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การส่งตรวจทางคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 
 
ห้องปฏิบัติการ หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตรบ์ริการโลหิต 
 (Blood Bank and Transfusion Medicine Unit) 
ที่ตั้ง   ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ 
  จ.สงขลา 
วันและเวลาท าการ -  ขอเลือด/จองเลือด ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 - เปิดรับบริจาคโลหิต  
 จันทร-์ศุกร์ เวลา 08:30-16:00 น. 
 อาทิตย์  เวลา 08:30-11:45 น., 13:00-16:00 น. 
หมายเลขโทรศัพท์ 074-451575, 074-451577 
 โทรศัพท์ภายใน 
 1575  ประชาสัมพนัธ-์รับบริจาคโลหิต 
 1577,15780  ห้องปฏิบัติการคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต  
โทรสาร 074-451574 

 
 

ค าแนะน าการสง่ตรวจทางห้องปฏบิัติการหน่วยคลงัเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 
 
1. บทบาทและหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิต (transfusion medicine doctor) 
 แพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิต มีหน้าที่ก ากับดูแลการให้บริการโลหิตแก่ผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมทั้ง
 ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการให้ค าปรึกษาแก่แพทย์สาขาอื่นเกี่ยวกับปัญหาการใช้เลือดและส่วนประกอบ
 ของเลือดในผู้ป่วย การเตรียมเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่จ าเพาะให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาและการตรวจวินิจฉัยพิเศษ
 ที่นอกเหนือจากวิธีปกติ การปรึกษาสามารถท าได้ตลอดเวลาโดยขอให้ติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่หน่วยคลังเลือด หรือ
 ห้องปฏิบัติการหน่วยคลังเลือด แต่เนื่องจากมีแพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิตไม่เพียงพอที่จะให้ค าปรึกษาหรือดูแล
 การให้บริการโลหิตได้อย่างครอบคลุม ดังนั้นการขอใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ถูกต้องเหมาะสมหรือการที่
 ต้องเตรียมเลือดอย่างจ าเพาะและการท าหัตถการทาง therapeutic apheresis แก่ผู้ป่วย จึงขอให้แพทย์เจ้าของ
 ไข้มีส่วนรับผิดชอบร่วมด้วย 
 
2. การขอเลือด  
 2.1 ใบขอเลือด (request form) 
  การขอใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดทุกครั้ง สามารถขอผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย หรือขอโดย
  การส่งใบขอเลือด (ใบ request) ผู้ที่กรอกข้อความในใบขอเลือดควรเป็นแพทย์ โดยกรอกรายละเอียดลงใน
  ใบขอเลือดหรือในระบบคอมพิวเตอเครือข่ายให้สมบูรณ์และชัดเจน การขอเลือดทุกครั้งต้องเขียน การวินิจฉัย  
  โรคหัตถการที่จะท า ข้อมูลทางคลินิก ที่ส าคัญ และข้อบ่งชี้ของการใช้เลือด พร้อมกับลงลายมือชื่อตัวบรรจง 

รหัสประจ าตัวและชื่ออาจารย์แพทย์ที่ปรึกษา หากรายละเอียดไม่ครบถ้วนหน่วยคลังเลือด จะส่งคืนให้แก้ไข 
ซึ่งอาจจะมีผลท าให้ได้รับเลือดล่าช้าและจะไม่รับการขอเลือดด้วยวาจา 
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 2.2 การชี้บ่งผู้ป่วยในการเจาะเลือด 
  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ในการเจาะเลือดเพื่อส่งขอเลือดควรปฏิบัติตามคู่มือการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจของ
  หอผู้ป่วย ตัวอย่างเลือดที่ติดฉลากผิดและ/หรือมีรายละเอียดไม่ชัดเจนทางห้องปฏิบัติการหน่วยคลังเลือดจะ
  ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ดังนั้นโปรดตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนส่งตัวอย่างเลือด เพื่อป้องกันความล่าช้าในการ
  เตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือดให้ผู้ป่วย 
  ข้อแนะน าในการเจาะเลือดผู้ป่วย 
  2.2.1 ให้เตรียมหลอดใส่เลือดพร้อมติดสลาก ชื่อ-สกุล HN รายละเอียดผู้ป่วยก่อนเจาะเลือดผู้ป่วย โดย
   เจาะเลือดผู้ป่วยแล้วเสร็จทีละคน 
  2.2.2  ก่อนเจาะเลือดทุกครั้ง ให้ผู้ป่วยตอบชื่อและนามสกุลด้วยตัวเอง (positive identification) หรือ
   ตรวจสอบจากป้ายชื่อข้อมือของผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตอบค าถามได้ 
  2.2.3 หลอดใส่เลือดผู้ป่วยต้องมีข้อมูล ที่ระบุชื่อ-สกุล HN ของผู้ป่วย หอผู้ป่วย วันและเวลาที่เจาะเลือด
  และชื่อผู้เจาะเลือดให้ครบถ้วนและตรงกับใบขอเลือด  
 2.3 ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วย (blood sample) 

 หน่วยคลังเลือดใช้เทคนิคการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดแบบอัตโนมัติโดยวิธี column agglutination  
 technology (CAT) หรือ gel test จึงขอให้ส่งสิ่งส่งตรวจมาให้เหมาะกับเทคนิค CAT หรือ gel test ดัง 
 รายละเอียดการส่งสิ่งส่งตรวจดังต่อไปนี้ 

  2.3.1 ผู้ป่วยทั่วไป (เด็กอายุมากกว่า 3 ปีหรือผู้ใหญ่) ที่จะท า crossmatching, Typing and Screening 
   (T&S) ให้เจาะเลือดจากหลอดเลือดด าและเก็บเป็น EDTA blood จ านวน 5-6 มล. โดยใช้หลอด
   พลาสติกฝาจุกสีม่วง แล้วผสมให้เข้ากัน 
  2.3.2 เด็กอายุ 4 เดือนถึงอายุ 3 ปี ให้เจาะเลือดจากหลอดเลือดด า 2-3 มล. เก็บเป็น EDTA blood โดยใช้

หลอดพลาสติกฝาจุกสีม่วงขนาด 2-3 มล. ถ้ามีปัญหาการเจาะหลอดเลือดด า ให้ใช้ mini collect 
EDTA 0.5 ml. with carrier tube  

