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คู่มือการใช้งานระบบงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 

1. ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
แสดงหน้าจอการเข้าสู่โปรแกรม HOSxPXE4 

 
 

   2. การเข้าระบบ HOSxP XE ทำได้โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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 3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ทำงาน 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 

 
4. คลิกเลือกห้องทำงาน ตัวอย่างเช่น ห้องกายภาพ 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 
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5. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิก
ปิดหน้าต่างได้ 

 
แสดงหน้าจอประชาสัมพันธ์ 
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วิธีการเข้าหน้าจองานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
การเข้าหน้าจอการใช้งาน  
คลิกท่ีเมน ูPhysic Registry ➢ Physic Workbench 

                   
แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอห้องตรวจแพทย์โดยหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ค้นหาผู้ป่วย 
ส่วนที่ 2 ผู้ป่วยรอคิวตรวจ  
ส่วนที่ 3 ผู้ป่วยกำลังรับบริการ  
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว  
ส่วนที่ 5 คือ รายชื่อผู้ป่วย Consult 

 
  แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยรอตรวจ 

 
 
 
 
 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         5 

การค้นหาผู้ป่วย 
ในกรณีที่รายชื่อผู้ป่วยไม่ปรากฏในส่วนของข้อมูลผู้ป่วยรอคิวตรวจสามารถค้นหาข้อมูลผู้ที่มาทำการตรวจ

รักษาได้โดยการค้นหาจากหมายเลข HN ,ลำดับคิว(Q) และชื่อ-นามสกลุของผู้ป่วย ซึ่งมีวิธีการค้นหาดังนี้ 
1.ค้นหาจากหมายเลข HN มีวิธีการค้นดังนี้ คือ พิมพ์หมายเลข HN ของผู้ป่วยในช่อง HN ระบบจะแสดง

รายชื่อผู้ป่วยตามหมายเลข HN ที่ค้นหาโดยอัตโนมัติ 

 
แสดงการค้นหาผู้ป่วยจากหมายเลข HN 

 

2.ค้นหาจากลำดับคิว Q มีวิธีการค้นหาดังนี้ คือ พิมพ์ลำดับคิวในช่อง Q แล้ว Enter ระบบจะค้นหาและ
แสดงรายชื่อผู้ป่วยมาแสดงในส่วนของผู้ป่วยรอคิวตรวจ 

 
แสดงการค้นหาจากลำดับคิวที่ส่งตรวจ 

 

3.ค้นหาจากลำดับคิวย่อยของแต่ละแผนก มีวิธีการค้นหาดังนี้ คือ เลือกแผนกท่ีต้องการจะค้นหาคิวย่อย 
จากเครื่องมือช่วยในการค้นหา โดยคลิก Check box ดังนี้ 

>> จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับคิวย่อยของแผนกที่เลือก 
 

 
แสดงการค้นหาจากลำดับคิวย่อย 

 

4.ค้นหาจากปุ่มค้นหา    เมื่อคลิกที่ปุ่มระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์หมายเลข 
HN, ชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในช่องคำค้นและคลิกปุ่มค้นหา การค้นหา
จากนามสกุลให้เคาะ Spaced Bar 1 ครั้งแล้วพิมพ์นามสกุลในช่องคำค้นหา หรือจะทำการค้นหาโดยกดปุ่ม 
“ค้นหาด้วย SmartCard (บัตรประชาชน)” แต่ต้องมีเครื่อง SmartCard เพ่ือใช้ในการอ่านบัตรประชาชน 
นอกจากนี้สามารถใช้เครื่องมือช่วยในการค้นหาโดยคลิก Check box ดังนี้ 

  >> จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งตรวจภายในวันเท่านั้น 

  >> ค้นหาด้วยข้อความที่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน  
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    >> จะแสดงรายชื่อที่ค้นหาโดยอัตโนมัติที่มีทั้งหมดขึ้นมา 

      >> จะแสดงรายชื่อที่ค้นหาด้วยหมายเลข passport 

และสามารถระบุจำนวนรายชื่อผู้ป่วยที่จะค้นหา มาแสดงได้ทีช่่อง Limit เช่น    
 

 
 แสดงหน้าจอส่วนของการค้นหา 

 

ส่วนของผู้ป่วยรอคิวตรวจ  
 เมื่อเข้าสู่หน้าจอห้องตรวจแพทย์ทางด้านซ้ายมือจะปรากฏข้อมูลห้องตรวจตามที่ผู้เข้าใช้งาน  เลือกตอน
เข้าใช้งานโปรแกรม โดยแสดงข้อมูลด้านซ้ายมือบน ประกอบด้วยข้อมูล ห้องที่ปฏิบัติงาน ชื่อผู้เข้าใช้งาน และ
แสดงข้อมูลผู้ป่วยรอคิวตรวจโดยแสดงตามลำดับคิวที่ส่งตรวจจากจุดซักประวัติที่ส่งมาประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

- ลำดับ    : ลำดับรายชื่อผู้ป่วยที่รอตรวจ 
- คิวรับบริการ   : ลำดับคิวรวมในวันที่นับจากเวชระเบียนส่งตรวจผู้ป่วย 
- แฟ้ม     : สถานะของการยืมแฟ้ม OPD Card จากห้องเวชระเบียน จะมี 2 สถานะ 

 คือ ยังไม่มีการยืมแฟ้ม 
 คือ มีการยืนยันการยืมแฟ้มแล้ว 

- Lab    : สถานะ การสั่ง LAB มี 5 สถานะ 
     คือ ยังไม่มีการสั่ง Lab  
      คือ มีการสั่ง LAB แต่ยังไม่ทราบผล  

                คือ มีการสั่งLAB มากกว่า 1 ใบ และมีบางรายการรายงานผลแล้ว 
      แต่ยังไม่ยืนยันรายงานผล 
      คือ มีการสั่งLAB มากกว่า 1 ใบ และยืนยันผล ยังไม่ครบทุกใบLab 

  คือ มีการรายงานผลแล็บครบทุกใบแล็บ 
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- XR    : สถานะของการสั่ง X-RAY มี 4 สถานะ 
     คือ ยังไม่มีการสั่ง  
     คือ มีการสั่ง X-RAY แต่ยังไม่ทราบผล  

      คือ มีการสั่ง x-ray มากกว่า 1 รายการ และมีการยืนยันการอ่านฟิล์ม 
 บางรายการแล้ว 

     มีการสั่ง X-RAY ยืนยันรับตัวแล้ว 
- FN    : สถานะของการชำระเงิน มี 4 สถานะ 

     คือ ยังไม่มีการชำระเงิน 
     คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิการรักษาแล้ว 
     คือ มีการชำระเงินและออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยแล้ว 
     คือ มีการปิดรายการค่าใช้จ่ายจากห้องการเงินแล้ว 

- AR   :  สถานะของยอดการค้างชำระ มี 3 สถานะ 
    คือ ไม่มียอดเงินค้างชำระ 
       คือ มียอดเงินค้างชำระ 
     คือ ชำระเงินที่ค้างขำระเรียบร้อยแล้ว 

- Rx   : สถานะของการสั่งยา มี 3 สถานะ 
     คือ ยังไม่มีการสั่งยา 
     คือ ยังไม่มีการจ่ายยา 
     คือ มีการจ่ายยาและจัดยาแล้ว 

- FD  : สถานะของการฝากเงินมัดจำ ถ้ามีการฝากไว้จะขึ้นจำนวนเงินที่ฝาก 
- ส่งมาจาก  : จุดที่ส่งผู้ป่วยมารอตรวจที่แผนก 
- ชื่อผู้ป่วย   : ชื่อของผู้ป่วยที่มารับบริการ 
- HN    : HN ของผู้ป่วย 
- ประเภท   : ประเภทการมารับบริการ 
- วันที่   : วันที่มารับบริการ 
- เวลาส่ง   : เวลาที่เวชระเบียนส่งตรวจมาที่แผนก 
- ความเร่งด่วน   : ความเร่งด่วนที่ต้องการรักษา 
- ประเภท   : ประเภทผู้ป่วย 
- อาการ/สาเหตุ   : อาการสำคัญที่มารับบริการ 
- Chief complaint : อาการสำคัญ 
- BPs    : ความดันโลหิตสูงสุด 
- BPd    : ความดันโลหิตต่ำสุด 
- Temp.   : อุณหภูมิ 
- HR   : อัตราเต้นหัวใจ 
- RR    : อัตราการหายใจ 
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แสดงหน้าจอส่วนของผู้ป่วยกำลังรอตรวจ 

 
ส่วนของข้อมูล IPD Queue 
 เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยในที่รอคิวตรวจรักษาโดยประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 - ลำดับ  :  ลำดับรายชื่อผู้ป่วยที่รอคิวตรวจ 
 - ส่งมาจาก : จุดที่ส่งผู้ป่วยมารอตรวจที่แผนก 
 - ชื่อผู้ป่วย : ชื่อผู้ป่วยที่มาตรวจรักษา 
 - Note  : ข้อความหรือบันทึก 
 - HN  : หมายเลข Hospital Number ของผู้ป่วย 

