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บทนํา (Introduction)

 การให้เม็ดเลือดแดงเข้มข้น(Packed red  cell) เป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่พบในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยเฉพาะผู้
ป่วยที่มีภาวะโลหิตจาง หรือผู้ที่มีการเสียเลือดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยกลุ่มที่มีความสําคัญสําหรับการให้เลือดคือ ผู้
ป่วยวิกฤติซึ่งถือว่าเป็กลุ่มที่มีความจําเป็นในการให้เม็ดเลือดแดงเข้มข้น สําหรับข้อบ่งชี้ของการให้เลือดนั้นขึ้นอยู่กับ
ผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกัน ปัจจุบันแนวทางสําหรับการให้เลือดมีการศึกษาหลายการ
ศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและต้องให้เลือดปริมาณมาก ดังใน
ตารางที ่ 1[1-9] ให้ข้อมูลว่า มีการพิจารณาให้เลือดกับผู้ป่วยวิกฤต ิที่มีอาการรุนแรง ข้อมูลการศึกษาจากผู้ป่วยกลุ่มนี้
ทั้งในยุโรปตะวันตก แคนาดา สหราชอาณาจักร และในสหรัฐอเมริกาก็พบข้อมูลเช่นเดียวกัน คือ มีผู้ป่วยประมาณ
ร้อยละ 40 ที่ได้รับเลือด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการให้เลือด 5 unit ต่อราย และ มีค่าฮีโมโกลบินก่อนให้เลือดประมาณ 8.5 g/
dL

ตารางที่ 1 : Results of epidemiologic studies on anemia and blood transfusion in critical care and trauma

treatment of hemorrhagic shock, particu-
larly in patients who have reached critical
oxygen delivery. Independent of the mech-
anism of injury, hemorrhagic shock consis-
tently represents the second leading cause
of early deaths among the injured, with
only central nervous system injury consis-
tently more lethal.

However, most RBC transfusions in
the intensive care unit (ICU) (90% in the
CRIT Trial in the United States) are used
for the treatment of anemia (Anemia and
Blood Transfusion in Critical Care
[ABC] and Anemia and Blood Transfu-
sion in the Critically Ill [CRIT] trials).
The efficacy of RBC transfusion in he-
modynamically stable trauma and crit-
ically ill patients with anemia has not
been demonstrated in most clinical set-
tings. Historically, the decision to
transfuse has been guided by an Hb
concentration, “transfusion trigger.” A
reevaluation of this practice has been
prompted by the growing recognition of
transfusion-related complications, such as
transfusion-related infections and immu-
nosuppression, studies that demonstrate
RBC transfusion may be associated with
worse clinical outcomes and most evidence
documenting lack of efficacy.

Although recent data suggested that
critically ill patients in general can tolerate
anemia to an Hb level of 7 g/dL, concerns
have been raised that this level of anemia
may not be well tolerated by certain criti-
cally ill or injured patients, such as those
with preexisting coronary, cerebrovascular,

and pulmonary disease. Finally, some clini-
cians retain the belief that certain condi-
tions may require higher Hb concentra-
tions, such as acute respiratory distress
syndrome (ARDS), sepsis and multiple or-
gan failure (MOF), traumatic brain injury
and cerebrovascular diseases.

A number of prior guidelines regard-
ing the indications for RBC transfusion
have been published (Table 2) including
the following:

1. American College of Physicians. Prac-
tice Strategies for Elective RBC Trans-
fusion (10).

2. Practice Guideline for Blood Compo-
nent Therapy; American Society of An-
esthesiologists 1996 (11).

3. Practice Guidelines for perioperative
blood transfusion and adjuvant thera-
pies: an updated report. American So-
ciety of Anesthesiologists 2006 (12).

4. National Institutes of Health Consen-
sus Conference on Perioperative RBC
Transfusion (13).

5. Perioperative blood transfusion for elec-
tive surgery. A national clinical guide-
line. Scottish Intercollegiate Guidelines
Network; initially published in 2001, up-
dated in 2004 (14, 15).

6. Guidelines for RBC and plasma trans-
fusion for adults and children. Report
of the Canadian Medical Association
Expert Working Group, 1997 (16).

7. Guidelines for Transfusion in the
Trauma Patient—SOP for Clinical
Care 2006 (17).

8. Perioperative Blood Transfusion and
Blood Conservation in Cardiac Sur-
gery: The Society of Thoracic Sur-
geons and The Society of Cardiovascu-
lar Anesthesiologists Clinical Practice
Guideline, 2007 (18).

None of these guidelines specifically
addresses the issue of RBC transfusion in
critically ill and injured adult patients.
This guideline reviews the evidence re-
garding RBC transfusion in adult trauma
and critical illness. It will not address
issues related to neonates and children.

Questions

1. What are the risks and benefits of
RBC transfusion in critically ill and
injured patients?

2. What are the indications for RBC
transfusion? During resuscitation,
during hospitalization?

3. What are the alternatives to RBC
transfusions?

4. What practices are useful in decreas-
ing need for rbc transfusions?

This clinical practice guideline will fo-
cus on RBC transfusion in critically ill
and injured patients with anemia and he-
modynamic stability and will not address
the issue of RBC transfusion in uncon-
trolled hemorrhage further. It will also
not address other blood component ther-
apy, such as plasma, cryoprecipitate, and
platelet transfusions (19).

Table 1. Results of epidemiologic studies on anemia and blood transfusion in critical care and trauma

ABC Trial
(Western

Europe) (1)
SOAP Study
(Europe) (2)

CRIT Study
(USA) (3)

Trauma Patients
From CRIT Study

(USA) (4)

TRICC
Investigators
(Canada) (5)

North Thames
Blood Interest
Group (UK) (6)

ABA Multicenter
Trials Group

(US, Canada) (7)

ATICS Study
(Scotland,
UK) (8,9)

n 3534 3147 4892 576 5298 1247 666 1023
Mean admission Hb, g/dL 11.3 ! 2.3 — 11.0 ! 2.4 11.1 ! 2.4 9.9 ! 2.2 — — —
Percentage of patients

transfused in ICU
37.0% 33.0% 44.1% 55.4% 25.0% 53.4% 74.7% 39.5%

Mean transfusions per
patient, units

4.8 ! 5.2 5.0 ! 5.8 4.6 ! 4.9 5.8 ! 5.5 4.6 ! 6.7 5.7 ! 5.2 13.7 ! 1.1 1.2–1.9

Mean pretransfusion Hb, g/dL 8.4 ! 1.3 — 8.6 ! 1.7 8.9 ! 1.8 8.6 ! 1.3 — 9.3 ! 0.1 7.4–7.9
Mean ICU length of stay, days 4.5 — 7.4 ! 7.3 9.4 ! 8.6 4.8 ! 12.6 — — 2.2 (0.9–6.8)
ICU mortality 13.5% — 13.0% — 22.0% 21.5% — 25%
Hospital mortality 20.2% — 17.6% 9.9% — — 21.0% —
Admission APACHE II, mean 14.8 ! 7.9 — 19.7 ! 8.2 16.9 ! 8.2 18 ! 11 18.1 ! 9.1 — 19.8 ! 7.7

ABC, anemia and blood transfusion in critical care; APACHE, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; ICU, intensive care unit; TRICC,
transfusion requirements in critical care, ATICS, audit of transfusion in intensive care in Scotland.

Data are expressed as mean ! standard deviation.
ABC Study: Prospective multicenter observational study of ICU patients in Western Europe. Enrollment November 1999. Follow-up for 28 days or until

hospital discharge. 146 ICUs with 3534 patients enrolled.
CRIT Study: Prospective multicenter observational cohort study of ICU patients in U.S. Enrollment August 2000–April 2001, within 48 hrs of ICU

admission. Follow-up for 30 days, hospital discharge or death. In sum, 284 ICUs in 213 hospitals with 4892 patients enrolled.
SOAP Study: Prospective multicenter observational cohort study of ICU patients in Europe. Enrollment May 1–May 15, 2002.
Follow-up until death, until hospital discharge or for 60 days. A total of 198 European ICUs with 3147 patients enrolled.
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 การให้เลือดในผู้ป่วย มีประโยชน์ในการรักษาภาวะเลือดออกและโลหิตจาง เนื่องจากช่วยเพิ่มการนําพา
ออกซิเจนโดยเม็ดเลือดแดงไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งข้อบ่งชี้ของการให้เลือดที่ชัดเจน คือ ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ําจาก
การเสียเลือด (hemorrhagic shock) และในรายที่ต้องการให้ระดับออกซิเจนในเลือดสูง 

 จากการศึกษา CRIT และ Anemia and Blood Transfusion in Critical Care [ABC]  การให้เลือดแก่ผู้ป่วย
ในหอผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) พบว่าถ้าผู้ป่วยมีภาวะโลหิตจางจะให้เลือดถึงประมาณร้อยละ 90 ของผู้ป่วยวิกฤติทั้งหมด 
ซึ่งการตัดสินใจเลือดกับผู้ป่วยจะดูค่าฮีโมโกลบินเป็นหลัก (transfusion trigger) แต่การให้เลือดนั้นอาจต้องพิจารณา
ให้ดีเนื่องจากอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได ้ เช่น การติดเชื้อ การกดภูมิคุ้มกัน หรือมีอันตรายต่อปอด เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
อาจส่งผลเสียและไม่เกิดประโยชน์อีกด้วย ถึงแม้ว่าการศึกษาตอนนี้จะแนะนําว่า ผู้ที่ป่วยวิกฤติโดยทั่วไปจะสามารถ
ทนต่อภาวะโลหิตจางได้ที่ระดับฮีโมโกลบิน 7 กรัมต่อเดซิลิตร แต่คงต้องพิจารณาผู้ป่วยวิกฤติหรือบาดเจ็บหนักบาง
กลุ่มที่ไม่สามารถทนต่อภาวะซีดได ้ เช่น คนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคปอดเป็นต้น นอกจากนี้แพทย์บางคนยัง
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คงมีความเชื่อว่า ต้องให้ผู้ป่วยมีความเข้มข้นของฮีโมโกลบินสูง เพื่อให้ผู้ป่วยมีผลการรักษาดีขึ้น เช่นในผู้ป่วยที่มี
ภาวะทางเดินหายใจตีบฉับพลัน ติดเชื้อ กลุ่มโรคที่อวัยวะบกพร่องหลายอย่าง(MOD) สมองได้รับบาดเจ็บ และโรค
หลอดเลือดสมองตีบ เป็นต้น

 แต่ด้วยปัจจุบันมีการศึกษาที่พยายามหาหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการให้เลือดและมีการตีพิมพ์อย่างแพร่
หลาย แต่สุดท้ายยังไม่มีข้อแนะนําที่เจาะจงประเด็นการให้เลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บและป่วยวิกฤติในแต่ละกรณี และ
ไม่มีประเด็นที่พูดถึงการให้เลือดในทารกและเด็กและไม่ได้่เน้นประเด็นการให้เลือดในกรณีที่มีเลือดออกอย่างมาก 
และการให้ส่วนประกอบของเลือดประเภทอื่นๆ เช่น plasma, cryoprecipitate, และเกล็ดเลือด.[10]

ประวัติของการให้เลือด (History of blood transfusion)

 การให้เลือดที่ได้รับการบันทึกของมนุษย์เกิดขึ้นครั้งแรกจากการให้เลือดของแกะสู่คน ในประเทศฝรั่งเศสและ
อังกฤษเมื่อสามร้อยกว่าปีที่ผ่านมา มีการบันทึกว่าได้ผลดีกับผู้ป่วยบางคน แต่มีผลเสียกับผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิตทําให้
การให้เลือดจากแกะสู่คนต้องหยุดชะงักลง หลังจากนั้นมีการให้เลือดจากคนสู่คนครั้งแรกเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ 

โดย เจมส์ บลันเดลล ์ (James Blundell) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2361 ซึ่งเป็นผดุงครรภ์ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียง
และชํานาญในวิชาสรีรศาสตร์ ดําเนินการครั้งแรกเพื่อคนโลหิตมนุษย์บันทึกไว้ โดยใช้เข็มฉีดยาฉีดเลือดสู่ผู้ป่วย 

12-14 ออนซ์ ผู้ป่วยเสียชีวิตหลังจากที่อาการดีขึ้นในช่วงแรก ต่อมาป ีพ.ศ. 2444 แพทย์ชาวออสเตรียคาร์ล เลนสไต
เนอร์ เผยแพรรายละเอียดของการค้นพบหมู่เลือดของมนุษย์หลักคือ A, B และ C ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็น O  ต่อ
มามีการให้เลือดอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งแรก จนถึงสงครามโลกครั้งที่สองนักวิทยาศาสตร์และ
แพทย์เกิดแรงบันดาลใจและพััฒนาการใช้เลือดและการจัดเก็บอย่างมากโดยมุ่งหวังเพื่อนําเลือดมาช่วยชีวิต โดยมี
นายเอ็ดวิน คอฮ์น (Edwin Cohn) และ ดร.ชาร์ล ดริว(Charles Drew) มีการปฏิวัติการจัดเก็บและการขนส่งเลือด  

ในเดือนมกราคม พ.ศ.2484 โดยศัลยแพทย์ทั่วไปของกองทัพสหรัฐและกองทัพเรือ มีการจัดตั้ง the American Red 

