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บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร ์จ ากัด 

 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานคลินิกพิเศษ  

โรคเบาหวาน – ความดัน 

การเข้าใช้งานโปรแกรมHOSxPXE4 
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4 

 
แสดงหน้าจอไอคอน HOSxPXE4 

2. พิมพ์รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าระบบ HOSxPXE4 จากน้ันคลิกปุ่ม เข้าระบบ 



 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นส าหรบั โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รบัอนุญาต 
                                    Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         2 

 
แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 

 
3. เลือกสาขาหรือเขตที่ท างาน 

 
แสดงหน้าจอเลือกสาขาท่ีท างาน 
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4. เลือกห้องท างาน 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 

 
 

 
5.ระบบจะแสดงหน้าต่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลด้านบนของหน้าต่างจะแสดง ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ Login เข้าระบบ หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิดหน้าต่างได้  

 
แสดงหน้าจอประชาสัมพันธ์ 
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การเข้าใช้งานระบบงานคลินิกพิเศษ โรคเบาหวาน - ความดัน 
 เข้าเมนูท างาน  คลิกเมนู NurseNurse Workbench เพื่อเข้าหน้าจอท างาน 

 
แสดงหน้าจอเมนู 

 
 
 
จากน้ันเข้าสู่หน้าจอการใช้งาน  ซึ่งในหน้าจอประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ดังน้ี 

 
แสดงส่วนประกอบหน้าจอซักประวัติ 
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หมายเลข  1 ส าหรับค้นหารายช่ือผู้ป่วย  สามารถค้นหาได้ดังน้ี 

  1.1 การค้นหาจากช่อง HN  โดยพิมพ์หมายเลข HN ในช่อง HN แล้ว Enter 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอค้นหาจากช่อง HN 

 

  1.2  ค้นหาจากคิวที่มารับบริการในวัน โดยการพิมพ์เลขล าดับคิวการมารับบริการในวัน (คิวที่ออก

จากงานเวชระเบียน) ในช่อง Q แล้ว Enter รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงที่ส่วนผู้รอคิวตรวจ  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการเลือกผู้ป่วยจากคิวที่มารับบริการในวัน 

 

  1.3  ค้นหาจากปุ่ม “ค้นหา” โดยการคลิกที่ปุ่ม           ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับค้นหา  
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    รูปภาพแสดงหน้าจอค้นหา 

 

 การค้นหาในหน้าจอน้ีสามารถค้นหาได้จาก หมายเลข HN, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ-นามสกุล, นามสกุล,    

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน, เลข Passport No. โดยมีวิธีการดังน้ี 

  1.3.1 กรณีค้นหาจากหมายเลข HN ให้พิมพ์เลข HN แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” หรือ Enter 

 
   รูปภาพแสดงหน้าจอตัวอย่างการค้นหาจาก HN 

  1.3.2 กรณีค้นหาจากช่ือ ให้พิมพ์ชื่อผู้ป่วย แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” หรือ Enter 
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   รูปภาพแสดงหน้าจอตัวอย่างการค้นหาจากชื่อ 

  1.3.3 กรณีค้นหาจากช่ือและนามสกุล ให้พิมพ์ชื่อแล้วเคาะ spacebar เว้นวรรค 1 คร้ัง  
แล้วตามด้วยนามสกุล  จากน้ันคลิกปุ่ม “ค้นหา” หรือ Enter 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอตัวอย่างการค้นหาจากชื่อและนามสกุล 

 

  1.3.4 กรณีค้นหาจากนามสกุล ที่ช่องค าค้นหาให้เคาะ spacebar เว้นวรรค 1 คร้ัง แล้วพมิพ์

นามสกุล จากน้ันคลิกปุ่ม “ค้นหา” หรือ Enter 

 
   รูปภาพแสดงหน้าจอตัวอย่างการค้นหาจากนามสกุล  
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  1.3.5 กรณีค้นหาจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ที่ช่องค าค้นหาให้พิมพ์เลข 

บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก   จากน้ันคลิกปุ่ม “ค้นหา” หรือ Enter 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการค้นหาจากเลขบัตรประชาชน 

 

  1.3.6 กรณีค้นหาจากเลข  Passport No.  ให้ ต๊ิก Check box “ค้นหาด้วย Passport No.”       

ที่ช่องค าค้นหาให้พิมพ์เลข  Passport  จากน้ันคลิกปุ่ม “ค้นหา” หรือ Enter 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการค้นหาจากเลข passport 

 

 

 



 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นส าหรบั โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รบัอนุญาต 
                                    Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         9 

ในกรณีที่ใช้ตัวช่วยในการค้นหาผู้ป่วยมี 3 เมนู ดังน้ี 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการค้นหา 

  หมายเลข 1 คือ Check box “ค้นหาเฉพาะผู้ถูกส่งตรวจในวันน้ี” ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่มี  
การส่งตรวจในวันน้ีเท่าน้ัน ดังรูป 
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รูปภาพแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก Check box “ค้นหาเฉพาะผู้ถูกส่งตรวจในวันน้ี” 

  หมายเลข 2  คือ Check box “ค้นหาด้วย Soundex” ระบบจะท าการค้นหารายชื่อผู้ป่วย           

ด้วยข้อความที่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน  

รูปภาพแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก Check box “ค้นหาด้วย Soundex” 
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  หมายเลข 3 คือ Check box “ค้นหาอัตโนมัติ” ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยทั้งหมด และเมื่อพิมพ์
ข้อความในช่องค้นหา ระบบจะกรองให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบค้นหาจาก หมายเลข HN, ชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, 
นามสกุล (กด spacebar 1 คร้ังแล้วพิมพ์นามสกุล), หมายเลขบัตรประชาชน ดังรูป 

รูปภาพแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก Check box “ค้นหาอัตโนมัติ” 

หมายเลข 2 ส่วนแสดงรายช่ือผู้ป่วยรอคิวตรวจ 

 
รูปภาพแสดงส่วนส าหรับแสดงรายชื่อผู้รอคิวตรวจ 

ค าอธิบายสถานะและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
- ล าดับ    : ล าดับรายชื่อผู้ป่วยที่รอตรวจ 
- คิวรับบริการ   : ล าดับคิวรวมในวันที่นับจากเวชระเบียนส่งตรวจผู้ป่วย 
- HN    : HN ของผู้ป่วย 
- แฟ้ม     : สถานะของการยืมแฟ้ม OPD Card จากห้องเวชระเบียน จะมี 2 สถานะ 

     คือ ยังไม่มีการยืมแฟม้ 
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     คือ มีการยืนยันการยืมแฟ้มแล้ว 
 
- RC   : สถานะของการตรวจสอบสิทธิการรักษา มี 3 สถานะ 

     คือ ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสิทธิการรักษา 
     คือ รอตรวจสอบเอกสารสิทธิการรักษา 

     คือ ได้รับการตรวจสอบสิทธิการรักษาเรียบร้อยแล้ว 
- Lab    : สถานะของการสั่ง LAB ม ี5 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการสั่ง Lab  

      คือ มีการสั่ง LAB แต่ยังไม่ทราบผล 
            คือ มีการสั่ง LAB รับใบ LAB แต่ยังไม่ยืนยันผล LAB บาง item 
             คือ มีการสั่ง LAB หลายใบแต่มีการยืนยันผลบางใบ 

      คือ มีการสั่ง LAB และรายงานผลแล้ว 
- XR    : สถานะของการสั่ง X-RAY มี 4 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการสั่ง  

      คือ มีการสั่ง X-RAY แต่ยังไม่ทราบผล 
             คือ มีการสั่ง X-RAY มากกว่า 1 ใบ แต่ยืนยันผลบางใบ 

      คือ มีการสั่ง X-RAY ยืนยันรับตัวและรายงานผลแล้ว 
- FN    : สถานะของการช าระเงิน มี 4 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการช าระเงิน 

      คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิการรักษาแล้ว 

      คือ มีการช าระเงินและออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยแล้ว 

      คือ มีการปิดรายการค่าใช้จ่ายจากห้องการเงินแล้ว 
- AR    : สถานะของการมียอดค้างช าระ มี 3 สถานะ 

     คือ ไม่มียอดเงินค้างช าระ 
      คือ มียอดเงินค้างช าระ 

      คือ ช าระเงินที่ค้างข าระเรียบร้อยแล้ว 
- FD   : สถานะของการฝากเงินมัดจ า ถ้ามีการฝากเงินมัดจ าไวร้ะบบจะแสดงจ านวนเงินที่
     ได้ฝากเงินมัดจ าไว้ 
- ชื่อผู้ป่วย   : ชื่อของผู้ป่วยที่มารับบริการ 
- ส่งมาจาก  : จุดที่ส่งผู้ป่วยมารอตรวจที่แผนก 
- ประเภท  : ประเภทการมารับบริการ 



 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นส าหรบั โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รบัอนุญาต 
                                    Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         13 

