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เป็นการทาํงานเกี่ยวกบัหอ้งวสิญัญ ีซึง่เมือ่แพทยจ์ะตอ้งใหผู้ป่้วย ทาํการผ่าตดัและเหน็สมควรว่าการผ่าตดั

ชนิดนัน้ ตอ้งใชก้ารดมยาก่อนเขา้รบัการผ่าตดั ดงันัน้จงึจะตอ้งมกีารบนัทกึทีโ่ปรแกรมของหอ้งวสิญัญ ี

เริ่มแรก คอื  ตอ้งคน้หาขอ้มลูผูป่้วย โดยใช ้เลขที ่HN หรอื เลขที ่AN ของผูป่้วย หรอืสามารถใชช้ื่อ  

นามสกลุ ของผูป่้วย ใชใ้นการคน้หา ก็ได ้ ดงัภาพ 

 
 

หนา้จอการทาํงานของหอ้งวสิญัญแีบง่ออกเป็น 5  หนา้จอ ไดแ้ก่ หนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้  หนา้จอ PRE-OP  

หนา้จอ INTRA-OP  หนา้จอ Immediate Post-OP  หนา้จอ Post-OP. 24 hrs. 

1. หนา้จอขอ้มูลเบื้องตน้ 
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ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึทีห่นา้จอขอ้มลูเบื้องตน้ ไดแ้ก่ 

หน่วยงาน  คอื  หน่วยงานทีท่าํการใหบ้รกิารการดมยา 

Department  คอื  แผนกของการใหบ้รกิารการดมยา ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่อง 

   น้ีหรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอื 

   บนัทกึเป็นรหสั 

วนัที่ขอดมยา  คอื  วนัทีท่ีผู่ป่้วยขอเขา้รบัการดมยา ซึง่โดยปกตโิปรแกรมจะ Default เป็นวนัที ่

   ปจัจบุนัไมส่ามารถแกไ้ขได ้

หน่วยงานที่สง่  คอื  ชื่อหน่วยงานทีส่่งตวัผูป่้วยเขา้รบัการดมยา ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enterทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

แพทยผู์ส้ง่ดมยา  คอื  ชื่อของแพทยท์ีส่่งตวัผูป่้วยเขา้รบัการดมยา ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enterทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

สทิธกิารรกัษา  คอื  สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย ซึง่จะองิตามสทิธกิารรกัษาของผูป่้วยตัง้แต่แรก แต่ 

   สามารถแกไ้ขได ้โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

   จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

สถานะการดมยา  คอื  โดยปกตจิะถกูต ัง้ค่าไวท้ี ่“ขอดมยา”  ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

วนัเวลาที่เริ่มตน้ คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีเ่ริ่มตน้ทาํการดมยา โดยทีช่่องขอ้มลูวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น +  

 จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่า 

 ดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั  นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาเป็นวนัทีท่ี ่

 ตอ้งการ 

วนัเวลาที่เสรจ็  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีเ่สรจ็สิ้นการดมยา โดยทีช่่องขอ้มลูวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น +  

   จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่า 

   ดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั  นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาเป็นวนัทีท่ี ่

   ตอ้งการ 

ส่วนในช่องเวลาที่ใชใ้นการดมยา  จะแสดงใหโ้ดยอตัโนมตั ิเมือ่มกีารบนัทกึวนัทีแ่ละเวลาทีช่่องวนัเวลาทีเ่ริ่มตน้ 

   และวนัเวลาทีเ่สรจ็ 

ผลการวนิิจฉยั  คอื  ผลการวนิิจฉยัเบื้องตน้จากแพทย ์ (ถา้มกีารบนัทกึผลการวนิิจฉยัจากแพทยท์ีห่นา้ 

   จอของหอ้งตรวจโรค (แพทย)์ โปรแกรมจะทาํการดงึขอ้มลูการวนิิจฉยัเบื้องตน้ของ 

   แพทยม์า ให)้ 

หตัถการ   คอื  ชื่อของหตัถการทีไ่ดใ้หบ้รกิารกบัผูป่้วย โดยใหบ้นัทกึเป็นตวัอกัษรหรอืตวัเลขก็ได ้ 

   (Free Text) 
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หมายเหตขุองการดมยา คอื  หมายเหตขุองการดมยา  ซึง่ในช่องหมายเหตกุารดมยาน้ี เป็นช่องบนัทกึขอ้มลูที ่

   สามารถขยายใหก้วา้งออกได ้(Free Text) โดยการดบัเบลิคลกิทีช่่องก็จะขยายออก 

จาํนวนเงนิค่าดมยา คอื  ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิค่าดมยา 

2. หนา้จอ PRE - OP. 

