
ระบบงานหอผูป่้วย 

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล (PHIS) 1 

 เมือ่แพทยท์าํการตรวจรกัษาผูป่้วยแลว้เหน็สมควรใหผู้ป่้วยตอ้งนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล ดงันัน้ จงึ

ตอ้งมกีารบนัทกึทีโ่ปรแกรมหอผูป่้วย ซึง่จะเป็นหนา้จอการทาํงานเกี่ยวกบัการบนัทกึรบั/ยา้ย/จาํหน่ายผูป่้วย 

 

 

 เริ่มแรก คอื การคน้หาขอมลูผูป่้วยโดยใชเ้ลขที ่HN  เลขที ่AN หรอืถา้ในกรณีทีไ่มท่ราบเลขที ่HN  AN 

สามารถคน้หาโดยใชช้ื่อ-นามสกุลของผูป่้วยก็ได ้เมือ่ไดข้อ้มลูผูป่้วยเรียบรอ้ยแลว้ จะปรากฏหนา้จอของโปรแกรม

หอผูป่้วย ซึง่แบง่ออกเป็น 3 หนา้จอ ไดแ้ก่ หนา้จอการรบั/ยา้ย  หนา้จอการจาํหน่าย  และหนา้จอผลการวนิิจฉยั 

1. หนา้จอการรบั/ยา้ย 

หนา้จอน้ีจะเป็นการทาํงานทีเ่กี่ยวกบัการบนัทกึรบัผูป่้วยใหม ่หรอืบนัทกึยา้ยหอ/หอ้งของผูป่้วย 

 



ระบบงานหอผูป่้วย 
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ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอการรบั/ยา้ย ไดแ้ก่ 

- วนัที่เขา้พกัรกัษา คอื วนัทีผู่ป่้วยเขา้พกัรกัษาในหอผูป่้วย โดยปกตโิปรแกรมจะ Default เป็นวนัที่และ

เวลาปจัจบุนั แต่สามารถแกไ้ขได ้โดยในช่องวนัทีส่ามารถใส่ค่าเป็น +จาํนวนเต็ม หรือ 

–จาํนวนเต็มก็ได ้(แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าวนัที่ลงทะเบยีน) เช่น ใส่ค่า –3ในช่องวนัที ่

โปรแกรมก็จะนาํไปเปรยีบเทยีบกบัวนัที่ปจัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณ และแสงผลออกมา

เป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

- หอผูป่้วย คอื  ชื่อของหอผูป่้วยทีร่บัผูป่้วยเขา้พกัรกัษา สามารถเลอืกไดโ้ดยกดปุ่ ม Enter ทีช่่อง

น้ี หรือคลกิที่ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่อง จะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรือบนัทกึ

เป็นรหสั 

- ประเภทหอ้ง/เตยีง คอื ประเภทหอ้ง/เตยีง ทีผู่ป่้วยนอนพกัรกัษา สามารถเลอืกไดโ้ดยกดปุ่ ม Enter ทีช่่อง

น้ี หรือคลกิที่ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่อง จะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรือบนัทกึ

เป็นรหสั 

- หอ้ง คือ ชื่อหอ้งที่ผูป่้วยพกัรกัษาสามารถเลอืกไดโ้ดยกดปุ่ ม Enter ที่ช่องน้ี หรือคลกิที่

ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่อง จะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- แพทยเ์จา้ของไข ้ คือ ชื่อของแพทยเ์จา้ของไข ้สามารถเลอืกไดโ้ดยกดปุ่ ม Enter ที่ช่องน้ี หรือคลกิที่

ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่อง จะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- สาขา คอื สาขาเฉพาะทางของแพทย ์สามารถเลอืกไดโ้ดยกดปุ่ ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที่

ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่อง จะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- เลขที่เตยีง คอื  เลขทีเ่ตยีงทีผู่ป่้วยนอนพกัรกัษา 

- ค่าหอ้ง/วนั คอื ราคาค่าหอ้ง/วนั 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ม  เพือ่ทาํการเก็บขอ้มลู 

