
ใบ Request ส ำหรับกำรตรวจ Platelet antibody 
ศูนยห์อ้งปฏิบติัการอา้งอิง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
โทรศพัท ์0-2263-9600-99 ต่อ 1310-1312 โทรสาร 0-2255-6925   Email. hlanbc@redcross.or.th 

ประวตั ิผู้ป่วย     
ช่ือ(นาย,นาง,น.ส.,อ่ืน ๆ)……...........……….…..……นามสกุล..……...……….……..……..HN……................หมู่โลหิตผูป่้วย.................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด ................................อาย.ุ...........ปี   เลขท่ีบตัรประชาชน....................................................เพศ.............เช้ือชาติ.................... 
โรงพยาบาล…………….......………………..…Ward….......………… Diagnosis.................................................................................................         
Platelet count...............................................มีประวติัตั้งครรภ…์………………. คร้ัง                           
ประวติัการไดรั้บเลือด  เคยไดรั้บเลือดมาแลว้……..คร้ัง เป็น…………………… จ านวน ………..units. คร้ังสุดทา้ยเม่ือ…………….................…. 

  เคยไดรั้บ platelet transfusion มาแลว้………คร้ัง  ……… จ านวน …....…..units. คร้ังสุดทา้ยเม่ือ…………......................... 
ผูป้ระสานงาน.............................โทรศพัท…์……….......……..……ส่งรายงานผลทาง E-mail: …………..………………………………..... 
     Sample ใหม่เจาะวนัท่ี………………....….             ช่ือ-นำมสกลุแพทย์ผู้ส่ังตรวจ………………………………......…………..…(ตวับรรจง)                                                               
     Sample เก่าส่งเม่ือวนัท่ี……………...….…                                      ** กรุณำกรอกข้อมูลตวับรรจงให้ครบถ้วน ** 

รำยกำรตรวจ ตวัอย่ำงตรวจ 

Platelet Crossmatched/matched Single Donor Platelet (รายงานผล 16.00 น. ในวนัท่ีขอจองเกลด็เลือด) 
      Leukodepleated plateletpheresis PAS-C   …………...Units. 
      PI Psoralen-treated Plateletpheresis           …………...Units. 

 

       ค ำส่ังพเิศษ      
           Crossmatched random single donor platelet (SDP) 

 HLA/HPA matched single donor platelet (SDP)   
     (ผู้ป่วยต้องมผีลตรวจ HLA / HPA typing เท่ำนั้น )    

 
- Clotted blood 10 ml. (ห้ามใช้ชนิดท่ีมเีจล) 
- Clotted blood 10 ml. พร้อมแนบส าเนาผล HLA typing และ/หรือ 
HPA typing คนไข ้

 Crossmatched Platelet กรณีท่ีระบุผูบ้ริจาคจากโรงพยาบาล 
ระบุช่ือผูบ้ริจาค............................................................................ 

Clotted blood ผูป่้วย 10 ml. (ห้ามใช้ชนิดท่ีมเีจล) 
และ ACD donor ท่ีตอ้งการ crossmatched  10 ml. 

หมายเหตุ   ส่งใบ request พร้อม specimens ท่ี ศูนยห์อ้งปฏิบติัการอา้งอิง ก่อน 11:00 น. ของทุกวนัท ำกำร  

 Platelet antibody screening (รายงานผล 3 วนัท าการ) 

 Screen for platelet antibody 

 กรณีสงสยั Alloimmune neonatal  thrombocytopenia (ANT) 
              *เขียนใบ request ประวตัคินไข้ ทั้ง พ่อ แม่ และ ลูก  

 
แม่ : Clotted blood 10 ml.(ห้ามใช้ชนิดท่ีมเีจล) และ ACD blood 10 ml. 
พอ่ : ACD blood 10 ml.   

 กรณีสงสยั Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)  
หรือ Platelet refractoriness                           

Clotted blood 10 ml. (ห้ามใช้ชนิดท่ีมเีจล) 
และ ACD blood 10 ml. 

 สงสยั Drug-dependent antibody *ต้องหยุดยาและค่าเกลด็เลอืดกลบัมาปกต ิ Clotted blood 10 ml. และ ACD blood 10 ml.พร้อมยาชนิดน ้ า  

Platelet typing (**ค ำแนะน ำ ก่อนกำรส่งตรวจ Platelet typing ผู้ป่วยควรตรวจ Platelet antibody screening ก่อน) 

 HLA class I typing      (รายงานผล 5 วนัท าการ) EDTA blood 3-5 ml. 
 HPA DNA typing        (รายงานผล 7 วนัท าการ) EDTA blood 3-5 ml. 

  
เจา้หนา้ท่ีรับส่ิงส่งตรวจ    ส่ิงส่งตรวจ   ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง   Reject  เน่ืองจาก ......................................................................................................................................................... 
เจา้หนา้ท่ีรับส่ิงส่งตรวจ ...........................................................................ผูต้รวจสอบ..........................................................................วนัท่ีรับ.........................เวลา.................น. ล าดบั .................. 
หมายเหตุ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................)  

แบบฟอร์มเลขท่ี WWI 341.01/001                                                                     หนา้ 1 of 1    แกไ้ขคร้ังท่ี 14/0664 

  IRRADIATED 
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ 

  ส่งผ่ำนภำค............................. 
  ส่งตรง รพ. 
 

ขอ SDP 

หมู่เลือด 
 

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

mailto:hlanbc@redcross.or.th

