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บทนำา

การใหเลือดนอกจากมีประโยชนในการรักษาและชวยชีวิตผูปวย

แลว อาจทำาใหเกิดอาการไมพึงประสงคหรือเกิดภาวะแทรกซอน

ตามมา ซึ่งอาจมีความรุนแรงมากจนทำาใหผูปวยถึงแกชีวิต1-7 เปา

หมายสำาคัญของการใหเลือดจึงเปนการปองกันการเกิดปฏิกิริยา 

จากการใหเลือดและความผิดพลาดที่เกี่ยวของใหเกิดขึ้นนอยที่สุด 

ซึ่งจะทำาใหการใหเลือดแกผูปวยเกิดผลการรักษาที่ดีที่สุด แตใน

ทางปฏิบัติ ความเสี่ยงจากการใหเลือดยังเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดใน

โรงพยาบาลทุกระดับและทุกประเทศ5 ดังนั้นหลายประเทศ เชน 

สหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ประเทศในยุโรปและประเทศ

สหรัฐอเมริกา จึงมีระบบการรายงานและเฝาระวังความเสี่ยงจาก 

การใหเลือด2 

นิพนธตนฉบับ

ปฏิกิริยาจากการใหเลือดและความผิดพลาดที่เกี่ยวของกับการใหเลือด

(TransfusionReactionsandTransfusionAssociatedErrors)

คงศักดิ์อุไรรงค1และชื่นฤทัยยี่เขียน2

1ฝายอายุรกรรม    2ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

บทคัดยอ  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวโนมของจำานวนการใหเลือดและจำานวนอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือด ศึกษาความ

สัมพันธระหวางจำานวนอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือดกับชนิดผลิตภัณฑของเลือดและศึกษาสาเหตุความผิดพลาดที่เกี่ยวของกับ

การใหเลือด เพื่อเปนขอมูลสำาคัญในการนำาไปพัฒนาดานความปลอดภัยของการใหบริการโลหิตและใชเปนขอมูลในการอบรมบุคลากร

ทางการแพทย โดยเก็บขอมูลรายงานอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือด (occurrence report of transfusion reactions) และ

รายงานความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการใหเลือด (transfusion errors) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหวางป 

พ.ศ. 2545 - 2554 ผลการศึกษาพบอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือด 392 ราย  จากการใหเลือด 121,003 ยูนิต คิดเปนอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือดรอยละ 0.32 โดยจำาแนกตามชนิดผลิตภัณฑของเลือดไดดังนี้ whole blood (WB), packed red cells 

(PRC), leukocyte poor packed red cells (LPRC), fresh frozen plasma (FFP) และ platelet concentrate (PC) รอยละ 1.88, 

0.47, 0.17, 0.24, 0.08 ตามลำาดับ จำานวนการใหเลือดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำาคัญ จาก 8,776 ยูนิต ในป พ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้น

เปน 16,244 ยูนิต ในป พ.ศ. 2554 (p < 0.05) ในขณะที่จำานวนอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือดมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสำาคัญ 

จากรอยละ 0.63 ในป พ.ศ. 2545 เปนรอยละ 0.21 ในป พ.ศ. 2554 (p < 0.05)

ในปฏิกิริยาจากการใหเลือดทั้งหมด 417 ราย พบ allergic reaction มากที่สุด รอยละ 72.2 คิดเปน 1 : 400 ยูนิต รองลง

มาเปน febrile non-hemolytic transfusion reaction (FNHTR) รอยละ 26.0 คิดเปน 1: 1,100 ยูนิต transfusion associated 

circulatory overload (TACO) รอยละ 1.4 คิดเปน 1: 20,000 ยูนิต และ acute hemolytic transfusion reaction (AHTR) 

รอยละ 0.2 คิดเปน 1: 76,000 ยูนิต เมื่อวิเคราะหความสัมพันธพบวาจำานวนการเกิด allergic reaction มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกับจำานวนการใช WB อยางมีนัยสำาคัญ แตมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับจำานวนการใช LPRC และ PC อยางมีนัยสำาคัญ 

สวนรายงานความผิดพลาดที่เกี่ยวของกับการใหเลือด 193 ราย เกิดขึ้นที่หอผูปวย 56 ราย (รอยละ 29.0) หนวยรับบริจาคโลหิต 75 

ราย (รอยละ 38.9) และธนาคารเลือด 62 ราย (รอยละ 32.1) จากการศึกษาพบวา อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือดใกลเคียงกับ

ผลการศึกษาที่เคยมีผูรายงานไวแลว สรุปผลการศึกษามีประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการปองกันการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือด

ตามขั้นตอนการเตรียมและการใหเลือด รวมถึงการใหความรูที่เหมาะสมแกผูปฏิบัติงานแตละวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการใหเลือด 

Key Words : l ปฏิกิริยาจากการใหเลือด  l ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการใหเลือด

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2556;23:195-202.
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ในประเทศไทย คณะอนุกรรมการวิชาการ ในคณะกรรมการจัด

หาและสงเสริมผูใหโลหิต ไดทำาการสำารวจขอมูลเกี่ยวกับผลแทรก

ซอนจากการใหเลือด เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2544 และไดทำาอยางตอ

เนื่องมาทุกป โดยป พ.ศ. 2548-2551 พบวา ความผิดพลาดจาก 

การใหเลือดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเกิดจากความ

บกพรองของระบบงาน กระบวนการ อุปกรณ และบุคลากร ซึ่ง

จำาเปนตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุ5 เพื่อนำาขอมูลมาใชในการพัฒนา

หามาตรการปองกันการเกิดปฏิกิริยาและความผิดพลาดที่เกี่ยวกับ

การใหเลือดของโรงพยาบาล ตลอดจนใชเปนขอมูลในการอบรม

บุคลากร ใหมีทักษะ มีความรูและความตระหนัก ในการปฏิบัติหนา

ที่ตามขั้นตอนที่กำาหนด2 รวมทั้งการใหความรูแกผูปวยที่รับเลือด4-5 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีอายุรแพทยที่

รับผิดชอบในการตรวจวินิจฉัย รักษาและใหคำาปรึกษาผูปวยที่เกิด

ปฏิกิริยาจากการใหเลือด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

การเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือดมานานมากกวา 10 ป ตั้งแตป 

พ.ศ. 2546 โดยมุงเนนการปองกัน จึงจัดใหมีการรายงานอุบัติ- 

การณปฏิกิริยาจากการใหเลือด มีระบบการใหคำาปรึกษาระหวาง 

อายุรแพทยกับแพทยเจาของไขในการเลือกใชเลือดและผลิตภัณฑ 

ของเลือดที่เหมาะสมกับผูปวยแตละรายเมื่อผูปวยจำาเปนตองให 

เลือด มีการรักษาและแกไขปญหาในผูปวยที่ไดรับเลือดอยาง

ทันตอเหตุการณเมื่อผูปวยเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือด ตลอด

จนมีการวิเคราะหความผิดพลาดของขั้นตอนและกระบวนการ

ใหเลือด การจัดการดังกลาวทำาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพบริการ

และการประสานความรวมมือระหวางวิชาชีพทางการแพทย แตยัง

ไมมีการศึกษา วิเคราะหและประเมินผลอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น 

การศึกษาทบทวนเหตุการณการเกิดปฏิกิริยาและความผิดพลาดที่

เกี่ยวกับการใหเลือดของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นในรอบ 10 ป จะเปน

ประโยชนในการใหความรูกับบุคลากรทางการแพทย ตลอดจนนำา

มาใชในการวางแผน กำาหนดนโยบายการบริหารจัดการธนาคารเลือด

และการกำาหนดแนวทางปฏิบัติสำาหรับการปองกันการเกิดปฏิกิริยา

จากการใหเลือดในผูปวย 

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวโนมของจำานวนการใหเลือดและ

จำานวนอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือดของโรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวาง

จำานวนอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือดกับชนิดผลิตภัณฑของ

เลือด และศึกษาสาเหตุความผิดพลาดที่เกี่ยวของกับการใหเลือด 

วัสดุและวิธีการ

เปนการวิจัยแบบบรรยายโดยทำาการศึกษายอนหลัง (retrospective 

descriptive research) ในกลุมตัวอยาง ประกอบดวย รายงาน

อุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือด (occurrence report of 

transfusion reactions) และรายงานความผิดพลาดที่เกี่ยวของ

กับการใหเลือด ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

รวม 10 ป บันทึกและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS 13.0 

กำาหนดคาความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่คา p < 0.05 

1. ปฏิกิริยาจากการใหเลือด ไดแก allergic reaction, febrile 

non-hemolytic transfusion reaction (FNHTR), transfusion 

associated circulatory overload (TACO) และ acute hemolytic 

transfusion reaction (AHTR) ซึ่งมีคำาจำากัดความ ดังนี้

1.1 Allergic reactions หลังรับเลือดมีอาการแพ ผื่นคัน

ไมรุนแรง เมื่อหยุดการใหเลือดหรือให antihistamine 

อาการก็หายไป

1.2 Febrile non-hemolytic transfusion reaction 

หลังรับเลือดมีอาการไข หนาวสั่น 

1.3 Acute hemolytic transfusion reaction หลังรับ

โลหิตทันทีถึง 4 ชั่วโมง มีอาการปสสาวะดำา แนนหนาอก 

เสียดทอง บางรายอาจมีความดันโลหิตตกและเลือด

ออกผิดปกติรวมดวย

1.4 Transfusion associated circulatory overload 

การเกิดหัวใจวายหรือปอดบวมน้ำาจากการใหเลือด 

2. ชนิดผลิตภัณฑของเลือด ประกอบดวย whole blood 

(WB), packed red cells (PRC), leukocyte poor packed 

red cells (LPRC), fresh frozen plasma (FFP), และ platelet 

concentrate (PC) 

3. ขอมูลในรายงานอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือด 

ประกอบดวย อายุของผูปวย เพศ หมูเลือด ผลิตภัณฑของเลือด 

และปฏิกิริยาจากการใหเลือดที่เปนการวินิจฉัยของอายุรแพทยผูวิจัย

ตามคำาจำากัดความดังกลาว ทำาการเปรียบเทียบแนวโนมของจำานวน 

การใหเลือดและจำานวนอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือด ระหวางป 

พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2554 โดยใช One sample t-test 

4. อัตราอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือดจำาแนกตาม

ชนิดผลิตภัณฑของเลือด คำานวณโดยใชจำานวนปฏิกิริยาจากการ 

ใหผลิตภัณฑของเลือดหารดวยจำานวนผลิตภัณฑของเลือดทั้งหมด

ที่ใหคูณดวยหนึ่งรอย อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือดตอ

ยูนิต (occurrence ratio per unit)คำานวณโดยใชจำานวนอุบัติ

การณการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือดแตละชนิดหารดวยจำานวน
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เลือดที่ให 

5. วิเคราะหความสัมพันธระหวางจำานวนอุบัติการณปฏิกิริยา

จากการใหเลือดกับจำานวนชนิดผลิตภัณฑของเลือดที่เกิดขึ้น

ในแตละปโดยใช Pearson’s correlation 

6. ความผิดพลาดที่เกี่ยวของกับการใหเลือด (transfusion 

associated errors) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมไวตั้งแตป พ.ศ. 2545 

ถึงป พ.ศ. 2554 มีรายละเอียดของจำานวนและสาเหตุความผิด

พลาดเกี่ยวกับการใหเลือดจำาแนกตามหนวยใหบริการ ประกอบ 

ดวย หอผูปวย หนวยรับบริจาคโลหิตและธนาคารเลือด 

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบวา ผูปวยที่เกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือด มีอายุ

เฉลี่ย 37.6 ± 17.8 ป เปนเพศหญิง 231 ราย (รอยละ 58.5) และ

เพศชาย 164 ราย (รอยละ 41.5) มีเลือดหมู O (รอยละ 39.5) หมู 

AB (รอยละ 35.2) หมู A (รอยละ 19.7) และหมู B (รอยละ 5.6) 

ตามลำาดับ พบปฏิกิริยาจากการใหเลือด 392 ราย จำาแนกตามชนิด

ผลิตภัณฑของเลือด ไดดังนี้ WB 127 ราย (รอยละ 32.4) PRC 

119 ราย (รอยละ 30.3) LPRC 74 ราย (รอยละ 18.9) FFP 54 

ราย (รอยละ 13.8) และ PC 18 ราย (รอยละ 4.6) ผลการศึกษา 

มีรายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะหจำานวนอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือดของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหวางป พ.ศ. 

2545-2554  พบวา มีการใหเลือดทั้งหมด 121,003 ยูนิต จำานวน 

การใหเลือดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำาคัญ จากเดิมมีการ

ใหเลือด 8,776 ยูนิต ในป พ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้นเปน 16,244 ยูนิต 

ในป พ.ศ. 2554 (p < 0.05)  ดังแสดงใน Figure 1 (A) ในขณะที่

จำานวนอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือดมีแนวโนมลดลง อยาง 

มีนัยสำาคัญ จาก 53 ครั้งหรือมีอัตรารอยละ 0.61 ในป พ.ศ. 

2545 ลดลงเปน 23 ครั้งหรือมีอัตรารอยละ 0.15 ในป พ.ศ. 2554 

(p < 0.05) โดย WB, PRC, FFP, PC มีจำานวนอุบัติการณปฏิกิริยา

จากการใหเลือดลดลง สวน LPRC มีแนวโนมจำานวนอุบัติการณ 

ปฏิกิริยาจากการใหเลือดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำาคัญ (p < 0.05) ดัง

แสดงใน Figure 1 (A) และ Figure 1 (B) 

อัตราการเกิดอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือดทั้งหมด คิด

เปนรอยละ 0.32 เมื่อจำาแนกตามชนิดผลิตภัณฑของเลือด มีอัตรา

การเกิดอุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือดของ WB, PRC, LPRC, 

