
 

 

 
 

 

 

 
 

ห้องปฏิบติัการคลงัเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ห้องปฏิบติัการคลงัเลือด 

คลงัเลือดมีบริการแยกเป็น 4 ส่วน คือ  
1. บรจิาคโลหติจากผูบ้รจิาคทัว่ไป และญาตผิูป่้วย  
       อาคาร 1 วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์เวลาท าการ 8.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. 
   อาคาร 1 วนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ เวลาท าการ 8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.  
  อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์ เวลาท าการ 8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. ของทุกวนั  
2. รบับรจิาคโลหติจากผูป่้วย (autologous donation) เพื่อใชใ้นการผ่าตดั (อาคาร 1 และอาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์) 

        เวลาท าการ 8.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. ในเวลาราชการ 
3. ปัน่แยกสว่นประกอบของโลหติ  

             เวลาท าการ 8.30 น. - 16.30 น. ของทุกวนั  
4. หอ้งปฏบิตักิารทัว่ไป ใหบ้รกิารดา้นการทดสอบเกีย่วกบัหมู่โลหติ จดัหาโลหติ และส่วนแยกของโลหติทีเ่ขา้กนัได้

ให้แก่ผู้ป่วย รวมทัง้ท าการทดสอบทาง serology เพื่อการวินิจฉัย HDN, AIHA  และ alloantibody ในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาในการใหโ้ลหติและ transfusion reaction work up  

              เวลาท าการ  - ในเวลาราชการท าการทดสอบในรายการแนบทา้ย  
                     - นอกเวลาราชการท าการทดสอบเฉพาะรายการใน emergency request 
 
วิธีปฏิบติัการขอโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 
 เมื่อต้องการขอโลหิตและส่วนประกอบโลหิตผู้ป่วยจ าเป็นต้องมผีลตรวจหมู่โลหิต ABO/ Rh ที่ห้องปฏิบตัิการ   
คลงัเลอืด โรงพยาบาลรามาธบิดอีย่างน้อย 1 ครัง้ ก่อนเพื่อใชเ้ทยีบผลการตรวจหมู่โลหติเมื่อผูป่้วยขอโลหติ 
 
ประเภทการขอโลหิต (Type of Request) แบ่งเป็น 

1. แบบรบีด่วน (Stat) จะไดโ้ลหติภายในเวลาประมาณ 1 ชัว่โมงครึง่ หลงัจากสง่ใบขอเลอืดถงึคลงัเลอืด   
2. แบบปกติ (Today) ควรขอในเวลาราชการ ตัวอย่างโลหิตที่ส่งถึงคลัง เลือดก่อน 9.00 น. จะได้โลหิตไม่เกิน     

12.00 น. รายที่ส่ง 10.00 น. – 12.00 น. จะได้โลหิตก่อน 16.00 น. รายที่ส่งหลงั 12.00 น. – 15.00 น. จะได้
โลหติประมาณ 16.30 น. ของวนัเดยีวกนั ถ้าขอหลงั 15.00 น. จะได้ภายในเวลาประมาณ 3 ชัว่โมง หลงัจากส่ง 
ใบขอเลอืดถงึคลงัเลอืด   

3. เตรยีมผ่าตดั (Pre-op) ตอ้งระบุวนัทีผ่่าตดัใหช้ดัเจน 
3.1 กรณีทีข่อเฉพาะ RBC และ / หรอื Plasma ใหส้่งใบขอและตวัอย่างโลหติก่อน 14.00 น. ของวนัก่อนผ่าตดั 1 

วนั แล้วให้สอบถามว่าไดโ้ลหติหรอืไม่โดยให้เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยน าสมุดมา OK ที่ห้องปฏบิตัิการคลงัเลอืด 
เวลาประมาณ 16.00 น. - 18.30 น. ของวนัก่อนผ่าตดั  

3.2 กรณีทีข่อ platelet ดว้ยให้ส่งใบจอง platelets เพิม่เติมพรอ้มตวัอย่างโลหติก่อนผ่าตดั  2 วนั เช่น ผ่าตดัวนั
พุธให้ส่งใบจอง platelet วนัจนัทร ์แลว้ใหส้อบถามว่าได้ platelet หรอืไม่ โดยเจา้หน้าที่หอผู้ป่วยน าสมุดมา 
OK เลอืดเวลาประมาณ 16.00 น. – 18.30 น. ของวนัองัคาร  

3.3 กรณีทีผู่ป่้วยผ่าตดัแบบ elective ทีใ่ช้โลหติมากกว่า 4 units ให้ส่งใบจองพรอ้มตวัอย่างโลหติก่อนวนัผ่าตดั  
2 วนั เช่น ผ่าตดัวนัพุธให้ขอวนัจนัทร ์และให้เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยน าสมุดมา OK เวลาประมาณ 16.00 น.- 
18.30 น. ของวนัองัคาร 

3.4 การขอ RBC แบบ Type / Screen (T/S) ใชส้ าหรบัขอโลหติเตรยีมผ่าตดัชนิด elective ทีไ่ม่ค่อยไดใ้ชโ้ลหติ 
แต่ตอ้งการมโีลหติใหพ้รอ้มส าหรบัผูป่้วย โดยทดสอบโลหติผูป่้วยเพยีงหมูโ่ลหติ ABO/  Rh และ anitibody 
screening หากผลแอนตบิอดต่ีอหมูโ่ลหติ (alloantibody) negative จงึใชก้ารขอโลหติวธิ ีT/S ได ้รายทีข่อ
โลหติแบบนี้และตอ้งใชโ้ลหติในขณะผ่าตดัใหโ้ทรแจง้หอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดก่อนมารบัโลหติ และจะไดโ้ลหติ



 

 

ภายในเวลา   15 นาท ีหากผลการตรวจ alloantibody ของผูป่้วย positive เจา้หน้าทีค่ลงัเลอืดจะทดสอบ
ความเขา้กนัไดข้องเลอืดผูป่้วยและผูบ้รจิาค (Crossmatching) ถงึแมจ้ะขอแบบ Type / Screen และเลอืด
ส าหรบัผูป่้วยจะน าไปที ่OR ในเวลาทีผ่่าตดั 

3.5 Autologous blood ใชส้ าหรบัขอโลหติเตรยีมผ่าตดัชนิด elective ทีส่ว่นใหญ่ใชโ้ลหติและไม่รบีดว่น โดย
ผูป่้วยจะตอ้งตดิต่อหอ้งรบับรจิาคโลหติเพื่อเกบ็เลอืดตนเอง และท าการทดสอบโลหติผูป่้วยเพยีงหมูโ่ลหติ 
ABO/ Rh และผลการตรวจสอบแอนตบิอดต่ีอหมูโ่ลหติ 

3.6 ในรายทีผู่ป่้วยขอโลหติจาก OPD อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์ และจะมาผ่าตดัที ่อาคาร 1 ใหร้ะบุลงในช่อง 
Blood Destination ใหช้ดัเจนวา่ “ผ่าตดัอาคาร 1”          

4. การขอโลหติฉุกเฉิน (Emergency) ไดแ้ก่  
4.1 Initial crossmatched blood (15 min)  
4.2 Group specific uncrossmatched blood (5 mim) 
4.3 Group O uncrossmatched blood (prompty) 

5. การขอโลหติส าหรบั Intrauterine transfusion ใหป้ฏบิตัดิงันี้  
5.1 ใชเ้ลอืดแม่ในการท าการทดสอบความเขา้กนัได ้และตอ้งใชเ้วลาในการเตรยีมโลหติก่อนจ่ายประมาณ        

60 นาท ีโดยใหแ้พทยโ์ทรมาขอใชก้่อนมารบัเลอืด ดงันัน้จงึใหบ้รกิารเฉพาะในวนัและเวลาราชการตัง้แต่เวลา          
9.00 น. – 16.30 น.  

