
ระบบงานหอ้งผ่าตดั 

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล (PHIS) 1

 ส่วนของการทาํงาน เกี่ยวกบัหอ้งผ่าตดั ใชใ้นกรณีที่ผูป่้วยตอ้งไดร้บัการผ่าตดั ซึ่งหนา้จอการทาํงานของ

หอ้งผ่าตดั แบง่ออกเป็น 4 หนา้จอ ไดแ้ก่ หนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้  หนา้จอขอ้มลูรบัส่ง  หนา้จอเครื่องมอื/ผา้ซบัเลอืด  

หนา้จอบนัทกึผลการวนิิจฉยั 

 เริ่มแรก  คือ  การคน้หาขอ้มลูผูป่้วย  โดยใชเ้ลขที่ HN  AN  ของผูป่้วย ในการคน้หา หรือใช ้ชื่อ  

นามสกลุ ของผูป่้วยในการคน้หา ก็ได ้ ดงัภาพ 

 

1. หนา้จอขอ้มูลเบื้องตน้ 
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รายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งใส่ในหนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้  ไดแ้ก่ 

หอ้งผ่าตดั  คอื  ชื่อของหอ้งผ่าตดั ทีผู่ป่้วยตอ้งทาํการผ่าตดั  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ลาํดบั   คอื  ลาํดบัการผ่าตดัของผูป่้วย 

วนัที่ส ัง่ผ่าตดั  คอื  วนัทีท่ีแ่พทยส์ ัง่ โดยโปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีป่จัจบุนั ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

วนัที่ผ่าตดั  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีท่าํการผ่าตดั   แต่สามารถแกไ้ขได ้โดยในช่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่า 

   เป็น + จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงั 

   กลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้  

หอผูป่้วย / หอ้งตรวจ คอื  ชื่อของหน่วยงานทีส่ ัง่ใหท้าํการผ่าตดั  โดยสามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter  

   ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืกหรอื 

   บนัทกึเป็นรหสั 

แพทยผู์ส้ง่ผ่าตดั  คอื  ชื่อของแพทยท์ีเ่ป็นผูส้่งใหผู้ป่้วยไปทาํการผ่าตดั 

สทิธกิารรกัษา  คอื  สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย  ซึง่จะองิตามสทิธกิารรกัษาต ัง้แต่แรก แต่สามารถแกไ้ข 

   ได ้ โดยสามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรง 

   ทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

สถานการผ่าตดั  โดยปกตจิะถกูต ัง้ค่าไวเ้ป็นสถานะ “ขอผ่าตดั” 

หน่วยงานสง่กลบั  คอื  ชื่อของหน่วยงานทีส่่งตวัผูป่้วยกลบัไปรกัษาตวัหลงัการผ่าตดั  ซึง่สามารถเลอืกได ้

   โดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop  

   up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Anesthetic type  คอื  รูปแบบของการดมยา สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ ม 

   ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Blood   คอื  ใหบ้นัทกึเป็นตวัอกัษรหรอืตวัเลขก็ได ้(Free Text) 

ปรกึษาพเิศษทางวสิญัญ ี Request พเิศษทางหอ้งผ่าตดั  ผลการวนิิจฉยั  หตัถการ  คอื  เป็นช่องบนัทกึขอ้มลูที ่

   สามารถขยายใหก้วา้งออกได ้(Free Text) โดยการดบัเบิ้ลคลกิทีช่่องก็จะขยายออก 
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ปุ่มเลื่อนการผ่าตดั 

ใชส้าํหรบัในกรณีทีต่อ้งเลือ่นการผ่าตดัของผูป่้วย ซึง่เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ี จะปรากฏหนา้จอ 

 

ซึง่รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอเลือ่นการผ่าตดั ไดแ้ก่ 

วนัที่เลื่อน  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึการเลือ่นการผ่าตดั  โดยปกตโิปรแกรมจะ Default เป็นวนัที ่

   และเวลาปจัจบุนั แต่สามารถแกไ้ขได ้

ประเภทสาเหตกุารเลื่อน คอื  ประเภทของสาเหตกุารเลือ่น เช่น ความไมพ่รอ้มจากตวัผูป่้วย ความไมพ่รอ้มของ 

   หอ้งผ่าตดั เป็นตน้ 

สาเหตกุารเลื่อน  คอื สาเหตทุีต่อ้งเลือ่นการผ่าตดั  เช่น  ผูป่้วยมไีข ้  เครื่องมอืชาํรุด  เป็นตน้ 

ผูเ้ลื่อน   คอื  ชื่อของผูท้าํการเลือ่นการผ่าตดั 

วนัที่ตอ้งการผ่าตดั คอื  ใหบ้นัทกึวนัทีแ่ละเวลาทีต่อ้งการผ่าตดั 

 

