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วธีิการเขา้ใชง้าน 

ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน HOSxP บนหนา้จอ จากนั้นใส่ Login และPassword ดงัรูป 

 
 

เม่ือใส่ Login และPassword แลว้จะมีหนา้จอมาใหเ้ลือกแผนกท่ีทาํงาน ใหเ้ลือกแผนกท่ี

ทาํงานเป็น หอ้งฉุกเฉิน หรือหอ้ง Emergency Room(แลว้แต่โรงพยาบาลวา่ตั้งช่ือวา่

อะไร) เม่ือเลือกแผนกท่ีทาํงานแลว้ใหเ้ลือกประเภทเวลาทาํงานดว้ยวา่ตอนน้ีทาํงานเป็น

ในเวลาหรือนอกเวลา จากนั้นคลิกท่ีปุ่มตกลง 
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เม่ือเลือกแผนกท่ีทาํงานแลว้หนา้จอถดัมาจะเป็นหนา้จอ Tips and Tricks หนา้จอน้ีจะ

เป็นหนา้แนะนาํเทคนิคการใชโ้ปรแกรม ถา้มีเวลาสามมารถคลิกท่ีปุ่มถดัไปเพือ่อ่าน

ขอ้ความได ้แต่ถา้ไม่ตอ้งการอ่านใหค้ลิกปุ่มปิดไดเ้ลย 

 
ถดัจากหนา้จอ Tips and Tricks กจ็ะเป็นหนา้จอ ประกาศข่าวสาร ถา้ไม่ตอ้งการอ่านหรือ

อ่านประกาศจบแลว้ใหค้ลิกปุ่มตกลงเพื่อปิดหนา้จอ 
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วธีิการเขา้ใชง้านระบบงานหอ้งฉุกเฉิน 

คลิกท่ีระบบงานอ่ืนๆ --> ระบบหอ้งฉุกเฉิน ดงัรูป 

 
จากนั้นจะไดห้นา้จอดงัรูป 

 
  

บนหนา้จอจะมีคอลมัภท์ั้งหมด 12 คอลมัภ ์ 

คอลมัภท่ี์ 1 คือลาํดบั  

คอลมัภท่ี์ 2 คือ ตวั S หมายถึง สถานะของคนไข ้มีทั้งหมด 6 สถานะคือ 

1.  รูปหนา้กระดาษเปิด คือยงัไม่มีการใส่สถานะใหค้นไข ้

2.  รูปลูกศรช้ีไปทางซา้ย คือ คนไขไ้ดรั้บการตรวจแลว้กลบับา้น 

3.   หมายถึง คนไขมี้การส่ง Refer 

4.  หมายถึง คนไขมี้การ รับไวสั้งเกตอาการ 

5.   หมายถึง คนไขมี้การ สั่ง Admit 

6.  หมายถึง คนไขเ้สียชีวติ 
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คอลมัภท่ี์ 3 คือ วนัท่ีท่ีคนไขม้ารับบริการ 

คอลมัภท่ี์ 4 คือ เวลาท่ีคนไขถู้กส่งมายงัหอ้งฉุกเฉิน 

คอลมัภท่ี์ 5คือ HN ในคอลมัภน้ี์ HN จะมี 2 สี คือ สีแดง และ สีนํ้าเงิน  

- สีแดงหมายถึง คนไขย้งัไม่ไดรั้บการบนัทึกขอ้มูล 

- สีนํ้าเงิน หมายถึง คนไขไ้ดท้าํการลงขอ้มูลละบนัทึกแลว้ 

คอลมัภท่ี์ 6 คือ ช่ือคนไข ้

คอลมัภท่ี์ 7 คือ จุดท่ีส่งคนไขม้ารับบริการ 

คอลมัภท่ี์ 8 คือ ระยะเวลาท่ีทาํการรักษา 

คอลมัภท่ี์ 9 คือ หตัถการท่ีทาํใหค้นไข ้ 

คอลมัภท่ี์ 10 คือ ผลการวนิิจฉยัของคนไข ้

คอลมัภท่ี์ 11 คือ สถานภาพของคนไข ้

คอลมัภท่ี์ 12 คือ ประเภทคนไข ้

 ในกรณีท่ีในหนา้จอมีรายช่ือคนไขเ้ยอะหรือหาช่ือคนไขท่ี้ตอ้งการลงขอ้มูลไม่

เจอ เราสามารถคนหาโดยช่ือ หรือ HN คนไขโ้ดยใชว้ธีิ เคาะ Space bar ในช่อง HN แลว้

ใส่ช่ือ หรือ HN คนไขล้งในช่องคน้หา ช่ือ – HN เม่ือเจอรายช่ือคนไขท่ี้ตอ้งการแลว้ คลิก

