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ระบบงานทนัตกรรม 

วธีิการเข้าใช้งาน 

1. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน  ท่ีหนา้จอ Desktop 

2. ใส่ Login และ Password แลว้กดปุ่ม ตกลง หรือ กด Enter 1 คร้ัง 

 
 

3. เลือกแผนกท่ีทาํงาน และประเภทเวลาทาํงาน จากนั้น กดปุ่ม ตกลง หรือ Enter 1 

คร้ัง 

 

เลือกแผนกท่ีทาํงาน 
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4. Tips and Tricks รวบรวมความรู้ วธีิการใชง้านโปรแกรมแบบยอ่ไว ้ สามารถกด

ปุ่ม ถัดไป เพื่ออ่านความรู้เพิ่มเติมได ้ถา้ไม่ตอ้งการอ่าน กดปุ่ม ปิด 

 

5. ระบบงานประกาศข่าว เป็นในส่วนการประกาศข่าวของทางโรงพยาบาล ผา่น

ทางหนา้จอระบบงาน HOSxP ใหผู้ใ้ชง้านไดท้ราบข่าวสารภายในโรงพยาบาล 
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วธีิการเข้าสู่ระบบห้องทนัตกรรม 

 สามารถเขา้ระบบหอ้งทนัตกรรมได ้ ดงัน้ี 

  คลิกท่ี ระบบงานอ่ืนๆ>>ทะเบียนทนัตกรรม จากนั้นจะข้ึนหนา้จอ

ระบบงานหอ้งทนัตกรรมข้ึนมา 

   

  
 

หน้าจอหลกัของระบบห้องทนัตกรรม 

 
 

1. เลือกวนัท่ีท่ีตอ้งการแสดงขอ้มูลผูป่้วย 
2. คน้หารายช่ือผูป่้วยท่ีมาในวนั โดยการระบุ HN 
3.  เลือกแผนกท่ีทาํงาน (ปกติเป็นทนัตกรรม) 
4. รายช่ือผูป่้วยท่ีส่งมาในวนั(ตามแถบ OPD หรือ IPD) 
5. ระบุหอ้งตรวจ (กรณีท่ีมีหอ้งทนัตกรรมหลายหอ้ง) 
6. แยกคนไขต้าม OPD และ IPD 
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วธีิการป้อนข้อมูลการมารับบริการ 

 
 

หน้าจอสําหรับการลงข้อมูลการรับบริการ  

 การกรอกขอ้มูลคนไข ้OPD 

 

 

ดบัเบิลคลิกท่ีช่ือ

ผูป่้วย 
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1. กดปุ่มเพื่อแสดงขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วย (เม่ือดูเสร็จใหก้ดปุ่ม ปิด) 
2. กดปุ่มเพื่อออก DN ใหก้บัผูป่้วย (จะปรากฎหนา้จอถามวา่ Register New DN  

ตอบ YES ) 
3. ส่วนของการลงขอ้มูลการใหบ้ริการ เป็นในส่วนของการลงขอ้มูลหตัถการ

ทนัตกรรม 
4. เม่ือลงขอ้มูลการมารับบริการเสร็จแลว้กส็ามารถคลิกท่ีปุ่มบนัทึกขอ้มูลทนั

ตกรรมได ้
 

หนา้จอขอ้มูลเวชระเบียน  

 หนา้จอน้ีปรากฎเม่ือคลิกท่ีปุ่ม Vw.   

 

 
 เป็นการดูขอ้มูลทัว่ไปของคนไขแ้ละสามารถดูประวติัการมารับบริการของคนไข้

ไดด้ว้ย 
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การบันทกึข้อมูลการรักษา 

1. การลงบันทกึข้อมูลในแถบการรักษา (F1) ดงัน้ี  

• การป้อนขอ้มูลในช่องหตัถการ 

 
 

1. เป็นการกรอกหตัการ เราสามารถกรอกหตัถการทั้งรหสัหตัถการถา้เราทราบ

รหสัหตัถการแต่ถา้เราไม่ทราบเรากส็ามารถคียช่ื์อหตัถการเขา้ไปได ้

2. ช่ือผูรั้กษาและผูช่้วย ในช่องน้ีเรากส็ามารถใส่รหสัเขา้ไปไดเ้หมือนกนัแต่เรา

จะตอ้งทราบรหสัของผูท้าํหตัถการดว้ย แต่ถา้ไม่ทราบกส็ามารถใส่เป็นช่ือผู ้

เขา้ไปได ้

3. ค่าบริการ ในส่วนน้ีเม่ือเราใส่หตัถการเขา้ไป ราคาของหตัถการกจ็ะข้ึนมาให้

อตัโนมติั แต่ถา้ราคาของหตัถการผดิกส็ามารถแกไ้ขเขา้ไปไดเ้ลย 

4. ผลงาน ในช่องน้ีเม่ือเรามีการใส่ในส่วนของ Area code แลว้ ในช่องผลงานก็

จะข้ึนมาใหอ้ตัโนมติั 

5. ช่อง ICD10 และ ICD9 ช่องน้ีเม่ือกรอกขอ้มูลในส่วนของหตัถการกจ็ะข้ึนมา

ใหอ้ตัโนมติัแต่ในหตัถการนั้นๆจะตอ้งผูก้บั ICD10 และ ICD9 ดว้ย แต่ถา้

ตอ้งการใส่รหสั ICD10 และ ICD9 กส็ามารถใส่ไดโ้ดย ถา้เรารู้รหสั ICD10 

และ ICD9 กส็ามารถใส่รหสัเขา้ไปไดเ้ลย แต่ถา้ตอ้งการใส่เป็นช่ือใหก้ดท่ีปุ่ม 

space bar บนแป้นคียบ์อร์ด 1 คร้ัง จะข้ึนกล่องขอ้ความคน้หามาใหด้งัรูป 

ICD10 
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 เม่ือกด space bar แลว้ กจ็ะข้ึนกล่องสีเหลืองข้ึนมา จากนั้นใหใ้ส่ช่ือโรค

เขา้ไปในช่อง คน้หาขอ้ความ ในส่วนน้ี สามารถคน้หาเป็นภาษาไทย 70% พอ

เจอโรคท่ีตอ้งการแลว้ให ้นาํเมาส์ไปคลิกเลือกโรคท่ีตอ้งการ ใหเ้ป็นแทบสีนํ้ า

เงิน จากนั้นใหค้ลิกท่ีปุ่มตกลง แค่น้ีกจ็ะไดโ้รคท่ีเราตอ้งการแลว้ 

 

