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เอกสารแนบ ๑ 
 

รายละเอยีดงานจางพฒันาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)  
สําหรับจัดเก็บขอมูลผูรับการบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติด 
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ๑ รายการ 
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รายละเอยีดการจางพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน 
    1.1 เปนโปรแกรมที่ใชในการบริหารจัดการโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) โดยติดตั้งท่ี
คอมพิวเตอรระบบแมขายภายในองคกร (Local Server) หรือบนระบบแมขายแบบกลุมเมฆ (Cloud Server) ตามท่ีผู
จางกําหนด ซึ่งเปนตัวควบคุมการทํางานและรวบรวมฐานขอมูล และผูใชงานทํางานอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
(Client) ท้ังแบบตั้งโตะและแบบพกพา ที่อยูในหนวยงานตางๆ และสามารถแกไข/เพิ่มเติมแบบฟอรมรายงานตางๆ ท่ี
ตองการเพิ่มเติมเองได 
    1.2 เปนโปรแกรมที่ใชในการบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS) โดยอนุญาตใหผูจางใชงานโปรแกรมไดตามความ
ตองการและถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งผูรับจางจะไมมีการเรียกเก็บคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรม คาติดตั้ง คาถายโอน
ขอมูล คาดูแลแกไข ปรับปรุง บํารุงรักษา คาเดินทาง คาที่พักหรือคาใชจายอื่นใดนอกเหนือจากที่ปรากฏในสัญญา
เพิ่มเติมจากผูจางในระหวางการพัฒนาระบบโปรแกรมและในระยะการรับประกันผลงาน    
    1.3 ผูรับจางตองมอบลิขสิทธิ์ของโปรแกรมดังขอ ๑.๒ พรอมมอบ Source Code ของโปรแกรม เอกสารการต้ังคา
ตางๆ (Configurations) และเอกสารตามขอ ๕ การสงมอบงานและการจายเงิน ใหแกทางสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟู
ผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย    
    1.4 สามารถรองรับการเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลโดย รับ-สง ขอมูลกับระบบที่สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผู
ติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีใชงานอยูอยางนอย ดังนี้  

- ระบบ LIS  

- ระบบ PACS 

- ระบบงานยาเสพติด (MS-Access)  

- ระบบจัด จายยาและบริหารยาอัตโนมัติ  

     1.5 มีระบบประมวลผลรายงานขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการทางสถิติแบบ Realtime 
     1.6 มีการถายโอนขอมูลที่จําเปนจากระบบฐานขอมูลของระบบเกาเขาสูระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ใหม 
(Data Migration) โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด โดยมีขอมูลที่จําเปนอยางนอย ดังนี้  

1. ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 
2. ระบบงานผูปวยนอก 
3. ระบบงานหองรับชําระเงิน  
4. ระบบงานเรียกเก็บรายได 
5. ระบบงานทันตกรรม   
6. ระบบงานรังสีวินิจฉัย 
7. ระบบงานหองปฏิบัติการ 
8. ระบบงานเวชสถิติและการจัดการขอมูลกลุมวินิจฉัยโรค  
9. ระบบงานผูปวยใน 
10. ระบบงานเภสัชกรรมและหองจายยา 
11. ระบบจัดการขอมูลการแพยา (ADR)  
12. ระบบจัดการขอมูลยาที่เปนปฏิกิริยาตอกัน (DI)  
13. ระบบจัดการขอมูลความคลาดเคลื่อนทางการใหยาและสารน้ํา (Med Error) 
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14. ขอมูลทั่วไปของระบบ (System) ท่ีจําเปนอยางนอย ดังนี้ 
14.1 รายการสิทธิการรักษา 
14.2 รายการคารักษาพยาบาล 
14.3 รายการเวชภัณฑ 
14.4 รายการคาหัตถการ 