ท่ีปุ่มตกลง ดงัรูป 
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หรือถา้ตอ้งการใหห้นา้จอแสดงรายช่ือเฉพาะคนไขท่ี้ยงัไม่ไดรั้บการลงขอ้มูล สามารถ 

เช็คถูกในช่อง แสดงเฉพาะผูป่้วยท่ียงัไม่ไดต้รวจ เท่าน้ีในหนา้จอกจ็ะแสดงรายช่ือคนไข้

ท่ียงัไม่ไดล้งขอ้มูล ดงัรูป 

 
 

วธีิการลงขอ้มูล คือ ดบัเบ้ิลคลิกท่ีช่ือคนไขท่ี้ตอ้งการลงขอ้มูล เม่ือดบัเบ้ิลคลิกแลว้จะได้

หนา้จอบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยหอ้งฉุกเฉิน tab ผูป่้วย  ดงัรูป การลงขอ้มู,ในหนา้จอน้ีคือ 

1. ลงขอ้มูลในช่องช่ือเจา้หนา้ท่ี 

2. ลงขอ้มูลเวร 

3. ลงขอ้มูลประเภทผูป่้วย, ความเร่งด่วน และแพทยเ์วร 

4. ในกรณีท่ีคนไขมี้หตัถการใหล้งขอ้มูลหตัถการดว้ย  

 

 

1 2 

3 

4 
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เม่ือลงขอ้มูลใน Tab ผูป่้วย (F1) แลว้นาํเมา้ส์คลิกท่ี Tab การวนิิจฉยั หรือกด F2ท่ีแป้นคีย์

บอร์ด จะไดห้นา้จอดงัรูป 

 
 ขอ้มูลท่ีตอ้งลงในหนา้น้ีคือ  

1. ขอ้มูลการซกัประวติัในกรณีท่ีผูป่้วยไม่ไดผ้า่นจุดคดักรองมาก่อน 

2. ลงผลวนิิจฉยั 

3. สั่ง Lab,สั่ง X-Ray   

4. ลงผลการตรวจร่างกาย 

5. ลงขอ้มูลอุบติัเหตุในกรณีท่ีผูป่้วยประสบอุบติัเหตุมา เพื่อนาํขอ้มูลไป

ประมวลผลเป็นรายงาน 19 สาเหตุ 

6. สั่งยา 

7. ลงนดั 

8. สั่งAdmit 

9. ส่งคนไขไ้ปยงัหอ้งผา่ตดั 

10. ส่ง Consult แพทย ์หรือแผนกต่างๆ 
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วธีิการลงข้อมูล ซักประวตั ิคือ คลิกท่ีปุ่ม ลง Screen ดงัรูป 

 
  

เม่ือคลิกท่ีปุ่มลง Screen จะไดห้นา้จอลงขอ้มูลซกัประวติั ดงัรูป  ในหนา้จอน้ีใหล้ง

ขอ้มูลการซกัประวติัของผูป่้วย เช่น นํ้าหนกั อุณหภูมิ ความดนั อตัราการหายใจ  อาการ

ของคนไข ้ท่ีสาํคญั ตอ้งลงประวติัการแพย้าดว้ย ถา้ไม่ลง โปรแกรมจะไม่ยอมใหท้าํการ

บนัทึก เม่ือลงขอ้มูลครบแลว้ จึงคลิกปุ่มบนัทึก 

คลิกท่ีปุ่มลงScreen 
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เม่ือลงขอ้มูลซกัประวติัแลว้โปรแกรมจะกลบัมาหนา้จอเดิม 

 
 

 

