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คู่มือการใช้งานระบบธนาคารเลือด 

การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 
1. ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
แสดงหน้าจอการเข้าสู่โปรแกรม HOSxPXE4 

 
 

   2. การเข้าระบบ HOSxP XE ทำได้โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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 3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ทำงาน 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 

 
 

4. คลิกเลือกห้องทำงาน ห้องธนาคารเลือด 

 

แสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 
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5. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด
หน้าต่างได้ 

 
แสดงหน้าจอประชาสัมพันธ์ 
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วิธีการเข้าหน้าจอการเข้าใช้งานระบบธนาคารเลือด 

เข้าท่ีเมนู Blood Bank ➢ งานคลังโลหิต 

 
แสดงหน้าจอเข้าเมนูระบบธนาคารเลือด 

 
การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานระบบงานธนาคารเลือด  

 การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานระบบงานธนาคารเลือด ให้คลิกเมนู ตั้งค่า 

 
แสดงเมนูเพ่ือตั้งค่าข้อมูล 
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1.ในหน้าจอการบันทึกผล Screen Cell ของห้องปฏิบัติการ ถ้าต้องการให้แสดงค่า O1 , O2 สามารถกำหนดค่าที่
แท็บ Antibody Screen Cell ให้ใส่ข้อมูล O1,O2,Auto จากนั้นกดปุ่มบันทึก 

 
แสดงหน้าจอตั้งค่า Screen Cell 

 

2.ต้องการให้ทุกหน้าจอการบันทึกข้อมูลแสดงเฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเท่านั้น สามารถตั้งค่าได้ที่ เมนู Doctor 

position ให้เลือกตำแหน่งงานเป็น “เทคนิคการแพทย์”  

 
แสดงหน้าจอตั้งค่า Doctor position STD 
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หมายเหตุ ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ ต้องระบุตำแหน่งเป็น เทคนิคทางการแพทย์ด้วย โดยสามารถกำหนดได้ที่

การตั้งค่า “บุคลากรทางการแพทย์” ดังรูป 

2.1.คลิกเมนู Tool >> OPD >> บุคลากรทางแพทย์ 

 
 แสดงหน้าจอการตั้งค่าตำแหน่งแพทย์ 

 

2.2.ค้นหาบุคลากรทางการแพทย์โดยพิมพ์ชื่อในช่องคำค้นหาและกดปุ่ม Refresh ระบบจะแสดงข้อมูลบุคลากรทาง

การแพทย์ตามที่ค้นหา คลิกเลือก และกดปุ่ม แก้ไขรายการ 

 
แสดงหน้าจอค้นหาบุคลากรทางการแพทย์ 
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2.3.กดแถบเมนูตำแหน่ง >> กดปุ่มเพ่ิม ระบบจะเปิดหน้าจอข้อมูลตำแหน่งให้ค้นหาตำแหน่งโดยพิมพ์ตำแหน่งใน

ช่องว่างระบบจะแสดงข้อมูลตำแหน่งตามค้นหามาให้เลือกตำแหน่ง ให้กับบุคลากร จากนั้นกดปุ่มบันทึก 

 
แสดงหน้าจอกำหนดตำแหน่งให้กับบุลากรทางแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         8 

3. การกำหนดหน้าจอที่ต้องการให้แสดงเฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยการนำชื่อฟอร์มมาใส่ในแถบเมนู “ชื่อ 

Form แสดง Doctor ตาม STD” ดังรูปด้านล่าง  

 
แสดงหน้าจอการตั้งค่าชื่อฟอร์ม เพื่อแสดงเฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
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 3.1 เมื่อบันทึกข้อมูลทั้ง 2 แถบเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกหน้าจอระบบจะแสดงข้อความ Save 

Done ให้กดปุ่ม ok 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการตั้งค่า Doctor position STD 
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4.ต้องการให้หน้าจอข้อมูลการรับโลหิตแสดงที่มาโลหิต default  เป็น “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” (ตัวอย่าง) 

สามารถกำหนดได้ที่แถบเมนู ค่า Default ที่มาโลหิต  และ เมื่อกำหนดค่า default ที่มาโลหิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด

ปุ่มบันทึกจะมีผลต่อหน้าจอข้อมูลการรับโลหิต  ดังนี้ 

 
 แสดงข้อมูลการตั้งค่าที่มาโลหิต และหน้าจอการรับโลหิต (ท่ีมาโลหิต) 
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5.ต้องการกำหนดการคิดค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติ ดังนี้ 

