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ในส่วนการทาํงานของหอ้งตรวจนัน้แบ่งการทาํงานออกเป็น 2 แบบ คอื หอ้งตรวจโรค (พยาบาล) กบั หอ้ง

ตรวจโรค (แพทย)์  ซึง่การทาํงานแตกต่างกนัที ่หอ้งตรวจโรค (พยาบาล) จะเป็นการตรวจอาการเบื้องตน้ และซกั

ประวตัเิบื้องตน้ เช่น วดัความดนั  ช ัง่นํา้หนกั  วดัอณุหภมู ิ และอาการป่วยเบื้องตน้ ส่วนหอ้งตรวจโรค (แพทย)์ จะ

ทาํการวนิิจฉยัตามอาการของผูป่้วย โดยดูขอ้มลูการตรวจอาการเบื้องตน้จากหอ้งตรวจโรค (พยาบาล)  ประกอบ 

และทาํการส ัง่ยา หรอื ส่งต่อไปทีห่อ้งอืน่ต่อไป 

เมือ่เขา้สู่โปรแกรมหอ้งตรวจโรค  เริ่มแรก คอื การคน้หาขอ้มลูผูป่้วย โดยใชเ้ลขที ่HN หรอื  ถา้ไมท่ราบ

เลขที ่HN  ก็สามารถพมิพช์ื่อหรอืนามสกุล ในการคน้หาขอ้มลูผูป่้วยก็ได ้ ในกรณีทีม่กีารตดิต่อของผูป่้วยในแลว้ 

เมือ่มกีารขอลงทะเบยีนตรวจรกัษาจะปรากฎหนา้จอแสดงเลขประจาํตวัของผูป่้วยขึ้นมาใน 2 ลกัษณะ คือ เลขที ่

HN และเลขที ่AN เพือ่ถามวา่ตอ้งการส่งตรวจในลกัษณะของผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยใน ก็ใหเ้ลอืกลกัษณะทีต่อ้งการ 

 
 

และในกรณีถา้ผูป่้วยมกีารนดัตรวจ ก็จะปรากฏหนา้จอ 

 
 

เพื่อใหเ้ลอืกการส่งตรวจ  เมือ่เลอืกการส่งตรวจไดแ้ลว้ก็จะปรากฏหนา้จอการทาํงานซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดว้ยกนัไดแ้ก่ การส่งตรวจ  การรกัษา  โรคประจาํตวั-การแพย้า  ผลการวนิิจฉยั 
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1. การสง่ตรวจ 

 

ซ่ึงมีรายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มูล ดงัน้ี 

วนัที่มาตรวจรกัษา โปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีป่จัจบุนั ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

หน่วยงาน  คอื ใส่ชื่อแผนกทีผู่ป่้วยจะไปตรวจ สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั   

   (ในกรณีทีเ่ป็นผูป่้วยนดัช่องน้ีจะไมเ่ปิดใหบ้นัทกึ) 

สทิธกิารรกัษา  คอื สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย สามารถเลอืกไดโ้ดย  เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิ 

   ทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

แพทยผู์ต้รวจ  คอื  ชื่อของแพทยผู์ต้รวจ  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั  (ใน 

   กรณีทีเ่ป็นผูป่้วยนดั แพทยผู์ต้รวจโปรแกรมจะดงึชื่อแพทยผู์น้ดัมาให)้ 

พยาบาลผูต้รวจ  คอื ชื่อของพยาบาลผูต้รวจ  สามารถเลอืกไดโ้ดย  เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิ 

   ทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

ผูป่้วยเก่า/ใหม่  คอื  ใหเ้ลอืกวา่เป็นผูป่้วย เก่า/ใหม ่

สถานะการเขา้มา  คอื  สถานะการเขา้มาของผูป่้วย  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็น 

   รหสั (ในกรณีทีเ่ป็นผูป่้วยนดัช่องน้ีจะไมเ่ปิดใหบ้นัทกึ) 

หน่วยงานที่รบัมา  เหตผุลที่รบัมา บนัทกึไดใ้นกรณีทีส่ถานะการเขา้มาเป็น หอ้งตรวจอืน่ หรอื สถาน 

   พยาบาลอืน่ 
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2. การรกัษา 

 

ซ่ึงมีรายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มูล ดงัน้ี 

สถานะสดุทา้ย  คอื สถานะของผูป่้วย เช่น เขา้พบแพทย ์รบัเป็นผูป่้วยใน ไปหอ้งตรวจอืน่ ตรวจและรบั 

