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คู่มือการใช้งานระบบงานรังสีวินิจฉัย 

การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 

1. ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
แสดงหน้าจอการเข้าสู่โปรแกรม HOSxPXE4 

 
 

   2. การเข้าระบบ HOSxP XE ทำได้โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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 3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ทำงาน 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 

 
 

4. คลิกเลือกห้องทำงาน ห้อง X-Ray 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 
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5. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด
หน้าต่างได้ 

 
แสดงหน้าจอประชาสัมพันธ์ 
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การเข้าสู่ระบบการทำงานของห้องรังสีวินิจฉัย 
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบ HOSxPXE4 ให้เข้าท่ีเมนู Radiology >> Radiology Center 

 
แสดงหน้าจอเข้าเมนูระบบงานรังสีวินิจฉัย 

 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบห้องรังสีวินิจฉัย ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานรังสี โดยจะมีรายละเอียดต่างๆของแต่
ละส่วนในหน้าจอของระบบงานรังสี มีดังนี ้

 
แสดงหน้าจอระบบรายงานผล X-Ray 

 

หมายเลข 1 กรองข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยที่สั่ง  X-Ray สามารถกรอกได้ดังนี้ วันที่, ห้อง, เลขที่ 
Req., HN, การถ่าย, การอ่านผล, ค้นหาตามเลขที่สั่ง, จุดสั่งตรวจ, AN เป็นต้น เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการจะค้นหาแล้ว 
ให้คลิกท่ีปุ่ม “Refresh” ระบบจะทำการ Refresh ข้อมูลรายการสั่งของผู้ป่วยให้ใหม่ 
หมายเลข 2 ปุ่ม “รายงานผล” เป็นการรายงานผลตรวจทางห้องรังสีวินิจฉัย 
หมายเลข 3 ปุ่ม “พิมพ์” เป็นการพิมพ์เอกสารที่ต้องการจากห้องรังสีวินิจฉัย 
หมายเลข 4 ปุ่ม “สั่ง X-Ray” เป็นการสั่งทำ X-Ray จากห้องรังสีวินิจฉัย 
หมายเลข 5 ปุ่ม “EMR” เป็นการแสดงข้อมูลประวัติของผู้ป่วยที่เคยมารับบริการ 
หมายเลข 6 ปุ่ม “ทะเบียนนัดหมาย” เป็นการลงนัดให้กับผู้ป่วย ในครั้งถัดไปที่ต้องนัดมาทำ X-Ray 
หมายเลข 7 ปุ่ม “Excel” สำหรับ Export ข้อมูลที่แสดงในส่วนของหมายเลข 9 ออกมาเป็นไฟล์ Excel  
หมายเลข 8 ปุ่ม “บันทึกค่าใช้จ่าย” เป็นปุ่มที่ใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่าย และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย 
หมายเลข 9 การแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่มีการสั่ง X-Ray  
หมายเลข 10 ส่วนของรายละเอียดในการสั่ง -รายงาน X-Ray : โดยฝั่งซ้ายมือ จะแสดงประวัติการสั่ง X-Ray ในแต่
ละครั้งของผู้ป่วยรายนั้น  และฝั่งขวา จะแสดงผล X-Ray ที่เกิดจาการคลิกที่ประวัติการสั่งของฝั่งซ้ายมือมาแสดง 



 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         5 

 
เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลของรายการ X-Ray ของผู้ป่วย ที่มีการสั่งมายังห้องรังสีวินิจฉัย ให้กรอกข้อมูลวันที่ที่

ต้องการดูข้อมูล เลือกห้อง เลือกการถ่ายเป็น “ยังไม่ถ่าย” และเลือกการอ่านผลเป็น “ยังไม่อ่านผล” และจากนั้นให้
คลิกที่ปุ่ม “Refresh” เพ่ือทำการเรียกดูข้อมูลรายการ X-Ray ของผู้ป่วย 

 
แสดงทะเบียนของระบบงานรังสี 

 
การแก้ไข Request 

เมื่อต้องการแก้ไขรายการ Request X-Ray  ให้เลือกที่รายชื่อผู้ป่วย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “รายงานผล” ระบบจะ
แสดงหน้าจอ X-Ray Request list ขึ้นมา 

 
แสดงหน้าจอ X-Ray Request List 
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  ถ้าต้องการจะแก้ไขรายการสั่ง X-Ray ของผู้ป่วย ให้คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข Request”  

 
แสดงหน้าจอ X-Ray Request List ในส่วนของการแก้ไข Request 

 
จะแสดงหน้าจอ X-Ray Request เพ่ือทำการแก้ไขรายการ X-Ray ของผู้ป่วย ให้ทำการเลือกรายการที่

ต้องการแก้ไขการสั่ง จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงหน้าจอ X-Ray Request 
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เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอของการสั่ง X-ray จะสามารถทำการแก้ไขรายการของการสั่ง

ตรวจได้ และเม่ือแก้ไขรายการสั่งตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกการแก้ไขรายการสั่งตรวจ 
X-ray  

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการสั่งตรวจ X-ray 
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การยกเลิกรายการสั่งตรวจ X-Ray 
ให้คลิกปุ่ม “ลบรายการ” จะมีหน้าต่างยืนยันการลบ ให้คลิกปุ่ม “Yes” และ ระบุเหตุผลการยกเลิกการสั่ง 

 
แสดงหน้าจอการยกเลิกการสั่ง X-ray 

 

การรายงานผลของห้องรังสีวินิจฉัย 
เมื ่อต้องการรายงานผล ให้เลือกรายชื ่อผู ้ป่วยแล้วคลิกปุ่ม “รายงานผล” ระบบจะแสดงหน้าจอ X-Ray 

Request list ขึ้นมา 

 
แสดงหน้าจอ X-Ray Request List 
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เมื่อทำการเปิดหน้าจอ X-Ray Request list จะมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย, วันที่มารับบริการ, 
Request list, Request Detail และปุ่มต่างๆ ดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอ X-Ray Request List 

 

