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คู่มือการใช้งานระบบงานบัญชี 4 
(ระบบงานโภชนาการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของเด็กอายุตั้งแต่ 1-5 ปี 11 เดือน 29 วัน) 

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4  
การเข้าสู่ระบบการท างานของ HOSxPXE4 

1. ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
แสดงหน้าจอไอคอน HOSxPXE4 

 
2. พิมพ์รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าระบบ HOSxPXE4. จากนั้นกดปุ่ม เข้าระบบ 

                             
แสดงหน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ 
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3. เลือกสาขาหรือเขตที่ท างาน 
 

 
แสดงหน้าจอเลือกสาขาที่ท างาน 

 
4. เลือกห้องท างานโดยคลิกเลือกท่ีห้องท างาน 

 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 
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5. ระบบจะแสดงหน้าต่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลด้านบนของหน้าต่างจะแสดง ชื่อ-
นามสกุล ต าแหน่ง และห้องท างานของผู้ Login เข้าระบบ หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถคลิกปิดหน้าต่างได้  

 

 
แสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

PCU >>ระบบงานบัญชี 4 

รูปภาพที่ 4.1 เมนูการใช้งานระบบบัญชี 4 
 

เมื่อคลิกเข้าสู่งานระบบงานบัญชี ถ้าปรากฏหน้าจอ รายชื่อเด็กรอลงทะเบียน ดังแสดงตามรูปที่ 4.2 แสดง
ว่าระบบตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลของเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 – 5 ปี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน  
- ถ้าต้องการลงทะเบียนเด็กตามรายชื่อที่ปรากฏทั้งหมดเข้าสู่ระบบงานบัญชี4ให้ ท าการคลิกปุ่มลงทะเบียน 
- ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียนเด็กตามรายชื่อที่ปรากฏทั้งหมดให้ท าการ คลิกปุ่มปิด 
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รูปภาพที่ 4.2 แสดงหน้าจอรายชื่อเด็กรอลงทะเบียน 
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอต่อไปคือ หน้าจอทะเบียนของระบบงานบัญชี 4 ดังภาพที่ 4.3 

รูปภาพที่ 4.3 หน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี 4 
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หมายเลข 1 ปุ่มค้นหา : ใช้ส าหรับค้นหารายชื่อของคนที่อยู่ในระบบงานบัญชี 4 ในกรณีที่ข้อมูลในบัญชีที่ 4 มี
รายชื่อเป็นจ านวนมากไม่สามารถเลื่อนหาดูข้อมูลได้สามารถใช้ปุ่มค้นหาเพ่ือค้นหารายชื่อได้ 
หมายเลข 2 ปุ่มเพิ่ม : ใช้ส าหรับลงทะเบียนคนที่เราต้องการให้บริการเข้าสู่ระบบงานบัญชี4 ในกรณีที่ยังไม่มี
รายชื่อในงานบัญชีที่4  

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบงานบัญชีที่ 4 สามารถท าการลงทะเบียนเด็กที่ต้องการเข้าสู่ระบบงานบัญชี 4โดย
คลิกปุ่ม เพิ่ม ดังแสดงตามรูป ที่ 4.4 เพ่ือท าการลงทะเบียน 

รูปภาพที่ 4.4 แสดงขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนในระบบงานบัญชี4 

หลังจากท่ีคลิกปุ่มลงทะเบียนจะปรากฏหน้าจอให้ท าการค้นหาคนที่เราต้องการลงทะเบียน ให้เราท าการ
พิมพ์ชื่อเด็กที่ต้องการลงทะเบียนคลิกปุ่มค้นหาจะแสดงรายชื่อที่ได้ท าการค้นหาคลิกที่ชื่อเด็กท่ีต้องการ
ลงทะเบียนคลิกปุ่มตกลง ดังภาพที่ 4.5 หลังจากกดปุ่มตกลงจะเข้าสู่หน้าจอของข้อมูลงานบริการ 
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รูปภาพที่ 4.5 แสดงขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนในระบบงานบัญชี4(ต่อ) 
 

ถ้าคลิกปุ่มค้นหาแล้วไม่แสดงรายชื่อคนที่เราต้องการแสดงว่าไม่มีรายชื่อคนนั้นในระบบงานบัญชีที่ 1 ให้ท าการ
ลงทะเบียนคนนั้นในบัญชีที่ 1 ก่อน 

ในกรณีที่ลงทะเบียนเด็กคนที่เราต้องการเข้าสู่ระบบงานบัญชีไว้เรียบร้อยแล้ว การเข้าดูข้อมูลหรือลงข้อมูลการ
ให้บริการงานบัญชี 4 ให้ท าการกดปุ่ม  ค้นหา รายชื่อเด็กท่ีลงทะเบียนไว้แล้ว แสดงดังภาพที่ 4.7 

