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บทที ่1 การเข้าใช้งานของระบบโดยทัว่ไป

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) จะมีลกัษณะการใชง้านท่ี
คลา้ยหรือเหมือนกนัในส่วนของการเขา้สู่ระบบงาน การใส่ค่าต่างๆ รวมถึงปุ่มค าส่ังการใชง้าน ซ่ึง
ต่อไปจะเป็นการอธิบายการใชง้านของระบบโดยทัว่ไป ดงัน้ี

1.1 การเข้าใช้โปรแกรม
ในการเร่ิมตน้การใชง้านของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS)

ผูใ้ชง้านจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

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

1.1.2 การใชง้าน Login
หนา้จอ Login เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล จากผูใ้ชง้าน

ท่ีไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล การเขา้สู่เมนูหลกัของระบบงาน ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี

คียช่ื์อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น

คลิกท่ีปุ่ม หรือกด  ENTER ท่ีแป้นพิมพ ์กจ็ะเขา้สู่หนา้จอเมนูหลกัของระบบงาน
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บทที ่2 แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม

2.1 องค์ประกอบของหน้าจอ
2.1.1 หนา้จอหลกัของโปรแกรม

หนา้จอหลกัของโปรแกรมประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ

1

2 3

4

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

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม

สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

ขอ้มูลใหม่

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

บนัทึกขอ้มูล
ใชส้ าหรับจดัเกบ็ขอ้มูล (Save) เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะ
ท าการจดัเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของระบบงาน 

ลบบนัทึก

ใชส้ าหรับยกเลิกขอ้มูล เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ี ระบบจะแสดง
ขอ้ความใหย้นืยนัค  าสัง่อีกคร้ัง ดงัรูป

ปุ่มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น 

ภาพก่อนพิมพ์ ใชส้ าหรับดูตวัอยา่งก่อนจะสั่งพิมพเ์ป็นเอกสารออกมา 

พิมพ์
ใชส้ าหรับสั่งพิมพใ์บรายงานหรือตวัเลือกรายการพมิพต่์างๆ 
ของระบบงาน 

คน้หาขอ้มูล
ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไข เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี 
ระบบจะคน้หาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบงาน ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวปุ่้มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น

ปิดหนา้จอ
ใชส้ าหรับปิดหนา้จอหรือออกจากหนา้จอการใชง้าน ณ
ปัจจุบนั

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

เก่ียวกบัระบบ

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงานท่ีใชอ้ยู ่เช่น 
Version ของ โปรแกรมท่ีใชอ้ยูเ่ป็น Version อะไร เป็นตน้ เม่ือ
คลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ีจะปรากฏหนา้ต่างแสดงรายละเอียด ดงัรูป

หนา้สุดทา้ย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีแสดงมี
เป็นจ านวนมาก และตอ้งการไปยงัหนา้สุดทา้ยของขอ้มูลกจ็ะ
ใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้ก่อนหนา้
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากกวา่ 
1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ก่อนหนา้ปัจจุบนักจ็ะใชปุ่้มค าสั่ง
น้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้ต่อไป
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากกวา่ 
1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ถดัไปกจ็ะใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะ
ปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ขยาย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการขยาย
หนา้แสดงขอ้มูลใหใ้หญ่ข้ึน ซ่ึงจะขยายข้ึนทีละ 25% จากขนาด
ปกติ 100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม
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สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

ยอ่
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการยอ่หนา้
แสดงขอ้มูลใหเ้ลก็ลง ซ่ึงจะลดลงทีละ 25% จากขนาดปกติ
100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ยอ่/ขยาย

ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการยอ่หรือ
ขยายแบบก าหนด % ในการยอ่ขยายดว้ยตวัเอง โดยคียก์  าหนด 
% ในการยอ่ขยายในช่องแลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์(จะปรากฏ
ในหนา้จอรายงาน)

แนวกระดาษ
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการปรับ
รูปแบบรายงานจากแนวตั้งเป็นแนวนอน (จะปรากฏในหนา้จอ
รายงาน)

ไมบ้รรทดั
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์เม่ือตอ้งการแสดงขอบ
ซา้ย ขอบขวา และการตั้งยอ่หนา้ของกระดาษ (จะปรากฏใน
หนา้จอรายงาน)