   ยากลบับา้น เป็นตน้  สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูก 

   ศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

หน่วยงานที่สง่ต่อ  เหตผุลที่สง่ต่อ จะบนัทกึทีช่่องน้ีไดใ้นกรณีที ่สถานะสุดทา้ยเป็นสถานะ ไปหอ้งตรวจอืน่  ไป 

   สถานพยาบาลอืน่   ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูก 

   ศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

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

   สามารถใส่ค่าเป็นตวัเลข เช่น ใส่ –3 โปรแกรมจะนาํค่า –3 ไปเปรยีบเทยีบกบัวนัที ่ณ  

   ปจัจบุนั  

เลขที่หอ้ง  คอื  เลขทีข่องหอ้งตรวจ 

สาขาผูป่้วย  สามารถเลอืกไดโ้ดย  เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

   จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

ความดนั น้ําหนกั  สว่นสูง  อณุหภมิู  ชีพจร  การหายใจ คอื ใหบ้นัทกึขอ้มลูเป็นตวัเลขตามผล 

   การตรวจทีว่ดัได ้

อบุตัเิหต ุ เร่งด่วน  ฉุกเฉิน คอื การมาตรวจของผูป่้วยเป็นกรณีไหน 

เลขที่คดี   คอื ใหบ้นัทกึเลขทีค่ดใีนกรณีทีผู่ป่้วยมคีด ีเช่น รถชน  โดนทาํรา้ยร่างกาย  เป็นตน้ 
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อาการที่มาพบแพทย ์(พยาบาล) คอื อาการเบื้องตน้ของผูป่้วย พยาบาลจะเป็นผูบ้นัทกึเพือ่ทีจ่ะใหแ้พทยท์าํการ 

   วนิิจฉยัต่อไป ซึง่เป็นช่องขอ้มลูทีส่ามารถขยายกวา้งออกใหก้วา้งได ้(Free Text)  โดย 

   ดบัเบิ้ลคลกิทีช่่องขอ้มลู 

บนัทกึของแพทย ์  จะบนัทกึไดท้ีห่นา้จอ หอ้งตรวจโรค (แพทย)์ คอื แพทยท์าํการวเิคราะหอ์าการผูป่้วย   

   แลว้แพทยจ์ะทาํการบนัทกึลงในช่องบนัทกึของแพทย ์ ซึง่เป็นช่องขอ้มลูทีส่ามารถขยาย 

   กวา้งออกใหก้วา้งได ้(Free Text)  โดยดบัเบิ้ลคลกิทีช่่องขอ้มลู 

 

เมือ่กดทีปุ่่ ม  จะปรากฏหนา้จอ ใหใ้ส่ความดนัทีว่ดัไดใ้นแต่ละคร ัง้ 
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3. โรคประจาํตวั – การแพย้า 

เป็นการบนัทกึวา่ผูป่้วยมโีรคประจาํตวัอะไร และแพย้าอะไร เพือ่ทีแ่พทยจ์ะไดท้ราบวา่จะใชย้าอะไรในการรกัษา

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึ่งขอ้มูลโรคประจาํตวัและการแพย้าน้ีถา้ที่หอ้งบตัรมีการบนัทึกไวโ้ปรแกรมจะแสดงขอ้มูลมาให ้

สามารถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิได ้ ดงัรูป 

 

ซ่ึงมีรายละเอยีดใหบ้นัทกึดงัน้ี 

โรคประจาํตวั  สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

   จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

แพย้า   ใหบ้นัทกึการแพย้าของผูป่้วย โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลง 

   ตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั  หรอืพมิพต์วั 

   อกัษรตวัแรกของชื่อยา โปรแกรมจะทาํการดงึขอ้มลูมาให ้เช่นพมิพต์วัอกัษร P  

   โปรแกรมจะทาํการดงึขอ้มลูยา ทีข่ึ้นตน้ดว้ยตวั P ท ัง้หมดมาใหเ้ลอืก 

ระดบัการแพ ้  คอื ระดบัของความแพย้า โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรง 

   ทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

อาการที่แพ ้  คอื ใหร้ะบอุาการแพ ้ซึง่เป็นช่องขอ้มลูทีส่ามารถขยายกวา้งออกใหก้วา้งได ้(Free Text)   

   โดยดบัเบิ้ลคลกิทีช่่องขอ้มลู 

วนัที่บนัทกึ  คอื  วนัทีท่าํการบนัทกึ โดยบนัทกึเป็นรูปแบบวนัที ่/ เดอืน / ปี  เช่น 01/01/45 หรอื 

   สามารถใส่ค่าเป็นตวัเลข เช่นใส่–3โปรแกรมจะนาํค่า –3 ไปเปรยีบเทยีบกบัวนัที ่ณ ปจัจบุนั  

ผูบ้นัทกึ   คอื เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิ 

   ทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 
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4. ผลการวนิิจฉยั 