รูปภาพที่ 4.6 แสดงวิธีการค้นหารายชื่อต้องการในระบบงานบัญชี4  
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จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา ให้เราท าการพิมพ์ชื่อเด็กที่ต้องการคลิกปุ่มค้นหาจะแสดง
รายชื่อที่ได้ท าการค้นหาคลิกที่ชื่อเด็กที่ต้องการคลิกปุ่มตกลง ดังภาพที่4.7 จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอของ
ข้อมูลงานบริการของเด็กคนที่เราเลือก ดังภาพที่4.8 ถ้าเด็กคนที่เราเลือกนั้นยังไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้ในบัญชี
4จะแสดงข้อความเตือนว่า Not Found ให้ท าการลงทะเบียนเด็กคนนั้นก่อน 

รูปภาพที่ 4.7 แสดงวิธีการค้นหารายชื่อต้องการในระบบงานบัญชี4 (ต่อ) 
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วิธีการลงบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานบัญชี 4 
 เมื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลให้บริการบัญชี 4 เจ้าหน้าที่สามารถลงข้อมูลการให้บริการซึ่งแบ่งออกเป็นแท็ป
เมนู 4 แท็ปคือ 
- ข้อมูลเด็ก 
- การให้ Vaccine 
- พัฒนาการ  
- โภชนาการ 

โดยวิธีการลงข้อมูลจะแบ่งออกเป็น แท็ปต่างๆดังนี้ 
 

4.1. ข้อมูลเด็ก 

 
 
แท็ป ข้อมูลเด็ก เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลการรับ Vaccine ของเด็ก ว่าวันที่ได้รับ Vaccine นั้นๆ เป็นวันที่

เท่าไหร่ และวันที่รับ vaccine วันถัดไปเป็นวันที่เท่าไหร่ ไม่สามารถท าการแก้ไขข้อมูลที่หน้าจอนี้ได้  
รูปภาพที่ 4.9 หน้าจอข้อมูลการให้บริการบัญชี 4 – ข้อมูลเด็ก 
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4.2. การลงข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลการให้บริการวัคซีน   
1. คลิกท่ีแท็ปเมนูการให้ Vaccine 
2. คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิม การให้ Vaccine 
3. จากนั้นจะปรากฏหน้าบันทึกการได้รับ Vaccine มาให้กรอกข้อมูล กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 
รูปภาพที่ 4.10 แสดงขั้นตอนวิธีการลงข้อมูลการให้บริการวัคซีน 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอบันทึกการให้ Vaccineซึ่งจะมีแท็ปเมนูให้ลงรายละเอียดข้อมูลแบ่งออกเป็น8แท็ปคือ 
- การรับบริการ 
- การคัดกรอง 
- การวินิจฉัย 
- หัตถการ 
- การให้ Vaccine 
- สั่งยา 
- การนัดหมาย 
- ตรวจฟัน 

โดยการลงข้อมูลในแต่ละแท็ปมีดังนี้ 
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4.2.1. การรับบริการ 
 แถบการรับบริการ  
หมายเลข 1 จะเป็นข้อมูลผู้รับบริการที่ทางห้องบัตรท าการบันทึกไว้  
หมายเลข 2 เป็นข้อมูลการรับบริการ และสิทธิการรักษาของเด็กที่รับบริการ 
หมายแลข 3 การประเมินพัฒนาการและสถานที่ท่ีใช้ในการประเมิน 

 
รูปภาพที่ 4.11 แสดงขั้นตอนวิธีการลงข้อมูลการให้บริการวัคซีน 

 
4.2.2. แถบการคัดกรอง ประกอบด้วย 9 แถบย่อย ดังนี้ 
แถบ สัญญาณชีพ  พยาบาลท าการซักประวัติผู้ป่วย และ ลงบันทึกสัญญาณชีพ  ประกอบด้วย 

- น้ าหนัก 

- ส่วนสูง 

- อุณหภูมิ 

- รอบเอว 

- อัตราการเต้นชีพจร 
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- อัตราการหายใจ 

- ความดันโลหิต 

- ค่า BMI (Body Mass Index = การวัดดัชนีมวลกาย)  จะค านวณให้อัตโนมัติเมื่อกรอก น้ าหนัก

และส่วนสูง 

- ค่า BSA (Body Surface area = เป็นการค านวณการใช้ยาจากน้ าหนักส่วนสูง) 

