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คู่มือการใช้งานระบบงานแพทย์แผนไทย  

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. คลิกเลือกห้องทำงานซึ่งเป็นจุดบริการทีใ่ห้บริการคนไข ้  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 
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5. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด
หน้าต่างได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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ระบบงานแพทย์แผนไทย 

การเข้าหน้าจอระบบงานแพทย์แผนไทย 
เข้าใช้งานโดย คลิกท่ีเมนู Doctor ➢ Doctor Workbench เพ่ือเข้าสู่หน้าจอระบบงานห้องตรวจแพทย์ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเข้าเมนูห้องตรวจแพทย์ 

 
          จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอห้องตรวจแพทย์โดยหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ  

สวนที่ 1 ค้นหาผู้ป่วย 
ส่วนที่ 2 ผู้ป่วยรอคิวตรวจ  
ส่วนที่ 3 ผู้ป่วยกำลังรับบริการ  
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว  
ส่วนที่ 5 คือ รายชื่อผู้ป่วย Consult 
 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยรอตรวจ 
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การค้นหาผู้ป่วย 
ในกรณีที่รายชื่อผู้ป่วยไม่ปรากฏในส่วนของข้อมูลผู้ป่วยรอคิวตรวจสามารถค้นหาข้อมูลผู้ที่มาทำการ ตรวจ

รักษาได้โดยการค้นหาจากหมายเลข HN ลำดับคิว Q และชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วยซึ่งมีวิธีการค้นหาดังนี้ 
1.ค้นหาจากหมายเลข HN มีวิธีการค้นดังนี้ คือ พิมพ์หมายเลข HN ของผู้ป่วยในช่อง HN ระบบจะแสดง

รายชื่อผู้ป่วยตามหมายเลข HN ที่ค้นหาโดยอัตโนมัติ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการค้นหารายชื่อผู้ป่วยรอตรวจจากหมายเลข HN 

 
2. ค้นหาจากลำดับคิว Q มีวิธีการค้นหาดังนี้ คือ พิมพ์ลำดับคิวในช่อง Q แล้ว Enter ระบบจะแสดงรายชื่อ

ผู้ป่วยรอคิวตรวจตามหมายเลขคิวที่กรอกโดยอัตโนมัติ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการค้นหาจากลำดับคิวที่ส่งตรวจ 

 
3. ค้นหาจากลำดับคิวย่อยของแต่ละแผนก (โดยจะแยกจากลำดับคิวที่มารับบริการ) มีวิธีการค้นหาดังนี้ คือ 

เลือกแผนกที่ต้องการจะค้นหาคิวย่อย จากเครื่องมือช่วยในการค้นหา โดยคลิก Check box ดังนี้ 
>>> จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับคิวย่อยของแผนกท่ีเลือก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการค้นหาจากลำดับคิวย่อย 

 
 
 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         6 

  4. ค้นหาจากปุ่มค้นหา      เมื่อคลิกที่ปุ่มระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์หมายเลข 
HN, ชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในช่องคำค้นและคลิกปุ่มค้นหา การค้นหาจาก
นามสกุลให้เคาะ Spaced Bar 1 ครั้งแล้วพิมพ์นามสกุลในช่องคำค้นหา หรือจะทำการค้นหาโดยกดปุ่ม ค้นหาด้วย 
SmartCard (บัตรประชาชน)  แต่ต้องมีเครื่อง SmartCard เพื่อใช้ในการอ่านบัตรประชาชน นอกจากนี้สามารถใช้
เครื่องมือช่วยในการค้นหาโดยคลิก Check box ดังนี้ 

  >> จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งตรวจภายในวันเท่านั้น 

  >> ค้นหาด้วยข้อความที่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน 

            >> จะแสดงรายชื่อขึ้นมาโดยอัตโนมัติจามที่พิมพ์ลงไป 
     >> จะแสดงรายชื่อที่ค้นหาด้วยหมายเลข passport 

  >> สามารถระบจุำนวนรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแสดงจากการค้นหาได้ ด้วยการระบุจำนวนที่ช่องLimit   
 

 
 รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการค้นหา 

 
ส่วนของผู้ป่วยรอคิวตรวจ  
          เมื่อเข้าสู่หน้าจอห้องตรวจแพทย์ทางด้านซ้ายมือจะปรากฏข้อมูลห้องตรวจตามที่ผู้เข้าใช้งานระบบ Login เข้า
ใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 โดยแสดงข้อมูลอยู่ด้านซ้ายมือบนประกอบด้วยข้อมูล ห้องที่ปฏิบัติงาน ชื่อผู้เข้าใช้งาน 
และส่วนด้านล่างจะแสดงข้อมูลผู ้ป่วยรอคิวตรวจโดยแสดงตามลำดับคิวที ่ส่งตรวจจากจุดซักประวัติที ่ส ่งมา
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

- ลำดับ    : ลำดับรายชื่อผู้ป่วยที่รอตรวจ 
- คิวรับบริการ   : ลำดับคิวรวมในวันที่นับจากเวชระเบียนส่งตรวจผู้ป่วย 
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- แฟ้ม     : สถานะของการยืมแฟ้ม OPD Card จากห้องเวชระเบียน จะมี 2 สถานะ 

 คือ ยังไม่มีการยืมแฟ้ม 
 คือ มีการยืนยันการยืมแฟ้มแล้ว 

- Lab    : สถานะ การสั่ง LAB มี 5 สถานะ 
      คือ ยังไม่มีการสั่ง Lab  
      คือ มีการสั่ง LAB แต่ยังไม่ทราบผล  

        คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และมีบางรายการ 
            รายงานผลแลว้ แต่ยังไม่ยืนยันรายงานผล 
       คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และยังยืนยันการ 

       รายงานผลไม่ครบทุกใบ LAB 
  คือ มีการรายงานผล LAB ครบทุกใบ LAB 

- XR    : สถานะของการสั่ง X-RAY มี 4 สถานะ 
      คือ ยังไม่มีการสั่ง  
      คือ มีการสั่ง X-RAY แต่ยังไม่ทราบผล  

