
คูม่อืการใชง้าน
แบบฟอรม์สง่ตรวจ 
Red Cell Serology WSP212/001

หอ้งปฏิบติัการเมด็เลือดแดง ศูนยห์อ้งปฏิบติัการอ้างอิง
ศูนยบ์รกิารโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764



โปรแกรมและไฟล์ที�ต้องใชง้าน

Barcode font ใชแ้สดงผล
barcode บนหน้าแบบฟอรม์ หาก
เคยทําการติดตั�งแล้ว ไมจ่าํเป�นต้อง
ทําการติดตั�งซํ�า

File :
idautomationhc39m
code 39 barcode.ttf

โปรแกรมเพื�อใชเ้ป�ดไฟล์แบบฟอรม์
สง่ตรวจ Red Cell Serology
(Excel file)

Program :
Microsoft Office Excel

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764
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ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟล์
idautomationhc39m
code 39 barcode.ttf 
จะปรากฎหนา้ต่างสาํหรบั
การติดตั�ง กด Install

วธิกีารติดตั�งไฟล์ Barcode font

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

หากไมส่ามารถติดตั�งตาม
วธิทีี� 1 ใหทํ้าการคลิกขวาที�ไฟล์
idautomationhc39m 
code 39 barcode.ttf
จากนั�นกด Install

หากไมส่ามารถทําตามขอ้ 1 
และ 2 ได ้ใหทํ้าการเเป�ด
โฟล์เดอร ์Fonts ของ
คอมพวิเตอร ์จากนั�นลากไฟล์
Idautomationhc39m 
code 39 barcode.ttf 
มาวางในโฟล์เดอร ์Fonts
เครื�องจะทําการติดตั�งให้
อัตโนมติั

1 2 3
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แบบฟอรม์สง่ตรวจ Red cell serology (Excel file)

คือสว่นที�ใชใ้นการกรอกขอ้มูล
ต่างๆ เมื�อกรอกขอ้มูลเรยีบรอ้ย
และกด Add data ขอ้มูลจะถกู
สง่ไปยงัหน้าแสดงแบบฟอรม์

User form

คือสว่นของแบบฟอรม์ซึ�งใช้
แนบกับตัวอยา่งผูป้�วยเพื�อสง่
ตรวจกับทางหอ้งปฏิบติัการ
เมด็เลือดแดง

หนา้แสดงแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

ใชส้าํหรบัโปรแกรม : Microsoft Office Excel
สกลุไฟล์ : .xlsm  ใชส้าํหรบัเรยีกใช ้Macro ในการเรยีกสว่นของ User form เพื�อใชใ้นการกรอกขอ้มูล 

  (จาํเป�นต้องบนัทึกไฟล์นี�เป�นสกลุ .xlsm เพื�อการใชง้านแบบฟอรม์ในครั�งถัดไป)

แบง่แบบฟอรม์ออกเป�น 2 สว่น :
1 2
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สว่นประกอบของแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

คือ สว่นที�ใชใ้นการกรอกขอ้มูล
ต่างๆ เมื�อกรอกขอ้มูลเรยีบรอ้ย
และกด Add data ขอ้มูลจะถกู
สง่ไปยงัหน้าแสดงแบบฟอรม์

User form 1
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แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

สว่นประกอบของแบบฟอรม์

สว่นของแบบฟอรม์ซึ�งใชแ้นบกับตัวอยา่งผูป้�วยเพื�อสง่ตรวจกับ
ทางหอ้งปฏิบติัการเมด็เลือดแดง เมื�อกรอกขอ้มูลครบถ้วนแล้ว
สามารถทําการ Print เพื�อแนบแบบฟอรม์สง่ตรวจ พรอ้มผล
การตรวจเบื�องต้นที�โรงพยาบาลตรวจได้และตัวอยา่งสง่ตรวจ
ของผูป้�วย สง่หอ้งปฏิบติัการเมด็เลือดแดง

หน้าแสดงแบบฟอรม์ 2
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แบบฟอรม์สง่ตรวจ 
Red cell serology WSP212.001

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

เขา้สูไ่ฟล์ แบบฟอรม์สง่ตรวจ Red cell serology WSP212.001
เมื�อเขา้สูไ่ฟล์แบบฟอรม์สง่ตรวจ Red cell serology จะพบหนา้แสดงตัวอยา่งแบบฟอรม์ ดงัภาพ
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แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