จากนั้นให้คัดกรอง การแพ้ยา การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา 

อาการส าคัญ 

กรอกอาการที่ผู้ป่วยเป็นเพื่อบันทึกและส่งไปยังห้องแพทย์  

- ให้กรอกข้อมูล Chipcomplent  (CC) 

- เพ่ิมระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นให้เลื่อนที่ลูกศร เพ่ิม หรือ ลง และสามารถพิมพ์ตัวเลขได้ 

- เพ่ิมหน่วย เช่น นาที ชั่วโมง วนั สัปดาห์ เดือน ปี 

- คลิกท่ีปุ่มเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมและบันทึกข้อมูลอาการส าคัญ 

 

รูปภาพที่ 4.12 แสดงขั้นตอนวิธีการบันทึกข้อมูลคัดกรอง 
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เพิ่มเติม 

  คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยตั้งครรภ์ 

  คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยให้นมบุตร  

  คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคบกพร่องทางเอนไซม์ที่มีการติดต่อกันทางพันธุกรรม 

 

 รปูภาพที่ 4.13 แสดงขั้นตอนวิธีการลงข้อมูลคัดกรองเพ่ิมเติม 

 กรณีท่ีผู้ป่วยนั่งรอตรวจแล้วจ าเป็นต้องมีการวัดความดันซ้ าสามารถเพ่ิมข้อมูลได้โดยให้คลิกที่ 

ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล ค่าความดันโลหิตสามารถบันทึกได้มากกว่า 1 ครั้งจนกว่าค่าความดันจะ

ปกติ จะแสดงหน้าจอดังนี้     

 

รูปภาพที่ 4.14 แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) 
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 ประกอบด้วย  วันที่  เวลา   Systolic   Diastolic  สามารถวัดและบันทึกได้มากกว่าหนึ่งครั้งจนกว่าความ

ดันจะคงที่  จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”  ค่าท่ีบันทึกแล้วจะแสดงกล่องบันทึกด้านล่าง  จากนั้นคลิก  

“คลิกปิด” ค่าท่ีวัดจะแสดงในหน้าจอบันทึกข้อมูล และค่าท่ีวัดครั้งล่าสุดจะแสดงที่ช่องความดันโลหิต 

สามารถลบข้อมูลได้ คือให้คลิกขวาที่รายการที่ต้องการลบ แล้วข้อมูลนั้นจะไม่แสดงอีกสามารถเพ่ิมข้อมูล

ใหม่ได้    

    

รูปภาพที่ 4.15 แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) ต่อ 

 การลบรายการ  ในกรณีที่ลงบันทึกผิด ให้ท าการคลิกท่ีปุ่มการวัดจะแสดงหน้าจอบันทึกค่าความดันโลหิตมา น า

เม้าส์คลิกที่รายการที่ต้องการลบให้เป็นแถบสีน้ าเงิน  

 

รูปภาพที่ 4.16 การลบรายการวัดความดันซ้ า 

การเรียกใช้ Last Vital Sign สามารถเรียกใช้การซักประวัติในครั้งท่ีแล้ว มาใช้ใน Visit ล่าสุดได้ โดยการคลิก

ที่ปุ่ม Task เลือก ใช้ Last Vital Sign ระบบจะดึงข้อมูลครั้งที่แล้วมาแสดงให้ 
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รูปภาพที่ 4.17 แสดงหน้าจอการใช้ Last Vital Sign 

แถบอาการส าคัญ 

  แถบประวัติ 

 

รูปภาพที่ 4.18  แสดงหน้าจอประวัติ 
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พยาบาลสามารถลงรายการในส่วนของประวัติ ประกอบด้วย 5 ส่วน  

1  ข้อมูลประวัติ ประกอบด้วย 

HPI      : ประวัติการเจ็บปวดปัจจุบัน 

PMH    : ประวัติการรักษา 

SH       : ประวัติทางสังคม 

ROS     : สภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยทั่วไป 

Active Problem : สิ่งผิดปกติที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหรือเป็นความกังวล

ของผู้ตรวจ 

2  พฤติกรรม  ประกอบด้วย 

การกรองและบันทึกการสูบบุหรี่   

การกรองและบันทึกการดื่มสุรา 

3 ครอบครัว ประกอบด้วย การกรองและบันทึกประวัติทางครอบครัวว่าได้มีโรคเรื้อรังหรือไม่เช่น 

โรคเบาหวาน โรคความดัน 

4 Note สามารถพิมพ์และกรอกข้อมูลเพ่ือบันทึกและสื่อสารไปยังแพทย์ได้  

5  การกลับมารักษาซ้ า กรณีที่คนไข้กลับมาท าการรักษาซ้ า ถ้าทางเจ้าหน้าที่ต้องการเก็บข้อมูลหรือต้องการ