Cross จัดบริการพลเรือนให้บริจาคเลือดเก็บเลือดสําหรับใช้ในสงคราม ศูนย์แรกเปิดในนิวยอร์ค โดยกาชาด
สามารถรวบรวมกว่าเลือด 13 ล้านหน่วยใช้ในการทําสงคราม แต่การให้เลือดระหว่างมนุษย์ช่วงแรกก็ยังมีปัญหาอยู่  
คือการแข็งตัวของเลือดก่อนการนําไปใช้กับผู้ป่วยและการเกิดปฎิกิริยาต่อต้านของผู้รับเลือด ปัญหาทั้งสองถูกแก้
ไขใโดยมีการเติมสารต่อต้านการแข็งตัวของเลือดหลายชนิดลงไปเพื่อยืดอายุการแข็งตัวของเลือด ซึ่งปัจจุบันใช้
น้ํายา ซีพีดี (Citrate Phosphate-Dextrose) ซึ่งสามารถทําให้เก็บเลือดได้นานขึ้นอีกถึง 30 วันส่วนการเกิดปฎิกิริยา
ระหว่างการรับเลือดมนุษย์ด้วยกันนั้นเกิดจากที่ให้เลือดไม่ตรงกับหมู่เลือดของผู้รับ ซึ่งทําให้เกิดการค้นพบหมู่เลือด 

A, B, O, AB และหมู่เลือดระบบ Rh ในเวลาต่อมา ในปัจจุบันพบว่ามีการให้เลือดอย่างแพร่หลายทั้งในผู้ป่วย
อุบัติเหตุ ผู้ป่วยทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยวิกฤติ มีทั้งการศึกษาถึงประโยชน์และผลเสียของการให้เลือด รวมไปถึงข้อบ่งชี้
ของให้เลือด ดังที่จะได้กล่าวต่อไป

ประโยชน์ของการให้เลือด( Useful of blood transfusion)

 ประโยชน์ของการให้เลือดซึ่งได้ผลจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ คือ เพิ่มการขนส่ง
ออกซิเจน (Do2) ไปยังเนื้อเยื่อ แต่ไม่มีหลักฐานว่าเพิ่ม oxygen consumption (Vo2) นอกจากนี้ยังเพิ่ม cell mass 
และปริมาณเลือดหลังจากการเสียเลือด และลดอาการแสดงของภาวะซีด(dyspnea, fatigue, diminished exercise 
tolerance และบรรเทาผลต่อหัวใจ ในภาวะซีดรุนแรง ที่มีการส่งออกซเจนไม่เพียงพอรุนแรง critical Do2
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ข้อปฏิบัติและแนวทางในการให้เลือดผู ้ป่วยอุบัติเหต ุ และผู ้ป่วยวิกฤติ (Red blood cell 
transfusion in adult trauma and critical care)

 การพิจารณาให้เลือดโดยอาศัยการประเมินภาวะของผู้ป่วย ในผู้ป่วยวิกฤติแตละรายจะมีความแตกต่างกัน 
ซึ่งจะกล่าวในแต่ละประเด็น โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ และมีระเบียบการศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดี
จากข้อมูลในตารางที ่1[11] พบว่าผู้ป่วยวิกฤติประมาณร้อยละ 40 ถึง 50  จะได้รับเลือดอย่างน้อย 1 unit และเฉลี่ยจะ
ได้รับเลือด 5 unit ระหว่างที่อยู่หอผู้ป่วยวิกฤต ิแต่อย่างที่ทราบการให้เลือดอาจมีความเสี่ยง และมีหลักฐานว่าการให้
เลือด ไม่ได้ประโยชน์ในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางที่มีความดันโลหิตคงที ่ดังนั้นการให้เลือดมีข้อบ่งชี้ว่า จะให้เลือดเพื่อ
ช่วยชดเชยการเสียเลือดในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ําจากการเสียเลือด (hemorrhagic shock)[12] อย่างไรก็ตามยัง
มีข้อมูลว่า การให้เลือดผู้ป่วยในหอวิกฤติใช้รักษาภาวะ hemorrhagic shock นั้นมีไม่ถึงร้อยละ 20  

 สําหรับภาวะซีดหรือภาวะโลหิตจาง(คําจํากัดความคือ ระดับ Hb น้อยกว่า 13 g/dL สําหรับผู้ชาย และน้อย
กว่า 12 g/dL สําหรับผู้หญิงที่ไม่ตั้งครรภ์ โดยองค์การอนามัยโลก(WHO) ถือว่าเป็นภาวะที่พบบ่อยในหอวิกฤติ[13] 
หลายการศึกษาให้ข้อมูลความชุกของภาวะโลหิตของผู้ป่วยในหอวิกฤติดังในตารางที ่ 1 การศึกษา ABC(1) ซึ่งเป็น 
cohort study ในผู้ป่วย 3534 ราย ที่อยู่หอผู้ป่วยวิกฤติ 146 แห่ง  ในยุโรปตะวันตก และพบว่าค่าเฉลี่ยของ Hb ตอน
อยู ่ ICU คือ 11.3 g/dL มีระดับ Hb น้อยกว่า 12 g/dL ร้อยละ 63 และมี Hb น้อยกว่า 10 g/dL ร้อยละ 29  ยังมีอีก
การศึกษาที่คล้ายกัน คือ CRIT trial (3) ทดสอบผู้ป่วย 4892 ราย และให้ข้อมูลค่าเฉลี่ย Hb ประมาณ 11.0 g/dL. ทั้ง
สองการศึกษานี้ให้ข้อมูลว่า ภาวะโลหิตจางพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ และมีความรุนแรงมากกว่า และในกลุ่มนี้
ต้องอยู่หอผู้ป่วยนานขึ้น โดยทั้งการศึกษา  ABC และ CRIT สรุปว่าการให้เลือดสัมพันธ์กับอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ป่วยวิกฤติ

   แต่อย่างไรก็ตามภาวะซีดในผู้ป่วยวิกฤติอาจเป็นผลต่อเนื่องและทําให้เกิด blunted erythropoietin 
production และมีความผิดปกติของ iron metabolism ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจางในโรคเรื้อรัง (anemia of 
chronic disease)[14,15] และมีอีกหลายสาเหตุร่วมของการเกิดภาวะโลหิตในผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤต ิ ได้แก ่ 1)การเจาะ
ดูดเลือดส่งตรวจมากเกิน 2) มีการเสียเลือดต่อเนื่องหรือเสียเลือดไม่หยุด เช่น ในผู้ป่วยไตวาย ที่จําเป็นต้องได้รับการ
เปลี่ยนถ่ายไตและ 3) การลดลงของ การสร้างเม็ดเลือดแดง(erythropoiesis)[16] และภาวะ erythropoiesis ลดลงใน
ผู้ป่วยหนัก

 ดังนั้นหากพิจารณาให้เลืิอดเพื่อรักษาผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะซีด อาจจําเป็นต้องประเมินผู้ป่วยเพื่อให้เลือดอย่าง
เหมาะสม เพราะอาจเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยจากการให้เลือดได้ หากให้เลือดเกินความจําเป็น หรือไม่มีข้อบ่งชี้

การให้เลือดผู้ป่วยวิกฤติทั่วไป (RBC Transfusion in the General Critically Ill 
Patient)

สําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเสียเลือด(Hemorrhagic shock)

         ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ถึงการให้เม็ดเลือดแดงเข้มข้นในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อกจาการเสียเลือด จากแนวทางขั้นสูง
ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือด รวมถึงการให้เลือดในช่วงต้นสําหรับผู้ป่วยที่ให้สารน้้ํา 
crystalloid 2 ลิตรแล้วยังไม่ดีขึ้น[17] การตัดสินใจให้เลือดในช่วงแรกของการกู้ฟื้นความดันของผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือ
สาเหตุอื่นที่มีการเสียเลือดฉับพลัน เช่น เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกที่มีสาเหตุจากหลอดเลือด และ อื่นๆ 
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ไม่ได้ขึ้นกับระดับความเข้มข้นของระดับฮีโมโกลบิน แต่ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย ปริมาณการสูญ
เสียเลือด และความสามารถในการทนต่อการเสียเลือด ในรายที่อุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ ต้องระลึกไว้ว่าอาจมีความ
จําเป็นในการให้เลือดในช่วงระยะต้นของการกู้ชีพ ในขณะนี้สารน้ํากู้ฟื้นคืนความดันโลหิตเพียงอย่างเดียวที่มีสําหรับ
การรักษาภาวะช็อกจากการเสียเลือดที่ช่วยเพิ่มการส่งออกซิเจน (D O2) คือ การให้เลือดเท่านั้น

สําหรับผู้ป่วยที่เสียเลือดเฉียบพลันและสมดุลเลือดไม่คงที่ หรือD·O 2 ไม่เพียงพอ (patients with evidence 
of acute hemorrhage and hemodynamic instability or inadequate oxygen delivery.)

 การรักษาเบื้องต้นของภาวะเสียเลือดเฉียบพลันและมีสมดุลเลือดไม่คงที่ คือ การให้สารน้ํา  isotonic 
crystalloid และการควบคุมภาวะเลือดออกอย่างรวดเร็ว การกู้ฟื้นคืนความดันโลหิตด้วยสารน้ําใช้ในการคงสภาพ
ความดันในหลอดเลือดแดง การให้เลือดมีข้อบ่งชี้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการกู้คืนความดันด้วยสารน้ํา 
crystalloid หรือในกลุ่มที่ยังมีเลือดออกไม่หยุด การวัดระดับน้ําตาลในเลือด (ฺblood lactate) หรือ base deficit 
เป็นการตรวจสอบที่ไวที่ใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของการเผาผลาญที่สัมพันธ์กับภาวะเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื้อ
ต่ําลงและการขยายของภาวะช็อกจากเลือดออก [18]

สําหรับผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะซีด และมีความดันโลหิตคงที่  

 ในกรณีที่ผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะซีด และมีความดันโลหิตคงที่ เราจะพิจารณาให้เลือดแก่ผู้ป่วยเมื่อใด จากการ
ศึกษา TRICC ทําการศึกษาถึงความจําเป็นในการให้เลือดผู้ป่วยภาวะวิกฤติ เพื่อพิจารณาระดับฮีโมโกลบินที่จําเป็น
ต้องให้เลือด[19]  มีผู้ป่วยวิกฤตเข้าร่วม 838 ราย ซึ่งมีระดับน้ําในร่างกายปกติ หลังการรักษาเบื้องต้นแล้วมีระดับ Hb 
น้อยกว่า 9 g/dL ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเข้า หอวิกฤติและ มีการเลือกสุ่มผู้ป่วย 418 รายมาให้เลือดแบบ restrictive 
ซึ่งจะให้เลือด ถ้าความเข้มข้นของ Hb ลดลงน้อยกว่า 7 g/dL และคงให้ระดับ Hb อยู่ระหว่าง 7 g/dL ถึง 9 g/dL และ
อีก 420 ราย ให้เลือดแบบ liberal ให้เลือดเมื่อระดับ Hb น้อยกว่า 10 g/dL และคงระดับ Hb 10 ถึง 12 g/dL สรุปผล
พบว่า มีอัตราการตาย 30 วันไม่ต่างกันใน 2 กลุ่ม คือ ร้อยละ 18.7 กับ ร้อยละ 23.3 p = .11 อย่างไรก็ตาม ถ้า
พิจารณาย่อยในกลุ่มที่มีอาการป่วยไม่รุนแรง (less acutely ill) กลุ่มที่ให้เลือดแบบ restrictive มีอัตราตายน้อยกว่า
อย่างมีนัยสําคัญ และเมื่อเทียบตาม Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II score of 
≤20 กลุ่มที่ให้เลือดแบบ restrictive มีอัตราตายร้อยละ 8.7 เทียบกับร้อยละ 16.1 ในกลุ่ม liberal ; p = .03 และ
ระหว่างผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 55 ป ี ร้อยละ 5.7 เทียบกับร้อยละ 13.0 ตามลําดับ; p = .02 แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรค
หัวใจไม่ต่างอย่างมีนัยสําคัญ ร้อยละ 20.5 และ 22.9 ตามลําดับ; p = .69 อัตราการตายระหว่างนอนโรงพยาบาล
น้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญในกลุ่ม restrictive ร้อยละ 22.3 กับร้อยละ 28.1 p = .05 โดยสรุปการให้เลือดแบบ 
restrictive  ให้ผลไม่ต่างกับการให้เลือดแบบ liberal ในผู้ป่วยวิกฤติ ยกเว้นกลุ่มผู้ป่วยที่มีหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

 การทํา pilot study ก่อนทํา TRICC trial ในกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ จํานวน 69 ราย ยังคงให้ข้อมูลไม่ต่างกันใน
เรื่องอัตราการตาย หรือ organ dysfunction ในผู้ป่วยที่สุ่มให้เลือดแบบ restrictive เทียบกับ liberal [19] การศึกษา
หนึ่งที่ทําในผู้ป่วยวิกฤติ 8 ราย ที่มีภาวะโลหิตให้ข้อมูลว่าการให้เลือดไม่ช่วยในการเพิ่ม D· O 2 หรือ V· O 2 หรือ 
mixed venous Po2 หลังให้เลือด 2 unit[20] ดังนั้นการให้เลือดอาจไม่ช่วยเพิ่ม tissue oxygenation.

