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ค�าน�า
คู่มือแนวปฏิบัติการใช้บริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ครอบคลุมงานบริการ
ทุกประเภทของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตั้งแต่การรับบริจาคโลหิต บริการการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต
บริจาค การตรวจชนิดของเนื้อเยื่อ (HLA Typing) เพื่อการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการบริจาคอวัยวะและ
สเต็มเซลล์ รวมทัง้ การผลิตน�า้ ยาเซลล์มาตรฐานในการตรวจทาง Red Cell Serology และรวมทัง้ การเบิก - จ่าย
โลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์โลหิตและผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ซึง่ ได้ผลิตเพิม่ ขึน้ หลายชนิด ได้แก่ Phathogen
Inactivation Plateletpheresis (PI) และ Platelet Addition Solution-C (PAS-C) เป็นต้น โดยมี
ค�าแนะน�าเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ทั้งผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการและผู้ป่วยที่จะต้องรับโลหิต หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแจ้งให้ทราบ
เพือ่ จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวปฏิบตั กิ ารใช้บริการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยนี้
ต่อไป
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือแนวปฏิบัติการใช้บริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
พ.ศ.2562” จะเป็นประโยชน์กบั ทุกฝ่าย เพือ่ การบริการโลหิตและคุณภาพงานด้านบริการโลหิตให้ได้มาตรฐาน
ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
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สารบัญ
ภาคผนวก
- เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มแจ้งการปฏิเสธ / ปรับปรุงสิ่งส่งตรวจ
ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนย์บริการโลหิต / ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
- เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มส่งตรวจคัดกรองโลหิต
ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย
- เอกสารหมายเลข 3 ใบขอเบิกหลอดทดลองส�ำหรับเก็บตัวอย่างโลหิต
- เอกสารหมายเลข 4 ใบเบิกสติกเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต (ศูนย์ฯ)
- เอกสารหมายเลข 5 ใบขอใช้โลหิตเฉพาะราย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- เอกสารหมายเลข 6 ใบขอใช้โลหิตส�ำหรับเก็บส�ำรอง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- เอกสารหมายเลข 7 ใบขอเบิกโลหิตหมู่พิเศษ (Rh Negative)
- เอกสารหมายเลข 8 รายละเอียดของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเบิกผลิตภัณฑ์โลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- เอกสารหมายเลข 9 ใบขอใช้น�้ำยาและผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับโรงพยาบาล
- เอกสารหมายเลข 10 ใบแจ้งการจัดส่งส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์
- เอกสารหมายเลข 11 ใบข้อมูลการคืน FFP / CRP / Cryoprecipitate
- เอกสารหมายเลข 12 ใบเบิก APHAERESIS PRODUCTS HEMAPHERESIS UNIT
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- เอกสารหมายเลข 13 แบบฟอร์มส่งตรวจ Red Cell Serology ห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง
ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 14 ใบเบิกโลหิต กรณีส่งตรวจเลือดมีปัญหา งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง
ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 15 แบบฟอร์มแจ้งการส่งและตอบรับ specimens ในงานห้องปฏิบตั กิ ารเม็ดโลหิตแดง
- เอกสารหมายเลข 16 ใบขอเบิกโลหิตหายาก งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 16.1 แบบฟอร์มการแจ้งการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง
ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 17 ใบแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าบริการตรวจโลหิตพิเศษ (ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้เพื่อน�ำไปช�ำระเงิน)
หน่วยห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ (WHO)
- เอกสารหมายเลข 17.1 HLA LABORATORY ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 17.2 ใบจองส่งตรวจ HLA LAB ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 17.3 HLA Antibody ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ

สารบัญ
ภาคผนวก		
- เอกสารหมายเลข 17.4 แบบประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะ Transfusion-related acute lung injury (TRALI)
ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 17.5 Reservation for Stem Cell Processing Request ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 17.6 Stem Cell Processing Request ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 17.7 Flow Cytometry Laboratory Request ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 17.8 Unrelated Stem Cell Donor Search Request ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 17.9 แบบฟอร์มการแจ้งปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ หน่วยปฏิบัติการเม็ดโลหิตขาวและ
เกล็ดโลหิต ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 18.1 แบบฟอร์มแจ้งการส่ง Specimens ในงาน Platelets Antibody
ส่งหน่วยห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตขาวและเก็ดโลหิต ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 18.2 ใบ Request ส�ำหรับการตรวจ Platelets Antibody
ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- เอกสารหมายเลข 19 ใบรับค�ำร้องเรียน / ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
- เอกสารหมายเลข 20 บันทึกข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
- เอกสารหมายเลข 20.1 การสมัครสมาชิกของสถานพยาบาล
- เอกสารหมายเลข 20.2 วิธีการสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
- เอกสารหมายเลข 20.3 การเบิก-จ่ายโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- เอกสารหมายเลข 20.4.1 - 20.4.4 การบรรจุ และการเก็บรักษาโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
- เอกสารหมายเลข 20.5 วิธีการช�ำระเงิน

แนวปฏิบัติในการใช้บริการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-6900-99 โทรสาร 0-2255-5558

งานบริการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
1. รับบริจาคโลหิต ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ติดต่อประสานงานจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
2. ให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมงานบริการโลหิตของหน่วยงานต่างๆ
3. บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตบริจาค ได้แก่ ABO grouping, Rh typing, antibody screening
ตรวจคัดกรอง syphilis, HIV Ag/Ab, Anti-HCV, HBsAg และ NAT (HIV/HCV/HBV)
4. บริการการเบิก-จ่ายโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์โลหิต น�้ำยาตรวจหมู่โลหิต ถุงบรรจุโลหิต
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในงานบริการโลหิต
5. บริการอืน่ ๆ เช่น การฉายรังสีโลหิตและส่วนประกอบทุกชนิดทีเ่ ตรียมจากธนาคารเลือดของโรงพยาบาล
ตรวจยืนยันหมู่โลหิตระบบ ABO การตรวจพิเศษ HLA เป็นต้น
6. บริการวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ด้านบริการโลหิตและเวชศาสตร์
บริการโลหิต
7. การให้ค�ำแนะน�ำด้านบริการและวิชาการ (Advisory Services)

แนวปฏิบัติการใช้บริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี 2562
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1. การรับบริจาคโลหิต พลาสมาและเกล็ดโลหิต
ณ ที่ท�ำการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดูนังต์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

• รับบริจาคโลหิต ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม)
		 -		 วันจันทร์ และวันศุกร์ (ไม่พักกลางวัน)
ตั้งแต่ 08.00 - 16.30 น.
		 -		 วันอังคาร - พุธ - พฤหัสบดี (ไม่พักกลางวัน)
ตั้งแต่ 07.30 - 19.30 น.
		 -		 วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ไม่พักกลางวัน) ตั้งแต่ 08.30 - 15.30 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2256-4300, 0-2252-1637, 0-2252-6116, 0-2263-9600-99
ต่อ 1770, 1771
• รับบริจาคพลาสมาและเกล็ดโลหิต ชั้น 1 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน อาคารเฉลิมพระเกียรติ
บรมราชินีนาถ โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1143, 1144 สายตรง 0-2250-0563
		 -		 การรับบริจาคพลาสมา
				 เจาะเก็บพลาสมาจากผู้บริจาคด้วยเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการบริจาคประมาณ 30-45 นาที สามารถบริจาคได้ทุก 14 วัน บริจาค ครั้งละ 500
มิลลิลิตร
				 -		 วันจันทร์ - พุธ - ศุกร์
ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.
						 (รับผู้บริจาคพลาสมาท่านสุดท้าย เวลา 15.30 น.)
				 -		 วันอังคาร พฤหัสบดี
ตั้งแต่ 07.30 - 19.30 น.
						 (รับผู้บริจาคพลาสมาท่านสุดท้าย เวลา 18.00 น.)
				 -		 วันเสาร์ - อาทิตย์
ตั้งแต่ 08.30 - 12.30 น.
						 (รับผู้บริจาคพลาสมาท่านสุดท้าย เวลา 12.00 น.)
				 -		 หยุดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
		 -		 การรับบริจาคเกล็ดโลหิต
				 เจาะเก็บเกล็ดโลหิตจากผู้บริจาคด้วยเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาในการบริจาคเกล็ดโลหิต ประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือ
ซึ่งเป็นการรับบริจาคตามค�ำร้องขอจากโรงพยาบาลเท่านั้น
				 -		 วันจันทร์ - พุธ - ศุกร์
ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.
						 (รับผู้บริจาคพลาสมาท่านสุดท้าย เวลา 15.00 น.)
				 -		 วันอังคาร - พฤหัสบดี
ตั้งแต่ 07.30 - 19.30 น.
						 (รับผู้บริจาคพลาสมาท่านสุดท้าย เวลา 17.00 น.)
				 -		 วันเสาร์ - อาทิตย์
ตั้งแต่ 08.30 - 12.30 น.
						 (รับผู้บริจาคพลาสมาท่านสุดท้าย เวลา 11.30 น.)
				 -		 หยุดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
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หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ปฏิบัติงานรับบริจาคในหน่วยงานต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
- ตรวจสอบข้อมูลหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจ�ำวันได้ที่
				  www.redcross.or.th
				  www.blooddonationthai.com
				  Application : Give Blood
				  Fanpage : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
				  Facebook : ชมรมผู้ประสานงานจัดหาโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
- ประสานงานขอหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นที่ หรือนัดหมายบริจาคโลหิตเป็นหมูค่ ณะทีศ่ นู ย์บริการโลหิต
แห่งชาติ
สถานที่ติดต่อ :		 งานจัดหาผู้บริจาคโลหิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
										 โทรศัพท์ 0-2252-1637, 0-2263-9600-99 ต่อ 1770, 1771
										 โทรสาร 0-2252-1601
										 E-mail : drunit.nbc@gmail.com

สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ

- สาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร รับบริจาคโลหิตในวันเวลาราชการ ดังนี้
			  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า		 โทร. 0-2475-2924
			  สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ�ำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า		 โทร. 0-2354-7600 ต่อ 94396
			  โรงพยาบาลต�ำรวจ		 โทร. 0-2207-6000 ต่อ 6153
			  โรงพยาบาลรามาธิบดี		 โทร. 0-2201-1219
			  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โทร. 0-2534-7838
			  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร. 0-2244-3126
- สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2. บริการสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์
เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นพก และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ วีดิทัศน์ความรู้เรื่อง
การบริจาคโลหิต เซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้ค�ำแนะน�ำในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพิ่มผู้บริจาค
โลหิตเพื่อสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตในหน่วยงานต่างๆ
สถานที่ติดต่อ :			 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
							 โทรศัพท์ 0-2255-4567, 0-2263-9600-99 ต่อ 1660, 1661, 1752, 1753
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3. บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตบริจาค
3.1		 วิธีการทดสอบ
			 วิธีที่ใช้ได้ผ่านการประเมินว่าสามารถใช้ทดสอบได้ผลดี และทุกวิธีทดสอบที่เลือกใช้ได้ผ่านการตรวจ
พิสูจน์ความถูกต้อง (validation) ก่อนการน�ำมาใช้จริง รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบได้รับการสอบเทียบ
(calibration) การทดสอบความสัมพันธ์ (correlation) ในระหว่างเครื่องมือที่ตรวจการทดสอบชนิดเดียวกันว่า
ได้ผลถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ มีทรัพยากร
วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร ที่มีความสามารถเพียงพอต่อการด�ำเนินการทดสอบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 วิธีการทดสอบประกอบด้วย
			 1.		 ABO grouping, Rh typing เทคนิค Agglutination by Automate machine
			 2.		 Antibodies Screening เทคนิค Indirect Antiglobulin Test
			 3.		 Syphilis, HIV Ag/Ab, Anti-HCV, HBsAg เทคนิค CMIA (Chemiluminescent Microparticle
Immunoassay)
			 4.		 NAT (Nucleic Acid Testing) เทคนิค Realtime PCR/TMA (Transcription Mediated
Amplification)
3.2		 การส่งตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค
			 1.		 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติหรือโรงพยาบาลทีม่ คี วามประสงค์จะส่งตรวจคัดกรองโลหิต ในขัน้ ต้น
ต้องท�ำหนังสือขออนุมัติการส่งตรวจคัดกรองโลหิตถึงผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ล่วงหน้าอย่างน้อย
45 วัน เพือ่ ใช้ในขัน้ ตอนการด�ำเนินการ เช่น การตรวจสอบข้อมูล น�ำเข้าระบบการเงินการจัดท�ำและทดสอบบาร์โค้ด
เป็นต้น
			 2.		 เวลารับตัวอย่างโลหิตเพื่อตรวจคัดกรองคุณภาพ
						 •		 เวลาราชการ จันทร์ถึงศุกร์
เวลา		 8.30 - 18.00 น.
						 •		 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา		 12.00 - 17.30 น.
						 ยกเว้นวันที่ 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม
						 หมายเหตุ กรณีที่ส่งเกินเวลาที่ระบุจะน�ำไปตรวจในวันถัดไป
			 3.		 การจัดส่งตัวอย่างโลหิต โรงพยาบาลจัดส่งที่ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สถานที่ติดต่อ :			 ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต
							 โทรศัพท์ 0-2263-9600-99, 0-2252-4106-9 ต่อ 1411, 1412, 1420
							 โทรสาร 0-2251-7265
							 -mail : nbcnat@gmail.com
			 4.		 ลักษณะของตัวอย่างโลหิต
4.1 แบบฟอร์มส่งตรวจคัดกรองโลหิต (Blood Testing Request form) (เอกสารหมายเลข 2)
			 กรองรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชัดเจนครบถ้วน
4.2 ใบสมัครหรือประวัติผู้บริจาคโลหิต
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4.3 หลอดตัวอย่างโลหิต (หลอดแก้วหรือหลอดพลาสติกขนาด 13x100 mm) จ�ำนวน 4 หลอด
			 •		 Clotted blood จ�ำนวน 2 หลอด
			 •		 CPD/CPDA-1/ACD blood จ�ำนวน 1 หลอด
			 •		 หลอด EDTA blood จ�ำนวน 1 หลอด
4.4 สายปล้องของถุงโลหิตยาวประมาณ 15 ซม. โดยติดบาร์โค้ดทีส่ ายปล้องและมัดให้เรียบร้อย
			 5.		 ลักษณะของหลอดตัวอย่างโลหิต มีวธิ กี ารติดบาร์โค้ด ชนิดหลอดและปริมาตรของการเก็บตัวอย่าง
โลหิต ดังนี้
•		 วิธีการติดบาร์โค้ดหลอดทั้ง 3 ชนิด ติดในแนวตั้งห่างจากก้นหลอดประมาณ 4 ซม. ไม่ติดเอียง
หรือบิดเป็นเกลียว และให้ running number อยู่ที่ปลายหลอด และรหัสโรงพยาบาลหันไป
ทางก้นหลอด 						
•		 หลอด clotted blood เป็นหลอดขนาด 13x100 mm. ที่มีสารเร่งการแข็งตัวของโลหิต เก็บ
ตัวอย่างโลหิตอย่างน้อย 6 mL. ปิดจุกและกลับหลอดไปมาประมาณ 8-10 ครั้ง เพื่อให้โลหิต
แข็งตัวเร็วขึ้น

•		 หลอด CPD/CPA-1/ACD blood เป็นหลอดขนาด 13x100 mm. ที่มีน�้ำยากันโลหิตแข็งตัว
(CPD/CPA-1/ACD) เก็บตัวอย่างโลหิตอย่างน้อย 6 mL. ปิดจุกและกลับหลอดไปมา ประมาณ
8-10 ครั้ง เพื่อป้องกันโลหิตแข็งตัว
•		 หลอด EDTA blood (ใช้ส�ำหรับตรวจ NAT) เป็นหลอดขนาด 13x100 mm ที่มีน�้ำยา
กันโลหิตแข็งตัวชนิด EDTA ห้ามใช้ Heparin เก็บตัวอย่างโลหิตอย่างน้อย 6 mL. ปิดจุกและ
กลับหลอดไปมา ประมาณ 8-10 ครั้ง
•		 หลอดตัวอย่างโลหิตต้องมี hemolysis ไม่เกิน 2+ หรือระดับฮีโมโกลบิน ไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร
ถ้าเกินจากนี้ต้องปฏิเสธตัวอย่างโลหิตเนื่องจากมีสารรบกวนต่อการตรวจ
•		 ตัวอย่างโลหิตจะต้องมีปริมาตรเพียงพอ clotted blood หรือ CPD/CPDA-1/ACD blood
ปริมาตรอย่างน้อย 6 mL. ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการจะไม่ท�ำการทดสอบตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนด และจะมีบันทึกแจ้งการปฏิเสธ/ปรับปรุงสิ่งส่งตรวจ (เอกสารหมายเลข 1)
•		 หากต้องการขอเบิกหลอดตัวอย่างโลหิต ติดต่อได้ที่ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต หรือติดต่อผ่าน
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข 3) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
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-		โรงพยาบาลต้องส่งใบเบิกหลอดตัวอย่างโลหิต มายังฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิตเพือ่ ตรวจสอบ
ยอดการเบิกก่อนภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน และโรงพยาบาล ต้องเบิก stock ส�ำหรับการ
ใช้งานไม่เกิน 3 เดือน
- ให้โรงพยาบาลน�ำใบเบิกดังกล่าว รับหลอดที่งานจัดซื้อและพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ซึ่งจะท�ำการแจกจ่ายหลอด ตั้งแต่วันที่ 1-25 ของเดือน
		 6.		 การรายงานผล
•			 การรายงานผลทางโทรสาร ทาง E-mail หรือ มารับผลด้วยตนเองที่ ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต
(เมือ่ ได้รบั ผลการตรวจแล้ว ผูร้ บั บริการเซ็นชือ่ รับผล หรือตอบกลับ E-mail ทุกครัง้ ทัง้ นีภ้ ายใน
3 วัน หากไม่ ส่ง E-mail ตอบถือว่าได้รับผลแล้ว)
•			 รายงานผลการตรวจยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับตัวอย่างโลหิต
•			 ผู้รับรายงานผลการตรวจ ต้องเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ หัวหน้าธนาคารเลือด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
3.3		 รายละเอียดการส่งตัวอย่างโลหิตเพื่อตรวจ เฉพาะ HIV/HCV/HBV NAT
			 1.		 วิธีการทดสอบ
						 NAT (Nucleic Acid Testing) เทคนิค Realtime PCR (Polymerase Chain Reaction) / TMA
(Transcription Mediated Amplification)
			 2. การส่งตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค
						 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ หรือโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะส่งตรวจ NAT ครั้งแรก
ให้ท�ำหนังสือขอส่งตรวจถึงผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน เพื่อใช้ในขั้นตอน
การด�ำเนินการ เช่น การตรวจสอบข้อมูล น�ำเข้าระบบการเงิน การจัดท�ำและทดสอบบาร์โค้ด เป็นต้น
			 3. เวลารับตัวอย่างโลหิตเพื่อตรวจ NAT : เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 				
8.30 - 19.30 น.
												
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00 - 19.30 น.
												
