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คู่มือการใช้งานระบบงานผู้ป่วยใน 

การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอไอคอน HOSxP XE4 

 
 

2. การเข้าระบบ HOSxP XE4 ทำได้โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ทำงาน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกสาขาท่ีทำงาน 

 
 

4. คลิกเลือกห้องทำงานซึ่งเป็นจุดบริการทีใ่ห้บริการคนไข ้ จุดผู้ป่วยใน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         3 

5. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด
หน้าต่างได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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ระบบงานผู้ป่วยใน 

การเข้าหน้าจอระบบงานผู้ป่วยใน 
เข้าเมนู IPD Registry แล้วเลือก Admission Center 

 
แสดงหน้าจอการเข้าเมนูผู้ป่วยใน 

 
จะปรากฎหน้าจอทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในตึกผู้ป่วยใน  

 
แสดงหน้าจอของผู้ป่วยใน 

 
สำหรับหน้าจอทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในตึกผู้ป่วยใน ซึ่งจะประกอบด้วยส่วน  

หมายเลข 1 : การกรองข้อมูลตึกของผู้ป่วย ประเภทผู้ป่วย โดยประเภทที่เกี่ยวข้องกับวันที่ จะมีส่วนของวันที่ปรากฏ
ขึ้นมาให้ระบุเพิ่มเติม  และการค้นหาคนไข้  
หมายเลข 2 : พ้ืนที่แสดงข้อมูลผู้ป่วย หลังจากท่ีกรองข้อมูลหรือระบุหมายเลข HN / AN ผู้ป่วยแล้ว  
คำอธิบายสถานะและสัญลักษณ์ต่างๆ 
 - จำหน่าย :   สถานะ การจำหน่ายผู้ป่วย 
     คือ ยังไม่จำหน่ายผู้ป่วย 
     คือ จำหน่ายผู้ป่วยแล้ว 
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- Lab  :   สถานะ การสั่ง LAB   
     คือ ยังไม่มีการสั่ง Lab  
     คือ มีการสั่ง LAB แต่ยังไม่ทราบผล  
      คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และมีบางรายการ 
               รายงานผลแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันรายงานผล 
      คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และยังยืนยันการ 
               รายงานผลไม่ครบทุกใบแล็บ 
     คือ มีการรายงานผลแล็บครบทุกใบแล็บ 

- X-Ray  :   สถานะ การสั่ง  X-RAY 
     คือ ยังไม่มีการสั่ง  
      คือ มีการสั่ง X-RAY แต่ยังไม่ทราบผล 
       คือ มีการสั่ง x-ray มากกว่า 1 รายการ  
    และมีบางรายการ ยืนยันการอ่านฟิล์มแล้ว                 
     คือ มีการสั่ง X-RAY ยืนยันรับตัวแล้ว 

 - ผ่าตัด   :   สถานะ การสั่งผ่าตัด 
      คือ ห้องผ่าตัดรับลงทะเบียนผ่าตัด 
                คือ ห้องผ่าตัดมีการเปลี่ยนสถานการณ์ผ่าตัด 
 - โอนค่ารักษา :   สถานะ การโอนค่าใช้จ่ายจาก OPD มา IPD       
               คือ ยังไม่โอนค่าใช้จ่าย 
      คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแล้ว 
 - FL  :   สถานะ  การปิดค่าใช้จ่ายการเงิน 
      คือ เปิดรายการค่าใช้จ่ายแล้ว 
      คือ การเงินปิดรายการค่าใช้จ่ายแล้ว  
 
หมายเลข 3 : ส่วนของการบันทึกการ admit ผู้ป่วยและการแก้ไขรายการ ถ้าต้องการให้ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยที่ 
admit ใหม ่ให้ติ๊กถูกที่ช่อง เตือนเมื่อมีผู้ป่วย Admit ใหม ่และติ๊กพิมพ์ใบรายงานผล lab เมื่อทางห้องปฏิบัติการ
รายงานผลให้อัตโนมัติ 
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การใช้งานระบบผู้ป่วยใน 
1. การเลือกตึกผู้ป่วย  
เลือกตึกผู้ป่วยโดยการคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลง จากนั้นให้เลือกตึกท่ีต้องการให้แสดงรายชื่อผู้ป่วย 

 
แสดงการเลือกตึกผู้ป่วยใน 

 
2. ค้นหาผู้ป่วย 
อธิบายเพ่ิมเติม  การค้นหาสามารถค้นหาได้จากผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ 

1. เลือกตึกผู้ป่วยที่ต้องการค้นหารายชื่อ 
2. เลือกประเภทการแสดงผล  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่  
3. จากนั้นรายชื่อผู้ป่วยจะแสดงแล้ว  เลือกรายชื่อผู้ป่วยแล้วกดปุ่มแก้ไขรายการ  หรือดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อผู้ป่วย 

 
แสดงการค้นหาผู้ป่วยใน 
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การค้นหารายช่ือผู้ป่วย ตามวันที่ 
1. เลือกตึกผู้ป่วยใน 
2. เลือกประเภทการแสดงผล เป็นรับเข้าวันที่ 
3. เลือกช่วงวันที่ 
4. รายชื่อผู้ป่วยแสดง 

 
แสดงรายชื่อผู้ป่วยตามวันที่ 

 

การค้นหารายช่ือผู้ป่วยท่ี ถูกจำหน่าย  
1. รายการ ประเภทการแสดงผลให้คลิกที่ จำหน่ายวันที่ 
2. เลือกตึกผู้ป่วยใน 
3. เลือกช่วงวันที่ 
4. รายชื่อผู้ป่วยแสดง 

 
แสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกจำหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         8 

การค้นหารายช่ือผู้ป่วยท่ีถูกรักษาตัวที่ยังไม่ถูกจำหน่าย  
1. รายการ ประเภทการแสดงผลให้คลิกท่ี รักษาตัวในวันที่  
2. เลือกตึกผู้ป่วยใน 
3. เลือกวันที่ 
4. รายชื่อผู้ป่วยแสดง 

 
แสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกรักษาตัวที่ยังไม่ถูกจำหน่าย 

 

ค้นหาโดยหมายเลข HN กรอกหมายเลข HN ของผู้ป่วยลงที่ช่อง HN หรือจะค้นหาจากปุ่ม ”ค้นหา” 

 
แสดงการค้นหาด้วยหมายเลข HN 
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ค้นหาโดยหมายเลข AN กรอกหมายเลข AN ของผู้ป่วยลงที่ช่อง AN หรือจะค้นหาจากปุ่ม ”ค้นหา” 

 
แสดงการค้นหาด้วยหมายเลข AN 

 
เลือกรายชื่อผู้ป่วยแล้วกดปุ่มแก้ไขรายการ  หรือดับเบ้ิลคลิกท่ีชือ่ผู้ปว่ย 

 
แสดงดึงรายชื่อผู้ป่วยในเพ่ือบันทึกข้อมูลการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         10 

3. แถบการรับ Admit 
เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ  ”ข้อมูลการ Admit ผู้ป่วย”  ให้ทำการตรวจสอบรายละเอียด

ต่างๆของผู้ป่วยที่มาจากเวชระเบียน ทั้งชื่อนามสกุล อายุ และหมายเลข HN 

 
แสดงหน้าจอการ Admit ผู้ป่วย 

 

 หลังจากตรวจสอบข้อมูลการ Admit ผู้ป่วยเสร็จให้ทำการรับผู้ป่วยเข้าเตียง  (กรณีที่จุด Admit  บันทึก 
Admit ผู้ป่วยแล้วเลือกเป็นเตียงรอรับ หรือกรณีท่ีมีการรับ-การย้ายตึกย้ายเตียงผู้ป่วย) มีวิธีการดังนี้ 