 การทดลองหลายสถาบันร่วม ผู้ป่วย 260 ราย ในผู้ป่วยที ่ undergoing elective hip and knee 
replacement surgery และ สุ่มผู้ป่วย เพื่อลองให้เลือดทั้งแบบ restrictive 8 g/dL หรือ liberal 10 g/dL ผู้ป่วยจะถูก

Collective review : Red blood cell transfusion in adult trauma and critical care



6

ติดตามด้วยการทํา electrocardiogram อย่างต่อเนื่องก่อนและหลังการผ่าตัด เป็นเวลา 12 ชั่วโมงและหลังผ่าตัดเป็น
เวลา 72 ชั่วโมงและ ประเมิน total cardiac ischemia time ไม่มีีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งใน total cardiac 
ischemia time ระหว่างกลุ่มและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลไม่ต่างกัน  สรุปว่า การให้เลือดแบบ restrictive 
ไม่สัมพันธ์กับการเพิ่ม cardiac ischemia ในการทดลองทางคลินิกนี้ [21]

 จากการถ่ายทอดข้อมูลจากการศึกษา TRICC ส่งผลให้การให้เลือดในช่วงทศวรรษหลังเกิดการเปลี่ยนแปลง 
แต่ยังคงมีการให้เลือดในผู้ป่วยวิกฤติอยู ่มากเช่นเดียวกัน มีการศึกษาจํานวนหนึ่งทั ้งที ่เป็น prospective, 
observational, cohort ในห้องผู้ป่วยวิกฤต ิ ให้ข้อมูลว่า แพทย์ยังคงให้เลือดเพื่อกระตุ้น Hb  8 g/dL ไปสู ่ 9 g/dL 
และมักให้เลือด จํานวน 2 หน่วย[22-26] มีความพยายามทําการศึกษาถึงแนวทางการให้เลือดในผู้ป่วยอุบัติเหตุ [27] เพื่อ
พัฒนากระบวนการผ่าตัดให้ได้มาตรฐานทางคลินิกสําหรับผู้ป่วย แนวทางนี้บอกถึงการให้เลือด สําหรับผู้ป่วยบาด
เจ็บวิกฤติหลัง จากการ resuscitation ทันที และเสนอข้อบ่งชี้ของการให้เลือดในผู้ป่วยวิกฤติที่มีระดับฮีโมโกลบินน้อย
กว่า 7 g/dL 

 นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้ระดับ Hb เป็นตัวกระตุ้นสําหรับการให้เลือด เพราะการตัดสินใจ
ให้เลือด ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของระดับ intravascular volume ของผู้ป่วยแต่ละราย  รวมถึงช่วงเวลาและระยะเวลาที่
มีภาวะโลหิตจางและ cardiopulmonary physiologic parameters ควรให้เลือดตามข้อบ่งชี้ทางกายภาพ ผลของ
ภาวะซีดต้องถูกแยกจากภาวะ hypovolemia ถึงแม้ว่าทั้งสองภาวะสามารถรบกวนการขนส่งออกซิเจน อีกทั้งยังไม่มี
ข้อมูลว่ามนุษย์สามารถทนต่อภาวะซีดได้ถึงระดับต่ําสุดเท่าใด แต่พบว่าหากระดับ Hb ในเลือดต่ําลง ถึง 5 g/dL ใน
คนปกติ แสดงผลจากการนําออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างเพียงพอ โดยประเมินจาก V·O 2 และ ความเข้มข้นของ
ระดับ lactate ในเลือดไม่พบการเปลี่ยนแปลง[28] จากการศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสภาวะ acute isovolemic 
hemodilution และมีระดับ Hb 5 g/dL สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง cognitive changes ในคนปกติ[29] แต่ความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ปรากฏร่วมกับสภาวะ acute isovolemic hemodilution ที ่ Hb 7 g/dL[30] สําหรับการศึกษา 
TRICC สรุปว่าการให้เลือดเมื่อฮีโมโกลบินน้อยกว่า 7 g/dL มีความปลอดภัยในการกู้ฟื้นคืนความดันโลหิต[18]

 ในกรณีที่ไม่มีการเสียเลือดฉับพลันควรให้เลือดแค ่1 unit สําหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตคงที ่โดยแนะนําให้
เลือดแค่ 1 unit และสังเกตภาวะแทรกซ้อน และวัดระดับ Hb หลังให้เลือดซ้ํา การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการให้
เลือดเกินปริมาณที่เหมาะสม และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงภาวะน้ําเกินและน้ําท่วมปอด อาจยกเว้นในผู้
ป่วยที่มีภาวะโลหิตจากวิกฤต ิ(critical anemia) โดยที่ต้องการเพิ่ม cardiac output  มีการกระจายของการไหลเวียน
เลือดของอวัยวะเฉพาะที ่ และเสริมสร้างการเอาออกซิเจนเข้าเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน[31] ซึ่งมีข้อ
บ่งชี้ว่าอาจจะเลือดมากกว่า 1 unitได ้

สําหรับผู้ป่วยวิกฤติใช้เครื่องช่วยหายใจ (Mechanical ventilator)  
 ภาวะโลหิตจางจะเกิดในผู้ป่วยวิกฤติทุกรายที่ใช้่เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานาน มักมีความสัมพันธ์กับการ
เพิ่มอัตราการตาย และภาวะแทรกซ้อนตามมา[32,33] โดยตามทฤษฎีเม็ดเลือดแดงจะมีประโยชน์ในการพาออกซิเจน 
สามารถช่วยฟ้ืนระบบการหายใจที่ล้มเหลวได้ และคาดว่าการให้เลือดสามารถลดระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วย
หายใจได ้ อย่างไรก็ตามมีการรายงานหลักฐานที่ตรงกันข้าม การให้เลือดในผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะซีดซึ่งต้องใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ ต้องนอนอยู่หอวิกฤติและต้องดูแลรักษานานขึ้น ถึงแม้การให้เลือดเป็นข้อปฏิบัติทางกายภาพที่ใช้เพิ่ม
ระดับ Hb แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงและอาจเกิดผลข้างเคียง และสัมพันธ์กับการเพิ่มอัตราการตายที่สูงขึ้นในผู้ป่วย
วิกฤติ
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 การวิจัยในกลุ่มย่อยแบบ retrospective จากการสังเกตแบบ prospective multicenter observational ใน 
การศึกษา CRIT  ศึกษาวิธีการให้เลือดในกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ(MV)ในหอวิกฤติเปรียบเทียบ
กับผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ[34] จํานวน 4892 ราย ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขณะที่นอนอยู่หอวิกฤติภายใน 
48 ชั่วโมงพบว่า หลังจากเข้ารับการรักษาต่อเนื่องเป็นเวลาเฉลี่ย 4 วัน ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้เลือด มีอัตรา
การตายสูงขึ้นร้อยละ 17.2 เทียบกับร้อยละ 4.5 (p < .0001)ในกลุ่มที่ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และค่าเฉลี่ยระยะเวลา
การนอนโรงพยาบาล 15 วัน เทียบกับ 10 วัน(p < .0001) และอยู่หอผู้ป่วยวิกฤติ 9 วัน เทียบกับ 4 วัน (p < .0001) 
นานขึ้นในกลุ่มที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่อาจเป็นเพราะการนอนหอวิกฤตินานมักจะเพิ่มความเสี่ยง ซึ่งผู้ป่วยใช้เครื่อง
ช่วยหายใจดูเหมือนมักมีอาการหนักกว่าและมักจะได้รับเลือดมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช่เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้ว สรุป
ว่ายังไม่มีข้อชี้แนะถึงความสัมพันธ์ ของการให้เลือดเมื่อฮีโมโกลบินน้อยกว่า 10 g/dL ว่าเกิดประโยชน์สําหรับผู้ป่วยที่
ใช้เครื่องช่วยหายใจ

 การให้เลือดเพื่อรักษาภาวะซีดที่มีการลดของการขนส่งออกซิเจน (D·O2) โดยสมมุติฐานว่าสามารถช่วยแก้ไข
ความต้องการออกซิเจนที่เพิ่มระหว่างการหย่าเครื่องช่วยหายใจ อย่างไรก็ตามการให้เลือดอาจไม่สามารถช่วยเพิ่ม 
D· O 2 ได้อย่างเพียงพอ การวิจัยในผู้ป่วย 713 รายที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยเลือกประชากรตัวอย่างจาก TRICC 
trial[28] โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม restrictive 357 รายและกลุ่ม liberal 356 ราย เปรียบเทียบลักษณะพื้นฐาน คือ 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการใช้เครื่องช่วยหายใจ คือ 8.3 ± 8.1 วัน และ  8.3 ± 8.1 วัน (95% CI, −0.79-1.68; p = .48) 
ขณะที่จํานวนวันที่ไม่ต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ คือ 17.5 ± 10.9 วัน และ 16.1 ± 11.4 วัน (95% CI, −3.07-0.21; p 
= .09) ในกลุ่ม restrictive เทียบกับกลุ่ม liberal ตามลําดับ พบว่าผู้ป่วย กลุ่ม restrictive สามารถหย่าเครื่องช่วย
หายใจและถอดท่อช่วยหายใจใน 24 ชั่วโมง เป็นร้อยละ 72 เทียบกับร้อยละ 78 ในกลุ่ม liberal (p = .19) ส่วนค่า 
relative risk (RR) ของการถอดท่อช่วยหายใจได้สําเร็จ ในกลุ่ม restrictive เปรียบเทียบกับกลุ่ม liberal เป็น 1.07 
(95% CI, 0.96-1.26; p = .43)  โดยสรุปในการศึกษานี้พบว่า การให้เลือดเมื่อฮีโมโกลบินน้อยกว่า 10 g/dL ในผู้
ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ไม่มีข้อมูลว่าสามารถลดระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจ[35]

สําหรับผู้ป่วยอุบัติเหตวิกฤติ ระหว่างการช่วยฟื้นคืนความดันโลหิต

  สําหรับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหต ุ และการเสียเลืิอดจนอาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ํา ซึ่งการรักษาเบื้องต้น
เป็นการให้สารน้ําเพื่อช่วยเพิ่มความดันโลหิตให้คงที่ การให้เลือดเป็นอีกวิธีการรักษาในการช่วยฟื้นคืนความดันโลหิต  
สําหรับผู้ป่วยกลุ่มนี ้โดยมีการศึกษาว่าค่าฮีโมโกลบินที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ ในการศึกษา TRICC เปรียบ
เทียบการใช้วิธีให้เลือดแบบ restrictive เมื่อ Hb น้อยกว่า 7 g/dL และ liberal เมื่อHb น้อยกว่า 10g/dL สําหรับการกู้
ฟื้นความดันโลหิตผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤติ[36] ศึกษาในผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤติ ที่ม ีHb น้อยกว่า  9 g/dL ภายใน 72 ชั่วโมง
ของการอยู่หอวิกฤต ิ ถูกสุ่มให้เลือดวิธี restrictive เมื่อ Hb น้อยกว่า 7 g/dL หรืิอ liberal Hb น้อยกว่า 10 g/dL  
ทําการเปรียบเทียบลักษณะพื้นฐานของกลุ่มที่ให้เลือดวิธี restrictive 100 ราย และ liberal 103 ราย  ค่าเฉลี่ย Hb  
8.3 ± 0.6 g/L กับ 10.4 ± 1.2 g/L; p < .0001และการให้ จํานวนหน่วยของเลือดต่อราย 2.3 ± 4.4 กับ 5.4 ± 4.3; p 
< .0001 ต่ํากว่าอย่างมีนัยสําคัญในกลุ่ม restrictive group เทียบกับกลุ่ม liberal  อัตราการตายใน 30 วันจาก
สาเหตุทั้งหมด ในกลุ่ม restrictive มีอัตราตายร้อยละ 10 เทียบกับร้อยละ 9 ในกลุ่ม liberal  (p = .81) และไม่พบ
ความต่างของการเกิด multiple organ dysfunction และการเปลี่ยนเป็น multiple organ dysfunction รวมทั้งระยะ
เวลาของการอยู่หอวิกฤต ิ และระยะที่อยู่โรงพยาบาล ไม่ต่างกันอย่างมีนับสําคัญทางสถิต ิ โดยสรุปการศึกษานี้ให้
ข้อมูลว่าการให้เลือดแบบ restrictive ดูเหมือนจะปลอดภัยกับผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤติ ที่บาดเจ็บหลายระบบ(figure I)
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1.3 ! 4.4; p " .02). In the 257 patients
with severe ischemic heart disease, there
were no statistically significant differ-
ences in all survival measures, but this is
the only subgroup where the restrictive
group had numerically lower but not sig-
nificantly different survival rates com-
pared with the patients in the liberal
group. A restrictive RBC transfusion
strategy generally seems to be safe in
most critically ill patients with cardiovas-
cular disease, with the possible exception
of patients with acute MI and unstable
angina.

A number of studies have documented
the increased risk associated with RBC
transfusion in patients with cardiac dis-
ease undergoing coronary artery bypass
graft surgery (103–105). The Society of

Thoracic Surgeons and The Society of
Cardiovascular Anesthesiologists Clinical
Practice Guideline on “Perioperative
Blood Transfusion and Blood Conserva-
tion in Cardiac Surgery” (18) identified
six variables that identify patients at high
risk for transfusion in cardiac surgery
(advanced age; anemia; preoperative an-
tiplatelet or antithrombotic drugs; reop-
erative or complex procedures; emer-
gency operations; and noncardiac patient
comorbidities) and recommended that
perioperative interventions to reduce
bleeding and postoperative blood transfu-
sion be considered in patients at high risk
for blood transfusion including a multi-
modality blood conservation program
that is institution-based and includes
transfusion algorithms.