 

ซ่ึงมีรายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มูลมีดงัน้ี 

ผลการวนิิจฉยัผูป่้วย คอื ผลการตรวจจากแพทย ์ซึง่จะบนัทกึในลกัษณะของรหสั ICD 10  โดยจะตอ้ง 

   บนัทกึตวัอกัษรอย่างนอ้ย 2 ตวั เช่น A1โปรแกรมก็จะดงึขอ้มลู ICD10 ทีข่ึ้นตน้ดว้ย 

   รหสั A1 มาให ้ดงัรูป  

 

 

 เพือ่ใหเ้ลอืกรหสัทีต่อ้งการโดยเลือ่นปุ่ มลูกศรขึ้นลง หรอืใชเ้มาสค์ลกิทีร่หสัทีต่อ้งการ เมือ่เลอืกไดแ้ลว้ก็ใหก้ด

ปุ่ม    ชื่อโรคพรอ้มรหสั ICD10 ก็จะปรากฏทีห่นา้จอผลการวนิิจฉยั 
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ลาํดบัที่   คอื ใหใ้ส่ลาํดบัของโรค  

1   =   Principal disease 

2   =   Underlying cause of above 

3   =   Complication disease 

4   =  Other disease 

สาขาเฉพาะทาง  คอื  สาขาเฉพาะทางทีเ่หมาะกบัการรกัษาอาการของผูป่้วยทีแ่พทยว์นิิจฉยัออกมา ซึง่ 

   สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่ กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

   จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

 ขอ้มูลตามฉบบัย่อ คอื การกาํหนดรหสั ICD10 ใหใ้ชเ้ฉพาะในหน่วยงาน หรอื เฉพาะโรค เพือ่ความสะดวกใน 

   การบนัทกึขอ้มลู  เช่น  โรคของเบาหวาน  ใชร้หสั ICD คอื E10  อาจจะกาํหนดชื่อย่อเป็น  

   DM  ก็ได ้ ซึง่การปรบัปรุงฉบบัย่อ สามารถทาํไดโ้ดยกดทีปุ่่ ม  จะ 

   ปรากฏหนา้จอ 

 

 

ตอ้งการเพิม่ใหก้ดปุ่มเพิม่ ถา้ตอ้งการแกไ้ขใหก้ดปุ่มแกไ้ข หรอืถา้ไมต่อ้งการทาํอะไรก็ใหก้ดปุ่ม ยกเลกิ 

 

ReDiag   คอื  ใชใ้นกรณีทีผู่ป่้วยเป็นโรคทีม่ผีลการวนิิจฉยัทีเ่หมอืนเดมิ เช่น ผูป่้วยโรคเบาหวาน   

   โรคหวัใจ  โรคทางหอบหดื  เป็นตน้ เมือ่กดปุ่ม    จะปรากฏหนา้ 

   จอ เพือ่ใหเ้ลอืกวา่จะใชร้หสัโรคไหน 
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หตัถการ   คอื  การบนัทกึหตัถการทีจ่าํเป็นต่อการรกัษาผูป่้วยตามการวนิิจฉยัของแพทย ์ เมือ่คลกิที ่

   ปุ่มน้ี จะมกีลอ่งขอ้ความถามวา่  “ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูการตรวจชดุน้ีก่อน หรอืไม”่  ถา้ 

   ตอ้งการบนัทกึใหก้ดปุ่ม  YES  จะปรากฏหนา้จอ 

 

ซ่ึงในหนา้จอการบนัทกึหตัถการน้ีมีรายละเอยีดใหบ้นัทกึ ดงัน้ี 

หน่วยงาน โปรแกรมจะ Default เป็นหน่วยงานให ้ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

สทิธกิารรกัษา โปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีป่จัจบุนั ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

วนัที่เริ่มตน้  เวลาเริ่มตน้ คอื  วนัทีแ่ละเวลา ทีเ่ริ่มตน้ทาํหตัถการ โปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนั  

   แต่สามารถแกไ้ขได ้โดยทีช่่องขอ้มลูวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวน 

   เตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนั 

   ทีป่จัจบุนั  นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 
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หตัถการ   คอื  ใหบ้นัทกึชื่อหตัถการเป็นรหสั ICD 9CM แลว้กด Enter จะมตีาราง Pop Up ขึ้น 

   มาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ลาํดบั   คอื  ลาํดบัในการทาํหตัถการ 

แพทยผู์ร้บัผิดชอบ คอื ชื่อของแพทยผู์ร้บัผดิชอบในการทาํหตัถการรายการนัน้ สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่ 

   กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop upขึ้นมา 

   ใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

แพทย/์พยาบาลผูท้าํ คอื  ใหใ้ส่ชื่อแพทย/์พยาบาลผูท้าํหตัถการรายการนัน้สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

จาํนวน   คอื  ใหใ้ส่จาํนวนของหตัถการทีท่าํ 

หน่วย   คอื  ใหใ้ส่หน่วยของหตัถการทีท่าํ เช่น ครัง้ ขา้ง ซี ่เป็นตน้ 

ตาํแหน่ง   คอื  ใหใ้ส่ตาํแหน่งทีท่าํหตัถการ  เช่น  หลงั  ขา  ฟนัหนา้  แขน  เป็นตน้ 

ราคา/เบกิได ้  คอื  ใหใ้ส่ราคาของหตัถการทีท่าํ 

จาํนวนเงนิ  คอื  จาํนวนเงนิท ัง้หมดของหตัถการนัน้ โดยนาํ ช่องจาํนวนคูณดว้ยช่องราคา   

วนัที่สิ้นสดุ เวลาสิ้นสดุ   คอื  ใหใ้ส่วนัทีแ่ละเวลาทีท่าํหตัถการรายการนัน้ ๆ เสรจ็สิ้น 

ICD9CM ฉบบัย่อ  คอื  การกาํหนดชื่อย่อใหก้บั ICD9CM  เพือ่ใชใ้นหน่วยงาน  สามารถเพิม่เตมิและแก ้

   ไขได ้โดยการกดปุ่ม    จะปรากฏหนา้จอ เพือ่ใหเ้ลอืกวา่จะเพิม่เตมิ  

   หรอื แกไ้ข  ถา้ไมต่อ้งการทาํอะไรก็กดปุ่มยกเลกิ  ดงัรูป 

 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูครบทกุอย่างแลว้ใหก้ดปุ่ม   เพือ่บนัทกึขอ้มลู        
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ในส่วนของการทาํงานหอ้งตรวจโรค เมือ่คลกิที่ปุ่ มตวัเลอืกจะเป็นฟงักช์ ัน่การทาํงานในส่วนของตวัเลอืกการ

พมิพ ์ ไดแ้ก่  การพมิพใ์บส ัง่ยาคน้ OPD  ใบส ัง่ยาไม่คน้ OPD  ใบลาํดบัผูป่้วย  ใบตรวจรกัษา  ในส่วนของตวัเลอืก

การทาํงานจะเป็นตวัเลอืกการทาํงานจะเป็นค่าตรวจรกัษาแพทย ์ ถา้ตอ้งการที่จะพมิพอ์ะไรก็ใหท้าํเครื่องหมายถูกไวใ้น 

Check Box  ดงัภาพ 

 

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งตรวจโรค  เมือ่คลกิทีปุ่่ มคน้หาจะปรากฎหนา้จอซึง่แสดงถงึขอ้มลูของการเขา้พบ

แพทยไ์ว ้ ซึ่งสามารถเพิ่มขอ้มูลไดเ้มื่อกดปุ่ มเพิ่มก็จะกลบัไปสู่หนา้จอของการส่งตรวจซึ่งเป็นขอ้มูลใหม่  เมือ่กดปุ่ ม

แกไ้ขก็จะเขา้สู่การแกไ้ขขอ้มลูเก่าทีห่นา้จอของการส่งตรวจ  ถา้ไมต่อ้งการทาํอะไรก็กดปุ่มยกเลกิ  ดงัรูป 

 

 

 

 ในส่วนของหอ้งตรวจโรค ยงัมฟีงักช์นัเพิ่มเตมิต่าง ๆ ที่สามารถเรียกใชง้านไดอ้กี  เช่น ใบส ัง่ยา  หอ้ง LAB  

หอ้งรงัส ี บนัทกึนดั  เป็นตน้ 
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ในส่วนของโปรแกรมหอ้งตรวจโรคผูป่้วยนอก มแีถบเครื่องมอืการทาํงานพเิศษทางดา้นลา่งของจอภาพ ดงัน้ี 

 ใบส ัง่ยา  (F2)  

เมือ่แพทยว์นิิจฉยัอาการของผูป่้วยแลว้ ถา้ตอ้งใชย้าในการบาํบดัรกัษาอาการ แพทยก์็จะส ัง่ยาใหผู้ป่้วย ซึง่การ 

ทาํงานของใบส ัง่ยาทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม F2  หรอืคลกิทีปุ่่ ม  ทีแ่ถบเครื่องมอืพเิศษทางดา้นลา่งของจอภาพ  ซึง่การ

ทาํงานของโปรแกรมหอ้งจ่ายยาจะอธบิายอยู่ในคู่มอื ระบบงานหอ้งจ่ายยา 

 