5.2 ใชโ้ลหติชนิด Irradiated and prestorage filtered RBC ซึง่สามารถกรอง CMV ใน WBC ออกไปได ้
5.3 ในกรณีทีต่อ้งการโลหติชนิด CMV Negative โดยการตรวจทาง Serology  ใหข้อล่วงหน้า 3 วนั เนื่องจาก

หน่วยไวรสัวทิยาและจุลชวีวทิยาโมเลกุล ใชเ้วลาตรวจ 3 วนั พรอ้มกบัมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
 

การขอโลหิตและส่วนประกอบโลหิตผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
1. เขา้โปรแกรม Appoint 1 ส าหรบัหน่วยตรวจผูป่้วยนอก และเขา้โปรแกรม Order Lab ส าหรบัหอผูป่้วยใน  
2. เลอืกแถบเมนูคลงัเลอืด (Blood Bank) 
3. ใส ่H.N. ผูป่้วย หน้าจอจะแสดงชื่อ-นามสกุล ของผูป่้วย 
4. เลอืกชนิดโลหติทีต่อ้งการในช่อง order test หรอืใสร่หสับรกิาร และระบุจ านวน  
5. กดปุ่ ม confirm 
6. ช่องรายการขา้งล่างจะแสดงรายการโลหติที ่order และรายการทดสอบ............... 
7. เลอืก Blood Destination เพื่อระบุตกึทีผู่ป่้วยจะรบัเลอืด 
8. ระบุโรค หรอืเหตุผลการใชโ้ลหติทีช่่อง Indication / comment  
9. เลอืกประเภทการขอ และวนัทีใ่ชโ้ลหติ ช่อง Time & Date of Blood to be use 
10. หากตอ้งการแกไ้ขเพิม่เตมิใหท้ าก่อน save 
11. กดปุ่ ม save  
12. สัง่พมิพส์ตกิเกอรห์น้า Print Sticker Tube & Dispatch 
13. กดปุ่ ม Get Tube ID  
14. เมื่อเจาะเลอืดเสรจ็และตอ้งการสง่ใหท้ า Dispatch tube ทีต่อ้งการ 
15. ส่งสิง่ส่งตรวจไปที่ศูนย์ส่งสิง่ตรวจผู้ป่วยใน (specimen center) โดยเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ห้ามส่งด้วย telelift เพื่อ

ป้องกนัtelelift ตดิระหว่างทางและท าใหผู้ป่้วยไดร้บัโลหติทีข่อชา้ 
16. เจา้หน้าทีน่ าสิง่สง่ตรวจสง่ทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืด 

 
 
 



 

 

1. การขอเมด็โลหิตแดง (Red Cell) 

รายการเมด็โลหติแดงทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 
600013 Leukocyte poor red blood cell โดยวธิ ีcentrifugation (LPRC) 
600014 Leukocyte depleted red blood cell โดยวธิ ี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   การขอในผูป่้วยทีม่อีายตุัง้แต่ 90 วนั การขอเมด็โลหติแดงระบบจะพมิพส์ตกิเกอรต์ดิสิง่สง่ตรวจออกมา 2
หมายเลข ลงทา้ยดว้ย -501 (Clotted Blood) และ -502 (EDTA Blood) 
ตวัอยา่งโลหิต 

  - ผูป่้วยผูใ้หญ่ ใหเ้จาะเลอืดปรมิาณ 6 mL ทัง้ 2 ชนิด  
  - ผูป่้วยเดก็โต ใหใ้ชห้ลอด EDTA blood ขนาด 3 mL แทน และเจาะโลหติใสห่ลอด clotted   
               blood มาปรมิาณ 3 - 5 mL  
  - ผูป่้วยเดก็เลก็ เจาะตวัอย่างโลหติใสห่ลอดชนิด microtube ขนาด 1 - 1.5 mL อย่างละ 1 หลอด  
      เมื่อขอเลอืดไม่เกนิ 1 unit และเมื่อขอเลอืดตัง้แต่ 2 units ใหเ้จาะ clotted blood microtube ขนาด  
      1-1.5 mL 2 หลอด EDTA blood microtube 1 หลอด 

1.2   การขอในผูป่้วยเดก็ทีม่อีายุน้อยกว่า 90 วนั เมื่อสัง่พมิพส์ตกิเกอรร์ะบบจะพมิพส์ตกิเกอรต์ดิสิง่ส่งตรวจออกมา           
4 หมายเลข ลงท้ายด้วย -501 (Clotted Blood) และ -502 (EDTA Blood) ซึ่งเป็นของผู้ป่วยให้เจาะตัวอย่าง
โลหติ ใส่หลอดชนิด microtube ขนาด 1-1.5 mL และทีห่ลอดหากติดสติกเกอรไ์ม่ได้ ให้ตดิสตกิเกอรท์ีม่ขีอ้มูล 
H.N. ชื่อ-นามสกุล มาแทนพร้อมเซ็นต์ชื่อผู้เจาะเลือดด้วยและระบบจะพิมพ์สติกเกอร์ส าหรบัเลือดมารดา          
2 หมายเลข คอื -504 EDTA blood 6 mL (mother) และ -505 Clotted blood 6 mL (mother)  
1.2.1 การขอโลหติครัง้แรกจ าเป็นตอ้งมตีวัอย่างโลหติของมารดาสง่ตรวจดว้ยหากไม่มใีหห้อผูป่้วยส่งสตกิเกอร์

ทัง้หมด 4 หมายเลข เนื่องจากหากส่งไม่ครบทางคลงัเลอืดจะรบัลงทะเบยีนและรายงานผลการทดสอบ
ไม่ได้ ในผู้ป่วยเดก็ที่มอีายุน้อยกว่า 90 วนั จ าเป็นต้องตรวจยนืยนัหมู่โลหติ 2 ครัง้ เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งเรื่อง identification error  

1.2.2 เมื่อผูป่้วยเปลีย่นชื่อหลงัจาก order แลว้ ใหห้อผูป่้วยท า order ใหม่ก่อนสง่ตรวจ 
1.2.3 การขอเลอืดครัง้ที ่3 ไม่จ าเป็นตอ้งเจาะตวัอย่างโลหติของเดก็สามารถสง่แต่สตกิเกอรไ์ด้ 
1.2.4 การขอเลือดแบบ partial unit เช่น ขอ LPBF 50 mL x 4 dose ให้ระบุในขัน้ตอนการสัง่โดย red cell     

1 ถุงมีปริมาตร 200-250 mL ให้สัง่เป็น 1 unit และระบุ volume ปริมาตร 50 mL จ านวน 4 dose     
คลงัเลอืดจะเตรยีมเป็นถุงย่อยให ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถเจาะเกบ็ตวัอย่างโลหติมารดาส่งมาทีค่ลงัเลอืดได ้
คลงัเลอืดจะจ่ายเลอืด RBC หมู่ O และ FFP หมู่ตรงกบัหมู่โลหติเดก็ใหห้อผูป่้วย 

1.3   เมื่อหอผู้ป่วยท า dispatch specimen แล้ว ระบบจะคิดค่าทดสอบความเขา้กนัได้ ได้แก่ ตรวจหมู่โลหิต ABO 
grouping,  Rh (D) typing, Indirect antiglobulin test อย่างละ 1 และค่า crossmatching ตามจ านวน unit ทีข่อ  

 เช่น ผูป่้วยขอ Packed Red Cell จ านวน 4 units 
  ระบบจะคดิเงนิ  600122 ABO grouping   จ านวน   1 
    600123 Rh (D) typing  จ านวน   1 
    600017 Indirect antiglobulin Test จ านวน   1 
    600121 Crossmatcing 1 unit จ านวน   4 

สว่นค่า 600020 Packed Red Cell จะคดิเงนิเมื่อคลงัเลอืดจ่ายเลอืดใหห้อผูป่้วย (ตามจ านวนทีผู่ป่้วยใชจ้รงิ) 



 

 

  
กรณีที่ผู้ ป่วยขอโลหิตเม็ดเลือดแดงที่ฉายแสง  เช่น Leukocyte depleted red blood cell, Filtration and 
irradiation  4 units  ระบบจะคดิเงนิค่าตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและค่าบรกิารฉายแสงดงันี้ 

    600122 ABO grouping   จ านวน   1 
    600123 Rh (D) typing  จ านวน   1 
    600017 Indirect antiglobulin Test จ านวน   1 
    600121 Crossmatcing 1 unit จ านวน   4 
    600029 ค่าบรกิารฉายแสง  จ านวน  4  

สว่นค่าผลติภณัฑ ์(Blood product) 600021 Leukocyte depleted red blood cell, Filtration and irradiation จะ
คดิเงนิเมื่อคลงัเลอืดจ่ายเลอืดใหห้อผูป่้วย (ตามจ านวนทีผู่ป่้วยใชจ้รงิ)  