  2.3.3 เด็กอายุน้อยกว่า 4 เดือน ให้เจาะใส่ Mini collect EDTA 0.5 ml. with carrier tube บรรจุลงใน 
หลอดที่ติด sticker ชื่อ-สกุล HN ผู้ป่วย หอผู้ป่วย วันและเวลาที่เจาะเลือด และชื่อผู้เจาะเลือดให้
ครบถ้วนและตรงกับใบขอเลือด (ถ้าเป็น cord blood จากห้องสูติกรรมก็ให้ใช้ EDTA blood 5–6 
มล. เหมือนของมารดา พร้อมกับส่งตัวอย่างเลือดของมารดามาด้วย) ทารกที่สงสัยเป็น haemolytic 
disease of the newborn ก็ใช้ตัวอย่างเลือดเกณฑ์เดียวกัน 

  2.3.4 ในกรณีจ าเป็นที่มีการเจาะเลือดผิดจากที่ก าหนด คือเจาะเป็น clotted blood ก็สามารถใช้ได้ โดย
   จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป แต่จะท าให้ได้รับเลือดช้า เพราะต้องทดสอบด้วยวิธี manual 
  2.3.5  การเจาะเลือดซ้ า (sample 2) ในผู้ป่วยขอเลือดครั้งแรกให้เจาะเลือดจากหลอดเลือดด า 2-3 มล. 
   หรือ 5-6 มล. เก็บเป็น EDTA blood  โดยใช้หลอดพลาสติกฝาจุกสีม่วง หากไม่ส่ง sample 2 หน่วย
   คลังเลือดจะไม่จ่ายเลือดให้ผู้ป่วยรายนั้น ๆ  ยกเว้นผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ไม่
   ต้องส่ง sample 2  
 2.4 การขอเลือดซ้ าหรือต่อเน่ือง  
  จะต้องส่งตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยไปด้วยทุกครั้งที่ขอเลือดครั้งแรกและตามเกณฑ์ข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ยกเว้น 
  ทารกแรกคลอดอายุน้อยกว่า 4 เดือน ให้ส่งตัวอย่างเลือดตามเกณฑ์ข้อ 2.3.3 
  2.4.1 ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยรับเลือดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถ้าจองเลือด dose ที่ 2 ห่างจาก dose 
   แรกภายใน 48 ชั่วโมง ไม่ต้องส่งตัวอย่างเลือดใหม่ เว้นแต่ตัวอย่างเลือดเดิมมีปริมาณไม่เพียงพอ  
   ส าหรับการทดสอบ 
  2.4.2  ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีประวัติการรับเลือดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หน่วยคลังเลือดจะ order ให้ 
   หอผู้ป่วยส่งตรวจ ABO, Rh โดยเจาะเลือดผู้ป่วยซ้ าอีกคร้ังเพื่อยืนยันผลหมู่เลือด หลังส่งตัวอย่างจอง 



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

125 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

   เลือดครั้งแรก ยกเว้นห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด 
 2.5 การจองเลือดและส่วนประกอบของเลือดทั่วไปในผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน 
  หน่วยคลังเลือด ประกันเวลาว่าผู้ป่วยจะได้เลือด PRC หรือ LPRC พร้อมใช้ใน 4 ชั่วโมง ยกเว้น ในบางกรณี 
  เช่น หมู่เลือดหายาก มี autoantibody หรือ alloantibody อาจจะใช้เวลานานกว่า แต่ถ้าผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
  ต้องการเลือดเร็วขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิตเป็นรายๆ ไปเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  
  แนวปฏิบัติในการจองเลือดและส่วนประกอบของเลือด มีดังนี้ 
  2.5.1 ผู้ป่วยที่จะผ่าตัด ต้องขอล่วงหน้าก่อนผ่าตัด 1 วัน (ก่อนเวลา 15:00 น. ของวันก่อนผ่าตัดถ้าส่งหลัง
   เวลา 15:00 น. เลือดจะพร้อมใช้ในเวลา 11:00 น.ของวันผ่าตัด) 
  2.5.2 ผู้ป่วยใน ควรขอเลือดเวลา 08:30-15:00 น. และส่งในช่วงเช้าเพื่อจะได้เลือดเร็ว ซึ่งสามารถให้เลือด
   แก่ผู้ป่วยได้ในเวลากลางวัน ไม่ควรขอเลือดผู้ป่วยทั่วไปนอกเวลาราชการเพราะมีเจ้าหน้าที่อยู่เวรจ านวน
   น้อย มีโอกาสเสี่ยงต่อความผิดพลาด 
  2.5.3 การขอเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ต้องเตรียมเป็นพิเศษ เช่น การฉายรังสี (irradiation) การกรอง
   เพื่อก าจัดเม็ดเลือดขาว (filtration) ต้องระบุความต้องการในการขอเลือดทุกคร้ัง เพื่อหน่วยคลังเลือด 
   จะได้เตรียมเลือด/ส่วนประกอบของเลือดให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ 
  2.5.4 ผู้ป่วยที่ต้องการเลือดเร่งด่วน (emergency) สามารถขอเลือดได้ทุกเวลา โปรดศึกษารายละเอียด
   และ turnaround time จากใบ request 
  2.5.5 การขอเลือด uncrossmatched LPRC group O ควรขอเฉพาะรายที่จ าเป็น และแพทย์ผู้ขอต้อง 
   รับผิดชอบต่ออันตราย ซึ่งอาจเกิดข้ึนแก่ผู้ป่วย รายละเอียดมีในข้อปฏิบัติการขอเลือดฉุกเฉิน 
  2.5.6 การขอเลือด MTP (Massive Transfusion Protocol ) ประกอบด้วยการขอเลือด PRC 6 unit  
   (partially crossmatch) FFP 3 unit แบบละลาย platelet concentrate 6 unit หรือ platelet 
   pheresis 1 dose จะได้รับส่วนประกอบของเลือดทั้งหมด ภายในเวลา 25 นาที หลังจากได้รับ  
   ตัวอย่างเลือด (เจ้าหน้าที่ที่ส่งตัวอย่างเลือดต้องรอรับเลือดเลย) 
  2.5.7 การขอเลือดทุกครั้ง หน่วยคลังเลือดจะจองเลือดไว้ให้ 2 วัน โดยจะปลดเลือดเวลา 08:00 น. ของ
   วันที่ 2 ) เพื่อให้มีเลือดหมุนเวียนเพียงพอ 
   การขอเกล็ดเลือดมีขั้นตอนการปฏิบัติคือ 
   2.5.7.1 ส่ ง ใบขอเลือดที่มี ข้ อบ่ งชี้ ครบถ้วน โดยทั่ ว ไปการให้ เกล็ด เลื อดจะไม่มีการท า 

crossmatching หากผู้ป่วยเคยขอเลือดแล้ว และต้องการขอเกล็ดเลือดอย่างเดียวไม่
ต้องส่งตัวอย่างเลือด ยกเว้นการจองคร้ังแรกให้ปฏิบัติตามข้อ 2.4.2   

