
 

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม BMS-HOSxP XE 

ระบบงานบัญชี 6 
การวางแผนครอบครัว สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

งานตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจมะเร็งเต้านม หญิงอายุ 15-60 ป ี

 

 

 

 

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด 
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คู่มือการใช้งานระบบงานบัญชี 6 

การวางแผนครอบครัว สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
งานตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจมะเร็งเต้านม หญิงอายุ 15-60 ป ี

 
การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอไอคอน HOSxP XE4 

 
 

2. การเข้าระบบ HOSxP XE4 ทำได้โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ทำงาน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกสาขาท่ีทำงาน 

 
 

4. คลิกเลือกห้องทำงาน  ห้องตรวจที่เรานั่งทำงานและใช้งานระบบ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 
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5. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด
หน้าต่างได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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ระบบงานบัญชี 6 
การวางแผนครอบครัว สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

งานตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจมะเร็งเต้านม หญิงอายุ 15-60 ปี 

1. คลิกท่ีเมนู PCU ➢ Account 6 เพ่ือเข้าหน้าเมนูการใช้งานระบบบัญชี 6 

 
 รูปภาพแสดงหน้าเมนูการใช้งานระบบบัญชี 6  

 
เมื่อเข้ามาในส่วนของระบบงานบัญชี 6 จะปรากฏรายชื่อหญิงที่รอ ดังรูปภาพ แสดงว่าระบบตรวจสอบพบว่ามี

ข้อมูลของหญิงที่มีอายุ 15-60 ปี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน  
- ถ้าต้องการลงทะเบียนตามรายชื่อที่ปรากฏทั้งหมดเข้าสู่ระบบงานบัญชี 6 ให้ ทำการคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” 
- ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียนตามรายชื่อที่ปรากฏทั้งหมดให้ทำการ คลิกปุ่ม “ปิด” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอรายชื่อผู้รอลงทะเบียนบัญชี 6 
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          จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอต่อไปคือ หน้าจอทะเบียนของระบบงานบัญชี 6  ในกรณีที่ไม่ปรากฏหน้าจอดังกล่าวก็
แสดงว่าไม่มีผู้ที่รอลงทะเบียน จะปรากฏ “หน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี 6” โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ 
ชื่อ-สกุล ผู้มารับบริการ, อายุ, สถานะภาพสมรส, การคุมกำเนิด จำนวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่อยู่อาศัย  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี 6 

 
วิธีการลงทะเบียนบุคคลเข้าระบบงานบัญชี 6 
         คลิกปุ่ม “ลงทะบียน” จะแสดง Popup หน้าจอค้นหารายชื่อผู้ป่วย ให้เราทำการพิมพ์ชื่อคนที่ต้องการลงทะเบียน
เพ่ือทำการค้นหา ซึ่งสามารถค้นหาโดยระบุเพศและช่วงอายุได้ ซึ่งอยู่ข้างล่างของหน้าค้นหา คลิกปุ่ม “ค้นหา” จะแสดง
รายชื่อที่ได้ทำการค้นหา คลิกที่ชื่อคนที่ต้องการลงทะเบียน คลิกปุ่ม “ตกลง” หลังจากกดปุ่มตกลงจะเข้าสู่หน้าจอของ
ข้อมูลงานบริการ 

 
รูปภาพแสดงขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนในระบบงานบัญชี 6 
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          จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลผู้มารับบริการ ให้บันทึกข้อมูลการคุมกำเนิดปัจจุบัน จากนั้นกดปุ่มบันทึก 

 
รูปภาพการบนัทึกข้อมูลการคุมกำเนิดปัจจุบัน 

 
วิธีการเข้าลงข้อมูลการให้บริการงานบัญชี 6 

   ในกรณีที่ลงทะเบียนคนไข้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบงานบัญชี 6 ไว้เรียบร้อยแล้ว หากต้องการเข้าดูข้อมูลหรือลง
ข้อมูลการให้บริการงานบัญชี 6 สามารถทำได้ 2 วิธี 

วิธีที่1 ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อคนไข้ ที่เราให้บริการ  
วิธีที่2 เลือกรายชื่อคนไข้ท่ีต้องการ ➢ คลิกปุ่ม   

