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บทที ่1 การเข้าใช้งานของระบบโดยทัว่ไป

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) จะมีลกัษณะการใชง้านท่ีคลา้ยหรือ
เหมือนกนัในส่วนของการเขา้สู่ระบบงาน การใส่ค่าต่างๆ รวมถึงปุ่มค าสั่งการใชง้าน ซ่ึงต่อไปจะเป็น
การอธิบายการใชง้านของระบบโดยทัว่ไป ดงัน้ี
1.1 การเข้าใช้โปรแกรม

ในการเร่ิมตน้การใชง้านของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) 
ผูใ้ชง้านจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

1.1.1 เขา้สู่ระบบการท างาน Windows แลว้ท าการเช่ือมต่อเครือข่าย Internet ก่อนหลงัจากนั้นจึงคลิกท่ี 
Short Cut ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) กจ็ะเขา้สู่หนา้จอ Login

1.1.2 การใชง้าน Login
หนา้จอ Login เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล จากผูใ้ชง้านท่ีไม่

มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล การเขา้สู่เมนูหลกัของระบบงาน ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี
1.คียช่ื์อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น

2.คลิกท่ีปุ่ม หรือกด  ENTER ท่ีแป้นพิมพ ์กจ็ะเขา้สู่หนา้จอเมนูหลกัของระบบงาน
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บทที ่2 แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม

2.1 องค์ประกอบของหน้าจอ
2.1.1 หนา้จอหลกัของโปรแกรม

2
3

4

1

หนา้จอหลกัของโปรแกรมประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ

1. Menu Bar ใชส้ าหรับเรียกการใชง้านเมนูระบบ การใชง้านเมนูส าหรับ 
Admin และการใชง้านเมนูเก่ียวกบัโปรแกรม

2. Information ใชส้ าหรับแสดงข่าวสาร และประกาศต่างๆ ภายในหน่วยงาน

3. ขอ้มูลผูใ้ชง้านและ
การปฏิบติังานล่าสุด
ของเคร่ือง

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ี Log in เขา้สู่
ระบบล่าสุด และรายละเอียดการปฏิบติังานล่าสุดของเคร่ือง 
PC ท่ีเขา้ใชโ้ปรแกรม

4. Status Bar ใชส้ าหรับแสดงสถานะของการใชง้านหนา้จออยู ่ณ. ปัจจุบนั 
เช่น ช่ือผูใ้ชง้าน,หน่วยงาน และวนัเวลาท่ีใชง้านอยู่
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แนะน าการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม

2.2 ความหมายและลกัษณะการท างานของปุ่มค าส่ัง (Tool Bar)

สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

ขอ้มูลใหม่
ใชส้ าหรับเร่ิมตน้การท างานของหนา้จอใหม่ โดยท่ีไม่
ตอ้งออกจากหนา้จอนั้น ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบ
จะท าการ Clear หนา้จอใหพ้ร้อมใชง้านใหม่อีกคร้ัง จะ
ใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น 

บนัทึกขอ้มูล ใชส้ าหรับจดัเกบ็ขอ้มูล (Save) เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าส่ังน้ี 
ระบบจะท าการจดัเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของระบบงาน 

ลบบนัทึก
ใชส้ าหรับยกเลิกขอ้มูล เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะ
แสดงขอ้ความใหย้นืยนัค าสั่งอีกคร้ัง ดงัรูป

ปุ่มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น 

ภาพก่อนพิมพ์ ใชส้ าหรับดูตวัอยา่งก่อนจะส่ังพิมพเ์ป็นเอกสารออกมา

พิมพ์ ใชส้ าหรับสั่งพิมพใ์บรายงานหรือตวัเลือกรายการพิมพ์
ต่างๆ ของระบบงาน 

คน้หาขอ้มูล
ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไข เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าส่ังน้ี
ระบบจะคน้หาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบงาน 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวปุ่้มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับาง
หนา้จอเท่านั้น

ปิดหนา้จอ ใชส้ าหรับปิดหนา้จอหรือออกจากหนา้จอการใชง้าน ณ 
ปัจจุบนั

น าขอ้มูลออก ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ Save ขอ้มูลรายงานออกเป็นไฟล ์
เพื่อน าไปใชใ้นรูปแบบอ่ืน (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)
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แนะน าการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม

สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

เก่ียวกบัระบบ

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงานท่ีใชอ้ยู ่
เช่น Version ของ โปรแกรมท่ีใชอ้ยูเ่ป็น Version อะไร 
เป็นตน้ เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ีจะปรากฏหนา้ต่างแสดง
รายละเอียด ดงัรูป

หนา้สุดทา้ย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ี
แสดงมีเป็นจ านวนมาก และตอ้งการไปยงัหนา้สุดทา้ย
ของขอ้มูลกจ็ะใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะปรากฏในหนา้จอ
รายงาน)

หนา้ก่อนหนา้
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมี
มากกวา่ 1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ก่อนหนา้ปัจจุบนั
กจ็ะใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้ต่อไป
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมี
มากกวา่ 1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ถดัไปกจ็ะใชปุ่้ม
ค าส่ังน้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ขยาย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการ
ขยายหนา้แสดงขอ้มูลใหใ้หญ่ข้ึน ซ่ึงจะขยายข้ึนทีละ 
25% จากขนาดปกติ 100% (จะปรากฏในหนา้จอ
รายงาน)
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แนะน าการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม

สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

ยอ่
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการ
ยอ่หนา้แสดงขอ้มูลใหเ้ลก็ลง ซ่ึงจะลดลงทีละ 25% จาก
ขนาดปกติ 100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ยอ่/ขยาย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการ
ยอ่หรือขยายแบบก าหนด % ในการยอ่ขยายดว้ยตวัเอง 
โดยคียก์  าหนด % ในการยอ่ขยายในช่องแลว้กด Enter ท่ี
แป้นพิมพ ์(จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

แนวกระดาษ
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการ
ปรับรูปแบบรายงานจากแนวตั้งเป็นแนวนอน (จะ
ปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ไมบ้รรทดั
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์เม่ือตอ้งการแสดง
ขอบซา้ย ขอบขวา และการตั้งยอ่หนา้ของกระดาษ (จะ
ปรากฏในหนา้จอรายงาน)
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3. ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3.1 ล าดับผู้ป่วยตรวจรักษาห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เป็นหนา้จอส าหรับการคน้หาขอ้มูลของผูป่้วยท่ีเขา้รับการตรวจรักษา
ขั้นตอนการท างาน

- กรอกขอ้มูลในหวัขอ้ วนัท่ีมาตรวจ , หน่วยตรวจรักษา , เลขท่ีหอ้ง  และ และแพทยผ์ูต้รวจรักษา ตามรูป 
และกด            ระบบจะท าการ คน้หา ขอ้มูลโดยอตัโนมติั 

- User สามารถเลือก Tab ดา้นลา้งเพื่อนแสดงสถานะของผูป่้วยตามหมวดหมู่ท่ีตอ้งการ
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บทที ่3 ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช



ล าดับผู้ป่วยตรวจรักษา (ต่อ)
1. ส่งตรวจผูป่้วยนดั ให ้User คลิกท่ีรายช่ือผูป่้วยแลว้ คลิก                  แลว้รายช่ือของผู ้ป่วยจะเขา้ไปอยูใ่น Tab 
รายช่ือผูป่้วยรอพบแพทย์
2. บนัทึกผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดั ให ้User คลิกรายช่ือผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดัแลว้ คลิกปุ่ม 
รายช่ือทั้งหมดจะเปล่ียนสถานะเป็นไม่มาตามนดั
3. ยกเลิกบนัทึกผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดั  ให ้User คลิกท่ีปุ่ม                                                 แลว้ระบบจะน ารายช่ือ
ของผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดักลบัมาอยูใ่น Tab ผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดั เพื่อท าการส่งตรวจต่อไป
4. หลงัจากท่ีท าการส่งตรวจ รายช่ือของคนไขจ้ะเขา้ไปอยูใ่น Tab รายช่ือผูป่้วยรอพบแพทย ์เม่ือแพทยท์ าการ
ตรวจคนไขแ้ลว้รายช่ือของคนไขก้็จะไปท่ี Tab รายช่ือตรวจเสร็จแลว้ 

คลิกส่งตรวจเพ่ือส่งรายช่ือ
ไปยงั Tab ผูป่้วยรอพบ
แพทย ์และเขา้รับการ
ตรวจตามล าดบั