 5.1 ติ๊กเลือก คิดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ 

 5.2 กำหนดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าบริการ blood grouping , ค่าบริการ RH grouping , ค่าบริการ 

Cross match 

จากนั้นกดปุ่มบันทึก  ดังรูป 

 
แสดงหน้าจอการตั้งค่าข้อมูลคิดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ 

 

 

 



 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         12 

5.3 เมื่อทำการ cross matching และยืนยันผลการ cross match ระบบจะคิดค่าบริการให้อัตโนมัติดังรูป 

 
แสดงหน้าจอคิดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติเมื่อยืนยันผลการ Cross matching 

 

5.4 และจะคิดค่าโลหิตเมื่อทำการยืนยันจ่ายโลหิตเรียบร้อยแล้ว 

 
แสดงหน้าจอคิดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติเมื่อยืนยันจ่ายโลหิต 
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ชนิดโลหิต  

กรณีท่ีต้องการกำหนดชนิดโลหิต เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลชนิดโลหิตมาใช้ในหน้าจอและเพ่ือให้ระบบสามารถ

คำนวณวันหมดอายุของโลหิตได้ซึ่งจะต้องมีการกำหนดชนิดโลหิตเพ่ือให้นำข้อมูลที่กำหนดไปใช้ในการคำนวณวัน

หมดอายุของโลหิตได้ มีวิธีการตั้งค่าชนิดโลหิตดังนี้ 

การเพิ่มชนิดโลหิต   

1. คลิกเมนู ชนิดโลหิต 

 
แสดงเมนูเพ่ือตั้งค่าชนิดโลหิต 
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 2. ระบบจะแสดงหน้าจอชนิดโลหิต สามารถเพ่ิมรายการชนิดโลหิต โดยกดปุ่มเพ่ิม 

 
แสดงหน้าจอชนิดโลหิต 

 

 3. ระบบจะเปิดหน้าจอชนิดโลหิต ให้กรอกข้อมูลชนิดโลหิตและรายละเอียดดังนี้ 

 - ชื่อชนิดโลหิต พิมพ์ชื่อชนิดโลหิตในช่องว่าง 

 - รหัสสภากาชาด ที่สภากาชาดจะมีเลขรหัสชนิดโลหิตในแต่ละชนิดให้พิมพ์รหัสในช่วงว่าง 

 - ชื่อย่อ ชนิดโลหิตบางชนิดจะมีชื่อย่อ ให้พิมพ์ชื่อย่อในช่องว่าง 

 - เชื่อมค่าบริการ สามารถค้นหาโดยกดปุ่ม จุด 3 จุด เพ่ือค้นหาค่าบริการ  

 - ราคา เมื่อเชื่อมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ราคาจะแสดงให้อัตโนมัติตามค่าบริการที่กำหนดไว้ 

 
แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลชนิดโลหิต 
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 4 เมื่อกำหนดชนิดโลหิตและเชื่อมค่าบริการ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก 

 
แสดงเมนูเพ่ือบันทึกข้อมูลชนิดโลหิต 
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การแก้ไขชนิดโลหิต 

1. คลิกเมนูชนิดโลหิต >> เลอืกรายการชนิดโลหิตที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม แก้ไข 

 
แสดงหน้าจอชนิดโลหิต 

 

2. ระบบจะเปิดหน้าจอชนิดโลหิต สามารถแก้ไขข้อมูลรายการชนิดโลหิต แล้วกดปุ่ม บันทึก 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขรายการชนิดโลหิต 
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การลบชนิดโลหิต     

1. คลิกเมนูชนิดโลหิต >> เลอืกรายการชนิดโลหิตที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม แก้ไข 

 
แสดงหน้าจอชนิดโลหิต 

 

2. ระบบจะเปิดหน้าจอชนิดโลหิต ด้านล่างซ้ายมือจะมีปุ่ม ลบ ให้กดปุ่มลบ ระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการ

ลบข้อมูลชนิดโลหิต 

 
แสดงหน้าจอลบข้อมูลชนิดโลหิต 
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การลงบันทึกข้อมูลผู้บริจาคโลหิต 

ไปท่ี : Blood Bank >> งานคลังโลหิต >> ระบบผู้บริจาคโลหิต 

 
แสดงเมนูเพ่ือบันทึกข้อมูลผู้รับบริจาคโลหิต 
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การบันทึกข้อมูลผู้บริจาคโลหิต 