 
รูปภาพแสดงวิธีการเข้าสู่ข้อมูลงานบริการ 
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การลงข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูล “ข้อมูลผู้มารับบริการ”  
          คลิกท่ีแถบเมนู “ข้อมูลผู้รับบริการ”กรอกข้อมูลการมารับบริการของคนไข้, สถานะภาพสมรส, การคุมกำเนิด
, สาเหตุที่ไม่คุมกำเนิด, วันที่ขึ้นทะเบียน ฯลฯ  

 
รูปภาพแสดงวิธีการลงข้อมูลผู้มารับบริการ 

 
การมารับบริการ  

แสดงหน้าจอการมารับบริการ ในหน้าจอให้กดปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือทำการบันทึกการให้บริการ 
จะมี Popup ขึ้นมาให้กรอก 

 

 
รูปภาพแสดงหน้าบันทึกการให้บริการวางแผนครอบครัว 

 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         8 

แถบการคัดกรอง  
          การคัดกรอง จะแสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลการคัดกรองโดยบันทึกข้อมูลลงในแถบย่อย ต่างๆ ได้แก่ สัญญาณ
ชีพ อาการสำคัญ Vital Sign Chart คัดกรองภาวะซึมเศร้า การคัดกรองอ่ืนๆ การประเมินภาวะสุขภาพ งานจิตเวช 
งานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการลงข้อมูลในแถบต่างๆนี้ เหมือนกับการลงข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วย OPD ดังที่แสดงใน
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง 

 
รูปภาพแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรอง 

 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง (สัญญาณชีพ) 
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เพิ่มเติม 

➢ คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยตั้งครรภ์ 

 ➢ คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยให้นมบุตร  

 ➢ คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคบกพร่องทางเอนไซม์ที่มีการติดต่อกันทางพันธุกรรม 

 
รูปภาพแสดงการลงข้อมูลคัดกรองเพ่ิมเติม 

 
 กรณีท่ีผู้ป่วยนั่งรอตรวจแล้วจำเป็นต้องมีการวัดความดันซ้ำสามารถเพ่ิมข้อมูลได้โดยให้คลิกที่ ปุ่ม 

 เพ่ือบันทึกข้อมูล ค่าความดันโลหิตสามารถบันทึกได้มากกว่า 1 ครั้งจนกว่าค่าความดันจะปกติ จะแสดง
หน้าจอดังนี้     

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด BP ซ้ำ) 

 
 ประกอบด้วย  วันที่  เวลา   Systolic   Diastolic  สามารถวัดและบันทึกได้มากกว่าหนึ่งครั้งจนกว่า
ความดันจะคงท่ี  จากนั้น ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก”  ค่าท่ีบันทึกแล้วจะแสดงกล่องบันทึกด้านล่าง  จากนั้นคลิก  “คลิก
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ปิด” ค่าท่ีวัดจะแสดงในหน้าจอบันทึกข้อมูล และค่าท่ีวัดครั้งล่าสุดจะแสดงที่ช่องความดันโลหิต สามารถลบข้อมูลได้ 
คือให้คลิกขวาที่รายการที่ต้องการลบ แล้วข้อมูลนั้นจะไม่แสดงอีกสามารถเพ่ิมข้อมูลใหม่ได้    

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) ต่อ 

 
 การลบรายการ 
           ในกรณีที่ลงบันทึกผิดให้ทำการคลิกท่ีปุ่ม “การวัด” จะแสดงหน้าจอบันทึกค่าความดันโลหิตให้คลิกท่ีรายการ
ที่ต้องการลบให้เป็นแถบสีน้ำเงิน จากนั้นทำการคลิกขวา เลือก “ลบรายการ(Z)” 

 
รูปภาพแสดงการลบรายการวัดความดันซ้ำ 
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  การเรียกใช้ Last Vital Sign สามารถเรียกใช้การซักประวัติในครั้งท่ีแล้ว มาใช้ใน Visit ล่าสุดได้ โดยการ
คลิกท่ีปุ่ม Task เลือก ใช้ Last Vital Sign ระบบจะดึงข้อมูลครั้งที่แล้วมาแสดงให้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการใช้ Last Vital Sign 