     1.7 มีคูมือการใชงานภาษาไทย พรอมกับการฝกอบรม และมีระบบจําลองการใชงานดวยระบบ Cloud กอนการ
ขึ้นระบบจริง เพื่อสงมอบงานในงวดที่ 2, งวดที่ 3 และติดตั้งนํารองใชงานที่โรงพยาบาลธัญญารักษปตตานี และเริ่มใช
งานจริงบนระบบ (Go live)  ในงวดที่ 4 ที่สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีใหพรอมใช
งานไดเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค 
    2.1 พัฒนาระบบในรูปแบบ Micro Service หรือ Service Oriented Architecture (SOA) เชน มีการใช API และ
มีการแบงแยกระบบ Front End และ Back End อยางชัดเจน 
    2.2 ระบบ Front End ทํางานแบบ Web-based Application เปนหลัก โดยอาจใช Native Application เพื่อใช
เชื่อมตออุปกรณตอพวงตางๆ เชน Printer, Scanner ฯลฯ เพื่อใหสามารถเขาใชงานไดโดยไมตองลงโปรแกรมเฉพาะ 
ไมมีคาลิขสิทธ์ิในการใชงานเพ่ิมเติม 
    2.3 รองรับการทํางานบนโปรแกรมประเภท Web Brower ไดเปนอยางดี อยางนอยดังนี้ Microsoft Edge ไมต่ํา
กวารุน 85.0 , Google Chrome ไมต่ํากวารุน 85.0 และ Mozilla Firefox ไมต่ํากวารุน 81.0 
    2.4 รองรบัการทํางานโดยสามารถปรับเปลี่ยนขนาดการแสดงผลทางหนาจอใหเหมาะสมไดแตกตางกันตามอุปกรณ
ท่ีใชงาน (Responsive Web Design) โดยรองรับกับอุปกรณอยางนอย ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ, เครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก, เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต, โทรศัพทมือถือแบบ Smartphone แสดงผลในแนวนอน 
    2.5 ใชโปรแกรมหรือเครื่องมือพัฒนาที่เปน Opensource ในการพัฒนาระบบ เชน  
 2.5.1 สวน Front End พัฒนาดวย ReactJS, Angular หรือ VueJS เปนตน  
 2.5.2 สวน Back End พัฒนาดวย Golang, NodeJS หรือ Python เปนตน  
 2.5.3 สวน Moblie พัฒนาดวย Kothlin, React Native, Angular หรือ Flutter เปนตน 
 หรือ หากใชโปรแกรมหรือเครื่องมือพัฒนาที่มีคาลิขสิทธ์ิ ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  
    2.6 ใชโปรแกรมฐานขอมูลท่ีไมมีคาลิขสิทธิ์ในการใชงาน (Freeware/Opensource) ในการพัฒนาระบบ เชน  

2.6.1 ชนิด Relational Database Managernent System (RDBMS) พัฒนาดวย MySQL, PostgreSQL  
หรือ MariaDB เปนตน 

2.6.2 ชนิด NoSQL Database พัฒนาดวย MongoDB หรือ Neo4j เปนตน 
หรือ หากใชโปรแกรมที่มีคาลิขสิทธิ์ ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนท้ังหมด  

    2.7 ใชโปรแกรม Web Server ที่ไมมีคาลิขสิทธ์ิในการใชงาน (Freeware/Opensource) ในการพัฒนาระบบ เชน 
Apache, Nginx เปนตน  

หรือ หากใชโปรแกรมที่มีคาลิขสิทธิ์ ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนท้ังหมด  
    2.8 ใชโปรแกรมหรือเครื่องมือพัฒนา API Gateway/Proxy ท่ีเปน Opensource ในการพัฒนาระบบ เชน Envoy, 
Kong, Nginx เปนตน  