ปุ่มงดการผ่าตดั 

ใชส้าํหรบัในกรณีทีต่อ้งการงดการผ่าตดัของผูป่้วย ซึง่เมือ่คลกิทีปุ่่ มน้ี จะปรากฏหนา้จอ 
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ซึง่รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จองดการผ่าตดั  ไดแ้ก่ 

วนั/เวลาที่งด  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึการงดการผ่าตดั  โดยปกตโิปรแกรมจะ Default เป็นวนัที ่

   และเวลาปจัจบุนั แต่สามารถแกไ้ขได ้

ประเภทสาเหตกุารงด คอื  ประเภทของสาเหตกุารงด เช่น ความไมพ่รอ้มจากตวัผูป่้วย ความไมพ่รอ้มของ 

   หอ้งผ่าตดั เป็นตน้ 

สาเหตกุารงด  คอื สาเหตทุีต่อ้งงดการผ่าตดั  เช่น  ผูป่้วยมไีข ้  เครื่องมอืชาํรุด  เป็นตน้ 

ผูง้ด   คอื  ชื่อของผูท้าํการงดการผ่าตดั 

 

2. หนา้จอขอ้มูลหอ้งรบัสง่ 

 

ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอขอ้มลูหอ้งรบัส่ง  ไดแ้ก่ 

สิง่ที่ตดิมา  คอื สิง่ทีต่ดิมากบัตวัผูป่้วย สามารถบนัทกึไดโ้ดย คลกิทีปุ่่ ม  ทีด่า้นทา้ยช่อง จะ 

   ปรากฏหนา้จอ  
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วนัเวลาที่ออกจากหอผูป่้วย คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีผู่ป่้วยออกจากหอผูป่้วย  โดยทีช่่องวนัที ่น้ีสามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวน 

   เตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้เช่น ใส่ค่า –3 โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนั 

   ทีป่จัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้

เจา้หนา้ที่หอที่สง่  คอื  ชื่อของเจา้หนา้ทีข่องหอผูป่้วยทีเ่ป็นผูส้่งผูป่้วย  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก   

   หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

เจา้หนา้ที่รบั-สง่ที่ไปรบั คอื ชื่อของเจา้หนา้ทีท่ีไ่ปรบัผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

เจา้หนา้ที่หอ้งผ่าตดัที่ไปรบั คอื  ชื่อของเจา้หนา้ทีข่องหอ้งผ่าตดัทีไ่ปรบัผูป่้วย   ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก   

   หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

วนัเวลาที่มาถงึรบัสง่ คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีม่าถงึหอ้งรบัส่ง  โดยทีช่่องวนัที ่น้ีสามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็  

   หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบั 

   วนัทีป่จัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้

วนัเวลาเขา้หอ้งผ่าตดั คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีผู่ป่้วยเขา้หอ้งผ่าตดั  โดยทีช่่องวนัที ่น้ีสามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวน 

   เตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้เช่น ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบ 

   กบัวนัทีป่จัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้

วนัเวลาที่เริ่มตน้ผ่าตดั คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีเ่ริ่มตน้ผ่าตดั  โดยทีช่่องวนัที ่น้ีสามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็  

   หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบั 

   วนัทีป่จัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้

วนัเวลาที่ผ่าตดัเสรจ็ คอื วนัทีแ่ละเวลาทีท่าํการผ่าตดัเสรจ็ โดยทีช่่องวนัที ่น้ีสามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็  

   หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบั 

   วนัทีป่จัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้

เวลาที่ใชใ้นการผ่าตดั จะขึ้นมาใหโ้ดยอตัโนมตั ิ ถา้ไดม้กีารบนัทกึวนัทีแ่ละเวลาทีเ่ริ่มตน้ผ่าตดัและเวลาทีผ่่า 

   ตดัเสรจ็ 

หมายเลขหอ้งผ่าตดั คอื  หมายเลขของหอ้งผ่าตดัทีผู่ป่้วยทาํการผ่าตดั 

แพทยผู์ผ่้าตดั  คอื  ชื่อของแพทยผู์ท้าํการผ่าตดั  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

สาขาเฉพาะทาง  คอื  เป็นการผ่าตดัของสาขาอะไร  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ีหรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

วนัเวลาที่ออกจากหอ้งผ่าตดั  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีอ่อกจากหอ้งผ่าตดั  โดยทีช่่องวนัที ่น้ีสามารถใส่ค่าเป็น+  

   จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้เช่น ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบ 

   เทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้
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สถานะการสง่ต่อ  คอื  ใหบ้นัทกึสถานะของการส่งต่อ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

เจา้หนา้ที่รบั-สง่ไปสง่ คอื  ชื่อของเจา้หนา้ทีข่องหอ้งรบัส่งทีไ่ปส่งผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่มEnter  

   ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอื 

   บนัทกึเป็นรหสั 

เจา้หนา้ที่หอที่รบั  คอื  ชื่อของเจา้หนา้ทีข่องหอผูป่้วยทีเ่ป็นผูร้บัผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก   

   หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ประเภทของการผ่าตดั คอื  ใหเ้ลอืกประเภทของการผ่าตดั  โดยคลกิในช่องทีต่อ้งการ ดงัภาพ 

 

วนัเวลาที่กลบัถงึหอ คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีผู่ป่้วยกลบัถงึหอผูป่้วย  โดยทีช่่องวนัที ่น้ีสามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวน 

   เตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไป เปรยีบเทยีบ 

   กบัวนัทีป่จัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาให ้

เจา้หนา้ที่หอ้งผ่าตดัที่ไปสง่ คอื  ชื่อของเจา้หนา้ทีข่องหอ้งผ่าตดัทีไ่ปส่งผูป่้วยทีห่อผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย  

   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up   

   ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

สิง่ที่ตดิไป  คอื  สิง่ทีต่ดิตวัผูป่้วยไปจากหอ้งผ่าตดั บนัทกึโดยคลกิทีปุ่่ ม  ทีด่า้นทา้ยช่องจะ 

   ปรากฏหนา้จอ 
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ทมีผ่าตดั   คอื ใหบ้นัทกึชื่อและตาํแหน่งของเจา้หนา้ทีท่ีร่่วมผ่าตดั 

ซึง่รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึ ไดแ้ก่ 

 ตาํแหน่ง  คอื  ตาํแหน่งทีป่ฏบิตัใินการผ่าตดัผูป่้วย  เช่น แพทยผู์ช่้วย พยาบาลส่งเครื่องมอืพยาบาล 

   ประจาํหอ้ง เป็นตน้ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศร 

   ชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

 ช่ือ-สกลุ  คอื  ชื่อของเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานในตาํแหน่งต่าง ๆ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก   

   หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

 หมายเหต ุ คอื  เป็นช่องบนัทกึขอ้มลูทีส่ามารถขยายใหก้วา้งออกได ้(Free Text) โดยการดบัเบลิคลกิ 

   ทีช่่องก็จะขยายออก 

 

3. หนา้จอเครื่องมือ/ผา้ซบัเลอืด 

 

 

ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอเครื่องมอื/ผา้ซบัเลอืด ไดแ้ก่ จาํนวนของเครื่องมอื / ผา้ซบัเลอืด ต่าง 

ๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํการผ่าตดัของผูป่้วยแต่ละราย และ ชื่อของ Circulating Nurse และ Scrub Nurse 
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4. หนา้จอขอ้มูลผลการวนิิจฉยั 

 

รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอน้ี  ไดแ้ก่ 

ผลการวนิิจฉยัหลงัผ่าตดั คอื  ใหบ้นัทกึผลการวนิิจฉยัหลงัการผ่าตดั   

หตัถการหลงัผ่าตดั คอื  ใหบ้นัทกึหตัถการหลงัการผ่าตดั 

รายละเอยีดการผ่าตดั คอื  ใหบ้นัทกึรายละเอยีดทีเ่กี่ยวกบัการผ่าตดั (Free Text) 

 

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งผ่าตดั เมือ่คลกิทีปุ่่ มตวัเลอืกจะปรากฏหนา้จอซึง่แสดงตวัเลอืกการพมิพ ์ซึง่ 

ไดแ้ก่ ใบนดัผ่าตดั และสติก๊เกอร ์ถา้ตอ้งการพมิพก์็ใหท้าํเครื่องหมายถกูที ่Check Box  ดงัภาพ 

 

 ในส่วนของการทาํงานของหอ้งผ่าตดั  เมือ่คลกิทีปุ่่ มคน้หาจะปรากฎหนา้จอซึง่แสดงถงึขอ้มลูของการนดัผ่าตดั

ของผูป่้วย  ซึ่งสามารถเพิ่มขอ้มูลไดเ้มื่อกดปุ่ มเพิ่มก็จะกลบัไปสู่หนา้จอของหอ้งผ่าตดัซึ่งเป็นขอ้มูลใหม่  เมื่อกดปุ่ ม

แกไ้ขก็จะเขา้สู่การแกไ้ขขอ้มลูเก่าที่หนา้จอของหอ้งผ่าตดั  ถา้ไม่ตอ้งการทาํอะไรก็กดปุ่ มยกเลกิ หนา้จอการทาํงานของ

ปุ่มคน้หาจะเป็น ดงัภาพ 

 



ระบบงานหอ้งผ่าตดั 

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล (PHIS) 9

 

 ในส่วนของหอ้งผ่าตดัมกีารทาํงานพเิศษทีจ่ะสามารถใชไ้ดจ้ากแถบเครื่องมอืพเิศษทางดา้นลา่งของจอภาพ  คอื  

