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บทที่ 1 การเข้าใช้งานของระบบโดยทั่วไป

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) จะมีลกัษณะการใชง้านท่ี
คลา้ยหรือเหมือนกนัในส่วนของการเขา้สู่ระบบงาน การใส่ค่าต่างๆ รวมถึงปุ่มค าสั่งการใชง้าน ซ่ึง
ต่อไปจะเป็นการอธิบายการใชง้านของระบบโดยทัว่ไป ดงัน้ี

1.1 การเข้าใช้โปรแกรม
ในการเร่ิมตน้การใชง้านของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-

PHIS) ผูใ้ชง้านจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

1.1.1 เขา้สู่ระบบการท างาน Windows แลว้ท าการเช่ือมต่อเครือข่าย Internet ก่อนหลงั
จากนั้นจึงคลิกท่ี Short Cut ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) กจ็ะ
เขา้สู่หนา้จอ Login

1.1.2 การใชง้าน Login
หนา้จอ Login เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล จาก

ผูใ้ชง้านท่ีไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล การเขา้สู่เมนูหลกัของระบบงาน ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี

คียช่ื์อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น

คลิกท่ีปุ่ม หรือกด  ENTER ท่ีแป้นพิมพ ์กจ็ะเขา้สู่หนา้จอเมนูหลกัของ
ระบบงาน
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บทที่ 2 แนะน าการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม

2.1 องค์ประกอบของหน้าจอ
2.1.1 หนา้จอหลกัของโปรแกรม

หนา้จอหลกัของโปรแกรมประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ

1. Menu Bar ใช้ส าหรับเรียกการใช้งานเมนูระบบ การใช้งานเมนูส าหรับ 
Admin และการใช้งานเมนูเกีย่วกบัโปรแกรม

2. Information ใชส้ าหรับแสดงข่าวสาร และประกาศต่างๆ ภายในหน่วยงาน

3. ข้อมูลผู้ใช้งาน
และการปฏิบัตงิาน
ล่าสุดของเคร่ือง

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ี Log in เขา้สู่ระบบ
ล่าสุด และรายละเอียดการปฏิบติังานล่าสุดของเคร่ือง PC ท่ีเขา้ใช้
โปรแกรม

4. Status Bar ใชส้ าหรับแสดงสถานะของการใชง้านหนา้จออยู ่ณ. ปัจจุบนั เช่น 
ช่ือผูใ้ชง้าน,หน่วยงาน และวนัเวลาท่ีใชง้านอยู่
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2.2 ความหมายและลกัษณะการท างานของปุ่มค าส่ัง (Tool Bar)

สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

ขอ้มูลใหม่

ใชส้ าหรับเร่ิมตน้การท างานของหนา้จอใหม่ โดยท่ีไม่ตอ้ง
ออกจากหนา้จอนั้น ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ี ระบบจะท าการ 
Clear หนา้จอใหพ้ร้อมใชง้านใหม่อีกคร้ัง จะใชไ้ดก้บับาง
หนา้จอเท่านั้น 

บนัทึกขอ้มูล
ใชส้ าหรับจดัเกบ็ขอ้มูล (Save) เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ี ระบบ
จะท าการจดัเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของระบบงาน 

ลบบนัทึก

ใชส้ าหรับยกเลิกขอ้มูล เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ี ระบบจะแสดง
ขอ้ความใหย้ืนยนัค าสัง่อีกคร้ัง ดงัรูป

ปุ่มค าสัง่น้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น 

ภาพก่อนพิมพ์ ใชส้ าหรับดูตวัอยา่งก่อนจะสัง่พิมพเ์ป็นเอกสารออกมา 

พิมพ์
ใชส้ าหรับสัง่พิมพใ์บรายงานหรือตวัเลือกรายการพิมพต่์างๆ 
ของระบบงาน 

คน้หาขอ้มูล
ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไข เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ี 
ระบบจะคน้หาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบงาน ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวปุ่้มค าสัง่น้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น

ปิดหนา้จอ
ใชส้ าหรับปิดหนา้จอหรือออกจากหนา้จอการใชง้าน ณ
ปัจจุบนั

น าขอ้มูลออก
ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ Save ขอ้มูลรายงานออกเป็นไฟล ์เพ่ือ
น าไปใชใ้นรูปแบบอ่ืน (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)
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สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

