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               ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการโรงพยาบาล (e-PHIS) จะมลีกัษณะการใช้ 
                  งานทีค่ล้ายหรือเหมอืนกนัในส่วนของการเข้าสู่ระบบงาน การใส่ค่าต่างๆ รวมถึงปุ่ ม  
              ค าส่ังการใช้งาน ซ่ึงต่อไปจะเป็นการอธิบายการใช้งานของระบบโดยทัว่ไป ดังนี้ 
1.1 การเข้าใช้โปรแกรม 
 ในการเร่ิมต้นการใช้งานของระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการโรงพยาบาล (e-PHIS) 
ผู้ใช้งานจะต้องปฏบัิติตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 1.1.1 เข้าสู่ระบบการท างาน Windows แล้วท าการเช่ือมต่อเครือข่าย Internet ก่อนหลงั
จากน้ันจึงคลกิที ่Short Cut ของระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการโรงพยาบาล (e-PHIS) กจ็ะ
เข้าสู่หน้าจอ Login 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.2 การใช้งาน Login 
  หน้าจอ Login เป็นหน้าจอทีใ่ช้ส าหรับป้องกนัความปลอดภัยของข้อมูล จากผู้ใช้งาน
ทีไ่ม่มสิีทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่เมนูหลกัของระบบงาน ให้ปฏบัิติตามขั้นตอนดังนี ้
   
  คย์ีช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน 
  
  คลกิทีปุ่่ ม      หรือกด  ENTER  ทีแ่ป้นพมิพ์ กจ็ะเข้าสู่หน้าจอเมนูหลกัของระบบงาน 

บทที่ 1 การเข้าใช้งานของระบบโดยทัว่ไป 

1 

2 

1 

2 



  ใชเ้พิ่มหน่วยงานท่ีปฎิบติังาน ถา้ปฎิบติังานมากกวา่1หน่วยงาน 

ขั้นตอนการท างาน 
 1.2.1 คลกิทีค่ าว่า “เกีย่วกบัระบบ” แล้วคลกิเลอืกทีเ่มนู “แก้ไขสถานปฎบิัติงาน” จะ
ปรากฏหน้าจอดังภาพด้านบน  
 1.2.2 คลกิขวาเลอืกค าว่า “เพิม่ข้อมูล” เลอืกหน่วยงานทีจ่ะปฎบิัติงาน แล้วกด ENTER ที่
แป้นพมิพ์ แล้วกด  

       1.2 เพิม่หน่วยงานทีป่ฏิบตัิงานจริง 

การเข้าใช้งานของระบบโดยทัว่ไป 
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1.2 การเปลีย่นรหัสผ่านของผู้ใช้งาน  

ขั้นตอนการท างาน  
 1.2.1 Log in เขา้โปรแกรมดว้ย “ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน” เก่าก่อนเพื่อเขา้สู่ระบบงาน 
 1.2.2 คลิกท่ีค  าวา่ “เกีย่วกบัระบบ” แลว้คลิกเลือกท่ีเมนู “ข้อมูลผู้ใช้” จะปรากฏหนา้จอ
ดงัภาพดา้นบน ซ่ึงจะแสดงขอ้มูล ณ. ปัจจุบนัของผูใ้ช ้
 1.2.3 คลิกท่ีปุ่ม        จะปรากฏส่วนท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลในการ
เปล่ียนแปลงรหสัผา่นใหม่  



บทที ่2 แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 

            2.1 องค์ประกอบของหน้าจอ 
  2.1.1 หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

หน้าจอหลกัของโปรแกรมประกอบด้วย 4 ส่วน คอื 

1 

2 
3 

4 

1. Menu Bar ใช้ส าหรับเรียกการใช้งานเมนูระบบ การใช้งานเมนูส าหรับ Admin 
และการใช้งานเมนูเกีย่วกบัโปรแกรม 
 

2. Information ใช้ส าหรับแสดงข่าวสาร และประกาศต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

3. ข้อมูลผู้ใช้งาน
และการปฏบิัติงาน
ล่าสุดของเคร่ือง 

ใช้ส าหรับแสดงรายละเอยีดข้อมูลผู้ใช้งานที ่Log in เข้าสู่ระบบ
ล่าสุด และรายละเอยีดการปฏบัิติงานล่าสุดของเคร่ือง PC ทีเ่ข้าใช้
โปรแกรม 

4. Status Bar ใช้ส าหรับแสดงสถานะของการใช้งานหน้าจออยู่ ณ. ปัจจุบัน เช่น 
ช่ือผู้ใช้งาน,หน่วยงาน และวนัเวลาทีใ่ช้งานอยู่ 



บนัทึกทะเบียนผูป่้วยนอก (เพ่ิมขอ้มูลผูป่้วยบตัรใหม่) 
 

