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คู่มือการใช้งานระบบงานห้องฉุกเฉิน 

การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4  
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4 

 
             แสดงหน้าจอไอคอน HOSxPXE4 

2. การเข้าระบบ HOSxP XE ท าได้โดยกรอกรหัสผู้ใช้และรหสัผ่าน จากน้ันคลิกปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาหรือเขตที่ท างาน 

 
แสดงหน้าจอเลือกสาขาที่ท างาน 

4. คลิกเลือกห้องท างาน ตัวอย่างเช่น ห้อง อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 
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5.ระบบจะแสดงหน้าต่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสมัพันธ์สามารถคลิกปิดหน้าต่าง

ได้ 

 

แสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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ระบบงานห้องอบุัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

    เข้าใช้งาน คลิกที่เมนู ER  ER Register List 

                     แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบงานห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ ของหน้าจอ ดังต่อไปน้ีโดยหน้าจอน้ีจะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ  

สวนที่ 1 ค้นหาผู้ป่วย 
ส่วนที่ 2 ผู้ป่วยรอคิวตรวจ  
ส่วนที่ 3 ผู้ป่วยก าลังรับบริการ  
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว  

          ส่วนที่ 5 คือ รายชื่อผู้ป่วย Consult  

 
 แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยรอตรวจ 
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การค้นหาผู้ป่วย            

 ในกรณีที่รายชื่อผู้ป่วยไม่ปรากฏในส่วนของข้อมูลผู้ป่วยรอคิวตรวจสามารถค้นหาข้อมูลผู้ที่มาท าการตรวจ

รักษาได้โดยการค้นหาจากหมายเลข HN ล าดับคิว Q และชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วยซึ่งมีวิธีการค้นหาดังน้ี  

   1.ค้นหาจากหมายเลข HN มีวิธีการค้นดังน้ี คือ พิมพ์หมายเลข HN ของผู้ป่วยในช่อง HN 

ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยตามหมายเลข HN ที่ค้นหาโดยอัตโนมัติ 

 
                 แสดงหน้าจอส่วนของการค้นหารายชื่อผู้ป่วยรอตรวจจากหมายเลข HN 

2.ค้นหาจากล าดับคิว Q มีวิธีการค้นหาดังน้ี คือ พิมพ์ล าดับคิวในช่อง Q แล้ว Enter ระบบจะแสดงรายชื่อ

ผู้ป่วยรอคิวตรวจตามหมายเลขคิวที่กรอกโดยอัตโนมัติ 

 
                 แสดงหน้าจอส่วนของการค้นหาจากล าดับคิวที่ส่งตรวจ 

3.ค้นหาจากล าดับคิวย่อยของแต่ละแผนก มีวิธีการค้นหาดังน้ี คือ เลือกแผนกที่ต้องการจะค้นหาคิวย่อย 
จากเคร่ืองมือช่วยในการค้นหา โดยคลิก Check box ดังน้ี 

>>> จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับคิวย่อยของแผนกที่เลือก 
 

 
                        แสดงหน้าจอส่วนของการค้นหาจากล าดับคิวย่อย 
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4.ค้นหาจากปุ่มค้นหา    เมื่อคลิกที่ปุ่มระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์หมายเลข 

HN, ชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, นามสกุล, หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ในช่องค าค้นและคลิกปุ่มค้นหา การค้นหาจาก

นามสกุลให้เคาะ Spaced Bar 1 คร้ังแล้วพิมพ์นามสกุลในช่องค าค้นหา หรือจะท าการค้นหาโดยกดปุ่ม ค้นหาด้วย 

SmartCard แต่ต้องมีเคร่ือง SmartCard เพื่อใช้ในการอ่านบัตรประชาชน นอกจากน้ีสามารถใช้เคร่ืองมือช่วยในการ

ค้นหาโดยคลิก Check box ดังน้ี 

  >>> จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งตรวจภายในวันเท่าน้ัน 

  >>> ค้นหาด้วยข้อความที่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน  

    >>> จะแสดงรายชื่อที่ค้นหาโดยอัตโนมัติที่มีทั้งหมดขึ้นมา 

      >>> จะแสดงรายชื่อที่ค้นหาด้วยหมายเลข passport 

และสามารถระบุจ านวนรายชื่อผู้ป่วยที่จะค้นหา มาแสดงได้ที่ช่อง Limit เช่น   

 
 แสดงหน้าจอส่วนของการค้นหา 
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ส่วนของผู้ป่วยรอคิวตรวจ  
 เมื่อเข้าสู่หน้าจอห้องฉุกเฉินทางด้านซ้ายมือจะปรากฏข้อมูลห้องตรวจตามที่ผู้เข้าใช้งาน เลือกตอน เข้าใช้งาน
โปรแกรม โดยแสดงข้อมูลด้านซ้ายมือบน ประกอบด้วยข้อมูล ห้องที่ปฏิบัติงาน ชื่อผู้เข้าใช้งาน และ แสดงข้อมูลผู้ป่วย
รอคิวตรวจโดยแสดงตามล าดับคิวที่ส่งตรวจจากจุดซักประวัติที่ส่งมาประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี   

- ล าดับ    : ล าดับรายชื่อผู้ป่วยที่รอตรวจ         
 - คิวรับบริการ   : ล าดับคิวรวมในวันที่นับจากเวชระเบียนส่งตรวจผู้ป่วย  

 
- แฟ้ม     : สถานะของการยืมแฟ้ม OPD Card จากห้องเวชระเบียน จะมี 2 สถานะ   

       คือ ยังไม่มีการยืมแฟม้ 

 คือ มีการยืนยันการยืมแฟ้มแล้ว 
- Lab    : สถานะ การสั่ง LAB มี 5 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการสั่ง Lab  

      คือ มีการสั่ง LAB แต่ยังไม่ทราบผล  

        คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และมีบางรายการ 
            รายงานผลแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันรายงานผล 

       คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และยังยืนยันการ 
       รายงานผลไม่ครบทุกใบแล็บ 

  คือ มีการรายงานผลแล็บครบทุกใบแล็บ 
- XR    : สถานะของการสั่ง X-RAY มี 4 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการสั่ง  

      คือ มีการสั่ง X-RAY แต่ยังไม่ทราบผล  
     คือ มีการสั่ง x-ray มากกว่า 1 รายการ และมีบางรายการยืนยันการ

อ่านฟิล์มแล้ว 

       มีการสั่ง X-RAY ยืนยันรับตัวแล้ว 
- FN    : สถานะของการช าระเงิน มี 4 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการช าระเงิน 

      คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิการรักษาแล้ว 

      คือ มีการช าระเงินและออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยแล้ว 

      คือ มีการปิดรายการค่าใช้จ่ายจากห้องการเงินแล้ว 
- AR   :  สถานะของยอดการค้างช าระ มี 3 สถานะ 

     คือ ไม่มียอดเงินค้างช าระ 
        คือ มยีอดเงินค้างช าระ 
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      คือ ช าระเงินที่ค้างข าระเรียบร้อยแล้ว 
- Rx   : สถานะของการสั่งยา มี 3 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการสั่งยา 

      คือ ยังไม่มีการจ่ายยา 

      คือ มีการจ่ายยาและจัดยาแล้ว 
- FD  : สถานะของการฝากเงินมัดจ า ถ้ามีการฝากไว้จะขึ้นจ านวนเงินที่ฝาก 
- ส่งมาจาก  : จุดที่ส่งผู้ป่วยมารอตรวจที่แผนก 
- ชื่อผู้ป่วย   : ชื่อของผู้ป่วยที่มารับบริการ 
- HN    : HN ของผู้ป่วย 
- ประเภท   : ประเภทการมารับบริการ 
- วันที่   : วันที่มารับบริการ 
- เวลาส่ง   : เวลาที่เวชระเบียนส่งตรวจมาที่แผนก 
- ความเร่งด่วน   : ความเร่งด่วนที่ต้องการรักษา 
- ประเภท   : ประเภทผู้ป่วย 
- อาการ/สาเหตุ   : อาการส าคัญที่มารับบริการ 
- Chief complaint : อาการส าคัญ 
- BPs    : ความดันโลหิตสูงสุด 
- BPd    : ความดันโลหิตต่ าสุด 
- Temp.   : อุณหภูมิ 
- HR   : อัตราเต้นหัวใจ 
- RR    : อัตราหายใจ 

 
แสดงหน้าจอส่วนของผู้ป่วยก าลังรอตรวจ 

 
 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         9 

ส่วนของข้อมูล IPD Queue 
 เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยในที่รอคิวตรวจรักษาโดยประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

 - ล าดับ  :  ล าดับรายชื่อผู้ป่วยที่รอคิวตรวจ 
 - ส่งมาจาก : จุดที่ส่งผู้ป่วยมารอตรวจที่แผนก 
 - ชื่อผู้ป่วย : ชื่อผู้ป่วยที่มาตรวจรักษา 
 - Note  : ข้อความหรือบันทึก 
 - HN  : หมายเลข Hospital Number ของผู้ป่วย 

- AN  : หมายเลข Admission Center Number ของผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วย IPD Queue 

 

ส่วนของผู้ป่วยก าลังรับบริการ 
  - Queue   : Q ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - แพทย์   : ชื่อแพทย์ที่ท าการตรวจรักษา 
  - HN   : HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - ผู้รับบริการ  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
  - วันที่/เวลา เข้าห้อง : วัน/เวลาที่เข้าห้องตรวจ 
  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ : ชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท าการตรวจรักษา 
 

 
แสดงหน้าจอส่วนของผู้ป่วยก าลังรับบริการ 
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ส่วนของข้อมูลรายช่ือผู้ป่วย Consult 
เป็นส่วนที่ไว้ส าหรับส่งค าปรึกษาไปยังแพทย์ท่านอื่นหรือตอบค าถามเพื่อสื่อสารไปยังแพทย์ท่านอื่นที่ส่ง 

Consult มาโดยจะแสดงข้อมูลได้ที่แถบ รายชื่อผู้ป่วย Consult ประกอบด้วยข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 
รายการรอ Consult คือ รายชื่อผู้ป่วยที่รอการ Consult   
ส่วนที่ 2 รายการส่ง Consult คือรายชื่อผู้ป่วยที่ส่งไป Consult ที่แผนกอื่น 

 
แสดงหน้าจอข้อมูล Consult 

ส่วนของรายช่ือผู้ป่วยท่ีตรวจแล้ว 

เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยที่มีการบันทึกข้อมูลผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะแสดงเฉพาะ

รายชื่อผู้ป่วยที่ท าการบันทึกผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วและแสดงตาม User Login ของแพทย์แต่ละท่านโดยจะ

แสดงเฉพาะรายชื่อผู้ป่วยที่ตนเองเป็นผู้ตรวจและบันทึกข้อมูลเท่าน้ัน ประกอบไปด้วยข้อมูลดังน้ี 

 - คิวรับบริการ  : คิวของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - เวลาส่ง  : เวลาที่ส่งตัวผู้ป่วยมายังห้องตรวจ 
 - HN   :  HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - ชื่อผู้ป่วย  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
 - ประเภทผู้ป่วย  : ประเภทของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - ความเร่งด่วน  : ความเร่งด่วนในการเข้ารับบริการ 
      0 = ความเร่งด่วน ปกติ 
      1 = ความเร่งด่วน มาก 
      2 = ความเร่งด่วน มากที่สุด 
 - Chief complaint : อาการส าคัญของผู้ป่วย 
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 - น้ าหนัก  : น้ าหนักตัวของผู้ป่วย 
 - อุณหภูมิ  : อุณหภูมิของผู้ป่วย 
 - ส่วนสูง   : ส่วนสูงของผู้ป่วย 
 - BMI   :  ดัชนีมวลกายของผู้ป่วย 
 - BPs   : ความดันโลหิตสูงสุด 
 - BPd    : ความดันโลหิตต่ าสุด 
 - Pulse   : อัตราการเต้นชีพจร 
 - HR   : อัตราการเต้นของหัวใจ 

 
แสดงหน้าจอส่วนของรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 

หลังจากที่ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อผู้ป่วยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาต่างๆ ซึ่งมี

รายละเอียดของแถบต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลตรวจรักษาหลังจากเลือกผู้ป่วย 
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แถบการซักประวัติ จะมี 2 ส่วนที่ต้องกรอก คือลงข้อมูลสัญญาณชีพ และอาการส าคัญ 

