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CQI เรื่ อง Blood safety
หัวหน้ าโครงการ : นางสาวสมจิตร มาตยารักษ์
ชื่ อหน่ วยงาน : งานผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลศรี รัตนะ
ทีม่ าของโครงการ:
ระบบไหลเวียนของหลอดเลือดประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นน้ าได้แก่ พลาสม่าและส่ วนที่เป็ นเซลล์คือ
เม็ดเลือดต่าง ๆ ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ ดเลือด ซึ่ งเม็ดเลือดต่าง ๆ สร้างจากไขกระดูก และมี
หน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่น เม็ดเลือดแดงช่วยนาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ เม็ดเลือดขาวทาลายเชื้อโรค เกร็ ดเลือดใช้
ในกระบวนการแข็งตัวของเลือด เป็ นต้น ในภาวะปกติร่างกายต้องมีพลาสม่าและเม็ดเลือดอยูใ่ นปริ มาณหนึ่ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณพลาสม่าและเม็ดเลือด ร่ างกายจะมีการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดของชีวิต
แต่ในภาวะเจ็บป่ วยร่ างกายปรับตัวได้ไม่ดีทาให้อาจสู ญเสี ยความสามารถในการสร้างส่ วนประกอบของ
เลือดต่าง ๆ หรื อผลิตได้นอ้ ยลง ดังนั้น การให้ส่วนประกอบของเลือดจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นในภาวะที่ร่างกายไม่
สามารถสร้างส่ วนประกอบต่างๆของเลือดได้
โรงพยาบาลศรี รัตนะ เป็ นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีผรู ้ ับบริ การผูป้ ่ วยในตั้งแต่ปี 2560ปัจจุบนั (ข้อมูลถึง มิถุนายน 2563) จานวน 4,604, 4,470, 4,615 และ 3,517 ตามลาดับ มีบริ การให้โลหิ ตแก่
ผูร้ ับบริ การที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและผูป้ ่ วยที่รับบริ การที่หน่วยไตเทียม
ได้รับเลือดหรื อส่ วนประกอบของเลือดในปริ มาณมาก จากข้อมูลการให้เลือดตั้งแต่ปี