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม
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3.1 งานรังสี
3.1.1 ล าดบัผู้ป่วยรอรับบริการรังสี

เป็นหนา้จอท่ีแสดงขอ้มูลผูป่้วยท่ีรอรับการตรวจรังสี และ User สามารถคลิกเขา้ไปเพื่อ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลการตรวจรังสีได้
ขั้นตอนการท างาน

เลือกวนัท่ีมาตรวจและประเภทงานรังสีแลว้กด            เพื่อคน้หารายการตรวจ  และ สามารถ 
ล๊ิงคไ์ปท่ี หนา้บนัทึกขอ้มูลขอตรวจรังสี ไดโ้ดยการ ดบัเบ้ิลคลิกไปท่ี รายช่ือของคนไข้

บทที ่3 ระบบงานรังสีวทิยา

6

เลือกวนัทีแ่ละ
ประเภทงานรังสี

กดค้นหาข้อมูล

ไปทีห่น้า บันทกึข้อมูลขอตรวจ
รังสี ได้โดยการ ดับเบิล้คลกิที ่

รายช่ือของคนไข้



3.1.2 บันทึกข้อมูลขอตรวจรังสี
เป็นหนา้จอส าหรับท าการบนัทึกขอ้มูลขอตรวจรังสีของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้มาสู่หนา้จอ ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยแลว้กด Enter

ระบบงานรังสี
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เลือกรายการส่งตรวจ

กดปุ่ มตกลงหลงัจากเลือกรายการ

จะมีหนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมา  จะแบ่งหนา้จอออกเป็น 3 Tab Sheet คือ เพิ่มขอ้มูล , ขอ้มูลเก่า
และขอ้มูลแพทยส่์งตรวจ

Tab ท่ี  1  เพิม่ข้อมูล กจ็ะปรากฏขอ้มูลท่ีมีการส่งตรวจข้ึนมาจะปรากฏขอ้มูลซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ย วนัเวลาท่ีส่งตรวจ  หน่วยงาน  แพทย ์ AN  และถา้เป็นการส่งตรวจมาจากสถานพยาบาลอ่ืน
กใ็หร้ะบุโรงพยาบาลท่ีส่งตรวจมาดว้ย  เม่ือไดร้ายการท่ีตอ้งการแลว้  ใหก้ดเลือกเลือกรายการ
ดงักล่าวแลว้กดปุ่ม                     หากไม่ตอ้งการใหก้ดปุ่ม 

ใส่ HN หรือ AN



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขอตรวจรังสี มีดงันี้
เม่ือกดเลือกขอ้มูลจากขา้งตน้แลว้จะพบหนา้จอดงัรูป ให้ User ใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้น ในส่วน

ของรายการตรวจนั้น Userสามารถใส่แบบทีละรายการได้ หรือกดดูรายการตรวจต่างๆแลว้เลือก
รวมทั้งสามารถเลือกเป็นชุดรายการตรวจกไ็ด้

เม่ือ User ท าการใส่ขอ้มูลเสร็จแลว้ถา้ตอ้งการบนัทึกใหก้ดปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูล

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรม
บงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของ
ระบบได ้

ตัวอย่างการเลือกชุดรายการตรวจ 
สามารถกดติ๊กทีช่่องด้านหน้ารายการที่

ต้องการ
กดปุ่มตกลงหลงัจากเลือก

รายการ

ระบบงานรังสี
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ใส่ข้อมูลให้ครบ

ใส่รายการด้วยการเลือก
เองหรือใส่รหัสรายการ

แล้วกด Enter

จะใช้ได้หลงัจาก
บันทกึข้อมูล

ส าหรับกดเลือก
รายการตรวจหรือชุด
รายการตรวจโดยไม่
ต้องใส่ข้อมูลเอง



วธิีบันทกึสารทบึรังสี
เม่ือบนัทึกขอ้มูลแลว้ จะสามารถกดปุ่ม ได้
เม่ือกดเขา้มาจะมีหนา้จอคน้หาขอ้มูลการสั่งยาข้ึนมาถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลใหม่ ใหก้ดท่ีปุ่ม