เพิ่มขอ้มูลท าบตัรใหม่ โดยกรอกขอ้มูลช่ือ + สกลุ ในช่อง คน้หาHN , ช่ือ-สกลุ ,CID เช่นนาย
ทดสอบ นามสกลุคู่มือ คียข์อ้มูลเป็น ทดสอบ + คู่มือ แลว้กด Enter  ตามรูปท่ี 1 
 
กรณีเพิ่มขอ้มูลดว้ยบตัร Smart Card 
เสียบบตัร Smart Card ท่ีเคร่ืองอ่าน Smart Card และกก็ดปุ่ม  Smart Card ตามรูปท่ี 2 

คยีข์อ้มลูช่ือ + นามสกลุ 

1 

เพือ่เพิม่ขอ้มลูดว้ย 

บตัร Smart Card 

2 

  ระบบงานเวชระเบียน และสถิติ 



1. Menu Bar ใช้ส าหรับเรียกการใช้งานเมนูระบบ การใช้งานเมนูส าหรับ Admin 
และการใช้งานเมนูเกีย่วกบัโปรแกรม 

2. Icon ภาษา เป็น Icon ส าหรับแสดงสัญลกัษณ์ให้ทราบว่า ณ ตอนนีท้ีแ่ป้นพมิพ์
เป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ 

3. Minimize ใช้ส าหรับย่อหน้าจอการใช้งาน 
4. Close ใช้ส าหรับออกจากโปรแกรม 
5. Tab ช่ือหน้าจอ เป็น Tab ทีใ่ช้แสดงช่ือหน้าจอทีเ่ปิดใช้งานอยู่ ซ่ึงโปรแกรมสามารถที่

จะเปิดหน้าจอการใช้งานได้มากกว่า 1 หน้าจอ ดังน้ันเมือ่มกีารเปิด
หน้าจอเพิม่เป็นหน้าจอที ่2 หรือ 3... ระบบจะแสดงผลเป็นลกัษณะ
ของ Tab Sheet ต้องการใช้งานหน้าจอใดกใ็ช้เมาส์คลกิที ่Tab หน้าจอ
ทีต้่องการ 

  2.1.2 ส่วนประกอบหลกัของหนา้จอการใชง้าน  
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6. บานหน้าต่างงานอืน่ ใช้ในกรณทีีม่กีารเปิดหน้าจอการใช้งานมากกว่า 4 หน้าจอขึน้ไป ซ่ึง
หน้าจอตั้งแต่ที ่5 จะมองไม่เห็นเป็น Tab Sheet เน่ืองจากจ ากดัด้วย
พืน้ทีใ่นการแสดงผล จึงน าหน้าจอทีเ่หลอืเกบ็ไว้ในข้อที ่6 นีแ้ทน 
เมือ่ใช้เมาส์คลกิทีสั่ญลกัษณ์        จะปรากฏรายช่ือหน้าจอทีเ่ปิดใช้
งานไว้ทั้งหมด ต้องการใช้งานหน้าจอใดให้คลกิเมาส์ไปทีช่ื่อหน้าจอ
น้ัน 

 

 
7. Tool Bar เป็นปุ่ มค าส่ังทีใ่ช้ปฏบัิติการร่วมกบัหน้าจอน้ันๆ 
8. ช่ือหน้าจอ เป็นการแสดงช่ือของหน้าจอทีก่ าลงัเปิดใช้งานอยู่ 
9. พืน้ทีแ่สดงข้อมูล ณ.

ปัจจุบันของผู้มารับ
บริการ 

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

10. ข้อมูลจ าเพาะผู้ป่วย เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงข้อมูลจ าเพาะของผู้ป่วย เช่น น า้หนัก, 
ส่วนสูง, ค่า BP, ค่า BMI, กรุ๊ปเลอืด เมือ่มกีารบันทกึข้อมูลทีห่น้าจอ
ซักประวตัิทีห่น้าห้องตรวจ และแสดงเลขทีบ่ัตรประชาชน เมือ่มกีาร
บันทกึข้อมูลทีห่น้าจอทะเบียนผู้ป่วย 

11. โรคประจ าตัว เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงข้อมูลโรคประจ าตัว ซ่ึงจะปรากฏข้อมูล
ในส่วนนีก้ต่็อเมือ่มกีารบันทกึข้อมูลทีห่น้าจอโรคประจ าตัว 

12. สิทธิการรักษา เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงข้อมูลสิทธิการรักษาทีส่ามารถใช้ได้ของ
ผู้มารับบริการ เมือ่มกีารบันทกึข้อมูลทีห่น้าจออนุมตัิสิทธ์ิให้กบัผู้มา
รับบริการ 