- AN  : หมายเลข Admission Center Number ของผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วย IPD Queue 

 

ส่วนของผู้ป่วยกำลังรับบริการ 
  - Queue   : Q ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - แพทย์   : ชื่อแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา 
  - HN   : HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - ผู้รับบริการ  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
  - วันที่/เวลา เข้าห้อง : วัน/เวลาที่เข้าห้องตรวจ 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ : ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำการตรวจรักษา 
 

 
แสดงหน้าจอส่วนของผู้ป่วยกำลังรับบริการ 
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การบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาผู้ป่วยกายภาพบำบัด สามารถบันทึกข้อมูลได้ในแถบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

แถบข้อมูลท่ัวไป  แพทย์สามารถดูข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยได้ในแถบนี้ ซึ่งในแถบจะมีข้อมูลชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วย, 
ทีอ่ยู่, HN, วันที่มารับบริการ เป็นต้น  

แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 
 

แถบการซักประวัติ  พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ห้องกายภาพ ต้องกรอกข้อมูลสัญญาณชีพ และอาการสำคัญให้กับ
ผู้ป่วย คัดกรองการสูบบุหรี่ การแพ้ยา การดื่มสุรา และแพทย์สามารถดูข้อมูลในส่วนนี้เพื่อประกอบการตรวจรักษา
และวินิจฉัยผู้ป่วย 

 
                         แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพและอาการสำคัญ 
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การบันทึกข้อมูล    
แถบทั่วไป  

1. แถบ สัญญาณชีพ ➢ ทำการซักประวัติผู้ป่วย และ ลงบันทึกสัญญาณชีพ  ประกอบด้วย 
- น้ำหนัก 
- ส่วนสูง 
- อุณหภูมิ 
- รอบเอว 
- อัตราการเต้นชีพจร 
- อัตราการหายใจ 
- ความดันโลหิต 
- ค่า BMI (Body Mass Index = การวัดดัชนีมวลกาย) จะคำนวณให้อัตโนมัติเมื่อกรอกน้ำหนักและ

ส่วนสูง 
- ค่า BSA (Body Surface area = เป็นการคำนวณการใช้ยาจากน้ำหนักส่วนสูง)  
- O2Sat 
- คัดกรองการแพ้ยา การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และสภาพการมา 

 
แสดงหน้าจอสัญญาณชีพ 

เพิ่มเติม 

    ➢ คลิกในกรณีท่ีผู้ป่วยตั้งครรภ์ 

    ➢ คลิกในกรณีท่ีผู้ป่วยให้นมบุตร  

    ➢ คลิกในกรณีท่ีผู้ป่วยเป็นโรคบกพร่องทางเอนไซม์ที่มีการติดต่อกันทางพันธุกรรม   

      ➢ คลิกในกรณีทีใ่ช้เครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย 
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 กรณีท่ีผู้ป่วยนั่งรอตรวจแล้วจำเป็นต้องมีการวัดความดันซ้ำสามารถเพ่ิมข้อมูลได้โดยให้คลิกที่ปุ่ม  
เพ่ือบันทึกข้อมูล ค่าความดันโลหิตสามารถบันทึกได้มากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งจะแสดงหน้าจอดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) 

 
ประกอบด้วย วันที,่ เวลา, Systolic, Diastolic, RR, Pulse, O2Sat, Temp. สามารถวัดและบันทึกได้มากกว่า
หนึ่งครั้งจนกว่าความดันจะคงที่  จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”  ค่าท่ีบันทึกแล้วจะแสดงกล่องบันทึกด้านล่าง  
จากนั้นคลิก“คลิกปิด” ค่าที่วัดจะแสดงในหน้าจอบันทึกข้อมูล และค่าท่ีวัดครั้งล่าสุดจะแสดงที่ช่องความดันโลหิต 
สามารถลบข้อมูลได้ คือให้คลิกขวาที่รายการที่ต้องการลบ แล้วข้อมูลนั้นจะไม่แสดงอีกสามารถเพ่ิมข้อมูลใหม่ได้   

                                            แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต 
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การแก้ไขรายการ  ในกรณีที่ลงบันทึกผิดให้ทำการคลิกท่ีปุ่มการวัดจะแสดงหน้าจอบันทึกค่าความดัน
โลหิต      ให้คลิกขวาที่รายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นเลือกแก้ไข 

 
                                     แสดงหน้าจอการแก้ไขบันทึกค่าความดันโลหิต 

 
การลบรายการ  ในกรณีที่ลงบันทึกผิดให้ทำการคลิกที่ปุ่มการวัดจะแสดงหน้าจอบันทึกค่าความดันโลหิต 

ให้คลิกขวาที่รายการที่ต้องการลบ จากนั้นเลือกลบรายการ  

 
                                         แสดงหน้าจอการลบค่าความดันโลหิต 
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 ในกรณีที่ต้องการใช้ข้อมูล Vital Sign ของการมารับบริการครั้งล่าสุด สามารถกดที่ปุ่ม Task แล้วกดเลือก  
ใช้ Last Vital Sign (L) 

                                         แสดงหน้าจอการใช้ Last Vital Sign 
 
อาการสำคัญ  
 กรอกข้อมูลอาการสำคัญของผู้ป่วย สามารถเพ่ิมอาการสำคัญได้มากกว่า 1 อาการ โดยพิมพ์อาการ
สำคัญที่ช่อง CC และระบุระยะเวลาที่เกิดอาการ จากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิม” อาการสำคัญท่ีพิมพ์ไว้จะถูกบันทึกลงไป
ยังตารางด้านล่าง ดังรูป 

 
หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลอาการสำคัญ 
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 การเพิ่มอาการสำคัญท่ีใช้บ่อย  สามารถเก็บอาการสำคัญที่ใช้บ่อยๆไว้ในระบบ เพ่ือเป็นตัวเลือกในการ
ลงข้อมูลอาการสำคัญ โดยพิมพ์อาการสำคัญที่ต้องการเพ่ิมไว้ในช่อง CC จากนั้นคลิกทีปุ่่ม “เพ่ิม CC” ดังรูป 

                                                 แสดงหน้าจออาการสำคัญ 
 
 วิธีเรียกใช้ CC เพียงกรอกแค่ keyword ของข้อความอาการสำคัญ ระบบก็จะแสดงรายการอาการสำคัญ
ออกมาให้เลือก ดังรูป 

                                                      แสดงหน้าจออาการสำคัญ 
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 การลบอาการสำคัญท่ีเพิ่มไว้ในตัวเลือก  สามารถลบ CC ที่ได้เพ่ิมไว้สำหรับการใช้งานได้ โดยการเลือก
รายการ CC ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบ CC”      

                                              แสดงหน้าจออาการสำคัญ 
 

 การแก้ไขอาการสำคัญ  ในกรณีที่ลงบันทึกผิดให้ทำการคลิกขวาที่รายการอาการสำคัญที่ต้องการแก้ไข 
จากนั้นเลือกแก้ไขอาการสำคัญ จะแสดงหน้าจออาการสำคัญ ทำการแก้ไขอาการสำคัญ จากนั้นกดปุ่ม บันทึก 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขอาการสำคัญ 
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 การลบอาการสำคัญ  ในกรณีท่ีลงบันทึกผิดให้ทำการคลิกขวาที่รายการอาการสำคัญที่ต้องการลบ 
จากนั้นเลือกลบรายการ อาการสำคัญท่ีบันทึกไว้จะหายไป 

 
แสดงหน้าจอการลบอาการสำคัญ 

 
แถบ Vital Sign Chart 
 เป็นกราฟแสดงค่าของ สัญญาณชีพ ความดันโลหิต และอัตราการเต้นชีพจร 

  BP      : ค่าความดันโลหิต 
  Pulse  : สัญญาณชีพจร 

       RR      : อัตราการเต้นชีพจร 
จะเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างค่าครั้งก่อนหน้าและค่าปัจจุบัน 
ตัวอย่าง แถบ Vital Sign Chart 

แสดงหน้าจอ Vital Sign Chart 
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แถบประวัต ิ
ส่วนที่ 1 การคัดกรองประวัติ พยาบาลสามารถลงรายการในส่วนของการคัดกรองประวัติ ซ่ึงประกอบด้วย 
 HPI      : ประวัติการเจ็บปวดปัจจุบัน 
 PMH    : ประวัติการรักษา 
 FH : ประวัติครอบครัว 
 SH       : ประวัติทางสังคม 
 ROS     : สภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยทั่วไป 
 Active Problem: สิ่งผิดปกติที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหรือเป็นความกังวล
ของผู้ตรวจ 
ส่วนที่ 2 Doctor/Nurse HPI จะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ลง HPI โดยจะแยกข้อมูลของแต่ละท่านท่ีบันทึก 

