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การ ศกึษา หา ปรมิาณ เลอืด และ สวน ประกอบ ของ เลอืด ที ่เหมาะสม
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บท คัด ยอ:  วัตถุประสงค: การ ศึกษา ปริมาณ เลือด และ สวน ประกอบ ของ เลือด ที่ เหมาะสม สําหรับ โรงพยาบาล ศิริราช : ซึ่ง เปน
โรงพยาบาล ขนาด ใหญ (2,400 เตยีง) ม ีทีม่า จาก คาํถาม วา ธนาคาร เลอืด ควร ม ีเลอืด และ สวน ประกอบ ของ เลอืด หมู ตาง  ๆ  และ ชนดิ
ตาง ๆ  จํานวน เทา ใด จึง จะ สามารถ ให บริการ ผูปวย ของ โรงพยาบาล ศิริราช ได อยาง เพียง พอ ทั้ง นี้ เพื่อ นํา มา เปน เปาหมาย ใน การ
บรหิาร จดัการ ธนาคาร เลอืด  วธิกีาร ศกึษา: คณะ ผู ศกึษา ได ทาํ การ ศกึษา รวบรวม ขอมลู การ ใช เลอืด และ สวน ประกอบ ของ เลอืด
โดย การ เกบ็ ขอมลู ไป ขาง หนา จาก หอง ปฏบิตั ิการ เตรยีม เลอืด ให ผูปวย ภาควชิา เวช ศาสตร การ ธนาคาร เลอืด ตัง้แต เดอืน ตลุาคม
ถึง ธันวาคม 2549 โดย แยก การ ใช เลือด ตาม หมู เลือด และ ชนิด สวน ประกอบ ของ เลือด แลว นํา มา หา คาเฉลี่ย ความ ตองการ ใน
แต ละ วนั แลว คาํนวน หา ปรมิาณ เลอืด/ และ สวน ประกอบ ของ เลอืด ที ่ธนาคาร เลอืด ควร มี โดย กาํหนด ให ผลติภณัฑ ที ่ม ีเมด็ เลอืด
แดง เปน สวน ประกอบ หลกั (red cell product) และ พลาสมา สด แช แขง็ (fresh  frozen plasma) ม ีปรมิาณ เพยีง พอ สาํหรบั การ
ใช 7 วนั เกลด็ เลอืด (platelets) ให ม ีปรมิาณ เพยีง พอ สาํหรบั การ ใช 3 วนั สวน ไครโอปร ีซปิเตท (cryoprecipitate) ให ม ีปรมิาณ
เพยีง พอ สาํหรบั การ ใช สงูสดุ ตอ สปัดาห ทัง้ นี ้ได เพิม่ ปรมิาณ สาํหรบั รอง รบั การ ใช ใน ภาวะ ฉกุเฉนิ อกี รอยละ สบิ  ผล การ ศกึษา:
ระหวาง เดอืน ตลุาคม  ถงึ ธนัวาคม 2549  ม ีการ ใช ผลติภณัฑ ที ่ม ีเมด็ เลอืด แดง เปน สวน ประกอบ หลกั จาํนวน 11,459ยนูติ เกลด็
เลอืด 8,600ยนูติ พลาสมา สด แช แขง็ 4,632ยนูติ และ ไครโอปร ีซปิเตท 2,654 ยนูติ คาํนวณ ได ปรมิาณ เลอืด และ สวน ประกอบ
ของ เลอืด ที ่ธนาคาร เลอืด ควร ม ีตลอด เวลา โดย แยก ตาม หมู เลอืด โอ เอบี และ   เอบี ดงั ตอไป นี้ ผลติภณัฑ ที ่ม ีเมด็ เลอืด แดง เปน
สวน ประกอบ หลัก คือ 378, 208,  308 และ 62ยูนิต ตาม ลําดับ เกล็ด เลือด คือ 132, 59, 99 และ 20ยูนิต ตาม ลําดับ
พลาสมา สด แช แขง็ 146, 77,  123 และ 31ยนูติ ตาม ลาํดบั จาํนวน โครโอปร ีซปิเตทที ่ควร ม ีคอื  561 ยนูติ การ ศกึษา นี ้ได ขอมลู
ราย ละเอยีด ความ ตองการ สวน ประกอบ ของ เลอืด ชนดิ ตาง ๆ  ที ่สามารถ นาํ ไป เปน แนว ทาง ใน การ ผลติ ได  สรปุ: การ ศกึษา นี ้ทาํให
ทราบ ปริมาณ เลือด และ สวน ประกอบ ของ เลือด ที่ ธนาคาร เลือด โรงพยาบาล ศิริราช  ควร มี นอก จาก นี้ ขอมูล ที่ ได สามารถ นํา ไป
กาํหนด เปาหมาย ใน การ บรหิาร จดัการ ธนาคาร เลอืด ทัง้ ใน ยาม ที ่ม ีเลอืด มาก และ ขาด แคลน อยางไร ก ็ตาม ควร ม ีการ ศกึษา ทบทวน
ขอมูล เปน ระยะ เพื่อ การ ปรับ เปลี่ยน ให เหมาะสม ตาม สภาพ การณ ใหม ๆ  ที่ เกิด ขึ้น
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การ ศกึษา ปรมิาณ เลอืด และ สวน ประกอบ ของ เลอืด ที่
ธนาคาร เลอืด ควร มี ม ีทีม่า จาก คาํถาม วา ธนาคาร เลอืด
ควร มี เลือด จํานวน เทา ใด จึง จะ  “ เพียง พอ” กับ ความ
ตองการ ของ ผูปวย ซึง่ การ จดัหา เลอืด ให “ เพยีง พอ” เปน
พันธกิจ ที่ สําคัญ ยิ่ง ของ ธนาคาร เลือด จึง ควร ทํา การ
ศึกษา และ กําหนด เปาหมาย ให ชัดเจน 1  โดย ทั่ว ไป
ธนาคาร เลือด ทุก แหง พยายาม จัดหา เลือด ให เพียง พอ
โดย ม ิได ม ีเปาหมาย ชดัเจน วา ตองการ ให ม ีเลอืด แต ละ หมู
จํานวน เทา ใด หาก เลือด หมู ใด มี ไม เพียง พอ จะ ติด ตาม
ญาติ ผูปวย หรือ ผู ที่ เคย มาบ ริจาคเลือด ประจํา และ ขอ
เลือด จาก ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
มิฉะนั้น ผูปวย สวน หนึ่ง จะ ไม ได เลือด ตาม ที่ ตองการ ซึ่ง
ถา เปน ผูปวย ที่ ตองการ เลือด เพื่อ ทํา ผา ตัด จะ ถูก งด หรือ
เลือ่น การ ผา ตดั ออก ไป นาน เปน สปัดาห เพราะ การ กาํหนด
เวลา ใช หอง ผา ตดั ตอง ม ีการ วาง แผน ลวง หนา และ แพทย
แต ละ ทาน ก ็ม ีกาํหนด วนัที ่ผา ตดั ได ใน วนั เฉพาะ บาง วนั ใน
สัปดาห เทานั้น หาก ธนาคาร เลือด มี ขอมูล และ สามารถ
คํานวณ เกณฑ การ สํารอง เลือด ไว ลวง หนา   จะ สามารถ
อํานวย ประโยชน ให ผูปวย ได ดีขึ้น