9. RBC transfusion should not be
considered as an absolute method
to improve tissue V̇O2 in critically
ill patients. (Level 2)

Rationale. The goal of RBC transfu-
sions is to increase the Hb concentration,
thereby improving ḊO2 to the tissues. To
deliver oxygen to the tissues, RBCs must
navigate the microcirculation, and capil-
lary diameter may be diminished in crit-
ically ill and injured patients. Further-
more, during storage, RBCs undergo a
series of biochemical and biomechanical
changes that reduce their survival and
function, and may impair their ability to
deliver oxygen to the tissues via the mi-
crocirculation. Storage of RBCs also in-
creased RBC adhesion to human vascular
endothelium in in vitro and in vivo ani-
mal models and reduced significantly mi-
crovascular flow (106–108). In addition,
accumulation of other biological by-
products of RBC preservation may be det-
rimental to recipients of RBC transfu-
sion. Clinical studies aiming to
determine the effect of RBC transfusion
on ḊO2 and V̇O2 have demonstrated vari-
able results (Tables 4 and 5). Of a total of
20 studies identified, it is noted that ḊO2
uniformly increased after RBC transfu-
sion, but V̇O2 was observed to increase in
only three of the studies (Table 5). There
is also the possibility that RBC transfu-
sion may be effective in altering the ḊO2/
V̇O2 relationship across specific organ
beds (e.g., RBC therapy in patients with
coronary artery disease may decrease V̇O2
in the setting of restricted ḊO2 across a
stenotic coronary artery) but this has not
been definitively determined. Further-
more, the underlying mechanism by
which V̇O2 is not increased with RBC
transfusion has not been definitively de-
termined.

10. RBC transfusion may be benefi-
cial in patients with acute coro-
nary syndromes (ACS) who are
anemic (Hb !8 g/dL) on hospital
admission. (Level 3)

Rationale. The appropriate role of
RBC transfusion in the treatment of pa-
tients with ischemic cardiac disease re-
mains controversial and there is substan-
tial variation in RBC transfusion use (19).
The current evidence from published
studies does not support the routine use
of RBC transfusion in patients with isch-
emic cardiac disease, but the appropriate
threshold for transfusion also remains
undefined (Table 6).

Figure 1. Summary of Transfusion Protocol from “Guidelines for Transfusion in the Trauma Patient.”
J Trauma 2006; 61:436–439. PRBC, packed red blood cell; Pt, patient; Hgb, hemoglobin; ICU,
intensive care unit; Hct, hematocrit; IV, intravaneous; PA, pulmonary artery.

3132 Crit Care Med 2009 Vol. 37, No. 12

Figure 1.  สรุปแนวทางการให้เลือดในผู้ป่วยอุบัติเหตุ

สําหรับผู้ป่วยวิกฤติที่มีโรคหัวใจทรงตัว (patients with stable cardiac disease)
 

 ผู้ป่วยวิกฤติที่มีโรคหัวใจร่วมด้วย ซึ่งอาจมาด้วยอาการอื่นจนมีภาวะวิกฤต ิ ซึ่งหากพิจารณาเกี่ยวกับภาวะซีด
ใน้ป่วยกลุ่มนี้ อาจมีความแตกต่างเนื่องจากโรคหัวใจนั้น อาจต้องการเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ 
ซึ่งในการศึกษา TRICC ผู้ป่วยวิกฤต ิ357 ราย ที่มีโรคหัวใจทรงตัว   ที ่Hb น้อยกว่า 9 g/dL ภายใน72 ชม. ในขณะ
อยู่หอวิกฤต ิ[37] ผู้ป่วยถูกสุ่มแบ่งให้เลือดวิธี restrictive ได้รับเลือด ที่น้อยกว่า 7 g/dL และคงไว้ระหว่าง 7 g/dL ถึง 9 
g/dL หรือวิธี liberal ให้เลือดเมื่อ Hb น้อยกว่า 10 g/dL และคงไว้ระหว่าง 10 g/dL ถึง12 g/dL พบว่า อัตราการตาย
จากสาเหตุไม่ต่างกันในการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งอัตราการตายใน 30 วัน ร้อยละ 23 vs. ร้อยละ 23 (p = 1.00) ส่วนที่ 
60 วัน การนอนโรงพยาบาล และอัตราการเสียชีวิต ดังนั้นการให้เลือดวิธี restrictive ดูเหมือนจะปลอดภัยในผู้ป่วย
วิกฤติที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ยกเว้นกรณีผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลันหรือ unstable angina ซึ่งจะ
พิจารณาให้เลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะซีด เมื่อฮีโมโกลบินน้อยกว่า 8 g/dL แต่ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด  โดยจากศึกษายัง
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ไม่มีของสนับสนุนแน่ชัดในผู้ป่วยที่มีหัวใจขาดเลือด และระดับความเข้มข้นของเลือดที่ต้องให้เลือดยังไม่ชัดเจน 
( ตารางที่ 2 )

ตาราที่ 2 : Studies on RBC transfusion and outcome in ischemic heart disease

nadir Hb with respect to mortality (p !
.004) was significant. Stratified analyses
showed a protective effect of transfusion
in patients with nadir Hb !8 g/dL (ad-
justed HR ! 0.13; 95% CI, 0.03–0.65;
p ! .013). By contrast, transfusion was
associated with increased mortality in pa-
tients with nadir Hb "8 g/dL (adjusted
HR ! 2.2; 95% CI, 1.5–3.3; p # .0001).
Similar results were obtained for the
composite end point of death/MI/heart
failure (p for interaction ! .04). The au-
thors concluded that RBC transfusion in
patients with acute MI and Hb !8 g/dL
may be appropriate. The increased mortal-
ity observed in transfused patients with na-
dir Hb "8 g/dL underscores the clinical
difficulty of balancing risks and benefits of
RBC transfusion in the setting of ACS.

Using data from the CRUSADE initia-
tive (January 2004 to December 3005)
from 44,242 patients with non-ST seg-
ment elevation acute coronary syn-
dromes (NSTE ACS), the association be-
tween transfusion and outcomes as a
function of nadir hematocrit (hemato-
crit ! !24%, 24.1%–27%, 27.1%–30%,

"30%) was examined (137). Overall,
22.2% of patients with NSTE ACS were
anemic and 10.4% received a transfusion.
Likelihood of transfusion rose from 1%
when nadir hematocrit was "30% to
70% when nadir hematocrit was !24%.
The threshold for transfusion was a me-
dian nadir hematocrit of 25.7% (inter-
quartile range, 23.8%–27.5%). Inhospital
mortality was higher in lower nadir he-
matocrit groups. In those with a nadir
hematocrit of !24%, transfusion tended
to have a beneficial impact on mortality
(hematocrit ! !24%; adjusted OR, 0.68
[CI, 0.45–1.02]). In the median range,
transfusion had a neutral impact on mor-
tality (hematocrit ! 24%–27%; adjusted
OR, 1.01 [CI, 0.79–1.30]). Although rare,
those transfused with nadir hematocrit of
27% to 30% (adjusted OR, 1.18 [CI, 0.92–
1.50]) or hematocrit of "30% (adjusted
OR, 3.47 [CI, 2.30–5.23]) had higher mor-
tality. This study documented that anemia
and transfusion are common in the care of
NSTE ACS patients. The observed associa-
tion between transfusion and adverse out-
comes was neutral in the nadir hematocrit

range where transfusions are most often
given and trends strongly to benefit when
nadir hematocrit is !24%.

These studies document that the risk
vs. benefit of transfusion in patients pre-
senting with ACS needs further careful
assessment. Rather than primarily focus-
ing on blood transfusion in ACS, physi-
cians should administer all therapies that
have been shown to be effective to reduce
mortality and limit infarction size, such
as aggressive cardiac revascularization
and $ blockade. Given the limitations of
these prior studies, a randomized trial of
transfusion strategies is warranted to re-
solve the disparity in results in the above
referenced studies in ACS, acute MI, and
ischemic cardiac disease. Randomized
trials are also needed to confirm the
safety of transfusion in patients with isch-
emic cardiac disease.

B. Recommendations Regarding RBC
Transfusion in Sepsis
1. There are insufficient data to

support Level 1 recommenda-
tions on this topic.

Table 6. Studies on RBC transfusion and outcome in ischemic heart disease

Year of
Publication Study Design n Patients Primary Results

Hebert et al
(112)

1997 Retrospective Critically ill patients with cardiac disease,
as part of a retrospective assessment of
transfusion practices in Canadian ICUs

Increased survival with transfusion
when Hb #9.5 g/dL

No difference in mortality
Hebert et al

(102)
2001 Prospective,

subgroup analysis
357 Subgroup of patients with cardiac disease

from the TRICC trial
Increased organ dysfunction with

transfusion
Wu et al (110) 2001 Retrospective Approx 79,000 Patients aged "64 yrs who had been

hospitalized with a disgnosis of acute
MI, Medicare database

Increased survival with transfusion

Rao et al (122) 2004 Retrospective Approx 24,000 Meta-analysis of data that had been
collected as part of the GUSTO IIb,
PURSUIT and PARAGON B trials of
patients with ACS

Increased mortality, combined
death or MI

Decreased mortality in STEMI
Sabatine et al

(142)
2005 Retrospective Data from 16 ACS studies Increased mortality in non ST-

elevation ACS
Yang et al

(121)
2005 Retrospective 85,111 total cohort;

74,271 no CABG
Patients with nonST-segment elevation

acute coronary syndromes
Increased mortality, combined

death or MI
Singla et al

(135)
2007 Prospective database Patients with anemia and suspected ACS

receiving transfusion, using data
prospectively collected as part of an
ongoing registry

Increased mortality, recurrent MI

Aronson et al
(136)

2008 Prospective database 2358 Patients with acute MI Increased mortality in patients with
nadir Hb "8g/dL; decreased
mortality in patients with nadir
Hb #8g/dL

Alexander et al
(137)

2008 Prospective database 44242 Patients with nonST-segment elevation
acute coronary syndromes

Increased mortality in patients with
nadir Hematocrit "30%;
decreased mortality in patients
with nadir Hematocrit !24%

ACS, acute coronary syndrome; MI, myocardial infarction; CABG, coronary artery bypass graft.
Adapted, in part, from: Gerber DR. Transfusion of packed red blood cells in patients with ischemic heart disease. Crit Care Med 2008; 36:1068–1074.
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 มีการศึกษาแบบ retrospective ผู้ป่วย 78974 ราย อายุมากกว่า 64 ปี นอนโรงพยาบาลด้วยเรื่องหัวใจขาด
เลือดฉับพลัน ตั้งแต่มกราคม 1994 จนถึงกุมภาพันธ์ 1995 แยกผู้ป่วยตามระดับความเข้มข้นของเลือด กลุ่มที่ได้รับ
เลือดที่มีระดับความเข้มข้นของเลือดร้อยละ 5 ถึง 24 (adjusted OR = 0.22; 95% CI, 0.11-0.45) สามารถลดอัตรา
ตายได้มากกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีระดับความเข้มข้นของเลือดร้อยละ 30.1 ถึง 33.0 (adjusted OR, 0.69; 95% 
CI, 0.53-0.89) แต่การให้เลือดในกลุ่มที่มีระดับความเข้มของเลือดมากกว่า 33 ไม่สัมพันธ์กับการลดอัตราตายใน 30 
วัน ยิ่งกว่านั้นการให้เลือดในกลุ่มที่มีระดับความเข้มของเลือดมากกว่าร้อยละ 36 ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น[38] มีสองการศึกษาใหญ่ทําแบบ observational สรุปว่า  ระดับ Hb น้อยกว่า 10 g/dL เพิ่มอัตราการตายในผู้
ป่วยที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจ และแนะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถทนภาวะซีดได้เหมือนกับผู้ป่วยทั่วไป[39,40]  
โดยสรุป คือ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจที่ให้เลือดแบบ restrictive transfusion ดูเหมือนจะมีความ
ปลอดภัยมากกว่าเว้นแต่ในกรณีที่มีหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและ unstable angina ที่การให้เลือดน่าจะลดอัตราการ
ตายได้

 มีอีกการศึกษา ทําในประชากร 74271 patients ที่ม ีnon-ST-segment elevation ACS แต่ไม่ได้ทํา CABG 
โดยทําการให้เลือด 7427 ราย หรือร้อยละ 10.3  ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดมีอัตราการตายสูงกว่าร้อยละ 11.5 เทียบกับร้อย
ละ 3.8 ในกลุ่มที่ไม่ได้เลือด และอัตราการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ําร้อยละ 13.4 เทียบกับ ร้อยละ 5.8 ในการ
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ศึกษานี้สรุปว่าการให้เลือดส่วนใหญ่มักจะให้ในผู้ป่วยที่หนักกว่า และอาจพบภาวะแรกซ้อนได้มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่
ได้รับเลือด[41]

  นอกจากนี้ได้ทําการศึกษาแบบ prospective ถึงผลกระทบจากการให้เลือดในผู้ป่วยที่มี หัวใจขาดเลือดฉับ
พลัน (acute MI) จํานวน 2358 ราย[42] ดูระหว่างการให้เลือดและผลในเวลา 6 เดือน มี 192 รายให้เลือด หรือร้อยละ 
8.1 พบว่าอัตราการตายที่ 6 เดือนสูงกว่าในกลุ่มที่รับเลือดร้อยละ 28.1เทียบกับร้อยละ 11.7, p < .0001 Hazard 
ratio ของกลุ่มที่ได้เลือดเป็น 1.9 (95% CI, 1.3-2.9). นอกจากนี้ได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการให้เลือด และ
ระดับความเข้มข้นของเลือดโดยแบ่งตามระดับถ้าให้เลือดเมื่อผู้ป่วยมี Hb น้อยกว่า 8 g/dL (adjusted HR = 0.13; 
95% CI, 0.03-0.65; p = .013) ให้ผล protective ในทางกลับกันถ้าให้เลือดเมื่อม ีHb มากกว่า 8 g/dL จะเพิ่มอัตรา
ตาย (adjusted HR = 2.2; 95% CI, 1.5-3.3; p < .0001) โดยสรุปว่า การให้เลือดในผู้ป่วยวิกฤตที่มีกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันที่มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า 8 g/dL ดูเหมือนจะเหมาะสม  แต่ถ้าให้เลือดโดยที่ผู้ป่วยมีฮีโมโกลบินมา
กกว่า 8 g/dL อาจจะส่งเพิ่มความเสี่ยงหรืออัตราตายได้

สําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ (patient with sepsis)

 ความจําเป็นในการให้เลือดสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อต้องพิจารณาแต่ละกรณ ี ในตอนนี้ยังไม่ข้อมูลของระดับฮีโม
โกลบินที่เหมาะสมในการให้เลือดในผู้ป่วยติดเชื้อและไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าการให้เลือดช่วยเพิ่มออกซิเจนแก่เนื้อเยื่อ 
(tissue oxygenation) ดังนั้นจึงมีการศึกษาการให้เลือดในผู้ป่วยติดเชื้อยังไม่สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างของ
ผลัพธ์ทางคลินิกได้ชัดเจน โดยทั่วไปการให้เลือดในผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยวิกฤติอื่นช่วยเพิ่ม D·O 2 แต่ไม่เพิ่ม V·O 2 
( ตาราง 3)[43]

 ในการศึกษาหนึ่งได้ทําการศึกษา ประสิทธิภาพของการให้เลือด ในผู้ป่วยจํานวน  15 ราย โดยการสุ่มเลือก
ระหว่างการให้เลือด 1 unit  หรือ 500 mL ของ 5% albumin พบว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งใน D· O 2 และ V· O 2 
หลังการให้เลือด ตรวจวัดโดย Fick method หรือ indirect calorimetry ไม่พบความเปลี่ยนแปลงใน gastric 
tonometry indices แต่หลังการให้เลือด การให้เลือดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับการเพิ่มขึ้นของ pulmonary 
vascular resistance และลด right ventricular ejection fraction จึงทําให้เกิด pulmonary hypertension

 อีกการศึกษา ค้นพบผลของการให้เลือดในผู้ป่วย SIRS หรือ sepsis ที่มี Hb น้อยกว่า 9 g/dL ในหอวิกฤติ 
[44] โดยวัดระดับฮีโมโกลบิน mixed venous oxygen saturation และ ระดับ lactate บันทึกไว้ก่อนการให้เลือดตั้งแต่ 
1 ชั่วโมงหลังการให้เลือด ศึกษาในผู้ป่วย 29 รายที่อยู่ในช่วงอายุ 61.9 ± 15.1 ปี (อายุระหว่าง 21-85 ปี) ค่าเฉลี่ย 
APACHE II score 12.5 ± 3.75 ระหว่าง 7-21 ได้รับเลือดเฉลี่ย 1.41 units การให้เลือดทําให้ระดับ Hb เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญ จาก 8.14 ± 0.64 g/dL ก่อนให้เลือด เป็น 9.4 ± 0.33 g/dL หลังให้เลือด(p < .001) อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับ lactate หรือ mixed venous oxygen saturation อย่างมีนัยสําคัญ ผลลัพธ์
คล้ายกันในผู้ป่วย ที่มีระดับ Hb น้อยกว่า 8.0 g/dL จํานวน 9 ราย ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการให้เลือดจะทําให้ Hb 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับการเพิ่ม tissue oxygenation ในผู้ป่วย SIRS หรือ sepsis ที่มี
ระดับ Hb น้อยกว่า 9 g/dL 

 นอกจากนี้แนวทางที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยติดเชื้อ พ.ศ.2551 สําหรับ การดูแลผู้ป่วย 
severe sepsis และ septic shock[45] ม ี2 ข้อแนะนําในการให้เลือดข้อแรก คือ  ประเด็นระหว่างช่วงแรกของของการ
กู้ฟื้นคืนความดันโลหิต และ ช่วงหลังแก้ไขภาวะเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อลดลง
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ตารางที่ 3 : RBC transfusion studies in sepsis

A retrospective study of 78,974 Medi-
care beneficiaries aged !64 yrs who were
hospitalized with acute MI (January 1994
to February 1995) categorized patients
according to admission hematocrit. Pa-
tients with lower hematocrit on admis-
sion had higher 30-day mortality rates.
Blood transfusion was associated with a
reduction in 30-day mortality among pa-
tients with hematocrit in categories rang-
ing from 5% to 24% (adjusted OR ! 0.22;
95% CI, 0.11–0.45) to 30.1% to 33.0%
(adjusted OR, 0.69; 95% CI, 0.53–0.89).
Transfusion was not associated with a re-
duction in 30-day mortality among those
with hematocrit in the higher ranges
("33%), and transfusion was associated
with an increased risk of death within 30
days only among patients with hemato-
crit that exceeded 36%. In one of seven
subgroups (among patients who survived
at least 2 days), transfusion was not asso-
ciated with a reduction in mortality for
patients with hematocrit values of
!30.1%. The authors concluded that

blood transfusion is associated with a
lower short-term mortality rate among
elderly patients with acute MI if the he-
matocrit on admission is "30% and may
be effective in patients with a hematocrit
as high as 33.0% on admission (110).

Two large observational studies noted
an association between an Hb level of
#10 g/dL and increased mortality among
patients with cardiovascular disease and
suggested that such patients do not tol-
erate anemia as well as patients with
other conditions (111, 112). However, in
the prospective, randomized TRICC trial,
within the subgroup of patients who also
had ischemic heart disease, patients as-
signed to a restrictive transfusion strat-
egy (target Hb ! 7–9 g/dL) had a 30-day
mortality rate that was 5% higher than
patients assigned to the liberal transfu-
sion strategy (target Hb ! 10–12 g/dL),
but this did not achieve statistical signif-
icance (p !.38) (102). There was a con-
sistent trend toward higher mortality
rates (!4%) up to 60 days after admis-

sion among patients with ischemic heart
disease who were treated with the restric-
tive transfusion strategy, but these find-
ings were not statistically significant be-
cause the subgroup study was
underpowered (n ! 257) to detect such a
small absolute difference in mortality
rates. Furthermore, the TRICC trial doc-
umented a significantly higher rate of MI
in the liberal transfusion strategy group
in the full cohort analysis (12 of 420
[2.9%] in liberal group vs. three of 418
[0.7 %] in the restrictive group; absolute
difference between groups ! 2.1; p !
.02) (78). They concluded that a restric-
tive transfusion strategy seems to be safe
in critically ill patients with cardiovascu-
lar disease, “with the possible exception
of patients with acute myocardial infarcts
and unstable angina.”

Another study examined blood trans-
fusion rates in 74,271 patients with non-
ST-segment elevation ACS who did not
undergo coronary artery bypass graft
(CABG) in the CRUSADE database, ad-

Table 4. RBC transfusion studies in sepsis

Study Patients n RBC Transfusion High Change, g/dL Findings

Gilbert et al
(113)

Septic adults 17 Estimated to achieve
hemoglobin 10–12 g/dL

8.6 $ 1.9 to 10–12 1ḊO2; 1V̇O2 only in patients
with increased lactate
(thermodilution measurements)

Mink and Pollack
(114)

Septic shock
(2 mos–6 yrs)

8 8–10 mL/kg over 1–2 hrs 10.2 $ 0.8 to 13.2 $ 1.4 1ḊO2 but V̇O2 not increased
(thermodilution measurements)

Lucking et al
(115)

Septic children (4
mos–15 yrs with
V̇O2 #180)

7 10–15 mL/kg over 1–3 hrs 9.3 $ 1.4 to 12.4 $ 0.7 1ḊO2 and 1V̇O2 (thermodilution
measurements)

Conrad et al
(116)

Septic shock
(1–77 yrs)

19 591 mL over 4.2 $ 0.5 hrs 8.3 $ 0.3 to 10.7 $ 0.3 1ḊO2; but V̇O2 not increased
(thermodilution measurements)

Steffes et al (117) Septic adults
(postoperative or
posttrauma)

21 (27 studies) 1 or 2 units at 2 hrs/unit 9.3 $ 1.1 to 10.7 $ 1.5 1ḊO2 in all; 1V̇O2 only if normal
lactate; 1intrapulmonary
shunt fraction (thermodilution
measurements)

Silverman and
Tuna (118)

Septic adults 19 2 units 8.4 $ 0.5 to 10.6 $ 0.5
(normal pHi),
8.6 $ 0.3 to 10.8 $ 0.3
(low pHi)

1ḊO2; but V̇O2 not increased in
patients with normal or low
pHi (thermodilution
measurements)

Marik and
Sibbald (119)

Septic adults 23 3 units over 90–120 mins 9.0 $ 7.8 to 11.9 $ 9.0 1ḊO2 but V̇O2 not increased;
2SVR, 1PVR,
1intrapulmonary shunt;
2 pHi with older bood
(thermodilution and indirect
calorimetry measurements)

Lorente et al
(120)

Severe sepsis adults 16 800 mL over 90 mins 9.6 $ 0.3 to 11.6 $ 0.3 1ḊO2 but V̇O2 not increased;
1SVR, 1PVR; dobutamine
1V̇O2 (thermodilution
measurements)

Fernandes et al
(50)

Septic adults (septic
shock excluded)

10 (%5
control)

1 unit over 1 hr 9.4 $ 0.5 to 10.1 $ 0.8 ḊO2 and V̇O2 not increased;
1PVR; no change in lactate or
pHi (thermodilution and
indirect calorimetry
measurements)

ḊO2, oxygen delivery; V̇O2, oxygen consumption; SVR, systemic vascular resistance; PVR, pulmonary vascular resistance; pHi, gastric intramucosal pH.
From: Zimmerman JL: Use of blood products in sepsis: An evidence-based review. Crit Care Med 2004; 32(Suppl):S542–S547.
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 เราขอเสนอแนะว่าในระหว่าง 6 ชั่วโมงแรก ของ severe sepsis หรือ septic shock ถ้า ScV· O 2 หรือ sV· 
O 2  มีค่าร้อยละ 70 หรือ ร้อยละ 65 ตามลําดับ ไม่สามารถเพิ่มความดันโลหิตด้วยการให้สารน้ําให้ถึงระดับ central 
venous pressure ที่ต้องการ จึงอาจพิจารณาให้เลือดเพื่อช่วยให้ ระดับความเข้มข้นของเลือดมากกว่าร้อยละ 30 
และ/หรือ ให้ยา dobutamine ถึง ขนาดสูงสุด 20 µg/kg/min เพื่อให้ถึงเป้าหมายนีี ้ จากการศึกษา single-center 
แสดงถึงประสิทธิผลของการให้เลือดในผู้ป่วย sepsis ซึ่งใช้ protocol ของ "early goal-directed therapy (EGDT)" 
เป้าหมายคือการเพิ่ม mixed venous oxygen saturation มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นผลหลังจากการช่วยคืนชีพด้วย
สารน้ํา ให้เลือด รวมทั้งให้ยากระตุ้นหัวใจ โดยจะเน้นในช่วง 6 ชั่วโมงแรก โดยที ่ protocol นี้เพิ่มอัตราการรอดชีวิต
ของผู้ป่วย[46]  ถ้าหากแก้ไขภาวะความดันโลหิตต่ําได้แล้ว และไม่มีภาวะวิกฤติอื ่น เช่น หัวใจขาดเลือด    
ระดับ ออกซิเจนในเลือดต่ํา หรือเลือดออกมาก หรือภาวะกรดเลคติคคั่ง อาจพิจารณาให้เลือดเมื่อระดับ Hb น้อย
กว่า 7 g/dL เพื่อให้ระดับฮีโมโกลบินอยู่ที่ 7-9 g/dL 
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สําหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการอันตรายต่อปอด (Patients at Risk for or With ALI 
and ARDS)

 ภาวะ ALI และ ARDS เป็นภาวะที่พบตามหลังการให้เลือดปริมาณมาก จึงเป็นเหตุผลให้เราพยายามเลี่ยง
การให้เลือดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของ ALI และ ARDS ภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ เนื่องจากเราทราบดีว่าการให้
เลือดนั้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด ALI และ ARDS[47,48]  ในการศึกษา TRICC พบว่าการเกิด ARDS จะเกิดใน
กลุ่มที่ให้เลือดแบบ liberal transfusion เปรียบเทียบกับกลุ่ม restrictive โดยพบว่าเกิด ARDS 48 ราย ในผู้ป่วย 
420 ราย เป็นร้อยละ 11.4 ในกลุ่ม liberal  เทียบกับ กลุ่ม restrictive 32 ราย จาก 418 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.7(p = .
06); ผลต่างระหว่างกลุ่ม  3.8, 95% CI, −0.2-7.8[5] 

 และมีการศึกษา observational, prospective, cohort ในผู้ป่วยหอวิกฤติ 688 รายที่มีภาวะ sepsis 
อุบัติเหตุ สําลัก หรือให้เลือดมากเกิน พบว่าม ี 221 ราย หรือร้อยละ 32 เกิด ARDS ซึ่งมีอัตราตายถึงร้อยละ 46 ซึ่ง 
โดยสรุปการให้เลือดสัมพันธ์กับการเกิด ARDS และเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย ARDS อีกด้วย[49]

