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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 

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 

  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 

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

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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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 ระบบงานทะเบยีนห้องปฏิบตัิการ 
        3.1.1 บันทึกทะเบียนชันสูตรโรค 
                  เป็นหนา้จอท่ีใชส้ร้างทะเบียนรายการตรวจ 
ขั้นตอนการท างาน 
        ใส่รหสัท่ีจะบนัทึกทะเบียนชนัสูตรโรคแลว้กด Enter แลว้ระบบจะมี Pop up ถามวา่ตอ้งการจะ
เพิ่มขอ้มูลหรือไม่ ใหก้ด Yes  และก าหนด ประเภทงาน และช่ือ จากนั้น ก าหนดรายละเอียดใน Tab 
บนัทึกค่าพิกดั ต  ่าสุด – สูงสุด  บนัทึกราคาสิทธิการรักษา และ บนัทึกราคาตามวนัท่ีอนุมติั จากนั้น
กด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล  
 

กรอกรายละเอยีดต่างๆ 

กด Yes บันทกึ
ทะเบียนชันสูตร 

กรอกรายละเอยีด ทั้ง 3 Tab  

บทที ่3 ระบบงานห้องปฏิบตัิการ 
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ระบบงานห้องปฏิบัติการ 

        วธีิยกเลกิรายการทะเบียนชันสูตรโรค 
ขั้นตอนการท างาน 
        หาก User ตอ้งการยกเลิก ทะเบียนชนัสูตรโรค ใหใ้ส่รหสัทะเบียนชนัสูตรโรคแลว้คลิปปุ่ม              
เพื่อยกเลิกทะเบียนชนัสูตรโรค ใส่สาเหตุการยกเลิกแลว้คลิกปุ่ม                        เพื่อบนัทึกการ    
ยกเลิก    

คลกิเพือ่ยกเลกิ
ทะเบียนชันสูตร 

เลือกสาเหตุการยกเลิก  

กดตกลงเพื่อยกเลิก 
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        3.1.2 บันทึกทะเบียนชุดชันสูตรโรค 
        เป็นหนา้จอท่ีใชบ้นัทึกขอ้มูลของรายการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเป็นชุด  ซ่ึงทะเบียน 1 ชุด
อาจจะมีหลายรายการตรวจ  เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเรียกใชง้าน  
ขั้นตอนการท างาน 
        1. ใส่รหสัชุดตรวจ หากไม่พบขอ้มูล ระบบจะมี Popup ใหเ้พิ่มขอ้มูล ให ้User คลิกปุ่ม Yes 
เพื่อเพิ่มขอ้มูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2. ระบบจะให ้User กรอกขอ้มูลชุดรายการตรวจ ให ้User เลือก ประเภทงาน , ตั้งช่ือชุดตรวจ , 
เพิ่มกลุ่มเบิกไดต้ามสิทธ์ิ และคลิกขวาเพิ่มขอ้มูลรายการตรวจ แลว้คลิกปุ่ม            เพื่อบนัทึก
ทะเบียนชุดชนัสูตรโรค   

เพิ่มขอ้มูลชุดตรวจ,กลุ่มเบิกตามสิทธ์ิ , กด
เพิ่มขอ้มูลเพื่อเพิ่มรายการตรวจแลว้กด Save 

2 

ระบบงานห้องปฏิบัติการ 

คลกิ Yes เพือ่เพิม่ข้อมูล 

ใส่รหัสชุดตรวจทีน่ี่ 
1 
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         3. หาก User ตอ้งการลบทะเบียนชุดชนัสูตรโรค ให ้User ใส่รหสัชุดชนัสูตรโรคแลว้ กด 
Enter เม่ือเขา้มาหนา้ขอ้มูลชุดชนัสูตรโรคให ้User คลิกปุ่ม           แลว้ใส่สาเหตุการยกเลิก    แลว้
คลิกปุ่ม                   เพื่อยกเลิกทะเบียนชุดชนัสูตรโรค 

