ห้องปฏิบตั ิ การคลังเลือด

ห้องปฏิ บตั ิ การคลังเลือด
คลังเลือดมีบริการแยกเป็ น 4 ส่วน คือ
1. บริจาคโลหิตจากผูบ้ ริจาคทัวไป
่ และญาติผปู้ ่ วย
อาคาร 1 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทาการ 8.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.
อาคาร 1 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทาการ 8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เวลาทาการ 8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. ของทุกวัน
2. รับบริจาคโลหิตจากผูป้ ่ วย (autologous donation) เพื่อใช้ในการผ่าตัด (อาคาร 1 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์)
เวลาทาการ 8.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. ในเวลาราชการ
3. ปั น่ แยกส่วนประกอบของโลหิต
เวลาทาการ 8.30 น. - 16.30 น. ของทุกวัน
4. ห้องปฏิบตั กิ ารทัวไป
่ ให้บริการด้านการทดสอบเกีย่ วกับหมู่โลหิต จัดหาโลหิต และส่วนแยกของโลหิตทีเ่ ข้ากันได้
ให้แก่ผู้ป่วย รวมทัง้ ทาการทดสอบทาง serology เพื่อการวินิจฉัย HDN, AIHA และ alloantibody ในผู้ป่วยที่มี
ปั ญหาในการให้โลหิตและ transfusion reaction work up
เวลาทาการ - ในเวลาราชการทาการทดสอบในรายการแนบท้าย
- นอกเวลาราชการทาการทดสอบเฉพาะรายการใน emergency request
วิ ธีปฏิ บตั ิ การขอโลหิ ตและส่วนประกอบโลหิ ต
เมื่อต้องการขอโลหิตและส่วนประกอบโลหิตผู้ป่วยจาเป็ นต้องมีผลตรวจหมู่โลหิต ABO/ Rh ที่ห้องปฏิบตั ิการ
คลังเลือด โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างน้อย 1 ครัง้ ก่อนเพื่อใช้เทียบผลการตรวจหมู่โลหิตเมื่อผูป้ ่ วยขอโลหิต
ประเภทการขอโลหิ ต (Type of Request) แบ่งเป็ น
1. แบบรีบด่วน (Stat) จะได้โลหิตภายในเวลาประมาณ 1 ชัวโมงครึ
่
ง่ หลังจากส่งใบขอเลือดถึงคลังเลือด
2. แบบปกติ (Today) ควรขอในเวลาราชการ ตัว อย่ างโลหิต ที่ส่ง ถึง คลัง เลือ ดก่ อ น 9.00 น. จะได้โลหิต ไม่ เกิน
12.00 น. รายที่ส่ง 10.00 น. – 12.00 น. จะได้โลหิต ก่อน 16.00 น. รายที่ส่งหลัง 12.00 น. – 15.00 น. จะได้
โลหิตประมาณ 16.30 น. ของวันเดียวกัน ถ้าขอหลัง 15.00 น. จะได้ภายในเวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่
หลังจากส่ง
ใบขอเลือดถึงคลังเลือด
3. เตรียมผ่าตัด (Pre-op) ต้องระบุวนั ทีผ่ ่าตัดให้ชดั เจน
3.1 กรณีทข่ี อเฉพาะ RBC และ / หรือ Plasma ให้ส่งใบขอและตัวอย่างโลหิตก่อน 14.00 น. ของวันก่อนผ่าตัด 1
วัน แล้วให้สอบถามว่าได้โลหิตหรือไม่โดยให้เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยนาสมุดมา OK ที่ห้องปฏิบตั ิการคลังเลือด
เวลาประมาณ 16.00 น. - 18.30 น. ของวันก่อนผ่าตัด
3.2 กรณีทข่ี อ platelet ด้วยให้ส่งใบจอง platelets เพิม่ เติมพร้อมตัวอย่างโลหิตก่อนผ่าตัด 2 วัน เช่น ผ่าตัดวัน
พุธให้ส่งใบจอง platelet วันจันทร์ แล้วให้สอบถามว่าได้ platelet หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยนาสมุดมา
OK เลือดเวลาประมาณ 16.00 น. – 18.30 น. ของวันอังคาร
3.3 กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยผ่าตัดแบบ elective ทีใ่ ช้โลหิตมากกว่า 4 units ให้ส่งใบจองพร้อมตัวอย่างโลหิตก่อนวันผ่าตัด
2 วัน เช่น ผ่าตัดวันพุธให้ขอวันจันทร์ และให้เจ้าหน้ าที่หอผู้ป่วยนาสมุดมา OK เวลาประมาณ 16.00 น.18.30 น. ของวันอังคาร
3.4 การขอ RBC แบบ Type / Screen (T/S) ใช้สาหรับขอโลหิตเตรียมผ่าตัดชนิด elective ทีไ่ ม่ค่อยได้ใช้โลหิต
แต่ตอ้ งการมีโลหิตให้พร้อมสาหรับผูป้ ่ วย โดยทดสอบโลหิตผูป้ ่ วยเพียงหมูโ่ ลหิต ABO/ Rh และ anitibody
screening หากผลแอนติบอดีต่อหมูโ่ ลหิต (alloantibody) negative จึงใช้การขอโลหิตวิธี T/S ได้ รายทีข่ อ
โลหิตแบบนี้และต้องใช้โลหิตในขณะผ่าตัดให้โทรแจ้งห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดก่อนมารับโลหิต และจะได้โลหิต

ภายในเวลา 15 นาที หากผลการตรวจ alloantibody ของผูป้ ่ วย positive เจ้าหน้าทีค่ ลังเลือดจะทดสอบ
ความเข้ากันได้ของเลือดผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาค (Crossmatching) ถึงแม้จะขอแบบ Type / Screen และเลือด
สาหรับผูป้ ่ วยจะนาไปที่ OR ในเวลาทีผ่ ่าตัด
3.5 Autologous blood ใช้สาหรับขอโลหิตเตรียมผ่าตัดชนิด elective ทีส่ ว่ นใหญ่ใช้โลหิตและไม่รบี ด่วน โดย
ผูป้ ่ วยจะต้องติดต่อห้องรับบริจาคโลหิตเพื่อเก็บเลือดตนเอง และทาการทดสอบโลหิตผูป้ ่ วยเพียงหมูโ่ ลหิต
ABO/ Rh และผลการตรวจสอบแอนติบอดีต่อหมูโ่ ลหิต
3.6 ในรายทีผ่ ปู้ ่ วยขอโลหิตจาก OPD อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และจะมาผ่าตัดที่ อาคาร 1 ให้ระบุลงในช่อง
Blood Destination ให้ชดั เจนว่า “ผ่าตัดอาคาร 1”
4. การขอโลหิตฉุกเฉิน (Emergency) ได้แก่
4.1 Initial crossmatched blood (15 min)
4.2 Group specific uncrossmatched blood (5 mim)
4.3 Group O uncrossmatched blood (prompty)
5. การขอโลหิตสาหรับ Intrauterine transfusion ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
5.1 ใช้เลือดแม่ในการทาการทดสอบความเข้ากันได้ และต้องใช้เวลาในการเตรียมโลหิตก่อนจ่ายประมาณ
60 นาที โดยให้แพทย์โทรมาขอใช้ก่อนมารับเลือด ดังนัน้ จึงให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการตัง้ แต่เวลา
9.00 น. – 16.30 น.
5.2 ใช้โลหิตชนิด Irradiated and prestorage filtered RBC ซึง่ สามารถกรอง CMV ใน WBC ออกไปได้
5.3 ในกรณีทต่ี อ้ งการโลหิตชนิด CMV Negative โดยการตรวจทาง Serology ให้ขอล่วงหน้า 3 วัน เนื่องจาก
หน่วยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล ใช้เวลาตรวจ 3 วัน พร้อมกับมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
การขอโลหิ ตและส่วนประกอบโลหิ ตผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
1. เข้าโปรแกรม Appoint 1 สาหรับหน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอก และเข้าโปรแกรม Order Lab สาหรับหอผูป้ ่ วยใน
2. เลือกแถบเมนูคลังเลือด (Blood Bank)
3. ใส่ H.N. ผูป้ ่ วย หน้าจอจะแสดงชื่อ-นามสกุล ของผูป้ ่ วย
4. เลือกชนิดโลหิตทีต่ อ้ งการในช่อง order test หรือใส่รหัสบริการ และระบุจานวน
5. กดปุ่ม confirm
6. ช่องรายการข้างล่างจะแสดงรายการโลหิตที่ order และรายการทดสอบ...............
7. เลือก Blood Destination เพื่อระบุตกึ ทีผ่ ปู้ ่ วยจะรับเลือด
8. ระบุโรค หรือเหตุผลการใช้โลหิตทีช่ ่อง Indication / comment
9. เลือกประเภทการขอ และวันทีใ่ ช้โลหิต ช่อง Time & Date of Blood to be use
10. หากต้องการแก้ไขเพิม่ เติมให้ทาก่อน save
11. กดปุ่ม save
12. สังพิ
่ มพ์สติกเกอร์หน้า Print Sticker Tube & Dispatch
13. กดปุ่ม Get Tube ID
14. เมื่อเจาะเลือดเสร็จและต้องการส่งให้ทา Dispatch tube ทีต่ อ้ งการ
15. ส่งสิง่ ส่งตรวจไปที่ศูนย์ส่งสิง่ ตรวจผู้ป่วยใน (specimen center) โดยเจ้าหน้ าที่เท่ านัน้ ห้ามส่งด้วย telelift เพื่อ
ป้ องกันtelelift ติดระหว่างทางและทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั โลหิตทีข่ อช้า
16. เจ้าหน้าทีน่ าสิง่ ส่งตรวจส่งทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด

1. การขอเม็ดโลหิ ตแดง (Red Cell)
รายการเม็ดโลหิตแดงทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดให้บริการ ได้แก่
600013
Leukocyte poor red blood cell โดยวิธี centrifugation (LPRC)
600014
Leukocyte depleted red blood cell โดยวิธี Filtration (LPBF)
600020
Packed red cell (PRC)
600021
Leukocyte depleted red blood cell, Filtration and irradiation (LPBI)
600032
Single donor red cell, filtration (SDRF)
600033
Single donor red cell, filtration and irradiation (SDFI)
600015
Autologous blood
1.1 การขอในผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 90 วัน การขอเม็ดโลหิตแดงระบบจะพิมพ์สติกเกอร์ตดิ สิง่ ส่งตรวจออกมา 2
หมายเลข ลงท้ายด้วย -501 (Clotted Blood) และ -502 (EDTA Blood)
ตัวอย่างโลหิ ต
- ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ ให้เจาะเลือดปริมาณ 6 mL ทัง้ 2 ชนิด
- ผูป้ ่ วยเด็กโต ให้ใช้หลอด EDTA blood ขนาด 3 mL แทน และเจาะโลหิตใส่หลอด clotted
blood มาปริมาณ 3 - 5 mL
- ผูป้ ่ วยเด็กเล็ก เจาะตัวอย่างโลหิตใส่หลอดชนิด microtube ขนาด 1 - 1.5 mL อย่างละ 1 หลอด
เมื่อขอเลือดไม่เกิน 1 unit และเมื่อขอเลือดตัง้ แต่ 2 units ให้เจาะ clotted blood microtube ขนาด
1-1.5 mL 2 หลอด EDTA blood microtube 1 หลอด
1.2 การขอในผูป้ ่ วยเด็กทีม่ อี ายุน้อยกว่า 90 วัน เมื่อสังพิ
่ มพ์สติกเกอร์ระบบจะพิมพ์สติกเกอร์ตดิ สิง่ ส่งตรวจออกมา
4 หมายเลข ลงท้ายด้วย -501 (Clotted Blood) และ -502 (EDTA Blood) ซึ่งเป็ นของผู้ป่ วยให้เจาะตัวอย่ าง
โลหิต ใส่หลอดชนิด microtube ขนาด 1-1.5 mL และทีห่ ลอดหากติดสติกเกอร์ไม่ได้ ให้ตดิ สติกเกอร์ทม่ี ขี อ้ มูล
H.N. ชื่อ-นามสกุ ล มาแทนพร้อ มเซ็น ต์ช่ือ ผู้เจาะเลือดด้ว ยและระบบจะพิม พ์สติก เกอร์สาหรับ เลือ ดมารดา
2 หมายเลข คือ -504 EDTA blood 6 mL (mother) และ -505 Clotted blood 6 mL (mother)
1.2.1 การขอโลหิตครัง้ แรกจาเป็ นต้องมีตวั อย่างโลหิตของมารดาส่งตรวจด้วยหากไม่มใี ห้หอผูป้ ่ วยส่งสติกเกอร์
ทัง้ หมด 4 หมายเลข เนื่องจากหากส่งไม่ครบทางคลังเลือดจะรับลงทะเบียนและรายงานผลการทดสอบ
ไม่ได้ ในผู้ป่วยเด็กที่มอี ายุน้อยกว่า 90 วัน จาเป็ นต้องตรวจยืนยันหมู่โลหิต 2 ครัง้ เพื่อป้ องกันความ
เสีย่ งเรื่อง identification error
1.2.2 เมื่อผูป้ ่ วยเปลีย่ นชื่อหลังจาก order แล้ว ให้หอผูป้ ่ วยทา order ใหม่ก่อนส่งตรวจ
1.2.3 การขอเลือดครัง้ ที่ 3 ไม่จาเป็ นต้องเจาะตัวอย่างโลหิตของเด็กสามารถส่งแต่สติกเกอร์ได้
1.2.4 การขอเลือดแบบ partial unit เช่ น ขอ LPBF 50 mL x 4 dose ให้ระบุในขัน้ ตอนการสังโดย
่
red cell
1 ถุ ง มีป ริม าตร 200-250 mL ให้ ส ัง่ เป็ น 1 unit และระบุ volume ปริม าตร 50 mL จ านวน 4 dose
คลังเลือดจะเตรียมเป็ นถุงย่อยให้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเจาะเก็บตัวอย่างโลหิตมารดาส่งมาทีค่ ลังเลือดได้
คลังเลือดจะจ่ายเลือด RBC หมู่ O และ FFP หมู่ตรงกับหมู่โลหิตเด็กให้หอผูป้ ่ วย
1.3 เมื่อหอผู้ป่วยทา dispatch specimen แล้ว ระบบจะคิดค่าทดสอบความเข้ากันได้ ได้แก่ ตรวจหมู่โลหิต ABO
grouping, Rh (D) typing, Indirect antiglobulin test อย่างละ 1 และค่า crossmatching ตามจานวน unit ทีข่ อ
เช่น ผูป้ ่ วยขอ Packed Red Cell จานวน 4 units
ระบบจะคิดเงิน
600122 ABO grouping
จานวน 1
600123 Rh (D) typing
จานวน 1
600017 Indirect antiglobulin Test จานวน 1
600121 Crossmatcing 1 unit
จานวน 4
ส่วนค่า 600020 Packed Red Cell จะคิดเงินเมื่อคลังเลือดจ่ายเลือดให้หอผูป้ ่ วย (ตามจานวนทีผ่ ปู้ ่ วยใช้จริง)

