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บทที ่1 การเข้าใช้งานของระบบโดยทั่วไป 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) จะมีลกัษณะการใชง้านท่ี
คลา้ยหรือเหมือนกนัในส่วนของการเขา้สู่ระบบงาน การใส่ค่าต่างๆ รวมถึงปุ่มค าสั่งการใชง้าน ซ่ึง
ต่อไปจะเป็นการอธิบายการใชง้านของระบบโดยทัว่ไป ดงัน้ี 
 

1.1 การเข้าใช้โปรแกรม 
 ในการเร่ิมตน้การใชง้านของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) 
ผูใ้ชง้านจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 

 
 1.1.1 เขา้สู่ระบบการท างาน Windows แลว้ท าการเช่ือมต่อเครือข่าย Internet ก่อนหลงั
จากนั้นจึงคลิกท่ี Short Cut ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) กจ็ะ
เขา้สู่หนา้จอ Login 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.2 การใชง้าน Login 
  หนา้จอ Login เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล จากผูใ้ชง้าน
ท่ีไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล การเขา้สู่เมนูหลกัของระบบงาน ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 
   
  คียช่ื์อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
  
  คลิกท่ีปุ่ม      หรือกด  ENTER  ท่ีแป้นพิมพ ์กจ็ะเขา้สู่หนา้จอเมนูหลกัของระบบงาน 
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 ใชเ้พิ่มหน่วยงานท่ีปฎิบติังาน ถา้ปฎิบติังานมากกวา่1หน่วยงาน 

ขั้นตอนการท างาน 
 1.2.1 คลิกท่ีค  าวา่ “เก่ียวกบัระบบ” แลว้คลิกเลือกท่ีเมนู “แกไ้ขสถานปฎิบติังาน” จะ
ปรากฏหนา้จอดงัภาพดา้นบน  
 1.2.2 คลิกขวาเลือกค าวา่ “เพิ่มขอ้มูล” เลือกหน่วยงานท่ีจะปฎิบติังาน แลว้กด ENTER ท่ี
แป้นพิมพ ์แลว้กด  

1.2 เพิม่หน่วยงานทีป่ฏิบตัิงานจริง 

การเข้าใช้งานของระบบโดยทัว่ไป 
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1.3 การเปลีย่นรหัสผ่านของผู้ใช้งาน  

ขั้นตอนการท างาน  
 1.3.1 Log in เขา้โปรแกรมดว้ย “ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน” เก่าก่อนเพื่อเขา้สู่ระบบงาน 

 1.3.2 คลิกท่ีค  าวา่ “เกีย่วกบัระบบ” แลว้คลิกเลือกท่ีเมนู “ข้อมูลผู้ใช้” จะปรากฏหนา้จอ
ดงัภาพดา้นบน ซ่ึงจะแสดงขอ้มูล ณ. ปัจจุบนัของผูใ้ช ้
 1.3.3 คลิกท่ีปุ่ม        จะปรากฏส่วนท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลในการ
เปล่ียนแปลงรหสัผา่นใหม่  

การเข้าใช้งานของระบบโดยทัว่ไป 
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ขั้นตอนการท างาน 
 1.4.1 คลิกท่ีค  าวา่ “เก่ียวกบัระบบ” แลว้คลิกเลือกท่ีเมนู “เปล่ียนสถานปฎิบติังาน” จะปรากฏ
หนา้จอดงัภาพดา้นบน  
 1.4.2 เลือกหน่วยงานท่ีจะปฎิบติังาน  แลว้กด  

ใชเ้ปล่ียนสถานปฎิติงาน ถา้ปฎิบติังานมากกวา่1หน่วยงาน 

1.4 เปลีย่นสถานปฏิบตัิงาน 

การเข้าใช้งานของระบบโดยทัว่ไป 
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บทที ่2 แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 

2.1 องค์ประกอบของหน้าจอ 
 2.1.1 หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

หนา้จอหลกัของโปรแกรมประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

1 

2 3 

4 

1. Menu Bar ใช้ส าหรับเรียกการใช้งานเมนูระบบ การใช้งานเมนูส าหรับ Admin 
และการใช้งานเมนูเกีย่วกบัโปรแกรม 
 

2. Information ใชส้ าหรับแสดงข่าวสาร และประกาศต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

3. ข้อมูลผู้ใช้งาน
และการปฏบิัติงาน
ล่าสุดของเคร่ือง 

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ี Log in เขา้สู่ระบบ
ล่าสุด และรายละเอียดการปฏิบติังานล่าสุดของเคร่ือง PC ท่ีเขา้ใช้
โปรแกรม 

4. Status Bar ใชส้ าหรับแสดงสถานะของการใชง้านหนา้จออยู ่ณ. ปัจจุบนั เช่น 
ช่ือผูใ้ชง้าน,หน่วยงาน และวนัเวลาท่ีใชง้านอยู ่
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1. Menu Bar ใช้ส าหรับเรียกการใช้งานเมนูระบบ การใช้งานเมนูส าหรับ Admin และการใช้
งานเมนูเกีย่วกบัโปรแกรม 

2. Icon ภาษา เป็น Icon ส าหรับแสดงสัญลกัษณ์ให้ทราบว่า ณ ตอนนีท้ีแ่ป้นพมิพ์เป็น
ภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ 

3. Minimize ใช้ส าหรับย่อหน้าจอการใช้งาน 

4. Close ใช้ส าหรับออกจากโปรแกรม 

5. Tab ช่ือหน้าจอ เป็น Tab ทีใ่ช้แสดงช่ือหน้าจอทีเ่ปิดใช้งานอยู่ ซ่ึงโปรแกรมสามารถทีจ่ะเปิด
หน้าจอการใช้งานได้มากกว่า 1 หน้าจอ ดังน้ันเมื่อมีการเปิดหน้าจอเพิม่เป็น
หน้าจอที ่2 หรือ 3... ระบบจะแสดงผลเป็นลกัษณะของ Tab Sheet ต้องการใช้
งานหน้าจอใดกใ็ช้เมาส์คลกิที ่Tab หน้าจอทีต้่องการ 

 2.1.2 ส่วนประกอบหลกัของหนา้จอการใชง้าน  
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แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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6. บานหน้าต่างงานอืน่ ใช้ในกรณทีีม่ีการเปิดหน้าจอการใช้งานมากกว่า 4 หน้าจอขึน้ไป ซ่ึงหน้าจอ
ตั้งแต่ที ่5 จะมองไม่เห็นเป็น Tab Sheet เน่ืองจากจ ากดัด้วยพืน้ทีใ่นการ
แสดงผล จึงน าหน้าจอทีเ่หลอืเกบ็ไว้ในข้อที ่6 นีแ้ทน เมื่อใช้เมาส์คลกิที่
สัญลกัษณ์        จะปรากฏรายช่ือหน้าจอทีเ่ปิดใช้งานไว้ทั้งหมด ต้องการใช้งาน
หน้าจอใดให้คลกิเมาส์ไปทีช่ื่อหน้าจอน้ัน 

 

 

7. Tool Bar เป็นปุ่มค าส่ังทีใ่ช้ปฏิบัติการร่วมกบัหน้าจอน้ันๆ 

8. ช่ือหน้าจอ เป็นการแสดงช่ือของหน้าจอทีก่ าลงัเปิดใช้งานอยู่ 

9. พืน้ทีแ่สดงข้อมูล ณ.
ปัจจุบันของผู้มารับ
บริการ 

เป็นพืน้ทีส่ าหรับแสดงข้อมูล ณ.ปัจจุบันของผู้มารับบริการ เช่น เลขที ่HN ,ช่ือ-
นามสกุล,  เพศ, อายุ, เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน(ถ้ามี) และสิทธิการรักษา 

10. ข้อมูลจ าเพาะผู้ป่วย เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงข้อมูลจ าเพาะของผู้ป่วย เช่น น า้หนัก, ส่วนสูง, ค่า 
BP, ค่า BMI, กรุ๊ปเลอืด เมื่อมีการบันทกึข้อมูลทีห่น้าจอซักประวตัิทีห่น้าห้อง
ตรวจ และแสดงเลขทีบ่ัตรประชาชน เมื่อมีการบันทกึข้อมูลทีห่น้าจอทะเบียน
ผู้ป่วย 

11. โรคประจ าตัว เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงข้อมูลโรคประจ าตัว ซ่ึงจะปรากฏข้อมูลในส่วนนีก้็
ต่อเมื่อมีการบันทกึข้อมูลทีห่น้าจอโรคประจ าตัว 

12. สิทธิการรักษา เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงข้อมูลสิทธิการรักษาทีส่ามารถใช้ได้ของผู้มารับ
บริการ เมื่อมีการบันทกึข้อมูลทีห่น้าจออนุมัติสิทธ์ิให้กบัผู้มารับบริการ 

