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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 

2 



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. 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  

6 
8 9 7 

5 
2 3 

4 
1 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

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) 

18 



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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ระบบงานผู้ป่วยใน 
        3.1.1ล าดบัรายช่ือผู้ป่วยทีอ่ยู่ในหอ 
                  เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายช่ือผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอ  
ขั้นตอนการท างาน 

         1. ให้ User เลอืกวนัที่ และหอผู้ป่วย แล้วคลกิ             ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่เราเลอืก
ค้นหา 
 

 

เลอืกวนัที/่
หอผู้ป่วย 



2. ไปที่ Tab รายช่ือผู้ป่วยที่ยงัไม่ได้รับเข้าหอ  User สามารถ กดติก๊ช่องสีเหลีย่ม        
หรือ แก้ไขห้อง / เตยีง และใส่แพทย์เข้าของไข้ แล้วกด                                  เพือ่ส่ง
รายช่ือผู้ป่วยเข้าสู้ Tab รายช่ือผู้ป่วยที่พกัอยู่ในหอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ใน Tab รายช่ือผู้ป่วยที่พกัอยู่ในหอ User สามารถดบัเบิล้คลกิที่ช่ือผู้ป่วยเพือ่
เข้าสู้หน้า รับ – ย้าย ผู้ป่วยได้   

         4. User สามารถส่ังพมิพ์สติก๊เกอร์ผู้ป่วย ด้วยการเลอืกพมิพ์สติก๊เกอร์ด้านล่าง
ซ้ายของหน้าจอ 

 

 

 

คลกิเพือ่ส่งรายช่ือคนไข้เข้าไปอยู่ในหอ 



 3. ใน Tab รายช่ือผูป่้วยท่ีพกัอยูใ่นหอ User สามารถดบัเบ้ิลคลิกท่ีช่ือผูป่้วยเพื่อเขา้สู้หนา้ รับ – 
ยา้ย ผูป่้วยได ้  

        4. User สามารถสั่งพิมพส์ต๊ิกเกอร์ผูป่้วย ดว้ยการเลือกพิมพส์ต๊ิกเกอร์ดา้นล่างซา้ยของหนา้จอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดับเบิล้คลกิเพือ่ ลงิค์
เข้าสู่หน้า รับ - ย้าย 

ส่ังพมิพ์สติ๊กเกอร์ผู้ป่วยทีน่ี่ 



3.1.2 บนัทกึข้อมูลการรับเข้าหอ (รับ-ย้าย) 
        เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดการนอนรักษาตวัในหอต่างๆ ของผูป่้วย 

ขั้นตอนการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกขอ้มูลการรับเขา้หอ (รับ-ยา้ย) ให ้User ใส่ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ
ดูรายละเอียด แลว้กด Enter 
        จะมี 2 กรณีคือ มีการรับผูป่้วยเขา้หอแลว้ และ ยงัไม่มีการรับผูป่้วยเขา้หอ   

 

 
 

คย์ี AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ 



 1.กรณีท่ียงัไม่มีการรับผูป่้วยเขา้หอ จะปรากฏหนา้จอดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ใหก้ดรายละเอียดการเขา้หอใหเ้รียบร้อย โดยหวัขอ้สีด าหนาตอ้งการรายละเอียดให้
ครบ  และกด            เพื่อบนัทึกขอ้มูล  จะปรากฏหนา้จอ  ดงัภาพ 

 

กรอกรายละเอยีดผู้ป่วย 



หมายเหตุ : กรณีท่ีผู้ป่วยเป็นเดก็ เจ้าหน้าท่ีจะต้องใส่ข้อมลูในส่วนของ “น า้หนักแรกเข้า” 
ด้วยจึงจะสามารถท าการ Save ข้อมลูลงฐานข้อมลูของระบบได้ ซ่ึงถ้าเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ท าการ
ลงข้อมลูของน า้หนักแรกเข้า เม่ือกดปุ่ม Save โปรแกรมจะปรากฏข้อความแจ้งเตือนให้ท า
การลงน า้หนักแรกเข้า 

 2.กรณีท่ีมีการรับผูป่้วยเขา้หอแลว้ จะปรากฏหนา้จอดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การบันทึกข้อมูลย้ายห้องเตยีงภายในหอ 
        ในหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการรับเขา้หอ(รับ-ยา้ย) จะมีปุ่มค าสัง่ส าหรับยา้ยหอ้งหรือเตียง
ภายในหอ เม่ือผูป่้วยหรือญาติ หรือเจา้หนา้ท่ีมีความประสงคจ์ะยา้ยหอ้งหรือเตียงของผูป่้วยท่ี
ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลรับเขา้หอมาแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่ม      จะปรากฏหนา้จอให้
กรอกรายละเอียด ดงัภาพ 

 

 

 
 

รายละเอยีดการเข้า - ออกหอของผู้ป่วย 



 โปรแกรมจะท าการสรุปค่าใชจ่้ายและวนันอนของหอ้งเดิมใหอ้ตัโนมติั พร้อมกบัเปิดช่อง
ส าหรับใส่ขอ้มูล “ประเภทหอ้ง/เตียง” ใหส้ามารถใส่หอ้งหรือเตียงใหม่ท่ีตอ้งการยา้ยไป แลว้
จึงท าการกด          เพื่อบนัทึกขอ้มูล  
วธีิใส่ข้อมูลประเภทห้อง/เตยีง 
        คียป์ระเภทหอ้ง หรือเลขท่ีหอ้ง หรือเลขท่ีเตียง ในช่องใส่ขอ้มูล “ประเภทห้อง/เตยีง” 
แลว้กดปุ่ม Enter ท่ีแป้นพิมพ ์ถา้คียเ์ป็นประเภทหอ้ง เช่น สามญั หรือพิเศษ จะปรากฏผงัหอ้ง 
ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จะไดร้ายละเอียดของหอ้งหรือเตียงท่ีเลือกไวป้รากฏในช่อง “ประเภทห้อง/เตยีง”  
แต่ถา้คียเ์ลขหอ้งหรือเลขเตียง โปรแกรมจะดึงรายละเอียดของเลขหอ้งหรือเลขเตียงท่ีคียร์ะบุ
ไวข้ึ้นมาในช่อง “ประเภทห้อง/เตยีง” ใหอ้ตัโนมติั 
 