ICD9 

 
ในช่องICD9กเ็ช่นกนั เม่ือกด space bar แลว้ กจ็ะข้ึนกล่องสีเหลืองข้ึนมา 

จากนั้นใหใ้ส่ช่ือหตัถการเขา้ไปในช่อง คน้หาขอ้ความ พอเจอหตัถการท่ีตอ้งการ

แลว้ให ้นาํเมาส์ไปคลิกเลือกโรคท่ีตอ้งการ ใหเ้ป็นแทบสีนํ้าเงิน จากนั้นใหค้ลิก

ท่ีปุ่มตกลง แค่น้ีกจ็ะไดห้ตัถการท่ีเราตอ้งการแลว้ 
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6. ช่องหมายเหตุ เม่ือเราใส่ขอ้มูลครบแลว้แต่ตอ้งการใส่ขอ้มูลท่ีนอกเหนือจาก

ขอ้มูลท่ีกาํหนด กส็ามารถมาใส่ขอ้มูลในหมายเหตุได ้

7. Area code ในส่วนน้ีเป็นการใส่ code ฟันเอาไวเ้พื่อเราสามารถเกบ็ขอ้มูล

เอาไว ้การใส่ใหใ้ส่ขอ้มูลลงไปในช่อง code เม่ือใส่เสร็จแลว้ให ้Enter เพื่อนาํ

ขอ้มูลลงมาอยูท่างดา้นล่าง 

จากนั้น เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่มเพื่อรายการ เพื่อใหข้อ้มูลลงมาอยู่

ในช่องรายการหตัถการท่ีบนัทึกแลว้ 

8. ในช่องหตัถการท่ีบนัทึกแลว้เป็นรายการท่ีเราใส่ขอ้มูลครบแลว้คลิกท่ีปุ่มเพิ่ม

รายการหตัถการ  รายการกจ็ะมาอยูใ่นส่วนรายการหตัถการท่ีบนัทึกแลว้ 

- การแกไ้ขหตัถการท่ีบนัทึกไปแลว้ ใหน้าํเมาส์มา ดบัเบ้ิล คลิก ท่ี

หตัถการท่ีตอ้งการแกไ้ข รายการจะข้ึนไปอยูท่างดา้นบน เม่ือแกไ้ข

เสร็จแลว้กค็ลิกท่ีปุ่มเพิ่มรายการอีกคร้ัง 

- ในส่วนของการลบหตัถการท่ีไม่ตอ้งการ ใหน้าํเมาส์ไปคลิกขวาท่ี

หตัถการท่ีไม่ตอ้งการ จะข้ึนขอ้ความวา่ ลบรายการ ใหค้ลิกเลือก 

จากนั้นรายการท่ีไม่ตอ้งการกจ็ะลบออกไป 

หมายเหตุ ในการป้อนขอ้มูลสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อไปในช่องถดัไปได ้โดยไม่ตอ้งจบั 

Mouse 
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2. แทบ ประวตัิ / การวนิิจฉัย 

- การป้อนขอ้มูล CC 

พิมพข์อ้มูลอาการสาํคญัของผูป่้วยลงไป ถา้มีขอ้ความท่ีเกบ็ไวฐ้านขอ้มูลท่ี

ใกลเ้คียงกนัจะปรากฎหนา้จอน้ีข้ึนมาเพื่อใหเ้ลือกขอ้ความเป็นการลดเวลาในการพิมพ์

ขอ้ความ เลือกข้อความโดยการกดลูกศรเล่ือนขึน้ลง แล้ว Enter เพ่ือเลือก และ Enter อีก

คร้ังเพื่อใหข้อ้ความลงไปในช่องใหญ่ดา้นล่าง ถือวา่เป็นการป้อนขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ ดงัรูป 

 
 

  หมายเหตุ กรณีท่ีขอ้มูล CC ไม่มีใน List box ท่ีเลือกแลว้เป็นขอ้ความท่ี

ใช่บ่อยสามารถเพิ่มไดโ้ดยการพิมพข์อ้ความท่ีตอ้งลงไปแลว้กด Enter เพื่อให ้List box 

หายไป จากนั้นคลกิขวาท่ีขอ้ความ เลือก Add Text to Database แลว้จะปรากฎขอ้ความ 

Record Add ตอบ OK ดงัรูป 
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 คลิกขวาท่ีขอ้ความ เลือก Add Text to Database แลว้จะปรากฎขอ้ความ Record 

Add ตอบ OK เป็นการเพิ่มขอ้ความลงในฐานขอ้มูล 

- ปุ่ม การแพย้า  สามารถกดปุ่มการแพย้าเพื่อลงบนัทึกขอ้มูลการแพย้าของ

ผูป่้วยได ้

 
 

เม่ือคลิกท่ีปุ่มการแพย้าแลว้ จะปรากฏหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการแพย้าข้ึนมาใหใ้ส่

ขอ้มูลการแพย้า 
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หนา้จอบนัทึกขอ้มูลการแพย้า   เม่ือลงขอ้มูลแลว้กดปุ่ม บันทกึรายการ 

 

 
- ปุ่ม Document  กดท่ีปุ่ม Document เม่ือตอ้งพิมพ ์ฟอร์มท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 

custom form 
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- ปุ่มใบรับรองแพทย ์ระบบงานทนัตกรรมสามารถออกใบรับรองแพทยไ์ด ้2 

แบบ คือ การออกใบรับรองแพทยแ์บบใบสมคัรงาน และใบรับรองแพทย์

แบบลาป่วย 

 
- เม่ือเลือกวา่จะออกใบรับรองแบบไหนไดแ้ลว้ จะข้ึนหนา้จอ เพื่อใหก้รอก

ขอ้มูลใบรับรองแพทยข้ึ์นมา จากนั้นใหก้รอกขอ้มูลใบรับรองแพทย ์
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3. การบันทกึข้อมูลในแถบรายการยา/เวชภัณฑ์ (F3) 

- รายการค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีคนไขม้ารับบริการจะปรากฏในหนา้จอน้ี วธีิการ

ป้อนขอ้มูลรายการยาท่ีสั่งใหผู้ป่้วย สามารถทาํไดโ้ดยการพิมพช่ื์อรายการยา

ท่ีตอ้งการสั่งลงในช่องยา/บริการ 

  
 