13. ตัวเลอืก เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงรายการทีส่ามารถเรียกพมิพ์ออกทาง
เคร่ืองพมิพ์ได้ ซ่ึงจะขึน้อยู่กบัแต่ละหน้าจอทีเ่รียกใช้งาน 
หมายความว่าถ้าหน้าจอการใช้งานใดไม่มรีายการทีจ่ะต้องส่ังพมิพ์ก็
จะไม่ปรากฏรายการทีส่ามารถเรียกพมิพ์ได้ ณ. พืน้ทีก่ารท างานนี้ 

14.Status Bar เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ส าหรับแสดงสถานะของการใช้งานหน้าจออยู่ ณ. 
ปัจจุบัน 



 2.2 เมนูระบบ 
       เป็นเมนูส าหรับเรียกใช้งานระบบ เช่น ระบบเวชระเบียน, ระบบห้องตรวจโรคผู้ป่วย 
              นอก,ระบบงานงบประมาณ, ... เป็นต้น  ซ่ึงเมนูในส่วนนีจ้ะถูกก าหนดไว้ด้วยสิทธ์ิของ “ช่ือ 
                 ผู้ใช้” ในหน้า Login ดังน้ันถ้าช่ือผู้ใช้น้ันมสิีทธ์ิในการเข้าถึงระบบเพยีงระบบใดระบบ 
                หน่ึง กจ็ะเห็นเพยีงระบบเดียว แต่ถ้าช่ือผู้ใช้น้ันมสิีทธ์ิในการเข้าถึงระบบมากกว่า 1 ระบบ 
เมือ่คลกิทีเ่มนูนีก้จ็ะมรีะบบตามทีช่ื่อผู้ใช้น้ันสามารถใช้งานได้ ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการท างาน 
 เมนูระบบจะประกอบด้วย Menu Item และ Submenu 
 1. คลกิเมาส์ทีห่ัวข้อ “โรงพยาบาล” จะปรากฏรายช่ือระบบงานทีส่ามารถเรียกใช้ได้ 
 2. เลือ่นเมาส์มาทีร่ายช่ือระบบงานจะปรากฏรายช่ือกลุ่มของหน้าจอการใช้งาน หรือรายช่ือ
หน้าจอการใช้งาน ซ่ึงจะเรียกในส่วนนีว่้า Menu Item 



แบบรายช่ือกลุ่มของหน้าจอ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายช่ือหน้าจอ 
 3. กรณทีี ่Menu Item เป็นลกัษณะของรายช่ือกลุ่มของหน้าจอ ซ่ึงจะมสัีญลกัษณ์      อยู่ด้าน
ท้ายของช่ือกลุ่ม เมือ่เลือ่นเมาส์มาทีร่ายช่ือกลุ่มจะปรากฏรายช่ือหน้าจอการใช้งาน ซ่ึงเรียกในส่วนนี้
ว่า Submenu ต้องการใช้งานหน้าจอให้คลกิเมาส์ทีช่ื่อหน้าจอทีต้่องการ กจ็ะเข้าสู่หน้าจอการท างาน
ทีค่ลกิเลอืกไว้ 

 

 2.3 ความหมายของช่องใส่ข้อมูล (Field) และวธีิการใช้งาน 
       การใส่ข้อมูลต่างๆ ในหน้าจอการใช้งาน จะมปีระเภทของช่องข้อมูลหรือพืน้ทีท่ีจ่ะให้ใส่
แตกต่างกนัไป ซ่ึงช่องหรือพืน้ทีท่ีใ่ห้ใส่ข้อมูลน้ันจะถูกเรียกว่า “Field” ซ่ึงแบ่งออกได้หลาย
ประเภทและมวีธีิการใส่ข้อมูลทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดังต่อไปนี ้

 ประเภทข้อมูลทีเ่ป็น “Text Box”  เป็นลกัษณะของ Field ทีใ่ห้ใส่ข้อมูลเป็นแบบ “ข้อความ” 
ซ่ึงสามารถทีจ่ะคีย์ตัวอกัษรหรือตัวเลขลงไปได้ ขึน้อยู่กบั
ประเภทของข้อมูลทีจ่ะใส่ 



. วธีิคย์ีประเภทข้อมูลทีเ่ป็น 
“Date”  

ลกัษณะของ Field เหมือน Field ของ Text Box แต่รูปแบบ
การคียข์องขอ้มูลจะไม่เหมือนกนั และขอ้มูลท่ีแสดงจะมี
รูปแบบของวนัท่ีคือ  “วนัท่ี/เดือน/ปี พ.ศ.”  ซ่ึงมีวธีิการ 

