
รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


ระบบห�องฉ�กเฉ
น (Emergency Room)
เข�าใช�งานระบบฉ�กเฉ
น (Emergency Room) ได�ด�งน��

ข��นตอนท�� 1. ท�าการเล"อกแผนกท��ท�างาน จากน��นกด ตกลง 

ร%ปท�� 1 แสดงหน�าจอเล"อกแผนกท��ท�างาน
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เล"อกแผนกท��ท�างาน



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


ข��นตอนท�� 2. ท��เมน%ระบบผ%�ปFวยนอก เล"อก Emergency Room และ เล"อกแทKป ระบบห�องฉ�กเฉ	น

ร%ปท�� 2 แสดงหน�าจอการเข�าใช�ระบบห�องฉ�กเฉ	น (Emergency Room) 

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd.

ระบบผ%�ปFวยนอกEmergency Room  
ระบบห�องฉ�กเฉ	น



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


ข��นตอนท�� 3. หน�าจอแสดงรายละเอ�ยดรายช"�อผ%�ปFวยท��ถ%กส�งมาท��ห�องฉ�กเฉ	น

ร%ปท�� 3 แสดงหน�าจอรายละเอ�ยดรายช"�อผ%�ปFวยท��ถ%กส�งมาท��ห�องฉ�กเฉ	น
ท�าการ Double Click เล"อกคนไข�ท��ต�องการลงรายละเอ�ยด

ข��นตอนท�� 4. แถบผ%�ปFวย 
หน�าจอแสดงรายละเอ�ยดการลงรายละเอ�ยดของผ%�ปFวย แถบผ%�ปFวย

ร%ปท�� 4 แสดงหน�าจอลงรายละเอ�ยดผ%�ปFวย
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รายช"�อผ%�ปFวยท��ถ%กส�งมา
ห�องฉ�กเฉ	น

1. ช"�อเจ�าหน�าท�� ท��ท�าการ 
Login เข�าใช�ระบบ

1. เวรของเจ�าหน�าท��

2. รายละเอ�ยดผ%�ปFวย

3. ใส�รายละเอ�ยดการท�า
ห�ตถการท��ท�าให�คนไข�

4. ใส�รายการยาท��ให�คนไข�

5. บ�นทYกข�อม%ลต�าง ๆ ของผ%�ปFวยได�



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


จากภาพ  แสดงรายละเอ�ยดด�งน��

ล�าด�บท�� 1. ในช�อง “เจ�าหน�าท��” ให�ท�าการใส�ช"�อเจ�าหน�าท�� โดย Default จะเป_นช"�อท�� Login เข�าระบบ
      ในช�อง “เวร” ให�ท�าการใส� เวร ของเจ�าหน�าท��คนน��น

ล�าด�บท�� 2. แถบผ%�ปFวย
      ในช�อง “ประเภทผ%�ปFวย” ให�ท�าการเล"อก ประเภทของผ%�ปFวยรายน��น
      ในช�อง “ความเร�งด�วน” ให�ท�าการเล"อก ประเภทของความเร�งด�วนของผ%�ปFวยรายน��น
      ในช�อง “ประเภทคล�น	ก” ให�ท�าการเล"อก ประเภทคล	น	ก
      ในช�อง “แพทย�เวร” ให�ใส�ช"�อแพทย�เวร
      ในช�อง “ประเภทการมา” ให�ใส�ประเภทการมาของผ%�ปFวยรายน��น
      ต	` ก ถ% ก ใ น ช� อ ง  ใ น ก ร ณ� ผ%� ปF ว ย เ ส� ย ช� ว	 ต□
ก�อนมาถYงโรงพยาบาล
Tip ในช�องต�าง ๆ ท��ต�องใส�ข�อม%ล สามารถ เคาะ Spacebar 1 คร��ง จะแสดงรายช"�อข�อม%ลท��งหมด

ล�าด�บท�� 3. ในช�องรายการห�ตถการ ให�ใส�ห�ตถการ, ช"�อ, ผ%�ท�าห�ตถการ, เวลาเร	�ม, เวลาเสรKจ, จ�านวน ใน
ส�วนของราคาจะขY�นอ�ตโนม�ต	 ตามราคาท��เซตไว�ในฐานข�อม%ล

ล�าด�บท�� 4. ในช�อง Medication 
       ให�ใส�ช"�อรายการ, ว	ธ�ใช�, จ�านวน ในส�วนของราคาจะขY�นอ�ตโนม�ต	 ตามราคาท��เซตไว�ในฐานข�อม%ล

