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 ขอมูล สัดสวน การ ขอ ให เตรียม โลหิต และ ใช โลหิต
(C:T ratio) ของ ผูปวย สามารถ บอก ได วา การ ขอ โลหติ เพือ่
เตรยีม ผา ตดั บาง ราย มาก เกนิ ไป โดย ทัว่ ไป C:T ratio
ที ่เกนิ 2.0 ชีบ้ง วา เปน การ ขอ โลหติ ใน จาํนวน ที ่เกนิ ความ
จําเปน1 การ บันทึก ขอมูล เหลา นี้ ทําให ธนาคาร เลือด
สามารถ  แจง กลบั ทาง ฝาย แพทย เมือ่ การ เฝา ระวงั ขอมลู ดงั
กลาว เริ่ม มี แนว โนม สูง ขึ้น ซึ่ง อาจ เปน ชวง เปลี่ยน ชุด
แพทย ฝกหัด หรือ แพทย ประจํา บาน จะ ได นํา ไป สู การ
ปรบัปรงุ การ ขอ โลหติ ให ถกู ตอง เหมาะสม ขึน้ เพือ่ ให การ
ขอ โลหิต ใน การ เตรียม ผา ตัด มี ความ เหมาะสม และ เปน
ระบบ ม ีการ ใช ขอมลู การ ใช โลหติ ใน การ ผา ตดั ชนดิ ตางๆ
มา กํา หนด จํานวนยูนิตของ โลหิต ที่ ควร ขอ ใน การ ผา ตัด
ชนดิ นัน้ ๆ  ที ่เรยีก วา maximum surgical blood order
schedules  (MSBOS) และ คดั เลอืก ชนดิ การ ผา ตดั ที ่มี
โอกาส ใช โลหติ โดย เฉลีย่ นอย มา ใช นโยบาย type and
screen  (T/S)

เมือ่ ตดัสนิ ใจ เลอืก นโยบาย T/S เปน อกี วธิ ีหนึง่ ของ
การ ขอ โลหิต ควร มี การ เขียน แนว ทาง ใน การ ปฏิบัติ ทุก
ขั้นตอน ไว อยาง ชัดเจน ซึ่ง อาจ เปน รูปแบบ ของ ระเบียบ
ปฏบิตั ิที ่หลาย แหง เรยีก วา SOP เพือ่ วา ผู ปฏบิตั ิจะ ได ทราบ
ขั้นตอน ตลอด ทั้ง กระบวน การ วา ตอ เนื่อง เปน ลําดับ กัน
อยางไร และ ใคร ทาํ อะไร เมือ่ ใด จะ ได ม ีการ ประสาน งาน
ใน จุด เชื่อม ตอ ที่ ตอง ตอ เนื่อง กับ บุคลากร ของ ฝาย อื่น ได
เรยีบรอย และ ปฏบิตั ิงาน ได อยาง ราบ รืน่ แพทย สามารถ
ให โลหติ ผูปวย ทนั ตอ เหตกุารณ เปน การ ลด ความ เสีย่ง
ของ ผูปวย ธนาคาร เลือด ที่ ใช นโยบาย T/S จะ พบ วา

สามารถ ลด จาํนวน โลหติ ใน stock ลง ได โดย ผูปวย ไม
จาํเปน ตอง เลือ่น การ ผา ตดั แม ใน ชวง เวลา ที ่จดัหา โลหติ ได
นอย

นโยบาย T/S คอื การ ขอ ให ธนาคาร เลอืด เตรยีม โลหติ
เพือ่ การ ผา ตดั บาง ชนดิ ที ่ไม รบี ดวน และ ม ีโอกาส ใช โลหติ
นอย กวา 0.5ยนูติ/ ครัง้/ ราย1 และ ได ทาํ รายการ ไว แลว
ธนาคาร เลือด จะ ตรวจ หมู โลหิต ระบบ ABO และ Rh
พรอม ทัง้ ตรวจ กรอง antibody ของ หมู โลหติ อืน่ ๆ  แลว
เกบ็ ตวัอยาง โลหติ ไว สาํหรบั ทาํ crossmatch แบบ im-
mediate  spin คือ ปน ทันที แลว อาน ผล ปฏิกิริยา ที่
อณุหภมู ิหอง  เมือ่ ธนาคาร เลอืด ไดรบั แจง วา จาํเปน ตอง
ใช โลหติ แต จะ ไม ม ีการ ตดิ ฉลาก การ ทาํ crossmatch ให
ผูปวย ราย เชน นี ้ไว ลวง หนา ธนาคาร เลอืด ตอง มัน่ ใจ วา มี
โลหติ สาํรอง ไว เพยีง พอ สาํหรบั ให เมือ่ ผูปวย ราย ใด เกดิ มี
ความ จาํเปน ตอง ใช โลหติ ขึน้ มา เปน การ ใช stock โลหติ
รวมกัน ทําให ตอง สํารอง โลหิต ไว นอย กวา การ ขอ โลหิต
เตรียม ผา ตัด แบบ ปกติ เพราะ ผูปวย เหลา นี้ มี โอกาส ใช
โลหิต นอย อยู แลว และ เนื่อง จาก ได ตรวจ กรอง แลว วา
ผูปวย ตอง ไม มี antibody ตอ หมู เลอืด ระบบ ตาง ๆ  ที ่ไม
ใช ABO จึง สามารถ ให โลหิต ที่ มี ABO และ Rh ที่ ตรง
กนั  ได อยาง ปลอดภยั หลงั จาก ที ่ได ทาํ immediate spin
crossmatch แลว