แถบการซักประวัติ สัญญาณชีพ เมื่อคลิกเลือกที่ชื่อผู้ป่วย จะได้หน้าจอการตรวจเพื่อกรอกข้อมูลท าการ

กรอกข้อมูลสัญญาณชีพ การแพ้ยา การสูบบุหร่ีและการด่ืมสุรา 

 
แสดงการกรอกข้อมูลสัญญาณชีพ การแพ้ยา การสูบบุหร่ีและการด่ืมสุรา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 เลือกในกรณีที่ผู้ป่วยต้ังครรภ์ 

 เลือกในกรณีที่ผู้ป่วยให้นมบุตร  

 เลือกในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคบกพร่องทางเอนไซม์ที่มีการติดต่อกันทางพันธุกรรม 

  เลือกในกรณีที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย 

 กรณีที่ผู้ป่วยน่ังรอตรวจแล้วจ าเป็นต้องมีการวัดความดันซ้ าสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยให้คลิกที่ปุ่ม  
เพื่อบันทึกข้อมูล ค่าความดันโลหิตสามารถบันทึกได้มากกว่า 1 คร้ัง ซึ่งจะแสดงหน้าจอดังน้ี 

 
แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) 
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        ประกอบด้วย วันที่, เวลา, Systolic, Diastolic, RR, Pulse, O2Sat, Temp. สามารถวัดและบันทึกได้มากกว่า
หน่ึงคร้ังจนกว่าความดันจะคงที่  จากน้ัน ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”  ค่าที่บันทึกแล้วจะแสดงกล่องบันทึกด้านล่าง  
จากน้ันคลิก“คลิกปิด” ค่าที่วัดจะแสดงในหน้าจอบันทึกข้อมูล และค่าที่วัดคร้ังล่าสุดจะแสดงที่ช่องความดันโลหิต 
สามารถลบข้อมูลได้ คือให้คลิกขวาที่รายการที่ต้องการลบ แล้วข้อมูลน้ันจะไม่แสดงอีกสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้   

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต 

 
การแก้ไขรายการ  ในกรณีที่ลงบันทึกผิดให้ท าการคลิกที่ปุ่มการวัดจะแสดงหน้าจอบันทึกค่าความดันโลหิต ให้คลิก
ขวาที่รายการที่ต้องการแก้ไข จากน้ันท าการแก้ไข แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขบันทึกค่าความดันโลหิต 
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การลบรายการ  ในกรณีที่ลงบันทึกผิดให้ท าการคลิกที่ปุ่มการวัดจะแสดงหน้าจอบันทึกค่าความดันโลหิต ให้คลิกขวา
ที่รายการที่ต้องการลบ จากน้ันเลือกลบรายการ  

 
                                         รูปภาพแสดงหน้าจอการลบค่าความดันโลหิต 

          ในกรณีที่ต้องการใช้ข้อมูล Vital Sign ของการมารับบริการคร้ังล่าสุด สามารถกดที่ปุ่ม Task แล้วกดเลือก  
ใช้ Last Vital Sign (L) 

 
แสดงหน้าจอการใช้ Last Vital Sign 
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แถบ Vital Sign Chart 

 เป็นกราฟแสดงค่าของ สัญญาณชีพ ความดันโลหิต และอัตราการเต้นชีพจร 

  BP      : ค่าความดันโลหิต 
  Pulse  : สัญญาณชีพจร 

        RR      : อัตราการเต้นชีพจร 

จะเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างค่าคร้ังก่อนหน้าและค่าปัจจุบัน 

ตัวอย่าง แถบ Vital Sign Chart 

 
แสดงหน้าจอ Vital Sign Chart 

อาการส าคัญ    

 กรอกข้อมูลอาการส าคัญของผู้ป่วย สามารถเพิ่มอาการส าคัญได้มากกว่า 1 อาการ โดยพิมพ์อาการ 

ส าคัญที่ช่อง CC และระบุระยะเวลาที่เกิดอาการ จากน้ันคลิกปุ่ม “เพิ่ม” อาการส าคัญที่พิมพ์ไว้จะถูกบันทึกลงไป ยัง

ตารางด้านล่าง ดังรูป 

 
หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลอาการส าคัญ 
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 การเพ่ิมอาการส าคัญท่ีใช้บ่อย  สามารถเก็บอาการส าคัญที่ใช้บ่อยๆไว้ในระบบ เพื่อเป็นตัวเลือกในการ 

ลงข้อมูลอาการส าคัญ โดยพิมพ์อาการส าคัญที่ต้องการเพิ่มไว้ในช่อง CC จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม CC” ดังรูป 

 
แสดงหน้าจอเพิ่มอาการส าคัญ 

 วิธีเรียกใช้ CC เพียงกรอกแค่ keyword ของข้อความอาการส าคัญ ระบบก็จะแสดงรายการอาการ

ส าคัญ ออกมาให้เลือก ดังรูป 

 
แสดงหน้าจออาการส าคัญ 

 การลบอาการส าคัญท่ีเพ่ิมไว้ในตัวเลือก  สามารถลบ CC ที่ได้เพิ่มไว้ส าหรับการใช้งานได้ โดยการเลือก

รายการ CC ที่ต้องการลบ จากน้ันคลิกปุ่ม “ลบ CC”   

 
แสดงหน้าจออาการส าคัญ 
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 การแก้ไขอาการส าคัญ  ในกรณีที่ลงบันทึกผิดให้ท าการคลิกขวาที่รายการอาการส าคัญที่ต้องการแก้ไข 
จากน้ันเลือกแก้ไขอาการส าคัญ จะแสดงหน้าจออาการส าคัญ ท าการแก้ไขอาการส าคัญ จากน้ันกดปุ่ม บันทึก  

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขอาการส าคัญ 

 

 การลบอาการส าคัญ  ในกรณีที่ลงบันทึกผิดให้ท าการคลิกขวาที่รายการอาการส าคัญที่ต้องการลบ 

จากน้ันเลือกลบรายการ อาการส าคัญที่บันทึกไว้จะหายไป 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขอาการส าคัญ 

 

 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         18 

แถบประวัติ 
ส่วนท่ี 1 การคัดกรองประวัติ พยาบาลสามารถลงรายการในส่วนของการคัดกรองประวัติ  
 ข้อมูลประวัติ ประกอบด้วย 
 HPI      : ประวัติการเจ็บปวดปัจจุบัน 
 PMH    : ประวัติการรักษา 
 FH       : ประวัติครอบครัว 
 SH       : ประวัติทางสังคม 
 ROS     : สภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยทั่วไป 

 Active Problem: สิ่งผิดปกติที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหรือเป็น ความ
กังวลของผู้ตรวจ 

ส่วนท่ี 2 Doctor/Nurse HPI จะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ลง HPI โดยจะแยกข้อมูลของแต่ละท่านที่บันทึก 

 
แสดงหน้าจอประวัติ 

 

การสร้าง Template HPI  ให้กดที่ปุ่ม Template 

 

แสดงหน้าจอการสร้าง Template  
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แสดงหน้าจอ Doctor PE Template กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้าง Template คลิกแถบ Template HPI ท าการต้ังชื่อ
Template ระบุรายละเอียด HPI กดปุ่ม บันทึก 

 

แสดงหน้าจอการสร้าง Template HPI 
 

  แสดงหน้าจอ Doctor PE Template ที่มีการสร้าง Template HPI ไว ้

 

แสดงหน้าจอการ Doctor PE Template 
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 การแก้ไข Template คลิกเลือกรายการ Template ที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม แก้ไข จะแสดงหน้าจอข้อมูล 
Template ให้คลิกที่แถบ Template HPI ท าการแก้ไขรายละเอียด HPI จากน้ันกดปุ่ม บันทึก 

 
                                               แสดงหน้าจอการแก้ไข Template HPI 

           การลบ Template คลิกเลือกรายการ Template ที่ต้องการลบ กดปุ่ม แก้ไข จะแสดงหน้าจอข้อมูล 

Template จากน้ันกดปุ่ม ลบ รายการ Template HPI จะแสดง Pop Up ยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม Yes เพื่อยืนยัน

การลบรายการที่สร้างไว้จะหายไป 

 
                                               แสดงหน้าจอการลบ Template HPI 
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 การเรียกใช้ Template คลิกปุ่ม Template เลือกรายการ Template ที่ต้องการใช้ กดปุ่ม ตกลง 

 
                                             แสดงหน้าจอการเรียกใช้ Template HPI 
 เมื่อเลือกใช้ Template HPI แล้ว จะแสดงรายการ HPI ที่ช่อง HPI 

 
แสดงหน้าจอข้อมูล HPI ที่เรียกใช้จาก Template 

การเพ่ิม ค าค้น HPI  ให้คลิกที่พื้นที่ว่างหน่ึงคร้ัง จะแสดงปุ่ม เพิ่ม และปุ่มแก้ไขขึ้นมา ใหก้ดที่ปุ่ม เพิ่ม จะ
แสดงหน้าจอ Patient HPI ให้ท าการพิมพ์ค าค้นที่ช่อง ค าค้น จากน้ันกดปุ่ม เพิ่มค าค้น แล้วสามารถกดปุ่ม ปิด 
ออกไปได้เลย 

 
 แสดงหน้าจอการเพิ่มค าค้น HP 
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          การลบ ค าค้น HPI  ให้ท าการพิมพ์ค าค้นที่ต้องการลบที่ ช่อง ค าค้นจากน้ันกดปุ่ม “ลบค าค้น” 

 
แสดงหน้าจอการลบค าค้น HPI 

          การเรียกใช้ ค าค้น HPI ต๊ิก Check box I.S. จากน้ันพิมพ์ค าค้นที่สร้างไว้เลือกค าค้นกด Enter ให้รายการตก
ลงมาอยู่ที่ช่องด้านล่าง 

 
                                                แสดงหน้าจอการพิมพ์ค้นหาค าค้น HPI 
   แสดงรายการ HPI ที่เรียกใช้จากค าค้น 

 
แสดงหน้าจอการพิมพ์ค้นหาค าค้น HPI 
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แถบห้องฉุกเฉิน  
จะมี 4 แถบย่อย คือ การรับเข้าห้องฉุกเฉิน หัตถการห้องฉุกเฉิน กระบวนการทางพยาบาล และ CPR 

แถบห้องฉุกเฉิน การรับเข้าห้องฉุกเฉิน คือ ข้อมูลระยะเวลาที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินให้บริการผู้ป่วยโดย   

กรอกข้อมูลเวลารับเข้าห้อง แพทย์เวร เวลาเร่ิมตรวจ เวลาตรวจเสร็จ ความเร่งด่วน และประเภทการมา เป็นต้น 

 
แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลการรับเข้าห้องฉุกเฉิน 

แถบห้องฉุกเฉิน หัตถการห้องฉุกเฉิน เป็นการกรอกข้อมูลหัตถการและผู้ช่วยที่ท าหัตถการให้กับผู้ป่วย

ฉุกเฉิน สามารถบันทึกข้อมูลหัตถการห้องฉุกเฉินได้ดังต่อไปน้ี 

ข้ันตอนการเพ่ิมข้อมูลหัตถการห้องฉุกเฉิน 

1. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” ในหน้าจอหัตถการห้องฉุกเฉิน 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายการหัตถการห้องฉุกเฉิน 
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับการบันทึกข้อมูลการท าหัตถการ จากน้ันเลือกรายการหัตถการที่ช่อง “ชื่อ

หัตถการ” โดยพิมพ์ชื่อหัตถการที่ท าหรือค้นหาจากปุ่ม “ค้นหา” หลังจากเลือกรายการหัตถการห้องฉุกเฉินแล้ว ให้

บันทึกข้อมูลวันที่/เวลาเร่ิมและเวลาเสร็จของการท าหัตถการ ,ชื่อผู้สั่ง, ชื่อผู้ท าหัตถการ ,ห้องที่ท าหัตถการ ,ชื่อผู้ช่วย

ท าหัตถการที่ส่วน “ผู้ช่วย” และจ านวนที่ท าหัตถการ หลังจากน้ันคลิกปุ่มบันทึก 

 
แสดงหน้าจอการเพิ่มรายการหัตถการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

3.หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว รายการหัตถการที่ถูกบันทึกจะแสดงที่ตารางในหน้าจอหัตถการห้องฉุกเฉิน  