กด Enable Content
เนื�องจากไฟล์แบบฟอรม์สง่ตรวจ Red cell serology WSP212.001 เป�นสกลุไฟล์ .xlsm ซึ�งมกีารใชง้าน Macro หากมี
แถบสเีหลืองด้านบน สอบถามใหเ้ป�ดการใชง้านมา Macro ดงัภาพ ใหก้ด Enable Content
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แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

 สว่นที� 1 ขอ้มูลโรงพยาบาลและขอ้มูลผูป้�วย (Hospital and patient information)
 สว่นที� 2 ขอ้มูลรายการสง่ตรวจ การขอโลหติและตัวอยา่งสง่ตรวจ (Test request / Product request / Specimens)

กด Add new patient
เพื�อเรยีก สว่นกรอกขอ้มูล (User form) สาํหรบักรอกขอ้มูล โดย User form แบง่ออกเป�น 2 สว่นหลัก ดงันี�
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แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

Hospital code (รหัสโรงพยาบาล)
กรอกรหสัโรงพยาบาล ใหค้รบ 6 หลัก

Phone number (หมายเลขโทรศัพท์)
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที�สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้

E-mail 
กรอก E-mail ของโรงพยาบาลที�สามารถใชเ้ป�นชอ่งทางเพื�อติดต่อและสง่ผลการตรวจเบื�องต้นของผูป้�วย

Hospital Information (ขอ้มูลโรงพยาบาล)
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Patient Information (ขอ้มูลผูป้�วย)

เลือกคํานาํหนา้ชื�อ (Name title)

กรอกชื�อ - นามสกลุผูป้�วย
กรอกหมายเลขบตัรประชาชน กรณุากรอกใหค้รบทั�ง 13 หลัก
โดยไมต้่องใส ่– ขั�นหมายเลข
กรอกหมายเลข Passport No. (ถ้าม)ี

ระบุเชื�อชาติ (Ethnicity) กรณเีป�นผูป้�วยต่างชาติ
กรอก วนั/เดือน/ป�เกิด (วนั/เดือน/ป� พ.ศ.)

กรอกค่า Hb (g/dL) และค่า Hct (%) ของผูป้�วย
เลือกหมูโ่ลหิต ABO และ Rh(D) ของผูป้�วย 

กรอก Diagnosis ของผูป้�วย
กรอกความสาํคัญและความจาํเป�นในการขอโลหิต 

กรณไีมส่ามารถระบุหมูโ่ลหติของผูป้�วยได ้ใหเ้ลือก INC

(Inconclusive)

(Chief complaint)

1
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Patient Information (ขอ้มูลผูป้�วย)

ระบุประวติัการตั�งครรภ์ (ถ้าม)ี

หากเคยหรอืกําลังตั�งครรภ์ใหเ้ลือก Yes และระบุรายละเอียด
อายุครรภ์/การแท้งบุตร 

หากมปีระวติัการรบั Rh Immunoglobulin ใหทํ้าการเลือก
Yes และระบุ วนั/เดอืน/ป� ที�ไดร้บั

1

ระบุประวติัการปลกูถ่ายไขกระดกู / อวยัวะ (ถ้าม)ี

หากมปีระวติัใหเ้ลือก Yes และระบุรายละเอียดวา่เป�นการทํา
Bone marrow transplant หรอื Organ transplant         

วนั/เดอืน/ป� ที�ทํา, ประวติัหมูโ่ลหติก่อนทําและหมูโ่ลหติของ
Donor
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Patient Information (ขอ้มูลผูป้�วย)

ระบุประวติัการรบัสว่นประกอบโลหิต (ถ้าม)ี

หากไดร้บัสว่นประกอบโลหติ เลือก Yes ระบุรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ (Product), วนั/เดอืน/ป� ที�ไดร้บั, หมูโ่ลหติ ABO,

Rh(D) ของผลิตภัณฑ์ที�ไดร้บั และจาํนวนยูนติที�ไดร้บั

ระบุประวติัการรบัยา / Monoclonal Ab / IVig  (ถ้าม)ี

หากมปีระวติักด Yes และระบุรายละเอียดชื�อยา ปรมิาณการรบั
และวนั/เดอืน/ป� ที�ไดร้บั
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Patient Information (ขอ้มูลผูป้�วย)

กด CONTINUE 
เพื�อไปยงัสว่นที� 2 ขอ้มูลรายการที�ต้องการสง่ตรวจ การขอโลหติและตัวอยา่งสง่ตรวจ (Test request / Product request / Specimens)
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