หมายเลข 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 
หมายเลข 2 แสดงข้อมูลวันที่ผู้ป่วยมารับบริการ สิทธิการรักษา แผนกที่รักษา ความเร่งด่วน เป็นต้น 
หมายเลข 3 แสดงข้อมูลประวัติรายการสั่ง X-Ray ของผู้ป่วย 
หมายเลข 4 แสดงข้อมูลรายละเอียดของรายการ X-Ray ที่มีการสั่งมา 
หมายเลข 5 ปุ่ม “ยืนยัน”  เพ่ือยืนยันรับตัว, ยืนยันฉายรังสี, ยืนยันการอ่านผลได้ 
หมายเลข 6 ปุ่ม “ไม่ยืนยัน” เพ่ือยกเลิกการยืนยัน ได้แก่ การไม่ยืนยันรับตัว, ไม่ยืนยันฉายรังสี, ไม่ยืนยันการอ่านผล 
หมายเลข 7 ปุ่ม “บันทึกการทำ X-Ray” เพ่ือบันทึกการทำ X-Ray  
หมายเลข 8 ปุ่ม “บันทึกการอ่านฟิล์ม” เพ่ือบันทึกผลการอ่านฟิล์ม X-Ray 
หมายเลข 9 ปุ่ม “บันทึกนัดหมาย” เพ่ือบันทึกการนัดหมายผู้ป่วยได้ 
หมายเลข 10 ปุ่ม “EMR” เพ่ือดู หรือตรวจสอบประวัติของผู้ป่วยได้ 
หมายเลข 11 ปุ่ม “พิมพ์” สามารถพิมพ์เอกสารที่ต้องการจากห้องรังสีวินิจฉัยได้ 
หมายเลข 12 ส่งต่อผู้ป่วยแผนกอ่ืน เมื่อติ๊กเครื่องหมายถูก แล้วกดปุ่ม บันทึก ระบบจะแสดงหน้าจอ บันทึกส่งต่อ[F9] 
หมายเลข 13 ปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูล และ ปุ่ม “ปิด” ระบบจะปิดหน้าจอ X-Ray Request list ให้ 
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การยืนยันการรับตัว  และการยกเลิกการยืนยันการรับตัว  
 ถ้าต้องการยืนยันการรับตัวผู้ป่วยเพ่ือทำ X-Ray ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” แล้วเลือกเมนู “ยืนยันรับตัว” หลังจาก
นั้นที่คอลัมน์รับตัว สถานะจะเปลี่ยนเป็น  และระบบจะทำต๊ิกเครื่องหมายถูกให้ที่ช่อง X-Ray อัตโนมัติ  

 
แสดงหน้าจอ X-Ray Request List ในส่วนของการยืนยันรับตวั 

 
เมื่อต้องการยกเลิกการยืนยันรับตัว ให้คลิกปุ่ม “ไม่ยืนยัน” แล้วเลือกเมนู “ไม่ยืนยันการรับตัว” หลังจากนั้น

ที่คอลัมน์รับตัว สถานะจะเปลี่ยนเป็น   และระบบจะนำติ๊กเครื่องหมายถูกให้ที่ช่อง X-Ray ออกให้อัตโนมัติ 

 
แสดงหน้าจอ X-Ray Request List ในส่วนของการไม่ยนืยนัการรับตัว 
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การยืนยันฉายรังสี และ การยกเลิกการยืนยันการฉายรังสี 
เมื่อต้องการยืนยันฉายรังสีให้กับผู้ป่วย ให้คลิกท่ีปุ่ม “ยืนยัน” แล้วเลือกเมนู “ยืนยันฉายรังสี” หลังจากนั้นที่

คอลัมน์ฉายรังสีจะเปลี่ยนเป็น   และระบบจะติ๊กเครื่องหมายถูกให้ที่ช่อง ฉายรังสี อัตโนมัติ  

 
แสดงหน้าจอ X-Ray Request List ในส่วนของการยืนยันฉายรังสี 

 
เมื่อต้องการยกเลิกการยืนยันฉายรังสี ให้คลิกปุ่ม “ไม่ยืนยัน” แล้วเลือกเมนู“ไม่ยืนยันการฉายรังสี” หลังจาก

นั้นที่คอลัมน์ฉายรังสีจะเปลี่ยนเป็น   และระบบจะนำติ๊กเครื่องหมายถูกให้ที่ช่อง ฉายรังสี ออกให้อัตโนมัติ 

 
แสดงหน้าจอ X-Ray Request List ในส่วนของการไม่ยืนยันการฉายรังสี 
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การบันทึกการทำ X-Ray ของห้องรังสีวินิจฉยั 
เมื่อต้องการบันทึกการทำ X-Ray ให้กับผู้ป่วย ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกการทำ X-Ray” จากนั้นระบบจะแสดง

หน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในหน้าจอนี้จะสามารถทำการบันทึกการทำ X-Ray ของผู้ป่วยที่มารับบริการได้ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray 

 
 วิธีการออก หมายเลข XN 

ทีห่น้าจอการบันทึกการทำ X-Ray  >> ที่แถบ “ข้อมูลการสั่ง” เมื่อทำการตรวจสอบรายการสั่งเรียบร้อย ถ้า
ต้องการออกเลข XN ให้คลิกที่ปุ่ม “ออกเลข XN” เพ่ือเป็นการกำหนดตัวเลขที่จะนำไปใช้ติดที่ฟิล์ม X-Ray 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการออก XN 
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 แถบการใช้ฟิล์ม 
แถบเมนู “การใช้ฟิล์ม” เป็นการกรอกข้อมูลฟิล์ม X-Ray ที่ใช้ ดังนี้ ขนาดฟิล์ม, จำนวน, ราคา ราคารวม  

และในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดกับฟิล์ม X-Ray ที่ใช้ ให้ทำการต๊ิก check box ที่ช่องฟิล์มเสีย และเลือกประเภทฟิล์ม
เสีย เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลการใช้ฟิล์มของผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการใช้ฟิล์ม 

 

 แถบรูปฟิล์ม 
เมื่อต้องการเก็บรูปฟิล์ม ให้คลิกที่แถบเมนู “รูปฟิล์ม” แล้วคลิกปุ่ม “Load from file” ระบบจะแสดง

หน้าจอให้เลือกไฟล์รูปภาพ ให้เลือกที่ไฟล์รูปที่ต้องการแล้วคลิกปุม่ “Open” เพ่ือเพ่ิมไฟล์รูปภาพเลือกเข้าระบบ  

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการเลือกรูปฟิล์ม 
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คลิกท่ี “Zoom” เลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายเพ่ือลดขนาดรูปภาพ แต่ถ้าเลื่อนไปทางขวาเพ่ือเพ่ิมขนาดรูปภาพ  
คลิกท่ี “Contrast” เมื่อเลื่อนเมาส์ไปทางขวาจะเป็นการปรับความคมชัดให้กับรูปภาพ  
คลิกที่ “Fit”  เป็นการปรับขนาดรูปภาพให้มีความพอดี  
คลิกท่ี เครื่องหมาย “บวก”  เพ่ือเพ่ิมไฟล์รูปภาพ  ซ่ึงสามารถเพ่ิมไฟล์รูปภาพได้มากกว่า 1 รูปภาพได้  
คลิกท่ีลูกศรเลื่อนซ้าย ขวา เมื่อต้องการเลื่อนดูไฟล์รูปภาพ   
คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูล หลังจากเพ่ิมรูปภาพที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการเพ่ิมรูปฟิล์ม 