แต่ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลเก่าใหเ้ลือกรายการแลว้กดท่ีปุ่ม

หลงัจากกดปุ่ม จะมีหนา้จอบนัทึกยา/สารทึบรังสี ให้ User คลิกขวาเลือกเพิ่ม
ขอ้มูล แลว้ใส่ขอ้มูลชนิดสารทึบรังสี/อุปกรณ์ โดยเลือกขอ้มูลจาก หรือถา้มีการบนัทึก SETยา
และสารทึบรังสีไว้ ให้ User กดเลือกท่ีปุ่ม ไดเ้ลย เม่ือใส่ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ให้
กดท่ีปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูล

กดเพ่ือเพิม่รายการใหม่ กดเพ่ือแก้ไขข้อมูล

ระบบงานรังสี

9

เลือก SET ยาและสารทบึรังสี
เลือกชนิดทบึรังสี/อุปกรณ์

คลกิขวาเพ่ือเพิม่ข้อมูล

เม่ือเพิม่ข้อมูลเสร็จกดเพ่ือบันทกึ



วธิียกเลกิสารทบึรังสี
ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูล ให้ User กดท่ีปุ่ม ในหนา้จอคน้หาขอ้มูลการสัง่ยาแลว้กด

เลือกรายการ กดปุ่ม เพื่อยกเลิกขอ้มูล

ระบบงานรังสี

10

กดเพ่ือยกเลกิข้อมูล

กดเลือกรายการทีต้่องการยกเลกิ

กดเพ่ือแก้ไขข้อมูล



วธิียกเลกิแก้ไข รายการตรวจ
หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ให้ User กดไปท่ี Tab ท่ี 2 ข้อมูลเก่า User สามารถคน้หาขอ้มูลได้

โดยก าหนดช่วงของวนัท่ีในการคน้หา จากนั้นกดปุ่ม จะปรากฏขอ้มูลข้ึนมาใหซ่ึ้งจะ
ประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึงวนัเวลาท่ีมาตรวจ เลข AN ประเภทงานรังสี สิทธิการ
รักษา สถานะผูป่้วย แพทยผ์ูส่้งตรวจ ส่วนท่ีสอง จะแสดงรายการตรวจตามท่ี User กดเลือก
จากนั้นใหก้ดปุ่ม กจ็ะเขา้สู่หนา้จอการบนัทึกขอตรวจรังสี

ระบบงานรังสี
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ใส่วนัทีส่่งตรวจ

เลือกรายการ

แสดงรายการตรวจทีก่ดเลือก

กดปุ่มตกลงหลงัจากเลือกรายการ

เม่ือใส่วนัทีเ่สร็จแล้วกดปุ่มค้นหา



ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลให้ User ใส่ HN ลงไปอีกคร้ัง ระบบจะข้ึนหนา้จอการคน้หาขอ้มูลมา
อีกคร้ังโดยจะข้ึน Tab ขอ้มูลเก่าข้ึนมาใหเ้รากดเลือกรายการท่ีเราตอ้งการยกเลิกแลว้
กดปุ่ม จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะถามเพื่อยนืยนัการยกเลิกใหก้ด

หมายเหตุ : ถา้คนไขช้ าเงินแลว้และปิดบญัชีไปแลว้จะไม่สามารถยกเลิกขอ้มูล
ได้

ระบบงานรังสี
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เลือกรายการทีย่กเลกิ

กดปุ่มตกลงหลงัจากเลือก
รายการ

กดปุ่มเพ่ือยกเลกิ
ข้อมูล



3.1.3 บันทึกผลการตรวจรังสี
เป็นหนา้ท่ีใชใ้นการลงผลการตรวจรังสีหรือวา่บนัทึกผลการตรวจรังสีนั้นเอง

ขั้นตอนการท างาน
1. การบันทกึผลการตรวจรังสี

ระบบงานรังสี

1

2

1. คีย์ HN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ

3 3. ส่วนทีใ่ช้ในการบันทกึผลตรวจ

4 4. การเพิม่ ผลการวนิิจฉัย โดยการคลกิขวาใน
กรอบผลการวนิิจฉัยแล้วเลือก เพิม่ข้อมูล