 บนัทกึชนัสูตรโรค (F3)  

หลงัจากทีแ่พทยไ์ดท้าํการตรวจรกัษาผูป่้วยแลว้ถา้ผูป่้วยจาํเป็นตอ้งไดร้บัการตรวจทางหอ้ง LAB แพทยก์็จะทาํ 

การบนัทกึส่งตรวจชนัสูตรโรคโดยกดปุ่ ม F3 ทีแ่ป้น หรือกดปุ่ ม    ที่หนา้จอ วธิีการทาํงานจะอธบิายในคู่มอื

ระบบงานชนัสูตรโรค 

 บนัทกึรงัสวีนิิจฉยั (กด F4)  

หนา้จอน้ีจะเป็นการส่งตรวจทางรงัสวีนิิจฉยั ซึง่เมือ่แพทยไ์ดท้าํการตรวจรกัษาผูป่้วยแลว้และผูป่้วยจาํเป็นทีจ่ะ 

ตอ้งไดร้บัการตรวจทางรงัสวีนิิจฉยั หรอื ทางรงัสรีกัษา แพทยจ์ะตอ้งทาํการส่งตรวจโดยการกดปุ่ม F4 ทีแ่ป้นพมิพ ์หรอื 

กดปุ่ม  ทีห่นา้จอ ซึง่วธิกีารทาํงานจะอธบิาย ไวใ้นคู่มอื ระบบงานรงัสวีนิิจฉยั 

 บนัทกึลดหย่อน (กด F5)  

เมือ่เขา้สู่หนา้จอของการบนัทกึลดหย่อนแลว้จะปรากฎหนา้จอของค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของผูป่้วย ซึง่ไมส่ามารถแก ้

ไขขอ้มลูได ้  ซึง่วธิกีารบนัทกึค่าใชจ่้ายไดอ้ธบิายในคู่มอื ระบบงานบนัทกึค่าใช่จ่าย 
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 บนัทกึนดั  (F6)  

เป็นส่วนของการทาํงานบนัทกึนดั  ซึง่แพทยผู์ต้รวจจะเป็นผูน้ดั  หนา้จอการทาํงานของบนัทกึนดั เป็นดงัภาพ 

 

ขอ้มูลรายละเอยีดต่าง ๆ ที่ตอ้งใสใ่นหนา้จอการทาํงานบนัทกึนดั ไดแ้ก่ 

แพทยผู์น้ดั  โปรแกรมจะ Default  เป็นชื่อแพทยท์ีท่าํการตรวจ 

วนัที่ส ัง่นดั  โปรแกรมจะ Default   เป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนั 

หน่วยงาน  คอื  หน่วยงานทีแ่พทยจ์ะนดัผูป่้วยมาคร ัง้ต่อไป  โปรแกรมจะ Default  เป็นหน่วยงาน 

    ทีผู่ป่้วยทาํการตรวจรกัษาอยู่ แต่สามารถแกไ้ขได ้โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื คลกิ 

    ทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

วนัที่นดั และ เวลานดั คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีน่ดัผูป่้วยมาคร ัง้ต่อไป  โดยทีช่่องวนัทีส่ามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวน 

    เตม็  หรอื  – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบั 

    วนัทีป่จัจบุนั  แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงผลออกมาให ้

หมายเหตกุารนดั  คอื  เหตผุลของแพทยท์ีท่าํการนดั  ซึง่ในช่องขอ้มลูหมายเหตกุารนดัน้ีเป็นช่องบนัทกึ ขอ้ 

    มลูทีส่ามารถขยายใหก้วา้งออกได ้(Free Text)  โดยการดบัเบลิคลกิทีช่่องก็จะขยายออก 
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สาํหรบัปุ่ ม  ใชส้าํหรบัการตรวจสอบการนดัของแพทยแ์ต่ละท่าน ซึง่จาํแนกตามช่วงเวลา  ดงัภาพ 

 

ซ่ึงรายละเอยีดที่ตอ้งบนัทกึ  ไดแ้ก่ 

วนัที่    คอื  ใหร้ะบวุนัที ่ทีต่อ้งการดูขอ้มลู โดยโปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีป่จัจบุนั แต่ 

    สามารถแกไ้ขได ้ (ถา้ไมร่ะบวุนัที ่โปรแกรมจะแสดงขอ้มลูการนดัท ัง้หมดมาให)้ 

แพทยผู์น้ดั  คอื  ใหร้ะบชุื่อของแพทยผู์น้ดั โดยสามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ย 

    ช่อง จะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

หน่วยงาน  คอื  ใหร้ะบชุื่อของหน่วยงานทีน่ดัผูป่้วย  โดยสามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลง 

