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คู่มือการใช้งานระบบงานผ่าตัด-วิสัญญี 
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 ห้องผ่าตัด หรือ ห้องวิสัญญี  

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 
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5. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด
หน้าต่างได้ 

 
แสดงหน้าจอประชาสัมพันธ์ 
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การเข้าสู่ระบบการทำงานของห้องผ่าตัด - วิสัญญี 
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบ HOSxPXE4 ให้เข้าท่ีเมนู Operation >>  Operation Registry  

 
แสดงหน้าจอ การเข้าสู่ระบบงานห้องผ่าตัด - วิสัญญี 

 

เมื่อเข้าหน้าจอ รายการผู้ป่วยผ่าตัด จะเจอรายชื่อคนไข้จากแผนกต่างๆ ที่ Set ผ่าตัดมาให้รอที่หน้าจอ
ทะเบียนรายการร Set ผ่าตัด  ซ่ึงมีทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ Set ผ่าตัดมาได้  
 

ทะเบียนห้องผ่าตัด 
ทะเบียนรายการสั่งผ่าตัด (Set ผ่าตัด) 
จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูก Set ผ่าตัด จากหน่วยงานต่างๆ ส่งมาที่ห้องผ่าตัด เพ่ือจองห้องผ่าตัด และเตรียม

อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดเมื่อถึงวันผ่าตัด 

 
แสดงหน้าจอรายการสั่งผ่าตัด 

 

ปฏิทินห้องผ่าตัด 
สามารถตรวจสอบดูตารางห้องผ่าตัดได้ที่เมนู “ปฏิทินห้องผ่าตัด” โดยจะแสดงชื่อผู้ป่วยที่มีการสั่งผ่าตัดมา

ตามวันที่ และห้องผ่าตัดที่เลือกทางด้านขวาของหน้าจอ 

 
แสดงหน้าจอปฏิทินห้องผ่าตัด 
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รายการผ่าตัด 
  จะแสดงข้อมูลผู้ป่วยทีถู่กลงทะเบียนเพ่ือรับผ่าตัดแล้ว ซึ่งสามารถกรองข้อมูลได้จากช่องข้อมูลหมายเลข 1 ได้ 

 
แสดงหน้าจอรายการผ่าตัด 

 

การลงทะเบียนผ่าตัด (การรับ Set) 
ไปที่ แถบข้อมูล : รายการ Set ผ่าตัด ดับเบ้ิลคลิกท่ีชื่อผู้ป่วยที่ต้องการลงทะเบียน 

 
แสดงการลงทะเบียนผ่าตัด 
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จะแสดงหน้าจอการสั่งผ่าตัด ให้ตรวจสอบข้อมูลผ่าตัดที่ถูก Set มา  สิ่งที่สำคัญก่อนรับลงทะเบียนจะต้อง
เลือก Visit ที่คนไข้มาทำการผ่าตัดให้ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดค่าใช้จ่ายตาม visit ที่มารับบริการ หลังจากตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียนผ่าตัด” ด้านบนขวา  

 
แสดงการลงทะเบียนผ่าตัด (ต่อ) 

 
จากนั้นจะแสดงข้อมูลการ Set ผ่าตัด โดยจะประกอบ ดังนี้ 

  1.ข้อมูลผู้มารับบริการ ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนจากห้องเวชระเบียน ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผู้มารับบริการ เช่นข้อมูล กรุ๊ปเลือด การแพ้ยา  เป็นต้น 

2. ข้อมูลสถานะผู้ป่วย ในส่วนที่ 2 ให้คลิกเปลี่ยนสถานะการผ่าตัดของคนไข้ เพ่ือใช้ตรวจสอบว่า ผู้ป่วยได้ทำ
การผ่าตัดแล้วหรือยัง โดยมีวิธีดังภาพนี้ 

ให้คลิก ในช่องได้รับเรื่องแล้ว จากนั้นสถานะการผ่าตัดจะเปลี่ยนให้อัติโนมัติเป็น “รอผ่าตัด” 