 

กดเลอืกเตียงทีว่่าง 

กดเพือ่ยกเลกิ 

กดเพือ่ยนืยนั 



 การย้ายหอของผู้ป่วย 
        สามารถท าได ้2 กรณีคือ การยา้ยหอโดยใชเ้วลาปัจจุบนั และ การยา้ยหอโดยคียเ์วลา
ยอ้นหลงั   การยา้ยหอโดยใชเ้วลาปัจจุบนั สามารถกด                    ไดเ้ลย  แต่ถา้ตอ้งการยา้ย
หอโดยคียเ์วลายอ้นหลงั  จะตอ้งท าการคียว์นั-เวลาท่ีออก  ก่อนการกด                     ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 เม่ือกด                     แลว้  หนา้จอจะใหก้รอกรายละเอียดของหอใหม่ท่ีเราท าการยา้ย ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด            เพื่อบนัทึกขอ้มูล   

 
 

กรอกรายละเอยีดหอทีจ่ะย้าย 



 การบันทึกสรุปค่าใช้จ่าย 
        ปุ่มค าสัง่ส าหรับใหส้รุปค่าใชจ่้าย ใหผู้ใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่ม                          โปรแกรมจะท า
การสรุปวนันอนพร้อมกบัสรุปค่าอาหารให ้จากนั้นกดปุ่ม            เพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

3.1.3 บันทึกส่ังอาหาร 

        เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลในการสั่งอาหารใหก้บัผูป่้วยท่ีพกัอยูใ่นหอ 

ขั้นตอนการท างาน 

        เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่ AN ของผูป่้วยแลว้กด Enter 

 

 

 

 

 
  ส าหรับหนา้น้ีจะเป็นการใส่ขอ้มูลเก่ียวกบัม้ืออาหารในแต่ละม้ือวา่ควรจดัอาหารใหก้บัผูป่้วย
ประเภทไหน  
        ถา้ตอ้งการเปล่ียนอาหารจากสามญัเป็นพิเศษใหก้ดท่ี       ท่ีช่อง อาหาร ซ่ึงโปรแกรมจะปรับเปล่ียน
ราคาอาหารใหอ้ตัโนมติัตามอาหารท่ีเลือก 
        ขอ้มูล ประเภทอาหาร โปรแกรมจะ Default เป็น อาหารธรรมดา มาให ้เม่ือตอ้งการเปล่ียนใหก้ด
เลือกท่ี   
 

 

 

ใส่ AN  

เปลีย่นอาหารจากสามัญเป็นพเิศษ 

เลอืกประเภทอาหาร 

แสดงรายละเอยีดการส่ังอาหาร 

ใส่ข้อมูลการส่ัง
อาหาร 



  ในกรณีท่ีตอ้งการงดอาหาร ใหก้ดท่ีปุ่ม                                เพ่ือท าการใส่ขอ้มูลการงด
อาหาร เป็นการบนัทึกขอ้มูลการงดอาหารของผูป่้วย เม่ือผูใ้ชง้านบนัทึกรับผูป่้วยเขา้หอเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับก าหนดวนัเวลาท่ีตอ้งการงดอาหาร 

        เม่ือกดปุ่ม                     ขอ้มูลตั้งตน้ในการสัง่อาหารกจ็ะเปล่ียนเป็น สีแดง แลว้ท าการ
บนัทึกขอ้มูลโดยกดท่ีปุ่ม    

 

 

 

 
  แต่ถา้ไม่ใช่กรณีแรกเขา้หอท่ีตอ้งงดสัง่อาหาร เม่ือผูใ้ชง้านเปิดหนา้จอ บันทึกส่ังอาหาร 
ของผูป่้วยรายท่ีตอ้งการงดอาหารแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านกดท่ีปุ่ม                     ก่อนแลว้ถึงกดท่ีปุ่ม 
        เม่ือตอ้งการสัง่อาหารใหก้บัผูป่้วยท่ีไดท้ าการบนัทึกงดอาหารไป เม่ือเขา้สู่หนา้จอบนัทึก
สัง่อาหารของผูป่้วยรายนั้น ใหก้ดท่ีปุ่ม                             จะปรากฏแถวขอ้มูลของการสัง่
อาหารแถวใหม่ข้ึนมา เม่ือใส่ขอ้มูลอาหารเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม         เพ่ือท าการบนัทึก
ขอ้มูลการสัง่อาหาร 
 

กดเพือ่งดอาหาร 



  

 ถา้ตอ้งการยกเลิกรายการสรุปอาหารล่าสุด ให ้User กดเลือกรายการแลว้ กดท่ีปุ่ม           

เพ่ือยกเลิกขอ้มูล ระบบจะถามวา่ตอ้งการยกเลิกไหมให ้User กดท่ีปุ่ม                       หลงัจาก
ยกเลิกแลว้ให ้User กดท่ีปุ่ม              เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
 



3.1.4 บนัทกึหัตถการและค่าใช้จ่ายอืน่ 
        ใชส้ าหรับท าการบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น ค่าฉีดยาหรือค่าท าแผล เป็นตน้  
ขั้นตอนการใช้งาน 
        1. คีย ์HN ผูป่้วย 
        2. ใส่ขอ้มูลหตัถการหรือค่าใชจ่้ายอ่ืน โดย สามารถคียไ์ดท้ั้งรหสัและช่ือสมารารถ 
Search ไดต้ั้งแต่ 2 ตวัอกัษรข้ึนไป จากนั้นกด Enter  (ตามรูปท่ี2) จะข้ึนหนา้ต่าง กิจกรรม
พยาบาลดงัรูป ในกรณีท่ีมีหลายขอ้มูล  เลือกขอ้มูลเสร็จแลว้ ใหก้ด  
        3. ในกรณีท่ีคนไขมี้สิทธ์ิการรักษามากกวา่ 1 สิทธ์ิและตอ้งการเลือกสิทธ์ิท่ีไม่ใช่สิทธ์ิ
หลกัใหก้ด          ขา้งช่องสิทธ์ิการรักษา หลงัจากนั้นกด  

