
 

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม BMS-HOSxP XE 

ระบบงานบัญชี 5 

งานอนามัยเด็กวัยเรียน โภชนาการ และงานตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียน  
ชั้น ป.1 – ป.6 

 

 

 

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด 
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คู่มือการใช้งานระบบงานบัญชี 5 
งานอนามัยเด็กวัยเรียน โภชนาการ และงานตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 

 การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอไอคอน HOSxP XE4 

 

2. การเข้าระบบ HOSxP XE4 ทำได้โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ทำงาน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกสาขาท่ีทำงาน 

 

4. คลิกเลือกห้องทำงาน  ห้องตรวจที่เรานั่งทำงานและใช้งานระบบ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 
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5. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด
หน้าต่างได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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ระบบงานบัญชี 5 
งานอนามัยเด็กวัยเรียน โภชนาการ และงานตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 

เมนูที่ใช้ PCU >> Account5 

 

รูปภาพแสดงเมนูการใช้งานระบบบัญชี 5 
 
 

          เมื่อเลือกที่เมนู ระบบงานบัญชีที่ 5 จะพบกับหน้าจอทะเบียนของระบบงานบัญชีที่5 ซึ่งด้านซ้ายมือจะเป็น
รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ และด้านขวาจะเป็นรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนนั้นๆ ที่ทำการเลือกข้อมูล  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี 5 
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วิธีเพิ่มโรงเรียนดังในภาพแสดงข้ันตอนการเพิ่มโรงเรียน 
          คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมโรงเรียน” กรอกข้อมูลชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน หมู่บ้าน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย คลิก
ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล จะมีโรงเรียนเพ่ิมขึ้นมาท่ีหน้าจอทะเบียนของระบบงานบัญชี 5 

 

รูปภาพแสดงขั้นตอนการเพิ่มโรงเรียน 
 

วิธีแก้ไขโรงเรียนดังในภาพแสดงขั้นตอนการแก้ไขโรงเรียน 
          คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลในหน้าจอทะเบียนของระบบงานบัญชีที่ 5 คลิกปุ่ม “แก้ไขโรงเรียน” 
แสดงหน้าข้อมูลโรงเรียนขึ้นมา ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเมื่อแก้ไขข้อมูลโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูล
โดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”  

 

รูปภาพแสดงขั้นตอนการแก้ไขโรงเรียน 
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วิธีลบโรงเรียนดังในภาพแสดงข้ันตอนการลบโรงเรียน 
คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการลบในหน้าจอทะเบียนของระบบงานบัญชีที่ 5 คลิกปุ่ม “แก้ไขโรงเรียน” 

แสดงหน้าข้อมูลโรงเรียนขึ้นมา ทำการลบข้อมูลที่ต้องการโดยคลิกท่ีปุ่ม “ลบ” 

 

รูปภาพแสดงขั้นตอนการลบโรงเรียน 
 

วิธีลงทะเบียนนักเรียนเข้าโรงเรียน  มี 2 วิธี 
วิธีที่ 1  เมื่อมีโรงเรียนแล้วเราสามารถลงทะเบียนเด็กเข้าโรงเรียนโดย คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการลงทะเบียน
เด็กเข้าโรงเรียนคลิกปุ่มเพ่ิม 

 
รูปภาพแสดงวิธีการลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน 
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          จากนั้นจะแสดงหน้าจอค้นหาขึ้นมา พิมพ์ชื่อของเด็กท่ีต้องการลงทะเบียนเพื่อทำการค้นหา สามารถทำการ
ค้นหาโดยระบุเพศ และช่วงอายุได้ซ่ึงอยู่ข้างล่างของหน้าค้นหา ทำการกดปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือทำการค้นหาเด็กที่
ต้องการ ทำการคลิกเลือกเด็กที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

 