 
แสดงสถานะการรับเรื่องของข้อมูลผู้ป่วย 
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3. แสดงข้อมลูรายละเอียดของการ Setผ่าตัด   จากนั้น กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือลงทะเบียนรับการผ่าตัด 
หลังจากนี้รายชื่อคนไข้จะไปแสดงที่แถบข้อมูล “รายการผ่าตัด” 

 
แสดงการลงทะเบียนผ่าตัด (ต่อ) 
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การลงข้อมูลการเยี่ยม 
ในการลงข้อมูลการเยี่ยม จะแบ่งเป็น Pre visit กับ Post visit โดยเลือกได้จากช่องของประเภทการเยี่ยม  

ผู้เยี่ยม  ตำแหน่งผู้เยี่ยม และการลงข้อมูลรายละเอียดการเยี่ยม ให้กดปุ่ม “เพ่ิม” เพื่อระบุรายละเอียดของการเยี่ยม 

 
แสดงการบันทึกข้อมูลการเยี่ยม 

 
การลงข้อมูลคัดกรอง 
 ในการลงข้อมูลคัดกรองของคนไข้ ตั้งแต่เวลาที่รับเข้าห้องคัดกรองอาการ(ห้องรอผ่าตัด) และลงรายละเอียด
ของคนไข้ เช่น วันที่และเวลางดน้ำงดอาหาร ประเทภการดมยา ประวัติการผ่าตัด ประวัติโรคประจำตัวของคนไข้ การ
ลง Vital sign เป็นต้น 

 
แสดงการบันทึกข้อมูลการคัดกรอง 
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แสดงการบันทึกข้อมูลการคัดกรอง(Vital Sign) 

 

การลงข้อมูลงานวิสัญญ ี
เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลวิสัญญี ให้เลือกแถบข้อมูล “งานวิสัญญี” โดยต้องระบุข้อมูล ดังนี้ ได้แก่ ทีมวิสัญญี 

หัตถการ ภาวะแทรกซ้อน การใช้ยา และปริมาณของ Fluid  
การบันทึกทีมวิสัญญี 
 ทีแ่ถบ ทีมวิสัญญี  ให้กดท่ีปุ่ม เพิ่ม  

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลวิสัญญี 
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อันดับแรกให้กรอกข้อมูลการทำวิสัญญี เช่น เวลาที่เริ่มและเสร็จของการดมยา ประเภทการดมยา 
Technique ที่ใช้ เป็นต้น   

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลวิสัญญี 

 
จากนั้นกรอกข้อมูลทีมวิสัญญ ีที่ร่วมการผ่าตัดในครั้งนี้ ด้วยการกดปุ่ม “เพิ่ม” เพ่ือระบุรายชื่อแพทย์และ

เจ้าหน้าที่ท่ีทำวิสัญญี พร้อมตำแหน่งในการดมยา จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลทีมวิสัญญี 
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หลังจากท่ีบันทึกข้อมูลที่แถบทีมวิสัญญี เรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูการทำวิสัญญีที่ได้กรอกรายละเอียดไป 
มาแสดงเป็นประวัติการทำวิสัญญีของการผ่าตัดครั้งนี้ให้ 

 
แสดงข้อมูลการทำวิสัญญี 

 

แถบข้อมลูหัตถการวิสัญญี 

คลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม  ด้านล่างหัตถการ จะขึ้นแถบสีน้ำเงิน เลือกคลิก Drop down จะมี
รายการหัตถการขึ้นมาให้เลือก หรือพิมพ์ชื่อหัตถการ เมื่อเลือกรายการแล้วให้ Enter ไปเรื่อยๆเพื่อกรอกข้อมูลช่อง
ถัดไป ได้แก่ ช่องเจ้าหน้าที่ วันที่เริ่มทำวันที่เสร็จ ส่วนราคาจะข้ึนมาให้อัตโนมัติถ้าทำข้อมูลพ้ืนฐานของหัตถการไว้ ซึ่ง
สามารถแก้ไขราคาได ้ด้วยการพิมพ์ราคาลงไปในช่องราคา 