     คือ มีการสั่ง x-ray มากกว่า 1 รายการ และมีบางรายการยืนยันการ
อ่านฟิล์มแล้ว 

       มีการสั่ง X-RAY ยืนยันรับตัวแล้ว 
- FN    : สถานะของการชำระเงิน มี 4 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการชำระเงิน 
      คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิการรักษาแล้ว 
      คือ มีการชำระเงินและออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยแล้ว 
      คือ มีการปิดรายการค่าใช้จ่ายจากห้องการเงินแล้ว 

- AR   :  สถานะของยอดการค้างชำระ มี 3 สถานะ 
     คือ ไม่มียอดเงินค้างชำระ 
        คือ มียอดเงินค้างชำระ 
      คือ ชำระเงินที่ค้างขำระเรียบร้อยแล้ว 

- Rx   : สถานะของการสั่งยา มี 3 สถานะ 
      คือ ยังไม่มีการสั่งยา 
      คือ ยังไม่มีการจ่ายยา 
      คือ มีการจ่ายยาและจัดยาแล้ว 

- FD  : สถานะของการฝากเงินมัดจำ ถ้ามีการฝากไว้จะขึ้นจำนวนเงินที่ฝาก 
- ส่งมาจาก  : จุดที่ส่งผู้ป่วยมารอตรวจที่แผนก 
- ชื่อผู้ป่วย   : ชื่อของผู้ป่วยที่มารับบริการ 
- HN    : HN ของผู้ป่วย 
- ประเภท   : ประเภทการมารับบริการ 
- วันที่   : วันที่มารับบริการ 
- เวลาส่ง   : เวลาที่เวชระเบียนส่งตรวจมาที่แผนก 
- ความเร่งด่วน   : ความเร่งด่วนที่ต้องการรักษา 
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- ประเภท   : ประเภทผู้ป่วย 
- อาการ/สาเหตุ   : อาการสำคัญที่มารับบริการ 
- Chief complaint : อาการสำคัญ 
- BPs    : ความดันโลหิตสูงสุด 
- BPd    : ความดันโลหิตต่ำสุด 
- Temp.   : อุณหภูมิ 
- HR   : อัตราเต้นหัวใจ 
- RR    : อัตราหายใจ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของผู้ป่วยกำลังรอตรวจ 

 

ส่วนของข้อมูล IPD Queue 
 เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยในที่รอคิวตรวจรักษาจะต้องมีการส่งต่อมาจากระบบงาน IPD 
รายชื่อและหน้าจอถึงจะปรากฏโดยประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 - ลำดับ  :  ลำดับรายชื่อผู้ป่วยที่รอคิวตรวจ 
 - ส่งมาจาก : จุดที่ส่งผู้ป่วยมารอตรวจที่แผนก 
 - ชื่อผู้ป่วย : ชื่อผู้ป่วยที่มาตรวจรักษา 
 - Note  : ข้อความหรือบันทึก 
 - HN  : หมายเลข Hospital Number ของผู้ป่วย 

- AN  : หมายเลข Admission Center Number ของผู้ป่วย 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วย IPD Queue 
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ส่วนของผู้ป่วยกำลังรับบริการ 
  - Queue   : Q ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - แพทย์   : ชื่อแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา 
  - HN   : HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - ผู้รับบริการ  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
  - วันที่/เวลา เข้าห้อง : วัน/เวลาที่เข้าห้องตรวจ 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ : ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำการตรวจรักษา 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของผู้ป่วยกำลังรับบริการ 

 

ส่วนของรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 
เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยที่มีการบันทึกข้อมูลผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่ งจะแสดงเฉพาะ

รายชื่อผู้ป่วยที่ทำการบันทึกผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วและแสดงตาม User Login ของแพทย์แต่ละท่านโดยจะ
แสดงเฉพาะรายชื่อผู้ป่วยที่ตนเองเป็นผู้ตรวจและบันทึกข้อมูลเท่านั้น ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ 
 - คิวรับบริการ  : คิวของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - เวลาส่ง  : เวลาที่ส่งตัวผู้ป่วยมายังห้องตรวจ 
 - HN   :  HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - ชื่อผู้ป่วย  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
 - ประเภทผู้ป่วย  : ประเภทของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - ความเร่งด่วน  : ความเร่งด่วนในการเข้ารับบริการ 
 - Chief complaint : อาการสำคัญของผู้ป่วย 
 - น้ำหนัก  : น้ำหนักตัวของผู้ป่วย 
 - อุณหภูมิ  : อุณหภูมิของผู้ป่วย 
 - ส่วนสูง   : ส่วนสูงของผู้ป่วย 
 - BMI   :  ดัชนีมวลกายของผู้ป่วย 
 - BPs   : ความดันโลหิตสูงสุด 
 - BPd    : ความดันโลหิตต่ำสุด 
 - Pulse   : อัตราการเต้นชีพจร 
 - HR   : อัตราการเต้นของหัวใจ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 

 

ส่วนของข้อมูลรายชื่อผู้ป่วย Consult 
เป็นส่วนที่ไว้สำหรับส่งคำปรึกษาไปยังแพทย์ท่านอื่นหรือตอบคำถามเพื่อสื่อสารไปยังแพทย์ท่านอื่นที่ส่ง 

Consult มาโดยจะแสดงข้อมูลได้ที่แถบ รายชื่อผู้ป่วย Consult ประกอบด้วยข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 
รายการรอ Consult คือ รายชื่อผู้ป่วยที่รอการ Consult  ส่วนที่ 2 รายการส่ง Consult คือรายชื่อผู้ป่วยที่ส่งไป 
Consult ที่แผนกอ่ืน 

 
 รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูล Consult 
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การบันทึกผลการตรวจรักษา 
วิธีการเรียกรายชื่อผู้ป่วยเพื่อมาบันทึกข้อมูลผลการตรวจรักษาสามารถทำได้โดยใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกที่เลื อก

รายชื่อผู้ป่วยที่รอคิวตรวจเพื่อเรียกข้อมูลผู้ป่วยขึ้นมาบันทึกผลการตรวจรักษา 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการเลือกรายชื่อผู้ป่วยเข้าตรวจ 

 

