
 

 

คู่มอืการใช้งาน โปรแกรม HOSxPXE 

ระบบงานบัญชี 6 

 

 

โรงพยาบาลฟากท่า 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด 
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คู่มือการใช้งานระบบงานบัญชี 6 
(งานวางแผนครอบครัว สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และงานตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม) 

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (เวชระเบียน) 
1. ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
แสดงหน้าจอไอคอน HOSxPXE4. 

 
2. พิมพ์รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าระบบ HOSxPXE4. จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าระบบ 

 
แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาหรือเขตที่ท างาน  
 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 

 
4. คลิกเลือกห้องท างาน 

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

 
แสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

 
ในระบบงานบัญชี 6 จะประกอบไปด้วย การวางแผนครอบครัว สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานตรวจมะเร็ง

ปากมดลูก และตรวจมะเร็งเต้านม หญิงอายุ 15-60 ปี 
6. คลิกท่ีเมนู PCU  Account 6 เพ่ือเข้าหน้าเมนูการใช้งานระบบบัญชี 6 

 
 แสดงหน้าเมนูการใช้งานระบบบัญชี 6  
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เมื่อเข้ามาในส่วนของระบบงานบัญชี 6 จะปรากฏรายชื่อหญิงที่รอ ดังรูปภาพ แสดงว่าระบบ
ตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลของหญิงที่มีอายุ 15-60 ปี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน  
- ถ้าต้องการลงทะเบียนตามรายชื่อที่ปรากฏทั้งหมดเข้าสู่ ระบบงานบัญชี 6 ให้  ท าการคลิกปุ่ม 

“ลงทะเบียน” 
- ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียนตามรายชื่อที่ปรากฏทั้งหมดให้ท าการ คลิกปุ่ม “ปิด” 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้รอลงทะเบียนบัญชี 6 

 
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอต่อไปคือ หน้าจอทะเบียนของระบบงานบัญชี 6  ในกรณีที่ไม่ปรากฏหน้าจอ

ดังกล่าวก็แสดงว่าไม่มีผู้ที่รอลงทะเบียน จะปรากฏ “หน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี 6” โปรแกรมจะแสดง
ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ-สกุล ผู้มารับบริการ, อายุ, สถานะภาพสมรส, การคุมก าเนิด จ านวนบุตรที่ยังมีชีวิต
อยู่ และที่อยู่อาศัย  



 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นส าหรับโรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่โดยมไิด้รบัอนุญาต 
                                 Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                   หน้า 5 

 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี 6 

วิธีการลงทะเบียนบุคคลเข้าระบบงานบัญชี 6 

1. คลิกปุ่ม  จะแสดง Popup หน้าจอค้นหารายชื่อผู้ป่วย 
2. ให้เราท าการพิมพ์ชื่อคนที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อท าการค้นหา ซึ่งสามารถค้นหาโดยระบุเพศและช่วง

อายุได ้ซึ่งอยู่ข้างล่างของหน้าค้นหา 

3. คลิกปุ่ม  จะแสดงรายชื่อที่ได้ท าการค้นหา 
4. คลิกท่ีชื่อคนที่ต้องการลงทะเบียน  

5. คลิกปุ่ม  หลังจากกดปุ่มตกลงจะเข้าสู่หน้าจอของข้อมูลงานบริการ 

 
แสดงข้ันตอนวิธีการลงทะเบียนในระบบงานบัญชี 6 
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จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลผู้มารับบริการ ให้บันทึกข้อมูลการคุมก าเนิดปัจจุบัน จากนั้นกดปุ่มบันทึก 

 
การบันทึกข้อมูลการคุมก าเนิดปัจจุบัน 

 
วิธีการเข้าลงข้อมูลการให้บริการงานบัญชี 6 

ในกรณีที่ลงทะเบียนคนไข้ท่ีต้องการเข้าสู่ระบบงานบัญชี 6 ไว้เรียบร้อยแล้ว หากต้องการเข้าดูข้อมูล
หรือลงข้อมูลการให้บริการงานบัญชี 6 สามารถท าได้ 2 วิธี 

วิธีที่1 ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อคนไข้ ที่เราให้บริการ  