การรับ-การย้าย ตึกย้ายเตียงผู้ป่วย 
  หน้าข้อมูลการ Admit ผู้ป่วย  แถบการรับ Admit >> กดปุ่มย้ายเตียง >> จะเปิดหน้าจอรายการย้ายเตียง  
>>  กดปุ่มบันทึกการย้ายเตียง 
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แสดงการรับ-การย้ายตึก/เตียงผู้ป่วย 

 
หลังจากกดปุ่มบันทึกการย้ายเตียงจะเปิดหน้าจอบันทึกการย้ายเตียง  ให้ระบุเหตุผลการย้ายเตียงผู้ป่วย และ

หอผู้ป่วยใหม่ จากนั้นกดปุ่มเลือกเตียง 

 
แสดงการรับ-การย้ายตึก/เตียงผู้ป่วย (ต่อ) 
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ขั้นตอนการเลือกเตียง 
คลิกที่ปุ่มเลือกเตียง จะขึ้นหน้าจอให้เลือกหอผู้ป่วยจากนั้นเลือกห้อง/หอพักผู้ป่วย  

 
แสดงการเลือกตึก/ห้องผู้ป่วย 

 

หลังจากกดปุ่มเลือกห้องพักผู้ป่วยแล้ว  ให้เลือกเตียงที่จะรับผู้ป่วยเข้า 

 
แสดงการเลือกเตียงผู้ป่วย 
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หลังจากเลือกเตียงแล้ว จะกลับมาที่หน้าจอบันทึกย้ายเตียงผู้ป่วย ให้กด บันทึก 

 
แสดงการรับ-การย้ายตึก/เตียงผู้ป่วย(ต่อ) 

 

หลังจากกดบันทึกแล้ว จะกลับมาที่หน้าจอรายการย้ายเตียงพร้อมจะแสดงปะวัติการย้ายเตียง ให้กดปุ่มปิด 

 
แสดงการรับ-การย้ายตึก/เตียงผู้ป่วย (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         14 

4.แถบแพทย์เจ้าของ ให้ทำการ พิมพ์เลือกแพทย์ จากนั้น ประเภท ให้ระบุ แพทย์เจ้าของคนไข้ และ กดปุ่มเพ่ิม 

 
แสดงการบันทึกแพทย์เจ้าของไข้ 

 
5.การสั่งอาหาร 

ดับเบิลคลิกท่ีรายชื่อคนไข้ท่ีต้องการสั่งอาหาร > แล้วไปที่การรับ Admit > ไปทีปุ่่ม สั่งอาหาร 

 
แสดงการสั่งอาหารผู้ป่วยใน 
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จะมี Pop up หน้าจอสั่งอาหารขึ้นมา 

 
แสดงการบันทึกการสั่งอาหารผู้ป่วยใน 

1. จะระบุหมายเลข HN ชื่อและนามสกุลผู้ป่วย 
2. กรอกรายละเอียดรายการอาหาร 

- วันที่รับประทานอาหาร 
- ประเภทมื้อ และม้ืออาหาร 
- ประเภทอาหาร  ชื่อรายการ  จำนวน 
- อาหารเสริม จำนวน แคลอรี่ 
- แพ้อาหาร 

3. คลิกปุ่ม “เพ่ิม” 

 
แสดงการบันทึกการสั่งอาหารผู้ป่วยใน (ต่อ) 
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จะแสดงรายการอาหารและ แพ้อาหารเมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม”จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการบันทึกการสั่งอาหารผู้ป่วยใน (ต่อ) 

 

โดยจะมีสัญลักษณ์ ดังนี้ 
  - ยืนยันการรับ  :  สถานะ โภชนาการยืนยันรับรายการอาหาร 
         คือ โภชนาการยืนยันรับรายการแล้ว 
         คือ โภชนาการยังไม่ยืนยันรับรายการ 
  - CF   : สถานะ การปรับปรุงรายการอาหาร 
         คือ ไม่มีการปรับปรุงรายการอาหาร 
          คือ รายการนี้มีการปรับปรุงรายการอาหาร 
         คือ รายการที่ปรับปรุงรายการอาหาร 
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การกำหนด profile อาหารเป็นการสั่งอาหารล่วงหน้าในแต่ละวัน จะสังเกตได้จากช่วงเวลาที่กำหนดได้
หลายวัน คือ คลิกที่ปุ่ม “กำหนด profile อาหาร”แสดงหน้าจอบันทึก profile อาหาร ของผู้ป่วยคนนั้นขึ้นมา ดังนี้ 

 
แสดงการกำหนด Profile อาหาร 

1. จะระบุหมายเลข HN ชื่อและนามสกุลผู้ป่วย 
2. กรอกรายละเอียดรายการอาหาร 

- วันที่เริ่มต้น  วันที่สิ้นสุด 
- ประเภทมื้อ และม้ืออาหาร 
- ประเภทอาหาร  ชื่อรายการ  จำนวน 
- อาหารเสริม จำนวน แคลอรี่ 

3. คลิกปุ่ม “เพ่ิม”  
4. ตารางแสดงข้อมูล 
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แสดงดึงรายการอาหารจาก Profile อาหาร 

การแก้ไขรายการ 
คลิกขวาที่รายการที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก เมนู “แก้ไข” จากนั้นรายการจะขึ้นไปแสดงด้านบนเพ่ือให้แก้ไข

รายการ กำหนดวันที่ต้องการแก้ไข  หรือหากต้องการแก้ไขท้ังหมดก้อไม่จำเป็นต้องเลือกวันที่ 

 
แสดงแก้ไขรายการสั่งอาหาร 
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การลบรายการ 
คลิกขวาที่รายการที่ต้องการจะลบ จากนั้นเลือกเมนู “ลบ” 

 
แสดงการลบรายการสั่งอาหารทีละรายการ 

หรือคลิกรายการที่ต้องการที่จะลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลบเฉพาะรายการที่เลือก”รายการที่เลือกจะหายไป 
แล้วคลิก “บันทึก” 

 
แสดงการลบรายการสั่งอาหารเฉพาะรายการที่เลือก 
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ปุ่มลบทุกรายการ เมื่อคลิกเลือกแล้วรายการที่แสดงอยู่บนหน้าจอก็จะหายไปทุกรายการ 

 
แสดงการลบรายการสั่งอาหารทุกรายการ 

เมื่อคลิกปุ่ม ลบทุกรายการแล้ว จะมี Pop Up ขึ้นมา เพ่ือยืนยันการลบ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “OK” 

 
แสดงการลบรายการสั่งอาหารทุกรายการ(ต่อ) 
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คลิกที่ปุ่ม “ลบ” เพื่อลบรายการอาหารในหน้าจอนี้ 

 
แสดงการลบรายการสั่งอาหารทั้งหมดของผู้ป่วยใน 

เมื่อคลิกปุ่ม “ลบ” จะแสดง Pop Up เพ่ือยืนยันการลบ ให้คลิก “OK” 

 
แสดงการลบรายการสั่งอาหารทั้งหมดของผู้ป่วยใน(ต่อ) 
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การดึงรายการอาหารจาก Profile คลิกที่ปุ่ม “ดึงรายการจาก Profile” อาหารจะถูกเพ่ิมเข้ามา ดังรูป 

 
แสดงหน้าจอการดึงข้อมูลจาก Profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         23 

กรณีทีโ่ภชนาการได้ยืนยันการรับอาหารแล้วจะแสดง Pop Up เตือนว่าไม่สามารถลบได้ 
ตัวอย่าง เมื่อคลิกเลือกรายการที่ต้องการลบในหน้าจอนี้ จะมี Pop Up ขึ้นมายืนยันการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “OK” 