1. ช่องลาํดบั ยา/บริการ 

ในช่องน้ีสามารถใส่ขอ้มูลไดเ้ลย ทั้งขอ้มูลยาและขอ้มูลการใหบ้ริการ แต่ถา้มี

การใส่ขอ้มุลการรักษามาแลว้ในแทบการรักษา ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีจะข้ึนมา

ใหอ้ตัโนมติั เม่ือในช่องน้ีไดร้ายการยาหรือเวชภณัฑท่ี์ตอ้งการแลว้กส็ามารถ

นาํเมาส์มาคลิกเลือกท่ีรายการแลว้กดท่ีปุ่ม Enter ไดเ้ลย 

2. ช่องวธีิใช ้

ในช่องน้ีถา้มีการใส่ตวัยาเพื่อจะใหค้นไขแ้ลว้ถา้มีการผกูวธีิใชเ้ขา้กบัตวัยา 

ถา้เลือกยาแลว้วธีิใชก้จ็ะข้ึนมาใหเ้อง แต่ถา้ตอ้งการจะใส่วธีิใชเ้องกส็ามารถ

กรอกขอ้มูลเขา้ไปไดเ้ลย เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ ใหก้ด Enter 1 คร้ัง  

 

หมายเหตุ การป้อนขอ้มูลวธีิการใชย้าทาํได ้ดงัน้ี 
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การป้อนข้อมูลวธีิใช้ยา 

 ยาบางชนิดจะมีวธีิการใชย้าผกูติดกบัตวัยามาแลว้ ซ่ึงถา้วธีิใชท่ี้ติดมาถูกตอ้งแลว้ 

สามารถ Enter เพื่อผา่นไปยงัช่องจาํนวนไดเ้ลย แต่ถ้าวิธีใช้ท่ีติดมาไม่ตรงตามท่ีต้องการ 

สามารถป้อนใหม่ได ้ซ่ึงวธีิการใชย้ามีตวัยอ่ดงัน้ี 

ตาํแหน่งท่ี  1 คือตวัเลข   บอกจาํนวนท่ีรับประทาน 

ตาํแหน่งท่ี 2 คือตวัเลข    บอกจาํนวนคร้ังท่ีรับประทานต่อวนั 

ตาํแหน่งท่ี 3 คือตวัอกัษรภาษาองักฤษ    บอกวา่รับประทานก่อน (a) หรือหลงัอาหาร  

(p)  

ตาํแหน่งท่ี 4 คือตวัอกัษรภาษาองักฤษ     เป็นตวัยอ่ของหน่วยของยา เมด็ (t) ชอ้นโต๊ะ (j) 

ชอ้นชา(s) 

ตัวอย่างเช่น  

23pt   คือ รับประทาน คร้ังละ 2 เมด็ วนัละ 3 เวลา หลงัอาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ 
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3. จาํนวน 

ใหใ้ส่จาํนวนการใหบ้ริการหรือยาท่ีตอ้งการใหค้นไขเ้ขา้ไปในช่องน้ีไดเ้ลย 

แต่ในส่วนราคา และรวมราคา จะข้ึนใหเ้องถา้กรอกขอ้มูลเขา้ไป เม่ือกรอก

จาํนวนเสร็จแลว้ให ้Enter ใหร้ายการลงมาอยูด่า้นล่าง 

4. เป็นรายการหตัถการและรายการยาท่ีกรอกขอ้มูลสมบรูณ์แลว้ ในส่วนน้ี เม่ือ

เรากรอกขอ้มูลผดิแลว้เราสามารถกลบัมา แกไ้ข , เพิ่ม และกล็บขอ้มูลได ้

การแกไ้ขขอ้มูลท่ีบนัทึกไปแลว้ สามารถนาํเมาส์มาคลิกท่ีรายการท่ี

ตอ้งการจะแกไ้ขแลว้กเ็ปล่ียนไดเ้ลย 

 
 

การเพิ่มขอ้มูลท่ีบนัทึกไปแลว้ ในส่วนการเพิ่มเราสามารถเพิ่มขอ้มูลได้

โดยนาํเมาส์มาคลิกในช่องสีขาวขา้งใตย้า/บริการ แลว้กก็รอกขอ้มูลท่ี

ตอ้งการเพิ่มเขา้ไปไดเ้ลย 
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กานรลบขอ้มูลท่ีบนัทึกแลว้ ในส่วนน้ีจะใชใ้นกรณีท่ีกรอกขอ้มูลผดิ เรา

สามารถลบขอ้มูลไดโ้ดย นาํเมาส์มาคลิกท่ีรายการท่ีตอ้งการจะลบ แลว้ 

กดท่ีปุ่ม Ctrl บนแป้นคียบ์อร์ด คา้งไว ้แลว้กก็ดปุ่ม Delete บนแป้นคีย์

บอร์ด จากนั้น จะข้ึน กล่องขอ้ความยนืยนัการลบ ใหก้ดท่ีปุ่ม OK 

รายการนั้นกจ็ะลบออกไป 

 
 

5. ปุ่ม Remed 

เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Remed แลว้ จะข้ึนหนา้จอประวติัการส่ังยาทั้งหมดของคนไข้

ข้ึนมา จากนั้นสามารถทาํการ Remed รายการท่ีตอ้งการยาท่ีคลา้ยกนักลบัมา

ใชใ้หม่ได ้
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การเลือกใชย้าท่ี เคยสั่งไปแลว้กลบัมาใชใ้หม่ ใหเ้ลือกรายการในประวติัการ

สั่งยาของคนไขก่้อนพอเลือกแลว้รายการยาทางดา้นล่างกจ็ะเปล่ียนตาม

ประวติัรายการสั่งยาพอไดย้าแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Remed รายการท่ีตอ้งการกจ็ะ

ข้ึนมาใหใ้นช่องยา/บริการ 

 

6. ปุ่มกาํหนดสูตรยา 

ในส่วนปุ่ม กาํหนดสูตรยา เราสามารถกาํหนดสูตรการใชย้าเพื่อท่ีจะนาํมาใช้

ในคราวหลงัได ้โดยท่ีไม่ตอ้งเสียเวลามากรอกขอ้มูลยาทีละตวั ใหค้ลิกท่ีปุ่ม

กาํหนดสูตรยา จะข้ึนหนา้จอมาใหก้าํหนดสูตรการใชย้า 

หน้าจอสําหรับกาํหนดสูตรยา 

 
หมายเหตุ วธีิการเรียกใชสู้ตรยาท่ีกาํหนดไว ้ใหพ้ิมพ ์. ในช่องยา/บริการ ในแถบรายการ

