
           

ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร.0 2256 4045-6 โทรสาร 0 2255 7968 

 
                   

1. ประวัติสวนตัว        โรงพยาบาล           

 ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

แบบลงทะเบียนรอรับไต         เฉพาะเจาหนาที่                                          R 01 

K         

ลงทะเบียนใหม   เปลี่ยนสถานะ      

    H.N. _______________ 
นาย/ นาง/ น.ส./ ด.ช./ ด.ญ.(อื่นๆ                      ) ___________________นามสกุล ____________________ 
เพศ  ชาย   หญิง  วัน/เดือน/ป เกิด ______/_______/_______  วันท่ีลงทะเบียน ______/______/______ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน                              
เชื้อชาติ ______  สัญชาติ ________   อาชีพ ____________   สถานภาพ   โสด    สมรส    หมาย    หยา 
ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี________หมู____หมูบาน______________ซอย____________ถนน__________
ตําบล/แขวง______________อําเภอ/เขต_____________จังหวัด____________ รหัสไปรษณีย________
โทรศัพท   บาน__________________ ที่ทํางาน_______________  โทรศัพทเคล่ือนที่______________ 
 
 

2. บุคคลท่ีสามารถติดตอได 
นาย/ นาง/ น.ส.______________________________ ความเก่ียวของ _______________________ 
ท่ีอยู____________________________________________  โทร._____________________ 
 

 

3. ขอมูลการรอรับไต 
วันแรกท่ีลางไต ______/______/______                  หมูเลือด    A       B      O      AB        Rh ___________ 

CMV  IgG    HBsAg    HIVAb     Negative   =  1 
          IgM     HCVAb   HIVAg     Positive     =  2 
VDRL          Unknown  =  3  

สถานะของผูปวย   ACTIVE   
   SUSPENDED  เหตุผล __________________________________________ 
   WITHDRAW   เหตุผล  CD Tx     LRD Tx      Dead related to ESRD     Dead unrelated to ESRD 
            Deny Tx     อื่นๆ ระบุ _________________________________ ___________ 

KIDNEY PRIMARY DISEASE CODE                     NUMBER OF PREVIOUS GRAFTS       
 

HLA-Typing  
 
 

Antibody reaction frequency Frequency Date 
 T-Cell B-Cell of  Sample 

Highest Recorded 
Most Recent 

  HLA TO BE UNACCEPTABLE TO THIS RECIPIENT 

 

แพทยผูรักษา  ________________________         ผูประสานงาน  ____________________ 
4. สิทธิรักษาพยาบาลการปลูกถายไต  กรมบัญชีกลาง    สปสช.    ประกันสังคม    อื่นๆ ระบุ        

  

ลงชื่อ               

      HLA-A*       HLA-B*     HLA-BW        HLA-DR B1         B3  B4  B5     HLA-DQ B1* 
                  

ผูกรอกแบบฟอรม  

(___________________________________) 
ตําแหนง  

วันท่ี ____ /____ /_____     


	          IgM (    HCVAb (  HIVAg  (   Positive     =  2
	Antibody reaction frequency
	DISEASE CODE
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