 
แสดงการลบรายการอาหาร 

 

หากโภชนาการยืนยันการรับอาหารแล้วจะแสดง Pop Up“รายการนี้งานโภชนาการไดย้ืนยันรับอาหารแล้ว
ห้ามลบ” 

 
แสดงหน้าจอการดึงข้อมูลจาก Profile(ต่อ) 
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การแก้ไขรายการอาหารหลังจากมีการยืนยันการรับรายการอาหารแล้ว 
       หากต้องการแก้ไขรายการหลังจากท่ีมีการยืนยันรับรายการอาหาร สามารถเลือกรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข
อาหาร >> กดปุ่ม “สั่งอาหาร” >> จะได้หน้าจอสั่งอาหาร  
     1.  ให้คลิกขวาที่รายการอาหารที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก “ปรับปรุงรายการ” 
     2. กดปุ่ม “ปรับปรุงรายการ(Z) 
     3.  แก้ไขรายการอาหารที่ต้องการ 
     4.  กดปุ่ม “บันทึกเพ่ิม” 
     5.  กดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการแก้ไขรายการอาหารผู้ป่วยนอกที่มีการยืนยันรับรายการอาหารแล้ว 
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การพิมพ์ใบรายการสั่งอาหาร 
1. เลือกวันที่ 
2. เลือกเครื่องพิมพ์ 
3. คลิกCheck Box พิมพ์ใบสั่งอาหาร 
4. คลิกปุ่ม พิมพ์ใบสั่งอาหาร 
5. จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอพิมพ์ใบรายการสั่งอาหาร 
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ปุ่มประวัติการสั่งอาหาร เป็นการดูประวัติการสั่งอาหารของผู้ป่วยคนนั้น คลิกที่ปุ่ม “ประวัติการสั่งอาหาร” 

 
แสดงหน้าจอประวัติการสั่งอาหาร 

หน้าจอประวัติการสั่งอาหารผู้ป่วย 
1. เลือกช่วงวันที่ 
2. คลิกปุ่ม ค้นหา 
3. รายการแสดงตามช่วงวันที่ที่เลือก 

หลังจากกดปุ่ม “ค้นหา” จะแสดงชื ่อตึก HN, AN ชื ่อผู ้ป่วย มื ้อและรายการอาหาร จำนวน และวันที่
รับประทาน 

 
แสดงหน้าจอประวัติการสั่งอาหาร(ต่อ) 
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ปุ่มแสดงทั้งหมด 
จะเป็นการแสดงประวัติการสั่งอาหารทั้งหมดที่ได้สั่งรายการอาหาร โดยจะแสดงชื่อตึก HN, AN ชื่อผู้ป่วย มื้อ

และรายการอาหาร จำนวน และวันที่รับประทาน 

 
แสดงหน้าจอประวัติการสั่งอาหาร(ต่อ) 

จากนั้นให้คลิกปุ่ม “ บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการสั่งอาหารผู้ป่วยใน 
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6.แถบ Progress note  เมื่อผู้ป่วยได้เข้ามานอนรักษาใน Ward แล้วพยาบาลอาจต้องมีการลงบันทึกต่างๆ สามารถ
ทำได้คือ คลิกท่ีแถบ Progress Note จากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิมบันทึก”  

 
แสดงหน้าจอบันทึกพยาบาล 

- ลงข้อมูลการบันทึกคือ  วันที่  เวลา   เวร  ผู้รับผิดชอบ 
- จากนั้นลงบันทึกหรือรายละเอียดของพยาบาล 
- บันทึกสัญญาณชีพ 
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย 
- บันทึกข้อมูลตรวจครรภ์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกพยาบาล(ต่อ1) 

 
แสดงหน้าจอบันทึกพยาบาล(ต่อ2) 
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แสดงหน้าจอบันทึกพยาบาล(การบันทึก) 

 

การแก้ไขรายการ ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ ให้เป็นแถบสีน้ำเงินจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการ” เพ่ือทำการแก้ไข 

 
แสดงหน้าจอบันทึกพยาบาล(การแก้ไข) 
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7.แถบการวินิจฉัย แพทย์สามารถลงวินิจฉัยไปได้โดยการคลิกที่แถบการวินิจฉัยจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 

 
แสดงหน้าจอการวินิจฉัย 

 

หน้าจอบันทึกผลการวินิจฉัยผู้ป่วยในให้คลิกที ่“สามเหลี่ยมหัวลง”  จากนั้นให้ระบแุพทย ์

 
แสดงหน้าจอบันทึกผลการวินิจฉัยผู้ป่วยใน 
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การเลือกรหัส  ICD10 สามารถกรอกรหัสลงไปได้เลย หรือ ให้คลิกปุ่ม “ค้นหา” จะมีหน้าจอให้เลือก หรือ 
คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลง แล้วให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการสั่ง 

 
แสดงหน้าจอบันทึกผลการวินิจฉัยผู้ป่วยใน 

หรือ กรอกรหัสหรือชื่อโรค แล้วคลิกปุ่มค้นหา จากนั้นให้เลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอค้นหารหัส ICD10 
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จากนั้นรหัส ICD10 และชื่อโรคจะแสดง  ต่อมาให้ระบุประเภทการวินิจฉัย ให้คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อทำ
การเลือก แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกผลการวินิจฉัยรหัส ICD10 

การแก้ไขรายการ สามารถทำได้คือ  คลิกที่ปุ่ม  “แก้ไขรายการ”  จากนั้นให้ทำการแก้ไขรายการที่ต้องการแล้วคลิกที่
ปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกรายการที่ทำการแก้ไข 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขการวินิจฉัย 
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การลบการวินิจฉัย ให้คลิกที่รายการที่ต้องการลบจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการ” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกผลการวินิจฉัย (ลบรายการ) 

จากนั้นจะมี Pop Up ขึ้นมาเพ่ือยืนยันการลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “Yes” 

 
แสดงตัวอย่างหน้าจอยืนยันลบรายการ 

8.แถบการทำหัตถการ เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลหัตถการให้กับผู้ป่วยในสามารถทำได้ ดังนี้ 
การเพิ่มหัตถการผู้ป่วยใน 

คลิกที่แถบการทำหัตถการสามารถทำได้คือคลิกที่แถบหัตถการ เมื่อต้องการเพิ่มให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” 

 
แสดงหน้าจอการทำหัตถการ (เพ่ิมหัตถการ) 
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การพิมพ์ชื่อหัตถการ ให้พิมพ์ชื่อที่เป็นคำหลักๆ เช่นต้องการล้างตา สามารถพิมพ์คำหลัก ว่า “ล้าง” จากนั้น
รายการที่มีคำว่าล้างก็จะแสดงขึ้นมาท้ังหมด ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิก Enter 

 
แสดงหน้าจอการทำหัตถการ 

จากนั้น กำหนดจำนวนที่ต้องการ, เลือกผู้ทำหัตถการ โดยการคลิกที่ “สามเหลี่ยมหัวลง”, ราคา, เวลาเริ่ม, 
เวลาเสร็จ, เลือกผู้ร่วมทำหัตถการโดยการคลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม” แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการทำหัตถการ(ต่อ) 
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การแก้ไขหัตถการผู้ป่วยใน 
 เมื่อต้องการแก้ไขรายการหัตถการที่ได้เพ่ิมไปแล้ว ให้เลือกรายการหัตถการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 
“แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลรายการหัตถการที่เลือกข้ึนมา ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  

 
แสดงขั้นตอนการแก้ไขรายการหัตถการผู้ป่วยใน 

การลบรายการหัตถการผู้ป่วยใน 
 หากต้องการลบรายการหัตถการ ให้เลือกรายการหัตถการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม“แก้ไข” ระบบจะ
แสดงหน้าจอข้อมูลหัตถการ ให้คลิกปุ่ม ลบ ระบบจะทำการลบข้อมูลรายการหัตถการนั้นให้ 