ใน ปจจุบัน เลือด และ ผลิตภัณฑ ของ เลือด มี ความ
หลาก หลาย มิ ได มี เพียง ชนิด เดียว ผลิตภัณฑ ของ เลือด
แต ละ ชนดิ มี  “ อาย ุการ ใช งาน” (shelf life) ไม เทากนั และ
การ ให ผลิตภัณฑ ของ เลือด แก ผูปวย ยัง ตอง คํานึง ถึง หมู
เลือด ระบบ เอบีโอ ดวย การ กําหนด เปาหมาย ใน การ หา
เลือด ให เพียง พอ จึง มี ความ ซับซอน แต จะ มี ประโยชน ใน
ทาง ปฏิบัติ อยาง มาก เพราะ จะ ชวย ให สามารถ วาง แผน
การ จัดหา เลือด การ วาง แผนการ ผลิต สวน ประกอบ ของ
เลอืด ให เหมาะสม ควบคมุ ดแูล ระดบั เลอืด คง คลงั เพือ่ ให
สามารถ ให บริการ และ รอง รับ ภาวะ ฉุกเฉิน ได และ
พยายาม  ลด ความ สญูเสยี ที ่เกดิ จาก เลอืด หมด อาย ุ2 การ
ศึกษา ครั้ง นี้ ได ใช การ เก็บ ขอมูล ไป ขาง หนา เพราะ ราย
ละเอียด สถิติ ที่ มี การ เก็บ ตัว เลข ที่ ดําเนิน อยู ไม มี ราย
ละเอียด เพียง พอ ที่ จะ นํา มา วิเคราะห และ ตอบ คําถาม ที่
ตองการ ได เชน มี การ เก็บ สถิติ จํานวน เลือด และ สวน

ประกอบ ของ เลอืด ชนดิ ตาง ๆ  ที ่ให แก ผูปวย แต ไม แยก หมู
เลอืด ไม แยก วนั ทาํ การ และ วนั หยดุ ราชการ

การ กาํหนด จาํนวน เลอืด ที ่เพยีง พอ กบั ความ ตองการ
ของ โรงพยาบาล นอก จาก ตอง ประมาณ จาก การ ใช เลอืด
ที ่เกดิ ขึน้ จรงิ แลว ยงั ตอง พจิารณา ถงึ ระยะ เวลา ที ่ธนาคาร
เลือด ตองการ เพื่อ จัดหา เลือด เพิ่ม เติม มา พิจารณา 1 ซึ่ง
ธนาคาร เลือด โรงพยาบาล ศิริราช ตองการ เวลา ใน การ
จดัหา เลอืด อยาง นอย 2-3 วนั เพือ่ ตดิ ตาม ญาติ หรอื  ผู
บริจาค เลือด และ ทํา การ ตรวจ เลือด หรือ ขอ เลือด จาก
สถาบัน อื่น นอก จาก นี้ ระบบ การ ให บริการ ยัง เปน
โรงพยาบาล ขนาด ใหญ ซึง่ แต ละ วนั ม ีการ ใช เลอืด จาํนวน
มาก จงึ ตอง ม ีเลอืด สาํรอง ใน ระดบั สงู เพราะ ตอง สามารถ
รอง รับ ความ ตองการ เลือด ที่ อาจ เพิ่ม ขึ้น สูง ใน ทันที ได