ยกเว้นวันที่ 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม
			 4.		 สถานที่ติดต่อ : ส่งตัวอย่างโลหิตพร้อมกรอกแบบฟอร์มส่งตรวจคัดกรองโลหิตที่
												
ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
												
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
												
โทรศัพท์ 0-2252-4106-9, 0-2263-9600-99 ต่อ 1350, 1340
												
โทรสาร 0-2251-7265, 0-2255-7152
												
E-mail : nbcnat@gmail.com
			 5. ตัวอย่างโลหิต
5.1 วิธีที่ดีที่สุดในการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ NAT คือการเก็บภายใต้ระบบปิดโดยใช้ถุงชนิด
diversion pouch หากไม่มี diversion pouch ให้เก็บตัวอย่างโลหิตจากสายปล้อง (tubing)
ลงในหลอดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ NAT เสียก่อน จากนั้นจึงเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ NAT เป็นล�ำดับ
สุดท้าย ลงในหลอด EDTA ใช้ปริมาตรโลหิตอย่างน้อย 6 mL. ในหลอด sterile ขนาด
13x100 mm. จ�ำนวน 1 หลอด พร้อมติดบาร์โค้ดชี้บ่งหลอดตัวอย่าง
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5.2 น�ำส่งหลอดตัวอย่างโลหิต EDTA blood มายังห้องปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โดยบรรจุในกล่องทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2 - 8oC หรือกล่องโฟมใส่นำ�้ แข็งปิดฝากล่อง
			 (ต้องไม่ให้โลหิตสัมผัสกับน�ำ้ แข็งโดยตรง) บนฝากล่องจะต้องระบุวา่ ส่งตรวจ NAT ให้ชดั เจน
และห้ามน�ำสิ่งของต่าง ๆ ใส่ปะปนมากับตัวอย่างโลหิตเด็ดขาด
5.3 การส่งตรวจ NAT ควรจัดส่งหลอด EDTA blood ภายใน 3 วันหลังการเจาะเก็บ โดยควบคุม
อุณหภูมิในการเก็บตลอดการขนส่ง 2 - 8oC ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้ภายใน 3 วันหลัง
การเจาะเก็บ ให้ดูดแยกพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดง หลังจากปั่นด้วยความเร็ว 1800 2200 g เป็นเวลา 10-15 นาที ทั้งนี้ต้องเก็บที่อุณหภูมิ 2-8oC ตลอดเวลาและส่งได้ไม่เกิน
12 วันหลังการเจาะเก็บ
5.4 ในกรณีที่ผลตรวจ NAT เป็น reactive จะพบข้อความ ขอส่วนประกอบโลหิต FFP เพื่อ
ท�ำการตรวจ repeat ให้ผรู้ บั บริการส่งถุง FFP จัดเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2-8oC มายังห้องปฏิบตั กิ าร
			 ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต หากไม่มี FFP อนุโลมให้ส่งชนิด Whole blood แทนได้
			 6.		 การรายงานผลการทดสอบ
						 ฝ่ า ยตรวจคั ด กรองโลหิ ต รายงานผลการตรวจยื น ยั น ให้ โ รงพยาบาลภายใน 24 ชั่ ว โมง
						 หลังรับตัวอย่างทาง E-mail
3.4		 การเบิกสติกเกอร์บาร์โค้ด
			 ส�ำหรับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้กรอกแบบฟอร์มขอเบิกสติกเกอร์บาร์โค้ด (เอกสาร
หมายเลข 4) และโรงพยาบาลต้องตรวจสอบ stock และส่งให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยจะได้รับสติกเกอร์
บาร์โค้ดภายใน 3 วันท�ำการหลังจากได้รับแบบฟอร์มขอเบิก
•		 กรณีส่งตรวจคุณภาพโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะให้บาร์โค้ด 10 ดวง โดยไม่คิดมูลค่า
•		 กรณีส่งตรวจคุณภาพโลหิตและตรวจ NAT ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะให้บาร์โค้ด 12 ดวง
โดยไม่คิดมูลค่า
•		 กรณีส่งตรวจ NAT ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะให้บาร์โค้ด 2 ดวง โดยไม่คิดมูลค่า
			 หากโรงพยาบาลเบิกบาร์โค้ดเกินจากนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะคิดราคาค่าบาร์โค้ดในส่วนทีเ่ กิน
ดวงละ 50 สตางค์
			 ส�ำหรับโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช้บริการของภาคบริการโลหิต
แห่งชาติ
สถานที่ติดต่อ :		 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต
										 โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1880 โทรสาร 0-2255-4214
										 E-mail : registration_bkk@yahoo.com
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4. การเบิก-จ่ายโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

• โลหิต ส่วนประกอบโลหิตที่ขอเบิกจะต้องน�ำไปใช้กับผู้ป่วย
• กรอกข้อความ การขอใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิต ลงในแบบฟอร์มใบขอใช้โลหิตของศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (เอกสารหมายเลข 5, 6)
• ควรเบิกโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ยกเว้นในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน
• ในการเบิกโลหิต ส่วนประกอบโลหิต โรงพยาบาลต้องมีภาชนะบรรจุที่เพียงพอเหมาะสม สะอาด และ
วัสดุให้ความเย็นทีเ่ พียงพอเหมาะสมตามประเภทของส่วนประกอบโลหิต เพือ่ รักษาคุณภาพของโลหิต ส่วนประกอบ
โลหิตระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ง
• โรงพยาบาลต้องน�ำใบขอใช้โลหิตตัวจริง และภาชนะบรรจุ วัสดุให้ความเย็น มาเบิก-รับ ที่ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ หรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
• ในกรณีที่เป็นโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ให้ติดต่อประสานงานขอใช้โลหิต ส่วนประกอบโลหิตไปยัง
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติในเขตพื้นที่ก่อน แล้วภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จะประสานงานมายังศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติเพื่อด�ำเนินการต่อไป
• ในกรณีทไี่ ด้ตกลงกันไว้กอ่ น หรือในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือเป็นโรงพยาบาลในส่วนภูมภิ าค ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ หรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ อาจจัดส่งโลหิตและส่วนประกอบโลหิตไปให้
4.1		 ขั้นตอนการเบิก-จ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
			 1.		 วางใบขอใช้โลหิตพร้อมบัตรสมาชิก ลงในตะกร้าบนเคาน์เตอร์ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์
(ชั้น G) ซึ่งท�ำการจ่ายให้ตามล�ำดับก่อน-หลังที่วางใบ ยกเว้น กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ที่ได้ประสานงานกันไว้แล้ว
จะด�ำเนินการให้ทันทีที่มาถึง
			 2.		 การใช้โทรสาร โรงพยาบาลสามารถขอเบิกส่วนประกอบโลหิตเพิม่ เติม หากเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
อยู่ระหว่างการเดินทางหรือมาถึงแล้ว หรือจองส่วนประกอบโลหิตล่วงหน้า มายังฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ได้
เพื่อที่ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ จะได้จ่ายให้เพิ่มเติม หรือจัดสรรส่วนประกอบโลหิตที่ต้องการไว้ให้ โดยกรอก
ข้อความให้ชัดเจนลงในแบบฟอร์มขอใช้โลหิตฯ (เอกสารหมายเลข 5, 6) แล้วส่งโทรสารมายังฝ่ายจ่ายโลหิตและ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง
			 3.		 การใช้โทรศัพท์ โรงพยาบาลสามารถใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ สอบถามข้อมูลของส่วนประกอบ
โลหิตได้ตลอดเวลา แต่ รับจองเฉพาะ ส่วนประกอบโลหิตประเภทเกล็ดโลหิต (PC, LPPC, LDPPC) และ Single
Donor Platelet ที่มีส�ำรองไว้ที่ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์เท่านั้น และเมื่อมาเบิกจะต้องมีใบขอใช้โลหิตที่มี
รายละเอียดครบถ้วนมาด้วยทุกครั้ง
			 4.		 การเบิกโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative ให้ใช้แบบฟอร์มใบเบิกโลหิตหมู่พิเศษ (Rh negative)
(เอกสารหมายเลข 7) โดยกรอกข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วน แล้วโทรศัพท์ติดต่อสอบถามภายหลังที่ส่งใบขอมาแล้ว
(กรณีที่ไม่มีส�ำรอง) และเมื่อโรงพยาบาลได้รับโลหิตไปแล้ว ไม่ได้ใช้รักษาผู้ป่วย ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จะไม่รบั คืน แต่จะเป็นศูนย์กลางประสานงานแจ้งให้โรงพยาบาลอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งการใช้ทราบ หากโรงพยาบาลของท่าน
แจ้งข้อมูลเข้ามา
หมายเหตุ ในกรณีที่ทางโรงพยาบาล ต้องการ ยกเลิก การใช้โลหิต ส่วนประกอบโลหิตที่จองไว้ ขอให้แจ้งมายัง
ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะได้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลอื่นที่ต้องการต่อไป
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			 5.		 การเบิก Single donor platelets และ Single donor red cells (Rh negative) กรณีเร่งด่วน
โรงพยาบาลสามารถติดต่อสอบถาม มีที่ส�ำรองไว้ประจ�ำวันได้ที่ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์
การติดต่อขอเบิกโลหิต และส่วนประกอบโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
1. ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2263-9600-99, 0-2252-4106-9 ต่อ 1000, 1001 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2252-3606 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. โรงพยาบาลน�ำใบขอใช้โลหิตตัวจริงที่กรอกข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน บัตรสมาชิก และภาชนะบรรจุ
วัสดุให้ความเย็นส�ำหรับขนส่ง มาเบิกและรับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ได้โดยตรงที่ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์
ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
4. ส�ำหรับโรงพยาบาลในส่วนภูมภิ าคให้เบิกผ่านภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาล
แล้วภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จะประสานงานมายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อด�ำเนินการต่อไป
วันและเวลาท�ำการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ให้บริการจ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตทุกวันตลอด
24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ (เริ่มจ่ายเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)
4.2		 ขั้นตอนการเบิก – จ่ายน�้ำยาตรวจหมู่โลหิต เซลล์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์โลหิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
			 1. กรณีโรงพยาบาลขอใช้บริการเป็นครั้งแรก
1.1 โรงพยาบาลกรอกแบบฟอร์ ม รายละเอี ย ดของโรงพยาบาลและเจ้ า หน้ า ที่ ในการ
เบิกผลิตภัณฑ์โลหิต (เอกสารหมายเลข 8) ให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่ฝ่ายจ่ายโลหิต
และผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หมายเลขโทรสาร 0-2252-4028 หรือที่
E-mail : blood_distribution@hotmail.com เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดส่ง
โดยส่งเพียงครั้งเดียว หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
1.2 เมื่อโรงพยาบาลต้องการเบิกน�้ำยาตรวจหมู่โลหิต เซลล์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์โลหิต
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอใช้น�้ำยาและผลิตภัณฑ์ (เอกสาร
หมายเลข 9) หรือท�ำหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยระบุชนิด
และจ�ำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
			 2.		 กรณีโรงพยาบาลที่เคยใช้บริการแล้ว
2.1 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่ง ให้กรอกข้อมูลใหม่ลงในแบบฟอร์มรายละเอียด
โรงพยาบาล (เอกสารหมายเลข 8) ให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หมายเลขโทรสาร 0-2252-4028 หรือที่ E-mail : blood_
distribution@hotmail.com เพื่อท�ำการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน โดยส่งเพียงครั้งเดียว
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
2.2 เมื่อโรงพยาบาลต้องการเบิกน�้ำยาตรวจหมู่โลหิต เซลล์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์โลหิต
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบขอใช้น�้ำยาและผลิตภัณฑ์ (เอกสาร
หมายเลข 9) หรือท�ำหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยระบุชนิด
และจ�ำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
			 3.		 กรณีจ่ายด้วยเงินสด ให้น�ำใบขอใช้น�้ำยาและผลิตภัณฑ์ มาติดต่อช�ำระเงินที่ห้องการเงิน ชั้น G
แล้วน�ำใบเสร็จรับเงินไปรับผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
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			 4.		 กรณี จ ่ า ยด้ ว ยเงิ น เชื่ อ ให้ ส ่ ง ใบขอใช้ น�้ ำ ยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ฝ ่ า ยจ่ า ยโลหิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หมายเลขโทรสาร 0-2252-4028 หรือน�ำมาพร้อมกับรับผลิตภัณฑ์
•		 กรณีโรงพยาบาลมารับเอง : ให้รับผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ ชั้น G อาคาร
เฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
•		 กรณีโรงพยาบาลให้ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดส่ง : เมื่อศูนย์บริการโลหิตฯ ได้รับใบขอใช้น�้ำยา
และผลิตภัณฑ์แล้ว จะด�ำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลต่อไป ตามข้อมูลการจัดส่งที่
โรงพยาบาลให้ไว้ (ตามเอกสารหมายเลข 8)
หมายเหตุ 1. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะจัดส่งโลหิต ส่วนประกอบโลหิต น�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิต เซลล์มาตรฐาน
				 ผลิตภัณฑ์โลหิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เฉพาะโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ยกเว้นโรงพยาบาล
				 เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
		 2. กรณีทศี่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถจัดส่งให้ดว้ ยเส้นทางขนส่ง และ/หรือบริษทั ขนส่งเดิม
				 ตามทีใ่ ห้ไว้ได้ เนือ่ งจากบริษทั ขนส่งหยุดให้บริการในช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนือ่ ง ขอให้โรงพยาบาล
				 ระบุข้อมูลของเส้นทางการขนส่งอื่น พร้อมทั้ง ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของ
				 ผู้รับผิดชอบรับสินค้าโดยตรง ลงในใบขอใช้โลหิต และใบขอใช้น�้ำยาและผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง
		 5.		 เมื่อโรงพยาบาลได้รับส่วนประกอบโลหิต และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งไปให้เรียบร้อยแล้ว
ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ล งข้อมูลรายการแบบตอบรับในใบแจ้ ง การจั ด ส่ ง ส่ วนประกอบโลหิ ต และผลิ ตภั ณ ฑ์ (เอกสาร
หมายเลข 10) แล้ ว ส่ ง โทรสารกลั บ มาที่ ห น่ ว ยจั ด ส่ ง โลหิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฝ่ า ยจ่ า ยโลหิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทันทีทหี่ มายเลข 02-252-8864 หรือที่ E-mail : blood_distribution@hotmail.com
หรือ Line ID : 063-4749542 หรือ ที่โทรศัพท์ที่หมายเลข 02-263-9600-99 ต่อหมายเลขภายใน 1004
เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับของเรียบร้อยแล้ว ไม่ตกค้าง สูญหาย และเพื่อรวบรวมข้อมูลน�ำไปพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
		 6.		 เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการเบิก-จ่ายน�้ำยาตรวจหมู่โลหิต เซลล์มาตรฐาน ขอให้
โรงพยาบาลแจ้งชนิดน�้ำยาฯ และปริมาณการใช้ โดยระบุความต้องการเป็นประจ�ำทุกเดือนให้ทราบภายในวันที่
1-7 ของเดือน
วันและเวลาท�ำการ		 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ให้บริการจ่ายน�้ำยาตรวจหมู่โลหิตและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในวัน
									 และเวลาท�ำการ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น.
									 ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันที่ 12, 13, 14 ของทุกเดือน โดยวันที่ 12, 13, 14 ให้บริการ
									 เบิก - จ่าย เฉพาะเซลล์มาตรฐานและผลิตภัณฑ์เซลล์
สถานที่ติดต่อ		 ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
					 โทรศัพท์หมายเลข 0-2263-9600-99 ต่อหมายเลขภายใน 1015
					 โทรสารหมายเลข 0-2252-4028
					 E-mail : blood_distribution@hotmail.com
การรับคืนส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะไม่รับคืนโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่โรงพยาบาล
เบิกไปแล้ว ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
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1. การคืนส่วนประกอบโลหิต ชนิด Fresh frozen plasma (FFP, LDFFP), Cryo-removed plasma
(CRP) และ Cryoprecipitate ที่เบิกจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไปแล้ว พบว่า ถุงแตก/รั่ว ก้อนไฟบรินขนาด
ใหญ่ สีของพลาสมาขาวขุ่น ทั้งนี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามข้อก�ำหนดที่สาเหตุเกิดจากผู้ผลิต และเบิกไปจาก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่จ่าย โดยกรอกใบข้อมูลลงใน ใบข้อมูลการคืน FFP/CRP/
Cryoprecipitate (เอกสารหมายเลข 11)
2. การคืนส่วนประกอบโลหิต ประเภทเม็ดเลือดแดง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะรับคืนกรณีดังนี้
•		 ให้ผล Direct Antiglobulin Test (DAT) เป็นบวก ด้วยวิธี Tube test และใช้ Coomb’s serum
ชนิด anti-IgG เท่านั้น
•		 พบโลหิตจับตัวเป็นก้อน
•		 มีการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง (Hemolysis)
•		 สาเหตุอื่นๆ ที่เกิดจากผู้ผลิต
3. การคืนน�้ำยาตรวจหมู่โลหิต เซลล์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์โลหิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ จะรับคืนกรณีดังนี้
•		 เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามข้อก�ำหนด ที่สาเหตุเกิดจากผู้ผลิต
•		 แตก รั่ว เสียหายจากการขนส่ง โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดส่งให้
4. การคืนค่าใช้จ่าย กรณีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับคืนโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์
จากโรงพยาบาลแล้ว ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ด�ำเนินการดังนี้
-		 กรณีรับคืน ภายในเดือนเดียวกับที่จ่ายให้กับโรงพยาบาล โดยที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ประจ�ำเดือน
จะตัดค่าใช้จ่ายออกจากระบบ ตามรายการและจ�ำนวนที่รับคืนในใบแจ้งหนี้ประจ�ำเดือนนั้น
-		 กรณีรับคืน ในเดือนถัดไปหลังจากที่ออกใบแจ้งหนี้ประจ�ำเดือนที่จ่ายให้โรงพยาบาลไปแล้ว
จะหักคืนค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล (หักลดยอดชดเชยให้) ตามรายการและจ�ำนวนที่รับคืน
ในใบแจ้งหนี้ประจ�ำเดือนถัดไป (ที่ได้รับคืน)
4.3		 ขั้นตอนการเบิก-จ่าย งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
			 1.		 การเบิก Single donor platelets (SDP), Single donor red cells (SDR), Single donor granulocyte
(SDG) หรือ Single donor fresh frozen plasma (donor retest plasma), Single donor platelet with
PAS-C, Psoralen-treated Plateletpheresis (PI Plateletpheresis) (ต้องสั่งจองล่วงหน้า 1 วัน) โรงพยาบาล
แจ้งความต้องการได้ที่ งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วนชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินนี าถ โทรศัพท์หมายเลข
0-2263-9600-99 ต่อ 1144, 1143 สายตรง 0-2250-0563 พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้ ชือ่ โรงพยาบาล ชือ่ -นามสกุล
ของผู้ป่วย โรค หมู่โลหิต ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จ�ำนวนที่ขอสั่งจอง ชื่อผู้ประสานงาน
				 2.		 ส่งใบจองผลิตภัณฑ์ (เอกสารหมายเลข 12) เป็นลายลักษณ์อักษรหลังการโทรศัพท์สั่งจอง
ทางโทรสาร หมายเลข 0-2250-0563 หรือส่งใบจองด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ในใบจองโลหิตโปรดระบุข้อมูลในแบบฟอร์ม
ให้ครบถ้วน และแจ้งความต้องการชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ขอ และบริการที่ต้องการเพิ่มเติม เช่น การฉายรังสี, HLA
match platelets กรณีเป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดให้ระบุในใบจองว่าจะให้จัดส่งที่โรงพยาบาล หรือจัดส่งที่
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และขนส่งโดยทางใดจึงจะสะดวกที่สุดของทั้ง 2 ฝ่าย
				 3.		 การติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลสามารถรับผลิตภัณฑ์โลหิตทีฝ่ า่ ยจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์
ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ เวลาประมาณ 10.00 น. ของวันถัดไป
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กรณีขอเกล็ดเลือดชนิด Psoralen-treated Platelets pheresis (PI) ติดต่อรับผลิตภัณฑ์ เวลาประมาณ
14.00 น. ของวันถัดไป
4. ในกรณีที่ได้รับผลิตภัณฑ์โลหิตไม่ครบตามที่สั่งจอง ให้ติดต่องานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน พร้อมกับ
ส่งใบจองผลิตภัณฑ์โลหิตใหม่ในวันรุ่งขึ้น
5. ในกรณีทนี่ ำ� ผลิตภัณฑ์โลหิตมารับบริการฉายรังสี ให้โรงพยาบาลน�ำผลิตภัณฑ์มาติดต่อรับการฉายรังสี
ทีง่ านรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินนี าถ พร้อมรับใบแจ้งค่าใช้จา่ ยไปช�ำระเงิน
ที่ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ จากนั้นรับส่วนประกอบโลหิตที่ฉายรังสี พร้อมแสดง
ใบเสร็จรับเงินกับเจ้าหน้าที่
6. ศูนย์บริการโลหิตฯ ขอสงวนสิทธิในการขอยกเลิกการสั่งจองผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ไม่สามารถหา
โรงพยาบาลอื่นรับผลิตภัณฑ์แทนได้
เวลาท�ำการ 				 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
						 จันทร์ - พุธ - ศุกร์
เวลา		 08.30 - 16.30 น.
						 อังคาร - พฤหัสบดี
เวลา		 07.30 - 19.30 น.
						 เสาร์ - อาทิตย์
เวลา		 08.30 - 12.30 น.
						 หยุดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
วิธีการช�ำระเงิน
1. ทุกสิ้นเดือน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะรวบรวมจ�ำนวนโลหิต ส่วนประกอบโลหิต น�้ำยาตรวจ
หมูโ่ ลหิต และผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีโ่ รงพยาบาลขอเบิกจากศูนย์ฯ เพือ่ ท�ำใบแจ้งหนีใ้ ห้โรงพยาบาลทราบ และช�ำระเงิน
ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ กรณีที่โรงพยาบาลค้างช�ำระตั้งแต่ 3 เดือน
ขึ้นไป และโรงพยาบาลได้รับหนังสือแจ้งเตือนการค้างช�ำระแล้ว หากโรงพยาบาลยังไม่ด�ำเนินการช�ำระหนี้ที่ค้าง
ในเวลาอันสมควร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะพิจารณาการให้บริการกับโรงพยาบาลใหม่หรือยกเลิกการให้บริการ
ด้วยเงินเชื่อกับโรงพยาบาลต่อไป
2. สัง่ จ่ายแคชเชียร์เช็คธนาคาร, ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรือไปรษณียธ์ นาณัติ สัง่ จ่าย ปณ.จุฬาลงกรณ์ 10332
ในนาม “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” โดยค่าธรรมเนียมหน่วยงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้
ขอให้แนบส�ำเนาใบแจ้งหนี้มาด้วยทุกครั้ง

