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คู่มือการใช้งานระบบงานซักประวัติผู้ป่วยนอก  

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 ้

 
รูปภาพแสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 
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5. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด
หน้าต่างได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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ระบบงานซักประวัติผู้ป่วยนอก 

การเข้าหน้าจอระบบซักประวัติ 
 เข้าเมนูทำงาน  คลิกเมนูNurse >> Nurse Workbench เพ่ือเข้าหน้าจอทำงาน 

 
แสดงเมนูเข้าใช้งานระบบ 

 

จากนั้นเข้าสู่หน้าจอซักประวัติจะประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 

 
แสดงส่วนประกอบหน้าจอซักประวัติ 
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หมายเลข  1 ส่วนการค้นหาผู้ป่วย สามารถค้นหาได้ดังนี้ 
        1. การค้นหาจากช่อง HNโดยพิมพ์เลข HN ในช่อง HN แล้วกดแป้น Enter ที่คีย์บอร์ด 

 
แสดงการค้นหาจากช่อง HN 

 

 2. เลือกจากคิวที่มารับบริการในวัน โดยการพิมพ์เลขลำดับคิวการมารับบริการในวัน (คิวที่ออกจากงานเวช
ระเบียน) ในช่อง Q แล้วกดแป้น Enter ที่คีย์บอร์ด ที่ผู้รอคิวตรวจจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยคิวนั้นๆ  

 
แสดงการเลือกผู้ป่วยจากคิวที่มารับบริการในวัน 

 

 3. วิธีการค้นหา จากปุ่ม   โดยการคลิกที่ปุ่ม จะแสดงหน้าจอสำหรับค้นหา ในหน้าจอนี้สามารถค้นหา
จาก HN  ,ชื่อ, ชื่อและนามสกุล ,นามสกุลและเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น โดยมีวิธี ดังนี้ 

3.1 กรณีค้นหาจาก HNให้พิมพ์เลข HN แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงการค้นหาจาก HN 
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3.2 กรณีค้นหาจากชื่อ ให้พิมพ์ชื่อผู้ป่วย แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงการค้นหาจากชื่อ 

 
3.3 กรณีค้นหาจากชื่อและนามสกุล พิมพ์ชื่อแล้วเคาะspacebar 1 ครั้งตามด้วยนามสกุล แล้วคลิกปุ่ม 

“ค้นหา”  

 
แสดงการค้นหาจากชื่อและนามสกุล 
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 3.4 กรณีค้นหาจากนามสกุล ที่ช่องคำค้นหาให้เคาะ spacebar เว้นวรรค 1 ครั้ง แล้วพิมพ์นามสกุล จากนั้น
คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงการค้นหาจากนามสกุล 

 
 3.5 กรณีค้นหาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้พิมพ์เลขบัตรประจำประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกปุ่ม 
“ค้นหา”  

 
แสดงการค้นหาจากเลขบัตรประชาชน 

 
คำอธิบายสถานะและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

- ลำดับ   :  ลำดับรายชื่อผู้ป่วยที่รอตรวจ 
- คิวรับบริการ  :  ลำดับคิวรวมในวันที่นับจากเวชระเบียนส่งตรวจผู้ป่วย 
- แฟ้ม                       : สถานะ การยืมแฟ้ม OPD Card จากห้องเวชระเบียนจะมี 2 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการยืมแฟ้ม 
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      คือ มีการยืนยันการยืมแฟ้มแล้ว 
- Lab   : สถานะ การสั่ง LAB มี 5 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการสั่ง Lab  
      คือ มีการสั่ง LAB แต่ยังไม่ทราบผล  
       คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และมีบางรายการ 
           รายงานผลแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันรายงานผล 
       คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และยังยืนยันการ 
           รายงานผลไม่ครบทุกใบ Lab 
      คือ มีการรายงานผล Lab ครบทุกใบ Lab 

- XR   : สถานะ การสั่ง X-RAY มี 4 สถานะ 
      คือ ยังไม่มีการสั่ง  
      คือ มีการสั่ง X-RAY แต่ยังไม่ทราบผล 
                 คือ มีการสั่ง x-ray มากกว่า 1 รายการ  
            และมีบางรายการ ยืนยันการอ่านฟิล์มแล้ว                 
      คือ มีการสั่ง X-RAY ยืนยันรับตัวแล้ว 

- FN   : สถานะ การชำระเงิน มี 4 สถานะ 
     คือ ยังไม่มีการชำระเงิน 
     คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิการรักษาแล้ว 
     คือ มีการชำระเงินและออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยแล้ว 
     คือ มีการปิดรายการค่าใช้จ่ายจากห้องการเงินแล้ว 

- Rx   : สถานะ การสั่งยา มี 3 สถานะ 
      คือ ยังไม่มีการสั่ง  
      คือ มีรายการสั่งยา แต่ยังไม่ได้รับยา 
      คือ มีรายการส่งยา และได้รับยาแล้ว 

- AR   : สถานะ ยอดการค้างชำระ 
       คือ ไม่มียอดเงินค้างชำระ 

   คือ มียอดเงินค้างชำระ 
       คือ ชำระเงินที่ค้างขำระเรียบร้อยแล้ว 

- RC   : สถานะ ยืนยันการตรวจสอบสิทธิ 
 คือ ยังไม่ได้ยืนยันการตรวจสอบสิทธิ 
 คือ รอตรวจสอบเอกสารสิทธิการรักษา 

       คือ ได้รับการยืนยันการตรวจสอบสิทธิแล้ว 
- FD  : สถานะ การฝากเงินมัดจำ ถ้ามีการฝากไว้จะขึ้นจำนวนเงินที่ฝาก 
- ส่งมาจาก  : จุดที่ส่งผู้ป่วยมารอตรวจที่แผนก 
- ชื่อผู้ป่วย  : ชื่อของผู้ป่วยที่มารับบริการ 
- HN   :  HN ของผู้ป่วย 
- ประเภท  : ประเภทการมารับบริการ 
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- วันที่   : วันที่มารับบริการ 
- เวลาส่ง  : เวลาที่เวชระเบียนส่งตรวจมาที่แผนก 
- ความเร่งด่วน  : ความเร่งด่วนที่ต้องการรักษา 
- ประเภท  : ประเภทผู้ป่วย 
- อาการ/สาเหตุ : อาการสำคัญที่มารับบริการ 
 

หมายเลข 2 จะแสดงหน้าจอ รายช่ือผู้ป่วยรอตรวจ 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยรอตรวจ 

 
หมายเลข 3 ผู้ป่วยกำลังรับบริการ 

ส่วนของผู้ป่วยกำลังรับบริการ 
  - Queue  : Q ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - แพทย์  : ชื่อแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา 
  - HN   : HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - ผู้รับบริการ  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
  - วันที่/เวลา เข้าห้อง : วัน/เวลาที่เข้าห้องตรวจ 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ : ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำการตรวจรักษา 