1.ลงขอ้มูล Vital sign 

2. ลงข้อมูลซักประวตัิ 

3. ท่ีสาํคญัอยา่!!ลืมลงการแพย้า 

4. คลิกปุ่มบนัทึก 

สังเกตท่ีช่อง Screen Data จะมี

ขอ้มูลท่ีเราลงในหนา้ซกัประวติัมาแสดง 
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วธีิการลงผลวนิิจฉัย มี 3 แบบคือ 

1. ใส่เป็นช่ือเรียกทัว่ไปของโรค เช่น  URI, HT,DM เป็นตน้ ถา้จะใชว้ธีิน้ีใหน้าํ

เมา้ส์ไปคลิกในช่องสีขาวใตค้าํวา่ผูป่้วย แลว้พิมพช่ื์อโรคลงไปแลว้เคาะEnter ท่ี 

คียบ์อร์ด ดงัรูป 

 
 

2. ใส่เป็นช่ือเตม็ของโรค วธีิการคือ นาํเมา้ส์ไปคลิกในช่องวา่งใตค้าํวา่ รหสั ICD 

จากนั้น เคาะ space bar ท่ีคียบ์อร์ด1 คร้ังจะไดห้นา้จอดงัรูป จากนั้นกพ็ิมพช่ื์อเตม็

ของโรค ท่ีตรงตามหนงัสือ ICD10 เม่ือไดโ้รคท่ีตอ้งการนาํเมา้ส์ไปคลิกท่ีปุ่มตก

ลง

 

ใส่เป็นช่ือเรียกทัว่ไปของโรค 

1. นาํเมา้ส์ไปคลิกช่องวา่ง จากนั้น เคาะ Space bar 

2. พิมพช่ื์อโรคลงไปในช่อง คน้หา

 

3. เม่ือไดช่ื้อโรคท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่มตกลง 
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3. ใส่เป็นรหสั ICD10 วธีิการลงแบบน้ี คือ นาํเมา้ส์ไปคลิกท่ีช่องวา่งใตค้าํวา่รหสั

ICD จากนั้นพิมพร์หสั ICD10 ลงไป 

 
 

ส่ัง Lab  

ใหน้าํเมา้ส์ไปคลิกเลือกใบ Lab หลงัคาํวา่ ใบLab เม่ือไดใ้บLab ท่ีตอ้งการแลว้ คลิกท่ีปุ่ม

สั่ง Lab 

 
 

 

 

พิมพร์หสั ICD10 

คลิกเลือกใบ Lab คลิกปุ่มสั่ง Lab 



ระบบห้องฉุกเฉิน 
 

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd. 11 

เม่ือคลิกปุ่มสั่ง Lab แลว้จะไดห้นา้ตาใบ Labท่ีเราตอ้งการสั่ง จากนั้นนาํเมา้ส์ไปคลิก

เลือกรายการท่ีตอ้งการสั่งเม่ือสั่งครบแลว้คลิกปุ่มบนัทึก 

 
 

ส่ัง X-Ray  ใหน้าํเมา้ส์ไปคลิกท่ีปุ่มสั่ง X-Ray 
 

 

คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการสั่ง 

คลิกปุ่มบนัทึก 

 1.คลิกปุ่มสั่ง X-Ray 

2.ใส่ช่ือแพทย,์ระบุรายการX-Ray,

ระบุท่า ระบุดา้น 

3.คลิกปุ่มสัง่ 

4.คลิกปุ่มปิด 
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ลงผลการตรวจร่างกาย คลิกท่ีปุ่ม Physical Exam 

 
 

เม่ือคลิกแลว้ จะไดห้นา้จอดงัรูป 

 

 

ใชค้น้หาขอ้ความการ

ตรวจร่างกายท่ี save 

ไว ้

ใชส้าํหรับลงขอ้มูลการ

ตรวจร่างกายตามส่วนต่างๆ

 

ใชล้งขอ้มูลการตรวจ

ร่างกายอ่ืนๆ 

แสดงขอ้มูลการซกัประวติั 

คลิกปุ่ม Physical Exam 
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ในหนา้จอ Physical Exam ดา้นบนจะเป็นส่วนท่ีใชแ้สดงขอ้มูลซกัประวติัแบบ