   .1. คียห์ลายแบบ ดงัน้ี (ตวัอยา่งขอ้มูล 21 มกราคม 2557) 

   .2. คียแ์บบ “วนัเดือนปี” จากตวัอยา่งสามารถคียต์ามแบบ
น้ี คือ 210157 

   .3. คียแ์บบ “วนั/เดือน/ปี” จากตวัอยา่งสามารถคียต์าม
แบบน้ี คือ 21/01/57 

   .4. คียว์นัท่ีปัจจุบนัดว้ยการคียเ์ลข 0  

   .5. คียว์นัท่ียอ้นหลงัดว้ยการคียเ์คร่ืองหมายลบ(-) แลว้
ตามดว้ยจ านวนวนั ท่ีตอ้งการจะยอ้นหลงั จากตวัอยา่งวนัท่ี 
21/01/2557 ใหเ้ป็นวนัท่ีปัจจุบนั ตอ้งการคียย์อ้นหลงั 6 วนั
จากวนัท่ีปัจจุบนั  สามารถคียต์ามแบบน้ีคือ -6 เม่ือกดปุ่ม 
Enter ท่ีคียบ์อร์ด ผลท่ีไดคื้อวนัท่ี 15/01/2557 

   .6. คียว์นัท่ีล่วงหนา้ดว้ยการคียเ์คร่ืองหมายบวก(+)แลว้
ตามดว้ยจ านวนวนั ท่ีตอ้งการจะคียล่์วงหนา้ จากตวัอยา่ง
วนัท่ี 21/01/2557 ใหเ้ป็นวนัท่ีปัจจุบนั ตอ้งการคียล่์วงหนา้ 
3 วนัจากวนัท่ีปัจจุบนั  สามารถคียต์ามแบบน้ีคือ +3 เม่ือกด
ปุ่ม Enter ท่ีคียบ์อร์ด ผลท่ีไดคื้อวนัท่ี 24/01/2557 

   .7. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีช่องใส่ขอ้มูล จะปรากฏปฏิทิน ซ่ึงจะ
แสดงวนัเดือนปี ณ. ปัจจุบนั 

คลกิเลอืกเดือนถัดไป คลกิเลอืกเดือนก่อนหน้า 

แสดงวนัทีปั่จจุบัน คลกิเลอืกวนัทีท่ีต้่องการ 



. ประเภทข้อมูลทีเ่ป็น “Time”  ลกัษณะของ Field เหมือน Field ของ Text Box  แต่
รูปแบบการคียข์องขอ้มูลจะไม่เหมือนกนั โดยจะตอ้งคีย์
ในรูปแบบของเวลาคือ “ชัว่โมง: นาที: วนิาที” 
ตวัอยา่งเช่น เวลา 01:01:00 วธีิการคียข์อ้มูลคือ 0101 แลว้
กดปุ่ม Enter ถา้ไม่ทราบวนิาทีกคี็ยเ์พียง ชัว่โมง กบันาที 
ผลลพัธ์ท่ีไดใ้นส่วนของวนิาทีกจ็ะเป็น 00  

. ประเภทข้อมูลทีเ่ป็นตัวเลอืก มี
ด้วยกนัดังนี้ 

   .1. ประเภทขอ้มูลท่ีเป็น “Drop Down List” หรือ ท่ี
เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “Look up”  
เป็นลกัษณะของ Field ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นแบบ “เลือก
ขอ้มูล” ซ่ึงหมายถึง การเรียกใชข้อ้มูลท่ีมีอยูจ่าก
ฐานขอ้มูลในระบบ มี 



. ประเภทข้อมูลทีเ่ป็นตัวเลอืก มี
ด้วยกนัดังนี้ 

.2. ประเภทขอ้มูลท่ีเป็น “Check Box”  
 
 
         เป็นลกัษณะของ Field ท่ีใชส้ าหรับใหเ้ลือกขอ้มูล 
โดยใหค้ลิกเมาส์ในช่องส่ีเหล่ียมหนา้ขอ้มูลนั้น กจ็ะ
ปรากฏเคร่ืองหมายถูกในช่องส่ีเหล่ียม เม่ือคลิกเมาส์ซ ้ า
อีกคร้ังเคร่ืองหมายถูกจะหายไป ลกัษณะของ Field 
ประเภทน้ีจะสามารถเลือกขอ้มูลไดม้ากกวา่ 1 รายการ 
 
 
 

.3. ประเภทขอ้มูลท่ีเป็น “Radio Box”  
 
 
         เป็นลกัษณะของ Field ท่ีใชส้ าหรับใหเ้ลือกขอ้มูล 
แต่สามารถเลือกไดเ้พียงขอ้มูลเดียว โดยคลิกเมาส์ในช่อง
วงกลมหนา้ขอ้มูลนั้น 
 