- วันที่   : วันที่มารับบริการ 
- เวลาส่ง  : เวลาที่เวชระเบียนส่งตรวจมาที่แผนก 
- ความเร่งด่วน  : ความเร่งด่วนที่ต้องการรักษา 
- ประเภท  : ประเภทผู้ป่วย 
- อาการ/สาเหตุ  : อาการส าคัญที่มารับบริการ 
 
 
 
หมายเลข 3 ผู้ป่วยก าลังรับบริการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอผู้ป่วยก าลังรับบริการ 

 
ค าอธิบายส่วนของผู้ป่วยก าลังรับบริการ 
  - Queue  : Q ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ (คิวรวมของโรงพยาบาล) 
  - ผู้ให้บริหาร  : ชื่อแพทย์ที่ท าการตรวจรักษา 
  - HN   : HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - ผู้รับบริการ  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
  - วันที่/เวลา เข้าห้อง : วัน/เวลาที่เข้าห้องตรวจ 
  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ : ชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท าการตรวจรักษา 
 

หมายเลข 4 ส่วนของรายช่ือผู้ป่วยท่ีตรวจแล้ว 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 
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ค าอธิบายส่วนของรายช่ือผู้ป่วยท่ีตรวจแล้ว 
  - ส่วนของ Filter  : ส าหรับค้นหาผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาและบันทึกข้อมูลใน  
         แถบห้องฉุกเฉิน 
  - ล าดับคิวรับบริการ : คิวของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ (คิวรวมของโรงพยาบาล) 
  - เวลาส่ง  : เวลาที่ส่งตัวผู้ป่วยมายังห้องตรวจ 
  - HN   : HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - ชื่อผู้ป่วย  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
  - วันที่ Visit  : วันที่มารับบริการ 
  - เวลา Visit  : เวลาที่มารับบริการ 
  - เวลาเข้า  : เวลาที่รับผู้ป่วยเข้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
  - เวลาออก  : เวลาที่ผู้ป่วยออกจากห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
  - ประเภทผู้ป่วย  : ประเภทของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - ความเร่งด่วน  : ความเร่งด่วนในการเข้ารับบริการ 
  - Chief complaint : อาการส าคัญของผู้ป่วย 
  - น้ าหนัก  : น้ าหนักตัวของผู้ป่วย 
  - อุณหภูมิ  : อุณหภูมิของผู้ป่วย 
  - ส่วนสูง  : ส่วนสูงของผู้ป่วย 
  -BMI   : ดัชนีมวลกายของผู้ป่วย 
  - BPs   : ความดันโลหิตสูงสุด 
  - BPd   : ความดันโลหิตต่ าสุด 
  - Pulse   : อัตราการเต้นชีพจร 
  - HR   : อัตราการเต้นของหัวใจ 
 

 
การเลือกรายช่ือผู้ป่วยมาซักประวัติ 

ใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกที่รายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการซักประวัติ 
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แสดงหน้าจอเลือกชื่อผู้ป่วยมาซักประวัติ 

 
ดับเบิ้ลคลิกรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อและนามสกุลผู้ป่วยจากน้ัน เมื่อเข้าสู่หน้าจอการ

ซักประวัติแล้วจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ  
- ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนของผู้ท่ีมารับบริการ ในส่วนน้ีจะเป็นข้อมูลของผู้ป่วยที่บันทึกมาจากห้องเวช

ระเบียน(ห้องบัตร) 
- ส่วนท่ี 2 บันทึกข้อมูลเป็นการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้มาจากการซักประวัติ ในส่วนน้ีสามารถ

ขยายหน้าจอ ขยับความกว้างของหน้าจอการบันทึกข้อมูล ตามความต้องการได้สังเกตจาก
เส้นตรงที่มีจุดสามจุดอยู่ตรงกลาง ตามรูปในหมายเลขที่ 3 
หรือต้องการขยายให้เต็มหน้าจอโดยต๊ิกที่ Checkbox “New window mode” ก่อนที่จะเลือก
รายชื่อผู้ป่วยขึ้นมา ดังรูปหมายเลขที่ 4 

 
แสดงหน้าจอส่วนของการบันทึกข้อมูลการซักประวัติ 
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การบันทึกข้อมูล    
 แถบท่ัวไป  

1. แถบ สัญญาณชีพ  ท าการซักประวัติผู้ป่วย และ ลงบันทึกสัญญาณชีพ  ประกอบด้วย 
- น้ าหนัก 
- ส่วนสูง 
- อุณหภูมิ 
- รอบเอว 
- อัตราการเต้นชีพจร 
- อัตราการหายใจ 
- ความดันโลหิต 
- ค่า BMI (Body Mass Index = การวัดดัชนีมวลกาย)  จะค านวณให้อัตโนมัติเมื่อกรอก  

          น้ าหนักและส่วนสูง 
- ค่า BSA (Body Surface area = เป็นการค านวณการใช้ยาจากน้ าหนักส่วนสูง)  
- O2Sat 
- คัดกรองการแพ้ยา การสูบบุหร่ี  การด่ืมสุรา  และสภาพการมา 

 
แสดงหน้าจอสัญญาณชีพ 

เพ่ิมเติม 

  คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยต้ังครรภ์ 

  คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยให้นมบุตร  

  คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคบกพร่องทางเอนไซม์ที่มีการติดต่อกันทางพันธุกรรม 

หมายเหตุ มีผลต่อการสั่งใช้ยาให้กับผู้ป่วย 
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  กรณีที่ผู้ป่วยน่ังรอตรวจแล้วจ าเป็นต้องมีการวัดความดันซ้ าสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยให้คลิกที่ปุ่ม         
               เพื่อบันทึกข้อมูล ค่าความดันโลหิตสามารถบันทึกได้มากกว่า 1 คร้ัง ซึ่งจะแสดงหน้าจอดังน้ี 

 

 
แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) 

 
 

 ประกอบด้วย  วันท่ี, เวลา, Systolic, Diastolic, RR, Pulse, O2Sat, Temp. สามารถวัดและบันทึก
ได้มากกว่าหน่ึงคร้ังจนกว่าความดันจะคงที่  จากน้ัน ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”  ค่าที่บันทึกแล้วจะแสดงกล่อง
บันทึกด้านล่าง  จากน้ันคลิก“คลิกปิด” ค่าที่วัดจะแสดงในหน้าจอบันทึกข้อมูล และค่าที่วัดคร้ังล่าสุดจะแสดง
ที่ช่องความดันโลหิต สามารถลบข้อมูลได้ คือให้คลิกขวาที่รายการที่ต้องการลบ แล้วข้อมูลน้ันจะไม่แสดงอีก
สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้   
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แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต 

 
การลบรายการ  ในกรณีที่ลงบันทึกผิดให้ท าการคลิกที่ปุ่มการวัดจะแสดงหน้าจอบันทึกค่าความดันโลหิต ให้
คลิกขวาที่รายการที่ต้องการลบ จากน้ันเลือกลบรายการ  

 
แสดงหน้าจอลบรายการความดัน 

 
การเรียกใช้ Last Vital Sign สามารถเรียกใช้การซักประวัติในคร้ังที่แล้ว มาใช้ใน Visit ล่าสุดได้ โดยการคลิก
ที่ปุ่ม Task เลือก ใช้ Last Vital Sign ระบบจะดึงข้อมูลคร้ังที่แล้วมาแสดงให้ 
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แสดงหน้าจอการใช้ Last Vital Sign 

จากน้ันให้ระบุอาการส าคัญ  เพื่อบันทึกและส่งไปยังห้องแพทย์  
 หมายเลข 1 ให้กรอกข้อมูล Chief Complaint  (CC) 
 หมายเลข 2 เพิ่มระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นให้เลื่อนที่ลูกศร เพิ่ม หรือ ลง และสามารถพิมพ์ตัวเลขได้ 
 หมายเลข 3 เพิ่มหน่วย เช่น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี 
 หมายเลข 4 คลิกที่ปุ่มเพิ่ม เพื่อเพิ่มและบันทึกข้อมูลอาการส าคัญ 
 หมายเลข 5“เพ่ิม CC” เพื่อเพิ่มอาการส าคัญที่พบบ่อย เพื่อง่ายต่อการบันทึกอาการส าคัญในผู้ป่วย

คร้ังต่อไป 
 หมายเลข 6“ลบ CC” เพื่อลบอาการส าคัญจากปุ่ม เพ่ิม CC 

 
แสดงหน้าจออาการส าคัญ 
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 จากน้ันให้คัดกรองในส่วนของผลตรวจอื่นๆ ประกอบด้วย 
- Pain Score Pre. 
- Pain Score Post. 
- PEFR (L/Min) 
- PEFR (%) 
- Fasting Blood Sugar 
- Fasting Blood Sugar (Dtx1) 
- Fasting Blood Sugar (Dtx2) 
- GFR 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลอาการส าคัญและผลตรวจอื่นๆ 

 
2. แถบประวัติ  ลงรายการในส่วนของประวัติ ประกอบด้วย 5 ส่วน  
   2.1 การคัดกรองประวัติ  ประกอบด้วย 