   2.5.7.2 ควรส่งใบขอเกล็ดเลือดก่อนเวลา 12:00 น. เนื่องจากเกล็ดเลือดต้องเตรียมจากเลือดสด 
    ปัจจุบันมีจ านวนเกล็ดเลือดไม่เพียงพอกับผู้ป่วยและเป็นส่วนประกอบที่มีอายุจ ากัด  
   2.5.7.3 กรณีส่งใบขอเกล็ดเลือดมาแล้วและผู้ป่วยต้องใช้เกล็ดเลือด ขอให้โทรศัพท์แจ้งหน่วย 
    คลังเลือด เพื่อยืนยันการใช้  เนื่องจากมีการขอเกล็ดเลือดเผื่อไว้เป็นจ านวนมาก โดย 
    บางครั้งผู้ป่วยไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จริง    
   2.5.7.4 ผู้ป่วยที่ใช้เกล็ดเลือดในการผ่าตัด ควรส่งใบขอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 
   2.5.7.5 นอกเวลาราชการ จะไม่มีการปั่นแยกเกล็ดเลือด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย ยกเว้น
    กรณีจ าเป็นขอให้โทรศัพท์ปรึกษาหัวหน้าหน่วยคลังเลือด เป็นรายๆ ไป 
   2.5.7.6 การขอ single donor platelet หรือ plateletpheresis ซึ่งเตรียมโดยเครื่องอัตโนมัติ 

สามารถส่งขอได้ปกติเหมือนเกล็ดเลือดทั่วไป และควรขอล่วงหน้าอย่า งน้อย 2 วัน 
เนื่องจาก ต้นทุนการเตรียม plateletpheresis สูงกว่าการเตรียมจากผู้บริจาคเลือดทั่วไป 
ดังนั้นโปรดพิจารณาเงื่อนไขของค่าใช้จ่ายร่วมด้วย โดยหน่วยคลังเลือดจะเก็บใบขอ 
plateletpheresis  ไว้ 3 วัน 
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   2.5.7.7 ผู้ป่วยที่มีปัญหา platelet refractoriness ที่อาจเกิดจาก alloimmunization ควรปรึกษา
    แพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิตให้เร็วที่สุด เพราะต้องใช้เวลานานในการหาผู้บริจาคเกล็ดเลือด
    ที่เข้ากันได้ซึ่งอาจใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ 
  2.5.8 การขอพลาสมา (FFP และ PCR) กรุณาเขียนการวินิจฉัย ข้อบ่งชี้ในการขอ ผล screening 

coagulogramและปริมาณ FFP และ PCR เป็นมิลลิลิตร หน่วยคลังเลือด จะไม่ท า crossmatching 
หากผู้ป่วยเคยขอเลือดแล้วและต้องการขอพลาสมาอย่างเดียว ไม่ต้องส่งตัวอย่างเลือด หน่วยคลัง
เลือด จะจ่ายพลาสมาตรงหมู่หรือหมู่ที่เข้ากันได้แก่ผู้ป่วยพร้อมกับมีบริการละลายพลาสมาให้เพื่ อ
จุดประสงค์ควบคุมคุณภาพ โดยหลังจากส่งใบขอใช้พลาสมาแล้วให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยคลังเลือดก่อน
ใช้ เพื่อจะได้ละลายให้ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที จากนั้นพลาสมาจะพร้อมใช้และน าไปให้
ผู้ป่วยได้ 

  2.5.9 การขอ cryoprecipitate ส าหรับผู้ป่วย haemophilia A ในหัตถการที่มีการนัดล่วงหน้า เช่น ถอน
   หรืออุดฟัน หรือ elective surgery และอื่นๆ ให้นัดหมายกับหน่วยคลังเลือด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
   สัปดาห์ เพื่อจะเตรียม cryoprecipitate ให้เพียงพอส าหรับผู้ป่วยรายนั้นๆ จนครบ course   
   การละลายและ pool cryoprecipitate ในวันราชการ บริการในช่วงเวลา 09:00-11:00 น. และ 
   21:00-23:00 น. และให้ทางหอผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งหน่วยคลังเลือดล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ส่วนวันหยุด
   นักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการไม่ได้ให้บริการ 
 
3. การท า crossmatching และ typing and screening (T&S) 
 3.1 การท า Typing and Screening (T & S) ประกอบด้วย การตรวจหมู่เลือด ABO, Rh (D) และการตรวจ 
  unexpected antibody วิธีนี้เหมาะส าหรับการจองเลือดที่เป็น elective case ที่มีโอกาสใช้เลือดน้อย สามารถ
  จองได้ทั้งผู้ป่วยศัลยกรรมและผู้ป่วยที่ไม่ผ่าตัด เมื่อผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้เลือดก็สามารถท า crossmatching 
  เบื้องต้นซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที และน าไปให้ผู้ป่วยได้เลยมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับการ crossmatching 
  ปกติ หรือถ้าผู้ป่วยไม่เร่งด่วนก็ให้ยึดเวลาตามการขอใช้เลือดปกติ การท า T&S เป็นการทดสอบเบื้องต้นว่า
  ผู้ป่วยจะไม่มีปัญหาในการท า crossmatching เหมาะส าหรับผู้ป่วยที่มีโอกาสใช้เลือดน้อย ถ้าผู้ป่วยจ าเป็น 
  ต้องใช้เลือดแน่นอนควรขอเลือดแบบ crossmatching 
 3.2 การท า crossmatching ท าเฉพาะผู้ป่วยที่ขอใช้ PRC, LPRC และ LDPRC เท่านั้น เวลาที่ใช้ท า crossmatching 
  (turnaround time) ในผู้ป่วย elective case แต่ละราย จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ถ้าเลือดผู้ป่วยมีปัญหา
  อาจใช้เวลานานกว่านี้ซึ่งหน่วยคลังเลือด จะแจ้งให้ผู้ขอทราบ หรือสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์ ส่วนประกอบ
  ของเลือดชนิดอื่นจะไม่ท า crossmatching 
 3.3 เลือดที่ท า crossmatching แล้วและพร้อมจะให้ผู้ป่วย ต้องมีใบคล้องผูกติดกับยูนิตที่ขอทุกชนิด 
 3.4 การท า Typing and Screening (T&S) ประกอบด้วย การตรวจหมู่เลือด ABO, Rh (D) และการตรวจ 

