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      คู่มือการใช้งานระบบงานห้องตรวจแพทย ์

การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอไอคอน HOSxPXE4 

 
2. การเข้าระบบ HOSxPXE4 ท าได้โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากน้ันคลิกปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ท างาน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกสาขาที่ท างาน 

4. คลิกเลือกห้องท างาน  ห้องตรวจที่เราน่ังท างานและใช้งานระบบ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 
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5. ระบบแสดงหน้าต่างส าหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด

หน้าต่างได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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ระบบงานห้องตรวจแพทย์ 
  เข้าใช้งานโดย คลิกที่เมนู Doctor  Doctor Workbench เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบงานห้องตรวจแพทย์ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเข้าเมนูห้องตรวจแพทย์ 

 

          จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอห้องตรวจแพทย์โดยหน้าจอน้ีจะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ  
สวนที่ 1 ค้นหาผู้ป่วย 
ส่วนที่ 2 ผู้ป่วยรอคิวตรวจ  
ส่วนที่ 3 ผู้ป่วยก าลังรับบริการ  
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว  
ส่วนที่ 5 คือ รายชื่อผู้ป่วย Consult 
 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยรอตรวจ 
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ส่วนของการค้นหาผู้ป่วย 
ในกรณีที่รายชื่อผู้ป่วยไม่ปรากฏในส่วนของข้อมูลผู้ป่วยรอคิวตรวจสามารถค้นหาข้อมูลผู้ที่มาท าการตรวจ

รักษาได้โดยการค้นหาจากหมายเลข HN ล าดับคิว Q และชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วยซึ่งมีวิธีการค้นหาดังน้ี 
1.ค้นหาจากหมายเลข HN มีวิธีการค้นดังน้ี คือ พิมพ์หมายเลข HN ของผู้ป่วยในช่อง HN ระบบจะแสดง

รายชื่อผู้ป่วยตามหมายเลข HN ที่ค้นหาโดยอัตโนมัติ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการค้นหารายชื่อผู้ป่วยรอตรวจจากหมายเลข HN 

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

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการค้นหาจากล าดับคิวที่ส่งตรวจ 

3. ค้นหาจากล าดับคิวย่อยของแต่ละแผนก (โดยจะแยกจากล าดับคิวที่มารับบริการ) มีวิธีการค้นหาดังน้ี คือ 
เลือกแผนกที่ต้องการจะค้นหาคิวย่อย จากเคร่ืองมือช่วยในการค้นหา โดยคลิก Check box ดังน้ี 

>>> จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับคิวย่อยของแผนกที่เลือก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการค้นหาจากล าดับคิวย่อย 
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  4. ค้นหาจากปุ่มค้นหา         เมื่อคลิกที่ปุ่มระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์
หมายเลข HN, ชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, นามสกุล, หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ในช่องค าค้นและคลิกปุ่มค้นหา การ
ค้นหาจากนามสกุลให้เคาะ Spaced Bar 1 คร้ังแล้วพิมพ์นามสกุลในช่องค าค้นหา หรือจะท าการค้นหาโดยกดปุ่ม 

ค้นหาด้วย SmartCard    แต่ต้องมีเคร่ือง SmartCard เพื่อใช้ในการอ่านบัตร
ประชาชน นอกจากน้ีสามารถใช้เคร่ืองมือช่วยในการค้นหาโดยคลิก Check box ดังน้ี 

  >>> จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งตรวจภายในวันเท่าน้ัน 

  >>> ค้นหาด้วยข้อความที่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน เช่น “วัน
นา” กับ “วรรณนา” 

    >>> จะแสดงรายชื่อที่ค้นหาโดยอัตโนมัติที่มีทั้งหมดขึ้นมา 

          >>> จะแสดงรายชื่อที่ค้นหาด้วยหมายเลข passport 
และสามารถเลือกจ านวนรายชื่อผู้ป่วยที่จะค้นหา โดยคีย์จ านวนรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการให้แสดง ที่แถบ Limit  

  
 

 
 รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการค้นหา 
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ส่วนของผู้ป่วยรอคิวตรวจ  
          เมื่อเข้าสู่หน้าจอห้องตรวจแพทย์ทางด้านซ้ายมือจะปรากฏข้อมูลห้องตรวจตามที่ผู้เข้าใช้งานระบบ  Login 
เข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 โดยแสดงข้อมูลอยู่ด้านซ้ายมือบนประกอบด้วยข้อมูล ห้องที่ปฏิบัติงาน ชื่อผู้เข้าใช้
งาน และส่วนด้านล่างจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยรอคิวตรวจโดยแสดงตามล าดับคิวที่ส่งตรวจจากจุดซักประวัติที่ส่งมา
ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

- 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 
       รายงานผลไม่ครบทุกใบ LAB 

  คือ มีการรายงานผล LAB ครบทุกใบ LAB 
- 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 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของผู้ป่วยก าลังรอตรวจ  
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ส่วนของข้อมูล IPD Queue 
 เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยในที่รอคิวตรวจรักษาจะต้องมีการส่งต่อมาจากระบบงาน IPD 
รายชื่อและหน้าจอถึงจะปรากฏโดยประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

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

- AN  : หมายเลข Admission Center Number ของผู้ป่วย 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วย 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 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของผู้ป่วยก าลังรับบริการ 
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ส่วนของรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 
เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยที่มีการบันทึกข้อมูลผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะแสดงเฉพาะ

รายชื่อผู้ป่วยที่ท าการบันทึกผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วและแสดงตาม User Login ของแพทย์แต่ละท่านโดยจะ
แสดงเฉพาะรายชื่อผู้ป่วยที่ตนเองเป็นผู้ตรวจและบันทึกข้อมูลเท่าน้ัน ประกอบไปด้วยข้อมูลดังน้ี 
 - คิวรับบริการ  : คิวของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - เวลาส่ง  : เวลาที่ส่งตัวผู้ป่วยมายังห้องตรวจ 
 - HN   :  HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - ชื่อผู้ป่วย  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
 - ประเภทผู้ป่วย  : ประเภทของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - ความเร่งด่วน  : ความเร่งด่วนในการเข้ารับบริการ 
 - Chief complaint : อาการส าคัญของผู้ป่วย 
 - น้ าหนัก  : น้ าหนักตัวของผู้ป่วย 
 - อุณหภูมิ  : อุณหภูมิของผู้ป่วย 
 - ส่วนสูง   : ส่วนสูงของผู้ป่วย 
 - BMI   :  ดัชนีมวลกายของผู้ป่วย 
 - BPs   : ความดันโลหิตสูงสุด 
 - BPd    : ความดันโลหิตต่ าสุด 
 - Pulse   : อัตราการเต้นชีพจร 
 - HR   : อัตราการเต้นของหัวใจ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 
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ส่วนของข้อมูลรายชื่อผู้ป่วย 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 

 
 รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูล Consult 

การบันทึกผลการตรวจรักษา 
วิธีการเรียกรายชื่อผู้ป่วยเพื่อมาบันทึกข้อมูลผลการตรวจรักษาสามารถท าได้โดยใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกที่เลื อก

รายชื่อผู้ป่วยที่รอคิวตรวจเพื่อเรียกข้อมูลผู้ป่วยขึ้นมาบันทึกผลการตรวจรักษา 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการเลือกรายชื่อผู้ป่วยเข้าตรวจ 
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           สามารถเรียกผู้ป่วยมาให้บริการท าได้โดยคลิกที่ชื่อผู้ป่วยเป็นสีน้ าเงินแล้วกด Enter หรือดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ
ผู้ป่วยได้เลยระบบจะแลดงหน้าจอการให้บริการเพื่อบันทึกข้อมูลดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แสดงรายชื่อผู้ป่วยที่เรียกมาเพื่อบันทึกข้อมูลผลการตรวจรักษา 
ส่วนที่ 2 เมนูการใช้งานระบบห้องตรวจแพทย์ประกอบด้วยเมนูดังน้ี 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการซักประวัติที่มาจากจุดซักประวัติหรือคัดกรองอาการท าการบันทึกข้อมูลผลการซักประวัติ