- HPI   : ประวัติการเจ็บปวดปัจจุบัน 
- PMH    : ประวัติการรักษา 
- FH   : ประวัติทางครอบครัว 
- SH       : ประวัติทางสังคม 
- ROS     : สภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยทั่วไป 
- Active Problem : สิ่งผิดปกติที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหรือเป็น 
              ความกังวลของผู้ตรวจ 

   2.2 Doctor HPI  ส าหรับแพทย์ลงข้อมูล HPI โดยจะแยกข้อมูลของแพทย์แต่ละท่านที่บันทึก 

 
แสดงหน้าจอประวัติ 
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   2.3 พฤติกรรม  ประกอบด้วย 
           - การกรองและบันทึกการสูบบุหร่ี   
           - การกรองและบันทึกการด่ืมสุรา 
   2.4 ครอบครัว ประกอบด้วย 
           - การกรองและบันทึกประวัติทางครอบครัวว่าได้มีโรคเรื้อรังหรือไม่ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 
   2.5 Note  สามารถพิมพ์และกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกและสื่อสารไปยังแพทย์ได้ 
   2.6 การมารักษา  ประกอบด้วย 
           - กลับมารักษาซ้ า สาเหตุการกลับมารักษาซ้ า 
           - หมายเหตุ 

 
แสดงหน้าจอประวัติ (ต่อ) 

3. แถบ Vital Sign Chart  
เป็นกราฟแสดงค่าของ สัญญาณชีพ ความดันโลหิต และอัตราการเต้นชีพจร 

  BP      : ค่าความดันโลหิต 
  Pulse  : สัญญาณชีพจร 

  RR      : อัตราการเต้นชีพจร 
จะเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างค่าคร้ังก่อนหน้าที่เคยมาเปิดVisit และ Visit ปัจจุบัน  
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แสดงหน้าจอ Vital Sign Chart 

4. แถบช่วยเหลืออ่ืนๆ 
  เป็นการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือที่ท าให้กับผู้ป่วย หากมีการเก็บเป็นรายงานหรือประวัติการ
ให้บริการก่อนพบแพทย์ 

 
หน้าจอช่วยเหลืออ่ืนๆ 

 
5. แถบบันทึกคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
  เป็นแถบบันทึกข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าให้กับผู้ป่วย  โดยเลือกแถบการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
ดังหมายเลข 1   จากน้ันกดปุ่มบันทึกการคัดกรอง ดังหมายเลข 2  
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แสดงหน้าจอการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

 

  เมื่อท าการคลิกที่ปุ่มบันทึกการคัดกรอง  จะแสดงหน้าจอบันทึกคัดกรองโรคซึมเศร้า เพื่อท าการ
สอบถามผู้ป่วยและลงข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

 
แสดงหน้าจอบันทึกคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
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  เมื่อกดบันทึกจะมีข้อมูลประวัติการคัดกรองแสดงขึ้นมา 

 
แสดงประวัติคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

 
 

6. แถบการคัดกรองอ่ืนๆ 
  เป็นการคัดกรองนอกเหนือจากการคัดกรองเบื้องต้น เช่น การคัดกรองภาวะซึมเศร้า, การคัดกรองตา, 
การคัดกรองSTI Counseling, การคัดกรองNCD 

 
แสดงหน้าจอคัดกรองอ่ืนๆ 
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7. แถบงานป้องกันโรค  ได้แก่ การประเมินความพิการ, งานส่งเสริมป้องกันโรค, การประเมินภาวะสุขภาพ 
และ Community Service 

 
แสดงหน้าจองานป้องกันโรค 

 
 

8. แถบจิตเวช 
  เป็นการบันทึกข้อมูลของคลินิกจิตเวช เช่น การประเมิน การส่งพบสหวิชาชีพ  รับยาเดิมของผู้ป่วย 
และประวัติทั้งหมดของงานจิตเวช  เป็นต้น 

 
หน้าจองานจิตเวช 
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9.  แถบ ARV Clinic 
  เป็นการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย ARV 

 
หน้าจอ ARV Clinic 

 
10. การแพ้อาหาร 
 เป็นการบันทึกข้อมูลการแพ้อาหารของผู้ป่วย 
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 แถบโรคเร้ือรัง 

  กรณีที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยเป็นโรคเร้ือรังจะส่งผู้ป่วยมาคลินิกพิเศษเพื่อท าการขึ้นทะเบียนโรค
เรื้อรัง  พยาบาลสามารถลงบันทึกได้โดยคลิกที่แถบ โรคเร้ือรัง  คลิกที่ปุ่ม“เพ่ิมโรคประจ าตัว” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกโรคเร้ือรัง 

 
 
หลังจากกดปุ่มเพิ่มโรคประจ าตัว (กรณีผู้ป่วยรายใหม่ที่ท าการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) จะปรากฏหน้าจอ
ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ให้กรอกข้อมูลส าคัญดังต่อไปน้ี 
  1. ประเภทคลินิก น าเมาส์คลิกที่สามเหลี่ยมลงเพื่อเลือกชื่อคลินิกโรคเบาหวาน 
  2. ประเภทโรค เลือกประเภทของโรคเบาหวาน ว่าผู้ป่วยเป็นเบาหวานชนิดไหน 
  3. วันที่ขึ้นทะเบียน กรอกวัน/เดือน/ปี หรือ น าเมาส์คลิกที่สามเหลี่ยมลง เพื่อเลือก วัน เดือน ปี 
  4. ประเภทการลงทะเบียน 
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แสดงหน้าจอบันทึกโรคเร้ือรัง 

 
การลงข้อมูลการคัดกรองเฉพาะโรคคลินิกเบาหวาน - ความดัน 
 สามารถบันทึกข้อมูลได้ที่แถบข้อมูลเฉพาะโรค >> การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน จะปรากฏหน้าจอ
การคัดกรองโรคเร้ือรัง จะประกอบไปด้วยการคัดกรองดังต่อไปน้ี 

 
แสดงการเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลเฉพาะโรคเบาหวาน-ความดัน 

 

1. การคัดกรองตา 
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แสดงหน้าจอบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 

2. การคัดกรองเท้า 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 

 
 
 

3. การคัดกรองไต 
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แสดงหน้าจอบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 

 
4. การคัดกรองหลอดเลือดหัวใจ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ 

 
5. การคัดกรองหลอดเลือดสมอง 
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แสดงหน้าจอบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง 

 
 
6. การคัดกรองหลอดเลือดส่วนปลาย 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดส่วนปลาย 

7. การคัดกรองปริทันต์ 
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แสดงหน้าจอบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางปริทันต์ 

 
 

 เมื่อบันทึกข้อมูลการคัดกรองเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึก  

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรองเฉพาะโรค 
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วิธีแก้ไขการคัดกรองข้อมูลเฉพาะโรคเบาหวาน-ความดัน 
 สามารถท าได้โดยเลือกรายการข้อมูลเฉพาะโรคที่ต้องการแก้ไข จากน้ันคลิกปุ่มแก้ไข ระบบจะแสดง
หน้าจอข้อมูลที่บันทึก จากน้ันให้แก้ไขข้อมูล เสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึก 

 
แสดงการแก้ไขข้อมูลการคัดกรองเฉพาะโรค 

 
วิธีลบการคัดกรองข้อมูลเฉพาะโรคเบาหวาน-ความดัน 
กรณีที่ต้องการลบ สามารถคลิกที่ปุ่ม ลบ จากน้ันระบบจะท าการลบรายการน้ันออกจากระบบให้อัตโนมัติ  

 
แสดงการลบข้อมูลการคัดกรองเฉพาะโรค 
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 หลังจากที่บันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังให้กับผู้ป่วยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อเป็นการ
บันทึกข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบ หากต้องการพิมพ์เอกสารสามารถคลิกที่ Check box พิมพ์ ก่อนการคลิกปุ่ม 
บันทึก เมื่อคลิกปุ่มบันทึกแล้วระบบจะท าการพิมพ์เอกสารออกมาให้ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลโรคเร้ือรัง 

 
วิธีแก้ไขและลบข้อมูลโรคเร้ือรัง 
 หากต้องการแก้ไขหรือลบรายการข้อมูลโรคเรื้อรังสามารถท าได้โดยเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขหรือ
ลบ จากน้ันคลิกที่ปุ่มแก้ไขโรคประจ าตัว ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลโรคประจ าตัว ให้แก้ไขข้อมูล แล้วคลิกที่
ปุ่มบันทึก หรือหากต้องการลบรายการน้ันให้คลิกที่ปุ่ม ลบรายการ ระบบจะท าการลบข้อมูลออกจากระบบให้
อัตโนมัติ 

 
แสดงข้ันตอนการแก้ไขและลบรายการข้อมูลโรคเร้ือรัง 
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 แถบหัตถการ วิธีการท าหัตถการ คือ คลิกที่ปุ่ม  จะแสดงหน้าจอบันทึกหัตถการ 

 
แสดงหน้าจอการลงหัตถการ 

 
 