3 

คลกิเพือ่ยกเลกิ 
ทะเบียนชุดชันสูตรโรค 

กรอกสาเหตุการยกเลกิ แล้วคลกิตกลง  

ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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ช่องที1่ ใส่ข้อมูลให้ครบ 

3.2 บนัทกึขอตรวจชันสูตรโรค 
 เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือ User เขา้สู่หนา้จอบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรคใหคี้ย ์Hn ในช่องคน้หา 

        จากนั้นกจ็ะข้ึนช่องใหใ้ส่ขอ้มูล ขอ้มูลจะมีทั้งหมด 2 ช่วงขอ้มูล 
ช่วงที ่1 : คือช่องรายระเอียดทัว่ไป ใหใ้ส่ขอ้มูลรายระเอียดใหค้รบ 

        เม่ือคีย ์HN แลว้ ก็จะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหค้ลิกขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่อง แลว้กด 

ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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ช่วง ที ่2 : จะมีใหเ้ลือกทั้งหมด 2 ส่วน มีส่วน แสดงรายการตรวจ กบั แสดงชุดรายการตรวจ 
        ส่วนท่ี 1 แสดงรายการตรวจ ใหค้ลิกขวา แลว้เลือก เพิ่มขอ้มูล เลือกรายระเอียด 

คลกิขวา เลอืก 
เพิม่ข้อมูล 

ส่วนที ่1 แสดงรายการตรวจ 

        ส่วนท่ี 2 แสดงชุดรายการตรวจ ใหค้ลิกขวา แลว้เลือก เพิ่มขอ้มูล เลือกรายระเอียด 

คลกิขวา เลอืก เพิม่ข้อมูล 

ส่วนที ่2 แสดงชุดรายการตรวจ 

        เม่ือใส่ขอ้มูล รายระเอียด ครบแลว้ ให ้กด            เพื่อบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค 

ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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วธีิลบบันทึกขอตรวจชันสูตรโรค 

        คีย ์HN ท่ีช่องคน้หา กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหเ้ลือก TAP ขอ้มูลเก่า เลือกรายการท่ีเรา
ตอ้งการลบ แลว้กด 

เลอืกข้อมูลเก่า 

เลอืกรายการ 
กดแก้ไข 

        กดจะข้ึนหนา้จอดงัภาพรูป  ใหก้ด            เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล  

ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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        กด             เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล แลว้กจ็ะข้ึนหนา้จอยกเลิกขอ้มูล ใหเ้ราใส่เหตุผล ในการ
ยกเลิก แลว้กด                       เพื่อยนืยนัการยกเลิกบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค 
   

กดตกลง เลอืกสาเหตุการยกเลกิ 

        เม่ือกด                     เสร็จแลว้กจ็ะข้ึน ดงัรูป ใหก้ด                     เพื่อยนืยนัการลบบนัทึกขอ
ตรวจชนัสูตรโรค  

ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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ระบบงานห้องปฏิบัติการ 

3.3  ล าดับการส่งตรวจชันสูตรโรค 
 
    เป็นหนา้จอส าหรับแสดงขอ้มูลล าดบัการส่งตรวจของหอ้งปฏิบติัการ  
ขั้นตอนการท างาน 

   - เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User  ใส่ขอ้มูลในช่องต่างๆ เช่น วนัท่ีขอตรวจ,HN,AN,ประเภทงาน และ
สถานะส่ิงส่งตรวจแลว้จึงกดท่ีปุ่ม                    เพื่อคน้หาขอ้มูล 

