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บทที ่1 การเข้าใช้งานของระบบโดยทัว่ไป

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) จะมีลกัษณะการใชง้านท่ี
คลา้ยหรือเหมือนกนัในส่วนของการเขา้สู่ระบบงาน การใส่ค่าต่างๆ รวมถึงปุ่มค าส่ังการใชง้าน 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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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 และวนัเวลาท่ีใชง้านอยู่
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2.2 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 าสัง่น้ี ระบบจะแสดง
ขอ้ความใหย้นืยนัค  าสัง่อีกคร้ัง ดงัรูป

ปุ่มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น 

ภาพก่อนพิมพ์ ใชส้ าหรับดูตวัอยา่งก่อนจะสั่งพิมพเ์ป็นเอกสารออกมา 

พิมพ์
ใชส้ าหรับสั่งพิมพใ์บรายงานหรือตวัเลือกรายการพมิพต่์างๆ 
ของระบบงาน 

คน้หาขอ้มูล
ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไข เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี 
ระบบจะคน้หาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบงาน ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวปุ่้มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น

ปิดหนา้จอ
ใชส้ าหรับปิดหนา้จอหรือออกจากหนา้จอการใชง้าน ณ
ปัจจุบนั

น าขอ้มูลออก
ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ Save ขอ้มูลรายงานออกเป็นไฟล์ เพื่อ
น าไปใชใ้นรูปแบบอ่ืน (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)
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สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

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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สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

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
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3.1 งานห้องผ่าตัด
3.1.1 ล าดบัผู้ป่วยผ่าตดั

เป็นหนา้จอส าหรับแสดงขอ้มูลล าดบัผูป่้วยผา่ตดั
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User  ใส่ขอ้มูลในช่องต่างๆ เช่น วนัท่ีผา่ตดั,หอ้งผา่ตดั แลว้จึงกดท่ีปุ่ม
เพื่อคน้หาขอ้มูล

ใส่ข้อมูลการค้นหา เช่น วนัทีผ่่าตัด ,ห้องผ่าตัด กดเพ่ือค้นหา

แสดงข้อมูลการส่งผ่าตดัของผู้ป่วยตาม
ข้อมูลการค้นหาที ่User ใส่

แสดงข้อมูล ICD10 , 
ICD9CM เม่ือกดเลือกรายการ

ข้อมูลทั้ง 5 Tab

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

บทที ่3 ระบบงานผ่าตัดและวสัิญญี
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ใส่ข้อมูลสาขาและวนัทีแ่จ้งผ่าตัด เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดเพ่ือค้นหาข้อมูล

3.1.2 บันทึกแจ้งผู้ป่วยผ่าตดั
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกการแจง้การผา่ตดั,ยนืยนัการผา่ตดั,ยกเลิกการผา่ตดั ของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลสาขา และ วนัท่ีแจง้ผา่ตดั แลว้กดท่ีปุ่ม

เม่ือเขา้มาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูล 2 Tab คือ General และ Operation
ให้ User กดปุ่ม เพื่อเพิ่มขอ้มูล

กดเพ่ือเพิม่ข้อมูล

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

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบั
ใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบ
ได ้

ในส่วนของ Tab Operation เม่ือกดเขา้มาให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลจากนั้น ใส่ขอ้มูล 
Diagnosis และ Operation

เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยใหก้ดท่ีปุ่ม                 เพื่อบนัทึกขอ้มูล

หลงัจากกดเพิ่มขอ้มูลแลว้จะมีหนา้จอตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยข้ึนมา ให ้User ใส่ HN แลว้กด 
Enter  จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม                 

คลกิขวาแล้วกด
เลือกเพิม่ข้อมูลใส่เหตุก่อนท าการวนิิจฉัย

ใส่หมายเหตุการณ์ด าเนินการ

งานผ่าตัดและวสัิญญี

ใส่ HN หลงัใส่ HN ให้กดตกลง
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กดเพ่ือแก้ไขสถานะ