คร่าวๆและดา้นล่างจะเป็นในส่วนท่ีใชใ้นการลงขอ้มูล Physical Exam และในการลง

ขอ้มูล Physical Exam จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 

ส่วนที ่1  บันทกึอาการ 

จะเป็นส่วนท่ีใชบ้นัทึกอาการการตรวจร่างกายของคนไขโ้ดยจะแบ่งออกเป็น

ส่วนต่างๆของร่างกายซ่ึงสามารถกรอกขอ้มูลตามช่องในส่วนต่างๆของร่างกายไดเ้ลย

และดา้นล่างในส่วนของ PE Text จะเป็นช่องท่ีไวใ้ชล้งขอ้มูลการตรวจร่างกายอ่ืนๆท่ีไม่

มีใหล้งไดโ้ดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องท่ีดว้ยกนัคือ 

ช่องที ่1 จะเป็นช่องท่ีใชส้าํหรับคน้หาขอ้มูลเพื่อท่ีจะไม่ตอ้งพิมพท์ั้งหมดโดยเม่ือ

พิมพค์าํท่ีเราตอ้งการเขา้ไปแลว้โปรแกรมจะปรากฏขอ้ความท่ี save ไวข้ึ้นมาใหเ้ลือก 

 

 
 

เม่ือพิมพข์อ้ความแลว้จะปรากฏขอ้ความข้ึนมาใหเ้ลือกเม่ือเจอขอ้ความท่ีตอ้งการ

แลว้สามารถกด Enter เพื่อเลือกขอ้ความนั้นมาใชง้านได ้

แสดงขอ้มูลการตรวจ

ร่างกายท่ี save ไว ้
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หมายเหตุ : ตอ้งกรอกขอ้มูลในช่องดา้นล่างเท่านั้นโปรแกรมจึงจะ save ขอ้มูล

เม่ือเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการ

มาแลว้จะปรากฏในช่องน้ี 

กด Enter จากช่องดา้นบน

เพื่อใหข้อ้ความท่ีเลือกลงมาอยู่

ดา้นล่าง 
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 นอกจากเลือกขอ้ความจากช่องคน้หาขอ้ความยงัสามารถพิมพข์อ้ความท้ิงเอาไว้

มากๆและ save ขอ้มูลเป็น Template เอาไวเ้พื่อคร้ังถดัไปสามารถเรียกข้ึนมาใชง้านได้

เลยซ่ึงวธีิการสร้าง Template สามารถทาํไดโ้ดย 

การกาํหนด Template ลงผลการตรวจร่างกาย 

 การกาํหนด Template ใชใ้นกรณีท่ี Save อาการไวเ้พื่อนาํไปใชไ้ดก้บัผูป่้วยทุก

คน  

 

 
 

ขั้นท่ี 1  เม่ือใส่ผลการตรวจร่างกาย เรียบร้อยแลว้ กดปุ่ ม Seve Template  จะมี POP UP  

Template Name  ข้ึนมาใหใ้ส่ช่ือท่ีตอ้งการลงในช่อง Name ไดท้ั้งตวัอกัษรภาษาไทย  

และ อกัษรภาษาองักฤษ  เม่ือเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ ม OK   

 

ปุ่ม Seve  Template  
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 หมายเหตุ : ช่ือ Template Name   น้ีจะเกบ็ไวก้บัแพทยเ์จา้ของ Login ท่ี SAVE 

Template Name  นั้น 

ขั้นท่ี 2  การนาํ Template Name  มาใช ้ ในกรณีท่ีนาํไปใชก้บัผูป่้วยในคร้ังต่อไป 

 กดจุด (.) และพิมพช่ื์อสูตร  กด ENTER 2 คร้ัง  ผลการตรวจร่างกายท่ีเคยพิมพ์

ไวจ้ะปรากฏลงมาท่ีช่องดา้นล่าง  สามารถ เพิ่ม หรือ แกไ้ขได ้

 

 

กดจุด (.) และพิมพช่ื์อสูตร   

จะมีช่ือสูตรท่ีตั้งไวป้รากฏข้ึนมา 
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ส่วนที ่2  วาดรูป 

เป็นการลงผลการตรวจร่างกายของผูป่้วยดว้ยวาดรูป 

 