5. บริการพิเศษ

5.1		 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
			 1.		 การบริการฉายรังสีโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ทุกชนิดทีเ่ ตรียมมาจากธนาคารเลือดโรงพยาบาล
			 2.		 การบริการเก็บ peripheral blood stem cells				
สถานที่ติดต่อ :			 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
							 โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1143, 1144 สายตรง 0-2250-0563
เวลาท�ำการ :		 วันจันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.
					 วันเสาร์-อาทิตย์
ตั้งแต่ 08.30 - 12.30 น.
					 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
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5.2		 งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง (Red Cells Serology Unit)
ปริมาณสิ่งส่งตรวจ Red cell serology WSP 212/001 แต่ละการทดสอบ มีเกณฑ์ดังนี้
1. Confirm ABO grouping
- สิ่งส่งตรวจ: Serum จาก clotted blood อย่างน้อย 6 mL.และ EDTA/ACD อย่างน้อย 3 mL.
- กรณีต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยใช้เทคนิค adsorption-elution และ/หรือตรวจสอบ ABH
substance ในน�้ำลาย สิ่งส่งตรวจ: น�้ำลายที่ผ่านการต้ม อย่างน้อย 10 นาที และปั่นตกตะกอน
3,000 rpm 10 นาที ดูดส่วนใสอย่างน้อย 1 mL.ส่งตรวจภายใน 24 ชั่วโมง (กรณีไม่สามารถ
ส่งตรวจได้ภายใน 24 ชั่วโมง ให้ท�ำการเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ที่อุณหภูมิ – 20 องศา)
2. Confirm Rh (D antigen)
		 สิ่งส่งตรวจ: EDTA/ACD อย่างน้อย 3 mL.
3. Type antigen ทุกระบบ
		 สิ่งส่งตรวจ: EDTA/ACD อย่างน้อย 3 mL.
4. ตรวจ Antibody ในผู้หญิงตั้งครรภ์ (รวมตรวจ Screening atypical antibody, Identified
antibody และทดสอบ Titer กรณีพบ Atypical antibody ชนิด IgG)
		 สิ่งส่งตรวจ: 		 Serum จาก clotted blood อย่างน้อย 10 mL.และ EDTA/ACD 2 หลอด อย่างน้อย
										 5-6 mL.
5. Direct antihuman globulin test
		 สิ่งส่งตรวจ: EDTA/ACD อย่างน้อย 3 mL.
6. Indirect antihuman globulin test (Screening and identify antibody)
		 สิ่งส่งตรวจ: 		 Serum จาก clotted blood อย่างน้อย 10 mL.และ EDTA/ACD 2 หลอด อย่างน้อย
									 5-6 mL.
7. Compatibility test (รวมตรวจ ABO grouping, Screening atypical antibody, Identify antibody)
		 สิ่งส่งตรวจ: 		 Serum จาก clotted blood อย่างน้อย 10 mL.และ EDTA/ACD 2 หลอด อย่างน้อย
										 5-6 mL.
8. Compatibility test (Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn : HDFN)
		 สิ่งส่งตรวจ: 		 โลหิตแม่ : Serum จาก clotted blood อย่างน้อย 10 mL.และ EDTA/ACD 2 หลอด
										 อย่างน้อย 5-6 mL.
		 โลหิตลูก : 		 EDTA blood อย่างน้อย 1 mL.
9. การตรวจกรณีหาสาเหตุ Transfusion reaction
		 สิง่ ส่งตรวจ: 		 โลหิตผูป้ ว่ ยก่อนรับโลหิต Serum จาก clotted blood และ EDTA/ACD อย่างน้อย 2 mL.
										 โลหิตผู้ป่วยหลังรับโลหิต Serum จาก clotted blood อย่างน้อย 10mL.และ EDTA/
										 ACD 2 หลอด อย่างน้อย 5-6 mL.
										 สิ่งส่งตรวจหรือถุงโลหิตที่ท�ำให้เกิด transfusion reaction
10.		 การกรองโลหิตแบบ Laboratory filter (packed red cell, leukocyte poor pack red cell)
			 สิ่งส่งตรวจ: โลหิตที่ต้องการกรอง (อายุโลหิตไม่ควรเกิน 7 วัน) และสายโลหิตมีความยาวเพียงพอ
										 ต่อการเชื่อมต่ออย่างน้อย 15 cm.
แนวปฏิบัติการใช้บริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี 2562
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11.		 การแบ่งโลหิต
			 สิง่ ส่งตรวจ: 		 โลหิตทีต่ อ้ งการแบ่ง โดยสายโลหิตมีความยาวเพียงพอต่อการเชือ่ มต่ออย่างน้อย 15 cm.
12. การล้างเซลล์เม็ดเลือดแดงแช่แข็ง จะต้องระบุวันต้องการใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมส่ง
			 สิ่งส่งตรวจ: 		 ผู้ป่วยใหม่ ส่งตัวอย่างผู้ป่วย Serum จาก clotted blood อย่างน้อย 10 mL. และ
											 EDTA/ACD 2 หลอดอย่างน้อย 5-6 mL. มาทดสอบความเข้ากันได้ก่อนการล้าง
											 ผู้ป่วยเก่า ส่งตัวอย่างผู้ป่วย EDTA/ACD 2 หลอดอย่างน้อย 5-6 mL มาทดสอบ
											 ความเข้ากันได้ก่อนการล้าง
ในการส่งตรวจห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ใช้แบบฟอร์มการส่งตรวจ Red Cell Serology เลขที่
WSP212/001 โดยกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel ชื่อไฟล์ “แบบฟอร์มส่งตรวจ Red cell Serology WSP212.001”
ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลดังนี้

คู่มือการใช้งาน
แบบฟอร์มส่งตรวจ Red Cell Serology เลขที่ WSP 212/001
ห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โปรแกรมและไฟล์ที่ต้องใช้งาน
1. Barcode font สามารถติดตั้งได้ตามข้อ 1.1 (แจกจ่ายทางอีเมล์) ชื่อไฟล์
		 “ idautomationhc39m code 39 barcode.ttf ”
2. Microsoft office excel เพื่อเปิดไฟล์เอกสาร (แจกจ่ายทางอีเมล์) ชื่อไฟล์
		 “แบบฟอร์มส่งตรวจ Red cell serology WSP212.001”
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Form Red cell เปนสวนของแบบฟอรมที่ใชในการสงตรวจ สามารถ Print และสงใหทางหองปฏิบัติการเม็ด
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1.1.
2.2.

วิวิธธีกีการใช
ตรวจRed
RedCell
CellSerology
Serology
ารใช้งงาน
าน แบบฟอร
แบบฟอร์มมส่สงงตรวจ
ดัดับบเบิเบิ้ล้ลคลิคลิกเข
มสมงตรวจ
RedRed
CellCell
Serology
WSP212.001
กเข้าสูาไสูฟล่ไฟล์แบบฟอร
แบบฟอร์
ส่งตรวจ
Serology
WSP212.001
เมืเมื่อ่อเขเข้าสูาสูแบบฟอร
มสมงส่ตรวจ
CellCell
Serology
ใหเลืให้
อกเลืSheet
“Form1”
่แบบฟอร์
งตรวจRedRed
Serology
อก Sheet
“Form1”

จากนั้น้นทํท�าการกรอกข
าการกรอกข้
ล โดยกรอกข้
ส่วนแรกคื
ลทั่วไป
3.3. จากนั
อมูอลมูโดยกรอกข
อมูลอสมูวลนแรกคื
อ ขออมูลข้ทัอ่วมูไป
3.1 กรอกชื
โรงพยาบาล
3.1
กรอกชื่อ่อโรงพยาบาล
3.2 กรอกรหั
ของโรงพยาบาลโดยรหั
โดยรหัสของโรงพยาบาลจะระบุ
สของโรงพยาบาลจะระบุ
อยู่เอกสารที
่แนบให้
3.2
กรอกรหัสสของโรงพยาบาล
อยูเอกสารที
่แนบให
3.3 กรอกเบอร์
ทรศัพพทท์, ,Fax,
Fax,E-mail
E-mailที่ใทีช่ใใช้นการติ
ในการติ
กับทางโรงพยาบาล
3.3
กรอกเบอรโโทรศั
ดตดอต่กับอทางโรงพยาบาล
3.4 กรอก ชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วย
3.4 กรอก ชื่อ-นามสกุลของผูปวย
3.5 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลข Passport
3.5
กรอกหมายเลขบั
ตรประชาชน
หมายเลข
3.6 กรอก
วัน/เดือน/ปี
เกิด (วัน/เดืหรืออน/ปี
พ.ศ.) Passport
3.6
กรอก วัน/เดือน/ปเกิด (วัน/เดือน/ป พ.ศ.)
3.7 อายุ
3.7
อายุ
3.8 Diagnosis
3.8
3.9 เลืDiagnosis
อกหมู่โลหิต ABO และ Rh(D) ของผู้ป่วย
ไม่สโลหิ
ามารถระบุ
หมู่โRh(D)
ลหิตของผู
3.9 (กรณี
เลือกหมู
ต ABO และ
ของผู้ปป่ววยได้
ย ให้เลือก “Inconclusive”)
3.10 กรอกค่
(g/dL)หและค่
Hct ป(%)
(กรณีไมาสHb
ามารถระบุ
มูโลหิตาของผู
วยได ใหเลือก “Inconclusive”)
3.11 กรอกความส�
คัญและความจ�
าเป็(%)
นในการขอโลหิต
3.10
กรอกคา Hb า(g/dL)
และคา Hct
3.12 กรอกข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
3.11 กรอกความสําคัญและความจําเปนในการขอโลหิต
3.12 กรอกขอมูลอื่นๆ (ถามี)
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กรอกรหัสโรงพยาบาลตามเอกสารแนบ
สวนของหมูเลือด ABO และ Rh(D) จะเปนแบบตัวเลือก
กรณีไมสามารถระบุหมูโลหิตไดกรุณาเลือก
“Inconclusive”

4. การกรอกขอมูลในสวนที่ 1. รายการสงตรวจ ในกรณีสงตรวจ Confirm ABO Grouping, Antigen
4. การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1. รายการส่งตรวจ ในกรณีส่งตรวจ Confirm ABO Grouping, Antigen
typing, DAT, Antibody screening and identification, Compatibility test
typing, DAT, Antibody screening and identification, Compatibility test
4.14.1 เลื
เลืออกรายการที
กรายการที่ต่ตอ้องการตรวจ
อกทีอ่ชกที
องสี
มด่ยานหน
รายการตรวจ
งการตรวจโดยกดเลื
โดยกดเลื
่ช่อ่เหลี
งสี่ย่เหลี
มด้าานหน้
ารายการตรวจ

กรณี
ส
ง

ตรวจ
Antigen
Typing
กรุ
ณ
าระบุ
จ
า
ํ
นวนและชนิ
ด
ของ
Antigen
ที่ตองการตรวจ
 กรณีส่งตรวจ Antigen Typing กรุณาระบุจ�านวนและชนิดของ Antigen
ที่ต้องการตรวจ
4.24.2 ระบุ
ระบุเหตุผผลที
สามารถตรวจได
ลที่ท่ทางโรงพยาบาลไม
างโรงพยาบาลไม่
สามารถตรวจได้
4.34.3 ในกรณี
ในกรณีสสง่งตรวจ
screening
and identification
หรือ Compatibility
test
ตรวจAntibody
Antibody
screening
and identification
หรือ Compatibility
test
โปรดระบุ
lotของของScreening
Screening
ที่ใช้, ผลการท�
า Screening
โปรดระบุ lot
cell cell
ที่ใช, ผลการทํ
า Screening
antibody antibody
และกดเลือกและกดเลือก
เทคนิ
นการตรวจScreening
Screeningantibody
antibody
เทคนิคคทีที่ใ่ใชช้ใในการตรวจ

กรณีใชใเช้ทคนิ
เทคนิ
Column
Agglutination
ริษGel
ัทของCard
GelทีCard
 กรณี
ค คColumn
Agglutination
TestTest
กรณีรกรณี
ะบุบรริะบุ
ษัทบของ
่ใช ที่ใช้
4.4 หากผู ้ ป ่ ว ยเคยได้ รั บ ส่ ว นประกอบโลหิ ต กรุ ณ ากรอกวั น ที่ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ โลหิ ต ครั้ ง สุ ด ท้ า ย
4.4 หากผูปวยเคยไดรับสวนประกอบโลหิต กรุณากรอกวันที่ผูปวยไดรับโลหิตครั้งสุดทาย
(วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)
(วัน/เดือน/ป พ.ศ.)
4.5 กรณีส่งตรวจ Compatibility test กรุณากรอกข้อมูลต่อในส่วนที่ 4. การขอโลหิต
4.5 กรณีสงตรวจ Compatibility test กรุณากรอกขอมูลตอในสวนที่ 4. การขอโลหิต
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ระบุจ�ำนวน Antigen ที่ต้องการตรวจ

ระบุชนิดของ Antigen ที่ต้องการตรวจ
ระบุผล Screening antibody
เป็นเกรดของปฏิกิริยา
หากไม่ได้ท�ำให้กรอก NT (Not Test)
ระบุชนิดของ Gel card ที่ใช้

5. การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2. การตรวจ Prenatal study และ HDFN
		 5.1		 เลือกรายการที่ต้องการตรวจ โดยกดเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการตรวจ
						  กรณีส่งตรวจ Antibody titration โปรดระบุชนิดของ Antibody
						  กรุณาท�ำ Antibody screening ก่อนส่งตรวจหา titer ของแอนติบอดี
		 5.2		 กรอกประวัติการตั้งครรภ์
		 5.3		 อายุครรภ์ปัจจุบันของผู้ป่วย
		 5.4		 ประวัติการได้รับ Rh Immunoglobulin

ระบุชนิดของ
Antibody
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6. การกรอกขอมูลในสวนที่ 3. Transfusion Reaction Investigation
6.1 ระบุอาการของผูปวย
วันทีอ่ไมูดลรับในส่
สววนประกอบครั
้งสุดทาย (วัReaction
น/เดือน/ปInvestigation
พ.ศ.)
6. 6.2
การกรอกข้
นที่ 3. Transfusion
		 6.3
6.1		 ระบุ
ชนิอดาการของผู
ของผลิตภั้ปณ่วฑยที่ผูปวยไดรับ
		 6.4
6.2		 วันหมู
ที่ไโด้ลหิ
รับตส่ของส
วนประกอบครั
้งสุดท้าตยที่ร(วัับน/เดือน/ปี พ.ศ.)
วนประกอบโลหิ
		 6.3		 ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ป่วยได้รับ
		 6.4		 หมู่โลหิตของส่วนประกอบโลหิตที่รับ

7. การกรอกขอมูลสวนที่ 4. การขอโลหิต
7.1 4.1 ชนิดของโลหิตที่ตองการ ระบุชนิดของผลิตภัณฑ โดยกดเลือกที่ชองสี่เหลี่ยมดานหนาชนิด
7. การกรอกข้
อมูลตส่ทีวนที
่ 4. การขอโลหิต
ของโลหิ
่ตองการ
		 7.1		 4.1(สามารถเลื
ชนิดของโลหิ
ที่ต้อางการ
อกไดมตากกว
1 ชนิระบุ
ด) ชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยกดเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า
						
ดของโลหิ
ตทีน่ติต้อทีงการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ชนิด)
7.2 ชนิระบุ
จํานวนยู
่ตองการ
		 7.2		 ระบุจ�ำนวนยูนิตที่ต้องการ
ระบุวันวทีัน่ตที้อ่ตงการใช้
องการใชโลหิ
โลหิต ต(วั(วัน/เดื
น/เดือน/ปี
อน/ปพ.ศ.)
พ.ศ.)
		 7.3
7.3		 ระบุ
อกการจัดส่ดงสงโดยช่
โดยชองของการจั
องของการจัดส่ดงสจะเป็
งจะเปนแบบตั
นแบบตัวเลืวเลือกให้
อกใหทางโรงพยาบาลเลื
ทางโรงพยาบาลเลือกอก
		 7.4
7.4		 เลืเลือกการจั
		 7.5
7.5		 4.24.2การบริ
การบริการอื
การอื่นๆ่นๆประกอบไปด้
ประกอบไปดวยวยLeukocyte
Leukocytefilter,
filter,แบ่แบงโลหิ
งโลหิต ต
						 •		 เลือ•กบริเลืการอื
่นๆการอื
โดยกดเลื
อกที่ช่องสี
่เหลี่ชอ่ยงสี
ม ่เหลี่ยม
อกบริ
่นๆ โดยกดเลื
อกที
						 •		 กรณีต้องการแบ่งโลหิต กรุณากรอก Unit no. ของโลหิตยูนิตที่ต้องการแบ่ง
• กรณี
ตองการแบ
งโลหิง ตตัวกรุอย่ณาากรอก
Unitง 3no.
ตยูนิตที่ตbag”
องการแบง
								 และระบุ
รายละเอี
ยดการแบ่
งเช่น “แบ่
Unitของโลหิ
รวม Primary
และระบุรายละเอียดการแบง ตัวอยางเชน “แบง 3 Unit รวม Primary bag”
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8. การกรอกขอมูลสวนที่ 5. Specimen ที่สงตรวจ
8. การกรอกข้อมูลส่วนที่ 5. Specimen ที่ส่งตรวจ
8.1 ระบุ specimen ที่ทําการสงตรวจ โดยกดเลือกที่ชองสี่เหลี่ยม
8.1
ระบุ
specimen
ที่ท�าการส่งตรวจ
โดยกดเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยม
8. การกรอกขอมูลสวนที่ 5. Specimen
ที่สงตรวจ
8.2
ระบุ
ว
น
ั
ที
เ
่
ก็
บ
specimen
8.2 ระบุวันที่เก็บ specimen
8.1 ระบุ specimen ที่ทําการสงตรวจ โดยกดเลือกที่ชองสี่เหลี่ยม
8.3 Transfusion
กรณีสงตรวจreaction
Transfusion
ใหระบุวและ/หรื
ันที่เก็บ อserum
และ/หรือ EDTA/ACD
8.3 กรณีส่งตรวจ
ให้ระบุreaction
วันที่เก็บ serum
EDTA/ACD
8.2 ระบุวันที่เก็บ specimen
ก่อนการรับโลหิตกอและระบุ
No. ของตั
อย่างโลหิ
/ยูนวิตอย
ที่กา่องโลหิ
ให้เกิตด/ยูReaction
นการรับเลข
โลหิUnit
ต และระบุ
เลข วUnit
No. ตของตั
นิตที่กอใหเกิด Reaction
8.3
กรณี
ส
ง

ตรวจ
Transfusion
reaction
ให
ร
ะบุ
ว
น
ั
ที
เ
่
ก็
บ
serum
และ/หรื
อ
EDTA/ACD
8.4 ระบุผลการตรวจ Anti-HIV ของตัวอย่าง โดยท�าการกดที่ช่องสี่เหลี่ยม
8.4บโลหิตระบุ
ผลการตรวจ Anti-HIV
ของตัางโลหิ
วอยตา/ยู
ง โดยทํ
่ชองสี่เหลี่ยม
กอนการรั
และระบุ
No. ของตั
นิตที่กาอการกดที
ใหเกิด Reaction
8.5 กรอก
ชื่อ-นามสกุ
ล เจ้าหน้เลขาทีUnit
่ธนาคารเลื
อดผูว้สอย่งตรวจ
8.5 กรอก
ชื่อ-นามสกุ
าหนาาการกดที
ที่ธนาคารเลื
ดผู่ยสมงตรวจ
8.4 ระบุผลการตรวจ
Anti-HIV
ของตัวอยลางเจโดยทํ
่ชองสีอ่เหลี
8.5

กรอก ชื่อ-นามสกุล เจาหนาที่ธนาคารเลือดผูสงตรวจ

ตอนการพิ
แบบฟอร์
Cell
9. มพขัมแ้นพ์บบฟอร
ตอนการพิ
มส่พงแตรวจ
บบฟอร
มสSerology
งตรวจSerology
Red Cell Serology
9.9. ขัขั้น้นตอนการพิ
มสงมตรวจ
Red Red
Cell
9.1 หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ท�าการคลิกที่ Form Red cell
9.1 หลังจากกรอกข
มูลงครบถ
วนแลว อใหมูทลําครบถ
การคลิวกนแล
ที่ Form
cell กที่ Form Red cell
9.1 อหลั
จากกรอกข
ว ใหทRed
ําการคลิ
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9.2 จะปรากฏหนาแบบฟอรมสงตรวจ ซึ่งมีขอมูลที่ทานกรอกลงไป ในกรณีที่คอมพิวเตอรของทานไม
9.2 จะปรากฏหน้าแบบฟอร์มส่งตรวจ ซึ่งมีข้อมูลที่ท่านกรอกลงไป ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของท่าน
มี Font Barcode ใหทําการติดตั้ง Font IDAHC39M Code 39 Barcode ตามไฟลที่แนบให
ไม่มีFont Barcode ให้ท�าการติดตั้ง Font IDAHC39M Code 39 Barcode ตามไฟล์ที่แนบให้

12.1.9 Diagnosis / ค่า Hb และ Hct

9.39.3 ให้
ใหท�าํ การสั่ง Print (Ctrl+P) หรือกดที่ File > Print > กด Print
(แบบฟอร์
(แบบฟอรมจะมีขนาดพอดีกับ 1 หน้
หนากระดาษ)

22
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ตัวอยางภายหลังการพิมพ เพื่อนําสงพรอมตัวอยางตรวจ

แนวปฏิบัติการใช้บริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี 2562

23

การขอโลหิตหายาก (rare blood group)
แบบฟอร์มขอเบิกโลหิตที่หายาก เลขที่ WSP212/006 กรอกรายละเอียดในไฟล์ Excel ชื่อไฟล์
“แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก WSP212.006” โดยมีวิธีการกรอกข้อมูลดังนี้

คู่มือการใช้งาน
แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก เลขที่ WSP212/006
ห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โปรแกรมและไฟล์ที่ต้องใช้งาน
3. Barcode font สามารถติดตั้งได้ตามข้อ 1.1 (แจกจ่ายทางอีเมล์) ชื่อไฟล์
		 “ idautomationhc39m code 39 barcode.ttf ”
4. Microsoft office excel เพื่อเปิดไฟล์เอกสาร (แจกจ่ายทางอีเมล์) ชื่อไฟล์
		 “แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก WSP212.006”
วิธีการติดตั้ง Barcode front
1.1		 วิธีการติดตั้ง Font ให้ท�ำการดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ idautomationhc39m code 39 barcode.ttf
			 จากนั้นให้ท�ำการกด Install
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ส่วนประกอบของแบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก WSP212.00 (Excel file)
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
Form1		 คือส่วนที่ใช้ในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ข้อมูลที่กรอกในหน้านี้จะถูกส่งไปยัง Form Red Cell

Form Red cell 		 เป็นส่วนของแบบฟอร์มที่ใช้ในการเบิกโลหิต สามารถ Print และส่งให้ทางห้องปฏิบัติการ
								 เม็ดโลหิตแดงหรือภาคบริการโลหิต

แนวปฏิบัติการใช้บริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี 2562

25

วิธีการใช้งาน แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก
วิธีการใชงาน แบบฟอรมเบิกโลหิตหายาก
10. ดับเบิ้ลคลิกเข้าสู่ไฟล์ แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก WSP212.006
10. ดับเบิ้ลคลิกเขาสูไฟล แบบฟอรมเบิกโลหิตหายาก WSP212.006
11. เมื่อเข้าสู่แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก ให้เลือก Sheet “Form1”
11. เมื่อเขาสูแบบฟอรมเบิกโลหิตหายาก ใหเลือก Sheet “Form1”

12.