กรณี ท่ี ผู้ ป่ วยขอโลหิ ต เม็ ด เลื อ ดแดงที่ ฉ ายแสง เช่ น Leukocyte depleted red blood cell, Filtration and
irradiation 4 units ระบบจะคิดเงินค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและค่าบริการฉายแสงดังนี้
600122 ABO grouping
จานวน 1
600123 Rh (D) typing
จานวน 1
600017 Indirect antiglobulin Test จานวน 1
600121 Crossmatcing 1 unit
จานวน 4
600029 ค่าบริการฉายแสง
จานวน 4
ส่วนค่าผลิตภัณฑ์ (Blood product) 600021 Leukocyte depleted red blood cell, Filtration and irradiation จะ
คิดเงินเมื่อคลังเลือดจ่ายเลือดให้หอผูป้ ่ วย (ตามจานวนทีผ่ ปู้ ่ วยใช้จริง)
1.4 การขอเลือดแบบ Autologous blood สาหรับผ่าตัด เมื่อแพทย์สงโลหิ
ั ่ ตชนิด Autologous blood ให้ผปู้ ่ วยที่จะ
เก็บเลือดตนเองติดต่อเจ้าหน้าที่คลังเลือดทีห่ ้องบริจาคโลหิตเพื่อเก็บเลือดตนเองก่อน เมื่อเก็บได้แล้วจึงติดต่อ
การเงินและห้องศูนย์ชนั สูตรผูป้ ่ วยนอกให้ออกสติกเกอร์ตดิ สิง่ ส่งตรวจทีค่ ลังเลือดเจาะเก็บให้ การขอโลหิตชนิดนี้
ผูป้ ่ วยจะถูกคิดค่าใช้จ่ายทัง้ หมดแม้จะไม่ได้ใช้โลหิต ดังนี้
ระบบจะคิดเงิน
600122 ABO grouping
จานวน 1
600123 Rh (D) typing
จานวน 1
600017 Indirect Antiglobulin Test จานวน 1
600015 Autologous blood*
จานวน 1
2. การขอพลาสมา
รายการพลาสมาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดให้บริการ ได้แก่
600002
Fresh frozen plasma (FFP)
600034
Fresh frozen plasma / filtration (FFPF)
600030
Cryo-Removed Plasma (CRP)
600035
Fresh frozen plasma, filtration and irradiation (FFPI)
2.1 เมื่อมีการขอโลหิตกลุ่มนี้จะต้องเจาะเลือดผูป้ ่ วยเพื่อตรวจหมูโ่ ลหิต ABO, Rh ทุกครัง้ การ order ไม่จากัดจานวน
unit ต่อ 1 order
2.2 การขอแบบ partial unit ในผู้ป่วยเด็กเล็กให้ order ตามจานวนถุงที่ต้องการ แต่ระบุปริมาตรที่ต้องการในช่อง
volume เช่น ต้องการ FFP 4 ถุง ถุงละ 50 mL ให้ order FFP 4 unit, volume 50 mL
2.3 การขอสาหรับ ท า Plasma Exchange ให้แ พทย์คานวณปริม าตรทัง้ หมดที่จ ะใช้ (total volume) แล้วคิด เป็ น
จานวน unit โดย 1 unit มีปริมาตร 200 mL ดังนัน้ เมื่อสังให้
่ ใส่จานวน unit ที่ใช้ และใน total volume ในช่อง
volume ด้วย เช่น สัง่ FFP 20 units volume 4,000 mL
2.4 เมื่อสังพิ
่ มพ์สติกเกอร์ตดิ สิง่ ส่งตรวจ ระบบจะพิมพ์ -502 EDTA blood 6 mL 1 ดวง
2.5 เมื่อ dispatch ออกจากหอผูป้ ่ วย
ระบบจะคิดเงินค่าตรวจ 600122 ABO grouping จานวน 1
600123 Rh (D) typing จานวน 1
2.6 ส่วนค่าพลาสมาจะคิดเงินเมื่อคลังเลือดจ่ายเลือดให้หอผูป้ ่ วย (ตามจานวนที่มารับไปให้ผปู้ ่ วย)
2.7 รายการโลหิตกลุ่มพลาสมาสามารถขอร่วมกับรายการโลหิตกลุ่มเม็ดเลือดแดงได้ โดยต้องมีประเภทการขอโลหิต
(Type of Request) ชนิดเดียวกัน

3. การขอ Cryoprecipitate
3.1 ให้ขอตามจานวนทีต่ อ้ งการใช้แต่ละครัง้ ต่อ 1 order และแยก order ออกจากโลหิตชนิดอื่น
3.2 ห้องปฏิบตั ิการคลังเลือดจะเปิ ดให้บริการ pool crytoprecipitate แก่ผู้ป่วยวันละ 3 ช่วงเวลา ซึ่งแต่ละช่วงเวลา
ห่างกัน 8 ชม.
3.2.1 โทรแจ้งเพื่อละลาย เวลา 06.30 น. กาหนดเวลารับ 07.30 น.
3.2.2 โทรแจ้งเพื่อละลาย เวลา 14.30 น. กาหนดเวลารับ 15.30 น.
3.2.3 โทรแจ้งเพื่อละลาย เวลา 22.30 น. กาหนดเวลารับ 23.30 น.
3.2.4 หากเป็ นผูป้ ่ วยมาฉุกเฉิน อนุญาตให้โทรละลายได้ตลอดเวลาทีผ่ ปู้ ่ วยต้องการใช้ หลังจากนัน้ ให้ set เวลา
ตามทีก่ าหนดไว้
4. การขอ Platelet Concentrate
รายการ platelet concentrate ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดให้บริการ ได้แก่
600001 Platelet concentrate (PC)
600023 Pooled leukocyte poor platelet concentrate (LPPC) 4 units / 1 ถุง
600024 Pooled leukocyte poor platelet concentrate (LPPC) 5 units / 1 ถุง
600044 Leukocyte depleted platelet concentrate 4 units (Filtration method) (LPPF) / 1 ถุง
600045 Leukocyte depleted platelet concentrate 4 units (Filtration and irradiation) (LPPI) / 1 ถุง
4.1 Pooled leukocyte poor platelet concentrate (LPPC) 1 ถุง จะเตรียมจากผูบ้ ริจาคโลหิต 4 คน ทีม่ หี มู่โลหิต
ABO เดียวกัน pool รวมกัน โดยมีปริมาณของ platelet เทียบเท่ากับ platelet concentrate 6 units
4.2 การขอให้ order แยกจากโลหิตชนิดอื่น หากผู้ป่วยมีประวัตกิ ารขอโลหิตหรือผลตรวจ ABO/ Rh แล้วให้สง่ แต่
สติกเกอร์ได้ แต่ผปู้ ่ วยทีไ่ ม่มผี ลตรวจ ABO/ Rh ให้แพทย์สงตรวจ
ั่
600122 ABO grouping และ 600123 Rh
(D) typing เพิม่ อีก 1 order
4.3 ให้ order 1 ถุง ต่อ 1 order เท่านัน้ โดยใน 1 ถุงของ LPPC มีปริมาตรประมาณ 300 mL
4.4 การ order สาหรับ ผู้ป่ วยเด็กเล็กที่ต้องการปริม าตรน้ อยให้ระบุ ปริม าตรที่ต้อ งการในขัน้ ตอน order ช่อ ง
volume
4.5 เมื่อส่งใบขอแล้วให้ทางหอผูป้ ่ วยโทรยืนยันความต้องการทุกรายอีกครัง้ ก่อน 12.00 น. ของวันทีจ่ ะใช้ เพราะ
เป็ นส่วนประกอบของโลหิตทีม่ ที งั ้ จานวนและอายุจากัด จะได้พจิ ารณาให้แก่ผทู้ ม่ี คี วามจาเป็ นจริงๆ และไม่มี
เหลือทิง้
4.6 กรณีทข่ี อสาหรับใช้ผ่าตัดให้สง่ order ล่วงหน้าก่อนผ่าตัด 2 วัน เช่น ผ่าตัดวันพุธให้สง่ จอง platelet วันจันทร์
แล้ว ให้ ส อบถามว่ า ได้ platelet หรือ ไม่ โดยให้ เจ้า หน้ า ที่ ห อผู้ ป่ วยน าสมุ ด มา OK เลือ ดเวลาประมาณ
16.00 น. – 18.30 น. ของวันอังคาร
4.7 กรณีขอจองสาหรับ Liver Transplantation, Cardiovascular Surgery และ Bone Marrow Transplantation
ให้จอง LPPC ไม่เกิน 2 ถุง (เทียบเท่า 12 units)
5. การขอ Single Donor Platelet (SDP)
รายการ Single donor platelet ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดให้บริการ ได้แก่
600027 Single donor platelet closed system, filtration (SDPF)
600028 Single donor platelet closed system, filtration and irradiation (SDPI)
5.1 การขอให้ order แยกจากโลหิตชนิดอื่น
5.2 กาหนดให้ order 1 unit ต่อ 1 order พร้อมระบุโรคหรือความจาเป็ นการใช้ในช่อง comment เพื่อใช้ในการ
จองไปทีส่ ภากาชาดไทย