13

2. เลือกรายตรวจทีต้่องการบันทกึผล



ระบบงานรังสี

5

5. เลือกรายการทีต้่องการลง

6
6. ท่านสามารถพมิพ์ข้อความ

ผลการตรวจได้ทนัที

7 8

7. เพิม่ผลการตรวจแบบ ค าช่วย โดยการ
คลกิทีปุ่่ม       เพ่ือเลือกข้อความทีต้่องการ
ลงผลตรวจ และสามารถเพิม่ข้อความที่
ต้องการได้เองโดยการคลกิทีปุ่่ม              
จากน้ันจะมีหน้า ปรับปรุง/แก้ไขค าช่วย 
ขึน้มาท่านสามารถคลกิขวาแล้วเลือก เพิม่
ข้อมูล จากน้ันกพ็มิพ์ข้อความผลการ
ตรวจทีต้่องการแล้ว กด               ปุ่ม เท่านี้
ข้อความกจ็ะบันทกึในแถบของ ค าช่วย 
แล้ว

8. เพิม่ผลการตรวจแบบ ชุดค าช่วย โดย
การคลกิทีปุ่่ม       เพ่ือเลือกชุดข้อความที่
ต้องการลงผลตรวจ และสามารถเพิม่ชุด
ข้อความทีต้่องการได้เองโดยการคลกิที ่
ปุ่ม                        จากน้ันจะมีหน้า 
ปรับปรุง/แก้ไขชุดค าช่วย ขึน้มาท่าน
สามารถคลกิขวาแล้วเลือก เพิม่ข้อมูล
จากน้ันกพ็มิพ์ข้อความผลการตรวจที่
ต้องการแล้ว กดปุ่ม                 เท่านี้
ข้อความกบ็ันทกึในแถบของชุดค าช่วย
แล้ว

9

9. สุดท้ายเม่ือใส่ข้อความทุกรายการตรวจแล้ว ท่านกดปุ่ม                      เพ่ือบันทกึผลการตรวจ     

14



ระบบงานรังสี

1

2. การยกเลกิผลการตรวจรังสี
คีย ์HN ของผูป่้วยท่ีท่านตอ้งการยกเลิกผลการตรวจรังสีจากนั้นกเ็ลือกรายการตรวจท่ี

ตอ้งการ จากนั้นเม่ือเขา้หนา้บนัทึกผลการตรวจรังสีกก็ดปุ่ม          เพื่อยกเลิกผลการตรวจรังสี 
จากนั้นต่อมาจะมี ค  าเตือน ใหท่้านยนืยนัวา่ตอ้งการยกเลิกการบนัทึกผลการตรวจรังสี ใหท่้านกด
ปุ่ม                  เพื่อยนืยนัหารยกเลิกบนัทึก

2

15



3.1.4 บันทึกนัดตรวจรังสี
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกขอ้มูลการนดัผูป่้วยเพื่อมาตรวจรังสีในคร้ังต่อไปของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกนดัตรวจรังสีให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter

คย์ี HN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ

จะปรากฏหนา้จอการลงบนัทึกนดัตรวจรังสีผูป่้วย  โดยตอ้งกรอกขอ้มูลท่ีเป็นด าหนาใหค้รบ
ทุกช่อง ซ่ึงจะประกอบดว้ยขอ้มูล  3  ส่วน

รายละเอยีด
เกีย่วกบัการนัด

กรอกรายละเอยีด
เพิม่เติม

รายละเอยีด
เกีย่วกบัการนัด

ระบบงานรังสี
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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

ระบบงานรังสี
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ถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูล , แทรกขอ้มูล , ลบขอ้มูล  รายการตรวจ สามารถคลิกขวาท่ีช่องวา่ง
รายการตรวจ  ดงัภาพ

เม่ือบนัทึกขอ้มูลนดัตรวจรังสีเรียบร้อยแลว้  ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ม           เพื่อบนัทึกขอ้มูล  

เพิม่ข้อมูล , แทรก
ข้อมูล , ลบข้อมูล  
รายการตรวจ

ระบบงานรังสี
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เลือกเดือนทีจ่ะบันทกึตารางตรวจรังสีแพทย์

บันทกึข้อมูลใน Pop up 

บันทกึข้อมูล

3.1.5 บันทึกตารางตรวจรังสีแพทย์
เป็นหนา้จอท่ีใชใ้นการบนัทึกตารางวนัออกตรวจรังสีของแพทยแ์ละวนัท่ีงดตรวจรังสีแพทย์