รายการสง่ตรวจ (Test Request) แบง่ออกเป�น 3 หมวดหลัก ดงันี�

Investigation of pre-transfusion Prenatal study and HDFN Investigation of transfusion

Confirm ABO grouping 
Confirm Rh(D)  
Direct Antiglobulin Test (DAT) 
Antigen typing 
Antibody Screening & identification 
Compatibility test 

Confirm ABO 
Confirm Rh(D) 
Antibody screening & identification 
Antibody titration 
หาสาเหต ุHDFN 
DAT ในเด็กแรกเกิด 

หาสาเหตกุารเกิด Transfusion reaction 
ในผูป้�วยที�ไดร้บัสว่นประกอบโลหติ

1 2 3
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

รายการสง่ตรวจ (Test Request) 

ระบุเหตผุลในการสง่ตรวจในชอ่ง Reason
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Test Request : Investigation of pre-transfusion

ABO confirmation / Rh(D) confirmation
      โปรดระบุวธิกีารตรวจ, วนัที�ทําการตรวจและผลการตรวจที�ทางโรงพยาบาลตรวจได้
      หรอืแนบเอกสารผลการตรวจมาพรอ้มแบบฟอรม์สง่ตรวจ 
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Test Request : Investigation of pre-transfusion

Antigen typing
      เมื�อเลือกการตรวจนี�จะปรากฎหน้าต่างเพื�อ  

      เลือก Antigen ที�ท่านต้องการ Typing 

      กดเลือกชอ่งวา่งหนา้ Antigen ที�ต้องการ 

      ตรวจ โปรดระบุผลการตรวจ DAT ในผูป้�วย
      เนื�องจากผล DAT : Positive อาจมผีล  

      ต่อนํ�ายาที�ใชใ้นการตรวจ Antigen 

      บางชนดิ
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Test Request : Investigation of pre-transfusion

Direct Antiglobulin Test (DAT)
      โปรดเลือกชนดิที�ต้องการตรวจแยก DAT ในชอ่ง Select type of DAT ประกอบไปด้วย
      1. IgG

      2. C3d

      3. IgG และ C3d
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Test Request : Investigation of pre-transfusion

Antibody screening & Identification / Compatibility test
      โปรดระบุ Screening cells lot. , วธิกีารตรวจ, บรษัิทของ Gel ที�ใชใ้นการตรวจ 

      (กรณตีรวจวธิ ีCAT) , วนัที�ทําการตรวจและผลการตรวจที�ทางโรงพยาบาลตรวจได ้

      หรอืแนบเอกสารผลการตรวจมาพรอ้มแบบฟอรม์สง่ตรวจ 

* กรณีไมต้่องการขอโลหิตให้เลือกเฉพาะ Antibody screening & Identification
** กรณีผล Screening antibody : Negative แต่ Crossmatch ไมผ่า่นให้ระบุลงในชอ่ง Reason 

20



วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Test Request : Prenatal study and HDFN

ABO confirmation / Rh(D) confirmation
      โปรดระบุวธิกีารตรวจ, วนัที�ทําการตรวจและผลการตรวจที�ทางโรงพยาบาลตรวจได้
      หรอืแนบเอกสารผลการตรวจมาพรอ้มแบบฟอรม์สง่ตรวจ 
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Test Request : Prenatal study and HDFN

Antibody titration / Antibody screening & Identification
      โปรดระบุ Screening cells lot. , วธิกีารตรวจ, บรษัิทของ Gel ที�ใชใ้นการตรวจ 

      (กรณตีรวจวธิ ีCAT) , วนัที�ทําการตรวจและผลการตรวจที�ทางโรงพยาบาลตรวจได ้

      หรอืแนบเอกสารผลการตรวจมาพรอ้มแบบฟอรม์สง่ตรวจ 
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Test Request : Prenatal study and HDFN

Cause of HDFN

      การสง่ตรวจเพื�อหาสาเหตกุารเกิด HDFN ใหก้รอกขอ้มูลเพื�อสรา้งแบบฟอรม์
      สง่ตรวจของมารดา 1 ใบและของบุตร 1 ใบ โดยกรอกผลการตรวจที�โรงพยาบาล
      ตรวจไดห้รอืแนบผลการตรวจสง่มาพรอ้มแบบฟอรม์สง่ตรวจ

แบบฟอรม์สง่ตรวจ
(มารดา)

แบบฟอรม์สง่ตรวจ
(บุตร)
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Test Request : Investigation of transfusion reaction

กรณีต้องการสง่ตรวจใหเ้ลือก Yes และระบุราย
ละเอียด อาการของผูป้�วย, การไดร้บัโลหติและราย
ละเอียดเพิ�มเติมอื�นๆ 