 
แสดงหน้าจอการรายการหัตถการที่บันทึก 
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ข้ันตอนการแก้ไขข้อมูลหัตถการห้องฉุกเฉิน 

1. เลือกรายการหัตถการห้องฉุกเฉินที่ต้องการแก้ไข จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับ 

การบันทึกข้อมูลการท าหัตถการ จากน้ันท าการแก้ไขข้อมูลรายการหัตถการห้องฉุกเฉิน หลังจากที่แก้ไขเสร็จแล้วให้

คลิกปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้ท าการแก้ไข 

 
แสดงล าดับขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลหัตถการห้องฉุกเฉิน 

ข้ันตอนการลบรายการหัตถการห้องฉุกเฉิน 

 1. หากต้องการลบรายการหัตถการห้องฉุกเฉินออกจากระบบสามารถท าได้โดยเลือกรายการหัตถการที่

ต้องการลบ จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลหัตถการ จากน้ันหึคลิกปุ่ม “ลบรายการ” เพื่อลบ

รายการดังกล่าวออกจากระบบ 

 
แสดงล าดับขั้นตอนการลบข้อมูลหัตถการห้องฉุกเฉิน 
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การน ารายการหัตถการไปก าหนดเป็น Template (ก่อนที่จะน ารายการไปก าหนดเป็น Template จะต้อง
มีรายการหัตถการก่อน) 
          1. คลิกที่ปุ่ม Task จากน้ันเลือกเมนู “น ารายการไปก าหนดเป็น Template(T)”   
          2. จากน้ันระบบจะแสดง Pop Up ขึ้นมาให้ก าหนดชื่อของ Template แล้วคลิกที่ปุ่ม “OK” 
          3. ระบบจะแสดง Pop Up ขึ้นมาเพื่อยืนยันการสร้าง Template กดที่ปุ่ม “OK” อีกคร้ัง 

 
แสดงล าดับขั้นตอนการน ารายการหัตถการไปก าหนดเป็น Template 

การเรียกรายการจาก Template 

          1. คลิกที่ปุ่ม Task แล้วเลือกเมนู “เลือกรายการจาก Template” เพื่อน ารายการที่ได้ก าหนดไว้มาใช้  

          2. เลือกรายการที่ได้ก าหนดไว้ เมื่อได้รายการแล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง 

 
แสดงหน้าจอการเลือกรายการจาก Template 
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     การลบรายการจาก Template 
1. คลิกที่ปุ่ม Task แล้วเลือกเมนู “ลบรายการจาก Template” 
2. เลือกรายการ Template ที่ต้องการลบ เมื่อได้รายการแล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง 

 
แสดงหน้าจอการลบรายการจาก Template 

แถบห้องฉุกเฉินกระบวนการทางพยาบาล  เป็นการบันทึกข้อมูล “ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล” ที่ใช้

วิจารณญาณทางคลินิกเกี่ยวกับการตอบสนองของบุคคล สามารถท าการบันทึกข้อมูลได้ดังต่อไปน้ี  

ข้ันตอนการเพ่ิมข้อมูลกระบวนการทางพยาบาล 

1. คลิกปุ่ม “เพิ่ม” ที่หน้าจอกระบวนการทางการพยาบาล 
2. ท าการกรอกข้อมูลข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล , การประเมินผล และข้อมูลกิจกรรมพร้อมทั้งระบุชื่อ
เจ้าหน้าที่และรายละเอียดของกิจกรรมน้ันๆ  เสร็จแล้วจึงคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลกระบวนการทางพยาบาล 
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เมื่อบันทึกรายการแล้วจะแสดงรายการที่บันทึก 

 
แสดงหน้าจอรายการกระบวนการทางพยาบาลที่บันทึก 

         ข้ันตอนการแก้ไขข้อมูลกระบวนการทางพยาบาล 

         1. เลือกรายการกระบวนการทางพยาบาลที่ต้องการแก้ไข จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

         2. ท าการแก้ไขข้อมูลข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล, ข้อมูลกิจกรรม และการประเมินผล เสร็จแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม 

“บันทึก” 

 
แสดงล าดับขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลกระบวนการทางพยาบาล 
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        ข้ันตอนการลบข้อมูลกระบวนการทางพยาบาล 

         1. เลือกรายการกระบวนการทางพยาบาลที่ต้องการลบ จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

         2. คลิกที่ปุ่ม “ลบ” เพื่อลบรายการดังกล่าวออกจากระบบ 

 
แสดงล าดับขั้นตอนการลบข้อมูลกระบวนการทางพยาบาล 

        แถบ CPR เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการท า CPR ให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น ข้อมูลวันที่ เวลา ในการเร่ิมและ

สิ้นสุดการท า CPR ,วิธีที่ใช้ในการรักษา, ผลการท า CPR เป็นต้น สามารถบันทึกข้อมูลได้ดังต่อไปน้ี 

        ข้ันตอนการเพ่ิมข้อมูล CPR คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลการท า CPR 

และท าการลงข้อมูลการท า CPR เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงล าดับขั้นตอนการบันทึกข้อมูล CPR 
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ข้ันตอนการแก้ไขข้อมูลการท า CPR เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการท า CPR จากน้ันคลิกปุ่ม 

“แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการท า CPR พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกไว้จากน้ันจึงแก้ไข เมื่อแก้ไข

ข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้ท าการแก้ไข 

 
แสดงล าดับขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล CPR 

ข้ันตอนการลบข้อมูลการท า CPR หากต้องการลบข้อมูลการท า CPR ที่บันทึกไว้ สามารถท าได้โยเลือก

รายการที่ต้องการลบจากน้ันคลิกปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการท า CPR และรายละเอียดข้อมูลต่างๆ 

จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “ลบ” เพื่อลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบ 

 
แสดงล าดับขั้นตอนการลบข้อมูล CPR 
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แถบข้อมูลอุบัติเหตุ จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนที่ต้องกรอกข้อมูล คือ การมา สัญญาณชีพ อุบัติเหตุและการ

ดูแลเบื้องต้น ซึ่งในแถบน้ีมีความจ าเป็นที่จะต้องบันทึกข้อมูล เพราะข้อมูลที่บันทึกจะน าไปเป็นข้อมูลส่งออกแฟ้ม 

Accident 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ 

แถบการรับแจ้งเหตุ ส าหรับการบันทึกข้อมูลในแถบการรับแจ้งเหตุน้ัน ข้อมูลที่จะน ามาบันทึกให้กับผู้ป่วย

จะต้องได้รับการบันทึกข้อมูลการแจ้งเหตุเบื้องต้นจากศูนย์ EMS ก่อน จึงจะสามารถค้นหารายการจากทะเบียนการรับ

แจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉิน หากมีรายการรับแจ้งเหตุที่ทะเบียนรับแจ้งเหตุแล้ว สามารถน ารายการมาบันทึก

ข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ได้ดังน้ี 

1. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหาการรับแจ้งเหตุ” ระบบจะแสดงหน้าจอทะเบียนการแจ้งเตือนเหตุและสั่งการแพทย์  

2. เลือกข้อมูลการแจ้งเหตุของผู้ป่วย แล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลการแจ้งเหตุที่ได้บันทึกไว้เบื้องต้นจากศูนย์ EMS 

 
แสดงหน้าจอการรับแจ้งอุบัติเหตุ 
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 เมื่อกดปุ่ม ตกลง จะแสดงข้อมูลการรับแจ้งเหตุ 

 
แสดงหน้าจอการรับแจ้งอุบัติเหตุ (ต่อ) 

แถบการตรวจร่างกาย 
 แถบการตรวจร่างกายเป็นแถบส าหรับบันทึกผลการตรวจร่างกายของผู้ป่วย เมื่อคลิกที่แถบเมนูการตรวจ
ร่างกาย ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับบันทึกผล จากน้ันจึงจะสามารถบันทึกผลการตรวจร่างกายได้ ในส่วนน้ีสามารถ
บันทึกข้อมูลได้ดังต่อไปน้ี 

1. การบันทึกผลการตรวจร่างกาย Physical Exam เป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกายโดยเลือกข้อมูล
จาก List menu ว่าผลการตรวจร่างกายปกติหรือไม่สามารถพิมพ์ค าบรรยายผลการตรวจร่างกายในช่องของบันทึก
การตรวจร่างกาย  

 
แสดงหน้าจอการบันทึกผลการตรวจร่างกาย 
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2. การบันทึกการตรวจร่างกายแบบ Text ซึ่งสามารถพิมพ์การตรวจร่างกายได้เลยในช่อง และยังสามารถ

ก าหนดเป็น Template ได้เพื่อเลือกใช้การตรวจร่างกายกับผู้ป่วยคนต่อไป 

 
  แสดงหน้าจอการบันทึกผลการตรวจร่างกาย 

เกร็ดความรู้ 

 กรณีที่ผลการตรวจร่างกายเป็น Normal ทั้งหมด สามารถคลิกที่ปุ่ม “Normal All” แล้วระบบจะท าการบันทึก

ผลการตรวจร่างกายเป็น Normal ให้โดยอัตโนมัติ 

 หลังจากที่ลงข้อมูลผลการตรวจร่างกายเป็น Normal หรืออ่ืนๆไว้แล้ว แต่มีการเพ่ิมรายละเอียดผลการตรวจรักษา 

หากมีการคลิกที่ Check box “Auto abnormal” ไว้ระบบจะเปลีย่นผลการตรวจร่างกายเป็น Abnormal 
ให้อัตโนมัติ 

 กรณีที่ต้องการจ าค่าผลการตรวจร่างกาย สามารถคลิกที่ปุ่ม “จ าค่า” เพ่ือน าผลการตรวจรักษาที่จ าค่าไว้ไปใช้กับ
ผู้ป่วยคนอื่นๆได้ หากมีผลการตรวจร่างกายเหมือนกัน 

 กรณีที่จะใช้ค่าผลการตรวจร่างกายที่จ าค่าไว้ สามารถคลิกที่ปุ่ม “ใช้ค่า” ระบบจะท าการแสดงผลการตรวจร่างกาย
ในช่องที่ได้จ าค่าไว้ให้ 

 ปุ่ม “บันทึก” ส าหรับบันทึกผลการตรวจร่างกาย 

 ปุ่ม “การตรวจร่างกายทั้งหมด” แสดงประวัติผลการตรวจร่างกาย 

 Check box ไม่ต้องแสดงการตรวจร่างกาย หากต๊ิกไว้จะไมแ่สดงการตรวจร่างกาย 
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3. การบันทึกผลการตรวจร่างกายเป็นรูปวาดสามารถวาดรูปภาพประกอบการวินิจฉัยได้ การวาดรูป
ประกอบการวินิจฉัยสามารถวาดได้เองหรือสามารถเลือกรูปวาดจาก PE Image Template สามารถเพิ่มค าอธิบาย
เพื่อประกอบการบรรยายรูปวาดได้ 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลวาดรูป 

 

วิธีการวาดรูป  มี 2 รูปแบบ คือ วาดรูป Vector และวาดรูป Paint     

 วิธีการวาดรูป Vector โดยคลิกปุ่ม “วาดรูป Vector” แล้วใช้เคร่ืองมือต่างๆ ให้คลิกปุ่ม Add จะปรากฏ 

เคร่ืองมือวาดรูปสามารถน ามาวาดพื้นที่ว่างและสามารถเขียนค าอธิบายรูปได้โดยเคร่ืองมือ ADD Text Shape 

 
แสดงหน้าจอวาดรูป 
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วิธีการวาดรูปโดย PE Image Template ให้คลิกที่ปุ่ม Add เลือกเมนู PE Image Template ระบบจะ
แสดงหน้าจอให้เลือกหารูปภาพเพื่อใช้ในการประกอบการวินิจฉัย 

 
แสดงหน้าจอเลือกเมนู PE Image Template 

 

 
แสดงหน้าจอเลือกรูปวาดแบบ Paint 
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รูปภาพแสดงหน้าจอวาดรูป 

วิธีการวาดรูป Paint โดยคลิกปุ่ม “วาดรูป Paint” เลือกรูปภาพที่ต้องการวาด แล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” 

จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับวาดรูปแบบ Paint ให้ท าการวาดรูปตามที่ต้องการเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม “Save” 