จากนั
้นท�าการกรอกข้
อมูลอมูล
12. จากนั
้นทําการกรอกข
12.1 12.1
ข้อมูลผูข้ปอมู่วยลผูประกอบด้
วย วย
ปวย ประกอบด
12.1.1
โรงพยาบาล
12.1.1 กรอกชื
กรอกชื่อ่อโรงพยาบาล
12.1.2
ของโรงพยาบาลโดยรหั
โดยรหั
สของโรงพยาบาลจะระบุ
อยู่เอกสารที
12.1.2 กรอกรหั
กรอกรหัสสของโรงพยาบาล
สของโรงพยาบาลจะระบุ
อยูเอกสารที
่แนบให ่แนบให้
12.1.3
ทรศัพพทท์, Fax
, Faxที่ใทีชใ่ในการติ
ช้ในการติ
กับทางโรงพยาบาล
12.1.3 กรอกเบอร์
กรอกเบอรโโทรศั
ดตอดกัต่บอทางโรงพยาบาล
12.1.4
-นามสกุลของผู
ลของผู
12.1.4 กรอก
กรอก ชืชื่อ่อ-นามสกุ
ปว้ปย่วย
12.1.5 หมู่โลหิต ABO, Rh (D) ของผู้ป่วย
12.1.5 หมูโลหิต ABO , Rh(D) ของผูปวย
12.1.6 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลข Passport
12.1.6 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลข Passport
12.1.7 กรอก วัน/เดือน/ปีเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)
12.1.7 กรอก วัน/เดือน/ปเกิด (วัน/เดือน/ป พ.ศ.)
12.1.8 อายุ
12.1.8 อายุ
12.1.9 Diagnosis / คา Hb และ Hct
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12.2.1 ผลิตภัณฑที่ตองการ อันดับที่ 1-3 สามารถทําการเลือกตามตัวเลือก
12.2		 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
				 12.2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ อันดับที่ 1-3 สามารถท�ำการเลือกตามตัวเลือก

12.2.2 จํานวนยูนิตที่ตองการ

				 12.2.2 จ�ำนวนยูนิตที่ต้องการ
12.2.3 12.2.3
วันที่ใชโวัลหิ
				
นที่ใตช้โลหิต
มูลหมู
ย
12.3 12.3		
ขอมูข้ลอหมู
โลหิ่โลหิตตทีผู่ต้ปอ่วงการ
				 12.3.1 เลือกหมู่โลหิต ABO และ Rh(D) ของผู้ป่วย

12.3.1 เลือกหมูโลหิต ABO และ Rh(D) ที่ตองการ

แอนติ
เจนที
งการ
12.4 12.4		
แอนติ
เจนที
่ตอ่ต้องการ
12.5		 ข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย
12.5 ขอมูลอื่นๆ ประกอบดวย

				 12.5.1 วิธีการจัดส่ง สามารถเลือกได้ตามตัวเลือก
12.5.1 12.5.2
วิธีการจัหมายเหตุ
ดสง สามารถเลื
อกไดบตโลหิามตั
เลือ่ไกด้, ขอโลหิตที่มีอายุไม่เกิน 7 วัน เป็นต้น
				
เช่น สามารถรั
ตต่วางหมู
				
ชื่อเจ้เชาหน้
ที่ธนาคารเลืบอโลหิ
ด ตตางหมูได, ขอโลหิตที่มีอายุไมเกิน 7 วัน เปนตน
12.5.2 12.5.3
หมายเหตุ
น าสามารถรั

12.5.3 ชื่อเจาหนาที่ธนาคารเลือด
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13. ขั้นตอนการพิมพแบบฟอรมเบิกโลหิตหายาก
13.1 หลังจากกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหทําการคลิกที่ Form Red cell
13. ขั้นตอนการพิมพ์แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก
จะปรากฏหน
มสองมูตรวจ
มีขอวมูให้
ลทีท่ท�าการคลิ
านกรอกลงไป
ที่คอมพิวเตอรของทาน ไม
13.1 หลัาแบบฟอร
งจากกรอกข้
ลครบถ้ซึว่งนแล้
กที่ Formในกรณี
Red cell

13.2
มี Font Barcode ใหทําการติดตั้ง Font IDAHC39M Code 39 Barcode ตามไฟลที่แนบให

13.3

ส่งอตรวจ
่งมีข้อ>มูPrint
ลที่ท่านกรอกลงไป
ใหทําจะปรากฏหน้
การสั่ง Printาแบบฟอร์
(Ctrl+P)มหรื
กดที่ ซึFile
> กด Print ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของท่าน

ไม่มี Font Barcode ให้ท�าการติดตั้ง Font IDAHC39M Code 39 Barcode ตามไฟล์ที่แนบให้
(แบบฟอร
จะมี
นาดพอดี
1 หนาหรืกระดาษ)
13.2 มให้
ท�าขการสั
่ง Printกับ(Ctrl+P)
อกดที่ File > Print > กด Print
(แบบฟอร์มจะมีขนาดพอดีกับ 1 หน้ากระดาษ)
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ตัวอย่างภายหลังการพิมพ์ เพื่อส่งเบิกโลหิตหายาก
ขั้นตอนการขอใช้บริการงานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง
1. การส่งสิ่งส่งตรวจ
		 1.1		 เตรียมสิง่ ส่งตรวจตามข้อก�ำหนดส�ำหรับการตรวจแต่ละประเภทพร้อมแบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง
		 1.2		 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน�ำสิ่งส่งตรวจมาส่งที่งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ที่ชั้น 3 อาคาร
						 เฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ
						 สิ่งส่งตรวจ
								  ในกรณีขอโลหิต เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลจะได้รบั แบบฟอร์มใบเบิกโลหิตกรณีสง่ ตรวจเลือด
									 มีปัญหา เลขที่ WSP212/002 เพื่อเป็นหลักฐานเมื่อมารับโลหิตที่ฝ่ายจ่ายโลหิตฯ
								  ในกรณีส่งตรวจ Screening and identification antibody, Direct antihuman
									 globulin test, confirm Rh และ ตรวจ Antibody ในผู้ป่วยตั้งครรภ์เจ้าหน้าที่
									 โรงพยาบาลจะได้รับแบบฟอร์มใบแจ้งค่าใช้จ่าย เลขที่ WSP212/007
			 1.3		 กรณีส่งสิ่งส่งตรวจด้วยบริการขนส่งสาธารณะ
1.3.1 เตรียมสิ่งส่งตรวจตามข้อก�ำหนด
1.3.2 น�ำสิ่งส่งตรวจใส่ถุงพลาสติกกันน�้ำ ปิดปากถุงพลาสติกให้แน่น
1.3.3 บรรจุลงกล่องโฟมใส่น�้ำแข็งปิดกล่องพร้อมกับแบบฟอร์มใบส่งตรวจ (ต้องไม่ให้โลหิต
สัมผัสกับน�้ำแข็งโดยตรง)
1.3.4 จ่าหน้าถึง “งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง” ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ ชั้น 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติบรมราชินนี าถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดนู งั ต์
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
1.3.5 ในกรณีส่งตัวอย่างผ่านภาคบริการโลหิตฯ ให้เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตฯ ส่งอีเมล์แบบ
ฟอร์มแจ้งการส่งและตอบรับ specimen ในงาน ห้องปฏิบตั กิ ารเม็ดโลหิตแดง แบบฟอร์ม
เลขที่ WSP 212/003
1.3.6 ในกรณีโรงพยาบาลต่างจังหวัดส่งตัวอย่างด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งอีเมล์
แบบฟอร์มแจ้งการส่งและตอบรับ specimen ในงานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง
แบบฟอร์มเลขที่ WSP 212/003
1.3.7 ส่งโทรสารแจ้งรายละเอียดของบริษทั รถหรือสายการบินและเวลาทีม่ าถึง รวมทัง้ สถานที่
รับสิ่งของมายังฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะจัดรถ
ไปรับสิ่งส่งตรวจ ณ ที่นัดหมายไว้ต่อไป
			 1.4		 กรณีรีบด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดอันดับ
การทดสอบ/เตรียมโลหิต ทั้งนี้ โปรดระบุอาการส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการขอลงในแบบฟอร์มส่งตรวจ เลขที่
WSP212/001ให้ครบถ้วน
หมายเหตุ : หากพบว่ า สิ่ ง ส่ ง ตรวจไม่ ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด เช่ น ปริ ม าณสิ่ ง ส่ ง ตรวจไม่ เ พี ย งพอ,
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างตรวจไม่ครบถ้วน เป็นต้น จะท�ำการปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ
และแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พร้อมส่งแบบฟอร์มการแจ้งปฏิเสธสิ่งตรวจ เลขที่ WSP212/005

30

แนวปฏิบัติการใช้บริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี 2562

2. การรายงานผลและค่าบริการตรวจโลหิตพิเศษ
รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ก�ำหนดการตรวจเสร็จ
(วัน)
Confirm ABO grouping
3 วันท�ำการ
Confirm ABO grouping ในกรณี ต ้ อ งตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม โดยใช้ เ ทคนิ ค
4 วันท�ำการ
adsorption-elution และ/หรือ ตรวจสอบ ABH substanceในน�้ำลาย
Confirm Rh (D antigen)
2 วันท�ำการ
Type antigen ทุกระบบ
2 วันท�ำการ
ตรวจ Antibody ในผู้หญิงตั้งครรภ์
3-7 วันท�ำการ
Direct antihuman globulin test
2 วันท�ำการ
Screening and identification antibody
3-7 วันท�ำการ
Compatibility test (รวมตรวจ ABO grouping, screening atypical antibody,
3-10 วันท�ำการ
identified antibody)
Compatibility test (Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn :
3 วันท�ำการ
HDFN)
การตรวจกรณีหาสาเหตุ transfusion reaction
3 วันท�ำการ
การขอโลหิตหายาก (rare blood group)
2-10 วันท�ำการ
การกรองโลหิตแบบ Laboratory filter
ภายใน 1 วัน
แบ่งโลหิต
ภายใน 1 วัน
การล้างเซลล์เม็ดเลือดแดงแช่แข็ง
-

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดรับเฉพาะ
ตัวอย่างส่งตรวจตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. กรณี ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามเกณฑ์กรณีเร่งด่วนข้อ 1.4 จะท�ำการตรวจให้
เป็นกรณีพิเศษ โดยขอให้โรงพยาบาลโทรติดต่อเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง
3. การรับผลการตรวจ
		 3.1			 ติดต่อรับผลการตรวจด้วยตนเอง ที่งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง (โรงพยาบาลในเขต
							 กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
		 3.2			 โรงพยาบาลต่างจังหวัดส่งผลการตรวจทางโทรสารพร้อมใบแจ้งค่าบริการตรวจ
4. การรับโลหิต
		 4.1		 โรงพยาบาลสามารถโทรศัพท์สอบถามผลการตรวจโลหิตได้ที่ งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง
		 4.2		 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน�ำใบเบิกโลหิตมารับโลหิตที่ขอเบิกได้ที่ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์
		 4.3		 หากได้โลหิตไม่ครบจ�ำนวนตามทีเ่ บิก และยังมีความต้องการใช้อยู่ ทางโรงพยาบาลต้องเจาะเลือด
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						 ผู้ป่วยส่งพร้อมแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างใหม่อีกครั้ง
 การขอโลหิตหมู่ที่หายาก
รายละเอียดในการเบิกโลหิตหายากมีดังนี้
1. กรณีที่นัดผู้ป่วยมารับโลหิตขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลจัดส่งใบขอเบิกโลหิตมาล่วงหน้าอย่างน้อย
3 วันท�ำการและกรุณาระบุวันที่นัดผู้ป่วยเพื่อที่จะได้เตรียมการหาโลหิตให้กับโรงพยาบาล ได้ทันเวลาตามก�ำหนด
ก�ำหนดระยะเวลาในการเบิกโลหิตหายากแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
กรณี Antigen (E-,c-,N-,S-,P1-,Mia-,Fyb-,K-,Dia-)
2 วันท�ำการ
กลุ่มที่ 2
กรณี Antigen (M-,Jka-,Jkb-,E-c-Jka-,E-c-Jkb-)
3 วันท�ำการ
กลุ่มที่ 3
กรณี Antigen (C-,e-,Le(a-b-))
5 วันท�ำการ
กลุ่มที่ 4
กรณี Antigen (C-e-,M-,Jka- or Jkb-,Fya-)
10 วันท�ำการ
กลุ่มที่ 5
กรณี Antigen (C-e-Jka-,C-e-Jkb-,Le(a-b-)Jka- or Jkb-, Fya-Jka- or JKb-)
10 วันท�ำการ
ที่อาจต้องตามผู้บริจาค
กลุ่มที่ 6
กรณี Antigen (H-,s-,Tja-,Jk(a-b-)ที่ต้องตามผู้บริจาค
ไม่ก�ำหนด
กลุ่มที่ 7
กรณี Rh Negative และมี Antigen ตัวอื่นร่วมด้วย
ไม่ก�ำหนด
4. หากได้โลหิตหมู่ที่หายากไม่ครบจ�ำนวนตามที่เบิกและยังมีความต้องการใช้อยู่ ทางโรงพยาบาลต้องส่ง
ใบขอเบิกมาใหม่อีกครั้ง การช�ำระค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการส่งโลหิตตรวจ ยกเว้น กรณีส่งตัวอย่างส่งตรวจ minor
blood group จะคิดค่าใช้จ่ายตามปกติ
หมายเหตุ ความรวดเร็วในการจัดหาโลหิตหายากขึ้นอยู่กับ ความหายากของ Antigen, ปริมาณของ Antigen
		 ที่ขอ และการระบุชนิดผลิตภัณฑ์โลหิตอย่างจ�ำเพาะ
 การตรวจ Compatibility test (ABO grouping, Screening atypical antibody, Identified
antibody)
หากห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดงตรวจ Screening atypical antibody และ Identified antibody ของ
ผู้ป่วยได้ผลดังนี้
1. พบแอนติบอดีที่สามารถระบุชนิดได้ และไม่พบแอนติบอดีที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ (Unidentified
antibody) และ/หรือ Autoantibody ซึ่งโรงพยาบาลสามารถทดสอบความเข้ากันได้ (crossmatch) เอง
งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดงจะจ่ายโลหิตหายากพร้อมแนบรายงานผลชนิดแอนติบอดี และหมายเหตุ ระบุ
ชนิดแอนติเจนของโลหิตที่ได้รับไป crossmatch โดยทางโรงพยาบาลไม่ต้องส่งใบขอเบิกโลหิตหายาก
2. พบแอนติบอดีที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ (Unidentified antibody) และ/หรือ Autoantibody
งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดงจะ crossmatch หาโลหิตให้ และรายงานผลชนิดแอนติบอดี โดยผลการตรวจ
จะแนบไปกับโลหิตที่จ่ายให้ หากโรงพยาบาลที่ส่งตรวจผ่านภาคบริการโลหิตฯ ไม่ได้รับผลการตรวจ ให้ติดต่อกลับ
ภาคบริการโลหิตฯ เท่านั้น
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 การขอคืนโลหิต
หากต้องการขอคืนโลหิตที่เบิกจากฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
- โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดงให้รับทราบ
- ส่งคืนโลหิตทีฝ่ า่ ยจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตฯ พร้อมแนบข้อความ “ส่งคืนโลหิตฝ่ายห้องปฏิบตั กิ าร
พิเศษ” ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจ่ายโลหิตฯ เพื่อประสานงานต่อ
- เอกสารใบขอคืนผลิตภัณฑ์จะได้รบั คืนหลังจากมีการตรวจสอบการเกิด Hemolysis ของโลหิตยูนติ นัน้ ๆ
เรียบร้อยแล้ว
สถานที่ติดต่อ :			 งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
							 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
							 โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1330, 1331
							 โทรสาร 0-2263-9600-99 ต่อ 1333, 0-2252-4163
							 E-mail: redbloodcell_nbc@hotmail.com
วัน - เวลาท�ำการ :		 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30-16.30 น.
									 วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 8.30-16.30 น.
			
5.3		 งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตขาวและเกล็ดโลหิต (White Blood Cells and Platelets Unit)
รายการ

สิ่งส่งตรวจ

วัน-เวลารับ
specimen

ก�ำหนดวัน
รับผล

1. งานตรวจ HLA for kidney transplantation
HLA typing (HLA-A, -B, -DR, EDTA blood 3 mL.
DQ typing low resolution)

จันทร์ - ศุกร์
5 วันท�ำการ
08.30 - 16.30 น.

HLA auto antibody*

ACD blood 50 mL. (ผู้ป่วย) +
Clotted blood 6 mL. 2 หลอด
(ผู้ป่วย)

HLA crossmatching*

ACD blood 50 mL. (ผู้บริจาค) +
จันทร์ - ศุกร์
Clotted blood 6 mL. 2 หลอด
08.30 - 12.00 น.
(ผู้ป่วย)

HLA crossmatching
(Repeat crossmatch)*

ACD blood 50 mL. (ผู้บริจาค) +
Clotted blood 6 mL. 2 หลอด
(ผู้ป่วย)

5 วันท�ำการ

5 วันท�ำการ
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รายการ

สิ่งส่งตรวจ

วัน-เวลารับ
specimen

ก�ำหนดวัน
รับผล

HLA flow crossmatching

ACD blood 20 mL. (ผู้บริจาค) +
Clotted blood 6 mL. (ผู้บริจาค) จันทร์ - ศุกร์
5 วันท�ำการ
ACD blood 20 mL. (ผู้ป่วย) +
08.30-12.00 น.
Clotted blood 6 mL. (ผู้ป่วย)

Current serum

Clotted blood 6 mL.
หรือ serum อย่างน้อย 1 mL.

HLA crossmatching
(Deceased donor)

Lymphnode 3-5 nodes
หรือ Spleen ทั้งชิ้น

ตลอดเวลา

6-8 ชั่วโมง

HLA crossmatching
(Deceased donor) for heart
transplantation

Clotted blood 6 mL

ตลอดเวลา

3 วันท�ำการ

จันทร์ - ศุกร์
5 วันท�ำการ
08.30-16.30 น.

หมายเหตุ: *1. 			 สิ่งส่งตรวจ HLA auto antibody, crossmatching ควรมี WBC >3,000 cell/ µL และ
		 เปอร์เซ็นต์ lymphocyte ≥ 20% หากมี เปอร์เซ็นต์ lymphocyte ≥ 12% แต่ < 20%
		 ควรเจาะ ACD blood 72 mL. เก็บเลือดทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งห้ามแช่เย็นและส่งภายใน 12 ชัว่ โมง
				 2.		 การส่งตรวจ HLA auto antibody, HLA crossmatching และ Flow crossmatch
		 ควรจองล่วงหน้า
				 3. กรณีไม่ทราบชนิดตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ กรุณาโทรศัพท์สอบถามก่อนเก็บตัวอย่าง
รายการ

สิ่งส่งตรวจ

วัน-เวลารับ
specimen

ก�ำหนดวัน
รับผล

2. HLA antibody
HLA antibody screening (LSM) Clotted blood 6 mL.
HLA antibody (PRA)

Clotted blood 6 mL.

HLA antibody (PRA) กรณีเร่งด่วน Clotted blood 6 mL.
Single antigen bead for
HLA Class I (HLA -A, -B, -C)

Clotted blood 6 mL.

Single antigen bead for
Clotted blood 6 mL.
HLA Class II (HLA -DR, -DQ, -DP)
HLA/HNA antibody
(TRALI investigation)
34
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5 วันท�ำการ
1 เดือน
3 วันท�ำการ
จันทร์ - ศุกร์ 7 วันท�ำการ
08.30 - 16.30 น.
7 วันท�ำการ
7 วันท�ำการ

รายการ

สิ่งส่งตรวจ

วัน-เวลารับ
specimen

ก�ำหนดวัน
รับผล

3. HLA typing for transplantation
HLA -ABCDRDQ DNA typing
(low resolution)
HLA -A DNA typing
(low resolution)
HLA - B DNA typing
(low resolution)
HLA -C DNA typing
(low resolution)

EDTA blood 3 mL., 2 หลอด

จันทร์-ศุกร์
5 วันท�ำการ
08.30-16.30 น.

EDTA blood 3 mL., 3 หลอด

จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.

HLA -DR DNA typing
(low resolution)
HLA -DQB1 DNA typing
(low resolution)
HLA -ABCDRDQ
(high resolution)
HLA -A DNA typing
(high resolution)
HLA -B DNA typing
(high resolution)
HLA -C DNA typing
(high resolution)
HLA -DRB1 DNA typing
(high resolution)

10 วัน
ท�ำการ

HLA -DRB3/4/5 DNA typing
(high resolution)
HLA -DQB1 DNA typing
(high resolution)
HLA -DPB1 DNA typing
(high resolution)
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รายการ

สิ่งส่งตรวจ

วัน-เวลารับ
specimen

ก�ำหนดวัน
รับผล

HLA for search unrelated bone marrow donor
HLA-ABCDRDQ DNA typing
(low resolution)

EDTA blood 3 mL., 2 หลอด

จันทร์ - ศุกร์
5 วันท�ำการ
08.30 - 16.30 น.

HLA-ABCDRDQ DNA typing
(high resolution)

EDTA blood 3 mL., 3 หลอด

จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.

10 วัน
ท�ำการ

EDTA blood 3 mL., 3 หลอด

จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.

10 วัน
ท�ำการ

EDTA blood 3 mL.

จันทร์ - ศุกร์
1 วันท�ำการ
08.30 - 16.30 น.

HLA for confirmatory typing
HLA-ABCDRDQ DNA typing
(high resolution)
HLA for disease associated
HLA-B27
HLA disease associated อื่น ๆ

กรุณาสอบถามราคา และก�ำหนดวันส่งผล

4. Platelet antibody และ platelet crossmatch
HLA/HPA crossmatch SDP

Clotted blood 6-12 mL.
กรุณาโทรแจ้งก่อน 12.00 น.