รายงาน ให้ท าการบันทึกการกลับมารักษาซ้ าและใส่เหตุผล 

 

แถบ Vital Sign Chart  

 เป็นกราฟแสดงค่าของ สัญญาณชีพ ความดันโลหิต และอัตราการเต้นชีพจร 

  BP      : ค่าความดันโลหิต 

  Pulse  : สัญญาณชีพจร 

  RR      : อัตราการเต้นชีพจร 

จะเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างค่าครั้งก่อนหน้าที่เยมาเปิดVisit และ Visit ปัจจุบัน  
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รูปภาพที่ 4.19  แสดงหน้าจอ Vital Sign Chart 

แถบการวินิจฉัย 
บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโดยใช้รหัสโรค ICD10 ซึ่งมีวิธีการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัย สามารถท าได้ 3 วิธี   

              รูปภาพที่ 4.32  แสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัย 
 

จากภาพ   หมายเลข  1 คือ การบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ  
  หมายเลข  2 คือ การบันทึกการวินิจฉัยโรคโดยพิมพ์รหัสโรค หรือชื่อโรค  
  หมายเลข  3 คือ การบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
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 การบันทึกการวินิจฉัยโรคโดยพิมพ์รหัสโรค หรือชื่อโรค  
สามารถท าได้ 5 วิธี 
 วิธีที่1 ค้นหารหัส คลิกท่ีเครื่องหมาย “+”  

รูปภาพที่ 4.33  แสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10 
 

แล้วคลิกท่ีปุ่ม “...” ที่ช่องรหัส ICD10 แล้วระบุค าค้นหาด้วยชื่อโรคแล้วคลิกปุ่ม“ค้นหา” เลือกชื่อโรค แล้ว
คลิกปุ่ม “ตกลง” โดยสามารถค้นหาได้ด้วยภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และค้นหาได้ด้วยรหัสโรค 

รูปภาพที่ 4.34  แสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 
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 วิธีที่ 2 ค้นหารหัสโรค (ICD10) ด้วย Short Code พิมพ์เลือก และคลิก ENTER 1 ครั้ง เพื่อให้รหัสโรค 
(ICD10) ลงมาช่องด้านล่าง  

รูปภาพที่ 4.35  แสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 
ชื่อโรคที่เลือกจะปรากฏในช่องด้านล่าง 

รปูภาพที่ 4.36  แสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 
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วิธีที่ 3 ระบุผลการวินิจฉัย จากรหัส ICD10 
ให้น ามาคลิกที่ปุ่ม  ค้นจาก ICD10 เสร็จแล้ว จะมีช่องให้ค้นหารหัส ICD10 ให้ระบุ ICD10 เสร็จแล้วคลิกปุ่ม 
Enter 1 ครั้งหรือคลิกที่ปุ่มค้นหา จะแสดงผลการวินิจฉัยจากนั้นเลือก ICD10 ดับเบิ้ลคลิกหรือคลิกตกลง 
โปรแกรมจะแสดงผลการวินิจฉัยที่ช่องช่องชื่อโรค 

รูปภาพที่ 4.37  แสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 
วิธีที่ 4 รหัสที่ใช้บ่อย ให้น ามาคลิกท่ีปุ่ม  รหัสที่ใช้บ่อย เสร็จแล้ว จะมีช่องให้ค้นหารหัส ICD10 ค้นหาเสดแล้ว
คลิกท่ีเพ่ิมรหัส จากนั้นถ้าต้องการเลือก ICD10 ที่ต้องการน ามาใช้ คลิกที่น ามาใช้  

 4.38  แสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 
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 วิธีที่ 5 ระบุผลการวินิจฉัย จากปุ่ม Re Diag 
เป็นปุ่มที่น าผลการวินิจฉัยเก่า มาใช้ในการบันทึกผลการวินิจฉัย โดยการคลิกที่ปุ่ม Re Diag จากนั้น ท าการ
เลือกผลการวินิจฉัยจาก Visit เก่าที่ผู้ป่วยเคยมารับบริการ เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม น ามาใช้  
โปรแกรมจะน าผลการวินิจฉัยเก่าที่เลือกมาแสดงข้อมูล 

รูปภาพที่ 4.39  แสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 

 
รูปภาพที่ 4.40  แสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 

 
หมายเหตุ: รายการ ICD10 ถ้าต้องการลบทิ้งให้คลิกเมาส์ 1 ครั้งที่รายการและคลิก Ctrl+deleteและคลิก
OK เพ่ือยืนยันรายการที่จะลบ 
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การบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
1.1 วิธีการบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ  ตามหมายเลข 1 โดยการคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม”  

