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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

1

2

บทที ่1 การเข้าใช้งานของระบบโดยทั่วไป

2

1
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บทที่ 2 แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม

2.1 องค์ประกอบของหน้าจอ
2.1.1 หนา้จอหลกัของโปรแกรม

1

2 3

4

หนา้จอหลกัของโปรแกรมประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ

1. Menu Bar ใช้ส าหรับเรียกการใช้งานเมนูระบบ การใช้งานเมนูส าหรับ Admin และ
การใช้งานเมนูเกีย่วกบัโปรแกรม

2. Information ใชส้ าหรับแสดงข่าวสาร และประกาศต่างๆ ภายในหน่วยงาน

3. ข้อมูลผู้ใช้งานและ
การปฏิบัตงิานล่าสุด
ของเคร่ือง

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ี Log in เขา้สู่ระบบล่าสุด 
และรายละเอียดการปฏิบติังานล่าสุดของเคร่ือง PC ท่ีเขา้ใชโ้ปรแกรม

4. Status Bar ใชส้ าหรับแสดงสถานะของการใชง้านหนา้จออยู ่ณ. ปัจจุบนั เช่น ช่ือ
ผูใ้ชง้าน,หน่วยงาน และวนัเวลาท่ีใชง้านอยู่

2



แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม

2.2 ความหมายและลกัษณะการท างานของปุ่มค าส่ัง (Tool Bar)

สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

ขอ้มูลใหม่

ใชส้ าหรับเร่ิมตน้การท างานของหนา้จอใหม่ โดยท่ีไม่ตอ้งออก
จากหนา้จอนั้น ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ี ระบบจะท าการ Clear 
หนา้จอใหพ้ร้อมใชง้านใหม่อีกคร้ัง จะใชไ้ดก้บับางหนา้จอ
เท่านั้น 

บนัทึกขอ้มูล
ใชส้ าหรับจดัเกบ็ขอ้มูล (Save) เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ี ระบบจะท า
การจดัเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของระบบงาน 

ลบบนัทึก

ใชส้ าหรับยกเลิกขอ้มูล เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ี ระบบจะแสดง
ขอ้ความใหย้นืยนัค าสัง่อีกคร้ัง ดงัรูป

ปุ่มค าสัง่น้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น 

ภาพก่อนพิมพ์ ใชส้ าหรับดูตวัอยา่งก่อนจะสัง่พิมพเ์ป็นเอกสารออกมา 

พิมพ์
ใชส้ าหรับสัง่พิมพใ์บรายงานหรือตวัเลือกรายการพิมพต่์างๆ ของ
ระบบงาน 

คน้หาขอ้มูล
ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไข เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ี ระบบจะ
คน้หาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบงาน ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวปุ่้มค าสัง่น้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น

ปิดหนา้จอ ใชส้ าหรับปิดหนา้จอหรือออกจากหนา้จอการใชง้าน ณ ปัจจุบนั

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

เก่ียวกบัระบบ

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงานท่ีใชอ้ยู่ เช่น Version 
ของ โปรแกรมท่ีใชอ้ยูเ่ป็น Version อะไร เป็นตน้ เม่ือคลิกท่ีปุ่ม
ค าสัง่น้ีจะปรากฏหนา้ต่างแสดงรายละเอียด ดงัรูป

หนา้สุดทา้ย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีแสดงมีเป็น
จ านวนมาก และตอ้งการไปยงัหนา้สุดทา้ยของขอ้มูลกจ็ะใชปุ่้ม
ค าสัง่น้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้ก่อนหนา้
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากกวา่ 1 
หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ก่อนหนา้ปัจจุบนักจ็ะใชปุ่้มค าสัง่น้ี (จะ
ปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้ต่อไป
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากกวา่ 1 
หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ถดัไปกจ็ะใชปุ่้มค าสัง่น้ี (จะปรากฏใน
หนา้จอรายงาน)

ขยาย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการขยายหนา้
แสดงขอ้มูลใหใ้หญ่ข้ึน ซ่ึงจะขยายข้ึนทีละ 25% จากขนาดปกติ 
100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม

4



สญัลกัษณ์ 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 ์(จะปรากฏใน
หนา้จอรายงาน)

แนวกระดาษ
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการปรับ
รูปแบบรายงานจากแนวตั้งเป็นแนวนอน (จะปรากฏในหนา้จอ
รายงาน)

ไมบ้รรทดั
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์เม่ือตอ้งการแสดงขอบซา้ย 
ขอบขวา และการตั้งยอ่หนา้ของกระดาษ (จะปรากฏในหนา้จอ
รายงาน)

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม
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บทที่ 3 ระบบงานผู้ป่วยใน

3.1 งานผู้ป่วยใน
3.1.1ล าดับรายช่ือผู้ป่วยทีอ่ยู่ในหอ

เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายช่ือผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอ 
ขั้นตอนการท างาน

1. ให ้User เลือกวนัท่ี และหอผูป่้วย แลว้คลิก            ระบบจะแสดงขอ้มูลผูป่้วยท่ีเราเลือกคน้หา
2. ไปท่ี Tab รายช่ือผูป่้วยท่ียงัไม่ไดรั้บเขา้หอ  User สามารถ แกไ้ขหอ้ง / เตียง และใส่แพทยเ์ขา้ของไข ้แลว้

กด                                   เพื่อส่งรายช่ือผูป่้วยเขา้สู้ Tab รายช่ือผูป่้วยท่ีพกัอยูใ่นหอ
3. ใน Tab รายช่ือผูป่้วยท่ีพกัอยูใ่นหอ User สามารถดบัเบิ้ลคลิกท่ีช่ือผูป่้วยเพื่อเขา้สู้หนา้ รับ – ยา้ย ผูป่้วยได ้ 
4. User สามารถสั่งพิมพส์ต๊ิกเกอร์ผูป่้วย ดว้ยการเลือกพิมพส์ต๊ิกเกอร์ดา้นล่างซา้ยของหนา้จอ

ดับเบิล้คลกิเพ่ือ ลงิค์
เข้าสู่หน้า รับ - ย้ายส่ังพมิพ์สติ๊กเกอร์ผู้ป่วยทีน่ี่

4
3

เลือกวนัที/่หอผู้ป่วย
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3.1.2 บันทึกข้อมูลการรับเข้าหอ (รับ-ย้าย)
เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดการนอนรักษาตวัในหอต่างๆ ของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกขอ้มูลการรับเขา้หอ (รับ-ยา้ย) ให ้User ใส่ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการดู
รายละเอียด แลว้กด Enter