1.4   การขอเลอืดแบบ Autologous blood ส าหรบัผ่าตดั เมื่อแพทย์สัง่โลหติชนิด Autologous blood ให้ผูป่้วยที่จะ
เกบ็เลอืดตนเองตดิต่อเจา้หน้าที่คลงัเลอืดทีห่้องบรจิาคโลหติเพื่อเกบ็เลอืดตนเองก่อน เมื่อเกบ็ไดแ้ลว้จงึตดิต่อ
การเงนิและหอ้งศนูยช์นัสตูรผูป่้วยนอกใหอ้อกสตกิเกอรต์ดิสิง่สง่ตรวจทีค่ลงัเลอืดเจาะเกบ็ให้ การขอโลหติชนิดนี้
ผูป่้วยจะถูกคดิค่าใชจ้่ายทัง้หมดแมจ้ะไม่ไดใ้ชโ้ลหติ ดงันี้ 

 ระบบจะคดิเงนิ  600122  ABO grouping   จ านวน   1 
    600123  Rh (D) typing  จ านวน   1 
    600017  Indirect Antiglobulin Test จ านวน   1 
    600015 Autologous blood* จ านวน   1 

2.     การขอพลาสมา 

รายการพลาสมาทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 
 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   เมื่อมกีารขอโลหติกลุ่มนี้จะตอ้งเจาะเลอืดผูป่้วยเพื่อตรวจหมูโ่ลหติ ABO, Rh ทุกครัง้ การ order ไม่จ ากดัจ านวน 

unit ต่อ 1 order  
2.2   การขอแบบ partial unit ในผู้ป่วยเดก็เลก็ให้ order ตามจ านวนถุงที่ต้องการ แต่ระบุปรมิาตรที่ต้องการในช่อง 

volume เช่น ตอ้งการ FFP 4 ถุง ถุงละ 50 mL ให ้order FFP 4 unit, volume 50 mL 
2.3   การขอส าหรบัท า Plasma Exchange ให้แพทย์ค านวณปรมิาตรทัง้หมดที่จะใช้ (total volume) แล้วคิดเป็น

จ านวน unit โดย 1 unit มีปรมิาตร 200 mL ดงันัน้เมื่อสัง่ให้ใส่จ านวน unit ที่ใช้ และใน total volume ในช่อง 
volume ดว้ย เช่น สัง่ FFP 20 units volume 4,000 mL 

2.4   เมื่อสัง่พมิพส์ตกิเกอรต์ดิสิง่สง่ตรวจ ระบบจะพมิพ ์-502 EDTA blood 6 mL 1 ดวง  
2.5   เมื่อ dispatch ออกจากหอผูป่้วย  

 ระบบจะคดิเงนิค่าตรวจ 600122  ABO grouping  จ านวน   1 
    600123  Rh (D) typing จ านวน   1 
2.6   สว่นค่าพลาสมาจะคดิเงนิเมื่อคลงัเลอืดจ่ายเลอืดใหห้อผูป่้วย (ตามจ านวนที่มารบัไปใหผู้ป่้วย) 
2.7   รายการโลหติกลุ่มพลาสมาสามารถขอร่วมกบัรายการโลหติกลุ่มเมด็เลอืดแดงได ้โดยตอ้งมปีระเภทการขอโลหติ 

(Type of Request) ชนิดเดยีวกนั 
 

 



 

 

3. การขอ Cryoprecipitate  

3.1   ใหข้อตามจ านวนทีต่อ้งการใชแ้ต่ละครัง้ต่อ 1 order  และแยก order ออกจากโลหติชนิดอื่น 
3.2   หอ้งปฏบิตัิการคลงัเลอืดจะเปิดให้บรกิาร pool crytoprecipitate แก่ผู้ป่วยวนัละ 3 ช่วงเวลา ซึ่งแต่ละช่วงเวลา

ห่างกนั 8 ชม. 
3.2.1 โทรแจง้เพื่อละลาย เวลา 06.30 น. ก าหนดเวลารบั 07.30 น. 
3.2.2 โทรแจง้เพื่อละลาย เวลา 14.30 น. ก าหนดเวลารบั 15.30 น. 
3.2.3 โทรแจง้เพื่อละลาย เวลา 22.30 น. ก าหนดเวลารบั 23.30 น. 
3.2.4 หากเป็นผูป่้วยมาฉุกเฉิน อนุญาตใหโ้ทรละลายไดต้ลอดเวลาทีผู่ป่้วยตอ้งการใช ้หลงัจากนัน้ให ้set เวลา

ตามทีก่ าหนดไว ้    

4. การขอ Platelet Concentrate  

รายการ platelet concentrate ทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 
 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 จะเตรยีมจากผูบ้รจิาคโลหติ 4 คน ทีม่หีมู่โลหติ 

ABO เดยีวกนั pool รวมกนั โดยมปีรมิาณของ platelet เทยีบเท่ากบั platelet concentrate 6 units 
4.2 การขอให ้order แยกจากโลหติชนิดอื่น หากผู้ป่วยมปีระวตักิารขอโลหติหรอืผลตรวจ ABO/ Rh แลว้ใหส้ง่แต่

สตกิเกอรไ์ด ้แต่ผูป่้วยทีไ่ม่มผีลตรวจ ABO/ Rh ใหแ้พทยส์ัง่ตรวจ 600122 ABO grouping และ 600123 Rh 
(D) typing เพิม่อกี 1 order  

4.3 ให ้order 1 ถุง ต่อ 1 order เท่านัน้ โดยใน 1 ถุงของ LPPC มปีรมิาตรประมาณ 300 mL 
4.4 การ order ส าหรบัผู้ป่วยเด็กเล็กที่ต้องการปริมาตรน้อยให้ระบุปริมาตรที่ต้องการในขัน้ตอน order ช่อง 

volume  
4.5 เมื่อส่งใบขอแลว้ใหท้างหอผูป่้วยโทรยนืยนัความต้องการทุกรายอกีครัง้ก่อน 12.00 น. ของวนัทีจ่ะใช ้เพราะ

เป็นส่วนประกอบของโลหติทีม่ที ัง้จ านวนและอายุจ ากดั จะไดพ้จิารณาใหแ้ก่ผูท้ีม่คีวามจ าเป็นจรงิๆ และไม่มี
เหลอืทิง้ 

4.6 กรณีทีข่อส าหรบัใชผ้่าตดัใหส้ง่ order ล่วงหน้าก่อนผ่าตดั 2 วนั เช่น ผ่าตดัวนัพุธใหส้ง่จอง platelet วนัจนัทร ์
แล้วให้สอบถามว่าได้ platelet หรือไม่ โดยให้เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยน าสมุดมา OK เลือดเวลาประมาณ                  
16.00 น. –  18.30 น. ของวนัองัคาร 

4.7 กรณีขอจองส าหรบั Liver Transplantation, Cardiovascular Surgery และ Bone Marrow Transplantation 
ใหจ้อง LPPC ไม่เกนิ 2 ถุง (เทยีบเท่า 12 units) 

5. การขอ Single Donor Platelet (SDP)  

รายการ Single donor platelet ทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 
 600027 Single donor platelet closed system, filtration (SDPF) 
 600028 Single donor platelet closed system, filtration and irradiation (SDPI) 
5.1 การขอให ้order แยกจากโลหติชนิดอื่น 
5.2 ก าหนดให ้order 1 unit ต่อ 1 order พรอ้มระบุโรคหรอืความจ าเป็นการใชใ้นช่อง comment เพื่อใชใ้นการ

จองไปทีส่ภากาชาดไทย 



 

 

5.3 ผู้ป่วยมีประวตัิการขอโลหิตหรอืผลตรวจ ABO/ Rh แล้วให้ส่งแต่สติกเกอร์ได้ แต่ผู้ป่วยที่ไม่มีผลตรวจ 
ABO/ Rh ใหแ้พทยส์ัง่ตรวจ 600122 ABO grouping และ 600123 Rh (D) typing เพิม่อกี 1 order 

5.4 หอผู้ป่วยจะต้องโทรยนืยนั (confirm) ทุกครัง้ทีข่อหลงัจากส่ง order มาทีค่ลงัเลอืดแลว้ โดยต้องโทรก่อน 
10.00 น. ทุกวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์และก่อน 9.00 น. ส าหรบัวนัเสาร ์วนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ การ
โทรหลงั 10.00 น. เจ้าหน้าที่ห้องปฏบิตัิการคลงัเลือดจะรบัการยนืยนัการใช้ แต่ไม่รบัรองว่าจะได้ SDP 
ตามทีข่อหรอืไม่ เมื่อโทร confirm แลว้เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะโทรจองไปทีส่ภากาชาดไทย 

5.5 เมื่อโทร confirm แลว้ ใหท้างหอผูป่้วยโทรเชค็ (โทร OK) ว่าได ้SDP หรอืไม่เวลา 20.00 น. ของวนัทีจ่อง 
และ14.00 น. ของวนัรุ่งขึน้ 

5.6 ในกรณีทีโ่ทร OK แลว้ไม่ได ้SDP ในวนัทีจ่อง ใบ order เดมิยงัใชไ้ด ้ทางคลงัเลอืดจะจองต่อใหใ้นเชา้วนั
ถดัไปโดยทีห่อผูป่้วยไม่ตอ้งโทร confirm ซ ้า และใหห้อผูป่้วยโทร OK อกีครัง้เวลา 20.00 น. 