 

ปุ่มยา้ยหอ   

เมือ่คลกิปุ่ มน้ีจะเป็นหนา้จอการทาํงานทีเ่กี่ยวกบัการบนัทกึยา้ยหอผูป่้วย  

ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึในการยา้ยหอไดแ้ก่ 

- วนัที่เขา้พกัรกัษา คอื วนัทีแ่ละเวลาทีผู่ป่้วยเขา้พกัรกัษาในหอทีร่บัยา้ย 

- หอผูป่้วย คอื ชื่อของผูป่้วย สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ ม Enter ทีช่่องน้ีหรอืคลกิทีลู่กศรชี้ลง

ตรงช่องทา้ย ก็จะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- เมือ่บนัทกึชื่อหอผูป่้วยแลว้ โปรแกรมจะใหบ้นัทกึ ประเภทหอ้งเตยีง  หอ้ง เลขที่เตยีง  ค่าหอ้ง/วนั  แพทย์

เจา้ของไข ้ สาขาเฉพาะทาง 
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ปุ่มยา้ยหอ้ง  

เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะเป็นหนา้จอการทาํงานทีเ่กี่ยวกบัการยา้ยหอ้งของผูป่้วย  

ซึง่รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึ  ไดแ้ก่ วนัทีเ่ขา้พกัรกัษา  หอผูป่้วย  ประเภทหอ้ง/เตยีง  หอ้ง เลขทีเ่ตยีง  ค่า

หอ้ง/วนั แพทยเ์จา้ของไข ้ สาขาเฉพาะทาง 

 

ปุ่มสรุปค่าหอ้ง  

เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะเป็นหนา้จอการทาํงานทีเ่กี่ยวกบัการสรุปค่าหอ้ง (ใชใ้นกรณีทีผู่ป่้วยตอ้งการแบง่จ่ายค่าหอ้ง) 

ซึง่รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอสรุปค่าหอ้ง ไดแ้ก่ วนัที ่คอื วนัทีท่ีเ่ริ่มนบัค่าหอ้งใหม ่ ค่าหอ้ง/วนั 

 

ปุ่มบนัทกึอาหาร 

เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีเขา้สู่หนา้จอการบนัทกึโภชนาการ ดงัภาพ 

 

 

ซึง่ในสว่นของการปรบัปรุง-แกไ้ข เป็นส่วนทีใ่หบ้นัทกึรายละเอยีดดงัน้ี 

- ประเภทอาหาร คอื ประเภทของอาหาร เช่น ธรรมดา เหลว อ่อน เบาหวาน เป็นตน้ สามารถเลอืกไดโ้ดย

เมือ่กดปุ่ ม Enter ที่ช่องน้ี หรือคลกิที่ปุ่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Lookup 

ขึ้นมาใหเ้ลอืกหรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- ค่าอาหาร/วนั คอื ราคาอาหาร/วนั 

- รายละเอยีด จะประกอบดว้ย อาหารมื้อเชา้ อาหารมื้อกลางวนั อาหารมื้อเยน็ 
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ปุ่มแพทยท์ี่ปรึกษา 

เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะเป็นหนา้จอของการทาํงานทีเ่กี่ยวกบัการบนัทกึแพทยท์ีป่รกึษา  

 

ซึง่รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอแพทยท์ีป่รกึษา ไดแ้ก่  

- แพทยท์ี่ปรกึษา คอื ชื่อของแพทยท์ีป่รึกษา ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ ม Enter ทีช่่องน้ีหรอืคลกิที่

ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- สาขา คอื สาขาของแพทยท์ีป่รกึษา ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ ม Enter ทีช่่องน้ีหรอืคลกิที่

ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

 

 เมือ่มกีาร Save ขอ้มูลการรบัผูป่้วยใหม่เขา้หอผูป่้วย จะปรากฏหนา้จอ ของการโอนค่าใชจ่้ายจาก