 
รูปภาพที่ 4.41  แสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 

จากภาพ 4.41 กดปุ่มเพ่ิม ตามหมายเลข 1  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการบันทึกผลการวินิจฉัย ตาม 
หมายเลข 2 ให้ท าการบันทึกผลการวินิจฉัยแบบ Text ลงไป เมื่อท าการบันทึกผลการวินิจโรคเสร็จแล้ว  กดปุ่ม 
บันทึก ตามหมายเลข 3  
1.2. วิธีการแก้ไข การบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
  

 
รูปภาพที่ 4.42  แสดงหน้าจอการแก้ไขผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
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จากภาพหมายเลข  1  คือ เลือกรายการผลการวินิจฉัยที่ต้องการแก้ไข 
 หมายเลข  2  คือ กดปุ่ม “แก้ไข” 
 หมายเลข  3  คือ ท าการแก้ไขรายการข้อมูลผลการวินิจฉัย 
 หมายเลข  4  คือ เมื่อท าการแก้ไขรายการผลการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม   
 “บันทึก” 
1.3. วิธีการลบ การบันทึกการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 

 
     รูปภาพที่ 4.43  แสดงหน้าจอการลบผลการวินิจฉัยโรคเป็นข้อความ 
จากภาพ   หมายเลข  1  คือ เลือกรายการผลการวินิจฉัยที่ต้องการลบ 
  หมายเลข  2  คือ กดปุ่ม “แก้ไข” 
  หมายเลข  3  คือ กดปุ่ม “ลบ”  รายการผลการวินิจฉัย 

 
 

รูปภาพที่ 4.44  แสดงหน้าจอส่วนของการลงผลวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10(ต่อ) 
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แถบหัตถการ วิธีการท าหัตถการ สามารถท าได้ คือ คลิกท่ีปุ่ม  จากนั้นหน้าจอ บันทึกหัตถการจะ

แสดง   

รูปภาพที่ 4.45  แสดงหน้าจอการลงหัตถการ 

เมื่อคลิกปุ่ม เพ่ิมแล้วจะได้หน้าจอบันทึกการท าหัตถการ 

 

รูปภาพที่ 4.46  แสดงหน้าจอบันทึกการท าหัตถการ 
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วิธีการบันทึกการท าหัตถการ  

วันที่/เวลาเริ่ม และวัน/เวลาเสร็จ ให้น าเม้าส์คลิกที่สามเหลี่ยมลง วันที่/เวลาเริ่ม และวัน/เวลาเสร็จ สามารถ
ท าวิธีเดียวกัน   
 

 

รูปภาพที่ 4.47  แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ 

ให้เลือก วันที่/เวลาเริ่ม และวันที่/เวลาเสร็จ สามารถก าหนดเดือนได้ ให้คลิกเลื่อนที่ สามเหลี่ยมซ้าย 

ชวา  ได้  ปุ่ม “NOW” เมื่อคลิกแล้ววันที่ เวลาปัจจุบันจะแสดง หากไม่ต้องการที่จะใช้วันและเวลานี้ สามารถ

คลิกท่ีปุ่ม  “Clear”จากนั้นให้ท าการเลือกวันเวลาที่ต้องการหรือให้กรอกลงไป เมื่อได้ วันที่/เวลา ต้องการแล้ว 

ให้คลิกท่ีปุ่ม “OK”   
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ชื่อหัตถการ คลิกท่ี ปุ่ม “ค้นหา” จากนั้นให้ท าการค้นหาได้โดยการกรอกชื่อหัตถการลงไป  

 

รูปภาพที่ 4.48  แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 

1. ให้พิมพ์ชื่อหัตถการที่ต้องการลงไป  

2. คลิกท่ีปุ่ม ค้นหา เพื่อท าการค้นหา 

3. ผลการค้นหา  จากนั้น คลิก “ตกลง 

ผู้ท าหัตถการ ให้น าเมาส์คลิกที่ สามเหลี่ยมลง จากนั้นพิมพ์ชื่อแพทย์หรือผู้ท าหัตถการ แล้วให้เลือก

ชื่อที่ต้องการ 

 

รูปภาพที่ 4.49  แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 
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ห้องที่ท า คลิกท่ีสามเหลี่ยมลง เพื่อเลือกห้องที่หัตถการ   

 