5.7 SDP ที ่order เมื่อหอผูป่้วย dispatch แลว้ผูป่้วยจะเสยีเงนิค่า SDP เตม็จ านวนทนัท ีแมว้่าผูป่้วยจะไม่ได้
ใชก้ต็าม 

5.8 การจอง SDP จาก OPD Med ใหผู้ป่้วยน าใบ Slip/ ใบเตรยีมตวัไปช าระเงนิทีก่ารเงนิและไปออกสตกิเกอร์
ที ่ ศนูยช์นัสตูรผูป่้วยนอก เจา้หน้าทีห่อ้งเจาะเลอืดเป็นผูน้ าส่งมายงัหอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดและเจา้หน้าที่
หอ้ง ปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะโทรจอง SDP ไปทีส่ภากาชาดไทยใหโ้ดยที ่OPD Med ไม่ตอ้งโทรยนืยนัจอง 

5.9 ในกรณีผู้ป่วยที่ขอจองส าหรับการผ่าตัด Liver Transplantation, Cardiovascular Surgery และ Bone 
Marrow Transplantation ใหจ้อง SDP ไดค้รัง้ละ 2 units  

5.10 ในกรณีที่แพทย์มีความจ าเป็นต้องการใช้จ านวนมากกว่านี้ ให้แนบผล Platelet Count มาด้วย และให้
แพทยโ์ทร Consult กบัหวัหน้าหอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดทีเ่บอรโ์ทรศพัท ์47621 

5.11 การจอง SDP แบบ HLA matched/ crossmatched 
5.11.1 แพทย ์order SDP พรอ้มกบัเขยีนฟอรม์ “ใบ request ส าหรบัการตรวจ Platelet Antibody” ของ   

สภากาชาดไทย  
5.11.2 กรอกขอ้มลูทีส่ าคญัของผูป่้วย ระบุสาเหตุและวตัถุประสงคท์ีส่ง่ตรวจ 
5.11.3 ระบุชนิดการจอง SDP ทีช่่อง Request for HLA/ HPA Crossmatched/ matched Single Donor 

Platelet ว่าเป็นชนิด 
-  Crossmatched Single donor platelet (SDP) 
-  HLA/ HPA matched Single donor platelet (โดยผูป่้วยตอ้งมผีล HLA/ HPA typing) 
   พรอ้มระบุจ านวน unit ทีต่อ้งการ 

5.11.4 การจอง SDP แบบ HLA matched/ crossmatched ต้องเจาะเลือดผู้ป่วยชนิด clotted blood     
6 mL จ านวน 2 หลอด สง่พรอ้มฟอรม์ “ใบ request ส าหรบัการตรวจ Platelet Antibody” 

5.11.5 การจอง SDP แบบ HLA matched/ crossmatched สภากาชาดไทยจะเปิดบรกิารเฉพาะวนัและ
เวลาราชการเท่านัน้ 

5.11.6 เมื่อจอง SDP ได้ ผู้ป่วยจะถูกคิดค่าบริการ HLA/ HPA crossmatch SDP หรือ HLA/ HPA 
match SDP เพิม่ตามราคาทีถู่กระบุมาจากสภากาชาดไทย 

การดสูถานะการขอโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 

1. หอผู้ป่วยหรอืหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสามารถติดตามสถานะขอเลือดได้จากโปรแกรม RAMA-EMR เลือกเมนู  
“คลงัเลอืด”  

2. แผนกผูป่้วยนอกกดเลอืกแถบผูป่้วยอยู่ระหว่างการใหเ้ลอืด ใส ่H.N. ของผูป่้วยทีต่อ้งการในช่อง “คน้หาขอ้มลูจาก 
H.N.” กดปุ่ ม search 

3. ผูป่้วยในคลกิทีปุ่่ ม RAMA-EMR จากโปรแกรม IPD หน้าเตยีงผูป่้วย 



 

 

4. รายการที่ห้องปฏิบัติการคลังเลือดเตรียมให้กับผู้ป่วย (crossmatch) จะแสดงหมายเลขรหัสถุงเลือด  (unit 
number)  

5. โลหติทีเ่ตรยีมใหผู้ป่้วยจะแสดงสถานะของโลหติ ดงันี้ 
5.1 คลงัเลอืดรบัลงทะเบยีนแลว้ยงัไม่ได ้Crossmatch 
5.2 อยู่กระบวนการ Crossmatch (crossmatching) 
5.3 เลอืดพรอ้มจ่าย/ Crossmatch เสรจ็สมบรูณ์ (ready to issue) 
5.4 ขอรบัเลอืด/ พมิพใ์บเบกิเลอืด (request to issue) 
5.5 จ่ายเลอืดแลว้ (issue) 
5.6 อยู่ระหว่างใหเ้ลอืดคนไข ้(transfuse) 
5.7 ปลดเลอืด (return from crossmatch) 

6. สถานะของโลหติทีส่ามารถรบัไดต้้องอยู่ในสถานะเลอืดพรอ้มจ่ายเท่านัน้ 

การ OK โลหิตส าหรบัผูป่้วยท่ีขอโลหิตส าหรบัผา่ตดั 

1. เจา้หน้าทีห่อผูป่้วยน าสมุดมา OK ทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืด เวลาประมาณ 16.00 น. – 18.30 น. ของวนัก่อนวนั
ผ่าตดั 1 วนั  

2. ในกรณีทีผู่ป่้วยไดโ้ลหติเจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะเขยีนค าว่า “ได”้ ในสมุด OK เลอืด 
3. ในกรณีทีไ่ม่ไดโ้ลหติ ณ เวลาทีม่า OK โลหติ เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะเขยีนค าว่า  “ไม่ได”้  พรอ้มแจง้

เหตุผลในการทีไ่ม่ไดโ้ลหติ 
4. ในกรณีทีผู่ป่้วยขอโลหติหลงัเวลา 14.00 น. หรอืกรณีที ่OK โลหติใหผู้ป่้วยไม่ไดเ้มื่อเวลา 16.00 น.–18.30 น. ให้

ปฏบิตัดิงันี้ 
4.1 ในกรณีทีเ่ป็นผูป่้วยซึง่จะรบัการผ่าตดัเป็น case แรก ใหแ้ต่ละ OR โทรมาถามทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดได้

ในเวลา 7.00 น. – 8.00 น. ของวนัทีผ่่าตดั 
4.2 ในกรณีที่ไม่ได้ผ่าตดัเป็น case แรก ให้แต่ละหอผู้ป่วยรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยทัง้หมดที่ไม่ได้โลหิต และน า

สมุดมา OK ทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืด เวลา 8.30 น. – 9.00 น. ของวนัทีผ่่าตดั 

การขอรบัโลหิตชนิด Red Cell 

1. การขอแบบ Stat จะไดโ้ลหติภายในเวลาประมาณ 1 ชม. ครึง่ หลงัจากสง่สิง่สง่ตรวจถงึหอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืด 
2. การขอแบบ Today ควรขอในเวลาราชการ ใบขอโลหติพรอ้มตวัอย่างโลหติที่ส่งถึงคลงัเลอืดก่อน 9.00 น. จะได้

โลหติไม่เกนิ 12.00 น. รายทีส่ง่ 10.00 น. - 12.00 น. จะไดโ้ลหติก่อน 16.00 น. รายทีส่ง่หลงั 12.00 น.-15.00 น. 
จะไดโ้ลหติประมาณ 16.30 น. ของวนัเดยีวกนั   

3. Red cell ที่ต้องการรบัต้องมสีถานะ “เลอืดพรอ้มจ่าย” และต้องม ีlocation เป็นคลงัเลอืดอาคาร 1 หรอืคลงัเลอืด
อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์ เท่านัน้ 