รูปภาพแสดงวิธีการค้นหานักเรียนเพ่ือลงทะเบียนเข้าเรียน 
 

          จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ จะแสดงข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กที่เลือก คือ ชื่อ นามสกุลเพศ เลขที่บัตรประชาชน 
วันเกิด หมู่เลือด ที่อยู่ หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่ข้อมูลบุคคลเข้าไปแก้ไขข้อมูล เมื่อในส่วนของข้อมูลพ้ืนฐาน
เรียบร้อย ให้ทำการกรอกข้อมูล ชั้นเรียน, ห้องเรียน,ปีการศึกษาของเด็ก บันทึกข้อมูลโดยคลิกปุ่ม “บันทึก” หลังจาก
ที่บันทึกแล้วเด็กคนที่เราลงทะเบียนนั้นจะมีรายชื่ออยู่ในโรงเรียนที่เราเลือกตอนใส่ข้อมูล 

 
รูปภาพแสดงวิธีการลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน (ต่อ) 
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           วิธีที่ 2 เพิ่มโรงเรียนและลงทะเบียนนักเรียนพร้อมกัน ซึ่งสามารถทำได้โดย คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการนำ
นักเรียนไปลงทะเบียนเข้าเรียนจะแสดงหน้าจอข้อมูลโรงเรียน และใส่รายละเอียดข้อมูลของโรงเรียนจากนั้นคลิกปุ่ม 
“เพ่ิม” เพ่ือลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน 

 
 

รูปภาพแสดงวิธีการเพ่ิมโรงเรียนและลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน 
 
 

          จะปรากฏหน้าจอแสดงการค้นหาขึ้นมา พิมพ์ชื่อของเด็กที่ต้องการลงทะเบียนเพ่ือทำการค้นหา จากนั้นจะ
ปรากฏหน้าจอข้อมูลนักเรียน ให้ทำการกรอกข้อมูล ชั้นเรียน, ห้องเรียน,ปีการศึกษาของเด็ก คลิกปุ่ม “บันทึก” 
หลังจากท่ีบันทึกแล้วเด็กคนที่เราลงทะเบียนนั้นจะมีรายชื่ออยู่ในโรงเรียน สามารถเพ่ิมรายชื่อได้ตามที่ต้องการ  

 

รูปภาพแสดงวิธีการเพ่ิมโรงเรียนและลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน (ต่อ) 
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วิธีการลงบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานบัญชี 5 
           เมื่อมีการลงทะเบียนเด็กเข้าสู่ระบบงานบัญชีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงข้อมูลการให้บริการงาน
บัญชี 5 ทำได้โดย คลิกเลือกโรงเรียนในหน้าจอทะเบียนบัญชี 5 เมื่อคลิกเลือกโรงเรียนฝั่งขวามือจะแสดงรายชื่อเด็กใน
โรงเรียนนั้นทำการคลิกรายชื่อเด็ก จากนั้นให้คลิกปุม่“แก้ไข” เพ่ือลงบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานบัญชี 5 

 

รูปภาพแสดงวิธีการเข้าหน้าลงบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานบัญชี 5 

 

          จะปรากฏหน้าจอข้อมูลนักเรียน ให้คลิกเพ่ิม ดังรูปภาพแสดงวิธีการเข้าหน้าลงบันทึกข้อมูลการให้บริการ
ระบบงานบัญชี 5  

 
รูปภาพแสดงวิธีการเข้าหน้าลงบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานบัญชี 5 (ต่อ) 
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          เมื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลให้บริการบัญชี 5 เจ้าหน้าที่สามารถลงข้อมูลการให้บริการตามแถบต่างๆ ดังภาพแสดง
หน้าจอข้อมูลการให้บริการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลการให้บริการ 

 
 