13. ตารางระบบ เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงรายช่ือหน้าจอทีส่ามารถเรียกใช้ได้เลย โดยไม่ต้องไป
เรียกใช้ทีเ่มนูหลกั ซ่ึงรายช่ือหน้าจอทีส่ามารถเรียกใช้ได้น้ันจะถูกก าหนดไว้ด้วย
สิทธ์ิของ “ช่ือผู้ใช้” ที ่Login เข้าระบบ 

14. ตัวเลอืก เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงรายการทีส่ามารถเรียกพมิพ์ออกทางเคร่ืองพมิพ์ได้ 
ซ่ึงจะขึน้อยู่กบัแต่ละหน้าจอทีเ่รียกใช้งาน หมายความว่าถ้าหน้าจอการใช้งานใด
ไม่มีรายการทีจ่ะต้องส่ังพมิพ์กจ็ะไม่ปรากฏรายการทีส่ามารถเรียกพมิพ์ได้ ณ. 
พืน้ทีก่ารท างานนี ้

15.Status Bar เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงสถานะของการใช้งานหน้าจออยู่ ณ. ปัจจุบัน 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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       เป็นเมนูส าหรับเรียกใชง้านระบบ เช่น ระบบเวชระเบียน, ระบบหอ้งตรวจโรคผูป่้วย
นอก,ระบบงานงบประมาณ, ... เป็นตน้  ซ่ึงเมนูในส่วนน้ีจะถูกก าหนดไวด้ว้ยสิทธ์ิของ “ช่ือผูใ้ช”้ ใน
หนา้ Login ดงันั้นถา้ช่ือผูใ้ชน้ั้นมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบเพียงระบบใดระบบหน่ึง กจ็ะเห็นเพียง
ระบบเดียว แต่ถา้ช่ือผูใ้ชน้ั้นมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบมากกวา่ 1 ระบบ เม่ือคลิกท่ีเมนูน้ีกจ็ะมีระบบ
ตามท่ีช่ือผูใ้ชน้ั้นสามารถใชง้านได ้ดงัรูปตวัอยา่งดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการท างาน 
 เมนูระบบจะประกอบดว้ย Menu Item และ Submenu 
 2.2.1 คลิกเมาส์ท่ีหวัขอ้ “โรงพยาบาล” จะปรากฏรายช่ือระบบงานท่ีสามารถเรียกใชไ้ด ้
 2.2.2 เล่ือนเมาส์มาท่ีรายช่ือระบบงานจะปรากฏรายช่ือกลุ่มของหนา้จอการใชง้าน หรือ
รายช่ือหนา้จอการใชง้าน ซ่ึงจะเรียกในส่วนน้ีวา่ Menu Item 

2.2 เมนูระบบ 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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1. ประเภทข้อมูลทีเ่ป็น “Text Box”  เป็นลกัษณะของ Field ทีใ่ห้ใส่ข้อมูลเป็นแบบ “ข้อความ” 
ซ่ึงสามารถทีจ่ะคีย์ตัวอกัษรหรือตัวเลขลงไปได้ ขึน้อยู่กบั
ประเภทของข้อมูลทีจ่ะใส่ โดยคลกิเมาส์ลงไปทีช่่อง
ส าหรับใส่ข้อมูล แล้วจึงท าการคีย์รายละเอยีดข้อมูลที่
ต้องการจะใส่ เช่น ช่ือ-นามสกุล, เลขที/่อาคาร, หมายเหตุ 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

แบบรายช่ือหนา้จอ 
 2.2.3 กรณีท่ี Menu Item เป็นลกัษณะของรายช่ือกลุ่มของหนา้จอ ซ่ึงจะมีสัญลกัษณ์      อยู่
ดา้นทา้ยของช่ือกลุ่ม เม่ือเล่ือนเมาส์มาท่ีรายช่ือกลุ่มจะปรากฏรายช่ือหนา้จอการใชง้าน ซ่ึงเรียกใน
ส่วนน้ีวา่ Submenu ตอ้งการใชง้านหนา้จอใหค้ลิกเมาส์ท่ีช่ือหนา้จอท่ีตอ้งการ กจ็ะเขา้สู่หนา้จอการ
ท างานท่ีคลิกเลือกไว ้

 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 

แบบรายช่ือกลุ่มของหนา้จอ 

 การใส่ขอ้มูลต่างๆ ในหนา้จอการใชง้าน จะมีประเภทของช่องขอ้มูลหรือพื้นท่ีท่ีจะใหใ้ส่
แตกต่างกนัไป ซ่ึงช่องหรือพื้นท่ีท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลนั้นจะถูกเรียกวา่ “Field” ซ่ึงแบ่งออกไดห้ลาย
ประเภทและมีวธีิการใส่ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัต่อไปน้ี 

2.3 ความหมายของช่องใส่ข้อมูล (Field) และวธีิการใช้งาน 
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2. วธีิคย์ีประเภทข้อมูลทีเ่ป็น 
“Date”  

ลกัษณะของ Field เหมือน Field ของ Text Box แต่รูปแบบการคีย์
ของขอ้มูลจะไม่เหมือนกนั และขอ้มูลท่ีแสดงจะมีรูปแบบของ
วนัท่ีคือ  “วนัท่ี/เดือน/ปี พ.ศ.”  ซ่ึงมีวธีิการ 

   2.1 คียห์ลายแบบ ดงัน้ี (ตวัอยา่งขอ้มูล 21 มกราคม 2557) 

   2.2 คียแ์บบ “วนัเดือนปี” จากตวัอยา่งสามารถคียต์ามแบบน้ี คือ 
210157 

   2.3 คียแ์บบ “วนั/เดือน/ปี” จากตวัอยา่งสามารถคียต์ามแบบน้ี คือ 
21/01/57 

   2.4 คียว์นัท่ีปัจจุบนัดว้ยการคียเ์ลข 0  

   2.5 คียว์นัท่ียอ้นหลงัดว้ยการคียเ์คร่ืองหมายลบ(-) แลว้ตามดว้ย
จ านวนวนั ท่ีตอ้งการจะยอ้นหลงั จากตวัอยา่งวนัท่ี 21/01/2557 ให้
เป็นวนัท่ีปัจจุบนั ตอ้งการคียย์อ้นหลงั 6 วนัจากวนัท่ีปัจจุบนั  
สามารถคียต์ามแบบน้ีคือ -6 เม่ือกดปุ่ม Enter ท่ีคียบ์อร์ด ผลท่ีได้
คือวนัท่ี 15/01/2557 

   2.6 คียว์นัท่ีล่วงหนา้ดว้ยการคียเ์คร่ืองหมายบวก(+)แลว้ตามดว้ย
จ านวนวนั ท่ีตอ้งการจะคียล่์วงหนา้ จากตวัอยา่งวนัท่ี 21/01/2557 
ใหเ้ป็นวนัท่ีปัจจุบนั ตอ้งการคียล่์วงหนา้ 3 วนัจากวนัท่ีปัจจุบนั  
สามารถคียต์ามแบบน้ีคือ +3 เม่ือกดปุ่ม Enter ท่ีคียบ์อร์ด ผลท่ีได้
คือวนัท่ี 24/01/2557 

   2.7 ดบัเบิ้ลคลิกท่ีช่องใส่ขอ้มูล จะปรากฏปฏิทิน ซ่ึงจะแสดงวนั
เดือนปี ณ. ปัจจุบนั 

คลกิเลอืกเดือนถัดไป คลกิเลอืกเดือนก่อนหน้า 

แสดงวนัทีปั่จจุบัน คลกิเลอืกวนัทีท่ีต้่องการ 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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3. ประเภทข้อมูลทีเ่ป็น “Time”  ลกัษณะของ Field เหมือน Field ของ Text Box  แต่รูปแบบการ
คียข์องขอ้มูลจะไม่เหมือนกนั โดยจะตอ้งคียใ์นรูปแบบของเวลา
คือ “ชัว่โมง: นาที: วนิาที” ตวัอยา่งเช่น เวลา 01:01:00 วธีิการคีย์
ขอ้มูลคือ 0101 แลว้กดปุ่ม Enter ถา้ไม่ทราบวนิาทีก็คียเ์พียง 
ชัว่โมง กบันาที ผลลพัธ์ท่ีไดใ้นส่วนของวนิาทีก็จะเป็น 00  

4. ประเภทข้อมูลทีเ่ป็นตัวเลอืก 
มด้ีวยกนัดังนี้ 

   4.1 ประเภทขอ้มูลท่ีเป็น “Drop Down List” หรือ ท่ีเรียกอีกช่ือ
หน่ึงวา่ “Look up”  
เป็นลกัษณะของ Field ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นแบบ “เลือกขอ้มูล” 
ซ่ึงหมายถึง การเรียกใชข้อ้มูลท่ีมีอยูจ่ากฐานขอ้มูลในระบบ มี 

4.2 ประเภทขอ้มูลท่ีเป็น “Check Box”  
 