ก่อนเข้าพบแพทย์ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการบันทึกข้อมูลการตรวจรักษา 

การซักประวัติ [F1] 
     สัญญาณชีพ 

   แพทย์จะต้องมาตรวจสอบข้อมูลผลการซักประวัติเพื่อใช้ประกอบในการวินิจฉัยผู้ป่วย ซึง่ห้องซักประวัติจะ
บันทึกผลการตรวจร่างกายเบื้องต้น Vital Sign อาการส าคัญ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกสัญญาณชีพจากพยาบาล 
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      ประวัติ 
ส่วนที่ 1 การคัดกรองประวัติ พยาบาลสามารถลงรายการในส่วนของการคัดกรองประวัติ  
 ข้อมูลประวัติ ประกอบด้วย 
 HPI      : ประวัติการเจ็บปวดปัจจุบัน 
 PMH    : ประวัติการรักษา 
 FH       : ประวัติครอบครัว 
 SH       : ประวัติทางสังคม 
 ROS     : สภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยทั่วไป 

 Active Problem: สิ่งผิดปกติที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย  
 

ส่วนที่ 2 Doctor/Nurse HPI  

          แพทย์สามารถบันทึกข้อมูล Doctor/Nurse HPI ได้โดยการกดปุ่ม “เพิ่ม” ในหมายเลข 2 เพื่อท าการบันทึก

ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันเข้าไปได้และหากมีการบันทึกเข้าไปแล้วต้องการกลับมาแก้ไขให้กดที่ปุ่ม “แก้ไข”  

  *** หมายเหตุ*** การแก้ไขข้อมูล Doctor/Nurse HPI  จะสามารถแก้ไขได้เฉพาะข้อมูลที่เราคีย์เท่าน้ันไม่สามารถ
แก้ไขของคนอื่นได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอประวัติ Doctor/Nurse HPI   
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การตรวจร่างกาย [F2]  

            จากน้ันเลือกแถบ “ตรวจร่างกาย”  

         จะแสดงหน้าจอการบันทึกผลการตรวจร่างกาย Physical Exam เป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกายโดย
เลือกข้อมูลจาก List menu ว่าผลการตรวจร่างกายปกติหรือไม่สามารถพิมพ์ค าบรรยายผลการตรวจร่างกายในช่อง
ของบันทึกการตรวจร่างกาย  

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกผลการตรวจร่างกาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกร็ดความรู้ 

 กรณีที่ผลการตรวจร่างกายเป็น Normal ทั้งหมด สามารถคลิกที่ปุ่ม “Normal All” แล้ว
ระบบจะท าการบันทึกผลการตรวจร่างกายเป็น Normal ให้โดยอัตโนมัติ 

 หลังจากที่ลงข้อมูลผลการตรวจร่างกายเป็น Normal หรืออื่นๆไว้แล้ว แต่มีการเพิ่ม
รายละเอียดผลการตรวจรักษา หากมีการคลิกที่ Check box “Auto abnormal” ไว้ระบบ
จะเปลี่ยนผลการตรวจร่างกายเป็น Abnormal ให้อัตโนมัติ 

 กรณีที่ต้องการจ าค่าผลการตรวจร่างกาย สามารถคลิกที่ปุ่ม “จ าค่า” เพื่อน าผลการตรวจ
รักษาที่จ าค่าไว้ไปใช้กับผู้ป่วยคนอื่นๆได้ หากมีผลการตรวจร่างกายเหมือนกัน 

 กรณีที่จะใช้ค่าผลการตรวจร่างกายที่จ าค่าไว้ สามารถคลิกที่ปุ่ม “ใช้ค่า” ระบบจะท าการ
แสดงผลการตรวจร่างกายในช่องที่ได้จ าค่าไว้ให้ 

 ปุ่ม “บันทึก” ส าหรับบันทึกผลการตรวจร่างกาย 

 ปุ่ม “การตรวจร่างกายทั้งหมด” แสดงประวัติผลการตรวจร่างกาย 

 Check box ไม่ต้องแสดงการตรวจร่างกาย หากติ๊กไว้จะไม่แสดงการตรวจร่างกาย 
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          การบันทึกผลการตรวจร่างกายเป็นรูปวาดสามารถวาดรูปภาพประกอบการวินิจฉัยได้ การวาดรูป
ประกอบการวินิจฉัยสามารถวาดได้เองหรือสามารถเลือกรูปวาดจาก PE Image Template สามารถเพิ่มค าอธิบาย
เพื่อประกอบการบรรยายรูปวาดได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลวาดรูป 

            โดยจะแบ่งวิธีการวาดรูปได้ 2 รูปแบบคือ วาดรูป Vector และวาดรูป Paint 
วิธีการวาดรูป Vector  

โดยคลิกปุ่ม “วาดรูป Vector” แล้วใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ให้คลิกที่ปุ่ม Add จะปรากฏเคร่ืองมือวาดรูปสามารถ
น ามาวาดลงพื้นที่ว่างและสามารถเขียนค าอธิบายรูปได้โดยเคร่ืองมือ ADD Text Shape 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอวาดรูป 
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          วิธีการวาดรูปโดย PE Image Template ให้คลิกที่ปุ่ม Add เลือกเมนู PE Image Template ระบบจะแสดง
หน้าจอให้เลือกหารูปภาพเพื่อใช้ในการประกอบการวินิจฉัย 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกเมนู PE Image Template 

 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกรูปวาดแบบมีรูปไว้อยู่แล้ว 
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รูปภาพแสดงหน้าจอวาดรูป 

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

ส าหรับวาดรูปแบบ Paint 
ให้ท าการวาดรูปตามที่ต้องการเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม “Save” เพื่อท าการบันทึกรูปที่วาด 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอวาดรูปแบบ Paint 
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 นอกจากน้ีที่แถบการตรวจร่างกายจะมีการแสดงข้อมูลการสั่ง Lab ในวันและผล Lab โดยคลิกที่แถบ Labจะ
แสดงข้อมูลรายการ Lab ที่สั่งในวันแสดงขึ้นมาดังภาพ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกเมนู LAB 

 

          มีแถบส าหรับดูรายการเอกสาร Scan การบันทึกการรักษาหรือเอกสารอื่น ๆ ของผู้ป่วยได้ ดังภาพ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกเมนู เอกสาร Scan 
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การออกใบรับรองความพิการ 
          และมีแถบส าหรับบันทึกรับรองความพิการของผู้ป่วยและสามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้ โดยคลิก
ปุ่ม “เพิ่ม” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบการรับรองความพิการ 

          จากน้ันจะปรากฏหน้าจอให้ท าการบันทึกการประเมินความพิการ จากการบกพร่องที่พบ โดยคลิกที่ปุ่ม 
“เพิ่ม” เพื่อบันทึกข้อมูลความบกพร่อง แล้วใส่ผลสรุปการประเมินเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการประเมินความบกพร่อง 
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สรุปผลการวินิจฉัย โดยกดปุ่ม “เพิ่ม” ระบุความเห็น จากน้ันกดปุ่ม “บันทึก” นอกจากน้ียังสามารถพิมพ์
ใบรับรองความพิการได้ โดยต๊ิก Check box พิมพ์ใบรับรองแพทย์พร้อมเลือกเคร่ืองพิมพ์ จากน้ันกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลงความเห็นวินิจฉัย 

 

ทะเบียนการออกใบรับรองความพิการ 

          ห้องตรวจแพทย์สามารถตรวจสอบรายการออกใบรับรองความพิการได้โดยใช้เมนู Doctor >> Medical 