          การรับบริการ ในแถบการรับบริการนี้จะแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้มารับบริการ ข้อมูลการรับบริการ และสิทธิ
การรักษาของผู้มารับบริการ ดังที่แสดงในรูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลผู้มารับบริการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลผู้มารับบริการ 
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           นำ้หนัก/ส่วนสูง ในแถบน้ำหนัก/ส่วนสูง ลงข้อมูล วันที่บันทึก เวลา เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ซึ่งในส่วนของข้อมูล
วันที่ เวลา และเจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนได้ จากนั้นใส่ภาคการศึกษา และเมื่อลงน้ำหนักและส่วนสูงระบบจะทำการ
คำนวณ ภาวะโภชนาการ อายุ/ส่วนสูง และ น้ำหนัก/ส่วนสูง ถ้ามีผลการตรวจหู, ตรวจตา เป็นปกติ ก็เช็คทำ
เครื่องหมายถูกในช่องข้อมูลด้วย ดังแสดงในภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลน้ำหนัก/ส่วนสูง 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลน้ำหนัก/ส่วนสูง 

 

         ตรวจสุขภาพ ในแถบนี้แสดงหน้าจอเพ่ือบันทึกผลการตรวจสุขภาพท่ีทำการตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียน 
โดยคลิกเลือกใน Check box หน้ารายการให้เป็นเครื่องหมายถูก ดังแสดงในภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการตรวจ
สุขภาพเด็กนักเรียน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 



 
 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         12 

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

 
รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง 

 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง (สัญญาณชีพ) 
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เพิ่มเติม 

 ➢ คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยตั้งครรภ์ 
 ➢ คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยให้นมบุตร  
 ➢ คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคบกพร่องทางเอนไซม์ที่มีการติดต่อกันทางพันธุกรรม 

 

รูปภาพแสดงขั้นตอนวิธีการลงข้อมูลคัดกรองเพ่ิมเติม 

 **** หมายเหตุ มีผลในการคำนวณค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย  
 
 กรณีท่ีผู้ป่วยนั่งรอตรวจแล้วจำเป็นต้องมีการวัดความดันซ้ำสามารถเพ่ิมข้อมูลได้โดยให้คลิกที่ ปุ่ม

 เพ่ือบันทึกข้อมูล ค่าความดันโลหิตสามารถบันทึกได้มากกว่า 1 ครั้งจนกว่าค่าความดันจะปกติ จะ
แสดงหน้าจอดังนี้     

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) 
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          ประกอบด้วย  วันที่  เวลา   Systolic   Diastolic  สามารถวัดและบันทึกได้มากกว่าหนึ่งครั้งจนกว่าความดัน
จะคงทีจากนั้น ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก”  ค่าที่บันทึกแล้วจะแสดงกล่องบันทึกด้านล่าง  จากนั้นคลิก  “คลิกปิด” ค่าท่ี
วัดจะแสดงในหน้าจอบันทึกข้อมูล และค่าท่ีวัดครั้งล่าสุดจะแสดงที่ช่องความดันโลหิต สามารถลบข้อมูลได้ คือให้คลิก
ขวาที่รายการที่ต้องการลบ แล้วข้อมูลนั้นจะไม่แสดงอีกสามารถเพ่ิมข้อมูลใหม่ได้       

 

รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) (ต่อ) 

 

          ในกรณีที่ลงบันทึกผิด ให้ทำการคลิกท่ีปุ่มการวัดจะแสดงหน้าจอบันทึกค่าความดันโลหิตมา นำเมาส์คลิกที่
รายการที่ต้องการลบให้เป็นแถบสีน้ำเงิน  

 

รูปภาพแสดงการลบรายการวัดความดันซ้ำ 
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          การเรียกใช้ประวัติการคัดกรองของครั้งที่ผ่านมาหรือ Last Vital Sign สามารถเรียกใช้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม 
“Task” เลือกใช้ “Last Vital Sign” ระบบจะดึงข้อมูลครั้งที่แล้วมาแสดงให้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการใช้ Last Vital Sign 

 