เพื่อท าการบันทึกรูปที่วาด 

 
แสดงหน้าจอวาดรูปแบบ Paint 
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แถบ Lab มีการแสดงข้อมูลการสั่ง Lab ในวันและผล Lab โดยคลิกที่แถบ Labจะแสดงข้อมูลรายการ Lab ที่
สั่งในวันแสดงขึ้นมาดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอการแสดงผล Lab 

แถบ เอกสาร Scan ส าหรับดูรายการเอกสาร Scan การบันทึกการรักษาหรือเอกสารอื่นๆของผู้ป่วยได้ ดัง
ภาพ 

 
แสดงหน้าจอเลือกเมนู เอกสาร Scan 
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แถบการวินิจฉัย คือ บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค ซึ่งมีวิธีการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัย 3 วิธี ดังน้ี 

 วิธีท่ี 1 การพิมพ์ค าวินิจฉัยโรคในช่องค าค้นหา จะมีรายชื่อเรียกทั่วไปของโรคขึ้นมาแสดงให้ แล้วกด Enter 1 

คร้ัง  จะได้รายการผลการวินิจฉัยโรค ที่เป็นรหัส ICD10  ขึ้นมาให้ 

 
แสดงขั้นตอนวิธีลงผลวินิจฉัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดความรู้ 

 Check box แสดงเฉพาะการวินิจฉัยของแพทย์ที่ก าลังตรวจ หากเลือก check box น้ีไว้ การแสดงผลการ
วินิจฉัยของแพทย์จะแสดงตาม Login ของแพทย์ที่ก าลังตรวจอยู่เท่าน้ัน 
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          วิธีท่ี 2 ค้นหาค าวินิจฉัยโดยใช้ปุ่ม “ค้นจาก ICD10” โดยคลิกที่ปุ่ม “ค้นจาก ICD10” เสร็จแล้ว จะมีช่องให ้

ค้นหารหัส ICD10 ให้ระบุ ICD10 หรือชื่อโรค ระบบจะแสดงผลการค้นหา จากน้ันเลือกผลการวินิจฉัยและดับเบิ้ลคลิก

หรือคลิกตกลง โปรแกรมจะแสดงผลการวินิจฉัยที่ช่องช่องชื่อโรค 

 
แสดงหน้าจอค้นหาผลวินิจฉัยด้วยปุ่ม “ค้นจาก ICD10” 

        วธิีท่ี 3 ค้นหารหัส ICD10 โดยคลิกที่เคร่ืองหมาย “+” จากน้ันคลิกที่ช่อง ICD10 และระบุรหัส ICD10 ระบบ

จะแสดงชื่อโรคที่ตรงกับรหัสให้อัตโนมัติ 

 
แสดงหน้าจอการลงผลวินิจฉัย 
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                  วิธีท่ี 4 ลงผลวินิจฉัยโรคจากรหัสที่ใช้บ่อย ทั้งน้ีจะต้องมีการเพิ่มรหัส ICD10 ที่ใช้งานบ่อยไว้ในระบบแล้ว โดย

คลิกที่ปุ่ม “รหัสท่ีใช้บ่อย” ระบบจะแสดงหน้าจอรหัส ICD10 ที่ใช้บ่อย จากน้ันท าการค้นหารหัส ICD10 ค้นหาแล้ว

คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรหัส” เมื่อต้องการเลือก ICD10 ที่ต้องการน ามาใช้ คลิกที่น ามาใช้ โปรแกรมจะแสดงผลการวินิจฉัยที่

ช่องชื่อโรค 

 
แสดงหน้าจอลงผลวินิจฉัยด้วยรหัสที่ใช้บ่อย 

วิธีท่ี 5 ลงผลวินิจฉัยด้วยการ Re Diag  โดยคลิกที่ปุ่ม “Re Diag” ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกรายการผล

การวินิจฉัยจากประวัติการมารับบริการ จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “น าไปใช้” ผลการวินิจฉัยที่เลือกจะแสดงที่ตาราง 

 
แสดงหน้าจอลงผลวินิจฉัยด้วยวิธี Re Diag 

หมายเหตุ: รายการ ICD10 ถ้าต้องการลบทิ้งให้คลิกเมาส์ 1 คร้ังที่รายการและกดแป้น Delete  
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การบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความหรือค าวินิจฉัย 
1.1วิธีการบันทึก การวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ  คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม”จากภาพ กดปุ่มเพิ่ม ตามหมายเลข 1 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัย ตามหมายเลข 2 ให้ท าการบันทึกผลการวินิจฉัยแบบ Text ลงไป 
เมื่อท าการบันทึกผลการวินิจโรคเสร็จแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” ตามหมายเลข 3 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 

 

1.2วิธีการแก้ไข การบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ เลือกรายการผลการวินิจฉัยที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม 

“แก้ไข” แล้วท าการแก้ไขรายการข้อมูลผลการวินิจฉัย  เมื่อท าการแก้ไขรายการผลการวินิจฉัยเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม 

“บันทึก”  

 
หน้าจอการแก้ไขผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
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1.3วิธีการลบ การบันทึกการวินิจฉัยโรค ให้กดปุ่ม “แก้ไข” แล้วกดปุ่ม “ลบ” รายการผลการวินิจฉัย 

 
แสดงหน้าจอการลบผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 

การบันทึก Doctor Note กดปุ่ม “เพ่ิม” ระบุข้อความท่ีต้องการ Note จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการบันทึก Doctor Note 

การแก้ไข Doctor Note เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข “กดปุ่ม” แก้ไข แก้ไขข้อความ จากน้ันกดปุ่ม 

“บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไข Doctor Note 
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การลบ Doctor Note เลือกรายการที่ต้องการลบ “กดปุ่ม” แก้ไข จากน้ันกดปุ่ม “ลบ” 

 
แสดงหน้าจอการลบ Doctor Note 

แถบการสั่งยา  
การสั่งยาสามารถสั่งได้ 4 วิธี คือ การคีย์เอง , เลือกจาก Template , เลือกจากประวัติการใช้ยา(Re med) , เลือก
จากแผนการรักษา 

ข้อมูลท่ีใช้ในการสั่งยา ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
  ชื่อยา   :  ชื่อยาที่ต้องการสั่ง 
  จ านวน   :  จ านวนยาที่สั่ง 
  หน่วยบรรจุ  :  หน่วยที่ใช้ในการบรรจุยา 
  วิธีใช้   :  วิธีการใช้ยา 
  Dose  : จ านวนยาที่ใช้ต่อคร้ัง 
  หน่วย  :  หน่วยยา 
  ความถี่  : ความถี่ในการใช้ยา 
  เวลา  : เวลาในการใช้ยา 
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1. การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์   
สั่งยาแบบวิธีใช้ยา Mode3 

ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหลังจากน้ันคลิกปุ่ม 
“เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการยา 

*** สามารถคลิกค้นหาเฉพาะรายการยา เพื่อให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้ จะแสดงเฉพาะ
รายการยาเท่าน้ัน 

*** ปุม่    เมื่อคลิกแล้ว จะท าการเคลียร์ข้อมูลในช่องชื่อยาและรายละเอียดการใช้ยา 

 
แสดงหน้าจอการคีย์สั่งยา 

 
แสดงหน้าจอวิธีการสั่งยา 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- ฉลากช่วย คือรายละเอียดของยา  
- ปุ่มแก้ไข วิธีการใช้ยาทีม่าจากการกรอกรายละเอียด 
- ปุ่ม Log สามารถคลิกแล้วตรวจสอบการแก้ไขของรายการแต่ละรายการได้ 
- ปุ่ม Clear ใช้ Clear ช่องชื่อยาและรายละเอียดในการสั่งยา 

สั่งยาแบบวิธีใช้ยา Mode2 
  ในการสั่งยาแบบ Mode2 ให้ต๊ิกถูก Check box : Mode2 ไว้ก่อน  จากน้ันคีย์รายการยาที่ต้องการจะสั่งลง
ในช่องชื่อยา/ค่าบริการ,  ระบุจ านวน,   ระบุวิธีใช้ยา  จากน้ันกดปุ่มเพิ่ม   

 
แสดงหน้าจอสั่งยาแบบวิธีใช้งาน Mode 2 

2. การสั่งยาจากรายการประวัติการใช้ยา (Re med) 
 การสั่งยาด้วยวิธีน้ีจะอ านวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมซ้ ากับคร้ังที่แล้วที่ผู้ป่วยมารับบริการ 

โดยจะต้องมีประวัติการสั่งยาก่อน จึงจะสามารถ  Re med ได้ คลิกที่ปุ่ม “Task”  เลือกรายการจาก ประวัติการ
ใช้ยา รายการใบสั่งยาของ Visit ที่มารับบริการ และดูรายการยาที่สั่งใน Visit น้ัน ท าการ Re med โดยคลิกที่ปุ่ม 
“เลือก” 

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาจากประวัติการใช้ยา 
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แสดงหน้าจอการสั่งยาจากประวัติการใช้ยา(ต่อ) 

3. การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจาก Template 
  การสั่งยาด้วยวิธีน้ีจะอ านวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมหรือการสั่งยาชุดน้ีบ่อยๆหากยังไม่ม ี

Template จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่โดย คลิกที่ปุ่ม “Task”  เลือกรายการจาก Template เพื่อสร้าง Template   

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาจาก Template 
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คลิกปุ่ม “เพ่ิม Template” เพื่อสร้าง Template ใหม่ ก าหนดชื่อ Template ที่ต้องการและก าหนดยา
และรายละเอียดวิธีใช้ยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการสร้าง Template 

เมื่อสร้าง Template แล้ว ท าการสั่งยาโดยเลือกรายการจาก Template  เลือก Template ที่ต้องการสั่ง 

แล้วคลิกปุ่ม “เลือก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอกการสั่งยาจาก Template 
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วิธีการแก้ไขและลบ Template  
เลือก Template ที่ต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข Template” 

การแก้ไข ท าการแก้ไขชื่อ Template ชื่อยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  

แสดงหน้าจอการแก้ไขยาจาก Template 

การลบ คลิกปุ่ม “ลบ” Template รายการที่ลบจะหายไป 

 
แสดงหน้าจอการลบสั่งยาจาก Template 
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4. การสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ 
 คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่ม “เพ่ิม” จากน้ันจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาให้ระบุเหตุผลใน
การสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  เมื่อระบุเหตุผลในการสั่งแล้วกดปุ่ม “บันทึก”   

 
แสดงหน้าจอการสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

5. การสั่งยาท่ีเป็น Drug Interaction 
  คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม” ถ้ามีรายการยาที่เป็นยา Drug Interaction   จะ
เด้งหน้าจอยืนยันการสั่งยาที่เกิด Drug Interaction ให้ระบุเหตุผลการสั่งจ่ายยา จากน้ันกด “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายที่เกิด Drug Interaction 
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6. การสั่งยาเสพติด หรือท่ีเป็นรายการยาควบคุม 
  คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการแล้วกดปุ่ม “เพ่ิม”   

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาเสพย์ติดหรือยาควบคุม 

  หลังจากสั่งยาแล้วปรากฏหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายรายการยาควบคุม  ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วย, ข้อมูลยา
ที่ก าลังจะสั่งจ่าย และจ านวนสั่งจ่าย  จากน้ันกดบันทึกเพื่อยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุมให้กับผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุม 
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          รายละเอียดเพ่ิมเติม 
รายละเอียดการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode3  

- ช่อง วิธีใช้: ให้คีย์วิธีที่จะให้ผู้ป่วยใช้ยา เช่น รับประทาน ทา หยด หยอด โดยจะคีย์เป็นรหัสที่ห้องยาก าหนด 
- ช่อง Dose: ให้คีย์จ านวนที่ต้องการให้ผู้ป่วยใช้ โดยจะสัมพันธ์กับช่อง “หน่วย”  
- ช่อง หน่วย: ให้คีย์หน่วยที่ต้องการให้ผู้ป่วยใช้ยา เช่น เม็ด แคปซูล ซอง หยด ฯ 
- ช่อง ความถี:่ ให้คีย์ความจ านวนคร้ังที่ใช้ยา เช่น วันละ 1 คร้ัง วันละ 2 คร้ัง วันละ 3 คร้ัง โดยจะคีย์เป็น
รหัสที่ห้องยาก าหนด 
- ช่อง เวลา: ให้คีย์เวลาตามจ านวนคร้ังที่ใช้ยา เช่น เช้า เช้า-เที่ยง เช้า-เที่ยง-เย็น คร้ัง โดยจะคีย์เป็นรหัสที่
ห้องยาก าหนด 
      ตัวอย่างการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode3 และค าอธิบาย 