จะมี 2 กรณีคือ มีการรับผูป่้วยเขา้หอแลว้ และ ยงัไม่มีการรับผูป่้วยเขา้หอ

คย์ี AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ

กรณีท่ียงัไม่มีการรับผูป่้วยเขา้หอ จะปรากฏหนา้จอดงัภาพ

กรอกรายละเอยีดผู้ป่วย
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ใหก้ดรายละเอียดการเขา้หอใหเ้รียบร้อย โดยหวัขอ้สีด าหนาตอ้งการรายละเอียดให้ครบ  และ
กด            เพื่อบนัทึกขอ้มูล  จะปรากฏหนา้จอ  ดงัภาพ

หมายเหตุ : กรณีท่ีผูป่้วยเป็นเด็ก เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งใส่ขอ้มูลในส่วนของ “น ้าหนกั
แรกเขา้” ดว้ยจึงจะสามารถท าการ Save ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของระบบได ้ซ่ึงถา้
เจา้หนา้ท่ีไม่ไดท้  าการลงขอ้มูลของน ้าหนกัแรกเขา้ เม่ือกดปุ่ม Save โปรแกรมจะ
ปรากฏขอ้ความแจง้เตือนใหท้ าการลงน ้าหนกัแรกเขา้
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กรณีท่ีมีการรับผูป่้วยเขา้หอแลว้ จะปรากฏหนา้จอดงัภาพ

รายละเอยีดการเข้า - ออกหอของผู้ป่วย

รายละเอยีด

กดเพ่ือกรอกข้อมูลและเปลีย่นสถานะผู้ป่วย

การบันทกึข้อมูลย้ายห้องเตียงภายในหอ
ในหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการรับเขา้หอ(รับ-ยา้ย) จะมีปุ่มค าสั่งส าหรับยา้ยหอ้งหรือเตียงภายใน

หอ เม่ือผูป่้วยหรือญาติ หรือเจา้หนา้ท่ีมีความประสงคจ์ะยา้ยหอ้งหรือเตียงของผูป่้วยท่ีไดมี้การ
บนัทึกขอ้มูลรับเขา้หอมาแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่ม จะปรากฏหนา้จอใหก้รอก
รายละเอียด ดงัภาพ

โปรแกรมจะท าการสรุปค่าใชจ่้ายและวนันอนของหอ้งเดิมใหอ้ตัโนมติั พร้อมกบัเปิดช่อง
ส าหรับใส่ขอ้มูล “ประเภทหอ้ง/เตียง” ใหส้ามารถใส่หอ้งหรือเตียงใหม่ท่ีตอ้งการยา้ยไป แลว้จึงท า
การกด         เพื่อบนัทึกขอ้มูล

9



วธีิใส่ข้อมูลประเภทห้อง/เตียง
คียป์ระเภทหอ้ง หรือเลขท่ีหอ้ง หรือเลขท่ีเตียง ในช่องใส่ขอ้มูล “ประเภทห้อง/เตียง” แลว้กด

ปุ่ม Enter ท่ีแป้นพิมพ ์ถา้คียเ์ป็นประเภทหอ้ง เช่น สามญั หรือพิเศษ จะปรากฏผงัหอ้ง ดงัภาพ

กดเลือกเตียงทีว่่าง

กดเพ่ือยกเลกิ

กดเพ่ือยืนยนั

กจ็ะไดร้ายละเอียดของหอ้งหรือเตียงท่ีเลือกไวป้รากฏในช่อง “ประเภทห้อง/เตียง”
แต่ถา้คียเ์ลขหอ้งหรือเลขเตียง โปรแกรมจะดึงรายละเอียดของเลขหอ้งหรือเลขเตียงท่ีคียร์ะบุไวข้ึ้นมา
ไวใ้นช่อง “ประเภทห้อง/เตียง” ใหอ้ตัโนมติั
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กรอกวนั-เวลาทีอ่อก

การบันทกึสรุปค่าใช้จ่าย
ปุ่มค าสั่งส าหรับใหส้รุปค่าใชจ่้าย ใหผู้ใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่ม                          โปรแกรมจะท าการ

สรุปวนันอนพร้อมกบัสรุปค่าอาหารให ้จากนั้นกดปุ่ม           เพื่อบนัทึกขอ้มูล

การย้ายหอของผู้ป่วย
สามารถท าได ้2 กรณีคือ การยา้ยหอโดยใชเ้วลาปัจจุบนั และ การยา้ยหอโดยคียเ์วลายอ้นหลงั   

การยา้ยหอโดยใชเ้วลาปัจจุบนั สามารถกด                    ไดเ้ลย  แต่ถา้ตอ้งการยา้ยหอโดยคียเ์วลา
ยอ้นหลงั  จะตอ้งท าการคียว์นั-เวลาท่ีออก  ก่อนการกด                     ดงัภาพ

เม่ือกด                     แลว้  หนา้จอจะใหก้รอกรายละเอียดของหอใหม่ท่ีเราท าการยา้ย ดงัภาพ

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด            เพื่อบนัทึกขอ้มูล  

กรอกรายละเอยีดหอทีจ่ะย้าย
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3.1.3 บันทึกส่ังอาหาร
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลในการสั่งอาหารใหก้บัผูป่้วยท่ีพกัอยูใ่นหอ

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่ AN ของผูป่้วยแลว้กด Enter

ใส่ AN 

เปลีย่นอาหารจากสามัญเป็นพเิศษ

เลือกประเภทอาหาร

แสดงรายละเอยีดการส่ังอาหาร

ใส่ข้อมูลการส่ัง
อาหาร

ส าหรับหนา้น้ีจะเป็นการใส่ขอ้มูลเก่ียวกบัม้ืออาหารในแต่ละม้ือวา่ควรจดัอาหารใหก้บัผูป่้วย
ประเภทไหน 

ถา้ตอ้งการเปล่ียนอาหารจากสามญัเป็นพิเศษใหก้ดท่ี       ท่ีช่อง อาหาร ซ่ึงโปรแกรมจะ
ปรับเปล่ียนราคาอาหารใหอ้ตัโนมติัตามอาหารท่ีเลือก