เมื่อคลิกปุ่มเพิ่มแล้วจะได้หน้าจอบันทึกการท าหัตถการ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการท าหัตถการ 
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วิธีการบันทึกการท าหัตถการ  
- วันท่ี/เวลาเร่ิม และวัน/เวลาเสร็จ ให้น าเมาส์คลิกที่สามเหลี่ยมลง วันที่/เวลาเร่ิม และวัน/เวลาเสร็จ 

สามารถท าวิธีเดียวกัน   

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ 

ให้เลือก วันที่/เวลาเร่ิม และวันที่/เวลาเสร็จ สามารถก าหนดเดือนได้ ให้คลิกเลื่อนที่ สามเหลี่ยมซ้าย 
ชวา  ได้ปุ่ม “NOW” เมื่อคลิกแล้ววันที่ เวลาปัจจุบันจะแสดง หากไม่ต้องการที่จะใช้วันและเวลาน้ี สามารถ
คลิกที่ปุ่ม  “Clear”จากน้ันให้ท าการเลือกวันเวลาที่ต้องการหรือให้กรอกลงไป เมื่อได้ วันที่/เวลา ต้องการแล้ว 
ให้คลิกที่ปุ่ม “OK” 
 - ช่ือหัตถการคลิกที่ ปุ่ม“ค้นหา”จากน้ันให้ท าการค้นหาได้โดยการกรอกชื่อหัตถการลงไป 

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ 
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1. ให้พิมพ์ชื่อหัตถการที่ต้องการลงไป  
2. คลิกที่ปุ่ม ค้นหา เพื่อท าการค้นหา 
3. ผลการค้นหา  จากน้ัน คลิก“ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 

 
     - ผู้ท าหัตถการ ให้น าเมาส์คลิกที่ สามเหลี่ยมลงจากน้ันพิมพ์ชื่อแพทย์หรือผู้ท าหัตถการ แล้วให้เลือก
ชื่อที่ต้องการ หรือกดที่ปุ่มMe จะแสดงชื่อตามที่ล็อกอิน 

 
แสดงหน้าจอระบุผู้ท าหัตถการ 
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  - ห้องท่ีท า คลิกที่สามเหลี่ยมลง เพื่อเลือกห้องที่หัตถการโดยโปรแกรมจะแสดงชื่อห้องให้อัตโนมัติ 

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 

 - ICD9 คลิกปุ่ม“ค้นหา”จากน้ันให้กรอกรหัส ICD9  เมื่อกรอกรหัสแล้วคลิกที่ ปุ่ม “ค้นหา” ผลการ
ค้นหาจะแสดงแล้ว คลิก”ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 
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เมื่อได้ชื่อหัตถการที่ต้องการแล้ว รหัส ICD9หรือรหัสหัตถการ จะแสดงพร้อมกับชื่อหัตถการ และจะ
แสดงราคากับหัตถการอัตโนมัติ     

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 

- ผู้ช่วย น าเมาส์คลิกที่เคร่ืองหมาย “+” เพื่อท าการเพิ่มชื่อ จากน้ันกดที่สามเหลี่ยมลง เพื่อเลือก
รายชื่อ และยังสามารถระบุจ านวนของหัตถการได้อีกด้วย แล้วกด ปุ่ม“บันทึก”   

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 
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การแก้ไขหัตถการ 
เมื่อบันทึกแล้วรายการหัตถการจะแสดงรายการทั้งหมด  เมื่อต้องการแก้ไข้ หัตถการ ให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 
จากน้ันเมื่อแก้ไขรายการแล้ว ให้คลิก ปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกรายการ    

 
แสดงหน้าจอแก้ไขหัตถการ 

 
การสร้าง Template  
 สามารถท าได้โดยคลิกที่ปุ่ม Task ในกรณีที่ท าหัตถการหลายๆคร้ังในรายการเดียวกัน สามารถน า
หัตถการน้ันมาสร้างเป็น Template  โดยให้เลือกรายการที่ต้องการน ามาสร้างเป็น Template ให้เป็นแถบสี
น้ าเงิน แล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม Task จากน้ันเลือก “น ารายการไปก าหนดเป็น Template(T)”  จากน้ัน Pop Up 
จะเด้งขึ้นมาให้ก าหนดชื่อ แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการก าหนด Template 
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การเรียกรายการจาก Template 
คลิกที่ปุ่ม Task แล้วเลือก เลือกรายการจาก Template เพื่อน ารายการที่ได้ก าหนดไว้มาใช้ จากน้ันเลือก
รายการที่ได้ก าหนดไว้เมื่อได้รายการแล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง 

 
แสดงหน้าจอการเลือกรายการจาก Template 

 
 ตัวอย่าง   การน ารายการจาก Template มาใช้ 

 
แสดงหน้าจอการน ารายการจาก Template 
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 แถบการให้ค าแนะน า สามารถให้ค าแนะน าผู้ป่วยได้คือคลิกเลือก กล่อง Check Box 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการให้ค าแนะน า 

 
 

 แถบการแพ้ยา ส าหรับบนัทึกการแพ้ยา กรณีผู้ป่วยผ่านการประเมินการแพ้ยาจากเภสัชกรแล้ว จะม ี
รายการประวัติการแพ้ยาแสดงไว้   

 
แสดงหน้าจอการแพ้ยา 

 
 แถบการนัดหมาย การนัดหมายผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยต้องมารักษาต่อ สามารถบันทึกรายการนัดได้  

ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” จากน้ันให้กรอกข้อมูลนัดหมาย หน้าจอการนัดหมายแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 
- ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผู้มารับบริการ คือ ข้อมูลของผู้ป่วยที่มาจากเวชระเบียน 
- ส่วนท่ี 2 การนัดหมายคือ ส่วนที่จะต้องบันทึกการนัดหมายให้กับผู้ป่วย 
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- สว่นท่ี 3 รายการอ่ืนๆ ประกอบไปด้วย แถบย่อย 
  - การปฏิบัติตัว การปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์คร้ังต่อไป 
  - Lab สั่ง Lab ล่วงหน้า 
  - X-Ray สั่ง x-Ray ล่วงหน้า 
  - นัดหลายวัน ล าหรับนัดผู้ป่วยมากกว่า 1 วัน  

 
แสดงหน้าจอบันทึกการนัดหมาย 

 
แสดงหน้าจอนัดหมายผู้ป่วยโดยแบ่งเป็นส่วนๆ 
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ข้อมูลการนัดหมายประกอบด้วย  
- วันท่ีนัด  ท าการกรอก หรือ สามารถระบุ D= เดือน   W=สัปดาห์   M= วัน และ น า

เมาส์คลิกที่ ปุ่ม “ปฏิทิน” และเลือกวันที่ต้องการลงรายการนัด จากน้ัน ก าหนดเวลาให้
ระบุวันและเวลาที่ต้องการนัด หรือ คลิกที่ปุ่ม “เลือกเวลา” ให้ก าหนดเวลาที่ต้องการ 
แล้วคลิกตกลง สังเกตได้ว่าวันที่มีการนัดผู้ป่วยแล้วจะแสดงข้อความว่า “ นัดไว้แล้ว 1”  
คือได้นัดผู้ป่วยไว้แล้ว1คน  

- แพทย์  (ชื่อแพทย์ผู้นัด)  
- แผนก  
- คลินิก   
- ห้องตรวจ 
- เหตุท่ีนัด 
- ติดต่อท่ี 
- หมายเหตุ 

แสดงหน้าจอบันทึกการนัดหมาย 
 
 

แถบการปฏิบัติตัวสามารถก าหนดการปฏิบัติตัว  
หมายเลข 1 โดยคลิกขวาที่พื้นที ว่างจากน้ันเลือกเมนูเพิ่มรายการ 
หมายเลข 2 แสดงหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วย จากน้ันคลิกที่ปุ่ม บันทึก  ตัวอย่าง  
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แสดงหน้าจอการนัดหมายการปฏิบัติตัว 

 
 

 เมื่อบันทึกรายการแล้วข้อความจะแสดงในกล่องข้อความสีขาว สามารถเลือกคลิกหรือก าหนดการ
ปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วยได้ 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตัว 
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เมื่อต้องการเลือกการปฏิบัติตัวสามารถน าเมาส์ไปคลิกรายการที่ได้ก าหนดได้ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตัว(ต่อ) 

 
การสั่ง Lab ล่วงหน้า 
สามารถท าได้โดย คลิกที่ปุ่ม  “LAB”จากนน้ันคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการ” 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง Lab ล่วงหน้า 
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เมื่อคลิกที่ปุ่มเพิ่มรายการแล้ว หน้าจอการสั่ง LAB จะแสดงขึ้นมา แล้วให้กรอกข้อมูลที่ต้องการนัดโดย 
1. ให้ท าการเลือกใบ Lab โดยคลิกที่ สามเหลี่ยมหัวลงแล้วท าการเลือก 
2. ข้อมูลการสั่ง วันที่สั่ง เวลาสั่ง ผู้สั่ง ความเร่งด่วน 
3. เลือกรายการ Lab ที่ต้องการสั่ง 
4. เมื่อต้องการพิมพ์ใบสั่ง Lab แล้วเลือกเคร่ืองพิมพ์ หรือเลือกที่ปุ่มแบบฟอร์มเพื่อท าการเลือก 
5. บันทึก  