5.3

ผู้ป่วยมีประวัติการขอโลหิตหรือผลตรวจ ABO/ Rh แล้วให้ส่งแต่ สติกเกอร์ได้ แต่ ผู้ป่วยที่ไม่มีผลตรวจ
ABO/ Rh ให้แพทย์สงตรวจ
ั่
600122 ABO grouping และ 600123 Rh (D) typing เพิม่ อีก 1 order
5.4 หอผู้ป่วยจะต้องโทรยืนยัน (confirm) ทุกครัง้ ทีข่ อหลังจากส่ง order มาทีค่ ลังเลือดแล้ว โดยต้องโทรก่อน
10.00 น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ และก่อน 9.00 น. สาหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การ
โทรหลัง 10.00 น. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการคลังเลือดจะรับการยืนยันการใช้ แต่ไม่รบั รองว่าจะได้ SDP
ตามทีข่ อหรือไม่ เมื่อโทร confirm แล้วเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะโทรจองไปทีส่ ภากาชาดไทย
5.5 เมื่อโทร confirm แล้ว ให้ทางหอผูป้ ่ วยโทรเช็ค (โทร OK) ว่าได้ SDP หรือไม่เวลา 20.00 น. ของวันทีจ่ อง
และ14.00 น. ของวันรุ่งขึน้
5.6 ในกรณีทโ่ี ทร OK แล้วไม่ได้ SDP ในวันทีจ่ อง ใบ order เดิมยังใช้ได้ ทางคลังเลือดจะจองต่อให้ในเช้าวัน
ถัดไปโดยทีห่ อผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งโทร confirm ซ้า และให้หอผูป้ ่ วยโทร OK อีกครัง้ เวลา 20.00 น.
5.7 SDP ที่ order เมื่อหอผูป้ ่ วย dispatch แล้วผูป้ ่ วยจะเสียเงินค่า SDP เต็มจานวนทันที แม้ว่าผูป้ ่ วยจะไม่ได้
ใช้กต็ าม
5.8 การจอง SDP จาก OPD Med ให้ผปู้ ่ วยนาใบ Slip/ ใบเตรียมตัวไปชาระเงินทีก่ ารเงินและไปออกสติกเกอร์
ที่ ศูนย์ชนั สูตรผูป้ ่ วยนอก เจ้าหน้าทีห่ อ้ งเจาะเลือดเป็ นผูน้ าส่งมายังห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดและเจ้าหน้าที่
ห้อง ปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะโทรจอง SDP ไปทีส่ ภากาชาดไทยให้โดยที่ OPD Med ไม่ตอ้ งโทรยืนยันจอง
5.9 ในกรณี ผู้ป่ วยที่ข อจองส าหรับ การผ่ า ตัด Liver Transplantation, Cardiovascular Surgery และ Bone
Marrow Transplantation ให้จอง SDP ได้ครัง้ ละ 2 units
5.10 ในกรณี ท่แี พทย์มีความจาเป็ นต้องการใช้จานวนมากกว่านี้ ให้แนบผล Platelet Count มาด้วย และให้
แพทย์โทร Consult กับหัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดทีเ่ บอร์โทรศัพท์ 47621
5.11การจอง SDP แบบ HLA matched/ crossmatched
5.11.1 แพทย์ order SDP พร้อมกับเขียนฟอร์ม “ใบ request สาหรับการตรวจ Platelet Antibody” ของ
สภากาชาดไทย
5.11.2 กรอกข้อมูลทีส่ าคัญของผูป้ ่ วย ระบุสาเหตุและวัตถุประสงค์ทส่ี ง่ ตรวจ
5.11.3 ระบุชนิดการจอง SDP ทีช่ ่อง Request for HLA/ HPA Crossmatched/ matched Single Donor
Platelet ว่าเป็ นชนิด
- Crossmatched Single donor platelet (SDP)
- HLA/ HPA matched Single donor platelet (โดยผูป้ ่ วยต้องมีผล HLA/ HPA typing)
พร้อมระบุจานวน unit ทีต่ อ้ งการ
5.11.4 การจอง SDP แบบ HLA matched/ crossmatched ต้ อ งเจาะเลือ ดผู้ ป่ วยชนิ ด clotted blood
6 mL จานวน 2 หลอด ส่งพร้อมฟอร์ม “ใบ request สาหรับการตรวจ Platelet Antibody”
5.11.5 การจอง SDP แบบ HLA matched/ crossmatched สภากาชาดไทยจะเปิ ดบริการเฉพาะวัน และ
เวลาราชการเท่านัน้
5.11.6 เมื่ อ จอง SDP ได้ ผู้ ป่ วยจะถู ก คิด ค่ า บริก าร HLA/ HPA crossmatch SDP หรือ HLA/ HPA
match SDP เพิม่ ตามราคาทีถ่ ูกระบุมาจากสภากาชาดไทย
การดูสถานะการขอโลหิ ตและส่วนประกอบโลหิ ต
1. หอผู้ป่วยหรือหน่ วยตรวจผู้ป่วยนอกสามารถติดตามสถานะขอเลือดได้จากโปรแกรม RAMA-EMR เลือกเมนู
“คลังเลือด”
2. แผนกผูป้ ่ วยนอกกดเลือกแถบผูป้ ่ วยอยู่ระหว่างการให้เลือด ใส่ H.N. ของผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการในช่อง “ค้นหาข้อมูลจาก
H.N.” กดปุ่ม search
3. ผูป้ ่ วยในคลิกทีป่ ่ มุ RAMA-EMR จากโปรแกรม IPD หน้าเตียงผูป้ ่ วย

4. รายการที่ห้ อ งปฏิบ ัติก ารคลัง เลือ ดเตรีย มให้ก ับ ผู้ป่ วย (crossmatch) จะแสดงหมายเลขรหัส ถุ ง เลือ ด (unit
number)
5. โลหิตทีเ่ ตรียมให้ผปู้ ่ วยจะแสดงสถานะของโลหิต ดังนี้
5.1 คลังเลือดรับลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้ Crossmatch
5.2 อยู่กระบวนการ Crossmatch (crossmatching)
5.3 เลือดพร้อมจ่าย/ Crossmatch เสร็จสมบูรณ์ (ready to issue)
5.4 ขอรับเลือด/ พิมพ์ใบเบิกเลือด (request to issue)
5.5 จ่ายเลือดแล้ว (issue)
5.6 อยู่ระหว่างให้เลือดคนไข้ (transfuse)
5.7 ปลดเลือด (return from crossmatch)
6. สถานะของโลหิตทีส่ ามารถรับได้ต้องอยู่ในสถานะเลือดพร้อมจ่ายเท่านัน้
การ OK โลหิ ตสาหรับผูป้ ่ วยที่ขอโลหิ ตสาหรับผ่าตัด
1. เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยนาสมุดมา OK ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด เวลาประมาณ 16.00 น. – 18.30 น. ของวันก่อนวัน
ผ่าตัด 1 วัน
2. ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยได้โลหิตเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะเขียนคาว่า “ได้” ในสมุด OK เลือด
3. ในกรณีทไ่ี ม่ได้โลหิต ณ เวลาทีม่ า OK โลหิต เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะเขียนคาว่า “ไม่ได้” พร้อมแจ้ง
เหตุผลในการทีไ่ ม่ได้โลหิต
4. ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยขอโลหิตหลังเวลา 14.00 น. หรือกรณีท่ี OK โลหิตให้ผปู้ ่ วยไม่ได้เมื่อเวลา 16.00 น.–18.30 น. ให้
ปฏิบตั ดิ งั นี้
4.1 ในกรณีทเ่ี ป็ นผูป้ ่ วยซึง่ จะรับการผ่าตัดเป็ น case แรก ให้แต่ละ OR โทรมาถามทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดได้
ในเวลา 7.00 น. – 8.00 น. ของวันทีผ่ ่าตัด
4.2 ในกรณีท่ไี ม่ได้ผ่าตัดเป็ น case แรก ให้แต่ละหอผู้ป่วยรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยทัง้ หมดที่ไม่ได้โลหิต และนา
สมุดมา OK ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด เวลา 8.30 น. – 9.00 น. ของวันทีผ่ ่าตัด
การขอรับโลหิ ตชนิ ด Red Cell
1. การขอแบบ Stat จะได้โลหิตภายในเวลาประมาณ 1 ชม. ครึง่ หลังจากส่งสิง่ ส่งตรวจถึงห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด
2. การขอแบบ Today ควรขอในเวลาราชการ ใบขอโลหิตพร้อมตัวอย่างโลหิตที่ส่งถึงคลังเลือดก่อน 9.00 น. จะได้
โลหิตไม่เกิน 12.00 น. รายทีส่ ง่ 10.00 น. - 12.00 น. จะได้โลหิตก่อน 16.00 น. รายทีส่ ง่ หลัง 12.00 น.-15.00 น.
จะได้โลหิตประมาณ 16.30 น. ของวันเดียวกัน
3. Red cell ที่ต้องการรับต้องมีสถานะ “เลือดพร้อมจ่าย” และต้องมี location เป็ นคลังเลือดอาคาร 1 หรือคลังเลือด
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เท่านัน้
4. เลือกหมายเลข unit ทีต่ อ้ งการ ควรเลือกถุงทีห่ มดอายุก่อน และกดพิมพ์ใบรับเลือด
5. ใบรับเลือดให้พยาบาลเซนต์ช่อื พร้อมเขียนรหัสเจ้าหน้าทีต่ วั บรรจงทีช่ ่อง “ผูร้ บั เลือด”
6. การขอรับเลือดชนิด irradiated blood เนื่องจากมีขนั ้ ตอนในการเตรียมเพิม่ ขึน้ โดยต้องนาโลหิตไปรับการฉายแสง
ดังนัน้ เมื่อต้องการใช้ให้หอผูป้ ่ วยโทรแจ้งหมายเลข unit ทีต่ อ้ งการรับก่อน 15 นาที เพื่อนาโลหิตไปรับการฉายแสง
7. ผู้ป่วยเด็กที่ขอแบบ partial unit เมื่อสถานะเป็ นเลือดพร้อมจ่ายแล้วและให้หอผู้ป่วยโทรแจ้งหมายเลข unit ที่
ต้องการรับก่อน 15 นาที เจ้าหน้าทีค่ ลังเลือดจะแบ่งโลหิตตามปริมาตรทีร่ ะบุ