 

20. ประเภทขอ้มูลท่ีเป็น 
“Display only”  

      ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูล   
เป็นตวัเลือกชนิดหน่ึงท่ีจะแสดงขอ้มูลในลกัษณะของ
หนา้ต่างขอ้มูล จะมีดว้ยกนั 2 แบบคือ เป็น Field Text 
Box ซ่ึงจะตอ้งคียข์อ้ความท่ีตอ้งการลงไปในช่องใส่
ขอ้มูลก่อน แลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์กจ็ะปรากฏ
หนา้ต่างแสดงขอ้มูลข้ึนมาใหเ้ลือกเป็นปุ่มปฏิบติัการ           
เม่ือคลิกท่ีปุ่มน้ี          กจ็ะปรากฏหนา้ต่างแสดงขอ้มูล ซ่ึง
มีทั้งแบบใหเ้ลือกใชข้อ้มูล  แบบแสดงขอ้มูลใหดู้เพียง
อยา่งเดียว  และแบบใหคี้ยข์อ้มูล 
 
 
 



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 ท่ีแป้นพิมพ ์
          ถา้ช่ือท่ีคียมี์อยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบ กจ็ะปรากฏหนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมาแสดง  
          จากตวัอยา่งใชช่ื้อ “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 ์ 
ถา้นามสกลุท่ีคียน์ั้นมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบจะปรากฏหนา้จอคน้หาขอ้มูล 

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 บนัทกึทะเบยีนผู้ป่วยนอก (เพิม่ข้อมูลผู้ป่วยบตัรใหม่) 
      ใชใ้นการออก HN และประวติัผูป่้วยใหม่ในการมารักษาคร้ังแรก  
 
ขั้นตอนการท างาน 
 3.1.1 เพิ่มขอ้มูลท าบตัรใหม่ โดยกรอกขอ้มูลช่ือ + สกลุ ในช่อง คน้หาHN , ช่ือ-สกลุ ,CID 
เช่นนายทดสอบ นามสกลุคู่มือ คียข์อ้มูลเป็น ทดสอบ + คู่มือ แลว้กด Enter  ตามรูปท่ี 1 
 3.1.2 กรณีเพิ่มขอ้มูลดว้ยบตัร Smart Card 
เสียบบตัร Smart Card ท่ีเคร่ืองอ่าน Smart Card และกก็ดปุ่ม  Smart Card ตามรูปท่ี 2 

1 

 
คีย์ข้อมูลช่ือ + นามสกุล 

 

 
เพือ่ข้อมูลด้วยบัตร  

Smart Card 
 

2 

บทที่ 3 ระบบงานเวชระเบยีนและสถิต ิ



 3.1.3 TAB ขอ้มูลทัว่ไป  
     คียข์อ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย ช่ือ – สกลุ , วนั  /  เดือน  /  ปี  , เลขท่ีบตัรประชาชน  และ  ท่ีอยู ่
                   ปัจจุบนั โดยขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูล Require Fieโปรแกรมบงัคบัใหล้งขอ้มูลนั้นจะเป็น 
               ตวัอกัษรตวัหนาสีด า 

ขอ้มูล Require Fie 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 

 3.1.4 Tab ขอ้มูลเพิ่มเติม  
ขั้นตอนการท างาน 
 คียข์อ้มูลเพิ่มเติม ช่ือบิดา – มารดา ,สถานท่ีท างาน,ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นถา้ท่ีอยูต่าม
ทะเบียนบา้นไม่ใช่ท่ีอยูปั่จจุบนั ให ้Click เลือก Check Box  



 3.1.5 Tab บุคคลอา้งอิง 
             ขั้นตอนการท างาน 
  เพิ่มขอ้มูลโดย Click ขวาในพื้นท่ีวา่ง กด 
            จะไดผ้ลลพัทต์ามรูปและกรอกขอ้มูลรายละเอียดบุคคลอา้งอิงและกก็ด 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 



 3.1.6 Tabส่งตรวจรักษา / แพย้า / โรคประจ าตวั 
              ขั้นตอนการท างาน 
      3.1.6.1 ถา้ตอ้ง การท าบตัรใหม่ พร้อมส่งตรวจ สามารถเพิ่มไดจ้าก Tab ส่งตรวจรักษา /   
             แพย้า / โรคประจ าตวั โดยตอ้งเพิ่มหอ้งตรวจท่ีตอ้งการส่งตรวจตามรูป 
  