 

เมนูวาดรูป 

คลิกขวาท่ีภาพ

เลือก 
 

กด Enter จากช่องดา้นบน

เพื่อใหข้อ้ความท่ีอยูใ่นสูตร

แสดงข้ึนมา 
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วธีิการวาดรูป 

 การเปล่ียนรูป รูปแรกจะอตัโนมติัเป็นรูปทอ้งเสมอ  ถา้ตอ้งการเปล่ียนรูปใหม่ให ้

คลิกขวาท่ีภาพ เลือก เปลีย่นรูป  จะปรากฏหนา้ต่างใหเ้ลือกรูป ดงัภาพดา้นล่าง เม่ือเลือก

ภาพเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม ตกลง 

 
  

วาดรูป  ใหค้ลิกเลือกปุ่ม Draw 

 
 

ใหค้ลิกปุ่ม Draw 

เพื่อวาดรูป 

เลือกภาพท่ี

ตอ้งการ 

คลิกปุ่ม ตกลง  
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 ก่อนท่ีจะเลือก Color เพือ่วาดรูป ใหก้ดปุ่มบนัทึกก่อน ไม่เช่นนั้น สีท่ีวาดลงไป

จะเป็นสีดาํ 

 
 

เลือกสีท่ีตอ้งการ ท่ี Color   และเลือก ขนาดเส้น ท่ี Line Size    

ใหใ้ชเ้มา้ส์วาดลงไปบนรูปภาพ  สารถเขียน Note อธิบายภาพท่ีดา้นล่างภาพ เม่ือวาด

ภาพเรียบร้อยแลว้  

ใหก้ดปุ่ม บันทกึ  

ปุ่มบนัทึก ก่อน

เลือก Color 
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หมายเหตุ : สามารถวาดรูปภาพ 10 ภาพ : 1 Visit 

เม่ือต้องการลบเส้นทีว่าดลงไปบนรูปภาพ 

 ใหค้ลิกขวาท่ีรูปภาพ เลือก Reset  ลายเส้นท่ีวาดไวจ้ะโดนลบท้ิงทุกเส้น  และทาํ

การวาดรูปท่ีถูกตอ้งลงไป 

 

เลือก Color, Line Size  

เขียน Note 

อธิบายภาพ 
สามารถเลือก รูปท่ี 

และกด บนัทึก รูป ได ้

คลิกขวาเลือก reset 
เพื่อลบส่ิงท่ีวาดไป 
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เม่ือตอ้งการลบรูปภาพท่ีวาดไปแลว้ และบนัทึกรูปไปแลว้ดว้ย 

ใหก้ดท่ีปุ่ม ลบรูป ดงัภาพดา้นล่าง 

 
 

ส่วนที ่3 รูปถ่าย 

สามารถ Load รูปถ่ายจากกลอ้งเขา้มาไวใ้นระบบไดทุ้กนามสกลุ 

 
หมายเหตุ : สามารถ Load ภาพได ้5 ภาพ  :  1 Visit 

ปุ่มลบรูป 

ปุ่ม Load เพื่อ 

เลือกภาพ 

เขียนอธิบายภาพ  

ปุ่ม บนัทึก 
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วธีิการ Load มาไวใ้นระบบ  คลิกเมาส์ 1 คร้ัง  ท่ีปุ่ม Load และเลือก Files ภาพท่ี

ตอ้งการ 

สามารถเขียนอธิบายภาพไดจ้าก Note ดา้นล่าง  และกด บันทกึ 1 คร้ัง ท่ีดา้นล่าง  ในการ

บนัทึกดา้นล่างน้ีหมายถึงการบนัทึกรวมทั้งหมด ของหนา้ Physical Examination  

 

 

วธีิการลงข้อมูล อบุัตเิหตุ  

 

 
   

 

 

 

 

คลกิ ปุ่ มอุบัติเหตุ 
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จะไดห้นา้จอ ดงัรูป 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิปุ่ ม Save 

ลงข้อมูลการเกดิอุบัติเหตุ 
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วธีิการลงข้อมูล ปุ่ม Acc Wz 

 
 

ลงนัด 

 

