซึ่งแพทย์ได้ชั่งน้ ำหนักแล้วว่ำผลได้จะมีมำกกว่ำผลเสียที่อำจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย 

4. กรณีสภำวะของผู้ป่วยสามารถรอโลหิตได้ประมาณ 15 นาที นับจำกเวลำที่ธนำคำรเลือดได้รับใบขอโลหิตและตัวอย่ำง

โลหิต ธนำคำรเลือดจะใช้วิธี initial crossmatch โดยตรวจหมู่โลหิต ABO ผู้ป่วยแล้วน ำโลหิตยูนิตที่หมู่ตรงกันมำท ำ 

crossmatch อ่ำนผลผ่ำน (negative) ในขั้นตอนแรกของกำรท ำ crossmatch คือ immediate spin แล้วจ่ำยโลหิตได้ ถ้ำได้

ผลบวกให้หำสำเหตุ และแก้ปัญหำให้ได้ก่อนจึงจะจ่ำยโลหิตได้ 

5. กรณีสภำวะของผู้ป่วยสามารถรอโลหิตได้ประมาณ 10 นาที นับจำกเวลำที่ธนำคำรเลือดได้รับใบขอโลหิต และตัวอย่ำง

โลหิต ธนำคำรเลือดจะตรวจหมู่โลหิต ABO ของผู้ป่วย แล้วจัดเตรียมโลหิตชนิด packed red cell หรือ LPRC ที่มีหมู่ ABO 

ตรงกับผู้ป่วยให้ (Un crossmatch- group specific) 

6. กรณีที่สภำวะของผู้ป่วยไม่สามารถรอได้และเจำะโลหิตไม่ได้ ไม่ทรำบหมู่โลหิต ธนำคำรเลือด จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

ในกำรจ่ำยโลหิต packed red cell หมู่ O ให้ (Un crossmatch-group O packed red cell) 

7. ทั้งกรณี initial crossmatch, Un crossmatch- group specific และ Un crossmatch- group O packed red cell 

พยำบำลจัดส่งตัวอย่ำงโลหิต พร้อมใบขอโลหิตฉุกเฉินที่กรอกข้อควำมสมบูรณ์ มีลายเซ็นแพทย์ยินยอม มำยังธนำคำรเลือด 

8. พยำบำลให้เจ้ำหน้ำที่น ำใบขอโลหิตฉุกเฉินที่มลีำยเซ็นยินยอมของแพทย์มำยังธนำคำรเลือด พร้อมกับรอรับโลหิตไปด้วย 

9. ธนำคำรเลือดจ่ำยโลหิตให้กับผู้มำรอรับโลหิต 

10. กรณีขอใช้ Un crossmatch- group O packed red cell ในรำยที่ยังไม่ส่งตัวอย่ำงโลหิต ให้พยำบำลรีบด ำเนินกำรส่ง

ตัวอย่ำงโลหิตตำมมำโดยเร็วที่สุด  

11. กำรขอโลหิตทั้ง 3 แบบธนำคำรเลือดท ำ crossmatch ต่อให้สมบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน 

12. ถ้ำผล crossmatch มีปัญหำ ธนำคำรเลือดจะโทรศัพท์แจ้งเพื่อหยุดกำรให้โลหิตทันที และจะจ่ำยยูนิตที่เข้ำกันได้ทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแพทย์อยู่ระหว่ำงท ำหัตถกำรหรือช่วยชีวิตผูป้่วยไมส่ำมำรถลงลำยมือช่ือได้ในขณะนั้น ให้พยำบำลที่รับ

ค ำสั่งลงช่ือแพทย์ผู้มีค ำสั่งให้โลหิตฉุกเฉิน  

 

