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การที่ผูป่้วยมารบัการรกัษาที่โรงพยาบาลนัน้ อนัดบัแรกผูป่้วยจะตอ้งมเีลขที่ประจาํตวัผูป่้วยนอก หรือ

เรยีกว่า  “เลขที่ HN” และแฟ้มเวชระเบยีนผูป่้วย  ซึง่เป็นหนา้ทีข่องหอ้งบตัร ในการทีจ่ะบนัทกึประวตัสิ่วนตวัของ

ผูป่้วย พรอ้มออกเลขที ่HN ใหก้บัผูป่้วย 

เมือ่เลอืกเมนูหอ้งบตัร  

 

แลว้กดปุ่ม Enter  หรอืดบัเบิ้ลคลกิทีเ่มนูหอ้งบตัร แลว้จะปรากฏหนา้จอ 
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 ใส่เลขทีบ่ตัรของคนไข ้(HN) จะปรากฏชื่อ คนไขข้ึ้นมา ในกรณีทีเ่ป็นคนไขเ้ก่าทีเ่คยมาทาํการรกัษาแลว้จะปรากฏดงัรูป 

 

 ในกรณีทีค่นไขเ้ป็นคนไขใ้หมม่าทาํการรกัษา ใหพ้มิพช์ื่อ-นามสกลุ ดงัรูป 

 

จะปรากฏหนา้จอ สอบถามขึ้นมา 

 

 

กดปุ่ม yes จะปรากฏหนา้จอ ใหใ้ส่ขอ้มลูพื้นฐาน ดงัรูป แลว้กดปุ่มบนัทกึ 
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จะปรากฏหนา้จอใหบ้นัทกึขอ้มลูส่วนตวัของคนไข ้ซึง่แบง่เป็น 5 หนา้จอ ซึง่มรีายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึ ดงัน้ี 

 

 ขอ้มูลสว่นตวั A  ยงัมรีายละเอยีดใหบ้นัทกึขอ้มลู 4 ส่วน ดงัน้ี 

สว่นที่ 1 วนัเกดิใหบ้นัทกึเป็นรูปแบบวนัที ่/ เดอืน /ปี  เช่น 01/01/45   010145  เป็นตน้ อายุ โปรแกรม 

  จะคาํนวณอายุใหโ้ดยอตัโนมตั ิจากการบนัทกึวนัเกดิ  ถา้ไมม่กีารบนัทกึวนัเกดิ ก็สามารถบนัทกึ 

  อายุเองได ้

สว่นที่ 2 ทีอ่ยู่ปจัจบุนั มขีอ้มลูทีต่อ้งใส่หลกั ๆ คอื ทีอ่ยู่  หมูท่ี ่ ตาํบล  อาํเภอ  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

  ประเทศ    ซึง่ขอ้มลูเหลา่น้ี เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะ 

  มตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

สว่นที่ 3 ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นโปรแกรมจะทาํการดงึขอ้มลูของทีอ่ยู่ปจัจบุนัมาให ้แต่สามารถแกไ้ขได ้

สว่นที่ 4 สทิธกิารรกัษา   บนัทกึวา่ผูป่้วยมสีทิธกิารรกัษาอะไร  เช่น ชาํระเงนิสด   ประกนัสงัคม 
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เมือ่ใส่ขอ้มลูส่วนตวัA ครบแลว้ โปรแกรมจะเปลีย่นไปทีห่นา้จอ ขอ้มลูสว่นตวั B ดงัรูป 

 

ซ่ึงขอ้มูลสว่นตวั B  มรีายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึ ดงัน้ี 

สถานภาพ  บนัทกึวา่ผูป่้วยมสีถานภาพอะไร  เช่น คู่  หมา้ย  โสด  เป็นตน้ ซึง่โปรแกรมจะ default  

   ขึ้นมาให ้ถา้ตอ้งการเปลีย่น ใหน้าํเมาสไ์ปชี้ทีช่่องน้ีแลว้คลกิขวาขอ้มลูก็จะถกูลบออก แลว้ 

   กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั  

อาชีพ    บนัทกึวา่ผูป่้วยมอีาชพี อะไร โดยกดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ย 

