
 

 

 

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม BMS-HOSxP XE 

ระบบงานบัญชี 2 
หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ 

 
 

 

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด 
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คู่มือการใช้งานระบบงานบัญชี 2 
หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห ์

การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 
1. ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอไอคอน HOSxP XE4 

 

2. การเข้าระบบ HOSxP XE4 ท าได้โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ท างาน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกสาขาท่ีท างาน 

4. คลิกเลือกห้องท างาน  ห้องท างานที่อยู่ปัจจุบันหรือห้องที่เข้าใช้งานระบบ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 
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   5. ระบบแสดงหน้าต่างส าหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิก
ปิดหน้าต่างได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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ระบบงานบัญชี 2 
หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห ์

เมนูที่ใช้ PCU >> Account2 

 

เมนูการเข้าใช้งานระบบงานบัญชี 2 

การลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์  
        1.กรณีท่ีผู้ป่วยมารับบริการครั้งแรกจะต้องท าการลงทะเบียนฝากครรภ์ก่อนโดยการ คลิกท่ีปุ่มลงทะเบียนใหม่ 

 

ปุ่มลงทะเบียนผู้มารับบริการเข้างานบัญชี 2 
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        2. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการฝากครรภ์/คลอดบุตร/เยี่ยมหลังคลอด ที่แถบฝากครรภ์ จะเข้าสู้หน้าจอ
ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์    
          ในหน้าจอการบันทึกข้อมูลฝากครรภ์ประกอบด้วยการบันทึกข้อมูลแยกเป็น TAB ทางซ้ายมือทั้งหมด 9 TAB 
โดยการบันทึกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
          1.  เมื่อเลือกแถบ “การฝากครรภ์” ให้กรอกข้อมูลในช่องต่างๆดังนี้ 

 วันที่ลงทะเบียนฝากครรภ์ ผู้รับฝากครรภ์ 

 ตรง เลขที่ฝากครรภ์ ให้กด ออกใหม่ 

 ใส่ ครรภ์ที ่

 ในการฝากครรภ์ ให้เลือก สถานะปัจจุบันเป็น “ยังไม่คลอด” 

 หากมีการระบุอายุครรภ์จากการ Ultrasound ให้กด Calc. เพ่ือระบุอายุครรภ์ แล้วระบบจะท าการ
ค านวณ LMP และ EDC มาให้แต่ถ้าไม่ทราบอายุครรภ์ สามารถเลือกวันที่เองได้ 

การเจาะเลือด ให้บันทึกผลการตรวจ THALASSEMIA และอ่ืนๆ ทั้งของภรรยาและสามี 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอลงทะเบียนฝากครรภ์ 
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        2. “ภาวะเสี่ยง” เป็นการบันทึกข้อมูลภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ หากพบภาวะของหญิงตั้งครรภ์ให้เลือกภาวะ
เสี่ยงที่พบเลือกการคัดกรองภาวะเสี่ยงตามหัวข้อ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลภาวะเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ 

        3.  “สรุปผล “Lab” ใช้ส าหรับแสดงผลการตรวจ LAB ของหญิงตั้งครรภ์สามารถกรอกเองหรือเชื่อมโยงมาจาก
การตรวจ LAB ในโรงพยาบาลของการฝากครรภ์ครั้งที่ 1 และในการตรวจครั้งต่อไป 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกผลการตรวจ LAB ของหญิงตั้งครรภ์ 
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          3.  “ตรวจก่อนคลอด” เป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจครรภ์ก่อนคลอดโดยการบันทึกข้อมูลคลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม”  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอแถบตรวจก่อนคลอด 
         หลังจากกดปุ่ม “เพ่ิม” จะแสดงหน้าจอข้อมูลการตรวจก่อนคลอด จะมี TAB ให้บันทึกข้อมูลฝั่งซ้ายมือ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลตรวจก่อนคลอด 
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          “การคัดกรอง” เป็นการบันทึกการซักประวัติผู้มารับบริการประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ต่าง ๆ  
              - สัญญาณชีพ เป็นการบันทึกข้อมูลการวัด (Vital sign) อาการส าคัญ (CC)  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกสัญญาณชีพ 