unexpected antibody เป็นการทดสอบเบื้องต้นว่าผู้ป่วยจะไม่มีปัญหาในการท า crossmatching เหมาะ
ส าหรับผู้ป่วยที่เป็น elective case ที่มีโอกาสใช้เลือดน้อย สามารถจองได้ทั้งผู้ป่วยศัลยกรรมและผู้ป่วยที่ไม่
ผ่าตัด เมื่อผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้เลือดก็สามารถท า crossmatching เบื้องต้น ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10-
15 นาที และน าไปให้ผู้ป่วยได้เลย มีความปลอดภัยเทียบเท่ากับการ crossmatching ปกติ ถ้าผู้ป่วยไม่
เร่งด่วนก็ให้ยึดเวลาตามการขอใช้เลือดปกติ ถ้าผู้ป่วยจ าเป็นต้องใช้เลือดแน่นอนควรขอเลือดแบบ 
crossmatching    

 
4. แนวทางปฏิบัติในการขอเลือดกรณีฉุกเฉิน  
 เมื่อพิจารณาความเร่งด่วนของการใช้เลือดของผู้ป่วยจะมีขั้นตอนการขอและเตรียมเลือด ดังนี้  
 4.1 ผู้ป่วยเร่งด่วนแต่สามารถรอได้ประมาณ 1 ชั่วโมง จะได้เลือดแบบ complete crossmatching ให้ส่ง blood 
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sample พร้อมใบ request โดยระบุความเร่งด่วนของความต้องการมาในใบขอเป็น urgent complete 
crossmatched PRC request 

 4.2 กรณีผู้ป่วยที่มีอาการหนักและต้องการใช้เลือด 2 ยูนิต ภายใน 10-15 นาที ให้ส่งใบขอเลือดพร้อมกับระบุ
  การขอแบบ partially crossmatched PRC  หลังหน่วยคลังเลือดได้รับตัวอย่างเลือด จะได้รับเลือดจ านวน 
  2 ยูนิต ภายใน 15 นาที หากต้องการมากกว่า 2 ยูนิต ใช้เวลา 15-30 นาที โดยหน่วยคลังเลือดจะท าการ
  ทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดต่อ ถ้าผลการท า crossmatching ไม่เข้ากัน (incompatible) หน่วยคลัง
  เลือดจะโทรศัพท์แจ้งงดการใช้เลือดยูนิตที่ผลเป็น incompatible และจัดหาเลือดที่เข้ากันได้ให้ 
 4.3 ผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากรอไม่ได้ ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยคลังเลือด เตรียม uncrossmatched group O 
  packed red cell โดยให้เจ้าหน้าที่น าใบ request ที่มีลายเซ็นแพทย์ไปรับเลือดทันที และขอให้ส่งเลือด
  ผู้ป่วยไปให้หน่วยคลังเลือด โดยเร็วที่สุด เพื่อท าการตรวจหมู่เลือดและท า crossmatching ภายหลัง ถ้าผล 
  crossmatching เข้ากันไม่ได้ หน่วยคลังเลือด จะโทรศัพท์แจ้งให้หยุดการให้เลือด และจะจ่ายเลือดที่ผ่าน
  การท า crossmatching แล้วให้ ในกรณีที่ผู้ป่วยยังต้องการเลือดอีก และผู้ป่วยได้เลือด uncrossmatched 
  group O แล้ว ให้ส่ง blood sample ใหม่เมื่อขอเลือดเพิ่มโดยหน่วยคลังเลือด จะพิจารณาการให้เลือด 
  ดังนี้ 
  4.3.1 ท า crossmatching ตามหมู่เลือดผู้ป่วย ถ้าไม่เข้ากันให้ PRC group O ต่อ  
  4.3.2 ผู้ป่วยใช้เลือดมาก แต่เลือดตามหมู่เลือดของผู้ป่วยมีจ านวนน้อย ให้ใช้ PRC group O 
  4.3.3 หน่วยคลังเลือด มีเลือดหมู่เดียวกับผู้ป่วยจ านวนเพียงพอ และผล crossmatching เข้ากันได้จะ 
   เปลี่ยนกลับไปใช้หมู่เลือดเดิมของผู้ป่วย 
   การขอเลือดในข้อ 4.1, 4.2, 4.3 ให้ท าเครื่องหมายในข้อที่ต้องการในใบ request หัวข้อการขอเลือด 
   กรณีฉุกเฉิน 
   ส าหรับผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วนในการใช้เลือดและเสียเลือดมากจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่จากเกล็ดเลือด หรือ 
   coagulopathy ควรขอเลือดฉุกเฉินเฉพาะ PRC ก่อน เพื่อหน่วยคลังเลือด จะเตรียมเลือดได้อย่าง
   รวดเร็วที่สุด หลังจากนั้นจึงค่อยพิจารณาขอ blood component ชนิดอื่นตามความเหมาะสมทาง
   คลินิกหลังจากที่ได้ประเมินผู้ป่วยแล้ว เพราะ blood component ชนิดอื่นใช้เวลาเตรียมสั้นกว่า 
   PRC มาก 
 4.4 ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ที่ขอเลือด uncrossmatched LPRC group O สามารถใช้
  เลือดหมู่ O Rh positive จ านวน 4 ยูนิต ที่เก็บในตู้เย็นเก็บเลือดของห้องฉุกเฉินได้เลย และแจ้งหน่วยคลัง
  เลือดทันทีที่ใช้ เพื่อหน่วยคลังเลือด จะได้จัดเลือดไปส ารองไว้พร้อมใช้ต่อไป โดยปฏิบัติตามแนวทางการน า
  เลือดไปให้ผู้ป่วย ที่ระบุไว้ที่หน้าตู้เย็นอย่างเคร่งครัด 
 4.5 การขอเลือด massive transfusion protocol (MTP) ให้เจ้าหน้าที่ที่มาส่งตัวอย่างเลือดน ากระติกใส่เลือด