 

ถ้าต้องการลบไฟล์รูปฟิล์มที่ไม่ต้องการ ให้คลิกที่เครื่องหมาย “ ” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ Pop up 
ให้ยืนยันลบไฟล์รูปฟิล์มออก ถ้าต้องการลบให้คลิกปุ่ม “OK” แต่ถ้าไม่ต้องการคลิกปุ่ม “Cancel”  

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการลบรูปฟิล์ม 
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 แถบข้อมูลการทำนอกสถานที่ 
ที่แถบเมนู “ข้อมูลการทำนอกสถานที่” ระบบจะให้ทำการกรอกข้อมูลที่จะส่งผู้ป่วยไปตรวจนอกสถานที่ ดังนี้ 

สถานที่ตรวจ, ค่าบริการ, Document ,วันที่รับใบเสร็จ และเลขที่ใบเสร็จ เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้
คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของข้อมูลการทำนอกสถานที่ 

 
 แถบเจ้าหน้าที่ 

เป็นการเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ห้อง X-Ray ที่ทำ X-Ray ให้กับผู้ป่วย ให้คลิกแถบเมนู “เจ้าหน้าที่” จากนั้นคลิก
ที่ปุ่ม “ ” จะมีช่องขึ้นมาให้ทำการกรอกชื่อแพทย์/เจ้าหน้าที่ หรือนำเมาส์ไปคลิกท่ี “ ” เพ่ือทำการเลือกรายชื่อ
ที่ต้องการจะเพ่ิม เมื่อทำการเพ่ิมรายชื่อที่ต้องการเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการเพ่ิมเจ้าหน้าที่ 
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ถ้าต้องการจะลบชื่อแพทย์ / เจ้าหน้าที่ ให้นำเมาส์ไปคลิกเลือกท่ีรายชื่อ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย “ ”
ระบบจะแสดงหน้าจอ Pop up ให้ทำการยืนยันการลบรายชื่อ ถ้าต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม “OK” แต่ถ้าไม่ต้องการ
คลิกที่ปุ่ม “Cancel” หรือคลิกที่กากบาทด้านบน เพ่ือเป็นการปิดหน้าต่าง Pop up 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการลบเจ้าหน้าที่ 

 
 แถบ Contrast media 

เม ื ่อต ้องการเพิ ่มรายการ Contrast media ให ้เล ือกที ่แถบเมนู “Contrast media” จากนั ้นคล ิกที่

เครื่องหมาย “ ” จะมีช่องขึ้นมาให้นำเมาส์ไปคลิกที่ “ ” เพ่ือทำการเลือกรายการ Contras media ระบุจำนวน
ที่ต้องการใช้ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการเพ่ิม Contrast media 
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ถ้าต้องการจะลบรายการ Contrast media ให้นำเมาส์ไปคลิกเลือกท่ีรายการ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย “
” ระบบจะแสดงหน้าจอ Pop up ให้ทำการยืนยันการลบรายการ ถ้าต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม “OK” แต่ถ้าไม่

ต้องการคลิกที่ปุ่ม “Cancel”  

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการลบ Contrast media 

 
ถ้าต้องการตรวจสอบรายการค่าบริการอื่นๆ หรือจะทำการเพิ่มรายการอื่นๆ ที่ทางห้องรังสีวินิจฉัยค่าบริการ

เพ่ิมเติม ให้เลือกที่แถบเมนู “ค่าบริการอื่นๆ” จะสามารถทำการตรวจสอบรายการค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ 
แต่ถ้าทางห้องรังสีวินิจมีรายการค่าบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ให้ทำพิมพ์ชื่อรายการลงในช่อง “ชื่อยา” เมื่อพิมพ์ชื่อรายการ
ที่ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงชื่อรายการที่พิมพ์ค้นหา ให้เลือกชื่อรายการที่ต้องการ และคลิกที่ปุ ่ม “Enter” ที่
แป้นพิมพ์ 1 ครั้ง แล้วคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” จะเป็นการเพิ่มรายการ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”  

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของค่าบริการอ่ืนๆ 
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การบันทึกนัดหมาย 
 สามารถบันทึกได้ในหลายหน้าจอของระบบงาน X-Ray โดยทุกหน้าจอจะมีวิธีการการบันทึกนัดหมาย
เหมือนกัน โดยสามารถบันทึกนัดได้ จากหน้าจอดังต่อไปนี้  

1. Radiology >> Radiology Center  >> ทะเบียนนัดหมาย 
2. รายงานผล >> ปุ่ม บันทึกนัดหมาย 
3. รายงานผล >> การบันทึกการทำ X-Ray  >> แถบการนัดหมาย 
 
ดังนั้น เมื่อต้องการนัดหมายผู้ป่วยมาทำ X-Ray ให้เลือกเข้าเมนนูัดหมายใดก็ได้ใน 3 ข้อดังกล่าว จากคู่มือนี้

ขอยกตัวอย่างการบันทึกนัดหมาย ที่รายงานผล >> การบันทึกการทำ X-Ray  >> แถบการนัดหมาย  แล้วคลิกปุ่ม 
“เพ่ิมรายการนัด” และถ้าต้องการจะทำการแก้ไขรายการนัดหมายหรือทำการเลื่อนนัดของผู้ป่วย ให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข
รายการนัด” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการเพ่ิมนัดหมาย 

 
 

 การเพิ่มรายการนัด 
เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการนัด” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย สามารถบันทึกข้อมูลการนัดได้ 

โดยกรอกข้อมูลดังนี้ วันที่นัด สามารถทำการระบุจำนวนตัวเลขลงในช่อง D= เดือน, W= สัปดาห์, M= วัน หรือนำ
เมาส์คลิกที่ปุ่ม “ปฏิทิน” และเลือกวันที่ที่ต้องการลงรายการนัด กำหนดเวลา ให้ระบุเวลาที่ต้องการ หรือคลิกที่ปุ่ม 
“เลือกเวลา” ให้กำหนดเวลาที่ต้องการ แล้วคลิกตกลง จะสังเกตเห็นได้ว่าวันที่มีการนัดผู้ป่วยแล้วจะแสดงข้อความว่า 
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“นัดไว้แล้ว 1” คือได้มีการนัดผู้ป่วยไว้แล้ว 1 คน และถ้าต้องการที่จะการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วย ในส่วนของด้านล่างจะ
มีแถบเมนูให้เลือก เลือกที่ “การปฏิบัติตัว” และเลือกรายการที่ต้องการให้ผู้ป่วยปฏิบัติ ก่อนมารับบริการครั้งต่อไป 
เมื่อทำการกรอกข้อมูลการนัดหมายของผู้ป่วยครบเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการนัดหมายผู้ป่วย 