 สําหรับในผู้ป่วยอุบัติเหตุ มีการศึกษามากมายที่สนับสนุนว่าการให้เลือดมีความสัมพันธ์กับการเกิด ALI และ 
ARDS การศึกษา prospective cohort ในผู้ป่วยหอวิกฤต 102 รายที่มีภาวะอุบัติเหตุรุนแรง โดยแยกออกเป็น 3 
กลุ่ม ตามจํานวนเลือดที่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ผลคือ ในกลุ่มที่ให้เลือด 0-  5 units จะเกิด ARDS ร้อยละ 21 กลุ่มที่ให้
เลือด 6-10 units เกิดร้อยละ 31 และถ้าได้เลือดมากกว่า 10 units จะเกิดสูงถึงร้อยละ 57 (p = .007) สําหรับผู้ป่วยที่
ได้เลือดปริมาณมากในช่วง 24 ชั่วโมงแรก มีอัตราตายสูงอย่างมีนัยสําคัญ (p = .03) การศึกษานี้สรุปว่าผู้ป่วย
อุบัติเหตุรุนแรงที่จําเป็นต้องได้รับเลือดปริมาณมาก โดยที่เลือดเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด ARDS และ
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลด้วย[50] นอกจากนี้ยังอีกหลายการศึกษาที่ช่วยยืนยันว่าการให้เลือดเป็นปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิด ALI and ARDS[51-54]

 ไม่ควรพิจารณาให้เลือดผู้ป่วยเพื่อช่วยในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ มีการศึกษา retrospective โดย
วิเคราะห์กลุ่มย่อยจากการศึกษา CRIT พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 60 จากผู้ป่วย 4892 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างที่
อยู่หอผู้ป่วยวิกฤต ิ  พบว่ามีระดับ Hb ใกล้เคียงกันทั้งสองกลุ่ม คือ 11.0 ± 2.3 g/dL และ 10.9 ± 2.5 g/dL, p = .17 
แต่กลุ่มที่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้รับเลือดมากกว่าร้อยละ 49 เทียบกับ ร้อยละ 33, p < .0001  ดังนั้นอาจไม่เหมาะสม
ที่จะเลือกให้เลือดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าระดับฮีโมโกลบินไม่่ต่ําเกิน เช่นมากกว่า 10 แล้วให้เลือด ถึงแม้ว่า 
มีการศึกษาก่อนหน้านี้บอกว่าภาวะซีดอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ไม่สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้[55,56]  แต่ก็ยังไม่มี
การศึกษาใดบอกว่าการรักษาภาวะซีดด้วยการให้เลือดจะช่วยให้การหย่าเครื่องช่วยหายใจดีขึ้น โดยบางครั้งอาจมี
สมมติฐานที่ว่าจะช่วยแก้ไขภาวะ D· O 2 ต่ําจากภาวะซีด โดยการให้เลือดช่วยแก้ปัญหาขณะที่มีการเพิ่มความ
ต้องการออกซิเจนระหว่างการหย่าเครื่องช่วยหายใจ[57] นอกจากนี้อาจต้องระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา เช่น 
ภาวะน้ําท่วมปอด หรือการติดเชื้อ จากการกดภูมิต้านทานจากการรับเลือด ยิ่งอาจทําให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรวม
ทั้งอยู่หอผู้ป่วยวิกฤตินานขึ้น[58] โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยใน ICU พบว่ามีภาวะ pulmonary edema เกิดได้บ่อยหลัง
จากให้เลือด[59,60] นอกจากนี้การศึกษา TRICC พบว่าไม่มีความแตกต่างของระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจใน
กลุ่มที่ให้เลือดเมื่อระดับ Hb มากกว่า 10 g/dL และกลุ่มที่มีระดับ Hb มากกว่า 7 g/dL ในผู้ป่วยวิกฤติทั่วไป[34]
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สําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อสมองและระบบประสาท (Patients With Neurologic Injury and 
Diseases)

 ในผู้ป่วยที่สมองได้รับบาดเจ็บทางศีรษะระดับปานกลางถึงรุนแรง และกลุ่มที่มีปัญหาทางระบบประสาท โดย
ความรูุ้การดูแลผู้ป่วยวิกฤติทางศัลยกรรมประสาทในอดีตหรือในหนังสือคู่มือการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดศัลยประสาท ยัง
คงแนะนําให้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุบาดเจ็บทางศีรษะ(TBI) หรือมีภาวะในต่อสมองอย่างอื่น ให้ความเข้มข้น
ของเลือดมากกว่าร้อยละ 30 โดยเชื่อว่า ผลการรักษาที่ไม่ดีและอัตราตายที่สูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีภาะบาดเจ็บทางศีรษะ
เป็นผลที่เกิดภาวะขาดออกซิเจน ความดันโลหิตต่ํา หรือสมองขาดเลือด[ุ61] แต่ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ของ
ภาวะซีดกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นจึงยังมีการให้เลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุบาดเจ็บทางศีรษะ เพื่อป้องกัน
ภาวะสมองขาดเลือดโดยการพยายามเพิ่มความสามารถในการนําพาออกซิเจนสู่เนื้อเยื่อให้มากที่สุดซึ่งเป็นผลตาม
หลังจากการเสียเลือดและได้รับสารน้ําแล้ว
 การวิเคราะห์ย่อยในผู้ป่วย 67 รายจากการศึกษา TRICC ผู้ป่วยที่มีอุบัติเหตุต่อสมอง(TBI) อัตราตายใน 30 
วัน ในกลุ่ม restrictive มีร้อยละ 17 เปรียบเทียบกับ กลุ่ม liberal ร้อยละ  13 ความเสี่ยงต่างกัน 4.1; 95% CI,
13.4-21.5, p=0.64 และการเกิดอวัยวะสูญเสียการทํางานหลายระบบ รวมทั้งระยะเวลาการอยู่หอผู้ป่วยวิกฤติไม่แตก
ต่างกัน จากผลข้างต้นนําข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก การวิเคราะห์นี้จึงไม่สามารถจะบ่งชี้ว่าการให้เลือดช่วยให้
อัตราการตายลดลงได้อย่างมีนัยสําคัญในทั้งสองกลุ่มในผู้ป่วยวิกฤตที่มีการบาดเจ็บของสมองระดับปานกลางถึง
รุนแรง [62]

 โดยสรุปคือ การให้เลือดโดยพิจารณาแยกตามระดับความเข้มข้นของเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุต่อ
สมองรุนแรง (severe TBI) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และอาจยังต้องมีการศึกษาแบบ prospective 
เพิ่มเติมเพื่อศึกษาถึงผลของภาวะซีดและการให้เลือดในผู้ป่วย TBI ต่อไป

 สําหรับผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมองแบบ subarachnoid (SAH) อาจจําเป็นต้องพิจารณาเป็นแต่ละราย 
เนื่องจากระดับความเข้มข้นของเลือดที่จะพิจารณาให ้ และยังไม่มีข้อมูลการศึกษาถึงผลของการให้เลือดแล้วเกิด
ประโยชน์ที่มีข้อมูลชัดเจน[63] แต่บางการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มี SAH และมีระดับฮีโมโกลบินสูงจะช่วยให้พยากรณ์โรค
ดีขึ้น[64] ดังนั้นอาจจะยังต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของการให้เลือดในผู้ป่วย SAH ต่อไป

ความเสี่ยงของการให้เลือด (RBC Transfusion Risks)

 โดยทั่วไปผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงซึ่งเป็นอันตรายภายหลังการให้เลือดอันได้แก่ ภาวะน้ําเกิน น้ําท่วมปวด มีไข้ 
หรือ ปฏิกิริยาฉับพลันหลังให้เลือด (acute transfusion reactions) เพิ่มโอกาสเกิดอวัยวะหลายระบบล้มเหลว
(MOF) เพิ่มโอกาสการติดเชื้อ เกิดการกดภูมิต้านทาน : Transfusion-associated immunomodulation (TRIM) 
การให้เลือดผิดหมู่ การเกิดบาดเจ็บต่อปอดจากการให้เลือด : Transfusion-related acute lung injury (TRALI) 
หรือ Transfusion-associated circulatory overload (TACO) นอกจากนี้อาจพบภาวะอุณหภูมิต่ํา ภาวะการแข็งตัว
ของเลือดผิดปกติ(dilutional) และ ภาวะเกล็ดเลือดต่ําจากการให้เลือดปริมาณมาก ซึ่งปัญหาที่มีอาจเกิดตามมาได้ 
ดังนั้นหากเราเลือกให้เลือดได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงลดลง

 มีการศึกษาหลายที่แสดงให้เห็นว่า การให้เลือดเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ ทั้งแผลติดเชื้อ ปอดปวม รวม
ไปถึงติดเชื้อรุนแรงอีกด้วย มี meta-analysis ที่รวบรวม 20 การศึกษา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ถึง 2000 ผู้ป่วย 13152 
ราย แบ่่งเป็นกลุ่มที่ให้เลือด  5215 รายและกลุ่มที่ไม่ได้เลือด 7937 ราย(ตารางที ่4) ผลสรุปจากทุกการศึกษาสรุปว่า 
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การให้เลือดเพิ่มอัตราการเกิดการติดเชื้อ odd ratio 3.45 (range = 1.43-15.15) โดยที ่17 ใน 20 การศึกษามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ .05)  โดยสรุปผลของการให้เลือด เพิ่มการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยโดย
เฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหต ุ ส่วนการใช้เลือดที่กรองเม็ดเลือดขาว(LDP) มีแนวโน้มลดการติดเชื้อแต่ผลไม่ต่างอย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติ

 มีการศีกษาเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าการให้เลือดยังเพิ่มการเกิดภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ (MOF) และ 
SIRS[65] ซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาการช่วยลดการให้เลือดในผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยอุบัติเหตุ ในช่วงระหว่างการช่วย
ฟื้นคืนชีพ[66] นอกจากนี้ยังพบว่าการให้เลือดมากกว่า 4 units เพิ่มความเสี่ยงของภาวะ SIRS[64]

 มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการให้เลือดกับการเกิด ALI หรือ TRALI ซึ่งช่วงหลัง พบว่า 
TRALI เป็นภาวะที่พบบ่อยจากการให้เลือด และทําให้เกิดภาวะรุนแรงต่อผู้ป่วยร่วมด้วย ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบ
เหนื่อย น้ําท่วมปอด และออกซิเจนในเลือดต่ํา ลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยา พบ lung edema, capillary leukostasis, 
and neutrophil extravasation แต่อย่างไรก็ตามพยาธิกายวิภาคการเกิด TRALI ยังไม่ทราบแน่ชัด [67] สําหรับผล
จากการเกิดTRALI ซึ่งเป็น transfusion reaction อาจส่งผลรุนแรงถึงขนาดเสียชีวิต[68]

ตารางที ่4 :  Studies examining association of RBC transfusions with mortality and morbidity in critically ill 
observational studies

A retrospective evaluation similarly
demonstrated an association between
RBC transfusion, nosocomial infections,
and worse outcomes in critically ill pa-
tients (n ! 1717), independent of sur-
vival probability or patient age (53). A
second validation study was performed
prospectively and only included nosoco-
mial infections that occurred after trans-
fusion (50). In both studies, transfusion
decisions were made independently of pa-
tient study inclusion. Of the 2085 pa-
tients enrolled, 21.5% received RBC
transfusions. The posttransfusion noso-
comial infection rate was 14.3% in 428
evaluable patients, significantly higher
than that observed in nontransfused pa-
tients (5.8%; p " .0001, chi-square). In a
multivariate analysis controlling for pa-
tient age, maximum storage age, and
number of RBC transfusions, only the
number of transfusions was indepen-
dently associated with nosocomial infec-
tion (OR, 1.097; 95% CI, 1.028–1.171;
p ! .005). When corrected for survival
probability, the risk of nosocomial infec-
tion associated with RBC transfusions re-
mained statistically significant (p "

.0001). Leukoreduction tended to reduce
the nosocomial infection rate but not sig-
nificantly. Mortality and length of stay
(ICU and hospital) were significantly
higher in transfused patients, even when
corrected for illness severity. Although
these data provide evidence of a strong
relationship between RBC transfusion
and infections, causality remains un-
proven.

3. RBC transfusion is an independent
risk factor for MOF and SIRS.
(Level 2)

Rationale. A number of studies have
documented the association between
blood transfusion, MOF, and SIRS in
trauma patients. Sauaia, Moore, and col-
leagues were the first to determine that
blood transfusion is a consistent risk fac-
tor for postinjury MOF, independent of
other shock indices, such as admission
lactate and base deficit (218). A 55-mo
inception cohort single-institution study
of 513 consecutive trauma patients ad-
mitted to the trauma ICU with an ISS of
#15 who were #16 yrs and who survived

#48 hrs was performed. A dose-response
relationship between early blood transfu-
sion and the later development of MOF
was identified. Despite the inclusion of
other indices of shock, blood transfusion
was identified as an independent risk fac-
tor in 13 of the 15 multiple logistic re-
gression models tested; the ORs were
high, especially in the early MOF models
(22). Additional studies confirmed this
(26, 219) and also documented that age of
transfused blood was an independent risk
factor for postinjury MOF (51). A 12-yr
prospective study of postinjury MOF
demonstrated a decreasing prevalence of
MOF over the study period, despite an
increasing MOF risk. Improvements in
MOF outcomes in this study were attrib-
uted to improvements in trauma and crit-
ical care and were associated with de-
creased use of blood transfusion during
trauma resuscitation (220).