16.30 น.
จันทร์ - ศุกร์
ในวันที่ส่ง
08.30 - 13.00 น.
specimen

HLA/HPA match SDP
(ตามผู้บริจาค)

Clotted blood 6-12 mL.
กรุณาโทรแจ้งก่อน 12.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 13.00 น

Platelet crossmatch
(กรณี รพ. ส่งเลือดผู้บริจาค
มาทดสอบ)

Clotted blood 6-12 mL.
(ผู้ป่วย)
ACD blood 12 mL.
ในหลอดพลาสติกใหม่ (ผู้บริจาค)

จันทร์ - ศุกร์
1 วันท�ำการ
08.30 - 16.30 น.
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16.30 น.
ในวันที่ส่ง
specimen

รายการ
Platelet antibody screening

วัน-เวลารับ
specimen

ก�ำหนดวัน
รับผล

จันทร์-ศุกร์
1.กรณีสงสัย Neonatal
08.30-16.30 น.
Alloimmune
Thrombocytopenia
แม่: clotted blood 12 mL.
และ ACD blood 12 mL.
ในหลอดพลาสติกใหม่
พ่อ: ACD blood 12 mL.
ในหลอดพลาสติกใหม่
เด็ก: EDTA blood 3-5 mL.
ในหลอดพลาสติกใหม่
2. กรณีสงสัยผู้ป่วยมี Platelet
antibody
Clotted blood 12 mL.
และ ACD blood 12 mL.
ในหลอดพลาสติกใหม่
3. กรณีสงสัยผู้ป่วยมี
Drug - dependent antibody
Clotted blood 12 mL.
และACD blood 12 mL.
ในหลอดพลาสติกใหม่ เจาะเลือด
หลังหยุดยาและค่าเกล็ดโลหิตมีค่า
ในระดับปกติ
ตัวอย่างยาพร้อมรายละเอียด
การใช้ยา (ต้องเป็นยาชนิดน�้ำ)
หมายเหตุ ทุกกรณีที่ส่งตรวจ
ถ้าผู้ป่วยมีค่า platelet count
น้อยกว่า 60,000 cell/µL.
ให้เจาะเลือด ACD blood
อย่างน้อย 40 mL. เพื่อตรวจ
Associated Ig-G antibody/
auto antibody

3 วันท�ำการ

สิ่งส่งตรวจ
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รายการ
HPA typing

สิ่งส่งตรวจ
EDTA blood 3 mL.

HLA Class I typing (HLA-A, -B
EDTA blood 3 mL.
typing)
5. Stem cell processing and Flow cytometry testing
ค่าปั่น Stem cell processing

BM,PBSC

ค่า Freeze Bone Marrow /
PBSC เก็บ stem cell ที่ศูนย์ฯ
หรือโรงพยาบาล

BM,PBSC

บริการขนส่ง และ reinfuse stem
cell และ viability ในกรุงเทพฯ
บริการเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับ Stem
cell reinfuse (ยกเว้นค่าขนส่ง)
บริการขนส่ง stem cell
(cryopreseved) ในต่างจังหวัด
CD34 และ CD3/CD4/CD8
EDTA blood 3 mL.
BM, PBSC, Cord blood

วัน-เวลารับ
specimen

ก�ำหนดวัน
รับผล

จันทร์-ศุกร์
7 วันท�ำการ
08.30-16.30 น.
จันทร์-ศุกร์
5 วันท�ำการ
08.30-16.30 น.
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.00 น.
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.00 น.
หลัง 15.00น.
(แช่แข็งวันถัดไป)
เสาร์
ก่อน 12.00 น.
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.
จันทร์ - ศุกร์
ภายใน
08.30 - 15.00 น. 19.30 น.
จันทร์ - ศุกร์
ถัดไปก่อน
หลัง 15.00 น.
10.00 น.
เสาร์
ภายใน
ก่อน 12.00 น. 16.00 น.

วิธีขนส่งตัวอย่าง
- ขนส่งตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8 ºC กรณีที่ไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ทันทีให้เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8 ºC
- ส่งตรวจภายใน 72 ชั่วโมง* หลังเจาะเก็บตัวอย่าง
- ระบุวันและเวลาที่เจาะเก็บบนหลอดตัวอย่างและบนถุงใส่ Bone marrow/PBSC
* Reference: Australia Bone Marrow Donor Registry (ABMDR) Implementation date: 26-6-2015
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รายการ

สิ่งส่งตรวจ

วัน-เวลารับ
specimen

ก�ำหนดวัน
รับผล

6. การตรวจส�ำหรับการควบคุมคุณภาพโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต
การทดสอบ HBs Ab titer
product (HBIG + IVIG)

HBIG , IVIG

จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.

15 วัน

การตรวจภูมิ HBs Ab ส�ำหรับ
ผู้บริจาคเข้าโครงการ HBIG

Clotted blood 6 mL.

จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.

15 วัน

HLA/HNA antibody
(TRALI investigation)

Clotted blood 6 mL.

จันทร์ - ศุกร์ 7 วันท�ำการ
08.30 - 16.30 น.

ตรวจปริมาณเม็ดโลหิตขาว
residual WBC ในผลิตภัณฑ์

Leukoreduced blood product

จันทร์ - ศุกร์
วันถัดไป
08.30 - 15.30 น. ก่อน 10.00 น.

7. การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะใน Deceased donor
งานบริการตรวจ Infectious
markers ใน Deceased donor

Clotted blood 18 mL.,
EDTA 24 mL.

HLA typing (Cadaveric donor) EDTA blood 3 mL. 6 หลอด
เทคนิค Real time PCR

ตลอดเวลา

3 ชั่วโมง
หลังจากรับ
ตัวอย่าง
4:30 ชั่วโมง
หลังจาก
รับแจ้ง

8. Thai National Stem Cell Donor Registry (TSCDR)
Preliminary search

search request form+ผล HLA
typing (A,B,DRB1) ของผู้ป่วย

จันทร์ - ศุกร์ 1 วันท�ำการ
08.30 - 16.30 น.

Infectious markers (Serology EDTA blood 6 mL.
+ NAT)
Clotted blood 12 mL.

จันทร์ - ศุกร์ 7 วันท�ำการ
08.30 - 16.30 น.

Confirm typing (CT) donor:
- HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1
(high-resolution)
- Infectious marker(serology +
NAT)

EDTA blood 12 mL.
Clotted blood 12 mL.

จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.

12 วัน
ท�ำการ

Confirm typing (CT) patient:
- HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1
(high resolution)

EDTA blood 12 mL.
Clotted blood 12 mL.

จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.

10 วัน
ท�ำการ
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รายการ

สิ่งส่งตรวจ

CT shipment request ในประเทศ: ตามที่โรงพยาบาลร้องขอ
- ตัวอย่างเลือด+ค่าขนส่ง
ไม่เกิน 50 mL.
+Infectious marker (serology +
NAT)
Stem cell collection:
- ค่าบริการตรวจร่างกายผู้บริจาค
(donor work up) Include
of physician examination +
Infectious marker (serology +
NAT)

วัน-เวลารับ
specimen

ก�ำหนดวัน
รับผล

จันทร์ - ศุกร์
ส่งหลังจาก
08.30 - 16.30 น. ผู้ป่วย
ช�ำระเงิน

7 วันท�ำการ

Stem cell havest (Bone
marrow/ PBSC):
- Stem cell collection + CD34
testing
			
การช�ำระเงิน
1. ช�ำระเงินสดหรือเช็ค เวลา 08.30 -15.00 น (งดรับบัตรเครดิต) ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
2. โอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 045-2-00423-6
สาขาสภากาชาดไทย
* หมายเหตุ 		 จะคิดเงินค่าตรวจร่างกายผู้บริจาคซ�้ำ กรณี Stem cell collection หรือ Unstimulated
				 leukaphresis ห่างจากการบริจาคครั้งก่อนเกิน 6 เดือน หรือตามที่แพทย์ collection center
				 พิจารณา
สถานที่ติดต่อ :			 งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตขาวและเกล็ดโลหิต ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
							 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
							 โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1310, 1312 (งานห้องปฏิบัติการ)
							 ต่อ 1301, 1314 (งานประสานงานปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต (TSCDR))
							 โทรสาร 0-2255-6925
วัน-เวลาท�ำการ :		 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น.
							 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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6. การบริการวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ด้านบริการ
โลหิตและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ด้านบริการโลหิตและ
เวชศาสตร์บริการโลหิตแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม : งานประสานงานวิชาการ โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1821, 1822

7. การให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาด้านบริการและวิชาการ (Advisory Services)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีการให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาด้านการใช้ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต
ด้านบริการและวิชาการ (Advisory Services) แก่ผู้บริจาคโลหิต และโรงพยาบาล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
ต่างๆ ดังนี้
เวลาราชการ
• ผู้บริจาคโลหิต
		 ผลการตรวจโลหิต : ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิตฯ โทรศัพท์ 0-22639600-99 ต่อ 1400-01, 1411-13,
					 1420
		 ข้อสงสัยหลังการบริจาคโลหิต : ฝ่ายเจาะเก็บโลหิตฯ โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1150, 1200-01,
					 1234
• โรงพยาบาล : ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1310, 1330
										 : ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิตฯ โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1400-01, 1411-13, 1420
										 : ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1000, 1001
										 : ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1444, 1446
เวลาราชการ นอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
		 -		 เวลาราชการ (08.30-16.30 น.) โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1101, 1760-61, 1770-71
		 -		 นอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30-15.30 น.) โทรศัพท์ 0-2256-4300

8. การส่งใบค�ำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเพื่อน�ำมาพัฒนาบริการให้
ดียิ่งขึ้น หากบุคคล หรือหน่วยงานมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งถามช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. โทรศัพท์ หมายเลข 0-2263-9600-99 ต่อ 1804
2. เขียนจดหมาย หรือกรอกแบบฟอร์มใบค�ำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบหมายเลข 19)
		 -		 หย่อนตู้รับใบค�ำร้องเรียน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
				 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
		 -		 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
				 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
		 -		 ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2255-5558
แนวปฏิบัติการใช้บริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี 2562
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9. การสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะเบิกโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต
ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยนั้น ต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ
ก่อน โดยมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดดังนี้
 คุณสมบัติ
1.		 มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทมีผู้ป่วยค้างคืนจากกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชน)
2.		 มีใบประกอบโรคศิลปของผู้อ�ำนวยการสถานพยาบาล (เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน)
3.		 มีแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมด้าน
การธนาคารเลือดประจ�ำธนาคารเลือด
4.		 มีตู้เย็นส�ำหรับเก็บโลหิตอุณหภูมิ 2-8 oC ตู้แช่แข็งส�ำหรับเก็บส่วนประกอบโลหิตพลาสมาแช่แข็ง
อุณหภูมิต�่ำกว่า –20 oC และตู้เขย่าส�ำหรับเก็บเกล็ดโลหิตอุณหภูมิ 20-24 oC เพื่อเก็บรักษาโลหิต
ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต
5.		 มีระบบควบคุมคุณภาพของตู้ควบคุมอุณหภูมิ และมีการบันทึกอุณหภูมิของตู้ควบคุมอุณหภูมิ
ทุกตู้
วิธีการสมัคร
1.		 โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ท�ำหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แจ้ง
ความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ ส่งมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2.		 แนบส�ำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล และใบประกอบโรคศิลป์ของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
			 มาแสดงและใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัคร (เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน)
3.		 เมื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ
พร้อมเอกสารจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการสมัครเป็น
สมาชิกผู้ใช้บริการฯแล้ว (เอกสารหมายเลข 20) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ จะส่งบัตรบาร์โค้ด
หมายเลขสมาชิกให้แก่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลนั้น และหนังสือแนวปฏิบัติการใช้บริการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไปให้
4.		 ในการเบิกจ่ายโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล จะต้องน�ำ
บัตรสมาชิกที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ ออกให้ มาแสดงด้วยทุกครั้ง
หมายเหตุ :		 สามารถดูข้อแนะน�ำการสมัครสมาชิก คุณสมบัติ วิธีสมัคร การเบิก-จ่ายโลหิต ส่วนประกอบโลหิต
และผลิตภัณฑ์ การบรรจุและการเก็บรักษาส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ และวิธกี ารช�ำระเงิน (เอกสารหมายเลข
20.1-20.5)
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1813-14 โทรสาร 0-2254-3471
**********************************************
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ภาคผนวก

เอกสารหมายเลข 1

แบบฟอร์มแจ้งการปฏิ เสธ / ปรับปรุงสิ่ งส่งตรวจ
ฝ่ ายตรวจคัดกรองโลหิ ต ศูนย์บริ การโลหิ ต / ภาคบริ การโลหิ ตแห่งชาติ
โรงพยาบาล / ฝ่ าย /ภาคบริ การโลหิ ต

...........................................................................

วันที่ส่ง
ตัวอย่าง

.........................................

เวลาแจ้ง

จนท.ผูแ้ จ้ง

.......................................................................................

.................................... ผูร้ บั เรื่อง
เลขที่

..........................
..……/..............

สาเหตุในการปฏิ เสธ
R1 

-หมายเลขโลหิ ต( barcode ) ในแบบฟอร์มส่งตรวจกับหลอดตัวอย่างไม่ตรงกัน

จํานวน………..หลอด

R2 

-บนหลอดตัวอย่าง ไม่ติด / ติ ด barcode สูง ตํา่ เอียงมากเกิ นไป ทําให้เครื่องตรวจอ่านไม่ได้

จํานวน.............หลอด

R3 

-กรอก/ระบุ รายละเอียดในแบบฟอร์มส่งตรวจไม่ครบถ้วน เช่น Test , ผูส้ ่ง เป็ นต้น

จํานวน............หลอด

R4 

-ส่งหลอดตัวอย่างโดยไม่มีแบบฟอร์มส่งตรวจ / ส่งแบบฟอร์มผิ ดประเภท

จํานวน..............หลอด

R5 

-ชนิ ดของหลอดตัวอย่างไม่ครบถ้วน  CPD blood  Clotted blood  EDTA blood

จํานวน.............หลอด

R6 

-ปริ มาณตัวอย่างโลหิ ตไม่เพียงพอ (Serum/Plasma 2 CC.) / ปริ มาณนํ้ายามากกว่าปริ มาณโลหิ ต จํานวน..........หลอด

R7 

-ตัวอย่างมี Hemolysis เกิ น 2+ ( >2 g / L) ซึ่งทําให้ไม่สามารถทําการทดสอบได้

R8 

-ตัวอย่างขุ่นขาว ( Lipimic ) ( triglyceride >3,000 mg/dL ) ซึ่งทําให้ไม่สามารถทําการทดสอบได้ จํานวน..........หลอด

R9 

-มีหลอดตัวอย่าง แต่ไม่มีสายปล้อง Bag

จํานวน...........หลอด

R10 

-การเก็บรักษาและอุณหภูมิการขนส่งไม่เหมาะสม ไม่อยู่ในช่วงที่กาํ หนด ( 2 - 8 °C )

จํานวน...........หลอด

R11 

-สาเหตุอื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................... จํานวน...........หลอด
.................................................................................................................................................

จํานวน............หลอด

การแก้ไข
ขอตัวอย่างใหม่ หมายเลขโลหิ ต.........................................................................
ไม่ต้องส่งตัวอย่างใหม่แต่ขอให้ปรับปรุง/ แก้ไขในครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่……........
……………………………………………
ปฎิ เสธการตรวจตัวอย่าง (ส่งหลอดคืน) และไม่รายงานผลการตรวจ.. ..........
หัวหน้ าฝ่ ายตรวจคัดกรองโลหิ ต
อื่นๆ (ระบุ )
/ หัวหน้ าภาคฯ......................
.......................................................................................................................................
วันที่……...เดือน………....…พศ.……
.......................................................................................................................................
..................................................................................................................
แบบฟอร์มเลขที่ LSP 008/0011

แก้ไขครั้งที่ 04/0761

เอกสารหมายเลข 2

แบบฟอร์มส่งตรวจคัดกรองโลหิ ต

BLOOD TESTING REQUEST FORM
ฝ่ ายตรวจคัดกรองโลหิ ต ศูนย์บริ การโลหิ ต สภากาชาดไทย

กรุณากรอกข้อมูลให้ ครบถ้วน และส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมหลอดตัวอย่างโลหิตมายังฝา่ ยตรวจคัดกรองโลหิต ชัน้ 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดนู งั ต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กรณีสง่ ผ่านภาคบริการโลหิตฯ หรือ
โรงพยาบาลต่างจังหวัด ต้องส่ง แบบฟอร์มส่งตรวจคัดกรองโลหิต ก่อนเวลา 18.00 น.ทีฝ่ า่ ยตรวจคัดกรองโลหิต
หมายเลขโทรสาร 0-2251-7265
If you have questions, please contact Blood Testing Section at 0-2263-9600-99, 0-2252-4106-9 Ext. 1411 1412 1420
Please Fax completed form to Blood Testing Section: 0-2251-7265

Contact Information

โรงพยาบาล / ภาคบริ การโลหิ ตฯ
Hospital / Regional Blood Centre

รหัส

วันที่

โทรศัพท์

E-mail

ชื่อเจ้าหน้ าที่ผขู้ อตรวจ

Date

Hospital Code

โทรสาร

Tel.

Fax

Contact Name

Services Requested
ขอส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ โปรดทําเครือ่ งหมาย
Please Check

ชนิ ดของหลอดตัวอย่างที่ส่งตรวจ
Type of Samples

Clotted Blood
(ABO grouping, Rh Typing, Antibody Screening and
CPD/ACD Blood
Syphilis, HIV Ag/Ab, Anti-HCV, HBsAg)
EDTA Blood
Blood Grouping, TTIs Testing and NAT (HIV/HCV/HBV) โปรดทําเครือ่ งหมาย  Check One
NAT Only
Others
ขอผลด่วน Standard Turnขอผลด่วนที่สดุ
Blood Grouping and TTIs Testing

Rush (<24 Hours)

Around time (1 business days)

Sample Detail
ลําดับที่ หมายเลขหลอดตัวอย่าง (เริ่ มต้น – สิ้ นสุด)
No.

Unit Number

หมายเลขข้าม
Skip

ยอดส่งตรวจเป็ นจํานวนทัง้ สิ้ น Total
แบบฟอร์มเลขที่ LSP 008/007

จํานวน
Tests

หมายเหตุ
Comment

ราย Tests
แก้ไขครั้งที่ 05/0761

เอกสารหมายเลข 3
ใบขอเบิกหลอดทดลองสํ าหรับเก็บตัวอย่ างโลหิต

เรื่ อง ขอเบิกหลอดทดลองสําหรับเก็บตัวอย่างโลหิ ต
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ

เลขที่.............................
วันที่..............................

โรงพยาบาล..........................จังหวัด..........................รหัสสมาชิก..................................
มีความประสงค์ขอเบิกหลอดทดลอง สําหรับเก็บตัวอย่างโลหิ ต เพื่อส่ งตรวจคุณภาพโลหิ ตที่ ศูนย์บริ การ
โลหิ ตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย ดังนี้
1. หลอด Clotted Blood จํานวน..............หลอด
2. หลอด CPD/CPDA-1 จํานวน..............หลอด
3. หลอด EDTA
จํานวน..............หลอด
ทั้งนี้จาํ นวนหลอดที่เบิกใช้งานในระว่างวันที่............................ถึงวันที่...............................รวม
เป็ นระยะเวลา........................เดือน
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณาและดําเนินการต่อไป
ลงชื่อ.........................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง...........................................
เบอร์โทร.......................................
สําหรับ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่ งชาติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิ ต
ได้ตรวจสอบยอดการขอเบิกหลอดทดลองแล้ว
ให้ดาํ เนินการจ่ายได้
ลงชื่อ......................................
(…………………………….)
วันที่.............................

เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อและพัสดุ
ดําเนินการจ่ายหลอดทดลอง ดังนี้
1. หลอด Clotted Blood จํานวน..............หลอด
2. หลอด CPD/CPDA-1 จํานวน...............หลอด
3. หลอด EDTA
จํานวน...............หลอด
ลงชื่อ......................................
(…………………………….)
วันที่.................................

ลงชื่อ......................................ผูร้ ับ
(…………………………….)
วันที่.............................
แบบฟอร์มเลขที่ LWI 107/001

แก้ไขครั้งที่ 00/0957

เอกสารหมายเลข 4
ใบเบิกสติกเกอร์ บาร์ โค้ ดเบอร์ โลหิต (ศูนย์ ฯ)
วันที่ ........................................
เรื่ อง ขอเบิกสติกเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต
เรี ยน หัวหน้าฝ่ ายสารสนเทศฯ
ด้วยโรงพยาบาล ………………….…………...…..จังหวัด ……………...………………….
ขอเบิกสติกเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต ตามรายการดังต่อไปนี้ :-

เริ่ มต้น

สําหรับโรงพยาบาลระบุขอ้ มูล
เบอร์โลหิต
สิ้นสุ ด

จํานวน
(ดวง/เบอร์)

สําหรับศูนย์บริ การโลหิตฯ ระบุขอ้ มูล
ส่ งตรวจโลหิตที่ศูนย์ฯ
ส่ งตรวจ
ไม่ส่งตรวจ
หมายเหตุ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
…………………………………………………..
(
)
หัวหน้าธนาคารเลือด/ผูไ้ ด้รับมอบหมายโรงพยาบาล ………………………

สําหรับศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ ……………………………………………………………...เลขที่ …………../………………..
เรี ยน …………………………….
เรี ยน หัวหน้าฝ่ ายสารสนเทศฯ
ดําเนินการจัดส่ งสติกเกอร์ฯ ให้กบั โรงพยาบาล
………………………………………จังหวัด …………………
เพื่อดําเนินการ
ในวันที่ …………………..เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (แนบใบตอบรับ
การเบิกสติกเกอร์ฯ มาพร้อมนี้แล้ว)
…………………………………
หัวหน้าฝ่ ายสารสนเทศฯ
…………………………………
วันที่……………………………
วันที่ …………………………
หัวหน้าฝ่ ายสารสนเทศฯรับทราบ (ลงนาม) …………………………………………………วันที่…………………………
แบบฟอร์มเลขที่ DSP017/005

แก้ไขครั้งที่ 01/0755

เอกสารหมายเลข 5
ชื่อโรงพยาบาล...........................................................................................หมายเลขสมาชิก..................................................
ทีต่ ้งั หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................................................................................................................

ใบขอใช้ โลหิตเฉพาะราย
ศูนย์ บริการโลหิตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย
วันที.่ ..............................................................
ชื่อผู้ป่วย............................................................................อายุ................ปี ห้ อง........................เลขทีท่ วั่ ไป..........................
ป่ วยเป็ นโรค............................................................................................................................................................................
หมู่โลหิต (BLOOD GROUP)
A
B
O
 AB Rh positive
ต้ องการส่ วนประกอบโลหิตชนิด

 PACKED RED CELLS (PRC)
 LEUKOCYTE-POOR PACKED RED CELLS (LPRC)
 LEUKODEPLETED PACKED RED CELLS (LDPRC)
 SINGLE DONOR RED CELLS (SDR)
 LEUKODEPLETED WHOLE BLOOD (LDWB)

จํานวน (ยูนิต)
...............
...............
...............
...............
...............