 มารอรับที่หน่วยคลังเลือดฯ เจ้าหน้าที่คลังเลือดฯ จะจ่ายเลือดภายใน 25 นาที ซึ่งประกอบด้วย PRC 6 ยูนิต  
  FFP แบบละลาย 500 มล.และ PC 6 ยูนิต หรือ single donor platelet 1 dose 
 
5. การท า autologous transfusion 
 การท า autologous transfusion แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ปัจจุบันที่ปฏิบัติมี 2 วิธี คือ 
 5.1 Predeposit autologous donation ซึ่งผู้รับผิดชอบคือแพทย์ transfusion medicine ซึ่งหน่วยคลังเลือด 

ส่งเสริมให้ท ามากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการติดเชื้อไวรัสจากการได้รับเลือดของผู้อื่น ก่อนท าขอให้แพทย์
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นของผู้ป่วย จึงส่งผู้ป่วยพร้อมใบขอท า autologous blood transfusion (SD-Fo-BB-
Don-04) มาพบแพทย์ที่หน่วยคลังเลือดก่อนผ่าตัดหรือ ติดต่อล่วงหน้าที่โทรศัพท์ 1575 (โปรดศึกษา
รายละเอียดในใบขอท า autologous blood donation) และควรวางแผนล่วงหน้า เพราะหน่วยคลังเลือด 
จะให้ผู้ป่วยบริจาคเลือดเก็บไว้ทุกสัปดาห์และยูนิตสุดท้ายจะเก็บก่อนผ่าตัด 3 วัน 
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 5.2 Acute normovolaemic haemodilution ผู้รับผิดชอบคือวิสัญญีแพทย์ ซึ่งจะท าในห้องผ่าตัดก่อนเริ่มผ่าตัด 
  เลือดที่เก็บโดยวิธีนี้จะเปลี่ยนเป็น predeposit autologous donation ไม่ได้ยกเว้นได้รับความเห็นชอบ
  จากแพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิตเป็นรายๆ ไป เพราะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก predeposit 
  autologous donation 
 
6. วิธีการรับเลือดจากหน่วยคลังเลือด 
 6.1 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยน ากระติกเพื่อใส่เลือดและสมุดขอรับเลอืดหรือมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย 
  ชื่อ-สกุลผู้ป่วย บาร์โค้ดของ HN ชนิดของเลือด จ านวนยูนิตหรือปริมาตรของเลือดไปแสดงต่อหน่วยคลังเลือด 
  ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายเลือด 
 6.2 ถ้าต้องการทราบว่าเลือดที่ขอได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบที่ระบบคอมพิวเตอร์ จะมีข้อความ “ready” เจ้าหน้าที่
  สามารถไปรับได้ โดยไม่ต้องโทรศัพท์ยืนยันอีก 
 6.3 เลือดที่จองไว้ในกรณีผ่าตัด เจ้าหน้าที่หน่วยคลังเลือด จะน าเลือดไปส่งที่ห้องผ่าตัดเวลา 09:00 น. และรับ
  กลับ เวลา 15:00 น. ทุกวันราชการ นอกเหนือเวลาดังกล่าวจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปรับเลือดเองที่หน่วยคลัง
  เลือด 
 6.4 ควรน าเลือดออกจากหน่วยคลังเลือด เมื่อพร้อมที่จะให้ผู้ป่วยเท่านั้น หากน าเลือดไปแล้วแต่ไม่พร้อมจะให้

ผู้ป่วยภายใน 30 นาที ควรน าส่งคืนคลังเลือดฯ หากไม่สามารถคืนได้ภายใน 30 นาที ให้ปฏิบัติตามข้อความ
หลังใบคล้องเลือดฯ 

 6.5 กรณีผู้ป่วยเลื่อนการผ่าตัด ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งเลื่อนผ่าตัดและการจองเลือดต่อหน่วยคลังเลือดทางโทรศัพท์
  หรือเป็นลายลักษณ์อักษร อนึ่งถ้าเลื่อนผ่าตัดจะเลื่อนการจองเลือดต่อได้เพียง 1 วัน  ยกเว้นกรณีพิเศษ เช่น 
  หมู่เลือดหายาก เป็นต้น 
 6.6 ในช่วงเวลา 16:30-07:30 น. (เวรบ่าย-ดึก) หน่วยคลังเลือด จะมีเจ้าหน้าที่ 2 คน ท าหน้าที่บริการส่งเลือดให้
  หอผู้ป่วย1 คน และห้องผ่าตัด 1 คน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้บริการ ดังนี้ 
  6.6.1 ส าหรับหอผู้ป่วยต่างๆ 
   การส่งเลือดจะท าตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
   เวรบ่าย เวลา 17:30 น., 19:00 น., 21:00 น., 23:00 น. 
   เวรดึก เวลา 01:30 น., 03:30 น., 05:00 น., 07:00 น. 

โดยหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานที่ต้องการจะรับเลือด และส่วนประกอบของเลือด ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วย
คลังเลือด ที่เบอร์ 1577 หลังจากดูจากคอมพิวเตอร์ว่าการเตรียมเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้ว(“Ready”) 
โดยโทรแจ้งก่อนถึงก าหนดเวลาส่งเลือดอย่างน้อย 30 นาที ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ส่งเลือดของห้องผ่าตัด
ยังไม่กลับมา ให้รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ส่งเลือดห้องผ่าตัดกลับมาก่อน ถึงจะมีการรับส่งเลือดห้องผ่าตัด
ใน case ถัดไป 

  6.6.2 ส าหรับห้องผ่าตัด การส่งและรับคืนเลือด จะท าตามที่ห้องผ่าตัดโทรศัพท์แจ้งหน่วยคลังเลือด 
6.7  การตรวจสอบเลือดส ารองที่เหลือของผู้ป่วยที่หน่วยคลังเลือด ให้ดูผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การโทรศัพท์มา 
 ถามหน่วยคลังเลือดเป็นการเพิ่มภาระงานของเจ้าหน้าที่คลังเลือดโดยไม่จ าเป็น หน่วยคลังเลือดขอไม่ตอบ 

