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 เมือ่เขา้สู่โปรแกรมหอ้งสุขาภบิาล เริ่มแรก คอื การคน้หาขอ้มลูผูป่้วย โดยใชเ้ลขที ่HN หรอื ถา้ไมท่ราบ เลขที ่

HN ก็สามารถพมิพช์ื่อหรอืนามสกลุ ในการคน้หาขอ้มลูผูป่้วยก็ได ้ในกรณีทีม่กีารตดิต่อของผูป่้วยในแลว้เมือ่มกีารขอ

ลงทะเบยีนตรวจรกัษาจะปรากฎหนา้จอแสดงเลขประจาํตวัของผูป่้วยขึ้นมาใน 2 ลกัษณะ คอื เลขที ่ HN และเลขที ่

AN เพือ่ถามวา่ตอ้งการสง่ตรวจในลกัษณะของผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยใน ซึง่รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอของหอ้ง

สุขาภบิาลน้ี จะแบง่ออกเป็น 2 หนา้จอ คอื 

 

1. ขอ้มูลเบื้องตน้ 

 

ซ่ึงมีรายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มูล ดงัน้ี 

วนัที่มาตรวจรกัษา  โปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีป่จัจบุนั  

แพทยผู์ต้รวจ  คอื  ชื่อของแพทยผู์ต้รวจ  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  

ประเภทผูป่้วย  คอื  สถานะการเขา้มาของผูป่้วย  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิ 

   ทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั  

วนัที่จาํหน่าย   คอื วนัทีจ่าํหน่ายผูป่้วยหลงัการรกัษาจนจบ 

สาเหตจุาํหน่าย  คอื  แสดงสถานะวา่การจาํหน่าย  
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การจาํแนกผูป่้วย มีตวัเลอืก 2 ตวัคอื 

- วณัโรคปอด  

- วณัโรคนอกปอด 

อาการ เป็นการบนัทกึว่าผูป่้วยมีอาการดงัต่อไปน้ีเป็นจาํนวนกี่วนั/เดือน 

- ไอ 
- เสมหะส ี
- เสมหะเป็นเลอืด / มเีลอืดปน 

- เจบ็หนา้อก 
- เหน่ือยหอบ 

- ไข ้
- อืน่ๆ 

ประวตักิารไดร้บัวคัซีน BCG เป็นตวัเลอืกว่าผูป่้วยมีประวตักิารรบัวคัซีน BCG บา้งหรอืไม่ 

- ไมเ่คยไดร้บั 

- เคยรบั  ถา้เคยไดร้บั ก็จะมกีารบนัทกึต่อวา่หลงัจากนัน้ แผลเป็น BCG หรอืไม ่

 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูครบเรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม    เพือ่จดัเก็บขอ้มลูใหก้บัผูป่้วย 

 

2. บนัทกึผลการตรวจ 
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ซ่ึงมีรายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มูล ดงัน้ี 

เดือนที่  คอื เป็นการป้อนขอ้มลูวา่เป็นเดอืนทีเ่ท่าใด 

วนัที่มาตรวจ คอื  วนัทีผู่ป่้วยเริ่มป่วย โดยบนัทกึเป็นรูปแบบวนัที ่/ เดอืน / ปี  เช่น 01/01/45 หรอื 

  สามารถใส่ค่าเป็นตวัเลข เช่น ใส่ –3 โปรแกรมจะนาํค่า –3 ไปเปรยีบเทยีบกบัวนัที ่ณ ปจัจบุนั  

ผลยอ้มเช้ือ สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก   

ผลเพาะเช้ือ สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

ระบบยา  สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

ผล X-Ray สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

น้ําหนกั  คอื ใหบ้นัทกึขอ้มลูเป็นตวัเลขตามผลการตรวจทีว่ดัได ้

 

ในส่วนของโปรแกรมหอ้งตรวจโรค มแีถบเครื่องมอืการทาํงานพเิศษทางดา้นลา่งของจอภาพ ดงัน้ี 

จะปรากฏหนา้จอดงัภาพ 

 

 หนา้จอหอ้งจา่ยยากดปุ่ ม (F2)    

 

เป็นหนา้จอทีใ่ชส้าํหรบัแพทยบ์นัทกึส ัง่ยาใหก้บัผูป่้วย ซึง่จะแบง่ออกเป็น 2 หนา้จอ ดงัน้ี 

 

1. ขอ้มูลเบื้องตน้ 
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ซ่ึงมีรายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มูลดงัน้ี 

หน่วยงานที่ส ัง่ยา  คอื หน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยส ัง่จ่ายยาใหก้บัผูป่้วย โปรแกรมจะ Default  เป็น หน่วยงาน 

   ทีผู่ป่้วยไดท้าํการตรวจรกัษา  แต่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

   จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก   

แพทย ์   คอื  แพทยท์ีเ่ป็นผูส้ ัง่ยาใหก้บัผูป่้วยโปรแกรมจะ Default  เป็นชื่อแพทยท์ีท่าํการตรวจ 

   รกัษา แต่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up   

   ขึ้นมาใหเ้ลอืก   

ผลการวนิิจฉยั  คอื  ผลการวนิิจฉยัของแพทย ์

สทิธกิารรกัษา  คอื  สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

   จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก   

 

2. รายละเอยีด 

 

ซ่ึงมีรายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มูลดงัน้ี 

สถานะการจา่ยยา  คอื เป็นสถานะทีจ่ะระบใุหท้ราบไดว้า่ ไดม้กีารจ่ายยาตามใบส ัง่ยาน้ีใหก้บัผูป่้วยหรอืยงั 