ล�าด�บท�� 5. Note สามารถใส�บ�นทYกต�าง ๆ เก��ยวก�บผ%�ปFวย
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ข��นตอนท�� 5. แถบการว	น	จฉ�ย 
หน�าจอแสดรายละเอ�ยดการลงรายละเอ�ยด แถบการว	น	จฉ�ย

ร%ปท�� 5 แสดงหน�าจอลงรายละเอ�ยด
จากภาพ  แสดงรายละเอ�ยดด�งน��

ล�าด�บท�� 6. Screen Data แสดงรายละเอ�ยดข�อม%ลของผ%�ปFวย ในกรณ�ท��ผ%�ปFวยผ�านจ�ดซ�กประว�ต	 (Screen) 
แล�ว กรณ�ท��ย�งไม�ม�ข�อม%ลสามารถใส�ข�อม%ลได�ในช�องว�างด�านหล�งได�ท�นท�

ล�าด�บท�� 7. การว	น	จฉ�ย สามารถใส�รห�ส ICD ได�ในช�อง รห�ส ICD แต�ถ�าจ�าไม�ได� ให�น�าเม�าส�ไปคล	`กท��
ช�อง รห�ส ICD จากน��นกด Spacebar 1 คร��ง แล�วใส�ช"�อของรายการ ICD จากน��นเล"อกช"�อ ICD แล�วกด 
Enter 
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

7. ใส�รห�ส ICD 
และ ประเภท

8. รายละเอ�ยดการมาของและ
สถานภาพของคนไข�6. ข�อม%ลการซ�ก

ประว�ต	คนไข�

9. ใส�รายละเอ�ยดการเข�าห�องERของ
คนไข� และเจ�าหน�าท�� ท��ร�บผ	ดชอบ
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ล�าด�บท�� 8. ในช�อง “จาก” จะแสดงรายช"�อโรงพยาบาล ในกรณ� ร�บต�อสถานพยาบาลอ"�น Refer
    ในช�อง “ส�งต�อไปแผนก” ให�เล"อกแผนกท��จะท�าการส�งคนไข�ต�อไป
      ในช�อง “สถานภาพ” ให�เล"อกสถานภาพของผ%�ปFวย
      ในช�อง “ส�งต�อท��” จะแสดงรายช"�อโรงพยาบาล ในกรณ� ส�งต�อสถานพยาบาลอ"�น Refer

ล�าด�บท�� 9. ให�ใส�เวลาท��เข�าห�อง ER, เวลาตรวจ, และเวลาตรวจเสรKจ และใส�ข�อม%ลในช�อง “ผ%�ร�บผ	ดชอบ
ผ%�ปFวย” ให�เล"อกใส�รายช"�อเจ�าหน�าท�� และต�าแหน�ง ของผ%�ร�บผ	ดชอบผ%�ปFวย

ล�าด�บท�� 10. ป�Fม View Scan OPD Card ส�าหร�บแสดงรายละเอ�ยด OPD Card ลงในเคร"�อง (ต�องใช�เคร"�อง
สแกนเป_นอ�ปกรณ�ในการสแกนเข�าไป)
         ป�Fม Observe ส�าหร�บสถานภาพของ ผ%�ปFวยร�บไว�ส�งเกตอาการ จะแสดงข�อม%ลของผ%�ปFวย
         ป�Fม Custom Form ย�งใช�ไม�ได�
         ป�Fม Lab history จะแสดงรายการ Lab ท��เคยส��งไว�

ป�Fม UE ส�าหร�บสร�างฟอร�มใช�เอง
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ล�าด�บท�� 11. ในช�อง Lab ให�ท�าการเล"อกใบ Lab (ในกรณ�ม�การส��ง Lab) จากน��นกดป�Fม ส��ง Lab จะปรากฏ
หน�าจอของใบ Lab ให�ท�าการเล"อกรายการ Lab และกดป�Fม บ�นทYก ด�งร%ปต�วอย�าง 

ร%ปท�� 6 แสดงหน�าจอ Order Lab
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1. เล"อกห�องLab ท��
ต�องการส�งคนไข�ไปท�าLab

2. เล"อกห�องท��ต�องการให�ส�ง
ผลLab (ร%ปแบบ Pop up) 