 
แสดงหน้าจอการบันทึกการสั่ง Lab ล่วงหน้า 

 
 หากต้องการแก้ไขรายการให้คลิกที่รายการต้องการแก้ไขให้เป็นน้ าเงินแล้วคลิกคลิกที่ปุ่ม 
“แก้ไขรายการ”  

 
แสดงหน้าจอการการแก้ไขการสั่ง Lab ล่วงหน้า 



 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นส าหรบั โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รบัอนุญาต 
                                    Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         48 

  หากต้องการที่จะยกเลิกรายการที่สั่ง สามารถท าได้คือ คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกรายการ” รายการที่ต้องการ
ยกเลิกก็จะไม่แสดงในหน้าจออีก 

 
แสดงหน้าจอการยกเลิกการสั่ง LAB ล่วงหน้า 

 
การสั่ง X-Ray ล่วงหน้า หากผู้ป่วยต้องนัดมา X-rayสามารถท าได้คือคลิกที่เคร่ืองหมาย “+”จากน้ันให้ท าการ
เลือก  รายการX-ray ,ห้อง,ท่า,ด้าน โดยการคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลง จากน้ันเมื่อเลือกรายการนัดหมายแล้วคลิก
ที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ล่วงหน้า 
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แถบนัดหลายวัน เมื่อต้องการนัดผู้ป่วยหลายวันสามารถ คลิกที่ แถบ นัดหลายวัน แล้ว กดปุ่ม  
เลือกหลายวันจะแสดงหน้าต่าง ตารางนัดหมายแพทย์ ท าการ ต๊ิกถูก“นัดหลายวัน” แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการ
นัดผู้ป่วย เสร็จแล้วกดปุ่ม ตกลง 

 
แสดงหน้าจอนัดผู้ป่วยหลายวัน 

 
 เมื่อกดปุ่มตกลงแล้ว รายการวันที่นัดผู้ป่วยจะมาแสดงที่แถบนัดหลายวัน 

 
แสดงหน้าจอรายการวันที่ที่นัดให้กับผู้ป่วย 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นส าหรบั โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รบัอนุญาต 
                                    Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         50 

 แถบการส่งตัว กรณีที่ต้องท าการส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นสามารถท าได้คือคลิกที่”แถบการส่งตัว” 
แล้วคลิกที่ “ปุ่มบันทึกส่งตัว” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการส่งตัว 

 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการส่งตัว (ต่อ) 
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แถบการส่งตัว   

 - เลขท่ีส่งต่อ :  ถ้าต้องการรันเลขจากระบบให้กดที่ปุ่ม      ระบบจะออกเลขใหม่ให้อัตโนมัติ 
หรือถ้าไม่ต้องการรันจากระบบก็สามารถพิมพ์เลขรับตัวที่ช่องได้ 
 - วันท่ีส่งตัว, เวลา :  ระบุวันที่มีการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลอื่น 
 - ส่งต่อไปท่ี   :  ถ้าทราบรหัสสถานพยาบาลให้ ใส่รหัสที่ช่องแรกและกด Tab ที่ คีย์บอร์ด ชื่อ
สถานพยาบาลจะขึ้นให้อัตโนมัติ หรือจะคีย์ค้นหาที่ช่อง 2 โดยพิมพ์ชื่อสถานพยาบาล เลือกแล้วกด Enter แต่

ถ้าไม่ทราบรหั สสถานพยาบาลให้กดที่ปุ่ม    จะมีหน้าจอค้นหาสถานพยาบาล ให้พิมพ์ ชื่อ
สถานพยาบาลที่ต้องการกด Enter หรือ คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” เลือกสถานพยาบาล คลิกปุ่ม “ตกลง”  

 
แสดงหน้าจอค้นหารหัสสถานพยาบาล 

 - เหตุผลการส่งตัว :  ระบุเหตุผลของการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลอื่น 
 - การวินิจฉัยโรคข้ันต้น :  ระบุการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นแบบเป็นข้อความ 
 - การวินิจฉัยหลัก :  ถ้าทราบรหัสโรคให้ใส่รหัสที่ช่องและกด Tab ที่คีย์บอร์ด ชื่อโรคจะขึ้นมาให้

อัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ทราบสามารถกดที่ปุ่ม   และค้นหาจากชื่อโรค, รหัสโรค และคลิกเลือกโรค           
กดปุ่ม “ตกลง” 
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แสดงหน้าจอค้นหาช่ือโรค 

 

- แพทย์ผู้สั่ง :  ระบุแพทย์ผู้สั่ง refer สามารถพิมพ์ชื่อแพทย์ หรือสามารถค้นหาชื่อแพทย์ได้จากปุ่ม 

  จะแสดงหน้าจอค้นหาบุคลากรทางการแพทย์ ให้พิมพ์ชื่อ หรือคลิกที่ปุ่มค้นหา จากน้ันรายชื่อจะ
แสดงขึ้นมา และแสดงสถานการณ์ท างาน จะแสดงเป็นเคร่ืองหมายถูกสีเขียว ท าการเลือกชื่อแพทย์ แล้วคลิก 
“ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอค้นหาช่ือแพทย์ 
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 - จุดส่งต่อ :  คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ 
 - ห้องตรวจ :  คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงจากน้ันให้เลือกห้องตรวจที่ต้องการส่ง 
 - สาเหตุ :  คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลง เพื่อเลือกสาเหตุของการส่งต่อ 
 - วันท่ีสิ้นสุด :  ระบุวันที่สิ้นสุดของการส่งต่อ 
 - ระยะเวลาประสานงาน :  ระบุระยะเวลาประสานงานของการส่งต่อ 
 - เวลาเร่ิมรับเร่ือง :  เวลาที่เริ่มรับเรื่องการส่งต่อ 
 - เวลาส่งต่อ :  เวลาที่ส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลอื่น 
 - ประเภทการส่งต่อ :  สามารถเลือกได้โดยการคลิกเลือก  ในจังหวัด หรือ นอกจังหวัด 
 - ประเภทการส่งต่อในเขต :  สามารถท าได้โดยการคลิกเลือก ในเขต  หรือ  นอกเขต  
 - สถานการณ์ตอบรับ :  เป็นสถานะของการตอบรับของสถานพยาบาลที่รับเร่ือง   
 - วันหมดอายุ :  ถ้ามีวันหมดอายุของใบส่งตัวให้ระบุ 
 - ผู้บันทึกใบส่งตัว :  ระบุชื่อผู้บันทึกใบส่งตัว 
 - บันทึกการตอบกลับ :  บันทึกการตอบกลับของโรงพยาบาลที่ส่งต่อผู้ป่วยไป 

 

แถบการซักประวัติ  เป็นการซักประวัติหรือการวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยก่อนที่ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น 

 
แสดงหน้าจอแถบการซักประวัติ 
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 กรอกอาการส าคัญของผู้ป่วยก่อนส่งต่อสถานบริการอื่น 

 
แสดงหน้าจอแถบการซักประวัติ (ต่อ) 

 

แถบการรักษาเบื้องต้น  เมื่อต้องมีการรักษาเบื้องต้นต้องกรอกการรักษาเบื้องต้นหรือก่อนส่งต่อ 

 
แสดงหน้าจอแถบการรักษาเบื้องต้น 
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หากผู้ป่วยมีอาการที่ต้องมีการลงบันทึกระหว่างการส่งต่อสามารถกรอกได้โดยการคลิกที่ “+”  ระบุ
วันที่เวลา  สัญญาณชีพ  อาการ  การพยาบาล  และให้กด Tab ที่คีย์บอร์ด เพื่อให้ขึ้นบรรทัดใหม่  

 
แสดงหน้าจอแถบการรักษาเบื้องต้น (ต่อ) 

 

แถบการวินิจฉัย/หัตถการ สามารถบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยและการท าหัตถการให้กับผู้ป่วยได้ที่แถบน้ี ซึ่ง
สามารถพิมพ์เป็นข้อความ 

 
แสดงหน้าจอแถบการวินิจฉัย/หัตถการ 

แถบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในแถบน้ีจะเป็นแถบส าหรับการบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติของผู้ป่วย 
หากมีผลการตรวจสามารถพิมพ์ข้อมูลผลการตรวจได้ในแถบน้ี 
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แสดงหน้าจอแถบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 แถบ Consult แถบที่ต้องมีการโต้ตอบ หรือสอบถามระหว่างแพทย์พยาบาล จากห้องตรวจหน่ึงไปยังอีก
ห้องตรวจหน่ึงเพื่อขอค าปรึกษา สามารถท าได้คือคลิกที่แถบConsult จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการ” 