 
แสดงหน้าจอประวัติ 

 
 

การสร้าง Template HPI  ให้กดท่ีปุ่ม Template 

 

แสดงการสร้าง Template  
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แสดงหน้าจอ Doctor PE Template กดปุ่ม เพิ่ม เพ่ือสร้าง Template คลิกแถบ Template HPI ทำการตั้งชื่อ
Template ระบุรายละเอียด HPI กดปุ่ม บันทึก 

 

แสดงการสร้าง Template HPI 
 
 

แสดงหน้าจอ Doctor PE Template ที่มีการสร้าง Template HPI ไว ้

 

แสดงการสร้าง Doctor PE Template 
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การแก้ไข Template คลิกเลือกรายการ Template ที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม แก้ไข จะแสดงหน้าจอข้อมูล 
Template ให้คลิกท่ีแถบ Template HPI ทำการแก้ไขรายละเอียด HPI จากนั้นกดปุ่ม บันทึก 

 
                                         แสดงการแก้ไข Template HPI 
 

การลบ Template  คลิกเลือกรายการ Template ที่ต้องการลบ กดปุ่ม แก้ไข จะแสดงหน้าจอข้อมูล 
Template จากนั้นกดปุ่ม ลบ รายการ Template HPI จะแสดง Pop Up ยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม Yes เพ่ือ
ยืนยันการลบรายการที่สร้างไว้จะหายไป 

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

                                         แสดงการเรียกใช้ Template HPI 
 
 เมื่อเลือกใช้ Template HPI แล้ว จะแสดงรายการ HPI ที่ช่อง HPI 

แสดงการเรียกใช้ข้อมูล HPI จาก Template 
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การเพิ่ม คำค้น HPI  ให้คลิกท่ีพ้ืนที่ว่างหนึ่งครั้ง จะแสดงปุ่ม เพิ่ม และปุ่มแก้ไขขึ้นมา ให้กดท่ีปุ่ม เพ่ิม จะ
แสดงหน้าจอ Patient HPI ให้ทำการพิมพ์คำค้นที่ช่อง คำค้น จากนั้นกดปุ่ม เพิ่มคำค้น 

                                         แสดงการเพ่ิมคำค้น HPI 
 

การลบ คำค้น HPI  ให้กดปุ่ม เพิ่ม จะแสดงหน้าจอ Patient HPI ให้ทำการพิมพ์คำค้นที่ต้องการลบที่
ช่อง คำค้นจากนั้นกดปุ่ม ลบคำค้น 

 
แสดงการลบคำค้น HPI 
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 การเรียกใช้ คำค้น HPI ต๊ิก Check box I.S. จากนั้นพิมพ์คำค้นที่สร้างไว้เลือกคำค้นกด Enter ให้
รายการตกลงมาอยู่ที่ช่องด้านล่าง 

 
                                             แสดงการพิมพ์ค้นหาคำค้น HPI 
 
 แสดงรายการ HPI ที่เรียกใช้จากคำค้น 

 
                                             แสดงการพิมพ์ค้นหาคำค้น HPI 
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แถบการตรวจร่างกาย 
แถบเมนูตรวจร่างกายเพ่ือบันทึกผลการตรวจร่างกายของผู้ป่วยโดยคลิกท่ีแถบเมนูการตรวจร่างกาย ระบบ

จะแสดงพื้นที่สำหรับบันทึกผลการตรวจร่างกายของผู้ป่วยแพทย์สามารถบันทึกผลการตรวจร่างกายได้ 2 วิธี  คือ 
1. การบันทึกผลการตรวจร่างกาย Physical Exam เป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกายโดยเลือกข้อมูลจาก 
List menu ว่าผลการตรวจร่างกายปกติหรือไม่สามารถพิมพ์คำบรรยายผลการตรวจร่างกายในช่องของบันทึกการ
ตรวจร่างกาย  

 แสดงการบันทึกผลการตรวจร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกร็ดความรู้ 
• กรณีท่ีผลการตรวจร่างกายเป็น Normal ทั้งหมด สามารถคลิกท่ีปุ่ม “Normal All” แล้วระบบจะ

ทำการบันทึกผลการตรวจร่างกายเป็น Normal ให้โดยอัตโนมัติ 
• หลังจากท่ีลงข้อมูลผลการตรวจร่างกายเป็น Normal หรืออ่ืนๆไว้แล้ว แต่มีการเพ่ิมรายละเอียด

ผลการตรวจรักษา หากมีการคลิกท่ี Check box “Auto abnormal” ไว้ระบบจะเปลี่ยนผลการ
ตรวจร่างกายเป็น Abnormal ให้อัตโนมัติ 

• กรณีท่ีต้องการจำค่าผลการตรวจร่างกาย สามารถคลิกท่ีปุ่ม “จำค่า” เพ่ือนำผลการตรวจรักษาท่ี
จำค่าไว้ไปใช้กับผู้ป่วยคนอ่ืนๆได้ หากมีผลการตรวจร่างกายเหมือนกัน 

• กรณีท่ีจะใช้ค่าผลการตรวจร่างกายที่จำค่าไว้ สามารถคลิกที่ปุ่ม “ใช้ค่า” ระบบจะทำการแสดงผล
การตรวจร่างกายในช่องที่ได้จำค่าไว้ให้ 

• ปุ่ม “บันทึก” สำหรับบันทึกผลการตรวจร่างกาย 
• ปุ่ม “การตรวจร่างกายท้ังหมด” แสดงประวัติผลการตรวจร่างกาย 
• Check box ไม่ต้องแสดงการตรวจร่างกาย หากติ๊กไว้จะไม่แสดงการตรวจร่างกาย 
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2. การบันทึกการตรวจร่างกายแบบ Text ซึ่งสามารถพิมพ์การตรวจร่างกายได้เลยในช่อง และยังสามารถกำหนด
เป็น Template ได้เพ่ือเลือกใช้การตรวจร่างกายกับผู้ป่วยคนต่อไป 

 
  แสดงการบันทึกผลการตรวจร่างกาย 

 
3. การบันทึกผลการตรวจร่างกายเป็นรูปวาดสามารถวาดรูปภาพประกอบการวินิจฉัยได้ การวาดรูปประกอบการ
วินิจฉัยสามารถวาดได้เองหรือสามารถเลือกรูปวาดจาก PE Image Template สามารถเพ่ิมคำอธิบายเพ่ือ
ประกอบการบรรยายรูปวาดได้ 

 
แสดงการบันทึกข้อมูลวาดรูป 
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วิธีการวาดรูป  มี 2 รูปแบบ คือ วาดรูป Vector และวาดรูป Paint 
วิธีการวาดรูป Vector โดยคลิกปุ่ม “วาดรูป Vector” แล้วใช้เครื่องมือต่างๆ ให้คลิกปุ่ม Add จะปรากฏ

เครื่องมือวาดรูปสามารถนำมาวาดพ้ืนที่ว่างและสามารถเขียนคำอธิบายรูปได้โดยเครื่องมือ ADD Text Shape 

 
แสดงการวาดรูป 

 

วิธีการวาดรูปโดย PE Image Template ให้คลิกที่ปุ่ม Add เลือกเมนู PE Image Template ระบบ
จะให้เลือกรูปภาพเพ่ือใช้ในการประกอบการวินิจฉัย 

 
แสดงหน้าจอเลือกเมนู PE Image Template 
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แสดงหน้าจอเลือกรูปวาดแบบ Paint 

 
 

 
แสดงหน้าจอวาดรูป 
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วิธีการวาดรูป Paint โดยคลิกปุ่ม “วาดรูป Paint” เลือกรูปภาพที่ต้องการวาด แล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับวาดรูปแบบ Paint ให้ทำการวาดรูปตามที่ต้องการเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม “Save” 
เพ่ือทำการบันทึกรูปที่วาด 

 
แสดงหน้าจอวาดรูปแบบ Paint 

 
มีแถบสำหรับดูรายการเอกสาร Scan การบันทึกการรักษาหรือเอกสารอื่นๆ ของผู้ป่วยได้ ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอเลือกเมนู เอกสาร Scan 
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แถบบันทึกหัตถการ กายภาพบำบัดหรือเวชกรรมฟื้นฟู 
 กรณีผู้ป่วยถูกสั่งทำกายภาพบำบัดหรือเวชกรรมฟื้นฟูจากจุดบริการอื่น 
 กรณีท่ีผู้ป่วยมีรายการสั่งทำกายภาพหรือเวชกรรมฟ้ืนฟูมาจากจุดบริการอ่ืน รายการสั่งจะแสดงที่แถบ 
“การรักษาทางเวชกรรมฟ้ืนฟู” ในส่วนของ “ประวัติการส่งทำกายเวชกรรมฟ้ืนฟู” พร้อมทั้งรายการ Consult ที่
แพทย์ส่งทำ 