 
 

 การแก้ไขรายการนัด 
เมื่อคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการนัด” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย ในส่วนนี้จะสามารถทำการ

แก้ไขข้อมูลการนัดหมาย และทำการเลื่อนนัดของผู้ป่วยได้ ถ้าต้องการจะเลื่อนนัด ให้คลิกที่ปุ่ม “เลื่อนนัด” จะแสดง
หน้าจอเลื่อนนัด ให้ทำการกรอกข้อมูลการเลื่อนนัด ดังนี้ วันที่นัด, ช่วงเวลา และเหตุผลการเลื่อนนัด เมื่อกรอกข้อมูล
เสร็จเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” จะเป็นการบันทึกการเลื่อนนัด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” อีก 1 ครั้ง เพื่อเป็น
การบันทึกการแก้ไขข้อมูลการนัดหมายของผู้ป่วย 
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แสดงการแก้ไขนัดหมาย 

 

 
แสดงการแก้ไขรายการนัดหมายและเลื่อนนัด 
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 การยกเลิกนัด 
ให้เลือกที่รายการนัดหมาย และคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการนัด” แล้วจะแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย ให้

คลิกท่ีปุ่ม “ยกเลิกนัด” ระบบจะแสดง Pop up ให้ยืนยันการยกเลิกนัดของผู้ป่วย โดยคลิกที่ปุ่ม “Yes” เพ่ือยืนยัน
การยกเลิกนัดของผู้ป่วย และระบบจะแสดง Pop up อีกครั้งเพ่ือใส่เหตุผลการยกเลิกนัด แล้ว คลิกที่ปุ่ม “OK” แต่ถ้า
ยังไม่ต้องการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่ม “No”  

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำ X-Ray ในส่วนของการยกเลิกนัด 
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 การพิมพ์ใบนัด 
ถ้าต้องการจะทำการพิมพ์ใบนัดให้กับผู้ป่วย ให้นำเมาส์ไปคลิกที่ check box พิมพ์ใบนัด และเลือกชื่อ

เครื่องพิมพ์ที่ต้องการจะพิมพ์เอกสาร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบนัด 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย ในส่วนของการพิมพ์ใบนัด 
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การบันทึกการอ่านฟิล์มของห้องรังสีวินิจฉัย 
ให้คลิกปุ่ม “บันทึกการอ่านฟิล์ม” ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกผลการอ่านฟิล์ม  

 
แสดงหน้าจอบันทึกการอ่านฟิล์ม 

 
ใหค้ลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลการอ่านฟิล์ม โดยกรอกข้อมูลการบันทึก ดังนี้ ผู้อ่านผล, 

แสดงวันที่อ่าน, แสดงเวลาที่อ่าน, แสดงรายการ X-Ray และกรอกรายละเอียดของการอ่านฟิล์ม เมื่อทำการกรอก
ข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 
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แสดงหน้าจอบันทึกการอ่านฟิล์ม ในส่วนของการเพิ่มบันทึกการอ่านฟิล์ม 

 
 การแก้ไขการอ่านฟิล์ม 

ใหค้ลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกการอ่านฟิล์ม ให้แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ และเม่ือแก้ไข
ข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการอ่านฟิล์ม ในส่วนของการแก้ไขบันทึกการอ่านฟิล์ม 
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ในหน้าจอบันทึกการอ่านฟิล์ม มีลักษณะการทำงานของปุ่มต่างๆ ดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการอ่านฟิล์ม ในส่วนการทำงานของปุ่ม 

 
หมายเลข 1 ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการอ่านฟิล์ม 
หมายเลข 2 ปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือยืนยันการรายงานผลการอ่านฟิล์ม และมีผลกับสถานะในช่องอ่านผล 
หมายเลข 3 ปุ่ม “ไม่ยืนยัน” เพ่ือยืนยันว่ายังไม่ทำการยืนยันการอ่านฟิล์ม 
หมายเลข 4 ปุ่ม “ลบ” เพ่ือลบรายการบันทึกการอ่านฟิล์ม 
หมายเลข 5 ปุ่ม “ปิด” เพ่ือปิดหน้าจอบันทึกการอ่านฟิล์ม 
หมายเลข 6 ปุ่ม “Template” เป็นการสร้าง Template เพ่ือใช้เป็นตัวเลือกในการบันทึกการอ่านฟิล์ม 
หมายเลข 7 พิมพ์ใบ Report  กรณีท่ีต้องการพิมพ์ใบรายงานผล X-Ray 
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 การสร้าง Template 
 การสร้าง Template ในการบันทึกการอ่านฟิล์ม ให้คลิกที่ปุ่ม “Template”  

 
แสดงหน้าจอบันทึกการอ่านฟิล์ม ในส่วนของการสร้าง Template 

 

จะแสดงหน้าจอ X-Ray Report Template โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอ X-Ray Report Template 
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หมายเลข 1 ช่อง ค้นหา ใช้ในการค้นหาชื่อ Template ในกรณีที่มีรายการ Template มากๆ 
หมายเลข 2 ส่วนที่แสดงชื่อรายการ Template ที่ได้มีการเพ่ิมข้ึนมา 
หมายเลข 3 ส่วนที่แสดงตัวอย่างของรายการใน Template  
หมายเลข 4 ปุ่ม “เพ่ิม Template” เพ่ือสร้าง Template รายการใหม่ 
หมายเลข 5 ปุ่ม “แก้ไข Template” เพ่ือแก้ไขรายการ Template ที่มีอยู่ 
หมายเลข 6 ปุ่ม “ตกลง” เป็นการตกลงการเลือกรายการ Template 
หมายเลข 7 ปุ่ม “ปิด” เป็นการปิดหน้า X-Ray Report Template เมื่อจบการทำงานแล้ว 
 

เมื่อต้องการที่จะทำการเพ่ิมรายการ Template ให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม Template” จะแสดงหน้า Template 
โดยจะให้กรอกข้อมูลในการเพ่ิม ดังนี้ ชื่อ Template และรายละเอียด Template จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือ
ทำการเพ่ิมรายการ Template 

 
แสดงหน้าจอการเพ่ิม Template 

 
เมื่อคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการ Template ที่ได้ทำการเพิ่มจะแสดงชื่อรายการในส่วนของ Template 