การเพิ่ม และแก้ไขข้อมูลผู้บริจาคใหม่  

สามารถทำการเพ่ิมข้อมูลใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมผู้บริจาค” หรือ หากต้องการแก้ไข ให้คลิกทีปุ่่ม “แก้ไขผู้

บริจาค”  จากนั้นจะแสดงหน้าจอการให้ลงข้อมูลผู้บริจาคข้ึนมา ให้ค้นหาชื่อผู้มารับบริการ โดยกดท่ีปุ่ม “ค้นหา”  

เพ่ือค้นหาชื่อผู้ที่มาบริจาคโลหิต 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนผู้บริจาคโลหิต 

 

ปรากฏข้อมูลผู้มารับบริการที่ได้ลงทะเบียนข้อมูลไว้ที่โรงพยาบาล โดยให้ระบุข้อมูล เลขที่ผู้บริจาค วันที่ลงทะเบียน 
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แสดงหน้าจอให้ลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิต 

จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มการบริจาคโลหิต  เพ่ือทำการลงรายละเอียดถัดไป 

 
 

จากนั้นหากเป็นการเพ่ิมใหม่ ที่ไม่มีการบันทึก ระบบจะขึ้นเตือน หากต้องการยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลในหน้าถัดไป ให้

กด “Yes” แต่ถ้าหากต้องการกลับหน้าจอเดิม ให้กด “No” 

จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลบริจาคโลหิต  ให้ระบุข้อมูล รายละเอียดการบริจาคโลหิต และต้องเพ่ิมถุงโลหิตก่อน จึงจะมี

ข้อมูลถุงโลหิตมาแสดง  

 

แสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูลบริจาคโลหิต 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลถุงเลือด จากปุ่มเพ่ิมถุงโลหิต 

 

การลงรับโลหิตภายนอก 

ไปท่ี : Blood Bank >> งานคลังโลหิต >> ระบบลงรับโลหิตภายนอก 

 
แสดงเมนูเพ่ือบันทึกข้อมูลลงรับโลหิตภายนอก 
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          จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนผู้บริจาค ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการบริจาคภายนอกได้ในหน้าจอนี้ จาก

การที่เราได้บันทึกข้อมูลในปุ่ม “เพ่ิมรายการ” หรือหากต้องการแก้ไขรายการเดิม ให้คลิกเลือกที่รายการ แล้วเลือกปุ่ม 

“แก้ไขรายการ”  

 
แสดงหน้าจอทะเบียนการรับบริจาคโลหิตภายนอก 

 

การเพิ่มการรับโลหิต   

การเพ่ิมการรับโลหิต ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” เพ่ือกรอกรายละเอียดการรับโลหิต   

 
แสดงหน้าจอทะเบียนการรับบริจาคโลหิตภายนอก 
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จากนั้นเมื่อลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับถุงโลหิตที่ได้รับ โดยกดท่ีปุ่ม “เพ่ิมถุง

โลหิต” แล้วบันทึกข้อมูลรายละเอียดถุงโลหิต  

 
แสดงหน้าจอรายละเอียดถุงโลหิต 

 

การยืนยันสถานะแล็บของถุงโลหิต ซึ่งหากมีการรับถุงโลหิตต้องผ่านการตรวจสอบ และในการรับถุงโลหิตมา

ต้องยืนยันผลแล็บก่อน ถุงโลหิตจึงจะนำไปใช้ได้  หลังจากบันทึกข้อมูลในส่วนของรายละเอียดถุงโลหิต และ

ห้องปฏิบัติการแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” หรือหากต้องการลบรายละเอียดข้อมูลให้กดที่ปุ่ม “ลบ”  

 
แสดงหน้าจอยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ 
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งานคลังโลหิต 

ทีเ่มน ูBlood Bank >> งานคลังโลหิต >> คลังโลหิต 

 
แสดงเมนูเพ่ือบันทึกข้อมูลคลังโลหิต 

 
แนะนำหน้าจองานคลังโลหิต ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนของการค้นหา ใช้สำหรับค้นข้อมูลที่มีอยู่ในคลัง โดยสามารถค้นหาได้จาก รหัสถุง กรุ๊ปโลหิต ชนิดโลหิต 

สถานะถุงโลหิต สถานะคลัง  

2. ส่วนของการรับโลหิตเข้าคลัง จะแบ่งเป็นดูรายละเอียด การรับโลหิต และชนิดโลหิตที่มีอยู่ในคลัง 