              - ประวัติ เป็นการบันทึกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน และ ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน 
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              - แถบการบันทึกข้อมูลที่เหลือเป็นการบันทึกข้อมูลในกรณีท่ีมีการคัดกรองเพ่ิมเติมหรือช่วยเหลือบรรเทา
อาการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
      - Vital Sign Chart คือ การแสดงกราฟจุดแสดงผลการบันทึกสัญญาณชีพ 
      - ช่วยเหลืออ่ืน ๆ คือ การให้การบริการก่อนที่จะรับการตรวจ การให้ยา การพักดูอาการ การบริการอ่ืนๆ 
      - คัดกรองภาวะซึมเศร้า คือ การคัดกรอง 2 Q , 8 Q , 9Q เพ่ือประเมินภาวะซึมเศร้า 
      - การคัดกรองอื่น ๆ คือ การคัดกรอไข้หวัดนก คัดกรองตา ไต เท้า คัดกรอง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
      - งานส่งเสริมป้องกันโรค คือ งานประเมินความพิการ ประเมินภาวะสุขภาพ การบันทึก Community Service 
      - งานจิตเวช คือ การคัดกรอกลุ่มผู้มารับบริการงานสหวิชาชีพ 
      - งานส่งเสริม คือ ระบบงานเชิงรับ 
      - ARV คือ การคัดกรองเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยง HIV 
       

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกการคัดกรองเพ่ิมเติมในการให้บริการ 
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         “การตรวจร่างกาย”  เป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกายโดยเลือกข้อมูลจาก List menu ว่าผลการตรวจ
ร่างกายปกติหรือไม่สามารถพิมพ์ค าบรรยายผลการตรวจร่างกายในช่องของบันทึกการตรวจร่างกาย  

 
  รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกผลการตรวจร่างกาย 

เกร็ดความรู้ 

 กรณีท่ีผลการตรวจร่างกายเป็น Normal ทั้งหมด สามารถคลิกท่ีปุ่ม “Normal All” แล้วระบบจะท าการ
บันทึกผลการตรวจร่างกายเป็น Normal ให้โดยอัตโนมัติ 

 หลังจากท่ีลงข้อมูลผลการตรวจร่างกายเป็น Normal หรืออ่ืนๆไว้แล้ว แต่มีการเพ่ิมรายละเอียดผลการตรวจ
รักษา หากมีการคลิกท่ี Check box “Auto abnormal” ไว้ระบบจะเปลี่ยนผลการตรวจร่างกายเป็น 
Abnormal ให้อัตโนมัติ 

 กรณีท่ีต้องการจ าค่าผลการตรวจร่างกาย สามารถคลิกท่ีปุ่ม “จ าค่า” เพ่ือน าผลการตรวจรักษาท่ีจ าค่าไว้ไปใช้
กับผู้ป่วยคนอ่ืนๆได้ หากมีผลการตรวจร่างกายเหมือนกันและสามารถคลิกท่ีปุ่ม “ใช้ค่า” เพ่ือน ามาใช้ครั้ง
ต่อไป 

 ปุ่ม “บันทึก” ส าหรับบันทึกผลการตรวจร่างกาย 

 ปุ่ม “การตรวจร่างกายท้ังหมด” แสดงประวัติผลการตรวจร่างกาย 

 Check box ไม่ต้องแสดงการตรวจร่างกาย หากติ๊กไว้จะไม่แสดงการตรวจร่างกาย 
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           - “Lab” สามารถดูรายการ LAB ,ผล LAB, ผู้สั่งและผู้รายงานผล LAB ได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการตรวจร่างกาย Lab 