 
แสดงการส่งทำกายภาพบำบัด 

 
 จากนั้นทำการเลือกรายการส่งทำกายภาพบำบัดที่ยังไม่มีสถานะรักษาแล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไขการส่งทำเวช
กรรมฟ้ืนฟู” ระบบจะแสดงหน้าจอ “ข้อมูลการส่งทำเวชกรรมฟื้นฟู” พร้อมทั้งรายละเอียดการรักษา 

 
แสดงข้อมูลการส่งทำกายภาพบำบัด 
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 สำหรับขั้นตอนวิธีการบันทึกข้อมูลการส่งเวชกรรมฟ้ืนฟู หรือ กายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วยจะกล่าวในหัวข้อ 
“การส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู หรือ กายภาพบำบัด กรณีไม่มีแผนการรักษา” 
 กรณีห้องเวชศาสตร์สั่งทำเวชกรรมฟื้นฟู หรือ กายภาพบำบดัให้กับผู้ป่วย  สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 
 1.กรณีท่ีไมม่ีแผน 

2.กรณีมีแผน 

1.กรณีไม่มีแผน 
 1.1 บันทึกข้อมูลการสั่งทำเวชกรรมฟื้นฟู หรือ กายภาพบำบัด 
คลิกแถบ หัตถการ กดทีปุ่่ม ส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู หรือ กายภาพบำบัด จะแสดงหน้าจอข้อมูลการส่งทำเวชกรรม
ฟ้ืนฟู ให้ทำการระบุข้อมูลการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู ในส่วนของข้อมูลการส่งทำกายภาพบำบัดให้ระบุวันที่ส่งทำ  
เวลาที่ส่งทำ  แผนกที่ส่งทำ และต้องระบุกลุ่มโรค แพทย์ผู้ส่งทำ นักกายภาพบำบัด 

 
แสดงข้อมูลการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 
 1.2 บันทึกข้อมูลการรักษาทางกายภาพ   
 เพ่ือทำการเพ่ิมการรักษาทางกายภาพบำบัด ให้คลิกท่ีแถบ “การรักษาทางเวชกรรมฟ้ืนฟู หรือ 
กายภาพบำบัด” จะสังเกตว่า หน้าจอจะมีข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้เลือกมาในด้านบนซ้ายมือ ประกอบด้วยหมายเลข 
HN , ชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วย จากนั้นทำการเพ่ิมการรักษา โดยคลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมการรักษา”เม่ือคลิกแล้วจะแสดง
หน้าจอ “บันทึกข้อมูลการรักษาทางกายภาพบำบัด”  
 การเพิ่มกิจกรรมการรักษา 
คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมกิจกรรม” จะแสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรม ให้เจ้าหน้าที่ลงรายการบันทึกกิจกรรม
โดยพิมพ์รายการ ที่ช่อง กิจกรรม แล้วเลือกกิจกรรมโดยการกดปุ่ม Enter ทั้งนี้ราคา  และ ICD9 จะผูกติดกันและ
จะแสดงขึ้นมาอัตโนมัติ จากนั้นให้กำหนดจำนวนครั้ง, เวลาเริ่ม, เวลาที่เสร็จ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการให้คลิกเพ่ิม
ที่      เลือกชื่อเจ้าหน้าที่ และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” 
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แสดงการรักษาทางเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 
 การแก้ไขกิจกรรมการรักษา 
 หากต้องการแก้ไขกิจกรรมการรักษาสามารถทำได้โดย เลือกรายการกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก
ที่ปุ่ม “แก้ไขกิจกรรม” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลกิจกรรมพร้อมข้อมูลกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข ให้แก้ไขข้อมูล
เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึก 

 
แสดงการแกไ้ขข้อมูลรายการกิจกรรม 
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 การลบกิจกรรมการรักษา 
 สามารถทำได้โดย เลือกรายการกิจกรรมที่ต้องการลบ คลิกที่ปุ่ม “แก้ไขกิจกรรม” ระบบจะแสดงหน้าจอ
ข้อมูลและรายละเอียดของการทำกิจกรรม จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ลบ” ระบบจะลบกิจกรรมนั้นออกจากให้อัตโนมัติ 

 
แสดงการลบข้อมูลรายการกิจกรรม 

 
เกร็ดความรู้   
 หากต้องการลบรายการกิจกรรมให้ต๊ิกเครื่องหมายถูกท่ีคอลัมน์ “เลือก” ที่รายการกิจกรรมที่ต้องการลบ 
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลบรายการที่เลือก” ระบบจะลบรายการกิจกรรมที่เลือกไว้ให้อัตโนมัติ  
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 การสร้าง Template กิจกรรมรักษา 
 คลิกท่ีปุ่ม “Template กิจกรรมการรักษา” เลือกรายการ “เลือกรายการจาก Template” ระบบจะ
แสดงหน้าจอสำหรับสร้าง Template กิจกรรมการรักษา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม Template” จากนั้นกำหนดชื่อ  
Template และเพ่ิมกิจกรรมรักษาสำหรับ Template นี้ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการสร้าง Template กิจกรรมการรักษา 

 
การแก้ไข Template กิจกรรมรักษา 

 สามารถทำได้โดยเลือก Template ที่ต้องการแก้ไข คลิกปุ่ม “แก้ไข Template” ระบบจะแสดงหน้าจอ
บันทึกข้อมูล Template จากนั้นทำการแก้ไข เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกรายการที่แก้ไข 

 
แสดงการแก้ไข Template กิจกรรมการรักษา 
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 วิธีลบ Template กิจกรรมรักษา 
 สามารถลบได้โดย เลือกรายการ Template ที่ต้องการลบ แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข Template” จากนั้น
ระบบจะแสดงหน้าจอ บันทึกข้อมูล Template กิจกรรมรักษา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลบ” ระบบจะทำการลบ 
template ดังกล่าวออกจากระบบให้อัตโนมัต ิ

 
แสดงการลบ Template กิจกรรมการรักษา 

 
 การเรียกใช้ Template กิจกรรมรักษา 
  คลิกท่ีปุ่ม “Template กิจกรรมการรักษา” เลือกรายการ “เลือกรายการจาก Template” ระบบจะ
แสดงหน้าจอสำหรับสร้าง Template กิจกรรมการรักษา ทำการคลิกเลือก Template จากนัน้กดปุ่ม “เลือก” 

 
แสดงการเรียกใช้ Template กิจกรรมการรักษา 
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 การเรียกใช้รายการกิจกรรมการรักษาจากประวัติการรักษา 
 ให้คลิกปุ่ม “Template กิจกรรมรักษา” เลือกเมนู “เลือกรายการจากประวัติการรักษา” ระบบจะ
แสดงหน้าจอประวัติการรักษา ให้เลือกประวัติการรักษาของผู้ป่วย แล้วระบบจะแสดงรายการกิจกรรมที่ผู้ป่วยเคย
ได้รับการบันทึกข้อมูลไว้ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในรายการกิจกรรมที่คอลัมน์ “เลือก” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เลือก” 
ระบบจะนำรายการที่เลือกแสดงที่หน้าจอบันทึกรายการกิจกรรมรักษา 

 
แสดงการเลือกใช้รายการกิจกรรมการรักษาจากประวัติการรักษา 

 
 เมื่อเพ่ิมรายการกิจกรรมให้ผู้ป่วยแล้ว ให้คลิกปุ่ม“บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการรักษาทางกายภาพบำบัด 

 
แสดงการบันทึกข้อมูลกิจกรรมรักษา 
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 จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก”ที่หน้าจอข้อมูลส่งทำกายภาพบำบัด อีกครั้งเพ่ือยืนยันการเพิ่มข้อมูลของผู้ป่วย 

 
แสดงการบนัทึกข้อมูลการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 

2.กรณีที่มีแผน สามารถทำได้ดังนี้ 
 การเพิ่มแผนการรักษา คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มแผนการรักษา”เพ่ือเพ่ิมแผนการรักษา 

 
แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลแผนการรักษา 
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      แสดงหน้าจอ บันทึกข้อมูลแผนการรักษา บันทึกรายละเอียดของแผนการรักษา กำหนดวันที่เริ่มทำแผนการ
รักษา วันที่สิ้นสุดการรักษา  จำนวนครั้งของการรักษา บันทึกรายการกิจกรรมการรักษาในแผน สถานะแผนการ
รักษา จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการเพ่ิมข้อมูลแผนการรักษา(ต่อ) 

 
เมื่อบันทึกรายการแล้ว รายการที่ได้กรอกลงไปนั้นจะแสดงรายละเอียดต่างๆไว้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
แสดงการเพ่ิมข้อมูลแผนการรักษา(ต่อ) 
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 การแก้ไขแผนการรักษา ให้คลิกเลือกรายการแผนที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม “แก้ไขแผนการรักษา” จะ
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลแผนการรักษา ทำการแก้ไขแผนการรักษา จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการแก้ไขข้อมูลแผนการรักษา 