ขอ้มูล ประเภทอาหาร โปรแกรมจะ Default เป็น อาหารธรรมดา มาให ้เม่ือตอ้งการเปล่ียนให้
กดเลือกท่ี 
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ในกรณีท่ีตอ้งการงดอาหาร ใหก้ดท่ีปุ่ม                                เพื่อท าการใส่ขอ้มูลการงดอาหาร 
เป็นการบนัทึกขอ้มูลการงดอาหารของผูป่้วย เม่ือผูใ้ชง้านบนัทึกรับผูป่้วยเขา้หอเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับก าหนดวนัเวลาท่ีตอ้งการงดอาหาร

เม่ือกดปุ่ม                     ขอ้มูลตั้งตน้ในการส่ังอาหารกจ็ะเปล่ียนเป็น สีแดง แลว้ท าการบนัทึก
ขอ้มูลโดยกดท่ีปุ่ม   

กดเพ่ืองดอาหาร

แต่ถา้ไม่ใช่กรณีแรกเขา้หอท่ีตอ้งงดสั่งอาหาร เม่ือผูใ้ชง้านเปิดหนา้จอ บันทกึส่ังอาหาร ของ
ผูป่้วยรายท่ีตอ้งการงดอาหารแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านกดท่ีปุ่ม                     ก่อนแลว้ถึงกดท่ีปุ่ม

เม่ือตอ้งการสั่งอาหารใหก้บัผูป่้วยท่ีไดท้  าการบนัทึกงดอาหารไป เม่ือเขา้สู่หนา้จอบนัทึกสั่ง
อาหารของผูป่้วยรายนั้น ใหก้ดท่ีปุ่ม                             จะปรากฏแถวขอ้มูลของการสั่งอาหารแถว
ใหม่ข้ึนมา เม่ือใส่ขอ้มูลอาหารเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม        เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลการสั่งอาหาร

แสดงข้อมูลการงดอาหาร

กดเพ่ือยกเลกิงดอดอาหารและส่ังอาหารให้ผู้ป่วยใหม่

กดเพ่ือสรุปอาหารในแต่ละวนั
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ถา้ตอ้งการยกเลิกรายการสรุปอาหารล่าสุด ให ้User กดเลือกรายการแลว้ กดท่ีปุ่ม          
เพื่อยกเลิกขอ้มูล ระบบจะถามวา่ตอ้งการยกเลิกไหมให ้User กดท่ีปุ่ม                        หลงัจาก
ยกเลิกแลว้ให ้User กดท่ีปุ่ม              เพื่อบนัทึกขอ้มูล

กดเพ่ือยืนยนัการยกเลกิ

กดเพ่ือเลือกรายการ

หลงัจากเลือกรายการให้กดปุ่มนีเ้พ่ือยกเลกิ

หลงัจากยืนยนัการยกเลกิให้กด
ปุ่มนีเ้พ่ือบันทกึข้อมูลการยกเลกิ
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3.1.4 บันทึกหัตถการและค่าใช้จ่ายอ่ืน
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 ในกรณีท่ีมี
หลายขอ้มูล  เลือกขอ้มูลเสร็จแลว้ ใหก้ด 
3. ในกรณีท่ีคนไขมี้สิทธ์ิการรักษามากกวา่ 1 สิทธ์ิและตอ้งการเลือกสิทธ์ิท่ีไม่ใช่สิทธ์ิหลกัใหก้ด      
ขา้งช่องสิทธ์ิการรักษา หลงัจากนั้นกด

1

2

หมายเหตุ : ช่องสีขาวจะเป็นรายการของ ICD9cm ช่องสีม่วงจะเป็นรายการค่าใช้
จ่ายอ่ืนๆ
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เม่ือกด                แลว้ ขอ้มูลกจ็ะข้ึนมาดงัรูป

4. ส าหรับปุ่ม                              จะเป็นปุ่มแสดงรายการหตัถการท่ีผูป่้วยไดเ้คยมีประวติัวา่เคยมาท าแลว้ 
ซ่ึงสามารถเลือกรายการหตัถการจากตรงน้ีก็ไดเ้ช่นกนั ดงัรูป

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

คลิกท่ีปุ่ม          แลว้จะได ้popup แสดงต าแหน่งท่ีท า

เลือกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด 
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7.เม่ือใส่ขอ้มูลหตัถการเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม                       แลว้ขอ้มูลตรงส่วนน้ีจะดึงไปแสดงในตาราง
ดา้นบน ดงัรูป

วิธีการยกเลิกหตัถการและแกไ้ข 
ขั้นตอนการด าเนินการ

1. ในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขรายการหตัถการท่ีคียไ์ปแลว้นั้นท าไดโ้ดยคลิกท่ีรายการหตัถการใน
ตาราง แลว้ปุ่มต่างๆขา้งล่างจะแสดงการใชง้านข้ึน

2. ใหเ้ลือกวา่ตอ้งการแกไ้ขหรือเพิ่มขอ้มูลรายการหตัถการเช่นถา้ตอ้งการแกไ้ขรายการ
หตัถการใหค้ลิกท่ีปุ่ม                    ถา้ไม่ตอ้งการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลอะไรแลว้ 
ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 

3. เม่ือคียข์อ้มูลบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืนเรียบร้อยแลว้  ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 

ดับเบิล้คลกิ
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4. ถา้ตอ้งการยกเลิกหตัถการ เลือกรายการหตัการท่ีจะยกเลิก แลว้กด                    จะข้ึน
หนา้จอข้ึนมา ดงัรูป ใหก้ด                    เพื่อยนืยนัการลบหตัถการ   เสร็จแลว้ใหก้ด         เพื่อบนัทึก
ผล

1.เลือกรายการหัตถการ

2.กด ยกเลกิ

3.กด SAVE

หมายเหตุ : ผูท่ี้ยกเลิกจะตอ้งเป็นคนเดียวกนักบัคนบนัทึก ถา้ช าระเงินและ
ปิดบญัชีแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกได้
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วธีิคย์ียาหน่วย
ใชบ้นัทึกคียย์าเวชภณัฑ ์ท่ีใชก้บัผูป่้วย

ขั้นตอนการใช้งาน

1.  คลิกขวาท่ีช่องยา กดเพ่ิมขอ้มูล  

2.เม่ือกดเพิ่มขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลกจ็ะข้ึนมาใหเ้ราใส่รายละเอียดดงัรูป แลว้กด 

หมายเหตุ : ถา้คียร์ายการเวชภณัฑ ์ไม่มีขอ้มูลแสดงวา่ไม่มีของอยูใ่นคลงั จะตอ้ง         
เพิ่มขอ้มูลท่ีบนัทึกเวชภณัฑค์ลงัปลีก ก่อน
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3.1.5 บันทึกเคร่ืองช่วยหายใจ
เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดการของการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ

ขั้นตอนการท างาน
ให ้User ใส่ AN แลว้กด Enter

คีย์ AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ

ใส่รายละเอียด หอผูป่้วย,วนั-เวลาท่ี ON เคร่ือง แลว้กด

วธิี off เคร่ืองช่วยหายใจ
ให ้User ใส่ AN แลว้กด Enter หนา้จอจะแสดงหนา้คน้หาขอ้มูล ใหเ้ราเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

off กด

เลือกรายการทีต้่องการ Off

ใส่รายละเอยีด หอผู้ป่วย,วนั-
เวลาที ่ON เคร่ือง
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ใส่รายละเอียด หอผูป่้วย,วนั-เวลาท่ี off เคร่ือง,สาเหตุท่ี off เคร่ือง แลว้กด

วธิียกเลกิ
ให ้User ใส่ AN แลว้กด Enter 
จะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหเ้ลือกรายการท่ีจะยกเลิก กด                    

เลือกรายการทีต้่องการยกเลกิ

ระบบงานผู้ป่วยใน

ใส่รายละเอยีด หอผู้ป่วย,วนั-เวลาที ่Off เคร่ือง, สาเหตุที่ Off
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พอข้ึนขอ้มูลใหก้ด          เพื่อเป็นการยกเลิกขอ้มูล 
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3.1.6 ส่งตรวจคลนิิก
เป็นหนา้จอส าหรับการบนัทึกส่งตรวจคลินิกใหค้นไข้

ขั้นตอนการท างาน
1. กรอกขอ้มูล วนัท่ี / เวลาส่งตรวจ , หอ้งตรวจ และขอ้มูลอ่ืนๆ ใหค้รบ
2. คลิก            เพื่อบนัทึกการส่งตรวจ

กรอกข้อมูล
คนไข้

1

คลกิเพ่ือบันทกึ 2
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โปรแกรมจะท าการดึงรายช่ือผูป่้วยท่ีมีสถานะเป็น อยู่ทีห่อ ของหอนั้นข้ึนมาใหท้ั้งหมด ดงัรูป

3.1.7 บันทึกแบบจ าแนกประเภทผู้ป่วย
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกเปรียบเทียบลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูป่้วยกบัค าอธิบายลกัษณะ

ของผูป่้วยตามคู่มือจ าแนกประเภทผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่ หอผู้ป่วย,วนัที,่เวลา ในการประเมินผูป่้วยโดยกดเลือกจาก 
วา่เป็นเวรใดท่ีท าการบนัทึกประเมิน แลว้กดท่ีปุ่ม

ใส่ข้อมูลหอผู้ป่วย,วนัที,่เวลา ให้ครบ

หลงัจากใส่ข้อมูลกด
เพ่ือค้นหา
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กดเพ่ือบันทกึ
ข้อมูล

ใส่ข้อมูลการประเมินทั้ง 12 คอลมัน์ User 
สามารถพมิพ์เลขการประเมินลงไปได้เลย

ใส่จ านวนพยาบาลทีป่ระจ าหอ,
จ านวนผู้ช่วย และเจ้าหน้าทีผู้่ท า 

OT ตามล าดับ

ใส่จ านวนพยาบาลท่ีประจ าหอท่ีช่อง RN และใส่จ านวนผูช่้วยท่ีช่อง Non RN และถา้มี
เจา้หนา้ท่ีผูท้  า OT ใหร้ะบุท่ีช่อง OT

เร่ิมท าการใส่ขอ้มูลการประเมินของผูป่้วยแต่ละราย โดยโปรแกรมจะท าเป็นคอลมันไ์วท้ั้งหมด 
12 คอลมัน์

เม่ือใส่รายละเอียดขอ้มูลการประเมินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดท่ีปุ่ม         เพื่อท าการ บนัทึก
ขอ้มูล

กรณีท่ีเปล่ียนเวรและตอ้งมีการบนัทึกประเภทผลของคนใหม่แต่ผลการประเมินเหมือนเดิมไม่
มีเปล่ียนแปลงหรือมีเปล่ียนแต่เป็นเฉพาะรายผูใ้ชส้ามารถดึงผลการประเมินของเวลาท่ีตอ้งการมา
บนัทึกได ้โดยกดท่ีปุ่ม                           จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับคน้หาขอ้มูลเดิมข้ึนมา  ดงัรูป

ใส่วนัทีแ่ละเวลา กดเพ่ือค้นหาข้อมูล

เม่ือได้ข้อมูลทีต้่องการแล้วให้กดตกลง

25



3.1.8 บันทึกนัดผู้ป่วย
หนา้จอส าหรับบนัทึกตารางการนดัผูป่้วยล่วงหนา้ตามแพทยน์ดัในคร้ังต่อไป

ขั้นตอนการท างาน
กรณส่ัีงนัดผู้ป่วย มขีั้นตอนใช้งานดังนี้

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

2. หน่วยงานทีส่ั่งนัด คือ หน่วยงานท่ีบนัทึกการนดั,
3. หน่วยงานทีนั่ด คือ หน่วยงานท่ีในคร้ังถดัไป 
4. นัดพบแพทย์ เพื่อบ่งบอกวา่ไดน้ดัพบแพทยท่์านไหนในคร้ังต่อไป สามารถคียร์หสั , ช่ือ 

หรือดูตารางการออกตรวจของ ท่ีตอ้งการนดัถา้ไม่ตรงตามตารางแพทย ์กไ็ม่สามารถนดัพบแพทย์
ได้

ระบบจะระบุวนัเวลาปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ไขได้

หน่วยงานทีส่ั่งนัด

เลือกแพทย์ทีนั่ดพบในคร้ังต่อไป

4

หน่วยงานทีนั่ด

1

2

3

หมายเหตุ : 4. ถา้ User ทราบรหสัหน่วยงานหรือรหสัแพทยก์็สามารถใส่รหสั
นั้นแลว้กด Enter ไดเ้ลย
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5. วนั-เวลาทีนั่ด คียข์อ้มูลวนัท่ีนดั และใส่เวลาท่ีตอ้งการนดั ถา้ไม่ตรงตามตารางท่ีแพทยอ์อก
ตรวจ ไม่สามารถสั่งนดัได้

6. ปฏทินิ สามารถเลือกวนัท่ีนดัไดจ้ากปฏิทิน ถา้ไม่ตรงตามตารางท่ีแพทยอ์อกตรวจ ไม่
สามารถสั่งนดัได้