1.คลิก ปุ่ม Acc Wz 

2. ลงขอ้มูล 

3. คลิกปุ่มตกลง 

1. คลิกลงรายการนดั 

2. คลิกเพิ่มรายการนดั 

3. ลงขอ้มูลการนดั 

4. คลิกตกลง 
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ขอ้มูลการนดัท่ีตอ้งลง คือ 

1. วนัท่ีนดั ลงได ้3 แบบ คือ  

- ใส่วนัท่ีลงไปในช่องวนัท่ี 

- เลือกจากปฏิทิน โดยการเคาะ Space Bar ในช่องวนัท่ี 

- นดัล่วงหนา้เป็นจาํนวนวนั สัปดาห์ หรือเดือน โดยใส่จาํนวนในช่อง D W M 

2. เวลาท่ีตอ้งการนดั 

3. Clinic ท่ีนดัมา 

4. เหตุผลการนดั 

5. แพทยผ์ูน้ดั 

6. เม่ือคนไขม้ารับบริการติดต่อท่ี 

7. ผูเ้ขียนใบนดั 

8. การปฎิบติัตวัก่อนมาโรงพยาบาล 

ส่ิงทีจ่ําเป็นต้องลงในหน้านี ้คือ วนัทีนั่ด Clinic และ แพทย์ผู้นัด  
 

ส่ังยา 

 
 

 

คลิกปุ่มลงค่ารักษา & สั่งยา 
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ประวตั ิ    

 
ใชใ้นการดูประวติัการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังก่อน  

คลิกปุ่มประวติั 

1.พิมพร์ายการยาลงไปในช่องช่ือเวชภณัฑ ์

2.ในกรณีท่ีเป็นพยาบาลพิมพแ์ทนแพทย์

ให ้เช็คถูกหนา้ รคส.แพทย ์

3.กดปุ่ม Save 
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การส่ังผ่าตดั 

คลิกขวา ในช่อง Photo เลือกส่งผูป่้วยผา่ตดั 

 
 

 

คลิกขวา เลือก ส่งผูป่้วยผ่าตดั 
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 ใส่รายละเอียดการผา่ตดั ข้อมูลทีจ่ําเป็นต้องใส่คือ ช่ือการผ่าตัด วนัทีส่ั่ง และแพทย์ผู้ส่ัง 

เม่ือใส่รายละเอียดการสั่งครบแลว้ กด ปุ่มบนัทึก 

 

ส่ง Consult 

คลิกขวา ในช่อง Photo เลือกส่งผูป่้วย Consult แพทย ์

 
 

คลิกขวา เลือก ส่งผูป่้วย Consult แพทย ์
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 ระบุช่ือแพทย ์แผนก ความเร่งด่วน และเร่ืองท่ีตอ้งการ Consult จากนั้น คลิกปุ่มตกลง 

 

ลงแพ้ยา 

คลิกขวา ในช่อง Photo เลือก ลงการแพย้า 

 

คลิกขวา เลือก ลงการแพย้า 
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ลงขอ้มูลการแพย้า จากนั้น กดปุ่ม บนัทึกรายการ 

 

การส่ง Refer 

 
 

เลือกส่งต่อสถานพยาบาลอ่ืน 
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ลงขอ้มูลการส่ง Refer โดยไม่ตอ้งใส่เลขท่ีส่งต่อ ขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งใส่ คือ 

สถานพยาบาลทีส่่งไป,เหตุผลการส่งตัว,สาเหตุการส่ง และประเภทการส่งต่อ   
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การส่ัง Admit 

                                                           
 

 
 

 

 

 

 

เลือก Admitted 

ใส่ช่ือแพทยท่ี์สั่ง Admit ลง

อาการสาํคญั และward ท่ี

ตอ้งการสั่ง Admit 

คลิกตกลง 
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รับไว้ส่ังเกตุอาการ 

 
 

 
 

ลงขอ้มูลตามช่องใหค้รบ จากนั้นคลิกปุ่มตกลง 

 

เลือกรับไวสั้งเกตุอาการ 
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เสียชีวติ 

 
 

 
ในหนา้จอน้ีขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งลงคือ สาเหตุการเสียชีวติ สาเหตุการตาย(a) วนัทีเ่ร่ิมเป็น 