แพทย์มีค ำสั่งกำรให้โลหิต 

เขียนใบขอโลหิตฉุกเฉิน  

ระบุระดับควำมเร่งด่วนของขั้นตอนในกำรเตรียมโลหิต 

และเวลำที่ต้องกำรใช้โลหิต 

ใหแ้พทย์เซ็นยินยอมใช้โลหิตฉุกเฉิน 

initial crossmatch 

Immediate spin 

รอได้ประมำณ 15 นำที 

Un-crossmatch 

Group specific red cells 

รอได้ประมำณ 10 นำที 

Un-crossmatch 

Group O, packred red cells 

รอไม่ได้ (ประมำณ 5 นำที) 

- โทรแจ้งธนำคำรเลือด 

- ส่งตัวอย่ำงโลหิตพร้อมใบขอเลือดฉุกเฉินที่กรอกข้อควำมสมบูรณ์  

  มีลำยเซ็นแพทย์ยินยอม 

- ให้เจ้ำหน้ำที่มำรอรับโลหิต 

 

จ่ำยโลหิตให้กับผู้มำรอรับโลหิต 

 

ท ำ Crossmatch ต่อ ให้ครบทุกขั้นตอน 

 

ถ้ำผล Crossmatch มีปัญหำ ธนำคำรเลือดจะโทรแจ้งเพ่ือหยุดกำรให้โลหิตทันที  

และจะจ่ำยยูนิตใหมท่ี่เข้ำกันได้ทดแทน 

 



แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะปกติ 

1. แพทย์สั่งให้โลหิตผู้ป่วย 
2. พยำบำลทบทวนค ำสั่งให้โลหิตของแพทย์และไม่มีข้อสงสัยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   2.1 พยำบำลจะให้ข้อมูลที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำรให้โลหิตแก่ผู้ป่วยและญำติ 
   2.2 แพทย์/พยำบำลกรอกรำยละเอียดในใบขอโลหิต 
2.3 พยำบำลเตรียมอุปกรณเ์จำะโลหิต ได้แก่ หลอดใส่โลหิต ติดฉลำกชื่อ นำมสกุล HN, AN วัน เดือน ปี และเวลำที่เจำะโลหติ
เพื่อใช้ในกำรช้ีบ่งตัวอย่ำงโลหิต ให้ผู้ป่วยหรือญำติ เซ็นช่ือในใบยินยอมกำรรับโลหิต ที่มีกำรระบุภำวะแทรกซ้อนจำกกำรรับ
โลหิต หรือใช้ใบยินยอมรวมกับหัตถกำรอื่นๆ ของโรงพยำบำลที่จัดท ำให้ครอบคลุมกำรรับโลหิต 
3. ขั้นตอนกำรเจำะโลหิตผู้ป่วย 
   3.1 พยำบำลตรวจสอบควำมถูกต้องของช่ือ นำมสกุลผู้ป่วย โดยถำมผู้ป่วยและหรือดูป้ำยข้อมือให้ตรงกับฉลำกที่ติดหลอด
ใส่โลหิตโดยฉลำกอำจติดมำก่อนหรือติดต่อหน้ำผู้ป่วยก็ได้ ใช้ชนิดของหลอดตำมข้อก ำหนดของธนำคำรเลือด 
   3.2 เจำะโลหิตตำมวิธีปฏิบัติกำรเจำะเก็บตัวอย่ำงโลหิต 
   3.3 พยำบำลผู้เจำะโลหิตเซ็นช่ือในใบขอโลหิตและฉลำกติดหลอดโลหิต กรณีใช้ระบบ online ในกำรขอโลหิต ต้องจัดให้มี
กำรบันทึกช่ือหรือรหัสของผู้เจำะโลหิต หรือใช้วิธี อ่ืนๆที่ให้ผลเหมือนกันคือ สำมำรถสอบกลับไต้ โดยขั้นตอนกำรเจำะโลหิตนี้
ให้ ด ำเนินกำรปฏิบัติให้แล้วเสร็จกับผู้ป่วยทีละคน 
4. รวบรวมตัวอย่ำงโลหิต ใบขอโลหิต และใบน ำส่งตัวอย่ำงโลหิตส่ง ณ จุดรับตัวอย่ำงของห้องปฏิบัติกำรธนำคำรเลือด 
5. ธนำคำรเลือดเมื่อรับตัวอย่ำงโลหิตแล้ว 
   5.1 เจ้ำหน้ำที่จุดรับตัวอย่ำงลงทะเบียนและตรวจสอบควำมถูกต้องตรงกันของช่ือ นำมสกุล HN, AN วัน เดือน ปี ที่เจำะ
โลหิตในใบขอโลหิต กับหลอดโลหิต ชนิดของหลอดโลหิต หำกถูกต้องส่งให้ห้องปฏิบัติกำรธนำคำรเลือด หำกไม่ถูกต้องให้แจ้ง
พยำบำลเพื่อปฏิเสธกำรรับตัวอย่ำง และให้ฝ่ำยพยำบำลด ำเนินกำรให้ถูกต้อง แล้วส่งใบขอโลหิต และ ตัวอย่ำงโลหิตมำยัง
ธนำคำรเลือดใหม่ 
   5.2 ห้องปฏิบัติกำรธนำคำรเลือดค้นประวัติกำรตรวจหมู่โลหิตของผู้ป่วย ซึ่งไม่ว่ำมีประวัติเดิมหรือไม่มี ให้ตรวจหมู่โลหิต 
6. ตรวจหมู่โลหิต ABO, RhD และ antibody screening 
   6.1 ถ้ำผลกำรตรวจหมู่โลหิตไม่ตรงกับประวัติเดมิให้หำสำเหตุ ถ้ำจ ำเป็นขอให้พยำบำลเจำะตัวอย่ำงโลหิตมำใหม่ 
   6.2 ถ้ำผล antibody screening บวก ให้ตรวจหำชนิดของ antibody แล้วหำโลหิตที่ antigen negative ต่อ antibody  
นั้นมำท ำกำร crossmatch ในขัน้ตอนต่อไป 
   6.3 ถ้ำผล antibody screening เป็นลบ และตรวจสอบแล้วหมู่โลหิต ABO และ RhD ตรงกับ ประวัติเติม หรือเป็นกำรขอ
โลหิตครั้งแรกที่โรงพยำบำลนี้ให้ท ำกำร crossmatch ใน ข้ันตอนต่อไป 
   6.4 ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำโลหิตชนิดท่ีมีแอนติเจนลบมำ crossmatch ไต้ ให้ประสำนกับภำคบริกำรโลหิตฯ เพื่อขอโลหิต
ตังกล่ำวจำกศูนย์บริกำรโลหิตฯ หรือติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำกโรงพยำบำลศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแม่ข่ำย หรือโรงพยำบำล
มหำวิทยำลัย ท่ีอยู่ในโซนใกล้เคียง หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรักษำท่ีโรงพยำบำลที่มีศักยภำพแก้ปญัหำนี้ 
7. Compatibility test ท ำกำร crossmatch กับโลหิตที่เลือกไต้จำกขั้นตอนที่ 6 โดยวิธี antihuman globulin (Coombs 
technique) หรือในบำงกรณีที่ antibody screening ให้ผลลบ อำจท ำ crossmatch วิธีอื่นที่โรงพยำบำลก ำหนดเป็น
นโยบำย เช่น electronic / computer crossmatch เป็นต้น กรณีที่ท ำ crossmatch แล้วไม่ผ่ำน ให้หำสำเหตุ แล้วน ำยูนิต
ที่เลือกแล้วมำท ำ crossmatch ถ้ำได้ผลลบ ให้ท ำข้ันตอนต่อไป 
8. รับรองผลโดยตรวจ ABO ผู้ป่วยซ ้ำจำกหลอดเดิม โดยเจ้ำหน้ำที่อีกคนหนึ่ง ซึ่งสำมำรถใช้วิธีมำตรฐำนวิธีใดก็ไต้ รวมทั้ง 
slide เทคนิค หรือมีวิธีกำรอื่นๆที่ธนำคำรเลือดก ำหนดให้ผลเหมือนกันคือ ท ำให้มั่นใจว่ำไม่หยิบหลอดผิดมำตรวจในครั้งแรก 
บันทึกผลกำรท ำ crossmatch และพิมพ์ใบคล้องถุงโลหิต กรณีที่มีเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรเลือดปฏิบัตงิำนคนเดียว เมื่อจะรับรองผล 
โดยกำรตรวจหมู่โลหิตซ้ ำจำกหลอดเดิม ให้ตรวจโดยผู้ปฏิบัติงำนคนเดียวกันได้แต่ต้องตรวจใน ช่วงเวลำที่ต่ำงกัน 
9. เก็บโลหิตเข้ำตู้เย็นเก็บโลหิตเตรียมจ่ำย 