4. เลอืกหมายเลข unit ทีต่อ้งการ ควรเลอืกถุงทีห่มดอายุก่อน และกดพมิพใ์บรบัเลอืด 
5. ใบรบัเลอืดใหพ้ยาบาลเซนตช์ื่อพรอ้มเขยีนรหสัเจา้หน้าทีต่วับรรจงทีช่่อง “ผูร้บัเลอืด” 
6. การขอรบัเลอืดชนิด irradiated blood เน่ืองจากมขีัน้ตอนในการเตรยีมเพิม่ขึน้ โดยตอ้งน าโลหติไปรบัการฉายแสง  

ดงันัน้เมื่อตอ้งการใชใ้หห้อผูป่้วยโทรแจง้หมายเลข unit ทีต่อ้งการรบัก่อน 15 นาท ีเพื่อน าโลหติไปรบัการฉายแสง   
7. ผู้ป่วยเด็กที่ขอแบบ partial unit เมื่อสถานะเป็นเลอืดพร้อมจ่ายแล้วและให้หอผู้ป่วยโทรแจ้งหมายเลข unit ที่

ตอ้งการรบัก่อน 15 นาท ีเจา้หน้าทีค่ลงัเลอืดจะแบ่งโลหติตามปรมิาตรทีร่ะบุ 
 



 

 

การขอใช้และการรบัโลหิตชนิด Platelet และ Single Donor Platelet 

1. เมื่อหอผูป่้วยต้องการใช ้Platelet หรอื SDP ใหห้อผูป่้วยโทรมาทีค่ลงัเลอืด รายไม่รบีด่วนใหท้างหอผูป่้วยโทรมา
ถามในเวลาประมาณ 12.00 น. - 13.00 น. ส่วนที่ยงัไม่ไดใ้นรอบแรกให้ถามอกีครัง้เวลาประมาณ 20.30 น. ใน
กรณีรบีด่วน ควรถามมาทนัทีเนื่องจากอาจม ีPC, LPPC ทีเ่กบ็ส ารองไวห้รอืหากจ าเป็นมาก ทางคลงัเลอืดอาจ
พจิารณาปลด PC, LPPC ของผูป่้วยอื่นทีจ่องไวห้ากแพทยเ์จา้ของไขย้นิยอม   

2. เมื่อคลงัเลอืดเตรยีมใหห้อผูป่้วยจะเหน็หมายเลข unit  มสีถานะเป็น “เลอืดพรอ้มจ่าย” บนระบบ RAMA-EMR 
3. ใหพ้ยาบาลพมิพใ์บรบัเลอืดมารบั 
4. การยกเลิกและคืน PC, LPPC  เมื่อเปลี่ยนแผนการรกัษาหรืองดใช้ให้รีบแจ้งให้คลังเลือดทราบ รายที่รบัไป      

หอผูป่้วยแลว้ถา้ไม่ไดใ้ชใ้หร้บีคนืด่วนเพราะอาจน าไปใหก้บัผูป่้วยอื่นได ้ 

การขอใช้และรบัโลหิตชนิด Plasma 

1. พยาบาลพมิพใ์บรบัเลอืดโดยระบุหมายเลขทีต่อ้งการ 
2. หอผูป่้วยโทรแจง้คลงัเลอืดขอละลาย plasma โดยระบุหมายเลขทีข่อรบั 
3. การละลายพลาสม่าแต่ละถุงใชเ้วลาประมาณ 40 นาท ีจงึตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนมารบัประมาณ 40 นาท ีในรายไม่

รบีด่วนจะละลายและจ่ายพลาสม่าไปทลีะ 1 unit หากมเีหตุผลจ าเป็นต้องการใชต้ดิต่อกนัในเวลารวดเรว็ต้องการ
ใหล้ะลายทลีะหลาย unit ใหร้ะบุในใบขอ หรอืโทรแจง้เป็นราย ๆ ไป 

การขอใช้และรบัโลหิตชนิด Cryoprecipitate 

1. หอผูป่้วยโทรขอใชล่้วงหน้า เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาละลายและ pool รวมเป็นถุงเดยีวกนั 
2. เมื่อต้องการใช้ใหโ้ทรมาขอใช้ คลงัเลอืดจะใช้เวลาละลายและ pool รวมเป็นถุงเดยีวกนัใช้เวลา 30 นาท ีเมื่อขอ       

1 – 5 units และ ใชเ้วลา 60 นาท ีเมื่อขอละลายตัง้แต่ 6 units ขึน้ไป 
3. หอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะเปิดใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยวนัละ 3 ช่วงเวลา ซึง่แต่ละช่วงเวลาห่างกนั 8 ชม. 

3.1 โทรแจง้เพื่อละลาย เวลา 6.30 น.ก าหนดเวลารบั 7.30 น. 
3.2 โทรแจง้เพื่อละลาย เวลา 14.30 น.ก าหนดเวลารบั 15.30 น. 
3.3 โทรแจง้เพื่อละลาย เวลา 22.30 น.ก าหนดเวลารบั 23.30 น. 
3.4 หากเป็นผู้ป่วยมาฉุกเฉินอนุญาตให้โทรแช่ได้ตลอดเวลาที่ผูป่้วยต้องการใช ้หลงัจากนัน้ให้ set เวลาตามที่

ก าหนดไว ้    
4. เมื่อหมายเลข unit แสดงบนระบบ RAMA-EMR แลว้ใหห้อผูป่้วยพมิพใ์บรบัเลอืดและมารบัตามเวลาทีแ่จง้ไว้ 

การจ่ายโลหิต 

1. การจ่ายโลหติไปหอผูป่้วย 
ใหม้ารบัไดท้ลีะ 1 unit ส าหรบัคนไขแ้ต่ละราย ยกเวน้ในรายทีต่้องการใหโ้ลหติเรว็และต่อเนื่องใหร้ะบุความจ าเป็น 
มาด้วย เมื่อคลงัเลอืดจ่ายโลหติแลว้สถานะของถุงโลหติจะเป็น “จ่ายเลอืดแลว้” และค่าโลหติจะถูกส่งไปการเงนิ
ทนัท ี

2. การจ่ายโลหติไปหอ้งผ่าตดั 
2.1 คลงัเลอืดจะจ่ายโลหติเฉพาะ red cell ไปหอ้งผ่าตดัทุกถุงพรอ้มกนัในเวลา 8.00 น. - 8.30 น. พรอ้มส าเนาใบ

รายงานผลการขอโลหติและสว่นประกอบโลหติ ซึง่ทางหอ้งผ่าตดัจะใชเ้ป็นหลกัฐานตรวจสอบการใหโ้ลหติแก่
ผูป่้วยในขณะผ่าตดั คลงัเลอืดจะยา้ยตูเ้กบ็โลหติจากคลงัเลอืดเป็นตูเ้ก็บโลหติของหอ้งผ่าตดัและตดิสตกิเกอร์
วดัอุณหภูมถุิงเลอืดที่ถุงเลอืดทุกถุง โดยสตกิเกอรจ์ะเปลีย่นเป็นสแีดงเมื่ออุณหภูมถุิงเลอืดเกนิ 10 °C การ
ยา้ยถุงเลอืดไปตูเ้กบ็โลหติทีห่อ้งผ่าตดัผูป่้วยจะยงัไม่ถูกคดิเงนิแต่จะถูกคดิเงนิเมื่อมกีารใชจ้รงิเท่านัน้ 
 



 

 

2.2 การจ่ายโลหิตส าหรบัผู้ป่วยเดก็ที่ใช้ในห้องผ่าตัด ผู้ป่วยเดก็ที่ขอโลหิตเพื่อเตรยีมผ่าตัดจ านวน น้อยกว่า      
1 unit (250-300 mL/ unit) หอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะแบ่งจ่ายโลหติ ดงันี้ 
2.2.1 ห้องปฏบิตัิการคลงัเลอืดจะแบ่งโลหติให้ผู้ป่วยเดก็ก่อนที่จะน าส่งโลหติไปยงัห้องผ่าตดั พรอ้มกบั

คดิเงนิผูป่้วยเพิม่เป็นค่าเชื่อมถุงโลหติและ transfer bag 
2.2.2 ถ้าขอไม่เกิน 2 dose เช่น ขอโลหิต จ านวน 60 mL x 2 dose ก็จะแบ่งเป็น 60 mL จ านวน 2 ถุง 

สว่นโลหติทีเ่หลอืถุงใหญ่จะเกบ็ไวท้ีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืด หากมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้พิม่ใหต้ดิต่อ
หอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดแลว้ใหส้ง่ request พรอ้มระบุจ านวนทีข่อเพิม่ 