 
แสดงหน้าจอบันทึกหัตถการวิสัญญี (ต่อ) 
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การลงข้อมูลภาวะแทรกซ้อน (Complication)  และ Nurse Note 
เป็นการลงข้อมูลที่มีความแทรกซ้อนและปัญหาที่พบ จะมีให้กรอก 3 ช่วง ได้แก่ 
➢ Pre Operation คือ ก่อนผ่าตัด 
➢ Intra Operation คือ ระหว่างผ่าตัด 
➢ Post Operation คือ หลังผ่าตัด 

 
แสดงหน้าจอ Complication/Nurse Note 

 
และสามารถลงยาที่ใช้ได้โดยระบุท่ีแถบ “ยาที่ใช้” 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลยาที่ใช้ 
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การลงข้อมูลงานผ่าตัด 
  ที่แถบ  งานผ่าตัด >> เพ่ือลงข้อมูลการผ่าตัด ให้คลิกท่ีแถบ รายการผ่าตัด แล้วกดปุ่ม “เพิ่มรายการ”  

 
แสดงหน้าจอเพ่ิมรายการ 

 

จากนั้นจะแสดง หน้าจอลงข้อมูลการผ่าตัด  ให้ระบรุายละเอียดการผ่าตัด ดังรูป 

 
แสดงหน้าจอลงข้อมูลผ่าตัด 

 
ชื่อการผ่าตัด   :: ชื่อรายการหัตถการการผ่าตัดที่ทำให้กับผู้ป่วย 
แผนก    :: เป็นคนไข้แผนกที่ได้ทำการผ่าตัด 
ห้องผ่าตัด   :: ห้องผ่าตัด 
ICD9 Code ,ชื่อหัตถการ:: รหัสและชื่อหัตถการที่ทำในครั้งนั้น  
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ราคา    :: ราคาของรายการผ่าตัด  
ลักษณะบาดแผล  :: ประเภทของลักษณะบาดแผล  
การจัดท่า   :: การจัดท่าของการผ่าตัด 
Ext.code   :: รหัสที่บอกถึงจำนวนต่ำแหน่ง และจำนวนครั้งของการผ่าตัด เช่น  

   การทำหัถตการนั้น 1 ข้างและเป็นการทำครั้งท่ี 1 
Diagnosis text   :: ช่องลงข้อมูลการวินิจฉัยของการผ่าตัด 
ประเภท   :: ประเภทความเร่งด่วนของการผ่าตัด 
Oper type   :: ประเภทของการผ่าตัด 
ชนิด    :: ชนิดการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดใหญ่ 
เวร   :: เวรเวลาในการทำงาน 
ผลการผ่าตัด   :: ประเภทของผลการผ่าตัด 
เจ้าหน้าที่  :: เจ้าหน้าที่ทำหัตถการในห้องผ่าตัด 
ตำแหน่ง   :: ตำแหน่งของแต่ละเจ้าหน้าที่ ที่ทำการผ่าตัด 
มีส่งชิ้นเนื้อ   :: เมื่อมีการส่งชิ้นเนื้อ 
ใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า  :: เมื่อมีการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า 
คิดราคา 0%    :: กำหนดส่วนลดสำหรับการผา่ตัดลำดับที่ 2 เป็นต้นไป ดังนั้นจำนวน % ขึ้นอยู่กับ 

  การตั้งค่าของแต่ละ รพ. 
รวมค่า DF ในค่าผ่าตัด :: การคิดค่า DF รวมกับค่าผ่าตัด 

เมื่อลงข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” จะเห็นรายการผ่าตัดที่ได้ระบุไว้มาแสดง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วย
การคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการ”  แล้วแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นบันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลที่แก้ไขแล้ว  

 
แสดงหน้าจอเพ่ิมรายการผ่าตัด 
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ทีมแพทย์ผ่าตัด 
แถบทีมแพทย์ผ่าตัด จะเป็นการแสดงรายชื่อแพทย์และทีมผ่าตัดที่เกิดจากการคีย์ที่ แถบ “รายการผ่าตัด” 

>> ทีมผ่าตัดของการผ่าตัด  

 
แสดงรายชื่อทีมแพทย์ผ่าตัด 

 