           - “วาดรูป” การบันทึกรูปภาพหรือถ่ายภาพอาการหรือรายละเอียดการให้บริการได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกเมนู เอกสาร Scan 
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           - “เอกสาร Scan” การบันทึกการรักษาหรือเอกสารอื่นๆ ของผู้มารับบริการได้  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกเมนู เอกสาร Scan 

           - “รับรองความพิการ” การบันทึกข้อมูลรับรองความพิการ และ ข้อมูลความบกพร่องทางร่างกาย 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกเมนูรับรองความพิการ 
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          “ตรวจครรภ์”  เป็นการบันทึกขอ้มูลการตรวจครรภ์แบ่งเป็น 3 ส่วน 
               - ส่วนที่ 1 เป็นการบันทึกการตรวจข้อมูลการฝากครรภ์ 
               - ส่วนที่ 2 บันทึกการคัดกรองการตรวจครรภ์ และ ตรวจคัดกรองการให้บริการทันตกรรม 
               - ส่วนที่ 3 เป็นการบันทึกผลการตรวจโดยพิมพ์ข้อความเข้าไปในช่องว่าง ๆ  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกเมนูรับรองความพิการ 

        “การวินิจฉัย”  เป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจครรภ์แบ่งเป็น 3 ส่วน 
           - ส่วนที่ 1 เป็นการบันทึกการวินิจฉัยแบบบันทึกรหัสโรคหรือบันทึกรหัส ICD10  
สารมาคีย์ได้ 4 แบบ 
แบบที่ 1 คีย์แบบ ค าค้นหาโดยที่สามารถก าหนดรายการค าวินิจฉัยที่แพทย์ใช้ในการรักษาและเม่ือคีย์เสร็จระบบจะท า
การแปลงค าวินิจฉัยออกมาเป็นรหัส ICD10 ได้อัตโนมัติ โดยคีย์ได้ที่ช่อง “ค้นหาจากค าค้น” 
แบบที่ 2 คีย์แบบใช้รหัส ICD10 เข้าไปในช่องรหัสหากทราบรหัส ระบบจะแสดงชื่อผลวินิจฉัยให้เลยโดยคีย์ในช่อง 
“icd10” 
แบบที่ 3 การคีย์ผลวินิจฉัยเข้าไปแบบการเตรียมข้อมูลรหัสที่เราได้ใช้บ่อย ๆ เข้าไปก่อนแล้วเรียกใช้โดยการกดที่ปุ่ม 
“รหัสใช้บ่อย” 
แบบที่ 4 การเรียกใช้ Diag หรือโรคท่ีมารับบริการจากครั้งก่อนหน้านี้โดยกดที่ปุ่ม “Re Diag” 
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รูปภาพแสดงหน้าจอเป็นการบันทึกรหัสโรคหรือรหัส ICD10 

            - ส่วนที่ 2 บันทึกผลวินิจฉัยแบบค าวินิจฉัยของแพทย์เป็นแบบข้อความ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเป็นการบันทึก Diagnosis Text 
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            - ส่วนที่ 3 เป็นการบันทึก Doctor Note 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอเป็นการบันทึก Doctor Note 

       “การสั่ง lab”  เป็นการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้กับผู้มารับบริการ ท าได้โดยการกดที่ปุ่ม การสั่ง lab ให้
คลิกท่ีปุ่ม “สั่งใหม่” 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง LAB  
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             หลังจากท่ีท าการคลิกที่ปุ่ม สั่งใหม่”  ระบบจะแสดงหน้าจอสั่ง Lab ให้ท าการเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการสั่ง 
1. จากนั้นในแบบฟอร์มเราจะปรากฏรายละเอียดของ แบบฟอร์มมาจากห้อง LAB  
2. เลือกรายการตรวจ ท าการติ๊กสั่งทีละรายการหรือท าได้โดยการกดที่ปุ่ม “ANC” ,”ANC1”,”ANC2” 