รูปภาพที่ 4.50  แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 

ICD9 คลิกปุ่ม “ค้นหา” จากนั้นให้กรอกรหัส ICD9(ICD9  คือ รหัสหัตถการ) เมื่อกรอกรหัสแล้วคลิกท่ี ปุ่ม 

“ค้นหา” ผลการค้นหาจะแสดงแล้ว คลิก”ตกลง”   

 

รูปภาพที่ 4.51 แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 
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เมื่อได้ชื่อหัตถการที่ต้องการแล้ว รหัส ICD9หรือรหัสหัตถการ จะแสดงพร้อมกับชื่อหัตถการ 

และจะแสดงราคากับหัตถการอัตโนมัติ     

 

รูปภาพที่ 4.52  แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 

ผู้ช่วย น าเมาส์คลิกท่ีเครื่องหมาย “+” เพ่ือท าการเพ่ิมชื่อ จากนั้นกดท่ีสามเหลี่ยมลง เพ่ือเลือกรายชื่อ และยัง
สามารถระบุจ านวนของหัตถการได้อีกด้วย แล้วกด ปุ่ม “บันทึก”    

 
รูปภาพที่ 4.53  แสดงหน้าจอวิธีบันทึกการท าหัตถการ(ต่อ) 
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การแก้ไขหัตถการ 

เมื่อบันทึกแล้วรายการหัตถการจะแสดงรายการทั้งหมด  เมื่อต้องการแก้ไข้ หัตถการ ให้คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 
จากนั้นเมื่อแก้ไขรายการแล้ว ให้คลิก ปุ่มบันทึกเพ่ือบันทึกรายการ   

รูปภาพที่ 4.54  แสดงหน้าจอแก้ไขหัตถการ 
 การให้ Vaccine 
แถบ การให้ Vaccine เป็นหน้าจอการลงข้อมูล Vaccine ที่เด็กมารับในครั้งนั้นๆ  
การบันทึกข้อมูลการให้บริการ Vaccine   คลิกเลือกแถบการให้  Vaccine  

หมายเลข 1 กดปุ่มเพ่ิม เพื่อท าการเพ่ิม vaccine  
หมายเลข 2 บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าและ vaccine ที่ฉีดให้กับผู้ป่วย 
หมายเลข 3 กดปุ่ม บันทึก 
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รูปภาพที่ 4.54 แสดงวิธีการลงข้อมูลในหน้าบันทึกการให้ Vaccine  

การแก้ไขข้อมูลการให้ Vaccine 
หมายเลข 1 เลือกรายการ Vaccine ที่ต้องการแก้ไข 
หมายเลข 2 กดปุ่ม แก้ไข 
หมายเลข 3 แก้ไขข้อมูลการให้ Vaccine 
หมายเลข 4 กดปุ่ม บันทึก 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.55 แสดงวิธีการแก้ไขในหน้าบันทึกการให้ Vaccine   
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การลบข้อมูลการให้ Vaccine 
หมายเลข 1 เลือกรายการ Vaccine ที่ต้องการลบ 
หมายเลข 2 กดปุ่ม แก้ไข 
หมายเลข 3 กดปุ่ม ลบ  
 

 
 

รูปภาพที่ 4.56 แสดงวิธีการลบในหน้าบันทึกการให้ Vaccine 
 

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

ข้อมูลที่ใช้ในการสั่งยา ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
  ชื่อยา   :  ชื่อยาที่ต้องการสั่ง 
  จ านวน   :  จ านวนยาที่สั่ง 
  หน่วยบรรจุ  :  หน่วยที่ใช้ในการบรรจุยา 
  วิธีใช้   :  วิธีการใช้ยา 
  Dose  : จ านวนยาที่ใช้ต่อครั้ง 
  หน่วย  :  หน่วยยา 
  ความถี่  : ความถี่ในการใช้ยา 
  เวลา  : เวลาในการใช้ยา 
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การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์  
ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหลังจากนั้นคลิกปุ่ม 

“เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมรายการยา 
*** สามารถคลิกค้นหาเฉพาะรายการยา เพ่ือให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้ จะแสดง

เฉพาะรายการยาเท่านั้น 
 *** ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้ว จะท าการเคลียร์ข้อมูลในช่องชื่อยาและรายละเอียดการใช้ยา 

 
รูปภาพที่ 4.57 แสดงหน้าจอวิธีการสั่งยา 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

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

 
4.2.3. การนัดหมาย 
 ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถลงนัดหมายผู้ป่วยได้ในกรณีท่ีต้องการนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการรักษา
หรือในกรณีท่ีนัดหมายเพ่ือติดตามผลการรักษา โดยแพทย์ท าการบันทึกนัดหมายผู้ป่วยได้ที่ปุ่มการนัดหมายมี
วิธีการดังนี้ 