 
 การลบแผนการรักษา  คลิกเลือกรายการแผนที่ต้องการลบ กดปุ่ม “แก้ไขแผนการรักษา” แสดงหน้าจอ
บันทึกข้อมูลแผนการรักษา จากนั้นกดปุ่ม “ลบ” จะแสดง Pop up ยืนยันการลบ กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ 

 
แสดงการลบข้อมูลแผนการรักษา 
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 การบันทึกการรักษาตามแผนที่เลือก 
 ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกการรักษาตามแผนที่เลือก” จะแสดง Pop up เพ่ือยืนยันการเพ่ิมแผนการรักษาที่
ได้เลือกให้กับผู้ป่วย จากนั้นคลิกปุ่ม “OK” ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการรักษาทางกายภาพบำบัด พร้อม
แสดงชื่อแผนการรักษา และรายการกิจกรรมการรักษาที่ได้เพ่ิมให้กับผู้ป่วย หากต้ องการเพ่ิม, แก้ไข หรือลบ
รายการกิจกรรม สามารถทำได้ที่หน้าจอนี้ นอกจากนั้นยังสามารถเพ่ิมข้อมูลการวินิจฉัยได้ที่ส่วน Diagnosis Note 
และการบันทึกทางการพยาบาลที่ส่วนของ Progression note ได้ หลังจากที่ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
แล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบนัทึกการรักษาตามแผนที่เลือก 

 
 เมื่อบันทึกข้อมูลแผนการรักษาของผู้ป่วยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกไป ดังรูป 

 
แสดงประวัติการส่งทำทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
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การบันทึกการตรวจร่างกายทั่วไป 
 คลิกแถบ “การตรวจร่างกายทั่วไป” กดปุ่ม “เพิ่มการตรวจร่างกาย” จะแสดงหน้าจอบันทึกการตรวจ
ร่างกายทั่วไป ให้กรอกข้อมูลการตรวจร่างกาย จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”  

 
แสดงการบันทึกการตรวจร่างกายทั่วไป 

 
การแก้ไขการตรวจร่างกายท่ัวไป  กดปุ่ม “แก้ไขการตรวจร่างกายท่ัวไป” จะแสดงหน้าจอบันทึกการ

ตรวจร่างกายทั่วไป ทำการแก้ไขข้อมูลการตรวจร่างกาย จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”   

 
แสดงการแก้ไขการตรวจร่างกายทั่วไป 
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 การลบการตรวจร่างกายท่ัวไป กดปุ่ม “แก้ไขการตรวจร่างกายท่ัวไป” จะแสดงหน้าจอบันทึกการตรวจ
ร่างกายทั่วไป จากนั้นกดปุ่ม “ลบ”

 
แสดงการลบการตรวจร่างกายทั่วไป 

 
การดูประวัติการรักษา 

หากอยู่ที่หน้าจอการตรวจร่างกายท่ัวไปสามารถดูประวัติการรักษาครั้งก่อนของผู้ป่วยได้โดย กดปุ่ม 
“View EMR” จะแสดงหน้าจอประวัติการรักษาของผู้ป่วย ดังรูป 

แสดงหน้าจอประวัติการรักษาของผู้ป่วย 
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การบันทึกแบบประเมินหกล้ม 
คลิกแถบ “การตรวจร่างกายทั่วไป” คลิกแถบ “แบบประเมินหกล้ม” กดปุ่ม “เพิ่มการประเมิน” จะ

แสดงหน้าจอประเมินการหกล้ม ทำการเลือกระดับการประเมิน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
                                             แสดงหน้าจอประเมินการหกล้ม 
 
 การแก้ไขแบบประเมินหกล้ม คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม “แก้ไขการประเมิน” จะแสดง
หน้าจอประเมินการหกล้ม ทำการแก้ไขเลือกระดับการประเมินใหม่ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
                                             แสดงหน้าจอการแก้ไขประเมินการหกล้ม 
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 การลบแบบประเมินหกล้ม  คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ กดปุ่ม “แก้ไขการประเมิน” จะแสดง
หน้าจอประเมินการหกล้ม จากนั้นกดปุ่ม “ลบ” 

 
แสดงการลบประเมินการหกล้ม 

 
การบันทึกแบบประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index) 
       คลิกแถบ “การตรวจร่างกายท่ัวไป” คลิกแถบ “Barthel Index” กดปุ่ม “เพิ่มการประเมิน” จะแสดง
หน้าจอประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน ติ๊กเลือกว่าเป็นการประเมิน Pre-Test หรือ Post-Test ทำการเลือก
ระดับการประเมิน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการบันทึกแบบประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน 
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 การแก้ไขแบบประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index)  คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข 
กดปุ่ม “แก้ไขการประเมิน” จะแสดงหน้าจอประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน ทำการแก้ไขเลือกระดับการประเมิน
ใหม่ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการแก้ไขแบบประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน 

 
การลบแบบประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index) คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ กดปุ่ม 

“แก้ไขการประเมิน” จะแสดงหน้าจอประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน จากนั้นกดปุ่ม “ลบ” 

แสดงการลบแบบประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน 
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การบันทึกการประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วย/พิการ 
 คลิกแถบ “การตรวจร่างกายทั่วไป” คลิกแถบ “การประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมของ
ผู้ป่วย/พิการ” กดปุ่ม “เพิ่มการประเมิน” จะแสดงแบบประเมินขึ้นมาให้ติ๊กเลือกว่าเป็นการประเมิน Pre-Test 
หรือ Post-Test แล้วเลือกระดับการประเมิน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วย/พิการ 

 

 การแก้ไขการประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วย/พิการ คลิกเลือกรายการที่ต้องการ
แก้ไข กดปุ่ม “แก้ไขการประเมิน” จะแสดงแบบประเมินขึ้นมาให้แก้ไขระดับการประเมิน แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการแก้ไขแบบประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วย/พิการ 
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 การลบการประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วย/พิการ คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ 
กดปุ่ม “แก้ไขการประเมิน” จะแสดงแบบประเมินขึ้นมา จากนั้นกดปุ่ม “ลบ” 

 
แสดงการลบแบบประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วย/พิการ 

 
การจำหน่ายผู้ป่วย 
 หลังจากท่ีผู้ป่วยได้มาทำกายภาพบำบัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องการที่จะจำหน่ายผู้ป่วยสามารถทำได้คือ 
คลิกท่ี ปุ่ม “แก้ไขการส่งทำเวชกรรมฟื้นฟู หรือ กายภาพบำบัด”  

 
  แสดงการจำหน่ายผู้ป่วย  
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 จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลการส่งทำกายภาพบำบัด ให้กำหนดสถานะการรักษาเมื่อต้องการที่จะ
จำหน่าย ให้คลิกเลือกท่ีเครื่องหมาย    เพ่ือเลือกรายการ จากนั้นให้กำหนดรายการเป็น “จำหน่าย” เลือกวันที่
จำหน่าย และสาเหตุการจำหน่าย จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการจำหน่ายผู้ป่วย(ต่อ) 

 
 สามารถกรองสถานะการรักษาได้โดยคลิกเลือกที่เครื่องหมาย   จากนั้นจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วยที่เคย
ทำกายภาพบำบัดขึ้นมาพร้อมกับแสดงสถานะการรักษา “จำหน่าย” 

 
แสดงการจำหน่ายผู้ป่วย(ต่อ) 
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การวินิจฉัย  
 บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค ซึ่งมีวิธีการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยได้หลายวิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 การพิมพ์คำวินิจฉัยโรคในช่องคำค้นหา จะมีรายชื่อเรียกทั่วไปของโรคขึ้นมาแสดงให้ แล้วกด 
Enter 1 ครั้ง  จะได้รายการผลการวินิจฉัยโรค ที่เป็นรหัส ICD10  ขึ้นมาให ้

 
แสดงการลงผลวินิจฉัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกร็ดความรู้ 

• Check box แสดงเฉพาะการวินิจฉัยของแพทย์ที่กำลังตรวจ หากเลือก check box นี้ไว้ การแสดงผลการ
วินิจฉัยของแพทย์จะแสดงตาม Login ของแพทย์ที่กำลังตรวจอยู่เท่านั้น 
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 วิธีที่ 2  ค้นหาคำวินิจฉัยโดยใช้ปุ่ม “ค้นจาก ICD10” โดยคลิกท่ีปุ่ม “ค้นจาก ICD10” เสร็จแล้ว จะมี
ช่องให้ ค้นหารหัส ICD10 ให้ระบุ ICD10 หรือชื่อโรค ระบบจะแสดงผลการค้นหา จากนั้นเลือกผลการวินิจฉัยและ
ดับเบ้ิลคลิกหรือคลิกตกลง โปรแกรมจะแสดงผลการวินิจฉัยที่ช่องช่องชื่อโรค 

 
แสดงหน้าจอค้นหาผลวินิจฉัยด้วยปุ่ม “ค้นจาก ICD10” 