แถบอาการสำคัญ 
         บันทึกข้อมูลอาการที่ผู้ป่วยเป็นเพื่อบันทึกและส่งไปยังห้องแพทย์  
หมายเลข 1 ให้กรอกข้อมูล Chipcomplent  (CC) 
หมายเลข 2 เพิ่มระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นให้เลื่อนที่ลูกศร เพ่ิม หรือ ลง และสามารถพิมพ์ตัวเลขได้ 
หมายเลข 3 เพิ่มหน่วย เช่น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี 
หมายเลข 4 คลิกที่ปุ่มเพ่ิม เพื่อเพ่ิมและบันทึกข้อมูลอาการสำคัญ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจออาการสำคัญ 
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          พยาบาลสามารถลงรายการในส่วนของประวัติ ประกอบด้วย 5 ส่วน  
1  ข้อมูลประวัติ ประกอบด้วย 
HPI      : ประวัติการเจ็บปวดปัจจุบัน 
PMH    : ประวัติการรักษา 
SH       : ประวัติทางสังคม 
ROS     : สภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยทั่วไป 
Active Problem : สิ่งผิดปกติที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหรือเป็นความกังวลของ
ผู้ตรวจ 
2  พฤติกรรม  ประกอบด้วย 
การกรองและบันทึกการสูบบุหรี่   
การกรองและบันทึกการดื่มสุรา 
3  ครอบครัว ประกอบด้วย 
การกรองและบันทึกประวัติทางครอบครัวว่าได้มีโรคเรื้อรังหรือไม่เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 
4 Note สามารถพิมพ์และกรอกข้อมูลเพ่ือบันทึกและสื่อสารไปยังแพทย์ได้ 
5 การกลับมารักษาซ้ำ กรณีที่คนไข้กลับมาทำการรักษาซ้ำ ถ้าทางเจ้าหน้าที่ต้องการเก็บข้อมูลหรือต้องการรายงาน 
ให้ทำการบันทึกการกลับมารักษาซ้ำและใส่เหตุผล 

 

 รูปภาพแสดงหน้าจออาการสำคัญ 
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แถบ Vital Sign Chart  
       เป็นกราฟแสดงค่าของ สัญญาณชีพ ความดันโลหิต และอัตราการเต้นชีพจร 

  BP      : ค่าความดันโลหิต 
 Pulse  : สัญญาณชีพจร 

  RR      : อัตราการเต้นชีพจร 
จะเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างค่าครั้งก่อนหน้าที่เยมาเปิดVisit และ Visit ปัจจุบัน  

 

 แสดงหน้าจอ Vital Sign Chart 

 

แถบช่วยเหลืออื่นๆ 
        บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือคนไข้ เช่น การส่ง Tepid sponge , การเช็ดตัวให้คนไข้ เป็นต้น 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลืออ่ืนๆ 
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แถบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
        เป็นการบันทึกข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าให้กับผู้ป่วยบันทึกข้อมูลได้โดยคลิกท่ี “การคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึกการคัดกรอง” 

 

แสดงหน้าจอ การคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

 

          เมื่อทำการคลิกท่ีปุ่ม บันทึกการคัดกรอง  จะแสดงหน้าจอบันทึกคัดกรองโรคซึมเศร้า เพื่อทำการสอบถาม
ผู้ป่วยและลงข้อมูลการคัดกรอง 

 
แสดงหน้าจอ บันทึกคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
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          เมื่อกดบันทึกจะมีข้อมูลประวัติการคัดกรองแสดงขึ้นมา 

 

แสดงประวัติคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

 

แถบบันทึกคัดกรองอ่ืนๆ 
          บันทึกข้อมูลการคัดกรองอ่ืนๆ โดยการคัดกรองจะมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้า, คัดกรองตา, STI Counseling 
และ NCD 

 

แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง (การคัดกรองอ่ืนๆ) 
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 ถ้ามีการคัดกรองอ่ืนๆเพ่ิมเติมจะมีประวัติการคัดกรองแสดงขึ้นมาท่ีแถบการคัดกรองอ่ืนๆ 

 
แสดงประวัติการคัดกรองอ่ืนๆ (ต่อ) 

 
           การคัดกรองงานส่งเสริมป้องกันโรค เป็นการบันทึกข้อมูลและการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย 
ประเมินความบกพร่อง ประเมินด้านสุขภาพ 

 

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

 

แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง (งานจิตเวช) 
 