 คลิกปุ่มนัดหมาย     ระบบจะแสดงปุ่มเพ่ิมรายการนัด ให้คลิกปุ่มเพ่ิมรายการนัด
ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับบริการ  
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รูปภาพที่ 4.58 แสดงหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย 

 
ส่วนที่ 2 คือข้อมูลการส่งตรวจจากแผนกที่ส่งตรวจผู้ป่วยมายังห้องตรวจแพทย์  

 
  รูปภาพที่ 4.59 แสดงหน้าจอข้อมูลการส่งตรวจ 

ส่วนที่ 3 คือ ข้อมูลการนัดหมาย 

 
  รูปภาพที่ 4.60 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลนัดหมาย 
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 การบันทึกข้อมูลนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คือ  
- วันที่นัด สามารถกรอกข้อมูลวันที่นัดหมายได้ 5 วิธี ดังนี้  

1.พิมพ์วันที่นัดหมายลงในช่องวันที่นัด  

 
2.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดจ านวนวันนัดในช่อง D 

  
3.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดเป็นสัปดาห์คือพิมพ์จ านวนสัปดาห์ในช่อง W 

 
4.พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดเป็นเดือนคือพิมพ์จ านวนเดือนในช่อง M  

 

5.ก าหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์ โดยคลิกปุ่มปฏิทิน  ระบบจะ
ปรากฏหน้าจอตารางนัดหมาย แพทย์สามารถเลือกลงนัดหมายตามตารางเวรแพทย์โดยคลิกวันที่แพทย์มี
ตารางเวรลงตรวจจะแสดงเป็นสัญลักษณ์สีเขียวหมายความว่าแพทย์ลงตารางเวรตรวจในวัน 

 
รูปภาพที่ 4.61 แสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 

 
- ช่วงเวลา สามารถกรอกข้อมูลเวลาได้ 2 วิธี คือ  

1.กรอกช่วงเวลาลงในช่องได้เลย 
2.คลิกปุ่มเลือกเวลาระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานัดหมายให้ท าการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมายโดยใช้
เมาส์คลิกลากช่วงเวลาที่ต้องการและคลิกปุ่มตกลง 
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รูปภาพที่ 4.62 แสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 

 
- แพทย์ผู้นัด ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login  
- แผนก ระบุแผนกท่ีท าการนัดหมาย 
- คลินิก ระบุคลินิกท่ีท าการนัดหมาย 
- ห้องตรวจ ระบุห้องตรวจที่นัดหมายผู้ป่วย 
- เหตุที่นัด ระบุสาเหตุที่นัดหมายผู้ป่วย 
- ติดต่อที่ ระบุสถานที่ติดต่อส าหรับผู้ป่วย 
- หมายเหตุ สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผู้ป่วยได้ 
- รายการอ่ืนๆ สามารถลงบันทึกข้อมูลรายการอ่ืนๆได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์

รายการสั่ง X-Ray,Lab 
  เมื่อแพทย์กรอกข้อมูลการนัดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบนัดหมายให้กับผู้ป่วยได้เพ่ือ
น ามายื่นในวันที่ครบก าหนดนัดหมาย 
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แถบตรวจฟัน     
วิธีการบันทึกการตรวจฟัน  เป็นหน้าจอส าหรับการลงข้อมูลทันตกรรมที่ผู้มารับบริการได้รับ โดยคลิกเลือกแถบ
ตรวจฟัน และกดปุ่ม เพิ่ม  

รูปภาพที่ 4.63 แสดงวิธีการลงข้อมูลในการตรวจฟัน 
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โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการลงข้อมูล Dental care 

รูปภาพที่ 4.64 แสดงหน้าจอการลงข้อมูลในการตรวจฟัน 
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วิธีการแก้ไขการตรวจฟัน   
หมายเลข 1 เลือกรายการตรวจฟันที่ต้องการแก้ไข 
หมายเลข 2 กดปุ่ม แก้ไข  และท าการแก้ไขรายการ 
หมายเลข 3 กดปุ่ม บันทึก 
 

รูปภาพที่ 4.65 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลในการตรวจฟัน 

 
รูปภาพที่ 4.66 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลในการตรวจฟัน 
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เมื่อท าการลงข้อมูล บันทึกการให้ Vaccine เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก 

รูปภาพที่ 4.67 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการให้ Vaacine 

รูปภาพที่ 4.68 แสดงหน้าจอการยืนยันการบันทึกข้อมูลการให้ Vaacine 
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พัฒนาการ 