  ค าถามในกรณีนี้  
  โปรดระลึกไว้เสมอว่า การขอใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดนอกเวลาราชการโดยที่ผู้ป่วยยังอยู่ใน
สภาวะที่รอได้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่จ าเป็น เนื่องจากมีขีดจ ากัดของจ านวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน 
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7. การคืนเลือด 
 7.1 ควรจะคืนเลือดมาเก็บไว้ที่หน่วยคลังเลือด เมื่อไม่พร้อมจะให้ผู้ป่วยภายในเวลา 30 นาที ไม่ควรเก็บเลือดใน

ตู้เย็นของหอผู้ป่วย หรือตู้เย็นที่ไม่ผ่านการรับรองโดยหน่วยคลังเลือด แต่ถ้า ต้องการให้เลือดอีกจะต้องแจ้ง
หน่วยคลังเลือด เพื่อเก็บเลือดนั้นไว้ เนื่องจากหน่วยคลังเลือด จะปลดเลือด หรือยกเลิกการจองเลือดเวลา 
08:00 น. เมื่อการจองเลือดครบ 2 วัน (ประมาณ 48 ชั่วโมง ของการจองทั้งเลือดผ่าตัดและจองเลือดทั่วไป) 

 7.2 กรณีที่เตรียมจะให้เลือดผู้ป่วยโดยได้แทงชุดให้เลือดเข้าไปในถุงเลือดแล้ว ไม่ว่าจะให้เลือดผู้ป่วยไปแล้วหรือ
  ไม่ได้เร่ิมต้น ถ้าคืนถุงเลือดห้ามดึงชุดให้เลือดออกให้ส่งคืนพร้อมชุดให้เลือดที่ค้างอยู่กับถุง (หน่วยคลังเลือด 
  จะไม่น ายูนิตนั้นไปใช้อีก) 
 7.3   การตรวจสอบคุณภาพเลือดที่รับคืน คลังเลือดจะปฏิบัติตาม WI02-BB52  โดยจะตรวจสอบอุณหภูมิก่อน
  เก็บเข้า stock หากอุณหภูมิเลือดไม่ได้มาตรฐานงานบริการโลหิตก าหนด  คลังเลือดจะปลดเลือดถุงนั้นโดย
  อัตโนมัติ และแจ้งไปยังหอผู้ป่วย  หากต้องการใช้เลือดอีกให้ขอเลือดใหม่ 
 
8. การอุ่นเลือด 
 การให้เลือดจ านวนไม่มากและไม่เร็วเกินไป ไม่จ าเป็นต้องอุ่นเลือด แต่ถ้าจ าเป็นให้อุ่นด้วยน้ าอุ่นที่วัดอุณหภูมิแน่นอน
 ด้วยเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิไม่เกิน 37oC ถ้าต้องคืนเลือดที่อุ่นแล้วให้หน่วยคลังเลือด กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์
 อักษรถึงวัน-เวลาที่อุ่นเลือด โดยเขียนไว้ที่ใบคล้องเลือดหรือบนถุงเลือด เพราะหน่วยคลังเลือด จะไม่เก็บไว้ใช้ต่อไป 
 ***ถ้าถุงเลือด open แล้ว หรืออุ่น ต้องใช้งานภายใน 4 ช.ม. เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน** 
 
9. การให้เลือดผู้ป่วย ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการให้เลือดในหอผู้ป่วย โดยมีค าแนะน าดังนี้ 
 9.1 ก่อนให้เลือดต้องตรวจดูชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN ที่ใบคล้องเลือด และตรวจสอบกับผู้ป่วยว่าตรงกัน โดยเป็น positive 
  identification คือ ให้ผู้ป่วยบอกชื่อและนามสกุลเอง และ/หรือตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกับป้ายชื่อข้อมือหรือไม่  
 9.2 ตรวจสอบเบอร์ donor ที่ใบคล้องกับถุงเลือดว่าถูกต้องตรงกัน  
 9.3 ตรวจสอบหมู่เลือดของผู้ป่วย และ donor ที่ถุงเลือดว่าเป็นหมู่ตรงกันหรือเข้ากันได้  
 9.4 ตรวจสอบลักษณะเลือดในถุงว่ามีสีผิดปกติ มีรอยรั่วซึม หรือมีก้อนเลือดแข็งตัว (clot)หรือไม่ 
 9.5 เฝ้าระวังการเกิด transfusion reaction ในผู้ป่วย  
 
10. Transfusion reactions  
 10.1 แจ้งหน่วยคลังเลือด ทุกคร้ังที่ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนจากการให้เลือด  
 10.2 ข้อปฏิบัติกรณีเกิด transfusion reaction  
  10.2.1 หยุดการให้เลือด (ดูหมายเหตุ)  
  10.2.2 ส่งถุงเลือดที่เหลือพร้อมใบคล้องเลือด และชุดให้เลือดที่เสียบคาอยู่ในถุงเลือดที่ปิด clamp เรียบร้อย
   แล้วกลับไปที่หน่วยคลังเลือด  
  10.2.3 ส่งตัวอย่างเลือด post-transfusion sample (EDTA blood 5-6 มล.)  
  10.2.4 ส่งใบขอ การ investigate transfusion reaction ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มาพร้อมกับ

ตัวอย่างเลือดและถุงเลือด  
หมายเหตุ การตัดสินใจในการให้เลือดผู้ป่วยต่อหรือหยุดการให้เลือดต้องเป็นการตัดสินใจของแพทย์ที่รักษา อย่างไรก็

ตามสามารถขอค าแนะน าได้จากแพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิต ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1575, 1577 นอก
เวลาราชการติดต่อผ่านห้องปฏิบัติการคลังเลือด ที่เบอร์ 1577 
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11. การขอท า therapeutic apheresis  
11.1  กรณีที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องใช้ apheresis technique ได้แก ่leukapheresis, plasma exchange, stem  

cell collection, platelet depletion ขอให้เขียนใบ consult ท า therapeutic apheresis ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์เครือข่ายและโทรแจ้งให้อาจารย์แพทย์ประจ าหน่วยคลังเลือดทราบ เพื่อวางแผนการรักษาที่
เหมาะสม และนัดหมายเวลาท า therapeutic apheresis กับหอผู้ป่วยต่อไป  