 
แสดงขั้นตอนการลบรายการหัตถการผู้ป่วยใน 
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9.แถบ Med Profile 
แถบ Medication Profile(กรณีที่โรงพยาบาลให้สร้าง Profile ยาผู้ป่วยในให้กับทางห้องยา) ซึ่งหน้าจอ
ประกอบด้วย 
- ชื่อยา  ให้ทำงานกรอกชื่อยาที่ต้องการ จากนั้นให้ คลิก Check Box เลือกเฉพาะรายการยา 
- รายละเอียดในการสั่งยา วิธีการใช้ยา 
- ฉลากช่วย 
- วันที่เริ่มใช้ 
- ประเภทรายการ 
- จ่ายครั้งแรก 
- จ่ายทุก/วัน 
- วิธีการใช้ยา 
- ปุ่ม เพิ่ม F8 หลังจากที่มีการสั่งยาเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มเพ่ิม 
- ปุ่ม Clr F3 เป็นปุ่มสำหรับการเคลียร์หน้าจอรายการยานั้น สามารถเพ่ิมหรือสั่งใหม่ได้ 

 
แสดงหน้าจอ Medication Profile 
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เมื่อคลิกที่ปุ่มเพิ่ม แล้วยาที่สั่งและตรวจสอบแล้วจะลงไปแสดงด้านล่างและบอกทั้งวิธีการใช้ยาจำนวนที่สั่ง 
หรือรายละเอียดต่างๆ และสามารถแก้ไขรายการได้จากหน้าจอนี้ 

 
แสดงหน้าจอ Medication Profile(ต่อ) 

 

แถบ Medication Sheet เป็นการบอกถึงประวัติการจ่ายยาแต่ละวัน 

 
แสดงหน้าจอ Medication Sheet 
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แถบรายการในใบสั่งยา (กรณีที่ผู้ป่วยในมีการคีย์ค่าห้องหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 

 
แสดงหน้าจอรายการใบสั่งยา 

 

เมื่อคลิกที่ปุ่มเพ่ิมรายการแล้วจะได้หน้าจอ บันทึกใบสั่งยาผู้ป่วยใน ให้พิมพ์ชื่อยาหรือค่าบริการอ่ืนๆ จากนั้น
กำหนดจำนวน และวิธีใช้ยาในส่วนของรายละเอียดในการสั่งยาจะมีผลถึงส่วนของวิธีการใช้ยา แล้วคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” 

 
แสดงหน้าจอรายการใบสั่งยา(ต่อ) 
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เมื่อเพิ่มแล้ว “คลิกบันทึก” เพื่อบันทึกรายการยาหรือค่าบริการ จากนั้นจะมี Pop Up ยืนยันการบันทึก
รายการยา ให้คลิกที่ปุ่ม “ Yes” 

 
แสดงหน้าจอรายการใบสั่งยา(ต่อ) 

สามารถเลือกวันที่ใบสั่งยาเพื่อแสดงรายการในใบสั่งยา หรือหากต้องการแก้ไขรายการสามารถคลิกที่ปุ่ม”
แก้ไขรายการ” โปรแกรมก็จะเปิดหน้าใบสั่งยาขึ้นมาให้ 

 
แสดงหน้าจอรายการใบสั่งยา(ต่อ) 

10.แถบการผ่าตัด หากผู้ป่วยต้องมีการผ่าตัดในช่วงที่นอนรักษาตัวอยู่นั้นสามารถส่งผ่าตัดได้โดยการคลิกที่แถบผ่าตัด 

 
แสดงหน้าจอการผ่าตัด 
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การบันทึกผ่าตัด คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ”เพ่ือเข้าสู่หน้าจอผ่าตัด 

 
แสดงหน้าจอเพ่ิมการผ่าตัด 

หน้าจอ Set ผ่าตัด ลงรายละเอียดที่จะผ่าตัด เช่น ชื่อการผ่าตัด, ตำแหน่งผ่าตัด, ด้าน, ชนิด, ความเร่งด่วน, ประเภท
การดมยา เป็นต้น  จากนั้นให้จองห้องผ่าตัด ให้คลิกที่ปุ่ม “จองห้อง” 

 
แสดงหน้าจอการ Set ผ่าตัด และการจองห้อง 
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จะปรากฏหน้าจอส่วนของการจองห้อง ให้ทำการเลือกห้องที่ต้องการจองแล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอการจองห้องผ่าตัด  

 
เมื่อทำการเลือกห้องเสร็จแล้ว รายละเอียดจะแสดงที่หน้าจอ Set ผ่าตัด 

 
แสดงหน้าจอการจองห้องผ่าตัด (ต่อ) 
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การลงผลวินิจฉัยให้คลิกที่เครื่องหมาย  จะปรากฏช่องให้พิมพ์คำค้นหาICD10 เลือกรายการแล้วกดEnter 

 
แสดงหน้าจอส่วนของการวินิจฉัยการผ่าตัด 

****หมายเหตุ: รายการ ICD10 ถ้าต้องการลบทิ้งให้คลิกเมาส์ 1 ครั้งที่รายการและกด Ctrl+deleteและคลิก “OK” 
เพ่ือยืนยันรายการลบ 

เมื่อทำการลงรายละเอียดข้อมูลในการ Set ผ่าตัดครบแล้วให้ทำการคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอส่วนของการ Set ผ่าตัด 
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หลังจากคลิกปุ่มบันทึก หน้ารายการ Set ผ่าตัดจะแสดงรายการที่สั่งผ่าตัด 

 
แสดงหน้าจอส่วนของรายการ Set ผ่าตัด(ต่อ) 

การแก้ไขรายการ Set ผ่าตัด 
คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไขรายการ” 

 
แสดงหน้าจอส่วนของการแก้ไขรายการ Set ผ่าตัด 
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ทำการแก้ไขรายการ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอส่วนของการแก้ไขรายการ Set ผ่าตัด (ต่อ) 

การยกเลิกรายการผ่าตัด 
คลิกเลือกรายการที่ต้องการยกเลิกการผ่าตัด แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไขรายการ” 

 
แสดงหน้าจอส่วนของการยกเลิกรายการ Set ผ่าตัด 
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คลิกท่ีปุ่ม“ลบรายการ” แล้วคลิกท่ีปุ่ม“Yes” 

 
แสดงหน้าจอส่วนของการยกเลิกรายการ Set ผ่าตัด (ต่อ) 

11.แถบ ขอโลหิต กรณีที่ผ่าตัดแล้วต้องการใช้เลือด 
เลือกคลิกท่ีแถบขอโลหิต จากนั้นคลิกที่ปุ่มเพ่ิมเพ่ือเข้าสู่หน้าจอบันทึก 

 
แสดงหน้าจอการขอโลหิต 

กรอกข้อมูลทะเบียนการขอโลหิต ประกอบด้วย 
- วันที่ใช้ 
- เวลาที่ใช้ 
- ความต้องการ 
- แพทย์ผู้ขอ 
- จุดที่ขอโลหิต 
- Ward 
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- หมายเหตุ ระบุถึงเหตุผลและสื่อสารในการขอเบิกโลหิต 
จากนั้นแพทย์จะต้องระบุ ชนิดเลือดที่ต้องการขอ ระบุจำนวนที่ต้องการใช้  และระบุการเพ่ิมใบขอรับโลหิต 

จะมีสถานะทีแ่สดงคือ รอรับเลือด เพราะยังไม่ได้รับโลหิต สามารถคลิกเลือกที่สามเหลี่ยมหัวลงได้ว่าสถานะตอนนี้ 
ได้รับโลหิตแล้วหรือยัง แล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกรายการ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการขอโลหิต 

เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วข้อมูลจะมาแสดงรายละเอียดต่างๆ หากต้องการที่จะแก้ไขสามารถคลิกที่ ปุ่มแก้ไข เพ่ือ
เข้าไปทำการแก้ไข 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกการขอโลหิต(ต่อ) 
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12.แถบการสั่ง Lab แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนที่ 1 การสั่ง : จะเป็นส่วนของปุ่มการทำงาน จะมีปุ่มสั่งใหม่, ปุ่มแก้ไข  เป็นต้น 
ส่วนที่ 2 ประวัติ/รายการใบสั่ง Lab ของผู้ป่วย 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการสั่ง Lab : จะแสดงข้อมูล Lab  
ส่วนที่ 4 ผล Lab : แสดงผล Lab ที่รายงานจากห้อง Lab ตามใบสั่ง Lab  

 
แสดงหน้าจอสั่ง Lab 

เมื่อต้องการสั่ง Labให้ไปที่แถบสั่ง Lab จากนั้นคลิกปุ่ม สั่งใหม่ 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง Lab 
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เมื่อคลิกแล้วจะเจอหน้าจอของการสั่ง Lab ให้ทำการเลือกแบบฟอร์ม Lab ระบุความเร่งด่วน แล้วเลือก
รายการ LAB ที่ต้องการโดยใช้เมาส์คลิก  ในช่องที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกสั่ง Lab 

กรณีมีการสั่งใบLAB ซ้ำ จะมี Pop Up แจ้งเตือนเมื่อมีการสั่งใบ LAB ซ้ำ 

 
แสดงหน้าจอสั่ง Lab ซ้ำภายในวัน 
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เมื่อทำการคลิกปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่หน้า เลือกรายการสั่ง Lab 

 
แสดงหน้าจอสถานะการสั่ง Lab 

แก้ไขรายการ Lab 
เลือกใบ Lab ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงหน้าจอแก้ไข Lab 
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เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขใบ Lab ให้ทำการแก้ไขแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขLab (ต่อ) 

เมื่อมีการสั่ง Lab ด้วยคำสั่งเดิมหรือเป็นการ “Remed” สามารถคลิกที่ปุ่ม “สั่งซ้ำ” 

 
แสดงการสั่งซ้ำ 
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แสดง Pop Up เพ่ือต้องการยืนยันที่จะสั่ง หรือไม่ เมื่อต้องการให้คลิก “Yes” ถ้าไม่ต้องการคลิก “No” 

 
แสดงการสั่งซ้ำ(ต่อ) 

 
แสดงหน้าจอ การ V i s i t/A d m i t  ในแต่ละครั้งแล้วให้เลือก V i s i t  ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ “ตกลง” 

 
แสดงการสั่งซ้ำ(ต่อ) 
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ยกเลิกรายการ Lab 
เลือกใบ Lab ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงการยกเลิกการสั่งLab 

 
เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการยกเลิกใบ Lab ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการสั่ง” 

 
แสดงการยกเลิกการสั่งLab(ต่อ) 

 
 
 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         53 

เปรียบเทียบผล Lab 
ปุ่มเปรียบเทียบผล lab กรณีที่คนไข้มีการตรวจ Lab รายการเดิมซ้ำและต้องการนำผลที่เคยตรวจแต่ละครั้ง

มาเปรียบเทียบกัน 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลการสั่ง 

 

แถบผล lab เพ่ือเปรียบเทียบผล Lab ทั้งหมดทุกครั้งที่มารับบริการและมีการสั่งlab 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลเปรียบผล Lab ทั้งหมด 
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เมื่อติ๊ก “แสดงผลตาม LAB” จะแสดงรายการเปรียบเทียบผล LAB จะตามด้วยชื่อ LAB และ วันที่รายงาน
ผล LAB ตามลำดับ 

 
แสดงตามผล LAB 

 

ปุ่ม Customize เมื่อทำการกดปุ่ม จะสามารถ ระบุ รายการ LAB ที่ต้องการแสดงได้  

 
แสดงหน้าจอ Customize 
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หลังจากนั้นให้ติ๊ก “แสดงเฉพาะรายการ Customize” โปรแกรมจะแสดงเฉพาะรายการ LAB ที่มีการเซ็ต
จากปุ่ม Customize 

 
แสดงหน้าจอ Customize (ต่อ) 

 

เมื่อติ๊ก “เรียงลำดับจากวันที่สุดท้าย” จะแสดงรายการตามวันที่ สุดท้ายถึงปัจจุบัน 

 
แสดงหน้าจอ เรียงลำดับจากวันที่สุดท้าย 
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แถบกราฟ เมื่อทำการเลือก รายการ LAB เลือกวันที่ และ เพิ่มรายการ จะแสดงผล LAB เป็นแบบกราฟ 

 
แสดงหน้าจอ แบบกราฟ 

 

แถบผลแนวนอน เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล Lab ทีละตัวทุกครั้งที่มารับบริการ 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลเปรียบผล Lab ทีละรายการ 
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13.แถบสั่ง X-Ray 
  เมื่อคลิกท่ีแถบ “สั่ง X-Ray” แล้วจะแสดงหน้าจอ ซึ่งหน้าจอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

- รายการสั่ง X-Ray : สั่ง แก้ไข และยกเลิกรายการ X-Ray 
- ผลการอ่าน: ผลการ X-Ray ที่รายงานจากห้อง X-Ray 

 
แสดงการสั่ง X-ray 

การสั่ง X-Ray สามารถทำได้ 3 วิธี คือ 
1. สั่งเป็นรายการ 
2. สั่งเป็นชุด 
3. สั่งแบบใช้ Form Request 

วิธีที่ 1 เป็นการสั่งแบบเป็นรายการ ให้คลิกที่ปุ่ม“สั่งใหม่” จะเปิดหน้าจอ  X-Ray Request ขึ้นมา  จากนั้น ให้ทำ
การลงระบุข้อมูลการสั่ง  X-Ray แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกสั่ง X-ray 

เมื่อทำการคลิกปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่รายการสั่ง X-Ray  
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แสดงหน้าจอแสดงรายการ X-Ray 

 
 วิธีที่ 2 สั่ง x-ray แบบเป็นชุด เป็นการสั่ง x-ray หลายรายการ โดยในหน้าจอจะมีค่าใช้จ่ายแสดงให้ดูด้วย โดยกดปุ่ม 
“สั่งเป็นชุด” 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง x-ray เป็นชุด 
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แสดงหน้าจอการสั่ง x-ray เป็นชุด (ต่อ) 

 
วิธีที่ 3 การสั่ง x-ray แบบ Form Request โดยการเลือกรายการจากฟอร์มที่สร้างไว้ โดยการกดปุ่ม Form Request 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง x-ray แบบ Form Request 
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แก้ไขรายการ X-Ray 
  เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” จะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขรายการ X-Ray 
ทำการแก้ไขข้อมูลการสั่ง แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขรายการ X-ray 

ลบรายการ X-Ray 
เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงหน้าจอลบรายการ X-ray 
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จะปรากฏหน้าจอรายการ X-Ray คลิกปุ่ม “ลบรายการ” จะมี Pop up ขึ้นมาให้ กดปุ่ม Yes ยืนยันการลบ 

 
แสดงหน้าจอการลบรายการสั่ง X-ray 

14.การบันทึกผู้ป่วยในทำกายภาพ 
ในกรณีที่มีการบันทึกส่งผู้ป่วยไปทำกายภาพ ให้คลิกที่แถบกายภาพบำบัด >> กดปุ่ม เพิ่มรายการใหม่ >> 