 
                                  “ รับประทานคร้ังละ 2 เม็ด วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร เช้า เที่ยง เย็น” 

รายละเอียดการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode2  
      ตัวอย่างการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode2 และค าอธิบาย ส าหรับวิธีใช้ยาMode2 จะใช้ตัวเลขและตัวอักษร

แทนรหัสนับเป็นหลักตามที่คีย์และห้องยาก าหนด เช่น 

     13PT(เม็ด *3 PC) คือ  

    - หลักที่ 1: ขนาดหรือจ านวนที่ต้องการให้ผู้ป่วยใช้ 

    - หลักที่ 2: จ านวนคร้ังที่ใช้ยา เช่น วันละ 1 คร้ัง วันละ 2 คร้ัง วันละ 3 คร้ัง 

    - หลักที่ 3: เวลา A=ก่อนอาหาร P=หลังอาหาร H=ก่อนนอน 

    - หลักที่ 4: ประเภทหรือหน่วยของวิธีใช้ เช่น T=เม็ด J=ช้อนโต๊ะ S=ช้อนชา SAC=ซอง ฯ 

                 ตัวอย่างการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode2 และค าอธิบาย 

 

                                 “ รับประทานคร้ังละ 1 เม็ด วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร เช้า เที่ยง เย็น” 
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การแก้ไขรายการยา คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการแก้ไข  เลือกแก้ไขรายการ 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา 

แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ จากน้ันคลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อบันทึกรายการ 

 

แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลรายการยา 
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การลบรายการยา คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการลบเลือกลบรายการ รายการที่ลบจะหายไปจากรายการ

ยาที่สั่ง หรือกดปุ่ม “Delete” ที่แป้นคีย์บอร์ด เพื่อลบรายการยาก็ได้ หรือ กดเคร่ืองหมาย “-”  เพื่อลบก็ได้ 

 
แสดงหน้าจอการลบรายการยา 

 

 
แสดงหน้าจอการลบรายการยา (ต่อ) 
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การส่งตัว 
ในกรณีทางโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ที่ห้องแพทย์สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่

โรงพยาบาลอื่นได้โดยกรอกข้อมูลการส่งตัว        และคลิกปุ่มบันทึกส่งตัวระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการส่ง
ต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการอื่น ประกอบด้วยข้อมูลหลัก 2 ส่วนคือ  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเวชระเบียน ประกอบด้วยข้อมูล ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ หมู่เลือด บัตร
ประจ าตัวประชาชน ข้อมูลการแพ้ยา ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลโรคเรื้อรัง หมายเลข HN หมายเลขโทรศัพท์ 
        ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นสามารถท าได้คือคลิกที่”แถบการส่งตัว” แล้วคลิกที่ “ปุ่ม
บันทึกส่งตัว” ดังน้ี 
        แถบการส่งตัว ให้ท าการกรอกรายละเอียดการส่งตัวรับบริการสถานพยาบาลอื่น 

- ปุ่ม “ออกใหม่”เพื่อออกหมายเลขส่งต่อ  

- วันท่ีส่ง ให้ท าการก าหนดวันที่ที่ต้องการส่ง 

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว  
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- ส่งต่อท่ี ให้ท าการเลือกสถานพยาบาลสามารถท าได้คือ กรอกหมายเลขสถานพยาบาล หรือ คลิกที่ปุ่ม 

“ค้นหา” ให้ท าการเลือกสถานพยาบาลที่ต้องการส่งผู้ป่วยไปรักษาแล้วคลิก“ตกลง”  
 

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ) 

- เหตุผลการส่งตัว สามารถเลือกได้โดยการคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อท าการเลือก  
- การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ให้ท าการระบุการวินิจฉัยลงไป 
- การวินิจฉัยหลัก ให้ท าการคลิกที่ “ปุ่มค้น” จะแสดงหน้าจอ “ค้นหารหัส CID10”สามารถกรอก ชื่อ หรือจะกรอก
รหัส หรือ คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”ให้ท าการเลือกรายการที่ต้องการ  แล้วคลิกที่ปุ่ม ”ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ) 
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- แพทย์ผู้สั่ง สามารถท าได้คือคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อท าการเลือกชื่อแพทย์ หรือ คลิกที่ปุ่ม “ค้น”จะแสดงหน้าจอ
ค้นหาบุคลากรทางการแพทย์ ให้พิมพ์ชื่อ หรือคลิกที่ปุ่มค้นหา จากน้ันรายชื่อจะแสดงขึ้นมา และแสดงสถานการณ์
ท างาน จะแสดงเป็นเคร่ืองหมายถูกสีเขียว ท าการเลือกชื่อแพทย์ แลว้คลิก“ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอค้นหาบุคลากรแพทย์แถบการส่งตัว(ต่อ) 

- จุดส่งต่อ คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ 

- ห้องตรวจ คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงจากน้ันให้เลือกห้องตรวจที่ต้องการส่ง 
- ส่งตัวเพ่ือ ระบุข้อมูล 
- สภาพผู้ป่วย ระบุข้อมูล 
- ประเภทการส่งตัว คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือก ประเภทการส่งตัว 
- สาเหตุ คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลง เพื่อเลือกสาเหตุของการส่งต่อ 
- เลขทะเบียนรถ 
- Level of accity คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ Level of accity  
- วันท่ีสิ้นสุด 
- ระยะเวลาประสานงาน   
- เวลาเร่ิมรับเร่ือง 
- เวลาส่งต่อ 
- ประเภทการส่งต่อ  สามารถเลือกได้โดยการคลิกเลือก  ในจังหวัด หรือ นอกจังหวัด 
- ประเภทการส่งต่อในเขต  สามารถท าได้โดยการคลิกเลือก ในเขต  หรือ  นอกเขต  
- ความเร่งด่วน คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ ความเร่งด่วน 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         57 

- กลุ่มโรคเฉพาะ คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ กลุ่มโรคเฉพาะ 
- สถานะ การตอบรับ  เป็นสถานะของการตอบรับของสถานพยาบาลที่รับเร่ือง   
- วนัหมดอาอายุ ให้ท าการก าหนดวันที่หมดอายุ 
- ผู้บันทึกใบส่งตัว ระบุข้อมูล 
- บันทึกการตอบกลับ 

การลงข้อมูลการซักประวัติ/รักษา  คลิกที่แถบการซักประวัติ/รักษา  สามารถเลือกประวัติการเจ็บป่วย
ปัจจุบันมาใช้ได้โดยกดปุ่มเลือก จะแสดงรายการ HPI ทั้งหมด ท าการต๊ิกเลือกรายการ กดปุ่ม “ตกลง” จะแสดง
รายการ HPI ที่เลือก หรือหากต้องการเพิ่มข้อมูลการสามารถลงพิมพ์ข้อมูลลงไปในแต่ละช่องได้เลย  

 
แสดงหน้าจอการลงข้อมูลการซักประวัติ/รักษา 

การพิมพ์เอกสารใบ REFER เมื่อลงข้อมูลการส่งต่อเรียบร้อยให้ต๊ิก “พิมพ์เอกสาร” กด “บันทึก” โปรแกรม

จะแสดงหน้าจอพิมพ์เอกสาร ขึ้นมา ต๊ิกพิมพ์ เลือกเอกสารใบ Refer เลือกเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม “ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอเลือกเอกสารและเคร่ืองพิมพ์ 
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           แถบ Consult คือการส่งขอค าปรึกษาการรักษาผู้ป่วยกับแพทย์เฉพาะด้าน โดยคลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 

 
แสดงหน้าจอการเข้าหน้าจอการส่ง Consult 

การส่ง Consult กรอกข้อมูลที่ต้องการ Consult ให้ครบถ้วน 
- เลือกวันที่ หากเลือกเป็นเวลาปัจจุบัน(Now) เวลาจะขึ้นเป็นเวลาปัจจุบันให้ ถ้าระบุวันเอง จะต้องเลือก
เวลาเอง                            
- เรื่องที่ต้องการ Consult สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ Consult ลงไปได้เลย Consult ไปยังแพทย์ และ                 
- Consult ไปยังห้องตรวจ สามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึงได้ว่าจะ Consult ไปยังแพทย์หรือไปยังห้อง
ตรวจโดยสามารถพิมพ์ค้นหาในช่อง หรือคลิกปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการส่ง Consult (ต่อ) 
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จะได้รายการ Consult หลังจากบันทึกรายการ 

 
แสดงหน้าจอรายการที่ส่ง Consult 

การตอบ Consult ในกรณีที่แพทย์ท่านอื่น Consult มายังแพทย์ ER จะแสดงรายการ โดยคลิกที่แถบ 

“รายช่ือผู้ป่วย Consult”แพทย์ ER จะต้องท าการตอบ Consult โดยคลิกปุ่ม “บันทึก Consult” 

 
                                               แสดงหน้าจอรายการที่ส่ง Consult 
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ตอบ Consult โดยพิมพ์ในช่องค าตอบ ยืนยันการ Consult  คลิกปุ่ม “บันทึก” เมื่อบันทึกรายการแล้ว 

รายการ Consult น้ีจะหายไปจากหน้าจอรายการรอ Consult 

                                  
แสดงหน้าจอการตอบ Consult 

      การแก้ไขและการลบรายการ Consult ท าได้ 2 วิธี 

วิธีท่ี 1  เลือกรายการ Consult ที่ต้องการแก้ไขหรือลบในหน้าจอห้อง ER แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไขรายการ” 

 
                                                 แสดงหน้าจอการตอบ Consult 
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การแก้ไข ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  

การลบ คลิกปุ่ม “ลบ” รายการ Consult รายการที่ลบจะหายไป 

                                                       
แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการ Consult และการลบรายการ Consult  

วิธีท่ี 2 ไปที่แถบรายชื่อผู้ป่วย Consultรายการส่ง Consult เลือกรายการ Consult ที่ยังไม่มีการตอบ(จะมี

สถานะเป็นสีแดง ) คลิกปุ่ม “แก้ไขรายการ” 

 
แสดงหน้าจอการเลือกรายการConsultที่ยังไม่มีการตอบ เพื่อแก้ไขรายการ 
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        การแก้ไข ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  

       การลบ คลิกปุ่ม “ลบรายการ” รายการ Consult รายการที่ลบจะหายไป 

                                                         
แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการ Consultและการลบรายการ Consult  

แถบการสั่ง Set ผ่าตัด  

วิธีการเข้าเมนู คลิกที่แถบการผ่าตัด  คลิกที่ปุ่ม Set ผ่าตัด      

 การบันทึกข้อมูล Set ผ่าตัด  ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถสั่งผ่าตัดได้โดยใช้แถบเมนูผ่าตัด    คลิก
ปุ่ม Set ผ่าตัด ระบบจะแสดงหน้าจอรายการ Set ผ่าตัด ให้คลิกปุ่มเพิ่มรายการและท าการกรอกข้อมูล Set ผ่าตัด 
ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ีคือ 

  ผู้สั่งผ่าตัด  ระบุชื่อแพทย์ผู้สั่งผ่าตัด 
 วันที่สั่ง            ระบบจะขึ้นวันที่สั่งโดยอัตโนมัติ 
 เวลา   ระบบจะขึ้นเวลาอัตโนมัติ 
 เวร   ระบุเวร 
 ชื่อการผ่าตัด  ระบุชื่อการผ่าตัด 
 ต าแหน่งที่ผ่าตัด           ระบุต าแหน่งที่ผ่าตัด 
 สั่งผ่าตัดวันที่  ระบุวันที่ท าการผ่าตัด 
 เวลา   ระบุเวลาที่ผ่าตัด 
 ระยะเวลา  ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด 
 ชนิด   ระบุชนิดการผ่าตัดว่า ผ่าตัดเล็ก หรือ ผ่าตัดใหญ่ 
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 ความเร่งด่วน  ระบุความเร่งด่วนในการสั่งผ่าตัด 
 ประเภทการดมยา ระบุหากมีการดมยา 
 การวินิจฉัย           ระบุข้อมูลการวินิจฉัยโรคเป็นรหัส ICD10 
 ห้องผ่าตัดท าการจองห้องผ่าตัดโดยคลิกปุ่มจองห้อง ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกห้อง/เวลาที่ต้องการจองให้