 RANDOM PLATELET CONCENTRATES (PC)(Reserved for pediatric patient only)
 POOLED LEUKOCYTE-POOR PLATELET CONCENTRATES (LPPC)
 LEUKODEPLETED POOL PLATELET CONCENTRATES (LDPPC)
 LEUKODEPLETED PLATELETPHERESIS (LDSDP)
 LEUKODEPLETED PLATELETPHERESIS PAS-C (LDSDP PAS-C)
 PI PSORALEN-TREATED PLATELETPHERESIS PAS-C (PI LDSDP PAS-C)

...............
...............
...............
...............
...............
...............

 FRESH FROZEN PLASMA (FFP)
 LEUKODEPLETED FRESH FROZEN PLASMA (LDFFP)
 CRYO-REMOVED PLASMA (CRP)
 CRYOPRECIPITATE (CRYO)

...............
...............
...............
...............

แพทย์ ผู้สั่งใช้ โลหิต..................................................................................................................................................................
พยาบาลผู้รับคําสั่ ง..................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................................................
(.................................................................................)
ตําแหน่ ง....................................................................................
หมายเหตุ
โปรดตรวจสอบความเรียบร้ อยในใบขอใช้ ให้ ถูกต้ อง ก่อนนําไปขอโลหิตจากศูนย์ บริการโลหิตแห่ งชาติ ฯ
แบบฟอร์มเลขที่ VSP 004/001

แก้ไขครั้งที่ 04/0861

เอกสารหมายเลข 6
เครื่องหมายโรงพยาบาล

ชื่อโรงพยาบาล..............................................
ทีต่ ้งั หมายเลขโทรศัพท์................................
หมายเลขโทรสาร.................................
หมายเลขสมาชิก...........................................

ใบขอใช้ โลหิตสาหรับเก็บสารอง
ศูนย์ บริการโลหิตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย
วันที.่ ..............................................................
ชนิดส่ วนประกอบโลหิต
หมู่โลหิต Rh positive
PRC
LPRC
LDPRC
SDR 2 units
LDWB
Random Platelet Concentrates (PC)

A

B

จานวน (ยูนิต)

O

AB

(Reserved for pediatric patient only)

LPPC
LDPPC
LDSDP
LDSDP PAS-C
PI LDSDP PAS-C
FFP
LDFFP
CRP
Cryoprecipitate

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ....................................................................................
(.................................................................................)
ตาแหน่ ง....................................................................................
โปรดตรวจสอบความเรียบร้ อยในใบขอใช้ ให้ ถูกต้ อง ก่อนนาไปขอโลหิตจากศูนย์ บริการโลหิตแห่ งชาติ ฯ

แบบฟอร์มเลขที่ VSP 004/002

แก้ไขครั้งที่ 04/0861

เอกสารหมายเลข 7
ใบขอเบิกโลหิตหมู่พเิ ศษ (Rh Negative)
วันที.่ .........................................................

เรียน เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายจ่ ายโลหิต และผลิตภัณฑ์

ข้ อมูลโรงพยาบาล ชื่อโรงพยาบาล........................................................................โทรศัพท์.............................................
โทรสาร................................................ชื่ อแพทย์ ผ้ ูทาการรักษา..........................................................
โทรศัพท์/มือถือ............................................................................................................................
ข้ อมูลผู้ป่วย

นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................อายุ................................ปี
ป่ วยเป็ นโรค........................................................................................................................................
ขอเบิกโลหิตเพือ่ .................................................................................................................................

รายละเอียดโลหิต
negative

ความเร่ งด่ วน
หมู่โลหิต




ด่ วนมาก  พอรอได้
A
 B

ชนิดโลหิตทีข่ อเบิก

PRC
LPRC
LDPRC
อืน่ ๆ ...............................................



จานวนทีข่ อเบิก

O 

AB Rh

ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต

ลงชื่ อ.....................................................................ผู้เบิก
(...........................................................................)
ตาแหน่ ง.........................................................................
โทรศัพท์/มือถือ.............................................................
หมายเหตุ 1. ในกรณีทที่ ่ านมีความจาเป็ นเร่ งด่ วนมาก ศู นย์ บริการโลหิตฯ จะพิจารณาจ่ ายโลหิตทีเ่ ตรียมโดยเทคนิคพิเศษ เช่ น
การเตรียมจากผู้บริจาครายเดียว (Single Donor Red cells 2 units, Single Donor Platelet)
2. ศู นย์ บริการโลหิตฯ ไม่ รับคืนส่ วนประกอบโลหิตทุกชนิดทีเ่ บิกไปแล้ ว ยกเว้ นกรณีทรี่ ะบุไว้ ในแนวปฏิบัตกิ ารใช้ บริการฯ
3. ศู นย์ บริการโลหิตฯ จะเป็ นศู นย์ กลางประสานงานแจ้ งให้ โรงพยาบาลอืน่ ทีต่ ้ องการใช้ ทราบ หากท่ านแจ้ งข้ อมูลเข้ ามา
4. ติดต่ อสอบถามข้ อมูล หรือฝากแจ้ งข้ อมูล ได้ ทฝี่ ่ ายจ่ ายโลหิตและผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์ หมายเลข 0-2263-9600-99 ต่ อ 1000, 1001 โทรสารหมายเลข 0-2252-3606
3.

แบบฟอร์มเลขที่ VSP 004/003

แก้ไขครั้งที่ 03/0761

เอกสารหมายเลข 8

รายละเอียดของโรงพยาบาลและเจ้าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องในการเบิกผลิ ตภัณฑ์โลหิ ต
ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาล..............................................................................................................................................................
ที่อยู่ : เลขที.่ .......................... ถนน................................................. ตำบลลแขขง......................................................
อำเภอแเขต.............................................. จั.หงัด........................................... รหัสไปรษณีย.์ .........................
โทรศัพท์.......................................... เบลอร์ต่อภำยใน............................ โทรสำร.............................................
E-mail : …………………………………………………..

รายชื่อเจ้าหน้ าที่ ผ้รู บั ผลิ ตภัณฑ์/ผู้เกี่ยวข้อง (อย่างน้ อย 2 คนขึน้ ไป ทัง้ ในเวลาทาการและนอกเวลาทาการ)
 เจ้าหน้ าที่ผเู้ กี่ยวข้อง (ในเวลาทาการ)
1. ชื่อ-นำมสกุล............................................................................... ตำขหน่................................................
โทรศัพท์............................................. เบลอร์ต่อภำยใน................... โทรสำร..............................................
โทรศัพท์มอื ถือ................................................ E-mail: ……………………………………………………..…
2. ชื่อ-นำมสกุล............................................................................... ตำขหน่................................................
โทรศัพท์............................................. เบลอร์ต่อภำยใน................... โทรสำร..............................................
โทรศัพท์มอื ถือ................................................ E-mail: …………………………………………………………
 เจ้าหน้ าที่ผเู้ กี่ยวข้อง (นอกเวลาทาการ)
1. ชื่อ-นำมสกุล............................................................................... ตำขหน่................................................
โทรศัพท์............................................. เบลอร์ต่อภำยใน................... โทรสำร..............................................
โทรศัพท์มอื ถือ................................................ E-mail: ……………………………………………………...…
2. ชื่อ-นำมสกุล............................................................................... ต ำขหน่.................................................
โทรศัพท์............................................. เบลอร์ต่อภำยใน................... โทรสำร..............................................
โทรศัพท์มอื ถือ................................................ E-mail: …………………………………………………………

วิ ธีการจัดส่งผลิ ตภัณฑ์

1. โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค  ไปรับเองที่ภาคบริการโลหิ ตแห่งชาติ  ส่งให้โรงพยาบาลโดยตรง (ระบุ)
 ทำ.รถโดยสำรประจำทำ. / รถตูโ้ ดยสำรประจำทำ. : บลริษทั ...................................................................
 บลริษทั กำรบลิน.....................................................................................................................................
 บลริษทั ขนส่.สินค้ำ : เช่น บลริษทั INTER EXPRESS LOGISTICS
 บลริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำกัด
 กำรรถไฟขห่.ประเทศไทย..................................................................................................................
2. โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มารับด้วยตนเองที่ศนู ย์บริการโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงพยาบาล เจ้าหน้ าที่ที่รบั ผิดชอบ หรือวิ ธีการจัดส่ง กรุณาแจ้ง
ที่หน่ วยจัดส่งโลหิ ตและผลิ ตภัณฑ์ ฝ่ ายจ่ายโลหิ ตและผลิ ตภัณฑ์ ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย โทรศัพท์หมายเลข 0-2263-9600-99 ต่อ 1015 โทรสาร 0-2252-4028
ล.ชื่อ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล)………………………………………
ตำขหน่.………………………………………………………
แบบฟอร์มเลขที่ VSP 004/009

แก้ไขครั้งที่ 03/0761

เอกสารหมายเลข 9
ใบขอใช้ นา้ ยาและผลิตภัณฑ์ สาหรับโรงพยาบาล
โรงพยาบาล...............................................................จังหวัด....................................วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.............
โทรศัพท์ (ในเวลา)...................................(นอกเวลา)...............................โทรสาร(ในเวลา)..............................(นอกเวลา)...............
ลาดับ

น้ายาและผลิตภัณฑ์ เซลล์

1
2
3
4
5
6
7

Anti-A (Murine MoAb) 10 mL
Anti-B (Murine MoAb) 10 mL
Anti-A,B (Murine MoAb) 10 mL
Anti-A1 (Murine MoAb) 10 mL
Anti-H (Murine MoAb) 10 mL
Anti-M (Murine MoAb) 10 mL
Anti-N (Murine MoAb) 10 mL
Anti-Human Globulin (anti-IgG/anti-C3d)
(Rabbit and Human MoAb) 10 mL
Anti-D (IgM/IgG) (Human MoAb) 10 mL
Anti-D (IgG) (Human MoAb) 10 mL
Anti-D (IgM) (Human MoAb) 10 mL
Anti-E (Human MoAb) 5 mL
Anti-c (Human MoAb) 5 mL
Anti-Mia (Human Polyclonal Ab) (IgG) 5 mL
Anti-Human Globulin (anti-IgG) (Rabbit) 10 mL
Anti-P1 (Human MoAb) 5 mL
LISS (Low-Ionic Strength Salt Solution) 10 mL
Alsever Solution (For Red Blood Cells Suspension) 400 mL
3% A cells, B cells (ABO reverse grouping)10 mL
3% O1cells, O2cells (Antibody Screening) 10 mL
3% O3cells (Antibody Screening) 10 mL
30% Pooled O cells (Antibody Screening) 50 mL
3% Panel cells (O1- O11) (Antibody Identification) 10 mL
3% Coombs Control Cells (For Antiglobulin test) 10 mL
3% Rh Negative Cells (Control Cells for Rh typing) 10 mL
3% Papainized screening cells 10 mL (O1,O2)
(Antibody Screening) 10 mL
3% Papainized panel cells (O1- O11)
(Antibody Identification) 10 mL

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

จานวนเบิก
(ขวด/ชุ ด)

ลาดับ

ผลิตภัณฑ์

28
29
30
31

HBIG (2 mL:200 IU/mL)
HRIG (5 mL:150 IU/mL)
HTFDC (200 IU/Bottle)
Human Albumin 20% (50 mL) **
CPDA-1 Double Blood Bag (350 mL)
(ชุด) (1 ชุด = 2 ถุง)
CPDA-1 Double Blood Bag (450 mL)
(ชุด) (1 ชุด = 2 ถุง)
CPDA-1 Triple Blood Bag (450 mL)
(ชุด) (1 ชุด = 2 ถุง)
CPDA-1 Triple Blood Bag with Whole
Blood Filter (450 mL)
(ชุด) ) (1 ชุด = 2 ถุง)
Copper sulphate Solution 1.052 S.G.
(450 mL)
Copper sulphate Solution 1.053 S.G.
(450 mL)

32
33
34
35
36
37

จานวนเบิก
(ขวด / ชุ ด)

** กรุ ณาสอบถามก่อนเบิกผลิตภัณฑ์

ลงชื่อ..........................................................................................(ตัวบรรจง)
ตาแหน่ ง......................................................................................................
ติดต่ อเบิกใช้ น้ายา และผลิตภัณฑ์ ที่ฝ่ายจ่ ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ ศูนย์ บริการโลหิตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่ อ 1015
โทรสาร 0-2252-4028
แบบฟอร์มเลขที่ VSP 004/007

แก้ไขครั้งที่ 10/1061

เอกสารหมายเลข 10

ใบแจ้ งการจัดส่ งส่ วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์

ถึง ภาคบริการโลหิตแห่ งชาติ / โรงพยาบาล..............................................................................................
กรุ ณาไปรับ :  ส่ วนประกอบโลหิต (หน่วยเป็ นยูนิต)
รายการ
หมู่โลหิต
A
B
O
AB
LDPRC
PRC
LPRC
PC
LPPC
LDSDP
จานวน........................กล่ อง
FFP
CRYO
 นา้ ยา Antiserum
 เซลล์ มาตรฐาน
 อืน่ ๆ ได้ แก่ ...........................................................................................................................
สถานที่รับ :
 บริ ษทั การบินไทย/นกแอร์/................................................ เที่ยวบินที่………………………..
 บริ ษทั ทัวร์ / รถตูโ้ ดยสารประจาทาง …………………………………………………………
 บริ ษทั ขนส่ งสิ นค้า.............................ส่ งถึงโรงพยาบาล (รับของ ณ ธนาคารเลือด / คลังยาของโรงพยาบาล)
 บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด (รับของ ณ จุดรับเอกสาร / พัสดุของโรงพยาบาล)
 การรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนที่……………………………………………………..……
 อื่นๆ………………………………………………………………………………......………
ในวันที่......................................................... เวลา......................................................น.
จาก ศูนย์ บริการโลหิตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0-2263-9600-99, 0-22524106-9, 0-2251-3045 ต่ อ 1004, 1000, 1001

แบบตอบรับ (กรุณา FAX กลับทั้งใบ)

เมื่อได้รับส่ วนประกอบโลหิ ตหรื อผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ฯ ส่ งให้แล้ว กรุ ณาใช้แบบฟอร์มนี้ FAX กลับศูนย์บริ การโลหิ ตฯ ด้วย
เพื่อยืนยันว่าได้รับของที่จดั ส่ งให้เรี ยบร้อยแล้ว โดย FAX กลับที่เบอร์ โทร 0-2252-8864
ได้รับส่ วนประกอบโลหิ ต หรื อผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์ฯ ส่ งให้เรี ยบร้อยแล้ว ในวันที่...................................เวลา...................น.
 อุณหภูมิภายในกล่อง...........................0C (ถ้าสามารถวัดได้)
 จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
 ครบ
 ไม่ครบ (ระบุ).............................................................
 สภาพของผลิตภัณฑ์
 ดี
 ไม่ดี เนื่องจาก.............................................................
 ระยะเวลาในการจัดส่ ง  รวดเร็ ว
 ล่าช้า เนื่องจาก............................................................
 สถานที่รับผลิตภัณฑ์
 สะดวก
 ไม่สะดวก เนื่องจาก....................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................................ผู้รับ (ตัวบรรจง) ตาแหน่ ง...........................................................
แบบฟอร์มเลขที่ VSP 005/001

แก้ไขครั้งที่ 02/0761

เอกสารหมายเลข 11
ใบข้อมูลการคืน FFP / CRP / Cryoprecipitate
ชื่อโรงพยาบาล....................................................................จังหวัด............................................
ข้อมูล FFP / CRP / Cryoprecipitate
 เบลิก FFP / CRP แ Cryoprecipitate จำกภำคบลริกำรโลหิตขห่.ชำติ
 เบลิก FFP / CRP แ Cryoprecipitate จำกศูนย์บลริกำรโลหิตขห่.ชำติ
วัน เดือน ปี

จานวน FFP / CRP ที่เบิก
ถุง TRC ถุงบริ ษทั
รวม

จานวนที่แตก (ถุง)
ถุง TRC ถุงบริ ษทั
รวม

หมายเหตุ: ถุ. TRC หมำยถึ. ถุ.ทีผ่ ลิตโดยศูนย์บลริกำรโลหิตขห่.ชำติ
โปรดระบลุจำนงนถุ. FFP แ CRP ทีข่ ตกโดยขยกตำมตำขหน่.ทีข่ ตกขละลักษณะขอ.ถุ.ทีข่ ตกง่ำมี
จำนงนเท่ำใด
ตาแหน่ งที่แตก
1
2
3
4
5
6
7

จานวนที่แตก (ถุง)
1
3

2
7

5

4

6

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................... วันที่รายงาน..............................
กรุณาส่งโทรสารเฉพาะใบพร้อมรูปถ่ายกลับมายังงานจัดส่งโลหิ ตและผลิ ตภัณฑ์
ฝ่ ายจ่ายโลหิ ตและผลิ ตภัณฑ์ ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรสาร 0-2252-8864
หรือภาคบริการโลหิ ตแห่งชาติ ที่ใช้บริ การ
แบบฟอร์มเลขที่ VSP 005/005

แก้ไขครั้งที่ 01/1057

เอกสารหมายเลข 12

ใบเบิก APHERESIS PRODUCTS
HEMAPHERESIS UNIT
ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาล ........................................................................................................................................
Patient’s name .................................................................. Age .......................... Sex ......................
Blood group .................. Diagnosis ............................... Date to be used .......................................
Request by ..................................................... เจ้ าหน้ าที่ธนาคารเลือดผู้รับเลือด..................................
Tel. .......................................................................... Fax. ..................................................................
 Leukocyte – depleted single donor platelets (LDSDP)
...............................Units
 Leukodepleted plateletpheresis PAS-C
...............................Units
 PI Psoralen-treated Plateletpheresis PAS-C
...............................Units
 Leukocyte – depleted single donor red cells (LDSDR)
...............................Units
 Single donor granulocytes (SDG)
...............................Units
 Quarantine plasma (500 ml.)
...............................Units
คําสั่งพิเศษ
IRRADIATED
HLA matched
( Patient’s HLA typing A_________, B_________)
HLA crossmatched
Remark
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ติดต่องานรับบริ จาคโลหิตเฉพาะส่วน ( Hemapheresis Unit )
โทรศัพท์ 2-26396-99 ต่อ 43, 44
สายตรง 2-263 โทรสาร 2-263, 2-22282

แบบฟอร์ มเลขที่ HWI 100.05

แก้ ไขครัง้ ที่ 2/79

เอกสารหมายเลข 13

แบบฟอรมเลขที่ WSP212/001

แกไขครั้งที่ 04/0162

เอกสารหมายเลข 14

ใบเบิกโลหิต กรณีส่งตรวจเลือดมีปัญหา
งานห้ องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดงฝ่ ายห้ องปฏิบัติการพิเศษ

ร.พ……………………………………………………………………………...
ชื่อผู้ป่วย………………………………………………………………………...

ส่ งตรวจเลือดมีปัญหาฝ่ ายห้ องปฏิบัตกิ ารพิเศษ
วันที…
่ …………………………………………เวลา…………………………น.
โทรศัพท์ 02-263-9600 ต่ อ 1330,1331
หมายเหตุ

- กรุ ณาสอบถามภายหลังจากงานห้องปฏิบตั ิการเม็ดโลหิตแดงได้รับตัวอย่าง 1 วัน
- ทางงานห้องปฏิบตั ิการเม็ดโลหิตแดง จะติดต่อกลับเมื่อผลการตรวจเรี ยบร้อยแล้ว
- หากมีความจาเป็ นรี บด่วนกรุ ณาโทรติดต่อกลับ

แบบฟอร์ มเลขที่ WSP 212/002






แก้ ไขครั้งที่ 06/0661

เอกสารหมายเลข 15
แบบฟอร์ มแจ้ งการส่ งและตอบรับ specimens ในงานห้ องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง
จาก

ภาค.................................................... โรงพยาบาล..................................................................

1.ชื่อผูป้ ่ วย………………………….นามสกุล…………………………
โรงพยาบาล............................................................................................
2.ชื่อผูป้ ่ วย………………………….นามสกุล…………………………
โรงพยาบาล............................................................................................
3.ชื่อผูป้ ่ วย………………………….นามสกุล…………………………
โรงพยาบาล............................................................................................
4.ชื่อผูป้ ่ วย………………………….นามสกุล…………………………
โรงพยาบาล............................................................................................
5.ชื่อผูป้ ่ วย………………………….นามสกุล…………………………
โรงพยาบาล............................................................................................

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผา่ นเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผา่ นเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผา่ นเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผา่ นเกณฑ์

ชื่อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั ส่ ง..............................................................วันที่.........../............./........... เวลา.....................น.
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก……………………………………..…………FAX……………………….………

ชื่อเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบตั ิการเม็ดโลหิตแดง.....................................................
วันที่.........../............./........... เวลา....................น.
หมายเหตุ- กรุ ณา FAX แบบฟอร์ มแจ้งการส่ งและตอบรับ specimens ในงานห้องปฏิบตั ิการเม็ดโลหิ ตแดง
มาที่หมายเลข 0-2263-9600 ต่อ 1333 หรื อ 0-2252-4163
- กรณี ตวั อย่างไม่ผา่ นเกณฑ์ งานห้องปฏิบตั ิการเม็ดโลหิตแดงจะดาเนินการปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจและ
แจ้งกลับไปที่โรงพยาบาล



แบบฟอร์มเลขที่ WSP 212/003

แก้ไขครั้งที่ 01/0759

เอกสารหมายเลข 16
สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการเม็ดโลหิตแดง
ผู้รับ.................................................
วันที่..........................................
ใบขอเบิกโลหิตหายาก
งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดงฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ
โทร. 0-2263-9600 ต่อ 1330, 1331, 1332 Fax. 0-2263-9600 ต่อ 1333, 0-2252-4163
(กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงและให้ครบถ้วนสำหรับตรวจสอบประวัติและติดต่อกลับ)

โรงพยาบาล

**

รหัสโรงพยาบาล
โทรศัพท์

ชื่อผู้ป่วย

Fax.
นามสกุล

หมายเลขบัตร
ประชาชน/Passport No.