คลิกบนัทึกผูป่้วยท่ีไม่มา
ตามนดัเพื่อน ารายช่ืออก

จาก Tab 

หากผูป่้วยกลบัมารับการ
ตรวจ คลิกปุ่มยกเลิกบนัทึก
ผูป่้วยไม่มาตามนดัเพ่ือน า
รายช่ือกลบัสู ้การส่งตรวจ

ไดต้ามปกติ

1

2
3

เม่ือคลิกส่วตรวจรายช่ือจะเขา้
สู่กระบวนการตรวจและส่ง

ช่ือไปตาม Tab ต่างๆ 4
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3.2 ซักประวตัิ หน้าห้องตรวจ
เป็นหนา้จอส าหรับการบนัทึกซกัประวติัผูป่้วย ซ่ึงจะท าการซกัประวติัผูป่้วยก่อนเขา้พบแพทย ์

ท่ีหนา้หอ้งตรวจ

ขั้นตอนการท างาน
- เม่ือเขา้มาสู่หนา้จอ ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยตอ้งการซกัประวติั แลว้กด Enter

ใส่ HN

- ให้ User ใส่ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย เช่น น ้าหนกั ส่วนสูง การเตน้ของหวัใจ ความดนั เป็นตน้ 

ใส่ขอ้มูลของผูป่้วย

8
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- ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถ
บนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบได้

- ถา้การส่งตรวจซกัประวติัโดยหน่วยตรวจ อุบติัเหตุและฉุกเฉิน จะมีส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัคดีเพิ่มเขา้มา 
ดงัน้ี

ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใส่

หมายเหตุ : ในส่วนของเลขคดีนั้น User ไม่สามารถใส่ไดเ้น่ืองจากทางระบบจะท าการ Generate 
ขอ้มูลใหอ้ตัโนมติั หลงัจาก User ใส่ขอ้มูลของคดีแลว้ท าการบนัทึกแลว้

หน่วยตรวจเป็นคลินิกอุบติัเหตุ

ส่วนของขอ้มูลคดีท่ีเพ่ิมมา ระบบจะท าการ Generate เลขคดีใหอ้ตัโนมติั 
หลงัจากท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้

9
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ใส่ค่าความดนั

กดปุ่มเพื่อไปยงัหนา้ใส่ความดนั

- ส าหรับขอ้มูลของ BP เป็นค่าของความดนัโลหิต ใส่ขอ้มูลโดยการกดท่ีปุ่ม ก็จะปรากฏหนา้จอ
ข้ึนมาใหใ้ส่ค่าความดนัซ่ึงสามารถใส่ไดม้ากกวา่1คร้ังเม่ือระบุขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม
ขอ้มูลก็จะปรากฏในช่อง BP พร้อมทั้งบอกจ านวนคร้ังท่ี วา่ค่าท่ีน ามาแสดงนั้นเป็นการวดัคร้ังท่ีเท่าไร

- Tab ประเมินภาวะสุขภาพ จะข้ึนก็ต่อเม่ือผูป่้วยถูกส่งตรวจโดยคลินิกตรวจสุขภาพ ให ้User คลิกท่ีช่อง
ดา้นหนา้       เพื่อเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการ

- เม่ือ User ท าการใส่ขอ้มูลผูป่้วยเสร็จแลว้ถา้ตอ้งการบนัทึกใหก้ดปุ่ม เพือ่บนัทึกขอ้มูล

10
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- ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหใ้ส่ HN ผูป่้วยใหม่อีกคร้ังแลว้กดท่ีปุ่ม เพื่อยกเลิกขอ้มูล

กด Yes เพื่อยกเลิกขอ้มูล

หมายเหตุ : ถา้ยกเลิกการส่งตรวจแลว้ ค่าบริการผูป่้วยนอกจะถูกยกเลิกออกไปดว้ย

11
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3.3 การจัดการระบบงานคลนิิก
3.3.1 บันทกึตารางคลนิิก

เป็นหนา้จอส าหรับการคน้หาขอ้มูลและแกไ้ขตารางปิดเปิดของคลินิก
ขั้นตอนการท างาน

เลือกหน่วยงานและดบัเบิ้ลคลิกเขา้ไปในหน่วยงานเพื่อปรับปรุงตารางคลินิกนั้นๆดว้ยการกดเพิ่ม
ขอ้มูลแลว้กด            บนัทึก 

ดบัเบ้ิลคล๊ิกท่ีช่ือคลินิก

กดเพิ่มขอ้มูลเพื่อ
เปล่ียนแปลงตารางคลินิก

บนัทึกเพื่ออพัเดทขอ้มูลตารางคลินิก

12
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3.3.2 บันทกึตารางแพทย์
เป็นหนา้จอส าหรับการคน้หาขอ้มูลและแกไ้ขตารางแพทย์

ขั้นตอนการท างาน
เลือกแพทยก์ดปุ่ม                 จากนั้นกดปุ่ม          เพื่อเร่ิมบนัทึกขอ้มูลใส่รายละเอียด วนัท าการ,เวลาท า

การ หากอนุญาตใหห้น่วยงานอ่ืนนดั ใหค้ลิก อนุญาต และใส่จ านวน ลงไปในช่อง  หน่วยงานอ่ืนนดั(ราย)
ดว้ยและกด          เพื่อบนัทึก

ใส่รายรายละเอียด วนัเวลาท า
การ

เลือกอนุญาต/ไม่อนุญาต ให้
หน่วยงานอ่ืนนดั

บนัทึกขอ้มูล

คล๊ิกขวาเพ่ิมขอ้มูลหรือลบขอ้มูล

13
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ก าหนดคลนิิกและแพทย์
3.3.3 บันทกึวนัหยุดแพทย์ หากตอ้งการเพิ่มวนัหยดุของแพทย ์

ขั้นตอนการท างาน 
-คลิกขวาเพิ่มขอ้มูล

-ใส่รายละเอียด วนัท่ีแพทยไ์ม่ออกตรวจ , ประเภทการไม่ออกตรวจ (ติดราชการ) , คลินิก,
ช่วงเวลาท่ีไม่อกตรวจ และกดปุ่ม                     เพื่อบนัทึก

ใส่รายรายละเอียด

14

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช



-หากตอ้งการยกเลิก วนัท่ีแพทยไ์ม่ออกตรวจ ให ้User คลิกไปท่ีรายการ วนัไม่ออกตรวจแลว้คลิก                        
แลว้กด                        เพื่อยกเลิกวนัท่ีแพทไม่ออกตรวจ 

ต๊ิกยกเลิกแลว้กด ตกลง เพ่ือยนืยนั

- รายการท่ียกเลิกแลว้จะมีขีดกลางในรายการ

15
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3.3.4 บนัทึกวนัหยดุคลินิก ขอ้มูลวนัหยดุคลินิกหากตอ้งการเพิ่มวนัหยดุคลินิก
ขั้นตอนการท างาน 

-ใส่ขอ้มูลตรงช่องคน้หาขอ้มูล แลว้กด คน้หา

ใส่ขอ้มูล แลว้กด คน้หา

-คล๊ิกขวา เลือกเพิ่มขอ้มูล

-ใส่ขอ้มูลแลว้กด         เพื่อบนัทึก 

กดบนัทึก
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-หากตอ้งการยกเลิก วนัหยดุคลินิกให ้User คลิกไปท่ีรายการ วนัท่ีคอ้งการยกเลิกแลว้คลิก         แลว้กด            
เพื่อยกเลิกวนัหยดุคลินิก แลว้กด        เพื่อบนัทึกขอ้มูล  

ต๊ิกยกเลิกแลว้กดบนัทึกขอ้มูล

- รายการท่ียกเลิกแลว้จะมีสีแดงท่ีรายการเพื่อยนืยนัวา่ไดย้กเลิกรายการเรียบร้อยแลว้

17
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3.4 บันทกึข้อมูลอุบัติเหตุ
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลอุบติัเหตุของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน
- เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยแลว้กด Enter (ผูป่้วยตอ้งส่งตรวจหอ้งตรวจอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน)

ใส่ HN แลว้กด Enter

- ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหก้ดท่ีปุ่ม

2.กดบนัทึกขอ้มูล

1.ใส่ขอ้มูลตามตอ้งการ

- ให้ User ใส่ขอ้มูลตามตอ้งการหลงัจากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูล

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช

18



- กด            จะปรากฏหนา้จอ  คน้หาตามวนัเวลา / HN /ช่ือ

- ใส่ขอ้มูล ตรงช่อง วนัท่ีมารับบริการ กบัช่อง ถึงวนัท่ี กด      

3.5 บนัทึกส่ิงของและวตัถุพยาน

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกส่ิงของและวตัถุพยาน
ขั้นตอนการด าเนินการ

- ใส่ AN ตรงช่องคน้หา หรือ กด               เพื่อคน้หาขอ้มูล
ใส่ AN

คน้หาขอ้มูล

- ระบบจะแสดงขอ้มูลรายช่ือข้ึนมา เลือกแลว้กด 

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
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- คลิกขวา เลือกเพิ่มขอ้มูลใส่ขอ้มูลใหค้รบ 

- ถา้ตอ้งการใส่ลกัษณะวตัถุพยาน ใหค้ลิกท่ีช่องขา้งล่าง

- หนา้จอจะเปล่ียนเป็นช่อง ลกัษณะวตัถุพยาน ใส่ขอ้มูลใหค้รบ

- ใส่ขอ้มูลครบ แลว้ กด            เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
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3.6  บนัทึกคืนของและส่งวตัถุพยาน

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกคืนของและส่งวตัถุพยาน
ขั้นตอนการด าเนินการ

- ใส่ HN ตรงช่องคน้หา หรือ กด               เพื่อคน้หาขอ้มูล
ใส่ HN

- ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการข้ึนมา เลือกแลว้กด 

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
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- เลือกรายการ แลว้ใส่ขอ้มูลดา้นล่างใหค้รบถว้น เสร็จแลว้กด             เพื่อบนัทึกขอ้มูล

หมายเหตุ : ตวัหนงัสือหนา เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใส่

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
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เลือกขอ้มูลแลว้ ใสข้อ้มูลดา้นล่าง

บนัทึกขอ้มูล



คลิกขวาเลือกเพ่ิมขอ้มูล

3.7 แบบรายงานการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล หน่วยแพทย์กู้ชีวติ
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติัการช่วยเหลือผูป่้วยก่อนถึงโรงพยาบาล หน่วยแพทยก์ูชี้วติ

ขั้นตอนการท างาน
- เม่ือเขา้สู่หนา้จอจะมีขอ้มูลอยู ่2 Tab คือ บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน และ บนัทึกขอ้มูลผูเ้จบ็ป่วย
- Tab บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน ให ้User ใส่ขอ้มูลตามตอ้งการในส่วนของขอ้มูลเจา้หนา้ทีผูใ้หบ้ริการ จะ
ใส่ขอ้มูลโดยกดท่ีปุ่ม       จะมีหนา้จอใหใ้ส่ขอ้มูล ขอ้มูลช่ือ-นามสกุลใหเ้ลือกจาก        ถา้ตอ้งการเพิ่มช่ืออีกให้
คลิกขวาเลือกเพิ่มขอ้มูลแลว้หลงัจากนั้นกด 

ใส่ขอ้มูล

คลิกขวาเลือกเพ่ิมขอ้มูล

หลงัจากใส่ขอ้มูลใหก้ดตกลง

กดเพ่ือใส่ขอ้มูล
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- Tab บนัทึกขอ้มูลผูเ้จบ็ป่วย ใน Tab น้ีจะมีขอ้มูลใหใ้ส่อีก 2 Tab ดว้ยกนัคือ ขอ้มูลผูเ้จบ็ป่วย และ บนัทึก
ประเมินการน าส่ง ในส่วนขอ้มูลของผูป่้วยดา้นบน User สามารถคลิกขวาเลือกเพิ่มขอ้มูลได ้

ให ้User ใส่ขอ้มูลตามตอ้งการหลงัจากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม         เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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3.8 บนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืน
ใชส้ าหรับท าการบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น ค่าฉีดยาหรือค่าท าแผล เป็นตน้ 

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

ตวัอกัษรข้ึนไป จากนั้นกด Enter  (ตามรูปท่ี2) จะข้ึนหนา้ต่าง กิจกรรมพยาบาลดงัรูป ในกรณีท่ีมีหลายขอ้มูล  
เลือกขอ้มูลเสร็จแลว้ ใหก้ด 

3.ในกรณีท่ีคนไขมี้สิทธ์ิการรักษามากกวา่ 1 สิทธ์ิและตอ้งการเลือกสิทธ์ิท่ีไม่ใช่สิทธ์ิหลกัใหก้ด 
ขา้งช่องสิทธ์ิการรักษา หลงัจากนั้นกด



หมายเหตุ : ช่องสีขาวจะเป็นรายการของ ICD9cm 
ช่องสีม่วงจะเป็นรายการค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

2

1
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เม่ือกด                      แลว้ ขอ้มูลก็จะข้ึนมาดงัรูป

เลือกขอ้มูลเสร็จแลว้
ใหก้ด 

4.ส าหรับปุ่ม                   จะเป็นปุ่มแสดงรายการหตัถการท่ีผูป่้วยไดเ้คยมีประวติัวา่เคยมาท าแลว้ ซ่ึง  
สามารถเลือกรายการหตัถการจากตรงน้ีก็ไดเ้ช่นกนั ดงัรูป

5. ขอ้มูลตรง “ล าดับ” ระบบจะก าหนดมาใหเ้อง แต่สามารถแกไ้ขได้
6.ใหร้ะบุ “ต าแหน่งทีท่ า” หตัถการพยาบาลดงักล่าว เพื่อวา่ไดท้  าหตัถการท่ีต าแหน่งไหนของร่างกาย
โดยคลิกท่ีปุ่ม            แลว้จะได ้popup แสดงต าแหน่งท่ีท า
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7.เม่ือใส่ขอ้มูลหตัถการเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม                       แลว้ขอ้มูลตรงส่วนน้ีจะดึงไปแสดง
ในตารางดา้นบน ดงัรูป

ดบัเบ้ิลคลิก

วธีิการยกเลิกหตัถการและแกไ้ข 
ขั้นตอนการด าเนินการ    
1.ในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขรายการหตัถการท่ีคียไ์ปแลว้นั้นท าไดโ้ดยคลิกท่ีรายการหตัถการใน

ตาราง แลว้ปุ่มต่างๆขา้งล่างจะแสดงการใชง้านข้ึน

2.ใหเ้ลือกวา่ตอ้งการ แกไ้ข หรือ เพิ่ม ขอ้มูลรายการหตัถการ เช่นถา้ตอ้งการแกไ้ขรายการหตัถการให้
คลิกท่ี ปุ่ม                       ถา้ไม่ตอ้งการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลอะไรแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 

3.เม่ือคียข์อ้มูลบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืนเรียบร้อยแลว้  ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 
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4.ถา้ตอ้งการยกเลิกหตัถการ เลือกรายการหตัการท่ีจะยกเลิก แลว้กด                      จะข้ึนหนา้จอข้ึนมา ดงัรูป 
ใหก้ด                    เพื่อยนืยนัการลบหตัถการ   เสร็จแลว้ใหก้ด            เพื่อบนัทึกผล

1.เลือกรายการ
หตัถการ

2.กด ยกเลิก

3.กด SAVE

หมายเหตุ    : ผูท่ี้ยกเลิกจะตอ้งเป็นคนเดียวกนักบัคนบนัทึก ถา้ช าระเงินและปิดบญัชีแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกได้
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วธีิคียย์าหน่วย
ใชบ้นัทึกคียย์าเวชภณัฑ ์ท่ีใชก้บัผูป่้วย

ขั้นตอนการใชง้าน
1.  คลิกขวาท่ีช่องยา กดเพิ่มขอ้มูล  

2.เม่ือกดเพิ่มขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลก็จะข้ึนมาใหเ้ราใส่รายละเอียดดงัรูป แลว้กด 

หมายเหตุ : ถา้คียร์ายการเวชภณัฑ ์ไม่มีขอ้มูลแสดงวา่ไม่มีของอยูใ่นคลงั จะตอ้งเพิ่มขอ้มูลท่ี
บนัทึกเวชภณัฑค์ลงัปลีก ก่อน



3.9 บันทกึผลวนิิจฉัย
เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดการวนิิจฉยัโรคหลงัตรวจ

ขั้นตอนการท างาน

-เม่ือเขา้สู่ เมนู บนัทึกผลวนิิจฉยั ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการดูผลวนิิจฉยั แลว้กด Enter

- เลือกขอ้มูลวนัท่ีส่งตรวจ แลว้กด คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลในวนัท่ี ท่ีคน้หา ถา้มีขอ้มูลการตรวจท่ี
มากกวา่1 คลินิกระบบก็จะแสดงขอ้มูลใหทุ้กคลินิก