เล่ือนนดัผา่ตดั ให ้User ท าการคน้หาอีกคร้ัง จากนั้นกดท่ีปุ่ม

กดเลือกสถานการณ์ผ่าตัด

ใส่สาเหตุการเล่ือน

ใส่วนัเวลาทีเ่ล่ือนผ่าตัด

เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พ่ือบันทกึ

กดเลือกสถานการณ์ผ่าตัด

ใส่สาเหตุการยกเลกิ

ใส่วนัเวลาทีย่กเลกิผ่าตัด

เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พ่ือบันทกึ

หลงัจากนั้นไปท่ีช่องสถานะและกดท่ี       แลว้เลือกเป็น เล่ือนผา่ตดั พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ี
เล่ือน และสาเหตุ เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล

ถา้เป็นการยกเลิกผา่ตดักเ็ช่นกนัใหไ้ปท่ีช่องสถานะและกดท่ี         แลว้เลือกเป็น ยกเลิกผา่ตดั 
พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ียกเลิก และสาเหตุ  เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล

งานผ่าตัดและวสัิญญี
การเล่ือนผ่าตัด

การยกเลกิผ่าตัด
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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

งานผ่าตัดและวสัิญญี

จะปรากฏขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูป่้วย โดยช่องท่ีมีสีเทาจะไม่สามารถแกไ้ขได้
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

TAB รายละเอยีดต่างๆ ของผู้ป่วย

กรอกรายละเอยีด
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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

26

งานผ่าตัดและวสัิญญี

2. Tab Sheet “Intra-OP(2)”
กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัต าแหน่งในการผา่ตดั 

11



3. Tab Sheet “Intra-OP(3)”
กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัการเตรียมการแกปั้ญหาในการผา่ตดั

4. Tab Sheet “Intra-OP(4)”
กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผา่ตดั  

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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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

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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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

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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3.1.6 งานอวยัวะเทียม
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

งานผ่าตัดและวสัิญญี

กดเพ่ือยืนยนั

15



กรอกรายละเอยีด เลือกเพ่ือไม่ให้แสดงข้อมูลทีห้่องจ่ายยา

กรอกช่ือทัว่ไปของเวชภัณฑ์

กรอกรายการเวชภัณฑ์ทดแทน

เลือกเพ่ือให้เป็นรายการนอก Stock

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

เลือกประเภท
เวชภัณฑ์และ
สิทธิต่างๆ
สามารถเบิก
ได้หรือไม่

งานผ่าตัดและวสัิญญี

กดเพ่ือยืนยนั
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ใหท้ าการคลิกขวา  แลว้กด                                       เพื่อกรอกรายละเอียดของราคาเวชภณัฑ์
เม่ือเรียบร้อยแลว้  ใหก้ดปุ่ม                     เพื่อยนืยนัขอ้มูล
2. TAB “วธีิบริหารยา”

เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด          เพื่อบนัทึกขอ้มูล

กรอกเพ่ือน าไปพมิพ์เป็น
สติ๊กเกอร์วธีิการใช้ให้ผู้ป่วย

เลือกกลุ่มเวชภัณฑ์ตามการเบิก 
และ องค์ประกอบทางรยได้

กรอกในกรณทีีม่ีสิทธิอ่ืนทีม่ีราคาขายต่อหน่วย
ย่อยไม่ตรงกบัหน้าข้อมูลคลงัยาเวชภัณฑ์ กรอกค าเตือนในการใช้ยา

กรอกรายละเอยีด

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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3.1.7 บันทึกรับเข้าคลงัปลกี (อวยัวะเทียมผ่าตดั)
เป็นหนา้จอเป็นการบนัทึกขอ้มูลการรับอุปกรณ์อวยัวะเทียมผา่ตดัเขา้คลงัปีก

ขั้นตอนการท างาน
1. กรอกขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียด คลงัเวชภณัฑ์ และขอ้มูลอ่ืนๆ และคลิกขวาเพิ่มขอ้มูล

รายการเวชภณัฑ์
2. คลิก             เพื่อบนัทึกขอ้มูล

งานผ่าตัดและวสัิญญี

กรอกขอ้มูลใหเ้รียบร้อย

คลิกขวาเพื่อเพิ่ม
ขอ้มูลในช่อง
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3.1.8 บันทึกส่ังอวยัวะเทียมผ่าตดั
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกส่ังอวยัวะเทียมแก่ผูป่้วยท่ีตอ้งใชอ้วยัวะเทียมทดแทน