 
         เป็นลกัษณะของ Field ท่ีใชส้ าหรับใหเ้ลือกขอ้มูล โดยให้
คลิกเมาส์ในช่องส่ีเหล่ียมหนา้ขอ้มูลนั้น ก็จะปรากฏเคร่ืองหมาย
ถูกในช่องส่ีเหล่ียม เม่ือคลิกเมาส์ซ ้ าอีกคร้ังเคร่ืองหมายถูกจะ
หายไป ลกัษณะของ Field ประเภทน้ีจะสามารถเลือกขอ้มูลได้
มากกวา่ 1 รายการ 
 
 
 
4.3 ประเภทขอ้มูลท่ีเป็น “Radio Box”  
 
 
         เป็นลกัษณะของ Field ท่ีใชส้ าหรับใหเ้ลือกขอ้มูล แต่
สามารถเลือกไดเ้พียงขอ้มูลเดียว โดยคลิกเมาส์ในช่องวงกลม
หนา้ขอ้มูลนั้น 
 
 
 
 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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5. ประเภทขอ้มูลท่ีเป็น “Display 
only”  

      ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูล   
เป็นตวัเลือกชนิดหน่ึงท่ีจะแสดงขอ้มูลในลกัษณะของหนา้ต่าง
ขอ้มูล จะมีดว้ยกนั 2 แบบคือ 
เป็น Field Text Box ซ่ึงจะตอ้งคียข์อ้ความท่ีตอ้งการลงไปใน
ช่องใส่ขอ้มูลก่อน แลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์ก็จะปรากฏ
หนา้ต่างแสดงขอ้มูลข้ึนมาใหเ้ลือกเป็นปุ่มปฏิบติัการ           เม่ือ
คลิกท่ีปุ่มน้ีก็จะปรากฏหนา้ต่างแสดงขอ้มูล ซ่ึงมีทั้งแบบให้
เลือกใชข้อ้มูล  แบบแสดงขอ้มูลใหดู้เพียงอยา่งเดียว  และแบบ
ใหคี้ยข์อ้มูล 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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2.4 วธีิคย์ีข้อมูล ต าบล,อ าเภอ,จังหวดั 

 มีวธีิการคียข์อ้มูล 2 แบบ ดงัน้ี 

 คียจ์ากช่ือต าบล หรืออ าเภอ หรือจงัหวดั ท่ีตอ้งการในช่องใส่ขอ้มูลอยา่งนอ้ย 3 
ตวัอกัษรข้ึนไป ตวัอยา่งเช่น คียแ์ขวง “วงัใหม่” ดงัรูป 

แลว้กด Enter หรือ Tab ท่ีแป้นพิมพ ์จะปรากฏหนา้ต่างแสดงขอ้มูล ต าบล,อ าเภอ
,จงัหวดั ของแขวง/ต าบล “วงัใหม่” ดงัรูป 
 

 ซ่ึงแขวงหรือต าบล “วงัใหม่” นั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลาย เขต/อ าเภอ และหลายจงัหวดั ดงันั้น
โปรแกรมจะแสดงขอ้มูลข้ึนมาใหท้ั้งหมดท่ีมี ตอ้งการขอ้มูลใดคลิกเมาส์ไปท่ีขอ้มูลนั้นแลว้ดบัเบ้ิล
คลิก หรือคลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” ขอ้มูลท่ีคลิกเลือกไวจ้ะปรากฏใหด้งัรูป 
 

กรณีท่ีไม่ตอ้งการใหแ้สดงผลของขอ้มูล แขวง/ต าบล หรือขอ้มูล เขต/อ าเภอ หรือทั้ง แขวง/
ต าบล และเขต/อ าเภอ ใหค้ลิกท่ีตวัเลือกดา้นล่างของตารางแสดงขอ้มูล ต าบล,อ าเภอ,จงัหวดั ดงัรูป  

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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ตวัอยา่งเช่น ตอ้งการใหร้ะบบไม่แสดงช่ืออ าเภอ จึงคลิกเลือกแบบ “ไม่เลือกอ าเภอ” การ
แสดงผลของขอ้มูลกจ็ะได ้ดงัรูป 
 

คียจ์าก รหสัจงัหวดั หรือรหสัอ าเภอ หรือรหสัต าบล  ซ่ึงถา้คียจ์าก รหัสต าบล หนา้ต่างท่ี
แสดงขอ้มูลการคน้หาต าบล,อ าเภอ,จงัหวดั ท่ีไดจ้ะมีเพียงรายการเดียว เพราะรหสัต าบลจะไม่มีซ ้ า
กนั  

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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2.5 วธีิค้นหาข้อมูลผู้ป่วย 

คีย์ HN,ช่ือ-สกุล,เลขทีบ่ัตรประชาชน 

  2.5.2 คน้หาจากช่ือ-นามสกลุ          
 การคน้หาขอ้มูลผูป่้วยจากช่ือหรือนามสกลุนั้น จะมีเคร่ืองหมายท่ีใชร่้วมในการช่วยคน้หา 
คือ เคร่ืองหมายบวก (+) วธีิการใชง้านมีดงัน้ี   

 2.5.1 คน้หาจากเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน   
 เป็นการคีย ์“เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน” 13 หลกั ถา้มีการบนัทึกเลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชนท่ีหนา้จอทะเบียนผูป่้วย เม่ือคียเ์ลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ในช่องส าหรับ
คน้หา แลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์โปรแกรมจะท าการดึงขอ้มูล HN, ช่ือ-นามสกลุ, เพศ, อาย ุและ
สิทธิการรักษา ข้ึนมาให ้แต่ถา้ไม่ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลเลขบตัรประจ าตวัประชาชนไวก้จ็ะไม่
สามารถคน้หาดว้ยวธีิน้ีได ้

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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2.5.2.2 คน้หาจากช่ือ  ใหคี้ยช่ื์อ+ ในช่องคน้หา แลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์ถา้ช่ือท่ีคียมี์อยูใ่น
ฐานขอ้มูลของระบบ กจ็ะปรากฏหนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมาแสดงท่ีมีช่ือประกอบดว้ยค าวา่ทด
ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ  
 

 2.5.2.1 คน้หาจากช่ือ -นามสกลุ  ใหคี้ยช่ื์อ+นามสกลุ ในช่องคน้หา แลว้กด Enter ท่ี
แป้นพิมพ ์ถา้ช่ือท่ีคียมี์อยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบ กจ็ะปรากฏหนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมาแสดง จาก
ตวัอยา่งใชช่ื้อ “ทด+ทด” ในการคน้หา ดงัรูป 

ผลลพัท์ทีไ่ด้ 

-  ผลลพัธ์ ท่ีไดจ้ากคียช่ื์อ-นามสกลุในการคน้หา ซ่ึงขอ้มูลท่ีแสดงข้ึนมานั้นอาจจะมีเพียงรายการ
เดียว หรือมีมากกวา่ 1 รายการ ข้ึนอยูก่บัวา่ช่ือท่ีคียน์ั้นมีซ ้ าอยูใ่น ระบบหรือไม่  แต่ถา้ช่ือท่ีคียน์ั้นยงั
ไม่มีในระบบกจ็ะไม่ปรากฏขอ้มูลข้ึนมา 

ผลลพัท์ทีไ่ด้ 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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2.5.2.3 คน้หาจากนามสกลุ  ใหคี้ยเ์คร่ืองหมายบวกก่อน แลว้จึงตามดว้ยนามสกลุ 
ตวัอยา่งเช่น นามสกลุ “ทด” กจ็ะตอ้งคียเ์ป็น “+ทด” แลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์ถา้นามสกลุท่ีคีย์
นั้นมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบจะปรากฏหนา้จอคน้หาขอ้มูล 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 

2.5.3 คน้หาจากเลขประจ าตวัผูป่้วยนอก (HN)  การคน้หาจากเลขประจ าตวัผูป่้วยนอก (HN) 
นั้นสามารถคน้หาได ้3 รูปแบบดงัน้ี 
 

แบบท่ี 1 คน้หาเฉพาะเลขล าดบัของผูป่้วย  ซ่ึงสามารถท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเลข HN ของ
ผูป่้วยนั้นเป็น HN ของปีปัจจุบนั  ตวัอยา่งเช่น  ปีปัจจุบนัคือปี 2559 เลข HN ท่ีตอ้งการคน้หาคือ
เลข 2037/59 ดงันั้นการคียคื์อคียเ์ลข 2037 แลว้กด Enter บนแป้นพิมพ ์

แบบท่ี 2 คน้หาจากรูปแบบเลขล าดบัของผูป่้วยทบัปีพ.ศ. ซ่ึงสามารถท าไดก้บัเลข HN ของปี
ปัจจุบนั และของปียอ้นหลงั  ตวัอยา่งเช่น HN 104351/54 และ HN 32526/52 