    ตรงทา้ยช่อง จะมตีาราง Lookup ขึ้นมาใหเ้ลอืก โดยขอ้มลูทีแ่สดงจะมแีถบสตีามช่วง 

    เวลาทีน่ดั 

 

ในส่วนของการทาํงานของบนัทกึนดั เมือ่คลกิทีปุ่่ มตวัเลอืก จะเป็นฟงักช์นัการทาํงานในสว่นของตวั 

เลอืกการพมิพ ์ ไดแ้ก่  พมิพใ์บนดั  ถา้ตอ้งการทีจ่ะพมิพก์็ใหท้าํเครื่องหมายถกูไวใ้นช่อง Check Box ดงัภาพ 
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ในส่วนของการทาํงานของบนัทกึนดั เมือ่คลกิทีปุ่่ มคน้หาจะปรากฏหนา้จอซึง่แสดงถงึขอ้มลูของการ 

บนัทกึนดัต่าง ๆ ของผูป่้วยกบัหน่วยงานต่าง ๆ ไว ้ซึง่สามารถเพิม่ขอ้มลูได ้ แกไ้ขขอ้มลูเก่าได ้ ถา้ไมต่อ้งการทาํอะไรก็

กดปุ่มยกเลกิ  หนา้จอการทาํงานของปุ่มคน้หาจะเป็นดงัภาพ 

 

 

 บนัทกึใบรบัรองแพทย ์ (F7)   

เป็นส่วนของการทาํงานบนัทกึใบรบัรองแพทย ์ ในกรณีทีผู่ป่้วยตอ้งการใบรบัรองแพทย ์หนา้จอการทาํงานของ 

การบนัทกึใบรบัรองแพทย ์เป็นดงัภาพ 
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ขอ้มูลรายละเอยีดต่าง ๆ ที่ตอ้งใสใ่นหนา้จอของการบนัทกึใบรบัรองแพทย ์ ไดแ้ก่ 

วนัที่ตรวจ  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีอ่อกใบรบัรองแพทย ์ โปรแกรมจะ Default  เป็นวนัทีแ่ละเวลา 

    ปจัจบุนั 

ประเภทใบรบัรองแพทย ์ คอื  ประเภทของใบรบัรองแพทยท์ีผู่ป่้วยตอ้งการ  หรอืทีแ่พทยอ์อกใหก้บัผูป่้วย  ซึง่ 

    สามารถเลอืกได ้โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

    จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

แพทยผู์ส้ง่ตรวจ  คอื  ชื่อของแพทยผู์ท้ีท่าํการตรวจรกัษา  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ที ่

    ช่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอื 

    บนัทกึเป็นรหสั 

วนัที่เริ่มตน้ใหห้ยดุงาน โดยใหใ้ส่วนัทีท่ีใ่หเ้ริ่มตน้หยุดงาน โดยทีช่่องวนัทีส่ามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็  หรอื  

    – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ แต่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่วนัทีต่รวจ  

วนัที่สดุทา้ยใหห้ยดุงาน โดยใหใ้ส่วนัทีสุ่ดทา้ยทีใ่หห้ยุดงาน  โดยทีช่่องวนัทีส่ามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็หรอื  

    – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ แต่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่วนัทีเ่ริ่มตน้ใหห้ยุดงาน 

ขอ้สรุป/ความเหน็ของแพทย ์ คอื  ผลการตรวจร่างกายทีแ่พทยว์นิิจฉยัออกมาจากอาการของผูป่้วย  ซึง่ใน 

    ช่องน้ีสามารถขยายใหก้วา้งออกได ้(Free Text)  โดยการดบัเบิ้ลคลกิทีช่่องก็จะขยาย 

    ออก 

 

ในส่วนของการทาํงานในการบนัทกึใบรบัรองแพทย ์ เมือ่คลกิทีปุ่่ มตวัเลอืกจะเป็นฟงักช์นัการทาํงานใน 

ส่วนของตวัเลอืกการพมิพ ์ ไดแ้ก่  ใบรบัรองแพทย ์ ถา้ตอ้งการทีจ่ะพมิพก์็ใหท้าํเครื่องหมายถูกไวใ้น Check Box  ดงั

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            ระบบงานหอ้งตรวจโรค 

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล (PHIS)                                                                                        16 

ในส่วนของการทาํงานในการบนัทกึใบรบัรองแพทย ์เมือ่คลกิทีปุ่่ มคน้หาจะเป็นฟงักช์นัการทาํงานใน 

การคน้หาขอ้มลูการบนัทกึใบรบัรองแพทยข์องผูป่้วย  ซึง่สามารถเพิม่ขอ้มลูของการบนัทกึใบรบัรองแพทยไ์ดเ้มือ่กดปุ่ ม