หรือ หากใชโปรแกรมที่มีคาลิขสิทธิ์ ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนท้ังหมด  
    2.9 ระบบรองรับการสื่อสารระหวาง Backend กับ Frontend แบบ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 
Secure) และ JWT (JSON Web Token) หรือดีกวา 
    2.10 ระบบสนับสนุน Network Protocol แบบ TCP/IP หรือ HTTPS  
    2.11 รองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐานขอมูลสุขภาพระดับสากล HL7 Resource ได โดยการออกแบบ
พัฒนาตามโครงสรางชุดขอมูลมาตรฐาน (Data Model) หรือมีระบบตัวแปลงชุดขอมูล (Adapter) ใหสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลโดยมีโครงสรางฐานขอมูลชื่อตัวแปรตางๆ รองรับตาม HL7 Resource, THIS (Thai Health 
Information Standard) เชน TMT TMLT หรือ OpenData เปนตน 
    2.12 สามารถสงตอขอมูลหรือพัฒนาการเชื่อมตอขอมูลการรักษาผูปวยกับระบบขอมูลภายนอกได ในกรณีท่ี
หนวยงานปลายทางผูดูแลระบบอนุญาตใหเชื่อมตอได เชน ระบบขอมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของ
ประเทศ (บสต.) หรือ ระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center : HDC) หรือระบบอื่นๆ 
ตามท่ีผูจางกําหนด 
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    2.13 สามารถสรางและสงออกชุดขอมูล (Data Set) ตามมาตรฐานแฟมขอมูล 16 แฟม, 18 แฟม และ 43 แฟม 
ของกระทรวงสาธารณสุข ไดเปนอยางนอย และรองรับการเชื่อมตอกับระบบ Big Data หรือระบบอื่นๆ ของกรมการ
แพทยได 
    ๒.14 สามารถนําฐานขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) เพื่อคนหาและเรียกใชงานไดอยางนอย ดังนี้ 
ขอมลูการใหรหัสโรค ICD-9-CM, ICD-10 และ ICD-10-TM หรือสูงกวา  
    2.15 สามารถติดตั้งใชงานบนโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ีไมมีคาลิขสิทธ์ิในการใช
งาน (Freeware/Opensource) เชน Ubuntu, Centos หรือแบบที่มีคาลิขสิทธิ์ เชน Windows Server ไดเปนอยางดี 
โดยหากใชโปรแกรมที่มีคาลิขสิทธ์ิ ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นท้ังหมด     
    2.16 สามารถติดตั้งใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายภายในองคกร (Local Server) หรือบนระบบแมขายแบบ
กลุมเมฆ (Cloud Server) ตามท่ีผูจางกําหนด ไดเปนอยางดี     
    2.17 สามารถสํารองฐานขอมูลแบบ Auto Backup โดยการตั้งเวลาทํางานอัตโนมัติ และ Manual Backup จาก
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายไปยัง เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสํารองขอมูลอ่ืนๆ ได     
    2.18 มีระบบควบคุมความปลอดภัยโดยการใชชื่อบัญชีผูใช (User ID/Username) และรหัสผาน (Password) และ
สามารถกําหนดระดับสิทธิการใชงานระบบใหผูใชแตละรายได  
    2.19 สามารถเลือกใชการพิสูจนตัวตน (Authentication) ไดทั้งแบบการกําหนดบัญชีผูใช (User Account) เองใน
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) หรือแบบเชื่อมตอใชงานกับระบบพิสูจนตัวตนจากภายนอกได เชน Google 
Authen, Social Authen, OpenID, Radius Server, LDAP Server เปนตน 
    2.20 สามารถทําการ Auto Save เมื่อโปรแกรมเกิดปญหาและมีการกลับมาเปดโปรแกรมใหม ตองสามารถกลับมา
ท่ีหนาจอเดิมที่ทํางานคางไว โดยมีขอมูลที่ไดกรอกไวยังคงอยูในตําแหนงเดิม พรอมทํางานตอ 
    2.21 สามารถแจงเตือนผูใชเมื่อมกีาร Login เขาใชงานดวยชื่อบัญชีผูใช (User ID/Username) เดียวกัน  
    2.22 สามารถออกจากระบบหรือพักหนาจอโดยอัตโนมัติเมื่อผูใชไมไดใชงานเกินระยะเวลาท่ีกําหนด (Timeout) 
และมีการยืนยัน Personal Identification Number Code (Pin Code) หรือรหัสผาน (Password) เมื่อมีการกลับมา
ใชงานอีกครั้ง 
    2.23 รองรับเครื่องพิมพทั้งแบบ Dot Matrix, Laser, Inkjet และ Thermal 
    2.24 รองรับระบบการพิมพเอกสารแบบฟอรมไปที่เครื่องพิมพตามที่กําหนดไว โดยไมตองเลือกเครื่องพิมพ 
เมื่อตองการจะสั่งพิมพทุกครั้ง และตองบริหารจัดการเครื่องพิมพไดมากกวา 1 เครื่องตอ 1 Queue Print  
    2.25 รองรับระบบการพิมพ Barcode, QR Code และสนับสนุนการตออุปกรณอาน Barcode, QR Code 