ขั้นตอนการท างาน
เลือกเดือนแลว้กดเพิ่มขอ้มูล ตารางออกตรวจรังสีแพทย ์เพิ่มขอ้มูลใน Popup ใหค้รบ หากมีวนัท่ีงด

ตรวจรังสี User สามารถกดเพิ่มขอ้มูล เพื่อเพิ่มวนัท่ีงดตรวจรังสีแพทยไ์ด ้เม่ือเพิ่มขอ้มูลในหนา้น้ีเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ใหก้ด                       เพื่อบนัทึกขอ้มูลตารางตรวจรังสีแพทย์

ระบบงานรังสี
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3.1.6 บันทึกยืม / คืนฟิล์มรังสี
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับการยมื/คืนฟิลมรั์งสี

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอ  จะปรากฏอยู ่ 2  Tab  คือ ยมืฟิลม์ /  คืนฟิลม์

Tab ที ่1 ยมืฟิลม์ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี
ให ้User ใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการในช่องใหค้รบ  

ระบบงานรังสี
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เม่ือใส่ HN ของผูป่้วยท่ีเราจะยมืฟิลม์แลว้ใส่จ านวนท่ีตอ้งการยมืแลว้กด 

21

ใส่จ านวน

กด            เพ่ือบันทกึ

ถา้เราจะยกเลิกรายการฟิลม์ท่ีเรายมื ใหก้ด             จะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูลการยมืฟิลม์ แบบในรูปภาพ

เลือกรายการท่ีเราจะยกเลิก คลิกเขา้ไปแลว้กดท่ี          เพื่อท าการยกเลิก 

ระบบงานรังสี



Tab ที ่2 คืนฟิลม์ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี
ให ้User ใส่ขอ้มูลการคืนในช่อง

เม่ือใส่ HN เสร็จแลว้ ขอ้มูลการคืนกจ็ะข้ึนมาดงัรูป

เม่ือขอ้มูลข้ึนมาใหเ้ราคลิกท่ี ขอ้มูลยมืฟิลม์ท่ีเราจะคืน แลว้ใหเ้รากด              เพื่อบนัทึกการคืนฟิลม์

กด           เพ่ือนยนียนัการ
บันทกึคืนฟิล์ม

เลือกรายการทีเ่ราต้องการคืนฟิล์ม

ระบบงานรังสี
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3.2 งานทะเบยีนรังสี
3.2.1 บันทกึทะเบียนรายการตรวจรังสี

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัรายการตรวจ
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่หนา้จอ  จะปรากฏอยู ่ 2  Tab  คือ รายการตรวจ / รายการฟิลม์ และ หมายเหตุ /  
วธีิการเตรียมตวั

Tab รายการตรวจ / รายการฟิล์ม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี
ให ้User กดปุ่ม            จะมีหนา้จอรายการตรวจข้ึนมา เพื่อหารายการตรวจท่ีตอ้งการแกไ้ข 

หรือ เพิ่มรายการตรวจใหม่            

ระบบงานรังสี

กดเพ่ือค้นหารายการตรวจ
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ถา้ User ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลรายการตรวจให ้User เลือกรายการท่ีตอ้งการแกไ้ข แลว้ กด
ปุ่ม                     เพื่อแกไ้ขรายการตรวจ

หาก User ตอ้งการเพิ่มรายการตรวจใหม่ใหก้ดปุ่ม                     เพื่อเพิ่มรายการตรวจ            

ให้ User เลือกประเภทงานรังสีโดยกดท่ี เม่ือเลือกเสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม จะมี
รายการตรวจประเภทงานรังสีท่ี User เลือกข้ึนมา

ระบบงานรังสี
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เลือกประเภทงานรังสีที่
ต้องการ หาก User ทราบ
รหัสสามารถใส่ลงไปแล้ว