หม่โลหิตู
ผ้ป่วยู

**

วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

Diagnosis

ปี
Hb

Hct

%

-

*-*

1. ชนิดโลหิตที่ต้องการ

g/dL

ต้องการใช้โลหิตวันที่

จำนวน

ยูนิต

-

หมายเหตุ
2. หมู่โลหิตที่ต้องการ

**

*-*

3. Antigen ที่ต้องการ
4. การจัดส่งโลหิต
เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด
หมายเหตุ: หากได้โลหิตไม่ครบจำนวนตามที่เบิกและยังมีความต้องการใช้อยูก่ รุณาส่งใบขอเบิกมาใหม่อีกครั้ง

แบบฟอร์มเลขทีW
่ SP 212/006

แก้ไขครั้งที่08/0761

เอกสารหมายเลข 16.1

แบบฟอร์ มการแจ้ งการปฎิเสธสิ่งส่ งตรวจ
งานห้ องปฏิบัตกิ ารเม็ดโลหิตแดง ฝ่ ายห้ องปฏิบัตกิ ารพิเศษ

โรงพยาบาล...........................................................................................วันที.่ ............................เวลา.................
ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย/ Unit Number....................................................................................................................
Rejection Code:
o R1 การส่งสิ่ งส่งตรวจโดยไม่มีใบขอตรวจหรื อส่งแบบฟอร์มผิดประเภท

o R2 ปริ มาณสิ่ งส่งตรวจไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่กาหนด
o

Serum จาก Clotted blood

o

o

เกณฑ์..........ml

ปริ มาณตัวอย่างที่ส่งมา.........ml

EDTA blood / ACD blood เกณฑ์..........ml

ปริ มาณตัวอย่างที่ส่งมา.........ml

Saliva

ปริ มาณตัวอย่างที่ส่งมา.........ml

เกณฑ์..........ml

o R3 สิ่ งส่งตรวจไม่มีชื่อ-นามสกุล

o R4 ชื่อ-นามสกุล ในแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างตรวจกับสิ่ งส่งตรวจไม่ตรงกัน

o R5 สิ่ งส่งตรวจมี Hemolysis ไม่สามารถทาการทดสอบได้

o R6 น้ าลาย(Saliva) ไม่ผา่ นการต้ม

o R7 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างตรวจไม่ครบถ้วน
o

ชื่อโรงพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ชื่อ-นามสกุลผูป้ ่ วย วัน/เดือน/ปี เกิด หมู่โลหิ ตและ

o

ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ

o

ข้อที่ 3 ชนิดของโลหิ ตที่ตอ้ งการ

o

ข้อที่ 5 รายละเอียดประวัติผปู ้ ่ วย

o

o

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ ่ วย
ข้อที่ 2 เหตุผลที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถตรวจสอบเองได้
ข้อที่ 4 specimens ที่ส่งตรวจ

o R8 แบ่งโลหิต สายโลหิ ตมีความยาวไม่เพียงพอต่อการทดสอบ (น้อยกว่า 15 cm.)
o R9 อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………..
การแจ้ งผู้ใช้ บริการ
o
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
o

โทรสาร (Fax)

โทรศัพท์ อีเมล์ (E-mail)

(ชื่อ-นามสกุล ผูร้ ับเรื่ อง)...................................................................................เวลา............................น.

(ชื่อ-นามสกุล ผูแ้ จ้งเรื่ อง)........................................................................เวลา......................................น.
วันที่......................เดือน...........................................พ.ศ. .....................
แบบฟอร์มเลขที่ WSP 212/005

แก้ไขครั้งที่ 00/0556

เอกสารหมายเลข 17
ใบแจงคาใชจาย คาบริการตรวจโลหิตพิเศษ (ไมใชใบแจงหนี้เพื่อนําไปชําระเงิน)
หนวยหองปฏิบตั ิการเม็ดโลหิตแดง ฝายหองปฏิบตั ิการพิเศษ (WHO)
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร 0-2263-9600 ตอ 1330-1332
R….…………..../...
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาล
ชื่อผูปว ย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วันที่
รายการ
Cross - match
Screen and Identify antibody
Anti D Titer
Type antigen
Type antigen 2 ตัวขึ้นไป
Filtered
ABO grouping
ABO และตรวจเพิ่มเติม
แบงโลหิต พรอมถุง
Direct Antihuman Globulin test
คาบริการลางเซลลเม็ดเลือดแดงแชแข็ง

รหัสการเงิน
W300
W301
W302
W303
W304
W305
W306
W307
W309
W311
W610

จํานวน (หนวย)

ราคา / หนวย
400
300
250
200
400
1,100
100
300
210
150
2,000

รวมเงิน (บาท)

อื่นๆ...................................................................................................................................................................................................
รวมคางชําระ (บาท)

หมายเหตุ
1. ศูนยบริการโลหิตฯ จะสงใบแจงหนี้ให ร.พ. เปนรายเดือน
2. เอกสาร (ใบแจงคาใชจา ย) เปนเพียงเอกสารเพื่อตรวจสอบกับใบแจงหนี้รายเดือนเทานั้น
3. กรุณานําใบแจงหนี้ (รายเดือน) มาดวยทุกครั้งเมื่อมาติดตอชําระเงิน
แบบฟอรมเลขที่ WSP212/007

ลงชื่อ

(ตัวบรรจง)

แกไขครั้งที่ 00/1261

เอกสารหมายเลข 17.1
เอกสารหมายเลข 17.1

HLA LABORATORY

Histocompatibility and Immunogenetics Laboratory,
National blood centre, The Thai Red Cross Society
Tel. 0-2263-9600–99 ext. 1310-1312 Fax. 0-2255-6925
E-mail: hlanbc@redcross.or.th

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ (Staff only)
HLA Patient/Donor ID_______________
Sample No.

Name (Mr./Mrs./Ms./Other)___________________________________Surname__________________________________________
Date of birth________________National ID_____________________ Race________________ Age_________________
Hospital_________________________Ward__________________H.N.________________ Clinical Dx._______________
Tel._____________________ Fax._______________________E-mail:______________________________________
Request date___________________ Collection date____________________ Time_____________________________
กรุ ณากรอกข้อมูล ABO blood group กรณี ส่งตรวจเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กําเนิดเม็ดโลหิ ต
(Please fill the ABO blood group in case of organ transplantation, stem cell transplantation)
�Recipient (ABO blood group____)
�Donor (ABO blood group____), Relationship to recipient______________ specify name of recipient__________________________

หมายเหตุ : กรณี ส่งตรวจเฉพาะผูบ้ ริ จาคเพื่อเปรี ยบเทียบผล HLA typing กับผูป้ ่ วย โปรดแนบผล HLA typing ของผูป้ ่ วยด้วย
(To request only donor matching , please attach previous recipient HLA result)
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น เป็ นความจริ งทุกประการ
แพทย์ผสู ้ ่ังตรวจ (Physician’s sign)_______________________________
(______________________________)
(I hereby certify that all the statements true and correct)

HLA for organ transplantation*
� HLA typing (A,B,DR,DQ low resolution) / EDTA blood 3 ml
� HLA autoantibody / ACD blood 50 ml , Clotted blood 12 ml
� HLA crossmatching / ACD blood 50 ml , Clotted blood 12 ml
� Repeat crossmatch / ACD blood 50 ml , Clotted blood 12 ml
� Crossmatch by flow cytometry /ACD blood 20 ml,Clotted blood 6 ml
*ขนส่ งเลือดที่อุณหภูมิหอ้ ง ห้ ามแช่ เย็น

HLA antibody

� HLA antibody screening (LSM) / Clotted blood 6 ml
� HLA antibody (PRA) / Clotted blood 6 ml
� HLA antibody (PRA) ด่วน / Clotted blood 6 ml
� HLA,HNA antibody (TRALI) / Clotted blood 6 ml

Deceased donor

� Infectious marker (deceased donor)
� HLA typing + HLA crossmatching
� HLA crossmatching for heart transplantation

� HLA typing for search unrelated bone marrow donor

HLA typing in low resolution

/ EDTA blood 6 ml or DNA 50 μl , DNA from amniotic fluid ≤10 μl

� HLA-A
� HLA-B
� HLA-C

� HLA-DRB1/3/4/5
� HLA- HLA-DQB1

HLA typing in high resolution
/ EDTA blood 9 ml or DNA 50 μl , DNA from amniotic fluid ≤10 μl
� HLA-A
� HLA-DRB3/4/5
� HLA-B
� HLA- DQB1
� HLA-C
� HLA- DPB1
� HLA-DRB1

HLA for disease associated / EDTA blood 3 ml

� HLA-B27
� ระบุ HLA antigen_________________________

เฉพาะเจ้ าหน้ าทีร่ ับสิ่ งส่ งตรวจ (Staff only)
สิ่ งส่ งตรวจ �ถูกต้อง �ไม่ถูกต้อง �Reject เนื่องจาก______________________________________________________________________________
เจ้าหน้าที่ส่งตรวจ___________________________ผูต้ รวจสอบ___________________________วันที่รับ_________________________เวลา______________น.
ลําดับ___________________หมายเหตุ_________________________________________________________________________________________________
แบบฟอร์มเลขที่ WWI 310.01/001

แก้ไขครั้งที่ 11/0761

Histocompatibility and Immunogenetics Laboratory,
National blood centre, The Thai Red Cross Society
Tel. 0-2263-9600–99 ext. 1310-1312 Fax. 0-2255-6925
E-mail: hlanbc@redcross.or.th

เอกสารหมายเลข 17.1

HLA LABORATORY

Histocompatibility and Immunogenetics Laboratory,
National blood centre, The Thai Red Cross Society
Tel. 0-2263-9600–99 ext. 1310-1312 Fax. 0-2255-6925
E-mail: hlanbc@redcross.or.th

แบบฟอร์มเลขที่ WWI 310.01/001

แก้ไขครั้งที่ 11/0761

เอกสารหมา

เอกสารหมายเลข 17.2

เอกสารหมายเลข 17.3

HLA Antibody

HLA Patient/Donor ID………………
Sample No.

ฝ่ ายห้ องปฏิบัตกิ ารพิเศษ
ศู นย์ บริการโลหิตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 0-2263-9600–99 ต่ อ 1310-1312 โทรสาร 0-2255-6925

Name (Mr./Mrs./Ms./Other)____________________________Surname____________________________
Date of birth______________ National ID. _______________________Race ___________ Age________
Hospital ________________________________Ward_______________H.N._______________________
Clinical Dx. _____________________Tel. ___________________Fax./ E-mail______________________
Request date_______________________ Collection date__________________ time_________________
Transplant organ  Kidney  Liver  Heart  Lung  Bone marrow  Other______________
Type of transplant  Living-related  Living-unrelated  Deceased donor
Donor name (Mr./Mrs./Ms./Other)_________________________Surname___________________Age_____
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น เป็ นความจริ งทุกประการ / แพทย์ผสู ้ ั่งตรวจ _______________________
ตัวบรรจง (____________________________)
รายการสั่งตรวจ HLA Antibody
 HLA antibody screening
 Single Antigen Bead for HLA class I (SAB I)
 Single Antigen Bead for HLA class II (SAB II)
* Specimens : Clotted blood 3-5 ml.
* กรุ ณาแนบใบรายงานผลตรวจ HLA typing
ด้วยทุกครั้ง (ถ้ามี)

กรณี มีผลตรวจ HLA antibody screening กรอกข้อมูล
ต่อไปนี้
Class I  Positive  Negative
Class II  Positive  Negative
วันที่ส่งตรวจ (ครั้งหลังสุ ด)........./.........../............
ประวัติ อื่นๆ(ระบุวนั ที่ครั้งหลังสุ ด)
 ตั้งครรภ์........./.........../............
 ได้รับผลิตภัณฑ์โลหิต........./.........../............
 ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ........./.........../............
 ได้รับ Intravenous Immunoglobulin (IVIG)
........./.........../............

เจ้าหน้าที่รับสิ่ งส่ งตรวจ สิ่ งส่ งตรวจ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง Reject เนื่องจาก.............................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่รับสิ่ งส่ งตรวจ..........................................................ผูต้ รวจสอบ....................................................วันที่รับ..........................เวลา....................น. ลาดับ.......................................
หมายเหตุ............................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มเลขที่ WWI 310.01/013

แก้ไขครั้งที่ 02/0261

เอกสารหมายเลข 17.4

Henri-Dunant Road Pathumwan Bangkok Thailand 10330
Phone: +662-263-9600 ext 1301, 1310 Fax: +662-255-5558
E-mail: sirilak.ph@redcross.or.

เอกสารหมายเลข 17.4

แบบประเมินผูป้ ่ วยที่มีภาวะ Transfusion-related acute lung injury (TRALI)
Patient name(Mr./Mrs./Ms./Other)________________________________Surname___________________Age_____________
Hospital_______________________________H.N.__________________Blood group (ABO/Rh)_______________________
Transfusion date/time (start to finish)_______________________________Tel.____________________Fax._______________
Blood product received during or within 6 hours

 Whole blood (WB) จานวน _________unit
 Packed red cell (PRC) จานวน _________unit
 Leukocyte poor packed red blood cell (LPRC) จานวน _________unit
 Leukocyte-reduced red blood cell (LRPRC) จานวน _________unit
 Albumin จานวน________vial

 Fresh frozen plasma (FFP) จานวน _________unit
 Cryoprecipitate จานวน
_________unit
 Platelet Concentrate (PC) จานวน _________unit
 Single Donor Platelet (SDP) จานวน _________unit
 IVIG จานวน________vial

Clinical Feature
1. Occurrence of acute onset acute lung injury during or

Yes

No

2. Arterial Blood Gas

PaO2/FiO2 < 300 mm Hg

 Normal

N/A

Arterial Oxygen Saturation < 90%  Normal

N/A

Bilateral infiltrates with no
evidence of left atrial hypertension

N/A

within 6 hours of cessation of transfusion

3. Chest X-ray

 Normal

Normal heart size with no vascular  Normal to Increased heart
congestion
size with vascular congestion

N/A

Hypotension
 Hypertension Normal
4. Blood pressure
Worsens
 Improves
5. Response to diuretics
6. Temporal relationship to an alternative risk factor for ALI, during or within 6 hours of completion of transfusion

N/A

Yes ( if yes, please tick the syndrome below)

N/A

No

Direct Lung Injury, Aspiration, Pneumonia, Toxic inhalation, Lung contusion, Near drowning, Cardiopulmonary bypass
Indirect Lung Injury, Severe sepsis, Shock, Multiple trauma, Burn injury, Acute pancreatitis, Drug overdose

7. Other clinical evidence, please provide us with more details :
Clinical diagnosis

TRALI

TACO

Other___________________

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น เป็ นความจริ งทุกประการ/ แพทย์ผวู ้ นิ ิจฉัย__________________________ date/time________________
ตัวบรรจง (___________________________)
แบบฟอร์ มเลขที่ WWI 313.11/001

แก้ ไขครัง้ ที่ 00/0360

เอกสารหมายเลข 17.5

เอกสารหมายเลข 17.6

เอกสารหมายเลข 17.7

เอกสารหมายเลข 17.8

เอกสารหมายเลข 17.9

แบบฟอร์ มการแจ้ งปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ
หน่ วยปฏิบัตกิ ารเม็ดโลหิตขาวและเกล็ดโลหิต ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารพิเศษ
ศูนย์ บริการโลหิตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0-22639600-99 ต่อ 1310-1312 โทรสาร 0-22556925

NAME…...........…………………..…… HN. …………….......………. Sample No. .............................
Hospital…………………………….....Tel ………………………..….Fax……...……………………
งาน.........................................................วันที่รบั Specimen…………………………………
□ R1
□ R2
□ R3
□ R4

ส่งตรวจผิดห้องปฏิบตั กิ าร
สิง่ ส่งตรวจไม่มปี ้ ายหรือฉลากแสดงชือ่ -นามสกุล
ไม่ตดิ ป้ายหรือเขียนชือ่ -นามสกุล ลงในใบขอตรวจ
การติดป้ายหรือเขียนชือ่ -นามสกุล ลงในใบ
ขอตรวจกับภาชนะสิง่ ส่งตรวจไม่ตรงกัน
□ R5 การส่งสิง่ ส่งตรวจโดยไม่มใี บขอตรวจ
□ R6 ไม่ระบุรายการขอตรวจ (ชือ่ รายการทดสอบ)
□ R7 สิง่ ส่งตรวจผิดประเภทหรือเก็บสิง่ ส่งตรวจใน
ภาชนะผิดประเภท
□ R8 สิง่ ส่งตรวจหกเลอะภาชนะทีเ่ ก็บสิง่ ส่งตรวจ
□ R9 ปริมาตรสิง่ ส่งตรวจไม่ได้สดั ส่วน
□ R10 ส่งสิง่ ส่งตรวจถึงห้องปฏิบตั ิการล่าช้ากว่ากาหนด
เวลาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารกาหนด

□ R11 ไม่ระบุเวลาทีเ่ ก็บสิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ว่ ย สาหรับการ
ทดสอบทีเ่ วลามีผลกระทบ
□ R12 สิง่ ส่งตรวจมี Hemolysis ไม่สามารถทาการทดสอบได้
□ R13 สิง่ ส่งตรวจ Clot ไม่สามารถทาการทดสอบได้
□ R14 สิง่ ส่งตรวจมีความหนืดหรือมีความขุ่นมากจนไม่
สามารถทดสอบได้
□ R15 ปริมาณสิง่ ส่งตรวจไม่เพียงพอ
□ R16 สิง่ ส่งตรวจเก็บไว้นานเกินเวลาทีเ่ หมาะสมในการตรวจ
□ R17 การส่งตรวจโดยใช้ใบขอตรวจของห้องปฏิบตั กิ ารอื่น
□ R18 ขัน้ ตอนการขนส่งไม่ได้ควบคุมอุณหภูมติ ามทีก่ าหนด
□ R19 ส่งสิง่ ส่งตรวจโดยทีไ่ ม่ได้นดั หมายล่วงหน้า
□ R20 ใบขอตรวจ ไม่มชี อ่ื -นามสกุล ผูส้ ่งตรวจ
□ R21 อื่นๆ(ระบุ)................................................................

วิ ธีการแจ้งผูใ้ ช้บริ การ
□ โทรศัพท์แจ้งผูใ้ ช้บริการ
(ชือ่ -นามสกุล ผูร้ บั เรือ่ ง) ......................................................เวลา...........................น.
□ ส่งแบบฟอร์มแจ้งการปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ
(ชือ่ -นามสกุล ผูร้ บั เอกสาร) ......................................................เวลา...........................น.

(ชือ่ -นามสกุล ผูแ้ จ้ง) ......................................................เวลา...........................น.
วันที่ ................. เดือน ................................พ.ศ. ...............

แบบฟอร์ มเลขที่ WWI 310.01/008

แก้ไขครั้งที่ 01/0956

เอกสารหมายเลข 18.1
แบบฟอร์ มแจ้ งการส่ ง Specimens ในงาน Platelet Antibody

เอกสารหมายเลข 18.1

ส่ งหน่ วยห้ องปฏิบตั ิการเม็ดโลหิตขาวและเกล็ดโลหิต ฝ่ ายห้ องปฏิบัตกิ ารพิเศษ
กรุ ณาไปรับ Specimens ทั้งหมดเป็ นจํานวน...........................กล่อง
สถานทีร่ ับของ

 บริษัทการบินไทย เทีย่ วบินที.่ ..........................................................
 บริษัททัวร์ ........................................................................................
 การรถไฟแห่ งประเทศไทย..............................................................
 อืน่ ๆ.................................................................................................

ในวันที.่ ......../ ........./ .........
เวลา ออก........................น. ถึง........................น.
จาก โรงพยาบาล......................................................................
โทรศัพท์ ..........................................................................
โทรสาร............................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน........................................................................
หมายเหตุ กรุณา FAX แบบฟอร์ มแจ้ งการส่ ง specimens มาทั้งใบทีห่ มายเลข 0-2255-6925
แบบตอบรับ
ทางห้ อง HLA lab ศูนย์ บริการโลหิตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย ได้ รับ specimens เรียบร้ อยแล้ วในวันที่
........./ ........./ .........เวลา........................น. จากทางโรงพยาบาล..............................................เพือ่ สั่ งตรวจ
..........................................................................................
จํานวนผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ รับ
ครบ
ไม่ ครบ
รายการทีไ่ ม่ ได้ รับ..................
สภาพของผลิตภัณฑ์
ดี
ไม่ ดี
เนื่องจาก................................
ระยะเวลาในการจัดส่ ง
รวดเร็ว
ล่ าช้ า
เนื่องจาก................................
สถานทีร่ ับผลิตภัณฑ์
สะดวก
ไม่ สะดวก
เนื่องจาก................................
ทางโรงพยาบาล..........................................................สามารถโทรศัพท์ สอบถามผลการตรวจได้ ดงั นี้
สอบถามผลได้ ทหี่ ้ องปฏิบัตกิ ารเม็ดโลหิตขาวและเกล็ดโลหิตหมายเลข 0-2263-9600 ต่ อ 1310-1312
ผล platelet crossmatch สอบถามได้ ใน วันที่ ......./ ......./ ....... เวลาประมาณ 16.30 – 17.00 น. ผล
platelet antibody screening สอบถามได้ ใน วันที.่ ....../ ......./ .......เวลาประมาณ............ น.
ชื่อผู้ประสานงาน........................................................................
แบบฟอร์มเลขที่ WWI341.01/003

แก้ไขครั้งที่ 01/0555

เอกสารหมายเลข 18.2
เอกสารหมายเลข 18.2

ใบ Request สํ าหรับการตรวจ Platelet antibody

Patient ID. …..….………………….
Sample No.

Sam

ฝ่ ายห้องปฏิบตั ิการพิเศษ ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1310-1312 โทรสาร 0-2255-6925

ชื่อผูป้ ่ วย(นาย,นาง,น.ส.,อื่น ๆ)……...........……………นามสกุล..……...…………..……..HN……….................หมู่โลหิต........…
วัน/เดือน/ปี เกิด .................................อายุ............ปี เลขที่บตั รประชาชน....................................................เพศ...........เชื้อชาติ........................

โรงพยาบาล………………………….……… ผูป้ ระสานงาน................................................โทรศัพท์…………………………….
โทรสาร (Fax.)……………………………E-mail: …………………………………………
Platelet antibody
 Screen for platelet antibody (SPRCA Technique)
สาเหตุและวัตถุประสงค์ที่ส่งตรวจ
 สงสัย Alloimmune neonatal thrombocytopenia (ANT)
 สงสัย Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)
 สงสัย Platelet refractoriness
 สงสัย Drug-dependent antibody
 อื่น ๆ ………………………………………………..