Certificate : ผู้พิการ เพื่อตรวจสอบว่าแพทย์แต่ละท่านออกใบรับรองความพิการให้กับผู้ป่วยคนใดบ้างและทั้งหมดกี่

ใบ โดยสามารถเลือกเพิ่มและแก้ไขข้อมูลเดิมได้ ดังภาพ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเข้าเมนูทะเบียนการออกใบรับรองความพิการ 
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          แสดงรายการทะเบียนการออกใบรับรองความพิการที่ได้บันทึกไปแล้ว สามารถเพิม่การออกใบรับรองแพทย์ 
หรือแก้ไข ได้ในหน้าจอน้ี 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนออกใบรับรองความพิการ  

 

         วิธีการออกใบรับรองความพิการในหน้าทะเบียนการออกหนังสือรับรองความพิการ กดปุ่ม “เพิ่ม” จะแสดง
หน้าจอค้นหาผู้ป่วย ซึ่งหน้าจอค้นหาผู้ป่วยสามารถค้นหาได้จาก ชื่อ – นามสกุล HN หรือ เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ป่วยได้ เมื่อค้นหาเจอแล้วให้กดปุ่ม ตกลง 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพิ่มใบรับรองความพิการหน้าทะเบียนออกใบรับรองความพิการ 
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จากน้ันจะปรากฏหน้าจอให้ท าการบันทึกการประเมินความพิการ จากการบกพร่องที่พบ โดยคลิกที่ปุ่ม 
“เพิ่ม” เพื่อบันทึกข้อมูลความบกพร่อง แล้วใส่ผลสรุปการประเมินเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการประเมินความบกพร่อง 

 

สรุปผลการวินิจฉัย โดยกดปุ่ม “เพิ่ม” ระบุความเห็น จากน้ันกดปุ่ม “บันทึก” นอกจากน้ียังสามารถพิมพ์
ใบรับรองความพิการได้ โดยต๊ิก Check box พิมพ์ใบรับรองแพทย์พร้อมเลือกเคร่ืองพิมพ์ จากน้ันกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลงความเห็นวินิจฉัย 
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การวินิจฉัย [F3] 
          บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค ซึ่งมีวิธีการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยได้ 5 วิธี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 การพิมพ์ค าวินิจฉัยโรคในช่องค าค้นหา จะมีรายชื่อเรียกทั่วไปของโรคขึ้นมาแสดงให้ แล้วกด Enter 1 คร้ัง  จะ
ได้รายการผลการวินิจฉัยโรค ที่เป็นรหัส ICD10  ขึ้นมาให้ 

 
รูปภาพแสดงขั้นตอนวิธีลงผลวินิจฉัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดความรู้ 

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

ค้นหารหัส ICD10 ให้ระบุ ICD10 หรือชื่อโรค ระบบจะแสดงผลการค้นหา จากน้ันเลือกผลการวินิจฉัยและดับเบิ้ลคลิก
หรือคลิกตกลง โปรแกรมจะแสดงผลการวินิจฉัยที่ช่องช่องชื่อโรค 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอค้นหาผลวินิจฉัยด้วยปุ่ม “ค้นจาก ICD10” 

 
วิธีที่ 3 ค้นหารหัส ICD10 โดยคลิกที่เคร่ืองหมาย “+” จากน้ันคลิกที่ช่อง ICD10 และระบุหัส ICD10 ระบบจะแสดง
ชื่อโรคที่ตรงกับรหัสให้อัตโนมัติ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลงผลวินิจฉัย 
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วิธีที่ 4 ลงผลวินิจฉัยโรคจากรหัสที่ใช้บ่อย ทั้งน้ีจะต้องมีการเพิ่มรหัส ICD10 ที่ใช้งานบ่อยไว้ในระบบแล้ว  

โดยคลิกที่ปุ่ม “รหัสที่ใช้บ่อย” ระบบจะแสดงหน้าจอรหัส ICD10 ที่ใช้บ่อย จากน้ันท าการค้นหารหัส ICD10 ค้นหา
แล้วคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรหัส” เมื่อต้องการเลือก ICD10 ที่ต้องการน ามาใช้ คลิกที่น ามาใช้ โปรแกรมจะแสดงผลการ
วินิจฉัยที่ช่องชื่อโรค 

             รูปภาพแสดงหน้าจอลงผลวินิจฉัยด้วยรหัสที่ใช้บ่อย 
 

วิธีที่ 5 ลงผลวินิจฉัยด้วยการน ารายการวินิจฉัยเดิม(จากประวัติที่มารับบริการคร้ังที่แล้ว)  โดยคลิกที่ปุ่ม “Re Diag” 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกรายการผลการวินิจฉัยจากประวัติการมารับบริการ จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “น าไปใช้” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอลงผลวินิจฉัยด้วยวิธี Re Diag 

หมายเหตุ: รายการ ICD10 ถ้าต้องการลบทิ้งให้คลิกเมาส์ 1 คร้ังที่รายการและกดแป้น Delete  
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การบันทึกค าวินิจฉัยโรคของแพทย์ 

           วิธีการบันทึก Diagnosis Text หรือ ค าวินิจฉัยโรคของแพทย์  ท าได้โดย คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม”จากภาพ กดปุ่ม
เพิ่ม ตามหมายเลข 1 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัย ตามหมายเลข 2 ให้ท าการบันทึกผลการ
วินิจฉัยแบบ Text ลงไป เมื่อท าการบันทึกผลการวินิจโรคเสร็จแล้ว กดปุ่ม บันทึก ตามหมายเลข 3 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 

          วิธีการแก้ไข Diagnosis Text หรือ ค าวินิจฉัยโรคของแพทย์   

                     หมายเลข  1  คือ เลือกรายการผลการวินิจฉัยที่ต้องการแก้ไข 

 หมายเลข  2  คือ กดปุ่ม “แก้ไข” 

 หมายเลข  3  คือ ท าการแก้ไขรายการข้อมูลผลการวินิจฉัย 

 หมายเลข  4  คือ เมื่อท าการแก้ไขรายการผลการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 

รูปภาพหน้าจอการแก้ไขผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
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วิธีการลบ Diagnosis Text หรือ ค าวินิจฉัยโรคของแพทย์ 
             หมายเลข  1  คือ เลือกรายการที่ต้องการลบ               
           หมายเลข  2  คือ กดปุ่ม “แก้ไข” 

 หมายเลข  3  คือ กดปุ่ม “ลบ” รายการผลการวินิจฉัย 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอการลบผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 

การบันทึก Doctor Note 

          วิธีการบันทึก Doctor Note กดปุ่ม “เพิ่ม” จากภาพหมายเลข 1  ระบุข้อความที่ต้องการ Doctor Note 
หรือข้อความที่แพทย์ต้องการ จากภาพหมายเลข 2 จากน้ันกดปุ่ม บันทึก จากภาพหมายเลข 3 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึก Doctor Note 
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การแก้ไข Doctor Note  

                 หมายเลข  1  คือ เลือกรายการ Doctor Note ที่ต้องการแก้ไข 

                 หมายเลข  2  คือ กดปุ่ม “แก้ไข” 

                 หมายเลข  3  คือ ท าการแก้ไขรายการข้อมูล 

                 หมายเลข  4  คือ เมื่อท าการแก้ไขรายการเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไข Doctor Note 

 