 
แสดงหน้าจอผู้ป่วยกำลังรับบริการ 
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หมายเลข 4 ส่วนของรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 
คำอธิบายส่วนของรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 
  - คิวรับบริการ  : คิวของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - เวลาส่ง  : เวลาที่ส่งตัวผู้ป่วยมายังห้องตรวจ 
  - HN   :  HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - ชื่อผู้ป่วย  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
  - ประเภทผู้ป่วย  : ประเภทของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
  - ความเร่งด่วน  : ความเร่งด่วนในการเข้ารับบริการ 
      -  ปกต ิ
      -  มาก 
      -  มากที่สุด 
  - Chief complaint : อาการสำคัญของผู้ป่วย 
  - น้ำหนัก  : น้ำหนักตัวของผู้ป่วย 
  - อุณหภูมิ  : อุณหภูมิของผู้ป่วย 
  - ส่วนสูง  : ส่วนสูงของผู้ป่วย 
  - BMI   :  ดัชนีมวลกายของผู้ป่วย 
  - BPs   : ความดันโลหิตสูงสุด 
  - BPd   : ความดันโลหิตต่ำสุด 
  - Pulse   : อัตราการเต้นชีพจร 
  - HR   : อัตราการเต้นของหัวใจ 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 
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การเลือกรายช่ือผู้ป่วยมาซักประวัติ 
ใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกท่ีรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการซักประวัติ 

 
แสดงหน้าจอเลือกชื่อผู้ป่วยมาซักประวัติ 

 
ดับเบ้ิลคลิกรายชือ่ผู้ปว่ยท่ีต้องการ ระบบจะแสดงชือ่และนามสกุลผูป่้วยจากน้ัน เม่ือเข้าสู่หน้าจอการซัก

ประวัติแล้วจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ  
- ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของผู้ที่มารับบริการ ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลของผู้ป่วยที่บันทึกมาจากห้องเวชระเบียน

(ห้องบัตร) 
- ส่วนที ่2 บันทึกข้อมูลเป็นการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้มาจากการซักประวัติ ในส่วนนี้สามารถขยาย

หน้าจอ ขยับความกว้างของหน้าจอการบันทึกข้อมูล ตามความต้องการได้สังเกตจากเส้นตรงที่มีจุดสาม
จุดอยู่ตรงกลาง ตามรูปในหมายเลขท่ี 3 
หรือต้องการขยายให้เต็มหน้าจอโดยติ๊กที่ Checkbox “New window mode” ก่อนที่จะเลือกรายชื่อ
ผู้ป่วยขึ้นมา ดังรูปหมายเลขที่ 4 
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แสดงหน้าจอส่วนของการบันทึกข้อมูลการซักประวัติ 

 
การบันทึกข้อมูล 
1. แถบท่ัวไป  
แถบสัญญาณชีพ : พยาบาลทำการซักประวัติผู้ป่วย และ ลงบันทึกสัญญาณชีพประกอบด้วย 

- น้ำหนัก 
- ส่วนสูง 
- อุณหภูมิ 
- รอบเอว 
- อัตราเต้นชีพจร 
- อัตราเต้นหัวใจ 
- Reg/Irreq (ระบุความสม่ำเสมอของการเต้นหัวใจ) 
- RR  (อัตราการหายใจ) 
- ค่า BSA (Body Surface area = เป็นการคำนวณการใช้ยาจากน้ำหนักส่วนสูง) 
- O2Sat  (การวัดระดับออกซิเจนในเลือด ต้องค่า 95% ขึ้นไป จะเป็นระดับปกติ) 
- FEV1% () 
- ความดันโลหิต 
- ค่า BMI (Body Mass Index = การวัดดัชนีมวลกาย) จะคำนวณให้อัตโนมัติเมื่อกรอก น้ำหนักและส่วนสูง 
- คัดกรอง ANC  
- คัดกรองการแพ้ยา , การสูบบุหรี่ , การดื่มสุราเบื้องต้น 

จากนั้นให้ระบุอาการสำคัญ  มี 3 ส่วน ดังนี้ 
อาการสำคัญ กรอกอาการท่ีผู้ป่วยเป็นเพื่อบันทึกและส่งไปยังห้องแพทย์  
 หมายเลข 1 ให้กรอกข้อมูล Chief Complaint  (CC) 
 หมายเลข 2 เพ่ิมระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นให้เลื่อนที่ลูกศร เพ่ิม หรือ ลง และสามารถพิมพ์ตัวเลขได้ 
 หมายเลข 3 เพ่ิมหน่วย เช่น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี 
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            หมายเลข 4 คลิกที่ปุ่มเพ่ิม เพื่อเพ่ิมและบันทึกข้อมูลอาการสำคัญ 
            หมายเลข 5 “เพิ่มCC” เพ่ือเพ่ิมอาการสำคัญที่พบบ่อย เพ่ือง่ายต่อการบันทึกอาการสำคัญในผู้ป่วยครั้ง

ต่อไป 
            หมายเลข 6 “ลบCC” เพ่ือลบอาการสำคัญจากปุ่ม เพิ่มCC 

 
แสดงหน้าจออาการสำคัญ 

 
เพิ่มเติม 

➢คลิกในกรณีท่ีผู้ป่วยตั้งครรภ์ 

➢คลิกในกรณีท่ีผู้ป่วยให้นมบุตร  

➢คลิกในกรณีท่ีผู้ป่วยเป็นโรคบกพร่องทางเอนไซม์ที่มีการติดต่อกันทางพันธุกรรม 
     ➢ คลิกกรณีคนไข้ใส่เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ 

**** หมายเหตุ มีผลต่อการสั่งยาให้กับผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอแถบบันทึกข้อมูล 
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 กรณีท่ีผู้ป่วยนั่งรอตรวจแล้วจำเป็นต้องมีการวัดความดันซ้ำ สามารถเพ่ิมข้อมูลได้ โดยให้คลิกที่ปุ่ม “การวัด” 
เพ่ือบันทึกข้อมลูได้มากกว่า 1 ครั้ง จะแสดงหน้าจอดังนี ้

 
แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) 

 
 ประกอบด้วย  วันที่, เวลา, Systolic, Diastolic, RR, Pulse, O2Sat, Temp. สามารถวัดและบันทึกได้
มากกว่าหนึ่งครั้งจนกว่าความดันจะคงที่  จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”  ค่าที่บันทึกแล้วจะแสดงกล่องบันทึก
ด้านล่าง  จากนั้นคลิก“คลิกปิด” ค่าท่ีวัดจะแสดงในหน้าจอบันทึกข้อมูล และค่าที่วัดครั้งล่าสุดจะแสดงที่ช่องความดัน
โลหิต สามารถลบข้อมูลได้ คือให้คลิกขวาที่รายการที่ต้องการลบ แล้วข้อมูลนั้นจะไม่แสดงอีกสามารถเพ่ิมข้อมูลใหม่ได้   

 
แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต 
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การลบรายการ ในกรณีท่ีลงบันทึกผิดให้ทำการคลิกท่ีปุ่มการวัดจะแสดงหน้าจอบันทึกค่าความดันโลหิตมานำเมาส์
คลิกท่ีรายการที่ต้องการลบให้เป็นแถบสีน้ำเงิน  

 
แสดงหน้าจอลบรายการปุ่มการวัด 

 
ผลการตรวจอื่นๆ ใช้กรณีมีการตรวจคัดอ่ืนๆ เช่น Pain Score Pre. , Pain Score Post. , PEFR (L/Min) , PEFR 
(%) , Fasting Blood Sugar , Fasting Blood Sugar (Dtx1) , Fasting Blood Sugar (Dtx2) , GFR , Vaccine 
และ พัฒนาการ 