ปุ่ ม F2 (หอ้งวสิญัญ)ี  ปุ่ ม F3 (หตัถการ)  ปุ่ ม F4 (หอ้งจ่ายยา)  ปุ่ ม F5 (หอ้งรงัส)ี  ปุ่ ม F6 (หอ้งชนัสูตรโรค)  ปุ่ ม F7  

(หอ้งรบัเงนิ)  ปุ่ ม  F8 (นดัหลงัผ่าตดั)  ปุ่ ม F9 (บนัทกึปฏบิตักิารหอ้งผ่าตดั)  ปุ่ ม F10 (บนัทกึขอเลอืดและ

ส่วนประกอบของเลอืด)  ปุ่ม F11 (ลาํดบัผูป่้วยทีข่อผ่าตดั) ซึง่มหีนา้ทีใ่นการทาํงานต่าง ๆ กนัดงัน้ี 

 

 หอ้งวสิญัญ ี(F2)   

เป็นหนา้จอการทาํงานของระบบงานวสิญัญ ีซึง่มคู่ีมอือธบิายในส่วนของระบบงานวสิญัญ ี
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 หตัถการ (กด F3)  

ในส่วนของหอ้งผ่าตดั เมือ่คลกิที ่ปุ่ ม F3  จะเป็นหนา้จอการทาํงานของการบนัทกึหตัถการทีไ่ดใ้หบ้รกิารกบัผูป่้วย   

ดงัภาพ 

 

ซึง่ในหนา้จอการบนัทกึหตัถการน้ีมรีายละเอยีดใหบ้นัทกึ ดงัน้ี 

วนัที่เริ่มตน้  เวลาเริ่มตน้ คอื  วนัทีแ่ละเวลา ทีเ่ริ่มตน้ทาํหตัถการ โปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนั  

   แต่สามารถแกไ้ขได ้โดยทีช่่องขอ้มลูวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวน 

   เตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนั 

   ทีป่จัจบุนั  นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

หตัถการ   คอื  ชื่อของหตัถการทีไ่ดใ้หบ้รกิารกบัผูป่้วย ซึง่จะบนัทกึในลกัษณะของรหสั ICD9CM   

   โดยบนัทกึเป็นตวัเลขอย่างนอ้ย 2 ตวั  เช่น 01  โปรแกรมจะทาํการดงึรหสั ICD9CM   

   ทีข่ึ้นตน้ดว้ย 01 มาใหเ้ลอืก ดงัรูป 
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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  ขึ้นมาใหเ้ลอืก   

   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  จะปรากฎหนา้จอ เพือ่ใหเ้ลอืกวา่จะเพิม่เตมิ หรอื  

   แกไ้ข  ถา้ไมต่อ้งการทาํอะไรก็กดปุ่มยกเลกิ  ดงัรูป 
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RE-OPRT  คอื  รายการหตัถการยอ้นหลงัทีผู่ป่้วยเคยไดร้บับรกิาร  สามารถเรยีกขึ้นมาเพือ่ใช ้

   บนัทกึในกรณีทีร่ายการหตัถการนัน้ทาํซ ํา้ๆ กนั ซึง่เมือ่กดปุ่ม  จะ 

   ปรากฎหนา้จอ 
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 หอ้งจา่ยยา (กด F4)  

ในส่วนการทาํงานของหอ้งผ่าตดั  เมือ่คลกิทีปุ่่ ม F4  จะเป็นการทาํงานของการบนัทกึจ่ายยา ซึง่วธิกีารทาํงานไดอ้ธบิาย

ไวใ้นคู่มอืระบบงานหอ้งจ่ายยา 
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 หอ้งรงัส ี(กด F5)  

ในส่วนการทาํงานของหอ้งผ่าตดั  เมือ่คลกิทีปุ่่ ม F5  จะเป็นการบนัทกึส่งตรวจรงัส ี ซึง่วธิกีารทาํงานไดอ้ธบิายไวใ้นคู่มอื

ของระบบงานรงัสวีทิยา 
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 หอ้งชนัสูตรโรค (กด F6)  

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งผ่าตดั  เมือ่คลกิทีปุ่่ ม F6  จะเป็นการทาํงานเกี่ยวกบัการบนัทกึส่งตรวจชนัสูตรโรค  
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 หอ้งรบัเงนิ (F7)  

เป็นหนา้จอการทาํงานที่เกี่ยวกบัการบนัทกึการรบัเงนิค่าใชจ่้ายต่างๆของผูป่้วยโดยเมือ่คลกิเลอืกที่ขอ้น้ีจะปรากฏ

หนา้จอ  

 

 นดัหลงัผ่าตดั (F8)  

