
ฟอร์มการส่งเลือดผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต 

ห้องปฏบิัติการตรวจเน้ือเย่ือ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

                                       หมายเลขบตัรประชาชน..............................................................HN................................................. 

ช่ือ...................................................................นามสกุล......................................................เลขประจ าตวั KT............................ 

ว/ด/ป ท่ีเจาะเลือดคร้ังน้ี..............................................................................................................Group..................................... 

กรณีท่ีความเขม้ขน้ของเลือดผูป่้วยไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งเขา้โรงพยาบาลเพื่อรับเลือด 
ว/ด/ป ท่ีรับเลือด..................................................จ  านวน.........................ถุง 

       เบอร์โทรศพัทท่ี์มีการเปล่ียนแปลงใหม่หรือเพิ่มเติม โทร..............................................................  
                                                                                                                                

                                                                                                   ลงช่ือ......................................................(ผูป่้วย) 

 
 
   - กรุณาน าแบบฟอร์มนีไ้ปถ่ายเอกสารเพ่ือน าไปใช้ในคราวต่อไป 
   - กรุณาน าแบบฟอร์มนีแ้นบมาพร้อมกบัหลอดเลือดทีจ่ะส่งทุกคร้ัง พร้อมทั้งกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน 
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กรณีตอ้งช าระเงินเพ่ิมจากสิทธ์ิ  
การเงินจะส่งขอ้ความ SMS ให้ผูป่้วยช าระเงินตามขั้นตอน 

เบอร์โทรติดต่อการเงิน 
02-201-0442, 02-201-2274, 02-201-2948  โทรสาร 02-201-2490 
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วิธีปฏิบัติในการส่งเลือดเพ่ือรอปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคท่ีเสียชีวิต 

1. ผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
1.1 เจาะเลือด 10 ซีซี 1 หลอด ไม่ตอ้งใส่น ้ายาใดๆ ส าหรับผูป่้วยท่ีลา้งไตดว้ยเคร่ืองลา้งไตใหเ้จาะเลือดก่อนเขา้เคร่ืองลา้งไต 
1.2 เขียนช่ือ-นามสกุล, วนัที่เจาะเลือด ติดฉลากบนหลอดเลือดใหเ้รียบร้อย (กรณีเขียนแต่ช่ืออยา่งเดียวจะไม่รับส่ิงส่งตรวจนั้น) 
1.3 ส่งหลอดเลือดพร้อมแบบฟอร์มการส่งเลือดผูป่้วยรอปลูกไต จ านวน 1 แผน่ ท่ีกรอกขอ้ความเรียบร้อยแลว้มายงัหอ้งตรวจเน้ือเยือ่ ตามท่ีอยู่

ดา้นล่างในขอ้ 3 ในวนัและเวลาราชการ ส่งเลือดทุก 30 วนัของแต่ละรอบเดือน 
(กรณีมาส่งเลือดไม่ทนัใหเ้ก็บหลอดเลือดในตูเ้ยน็ หา้มแช่แขง็ แลว้น ามาส่งวนัรุ่งข้ึน) 

2. ผู้ป่วยท่ีอยู่ต่างจังหวัด 
2.1 เจาะเลือด 10 ซีซี 1 หลอด ไม่ตอ้งใส่น ้ายาใดๆ ส าหรับผูป่้วยท่ีลา้งไตดว้ยเคร่ืองลา้งไตใหเ้จาะเลือดก่อนเขา้เคร่ืองลา้งไต 
2.2 ป่ันแยกเอาแต่น ้ าเหลือง (serum) ใส่หลอดท่ีจะส่ง ปริมาตรของน ้าเหลืองจะตอ้งไม่น้อยกวา่ 5 ซีซี และปิดจุกให้สนิทแลว้พนัทบัดว้ยเทป

(กรณีส่งมานอ้ย จะไม่รับส่ิงส่งตรวจนั้น)  
2.3 เขียนช่ือ-นามสกุล, วนัท่ีเจาะเลือด ติดฉลากบนหลอดน ้าเหลืองใหเ้รียบร้อย (กรณีเขียนแต่ช่ืออยา่งเดียวจะไม่รับส่ิงส่งตรวจนั้น) 
2.4 ส่งหลอดน ้ าเหลืองพร้อมแบบฟอร์มการส่งเลือดผูป่้วยรอปลูกไต จ านวน 1 แผ่น ท่ีกรอกขอ้ความเรียบร้อยแลว้มายงัห้องปฏิบติัการตรวจ

เน้ือเยือ่ ตามท่ีอยูด่า้นล่างในขอ้ 3 โดยส่งทางไปรษณียไ์ทยด่วนพิเศษ (EMS) ส่งน ้าเหลืองทุก 30 วนัของแต่ละรอบเดือน ควรหลีกเล่ียงการ
ส่งน ้ าเหลืองช่วงปลายสัปดาห์หรือช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ ์เพราะจะท าให้หลอดน ้ าเหลืองตกคา้งอยู่ท่ีไปรษณียน์าน ท าให้คุณภาพของ
น ้าเหลืองเส่ือมสภาพไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชท้ดสอบ (กรณีน ้าเหลืองตกคา้งอยูไ่ปรษณียน์าน จะตอ้งใหมี้การส่งน ้าเหลืองมาใหม่) 

3. ท่ีอยู่ส าหรับส่งเลือด 
หอ้งปฏิบติัการตรวจเน้ือเยือ่ 
ตึกศูนยว์จิยั อาคาร 1 ชั้น 6 
คณะแพทยศ์าสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ถนนพระราม 6 เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
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