 
แสดงหน้าจอผลตรวจอื่น ๆ 
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แถบประวัติ มี 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การคัดกรองประวัติ พยาบาลสามารถลงรายการในส่วนของการคัดกรองประวัติ  
 ข้อมูลประวัติ ประกอบด้วย 
 HPI      : ประวัติการเจ็บปวดปัจจุบัน 
 PMH    : ประวัติการรักษา 
 FH       : ประวัติครอบครัว 
 SH       : ประวัติทางสังคม 
 ROS     : สภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยทั่วไป 

 Active Problem: สิ่งผิดปกติที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหรือเป็นความ
กังวลของผู้ตรวจ 

ส่วนที่ 2 Doctor/Nurse HPI จะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ลง HPI โดยจะแยกข้อมูลของแต่ละท่านท่ีบันทึก จะบันทึก
อัตโนมัติเมื่อกด F9 

 
แสดงหน้าจอประวัติ 

 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมและครอบครัวและการมารักษา 

1. พฤติกรรม  ประกอบด้วย 
 การกรองและบันทึกการสูบบุหรี่ 
 การกรองและบันทึกการดื่มสุรา 

2. ครอบครัว ประกอบด้วยการกรองและบันทึกประวัติทางครอบครัวว่าได้มีโรคเรื้อรังหรือไม่เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดัน 

3. Note สามารถพิมพ์และกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกและสื่อสารไปยังแพทย์ได้ 
4. การมารักษา ในกรณีที่ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำ สามารถติ๊ก Checkbox กลับมารักษาซ้ำระบุสาเหตุการ

กลับมารักษาซ้ำ และ หมายเหตุ ถ้ามี 
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แสดงหน้าจอพฤติกรรมและครอบครัว และการกลับมารักษาซ้ำ 

 
แถบ Vital Sign Chart 
 เป็นกราฟแสดงค่าของ สัญญาณชีพ ความดันโลหิต และอัตราการเต้นชีพจร 

  BP      : ค่าความดันโลหิต 
  Pulse  : สัญญาณชีพจร 
RR      : อัตราการเต้นชีพจร 

จะเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างค่าครั้งก่อนหน้าที่เคยมาเปิดVisit และ Visit ปัจจุบัน 

 
แสดงหน้าจอ Vital Sign Chart 
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แถบ ช่วยเหลืออ่ืนๆ เป็นการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือที่ทำให้กับผู้ป่วย หากมีการเก็บเป็นรายงานหรือประวัติการ
ให้บริการก่อนพบแพทย์ 

 
หน้าจอช่วยเหลืออ่ืนๆ 

 
แถบ คัดกรองภาวะซึมเศร้า  เป็นการคัดกรองสถานะภาวะซึมเศร้า และเก็บประวัติการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

 
แสดงหน้าจอ คัดกรองภาวะซึมเศร้า 
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แสดงหน้า คัดกรองภาวะซึมเศร้า 2Q,9Q/8Q 

 
แถบ คัดกรองอ่ืนๆ 
 เป็นการคัดกรองนอกเหนือจากการคัดกรองเบื้องต้น เช่น การคัดกรองภาวะซึมเศร้า, การคัดกรองตา,    การ
คัดกรอง STI Counseling, การคัดกรอง NCD 

 
แสดงหน้าจอคัดกรองอ่ืนๆ 
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แถบ งานป้องกันโรค  ได้แก่ การประเมินความพิการ, งานส่งเสริมป้องกันโรค, การประเมินภาวะสุขภาพ และ 
Community Service 

 
แสดงหน้าจองานป้องกันโรค 

 
แถบ จิตเวช เป็นการบันทึกข้อมูลของคลินิกจิตเวช เช่น การประเมิน การส่งพบสหวิชาชีพ ยาของผู้ป่วย และประวัติ
ทั้งหมดของงานจิตเวช 

 
หน้าจองานจิตเวช 
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แถบ โรคเรื้อรัง เป็นการบันทึกและแสดงข้อมูลของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน 
ฯลฯ 

 
หน้าจอโรคเรื้อรัง 

 

 2. แถบหัตถการ วิธีการทำหัตถการ คือ คลิกที่ปุ่ม  จะแสดงหน้าจอบันทึกหัตถการ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำหัตถการ 
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เมื่อคลิกปุ่มเพ่ิมแล้วจะได้หน้าจอบันทึกการทำหัตถการ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการทำหัตถการ (ต่อ) 

 

วิธีการบันทึกการทำหัตถการ  
- ชื่อหัตการ เพ่ิมชื่อหัตถการ เมื่อพิมพ์ระบบจะแสดงชื่อรายการหัตถการ หรือคลิกท่ี ปุ่ม“ค้นหา”จากนั้นให้ทำ

การค้นหาได้โดยการกรอกชื่อหัตถการลงไป 

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการทำหัตถการ 

 

1. ให้พิมพ์ชื่อหัตถการที่ต้องการลงไป  
2. คลิกท่ีปุ่ม คน้หา เพ่ือทำการค้นหา 
3. ผลการค้นหา  จากนั้น คลิก“ตกลง” 
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แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการทำหัตถการ(ต่อ) 

 

- วันที่/เวลาเริ่ม และวัน/เวลาเสร็จ การระบ ุวันที่/เวลาเริ่ม และวัน/เวลาเสร็จ สามารถทำวิธีเดียวกันได้ ดังนี้   

 
แสดงบันทึกการทำหัตถการ 

 

ให้เลือก วันที่/เวลาเริ่ม และวันที่/เวลาเสร็จ สามารถกำหนดเดือนได้ ให้คลิกเลื่อนที่ สามเหลี่ยมซ้าย ชวา  ได้
ปุ่ม “NOW” เมื่อคลิกแล้ววันที่ เวลาปัจจุบันจะแสดง หากไม่ต้องการที่จะใช้วันและเวลานี้ สามารถคลิกที่ปุ่ม
“Clear”จากนั้นให้ทำการเลือกวันเวลาที่ต้องการหรือให้กรอกลงไป เมื่อได้ วันที่/เวลา ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม 
“OK” 
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- ผู้สั่ง ระบบจะดึงรายชื่อมาแสดงให้อัตโนมัติตาม Login หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้สั่ง ให้ลบ แล้วพิมพ์ชื่อที่
ต้องการเปลี่ยน ระบบจะแสดงรายชื่อให้ เรื่องให้เลือก  

- ปุ่มค้นหา สามารถค้นหารายชื่อได้     
- ปุ่มจำค่า เมื่อกด ระบบจะจำรายชื่อผู้สั่ง 

 
แสดงหน้าจอระบุผู้สั่งทำหัตถการ 

 

     - ผู้ทำหัตถการ ให้พิมพ์ชื่อแพทย์หรือผู้ทำหัตถการ แล้วให้เลือกชื่อท่ีต้องการ หรือกดปุ่มMe จะแสดงชื่อ
ตามท่ีล็อกอิน 

 
แสดงหน้าจอระบุผู้ทำหัตถการ 
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  - ห้องที่ทำ คลิกท่ีสามเหลี่ยมลง เพ่ือเลือกห้องที่หัตถการโดยโปรแกรมจะแสดงชื่อห้องให้อัตโนมัติ 

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการทำหัตถการ(ต่อ) 

 
 - ICD9 คลิกปุ่ม“ค้นหา”จากนั้นกรอกรหัส ICD9  เมื่อกรอกรหัสแล้วคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” ผลการค้นหาจะ
แสดงแล้ว คลิก”ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการทำหัตถการ(ต่อ) 
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เมื่อได้ชื่อหัตถการที่ต้องการแล้ว รหัส ICD9(รหัสหัตถการ)จะแสดงพร้อมกับชื่อหัตถการ และราคาอัตโนมัติ     