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งผ่าตดั เมือ่คลกิทีปุ่่ ม F8 จะเป็นการทาํงานเกี่ยวกบัการบนัทกึนดัหลงัผ่าตดั ดงัภาพ 
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รายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอนดัหลงัผ่าตดั  ไดแ้ก่ 

แพทยผู์น้ดั  คอื  ชื่อของแพทยผู์น้ดั  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่

   ปุ่มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

วนัที่ส ัง่นดั  คอื  วนัทีแ่ละเวลาทีท่าํการส ัง่นดั  ซึง่โปรแกรมจะ Default  เป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนั   

   ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

หน่วยงาน  คอื  ชื่อของหน่วยงานทีจ่ะใหผู้ป่้วยไปตรวจตามวนัทีแ่พทยน์ดั  สามารถเลอืกไดโ้ดย  

   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up   

   ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

วนัที่นดั   คอื  วนัทีท่ีน่ดัใหผู้ป่้วยมาพบแพทย ์ โดยทีช่่องขอ้มลูวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น +  

   จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่า 

   ดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั  นาํไปคาํนวณและแสดงออกมาเป็นวนัทีท่ี ่

   ตอ้งการ 

เวลานดั คอื เวลาทีน่ดัใหผู้ป่้วยมาพบแพทย ์

หมายเหตกุารนดั คอืใหใ้ส่หมายเหตกุารนดัผูป่้วย  เช่น Check up  หรอืนดัฟงัผล  เป็นตน้  ซึง่ในช่อง 

 หมายเหตน้ีุ เป็นช่องทีส่ามารถขยายใหก้วา้งออกได ้(Free Text) โดยการดบัเบลิคลกิที ่

   ช่องก็จะขยายออก 

ในส่วนการทาํงานที่หนา้จอบนัทกึนดัหลงัผ่าตดัน้ี สามารถพมิพร์ายชื่อผูป่้วยนดัได ้โดยการคลกิทีปุ่่ ม F2  

ทีแ่ถบเครื่องมอืพเิศษดา้นลา่ง หรอื กด F2 ทีแ่ป้นพมิพ ์จะปรากฏหนา้จอ 
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ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ ในการบนัทกึหนา้จอพมิพร์ายชื่อผูป่้วยนดั  ดงัน้ี 

ตัง้แต่วนัที่  ถงึวนัที่ คอื  ใหใ้ส่ช่วงวนัทีท่ีต่อ้งการดูขอ้มลู  ซึง่โดยปกตโิปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีป่จัจบุนั  

   โดยทีช่่องขอ้มลูวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ ก็ได ้ เช่น  ใส่ 

   ค่า –3  ลงในช่องวนัที ่โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั  นาํไป 

   คาํนวณและแสดงออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

หน่วยงาน  คอื  ชื่อของหน่วยงานทีต่อ้งการดูขอ้มลูการนดั 

แพทยผู์น้ดั  คอื  ชื่อของแพทยผู์น้ดัทีต่อ้งการดูขอ้มลูการนดั 

ถา้ในกรณีไม่ใสช่ื่อหน่วยงานทีน่ดั และแพทยผู์น้ดั จะเป็นการดูขอ้มูลการนดัท ัง้หมด 

 

ในส่วนของการแสดงผลของรายงาน สามารถดูได ้2 ทาง คือ ทางเครื่องพมิพ ์และทางจอภาพ  ถา้

ตอ้งการใหแ้สดงผลทางเครื่องพมิพ ์ ใหก้ดที่ปุ่ ม  ที่แถบเครื่องมอืพเิศษทางดา้นล่าง และถา้ตอ้งการให ้

แสดงผลทางจอภาพ ใหก้ดทีปุ่่ ม  ทีแ่ถบเครื่องมอืพเิศษทางดา้นลา่ง 

 

 บนัทกึปฏบิตักิารหอ้งผ่าตดั (กด F9)  

ในส่วนการทาํงานของหอ้งผ่าตดั  เมือ่คลกิที่ปุ่ ม F9 จะเป็นการทาํงานเกี่ยวกบัการบนัทกึปฏบิตักิารพยาบาลหอ้ง

ผ่าตดั  ซึง่แบง่ออกเป็น 3  หนา้จอ 

1. การบนัทกึปฏบิตักิารพยาบาลหอ้งผ่าตดั (1) 
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ซึง่มรีายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึ ดงัน้ี 

การเตรยีมตวัผูป่้วยก่อนผ่าตดั เป็นการเตรยีมตวัใหผู้ป่้วยก่อนทาํการผ่าตดั ซึง่มรีายละเอยีดต่าง ๆ ดงัน้ี ใบเซน็ 

   ยนิยอมผ่าตดั  ประวตักิารตรวจร่างกาย ป้ายขอ้มอื  ของมค่ีาถอดเก็บ  ของปลอมถอดเก็บ   

   ใส่ Folay’s cath  SSE  Vaginal  งดนํา้และอาหาร  ฟิลม์เอกซเรย ์ ซึง่ถา้ไดม้กีารทาํ 