 
 วิธีที่ 3 ค้นหารหัส ICD10 โดยคลิกที่เครื่องหมาย “+” จากนั้นคลิกที่ช่อง ICD10 และระบุรหัส ICD10 
ระบบจะแสดงชื่อโรคที่ตรงกับรหัสให้อัตโนมัติ 

 
แสดงการลงผลวินิจฉัย 

 
 วิธีที่ 4 ลงผลวินิจฉัยโรคจากรหัสที่ใช้บ่อย ทั้งนี้จะต้องมีการเพิ่มรหัส ICD10 ที่ใช้งานบ่อยไว้ในระบบแล้ว  
โดยคลิกที่ปุ่ม “รหัสที่ใช้บ่อย” ระบบจะแสดงหน้าจอรหัส ICD10 ที่ใช้บ่อย จากนั้นทำการค้นหารหัส ICD10 
ค้นหาแล้วคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรหัส” เมื่อต้องการเลือก ICD10 ที่ต้องการนำมาใช้ คลิกที่นำมาใช้ โปรแกรมจะ
แสดงผลการวินิจฉัยที่ช่องชื่อโรค 
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แสดงการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัสที่ใช้บ่อย 

 
วิธีที่ 5 ลงผลวินิจฉัยด้วยการ Re Diag  โดยคลิกที่ปุ่ม “Re Diag” ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกผล

วินิจฉัยจากประวัติการมารับบริการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “นำไปใช้” ผลการวินิจฉัยที่เลือกจะแสดงที่ตาราง 
หมายเหตุ: รายการ ICD10 ถ้าต้องการลบทิ้งให้คลิกเมาส์ 1 ครั้งที่รายการและกดแป้น Delete  

 
แสดงการลงผลวินิจฉัยด้วยวิธี Re Diag 
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วิธีที่ 6 การบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ (Diagnosis Text) 
1.1 วิธีการบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ  คลิกท่ีปุ่ม “เพิ่ม” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการบันทึกผล

การวินิจฉัย ให้ทำการบันทึกผลการวินิจฉัยแบบ Text ลงไป เมื่อทำการบันทึกผลการวินิจโรคเสร็จแล้ว กดปุ่ม 
บันทึก 

 
แสดงการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 

 
1.2. วิธีการแก้ไข การบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ เลือกรายการผลการวินิจฉัยที่ต้องการแก้ไข 

กดปุ่ม “แก้ไข” แล้วทำการแก้ไขรายการข้อมูลผลการวินิจฉัย  เมื่อทำการแก้ไขรายการผลการวินิจฉัยเรียบร้อย
แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการแก้ไขผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
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1.3. วิธีการลบ การบันทึกการวินิจฉัยโรค ให้กดปุ่ม “แก้ไข” แล้วกดปุ่ม “ลบ” รายการผลการวินิจฉัย 

 
แสดงการลบผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 

 
การบันทึก Doctor Note กดปุ่ม “เพิ่ม” ระบุข้อความที่ต้องการ Note จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการบันทึก Doctor Note 

 
การแก้ไข Doctor Note เลือกรายการที่ต้องการ กดปุ่ม “แก้ไข” ให้แก้ไขข้อความแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการแก้ไข Doctor Note 
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การลบ Doctor Note เลือกรายการที่ต้องการลบ กดปุ่ม “แก้ไข” จากนั้นกดปุ่ม “ลบ” 

 
แสดงการลบ Doctor Note 

 
การคีย์ค่าบริการ 

คลิกทีแ่ถบ “สั่งยา” จะแสดงหน้าจอคีย์ยา/ค่าบริการ ให้คีย์ค้นหารายการค่าบริการจากนั้นระบุ จำนวน 
และกดที่ปุ่ม “เพิ่ม”  

 
แสดงการคีย์ค่าบริการ 
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การแก้ไขรายการค่าบริการ  เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขแล้วคลิกขวา เลือก “แก้ไขรายการ” รายการ
ค่าบริการจะดีดไปอยู่ท่ีช่องชื่อยา/ค่าบริการ ให้ทำการแก้ไขรายการ จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงการแก้ไขการคีย์ค่าบริการ 

 
การลบรายการค่าบริการ  เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขแล้วคลิกขวา “ลบรายการ” หรือคลิกเลือก

รายการที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ด ก็สามารถลบรายการได้ 

 
แสดงการลบค่าบริการ 
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การนัดหมาย 
สามารถลงนัดหมายผู้ป่วยได้ในกรณีท่ีต้องการนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการรักษาหรือในกรณีท่ีนัดหมายเพ่ือ

ติดตามผลการรักษา โดยทำการบันทึกนัดหมายผู้ป่วยได้ท่ีปุ่มการนัดหมาย มีวิธีการดังนี้ 
คลิกแถบ “นัดหมาย” กดปุ่ม “เพิ่มรายการนัด” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย ทำการระบุ

ข้อมูลการนัดหมาย จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย 

 

การบันทึกข้อมูลนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คือ  
- วันที่นัด สามารถกรอกข้อมูลวันที่นัดหมายได้ 5 วิธี ดังนี้  

1.พิมพ์วันที่นัดหมายลงในช่องวันที่นัด  
2.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดจำนวนวันนัดในช่อง D  
3.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดเป็นสัปดาห์คือพิมพ์จำนวนสัปดาห์ในช่อง W  
4.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดเป็นเดือนคือพิมพ์จำนวนเดือนในช่อง M   
5.กำหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์ โดยคลิกปุ่มปฏิทิน              ระบบจะปรากฏ
หน้าจอตารางนัดหมาย แพทย์สามารถเลือกลงนัดหมายตามตารางเวรแพทย์โดยคลิกวันที่แพทย์มีตารางเวรลง
ตรวจจะแสดงเป็นสัญลักษณ์สีเขียวหมายความว่าแพทย์ลงตารางเวรตรวจในวัน 
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แสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 

 
 

- ช่วงเวลา สามารถกรอกข้อมูลเวลาได้ 2 วิธี คือ  
1.กรอกช่วงเวลาลงในช่องได้เลย 
2.คลิกปุ่มเลือกเวลาระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานัดหมายให้ทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมายโดยใช้
เมาส์คลิกลากช่วงเวลาที่ต้องการและคลิกปุ่มตกลง 

 
แสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         56 

- แพทย์ผู้นัด ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login  
- แผนก คลินิก ห้องตรวจ เป็นการระบเุพ่ือให้ทราบจุดบริการในวันที่นัดให้มารับบริการในวันนัดหมาย 
- เหตุที่นัด ระบุสาเหตุที่นัดหมายผู้ป่วย 
- ติดต่อที่ ระบุสถานที่ติดต่อในวันที่นัดให้มารับบริการ 
- หมายเหตุ สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผู้ป่วยได ้
- รายการอื่นๆ สามารถลงบันทึกข้อมูลรายการอื่นๆได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์ 
- รายการสั่ง X-Ray, Lab 
เมื่อแพทย์กรอกข้อมูลการนัดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบนัดหมายให้กับผู้ป่วยได้เพ่ือนำมา

ยื่นในวันที่ครบกำหนดนัดหมาย 

รายการสั่งล่วงหน้า ประกอบไปด้วยดังนี้ 
1.แถบการปฏิบัติตัว 
2.แถบการสั่ง LAB 
3.แถบการสั่ง X-Ray 
4.แถบการนัดหลายวัน 
5.แถบการสั่งผ่าตัด  

1.แถบการปฏิบัติตัว สามารถกำหนดการปฏิบัติตัว  
หมายเลข 1 โดยคลิกขวาที่พ้ืนที ว่างจากนั้นเลือกเมนูเพ่ิมรายการ 
หมายเลข 2 แสดงหน้าจอเพ่ือพิมพ์ข้อความการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วย จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม OK 

 
แสดงการนัดหมายการปฏิบัติตัว 
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เมื่อบันทึกรายการแล้วข้อความจะแสดงในกล่องข้อความสีขาว สามารถเลือกคลิกหรือกำหนดการปฏิบัติ
ตัวให้กับผู้ป่วยได ้เมื่อต้องการเลือกการปฏิบัติตัวสามารถนำเมาส์ไปคลิกรายการที่ได้กำหนดได้ 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตัว 

 

2.การสั่ง Lab ล่วงหน้า  สามารถทำได้โดย คลิกท่ีปุ่ม  “LAB”จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “เพิ่มรายการ” 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง Lab ล่วงหน้า 
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จะแสดงหน้าจอการสั่ง LAB จะแสดงขึ้นมา แล้วให้เลือกใบ Lab โดยคลิกที่ สามเหลี่ยมหัวลงแล้วทำการ
เลือก จากนั้นระบุ ผู้สั่ง  แล้ว เลือกรายการ Lab ที่ต้องการสั่ง  ถ้าต้องการพิมพ์ใบสั่ง Lab แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ 
หรือเลือกที่ปุ่มแบบฟอร์มเพ่ือทำการเลือกแบบฟอร์ม เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกการสั่ง LAB ล่วงหน้า 

  