คณะ ผู ศกึษา ได นาํ การ ศกึษา นี ้มา เสนอ เพราะ เหน็ วา มี
ประโยชน กับ ผู ที่ ปฏิบัติ งาน ใน ธนาคาร เลือด แม ตอง ใช
เวลา และ ความ พยายาม ใน การ รวบรวม ขอมูล แต การ
วเิคราะห ขอมลู ได นาํ มา ซึง่ ความ รู ความ เขาใจ สถานการณ
และ สามารถ เปน แนว ทาง ให ผู อืน่ นาํ ไป พจิารณา ปรบั ใชได

วธิกีาร ศกึษา
1. การ เกบ็ ขอมลู ใช วธิกีาร เกบ็ ขอมลู ไป ขาง หนา โดย

เกบ็ ขอมลู การ ใช เลอืด และ สวน ประกอบ ของ เลอืด ทกุ ชนดิ
จาก หอง ปฏิบัติ การ เตรียม เลือด ให ผูปวย โรงพยาบาล
ศริริาช  ตัง้แต 1 ตลุาคมถงึ-31 ธนัวาคม 2549  โดย แยก
บนัทกึ การ ใช เลอืด ตาม หมู เลอืด และ นบั หนวย เปนยนูติ
ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ เม็ด เลือด แดง  (red cell prod-
ucts)  ไดแก whole blood  (WB), red blood cells
(RBC),  Leukocyte poor blood(LPB) และ Prestorage
leukodepleted blood (LDP)

1.2 เกลด็ เลอืด (Platelet products) ไดแก ran-
dom  donor platelets (RDP), leukocyte poor platelet
(LPPC) , apheresis platelets  (AP) นับ หนวย เปน
“random  donor platelet unit “ กลาว คอื หาก LPPC
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1ถงุ หรอื Apheresis platelets ม ีปรมิาณ เกลด็ เลอืด
เทากบั 6ยนูติของ RDP จะ ใช หนวย เปน  6 แทน เพือ่ ให
หนวย นบั เปน หนวย เดยีว กนั หมด สามารถ นาํ มา รวม กนั
ได

1.3 พลาสมา สด แช แขง็ ( Fresh frozen plasma
: FFP) ซึ่ง นับ หนวย เปนยูนิต การ ศึกษา นี้ มี การ เก็บ ตัว
เลข การ ใช cryoremoved plasma รวม อยู กบั FFP เพือ่
การ วาง แผน ผลติ FFP ให เพยีง พอ สวน aged plasma
ม ิได นาํ มา รวบรวม วเิคราะห เพราะ ไม ม ีขอ บงชี ้ทาง คลนิกิ

1.4 ไครโอปร ีซปิเตท   (Cryoprecipitate)  ไม แยก
ตาม หมู เลือด ABO เพราะ การ ให ไครโอปรี ซิปเตท  แก
ผูปวย ไม ตอง คํานึง หมู เลือด เอบีโอ

1.5 เลอืด หมู อาร เอ ชลบ ( Rh negative) เฉพาะ
ผลิตภัณฑ เม็ด เลือด แดง (red cell products) ได เก็บ
ขอมูล แยก เฉพาะ ออก มา เพราะ มี อัตรา การ ใช ต่ํา  ไม อาจ
สรปุ เปน ราย วนั แต ใช การ รวบรวม จาํนวน ที ่ใช ทัง้ หมด ใน
ระยะ เวลา 3 เดอืน และ จาํนวนยนูติที ่ใช สงูสดุ ใน แต ละ ครัง้

2. การ วเิคราะห ขอมลู เพือ่ คาํนวณ ปรมิาณ เลอืด และ
ผลิตภัณฑ ของ เลือด ที่ ธนาคาร เลือด ควร มี 1 กระทํา ดังนี้

2.1  ผลิตภัณฑ เม็ด เลือด แดง มี อายุ การ ใช งาน
(shelf  life) นาน 35-42 วนั และ พลาสมา สด แช แขง็ ซึง่
ม ีอาย ุการ ใช งาน 1 ป คาํนวน หา ปรมิาณ การ ใช โดย เฉลีย่
ตอ วัน สําหรับ แต ละ หมู เลือด แลว นํา มา คูณ ดวย 7 เปน
ปรมิาณ เลอืด ที ่ธนาคาร เลอืด ควร ม ีสาํหรบั การ ใช  7 วนั