ท าการเลือกวันที่ที่ต้องการท าการผ่าตัดและระบุช่วงเวลาในการท าการผ่าตัดโดยคลิกเมาส์เลือกช่วงเวลาในห้องผ่าตัด
ที่จองและคลิกปุ่มตกลง เมื่อกรอกข้อมูล Set ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล Set ผ่าตัด 

 
แสดงหน้าจอการจองห้องผ่าตัด 
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การแก้ไขรายการ Set ผ่าตัด คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการ”ท าการแก้ไข

รายการ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
                              แสดงหน้าจอส่วนของการแก้ไขรายการ Set ผ่าตัด 

การยกเลิกรายการผ่าตัด  คลิกเลือกรายการที่ต้องการยกเลิกการผ่าตัด แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการ”คลิก

ที่ปุ่ม“ลบรายการ” แล้วคลิกที่ปุ่ม“Yes” 

 แสดงหน้าจอส่วนของการยกเลิกรายการ Set ผ่าตัด 
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Note 
สามารถบันทึกข้อความเพื่อส่งถึงแผนกอื่นๆหรือแจ้งเตือนให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย สามารถบันทึกข้อความ

ได้ที่แถบเมนู Note ซึ่งมีวิธีการบันทึกข้อมูลดังน้ี 
 1.คลิกปุ่ม Note และปุ่มเขียน Note 

 
แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลการเขียน Note 

       2.ระบบจะแสดงหน้าจอเขียน Note แพทย์สามารถบันทึกข้อความลงในพื้นที่ช่องวางโดยพิมพ์ข้อความ
แจ้งเตือนให้กับแผนกอื่นทราบเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ท าการบันทึกผลการรักษาโดยสามารถบันทึกแจ้งเตือนเป็นรายบุคคลได้ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลเขียนข้อความ Note 

 

 3.สามารถก าหนดจุดการแจ้งเตือนได้ โดยคลิกปุ่มก าหนดจุดแจ้งเตือนเพื่อเลือกจุดที่ต้องการแจ้งเตือนข้อความ

สามารถเลือกทั้งหมดโดยคลิกปุ่มเลือกทุกจุด  หรือไม่เลือกโดยคลิกปุ่มไม่เลือก   
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สามารถคลิกจุดหรือห้องที่ต้องการให้แจ้งเตือนโดยการคลิกที่ Checkbox ในจุดที่ต้องการให้แจ้งเตือนสามารถเลือกได้
หลายจุด และคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
แสดงหน้าจอก าหนดจุดแจ้งเตือน 

 
แสดงหน้าจอจุดแจ้งเตือน 
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 4.สามารถก าหนดวันหมดอายุในการแจ้งเตือนข้อความโดยคลิกปุ่มช่วงเวลา     ระบบจะแสดงหน้าจอให้
ก าหนดวันที่หมดอายุในการแจ้งเตือนโดยท าการเลือกระบุวันที่ที่ต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนน้ีหมดอายุไม่แจ้งเตือน 

 
แสดงหน้าจอก าหนดช่วงเวลาหมดอายุข้อความแจ้งเตือน 

 5.สามารถก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการให้สามารถมองเห็นข้อความแจ้งเตือนได้โดยคลิกปุ่ม “กลุ่มผู้ใช้งานที่
ต้องการให้แสดง Note” ระบบจะแสดงข้อความเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่เลือกเท่าน้ัน 

 
แสดงหน้าจอก าหนดกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการให้แสดง Note 
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 6.สามารถแสดงประวัติการอ่าน Note หากมีแผนกหรือจุดไหนอ่านข้อความระบบจะเก็บเป็นประวัติการอ่าน
เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เขียน Note ทราบว่ามีใครอ่านข้อความแจ้งเตือนบ้าง 

 
แสดงหน้าจอประวัติการอ่าน Note 

 7.สามารถก าหนดให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขข้อความได้โดยคลิก Checkbox Public note  

(เปิดให้ผู้อื่นแก้ไขได้) 

 
แสดงหน้าจอเปิดให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขข้อความได้ 
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8.สามารถสร้างข้อความแจ้งเตือนได้โดยคลิกปุ่มเพิ่ม Note ใหม ่

 
แสดงหน้าจอสร้าง Note ใหม่ 

 วิธีการแก้ไขข้อมูล Note มีวิธีดังน้ี 
   1.คลิกรายการ Note ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล 
   2.คลิกปุ่มแก้ไข Note ระบบจะแสดงหน้าจอเขียน Note ให้แก้ไขข้อมูลและคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูล Note 
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วิธีการลบข้อมูล Note มีวิธีดังน้ี 

       1.คลิกรายการ Note ที่ต้องการลบข้อมูล 

       2.คลิกปุ่มแก้ไข Note ระบบจะแสดงหน้าจอเขียน Note คลิกปุ่ม ลบ note รายการ note จะหายไป 

 
แสดงหน้าจอลบข้อมูล Note 

การสั่ง X-Ray 

 สามารถสั่ง X-Ray ได้จากหน้าจอน้ีโดยรายการ X-Ray ที่สั่งจะไปแสดงที่ห้อง X-Ray โดยอัตโนมัติ  วิธีการ

เข้าสู่หน้าจอสั่ง X-ray ให้คลิกที่ปุ่ม “X-Ray”  

 
แสดงหน้าจอสั่ง X-Ray ด้วยปุ่ม สั่ง X-Ray 
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          เมื่อคลิกที่ปุ่ม “สั่ง X-Ray” แล้วจะเจอหน้าจอ X-Ray Request โดยหน้าจอน้ีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  
ส่วนที่ 2จะเป็นส่วนของประวัติการสั่งและผลการท า X-Ray 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่ง X-Ray 

 

         การสั่ง X-Ray  ให้คลิกที่ปุ่ม“สั่งใหม่” ในส่วนของประวัติการสั่ง X-Ray 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่ง X-rayด้วยปุ่ม สั่งใหม ่
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         เมื่อคลิกแล้วจะเจอหน้าจอของการลงรายละเอียดในการสั่ง X-Ray ให้ท าการลงระบุข้อมูลการสั่ง X-Ray แล้ว
กดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการสั่ง X-Ray 

         เมื่อท าการกดปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่หน้า X-Ray Request 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแสดงรายการสั่ง X-Ray 
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    แก้ไขรายการ X-Ray เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแก้ไขการสั่ง X-Ray 

          เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขรายการ X-Ray ให้ท าการแก้ไขแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขการสั่ง X-Ray (ต่อ) 
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          การยกเลิกรายการ X-Ray เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอยกเลิกการสั่ง X-Ray 

           เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการยกเลิกรายการ X-Ray คลิกที่ปุ่ม “ลบรายการ”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยกเลิกการสั่ง X-Ray(ต่อ) 
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         การสั่ง X-Ray เป็นชุด  เป็นการสั่ง X-Ray ได้ทีละหลายรายการในคร้ังเดียว  
คลิกที่ปุ่ม “สั่งเป็นชุด” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-Ray เป็นชุด 

 จะปรากฏหน้าจอการบันทึกสั่ง X-Ray  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนของการสั่งรายการ X-Ray  
 - ให้คีย์รายการที่ต้องการ >> กดปุ่ม “เพิ่ม” >> จะแสดงรายการที่ช่องด้านล่าง ถ้าต้องการสั่งเพิ่มให้ท า
วิธีการเดิม >> กดปุ่ม “บันทึก” 
 ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของการแสดงรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-Ray เป็นชุด (ต่อ) 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         76 

           วิธีสั่ง X-Ray แบบ Form Request 
    1. คลิกที่ปุ่ม Form request จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอ X-Ray Request 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง X-Ray แบบ From Request 

      2. ท าการกรอกข้อมูลการสั่ง x-ray เช่นประเภทการส่งตรวจ, เลือกห้อง, ระบุแพทย์ผู้สั่ง, Clinical information, 
Clinical Diagnosis, สภาพผู้ป่วย เป็นต้น แล้วท าการเลือกรายการ X-ray ที่ต้องการสั่ง เสร็จคลิกปุ่มบันทึก 

 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง X-Ray แบบFrom Request (ต่อ) 
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    3. เมื่อสั่ง x-Ray แบบ From Request เรียบร้อยแล้ว รายการ Request จะแสดงที่หน้าจอสั่ง X-Ray 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง X-Ray แบบFrom Request (ต่อ) 

     การแก้ไข เลือกรายการ X-Ray From Request ที่ต้องการแก้ไข จากน้ันคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ X-

Ray From Request และแก้ไขข้อมูลแล้วกดปุ่ม ตกลง 

 
รูปภาพแสดงวิธีแก้ไข X-Ray แบบFrom Request 
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    การลบ เลือกรายการ X-Ray From Request ที่ต้องการลบ จากน้ันคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ    X-
Ray From Request ให้คลิกปุ่ม ลบรายการ เพื่อลบรายการออก 

 
รูปภาพแสดงวิธีลบ X-Ray แบบFrom Request 

การสั่ง Lab 

สามารถสั่ง Lab ได้จากหน้าจอน้ีโดยรายการ Lab ที่สั่งจะแสดงที่ห้อง Lab โดยอัตโนมัติ   

วิธีการสั่ง Lab ให้กับผู้ป่วย ให้คลิกที่ปุ่ม “สั่ง Lab” 

 
แสดงหน้าจอสั่ง Lab  

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “สั่ง Lab” แล้วจะเจอหน้าจอ เลือกรายการสั่ง Lab โดยหน้าจอน้ีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  

ส่วนที่ 2จะเป็นส่วนของประวัติการสั่ง Lab 
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แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

  - การสั่ง: สั่ง แก้ไข และยกเลิกรายการ Lab 

  - ข้อมูลการสั่ง Lab: รายละเลียดที่แพทย์ท าการสั่ง Lab 

  - ผล Lab: ผล Lab ที่รายงานจากห้อง Lab 

 
แสดงหน้าจอสั่ง Lab (ต่อ) 

การสั่ง Lab ให้คลิกที่ปุ่ม“สั่งใหม่” ในส่วนของประวัติการสั่ง Lab 

 
แสดงหน้าจอสั่งLab ด้วยปุ่ม สั่งใหม ่(ต่อ) 
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เมื่อคลิกแล้วจะเจอหน้าจอของการสั่ง Lab  ให้ท าการเลือกแบบฟอร์ม Lab ระบุความเร่งด่วน แล้วเลือกรายการ LAB 

ที่ต้องการโดยใช้เมาส์   ในช่องที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการสั่งLab 

   เมื่อท าการกดปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่หน้า เลือกรายการสั่ง Lab 

 
แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลสั่งLab 
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ปุ่มแก้ไขรายการ Lab  เลือกใบ Lab ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขการสั่งLab 

           เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขใบ Lab ให้ท าการแก้ไขแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการแก้ไขสั่งLab 
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 ยกเลิกรายการ Lab  เลือกใบ Lab ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงหน้าจอยกเลิกสั่งLab 

เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการยกเลิกใบ Lab ให้ท าการคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการสั่ง” 

 
แสดงหน้าจอยกเลิก สั่งLab (ต่อ) 
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การนัดหมาย 
ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถลงนัดหมายผู้ป่วยได้ในกรณีที่ต้องการนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการรักษาหรือในกรณีที่

นัดหมายเพื่อติดตามผลการรักษา โดยแพทย์ท าการบันทึกนัดหมายผู้ป่วยได้ที่ปุ่มการนัดหมายมีวิธีการดังน้ี 

คลิกปุ่มนัดหมาย    ระบบจะแสดงปุ่มเพิ่มรายการนัด ให้คลิกปุ่มเพิ่มรายการนัดระบบจะแสดง
หน้าจอข้อมูลการนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  
ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับบริการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย 

ส่วนท่ี 2 คือ ข้อมูลการนัดหมาย 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลนัดหมาย 

 

การบันทึกข้อมูลนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี คือ  
- วันที่นัด สามารถกรอกข้อมูลวันที่นัดหมายได้ 5 วิธี ดังน้ี  