           สามารถเรียกผู้ป่วยมาให้บริการทำได้โดยคลิกที่ชื่อผู้ป่วยเป็นสีน้ำเงินแล้วกด Enter หรือดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ
ผู้ป่วยได้เลยระบบจะแลดงหน้าจอการให้บริการเพ่ือบันทึกข้อมูลดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แสดงรายชื่อผู้ป่วยที่เรียกมาเพ่ือบันทึกข้อมูลผลการตรวจรักษา 
ส่วนที่ 2 เมนูการใช้งานระบบห้องตรวจแพทย์ประกอบด้วยเมนูดังนี้ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการซักประวัติที่มาจากจุดซักประวัติหรือคัดกรองอาการทำการบันทึกข้อมูลผลการซักประวัติ

ก่อนเข้าพบแพทย ์

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการบันทึกข้อมูลการตรวจรักษา 
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การซักประวัติ [F1] 
     สัญญาณชีพ 

   แพทย์จะต้องมาตรวจสอบข้อมูลผลการซักประวัติเพ่ือใช้ประกอบในการวินิจฉัยผู้ป่วย ซึ่งห้องซักประวัติจะ
บันทึกผลการตรวจร่างกายเบื้องต้น Vital Sign อาการสำคัญ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกสัญญาณชีพจากพยาบาล 

 
      ประวัติ 
ส่วนที่ 1 การคัดกรองประวัติ พยาบาลสามารถลงรายการในส่วนของการคัดกรองประวัติ  
 ข้อมลูประวัติ ประกอบด้วย 
 HPI      : ประวัติการเจ็บปวดปัจจุบัน 
 PMH    : ประวัติการรักษา 
 FH       : ประวัติครอบครัว 
 SH       : ประวัติทางสังคม 
 ROS     : สภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยทั่วไป 

 Active Problem: สิ่งผิดปกติที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย 
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Doctor/Nurse HPI  
          แพทย์สามารถบันทึกข้อมูล Doctor/Nurse HPI ได้โดยการกดปุ่ม “เพิ่ม” ในหมายเลข 2 เพ่ือทำการบันทึก
ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันเข้าไปได้และหากมีการบันทึกเข้าไปแล้วต้องการกลับมาแก้ไขให้กดที่ปุ่ม “แก้ไข”  
  *** หมายเหตุ*** การแก้ไขข้อมูล Doctor/Nurse HPI  จะสามารถแก้ไขได้เฉพาะข้อมูลที่เราคีย์เท่านั้นไม่สามารถ
แก้ไขของคนอ่ืนได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอประวัติ Doctor/Nurse HPI   
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การตรวจร่างกาย [F2]  
 แถบ “ตรวจร่างกาย”  จะแสดงหน้าจอการบันทึกผลการตรวจร่างกาย(Physical Exam.) โดยเลือกข้อมูล
จาก List menu ว่าผลการตรวจร่างกายปกติหรือไม่ และสามารถพิมพ์คำอธิบายผลการตรวจร่างกายในช่องของ
บันทึกการตรวจร่างกายด่านล่าง 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกผลการตรวจร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกร็ดความรู้ 
• ปุ่ม “Normal All” ระบบจะแสดงผลการตรวจร่างกายเป็น Normal ทั้งหมดให้อัตโนมัติตามท่ีผู้ใช้งานกำหนด 
• Check box “Auto abnormal” ไว้ระบบจะเปลี่ยนผลการตรวจร่างกายเป็น Abnormal ให้อัตโนมัติ หากมีการ

เพ่ิมรายละเอียดผลการตรวจรักษาเข้าไป 
• ปุ่ม “จำค่า”  กรณีท่ีต้องการจำค่าผลการตรวจร่างกาย และต้องการนำผลการตรวจรักษาไปใช้กับผู้ป่วยคนอ่ืนๆ 

หากมีผลการตรวจร่างกายเหมือนกัน จะจำค่าเฉพาะ ช่องแรกเท่านั้น ส่วนรายละเอียดไม่ได้จำ 
• ปุ่ม “ใช้ค่า” คือการนำค่าผลการตรวจร่างกายมาแสดง ซึ่งได้มาจากปุ่ม “จำค่า”   
• ปุ่ม “บันทึก” สำหรับบันทึกผลการตรวจร่างกาย 
• ปุ่ม “การตรวจร่างกายท้ังหมด” แสดงประวัติผลการตรวจร่างกาย 
• Check box ไม่ต้องแสดงการตรวจร่างกาย หากติ๊กไว้จะไม่แสดงการตรวจร่างกาย 
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แพทย์แผนไทย 
 การบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทยจะต้องเข้าใช้งานเพื่อบันทึกผลการตรวจร่างกายและการทำหัตถการทาง
แพทย์แผนไทยให้กับผู้ป่วยโดยคลิกที่แถบเมนูแพทย์แผนไทย ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับบันทึกผลการตรวจร่างกาย
ของผู้ป่วย 

วิธีบันทึกข้อมูลตรวจรักษาแพทย์แผนไทย 
1. ทำการลงทะเบียนการรักษา โดยเลือกวันที่ทำการรักษา, เวลาที่รักษา, เลือกชื่อแพทย์แผนไทยที่ทำการตรวจ

รักษา, ประเภทการรักษาทางแพทย์แผนไทย, ข้อมูลธาตุเจ้าเรือน และ check box ให้บริการในสถานบริการ  
2. บันทึกข้อมูลสมุฏฐานการเกิดโรค 
3. เลือกข้อมูล อุตุสมุฏฐาน 
4. บันทึกวิธีในการรักษา 
5. บันทึกรายการหัตถการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย 

 
การบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย 
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การดูเอกสาร Scan 
          มีแถบสำหรับดูรายการเอกสาร Scan การบันทึกการรักษาหรือเอกสารอื่น ๆ ของผู้ป่วยได้ ดังภาพ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกเมนู เอกสาร Scan 

 
การวินิจฉัย [F3] 
          บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค ซึ่งมีวิธีการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยได ้5 วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 การพิมพ์คำวินิจฉัยโรคในช่องคำค้นหา จะมีรายชื่อเรียกทั่วไปของโรคขึ้นมาแสดงให้ แล้วกด Enter 1 ครั้ง  จะ
ได้รายการผลการวินิจฉัยโรค ที่เป็นรหัส ICD10  ขึ้นมาให้ 