วันทีส่ ่ งตรวจ ..........................................
 Sample ใหม่เจาะวันที่…………..….
 Sample เก่าส่ งเมื่อวันที่……………..

Platelet typing

 HLA class I typing  HPA DNA typing

Request for HLA/HPA Crossmatched/matched Single Donor Platelet
 Crossmatched Single donor platelet (SDP) …………...Units.
 HLA/HPA matched ( กรณีผ้ ปู ่ วยมีผล HLA / HPA typing ) single donor
platelet (SDP) …………. Units.
หมายเหตุ ส่ งใบ request พร้อม specimens ที่ HLA Lab ก่อน 13:00 น. ของทุกวันทํา
การ และส่ งใบสั่งจองขอใช้ SDP พร้อมระบุ “HLA cross-match” ที่หอ้ งรับบริ จาค
โลหิ ตเฉพาะส่ วน โทรสาร. 0-2250-0563
ประวัติ ผู้ป่วย
Diagnosis……………………………………………………………………………………………….…… Platelet count…………………
ประวัติการได้รับเลือด  เคยได้รับเลือดมาแล้ว……..ครั้ง เป็ น…………………… จํานวน ………..units. ครั้งสุ ดท้ายเมื่อ……………….
 เคยได้รับ platelet transfusion มาแล้ว………ครั้ง …………………… จํานวน ………..units.
ครั้งสุ ดท้ายเมื่อ……………………..…………… .
มีประวัติต้ งั ครรภ์………………….ครั้ง

แพทย์ผสู ้ ่งั ตรวจ………………………………………………

เจ้าหน้าที่รับสิ่ งส่ งตรวจ สิ่ งส่ งตรวจ  ถูกต้อง  ไม่ถกู ต้อง  Reject เนื่องจาก ................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่รับสิ่ งส่ งตรวจ ...........................................................................ผูต้ รวจสอบ..........................................................................วันที่รับ.........................เวลา.................น. ลําดับ .........
หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
แบบฟอร์มเลขที่ WWI 341.01/001

หน้า 1 of 2

แก้ไขครั้งที่ 10/0960

ข้อแนะนําในการส่ งสิ่ งส่ งตรวจสําหรับการตรวจ Platelet antibody

1. ข้ อกําหนดการส่ งตรวจ platelet crossmatch
1.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรศัพท์ประสานงานกับงานรับบริ จาค โลหิ ตเฉพาะส่ วน โดยโทรศัพท์ 0-2263-9600-99
ต่อ 1143-1144 ส่ งใบสั่งจองขอใช้ SDP พร้อมระบุ “HLA crossmatch” ส่ งที่ห้องรับบริ จาคโลหิ ตเฉพาะส่ วน
โทรสาร 0-2250-0563
1.2 เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อประสานงานห้องปฏิบตั ิการเม็ดโลหิ ตขาวและเกล็ดโลหิ ต ฝ่ ายห้องปฏิบตั ิการพิเศษก่อน
เวลา 12:00 น. ส่ งใบ request สําหรับการตรวจ platelet antibody (แบบฟอร์ มเลขที่ WWI 341.01/001) มาที่
โทรสาร 0-2255-6925 ที่ ห้องปฏิบตั ิการเม็ดโลหิ ตขาวและเกล็ดโลหิ ต ส่ งสิ่ งส่ งตรวจ ก่อนเวลา 13:00 น.
1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบตั ิการพิเศษ แจ้งผลการทดสอบ platelet crossmatch ไปยังงานธนาคารเลือด/ เจ้าหน้าที่ภาค
บริ การโลหิ ตฯที่ส่งตรวจ platelet crossmatch ให้ทราบหลังเวลา 16:30 น.
1.4 กรณี ที่ไม่มีการจ่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั โรงพยาบาล โรงพยาบาลสามารถทําการทดสอบ platelet crossmatch ในวัน
ถัดไปได้ โดยแจ้งขอผลิตภัณฑ์ที่เป็ น crossmatch ไปยังงานรับบริ จาคโลหิ ตเฉพาะส่ วน และต้องส่ งใบ request
สําหรับการตรวจ platelet antibody (แบบฟอร์มเลขที่ WWI 341.01/001)
2. วิธีปฏิบัติส่งสิ่ งส่ งตรวจ ผ่ านภาคบริการโลหิตฯ หรือ ส่ งทางระบบไปรษณีย์ (พัสดุ)
2.1ส่ งแบบฟอร์ มแจ้งการส่ ง Specimen ในงาน Platelet antibody (แบบฟอร์ มเลขที่ WWI 341.01/003) มาที่โทรสาร
0-2255-6925 โดยระบุขอ้ มูลต่อไปนี้ ขนส่ งโดยทาง/ระบุเที่ยวบินกรณี ส่งทางเครื่ อง วันที่นาํ ส่ ง ประเภท จํานวนสิ่ ง
ส่ งตรวจ ชนิ ดการทดสอบ สถานที่รับสิ่ งส่ งตรวจ วัน เวลา ที่ส่งถึง ชื่อ-สกุล หน่ วยงาน เบอร์ โทรติดต่อ ของผู ้
ประสานงาน ให้ครบถ้วน
2.2 อุณหภูมิในการขนส่ งตัวอย่างโลหิ ต 2-8 องศาเซลเซียสภายใน 24 ชัว่ โมง
2.3 เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการเม็ดโลหิ ตขาวและเกล็ดโลหิ ตแจ้งผูป้ ระสานงานของภาคบริ การโลหิ ตฯ หรื อ fax ใบตอบ
รับกลับ กรณี ที่มีส่งใบตอบรับมาให้ หลังจากที่ได้รับสิ่ งส่ งตรวจ พร้อมใบ request เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันการรับสิ่ ง
ส่ งตรวจ ให้ผปู ้ ระสานงานโทรจองเพื่อขอใช้ SDP และมีวิธีการปฏิบตั ิงานตามข้อ 1.1-1.4
3. กรณีส่งตรวจ Screen for platelet antibody สํ าหรับ Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia (NAIT) ให้ส่งใบ
request สําหรับการตรวจ platelet antibody (แบบฟอร์ มเลขที่ WWI 341.01/001) ของผูป้ ่ วย บิดา และมารดา โดยระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน

ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรี ดูนงั ต์ ปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2263-9600-99 ต่อ 1310,1312 โทรสาร 0-2255-6925

แบบฟอร์มเลขที่ WWI 341.01/001
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เลขที่รับ.........................

ใบรับคำร้ องเรียน / ข้ อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก

ส่ วนที่ 1 กรอกโดยผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยน/เสนอแนะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกรณี ตอบชี้แจง
ชื่อผูร้ ้องเรี ยน/ผูเ้ สนอแนะ........................................................... นามสกุล.........................................................................
 เป็ นผูบ้ ริ จาคโลหิ ต  เป็ นผูม้ าเบิกโลหิ ตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  อื่นๆ โปรดระบุ..........................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................โทรศัพท์..................................................
เรื่ องที่ตอ้ งการร้องเรี ยน/เสนอแนะ .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................................................................วันที่.......................................................................
ส่ วนที่ 2 สำหรับผู้จัดกำรระบบคุณภำพ/หัวหน้ ำภำคฯ/ผู้รับมอบหมำย
ลงชื่อ............................................................................วันที่......................................................
ส่ วนที่ 3 สำหรับฝ่ ำย/ภำคฯ ที่เกีย่ วข้ อง
ฝ่ ำย..........................................................
 ยอมรับคาร้องเรี ยน/ข้อเสนอแนะ
 ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ าย
3.1 การแก้ไขเบื้องต้น/เหตุผลที่แจ้งว่าไม่เกี่ยวข้อง (ขีดคร่ อมข้อความที่ไม่ตอ้ งการ).........................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3.2 วิเคราะห์หาสาเหตุตามหัวข้อข้างล่างและเสนอการแก้ไขสาเหตุ  หน้าข้อที่ตอ้ งการ แล้วอธิบายเพิ่มเติม (เลือก
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
3.2.1  Man…………………………………………………………………………………………………...
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3.2.2  Machine……………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3.2.3  Material...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
แบบฟอร์มเลขที่ MSP 008/003
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3.2.4 Method………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3.2.5  Management…………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3.2.6  Measurement…………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3.2.7  Environment………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3.2.8  Other (ระบุ)………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3.3 มาตรการป้ องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า (Preventive action)......................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผูต้ อบ........................................ ลงชื่อหัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้าภาคฯ........................................วันที่...............................
สำหรับข้ อร้ องเรียนทีม่ ีควำมร้ ำยแรงตำมข้ อ 3.5 ใน MSP 008 ให้ ทำบันทึกถึงผู้อำนวยกำรฯ ด้ วย
ส่ วนที4่ สำหรับผู้จัดกำรระบบคุณภำพ/หัวหน้ ำภำคฯ/ผู้รับมอบหมำย
 ปิ ดประเด็น  ให้พิจารณาใหม่ (จัดทาเอกสารแนบ) ในหัวข้อ................................................................
 ข้อสังเกต/ความเห็น…………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................................................วันที่....................................................................
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บันทึกข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ระหว่ า งศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย กั บ
โรงพยาบาล......................................................ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันท�ำบันทึกข้อตกลง โดยมีข้อความ
ดังต่อไปนี้
สมาชิกผู้ใช้บริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หมายถึง โรงพยาบาล หรือ สถาน
พยาบาล ที่สามารถเบิกโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ดังนี้ :1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตามเอกสาร
หมายเลข 20.1
2. มีการสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ตามวิธีการสมัครในเอกสารหมายเลข 20.2
3. การเบิก-จ่ายโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ซึ่งผ่านการตรวจคัดกรองโลหิต
ด้วยวิธี NAT โดยขอให้โรงพยาบาลปฏิบตั ติ ามวิธกี ารทีศ่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด ตามเอกสารหมายเลข 20.3
4. โรงพยาบาลต้องน�ำภาชนะหรือกล่องโฟมมาบรรจุโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต
ทุกครั้งที่มาเบิกที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการขนส่งและเก็บรักษา ต้อง
ปฏิบัติตามวิธีการรักษาอุณหภูมิของภาชนะบรรจุ และตู้เก็บอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาคุณภาพ
ของโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ให้มีคุณภาพจนกว่าจะน�ำไปใช้หรือหมดอายุ
ตามเอกสารหมายเลข 20.4.1 – 20.4.4
5. การช�ำระเงินค่าชดเชยน�้ำยาตรวจโลหิต ถุงบรรจุโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ให้ช�ำระเงินภายใน
30 วัน หลังจากทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งขอให้ชำ� ระเงิน วิธกี ารช�ำระเงินให้ปฏิบตั ิ ตามเอกสารหมายเลข
20.5

-2-

6. การหมดสภาพการเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
		 6.1		 เมื่อสถานพยาบาลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้
		 6.2		 สถานพยาบาลท�ำหนังสือแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิก
		 เมื่ อ สถานพยาบาลหมดสภาพการเป็ น สมาชิ ก ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
สภากาชาดไทย จะด�ำเนินการยกเลิกบัตรสมาชิก และรหัสสถานพยาบาลนั้นออกจากฐานข้อมูล ท�ำให้
ไม่สามารถเบิก-จ่ายโลหิต ส่วนประกอบของโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ได้อีกต่อไป
ลงชื่อ……………………………...………………….………...
( นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ )
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
ลงชื่อ……………………………...………………….………...
(
)
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล.............................................................
ลงชื่อ……………………………...………………….………...
( นางสาวอรัญญา ลอยไสว )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลงชื่อ……………………………...………………….………...
(
)
หัวหน้าธนาคารเลือดโรงพยาบาล................................................
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การสมัครสมาชิกของสถานพยาบาล
คุณสมบัติของสถานพยาบาลที่สมัครเป็นสมาชิก
1. มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทมีผู้ป่วยค้างคืนจากกระทรวงสาธารณสุข
(เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน)
2. มีใบประกอบโรคศิลป์ของผู้อ�ำนวยการสถานพยาบาล (เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน)
3. มีแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมด้าน
การธนาคารเลือดประจ�ำธนาคารเลือด
4. มีตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 oC ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต�่ำกว่า -20 oC และตู้เขย่าส�ำหรับเก็บเกล็ดโลหิตอุณหภูมิ
20-24 oC เพื่อเก็บรักษาโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์
5. มีระบบควบคุมคุณภาพของตู้ควบคุมอุณหภูมิ และมีการบันทึกอุณหภูมิของตู้ควบคุมอุณหภูมิทุกตู้
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วิธีการสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
1. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ท�ำหนังสือถึงผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แจ้งความประสงค์
ขอสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ ส่งมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2. แนบส�ำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล และใบประกอบโรคศิลป์ของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
มาแสดง และใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัคร (เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน)
3. เมื่ อ ศู นย์บริการโลหิต แห่ง ชาติ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกผู้ใ ช้บริการ
พร้อมเอกสารจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการสมัครสมาชิกผูใ้ ช้
บริการแล้ว ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะส่งบัตรบาร์โค้ดหมายเลขสมาชิกให้แก่โรงพยาบาล หรือสถาน
พยาบาลนั้น และหนังสือแนวปฏิบัติการใช้บริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไปให้
4. ในการเบิกจ่ายโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล จะต้องน�ำบัตร
สมาชิกที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ออกให้ มาด้วยทุกครั้ง
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เอกสารหมายเลข 20.3

การเบิก-จ่ายโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
1. โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ ที่ขอเบิกจะต้องน�ำไปใช้กับผู้ป่วย
2. กรอกข้อความการขอใช้โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ ลงในแบบฟอร์มใบขอใช้โลหิต
ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ ของศูนย์บริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
3. ควรเบิกโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ยกเว้นในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน
4. ในการเบิกโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลต้องมีภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสม
เพียงพอ และอุปกรณ์ให้ความเย็น เพื่อรักษาคุณภาพของโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์
ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ง
5. โรงพยาบาลต้องน�ำใบขอใช้โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ ตัวจริง และภาชนะบรรจุ อุปกรณ์
มาเบิกที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
6. ในกรณีที่ได้ตกลงกันไว้ก่อน หรือในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือเป็นโรงพยาบาลในต่างจังหวัด ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ หรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อาจจัดส่งโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และ
ผลิตภัณฑ์ ไปให้
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เอกสารหมายเลข 20.4.1

การบรรจุ และการเก็บรักษาโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
1. ประเภทเม็ดโลหิตแดง ได้แก่
1.
2.
3.
4.

Packed Red Cells (PRC)
Leukodepleted Packed Red Cells (LDPRC)
Leukodepleted Poor Packed Red Cells (LPPC)
Single Donor Red Cells (SDR)

การเก็บรักษา
จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ 1-6 องศาเซลเซียส
การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง
เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในกล่องให้ได้ 1-10 องศาเซลเซียส ในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
- ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย ซึ่งต้องสะอาด แข็งแรง สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดี
มีขนาด และจ�ำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณของส่วนประกอบโลหิต / ผลิตภัณฑ์ที่ขอเบิก
- วัสดุให้ความเย็น เช่น Ice pack น�ำ้ แข็งเกล็ด ต้องมีจำ� นวนเหมาะสมกับปริมาณของส่วนประกอบ
โลหิต / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเบิก เนื่องจากอุณหภูมิมีความส�ำคัญมากในการรักษาคุณภาพของ
ส่วนประกอบโลหิต / ผลิตภัณฑ์
- ในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง ต้องปฏิบัติตามหลักการ Blood Cold Chain เพื่อรักษาคุณภาพของ
ส่วนประกอบโลหิต / ผลิตภัณฑ์ ที่จ�ำเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของอุณหภูมิการขนส่ง (Temperature validation) ก่อนน�ำมาใช้จริง
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เอกสารหมายเลข 20.4.2

การบรรจุ และการเก็บรักษาส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์
2. ประเภทเกล็ดโลหิต และเม็ดโลหิตขาว ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

Platelet Concentrate (PC)
Pooled Leukocyte Poor Platelet Concentrates (LPPC)
Leukodepleted Pooled Platelets Concentrate (LDPPC)
Single Donor Platelet Concentrate (SDR)
Single Donor Granulocyte (SDG)

การเก็บรักษา
- จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ 20-24 องศาเซลเซียส
- เป็นตู้ที่มีการเขย่าตลอดเวลา ยกเว้น SDG ไม่ต้องเขย่า
- ไม่ว่าถุงเกล็ดโลหิตซ้อนทับกัน
การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง
เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในกล่องให้ได้ 20-24 องศาเซลเซียส ในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
- ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย ซึ่งต้องสะอาด แข็งแรง สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดี
มีขนาด และจ�ำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณของส่วนประกอบโลหิตที่ขอเบิก
- วัสดุให้ความเย็น เช่น Ice pack น�ำ้ แข็งเกล็ด ต้องมีจำ� นวนเหมาะสมกับปริมาณของส่วนประกอบ
โลหิตที่ต้องการเบิก เนื่องจากอุณหภูมิมีความส�ำคัญมากในการรักษาคุณภาพของส่วนประกอบ
โลหิต
- ในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง ต้องปฏิบัติตามหลักการ Blood Cold Chain เพื่อรักษาคุณภาพของ
ส่วนประกอบโลหิตที่จ�ำเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของอุณหภูมิการขนส่ง (Temperature validation) ก่อนน�ำมาใช้จริง
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เอกสารหมายเลข 20.4.3

การบรรจุ และการเก็บรักษาส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์
3. ประเภทพลาสมาแช่แข็ง และกาวไฟบริน (Fibrin Glue) ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fresh Frozen Plasma (FFP)
Leukodepleted Fresh Frozen Plasma (LDFFP)
Cryoremoved Plasma (CRP)
Cryoprecipitated
Single Donor Fresh Frozen Plasma (SDFFP)
Fibrin Glue

การเก็บรักษา
จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ -20 องศาเซลเซียส
การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง
เพือ่ รักษาอุณหภูมภิ ายในกล่องให้ได้ตำ�่ กว่าหรือเท่ากับ -18 องศาเซลเซียส ในเวลาไม่เกิน 24 ชัว่ โมง
การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง มี 2 วิธี
1. วิธีการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งโดยใช้น�้ำแข็งแห้ง (Dry ice)
2. วิธีการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งโดยใช้ NBC Ice pack*
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เอกสารหมายเลข 20.4.4

การบรรจุ และการเก็บรักษาส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์
- ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย ซึ่งต้องสะอาด แข็งแรง สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดี
มีขนาด และจ�ำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณของส่วนประกอบโลหิตที่ขอเบิก
- วัสดุให้ความเย็น เช่น น�้ำแข็งแห้ง หรือ NBC Ice pack* ต้องมีจ�ำนวนเหมาะสมกับปริมาณของ
ส่วนประกอบโลหิตที่ต้องการเบิก เนื่องจากอุณหภูมิมีความส�ำคัญมากในการรักษาคุณภาพของ
ส่วนประกอบโลหิต
(ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ก�ำหนดส่วนประกอบโลหิตชนิด FFP, LDFFP, CRP และ SDFFP
ใช้นำ�้ แข็งแห้ง 8 กิโลกรัม ต่อผลิตภัณฑ์ 25 ยูนติ และส่วนประกอบโลหิตชนิด Cryoprecipitated
ใช้นำ�้ แข็งแห้ง 1 กิโลกรัม ต่อผลิตภัณฑ์ 10 ยูนติ หรือส่วนประกอบโลหิตชนิด FFP, LDFFP, CRP
และ SDFFP ใช้ NBC Ice pack* 7 ก้อน ต่อ ผลิตภัณฑ์ 20 ยูนิต และส่วนประกอบโลหิตชนิด
Cryoprecipitated ใช้ NBC Ice pack* ต่อผลิตภัณฑ์ 50 ยูนิต)
- ในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง ต้องปฏิบัติตามหลักการ Blood Cold Chain เพื่อรักษาคุณภาพของ
ส่วนประกอบโลหิตที่จ�ำเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของอุณหภูมิการขนส่ง (Temperature validation) ก่อนน�ำมาใช้จริง
หมายเหตุ
NBC Ice pack* สามารถใช้ทดแทนน�้ำแข็งแห้งในการขนส่งพลาสมาแช่แข็งในพื้นที่ที่ไม่สามารถ
หาซื้อน�้ำแข็งแห้งได้ หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่หาซื้อได้ไม่ทันเวลา และสามารถน�ำกลับมาใช้ได้ใหม่
โดยที่สามารถรักษาอุณหภูมิของส่วนประกอบโลหิตให้อยู่ในอุณหภูมิต�่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส
ได้ไม่เกิน 13 ชั่วโมง ทั้งนี้ก่อนน�ำมาใช้ของแต่ละพื้นที่ควรท�ำการ Validate การใช้งานในสภาวะ
การขนส่งจริงอีกครั้ง
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วิธีการช�ำระเงิน
1. ทุกสิ้นเดือน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หรือ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จะรวบรวมจ�ำนวนโลหิต
ส่วนประกอบโลหิต น�้ำยาตรวจหมู่โลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลขอเบิกเพื่อท�ำใบแจ้งหนี้
ให้โรงพยาบาลทราบ และช�ำระเงินให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
- กรณีที่โรงพยาบาลค้างช�ำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และโรงพยาบาลได้รับหนังสือแจ้งเตือนการค้าง
		 ช�ำระแล้ว หากโรงพยาบาลยังไม่ดำ� เนินการช�ำระหนีท้ คี่ า้ งตามเวลาทีก่ ำ� หนด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
		 จะพิจารณาการให้บริการกับโรงพยาบาลหรือยกเลิกการให้บริการด้วยเงินเชื่อกับโรงพยาบาลต่อไป
2. วิธีการช�ำระเงิน
- เงินสด
- สั่งจ่ายเช็คธนาคาร, ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.จุฬาลงกรณ์ 10332
		 ในนาม “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” โดยค่าธรรมเนียมหน่วยงานจะต้องเป็น
		 ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ขอให้แนบส�ำเนาใบแจ้งหนี้มาด้วยทุกครั้ง