หากต้องการแก้ไข้รายการให้คลิกท่ีรายการต้องการแก้ไขให้เป็นน้ำเงินแล้วคลิกคลิกท่ีปุ่ม“แก้ไขรายการ”  

 
แสดงหน้าจอการการแก้ไขการสั่ง LAB ล่วงหน้า 
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หากต้องการที่จะยกเลิกรายการที่สั่ง ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิกรายการ” รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงอีก 

 
แสดงหน้าจอการยกเลิกการสั่ง LAB ล่วงหน้า 

 

3.การสั่ง X-Ray ล่วงหน้า สามารถสั่งได้ 2 วิธี คือ 
  วิธีที่ 1 หากผู้ป่วยต้องนัดมา X-Ray สามารถทำได้คือคลิกที่เครื่องหมาย “+”จากนั้นให้ทำการเลือก  
รายการX-Ray โดยการคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลง จากนั้นเมื่อเลือกรายการนัดหมายแล้วคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ลว่งหน้า 
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วิธีที่ 2 หากผู้ป่วยต้องนัดมา X-Ray สามารถทำได้คือคลิกที่ปุ่ม “Form Request”จากนั้นให้ทำการ
เลือก แบบฟอร์ม X-Ray ติ๊กเลือกรายการที่ต้องการสั่ง จากนั้นกดที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ลว่งหน้า 

 
4.แถบนัดหลายวัน เมื่อต้องการนัดผู้ป่วยหลายวันสามารถ คลิกท่ี แถบ นัดหลายวัน แล้ว กดปุ่ม  
เลือกหลายวันจะแสดงหน้าต่าง ตารางนัดหมายแพทย์ ทำการ ติ๊กถูก“นัดหลายวัน” แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการนัด
ผู้ป่วย เสร็จแล้วกดปุ่ม ตกลง 

 
แสดงหน้าจอนัดผู้ป่วยหลายวัน 
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จะแสดงวันที่นัดผู้ป่วยที่เลือกไว้ ที่แถบนัดหลายวัน 

 
แสดงหน้าจอรายการวันที่ที่นัดให้กับผู้ป่วย 

 

5.แถบการผ่าตัด ถ้าต้องการนัดผ่าตัด กดเลือกแถบผ่าตัด แล้วกด เพิ่มรายการ ลงข้อมูล Set ผ่าตัด แล้วกดปุ่ม 
บันทึก 

แสดงหน้าจอ Set ผ่าตัด 
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จะแสดงรายการ Set ผ่าตัดล่วงหน้า ทีแ่ถบ Set ผ่าตัด 

 
แสดงหน้าจอรายการสั่ง set ผ่าตัด 

 
การพิมพ์ใบนัดหมาย 
 เมื่อบันทึกข้อมูลการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว หากต้องการพิมพ์ใบนัดให้ทำการ ติ๊ก พิมพ ์จากนั้นกดปุ่ม 
“บันทึก” จะแสดงหน้าจอพิมพ์เอกสาร ให้ทำการติ๊ก พิมพ์ เลือกเอกสารพิมพ์ ใบนัด และเลือกเครื่องพิมพ์ 
จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอพิมพ์ใบนัด 
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 การแก้ไขรายการนัดหมาย 
 คลิกเลือกรายการนัดที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม “แก้ไขการนัด” จะแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย ให้ทำ
การแก้ไขข้อมูลการนัดหมาย จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลที่มีการแก้ไข 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลการนัดหมาย 

 
 การยกเลิกรายการนัดหมาย 
 คลิกเลือกรายการนัดที่ต้องการยกเลิก กดปุ่ม “แก้ไขการนัด” จะแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย 
จากนั้นกดปุ่ม “ยกเลิกนัด” จะแสดง Pop up ยืนยันการยกเลิก ให้กดปุ่ม “Yes” เพ่ือยืนยันการยกเลิกนัด 

 
แสดงหน้าจอการยกเลิกการนัดหมาย 
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การออกใบรับรองแพทย์ 
 คลิกแถบ “ใบรับรองแพทย์” จะแสดงหน้าจอรายการใบรับรองแพทย์ที่ออกให้กับผู้ป่วย กดปุ่ม “ออก
ใหม่” จะแสดงหน้าจอออกใบรับรองแพทย์ ทำการระบุข้อมูลการออกใบรับรองแพทย์ ติ๊กพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 
เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการออกใบรับรองแพทย์ 

 

 การแก้ไขการออกใบรับรองแพทย์ 
          คลิกใบรับรองแพทย์ที่ต้องการ กดปุ่ม “แสดงรายการเดิม” จะแสดงหน้าจอข้อมูลใบรับรองแพทย์เดิมให้
แก้ไข เสร็จแล้ว ติ๊กพิมพ์ใบรับรองแพทย์ เลือกเครื่องพิมพ์ เพ่ือพิมพ์ใบรับรองแพทย์ใหม่แล้วกดปุ่ม“บันทึก” 

 
แสดงการแก้ไขการออกใบรับรองแพทย์ 
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 การลบการออกใบรับรองแพทย์ 
 คลิกเลือกใบรับรองแพทย์ที่ต้องการ  กดปุ่ม “แสดงรายการเดิม” แสดงหน้าจอข้อมูลใบรับรองแพทย์เดิม 
กดปุ่ม “ลบ” จะแสดง Pop up ยืนยันการลบใบรับรองแพทย์ ให้กด “Yes” เพ่ือยืนยันการลบใบรับรองแพทย์ 

 
แสดงหน้าจอการลบการออกใบรับรองแพทย์ 

 
 หลังจากท่ีทำการบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาทางกายภาพเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก [F9]” ที่
หน้าจอ “บันทึกข้อมูลห้องกายภาพบำบัด  จะแสดงหน้าจอลงชื่อบันทึกตรวจผู้ป่วย ให้ ระบุห้องที่ต้องการส่งต่อ 
และสถานะ จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน[F9]” 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลห้องกายภาพ 
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ทะเบียนกายภาพ หรือ เวชกรรมฟื้นฟู 
 คลิกท่ีเมนู Physic Registry แล้วให้คลิกเลือก Physic Registry เพ่ือเข้ามาลงทะเบียนผู้ป่วยทำกายภาพ 

 
แสดงการเข้าเมนทูะเบียนผู้มารับบริการงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 

 จากนั้นแสดงหน้าจอทะเบียนผู้รับบริการงานกายภาพบำบัด ในแถบทะเบียนผู้ป่วยเวชกรรมฟ้ืนฟู หรือ 
กายภาพบำบัดจะแสดงข้อมูลต่างๆห้องกายภาพได้บันทึกไว้ 

 
แสดงทะเบียนแถบทะเบียนผู้ป่วยเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 
 สามารถกรองจากสถานะได้โดยคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลง มี 3 สถานะ คือ ติดตามการรักษา เสียชีวิต และ
จำหน่ายเมื่อทำการต๊ิกรายการแล้ว คลิกที่ ปุ่ม Refresh จะแสดงข้อมูลตามที่ได้กรองไว้ขึ้นมา 

 
แสดงการกรองสถานะผู้ป่วย 
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การลงทะเบียนผู้ป่วยเวชกรรมฟื้นฟูเข้าในทะเบียน 
ทะเบียนผู้รับบริการงานเวชกรรมฟื้นฟู สามารถลงทะเบียนคนไข้ใหม่เข้าทะเบียนได้ โดยกดปุ่ม  

“ลงทะเบียนใหม่” จะแสดงหน้าจอค้นหาผู้ป่วยต้องการลงทะเบียน ให้คลิกเลือก แล้วกดปุ่ม “ตกลง” 

 
แสดงการค้นหาผู้ป่วยลงทะเบียนเข้าทะเบียนเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 
การบันทึกข้อมูลลงทะเบยีนผู้ป่วยที่มารับบริการทางงานเวชกรรมฟื้นฟู หรือ กายภาพบำบัด 
 กดทีปุ่่ม “เพิ่มการส่งทำเวชกรรมฟื้นฟู” หรือ “เพิ่มการส่งทำกายภาพบำบัด” จะแสดงหน้าจอข้อมูล
การส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู ให้ทำการระบุข้อมูลการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู บรรทุกข้อมูลการรักษาทางเวชกรรมฟ้ืนฟู 
และบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกายทั่วไป จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู 
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 จะแสดงข้อมูลที่ส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู ให้ทำการกดปุ่ม “บันทึก” อีกครั้ง 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู(ต่อ) 

 
 เมื่อบันทึกข้อมูลการการลงทะเบียนของผู้ป่วยแล้ว จะแสดงรายการข้อมูลผู้ป่วยที่ลงทะเบียนใหม่เข้าอยู่
ในทะเบียนผู้มารับบริการทางงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 
แสดงทะเบียนผู้มารับบริการทางงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
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 การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนผู้ป่วยท่ีมารับบริการทางงานเวชกรรมฟื้นฟู หรือ กายภาพบำบัด 