การลบ Doctor Note  

          หมายเลข  1  คือ เลือกรายการที่ต้องการลบ               
          หมายเลข  2  คือ กดปุ่ม “แก้ไข” 
          หมายเลข  3  คือ กดปุ่ม “ลบ” ข้อมูล 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลบ Doctor Note 
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หัตถการ [F4] 
         วิธีการบันทึกการท าหัตถการ  
     -   ชื่อหัตการ เพิ่มชื่อหัตถการ เมื่อพิมพ์ระบบจะแสดงชื่อรายการหัตถการ หรือคลิกที่ ปุ่ม“ค้นหา”จากน้ันให้ท า
การค้นหาได้โดยการกรอกชื่อหัตถการลงไป 
     -   วันที่/เวลาเร่ิม และวัน/เวลาเสร็จ ให้น าเมาส์คลิกที่สามเหลี่ยมลง วันที่/เวลาเร่ิม และวัน/เวลาเสร็จ สามารถ
ท าวิธีเดียวกัน  ให้เลือก วันที่/เวลาเร่ิม และวันที่/เวลาเสร็จ สามารถก าหนดเดือนได้ ให้คลิกเลื่อนที่ สามเหลี่ยมซ้าย 
ชวา  ได้ปุ่ม “NOW” เมื่อคลิกแล้ววันที่ เวลาปัจจุบันจะแสดง หากไม่ต้องการที่จะใช้วันและเวลาน้ี สามารถคลิกที่ปุ่ม  
“Clear”จากน้ันให้ท าการเลือกวันเวลาที่ต้องการหรือให้กรอกลงไป เมื่อได้ วันที่/เวลา ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม 
“OK” 
     -   ผู้สั่ง ระบบจะดึงรายชื่อมาแสดงให้อัตโนมัติตาม Login หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้สั่ง ให้ลบ แล้วพิมพ์ชื่อที่
ต้องการเปลี่ยน ระบบจะแสดงรายชื่อให้ เรื่องให้เลือก  

   - ปุ่ม “ค้นหา” สามารถค้นหารายชื่อได้ ปุ่ม “จ าค่า” เมื่อกด จะจ ารายชื่อผู้สั่ง 
     -   ผู้ท าหัตถการ ให้น าเมาส์คลิกที่ สามเหลี่ยมลงจากน้ันพิมพ์ชื่อแพทย์หรือผู้ท าหัตถการ แล้วให้เลือกชื่อที่

ต้องการ หรือกดที่ปุ่มMe จะแสดงชื่อตามที่ล็อกอิน 

     -   ห้องที่ท า คลิกที่สามเหลี่ยมลง เพื่อเลือกห้องที่หัตถการโดยโปรแกรมจะแสดงชื่อห้องให้อัตโนมัติ  
     -   ICD9 คลิกปุ่ม“ค้นหา”จากน้ันให้กรอกรหัส ICD9 เมื่อกรอกรหัสแล้วคลิกที่ ปุ่ม “ค้นหา” ผลการค้นหาจะ
แสดงแล้ว คลิก”ตกลง”เมื่อได้ชื่อหัตถการที่ต้องการแล้ว รหัส ICD9หรือรหัสหัตถการ จะแสดงพร้อมกับชื่อหัตถการ 
และจะแสดงราคากับหัตถการอัตโนมัติ     
     -  ผู้ช่วย น าเมาส์คลิกที่เคร่ืองหมาย “+” เพื่อท าการเพิ่มชื่อ จากน้ันกดที่สามเหลี่ยมลง เพื่อเลือกรายชื่อ และยัง
สามารถระบุจ านวนของหัตถการได้อีกด้วย แล้วกด ปุ่ม“บันทึก”   

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการท าหัตถการ 



 
 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         30 

         วิธีการแก้ไขรายการหัตถการ 
ให้ท าการเลือกรายการหัตถการที่ต้องการแก้ไข ดังหมายเลข 1 และคลิกที่ปุ่มแก้ไขดังหมายเลข 2 หลังจากน้ันท า

การแก้ไขรายการหัตถการ ดังหมายเลข 3 และกดบันทึกดังหมายเลข 4 

รูปภาพแสดงหน้าจอแก้ไขหัตถการ 

         การลบรายการหัตถการ 
ให้ท าการเลือกรายการหัตถการที่ต้องการลบ ดังหมายเลข 1 และคลิกที่ปุ่มแก้ไข  ดังหมายเลข 2 หลังจากน้ัน

คลิกที่ปุ่ม ลบ ดังหมายเลข 3 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอลบหัตถการ 
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          การน ารายการหัตถการไปก าหนดเป็น Template   
          (ก่อนที่จะน ารายการไปก าหนดเป็น Template จะต้องมีรายการหัตถการก่อน) 
1. คลิกที่ปุ่ม Task จากน้ันเลือกเมนู “น ารายการไปก าหนดเป็น Template(T)”   
2. จากน้ันระบบจะแสดง Pop Up ขึ้นมาให้ก าหนดชื่อของ Template แล้วคลิกที่ปุ่ม “OK” 
3. จะแสดง Pop Up ยืนยันการสร้าง Template ให้คลิกที่ปุ่ม “OK”  

 
รูปภาพแสดงล าดับขั้นตอนการน ารายการหัตถการไปก าหนดเป็น Template 

          การเรียกรายการจาก Template 
1. คลิกที่ปุ่ม Task แล้วเลือกเมนู “เลือกรายการจาก Template”  
2. เลือกชื่อรายการที่สร้าง Template ไว้เพื่อน ารายการที่ได้ก าหนดไว้มาใช้  
3. เมื่อได้รายการแล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง 

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

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการลบรายการจาก Template 

การสั่ง Lab [F7] 

          สามารถสั่ง Lab ได้จากหน้าจอน้ีโดยรายการ Lab ที่สั่งจะแสดงที่ห้อง Lab โดยอัตโนมัติ   

วิธีการสั่ง Lab ให้กับผู้ป่วย ให้คลิกที่ปุ่ม “สั่ง Lab” หรือ กดปุ่ม F7 บนแป้นคีย์บอร์ด 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่ง Lab  
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          เมื่อคลิกที่ปุ่ม “สั่ง  LAB ” แล้วเลือก  LAB  ทั่วไป(L) จะเจอหน้าจอ เลือกรายการสั่ง  LAB  โดยหน้าจอน้ีจะ

แบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของประวัติการสั่ง  LAB  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่ง LAB  (ต่อ) 

          การสั่ง  LAB  ให้คลิกที่ปุ่ม“สั่งใหม่” ในส่วนของประวัติการสั่ง  LAB 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่ง LAB  ด้วยปุ่ม สั่งใหม่ (ต่อ) 
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           เมื่อคลิกแล้วจะเจอหน้าจอของการสั่ง  LAB   ให้ท าการเลือกแบบฟอร์ม  LAB  ระบุความเร่งด่วน แล้วเลือก
รายการ  LAB  ที่ต้องการโดยใช้เมาส์   ในช่องที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการสั่ง LAB  

          เมื่อท าการกดปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่หน้า เลือกรายการสั่ง  LAB  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแสดงข้อมูลสั่ง LAB  
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          การแก้ไขรายการสั่ง LAB เลือกใบ LAB ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขการสั่ง LAB  

          เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขใบ  LAB  ให้ท าการแก้ไขแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการแก้ไขสั่ง LAB  
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          การยกเลิกรายการสั่ง LAB เลือกใบ  LAB  ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยกเลิกสั่ง LAB  

          เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการยกเลิกใบ  LAB  ให้ท าการคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการสั่ง” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยกเลิก สั่ง  LAB  (ต่อ) 
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การสั่ง X-Ray [F7] 

          สามารถสั่ง X-Ray ได้จากหน้าจอน้ีโดยรายการ X-Ray ที่สั่ง Online ไปรอที่ห้อง X-Ray โดยอัตโนมัติ  
วิธีการเข้าเมนู คลิกที่ปุ่ม “สั่ง X-Ray” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่ง X-Ray 

          เมื่อคลิกที่ปุ่ม “สั่ง X-Ray” แล้วจะเจอหน้าจอ X-Ray Request โดยหน้าจอน้ีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  

ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของประวัติการสั่ง X-Ray 

   
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่ง X-Ray 
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          การสั่ง X-Ray แบบระบุรายการ X-Ray เอง ให้คลิกที่ปุ่ม“สั่งใหม่” ในส่วนของประวัติการสั่ง X-Ray 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่ง X-rayด้วยปุ่ม สั่งใหม ่

