
ระบบงานรงัสวีทิยา 

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล (PHIS) 1

 เมือ่เขา้สู่หนา้จอการทาํงานของหอ้งรงัสวีทิยา  จะปรากฏหนา้จอ เพือ่ใหค้น้หาขอ้มลูผูป่้วย โดย HN  AN  

หรอื คน้หาโดยชื่อ หรอื นามสกลุ ของผูป่้วย ก็ได ้  ดงัภาพ 

 

 ในส่วนของหนา้จอของหอ้งรงัส ีแบง่ออกเป็น 3  หนา้จอ ไดแ้ก่  หนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้  หนา้จอรายการตรวจ/

ฟิลม์  หนา้จอผลการตรวจ  

1. หนา้จอขอ้มูลเบื้องตน้ 
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ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้ ไดแ้ก่ 

หน่วยงานรงัส ี  คอื หน่วยงานรงัสทีีแ่พทยต์อ้งการส่งตวัผูป่้วยไปทาํการตรวจ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย  

   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะม ี    ตาราง  

   Lookup ใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั  หน่วยงานรงัสเีป็นช่องขอ้มลูทีต่อ้งใส่เป็นอนัดบั 

   แรก มฉิะนัน้จะไมส่ามารถใส่ขอ้มลูต่างๆ ในช่องอืน่ๆ ได ้เมือ่ใส่หน่วยงานรงัสแีลว้  

   ช่องขอ้มลูวนัทีแ่ละเวลากจ็ะถกูแสดงขึ้นมา ณ วนั และเวลาปจัจบุนั และถา้ในกรณีที ่     

   ผูป่้วยเคยมเีลขทีร่งัสแีลว้ช่องขอ้มลูเลขทีร่งัสกีจ็ะถกูแสดงขึ้นมาโดยอตัโนมตั ิ 

วนัที่ตรวจ  วนัที่ขอตรวจ คอื  วนัทีท่ีผู่ป่้วยทาํการตรวจรงัส ีโดยปกตโิปรแกรมจะ Default  เป็นวนัทีป่จัจบุนั   

   ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

หน่วยงานที่สง่ตรวจ คอื  หน่วยงานทีส่่งตวัผูป่้วยเขา้รบัการตรวจในรายการต่าง ๆ ทีห่อ้งรงัส ี ซึง่สามารถ 

   เลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีา 

   ราง Lookup ใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

แพทยผู์ส้ง่ตรวจ  คอื ชื่อแพทยผู์ส้่งตวัผูป่้วยเขา้รบัการตรวจทีห่อ้งรงัส ีซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กด 

   ปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup ให ้

   เลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ผูต้รวจสอบ  คอื  ผูท้ีต่รวจสอบความถกูตอ้ง ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี   

   หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup ใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็น 

   รหสั 

สทิธกิารรกัษา  จะองิตามกบัสทิธกิารรกัษาของผูป่้วยตัง้แต่แรก แต่สามารถแกไ้ขได ้โดยเมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี  หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup ใหเ้ลอืก  

   หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

สถานะ   โดยปกตโิปรแกรมจะ Default ไวท้ีส่ถานะ รอบนัทกึ แต่สามารถแกไ้ขได ้โดยเมือ่กด 

   ปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup ให ้

   เลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

การวนิิจฉยัเบื้องตน้ คอื  ผลการวนิิจฉยัเบื้องตน้ก่อนจะทาํการตรวจในรายการต่าง ๆ ซึง่ในช่องขอ้มลูการ 

   วนิิจฉยัเบื้องตน้น้ีเป็นช่องบนัทกึขอ้มลูทีส่ามารถขยายใหก้วา้งออกไปได ้(Free Text)  

   โดยการดบัเบิ้ลคลกิทีช่่องก็จะขยายออก 
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2. หนา้จอรายการตรวจ/ฟิลม์ 

 

ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอรายการตรวจ/ฟิลม์ ไดแ้ก่ 

รายการตรวจ  คอื  รายการตรวจต่าง ๆ ทีผู่ป่้วยตอ้งทาํการตรวจ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี  หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup ใหเ้ลอืก  

   หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ในส่วนของช่อง ราคา  เบกิได ้ ซึง่เมือ่บนัทกึรายการตรวจแลว้ในช่องราคา และในช่องเบกิได ้นัน้จะถกูดงึขึ้น 

   มาตามรายการตรวจนัน้ ๆ โดยอตัโนมตั ิ

รายการฟิลม์  คอื  ขนาดของฟิลม์ทีจ่ะใชใ้นการตรวจ  

ส่วนในช่อง ดี เสยี  คอื  ใหร้ะบจุาํนวนของฟิลม์ทีด่ ีและ เสยี 

Expo   เป็นจาํนวนครัง้ของการฉายรงัส ี

ส่วนในช่อง ประเภทบตัร  เลขที่บตัร  นัน้ เป็นการแสดงประเภทบตัร ตามประเภทของรายการตรวจ ส่วนทีช่่องเลข 

   ทีบ่ตัรนัน้ จะแสดงขึ้นมาใหใ้นกรณีทีผู่ป่้วยเคยมเีลขทีน้ี่แลว้  ถา้ในกรณีทีย่งัไมม่เีมือ่ 

   ทาํการบนัทกึขอ้มลู โปรแกรมจะทาํการ Generate เลขทีใ่หโ้ดยอตัโนมตั ิ   
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3. หนา้จอผลการตรวจ 

 

รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอผลการตรวจ ไดแ้ก่ 

แพทยผู์ว้นิิจฉยั  คอื  ชื่อของแพทยท์ีท่าํการวนิิจฉยัในแต่ละรายการตรวจ 

รายการตรวจ  คอื รายการทีต่อ้งทาํการวนิิจฉยั 

ผลการตรวจ  คอื  ผลการวนิิจฉยัของแพทยใ์นแต่ละรายการตรวจของผูป่้วย 

 

สาํหรบัการทาํงานของหอ้งรงัส ี มกีารทาํงานพเิศษอยู่ทีแ่ถบเครื่องมอืดา้นลา่ง ไดแ้ก่ 

 บนัทกึทะเบยีนรายการตรวจ  (กด F2)  

เป็นหนา้จอทีใ่ชส้าํหรบัการบนัทกึเกี่ยวกบั รายละเอยีดรายการตรวจ ของหอ้งรงัส ีซึง่มรีายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึ

ทีห่นา้จอการบนัทกึทะเบยีนรายการตรวจ  ดงัน้ี 

ประเภทงาน  คอื  ชื่อของประเภทงาน เช่น COMPUTER SCAN  MRI  เป็นตน้ ซึง่สามารถเลอืก 

   ไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง  

   Lookup ใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

รายการตรวจ  คอื  ชื่อของรายการตรวจทีต่อ้งการเพิม่เตมิ  ถา้ในกรณีทีม่ชีื่อรายการตรวจอยู่ในระบบ 

   แลว้ โปรแกรมจะดงึขอ้มลูขึ้นมาเพือ่ใหแ้กไ้ขขอ้มลูเก่าได ้ในกรณีทีเ่ป็นรายการตรวจ 

   ใหม ่เวลาบนัทกึจดัเก็บขอ้มลู สงัเกตทีม่มุบนดา้นขวาจะมขีอ้ความ 

 

ซึง่เป็นการ Generate เลขทีข่องรายการตรวจแต่ละรายการ ในการเพิม่รายการตรวจ 

จะมหีนา้จอใหบ้นัทกึแบง่ออกเป็น 2 หนา้จอ คอื หนา้จอรายละเอยีด และ หนา้จอราคา 
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1. รายละเอยีด 

 

รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอรายละเอยีด ไดแ้ก่ รายการฟิลม์ และ จาํนวน 

 

2. ราคา 
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รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึทีห่นา้จอราคา  ไดแ้ก่ 

ราคาปกต ิ เบกิได ้(ราคาปกต)ิ คอื  จาํนวนเงนิทีจ่ะคดิในการตรวจรายการตรวจน้ี 

การคดิราคา   คอื  ใหเ้ลอืกวา่ราคาทีค่ดิเป็นการคดิราคาแบบไหน เช่น คดิค่าตรวจอย่าง 

    เดยีว หรอื คดิค่าตรวจรวมกบัค่าฟิลม์ เป็นตน้ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่ 

    กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ีหรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง  

    Lookup ใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

สทิธกิารรกัษา   คอื  การกาํหนดราคาตามสทิธกิารรกัษาต่าง ๆ 

 

 บนัทกึยมืฟิลม์ (กด F3)  

เมือ่เขา้สู่หนา้จอยมืฟิลม์ กด Enter จะปรากฏหนา้จอ 

 

รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอบนัทกึยมืฟิลม์ ไดแ้ก่ 

วนัเวลายมื  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีย่มืฟิลม์ โดยปกตโิปรแกรมจะ Default  เป็นวนัทีแ่ละเวลา 

   ปจัจบุนั แต่สามารถแกไ้ขได ้โดยในช่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื –  

   จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัที ่

   ปจัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้  

HN   คอื  เลขที ่HN ของผูป่้วย 

ระบเุลขที่รงัส ี  โดยการใส่เครื่องหมาย   

ประเภทงานรงัส ี  คอื ใหร้ะบปุระเภทงาน สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูก 

   ศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Look up ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 
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ผูย้มื   คอื  ชื่อของผูย้มืฟิลม์ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย  เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup ใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ช่ือผูป่้วย   คอื ชื่อของผูป่้วยทีย่มืฟิลม์ ในช่องน้ีจะดูขอ้มลูไดอ้ย่างเดยีว ไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูได ้

วนัทีค่นืลา่สุด  คอื วนัทีม่กีารคนืฟิลม์ลา่สุด ในช่องน้ีจะดูขอ้มลูไดอ้ย่างเดยีวไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูได ้

กาํหนดคนื  คอื วนัทีค่รบกาํหนดคนื ใหร้ะบวุนัทีค่รบกาํหนด สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื  

   – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัที ่

   ปจัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้  

เหตผุลทีย่มื  คอื ใส่เหตผุลของการยมื สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ ม 

   ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Look up ใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

หน่วยงานที่ยมื  คอื  ชื่อของหน่วยงานทีย่มื ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup ใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

สาเหตทุี่ยมื  คอื  สาเหตขุองการยมืฟิลม์  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup ใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

หมายเหต ุ  คอื บนัทกึหมายเหตทุีย่มื(ถา้ม)ี  โดยบนัทกึเป็นตวัอกัษรหรอืตวัเลขก็ได ้(Free Text) 

เมือ่บนัทกึเสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม  เพือ่บนัทกึขอ้ความ 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูเสรจ็แลว้ถา้ไมต่อ้งการทาํการยมืฟิลม์อกีใหก้ดปุ่ม  เพือ่ออกจากโปรแกรม 

 

 ในกรณีทีจ่ะทาํการยมืฟิลม์อกีคร ัง้ในวนันัน้จะปรากฏหนา้จอ ใหก้ดปุ่มเพิม่ 

 

ถา้มกีารยมืฟิลม์ซ ํา้กนัจะไมส่ามรถยมืได ้โดยจะขึ้นขอ้ความเตอืน ดงัรูป 
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 บนัทกึคนืฟิลม์  (กด F4)  

 

รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอการบนัทกึคนืฟิลม์  ไดแ้ก่ 

วนัเวลาคนื  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีร่บัคนืฟิลม์  โดยปกตโิปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีแ่ละเวลา 

   ปจัจบุนั แต่สามารถแกไ้ขได ้โดยในช่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื –  

   จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัที ่

   ปจัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้  

ผูค้นื   คอื  ชื่อของผูท้ีท่าํการคนืฟิลม์  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี   

   หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Lookup ใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็น 

   รหสั 

ระบเุลขที่รงัส ี  โดยการใส่เครื่องหมาย   

ประเภทงานรงัส ี  คอื ใหร้ะบปุระเภทงาน สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูก 

   ศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Look up ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