FFP, PC คิดเปนรอยละ 1.88, 0.47, 0.17, 0.24, 0.08 ตามลำาดับ 

ดังแสดงใน Table 1

อุบัติการณปฏิกิริยาจากการใหเลือดจำานวน 392 ราย โดย

ที่ผูปวยแตละรายมีอาจมีปฏิกิริยามากกวา 1 ปฏิกิริยา พบวามี

ทั้งหมดรวม 417 ปฏิกิริยา เปนปฏิกิริยา allergic reaction มาก

ที่สุด 301 ราย (รอยละ 72.2) รองลงมาเปน FNHTR 109 ราย 

(รอยละ 26.0) TACO 6 ราย (รอยละ 1.4) และ AHTR 1 ราย 

(รอยละ 0.2) เมื่อคำานวณเปนอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือด

ตอยูนิตพบวา มีการเกิด allergic reaction คิดเปน 1: 400 ยูนิต 

FNHTR คิดเปน 1: 1,100 ยูนิต TACO คิดเปน 1: 20,000 ยูนิต 

และ AHTR คิดเปน 1: 76,000 ยูนิต ดังแสดงใน Table 2

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอุบัติการณปฏิกิริยาจาก 

การใหเลือดกับชนิดผลิตภัณฑของเลือดพบวา จำานวนการเกิด 

allergic reaction มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับจำานวนการใช 

WB (r = 0.845, p = 0.002) อยางมีนัยสำาคัญ และมีความสัม

พันธในทิศทางตรงขามกับจำานวนการใช LPRC (r = -0.783, 

p = 0.007) และ PC (r = -0.794, p = 0.006) อยางมีนัยสำาคัญ 

ดังแสดงใน Table 3

Figure1A ten-year trend of number of blood transfusions and transfusion reactions from 2002 to 2011 categorized 

by blood products
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Table1  Number of blood transfusions and transfusion reactions, and occurrence rates of transfusion reactions 

from 2002 to 2011 categorized by blood products

Bloodproducts Numberofbloodproducts

transfused(unit)

Numberoftransfusionreactions

(case)

Occurrenceratesoftransfusion

reactions(%)

WB 6,773 127 1.88
PRC 25,496 119 0.47
LPRC 44,594 74 0.17
FFP 22,523 54 0.24
PC 21,617 18 0.08

Total 121,003 392 0.32

Abbreviation: Whole Blood = WB;  Packed Red Cells = PRC;  Leukocyte Poor Packed Red Cells = LPRC;

Fresh Frozen Plasma = FFP;  Platelet Concentrate = PC

Table2  Occurrence ratio per unit of transfusion reactions of present study compared with the hemovigilance: 

Thailand: Annual Report 2005-20085 and the Police General Hospital2

Transfusionreactions

Occurrenceratioperunitoftransfusionreactions

Presentstudy
Hemovigilance:Thailand:Annual

Report2005-20085
PoliceGeneralHospital2

Allergic reaction 1: 400 1: 700 - 1: 1000 1: 460

FNHTR 1: 1100 1: 800 - 1: 1000 1: 900

TACO 1: 20000 - 1: 7300

AHTR 1: 76000 1: 10000 - 1: 33000 -

ABO incompatible 1: 38000 - -

Abbreviation:  Febrile Non Hemolytic Transfusion Reaction = FNHTR;

Transfusion Associated Circulatory Overload = TACO;  Acute Hemolytic Transfusion Reaction = AHTR

Table3  Correlation of the transfusion reactions and the number of blood products transfused 

Bloodtransfusion

reactions

Correlations

WB PRC LPRC FFP PC

Allergicreactionr

p

                                  n

   0.845**

0.002

10

0.377

0.282

10

  -0.783**

0.007

10

-0.463

 0.177

10

-0.794**

 0.006

10
FNHTR                         r

p

                                  n

0.477

0.163

10

0.213

0.554

10

-0.611

 0.061

10

-0.230

 0.523

10

-0.615

0.059

10
TACO r

p

                                  n

-0.363

 0.302

10

-0.180

 0.618

10

0.424

0.223

10

0.148

0.684

10

0.360

0.307

10
AHTR r

p

n

-0.456

0.185

10

-0.531

0.115

10

-0.518

0.215

10

0.632

0.050

10

0.498

0.143

10
** Correlation is significant at 0.01 level (2-tailed)

Abbreviation: Whole Blood = WB;  Packed Red Cells = PRC;  Leukocyte Poor Packed Red Cells = LPRC;

Fresh Frozen Plasma = FFP;  Platelet Concentrate = PC;  Febrile Non Hemolytic Transfusion Reaction = FNHTR;

Transfusion Associated Circulatory Overload = TACO;  Acute Hemolytic Transfusion Reaction = AHTR
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รายงานความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการใหเลือด ป พ.ศ. 2545-

2554 มีทั้งหมด 193 รายงาน เปนเหตุการณที่หนวยรับบริจาคโลหิต 

75 รายงาน (รอยละ 38.9) ธนาคารเลือด 62 รายงาน (รอยละ 

32.1) และหอผูปวย 56 รายงาน (รอยละ 29.0) สาเหตุความผิด

พลาดสวนใหญเปนการเขียนปายชี้บงผิดพลาด (wrong labeling) 