วิธีที่2 เลือกรายชื่อคนไขท้ี่ต้องการ  คลิกปุ่ม   

 
แสดงวิธีการเข้าสู่ข้อมูลงานบริการ 
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จากนั้นจะแสดงหน้าจอข้อมูลการให้บริการบัญชี 6 ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนในลงข้อมูล  4 แถบ คือ 
1. ข้อมูลการมารับบริการ 
2. การรับบริการ 
3. การตรวจมะเร็งเต้านม  
4. การตรวจมะเร็งปากมดลูก 

 
หน้าจอข้อมูลการให้บริการบัญชี 6 

ท าการลงข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม  โดยท าการลง
ข้อมูลรายละเอียดในแต่ละแถบมีดังนี้ 
 การลงข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูล “ข้อมูลผู้มารับบริการ”  

1. คลิกท่ีแถบเมนู  
2. กรอกข้อมูลการมารับบริการของคนไข้, สถานะภาพสมรส, การคุมก าเนิด, สาเหตุที่ไม่คุมก าเนิด, 

วันที่ขึ้นทะเบียน ฯลฯ  
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แสดงวิธีการลงข้อมูลผู้มารับบริการ 

 
 การลงข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูล “การมารับบริการ”  

แสดงหน้าจอการมารับบริการ ในหน้าจอให้กดปุ่ม  เพ่ือท าการบันทึกการให้บริการ 
จะมี Popup ขึ้นมาให้กรอกข้อมูล มีแถบการใช้งานทั้งหมด 9 แถบดังนี้ 

1. การบริการ 
2. การคัดกรอง 
3. การให้บริการ 
4. การวินิจฉัย 
5. หัตถการ 
6. การให้ Vaccine 
7. สั่งยา 
8. การนัดหมาย 
9. ตรวจฟัน 
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แสดงหน้าบันทึกการให้บริการวางแผนครอบครัว 

 
 การคัดกรอง เป็นการลงข้อมูลสัญญาณชีพ, การคัดกรอง, ลงอาการส าคัญ, และงานส่งเสริมสุขภาพของ
คนไข้ สามารถท าได้ดังรูปภาพ 

 
แสดงวิธีการลงข้อมูลสัญญาณชีพและอาการส าคัญ 
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 ในส่วนของงานส่งเสริม สามารถลงข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ให้กับคนไข้ได้ โดย คลิกท่ีแถบ การคัดกรอง 
 งานส่งเสริมสุขภาพ ดังรูปภาพ 
 

 
แสดงวิธีการลงข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

กรณีที่ต้องการแก้ไข งานส่งเสริมสุขภาพ สามารถท าได้โดย เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกด

ปุ่ม  แล้วท าการแก้ไขรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  หรือถ้าหากต้องการลบ

รายการ สามรถกดที่ปุ่ม  ดังรูปภาพ 
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แสดงวิธีการแก้ไขรายการงานส่งเสริมสุขภาพ 

 
 การวินิจฉัย เป็นการลงผลวินิจฉัยโรคของคนไข้  การบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโดยใช้รหัสโรค ICD10 มีวิธีการ
บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10 ได้ 3 วิธี คือ  

1. การค้นหาโดยพิมพ์รหัสโรค ชื่อโรค ในช่อง Short code ระบบจะแสดงโรคการวินิจฉัยให้อัตโนมัติ  
แสดงหน้าจอการค้นหาชื่อโรคการวินิจฉัย ดังหมายเลข 2  

2. เพ่ิมโรคการวินิจฉัยด้วยการพิมพ์รหัส ICD10 ในช่องรหัส ICD10 และกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงชื่อ
โรคการวินิจฉัยให้ ดังหมายเลข 3 

3. การค้นหาจากปุ่มจุด 3 จุดเมื่อกดปุ่มจุด 3 จุดแล้วระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาโรคการวินิจฉัย
สามารถค้นหาได้จาก รหัสโรค, ชื่อโรค, โดยการพิมพ์รหัสโรค หรือ ชื่อโรคในช่องค าค้นหาและกดปุ่มค้นหา
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลโรคการวินิจฉัยให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่ชื่อโรคการวินิจฉัย หรือเลือกชื่อโรควินิจฉัย 

แล้วกดปุ่ม  ดังหมายเลย 4 
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แสดงวิธีการลงบันทึกข้อมูลการวินิจฉัย 

 
 หัตถการ เป็นการบันทึกการท าหัตถการให้กับผู้ป่วยแพทย์สามารถบันทึกสั่งการท าหัตถการได้โดยกดท่ี