รายการชิ้นเนื้อ 
 หากการผ่าตัดมีการนำชิ้นเนื้อไปทำการตรวจสอบสามารถลงข้อมูลรายการชิ้นเนื้อได้ โดยไปที่แถบ “รายการ
ชิ้นเนื้อ” จากนั้นให้ทำการเลือกประเภทชิ้นเนื้อท่ีต้องการ จากนั้นให้ระบุชื่อรายการชิ้นเนื้อท่ีจะทำไปตรวจสอบ และ
ระบุจำนวน 

 
แสดงหน้าจอการลงข้อมูลรายการชิ้นเนื้อ 
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Doctor Note 
 หากแพทย์ต้องการเขียนรายละเอียดของการผ่าตัดในครั้งนั้นสามารถระบุข้อความได้ใน Doctor Note 

 
แสดงหน้าจอการลงข้อมูล Doctor Note 

 
โดยการลง Doctor Note สามารถสร้าง Template เก็บไว้ใช้งานในครั้งถัดไป โดยคลิกที่ปุ่ม “Template” 

จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม” ให้ทำการตั้งชื่อ Template จากนั้นระบุข้อความที่ต้องการ และกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการลงสร้าง Template Doctor Note 
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 เมื่อต้องการใช้งาน Template ที่ทำการสร้างไว้ ให้คลิกเลือก Template ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 
ระบบจะแสดงตัวอย่างข้อความ Template ทีต่้องการใช้งาน ให้คลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” อีกครั้งเพ่ือยืนยันการใช้งาน 
Template 

 
แสดงหน้าจอการใช้งาน Template Doctor Note 

 
Image 
แถบ Image สามารถโหลดและบันทึกรูปภาพของการผ่าตัดได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรูป” จากนั้นจะมีหน้าจอ

บันทึกข้อมูลรูปภาพผ่าตัด ให้ทำการคลิกขวาพ้ืนที่ว่าง จากนั้นเลือกเมนู “Load” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกรูปภาพผ่าตัด 
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จากนั้นให้ทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการ และกดปุ่ม “Open” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกรูปภาพผ่าตัด 

 
หากมีคำอธิบายของรูปภาพสามารถระบุข้อความไว้ได้ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “Open”  

 
แสดงหน้าจอบันทึกรูปภาพผ่าตัด (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         19 

สถานะพิเศษ 
 หากเป็นผู้ป่วยสถานะพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น โรคความดัน, โรคไตวาย สามารถระบุสถานะของคนไข้ได้ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลสถานะพิเศษ 

 

Medication 
หากมียาท่ีใช้ในการผ่าตัดสามารถบันทึกข้อมูลการใช้ยาต่าง ๆ โดยให้เลือกท่ีแถบเมนู “Medication” 

จากนั้นให้ทำการเลือกชื่อยาท่ีใช้ในการผ่าตัด จากนั้นให้ทำการระบุจำนวนยาที่ใช้ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการใช้ยา Medication 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         20 

แถบ Blood  
กรณีท่ีคนไข้ได้รับเลือดในระหว่างผ่าตัด และการระบุปริมาณเลือดท่ีสูญเสียไปในการผ่าตัดครั้งนั้น ให้คลิกที่

ปุ่ม เพิ่ม เพ่ือเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลการใช้เลือด  จากนั้นกรอกข้อมูล วันที่/เวลา ประเภทของเลือด และจำนวนที่
ต้องการใช้มีหน่วยเป็น CC. และสามารถระบุข้อความได้ในช่อง หมายเหตุ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการใช้โลหิต 

 

การสั่ง LAB 
  ที่แถบ สั่ง Lab  คลิกปุ่ม สั่งใหม่  เพ่ือสั่ง LAB ใหม่ และสามารถเรียกรายการที่ยังไม่รับOrderมาแก้ไขได้ 
โดยคลิกปุ่ม แก้ไข หน้าจอนี้สามารถดูประวัติการสั่ง LAB  ซึ่งจะเห็นสถานะของการรายงานผล LAB ไดด้ังนี้ 
สัญลักษณ์สีเขียวเครื่องหมายถูก  คือ มีการรายงานผลแล้ว และสามารถเห็นผล Lab ได้ที่ข้อมูลผล Lab 
สัญลักษณ์สีแดง กากบาท คือ ยังไม่มีรายงานผล  