โดยเกิดขึ้นที่หอผูปวยรอยละ 80.4 ที่หนวยรับบริจาคโลหิตรอยละ 

66.7 และที่หนวยธนาคารเลือดรอยละ 64.5 รองลงมาเปน cross 

matching error เกิดขึ้นที่หอผูปวยรอยละ 8.8 ที่หนวยรับบริจาค

โลหิตรอยละ 21.3 และที่หนวยธนาคารเลือดรอยละ 11.3 สวน

การใหเลือดผิดพลาด เกิดรอยละ 3.6 ดังแสดงใน Table 4 และ 

Table 5

วิจารณ

การศึกษานี้พบอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือดโดย

รวมที่รอยละ 0.32 โดยปฏิกิริยาจากการใหเลือดที่พบสวนมาก

คือ allergic reaction และ FNHTR ซึ่งสอดคลองกับผลการ

ศึกษาของผกาวรรณ  ชนะชัยสุวรรณ (2549) ที่ทำาการศึกษาโรง

พยาบาลตำารวจ ระหวางป พ.ศ. 2544-2548 พบวามีอัตราการเกิด

ที่รอยละ 0.342 ผลการศึกษายังพบวา แนวโนมการเกิดปฏิกิริยา

ลดลงอยางชัดเจน จากรอยละ 0.63 ในป พ.ศ. 2545  เปน 0.21  

ในป พ.ศ. 2554 โดยเกิดจากจำานวนการใช WB ที่ลดลงอยางมาก 

จากเดิมมีการใช 1,342 ยูนิต ในป พ.ศ. 2545 ลดลงเหลือเพียง 

62 ยูนิต เนื่องจากมีการนำา LPRC มาใชแทน WB โดยมีการใหคำา

ปรึกษาระหวางแพทยเจาของไขและอายุรแพทยเกี่ยวกับการเลือก

ใชผลิตภัณฑของเลือดที่เหมาะสมกับสภาพทางคลินิกของผูปวย เมื่อ

ประกอบกับผลการศึกษาที่แสดงวา WB มีการเกิดปฏิกิริยามากที่

สุดที่รอยละ 1.88 และปริมาณการใช WB มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกับการเกิด allergic reaction อยางมีนัยสำาคัญ ซึ่งแสดงวา

การลดจำานวนการใช WB โดยใช LPRC และ PC อยางเหมาะสม

กับผูปวย จะทำาใหเกิด allergic reaction ลดลง ซึ่งเปนปฏิกิริยาที่

พบมากที่สุด5 ผลการศึกษานี้จึงสนับสนุนผลการวิจัยที่ผานมาใหมี

ความชัดเจนขึ้น2  นอกจากนี้การลดการใหโลหิตที่ไมจำาเปน5 และ

การทำา autologous donation เปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยลดการ

เกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือด

Allergic reaction ที่พบในการศึกษานี้มีอัตราการเกิด 1:400 

ยูนิต มากกวาในรายงาน Hemovigilance: Thailand: Annual 

Report 2005-20085 ที่พบในอัตรา 1:700 –1:1,000 ยูนิต ซึ่ง

เปนการสำารวจอัตราการเกิดจากโรงพยาบาลทุกระดับที่มีการใหเลือด

แกผูปวย ตั้งแตโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จนถึงโรงพยาบาลชุมชน5 

และใกลเคียงกับอัตราการเกิดในการศึกษาของผกาวรรณ  ชนะชัย

สุวรรณ (2549) ที่พบในอัตรา 1:460 ยูนิต2 ซึ่งเปนโรงพยาบาล

ทั่วไปเชนเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

ทั้งนี้การเกิด allergic reaction เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากโปรตีน

ในพลาสมาของผูบริจาค เขาไปจับกับ IgE บน mast cell และ 

กระตุนการปลอย histamine จาก mast cell สามารถปองกันได 

โดยการให antihistamine กอนใหสวนประกอบของเลือด2

Febrile non-hemolytic transfusion reaction (FNHTR) 

พบมากเปนอันดับสองในอัตรา 1:1,100 ยูนิต นอยกวาในรายงาน 

Table5Causes of transfusion associated errors at blood donation service, and blood bank 

Causesoftransfusionassociatederrors
Number(%)

Blooddonationservice(n=75) Bloodbank(n=62)

Wrong labeling 50  (66.7) 33  (53.2)

Cross matching error 16  (21.3) 7  (11.3)

Errors of information technology 9  (12.0) 17  (27.4)

Wrong supply 0  (0.0) 4  (6.5)

Wrong issuing of blood 0  (0.0) 1  (1.6)

Table4  Causes of transfusion associated errors at ward (n=56)

Causesoftransfusionassociatederrorsatward Number(%)

Wrong labeling 45  (80.4)