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ AN ของผูป่้วยแลว้กด Enter

หนา้จอท่ีใชท้  าการแบ่งการใส่ขอ้มูลรายละเอียดออกเป็น 2 ขอ้มูล คือ รายการชุดอวยัวะเทียม
และรายการอวยัวะเทียม 

ในการเพิ่มขอ้มูลของทั้งสองขอ้มูลจะท าเหมือนกนัโดยคลิกขวาแลว้กดเพิ่มขอ้มูล

งานผ่าตัดและวสัิญญี

ใส่ AN 

คลกิขวาเพ่ือเพิม่ข้อมูล
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เม่ือเลือก ชุดอวยัวะเทียมแลว้ ถา้ชุดอวยัวะเทียมมีเช็ตราคาไว้ ราคาจะข้ึนมาใหอ้ติัโนมติั

เร่ิมจาก รายการชุดอวยัวะเทียม หลงัจากกดเพิ่มขอ้มูลแลว้ ใหใ้ส่ขอ้มูลในส่วนของ ชุดอวยัวะ
เทยีม โดยเลือกขอ้มูลท่ี       หรือ คียร์หสั หรือช่ือชุดอวยัวะเทียม

รายการอวยัวะเทียม เพิ่มขอ้มูลโดยการคลิกขวาเหมือนกบั รายการชุดอวยัวะเทียม จะใส่ขอ้มูล
ดว้ยรหสัรายการอวยัวะหรือช่ืออวยัวะเทียม แลว้กด Enter จะมีหนา้จอคน้หาอวยัวะเทียมข้ึนมาให้
User เลือกรายการท่ีตอ้งแลว้กดท่ี

ใส่รหัสแล้วกด Enter

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

ระบบจะรวมให้อตัโนมัติ

งานผ่าตัดและวสัิญญี

เม่ือใส่ขอ้มูลทั้งหมดครบแลว้ใหก้ดปุ่ม         เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด
ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลใหก้ดท่ีปุ่ม         เพื่อยกเลิกขอ้มูล

กดเลือกรายการ

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายให้อตัโนมัติ
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ใส่ข้อมูลสาขาและวนัทีแ่จ้งผ่าตัด เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดเพ่ือค้นหาข้อมูล

3.2 งานห้องวสัิญญี
3.2.1 บันทึกแจ้งผู้ป่วยผ่าตดั

เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกการแจง้การผา่ตดั,ยนืยนัการผา่ตดั,ยกเลิกการผา่ตดั ของผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลสาขา และ วนัท่ีแจง้ผา่ตดั แลว้กดท่ีปุ่ม

เม่ือเขา้มาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูล 2 Tab คือ General และ Operation
ให้ User กดปุ่ม เพื่อเพิ่มขอ้มูล

กดเพ่ือเพิม่ข้อมูล

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

ใส่ HN หลงัใส่ HN ให้กดตกลง

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบั
ใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบ
ได ้

ในส่วนของ Tab Operation เม่ือกดเขา้มาให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลแลว้จึง ใส่ขอ้มูล 
Diagnosis และ Operation

เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยใหก้ดท่ีปุ่ม                 เพื่อบนัทึกขอ้มูล

หลงัจากกดเพิ่มขอ้มูลแลว้จะมีหนา้จอตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยข้ึนมา ให ้User ใส่ HN แลว้กด 
Enter  จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม                 

คลกิขวาแล้วกด
เลือกเพิม่ข้อมูลใส่เหตุก่อนท าการวนิิจฉัย

ใส่หมายเหตุการณ์ด าเนินการ

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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กดเพ่ือแก้ไขสถานะ

ถา้ตอ้งการเล่ือนนดัผา่ตดั ให ้User ท าการคน้หาอีกคร้ัง จากนั้นกดท่ีปุ่ม

กดเลือกสถานการณ์ผ่าตัด

ใส่สาเหตุการเล่ือน

ใส่วนัเวลาทีเ่ล่ือนผ่าตัด

เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พ่ือบันทกึ

กดเลือกสถานการณ์ผ่าตัด

ใส่สาเหตุการยกเลกิ

ใส่วนัเวลาทีย่กเลกิผ่าตัด

เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พ่ือบันทกึ

หลงัจากนั้นไปท่ีช่องสถานะและกดท่ี       แลว้เลือกเป็น เล่ือนผา่ตดั พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ี
เล่ือน และสาเหตุ เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล

ถา้เป็นการยกเลิกผา่ตดักเ็ช่นกนัใหไ้ปท่ีช่องสถานะและกดท่ี         แลว้เลือกเป็น ยกเลิกผา่ตดั 
พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ียกเลิก และสาเหตุ  เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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3.2.2 ล าดบัผู้ป่วยระงบัความรู้สึก
เป็นหนา้จอส าหรับดูขอ้มูลผูป่้วยดมยาสลบก่อนการผา่ตดั 

ขั้นตอนการท างาน

กรอกเง่ือนไขทีต้่องการแสดง กดเพ่ือแสดงข้อมูล

เม่ือเขา้สู่ เมนูล าดบัผูป่้วยระงบัความรู้สึก  ใหใ้ส่ขอ้มูล “วนัท่ีดมยา” แลว้กดปุ่ม                   
เพื่อแสดงขอ้มูล

จะปรากฏขอ้มูลผูป่้วยใน TAB งานต่าง ๆ  หากตอ้งการออก ใหก้ดปุ่ม           เพื่อปิดหนา้จอ

TAB สถานะต่าง ๆ  ของผู้ป่วย

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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3.2.3 บันทึกผู้ป่วยก่อน – ระหว่าง – หลงัการระงบัความรู้สึก
เป็นหนา้จอเป็นการบนัทึกขอ้มูลการรับอุปกรณ์อวยัวะเทียมผา่ตดัเขา้คลงัปีก

ขั้นตอนการท างาน
1. กรอกขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียด Tab Genaral , Pre-OP , Intra - OP , Post – OP
2. คลิก             เพื่อบนัทึกขอ้มูล

งานผ่าตัดและวสัิญญี

กรอกขอ้มูลใหเ้รียบร้อย

คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลใน Tab
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กด                   เพ่ือเพ่ิมค่าหตัถการ      

คียช่ื์อ หรือ รหสั ตรงช่องหตัการ กด Enter

3.2.4 บันทึกหัตการวสัิญญ/ีใบส่ังยาวสัิญญี
ใชส้ าหรับท าการบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืนและคียเ์วชภณัฑท่ี์ใชใ้นหอ้งผา่ตดั

ขั้นตอนการใชง้าน
วธีิคย์ีหัตถการผ่าตดั

คีย ์AN ผูป่้วย

งานผ่าตัดและวสัิญญี

คีย์ AN
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จะข้ึนหนา้จอกิจกรรมพยาบาลใหเ้ราเลือกรายการหตัการ แลว้กด 

ถา้หตัการใชสิ้ทธิท่ีไม่ใช่สิทธิพื้นฐานใหก้ดตรงช่อง สิทธิการรักษา เลือกสิทธิอ่ืนท่ีตอ้งการ 

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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คียช่ื์อเวชภณัฑ ์หรือ รหสั ลงในช่องยา กด Enter

ระบบจะข้ึนหนา้คน้หา ยาและอวยัวะเทียม เลือกรายการท่ีตอ้งการ กด

เม่ือเลือกรายการขอ้มูลครบทั้ง 2 ช่อง เรียบร้อยแลว้ กด           เพื่อบนัทึก

วธีิเพิม่ข้อมูลเวชภัณฑ์

กด

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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วธีิการ เพิม่ / แก้ไข / ยกเลกิ รายการ

เม่ือคีย์AN แลว้ จะมีช่องใหเ้ลือก ทั้งหมด 3 รายการ
1.                      คือปุ่มท่ีใชส้ าหรับเพิ่มรายการหตัการในการผา่ตดั และ เวชภณัฑ์
2.                      คือปุ่มท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขหตัถการ และ เวชภณัฑ ์ท่ีตอ้งการแกไ้ข
3.                      คือปุ่มท่ีใชส้ าหรับการลบรายการหตัถการ และ เวชภณัฑเ์ม่ือท ารายการเสร็จ

ส้ินแลว้ กด           เพื่อบนัทึก 

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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3.2.5 บันทึกหัตถการและค่าใช้จ่ายอ่ืน
ใชส้ าหรับท าการบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น ค่าฉีดยาหรือค่าท าแผล เป็นตน้ 