เป็นส่วนการทาํงานของหอ้งวสิญัญ ี ซึง่เป็นการทาํงานเกี่ยวกบัการบนัทกึขอ้มลูของผูป่้วยก่อนการดมยา 

 
 

ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอ PRE - OP. ไดแ้ก่ 

Date of Visit  คอื  วนัทีม่ารบัการดมยา โดยทีช่่องขอ้มลูวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื  

   –จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบ 

   เทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั  นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

AgeGrp   คอื  กลุม่อายุของผูป่้วย  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Bw   (Body Weight) คอื  ใหบ้นัทกึนํา้หนกัของผูป่้วย 

Ht   คอื  ใหบ้นัทกึส่วนสูงของผูป่้วย 

BMI   คอื  การคาํนวณนํา้หนกัมาตรฐาน เป็นค่าทีค่าํนวณไดจ้าก Bw และ Ht  ของผูป่้วย            

   ซึง่ค่าทีไ่ดไ้มส่ามารถแกไ้ขได ้

Case   คอื  ใหร้ะบวุา่ผูป่้วยจดัอยู่ในประเภทไหน เช่น ELECTIVE  EMERGENCY เป็นตน้ 

Current Drug Therapy คอื  ยาทีใ่ชใ้นการรกัษา  สามารถเลอืกไดโ้ดย  กดทีปุ่่ ม  ตรงทา้ยช่องจะปรากฏ 

   หนา้จอ  เพือ่ใหบ้นัทกึชื่อยา 
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Premed  คอื  ยาทีใ่ชก่้อนการดมยา สามารถเลอืกไดโ้ดย  กดทีปุ่่ ม  ตรงทา้ยช่อง จะ 

  ปรากฏหนา้จอ 

 

 

History   คอื  การซกัประวตัขิองผูป่้วย  ซึง่ไดแ้ก่  Allergy (การแพย้า อาหาร )   Drinking  

   (การดืม่ของมนึเมา)  Smoking (การสูบบหุรี่)  Other (อืน่ ๆ) 

Previous Anesthesia คอื  ใหบ้นัทกึวนัที ่และ ชนิดของการดมยา ปญัหา ของการดมยาคร ัง้ก่อน 

Physical Examination คอื  การตรวจร่างกาย  ซึง่ไดแ้ก่  V/S Temp (Vital Sign Temperature)   RR  

   (อตัราการหายใจ)  BP (ความดนัโลหติ)  Pulse (ชพีจร)  Denture (ฟนัปลอม) 

Airway Exam.  คอื การตรวจทางเดนิหายใจ  ซึง่ไดแ้ก่  Mouth Opening  Mallampati Class   

   Mentothyroid Distance  Mentosternal Distance  Heart  Lung  Other 

ASA   คอื  ใหบ้นัทกึระดบัของการทาํการดมยา  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ที ่

   ช่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอื 

   บนัทกึเป็นรหสั 
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Plan Of Anesthesia คอื  การวางแผนของการดมยา  ใหบ้นัทกึวา่จะดมยาดว้ยวธิไีหน ซึง่สามารถเลอืกได ้

   โดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง  

   Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Remark   คอื  ช่องใหบ้นัทกึหมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

Plan Of  ICU  คอื  มกีารวางแผนสาํหรบัผูป่้วยหนกัหรอืไม ่

Attended By  คอื  ใหบ้นัทกึชื่อของเจา้หนา้ทีท่ีดู่แล  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่อง 

   น้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอื 

   บนัทกึเป็นรหสั 

Medical Staff  คอื  ชื่อของแพทยผู์ร้กัษา  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิ 

   ทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Underlying Disease คอื  โรคทีเ่ป็นอยู่  เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะปรากฏหนา้จอ เพือ่ใหบ้นัทกึชื่อโรค 

 

 
 

Laboratory findings & Pre – operative blood product  คอื    ผลการวเิคราะห ์และ การเตรยีมเลอืดก่อน

ผ่าตดั  เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ี จะปรากฏหนา้จอ  เพือ่ใหบ้นัทกึผลการตรวจ LAB  และดูผลการตรวจ LAB ครัง้ลา่สุด  

และดูขอ้มลูการขอเลอืดได ้ ดงัภาพ 
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3. INTRA – OP. 