- เลือกคลินิกท่ีตอ้งการบนัทึกผลวนิิจฉยั กด ตกลง

คีย ์HN ของผูป่้วยท่ีเราตอ้งการ

คียว์นัท่ีเร่ิมตน้ – ส้ินสุด
และหน่วยตรวจ

กดปุ่มคน้หาเพื่อใหข้อ้มูลการตรวจ
แสดง

เลือกรายการตรวจท่ีเราตอ้งการ

กดตกลง เพื่อดูขอ้มูล
กดปิด เพื่อยกเลิกการดู
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- เม่ือเขา้มาจะพบหนา้จอดงัภาพ  ซ่ึงเป็นการแสดงรายละเอียด  ของโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9)  
แสดงวนัท่ี-เวลา , หน่วยตรวจ 

และแพทยผ์ูต้รวจ

พยาบาลและแพทยคี์ยผ์ลการ
ตรวจ

ขอ้มูลโรคของผูป่้วย (ICD10)

ขอ้มูลหตัถการของผูป่้วย (ICD9)

-ถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูล , แทรกขอ้มูล , ลบขอ้มูล  ของโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9) สามารถคลิกขวา
ท่ีช่องวา่งขา้งล่างของช่องโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9)   

เพ่ิมขอ้มูล , แทรกขอ้มูล , ลบขอ้มูล  
ของโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9)

-เม่ือท าการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหก้ด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล   
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3.10 บันทกึนัดผู้ป่วย
หนา้จอส าหรับบนัทึกตารางการนดัผูป่้วยล่วงหนา้ตามแพทยน์ดัในคร้ังต่อไป

วธีิการใช้งาน
กรณส่ัีงนัดผู้ป่วย มีข้ันตอนใช้งานดังนี้
- ระบบจะระบุ วนั – เวลาทีส่ั่งนัด เป็นวนัเวลา ณ ปัจจุบนัท่ีเขา้มาท าการบนัทึกนดัผูป่้วย 
ซ่ึงขอ้มูลตรงน้ีไม่สามารถแกไ้ขได้

- ขอ้มูล หน่วยงานทีส่ั่งนัด คือหน่วยงานทีบ่ันทกึการนัด, หน่วยงานทีนั่ด คือหน่วยงานท่ีในคร้ังถดัไป 
- นัดพบแพทย์ เพื่อใหรู้้วา่นดัพบแพทยท์่านไหนในคร้ังต่อไป

ระบบจะระบุวนัเวลาปัจจุบนั ไม่สามารถแกไ้ขได้

หน่วยงานท่ีสัง่นดั กบั หน่วยงานท่ีนดั
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หมายเหตุ : ถา้ User ทราบรหสัหน่วยงานหรือรหสัแพทยก์็สามารถใส่รหสันั้นแลว้กด Enter ไดเ้ลย

เลือกแพทยท่ี์นดัพบในคร้ังต่อไป

กรณส่ัีงนัดผู้ป่วย มีข้ันตอนใช้งานดังนี้
- นัดพบแพทย์ สามารถคีย์รหัส ,ช่ือ หรือดูตารางการออกตรวจของ ทีต้่องการนัดถ้าไม่ตรงตามตารางแพทย์ 
กไ็ม่สามารถนัดพบแพทย์ได้
- วนั-เวลาทีนั่ด คียข์อ้มูลวนัท่ีนดั หรือสามารถเลือกไดจ้ากปฏิทิน และใส่เวลาท่ีตอ้งการนดั ถา้ไม่ตรงตาม
ตารางท่ีแพทยอ์อกตรวจ ไม่สามารถสั่งนดัได้

เลือกเวลานดั ซ่ึงระบบจะแสดงไวว้า่
เวลาไหนนดัไดก่ี้คน นดัไปแลว้ก่ีคน

กดตกลง ระบบจะข้ึนวนัท่ีนดัใหอ้ตัโนมติั ถา้ 
User ไม่ไดเ้ลือกก็สามารถใส่วนัท่ีเองได้

สามารถกดเลือกวนัท่ีนดัจากปฏิทินได้
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- ขอ้มูลตรงส่วน นัดมาเพ่ือ ใหร้ะบุวา่ท่ีท าการนดันั้นนดัมาเพื่อท าอะไร ถา้ตอ้งการนดัมาเพื่อติดตามการ
รักษา ใหค้ลิกเคร่ืองหมายถูกท่ีช่อง  หนา้ขอ้มูลตรวจติดตาม แลว้จะไดข้อ้ความวา่ตรวจติดตามการรักษา
ข้ึนท่ี Text Box โดยไม่ตอ้งใส่เอง
- ส่วนขอ้มูล การเตรียมตัว เพื่อใหผู้ป่้วยไดเ้ตรียมตวัก่อนมาตรวจทุกคร้ังท่ีมีการนดัตรวจ โดยกด Ctrl+F9 
จึงจะไดห้นา้ต่างค าช่วยข้ึน

ในส่วนขอ้มูลการเตรียมตวัเม่ือกด Ctrl + F9 จะมีหนา้ต่างค า
ช่วยข้ึนมาใหต๊ิ้กเลือกค าช่วยท่ีตอ้งการแลว้กดตกลง

โดยขอ้มูล สถานะการนัด ระบบจะระบุมาให้
เป็น ยงัไม่ไดล้งทะเบียนตรวจรักษา

ต๊ิกเลือกช่องขา้งหนา้ตรวจติดตาม จะมี
ขอ้ความข้ึนใหอ้ตัโนมติัโดยไม่ตอ้งใส่เอง

-ในกรณี นดั TELEMED ต๊ิกเลือก Telemed แลว้ขอ้ความในช่องการเตรียมตวัจะข้ึนขอ้มูลใหอ้ตัโนมติั

ขอ้ความในช่องน้ีจะข้ึนใหอ้ตัโนมติั 

เลือก Telemed

- เม่ือใส่ขอ้มูลการนดัเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดท่ีปุ่ม          เพื่อบนัทึกขอ้มูลการนดั 
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- เม่ือใส่ขอ้มูลการเล่ือนนดัเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดท่ีปุ่ม          เพื่อบนัทึกขอ้มูลการเล่ือนนดั 

กดเพื่อเล่ือนนดัผูป่้วย

ระบบจะถามวา่ตอ้งการเล่ือนนดัหรือไม่ ถา้
ตอ้งการใหก้ด Yes หลงัจากนั้น User สามารถ

ใส่วนัเวลาท่ีตอ้งการเล่ือนนดัได้

กรณเีล่ือนนัดผู้ป่วย มีข้ันตอนใช้งานดังนี้
- เม่ือบนัทึกขอ้มูลการนดัเสร็จจะมีปุ่ม                            ใหก้ดเพื่อเล่ือนนดัผูป่้วย เม่ือกดเสร็จ User 
สามารถ ใส่วนัเวลาท่ีนดัใหม่ได้

กดเพื่อยกเลิกนดั

กด Yes เพื่อยกเลิก

เลือกรายการนดัท่ีตอ้งการยกเลิก

กรณยีกเลกินัดผู้ป่วย มีข้ันตอนใช้งานดังนี้
- กดเลือกรายการนดัท่ีตอ้งการยกเลิกจากประวติัรายการนดัของผูป่้วยโดยให้เคร่ืองหมาย อยูต่รงรายการ
ท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะถามวา่ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลหรือไม่ให้ User กดปุ่ม หลงัจาก
นั้นให้ User ใส่สาเหตุการยกเลิก แลว้กดปุ่ม เพื่อยกเลิกขอ้มูลการนดัผูป่้วย
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เลือกสาเหตุการยกเลิก

กดบนัทึกขอ้มูลการยกเลิก

ผลลพัธ์ขอ้มูล ยกเลิกนดั เล่ือนนดั และขอ้มูลนดั
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3.11 บันทกึนัดผู้ป่วย - ปฏิทนิ
เป็นหนา้จอส าหรับดูตารางนดัผูป่้วยกบัปฏิทินของแพทย์