2.2.3 ถ้าขอเกิน 2 dose เช่น ขอโลหิตจ านวน 60 mL x 4 dose ก็จะแบ่งเป็น 60 mL จ านวน 2 ถุง 
หอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะจ่ายโลหติไปจ านวน 2 dose พรอ้มเซน็ตจ์่าย สว่นใบคลอ้งโลหติอกี 2 ใบ 
ติดไว้กบัใบ request โดยไม่ต้องเซ็นต์จ่าย หากมคีวามจ าเป็นต้องใช้เพิ่มให้น าใบคล้องโลหิตมา
ตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดเพื่อแบ่งโลหติสว่นทีเ่หลอืเพิม่  

2.3 การจ่ายโลหติกลุ่ม Plasma, Single Donor Platelet และ Cryoprecipitate คลงัเลอืดจะเตรยีมเมื่อห้องผ่าตดั
โทรมาขอใช ้และเมื่อเจา้หน้าทีห่อ้งผ่าตดัมารบัผูป่้วยจะถูกคดิเงนิทนัท ี

2.4 การขอใช ้plasma ถา้ขอเกนิ 2 units จะละลายและจ่ายใหไ้ป 2 units ก่อนและถา้จะใชต่้อใหโ้ทรมาแจง้พรอ้ม
ส่งเจ้าหน้าที่มารับ  ยกเว้นผู้ป่วยที่มี massive bleeding จ าเป็นต้องใช้ต่อเนื่ อง ให้แจ้งเฉพาะรายกับ 
consultant ของคลงัเลอืดโดยระบุชื่อแพทยท์ีต่อ้งการ 

การเกบ็โลหิตนอกคลงัเลือด  

1. ในหอ้งผ่าตดัทีต่อ้งการใหน้ าเลอืดไปส ารองไวใ้น OR ตอ้งม ีตู้ส าหรบัเกบ็โลหิตโดยเฉพาะ ซึง่มอีุณหภูม ิ2-6 °C 
เพราะบางครัง้ต้องเกบ็โลหติไวห้ลายชัว่โมง ควรเกบ็โลหติไวใ้นตู้เกบ็โลหติจนกว่าจะถงึเวลาใหผู้ป่้วย รายทีต่้อง
ให้โลหิตจ านวนมากและอัตราการให้โลหิตเร็วกว่า 50 มล./กก.นน.ตัว/ชัว่โมง ส าหรับผู้ใหญ่ และเร็วกว่า           
15 มล./กก./ชัว่โมง ส าหรบัเดก็ ควรพจิารณาใช ้blood warmer 

2. โลหติทีน่ าไปยงัหอผูป่้วยแลว้ยงัไม่ไดใ้ชภ้ายใน 30 นาท ีควรน ากลบัมาฝากทีค่ลงัเลอืดหรอืถ้าไม่ต้องการใช้แลว้
ควรแจง้คลงัเลอืดไม่ควรเกบ็โลหติไวท้ีห่อผูป่้วยเพราะไม่มตีู้เกบ็โลหติทีเ่หมาะสม  หากคนืโลหติกลบัมาหลงัจาก
จ่ายโลหติไปแลว้เกนิ 30 นาท ีคลงัเลอืดจะทิง้โลหติถุงนัน้เนื่องจากจดัเกบ็ไม่เหมาะสม 

การคืนโลหิต  

ส าหรบัผูป่้วยทีไ่ม่ไดร้บัการผ่าตดัในวนันัน้และมกีารเลื่อนผ่าตดั  ใหโ้ทรแจง้ทีค่ลงัเลอืดและเขยีนว่า “เลื่อนผา่ตดั” ที่
ใบคลอ้งรายทีเ่ลื่อนผ่าตดัตอ้งรบีแจง้ก าหนดใหมใ่หค้ลงัเลอืดทราบจะเกบ็ไวใ้หไ้มเ่กนิ 3 วนั เช่น ขอใชว้นัจนัทรจ์ะเลื่อน
ไดไ้ม่เกนิวนัพุธหลงัจากนัน้จะต้องขอโลหติใหม่ การยกเลกิและคนื PC, LPPC  เมื่อเปลีย่นแผนการรกัษางดใชใ้ห้รบี
แจง้ใหค้ลงัเลอืดทราบ รายทีร่บัไปหอผูป่้วยแลว้ ถา้ไม่ไดใ้ชใ้หร้บีคนืด่วนเพราะอาจน าไปใหก้บัผูป่้วยรายอื่นได้ 

 
การปลดโลหิต เพื่อใหม้โีลหติหมุนเวยีนใชเ้พยีงพอ จงึตอ้งมหีลกัเกณฑด์งันี้ 

1. โลหติจากหอ้งผ่าตดั ถา้ไม่เขยีน “เลื่อนผ่าตดั” จะถูกปลดทนัททีีน่ ากลบัคลงัเลอืด  
2. โลหติทีข่อใช้ในหอผูป่้วยทีข่อแบบ Stat และ Today ทีส่่งใบขอโลหติมาช่วงเวลา 8.30 น. - 16.30 น. จะถูกปลด

อตัโนมตัใินเวลา 9.00 น. ของวนัรุ่งขึน้และยกเลกิการฝากเลอืด 
3. โลหติทีข่อหลงัเวลา 16.30 น. จะถูกปลดโดยอตัมตัิเวลา 9.00 น. ของวนัถดัจากวนัรุ่งขึน้ไป 1 วนั เช่น ขอในวนั

จนัทรห์ลงัเวลา 16.30 น. จะถูกปลดในวนัพุธในเวลา 9.00 น. และยกเลกิการฝากเลอืด 
4. ยกเวน้ กรณีผูป่้วยหอผูป่้วย ICU, โรคเลอืด และผูป่้วยหมูโ่ลหติหายาก โลหติจะถูกปลดโดยอตัโนมตัใินเวลา  

9.00 น. ของวนัที ่2 หลงัจากวนัขอ เช่น ขอวนัจนัทร ์จะถูกปลดวนัพุธเวลา 9.00 น. ถา้ตอ้งการใหเ้กบ็ไวต้อ้ง
เขยีนใบรายการรบัฝากโลหติและสว่นประกอบโลหติจากหอผูป่้วย โดยสง่ใบแจง้ก่อนเวลาปลด คอื                



 

 

เวลา 7.00 - 9.00 น. ของแต่ละวนั เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะเริม่ปลดโลหติทีร่บัฝากเวลา 9.00 น.ถา้
พบโลหติทีต่อ้งการฝากเจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะไมโ่ทรแจง้หอผูป่้วย แต่ในกรณีทีห่าโลหติไม่พบ
เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะแจง้ใหห้อผูป่้วยทราบถา้ตอ้งการใชโ้ลหติต่อใหส้ง่ใบขอและเจาะโลหติผูป่้วย
มา crossmatch ใหม ่

5. ในกรณีทีข่อเลอืดเป็น partial unit เช่น ขอเลอืด 50 mL x 4 doses หากมกีารใชแ้ลว้ 1 dose จะเกบ็เลอืดทีเ่หลอื
ใหจ้นวนัหมดอายุ หากไม่มกีารใชเ้ลอืดทีข่อไวเ้ลยเป็นเวลา 1 อาทติย ์คลงัเลอืดจะปลดเลอืด unit ดงักล่าว หาก
เป็นหอผูป่้วยเดก็แรกคลอดจะเกบ็ใหถ้งึวนัที ่14 นบัจากวนัทีเ่จาะเกบ็โลหติถุงนัน้ โดยหอผูป่้วยจะทราบวนัทีป่ลด
เมื่อมารบัถุงแรกคลงัเลอืดจะเขยีนวนัทีป่ลดแนบใหไ้ปดว้ย 

6. เมื่อคลงัเลอืดปลดโลหติแลว้สถานะของโลหติทีเ่ตรยีมใหผู้ป่้วยจะแสดงเป็น “ปลดเลอืดแลว้” และไม่สามารถพมิพ์
ใบรบัโลหติได ้

การขอโลหิตและส่วนประกอบโลหิตด้วยระบบ Manual  

1. การขอโลหติดว้ยระบบ manual อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นกรณี ดงันี้ 
1.1 กรณีทีต่อ้งการขอโลหติแต่ระบบการขอโลหติผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ม่สามารถใชง้านได้ 
1.2 การขอโลหติฉุกเฉินเมื่อเกดิอุบตัภิยัหมู่ 
1.3 การขอโลหติฉุกเฉินเมื่อตอ้งการโลหติเพิม่ระหว่างผ่าตดั 
1.4 การขอโลหติฉุกเฉินจากหอผูป่้วยวกิฤต (ICU) และหอผูป่้วยฉุกเฉิน (ER) 