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการทำหัตถการ(ต่อ) 

 
- ผู้ช่วย นำเมาส์คลิกที่เครื่องหมาย “+” เพ่ือทำการเพ่ิมชื่อ จากนั้นกดที่สามเหลี่ยมลง เพ่ือเลือกรายชื่อ และ

ยังสามารถระบุจำนวนของหัตถการได้อีกด้วย แล้วกด ปุ่ม“บันทึก”   

 
แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการทำหัตถการ(ต่อ) 
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การแก้ไขหัตถการ 
เมื่อบันทึกแล้วรายการหัตถการจะแสดงรายการทั้งหมด  เมื่อต้องการแก้ไข้ หัตถการ ให้คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” จากนั้น
เมื่อแก้ไขรายการแล้ว ให้คลิก ปุ่มบันทึกเพ่ือบันทึกรายการ    

 
แสดงหน้าจอแก้ไขหัตถการ 

 
การสร้าง Template  
 สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม Task ในกรณีท่ีทำหัตถการหลายๆครั้งในรายการเดียวกัน สามารถนำหัตถการนั้น
มาสร้างเป็น Template  โดยให้เลือกรายการที่ต้องการนำมาสร้างเป็น Template ให้เป็นแถบสีน้ำเงิน แล้วคลิก
เลือกที่ปุ่ม Task จากนั้นเลือก “นำรายการไปกำหนดเป็น Template(T)”  จากนั้น Pop Up จะเด้งขึ้นมาให้กำหนด
ชื่อ แล้วคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการกำหนด Template 
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การเรียกรายการจาก Template มาใช้ 
คลิกท่ีปุ่ม Task แล้วเลือก รายการจาก Template(E) จากนั้นเลือกรายการที่กำหนดไว้แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 
แสดงการเลือกรายการจาก Template 

 

 ตัวอย่าง   การนำรายการจาก Template มาใช้ 

 
แสดงรายการเพ่ิมหัตถการจาก Template 

 

การลบรายการจาก Template 
คลิกท่ีปุ่ม Task แล้วเลือก ลบรายการจาก Template เพ่ือนำรายการที่ได้กำหนดไว้มาใช้ จากนั้นเลือกรายการที่ได้
กำหนดไว้เมื่อได้รายการแล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง 

 
แสดงการลบรายการจาก Template 
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Grid row auto height 
คลิกท่ีปุ่ม Task แล้วเลือก Grid row auto height เมื่อกดแล้วรายการจะแสดงช่องรายการกว้างข้ึน 

 
แสดงหน้าจอแสดงรายการ 

 
4. แถบโรคเรื้อรัง กรณีผู้ป่วยมีโรคเรื้อรังพยาบาลสามารถลงบันทึกได้โดยคลิกที่แถบ โรคเรื้อรัง คลิกที่ปุ่ม“เพิ่มโรค
ประจำตัว” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกโรคเรื้อรัง 

 
ให้กรอกข้อมูลลงไป ประกอบด้วย 
 - คลินิก นำเมาส์คลิกที่สามเหลี่ยมลง เพื่อเลือกชื่อโรค 
 - วันทีข่ึน้ทะเบียน กรอกวัน/เดือน/ปี หรือ นำเมาส์คลิกที่สามเหลี่ยมลง เพื่อเลือก วัน เดือน ปี 
 - สถานะปัจจุบัน นำเมาส์คลิกท่ีสามเหลี่ยมลง เพ่ือเลือกสถานะ  
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แสดงหน้าจอบันทึกโรคเรื้อรัง(ต่อ1) 

 
เมื่อบันทึกรายการแล้วรายการที่ได้บันทึกจะแสดงบนหน้าจอ  

 
แสดงหน้าจอบันทึกโรคเรื้อรัง(ต่อ2) 
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5. แถบการให้คำแนะนำ สามารถให้คำแนะนำผู้ป่วยได้คือคลิกเลือก กล่อง Check Box 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการให้คำแนะนำ 

 
6. แถบการแพ้ยา สำหรับบันทึกการแพ้ยา กรณีผู้ป่วยผ่านการประเมินการแพ้ยาจากเภสัชกรแล้วซึ่งในหน้าจอนี้
สามารถบันทึกประวัติการแพ้ยาเพื่อให้โปรแกรมตรวจสอบเมื่อสั่งยาได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม”เพ่ือกรอกข้อมูล
รายละเอียดการแพ้ยา จากนั้นเมื่อคลิก ปุ่ม “บันทึก”  

 
แสดงหน้าจอเพ่ิมการแพ้ยา 
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แสดงหน้าจอบันทึกการแพ้ยา 

 
7. แถบการนัดหมาย การนัดหมายผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยต้องมารักษาต่อ สามารถบันทึกรายการนัดได้ ให้คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม” 
จากนั้นให้กรอกข้อมูลนัดหมาย หน้าจอการนัดหมายแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้มารับบริการ คือ ข้อมูลของผู้ป่วยที่มาจากเวชระเบียน 
- ส่วนที่ 2 การนัดหมายคือ ส่วนที่จะต้องบันทึกการนัดหมายให้กับผู้ป่วย 
- ส่วนที่ 3 รายการอื่นๆ ประกอบไปด้วย แถบย่อย 
  - การปฏิบัติตัว การปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์ครั้งต่อไป 
  - Lab สั่ง Lab ล่วงหน้า 
  - X-Ray สั่ง x-Ray ล่วงหน้า 
  - นัดหลายวัน ลำหรับนัดผู้ป่วยมากกว่า 1 วัน 
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แสดงหน้าจอบันทึกการนัดหมาย 

 

 
แสดงหน้าจอนัดหมายผู้ป่วยโดยแบ่งเป็นส่วนๆ 
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ข้อมูลการนัดหมายประกอบด้วย  
- วันที่นัด  ทำการกรอก หรือ สามารถระบุ D= เดือน   W=สัปดาห์   M= วัน และ นำเมาส์คลิก

ที่ ปุ่ม “ปฏิทิน” และเลือกวันที่ต้องการลงรายการนัด จากนั้น กำหนดเวลาให้ระบุวันและเวลาที่
ต้องการนัด หรือ คลิกที่ปุ่ม “เลือกเวลา” ให้กำหนดเวลาที่ต้องการ แล้วคลิกตกลง สังเกตได้ว่า
วันที่มีการนัดผู้ป่วยแล้วจะแสดงข้อความว่า “ นัดไว้แล้ว 1”  คือได้นัดผู้ป่วยไว้แล้ว1คน  

- แพทย์  ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login 
- แผนก คลินิก ห้องตรวจ เป็นการระบเุพ่ือให้ทราบจุดบริการในวันที่นัดให้มารับบริการในวันนัด

หมาย 
- เหตุที่นัด ระบุสาเหตุที่นัดหมายผู้ป่วย 
- ติดต่อที่ ระบุสถานที่ติดต่อในวันที่นัดให้มารับบริการ 
- หมายเหตุ สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผู้ป่วยได้ 
- รายการอื่นๆ สามารถลงบันทึกข้อมูลรายการอ่ืนๆได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์ 

ถ้าต้องการเลือกการปฏิบัติตัวสามารถนำเมาส์ไปคลิกรายการที่ได้กำหนดได้ (ดังรูป) 
- รายการสั่ง X-Ray, Lab 