การขอใช้และการรับโลหิ ตชนิ ด Platelet และ Single Donor Platelet
1. เมื่อหอผูป้ ่ วยต้องการใช้ Platelet หรือ SDP ให้หอผูป้ ่ วยโทรมาทีค่ ลังเลือด รายไม่รบี ด่วนให้ทางหอผูป้ ่ วยโทรมา
ถามในเวลาประมาณ 12.00 น. - 13.00 น. ส่วนที่ยงั ไม่ได้ในรอบแรกให้ถามอีกครัง้ เวลาประมาณ 20.30 น. ใน
กรณีรบี ด่วน ควรถามมาทันทีเนื่องจากอาจมี PC, LPPC ทีเ่ ก็บสารองไว้หรือหากจาเป็ นมาก ทางคลังเลือดอาจ
พิจารณาปลด PC, LPPC ของผูป้ ่ วยอื่นทีจ่ องไว้หากแพทย์เจ้าของไข้ยนิ ยอม
2. เมื่อคลังเลือดเตรียมให้หอผูป้ ่ วยจะเห็นหมายเลข unit มีสถานะเป็ น “เลือดพร้อมจ่าย” บนระบบ RAMA-EMR
3. ให้พยาบาลพิมพ์ใบรับเลือดมารับ
4. การยกเลิก และคืน PC, LPPC เมื่อเปลี่ย นแผนการรัก ษาหรือ งดใช้ให้รีบ แจ้งให้คลังเลือ ดทราบ รายที่รบั ไป
หอผูป้ ่ วยแล้วถ้าไม่ได้ใช้ให้รบี คืนด่วนเพราะอาจนาไปให้กบั ผูป้ ่ วยอื่นได้
การขอใช้และรับโลหิ ตชนิ ด Plasma
1. พยาบาลพิมพ์ใบรับเลือดโดยระบุหมายเลขทีต่ อ้ งการ
2. หอผูป้ ่ วยโทรแจ้งคลังเลือดขอละลาย plasma โดยระบุหมายเลขทีข่ อรับ
3. การละลายพลาสม่าแต่ละถุงใช้เวลาประมาณ 40 นาที จึงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมารับประมาณ 40 นาที ในรายไม่
รีบด่วนจะละลายและจ่ายพลาสม่าไปทีละ 1 unit หากมีเหตุผลจาเป็ นต้องการใช้ตดิ ต่อกันในเวลารวดเร็วต้องการ
ให้ละลายทีละหลาย unit ให้ระบุในใบขอ หรือโทรแจ้งเป็ นราย ๆ ไป
การขอใช้และรับโลหิ ตชนิ ด Cryoprecipitate
1. หอผูป้ ่ วยโทรขอใช้ล่วงหน้า เนื่องจากต้องใช้เวลาละลายและ pool รวมเป็ นถุงเดียวกัน
2. เมื่อต้องการใช้ให้โทรมาขอใช้ คลังเลือดจะใช้เวลาละลายและ pool รวมเป็ นถุงเดียวกันใช้เวลา 30 นาที เมื่อขอ
1 – 5 units และ ใช้เวลา 60 นาที เมื่อขอละลายตัง้ แต่ 6 units ขึน้ ไป
3. ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะเปิ ดให้บริการแก่ผปู้ ่ วยวันละ 3 ช่วงเวลา ซึง่ แต่ละช่วงเวลาห่างกัน 8 ชม.
3.1 โทรแจ้งเพื่อละลาย เวลา 6.30 น.กาหนดเวลารับ 7.30 น.
3.2 โทรแจ้งเพื่อละลาย เวลา 14.30 น.กาหนดเวลารับ 15.30 น.
3.3 โทรแจ้งเพื่อละลาย เวลา 22.30 น.กาหนดเวลารับ 23.30 น.
3.4 หากเป็ นผู้ป่วยมาฉุ กเฉินอนุ ญาตให้โทรแช่ได้ตลอดเวลาที่ผปู้ ่ วยต้องการใช้ หลังจากนัน้ ให้ set เวลาตามที่
กาหนดไว้
4. เมื่อหมายเลข unit แสดงบนระบบ RAMA-EMR แล้วให้หอผูป้ ่ วยพิมพ์ใบรับเลือดและมารับตามเวลาทีแ่ จ้งไว้
การจ่ายโลหิ ต
1. การจ่ายโลหิตไปหอผูป้ ่ วย
ให้มารับได้ทลี ะ 1 unit สาหรับคนไข้แต่ละราย ยกเว้นในรายทีต่ ้องการให้โลหิตเร็วและต่อเนื่องให้ระบุความจาเป็ น
มาด้วย เมื่อคลังเลือดจ่ายโลหิตแล้วสถานะของถุงโลหิตจะเป็ น “จ่ายเลือดแล้ว ” และค่าโลหิตจะถูกส่งไปการเงิน
ทันที
2. การจ่ายโลหิตไปห้องผ่าตัด
2.1 คลังเลือดจะจ่ายโลหิตเฉพาะ red cell ไปห้องผ่าตัดทุกถุงพร้อมกันในเวลา 8.00 น. - 8.30 น. พร้อมสาเนาใบ
รายงานผลการขอโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ซึง่ ทางห้องผ่าตัดจะใช้เป็ นหลักฐานตรวจสอบการให้โลหิตแก่
ผูป้ ่ วยในขณะผ่าตัด คลังเลือดจะย้ายตูเ้ ก็บโลหิตจากคลังเลือดเป็ นตูเ้ ก็บโลหิตของห้องผ่าตัดและติดสติกเกอร์
วัดอุณหภูมถิ ุงเลือดที่ถุงเลือดทุกถุง โดยสติกเกอร์จะเปลีย่ นเป็ นสีแดงเมื่ออุณหภูมถิ ุงเลือดเกิน 10 °C การ
ย้ายถุงเลือดไปตูเ้ ก็บโลหิตทีห่ อ้ งผ่าตัดผูป้ ่ วยจะยังไม่ถูกคิดเงินแต่จะถูกคิดเงินเมื่อมีการใช้จริงเท่านัน้