      11.2  กรณีท า therapeutic plasma exchange ให้หอผู้ป่วยส่งใบจอง CRP หรือ FFP ใน case ที่มีแผนการ 
  ท าล่วงหน้า  ภายในเวลา 08:30-15:30 น. ของทุกวัน  หากนอกเหนือจากนี้ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยคลัง
  เลือดเป็นราย ๆ ไป ส่วนกรณีฉุกเฉินสามารถส่งใบจองได้ตลอดเวลา   
    11.3  การละลาย CRP หรือ FFP ใน case therapeutic plasma exchange ให้โทรศัพท์แจ้งคลังเลือดก่อน 
  การท าหัตถการ 1 ช.ม. 30 นาที  
 
12. การส่งตรวจ antenatal screening ในหญิงตั้งครรภ์ 
 ควรส่งตรวจ ABO, Rh(D) และ irregular antibody ในเลือดของมารดาทุกครั้งของการตั้งครรภ์ เพื่อพยากรณ์
 การเกิด haemolytic disease of the newborn และให้การรักษาที่เหมาะสม กรณีที่จ าเป็นต้องท า intrauterine 
 transfusion กรุณาติดต่อแพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิตทุกครั้งเพื่อจะได้เตรียมเลือดที่เหมาะสมและปลอดภัยให้ 
 
13. การส่งตรวจ tissue typing (HLA) 
 ผู้บริจาคอวัยวะหรือ stem cells ที่ส่งตรวจ HLA typing ต้องผ่านการตรวจหมู่เลือดและตรวจเชื้อต่างๆ เช่น 
 เดียวกับผู้บริจาคโลหิตและแพทย์เห็นสมควรให้เป็นผู้บริจาคได้ มีขั้นตอน คือ 
 13.1 การขอท า HLA typing หรือ crossmatching โดยเขียนใบ request หรือสั่งผ่านระบบเครือข่ายส าหรับ   

HLA crossmatching for Kidney Transplant ให้นัดหมายวันเจาะเลือดกับเจ้าหน้าที่คลังเลือดฯ 
ล่วงหน้า 

 13.2  การส่ง Platelet Antibody และ Plalet crossmatching (HLA X-mat for Plt) ขอให้เขียนใบ consult 
  ผ่านระบบคอมพวิเตอร์เครือข่ายและโทรแจ้งให้คลังเลือดฯ รับทราบ เพื่อจะได้นัดหมายเวลาเจาะเลือดกับ
  หอผู้ป่วย 
 13.3 ตัวอย่างเลือด  
  13.3.1 ตรวจ HLA typing ใช้ ACD หรือ K2EDTA blood 5-6 มล.  
  13.3.2 ตรวจ HLA crossmatching ใช้ ACD blood 50 มล.±10% และ clotted blood 5 มล.±10%  
  13.3.3 ตรวจ platelet crossmatching กรณีสงสัย platelet antibody ใช้ ACD blood 10 มล.±

10% และ clotted blood 10 มล. ±10%  
  13.3.4 การส่งตรวจ neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT)  
   13.3.4.1 เลือดแม่เก็บเป็น clotted blood 10 มล.±10% และ ACD blood 10 มล.±10%  

ใส่หลอดพลาสติก  
   13.3.4.2 เลือดพ่อเก็บเป็น ACD blood 10 มล.±10% ใส่หลอดพลาสติก  
   13.3.4.3 เลือดลูกเก็บเป็น EDTA blood 3-5 มล. ใส่หลอดพลาสติก  
  13.3.5 ผู้ป่วยใน ขอให้เจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ป่วยเป็นผู้เจาะเลือด โดยใช้หลอดใส่เลือดที่หน่วยคลังเลือด
   เตรียมให้ แล้วส่งเลือดมายังหน่วยคลังเลือดทันที ห้ามเก็บในตู้เย็น 
 13.4 การส่งตรวจขอให้ส่งในวันและเวลาราชการ 08:30-12:00 น. และ 13:00-16:30 น. กรณีต้องส่งนอกเวลา

ราชการ ขอให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยคลังเลือด เพื่อให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ห้อง HLA ต่อไป 
 13.5 หน่วยคลังเลือด จะแจ้งผลแก่แพทย์ผู้รักษา 
  - HLA Typing ภายใน 2 สัปดาห ์
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  - Platelet crossmatching  ภายใน 2 วัน  
 
14. การส่งตรวจ leukemia immunophenotyping, stem cells (CD34) โดย Flow cytometry  
 14.1 ส่งใบขอ หรือขอ online ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย  
 14.2 ส่งเลือดหรือ bone marrow 2-3 มล. โดยเก็บในน้ ายา heparin หรือ EDTA สามารถส่งได้ทุกวันท าการ 

ยกเว้นวันศุกร์และก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ส่งก่อนเวลา 12:00 น. (การส่งนอกเหนือกว่าเวลาที่ก าหนด
จะส่งผลต่อผลการตรวจ และอาจต้องเก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใหม่) 

 14.3 Leukemia immunophenotyping รายงานผลภายใน 1 สัปดาห์  
 14.4 CD34 รายงานผลภายใน 2 วันท าการ  
 
15. การส่งตรวจ HLA-B27 
 15.1 ส่งใบขอ หรือ ขอ online ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
 15.2 ส่งตัวอย่างเลือด เปน็ EDTA blood 5-6 มล. 
 15.3 รายงานผลภายใน 3 วันท าการ 
 
16. การส่งตรวจ thromboelastogram โดย thromboelastometry 
 16.1 ส่งใบขอ 
 16.2 ส่งตัวอย่างเลือด โดยเก็บเป็น sodium citrate blood 3 มล.±10% (หลอดฝาจุกสีฟา้) และส่งหน่วยคลัง

เลือดทันทีหลังเจาะเก็บสิ่งสง่ตรวจ  
 16.3 แพทย์สามารถดูผลได้จากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย  
  - ในเวลาราชการรายงานผลภายใน 1 ช.ม. 30 นาที หลังรับสิ่งส่งตรวจ 
  - นอกเวลาราชการรายงานผลภายใน 2 ช.ม.หลังรับสิ่งส่งตรวจ 
 