ยา/เวชภณัฑ ์จากนั้นเลือกช่ือสูตรท่ีเรากาํหนดไว ้
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4. การบันทกึข้อมูลในแถบ X-Ray (F4) 

 
 ใสส่วนของการสั่ง X-Ray ใหน้าํเมาส์ไปคลิกท่ีปุ่ม Order X-Ray เม่ือคลิกแลว้จะ

ข้ึนหนา้จอสั่ง X-Ray ข้ึนมา 

 

 
เม่ือข้ึนหนา้จอสั่ง X-Ray ข้ึนมาแลว้ ในช่องแพทยผ์ูส้ั่งจะตอ้งพิมพช่ื์อแพทยใ์ห้

ถูกตอ้ง การกรอกแพทยผ์ูส้ั่ง ใหน้าํเมาส์ไปคลิกท่ีช่องวา่งแลว้พิมพช่ื์อแพทยผ์ูส่ั้ง

เขา้ไป 
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ในช่องรายการ เป็นการกรอกรายการ X-Ray ท่ีใหค้นไขไปทาํการ X-Ray การ

กรอกขอ้มูลใหน้าํเมาส์มาคลิกท่ีปุ่มตวั V จากนั้นใหค้ลิกท่ีปุ่ม Drop Down ทาง

ดา้นหลงัช่องรายการอีกคร้ังจะข้ึนรายการ X-Ray มาใหเ้ลือก ถา้เจอแลว้กค็ลิก

เลือกท่ีรายการไดเ้ลย 
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ในช่องระบุท่า เป็นการระบุท่าในการ X-Ray วธีิการกรอกขอ้มูลใหค้ลิกท่ีปุ่ม 

Drop Down เพื่อทาํการเลือกท่าท่ีตอ้งการ เม่ือคลิกแลว้จะมีรายการข้ึนมาใหเ้ลือก 

เม่ือเจอแลว้ใหค้ลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการไดเ้ลย 

 

 
ในช่องระบุดา้น เป็นการระบุดา้นในการ X-Ray วา่คนไขจ้ะทาํการ X-Ray ดา้นซา้ย , 

ขวา หรือทั้ง 2 ดา้น วธีิการกรอกขอ้มูลใหค้ลิกท่ีปุ่ม Drop Down เพื่อทาํการเลือกดา้น

ท่ีตอ้งการ เม่ือคลิกแลว้จะมีรายการข้ึนมาใหเ้ลือก เม่ือเจอแลว้ใหค้ลิกเลือกรายการท่ี

ตอ้งการไดเ้ลย 



ระบบงานทนัตกรรม 

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd. 

 
21 

รพ. 

  
ในช่องวนัท่ี เราสามารถกรอกขอ้มูลวนัท่ี ท่ีเราตอ้งการสั่ง X-Ray ไดเ้ลย หรือถา้

ตอ้งการเลือกเป็นปฏิทินกใ็หค้ลิกท่ีปุ่ม Drop Down ทางดา้นหลงัช่องรายการ แลว้ก็

เลือกวนัท่ีตอ้งการได ้

 

 
ในช่องความเร่งด่วนเราสามารถนาํเมาส์มาคลิกท่ี Drop Down ทางดา้นหลงัช่อง

รายการความเร่งด่วน แลว้เลือกรายการไดเ้ลย 
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ในช่องหอ้ง ใหท้าํการเลือกหอ้ง X-Ray ท่ีตอ้งการจะส่งคนไขไ้ปทาํการ X-Ray ใหน้าํ

เมาส์มาคลิกท่ี Drop Down ทางดา้นหลงัช่องรายการหอ้ง แลว้เลือกรายการไดเ้ลย  

 

 
ช่อง clinical Information และช่อง Clinical Diagnosis เป็นการกรอกขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อ

ตอ้งการใหห้อ้ง X-Ray ทราบ เม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้ใหน้าํเมาส์ไปคลิกท่ีปุ่มสั่ง เพื่อ

ทาํการส่ัง X-Ray ไปท่ีหอ้ง X-Ray เม่ือกดท่ีปุ่มสั่งแลว้ จะข้ึนหนา้จอ Confirm 
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เม่ือข้ึนหนา้จอ Confirm แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Yes เพื่อเป็นการยนืยนัการสั่ง X-Ray ไปท่ี

หอ้ง X-Ray เม่ือสั่งแลว้รายการจะลงมาอยูท่ี่ช่องรายการ X-Ray ท่ีสั่ง จากนั้นใหค้ลิกท่ี

ปุ่มปิด เพื่อเป็นการปิดหนา้จอการสั่ง X-Ray ไป 

 

 
ถา้สั่ง X-Ray ไปแลว้ อยากจะยกเลิกรายการท่ีส่ัง ใหน้าํเมาส์มาคลิกขวาท่ีรายการ

ท่ีตอ้งการจะยกเลิก จากนั้นใหเ้ลือก ยกเลิกรายการ รายการนั้นกจ็ะหายไป 

 แต่ถา้รายการมีการรายงานผลมาแลว้หนา้จอ X-Ray จะข้ึนรายการท่ียนืยนัผล

มาแลว้ใหเ้ห็นในช่อง รายการท่ีรายงานผลแลว้ 
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หนา้จอ X-Ray เม่ือมีการสั่ง X-Ray แลว้รายการจะมาแสดงในหนา้จอน้ีดว้ย แต่ถา้เรา

ตอ้งการท่ีจะทาํการอ่านผล x-Ray เองจากหอ้งทนัตกรรม ใหน้าํเมาส์ไปคลิกท่ีรายการท่ี

ตอ้งการจะรายงานผล แลว้คลิกท่ีปุ่ม บนัทึกอ่านผล จะปรากฏหนา้จอบนัทึกอ่านฟิลม์

ข้ึนมาใหก้รอกขอ้มูล 

 

 
ใหท้าํการกรอกขอ้มูลการอ่านผล X-Ray ในช่องท่ีใชส้าํหรับการกรอกขอ้มูลผลการอ่าน

ฟิลม์ จากนั้นเม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้ใหค้ลิกยนืยนัดารอ่านผล ดว้ย แต่ถา้ผล X-Ray 
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ปกติ ใหค้ลิกเลือกผลการอ่านปกติดว้ย จากนั้นถา้ตอ้งการพิมพใ์บรายงานใหค้ลิกถูกใน

ส่วนพิมพใ์บรายงานดว้ย จากนั้นเม่ือเช็ควา่กรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่มบนัทึก

เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูล 

 