1.พิมพ์วันที่นัดหมายลงในช่องวันที่นัด  
2.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดจ านวนวันนัดในช่อง D  
3.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดเป็นสัปดาห์คือพิมพ์จ านวนสัปดาห์ในช่อง W  
4.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดเป็นเดือนคือพิมพ์จ านวนเดือนในช่อง M   
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5.ก าหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์ โดยคลิกปุ่มปฏิทิน              ระบบจะปรากฏ
หน้าจอตารางนัดหมาย แพทย์สามารถเลือกลงนัดหมายตามตารางเวรแพทย์โดยคลิกวันที่แพทย์มีตารางเวรลงตรวจ
จะแสดงเป็นสัญลักษณ์สีเขียวหมายความว่าแพทย์ลงตารางเวรตรวจในวัน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 

 

- ช่วงเวลา สามารถกรอกข้อมูลเวลาได้ 2 วิธ ีคือ  
1.กรอกช่วงเวลาลงในช่องได้เลย 
2.คลิกปุ่มเลือกเวลาระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานัดหมายให้ท าการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมายโดยใช้เมาส์
คลิกลากช่วงเวลาที่ต้องการและคลิกปุ่มตกลง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 
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- แพทย์ผู้นัด ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login  
- แผนก ระบุแผนกที่ท าการนัดหมาย 
- คลินิก ระบุคลินิกที่ท าการนัดหมาย 
- ห้องตรวจ ระบุห้องตรวจที่นัดหมายผู้ป่วย 
- เหตุที่นัด ระบุสาเหตุที่นัดหมายผู้ป่วย และ หมายเหตุ สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผู้ป่วยได้ 

- ติดต่อที่ ระบุสถานที่ติดต่อส าหรับผู้ป่วย 
- รายการสั่ง X-Ray,Lab 

           เมื่อแพทย์กรอกข้อมูลการนัดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบนัดหมายให้กับผู้ป่วยได้เพื่อน ามายื่น
ในวันที่ครบก าหนดนัดหมาย 
ส่วนท่ี 4 รายการสั่งล่วงหน้า ประกอบไปด้วยดังนี้ 
   1.แถบการปฏิบัติตัว สามารถก าหนดการปฏิบัติตัว  
หมายเลข 1 โดยคลิกขวาที่พื้นที ว่างจากน้ันเลือกเมนูเพิ่มรายการ 
หมายเลข 2 แสดงหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วย จากน้ันคลิกที่ปุ่ม OK 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการนัดหมายการปฏิบัติตัว 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         86 

          เมื่อบันทึกรายการแล้วข้อความจะแสดงในกล่องข้อความสีขาว สามารถเลือกคลิกหรือก าหนดการปฏิบัติตัว
ให้กับผู้ป่วยได้ เมื่อต้องการเลือกการปฏิบัติตัวสามารถน าเมาส์ไปคลิกรายการที่ได้ก าหนดได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตัว 

2.การสั่ง Lab ล่วงหน้า 
             สามารถท าได้โดย คลิกที่ปุ่ม  “LAB”จากนน้ันคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการ” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง Lab ล่วงหน้า 
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       เมื่อคลิกที่ปุ่มเพิ่มรายการแล้ว หน้าจอการสั่ง LAB จะแสดงขึ้นมา แล้วให้กรอกข้อมูลที่ต้องการนัดโดย 
ให้ท าการเลือกใบ Lab โดยคลิกที่ สามเหลี่ยมหัวลงแล้วท าการเลือกข้อมูลการสั่ง วันที่สั่ง เวลาสั่ง ผู้สั่ง ความเร่งด่วน 
เลือกรายการ Lab ที่ต้องการสั่งเมื่อต้องการพิมพ์ใบสั่ง Lab แล้วเลือกเคร่ืองพิมพ์ หรือเลือกที่ปุ่มแบบฟอร์มเพื่อท า
การเลือก “บันทึก”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกการสั่ง LAB ล่วงหน้า 

       หากต้องการแก้ไข้รายการให้คลิกที่รายการต้องการแก้ไขให้เป็นน้ าเงินแล้วคลิกคลิกที่ปุ่ม“แก้ไขรายการ”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการการแก้ไขการสั่ง LAB ล่วงหน้า 
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            หากต้องการที่จะยกเลิกรายการที่สั่ง สามารถท าได้คือ คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกรายการ” รายการที่ต้องการ
ยกเลิกก็จะไม่แสดงในหน้าจออีก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการยกเลิกการสั่ง LAB ล่วงหน้า 

3.การสั่ง X-Ray ล่วงหน้า สามารถสั่งได้ 2 วิธี คือ 
  วิธีท่ี 1 หากผู้ป่วยต้องนัดมา X-Ray สามารถท าได้คือคลิกที่เคร่ืองหมาย “+”จากน้ันให้ท าการเลือก  
รายการX- โดยการคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลง จากน้ันเมื่อเลือกรายการนัดหมายแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ล่วงหน้า 
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วิธีท่ี 2 หากผู้ป่วยต้องนัดมา X-Ray สามารถท าได้คือคลิกที่ปุ่ม “Form Request”จากน้ันให้ท าการเลือก 
แบบฟอร์ม X-Ray ต๊ิกเลือกรายการที่ต้องการสั่ง จากน้ันกดที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ล่วงหน้า 

 

4.แถบนัดหลายวัน เมื่อต้องการนัดผู้ป่วยหลายวันสามารถ คลิกที่ แถบ นัดหลายวัน แล้ว กดปุ่ม เลือกหลายวันจะ
แสดงหน้าต่าง ตารางปฏิทิน ต๊ิกถูก“นัดหลายวัน” แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการนัดผู้ป่วย เสร็จแล้วกดปุ่ม “ตกลง” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอนัดผู้ป่วยหลายวัน 
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           เมื่อกดปุ่มตกลงแล้ว รายการวันที่นัดผู้ป่วยจะมาแสดงที่แถบนัดหลายวัน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอรายการวันที่ที่นัดให้กับผู้ป่วย 

5.แถบการผ่าตัด เมื่อต้องการนัดผู้ป่วยมาผ่าตัด กดเลือกแถบผ่าตัด จากน้ันกดเพิ่มรายการ ลงข้อมูลการ Set ผ่าตัด 
แล้วกดปุ่ม บันทึก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ Set ผ่าตัด 
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แสดงหน้าจอรายการสั่ง set ผ่าตัด 

     การแก้ไขรายการนัด คลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการนัด” เพื่อท าการแก้ไขรายการ 

 
 แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการนัด 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         92 

         ให้ท าการแก้ไขรายการเมื่อตรวจเช็คความถูกต้องแล้วจากน้ันให้คลิกปุ่ม “บันทึก”  

แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการนัด(ต่อ) 

การยกเลิกรายการนัด ให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการนัด” จากน้ัน จะแสดงหน้าจอ ข้อมูลการนัดหมายขึ้นมา 

และให้เลื่อนไปคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการนัด” 

แสดงหน้าจอการยกเลิกนัด 
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การเลื่อนนัด 
หมายเลข 1 แพทย์อาจต้องท าการเลื่อนนัดให้กับผู้ป่วย ในกรณีที่แพทย์ ไม่ว่าง เช่น ลาปว่ย ติดประชุม  ให้คลิกปุ่ม 
“แก้ไขรายการนัด” จากน้ัน คลิกที่ปุ่ม “เลื่อนนัด”จากน้ันหน้าจอจะแสดง เลื่อนนัดขึ้นมาแล้วให้ท าการก าหนดวันที่
จะนัดกับผู้ป่วย 

 
 แสดงหน้าจอการเลื่อนนัด 

หมายเลข 2 กรอกข้อมูลการเลื่อนนัด สามารถท าได้คือคลิกที่ปุ่ม “ปฏิทิน” และก าหนดเวลาโดยคลิกที่ปุ่ม “เลือก
เวลา”การเลือกช่วงเวลาสามารถท าได้โดยการก าหนดจากลูกศรสามเหลี่ยม ขึ้น-ลง และเหตุผลการเลื่อนนัด ในส่วน
ประวัติการเลื่อนนัด ถ้าผู้ป่วยเคยมีประวัติการเลื่อนัดและได้บันทึกข้อมูลแล้วรายการและข้อมูลการเลื่อนัดจะแสดงใน
หน้าจอน้ี จะประกอบกด้วย วันที่เลื่อน  เวลา และไปเป็นวันที่  เวลา สาเหตุ วันที่บันทึก และ ชื่อเจ้าหน้าที่  จากกน้ัน 
ให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง”  

 
แสดงหน้าจอการเลื่อนนัด(ต่อ) 
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ปุ่ม EMR (Electronic medical Record) 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ EMR (Electronic medical Record) 

          ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการมารับบริการของผู้ป่วยโดยจะแสดงข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักดังน้ี  

 ส่วนที่ 1 ด้านซ้ายมือจะแสดงข้อมูลวันที่ผู้ป่วยมารับบริการโดยจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ป่วยเคยมารับ

บริการที่โรงพยาบาล 

 ส่วนที่ 2 คือข้อมูลประวัติการมารับการรักษาซึ่งจะแสดงรายละเอียดว่าผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยโรคอะไร 

วันที่มาวันที่เท่าไร สิทธิการรักษาที่ใช้ในการมารับการรักษาใช้สิทธิอะไร ผลการรักษาเป็นเช่นไร ซึ่งจะแยกข้อมูล

ออกเป็นข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ีคือ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูล EMR (Electronic Medical Record) 
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  TAB “แฟ้มเวชระเบียน” ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย เช่น หมายเลข HN ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่
อยู่ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลแฟ้มเวชระเบียน 

          TAB “Screen & ตรวจรักษา” ประกอบไปด้วยข้อมูล วันที่มารับการรักษาหรือรับบริการ เวลา เวร ผู้ส่งตรวจ 
สิทธิการรักษา เลขที่ แพทย์ผู้ตรวจ ผู้ซักประวัติ รคส. การวินิจฉัยหลัก การวินิจฉัยอื่นๆ Dx.Text น้ าหนัก อุณหภูมิ 
อัตราหายใจ ข้อมูลการนัดหมาย ความดันโลหิต ส่วนสูง FBS BMI รอบเอว DTX โรคประจ าตัว ข้อมูลการแพ้ยา 
Note CC PE 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูล Screen & ตรวจรักษา 

 

          TAB “รายการยา” หากมีประวัติการสั่งยาจะปรากฏรายการสั่งยาที่แพทย์สั่งในแต่ละคร้ังที่ผู้ป่วยมารับการ
รักษาหรือมารับบริการโดยจะแสดงรายการยา วิธีการใช้ จ านวนที่สั่ง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลรายการยา 
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 TAB “ประวัติการนัดหมาย” หากมีประวัติการนัดหมายผู้ป่วยที่เคยท าการนัดหมายไว้ในการมารับบริการ
ที่โรงพยาบาลประกอบด้วยข้อมูล วันที่มา เวลามา นัดมาวันที่ นัดมาเวลา คลินิกที่นัด แพทย์ผู้นัด ผู้บันทึก เหตุที่นัด 
หมายเหตุ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติการนัดหมาย 

 

          TAB “การ Admit” เป็นประวัติการ Admit ของผู้ป่วยซึ่งมีเมนูในการตรวจสอบข้อมูล Admit อยู่ด้าน

ซ้ายมือทั้งหมด 3 เมนูคือ 

 1. คลิก รายการ Admit จะแสดงข้อมูลการ Admit Admission ประกอบด้วยข้อมูล หมายเลข AN วันที่
รับ เวลารับ วันจ าหน่าย เวลาจ าหน่าย อาการส าคัญ แผนก แพทย์ผู้สั่ง Admit ผลการวินิจฉัยหลัก ชื่อการวินิจฉัย 
การวินิจฉัยรอง ชื่อการวินิจฉัยรอง DRG RW แพทย์ผู้ส่งสั่งจ าหน่าย สิทธิการรักษา ชนิดการจ าหน่าย ประเภทการ
จ าหน่าย ตึก ข้อมูลจะแสดงอยู่ในรูปแบบทะเบียน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลการ Admit เมนู Overview 
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- สรุปเวชภัณฑ์ แสดงข้อมูลการใช้เวชภัณฑ์ประกอบด้วยสรุปข้อมูลซึ่งแยกการแสดงข้อมูลออกเป็นแถบเมนูดังน้ี  