    2.26 รองรับการเชื่อมตอกับเครื่อง Scanner เพ่ือนําเอกสารที่เก่ียวของกับผูปวยเขาสูระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
(HIS) 
    2.27 รองรับการเชื่อมตออุปกรณ Smartcard Reader เพื่อนําขอมูลผูปวย เลขบัตรประชาชน และรูปถาย จาก
บัตรประชาชน เขาสูระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ไดโดยไมตองพิมพขอมูล 
    2.28 มีฐานขอมูลรองรับระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสสวนบุคคล (Personal Health record : PHR) ในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)  
    2.29 มีระบบการตั้งคาขอมูลหลักของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) เชน คลัง คลินิก คลินิกยอย สิทธิ์การ
รักษา เปนตน 
    2.30 สามารถรองรับการนําเขาสูตร DRG เพื่อคํานวณหาคา DRG ได 
    2.31 มีระบบจัดคิวตามจุดใหบริการตางๆ และแจงเตือนเจาหนาที่ผูใชงานไดในตัวระบบโปรแกรม 
    2.32 มีระบบจัดการขอมูล (DMS: Data Management System) อยางนอย ดังนี้ 
 2.32.1 ระบบสํารองและกูคืนขอมูล (Backup & Restore) 
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 2.32.2 ระบบนําเขาและสงออกขอมูล (Import Data & Export Data) 
    2.33 มีระบบชวยเหลือผูใชงาน (Help) อยางนอย ดังนี้ 
 2.33.1 มีชองทางออนไลนติดตอทีมผูพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) เชน Webboard, E-Mail, 
Line, Social Network  
 2.33.2 มีคูมือการใชงานในตัวระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 
    2.34 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาเพิ่มเติมชอฟตแวรระบบ (System Software) ของระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ภายหลังจากหมดระยะรับประกันผลงาน ผูรับจางตองเสนอรายละเอียดพรอมคาใชจาย
ตอผูจาง เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะดําเนินการตอไป  
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3.รายละเอียดระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 
3.1. ระบบงานผูดูแลระบบ 
 3.1.1 หนาที่การทํางานของระบบ 
 3.1.1.1 สามารถเพิ่มขอมูลกลุมผูใชงาน (User Group) ไดแก ชื่อกลุม รายละเอียด ผูใชงาน (User) ในกลุม 
เพื่อจัดกลุมสิทธิในการกําหนดขอบเขตการใชงานระบบ ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกในกรณีท่ีมีผูใชงานใหมในระบบ โดย
สามารถกําหนดกลุมที่สรางไวแลวใหกับผูใชงานใหมไดอยางสะดวกและรวดเร็ว    
 3.1.1.2 สามารถสืบคนขอมูลกลุมผูใชงานจากชื่อกลุมผูใชงานได 
 3.1.1.3 สามารถแกไขขอมูลกลุมผูใชงานได 
 3.1.1.4 สามารถลบขอมูลกลุมผูใชงานได 
 3.1.1.5 สามารถเพิ่มขอมูลผูใชงาน (User) ไดแก ชื่อผูใชงาน (User Name) ชื่อที่ใชแสดง (Display Name) 
รหัสผานผูใชงาน (Password) และเพ่ิมกลุมผูใชงาน (User Group) ใหกับผูใชงานซึ่งผูใชงานจะมีสิทธิการเขาใชงาน
ระบบไดตามสิทธิของกลุมผูใชงาน 
 3.1.1.6 สามารถเขารหัส (Encrypts) รหัสผานของผูใชงานได เพื่อปองกันการปลอมแปลงการใชงาน  ผูดูแล
ระบบก็ไมสามารถทราบรหัสของผูใชงานแตละคนได  
 3.1.1.7 สามารถกําหนดไดวาหลังจากผูใชงานไดใชชื่อผูใชและรหัสผาน Login เขาใชงานระบบเปนครั้งแรก
ตองการใหเปลี่ยนรหัสผานเลยหรือไม 
 3.1.1.8 สามารถเปลี่ยนรหัสผาน (Reset password) ของผูใชงานได ในกรณทีี่ผูใชงานลืมรหัสผาน 
 3.1.1.9 สามารถกําหนดวันที่หมดอายุของรหัสผานได เพือ่ความปลอดภัยในการใชงานระบบ  
 3.1.1.10 สามารถสืบคนขอมูลผูใชงานจากชื่อผูใชงาน หรือชื่อที่ใชแสดงได 
 3.1.1.11 สามารถแกไขขอมูลผูใชงานได 
 3.1.1.12 สามารถลบขอมลูผูใชงานได 
 3.1.1.13 สามารถกําหนดสิทธิการเขาใชงาน (Permission) ใหกับผูใช ได 2 แบบคือ กําหนดเปนรายบุคคล 
และกําหนดแบบกลุมผูใชงาน โดยผูใชงานจะเห็นเมนูการใชงานไดตามสิทธิที่กําหนดไวเทานั้น 
 3.1.1.14 สามารถตั้งคาระบบได 3 ระดับ ไดแก 
  1) Global Configuration ขอมูลปรับแตงในภาพรวมทั้งระบบ เชน ขอมูลชื่อโรงพยาบาล ท่ีอยู
โรงพยาบาล เงื่อนไขการทํางานตาง ๆ เชน ระบบจะยอมใหแพทยสั่งยากอนการวินิจฉัยหรือไม เปนตน   