 
แสดงหน้าจอสั่ง Lab 
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 การสั่ง Lab 
เมื่อคลิกปุ่ม สั่งใหม่  ให้เลือกแบบฟอร์ม ใบ LAB ที่ต้องการสั่ง LAB โดยรายการ Lab จะเปลี่ยนไปตาม

แบบฟอร์มที่เลือก ให้เลือกรายการ LAB ที่ต้องการ ด้วยการ   ในช่องรายการที่ต้องการ จากนั้น ให้คลิกท่ีปุ่ม
บันทึก เพ่ือบันทึกการสั่ง LAB   

 
แสดงหน้าจอบันทึกการ สั่ง Lab 

 
เมื่อบันทึกรายการที่สั่งแล้ว จะแสดงรายการที่สั่งทางด้านซ้ายมือ ซึ่งสามารถดูรายการสั่งได้ที่ฝั่งขวาส่วนของ

ข้อมูลการสั่งได้  

 
แสดงหน้าจอการบันทึกรายการสั่ง LAB 
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แก้ไขรายการ Lab 
เลือกใบ Lab ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขรายการสั่งLab  

 
เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้ว จะปรากฏหน้าจอใหแ้ก้ไขรายการสั่ง Lab เมื่อแก้ไขแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขรายการสั่ง Lab  (ต่อ) 
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 ยกเลิกรายการ Lab 
เลือกใบ Lab ที่ต้องการยกเลิกการ Request แล้ว คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” และคลิกทีปุ่่ม “ยกเลิกการสั่ง” 

 
แสดงหน้าจอยกเลิกรายการสั่ง Lab  

 
การสั่ง X-Ray 
  ที่แถบ สั่ง X-Ray  คลิกปุ่ม สั่งใหม่ / สั่งเป็นชุด / Form Request เพ่ือสั่ง X-Ray และสามารถเรียก
รายการที่ยังไม่รายงานผลมาแก้ไขได้โดยคลิกปุ่ม แก้ไข  หน้าจอนี้สามารถดูประวัติการสั่ง X-Ray ซึ่งจะเห็นสถานะ
ของการรายงานผล X-Ray ได้ดังนี้ 

ที่คอลัมน์ อ่านฟิล์ม  
สัญลักษณ์สีแดงเครื่องหมาย  คือ ยังไม่มีการอ่านฟิล์ม 
สัญลักษณ์สีเขียวเครื่องหมาย  คือ มีการอ่านฟิล์มแล้ว และสามารถดูผล Xray ได้ทีส่่วนของผลการอ่าน 

ที่คอลัมน์ ยืนยันอ่านฟิล์ม ดังนี้    
 สัญลักษณ์สีแดงเครื่องหมาย  คือ ยังไม่มีการยืนยันผลการอ่านฟิล์ม 
 สัญลักษณ์สีเขียวเครื่องหมายถูก  คือ มีการยืนยันผลอ่านฟิล์มแล้ว  
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แสดงหน้าจอการสั่ง X-ray 

 
การสั่ง X-Ray (ปุ่ม สั่งใหม่) 
เมื่อคลิกปุ่ม สั่งใหม่  ลงข้อมูลในการสั่ง X-Ray โดยการเลือกกรอกข้อมูล ประเภทการส่งตรวจ,รายการX-

Ray, ระบุท่า, ด้าน ความเร่งด่วน, ห้อง, สภาพผู้ป่วย จากนัน้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
แสดงหน้าจอบันทึกสั่ง X-ray 
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แก้ไขรายการ X-Ray 
เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงการแก้ไขรายการ X-ray 

 

เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้ว จะปรากฏหน้าจอข้อมูลการสั่ง X-Ray ให้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการแก้ไขรายการ X-ray 
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ยกเลิกรายการ X-Ray 
เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงการยกเลิกการสั่ง X-ray 

 

เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้ว จะปรากฏหน้าจอข้อมูลการสั่ง X-Ray ที่ต้องการยกเลิก ให้คลิกปุ่ม “ลบรายการ” 