2.2  เกลด็ เลอืด เนือ่ง ม ีอาย ุการ ใช งาน เพยีง 5 วนั

ใช การ คาํนวน หา ปรมิาณ การ ใช โดย เฉลีย่ ตอ วนั สาํหรบั หมู
เลอืด ABO แต ละ หมู แลว นาํ มา คณู ดวย 3

2.3 ไครโอปร ีซปิเตท คนหา ปรมิาณ การ ใช สงูสดุ
ตอ สัปดาห 1

เมื่อ คํานวณ หา ปริมาณ เลือด และ สวน ประกอบ ของ
เลอืด ที ่ตองการ ตาม ขอ  2.1 - 2.3  แลว ได เพิม่ ปรมิาณ อกี
รอยละ สบิ ของ ตวั เลข ที ่คาํนวณ ได เพือ่ รอง รบั ภาวะ ฉกุเฉนิ

2.4 เลือด หมู อาร เอ ชลบ เฉพาะ ผลิตภัณฑ เม็ด
เลอืด แดง ได สาํรวจ ปรมิาณ การ ใช เลอืด หมู อาร เอ ชลบสงู
สดุ ใน แต ละ ครัง้ เพือ่ กาํ หนด จาํนวนยนูติที ่ธนาคาร เลอืด
ควร มี

ผล การ ศกึษา
ใน ระยะ เวลา 3 เดือน ที่ ทํา การ ศึกษา มี การ ใช ผลิต

ภณัฑ เมด็ เลอืด แดง 11,459ยนูติ เกลด็ เลอืด 8,600 ยนูติ
พลาสมา สด แช แขง็ 4,632ยนูติ ไครโอปร ีซปิเตท  2,654
ยูนิต และ เลือด หมู อาร เอ ชลบ 28ยูนิต ปริมาณ การ ใช
เลือด และ สวน ประกอบ ของ เลือด ทั้ง หมด แยก ตาม หมู
เลือด แสดง ใน ตาราง ที่ 1 ตาราง ที่ 2 แสดง ปริมาณ การ
ใช ผลติภณัฑ เมด็ เลอืด แดง โดย เฉลีย่ ตอ วนั จาํนวน ที ่ใช
มาก ที่ สุด และ นอย ที่ สุด ใน แต ละ วัน จํานวนยูนิตที่ ใช
สาํหรบั ผลติภณัฑ เมด็ เลอืด แดง ชนดิ ตาง  ๆ  แยก ตาม หมู
เลอืด ตาราง ที่ 3 แสดง การ ใช เกลด็ เลอืด ชนดิ ตาง ๆ  แยก
ตาม หมู เลือด

เมด็ เลอืด แดง
เกลด็ เลอืด
พลาสมา แช แข็ง
ไครโอพรี ซิปเตท*

ตาราง ที่ 1  จาํนวนยนูติของ เลอืด และ สวน ประกอบ ของ เลอืด ที ่ให ผูปวย แยก ตาม หมู เลอืด ระบบ เอบโีอ ระหวาง ตลุาคม
ถงึ  ธนัวาคม 2549

ชนิด ผลิตภัณฑ หมู โอ หมู เอ หมูบี หมู เอบี จาํนวน รวม
4,539
3,721
1,729

2,519
1,630
933

3,651
2,745
1,453

750
504
342

11,459
8,600
4,632
2,654

* เกบ็ ขอมลู รวม ทกุ หมู เลอืด เพราะ ไครโอ ปร ิซปิเตทให ได กบั ผูปวย ทกุ หมู เลอืด
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ราย ละเอยีด การ ใช พลาสมา สด แช แขง็ แสดง ใน ตาราง
ที่ 4 สาํหรบั ไครโอปร ีซปิเตทม ีการ ใช โดย เฉลีย่ 204 ยนูติ
ตอ สัปดาห ปริมาณ การ ใช ที่ สูงสุด คือ 511ยูนิตใน เวลา
หนึ่ง สัปดาห ปริมาณ ที่ ควร มี ใน ธนาคาร เลือด คือ 561
ยูนิต

ปรมิาณ การ ใช เลอืด ยงั ม ีความ แตก ตางกนั ระหวาง วนั
ทํา การ ปกติ ของ โรงพยาบาล ซึ่ง มี ทั้ง ผูปวย นอก ผูปวย
ใน ผูปวย ที ่ทาํ การ ผา ตดั อตัรา การ ใช เลอืด โดย เฉลีย่ คอื
วัน ละ 160ยูนิต ใน ขณะ ที่ วัน หยุด ราชการ และ วัน หยุด

นกัขตั ฤกษ ปรมิาณ การ ใช เลอืด โดย เฉลีย่  50-60ยนูติ  ซึง่
ต่ํา กวา วัน ทํา การ มาก ( แสดง ใน ตาราง ที่ 5 )

เลือด หมู ที่ หา ยาก คือ หมู เลือด อาร เอ ชลบแสดง ใน
ตาราง ที่ 6 พบ ม ีอตัรา การ ใช ต่าํ ปรมิาณ การ ใช เลอืด รวม
ใน ระยะ 3 เดอืน ม ีเพยีง 28ยนูติ และ จาํนวน ที ่ใช มาก ที่
สุด ใน แต ละ ครั้ง คือ 4ยูนิต