3. เล"อกล�กษณะ
ความเร�งด�วน

4. เล"อกรายการ Lab
สามารถเล"อกแบบ Item หร"อ Group ได�

5. กดป�Fม บ�นทYก



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


         ป�Fมส��ง X-Ray ในกรณ�ท��ม�การส��ง X-Ray ให�ท�าการใส�รายละเอ�ยดรายการ X-Ray จากน��นกดป�Fม 
“ส��ง”ด�งร%ปต�วอย�าง

ร%ปท�� 7 แสดงหน�าจอ X-Ray Order
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1. ใส�แพทย�ผ%�ส��ง, รายการ, ระบ�ท�า, ด�าน, ว�นท��(Defaultว�นท��
ปvจจ�บ�น), ระบ�ความเร�งด�วน, ระบ�ห�อง

สามารถใส� Clinical Information เพ"�อแสดงข�อความให�
ห�อง X-Ray ทราบ

สามารถใส� Clinical Diagnosis 
เพ"�อแสดงข�อความให�ส�วนอ"�นๆ  ทราบได�

2. ระบ�สภาพผ%�ปFวยได�

3. กด “ส��ง” เพ"�อ
ท�าการส��ง Lab
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         ป�Fม Physical Exam แสดงลงผลบ�นทYกการตรวจร�างกายของคนไข� ในกรณ�ท��ผลการตรวจเป_นปกต	
ท�กอย�างสามารถกดป�Fม Normal all เพ"�อเป_นการเชKคท��งหมด ในช�อง PE Text สามารถพ	มพ�ผลบ�นทYกการ
ตรวจร�างกายได� และสามารถวาดร%ป และโหลดร%ปได� จากน��นกดป�Fม บ�นทYก ด�งร%ปต�วอย�าง

ร%ปท�� 8 แสดงหน�าจอบ�นทYกผลการตรวจร�างกาย (Physical Exam)
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กด Normal all เพ"�อ
ท�าการเล"อกท��งหมด

วาดร%ปได�
บ�นทYกร%ปถ�ายได� (ต�องท�าการ save) 
ร%ปลงในเคร"�องก�อน

สามารถบ�นทYกผลการตรวจร�างกายได� สามารถเพ	�ม, ย�าย, Save Template ได�



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


         ป�Fมลง Screen ส�าหร�บซ�กประว�ต	ผ%�ปFวยในกรณ�ท��ผ%�ปFวยย�งไม�ผ�านจ�ด Screen กKสามารถลงได�ท��น��เลย 
ด�งร%ปต�วอย�าง 

ร%ปท�� 9 แสดงต�วอย�างหน�าจอซ�กประว�ต	ผ%�ปFวย
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ใส�รายละเอ�ยด
การซ�กประว�ต	
ของคนไข� ใส�ร%ปคนไข�ได�

ใส� CC แล�ว กด Enter 
เพ"�อให�ข�อความลงมาอย%�ด�านล�าง

ระบ�การแพ�ยา



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


         ป�Fม Acc.Wz ส�าหร�บใส�รายละเอ�ยดผ%�ปFวยอ�บ�ต	เหต�  ด�งร%ปต�วอย�าง

ร%ปท�� 10 แสดงต�วอย�างหน�าจอ Accident Wizard
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ใส-รายละเอ0ยดผ3�ป4วยอ�บ�ต
เหต�



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


             ป�Fมอ�บ�ต	เหต� ส�าหร�บใส�ข�อม%ลผ%�ปFวยอ�บ�ต	เหต�ฉ�กเฉ	น สามารถใส�รายละเอ�ยดผ%�ปFวยอ�บ�ต	เหต�
ฉ�กเฉ	น ด�งร%ปต�วอย�าง 

 
ร%ปท�� 11 แสดงต�วอย�างหน�าจอ ER Accident Entry
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ใส-รายละเอ0ยดผ3�ป4วยอ�บ�ต
เหต�ฉ�กเฉ
น



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


ข��นตอนท�� 6. แถบช�าระเง	น 
หน�าจอแสดรายละเอ�ยดการลงรายละเอ�ยด แถบช�าระเง	น

ร%ปท�� 12 แสดงต�วอย�างหน�าจอ ช�าระเง	น

ล�าด�บท�� 12. แสดงล�าด�บ, รห�ส, ช"�อรายได�, ชน	ด, ประเภทการช�าระ, จ�านวนเง	น
ล�าด�บท�� 13. ช�องแสดง รวมเง	น, ค�างช�าระ หร"อ สปน.
ล�าด�บท�� 14.  □ ออกใบเสรKจหล�งจากบ�นทYก ส�าหร�บออกใบเสรKจร�บเง	นหล�งจาก กดป�Fมบ�นทYก
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ข��นตอนท�� 7. แถบ Printer
หน�าจอแสดรายละเอ�ยดการลงรายละเอ�ยด แถบ Printer