ระบุตัวอยา่งสง่ตรวจก่อนการได้รบัโลหติ วนัที�ทําการ
เจาะเก็บ และระบุหมายเลข Unit No. ผลิตภัณฑ์ที�อาจ
ทําใหเ้กิด transfusion reaction
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Product request (การขอผลิตภัณฑ์โลหติ)

กด Yes หากต้องการขอผลิตภัณฑ์โลหติ
เลือกผลิตภัณฑ์โลหติที�ต้องการ หากสามารถใชผ้ลิตภัณฑ์ได้มากกวา่ 1 ชนดิ สามารถเลือกผลิตภัณฑ์อื�นรว่มด้วย 

ระบุจาํนวนยูนิต (Amount), วนั/เดอืน/ป� ที�ต้องการใชโ้ลหติและระบุการชอ่งทางการจดัสง่โลหติ
      หากต้องการผลิตเพยีงผลิตภัณฑ์เดยีว ใหเ้ลือกเพยีง 1 ผลิตภัณฑ์เท่านั�น
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Specimens (ตัวอยา่งสง่ตรวจ)

ระบุตัวอยา่งสง่ตรวจ พรอ้มระบุ วนั/เดือน/ป� ที�เก็บตัวอยา่ง
ระบุผลการตรวจ HIV ของผูป้�วย
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วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์

แบบฟอรม์เลขที� WSP212/009 แก้ไขครั�งที� 02/0764

Requester (ผูส้ง่ตรวจ)

ระบุ ชื�อ - นามสกลุ เจา้หนา้ที�ผูส้ง่ตรวจ

เมื�อกรอกขอ้มูลครบเรยีบรอ้ย กด ADD DATA เพื�อสง่ขอ้มูลเขา้สูห่น้าแสดงแบบฟอรม์

27



วธิกีารใชง้านแบบฟอรม์
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กรณีกรอกรหสัโรงพยาบาลไมค่รบ 6 หลัก จะปรากฎหน้าต่างแจง้เตือนให้
ทําการกรอกรหสัโรงพยาบาลใหมอี่กครั�ง
ทําการกรอกใหค้รบ 6 หลักและกด OK

กรณีกรอกหมายเลขบตัรประชาชนไมค่รบ 13 หลัก จะปรากฎหน้าต่างแจง้
เตือนใหทํ้าการกรอกหมายเลขบตัรประชาชนใหมอี่กครั�ง
กรอกหมายเลขบตัรประชาชนใหค้รบ 13 หลักและกด OK
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หลังจากการกรอกขอ้มูลและ Add data ใน User form เรยีบรอ้ย ขอ้มูล
จะเขา้สูห้น้าแสดงแบบฟอรม์สง่ตรวจ
โปรดตรวจสอบขอ้มูลใหถ้กูต้องอีกครั�ง 

เมื�อแบบฟอรม์สง่ตรวจสมบูรณ์ กด                     เพื�อพมิพแ์บบฟอรม์
พรอ้มแนบผลการตรวจเบื�องต้นที�ทางโรงพยาบาลตรวจได้ สง่พรอ้ม
ตัวอยา่งสง่ตรวจ สง่ใหท้างหอ้งปฏิบติัการเมด็เลือดแดง 

       หากต้องการแก้ไขกด                        เพื�อแก้ไขขอ้มูลใน User form 

       และกด Add data อีกครั�งเพื�อ Update ขอ้มูล

กรณีเคสฉกุเฉินเรง่ด่วน ต้องการใชโ้ลหติอยา่งเรง่ด่วน
      กรุณาระบุรายละเอียดความเรง่ด่วนในชอ่ง Chief complaint และกรุณาโทรติดต่อกับเจา้หนา้ที�ห้องปฏิบติัการเมด็เลือดแดง เพื�อแจง้รายละเอียด 

      ความเรง่ดว่นใหเ้จา้หนา้ที�พจิารณาการทําเคสเรง่ดว่นหรอืจดัหาโลหติเรง่ด่วนใหกั้บทางโรงพยาบาล หากไมทํ่าการติดต่อกับเจา้หนา้ที�หอ้งปฏิบติัการ
      ทางหอ้งปฏิบติัการเมด็เลือดแดงจะปฏิบติัตามขั�นตอนปกติ โดยมรีะยะเวลาการออกผลการตรวจและการจดัหาโลหติอยา่งนอ้ย 3 วนัทําการ
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