 

1 

2 

หมายเหตุ : ช่องสีขาวจะเป็นรายการของ ICD9cm ช่องสีม่วงจะเป็นรายการค่าใช้ 
                     จ่ายอืน่ๆ 
 



  เม่ือกด                แลว้ ขอ้มูลกจ็ะข้ึนมาดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ส าหรับปุ่ม                             จะเป็นปุ่มแสดงรายการหตัถการท่ีผูป่้วยไดเ้คยมีประวติัวา่เคยมาท าแลว้ 
ซ่ึงสามารถเลือกรายการหตัถการจากตรงน้ีกไ็ดเ้ช่นกนั ดงัรูป 

 

 

 

 

 

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

โดยคลิกท่ีปุ่ม          แลว้จะได ้popup แสดงต าแหน่งท่ีท า  

   

เลอืกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด  



 7.เม่ือใส่ขอ้มูลหตัถการเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม                    แลว้ขอ้มูลตรงส่วนน้ีจะดึงไป
แสดงในตารางดา้นบน ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 
การยกเลิกหตัถการและแกไ้ข  
ขั้นตอนการด าเนินการ 
        1. ในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขรายการหตัถการท่ีคียไ์ปแลว้นั้นท าไดโ้ดยคลิกท่ีรายการ
หตัถการในตาราง แลว้ปุ่มต่างๆขา้งล่างจะแสดงการใชง้านข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ใหเ้ลือกวา่ตอ้งการแกไ้ขหรือเพ่ิมขอ้มูลรายการหตัถการเช่นถา้ตอ้งการแกไ้ขรายการ
หตัถการใหค้ลิกท่ีปุ่ม                    ถา้ไม่ตอ้งการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้มูลอะไรแลว้  
ใหค้ลิกท่ีปุ่ม  
       3. เม่ือคียข์อ้มูลบนัทึกหตัถการและค่าใชจ่้ายอ่ืนเรียบร้อยแลว้  ใหค้ลิกท่ีปุ่ม  
 

ดับเบิล้คลกิ 



4. ถา้ตอ้งการยกเลิกหตัถการ เลือกรายการหตัการท่ีจะยกเลิก แลว้กด                    จะข้ึน
หนา้จอข้ึนมา ดงัรูป ใหก้ด                  เพ่ือยนืยนัการลบหตัถการ   เสร็จแลว้ใหก้ด         เพ่ือ
บนัทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ : ผู้ที่ยกเลกิจะต้องเป็นคนเดยีวกนักบัคนบันทึก ถ้าช าระเงินและ 
                      ปิดบัญชีแล้ว จะไม่สามารถยกเลกิได้ 
 
 

1.เลอืกรายการหัตถการ 

2.กด ยกเลกิ 

3.กด SAVE 



3.1.5 บันทึกเคร่ืองช่วยหายใจ 
        เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดการของการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 
ขั้นตอนการท างาน 
        ให ้User ใส่ AN แลว้กด Enter 

คีย์ AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ 

        ใส่รายละเอียด หอผูป่้วย,วนั-เวลาท่ี ON เคร่ือง แลว้กด 

วธิี off เคร่ืองช่วยหายใจ 
        ให ้User ใส่ AN แลว้กด Enter หนา้จอจะแสดงหนา้คน้หาขอ้มูล ใหเ้ราเลือกรายการท่ีตอ้งการ 
off กด 

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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ใส่รายละเอยีด หอผู้ป่วย,วนั-
เวลาที ่ON เคร่ือง 

เลอืกรายการทีต้่องการ Off 



        ใส่รายละเอียด หอผูป่้วย,วนั-เวลาท่ี off เคร่ือง,สาเหตุท่ี off เคร่ือง แลว้กด 

วธิียกเลกิ 
        ให ้User ใส่ AN แลว้กด Enter  
        จะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหเ้ลือกรายการท่ีจะยกเลิก กด                     

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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ใส่รายละเอยีด หอผู้ป่วย,วนั-เวลาที ่Off  เคร่ือง, สาเหตุที ่Off 

เลอืกรายการทีต้่องการยกเลกิ 



        พอข้ึนขอ้มูลใหก้ด          เพื่อเป็นการยกเลิกขอ้มูล  

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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ระบบงานผู้ป่วยใน 

3.1.6 ส่งตรวจคลนิิก 
        เป็นหนา้จอส าหรับการบนัทึกส่งตรวจคลินิกใหค้นไข ้
ขั้นตอนการท างาน 
        1. กรอกขอ้มูล วนัท่ี / เวลาส่งตรวจ , หอ้งตรวจ และขอ้มูลอ่ืนๆ ใหค้รบ 
        2. คลิก            เพื่อบนัทึกการส่งตรวจ 

38 

คลกิเพือ่บันทกึ 

กรอกข้อมูล
คนไข้ 



        โปรแกรมจะท าการดึงรายช่ือผูป่้วยท่ีมีสถานะเป็น อยู่ทีห่อ ของหอนั้นข้ึนมาใหท้ั้งหมด ดงัรูป 

3.1.7 บันทึกแบบจ าแนกประเภทผู้ป่วย 
        เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกเปรียบเทียบลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูป่้วยกบัค าอธิบายลกัษณะ
ของผูป่้วยตามคู่มือจ าแนกประเภทผูป่้วย 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่ หอผู้ป่วย,วนัที,่เวลา ในการประเมินผูป่้วยโดยกดเลือกจาก  
           วา่เป็นเวรใดท่ีท าการบนัทึกประเมิน แลว้กดท่ีปุ่ม 
 

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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ใส่ข้อมูลหอผู้ป่วย,วนัที,่เวลา ให้ครบ 
หลงัจากใส่ข้อมูลกด