ให้ทำการคลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม “แก้ไขรายการ” จะแสดงหน้าจอข้อมูลการ
ลงทะเบียนของผู้ป่วย ให้กดปุ่ม “แก้ไขการส่งทำเวชกรรมฟื้นฟู” 

 
แสดงการแก้ไขการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู ให้ทำการแก้ไขข้อมูลโดยการคลิกไปที่แถบเมนูที่ต้องการเข้า 

ไปแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการแก้ไขการส่งทำเวชกรรมฟื้นฟู(ต่อ) 
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 เมื่อบันทึกข้อมูลการส่งทำเวชกรรมฟื้นฟูแล้ว จะแสดงรายการข้อมูลใหม่ที่มีการแก้ไขส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู 
ให้ทำการกดปุ่ม “บันทึก” อีกครั้งเพ่ือบันทึกข้อมูลใหม่ 

 
แสดงรายการข้อมูลการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู 
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การจำหน่ายผู้ป่วยที่มารับบริการทางงานเวชกรรมฟื้นฟู หรือ กายภาพบำบัด ออกจากทะเบียน 
 คลิกเลือกผู้ป่วยที่ต้องการ กดปุ่ม “แก้ไขรายการ” จะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ป่วย ให้กดปุ่ม 
“แก้ไขการส่งทำเวชกรรมฟื้นฟู” จะแสดงข้อมูลการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟู ให้ระบุข้อมูลจำหน่าย แล้วกดปุ่ม 
“บันทึก” และกดปุ่ม “บันทึก” อีกครั้ง 

 
แสดงหน้าจอจำหน่ายผู้ป่วยออกจากทะเบียนเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 
 ในหน้าทะเบียนผู้รับบริการงานเวชกรรมฟ้ืนฟู สามารถกรองดูสถานการณ์รักษา ผู้ป่วยที่จำหน่ายแล้วได้
โดย ทำการติ๊ก “กรองสถานะรักษา : จำหน่าย” จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกจำหน่าย 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนผู้รับบริการงานเวชกรรมฟ้ืนฟูที่ถูกจำหน่าย 
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งานบริการเวชกรรมฟื้นฟู หรือ กายบำบัดผู้ป่วยใน 
1.คลิกท่ีแถบงานบริการเวชกรรมฟ้ืนฟูผู้ป่วยใน หรือ งานบริการกายภาพบำบัดผู้ป่วยใน 
2.สามารถกรองคนไข้ได้จาก ประเภทรายการ, ช่วงวันที่ส่งทำกายภาพ, HN, AN 
3.รายชื่อผู้ป่วยที่ทำการค้นหาจะปรากฏขึ้น 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนผู้มารับบริการงานเวชกรรมฟ้ืนฟูผู้ป่วยใน 

 
 การบันทึกส่งตัวผู้ป่วยในที่ยังไมได้บันทึกสามารถเลือกตามหมายเลข ดังนี้ 

หมายเลข 1  ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกส่งตัวผู้ป่วย” 
หมายเลข 2 “ค้นหาตามรายชื่อ” พิมพ์รายชื่อผู้ป่วย AN หรือ HN ก็สามารถค้นหาได้ 

 หมายเลข 3  รายชื่อจะแสดงขึ้นมาให้คลิกคลิกที่ชื่อให้เป็นแถบสีน้ำเงิน  
 หมายเลข 4 แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” เพ่ือเลือกรายชื่อเข้าไปทำการบันทึกข้อมูล 

 

แสดงหน้าจอตัวอย่างบันทึกข้อมูลกายภาพผู้ป่วยในค้นหาโดยรายชื่อ 
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 จะแสดงหน้าจอการสั่งทำกายภาพ ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มรายการใหม่” จะแสดงหน้าจอบันทึกการสั่งทำเวช
กรรมฟ้ืนฟูผู้ป่วยใน ให้บันทึกข้อมูล Consult For ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันการสั่งทำ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการสั่งทำกายภาพผู้ป่วยใน 

 
 จากนั้นทำการบันทึกการรักษาให้กับผู้ป่วยใน โดยเลือกรายชื่อผู้ป่วยในที่ต้องการบันทึก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 
“บันทึกการรักษา” ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการรักษาทางกายภาพบำบัด กดปุ่ม “เพิ่มกิจกรรม” ทำ
การระบุข้อมูลการทำกิจกรรมการรักษา จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการส่งทำเวชกรรมฟ้ืนฟูผู้ป่วยใน 
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 หากต้องการแก้ไขข้อมูลการรักษาทางกายภาพบำบัดของผู้ป่วยใน สามารถทำได้โดยเลือกรายชื่อผู้ป่วยที่
ต้องการแก้ไข จากนั้นดับเบิ้ลคลิก ระบบจะแสดงหน้าจอ รายละเอียดข้อมูลการรักษาทางกายภาพบำบัด จากนั้น
ทำการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอส่งตัวผู้ป่วยไปรักษากายภาพบำบัด(ต่อ) 

 
การจำหน่ายการทำเวชกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยใน  
 ทำได้โดยค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการจะจำหน่าย ในแถบ “ทะเบียนผู้ป่วยเวชกรรมฟื้นฟู หรือ ทะเบียน
ผู้ป่วยกายภาพบำบัด” ค้นหาผู้ป่วยที่ต้องการจะจำหน่ายโดยค้นหาได้จากช่อง HN จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข
รายการ” 

 
แสดงหน้าจอการจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากทะเบียน 
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 และเลือก “แก้ไขการส่งทำเวชกรรมฟื้นฟู หรือ แก้ไขการส่งทำกายภาพบำบัด” ในหน้าจอข้อมูลการ
ลงทะเบียนของผู้ป่วยให้ทำการเปลี่ยนสถานะรักษาของผู้ป่วยเป็น “จำหน่าย” เมื่อกำหนดสถานะจำหน่ายแล้ว จะ
แสดงวันที่จำหน่ายและสาเหตุที่จำหน่ายขึ้นมาจากนั้นให้กำหนด วันที่จำหน่าย สาเหตุที่จำหน่าย ให้ทำการ
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากทะเบียน(ต่อ) 

 
 รายช่ือผู้ป่วยรอบันทึกการรักษา 

1.คลิกท่ีแถบรายชื่อผู้ป่วยรอบันทึกการรักษา 
2.กรองคนไขจ้าก ประเภทรายการ, ช่วงวันที่ส่งทำกายภาพ, HN, AN 
3.รายชื่อผู้ป่วยที่ทำการค้นหาจะปรากฏขึ้น 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยรอบันทึกการรักษา 
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ทะเบียนการจ่ายกายอุปกรณ์ 
1.คลิกท่ีแถบทะเบียนการจ่ายกายอุปกรณ์ 
2.กรองคนไขจ้าก ช่วงวันที่จ่ายกายอุปกรณ์, ช่วงวันที่หมดอายุกายอุปกรณ์, ชื่อกายอุปกรณ์, HN, AN 
3.รายชื่อผู้ป่วยที่ทำการค้นหาจะปรากฏขึ้น 

 
แสดงแสดงหน้าจอทะเบียนการจ่ายกายอุปกรณ์ 

 
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ที่ยงัไม่ไดบ้ันทึกกายอุปกรณ์ สามารถเลือกตามหมายเลข ตัวอย่าง ดังนี้ 
หมายเลข 1 กดปุ่ม ลงทะเบียนใหม่ จะปรากฏหน้าจอ เลือก Visit/Admit No. สำหรับสัง่ทำกายภาพ 
หมายเลข 2 เลือก Visit หรือ Admit No. ที่ต้องการ 
หมายเลข 3 กดปุ่ม ตกลง 

 
แสดงหน้าจอการเลือก Visit/Admit No. สำหรับสั่งทำกายภาพ 
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 เพิ่มรายการ โดยพิมพ์ชื่อกายอุปกรณ์ ที่ช่องกิจกรรมแล้วเลือกกิจกรรม กดปุ่ม Enter ทั้งนี้ราคาที่ผูกกับ
กิจกรรมจะแสดงให้อัตโนมัติ จากนั้นให้ใส่ครั้งที่จ่ายกายอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วย โดยชื่อผู้จ่ายจะแสดงให้อัตโนมัติ และ
เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการให้คลิกเพ่ิมที่   แล้วเลือกชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการจ่ายอุปกรณ์ 

 
 การแก้ไขรายการจ่ายอุปกรณ์ 

คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม “แก้ไขรายการ” จะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรม 
ให้ทำการแก้ไขข้อมูลการจ่ายอุปกรณ์ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขการจ่ายอุปกรณ์ 
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 การลบรายการจ่ายอุปกรณ์ 
คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ กดปุ่ม “แก้ไขรายการ” จะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรม กด

ปุ่ม “ลบ” จะแสดง Pop up ยืนยันการลบให้กด “OK” เพ่ือยืนยันการลบ 

 
แสดงหน้าจอการลบการจ่ายอุปกรณ์ 

 