HN คอื  เลขที ่HN ของผูป่้วย ทีไ่ดม้กีารยมืฟิลม์ไป 

จะปรากฏขอ้มลูของคนไขท้ีม่กีารยมืฟิลม์ไปแลว้ 

เมือ่บนัทกึเสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม  เพือ่บนัทกึขอ้ความ 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูเสรจ็แลว้ถา้ไมต่อ้งการทาํการคนืฟิลม์อกีใหก้ดปุ่ม  เพือ่ออกจากโปรแกรม 

 

 



ระบบงานรงัสวีทิยา 

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล (PHIS) 9 

 รายช่ือผูป่้วยยมื/คนืฟิลม์ ตามช่วงเวลา (กด F5)  

เป็นส่วนของการทาํงานเกี่ยวกบัแสดงรายชื่อผูป่้วยยมื/คนืฟิลม์ตามช่วงเวลาทีก่าํหนด  

 

 

ซึง่รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอรายชื่อทีย่งัไมไ่ดค้นืฟิลม์ ไดแ้ก่ 

วนัที่ยมื วนัที่คนื  คอื ใหเ้ลอืกวา่ตอ้งการดูขอ้มลูผูป่้วยตามวนัทีย่มื หรอืวนัทีค่นื  และหากตอ้งการดูขอ้ 

   มลูผูป่้วยทีย่มืและยงัไมค่นืฟิลม์ให ้Check Box ที ่  

ตัง้แต่วนัที่ ถงึวนัที่ คอื  ใหร้ะบชุ่วงวนัที ่ทีต่อ้งการดูขอ้มลู 

HN   คอื ใหร้ะบ ุHN ของผูป่้วยทีต่อ้งการดูขอ้มลู  (หากไมร่ะบแุสดงวา่ใหแ้สดงท ัง้หมด) 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูครบเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ม คน้หา  โปรแกรมก็จะทาํการดงึขอ้มลูของผูป่้วยขึ้นมาให ้
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 ลาํดบัผูป่้วยหนา้หอ้งรงัส ี(F11)  

 

เป็นหนา้จอทีแ่สดงลาํดบัของผูป่้วยหนา้หอ้งรงัส ีใหร้ะบหุน่วยงาน และวนัทีม่ารกัษา แลว้กดปุ่ม คน้หา  

โปรแกรมจะดงึขอ้มลูของผูป่้วยขึ้นมา 
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 ตดิต่อสอบถาม (F1)  

เริ่มแรก คอื การคน้หาขอ้มลูผูป่้วย โดยใหใ้ส่เลขที ่HN หรอืถา้ไมท่ราบสามารถใชช้ื่อ นามสกุลของผูป่้วย 

ช่วยในการคน้หาก็ได ้เมือ่ไดข้อ้มลูของผูป่้วยแลว้จะปรากฏหนา้จอดงัรูป 

 

1.ตดิตามผูป่้วย 

 

เป็นหนา้จอทีแ่สดงขอ้มลูลา่สุดของผูป่้วย ท ัง้ผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน 
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2. ขอ้มูลสว่นตวั A 

 

เป็นหนา้จอทีแ่สดงรายละเอยีดเกี่ยวกบั วนัเกดิ  อายุ  ทีอ่ยู่  สทิธกิารรกัษา 

 

3. ขอ้มูลสว่นตวั B 

 

เป็นหนา้จอทีแ่สดงรายละเอยีดเกี่ยวกบั สญัชาต ิเชื้อชาต ิศาสนา  อาชพี สถานภาพ ชื่อมารดา ชื่อบดิา กลุม่เลอืด   
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4.ตดิตาม - สอบถามแพทย ์

 

เป็นหนา้จอที่แสดงรายละเอยีดต่าง ๆ เกี่ยวกบัผูป่้วย ซึ่งในหนา้จอน้ีจะแสดงรายละเอยีดที่เกี่ยวกบั ผลการ

ตรวจต่าง ๆ  การไดร้บัยา  การตรวจชนัสูตรโรค  การตรวจรงัสวีทิยา  การทาํหตัถการ  การชาํระเงนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


