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หนา้จอการทาํงานของหอ้งชนัสูตรโรค แบง่ออกเป็น 2 หนา้จอ ไดแ้ก่  หนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้ และหนา้จอ

รายการตรวจ/ผลการตรวจ  แต่ก่อนทีจ่ะบนัทกึขอ้มลูเบื้องตน้ไดน้ ัน้ เริ่มแรกตอ้งคน้หาขอ้มลูผูป่้วย โดยใชเ้ลขที ่

HN  เลขที ่AN (ในกรณีเป็นผูป่้วยใน) หรอื ใชช้ื่อ  นามสกลุ ในการคน้หาก็ได ้ดงัภาพ 

 
 

เมือ่คน้หาขอ้มลูผูป่้วยไดแ้ลว้จะปรากฏหนา้จอ เพือ่ใหบ้นัทกึขอ้มลูเบื้องตน้ และ รายการตรวจ/ผลการตรวจ 

 

1. ขอ้มูลเบื้องตน้ 
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ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งใสใ่นหนา้จอการทาํงานขอ้มลูเบื้องตน้ จะมขีอ้มลูบางส่วนทีไ่มจ่าํเป็นตอ้ง

ใส่เพราะจะถกูปิดไวไ้มใ่หแ้กไ้ข  อย่างเช่น  วนัที ่ เป็นตน้  รายละเอยีดต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งใส่ในหนา้จอการทาํงาน

ขอ้มลูเบื้องตน้ มดีงัน้ี 

หน่วยงานชนัสูตรโรค คอื  ชื่อของหน่วยงานทีจ่ะส่งไปทาํการชนัสูตรโรค  สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

หน่วยงานที่สง่ตรวจ คอื ชื่อของหน่วยงานทีส่่งตรวจเพือ่ทาํรายการตรวจต่าง ๆ ทีห่อ้ง Lab  ซึง่โปรแกรมจะ  

   Default ค่าไวเ้ป็นหอ้งทีผู่ป่้วยไดท้าํการตรวจรกัษาแต่สามารถแกไ้ขไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

แพทยผู์ส้ง่ตรวจ  คอื  ชื่อของแพทยท์ีส่่งตรวจเพือ่ทาํรายการต่างๆ ทีห่อ้ง  Lab  ซึง่โปรแกรมจะ  

   Default ค่าไวเ้ป็นชื่อแพทยท์ีไ่ดท้าํการตรวจรกัษาแต่สามารถแกไ้ขไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

สทิธกิารรกัษา  นัน้จะองิตามกบัสทิธกิารรกัษาของผูป่้วยตัง้แต่แรก  แต่ก็สามารถเขา้ไปปรบัปรุงแกไ้ข 

   ได ้โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง  

   Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

สถานะผูป่้วย  โปรแกรมจะ Default  เป็นสถานะ  รอสิง่สง่ตรวจ  แต่สามารถแกไ้ขปรบัปรุงได ้โดย 

   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup   

   ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

การวนิิจฉยัเบื้องตน้ คอื ผลการวนิิจฉยัเบื้องตน้ก่อนจะทาํตรวจในรายการต่าง ๆ ซึง่ในช่องขอ้มลูการ 

   วนิิจฉยัเบื้องตน้น้ีเป็นช่องบนัทกึขอ้มลูทีส่ามารถขยายใหก้วา้งออกไปได ้(Free Text)  

   โดยการดบัเบิ้ลคลกิทีช่่องก็จะขยายออก 
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2. รายการตรวจ/ผลการตรวจ 

 

 

ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งใสใ่นหนา้จอรายการตรวจ/ผลการตรวจ ไดแ้ก่ 

รายการตรวจ  คอื รายการต่าง ๆ ทีผู่ป่้วย ตอ้งทาํการตรวจกบัหอ้งชนัสูตรโรคซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย 

   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup   

   ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

เมือ่บนัทกึรายการตรวจแลว้ในช่องสิง่สง่ตรวจ  ค่าปกต/ิหน่วยวดั  ราคา  เบกิได ้ จะขึ้นมาใหโ้ดยอตัโนมตั ิ  

   ตามแต่ละรายการตรวจ ไมส่ามารถเขา้ไปแกไ้ขขอ้มลูได ้

ส่วนในช่อง ปกต ิ  นัน้จะแสดงผลการตรวจวา่ สูง (H) หรอื ตํา่ (L) หรอื ปกต ิ โดยนาํค่าทีไ่ดจ้ากช่องผล 

   การตรวจไปเปรยีบเทยีบกบัค่าปกต/ิหน่วยวดั 

 

ปุ่มทีใ่ชเ้ป็นการทาํงานพเิศษในหนา้จอการบนัทกึรายการตรวจ/ผลการตรวจ ซึง่ไดแ้ก่ 

 ปุ่ มค่าปกตขิองผลตรวจ 
เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะแสดงค่าปกตขิองผลการตรวจในรายการต่างๆ ออกมา 

 