 
แสดงการยกเลิกการสั่ง X-ray(ต่อ) 
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การสั่ง X-Ray (ปุ่ม Form Request) 
เป็นการสั่ง X-ray อีกรูปแบบหนึ่ง ในรูปแบบของแบบฟอร์มใบสั่ง ซึ่งสามารถสั่งได้เพร้อมกันทีละหลายๆ

รายการ X-Ray  ด้วยการกดปุ่ม “Form Request” โดยมีหน้าจอรายละเอียดการสั่งดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง X-ray แบบ Form Request 

 
ให้เลือกแบบฟอร์มการสั่งตามประเภท X-Rayที่ออกแบบไว้ จากนั้นให้ระบุรายละเอียดการสั่งทำ X-Ray และ

เลือกรายการ X-Ray หากต้องการพิมพ์ใบ Request ด้วยให้เลือกในช่องและเลือกเครื่องพิมพ์  

 
แสดงหน้าจอการสั่ง X-ray แบบ Form Request(ต่อ) 
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การสั่งยา   
  ที่แถบ “ยา/เวชภัณฑ์” การสั่งยาสามารถสั่งได้ 4 วิธี คือ การคีย์เอง, เลือกจาก Template, เลือกจาก
ประวัติการใช้ยา(Remed), เลือกจากแผนการรักษา 
ข้อมูลที่ใช้ในการสั่งยา ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
  ชื่อยา   :  ชื่อยาที่ต้องการสั่ง 
  จำนวน   :  จำนวนยาที่สั่ง 
  หน่วยบรรจุ  : หน่วยที่ใช้ในการบรรจุยา 
  วิธีใช้   :  วิธีการใช้ยา 
  Dose  : จำนวนยาที่ใช้ต่อครั้ง 
  หน่วย  :  หน่วยยา 
  ความถี่  : ความถี่ในการใช้ยา 
  เวลา  : เวลาในการใช้ยา 

การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์ 
ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกวิธีใช้ยา ให้ครบถ้วนหลังจากนั้น คลิกปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมรายการยา 

*** สามารถคลิกค้นหาเฉพาะรายการยาเท่านั้น เพ่ือให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้  

 
แสดงหน้าจอการสั่งยา 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- ฉลากช่วย คือรายละเอียดของยา 
- ปุ่มแก้ไข วิธีการใช้ยาที่มาจากการกรอกรายละเอียด 
- ปุ่ม Log สามารถคลิกแล้วตรวจสอบการแก้ไขของรายการแต่ละรายการได้ 
- ปุ่ม Clear ใช้ Clear ช่องชื่อยาและรายละเอียดในการสั่งยา 
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การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจาก Template 
 การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะอำนวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมหรือการสั่งยาชุดนี้บ่อย ๆ หากยังไม่มี 
Template สามารถสร้างข้ึนมาโดย คลิกท่ีปุ่ม “Task” >> เลือกรายการจาก Template เพ่ือสร้างTemplateก่อน 

 
แสดงการเข้าเมนูการสั่งยาด้วย Template 

 

คลิกปุ่ม “เพิ่ม Template” เพ่ือสร้าง Template ใหม่ 

 
แสดงการสร้าง Template 
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กำหนดชื่อ Template ที่ต้องการและกำหนดยาและรายละเอียดวิธีใช้ยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการสร้าง Template (ต่อ) 

 
เมื่อสร้าง Template แล้ว ทำการสั่งยาโดยเลือกจาก Template >> เลือก Template ที่ต้องการสั่ง แล้ว

คลิกปุ่ม “เลือก”  

 
แสดงการสั่งยาโดยเลือกใช้จาก Template ที่สร้างไว้ 
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วิธีการแก้ไขและลบ Template  
เลือก Template ที่ต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข Template” 

 
แสดงการเลือกแก้ไข Template 

 
การแก้ไข ทำการแก้ไขชื่อ Template ชื่อยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  
การลบ คลิกปุ่ม “ลบ” Template รายการที่ลบจะหายไป 

 
แสดงการแก้ไข Template และลบ Template 

 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         32 

การแก้ไขรายการยา 
คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการแก้ไข >> เลือกแก้ไขรายการ  