 
แถบอาการสำคัญ(Ctrl+F1) เป็นการบันทึกข้อมูลอาการท่ีมาในครั้งนั้น 
     1. ให้กรอกข้อมูล Chipcomplent  (CC) 
     2. เพ่ิมระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นให้เลื่อนที่ลูกศร เพิ่ม หรือ ลง และสามารถพิมพ์ตัวเลขได้ 
     3. เพ่ิมหน่วย เช่น นาที ชัว่โมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี 
     4. คลิกท่ีปุ่มเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมและบันทึกข้อมูลอาการสำคัญ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอประวัติ(อาการสำคัญ) 
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แถบประวัติ(Ctrl+F2)  ประกอบด้วย 5 ส่วน  
1  ข้อมูลประวัติ ประกอบด้วย 
     HPI      : ประวัติการเจ็บปวดปัจจุบัน 
     PMH    : ประวัติการรักษา 
     SH       : ประวัติทางสังคม 
     ROS     : สภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยทั่วไป 
     Active Problem : สิ่งผดิปกติท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหรือเป็นความกังวลของ
ผู้ตรวจ 
2  พฤติกรรม  ประกอบด้วย 
     การกรองและบันทึกการสูบบุหรี่   
     การกรองและบันทึกการดื่มสุรา 
3  ครอบครัว ประกอบด้วย 
     การกรองและบันทึกประวัติทางครอบครัวว่าได้มีโรคเรื้อรังหรือไม่เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 
4 Note สามารถพิมพ์และกรอกข้อมูลเพ่ือบันทึกและสื่อสารไปยังแพทย์ได้ 
5 การกลับมารักษาซ้ำ กรณีที่คนไข้กลับมาทำการรักษาซ้ำ ถ้าทางเจ้าหน้าที่ต้องการเก็บข้อมูลหรือต้องการรายงาน 
ให้ทำการบันทึกการกลับมารักษาซ้ำและใส่เหตุผล 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย 

 
 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         13 

แถบ Vital Sign Chart  
       เป็นกราฟแสดงค่าของ สัญญาณชีพ ความดันโลหิต และอัตราการเต้นชีพจร 

  BP      : ค่าความดันโลหิต 
  Pulse  : สัญญาณชีพจร 

       RR      : อัตราการเต้นชีพจร 
จะเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างค่าครั้งก่อนหน้าที่เคยมาเปิดVisit และ Visit ปัจจุบัน  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ Vital Sign Chart 

 
แถบช่วยเหลืออื่นๆ 
          เป็นแถบบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือคนไข้ เช่น การส่ง Tepid sponge , การเช็ดตัวให้คนไข ้เป็นต้น 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลืออ่ืนๆ 
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แถบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
          เป็นการบันทึกข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าให้กับผู้ป่วยบันทึกข้อมูลได้โดยคลิกที่ “การคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึกการคัดกรอง”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

 
 เมื่อทำการคลิกท่ีปุ่ม บันทึกการคัดกรอง  จะแสดงหน้าจอบันทึกคัดกรองโรคซึมเศร้า เพื่อทำการ
สอบถามผู้ป่วยและลงข้อมูลการคัดกรอง เมื่อลงข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ บันทึกคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
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เมื่อกดบันทึกจะมีข้อมูลประวัติการคัดกรองแสดงขึ้นมา 

 
รูปภาพแสดงประวัติคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

 
แถบการคัดกรองอ่ืนๆ 
          บันทึกข้อมูลการคัดกรองอ่ืนๆ โดยการคัดกรองจะมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้า, คัดกรองตา, STI Counseling 
และ NCD 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง (การคัดกรองอ่ืนๆ) 
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หากมีการคัดกรองอ่ืนๆเพ่ิมเติมจะมีประวัติการคัดกรองแสดงขึ้นมาที่แถบการคัดกรองอื่นๆ 

 
แสดงประวัติการคัดกรองตา 

 
           การคัดกรองงานส่งเสริมป้องกันโรค เป็นการบันทึกข้อมูลและการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ประเมิน
ความบกพร่อง ประเมินด้านสุขภาพ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง (งานป้องกันโรค) 
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สามารถบันทึกข้อมูลด้านงานจิตเวชได้ที่ แถบ “จิตเวช” รายละเยดการบัทึกข้อมูลตามเมนูต่าง ๆ โดยกดท่ีปุ่ม 
“เพ่ิมรายการ” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง (งานจิตเวช) 