เพือ่ค้นหา 



        ใส่จ  านวนพยาบาลท่ีประจ าหอท่ีช่อง RN และใส่จ านวนผูช่้วยท่ีช่อง Non RN  และถา้มี
เจา้หนา้ท่ีผูท้  า OT ใหร้ะบุท่ีช่อง OT 
        เร่ิมท าการใส่ขอ้มูลการประเมินของผูป่้วยแต่ละราย โดยโปรแกรมจะท าเป็นคอลมันไ์วท้ั้งหมด 
12 คอลมัน ์
        เม่ือใส่รายละเอียดขอ้มูลการประเมินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดท่ีปุ่ม         เพื่อท าการ บนัทึก
ขอ้มูล 

        กรณีท่ีเปล่ียนเวรและตอ้งมีการบนัทึกประเภทผลของคนใหม่แต่ผลการประเมินเหมือนเดิมไม่
มีเปล่ียนแปลงหรือมีเปล่ียนแต่เป็นเฉพาะรายผูใ้ชส้ามารถดึงผลการประเมินของเวลาท่ีตอ้งการมา
บนัทึกได ้โดยกดท่ีปุ่ม                           จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับคน้หาขอ้มูลเดิมข้ึนมา  ดงัรูป 

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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ใส่ข้อมูลการประเมินทั้ง 12 คอลมัน์ User 
สามารถพมิพ์เลขการประเมินลงไปได้เลย 

กดเพือ่บันทกึ
ข้อมูล 

ใส่จ านวนพยาบาลทีป่ระจ าหอ,
จ านวนผู้ช่วย และเจ้าหน้าทีผู้่ท า 

OT ตามล าดับ 

กดเพือ่ค้นหาข้อมูล ใส่วนัทีแ่ละเวลา 

เมื่อได้ข้อมูลทีต้่องการแล้วให้กดตกลง 



3.1.8 บันทึกนัดผู้ป่วย 
        หนา้จอส าหรับบนัทึกตารางการนดัผูป่้วยล่วงหนา้ตามแพทยน์ดัในคร้ังต่อไป 
ขั้นตอนการท างาน 
กรณส่ัีงนัดผู้ป่วย มขีั้นตอนใช้งานดังนี ้
        1. ระบบจะระบุ วนั – เวลาทีส่ั่งนัด  เป็นวนัเวลา ณ ปัจจุบนัท่ีเขา้มาท าการบนัทึกนดัผูป่้วย ซ่ึง
ขอ้มูลตรงน้ีไม่สามารถแกไ้ขได ้
        2. หน่วยงานทีส่ั่งนัด คือ หน่วยงานท่ีบนัทึกการนดั,  
        3. หน่วยงานทีนั่ด คือ หน่วยงานท่ีในคร้ังถดัไป  
        4. นัดพบแพทย์ เพื่อบ่งบอกวา่ไดน้ดัพบแพทยท่์านไหนในคร้ังต่อไป สามารถคียร์หสั , ช่ือ 
หรือดูตารางการออกตรวจของ ท่ีตอ้งการนดัถา้ไม่ตรงตามตารางแพทย ์กไ็ม่สามารถนดัพบแพทย์
ได ้
 

ระบบจะระบุวนัเวลาปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ไขได้ 

หน่วยงานทีส่ั่งนัด 

เลอืกแพทย์ทีนั่ดพบในคร้ังต่อไป 

4 

หน่วยงานทีนั่ด 

1 

2 

3 

    หมายเหตุ : 4. ถา้ User ทราบรหสัหน่วยงานหรือรหสัแพทยก์็สามารถใส่รหสั
นั้นแลว้กด Enter ไดเ้ลย 

41 
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        5. วนั-เวลาทีนั่ด  คียข์อ้มูลวนัท่ีนดั และใส่เวลาท่ีตอ้งการนดั ถา้ไม่ตรงตามตารางท่ีแพทยอ์อก
ตรวจ ไม่สามารถสั่งนดัได ้
        6. ปฏทินิ สามารถเลือกวนัท่ีนดัไดจ้ากปฏิทิน ถา้ไม่ตรงตามตารางท่ีแพทยอ์อกตรวจ ไม่
สามารถสั่งนดัได ้

เลอืกเวลานัด ซ่ึงระบบจะแสดงไว้ว่า
เวลาไหนนัดได้กีค่น นัดไปแล้วกีค่น 

กดตกลง ระบบจะขึน้วนัทีนั่ดให้อตัโนมตัิ ถ้า  
User ไม่ได้เลอืกกส็ามารถใส่วนัทีเ่องได้  

สามารถกดเลอืกวนัทีนั่ด
จากปฏทินิได้ 

6 5 
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       7. ขอ้มูลตรงส่วน นัดมาเพือ่ ใหร้ะบุวา่ท่ีท าการนดันั้นนดัมาเพื่อท าอะไร ถา้ตอ้งการนดัมาเพื่อ
ติดตามการรักษา ใหค้ลิกเคร่ืองหมายถูกท่ีช่อง  หนา้ขอ้มูลตรวจติดตาม แลว้จะไดข้อ้ความวา่ตรวจ
ติดตามการรักษาข้ึนท่ี Text Box โดยไม่ตอ้งใส่เอง 
        8. ส่วนขอ้มูล การเตรียมตัว เพื่อใหผู้ป่้วยไดเ้ตรียมตวัก่อนมาตรวจทุกคร้ังท่ีมีการนดัตรวจ 
โดยกด Ctrl+F9 จึงจะไดห้นา้ต่างค าช่วยข้ึน 
 

ในส่วนข้อมูลการเตรียมตัวเมื่อกด Ctrl + F9 จะมีหน้าต่าง
ค าช่วยขึน้มาให้ติ๊กเลอืกค าช่วยทีต้่องการแล้วกดตกลง 

โดยข้อมูล สถานะการนัด ระบบจะระบุมาให้
เป็น ยงัไม่ได้ลงทะเบียนตรวจรักษา 

ติ๊กเลอืกช่องข้างหน้าตรวจติดตาม จะมี
ข้อความขึน้ให้อตัโนมตัิโดยไม่ต้องใส่เอง 

8 

7 
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กดเพือ่เลือ่นนัดผู้ป่วย 

ระบบจะถามว่าต้องการเลือ่นนัด
หรือไม่  ถ้าต้องการให้กด Yes 
หลงัจากน้ัน User สามารถใส่วนั