ขั้นตอนการท างาน

ระบบงานผู้ป่วยนอก

เลือกหน่วยงานและแพทย ์ท่ี
ตอ้งการดูการนดั

เดือนท่ีปฏิทินนดัผูป่้วยแสดง

ดบัเบ้ิลคลิกเพ่ือดูรายละเอียดการนดัของ
วนันั้น ๆ

คลิกเพื่อเลือกเดือนท่ี
ตอ้งการดู

คลิกเพื่อแสดงขอ้มูล
ตั้งแต่วนัท่ีปัจุบนั

- ใหร้ะบุช่ือ “หน่วยงาน” ท่ีตอ้งการเรียกดูนดัผูป่้วยกบัปฏิทิน ส่วนขอ้มูล “แพทย”์ จะระบุช่ือก็ไดห้รือไม่ระบุ
ก็ได ้เพราะถา้ไม่ระบุระบบก็ดึงขอ้มูลของแพทยทุ์กคนท่ีมีนดัผูป่้วยในเดือนน้ี

- ใหเ้ลือกวา่ตอ้งการใหแ้สดงขอ้มูลตามวนัท่ีปฏิทิน หรือแสดงตั้งแต่วนัท่ีปัจจุบนั โดยคลิกท่ีปุ่ม   
หรือปุ่ม         เพื่อเลือกท่ีจะใหร้ะบบแสดงรายละเอียดของผูป่้วยของหมอแต่ละคน
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- เม่ือกด            แลว้  เม่ือเขา้มาจะพบหนา้จอดงัภาพ  ซ่ึงเป็นการแสดงรายละเอียดการนดัผูป่้วยของหมอ
ในวนันั้น ๆ

- เม่ือท าการเลือก วนัท่ีนดั , แพทย ์, หน่วยงาน เรียบร้อยแลว้ ใหก้ด            เพื่อแสดงขอ้มูล
- ระบบจะแสดงรายการนดัผูป่้วยมาให ้แต่ถา้ตอ้งการเล่ือนนดัใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีรายการนดัแลว้ระบบจะท าการ
ลิงคไ์ปท่ีหนา้บนัทึกนดัเพื่อท าการเล่ือนนดั

- ในกรณีท่ีเลือกหน่วยงานไม่ตรงแพทยจ์ะมีหนา้ต่างข้ึนมา  ดงัภาพ

เลือกวนัท่ีนดั , แพทย ์, หน่วยงาน

ดบัเบ้ิลคลิกเพ่ือไปท่ีหนา้บนัทึกเพ่ือท าการเล่ือนนดั
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3.12 บันทกึนัดรังสี
เป็นหนา้จอส าหรับนดัรังสี

ขั้นตอนการท างาน

- เม่ือคีย ์HN แลว้ จะข้ึนหนา้จอนดั ให ้USER ใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้น 

- ช่องรายการตรวจ ให ้คล๊ิกขวาท่ีเมา้ส์ แลว้เลือก เพิ่ม ขอ้มูล จะมีรายการใหเ้ลือก
ถา้ตอ้งการลบ ใหค้ล๊ิกขวาท่ีรายการแลว้เลือก ลบขอ้มูล

- คียข์อ้มูลครบแลว้ กด          เพื่อบนัทึกขอ้มูล

คีย ์HN ของผูป่้วยท่ีเราตอ้งการ

คล๊ิกขวาท่ีเมา้ส์เลือกเพ่ิมขอ้มูล

คียข์อ้มูลครบแลว้กด เพื่อบนัทึกขอ้มูล

37

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช



วธีิการยกเลิก : คีย ์HN ท่ีหนา้บนัทึกนดัรังสี ระบบจะข้ึนขอ้มูล ใหเ้ลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการยกเลิก 

- กด            เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล กดแลว้ระบบจะแสดงหนา้ต่างแจง้เตือน
ใหก้ด OK เพื่อยนืยนัการลบขอ้มูล 

กดแกไ้ข

เลือกรายการท่ีตอ้งการยกเลิก

กดเพื่อท าการยกเลิก
กดOK เพื่อยนืยนั
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3.13 ตารางพิมพผ์ลการตรวจชนัสูตรโรค
เป็นส าหรับแสดงตารางพิมพผ์ลการตรวจชนัสูตรโรค โดยเลือกขอ้มูลรายช่ือผูป่้วยท่ีตอ้งการพิมพผ์ลการตรวจ

ขั้นตอนการท างาน
1. ในการคน้หาขอ้มูลตารางพิมพผ์ลการตรวจน้ีจะตอ้งใส่ขอ้มูลเป็นการก าหนดเง่ือนไขก่อน เช่น “วนัท่ีมา

รักษา” “HN” และอ่ืนๆ เป็นตน้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม          แลว้ระบบจะดึงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีก าหนดมาแสดงใหใ้น
ตาราง ใหเ้ลือกรายการท่ีตอ้งการพิมพผ์ลตรวจชนัสูตรโรค โดยคลิกท่ีช่อง หนา้รายการ แลว้ไปท่ีตรงใบผลตรวจ 
ซ่ึงจะอยูด่า้นล่างของตารางใหค้ลิกท่ีปุ่ม           แลว้จะไดต้วัอยา่งก่อนพิมพใ์บผลตรวจ หากตอ้งการออกใหค้ลิก
ปุ่ม           เพื่อออกจากใบผลตรวจ

39

กดเลือกรายการทั้งหมด

เลือกรายช่ือผู้ป่วย

ส่ังพมิพ์

ส่ังพมิพ์
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3.14 บันทกึรับเข้าจากสถานพยาบาลอ่ืน
เป็นหนา้จอแสดงการรับผูป่้วยจากสถานพยาบาลอ่ืน

ขั้นตอนการท างาน

คย์ี HN ของผู้ป่วยทีไ่ด้
หลงัจากลงทะเบียนแล้ว

- เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกรับเขา้จากสถานพยาบาลอ่ืนให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการแลว้กด Enter

- จะปรากฏรายละเอียดผูป่้วยบางส่วน ใหท้  าการกรอกขอ้มูลจนครบโดยช่องท่ีมีสีด าหนาจะตอ้ง
กรอกใหค้รบทุกช่อง และกด           เพื่อบนัทึกขอ้มูลการรับเขา้

กรอกรายละเอยีด
ของผู้ป่วย

กดเพ่ือบันทกึข้อมูล
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คีย ์HN ของผูป่้วยท่ีเราตอ้งการ

- เม่ือเขา้สู่ เมนู บนัทึกโรคประจ าตวั ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการกรอกขอ้มูลโรคประจ าตวั 
แลว้กด Enter

3.15 บันทกึโรคประจ าตัว
เป็นหนา้จอบนัทึกโรคประจ าตวั และพฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน

ใส่ขอ้มูลโรคประจ าตวัของผูป่้วย

ใส่ขอ้มูลพฤติกรรม
ดา้นสุขภาพของผูป่้วย

และครอบครัว

- เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหก้ด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล   
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3.16 บนัทึกส่งต่อไปสถานพยาบาลอ่ืน(ศูนยส่์งต่อ)
เป็นส าหรับส่งต่อผูป่้วยไปสถานพยาบาลอ่ืน

ขั้นตอนการท างาน
คีย ์HN แลว้กด ENTER

42

ใส่ HN

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช

ระบบจะแสดงหนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมาใหก้ด เพิ่ม

กดเพิม่



- หลงัจากกดบนัทึกแลว้ระบบจะแสดงเลขท่ีส่งตรวจใหอ้ตัโนมติั 

กรอกขอ้มูลใหค้รบ ขอ้ความตวัหนาคือขอ้มูลจ าเป็นท่ีตอ้งกรอดลงไป กรอกเสร็จแลว้กด              
เพื่อบนัทึกขอ้มูล

เลขท่ีส่งต่อ
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กรอกขอ้มูลใหค้รบ

บนัทึกขอ้มูล



ถา้ตอ้งการ ยกเลิกหรือแกไ้ข ใหคี้ย์ HN จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ขอขอ้มูลใหเ้ราเลือก

44

เลือกข้อมูล แล้วกดตกลง
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กด          เพื่อยกเลิกขอ้มูล          
กดยกเลกิ



3.17 บันทกึรูปภาพ
เป็นหนา้จอบนัทึกขอ้มูลรูปภาพ

ขั้นตอนการท างาน

- คีย ์HN แลว้ จะแสดงหนา้ต่างรายการส่งตรวจจใหเ้ลือก เลือกแลว้กด ตกลง

คีย ์HN ของผูป่้วยท่ีเราตอ้งการ

เลือกรายการแลว้กด ตกลง

รายการส่งตรวจ
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- เม่ือเขา้มาจะพบหนา้จอดงัภาพ  ซ่ึงเป็นการแสดงรายละเอียด  ของโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9)  