17. การส่งตรวจ NAT (Nucleic acid amplification testing) 
 17.1 ขอ online ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
 17.2 ส่งสิ่งส่งตรวจเป็น EDTA blood 5-6 มล. 
 17.3 หน่วยคลังเลือดจะรายงานผลการตรวจภายใน 2 วันท าการ โดยจะแสดงผลการตรวจเป็นเพียง  Ready ใน

ระบบ HIS ส่วนผลการตรวจที่แท้จริงหน่วยงานที่ส่งตรวจต้องส่งเจ้าหน้าที่มารับใบรายงานผลการตรวจที่
หน่วยคลังเลือดในวันและเวลาราชการ 

 
18. การส่งตรวจน้ าลายเพื่อตรวจหาสารหมู่เลือด A,B,H  
 18.1 ส่งใบขอ หรือขอ online ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
 18.2 ส่งตัวอย่างเป็นน้ าลาย ปริมาตร 5-10 มล. 
 18.3 รายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง 
 **การทดสอบใดที่หน่วยคลังเลือด ไม่ได้เปิดบริการก็จะส่งต่อไปท าการทดสอบยังห้องปฏิบัติการภายนอก ขอให้ติดต่อ
 หัวหน้าหน่วยคลังเลือด หรือเจ้าหน้าที่หน่วยคลังเลือด โทรศัพท์ 1577 เพื่อขอข้อมูลผู้ป่วยและชี้แจงวิธีการเก็บสิ่ง
 ส่งตรวจ และรายละเอียดเก่ียวกับข้อบ่งชี้ทางคลินิกของการส่งตรวจ 
 
 
  



  

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

132 

19. รายการทดสอบของหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
ค่าอ้างอิง 

Routine test 
1. Crossmatching 

Automate 
CAT/ Gel 

EDTA blood 5-6 mL ทุกวัน 

4 ชม. Negative 
2. Typing and screening 4 ชม. Negative 
3. ABO, Rh (D) 1 ชม. Rh positive 
4. Antihuman globulin test 

4.1 IAT 
 

2 ชม. 
 
Negative 

4.2 DAT Gel test EDTA blood 5-6 mL ทุกวัน 1 ชม Negative 
Special test 
1. Tissue typing (HLA)   

นัดเป็นกรณี
พิเศษ 

  
     1.1 HLA typing PCR-SSO, SSP ACD or EDTA blood 5-

6 mL  
2 สัปดาห์ - 

     1.2 HLA crossmatching 
LCT & Flow 
cytometry 

ACD blood 50 mL ±10% 
และ clotted blood 5 mL 
±10%   

3 วันท าการ Negative 

 1.3Plateletcrossmatching 
Flow 

cytometry 

ACD blood 10 mL ±10%  
และ clotted blood 10 
mL ±10%   

2 วัน - 

 1.4 Neonatal alloimmune 
thrombocytopenia (NAIT) 

Flow 
cytometry 

แม่ ACD blood 10 mL 
±10%  
และ clotted blood 10 
mL ±10%   
พ่อ ACD blood 10 mL 
±10%   
ลูก EDTA blood 3-5  mL 

2 วัน Negative 

2. Flow cytometry 
Flow 
cytometry 

Heparinized/ EDTA 
blood/ 
bone marrow 2-3  mL 

ทุกวัน
ราชการ 

 
 

1 สัปดาห์ 

 
 
- 

 2.1 Leukemia 
immunophenoty-ping 
 2.2 Stem cells (CD 34) 2 วัน - 
3. HLA-B27 PCR-SSP EDTA blood 5-6 mL สัปดาห์ละ 2 

ครั้ง วัน
อังคาร 
และวัน

พฤหัสบดี 

3 วันท าการ - 

4. Thromboelastogram  Thromboelasto
metry 

Na Citrate blood 3 mL 
±10% 

ทุกวัน 1.5 ชม. - 

5. NAT (Nucleic acid 
amplification testing) 

Real time PCR EDTA blood 5-6 mL ทุกวันท าการ 2 วันท าการ - 

6. Saliva Test  Tube test  Saliva 5-10 mL ทุกวัน 24 ชั่วโมง - 
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ค าย่อของน้ ายาและวิธีที่ใช้ตรวจ 
ACD : Acid citrate dextrose (anticoagulant) 
LCT : Lymphocytotoxicity test 
PCR-SSO : PCR - Sequence-specific oligonucleotides 
PCR-SSP : PCR - Sequence-specific primer 
CAT : Column Agglutination Technology 

 
เอกสารอ้างอิง 
 

1. British Committee for standard in Haematology. Blood Transfusion Task Force (Chairman P. 
Kelsey) in collaboration with the Royal College of Nursing and the Royal College of Surgeons of 
England. The administration of blood and blood components and the management of 
transfused patients. Transfusion Medicine 1999;9: 227-238. 
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หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต  ภาควิชาพยาธิวิทยา 

 
ใบขอส่งตรวจ 

Leukemia immunophenotypingby Flow cytometry 
 
ชื่อผู้ป่วย...........................................................นามสกุล...................................................................... 
H.N…………………………………..Ward…………………………………………..Tel……….………….. 
ชนิด specimen………………..………….….วันที่เก็บ...........................................เวลา......................น. 
อาจารย์แพทย์ผู้ดูแล..........................................................................................................(ระบุทกุครั้ง) 
Clinical information (โปรดเติมทุกครั้ง) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
ผล CBC (โปรดเติมทุกครั้ง) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
Clinical diagnosis (โปรดเติมทุกครั้ง) 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
     
 

ลายเซ็นแพทย์..................................................... 
       ................/................ /.................. 

 

Note หน่วยคลังเลือด จะตรวจ markers ต่อไปนี้  
 CD45, CD34, CD7, CD19, CD10, HLA-DR, CD13/33, CD117, TdT,MPO และ CD79a, CD3  
 สามารถส่งได้ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์และก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ส่งก่อนเวลา 12:00 น. โดยเก็บ specimen 
ใน K2EDTA tube จ านวน  0.5-5 mL แล้วแต่จ านวน cell ที่มีอยู่ จะแจ้งผลสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 22 
± 2°C ที่คลังเลือด 
 
       (รหัสกรมบัญชีกลาง 30501 ราคา 2,760 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 