  2) Machine Configuration ขอมูลปรบัแตงในระดับเครื่องคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่อง  เชน เครื่องพิมพ
ท่ีจะใชในการพิมพเอกสารฉบับหนึ่งของคอมพิวเตอรเครื่องนี้ จะกําหนดใหเปนเครื่องพิมพเครื่องใด 

  3) User Configuration ขอมูลการปรับแตงในระดับบุคคล  
 3.1.1.15 สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลขอมูลวันที่ เวลา ในหนาจอการใชงานตามมาตรฐานขอมูล
สุขภาพระดับสากล HL7 หรืออยางนอยกําหนดรปูแบบไดดัง ดังนี้ 

  1) Date รูปแบบวันที่ คือ วัน/เดือน/ป 
  2) ShortTime รูปแบบวันท่ี คือ ชั่วโมง:นาที 
  3) LongTime รูปแบบวันท่ี คือ ชั่วโมง:นาที:วินาที 
  4) DateShortTime รูปแบบวันที่ คือ วัน/เดอืน/ป ชั่วโมง:นาที 
  5) DateLongTime รูปแบบวันที่ คือ วัน/เดือน/ป ชั่วโมง:นาที:วินาที 
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3.1.1.16 สามารถกําหนดจํานวนตาํแหนงทศนิยมที่จะแสดงของขอมูลประเภทตัวเลขในหนาจอการใชงานได 
 3.1.1.17 สามารถกําหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร (Sequence) ของเอกสารตางๆ เชน การกําหนด Prefix, 
Suffix ของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน หรือ HN ผูปวย และสามารถกําหนดชวงระยะเวลาการใชเลข Sequence ตางๆได 
 3.1.1.18 สามารถกําหนดรูปแบบรหัสขอมูลหลักที่สรางจากระบบ (Suggested Code) เชน การกาํหนด 
Prefix, Suffix, ความยาว ของรหัสขอมูลคําแนะนําทางการพยาบาล หรือรหัสขอมูลอาการสาํคัญที่ทาํใหมาพบแพทย 
 3.1.1.19 การสอบถามขอมูล (Query) และรายงาน (Report) สามารถแกไข เพิ่มเติมไดโดยผูดูแลระบบ 
 3.1.1.20 สามารถกําหนดการตั้งคาเริ่มตน (Defaults) ตางๆ ได  

3.1.1.21 สามารถกําหนดชวงเวลา ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการได 
 3.1.1.22 สามารถกําหนดจํานวนคอมพิวเตอร/อุปกรณ ที่ผูใชงานเขาใชงานในชวงเวลาเดียวกันได 
 3.1.1.23 สามารถกําหนดการเปด-ปดการใชงานตางๆ ของผูใชงานได 
 3.1.1.24 สามารถแกไขแบบฟอรมรายงานตางๆ และสามารถสรางรายงานตางๆ เองได 
 3.1.1.25 สามารถสรางแบบฟอรมเพิ่มในทุกระบบงานได 
 3.1.1.26 สามารถเขียนประกาศขาว และสามารถสงขอความเตือนผูใชงานตามจุดตางๆ ได  
   