5. แถบรายละเอยีด 1 และ 2   

 
 

6. หน้าจอประวตัิทนัตกรรม (F5) จะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัการรักษา 

 
ในหนา้น้ีถา้คนไขม้ารับบริการกนัหอ้งทนัตกรรม กจ็ะเกบ็ประวติัทั้งหมด 
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7. แถบสรุปค่าใช้จ่าย 

 
เป็นหนา้จอรวมค่าใชจ่้ายการมารับบริการ  ในส่วนน้ีเราสามารถมาดูค่าใชจ่้ายได ้แต่

กรณีถา้แผนกทนัตกรรมมีการออกใบเสร็จรับเงิน ในหอ้งทนัตกรรมเองดว้ย ก็

สามารถออกใบเสร็จรับเงินใหค้นไขไ้ด ้การออกใบเสร็จรับเงินใหค้ลิกท่ีปุ่ม ออก

ใบเสร็จรับเงิน 

 

 จากนั้นจะข้ึนหนา้จอข้ึนมาใหคิ้ดค่าบริการและ จะปรากฏขอ้มูลผูป่้วย ซ่ึงจะมี

รายละเอียดดงัน้ี 

- วนัท่ี, เวลา, เลขท่ี, เล่มท่ี ใบเสร็จ, HN, ช่ือ-นามสกลุผูป่้วย, สิทธิการรักษา 

(แสดงในหมายเลขท่ี 1) 

- รายละเอียดค่าใชจ่้ายของคนไขแ้ยกตามหมวดค่ารักษาพยาบาล (แสดงใน

หมายเลขท่ี2) 

- รายการสรุปรวมยอดเงินค่าใชจ่้าย (แสดงในหมายเลขท่ี 3) 

- ปุ่มบนัทึก (แสดงท่ีหมายเลขท่ี 4) 

- ปุ่มปิดรายการ (แสดงท่ีหมายเลขท่ี 5) 

- ปุ่มใบสั่งยา (แสดงท่ีหมายเลขท่ี 6) 
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- ใบเสร็จ สาํหรับเลือกเคร่ืองพิมพเ์พื่อพิมพใ์บเสร็จรับเงิน(แสดงท่ีหมายเลขท่ี 7) 

 
 

กรณทีีผู้่ป่วยมรีายการค้างชําระอยู่แล้ว  
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เม่ือเรียกผูป่้วยข้ึนมาโปรแกรมจะเตือนวา่ผูป่้วยมียอดคา้งชาํระ  พร้อมกบั

แสดงยอดเงินท่ีคา้ง ให ้กดปุ่ม  “OK”  จะปรากฏ หนา้จอข้ึนมาแสดงใหเ้ลือกทาํรายการ

คา้งชาํระดงัภาพดา้นล่าง 

 
กรณีตอ้งการชาํระรายการท่ีคา้งรวมกบัรายการปัจจุบนัดว้ย ให้เลือกหมายเลข 

1 

กรณีไม่ตอ้งการชาํระรายการท่ีคา้งมาชาํระ ให้เลือกหมายเลข 2 

เม่ือเลือก แลว้ใหก้ดปุ่ม “ตกลง” (หมายเลขท่ี 3)  

หลงัจากนั้นหนา้จอดึงรายการมาใหใ้นหนา้จอการออกใบเสร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกประเภทรายการ 
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วธีิการบันทึกข้อมูลหน้าจอการออกใบเสร็จ 

 
จากภาพดา้นบน  วธีิการบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยหนอ้จอการออกใบเสร็จ ขั้นตอนดงัน้ี 

1. เม่ือเรียกช่ือผูป่้วยข้ึนมาโชวท่ี์หนา้จอแลว้ จะไดร้ายละเอียดค่าใชจ่้ายของผูป่้วย

ข้ึนมา ใหต้รวจสอบค่าใชจ่้ายตาม (หมายเลขท่ี 1)  

2. เม่ือตรวจสอบค่าใชจ่้ายของผูป่้วยแลว้ ใหต้รวจสอบเลขท่ี เล่มท่ีของใบเสร็จ ท่ีจะ

ออกใหต้รงกบัเลขท่ีใบเสร็จท่ีจะพิมพ ์(หมายเลขท่ี2) 

3. ตรวจสอบเคร่ืองพิมพท่ี์จะออกใบเสร็จ และเลือกเคร่ืองพิมพใ์หถู้กตอ้ง 

(หมายเลขท่ี 3) 

 
4. กดปุ่ม  บันทกึ   เพื่อบนัทึกรายการและออกใบเสร็จรับเงิน (หมายเลขท่ี 4) 
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หลงัจาก กดปุ่มบนัทึกแลว้จะมีหนา้จอยนืยนัการบนัทึก และเลือกจุดการ

ส่งต่อผูป่้วย ไปรับบริการจุดถดัไป  ใหเ้ลือกจุดท่ีส่งผูป่้วยไป (หมายเลขท่ี 1)  เลือก

แลว้  

   กดปุ่ม “ตกลง” (หมายเลขท่ี 2) (ตามภาพดา้นล่าง) 

 
 

จะมี Popup เมนูเสริมข้ึนมา (ยนืยนัรับเงิน) เพื่อสะดวกต่อการคิดเงิน 

 ซ่ึงเราสามารถใส่จาํนวนเงินท่ีไดรั้บในช่องรับเงินสด  โปรแกรมจะคาํนวณเงิน

ทอนใหด้งัภาพดา้นล่าง  เม่ือกด ปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมจะกลบัไปหนา้จอออกใบเสร็จ 

พร้อมกบัพิมพใ์บเสร็จรับเงินออกมาทางเคร่ืองพิมพ ์
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8. ปุ่มลบรายการ 

 
ในกรณีท่ีเรากรอกขอ้มูลหตัถการเขา้ไปแลว้ทาํการบนัทึกแลว้ ถา้เราตอ้งการท่ีจะ

ลบหตัถการท่ีกรอกไปทั้งหมด เราสามารถนาํเมาส์มาคลิกท่ีปุ่มลบรายการไดเ้ลย 

จะทาํการลบรายการทั้งหมด 

 

9. ปุ่ม PE(F7) 
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จากหนา้จอน้ีจะมีส่วนท่ีทนัตแพทยจ์ะตอ้งลงขอ้มูลคือ Physical Exam จะเป็นการลง