แบบท่ี 3 คน้หาจากรูปแบบเลข 8 หลกั ซ่ึงสามารถท าไดก้บัเลข HN ของปีปัจจุบนั และของ
ปียอ้นหลงั โดยสามารถคียเ์ลขล าดบัของผูป่้วยแลว้ตามดว้ยปี พ.ศ. โดยไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายทบั 
ตวัอยา่งเช่น HN 97734/56  สามารถคียใ์นรูปแบบคือ 560097734 

2.5.4 คน้หาจากเลขประจ าตวัผูป่้วยใน (AN)  การคน้หาจากเลขประจ าตวัผูป่้วยใน (AN) 
นั้นจะตอ้งใชเ้คร่ืองหมายขีดกลาง full ยติัภงัค ์( - ) มาใชร่้วมดว้ย สามารถคน้หาดงัน้ี 

วธีิการคน้หา ตวัอยา่งเลขAN เป็นเลข AN 456 ปี 59 วธีิการคีย ์456-59 แลว้กด Enter บน
แป้นพิมพ ์จะไดสื้บคน้ขอ้มูลของ AN 456-59 
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2.6 ความหมายและลกัษณะการท างานของปุ่มค าส่ัง (Tool Bar) 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 

สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย 

ขอ้มูลใหม่ 

ใชส้ าหรับเร่ิมตน้การท างานของหนา้จอใหม่ โดยท่ีไม่ตอ้ง
ออกจากหนา้จอนั้น ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะท าการ 
Clear หนา้จอใหพ้ร้อมใชง้านใหม่อีกคร้ัง จะใชไ้ดก้บับาง
หนา้จอเท่านั้น  

บนัทึกขอ้มูล 
ใชส้ าหรับจดัเกบ็ขอ้มูล (Save) เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะ
ท าการจดัเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของระบบงาน  

ลบบนัทึก 

ใชส้ าหรับยกเลิกขอ้มูล เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะแสดง
ขอ้ความใหย้นืยนัค าสัง่อีกคร้ัง ดงัรูป 

 
 

 

ปุ่มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น  

ภาพก่อนพิมพ ์ ใชส้ าหรับดูตวัอยา่งก่อนจะสั่งพิมพเ์ป็นเอกสารออกมา  

พิมพ ์
ใชส้ าหรับสั่งพิมพใ์บรายงานหรือตวัเลือกรายการพิมพต่์างๆ 
ของระบบงาน  

คน้หาขอ้มูล 
ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไข เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี 
ระบบจะคน้หาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบงาน ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวปุ่้มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น 

ปิดหนา้จอ 
ใชส้ าหรับปิดหนา้จอหรือออกจากหนา้จอการใชง้าน ณ 
ปัจจุบนั 

น าขอ้มูลออก 
ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ Save ขอ้มูลรายงานออกเป็นไฟล ์เพื่อ
น าไปใชใ้นรูปแบบอ่ืน (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน) 
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เก่ียวกบัระบบ 

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงานท่ีใชอ้ยู ่เช่น 
Version ของ โปรแกรมท่ีใชอ้ยูเ่ป็น Version อะไร เป็นตน้ เม่ือ
คลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ีจะปรากฏหนา้ต่างแสดงรายละเอียด ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้สุดทา้ย 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีแสดงมี
เป็นจ านวนมาก และตอ้งการไปยงัหนา้สุดทา้ยของขอ้มูลกจ็ะ
ใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน) 

หนา้ก่อนหนา้ 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากกวา่ 
1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ก่อนหนา้ปัจจุบนักจ็ะใชปุ่้มค าสั่ง
น้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน) 

หนา้ต่อไป 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากกวา่ 
1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ถดัไปกจ็ะใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะ
ปรากฏในหนา้จอรายงาน) 

ขยาย 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการขยาย
หนา้แสดงขอ้มูลใหใ้หญ่ข้ึน ซ่ึงจะขยายข้ึนทีละ 25% จากขนาด
ปกติ 100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน) 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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ยอ่ 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการยอ่หนา้
แสดงขอ้มูลใหเ้ลก็ลง ซ่ึงจะลดลงทีละ 25% จากขนาดปกติ 
100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน) 

ยอ่/ขยาย 

ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการยอ่หรือ
ขยายแบบก าหนด % ในการยอ่ขยายดว้ยตวัเอง โดยคียก์  าหนด 
% ในการยอ่ขยายในช่องแลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์(จะปรากฏ
ในหนา้จอรายงาน) 

แนวกระดาษ 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการปรับ
รูปแบบรายงานจากแนวตั้งเป็นแนวนอน (จะปรากฏในหนา้จอ
รายงาน) 

ไมบ้รรทดั 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์เม่ือตอ้งการแสดงขอบ
ซา้ย ขอบขวา และการตั้งยอ่หนา้ของกระดาษ (จะปรากฏใน
หนา้จอรายงาน) 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 

20 



3.1 งานผ่าตัดและวสัิญญ ี
        3.1.1 ล าดบัผู้ป่วยผ่าตดั 
                  เป็นหนา้จอส าหรับแสดงขอ้มูลล าดบัผูป่้วยผา่ตดั 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User  ใส่ขอ้มูลในช่องต่างๆ เช่น วนัท่ีผา่ตดั,หอ้งผา่ตดั แลว้จึงกดท่ีปุ่ม 
                    เพื่อคน้หาขอ้มูล 

ใส่ข้อมูลการค้นหา เช่น วนัทีผ่่าตัด ,ห้องผ่าตัด กดเพือ่ค้นหา 

แสดงข้อมูลการส่งผ่าตดัของผู้ป่วยตาม
ข้อมูลการค้นหาที ่User ใส่ 

แสดงข้อมูล ICD10 , 
ICD9CM เมื่อกดเลอืกรายการ 

ข้อมูลทั้ง 5 Tab 

        โปรแกรมจะแสดงขอ้มูลการส่งผา่ตดัของผูป่้วยข้ึนมาแยกตามสถานะ โดยจะมีขอ้มูลทั้งหมด 
5 Tab คือ ยนืยนัผา่ตดั , ผา่ตดัเสร็จแลว้ , ยกเลิกผา่ตดั , เล่ือนผา่ตดั และยงัไม่ยนืยนัผา่ตดั 

บทที ่3 ระบบงานผ่าตัดและวสัิญญี 

21 



3.1.2 บันทึกแจ้งผู้ป่วยผ่าตดั 
                เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกการแจง้การผา่ตดั,ยนืยนัการผา่ตดั,ยกเลิกการผา่ตดั ของผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลสาขา และ วนัท่ีแจง้ผา่ตดั แลว้กดท่ีปุ่ม 

        เม่ือเขา้มาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูล 3Tab คือ General , Operation,ทีมผา่ตดั 
        ให ้User กดปุ่ม                    เพื่อเพิ่มขอ้มูล  

งานผ่าตัดและวสัิญญี 
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ใส่ข้อมูลสาขาและวนัทีแ่จ้งผ่าตัด เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดเพือ่ค้นหาข้อมูล 

กดเพือ่เพิม่ข้อมูล 



        ในส่วนของTab General ให ้ User ใส่ขอ้มูลการแจง้ผา่ตดัผูป่้วยใหค้รบ เช่น OR No. , หอ้ง
ผา่ตดั , วนัเวลาท่ีผา่ตดัเป็นตน้  

ใส่ HN หลงัใส่ HN ให้กดตกลง 

        ในส่วนของ Tab Operation เม่ือกดเขา้มาให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลแลว้จึง ใส่ขอ้มูล 
Diagnosis และ Operation 

        หลงัจากกดเพิ่มขอ้มูลแลว้จะมีหนา้จอตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยข้ึนมา ให ้User ใส่ HN แลว้กด 
Enter  จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม                  
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ใส่เหตุก่อนท าการวนิิจฉัย 

คลกิขวาแล้วกด
เลอืกเพิม่ข้อมูล 

ใส่หมายเหตุการณ์ด าเนินการ 



        ในส่วนของ Tab ทีมผา่ตดั ให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลแลว้จึง ใส่ขอ้มูลทีมผา่ตดัใหค้รบ 
เช่น ต าแหน่ง,ช่ือ-นามสกลุ, สาขา เป็นตน้  
        เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยใหก้ดท่ีปุ่ม                 เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

คลกิขวาแล้วกด
เลอืกเพิม่ข้อมูล 

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบั
ใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบ
ได ้ 

        ถา้ตอ้งการเล่ือนนดัผา่ตดั ให ้User ท าการคน้หาอีกคร้ัง จากนั้นกดท่ีปุ่ม 

กดเพือ่แก้ไขสถานะ 

งานผ่าตัดและวสัิญญี 



       หลงัจากนั้นไปท่ีช่องสถานะและกดท่ี       แลว้เลือกเป็น เล่ือนผา่ตดั พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ี
เล่ือน และสาเหตุ เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

        ถา้เป็นการยกเลิกผา่ตดักเ็ช่นกนัใหไ้ปท่ีช่องสถานะและกดท่ี         แลว้เลือกเป็น ยกเลิกผา่ตดั 
พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ียกเลิก และสาเหตุ  เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
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เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พือ่บันทกึ 