เมื่อแพทย์กรอกข้อมูลการนัดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบนัดหมายให้กับผู้ป่วยได้เพ่ือนำมายื่นใน
วันที่ครบกำหนดนัดหมาย 

 
แสดงหน้าจอบันทึกการนัดหมาย 

 
 
 
 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         35 

แถบการปฏิบัติตัว เมื่อต้องการเลือกการปฏิบัติตัวสามารถนำเมาส์ไปคลิกทีร่ายการที่ได้กำหนดไว้ และ 
สามารถกำหนดการปฏิบัติตัวเองได้ ด้วยการคลิกขวาที่พ้ืนที่ว่าง จากนั้นเลือกเมนูเพ่ิมรายการ จะแสดงหน้าจอ เพ่ือ
พิมพ์การปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วย จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม บันทึก 

 
แสดงตัวอย่างการเพ่ิมการปฏิบัติตัว 

 
 เมื่อบันทึกรายการแล้วข้อความจะแสดงในกล่องข้อความสีขาว สามารถเลือกคลิกหรือกำหนดการปฏิบัติตัว
ให้กับผู้ป่วยได้ 

 
แสดงตัวอย่างการปฏิบัติตัวที่เพ่ิม 
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การสั่ง Lab ล่วงหน้า  สามารถทำได้โดย คลิกท่ีแถบ “LAB” จากนนั้นคลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมรายการ”  

 
แสดงหน้าจอการสั่ง Lab ล่วงหน้า 

 

ถ้าต้องการแก้ไขการสั่ง LAB ล่วงหน้า ให้คลิกท่ีรายการต้องการแก้ไขให้เป็นน้ำเงินแล้วคลิกคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข
รายการ”   

 
แสดงการแก้ไขการสั่ง LAB ล่วงหน้า 
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เมื่อคลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” หรือ “แก้ไขรายการ” แล้วให้เลือกใบ Lab โดยคลิกที่ drop down list จากนั้น
ระบขุ้อมูลการสั่ง วันที่สั่ง เวลาสั่ง ผู้สั่ง ความเร่งด่วน และเลือกรายการ Lab ที่ต้องการสั่ง สามารถพิมพ์ใบสั่ง Lab ได้ 
หรือคลิกปุ่มแบบฟอร์ม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกการสั่ง LAB ล่วงหน้า 
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การสั่ง X-Ray ล่วงหน้า คลิกท่ีแถบ “X-Ray” หากผู้ป่วยต้องนัดมา X-ray สามารถทำได้คือคลิกท่ีปุ่ม Form 
Request จากนั้นให้ทำการเลือกรายการX-ray โดยการคลิก เลือก Check box จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง X-ray ลว่งหน้า 

 
แถบนัดหลายวัน เมื่อต้องการนัดผู้ป่วยหลายวันสามารถ คลิกท่ีแถบ นัดหลายวัน แล้ว กดปุ่ม เลือกหลายวันจะ
แสดงหน้าต่าง ตารางนัดหมายแพทย์ ทำการ ติ๊กถูก“นัดหลายวัน” แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการนัดผู้ป่วย เสร็จแล้วกดปุ่ม 
ตกลง 

แสดงหน้าจอนัดผู้ป่วยหลายวัน 
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เมื่อกดปุ่มตกลงแล้ว รายการวันที่นัดผู้ป่วยจะมาแสดงที่แถบนัดหลายวัน 

 
แสดงหน้าจอรายการวันที่ที่นัดให้กับผู้ป่วย 

 
แถบการผ่าตัด เมื่อต้องการนัดผู้ป่วยมาผ่าตัด กดเลือกแถบผ่าตัด จากนั้นกดเพ่ิม ลงข้อมูลแล้วกดตกลง 

 
หน้าจอ Set ผ่าตัด 
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แสดงหน้าจอรายการสั่ง set ผ่าตัด 

 
8. แถบการส่งตัวกรณีที่ต้องทำการส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นสามารถทำได้คือคลิกท่ี”แถบการส่งตัว” แล้วคลิก
ที่ “ปุ่มบันทึกส่งตัว” 

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว 
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แถบการส่งตัว ให้ทำการกรอกรายละเอียดการส่งตัวรับบริการสถานพยาบาลอื่น 

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ) 

 

- คลิกท่ีปุ่ม “ออกใหม่”เพ่ือออกหมายเลขส่งต่อ  
- วันที่ส่ง ให้ทำการกำหนดวันที่ที่ต้องการส่ง 
- ส่งต่อที่ ให้ทำการเลือกสถานพยาบาลสามารถทำได้คือ กรอกหมายเลขสถานพยาบาล หรือคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” ให้
ทำการเลือกสถานพยาบาลที่ต้องการส่งผู้ป่วยไปรักษาแล้วคลิก“ตกลง”  

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ) 
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- เหตุผลการส่งตัวสามารถเลือกได้โดยการคลิกท่ีสามเหลี่ยมหัวลงเพื่อทำการเลือก  
- การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ให้ทำการระบุการวินิจฉัยลงไป 
- การวินิจฉัยหลัก ให้ทำการคลิกท่ี “ปุ่มค้น” จะแสดงหน้าจอ “ค้นหารหัส CID10”สามารถกรอก ชื่อ หรือจะกรอก
รหัส หรือ คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา”ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการ  แล้วคลิกท่ีปุ่ม ”ตกลง” 

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ) 

 

- แพทย์ผู้สั่ง สามารถทำได้คือคลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อทำการเลือกชื่อแพทย์ หรือ คลิกที่ปุ่ม “ค้น”จะ
แสดงหน้าจอค้นหาบุคลากรทางการแพทย์ ให้พิมพ์ชื่อ หรือคลิกที่ปุ่มค้นหา จากนั้นรายชื่อจะแสดงขึ้นมา และแสดง
สถานการณ์ทำงาน จะแสดงเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียว ทำการเลือกชื่อแพทย์ แล้วคลิก“ตกลง” 

 
แสดงค้นหาบุคลากรแพทย์แถบการส่งตัว(ต่อ) 
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- จุดส่งต่อ คลิกท่ีสามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ 
- ห้องตรวจ คลิกท่ีสามเหลี่ยมหัวลงจากนั้นให้เลือกห้องตรวจที่ต้องการส่ง 
- ส่งตัวเพื่อ  
- สภาพผู้ป่วย 
- ประเภทการส่งตัว คลิกท่ีสามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือก ประเภทการส่งตัว 
- สาเหตุ คลิกท่ีสามเหลี่ยมหัวลง เพ่ือเลือกสาเหตุของการส่งต่อ 
- เลขทะเบียนรถ 
- Level of acuity คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ Level of acuity  
- วันที่สิ้นสุด 
- ระยะเวลาประสานงาน  , เวลาเริ่มรับเรื่อง , เวลาส่งต่อ 
- ประเภทการส่งต่อ  สามารถเลือกได้โดยการคลิกเลือก  ในจังหวัด หรือ นอกจังหวัด 
- ประเภทการส่งต่อในเขต  สามารถทำได้โดยการคลิกเลือก ในเขต  หรือ  นอกเขต  
- ความเร่งด่วน คลิกที่สามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ ความเร่งด่วน 
- กลุ่มโรคเฉพาะ คลิกท่ีสามเหลี่ยมหัวลงเพื่อเลือกจุดส่งต่อ กลุ่มโรคเฉพาะ 
- สถานะ การตอบรับ  เป็นสถานะของการตอบรับของสถานพยาบาลที่รับเรื่อง   
- วันหมดอาอายุ ให้ทำการกำหนดวันที่หมดอายุ 