 

 

ซึง่รายละเอยีดต่างๆทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอ INTRA – OP.  ไดแ้ก่ 

Pre – Anesthetic Condition คอื  ขอ้บง่ชี้ก่อนการดมยา  เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ี จะปรากฏหนา้จอเพือ่ใหบ้นัทกึ  

   Type  Pre-Anesthetic Condition  ดงัภาพ 
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Position  คอื  การจดัท่านอนผูป่้วยในการทาํผ่าตดั  สามารถเลอืกไดโ้ดย  กดทีปุ่่ ม  ตรง 

    ทา้ยช่องจะปรากฏหนา้จอ 

 
 
 
 

 

 

 

Type   คอื  รูปแบบการดมยา  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Tube   คอื  ท่อช่วยหายใจทีใ่ช ้ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Circuit   คอื  วงจร ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลง 

   ตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Monitor   คอื  เป็นเครื่องตรวจ  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ ม 

   ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

EBL   คอื  ใหบ้นัทกึ  EBL   

Blood Transfusion คอื  การใหเ้ลอืด  ใหบ้นัทกึการใหเ้ลอืด ไดแ้ก่  WB (Whole Blood = เลอืดท ัง้หมด)   

   PRC (Pack Red Cell = เมด็เลอืดแดงอดัแน่น )  FFP (Fresh Frozen Plasma =  

   นํา้เหลอืงสดแช่แขง็)  Cryo (Cryo-precipitate = ส่วนประกอบการแขง็ตวัของเลอืด )   

   Plt (Platelet = เกรด็เลอืด)  
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Intra – Op Complication คอื  โรคแทรกซอ้นระหวา่งการทาํผ่าตดั   เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะปรากฏหนา้จอ  

   เพือ่ใหบ้นัทกึ  Type  Complication  ดงัภาพ 

 

 

Therapy คอื  การรกัษา  สามารถบนัทกึไดโ้ดยการกดปุ่ม  ตรงทา้ยช่อง จะปรากฏหนา้จอ  ดงัภาพ 

 

 
 

RR  Admission  คอื  การรบัเขา้หอ้งพกัฟ้ืน สามารถเลอืกไดโ้ดย  เมือ่กดปุ่ม Enter ที ่

   (Recovery Room Admission) ช่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะม ี

   ตาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

แพทยผู์ผ่้าตดั  คอื  ชื่อของแพทยท์ีท่าํการผ่าตดั  สามารถเลอืกไดโ้ดย  เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  

   หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึ 

   เป็นรหสั 

ASA   คอื  ระดบัของการดมยา สามารถเลอืกไดโ้ดย  เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 
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Site Of Operation คอื  ตาํแหน่งของการผ่าตดั สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

 

Technique  คอื  วธิกีารดมยา  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศร 

   ชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Difficult Airway คอื  ความยากลาํบากของทางเดนิหายใจ  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ที ่

   ช่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอื 

   บนัทกึเป็นรหสั 

Anesthetic Agent คอื  ยาทีใ่ชใ้นการดมยา  สามารถบนัทกึไดโ้ดย เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะปรากฏหนา้จอ ดงั 

   ภาพ  เพือ่ใหบ้นัทกึ Type  Anesthetic 

 

 

Special Technique คอื  วธิกีารพเิศษ  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศร 

   ชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ประเภทผูใ้หบ้รกิารระงบัความรูส้กึ คอื  ใหบ้นัทกึประเภทของผูใ้หบ้รกิารระงบัความรูส้กึ  เช่น  วสิญัญแีพทย ์    

   วสิญัญพียาบาล  เป็นตน้  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ผูใ้หบ้รกิารระงบัความรูส้กึ คอื  ชื่อของผูใ้หบ้รกิารระงบัความรูส้กึ  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  

   หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึ 

   เป็นรหสั 
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4. Immediate Post – OP. 

 
 

ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึทีห่นา้จอ  Immediate Post – OP.  ไดแ้ก่ 

วนัเวลาที่รบัเขา้  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีร่บัเขา้  โดยในช่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื –  

   จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัที ่

   ปจัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้  

วนัเวลาที่ออก  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีอ่อก โดยในช่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื –  

   จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัที ่

   ปจัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้  

Duration of Stay คอื  ระยะเวลาทีอ่ยู่   เมือ่บนัทกึ วนัเวลาทีเ่ขา้และวนัเวลาทีอ่อก ในช่องน้ีจะขึ้นมาให ้

   โดยอตัโนมตั ิ

PACU Score  คอื  เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะปรากฏหนา้จอ  ดงัภาพ  
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ซึง่ใหบ้นัทกึรายละเอยีดต่าง ๆ ดงัน้ี 

Time (เวลา)  O2Sat (Oxygen Saturation)  Conscious (การรูส้กึตวั)  Circulation (การไหลเวยีนของโลหติ)   

Respiration (การหายใจ)  Motor activity (ลกัษณะการเคลือ่นไหว)  Tube (ท่อช่วยหายใจ)   Total   

Complication  คอื  โรคแทรกซอ้น  เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ีจะปรากฏหนา้จอ  เพือ่ใหบ้นัทกึ Type 

   Complication      ดงัภาพ 

 

 

Therapy  คอื  การรกัษา  สามารถบนัทกึไดโ้ดย  กดทีปุ่่ ม  ตรงทา้ยช่อง จะปรากฏหนา้จอ  