เพ่ือให้ระบบสั่งให้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในปุ่ม(ก าหนดมาจากห้อง LAB) 
3. เมื่อเลือกรายการที่จะต้องการเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือท าการยืนยันการสั่ง lab 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง LAB (ต่อ) 

*** หมายเหตุ *** หากต้องการแก้ไขการสั่ง LAB หรือต้องการยกเลิกการสั่งจะต้องไม่มีการรับรายการถึงจะลบหรือ
ยกเลิกได้ หากมีการรับรายการตรวจแล้วจะต้องแจ้งให้ห้อง LAB ยกเลิก รับรายการก่อนทุกครั้ง 
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            เมื่อท าการกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือยืนยันการสั่ง LAB เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าจอการสั่ง LAB มา
ให้จะแบ่งเป็นรายละเอียดการสั่ง รายการที่สั่งทั้งหมด และเมื่อมีการายงานผลกลับมาสามารถดูผลได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง LAB และการดูผล 

“การสั่ง X-Ray” เป็นการสั่งท า X-Ray เมื่อคลิกเข้าไปและให้กดที่ปุ่ม “สั่ง X-Ray” 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-Ray 
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          เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “สั่ง X-Ray” แล้วจะเจอหน้าจอ X-Ray Request โดยหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  
ส่วนที่ 2จะเป็นส่วนของประวัติการสั่งและผลการท า X-Ray 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่ง X-Ray 

         การสั่ง X-Ray  ให้คลิกท่ีปุ่ม“สั่งใหม่” ในส่วนของประวัติการสั่ง X-Ray 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่ง X-rayด้วยปุ่ม สั่งใหม ่
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         เมื่อคลิกแล้วจะเจอหน้าจอของการลงรายละเอียดในการสั่ง X-Ray ให้ท าการลงระบุข้อมูลการสั่ง X-Ray แล้ว
กดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการสั่ง X-Ray 

         เมื่อท าการกดปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่หน้า X-Ray Request 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแสดงรายการสั่ง X-Ray 
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    แก้ไขรายการ X-Ray เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแก้ไขการสั่ง X-Ray 

          เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขรายการ X-Ray ให้ท าการแก้ไขแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขการสั่ง X-Ray (ต่อ) 
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          การยกเลิกรายการ X-Ray เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอยกเลิกการสั่ง X-Ray 

           เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการยกเลิกรายการ X-Ray คลิกท่ีปุ่ม “ลบรายการ”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอยกเลิกการสั่ง X-Ray(ต่อ) 
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         การสั่ง X-Ray เป็นชุด  เป็นการสั่ง X-Ray ได้ทีละหลายรายการในครั้งเดียว  
คลิกท่ีปุ่ม “สั่งเป็นชุด” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-Ray เป็นชุด 

 จะปรากฏหน้าจอการบันทึกสั่ง X-Ray  แบ่งออกเป็น 2 สว่น  
 ส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนของการสั่งรายการ X-Ray  
 - ให้คีย์รายการที่ต้องการ >> กดปุ่ม “เพ่ิม” >> จะแสดงรายการที่ช่องด้านล่าง ถ้าต้องการสั่งเพ่ิมให้ท า
วิธีการเดิม >> กดปุ่ม “บันทึก” 
 ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของการแสดงรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-Ray เป็นชุด (ต่อ) 
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           วิธีส่ัง X-Ray แบบ Form Request 
    1. คลิกท่ีปุ่ม Form request จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ X-Ray Request 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง X-Ray แบบ From Request 

 

      2. ท าการกรอกข้อมูลการสั่ง x-ray เช่นประเภทการส่งตรวจ, เลือกห้อง, ระบุแพทย์ผู้สั่ง, Clinical information, 
Clinical Diagnosis, สภาพผู้ป่วย เป็นต้น แล้วท าการเลือกรายการ X-ray ที่ต้องการสั่ง เสร็จคลิกปุ่มบันทึก 