แถบการซักประวัติ เป็นการซักประวัติหรือการวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยก่อนที่ส่งต่อสถานพยาบาลอ่ืน 

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ) 
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กรอกอาการสำคัญของผู้ป่วยก่อนส่งต่อสถานบริการอ่ืน 

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ) 

 
เมื่อต้องมีการรักษาเบื้องต้นต้องกรอกการรักษาเบื้องต้นหรือก่อนส่งต่อ 

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ) 

 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         45 

หากผู้ป่วยมีอาการที่ต้องมีการลงบันทึกระหว่างการส่งต่อสามารถกรอกได้โดยการคลิกท่ี “+”  ระบุวันที่เวลา  
สัญญาณชีพ  อาการ  การพยาบาล  จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอแถบการส่งตัว(ต่อ) 

 
9. แถบ Consult แถบที่ต้องมีการโต้ตอบ หรือสอบถามระหว่างแพทย์พยาบาล จากห้องตรวจหนึ่งไปยังอีกห้องตรวจ
หนึ่งเพื่อขอคำปรึกษา สามารถทำได้คือคลิกที่แถบConsult จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 

 
แสดงหน้าจอแถบ Consult 

 

จะแสดงหน้าจอข้อมูล Consult ให้ระบุวันที่ เวลา และเรื่องที่ต้องการ Consult ถัดมาเราสามารถเลือกได้ว่า 
ต้องการ Consult แบบเจาะจงแพทย์ หรือเลือกเป็นห้องตรวจที่ต้องการ Consult ได้ โดยถ้าเลือกแพทย์ ให้ติ๊กถูก 
แล้วคลิกท่ี drop down list เพ่ือเลือกชื่อแพทย์ที่ต้องการส่ง Consult  หรือ คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” แต่ถ้าต้องการเลือก
เป็นห้องตรวจ ให้ติ๊กถูก ที่ห้องตรวจ แล้วคลิกที่ drop down list เพื่อเลือกห้องตรวจ หรือคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” เลือก
แล้วคลิก“บันทึก” สำหรับผลการตอบกลับจะแสดงที่ช่องคำตอบ หากต้องการแก้ไขรายการ ให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข
รายการ” เพ่ือทำการแก้ไข หากต้องการที่จะลบรายการที่สั่งสามารถทำได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม “ลบรายการ” 
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แสดงหน้าจอแถบ Consult(ต่อ) 

 
10. แถบยา/ค่าบริการ  
***กรณีการลงค่าบริการ ใหพิ้มพ์ค้นหาค่าบริการแล้วไม่ต้องระบุวิธีใช้ สามารถกดปุ่มเพ่ิมได้เลย 
***สำหรับการสั่งยา มีวิธีการสั่งยาดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอแถบยา/ค่าบริการ 

 
การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์ 
ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกวิธีใช้ยาในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหลังจากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิม” วิธีการสั่ง 

- ค้นหารายการยาในช่องชื่อยา 
- กรอกรายละเอียดในการสั่งยา 
- คลิกเพ่ิม 
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แสดงหน้าจอการสั่งยาด้วยวิธีการคีย์ 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

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

                          แสดงค่าบริการต่างๆหลังจากท่ีได้มีการมาใช้บริการ 

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาด้วยวิธีการคีย์ (ต่อ) 
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กการสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจาก Template 
 การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะอำนวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมหรือการสั่งยาชุดนี้บ่อยๆหากยังไม่มี 
Template จะต้องสร้างข้ึนมาใหม่โดย คลิกท่ีปุ่ม “Task”>> เลือกรายการจาก Template เพ่ือสร้าง Template 

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจาก Template 

 
คลิกปุ่ม “เพ่ิม Template” เพ่ือสร้าง Template ใหม่ 

 
แสดงการสร้าง Template 
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กำหนดชื่อ Template ที่ต้องการและกำหนดยาและรายละเอียดวิธีใช้ยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงการสร้าง Template (ต่อ) 

 
เมื่อสร้าง Template แล้ว ให้สั่งยาด้วยการเลือกจาก Template >>เลือก Template ที่ต้องการ คลิกปุ่ม 

“เลือก”  

 
แสดงการสั่งยาจาก Template 
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วิธีการแก้ไขและลบ Template  
 เลือก Template ที่ต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข Template” 

 
แสดงการแก้ไขและลบ Template 

 
การแก้ไข ทำการแก้ไขชื่อ Template ชื่อยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  
การลบ คลิกปุ่ม “ลบ” Template รายการที่ลบจะหายไป 
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แสดงการแก้ไขและลบ Template (ต่อ) 

 
การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจากรายการประวัติการใช้ยา (Re med) 

การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะอำนวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมซ้ำกับครั้งที่แล้วที่ผู้ป่วยมารับบริการ
โดยจะต้องมีประวัติการสั่งยาก่อน จึงจะสามารถ Re med ได ้

 
แสดงการสั่งยาด้วยการเลือกจากประวัติการใช้ยา(Re med) 
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คลิกท่ีใบสั่งยาของ Visit ที่มารับบริการและดูรายการยาที่จะสั่ง ติ๊กเลือกยาท่ีต้องการ แล้วคลิกปุ่ม “เลือก”  

 
แสดงการสั่งยาด้วยการเลือกจากประวัติการใช้ยา(Re med) (ต่อ) 

 

การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจากแผนการรักษา 
การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะอำนวยความสะดวกให้แพทย์ที่รักษาผู้ป่วยที่มีการรักษาแบบต่อเนื่อง หากยังไม่มีแผน 

การรักษา จะต้องสร้างข้ึนใหม่โดย คลิกท่ีปุ่ม “Task” >> เลือกรายการจาก แผนการรักษา เพ่ือสร้างแผนการรักษา 

 
แสดงการสั่งยาด้วยการเลือกจากแผนการรักษา 
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เมื่อสร้างแผนฯแล้ว ให้สั่งยาด้วยการเลือกจากแผนฯ >> เลือกแผนการรักษาที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม “เลือก” 

 
แสดงการสั่งยาด้วยการเลือกจากแผนการรักษา(ต่อ) 

 

วิธีการแก้ไขและลบแผนการรักษา 
 เลือกแผนการรักษาที่ต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข Profile” 

  
แสดงการแก้ไขแผนการรักษา 
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การแก้ไข ทำการแก้ไขชื่อ แผนการรักษาชื่อยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 
การลบ คลิกปุ่ม “ลบ”แผนการรักษารายการที่ลบจะหายไป 

 
แสดงหน้าจอวิธีการลบแผนการรักษา 

 
เมื่อสั่งยาแล้ว ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด รายการยาที่สั่งจะบันทึกในระบบและเรียงลำดับในช่องรายการยา 

 
แสดงหน้าจอวิธีการลบแผนการรักษา(ต่อ) 
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การสั่งยาด้วยวิธีการสั่งยานอกบัญชีโรงพยาบาล (ซื้อนอก รพ.) 
การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะใช้เมื่อแพทย์มีการสั่งยาที่ไม่มีในโรงพยาบาล โดย คลิกท่ีปุ่ม “Task” >> เลือก  สั่งยา

นอกบัญชีโรงพยาบาล (ซื้อนอก รพ.) 

 
แสดงการสั่งยานอกโรงพยาบาล(ซื้อนอก รพ.) 