          เมื่อคลิกแล้วจะเจอหน้าจอของการลงรายละเอียดในการสั่ง X-Ray ให้ท าการลงระบุข้อมูลการสั่ง X-Ray แล้ว
กดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการสั่ง X-Ray 
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           เมื่อท าการกดปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่หน้า X-Ray Request 

รูปภาพแสดงหน้าจอแสดงรายการสั่ง X-Ray 

         การแก้ไขรายการสั่ง X-Ray เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแก้ไขการสั่ง X-Ray 
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         เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขรายการ X-Ray ให้ท าการแก้ไขแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขการสั่ง X-Ray (ต่อ) 

         ยกเลิกรายการ X-Ray เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอยกเลิกการสั่ง X-Ray 
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         เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการยกเลิกรายการ X-Ray คลิกที่ปุ่ม “ลบรายการ” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยกเลิกการสั่ง X-Ray(ต่อ) 

 

          การสั่ง X-Ray เป็นชุด เป็นการสั่ง X-Ray ได้มากกว่า 1 รายการในกรณีที่อาจจะมีการสั่งพร้อมกันในคร้ังเดียว 
คลิกที่ปุ่ม “สั่งเป็นชุด” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-Ray เป็นชุด 
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          จะปรากฏหน้าจอการบันทึกสั่ง X-Ray สามารถระบุรายการสั่ง X-Ray ได้โดยให้คีย์รายการที่ต้องการ >> กด

ปุ่ม “เพิ่ม” >> จะแสดงรายการที่ช่องด้านล่าง ถ้าต้องการสั่งเพิ่มให้ท าวิธีการเดิม >> กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะ

แสดงรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-Ray เป็นชุด (ต่อ) 

          แก้ไขรายการสั่งเป็นชุด คลิกเลือกรายการที่จะแก้ไข คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกรายการใหม่ หรือจะคีย์

รายการค้นหา >> คลิกที่ปุ่ม “√” ค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ >> กดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไข X-Ray เป็นชุด 
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          ลบรายการสั่งเป็นชุด เลือกรายการที่ต้องการลบ >> คลิกที่ปุ่ม “-” หรือกด Ctrl+Delete ที่คีย์บอร์ด >> กด 
Yes >> คลิกปุ่ม “บันทึก” 

    
รูปภาพแสดงหน้าจอการลบ X-Ray เป็นชุด 

           วิธีสั่ง X-Ray แบบ Form Request คลิกที่ปุ่ม “Form request” จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอ X-Ray 

Request       

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง X-Ray แบบ From Request 
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          ท าการกรอกข้อมูลการสั่ง x-ray เช่นประเภทการส่งตรวจ, เลือกห้อง, ระบุแพทย์ผู้สั่ง, Clinical nformation, 

Clinical Diagnosis, สภาพผู้ป่วย เป็นต้น แล้วท าการเลือกรายการ X-ray ที่ต้องการสั่ง เสร็จคลิกปุ่มบันทึก        

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง X-Ray แบบFrom Request (ต่อ) 

          เมื่อสั่ง x-Ray แบบ From Request เรียบร้อยแล้ว รายการ Request จะแสดงที่หน้าจอสั่ง X-Ray 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง X-Ray แบบFrom Request (ต่อ) 
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          วิธีแกไ้ขและลบรายการสั่ง X-Ray From Request  การแก้ไข เลือกรายการ X-Ray From Request ที่
ต้องการแก้ไข จากน้ันคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอX-Ray From Request และแก้ไขข้อมูลแล้วกดปุ่ม ตกลง  

 
รูปภาพแสดงวิธีแก้ไข X-Ray แบบFrom Request 

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

 
รูปภาพแสดงวิธีลบ X-Ray แบบFrom Request 
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การสั่งยา [F5]  

          สามารถสั่งได้หลายวิธี เช่น การคีย์เอง , เลือกจาก Template , เลือกจากประวัติการใช้ยา(Re med) , เลือก

จากแผนการรักษา เป็นต้น 

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

ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหลังจากน้ันคลิกปุ่ม  
“เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการยา 

*** สามารถคลิกค้นหาเฉพาะรายการยา เพื่อให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้ จะแสดงเฉพาะ
รายการยาเท่าน้ัน 

*** ปุ่ม    เมื่อคลิกแล้ว จะท าการเคลียร์ข้อมูลในช่องชื่อยาและรายละเอียดการใช้ยา 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการคีย์สั่งยา  
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          เมื่อรายการยาที่ต้องการสั่งให้ระบุ จ านวน วิธีใช้ ฉลากช่วย จากน้ันกดปุ่ม “เพิ่ม” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอวิธีการสั่งยา (ต่อ) 

 

          รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- ฉลากช่วย คือรายละเอียดของการใช้ยาหรือค าอธิบายการใช้ยา 
- ปุ่มแก้ไข เป็นการเพิ่มวิธีการใช้ยาที่มาจากการกรอกรายละเอียดหรือวิธีใช้แบบก าหนดเอง 
- ปุ่ม Log สามารถคลิกแล้วตรวจสอบการแก้ไขของรายการแต่ละรายการได้ 
- ปุ่ม Clr [Clr+K] ใช้ Clear ช่องชื่อยาและรายละเอียดในการสั่งยา 
- 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” 
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      สั่งยาแบบวิธีใช้ยา Mode2 
  ในการสั่งยาแบบ Mode2 ให้ต๊ิกถูก Check box : Mode2 ไว้ก่อน  จากน้ันคีย์รายการยาที่ต้องการจะสั่งลง
ในช่องชื่อยา/ค่าบริการ,  ระบุจ านวน,   ระบุวิธีใช้ยา  จากน้ันกดปุ่มเพิ่ม   

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่งยาแบบวิธีใช้งาน Mode 2 

          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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2. การสั่งยาจากรายการประวัติการใช้ยา (Re med) 
 การสั่งยาด้วยวิธีน้ีจะอ านวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมซ้ ากับคร้ังที่แล้วที่ผู้ป่วยมารับบริการ 
โดยจะต้องมีประวัติการสั่งยาก่อน จึงจะสามารถ  Re med ได้ คลิกที่รายการใบสั่งยาของ Visit ที่มารับบริการ และดู
รายการยาที่สั่งใน Visit น้ัน ท าการ Re med โดยคลิกที่ปุ่ม “เลือก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่งยาจากประวัติการใช้ยา 

3. การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจาก Template 

  การสั่งยาด้วยวิธีน้ีจะอ านวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมหรือการสั่งยาชุดน้ีบ่อยๆ     หากยัง
ไม่มี Template จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่โดย คลิกที่ปุ่ม “Task”  เลือกรายการจาก Template      เพื่อสร้าง 
Template  ก่อน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่งยาจาก Template 
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             คลิกปุ่ม “เพิ่ม Template” เพื่อสร้าง Template ใหม่ ก าหนดชื่อ Template ที่ต้องการและก าหนดยา
และรายละเอียดวิธีใช้ยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสร้าง Template 

 

  เมื่อสร้าง Template แล้ว ท าการสั่งยาโดยเลือกรายการจาก Template  เลือก Template ที่ต้องการ
สั่ง แล้วคลิกปุ่ม “เลือก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอกการสั่งยาจาก Template 
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      วิธีการแก้ไขและลบ Template  
         เลือก Template ที่ต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข Template” 
          การแก้ไข ท าการแก้ไขชื่อ Template ชื่อยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขยาจาก Template 

 

               การลบ คลิกปุ่ม “ลบ” Template รายการที่ลบจะหายไป 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลบสั่งยาจาก Template 
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4. การสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ 
 คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่มเพิ่ม จากน้ันจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาให้ระบุเหตุผลในการสั่ง
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  เมื่อระบุเหตุผลในการสั่งแล้วกดปุ่มบันทึก   