จาํนวณเลอืด และ สวน ประกอบ ของ เลอืด แต ละ ชนดิ
แต ละ หมู เลอืด ที ่ธนาคาร เลอืด ควร ม ีคาํนวณ จาก ขอ มลู
ที่ ศึกษา และ ได แสดง ใน ตาราง ที่ 2-4

จาํนวน ที ่ใช เฉลีย่ ตอ วนั  (mean  ± SD )
จาํนวน ที ่ใช เฉลีย่ ตอ วนั  แยก ตาม ชนดิ ผลติภณัฑ เมด็ เลอืด แดง

Whole blood
Red cells
Leukocyte poor blood
Leukodepleted blood

จาํนวน ที ่ใช สงูสดุ ตอ วนั
จาํนวน ที ่ใช ต่าํ สดุ ตอ วนั
จํานวน ที่ ใช สําหรับ  7 วัน
จํานวน เลือด ที่ ธนาคาร เลือด ควร มี ตลอด เวลา

ตาราง ที่ 2  ปรมิาณ การ ใช ผลติภณัฑ เมด็ เลอืด แดง (red  cell  products) แยก ตาม ชนดิ และ หมู เลอืด ระบบ เอบโีอ( หนวย
เปน ยูนิต)

หมู โอ หมู เอ หมูบี หมู เอบี จํานวน รวม

49±25

6
33
7
3

122
1

343
378

27±15

3
18
4
2
68
0

189
208

40±22

5
28
5
2

100
0

280
308

8±7

1
5
1
1
39
0
56
62

124

15
84
17
8

868
955

จาํนวน ที ่ใช เฉลีย่ ตอ วนั (mean±  SD)
จาํนวน ที ่ใช เฉลีย่ ตอ วนั แยก ตาม ชนดิ เกลด็ เลอืด

Random donor platelets
LPPC
Apheresis platelets

จาํนวน ที ่ใช สงูสดุ ตอ วนั
จาํนวน ที ่ใช ต่าํ สดุ ตอ วนั
จํานวน ที่ ใช สําหรับ3 วัน
จาํนวน เกลด็ เลอืด ที ่ควร ม ีตลอด เวลา

ตาราง ที่ 3  ปรมิาณ การ ใช เกลด็ เลอืด แยก ตาม ชนดิ และ หมู เลอืด ระบบ เอบโีอ  ( หนวย เปนยนูติ)
หมู โอ หมู เอ หมูบี หมู เอบี จํานวน รวม

40± 17

21
8
11
98
7

120
132

18± 11

12
3
3
53
0
54
59

30±  17

19
5
6
91
0
90
99

6±  5

5
0
1
23
0
18
20

94

57
16
21

282
310
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่17 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2550

จาํนวน ที ่ใช เฉลีย่ ตอ วนั (  mean±SD)
จํานวน ใช สําหรับ 7 วัน
จํานวน ที่ ธนาคาร เลือด ควร มี ตลอด เวลา

ตาราง ที่ 4 ปริมาณ การ ใช พลาสมา สด แช แข็ง (FFP) แยก ตาม หมู เลือด ระบบ เอบีโอ  ( หนวย เปนยูนิต)
หมู โอ หมู เอ หมูบี หมู เอบี จํานวน รวม
19± 10
133
146

10± 6
70
77

16± 10
112
123

4±4
28
31

49
343
377

ตาราง ที่ 6 ปริมาณ การ ใช เลือด หมู อาร เอ ชลบ (  Rh
negative)   ใน ระยะ เวลา 3 เดอืน  ( หนวย เปนยนูติ)

โอ
เอ
บี
เอบี

หมู เลือด จํานวน ปริมาณ ที่ ใช มาก
ที่ สุด แต ละ ครั้ง

16
3
9
0

4
1
4
0

เมด็ เลอืด แดง

เกลด็ เลอืด

พลาสมา สด แช แข็ง

ไครโอปรี ซิปเตท

ตาราง ที่ 5 การ ใช เลอืด โดย เฉลีย่ ตอ วนั เปรยีบ เทยีบ ระหวาง วนั ทาํ การ วนั หยดุ ราชการ และ วนั หยดุ นกัขตั ฤกษ ( หนวย
เปนยูนิต)

ชนิด ผลิตภัณฑ หมู เลือด วัน ทํา การ วัน หยุด ราชการ วัน หยุด นักขัต ฤกษ จาํนวน ที ่ควร ม ีพรอม
ใช ใน แต ละ วนั *

โอ
เอ
บี
เอบี
โอ
เอ
บี
เอบี
โอ
เอ
บี
เอบี

ทกุ หมู เลอืด

63
35
51
11
44
20
34
6
23
13
19
4
35

23
10
16
3
33
11
20
6
13
6
10
3
19

24
14
18
3
26
20
23
4
21
12
8
2
21

120
67
97
21

* คาํนวณ เฉพาะ ผลติภณัฑ เมด็ เลอืด แดง เพราะ ความ ตองการ ตอง สามารถ รอง รบั การ จอง เลอืด ที ่ม ีอตัรา มาก กวา การ ให เลอืด 1.9 เทา จงึ คาํนวณ จาก
จาํนวน ที ่ใช ตอ วนั ทาํ การ คณู ดวย 1.9