เลือกเวลานัด ซ่ึงระบบจะแสดงไว้ว่า
เวลาไหนนัดได้กีค่น นัดไปแล้วกีค่น

กดตกลง ระบบจะขึน้วนัทีนั่ดให้อตัโนมตัิ ถ้า 
User ไม่ได้เลือกกส็ามารถใส่วนัทีเ่องได้ 

สามารถกดเลือกวนัทีนั่ด
จากปฏทินิได้

65
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7. ขอ้มูลตรงส่วน นัดมาเพ่ือ ใหร้ะบุวา่ท่ีท าการนดันั้นนดัมาเพื่อท าอะไร ถา้ตอ้งการนดัมาเพื่อ
ติดตามการรักษา ใหค้ลิกเคร่ืองหมายถูกท่ีช่อง  หนา้ขอ้มูลตรวจติดตาม แลว้จะไดข้อ้ความวา่ตรวจ
ติดตามการรักษาข้ึนท่ี Text Box โดยไม่ตอ้งใส่เอง

8. ส่วนขอ้มูล การเตรียมตัว เพื่อใหผู้ป่้วยไดเ้ตรียมตวัก่อนมาตรวจทุกคร้ังท่ีมีการนดัตรวจ 
โดยกด Ctrl+F9 จึงจะไดห้นา้ต่างค าช่วยข้ึน

ในส่วนข้อมูลการเตรียมตัวเม่ือกด Ctrl + F9 จะมีหน้าต่าง
ค าช่วยขึน้มาให้ติ๊กเลือกค าช่วยทีต้่องการแล้วกดตกลง

โดยข้อมูล สถานะการนัด ระบบจะระบุมาให้
เป็น ยงัไม่ได้ลงทะเบียนตรวจรักษา

ติ๊กเลือกช่องข้างหน้าตรวจติดตาม จะมี
ข้อความขึน้ให้อตัโนมตัิโดยไม่ต้องใส่เอง

8

7
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10. ยกเลกินัด กดเลือกรายการนดัท่ีตอ้งการยกเลิกจากประวติัรายการนดัของผูป่้วยโดยให้
เคร่ืองหมาย           อยูต่รงรายการท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม            ระบบจะถามวา่ตอ้งการยกเลิก
ขอ้มูลหรือไม่ให ้User กดปุ่ม                    หลงัจากนั้นให ้User ใส่สาเหตุการยกเลิก แลว้กดปุ่ม           
เพื่อยกเลิกขอ้มูลการนดัผูป่้วย

9. เม่ือใส่ขอ้มูลการนดัเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดท่ีปุ่ม           เพื่อบนัทึกขอ้มูลการนดั 

หมายเหตุ : กรณีเล่ือนนดัผูป่้วย มีขั้นตอนใชง้านดงัน้ี
เม่ือบนัทึกขอ้มูลการนดัเสร็จจะมีปุ่ม                             ใหก้ดเพื่อเล่ือนนดัผูป่้วย 

เม่ือกดเสร็จ User สามารถใส่วนัเวลาท่ีนดัใหม่ได้

9

1

2

3

กดเพ่ือเล่ือนนัดผู้ป่วย

ระบบจะถามว่าต้องการเล่ือนนัด
หรือไม่  ถ้าต้องการให้กด Yes 
หลงัจากน้ัน User สามารถใส่วนั

เวลาทีต้่องการเล่ือนนัดได้

กดเพ่ือยกเลกินัด

กด Yes เพ่ือยกเลกิ

เลือกรายการนัดทีต้่องการยกเลกิ 29



เลือกสาเหตุการยกเลกิ

กดบันทกึข้อมูลการยกเลกิ

ผลลพัธ์ข้อมูล ยกเลกินัด 
เล่ือนนัด และข้อมูลนัด
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เม่ือคีย ์HN แลว้ กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหค้ลิกขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่อง 
แลว้กด

จากนั้นกจ็ะข้ึนช่องใหใ้ส่ขอ้มูล ใหใ้ส่ขอ้มูลรายระเอียดใหค้รบ แลว้กด           เพื่อบนัทึกขอ
ตรวจชนัสูตรโรค

3.1.9 บันทึกขอตรวจชันสูตรโรค
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือ User เขา้สู่หนา้จอบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรคใหคี้ย ์Hn ในช่องคน้หา

ใส่ข้อมูลรายระเอยีดให้ครบ

กดบันทกึ
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วธีิลบบันทึกขอตรวจชันสูตรโรค

คีย ์HN ท่ีช่องคน้หา กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหเ้ลือก TAP ขอ้มูลเก่า เลือกรายการท่ีเรา
ตอ้งการลบ แลว้กด

เลือกข้อมูลเก่า

เลือกรายการ

กดแก้ไข

กดจะข้ึนหนา้จอดงัภาพรูป  ใหก้ด         เพ่ือท าการยกเลิกขอ้มูล 
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กด         เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล แลว้กจ็ะข้ึนหนา้จอยกเลิกขอ้มูล ใหเ้ราใส่เหตุผล ในการ
ยกเลิก แลว้กด                    เพื่อยนืยนัการยกเลิกบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค

กดตกลงเลือกสาเหตุการยกเลกิ

เม่ือกด                   เสร็จแลว้กจ็ะข้ึน ดงัรูป   ใหก้ด                     เพื่อยนืยนัการลบบนัทึกขอ
ตรวจชนัสูตรโรค

กด
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3.1.10 บันทึกผลวนิิจฉัย
เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดการวนิิจฉยัโรคหลงัตรวจ

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนู บนัทึกผลวนิิจฉยั ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการดูผลวนิิจฉยั แลว้กด Enter

เลือกขอ้มูลวนัท่ีส่งตรวจ แลว้กด คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลในวนัท่ี ท่ีคน้หา ถา้มีขอ้มูลการ
ตรวจท่ีมากกวา่1 คลินิกระบบกจ็ะแสดงขอ้มูลใหทุ้กคลินิก

เลือกคลินิกท่ีตอ้งการบนัทึกผลวนิิจฉยั กด ตกลง

คีย์ HN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ

คย์ีวนัทีเ่ร่ิมต้น – ส้ินสุด
และหน่วยตรวจ

กดปุ่ มค้นหาเพ่ือให้ข้อมูลการตรวจแสดง

เลือกรายการตรวจทีเ่ราต้องการ

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

ถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูล , แทรกขอ้มูล , ลบขอ้มูล  ของโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9) 
สามารถคลิกขวาท่ีช่องวา่งขา้งล่างของช่องโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9)   