จะเปิดหน้าจอบันทึกการสั่งทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยใน จากนั้นให้ลงข้อมุลการส่งทำกายภาพ >> กดบันทึก 

 
แสดงการส่งทำกายภาพ 
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การแก้ไขการส่งทำกายภาพ  เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข >> กดปุ่มแก้ไขรายการ >> จะเปิดหน้าจอบันทึกการสั่ง
ทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยใน จากนั้นแก้ไขข้อมูลการส่งทำกายภาพ >> กดบันทึก 

 
แสดงการแก้ไขการส่งทำกายภาพ 

การยกเลิกการสั่งทำกายภาพ  เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข >> กดปุ่มแก้ไขรายการ >> จะเปิดหน้าจอบันทึกการสั่ง
ทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยใน จากนั้นกดปุ่มยกเลิกการสั่งแล้วกดปุ่ม OK ยืนยันยกเลิกการสั่งทำกายภาพ 

 
แสดงการยกเลิกการสั่งทำกายภาพ 
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15.การส่งตัวแผนกอื่น  เป็นแถบที่ใช้สำหรับส่งรายชื่อผู้ป่วยไปยังห้องตรวจหรือแผนกต่างๆ วิธีการให้คลิกที่ปุ่มเพ่ิม 
>> ระบุห้องที่จะส่งไปและหมายเหตุ >> คลิกปุ่ม บันทึก 

 
แสดงหน้าจอการส่งตัวแผนกอ่ืน 

 
16.แถบ Note เมื่อต้องการพิมพ์หรือมีข้อความไปยังแผนกต่อไปสามารถเขียน  Note ได้โดยการ คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม 
Note” เมื่อต้องการแก้ไขสามารถคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข Note” หรือหากต้องการแสดง Note คลิกที่ปุ่ม “Show Note” 

 
แสดงหน้าจอแถบ Note 
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เมื่อคลิกทีปุ่่ม “เขียน Note” แล้วจะแสดงหน้าจอ ดังตัวอย่าง 

 
แสดงหน้าจอแสดงแถบ Note (ต่อ) 

ปุ่มกำหนดจุดแจ้งเตือน เมื่อคลิกที่ปุ่มแล้วหน้าจอจะแสดงให้เลือกจุดต่างๆ สามารถคลิกเลือกทุกจุดเมื่อ
ต้องการส่งให้กับทุกแผนกคลิก “เลือกทุกจุด” หรือต้องการเลือกจุดที่ต้องการ ก็ให้ “คลิกเลือก” หรือไม่ต้องการเลือก
สามรถคลิกได้ที่ปุ่ม ไม่เลือก แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ตัวอย่างดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอกำหนดจุดแจ้งเตือนแถบ Note 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         65 

แถบช่วงเวลา สามารถกำหนดวันหมดอายุของโน้ต เพื่อไม่ให้แจ้งเตือนได้ ด้วยการติ๊ก  Check box และ
กำหนดวันที่หมดอายุ 

 
แสดงหน้าจอกำหนดช่วงเวลาแถบ Note 

แถบผู้ใช้งานที่ต้องการให้แสดง Note หากต้องการให้ Note ที่พิมพ์ไปแสดงที่จุดไหนให้คลิกเลือก 

 
แสดงหน้าจอกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการให้แสดง Note 
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แถบประวัติการอ่าน Note เมื่อผู้อ่านได้มีประวัติการอ่านแล้วจะแสดง วันที่/เวลา ผู้อ่าน เครื่อง Computer 
หากต้องการเพิ่ม Note ให้คลิกปุ่ม “เพ่ิม Note ใหม่” หากต้องการลบ ให้คลิกปุ่ม “ลบ Note” หรือต้องการ

ให้ผู้อื่นสามารถเข้าไปแก้ไข Note ได ้ให้ต๊ิกCheck Box ที“่Public note” จากนั้นคลิก“บันทึก” เพ่ือบันทึก Note 

 
แสดงหน้าจอประวัติการอ่าน แถบ Note 

17.แถบ Consult เป็นแถบที่ต้องมีการโต้ตอบ หรือสอบถามระหว่างแพทย์พยาบาล จากห้องตรวจหนึ่งไปยังอีกห้อง
ตรวจหนึ่งเพ่ือขอคำปรึกษา สามารถทำได้คือคลิกที่แถบ Consult จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 

 
แสดงหน้าจอแถบการ Consult 

แสดงหน้าจอการส่งข้อมูล Consult ในส่วนของคำถาม ให้ระบุวันที่ เวลา และเรื่องที่ต้องการ Consult 
จากนั้นให้เลือกส่งไปยังแพทย์ คลิกถูก จากนั้นคลิกที่ สามเหลี่ยมหัวลงแล้วเลือกชื่อแพทย์ที่ต้องการ ส่ง Consult  
หรือคลิกที ่ปุ ่ม “ค้นหา”แล้วคลิกถูกConsult ไปห้องตรวจ แล้วทำการเลือกห้องตรวจสามารถทำได้คือคลิกที่
สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือก หรือคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” เมื่อแพทย์มีการตอบคำถามกลับมาจะแสดงในกล่องคำตอบแล้ว
คลิก “บันทึก” 
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หากต้องการแก้ไขรายการหรือลบรายการ ให้คลิกปุ่ม “แก้ไขรายการ” จากนั้นให้แก้ไขรายการแล้วบันทึก 
และหากต้องการลบรายการที่สั่ง ให้คลิกปุ่ม”ลบรายการ” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกแถบ Consult(ต่อ) 

 

18.การนัดหมายผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยต้องมารักษาต่อ หรือ จำเป็นต้องนัดมาติดตามผล สามารถบันทึกรายการนัดได้ ให้
คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรายการนัด” จากนั้นให้กรอกข้อมูลนัดหมาย ประกอบด้วย  

 
แสดงหน้าจอการนัดหมาย 
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จากนั้นจะปรากฏหน้าจอบันทึกข้อมูลการนัดหมาย โดยจะแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ ดังนี้ 

 
แสดงการลงข้อมูลการนัดหมาย 

 
แสดงการลงข้อมูลการปฏิตัวนัดหมาย 

ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับบริการจากข้อมูลเวชระเบียน 
ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลการส่งตรวจ เพ่ือส่งตัวผู้ป่วยมายังห้องตรวจแพทย์ หรือจุดบริการที่ผู้ป่วยมารับการรักษา 
ส่วนที่ 3 คือ ลงข้อมูลการนัดหมายผู้ป่วย เช่น วันที่และเวลาที่นัด แพทย์ผู้ตรวจตามนัด แผนก คลินิกและห้องตรวจที่
ผู้ป่วยต้องมารับบริการในวันนัด เหตุที่นัด เป็นต้น 
ส่วนที่ 4 คือ การบันทึกข้อมูลรายการอ่ืนๆได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัว การสั่ง X-Ray/Lab 

การบันทึกข้อมูลนัดหมายประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  
- วันที่นัด สามารถกรอกข้อมูลวันที่นัดหมายได้ 5 วิธี ดังนี้ 

1. พิมพ์วันที่นัดหมายลงในช่องวันที่นัด   
 

2. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดจำนวนวันนัดในช่อง D 
 

3. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดเป็นสัปดาห์คือพิมพ์จำนวนสัปดาห์ในช่อง W 
 

4. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยกำหนดเป็นเดือนคือพิมพ์จำนวนเดือนในช่อง M 
5. กำหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์ โดยคลิกปุ่ม  “ปฏิทิน” ระบบจะปรากฏ