กด Enter ได้เลย

เม่ือเลือกประเภท
งานรังสีเสร็จจึงกด

ค้นหา

เลือกรายการทีต้่องการแก้ไข

ถ้าต้องการเพิม่รายการตรวจ
ใหม่ให้กดปุ่มเพิม่

เม่ือเลือกรายการทีจ่ะแก้ไข
แล้วให้กดทีปุ่่มแก้ไข



เม่ือเขา้มาในหนา้แกไ้ข User สามารถแกไ้ขขอ้มูลรายการตรวจไดต้ามตอ้งการ

ในหนา้เพิ่มรายการตรวจใหม่ User สามารถใส่ขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ 

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรม
บงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของ
ระบบได ้

ระบบงานรังสี
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Tab หมายเหตุ / วธิีการเตรียมตัว
โดยระบบจะเปิดเป็น Free Text เพื่อให้ User ใส่ขอ้มูล การแนะน า วธีิการเตรียมตวัก่อนมารับ

การรักษา

เม่ือ User ท าการใส่ขอ้มูลเสร็จแลว้ถา้ตอ้งการบนัทึกใหก้ดปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูล

ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลกดท่ีปุ่ม เพื่อยกเลิกขอ้มูล

สามารถพมิพ์ข้อความได้ตามต้องการ

ระบบงานรังสี
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ระบบงานรังสี

3.2.2 บันทกึชุดทะเบียนรายการตรวจรังสี
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกหรือแกไ้ขชุดทะเบียนรายการตรวจรังสี หรือรายละเอียดท่ี

เก่ียวกบัรายการตรวจรังสี
ขั้นตอนการท างาน

1. เม่ือเมนูบนัทึกชุดทะเบียนรายการตรวจรังสีเขา้สู่หนา้จอจะมี หนา้ชุดรายการตรวจรังสี
ข้ึนมา เลือกประเภทงานรังสี และ กด

2. หากตอ้งการแกไ้ข ชุดทะเบียนรายการตรวจรังสีเดิม ท าไดโ้ดยการเลือกประเภทงานรังสี
ท่ีตอ้งการเลือก ชุดรายการตรวจท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้ กด             กท็  าการเลือก ประเภทงานรังสี 
แลว้กดคน้หาจากนั้นเลือกรายการตรวจนั้นๆ หรือจะเพิ่มชุดรายการตรวจเขา้ไปใหม่กไ็ดโ้ดยการ
กด              เพื่อเพิ่มชุดรายการตรวจในประเภทงานรังสีนั้นๆ เขา้ไปใหม่ไดท้นัที
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เลือกประเภทงานรังสี
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3

ระบบงานรังสี

3. ซ่ึงหากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลหรือลบขอ้มูลใน ชุดทะเบียนรายการตรวจรังสี กด           
เพื่อเพิ่มรายการตรวจเขา้ไปใหม่หรือลบรายการตรวจเดิมออก หรือเลือกเปล่ียนรายการตรวจภายใน
ชุดรายการตรวจรังสีชุดเดิมกไ็ดโ้ดยการ กด       เพื่อเลือกรายการตรวจใหม่
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3.3 สอบถาม
สอบถามข้อมูลผู้ป่วยนอก

เป็นหนา้จอส าหรับใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน 

เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่  HN ของผูป่้วย แลว้กด Enter 

User สามารถกดเลือกรายการขอ้มูลทางดา้นซา้ยมือตามตอ้งการ โดยจะยกตวัอยา่งสอบถามมา
ให้ 1 ตวัอยา่ง เช่น 2.ติดตามสอบถามผูป่้วย - ทัว่ไป ดงัภาพ

ใส่ HN

รายการทีเ่ลือก ข้อมูลทีป่รากฏ

ระบบงานรังสี
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3.4 รายงานรังสี
เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายงาน รายงารังสี

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User เลือกหวัขอ้รายงานท่ีตอ้งการทางดา้นซา้ยมือ

ใส่ขอ้มูลใหค้รบ แลว้กดท่ี             ( ภาพก่อนพิมพ ์)

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรม
บงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น

ระบบงานรังสี

30

เลือกหัวข้อรายงาน

กดดูภาพก่อนพมิพ์

ใส่ข้อมูลให้ครบ



ระบบจะแสดงหนา้จอภาพก่อนพิมพห์าก User ตอ้งการพิมพร์ายงานให้ กดท่ี เพื่อพิมพ์
รายงาน
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ระบบงานรังสี

พมิพ์รายงาน