List ทางหน้าซ้ายของหน้าจอ ส่วนทางด้านขวาจะแสดงตัวอย่างของ Template  
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แสดง X-Ray Report Template หลังจากเพ่ิมรายการ Template X-Ray Report Template 

 
 การแก้ไข Template 

ให้เลือกรายการ Template ที่ต้องการจะแก้ไข และคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข Template”  

 
แสดงการแก้ไข X-Ray Report Template 
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การลบ Template 
ถ้าต้องการลบรายการ Template ที่ไม่ต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม “ลบ” จะแสดง Pop up เพ่ือยืนยันการลบ

รายการ Template ถ้าต้องการจะลบ ให้คลิกปุ่ม “Yes” แต่ถ้าไม่ต้องการลบให้คลิกปุ่ม “No”  

 
แสดงการลบ X-Ray Report Template 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         30 

 
การบันทึกรูปฟิล์ม 
เมื่อต้องการที่จะทำการบันทึกการอ่านฟิล์มจากรูปฟิล์ม ให้เลือกที่แถบเมนู “รูปฟิล์ม” และจะแสดงรูปฟิล์มที่

ได้มีการบันทึกมาจากการทำ X-Ray สามารถทำการปรับขนาดรูปและปรับความคมชัดได้ ในการตรวจดูรูปฟิล์มของ
ผู้ป่วย 

 

แสดงหน้าจอบันทึกการอ่านฟิล์ม ในส่วนของรูปฟิล์ม 
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การบันทึกเอกสารผลการอ่าน 
เมื่อต้องการเพิ่มเอกสารผลการอ่าน ให้เลือกแถบเอกสารผลการอ่านตามหมายเลข 1 และทำการคลิกที่เพ่ิม 

ดังหมายเลข 2 เพื่อทำการเพิ่มเอกสารผลการอ่าน  และบันทึกชื่อเอกสารและ Load file เอกสารดังหมายเลข  3 
หลังจากนั้นเมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึกดังหมายเลข 4 ถ้าต้องแก้ไขรายการ เลือกรายการที่
ต้องการจะแก้ไข และกดปุ่มแก้ไข 

 
แสดงบันทึกเอกสารผลการอ่าน 
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 การพิมพ์ใบ Report 

เมื่อทำการกรอกรายละเอียดของการบันทึกผลการอ่านฟิล์มและรูปฟิล์มเรียบร้อย ให้ทำการเลือกสถานะของ
ฟิล์ม เพ่ือที่จะนำไปใช้ประกอบในการรักษาผู้ป่วย และคลิกที่พิมพ์ใบ Report เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก
ที่ปุ่มบันทึก ระบบจะทำการพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลผลการอ่านฟิล์ม 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการอ่านฟิล์ม ในส่วนของการบันทึกข้อมูล 
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ถ้าต้องจะทำการพิมพ์เอกสารที่มากกว่า 1 รายการ ให้คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” ระบบจะแสดงหน้าจอพิมพ์เอกสาร 

ทำการคลิกที่พิมพ์ เลือกรายการที่ต้องการ เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” เพ่ือเป็นการพิมพ์เอกสาร 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการอ่านฟิล์ม ในส่วนของการพิมพ์เอกสาร 

 
เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องรังสีวินิจฉัย ได้ทำการบันทึกการทำ X-Ray และบันทึกการอ่านฟิล์มเรียบร้อย จากนั้นได้มี

การยืนยันเรียบร้อยแล้ว รายชื่อของผู้ป่วยจะแสดงในหน้าระบบงานรังสี และมีการเปลี่ยนของสถานะ 
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แสดงหน้าจอข้อมูลประวัติการมารับบริการของผู้ป่วย 

 

การแสดงประวัติของผู้ป่วย (EMR) 
 สามารถดูจากหน้าจอท่ีมีปุ่ม EMR ปรากฏ ซึ่งในระบบงาน X-Ray สามาถดูประวัติได้จากหน้าจอ ดังนี้  

1. Radiology >> Radiology Center  >> ปุ่ม EMR 
2. รายงานผล >> ปุ่ม EMR 
ดังนั้น เมื่อต้องการที่จะทำการตรวจสอบประวัติการมารับบริการของผู้ป่วย ให้คลิกที่ปุ่ม “EMR” จะแสดง

หน้า Patient EMR เพ่ือเป็นการตรวจสอบประวัติต่างๆของผู้ป่วยที่มารับบริการการรักษา แบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้ 
- หมายเลข 1  จำนวนครั้งที่ได้มาทำ Visit แต่ละครั้งสามารถคลิกดูประวัติการรักษาได้คือ ให้นำเมาส์คลิกที่ ลำดับ 
วันที่/เวลา ได้ จากนั้นประวัติจะแสดงในส่วน หมายเลข 2 
- หมายเลข 2 ประกอบด้วยข้อมูลจาก แฟ้มเวชระเบียน ประวัติการรักษา การนัดหมาย  สิทธิการรักษาประวัติการ
ตรวจวัดสัญญาณชีพ  โรคประจำตัว  การแพ้ยา และอาการสำคัญของผู้ป่วย จากนั้นเมื่อผู้ป่วยได้มีการสั่งยา, LAB , 
X-Ray , หรือประวัติห้อง ER , ค่ารักษาพยาบาล , การทำหัตถการ หากได้มีประวัติและบันทึกรายการแล้ว จะแสดง

เครื่องหมาย  ไว้เพ่ือให้ทราบว่าได้ทำรายการนั้นและได้บันทึกแล้วหากผู้ป่วยไม่มีประวัติการรักษาไว้จะแสดง  
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แสดงข้อมูลประวัติการมารับบริการของผู้ป่วย (EMR) 

  

การพิมพ์เอกสาร 
เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารจากห้องรังสีวินิจฉัย ให้ทำการเลือกท่ีรายชื่อของผู้ป่วยที่ต้องการจะพิมพ์เอกสาร 

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” ระบบจะแสดงหน้าจอการพิมพ์เอกสาร ให้ติ๊กท่ีช่องพิมพ์ และเลือกเอกสารที่ต้องการ เลือก
ชื่อเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้ และถ้าต้องการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิกที่เมนู Preview จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” 
ระบบจะทำการพิมพ์เอกสารที่ได้ทำการสั่งออกมา 

 
แสดงหน้าจอพิมพ์เอกสาร 
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การสั่ง X-Ray 
ห้องรังสีวินิจฉัยสามารถสั่ง X-Ray ให้กับผู้ป่วยจาก Order ของแพทย์ได้ ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “สั่ง X-Ray” 