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

5. การสั่งยาท่ีเป็น Drug Interaction 
  คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่มเพิ่ม ถ้ามีรายการยาที่เป็นยา Drug Interaction   จะเด้ง
หน้าจอยืนยันการสั่งยาที่เกิด Drug Interaction ให้ระบุเหตุผลการสั่งจ่ายยา จากน้ันกดบันทึก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายที่เกิด Drug Interaction 
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6. การสั่งยาเสพติด หรือท่ีเป็นรายการยาควบคุม 
  คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการแล้วกดปุ่มเพิ่ม   

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่งยาเสพติดหรือยาควบคุม 

  หลังจากสั่งยาแล้วปรากฏหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายรายการยาควบคุม  ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วย, ข้อมูลยา
ที่ก าลังจะสั่งจ่าย และจ านวนสั่งจ่าย  จากน้ันกดบันทึกเพื่อยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุมให้กับผู้ป่วย 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุม 
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          วิธีการแก้ไขรายการยา คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการแก้ไข  เลือกแก้ไขรายการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา 

          แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ จากน้ันคลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อบันทึกรายการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลรายการยา 
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วิธีการลบรายการยา วิธีที่ 1 คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการลบเลือกลบรายการ รายการที่ลบจะหายไป
จากรายการยาที่สั่ง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลบรายการยา 

          วิธีการลบรายการยา วิธีที่ 2 เลือกรายการยาที่ต้องการลบ คลิกเคร่ืองหมาย “-“ ใต้รายการจากน้ัน 
รายการที่ลบจะหายไปจากรายการยาที่สั่ง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลบรายการยา(ต่อ) 
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การนัดหมาย [F8] 

    ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถลงนัดหมายผู้ป่วยได้ในกรณีที่ต้องการนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการรักษาหรือในกรณี

ที่นัดหมายเพื่อติดตามผลการรักษา โดยแพทย์ท าการบันทึกนัดหมายผู้ป่วยได้ที่ปุ่มการนัดหมายมีวิธีการดังน้ี  

    คลิกปุ่มนัดหมาย ระบบจะแสดงปุ่มเพิ่มรายการนัด ให้คลิกปุ่มเพิ่มรายการนัดระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการ

นัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  

ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับบริการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย 

 

ส่วนที่ 3 คือ ข้อมูลการนัดหมาย 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลนัดหมาย 
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          การบันทึกข้อมูลนัดหมายสามารถระบุวันนัดได้หลายแบบดังต่อไปน้ี 

1. พิมพ์วันที่นัดหมายลงในช่องวันที่นัด  

2. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดจ านวนวันนัดในช่อง D  

3. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดเป็นสัปดาห์คือพิมพ์จ านวนสัปดาห์ในช่อง W  

4. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดเป็นเดือนคือพิมพ์จ านวนเดือนในช่อง M   

5. ก าหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์ โดยคลิกปุ่มปฏิทิน              ระบบจะปรากฏ
หน้าจอตารางนัดหมาย  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 

 

          ช่วงเวลา สามารถ คลิกปุ่มเลือกเวลาระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานัดหมายให้ท าการเลือกช่วงเวลาที่

ต้องการนัดหมายโดยใช้เมาส์คลิกลากช่วงเวลาที่ต้องการและคลิกปุ่มตกลง  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 
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- แพทย์ผู้นัด ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login  

- แผนก ระบุแผนกที่ท าการนัดหมาย 

- คลินิก ระบุคลินิกที่ท าการนัดหมาย 

- ห้องตรวจ ระบุห้องตรวจที่นัดหมายผู้ป่วย 

- เหตุที่นัด ระบุสาเหตุที่นัดหมายผู้ป่วย 

- ติดต่อที่ ระบุสถานที่ติดต่อส าหรับผู้ป่วย 

- หมายเหตุ สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผู้ป่วยได้ 

- รายการอื่นๆ สามารถลงบันทึกข้อมูลรายการอื่นๆได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์ 

- รายการสั่ง X-Ray, LAB  

 เมื่อแพทย์กรอกข้อมูลการนัดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบนัดหมายให้กับผู้ป่วยได้เพื่อน ามา

ยื่นในวันที่ครบก าหนดนัดหมาย 

1. แถบการปฏิบัติตัว  
             หมายเลข 1 โดยคลิกขวาที่พื้นที ว่างจากน้ันเลือกเมนูเพิ่มรายการ 

             หมายเลข 2 แสดงหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วย จากน้ันคลิกที่ปุ่ม OK 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการนัดหมายการปฏิบัติตัว 
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          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 โดยการเลือกใบ  LAB  โดยคลิกที่ 
สามเหลี่ยมหัวลงแล้วท าการเลือกข้อมูลการสั่ง วันที่สั่ง เวลาสั่ง ผู้สั่ง ความเร่งด่วน เลือกรายการ  LAB  ที่ต้องการสั่ง
เมื่อต้องการพิมพ์ใบสั่ง  LAB  แล้วเลือกเคร่ืองพิมพ์ หรือเลือกที่ปุ่มแบบฟอร์มเพื่อท าการเลือก “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกการสั่ง  LAB  ล่วงหน้า 

          หากต้องการแก้ไข้รายการให้คลิกที่รายการต้องการแก้ไขให้เป็นน้ าเงินแล้วคลิกคลิกที่ปุ่ม“แก้ไขรายการ”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการการแก้ไขการสั่ง  LAB  ล่วงหน้า 
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          หากต้องการที่จะยกเลิกรายการที่สั่ง สามารถท าได้คือ คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกรายการ” รายการที่ต้องการยกเลิก
ก็จะไม่แสดงในหน้าจออีก 

 
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 เลือกหลายวันจะแสดง
หน้าต่าง ตารางนัดหมายแพทย์ ท าการ 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 ผ่าตัดล่วงหน้า 
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การบันทึกข้อมูล Set ผ่าตัด 

  ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถสั่งผ่าตัดได้โดยใช้แถบเมนูผ่าตัด    คลิกปุ่ม Set ผ่าตัด ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการ 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 
 ความเร่งด่วน  ระบุความเร่งด่วนในการสั่งผ่าตัด 
 การวินิจฉัย           ระบุข้อมูลการวินิจฉัยโรคเป็นรหัส ICD10 
 ห้องผ่าตัดท าการจองห้องผ่าตัดโดยคลิกปุ่มจองห้อง ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกห้อง/เวลาที่ต้องการจองให้

ท าการเลือกวันที่ที่ต้องการท าการผ่าตัดและระบุช่วงเวลาในการท าการผ่าตัดโดยคลิกเมาส์เลือกช่วงเวลาในห้องผ่าตัด
ที่จองและคลิกปุ่มตกลง เมื่อกรอกข้อมูล Set ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล Set ผ่าตัดในวัน 



 
 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         65 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการจองห้องผ่าตัดในวัน 

 
การส่งตัว 

    ในกรณีทางโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ที่ห้องแพทย์สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่

โรงพยาบาลอื่นได้โดยกรอกข้อมูลการส่งตัว     และคลิกปุ่มบันทึกส่งตัวระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังสถานบริการอื่น 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 

- ส่งต่อท่ี ให้ท าการเลือกสถานพยาบาลสามารถท าได้คือ กรอกหมายเลขสถานพยาบาล หรือ คลิกที่ปุ่ม 

ค้นหา” ให้ท าการเลือกสถานพยาบาลที่ต้องการส่งผู้ป่วยไปรักษาแล้วคลิก“ตกลง”  

- เหตุผลการส่งตัว สามารถเลือกได้โดยการคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อท าการเลือก 
- จุดส่งต่อ คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ 
- ห้องตรวจ คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงจากน้ันให้เลือกห้องตรวจที่ต้องการส่ง 
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รูปภาพแสดงหน้าจอแถบการส่งตัว  