แถบพัฒนาการเป็นแถบเมนูเกี่ยวกับข้อมูลส ารวจพัฒนาการของเด็กว่าเด็กมีพัฒนาการเป็นอย่างไรในช่วง
อายุนี้ สามารถท าการลงข้อมูลได้โดย 
1. คลิกเลือกท่ีแถบพัฒนาการ  
2. จากนั้นท าการลงข้อมูลพัฒนาการของเด็กโดยท าเครื่องหมายถูกที่ช่องด้านหลังในพัฒนาการที่เด็กสามารถท าได้ 
และลงอายุว่าพัฒนาการที่เด็กท าได้นั้น เด็กมีอายุกี่เดือน  
 

 
รูปภาพที่ 4.69 แสดงหน้าจอการบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
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โภชนาการ 
แถบโภชนาการ เป็นแถบเมนูข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการวัดว่าเด็กมีความสูง, น้ าหนักตามเกณฑ์

หรือไม่ สามารถท าการลงข้อมูลหรือเพ่ิมข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ได้ดังนี้ 
 

ลงข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลโภชนาการ    คลิกเลือกแถบโภชนาการ  
1. คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิม  
2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอบันทึกภาวะโภชนาการให้กรอกข้อมูล ท าการลงข้อมูลภาวะโภชนาการกรอก
ข้อมูลน้ าหนัก, ส่วนสูง 
3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึก 
 

 
รูปภาพที่ 4.70 แสดงหน้าจอการบันทึกภาวะโภชนาการ 
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วิธีแก้ไขข้อมูลโภชนาการ 
1. คลิกเลือกรายการโภชนาการที่ต้องการเข้าไปแก้ไข 
2.   คลิกปุ่ม แก้ไขภาวะโภชนาการ 
3.   จากนั้นจะปรากฏหน้าบันทึกภาวะโภชนาการขึ้นมา ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการให้เรียบร้อย 
4.   เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย คลิกปุ่มบันทึกเพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปภาพที่ 4.73 แสดงหน้าจอการแก้ไขภาวะโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.74 แสดงหน้าจอการแก้ไขภาวะโภชนาการ 
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วิธีลบข้อมูลโภชนาการ 

1. คลิกเลือกรายการโภชนาการที่ต้องการเข้าไปลบ 
2.   คลิกปุ่ม แก้ไข 
3. จากนั้นจะปรากฏหน้าบันทึกภาวะโภชนาการขึ้นมา คลิกปุ่มลบรายการเพ่ือลบข้อมูล 

 
รูปภาพที่ 4.75 แสดงหน้าจอการลบภาวะโภชนาการ 

 
ลงข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูล Vaccine ที่อ่ืน  คลิกเลือกแถบ Vaccine ที่อ่ืน   

1. คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิม  
2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอรายละเอียดการรับวัคซีนจากท่ีอ่ืนให้กรอกข้อมูล  
3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึก 
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รูปภาพที่ 4.76 แสดงหน้าจอการลบภาวะโภชนาการ 
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เมื่อบันทึกข้อมูลการให้บริการในบัญชี 4 เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก 
 

 
รูปภาพที่ 4.77แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการให้บริการบัญชี 4  
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****การจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบ   ที่หน้าจอข้อมูลการให้บริการบัญชี 4  สามารถท าการจ าหน่ายผู้ป่วย
ออกจากระบบได้ 3 วิธี  
วิธีที่ 1 คลิก check box จ าหน่ายผู้ป่วย ดังหมายเลข 1  
วิธีที่ 2 คลิกที่ปุ่ม จ าหน่าย ด้านบนขวามือ ดังหมายเลข 2 จะมีหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเพ่ือยืนยันการจ าหน่าย
ผู้ป่วยแล้วกดปุ่ม Yes ดังหมายเลข 3 ระบบจะท าการจ าหน่ายผู้ป่วยให้อัตโมนัติ 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.78 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการจ าหน่ายผู้ป่วยในบัญชี 4  
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วิธีที่ 3 ที่หน้าจอทะเบียนบัญชี 4 คลิกท่ีปุ่ม Task เลือกเมนู จ าหน่ายออกจากทะเบียนอัตโนมัติ  โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอให้เลือกช่วงอายุของเด็กท่ีต้องการจ าหน่ายออกจากบัญชี 4 เมื่อใส่ช่วงอายุเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม 
ตกลง โปรแกรมจะท าการจ าหน่ายผู้ป่วยให้อัตโนมัติ 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.79 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการจ าหน่ายผู้ป่วยในบัญชี 4  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