ทาให้มีปริ มาณการ
2560 ถึงปัจจุบนั

(ข้อมูลถึง มิถุนายน 2563) มีจานวน 554, 495, 397 และ 251ตามลาดับ พบอุบตั ิการณ์แพ้เลือด ตั้งแต่ปี
2560-2562 จานวน 9, 5และ 4 รายตามลาดับ และอุบตั ิการณ์การให้เลือดผิดหมู่จานวน 1 รายใน ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ดังนั้นเพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจากการได้รับเลือดและส่ วนประกอบของเลือดหน่วยงานจึง
มีการพัฒนาแนวทางการให้เลือดเพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับเลือดและส่ วนประกอบของเลือดถูกต้องตามแผนการรักษา
2. เพือ่ ให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจากการได้รับเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
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ขั้นตอนการปฏิบัติ มีดังนี้
1.จัดประชุมทบทวนอุบตั ิการณ์และแนวทางปฏิบตั ิเดิม
2.ปรับแนวทางการให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือด
3.นาแนวทางที่ปรับใหม่ลงสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
4.ควบคุมติดตามประเมินผล
แนวทางปฏิบัติ การได้ รับเลือดและส่ วนประกอบของเลือดในปัจจุบัน
1. แพทย์สั่งการรักษาให้เลือดแก่ผปู ้ ่ วย
2. การเตรี ยมการเพื่อให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือด
2.1 รับคาสั่งการรักษาอย่างถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งการรักษาใน Doctor’s order
sheet ให้บุคคลทัว่ ไปสามารถอ่านออกได้และบันทึก วัน/เวลา ที่รับทราบคาสั่งการรักษาหลัง
การลงนามลายมือชื่ออย่างชัดเจน
2.2 เขียนใบขอเลือดโดยตรวจสอบกับแผนการรักษาของแพทย์ถึงชนิดและจานวนที่ตอ้ งการให้
2.3 ตรวจสอบสติกเกอร์ กบั แผนการรักษาของแพทย์ซ้ าทุกครั้ง และติดบนภาชนะใส่ ส่ิ งส่ งตรวจ
(Tube G/M)
2.4. แยก Tube G/M ของผูป้ ่ วยแต่ละรายออกจากกันก่อนทาการเก็บสิ่ งส่ งตรวจ
2.5 แนบสาเนาใบคาสั่งการรักษาให้เลือดส่ งพร้อมกับใบจองเลือดและ Tube G/M
3.การเจาะเลือด
3.1 แจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบแผนการรักษาของแพทย์เรื่ องการเจาะเลือดเพื่อส่ ง G/Mและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือด เซ็นต์ยนิ ยอมรับเลือดและเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อ
สงสัย
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของผูป้ ่ วย โดยระบุตวั ผูป้ ่ วยให้ตรงกันอย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้
-กรณี ผปู ้ ่ วยรู ้สึกตัว ให้ สอบถามชื่อ – สกุลของผูป้ ่ วยให้ตรงกับชื่อ- สกุลบน
สติ๊กเกอร์ และตรวจสอบ HN ป้ายข้อมือของผูป้ ่ วย และให้ผปู ้ ่ วยทวนซ้ าอีกครั้ง
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-กรณี ผปู ้ ่ วยไม่รู้สึกตัวให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลและ HN บนสติ๊กเกอร์ กบั ป้ ายข้อมือ
ของผูป้ ่ วยกับลักษณะเฉพาะของผูป้ ่ วย อย่างน้อย 2 ลักษณะขึ้นไป เช่น เพศ อายุ ลักษณะการเจ็บป่ วย การ
วินิจฉัยโรค เป็ นต้น ห้ามใช้หมายเลขห้อง หรื อเตียงเป็ นตัวบ่งชี้ และตรวจสอบซ้ ากับญาติหรื อผูป้ ่ วยข้างเตียง
3.3 ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยมีส่วนร่ วมในกระบวนการบ่งชี้ ผปู ้ ่ วย โดยให้ผปู ้ ่ วยอ่านชื่อ-สกุล ของตัวเองที่สติกเกอร์
บน Tube G/M
3.4 หลังนาเลือดใส่ Tube G/M ให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลของผูป้ ่ วยให้ตรงกันกับ
