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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 งานพยาธิวทิยา
3.1.1 บันทกึขอตรวจพยาธิวทิยา (ช้ินเน้ือ)

เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายละเอียดและบนัทึกขอตรวจพยาธิวทิยาของผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน

คีย์ HN หรือ AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกนดัตรวจรังสีให ้User ใส่ HN หรือ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter

จะปรากฏหนา้จอส่ิงส่งตรวจของผูป่้วย  กด                       เพื่อกรอกรายละเอียด 

บทที ่3 ระบบงานพยาธิวทิยา

Tab แบ่งระหว่างข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่

กดเพ่ือกรอกรายละเอยีด

กดเพ่ือยกเลกิ

เลือกรายการทีต้่องการ
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จะปรากฏหนา้จอใหก้รอกรายละเอียดของส่ิงส่งตรวจ โดยหวัขอ้ท่ีเป็นสีด าหนาตอ้งกรอก
รายละเอียดทุกช่อง  แลว้กด          เพื่อบนัทึกขอ้มูล

เม่ือกดแลว้จะปรากฏช่องรายการเพื่อใหใ้ส่รายละเอียด   โดยเลือกรายการตรวจ จากนั้นให้
เปล่ียนเป็นจ านวนท่ีตอ้งการ และราคา , เบิกได ้จะข้ึนใหโ้ดยอตัโนมติั  ดงัภาพ

การเพิม่รายการตรวจ
สามารถท าไดโ้ดยการเลือกท่ี TAB ขอ้มูลการตรวจ  ใหท้ าการคลิกขวาแลว้

กด                                         เพื่อเพิ่มขอ้มูลรายการตรวจ  ดงัภาพ

ระบบงานพยาธิวทิยา

กดเพ่ือกรอกข้อมูลรายการตรวจ

กรอก
รายละเอยีด
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การยกเลกิรายการตรวจ
สามารถท าไดโ้ดยการเลือกท่ี TAB ขอ้มูลเก่า  จากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการ  แลว้

กดปุ่ม                        เพื่อแสดงรายละเอียด

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล

จะปรากฏหนา้จอรายละเอียดของส่ิงส่งตรวจ  ดงัภาพ

หากตอ้งการยกเลิกส่ิงส่งตรวจใหก้ด          เพื่อยกเลิกส่ิงส่งตรวจ  จะปรากฏหนา้ต่างใหก้รอก
เหตุผลการยกเลิก  หลงัจากนั้นกด                       ดงัภาพ

ระบบงานพยาธิวทิยา

กดเพ่ือดูรายการทีม่ีส่ิงส่งตรวจแล้ว

กดเพ่ือดูรายละเอยีด

กดเพ่ือยกเลกิ

เลือกรายการทีต้่องการ
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หลงัจาก กด                      จะข้ึนหนา้ต่างเพื่อกดยนืยนัการยกเลิกส่ิงส่งตรวจ  ดงัภาพ

กดเพ่ือยืนยนั

ระบบงานพยาธิวทิยา
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3.1.2 บนัทกึรับส่ิงส่งตรวจพยาธิวทิยา
เป็นหนา้จอส าหรับส่งส่ิงส่งตรวจพยาธิวทิยา

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่เมนูระบบให ้User ใส่ HN คนไข ้หรือ วนัท่ีส่งตรวจ แลว้คลิก                      เพื่อดึง

ขอ้มูลคนไขใ้นวนันั้นๆ แลว้คลิกท่ีกรอบส่ีเหล่ียมขา้งหนา้ช่ือผูป่้วยแลว้คลิก          เพื่อบนัทึก แลว้
รายช่ือของคนไขจ้ะไปอยูใ่น Tab  รอผลตรวจ 

เม่ือคลกิบันทกึรายช่ือของผู้ป่วยจะเข้ามาอยู่ใน Tab รอผลตรวจ

ระบบงานพยาธิวทิยา

กรอกข้อมูลแล้วกดค้นหา

เลือกคนไข้ด้วยการคลกิทีก่ล่องส่ีเหลีย่มหน้าช่ือ

กดบันทกึเพ่ือส่งช่ือผู้ป่วยไปใน Tab รอผลตรวจ
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3.1.3 บันทกึการเตรียม Specimen (ช้ินเน้ือ) สไลด์
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกการเตรียมตรวจ Specimen (ช้ินเน้ือ) สไลด์

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่ HN ผูป่้วย แลว้กด Enter

ใส่ HN

จะมีหนา้จอแสดงขอ้มูลรายการตรวจข้ึนมา ให้ User กดเลือกรายการจากนั้น
กดปุ่ม

คลิก ขวา เพิ่มขอ้มูล ท่ีช่อง การเตรียม SLIDE และ SLIDE PROCUDURE เลือกขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ แลว้กด

ระบบงานพยาธิวทิยา
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3.1.4 บนัทกึการส่องกล้อง / ตาเปล่า
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกขอ้มูลการส่องกลอ้ง หรือ ส่องดว้ยตาเปล่า

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่ HN ผูป่้วย แลว้กด Enter

ใส่ HN หรือ AN

จะมีหนา้จอแสดงขอ้มูลรายการตรวจข้ึนมา ให้ User กดเลือกรายการจากนั้น
กดปุ่ม

ระบบงานพยาธิวทิยา

เลือกรายการ

กดเม่ือเลือกรายการเสร็จ
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เม่ือเลือกแลว้จะมีขอ้มูลรายงานการตรวจข้ึนมาตามท่ีเลือก ให้ User ใส่ขอ้มูลใหเ้รียบร้อย