 
แสดงหน้าจอ Consult 

 
  แสดงหน้าจอการ ข้อมูล Consult ในส่วนของค าถาม ให้ระบุวันที่  เวลา  และเรื่องที่ต้องการ 
Consult จากน้ันให้เลือกส่งไปยังแพทย์ คลิกถูก จากน้ันคลิกที่ สามเหลี่ยมหัวลงแล้วเลือกชื่อแพทย์ที่ต้องการ 
ส่ง Consult  หรือคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”  แลว้คลิกถูก Consult ไปห้องตรวจ แล้วท าการเลือกห้องตรวจสามารถ
ท าได้คือคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือก หรือคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” เมื่อแพทย์มีการตอบค าถามกลับมาจะแสดง
ในกล่องค าตอบแล้วคลิก“บันทึก” หากต้องการแก้ไขรายการ ให้คลิกที่ปุ่มแก้ไขรายการเพื่อท าการแก้ไข หาก
ต้องการที่จะลบรายการที่สั่งสามารถท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม”ลบรายการ” 
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แสดงหน้าจอแถบ Consult(ต่อ) 

 แถบยา/ค่าบริการ ส าหรับสั่งยาและลงค่าบริการ มีวิธีการสั่งยาดังน้ี  

 
แสดงหน้าจอแถบยา/ค่าบริการ 

 
การบันทึกสั่งยา การสั่งยาสามารถสั่งได้ 4 วิธี คือ การคีย์เอง , เลือกจาก Template , เลือกจากประวัติ 
การใช้ยา(Remed) , เลือกจากแผนการรักษา 

ข้อมูลท่ีใช้ในการสั่งยา ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
  ชื่อยา   :  ชื่อยาที่ต้องการสั่ง 
  จ านวน   :  จ านวนยาที่สั่ง 
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  หน่วยบรรจุ  :  หน่วยที่ใช้ในการบรรจุยา 
  วิธีใช้   :  วิธีการใช้ยา 
  Dose  : จ านวนยาที่ใช้ต่อคร้ัง 
  หน่วย  :  หน่วยยา 
  ความถี่  : ความถี่ในการใช้ยา 
  เวลา  : เวลาในการใช้ยา 
 
 
 
1. การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์   
สั่งยาแบบวิธีใช้ยา Mode3 

ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหลังจากน้ันคลิกปุ่ม  
“เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการยา 

*** สามารถคลิกค้นหาเฉพาะรายการยา เพื่อให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้ จะแสดง
เฉพาะรายการยาเท่าน้ัน 

*** ปุ่ม    เมื่อคลิกแล้ว จะท าการเคลียร์ข้อมูลในช่องชื่อยาและรายละเอียดการใช้ยา 

 
แสดงหน้าจอการคีย์สั่งยา 
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แสดงหน้าจอบันทึกการสั่งยา 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- ฉลากช่วย คือรายละเอียดของยา 
- ปุ่มแก้ไข วิธีการใช้ยาที่มาจากการกรอกรายละเอียด 
- ปุ่ม Log สามารถกดแล้วตรวจสอบการแก้ไขของรายการแต่ละรายการได้ 
- ปุ่ม Clear ใช้ Clear ช่องชื่อยาและรายละเอียดในการสั่งยา 
 
 
สั่งยาแบบวิธีใช้ยา Mode2 
  ในการสั่งยาแบบ Mode2 ให้ต๊ิกถูก Check box : Mode2 ไว้ก่อน  จากน้ันคีย์รายการยาที่ต้องการ
จะสั่งลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ,  ระบุจ านวน,   ระบุวิธีใช้ยา  จากน้ันกดปุ่มเพิ่ม 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการสั่งยา 

 

 



 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นส าหรบั โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รบัอนุญาต 
                                    Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         60 

2. การสั่งยาจากรายการประวัติการใช้ยา (Remed) 
 การสั่งยาด้วยวิธีน้ีจะอ านวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมซ้ ากับคร้ังที่แล้วที่ผู้ป่วยมารับ
บริการ โดยจะต้องมีประวัติการสั่งยาก่อน จึงจะสามารถ  Re med ได้ 

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาจากประวัติการใช้ยา 

 

คลิกที่รายการใบสั่งยาของ Visit ที่มารับบริการ และดูรายการยาที่สั่งใน Visit น้ัน ท าการ Re med โดยคลิกที่

ปุ่ม “เลือก” 

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาจากประวัติการใช้ยา 
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3. การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจาก Template 
  การสั่งยาด้วยวิธีน้ีจะอ านวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมหรือการสั่งยาชุดน้ีบ่อยๆ     

หากยังไม่มี Template จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่โดย คลิกที่ปุ่ม “Task”  เลือกรายการจาก Template      
เพื่อสร้าง Template  ก่อน 

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาจาก Template 

 

คลิกปุ่ม “เพิ่ม Template” เพื่อสร้าง Template ใหม่ 

 
แสดงหน้าจอการเพ่ิม Template 
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ก าหนดชื่อ Template ที่ต้องการและก าหนดยาและรายละเอียดวิธีใช้ยา แลว้คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการสร้าง Template 

เมื่อสร้าง Template แล้ว ท าการสั่งยาโดยเลือกรายการจาก Template  เลือก Template ที่

ต้องการสั่ง แล้วคลิกปุ่ม “เลือก” 

 
แสดงหน้าจอกการสั่งยาจาก Template 
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วิธีการแก้ไขและลบ Template  
เลือก Template ที่ต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข Template” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขจาก Template 

การแก้ไข ท าการแก้ไขชื่อ Template ชื่อยา แล้วคลิกปุ่ม “บนัทึก”  

การลบ คลิกปุ่ม “ลบ” Template รายการที่ลบจะหายไป 

 
แสดงหน้าจอการลบสั่งยาจาก Template 
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4. การสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ 

 คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่มเพิ่ม จากน้ันจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาให้ระบุเหตุผลใน

การสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  เมื่อระบุเหตุผลในการสั่งแล้วกดปุ่มบันทึก   

 
แสดงหน้าจอการสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

5. การสั่งยาท่ีเป็น Drug Interaction 

  คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่มเพิ่ม ถ้ามีรายการยาที่เป็นยา Drug Interaction   

จะเด้งหน้าจอยืนยันการสั่งยาที่เกิด Drug Interaction ให้ระบุเหตุผลการสั่งจ่ายยา จากน้ันกดบันทึก 
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แสดงหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายท่ีเกิด Drug Interaction 

6. การสั่งยาเสพติด หรือท่ีเป็นรายการยาควบคุม 

  คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการแล้วกดปุ่มเพิ่ม   

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาเสพติดหรือยาควบคุม 
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  หลังจากสั่งยาแล้วปรากฏหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายรายการยาควบคุม  ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วย, 

ข้อมูลยาที่ก าลังจะสั่งจ่าย และจ านวนสั่งจ่าย  จากน้ันกดบันทึกเพื่อยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุมให้กับผู้ป่วย  

 
แสดงหน้าจอยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุม 

 

วิธีการใช้ยา 

เมื่อสั่งยาโดยวิธีสั่งยาใดก็ตามเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องระบุจ านวนยาที่สั่ง วิธีการรับประทานยาโดยมี

ตัวย่อวิธีใช้ยา หน่วยเรียกชื่อยา ความถี ่เวลา ดังน้ี 

วิธีใช้ ตัวอย่างวิธีใช้ ตัวย่อ ดังนี้ 

- 001  : พ่นจมูกทั้งสองข้าง 

- 012  : พ่นจมูก 1 ข้าง 

- 10N  : 1000 MG.(20)IN NSS 100 CC 
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การสั่งยาจากแผนการรักษา 

เป็นวิธีการสั่งยาจากการน ารายการยาที่วางแผนการรักษาไว้กับโรคที่จะต้องสั่งยาน้ันๆเป็นประจ าเพื่อ

ใช้ในการรักษา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง หรือรายการใช้ยาที่วางแผนการใช้ยาไว้กับผู้ป่วยคนน้ันๆ 

เป็นต้น มีขั้นตอนดังน้ี 

 1. คลิกที่ปุ่ม Task 

 2. เลือกรายการจาก แผนการรักษา 

 
แสดงหน้าจอเลือกรายการจาก แผนการรักษา 

  3. สร้าง Profile รายการประจ าตัวผู้ป่วย โดยคลิกปุ่ม เพิ่ม Profile 

 
แสดงหน้าจอการสร้าง Profile ประจ าตัวผู้ป่วย 
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 4.ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล Profile รายการประจ าตัวผู้ป่วยให้กรอกข้อมูลชื่อ Profile และ

เลือกรายการยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยเป็นประจ าจากน้ันคลิกปุ่มบันทึก 

 5.การเลือกรายการยาจากแผนการรักษาให้คลิกที่ Profile ที่ต้องการและคลิกปุ่มตกลง 

 

 

การสั่งยานอกบัญชีโรงพยาบาล 

 วิธีการสั่งยาที่ไม่มีอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลแพทย์สามารถใช้เมนู Task >> สั่งยานอกบัญชีโรงพยาบาล 

(ชื่อนอก รพ.) เพื่อบันทึกสั่งยาและน าใบสั่งยาน้ีไปซื้อนอกโรงพยาบาลเพื่อมาให้ผู้ป่วยใช้ในการรักษา มีวิธีการ

สั่งยาดังน้ี 

 1. คลิกปุ่ม Task  

 2. เลือกเมนูสั่งยานอกบัญชีโรงพยาบาล (ชื่อนอก รพ.)  