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

รหัสที่ใช้บ่อย  
          ให้นำมาคลิกท่ีปุ่ม  รหัสที่ใช้บ่อย เสร็จแล้ว จะมีช่องให้ค้นหารหัส ICD10 ค้นหาเสดแล้วคลิกท่ีเพ่ิมรหัส 
จากนั้นถ้าต้องการเลือก ICD10 ที่ต้องการนำมาใช้ คลิกท่ีนำมาใช้  

 

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

 

รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 

 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 
หมายเหตุ: รายการ ICD10 ถ้าต้องการลบทิ้งให้คลิกเมาส์ 1 ครั้งที่รายการและคลิก Ctrl+delete และคลิกOK เพ่ือ
ยืนยันรายการที่จะลบ 
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การบันทึกคำวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
          วธิีการบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” จากนั้นทำการระบุคำวินิจฉัยเมื่อ
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
 

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

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
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แถบหัตถการ เป็นการบันทึกการทำหัตถการให้กับผู้ป่วยเช่น ฉีดยา, เช็ดตัว สามารถบันทึกสั่งการทำหัตถการได้โดย
กดท่ีแถบ “หัตถการ” และกดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลการทำหัตถการโดยกรอกข้อมูลชื่อ
หัตถการระบบจะแสดงข้อมูล วัน-เวลาที่เริ่มทำและวัน-เวลาที่ทำเสร็จ, ราคาหัตถการ, รหัส ICD9 โดยอัตโนมัติ และ
ให้เพ่ิมข้อมูลผู้ทำหัตถการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”   

 

แสดงหน้าจอวิธีการบันทึกข้อมูลหัตถการ 

 

กรณีที่ต้องการแก้ไขหัตถการ สามารถทำได้โดย เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข” แล้วทำ
การแก้ไขรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” หรือถ้าหากต้องการลบรายการ สามรถกดท่ีปุ่ม “ลบ” 

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

 

รูปภาพแสดงวิธีการลงข้อมูลในหน้าบันทึกการให้ Vaccine 

 

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

 

รูปภาพแสดงวิธีการแก้ไขในหน้าบันทึกการให้ Vaccine   
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แถบการนัดหมาย  

            ทีบ่ันทึกการตรวจทารกสามารถลงนัดหมายผู้ป่วยได้ในกรณีท่ีต้องการนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการรักษาหรือ
ในกรณีที่นัดหมายเพ่ือติดตามผลการรักษา โดยแพทย์ทำการบันทึกนัดหมายผู้ป่วยได้ที่ปุ่มการนัดหมายมีวิธีการดังนี้ 

วิธีเพิ่มการนัดหมาย  

 กดแถบ  ระบบจะแสดงปุ่มเพ่ิมรายการนัด ให้กดปุ่มเพ่ิมรายการนัดระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล
การนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลนัดหมาย 

 

 การบันทึกข้อมูลนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คือ วันที่นัด สามารถกรอกข้อมูลวันที่นัดหมายได้หลายวิธี 
ดังนี้  

1. พิมพ์วันที่นัดหมายลงในช่องวันที่นัด  

2. .พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดจำนวนวันนัดในช่อง D   

3. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดเป็นสัปดาห์คือพิมพ์จำนวนสัปดาห์ในช่อง W  

4. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดเป็นเดือนคือพิมพ์จำนวนเดือนในช่อง M   
5. กำหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์โดยกดปุ่ม  ระบบจะปรากฏหน้าจอ

ตารางนัดหมายแพทย์สามารถเลือกลงนัดหมายตามตารางเวรแพทย์โดยคลิกเลือกวันที่แพทย์มีตารางเวรลงตรวจ
จะแสดงเป็นสัญลักษณ์สีเขียวหมายความว่าแพทย์ลงตารางเวรตรวจในวัน 
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แสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 

 
ช่วงเวลา สามารถกรอกข้อมูลเวลาได้ 2 วิธี คือ 
       กรอกช่วงเวลาลงในช่องได้เลย หรือ กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานัดหมายให้ทำการ
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมายโดยใช้เมาส์คลิกลากช่วงเวลาที่ต้องการและกดปุ่มตกลง 