A prospective, observational study ex-
amined transfusion practices in patients
(n ! 120) admitted to a single Level 1
academic trauma center. Patients had a
mean age of 34.1 $ 16.0 yrs, a mean ISS
of 21.5 $ 9.5, and were equally distrib-

Table 7. Studies examining association of RBC transfusions with mortality and morbidity in critically ill observational studies

Study: First Author, Year Population Design Number Outcomes

Ciesla (196) Trauma Prospective cohort 1,344 Increased multiorgan failure
Gong (197) ICU patients Prospective cohort 688 Increased risk of ARDS
Lebron (198) Liver transplant Retrospective cohort 241 Increased early postoperative renal failure
Shorr (199) ICU patients Prospective cohort 3,502 Increased ICU acquired bacteremia
Silverboard (200) Trauma Prospective cohort 102 Increased risk of ARDS
Smith (201) Subarachnoid hemorrhage Prospective cohort 441 Worse outcome with intraoperative

transfusions
Vincent (202) ICU patients Prospective cohort 1,136 Increased ICU, hospital and 28-day mortality,

increased organ dysfunction
Leal-Noval (203) Cardiac surgery Prospective cohort 103 Increased ICU LOS, mechanical ventilation,

and pneumonia
Malone (204) Trauma Prospective cohort 15,534 Increased mortality
Chelemer (205) CABG Prospective cohort 533 Increased bacterial infections
Claridge (206) Trauma Prospective cohort 1,593 Increased infection
Corwin (207) ICU Prospective cohort 4,892 Increased ICU and hospital LOS Increased

complications
Taylor (208) ICU Retrospective cohort 1,717 Increased nosocomial infections, ICU LOS,

and mortality
Vamvakas (209) Cardiac surgery Retrospective cohort 416 Increased postoperative ventilation associated

with volume of RBC supernatant
Leal-Noval (210) Cardiac surgery Prospective cohort 738 Increased ICU LOS, mechanical ventilation,

and pneumonia
Chang (211) Colorectal surgery Retrospective cohort 282 Increased postoperative infection, increased

mortality
Carson (212) Hip fracture Retrospective cohort 9,598 Increased risk of serious bacterial infection

and pneumonia
Offner (213) Trauma Prospective cohort 61 Increased infection
Vamvakas (214) Cardiac surgery Retrospective cohort 416 Increased postoperative infection (5%/unit)
Carson (215) Hip fracture Retrospective cohort No change in mortality or morbidity
Moore (216) Trauma Prospective cohort 513 Increased multiple organ failure
Martin (217) ICU Retrospective cohort 698 Increased mortality

ARDS, acute respiratory distress syndrome; LOS, length of stay; ICU, intensive care unit; RBC, red blood cell.
From Tinmouth A, et al: Clinical consequences of red cell storage in the critically ill. Transfusion 2006; 46:201–202.
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แนวทางการปฏิบัติทดแทนการให้เลือด (Alternatives to RBC Transfusion)

    ปัจจุบันมีการแนะนําว่าการใช้ Recombinant human erythropoietin (rHuEpo) ช่วยเพิ่มการสร้างเม็ด
เลือดแดงและเพิ่มระดับความเข้นข้นของเลือด และช่วยลดการให้เลือดลงได้ โดยปกติเรามีการใช้ rHuEpo ในผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง เพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง จึงมีการนํายานี้มาใช้ในผู้ป่วยเพื่อทดแทนการให้เลือด
 จากข้อมูลการศึกษาพบว่าการให้ rHuEpo ช่วยลดการให้เลือดระหว่างที่ป่วยระหว่างที่อยู่หอผู้ป่วยวิกฤติ
[69,70] โดยการศึกษา The EPO-1[71] เป็นการศึกษาแรกที่ให้ rHuEpo ในผู้ป่วยวิกฤติพบว่าลดการให้เลือด โดยศึกษา
แบบ prospective ทดลองในหอผู้ป่วยวิกฤต ิ 3 สถาบันจํานวนผู้ป่วย 160 ราย แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้ 
rHuEpo กับ placebo ใช้ยาขนาด 300 units/kg ของ rHuEpo หรือ placebo ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เริ่มฉีดวันที่ 3 ให้วัน
ละคร้ังจนครบ 5 วัน และพิจารณาฉีดวันเว้นวันจนครบ 2 สัปดาห์ หรือ ย้ายออกจากหอผู้ป่วย และติดตามจนครบ 6 
สัปดาห์(42 วัน)จํานวนของการให้เลือดสะสมสัมพัทธ์ลดลงในกล่ม rHuEPO มากกว่า placebo ระหว่าง 166 units  
กับ 305 units อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .002, Kolmogorov-Smirnov test) และระดับความเข้มข้นของเลือด
ภายหลังของกลุ่ม rHuEPO สูงกว่าผู้ป่วยในกลุ่ม placebo (35.1 ± 5.6 vs. 31.6 ± 4.1; p < .01, respectively) 
และไม่มีความแตกต่างของ อัตราตายหรือการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาของทั้งสองกลุ่ม ดังนั้นสรุปได้ว่า การฉีด 
rHuEPO ให้ผู้ป่วยวิกฤติ ช่วยเพิ่มระดับความเข้มข้นของเลือดและลดการให้เลือดอีกด้วย  

 หลังจากนั้นได้การศีกษาเพิ่มเติม EPO-2[72]  ในผู้ป่วย 1302 ราย โดยพยายามลดการใช้ยาลงโดยจะฉีด 
rHuEpo 40000 units วันที่ 3 แล้วฉีดอีกทุกสัปดาห์ ทั้งหมด 4 คร้ัง ผลปรากฏว่ากลุ่มที่ฉีดยารับเลือดน้อยกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบร้อยละ 60.4 ใน placebo กับ ร้อยละ 50.5 ในกลุ่มที่ใช้ rHuEpo; p < .001; OR, 0.67; 95% CI, 
0.54-0.83 และยังพบว่าจํานวนของการให้เลือดลดลงร้อยละ 19 ในกลุ่ม rHuEpo โดยได้รับเลือด 1963 units ที่ได้ 
placebo กับ 1590 units ในกลุ่มที่ได้ rHuEpo นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มระดับความเข้มข้นของเลือด รวมทั้งการ
เกิดผลข้างเคียงไม่แตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม โดยสรุปการให้ rHuEpo 40000 units สัปดาห์ละครั้ง ช่วยลดการให้
เลือด และเพิ่มระดับความเข้มข้นของเลือดอีกด้วย แต่อาจต้องระวังการเกิดภาวะ thromboembolism ซึ่งเป็นภาวะ
แทรกซ้อนที่จะเกิดได้ รวมทั้งยังมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการเกิดมะเร็งอีกด้วย[73,74] 

แนวทางและกลวิธีเพื่อลดการให้เลือด (Strategy to Reduce RBC Transfusion)

 สําหรับวิธีการลดการให้เลือดที่สามารถทําได ้ คือ การลดการให้เลือดที่ไม่จําเป็นดังเช่นที่กล่าวมาในหัวข้อ
ข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่มีการศึกษา และรวบรวมข้อมูลมาแล้ว อาจจะพอนํามาใช้เป็นแนวทางได ้นอกจากวิธีการ
ดังกล่าว มีการแนะนําให้ใช้หลอดเก็บเลือดทั้งสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นชนิดปริมาตรต่ํา(low-volume) ช่วยลดการ
สูญเสียเลือดของผู้ป่วยและลดการเกิดภาวะโลหิตจางอีกด้วย  โดยปกติส่วนใหญ่จะใช้เลือด 40 ถึง 70 มิลลิลิตร ต่อ
วัน จากการศึกษา ABC(1) ทําการศึกษาแบบ prospective และ observational blood sampling ค่าเฉลี่ยปริมาตร
เลือดที่ใช้แต่ละครั้ง 10.3 ± 6.6 mL และทั้งวันจะใช้ปริมาตรเฉลี่ย 41.1 ± 39.7 mL นอกจากนี้ยังพบว่ามีความ
สัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการเกิดอวัยวะเสื่อม (organ dysfunction) กับจํานวนครั้งของการเก็บเลือด (r = .34; p < .
001) และปริมาตรเลือดทั้งหมด (r = .28; p < .001)
     หากใช้หลอดเก็บเลือดสําหรับเด็ก (pediatric-sized blood collection tubes) สามารถลดปริมาณการเสีย
เลือดลงร้อยละ 46.8 คือ ปริมาตร 120.2 ml และ 32.3 mL/day เทียบกับ 226.1 mL และ 55.6 mL/day แต่นอกจาก
การลดขนาดหลอดเก็บเลือดแล้ว การส่งตรวจเลือดที่เหมาะสมจะช่วยลดการเสียเลือดได้อีกทาง[75,76] สําหรับการ
เลือกหลอดเก็บเลือดหากไม่สามารถใช้หลอดแบบ pediatric-sized ก็ให้ใช้แบบ low-volume adult sampling แทน 
นอกจากนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์ลดการเสียเลือดและสามารถใส่เลือดกลับเข้าผู้ป่วย การศึกษาแบบ prospective ในหอ
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ผู้ป่วยวิกฤติ 100 แห่ง ใช้ blood conservative device ต่อเข้ากับ arterial pressure monitoring system แล้ว
สามารถใส่เลือดที่เหลือกลับใส่กลับเข้าไปได้ ส่งผลให้มีการใช้เลือดลดลง[77] ซึ่งสามารถใช้เลือดลดลง 5.7 ± 7.5 
mL เทียบกับกลุ่มควบคุม 96.4 ± 88.5 mL; p < .0001และปริมาตรเลือดที่ใช้ทั้งหมด ในกลุ่ม blood conservation 
device: 19.4 ± 47.4 mL; control: 103.5 ± 99.9 mL; p < .0001 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติโดยใช้วิธี univariate และ 
multiple regression[78]

 มีการศึกษาที่เก็บข้อมูลในหอวิกฤต ิ 280 แห่ง  โดยสังเกตการเก็บเลือดจากหลอดเลือดแดง เพื่ิอที่จะดูการ
การลดลงของการเสียเลือด พบว่า โดยเฉลี่ยจะมีการดูดเลือดก่อนแล้วค่อยเก็บเลือดตัวอย่างออกมา 3.2 ml แต่กลับ
พบว่ามีเพียงแค่ร้อยละ 18.4 ที่ให้เลือดกลับแก่ผู้ป่วย และมีการนําหลอดเก็บเลือดชนิดเด็กมาใช้ เพียงร้อยละ 9.3 
นอกจากพบว่าการใช้วิธีการดูดเลือดแล้วให้กลับแก่ผู้ป่วย สามารถลดการให้เลือดแล้วยังไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงหรือเสียชีวิตอีกด้วย[79] และยังมีการศึกษาเพิ่มเติมในผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง บาดเจ็บ
กระดูกหักและช่องท้องจากอุบัติเหตุ ที่ต้องทําการผ่าตัดฉุกเฉินว่าให้ผลลดการให้เลือดได้[80] [81]

 สุดท้ายคือ การลดการส่งตรวจเลือด จะลดการให้เลือดซึ่งเป็นแนวทางเหมาะสมสําหรับผู้ป่วยทุกราย โ ด ย
ทําการศึกษาในผู้ป่วยวิกฤต 50 ราย เฉลี่ยแล้วเจาะเลือด 3.4 คร้ังต่อวัน ปริมาตร 41.5 mL/day และปริมาตรทั้งหมด 
762.2 mL. หากม ีA-line จะถูกดูดเลือดมากกว่า ประมาณ 944.0 mL และบ่อยกว่าเฉลี่ย 4.0 คร้ังต่อวัน สําหรับคนที่
ไม่มี A-line 300.9 mL และ 1.9 times/day(82-84) โดยสรุป คือ การลดจํานวนการส่งตรวจเลือดทั้งปริมาณและจํานวน
ครั้งช่วยลดการให้เลือดได้อย่างมีนัยสําคัญจากหลายการศึกษา

บทสรุปข้อแนะนําในการให้เลือด (Recommendations Summary for RBC 
transfusion) 

 จากข้อมูลข้างต้น จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นบทสรุปแนวทางการให้เลือดในผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วย
วิกฤติ โดยแจกแจงระดับของความน่าเชื่อถือและข้อแนะนํา เพื่อให้เกิดในความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 : การแบ่งระดับของข้อมูล และข้อแนะนําTable 3. Grading system

Grading of Evidence
Class I: Prospective randomized controlled trials—the gold standard of clinical trials. Some may be poorly designed, have inadequate numbers, or

suffer from other methodologic inadequacies.
Class II: Clinical studies in which the data were collected prospectively, and retrospective analyses which were based on clearly reliable data. Types

of studies so classified include: observational studies, prospective cohort studies, prevalence studies, and case control retrospective studies.
Class III: Clinical studies based on retrospective data collection. Evidence used in this class includes clinical series, database or registry review, large

series of case reviews, and expert opinion.
Grading of Recommendations
Level 1: The recommendation is convincingly justifiable based on the available scientific information alone. This recommendation is usually based on

Class I data, however, strong Class II evidence may form the basis for a level 1 recommendation, especially if the issue does not lend itself to testing
in a randomized format. Conversely, low quality or contradictory Class I data may not be able to support a level 1 recommendation.

Level 2: The recommendation is reasonably justifiable by available scientific evidence and strongly supported by expert opinion. This recommendation
is usually supported by Class II data or a preponderance of Class III evidence.

Level 3: The recommendation is supported by available data but adequate scientific evidence is lacking. This recommendation is generally supported by
Class III data. This type of recommendation is useful for educational purposes and in guiding future clinical research.