วจิารณ
การ ศกึษา นี ้ได ทาํให ธนาคาร เลอืด โรงพยาบาล ศริริาช

ทราบ จํานวน เลือด ที่ มี การ ใช จริง และ สามารถ กําหนด
เปาหมาย การ จัดหา เลือด ให เพียง พอ ได เมื่อ วิเคราะห
ขอมูล การ ใช ตัว เลข ที่ คํานวณ ยัง สามารถ รอง รับ การ ใช
เลอืด ปรมิาณ สงูสดุ ได เปาหมาย การ จดัหา เลอืด นัน้ อาจ
พจิารณา ราย ละ เอยีด ถงึ จาํนวนยนูติของ เลอืด ที ่พรอม ใช
(uncrossmatch  blood) ซึง่ ควร สามารถ รอง รบั จาํนวน
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เลอืด ที ่ม ีการ สัง่ จอง (crossmatch) ใน แต ละ วนั ทาํ การ
จาํนวน เลอืด ที ่ถกู สัง่ จอง ม ีปรมิาณ มาก กวา จาํนวน ที ่ให แก
ผูปวย จริง ดัง แสดง จาก อัตรา การ จอง เลือด ตอ การ ให
เลือด  (crossmatch to transfusion ratio) ของ
โรงพยาบาล ศิริราช ใน ชวง ที่ ทํา การ ศึกษา ที่ มี คา 1.90
ดังนั้น จํานวน เลือด พรอม ใช แต ละ หมู ตอง นํา จํานวน ที่
ตองการ ใช สําหรับ วัน ทํา การ คูณ ดวย 1.90 ดังนั้น
ผลิตภัณฑ เม็ด เลือด แดง หมู โอ เอบี และ เอบี ควร มี
จํานวน 120, 67, 97 และ 21ยูนิตตาม ลําดับ สําหรับ
เลือด หมู่ อาร์ เอ ชลบเนื่อง จาก ปริมาณ ที่ ใช้ สูงสุด คือ
4ยูนิต ดังนั้น ควร มี เลือด สํารอง เปน เลือด หมู โอ อาร เอช
ลบที ่สามารถ ให ได กบั ผูปวย ทกุ หมู ตวั เลข ที ่ทาํ การ ศกึษา
ได สามารถ นาํ มา ปฏบิตั ิได ใน โรงพยาบาล ศริริาช หลงั การ
ศกึษา นี ้พบ วา ความ ตองการ ของ ผลติภณัฑ เมด็ เลอืด แดง
เปน สิง่ ที ่กาํหนด จาํนวน เลอืด ที ่ธนาคาร เลอืด ตอง จดัหา ให
เพยีง พอ ปรมิาณ เกลด็ เลอืด ที ่ตองการ สามารถ นาํ มา ใช
เปน แนว ทาง ใน การ กาํหนด จาํนวน เลอืด แต ละ หมู ที ่จะ ปน
แยก สวน ประกอบ ของ เลือด ใน แต ละ วัน เพราะ เปน สวน
ประกอบ ของ เลือด ที่ มี ความ ตองการ มาก ที่ สุด ใน ขณะ ที่
จํานวน พลาสมา สด แช แข็ง ที่ มี เก็บ สํารอง นั้น นอก จาก
พจิารณา จาํนวน ที ่ใช แต ละ วนั จาํนวน ที ่สามารถ รอง รบั การ
ใช อยาง นอย หนึง่ สปัดาห และ การ ใช ที ่อาจ เพิม่ มาก ขึน้ ใน
ภาวะ ฉกุเฉนิ แลว ตอง คาํนงึ ถงึ ปร ิมาณ ไครโอปร ีซปิเตทที่
ตองการ ดวย รวม ทั้ง การ ผลิต ไครโอปรี ซิปเตทอ ยาง รวด
เร็ว ใน ยาม ที่ ความ ตองการ เพิ่ม ใช ขึ้น อยาง มาก พลาสมา
สด แช แขง็ นัน้ ม ีการ ผลติ มาก กวา จาํนวน ที ่ตองการ ใช จรงิ
และ สามารถ เกบ็ ไว นาน ถงึ 1 ป เมือ่ ตองการ ให พลาสมา สด
แช แขง็ ทยอย หมด อาย ุกระจาย ตลอด ทัง้  ป ก ็ตอง ม ีการ ผลติ
สม่ําเสมอ ตลอด ป เชน กัน 1 เมื่อ ทราบ จํานวน ที่ ตองการ มี
สํารอง แลว พบ วา ธนาคาร เลือด สามารถ เลิก การ จาย
พลาสมา  สด แช แข็ง ที่ มี การ ปน แยก เอา ไครโอปรีซิปเตท
ออก แลว (cryoremoved plasma) และ จาย เฉพาะ
พลาสมา  สด แช แข็ง ให ผูปวย ได ซึ่ง ได นํา มา ปฏิบัติ อยู ใน
ขณะ นี้ ใน อนาคต ธนาคาร เลือด โรงพยาบาล ศิริราช อาจ