ใส่ขอ้มูลการคน้หา เช่น วนัท่ีขอตรวจ ,ประเภทงาน 

กดเพื่อคน้หา 

แสดงขอ้มูลการส่งตรวจชนัสูตรโรคของผูป่้วย
ตามขอ้มูลการคน้หาท่ี User ใส่ 

ค าอธิบายสถานะแทบสีต่างๆของผูป่้วย 

29 



3.4 บันทึกรับส่ิงส่งตรวจ 
        เป็นหนา้จอท่ีสามารถรองรับการเช่ือมต่อกบัระบบ LIS เขา้กบัระบบงานบริการ และสามารถ
บนัทึกลงทะเบียนส่ิงส่งตรวจ หรือยนืยนัส่ิงส่งตรวจท่ีมีการขอ (Request) จากหน่วยต่างๆ เพื่อส่ง
ตรวจหอ้งปฏิบติัการได ้
ขั้นตอนการท างาน 

        เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกนกัตรวจรังสีสามารถก าหนดเง่ือนไขในการคน้หาขอ้มูลได ้ เช่น  การระบุ
วนัท่ีขอตรวจ  ระบุประเภทงาน  เลขท่ี  HN และ AN  แลว้กด                         เพื่อแสดงขอ้มูล   

ก าหนดเง่ือนไขการค้นหาข้อมูล 
กดเพือ่แสดงข้อมูล 

ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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        จะปรากฏหนา้จอ  จากนั้นใหค้ลิกเลือกผูป่้วยท่ีตอ้งการรับส่ิงส่งตรวจในช่องส่ีเหล่ียมหนา้
รายการตรวจดงักล่าว  กรณีท่ีตอ้งการเลือกรายการทั้งหมดท่ีแสดงในหนา้จอ  สามารถคลิก
เคร่ืองหมายถูกในช่องส่ีเหล่ียมสีเหลืองได ้

กดเพือ่เลอืกรายการทั้งหมด 

        เม่ือเลือกรายการท่ีจะรับส่งตรวจเรียบร้อยแลว้  ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ม          เพื่อบนัทึกขอ้มูล  
        เม่ือบนัทึกรับส่ิงส่งตรวจแลว้สถานะรับส่ิงส่งตรวจจะเปล่ียนเป็นรับส่ิงส่ิงตรวจแลว้ ดงัภาพ 

ขึน้ *** แสดงว่ารับส่ิงส่งตรวจแล้ว 

        เม่ือมีการรับส่ิงส่งตรวจแลว้  ตอ้งการยกเลิก  ใหก้ดปุ่ม            เพื่อยกเลิกส่ิงส่งตรวจ 

ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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3.5  ตารางพมิพ์ผลชันสูตรโรค 
        เป็นส าหรับแสดงตารางพิมพผ์ลการตรวจชนัสูตรโรค โดยเลือกขอ้มูลรายช่ือผูป่้วยท่ีตอ้งการ
พิมพผ์ลการตรวจ 
ขั้นตอนการท างาน 
         1. ในการคน้หาขอ้มูลตารางพิมพผ์ลการตรวจน้ีจะตอ้งใส่ขอ้มูลเป็นการก าหนดเง่ือนไขก่อน 
เช่น “วนัท่ีมารักษา” “HN” และอ่ืนๆ เป็นตน้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม          แลว้ระบบจะดึงขอ้มูลตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดมาแสดงใหใ้นตาราง ใหเ้ลือกรายการท่ีตอ้งการพิมพผ์ลตรวจชนัสูตรโรค โดยคลิกท่ีช่อง 
หนา้รายการ แลว้ไปท่ีตรงใบผลตรวจ ซ่ึงจะอยูด่า้นล่างของตารางใหค้ลิกท่ีปุ่ม           แลว้จะได้
ตวัอยา่งก่อนพิมพใ์บผลตรวจ หากตอ้งการออกใหค้ลิกปุ่ม           เพื่อออกจากใบผลตรวจ 

ระบบงานห้องปฏิบัติการ 

เลอืกรายช่ือ
ผู้ป่วย 

คลกิเพือ่ดูตัวอย่างก่อนพมิพ์ 

คลกิเพือ่ออกจากตัวอย่าง 

ส่ังพมิพ์ 
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ระบบงานห้องปฏิบัติการ 3.6 บันทึกนัดตรวจชันสูตรโรค 
        เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกนดัตรวจชนัสูตรโรค 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ HN ตรงช่องคน้หา 