ร%ปท�� 13 แสดงต�วอย�างหน�าจอ Printer

ล�าด�บท�� 15. สามารถเล"อก Printer เพ"�อพ	มพ�  OPD Card Printer และ Sticker Print Server
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เล"อก Printer เพ"�อท�าการ print OPD Card



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


ข��นตอนท�� 8. แถบ Image  
หน�าจอแสดงรายละเอ�ยดการลงรายละเอ�ยด แถบ Image 

ร%ปท�� 14 แสดงต�วอย�างหน�าจอ Image 

ล�าด�บท�� 16. ป�Fม Load ส�าหร�บโหลด ร%ปภาพลงโปรแกรม สามารถโหลดได�ท��งหมด 5 ร%ป
         ป�Fม Clear ส�าหร�บ Clear ร%ปภาพ
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ป�Fม Load ส�าหร�บโหลดร%ปภาพ
ป�Fม Clear ส�าหร�บลบร%ปภาพ
สามารถโหลดร%ปได�ท��งหมด 5 ร%ป



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


ล�าด�บท�� 17. ป�Fมลงรายการน�ด ส�าหร�บสร�างรายการน�ด, ด%รายการน�ด, ส��ง LAB, ส��ง X-Ray, ตารางปฏ	บ�ต	
งาน, Calendar, Calendar2 ด�งร%ปต�วอย�าง 
 

ร%ปท�� 15 แสดงต�วอย�างหน�าจอ บ�นทYกรายการน�ดผ%�ปFวยนอก

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd.

1.ใส�ว�นท��
น�ด

3.ใส�เวลา 4.เล"อก Clinic

5.ใส�เหต�ท��
น�ด

2.ใส�แพทย�ผ%�น�ด

6.สามารถพ	มพ�การ
ปฏ	บ�ต	ต�วลงในใบน�ดได�

7.พ	มพ�ใบน�ด
หล�งจากบ�นทYก

8.กด 
“ตกลง”



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


ล�าด�บท�� 18. ป�Fมลงค�าร�กษา & ส��งยา ส�าหร�บส��งช"�อเวชภ�ณฑ�, ว	ธ�ใช�, จ�านวน ให�ผ%�ปFวย 
         ป�Fม “ก�าหนดส%ตร” สามารถก�าหนดส%ตรยาได�
         ป�Fม “Remed” สามารถน�าข�อม%ลการส��งยา ในการเข�าร�กษาท��ผ�านมาใช�ได�

ร%ปท�� 16 แสดงต�วอย�างหน�าจอป�Fมลงค�าร�กษา & ส��งยา
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ใส�รายการเวชภ�ณฑ� จากน��นกด Enter 
เพ"�อให�ขY�นบรรท�ดใหม�

สามารถก�าหนดส%ตร เพ"�อให�เวชภ�ณฑ�หลาย ๆ 
ต�วอย%�ในส%ตรน��นได�

สามารถ Remed รายการยาได�



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


ล�าด�บท�� 19. ป�Fม  Admit ให�ใส�ข�อม%ลการส��ง Admit ใส�แพทย�ผ%�ส��ง Admit, อาการส�าค�ญ, ส��ง Admit ท��ตYก 
ด�งร%ปต�วอย�าง

ร%ปท�� 17 แสดงต�วอย�างหน�าจอ ป�Fม Admit

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd.

เล"อกตYกท�� Admit

กด “ตกลง”



รพ.ค�ายส�ร	ยพงษ�  จ.น�าน ระบบซ�กประว�ต


ล�าด�บท�� 20. ป�Fมประว�ต	 แสดงประว�ต	ท��งหมดของคนไข� ท�กคร��งท��เข�ามาใช�บร	การ สามารถเล"อกด%ประว�ต	
ท��ผ�านมาของคนไข�ได� ด�งร%ปต�วอย�าง 

ร%ปท�� 18 แสดงต�วอย�างหน�าจอ ป�Fมประว�ต	

21. ป�Fมพ	มพ�สต	`กเกอร�
22. ขอเล"อด

เม"�อท�าการกรอกข�อม%ลท�กอย�างเสรKจส	�น ให�ท�าการกดป�Fม บ�นทYก เพ"�อบ�นทYกข�อม%ลท��งหมด
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รายการ Visit 
ท��ผ�านมา