    ช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึรหสั 

ที่อยู่ที่ทาํงาน   โทรศพัท ์ ใหบ้นัทกึเป็นตวัอกัษรหรอืตวัเลข  (Free Text) 

สญัชาต ิ เช้ือชาต ิ ศาสนา โปรแกรมจะ Default  ใหเ้ป็นสญัชาต ิไทย  เชื้อชาตไิทย  ศาสนาพทุธ  แต่สามารถแกไ้ข 

    ได ้ เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up   

    ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

ระดบัการศึกษา  คอื ระบรุะดบัการศึกษา ของผูป่้วยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรง 

    ทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

ช่ือบดิา  มารดา   ใหบ้นัทกึเป็นตวัอกัษร  (Free Text) 

ช่ือ-สกลุคู่สมรส ใหบ้นัทกึเป็นตวัอกัษร  (Free Text)  ในกรณีที่สถานภาพเป็นโสด ช่องน้ีจะไม่เปิดให ้

บนัทกึ 

ผูแ้จง้เกี่ยวขอ้งเป็น เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up   

    ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

ช่ือ-สกลุผูแ้จง้  ที่อยู่ผูแ้จง้  โทรศพัท ์ใหบ้นัทกึขอ้มลูของผูแ้จง้ 
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กลุม่เลอืด  เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up ขึ้น 

    มาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึรหสั 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูส่วนตวัB ครบแลว้ โปรแกรมจะ เปิดหนา้จอ ประเภทบตัรขึ้นมาให ้ดงัรูป (สงัเกตดูวา่ ตอนทีย่งัไมไ่ด ้

บนัทกึประเภทบตัร เลขทีบ่ตัรตรงทีลู่กศรชี้ จะยงัไมป่รากฏตวัเลขขึ้นมา) 

 

 ประเภทบตัร มรีายละเอยีดการบนัทกึขอ้มลูดงัน้ี        

ประเภทบตัร  เช่น  บตัรประชาชน  บตัรประกนัสงัคม  เป็นตน้  เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิ 

    ทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

เลขที่บตัร  บนัทกึเป็นตวัเลขหรอืตวัอกัษร  (Free Text) 

วนัออกบตัร  หมดอายบุตัร ใหบ้นัทกึเป็นรูปแบบวนัที ่/ เดอืน / ปี  เช่น 01/07/45  010745  เป็นตน้ 
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โรคประจาํตวั – แพย้า ในคนไขบ้างรายทีม่โีรคประจาํตวัหรอืการแพย้า ใหบ้นัทกึขอ้มลูลงไปดว้ย 

 

 โรคประจาํตวั-แพย้า  มรีายละเอยีดการบนัทกึขอ้มลูดงัน้ี 

โรคประจาํตวั  ใหบ้นัทกึวา่ผูป่้วยมโีรคประจาํตวัอะไร โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูก 

    ศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง 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 

 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูครบหมดแลว้ใหก้ดปุ่ มบนัทกึขอ้มลู  แลว้จะปรากฏหนา้จอ เลขที ่HN ทีโ่ปรแกรม 

gen ใหอ้ตัโนมตั ิดงัรูป 

 

 

หลงัจากนัน้ คลกิปุ่ ม  โปรแกรมจะเปลีย่นหนา้จอใหอ้ตัโนมตั ิ
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ในกรณีทีต่อ้งการแกไ้ขชื่อ-สกลุ หรอืคาํนาํหนา้ใหแ้กไ้ขที ่หนา้จอ แกไ้ขช่ือ - สกลุ โดยนาํเมาสม์าชี้ทีบ่รรทดัถดัมาแลว้ 

ดบัเบิ้ลคลกิ จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป 

 

 

เมือ่คลกิที่ปุ่ ม  จะเป็นฟงักช์นัการทาํงานในส่วนของการพมิพใ์บเวชระเบยีนผูป่้วยนอก 

(OPD Card) บตัรประจาํตวัผูป่้วยออกทางเครื่องพมิพไ์ด ้ถา้ตอ้งการพมิพอ์ะไรก็ใหท้าํเครื่องหมายถูกไวใ้น Check 