พิจารณา นํา เอา ระบบ “quarantine” มา ใช กับ พลาสมา
สด แช แขง็ หรอื นาํ เอา เฉพาะ พลาสมา สด แช แขง็ ทีไ่ด  จาก
ผู บรจิาค ชาย ที ่ม ีความ เสีย่ง ต่าํ ตอ การ กอ ให เกดิ อนัตราย
ตอ ปอด หลงั การ ให เลอืด (transfusion related acute
lung injury) มา ให แก ผูปวย ใน สวน ของ เลอืด หมู ที ่หา
ยาก   อาร เอ ชลบ  นัน้ ความ ตองการ เกดิ ขึน้ นาน  ๆ  ครัง้ จาํนวน
ที่ ตองการ สูงสุด ตอ ครั้ง คือ 4ยูนิต จึง ควร มี เลือด หมู โอ
อาร เอ ชลบ ไว ใน ธนาคาร เลอืด จาํนวน 4ยนูติ ซึง่ จะ รอง
รับ ความ ตองการ ได ทุก หมู

การ ศกึษา ใน ครัง้ นี้ คณะ ผูทาํ การ ศกึษา เหน็ วา ตวั เลข
ที่ ศึกษา ได มี ความ ใกล เคียง กับ ความ ตองการ ที่ แท จริง
เนื่อง จาก ใน ชวง ที่ ทํา การ ศึกษา เปน ชวง เวลา ที่ มี เลือด ใน
ธนาคาร เลือด จํานวน มาก เกิน กวา ที่ ตองการ จึง ทําให
จาํนวน เลอืด ที ่พรอม ใช ไม ตกลง จน ถงึ ศนูย วธิกีาร เกบ็
ขอมลู ของ การ ศกึษา นี ้ตอง ใช เวลา และ แรงงาน มาก เนือ่ง
จาก ระบบ สารสนเทศ ของ โรงพยาบาล ยัง มิ ได พัฒนา ให
รอง รบั ราย ละเอยีด ตาง  ๆ  เหลา นี้ ซึง่ หาก วเิคราะห โดย รวบ
รวม ขอมลู การ ใช ทัง้ หมด ตอ วนั มา คาํนวณ กลบั โดย อาศยั
การ กระจาย ของ หมู เลอืด ใน คน ไทย ที ่ม ีหมู โอ เอบี และ
เอบี ใน สดัสวนรอยละ  38 , 21, 34  และ 7  ตาม ลาํดบั พบ
วา การ ใช ผลติภณัฑ เมด็ เลอืด แดง และ พลาสมา สด แช แขง็
จะ ได คา ใกล เคียง กับ ผล การ ศึกษา นี้ แต   จํานวน เกล็ด
เลอืด ที ่คาํนวณ ได ม ีคา แตก ตาง จาก ผล การ ศกึษา คอน ขาง
มาก

การ บริหาร จัดการ ธนาคาร เลือด นั้น การ ทราบ ระดับ
ปริมาณ เลือด และ สวน ประกอบ ของ เลือด ที่ เหมาะสม จะ
ทําให ธนาคาร เลือด มี การ จัดการ อยาง เหมาะสม หาก พบ
วา ระดบั เลอืด หรอื สวน ประกอบ ของ เลอืด ชนดิ ใด และ หมู
ใด ต่าํ กวาทกีาํหนด จะ ตอง ตดิ ตาม ผู บรจิาค เลอืด ทนัที การ
ขอ จาก สถาบัน อื่น หรือ ใช การ บริจาค เลือด เฉพาะ สวน
(Apheresis)  เพื่อ เพิ่ม ปริมาณ กอน ที่ เลือด จะ มี ไม เพียง
พอ หาก มี จํานวน มาก กวา ที่ ตองการ จะ ตอง ชะลอ การ รับ
บรจิาค เลอืด และ การ ผลติ สวน ประกอบ ของ เลอืด หรอื หา
เครอืขาย เพือ่ แจก จาย สวน ที ่เกนิ ออก ไป เพือ่ ลด จาํนวน ที่
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จะ หมด อายุ การ ศกึษา นี ้ได ขอมลู ที ่ชดัเจน สามารถ นาํ มา
เปน เปาหมาย และ แนว ทาง ปฏบิตั ิได สาํหรบั ธนาคาร เลอืด
ใน ขณะ นี้ แต ใน อนาคต ความ ตองการ เลือด อาจ มี การ
เปลี่ยน แปลง เมื่อ แพทย ทํา การ รักษา พยาบาล ดวย วิธี ที่
แตก ตาง ไป จาก วิธี ที่ ใช ในปจุ บัน มี การ เพิ่ม หรือ ลด การ
บริการ ใน สวน ตาง ๆ  ของ โรงพยาบาล คณะ ผู ศึกษา จึง
คาดวา จะ ทํา การ สํารวจ ขอมูล เปน ระยะ อยาง นอย ป ละ
ครั้ง และ พยายาม เฝา ดู ผล กระทบ และ ความ เหมาะสม
ของ การ ใช ตัว เลข ที่ ศึกษา ไดมา เปน เกณฑ ใน การ มี เลือด
สาํรอง เชน การ ที ่เลอืด หมด อายุ ความ สามารถ ใน การ รอง
รบั ความ ตองการ หาก ม ีการ นาํ มาตรการ ตาง ๆ  มา ใช เชน
การ ทาํ “double crossmatch”  หรอื การ ยกเลกิ การ ทาํ
crossmatch  ใน ผูปวย ที่ การ ตรวจ กรอง แอนติบอดี ตอ
เม็ด เลือด แดง ให ผล ลบ ซึ่ง อาจ มี การ นํา มา ใช ใน อนาคต
เพือ่ ลด อตัรา การ หมด อายุ ลด อตัรา สวน การ จอง เลอืด ตอ
การ ให เลือด และ จะ ทําให จํานวน เลือด ที่ ตองการ เพื่อ
สํารอง ลดลง นโยบาย เหลา นี้ มี ผล กับ จํานวน เลือด ที่
ธนาคาร เลือด ควร มี 3  นอก จาก นี้ หาก ระบบ ขอมูล
สารสนเทศ มี การ พัฒนา จน มี ขอมูล แบบ “real time”
ธนาคาร เลือด อาจ สามารถ ศึกษา จํานวน เลือด และ สวน
ประกอบ ที่ ธนาคาร เลือด ควร มี  ทํา ได สะดวก ขึ้น และ
สามารถ ประสาน การ บรกิาร กบั หนวยงาน อืน่  ๆ  ได ดขีึน้ 
สิ่ง ที่ คณะ ผูทํา การ ศึกษา ตระหนัก เมื่อ ทํา การ ศึกษา และ