 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ) 
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         - การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ให้ท าการระบุการวินิจฉัยลงไป 
         - การวินิจฉัยหลัก ให้ท าการคลิกที่ “ปุ่มค้น” จะแสดงหน้าจอ “ค้นหารหัส CID10”สามารถกรอก ชื่อ หรือ
จะกรอกรหัส หรือ คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”ให้ท าการเลือกรายการที่ต้องการ  แล้วคลิกที่ปุ่ม ”ตกลง” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ)  

      - แพทย์ผู้สั่ง สามารถท าได้คือคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อท าการเลือกชื่อแพทย์ หรือ คลิกที่ปุ่ม “ค้น”จะแสดง
หน้าจอค้นหาบุคลากรทางการแพทย์ ให้พิมพ์ชื่อ หรือคลิกที่ปุ่มค้นหา จากน้ันรายชื่อจะแสดงขึ้นมา และแสดง
สถานการณ์ท างาน จะแสดงเป็นเคร่ืองหมายถูกสีเขียว ท าการเลือกชื่อแพทย์ แล้วคลิก“ตกลง” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอค้นหาบุคลากรแพทย์แถบการส่งตัว(ต่อ) 
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- 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 
- กลุ่มโรคเฉพาะ คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ กลุ่มโรคเฉพาะ 
- สถานะ การตอบรับ  เป็นสถานะของการตอบรับของสถานพยาบาลที่รับเร่ือง   
- วันหมดอาอายุ ให้ท าการก าหนดวันที่หมดอายุ 
- ผู้บันทึกใบส่งตัว ระบุข้อมูล 

          การลงข้อมูลการซักประวัติ/รักษา  คลิกที่แถบการซักประวัติ/รักษา  สามารถเลือกประวัติการเจ็บป่วย
ปัจจุบันมาใช้ได้โดยกดปุ่มเลือก จะแสดงรายการ HPI ทั้งหมด ท าการต๊ิกเลือกรายการ กดปุ่ม ตกลง จะแสดงรายการ 
HPI ที่เลือก หรือหากต้องการเพิ่มข้อมูลการสามารถลงพิมพ์ข้อมูลลงไปในแต่ละช่องได้เลย  

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอการลงข้อมูลการซักประวัติ/รักษา   
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          การพิมพ์เอกสารใบ REFER เมื่อลงข้อมูลการส่งต่อเรียบร้อยให้ต๊ิก พิมพ์เอกสาร กด บันทึก โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอพิมพ์เอกสาร ขึ้นมา ต๊ิกพิมพ์ เลือกเอกสารใบ Refer เลือกเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม ตกลง 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกเอกสารและเคร่ืองพิมพ์ 

 
การบันทึกข้อมูลสั่งกายภาพ 

  ที่ห้องตรวจสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยไปยังงานกายภาพบ าบัดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องท ากายภาพบ าบัด 
โดยแพทย์สามารถลงทะเบียนงานกายภาพบ าบัดที่แถบเมนูกายภาพเมื่อคลิกที่แถบเมนูกายภาพระบบจะแสดงเมนูส่ง

ท ากายภาพบ าบัด เมื่อคลิกปุ่มส่งท ากายภาพบ าบัด  ระบบจะแสดงหน้าบันทึกข้อมูลการส่งท า
กายภาพบ าบัดประกอบด้วยข้อมูลส่วน 3 ที่ส าคัญคือ 
         ส่วนท่ี 1 คือข้อมูลผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูล ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ -นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ หมู่เลือด บัตร
ประจ าตัวประชาชน ข้อมูลการแพ้ยา ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลโรคเรื้อรัง หมายเลข HN และหมายเลขโทรศัพท์  
          ส่วนท่ี 2 คือข้อมูลการส่งท ากายภาพบ าบัด ประกอบด้วยข้อมูล วันที่ส่งท า เวลาที่ส่งท า แผนกที่ส่งท า แพทย์
ผู้ส่งท า และ Consult For 
          ส่วนท่ี 3 คือข้อมูลกิจกรรมการรักษา ประกอบด้วย ล าดับ ชื่อกิจกรรมที่ใช้ในการรักษา ผลที่คาดหวัง ข้อมูล
ในส่วนที่ 3 น้ี แพทย์ผู้ส่งท ากายภาพบ าบัดอาจจะไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลชื่อกิจกรรมเน่ืองจากเป็นหน้าที่ของนัก
กายภาพบ าบัดที่เป็นผู้กรอกข้อมูลชื่อกิจกรรมในการรักษากายภาพบ าบัด 
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          เมื่อกรอกข้อมูลการส่งท ากายภาพบ าบัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกระบบจะส่งรายชื่อผู้ป่วยไปยัง
งานกายภาพบ าบัดโดยอัตโนมัติเพื่อรอรับการรักษางานกายภาพบ าบัดต่อไป 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกส่งท ากายภาพบ าบัด 

          กรอกข้อมูลการส่งท ากาภาพบ าบัด เลือกรายการที่ต้องการจะ Consult For กดปุ่ม บันทึก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลส่งท ากายภาพบ าบัด 
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Note 
    ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถบันทึกข้อความเพื่อส่งถึงแผนกอื่นๆหรือแจ้งเตือนให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย 

สามารถบันทึกข้อความได้ที่แถบเมนู Note ซึ่งมีวิธีการบันทึกข้อมูลดังน้ี 
          1. คลิกแถบ Note และกดที่ปุ่ม “เขียน Note 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลการเขียน Note 

         2. ระบบจะแสดงหน้าจอเขียน Note แพทย์สามารถบันทึกข้อความลงในพื้นที่ช่องวางโดยพิมพ์ข้อความแจ้ง
เตือนให้กับแผนกอื่นทราบเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ท าการบันทึกผลการรักษาโดยสามารถบันทึกแจ้งเตือนเป็นรายบุคคลได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลแจ้งเตือน 
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          3. สามารถก าหนดจุดการแจ้งเตือนได้ โดยคลิกปุ่มก าหนดจุดแจ้งเตือนเพื่อเลือกจุดที่ต้องการแจ้งเตือน

ข้อความสามารถเลือกทั้งหมดโดยคลิกปุ่มเลือกทุกจุด  หรือไม่เลือกโดยคลิกปุ่มไม่เลือก   
สามารถคลิกจุดหรือห้องที่ต้องการให้แจ้งเตือนโดยการคลิกที่ Checkbox ในจุดที่ต้องการให้แจ้งเตือนสามารถเลือกได้
หลายจุด และคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอก าหนดจุดแจ้งเตือน 

 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอจุดแจ้งเตือน 
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   4. สามารถก าหนดวันหมดอายุในการแจ้งเตือนข้อความโดยคลิกปุ่มช่วงเวลา     ระบบจะแสดงหน้าจอ
ให้ก าหนดวันที่หมดอายุในการแจ้งเตือนโดยท าการเลือกระบุวันที่ที่ต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนน้ีหมดอายุไม่แจ้ง
เตือนอีก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอก าหนดช่วงเวลาหมดอายุข้อความแจ้งเตือน 

   5. สามารถก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการให้สามารถมองเห็นข้อความแจ้งเตือนได้โดยคลิกปุ่ม “กลุ่มผู้ใช้งาน
ที่ต้องการให้แสดง Note” ระบบจะแสดงข้อความเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่เลือกเท่าน้ัน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอก าหนดกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการให้แสดง Note 
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   6. สามารถแสดงประวัติการอ่าน Note หากมีแผนกหรือจุดไหนอ่านข้อความระบบจะเก็บเป็นประวัติการอ่าน
เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เขียน Note ทราบว่ามีใครอ่านข้อความแจ้งเตือนบ้าง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอประวัติการอ่าน Note 