ใน กรณ ีที ่ขอ โลหติ แบบ T/S แลว พบ วา มี antibody
ก ็ทาํ การ ตรวจ ชนดิ ของ antibody และ หา โลหติ ที่ anti-
gen  ที ่ตรง กบั antibody นี ้เปน ลบ มา ทาํ crossmatch
ให เปลีย่น เปน การ ขอ โลหติ แบบ ปกติ ไม ใช ขอ แบบ T/S

บท บรรณาธกิาร
ประสบการณ การ ใช นโยบาย Type/Screen

พิมล เชี่ยว ศิลป
ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภากาชาดไทย
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การ ที ่จะ ปฏบิตั ิเชน นี ้ได โดย ไม เกดิ ปญหา วา พบ ผลบวก ใน
การ ทํา immediate spin crossmatch ธนาคาร เลือด
ตอง ทาํให มัน่ ใจ วา

1. การ ตรวจ โลหติ ระบบ ABO ตอง ถกู ตอง แมนยาํ
ทัง้ ใน ผูปวย และ ผู บรจิาค ซึง่ ขึน้ กบั บคุลากร ม ีความ รู ความ
สามารถ ใช antisera พรอม ทั้ง standard A cells B
cell และ วธิ ีตรวจ ที ่ม ีคณุภาพ ตาม มาตรฐาน

2. Screening cells ที ่ใช ใน ธนาคาร เลอืด ตอง ไดรบั
การ คัด เลือก มา อยาง ดี ครอบ คลุม ชนิด ของ antigens
ของ หมู เลือด ระบบ ตาง ๆ  ที่ มี ความ สําคัญ ทาง คลินิก ได
ครบ ถวน

 นอก จาก ปญหา ทาง เทคนคิ ดงั กลาว แลว ยงั ตอง คาํ
นกึ ถงึ การ บรหิาร จดัการ ภาย ใน ธนาคาร เลอืด โดย การ จดั
ให ม ีผู รบั ผดิ ชอบ โดย ตรง สามารถ ตดิ ตอ ประสาน งาน กบั
ผูใช บรกิาร อยาง ม ีประสทิธภิาพ เพราะ การ ตดิ ตอมา รบั
โลหติ ให ผูปวย T/S จะ กลาย เปน กรณ ีใช โลหติ ใน หอง ผา
ตดั ที ่รบี ดวน ทัง้ หมด ดงันัน้ ผู ปฏบิตั ิงาน ตอง เขาใจ ขัน้ตอน
ให ตลอด โดย เฉพาะ ใน สวน ที ่ตน เอง ตอง ปฏบิตั ิเปน อยาง
ดี ไดแก การ จดั เกบ็ ตวัอยาง โลหติ ของ ผูปวย ซึง่ จะ ตอง
หา ได งาย ไม สับสน และ มี เจาหนาที่ พรอม ที่ จะ ทํา การ
เตรยีม โลหติ ให ผูปวย ตาม วธิ ีที ่ตกลง กนั ไว ได อยาง รวด เรว็
ภาย ใน กําหนด เวลา ไม ลาชา หรือ ผิดพลาด จึง จะ สราง

ความ มัน่ ใจ ให กบั ผูใช บรกิาร
 กอน เริม่ ปฏบิตั ิตาม นโยบาย T/S ควร ม ีการ ประชมุ ผู

ที ่เกีย่วของ ทกุ ฝาย เพือ่ ทาํ ความ เขาใจ ใน วตัถปุระสงค การ
ขอ โลหติ แบบ T/S วา เปน ประโยชน กบั ทกุ ฝาย กลาว คอื
ประหยดั เวลา และ ทรพัยากร ของ โรงพยาบาล เจาหนาที่
และ ผูปวย เอง ทาง ฝาย คลนิกิ ก ็จะ พบ วา ผูปวย ไม ตอง งด
ผา ตัด บอย ๆ  การ หมุน เวียน เตียง ผูปวย จะ คลอง ตัว มาก
ขึน้ แพทย และ พยาบาล ควร จะ ม ีความ เขาใจ วา โอกาส ที ่จะ
crossmatch  โลหติ ให ผูปวย ไม ได นัน้ อาจ จะ เกดิ ขึน้ ได
แมวา จะ เกดิ ได นอย มาก ใน ประสบการณ ของ ผูเขยีน ที ่ใช
นโยบาย T/S มา นาน กวา 15 ป ที ่คณะ แพทยศาสตร โรง
พยาบาล รามาธบิดี ก ็ไม พบ ปญหา ใน การ crossmatch   
ให ผูปวย ไม ได เมือ่ จาํเปน ตอง ใช โลหติ ใน การ ผา ตดั  วธิกีาร
นี้ ได มี การ ปฏิบัติ และ ยืนยัน ผล แลว วา ความ ปลอดภัย
สามารถ นํา ไป ปฏิบัติ ได แต ตอง มี ความ ระมัด ระวัง และ
ควบคมุ ขัน้ตอน ตาง ๆ  ดงั กลาว ได อยาง ม ีประสทิธภิาพ
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