หน้าจอตารางนัดหมาย แพทย์สามารถเลือกลงนัดหมายตามตารางเวรแพทย์โดยคลิกวันที่แพทย์มีตารางเวรลงตรวจ
จะแสดงเป็นสัญลักษณ์สีเขียวหมายความว่าแพทย์ลงตารางเวรตรวจในวัน 
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หมายเหตุ เมื่อระบุวันที่มีการนัดผู้ป่วยแล้ว จะแสดงข้อความว่า “ นัดไว้แล้ว 1” คือได้นัดผู้ป่วยไว้แล้ว1คน 

 
แสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 

 

- ช่วงเวลา สามารถกรอกข้อมูลเวลาได้ 3 วิธี คือ 
1. กรอกช่วงเวลาลงในช่องได้เลย 
2. คลิกปุ่ม “เลือกเวลา” ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานัดหมายให้ทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัด

หมายโดยสามารถกำหนดช่วงระยะห่างของเวลาในการนัดผู้ป่วยแต่ละคนได้ แล้วใช้เมาส์คลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
และคลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         70 

3. กำหนดเวลาให้ระบบทำการเลือกเวลาให้อัตโนมัติ สามารถกำหนดเริ่มนัดผู้ป่วยคนแรกเวลาใดก็ได้และ
เลือกระยะเวลาในการผู้ป่วยแต่คนได้ โดยเลือกจากช่วงเอาเวลาต่อจากผู้ป่วยคนล่าสุดได้นัดไปแล้ว เช่น ทำการนัด
นาย ก มาเวลา 08.30-09.00 น. แล้ว เมื่อจะทำการนัดผู้ป่วยคนต่อไป หลังจากเลือกวันที่นัดแล้ว ระบบจะทำการ
เลือกเวลานัดนาย ข ให้มาเวลา 09.00-09.30 น. ให้อัตโนมัติ 

 
แสดงหน้าจอการกำหนดช่วงเวลานัดหมาย 

- แพทย์ผู้นัด ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login 
- แผนก คลินิก ห้องตรวจ  ระบขุ้อมูลทีผู่้ป่วยต้องมารับบริการตามวันนัดหมาย 
- เหตุที่นัด ระบุสาเหตุที่นัดหมายผู้ป่วย 
- ติดต่อที่ ระบุสถานที่ติดต่อสำหรับผู้ป่วย 
- หมายเหตุ สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผู้ป่วยได้ 
- รายการอื่นๆ สามารถลงบันทึกข้อมูลรายการอื่นๆได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัว การสั่ง X-Ray/Lab 
แถบการปฏิบัติตัว ➢ สามารถกำหนดการปฏิบัติตัวได้ โดยคลิกขวาที่พ้ืนทีว่างจากนั้นเลือกเมนูเพ่ิมรายการ แล้ว

จะแสดงหน้าจอเพ่ือพิมพ์ข้อความการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “OK” 

 
แสดงหน้าจอการนัดหมายการปฏิบัติตัว 
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แสดงหน้าจอการนัดหมายการปฏิบัติตัว(ต่อ) 

เมื่อบันทึกรายการแล้วข้อความจะแสดงในกล่องข้อความสีขาว สามารถคลิกเลือก หรือกำหนดการปฏิบัตติัว
ให้กับผู้ป่วยได ้

 
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตัว 

 
เมื่อกรอกข้อมูลการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบนัดหมายให้กับผู้ป่วยได้ เพ่ือนำมายื่นในวันที่ครบ

กำหนดนัดหมาย 
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การสั่ง Lab ล่วงหน้า 
การนัดผู้ป่วยมาทำ Lab สามรถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  “LAB”จากนนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 

 
แสดงหน้าจอการนัดหมายสั่ง LAB ล่วงหน้า 

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรายการ” แล้ว หน้าจอการสั่ง LAB จะแสดงขึ้นมา แล้วให้กรอกข้อมูลที่ต้องการนัดโดย 
1. ให้ทำการเลือกใบ Lab โดยคลิกที่ สามเหลี่ยมหัวลง(drop down list) แล้วทำการเลือก 
2. ข้อมูลการสั่ง วันที่สั่ง เวลาสั่ง ผู้สั่ง ความเร่งด่วน 
3. เลือกรายการ Lab ที่ต้องการสั่ง 
4. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความเพ่ือใช้ในการสื่อสารสามารถพิมพ์ในส่วนของ NOTE  
5. จากนั้นคลิก “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกการสั่ง Lab ล่วงหน้า 
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การแก้ไขรายการ 
หากต้องการแก้ไข้รายการให้คลิกท่ีรายการต้องการแก้ไขให้เป็นน้ำเงินแล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการ” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขการสั่ง Lab ล่วงหน้า 

การยกเลิกรายการสั่ง 
หากต้องการที่จะยกเลิกรายการที่สั่ง สามารถทำได้คือ คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกรายการ” รายการที่ต้องการยกเลิก

ก็จะไม่แสดงในหน้าจออีก 

 
แสดงหน้าจอยกเลิกการสั่ง Lab ล่วงหน้า 
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การสั่ง X-ray ล่วงหน้า 
หากผู้ป่วยต้องนัดมาทำ X-ray ให้คลิกที่เครื่องหมาย “+” จากนั้นให้ทำการเลือกรายการ X-ray ,ห้อง,ท่า,

ด้าน โดยการคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลง(drop down list) จากนั้นเมื่อเลือกรายการนัดหมายแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ลว่งหน้า 

การพิมพ์ใบนัด 

 
แสดงหน้าจอการพิมพ์ใบนัด 
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19.แถบสรุปค่ายา/บริการ 
แถบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในแถบย่อยคือแถบค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบอกรายการต่างๆ ที่สั่งไปตั้งแต่ต้นของการ

รักษาระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประกอบด้วย 
- วันที่ และเวลา 
- รหัสรายการ  ชื่อรายการ 
- จำนวน  ราคาต่อหน่วย และราคารวม 
- หมวดรายการ 
- การชำระ 
- สิทธิ 

 
แสดงหน้าจอสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

แถบสรุปค่าใช้จ่ายตามหมวด เป็นการสรุปค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ประกอบด้วย หมวดรายการ และราคารวม 

 
แสดงหน้าจอสรุปค่าใช้จ่ายตามหมวด 
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แถบสรุปค่าใช้จ่ายตามวันที่ จะเป็นการสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามวันที่ว่าแต่ละวันมีการรักษาหรือมีค่าบริการ
อะไรบ้าง และจากนั้นจะมีการสรุปค่าบริการต่างๆ ไว้ 

 
แสดงหน้าจอสรุปค่าใช้จ่ายตามวันที่ 

การบันทึกคืนยา 
เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลการคืนยา ให้ทำการเลือกรายการยาที่ต้องการจะคืนยาดังหมายเลข 1 และลง

จำนวนยาที่จะคืนดังหมายเลข 2 และกดบันทึกดังหมายเลข 3 

 
แสดงหน้าจอบันทึกคืนยา 
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20.งานจิตเวช  กรณีท่ีผู้ป่วยในมีการส่งผู้ป่วยพบสหวิชาชีพ 
แถบจิตเวช 

สำหรับบันทึกส่งผู้ป่วยในพบสหวิชาชีพ, ประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย, บันทึกคัดกรอง HRV, คัดกรอง
สารเสพติด, คัดกรองการตั้งครรภ์และการคลอด และบันทึกการรักษาต่างๆ แถบส่งพบสหวิชาชีพ  คลิก “ปุ่มเพ่ิม
รายการ” จะปรากฏหน้าจอการส่งพบสหวิชาชีพ 