   อะไรไปแลว้ก็ใหท้าํเครื่องหมายถกูทีห่นา้ช่อง Check Box  ดงัภาพ 

 

การเตรยีมผิวหนงัก่อนผ่าตดั สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรง 

   ทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

ชนิดของแผลผ่าตดั คือ  ใหร้ะบชุนิดของแผลผ่าตดั ซึ่งสามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ ม Enter ที่ช่องน้ี หรือ

คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

สภาวะการหายใจของผูป่้วย คอื  ใหใ้ส่สภาวะการหายใจของผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  

   หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop upขึ้นมาใหเ้ลอืกหรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ความสามารถในการเคลื่อนไหวตนเอง คอื ใหใ้ส่ความสามารถในการเคลือ่นไหวตนเองของผูป่้วย  ซึง่สามารถ 

   เลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง  

   Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

เตยีงที่ใชผ่้าตดั  คอื  ใหร้ะบปุระเภทของเตยีงทีใ่ชผ้่าตดั ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  

   หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop upขึ้นมาใหเ้ลอืกหรอืบนัทกึเป็นรหสั   

ท่าในการผ่าตดั  คอื  ลกัษณะท่าทีใ่ชใ้นการผ่าตดั  เช่น Supine  Prone  เป็นตน้  ซึง่สามารถเลอืกได ้โดย  

   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้น 

   มาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

ระบบการทาํงานของหวัใจ ใหบ้นัทกึรายละเอยีดเกี่ยวกบัการทาํงานของหวัใจ  ดงัน้ี การหายใจ  การเตน้ของชพีจร   

   ความดนัโลหติ  อณุหภมูร่ิางกาย 

สภาวะดา้นจติใจ  คอื  ใหส้งัเกตวา่ผูป่้วยมสีภาวะดา้นจติใจเป็นอย่างไร เช่น กงัวล  กลวั  สบายด ี เป็นตน้   

   ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

   จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

ระดบัความรูส้กึ  คอื  ระดบัความรูส้กึของผูป่้วยเป็นอย่างไร เช่น  รูส้กึตวัด ี ไมรู่ส้กึตวั  เป็นตน้  ซึง่ 

   สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

   จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   
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การสวนปสัสาวะ  ใหบ้นัทกึเกี่ยวกบัการสวนปสัสาวะของผูป่้วย  ซึง่รายละเอยีดในการบนัทกึ ไดแ้ก่   

การสวนนอกหอ้งผ่าตดั เป็นชนิดไหน ขนาดเท่าไร ลกัษณะของปสัสาวะเป็นอย่างไร 

การสวนในหอ้งผ่าตดั เป็นชนิดไหน  ขนาดเท่าไร  เวลาทีส่วนปสัสาวะ 

ปสัสาวะออกเททิ้งใน คอื ใหร้ะบวุา่ปสัสาวะทีส่วนออกมาแลว้เททิ้งทีไ่หน ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

  Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up ขึ้นมาให ้

   เลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ลกัษณะ   คอื  ใหร้ะบลุกัษณะของปสัสาวะวา่เป็นอย่างไร 

น้ํายาทาํความสะอาดผิวหนงั  คอื  ชื่อของนํา้ยาทีใ่ชใ้นการทาํความสะอาดผวิหนงัของผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย  

   เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up   

   ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

น้ํายาสวนลา้ง  คอื  ชื่อของนํา้ยาสวนลา้งทีใ่ชก้บัผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ที ่

   ช่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอื 

   บนัทกึเป็นรหสั   

ปรมิาณน้ําสวนลา้ง คอื  ปรมิาณของนํา้ยาสวนลา้งทีใ่ช ้

ยาและสารละลายอืน่ๆ คอื  ถา้ในกรณีทีม่กีารใชย้าและสารละลายอืน่ ๆ ใหร้ะบชุื่อยาและสารละลายอืน่ ๆ ทีใ่ช ้  

ประเภทของเช้ือ  คอื  ใหร้ะบปุระเภทของเชื้อทีต่รวจพบ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่อง 

   น้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอื 

   บนัทกึเป็นรหสั 

2. การบนัทกึปฏบิตักิารพยาบาลหอ้งผ่าตดั (2) 
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ซึง่มรีายละเอยีดต่าง ๆ ในการบนัทกึ ดงัน้ี 

บรเิวณที่วาง plate จี้ คอื  ใหร้ะบบุรเิวณทีม่กีารวาง plate จี้ 

ผูว้าง plate จี้  คอื  ชื่อของผูท้าํการวาง plate จี้  ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

Tourniquet  คอื  ใหบ้นัทกึรายละเอยีดเกี่ยวกบับรเิวณทีม่กีาร Tourniquet 

การใชเ้ครื่องปอด หวัใจเทยีม คอื  ใหบ้นัทกึรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเปิดและปิดเครื่อง 