 
รูปภาพแสดงขั้นตอนวิธีลงผลวินิจฉัย 
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วิธีที่ 2 ค้นหาคำวินิจฉัยโดยใช้ปุ่ม “ค้นจาก ICD10” โดยคลิกท่ีปุ่ม “ค้นจาก ICD10” เสร็จแล้ว จะมีช่องให้ 
ค้นหารหัส ICD10 ให้ระบุ ICD10 หรือชื่อโรค ระบบจะแสดงผลการค้นหา จากนั้นเลือกผลการวินิจฉัยและดับเบิ้ลคลิก
หรือคลิกตกลง โปรแกรมจะแสดงผลการวินิจฉัยที่ช่องช่องชื่อโรค 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอค้นหาผลวินิจฉัยด้วยปุ่ม “ค้นจาก ICD10” 

เกร็ดความรู้ 

• Check box แสดงเฉพาะการวินิจฉัยของแพทย์ที่กำลังตรวจ หากเลือก check box นี้ไว้ การแสดงผลการ
วินิจฉัยของแพทย์จะแสดงตาม Login ของแพทย์ที่กำลังตรวจอยู่เท่านั้น 
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วิธีที่ 3 ค้นหารหัส ICD10 โดยคลิกที่เครื่องหมาย “+” จากนั้นคลิกที่ช่อง ICD10 และระบุหัส ICD10 ระบบจะแสดง
ชื่อโรคที่ตรงกับรหัสให้อัตโนมัติ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลงผลวินิจฉัย 

 
วิธีที่ 4 ลงผลวินิจฉัยโรคจากรหัสที่ใช้บ่อย ทั้งนี้จะต้องมีการเพิ่มรหัส ICD10 ที่ใช้งานบ่อยไว้ในระบบแล้ว  
โดยคลิกที่ปุ่ม “รหัสที่ใช้บ่อย” ระบบจะแสดงหน้าจอรหัส ICD10 ที่ใช้บ่อย จากนั้นทำการค้นหารหัส ICD10 ค้นหา
แล้วคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรหัส” เมื่อต้องการเลือก ICD10 ที่ต้องการนำมาใช้ คลิกที่นำมาใช้ โปรแกรมจะแสดงผลการ
วินิจฉัยที่ช่องชื่อโรค 

     
        รูปภาพแสดงหน้าจอลงผลวินิจฉัยด้วยรหัสที่ใช้บ่อย 
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วิธีที่ 5 ลงผลวินิจฉัยด้วยการนำรายการวินิจฉัยเดิม(จากประวัติที่มารับบริการครั้งที่แล้ว)  โดยคลิกที่ปุ่ม “Re Diag” 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกรายการผลการวินิจฉัยจากประวัติการมารับบริการ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “นำไปใช้” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอลงผลวินิจฉัยด้วยวิธี Re Diag 

หมายเหตุ: รายการ ICD10 ถ้าต้องการลบทิ้งให้คลิกเมาส์ 1 ครั้งที่รายการและกดแป้น Delete  
 

การบันทึกคำวินิจฉัยโรคของแพทย์ 
           วิธีการบันทึก Diagnosis Text หรือ คำวินิจฉัยโรคของแพทย์  ทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม”จากภาพ กดปุ่ม
เพ่ิม ตามหมายเลข 1 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัย ตามหมายเลข 2 ให้ทำการบันทึกผลการ
วินิจฉัยแบบ Text ลงไป เมื่อทำการบันทึกผลการวินิจโรคเสร็จแล้ว กดปุ่ม บันทึก ตามหมายเลข 3 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
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          วิธีการแกไ้ข Diagnosis Text หรือ คำวินิจฉัยโรคของแพทย์   
                     หมายเลข  1  คือ เลือกรายการผลการวินิจฉัยที่ต้องการแก้ไข 

 หมายเลข  2  คือ กดปุ่ม “แก้ไข” 
 หมายเลข  3  คือ ทำการแก้ไขรายการข้อมูลผลการวินิจฉัย 
 หมายเลข  4  คือ เมื่อทำการแก้ไขรายการผลการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 

รูปภาพหน้าจอการแก้ไขผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 

วิธีการลบ Diagnosis Text หรือ คำวินิจฉัยโรคของแพทย์ 
             หมายเลข  1  คือ เลือกรายการที่ต้องการลบ               
           หมายเลข  2  คือ กดปุ่ม “แก้ไข” 

 หมายเลข  3  คือ กดปุ่ม “ลบ” รายการผลการวินิจฉัย 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอการลบผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
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การบันทึก Doctor Note 
          วธิีการบันทึก Doctor Note กดปุม่ “เพ่ิม” จากภาพหมายเลข 1  ระบุข้อความที่ต้องการ Doctor Note 
หรือข้อความที่แพทย์ต้องการ จากภาพหมายเลข 2 จากนั้นกดปุ่ม บันทึก จากภาพหมายเลข 3 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึก Doctor Note 

การแก้ไข Doctor Note  
                 หมายเลข  1  คือ เลือกรายการ Doctor Note ที่ต้องการแก้ไข 
                 หมายเลข  2  คือ กดปุ่ม “แก้ไข” 
                 หมายเลข  3  คือ ทำการแก้ไขรายการข้อมูล 
                 หมายเลข  4  คือ เมื่อทำการแก้ไขรายการเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไข Doctor Note 

 

การลบ Doctor Note  
          หมายเลข  1  คือ เลือกรายการที่ต้องการลบ               
          หมายเลข  2  คือ กดปุ่ม “แก้ไข” 
          หมายเลข  3  คือ กดปุ่ม “ลบ” ข้อมูล 
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รูปภาพแสดงหน้าจอการลบ Doctor Note 

 
การสั่งยา [F5]  
          สามารถสั่งได้หลายวิธี เช่น การคีย์เอง , เลือกจาก Template , เลือกจากประวัติการใช้ยา(Re med) , เลือก
จากแผนการรักษา เป็นต้น 

ข้อมูลที่ใช้ในการสั่งยา ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
  ชื่อยา   :  ชื่อยาที่ต้องการสั่ง 
  จำนวน   :  จำนวนยาที่สั่ง 
  หน่วยบรรจุ  :  หน่วยที่ใช้ในการบรรจุยา 
  วิธีใช้   :  วิธีการใช้ยา 
  Dose  : จำนวนยาที่ใช้ต่อครั้ง 
  หน่วย  :  หน่วยยา 
  ความถี่  : ความถี่ในการใช้ยา 
  เวลา  : เวลาในการใช้ยา 

1. การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์   

     สั่งยาแบบวิธีใช้ยา Mode3 
ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหลังจากนั้นคลิกปุ่ม 

“เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมรายการยา 
*** สามารถคลิกค้นหาเฉพาะรายการยา เพ่ือให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้ จะแสดงเฉพาะ

รายการยาเท่านั้น 
*** ปุ่ม    เมื่อคลิกแล้ว จะทำการเคลียร์ข้อมูลในช่องชื่อยาและรายละเอียดการใช้ยา 
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รูปภาพแสดงหน้าจอการคีย์สั่งยา  

 
          เมื่อรายการยาที่ต้องการสั่งให้ระบุ จำนวน วิธีใช้ ฉลากช่วย จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิม” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอวิธีการสั่งยา (ต่อ) 

 

          รายละเอียดเพิ่มเติม 
- ฉลากช่วย คือรายละเอียดของการใช้ยาหรือคำอธิบายการใช้ยา 
- ปุ่มแก้ไข เป็นการเพ่ิมวิธีการใช้ยาที่มาจากการกรอกรายละเอียดหรือวิธีใช้แบบกำหนดเอง 
- ปุ่ม Log สามารถคลิกแล้วตรวจสอบการแก้ไขของรายการแต่ละรายการได้ 
- ปุ่ม Clr [Clr+K] ใช้ Clear ช่องชื่อยาและรายละเอียดในการสั่งยา 
- รายละเอียดการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode3  
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- 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” 
 
      สั่งยาแบบวิธีใช้ยา Mode2 

  ในการสั่งยาแบบ Mode2 ให้ติ๊กถูก Check box : Mode2 ไว้ก่อน  จากนั้นคีย์รายการยาที่ต้องการจะสั่งลง
ในช่องชื่อยา/ค่าบริการ,  ระบุจำนวน,   ระบุวิธีใช้ยา  จากนั้นกดปุ่มเพ่ิม  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่งยาแบบวิธีใช้งาน Mode 2 
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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 
                 ตวัอย่างการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode2 และคำอธิบาย 

 
                                 “ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เที่ยง เย็น” 
 

2. การสั่งยาจากรายการประวัติการใช้ยา (Re med) 
 การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะอำนวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมซ้ำกับครั้งที่แล้วที่ผู้ป่วยมารับบริการ 
โดยจะต้องมีประวัติการสั่งยาก่อน จึงจะสามารถ  Re med ได ้คลิกที่รายการใบสั่งยาของ Visit ที่มารับบริการ และดู
รายการยาที่สั่งใน Visit นั้น ทำการ Re med โดยคลิกที่ปุ่ม “เลือก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่งยาจากประวัติการใช้ยา 
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3. การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจาก Template 
  การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะอำนวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมหรือการสั่งยาชุดนี้บ่อยๆ     หากยัง
ไม่มี Template จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่โดย คลิกท่ีปุ่ม “Task” ➢ เลือกรายการจาก Template      เพ่ือสร้าง 
Template  ก่อน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่งยาจาก Template 

 
             คลิกปุ่ม “เพ่ิม Template” เพ่ือสร้าง Template ใหม ่กำหนดชื่อ Template ที่ต้องการและกำหนดยา
และรายละเอียดวิธีใช้ยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสร้าง Template 
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  เมื่อสร้าง Template แล้ว ทำการสั่งยาโดยเลือกรายการจาก Template ➢ เลือก Template ที่ต้องการ
สั่ง แล้วคลิกปุ่ม “เลือก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอกการสั่งยาจาก Template 

 
      วิธีการแก้ไขและลบ Template  

เลือก Template ที่ต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข Template” 
          การแก้ไข ทำการแก้ไขชื่อ Template ชื่อยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขยาจาก Template 
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               การลบ คลิกปุ่ม “ลบ” Template รายการที่ลบจะหายไป 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลบสั่งยาจาก Template 

 
4. การสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ 
 คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่มเพ่ิม จากนั้นจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาให้ระบุเหตุผลในการสั่ง
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  เมื่อระบุเหตุผลในการสั่งแล้วกดปุ่มบันทึก   

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         29 

5. การสั่งยาที่เป็น Drug Interaction 
  คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่มเพ่ิม ถ้ามีรายการยาที่เป็นยา Drug Interaction   จะเด้ง
หน้าจอยืนยันการสั่งยาที่เกิด Drug Interaction ให้ระบุเหตุผลการสั่งจ่ายยา จากนั้นกดบันทึก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายที่เกิด Drug Interaction 

 
6. การสั่งยาเสพติด หรือที่เป็นรายการยาควบคุม 
  คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการแล้วกดปุ่มเพ่ิม   

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่งยาเสพติดหรือยาควบคุม 
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  หลังจากสั่งยาแล้วปรากฏหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายรายการยาควบคุม  ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วย, ข้อมูลยา
ที่กำลังจะสั่งจ่าย และจำนวนสั่งจ่าย  จากนั้นกดบันทึกเพ่ือยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุมให้กับผู้ป่วย 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุม 

          วิธีการแก้ไขรายการยา คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการแก้ไข >> เลือกแก้ไขรายการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา 
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          แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือบันทึกรายการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลรายการยา 

 
วิธีการลบรายการยา วิธีที่ 1 คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการลบ >> เลือกลบรายการ รายการที่ลบจะหายไป

จากรายการยาที่สั่ง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลบรายการยา 
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          วิธีการลบรายการยา วิธีที่ 2 เลือกรายการยาที่ต้องการลบ >> คลิกเครื่องหมาย “-”   ใต้รายการจากนั้น 
รายการที่ลบจะหายไปจากรายการยาที่สั่ง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลบรายการยา(ต่อ) 

 

การนัดหมาย [F8] 
    ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถลงนัดหมายผู้ป่วยได้ในกรณีท่ีต้องการนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการรักษาหรือในกรณี

ที่นัดหมายเพ่ือติดตามผลการรักษา โดยแพทย์ทำการบันทึกนัดหมายผู้ป่วยได้ที่ปุ่มการนัดหมายมีวิธีการดังนี้ 
    คลิกปุ่มนัดหมาย ระบบจะแสดงปุ่มเพ่ิมรายการนัด ให้คลิกปุ่มเพ่ิมรายการนัดระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการ

นัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับบริการ 
ส่วนที่ 3 คือ ข้อมูลการนัดหมาย 
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รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย 

 

          การบันทึกข้อมูลนัดหมายสามารถระบุวันนัดได้หลายแบบดังต่อไปนี้ 
1. พิมพ์วันที่นัดหมายลงในช่องวันที่นัด  
2. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดจำนวนวันนัดในช่อง D  
3. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดเป็นสัปดาห์คือพิมพ์จำนวนสัปดาห์ในช่อง W  
4. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดเป็นเดือนคือพิมพ์จำนวนเดือนในช่อง M   
5. กำหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์ โดยคลิกปุ่มปฏิทิน              ระบบจะปรากฏ
หน้าจอตารางนัดหมาย  
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รูปภาพแสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 

 
 

          ชว่งเวลา สามารถ คลิกปุ่มเลือกเวลาระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานัดหมายให้ทำการเลือกช่วงเวลาที่
ต้องการนัดหมายโดยใช้เมาส์คลิกลากช่วงเวลาที่ต้องการและคลิกปุ่มตกลง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 

 
- แพทย์ผู้นัด ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login  
- แผนก ระบุแผนกท่ีทำการนัดหมาย 
- คลินิก ระบุคลินิกท่ีทำการนัดหมาย 
- ห้องตรวจ ระบุห้องตรวจที่นัดหมายผู้ป่วย 
- เหตุที่นัด ระบุสาเหตุที่นัดหมายผู้ป่วย 
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- ติดต่อที่ ระบุสถานที่ติดต่อสำหรับผู้ป่วย 
- หมายเหตุ สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผู้ป่วยได้ 
- รายการอื่นๆ สามารถลงบันทึกข้อมูลรายการอื่นๆได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์ 
- รายการสั่ง X-Ray, LAB  

 เมื่อแพทย์กรอกข้อมูลการนัดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบนัดหมายให้กับผู้ป่วยได้เพ่ือนำมา
ยื่นในวันที่ครบกำหนดนัดหมาย 

1. แถบการปฏิบัติตัว  
             หมายเลข 1 โดยคลิกขวาที่พ้ืนที ว่างจากนั้นเลือกเมนูเพ่ิมรายการ 
             หมายเลข 2 แสดงหน้าจอเพ่ือพิมพ์ข้อความการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วย จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม OK 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการนัดหมายการปฏิบัติตัว 
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          เมื่อบันทึกรายการแล้วข้อความจะแสดงในกล่องข้อความสีขาว สามารถเลือกคลิกหรือกำหนดการปฏิบัติตัว
ให้กับผู้ป่วยได ้เมื่อต้องการเลือกการปฏิบัติตัวสามารถนำเมาส์ไปคลิกรายการที่ได้กำหนดได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตัว 

 

2.แถบนัดหลายวัน  
เมื่อต้องการนัดผู้ป่วยหลายวันสามารถ คลิกที่แถบ นัดหลายวัน แล้ว กดปุ่ม เลือกหลายวันจะแสดงหน้าต่าง

ตารางนัดหมายแพทย์ ทำการ ติ๊กถูก“นัดหลายวัน” แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการนัดผู้ป่วย เสร็จแล้วกดปุ่ม ตกลง

 
รูปภาพแสดงหน้าจอนัดผู้ป่วยหลายวัน 
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          เมื่อกดปุ่มตกลงแล้ว รายการวันที่นัดผู้ป่วยจะมาแสดงที่แถบนัดหลายวัน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอรายการวันที่ที่นัดให้กับผู้ป่วย 

 
Note 

    ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถบันทึกข้อความเพื่อส่งถึงแผนกอื่นๆหรือแจ้งเตือนให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย 
สามารถบันทึกข้อความได้ที่แถบเมนู Note ซึ่งมีวิธีการบันทึกข้อมูลดังนี้ 
          1. คลิกแถบ Note และกดท่ีปุ่ม “เขียน Note 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลการเขียน Note 

         2. ระบบจะแสดงหน้าจอเขียน Note แพทย์สามารถบันทึกข้อความลงในพื้นที่ช่องวางโดยพิมพ์ข้อความแจ้ง
เตือนให้กับแผนกอ่ืนทราบเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ทำการบันทึกผลการรักษาโดยสามารถบันทึกแจ้งเตือนเป็นรายบุคคลได้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลแจ้งเตือน 

 
          3. สามารถกำหนดจุดการแจ้งเตือนได้ โดยคลิกปุ่มกำหนดจุดแจ้งเตือนเพ่ือเลือกจุดที่ต้องการแจ้งเตือน

ข้อความสามารถเลือกทั้งหมดโดยคลิกปุ่มเลือกทุกจุด  หรือไม่เลือกโดยคลิกปุ่มไม่เลือก   
สามารถคลิกจุดหรือห้องที่ต้องการให้แจ้งเตือนโดยการคลิกที่ Checkbox ในจุดที่ต้องการให้แจ้งเตือนสามารถเลือกได้
หลายจุด และคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอกำหนดจุดแจ้งเตือน 
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รูปภาพแสดงหน้าจอจุดแจ้งเตือน 

 

   4. สามารถกำหนดวันหมดอายุในการแจ้งเตือนข้อความโดยคลิกปุ่มช่วงเวลา ระบบจะแสดงหน้าจอให้
กำหนดวันที่หมดอายุในการแจ้งเตือนโดยระบุวันที่ที่ต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนนี้หมดอายุไม่แจ้งเตือนอีก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอกำหนดช่วงเวลาหมดอายุข้อความแจ้งเตือน 
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   5. สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการให้สามารถมองเห็นข้อความแจ้งเตือนได้โดยคลิกปุ่ม “กลุ่มผู้ใช้งาน
ที่ต้องการให้แสดง Note” ระบบจะแสดงข้อความเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่เลือกเท่านั้น 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอกำหนดกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการให้แสดง Note 

 

   6. สามารถแสดงประวัติการอ่าน Note หากมีแผนกหรือจุดไหนอ่านข้อความระบบจะเก็บเป็นประวัติการอ่าน
เพ่ือแจ้งให้ผู้ที่เขียน Note ทราบว่ามีใครอ่านข้อความแจ้งเตือนบ้าง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอประวัติการอ่าน Note 
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   7. สามารถกำหนดให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขข้อความได้โดยคลิก Checkbox Public note  
(เปิดให้ผู้อื่นแก้ไขได้) 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเปิดให้ผู้อ่ืนสามารถแก้ไขข้อความได้ 

 

   8. สามารถลบข้อความแจ้งเตือนโดยคลิกปุ่ม ลบ Note 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอลบข้อมูล Note 
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      วิธีการแก้ไขข้อมูล Note มีวิธีดังนี้ 
 1.คลิกรายการ Note ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล 
 2.คลิกปุ่มแก้ไข Note ระบบจะแสดงหน้าจอเขียน Note ให้แก้ไขข้อมูลและคลิกปุ่มบันทึก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูล Note 

 

การออกใบรับรองแพทย์ 
 เมื่อผู้ป่วยต้องการใบรับรองแพทย์ ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้โดยคลิกปุ่มใบรับรอง
แพทย์ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบรับรองแพทย์ที่ออกให้กับผู้ป่วยหากเคยมีประวัติการออกใบรับรองแพทย์ให้กับ
ผู้ป่วยจะแสดงข้อมูลอยู่ในส่วนของประวัติการออกใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์สามารถเลือกรายการใบรับรองแพทย์
รายการเดิมหากผู้ป่วยมาด้วยอาการเดิมที่เคยออกใบรับรองแพทย์ไว้เพื่อออกใบรับรองแพทย์ใหม่ให้กับผู้ป่วย หรือ
ออกใบรับรองแพทย์ใบใหม่ให้กับผู้ป่วยเลยโดยคลิกปุ่ม ออกใหม่  

 
แสดงหน้าจอใบรับรองแพทย์(ออกใหม่) 
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         ข้อมูลใบรับรองแพทย์ ประกอบด้วยข้อมูลที่ต้องกรอกข้อมูลสำคัญดังนี้คือ  
- ระบอุาการที่ตรวจพบ  ระบุวันทีห่ยุดงาน ความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์  และ หมายเหตุอื่นๆ  
- ประเภทใบรับรองแพทย์ **จะมีผลกับแบบฟอร์มที่จะพิมพ์ออกจากระบบต้องเลือกให้ถูกต้อง  
- เลือกคลิก“พิมพ์ใบรับรองแพทย์”จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก“บันทึก”   

 

 
แสดงหน้าจอใบรับรองแพทย์(ออกใหม่) 
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การดูประวัติผู้ป่วย (EMR : Electronic medical Record) 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ EMR (Electronic medical Record) 

 
          ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการมารับบริการของผู้ป่วยโดยจะแสดงข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ด้านซ้ายมือจะแสดงข้อมูลวันที่ผู้ป่วยมารับบริการโดยจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ป่วยเคยมารับ
บริการที่โรงพยาบาล 
 ส่วนที่ 2 คือข้อมูลประวัติการมารับการรักษาซึ่งจะแสดงรายละเอียดว่าผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยโรคอะไร 
วันที่มาวันที่เท่าไร สิทธิการรักษาที่ใช้ในการมารับการรักษาใช้สิทธิอะไร ผลการรักษาเป็นเช่นไร ซึ่งจะแยกข้อมูล
ออกเป็นข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้คือ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูล EMR (Electronic Medical Record) 
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          TAB “แฟ้มเวชระเบียน” ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย เช่น หมายเลข HN ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลแฟ้มเวชระเบียน 

 
          TAB “Screen & ตรวจรักษา” ประกอบไปด้วยข้อมูล วันที่มารับการรักษาหรือรับบริการ เวลา เวร ผู้ส่งตรวจ 
สิทธิการรักษา เลขที่ แพทย์ผู้ตรวจ ผู้ซักประวัติ รคส. การวินิจฉัยหลัก การวินิจฉัยอื่นๆ Dx.Text น้ำหนัก อุณหภูมิ 
อัตราหายใจ ข้อมูลการนัดหมาย ความดันโลหิต ส่วนสูง FBS BMI รอบเอว DTX โรคประจำตัว ข้อมูลการแพ้ยา 
Note CC PE 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูล Screen & ตรวจรักษา 

 
          TAB “รายการยา” หากมปีระวัติการสั่งยาจะปรากฏรายการสั่งยาที่แพทย์สั่งในแต่ละครั้งที่ผู้ป่วยมารับการ
รักษาหรือมารับบริการโดยจะแสดงรายการยา วิธีการใช้ จำนวนที่สั่ง 

รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลรายการยา 
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          TAB “ประวัติการนัดหมาย” หากมปีระวัติการนัดหมายผู้ป่วยที่เคยทำการนัดหมายไว้ในการมารับบริการที่
โรงพยาบาลประกอบด้วยข้อมูล วันที่มา เวลามา นัดมาวันที่ นัดมาเวลา คลินิกท่ีนัด แพทย์ผู้นัด ผู้บันทึก เหตุที่นัด 
หมายเหตุ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติการนัดหมาย 

 
          TAB “การ Admit” เป็นประวัติการ Admit ของผู้ป่วยซึ่งมีเมนูในการตรวจสอบข้อมูล Admit อยู่ด้าน
ซ้ายมือทั้งหมด 3 เมนูคือ 
 1. คลิก รายการ Admit จะแสดงข้อมูลการ Admit Admission ประกอบด้วยข้อมูล หมายเลข AN วันที่
รับ เวลารับ วันจำหน่าย เวลาจำหน่าย อาการสำคัญ แผนก แพทย์ผู้สั่ง Admit ผลการวินิจฉัยหลัก ชื่อการวินิจฉัย 
การวินิจฉัยรอง ชื่อการวินิจฉัยรอง DRG RW แพทย์ผู้ส่งสั่งจำหน่าย สิทธิการรักษา ชนิดการจำหน่าย ประเภทการ
จำหน่าย ตึก ข้อมลูจะแสดงอยู่ในรูปแบบทะเบียน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลการ Admit เมนู Overview 
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- สรุปเวชภัณฑ์ แสดงข้อมูลการใช้เวชภัณฑ์ประกอบด้วยสรุปข้อมูลซึ่งแยกการแสดงข้อมูลออกเป็นแถบเมนูดังนี้  
- เมนูสรุปการใช้ยาทั้งหมด แสดงข้อมูล รหัส ชื่อรายการ จำนวนจ่าย จำนวนคืน รวมราคา 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอเมนูรายการ Admit>>สรุปเวชภัณฑ์>>สรุปการใช้ยาทั้งหมด 

 
- เมนูสรุปค่าใช้จ่าย แสดงข้อมูลสรุปค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยข้อมูลชื่อรายการ จำนวนเงิน 

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอเมนูรายการ Admit>>สรุปเวชภัณฑ์>>สรุปค่าใช้จ่าย 
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- เมนูยากลับบ้าน แสดงข้อมูลประกอบด้วย ชื่อยา วิธีใช้ จำนวน รวมราคา 

 
    รูปภาพแสดงหน้าจอเมนูรายการ Admit>>สรุปเวชภัณฑ์>>ยากลับบ้าน 

 
- เมนูรายการรับยาแยกวันที่ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเมนูรายการ Admit>>สรุปเวชภัณฑ์>>รายการรับยาแยกวันที่ 
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          TAB “ประวัติ X-Ray” เมื่อต้องการทราบว่าผู้ป่วยมีประวัติการทำ X-Ray หรือไม่แล้ววันที่เท่าไหรบ้าง
สามารถเข้าดูได้ที่ TAB “X-Ray” จากนั้นกดท่ีปุ่ม “แสดงประวัติ X-Ray” 

 
    รูปภาพแสดงหน้าจอประวัติ X-Ray 

 
 

          TAB “ประวัติการผ่าตัด” หากผู้ป่วยเคยรับการผ่าตัดในโรงพยาบาลและมีการลงข้อมูลให้บริการผ่าตัดระบบ
จะแสดงประวัติเมื่อคลิกที่เมนูนี้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติการผ่าตัด 
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          TAB “ประวัติการส่งต่อไปสถานพยาบาลอื่น” เป็นการแสดงประวัติของผู้ป่วยในกรณีที่มีการรับ Refer จาก
สถานพยาบาลอื่นและมีการส่งต่อ Refer ผู้ป่วยไปรับบริการที่สถานพยาบาลอื่น ๆซึ่งใน TAB นี้เมื่อคลิกไปแล้วจะ
ประกอบด้วยข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
- ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูล Refer In เป็นข้อมูลที่สถานพยาบาลอื่นส่งตัวผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลประกอบด้วย
ข้อมูล ลำดับ วันที่ส่ง วันที่รับเข้า โรงพยาบาลที่ส่งมา สาเหตุการส่งมา แพทย์ผู้สั่ง หมายเลข HN การวินิจฉัย ส่งมา
จาก แผนกท่ีส่ง ประเภทการส่ง ผู้บันทึก 
- ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูล Refer Out เป็นข้อมูลที่ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ประกอบด้วยข้อมูล 
ลำดับ แผนกที่ส่ง หมายเลขส่งต่อ แพทย์ผู้ส่ง โรงพยาบาลที่ส่งไป วันที่มารับบริการ เวลามา วันที่ส่งต่อ เวลาส่งต่อ 
สิทธิการรักษา สาเหตุการส่งต่อ แผนกที่ส่ง 
 

การดูประวัติคนไข้แบบ RTF   
          การดูประวัติแบบ RTF จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดประวัติคนไข้ได้สะดวกเนื่องจากเป็นการดู
ประวัติแบบสรุปเป็น Text Form อีกท้ังยังสามารถ Copy ประวัติออกมาได้ด้วย 
 การจัดการ การตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Task >> Customize จะแสดงรายการจัดลำดับการ
แสดงผล สามารถจัดลำดับการแสดงข้อมูลได้โดยกำหนดที่ช่องแสดงผล >>กดปุ่ม บันทึก 
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รูปภาพแสดงการดูประวัติคนไข้แบบ RTF และการตั้งค่าการแสดงข้อมูลประวัติตามต้องการ 

           เมื่อทำการตรวจรักษาเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม “บันทึก [F9]” เพ่ือยืนยันการตรวจรักษา จากนั้นจะปรากฏ
หน้าจอให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้กดปุ่ม F9 บนแป้นคีย์บอร์ด หรือ คลิกปุ่ม “ยืนยัน[F9]”เพ่ือยืนยันการบันทึก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยืนยันบันทึกข้อมูล 
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ระบบแสดงหน้าจอลงบันทึกตรวจผู้ป่วย ให้ระบุข้อมูลจุดบริการที่ต้องการส่งคนไข้ไปรับบริการถัดไป สถานะ 
ของการให้บริการ เช่น รอผลตรวจ ตรวจแล้ว กลับบ้าน เปน็ต้น และสามารถพิมพ์เอกสารได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์
เอกสาร”เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “ยืนยัน (F9)” 

 
แสดงการบันทึกตรวจรักษาผู้ป่วย 

 

รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในส่วนของรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 
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ทะเบียนการตรวจผู้ป่วยของแพทย์ 
   ห้องตรวจแพทย์สามารถตรวจสอบการตรวจของตนเองได้โดยใช้เมนู Doctor >> My Appointment เพ่ือ
ตรวจสอบรายการตรวจของตนเองระบบจะแสดงหน้าจอทะเบียนการตรวจผู้ป่วยของแพทย์ ซึ่งแสดงชื่อแพทย์ตาม 
   Login และแสดงตามวันที่ปัจจุบันโดยแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่แพทย์ได้มีการตรวจและบันทึกผลการตรวจ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงผลการวินิจฉัยของแพทย์ ข้อมูลนี้ใช้ในการสรุปจำนวนคนไข้ในแต่ละวันที่แพทย์ได้ทำการตรวจ
เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับแพทย์ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเข้าเมนูทะเบียนการตรวจผู้ป่วยของแพทย์ 

 
           เมื่อทำการเลือกข้อมูลและกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อมูลทะเบียนการตรวจแพทย์ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนการตรวจผู้ป่วยของแพทย์ 

 

 