กดบนัทึกขอ้มูล
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3.18 บันทกึเอกสารอ้างองิ
เป็นหนา้จอบนัทึกขอ้มูลางอิง

ขั้นตอนการท างาน

- คลิกขวาท่ีเมา้ส์ เลือกเพิ่มขอ้มูลหรือลบขอ้มูลเสร็จแลว้กด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล

คีย ์HN ของผูป่้วยท่ีเราตอ้งการ

เลือกรายการท่ีตอ้งการ
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กดบนัทึก



3.19 บันทกึ REQUEST
3.19.1 บนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค 

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค
ขั้นตอนการท างาน
1.เม่ือ User เขา้สู่หนา้จอบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรคใหคี้ย ์Hn ในช่องคน้หา

1.ใส่ HN กดค้นหา
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2.เม่ือคีย ์HN แลว้ ก็จะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหค้ลิกขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่อง แลว้กด
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3.จากนั้นก็จะข้ึนช่องใหใ้ส่ขอ้มูล ขอ้มูลจะมีทั้งหมด 2 ช่วงขอ้มูล
ช่วงที ่1 : คือช่องรายระเอียดทัว่ไป ใหใ้ส่ขอ้มูลรายระเอียดใหค้รบ

1. ใส่ข้อมูลให้ครบ

ช่วง ที ่2 : จะมีใหเ้ลือกทั้งหมด 2 ส่วน มีส่วน แสดงรายการตรวจ กบั แสดงชุดรายการตรวจ
ส่วนท่ี 1 แสดงรายการตรวจ ใหค้ลิกขวา แลว้เลือก เพิ่มขอ้มูล เลือกรายระเอียด

ส่วนที ่1สดงรายการตรวจ

คลกิขวาเลือกเพิม่ข้อมูล

ส่วนท่ี 2 แสดงชุดรายการตรวจ ใหค้ลิกขวา แลว้เลือก เพิ่มขอ้มูล เลือกรายระเอียด

ส่วนที ่1สดงรายการตรวจ

คลกิขวาเลือกเพิม่ข้อมูล

เม่ือใส่ขอ้มูล รายระเอียด ครบแลว้ ให ้กด            เพื่อบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค
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วธีิลบบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค

คีย ์HN ท่ีช่องคน้หา ก็จะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหเ้ลือก TAP ขอ้มูลเก่า เลือกรายการ
ท่ีเราตอ้งการลบแลว้กด

เลือกข้อมูลเก่า

เลือกรายการ

กดแก้ไข

กดจะข้ึนหนา้จอดงัภาพรูป  ใหก้ด            เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล 
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กดปุ่ ม
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กด             เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล แลว้ก็จะข้ึนหนา้จอยกเลิกขอ้มูล ใหเ้ราใส่เหตุผล 
ในการยกเลิก แลว้กด                       เพื่อยนืยนัการยกเลิกบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค

51

เลือกสาเหตุการยกเลกิ กดตกลง

หมายเหตุ : ถา้ “ ช าระเงิน ” , “ ปิดบญัชี ”  ไม่สามารถยกเลิกได้
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3.19.2 บนัทึกขอตรวจพยาธิวทิยา (ช้ินเน้ือ)
เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายละเอียดและบนัทึกขอตรวจพยาธิวทิยาของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน

คีย์ HN หรือ AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกนดัตรวจรังสีให ้User ใส่ HN หรือ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter

จะปรากฏหนา้จอส่ิงส่งตรวจของผูป่้วย  กด                       เพื่อกรอกรายละเอียด 

Tab แบ่งระหว่างข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่

กดเพ่ือกรอกรายละเอยีด

กดเพ่ือยกเลกิ

เลือกรายการทีต้่องการ
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จะปรากฏหนา้จอใหก้รอกรายละเอียดของส่ิงส่งตรวจ โดยหวัขอ้ท่ีเป็นสีด าหนาตอ้งกรอกรายละเอียดทุก
ช่อง  แลว้กด          เพื่อบนัทึกขอ้มูล

เม่ือกดแลว้จะปรากฏช่องรายการเพื่อใหใ้ส่รายละเอียด   โดยเลือกรายการตรวจ 
จากนั้นใหเ้ปล่ียนเป็นจ านวนท่ีตอ้งการ และราคา , เบิกได ้จะข้ึนใหโ้ดยอตัโนมติั ดงัภาพ

การเพิม่รายการตรวจ
สามารถท าไดโ้ดยการเลือกท่ี TAB ขอ้มูลการตรวจ  ใหท้  าการคลิกขวาแลว้

กด                                            เพื่อเพิ่มขอ้มูลรายการตรวจ  ดงัภาพ

กดเพ่ือกรอกข้อมูลรายการตรวจ

กรอกรายละเอยีด
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การยกเลกิรายการตรวจ
สามารถท าไดโ้ดยการเลือกท่ี TAB ขอ้มูลเก่า  จากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการ  แลว้

กดปุ่ม                        เพื่อแสดงรายละเอียด

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล

จะปรากฏหนา้จอรายละเอียดของส่ิงส่งตรวจ  ดงัภาพ

หากตอ้งการยกเลิกส่ิงส่งตรวจใหก้ด           เพื่อยกเลิกส่ิงส่งตรวจ  จะปรากฏหนา้ต่างใหก้รอกเหตุผลการ
ยกเลิก  หลงัจากนั้นกด                       ดงัภาพ

กดเพ่ือดูรายการทีม่ส่ิีงส่งตรวจแล้ว

กดเพ่ือดูรายละเอยีด

กดเพ่ือยกเลกิ

เลือกรายการทีต้่องการ
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หลงัจาก กด                      จะข้ึนหนา้ต่างเพื่อกดยนืยนัการยกเลิกส่ิงส่งตรวจ  ดงัภาพ

กดเพ่ือยืนยนั

55

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช



3.19.3 บนัทึกขอ้มูลขอตรวจรังสี
เป็นหนา้จอส าหรับท าการบนัทึกขอ้มูลขอตรวจรังสีของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้มาสู่หนา้จอ ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยแลว้กด Enter

56

เลือกรายการส่งตรวจ

กดปุ่ มตกลงหลงัจากเลือกรายการ

จะมีหนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมา  จะแบ่งหนา้จอออกเป็น 3 Tab Sheet คือ เพิ่มขอ้มูล , ขอ้มูลเก่าและขอ้มูล
แพทยส่์งตรวจ

Tab ท่ี  1  เพิม่ข้อมูล ก็จะปรากฏขอ้มูลท่ีมีการส่งตรวจข้ึนมาจะปรากฏขอ้มูลซ่ึงจะประกอบไปดว้ย วนั
เวลาท่ีส่งตรวจ  หน่วยงาน  แพทย ์ AN  และถา้เป็นการส่งตรวจมาจากสถานพยาบาลอ่ืนก็ใหร้ะบุโรงพยาบาลท่ี
ส่งตรวจมาดว้ย  เม่ือไดร้ายการท่ีตอ้งการแลว้  ใหก้ดเลือกเลือกรายการดงักล่าวแลว้กดปุ่ม                     หากไม่
ตอ้งการใหก้ดปุ่ม 

ใส่ HN หรือ AN
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ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลขอตรวจรังสี มีดงัน้ี
เม่ือกดเลือกขอ้มูลจากขา้งตน้แลว้จะพบหนา้จอดงัรูป ให้ User ใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้น ในส่วนของรายการ

ตรวจนั้น Userสามารถใส่แบบทีละรายการได้ หรือกดดูรายการตรวจต่างๆแลว้เลือก รวมทั้งสามารถเลือกเป็น
ชุดรายการตรวจก็ได้

เม่ือ User ท าการใส่ขอ้มูลเสร็จแลว้ถา้ตอ้งการบนัทึกใหก้ดปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูล

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบัให้
จะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบได ้

ตัวอย่างการเลือกชุดรายการตรวจ 
สามารถกดติ๊กทีช่่องด้านหน้ารายการที่

ต้องการ
กดปุ่มตกลงหลงัจากเลือก

รายการ

57

ใส่ขอ้มูลใหค้รบ

ใส่รายการดว้ยการเลือกเอง
หรือใส่รหสัรายการแลว้กด 

Enter

จะใชไ้ดห้ลงัจาก
บนัทึกขอ้มูล

ส าหรับกดเลือกรายการตรวจ
หรือชุดรายการตรวจโดยไม่

ตอ้งใส่ขอ้มูลเอง
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ใส่ข้อมูลสาขาและวนัทีแ่จ้งผ่าตัด เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดเพ่ือค้นหาข้อมูล