ใส่ HN  

        ใส่ HN แลว้ กด enter กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีขอ้มูลตรงช่องท่ีเราจะเขา้บนัทึกนดัตรวจ
ชนัสูตรโรค แลว้กด  

เลอืกรายการ 

กดเพิม่ 

        ใส่ รายระเอียดการขอตรวจใหค้รบ โดยเฉพาะวนัท่ีนดัตรวจ ขอ้มูล ตรงช่องสีขวา พื้นท่ีวา่งให้
คลิกขวาท่ีเมา้ส์กจ็ะข้ึนรายการ ข้ึนมาใหเ้รา คลิกเพิ่ม ขอ้มูล เพิ่มขอ้มูลท่ีเราตอ้งการตรวจเสร็จแลว้ 
กด  ใส่รายละเอยีด 

เพิม่ข้อมูล 

33 



วธีิลบบันทึกนัดตรวจชันสูตรโรค 
        ใส่ HN แลว้ กด enter ก็จะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล เลือก TAP ขอ้มูลเก่า เลือกวนัท่ีนดัตรวจ  
กด                          ก็จะข้ึนรายการนดัตรวจชนัสูตรโรค เลือกรายการท่ีเราตอ้งการยกเลิก แลว้กด  

TAP ข้อมูลเก่า 

เลอืกวนั  เวลา ทีนั่ด 

เลอืกรายการทีเ่ราต้องการยกเลกิ 

กด แก้ไข 

เลอืกสาเหตุการยกเลกิ 

กด ตกลง 

        กด                     แลว้กจ็ะมาท่ีหนา้ขอ้มูลการนดั  ใหก้ด          เพื่อยกเลิก ระบบกจ็ะข้ึนหนา้ต่าง 
ยกเลิกขอ้มูลใหก้ด เลือกสาเหตุท่ียกเลิก แลว้กด                    แลว้มีขอ้ความ ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลน้ี
หรือไม่ กด                     เพื่อยนืยนัการลบบนัทึกนดัตรวจชนัสูตรโรค 

กดยกเลกิข้อมูล 

ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
3.7  บนัทกึผลตรวจชันสูตรโรคแบบระบุรายการตรวจ 
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วธิีบันทกึผลตรวจชันสูตรโรคแบบระบุรายการตรวจ 
 

 ใส่ HN หรือ AN  แลว้ กด enter   ใส่ รายระเอียดการขอตรวจใหค้รบ โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นตวัหนงัสือสี
เขม้ แลว้กด           คน้หา   

        ใส่ รายระเอียดการขอตรวจใหค้รบ โดยเฉพาะวนัท่ีส่งตรวจ เวลาท่ีส่งตรวจ ประเภทงาน 
รายการตรวจ  ตรงช่องสีขวา  เสร็จแลว้ กดปุ่ม         คน้หาดา้นบน แลว้กดเลือกรายการท่ีตอ้งการ
บนัทึก  

ค้นหา 

ใส่ขอ้มูลการคน้หา เช่น HN,AN วนัท่ีส่ง
ตรวจ ,เวลาท่ีส่งตรวจ ในส่วนท่ีเป็น
ตวัหนงัสือสีด าตอ้งใส่ขอ้มูลให้ครบ 



3.8  บันทกึส่งตรวจ Lap อตัโนมตัิ 
ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนบนัทึกส่งตรวจ Lap อตัโนมติั  
 
              ใส่ขอ้มูล วนัท่ีส่งตรวจ และกดคน้หา ขอ้มูล 

ใส่วนัทีส่่งตรวจ ค้นหา  
บันทกี  

เลอืกรายการที่
ต้องการ  

จะปรากฏ  รายช่ือคนไข ้แลว้ ใหเ้ลือกรายช่ือ หรือรายการท่ีตอ้งการแลว้กด                    บนัทึก 