10. กรณีผู้ป่วยยังไม่มีประวัติหมู่โลหิต ธนำคำรเลือดโทรศัพท์ประสำนหอผู้ป่วยให้เจำะโลหิตอีกครั้ง ส่งก่อนหรือส่งพร้อมใบ
ขอรับโลหิตหรือมีกระบวนกำรอย่ำงอื่นที่โรงพยำบำลก ำหนดขึ้น เพื่อให้มีกำรตรวจ ABO จำกกำรเจำะโลหิตสองครั้งก่อนกำร
ให้โลหิตครั้งแรก เพื่อให้มั่นใจว่ำ ตัวอย่ำงโลหิตที่เจำะครั้งแรกซึ่งธนำคำรเลือดใช้ท ำ crossmatch นั้นไม่ผิดคน 
11. เจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วยมำขอรับโลหิต เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรเลือดตรวจสอบ ถ้ำพบว่ำไม่มีประวัติหมู่โลหิต ให้ตรวจหมู่โลหิตซ้ ำ
จำกโลหิตที่เจำะมำใหม่ หรือกรณีตรวจสอบพบว่ำมีประวัติหมู่โลหิตแล้ว ให้ท ำข้ันตอนต่อไป 
12. เมื่อตรวจสอบแล้ว ผลกำรตรวจหมู่โลหิตที่เจำะมำทั้งสองครั้งถูกต้องตรงกัน ให้ลงบันทึกกำรรับจ่ำยโลหิต 
13. จ่ำยโลหิตให้กับผู้มำรับโลหิตไปหอผู้ป่วย 

 

 

 



แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะปกติ (60 นำที)

 

 

 

 



แนวปฏิบัติกระบวนการการให้โลหิตแก่ผู้ป่วยส าหรับพยาบาล 

1. ให้รับเลือดจำกธนำคำรเลือดมำหอผู้ป่วยครั้งละ 1 ยูนิด ยกเว้นกรณีให้เลือดเร็วและปริมำณมำก (massive transfusion) 

เมื่อเลือดมำถึงหอผู้ป่วย พยำบำลหอผู้ป่วย หรือเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ตรวจสอบควำมถูกต้องตรงกั นของหมู่โลหิต 

หมำยเลขยูนิต ของถุงเลือด และใบคล้องลุง พร้อมทั้งตรวจดูสภำพทั่วไปของเลือด เช่น สี รอยรั่วซึม และวันหมดอำยุ ถ้ำไม่

ถูกต้องหรือลักษณะ ผิดปกติ ให้ประสำนงำนกลับไปธนำคำรเลือด 

2. ให้มีบุคคล 2 คน คือพยำบำลที่จะให้เลือดแก่ผู้ป่วยและพยำบำลอื่นหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอีก 1 คนตรวจสอบที่

ข้ำงเตียง โดยต่ำงคนต่ำงตรวจ ไม่ใช่ช่วยกันตรวจ และถ้ำในระหว่ำงตรวจถูกขัดจังหวะให้เริ่มต้นกำรตรวจใหม่ เป็นกำร

ตรวจสอบเพื่อดูควำมถูกต้องตรงกันของข้อมูลที่ช้ีบ่งยูนิตเลือดที่ถุงเลือดกับใบคล้องลุงเลือด ซึ่งได้แก่ ช่ือ นำมสกุล หมำยเลข