เวลาทีต้่องการเลือ่นนัดได้ 

         10. ยกเลกินัด กดเลือกรายการนดัท่ีตอ้งการยกเลิกจากประวติัรายการนดัของผูป่้วยโดยให้
เคร่ืองหมาย           อยูต่รงรายการท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม            ระบบจะถามวา่ตอ้งการยกเลิก
ขอ้มูลหรือไม่ให ้User กดปุ่ม                    หลงัจากนั้นให ้User ใส่สาเหตุการยกเลิก แลว้กดปุ่ม           
เพื่อยกเลิกขอ้มูลการนดัผูป่้วย 

กดเพือ่ยกเลกินัด 

กด Yes เพือ่ยกเลกิ 

เลอืกรายการนัดทีต้่องการยกเลกิ 

        9. เม่ือใส่ขอ้มูลการนดัเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดท่ีปุ่ม           เพื่อบนัทึกขอ้มูลการนดั  

หมายเหตุ : กรณีเล่ือนนดัผูป่้วย มีขั้นตอนใชง้านดงัน้ี 
       เม่ือบนัทึกขอ้มูลการนดัเสร็จจะมีปุ่ม                             ใหก้ดเพื่อเล่ือนนดัผูป่้วย 
เม่ือกดเสร็จ User สามารถใส่วนัเวลาท่ีนดัใหม่ได ้

9 

1 

2 

3 
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เลอืกสาเหตุการยกเลกิ 

กดบันทกึข้อมูลการยกเลกิ 

ผลลพัธ์ข้อมูล ยกเลกินัด 
เลือ่นนัด และข้อมูลนัด 
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        เม่ือคีย ์HN แลว้ กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหค้ลิกขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่อง  
แลว้กด 

             จากนั้นกจ็ะข้ึนช่องใหใ้ส่ขอ้มูล ใหใ้ส่ขอ้มูลรายระเอียดใหค้รบ แลว้กด           เพื่อบนัทึกขอ
ตรวจชนัสูตรโรค 

3.1.9 บันทึกขอตรวจชันสูตรโรค 
        เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือ User เขา้สู่หนา้จอบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรคใหคี้ย ์Hn ในช่องคน้หา 

ใส่ข้อมูลรายระเอยีดให้ครบ 

กดบันทกึ 

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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วธีิลบบันทึกขอตรวจชันสูตรโรค 

        คีย ์HN ท่ีช่องคน้หา กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหเ้ลือก TAP ขอ้มูลเก่า เลือกรายการท่ีเรา
ตอ้งการลบ แลว้กด 

47 

เลอืกข้อมูลเก่า 

เลอืกรายการ 

กดแก้ไข 

         กดจะข้ึนหนา้จอดงัภาพรูป  ใหก้ด         เพ่ือท าการยกเลิกขอ้มูล  

ระบบงานผู้ป่วยใน 



        กด         เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล แลว้กจ็ะข้ึนหนา้จอยกเลิกขอ้มูล ใหเ้ราใส่เหตุผล ในการ
ยกเลิก แลว้กด                    เพื่อยนืยนัการยกเลิกบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค 
   

กดตกลง เลอืกสาเหตุการยกเลกิ 

        เม่ือกด                   เสร็จแลว้กจ็ะข้ึน ดงัรูป   ใหก้ด                     เพื่อยนืยนัการลบบนัทึกขอ
ตรวจชนัสูตรโรค 

กด 

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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3.1.10 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 

49 
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       เม่ือเขา้มาจะพบหนา้จอดงัภาพ  ซ่ึงเป็นการแสดงรายละเอียด  ของโรค (ICD10) และ หตัถการ 
(ICD9)   

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

เพิม่ข้อมูล , แทรกข้อมูล , ลบข้อมูล  ของ
โรค (ICD10) และ หัตถการ (ICD9) 

      เม่ือท าการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหก้ด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล    

แสดงวนัที-่เวลา , หน่วย
ตรวจ และแพทย์ผู้ตรวจ 

ข้อมูลโรคของผู้ป่วย 
(ICD10) 

ข้อมูลหัตถการของ
ผู้ป่วย (ICD9) 

พยาบาลและแพทย์คย์ีผล
การตรวจ 
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3.1.11 บันทึกจ าหน่ายผู้ป่วย 
         เป็นหนา้จอจ าหน่ายผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล หรือบนัทึกการเสียชีวติของผูป่้วย 
ขั้นตอนการท างาน 

        เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกจ าหน่ายผูป่้วย  ให ้User ใส่ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการจ าหน่าย แลว้กด 
Enter 

คีย์ AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ 

รายละเอยีดหอพกัล่าสุดทีผู้่ป่วยอยู่ 

กรอกข้อมูลการจ าหน่าย 

         จะปรากฏรายละเอียดต่างๆของผูป่้วย กรอกรายละเอียดการจ าหน่ายผูป่้วย  จากนั้นกด           
เพื่อบนัทึกการจ าหน่ายผูป่้วย 

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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        หากผูป่้วยท่ีท าการจ าหน่ายเสียชีวติ ในช่องประเภทการจ าหน่ายใหเ้ลือก ตาย ดงัภาพ 

        เม่ือเลือกแลว้หนา้จอบนัทึกจ าหน่ายจะปรากฏ ปุ่มรายละเอียดผูป่้วยเสียชีวติ  ดงัภาพ 

        เม่ือกดจะปรากฏ หนา้จอบนัทึกรายละเอียดการเสียชีวติ ดงัภาพ 

        ใหก้รอกรายละเอียดการเสียชีวติของผูป่้วย หลงัจากนั้นกด                      เพื่อยนืยนัขอ้มูล  

กดเพือ่กรอกรายละเอยีดการเสียชีวติ 

กรอกรายละเอยีดการเสียชีวติ 

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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        เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล  
        ถา้ผูป่้วยมีการจ าหน่ายไปแลว้และตอ้งการยกเลิกจ าหน่ายผูป่้วย  ใหก้ด           เพื่อน าผูป่้วย
กลบัหอเหมือนเดิม โดยเม่ือกดแลว้จะปรากฏหนา้ต่าง ดงัภาพ 