 
แสดงการแก้ไขรายการยา 

 
แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือบันทึกรายการ 

 
แสดงแก้ไขรายการยา(ต่อ) 
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การแก้ไขราคา 
 คลิกขวารายการยาที่ต้องการแก้ไข >> แก้ไขราคา >> ใส่เหตุผลในการแก้ไขราคา >> คลิก“บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขราคา 

 

 
แสดงการแก้ไขราคาจะถูกเปลี่ยนใหม่ และราคารวมจะคำนวณใหม่ 
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การลบรายการยา 
 คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการลบ >>เลือกลบรายการ หรือ ลบด้วยการคลิกที่เครื่องหมายลบด้านล่าง (-)     
หรือ คลิกปุ่ม Ctrl+Delete ที่คีย์บอร์ด รายการที่ลบจะหายไปจากรายการยาที่สั่ง 

 
แสดงการลบรายการยา 

 
การเพิ่มข้อมูลการใช้เลือด 
 ที่แถบ “Blood” กรณีท่ีคนไข้ได้รับเลือดในระหว่างผ่าตัด และการระบุปริมาณเลือดที่สูญเสียไปในการผ่าตัด
ครั้งนั้น ใหค้ลิกที่ปุ่ม เพิ่ม เพ่ือเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลการใช้เลือด  จากนั้นกรอกข้อมูล วันที่/เวลา ประเภทของ
เลือด และจำนวนที่ต้องการใช้มีหน่วยเป็น CC. และสามารถระบุข้อความได้ในช่อง หมายเหตุ 

 
แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลการใช้เลือด 
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การแก้ไขข้อมูลการใช้เลือด 
  เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วกดท่ีปุ่ม “แก้ไข”  

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลการใช้เลือด 

 
การลบข้อมูลการใช้เลือด 

  เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วกดท่ีปุ่ม “ลบ”  

 
แสดงหน้าจอการลบข้อมูลการใช้เลือด 
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Recovery Room 
 กรณีท่ีคนไข้ต้องเข้าห้องพักฟ้ืนหลังทำการผ่าตัด จะมีหน้าจอสำหรับการบันทึกลงข้อมูล โดยสามารถระบุ
เวลาที่คนไข้ เข้า - ออก ห้องพักฟ้ืนได้ และสามารถระบุสภาพผู้ป่วยระหว่างเข้าพักฟ้ืน 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล Recovery Room 

 
การสแกนเอกสาร 
  ในการสแกนเอกสารสามารถทำได้ที่แถบ Scan.Doc โดยการกดที่ปุ ่ม New Scan ระบบจะทำการ Scan 
เอกสารมาเก็บไว้ โดยจะแสดงตัวเอกสารให้เห็นในบริเวณพื้นที่สีเทา กรณีที่ต้องการลบเอกสารที่เราสแกนเข้ามาแล้ว 
สามารถกดท่ีปุ่ม Delete ได้ ระบบจะทำการลบเอกสารที่เรากดปุ่มออกไปให้  

 
แสดงหน้าจอ Scan เอกสาร 
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แถบการนัดหมาย 
 สามารถบันทึกข้อมูลการนัดได้ โดยกรอกข้อมูลดังนี้ วันที่นัด สามารถทำการระบุจำนวนตัวเลขลงในช่อง 
D= เดือน, W= สัปดาห์, M= วัน หรือนำเมาส์คลิกที่ปุ่ม “ปฏิทิน” และเลือกวันที่ที่ต้องการลงรายการนัด กำหนดเวลา 
ให้ระบุเวลาที่ต้องการ หรือคลิกท่ีปุ่ม “เลือกเวลา” ให้กำหนดเวลาที่ต้องการ แล้วคลิกตกลง จะสังเกตเห็นได้ว่าวันที่มี
การนัดผู้ป่วยแล้วจะแสดงข้อความว่า “นัดไว้แล้ว 1” คือได้มีการนัดผู้ป่วยไว้แล้ว 1 คน จากนั้นให้ทำการระบุชื่อ
แพทย์ผู้นัดหมาย ระบุแผนก, คลินิก, ห้องตรวจ และเหตุที่นัด 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการนัดหมาย 
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แถบการปฏิบัติตัว 
สามารถกำหนดการปฏิบัติตัวได้เองในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลการปฏิบัติตัวที่ต้องการเลือก 
1. โดยคลิกขวาที่พ้ืนที่ว่างจากนั้นเลือก เพ่ิมรายการ 
2. แสดงหน้าจอเพ่ือพิมพ์ข้อความการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วย จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “OK” 

