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คู่มือการใช้งาน 

แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก เลขที่ WSP212/006 

 

ห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

 

โปรแกรมและไฟล์ที่ต้องใช้งาน  

1. Barcode font สามารถติดต้ังได้ตามข้อ 1.1 (แจกจ่ายทางอีเมล์ ชือ่ไฟล์   “ idautomationhc39m 

code 39 barcode.ttf ”) 

2. Microsoft office excel เพื่อเปิดไฟล์เอกสาร (แจกจ่ายทางอีเมล์หรอืดาวน์โหลดที่หน้าเว็บของ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ) ชื่อไฟล์  

“แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก WSP212.006 ”  
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วิธีการติดตั้ง Barcode front 

1.1 วิธีการติดต้ัง Font ให้ทําการดับเบ้ิลคลิกที่ไฟล์idautomationhc39m code 39  

  barcode.ttf จากน้ันใหท้ําการกด Install  

 
 

1.2 หากไม่สามารถติดต้ังตามวิธีข้อ 1.1 ได้ ให้ทําการคลิกขวาที่ไฟล์ idautomationhc39m code  

39 barcode.ttf จากน้ันกดที่ Install 

 

1.3 หากไม่สามารถทําตามข้อ 1.1 และ 1.2 ได้ ให้ทําการเปิดโฟล์เดอร์ Fonts ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จากน้ันทําการลากไฟล์ idautomationhc39m code 39 barcode.ttf มาไว้ในโฟลเดอร์ 

Fonts เคร่ืองจะทําการติดต้ังให้โดยอัตโนมัติ 
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ส่วนประกอบของแบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก WSP212.006 (Excel file) 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

ส่วนกรอกข้อมูล คือส่วนทีใ่ช้ในการกรอกข้อมูลต่างๆ ขอ้มูลที่จะถูกส่งไปยัง หน้าแบบฟอร์ม 

 
 

หน้าแบบฟอร์ม เป็นส่วนของแบบฟอร์มที่ใช้ในการเบิกโลหิต สามารถ Print และส่งให้ทาง   

ห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดงหรือภาคบริการโลหิต หรือสามารถ Save เป็นPDF file และส่ง 

อีเมล์ให้กับทางห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ผ่านทางอีเมล์  

Redbloodcell_nbc@redcross.or.th (เร่ิมใช้งาน E-mail วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 
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วิธีการใช้งาน แบบฟอรม์เบิกโลหิตหายาก 

 

1. ดับเบ้ิลคลิกเขา้สู่ไฟล์ แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก WSP212.006 

2. เมื่อเข้าสู่ไฟล์แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายากจะพบส่วนของการกรอกข้อมูลและวิธีการใช้งานแบบฟอร์มขอเบิก

โลหิตหายากอยู่ด้านข้าง ดังภาพ 
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3. ทําการกรอกข้อมูล  

3.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 
 

3.1.1 กรอกรหัสของโรงพยาบาล กรุณากรอกให้ถกูต้องและครบ 6 หลักโดยชื่อของโรงพยาบาล 

จะขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อทําการกรอกรหัสโรงพยาบาลครบถ้วนและถูกต้องกรุณาตรวจสอบช่ือ

โรงพยาบาลอีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง 

3.1.2 กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถใช้ในการติดต่อกับทางโรงพยาบาล สามารถกรอกเบอร์ส่วนตัวของ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ 

3.1.3 กรอก E-mail ที่สามารถใช้ในการติดต่อโรงพยาบาลได้ 
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3.2 ข้อมูลผู้ป่วย 

 

 

 

3.2.1 กรอก ช่ือ-นามสกุล ของผู้ป่วย 

3.2.2 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน กรุณากรอกให้ถูกต้องครบทั้ง 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ – ขั้น

หมายเลขบัตรประชาชน หากกรอกไม่ครบ 13 หลักจะมีการแจ้งเตือนให้กรอกให้ครบ 13 หลัก 

3.2.3 กรอกหมายเลข Passport No. (ถ้าม)ี 

3.2.4 กรอก วัน/เดือน/ปีเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.) โดยทําการกรอกวันที่ จากน้ันเลือกเดือน และระบุปี

เป็น พ.ศ. โดยกรอกให้ครบ 4 หลัก 

3.2.5 ระบุอายุ (ปี) ของผู้ป่วย 

3.2.6 เลือกหมู่โลหิต ABO และ Rh(D) ของผู้ป่วย หากไม่สามารถสรุปหมู่โลหิตของผู้ป่วยได้ให้เลือก INC 

(Inconclusive) 

3.2.7 ระบุ Diagnosis ของผู้ป่วย 
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3.3 การขอโลหิต 

 

3.3.1 เลือกชนิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ตามลําดับความจําเป็นในการใช้ หากสามารถใช้ได้ทุกผลิตภัณฑ์ 

กรุณาเรียงตามลําดับความจําเป็น 3 ลําดับถ้าหากต้องการเพียงชนิดเดียวเท่าน้ันให้เลือกเพียง

อันดับ 1 อันดับเดียว 

3.3.2 ระบุวันที่ต้องการใช้โลหิต ระบุเป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ. โดยปี พ.ศ. กรุณากรอกให้ครบ 4 หลัก 

3.3.3 ระบุจํานวนยูนิตที่ต้องการ 

3.3.4 ระบุวิธีการจัดส่ง สามารถเลอืกได้ตามตัวเลือก 

3.3.5 เลือกหมู่โลหิต ABO และ Rh(D) ที่ต้องการ กรณีหมู่โลหิตของผู้ป่วยและหมู่โลหิตที่ต้องการขอไม่

ตรงกันจะปรากฎข้อความเตือน “ หมู่โลหติของผู้ป่วยและหมู่โลหิตที่ต้องการไม่ตรงกัน กรุณา

ตรวจสอบความถูกต้อง ” 

3.3.6 ระบุแอนติเจนลบที่ต้องการ 

3.3.7 ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) เช่น สามารถรับโลหิตต่างหมู่ได้, ขอโลหิตที่มีอายุไม่เกิน 7 วัน เป็นต้น 

3.3.8 ลงช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด 
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แบบฟอร์มเลขท่ี WSP212/010  แกไ้ขคร้ังท่ี 01/0963 

4. ขั้นตอนการบันทึกหรือพิมพ์แบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก 

4.1 หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถ Save ไฟล์เป็น PDF ไฟล์โดยกด File >Export > Create 

PDF/XPS ระบุช่ือไฟล์ตามต้องการ หรือสามารถสั่ง Print ได้ทันทีโดยทาํการสั่ง Print (Ctrl+P) หรือ

กดที่ File > Print >กด Print (แบบฟอร์มจะมีขนาดพอดีกับ 1 หน้ากระดาษ) 

 

ตัวอย่างภายหลังการพิมพ์ เพื่อส่งเบิกโลหิตหายาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ส่งแบบฟอร์มเบิกโลหิตหายาก 

5.1 ทําการส่งแบบฟอร์มเบิกโลหิตหายากเป็น PDFไฟล์ให้ทางห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดงทาง  

E-mail : Redbloodcell_nbc@redcross.or.th (เร่ิมใช้งาน E-mail วันที่ 1 ตุลาคม 2563) หรือส่ง

ฉบับจริงที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

mailto:Redbloodcell_nbc@redcross.or.th