 3. ระบบจะแสดงหน้าจอสั่งยานอกโรงพยาบาลให้แพทย์กรอกข้อมูลรายการยา จ านวน และวิธีใช้

ยาจากน้ันคลิกปุ่มบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลให้กับผู้ป่วยจะมีปุ่มพิมพ์

เอกสารสามารถพิมพ์เอกสารการสั่งยานอกโรงพยาบาลเพื่อยื่นให้กับผู้ป่วยน ายื่นที่ห้องยา และห้องยาจะน าไป

ซื้อยาให้กับผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอสั่งยานอกบัญชีโรงพยาบาล 
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กรณีท่ีผู้ป่วยมีการแพ้ยา เภสัชกรจะท าการบันทึกข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยไว้ในระบบ โดยเมื่อคลิกเลือก
ผู้ป่วยขึ้นมาและคลิกที่แถบการสั่งยาจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนการแพ้ยา สามารถคลิกปุ่ม “รับทราบ” เพื่อปิด
หน้าจอการแจ้งเตือน 

 
แสดงหน้าจอรับทราบกรณีผู้ป่วยมีการแพ้ยา 

 
หากมีการสั่งยาที่มีการแพ้ ระบบจะแจ้งเตือน 

 
แสดงหน้าจอการแจ้งเตือนกรณีแพ้ยา 
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การสั่งยาท่ีมีอาการแพ้จะแบ่งเป็น 2 กรณี  

1. ไม่สามารถสั่งยาให้กับผู้ป่วยได้ โดย เภสัชกรจะต๊ิก ห้ามสั่งใช้กับผู้ป่วย  

 
แสดงหน้าจอการห้ามสั่งใช้ยากับผู้ป่วย 

 

เมื่อมีการสั่งยาให้กับผู้ป่วย ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน 

 
แสดงหน้าจอการห้ามสั่งใช้ยากับผู้ป่วย(ต่อ) 
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2. สามารสั่งยาได้ โดยจะไม่ได้ต๊ิก ห้ามสั่งใช้กับผู้ป่วย แต่จะต้องใส่เหตุผลที่สั่ง   ถ้าต้องการสั่งยาที่มีอาการแพ้ 
ให้ค้นหารายการยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยา ระบบจะแจ้งเตือนการสั่งยาที่มีการแพ้จะแสดงหน้าจอ
ยืนยันการสั่งยาที่แพ้ 

 
แสดงหน้าจอยืนยันการการสั่งยาท่ีแพ้ 

 

การแก้ไขรายการยา 

  ดับเบิ้ลคลิกรายการที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวารายการที่ต้องการแก้ไข >>  เลือกแก้ไขรายการ (N)  



 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นส าหรบั โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รบัอนุญาต 
                                    Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         72 

แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา  

 

รายการน้ันจะถูกดึงขึ้นมาแสดงที่ช่องชื่อยา/ค่าบริการ >> แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ >> กดปุ่มแก้ไข 
เพื่อบันทึกรายการ 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา (ต่อ) 
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การแก้ไขราคายา 

คลิกขวาที่รายการยา  คลิกปุ่ม “แก้ไขราคา(Q)” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา 

 

จะมีหน้า แก้ไขราคา ให้ท าการแก้ไขราคา  คลิกปุ่ม “บันทึก”  

แสดงหน้าจอการบันทึกการแก้ไขรายการยา 
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การลบรายการยา 

คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการลบ  เลือกลบรายการ รายการที่ลบจะหายไปจากรายการยาที่สั่ง 

 
แสดงหน้าจอการลบรายการยา(S) 

 

 
 
 
 
 
 

 แถบผ่าตัด เป็นการ set ผ่าตัด โดยใส่รายการผ่าตัด และจองวัน เวลาในการผ่าตัด  
วิธีการ Set ผ่าตัด 

1. คลิกเลือกแถบ  ผ่าตัด 
2. กดปุ่ม Set ผ่าตัด 
3. กดปุ่ม เพิ่มรายการ 

ข้อควรทราบเพิ่มเติม 
กรณีลงค่าบริการ ให้พิมพ์ค้นหาค่าบริการแล้วไม่ต้องระบุวิธีใช้ สามารถกดปุ่มเพ่ิมได้เลย 
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หน้าจอ Set ผ่าตัด 

 

 
หน้าจอ Set ผ่าตัด 
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เมื่อบันทึกแล้ว จะได้รายการ Set ผ่าตัดที่หน้าจอ 

 
หน้าจอ Set ผา่ตัด 

 
 

 การตรวจร่างกาย เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกายของผู้ป่วย แต่หากกรณีที่แพทย์      
เป็นผู้บันทึกข้อมูลในส่วนน้ี ก็จะมีหน้าจอให้พยาบาลดูได้เช่นกัน 

 
หน้าจอตรวจร่างกาย 
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ปุ่มสั่ง Lab  ส าหรับสั่งตรวจ lab ในวันที่มารับบริการ โดยคลิกที่ปุ่ม “สั่ง Lab” 

 
แสดงหน้าจอสั่งLab  

การสั่ง LAB 
เมื่อคลิกที่ปุ่ม “สั่ง Lab” แล้วจะเจอหน้าจอ เลือกรายการสั่ง Lab โดยหน้าจอน้ีจะแบ่งเป็น 2ส่วน   

ส่วนท่ี 1จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  
ส่วนท่ี 2จะเป็นส่วนของประวัติการสั่ง Lab 
 แบ่งออกเป็น 4ส่วน 
  - การสั่ง: สั่ง แก้ไข และยกเลิกรายการ Lab 
  - ข้อมูลการสั่ง Lab: รายละเลยีดที่แพทย์ท าการสั่ง Lab 
  - ผล Lab: ผล Labที่รายงานจากห้อง Lab 
  - Note 
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แสดงหน้าจอสั่งLab (ต่อ) 

การสั่ง Lab ให้คลิกที่ปุ่ม“สั่งใหม่” ในส่วนของประวัติการสั่ง Lab 

 
แสดงหน้าจอสั่งปุ่มสั่งใหม่ 

เมื่อคลิกแล้วจะเจอหน้าจอของการสั่ง Lab  ให้ท าการเลือกแบบฟอร์ม Lab ระบุความเร่งด่วน แล้วเลือก
รายการ LAB ที่ต้องการโดยใช้เมาส์คลิก   ในช่องที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 



 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นส าหรบั โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รบัอนุญาต 
                                    Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         79 

 
แสดงหน้าจอบันทึกสั่งLab 

เมื่อท าการคลิกปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่หน้า เลือกรายการสั่ง Lab 

 
แสดงหน้าจอรายการสั่งLab  

 
 



 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นส าหรบั โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รบัอนุญาต 
                                    Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         80 

แก้ไขรายการ Lab 
เลือกใบ Lab ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 
เงื่อนไขในการแก้ไขคือจะสามารถแก้ไขใบ Lab ได้ ก็ต่อเมื่อห้อง Lab ยังไม่มีการรับใบ Lab 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขการสั่งLab  

 เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขใบ Lab ให้ท าการแก้ไขแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขการสั่งLab(ต่อ) 
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ยกเลิกรายการ Lab 
 เลือกใบ Lab ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงหน้าจอเลิกการสั่งLab  

เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการยกเลิกใบ Lab ให้ท าการคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการสั่ง” 
เงื่อนไขในการยกเลิกคือจะสามารถยกเลิกใบ Lab ได้ ก็ต่อเมื่อห้อง Lab ยังไม่มีการรับใบ Lab 

 
แสดงหน้าจอยกเลิกการสั่งLab (ต่อ) 
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สั่ง X-Ray 
สามารถสั่ง X-Rayได้จากหน้าจอน้ีโดยรายการ X-Ray ที่สั่ง Online จะไปรอที่ห้อง X-Ray โดยอัตโนมัติ  
วิธีการเข้าเมนู คลิกที่ปุ่ม “สั่ง X-Ray” 

 
แสดงหน้าจอสั่ง X-ray 

 
 
 

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “สั่ง X-Ray” แล้วจะเจอหน้าจอ X-Ray Requestโดยหน้าจอน้ีจะแบ่งเป็น 3ส่วน 
ส่วนท่ี 1จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  
ส่วนท่ี 2จะเป็นส่วนของประวัติการสั่ง X-Ray 
ส่วนท่ี 3 จะเป็นส่วนของผลการอ่าน 
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แสดงหน้าจอสั่ง X-ray(ต่อ) 

การสั่ง X-Rayให้คลิกที่ปุ่ม“สั่งใหม่” ในส่วนของรายการX-Ray 

 
แสดงหน้าจอสั่ง X-ray (ปุ่มสั่งใหม่) 
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เมื่อคลิกแล้วจะเจอหน้าจอของการลงรายละเอียดในการสั่ง X-Ray ให้ท าการลงระบุข้อมูลการสั่ง X-Ray      
แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึก X-ray 