 

แสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 

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

ได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์รายการสั่ง X-Ray, Lab 
 

วิธีแก้ไขการนัดหมาย  
 กรณีท่ีต้องการแก้ไขการนัดหมาย สามารถทำได้โดย เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม 

 แล้วทำการแก้ไขรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  หรือถ้าหากต้องการลบรายการ สามรถ
กดท่ีปุ่ม  ดังรูปภาพ  

 

แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลนัดหมาย 
 

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

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

ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหลังจากนั้นคลิกปุ่ม 
“เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมรายการยา 

*** สามารถคลิกค้นหาเฉพาะรายการยา เพ่ือให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้ จะแสดงเฉพาะ
รายการยาเท่านั้น 

 *** ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้ว จะทำการเคลียร์ข้อมูลในช่องชื่อยาและรายละเอียดการใช้ยา 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอวิธีการสั่งยา 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

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

รายละเอียดการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode3  
- ช่อง วิธีใช้: ให้คีย์วิธีที่จะให้ผู้ป่วยใช้ยา เช่น รับประทาน ทา หยด หยอด โดยจะคีย์เป็นรหัสที่ห้องยากำหนด 
- ช่อง Dose: ให้คีย์จำนวนที่ต้องการให้ผู้ป่วยใช้ โดยจะสัมพันธ์กับช่อง “หน่วย”  
- ช่อง หน่วย: ให้คีย์หน่วยที่ต้องการให้ผู้ป่วยใช้ยา เช่น เม็ด แคปซูล ซอง หยด ฯ 
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- ช่อง ความถี่: ให้คีย์ความจำนวนครั้งที่ใช้ยา เช่น วันละ 1 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง วันละ 3 ครั้ง โดยจะคีย์เป็น
รหัสทีห่้องยากำหนด 
- 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” 

รายละเอียดการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode2  
      ตัวอย่างการคีย์วิธีใช้ยาแบบ Mode2 และคำอธิบาย สำหรับวิธีใช้ยาMode2 จะใช้ตัวเลขและตัวอักษร
แทนรหัสนับเป็นหลักตามที่คีย์และห้องยากำหนด 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” 
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แถบตรวจฟัน     
         วิธีการบันทึกการตรวจฟัน  เป็นหน้าจอสำหรับการลงข้อมูลทันตกรรมที่ผู้มารับบริการได้รับ โดยคลิกเลือก
แถบตรวจฟัน และกดปุ่ม เพิ่ม  

 
รูปภาพแสดงวิธีการลงข้อมูลในการตรวจฟัน 

 
 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการลงข้อมูล Dental care 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลงข้อมูลในการตรวจฟัน 
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          วธิีการแก้ไขการตรวจฟัน   
       หมายเลข 1 เลือกรายการตรวจฟันที่ต้องการแก้ไข 
       หมายเลข 2 กดปุ่ม แก้ไข  และทำการแก้ไขรายการ 
       หมายเลข 3 กดปุ่ม บันทึก 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลในการตรวจฟัน 

 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลในการตรวจฟัน 
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การบันทึกรายการออกหน่วยให้บริการโรงเรียน 
          คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการบันทึกรายการจากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกการให้บริการโรงเรียน”ระบบจะแสดง
หน้าจอรายการออกหน่วยให้บริการโรงเรียน ให้คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 

 

แสดงขั้นตอนการบันทึกรายการออกหน่วยให้บริการโรงเรียน 

 

          ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลให้บริการอนามัยโรงเรียนลงรายละเอียด วันที่ให้บริการ, โรงเรียน ,
เจ้าหน้าที่ออกหน่วย จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกให้ Vaccineโรงเรียน” 