ขอ้มูลการตรวจร่างกายของคนไขโ้ดยถา้ตอ้งการลงขอ้มูลใหเ้รานาํเมาส์ไปคลิกท่ีปุ่ม 

PE[F7] ดงัภาพขา้งตน้ จะปรากฏหนา้จอบนัทึกผลการตรวจร่างกายข้ึนมา 

 
 

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 

ใช้ค้นหาข้อความการตรวจ

ร่างกายที ่save ไว้ 

ใช้สําหรับลงข้อมูลการ

ตรวจร่างกายตามส่วนต่างๆ

ของร่างกาย 

ใช้ลงข้อมูลการตรวจ

ร่างกายอ่ืนๆ 

แสดงข้อมูลการซักประวตั ิ
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ช่องที ่1 จะเป็นช่องท่ีใชส้าํหรับคน้หาขอ้มูลเพื่อท่ีจะไม่ตอ้งพิมพท์ั้งหมดโดยเม่ือ

พิมพค์าํท่ีเราตอ้งการเขา้ไปแลว้โปรแกรมจะปรากฏขอ้ความท่ี save ไวข้ึ้นมาใหเ้ลือก 

 

 
 

เม่ือพิมพข์อ้ความแลว้จะปรากฏขอ้ความข้ึนมาใหเ้ลือกเม่ือเจอขอ้ความท่ีตอ้งการ

แลว้สามารถกด Enter เพื่อเลือกขอ้ความนั้นมาใชง้านได ้

 

แสดงข้อมูลการตรวจ

ร่างกายที ่save ไว้ 
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หมายเหตุ : ตอ้งกรอกขอ้มูลในช่องดา้นล่างเท่านั้นโปรแกรมจึงจะ save ขอ้มูล 

เม่ือเลือกข้อมูลทีต้่องการ

มาแล้วจะปรากฏในช่องนี ้

กด Enter จากช่องด้านบนเพ่ือให้

ข้อความทีเ่ลือกลงมาอยู่ด้านล่าง 
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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   

 

ปุ่ ม 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 (.) และพมิพ์ช่ือสูตร   

จะมช่ืีอสูตรทีต่ั้งไว้ปรากฏขึน้มา 
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ส่วนที ่2  วาดรูป 

เป็นการลงผลการตรวจร่างกายของผูป่้วยดว้ยวาดรูป 

 

วธีิการวาดรูป 

เมนูวาดรูป 

คลิก๊ขวาทีภ่าพเลือก 
เปลีย่นรูป 

กด Enter จากช่องด้านบนเพ่ือให้

ข้อความทีอ่ยู่ในสูตรแสดงขึน้มา 
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 การเปล่ียนรูป รูปแรกจะอตัโนมติัเป็นรูปทอ้งเสมอ  ถา้ตอ้งการเปล่ียนรูปใหม่ให ้

คลิกขวาท่ีภาพ เลือก เปลีย่นรูป  จะปรากฏหนา้ต่างใหเ้ลือกรูป ดงัภาพดา้นล่าง เม่ือเลือก

ภาพเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม ตกลง 

 
  

วาดรูป  ใหค้ลิกเลือกปุ่ม Draw 

 
 

  

ให้คลิก๊ปุ่ม Draw 

เพ่ือวาดรูป 

เลือกภาพที่

ต้องการ 

คลกิปุ่ ม ตกลง 

เพ่ือเลือกภาพ 



ระบบงานทนัตกรรม 

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd. 

 
40 

รพ. 

ก่อนท่ีจะเลือก Color เพื่อวาดรูป ใหก้ดปุ่มบนัทึกก่อน ไม่เช่นนั้น สีท่ีวาดลงไปจะเป็นสี

ดาํ 

 
 

เลือกสีท่ีตอ้งการ ท่ี Color   และเลือก ขนาดเส้น ท่ี Line Size   ใหใ้ชเ้มา้ส์วาดลงไปบน

รูปภาพ  สารถเขียน Note อธิบายภาพท่ีดา้นล่างภาพ เม่ือวาดภาพเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม 

บันทกึ  

 
หมายเหตุ : สามารถวาดรูปภาพ 10 ภาพ : 1 Visit 

ปุ่ มบันทกึ ก่อน

เลือก Color 

สามารถเลือก Color, 

Line Size ได้จากจุดนี ้
เขียน Note 

อธิบายภาพ 

สามารถเลือก รูปที ่
และกด บนัทกึ รูป ได้จาก

จุดนี ้
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เม่ือต้องการลบเส้นทีว่าดลงไปบนรูปภาพ 

 ใหค้ลิกขวาท่ีรูปภาพ เลือก Reset  ลายเส้นท่ีวาดไวจ้ะโดนลบท้ิงทุกเส้น  และทาํ

การวาดรูปท่ีถูกตอ้งลงไป 

 
เม่ือตอ้งการลบรูปภาพท่ีวาดไปแลว้ และบนัทึกรูปไปแลว้ดว้ย 

ใหก้ดท่ีปุ่ม ลบรูป ดงัภาพดา้นล่าง 

สามารถเลือก reset เพ่ือลบ

เส้นได้ 
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ส่วนที ่3 รูปถ่าย 

สามารถ Load รูปถ่ายจากกลอ้งเขา้มาไวใ้นระบบไดทุ้กนามสกลุ 

 
 

หมายเหตุ : สามารถ Load ภาพได ้5 ภาพ  :  1 Visit 

 

ปุ่ มลบรูป 

ปุ่ ม  เลือกภาพ 

เขียนอธิบายภาพจาก 

Note ด้านล่างนี ้

ปุ่ ม บันทกึ 
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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  

  

10. ปุ่ม EMR 

 
 

การดูประวติัการมารับบริการของคนไข ้ สามารถดูไดจ้ากปุ่ม  EMR  โดยกดท่ีปุ่ม EMR 

จะข้ึนหนา้จอประวติัคนไขข้ึ้นมา 
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หนา้จอการดูประวติัของคนไข ้ สามารถดูประวติัยา, ผล LAB, ผล X-RAY, 

ประวติั Screen & ตรวจรักษา, ประวติัการนดัหมาย  ฯลฯ 

 

11. ปุ่มนดั[F8] 

 
เม่ือคลิกท่ีปุ่มนดัแลว้จะข้ึนหนา้จอข้ึนมาใหก้รอกขอ้มูลการนดั 
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ลงนดัผูป่้วย > แถบเพิ่มรายการนดั 

 

 
 

ลงนดัผูป่้วย > แถบสั่ง LAB ล่วงหนา้ 

 

 