2. วธิปีฏบิตัใินการขอโลหติ 
2.1 การเจาะตวัอย่างโลหติและสง่ใบ request (Fo-WI-LAG-001/006) 
2.2 เขยีนใบ request ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น  
2.3 ตอ้งเขยีนชื่อผูเ้จาะตวัอย่างโลหติผูป่้วยบนใบ request และบน label ของหลอดโลหติผูป่้วยทุกครัง้ 
2.4 การขอโลหติฉุกเฉินตอ้งระบุความเร่งด่วนทีช่่อง Emergency Request มาดว้ย 
2.5 การเจาะตวัอย่างโลหติ 

2.5.1 ตัวอย่างโลหิตผู้ใหญ่เป็น clotted blood 6 mL และ EDTA blood 6 mL อย่างละ 1 tube การท า 
crossmatch ใชต้วัอย่างโลหติร่วมกบัตรวจหมู่โลหติ ABO ได ้ถา้ตอ้งการโลหติมากกว่า 3 units ขอ
ตวัอย่างโลหติเพิม่เป็น 12 mL 

2.5.2 ตัวอย่างโลหิตเด็ก เด็กเล็กเจาะเก็บตัวอย่างโลหิต clotted blood microtube 1–1.5 mL จ านวน     
1 tube ( เมื่อขอเลือดไม่เกิน 1 unit ) microtube 1–1.5 mL จ านวน 2 tube (เมื่อขอเลือดตัง้แต่     
2 units) เจาะเก็บตัวอย่างโลหิต ชนิด EDTA blood 500 µL จ านวน 1 tube เด็กอายุมากกว่า       
3 เดอืน เจาะตวัอย่างโลหติชนิด clotted blood 3-5 mL และ EDTA blood 3 mL อย่างละ 1 tube 

2.6 ระหว่างการผ่าตดั กรณีต้องใชโ้ลหติหรอืส่วนแยกของโลหติเพิม่เตมิในระหว่างการผ่าตดัใหร้ะบุใหช้ดัเจนใน
ใบขอว่าขอไปใชใ้นระหว่างผ่าตดั และตอ้งการรบัไปทัง้หมดหรอืกีย่นูิต   

3. เมื่อตอ้งการใชโ้ลหติใหโ้ทรมาสอบถามวา่เลอืดพรอ้มจา่ยหรอืไม่ ยกเวน้การขอแบบฉุกเฉินมารบัไดต้ามเวลาทีร่ะบุ 
4. เขยีนใบรบัเลอืด (Fo-WI-LAG-001/009) มารบัทีค่ลงัเลอืด โดยระบุชนิดและจ านวน 

การน าโลหิตจากโรงพยาบาลอ่ืนมาให้กบัผูป่้วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 เมื่อหอผู้ป่วยมีการน าโลหิตหรอืส่วนประกอบโลหิตจากโรงพยาบาลอื่นมาให้กบัผู้ป่วยควรให้ห้องปฏิบัติการ     
คลงัเลือดตรวจรบัและจ่ายผ่านจากห้องปฏิบตัิการคลงัเลอืด ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หากเห็นว่าการจดัเก็บ
ระหว่างเคลื่อนยา้ยโลหติไม่เหมาะสมจะไม่รบัโลหติเขา้มาใชใ้นโรงพยาบาล โดยคลงัเลอืดจะจดัหาโลหติใหม่ให ้ในกรณีที่
เลอืดทีน่ ามาสามารถใชไ้ดแ้ละทางหอผูป่้วยต้องการใชเ้ลอืดทีน่ ามาเองต้องเจาะตวัอย่างโลหติผูป่้วยพรอ้มสง่ใบ Request 
มาทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดเพื่อท าการทดสอบความเขา้กนัไดร้ะหว่างตวัอย่างโลหติผูป่้วยกบัโลหติของผูบ้รจิาคก่อนทีจ่ะ
น าไปใชง้าน ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายการทดสอบความเขา้กนัได ้



 

 

การน าตวัอย่างโลหิตผูป่้วยมาจากโรงพยาบาลอ่ืน  

 กรณีน ามาให้คลังเลือดตรวจ crossmatch หรือหมู่เลือดห้องปฏิบัติการคลังเลือดไม่รับตัวอย่างโลหิตจาก
โรงพยาบาลอื่นตอ้งเจาะโลหติมาใหใ้หม่พรอ้มเซน็ตช์ื่อผูเ้จาะก ากบัไว้ 

วิธีปฏิบติัในการส่งตรวจ Antenatal Care (ANC) คนไข้ฝากครรภ ์จาก OPD สูติกรรม 

1. คนไขท้ีฝ่ากครรภ ์ใหส้ง่ตวัอย่างเลอืดเพื่อตรวจหา ABO, Rh และ Indirect antiglobulin test ทุกคน 
2. ถ้าผล Indirect antiglobulin test positive เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคลงัเลือดจะแจ้งในใบรายงานผล เพื่อแจ้ง

แพทย์เจ้าของไข้ให้รับทราบ และขอให้แพทย์สัง่ตรวจ Antibody identification (รหัส 600018) เพิ่มส าหรับ
ตรวจหา Antibody ในกรณีทีต่รวจพบ alloantibody แพทยอ์าจพจิารณาสง่ตรวจ IgG alloantibody titer  

3. คนไขฝ้ากครรภ์ทีม่ผีลตรวจเป็นหมู่โลหติหายาก (subgroup ABO เช่น  Parabombay หรอื Bombay) เจา้หน้าที่
หอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะขอก าหนดคลอดเพื่อจดัเตรยีมโลหติ 

4. คนไขท้ีฝ่ากครรภท์ีม่ผีลตรวจเป็น Rh (D) negative เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะแจง้ในใบรายงานผลและ
จะแนบฟอรม์ “ฟอรม์บนัทกึการเตรยีมโลหติส าหรบัผูป่้วยฝากครรภ ์Rh negative” เพื่อขอก าหนดคลอด 

5. ในกรณีทีม่ารดามผีล Indirect antiglobulin test positive หอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะแจง้ใหห้อ้งคลอดทราบเพื่อขอ
เกบ็ตวัอย่าง Cord blood ตรวจ ABO, Rh และ Direct coomb’s test ของทารกแรกคลอด 

6. ใบรายงานผล ANC จากคลงัเลอืดทีม่ผีล ABO, Rh และ Indirect antiglobulin test ใหเ้กบ็อยู่ในแฟ้มเวชระเบยีน
มารดาเพื่อให้กุมารแพทย์สามารถตัดสินใจได้ว่าจะส่งตรวจ  Direct coomb’s test ในเด็กแรกคลอดที่มีภาวะ 
Jaundice หรอืไม่ 

7. ในกรณีทีม่ารดามผีลการตรวจ ANC หอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะพจิารณาการตรวจ Direct coomb’s test ทารกทีม่ ี
Jaundice เฉพาะรายทีจ่ าเป็นตาม protocol ของคลงัเลอืด 

วิธีปฏิบติัในการส่งตรวจ Anti-D titer ผูป่้วยหมูโ่ลหิต Rh (D) Negative หรอื Weak D 

1. กรณีผู้ป่วยมีผล Indirect antiglobulin test Positive และมีผล Antibody Identification เป็น Anti-D  ย้อนหลัง    
ไม่เกนิ 1 เดอืน แพทยส์ัง่ตรวจ Anti-D titer (รหสับรกิาร 600043) เพื่อหาความแรงของ Anti-D 

2. กรณีผู้ป่วยไม่มีผล Indirect antiglobulin test และผล Antibody Identification หรือมีผลย้อนหลงัเกิน 1 เดือน 
ขอใหแ้พทยส์ัง่ตรวจ Indirect antiglobulin test (รหสับรกิาร 600017) เพื่อตรวจหา Allo-antibodies เบือ้งตน้ก่อน 
- ถา้ผล Indirect antiglobulin test เป็น Negative  ไม่จ าเป็นตอ้งสง่ตรวจ Anti-D titer 
- ถ้าผล Indirect antiglobulin test เป็น Positive ขอให้แพทย์ส่งตรวจ Antibody Identification (รหัสบริการ  
600018) และ Anti-D titer (รหสับริการ 600043) เพื่อตรวจยืนยนัชนิดของ Allo-antibodies และความแรงของ 
Anti-D 