เก่ียวกบัระบบ

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงานท่ีใชอ้ยู ่เช่น 
Version ของ โปรแกรมท่ีใชอ้ยูเ่ป็น Version อะไร เป็นตน้ 
เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ีจะปรากฏหนา้ต่างแสดงรายละเอียด ดงั
รูป

หนา้สุดทา้ย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีแสดงมี
เป็นจ านวนมาก และตอ้งการไปยงัหนา้สุดทา้ยของขอ้มลูกจ็ะ
ใชปุ่้มค าสัง่น้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้ก่อนหนา้
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมี
มากกวา่ 1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ก่อนหนา้ปัจจุบนักจ็ะ
ใชปุ่้มค าสัง่น้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้ต่อไป
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมี
มากกวา่ 1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ถดัไปกจ็ะใชปุ่้มค าสัง่น้ี 
(จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ขยาย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการขยาย
หนา้แสดงขอ้มูลใหใ้หญ่ข้ึน ซ่ึงจะขยายข้ึนทีละ 25% จาก
ขนาดปกติ 100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)
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สญัลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

ยอ่
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการยอ่
หนา้แสดงขอ้มูลใหเ้ลก็ลง ซ่ึงจะลดลงทีละ 25% จากขนาด
ปกติ 100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ยอ่/ขยาย

ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการยอ่
หรือขยายแบบก าหนด % ในการยอ่ขยายดว้ยตวัเอง โดยคีย์
ก าหนด % ในการยอ่ขยายในช่องแลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์
(จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

แนวกระดาษ
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการปรับ
รูปแบบรายงานจากแนวตั้งเป็นแนวนอน (จะปรากฏใน
หนา้จอรายงาน)

ไมบ้รรทดั
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์เม่ือตอ้งการแสดงขอบ
ซา้ย ขอบขวา และการตั้งยอ่หนา้ของกระดาษ (จะปรากฏใน
หนา้จอรายงาน)
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บทที่ 3 ระบบงานธนาคารเลือด

3.1 ระบบงานบริจาคเลือด
3.1.1 บันทกึผู้มาบริจาคเลือด

เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกขอ้มูลผูม้าบริจาคเลือด
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้มาสู่หนา้จอให ้User จะมีใหเ้ลือกใช ้2 วธีิ
1. ถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลใหม่ใหก้ดท่ีปุ่ม
2. ถา้ตอ้งการดูหรือแกไ้ขขอ้มูลเก่าใหก้ดท่ีปุ่ม           แลว้ใส่ขอ้มูลการคน้หาแลว้กดท่ี

ปุ่ม                    จะมีรายการมาใหเ้ลือก ให้ User เลือกรายการแลว้กดท่ีปุ่ม

เลือกรายการท่ีตอ้งการ

กดเพื่อคน้หาขอ้มูล
ใส่ขอ้มูลการคน้หา

กดคน้หา

กดตกลง

กดเพื่อสร้างขอ้มูลใหม่

1

2
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5

2. เม่ือเขา้มาจะปรากฏหนา้จอใหใ้ส่ขอ้มูล 2 TABให ้User เพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลท่ี
ตอ้งการหลงัจากนั้นกดท่ีปุ่ม            เพื่อบนัทึกขอ้มูล

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล

ขอ้มูล 2 TAB
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User สามารถพิมพบ์ตัรประจ าตวับริจาคเลือดไดโ้ดยการคลิกท่ี           ตามภาพแลว้
กดท่ีปุ่ม             เพื่อดูภาพก่อนพิมพ์

ระบบจะแสดงภาพก่อนพิมพข้ึ์นมาหากตอ้งการพิมพข์อ้มูลใหก้ดท่ีปุ่ม

กดเพื่อคน้หาขอ้มูล

กดเพื่อดูภาพก่อนพมิพ์

กดเพื่อพิมพข์อ้มูล
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User สามารถพิมพผ์ล Phenotyping ไดโ้ดยการคลิกท่ี          ตามภาพแลว้
กดท่ีปุ่ม             เพื่อดูภาพก่อนพิมพ์

กดเพื่อคน้หาขอ้มูล

กดเพ่ือดูภาพก่อนพิมพ์

ระบบจะแสดงภาพก่อนพิมพข้ึ์นมาหากตอ้งการพิมพข์อ้มูลใหก้ดท่ีปุ่ม

กดเพื่อพิมพข์อ้มูล
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User สามารถพิมพผ์ล Sticker ไดโ้ดยการคลิกท่ี          ตามภาพแลว้
กดท่ีปุ่ม             เพื่อดูภาพก่อนพิมพ์