 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง X-Ray แบบFrom Request (ต่อ) 
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    3. เมื่อสั่ง x-Ray แบบ From Request เรียบร้อยแล้ว รายการ Request จะแสดงที่หน้าจอสั่ง X-Ray 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง X-Ray แบบFrom Request (ต่อ) 

 

     การแก้ไข เลือกรายการ X-Ray From Request ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ X-

Ray From Request และแก้ไขข้อมูลแล้วกดปุ่ม ตกลง 

 
รูปภาพแสดงวิธีแก้ไข X-Ray แบบFrom Request 
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    การลบ เลือกรายการ X-Ray From Request ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ    X-
Ray From Request ให้คลิกปุ่ม ลบรายการ เพ่ือลบรายการออก 

 
รูปภาพแสดงวิธีลบ X-Ray แบบFrom Request 

การนัดหมาย 
ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถลงนัดหมายผู้ป่วยได้ในกรณีท่ีต้องการนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการรักษาหรือในกรณีท่ี

นัดหมายเพื่อติดตามผลการรักษา โดยแพทย์ท าการบันทึกนัดหมายผู้ป่วยได้ท่ีปุ่มการนัดหมายมีวิธีการดังนี้ 

คลิกปุ่มนัดหมาย    ระบบจะแสดงปุ่มเพ่ิมรายการนัด ให้คลิกปุ่มเพ่ิมรายการนัดระบบจะแสดง
หน้าจอข้อมูลการนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับบริการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย 
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ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลการนัดหมาย 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลนัดหมาย 

 

การบันทึกข้อมูลนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คือ  
- วันที่นัด สามารถกรอกข้อมูลวันที่นัดหมายได้ 5 วิธี ดังนี้  

1.พิมพ์วันที่นัดหมายลงในช่องวันที่นัด  
2.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดจ านวนวันนัดในช่อง D  
3.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดเป็นสัปดาห์คือพิมพ์จ านวนสัปดาห์ในช่อง W  
4.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดเป็นเดือนคือพิมพ์จ านวนเดือนในช่อง M   
5.ก าหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์ โดยคลิกปุ่มปฏิทิน              ระบบจะปรากฏ
หน้าจอตารางนัดหมาย แพทย์สามารถเลือกลงนัดหมายตามตารางเวรแพทย์โดยคลิกวันที่แพทย์มีตารางเวรลงตรวจ
จะแสดงเป็นสัญลักษณ์สีเขียวหมายความว่าแพทย์ลงตารางเวรตรวจในวัน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 
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- ช่วงเวลา สามารถกรอกข้อมูลเวลาได้ 2 วิธี คือ  
1.กรอกช่วงเวลาลงในช่องได้เลย 
2.คลิกปุ่มเลือกเวลาระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานัดหมายให้ท าการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมายโดยใช้เมาส์
คลิกลากช่วงเวลาที่ต้องการและคลิกปุ่มตกลง 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 

 

- แพทย์ผู้นัด ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login  
- แผนก ระบุแผนกท่ีท าการนัดหมาย 
- คลินิก ระบุคลินิกท่ีท าการนัดหมาย 
- ห้องตรวจ ระบุห้องตรวจที่นัดหมายผู้ป่วย 
- เหตุที่นัด ระบุสาเหตุที่นัดหมายผู้ป่วย 
- ติดต่อที่ ระบุสถานที่ติดต่อส าหรับผู้ป่วย 
- หมายเหตุ สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผู้ป่วยได้ 
- รายการอื่นๆ สามารถลงบันทึกข้อมูลรายการอ่ืนๆได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์ 
- รายการสั่ง X-Ray,Lab 

           เมื่อแพทย์กรอกข้อมูลการนัดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบนัดหมายให้กับผู้ป่วยได้เพ่ือน ามายื่น
ในวันที่ครบก าหนดนัดหมาย 
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ส่วนที่ 4 รายการสั่งล่วงหน้า ประกอบไปด้วยดังนี้ 
1.แถบการปฏิบัติตัว 
2.แถบการสั่ง LAB 
3.แถบการสั่ง X-Ray 
4.แถบการนัดหลายวัน 
5.แถบการสั่งผ่าตัด  
 