 3.1.6.2 วธีิคีย ์ยาท่ีแพ ้Click ขวาในพื้นท่ีวา่ง กด       จะไดผ้ลลพัทต์ามรูปท่ี 1.7 
และใส่เง่ือนไขยาท่ีแพ ้และกด 
 3.1.6.3 วธีิคีย ์โรคประจ าตวั Click ขวาในพื้นท่ีวา่ง กดเพิ่มขอ้มูลจะไดผ้ลลพัทต์ามรูป 1.9 
เลือกขอ้โรคประจ าตวัและกด                                                     เพิ่มขอ้มูลจาก Tab ท่ี 1-4 และ Save 
 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 



         3.2 วธีิการเพิม่รูปถ่าย 
                 ขั้นตอนการท างาน 
     3.2.1 กด Double click เพื่อแกไ้ขรูปภาพ 
 3.2.2 กด Browse เพื่อเลือกรูปภาพ และกด open เพื่อเพิ่มรูปภาพ 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 

ผลลพัธ์ของการเพิม่รูปภาพ 

1 
2 

4 

3 



       3.3 วธีิการลบรูปถ่าย 
             ขั้นตอนการท างาน 
 3.3.1 กด Double click เพื่อแกไ้ขรูปภาพ 
 3.3.2 กด Delete ตามภาพ และกด   เพื่อลบรูปภาพ 



 3.4 ยกเลกิ HN 
               ขั้นตอนการท างาน 
 เขา้หนา้จอ บนัทึกทะเบียนผูป่้วยนอก หลงัจากนั้นคีย ์HN แลว้ กด                       แลว้           
กด           จะข้ึน POPUP ดงัรูป ถา้ตอ้งการยกเลิกกด                      ใส่สาเหตุการยกเลิก แลว้ 
กด  

1 

2 

3 

4 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 



3.5 บนัทกึส่งตรวจรักษา 
 เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกส่งตรวจรักษา 
              ขั้นตอนการท างาน 
      3.5.1.ส าหรับขอ้มูล “วนัท่ี/เวลา ส่งตรวจ” ระบบจะท าการ Default มาใหเ้ป็นเวลา ณ 
              ปัจจุบนัล่าสุด และสามารถเปล่ียนวนัท่ีและเวลาส่งตรวจได ้
 3.5.2.ส าหรับขอ้มูล “หอ้งตรวจ” ใหคี้ยข์อ้มูลท่ีตอ้งการส่งตรวจโดยเป็นขอ้มูลบงัคบั   
            (Require Field) ท่ีตอ้งใส่ โดยเลือกขอ้มูลจาก Look up 
 3.5.3.เม่ือคียข์อ้มูลเก่ียวกบัการส่งตรวจเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม            เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 

หมายเหตุ 
 
 
ถา้ไม่มีขอ้มูลประชาชน/ต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง ใหค้ลิกเลือก  



3.6 คย์ีส่งตรวจมากกว่า 1 คลนิิก 
ขั้นตอนการท างาน 
 3.6.1.หลงัจากคีย ์HN กดคน้หา            แลว้จะมีหนา้คน้หาขอ้มูล กดเพิ่ม 
      3.6.2.คียห์อ้งตรวจท่ีตอ้งการส่งตรวจและ กด          เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

1 

2 

3 

3.7 ยกเลกิส่งตรวจ 
ขั้นตอนการท างาน 
 3.7.1.หลงัจากคีย ์HN กด         แลว้จะมี Popup แจง้เตือนเพื่อยกเลิกขอ้มูลส่งตรวจ 



ขั้นตอนการท างาน 
        เร่ิมจากการ คน้หา HN ท่ีตอ้งการในช่อง คน้หา 
ใส่ HN ผูป่้วยท่ีตอ้งการอนุมติัสิทธิแลว้กด Enter 

3.8 บนัทกึอนุมตัิสิทธิรักษา 
               หนา้บนัทึกอนุมติัสิทธิรักษา นั้นมีไวเ้พื่อท าการบนัทึกอนุมติัสิทธิรักษาใหก้บัผูป่้วยท่ีเขา้ 
                รับการรักษา 
 

        1.TAB ประเภทสิทธิการรักษา เพิ่มสิทธิโดยการคลิกขวาในพื้นท่ีวา่งแลว้กดเพิ่มหรือกด 
Ctrl+A เพื่อเพิ่มขอ้มูล 

 

 

 

 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 



บนัทกึอนุมตัิสิทธิรักษา 
               เม่ือท าการคลิกขวาเลือกเพิ่มขอ้มูล จากนั้นกท็  าการเลือกประเภทสิทธิการรักษาเช่น วนั     
                 เวลา เปิดสิทธิ/ปิดสิทธิ ประเภทสิทธิ ระดบัสิทธิ และสถานะสิทธิ 

        สุดทา้ยเม่ือท าการเลือกขอ้มูลเสร็จแลว้ตอ้งการท่ีจะบนัทึกขอ้มูล สามารถกดบนัทึกขอ้มูลได้
โดยการกดปุ่ม  

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 

ประเภทสิทธิ 

ระดับสิทธิ 

สถานะสิทธิ 



บนัทกึอนุมตัิสิทธิรักษา 

2. TAB ประวติัการอนุมติัสิทธิ 
        สวนการดูประวติัการอนุมติัสิทธินั้นดูไดจ้าก ขอ้ 2.ประวติัการอนุมติัสิทธิ ในหนา้น้ีจะบนัทึก
ขอ้มูลการอนุมติัสิทธิทั้งหมดของผูป่้วย 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 



3.9 บนัทกึรับแฟ้มเวชระเบยีน(เพือ่การรักษา) 
   เป็นหนา้จอส าหรับการบนัทึกรับแฟ้มเวชระเบียนหลงัจากท่ีตรวจรักษาเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
                ขั้นตอนการท างาน 
 กรอกขอ้มูลในหวัขอ้ หน่วยงานรับแฟ้ม , ผูบ้นัทึกแฟ้ม และ HN ตามรูป และกด ENTER 
ระบบจะท าการ SAVE ขอ้มูลโดยอตัโนมติั  

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 
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        2. TAB ประวติัการอนุมติัสิทธิ 
        สวนการดูประวติัการอนุมติัสิทธินั้นดูไดจ้าก ขอ้ 2.ประวติัการอนุมติัสิทธิ ในหนา้น้ีจะบนัทึก
ขอ้มูลการอนุมติัสิทธิทั้งหมดของผูป่้วย 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 

32 

3.2.2 ยกเลกิอนุมตัิสิทธิรักษา 
        กด                      เลือกสถานะสิทธิ เป็น ยกเลิก  กด  save          ถา้ยกเลิกไม่ได ้แสดงวา่มีการ
ใชสิ้ทธิไปแลว้ ใหโ้อนค่าใชจ่้าย ออกเป็นสิทธิเงินสดก่อน 

เลอืกสถานะเป็น
ยกเลกิกด  save 



3.3 งานแฟ้มเวชระเบยีนผู้ป่วยนอก 
             3.3.1 บันทึกส่งแฟ้มเวชระเบียน(เพือ่การรักษา) เป็นหนา้จอส าหรับการบนัทึกส่ง 
                 แฟ้มเวชระเบียน 
              ขั้นตอนการท างาน 
 ใส่ขอ้มูล “หน่วยงานท่ีส่งแฟ้ม , ผูบ้นัทึกส่งแฟ้ม และประเภทการรับส่งแฟ้ม”  คีย ์ HN ท่ีจะ
ส่งแลว้กด ENTER  ขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนา เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งใส่ใหค้รบ  

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 
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        3.3.2 บันทึกรับแฟ้มเวชระเบียน(เพือ่การรักษา) เป็นหนา้จอส าหรับการบนัทึกรับแฟ้ม
เวชระเบียนหลงัจากท่ีตรวจรักษาเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ขั้นตอนการท างาน 
 กรอกขอ้มูลในหวัขอ้ หน่วยงานรับแฟ้ม , ผูบ้นัทึกแฟ้ม และ HN ตามรูป และกด ENTER 
ระบบจะท าการ SAVE ขอ้มูลโดยอตัโนมติั  



 3.3.3 ค้นแฟ้มเวชระเบยีนผู้ป่วยนัด(เพือ่การรักษา) 
               เป็นหนา้จอส าหรับคน้แฟ้มเวชระเบียนของผูป่้วยท่ีมีรายการนดัวนัตรวจรักษา 
                ขั้นตอนการท างาน 
 กรอกขอ้มูลในหวัขอ้ วนัท่ีตรวจรักษา, HN , หน่วยงานท่ีส่งแฟ้ม , หอ้งตรวจ ตามรูป  
และกด                      ระบบจะท าการ คน้หาแฟ้มเวชระเบียนผูป่้วยท่ีมีการนดั ตามรายละเอียดท่ีเรา
กรอกลงไปในช่องต่างๆ แลว้ กด save ถา้จะพิมพใ์บคน้บตัรผูป่้วยนดัและพิมพใ์บสั่งยา กใ็หเ้ลือก
เคร่ืองพิมพก่์อน 