Cross matching error 5  (8.8)

Wrong requests 2  (3.6)

Wrong transfusion 2  (3.6)

Wrong storage of blood: frozen blood 2  (3.6)



คงศักดิ์  อุไรรงค และ ชื่นฤทัย  ยี่เขียน

JHematolTransfusMedVol. 23  No. 3  July-September 2013

200

Hemovigilance: Thailand: Annual Report 2005-2008  ที่พบ

ในอัตรา 1:800 – 1:1,000 ยูนิต5 และนอยกวารายงานอัตราการ

เกิดในการศึกษาของผกาวรรณ  ชนะชัยสุวรรณ (2549) ที่มีอัตรา

เสี่ยงที่ 1:900 ยูนิต2 โดยสาเหตุเกิดจากมีแอนติบอดีตอแอนติเจน

ของเม็ดเลือดขาวที่อยูในสวนประกอบของเลือด ทำาใหมีการหลั่ง 

cytokines ออกมาในสวนประกอบของเลือด หรืออาจเกิดจาก 

cytokines ที่หลั่งออกมาจากเม็ดเลือดขาวในสวนประกอบของ

เลือดที่ถูกทิ้งไวนานกอนทำาการปนแยก ทำาใหผูรับเกิดปฏิกิริยามี

ไข หนาวสั่นหลังรับเลือด และไขสูงขึ้นมากกวา 1 องศาเซลเซียส

หลังรับเลือด ในปจจุบันมีคำาแนะนำาสำาหรับผูปวยที่เคยเกิดปฏิกิริยา

มากอน ควรไดรับ pre-medication ดวย antipyretic drug 

เชน paracetamol กอนรับเลือด2 และควรใช leukoreduced 

blood เชน LPRC หรือ prestorage filtered blood ในผูปวย

ที่เคยเกิดปฏิกิริยามากอนและผูปวยที่มีการใหเลือดในระยะยาว3 

Transfusion associated circulatory overload (TACO) 

การศึกษานี้พบ 1: 20,000 ยูนิต นอยกวาในการศึกษาของผกา

วรรณ  ชนะชัยสุวรรณ (2549) ที่มีอัตราเสี่ยงที่ 1: 7,300 ยูนิต2 

โดยจำานวนผูปวยที่พบทั้งหมดในการศึกษานี้มีเพียง 6 ราย และ

เปนการไดรับ PRC 2 ยูนิต และ LPRC 4 ยูนิต ผูปวยกลุมนี้สวน

ใหญมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิด circulatory overload ไดแก เปน 

chronic kidney disease และมี massive transfusion เปนตน 

การปองกัน ควรพิจารณาใหยาขับปสสาวะกอนหรือขณะใหเลือด 

และพิจารณาใหเลือดอยางชาๆ เชนไมเกิน 1 mL/min โดยเฉพาะ

ในผูปวยกลุมเสี่ยง ไดแก ผูปวยโรคไต โรคหัวใจ โรคปอด ภาวะ

ซีดเรื้อรัง ผูสูงอายุ และเด็ก

Acute hemolytic transfusion reaction (AHTR) พบ 

1:76,000 ยูนิต นอยกวาในรายงาน Hemovigilance: Thailand: 

Annual Report 2005-2008 ที่พบในอัตรา 1:10,000 – 1:33,000 

ยูนิต5 ผูปวยที่พบ 1 รายในการศึกษานี้ ไดรับ ABO incompatible 

LPRC เนื่องจากการเจาะเลือดผูปวยผิดคนในหอผูปวยเพื่อสงขอ

เลือดในครั้งแรก ผูปวยเกิด acute renal failure และมีภาวะ 

disseminated intravascular coagulation (DIC) ตามมาและ

เสียชีวิตในที่สุด นับเปนความผิดพลาดรายแรงที่สุด และไดมีการ

ทำา root cause analysis ในหอผูปวย เพื่อปองกันการเกิดซ้ำาใน

อนาคต  อุบัติการณนี้แสดงใหเห็นวาจะตองมีการเนนย้ำาใหทุกฝายที่

รวมดูแลผูปวย  ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ

ในทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหเลือด รวมทั้งมีการกำาหนดใหสง

ตรวจหมูเลือด 1 ครั้ง กอนสงจองเลือดเตรียมผาตัด เชนเดียวกับ

มาตรการที่ใชในการปองกันการใหเลือดผิดหมูของประเทศญี่ปุน ที่

กำาหนดใหเจาะเลือดตรวจหมูเลือด 2 ครั้ง กอนจะลงผลหมูเลือด

ผูปวยในทะเบียนประวัติ

สำาหรับ ABO incompatible blood transfusion ในการ

ศึกษานี้พบ 1:38,000 ยูนิต มากกวารายงาน Hemovigilance: 