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

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการนัดหมายการปฏิบัติตัว 
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          เมื่อบันทึกรายการแล้วข้อความจะแสดงในกล่องข้อความสีขาว สามารถเลือกคลิกหรือก าหนดการปฏิบัติตัว
ให้กับผู้ป่วยได้ เมื่อต้องการเลือกการปฏิบัติตัวสามารถน าเมาส์ไปคลิกรายการที่ได้ก าหนดได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตัว 

 

2.การสั่ง Lab ล่วงหน้า 
             สามารถท าได้โดย คลิกท่ีปุ่ม  “LAB”จากนนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง Lab ล่วงหน้า 
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       เมื่อคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมรายการแล้ว หน้าจอการสั่ง LAB จะแสดงขึ้นมา แล้วให้กรอกข้อมูลที่ต้องการนัดโดย 
ให้ท าการเลือกใบ Lab โดยคลิกที่ สามเหลี่ยมหัวลงแล้วท าการเลือกข้อมูลการสั่ง วันที่สั่ง เวลาสั่ง ผู้สั่ง ความเร่งด่วน 
เลือกรายการ Lab ที่ต้องการสั่งเมื่อต้องการพิมพ์ใบสั่ง Lab แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ หรือเลือกที่ปุ่มแบบฟอร์มเพ่ือท า
การเลือก “บันทึก”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกการสั่ง LAB ล่วงหน้า 

       หากต้องการแก้ไข้รายการให้คลิกที่รายการต้องการแก้ไขให้เป็นน้ าเงินแล้วคลิกคลิกที่ปุ่ม“แก้ไขรายการ”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการการแก้ไขการสั่ง LAB ล่วงหน้า 
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            หากต้องการที่จะยกเลิกรายการที่สั่ง สามารถท าได้คือ คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกรายการ” รายการที่ต้องการ
ยกเลิกก็จะไม่แสดงในหน้าจออีก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการยกเลิกการสั่ง LAB ล่วงหน้า 

3.การสั่ง X-Ray ล่วงหน้า สามารถสั่งได้ 2 วิธี คือ 
  วิธีที่ 1 หากผู้ป่วยต้องนัดมา X-Ray สามารถท าได้คือคลิกที่เครื่องหมาย “+”จากนั้นให้ท าการเลือก  
รายการX- โดยการคลิกท่ีสามเหลี่ยมหัวลง จากนั้นเมื่อเลือกรายการนัดหมายแล้วคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ล่วงหน้า 
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วิธีที่ 2 หากผู้ป่วยต้องนัดมา X-Ray สามารถท าได้คือคลิกที่ปุ่ม “Form Request”จากนั้นให้ท าการเลือก 
แบบฟอร์ม X-Ray ติ๊กเลือกรายการที่ต้องการสั่ง จากนั้นกดที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ล่วงหน้า 

 

4.แถบนัดหลายวัน เมื่อต้องการนัดผู้ป่วยหลายวันสามารถ คลิกท่ี แถบ นัดหลายวัน แล้ว กดปุ่ม เลือกหลายวันจะ
แสดงหน้าต่าง ตารางปฏิทิน ติ๊กถูก“นัดหลายวัน” แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการนัดผู้ป่วย เสร็จแล้วกดปุ่ม “ตกลง” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอนัดผู้ป่วยหลายวัน 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         33 

           เมื่อกดปุ่มตกลงแล้ว รายการวันที่นัดผู้ป่วยจะมาแสดงที่แถบนัดหลายวัน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอรายการวันที่ที่นัดให้กับผู้ป่วย 