 
เมื่อท าการคลิกปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่หน้า X-Ray Request 

 
แสดงหน้าจอบันทึก X-ray (ต่อ) 
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แก้ไขรายการ X-Ray 
เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”จะสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อห้อง X-ray ยังไม่ได้
ยืนยันการรับตัวผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขรายการ X-ray 

 
เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขรายการ X-Ray ให้ท าการแก้ไขแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขรายการ X-ray (ต่อ) 
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ยกเลิกรายการ X-Ray 
เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”จะสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อห้อง X-ray 
ยังไม่ได้ยืนยันการรับตัวผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอยกเลิกรายการ X-ray 

 
 เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการยกเลิกรายการ X-Ray คลิกที่ปุ่ม “ลบรายการ” 

 
แสดงหน้าจอยกเลิกรายการ X-ray (ต่อ) 
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วิธีการสั่ง X-ray แบบเป็นชุด 
1. คลิกที่ปุ่ม สั่งเป็นชุด จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกสั่ง X-ray  

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง x-ray แบบเป็นชุด 

 
2. ท าการกรอกข้อมูลการสั่ง x-ray โดยพิมพ์ชื่อชุดการสั่งท า x-ray ที่ช่องชื่อ Request พร้อมทั้งลง
รายละเอียดการสั่ง x-ray เสร็จแล้วคลิปที่ปุ่มเพิ่ม รายการ Request ที่ได้สั่งจะแสดงที่ตารางด้านล่าง 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง x-ray แบบเป็นชุด (ต่อ) 
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3. เมื่อสั่ง x-ray แบบเป็นชุดเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึก รายการ Request จะแสดงที่หน้าจอสั่ง X-ray 

 
 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง x-ray แบบเป็นชุด (ต่อ) 

 
วิธีแก้ไขและลบรายการสั่ง X-ray แบบเป็นชุด 
การแก้ไข เลือกรายการ X-ray ท่ีต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ X-ray  
Request และแก้ไขข้อมูลแล้วบันทึก 
การลบ เลือกรายการ X-ray ท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ X-ray Request 
ให้คลิกปุ่ม ลบ เพ่ือลบรายการออกจากระบบ 
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วิธีสั่ง X-ray แบบ FROM Request 
1. คลิกที่ปุ่ม Form request จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอ X-ray Request 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง x-ray แบบFrom request 

 
2. ท าการกรอกข้อมูลการสั่ง x-ray เช่นประเภทการส่งตรวจ, เลือกห้อง, ระบุแพทย์ผู้สั่ง, Clinical 
information, Clinical Diagnosis, สภาพผู้ป่วย เป็นต้น แล้วท าการเลือกรายการ X-ray ที่ต้องการสั่ง เสร็จ
คลิกปุ่มบันทึก 
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รูปภาพแสดงวิธีสั่ง x-ray แบบFrom request (ต่อ) 

3. เมื่อสั่ง x-ray แบบ From Request เรียบร้อยแล้ว รายการ Request จะแสดงที่หน้าจอสั่ง X-ray 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง x-ray แบบFrom request (ต่อ) 

 
วิธีแก้ไขและลบรายการสั่ง X-ray From Request 
การแก้ไข เลือกรายการ X-ray from Request ที่ต้องการแก้ไข จากน้ันคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ 
X-ray From Request และแก้ไขข้อมูลแล้วบันทึก 
การลบ เลือกรายการ X-ray from Request ที่ต้องการลบ จากน้ันคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ X-ray 
From Request ให้คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบรายการออกจากระบบ 
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ปุ่ม Task  เมื่อผู้ป่วยต้องนอนดูอาการก่อนท าการรักษาสามารถคลิกที่ปุ่ม Task แล้วเลือก “ส่งสังเกตอาการ” 

 
แสดงหน้าจอปุ่มสังเกตอาการ 

 
ข้อมูลการสังเกตอาการของผู้ป่วย  แถบการส่งตัว ให้กรอก 

- การส่งตัว ประกอบด้วย วันที่สั่ง  เวลาสั่ง ผู้สั่งคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงหรือคลิกที่ปุ่ม 
“ค้นหา” 

- สถานท่ีสังเกตอาการ  ประกอบด้วย  ตึก  ห้อง เตียง สามารถคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลง
หรือ “ค้นหา” 

- สถานะ ประกอบด้วย สถานะปัจจุบัน  วันที่ออกจากห้อง  เวลา 
ปุ่ม EMR (Electronic medical Record) ส าหรับดูประวัติผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอปุ่ม EMR 
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เมื่อคลิกปุ่ม EMR แล้วจะแสดงหน้าจอให้ท าการตรวจสอบการมาใช้บริการแต่ละ Visit ว่าได้มาใช้
บริการวันที่/เวลา หน่วยให้บริการ เมื่อน าเมาส์คลิกตามวัน/เวลา หรือ หน่วยให้บริการแล้วรายละเอียดและ
ประวัติการมารักษาของ Visit น้ันจะแสดง ด้านขวามือ จากน้ันคลิก ปุ่ม “ปิด”เพื่อออกจากหน้าจอ 

ตัวอย่าง 

 
แสดงหน้าจอปุ่ม EMR(ต่อ) 

 
ปุ่มใบรับรองแพทย์ ส าหรับรพ.ที่มีการท างานให้พยาบาลพิมพ์ออกใบรับรองแพทย์ผ่านคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ป่วย
ต้องการใบรับรองแพทย์สามารถท าได้คือ คลิกที่ปุ่ม ใบรับรองแพทย์ 

 
แสดงหน้าจอใบรับรองแพทย์ 
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จะแสดงหน้าจอรายการใบรับรองแพทย์ที่ออกให้กับผู้ป่วย คลิกที่ปุ่ม “ออกใหม่” 

 
แสดงหน้าจอใบรับรองแพทย์(ออกใหม่) 

 
เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ออกใหม่”แล้วหน้าจอที่แสดงคือข้อมูลใบรับรองแพทย์ ให้กรอกข้อมูลลงไป   คือ 

- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
- อาการที่ตรวจพบ 
- ประเภทใบรับรองแพทย์  คลิกเลือกสามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกประเภทใบรับรองแพทย์  

ระบุวันหยุดงาน จากวันที่ ถึงวันที่ 
- ความเห็นและข้อแนะน าของแพทย์ 
- หมายเหตุอื่นๆ  
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แสดงหน้าจอใบรับรองแพทย์(ออกใหม่) 

เลือกคลิก“พิมพ์ใบรับรองแพทย์”จากน้ันเลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิก“บันทึก”   

 
แสดงหน้าจอการพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 

การแก้ไขข้อมูลการออกใบรับรองแพทย์ ให้คลิกปุ่ม “แสดงรายการเดิม”เป็นการน ารายการที่มีอยู่แล้วหรือ
ได้บันทึกไว้มาพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 
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แสดงหน้าจอการแก้ไขใบรับรองแพทย์  

 
หลังจากแก้ไขขข้อมูลเสร็จแล้วให้กดบันทึก 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขใบรับรองแพทย์ (ต่อ)  
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เม่ือกรอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “บันทึก (F9)” เพ่ือส่งผู้ป่วยพบแพทย์ 

 
แสดงหน้าจอปุ่มบันทึก 

 
 ระบบแสดงหน้าจอลงบันทึกตรวจผู้ป่วย ท าการระบุข้อมูลการส่งต่อไปยังจุดบริการอื่นๆ สามารถพิมพ์
เอกสารได้โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์เอกสาร”เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “ยืนยัน (F9)” 

 
แสดงหน้าจอลงชื่อบันทึกตรวจผู้ป่วย 
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การเข้าทะเบียนผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
  เข้าที่เมนู  OPD Registry >> NCD Registry 

 
แสดงหน้าจอการเข้าทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ในหน้าทะเบียนผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
1. ส่วนของการกรองดูข้อมูล สามารถค้นหาได้ดังน้ี 

1.1 ค้นหาจากคลินิก 
1.2 ค้นหาจากเลข HN  
1.3 ค้นหาโดยใช้ปุ่มค้นหา  
1.4 กรองตามช่วงวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

2. ส่วนที่แสดงรายชื่อผู้ป่วยที่มีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
3. ปุ่มแสดงข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
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ตัวอย่างการค้นหาผู้ป่วยเพื่อแสดงข้อมูล  ได้รายชื่อผู้ป่วยที่มีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเร้ือรังแสดงตามการ
ค้นหาแล้ว จากน้ันคลิกเลือกผู้ป่วยที่ต้องการดูข้อมูล  แล้วกดที่ปุ่มแสดงข้อมูล 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (ต่อ) 

 
หลังจากกดปุ่มแสดงข้อมูลแล้ว จะปรากฏหน้าจอข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ซึ่งในหน้า น้ีจะมีกระบวนการท างาน
เช่นเดียวกับแถบโรคเรื้อรังในหน้าให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการในวันปกติ  (เมนู NurseNurse 
Workbench) 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 