หรือ User จะกดท่ีปุ่ม เพื่อเลือกรายการและใส่ขอ้มูลในคร้ังเดียวหลงัจากนั้นใหก้ดปุ่ม
ดงัน้ี

เม่ือเขา้มาในหนา้บนัทึกการส่งกลอ้ง / ตาเปล่า หนา้จอระบบจะมีมาให้ 2 tab คือ ขอ้มูลการ
เบ้ืองตน้ กบั ขอ้มูลผลตรวจ

Tab ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เม่ือเขา้มาให้ User กดท่ี เพื่อเลือกรูปแบบรายงานการตรวจโดยจะ
แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ การตรวจดว้ยตาเปล่า และ การตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์

ระบบงานพยาธิวทิยา

เลือกรูปแบบรายงานการตรวจ

ข้อมูลรายงานทีเ่พิม่ขึน้มาตามทีเ่ลือก ให้ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อย
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ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อย

กดเลือกรูปแบบการตรวจ

หลงัจากเลือกรูปแบบและใส่ข้อมูล
เรียบร้อยให้ User กดปุ่มบันทกึ

Tab ท่ี 2 ขอ้มูลผลตรวจ จะแสดงขอ้มูลผลตรวจของผูป่้วย

เม่ือ User ท าการใส่ขอ้มูลเสร็จแลว้ถา้ตอ้งการบนัทึกใหก้ดปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูล
ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลกดท่ีปุ่ม เพื่อยกเลิกขอ้มูล

ระบบงานพยาธิวทิยา
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3.1.5 บนัทกึ Frozen Section
เป็นหนา้จอบนัทึกผลตรวจช้ินเน้ือของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึก Frozen Section ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter

กรอกเลข HN หรือ AN ท่ีเราตอ้งการ

จะปรากฏหนา้ต่างแสดงขอ้มูลรายการตรวจเม่ือเลือกรายการตรวจท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ใหก้ด
เพื่อลงผลตรวจ

เลือกรายการตรวจท่ีตอ้งการ

กดเพื่อยนืยนั

กรอกวนัท่ีตอ้งการ

กดเพื่อคน้หา

2

1

3

4

ระบบงานพยาธิวทิยา
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ระบบงานพยาธิวทิยา

จะปรากฏรายละเอียดของผูป่้วย  ใหล้งผลตรวจช้ินเน้ือ  และคลิกเลือก
เพื่อยนืยนัผลตรวจ เม่ือเสร็จแลว้ใหก้ด            เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

เม่ือตอ้งการพิมพใ์บผลตรวจ  Frozen Section ใหค้ลิกเลือก
เพื่อพิมพใ์บผลตรวจ  Frozen Section 

คลิกยนืยนัผลตรวจ 1

บนัทึก
2

3

คลิกพิมพใ์บผลตรวจ

พิมพใ์บผลตรวจ
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3.1.6 บนัทกึ Cervical/Non-cervical
เป็นหนา้จอบนัทึกผลตรวจช้ินเน้ือของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึก CervicalNon-cervical ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter

ระบบงานพยาธิวทิยา

กรอกเลข HN หรือ AN ท่ีเราตอ้งการ

จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อมูลรายการตรวจ เม่ือเลือกรายการตรวจท่ีต้องการได้แล้ว             
ใหก้ด                    เพื่อลงผลตรวจ

เลือกรายการตรวจท่ีตอ้งการ

กดเพื่อยนืยนั

กรอกวนัท่ีตอ้งการ กดเพื่อคน้หา21

3

4
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ระบบงานพยาธิวทิยา

จะปรากฏรายละเอียดของผูป่้วย  ให้ลงผลตรวจช้ินเน้ือ  เม่ือลงเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก 
PAPANICOULOU , PAHOLOGIST  และ SCREENNER  จากนั้นกดกดยนืยนัผลตรวจดงัภาพ

เลือก PAPANICOULOU 

เลือก PAHOLOGIST  และ SCREENNER

กดเพื่อยนืยนัผลตรวจ

รายละเอียดผูป่้วย

ลงผลตรวจช้ินเน้ือ

เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ด เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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3.1.7 สอบถาม
สอบถามข้อมูลผู้ป่วยนอก

เป็นหนา้จอส าหรับใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน 

เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่  HN ของผูป่้วย แลว้กด Enter 

User สามารถกดเลือกรายการขอ้มูลทางดา้นซา้ยมือตามตอ้งการ โดยจะยกตวัอยา่งสอบถามมา
ให้ 1 ตวัอยา่ง เช่น 2.ติดตามสอบถามผูป่้วย - ทัว่ไป ดงัภาพ

ใส่ HN

รายการทีเ่ลือก ข้อมูลทีป่รากฏ

ระบบงานสอบถาม
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3.1.8 รายงานห้องตรวจพยาธิ
เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายงานหอ้งตรวจพยาธิ

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User เลือกรายงานท่ีตอ้งการทางดา้นซา้ยมือ

รายการทีเ่ลือก

ใส่ขอ้มูลใหค้รบ แลว้กดท่ี ( ภาพก่อนพิมพ์ )

ใส่ข้อมูลให้ครบ

กดดูภาพก่อนพมิพ์

หมายเหตุ :ข้อมูลทีเ่ป็นตัวอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ข้อมูลทีโ่ปรแกรม
บังคับให้จะต้องมีข้อมูลอยู่ในช่องน้ัน

ระบบงานรายงาน
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ระบบจะแสดงหนา้จอภาพก่อนพิมพห์าก User ตอ้งการพิมพร์ายงานให้ กดท่ี
เพื่อพิมพร์ายงาน

พมิพ์รายงาน

ระบบงานรายงาน
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