   การบนัทกึรายการเวชภณัฑ ์สามารถทาํไดโ้ดยใหค้ลกิทีปุ่่ ม เพิม่ จะปรากฏหนา้จอให ้

   บนัทกึ 

เวชภณัฑ ์  คอื  ชื่อเวชภณัฑท์ีต่อ้งการส ัง่ใหก้บัผูป่้วย      ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ 

   ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืพมิพต์วัอกัษรอย่างนอ้ย 1-2  

   ตวัอกัษรแรกของชื่อเวชภณัฑท์ีต่อ้งการ คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่อง โปรแกรมก็จะ 

   ทาํการดงึขอ้มลูเวชภณัฑท์ีต่อ้งการมาใหเ้ลอืก 
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จาํนวน   คอื  ใหร้ะบจุาํนวนยาทีต่อ้งการส ัง่ใหก้บัผูป่้วย โดยระบเุป็นตวัเลข  เช่น 10  20  

วธิกีารใชย้า  คอื  วธิกีารใชย้าของยาแต่ละตวั  ซึง่บางตวัทีม่วีธิกีารใชท้ีแ่น่นอนก็จะมกีารระบวุธิกีาร 

   ใชไ้วใ้ห ้ แต่สามารถแกไ้ขได ้

ราคา   คอื  ราคาขาย/หน่วย  จะถกูกาํหนดจากการบนัทกึทีท่ะเบยีนยา ในช่องน้ีไม ่อนุญาตให ้

   แกไ้ขขอ้มลู 

เบกิได ้   คอื  ใหใ้ส่ราคายาทีเ่บกิได ้ จะถกูกาํหนดจากการบนัทกึทีท่ะเบยีนยา แต่ในช่องน้ี 

   สามารถแกไ้ขไดต้ามสทิธขิองผูป่้วย 

จาํนวนเงนิ  คอื ผลจากการนาํ (ราคาขายคูณกบัจาํนวน ) ซึง่จะออกไปจาํนวนเงนิค่ายาแต่ละตวั 

RM   คอื  ปุ่มทีใ่ชส้าํหรบัการเรยีกรายการยายอ้นหลงัของผูป่้วยทีไ่ดเ้คยมกีารส ัง่ไว ้ซึง่จะใช ้

   ในกรณีทีผู่ป่้วยตอ้งใชย้าตวัเดมิซ ํา้ ๆ กนั ทกุคร ัง้ทีไ่ดร้บัตรวจ  

M ยาชดุ   คอื  ยาทีจ่ดัไวเ้ป็นชดุเพือ่ความสะดวกในการบนัทกึขอ้มลู  เช่น ยาแกท้อ้งเสยี ยาแกไ้ข ้

   หวดั  ชดุปฐมพยาบาล  เป็นตน้   

ลดหย่อน  คอื  จาํนวนเงนิทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการลดหย่อน 

รวมเงนิสทุธ ิ  คอื  จาํนวนเงนิทีเ่ป็นยอดเงนิสุทธหิลงัจากมกีารหกัลดหย่อนแลว้ (ถา้ม)ี 

สงัเกตว่าที่ดา้นล่างจะมีช่องแสดงจาํนวนเงินยาใน/ยานอก  หมายถึง  จาํนวนเงินที่เป็นยาใน

บญัชียาหลกัแห่งชาตแิละยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาต ิ

 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูครบเรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม  เพือ่จดัเก็บขอ้มลูการส ัง่ยาใหก้บัผูป่้วย 
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 ปุ่ มการทาํงาน F3 เป็นการเพิม่ขอ้มูล  

เมือ่ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูของผูป่้วยทีม่าทาํการรกัษาในแต่ละคร ัง้  

 

ซ่ึงมีรายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มูลดงัน้ี 

เดือนที่   ใหร้ะบคุร ัง้ทีม่าทาํการรกัษา โดยใส่เป็นตวัเลข 

วนัที่มาตรวจ  โปรแกรมจะ เปิดช่องวา่งใหร้ะบวุนั และสามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ เช่นใส่ค่า +7  

   โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนัและคาํนวณออกมาเป็นช่วง 

   ของวนัเวลาดงักลา่ว 

ผลยอ้มเช้ือ  สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ ม ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืพมิพต์วัอกัษร 

ผลเพาะเช้ือ  สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืพมิพต์วัอกัษร 

ระบบยา   สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืพมิพต์วัอกัษร 

ผล X – Ray   สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืพมิพต์วัอกัษร 

น้ําหนกั   ใหใ้ส่นํา้หนกัของคนไขท้ีช่ ัง่ได ้

สว่นของยา  เมือ่เราดบัเบิ้ลคลกิทีบ่รรทดัถดัมาจะมลูีกศรชี้ลงใหค้ลกิทีลู่กศรจะมชีื่อยาทีเ่ป็นอกัษร 

   ย่อและรหสัใหเ้ลอืกชื่อยา หรอืใส่รหสัก็ได ้

ช่อง มก./วนั  ใหร้ะบ ุมก./วนัทีแ่พทยส์ ัง่ให ้โดยระบเุป็นตวัเลข 
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เมือ่บนัทกึขอ้มลูครบเรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม  เพือ่จดัเก็บขอ้มลูการส ัง่ยาใหก้บัผูป่้วย 

 

ถา้ตอ้งการแกไ้ขรายการทีบ่นัทกึไปแลว้ ใหก้ดปุ่ม F4 เพือ่ทาํการแกไ้ขขอ้มลู 

 