ผูป่้วยนอกมารวมกบัผูป่้วยใน ดงัภาพ 
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สามารถเลอืกไดว้า่ตอ้งการโอนท ัง้หมดทกุรายการ หรอื เลอืกโอนบางรายการก็ได ้ โดยการคลกิที่

เลอืกที ่Check Box ดา้นหนา้รายการแต่ละรายการ และหากตอ้งการใหโ้อน/ยกเลกิท ัง้หมด ก็ใหค้ลกิที ่

Check Box ดา้นหนา้ทีร่ายการ โอน/ยกเลกิท ัง้หมด 

 

2. หนา้จอการจาํหน่าย 

หนา้จอน้ีเป็นการทาํงานทีเ่กี่ยวกบัการบนัทกึการจาํหน่ายผูป่้วยออกจากหอ  ดงัภาพ 

 

ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ ทีบ่นัทกึในหนา้จอการจาํหน่าย ไดแ้ก่ 

- วนัที่จาํหน่าย คอื วนัทีแ่ละเวลาจาํหน่ายโดยปกตโิปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนั 

แต่สามารถแกไ้ขได ้แต่ตอ้งไม่มากกว่าวนัที่ปจัจุบนัและตอ้งไม่นอ้ยกว่าวนัที่เขา้พกั

รกัษา 

- สถานะการจาํหน่าย คอื สถานะการจาํหน่าย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ ม Enter ทีช่่องน้ีหรอืคลกิที่

ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- ประเภทจาํหน่าย คอื ประเภทจาํหน่าย ซึ่งสามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ ม Enter ที่ช่องน้ีหรือคลกิที่

ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- แพทยผู์จ้าํหน่าย คอื ชื่อของแพทยผู์จ้าํหน่าย ซึ่งสามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ ม Enter ที่ช่องน้ีหรือ

คลกิทีลู่กศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- สาขาแพทยท์ี่จาํหน่าย คอื สาขาแพทยท์ีจ่าํหน่าย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ีหรอืคลกิ

ทีลู่กศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

 ในกรณีทีป่ระเภทการจาํหน่ายเป็น “By Transfer”  จะตอ้งบนัทกึ สถานทีส่ง่ต่อ สาเหตุทีส่ง่ต่อ 
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3. หนา้จอผลการวนิิจฉยั 

หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอการทาํงานทีเ่กี่ยวกบัการบนัทกึผลการวนิิจฉยัของผูป่้วย  ดงัภาพ 

 

ซึง่รายละเอยีดต่างๆทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอผลการวนิิจฉยั ไดแ้ก่ 

- ผลการวนิิจฉยั คอื ผลการวนิิจฉยั โดยบนัทกึเป็นรหสั ICD10 โดยตอ้งเป็นรหสัอย่างนอ้ย 2 ตวัอกัษร 

- ลาํดบั คอื ลาํดบัของโรคทีเ่ป็น โดยลาํดบัที ่1 = Principal disease  2 = Underlying 

cause of above  3 = Complication disease  A = Other disease  

- สาขาเฉพาะทาง คอื เป็นโรคของสาขาไหน ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ีหรอืคลกิที่

ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- แพทยผู์ว้นิิจฉยั คอื ชื่อแพทยผู์ว้นิิจฉยั ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ีหรอืคลกิที่

ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- หตัถการ คอื การบนัทกึหตัถการทีไ่ดใ้หบ้รกิารกบัผูป่้วย ซึง่เมือ่คลกิทีปุ่่ ม  จะปรากฏทีจ่อ  

เพือ่ใหบ้นัทกึวนัทีเ่ริ่มตน้  เวลาเริ่มตน้  หตัถการ  ลาํดบั  แพทยผู์ร้บัผดิชอบ  แพทย/์

พยาบาลผูท้าํ  จาํนวน  หน่วย  ตาํแหน่ง  ราคา  เบกิได ้ จาํนวนเงนิ  วนัทีส่ิ้นสุด  

เวลาสิ้นสุด   



ระบบงานหอผูป่้วย 

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล (PHIS) 7 

 
 