Box  ดงัภาพ 
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ในส่วนของโปรแกรมหอ้งบตัร มแีถบเครื่องมอืการทาํงานพเิศษทางดา้นลา่งของจอภาพ ดงัน้ี 

 ลงทะเบยีนตรวจรกัษา  (กด F2)  

ก่อนที่ผูป่้วยจะไปตรวจตามหอ้งตรวจต่าง ๆ ไดน้ ัน้ จะตอ้งมกีารลงทะเบียนการตรวจรกัษา เมื่อคลกิปุ่ มน้ีจะ

ปรากฏหนา้จอ 

 

 

เริ่มแรก คอื การคน้หาขอ้มลูผูป่้วย โดยใชเ้ลขที ่HN หรอื  ถา้ไมท่ราบเลขที ่HN  ก็สามารถพมิพช์ื่อหรอื

นามสกุล ในการคน้หาขอ้มูลผูป่้วยก็ได ้ และในกรณีถา้ผูป่้วยมสี่งตรวจมาจากหอ้งบตัรแลว้ ก็จะปรากฏหนา้จอ

คน้หาขึ้นมา 
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ปุ่ มเพิม่  คอื การส่งตรวจไปทีห่น่วยงานอืน่ทีไ่มใ่ช่หน่วยงานทีห่อ้งบตัรส่งมา 

ปุ่ มแกไ้ข  คอื การส่งตรวจหน่วยงานทีห่อ้งบตัรไดส้่งมา 

ปุ่ มยกเลกิ คอื เป็นการยกเลกิและออกสู่หนา้จอของการลงทะเบยีนตรวจรกัษา 

ในกรณีทีค่นไขม้กีารนดัมาแลว้จะปรากฏหนา้จอ 

 

  ปุ่ มสง่ตรวจนดั คอื การส่งตรวจหน่วยงานทีแ่พทยน์ดัไว ้

ปุ่ มสง่ตรวจไม่นดั คอื การส่งตรวจทีห่น่วยงานอืน่ทีไ่มใ่ช่หน่วยงานทีแ่พทยน์ดัไว ้

 ปุ่ มรายละเอยีด เป็นปุ่มทีแ่สดงรายละเอยีดของการนดัตรวจไว ้

 ปุ่ มยกเลกิ เป็นการยกเลกิและออกสู่หนา้จอของการลงทะเบยีนตรวจรกัษา 

เมือ่เลอืกลกัษณะการส่งตรวจไดแ้ลว้จะปรากฎหนา้จอของการลงทะเบยีนตรวจรกัษา ดงัรูป 

 

 



ระบบงานหอ้งบตัร 

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล (PHIS) 10

ซ่ึงมีรายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มูล ดงัน้ี 

หน่วยงาน   ใส่ชื่อแผนกทีผู่ป่้วยจะไปตรวจ โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรง 

   ทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั  (ในกรณีทีเ่ป็นผูป่้วยนดั 

   ช่องน้ีจะไมเ่ปิดใหบ้นัทกึ) 

สทิธกิารรกัษา  คอื สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

แพทยผู์ต้รวจ  คอื ชื่อของแพทยท์ีท่าํการตรวจรกัษา สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั   

   (ในกรณีทีเ่ป็นผูป่้วยนดั แพทยผู์ต้รวจโปรแกรมจะดงึชื่อแพทยผู์น้ดัมาให)้ 

พยาบาลผูต้รวจรกัษา คอื ชื่อของพยาบาลทีท่าํการตรวจรกัษา สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  

   หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

ผูป่้วยเก่า/ใหม่  สถานะการเขา้มา คอื ใหเ้ลอืกวา่เป็นผูป่้วยเก่า/ใหม ่และเลอืกสถานะของการเขา้มารกัษา สามารถ 

   เลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง  

   Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึรหสั (ในกรณีทีเ่ป็นผูป่้วยนดัช่องน้ีจะไมเ่ปิดใหบ้นัทกึ) 

หน่วยงานที่รบัมา เหตผุลที่รบัมา จะบนัทกึไดใ้นกรณีทีส่ถานการเขา้มาเป็น หอ้งตรวจอืน่ สถานพยาบาลอืน่ 

 