3.19.4 บนัทึกแจง้ท าผา่ตดั
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกการแจง้การผา่ตดั,ยนืยนัการผา่ตดั,ยกเลิกการผา่ตดั ของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลสาขา และ วนัท่ีแจง้ผา่ตดั แลว้กดท่ีปุ่ม

เม่ือเขา้มาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูล 2 Tab คือ General และ Operation
ให้ User กดปุ่ม เพื่อเพิ่มขอ้มูล

กดเพ่ือเพิม่ข้อมูล
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ในส่วนของTab General ให้ User ใส่ขอ้มูลการแจง้ผา่ตดัผูป่้วยใหค้รบ เช่น OR No. , หอ้งผา่ตดั ,
วนัเวลาท่ี ผา่ตดัเป็นตน้

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบัให้
จะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบได ้

ในส่วนของ Tab Operation เม่ือกดเขา้มาให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลจากนั้น ใส่ขอ้มูล Diagnosis
และ Operation เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยใหก้ดท่ีปุ่ม                     เพื่อบนัทึกขอ้มูล

หลงัจากกดเพิ่มขอ้มูลแลว้จะมีหนา้จอตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยข้ึนมา ให ้User ใส่ HN แลว้กด Enter  
จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม                 

คลกิขวาแล้วกด
เลือกเพิม่ข้อมูลใส่เหตุก่อนท าการวนิิจฉัย

ใส่หมายเหตุการณ์ด าเนินการ

ใส่ HN หลงัใส่ HN ให้กดตกลง
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กดเพ่ือแก้ไขสถานะ

เล่ือนนดัผา่ตดั ให ้User ท าการคน้หาอีกคร้ัง จากนั้นกดท่ีปุ่ม

กดเลือกสถานการณ์ผ่าตัด

ใส่สาเหตุการเล่ือน

ใส่วนัเวลาทีเ่ล่ือนผ่าตัด

เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พ่ือบันทกึ

กดเลือกสถานการณ์ผ่าตัด

ใส่สาเหตุการยกเลกิ

ใส่วนัเวลาทีย่กเลกิผ่าตัด

เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ มนีเ้พ่ือบันทกึ

หลงัจากนั้นไปท่ีช่องสถานะและกดท่ี       แลว้เลือกเป็น เล่ือนผา่ตดั พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ีเล่ือน และ
สาเหตุ เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล

ถา้เป็นการยกเลิกผา่ตดัก็เช่นกนัใหไ้ปท่ีช่องสถานะและกดท่ี         แลว้เลือกเป็น ยกเลิกผา่ตดั พร้อมทั้ง ใส่
วนัเวลาท่ียกเลิก และสาเหตุ  เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล

การเล่ือนผ่าตัด

การยกเลกิผ่าตัด
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3.19.5 บันทกึแจ้งขอเลือด/แพ้เลือด/คืนเลือด

เป็นหนา้จอส าหรับใชบ้นัทึกแจง้ขอเลือด/แพเ้ลือด/คืนเลือด
ขั้นตอนการท างาน

เขา้หนา้จอบนัทึกแจง้ขอเลือด/แพเ้ลือด/คืนเลือด คีย ์HN หรือ AN 

คีย ์HN หรือ 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

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช



TAP ท่ี 2 “รายละเอียดการแพเ้ลือด”
ใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลการแพเ้ลือด หลงัท่ีคนไขไ้ดเ้ลือด แลว้กด 

กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล

62

ระบบงานคลนิิกเฉพาะทาง
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 3.20 บันทกึใบรับรองแพทย์   
 3.20.1 บันทกึใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าว 
 เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกใบรับรองแพทยแ์รงงานต่างดา้ว

หลงัจากท่ีไดท้  าการรักษาผูป่้วยแลว้ 
 โดยคียเ์ลข HN ของผูป่้วยท่ีช่องคน้หา

คีย ์HN

-เลือกขอ้มูล จากหนา้ต่างท่ีแสดง แลว้กด 

เลือกวนัท่ีส่งตรวจ
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-ระบบจะแสดงขอ้มูล ให้ USER ใส่ ขอ้มูล แลว้กด             เพื่อบนัทึก

กดบนัทึก

-หลงัจากบนัทึกขอ้มูลแลว้จะได ้“เลขทีอ้่างองิ” และแสดงขอ้มูลวา่ไดอ้อกใบรับรองแพทย ์
“เป็นคร้ังที ่1” พร้อมทั้งระบุ “วนัทีอ่อกใบรับรอง” ของปัจจุบนัมาให ้ดงัรูป

เลือกพิมพใ์บรับรองแพทย์
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3.20.2 บันทกึใบรับรองความคิดเห็นแพทย์
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกใบรับรองแพทยแ์รงงานต่างดา้วหลงัจากท่ีไดท้  าการรักษาผูป่้วยแลว้ 

โดยคีย ์ เลข HN ของผูป่้วยท่ีช่องคน้หา คีย ์HN

-เลือกขอ้มูล จากหนา้ต่างท่ีแสดง แลว้กด 

เลือกวนัท่ีส่งตรวจ
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-ระบบจะแสดงขอ้มูล ให้ USER ใส่ ขอ้มูล แลว้กด           เพื่อบนัทึก

กดบนัทึก

-หลงัจากบนัทึกขอ้มูลแลว้จะได ้“เลขทีใ่บรับรองแพทย์” และแสดงขอ้มูลวา่ไดอ้อกใบรับรองแพทย ์
“เป็นคร้ังที ่1” พร้อมทั้งระบุ “วนัทีอ่อกใบรับรอง” ของปัจจุบนัมาให ้ดงัรูป

เลือกพิมพใ์บรับรองแพทย์
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3.20.3 บันทกึใบรับรองความคิดเห็นแพทย์(ใบรับรองแพทย์) เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกใบรับรองแพทย์
แรงงานต่างดา้วหลงัจากท่ีไดท้  าการรักษาผูป่้วยแลว้ โดยคียเ์ลข HN ของผูป่้วยท่ีช่องคน้หา

คีย ์HN

-เลือกขอ้มูล จากหนา้ต่างท่ีแสดง แลว้กด 

เลือกวนัท่ีส่งตรวจ
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หมายเหตุ : ในแต่หละหนา้จอบนัทึกใบรับรองแพทย ์จะมีปุ่ม                                             
เพื่อให ้สามารถเพิ่มขอ้มูล ของคนไขไ้ด ้

เพ่ิมขอ้มูลใหม่ของคนไขค้นน้ี

-ในแต่หละหนา้จอเราสามารถเลือกภาษาของใบรับรองแพทย ์ไดโ้ดยกด ตรง ธงชาติ แลว้กด 

เลือกภาษา
1

กดแวน่ขยาย
2

-เม่ือกด            ระบบจะข้ึนหนา้ก่อนพิมพใ์หเ้ห็นขอ้มูล ตรวจสอบแลว้กด 

กดปร้ิน
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วธีิยกเลกิใบรับรองแพทย์
ขั้นตอนการท างาน

1.หลงัจากท่ีคีย ์ HN ท่ีช่องคน้หาแลว้ก็จะเกิดหนา้ต่างคน้หาขอ้มูลผูป่้วยนอก
2.เลือกขอ้มูลวนัท่ีบนัทึกใบรับรองแพทย ์แลว้กด 
3.เขา้สู่หนา้จอบนัทึกใบรับรองแพทย ์ใหก้ด          เพื่อยกเลิกขอ้มูล

2

3.กดยกเลิก
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3.21 สอบถามข้อมูลผู้ป่วยห้องเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เป็นหนา้จอส าหรับใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วย   

ขั้นตอนการท างาน
- เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่  HN ของผูป่้วย แลว้กด Enter 

- User สามารถกดเลือกรายการขอ้มูลทางดา้นซา้ยมือตามตอ้งการ โดยจะยกตวัอยา่งสอบถามมาให้
1 ตวัอยา่ง เช่น 2.ติดตามสอบถามผูป่้วย - ทัว่ไป ดงัภาพ

ใส่ HN

รายการท่ีเลือก ขอ้มูลท่ีปรากฏ
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3.22  รายงานห้องตรวจ
เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายงาน รายงานหอ้งตรวจ

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User เลือกหวัขอ้รายงานท่ีตอ้งการทางดา้นซา้ยมือ

เลือกหวัขอ้รายงาน

- ใส่ขอ้มูลใหค้รบ แลว้กดท่ี         ( ภาพก่อนพิมพ ์)