- เมนูสรุปการใช้ยาทั้งหมด แสดงข้อมูล รหัส ชื่อรายการ จ านวนจ่าย จ านวนคืน รวมราคา 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอเมนูรายการ Admit>>สรุปเวชภัณฑ์>>สรุปการใช้ยาทั้งหมด 

 
- เมนูสรุปค่าใช้จ่าย แสดงข้อมูลสรุปค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยข้อมูลชื่อรายการ จ านวนเงิน 

 

  รูปภาพแสดงหน้าจอเมนูรายการ Admit>>สรุปเวชภัณฑ์>>สรุปค่าใช้จ่าย 
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- เมนูยากลับบ้าน แสดงข้อมูลประกอบด้วย ชื่อยา วิธีใช้ จ านวน รวมราคา 

 
    รูปภาพแสดงหน้าจอเมนูรายการ Admit>>สรุปเวชภัณฑ์>>ยากลับบ้าน 

 

- เมนูรายการรับยาแยกวันที่ 

 
    รูปภาพแสดงหน้าจอเมนูรายการ Admit>>สรุปเวชภัณฑ์>>รายการรับยาแยกวันที่ 
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          TAB “ประวัติ X-Ray” เมื่อต้องการทราบว่าผู้ป่วยมีประวัติการท า X-Ray หรือไม่แล้ววันที่เท่าไหรบ้าง
สามารถเข้าดูได้ที่ TAB “X-Ray” จากน้ันกดที่ปุ่ม “แสดงประวัติ X-Ray” 

 
    รูปภาพแสดงหน้าจอประวัติ X-Ray 

          TAB “ประวัติส่งเสริมสุขภาพ” ซึ่งมีแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 เมนู ดังน้ี 

   -  อนามัยเด็กดี เป็นการแสดงข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีน ข้อมูลพัฒนาการปัจจุบันซึ่งจะแสดงเป็นกราฟแสดง 
ประวัติการวัดความยาวศีรษะ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติส่งเสริมสุขภาพ>>อนามัยเด็กดี 
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   -  วางแผนครอบครัวกรณีที่คนไข้มารับบริการงานส่งเสริมสุขภาพแล้วมีการบันทึกข้อมูลงานบัญชี 6 งานวางแผน

ครอบครัวระบบจะแสดงประวัติที่เมนูน้ี 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติส่งเสริมสุขภาพ>>วางแผนครอบครัว 

   -  ฝากครรภ์กรณีที่คนไข้มารับบริการงานส่งเสริมสุขภาพแล้วมีการบันทึกข้อมูลงานบัญชี 2 งานให้บริการหญิงมี

ครรภ์ หรืองาน ANC ระบบจะแสดงประวัติที่เมนูน้ี 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติส่งเสริมสุขภาพ>>ฝากครรภ์ 
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          TAB “ประวัติการผ่าตัด” หากผู้ป่วยเคยรับการผ่าตัดในโรงพยาบาลและมีการลงข้อมูลให้บริการผ่าตัดระบบ
จะแสดงประวัติเมื่อคลิกที่เมนูน้ี 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติการผ่าตัด 

 

          TAB “ประวัติการรักษาที่อื่น” สามารถกรอกข้อมูลประวัติการรักษาที่อื่นของผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ ประกอบด้วย
ข้อมูลวันที่ โรงพยาบาล ค่ารักษา หมายเหตุ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติการรักษาที่อื่น 
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          TAB “การรับยาจากที่อื่น” ใช้แสดงประวัติการรับยาจากที่อื่นในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ใน Visit ที่ผู้ป่วย
มารับบริการก่อนหน้าน้ี 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลการรับยาจากที่อื่น 

 

         TAB “ประวัติการส่งต่อไปสถานพยาบาลอื่น” เป็นการแสดงประวัติของผู้ป่วยในกรณีที่มีการรับ Refer จาก

สถานพยาบาลอื่นและมีการส่งต่อ Refer ผู้ป่วยไปรับบริการที่สถานพยาบาลอื่นๆซึ่งใน TAB น้ีเมื่อคลิกไปแล้วจะ

ประกอบด้วยข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

- ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูล Refer In เป็นข้อมูลที่สถานพยาบาลอื่นส่งตัวผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลประกอบด้วย

ข้อมูล ล าดับ วันที่ส่ง วันที่รับเข้า โรงพยาบาลที่ส่งมา สาเหตุการส่งมา แพทย์ผู้สั่ง หมายเลข HN การวินิจฉัย ส่งมา

จาก แผนกที่ส่ง ประเภทการส่ง ผู้บันทึก 

- ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูล Refer Out เป็นข้อมูลที่ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ประกอบด้วยข้อมูล 

ล าดับ แผนกที่ส่ง หมายเลขส่งต่อ แพทย์ผู้ส่ง โรงพยาบาลที่ส่งไป วันที่มารับบริการ เวลามา วันที่ส่งต่อ เวลาส่งต่อ 

สิทธิการรักษา สาเหตุการส่งต่อ แผนกที่ส่ง 
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การดูประวัติคนไข้แบบ RTF   

 การเลือกดูประวัติแบบ RTF จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดประวัติคนไข้ได้สะดวกเน่ืองจากเป็น

การดูประวัติแบบสรุปเป็น Text Form อีกทั้งยังสามารถ Copy ประวัติออกมาได้ด้วย 

 
รูปภาพแสดงการดูประวัติคนไข้แบบ RTF 

วิธีการเลือกประวัติคนไข้มาแสดง 
 สามารถจัดการต้ังค่าการแสดงผลข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Task >> Customize จะแสดงรายการจัดล าดับการ
แสดงผล สามารถจัดล าดับการแสดงข้อมูลได้โดยใส่ก าหนดที่ช่องแสดงผล >>กดปุ่ม บันทึก 

 
รูปภาพแสดงการจัดล าดับแสดงประวัติคนไข้แบบ RTF 
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การออกใบรับรองแพทย์ 
 เมื่อผู้ป่วยต้องการใบรับรองแพทย์ ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้โดยคลิกปุ่มใบรับรอง
แพทย์ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบรับรองแพทย์ที่ออกให้กับผู้ป่วยหากเคยมีประวัติการออกใบรับรองแพทย์ให้กับ
ผู้ป่วยจะแสดงข้อมูลอยู่ในส่วนของประวัติการออกใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์สามารถเลือกรายการใบรับรองแพทย์
รายการเดิมหากผู้ป่วยมาด้วยอาการเดิมที่เคยออกใบรับรองแพทย์ไว้เพื่อออกใบรับรองแพทย์ใหม่ให้กับผู้ป่วย หรือ
ออกใบรับรองแพทย์ใบใหม่ให้กับผู้ป่วยเลยโดยคลิกปุ่มออกใหม่  
 ข้อมูลใบรับรองแพทย์ ประกอบด้วยข้อมูลที่ต้องกรอกข้อมูลส าคัญดังน้ีคือ  
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  กรอกข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
 อาการที่ตรวจพบ   กรอกข้อมูลอาการที่ตรวจพบ 
 ประเภทใบรับรองแพทย์  เลือกประเภทใบรับรองแพทย์   
 หยุดงานจากวันที่   ระบุวันที่เร่ิมสั่งหยุดงาน ถึงวันที่ 
 ความเห็นและข้อแนะน าของแพทย์ ระบุความเห็นแพทย์หรือค าแนะน าของแพทย์ 
 หมายเหตุอื่น ๆ   ระบุหมายเหตุอื่นๆ 
 

 
แสดงหน้าจอการออกใบรับรองแพทย์ 
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 การแก้ไขใบรับรองแพทย์  คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม “แสดงรายการเดิม” ท าการแก้ไข
รายการ จากน้ันกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขใบรับรองแพทย์ 

 

 การลบใบรับรองแพทย์  คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม “แสดงรายการเดิม” ท า จากน้ันกด
ปุ่ม “ลบ”  

 
แสดงหน้าจอลบใบรับรองแพทย์ 
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ปุ่ม Task 
 ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถบันทึกข้อมูลที่เป็นหน้าที่หรือภารกิจอื่นที่นอกจากการบันทึกผลการตรวจร่างกาย
ของผู้ป่วยได้โดยใช้แถบเมนู Task ซึ่งจะมีเมนูดังต่อไปน้ีและมีวิธีการบันทึกข้อมูลในแต่ละเมนูคือ 

1. ส่งสังเกตอาการ (X)        แพทย์สามารถบันทึกข้อมูลส่งสังเกตอาการผู้ป่วยเพื่อให้
ผู้ป่วยนอนพักสังเกตอาการโดยมีวิธีการบันทึกข้อมูลในเมนูส่งสังเกตอาการมีดังน้ี 
 1.1 คลิกปุ่มส่งสังเกตอาการ (X) ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการส่งสังเกตุอาการผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอเลือกเมนูส่งสังเกตุอาการ(X) 

 1.2.ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการส่งสังเกตุอาการผู้ป่วย ซึ่งจะแบ่งการแสดงข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 
แสดงหน้าจอการสังเกตอาการ 
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 ส่วนท่ี 1 คือข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูล ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ 
หมู่เลือด หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ข้อมูลการแพ้ยา ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลโรคเรื้อรังหมายเลข HN หมาย
เลยโทรศัพท์ 
 ส่วนท่ี 2 คือข้อมูลการสังเกตอาการ ให้กรอกข้อมูลการส่งสังเกตอาการผู้ป่วยโดยจะแยกข้อมูลดังน้ีคือ  

- การส่งตัว ให้กรอกข้อมูลการส่งตัวประกอบด้วยข้อมูลย่อย คือ การส่งตัว ให้กรอกข้อมูลวันที่สั่ง เวลาสั่ง 
ผู้สั่ง สถานที่สังเกตอาการ ให้ระบุตึก ห้อง เตียง ที่ให้ผู้ป่วยนอนสังเกตอาการ สถานะ ให้ระบุ
สถานะปัจจุบัน วันที่ออกจากห้อง เวลา 

- การซักประวัติ เป็นข้อมูลการซักประวัติของผู้ป่วยที่บันทึกผลการซักประวัติจากจุดซักประวัติหรือคัด
กรองอาการก่อนมาพบแพทย์ 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลการซักประวัติ 

- อาการ ให้บันทึกอาการเพื่อให้ผู้ป่วยนอนสังเกตุอาการก่อนส่งสังเกตุอาการ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกอาการผู้ป่วย 
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- กิจกรรมพยาบาล สามารถระบุกิจกรรมพยาบาลที่ท าก่อนส่งผู้ป่วยนอนสังเกตอาการ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกกิจกรรมพยาบาล  

- หมายเหตุ สามารถระบุหมายเหตุอื่นๆ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกหมายเหตุ 
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- หัตถการ สามารถเพิ่มข้อมูลหัตถการหากมีการท าหัตถการก่อนส่งสังเกตอาหารโดยคลิกปุ่มเพิ่ม ระบบจะ
แสดงหน้าจอบันทึกการท าหัตถการให้กรอกข้อมูลการท าหัตถการประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี วันที่/เวลาเร่ิม วันที่/เวลา
เสร็จ ชื่อหัตถการ ผู้ท าหัตถการ ห้องที่ท า รหัสICD9 ราคา ผู้ช่วย เมื่อกรอกข้อมูลการท าหัตถการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้คลิกปุ่มบันทึก 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลหัตถการ 

- สั่งยา แสดงรายการยาเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอรายการยาและค่าใช้จ่าย 
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        เมื่อท าการตรวจรักษาเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม “บันทึก [F9]” เพื่อยืนยันการตรวจรักษา จากน้ันจะปรากฏ

หน้าจอให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้กดปุ่ม F9 บนแป้นคีย์บอร์ด หรือ คลิกปุ่ม “ยืนยัน[F9]”เพื่อยืนยันการบันทึก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยืนยันบันทึกข้อมูล 

          ระบุจุดที่ผู้รับบริการจะไปรับบริการเป็นจุดต่อไปเพื่อส่งรายชื่อในระบบไปยังจุดบริการน้ัน สถานะของการ
ให้บริการ เช่น รอผลตรวจ ตรวจแล้ว กลับบ้าน เป็นต้น ยืนยันการบันทึก หรือ กดปุ่ม F9 บนแป้นคีย์บอร์ดอีกคร้ัง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยืนยันบันทึกข้อมูล         