 
แสดงหน้าจอการนัดหมายการปฏิบัติตัว 

 
เมื่อบันทึกรายการแล้วข้อความจะแสดงในกล่องข้อความสีขาว สามารถเลือกคลิก  หรือกำหนดการปฏิบัติตัว

ให้กับผู้ป่วยได้ 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตัว 
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การสั่ง Lab ล่วงหน้า 
การนัดผู้ป่วยมาทำ Lab ล่วงหน้าสามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  “LAB”จากนนั้นคลิกท่ีปุ่ม “เพิ่มรายการ” 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง Lab ล่วงหน้า 

 
เมื่อคลิกท่ีปุ่มเพิ่มรายการแล้ว หน้าจอการสั่ง LAB จะแสดงขึ้นมา แล้วให้กรอกข้อมูลที่ต้องการนัดโดย 
1. ให้ทำการเลือกใบ Lab โดยคลิกที่ สามเหลี่ยมหัวลงแล้วทำการเลือก 
2. ข้อมูลการสั่ง วันที่สั่ง เวลาสั่ง ผู้สั่ง ความเร่งด่วน 
3. เลือกรายการ Lab ที่ต้องการสั่ง 
4. เมื่อต้องการพิมพ์ใบสั่ง Lab แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ หรือเลือกที่ปุ่มแบบฟอร์มเพ่ือทำการเลือก 
5. เมื่อต้องการพิมพ์ Sticker Lab แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ หรือเลือกที่ปุ่มแบบฟอร์มเพ่ือทำการเลือก 
6. บันทึก  
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แสดงหน้าจอการสั่ง Lab ล่วงหน้า (ต่อ) 

 
หากต้องการแก้ไข้รายการ ให้คลิกท่ีรายการต้องการแก้ไข แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไขรายการ” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไข การสั่ง Lab ล่วงหน้า 
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หากต้องการที่จะยกเลิกรายการที่สั่ง สามารถทำได้คือ คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกรายการ” รายการที่ต้องการยกเลิก
ก็จะไม่แสดงในหน้าจออีก 

 
แสดงหน้าจอการยกเลิกการสั่ง Lab ล่วงหน้า 

 
การสั่ง X-Ray ล่วงหน้า  
หากผู้ป่วยต้องนัดมา X-ray สามารถทำได้คือคลิกท่ีปุ่ม Form Request  

 
แสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ลว่งหน้า 
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เมื่อคลิกท่ีปุ่ม Form Request แล้ว หน้าจอการสั่ง X-ray จะแสดงขึ้นมา ให้เลือกแบบฟอร์ม จากนั้นติ้ก 
เลือกรายการที่ต้องการสั่งทำ X-ray 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ลว่งหน้า 

 
หากต้องการยกเลิกรายการ X-ray ที่สั่ง สามารถทำได้คือ คลิกเลือกรายการ แล้วคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายลบ 

(-) จากนั้นกดปุ่ม OK 

 
แสดงหน้าจอการยกเลิกการสั่ง X-ray ล่วงหน้า 
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การทำ Note 
 หากต้องการลงข้อมูล Note เพ่ือให้แจ้งเตือนไปยังจุดบริการอื่น ๆ สามารถทำได้ หรือจะเป็นการทำโน้ตเพ่ือ
แจ้งเตือนเฉพาะจุดที่ต้องการก็ได้ 

 
แสดงหน้าจอการเพ่ิม Note 

 

 
แสดงหน้าจอการเพ่ิม Note (ต่อ) 
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หากต้องการให ้Note แสดงเฉพาะจุดที่ต้องการเพื่อไม่ให้รบกวนจุดอ่ืนสามารถทำได้โดยระบุจุดแจ้งเตือนที่
ต้องการได้ และนำ “Checkbox แสดงทุกจุดออก” 

 
แสดงหน้าจอการเพ่ิม Note (ต่อ) 