3. แสดงข้อมูลทะเบียนคลังโลหิต 
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แสดงหน้าจอทะเบียนคลังโลหิต 

 

การรับโลหิตเข้าคลังจากการบริจาคทั้งภายนอกและภายใน 

ให้คลิกท่ีปุ่ม “รับโลหิต” ทีห่น้าจอคลังโลหิต จะปรากฏหน้าจอข้อมูลโลหิตที่มีการบริจาคมาทั้งหมด ซึ่งหาก

ต้องการรับ ให้เลือกถุงโลหิตที่ต้องการ แล้วใส่ผู้รับโลหิต กดท่ีปุ่ม “ยืนยันรับโลหิต” แต่หากต้องการดูรายละเอียดถุง

โลหิต ให้คลิกที่ปุ่ม “รายละเอียดโลหิต” หรือ ปุ่ม “Task” ได้ เพื่อจัดการถุงโลหิตทั้งหมด โดยจะมีวิธีการดังนี้ 

- เลือกถุงโลหิตทั้งหมด หรือไม่เลือกทั้งหมด เพื่อยืนยันรับโลหิต  
- เลือกรายการที่ยังไม่เข้าคลัง เพ่ือยืนยันรับโลหิต 
- เลือกเฉพาะรายการที่รอรับเข้าคลัง เพื่อยืนยันรับโลหิต  

 
แสดงหน้าจอรายการโลหิตรอรับเข้าคลัง 
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ระบบขอโลหิต    
ทีเ่มน ูBlood Bank >> งานคลังโลหิต >> ระบบขอโลหิต 

 
แสดงเมนูเพ่ือบันทึกข้อมูลขอโลหิต 

 

หน้าจอทะเบียนรายการขอโลหิต  

แนะนำหน้าของานคลังโลหิต ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. การค้นหา สามารถกรอกข้อมูลได้จาก วันที่ขอ เลขท่ีใบขอเลือด จุดที่ขอโลหิต วันที่ใช้ ความต้องการ กรุ๊ปโลหิต 
สถานะขอโลหิต 
2. การเพ่ิมการขอโลหิต ให้กดปุ่ม “เพ่ิมการขอโลหิต” และในกรณีท่ีได้รับโลหิตที่มีอยู่ในคลังแล้ว แล้วมีการขอ
รายการที่มีในคลัง ให้กดปุ่ม “รับใบขอโลหิต”  สำหรับกรณีที่ต้องการดูผลโลหิตการ Cross Matching ให้กดปุ่ม 
“รายงานผลโลหิต” 
3. ขอ้มูลทะเบียนในการขอโลหิต จะแสดงรายละเอียดการขอโลหิตของแต่ละรายการ 



 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         27 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนการขอโลหิต 

 
การเพิ่มข้อมูลการขอโลหิต 
 ให้คลิกท่ีปุ่ม “ขอโลหิต” จากนั้นค้นหาชื่อผู้ที่ทำการขอโลหิต แล้วกดท่ีปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงหน้าจอค้นหาผู้ขอโลหิต 

 

เมื่อเจอรายชื่อให้เลือก Visit ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “ตกลง” จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลการขอโลหิต จากนั้นคลิกเลือก 

visit คนไข้มารับบริการ ให้กดปุ่ม เพิ่ม 
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แสดงหน้าจอเลือก Visit ที่ผู้ป่วยมารับบริการ 

 

จากนั้นให้ลงทะเบียนการขอโลหิต และให้ใส่ข้อมูลการขอโลหิต หากต้องการเพ่ิม ให้เลือกท่ีปุ่ม “บวก”  หรือถ้า

ต้องการลบ ให้เลือกที่ปุ่ม “ลบ” จากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป 

 
แสดงหน้าจอการขอโลหิต 
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การบันทึก Cross Matching   

 โดยการบันทึกข้อมูลเพ่ือให้โปรแกรมจะต้องมีการลงข้อมูล Antibody Screen และ Cross matching จากรายการ

ถุงเลือกท่ีมีอยู่ในคลัง  เมื่อมีข้อมูลครบแล้วให้ทำการเลือกยืนยัน Crossmatch และให้ใส่ผู้รายงานผลและกดปุ่ม 

“บันทึก”  

 

แสดงหน้าจอผลทางห้องปฏิบัติการ 

 

 