กดเลอืกสถานการณ์ผ่าตัด ใส่วนัเวลาทีเ่ลือ่นผ่าตัด 

ใส่สาเหตุการเลือ่น 

กดเลอืกสถานการณ์ผ่าตัด 
ใส่วนัเวลาทีย่กเลกิผ่าตัด 

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พือ่บันทกึ 

ใส่สาเหตุการยกเลกิ 



3.1.3 บันทึก PRE-OP 
       เป็นหนา้จอบนัทึกขอ้มูลก่อนการผา่ตดัผูป่้วย 
ขั้นตอนการท างาน 

        เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึก PRE-OP  ให ้User ใส่ HN หรือ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการกรอกขอ้มูล แลว้
กด Enter 

คีย์ HN หรือ AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ 
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        จะปรากฏขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูป่้วย โดยช่องท่ีมีสีเทาจะไม่สามารถแกไ้ขได ้
        TAB “General” เป็นการแสดงเก่ียวกบัรายละเอียดของผูป่้วย ซ่ึงระบบจะดึงขอ้มูลมาจากการ
บนัทึกแจง้ผา่ตดั 
        TAB “Pre – OP” เป็นการคียข์อ้มูลรายละเอียดของผูป่้วย  ก่อนท่ีจะมีการผา่ตดั  โดยใหร้ะบุ
ขอ้มูลของพยาบาลท่ีรับผูป่้วย  เวลาท่ีผูป่้วยมาถึง  OR ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสารหรือส่ิงของท่ีติดตวั
ผูป่้วยมา ขอ้มูลของโรคประจ าตวัผูป่้วย (ถา้มี) ขอ้มูลของต าแหน่งท่ีผา่ตดั และขอ้มูลอ่ืนๆ 
        เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม            เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

กรอกรายละเอยีด 

TAB รายละเอยีดต่างๆ ของผู้ป่วย 



3.1.4 บันทึก INTRA-OP 
        เป็นหนา้จอเป็นการบนัทึกขอ้มูลของผูป่้วยในระหว่างการผ่าตดั โดยคียเ์ลข HN หรือ AN ของ
ผูป่้วย ระบบจะคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
ขั้นตอนการท างาน 
 1. Tab Sheet “Intra-OP(1)” 
        กรอกขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดของผูป่้วย  ซ่ึงระบบจะดึงขอ้มูลเก่ียวกบัหัตถการหลงัผ่าตดั  
ผลวนิิจฉยั  พร้อมกบัทีมแพทยท่ี์ผา่ตดัมาให ้ โดยก าหนดช่วงเวลาของการเขา้หอ้งผ่าตดั  เวลาท่ีเร่ิม
ผา่ตดั  เวลาผา่ตดัเสร็จ  และเวลาท่ีออกจากหอ้งผา่ตดั 
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2. Tab Sheet “Intra-OP(2)” 
        กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัต าแหน่งในการผา่ตดั  



3. Tab Sheet “Intra-OP(3)” 
        กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัการเตรียมการแกปั้ญหาในการผา่ตดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. Tab Sheet “Intra-OP(4)” 
        กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผา่ตดั   
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5. Tab Sheet “Intra-OP(5)”  
        เป็นการแสดงรายละเอียดของขอ้มูล  Instrument Implants และขอ้มูลของ Specimen   โดยให้
ผูใ้ชค้ลิกเลือกรายการจาก Look up ท่ีก  าหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        เม่ือกรอกขอ้มูลทั้งหมดครบเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิก            เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดเม่ือ
ตอ้งการออกจากหนา้จอใหค้ลิกท่ี           เพื่อออกจากหนา้จอ 
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3.1.5 บันทึกOPNOTE     
        เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกขอ้มูลของผูป่้วยหลงัการผา่ตดั 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ AN ของผูป่้วยแลว้กด Enter 

ใส่ AN  

        เม่ือคียเ์ลข AN แลว้ จะปรากฏหนา้จอใหค้ลิกขวาพื้นท่ีวา่ง เพิ่มท าการเพิ่ม OPNOTE 

        ใส่รายละเอียดเสร็จแลว้ กด            เพื่อบนัทึก 
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3.2 งานอวยัวะเทยีม 
        3.2.1 บันทึกทะเบียนเวชภณัฑ์ (อวยัวะเทียมผ่าตดั) 
               เป็นหนา้จอสร้างรายการอวยัวะเทียม 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกทะเบียนเวชภณัฑ ์(อวยัวะเทียมผา่ตดั) จะปรากฏหนา้จอ TAB “ข้อมูลคลงั
ยาเวชภัณฑ์” ดงัภาพ 

        โดยส่วนต่าง ๆ  ของหน้าจอ  มขีั้นตอนการท างาน  ดังนี้ 
1. TAB “ข้อมูลคลงัยาเวชภัณฑ์” 

        ใหเ้ลือกคลงัเวชภณัฑ ์ และประเภทของเวชภณัฑ ์ และช่ือการคา้  ใหก้ดปุ่ม          จะปรากฏ
หนา้ต่าง  ดงัภาพ 

กรอกรายละเอยีด 

        ใส่รายละเอียดต่าง ๆ เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้  กดปุ่ม                       เพื่อยนืยนัขอ้มูล 
30 

งานผ่าตัดและวสัิญญี 

กดเพือ่ยนืยนั 



        ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ของเวชภณัฑ ์ โดยช่องรายการเวชภฑัณ์ทดแทน  จะกรอกเพื่อ ใชใ้นกรณี
ท่ีเวชภณัฑห์ลกัหมด  เม่ือคลิกขวาแลว้กด                                           จะปรากฏหนา้ต่าง  ดงัภาพ   

        เลือกสิทธิการรักษา และรายการทดแทน  เม่ือเรียบร้อยแลว้  ใหก้ดปุ่ม                       เพื่อยนืยนั
ขอ้มูล 

        กรอกรายละเอียดต่างๆ ของเวชภณัฑ ์  
        รายคาขายต่อหน่วยยอ่ย  ใหก้ดปุ่ม          จะปรากฏหนา้ต่าง  ดงัภาพ  

กรอกหน่วยบรรจุ 

กรอกอตัราการ
ใช้งานเวชภัณฑ์ 

กรอกเลขทีเ่บิก สปสช , กรมบัญชีกลาง , ประกนัสังคม 

กรอกราคาขายต่อหน่วยย่อย 

เลอืกประเภท
เวชภัณฑ์และ
สิทธิต่างๆ 
สามารถเบิก
ได้หรือไม่ 
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กรอกช่ือทัว่ไปของเวชภัณฑ์ 

กรอกรายการเวชภัณฑ์ทดแทน 

เลอืกเพือ่ให้เป็นรายการนอก Stock 

เลอืกเพือ่ไม่ให้แสดงข้อมูลทีห้่องจ่ายยา กรอกรายละเอยีด 

กดเพือ่ยนืยนั 



        ใหท้ าการคลิกขวา  แลว้กด                                       เพื่อกรอกรายละเอียดของราคาเวชภณัฑ ์ 
เม่ือเรียบร้อยแลว้  ใหก้ดปุ่ม                     เพื่อยนืยนัขอ้มูล 
2. TAB “วธิีบริหารยา” 

        เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด          เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

กรอกเพือ่น าไปพมิพ์เป็น
สติ๊กเกอร์วธีิการใช้ให้ผู้ป่วย 

เลอืกกลุ่มเวชภัณฑ์ตามการเบิก 
และ องค์ประกอบทางรยได้ 

กรอกในกรณทีีม่ีสิทธิอืน่ทีม่ีราคาขายต่อหน่วย
ย่อยไม่ตรงกบัหน้าข้อมูลคลงัยาเวชภัณฑ์ กรอกค าเตือนในการใช้ยา 

กรอกรายละเอยีด 
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3.2.2 บันทึกรับเข้าคลงัปลกี (อวยัวะเทียมผ่าตดั) 
        เป็นหนา้จอเป็นการบนัทึกขอ้มูลการรับอุปกรณ์อวยัวะเทียมผา่ตดัเขา้คลงัปีก 
ขั้นตอนการท างาน 
        1. กรอกขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียด คลงัเวชภณัฑ์ และขอ้มูลอ่ืนๆ และคลิกขวาเพิ่มขอ้มูล
รายการเวชภณัฑ ์
        2. คลิก             เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
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กรอกขอ้มูลใหเ้รียบร้อย 

คลิกขวาเพื่อเพิ่ม
ขอ้มูลในช่อง 



3.2.3 บันทึกส่ังอวยัวะเทียมผ่าตดั 
        เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกสั่งอวยัวะเทียมแก่ผูป่้วยท่ีตอ้งใชอ้วยัวะเทียมทดแทน 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ AN ของผูป่้วยแลว้กด Enter 