ใส่วนัทีส่่งตรวจ 

1 

2 

3 

4 



3.9  บนัทกึตารางยกเลกิค่าใช้จ่ายนัดชันสูตร 
ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกตารางยกเลิกค่าใชจ่้ายนดัชนัสูตร 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ วนัท่ีส่งตรวจ แลว้กดตรงช่องคน้หา 

บันทกี  
ค้นหา  

วนัทีส่่งตรวจ  

เลอืกรายการ  

               จะปรากฏขอ้มูล รายช่ือคนไข ้เลือกรายการท่ีตอ้งการยกเลิกค่าใชจ่้ายนดัชนัสูตร  
เสร็จแลว้ กด              เพื่อบนัทึก 

1 

2 

3 

4 



3.10   บนัทกึแจ้งเตือน 
ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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ใส่ HN  

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกแจง้เตือน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ วนัท่ีส่งตรวจ แลว้กดตรงช่องคน้หา จะปรากฏขอ้มูล
คนไข ้แลว้ ใหก้ดเพิ่มขอ้มูลดา้นล่าง  

เพิม่  

เพิม่/แก้ไข/ยกเลกิ  

ใส่รายการแจ้งเตือน  

บันทกึ  

ข้อมูลทีบั่นทกึ 

                ให ้User ใส่รายละเอียดขอ้มูลท่ีตอ้งการแจง้เตือน ในช่องวา่งใหค้รบ โดยเฉพาะช่องท่ีเป็น
ตวัหนงัสือตวัหนา และกดบนัทึก รายการก็จะปรากฏในช่องวา่งดา้นบน และสามารถเพิ่มหรือแกไ้ขได ้

1 

3 

2 

4 



ระบบงานห้องปฏิบัติการ 

3.11  สอบถาม 
       สอบถามข้อมูลผู้ป่วยนอก 
                    เป็นหนา้จอส าหรับใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วย 
ขั้นตอนการท างาน  
        เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่  HN ของผูป่้วย แลว้กด Enter  

ใส่ HN  

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

รายการทีเ่ลอืก ข้อมูลทีป่รากฏ 
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ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
3.12  รายงานห้องปฏิบตัิการ 
        เป็น หนา้จอส าหรับแสดงรายงานหอ้งปฏิบติัการ 
ขั้นตอนการท างาน 

         เม่ือเขา้สู่ เมนู หอ้งปฏิบติัการ ใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการดูหรือพิมพร์ายงาน 

ใส่ข้อมูลทีต้่องการให้รายงานแสดงโดยหัวข้อที่
เป็นสีด าเข้มจะต้องไม่ปล่อยให้ช่องว่าง 

กดเพือ่ปิดหน้าต่างใส่รายละเอยีด 

กดเพือ่ดูรายงาน 

        จะปรากฏช่องเพื่อใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีรายงานจะแสดง โดยถา้หวัขอ้ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  
จะตอ้งกรอกขอ้มูลโดยไม่ใหช่้องนั้นวา่ง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด          เพื่อดูรายงาน 

กดเพือ่พมิพ์รายงาน 

        จะปรากฏหนา้รายงาน ถา้ตอ้งการพิมพ ์ ใหก้ด            เพื่อพิมพร์ายงาน 
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3.13   บนัทกึการตรวจไขกระดูก 
ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
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เป็นหนา้จอ ส าหรับบนัทึกการตรวจไขกระดูก 
 
           เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่  HN ของผูป่้วย แลว้กด Enter  

        จะปรากฏช่องเพื่อใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีใหใ้ส่รายละเอียด  โดยถา้หวัขอ้ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  
จะตอ้งกรอกขอ้มูลโดยไม่ใหช่้องนั้นวา่ง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด          เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

กดเพือ่บันทกึข้อมูล 

ใส่  HN ของผูป่้วย แลว้กด Enter 