 ปุ่ มชดุรายการตรวจ 
ใชแ้สดงถงึรายการตรวจทีต่อ้งตรวจร่วมกนั เช่น ตรวจหาระดบันํา้ตาลในเสน้เลอืด  ก็อาจจะทาํชดุชื่อ  “DM”  

เป็นตน้  ซึง่หนา้จอของชดุรายการตรวจ จะแบง่ออกเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นทีแ่สดงชื่อชดุรายการตรวจ  และดา้น

ทีแ่สดงรายการตรวจต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในชดุรายการตรวจนัน้ 
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 ปุ่ มเลอืกรายการตรวจ 
ใชเ้ลอืกรายการตรวจ ทีต่อ้งการตรวจ โดยแยกประเภทของการรายการตรวจ ดงัรูป 
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ในสว่นการทาํงานของหอ้งชนัสูตรโรค ยงัมีฟงักช์นัการทาํงานพเิศษเพิม่เตมิใหส้ามารถใชง้านได ้

 

 ลงทะเบยีนรายการตรวจ 
เป็นหนา้จอทีใ่ชส้าํหรบัการลงทะเบยีนรายการตรวจต่าง ๆ  ซึง่เมือ่คลกิเลอืกหนา้จอลงทะเบยีนรายการ 

ตรวจ อนัดบัแรก จะตอ้งบนัทกึประเภทงาน และ รายการตรวจ  

รายละเอยีดที่ตอ้งบนัทกึ ไดแ้ก่ 

ประเภทงาน  คอื ใหบ้นัทกึประเภทงานทีต่อ้งการบนัทกึทะเบยีนรายการตรวจ สามารถเลอืกไดโ้ดย 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่อง จะมตีาราง Popup ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

รายการตรวจ  คอื ใหด้บัเบิ้ลคลกิทีช่่องรายการตรวจ จะปรากฏหนา้จอเพือ่ใหต้รวจสอบวา่มรีายการน้ี 

   หรอืยงั ถา้ยงัไมม่ใีหค้ลกิทีปุ่่ มเพิม่ แต่ถา้มรีายการอยู่แลว้และตอ้งการแกไ้ขก็ใหค้ลกิ 

   เลอืกรายการทีต่อ้งการแลว้คลกิทีปุ่่ มตกลงซึง่เมือ่ไดร้ายการตรวจทีต่อ้งการแลว้จะ 

   ปรากฏหนา้จอ ซึง่แบง่ออกเป็น 2 หนา้จอ   

 

 

1.รายละเอยีด  

รายละเอยีดที่ตอ้งบนัทกึ ไดแ้ก่ 

ค่าพกิดัตํา่สดุ  ค่าพกิดัสูงสดุ  ค่ามาตรฐาน  คอื ใหบ้นัทกึค่าพกิดัตํา่สุด สูงสุด และค่ามาตรฐานของรายการตรวจ 

หน่วยของพกิดั  คอื ใหบ้นัทกึหน่วยของพกิดั 

ชนิดของผลตรวจ  คอื ใหบ้นัทกึชนิดของผลตรวจ สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะ 

   มตีาราง Popup ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

การแสดงผลการตรวจ คอื  ใหบ้นัทกึการแสดงผลการตรวจ     สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรง 

   ทา้ยช่องจะมตีาราง Popup ขึ้นมาใหเ้ลอืก 



ระบบงานชนัสูตรโรค 

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล  6 

ชดุรายการตรวจ  คอื  ใหบ้นัทกึวา่รายการตรวจน้ีอยู่ในชดุรายการตรวจไหน สามารถเลอืกได ้โดยคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Popup ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

สิง่สง่ตรวจ    คอื ใหบ้นัทกึวา่รายการตรวจน้ี ตอ้งใชส้ิง่ส่งตรวจอะไร สามารถเลอืกไดโ้ดย คลกิทีปุ่่ ม 

   ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Popup ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

จาํนวน  หน่วย  คอื  ใหบ้นัทกึจาํนวนและหน่วยของสิง่ส่งตรวจ 

เครื่องมือแพทย ์   คอื ใหบ้นัทกึวา่รายการตรวจน้ี ตรวจดว้ยเครื่องมอืแพทยเ์ครื่องไหน สามารถเลอืกได ้

   โดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Popup ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

สถานะ   คอื  ใหบ้นัทกึสถานะของรายการตรวจ สามารถเลอืกไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรง 

   ทา้ยช่องจะมตีาราง Popup ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

อปุกรณ์/น้ํายาตรวจ   คอื ใหบ้นัทกึวา่รายการตรวจน้ีใชอ้ปุกรณ/์นํา้ยาตรวจอะไร จาํนวนเท่าไร โดยใหค้ลกิที ่

   ปุ่ม เพิม่รายการ จะปรากฏหนา้จอใหบ้นัทกึ  

อปุกรณ์/น้ํายาตรวจ   ใหค้ยีช์ื่อของอปุกรณ/์นํา้ยาตรวจ แลว้คลกิทีปุ่่ ม     ทีด่า้นทา้ยช่อง จะมตีารางPopup  

   ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

จาํนวน     ใหบ้นัทกึจาํนวนของอปุกรณ/์นํา้ยาตรวจทีใ่ช ้

 

เมื่อบนัทึกขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ใหค้ลิกปุ่ มเพื่อ Save ขอ้มลูของอปุกรณ/์นํา้ยาตรวจ 

 

2. ราคา 

 

 

รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึ ไดแ้ก่ 

ราคาตน้ทนุ  คอื  ใหบ้นัทกึราคาตน้ทนุของรายการตรวจน้ี 
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ราคาสามญั(ในเวลาราชการ) เบกิได(้ในเวลาราชาการ) ราคาพเิศษ(นอกเวลาราชการ) เบกิได(้นอกเวลาราชการ) 

   คอื  ใหบ้นัทกึราคาของค่าตรวจ 

สทิธกิารรกัษา  คอื  ใหบ้นัทกึสทิธกิารรกัษา สามารถเลอืกไดโ้ดยดบัเบิ้ลคลกิทีปุ่่ มทีด่า้นทา้ยช่อง จะม ี

   ตาราง Popup ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

ราคาสามญั(ในเวลาราชการ) เบกิได(้ในเวลาราชาการ) ราคาพเิศษ(นอกเวลาราชการ) เบกิได(้นอกเวลาราชการ)  

   คอื  ใหบ้นัทกึราคาของค่าตรวจ 

 

จากนัน้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม           เพือ่ Save ขอ้มลูสทิธกิารรกัษา 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูในหนา้จอรายละเอยีด และราคาเรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม         เพือ่จดัเก็บขอ้มลูท ัง้หมด 

 

 รายช่ือผูป่้วยที่ยงัไม่ทราบผล (กด F10)
 

 

ในส่วนของการทาํงานของหนา้จอลาํดบัผูป่้วยทีย่งัไมท่ราบผลการตรวจ จะแสดงรายชื่อของผูป่้วยทีส่ถานะการ

ตรวจยงัไมท่ราบผลการตรวจ โดยจะมแีถบสบีอกสถานะของผูป่้วย ดงัน้ี 

แถบสเีขยีว  แทนสถานะรอสิง่ส่งตรวจ 

แถบสฟ้ีา    แทนสถานะรอผลตรวจ 

แถบสเีหลอืง  แทนสถานะทราบผลบางสว่น 

 

รายละเอยีดทีจ่าํเป็นตอ้งบนัทกึในหนา้จอน้ี ไดแ้ก่ 

- หน่วยงานชนัสูตรโรค คอื  ชื่อของหน่วยงานทีต่อ้งการดูขอ้มลู 

- วนัที่เริ่มรกัษา ถงึวนัที่ คอื  ใหใ้ส่ช่วงวนัทีท่ีต่อ้งการดูขอ้มลู 
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 ลาํดบัผูป่้วยหนา้หอ้งตรวจชนัสูตรโรค (กด F11)  

ในส่วนการทาํงานของหนา้จอลาํดบัผูป่้วยหนา้หอ้งตรวจชนัสูตรโรคน้ี  จะแสดงรายชื่อผูป่้วยทีไ่ดร้บัการตรวจ

ชนัสูตรโรค โดยแยกตามสถานะการจ่ายเงนิ ก่อนทีจ่ะดูลาํดบัผูป่้วยทีห่นา้หอ้งตรวจชนัสูตรโรค มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1) เริ่มแรกตอ้งเลอืกหน่วยงานชนัสูตรทีต่อ้งการจะดู  

2) วนัทีม่ารกัษา  คอื  ใหร้ะบวุนัทีท่ีต่อ้งการดู โดยทีช่่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น รูปแบบวนัที ่วนั/เดอืน/ปี 

เช่น 05/03/45  หรอื – จาํนวนเตม็  เช่น ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าทีใ่ส่ไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั 

แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงผลออกมาใหเ้ป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

3) เลอืกหน่วยงานทีส่่งตรวจ โดยคลกิในช่องเลอืกของหน่วยงานทีส่่งตรวจ 

4) สถานะการจ่ายเงนิ  คอื  ใหร้ะบวุา่ตอ้งการทีจ่ะดูผูป่้วยทีส่ถานะการเงนิอะไร หรอื สามารถเลอืกดูทกุ

สถานะก็ได ้

 

เมือ่ใส่ขอ้มลูครบแลว้ จากนัน้ใหก้ดปุ่มคน้หา ก็จะปรากฏหนา้จอ  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี  เวลา  

LN (หมายเลขการชนัสูตรโรค)  HN (หมายเลขผูป่้วยนอก)  AN (หมายเลขผูป่้วยใน)  ชื่อสกลุ   หน่วยงานที่

ส่งตรวจ  การจ่ายเงนิ  สถานะการจ่ายเงนิ ซึง่จะมหีนา้จอแยกสถานะของการชนัสูตร 

 

 

 

 

 

 