Tube G/M และเขียนชื่อ-สกุลของผูท้ ี่เจาะเลือดลงในสติกเกอร์ เวลาที่เจาะให้อ่านออกอย่างชัดเจน
3.5 แนบสาเนาใบคาสั่งการรักษาให้เลือดพร้อมกับใบจองเลือดและ Tube G/M ส่ ง
ห้องปฏิบตั ิการ
4. การเตรี ยมเลือด/หรื อส่ วนประกอบของเลือดให้ผปู ้ ่ วย
4.1 เจ้าที่ห้องปฏิบตั ิการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่ งส่ งตรวจ และใบขอเลือดให้ถูกต้องตรงกัน
แล้วลงทะเบียนรับและตรวจสอบประวัติการรับเลือดในระบบHIM-Pro ถ้าผูป้ ่ วยที่เคยรับเลือด Code เลข
รหัสลงในใบขอเลือด เพื่อค้นประวัติเดิม
4.2 เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการทาการตรวจหมู่เลือดของผูป้ ่ วยโดยเจ้าหน้าที่ 2 คน คนที่ 1 ด้วยวิธี
Cell groupingและ Serum grouping คนที่ 2 ตรวจเฉพาะ Cell groupingก่อนทาCross matching
4.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการตรวจหมู่เลือดได้ตรงกันแล้วทาการ Complete Crossmatch ด้วยวิธี
Tube test
4.4 ติดสติกเกอร์ใบคล้องเลือดที่ถุงเลือดและสายถุงเลือด ลงทะเบียน บันทึก รายงานผลใน
คอมพิวเตอร์ เก็บเลือดในตูเ้ ย็นรอจ่าย
4.5 จ่ายเลือดโดยผูจ้ ่ายเลือดและผูเ้ ตรี ยมเลือดต้องเป็ นคนละคนกัน
4.6 การจ่ายเลือดต้องมีระบบ double check โดยคนที่ 1 ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล, HN จากใบขอเลือด
ใบคล้องเลือด ใบติดสายถุง เขียนกากับด้วยปากกาสี แดง ลงชื่อ และเวลา ตรวจสอบ คนที่ 2 ตรวจสอบ ชื่อสกุล, HN จากใบขอเลือด ใบคล้องเลือด ใบติดสายถุง พร้อมกับคนที่มารับเลือด โดยทาสัญลักษณ์กากับ ลง
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ชื่อ และเวลา ตรวจสอบ โดยพยาบาล/ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ตึกผูป้ ่ วยในตึกสงฆ์ ห้องคลอด หรื อ หน่วยไตเทียม
นากระติกรับเลือดที่มี Ice pack มารับเลือดที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
5. การจ่ายเลือด/หรื อส่ วนประกอบของเลือด
5.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการประสานหน่วยงานต่างๆถือแบบขอรับเลือดหรื อส่ วนประกอบของ
เลือดพร้อมทั้งภาชนะสาหรับใส่ ถุงเลือด (กระติกน้ าแข็งและIce pack 1 ก้อน) รับเลือดที่หน่วยงาน
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายเลือด 2 คน โดยมีสมุดบันทึกการรับ-จ่ายเลือด
ตรวจสอบข้อมูลครั้งที่ 1 โดยตรวจสอบ 3 แห่ง คือ ใบขอรับเลือด ใบคล้ องเลือด ป้ ายข้ างถุงเลือด เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน 7 อย่าง ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, HN, หมู่เลือด, Rh, Unit number และ Expire
date ถ้าพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องห้ามนาเลือดออกจากหน่วยงาน
5.3 กรณี รับเลือดมาแล้วและแพทย์ระงับการให้เลือดให้ติดต่อกับธนาคารเลือดและคืนเลือดทันทีพร้อมนา
แบบขอรับและคืนส่ วนประกอบของเลือดไปด้วยทุกครั้ง
6. การปฏิบตั ิก่อนให้เลือด
6.1 เมื่อจะให้เลือด พยาบาลตรวจสอบคาสัง่ การรักษาของแพทย์ และตรวจสอบข้อมูลครั้งที่ 2 โดย
ตรวจสอบ 3 แห่ง คือ ใบขอรับเลือด ใบคล้ องเลือด ป้ ายข้ างถุงเลือด เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องตรงกัน 7
อย่าง ได้แก่ ชื่ อ, นามสกุล, HN, หมู่เลือด, Rh, Unit number และ Expire date พยาบาลคนที่สองในทีมการ
พยาบาล สอบทานซ้ า (Double check) ก่อนจะนาเลือดไปให้ผปู ้ ่ วย
6.2