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

เม่ือท าการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหก้ด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล   

แสดงวนัที-่เวลา , หน่วย
ตรวจ และแพทย์ผู้ตรวจ

ข้อมูลโรคของผู้ป่วย 
(ICD10)

ข้อมูลหัตถการของ
ผู้ป่วย (ICD9)

พยาบาลและแพทย์คย์ีผล
การตรวจ
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3.1.11 บันทึกจ าหน่ายผู้ป่วย
เป็นหนา้จอจ าหน่ายผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล หรือบนัทึกการเสียชีวติของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกจ าหน่ายผูป่้วย  ให ้User ใส่ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการจ าหน่าย แลว้กด 
Enter

คีย์ AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ

รายละเอยีดหอพกัล่าสุดทีผู้่ป่วยอยู่

กรอกข้อมูลการจ าหน่าย

จะปรากฏรายละเอียดต่างๆของผูป่้วย กรอกรายละเอียดการจ าหน่ายผูป่้วย  จากนั้นกด           
เพื่อบนัทึกการจ าหน่ายผูป่้วย
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หากผูป่้วยท่ีท าการจ าหน่ายเสียชีวติ ในช่องประเภทการจ าหน่ายใหเ้ลือก ตาย ดงัภาพ

เม่ือเลือกแลว้หนา้จอบนัทึกจ าหน่ายจะปรากฏ ปุ่มรายละเอียดผูป่้วยเสียชีวติ  ดงัภาพ

เม่ือกดจะปรากฏ หนา้จอบนัทึกรายละเอียดการเสียชีวติ ดงัภาพ

ใหก้รอกรายละเอียดการเสียชีวติของผูป่้วย หลงัจากนั้นกด                      เพื่อยนืยนัขอ้มูล 

กดเพ่ือกรอกรายละเอยีดการเสียชีวติ

กรอกรายละเอยีดการเสียชีวิต
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เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
ถา้ผูป่้วยมีการจ าหน่ายไปแลว้และตอ้งการยกเลิกจ าหน่ายผูป่้วย  ใหก้ด           เพื่อน าผูป่้วย

กลบัหอเหมือนเดิม โดยเม่ือกดแลว้จะปรากฏหนา้ต่าง ดงัภาพ

หมายเหตุ : หากปุ่ม          เป็นสีเทาหรือไม่สามารถยกเลิกจ าหน่ายได ้ให้
ตรวจสอบการปิดบญัชีวา่มีการปิดบญัชีไปแลว้หรือไม่  หากมีการปิดบญัชี
ไปแลว้จะไม่สามารถยกเลิกจ าหน่ายได ้ ตอ้งยกเลิกปิดบญัชี  แลว้เขา้มาใน
หนา้บนัทึกจ าหน่ายผูป่้วยใหม่ เพื่อท าการยกเลิกอีกคร้ังหน่ึง

กดเพ่ือยืนยนั กดเพ่ือยกเลกิข้อมูล
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ใส่ข้อมูลสาขาและวนัทีแ่จ้งผ่าตัด เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดเพ่ือค้นหาข้อมูล

3.2 งานบันทึก Request
3.2.1 บันทกึแจ้งผู้ป่วยผ่าตัด

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. , หอ้ง
ผา่ตดั , วนัเวลาท่ีผา่ตดัเป็นตน้

ใส่ HN หลงัใส่ HN ให้กดตกลง

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบั
ใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบ
ได ้

ในส่วนของ Tab Operation เม่ือกดเขา้มาให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลแลว้จึง ใส่ขอ้มูล 
Diagnosis และ Operation

เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยใหก้ดท่ีปุ่ม                 เพื่อบนัทึกขอ้มูล

หลงัจากกดเพิ่มขอ้มูลแลว้จะมีหนา้จอตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยข้ึนมา ให ้User ใส่ HN แลว้กด 
Enter  จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม                 

คลกิขวาแล้วกด
เลือกเพิม่ข้อมูลใส่เหตุก่อนท าการวนิิจฉัย

ใส่หมายเหตุการณ์ด าเนินการ
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กดเพ่ือแก้ไขสถานะ

ถา้ตอ้งการเล่ือนนดัผา่ตดั ให ้User ท าการคน้หาอีกคร้ัง จากนั้นกดท่ีปุ่ม

กดเลือกสถานการณ์ผ่าตัด

ใส่สาเหตุการเล่ือน

ใส่วนัเวลาทีเ่ล่ือนผ่าตัด

เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พ่ือบันทกึ

กดเลือกสถานการณ์ผ่าตัด

ใส่สาเหตุการยกเลกิ

ใส่วนัเวลาทีย่กเลกิผ่าตัด

เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พ่ือบันทกึ

หลงัจากนั้นไปท่ีช่องสถานะและกดท่ี       แลว้เลือกเป็น เล่ือนผา่ตดั พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ี
เล่ือน และสาเหตุ เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล

ถา้เป็นการยกเลิกผา่ตดักเ็ช่นกนัใหไ้ปท่ีช่องสถานะและกดท่ี         แลว้เลือกเป็น ยกเลิกผา่ตดั 
พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ียกเลิก และสาเหตุ  เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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3.2.2 บันทึกแจ้งขอเลือด/แพ้เลือด/คืนเลือด

เป็นหนา้จอส าหรับใชบ้นัทึกแจง้ขอเลือด/แพเ้ลือด/คืนเลือด

ขั้นตอนการใช้งาน

เขา้หนา้จอบนัทึกแจง้ขอเลือด/แพเ้ลือด/คืนเลือด คีย์HN หรือ AN

คีย์ HN หรือ AN

เม่ือกด ENTER เขา้มาแลว้ จะเจอหนา้ คน้หาผูป่้วยส่งตรวจ เลือกรายการ แลว้
กด
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เม่ือกด                     เขา้มาแลว้จะเจอหนา้จอ หนา้จอน้ีจะมีทั้งหมด 3 TAP
TAP ที ่1 “รายละเอยีดแจ้งขอเลือด”

ใส่รายละเอียดใหค้รบ  ในช่อง TYPE OF REQUEST ใหค้ลิกขวา เลือกเพิ่มขอ้มูล เลือกขอ้มูล 
แลว้กด 

TAP ท่ี2 “รายละเอียดการแพเ้ลือด”
เป็นช่องท่ีใชส้ าหรับคนไขท่ี้มีอาการ แพเ้ลือด  ถา้คนไขมี้อาการกเ็ลือก TAP น้ีเพื่อใส่ขอ้มูล 