ใส่ AN  

        หนา้จอท่ีใชท้  าการแบ่งการใส่ขอ้มูลรายละเอียดออกเป็น 2 ขอ้มูล คือ รายการชุดอวยัวะเทียม
และรายการอวยัวะเทียม  
        ในการเพิ่มขอ้มูลของทั้งสองขอ้มูลจะท าเหมือนกนัโดยคลิกขวาแลว้กดเพิ่มขอ้มูล 
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คลกิขวาเพือ่เพิม่ข้อมูล 



        เม่ือเลือก ชุดอวยัวะเทียมแลว้ ถา้ชุดอวยัวะเทียมมีเช็ตราคาไว ้ราคาจะข้ึนมาใหอ้ติัโนมติั 

        เร่ิมจาก รายการชุดอวยัวะเทียม หลงัจากกดเพิ่มขอ้มูลแลว้ ใหใ้ส่ขอ้มูลในส่วนของ ชุดอวยัวะ
เทยีม โดยเลือกขอ้มูลท่ี       หรือ คียร์หสั หรือช่ือชุดอวยัวะเทียม 

        รายการอวยัวะเทียม เพิ่มขอ้มูลโดยการคลิกขวาเหมือนกบั รายการชุดอวยัวะเทียม จะใส่ขอ้มูล
ดว้ยรหสัรายการอวยัวะหรือช่ืออวยัวะเทียม แลว้กด Enter  จะมีหนา้จอคน้หาอวยัวะเทียมข้ึนมาให ้
User  เลือกรายการท่ีตอ้งแลว้กดท่ี 

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายให้อตัโนมัติ 

กดเลอืกรายการ 

ใส่รหัสแล้วกด Enter 

ให้ User ใส่ข้อมูล จ านวน,เบิก
ได้/หน่วย ,ราคา/หน่วย 

ระบบจะรวมให้อตัโนมัติ 
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        เม่ือใส่ขอ้มูลทั้งหมดครบแลว้ใหก้ดปุ่ม         เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด 
        ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหก้ดท่ีปุ่ม         เพื่อยกเลิกขอ้มูล 



3.3 งานห้องวสัิญญ ี
        3.3.1 ล าดบัผู้ป่วยระงบัความรู้สึก 
                 เป็นหนา้จอส าหรับดูขอ้มูลผูป่้วยดมยาสลบก่อนการผา่ตดั  
ขั้นตอนการท างาน 

กรอกเง่ือนไขทีต้่องการแสดง กดเพือ่แสดงข้อมูล 

        เม่ือเขา้สู่ เมนูล าดบัผูป่้วยระงบัความรู้สึก  ใหใ้ส่ขอ้มูล “วนัท่ีดมยา” แลว้กดปุ่ม                   
เพื่อแสดงขอ้มูล 

        จะปรากฏขอ้มูลผูป่้วยใน TAB งานต่าง ๆ  หากตอ้งการออก ใหก้ดปุ่ม           เพื่อปิดหนา้จอ 

TAB สถานะต่าง ๆ  ของผู้ป่วย 
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3.3.2 บันทึกแจ้งผู้ป่วยผ่าตดั 
                เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกการแจง้การผา่ตดั,ยนืยนัการผา่ตดั,ยกเลิกการผา่ตดั ของผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลสาขา และ วนัท่ีแจง้ผา่ตดั แลว้กดท่ีปุ่ม 

        เม่ือเขา้มาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูล 3Tab คือ General , Operation,ทีมผา่ตดั 
        ให ้User กดปุ่ม                    เพื่อเพิ่มขอ้มูล  

งานผ่าตัดและวสัิญญี 
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ใส่ข้อมูลสาขาและวนัทีแ่จ้งผ่าตัด เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดเพือ่ค้นหาข้อมูล 

กดเพือ่เพิม่ข้อมูล 



        ในส่วนของTab General ให ้ User ใส่ขอ้มูลการแจง้ผา่ตดัผูป่้วยใหค้รบ เช่น OR No. , หอ้ง
ผา่ตดั , วนัเวลาท่ีผา่ตดัเป็นตน้  

ใส่ HN หลงัใส่ HN ให้กดตกลง 

        ในส่วนของ Tab Operation เม่ือกดเขา้มาให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลแลว้จึง ใส่ขอ้มูล 
Diagnosis และ Operation 

        หลงัจากกดเพิ่มขอ้มูลแลว้จะมีหนา้จอตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยข้ึนมา ให ้User ใส่ HN แลว้กด 
Enter  จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม                  
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ใส่เหตุก่อนท าการวนิิจฉัย 

คลกิขวาแล้วกด
เลอืกเพิม่ข้อมูล 

ใส่หมายเหตุการณ์ด าเนินการ 



        ในส่วนของ Tab ทีมผา่ตดั ให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลแลว้จึง ใส่ขอ้มูลทีมผา่ตดัใหค้รบ 
เช่น ต าแหน่ง,ช่ือ-นามสกลุ, สาขา เป็นตน้  
        เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยใหก้ดท่ีปุ่ม                 เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

คลกิขวาแล้วกด
เลอืกเพิม่ข้อมูล 

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบั
ใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบ
ได ้ 

        ถา้ตอ้งการเล่ือนนดัผา่ตดั ให ้User ท าการคน้หาอีกคร้ัง จากนั้นกดท่ีปุ่ม 

กดเพือ่แก้ไขสถานะ 

งานผ่าตัดและวสัิญญี 



       หลงัจากนั้นไปท่ีช่องสถานะและกดท่ี       แลว้เลือกเป็น เล่ือนผา่ตดั พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ี
เล่ือน และสาเหตุ เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

        ถา้เป็นการยกเลิกผา่ตดักเ็ช่นกนัใหไ้ปท่ีช่องสถานะและกดท่ี         แลว้เลือกเป็น ยกเลิกผา่ตดั 
พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ียกเลิก และสาเหตุ  เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

24 

งานผ่าตัดและวสัิญญี 

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พือ่บันทกึ 

กดเลอืกสถานการณ์ผ่าตัด ใส่วนัเวลาทีเ่ลือ่นผ่าตัด 

ใส่สาเหตุการเลือ่น 

กดเลอืกสถานการณ์ผ่าตัด 
ใส่วนัเวลาทีย่กเลกิผ่าตัด 

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พือ่บันทกึ 

ใส่สาเหตุการยกเลกิ 



3.3.3 บันทึกผู้ป่วยก่อน – ระหว่าง – หลงัการระงบัความรู้สึก 
        เป็นหนา้จอเป็นการบนัทึกขอ้มูลการรับอุปกรณ์อวยัวะเทียมผา่ตดัเขา้คลงัปีก 
ขั้นตอนการท างาน 
        1. กรอกขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียด Tab Genaral , Pre-OP , Intra - OP (1), Intra - OP (2), Recovery Room 
(1) ), Recovery Room (2), Pain Management ,Post – OP 
        2. คลิก             เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
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กรอกขอ้มูลใหเ้รียบร้อย 

คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลใน Tab 



        กด                   เพ่ือเพ่ิมค่าหตัถการ       

       คียช่ื์อ หรือ รหสั ตรงช่องหตัการ กด Enter   

3.3.4 บันทึกหัตการวสัิญญี/ใบส่ังยาวสัิญญ ี
        ใชส้ าหรับท าการบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืนและคียเ์วชภณัฑท่ี์ใชใ้นหอ้งผา่ตดั 
 ขั้นตอนการใชง้าน 
วธีิคย์ีหัตถการผ่าตดั 
        คีย ์AN ผูป่้วย 
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คีย์ AN 



        จะข้ึนหนา้จอกิจกรรมพยาบาลใหเ้ราเลือกรายการหตัการ แลว้กด  
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        คียช่ื์อเวชภณัฑ ์หรือ รหสั ลงในช่องยา กด Enter 

        ระบบจะข้ึนหนา้คน้หา ยาและอวยัวะเทียม เลือกรายการท่ีตอ้งการ กด 

        เม่ือเลือกรายการขอ้มูลครบทั้ง 2 ช่อง เรียบร้อยแลว้ กด           เพื่อบนัทึก 
 

วธีิเพิม่ข้อมูลเวชภัณฑ์ 

        กด 
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วธิีการ เพิม่ / แก้ไข / ยกเลกิ รายการ 

เม่ือคีย ์AN แลว้ จะมีช่องใหเ้ลือก ทั้งหมด 3 รายการ 
        1.                      คือปุ่มท่ีใชส้ าหรับเพิ่มรายการหตัการในการผา่ตดั และ เวชภณัฑ ์
        2.                      คือปุ่มท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขหตัถการ และ เวชภณัฑ ์ท่ีตอ้งการแกไ้ข 
        3.                      คือปุ่มท่ีใชส้ าหรับการลบรายการหตัถการ และ เวชภณัฑเ์ม่ือท ารายการเสร็จ
          ส้ินแลว้ กด           เพื่อบนัทึก  
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3.4 งานพกัฟ้ืน 
        3.4.1 ล าดบัผู้ป่วยหลงัผ่าตดัห้องพกัฟ้ืน 
   เป็นหนา้จอส าหรับดูขอ้มูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั ซ่ึงจะมีทั้งขอ้มูลท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกและขอ้มูลท่ีบนัทึก
แลว้ 
ขั้นตอนการท างาน 