จากนั้นสั่งX-Ray ให้กับผู้ป่วยได้ 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง X-Ray 

 

เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “สั่ง X-Ray” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ทำการค้นหาผู้ป่วยเพื่อนำมาสั่ง X-Ray โดยการค้นหา
จะสามารถค้นได้จาก HN, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ทำการค้นหาจาก 
นามสกุล จะต้องทำการเคาะ space bar 1 ครั้งและทำการพิมพ์นามสกุลของผู้ป่วยที่ต้องการจะค้นหา เมื่อทำการ
กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ได้ทำ
การค้นหา เมื่อได้รายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” 
ในกรณีที่ใช้ตัวช่วยในการค้นหาผู้ป่วยมีด้วยกัน 4 เมนู ดังนี้ 

1)  ถ้าเลือกที่เมนู ค้นหาเฉพาะผู้ถูกส่งตรวจในวันนี้ ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่มี
การส่งตรวจในวันนี้เท่านั้น 

2)  ถ้าเลือกที่เมนู ค้นหาด้วย Soundex จะทำการค้นหาด้วยข้อความที่เขียนต่างกันแต่ออก
เสียงเหมือนกัน  

3)  จะแสดงรายชื่อที่มีทั้งหมดข้ึนมาตามการค้นหา เช่น การค้นจาก HN ,ชื่อ , ชื่อ-นามสกุล ,
นามสกุล (กด Space Bar 1 ครั้งแล้วพิมพ์นามสกุล) , หมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดท่ีปุ่มค้นหา แล้วกด ตกลง 
4)                                    ถ้าเลือกที่เมนู ค้นหาด้วย Passport No. เป็นการค้นหาด้วยเลข Passport  
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แสดงการค้นหา 

 

เมื่อได้ทำการค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการสั่ง X-Ray ได้แล้ว เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงหน้าจอ
ของข้อมูลการสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย โดยหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลผู้รับบริการ 
ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูล Visit/Admit List 
ส่วนที่ 3 แสดงข้อมูลรายการสั่ง X-Ray 
ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลผลการอ่าน 

 
แสดงหน้าจอการสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย 



 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         38 

 

การบันทึกข้อมูลการสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย จะสามารถทำการสั่ง X-Ray ให้กับผู้ป่วยได้ โดยในหน้าจอนี้จะมี
ลักษณะการทำงานต่างๆ ตามเมนูดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอการสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัยในส่วนของลักษณะการทำงาน 

 
หมายเลข 1 ปุ่มรูป “กล้อง” เมื่อคลิกท่ีเมนูนี้จะสามารถทำการบันทึกภาพถ่ายของผู้ป่วยที่มารับบริการได้ 
หมายเลข 2 ปุ่ม “OPD Card” เมื่อคลิกที่เมนูนี้ระบบจะแสดงข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่วย 
หมายเลข 3 ปุม่ “สั่งใหม”่ เมื่อคลิกท่ีเมนูนี้จะสามารถทำการสั่งX-Ray ให้กับผู้ป่วยได้ 
หมายเลข 4 ปุ่ม “แก้ไข” เมื่อคลิกที่เมนูนี้จะเป็นการแก้ไขข้อมูลการสั่ง X-Ray ของผู้ป่วย 
หมายเลข 5 ปุ่ม “ปิด” เมื่อคลิกที่เมนูนี้จะทำการปิดหน้าจอของข้อมูลการสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย 
 

การสั่งตรวจทางรังสีวิทยา  มี 3 แบบ  
แบบท่ี 1 เมื่อคลิกท่ีเมนู “สั่งใหม่” ระบบจะแสดงหน้าจอของการสั่ง X-Ray ในส่วนนี้จะสามารถทำการ 

กรอกข้อมูลการสั่ง X-Ray เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะทำการพิมพ์ใบ Request ให้นำเมาส์ไปคลิกที่เมนูพิมพ์ เลือก
ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือทำการพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลการสั่ง X-Ray 
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แสดงหน้าจอข้อมูลการสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย 

 
แบบท่ี 2 เมื่อคลิกท่ีเมนู “สั่งเป็นชุด” ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกสั่ง X-Ray ในส่วนนี้จะสามารถทำการ 

กรอกข้อมูลการสั่ง X-Ray ได้หลายรายการ ให้ทำการใส่ชื่อรายการ X-Ray และกดปุ่มเพ่ิม ดังหมายเลข 1 และจะมี
รายการ X-Ray มาแสดงดังหมายเลข 2 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ดังหมายเลข 3 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลการสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัยเป็นชุด 
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แบบท่ี 3 เมื่อคลิกท่ีเมนู “Form Request” ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกสั่ง X-Ray ให้ทำการเลือก

แบบฟอร์ม X-ray ที่ต้องการ จากนั้นให้ทำการติ้กเลือกรายการที่อยู่ในแบบฟอร์ม เมื่อทำการเลือกรายการสำเร็จแล้ว
ให้คลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการสั่ง X-ray  

 
แสดงหน้าจอข้อมูลการสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัยแบบ Form Request 

 
 
 

หลังจากระบบบันทึกการสั่งตรวจ X-Ray จากนั้นระบบจะแสดงรายการของการสั่ง X-Ray และในช่องทาง
ด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลของการสั่งตรวจ X-Ray ของผู้ป่วย และระบบจะแสดง 
สถานะการยืนยันการรายงานผล ดังนี้ 

 แสดงสถานะยังไม่มีการรับตัวและยังไม่มีการยืนยันผล 
 แสดงสถานะของการรับตัวและยืนยันผลแล้ว 
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แสดงหน้าจอการสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย 

 
การแก้ไขรายการส่งตรวจ 
เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอของการสั่ง X-Ray จะสามารถทำการแก้ไขรายการของการสั่ง

ตรวจได้ และเม่ือทำการแก้ไขรายการสั่งตรวจเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” จากนั้นระบบจะทำการบันทึกการ
แก้ไขรายการสั่งตรวจ 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการตรวจทางรังสีวินิจฉัย 
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 การลบรายการส่งตรวจ 

ในกรณีที่ต้องการจะทำการลบรายการสั่ง X-Ray ของผู้ป่วย ให้เลือกที่รายการสั่ง และคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 
แล้วจะแสดงหน้าจอข้อมูลการสั่ง X-Ray ให้นำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม “ลบรายการ” จากนั้นระบบจะแสดง Pop up ให้ทำ
การยืนยันการลบรายการสั่งของผู้ป่วย โดยถ้าคลิกที่ปุ่ม “Yes” แสดงว่ายืนยันการยกเลิกนัดของผู้ป่วย แต่ถ้ายังไม่
ต้องการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่ม “No” หรือคลิกปิดที่กากบาทด้านบน เพ่ือเป็นการปิด Pop up 