ขั้นตอนการใช้งาน
1. คีย ์HN ผูป่้วย
2. ใส่ขอ้มูลหตัถการหรือค่าใชจ่้ายอ่ืน โดย สามารถคียไ์ดท้ั้งรหสัและช่ือสมารารถ Search ได้

ตั้งแต่ 2 ตวัอกัษรข้ึนไป จากนั้นกด Enter  (ตามรูปท่ี2) จะข้ึนหนา้ต่าง กิจกรรมพยาบาลดงัรูป ใน
กรณีท่ีมีหลายขอ้มูล  เลือกขอ้มูลเสร็จแลว้ ใหก้ด 

3. ในกรณีท่ีคนไขมี้สิทธ์ิการรักษามากกวา่ 1 สิทธ์ิและตอ้งการเลือกสิทธ์ิท่ีไม่ใช่สิทธ์ิหลกัให้
กด      ขา้งช่องสิทธ์ิการรักษา หลงัจากนั้นกด

1

2

หมายเหตุ : ช่องสีขาวจะเป็นรายการของ ICD9cm ช่องสีม่วงจะเป็นรายการค่าใช้
จ่ายอ่ืนๆ
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เม่ือกด                แลว้ ขอ้มูลกจ็ะข้ึนมาดงัรูป

4. ส าหรับปุ่ม                              จะเป็นปุ่มแสดงรายการหตัถการท่ีผูป่้วยไดเ้คยมีประวติัวา่เคยมาท าแลว้ 
ซ่ึงสามารถเลือกรายการหตัถการจากตรงน้ีก็ไดเ้ช่นกนั ดงัรูป

5. ขอ้มูลตรง “ล าดับ” ระบบจะก าหนดมาใหเ้อง แต่สามารถแกไ้ขได้
6.ใหร้ะบุ “ต าแหน่งทีท่ า” หตัถการพยาบาลดงักล่าว เพื่อวา่ไดท้  าหตัถการท่ีต าแหน่งไหนของร่างกายโดย

คลิกท่ีปุ่ม          แลว้จะได ้popup แสดงต าแหน่งท่ีท า

เลือกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด 
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7.เม่ือใส่ขอ้มูลหตัถการเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม                       แลว้ขอ้มูลตรงส่วนน้ีจะดึงไปแสดงในตาราง
ดา้นบน ดงัรูป

วธีิการยกเลกิหัตถการและแก้ไข 
ขั้นตอนการด าเนินการ

1. ในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขรายการหตัถการท่ีคียไ์ปแลว้นั้นท าไดโ้ดยคลิกท่ีรายการหตัถการใน
ตาราง แลว้ปุ่มต่างๆขา้งล่างจะแสดงการใชง้านข้ึน

2. ใหเ้ลือกวา่ตอ้งการแกไ้ขหรือเพิ่มขอ้มูลรายการหตัถการเช่นถา้ตอ้งการแกไ้ขรายการ
หตัถการใหค้ลิกท่ีปุ่ม                    ถา้ไม่ตอ้งการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลอะไรแลว้ 
ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 

3. เม่ือคียข์อ้มูลบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืนเรียบร้อยแลว้  ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 

ดับเบิล้คลกิ

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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4. ถา้ตอ้งการยกเลิกหตัถการ เลือกรายการหตัการท่ีจะยกเลิก แลว้กด                    จะข้ึน
หนา้จอข้ึนมา ดงัรูป ใหก้ด                    เพื่อยนืยนัการลบหตัถการ   เสร็จแลว้ใหก้ด         เพื่อบนัทึก
ผล

1.เลือกรายการหัตถการ

2.กด ยกเลกิ

3.กด SAVE

หมายเหตุ : ผูท่ี้ยกเลิกจะตอ้งเป็นคนเดียวกนักบัคนบนัทึก ถา้ช าระเงินและ
ปิดบญัชีแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกได้

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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3.2.6 บันทกึ-ปรับปรุงเกีย่วกบั Format Nurse Note
เป็นหนา้จอส าหรับ บนัทึก-ปรับปรุงเก่ียวกบั Format Nurse Note เพื่อจะแสดงในส่วนของ