5.แถบการผ่าตัด เมื่อต้องการนัดผู้ป่วยมาผ่าตัด กดเลือกแถบผ่าตัด จากนั้นกดเพ่ิมรายการ ลงข้อมูลการ Set ผ่าตัด 
แล้วกดปุ่ม บันทึก 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ Set ผ่าตัด 
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        “Vaccine” เป็นหน้าจอท่ีมีไว้ลงข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ ให้คลิกปุ่ม เพ่ิม  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอเพ่ิมวัคซีน 

          ระบุบริการ เจ้าหน้าที่ Lot No. วันหมดอายุของวัคซีน 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการให้วัคซีน 
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“การตรวจฟัน”  เป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพฟันส าหรับหญิงมีครรภ์ ให้คลิกที่ปุ่มเพ่ิม แล้วบันทึก
ข้อมูลการตรวจสุขภาพฟันของหญิงตั้งครรภ์ 

 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการตรวจสุขภาพฟัน 
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         “ผลการตรวจ Lab” การบันทึกข้อมูลรายการตรวจ Lab ANC  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกผลการตรวจ LAB  

          “การฝากครรภ์ที่อ่ืน” ให้คลิกท่ีแถบการฝากครรภ์ที่อ่ืน จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม เพิ่ม 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกผลการฝากครรภ์จากที่อ่ืน 
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          ระบุวันที่ ครั้งที่ หน่วยบริการที่ให้บริการ ผลการตรวจ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกผลการฝากครรภ์จากที่อ่ืน (ต่อ) 

         “Vaccineที่อ่ืน” ให้คลิกท่ีแถบ Vaccine ที่อ่ืน เพ่ือท าการลงข้อมูลการรับวัคซีนจากที่อ่ืน คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม” 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการรับวัคซีนมาจากที่อ่ืน 
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          ระบุวันที่ ชื่อ Vaccine หน่วยบริการที่ให้บริการ  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกการรับวัคซีนมาจากที่อ่ืน 

การให้บริการหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห ์

“การคลอด” หน้าจอนี้มีไว้ส าหรับการลงข้อมูลการคลอดรายละเอียดต่างๆเช่นวันที่คลอดสถานที่คลอดและผู้ท า
คลอดเป็นต้น การลงวันที่คลอดมีผลต่ออายุครรภ์ที่หน้าทะเบียนบัญชีที่ 2 ด้วยหากไม่ลงวันที่คลอดอายุครรภ์จะยังคง
ถูกนับไปเรื่อยๆ  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคลอด 
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        “การตรวจหลังคลอด” เมื่อผู้มารับบริการมีการฝากครรภ์ครบแล้วเมื่อมีการคลอดหรือเป็นกลุ่มผู้มารับบริการ
ที่คลอดแล้วและมารับการตรวจหลังคลอดให้บันทึกท่ี แถบ “การตรวจหลังคลอด” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการตรวจหลังคลอด 

         บันทึกข้อมูลการคัดกรอง สัญญาณชีพ อาการส าคัญ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลคัดกรองการตรวจหลังคลอด 
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          การตรวจหลังคลอด บันทึกผลการตรวจ ระบุสถานที่ตรวจ ครั้งที่1 ระดับมดลูก น้ าคาวปลา หัวนม ฝีเย็บ 
ผู้ตรวจ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลคัดกรองการตรวจหลังคลอด 

             การวินิจฉัย ระบุผลการวินิจฉัยหลังตรวจ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลคัดกรองการตรวจหลังคลอด 
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          กรณีมีการสั่งยาให้หญิงตรวจหลังคลอดให้คลิกท่ีแถบสั่งยา แล้วพิมพ์ชื่อยา ระบุจ านวน วิธีใช้ แลว้คลิกปุ่มเพ่ิม 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลคัดกรองการตรวจหลังคลอด 

          กรณีให้บริการหญิงหลังคลอดครบแล้ว ให้จ าหน่ายผู้ป่วยออก จะเป็นการจ าหน่ายออกจากบัญชี2 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลคัดกรองการตรวจหลังคลอด 


