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บทที่ 1 การเข้าใช้งานของระบบโดยทัว่ไป

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 กอ่นหลงั
จากนั้นจึงคลิกท่ี Short Cut ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) กจ็ะ
เขา้สู่หนา้จอ Login

1.1.2 การใชง้าน Login
หนา้จอ Login เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล จากผูใ้ชง้าน

ท่ีไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล การเขา้สู่เมนูหลกัของระบบงาน ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี

คียช่ื์อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน

คลิกท่ีปุ่ม หรือกด  ENTER ท่ีแป้นพิมพ ์กจ็ะเขา้สู่หนา้จอเมนูหลกัของระบบงาน
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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
และการปฏบิัติงาน
ล่าสุดของเคร่ือง

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ี Log in เขา้สู่ระบบ
ล่าสุด และรายละเอียดการปฏิบติังานล่าสุดของเคร่ือง PC ท่ีเขา้ใช้
โปรแกรม

4. Status Bar ใชส้ าหรับแสดงสถานะของการใชง้านหนา้จออยู่ 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 าส่ังน้ี ระบบจะท าการ 
Clear หนา้จอใหพ้ร้อมใชง้านใหม่อีกคร้ัง จะใชไ้ดก้บับาง
หนา้จอเท่านั้น 

บนัทึกขอ้มูล
ใชส้ าหรับจดัเกบ็ขอ้มูล (Save) เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะ
ท าการจดัเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของระบบงาน 

ลบบนัทึก

ใชส้ าหรับยกเลิกขอ้มูล เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะแสดง
ขอ้ความใหยื้นยนัค าสั่งอีกคร้ัง ดงัรูป

ปุ่มค าส่ังน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น 

ภาพกอ่นพิมพ์ ใชส้ าหรับดูตวัอย่างกอ่นจะสั่งพิมพเ์ป็นเอกสารออกมา 

พิมพ์
ใชส้ าหรับสั่งพิมพใ์บรายงานหรือตวัเลือกรายการพิมพต่์างๆ 
ของระบบงาน 

คน้หาขอ้มูล
ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไข เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี 
ระบบจะคน้หาขอ้มูลท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูลของระบบงาน ตาม
เง่ือนไขท่ีก  าหนดไวปุ่้มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น

ปิดหนา้จอ
ใชส้ าหรับปิดหนา้จอหรือออกจากหนา้จอการใชง้าน ณ
ปัจจุบนั

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

เก ีย่วกบัระบบ

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดเกีย่วกบัระบบงานท่ีใชอ้ยู่ เช่น 
Version ของ โปรแกรมท่ีใชอ้ยู่เป็น Version อะไร เป็นตน้ เม่ือ
คลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ีจะปรากฏหนา้ต่างแสดงรายละเอียด ดงัรูป

หนา้สุดทา้ย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอย่างกอ่นพิมพ ์ในกรณีท่ีข้อมูลท่ีแสดงมี
เป็นจ านวนมาก และตอ้งการไปยงัหนา้สุดทา้ยของขอ้มูลกจ็ะ
ใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้กอ่นหนา้
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอย่างกอ่นพิมพ ์ในกรณีท่ีข้อมูลมีมากกว่า 
1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้กอ่นหนา้ปัจจุบนักจ็ะใชปุ่้มค าสั่ง
น้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้ต่อไป
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอย่างกอ่นพิมพ ์ในกรณีท่ีข้อมูลมีมากกว่า 
1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ถดัไปกจ็ะใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะ
ปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ขยาย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอย่างกอ่นพิมพ ์ในกรณีท่ีต้องการขยาย
หนา้แสดงขอ้มูลใหใ้หญ่ข้ึน ซ่ึงจะขยายข้ึนทีละ 25% จากขนาด
ปกติ 100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)
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สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

ย่อ
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอย่างกอ่นพิมพ ์ในกรณีท่ีต้องการย่อหนา้
แสดงขอ้มูลใหเ้ล็กลง ซ่ึงจะลดลงทีละ 25% จากขนาดปกติ
100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ย่อ/ขยาย

ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอย่างกอ่นพิมพ ์ในกรณีท่ีต้องการย่อหรือ
ขยายแบบก  าหนด % ในการย่อขยายดว้ยตวัเอง โดยคียก์  าหนด 
% ในการย่อขยายในช่องแลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์(จะปรากฏ
ในหนา้จอรายงาน)

แนวกระดาษ
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอย่างกอ่นพิมพ ์ในกรณีท่ีต้องการปรับ
รูปแบบรายงานจากแนวตั้งเป็นแนวนอน (จะปรากฏในหนา้จอ
รายงาน)

ไมบ้รรทดั
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอย่างกอ่นพิมพ ์เม่ือตอ้งการแสดงขอบ
ซ้าย ขอบขวา และการตั้งย่อหนา้ของกระดาษ (จะปรากฏใน
หนา้จอรายงาน)

5



3.1 งานห้องตรวจโรค
3.1.1 ล าดับผู้ป่วยตรวจรักษาของแพทย์

1.1 เป็นหน้าจอส าหรับการค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการตรวจรักษา
ขั้นตอนการท างาน

บทที่ 3 ระบบงานตรวจรักษาโดยแพทย์

- เม่ือเขา้สู่ เมนูล าดบัผูป่้วยตรวจรักษาของแพทย ์ ให ้User คียร์หสัหรือเลือกหน่วยตรวจท่ีตอ้งการ  
จากนั้นกด Enter เพ่ือยืนยนัหน่วยตรวจ  หากตอ้งการเลือกดูวนัท่ีตรวจยอ้นหลงั  ใหใ้ส่วนัท่ีตรงช่อง
วนัท่ีตรวจรักษา แลว้กดปุ่ม                             เพ่ือแสดงรายช่ือผูป่้วย 

- จะปรากฏรายละเอียดของผูป่้วย  เลือกผูป่้วยท่ีตอ้งการ  Double click จะไปปรากฏหนา้ตรวจรักษาของ
แพทย์

คีย์รหัสหรือเลือกหน่วยตรวจทีต้่องการ

กรอกวนัที ่ทีต้่องการ กดเพ่ือแสดงรายละเอยีด

Double click รายช่ือทีต้่องการเพ่ือเข้า
หน้าจอตรวจรักษาของแพทย์
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3.1.2 บันทึกซักประวัติ/รักษาโดยแพทย์
เป็นหนา้จอการกรอกรายละเอียดการรักษาของแพทย์

ขั้นตอนการท างาน

- เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกซักประวติั/รักษาโดยแพทย ์ ให้ User คีย ์HN ของผูป่้วยท่ีต้องการ  จากนั้นกด 
Enter

คีย์ HN ของผู้ป่วยทีต้่องการ

คีย์รหัสหรือเลือกหน่วยตรวจทีต้่องการ

เลือกรายการทีต้่องการ

กดเพ่ือยืนยนั

- จะปรากฏหนา้ต่างการส่งตรวจของผูป่้วย  ใหใ้ส่หน่วยตรวจท่ีตอ้งการ  หรือไม่ใส่เพ่ือตอ้งการดูหน่วย
ตรวจทั้งหมดของวนันั้นๆ  เลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม 
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- จะปรากฏรายละเอียดต่างๆของคนไข ้ ทางดา้นขวาของโปรแกรมจะเป็นปุ่มเมนูเคร่ืองมือต่างๆ  ดงัน้ี
บนัทึกผลวินิจฉยั                      สั่งยา
ส่งผลชนัสูตร                             บนัทึกนดั
ส่งผลรังสี                                  ประวติัการตรวจ

เมนูเคร่ืองมือ

กรอกรายละเอยีดการรักษา

กรอก Diagnosis 
(ICD10)

ปุ่มLink ไปหน้าจอต่างๆ

- หนา้จอตรวจรักษา , บนัทึกผลวินิจฉยั ใหก้รอก Diagnosis (ICD10)โดยคลิกปุ่ม          ตรงแถบนดั
ดา้นขวา   สามารถกรอกไดเ้ป็นช่ือและรหสัของโรค และถา้หากตอ้งการกรอกรายละเอียดการรักษา
สามารถกรอกไดท่ี้ช่อง Dlinical Data กรณีแพทยต์อ้งการเพ่ิมโรคใหค้ลิกขวา  Add row  หรือถา้มีการลง
โรคผิดแพทยส์ามารถ คลิกขวา Delete row ได้ 8
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- ใหเ้ลือกรายการตรวจ  เม่ือเลือกไดแ้ลว้  ใหก้ดปุ่ม                        เพ่ือยืนยนั  รายการตรวจจะข้ึนท่ี
หนา้จอ  ดงัภาพ

- หนา้จอส่งผลชนัสูตร โดยคลิกปุ่ม          ตรงแถบนดัดา้นขวา   ใหค้ลิกท่ีช่องการการท่ีเราตอ้งการ  แลว้
กดปุ่ม                                          จะปรากฏหนา้ต่าง  ดงัภาพ

วิธีส่งตรวจชนัสูตร

เลือกรายการทีต้่องการ

กดเพ่ือยืนยนั

เลือกรายการทีต้่องการ

Tab ต่างๆ
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- ใหเ้ลือกรายการตรวจ  เม่ือเลือกไดแ้ลว้  ใหก้ดปุ่ม                        เพ่ือยืนยนั  รายการตรวจ

- หนา้จอส่งผลรังสี โดยคลิกปุ่ม          ตรงแถบนดัดา้นขวา  จะปรากฏรายการตรวจรังสีของผู ้ป่วย  หาก
ตอ้งการบนัทึกผลรังสี  ใหก้ดปุ่ม                                จะปรากฏหนา้ต่างรายการตรวจ  ดงัภาพ   

วิธีส่งตรวจรังสี
ประเภทรังสี

กดเพ่ือยืนยนั

เลือกรายการทีต้่องการ
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- จะปรากฏหนา้จอใหก้รอกรายละเอียดต่าง ๆ  และรายการตรวจรังสีท่ีเลือก และมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน เรา
สามารถดูประวติัการตรวจรังสีไดท่ี้ TAB เมนูประวติัการตรวจรังสี 

- หนา้จอสั่งยา หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอท่ีแพทยใ์ชใ้นการสั่งยา โดยคลิกปุ่ม          ตรงแถบสั่งยาดา้นขวา จะ
มี pop-up ข้ึนมาใหเ้ลือกหอ้งจ่ายยา หากมีการส่ังยาไปแลว้จะข้ึน pop-up ดงัภาพขา้งตน้

Tab  เมนู

กรอกรายละเอยีด



คีย์รายการยาและเวชภัณฑ์

- คียช่ื์อยาและเวชภณัฑแ์ลว้กด Enter  ถา้ช่ือท่ีคียน์ั้นมีอยู่ในฐานขอ้มูลของระบบ จะปรากฏ
หนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมา เลือกรายการยาและเวชภณัฑ ์ดงัภาพ

- เลือกรายการยาท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม                       เพ่ือยืนยนั

- เม่ือเลือกรายการยาและเวชภณัฑท่ี์ตอ้งการเรียบร้อย หากตอ้งการเพ่ิมรายการยาให ้คลิกขวา เพ่ิม
ขอ้มูล หรือกด Enter คียว์ิธีใชย้าใหก้ดปุ่ม       จะมีหนา้จอน้ีข้ึนเพ่ือใหล้งขอ้มูลวิธีการใชย้า ดงัภาพ

12



- กรอกรายละเอียดท่ีตอ้งการ เม่ือเสร็จ  กดปุ่ม                       เพ่ือยืนยนั

- เพ่ือเรียกขอ้มูลยาเกา่ข้ึนมา  แกไ้ขขอ้มูลใบสั่งยาใหก้ดท่ีปุ่ม                           เพื่อแกไ้ขรายการท่ี
ตอ้งการ หากตอ้งการยกเลิกใบส่ังยาท่ีมีการส่ังไปแลว้ใหก้ดปุ่ม                       เม่ือตอ้งการส่งยาชุด
เดิม  ในกรณีท่ีเคยมีการตรวจมากอ่นแลว้  กดปุ่ม                        ดงัภาพ

กดเพ่ือเรียกข้อมูลยาเก่า แก้ไขใบส่ังยา ยกเลกิใบส่ังยา

เลือกวันที่ ที่ต้องการ

เลือกรายการยาที่ต้องการ

กดเพ่ือยืนยัน

13



14

- หนา้จอบนัทึกนดั  หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอท่ีแพทยใ์ชใ้นการนดัคนไข ้โดยคลิกปุ่ม            ตรงแถบนดั
ดา้นขวา จะไดห้นา้จอนดั ดงัภาพ แพทยส์ามารถท าการนดั โดยคียข์อ้มูลต่างๆ เช่น หน่วยงานท่ีสั่งนดั , 
หน่วยงานท่ีนดั , วนัเวลาท่ีนดั เป็นตน้ ดงัภาพ

- หนา้จอประวติัการตรวจ  หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอท่ีแพทยใ์ชใ้นการดูประวติัการตรวจ โดยคลิกปุ่ม   
ตรงแถบนดัดา้นขวา   จะไดห้นา้จอดูประวติัการตรวจ   ดงัภาพ

กรอกรายละเอยีดการนัด

ผลการตรวจ

เลือกรายการทีต้่องการ
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กดเพ่ือยืนยัน

- เม่ือบนัทึกขอ้มูลครบเรียบร้อยใหก้ดปุ่ม             จะข้ึนหนา้จอสรุปการรักษาน้ีมา ตรวจสอบขอ้มูลว่า
ถูกตอ้งครบถว้น    กดปุ่ม                           เพ่ือบนัทึกขอ้มูลการตรวจของแพทยท์ั้งหมด    หรือกดปุ่ม 

เพ่ือแกไ้ขขอ้มูล  ดงัภาพ
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3.1.3 บันทึกหัตถการและค่าใช้จ่ายอ่ืน
ใชส้ าหรับท าการบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น ค่าฉีดยาหรือค่าท าแผล เป็นตน้ 

ขั้นตอนการใช้งาน
1. คีย ์HN ผูป่้วย
2. ใส่ขอ้มูลหตัถการหรือค่าใชจ่้ายอ่ืน โดย สามารถคียไ์ดท้ั้งรหสัและช่ือสมารารถ Search ได้

ตั้งแต่ 2 ตวัอกัษรข้ึนไป จากนั้นกด Enter  (ตามรูปท่ี2) จะข้ึนหนา้ต่าง กจิกรรมพยาบาลดงัรูป ใน
กรณีท่ีมีหลายขอ้มูล  เลือกขอ้มูลเสร็จแลว้ ใหก้ด

3.ในกรณีท่ีคนไขมี้สิทธ์ิการรักษามากกว่า 1 สิทธ์ิและตอ้งการเลือกสิทธ์ิท่ีไม่ใช่สิทธ์ิหลกัให้
กด  ขา้งช่องสิทธ์ิการรักษา หลงัจากนั้นกด

2

หมายเหตุ : ช่องสีขาวจะเป็นรายการของ ICD9cm ช่องสีม่วงจะเป็นรายการ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

1
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เม่ือกด                       แลว้ ขอ้มูลกจ็ะข้ึนมาดงัรูป

4.ส าหรับปุ่ม                              จะเป็นปุ่มแสดงรายการหตัถการท่ีผูป่้วยไดเ้คยมีประวติัว่า
เคยมาท าแลว้ ซ่ึงสามารถเลือกรายการหตัถการจากตรงน้ีกไ็ดเ้ช่นกนั ดงัรูป

5. ขอ้มูลตรง “ล าดับ” ระบบจะก  าหนดมาใหเ้อง แต่สามารถแกไ้ขได้
6.ใหร้ะบุ “ต าแหน่งทีท่ า” หตัถการพยาบาลดงักล่าว เพ่ือว่าไดท้  าหตัถการท่ีต าแหน่งไหนของ

ร่างกายโดยคลิกท่ีปุ่ม           แลว้จะได ้popup แสดงต าแหน่งท่ีท า

เลือกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด 
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7. เม่ือใส่ขอ้มูลหตัถการเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม                       แลว้ขอ้มูลตรงส่วนน้ีจะดึงไป
แสดงในตารางดา้นบน ดงัรูป

ดับเบิล้คลกิ

วิธีการยกเลกิหัตถการและแก้ไข 
ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขรายการหตัถการท่ีคียไ์ปแลว้นั้นท าไดโ้ดยคลิกท่ีรายการหตัถการใน
ตาราง แลว้ปุ่มต่างๆขา้งล่างจะแสดงการใชง้านข้ึน

2. ใหเ้ลือกว่าตอ้งการ แกไ้ข หรือ เพ่ิม ขอ้มูลรายการหตัถการ เช่นถา้ตอ้งการแกไ้ขรายการ
หตัถการใหค้ลิกท่ีปุ่ม                    ถา้ไม่ตอ้งการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้มูลอะไรแลว้ ใหค้ลิก
ท่ีปุ่ม 

3. เม่ือคียข์อ้มูลบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืนเรียบร้อยแลว้  ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 
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4. ถา้ตอ้งการยกเลิกหตัถการ เลือกรายการหตัการท่ีจะยกเลิก แลว้กด                     จะข้ึน
หนา้จอข้ึนมา ดงัรูป ใหก้ด                     เพ่ือยืนยนัการลบหตัถการ   เสร็จแลว้ใหก้ด            เพื่อ
บนัทึกผล

หมายเหตุ    : ผูท่ี้ยกเลิกจะตอ้งเป็นคนเดียวกนักบัคนบนัทึก ถา้ช าระเงินและปิด
บญัชีแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกได้

เลือกรายการ
หัตถการ

กด ยกเลิก

กด SAVE

1

3

2
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วิธีคย์ียาหน่วย
ใชบ้นัทึกคียย์าเวชภณัฑ ์ท่ีใชก้บัผูป่้วย

ขั้นตอนการใช้งาน
1. คลิกขวาท่ีช่องยา กดเพ่ิมขอ้มูล  

2.เม่ือกดเพ่ิมขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลกจ็ะข้ึนมาใหเ้ราใส่รายละเอียดดงัรูป แลว้กด 

หมายเหตุ : ถา้คียร์ายการเวชภณัฑ ์ไม่มีขอ้มูลแสดงว่าไม่มีของอยูใ่นคลงั จะตอ้งเพ่ิมขอ้มูลท่ี

บนัทึกเวชภณัฑค์ลงัปลีก กอ่น
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3.1.4 บันทึกผลวินิจฉัย
เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดการวินิจฉยัโรคหลงัตรวจ

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนู บนัทึกผลวินิจฉยั ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการดูผลวินิจฉยั แลว้กด Enter

เลือกขอ้มูลวนัท่ีส่งตรวจ แลว้กด คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลในวนัท่ี ท่ีคน้หา ถา้มีขอ้มูลการ
ตรวจท่ีมากกว่า1 คลินิกระบบกจ็ะแสดงขอ้มูลใหทุ้กคลินิก

เลือกคลินิกท่ีตอ้งการบนัทึกผลวินิจฉยั กด ตกลง

คีย์ HN ของผู้ป่วยที่เราต้องการ

คย์ีวันทีเ่ร่ิมต้น – ส้ินสุด
และหน่วยตรวจ

กดปุ่ มค้นหาเพ่ือให้ข้อมูลการตรวจแสดง

เลือกรายการตรวจทีเ่ราต้องการ

กดตกลง เพ่ือดูข้อมูล
กดปิด เพ่ือยกเลกิการดู
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เม่ือเขา้มาจะพบหนา้จอดงัภาพ  ซ่ึงเป็นการแสดงรายละเอียด  ของโรค (ICD10) และ หตัถการ 
(ICD9)  