III. RECOMMENDATIONS SUMMARY

A. Recommendations Regarding Indications for RBC Transfusion in the General Critically Ill Patient
1. RBC transfusion is indicated for patients with evidence of hemorrhagic shock. (Level 1)
2. RBC transfusion may be indicated for patients with evidence of acute hemorrhage and hemodynamic instability or inadequate oxygen delivery. (Level 1)
3. A “restrictive” strategy of RBC transfusion (transfuse when Hb ! 7 g/dL) is as effective as a “liberal” transfusion strategy (transfusion when Hb ! 10 g/dL) in

critically ill patients with hemodynamically stable anemia, except possibly in patients with acute myocardial ischemia. (Level 1)
4. The use of only Hb level as a “trigger” for transfusion should be avoided. Decision for RBC transfusion should be based on an individual patient’s

intravascular volume status, evidence of shock, duration and extent of anemia, and cardiopulmonary physiologic parameters. (Level 2)
5. In the absence of acute hemorrhage RBC, transfusion should be given as single units. (Level 2)
6. Consider transfusion if Hb ! 7 g/dL in critically ill patients requiring mechanical ventilation (MV). There is no benefit of a “liberal”

transfusion strategy (transfusion when Hb ! 10 g/dL) in critically ill patients requiring MV. (Level 2)
7. Consider transfusion if Hb ! 7 g/dL in resuscitated critically ill trauma patients. There is no benefit of a “liberal” transfusion strategy

(transfusion when Hb ! 10 g/dL) in resuscitated critically ill trauma patients. (Level 2)
8. Consider transfusion if Hb ! 7 g/dL in critically ill patients with stable cardiac disease. There is no benefit of a “liberal” transfusion strategy

(transfusion when Hb ! 10 g/dL) in critically ill patients with stable cardiac disease. (Level 2)
9. RBC transfusion should not be considered as an absolute method to improve tissue oxygen consumption in critically ill patients. (Level 2)

10. RBC transfusion may be beneficial in patients with acute coronary syndromes (ACS) who are anemic (Hb ! 8 g/dL) on hospital admission. (Level 3)
B. Recommendations Regarding RBC Transfusion in Sepsis

1. There are insufficient data to support Level 1 recommendations on this topic.
2. The transfusion needs for each septic patient must be assessed individually since optimal transfusion triggers in sepsis patients are not known

and there is no clear evidence that blood transfusion increases tissue oxygenation. (Level 2)
C. Recommendations Regarding RBC Transfusion in Patients at Risk for or With Acute Lung Injury (ALI) and ARDS

ALI and ARDS are common clinical sequelae of massive transfusion. Prior studies have suggested that RBC transfusion is associated with
respiratory complications, including ALI and ARDS that remains even after adjusting for potential confounders.
1. There are insufficient data to support Level 1 recommendations on this topic.
2. All efforts should be initiated to avoid RBC transfusion in patients at risk for ALI and ARDS after completion of resuscitation. (Level 2)
3. All efforts should be made to diagnose and report transfusion-related ALI (TRALI) to the local blood bank because it has emerged as a leading

cause of transfusion-associated morbidity and mortality, despite underdiagnosis and underreporting. (Level 2)
4. RBC transfusion should not be considered as a method to facilitate weaning from MV. (Level 2)

D. Recommendations Regarding RBC Transfusion in Patients With Neurologic Injury and Diseases
1. There are insufficient data to support Level 1 Recommendations on this topic.
2. There is no benefit of a “liberal” transfusion strategy (transfusion when Hb ! 10 g/dL) in patients with moderate-to-severe traumatic brain injury. (Level 2)
3. Decisions regarding blood transfusion in patients with subarachnoid hemorrhage (SAH) must be assessed individually since optimal transfusion

triggers are not known and there is no clear evidence that blood transfusion is associated with improved outcome. (Level 3)
E. Recommendations Regarding RBC Transfusion Risks

1. There are insufficient data to support Level 1 Recommendations on this topic.
2. RBC transfusion is associated with increased nosocomial infection (wound infection, pneumonia, sepsis) rates independent of other factors.

(Level 2)
3. RBC transfusion is an independent risk factor for MOF and SIRS. (Level 2)
4. There is no definitive evidence that prestorage leukocyte depletion of RBC transfusion reduces complication rates, but some studies have shown

a reduction in infectious complications. (Level 2)
5. RBC transfusions are independently associated with longer ICU and hospital length of stay, increased complications, and increased mortality. (Level 2)
6. There is a relationship between transfusion and ALI and ARDS. (Level 2)

F. Recommendations Regarding Alternatives to RBC Transfusion
1. There are insufficient data to support Level 1 recommendations on this topic.
2. Recombinant human erythropoietin (rHuEpo) administration improves reticulocytosis and hematocrit and may decrease overall transfusion

requirements. (Level 2)
3. Hemoglobin-based oxygen carriers (HBOCs) are undergoing investigation for use in critically ill and injured patients but are not yet approved

for use in the United States. (Level 2)
G. Recommendations Regarding Strategies to Reduce RBC Transfusion

1. There are insufficient data to support Level 1 recommendations on this topic.
2. The use of low-volume adult or pediatric blood sampling tubes is associated with a reduction in phlebotomy volumes and a reduction in blood

transfusion. (Level 2)
3. The use of blood conservation devices for reinfusion of waste blood with diagnostic sampling is associated with a reduction in phlebotomy

volume. (Level 2)
4. Intraoperative and postoperative blood salvage and alternative methods for decreasing transfusion may lead to a significant reduction in

allogeneic blood usage. (Level 2)
5. Reduction in diagnostic laboratory testing is associated with a reduction in phlebotomy volumes and a reduction in blood transfusion. (Level 2)
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A. Recommendations regarding  RBC transfusion in the General Critically Ill

1. การให้เลือดมีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ hemorrhagic shock. (Level 1)
2. การให้เลือดอาจเป็นข้อบ่งชี้ในภาวะ acute hemorrhage และ hemodynamic ไม่คงที่ หรือ การ

ขนส่งออกซิเจนไม่เพียงพอ (Level 1)
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3. กลยุทธ์การให้เลือดแบบ "restrictive" คือ ให้เลือดเมื่อ Hb น้อยกว่า 7 g/dL มีประสิทธิภาพเท่ากับ
แบบ "liberal" ให้เมื่อ Hb น้อยกว่า 10 g/dL ในผู้ป่วยวิกฤตมีภาวะโลหิตจางที่มีความดันโลหิตคงที่ 
เว้นในผู้ป่วยที่ม ีacute myocardial ischemia. (Level 1)

4. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ระดับฮีโมโกลบินเป็นตัวกระตุ้น(Hb trigger) เพียงอย่างเดียวสําหรับการ
พิจารณาให้เลือด การตัดสินใจให้เลือดควรอยู่บนพื้นฐานของภาวะสารน้ําในหลอดเลือดของผู้ป่วย
แต่ละราย ระดับของภาวะช็อค ช่วงเวลาและ ของระยะเวลาของภาวะโลหิต และ ระดับการทํางาน
ของหัวใจและหลอดเลือด(Level 2)

5. ในกรณีที่ไม่มีเลือดออกแบบเฉีบพลันควรให้เลือดแค่ถุงเดียว. (Level 2)
6. ควรพิจารณาในการให้เลือด เมื่อ Hb น้อยกว่า 7 g/dL สําหรับผู้ป่วยวิกฤตใช้เครื่องช่วยหายใจ (MV) 

และอาจไม่เหมาะสมถ้าจะให้เลือดแบบ "liberal" คือ ให้เลือดเมื่อ Hb น้อยกว่า 10 g/dL (Level 2) 
7. ควรพิจารณาในการให้เลือด เมื่อ Hb น้อยกว่า 7 g/dL ในการช่วยฟื้นคืนความดัน (resuscitation) ผู้

ป่วยบาดเจ็บวิกฤต และอาจไม่เหมาะสมถ้าจะให้เลือดแบบ "liberal" คือ ให้เลือดเมื่อ Hb น้อยกว่า 
10 g/dL (Level 2) 

8. ในการ resuscitation ผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤตที่มีโรคหัวใจ ที่ไม่มีภาวะขาดเลือดเฉียบพลัน ควรให้
เลือดเมื่อ Hb น้อยกว่า 7 g/dL และอาจไม่เหมาะสมถ้าให้เลือดแบบ "liberal"  คือ ให้เมื่อ Hb น้อย
กว่า 10 g/dL (Level 2)

9. ไม่ควรคิดว่าการให้เลือดเป็นวิธีการเดียวที่สามารถเพิ่ม oxygen consumption ของเนื้อเยื่อให้มาก
ขึ้นในผู้ป่วยวิกฤตได้ (Level 2)

10. การให้เลือดอาจเป็นประโยชน์ในผู้ป่วย acute coronary syndromes (ACS) ซึ่งมีภาวะโลหิตจาง 
(Hb < 8 g/dL) ในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Level 3)

B. Recommendations Regarding RBC Transfusion in Sepsis

1. ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่รองรับคําแนะนําระดับ 1 ในหัวข้อนี้
2. การให้เลือดมีความจําเป็นสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงซึ่งต้องประเมินในแต่่ละราย เนื่่องจากระดับ 

Hb ที่เหมาะสมในผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงยังไม่มีข้อมูลชัดเจน และไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการให้เลือด
จะเพิ่ม tissue oxygenation(Level 2)

C. Recommendations Regarding RBC Transfusion in Patients at Risk for or With Acute Lung 
Injury (ALI) and ARDS 

  สําหรับ ALI และ ARDS เป็นภาวะที่พบได้บ่อยภายหลังการได้เลือดปริมาณมาก มีการศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ให้
เห็นว่าการให้เลือดสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งภาวะ ALI และ ARDS

1. ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่รองรับคําแนะนําระดับ 1 ในหัวข้อนี้
2. ให้หลีกเลี่ยงการให้เลือดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ ALI และ ARDS หลังจากresuscitationเสร็จสิ้น 

( level 2)

3. ควรทําการวินิจฉัย ภาวะการให้เลือดที่สัมพันธ์กับภาวะ ALI และรายงานไปยังคลังเลือด (level 2)
4. ไม่ควรให้เลือดเพื่อช่วยในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (level 2)

D. Recommendations Regarding RBC Transfusion in Patients With Neurologic Injury and 
Diseases

1. ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุน ข้อแนะนําระดับที่ 1 ในหัวข้อนี้
2. ไม่มีประโยชน์ในการให้เลือดแบบ "liberal" ในผู้ป่วยที่สมองได้รับบาดเจ็บปานกลางถึงรุนแรง

(Level 2)
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3. การตัดสินใจให้เลือดในผู้ป่วยที่มี subarachnoid hemorrhage (SAH) ต้องประเมินในแต่ละราย
เนื่องจากยังไม่ทราบ Hb ที่เหมาะสมในการให้เลือดและไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการให้เลือดจะทําให้
เกิดประโยชน์ (Level 3)

E. Recommendations Regarding RBC Transfusion Risks

1. ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่รองรับคําแนะนําระดับ 1 ในหัวข้อนี้
2. การให้เลือดสัมพันธ์กับการเพิ่มอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลทั้งแผลติดเชื้อ ปอดบวม และติดเชื้อ

รุนแรง (Level 2)
3. การให้เลือดเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิด MOF และ SIRS. (Level 2)
4. ไม่มีหลักฐานสรุปการให้เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวต่ํา (LDB) จะช่วยลดอัตราการเกิดผลข้างเคียงข้างต้น 

แต่จากบางการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการติดเชื้อลดลง (Level 2)
5. การให้เลือดเกี่ยวข้องกับการอยู่หอผู้ป่วยวิกฤติและนอนโรงพยาบาลนานขึ้น โดยจะเพิ่มภาวะ

แทรกซ้อน และเพิ่มอัตราการตาย (Level 2) 
6. มีความสัมพันธ์กันระหว่างการให้เลือดกับภาวะ ALI และ ARDS. (Level 2)

F. Recommendations Regarding Alternatives to RBC Transfusion

1. ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่รองรับคําแนะนําระดับ 1 ในหัวข้อนี้
2. การให้ Recombinant human erythropoietin (rHuEpo) ช่วยเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงและเพิ่ม

ระดับความเข้มข้นของเลือด และอาจช่วยลดความจําเป็นในการให้เลือดได้ (Level 2)
3. มีการสํารวจ Hemoglobin-based oxygen carriers (HBOCs) เพื่อใช้ในการให้เลือดในผู้ป่วย

วิกฤติ และผู้ป่วยบาดเจ็บ แต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่จะนํามาใช้ในสหรัฐ  อมริกา (Level 2)
G. Recommendations Regarding Strategies to Reduce RBC Transfusion

1. ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่รองรับคําแนะนําระดับ 1 ในหัวข้อนี้
2. การใช้ หลอดดูดเก็บเลือด ปริมาตรต่ําทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก สัมพันธ์กับการลดลงของ phlebotomy 

volumes และลดการให้เลือด(Level 2)
3. การใช้เครื่องเก็บเลือดแล้วให้เลือดกลับเข้าสู่ผู้ป่วย สัมพันธ์กับการลดลงของการเสียเลือดในการ

เจาะเลือด. (Level 2)
4. การเก็บเลือดในระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดไว้ ซึ่งอาจลดการให้เลือดได้อย่างมีนัยสําคัญ (Level 2)
5. การลดการส่งตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัย สัมพันธ์กับการลดลงของการเสียเลือดและลดการให้เลือด 

(Level 2)
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