 
คลิกเครื่องหมาย “+” เพ่ือเพ่ิมรายการยา >> พิมพ์ชื่อยา จำนวน และวิธีใช้ยาที่ต้องการสั่ง >> คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการสั่งยานอกโรงพยาบาล(ต่อ) 
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การสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ 
 คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่มเพ่ิม จากนั้นจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาให้ระบุเหตุผลในการสั่ง
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  เมื่อระบุเหตุผลในการสั่งแล้วกดปุ่มบันทึก   

 
แสดงหน้าจอการสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

 
การสั่งยาที่เป็น Drug Interaction 
  คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่มเพิ่ม ถ้ามีรายการยาที่เป็นยา Drug Interaction   จะเด้ง
หน้าจอยืนยันการสั่งยาที่เกิด Drug Interaction ให้ระบุเหตุผลการสั่งจ่ายยา จากนั้นกดบันทึก 

 
แสดงหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายที่เกิด Drug Interaction 
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การสั่งยาเสพติด หรือที่เป็นรายการยาควบคุม 
  คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการแล้วกดปุ่มเพ่ิม   

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาเสพติดหรือยาควบคุม 

 
  หลังจากสั่งยา แล้วปรากฏหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายรายการยาควบคุม ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วย, ข้อมูลยา
ที่กำลังจะสั่งจ่าย และจำนวนสั่งจ่าย จากนั้นกดบันทึกเพ่ือยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุมให้กับผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุม 
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การสั่งยาที่ผู้ป่วยมีการแพ้ยา เภสัชกรจะทำการบันทึกข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยไว้ในระบบ โดยเมื่อคลิกเลือกผู้ป่วย
ขึ้นมาและคลิกที่แถบการสั่งยาจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนการแพ้ยา สามารถคลิกปุ่ม “รับทราบ” เพื่อปิดหน้าจอการ
แจ้งเตือน 

 
แสดงหน้าจอรับทราบกรณีผู้ป่วยมีการแพ้ยา 

 
หากมีการสั่งยาที่มีการแพ้ ระบบจะแจ้งเตือน 

 
แสดงหน้าจอการแจ้งเตือนกรณีแพ้ยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         59 

การสั่งยาที่มีอาการแพ้จะแบ่งเป็น 2 กรณี  
1. ไม่สามารถสั่งยาให้กับผู้ป่วยได้ โดย เภสัชกรจะติ๊ก ห้ามสั่งใช้กับผู้ป่วย  

 
แสดงหน้าจอการห้ามสั่งใช้ยากับผู้ป่วย 

 
เมื่อมีการสั่งยาให้กับผู้ป่วย ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน 

 
แสดงหน้าจอการห้ามสั่งใช้ยากับผู้ป่วย(ต่อ) 
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2. สามารสั่งยาได้ โดยไม่ติ๊ก ห้ามสั่งใช้กับผู้ป่วย แต่จะต้องใส่เหตุผลที่สั่ง ถ้าต้องการสั่งยาที่แพ้ ให้ค้นหารายการยา 
และกรอกรายละเอียดการใช้ยา ระบบจะแจ้งเตือนการสั่งยาที่มีการแพ้จะแสดงหน้าจอยืนยันการสั่งยาที่แพ้ 

 
แสดงหน้าจอยืนยันการการสั่งยาที่แพ้ 

 

การแก้ไขรายการยา คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการแก้ไข >> เลือกแก้ไขรายการ  

 
แสดงการแก้ไขรายการยา 
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แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไข”เพ่ือบันทึกรายการ 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา(ต่อ) 

 
การแก้ไขราคายา 

คลิกขวาที่รายการยา ➢ คลิกปุ่ม “แก้ไขราคา(Q)” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา 
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จะมีหน้า แก้ไขราคา ให้ทำการแก้ไขราคา ➢ คลิกปุ่ม “บันทึก”  

แสดงหน้าจอการบันทึกการแก้ไขราคา 
 

10. แถบผ่าตัด เป็นการ set ผ่าตัด โดยใส่รายการผ่าตัด และจองวัน เวลาในการผ่าตัด วิธีการ Set ผ่าตัด 
1. คลิกเลือกแถบ  ผ่าตัด 
2. กดปุ่ม Set ผ่าตัด 
3. กดปุ่ม เพ่ิมรายการ 

 
หน้าจอ Set ผ่าตัด 
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หน้าจอ Set ผ่าตัด 

 
เมื่อบันทึกแล้ว จะได้รายการ Set ผ่าตัดที่หน้าจอ 

 
หน้าจอ Set ผ่าตัด 
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11. การตรวจร่างกาย เป็นหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกายของผู้ป่วย แต่หากกรณีที่แพทย์เป็นผู้บันทึก
ข้อมูลในส่วนนี้ ก็จะมีหน้าจอให้พยาบาลดูได้เช่นกัน 

 
หน้าจอการตรวจร่างกาย 

 
12. ปุ่มสั่ง Lab สำหรับสั่งตรวจ lab ในวันที่มารับบริการ โดยคลิกที่ปุ่ม “สั่ง Lab” 

 
แสดงหน้าจอสั่งLab  

 

การสั่ง LAB 
เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “สั่ง Lab” แล้วจะเจอหน้าจอ เลือกรายการสั่ง Lab โดยหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน   

ส่วนที่ 1 จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  
ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของประวัติการสั่ง Lab แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
  - การสั่ง: สั่ง แก้ไข และยกเลิกรายการ Lab 
  - ข้อมูลการสั่ง Lab: รายละเลียดที่แพทย์ทำการสั่ง Lab 
  - ผล Lab: ผล Labที่รายงานจากห้อง Lab 
  - Note  : ข้อความท่ีใช้สื่อสารกันระหว่างผู้สั่ง กับผู้รายงานผล 
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แสดงหน้าจอสั่งLab (ต่อ) 

 

การสั่ง Lab ให้คลิกที่ปุ่ม“สั่งใหม่” ในส่วนของประวัติการสั่ง Lab 

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

 
แสดงหน้าจอบันทึกสั่งLab 

 
เมื่อทำการคลิกปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่หน้า เลือกรายการสั่ง Lab 

 
แสดงรายการสั่งLab  
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แก้ไขรายการ Lab เลือกใบ Lab ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข”  เงื่อนไขในการแก้ไข คือ จะสามารถแก้ไข
ใบ Lab ได้ ก็ต่อเมื่อห้อง Lab ยังไม่มีการรับใบ Lab 

 
แสดงการแก้ไขการสั่งLab  

 
 เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขใบ Lab ให้ทำการแก้ไขแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไขการสั่งLab(ต่อ) 
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ยกเลิกรายการ Lab  เลือกใบ Lab ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 
แสดงหน้าจอเลิกการสั่งLab  

 
จะปรากฏหน้าจอในการยกเลิกใบ Lab ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการสั่ง” เงื่อนไขในการยกเลิกคือจะ

สามารถยกเลิกใบ Lab ได้ ก็ต่อเมื่อห้อง Lab ยังไม่มีการรับใบ Lab 

 
แสดงหน้าจอยกเลิกการสั่งLab (ต่อ) 
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13. สั่ง X-Ray 
สามารถสั่ง X-Rayได้จากหน้าจอนี้โดยรายการ X-Ray ที่สั่ง Online จะไปรอที่ห้อง X-Ray โดยอัตโนมัติ  วิธีการเข้า
เมนู คลิกที่ปุ่ม “สั่ง X-Ray” 