ถา้ตอ้งการเพ่ิมขอ้มูล , แทรกขอ้มูล , ลบขอ้มูล  ของโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9) 
สามารถคลิกขวาท่ีช่องว่างขา้งล่างของช่องโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9)   

เพิ่มข้อมูล , แทรกข้อมูล , ลบข้อมูล  ของ
โรค (ICD10) และ หัตถการ (ICD9)

เม่ือท าการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหก้ด           เพ่ือบนัทึกขอ้มูล   

แสดงวันที่-เวลา , หน่วย
ตรวจ และแพทย์ผู้ตรวจ

ข้อมูลโรคของผู้ป่วย 
(ICD10)

ข้อมูลหัตถการของ
ผู้ป่วย (ICD9)

พยาบาลและแพทย์คีย์ผล
การตรวจ



3.2 งานนัดหมายผู้ป่วย
3.2.1 บันทึกนัดผู้ป่วย
หนา้จอส าหรับบนัทึกตารางการนดัผูป่้วยล่วงหนา้ตามแพทยน์ดัในคร้ังต่อไป

ขั้นตอนการท างาน
กรณีส่ังนัดผู้ป่วย มีขั้นตอนใช้งานดังนี้

1. ระบบจะระบุ วัน – เวลาทีส่ั่งนัด เป็นวนัเวลา ณ ปัจจุบนัท่ีเขา้มาท าการบนัทึกนดัผูป่้วย ซ่ึง
ขอ้มูลตรงน้ีไม่สามารถแกไ้ขได้

2. หน่วยงานทีส่ั่งนัด คือ หน่วยงานท่ีบนัทึกการนดั,
3. หน่วยงานทีน่ัด คือ หน่วยงานท่ีในคร้ังถดัไป 
4. นัดพบแพทย์ เพ่ือบ่งบอกว่าไดน้ดัพบแพทยท่์านไหนในคร้ังต่อไป สามารถคียร์หสั , ช่ือ 

หรือดูตารางการออกตรวจของ ท่ีตอ้งการนดัถา้ไม่ตรงตามตารางแพทย ์กไ็ม่สามารถนดัพบแพทย์
ได้
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ระบบจะระบุวันเวลาปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ไขได้

หน่วยงานทีส่ั่งนัด

เลือกแพทย์ทีน่ัดพบในคร้ังต่อไป

4

หน่วยงานทีน่ัด

1

2

3

หมายเหตุ : 4. ถา้ User ทราบรหัสหน่วยงานหรือรหัสแพทยก์ส็ามารถใส่รหัสนั้นแลว้กด Enter 
ไดเ้ลย



5. วัน-เวลาทีน่ัด คียข์อ้มูลวนัท่ีนดั และใส่เวลาท่ีตอ้งการนดั ถา้ไม่ตรงตามตารางท่ีแพทยอ์อก
ตรวจ ไม่สามารถสั่งนดัได้

6. ปฏทินิ สามารถเลือกวนัท่ีนดัไดจ้ากปฏิทิน ถา้ไม่ตรงตามตารางท่ีแพทยอ์อกตรวจ ไม่
สามารถส่ังนดัได้

เลือกเวลานัด ซ่ึงระบบจะแสดงไว้ว่าเวลาไหน
นัดได้กีค่น นัดไปแล้วกีค่น

กดตกลง ระบบจะขึน้วันทีน่ัดให้อตัโนมัติ ถ้า User 
ไม่ได้เลือกกส็ามารถใส่วันทีเ่องได้ 

สามารถกดเลือกวันทีน่ัดจาก
ปฏทินิได้

65
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7. ขอ้มูลตรงส่วนนัดมาเพ่ือ ใหร้ะบุว่าท่ีท  าการนดันั้นนดัมาเพ่ือท าอะไร ถา้ตอ้งการนดัมาเพ่ือ
ติดตามการรักษา ใหค้ลิกเคร่ืองหมายถูกท่ีช่อง  หนา้ขอ้มูลตรวจติดตาม แลว้จะได้ขอ้ความว่าตรวจ
ติดตามการรักษาข้ึนท่ี Text Box โดยไม่ตอ้งใส่เอง

8. ส่วนขอ้มูล การเตรียมตัว เพ่ือใหผู้ป่้วยไดเ้ตรียมตวักอ่นมาตรวจทุกคร้ังท่ีมีการนดัตรวจ 
โดยกด Ctrl+F9 จึงจะไดห้นา้ต่างค าช่วยข้ึน

25

ในส่วนข้อมูลการเตรียมตวัเม่ือกด Ctrl + F9 จะมหีน้าต่างค า
ช่วยขึน้มาให้คลิกเลือกค าช่วยที่ต้องการแล้วกดตกลง