กดดูภาพก่อนพิมพ์

ใส่ขอ้มูลใหค้รบ

หมายเหตุ :ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรม
บงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น 71
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- ระบบจะแสดงหนา้จอภาพก่อนพิมพห์ากUser ตอ้งการพิมพร์ายงานใหก้ดท่ี

เพื่อพิมพร์ายงาน

พิมพร์ายงาน
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4. ระบบงานนิติเวช
4.1 ล าดับผู้ป่วยตรวจรักษาห้องนิติเวช
เป็นหนา้จอส าหรับการคน้หาขอ้มูลของผูป่้วยท่ีเขา้รับการตรวจรักษา

ขั้นตอนการท างาน
- กรอกขอ้มูลในหวัขอ้ วนัท่ีมาตรวจ , หน่วยตรวจรักษา , เลขท่ีหอ้ง  และ และแพทยผ์ูต้รวจรักษา ตามรูป 
และกด            ระบบจะท าการ คน้หา ขอ้มูลโดยอตัโนมติั 

- User สามารถเลือก Tab ดา้นลา้งเพื่อนแสดงสถานะของผูป่้วยตามหมวดหมู่ท่ีตอ้งการ
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4.2 บันทกึประวตัิผู้ป่วยคดี
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยคดี

ขั้นตอนการท างาน
- คีย ์HN แลว้กด ENTER

- ระบบจะแสดงหนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมาใหก้ด เพิ่มใหม่
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- กรอกขอ้มูลใหค้รบ ตวัหนงัสือท่ีเป็นตวัหนา คือขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใส่ กรอกขอ้มูลเสร็จแลว้กด                
เพื่อบนัทึกขอ้มูล

วธีิการยกเลิกขอ้มูล คีย์ HN แลว้ เลือกขอ้มูลรายการท่ีตอ้งการยกเลิก เลือกแลว้กด ตกลง
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กรอกขอ้มูล

บนัทึกขอ้มูล

เลือกรายการแลว้กดตกลง



- กด              เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล

ระบบจะแสดงหนา้จอใหเ้ราใส่เหตุผลแลว้กดตกลง
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ยกเลิกขอ้มูล

เลือกสาเหตุ แลว้กดตกลง



4.3 บันทกึแบบรายงานตรวจผู้ป่วยเสียหายในคดีความทางเพศ
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกแบบรายงานตรวจผูป่้วยเสียหายในคดีความทางเพศ

ขั้นตอนการด าเนินการ
- ใส่ AN หรือ HN

- จะมีทั้งหมด 3 ช่อง ใหใ้ส่รายละเอียด

ใส่ AN หรือ HN

- ช่องท่ี 1 : ขอ้มูลผูป่้วย ใส่ขอ้มูลใหค้รบ

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
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- ช่องท่ี 2 : การกระท าท่ีผูเ้สียหายไดรั้บ ใส่ขอ้มูลใหค้รบ 

- ช่องท่ี 3 : การตรวจร่างกาย ใส่ขอ้มูลใหค้รบ 

- ใส่ขอ้มูลครบ แลว้ กด        เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

หมายเหตุ : ถา้ตอ้งการยกเลิก คีย ์AN หรือ HN แลว้กด        เพื่อยกเลิกขอ้มูล

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
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4.3 บันทกึรับ / จ าหน่ายศพ
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกรับและจ าหน่ายศพ

ขั้นตอนการด าเนินการ
- ใส่ AN หรือ HN ใส่ AN หรือ HN

ระบบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
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- ใส่ขอ้มูลครบ แลว้ กด        เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

ใส่ ขอ้มูลแลว้กดบนัทึก



ใส่ HN ผูป่้วย

4.5 บันทกึใบชันสูตรศพ
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกการชนัสูตรศพ

ขั้นตอนการท างาน
- คน้หาขอ้มูลข้ึนมาให ้ User ท่ีปุ่ม                    หรือ

- กรณีกดปุ่ม เม่ือเขา้มาในหนา้จอให้ User ใส่ HN ของผูป่้วยแลว้กด Enter

เลือกกดปุ่มเพ่ิมหรือคน้หาผูป่้วยเสียชีวติ
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- กรณีกดปุ่ม จะมีหนา้จอการคน้หาขอ้มูลผูป่้วยเสียชีวติข้ึนมา ให้ User ใส่วนัท่ี
เสียชีวติแลว้กดปุ่ม ระบบจะข้ึนขอ้มูลผูป่้วยท่ีเสียชีวติตามวนัท่ีท่ีคน้หา ให้ User คลิก
เลือกผูป่้วยเสียชีวติท่ีตอ้ง หลงัจากนั้นกดท่ีปุ่ม

4.กดตกลง

3.เลือกขอ้มูล

2.กดคน้หา1.ใส่วนัท่ี

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูล
อยูใ่นช่องนั้น

- เม่ือเขา้มาให้ User ใส่ขอ้มูลการชนัสูตรศพตามตอ้งการ หลงัจากนั้นใหก้ดปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูล

หลงัจากใส่ขอ้มูลใหก้ดบนัทึกขอ้มูล
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- ถา้ตอ้งยกเลิกขอ้มูล ให้ User ใส่ HN ผูป่้วยเขา้ไปอีกคร้ัง ระบบจะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูลและมีขอ้มูล
ท่ี User บนัทึกไปให้ User คลิกเลือกขอ้มูลแลว้กดท่ีปุ่ม

- ให้ User กดท่ีปุ่ม เพื่อยกเลิกขอ้มูล

กดเพื่อยกเลิกขอ้มูล

1.คลิกเลือกขอ้มูล
2.กดปุ่มแกไ้ข
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4.6 บันทกึหมายศาล
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกหมายศาล

ขั้นตอนการท างาน
- คีย ์HN แลว้กด ENTER
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ใส่ HN

- ใส่ขอ้มูลครบ แลว้ กด        เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
กรอกชอ้มูลใหค้รบ

บนัทึกขอ้มูล

หมายเหตุ : ตวัหนงัสือหนา คือขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใส่



4.7 บันทกึข้อมูลผลการชันสูตรบาดแผลและความเห็นของแพทย์
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกขอ้มูลผลการชนัสูตรบาดแผลและความเห็นของพทย์
ขั้นตอนการท างาน
- คีย ์HN แลว้กด ENTER

- ระบบจะแสดงหนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมาใหก้ด เพิ่มใหม่
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กด

ใส่ HN



- กรอกขอ้มูลใหค้รบ ตวัหนงัสือท่ีเป็นตวัหนา คือขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใส่ กรอกขอ้มูลเสร็จแลว้กด                
เพื่อบนัทึกขอ้มูล

วธีิการยกเลิกขอ้มูล คีย์ HN แลว้ เลือกขอ้มูลรายการท่ีตอ้งการยกเลิก เลือกแลว้กด ตกลง
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กรอกขอ้มูล

บนัทึกขอ้มูล

เลือกรายการแลว้กดตกลง



- กด              เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล
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ยกเลิกขอ้มูล

เลขท่ี ระบบจะออกใหอ้ตัโนมติั



4.8 สอบถามข้อมูลผู้ป่วยห้องตรวจนิดิเวช
เป็นหนา้จอส าหรับใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วย   

ขั้นตอนการท างาน
- เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่  HN ของผูป่้วย แลว้กด Enter 

- User สามารถกดเลือกรายการขอ้มูลทางดา้นซา้ยมือตามตอ้งการ โดยจะยกตวัอยา่งสอบถามมาให้
1 ตวัอยา่ง เช่น 2.ติดตามสอบถามผูป่้วย - ทัว่ไป ดงัภาพ

ใส่ HN

รายการท่ีเลือก ขอ้มูลท่ีปรากฏ
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4.9  รายงานห้องตรวจนิติเวช
เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายงาน รายงานหอ้งตรวจ

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User เลือกหวัขอ้รายงานท่ีตอ้งการทางดา้นซา้ยมือ

เลือกหวัขอ้รายงาน

- ใส่ขอ้มูลใหค้รบ แลว้กดท่ี         ( ภาพก่อนพิมพ ์)

กดดูภาพก่อนพิมพ์

ใส่ขอ้มูลใหค้รบ

หมายเหตุ :ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรม
บงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น 88
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- ระบบจะแสดงหนา้จอภาพก่อนพิมพห์ากUser ตอ้งการพิมพร์ายงานใหก้ดท่ี

เพื่อพิมพร์ายงาน

พิมพร์ายงาน
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