 ในส่วนของการทาํงานในหนา้จอหอผูป่้วย เมือ่คลกิทีปุ่่ มตวัเลอืก จะเป็นฟงักช์นัการทาํงานในส่วนของ   

ตวัเลอืกการพมิพซ์ึง่ ไดแ้ก่ ในส่วนของเวชระเบยีนผูป่้วยใน จะประกอบไปดว้ย GENERAL  OBS  INFANT  

หนงัสอืรบัรองการเกดิ หนงัสอืรบัรองการตาย และในสว่นของฉลาก ถา้ตอ้งการเลอืกรายการไหนก็ใหท้าํ

เครื่องหมายถกูลงใน Check box ดงัภาพ 
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 ในส่วนของการทาํงานในหนา้จอหอผูป่้วย มปีุ่ มการทาํงานเพิม่เตมิทีแ่ถบเครื่องมอืพเิศษดา้นลา่ง ซึง่มกีาร

ทาํงานทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

 

 หอ้งยา (F2) 

ซึง่วธิกีารบนัทกึไดก้ลา่วไวท้ีโ่ปรแกรมหอ้งจ่ายยา 

 

 

 หอ้งชนัสูตรโรค (F3) 

ซึง่วธิกีารบนัทกึไดก้ลา่วไวใ้นโปรแกรมชนัสูตรโรค 
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 หอ้งรงัสวีนิิจฉยั (F4) 

ซึง่วิธีการบนัทกึได้กลา่วไว้ในโปรแกรมห้องรังสี 

 

 

 

 

 การเงนิ (F5) 

ซึง่วธิกีารบนัทกึไดก้ลา่วไวใ้นโปรแกรมหอ้งรบัเงนิ 
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 บนัทกึนดั(F6) 

เป็นเมนูเกี่ยวกบัการบนัทกึการนดัหมายของผูป่้วย โดยทีข่อ้มลูทีต่อ้งใส่คอื  แพทยผู์น้ดั   หน่วยงาน  วนัที่

นดั  เวลานดั  หมายเหตกุารนดั 

 
 

 บนัทกึใบรบัรองแพทย ์(F7)  

เป็นเมนูเกี่ยวกบัการบนัทกึใบรบัรองแพทย ์โดยทีข่อ้มลูทีต่อ้งใส่คอื ประเภทใบรบัรองแพทย ์แพทยผู์ส้ง่ตรวจ  

วนัที่เริ่มใหห้ยดุงาน  วนัที่สดุทา้ยใหห้ยดุงาน  ขอ้สรุป/ความคดิเหน็แพทย ์
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 หตัถการ (กด F8) 

ในส่วนของหอผูป่้วย เมือ่คลกิที ่ปุ่ม F8  จะเป็นหนา้จอการทาํงานของการบนัทกึหตัถการทีไ่ดใ้หบ้รกิารกบั

ผูป่้วย   ดงัภาพ 

 

 

ซึง่ในหนา้จอการบนัทกึหตัถการน้ีมรีายละเอยีดใหบ้นัทกึ ดงัน้ี 

- วนัที่เริ่มตน้  เวลาเริ่มตน้ คอื  วนัทีแ่ละเวลา ทีเ่ริ่มตน้ทาํหตัถการ โปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีแ่ละ

เวลาปจัจบุนั แต่สามารถแกไ้ขได ้โดยที่ช่องขอ้มลูวนัที่น้ีสามารถใส่ค่าเป็น + 

จาํนวนเต็ม หรือ – จาํนวนเต็ม ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่

โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัที่ปจัจบุนั  นาํไปคาํนวณและ

แสดงออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

- หตัถการ คอื  ชื่อของหตัถการทีไ่ดใ้หบ้รกิารกบัผูป่้วย 

 
 

- ลาํดบั คอื ลาํดบัในการทาํหตัถการ 

- แพทยผู์ร้บัผิดชอบ คือ  ชื่อของแพทยผู์ร้บัผดิชอบในการทาํหตัถการรายการนัน้  สามารถเลอืก

ไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมี

ตาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 
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- แพทย/์พยาบาลผูท้าํ คอื ใหใ้ส่ชื่อแพทย/์พยาบาลผูท้าํหตัถการรายการนัน้สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่

กดปุ่ ม Enter ที่ช่องน้ี หรือคลกิที่ปุ่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง 

Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- จาํนวน คอื  ใหใ้ส่จาํนวนของหตัถการทีท่าํ 

- ตาํแหน่ง คอื  ใหใ้ส่ตาํแหน่งทีท่าํหตัถการ  เช่น  หลงั  ขา  ฟนัหนา้  แขน  เป็นตน้ 

- หน่วย คอื  ใหใ้ส่หน่วยของหตัถการทีท่าํ  เช่น  ครัง้  ขา้ง  ซี ่ เป็นตน้ 

- เบกิได ้ คอื  ใหใ้ส่ราคาของหตัถการทีท่าํ 

- จาํนวนเงนิ คอื  จาํนวนเงนิท ัง้หมดของหตัถการนัน้ โดยนาํ ช่องจาํนวนคูณดว้ยช่องราคา   

- วนัที่สิ้นสดุ  เวลาสิ้นสดุ คอื  ใหใ้ส่วนัทีแ่ละเวลาทีท่าํหตัถการรายการนัน้ ๆ เสรจ็สิ้น 

 

 หอ้งผ่าตดั  (F9)  

 

ในส่วนของการทาํงาน เกี่ยวกบัหอ้งผ่าตดั ซึง่หนา้จอการทาํงาน จะแบง่ออกเป็น 4  หนา้จอ ไดแ้ก่ หนา้จอ

ขอ้มลูเบื้องตน้ , หนา้จอขอ้มลูหอ้งรบัส่ง , หนา้จอเครื่องมอื/ผา้ซบัเลอืด , หนา้จอบนัทกึผลการวนิิจฉยั  แต่ใน

ส่วนของหอ้งหอผูป่้วย โปรแกรมเปิดใหส้ามารถบนัทกึไดแ้ค่หนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้ 

 

1. ขอ้มูลเบื้องตน้ 
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ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งใสใ่นหนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้ ไดแ้ก่ 

- หอ้งผ่าตดั คือ  หอ้งผ่าตดัที่ผูป่้วยตอ้งทาํการผ่าตดั ซึ่งสามารถเลือกไดโ้ดยเมื่อกดปุ่ ม 

Enter ที่ช่องน้ี หรือคลกิที่ปุ่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  

ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- ลาํดบั คอื  ใหใ้ส่ลาํดบัทีผู่ป่้วยจะทาํการผ่าตดั 

- วนัที่ส ัง่ผ่าตดั คอื  วนัที่แพทยส์ ัง่ใหท้าํการผ่าตดั โปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีป่จัจบุนั ไม่

สามารถแกไ้ขได ้

- วนัที่ผ่าตดั คอื วนัทีผู่ป่้วยจะทาํการผ่าตดั   

- หอผูป่้วย/หอ้งตรวจ คือ  ชื่อหน่วยงานที่บนัทกึการส่งผ่าตดั สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ ม Enter 

ทีช่่องน้ี หรอื คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาให ้

เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- แพทยผู์ส้ ัง่ผ่าตดั คอื ชื่อแพทยท์ีเ่ป็นผูส้ ัง่ทาํการผ่าตดั สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ ม Enter ที่

ช่องน้ี หรือคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาให ้

เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- สทิธกิารรกัษา คอื  สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย ซึง่จะองิตามสทิธกิารรกัษาของผูป่้วยตัง้แต่แรก 

- สถานะการผ่าตดั คอื  สถานะการผ่าตดัของผูป่้วย  โปรแกรมจะ Default เป็นสถานะ ขอผ่าตดั    

ซึง่ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

- หน่วยงานสง่กลบั คือ  ชื่อหน่วยงานที่จะส่งตวัผูป่้วยกลบัไปรกัษาตวัหลงัจากผ่าตดั ซึ่งสามารถ

เลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะ

มตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- Anesthetic Type สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ ม Enter ที่ช่องน้ี หรือ คลกิที่ปุ่ มลูกศรชี้ลงตรง