และในส่วนของการลงทะเบยีนตรวจรกัษา เมือ่คลกิที่ปุ่ ม ตวัเลือก จะเป็นฟงักช์นัการทาํงานในส่วนของ

ตวัเลอืกการพมิพ ์เช่น ใบส ัง่ยา ใบลาํดบัผูป่้วย ถา้ตอ้งการพมิพอ์ะไรก็ใหท้าํเครื่องหมายไวใ้นช่อง Check Box ดงั

รูป 
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 รบัแฟ้มเวชระเบยีน (กด F3)  

เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะปรากฏหนา้จอของการบนัทกึรบัแฟ้มเวชระเบยีนผูป่้วยนอก  ใหใ้ส่หน่วยงานทีร่บั ผูร้บั และเลขที ่

HN  

 

 

เมือ่บนัทกึเสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม  เพือ่บนัทกึขอ้ความ 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูเสรจ็แลว้ถา้ไมต่อ้งการทาํการรบัแฟ้มอกีใหก้ดปุ่ม  เพือ่ออกจากโปรแกรม 
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 สง่แฟ้มเวชระเบยีน (กด F4)  

เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะปรากฏหนา้จอของการบนัทกึส่งแฟ้มเวชระเบยีนผูป่้วยนอก  ใหใ้ส่หน่วยงานทีส่่งแฟ้ม ผูส้ง่ และ

เลขที ่HN 

 

เมือ่บนัทกึเสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม  เพือ่บนัทกึขอ้ความ 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูเสรจ็แลว้ถา้ไมต่อ้งการทาํการส่งแฟ้มอกีใหก้ดปุ่ม  เพือ่ออกจากโปรแกรม 
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 ยมืแฟ้มเวชระเบยีน (กด F5)  

เป็นปุ่มแสดงหนา้จอของการบนัทกึยมืเวชระเบยีนผูป่้วยนอก  ซึง่เป็นส่วนทีบ่นัทกึวา่ใคร หน่วยงานใด ยมืเวช

ระเบยีนของผูป่้วยคนนัน้ไปทาํอะไร เมือ่วนัทีเ่ท่าไร  ดงัรูป  

 

ซึง่มรีายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มลู ดงัน้ี 

วนัเวลายมื  โปรแกรมจะ Default  เป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนั แต่สามารถแกไ้ขได ้

วนักาํหนดคนื  โปรแกรมจะ Default  เป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนัแต่สามารถแกไ้ขได ้และสามารถใส่ค่าเป็น  

   + จาํนวนเตม็ เช่น ใส่ค่า +7 โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนัและ 

   คาํนวณออกมาเป็นช่วงของวนัเวลาดงักลา่ว 

ผูย้มื     เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up ขึ้น 

   มาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

หมายเหต ุ  เป็นช่องใหบ้นัทกึเป็นตวัอกัษรหรอืตวัเลขกไ็ด ้(Free Text) 

หน่วยงานที่ยมื  คอื ใหบ้นัทกึหน่วยงานทีย่มื    สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

สาเหตทุี่ยมื  คอื ใหบ้นัทกึสาเหตทุีย่มืแฟ้ม สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

HN   คอื บนัทกึเลขที ่HN สาํหรบัผูป่้วยนอก โปรแกรมจะแสดง ชื่อ-สกลุ ของผูป่้วยมาให ้

วนัที่คนืลา่สดุ  คอื จะแสดงวนัทีท่ีม่กีารคนืเวชระเบยีนลา่สุด ไมส่ามารถแกไ้ขได ้
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เจา้หนา้ทีบ่นัทกึ  คอื  ใหบ้นัทกึชื่อของเจา้หนา้ทีท่ีเ่ป็นผูบ้นัทกึการคนื สามรถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  

หรอืบนัทกึรหสั 

เมือ่บนัทกึเสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม  เพือ่บนัทกึขอ้ความ 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูเสรจ็แลว้ถา้ไมต่อ้งการทาํการยมืแฟ้มอกีใหก้ดปุ่ม  เพือ่ออกจากโปรแกรม 

 

 คนืเวชระเบยีน (กด F6)  