การใชเ้ครื่องมือพเิศษอืน่ ๆ  คอื  ใหร้ะบวุา่มกีารใชเ้ครื่องมอืพเิศษอืน่ ๆ หรอืไม ่

การสูญเสยีเลอืดของขณะผ่าตดั คอื  ใหบ้นัทกึวา่สูญเสยีเลอืดในขณะทาํการผ่าตดัเท่าไร 

Drain/Tube/Packing/Catheter คอื  ใหบ้นัทกึชนิด  ลกัษณะ Content  จาํนวน (cc) 

3. บนัทกึปฏบิตักิารพยาบาลหอ้งผ่าตดั (3) 

 

ซึง่มรีายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึ  ดงัน้ี 

Implant คอื ใหร้ะบวุา่ Implant  ทีต่ดิมากบัผูป่้วยเป็นชนิดไหน และทีใ่ส่ในหอ้งผ่าตดัเป็นชนิดไหนซึง่สามารถ 

    เลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

    จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั  

Spong & Instrument Count คอื  ใหร้ะบชุื่อเจา้หนา้ทีท่ีท่าํการตรวจนบั Sponge & Instrument  ซึง่ 

    สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรง 

    ทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ชนิดของแผลหลงัผ่าตดั  คอื  ใหร้ะบชุนิดของแผลหลงัผ่าตดัวา่เป็นอย่างไร ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย 

     เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง  

    Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 
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Nurse’s Note   คอื ในช่อง Nurse’s Note น้ี เป็นช่องทีใ่หบ้นัทกึขอ้มลูเป็นตวัอกัษร หรอืตวั 

    เลขก็ได ้(Free Text) 

ผูบ้นัทกึขอ้มูล   คอื  ชื่อของเจา้หนา้ทีท่ีท่าํการบนัทกึขอ้มลู ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

    Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up   

    ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั   

 

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งผ่าตดั  เมือ่คลกิทีปุ่่ มตวัเลอืก จะเป็นฟงักช์นัการทาํงานในส่วนของตวัเลอืก

การพมิพ ์ไดแ้ก่  แบบบนัทกึปฏบิตัิการพยาบาลหอ้งผ่าตดั  ถา้ตอ้งการที่จะพมิพอ์ะไรใหท้าํเครื่องหมายถูกไวใ้น 

Check Box  ดงัภาพ 

 

 ลาํดบัผูป่้วยหนา้หอ้งผ่าตดั (F11)  

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งผ่าตดั  เมือ่คลกิทีปุ่่ ม F11 จะเป็นหนา้จอเกี่ยวกบัการแสดงลาํดบัผูป่้วยที่หนา้หอ้ง

ผ่าตดั ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึทีห่นา้จอลาํดบัผูป่้วยหนา้หอ้งผ่าตดั ไดแ้ก่ 

หอ้งผ่าตดั  คอื ชื่อของหอ้งผ่าตดัทีต่อ้งการดูลาํดบัผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กดปุ่ม Enter  

   ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก   

   หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

วนัที่ผ่าตดั  คอื วนัทีท่ีท่าํการผ่าตดั โดยโปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีป่จัจบุนั แต่สามารถแกไ้ขได ้ 

   โดยในช่องวนัทีน้ี่สามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวนเตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ กไ็ด ้ เช่น  ใส่ค่า  

   –3  โปรแกรมจะนาํค่าดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณและ 

   แสดงออกมาให ้

 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิที่ปุ่ ม คน้หา จะปรากฏรายชื่อของผูป่้วย ทีห่นา้หอ้งผ่าตดั โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 หนา้จอ คือ  หนา้จอของผูป่้วยที่สถานะขอผ่าตดั หนา้จอของผูป่้วยที่สถานะยนืยนัการผ่าตดั หนา้จอ

ของผูป่้วยทีส่ถานะผ่าตดัแลว้ และหนา้จอของผูป่้วยทีส่ถานะยกเลกิการผ่าตดั 
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1. หนา้จอผูป่้วยที่เป็นสถานะขอผ่าตดั 

จะเป็นหนา้จอทีแ่สดงรายชื่อของผูป่้วยทีส่ถานะการผ่าตดัเป็น ขอผ่าตดั  ดงัภาพ 

 

 

2. หนา้จอผูป่้วยที่เป็นสถานะยนืยนัการผ่าตดั 

จะเป็นหนา้จอทีแ่สดงรายชื่อของผูป่้วยทีส่ถานะการผ่าตดัเป็นยนืยนัการผ่าตดั  ดงัภาพ 
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3. หนา้จอผูป่้วยที่เป็นสถานะผ่าตดัแลว้ 