 
แสดงหน้าจองานจิตเวช 

หมายเลข 1 “กลุ่มสหวิชาชีพ”  เพ่ือเลือกหัวข้อของสาเหตุและเหตุผล ในการส่งพบสหวิชาชีพนั้นๆ 
หมายเลข 2 “สาเหตุการส่งต่อเพ่ือพบสหวิชาชีพ” เพ่ือระบุสาเหตุการในการส่งพบสหวิชาชีพนั้นๆ 
หมายเลข 3 “เหตุผลการส่งต่อเพ่ือพบสหวิชาชีพ” เพ่ือระบุเหตุผลการในการส่งพบสหวิชาชีพนั้นๆ 
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แสดงหน้าจอส่งพบสหวิชาชีพ 

เมื่อบันทึกข้อมูลการส่งพบสหวิชาชีพแล้ว จะมี “สถานะการรักษา” แจ้งให้ทราบว่าสหวิชาชีพนั้นๆ   ลง
ข้อมูลเสร็จแล้ว หรือยังไม่ได้บันทึกข้อมูล

 
แสดงหน้าจองานจิตเวช 
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21.การพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 
คลิกเลือกท่ีแถบการมารับบริการ แล้วให้คลิกเลือกท่ีปุ่ม ออกใบรับรองแพทย์ 

 
 แสดงปุ่มพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 

จะแสดงหน้าจอรายการใบรับรองแพทย์ที่ออกให้กับผู้ป่วย คลิกที่ปุ่ม “ออกใหม่” 

 
แสดงหน้าจอใบรับรองแพทย์(ออกใหม่) 

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ออกใหม่” แล้วหน้าจอที่แสดงคือข้อมูลใบรับรองแพทย์ ให้กรอกข้อมูลลงไป คือ 
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
- อาการที่ตรวจพบ หากกดท่ีปุ่ม CC โปรแกรมจะดึงอาการมาจากหน้าซักประวัติ 
- ประเภทใบรับรองแพทย์ คลิกเลือกสามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกประเภทใบรับรองแพทย์ ระบุวันหยุดงาน จาก

วันที่ ถึงวันที่ 
- วันที่หยุดงาน สามารถใส่จำนวนวัน เพ่ือให้โปรแกรมสามารถคำนวณวันที่หยุดงานได้ 
- การวินิจฉัย ทางด้านบนจะมี Check box “ใช้ภาษาไทย ICD10” จะสามารถดึงคำวินิจฉัยภาษาไทยออกมาได้ 
- ความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ เมื่อกดที่ปุ่มเครื่องหมาย ค้นหาสีดำ ด้านขวามือ จะสามารถเลือกความเห็น

หรือข้อแนะนำของแพทย์ได้ 
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- หมายเหตุอื่นๆ  เลือกคลิก “พิมพ์ใบรับรองแพทย์” จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ”บันทึก” 

 
แสดงบันทึกข้อมูลใบรับรองแพทย์และการพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 

เมื่อคลิกปุ่ม “แสดงรายการเดิม” เป็นการนำรายการที่มีอยู่แล้วหรือได้บันทึกไว้มาพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 

 
แสดงใบรับรองแพทย์(รายการเดิม) 
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หน้าจอที่แสดงจะเป็นรายการที่ได้มีการจัดเก็บหรือบันทึกไว้แล้วซึ่งสามารถนำมาพิมพ์ได้เลย คลิกที่ “พิมพ์
ใบรับรองแพทย์” เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม “บันทึก” และหากต้องการลบข้อมูลสามารถทำได้โดยการคลิก
ที่ “ปุ่มลบ” 

 
แสดงบันทึกข้อมูลใบรับรองแพทย์และการพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 

22.แถบการจำหน่าย กรอกข้อมูลการจำหน่ายหรือการ Discharge ผู้ป่วย ประกอบด้วย 
หมายเลข 1 ส่วนของข้อมูลรายละเอียดของการจำหน่าย ได้แก่ 

- แผนกที่จำหน่าย 
- วันที่จำหน่าย 
- เวลาจำหน่าย 
- ผู้สั่งจำหน่าย 
- วิธีการจำหน่าย 
- สถานะภาพการจำหน่าย 

หมายเลข 2 หากทำการบันทึกข้อมูลการจำหน่ายครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ 
“ยืนยันการจำหน่าย” ****ถ้าติ๊กปุ่ม “ปิดค่าใช้จ่าย” จะไม่สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีก 

หมายเลข 3 เมื่อตรวจสอบการและลงบันทึกข้อมูลการรักษาให้ผู้ป่วยครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “คำนวณ” 
เพ่ือให้ระบบทำการคำนวณค่าของ DRGs ให้อัตโนมัติ 

หมายเลข 4 สำหรับกรอกข้อมูลระดับความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชขณะที่ทำการจำหน่าย และถ้าเป็นผู้ป่วย
ที่ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วย ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “ติดตามต่อเนื่อง” 
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หมายเลข 5 สำหรับบันทึกสาเหตุของการจำหน่ายผู้ป่วย เช่น ถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวช อาจจะมีสาเหตุการ
จำหน่ายเป็น “เตรียมพร้อมชุน ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจิตทางสังคม” หรือส่งไป “รักษาทางกาย” โดยคลิกปุ่ม “เพ่ิม” แล้ว
เลือกสาเหตุการจำหน่ายจาก drop down list และคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการจำหน่าย 

23.การพิมพ์เอกสาร 
เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารให้ติ๊กCheck Box พิมพ์เอกสาร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม“บันทึก” ให้เลือกเอกสารที่

ต้องการพิมพ์ 

 
แสดงการพิมพ์เอกสาร 
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24.การจองเตียงล่วงหน้า 
ขั้นตอนการจองเตียง เข้าที่เมนู IPD Registry แล้วเลือก Room Reservation Center 

 
แสดงเมนจูองห้อง 

 
จะแสดงหน้าจอข้อมูลการจองเตียง จากนั้นคลิกเพ่ิมการจองเตียงที่ปุ่ม “เพิ่ม” แล้วจะแสดงหน้าจอจองห้องพิเศษ ให้
ใส่รายละเอียดในการจองห้อง หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม “เพิ่ม” จะแสดงหน้าจอข้อมูลการจัดห้อง เพ่ือทำการเลือกเตียง 
และเลือกห้องพิเศษให้ผู้ป่วย หลังจากนั้น กดที่ปุ่ม “บันทึก”  

 
แสดงการเพ่ิมรายการจองห้องพิเศษ 
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จะปรากฎข้อมูลที่แถบการจัดเข้าห้องขึ้นมา หลังจากนั้นให้กดบันทึก 

 
หน้าจอแสดงการจัดเข้าห้อง 

การแก้ไข 
หากต้องการแก้ไขรายการให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไขรายการ” 

 
แสดงการแก้ไขการจองห้อง 
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คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”แล้วทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องแก้ไข  แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการแก้ไขการจองห้อง(ต่อ) 

ยกเลิกการจอง 
คลิกที่ปุ่ม แก้ไขรายการ 

 
แสดงการยกเลิกการจองห้อง 
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เมื่อกดที่ปุ่มแก้ไขแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ จองห้องพิเศษ ขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม ลบ ทางด้านล่างซ้ายมื
หลังจากนั้นโปรแกรมจะถามการยืนยันความลบ ให้กด “Yes” เพื่อยืนยันการลบ

 
แสดงการยกเลิกการจองห้อง (ต่อ) 

เมื่อต้องการดูรายชื่อตามช่วงวันต่างๆ ทำได้คือ 
1. กรองโดยประเภทห้อง โดยคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพ่ือเลือกประเภทห้อง 
2. คลิกปุ่ม Refresh จากนั้นข้อมูลจะแสดงขึ้นมา 

 
แสดงทะเบียนการจองห้องตามวันที่ 