เลอืกพมิพ์ใบค้นหาผู้ป่วย 

เลอืกพมิพ์ใบส่ังยา 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 

หมายเหตุ 
user สามารถใส่เพียงวนัท่ี และหน่วยงาน เพื่อคน้หาแฟ้มเวชระเบียนผูป่้วย
นดั ในวนัท่ีผูป่้วยตอ้งการทั้งหมดได ้
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 3.3.4 บนัทกึปรับปรุงสถานะแฟ้มเวชระเบยีนผู้ป่วยนอก 
           เป็นหนา้จอประวติัการบนัทึกสถานะแฟ้มเวชระเบียนผูป่้วยนอก user สามารถเขา้มา 
           ปรับเปล่ียน สถานะแฟ้มเวชระเบียนผูป่้วยนอกได ้
ขั้นตอนการท างาน 
 เม่ือเขา้สู่ เมนู บนัทึกปรับปรุงสถานะแฟ้มเวชระเบียน  ให ้user ใส่ HN ของคนไขแ้ลว้กด 
ENTER 

 หนา้จอจะแสดง ประวติัการปรับปรุงแฟ้มสถานะแฟ้มเวชระเบียนนอก user สามารถเปล่ียน
สถานะได ้โดยการกดท่ี Popup ดา้นล่างแลว้กดปุ่ม            เพื่อ save การเปล่ียนแปลงเอาไว้
ปรับปรุงสถานะของเวชระเบียนแฟ้มผูป่้วย ถา้สถานะบตัรจริง มีมากกวา่ 1 จะตอ้งปิดสถานะให้
เหลือขอ้มูลแค่ 1 อนัเท่านั้น โดยตอ้งเลือกขอ้มูลล่าสุดไว ้แลว้ กด save หรือจะแกไ้ขสถานะแฟ้ม 
หน่วยงานท่ีส่ง หน่วยงานท่ีรับ กส็ามารถแกไ้ขได ้แลว้กด save 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 
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 3.3.5 บนัทกึรวมเลขผู้ป่วยนอก 
 เป็นหนา้จอส าหรับการรวมเลข HN ของคนไขท่ี้มีมากกวา่ 1 HN  
         ขั้นตอนการท างาน 
 เม่ือเขา้สู่ เมนู บนัทึกรวมเลขผูป่้วยนอก ให ้user ใส่ HN ของคนไขแ้ลว้กด ENTER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูล ใส่เลข HN ท่ีตอ้งการรวม , ใส่สาเหตุการรวมเลขผูป่้วยนอก ,  
วนั-เวลา การรวมเลข , ผูบ้นัทึกรวมเลข  แลว้กดปุ่ม            เพื่อ Save 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 
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 3.3.6 บนัทกึการออกใบแทน 
   เป็นหนา้จอส าหรับการออกใบแทน  
           ขั้นตอนการท างาน 
 3.14.1 ใหใ้ส่ “สาเหตุการออกใบแทน” เพื่อระบุวา่ท าไมจึงตอ้งท าการออกใบแทน คลิก
เลือกจาก Look up 
 3.14.2 ถา้ HN ท่ีคียไ์ปนั้นแฟ้มอยูร่ะหวา่งการยมือยู ่ตรงช่อง “หมายเหตุ” กจ็ะระบุมาให้
อตัโนมติัวา่ แฟ้มถูกยมื  
 3.14.3 เม่ือใส่ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกใบแทนแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม เพื่อ Save ขอ้มูล 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 
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คย์ีหอผู้ป่วย  

เลอืกเตยีงว่าง 

1 

2 

       3.6 งานศูนย์ADMIT 
  3.6.1 บนัทกึลงทะเบยีนผู้ป่วยใน (วธีิออกเลข AN) 
         ขั้นตอนการท างาน 
 คีย ์ HN  คียช่ื์อหอ หรือ รหสั หอผูป่้วย เลือกเตียงท่ีวา่ง กด 

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 

 เม่ือเลือกเตียงเรียบร้อยแลว้ใหก้ด OK และกด                จะไดเ้ลขท่ีผูป่้วยใน 
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2 

1 

 3.6.2 บนัทกึลงทะเบยีนผู้ป่วยใน (วธีิยกเลกิ AN)  
              ขั้นตอนการท างาน 
 3.16.1 คีย ์AN ท่ีตอ้งการยกเลิก  กด               
 3.16.2 ใส่สาเหตุท่ียกเลิก กด   

ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 

หมายเหตุ  
ถา้ปุ่มยกเลิกไม่เปิดใหย้กเลิก สามารถตรวจสอบไดด้งัน้ี 
 1. ถา้หอผูป่้วยรับเขา้หอ จะไม่สามารถ ยกเลิก AN ผูป่้วยได ้
 2. ถา้มีค่าใชจ่้ายเกินข้ึนท่ี AN จะไม่สามารถ ยกเลิก AN ผูป่้วยได ้จะตอ้ง
โอนค่าใชจ่้ายจากผูป่้วยในออกเป็นผูป่้วยนอก 
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