ใส่อาการการแพเ้ลือด จากนั้น กด         
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TAP ที3่ “รายละเอยีดการคืนเลือด”
เป็นช่องท่ีใชส้ าหรับการคืนเลือด เม่ือเขา้มาหนา้น้ี  จะมีรายละเอียดการจ่ายเลือดทั้งหมดของ

คนไข ้ใหเ้ลือกรายการ ดว้ยการคลิกขวา ท่ีช่องรายละเอียดเลือดท่ีคืน เลือกเพิ่มขอ้มูล เลือก
รายละเอียด เลือดท่ีตอ้งการคืน แลว้กด       
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เม่ือคีย ์HN แลว้ กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหค้ลิกขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่อง 
แลว้กด

จากนั้นกจ็ะข้ึนช่องใหใ้ส่ขอ้มูล ใหใ้ส่ขอ้มูลรายระเอียดใหค้รบ แลว้กด           เพื่อบนัทึกขอ
ตรวจชนัสูตรโรค

3.2.3 บันทึกขอตรวจชันสูตรโรค
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือ User เขา้สู่หนา้จอบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรคใหคี้ย ์Hn ในช่องคน้หา

ใส่ข้อมูลรายระเอยีดให้ครบ

กดบันทกึ
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วธีิลบบันทึกขอตรวจชันสูตรโรค

คีย ์HN ท่ีช่องคน้หา กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหเ้ลือก TAP ขอ้มูลเก่า เลือกรายการท่ีเรา
ตอ้งการลบ แลว้กด

เลือกข้อมูลเก่า

เลือกรายการ

กดแก้ไข

กดจะข้ึนหนา้จอดงัภาพรูป  ใหก้ด         เพ่ือท าการยกเลิกขอ้มูล 
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กด         เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล แลว้กจ็ะข้ึนหนา้จอยกเลิกขอ้มูล ใหเ้ราใส่เหตุผล ในการ
ยกเลิก แลว้กด                    เพื่อยนืยนัการยกเลิกบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค

กดตกลงเลือกสาเหตุการยกเลกิ

เม่ือกด                   เสร็จแลว้กจ็ะข้ึน ดงัรูป   ใหก้ด                     เพื่อยนืยนัการลบบนัทึกขอ
ตรวจชนัสูตรโรค

กด
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ใส่ HN หรือ AN

3.2.4 บันทึกข้อมูลขอตรวจรังสี
เป็นหนา้จอส าหรับท าการบนัทึกขอ้มูลขอตรวจรังสีของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้มาสู่หนา้จอ ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยแลว้กด Enter

เลือกรายการส่งตรวจ

กดปุ่มตกลงหลงัจากเลือกรายการ

จะมีหนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมา  จะแบ่งหนา้จอออกเป็น 3 Tab Sheet คือ เพิ่มขอ้มูล , ขอ้มูลเก่า
และขอ้มูลแพทยส่์งตรวจ

Tab ที ่ 1  เพิม่ข้อมูล กจ็ะปรากฏขอ้มูลท่ีมีการส่งตรวจข้ึนมาจะปรากฏขอ้มูลซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ย วนัเวลาท่ีส่งตรวจ  หน่วยงาน  แพทย ์ AN  และถา้เป็นการส่งตรวจมาจากสถานพยาบาลอ่ืน
กใ็หร้ะบุโรงพยาบาลท่ีส่งตรวจมาดว้ย  เม่ือไดร้ายการท่ีตอ้งการแลว้  ใหก้ดเลือกเลือกรายการ
ดงักล่าวแลว้กดปุ่ม                   หากไม่ตอ้งการใหก้ดปุ่ม 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขอตรวจรังสี มีดงันี้
เม่ือกดเลือกขอ้มูลจากขา้งตน้แลว้จะพบหนา้จอดงัรูป ให้ User ใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้น ในส่วน

ของรายการตรวจนั้น Userสามารถใส่แบบทีละรายการได้ หรือกดดูรายการตรวจต่างๆแลว้เลือก
รวมทั้งสามารถเลือกเป็นชุดรายการตรวจกไ็ด้

เม่ือ User ท าการใส่ขอ้มูลเสร็จแลว้ถา้ตอ้งการบนัทึกใหก้ดปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูล

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรม
บงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของ
ระบบได ้

ใส่ข้อมูลให้ครบ

ใส่รายการด้วยการเลือก
เองหรือใส่รหัสรายการ

แล้วกด Enter

จะใช้ได้หลงัจากบันทกึข้อมูล

ส าหรับกดเลือก
รายการตรวจหรือชุด
รายการตรวจโดยไม่
ต้องใส่ข้อมูลเอง

ตัวอย่างการเลือกชุดรายการตรวจ สามารถกดติ๊กที่
ช่องด้านหน้ารายการทีต้่องการ

กดปุ่ มตกลงหลงัจากเลือกรายการ
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วธีิบันทึกสารทึบรังสี
เม่ือบนัทึกขอ้มูลแลว้ จะสามารถกดปุ่ม ได้
เม่ือกดเขา้มาจะมีหนา้จอคน้หาขอ้มูลการสั่งยาข้ึนมาถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลใหม่ ให้ กดท่ีปุ่ม

แต่ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลเก่าใหเ้ลือกรายการแลว้กดท่ีปุ่ม

หลงัจาก กดปุ่ม                       จะมีหนา้จอบนัทึกยา/สารทึบรังสี ให ้User คลิกขวาเลือก
เพิ่มขอ้มูล  แลว้ใส่ขอ้มูลชนิดสารทึบรังสี/อุปกรณ์ โดยเลือกขอ้มูลจาก       หรือถา้มีการ
บนัทึกชุด Premed ไว ้ให ้User กดเลือกท่ีปุ่ม                     ไดเ้ลย เม่ือใส่ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้
ใหก้ดท่ีปุ่ม                                เพื่อบนัทึกขอ้มูล

กดเพ่ือเพิม่รายการใหม่
กดเพ่ือแก้ไขข้อมูล

เลือกชุด PreMed

เลือกชนิดทบึรังสี/อุปกรณ์

คลกิขวาเพ่ือเพิม่ข้อมูล

เม่ือเพิม่ข้อมูลเสร็จกดเพ่ือบันทกึ
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วธีิยกเลกิสารทึบรังสี
ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูล ให ้User กดท่ีปุ่ม                       ในหนา้จอคน้หาขอ้มูลการสั่งยาแลว้