Thailand: Annual Report 2005-2008 พบในอัตรา 1: 50,000 

- 1: 80,000 ยูนิต5 โดยผูปวยที่พบ 2 ราย เปนการให red cell 

component จากการใหเลือดทั้งหมด 76,863 ยูนิต ซึ่งมีสาเหตุ

เกิดจากหอผูปวยเจาะเลือดผูปวยผิดคน 1 ราย ทำาใหผูปวยเกิด 

AHTR จาก ABO incompatibility และเสียชีวิตในเวลาตอมา 

ดังกลาวขางตน สวนอีก 1 ราย เกิดจากธนาคารเลือดรายงานผลการ

ตรวจผิดพลาด แตไมเกิด AHTR ผลการศึกษาสอดคลองกับการ

ศึกษาที่ผานมาที่พบวา ความผิดพลาดเกี่ยวกับ ABO grouping 

มีโอกาสเกิดมากที่สุด5และสวนมากเกิดจาก human errors8-9

สำาหรับความผิดพลาดที่เกี่ยวของกับการใหเลือด ในรายงานนี้

พบ 1: 650 ยูนิต สวนใหญเปนการเขียนปายชี้บงผิดพลาด โดย

ที่หอผูปวยพบการเขียนชื่อผูปวยที่ sample tube ไมตรงกับใบ

ขอเลือด ที่หนวยรับบริจาคโลหิตพบการติดปายหมูเลือดที่ถุงเลือด

ไมตรงกับประวัติผูบริจาค และที่หนวยธนาคารเลือดเกิดจากเลือด

ที่เตรียมใหผูปวยไมมีปายชี้บงวาผานการตรวจคัดกรองคุณภาพ 

ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวาสาเหตุความผิดพลาดรองลงมา

ของหอผูปวยเกิดจาก cross matching errors คือเจาะเลือด

ผิดคน ที่หนวยรับบริจาคโลหิตเกิดจากการเจาะเลือดผูบริจาค

สลับราย สวนที่หนวยธนาคารเลือด เกิดจากการบันทึกขอมูลลง

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไมครบถวน สาเหตุความผิดพลาด

ของการใหเลือดในการศึกษานี้แตกตางจากการศึกษาที่ผานมาของ

ศศิธร เพชรจันทร และคณะ (2543) ที่พบวาสาเหตุความผิดพลาด

ที่หอผูปวยคือ การเจาะเลือดผูปวยผิดคน รอยละ 37.0 นำาเลือด

ไปเก็บที่อุณหภูมิที่ไมถูกตอง รอยละ 24.0 นำาเลือดไปใหผูปวย

ผิดคน รอยละ 19.0 และการเขียนหมูเลือด ABO ในใบขอเลือด

ผิดพลาด รอยละ 10.0 ตามลำาดับ ที่หนวยธนาคารเลือด พบการ

จัดเตรียมเลือดใหผูปวยผิดพลาด รอยละ 33.0 ความผิดพลาดที่

เกี่ยวของกับการจายเลือดและสวนประกอบของเลือด รอยละ 13.6 

และรอยละ 12.5 ตามลำาดับ ผลการศึกษานี้และผลการศึกษาที่

ผานมาแสดงใหเห็นวาความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการใหเลือด ยัง

คงเปนปญหาสำาคัญในระดับโรงพยาบาลที่ตองการการปรับปรุง

แกไข โดยตองอาศัยความรูความเขาใจ และการรวมมือกันของ

บุคลากรในทุกๆ ระดับและหนวยงาน5,9 

จากผลการศึกษาที่สะทอนใหเห็นความผิดพลาดที่พบบอยของ

หนวยงานและของวิชาชีพ จึงเปนประโยชนในการนำามาใชปรับปรุง

แกไขเพื่อลดความผิดพลาดไดอยางชัดเจน 
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ดังนั้น จึงควรจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใหเลือด

แกเจาหนาที่ทุกระดับในโรงพยาบาลเปนประจำาอยางตอเนื่อง เพื่อ

ชวยสรางความตระหนักในการระมัดระวัง เมื่อตองดำาเนินการเกี่ยว

กับการใหเลือด และทำาใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาและความผิดพลาด

ที่เกี่ยวกับการใหเลือดลดลงได โดยแพทยควรมีความรูและคำานึง

ถึงขอบงชี้ในการใหเลือด หากไมมีขอบงชี้ ใหถือวาเปนขอหามของ 

การใหเลือด และปฏิบัติตามแนวทางการใหเลือดที่เปนมาตรฐาน 

รวมถึงใหการปองกันปฏิกิริยาที่สามารถปองกันได เชน allergic 

reaction ดวยการให antihistamine กอน หรือ FNHTR 

ดวยการให antipyretic drug กอน เปนตน 

สำาหรับพยาบาล เปนผูที่มีความสำาคัญมาก เนื่องจากเปนทั้งผูเจาะ

เลือดเพื่อสงขอเลือด ไปจนถึงเปนผูใหเลือดแกผูปวย จึงควรใชความ

ระมัดระวังในการทำางานเกี่ยวกับการใหเลือด โดยตองปฏิบัติงาน 

อยางเปนไปตามขั้นตอนตามมาตรฐานการพยาบาล มีการสอบถาม

รายละเอียดผูปวยทุกครั้งอยางรอบคอบกอนทำาการเจาะหรือใหเลือด 

เพื่อปองกันความสับสนและผิดพลาด นอกจากนี้ พยาบาลควรจะมี

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของเลือดที่เหมาะสมกับสภาพทางคลินิก