ทา้ยช่องก็จะม ี ตาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

- Blood คอื  ใหบ้นัทกึเป็นตวัอกัษร หรอืตวัเลขก็ได ้(Free Text) 

- ปรกึษาพเิศษทางวิสญัญี , Request พเิศษทางหอ้งผ่าตดั  คอื ช่องขอ้มลูน้ีเป็นช่องทีข่ยายใหก้วา้ง 

(Free Text) ขึ้นไดโ้ดยดบัเบิ้ลคลกิทีช่่อง  หรอืถา้ตอ้งการคาํช่วยใหค้ลกิขวาจะมตีารางคาํช่วยขึ้นมาให ้

เลอืก 

- ผลการวนิิจฉยั คอื  ผลการวนิิจฉยัจากหอ้งตรวจโรค (แพทย)์ 

- หตัถการ คอื ช่องขอ้มลูน้ีเป็นช่องที่ขยายใหก้วา้ง (Free Text) ขึ้นไดโ้ดยดบัเบิ้ลคลกิที่

ช่อง  หรอืถา้ตอ้งการคาํช่วยใหค้ลกิขวาจะมตีารางคาํช่วยขึ้นมาใหเ้ลอืก 

 

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งผ่าตดั เมือ่คลกิทีปุ่่ มตวัเลอืกจะปรากฎหนา้จอซึง่แสดงตวัเลอืกการ

พมิพ ์ซึง่ไดแ้ก่ ใบนดัผ่าตดั  ถา้ตอ้งการพมิพก์ใ็หท้าํเครื่องหมายถกูที ่Check Box  ดงัภาพ 
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ในส่วนของการทาํงานของหอ้งผ่าตดั  เมือ่คลกิทีปุ่่ มคน้หาจะปรากฎหนา้จอซึง่แสดงถงึขอ้มลูของการ

นดัผ่าตดัของผูป่้วย  ซึง่สามารถเพิม่ขอ้มลูไดเ้มือ่กดปุ่มเพิม่ก็จะกลบัไปสู่หนา้จอของหอ้งผ่าตดัซึง่เป็นขอ้มลู

ใหม ่ เมือ่กดปุ่ มแกไ้ขก็จะเขา้สูก่ารแกไ้ขขอ้มลูเก่าทีห่นา้จอของหอ้งผ่าตดั  ถา้ไมต่อ้งการทาํอะไรก็กดปุ่ม

ยกเลกิ หนา้จอการทาํงานของปุ่มคน้หาจะเป็น ดงัภาพ 

 

 ลงทะเบยีนผูป่้วยใน (F10) 

โปรแกรมจดุลงทะเบยีนผูป่้วยใน ผูป่้วยทีจ่ะเขา้มารกัษาตวัภายในโรงพยาบาลนัน้อนัดบัแรกจะตอ้งลงทะเบยีน

เป็นผูป่้วยใน โดยผูป่้วยจะตอ้งมหีมายเลข AN ทกุคร ัง้ทีม่ารกัษาในโรงพยาบาล ซึง่รายละเอยีดสามารถดูได ้

จากส่วนของ จดุลงทะเบยีนผูป่้วยใน 
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 ลาํดบัผูป่้วยที่อยู่ในหอ (F11)  

ในส่วนน้ีเป็นหนา้จอทีแ่สดงรายชื่อผูป่้วยทีอ่ยู่ใน หอผูป่้วย โดยเลอืกจาก หอผูป่้วย 

 

 

 

 ลงทะเบยีนตรวจรกัษา (F13)  

ซึ่งส่วนของงานน้ีเหมอืนกบั หอ้งตรวจโรค โดยที่รายละเอยีดของหอ้งน้ีจะสามารถดูไดท้ี่ส่วนของ โปรแกรม

หอ้งตรวจโรค 
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 บนัทกึแพย้า (F15)   

ในหนา้จอน้ีเป็นการบนัทกึรายการการแพย้าของผูป่้วย 

 

 