สถานทีเ่สียชีวติ แหล่งข้อมูล ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆถา้ไม่ทราบไม่ลงกไ็ด ้

 

 

 

เลือกเสียชีวติ 
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ถา้ผูป่้วยไดรั้บการตรวจแลว้ไปรับยากลบับา้นไดเ้ลยใหเ้ลือกสถานภาพเป็นกลบับา้น 

สถานภาพท่ีเลือกตรงน้ีจะมีผลกบัคอลมัภ ์S ในหนา้แรก 

 

 
 

ลงระยะเวลาการตรวจรักษา เวลาตรงน้ี จะมีผลในช่องเวลาในหนา้แรก 

 
 

 

 

 

เลือกกลบับา้น 

ในช่องวนัท่ีทั้ง 3 ช่อง ระบบจะใส่วนัท่ีเป็น

ปัจจุบนัให ้ส่วนเวลาระบบจะใส่ค่าเวลา

ห่างกนัประมาณ 5 นาที 
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การออกใบเสร็จรับเงนิ(กรณทีี่เกบ็เงนินอกเวลาเอง) 

 
**ถ้าไม่มกีารออกใบเสร็จไม่ต้องมาทีห่น้าจอนี ้ให้คลกิปุ่ มบันทึกในหน้าการวินิจฉัยได้

เลย 

 

 
 

 

 

คลิกท่ี Tab ชาํระเงิน หรือกด F4ท่ีคียบ์อร์ด 

เช็คถูกในช่องออกใบเสร็จหลงัจากบนัทึก 

คลิกบนัทึก 

เลือกจุดท่ีตอ้งการส่งผูป่้วย

ไปรับบริการเป็นจุดต่อไป 

คลิกตกลง 
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ถา้ผูป่้วยใชสิ้ทธิท่ีตอ้งมีการชาํระเงินระบบจะโชวห์นา้จอออกใบเสร็จรับเงินข้ึนมาให ้

 
 

 
 

จากนั้นโปรแกรมจะโชวห์นา้จอเคร่ืองคิดเลขจาํลองมาให ้ถา้ไม่ตอ้งการใชค้ลิกปุ่มตกลง

ไดเ้ลย 

1.ตรวจสอบเลขท่ี เล่มท่ี

ใบเสร็จวา่ตรงกบัเลขท่ี ท่ีออก

ใหผู้ป่้วยหรือไม่ 

2.ในกรณีท่ีออกใบเสร็จมือใหเ้ลือกใบเสร็จเป็น NO-PRINT 

แต่ถา้ตอ้งการพิมพใ์บเสร็จรับเงินจากระบบใหเ้ลือกเป็นเคร่ืองพิมพ์

ท่ีตอ้งการ 
3.คลิกบนัทึก 

เลือกจุดท่ีตอ้งการส่งผูป่้วย

ไปรับบริการเป็นจุดต่อไป 

คลิกตกลง 
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เม่ือคลิกตกลงแลว้ระบบจะกลบัมาสู่หนา้จอรายช่ือผูป่้วยหอ้งฉุกเฉินเหมือนเดิม 

 

*** ในกรณทีีม่กีารลงค้างชําระให้ศึกษาในคู่มือการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกตกลง 
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ในกรณทีี่ผู้ป่วยเป็นคนไข้ IPD 

หนา้จอจะโชวร์ายช่ือผูป่้วยท่ีถูกส่งมารับบริการยงัหอ้งฉุกเฉิน 

 
 

วธีิการลงขอ้มูลคือ คลิกท่ีช่ือผูป่้วย 1 คร้ัง จากนั้นคลิกท่ีปุ่มบนัทึกการใหบ้ริการ 

 
 

 

คลิก IPD 

คลิกบนัทึกใหบ้ริการ 
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จะไดห้นา้จอดงัรูป 

 
ขอ้มูลท่ีตอ้งลง คือ เวร ประเภทผูป่้วย  ความเร่งด่วน ช่ือผูท้าํหตัถการ เวลาเร่ิม เวลาเสร็จ 

และสถานะรายการ 

เปล่ียนสถานะรายการ

เป็น ทาํเสร็จแลว้ 
คลิกตกลง 