 
แสดงหน้าจอสั่ง X-ray 

 
เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “สั่ง X-Ray” แล้วจะเจอหน้าจอ X-Ray Requestโดยหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น 3ส่วน 

ส่วนที่ 1จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  
ส่วนที่ 2จะเป็นส่วนของประวัติการสั่ง X-Ray 
ส่วนที่ 3 จะเป็นส่วนของผลการอ่าน 

 
แสดงหน้าจอสั่ง X-ray(ต่อ) 
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การสั่ง X-Ray  ให้คลิกที่ปุ่ม“สั่งใหม่” ในส่วนของรายการX-Ray 

 
แสดงหน้าจอสั่ง X-ray (ปุ่มสั่งใหม่) 

 
เมื่อคลิกแล้วจะเจอหน้าจอของการลงรายละเอียดในการสั่ง X-Ray ให้ทำการลงระบุข้อมูลการสั่ง X-Ray      

แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอบันทึก X-ray 
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เมื่อทำการคลิกปุ่ม “บันทึก” แล้วรายการที่สั่งจะมาโชว์ที่หน้า X-Ray Request 

 
แสดงหน้าจอบันทึก X-ray (ต่อ) 

 
แก้ไขรายการ X-Ray  เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”จะสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อหอ้ง 
X-ray ยังไม่ได้ยืนยันการรับตัวผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขรายการ X-ray 
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เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการแก้ไขรายการ X-Ray ให้ทำการแก้ไขแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอแก้ไขรายการ X-ray (ต่อ) 

 
ยกเลิกรายการ X-Ray  เลือกรายการ X-Ray ที่ต้องการยกเลิกรายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”จะสามารถแก้ไขได้ก็
ต่อเมื่อห้อง X-ray ยังไม่ได้ยืนยันการรับตัวผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอยกเลิกรายการ X-ray 
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 เมื่อคลิกปุ่มแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าจอในการยกเลิกรายการ X-Ray คลิกท่ีปุ่ม “ลบรายการ” 

 
แสดงหน้าจอยกเลิกรายการ X-ray (ต่อ) 

 
วิธีการสั่ง X-ray แบบเป็นชุด 

1. คลิกท่ีปุ่ม สั่งเป็นชุด จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกสั่ง X-ray  

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง x-ray แบบเป็นชุด 
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2. ทำการกรอกข้อมูลการสั่ง x-ray โดยพิมพ์ชื่อชุดการสั่งทำ x-ray ที่ช่องชื่อ Request พร้อมทั้งลง
รายละเอียดการสั่ง x-ray เสร็จแล้วคลิปที่ปุ่มเพิ่ม รายการ Request ที่ได้สั่งจะแสดงที่ตารางด้านล่าง เมื่อสั่ง x-ray 
แบบเป็นชุดเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึก รายการ Request จะแสดงที่หน้าจอสั่ง X-ray 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง x-ray แบบเป็นชุด (ต่อ) 

 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง x-ray แบบเป็นชุด (ต่อ) 
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วิธีแก้ไขและลบรายการสั่ง X-ray แบบเป็นชุด 
การแก้ไข เลือกรายการ X-ray ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ Request ให้แก้ไข แล้วบันทึก 
การลบ เลือกรายการ X-ray ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ Request ให้คลิกปุ่ม ลบ เพ่ือลบ
รายการออกจากระบบ 
 

วิธีสั่ง X-ray แบบ FROM Request 
1. คลิกท่ีปุ่ม Form request จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ X-ray Request 

 
รูปภาพแสดงวิธีสั่ง x-ray แบบFrom request 

 

2. ทำการกรอกข้อมูลการสั่ง x-ray เช่น เลือกรายการ X-ray ที่ต้องการสั่ง ประเภทการส่งตรวจ, ห้อง, แพทย์
ผู้สั่ง, Clinical information, Clinical Diagnosis, สภาพผูป้่วย เป็นต้น  เสร็จคลิกปุ่ม บันทึก 

 
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) 

 
วิธีแก้ไขและลบรายการสั่ง X-ray From Request 
การแก้ไข เลือกรายการ X-ray from Request ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ X-ray 
From Request และแก้ไขข้อมูลแล้วบันทึก 
การลบ เลือกรายการ X-ray from Request ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ X-ray 
From Request ให้คลิกปุ่ม ลบ เพ่ือลบรายการออกจากระบบ 
 

14. ปุ่ม EMR (Electronic medical Record) สำหรับดูประวัติผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอ EMR 
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เมื่อคลิกปุ่ม EMR แล้วจะแสดงหน้าจอให้ทำการตรวจสอบการมาใช้บริการแต่ละ Visit ว่าได้มาใช้บริการ
วันที่/เวลา หน่วยให้บริการ เมื่อนำเมาส์คลิกตามวัน/เวลา หรือ หน่วยให้บริการแล้วรายละเอียดและประวัติการมา
รักษาของ Visit นั้นจะแสดง ด้านขวามือ จากนั้นคลิก ปุ่ม “ปิด”เพ่ือออกจากหน้าจอ 
ตัวอย่าง 

 
แสดงหน้าจอปุ่ม EMR(ต่อ) 

 
15. ปุ่มใบรับรองแพทย์ สำหรับรพ.ที่มีการทำงานให้พยาบาลพิมพ์ออกใบรับรองแพทย์ผ่านคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ป่วย
ต้องการใบรับรองแพทย์สามารถทำได้คือ คลิกท่ีปุ่ม ใบรับรองแพทย์ 

 
แสดงหน้าจอใบรับรองแพทย์ 
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จะแสดงหน้าจอรายการใบรับรองแพทย์ที่ออกให้กับผู้ป่วย คลิกท่ีปุ่ม “ออกใหม่” 

 
แสดงหน้าจอใบรับรองแพทย์(ออกใหม่) 

 

เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “ออกใหม่”แล้วจะเปิดหน้าจอให้กรอกข้อมูลใบรับรองแพทย์ ดังนี้  
- ระบอุาการที่ตรวจพบ  ระบุวันทีห่ยุดงาน ความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์  และ หมายเหตุอื่นๆ  
- ประเภทใบรับรองแพทย์ **จะมีผลกับแบบฟอร์มที่จะพิมพ์ออกจากระบบต้องเลือกให้ถูกต้อง  
- เลือกคลิก“พิมพ์ใบรับรองแพทย์”จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก“บันทึก”   

 
แสดงหน้าจอใบรับรองแพทย์(ออกใหม่) 
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การแก้ไขข้อมูลการออกใบรับรองแพทย์ ให้คลิกปุ่ม “แสดงรายการเดิม”เป็นการนำรายการที่มีอยู่แล้วหรือ
ได้บันทึกไว้มาพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 

 
แสดงหน้าจอใบรับรองแพทย์(รายการเดิม) 

 

 
แสดงหน้าจอพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 
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เมื่อกรอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “บันทึก (F9)” เพ่ือส่งผู้ป่วยพบแพทย์ 

 
แสดงหน้าจอปุ่มบันทึก 

 

 ระบบแสดงหน้าจอลงบันทึกตรวจผู้ป่วย ให้ระบุข้อมูลจุดบริการที่ต้องการส่งคนไข้ไปรับบริการถัดไป และ
สามารถพิมพ์เอกสารได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์เอกสาร”เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “ยืนยัน (F9)” 

 
แสดงการบันทึกตรวจรักษาผู้ป่วย 
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รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงในส่วนของรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 

 
 

 


