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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 งานโภชนาการ
3.1.1ทะเบียนอาหาร

เป็นหนา้จอส าหรับตรวจสอบขอ้มูลของอาหาร/เพิ่มประเภทอาหาร
ขั้นตอนการท างาน

กดท่ีปุ่ม                     เพื่อดูรายการอาหารท่ีมีอยูถ่า้ตอ้งการเพิ่มรายการอาหารท่ีมีอยูใ่นระบบ
ให้คลิกขวาเลือกเพิ่มขอ้มูล จากนั้นกดท่ี        เพื่อเลือก หลงัจากนั้นสามารถเพิ่มวสัดุประกอบ
อาหารของรายการอาหารนั้นๆทางดา้นขวามือไดโ้ดยการคลิกขวาเลือกเพิ่มขอ้มูลเช่นกนั

กดท่ีปุ่ม               เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

6

คลกิค้นหาเพ่ือดูรายการอาหาร

คลกิขวาเพ่ือเพิม่ข้อมูล

เลือกรายการอาหาร

1

2

3

คลกิขวาเพิม่ข้อมูลในส่วนของ
วสัดุประกอบอาหาร

4

บทที ่3 ระบบงานโภชนาการ



งานบริการผ้า

7

งานโภชนาการ

การเพิม่รายการอาหารเข้าสู่ระบบ

กดท่ีปุ่ม                                   เพื่อเพิ่มรายการอาหารใหม่เขา้สู่ระบบ

จะมีหนา้ต่างรายการอาหารปรากฏข้ึนมา ให ้User คลิกขวาเลือกเพิ่มขอ้มูล และใส่
ขอ้มูลลงไปจากนั้นกดท่ีปุ่ม                   เพื่อบนัทึกรายการอาหารท่ีเพิ่มไปใหม่

กดปุ่มเพิม่รายการ
อาหาร

คลกิขวาเลือกเพิม่ข้อมูล

กดเพ่ือบันทกึ

ใส่ข้อมูลรายการอาหาร

1

2

3

4
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3.1.2 บันทึกข้อมูลวสัดุประกอบอาอาหาร
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกและแกไ้ขขอ้มูลวสัดุประกอบอาหาร 

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User เลือกประเภทวตัถุดิบประกอบอาหารจาก       แลว้กดท่ีปุ่ม

ถา้ User ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลใหม่ใหค้ลิกขวาแลว้เลือกเพิ่มขอ้มูล

คลิกขวาเลือกเพิ่มขอ้มูล

กดคน้หา

เลือกประเภทวตัถุดิบ
ประกอบอาหาร 1

2

งานโภชนาการ



งานโภชนาการ
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ระบบจะเพิ่มช่องรายการเปล่ามาให ้User ใส่ขอ้มูล User สามารถเพิ่มขอ้มูลวตัถุดิบไดต้าม
ตอ้งการ User สามารถพิมพค์น้หาวตัถุดิบประกอบอาหารท่ีตอ้งแกไ้ขไดโ้ดยพิมพข์อ้ความลง

แลว้กด              จากนั้นหากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล User สามารถแกไ้ขได ้
เม่ือแกไ้ขเสร็จหรือเพิ่มขอ้มูลเสร็จแลว้ ตอ้งการจะบนัทึกใหก้ดท่ีปุ่ม

เพิ่มและแกไ้ขขอ้มูลตามตอ้งการ

กดเพื่อบนัทึก

ใส่ค าคน้หาและกดคน้หา

1

2

ถา้ User ตอ้งการลบขอ้มูลให ้User คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการจะลบแลว้คลิกขวาลบขอ้มูล

คลิกขวาเลือกลบขอ้มูล

กดเลือกรายการ



งานบริการผ้า
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งานโภชนาการ

เลือกประเภท

กดเพื่อเพิ่มใบสั่งซ้ือ

1

2

คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูล

ขอ้มูลการสั่งซ้ือ

รายละเอียดใบสั่งซ้ือ

3.1.3 บันทึกส่ังซ้ือวสัดุประกอบอาหาร
เป็นหนา้จอส าหรับสั่งซ้ือวสัดุประกอบอาหาร

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกสั่งซ้ือวสัดุประกอบอาหาร จะปรากฏหนา้ต่าง ขอ้มูลสั่งซ้ือวสัดุประกอบ

อาหาร
การเพิม่ใบส่ังซ้ือ

เลือกประเภท  แลว้กดท่ีปุ่ม                      เพื่อเพิ่มใบสั่งซ้ือ  จะปรากฏหนา้จอ  ดงัภาพ 



คลิกท่ีช่องวสัดุประกอบอาหาร  ใหก้รอกรหสัเพื่อเลือกรายการ แลว้กด Enter หรือกด Enter 
เลยเพื่อแสดงรายการทั้งหมดจะปรากฏรายการใหเ้ราเลือก  ดงัภาพ

งานบริการผ้า
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งานโภชนาการ

จะปรากฏหนา้จอ  ใหท้ าการคลิกขวาแลว้กด เพื่อกรอกรายการ         
จะปรากฏตาราง  ดงัภาพ 