ของผูปวย เพื่อสรางความตระหนักและปองกันการสงขอเลือดที่ผิด

พลาด สำาหรับหนวยรับบริจาคโลหิต ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ดำาเนินงานเชนเดียวกับหอผูปวย และใหความระมัดระวังในการ 

บงชี้หมูเลือดหรือชื่อผูบริจาคในขั้นตอนการเจาะเก็บเลือด สวน

ธนาคารเลือด เมื่อมีการนำาระบบคอมพิวเตอรมาใชในการลดภาระงาน 

ควรจัดแบบฟอรมเอกสารเพื่อลดการทำางานที่ยุงยากและฝกอบรม 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการนิเทศงานรวมดวย รวม

ถึงมีการกระตุนใหหอผูปวยสงรายงานทุกครั้งเมื่อเกิดปฏิกิริยา 

จากการใหเลือด และสงรายงานการวิเคราะหกลับคืนหอผูปวย เพื่อ

เปนการใหขอมูลยอนกลับและเสริมสรางกระบวนการทบทวนการ

ปฏิบัติงาน

การศึกษานี้มีขอจำากัดเน่ืองจากยังไมไดมีการวิเคราะหการ

เกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือดเปนรายผูปวย ซึ่งควรมีการพัฒนา

เก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการจายเลือดของธนาคารเลือด การ

ใหเลือดและการบันทึกขอมูลการเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือด

เปนรายผูปวยของหอผูปวย  ซึ่งเปนโอกาสในการพัฒนาและการ

ศึกษาวิจัยในครั้งตอไป

สรุป

การศึกษานี้พบอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือดรอยละ 0.32 

โดยพบอัตราการเกิด allergic reaction 1: 400 ยูนิต  FNHTR 

1: 1,100 ยูนิต  TACO 1: 20,000 ยูนิต และ AHTR 1: 76,000 

ยูนิต การเกิด allergic reaction มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ

จำานวนการใช WB แตมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับจำานวน 

การใช LPRC สวนรายงานความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการใหเลือดที่

เกิดขึ้นที่หนวยงานและแตละวิชาชีพมีสาเหตุแตกตางกัน สามารถ

นำามาใชประโยชนในการใหความรูที่ถูกตองและเหมาะสมกับแตละ

วิชาชีพหรือแตละหนวยงาน 
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TransfusionReactionsandTransfusionAssociatedErrors
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Abstract:  To study and compare trend of blood transfusions and transfusion reactions, study correlation between 
number of transfusion reactions and blood products, and study the cause of transfusion errors, data obtained are 
important for the development and improvement of transfusion services and human resource training.  The 10-year 
occurrences and reports from 2002 to 2011of transfusion reactions and transfusion errors were analyzed.  There were 
392 transfusion reactions reports from 121,003 blood units transfused.  The occurrence rate of transfusion reactions 
was 0.32 percent.  The occurrence rates of transfusion reactions due to WB, PRC, LPRC, FFP, and PC were 1.89, 
0.47, 0.17, 0.24, and 0.08 percent, respectively.  The number of blood transfusion had increased significantly from 
8,776 units in 2002 to 16,244 units in 2011 (p < 0.05) while the transfusion reactions had decreased significantly 
from 53 cases (0.63%) in 2002 to 24 cases (0.21%) in 2011 (p < 0.05). From total 417 transfusion reactions, 301 
cases (71.66%), 109 cases (25.95%), 6 cases (1.43%), and 1 case (0.23%) were due to allergic reactions, FNHTR, 
TACO, and AHTR, respectively and the occurrence ratio per unit were 1: 400, 1: 1,100, 1: 20,000, and 1: 76,000, 
respectively.  The correlation between the transfusion reactions and blood products showed that allergic reaction 
had significantly positively related to the number of WB transfused and had significantly negatively related to the 
number of LPRC and PC transfused.  For total 193 transfusion errors during 2002 - 2011, 56 (29.0%), 75 (38.9%), 
and 62 (32.1%) errors occurred at ward, blood donation service unit, and blood bank, respectively.  The occurrence 
rate of transfusion reactions was similar to the previous study.  The findings were useful for quality development 
and prevention of transfusion reaction related to preparing and transfusion processes including the appropriate 
knowledge providing for professional and service unit.
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