   เพือ่บนัทกึ Type  Complication  ดงัภาพ 

 
 
 

 

First  VNRS   VNRS สูงสดุ VNRS ขณะสง่กลบั  คอื บนัทกึค่า VNRS   

Pain Manage  คอื การดูแลอาการเจบ็ปวดของผูป่้วย สามารถบนัทกึไดโ้ดย กดทีปุ่่ ม  ตรงทา้ย 

   ช่อง จะปรากฏหนา้จอ 
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D/C  กลบั (Discharge) คอื  ผูป่้วยกลบัไปทีไ่หน เช่น Ward  หรอื ICU เป็นตน้   สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กด 

   ปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมา 

   ใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

D/C Condition  คอื  สภาวะของการกลบั  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Staff   คอื  แพทยผู์ร้กัษา  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูก 

   ศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

การวนิิจฉยัหลงัผ่าตดั หตัถการ คอื ขอ้มลูในช่องน้ีจะเป็นผลการวนิิจฉยัหลงัผ่าตดัของการบนัทกึทีโ่ปรแกรม 

   หอ้งผ่าตดั 

5. Post – OP. 24 hrs. 
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ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีตอ้งบนัทึกในหนา้จอ Post – OP. 24 hrs   ไดแ้ก่ 
Type   คือ  ชนิดของโรคแทรกซอ้น  สามารถเลือกไดโ้ดย เม่ือกดปุ่ม Enter ท่ีช่องน้ี  
   หรือคลิกท่ีปุ่มลูกศรช้ีลงตรงทา้ยช่องกจ็ะมีตาราง Lookup  ข้ึนมาใหเ้ลือก  หรือ 
   บนัทึกเป็นรหสั 
Complication  คือ  โรคแทรกซอ้น  สามารถเลือกไดโ้ดย เม่ือกดปุ่ม Enter ท่ีช่องน้ี หรือคลิกท่ี 
   ปุ่มลูกศรช้ีลงตรงทา้ยช่องกจ็ะมีตาราง Lookup  ข้ึนมาใหเ้ลือก  หรือบนัทึกเป็น 
   รหสั 

Therapy   คือ  การรักษา สามารถบนัทึกไดโ้ดย  กดท่ีปุ่ม  ตรงทา้ยช่อง จะปรากฏ 
   หนา้จอ 

 
Outcome  คือ  สถานะการออกจากหอ้งผา่ตดั  สามารถเลือกไดโ้ดย เม่ือกดปุ่ม Enter ท่ี 
   ช่องน้ี หรือคลิกท่ีปุ่มลูกศรช้ีลงตรงทา้ยช่องกจ็ะมีตาราง Lookup  ข้ึนมาให ้
   เลือก  หรือบนัทึกเป็นรหสั 
Staff   คือ  แพทยผ์ูรั้กษา  สามารถเลือกไดโ้ดย เม่ือกดปุ่ม Enter ท่ีช่องน้ี หรือคลิกท่ี 
   ปุ่มลูกศรช้ีลงตรงทา้ยช่องกจ็ะมีตาราง Lookup  ข้ึนมาใหเ้ลือก  หรือบนัทึกเป็น 
   รหสั 
 

ในส่วนการทาํงานหนา้จอของห้องวิสัญญี ยงัมีแถบเคร่ืองมือพิเศษให้ใชง้าน เพิ่มอีก 2 ฟังกช์ัน่  
ซ่ึงเป็นการทาํงานท่ีแตกต่างกนัออกไป  ไดแ้ก่  F2  (หอ้งยา) เป็นหนา้จอของการบนัทึกการจ่ายยาใหก้บั
ผูป่้วย ซ่ึงจะกล่าววิธีการใชง้านไวใ้นโปรแกรมของหอ้งจ่ายยา   F3  (หอ้งผา่ตดั)  เป็นหนา้จอของการ
บนัทึกการผา่ตดั  ซ่ึงจะกล่าววิธีการใชง้านไวใ้นโปรแกรมของหอ้งผา่ตดั 

 
ในส่วนของการทาํงานท่ีหอ้งวิสัญญี เม่ือคลิกท่ีปุ่ม คน้หา  จะเป็นฟังกช์นัการทาํงานในส่วนของ

คน้หาขอ้มูลการดมยาของผูป่้วย  ดงัภาพ 
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ในส่วนของหน้าจอการทาํงานของห้องวิสัญญี มีแถบเคร่ืองมือพิเศษดา้นล่างให้ใชง้าน คือ F2 
(หอ้งยา) วิธีการใชง้านจะกล่าวไวใ้นโปรแกรมหอ้งจ่ายยา  F3 (หอ้งผา่ตดั) วิธีการใชง้านจะกล่าวไวใ้น
โปรแกรมหอ้งผา่ตดั 
 