ตรวจสอบลักษณะของเลือดดูวา่ ไม่มีสีหรื อความขุ่นที่ผดิ ปกติและไม่มีฟองอากาศที่

ผิดปกติ
6.3 แจ้งผูป้ ่ วยทราบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั อาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นขณะให้เลือด/หรื อ
ส่ วนประกอบของเลือด แจ้งให้พยาบาลทราบทันทีหากมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้น
6.4 วัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันโลหิต อุณหภูมิ และอัตราการหายใจ) เพื่อเป็ นข้อมูล
พื้นฐานก่อนให้เลือด ไม่เกิน 60 นาที
6.5 ให้ Pre-medication ตามแผนการรักษา เช่น CPM, Furosemide, Hydrocortisone เป็ น
ต้น
7. การให้เลือด/หรื อส่ วนประกอบของเลือด
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7.1 ก่อนให้เลือด เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการตรวจหมู่เลือดของผูป้ ่ วยที่เตียงและลงข้อมูลไว้
ในแบบบันทึกการให้เลือด (ตามเอกสารภาคผนวก)
7.2 ตรวจสอบความถูกต้องของผูป้ ่ วย โดยระบุตวั ผูป้ ่ วยให้ตรงกันอย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้
-กรณี ผปู ้ ่ วยรู ้สึกตัว ให้ สอบถามชื่อ – สกุลของผูป้ ่ วยให้ตรงกับชื่ อ- สกุลบนใบ
คล้องเลือด และตรวจสอบ HN บนใบคล้องเลือดกับป้ ายข้อมือของผูป้ ่ วย และให้ผปู ้ ่ วยทวนซ้ าอีกครั้ง
-กรณี ผปู ้ ่ วยไม่รู้สึกตัวให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลและ HN บนใบคล้องเลือดกับป้ าย
ข้อมือของผูป้ ่ วยกับลักษณะเฉพาะของผูป้ ่ วย อย่างน้อย 2 ลักษณะขึ้นไป เช่น เพศ อายุ ลักษณะการเจ็บป่ วย
การวินิจฉัยโรค เป็ นต้น ห้ามใช้หมายเลขห้อง หรื อเตียงเป็ นตัวชี้บ่ง และตรวจสอบซ้ ากับญาติหรื อผูป้ ่ วยข้าง
เตียง
7.3 แจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าจะให้เลือดสอบถามหมู่เลือดผูป้ ่ วย (กรณี ที่ผปู ้ ่ วยทราบหมู่เลือด)
ถ้าผูป้ ่ วยบอกหมู่เลือดของตนเองไม่ตรงกับหมู่เลือดที่ได้จากธนาคารเลือด