 
การวินิจฉัย  
          เป็นการลงผลวินิจฉัยโรคของคนไข้  การบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโดยใช้รหัสโรค ICD10 มีวิธีการบันทึกข้อมูลการ
วินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10 ได้ 3 วิธี คือ  
   1. การค้นหาโดยพิมพ์รหัสโรค ชื่อโรค ในช่อง Short code ระบบจะแสดงโรคการวินิจฉัยให้อัตโนมัติ  
แสดงหน้าจอการค้นหาชื่อโรคการวินิจฉัย “ดังหมายเลข 2” 
   2. เพ่ิมโรคการวินิจฉัยด้วยการพิมพ์รหัส ICD10 ในช่องรหัส ICD10 และกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงชื่อโรคการวินิจฉัย
ให้ “ดังหมายเลข 3” 
   3. การค้นหาจากปุ่มจุด 3 จุดเมื่อกดปุ่มจุด 3 จุดแล้วระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาโรคการวินิจฉัยสามารถค้นหา
ได้จาก รหัสโรค, ชื่อโรค, โดยการพิมพ์รหัสโรค หรือ  
   4. ชื่อโรคในช่องคำค้นหาและกดปุ่มค้นหาจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลโรคการวินิจฉัยให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกท่ีชื่อโรค
การวินิจฉัย หรือเลือกชื่อโรควินิจฉัย แล้วกดปุ่ม “ตกลง”  
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              รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัย 

 
รหัสที่ใช้บ่อย  
          ให้นำมาคลิกท่ีปุ่ม  รหัสที่ใช้บ่อย เสร็จแล้ว จะมีช่องให้ค้นหารหัส ICD10 ค้นหาเสดแล้วคลิกท่ีเพ่ิมรหัส 
จากนั้นถ้าต้องการเลือก ICD10 ที่ต้องการนำมาใช้ คลิกท่ีนำมาใช้  

 
 รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 
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ผลการวินิจฉัย จากปุ่ม Re Diag 
          เป็นปุ่มที่นำผลการวินิจฉัยเก่า มาใช้ในการบันทึกผลการวินิจฉัย โดยการคลิกที่ปุ่ม Re Diag จากนั้น ทำการ
เลือกผลการวินิจฉัยจาก Visit เก่าท่ีผู้ป่วยเคยมารับบริการ เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม นำมาใช้  โปรแกรม
จะนำผลการวินิจฉัยเก่าท่ีเลือกมาแสดงข้อมูล 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 

 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 

 
หมายเหตุ: รายการ ICD10 ถ้าต้องการลบทิ้งให้คลิกเมาส์ 1 ครั้งที่รายการและคลิก Ctrl+delete และคลิกOK เพ่ือ
ยืนยันรายการที่จะลบ 
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การบันทึกคำวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
          สามารถทำไดโ้ดยการคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” จากนั้นระบุคำวินิจฉัยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 

 
          วธิีการแก้ไขและการลบ การบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความไดโ้ดยการคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” จากนั้นทำการ
ระบุคำวินิจฉัยที่ต้องการแก้ไขเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก”หากต้องการลบก็สมารถกดปุ่ม “ลบ”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
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แถบหัตถการ เป็นการบันทึกการทำหัตถการให้กับผู้ป่วยเช่น ฉีดยา, เช็ดตัว โดยกดท่ีแถบ “หัตถการ” และกดปุ่ม 
“เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลการทำหัตถการ ชื่อหัตถการ  วัน-เวลาที่เริ่มทำและวัน-เวลาที่ทำเสร็จ, 
ราคาหัตถการ, รหัส ICD9 โดยอัตโนมัติ และให้เพ่ิมข้อมูลผู้ทำหัตถการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”   

 
แสดงหน้าจอวิธีการบันทึกข้อมูลหัตถการ 

 
กรณีท่ีต้องการแก้ไขหัตถการ เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข” แล้วทำการแก้ไขรายการที่

ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” หรือถ้าหากต้องการลบรายการ สามรถกดท่ีปุ่ม “ลบ”  

 
แสดงวิธีการแก้ไขหัตถการ 
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การให้ Vaccine เป็นหน้าจอการลงข้อมูล Vaccine ที่เด็กมารับในครั้งนั้นๆ  
           การบันทึกข้อมูลการให้บริการ Vaccine   คลิกเลือกแถบการให้  Vaccine กดปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือทำการเพ่ิม 
vaccine จากนั้นบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าและ vaccine ที่ฉีดให้กับผู้ป่วยจากนั้น กดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงวิธีการลงข้อมูลในหน้าบันทึกการให้ Vaccine 

 
          การแก้ไขข้อมูลการให้ Vaccine เลือกรายการ Vaccine ที่ต้องการแก้ไขจากนั้นให้กดท่ีปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือทำ
การแก้ไขข้อมูลการให้ Vaccine จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” สามารถลบรายการได้ด้วยการกดปุ่ม “ลบ”  ซ้ายมือ 

 
รูปภาพแสดงวิธีการแก้ไขในหน้าบันทึกการให้ Vaccine   
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แถบการนัดหมาย เป็นการบันทึกการลงนัดหมายผู้ป่วยได้ในกรณีท่ีต้องการนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการรักษาหรือใน
กรณีท่ีนัดหมายเพ่ือติดตามผลการรักษา โดยแพทย์ทำการบันทึกนัดหมายผู้ป่วยได้ที่ปุ่มการนัดหมายมีวิธีการดังนี้ 

 วิธีเพิ่มการนัดหมาย  
 กดแถบ  ระบบจะแสดงปุ่มเพ่ิมรายการนัด ให้กดปุ่มเพ่ิมรายการนัดระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล
การนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลนัดหมาย 

 
 การบันทึกข้อมูลนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คือ วันที่นัด สามารถกรอกข้อมูลวันที่นัดได้หลายวิธี ดังนี้  

1. พิมพ์วันที่นัดหมายลงในช่องวันที่นัด  

2. .พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดจำนวนวันนัดในช่อง D   

3. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดเป็นสัปดาห์คือพิมพ์จำนวนสัปดาห์ในช่อง W  

4. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดเป็นเดือนคือพิมพ์จำนวนเดือนในช่อง M   
5. กำหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์โดยกดปุ่ม  ระบบจะปรากฏหน้าจอ

ตารางนัดหมายแพทย์สามารถเลือกลงนัดหมายตามตารางเวรแพทย์โดยคลิกเลือกวันที่แพทย์มีตารางเวรลงตรวจ
จะแสดงเป็นสัญลักษณ์สีเขียวหมายความว่าแพทย์ลงตารางเวรตรวจในวัน 
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แสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 

 
ช่วงเวลา สามารถกรอกข้อมูลเวลาได้ 2 วิธี คือ 
 1. กรอกช่วงเวลาลงในช่องได้เลย  
 2. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานัดหมายให้ทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย
โดยใช้เมาส์คลิกลากช่วงเวลาที่ต้องการและกดปุ่มตกลง 

 
แสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 

โดยทำการลงบันทึกข้อมูล ดังนี้   
- วันที่นัด ระบุวันที่ที่ทำการนัดหมาย 
- ช่วงเวลา ระบุช่วงเวลาทำการนัดหมาย 
- แพทย์ผู้นัด ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login 
- แผนก ระบุแผนกท่ีทำการนัดหมาย 
- คลินิก ระบุคลินิกที่ทำการนัดหมาย 
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- ห้องตรวจ ระบุห้องตรวจที่นัดหมายผู้ป่วย 
- เหตุที่นัด ระบุสาเหตุที่นัดหมายผู้ป่วย 
- ติดต่อที ่ระบุสถานที่ติดต่อสำหรับผู้ป่วย 
- หมายเหตุ  สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผู้ป่วยได้รายการอื่นๆ สามารถลงบันทึกข้อมูลรายการอ่ืนๆ 

ได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์รายการสั่ง X-Ray, Lab 
 

 วิธีแก้ไขการนัดหมาย  
 กรณีที่ต้องการแก้ไขการนัดหมาย สามารถทำได้โดย เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไขการ

นัด” แล้วทำการแก้ไขรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” หรือถ้าหากต้องการลบรายการ สามรถกดที่ปุ่ม 
“ลบ” ดังรูปภาพ  

 
แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลนัดหมาย 

 
แถบการสั่งยา 
 การสั่งยาสามารถสั่งได้ 5 วิธี คือ การคีย์เอง , เลือกจาก Template , เลือกจากประวัติการใช้ยา
(Remed) , เลือกจากแผนการรักษา,สั่งยานอกบัญชีโรงพยาบาล (ชื่อนอก รพ.) ,Mode 2 

ข้อมูลที่ใช้ในการสั่งยา ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
  ชื่อยา   :  ชื่อยาที่ต้องการสั่ง 
  จำนวน   :  จำนวนยาที่สั่ง 
  หน่วยบรรจุ  :  หน่วยที่ใช้ในการบรรจุยา 
  วิธีใช้   :  วิธีการใช้ยา 
  Dose  : จำนวนยาที่ใช้ต่อครั้ง 
  หน่วย  :  หน่วยยา 
  ความถี่  : ความถี่ในการใช้ยา 
  เวลา  : เวลาในการใช้ยา 
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การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์  
ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหลังจากนั้นคลิกปุ่ม 

“เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมรายการยา 
*** สามารถคลิกค้นหาเฉพาะรายการยา เพ่ือให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้ จะแสดงเฉพาะ

รายการยาเท่านั้น 
 *** ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้ว จะทำการเคลียร์ข้อมูลในช่องชื่อยาและรายละเอียดการใช้ยา 

 
                                             รูปภาพแสดงหน้าจอวิธีการสั่งยา 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- ฉลากช่วย คือรายละเอียดของยา 
- ปุ่มแก้ไข วิธีการใช้ยาที่มาจากการกรอกรายละเอียด 
- ปุ่ม Log สามารถคลิกแล้วตรวจสอบการแก้ไขของรายการแต่ละรายการได้ 
- ปุ่ม Clear ใช้ Clear ช่องชื่อยาและรายละเอียดในการสั่งยา 

รายละเอียดการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode3  
- ช่อง วิธีใช้: ให้คีย์วิธีที่จะให้ผู้ป่วยใช้ยา เช่น รับประทาน ทา หยด หยอด โดยจะคีย์เป็นรหัสที่ห้องยากำหนด 
- ช่อง Dose: ให้คีย์จำนวนที่ต้องการให้ผู้ป่วยใช้ โดยจะสัมพันธ์กับช่อง “หน่วย”  
- ช่อง หน่วย: ให้คีย์หน่วยที่ต้องการให้ผู้ป่วยใช้ยา เช่น เม็ด แคปซูล ซอง หยด ฯ 
- ช่อง ความถี่: ให้คีย์ความจำนวนครั้งที่ใช้ยา เช่น วันละ 1 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง วันละ 3 ครั้ง โดยจะคีย์เป็น
รหัสที่ห้องยากำหนด 
- ช่อง เวลา: ให้คีย์เวลาตามจำนวนครั้งที่ใช้ยา เช่น เช้า เช้า-เที่ยง เช้า-เที่ยง-เย็น ครั้ง โดยจะคีย์เป็นรหัสที่
ห้องยากำหนด 
ตัวอย่างการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode3 และคำอธิบาย 

 
“ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เที่ยง เย็น” 
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รายละเอียดการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode2  
ตัวอย่างการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode2 และคำอธิบาย สำหรับวิธีใช้ยาMode2 จะใช้ตัวเลขและตัวอักษรแทน
รหัสนับเป็นหลักตามที่คีย์และห้องยากำหนด เช่น 
     13PT(เม็ด *3 PC) คือ  
    - หลักท่ี 1: ขนาดหรือจำนวนที่ต้องการให้ผู้ป่วยใช้ 
    - หลักท่ี 2: จำนวนครั้งที่ใช้ยา เช่น วันละ 1 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง วันละ 3 ครั้ง 
    - หลักท่ี 3: เวลา A=ก่อนอาหาร P=หลังอาหาร H=ก่อนนอน 
    - หลักท่ี 4: ประเภทหรือหน่วยของวิธีใช้ เช่น T=เม็ด J=ช้อนโต๊ะ S=ช้อนชา SAC=ซอง ฯ 
ตัวอย่างการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode2 และคำอธิบาย 