3. กรณีสิง่ส่งตรวจของผูป่้วยจากโรงพยาบาลอื่นทีต่้องการสัง่ตรวจ Anti-D titer จ าเป็นต้องสัง่ตรวจเพิม่เตมิทัง้หมด
ดงันี้ 

 3.1  Indirect antiglobulin test (รหสับรกิาร 600017)   
 3.2  Antibody Identification (รหสับรกิาร 600018)         

3.3  Anti-D titer (รหัสบริการ 600043) และส่งตัวอย่างตรวจด้วย Clotted blood 6 mL 2 tubes และ EDTA 
blood 6 mL 1 tubes   

  หมายเหต ุ  ถา้สง่ตวัอย่างตรวจไม่ครบ 3 tubes ทางหอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดไม่สามารถท าการทดสอบ  
                  และสรุปผลการทดสอบได ้
 



 

 

วิธีปฏิบติัในการส่งตรวจ IgG Allo-antibodies titer  

1. กรณีผู้ ป่วยมีผล Indirect antiglobulin test Positive และมีผล Antibody Identification แล้วย้อนหลังไม่ เกิน        
1 เดอืน แพทยส์ัง่ตรวจ IgG Allo-antibodies titer (รหสับรกิาร 600130) เพื่อหาความแรงของ Allo-antibodies 

2. กรณีผู้ป่วยไม่มีผล Indirect antiglobulin test และผล Antibody Identification หรือมีผลย้อนหลงัเกิน 1 เดือน 
ขอใหแ้พทยส์ัง่ตรวจ Indirect antiglobulin test (รหสับรกิาร 600017) เพื่อตรวจหา Allo-antibodies เบือ้งตน้ก่อน 

 - ถา้ผล Indirect antiglobulin test เป็น Negative  ไม่จ าเป็นตอ้งสง่ตรวจ IgG Allo-antibodies titer 
 - ถา้ผล Indirect antiglobulin test เป็น Positive ขอใหแ้พทยส์ง่ตรวจ Antibody Identification (ร หั ส บ ริ ก า ร 
 600018 ) และ IgG Allo-antibodies titer (รหัสบริการ 600130) เพื่ อตรวจยืนยันชนิดของ Allo-antibodies 
 และความแรงของ IgG Allo-antibodies titer 

3. กรณีสิง่ส่งตรวจของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นที่ต้องการสัง่ตรวจ IgG Allo-antibodies titer จ าเป็นต้องสัง่ตรวจ
เพิม่เตมิทัง้หมดดงันี้ 

 3.1   Indirect antiglobulin test (รหสับรกิาร 600017)   
 3.2  Antibody Identification (รหสับรกิาร 600018)         
 3.3  IgG Allo-antibodies titer (รหสับรกิาร 600130) 
 และสง่สิง่สง่ตรวจดว้ย Clotted blood 6 mL 2 tubes และ EDTA blood 6 mL1 tubes   
  หมายเหต ุ  ถา้สง่ตวัอย่างตรวจไม่ครบ 3 tubes  ทางหอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดไม่สามารถท าการทดสอบ    
            และสรุปผลการทดสอบได ้

วิธีปฏิบติัในการขอใช้บริการ  Therapeutic Hemapheresis 

(Plateletpheresis,  Leukapheresis, Plasma exchange, Peripheral blood stem cell collection) 
1. ใหบ้รกิารเฉพาะวนัและเวลาราชการ วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 
2. ใหส้ง่ใบ request และใบ consult จากหอผูป่้วย พรอ้มทัง้โทรศพัทม์านดัวนัและเวลาทีจ่ะท า 
3. ในกรณีที่ผู้ป่วยซดี จ าเป็นต้องให้เมด็โลหติแดง หรอืกรณีที่ต้องใช ้plasma เป็น replacement solution ใหส้่งใบ

ขอโลหติทีต่อ้งการใชม้าทีค่ลงัเลอืด โดยระบุว่าใชใ้นการท า hemapheresis ชนิดนัน้ ๆ 

วิธีปฏิบติังานเมื่อผูป่้วยเกิด Transfusion Reaction 

เมื่อผู้ป่วยรบัโลหิตหรือส่วนประกอบโลหิตแล้วเกิด Transfusion Reaction ให้เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยปฏิบัติตามขัน้ตอน 
ดงัต่อไปนี้ 

1. เจา้หน้าทีห่อผูป่้วยกรอกรายละเอยีดอาการของผูป่้วยทางดา้นหลงัใบคลอ้งเลอืดใหค้รบถว้น 
2. เจา้หน้าทีห่อผูป่้วยสง่ใบคลอ้งเลอืดทีก่รอกรายละเอยีดครบถว้นแลว้ พรอ้มถุงโลหติซึง่มชีุดใหโ้ลหติตดิอยู่ทีถุ่งและ 

ให้ใช้ sterile needle สวมที่ปลายชุดให้เลอืดที่ดงึจากเสน้เลอืดผู้ป่วย และส่งตวัอย่างโลหติของผูป่้วยหลงัได้รบั
โลหติ (Post-transfusion sample) เป็น clotted blood จ านวน 6 mL 1 tube พรอ้มลายเซน็ผูเ้จาะที ่tube สง่มายงั
หอ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืด 

3. ใหส้่งถุงโลหติทัง้หมดทีใ่หก้่อนมอีาการมาทีค่ลงัเลอืด เช่นหากมอีาการขณะให ้unit ที ่3 ตอ้งสง่ถุงเลอืด unit ที ่1 
และ unit ที ่2 ลงมาทีค่ลงัเลอืดดว้ย 

4. เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดจะทดสอบดง้นี้ 
4.1 ตวัอย่างโลหติผูป่้วยก่อนรบัโลหติ (Pre-transfusion sample) 
4.2 ตวัอย่างโลหติผูป่้วยหลงัรบัโลหติ (Post-transfusion sample) 
4.3 ถุงโลหติทีท่ าใหเ้กดิ Transfusion Reaction 
4.4 ตวัอย่างโลหติจาก side tube หรอื segment จากถุงโลหติทีท่ าใหเ้กดิ Transfusion Reaction 

5. เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืด บนัทกึผลการทดสอบในแบบฟอรม์ใบรายงานผลปฏกิริยิาจากการรบัเลอืด 



 

 

6. เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคลงัเลอืดโทรแจง้ใหเ้จา้หน้าทีห่อผูป่้วยมารบัผลการทดสอบ 
 

รายการชนิดของการทดสอบห้องปฏิบติัการคลงัเลือดและปริมาณของส่ิงส่งตรวจท่ีใช้ตรวจ 

 
ช่ือการทดสอบ ส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร (mL) 

1. ABO, Rh (D) typing EDTA blood 6 

2. Rh complete typing EDTA blood 6 

3. ABO, Rh(CDEce) & MNSs Phenotyping EDTA blood 6 

4. Indirect antiglobulin test Clotted blood 
EDTA blood 

6 
6 

5. Direct antiglobulin test EDTA blood 6 

6. Crossmatched Clotted blood 6 

  EDTA blood 6 

7. Type / Screen  Clotted blood 6 

  EDTA blood 6 

8. Antibody identification Clotted blood 
EDTA blood 

12 
6 

 
 
บริการของคลงัเลือดนอกเวลาราชการ  : 16.30 -  8.30 น.  ของทุกวนั และ 8.30 - 16.30 น. ของวนัหยุดราชการ และ
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์                

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) ทีต่้องการขอไปยงัสภากาชาดไทยในวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์จะตอ้ง order และโทร
จอง (โทร confirm) ก่อนเวลา 9.00 น.  

3. ขอ้มลูทีค่วรทราบ  
3.1 เจา้หน้าทีข่องคลงัเลอืดรบับรจิาคโลหติและปัน่แยก blood component ในระหว่างเวลา  
      8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. ทีอ่าคาร 1 ชัน้ 2 และอาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์ ชัน้ 3 
3.2 ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยเปิดให้คลังเลือดของโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปเบิกโลหิตและ blood 

component ไดใ้นเวลา 8.30 น. - 12.00 น. ของวนัหยุดราชการ ดงันัน้ การขอ blood component ดงักล่าว
นอกเวลาราชการ  ควรตอ้งค านึงถงึเวลาทีเ่บกิจากศนูยบ์รกิารโลหติไดด้ว้ย 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
             

   ตารางการทดสอบทาง 

 ห้องปฏิบติัการคลงัเลือด 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 