หรื อมีการทักท้วงเกี่ยวกับให้

เลือด ให้หยุดปฏิบตั ิการให้เลือดทันที
7.4 ตรวจสอบและทวนอีกครั้งก่อนให้เลือดพร้อมลงลายมือชื่อผูป้ ่ วย ญาติ เจ้าหน้าที่
พยาบาล 2 คน เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ในใบคล้องเลือด
7.5 ล้างมือให้สะอาดตามแนวปฏิบตั ิการล้างมือ
7.6 Clamp Setให้เลือดก่อนต่อชุ ดสายให้เลือดเข้ากับถุงเลือดโดยใช้ Aseptic technique
ระวังการแทงทะลุถุงเลือด
7.7 แขวนถุงให้เลือดสู งประมาณ 3-4 ฟุต จากระดับเตียงผูป้ ่ วย บีบกระเปาะเลือด และไล่
อากาศให้ออกจากสายให้เลือดจนหมด
7.8 เตรี ยมผิวหนังใช้สาลีปราศจากเชื้อชุบ 70% Alcohol เช็ดผิวหนังบริ เวณที่จะ

แทงเข็ม ตามหลัก Aseptic Technique ปล่อยให้แห้งเอง และแทง IV cath เบอร์ ที่ใหญ่ที่สุด เข้าหลอดเลือดดา
จากนั้นต่อสาย ข้อต่อของชุ ดให้เลือด
7.9 ปรับอัตราการหยดของเลือดตามแผนการรักษาหรื อตามข้อบ่งชี้ของการให้เลือด/ หรื อ
ส่ วนประกอบของเลือด
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7.10 เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด
8. การติดตามเฝ้าระวัง
8.1 ตรวจสอบสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ และความดันโลหิ ต) หลังให้
เลือดถุงแรก 5 นาทีแรกหลังจากนั้นทุก 15, 30, 1 ชัว่ โมงและเมื่อเลือดหมดแต่ละถุง อาการและอาการแสดง
ขณะได้รับเลือดหากมีอาการผิดปกติของผูป้ ่ วย เช่น เหนื่ อยหอบ มีไข้ หนาวสัน ผื่นคัน แน่นหน้าอก ปวด
หลัง สัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง และ/หรื อ มีอาการผิดปกติ ให้หยุดให้เลือดแล้วรายงานแพทย์ทนั ที การให้
เลือดควรให้ในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชัว่ โมง สรุ ปอาการหลังให้เลือดหมดแต่ละUnit
8.2 กรณี ให้เลือดUnit ที่ 2 เป็ นต้นไป ให้ตรวจสอบสัญญาณชีพเริ่ มที่ 15, 30, 1 ชัว่ โมงและ
เมื่อเลือดหมด
8.3 สังเกตปฏิกิริยาที่เกิดจากการให้เลือด อัตราการการไหล และลักษณะเลือด บริ เวณที่ให้
เลือด พร้อมทั้งสังเกตอาการอย่างต่อเนื่ อง
8.4 สังเกตอย่างใกล้ชิดและถี่ข้ ึนในกรณี เช่นผูป้ ่ วยได้รับเลือดที่รวดเร็ ว หรื อผูป้ ่ วยที่ไม่
สามารถบอกอาการผิดปกติได้ หรื อผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัว
8.5 บันทึกการให้เลือด/หรื อส่ วนประกอบของเลือด ชนิด จานวน วันที่ให้ และอาการของ
ผูป้ ่ วยหลังการให้เลือดในบันทึกทางการพยาบาลภายหลังได้รับเลือดและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอีก
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ชัว่ โมง
8.6 เฝ้าระวังการให้เลือดต่ออีก 7 วัน มีคาแนะนาการเฝ้าระวังการแพ้เลือดสาหรับผูป้ ่ วยที่
กลับบ้าน
9. การปฏิบตั ิเมื่อผูป้ ่ วยมีปฏิกิริยาภายหลังการรับเลือด/ส่ วนประกอบของเลือด การให้เลือดผิด
9.1 หยุดให้เลือด/หรื อส่ วนประกอบของเลือดทันที พร้อมกับบันทึกจานวนเลือดที่ให้ผปู ้ ่ วย
9.2 สังเกตและประเมินผูป้ ่ วย วัดสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ และความ
ดันโลหิ ต)
9.3 รายงานแพทย์เจ้าของไข้/หรื อแพทย์เวร ให้สารน้ าและยาตามแผนการรักษา
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9.4 บันทึกอาการ และกระบวนการให้การพยาบาลใน Nurse’s Note อย่างละเอียดตามเวลา
9.5 แจ้งธนาคารเลือดทราบและบันทึกรายละเอียดของอาการผูป้ ่ วยในใบคล้องเลือดและใบ
นาส่ งตรวจการเกิดปฎิกิริยาจากการรับเลือด เจาะเลือดใส่ Tube clot blood ส่ งห้องปฏิบตั ิการทันที พร้อมถุง
เลือดและชุดให้เลือด ใบบันทึกปฏิกิริยาจากการให้เลือดและใบคล้องเลือดที่บนั ทึกอาการของผูป้ ่ วย
9.6 ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการแพ้เลือด/หรื อส่ วนประกอบของเลือดไม่รุนแรง และแพทย์ยนื ยันสั่งให้
เลือดถุงนั้นต่อต้องปรับให้อตั ราการไหลของเลือดให้ชา้ ลง ปฏิบตั ิตามแนวทางให้เลือดเดิมโดยสังเกตอาการ
ผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด
10. การปฏิบตั ิของธนาคารเลือดในการตรวจสอบและค้นหาสาเหตุของการเกิดปฏิกิริยา
10.1 ตรวจสอบความผิดพลาดของผูป้ ฏิบตั ิการ ได้แก่ ตัวอย่างเลือดผูป้ ่ วย การให้หมายเลข
ตัวอย่างถุงโลหิ ต และใบคล้องถุงโลหิ ต
10.2 ตรวจสอบโลหิ ต ดังนี้ (ตามใบรายงานการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการของผูป้ ่ วยที่
เกิดปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการรับโลหิ ต
 ตรวจหมู่โลหิ ต ทั้ง cell grouping และ serum grouping, Direct Coom’s Test และ
Antibody screening test (IAT) ของ
ก. ตัวอย่างโลหิ ตผูป้ ่ วยก่อนได้รับโลหิ ต (Pre-transfusion sample)
ข.ตัวอย่างโลหิ ตผูป้ ่ วยหลังได้รับโลหิ ต (Post-transfusion sample)
ค.โลหิตจาก Donor side tube หรื อตัวอย่างโลหิ ตจาก Donor (Sample from Donor unit)
 ทา Cross match ใหม่ ระหว่างตัวอย่างเลือด ก.และ ค./ ตัวอย่างเลือด ข. และ ค.
 ถ้า Antibody screening test ให้ผลบวก ต้องทา Antibody Identification
 ส่ งเลือดจาก Donor Unit ไปเพาะหาเชื้อ ( Hemoculture ) และย้อม gram stain เมื่อ
ผูป้ ่ วยมีไข้สูง หนาวสั่น
10.3 เมื่อเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ ตรวจสอบและค้นหาสาเหตุแล้ว จะส่ งใบรายงานผลการตรวจกลับ
ไปที่ตึกผูป้ ่ วย เพื่อติดไว้ในChartของผูป้ ่ วย
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11. การกาจัดเลือดและ/หรื อส่ วนประกอบของเลือด
ทิ้งถุงเลือดและชุดให้เลือดในถังขยะติดเชื้อเพื่อลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
เอกสารอ้างอิง
ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. มาตรฐานธนาคารเลือด และงานบริการโลหิต
(Standard for blood bank and transfusion services).พิมพ์ครั้งที่ 2. พิมพ์ดีการพิมพ์. กรุ งเทพ: 2551
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Flow chart
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ใบรายงาน บันทึกปฏิกิริยาจาการให้ เลือด และใบคล้ องถุงเลือด
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ใบคล้ องถุงเลือด

AB

64

65

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จและผลลัพธ์
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

จานวนผูป้ ่ วยได้รับการจองเลือด

2560

2561

2562

2563
ข้ อมูลถึงเดือนมิย.

554

495

397
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อุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยแพ้เลือด

0

9

5

4

0

อุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยให้เลือดผิดหมู่

0

1

0

0

0