2.2 การจ่ายโลหิตสาหรับผู้ป่วยเด็กที่ใช้ในห้องผ่าตัด ผู้ป่วยเด็กที่ขอโลหิตเพื่อเตรียมผ่าตัดจานวน น้ อยกว่า
1 unit (250-300 mL/ unit) ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะแบ่งจ่ายโลหิต ดังนี้
2.2.1 ห้องปฏิบตั ิการคลังเลือดจะแบ่งโลหิตให้ผู้ป่วยเด็กก่อนที่จะนาส่งโลหิตไปยังห้องผ่าตัด พร้อมกับ
คิดเงินผูป้ ่ วยเพิม่ เป็ นค่าเชื่อมถุงโลหิตและ transfer bag
2.2.2 ถ้าขอไม่เกิน 2 dose เช่น ขอโลหิต จานวน 60 mL x 2 dose ก็จะแบ่งเป็ น 60 mL จานวน 2 ถุ ง
ส่วนโลหิตทีเ่ หลือถุงใหญ่จะเก็บไว้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด หากมีความจาเป็ นต้องใช้เพิม่ ให้ตดิ ต่อ
ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดแล้วให้สง่ request พร้อมระบุจานวนทีข่ อเพิม่
2.2.3 ถ้ า ขอเกิน 2 dose เช่ น ขอโลหิต จ านวน 60 mL x 4 dose ก็จ ะแบ่ ง เป็ น 60 mL จ านวน 2 ถุ ง
ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะจ่ายโลหิตไปจานวน 2 dose พร้อมเซ็นต์จ่าย ส่วนใบคล้องโลหิตอีก 2 ใบ
ติดไว้กบั ใบ request โดยไม่ต้องเซ็นต์จ่ าย หากมีความจาเป็ นต้องใช้เพิ่ม ให้นาใบคล้องโลหิต มา
ติดต่อห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดเพื่อแบ่งโลหิตส่วนทีเ่ หลือเพิม่
2.3 การจ่ายโลหิตกลุ่ม Plasma, Single Donor Platelet และ Cryoprecipitate คลังเลือดจะเตรียมเมื่อห้องผ่าตัด
โทรมาขอใช้ และเมื่อเจ้าหน้าทีห่ อ้ งผ่าตัดมารับผูป้ ่ วยจะถูกคิดเงินทันที
2.4 การขอใช้ plasma ถ้าขอเกิน 2 units จะละลายและจ่ายให้ไป 2 units ก่อนและถ้าจะใช้ต่อให้โทรมาแจ้งพร้อม
ส่ ง เจ้า หน้ า ที่ม ารับ ยกเว้ น ผู้ ป่ วยที่ มี massive bleeding จ าเป็ นต้ อ งใช้ ต่ อ เนื่ อ ง ให้ แ จ้ ง เฉพาะรายกับ
consultant ของคลังเลือดโดยระบุช่อื แพทย์ทต่ี อ้ งการ
การเก็บโลหิ ตนอกคลังเลือด
1. ในห้องผ่าตัดทีต่ อ้ งการให้นาเลือดไปสารองไว้ใน OR ต้องมี ตู้สาหรับเก็บโลหิ ตโดยเฉพาะ ซึง่ มีอุณหภูมิ 2-6 °C
เพราะบางครัง้ ต้องเก็บโลหิตไว้หลายชัวโมง
่
ควรเก็บโลหิตไว้ในตู้เก็บโลหิตจนกว่าจะถึงเวลาให้ผปู้ ่ วย รายทีต่ ้อง
ให้ โลหิต จ านวนมากและอัต ราการให้โ ลหิต เร็ว กว่ า 50 มล./กก.นน.ตัว /ชัว่ โมง ส าหรับ ผู้ใหญ่ และเร็ว กว่ า
15 มล./กก./ชัวโมง
่
สาหรับเด็ก ควรพิจารณาใช้ blood warmer
2. โลหิตทีน่ าไปยังหอผูป้ ่ วยแล้วยังไม่ได้ใช้ภายใน 30 นาที ควรนากลับมาฝากทีค่ ลังเลือดหรือถ้าไม่ต้องการใช้แล้ว
ควรแจ้งคลังเลือดไม่ควรเก็บโลหิตไว้ทห่ี อผูป้ ่ วยเพราะไม่มตี ู้เก็บโลหิตทีเ่ หมาะสม หากคืนโลหิตกลับมาหลังจาก
จ่ายโลหิตไปแล้วเกิน 30 นาที คลังเลือดจะทิง้ โลหิตถุงนัน้ เนื่องจากจัดเก็บไม่เหมาะสม
การคืนโลหิ ต
สาหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั การผ่าตัดในวันนัน้ และมีการเลื่อนผ่าตัด ให้โทรแจ้งทีค่ ลังเลือดและเขียนว่า “เลื่อนผ่าตัด” ที่
ใบคล้องรายทีเ่ ลื่อนผ่าตัดต้องรีบแจ้งกาหนดใหม่ให้คลังเลือดทราบจะเก็บไว้ให้ไม่เกิน 3 วัน เช่น ขอใช้วนั จันทร์จะเลื่อน
ได้ไม่เกินวันพุธหลังจากนัน้ จะต้องขอโลหิตใหม่ การยกเลิกและคืน PC, LPPC เมื่อเปลีย่ นแผนการรักษางดใช้ให้รบี
แจ้งให้คลังเลือดทราบ รายทีร่ บั ไปหอผูป้ ่ วยแล้ว ถ้าไม่ได้ใช้ให้รบี คืนด่วนเพราะอาจนาไปให้กบั ผูป้ ่ วยรายอื่นได้
การปลดโลหิ ต เพื่อให้มโี ลหิตหมุนเวียนใช้เพียงพอ จึงต้องมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. โลหิตจากห้องผ่าตัด ถ้าไม่เขียน “เลื่อนผ่าตัด” จะถูกปลดทันทีทน่ี ากลับคลังเลือด
2. โลหิตทีข่ อใช้ในหอผูป้ ่ วยทีข่ อแบบ Stat และ Today ทีส่ ่งใบขอโลหิตมาช่วงเวลา 8.30 น. - 16.30 น. จะถูกปลด
อัตโนมัตใิ นเวลา 9.00 น. ของวันรุ่งขึน้ และยกเลิกการฝากเลือด
3. โลหิตทีข่ อหลังเวลา 16.30 น. จะถูกปลดโดยอัตมัติเวลา 9.00 น. ของวันถัดจากวันรุ่งขึน้ ไป 1 วัน เช่น ขอในวัน
จันทร์หลังเวลา 16.30 น. จะถูกปลดในวันพุธในเวลา 9.00 น. และยกเลิกการฝากเลือด
4. ยกเว้น กรณีผปู้ ่ วยหอผูป้ ่ วย ICU, โรคเลือด และผูป้ ่ วยหมูโ่ ลหิตหายาก โลหิตจะถูกปลดโดยอัตโนมัตใิ นเวลา
9.00 น. ของวันที่ 2 หลังจากวันขอ เช่น ขอวันจันทร์ จะถูกปลดวันพุธเวลา 9.00 น. ถ้าต้องการให้เก็บไว้ตอ้ ง
เขียนใบรายการรับฝากโลหิตและส่วนประกอบโลหิตจากหอผูป้ ่ วย โดยส่งใบแจ้งก่อนเวลาปลด คือ