 
                                 “ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เที่ยง เย็น” 
 
การตรวจมะเร็งเต้านม  
          คลิกท่ีเมนูแถบเมนู “การตรวจมะเร็งเต้านม” คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” ปรากฏหน้าจอบันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้า
นม ทำการกรอกข้อมูลผลการตรวจให้เรียบร้อย เมื่อลงข้อมูลเรียบร้อย บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม “บันทึก”  

  
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผลการตรวจมะเร็งเต้านม    
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วิธีแก้ไขข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านม    
          คลิกท่ีแถบเมนู “การตรวจมะเร็งเต้านม” คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข”ปรากฏหน้าจอ
บันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้านม ให้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เรียบร้อยแล้วให้บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม “บันทึก”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลผลการตรวจมะเร็งเต้านม 

 
วิธีลบข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านม 
          คลิกท่ีแถบเมนู “การตรวจมะเร็งเต้านม” คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” ปรากฏ
หน้าจอ บันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้านม โดยคลิกปุ่ม “ลบ”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอลบข้อมูลผลการตรวจมะเร็งเต้านม  
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วิธีบันทึกข้อมูลการตรวจมะเร็งปากมดลูก    
          คลิกท่ีเมนูแถบเมนู “การตรวจมะเร็งปากมดลูก” คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม”ปรากฏ
หน้าจอบันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้านม ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม “บันทึก”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก 

 
วิธีแก้ไขข้อมูลการตรวจมะเร็งปากมดลูก    
          คลิกท่ีเมนูแถบเมนู “การตรวจมะเร็งปากมดลูก” คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข คลิกท่ีปุ่ม แก้ไข”ปรากฏ
หน้าจอบันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้านม ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม “บันทึก”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก   
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วิธีลบรายการข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านม  
            คลิกท่ีเมนูแถบเมนู “การตรวจมะเร็งปากมดลูก” คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข คลิกท่ีปุ่ม แก้ไข”
ปรากฏหน้าจอบันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้านม ทำการลบข้อมูลที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “ลบ”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอลบข้อมูลผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก     

 

การจำหน่ายและการลบออกจากบัญชี  
          เลือกคนไข้ที่ต้องการจำหน่าย คลิกปุ่ม “ข้อมูลบริการ” จะปรากฏหน้าจอข้อมูลการให้บริการบัญชี 6 
ด้านล่างของหน้าต่างการให้บริการ ทำการคลิกเครื่องหมาย ถูกท่ีช่อง “จำหน่ายผู้ป่วยออก” จากนั้น กดปุ่ม “บันทึก” 
แต่ถ้าต้องการลบคนไข้ออกจากบัญชี ให้ทำการกดปุ่ม “ลบ” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการจำหน่ายและการลบบุคคลออกจากบัญชี 
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การจำหน่ายคนไข้สามารถทำได้อีก 1 วิธี โดย ทำการเลือกคนไข้ที่ต้องการจำหน่าย จะปรากฏ หน้าจอข้อมูล
การให้บริการบัญชี 6 จากนั้นกด ปุ่ม “จำหน่าย” ด้านบนของหน้าต่างการให้บริการ จะมีหน้าจอแสดงการยืนยันการ
จำหน่าย กดปุ่ม “Yes”  ระบบจะทำการจำหน่ายคนไข้ออกจากบัญชี  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการจำหน่ายและการลบบุคคลออกจากบัญชี (ต่อ) 

 
 หากต้องการลบผู้ป่วยออกจากบัญชี 6 ก็สามารถทำได้โดยทำการเลือกคนไข้ที่ต้องการลบออกจากนั้นคลิกปุ่ม

ลบ จะมี Pop Up แสดงยืนยันการลบ กดปุ่ม  เพ่ือทำการลบข้อมูลผู้ป่วยออกจากบัญชี 6 ดังภาพ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการจำหน่ายและการลบบุคคลออกจากบัญชี 