กรอกเง่ือนไขทีต้่องการแสดง กดเพือ่แสดงข้อมูล 

        เม่ือเขา้สู่ ล  าดบัผูป่้วยหลงัผา่ตดัหอ้งพกัฟ้ืน ใหใ้ส่ขอ้มูล “วนัท่ีผา่ตดั, หอ้งผา่ตดั” แลว้ 
กดปุ่ม                 เพื่อแสดงขอ้มูล 

        จะปรากฏขอ้มูลผูป่้วยใน TAB งานต่าง ๆ  หากตอ้งการออก ใหก้ดปุ่ม           เพื่อปิดหนา้จอ 

TAB สถานะต่าง ๆ  ของผู้ป่วย 

45 

งานผ่าตัดและวสัิญญี 



3.3.2 บันทึกแจ้งผู้ป่วยผ่าตดั 
                เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกการแจง้การผา่ตดั,ยนืยนัการผา่ตดั,ยกเลิกการผา่ตดั ของผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลสาขา และ วนัท่ีแจง้ผา่ตดั แลว้กดท่ีปุ่ม 

        เม่ือเขา้มาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูล 3Tab คือ General , Operation,ทีมผา่ตดั 
        ให ้User กดปุ่ม                    เพื่อเพิ่มขอ้มูล  

งานผ่าตัดและวสัิญญี 
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ใส่ข้อมูลสาขาและวนัทีแ่จ้งผ่าตัด เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดเพือ่ค้นหาข้อมูล 

กดเพือ่เพิม่ข้อมูล 



        ในส่วนของTab General ให ้ User ใส่ขอ้มูลการแจง้ผา่ตดัผูป่้วยใหค้รบ เช่น OR No. , หอ้ง
ผา่ตดั , วนัเวลาท่ีผา่ตดัเป็นตน้  

ใส่ HN หลงัใส่ HN ให้กดตกลง 

        ในส่วนของ Tab Operation เม่ือกดเขา้มาให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลแลว้จึง ใส่ขอ้มูล 
Diagnosis และ Operation 

        หลงัจากกดเพิ่มขอ้มูลแลว้จะมีหนา้จอตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยข้ึนมา ให ้User ใส่ HN แลว้กด 
Enter  จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม                  
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ใส่เหตุก่อนท าการวนิิจฉัย 

คลกิขวาแล้วกด
เลอืกเพิม่ข้อมูล 

ใส่หมายเหตุการณ์ด าเนินการ 



        ในส่วนของ Tab ทีมผา่ตดั ให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลแลว้จึง ใส่ขอ้มูลทีมผา่ตดัใหค้รบ 
เช่น ต าแหน่ง,ช่ือ-นามสกลุ, สาขา เป็นตน้  
        เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยใหก้ดท่ีปุ่ม                 เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

คลกิขวาแล้วกด
เลอืกเพิม่ข้อมูล 

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบั
ใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบ
ได ้ 

        ถา้ตอ้งการเล่ือนนดัผา่ตดั ให ้User ท าการคน้หาอีกคร้ัง จากนั้นกดท่ีปุ่ม 

กดเพือ่แก้ไขสถานะ 

งานผ่าตัดและวสัิญญี 



       หลงัจากนั้นไปท่ีช่องสถานะและกดท่ี       แลว้เลือกเป็น เล่ือนผา่ตดั พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ี
เล่ือน และสาเหตุ เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

        ถา้เป็นการยกเลิกผา่ตดักเ็ช่นกนัใหไ้ปท่ีช่องสถานะและกดท่ี         แลว้เลือกเป็น ยกเลิกผา่ตดั 
พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ียกเลิก และสาเหตุ  เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
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เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พือ่บันทกึ 

กดเลอืกสถานการณ์ผ่าตัด ใส่วนัเวลาทีเ่ลือ่นผ่าตัด 

ใส่สาเหตุการเลือ่น 

กดเลอืกสถานการณ์ผ่าตัด 
ใส่วนัเวลาทีย่กเลกิผ่าตัด 

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พือ่บันทกึ 

ใส่สาเหตุการยกเลกิ 



จะมีทั้งหมด 2 Tap การใชง้าน 
        Tap ที ่1  Recovery Room (1 ) ในหนา้จอนั้นจะมีทั้งหมด 3 ช่อง มีช่อง 1. IPD score  2. OPD 
score 3. Performer in RR กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการใหค้รบโดยตวัหนงัสือสีด าคือขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งใส่
ใหค้รบ 

คย์ี AN 

3.4.3 บันทึกผู้ป่วยหลงัผ่าตดัห้องพกัฟ้ืน 
        ใชส้ าหรับท าการบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั  
ขั้นตอนการใช้งาน 
        คีย ์AN ผูป่้วย 
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Tap ที ่2  Recovery Room (2 ) 

        ใส่ขอ้มูลใหค้รบ กด           เพื่อบนัทึก 
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3.5 งานผู้ป่วยนอก 
        3.5.1 ล าดบัผู้ป่วยตรวจรักษา 
                    1.1 เป็นหน้าจอส าหรับการค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการตรวจรักษา 
ขั้นตอนการท างาน 
        กรอกขอ้มูลในหวัขอ้ วนัท่ีมาตรวจ , หน่วยตรวจรักษา , เลขท่ีหอ้ง  และ และแพทยผ์ูต้รวจ
รักษา ตามรูป และกด             ระบบจะท าการ คน้หา ขอ้มูลโดยอตัโนมติั  

        User สามารถเลือก Tab ดา้นลา้งเพื่อนแสดงสถานะของผูป่้วยตามหมวดหมู่ท่ีตอ้งการ 
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       1.2 อพัเดทสถานะผู้ป่วยว่ามารับการตรวจตามทีนั่ดหรือไม่ 
ขั้นตอนการท างาน 
            1. ส่งตรวจผูป่้วยนดั ให ้User คลิกท่ีรายช่ือผูป่้วยแลว้ คลิก                  แลว้รายช่ือของผูป่้วย
จะเขา้ไปอยูใ่น Tab รายช่ือผูป่้วยรอพบแพทย ์
            2. บนัทึกผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดั ให ้User คลิกรายช่ือผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดัแลว้  
คลิกปุ่ม          รายช่ือทั้งหมดจะเปล่ียนสถานะเป็นไม่มาตามนดั  
            3. ยกเลิกบนัทึกผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดั  ให้ User                      คลิกท่ีปุ่ม                                                 
แลว้ระบบจะน ารายช่ือของผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดักลบัมาอยูใ่น Tab ผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดั เพื่อท าการ
ส่งตรวจต่อไป 
  4. หลงัจากท่ีท าการส่งตรวจ รายช่ือของคนไขจ้ะเขา้ไปอยู่ใน Tab รายช่ือผูป่้วยรอ
พบแพทย ์เม่ือแพทยท์ าการตรวจคนไขแ้ลว้รายช่ือของคนไขก้จ็ะไปท่ี Tab รายช่ือตรวจเสร็จแลว้  

คลกิส่งตรวจเพือ่ส่งรายช่ือไปยงั Tab ผู้ป่วย
รอพบแพทย์ และเข้ารับการตรวจตามล าดับ 

คลกิบันทกึผู้ป่วยทีไ่ม่มาตาม
นัดเพือ่น ารายช่ืออกจาก Tab  

หากผู้ป่วยกลบัมารับการตรวจ คลกิปุ่มยกเลกิบันทกึผู้ป่วยไม่
มาตามนัดเพือ่น ารายช่ือกลบัสู้ การส่งตรวจได้ตามปกติ 

1 2 

3 

เมื่อคลกิส่งตรวจรายช่ือจะเข้า
สู่กระบวนการตรวจและส่งช่ือ

ไปตาม Tab ต่างๆ  

4 
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3.5.2 ซักประวตั ิหน้าห้องตรวจ 
        เป็นหนา้จอส าหรับการบนัทึกซกัประวติัผูป่้วย ซ่ึงจะท าการซกัประวติัผูป่้วยก่อนเขา้พบแพทย ์
ท่ีหนา้หอ้งตรวจ 
 
ขั้นตอนการท างาน 
        1. เม่ือเขา้มาสู่หนา้จอ ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยตอ้งการซกัประวติั แลว้กด Enter 

        2. ให ้User ใส่ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย เช่น น ้าหนกั ส่วนสูง การเตน้ของหวัใจ ความดนั เป็นตน้  
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ใส่ HN 