กดเพื่อคน้หาขอ้มูล

กดเพื่อดูภาพก่อนพมิพ์

ระบบจะแสดงภาพก่อนพิมพข้ึ์นมาหากตอ้งการพิมพข์อ้มูลใหก้ดท่ีปุ่ม

กดเพื่อพิมพข์อ้มูล

9



3.2 ระบบงานเตรียมส่วนประกอบเลือด
3.2.1 บันทกึแยกส่วนประกอบเลือด

เป็นหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการแยกส่วนประกอบเลือด
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้มาจะปรากฏหนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลการคน้หาแลว้กดท่ีปุ่ม

ให ้User ใส่ขอ้มูลตามตอ้งการหลงัจากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม           เพื่อบนัทึกขอ้มูล       

ใส่ขอ้มูลการคน้หา กดเพื่อคน้หา1 2

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล

ใส่ขอ้มูลตามตอ้งการ

สถานะของถุงเลือด

ความหมายของแถบสีสถานะ
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3.2 ระบบงานเตรียมส่วนประกอบเลือด
3.2.2บันทกึผลตรวจเลือดผู้มาบริจาค

เป็นหนา้จอบนัทึกผลตรวจเลือดของผูม้าบริจาค
ขั้นตอนการท างาน

หลงัจากมีการตรวจเลือดท่ีรับบริจาคมาเรียบร้อยแลว้  จะเขา้มาใส่รายละเอียดของผล
เลือดผูท่ี้มาบริจาคท่ีหนา้น้ี ดงัภาพ

กรอกวนัที่ตอ้งการ
แสดง

กดเพื่อแสดง
รายละเอียด

รายช่ือของผูท่ี้มา
บริจาควนันั้นๆ

กรอกรายระเอียด
ผลการตรวจเลือด

คลิกท่ีรายช่ือผูม้าบริจาคท่ีเราตอ้งการ  จากนั้นกรอกรายละเอียดผลการตรวจเลือด  
เม่ือเรียบร้อยแลว้  กดปุ่ม          เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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3.2 ระบบงานเตรียมส่วนประกอบเลือด
3.2.3 บันทกึเลือดติดเช้ือ

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับลงขอ้มูลการติดเช้ือของเลือดในแต่ละถุง
ขั้นตอนการท างาน

- เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้ User ใส่ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี กบั ถึงวนัท่ี แลว้กดท่ีปุ่ม                     
ระบบจะแสดงขอ้มูลของเลือดแต่ละถุงข้ึนมาซ่ึงจะมีแทบสีแสดงสถานะของถุงเลือดนั้นๆ
ไว ้หาก  User ตอ้งการบนัทึกขอ้มูล Immuno Hematology ใหก้ดท่ีปุ่ม 

ใส่วนัท่ีเพ่ือคน้หา

หลงัจากใส่วนัท่ีใหก้ด
ท่ีปุ่มน้ีเพ่ือคน้หา

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล Immuno Hematology

แทบสีสถานะถุง
เลือด

แสดงความหมายของสถานะถุงเลือด

ระบบจะแสดงหนา้บนัทึก Immuno Hematology ให้ User ใส่ขอ้มูลตามตอ้งการโดย
การ    คลิกขวาเพิ่มขอ้มูล และเลือกขอ้มูลต่างๆจาก         แลว้กดท่ีปุ่ม                  หลงัจาก
นั้นใหก้ดท่ีปุ่ม             เพื่อบนัทึกขอ้มูล

คลิกขวาเพ่ิมขอ้มูล

เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จใหก้ดปุ่มตกลง

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรม
บงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น
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3.3 Cross Match
3.3.1 ล าดับผู้ป่วยขอเลือด

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลล าดบัผูป่้วยมาขอเลือด
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่หนา้จอให้ Userใส่ขอ้มูลวนัท่ีมาขอเลือด จากนั้นกดท่ีปุ่ม                   ระบบจะแสดงขอ้มูล
มาทั้งหมด 4 Tab คือ ผูป่้วยยงัไม่ได ้Crossmatch,ผูป่้วย Crossmatch แลว้,ผูป่้วยรับเลือดบางส่วน และผูป่้วย
รับเลือดครบแลว้