 
แสดงหน้าจอลบรายการตรวจทางรังสีวินิจฉัย 
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 ปุ่มพิมพ์ 

ให้คลิกท่ีปุ่ม “พิมพ์” ระบบจะทำการพิมพ์เอกสารผล X-Ray ที่ได้สั่งตรวจให้กับผู้ป่วยแล้ว 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลการสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัยในส่วนของการพิมพ์ 
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ทะเบียนยืมแฟ้ม X-Ray 
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบ HOSxP XE4 ให้เข้าท่ีเมนู Radiology >> Film Rent 

 
แสดงหน้าจอเข้าเมนูทะเบียนยืมฟิล์ม X-Ray 

 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบห้องรังสีวินิจฉัย ระบบจะแสดงหน้าจอทะเบียนยืมฟิล์ม X-Ray โดยจะมีรายละเอียด
ต่างๆของแต่ละส่วนในหน้าจอของทะเบียนยืมฟิล์ม X-Ray มีดังนี ้

 
แสดงหน้าจอทะเบียนยืมฟิล์ม X-Ray 

 
หมายเลข 1 ปุ่มบันทึกยืมฟิล์ม เมื่อคลิกท่ีปุ่มนี้จะแสดงหน้าจอบันทึกยืมฟิล์ม X-Ray 
หมายเลข 2 ปุ่มบันทึกคืนฟิล์ม เมื่อคลิกท่ีปุ่มนี้จะแสดงหน้าจอเลือกรายการฟิล์มที่ถูกยืม 
หมายเลข 3 ปุ่มRefresh เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ระบบจะทำการ Refresh ข้อมูลของรายการให้ใหม่ 
หมายเลข 4 แถบรายการยืม เมื่อคลิกท่ีแถบนี้จะแสดงข้อมูลรายการยืมฟิล์ม 
หมายเลข 5 แถบรายการคืน เมื่อคลิกท่ีแถบนี้จะแสดงข้อมูลรายการคืนฟิล์ม 
หมายเลข 6 แถบรายการฟิล์ม เมื่อคลิกท่ีแถบเมนูนี้จะแสดงข้อมูลรายการฟิล์มของผู้ป่วย 
หมายเลข 7 ปุ่ม Excel เมื่อกดที่ปุ่ม Excel จะนำข้อมูลการยืมคืนมาแสดงในไฟล์ Excel 

หมายเลข 8 ผู้ยืม เป็นการกำหนดชื่อผู้ยืมฟิล์มของผู้ป่วย โดยการคลิกที่   เพ่ือเป็นการเลือกรายชื่อ 

หมายเลข 9 แผนก เป็นการกำหนดแผนกที่ได้ขอยืมฟิล์มของผู้ป่วย โดยการคลิกท่ี   เพ่ือเป็นการเลือกแผนก 

หมายเลข 10 เหตุผล เป็นการระบุเหตุผลในการขอยืมฟิล์ม โดยการคลิกท่ี   เพ่ือเป็นการเลือกเหตุผล 
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หมายเลข 11 หมายเหตุ เป็นการระบุหมายเหตุในการขอยืมฟิล์มของผู้ป่วย 
หมายเลข 12 ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการแสดงข้อมูล การยืมคืน 
หมายเลข 13 คลิกท่ี check box แสดงตามช่วงวันที่ แล้วเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูลรายการฟิล์มของผู้ป่วย   

หมายเลข 14 ปุ่มค้นหา  มีไว้สำหรับค้นหา HN ของผู้ป่วยที่ต้องการยืมฟิล์ม 
หมายเลข 15 ปุ่มปิด เมื่อคลิกท่ีปุ่มนี้จะเป็นการปิดหน้าทะเบียนยืมฟิล์ม X-Ray 
 

การบันทึกยืมฟิล์ม 
ถ้าต้องการที่จะทำการบันทึกการยืมฟิล์ม ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกยืมฟิล์ม” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหา

ผู้ป่วย เพื่อค้นหาชื่อผู้ป่วยที่ต้องการยืมฟิล์ม การค้นหาชื่อผู้ป่วยสามารถทำได้ดังนี้ โดยค้นได้จาก HN, ชื่อ, นามสกุล, 
ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ค้นหาจาก นามสกุล จะต้องทำการเคาะ space bar 1 ครั้งและ
ทำการพิมพ์นามสกุลของผู้ป่วยที่ต้องการจะค้นหา เมื่อทำการกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วให้คลิก
ที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ค้นหา เมื่อได้รายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” 

ในกรณีที่ใช้ตัวช่วยในการค้นหาผู้ป่วยมีด้วย 4 เมนู ดังนี้ 
1)  ถ้าคลิกเลือกที่เมนู ค้นหาเฉพาะผู้ถูกส่งตรวจในวันนี้ ระบบจะแสดงรายชื่อ
ผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจในวันนี้เท่านั้น 
2)  ถ้าคลิกเลือกที่เมนู ค้นหาด้วย Soundex จะทำการค้นหาด้วยข้อความที่เขียนต่างกันแต่
ออกเสียงเหมือนกัน เช่น “วันนา” กับ “วรรณนา” 
3)  จะแสดงรายชื่อที่มีทั้งหมดขึ้นมาการค้นหา ค้นหาได้จาก หมายเลข HN ,ชื่อ , ชื่อ-นามสกุล 
,นามสกุล (คลิก space Bar 1 ครั้งแล้วพิมพ์นามสกุล), หมายเลขบัตรประชาชน แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา แล้วคลิก ตกลง 

4) จะแสดงรายชื่อที่มี หมายเลข passport เมื่อทำการติ๊ก checkbox แล้วกดปุ่มค้นหา 
เมื่อค้นหาได้รายชื่อผู้ป่วยแล้ว เลือกรายชื่อที่ต้องการที่จะบันทึกการยืมฟิล์ม ให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกยืมฟิล์ม X-Ray ในส่วนของการค้นหารายชื่อ 
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เมื่อทำการเลือกรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการจะยืมฟิล์มได้แล้ว จะแสดงหน้าจอบันทึกยืมฟิล์ม X-Ray ในหน้าจอนี้

จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 จะแสดงข้อมูลของผู้ป่วยจากเวชระเบียน , ส่วนที่ 2 จะแสดงรายการฟิล์มของผู้ป่วย 