เวลา 7.00 - 9.00 น. ของแต่ละวัน เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะเริม่ ปลดโลหิตทีร่ บั ฝากเวลา 9.00 น.ถ้า
พบโลหิตทีต่ อ้ งการฝากเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะไม่โทรแจ้งหอผูป้ ่ วย แต่ในกรณีทห่ี าโลหิตไม่พบ
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะแจ้งให้หอผูป้ ่ วยทราบถ้าต้องการใช้โลหิตต่อให้สง่ ใบขอและเจาะโลหิตผูป้ ่ วย
มา crossmatch ใหม่
5. ในกรณีทข่ี อเลือดเป็ น partial unit เช่น ขอเลือด 50 mL x 4 doses หากมีการใช้แล้ว 1 dose จะเก็บเลือดทีเ่ หลือ
ให้จนวันหมดอายุ หากไม่มกี ารใช้เลือดทีข่ อไว้เลยเป็ นเวลา 1 อาทิตย์ คลังเลือดจะปลดเลือด unit ดังกล่าว หาก
เป็ นหอผูป้ ่ วยเด็กแรกคลอดจะเก็บให้ถงึ วันที่ 14 นับจากวันทีเ่ จาะเก็บโลหิตถุงนัน้ โดยหอผูป้ ่ วยจะทราบวันทีป่ ลด
เมื่อมารับถุงแรกคลังเลือดจะเขียนวันทีป่ ลดแนบให้ไปด้วย
6. เมื่อคลังเลือดปลดโลหิตแล้วสถานะของโลหิตทีเ่ ตรียมให้ผปู้ ่ วยจะแสดงเป็ น “ปลดเลือดแล้ว” และไม่สามารถพิมพ์
ใบรับโลหิตได้
การขอโลหิ ตและส่วนประกอบโลหิ ตด้วยระบบ Manual
1. การขอโลหิตด้วยระบบ manual อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณี ดังนี้
1.1 กรณีทต่ี อ้ งการขอโลหิตแต่ระบบการขอโลหิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้
1.2 การขอโลหิตฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบตั ภิ ยั หมู่
1.3 การขอโลหิตฉุกเฉินเมื่อต้องการโลหิตเพิม่ ระหว่างผ่าตัด
1.4 การขอโลหิตฉุกเฉินจากหอผูป้ ่ วยวิกฤต (ICU) และหอผูป้ ่ วยฉุกเฉิน (ER)
2. วิธปี ฏิบตั ใิ นการขอโลหิต
2.1 การเจาะตัวอย่างโลหิตและส่งใบ request (Fo-WI-LAG-001/006)
2.2 เขียนใบ request ให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
2.3 ต้องเขียนชื่อผูเ้ จาะตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยบนใบ request และบน label ของหลอดโลหิตผูป้ ่ วยทุกครัง้
2.4 การขอโลหิตฉุกเฉินต้องระบุความเร่งด่วนทีช่ ่อง Emergency Request มาด้วย
2.5 การเจาะตัวอย่างโลหิต
2.5.1 ตัว อย่ างโลหิต ผู้ใหญ่ เป็ น clotted blood 6 mL และ EDTA blood 6 mL อย่ างละ 1 tube การท า
crossmatch ใช้ตวั อย่างโลหิตร่วมกับตรวจหมู่โลหิต ABO ได้ ถ้าต้องการโลหิตมากกว่า 3 units ขอ
ตัวอย่างโลหิตเพิม่ เป็ น 12 mL
2.5.2 ตัว อย่า งโลหิต เด็ก เด็ก เล็กเจาะเก็บ ตัว อย่ างโลหิต clotted blood microtube 1–1.5 mL จ านวน
1 tube ( เมื่อ ขอเลือ ดไม่ เกิน 1 unit ) microtube 1–1.5 mL จ านวน 2 tube (เมื่อ ขอเลือ ดตัง้ แต่
2 units) เจาะเก็บ ตัว อย่ า งโลหิต ชนิ ด EDTA blood 500 µL จ านวน 1 tube เด็ก อายุ ม ากกว่ า
3 เดือน เจาะตัวอย่างโลหิตชนิด clotted blood 3-5 mL และ EDTA blood 3 mL อย่างละ 1 tube
2.6 ระหว่างการผ่าตัด กรณีต้องใช้โลหิตหรือส่วนแยกของโลหิตเพิม่ เติมในระหว่างการผ่าตัดให้ระบุให้ชดั เจนใน
ใบขอว่าขอไปใช้ในระหว่างผ่าตัด และต้องการรับไปทัง้ หมดหรือกีย่ นู ิต
3. เมื่อต้องการใช้โลหิตให้โทรมาสอบถามว่าเลือดพร้อมจ่ายหรือไม่ ยกเว้นการขอแบบฉุกเฉินมารับได้ตามเวลาทีร่ ะบุ
4. เขียนใบรับเลือด (Fo-WI-LAG-001/009) มารับทีค่ ลังเลือด โดยระบุชนิดและจานวน
การนาโลหิ ตจากโรงพยาบาลอื่นมาให้กบั ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลรามาธิ บดี
เมื่อหอผู้ป่วยมีการนาโลหิตหรือส่วนประกอบโลหิต จากโรงพยาบาลอื่นมาให้กบั ผู้ป่ วยควรให้ห้องปฏิบ ัติการ
คลังเลือดตรวจรับและจ่ายผ่านจากห้องปฏิบตั ิการคลังเลือด ทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หากเห็นว่าการจัดเก็บ
ระหว่างเคลื่อนย้ายโลหิตไม่เหมาะสมจะไม่รบั โลหิตเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล โดยคลังเลือดจะจัดหาโลหิตใหม่ให้ ในกรณีท่ี
เลือดทีน่ ามาสามารถใช้ได้และทางหอผูป้ ่ วยต้องการใช้เลือดทีน่ ามาเองต้องเจาะตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยพร้อมส่งใบ Request
มาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดเพื่อทาการทดสอบความเข้ากันได้ระหว่ างตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยกับโลหิตของผูบ้ ริจาคก่อนทีจ่ ะ
นาไปใช้งาน ซึง่ จะมีค่าใช้จ่ายการทดสอบความเข้ากันได้

การนาตัวอย่างโลหิ ตผูป้ ่ วยมาจากโรงพยาบาลอื่น
กรณี น ามาให้ ค ลัง เลือ ดตรวจ crossmatch หรือ หมู่ เลือ ดห้ อ งปฏิ บ ัติก ารคลัง เลือ ดไม่ ร ับ ตัว อย่ า งโลหิต จาก
โรงพยาบาลอื่นต้องเจาะโลหิตมาให้ใหม่พร้อมเซ็นต์ช่อื ผูเ้ จาะกากับไว้
วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการส่งตรวจ Antenatal Care (ANC) คนไข้ฝากครรภ์ จาก OPD สูติกรรม
1. คนไข้ทฝ่ี ากครรภ์ ให้สง่ ตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหา ABO, Rh และ Indirect antiglobulin test ทุกคน
2. ถ้าผล Indirect antiglobulin test positive เจ้าหน้ าที่ห้องปฏิบ ัติก ารคลังเลือ ดจะแจ้งในใบรายงานผล เพื่อแจ้ง
แพทย์เจ้าของไข้ให้ร ับ ทราบ และขอให้แ พทย์สงตรวจ
ั่
Antibody identification (รหัส 600018) เพิ่ม สาหรับ
ตรวจหา Antibody ในกรณีทต่ี รวจพบ alloantibody แพทย์อาจพิจารณาส่งตรวจ IgG alloantibody titer
3. คนไข้ฝากครรภ์ทม่ี ผี ลตรวจเป็ นหมู่โลหิตหายาก (subgroup ABO เช่น Parabombay หรือ Bombay) เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะขอกาหนดคลอดเพื่อจัดเตรียมโลหิต
4. คนไข้ทฝ่ี ากครรภ์ทม่ี ผี ลตรวจเป็ น Rh (D) negative เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะแจ้งในใบรายงานผลและ
จะแนบฟอร์ม “ฟอร์มบันทึกการเตรียมโลหิตสาหรับผูป้ ่ วยฝากครรภ์ Rh negative” เพื่อขอกาหนดคลอด
5. ในกรณีทม่ี ารดามีผล Indirect antiglobulin test positive ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะแจ้งให้หอ้ งคลอดทราบเพื่อขอ
เก็บตัวอย่าง Cord blood ตรวจ ABO, Rh และ Direct coomb’s test ของทารกแรกคลอด
6. ใบรายงานผล ANC จากคลังเลือดทีม่ ผี ล ABO, Rh และ Indirect antiglobulin test ให้เก็บอยู่ในแฟ้ มเวชระเบียน
มารดาเพื่อ ให้กุ ม ารแพทย์สามารถตัด สิน ใจได้ว่ าจะส่งตรวจ Direct coomb’s test ในเด็ก แรกคลอดที่มีภ าวะ
Jaundice หรือไม่
7. ในกรณีทม่ี ารดามีผลการตรวจ ANC ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะพิจารณาการตรวจ Direct coomb’s test ทารกทีม่ ี
Jaundice เฉพาะรายทีจ่ าเป็ นตาม protocol ของคลังเลือด
วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการส่งตรวจ Anti-D titer ผูป้ ่ วยหมูโ่ ลหิ ต Rh (D) Negative หรือ Weak D
1. กรณี ผู้ ป่ วยมีผ ล Indirect antiglobulin test Positive และมีผ ล Antibody Identification เป็ น Anti-D ย้อ นหลัง
ไม่เกิน 1 เดือน แพทย์สงตรวจ
ั่
Anti-D titer (รหัสบริการ 600043) เพื่อหาความแรงของ Anti-D
2. กรณี ผู้ป่ วยไม่ มีผ ล Indirect antiglobulin test และผล Antibody Identification หรือ มีผ ลย้อ นหลังเกิน 1 เดือ น
ขอให้แพทย์สงตรวจ
ั่
Indirect antiglobulin test (รหัสบริการ 600017) เพื่อตรวจหา Allo-antibodies เบือ้ งต้นก่อน
- ถ้าผล Indirect antiglobulin test เป็ น Negative ไม่จาเป็ นต้องส่งตรวจ Anti-D titer
- ถ้ า ผล Indirect antiglobulin test เป็ น Positive ขอให้ แ พทย์ ส่ ง ตรวจ Antibody Identification (รหัส บริก าร
600018) และ Anti-D titer (รหัสบริการ 600043) เพื่อตรวจยืนยันชนิดของ Allo-antibodies และความแรงของ
Anti-D
3. กรณีสงิ่ ส่งตรวจของผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลอื่นทีต่ ้องการสังตรวจ
่
Anti-D titer จาเป็ นต้องสังตรวจเพิ
่
ม่ เติมทัง้ หมด
ดังนี้
3.1 Indirect antiglobulin test (รหัสบริการ 600017)
3.2 Antibody Identification (รหัสบริการ 600018)
3.3 Anti-D titer (รหัส บริก าร 600043) และส่ ง ตัว อย่ า งตรวจด้ว ย Clotted blood 6 mL 2 tubes และ EDTA
blood 6 mL 1 tubes
หมายเหตุ ถ้าส่งตัวอย่างตรวจไม่ครบ 3 tubes ทางห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดไม่สามารถทาการทดสอบ
และสรุปผลการทดสอบได้

วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการส่งตรวจ IgG Allo-antibodies titer
1. กรณี ผู้ ป่ วยมี ผ ล Indirect antiglobulin test Positive และมี ผ ล Antibody Identification แล้ ว ย้ อ นหลัง ไม่ เกิ น
1 เดือน แพทย์สงตรวจ
ั่
IgG Allo-antibodies titer (รหัสบริการ 600130) เพื่อหาความแรงของ Allo-antibodies
2. กรณี ผู้ป่ วยไม่ มีผ ล Indirect antiglobulin test และผล Antibody Identification หรือ มีผ ลย้อ นหลังเกิน 1 เดือ น
ขอให้แพทย์สงตรวจ
ั่
Indirect antiglobulin test (รหัสบริการ 600017) เพื่อตรวจหา Allo-antibodies เบือ้ งต้นก่อน
- ถ้าผล Indirect antiglobulin test เป็ น Negative ไม่จาเป็ นต้องส่งตรวจ IgG Allo-antibodies titer
- ถ้าผล Indirect antiglobulin test เป็ น Positive ขอให้แพทย์สง่ ตรวจ Antibody Identification (ร หั ส บ ริ ก า ร
600018) และ IgG Allo-antibodies titer (รหั ส บริก าร 600130) เพื่ อ ตรวจยื น ยัน ชนิ ด ของ Allo-antibodies
และความแรงของ IgG Allo-antibodies titer
3. กรณีสงิ่ ส่งตรวจของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นที่ต้องการสังตรวจ
่
IgG Allo-antibodies titer จาเป็ นต้องสังตรวจ
่
เพิม่ เติมทัง้ หมดดังนี้
3.1 Indirect antiglobulin test (รหัสบริการ 600017)
3.2 Antibody Identification (รหัสบริการ 600018)
3.3 IgG Allo-antibodies titer (รหัสบริการ 600130)
และส่งสิง่ ส่งตรวจด้วย Clotted blood 6 mL 2 tubes และ EDTA blood 6 mL1 tubes
หมายเหตุ ถ้าส่งตัวอย่างตรวจไม่ครบ 3 tubes ทางห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดไม่สามารถทาการทดสอบ
และสรุปผลการทดสอบได้
วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการขอใช้บริการ Therapeutic Hemapheresis
(Plateletpheresis, Leukapheresis, Plasma exchange, Peripheral blood stem cell collection)
1. ให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
2. ให้สง่ ใบ request และใบ consult จากหอผูป้ ่ วย พร้อมทัง้ โทรศัพท์มานัดวันและเวลาทีจ่ ะทา
3. ในกรณีท่ผี ู้ป่วยซีด จาเป็ นต้องให้เม็ดโลหิตแดง หรือกรณีท่ตี ้องใช้ plasma เป็ น replacement solution ให้ส่งใบ
ขอโลหิตทีต่ อ้ งการใช้มาทีค่ ลังเลือด โดยระบุว่าใช้ในการทา hemapheresis ชนิดนัน้ ๆ
วิ ธีปฏิ บตั ิ งานเมื่อผูป้ ่ วยเกิ ด Transfusion Reaction
เมื่อ ผู้ป่ วยรับ โลหิต หรือ ส่วนประกอบโลหิต แล้ว เกิด Transfusion Reaction ให้เจ้า หน้ าที่ห อผู้ป่ วยปฏิบ ัติต ามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
1. เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยกรอกรายละเอียดอาการของผูป้ ่ วยทางด้านหลังใบคล้องเลือดให้ครบถ้วน
2. เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยส่งใบคล้องเลือดทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมถุงโลหิตซึง่ มีชุดให้โลหิตติดอยู่ทถ่ี ุงและ
ให้ใช้ sterile needle สวมที่ปลายชุดให้เลือดที่ดงึ จากเส้นเลือดผู้ป่วย และส่งตัวอย่างโลหิตของผูป้ ่ วยหลังได้รบั
โลหิต (Post-transfusion sample) เป็ น clotted blood จานวน 6 mL 1 tube พร้อมลายเซ็นผูเ้ จาะที่ tube ส่งมายัง
ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด
3. ให้ส่งถุงโลหิตทัง้ หมดทีใ่ ห้ก่อนมีอาการมาทีค่ ลังเลือด เช่นหากมีอาการขณะให้ unit ที่ 3 ต้องส่งถุงเลือด unit ที่ 1
และ unit ที่ 2 ลงมาทีค่ ลังเลือดด้วย
4. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะทดสอบด้งนี้
4.1 ตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยก่อนรับโลหิต (Pre-transfusion sample)
4.2 ตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยหลังรับโลหิต (Post-transfusion sample)
4.3 ถุงโลหิตทีท่ าให้เกิด Transfusion Reaction
4.4 ตัวอย่างโลหิตจาก side tube หรือ segment จากถุงโลหิตทีท่ าให้เกิด Transfusion Reaction
5. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด บันทึกผลการทดสอบในแบบฟอร์มใบรายงานผลปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือด

6. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดโทรแจ้งให้เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยมารับผลการทดสอบ
รายการชนิ ดของการทดสอบห้องปฏิ บตั ิ การคลังเลือดและปริมาณของสิ่ งส่งตรวจที่ใช้ตรวจ

1.
2.
3.
4.

ชื่อการทดสอบ
ABO, Rh (D) typing
Rh complete typing
ABO, Rh(CDEce) & MNSs Phenotyping
Indirect antiglobulin test

5. Direct antiglobulin test
6. Crossmatched
7. Type / Screen
8. Antibody identification

สิ่ งส่งตรวจ
EDTA blood
EDTA blood
EDTA blood
Clotted blood
EDTA blood
EDTA blood
Clotted blood
EDTA blood
Clotted blood
EDTA blood
Clotted blood
EDTA blood

ปริมาตร (mL)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
6

บริ การของคลังเลือดนอกเวลาราชการ : 16.30 - 8.30 น. ของทุกวัน และ 8.30 - 16.30 น. ของวันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
1. รายการทดสอบ
1.1 Blood grouping; ABO , Rh (เฉพาะ D)
1.2 Direct antiglobulin test
1.3 Indirect antiglobulin test
1.4 Transfusion reaction work up
2. Single donor platelet (SDP) ทีต่ ้องการขอไปยังสภากาชาดไทยในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะต้อง order และโทร
จอง (โทร confirm) ก่อนเวลา 9.00 น.
3. ข้อมูลทีค่ วรทราบ
3.1 เจ้าหน้าทีข่ องคลังเลือดรับบริจาคโลหิตและปั น่ แยก blood component ในระหว่างเวลา
8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. ทีอ่ าคาร 1 ชัน้ 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชัน้ 3
3.2 ศู น ย์ บ ริก ารโลหิ ต สภากาชาดไทยเปิ ดให้ ค ลัง เลือ ดของโรงพยาบาลต่ า ง ๆ ไปเบิ ก โลหิ ต และ blood
component ได้ในเวลา 8.30 น. - 12.00 น. ของวันหยุดราชการ ดังนัน้ การขอ blood component ดังกล่าว
นอกเวลาราชการ ควรต้องคานึงถึงเวลาทีเ่ บิกจากศูนย์บริการโลหิตได้ดว้ ย

ตารางการทดสอบทาง
ห้องปฏิบตั ิ การคลังเลือด