จะเป็นหนา้จอทีแ่สดงรายชื่อของผูป่้วยทีส่ถานะการผ่าตดัเป็นผ่าตดัแลว้  ดงัภาพ 

 

 

 

4. หนา้จอผูป่้วยที่เป็นสถานะบกเลกิการผ่าตดั 

จะเป็นหนา้จอทีแ่สดงรายชื่อของผูป่้วยทีส่ถานะการผ่าตดัเป็นยกเลกิการผ่าตดั  ดงัภาพ 
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ในส่วนของการทาํงานในหนา้จอลาํดบัผูป่้วยหนา้หอ้งผ่าตดั มแีถบเครื่องมอืพเิศษใหใ้ชง้าน คอื F2  เป็น

การทาํงานในส่วนของการเซตผ่าตดั 

 เซตผ่าตดั (กด F2) 

ในส่วนของการทาํงานในหนา้จอลาํดบัผูป่้วยหนา้หอ้งผ่าตดั เมือ่คลกิที่ปุ่ ม F2 เป็นการทาํงานเกี่ยวกบัการ

จดัลาํดบัการผ่าตดัของผูป่้วย  ดงัภาพ 

 

รายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอเซตผ่าตดั  ไดแ้ก่ 

หอ้งผ่าตดั  คอื  ชื่อของหอ้งผ่าตดัทีต่อ้งการเซตผ่าตดั สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ที ่

   ช่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอื 

   บนัทกึเป็นรหสั 

วนัที่ผ่าตดั  คอื วนัทีท่ีผู่ป่้วยตอ้งทาํการผ่าตดั โดยปกตโิปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีป่จัจบุนั แต่ 

   สามารถแกไ้ขได ้โดยเมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็ 

   จะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูหอ้งผ่าตดั และวนัที่ผ่าตดัเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดปุ่ ม คน้หา  จะเป็นการคน้หาขอ้มลู

ผูป่้วยที่จะตอ้งทาํการผ่าตดัตามหอ้งและวนัที่ที่บนัทกึ จะปรากฏรายชื่อผูป่้วยที่ตอ้งทาํการเซตผ่าตดัขึ้นมาให ้

เพือ่ใหบ้นัทกึรายละเอยีดต่าง ๆ ดงัน้ี 

  ลาํดบั   คอื  ลาํดบัการผ่าตดัของผูป่้วย 

  เวลา     คอื  เวลาทีผู่ป่้วยทาํการผ่าตดั 

  HN   คอื เลขที ่HN ของผูป่้วยทีจ่ะทาํการผ่าตดั 

  AN   คอืเลขที ่AN ของผูป่้วยทีจ่ะทาํการผ่าตดั 
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ในกรณีทีค่ยีเ์ลขที ่HN และ AN แลว้ไม่มช่ืีอผูป่้วยทีต่อ้งการข้ึนมาให ้สามารถบนัทกึเองได ้

สทิธกิารรกัษา  คอื สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย ซึง่จะองิตามสทิธกิารรกัษาต ัง้แต่แรก  แต่สามารถแกไ้ขได ้

   โดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop  

   up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

หอผูป่้วย/หอ้งตรวจ คอื  ชื่อของหน่วยงานทีส่่งผูป่้วยมาทาํการผ่าตดั ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาให ้

   เลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

แพทยผู์เ้ซตผ่าตดั  คอื ชื่อของแพทยผู์ท้าํการเซตผ่าตดั สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  

   หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึ 

   เป็นรหสั 

แพทยผู์ผ่้าตดั  คอื  ชื่อของแพทยท์ีท่าํการผ่าตดั สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอื 

   คลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องกจ็ะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็น 

   รหสั 

แพทยผู์ช่้วย  คอื  ชื่อของแพทยผู์ช่้วย สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีปุ่่ ม 

   ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

Anesthetic type  คอื  ประเภทของการทาํการดมยา  สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กดปุ่ม Enter ทีช่่องน้ี  

   หรอืคลกิทีปุ่่ มลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องก็จะมตีาราง Pop up  ขึ้นมาใหเ้ลอืก  หรอืบนัทกึ 

   เป็นรหสั 

Blood   คอื ใหบ้นัทกึเป็นตวัอกัษรหรอืตวัเลขก็ได ้(Free Text) 

ประเภทของการผ่าตดั คอื  ใหเ้ลอืกประเภทของการผ่าตดั  โดยคลกิในช่องทีต่อ้งการ ดงัภาพ 

 

ปรกึษาพเิศษทางวิสญัญี  Request พเิศษทางหอ้งผ่าตดั  ผลการวินิจฉยั  หตัถการ  คือ  เป็นช่องบนัทกึขอ้มลูที่

สามารถขยายใหก้วา้งออกได ้(Free Text) โดยการดบัเบลิคลกิทีช่่องก็จะขยายออก 

 