เป็นปุ่มสาํหรบัการบนัทกึคนืเวชระเบยีนผูป่้วยนอก ซึง่เป็นการคนืเวชระเบยีนทีไ่ดม้กีารบนัทกึยมืเวชระเบยีนไป ดงั

รูป 

 

ซึง่ประกอบไปดว้ย  การใส่ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

วนัเวลาคนื โปรแกรมจะ Default ใหเ้ป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนัแต่สามารถแกไ้ขได ้

ผูค้นื คอื  ชื่อของผูค้นืเวชระเบยีน สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิ 

 ทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

HN ใหใ้ส่เลขที ่ HN ของผูป่้วยทีไ่ดย้มืไป โปรแกรมจะแสดง ช่ือผูป่้วย ตาม HN ของผู ้

 ป่วยมาใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

วนัที่ยมื โปรแกรมจะดงึวนัทีย่มืมาจากการยมืเวชระเบยีน 

เจา้หนา้ที่บนัทกึ ใหใ้สช่ื่อเจา้หนา้ทีท่ีท่าํการบนัทกึขอ้มลูการคนื โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิ 

 ทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 
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เมือ่บนัทกึเสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม  เพือ่บนัทกึขอ้ความ 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูเสรจ็แลว้ถา้ไมต่อ้งการทาํการยมืแฟ้มอกีใหก้ดปุ่ม  เพือ่ออกจากโปรแกรม 

 

 รายงานผูป่้วยนดั  (กด F7)  

เป็นปุ่มทีม่ไีวส้าํหรบัพมิพร์ายงานผูป่้วยนดั เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะปรากฏหนา้จอ 

 

 

 

ซึง่มรีายละเอยีดในการบนัทกึขอ้มลู ดงัน้ี 

ตัง้แต่วนัที่  ถงึวนัที่ โปรแกรมจะ Default ใหเ้ป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนั และสามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวน 

   เตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ก็ได ้เช่น ใส่ค่า +7 โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบ 

   กบัวนัทีป่จัจบุนัและคาํนวณออกมาเป็นช่วงของวนัเวลาดงักลา่ว 

หน่วยงาน  แพทยผู์น้ดั ใหบ้นัทกึชื่อของหน่วยงาน และแพทยท์ีน่ดัผูป่้วย สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึรหสั 

 

ถา้ไมบ่นัทกึหน่วยงานและแพทยผู์น้ดั  โปรแกรมจะดงึขอ้มลูการนดัของทกุหน่วยงาน และทกุแพทยม์าให ้

โดยเมือ่กดปุ่ม    จะแสดงของทางจอภาพ  และเมือ่กดปุ่ม  จะแสดงผลของทางเครื่องพมิพ ์
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 บนัทกึผลการวนิิจฉยั (กด F9)  

เป็นหนา้ทีใ่ชบ้นัทกึผลการวนิิจฉยั ใหใ้ส่ HN แลว้กดปุ่ม  จะปรากฏหนา้จอผลการวนิิจฉยั 

 

 อนุมตัสิทิธกิารรกัษา  (กด F10)  

 

ใหก้ดปุ่ม  F2  เพือ่บนัทกึเพิม่ขอ้มลู 
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รายละเอยีดที่จาํเป็นตอ้งบนัทกึในหนา้จอน้ีไดแ้ก่ 

วนัที่เริ่มตน้    คอื  วนัทีเ่ริ่มตน้ใชส้ทิธกิารรกัษา  โดยปกตโิปรแกรมจะ Default  เป็นวนัทีป่จัจบุนั  

แต่สามารถแกไ้ขได ้ ซึง่ในช่องวนัทีน้ี่ สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวน 

เตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั แลว้แสดงค่า

ออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

วนัที่สิ้นสดุ    คอื  วนัทีท่ีส่ิ้นสุดการใชส้ทิธกิารรกัษา โดยปกตโิปรแกรมจะ Default  เป็นวนัที ่

ปจัจบุนั แต่สามารถแกไ้ขได ้ ซึง่ในช่องวนัทีน้ี่ สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื –  

จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั  

แลว้แสดงค่าออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

AN     คอื  ในกรณีทีผู่ป่้วยเป็นผูป่้วยใน และตอ้งการใชส้ทิธกิารรกัษาในการนอนพกัรกัษาตวั  

   ใหใ้ส่เลขที ่AN ของผูป่้วยในช่องน้ี สามารถเลอืกไดโ้ดย คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ย 

   ช่อง ก็จะมเีลขที ่AN ขึ้นมาใหเ้ลอืก (ในกรณีทีม่กีาร Admit หลายคร ัง้) หรอื บนัทกึ 

  เองก็ได ้

สทิธกิารรกัษา  คอื  สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย  สามารถเลอืกไดโ้ดยกดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่อง หรอืบนัทกึเป็นรหสั ก็ไดบ้างสทิธกิารรกัษา จะตอ้งใหบ้นัทกึ 

  รายละเอยีดเกี่ยวกบั จงัหวดั รพ.หลกั รพ.รอง เลขที่บตัร วนัที่ออกบตัร วนัที่หมด 

อาย ุ

เกบ็เงนิที่    คอื  ใหบ้นัทกึวา่เรยีกเก็บเงนิจากทีไ่หน  สามารถเลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิต ัง้ไวใ้น 

   โปรแกรม 

เลขที่หนงัสอืสง่ตวั   คอื  ใหบ้นัทกึเลขทีข่องหนงัสอืส่งตวั 

วนัที่หนงัสอืสง่ตวั   คอื ใหบ้นัทกึวนัทีอ่อกหนงัสอืส่งตวั โดยบนัทกึเป็นรูปแบบวนัที ่คอื วนัที/่เดอืน/ปี 

   ส่วนในช่องของ ผูอ้นุมตั ิ ผูแ้กไ้ข  โปรแกรมจะขึ้นใหโ้ดยอตัโนมตั ิตาม Login ของผู ้

   เขา้ระบบ 

 

ถา้ตอ้งการแกไ้ขสทิธกิารรกัษา  ใหก้ดปุ่ม F3  จะเป็นฟงักช์นัการทาํงานทีใ่หแ้กไ้ขขอ้มลูเก่า 
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ในสว่นของการทาํงานที่หนา้จอการอนุมตัสิทิธกิารรกัษา มีฟงักช์นัการทาํงานเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

 

หนา้จอสทิธกิารชําระเงนิ (กด F9) 

 เป็นหนา้จอการทาํงานเกี่ยวกบัการเลอืกสทิธกิารชาํระเงนิของค่าใชจ่้ายแต่ละรายการ 
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 ตดิต่อสอบถาม (กด F1)  

ในส่วนของหอ้งบตัรมกีารทาํงานพเิศษที่จะสามารถใชไ้ดจ้ากแถบเครื่องมอืพเิศษทางดา้นล่างของจอภาพ คือ ปุ่ ม

ตดิต่อสอบถาม ซึง่เป็นการทาํงานทีเ่ป็นส่วนทีแ่สดงรายละเอยีดต่าง ๆ ของตวัผูป่้วย เป็นหนา้จอทีส่ามารถดูไดอ้ย่าง

เดยีวไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูได ้ ซึง่จะแสดงรายละเอยีดของผูป่้วย โดย ใส่ HN ของผูป่้วยทีต่อ้งการคน้หา 

 

เมือ่ใส่ HN แลว้ จะปรากฏหนา้จอ 
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1. ตดิตามผูป่้วย 

 

2. ขอ้มลูสว่นตวั A 
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3. ขอ้มลูสว่นตวั B 

 

 บนัทกึขอ้ความช่วยเตอืนเกี่ยวกบัผูป่้วย (F13)  

เป็นโปรแกรมบนัทกึขอ้ความคอยเตอืนเจา้หนา้ที ่โดยขอ้ความเตอืนจะไปโชวท์ีห่อ้งจ่ายยา โดยเมือ่กดปุ่ม(F13) จะ

ปรากฏหนา้จอใหใ้ส่ HN แลว้กด Enter จะปรากฏหนา้จอ ใหบ้นัทกึขอ้ความ เสรจ็แลว้ กดปุ่มบนัทกึขอ้มลู 

สามารถ เรยีกขอ้ความทีบ่นัทกึแลว้กลบัมาดูได ้

 