ใส่วนัท่ีมาขอเลือด

แสดงขอ้มูลผูป่้วยท่ีมาขอเลือด

หลงัจากใส่วนัท่ีใหก้ดท่ีปุ่มคน้หา
ขอ้มูลทั้ง 5 Tab
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3.3 Cross Match
3.3.2 บันทกึแจ้งขอเลือด/แพ้เลือด/คืนเลือด

เป็นหนา้จอส าหรับใชบ้นัทึกแจง้ขอเลือด/แพเ้ลือด/คืนเลือด

ขั้นตอนการท างาน
เขา้หนา้จอบนัทึกแจง้ขอเลือด/แพเ้ลือด/คืนเลือด คีย ์HN หรือ AN 

คีย ์HN หรอื AN

เลือกรายการส่งตรวจ แลว้กด

คลิกเพื่อเลือกรายการ

เม่ือเลือกเสร็จแลว้กดปุ่ม
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หนา้จอน้ีจะมีทั้งหมด 3 TAP  
TAP ท่ี 1 “รายละเอียดแจง้ขอเลือด”

ใส่รายละเอียดใหค้รบ  ในช่อง TYPE OF REQUEST ใหค้ลิกขวา เลือกเพิ่มขอ้มูล 
เลือกขอ้มูลจาก          แลว้กด            เพื่อบนัทึกขอ้มูล

ขอ้มูลทั้ง 3 TAP

คลิกขวาเพ่ิมขอ้มูล

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล

TAP ท่ี 2 “รายละเอียดการแพเ้ลือด”
ใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลการแพเ้ลือด หลงัท่ีคนไขไ้ดเ้ลือด แลว้กด 

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล
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TAP ท่ี 3 “รายละเอียดการคืนเลือด”
ถา้มีรายการคืนเลือด ใหค้ลิกขวา เพิ่มขอ้มูล กรอกถุงเลือดท่ีตอ้งการคืนจากนั้นกดท่ีปุ่ม                  
เพื่อบนัทึกขอ้มูล

คลิกขวาเพ่ิมขอ้มูล

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล
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3.3 Cross Match
3.3.3 บันทกึขอตรวจชันสูตรโรค (ธนาคารเลือด)

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือ User เขา้สู่หนา้จอบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรคใหคี้ย ์Hn ในช่องคน้หาแลว้กด 

Enter

เม่ือคีย ์HN แลว้ ก็จะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหใ้ส่วนัท่ีขอตรวจท่ีตอ้งการแลว้กดท่ีปุ่ม
คน้หา
แลว้คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้กดท่ีปุ่ม

คลิกเพื่อเลือกรายการ

เมื่อเลือกเสร็จแลว้กดปุ่มเพ่ิม

ใส่วนัท่ีขอตรวจ

กดเพื่อคน้หา
1

2

3

4
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จากนั้นก็จะข้ึนช่องใหใ้ส่ขอ้มูล ขอ้มูลจะมีทั้งหมด 2 ช่วงขอ้มูล
ช่วงที ่1 : คือช่องรายระเอียดทัว่ไป ใหใ้ส่ขอ้มูลรายระเอียดใหค้รบ

ช่องที1่ ใส่ข้อมูลให้ครบ

คลกิขวา เลือก 
เพิม่ข้อมูล

ส่วนที่ 1 แสดงรายการตรวจ

ช่วง ที ่2 : จะมีใหเ้ลือกทั้งหมด 2 ส่วน มีส่วน แสดงรายการตรวจ กบั แสดงชุดรายการ
ตรวจ

ส่วนท่ี 1 แสดงรายการตรวจ ใหค้ลิกขวา แลว้เลือก เพิ่มขอ้มูล เลือกรายระเอียด

คลกิขวา เลือก เพิม่ข้อมูล

ส่วนที่ 2 แสดงชุดรายการ
ตรวจ

ส่วนท่ี 2 แสดงชุดรายการตรวจ ใหค้ลิกขวา แลว้เลือก เพิ่มขอ้มูล เลือกรายระเอียด

เม่ือใส่ขอ้มูล รายระเอียด ครบแลว้ ให ้กด            เพื่อบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค
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เลือกข้อมูลเก่า

เลือกรายการ

กดแก้ไข

กดจะข้ึนหนา้จอดงัภาพรูป  ใหก้ด            เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล 

วธีิลบบันทกึขอตรวจชันสูตรโรค

คีย ์HN ท่ีช่องคน้หา ก็จะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหเ้ลือก TAP ขอ้มูลเก่า เลือกรายการ
ท่ีเราตอ้งการลบ แลว้กด