แถบ “หัตถการ” และกดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลการทาหัตถการโดยกรอก
ข้อมูลชื่อหัตถการระบบจะแสดงข้อมูล วัน-เวลาที่เริ่มท าและวัน-เวลาที่ท าเสร็จ, ราคาหัตถการ, รหัส ICD9 
โดยอัตโนมัติ และให้เพ่ิมข้อมูลผู้ท าหัตถการจากนั้นกดปุ่มบันทึก  

 
แสดงหน้าจอวิธีการบันทึกข้อมูลหัตถการ 
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กรณีที่ต้องการแก้ไขหัตถการ สามารถท าได้โดย เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม 

 แล้วท าการแก้ไขรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  หรือถ้าหากต้องการลบ

รายการ สามรถกดที่ปุ่ม  ดังรูปภาพ 

 
แสดงวิธีการแก้ไขหัตถการ 

 
 สั่งยา การสั่งยาสามารถสั่งได้หลายวิธี คือ การคีย์เอง , เลือกจาก Template, เลือกจากประวัติการใช้ยา 
(Remed), เลือกจากแผนการรักษา, สั่งยานอกบัญชีโรงพยาบาล (ชื่อนอก รพ.), Mode 2 ข้อมูลที่ใช้ในการ
สั่งยา ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

ชื่อยา   :  ชื่อยาที่ต้องการสั่ง 
จ านวน   :  จ านวนยาที่สั่ง 
หน่วยบรรจ ุ :  หน่วยที่ใช้ในการบรรจุยา 
วิธีใช ้   :  วิธีการใช้ยา 
Dose  :  จ านวนยาที่ใช้ต่อครั้ง 
หน่วย   :  หน่วยยา 
ความถี่   :  ความถี่ในการใช้ยา 
เวลา   :  เวลาในการใช้ยา 

การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่างๆ ให้
ครบถ้วนหลังจากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมรายการยา 
*** สามารถติ๊กเลือกค้นหาเฉพาะรายการยา เพ่ือให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้จะแสดงเฉพาะ
รายการยาเท่านั้น 
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แสดงหน้าจอการคีย์ส่ังยา 

 

 
แสดงหน้าจอวิธีการสั่งยา 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
 - ฉลากช่วย คือรายละเอียดของยา 
 - ปุ่มแก้ไข วิธีการใช้ยาที่มาจากการกรอกรายละเอียด 
 - ปุ่ม Log สามารถกดแล้วตรวจสอบการแก้ไขของรายการแต่ละรายการได้ 
 - ปุ่ม Clear ใช้ Clear ช่องชื่อยาและรายละเอียดในการสั่งยา 
กรณีที่ผู้ป่วยมีการแพ้ยา เภสัชกรจะท าการบันทึกข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยไว้ในระบบ เมื่อมีการสั่งยา จะมี
ชื่อรายการยาที่คนไข้แพ้ขึ้นมาแสดง  
 
การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจาก Template 
 การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะอ านวยความสะดวกเวลาที่มีการสั่งยาตัวเดิมหรือการสั่งยาชุดนี้บ่อยๆ หากยังไม่มี 
Template จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่โดย คลิกท่ีปุ่ม   เลือกรายการจาก Template เพ่ือสร้าง 
Template ก่อน  

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาจาก Template 
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คลิกปุ่ม “เพ่ิม Template” เพ่ือสร้าง Template ใหม่ 

 
แสดงหน้าจอการเพิ่ม Template 

 

ก าหนดชื่อ Template ที่ต้องการและก าหนดยาและรายละเอียด วิธีใช้ยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอการสร้าง Template 
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เมื่อสร้าง Template แล้ว ท าการสั่งยาโดยเลือกรายการจาก Template 
  เลือก Template ที่ต้องการสั่ง แล้วคลิกปุ่ม “เลือก” 

 
แสดงหน้าจอกการสั่งยาจาก Template 

 

 วิธีการแก้ไขและลบ Template เลือก Template ที่ต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข 
Template” 

 
แสดงหน้าจอการแก้ไข Template 
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การแก้ไข ท าการแก้ไขชื่อ Template ชื่อยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 
การลบ คลิกปุ่ม “ลบ” Template รายการที่ลบจะหายไป 

 
แสดงหน้าจอการลบข้อมูล Template การสั่งยา 

 

การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจากรายการประวัติการใช้ยา (Remed)  
 การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะอ านวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมซ้ ากับครั้งที่แล้วที่ผู้ป่วยมารับ
บริการ โดยจะต้องมีประวัติการสั่งยาก่อน จึงจะสามารถ Remed ได้ 

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาจากประวัติการใช้ยา (Remed) 
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 คลิกท่ีรายการใบสั่งยาของ Visit ที่มารับบริการ และดูรายการยาที่สั่งใน Visit นั้น ท าการ Remed 
โดยคลิกที่ปุ่ม “เลือก” 

 
หน้าจอแสดงการสั่งยาจากประวัติการสั่งยา (Remed) 

การสั่งยาโหมด 2 เป็นการสั่งยาที่มีการผูกวิธีใช้ยาโหมด 3 ไว้ซึ่งน าวิธีการใช้ยามารวมไว้เพ่ือให้ง่ายต่อการสั่ง
ยา ซึ่งขั้นตอนการสั่งยาโหมด 2 มีวิธีดังนี้ 
 1. คลิกเลือก Mode 2 
 2. พิมพ์ชื่อยาในช่องชื่อยา ระบุจ านวนและพิมพ์วิธีการใช้ยาในช่องวิธีการใช้ 
    3. วธิีการใช้ยาจะผูกวิธีการใช้ยาจากวิธีการใช้ยาจากโหมด 3 ไว้ให้เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการสั่งยา 

 
แสดงหน้าจอการสั่งยาโหมด 2 
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หน้าจอแสดงการสั่งยาโดยวิธีการสั่งยาจาก Mode 2 

 
 การนัดหมาย ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถลงนัดหมายผู้ป่วยได้ในกรณีที่ต้องการนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการ
รักษาหรือในกรณีที่นัดหมายเพ่ือติดตามผลการรักษา โดยแพทย์ท าการบันทึกนัดหมายผู้ป่วยได้ท่ีปุ่มการนัดหมาย
มีวิธีการดังนี้ 

 กดแถบ  ระบบจะแสดงปุ่มเพ่ิมรายการนัด ให้กดปุ่มเพ่ิมรายการนัดระบบจะแสดง
หน้าจอข้อมูลการนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลนัดหมาย 
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 การบันทึกข้อมูลนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คือ วันที่นัด สามารถกรอกข้อมูลวันที่นัดหมายได้
หลายวิธี ดังนี ้

1. พิมพ์วันที่นัดหมายลงในช่องวันที่นัด  

2. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดจ านวนวันนัดในช่อง D   
3. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดเป็นสัปดาห์คือพิมพ์จ านวนสัปดาห์ในช่อง W 

 
4. พิมพ์วันที่นัดหมายโดยก าหนดเป็นเดือนคือพิมพ์จ านวนเดือนในช่อง M 

  
5. ก าหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์โดยกดปุ่ม  ระบบจะปรากฏ

หน้าจอตารางนัดหมายแพทย์สามารถเลือกลงนัดหมายตามตารางเวรแพทย์โดยคลิกเลือกวันที่แพทย์มี
ตารางเวรลงตรวจจะแสดงเป็นสัญลักษณ์สีเขียวหมายความว่าแพทย์ลงตารางเวรตรวจในวัน 

 
แสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 
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ช่วงเวลา สามารถกรอกข้อมูลเวลาได้ 2 วิธี คือ 
 1. กรอกช่วงเวลาลงในช่องได้เลย  

 2. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานัดหมายให้ท าการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
นัดหมายโดยใช้เมาส์คลิกลากช่วงเวลาที่ต้องการและกดปุ่มตกลง 

 
แสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 

 
โดยท าการลงบันทึกข้อมูล ดังนี้   
- วันที่นัด ระบุวันที่ที่ท าการนัดหมาย 
- ช่วงเวลา ระบุช่วงเวลาท าการนัดหมาย 
- แพทย์ผู้นัด ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login 
- แผนก ระบุแผนกท่ีท าการนัดหมาย 
- คลินิก ระบุคลินิกที่ท าการนัดหมาย 
- ห้องตรวจ ระบุห้องตรวจที่นัดหมายผู้ป่วย 
- เหตุที่นัด ระบุสาเหตุที่นัดหมายผู้ป่วย 
- ติดต่อที่ ระบุสถานที่ติดต่อส าหรับผู้ป่วย 
- หมายเหตุ  สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผู้ป่วยได้รายการอื่นๆ สามารถลงบันทึกข้อมูล