ประจ ำตัว ผู้ป่วย (HN, AN) หมำยเลขถุงเลือด ชนิดของเลือด และหมู่เลือด รวมทั้งค ำสั่งพิเศษ เช่นเป็นเลือดที่ต้องกรองเม็ด

เลือดขำว หรือต้องฉำยแสง เป็นต้น และข้อมูลที่ช้ีบ่งตัวผู้ป่วยที่สำยรัดข้อมือ ได้แก่ ช่ือ นำมสกุล หมำยเลขประจ ำตัวผู้ป่วย 

(HN, AN) เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ำเป็นผู้ป่วยที่ถูกคน และเป็นเลือดที่ถูกยูนิตจริง หำกไม่ถูกต้องตรงกัน ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่

ธนำคำรเลือดเพื่อสบืคน้หำสำเหตุ หำกถูกต้องตรงกัน ให้ด ำเนินกำรขั้นต่อไป 

3. ก่อนให้เลือด วัดสัญญำณชีพผู้ป่วย และบันทึกไว้เป็น baseline หำกวัดไว้ก่อนต้องเป็นกำรวัด ก่อนหน้ำภำยใน 60 นำที 

แทงเสน้ให้เลือดตำมวิธีปฏิบัติ และเผ้ำสังเกตอำกำรผู้ป่วยภำยใน ระยะเวลำ 15 นำที หำกผู้ป่วยมีอำกำรปกติ ให้เลือดต่อไป 

วัดสัญญำณชีพเมื่อครบ 30 นำที และ 60 นำที และบันทึกไว้ถ้ำปกติดใีห้เลือดต่อไปจนหมด 

    ตรวจวัด สัญญำณชีพอีกครั้งภำยใน 60 นำทีที่ให้เลือดหมด (สำมำรถใช้เป็น baseline ของยูนิต ถัดไปถ้ำมีกำรให้เลือดต่อ) 

ถ้ำเป็นผู้ป่วยในให้สังเกตอำกำรต่อไปจนครบ 24 ช่ัวโมง ถ้ำเป็นผู้ป่วยนอก แนะน ำให้ผู้ป่วยหรือญำติรำยงำนกลับทำงโทรศัพท์ 

4. ในกรณีเมื่อเฝ้ำสังเกตอำกำรภำยใน 15 นำทีแรก ผู้ป่วยมีอำกำรผิดปกติ ให้วัดสัญญำณชีพ ตรวจอำกำรผิดปกติ รำยงำน

แพทย ์ถ้ำแพทย์พิจำรณำแล้วสั่งให้เลือดต่อได้ โดยมีกำรสั่งให้ยำ หรือไม่ก็ตำม พยำบำลให้เลือดต่อไป ให้วัดสัญญำณชีพเมื่อ

ครบเวลำ 30 นำที และ 60 นำที และบันทึกไว้หำกไม่มีอำกำรผิดปกติอีก ให้ต่อจนหมด 

5. กรณีที่แพทย์สั่งให้ยุติกำรให้เลือดใน 15 นำทีแรก หรือในระยะเวลำต่อมำ ให้ถอดชุดให้เลือด บันทึกอำกำรในใบคล้องถุง 

แพทย์ให้กำรรักษำตำมอำกำร พยำบำลส่งถุงเลือดพร้อมชุดให้เลือดที่เปลี่ยนครอบด้วยเข็มปรำศจำกเช้ือ และเจำะตัวอย่ำง

เลือดผู้ป่วย พร้อมใบบันทึกปฏิกิริยำที่ระบุอำกำรผิดปกติ ส่งธนำคำรเลือด ธนำคำรเลือด investigate หำสำเหตุ แล้วบันทึก

ผลในระบบและรำยงำนแพทย์และพยำบำลทรำบ เพื่อให้กำรรักษำท่ีเหมำะสมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัติกระบวนการการให้โลหิตแก่ผู้ป่วยส าหรับพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