1

2

ระบบจะใหใ้ส่สาเหตุการยกเลิกโดยให ้User คลิกเลือกสาเหตุการยกเลิกท่ี          แลว้
กดท่ีปุ่ม
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3.3 Cross Match
3.3.4 บันทกึผลตรวจชันสูตรโรคแบบระบุรายการตรวจ(ธนาคารเลือด)

เป็นหนา้จอส าหรับใชบ้นัทึกผลตรวจชนัสูตรโรคแบบระบุรายการตรวจ

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลการคน้หาท่ีตอ้งการแลว้กดท่ีปุ่ม 

ใส่ขอ้มูลการคน้หา

กดเพื่อคน้หา

จะมีขอ้มูลแสดงข้ึนมาแลว้ User คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการท่ี            แลว้ใส่ขอ้มูล
ผลตรวจโดยการเลือกจาก        หลงัจากนั้นกดท่ีปุ่ม              เพื่อบนัทึกขอ้มูล

เลือกผลตรวจเลือด

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล

เลือกรายการที่ตอ้งการ

1

2

3
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3.3 Cross Match
3.3.5 บันทกึผลตรวจเลือด/จ่ายเลือดผู้ป่วยขอเลือด

เป็นหนา้จอส าหรับใชบ้นัทึกผลตรวจเลือด/จ่ายเลือดผูป่้วยขอเลือด

ขั้นตอนการท างาน
เขา้หนา้จอบนัทึกผลตรวจเลือด/จ่ายเลือดผูป่้วยขอเลือด คีย ์HN หรือ AN 

คีย ์HN หรอื AN

เลือกขอ้มูลถุงเลือดท่ีตอ้งการลงผล แลว้กด

คลิกเพื่อเลือกรายการ

เม่ือเลือกเสร็จแลว้กดปุ่ม
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หนา้จอน้ีจะมีทั้งหมด 2 TAP  
TAP ท่ี 1 “บนัทึกผลตรวจเลือด”

กรอกขอ้มูลรายละเอียด ท่ีตอ้งการจะลงขอ้มูลใหค้รบถว้น

TAP ท่ี 2 “จ่ายเลือดผูป่้วยขอเลือด”
ใส่หมายเลขถุงเลือกท่ีตอ้งการจ่าย หรือใส่เลขท่ีรับเลือด แล้วกดENTER ท่ี

แป้นพิมพ ์ ขอ้มูลหมายเลขถุงเลือดจะข้ึนมาให้ช่องรายละเอียดเลือดท่ีจ่ายให้ผูป่้วย 
หลงัจากนั้นใส่ขอ้มูล “RESEULT”, “สถานะ”จากนั้นกด                เพื่อบนัทึกขอ้มูล

ขอ้มูลทั้ง 2 TAP

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล
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3.3 Cross Match
3.3.6 บันทกึรับเลือดเข้าคลงั

เป็นหนา้จอส าหรับใชบ้นัทึกเพื่อรับเลือดเขา้คลงั

ขั้นตอนการท างาน
เขา้หนา้จอให ้User คลิกขวาเลือกเพิ่มขอ้มูล จากนั้นให ้User ใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้น

ถา้ตอ้งการเพิ่มรายการเลือดเป็นชุดใหก้ดท่ีปุ่ม                                       และใส่ขอ้มูล
ใหค้รบถว้นแลว้ท่ีปุ่ม

คลิกขวาเพ่ิมขอ้มูลใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้น

ถา้ตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลส่วนน้ีใหค้ลิก
ขวาเลือกเพ่ิมขอ้มูลเช่นกนั

1
2
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หลงัจากกดตกลงจะมีรายการขอ้มูลข้ึนมาตามจ านวนท่ี User ใส่ ให ้User กรอก
ขอ้มูลใหค้รบถว้น เม่ือตอ้งการบนัทึกขอ้มูลใหก้ดท่ีปุ่ม

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล

รายการขอ้มูลข้ึนมาตามจ านวนท่ีกรอกไปขา้งตน้
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3.3 Cross Match
3.3.7 บันทกึจ่ายเลือดจากคลงั

เป็นหนา้จอจ่ายเลือดออกจากคลงั

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกจ่ายเลือดจากคลงั  ให ้User กรอกหมายเลขถุงเลือดท่ีตอ้งการ  แลว้กด Enter