เพิ่ม  หรือเมือ่กดปุ่ มแกไ้ขก็จะเขา้สู่การแกไ้ขขอ้มูลเก่าของการบนัทกึใบรบัรองแพทย ์ ถา้ไม่ตอ้งการทาํอะไรก็กดปุ่ ม

ยกเลกิ  หนา้จอการทาํงานของปุ่มคน้หาการบนัทกึใบรบัรองแพทย ์ เป็นดงัภาพ 

 

 

 บนัทกึรูปภาพ (F9)  

เมือ่กดปุ่ม F9 จะปรากฏหนา้จอ บนัทกึรูปภาพ ขึ้น ดงัภาพ   
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เมือ่เขา้สู่หนา้จอ บนัทกึรูปภาพ แลว้ใหก้ดทีปุ่่ ม  เพือ่เลอืกหรอืปรบัปรุงรูป 

ภาพ หลงัจากกดปุ่มน้ีแลว้จะปรากฏหนา้จอ ปรบัปรุงรูปภาพมาตรฐาน ดงัภาพ 

 

เมื่อเขา้สู่หนา้จอ ปรบัปรุงรูปภาพมาตรฐาน  ใหเ้ลอืกรูปที่ตอ้งการหรือ อาจเพิ่ม/แกไ้ขรูปภาพ โดยคลกิที่ปุ่ ม 

 เมือ่กดปุ่มเพิม่จะเขา้สู่หนา้จอ เพิม่/แกไ้ขรูปภาพมาตรฐาน ดงัภาพ 

 

หลงัจากเลอืกรูปภาพเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม บนัทึก ถา้ไม่ตอ้งการใหก้ดปุ่ ม ลบ แต่ถา้ตอ้งการแกไ้ขใหค้ลกิที่ปุ่ ม 

 เมือ่กดปุ่มน้ีจะเขา้สู่หนา้จอ เพิม่/แกไ้ขรูปภาพมาตรฐาน  ดงัภาพ 
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หลงัจากเขา้สู่หนา้จอน้ี ใหเ้ลอืกรูปทีต่อ้งการแทนที ่แลว้จงึกดปุ่ม บนัทกึ ถา้ไมต่อ้งการใหก้ดปุ่ม ลบ ถา้เราไม ่

ตอ้งการแกไ้ขหรือเพิ่มรูปภาพก็ใหเ้ลอืกรูปภาพที่ตอ้งการและกดปุ่ ม ตกลง จากนัน้จะเขา้สู่หนา้จอ บนัทึกรูปภาพ ดงั

ภาพ  

 

 

ในหนา้จอ เราสามารถดบัเบิ้ลคลกิทีรู่ปเพือ่เขา้ไปเขยีนทีต่วัรูปได ้ดงัภาพ  

ตวัอย่าง ถา้ตอ้งการระบจุดุทีฟ่นัผ ุ
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หลงัจากระบจุดุทีต่อ้งการเสรจ็แลว้และไมต่อ้งการทาํอะไรเพิม่อกีแลว้ใหค้ลิก๊ทีรู่ปภาพอกีคร ัง้จะเขา้สู่หนา้จอ บนัทกึ

รูปภาพ ดงัเดมิ  หลงัจากนัน้ กดปุ่ม  เพือ่บนัทกึขอ้มลู 

 บนัทกึหตัถการ (F10)  

การบนัทกึหตัถการทีจ่าํเป็นต่อการรกัษาผูป่้วยตามการวนิิจฉยัของแพทย ์เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ี จะปรากฏหนา้จอ 

 

สามารถทาํงานไดเ้หมอืนกบัการบนัทกึหตัถการทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
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 ลาํดบัการมาตรวจ (F11)  

 

 

คอื  ใชแ้สดงรายการลาํดบัการมาตรวจของผูป่้วย เมือ่กดปุ่ม F11 จะปรากฎหนา้จอการทาํงานใหม ่  

ซึง่แบ่งออกเป็น 2 หนา้จอ คอื  ผูป่้วยเก่า และ ผูป่้วยใหม ่สามารถคน้หาลาํดบัการมาพบแพทยข์องผูป่้วยโดยสามารถ

คน้หาไดจ้าก วนัที ่หน่วยงาน แพทยผู์ต้รวจ  สาขาผูป่้วยโดยโปรแกรมจะจาํแนกรายชื่อผูป่้วยออกมาพรอ้มบอกจาํนวน

คน 

 

 หอ้งผ่าตดั  (F13)  

ในส่วนของการทาํงาน เกี่ยวกบัหอ้งผ่าตดั ซึง่หนา้จอการทาํงาน จะแบง่ออกเป็น 4  หนา้จอ ไดแ้ก่ หนา้จอขอ้มลู 