โดยข้อมูล สถานะการนัด ระบบจะระบุมาให้เป็น 
ยงัไม่ได้ลงทะเบยีนตรวจรักษา

คลกิเลือกช่องข้างหน้าตรวจติดตาม จะมี
ข้อความขึน้ให้อตัโนมัติโดยไม่ต้องใส่เอง

7

8



กดเพ่ือเล่ือนนัดผู้ป่วย

ระบบจะถามว่าต้องการเล่ือนนัด
หรือไม่  ถ้าต้องการให้กด Yes 
หลังจากน้ัน User สามารถใส่วัน

เวลาที่ต้องการเล่ือนนัดได้

10. ยกเลกินัด กดเลือกรายการนดัท่ีตอ้งการยกเลิกจากประวติัรายการนดัของผูป่้วยโดยให้
เคร่ืองหมาย           อยู่ตรงรายการท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม            ระบบจะถามว่าตอ้งการยกเลิก
ขอ้มูลหรือไม่ให ้User กดปุ่ม                    หลงัจากนั้นให ้User ใส่สาเหตุการยกเลิก แลว้กดปุ่ม           
เพ่ือยกเลิกขอ้มูลการนดัผูป่้วย

9. เม่ือใส่ขอ้มูลการนดัเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดท่ีปุ่ม           เพ่ือบนัทึกขอ้มูลการนดั 

หมายเหตุ : กรณีเล่ือนนดัผูป่้วย มีขั้นตอนใชง้านดงัน้ี
เม่ือบนัทึกขอ้มูลการนดัเสร็จจะมีปุ่ม                             ให้กดเพ่ือเล่ือนนดัผูป่้วย 

เม่ือกดเสร็จ User สามารถใส่วนัเวลาท่ีนดัใหม่ได้

9

26เลือกรายการนัดทีต้่องการยกเลกิ

กดเพ่ือยกเลกินัด

กด Yes เพ่ือยกเลกิ

1

2

3
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เลือกสาเหตุการยกเลกิ

กดบันทกึข้อมูลการยกเลกิ

ผลลพัธ์ข้อมูล ยกเลกินัด 
เล่ือนนัด และข้อมูลนัด



3.2.2 บันทึกนัดผู้ป่วย - ปฏิทิน
เป็นหนา้จอส าหรับดูตารางนดัผูป่้วยกบัปฏิทินของแพทย์

ขั้นตอนการท างาน

เลือกหน่วยงานและแพทย์
ที่ต้องการดูการนัด

เดือนที่ปฏิทินนัดผู้ป่วยแสดง

ดบัเบิล้คลิกเพ่ือดูรายละเอียด
การนัดของวันน้ัน ๆ

คลิกเพ่ือเลือกเดือน
ที่ต้องการดู

คลิกเพ่ือแสดงข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ปัจจุบนั

ใหร้ะบุช่ือ “หน่วยงาน” ท่ีตอ้งการเรียกดูนดัผูป่้วยกบัปฏิทิน ส่วนขอ้มูล “แพทย”์ จะระบุช่ือก ็
ไดห้รือไม่ระบุกไ็ด ้เพราะถา้ไม่ระบุระบบกดึ็งขอ้มูลของแพทยทุ์กคนท่ีมีนดัผูป่้วยในเดือนน้ี

ใหเ้ลือกว่าตอ้งการใหแ้สดงขอ้มูลตามวนัท่ีปฏิทิน หรือแสดงตั้งแต่วนัท่ีปัจจุบนั โดยคลิกท่ี  
ปุ่ม   หรือปุ่ม          เพ่ือเลือกท่ีจะใหร้ะบบแสดงรายละเอียดของผูป่้วยของหมอแต่
ละคน
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เม่ือกด            แลว้  เม่ือเขา้มาจะพบหนา้จอดงัภาพ  ซ่ึงเป็นการแสดงรายละเอียดการนดั
ผูป่้วยของหมอในวนันั้น ๆ

เม่ือท าการเลือก วนัท่ีนดั , แพทย ์, หน่วยงาน เรียบร้อยแลว้ ใหก้ด           เพ่ือแสดงขอ้มูล     
ระบบจะแสดงรายการนดัผูป่้วยมาให ้แต่ถา้ตอ้งการเล่ือนนดัใหด้บัเบ้ิลคลิกท่ีรายการนดั

แลว้ระบบจะท าการลิงคไ์ปท่ีหนา้บนัทึกนดัเพ่ือท าการเล่ือนนดั
ในกรณีท่ีเลือกหน่วยงานไม่ตรงแพทยจ์ะมีหนา้ต่างข้ึนมา

เลือกวนัทีน่ัด , แพทย์ , หน่วยงาน

ดบัเบิล้คลกิเพ่ือไปทีห่น้าบนัทกึเพ่ือท าการเลื่อนนัด
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3.2.3 บันทกึนัดตรวจรังสี
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกขอ้มูลการนดัผูป่้วยเพ่ือมาตรวจรังสีในคร้ังต่อไปของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกนดัตรวจรังสีให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter

คย์ี HN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ

จะปรากฏหนา้จอการลงบนัทึกนดัตรวจรังสีผูป่้วย  โดยตอ้งกรอกขอ้มูลท่ีเป็นด าหนาใหค้รบ
ทุกช่อง ซ่ึงจะประกอบดว้ยขอ้มูล  3  ส่วน

รายละเอยีด
เกีย่วกบัการนดั

กรอกรายละเอยีด
เพิ่มเติม

รายละเอยีด
เกีย่วกบัการนดั
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ในกรณีท่ีส่งมาจากสถานพยาบาลอ่ืน  ใหค้ลิกเลือกในช่องส่ีเหล่ียมหนา้สถานพยาบาล  
จากนั้นใหร้ะบุหน่วยงานสถานพยาบาลท่ีส่งมาตรวจ  ระบบจะเปิดช่องใหเ้ป็น Free Text  ใหคี้ย์
ช่ือสถานพยาบาลดงักล่าวหรือกรณีท่ีจ  ารหสัของสถานพยาบาลนั้นไดก้ใ็หคี้ยร์หสัแลว้กด  Enter  
ระบบจะคน้หาสถานพยาบาลมาให ้ เช่น  คียช่ื์อ “โรงพยาบาลเลศิสิน” จากนั้นกด  Enter  
ระบบจะคน้หาขอ้มูลของสถานพยาบาลข้ึนมาใหท้ั้งหมด  ใหผู้ใ้ชค้ลิกเลือกสถานพยาบาลท่ี
ตอ้งการ  แลว้กดปุ่ม                   ขอ้มูลของสถานพยาบาลท่ีเลือกจะไปปรากฏในช่อง
สถานพยาบาล  ในกรณีท่ีตอ้งการปิดหนา้จอคน้หา  ใหก้ดปุ่ม                  ดงัภาพ

ผลลพัธ์

ก  าหนดวนัท่ีท่ีตอ้งการนดัผูป่้วยมาตรวจ  ซ่ึงการนดัตรวจนั้นสามารถลงบนัทึกนดัได ้2 แบบ 
คือ

แบบท่ี  1  การนดัตรวจรังสีแบบรวมรายการ  หากตอ้งการนดัผูป่้วยใหม้าตรวจในวนัเดียวกนั
ซ่ึงการตรวจนั้นมีการตรวจหลายรายการ  ใหก้  าหนดวนัท่ีและเวลาท่ีตอ้งการนดั  การลงวนัท่ีนดัซ่ึง
สามารถคียเ์องหรือดบัเบ้ิลคลิกจากช่องวนัท่ี  กจ็ะปรากฏปฏิทินใหเ้ลือกวนัท่ีนดัได ้

แบบท่ี  2  การนดัตรวจรังสีแบบแยกรายการ  ผูใ้ชต้อ้งการนดัผูป่้วยใหม้าตรวจหลายรายการ
แต่ตอ้งการแยกวนัท่ีในการตรวจ  ใหผู้ใ้ชค้ลิกในช่องส่ีเหล่ียมหนา้ “นดัแยกรายการตรวจ” ในช่อง
วนัท่ีและเวลาจะปิดไว ้จากนั้นเม่ือผูใ้ชเ้ลือกรายการท่ีตรวจแลว้ หนา้รายการตรวจกใ็หเ้ลือกวนัท่ี
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ถา้ตอ้งการเพ่ิมขอ้มูล , แทรกขอ้มูล , ลบขอ้มูล  รายการตรวจ สามารถคลิกขวาท่ีช่องว่าง
รายการตรวจ  ดงัภาพ

เม่ือบนัทึกขอ้มูลนดัตรวจรังสีเรียบร้อยแลว้  ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ม           เพ่ือบนัทึกขอ้มูล

เพิ่มข้อมูล , แทรก
ข้อมูล , ลบข้อมูล  
รายการตรวจ
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3.2.4 บันทึกนัดตรวจชันสูตรโรค

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกนดัตรวจชนัสูตรโรค

ขั้นตอนการด าเนินการ

เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ HN ตรงช่องคน้หา

33

ใส่ HN 

ใส่ HN แลว้ กด enter กจ็ะข้ึนหน้าจอคน้หาขอ้มูล ให้คลิกท่ีขอ้มูลตรงช่องท่ีเราจะเขา้บนัทึกนัดตรวจ
ชนัสูตรโรค แลว้กด 

เลือกรายการ

กดเพิ่ม

ใส่ รายระเอียดการขอตรวจให้ครบ โดยเฉพาะวนัท่ีนัดตรวจ ขอ้มูล ตรงช่องสีขวา พื้นท่ีว่างให้คลิก
ขวาท่ีเมา้ส์กจ็ะข้ึนรายการ ข้ึนมาให้เรา คลิกเพิ่ม ขอ้มูล เพิ่มขอ้มูลท่ีเราตอ้งการตรวจเสร็จแลว้ กด 

ใส่รายละเอยีด

เพิ่มข้อมูล



วิธียกเลกิบันทกึนัดตรวจชันสูตรโรค
ใส่ HN แลว้ กด enter กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล เลือก TAP ขอ้มูลเกา่ เลือกวนัท่ีนดัตรวจ 