กรอกหมายเลขถุงเลือด

กดเพ่ือเลือก

รายละอียดเลือดท่ีตอ้งการจ่าย

กรอกขอ้มูลการจ่ายเลือด

จะปรากฏรายละเอียดเลือดท่ีตอ้งการจ่าย  เม่ือไดถุ้งเลือดท่ีตอ้งการแลว้ ให้กรอก
รายละเอียดการจ่ายเลือด  เม่ือเรียบร้อยแลว้  กดปุ่ม          เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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การตัดถุงเลือดทีห่มดอายุ

ขั้นตอนการท างาน
ใหก้ดท่ีปุ่ม                                      หลงัจากนั้นจะปรากฏหนา้ต่าง  ดงัภาพ 

กดเพื่อยนืยนั กดเพ่ือยกเลิก
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3.3 Cross Match
3.3.8 บันทกึการรับคืนเลือด

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับรับคืนเลือดจากหน่วยงานท่ีขอคืนเลือด

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอจะแสดงรายการขอ้มูลการขอคืนเลือดท่ีถูกส่งมาจากหน่วยงานนั้นๆ 

ให ้User  คลิกเลือกรายการแลว้กดท่ีปุ่ม               เพื่อบนัทึกขอ้มูล

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล

คลิกเลือกขอ้มูล
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3.3 Cross Match
3.3.9 บันทกึการปลดเลือดจากผู้ป่วยทีจ่ าหน่าย

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลการปลดเลือดจากผูป่้วยท่ีจ าหน่าย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่วนัท่ีจ  าหน่ายของผูป่้วยตามตอ้งการหลงัจากนั้นกดท่ีปุ่ม

จะปรากฏรายละเอียดรายช่ือผูป่้วยท่ีจ าหน่ายและหมายเลขถุงเลือดถา้ตอ้งการปลด
เลือด
ให ้User คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้กดท่ีปุ่ม              เพื่อบนัทึกขอ้มูล

คลิกเลือกขอ้มูล

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล

1

2

ใส่ขอ้มูลวนัท่ี

กดเพื่อคน้หาขอ้มูล



3.3 Cross Match
3.3.10 บันทกึแจ้งขอรับเลือด

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลการปลดเลือดจากผูป่้วยท่ีจ าหน่าย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ HN ผูป่้วยแลว้กด Enter

จะปรากฏรายละเอียดขอเลือดท่ีรอจ่ายใหผู้ป่้วยให ้User ใส่ขอ้มูลจ านวนท่ีตอ้ง
แลว้กดท่ีปุ่ม           เพื่อบนัทึกขอ้มูล

ระบบจะท าการ Generate เลขท่ีรับมาใหอ้ตัโนมติั

ใส่ HN ผูป่้วย

ใส่จ านวนท่ีตอ้งการ
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3.4 สอบถามข้อมูล
3.4.1  สอบถามขอ้มูล

เป็นหนา้จอส าหรับสอบถามขอ้มูลเลือดของผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน 

เม่ือเขา้สู่ เมนูสอบถามขอ้มูลให ้User ใส่ HN หรือ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter 
จากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูล 

จะปรากฏเป็นหนา้จอท่ีใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสอบถามขอ้มูลเลือดของ
ผูป่้วย โดยแสดงรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ

คีย ์HN หรือ AN ของผูป่้วยท่ีเราตอ้งการ

เลือกรายการท่ีตอ้งการ
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กดเพื่อดูรายงาน

ใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหร้ายงานแสดงโดยหัวขอ้
ท่ีเป็นสีด าเขม้จะตอ้งไม่ปล่อยใหช่้องวา่ง

กดเพ่ือปิดหนา้ต่างใส่
รายละเอียด

3.5 รายงาน
3.5.1 รายงานสถิติระบบงานธนาคารเลือด

เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายงานสถิติระบบงานธนาคารเลือด
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูรายงานสถิติระบบงานธนาคารเลือด ให้เลือกหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการดูหรือพิมพร์ายงาน จะ
ปรากฏช่องเพื่อใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีรายงานจะแสดง โดยถา้หวัขอ้ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  จะตอ้งกรอกขอ้มูล
โดยไม่ใหช่้องนั้นวา่ง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด           เพื่อดูรายงาน

จะปรากฏหนา้รายงาน ถา้ตอ้งการพิมพใ์หก้ด            เพื่อพิมพร์ายงาน

กดเพื่อพิมพร์ายงาน
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