หมายเหตุ : หากปุ่ม          เป็นสีเทาหรือไม่สามารถยกเลิกจ าหน่ายได ้ให้
ตรวจสอบการปิดบญัชีวา่มีการปิดบญัชีไปแลว้หรือไม่  หากมีการปิดบญัชี
ไปแลว้จะไม่สามารถยกเลิกจ าหน่ายได ้ ตอ้งยกเลิกปิดบญัชี  แลว้เขา้มาใน
หนา้บนัทึกจ าหน่ายผูป่้วยใหม่ เพื่อท าการยกเลิกอีกคร้ังหน่ึง 

กดเพือ่ยนืยนั กดเพือ่ยกเลกิข้อมูล 

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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ใส่ข้อมูลสาขาและวนัทีแ่จ้งผ่าตัด เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดเพือ่ค้นหาข้อมูล 

3.2 งานบันทึก Request 
       3.2.1 บันทกึแจ้งผู้ป่วยผ่าตัด 
                เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกการแจง้การผา่ตดั,ยนืยนัการผา่ตดั,ยกเลิกการผา่ตดั ของผูป่้วย
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลสาขา และ วนัท่ีแจง้ผา่ตดั แลว้กดท่ีปุ่ม 

        เม่ือเขา้มาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูล 2 Tab คือ General และ  Operation 
        ให ้User กดปุ่ม                    เพื่อเพิ่มขอ้มูล  

กดเพือ่เพิม่ข้อมูล 

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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        ในส่วนของTab General ให ้ 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                  

ระบบงานผู้ป่วยใน 

คลกิขวาแล้วกด
เลอืกเพิม่ข้อมูล ใส่เหตุก่อนท าการวนิิจฉัย 

ใส่หมายเหตุการณ์ด าเนินการ 
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กดเพือ่แก้ไขสถานะ 

        ถา้ตอ้งการเล่ือนนดัผา่ตดั ให ้User ท าการคน้หาอีกคร้ัง จากนั้นกดท่ีปุ่ม 

กดเลอืกสถานการณ์ผ่าตัด 

ใส่สาเหตุการเลือ่น 

ใส่วนัเวลาทีเ่ลือ่นผ่าตัด 

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พือ่บันทกึ 

กดเลอืกสถานการณ์ผ่าตัด 

ใส่สาเหตุการยกเลกิ 

ใส่วนัเวลาทีย่กเลกิผ่าตัด 

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มนีเ้พือ่บันทกึ 

       หลงัจากนั้นไปท่ีช่องสถานะและกดท่ี       แลว้เลือกเป็น เล่ือนผา่ตดั พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ี
เล่ือน และสาเหตุ เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

        ถา้เป็นการยกเลิกผา่ตดักเ็ช่นกนัใหไ้ปท่ีช่องสถานะและกดท่ี         แลว้เลือกเป็น ยกเลิกผา่ตดั 
พร้อมทั้ง ใส่วนัเวลาท่ียกเลิก และสาเหตุ  เม่ือใส่เสร็จใหก้ดท่ีปุ่ม                  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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3.2.2 บันทึกแจ้งขอเลอืด/แพ้เลอืด/คนืเลอืด 

        เป็นหนา้จอส าหรับใชบ้นัทึกแจง้ขอเลือด/แพเ้ลือด/คืนเลือด 

ขั้นตอนการใช้งาน 

         เขา้หนา้จอบนัทึกแจง้ขอเลือด/แพเ้ลือด/คืนเลือด คีย ์HN หรือ AN  
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คีย์ HN หรือ AN 

        เม่ือกด ENTER เขา้มาแลว้ จะเจอหนา้ คน้หาผูป่้วยส่งตรวจ เลือกรายการ แลว้ 
กด 

ระบบงานผู้ป่วยใน 



        เม่ือกด                     เขา้มาแลว้จะเจอหนา้จอ หนา้จอน้ีจะมีทั้งหมด 3 TAP   
TAP ที ่1 “รายละเอยีดแจ้งขอเลอืด” 
        ใส่รายละเอียดใหค้รบ  ในช่อง TYPE OF REQUEST ใหค้ลิกขวา เลือกเพิ่มขอ้มูล เลือกขอ้มูล 
แลว้กด  

TAP ท่ี2 “รายละเอียดการแพเ้ลือด” 
        เป็นช่องท่ีใชส้ าหรับคนไขท่ี้มีอาการ แพเ้ลือด  ถา้คนไขมี้อาการกเ็ลือก TAP น้ีเพื่อใส่ขอ้มูล 
ใส่อาการการแพเ้ลือด จากนั้น กด          

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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TAP ที3่ “รายละเอยีดการคนืเลอืด” 
        เป็นช่องท่ีใชส้ าหรับการคืนเลือด เม่ือเขา้มาหนา้น้ี  จะมีรายละเอียดการจ่ายเลือดทั้งหมดของ
คนไข ้ใหเ้ลือกรายการ ดว้ยการคลิกขวา ท่ีช่องรายละเอียดเลือดท่ีคืน เลือกเพิ่มขอ้มูล เลือก
รายละเอียด เลือดท่ีตอ้งการคืน แลว้กด        

ระบบงานผู้ป่วยใน 
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        เม่ือคีย ์HN แลว้ กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหค้ลิกขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่อง  
แลว้กด 

             จากนั้นกจ็ะข้ึนช่องใหใ้ส่ขอ้มูล ใหใ้ส่ขอ้มูลรายระเอียดใหค้รบ แลว้กด           เพื่อบนัทึกขอ
ตรวจชนัสูตรโรค 

3.2.3 บันทึกขอตรวจชันสูตรโรค 
        เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือ User เขา้สู่หนา้จอบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรคใหคี้ย ์Hn ในช่องคน้หา 

ใส่ข้อมูลรายระเอยีดให้ครบ 

กดบันทกึ 
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วธีิลบบันทึกขอตรวจชันสูตรโรค 

        คีย ์HN ท่ีช่องคน้หา กจ็ะข้ึนหนา้จอคน้หาขอ้มูล ใหเ้ลือก TAP ขอ้มูลเก่า เลือกรายการท่ีเรา
ตอ้งการลบ แลว้กด 
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เลอืกข้อมูลเก่า 