 
แสดงขั้นตอนการบันทึกรายการออกหน่วยให้บริการโรงเรียน (ต่อ) 
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1. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือก Vaccine ที่ให้นักเรียน ให้เลือกชั้น, เลือกห้องเรียน, เลือกวัคซีน, ผลวินิจฉัย, 
ค่าบริการ 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายชื่อนักเรียน”และระบุผู้ฉีดวัคซีน 
3. คลิกยืนยันการให้ Vaccine ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ยืนยันการให้วัคซีน “Yes” 

 

แสดงขั้นตอนการบันทึกรายการออกหน่วยให้บริการโรงเรียน (ต่อ) 

 

 

แสดง Pop up ยืนยันการให้วัคซีน 
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การเลื่อนชั้นเรียน 
วิธีที่ 1 เลื่อนชั้นเรียนแบบเฉพาะบุคคล   คลิกเลือกชื่อเด็ก→คลิกปุ่มข้อมูลงานบริการ→ข้อมูลเด็กนักเรียน
→ช่องชั้นเรียนให้เลื่อนชั้นเรียนของเด็กนักเรียน 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเลื่อนชั้นเรียนเฉพาะบุคคล 

 
          วิธีที่ 2 เลื่อนชั้นเรียนทุกคนที่มีการลงทะเบียนในบัญชี 5 คลิกปุ่มเลื่อนชั้นเรียน→แสดงหน้าจอเลื่อนชั้นทุก
โรงเรียนที่อยู่ในบัญชี 5 →ระบบจะแสดงหน้าจอเลื่อนชั้นเรียน→ คลิกปุ่ม ปรับชั้นเรียน→แสดงหน้าจอเลื่อนชั้น
เรียน→คลิกบันทึก ดังแสดงในภาพแสดงหน้าจอการเลื่อนชั้นเรียนทุกคนที่มีการลงทะเบียนในบัญชี 5 นักเรียนทุก
คนที่มีรายชื่อลงทะเบียนในบัญชี 5 จะไปอยู่ในชั้นเรียนที่เราปรับเลื่อนใหม่ 

 

แสดงหน้าจอการเลื่อนชั้นเรียนทุกคนที่มีการลงทะเบียนในบัญชี 5 
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การจำหน่ายเด็กนักเรียนออกจากระบบงานบัญชี 5 
 1.คลิกเลือกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการจำหน่ายออก 

2. คลิกปุ่ม “แก้ไข” 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลนักเรียนขึ้นมา ให้คลิกเลือกปุ่ม “จำหน่าย”   
4. จากนั้นระบบจะแสดงป๊อปอัพเพ่ือให้ยืนยันการจำหน่ายนักเรียน ถ้าต้องการยืนยัน คลิก “Yes” 
5. เมื่อยืนยันการจำหน่ายแล้ว คลิกปุ่ม ”บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการจำหน่ายออกจากระบบงานบัญชี 5 

 

 
แสดงหน้าจอการจำหน่ายออกจากระบบงานบัญชี 5 (ต่อ) 
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          ยกเลิกการจำหน่ายเด็กนักเรียนออกจากระบบงานบัญชี 5 คลิกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการยกเลิกคลิกปุ่ม 
“แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลนักเรียนขึ้นมา ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูก✓ออก ที่หน้าแถบสถานะจำหน่าย
ผู้ป่วยออก จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” เมื่อกลับมาหน้าระบบงานบัญชี 5 สถานะของเด็กนักเรียนจะเปลี่ยนไป 

 

แสดงหน้าจอการยกเลิกการจำหน่ายออกจากระบบงานบัญชี 5 

 

การลบข้อมูลเด็กนักเรียนออกจากระบบงานบัญชี 5 
          คลิกเลือกชื่อเด็ก คลิกปุ่ม “แก้ไข”ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลนักเรียนขึ้นมา ให้คลิกปุม “ลบ” ด้านล่างซ้าย  
ระบบจะแสดงป๊อปอัพ ยืนยันการลบ ให้คลิก “Yes” เมื่อกลับมาท่ีหน้าระบบงานบัญชี 5 รายชื่อเด็กนักเรียนที่ทำการ
ลบจะหายไป 

 

 แสดงหน้าจอการลบข้อมูลเด็กออกจากระบบงานบัญชี 5 