และจะมีสถานะของฟิล์ม คือ  แสดงว่ายังไม่มีการรับตัวและอ่านฟิล์ม,  แสดงว่ามีการรับตัวและมีการ
อ่านฟิล์มแล้ว,  

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลการยืมฟิล์ม เมื่อผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูล
เรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลการยืมฟิล์มของผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอบันทึกฟิล์ม X-Ray ในส่วนของการเพ่ิมรายการยืม 

 

เมื่อได้ทำการคลิกปุ่ม “บันทึก” แล้วจะแสดงข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกในส่วนของข้อมูลฟิล์ม ให้นำเมาส์ไปคลิกท่ี
แถบ “รายการยืม” จะแสดงรายการยืมฟิล์มของผู้ป่วย 

 
 
 
 
 



 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         47 

 

 
แสดงรายการยืมฟิล์ม 

 
เมื่อจะทำการแก้ไขรายการยืมฟิล์ม ให้นำเมาส์ไปดับเบิ้ลคลิกที่รายการยืม จากนั้นจะแสดงหน้าจอบันทึกยืม

ฟิล์ม X-Ray สามารถทำการแก้ไขรายการฟิล์มที่ต้องการจะยืมได้และแก้ไขรายละเอียดข้อมูลการยืมได้ เมื่อทำการ
แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลที่ได้มีการแก้ไข 

 
แสดงหน้าจอบันทึกฟิล์ม X-Ray ในส่วนของการแก้ไขรายการยืม 
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การลบรายการยืมฟิล์ม 
ถ้าต้องการจะลบรายการยืมฟิล์มของผู้ป่วย ให้นำเมาส์ไปดับเบิ้ลคลิกที่รายการยืม จากนั้นจะแสดงหน้าจอ

บันทึกยืมฟิล์ม X-Ray และนำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม “ลบ” จากนั้นระบบจะทำการลบรายการยืมฟิล์มของผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอบันทึกฟิล์ม X-Ray ในส่วนของการลบรายการยืม 

 
การบันทึกคืนฟิล์ม 
ถ้าต้องการที่จะทำการบันทึกการคืนฟิล์ม ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกคืนฟิล์ม” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหา

ผู้ป่วย เพื่อค้นหาชื่อผู้ป่วยที่ต้องการคืนฟิล์ม การค้นหาชื่อผู้ป่วยสามารถทำได้ดังนี้ โดยค้นได้จาก HN, ชื่อ, นามสกุล, 
ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ค้นหาจาก นามสกุล จะต้องทำการเคาะ space bar 1 ครั้งและ
ทำการพิมพ์นามสกุลของผู้ป่วยที่ต้องการจะค้นหา เมื่อทำการกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วให้คลิก
ที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ค้นหา เมื่อได้รายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” 

ในกรณีที่ใช้ตัวช่วยในการค้นหาผู้ป่วยมีด้วย 4 เมนู ดังนี้ 
1)  ถ้าเลือกท่ีเมนู ค้นหาเฉพาะผู้ถูกส่งตรวจในวันนี้ ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่มี
การส่งตรวจในวันนี้เท่านั้น 
2)  ถ้าเลือกท่ีเมนู ค้นหาด้วย Soundex จะทำการค้นหาด้วยข้อความที่เขียนต่างกันแต่ออก
เสียงเหมือนกัน  
3)  จะแสดงรายชื่อที่มีท้ังหมดขึ้นมาการค้นหา ค้นหาได้จาก หมายเลข HN ,ชื่อ , ชื่อ-นามสกุล ,
นามสกุล (คลิก space Bar 1 ครั้งแล้วพิมพ์นามสกุล), หมายเลขบัตรประชาชน แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา แล้วคลิก ตกลง 

4) ถ้าเลือกท่ีเมนู ค้นหาด้วย Passport No. เป็นการค้นหาด้วยเลข Passport  
เมื่อค้นหาได้รายชื่อผู้ป่วยแล้ว เลือกรายชื่อที่ต้องการที่จะบันทึกการคืนฟิล์ม ให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” 
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แสดงหน้าจอบันทึกคืนฟิล์ม X-Ray ในส่วนของการค้นหารายชื่อ 

 
เมื่อทำการเลือกรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการจะคืนฟิล์มได้แล้ว จะแสดงหน้าจอเลือกรายการฟิล์มที่ถูกยืม ใน

หน้าจอนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 จะแสดงข้อมูลของผู้ป่วยจากเวชระเบียน , ส่วนที่ 2 จะแสดงข้อมูลรายการ
ฟิล์มของผู้ป่วยที่ได้มีการยืมออกไป และถ้าต้องการที่จะบันทึกการคืนฟิล์ม ให้นำเมาส์ไปคลิกเลือกท่ีรายการ และคลิก
ที่ปุ่ม “ตกลง”  ระบบจะทำการบันทึกการคืนของผู้ป่วย  

 
แสดงหน้าจอเลือกรายการฟิล์มที่ถูกยืม 
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   เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” แล้วระบบจะมีการแสดง pop up ว่ามีการบันทึกการคืนฟิล์มของผู้ป่วยแล้ว โดยจะแสดง
เป็นหมายเลข XN  

 
แสดงหน้าจอ Pop up การคืนฟิล์ม 

 
 เมื่อได้ทำการคลิกปุ่ม “ตกลง” ให้นำเมาส์ไปคลิกเลือกท่ีแถบเมนู “รายการคืน” ในส่วนนี้จะแสดงรายการ

ฟิล์มของผู้ป่วยที่ได้มีการบันทึกการคืนฟิล์ม 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนยืมฟิล์ม X-Ray ในส่วนของการแสดงรายการยืมฟิล์ม 

 

      
ถ้าต้องการจะทำการตรวจสอบรายการฟิล์ม ให้นำเมาส์ไปคลิกเลือกท่ีแถบเมนู “รายการฟิล์ม” จากนั้นใน

การค้นหารายการฟิล์ม ให้ระบุ Request No. และคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลและนำข้อมูล
รายการฟิล์มมาแสดงในส่วนข้อมูลฟิล์ม 

 
แสดงหน้าจอค้นหารายการฟิล์ม 
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     เมื่อต้องการจะทำการตรวจสอบรายการสั่ง X-Ray ให้นำเมาส์ไปคลิกเลือกท่ีรายการฟิล์ม และคลิกท่ีปุ่ม “แสดง 
Request” จากนั้นจะแสดงหน้าจอ X-Ray Request  List ให้ทำการตรวจสอบรายการสั่ง X-Ray ของผู้ป่วยได้ 

 
แสดงหน้าจอการตรวจสอบรายการสั่ง X-Ray 