เลอืกรายการ 

กดแก้ไข 

         กดจะข้ึนหนา้จอดงัภาพรูป  ใหก้ด         เพ่ือท าการยกเลิกขอ้มูล  
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        กด         เพื่อท าการยกเลิกขอ้มูล แลว้กจ็ะข้ึนหนา้จอยกเลิกขอ้มูล ใหเ้ราใส่เหตุผล ในการ
ยกเลิก แลว้กด                    เพื่อยนืยนัการยกเลิกบนัทึกขอตรวจชนัสูตรโรค 
   

กดตกลง เลอืกสาเหตุการยกเลกิ 

        เม่ือกด                   เสร็จแลว้กจ็ะข้ึน ดงัรูป   ใหก้ด                     เพื่อยนืยนัการลบบนัทึกขอ
ตรวจชนัสูตรโรค 

กด 
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ใส่ HN หรือ AN 

3.2.4 บันทึกข้อมูลขอตรวจรังสี 
        เป็นหนา้จอส าหรับท าการบนัทึกขอ้มูลขอตรวจรังสีของผูป่้วย 
ขั้นตอนการท างาน 
         เม่ือเขา้มาสู่หนา้จอ ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยแลว้กด Enter 
 

เลอืกรายการส่งตรวจ 

กดปุ่มตกลงหลงัจากเลอืกรายการ 

        จะมีหนา้จอคน้หาขอ้มูลข้ึนมา  จะแบ่งหนา้จอออกเป็น 3 Tab Sheet คือ เพิ่มขอ้มูล , ขอ้มูลเก่า
และขอ้มูลแพทยส่์งตรวจ 
        Tab ที ่ 1  เพิม่ข้อมูล  กจ็ะปรากฏขอ้มูลท่ีมีการส่งตรวจข้ึนมาจะปรากฏขอ้มูลซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ย วนัเวลาท่ีส่งตรวจ  หน่วยงาน  แพทย ์ AN  และถา้เป็นการส่งตรวจมาจากสถานพยาบาลอ่ืน
กใ็หร้ะบุโรงพยาบาลท่ีส่งตรวจมาดว้ย  เม่ือไดร้ายการท่ีตอ้งการแลว้  ใหก้ดเลือกเลือกรายการ
ดงักล่าวแลว้กดปุ่ม                   หากไม่ตอ้งการใหก้ดปุ่ม  
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขอตรวจรังสี มีดงันี ้
        เม่ือกดเลือกขอ้มูลจากขา้งตน้แลว้จะพบหนา้จอดงัรูป ให ้ User ใส่ขอ้มลูใหค้รบถว้น ในส่วน
ของรายการตรวจนั้น Userสามารถใส่แบบทีละรายการได ้ หรือกดดูรายการตรวจต่างๆแลว้เลือก 
รวมทั้งสามารถเลือกเป็นชุดรายการตรวจกไ็ด ้

        เม่ือ User ท าการใส่ขอ้มูลเสร็จแลว้ถา้ตอ้งการบนัทึกใหก้ดปุ่ม            เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

    หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรม
บงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลงฐานขอ้มูลของ
ระบบได ้ 

ใส่ข้อมูลให้ครบ 

ใส่รายการด้วยการเลอืก
เองหรือใส่รหัสรายการ

แล้วกด Enter 

จะใช้ได้หลงัจากบันทกึข้อมูล 

ส าหรับกดเลอืก
รายการตรวจหรือชุด
รายการตรวจโดยไม่
ต้องใส่ข้อมูลเอง 

ตัวอย่างการเลอืกชุดรายการตรวจ สามารถกดติ๊กที่
ช่องด้านหน้ารายการทีต้่องการ 

กดปุ่มตกลงหลงัจากเลอืกรายการ 

64 

ระบบงานผู้ป่วยใน 



วธีิบันทึกสารทึบรังสี 
        เม่ือบนัทึกขอ้มูลแลว้ จะสามารถกดปุ่ม                                             ได ้
        เม่ือกดเขา้มาจะมีหนา้จอคน้หาขอ้มลูการสั่งยาข้ึนมาถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลใหม่ ให ้กดท่ีปุ่ม 
                         แต่ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลเก่าใหเ้ลือกรายการแลว้กดท่ีปุ่ม              

        หลงัจาก กดปุ่ม                       จะมีหนา้จอบนัทึกยา/สารทึบรังสี ให ้User คลิกขวาเลือก
เพิ่มขอ้มูล  แลว้ใส่ขอ้มูลชนิดสารทึบรังสี/อุปกรณ์ โดยเลือกขอ้มูลจาก       หรือถา้มีการ
บนัทึกชุด Premed ไว ้ให ้User กดเลือกท่ีปุ่ม                     ไดเ้ลย เม่ือใส่ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้
ใหก้ดท่ีปุ่ม                                เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

กดเพือ่เพิม่รายการใหม่ 
กดเพือ่แก้ไขข้อมูล 

เลอืกชุด PreMed 

เลอืกชนิดทบึรังสี/อุปกรณ์ 

คลกิขวาเพือ่เพิม่ข้อมูล 

เมื่อเพิม่ข้อมูลเสร็จกดเพือ่บันทกึ 
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วธีิยกเลกิสารทึบรังสี 
        ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูล ให ้User กดท่ีปุ่ม                       ในหนา้จอคน้หาขอ้มูลการสั่งยาแลว้
กดเลือกรายการ กดปุ่ม                            เพื่อยกเลิกขอ้มูล 

กดเลอืกรายการทีต้่องการยกเลกิ 

กดเพือ่แก้ไขข้อมูล 

กดเพือ่ยกเลกิข้อมูล 
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วธีิยกเลกิแก้ไข รายการตรวจ 
        หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ให ้ User กดไปท่ี Tab ที ่ 2  ข้อมูลเก่า User สามารถคน้หา
ขอ้มูลได ้ โดยก าหนดช่วงของวนัท่ีในการคน้หา จากนั้นกดปุ่ม                  จะปรากฏขอ้มูล
ข้ึนมาใหซ่ึ้งจะประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วนคือ  ส่วนท่ีหน่ึงวนัเวลาท่ีมาตรวจ  เลข AN  
ประเภทงานรังสี สิทธิการรักษา  สถานะผูป่้วย  แพทยผ์ูส่้งตรวจ  ส่วนท่ีสอง จะแสดงรายการ
ตรวจตามท่ี User กดเลือกจากนั้นใหก้ดปุ่ม                  กจ็ะเขา้สู่หนา้จอการบนัทึกขอตรวจ
รังสี 