วิเคราะห ขอมูล คือ การ มี ขอมูล ที่ ชัดเจน ทําให วาง แผน
งาน ได งาย ขึ้น เปาหมาย ชัดเจน และ บุคลากร เรียน รู วา
องคกร ตอง เรียน รู จาก สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น จริง พินิจ พิเคราะห
ขอมูล เพื่อ การ ประสาน  งาน การ วาง แผน ลวง หนา เพื่อ
พัฒนาการ บริการ ให ดีขึ้น ตอไป

กิตติกรรม ประกาศ
 ผูทํา การ ศึกษา วิจัย ขอ ขอบคุณ รอง ศาสตราจารย

แพทย หญงิ  ศศ ิธร เพ ชร จนัทร ที ่ให คาํ แนะนาํ ใน การ ทาํ
การ ศกึษา และ เตรยีม ตน ฉบบั ขอ ขอบคณุ เจาหนาที ่หอง
ปฏิบัติ การ เตรียม เลือด ให ผูปวย ของ ภาควิชา เวช ศาสตร
การ ธนาคาร เลอืด คณะ แพทยศาสตร ศริริาช พยาบาล ทกุ
ทาน ที ่เกบ็ รวบรวม ขอมลู เนือ่ง จาก เหน็ ประโยชน รวมกนั
ที ่จะ ใช ขอมลู เพือ่ กาํหนด เปาหมาย การ ปฏบิตั ิงาน ที ่ชดัเจน
เพื่อ ให สามารถ หา เลือด ให ผูปวย อยาง เพียง พอ
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Abstact:  Objective :  To establish level of adequate blood supply for Siriraj Hospital.  This information
will   be used as a guide to arrange and maintain continuous blood supply in both shortage and surplus
situation.   Materials and Methods  : We determined the total use of blood component for each blood
type  over  3 months period (October to December 2006).  The average daily use  was calculated and
multiplied  by seven to estimate weekly usage for red cells and fresh frozen plasma (FFP)  as our goal
of  inventory.  Our goal for platelets, which has only 5 days shelf-life is supply to cover three days use.
The  stocking level of cryoprecipitate is based on maximum demand per week. Ten percent addition
of  all products are calculated to cover emergency need.  Results :  During October to December 2006,
there  were 11,459 units of red cells, 8,600 units of platelets, 4,632 units of fresh frozen plasma (FFP)
and  2,654 units of cryoprecipitate released for transfusion.  The ideal inventory levels of blood component
group O, A, B, AB  were  : for  red cell products : 378, 208,  308 and 62 units respectively,  for platelets: 132,
59,  99 and 20 units respectively, for FFP : 146,  77,  123 and 31 units respectively. The ideal inventory
level  for cryoprecipitate was 561 units. The details of blood product demand were also obtained and
can  be benefit to guide our blood component production.  Conclusion  : The ideal inventory levels were
obtained  from this study.  This will provide adequate supplies of blood product for routine and emer-
gency  condition in our institute.  To increase precision, the ideal inventory level should be evaluated
periodically  and need to be adjusted whenever a change is observed.
Key Words : Blood inventory level Blood inventory control
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