กด                      กจ็ะข้ึนรายการนดัตรวจชนัสูตรโรค เลือกรายการท่ีเราตอ้งการยกเลิกแลว้
กด 

TAP ข้อมูลเก่า เลือกวัน  เวลา ทีน่ัด

เลือกรายการทีเ่ราต้องการยกเลกิ

กด แก้ไข

กด                     แลว้กจ็ะมาที่หนา้ขอ้มูลการนดัให ้กด          เพื่อยกเลิก ระบบกจ็ะขึ้นหนา้ต่างยกเลิกขอ้มูลใหก้ด 
เลือกสาเหตุที่ยกเลิก แลว้กด                     แลว้มีขอ้ความ ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลน้ีหรือไม่ กด                        เพื่อยนืยนั
การลบบนัทึกนดัตรวจชนัสูตรโรค
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กดยกเลกิข้อมูล

กรอกสาเหตุการยกเลกิ

กดตกลง



3.3 งานใบรับรองแพทย์ 
3.3.1 บันทึกใบรับรองแพทย์

เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกใบรับรองแพทยต์ามความคิดเห็นแพทยห์ลงัจากท่ีไดท้  าการ
รักษาผูป่้วยแลว้ โดยคียเ์ลข HN ของผูป่้วยท่ีช่องคน้หา
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ขั้นตอนการใช้งาน
1. ใหเ้ลือกระบุ “ช่ือแพทย์ผู้ตรวจ” เพ่ือบอกว่าแพทยท่์านใด ไดอ้อกใบรับรองแพทยใ์ห้
2. ใหล้งระบุ “สรุปความเห็น” ของแพทยว์่าควรจะตอ้งหยุดงานหรือไม่ 
3. เม่ือคียข์อ้มูลเกีย่วกบัการรักษาเรียบร้อยแลว้         ใหค้ลิกท่ีปุ่ม เพ่ือบนัทึกขอ้มูล หลงัจาก

บนัทึกขอ้มูลแลว้จะได ้“เลขทีใ่บรับรองแพทย์” และแสดงขอ้มูลว่าไดอ้อกใบรับรองแพทย ์“เป็น
คร้ังที ่1” พร้อมทั้งระบุ “วันทีอ่อกใบรับรอง” ของปัจจุบนัมาให ้ดงัรูป

คย์ี HN

เลือกพิมพ์ใบรับรองแพทย์



วิธียกเลิกใบรับรองแพทย์
ขั้นตอนการใช้งาน

1.หลงัจากท่ีคีย ์ HN ท่ีช่องคน้หาแลว้กจ็ะเกดิหนา้ต่างคน้หาขอ้มูลผูป่้วยนอก
2.เลือกขอ้มูลวนัท่ีบนัทึกใบรับรองแพทย ์แลว้กด 
3.เขา้สู่หนา้จอบนัทึกใบรับรองแพทย ์ใหก้ด          เพ่ือยกเลิกขอ้มูล
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3.4 สอบถาม
3.4.1 สอบถามข้อมูลผู้ป่วย

เป็นหนา้จอส าหรับใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน 

เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่  HN ของผูป่้วย แลว้กด Enter 

User สามารถกดเลือกรายการขอ้มูลทางดา้นซ้ายมือตามตอ้งการ โดยจะยกตวัอย่างสอบถามมา
ให้ 1 ตวัอย่าง เช่น 2.ติดตามสอบถามผูป่้วย - ทัว่ไป ดงัภาพ

ใส่ HN

รายการทีเ่ลือก ข้อมูลทีป่รากฏ
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เม่ือเขา้สู่ เมนู รายงานสถิติการตรวจของแพทยแ์ลว้ ใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการดูหรือพิมพ์
รายงาน

3.5 รายงาน
3.5.1 รายงานสถิติการตรวจของแพทย์

เป็น หนา้จอส าหรับแสดงรายงานการตรวจรักษาของแพทย์
ขั้นตอนการท างาน

เลือกหัวข้อรายงานทีต้่องการ

เม่ือเลือกหวัขอ้แลว้ หนา้จอจะปรากฏช่องเพ่ือใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีรายงานจะแสดง โดยถา้หวัขอ้ท่ีให้
ใส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  จะตอ้งกรอกขอ้มูลโดยไม่ใหช่้องนั้นว่าง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด           
เพื่อดูรายงาน

ใส่ข้อมูลทีต้่องการให้รายงาน
แสดงโดยหัวข้อทีเ่ป็นสีด าเข้ม
จะต้องไม่ปล่อยให้ช่องว่าง

กดเพ่ือปิดหน้าต่าง
ใส่รายละเอยีด

กดเพ่ือดูรายงาน
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ระบบจะแสดงหนา้รายงาน ถา้ตอ้งการพิมพ ์ ใหก้ด            เพื่อพิมพร์ายงาน

กดเพ่ือพิมพ์รายงาน
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