ใส่วนัทีส่่งตรวจ 

เลอืกรายการ 

แสดงรายการตรวจทีก่ดเลอืก 

กดปุ่มตกลงหลงัจากเลอืกรายการ 

เมื่อใส่วนัทีเ่สร็จแล้วกดปุ่มค้นหา 

67 

ระบบงานผู้ป่วยใน 



เลอืกรายการทีย่กเลกิ 

กดปุ่มตกลงหลงัจากเลอืกรายการ 

กดปุ่มเพือ่ยกเลกิข้อมูล 

        ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลให ้User ใส่ HN ลงไปอีกคร้ัง ระบบจะข้ึนหนา้จอการคน้หาขอ้มูลมา
อีกคร้ังโดยจะข้ึน Tab ขอ้มูลเก่าข้ึนมา ใหเ้รากดเลือกรายการท่ีเราตอ้งการยกเลิก     แลว้กดปุ่ม                  
จากนั้นกดปุ่ม                   ระบบจะถามเพื่อยนืยนัการยกเลิกใหก้ด 

    หมายเหตุ : ถ้าคนไข้ช าเงินแล้วและปิดบัญชีไปแล้วจะไม่สามารถยกเลกิข้อมูล
ได้ 
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3.2.5 บันทึกขอตรวจพยาธิวทิยา (ช้ินเนือ้) 
                 เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายละเอียดและบนัทึกขอตรวจพยาธิวทิยาของผูป่้วย 
ขั้นตอนการท างาน 

คีย์ HN หรือ AN ของผู้ป่วยทีเ่ราต้องการ 

        เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกนดัตรวจรังสีให ้User ใส่ HN หรือ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter 

        จะปรากฏหนา้จอส่ิงส่งตรวจของผูป่้วย  กด                       เพื่อกรอกรายละเอียด  

Tab แบ่งระหว่างข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่ 

กดเพือ่กรอกรายละเอยีด 

กดเพือ่ยกเลกิ 

เลอืกรายการทีต้่องการ 
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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 

กดเพือ่กรอกข้อมูลรายการตรวจ 

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 

กดเพือ่ดูรายการทีม่ีส่ิงส่งตรวจแล้ว 

กดเพือ่ดูรายละเอยีด 

กดเพือ่ยกเลกิ 

เลอืกรายการทีต้่องการ 
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        หลงัจาก กด                      จะข้ึนหนา้ต่างเพื่อกดยนืยนัการยกเลิกส่ิงส่งตรวจ  ดงัภาพ 

กดเพือ่ยนืยนั กดเพือ่ยกเลกิ 
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3.3 งานใบรับรองแพทย์ 
        3.3.1 บันทึกใบรับรองแพทย์ 
                      เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกใบรับรองแพทยต์ามความคิดเห็นแพทยห์ลงัจากท่ีไดท้ าการ
รักษาผูป่้วยแลว้ โดยคียเ์ลข HN ของผูป่้วยท่ีช่องคน้หา 
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ขั้นตอนการใช้งาน 
        1. ใหเ้ลือกระบุ “ช่ือแพทย์ผู้ตรวจ” เพื่อบอกวา่แพทยท่์านใด ไดอ้อกใบรับรองแพทยใ์ห ้
        2. ใหล้งระบุ “สรุปความเห็น” ของแพทยว์า่ควรจะตอ้งหยดุงานหรือไม่  
        3. เม่ือคียข์อ้มูลเก่ียวกบัการรักษาเรียบร้อยแลว้         ใหค้ลิกท่ีปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูล หลงัจาก
บนัทึกขอ้มูลแลว้จะได ้“เลขทีใ่บรับรองแพทย์” และแสดงขอ้มูลวา่ไดอ้อกใบรับรองแพทย ์“เป็น
คร้ังที ่1” พร้อมทั้งระบุ “วนัทีอ่อกใบรับรอง” ของปัจจุบนัมาให ้ดงัรูป 

คย์ี HN  

เลอืกพมิพ์ใบรับรองแพทย์ 
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วธีิยกเลกิใบรับรองแพทย์ 
ขัน้ตอนการใช้งาน 
        1.หลงัจากท่ีคีย ์ HN ท่ีช่องคน้หาแลว้ก็จะเกิดหนา้ต่างคน้หาขอ้มูลผูป่้วยนอก 
        2.เลือกขอ้มูลวนัท่ีบนัทึกใบรับรองแพทย ์แลว้กด  
        3.เขา้สู่หนา้จอบนัทึกใบรับรองแพทย ์ใหก้ด          เพื่อยกเลิกขอ้มูล 
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3.4 สอบถาม 
       สอบถามข้อมูลผู้ป่วยนอก 
                    เป็นหนา้จอส าหรับใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วย 
ขั้นตอนการท างาน  
        เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่  HN ของผูป่้วย แลว้กด Enter  

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

ใส่ HN  
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รายการทีเ่ลอืก 
ข้อมูลทีป่รากฏ 



3.5 รายงานสถิติผู้ป่วยใน 
        เป็นหนา้จอส าหรับการดึงรายงายสถิติผูป่้วยใน 
ขั้นตอนการท างาน 
        1.เลือกหวัขอ้รายงานท่ี ตอ้งการจะคน้หา แลว้กรอกรายละเอียดทางดา้นขวา และคลิก          
   เพื่อชมภาพก่อนพิมพ ์   
        2. คลิก              เพื่อพิมพร์ายงาน               
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   คลกิเพือ่ชมภาพก่อนพมิพ์ 

เลอืกหัวข้อรายงาน 

ส่ังปร้ินรายงาน 