หนา้จอผา่ตดั
ขั้นตอนการท างาน

กรอกเง่ือนไข หน่วยงานท่ีเรียกใช,้จดักลุ่ม Note ตามสาขา,ช่ือ Nurse Note,Description Fo
Nurse Note กรอกขอ้มูลใหค้รบเสร็จแลว้กด            เพื่อบนัทึกขอ้มูล

งานผ่าตัดและวสัิญญี

กรอกเง่ือนไขทีต้่องการแสดง
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วธิีการยกเลกิบันทกึ-ปรับปรุงเกีย่วกบั Format Nurse Note
กดปุ่ม              เพื่อคน้หาขอ้มูลเก่าท่ีตอ้งการท าการยกเลิกขอ้มูล ระบบจะ

แสดง POP UP กด                  เลือกรายการท่ีตอ้งการยกเลิก แลว้กดตกลง       
หลงัจากนั้นกดปุ่ม            เพื่อยกเลิกแลว้กดบนัทึก    

กดปุ่มเพ่ือค้นหา

ค้นหา

ค้นหา
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3.2.7 บันทึกบริการวสัิญญอ่ืีนๆ
ใชส้ าหรับท าการบนัทึกบริการวสิัญญีอ่ืนๆเพิ่มเติม คีย ์HN คนไขท่ี้ตอ้งการบนัทึกบริการ

วสิัญญีอ่ืนๆ  

คีย์ HN

กรอกขอ้มูล วนัท่ี/เวลาใหบ้ริการ,สถานท่ีใหบ้ริการ,และคลิกเลือกขอ้มูล บริการวสิัญญี
อ่ืนๆ,เล่ือกขอ้มูลผูใ้หบ้ริกการเม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม                เพื่อบนัทึก 

กรณียกเลิกบนัทึกบริการวสิัญญีอ่ืนๆ
กดท่ีแวน่ขยาย           เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการท าการยกเลิก แลว้กดปุ่ม เพื่อยกเลิก

ขอ้มูลแลว้กด          บนัทึก

คีย์ HN

คลกิเลือก

คลกิเลือก
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3.2.8 สอบถามข้อมูลผู้ป่วย
เป็นหนา้จอส าหรับสอบถามขอ้มูลการผา่ตดัของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูสอบถามขอ้มูลผูป่้วย  ใหU้ser ใส่ HN หรือ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด 
Enter จากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูล

จะปรากฏเป็นหนา้จอท่ีใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลการผา่ตดัของผูป่้วย โดยแสดง
รายละเอียดขอ้มูลต่างๆ

คีย์ HN หรือ AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ

เลือกรายการทีต้่องการ

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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3.2.9 รายงานสถติริะบบห้องวสัิญญี
เป็น หนา้จอส าหรับแสดงรายงานสถิติระบบหอ้งวสิัญญี

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่ เมนู สถิติระบบหอ้งวสิัญญี ใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการดูหรือพิมพร์ายงาน

จะปรากฏช่องเพื่อใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีรายงานจะแสดง โดยถา้หวัขอ้ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  
จะตอ้งกรอกขอ้มูลโดยไม่ใหช่้องนั้นวา่ง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด          เพื่อดูรายงาน

จะปรากฏหนา้รายงาน ถา้ตอ้งการพิมพ ์ ใหก้ด            เพื่อพิมพร์ายงาน

กดเพ่ือดูรายงาน

ใส่ข้อมูลทีต้่องการให้รายงานแสดง
โดยหัวข้อทีเ่ป็นสีด าเข้มจะต้องไม่

ปล่อยให้ช่องว่าง

กดเพ่ือปิดหน้าต่างใส่รายละเอยีด

กดเพ่ือพมิพ์รายงาน

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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3.3 ระบบห้องพกัฟ้ืน
3.3.1 ล าดบัผู้ป่วยหลงัผ่าตดัห้องพกัฟ้ืน

เป็นหนา้จอส าหรับดูขอ้มูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั ซ่ึงจะมีทั้งขอ้มูลท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกและขอ้มูลท่ีบนัทึก
แลว้
ขั้นตอนการท างาน

กรอกเง่ือนไขทีต้่องการแสดง กดเพ่ือแสดงข้อมูล

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

จะปรากฏขอ้มูลผูป่้วยใน TAB งานต่าง ๆ  หากตอ้งการออก ใหก้ดปุ่ม           เพื่อปิดหนา้จอ