ใส่ข้อมูลของผู้ป่วย 



        3. ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยู่
ในช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบได ้

       4. ถา้การส่งตรวจซกัประวติัโดยหน่วยตรวจ อุบติัเหตุและฉุกเฉิน จะมีส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบั
คดีเพิ่มเขา้มา ดงัน้ี 

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องใส่ 

หมายเหตุ : ในส่วนของเลขคดีนั้น User ไม่สามารถใส่ไดเ้น่ืองจากทางระบบจะท า
การ Generate ขอ้มูลใหอ้ตัโนมติั หลงัจาก User ใส่ขอ้มูลของคดีแลว้ท าการบนัทึก
แลว้ 

หน่วยตรวจเป็นคลนิิกอบัุติเหตุ 

ส่วนของข้อมูลคดีทีเ่พิม่มา 

ระบบจะท าการ Generate 
เลขคดีให้อตัโนมตัิ หลงัจากท า

การบันทกึข้อมูลแล้ว 
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ใส่ค่าความดนั 

กดปุ่มเพื่อไปยงัหนา้ใส่ความดนั 

        5. ส าหรับขอ้มูลของ BP เป็นค่าของความดนัโลหิต ใส่ขอ้มูลโดยการกดท่ีปุ่ม         กจ็ะ
ปรากฏหนา้จอข้ึนมาใหใ้ส่ค่าความดนั  ซ่ึงสามารถใส่ไดม้ากกวา่  1  คร้ัง  เม่ือระบุขอ้มูล
เรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม                ขอ้มูลกจ็ะปรากฏในช่อง  BP  พร้อมทั้งบอกจ านวนคร้ังท่ี  วา่
ค่าท่ีน ามาแสดงนั้นเป็นการวดัคร้ังท่ีเท่าไร 

        6. Tab ประเมินภาวะสุขภาพ จะข้ึนกต่็อเม่ือผูป่้วยถูกส่งตรวจโดยคลินิกตรวจสุขภาพ ให ้User 
คลิกท่ีช่องดา้นหนา้       เพื่อเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

        7. เม่ือ User ท าการใส่ขอ้มูลผูป่้วยเสร็จแลว้ถา้ตอ้งการบนัทึกใหก้ดปุ่ม           เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
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       7. ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหใ้ส่ HN ผูป่้วยใหม่อีกคร้ังแลว้กดท่ีปุ่ม           เพื่อยกเลิกขอ้มูล 

กด Yes เพือ่ยกเลกิข้อมูล 

    หมายเหตุ : ถา้ยกเลิกการส่งตรวจแลว้ ค่าบริการผูป่้วยนอกจะถูกยกเลิกออกไป
ดว้ย 
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3.5.3 บันทึกผลวนิิจฉัย 
        เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดการวนิิจฉยัโรคหลงัตรวจ 
ขั้นตอนการท างาน 

        เม่ือเขา้สู่ เมนู บนัทึกผลวนิิจฉยั ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการดูผลวนิิจฉยั แลว้กด Enter 

        เลือกขอ้มูลวนัท่ีส่งตรวจ แลว้กด คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลในวนัท่ี ท่ีคน้หา ถา้มีขอ้มูลการ
ตรวจท่ีมากกวา่1 คลินิกระบบกจ็ะแสดงขอ้มูลใหทุ้กคลินิก 
        เลือกคลินิกท่ีตอ้งการบนัทึกผลวนิิจฉยั กด ตกลง 

คีย์ HN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ 

คย์ีวนัทีเ่ร่ิมต้น – ส้ินสุด 
และหน่วยตรวจ 

กดปุ่ มค้นหาเพือ่ให้ข้อมูลการตรวจแสดง 

เลอืกรายการตรวจทีเ่ราต้องการ 

กดตกลง เพือ่ดูข้อมูล 
กดปิด เพือ่ยกเลกิการดู 
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       เม่ือเขา้มาจะพบหนา้จอดงัภาพ  ซ่ึงเป็นการแสดงรายละเอียด  ของโรค (ICD10) และ หตัถการ 
(ICD9)   

       ถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูล , แทรกขอ้มูล , ลบขอ้มูล  ของโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9) 
สามารถคลิกขวาท่ีช่องวา่งขา้งล่างของช่องโรค (ICD10) และ หตัถการ (ICD9)    

      เม่ือท าการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหก้ด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล    

แสดงวนัที-่เวลา , หน่วย
ตรวจ และแพทย์ผู้ตรวจ 

ข้อมูลโรคของผู้ป่วย 
(ICD10) 

ข้อมูลหัตถการของ
ผู้ป่วย (ICD9) 

พยาบาลและแพทย์คย์ีผล
การตรวจ 

เพิม่ข้อมูล , แทรกข้อมูล , ลบข้อมูล  ของ
โรค (ICD10) และ หัตถการ (ICD9) 
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3.6 สอบถาม 
        3.6.1 สอบถามข้อมูลผู้ป่วย 
                 เป็นหนา้จอส าหรับสอบถามขอ้มูลการผา่ตดัของผูป่้วย 
ขั้นตอนการท างาน 

        เม่ือเขา้สู่ เมนูสอบถามขอ้มูลผูป่้วย  ใหU้ser ใส่ HN หรือ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด 
Enter จากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูล 

        จะปรากฏเป็นหนา้จอท่ีใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลการผา่ตดัของผูป่้วย โดยแสดง
รายละเอียดขอ้มูลต่างๆ 

คีย์  HN หรือ AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ 

เลอืกรายการทีต้่องการ 

58 

งานผ่าตัดและวสัิญญี 



3.7 รายงาน 
        3.7.1 รายงานสถติริะบบห้องผ่าตดั 
                  เป็น หนา้จอส าหรับแสดงรายงานสถิติระบบหอ้งผา่ตดั 
ขั้นตอนการท างาน 
         เม่ือเขา้สู่ เมนู สถิติระบบหอ้งผา่ตดั ใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการดูหรือพิมพร์ายงาน 

        จะปรากฏช่องเพื่อใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีรายงานจะแสดง โดยถา้หวัขอ้ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  
จะตอ้งกรอกขอ้มูลโดยไม่ใหช่้องนั้นวา่ง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด          เพื่อดูรายงาน 

        จะปรากฏหนา้รายงาน ถา้ตอ้งการพิมพ ์ ใหก้ด            เพื่อพิมพร์ายงาน 

กดเพือ่ดูรายงาน 

ใส่ข้อมูลทีต้่องการให้รายงาน
แสดงโดยหัวข้อทีเ่ป็นสีด าเข้ม
จะต้องไม่ปล่อยให้ช่องว่าง 

กดเพือ่ปิดหน้าต่างใส่รายละเอยีด 

กดเพือ่พมิพ์รายงาน 
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3.7.2 รายงานสถติริะบบห้องวสัิญญ ี
        เป็น หนา้จอส าหรับแสดงรายงานสถิติระบบหอ้งวสิัญญี 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่ เมนู สถิติระบบหอ้งวสิัญญี ใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการดูหรือพิมพร์ายงาน 

        จะปรากฏช่องเพื่อใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีรายงานจะแสดง โดยถา้หวัขอ้ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  
จะตอ้งกรอกขอ้มูลโดยไม่ใหช่้องนั้นวา่ง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด          เพื่อดูรายงาน 

        จะปรากฏหนา้รายงาน ถา้ตอ้งการพิมพ ์ ใหก้ด            เพื่อพิมพร์ายงาน 

กดเพือ่ดูรายงาน 

ใส่ข้อมูลทีต้่องการให้รายงานแสดง
โดยหัวข้อทีเ่ป็นสีด าเข้มจะต้องไม่

ปล่อยให้ช่องว่าง 

กดเพือ่ปิดหน้าต่างใส่รายละเอยีด 

กดเพือ่พมิพ์รายงาน 
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3.7.3 รายงานสถติริะบบห้องพกัฟ้ืน 
        เป็น หนา้จอส าหรับแสดงรายงานสถิติระบบหอ้งพกัฟ้ืน 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่ เมนู สถิติระบบหอ้งพกัฟ้ืน ใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการดูหรือพิมพร์ายงาน 

        จะปรากฏช่องเพื่อใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีรายงานจะแสดง โดยถา้หวัขอ้ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  
จะตอ้งกรอกขอ้มูลโดยไม่ใหช่้องนั้นวา่ง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด          เพื่อดูรายงาน 

        จะปรากฏหนา้รายงาน ถา้ตอ้งการพิมพ ์ ใหก้ด            เพื่อพิมพร์ายงาน 

กดเพือ่ดูรายงาน 

ใส่ข้อมูลทีต้่องการให้รายงานแสดงโดยหัวข้อที่
เป็นสีด าเข้มจะต้องไม่ปล่อยให้ช่องว่าง 

กดเพือ่ปิดหน้าต่างใส่รายละเอยีด 

กดเพือ่พมิพ์รายงาน 
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