กดเลือกรายการ กดปุ่ม                            เพื่อยกเลิกขอ้มูล

กดเลือกรายการทีต้่องการยกเลกิ

กดเพ่ือแก้ไขข้อมูล

กดเพ่ือยกเลกิข้อมูล
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วธีิยกเลกิแก้ไข รายการตรวจ
หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ให้ User กดไปท่ี Tab ที่ 2 ข้อมูลเก่า User สามารถคน้หา

ขอ้มูลได้ โดยก าหนดช่วงของวนัท่ีในการคน้หา จากนั้นกดปุ่ม จะปรากฏขอ้มูล
ข้ึนมาใหซ่ึ้งจะประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึงวนัเวลาท่ีมาตรวจ เลข AN
ประเภทงานรังสี สิทธิการรักษา สถานะผูป่้วย แพทยผ์ูส่้งตรวจ ส่วนท่ีสอง จะแสดงรายการ
ตรวจตามท่ี User กดเลือกจากนั้นใหก้ดปุ่ม กจ็ะเขา้สู่หนา้จอการบนัทึกขอตรวจ
รังสี

ใส่วนัทีส่่งตรวจ

เลือกรายการ

แสดงรายการตรวจทีก่ดเลือก

กดปุ่มตกลงหลงัจากเลือกรายการ

เม่ือใส่วนัทีเ่สร็จแล้วกดปุ่มค้นหา
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เลือกรายการทีย่กเลกิ

กดปุ่มตกลงหลงัจากเลือกรายการ

กดปุ่มเพ่ือยกเลกิข้อมูล

ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลให้ User ใส่ HN ลงไปอีกคร้ัง ระบบจะข้ึนหนา้จอการคน้หาขอ้มูลมา
อีกคร้ังโดยจะข้ึน Tab ขอ้มูลเก่าข้ึนมา ใหเ้รากดเลือกรายการท่ีเราตอ้งการยกเลิก แลว้กดปุ่ม
จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะถามเพื่อยนืยนัการยกเลิกใหก้ด

หมายเหตุ : ถ้าคนไข้ช าเงินแล้วและปิดบัญชีไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกข้อมูล
ได้
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3.2.5 บันทึกขอตรวจพยาธิวทิยา (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 าหนาตอ้งกรอก
รายละเอียดทุกช่อง  แลว้กด          เพื่อบนัทึกขอ้มูล

เม่ือกดแลว้จะปรากฏช่องรายการเพื่อใหใ้ส่รายละเอียด   โดยเลือกรายการตรวจ จากนั้นให้
เปล่ียนเป็นจ านวนท่ีตอ้งการ และราคา , เบิกได ้จะข้ึนใหโ้ดยอตัโนมติั  ดงัภาพ

การเพิม่รายการตรวจ
สามารถท าไดโ้ดยการเลือกท่ี TAB ขอ้มูลการตรวจ  ใหท้ าการคลิกขวาแลว้

กด                                         เพื่อเพิ่มขอ้มูลรายการตรวจ  ดงัภาพ

กดเพ่ือกรอกข้อมูลรายการตรวจ

กรอก
รายละเอยีด
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การยกเลกิรายการตรวจ
สามารถท าไดโ้ดยการเลือกท่ี TAB ขอ้มูลเก่า  จากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการ  แลว้

กดปุ่ม                        เพื่อแสดงรายละเอียด

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล

จะปรากฏหนา้จอรายละเอียดของส่ิงส่งตรวจ  ดงัภาพ

หากตอ้งการยกเลิกส่ิงส่งตรวจใหก้ด          เพื่อยกเลิกส่ิงส่งตรวจ  จะปรากฏหนา้ต่างใหก้รอก
เหตุผลการยกเลิก  หลงัจากนั้นกด                       ดงัภาพ

กดเพ่ือดูรายการทีม่ีส่ิงส่งตรวจแล้ว

กดเพ่ือดูรายละเอยีด

กดเพ่ือยกเลกิ

เลือกรายการทีต้่องการ
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หลงัจาก กด                      จะข้ึนหนา้ต่างเพื่อกดยนืยนัการยกเลิกส่ิงส่งตรวจ  ดงัภาพ

กดเพ่ือยืนยนั กดเพ่ือยกเลกิ
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3.3 งานใบรับรองแพทย์
3.3.1 บันทึกใบรับรองแพทย์

เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกใบรับรองแพทยต์ามความคิดเห็นแพทยห์ลงัจากท่ีไดท้ าการ
รักษาผูป่้วยแลว้ โดยคียเ์ลข HN ของผูป่้วยท่ีช่องคน้หา

ขั้นตอนการใช้งาน
1. ใหเ้ลือกระบุ “ช่ือแพทย์ผู้ตรวจ” เพื่อบอกวา่แพทยท่์านใด ไดอ้อกใบรับรองแพทยใ์ห้
2. ใหล้งระบุ “สรุปความเห็น” ของแพทยว์า่ควรจะตอ้งหยดุงานหรือไม่ 
3. เม่ือคียข์อ้มูลเก่ียวกบัการรักษาเรียบร้อยแลว้         ใหค้ลิกท่ีปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูล หลงัจาก

บนัทึกขอ้มูลแลว้จะได ้“เลขทีใ่บรับรองแพทย์” และแสดงขอ้มูลวา่ไดอ้อกใบรับรองแพทย ์“เป็น
คร้ังที ่1” พร้อมทั้งระบุ “วนัทีอ่อกใบรับรอง” ของปัจจุบนัมาให ้ดงัรูป

คย์ี HN

เลือกพมิพ์ใบรับรองแพทย์
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วธีิยกเลกิใบรับรองแพทย์
ขั้นตอนการใช้งาน

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

1

2

3
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3.4 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
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3.5 รายงานสถิติผู้ป่วยใน
เป็นหนา้จอส าหรับการดึงรายงายสถิติผูป่้วยใน

ขั้นตอนการท างาน
1.เลือกหวัขอ้รายงานท่ี ตอ้งการจะคน้หา แลว้กรอกรายละเอียดทางดา้นขวา และคลิก         

เพื่อชมภาพก่อนพิมพ ์  
2. คลิก              เพื่อพิมพร์ายงาน              

เลือกหัวข้อรายงาน

1

กรอกข้อมูลรายละเอยีด
รายงานทีต้่องการ

คลกิเพ่ือชมภาพก่อนพิมพ์

ส่ังปร้ินรายงาน

2
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