รายการอื่นๆ ได้ เช่น ข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์รายการสั่ง X-Ray, Lab 
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วิธีแก้ไขการนัดหมาย  
 กรณีที่ต้องการแก้ไขการนัดหมาย สามารถท าได้โดย เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม 

 แล้วท าการแก้ไขรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  หรือถ้าหากต้องการลบ

รายการ สามรถกดที่ปุ่ม  ดังรูปภาพ  

 
แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลนัดหมาย 

  
 การลงข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูล “การตรวจมะเร็งเต้านม”   

1. คลิกท่ีเมนูแถบเมนู   

2. คลิกท่ีปุ่ม  
3. ปรากฏหน้าจอบันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้านม ท าการกรอกข้อมูลผลการตรวจให้เรียบร้อย 

4. เมื่อลงข้อมูลเรียบร้อย บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม   
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แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผลการตรวจมะเร็งเต้านม  

   
วิธีแก้ไขข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านม    

1. คลิกท่ีเมนูแถบเมนู    
2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข   

3. คลิกท่ีปุ่ม    
4. ปรากฏหน้าจอบันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้านม ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ  

5. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม   
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แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลผลการตรวจมะเร็งเต้านม  

  
วิธีลบรายการข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านม    

1. คลิกท่ีเมนูแถบเมนู    
2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ   

3. คลิกท่ีปุ่ม   

4. ปรากฏหน้าจอบันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้านม ท าการลบโดยคลิกปุ่ม  
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แสดงหน้าจอลบข้อมูลผลการตรวจมะเร็งเต้านม  

 
 การลงข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูล “การตรวจมะเร็งปากมดลูก”   

1. คลิกท่ีแถบ     

2. คลิกท่ีปุ่ม  
3. ปรากฏหน้าจอบันทึกผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก ท าการกรอกข้อมูลผลการตรวจให้เรียบร้อย 

4. เมื่อลงข้อมูลเรียบร้อย บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม   
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แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก 

 
วิธีแก้ไขข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านม    

1. คลิกท่ีเมนูแถบเมนู    
2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข   

3. คลิกท่ีปุ่ม    
4. ปรากฏหน้าจอบันทึกผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ  

5. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม   
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แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก 

   
วิธีลบรายการข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านม    

1. คลิกท่ีเมนูแถบเมนู     
2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ   

3. คลิกท่ีปุ่ม   

4. ปรากฏหน้าจอบันทึกผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก ท าการลบโดยคลิกปุ่ม  
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แสดงหน้าจอลบข้อมูลผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก   

   
การจ าหน่ายและการลบออกจากบัญชี  

1. เลือกคนไข้ที่ต้องการจ าหน่าย  

2. คลิกปุ่ม    
3. ปรากฏหน้าจอข้อมูลการให้บริการบัญชี 6 ด้านล่างของหน้าต่างการให้บริการ ท าการคลิก

เครื่องหมาย ถูกที่ช่อง  จากนั้น กดปุ่ม  แต่ถ้าต้องการลบคนไข้

ออกจากบัญชี ให้ท าการกดปุ่ม     ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอการจ าหน่ายและการลบบุคคลออกจากบัญชี 
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การจ าหน่ายคนไข้สามารถท าได้อีก 1 วิธี โดย ท าการเลือกคนไข้ที่ต้องการจ าหน่าย จะปรากฏ 

หน้าจอข้อมูลการให้บริการบัญชี 6 จากนั้นกด ปุ่ม  ด้านบนของหน้าต่างการให้บริการ จะมี  

Pop Up แสดงการยืนยันการจ าหน่าย กดปุ่ม  ระบบจะท าการจ าหน่ายคนไข้ออกจากบัญชี  

 
แสดงหน้าจอการจ าหน่ายและการลบบุคคลออกจากบัญชี (ต่อ) 

หากต้องการลบผู้ป่วยออกจากบัญชี 6 ก็สามารถท าได้โดยท าการเลือกคนไข้ที่ต้องการลบออกจากนั้น

คลิกปุ่มลบ จะมี Pop Up แสดงยืนยันการลบ กดปุ่ม  เพ่ือท าการลบข้อมูลผู้ป่วยออกจากบัญชี 
6 ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอการจ าหน่ายและการลบบุคคลออกจากบัญชี (ต่อ) 

 
 
 