เบื้องตน้ , หนา้จอขอ้มลูหอ้งรบัส่ง , หนา้จอเครื่องมอื/ผา้ซบัเลอืด , หนา้จอบนัทกึผลการวนิิจฉยั  แต่ในส่วนของหอ้ง

ตรวจโรค โปรแกรมเปิดใหส้ามารถบนัทกึไดแ้ค่หนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้ ซึง่วธิกีารบนัทกึขอ้มลูไดอ้ธบิายในคู่มอืการใชง้าน

ระบบงานหอ้งผ่าตดั 

 หอ้งคลอด (F14)  

เป็นหนา้จอการทาํงานที่เกี่ยวกบัการบนัทกึขอ้มูลการคลอดของผูป่้วย ซึ่งข ัน้ตอนและวธิีการบนัทกึขอ้มูลได ้

อธบิายไวใ้น ระบบงานหอ้งคลอด 

 หอ้งสง่เสรมิสขุภาพ (F15)  

 เป็นการทาํงานที่เกี่ยวกบัการบนัทกึขอ้มูลการฝากครรภข์องแม่ และสุขภาพของเด็ก ซึ่งข ัน้ตอนและวธิีการ

ทาํงานไดอ้ธบิายไวใ้นคู่มอื ระบบงานส่งเสรมิสุขภาพ(อนามยัแมแ่ละเดก็) 
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 หอ้งสขุาภบิาล (F16)  

  เป็นการทาํงานทีเ่กี่ยวกบัการบนัทกึขอ้มลูการสุขาภบิาลของผูป่้วย ซึ่งข ัน้ตอนและวธิีการทาํงานไดอ้ธบิายไวใ้น

คู่มอื ระบบงานสุขาภบิาลและป้องกนัโรค 

 ใบรบัรองการใชย้านอกบญัชียาหลกั (F17)  

  เป็นการพมิพใ์บรบัรองยานอกบญัชยีาหลกั โดยเมือ่กด F17 จะปรากฏหนา้จอ 

 

เลอืกหน่วยงานทีจ่ะออกใบรบัรองยานอกบญัชยีาหลกั แลว้ กดตกลง จะปรากฏหนา้จอ 

 

 

 เมือ่ตอ้งการพมิพใ์บรบัรองยานอกบญัชยีาหลกั ใหน้าํเมาสม์าคลกิทีช่่อง  

แลว้กดปุ่มบนัทกึขอ้มลู  
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 ระบบเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ (F19)  

  เป็นระบบทีใ่ชบ้นัทกึเกี่ยวกบัการรบัผูป่้วยทีป่ระสบอบุตัเิหต ุซึง่ข ัน้ตอนและวธิกีารทาํงานไดร้ะบใุนคู่มอื ระบบ

การเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ 

 บนัทกึแบบสาํหรบัสง่ผูป่้วยไปรบัการตรวจหรอืรกัษาต่อ (F20)  

  เป็นหนา้จอทีใ่ชส้าํหรบัส่งผูป่้วยไปรกัษายงัโรงพยาบาล อืน่ สามารถเลอืกไดโ้ดยเขา้ระบบงานหอ้งตรวจโรคแลว้ 

เปลีย่นสถานะ ดงัรูป 

 

เมือ่ระบสุถานทีท่ีจ่ะส่งผูป่้วยไดแ้ลว้ กดปุ่ม F20 จะปรากฏหนา้จอ 

 

ใหร้ะบขุอ้มลูลงในช่องทีเ่ปิดเป็น สขีาว โดยระบเุป็นตวัหนงัสอืหรอืตวัอกัษร (Free Text) 

เมือ่ระบขุอ้มลูครบเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดปุ่ม  เพือ่บนัทกึขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

 ตดิต่อสอบถาม  
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เป็นหนา้จอทีใ่ชส้าํหรบัการตดิต่อสอบถาม รายละเอยีดต่าง ๆ เกี่ยวกบัผูป่้วย   ซึง่ในหนา้จอน้ีไมส่ามารถแกไ้ข

ขอ้มลูได ้สามารถดูไดเ้พยีงอย่างเดยีว เริ่มแรก คอื การคน้หาขอ้มลูผูป่้วย โดยใหใ้ส่เลขที ่HN หรอืถา้ไมท่ราบสามารถ

ใชช้ื่อ นามสกลุของผูป่้วย ช่วยในการคน้หาก็ได ้

 

เมือ่ไดข้อ้มลูของผูป่้วยแลว้จะปรากฏหนา้จอ สามารถเลอืกดูขอ้มลูไดใ้นระบบประชาสมัพนัธ ์

  

 