กรอกรายละเอียด

เลือกรายการท่ีตอ้งการ

เม่ือเลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้  ระบบจะปรากฏหน่วย  และราคา/หน่วย มาให ้ ใหก้รอก
จ านวนท่ีตอ้งการ  เม่ือเรียบร้อยแลว้ใหก้ด Enter  ระบบจะท าการค านวณราคารวมใหโ้ดยอตัโนมติั 
ดงัภาพ

กรอกจ านวนท่ีตอ้งการ
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หากตอ้งการเลือกรายการท่ีเคยมีการสั่งไปแลว้  ใหก้ดปุ่ม                            จะปรากฏหนา้ต่าง  
ดงัภาพ

เม่ือเลือกรายการท่ีตอ้งการไดแ้ลว้  กดปุ่ม                           เพื่อยนืยนั รายการท่ีเลือก  จะไป
ปรากฏท่ีหนา้จอ  ดงัภาพ

รายการท่ีเราเลือก Re ขอ้มูล 

เม่ือท าการกรอกรายการเรียบร้อยแลว้  ใหป้้อนขอ้มูลเลขท่ีใบสั่งซ้ือ  แลว้คลิกปุ่ม            เพื่อ
บนัทึก 

เลือกรายการท่ีตอ้งการ

เลือกรายละเอียดท่ีตอ้งการแสดง

กดเพื่อยนืยนั

กดเพื่อแสดงขอ้มูล

กดเพื่อเลือกรายการท่ีตอ้งการ Re ขอ้มูล

1

2

3

4

5



3.1.4 บันทึกรับวสัดุประกอบอาหาร
เป็นหนา้จอส าหรับเพิ่มขอ้มูลรับวสัดุประกอบอาหาร

ขั้นตอนการท างาน
1. เลือกขอ้มูลประเภทการรับ ,ประเภท แลว้กด            ท่ีหนา้จอ หลงัจากนั้นกด
2. เพิ่มขอ้มูลท่ีส าคญั โดยเฉพาะ ขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนา เป็นขอ้มูลท่ีโปรแกรมก าหนดวา่ตอ้ง

บนัทึกขอ้มูลใหค้รบ หลงัจากนั้น กด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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เลือกประเภทการรับ,ประเภท
กดคน้หา แลว้กดเพ่ิม

1

กรอกขอ้มูลใหค้รบ หลงัจากนั้นกด บนัทึก
2



ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ี User ไดท้ าการคน้หา 
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3.1.5 พมิพ์บัตรอาหาร
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับพิมพบ์ตัรอาหารของผูป่้วยใน

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่วนัท่ี,หอผูป่้วย,ม้ืออาหาร หรือ AN ตามความตอ้งการของ User 

และสามารถคลิกเลือกข้อมูลค้นหาเฉพาะ คือ เง่ือนไขพิเศษ ประเภทอาหาร และชั้นอาหาร
หลงัจากนั้นกดท่ีปุ่ม 

กดคน้หาใส่ขอ้มูลวนัท่ี หอผูป่้วย ม้ืออาหาร 
และ AN ตามท่ี User ตอ้งการ

เลือกขอ้มูลการคน้หาเฉพาะ

1

3 2

แสดงขอ้มูลท่ีคน้หา

แสดงความหมายประเภท
อาหารของแทบสีต่างๆ
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คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้กดท่ีปุ่ม           (ภาพก่อนพิมพ)์

ถา้ User ตอ้งการพิมพบ์ตัรอาหารใหก้ดท่ีปุ่ม

เลือกขอ้มูล

กดดูภาพก่อนพิมพ์
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3.2 สอบถามข้อมูล
3.2.1 สอบถามข้อมูลโภชนาการ

เป็นหนา้จอส าหรับสอบถามสอบถามขอ้มูลโภชนาการ
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูสอบถามขอ้มูลโภชนาการใหU้ser ใส่ HN หรือ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด 
Enter จากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูล

คีย ์HN หรือ AN ของผูป่้วยท่ีเราตอ้งการ

เลือกรายการท่ีตอ้งการ

จะปรากฏเป็นหนา้จอท่ีใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสอบถามขอ้มูลโภชนาการของผูป่้วย
โดยแสดงรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ
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3.3 งานรายงาน
3.3.1 รายงานสถติโิภชนาการ

เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายงานสถิติโภชนาการ
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูรายงานสถิติโภชนาการ หนา้จอจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือทางซา้ยมือจะแสดง
รายงานต่างๆใหเ้ลือก ทางดา้นขวาจะเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งใส่เพื่อแสดงรายงานนั้นๆ เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จ
ให ้User กดท่ีปุ่ม            (ภาพก่อนพิมพ)์ 

พิมพร์ายงาน

ระบบจะแสดงหนา้จอภาพก่อนพิมพห์าก User ตอ้งการพิมพร์ายงานใหก้ดท่ี เพื่อพิมพ์
รายงาน

ภาพก่อนพิมพ์

เลือกรายงาน
ใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการ

1
2

3