   7. สามารถก าหนดให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขข้อความได้โดยคลิก Checkbox Public note  
(เปิดให้ผู้อื่นแก้ไขได้) 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเปิดให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขข้อความได้ 
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   8. สามารถลบข้อความแจ้งเตือนโดยคลิกปุ่ม ลบ Note 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอลบข้อมูล Note 

      วิธีการแก้ไขข้อมูล Note มีวิธีดังนี้ 
 1.คลิกรายการ Note ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล 
 2.คลิกปุ่มแก้ไข Note ระบบจะแสดงหน้าจอเขียน Note ให้แก้ไขข้อมูลและคลิกปุ่มบันทึก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูล Note 
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การออกใบรับรองแพทย์ 

 เมื่อผู้ป่วยต้องการใบรับรองแพทย์ ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้โดยคลิกปุ่มใบรับรอง

แพทย์ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบรับรองแพทย์ที่ออกให้กับผู้ป่วยหากเคยมีประวัติการออกใบรับรองแพทย์ให้กับ

ผู้ป่วยจะแสดงข้อมูลอยู่ในส่วนของประวัติการออกใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์สามารถเลือกรายการใบรับรองแพทย์

รายการเดิมหากผู้ป่วยมาด้วยอาการเดิมที่เคยออกใบรับรองแพทย์ไว้เพื่อออกใบรับรองแพทย์ใหม่ให้กับผู้ป่วย หรือ

ออกใบรับรองแพทย์ใบใหม่ให้กับผู้ป่วยเลยโดยคลิกปุ่มออกใหม่  

         ข้อมูลใบรับรองแพทย์ ประกอบด้วยข้อมูลที่ต้องกรอกข้อมูลส าคัญดังน้ีคือ  

         ประเภทใบรับรองแพทย์  เลือกประเภทใบรับรองแพทย์  

          อาการที่ตรวจพบ   กรอกข้อมูลอาการที่ตรวจพบ  

          หยุดงานจากวันที่   ระบุวันที่เร่ิมสั่งหยุดงาน ถึงวันที่ 

          ความเห็นและข้อแนะน าของแพทย์ ระบุความเห็นแพทย์หรือค าแนะน าของแพทย์ 

          หมายเหตุอื่น ๆ   ระบุหมายเหตุอื่น ๆ 
 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเมนูใบรับรองแพทย์ 

ทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์ 

          ห้องตรวจแพทย์สามารถตรวจสอบรายการออกใบรับรองแพทย์ได้โดยใช้เมนู Doctor >> Medical 
Certificate เพื่อตรวจสอบว่าแพทย์แต่ละท่านออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ป่วยคนใดบ้างและทั้งหมดกี่ใบ โดยสามารถ
เลือกกรอกข้อมูลจากช่วงวันที่ ในส่วนที่ 1 และ ชื่อแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์ ในส่วนที่ 2 ซึ่งจะแสดงข้อมูลวันที่        
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ออกใบรับรองแพทย์ ชื่อผู้ป่วย แพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์ ผลการวินิจฉัยและอาการที่ออกใบรับรองแพทย์ให้กับ
ผู้ป่วย ในส่วนที่ 3 เพื่อใช้ในการลางานหรือเอกสารที่ใช้ท าธุรกรรมต่างๆได้ ดังภาพ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเข้าเมนูทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์  

การพิมพ์ใบรับรองแพทย์ใหม่ 
           ในหน้าทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์สามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้ใหม่โดยคลิกขวาเลือกรายการ
ใบรับรองแพทย์ที่จะพิมพ์ใหม่ เลือก “พิมพ์ใบรับรองใหม่” 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์(ต่อ) 
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การออกใบรับรองแพทย์ใหม่ให้กับคนไข้คนเดิม  
          ในหน้าทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้กับคนไข้คนเดิมได้ใหม่โดยคลิกขวา
เลือกรายการใบรับรองแพทย์ที่ต้องการจะออกใหม่ เลือก “ออกใหม่ – คนเดิม” จากน้ันระบุข้อมูลการออกใบรับรอง
แพทย์ กดปุ่ม บันทึก 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์(ต่อ) 

การออกใบรับรองแพทย์ใหม่ให้กับคนไข้คนใหม่  
           ในหน้าทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้กับคนไข้คนใหม่ได้ใหม่โดยคลิกขวา
เลือกรายการใบรับรองแพทย์ที่ต้องการจะออกใหม่ เลือก “ออกใหม่ – คนใหม่” จากน้ันจะขึ้นหน้าจอให้ค้นหาคนไข้ 
ให้ท าการค้นหาคนไข้ที่ต้องการออกใบรับรองแพทย์ กดปุ่ม ตกลง  

 

                                                                       รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์(ต่อ) 
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          เลือก visit ที่ต้องการออกใบรับรองแพทย์ กดปุ่ม เลือกรายการเดิม 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์(ต่อ) 

          ระบุข้อมูลการออกใบรับรองแพทย์ใหม่ จากน้ันกดปุ่ม บันทึก 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์(ต่อ) 



 
 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         80 

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 ที่อยู่ 
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 าการนัดหมายไว้ในการมารับบริการที่

โรงพยาบาลประกอบด้วยข้อมูล 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 



 
 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         87 

          TAB “ประวัติการผ่าตัด” หากผู้ป่วยเคยรับการผ่าตัดในโรงพยาบาลและมีการลงข้อมูลให้บริการผ่าตัดระบบ
จะแสดงประวัติเมื่อคลิกที่เมนูน้ี 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติการผ่าตัด 

 
          TAB “ประวัติการรักษาที่อื่น” สามารถกรอกข้อมูลประวัติการรักษาที่อื่นของผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ ประกอบด้วย
ข้อมูลวันที่ โรงพยาบาล ค่ารักษา หมายเหตุ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติการรักษาที่อื่น 
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          TAB “ประวัติการส่งต่อไปสถานพยาบาลอื่น” เป็นการแสดงประวัติของผู้ป่วยในกรณีที่มีการรับ Refer จาก

สถานพยาบาลอื่นและมีการส่งต่อ Refer ผู้ป่วยไปรับบริการที่สถานพยาบาลอื่น ๆซึ่งใน 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 
 

การดูประวัติคนไข้แบบ RTF   

          การเลือกดูประวัติแบบ RTF จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดประวัติคนไข้ได้สะดวกเน่ืองจากเป็นการ
ดูประวัติแบบสรุปเป็น Text Form อีกทั้งยังสามารถ Copy ประวัติออกมาได้ด้วย 

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

 
รูปภาพแสดงการจัดล าดับแสดงประวัติคนไข้แบบ RTF 

           เมื่อท าการตรวจรักษาเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม “บันทึก [F9]” เพื่อยืนยันการตรวจรักษา จากน้ันจะปรากฏ

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

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

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยืนยันบันทึกข้อมูล  

ทะเบียนการตรวจผู้ป่วยของแพทย์ 
   ห้องตรวจแพทย์สามารถตรวจสอบการตรวจของตนเองได้โดยใช้เมนู Doctor >> My Appointment เพื่อ
ตรวจสอบรายการตรวจของตนเองระบบจะแสดงหน้าจอทะเบียนการตรวจผู้ป่วยของแพทย์ ซึ่งแสดงชื่อแพทย์ตาม 
   Login และแสดงตามวันที่ปัจจุบันโดยแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่แพทย์ได้มีการตรวจและบันทึกผลการตรวจ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงผลการวินิจฉัยของแพทย์ ข้อมูลน้ีใช้ในการสรุปจ านวนคนไข้ในแต่ละวันที่แพทย์ได้ท าการตรวจ
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับแพทย์ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเข้าเมนูทะเบียนการตรวจผู้ป่วยของแพทย์ 
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           เมื่อท าการเลือกข้อมูลและกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อมูลทะเบียนการตรวจแพทย์ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนการตรวจผู้ป่วยของแพทย์ 

 

 