TAB สถานะต่าง ๆ  ของผู้ป่วย

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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ใส่ข้อมูลสาขาและวนัทีแ่จ้งผ่าตัด เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดเพ่ือค้นหาข้อมูล

3.3.2 บันทึกแจ้งผู้ป่วยผ่าตดั
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกการแจง้การผา่ตดั,ยนืยนัการผา่ตดั,ยกเลิกการผา่ตดั ของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลสาขา และ วนัท่ีแจง้ผา่ตดั แลว้กดท่ีปุ่ม

เม่ือเขา้มาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูล 2 Tab คือ General และ Operation
ให้ User กดปุ่ม เพื่อเพิ่มขอ้มูล

กดเพ่ือเพิม่ข้อมูล

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

ใส่ HN หลงัใส่ HN ให้กดตกลง

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรมบงัคบั
ใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของระบบ
ได ้

ในส่วนของ Tab Operation เม่ือกดเขา้มาให ้User คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูลแลว้จึง ใส่ขอ้มูล 
Diagnosis และ Operation

เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยใหก้ดท่ีปุ่ม                 เพื่อบนัทึกขอ้มูล

หลงัจากกดเพิ่มขอ้มูลแลว้จะมีหนา้จอตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยข้ึนมา ให ้User ใส่ HN แลว้กด 
Enter  จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม                 

คลกิขวาแล้วกด
เลือกเพิม่ข้อมูลใส่เหตุก่อนท าการวนิิจฉัย

ใส่หมายเหตุการณ์ด าเนินการ

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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กดเพ่ือแก้ไขสถานะ

ถา้ตอ้งการเล่ือนนดัผา่ตดั ให ้User ท าการคน้หาอีกคร้ัง จากนั้นกดท่ีปุ่ม

กดเลือกสถานการณ์ผ่าตัด

ใส่สาเหตุการเล่ือน

ใส่วนัเวลาทีเ่ล่ือนผ่าตัด

เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พ่ือบันทกึ

กดเลือกสถานการณ์ผ่าตัด

ใส่สาเหตุการยกเลกิ

ใส่วนัเวลาทีย่กเลกิผ่าตัด

เม่ือใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พ่ือบันทกึ

หลงัจากนั้นไปท่ีช่องสถานะและกดท่ี       แลว้เลือกเป็น เล่ือนผา่ตดั พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ี
เล่ือน และสาเหตุ เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล

ถา้เป็นการยกเลิกผา่ตดักเ็ช่นกนัใหไ้ปท่ีช่องสถานะและกดท่ี         แลว้เลือกเป็น ยกเลิกผา่ตดั 
พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ียกเลิก และสาเหตุ  เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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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

3.3.3 บันทึกผู้ป่วยหลงัผ่าตดัห้องพกัฟ้ืน
ใชส้ าหรับท าการบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั 

ขั้นตอนการใช้งาน
คีย ์AN ผูป่้วย

งานผ่าตัดและวสัิญญี
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Tap ที ่2  Recovery Room (2 )

ใส่ขอ้มูลใหค้รบ กด           เพื่อบนัทึก
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3.3.4 รายงานสถติริะบบห้องพกัฟ้ืน
เป็น หนา้จอส าหรับแสดงรายงานสถิติระบบหอ้งพกัฟ้ืน

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่ เมนู สถิติระบบหอ้งพกัฟ้ืน ใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการดูหรือพิมพร์ายงาน

จะปรากฏช่องเพื่อใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีรายงานจะแสดง โดยถา้หวัขอ้ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  
จะตอ้งกรอกขอ้มูลโดยไม่ใหช่้องนั้นวา่ง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด          เพื่อดูรายงาน

จะปรากฏหนา้รายงาน ถา้ตอ้งการพิมพ ์ ใหก้ด            เพื่อพิมพร์ายงาน

กดเพ่ือดูรายงาน

ใส่ข้อมูลทีต้่องการให้รายงานแสดงโดยหัวข้อที่
เป็นสีด าเข้มจะต้องไม่ปล่อยให้ช่องว่าง

กดเพ่ือปิดหน้าต่างใส่รายละเอยีด

กดเพ่ือพมิพ์รายงาน
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