3. เลือกคลินิกท่ีนดั 

4. ระบุสาเหตุท่ีนดั 

6. ระบุสถานท่ีติดต่อ 

9. สามารถแจง้การ

ปฎิบติัตวัในการมาพบ

คร้ังหนา้ให้ผูป่้วยทราบ 

10. สามารถแจง้

รายการ Lab ในคร้ัง

หนา้ให้ผูป่้วยทราบ 

1. ป้อนวนัท่ีนดั 

สามารถระบุเป็น

วนัท่ี หรือสปัดาห์ 

หรือเดือนได ้
2. เลือกช่วงเวลาท่ีนดั 

5. ระบุแพทยผ์ูน้ดั 

7. ระบุผูเ้ขียนใบนดั 

8. ระบุจุดตรวจ 

1. เลือกใบ Lab แลว้กดปุ่ มสัง่ Lab 

ล่วงหนา้ จะปรากฎใบ Lab ให้

ป้อนขอ้มูลวา่จะทาํการสั่ง Lab ตวั

ใดบาง 

 

3. ยกเลิกรายการท่ีสัง่ 

 

2. รายการ Lab ท่ีถูกสัง่

ไวล่้วงหนา้ 
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ลงนดัผูป่้วย  > แถบสั่ง X-ray ล่วงหนา้ 

 

 

แบบฟอร์มใบสัง่ LAB  

 

1.ระบุห้องท่ีส่ง LAB 

 

2.ระบุห้องท่ีให้แสดง

ขอ้ความเต่ือนเม่ือรายงานผล 

 

3. ระบุระดบัความ

เร่งด่วนของผล LAB 

 

5. สาํหรับพิมพข์อ้ความ

เพ่ิมเติมแจง้ห้อง LAB 

 

6. ตอ้งการพิมพใ์บ 

Request ให้ต๊ิกไวแ้ละ

ระบุเคร่ืองพิมพด์ว้ย 

 

1. สามารถสัง่ X-ray ล่วงหนา้ได ้โดย

การเลือกรายการ X-ray เลือกห้อง เลือก

ท่า เลือกดา้น และทาํการ enter 1 คร้ัง 

เพ่ือให้ขอ้มูลลงมาอยูด่า้นล่างถือว่าเป็น

การสัง่ X-ray ล่วงหนา้แลว้  
2. กดปุ่ มตกลง เพ่ือทาํการ

บนัทึกการลงนดัหมายผูป่้วย 

4. เลือกราย LAB ท่ี

ตอ้งการ และใชเ้มา้ส์  

  ในช่องท่ีตอ้งการ 
 

7. กดปุ่ มเม่ือลง

ขอ้มูลครบ 
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12. ปุ่มLAB 

 
สามารถสั่ง LAB จากหนา้จอน้ี โดยรายการ LAB ท่ีสั่งจะ Online ไปรอท่ีหอ้ง 

LABและข้ึนค่าใชจ่้ายอตัโนมติัท่ีการเงิน  

เม่ือคลิกท่ีปุ่ม LAB แลว้จะข้ึนหนา้จอ Visit ของคนไขข้ึ้นมา 

 
จากนั้นใหค้ลิกท่ีปุ่มตกลงเพื่อทาํการกรอกขอ้มูลการสั่ง LAB 
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จากนั้นจะข้ึนหนา้จอข้ึนมาใหเ้ลือกใบ LAB พอเลือกใบ LAB เสร็จแลว้ ใหค้ลิก

ท่ีปุ่ม สั่ง Lab จะข้ึนหนา้จอใบ LAB ข้ึนมาใหเ้ลือกรายการ 

 

ปุ่ ม บันทกึ 
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เลือกราย LAB ท่ีตอ้งการ โดยใชเ้มาส์    ในช่องรายการท่ีตอ้งการ จากนั้นเม่ือเลือกได้

แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่มบนัทึก เพื่อทาํการบนัทึกการสั่ง LAB 

 

การแกไ้ขรายการ LAB 

 
ใหเ้ลือกใบ LAB ใบเดิม แลว้คลิกท่ีปุ่ม สั่ง LAB ใหม่อีกคร้ัง จะข้ึนหนา้จอเลือกประเภท

การสั่งข้ึนมาใหเ้ลือก 
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การ ลบใบส่ัง LAB 

เลือก ปุ่ มแก้ไขรายการส่ัง และ กด ปุ่ มตกลง 

 
 

 

 

 

ปุ่ม เพิม่รายการส่ัง  เลือกเม่ือ มีการสัง่รายการ

นั้นไปแลว้ แลว้ตอ้งการสัง่อีกคร้ังในรายการ

เดิม เพ่ือใหคิ้ดค่าใชจ่้าย  2 รอบ 

ปุ่ม แก้ไขรายการส่ัง  เลือกเม่ือ ตอ้งการ

เขา้ไปแกไ้ขรายการ ในใบ LAB เดิม 

กดปุ่ ม ตกลง 

ปุ่ ม แก้ไขรายการส่ัง 
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กด ปุ่ มลบรายการ   

 
 

13. ปุ่ม Admit 

 
เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Admit หนา้จอใหก้รอกขอ้มูลการสั่ง Admit ข้ึนมาใหก้รอกขอ้มูล 

ปุ่ ม ลบรายการ 
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1. ลงรายการ แพทย์ผู้ส่ัง Admit  จะอตัโนมติัจาก Login  ถา้ในกรณีลงใหแ้พทย์

ท่านอ่ืน  ใหก้ดที ่จุดจุดไข่-ปลา เพื่อคน้หาช่ือแพทย ์

2. อาการสําคญั  ใหใ้ส่อาการสาํคญัของผูป่้วยท่ีตอ้ง Admit (ไม่ใส่ขอ้มูลโปรแกรม

จะไม่บนัทึกให)้ 

3. ส่ัง Admit ทีต่ึก(Ward)  กดที ่จุดจุด ไข่ปลา  เพื่อเลือก Ward (ไม่ใส่ขอ้มูล

โปรแกรมจะไม่บนัทึกให ้) 

4. เม่ือเรียบร้อยแลว้ให ้ กดปุ่ ม ตกลง 1 คร้ัง  
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14. ปุ่ม Note 

 
สามารถกรอกขอ้มูลการ Note เกบ็เอาไวไ้ด ้ถา้ตอ้งการกรอกขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม

Note 

 
ในส่วนการNote ขอ้ความน้ี สามารถกรอกขอ้ความเอาไวไ้ด ้แต่ถา้กรอกขอ้ความ

ไปแลว้ ขอ้ความนั้นกจ็ะติดตวัคนไขต้ลอด แต่ถา้ตอ้งการใหแ้สดงเฉพาะจุดได้

โดย ให ้ หนา้จุดท่ีตอ้งการใหข้อ้ความน้ีไปโชว ์แต่ถา้ไม่  เอาไว ้ขอ้ความ
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น้ีกจ็ะไปโชวทุ์กๆจุดท่ีคนไขไ้ปรับบริการ เม่ือกรอกขอ้ความเสร็จเรียบร้อยแลว้

ใหค้ลิกท่ีปุ่มตกลงเพื่อทาํการบนัทึก 

แต่ถา้ตอ้งการลบขอ้ความน้ีใหน้าํเมาส์มาคลิกท่ีปุ่ม ลบnote ระบบจะทาํการลบ

ขอ้ความนั้นออกไป 

 

15. ปุ่ม Refer 

 
เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Refer แลว้จะข้ึนหนา้จอการลงทะเบียน Refer ข้ึนมาใหก้รอก

ขอ้มูล 
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จากนั้นจะข้ึนหนา้จอ ส่งต่อผูป่้วยไปสถานพยาบาลอ่ืนข้ึนมาใหก้รอกขอ้มูล 

จากนั้นใหก้รอกขอ้มูลไดเ้ลย ในส่วนช่องการส่งต่อไปท่ี ใหค้ลิกท่ีปุ่มคน้ จะข้ึน

กล่องคนหาข้ึนมา ใหพ้ิมพช่ื์อโรงพยาบาลไดเ้ลย 

 

16. ปุ่ม Consult 
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เม่ือตอ้งการส่ง Consult ไปถามแพทยห์อ้งต่างๆ  สามารถคลิกท่ีปุ่ม Consult ได้

เลย 

 

 
เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Consult แลว้จะข้ึนหนา้จอ ส่ง Consult ข้ึนมากส็ามารถกรอก

ขอ้มูลไดเ้ลย วา่ตอ้งการส่ง Consult ไปถามแพทยค์นไหน 
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17. จากนั้นเม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่มบนัทึกเพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูลการ

มารับบริการทนัตกรรมของคนไข ้

วธีิการบันทึก (F9) 

 

  
 

 

กดปุ่มบนัทึกเม่ือป้อน

ขอ้มูลการใหบ้ริการเสร็จ 

3.บนัทึกขอ้มูลและการ

ส่งต่อคนผูป่้วย 

 

1. สามารถเลือก

จุดส่งต่อผูป่้วยได ้

 

2. เลือกเม่ือ

ตอ้งการพิมพ ์
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การกรอกข้อมูลคนไข้ IPD 

 

 
 

ปุ่ มส่ังใหม่ 

ใช้ในกรณทีีค่นไข้ถูกส่งมาแล้วผู้ใช้งานไม่ได้กรอกข้อมูลมาให้ เราสามารถมาคลกิ

ทีปุ่่ มส่ังใหม่เพ่ือทาํการกรอกข้อมูลได้ 

 

 
 เม่ือคลกิทีปุ่่ มส่ังใหม่แล้วกจ็ะขึน้หน้าจอคนหาขึน้มาให้ เพ่ือทาํการค้นหาคนไข้ 

ในส่วนการค้นหาเราสามารถค้นหาได้หลายแบบ โดยสามารถคนหาเป็นช่ือ ในช่องค้นหา
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ตามช่ือได้ หรือจะคนหาตามเลข AN/HN ในช่องค้นหาตาม AN/HN ได้ พอค้นหาคนไข้

พบแล้วให้คลกิทีปุ่่ มตกลง จะขึน้หน้าจอ รายการส่ังทาํหัตถการทนัตกรรมผู้ป่วยใน

ขึน้มาให้กรอกข้อมูล 

 

 
ในหน้าจอนี ้เม่ือเราคลกิที่ปุ่ มส่ังใหม่จะขึน้หน้าจอนีข้ึน้มา ถ้าเราคลกิทีปุ่่ มส่ัง กจ็ะขึน้

หน้าจอรายละเอยีดการส่ังหัตถการผู้ป่วยในขึน้มาให้กรอกข้อมูล แต่ถ้าเป็นในส่วนการ

แก้ไขจะต้องคลกิทีร่ายการทีต้่องการแก้ไข้ก่อน แล้วถึงจะคลกิทีปุ่่ ม แก้ไขรายการ 

ถ้าคลกิทีปุ่่ มเพิม่รายการจะขึน้หน้าจอรายละเอยีดการส่ังหัตถการผู้ป่วยในขึน้ 
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เม่ือคลกิทีปุ่่ มเพิม่รายการกจ็ะขึน้หน้าจอนีข้ีน้มา ให้เรากรอกข้อมูลได้เลย ว่าผู้ส่ังคือใคร 

หมายเหตุการส่ังว่าอะไร และหัตถการทีส่่งไปคืออะไร เม่ือกรอกข้อมูลได้แล้วให้คลกิที่

ปุ่ มตกลง เป็นการบันทกึข้อมูล 

 

ปุ่ มบันทกึรายการ 

 ในกรณีท่ีคนไขใ้นไดส่้งตวัมาท่ีแผนกทนัตกรรมแลว้ รายช่ือของคนไขก้จ็ะมา

ข้ึนท่ีหนา้จอทนัตกรรม ในแทบIPD จากนั้นใหค้ลิกท่ีช่ือคนไข ้1 คร้ัง แลว้นาํเมาส์มา

คลิกท่ีปุ่มบนัทึกรายการ จะข้ึนหนา้จอขอ้มูลทัว่ไปของคนไขข้ึ้นมา 
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เม่ือข้ึนหนา้จอ ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วยแลว้ ใหก้รอกหตัถการทนัตกรรมในช่องหตัถการ

จากนั้น Diage และ ราคาจะข้ึนมาใหอ้ตัโนมติั จากนั้นใหใ้ส่วา่ไดท้าํหตัถการไปก่ี ซ่ี ก่ี

ดา้น ก่ีราก และก่ีช้ิน ตามช่องท่ีกาํหนดมาให ้

พอกรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Add เพื่อทาํการเพิ่มรายการใหล้งมาอยู่

ทางแถวดา้นล่าง ถา้มีหตัถการอ่ืนๆ อีกกใ็หก้รอกขอ้มูลตามเดิม 

จากนั้นเม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้ใหน้าํเมาส์มาคลิกท่ีปุ่ม บนัทึก เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูล
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