3.2 ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 
 3.2.1 หนาที่การทํางานของระบบ 
 3.2.1.1 สามารถลงทะเบียนผูปวยใหม  โดยสามารถเลือกพิมพหรือไมพิมพ OPD Card, ใบนําทาง และบัตร
ประจําตวัผูปวย หลังจากบันทึกขอมูลผูปวย 
 3.2.1.2 สามารถอานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยแบบ Smart Card เขาสูระบบได 
 3.2.1.3 สามารถชวยลดปญหาการลงทะเบียนซ้ําซอนไดโดย ระบบจะแสดงขอความเตอืนกรณีท่ีพบวาขอมูล
เลขที่บัตรประชาชนของผูปวยที่กําลังจะเพิ่มใหมมีอยูในระบบอยูแลว 
 3.2.1.4 สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเลขที่บัตรประชาชน และมีขอความแจงเตือนหากกรอก
ขอมลูไมถูกตอง 
 3.2.1.5 สามารถ Generate ID Number ทดแทน เลขบัตรประชาชนได กรณผีูปวยไมมีบัตรประชาชน และ
สามารถแกไขไดในภายหลัง 
 3.2.1.6 สามารถปกปดชื่อผูปวยได 
 3.2.1.7 สามารถบันทึกเลขท่ีบัตรประจําตัวของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย 
 3.2.1.8 สามารถพิมพ OPD Card หรือบัตรผูปวยใหมไดกรณีมีการเปลี่ยนชื่อผูปวย หรือบัตรประจําตัวผูปวย
หาย 
 3.2.1.9 สามารถบันทึกขอมูลที่อยูของผูปวยไดหลายประเภท  ดังน้ี  

  1) ที่อยูตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนราษฎร 
  2) ที่อยูปจจุบัน 
  3) ที่อยูสถานที่ทํางาน 
  4) ที่อยูตามภูมิลําเนาเดิม 

 3.2.1.10 สามารถบันทึกขอมูลประวัติการเจ็บปวยของเครือญาติ ได  
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3.2.1.11 สามารถบันทึกขอมูลญาติผูมีสิทธิรับยาแทน ไดแก ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจําตวัประชาชน โดย
แพทย หรือเภสัชกรสามารถดูขอมูลผูรับยาแทนของผูปวยท่ีหองตรวจหรือหองจายยาได 
 3.2.1.12 สามารถบันทึกขอมูลบัตรสําคัญอ่ืนๆ ของผูปวย เชน  บัตรประจาํตัวขาราชการ, หนังสือเดินทาง, 
หนังสือผานแดน 
 3.2.1.13 สามารถบันทึกขอความสาํคญัเปนขอความเตือนเพื่อเตือนแพทย – พยาบาล ในหนาจอตรวจผูปวย
นอก, ลงทะเบียนตรวจผูปวยนอก, ตรวจผูปวยใน  เชน ยาที่ผูปวยแพ 
 3.2.1.14 สามารถบันทึกสื่อประกอบขอมูลผูปวยได 3 ลักษณะ คือ เสียง, ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว 
 3.2.1.15 สามารถบันทึกลายนิ้วมือผูปวยได 
 3.2.1.16 สามารถลงทะเบียนตรวจผูปวยจากลายนิว้มือได (ใชในกรณีท่ีผูปวยไมรูสึกตัวมา และไมมีหลักฐาน
สามารถระบุตัวบุคคลได) 
 3.2.1.17 สามารถบันทึกสื่อประกอบขอมูลผูปวยโดยการตอเชื่อมกับอุปกรณอื่นๆ ได เชน WebCam ใช
ถายรูปผูปวย, Scanner ใชสแกนเอกสารที่สําคัญของผูปวย 
 3.2.1.18 สามารถจัดการสื่อประกอบขอมูลผูปวย ไดแก สามารถลบ แกไข ปรับปรุง เชน ตัดภาพ, ยอ-ขยาย
ภาพ, หมุนภาพ 
 3.2.1.19 สามารถกําหนดภาพของผูปวยเพื่อใชระบุ (Identify) ตัวผูปวย ซึ่งภาพนั้นจะถูกแสดงในทุกหนาจอ
การตรวจรักษา ชวยปองกันการตรวจรักษาผูปวยผิดคน 
 3.2.1.20 สามารถบันทึกขอมูลการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของผูปวยได โดยจะเก็บขอมูลสําคัญของการเปลี่ยน 
ชื่อ - สกุล เชน ชื่อ - สกุล เดิม เอกสารยืนยันการเปลี่ยนชือ่ – สกุล 
 3.2.1.21 สามารถบันทึกขอมูลสัญญาณชีพ น้าํหนัก สวนสูง ได 
 3.2.1.22 สามารถดูขอมูลประวัติการเปลี่ยนชื่อของผูปวยได 
 3.2.1.23 สามารถบันทึกขอมูลการซักประวัติแพยาของผูปวยโดยบันทึก ชื่อยาที่ผูปวยแพ, รูปแบบยา, 
ปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการแพ เพื่อเปนขอมูลแจงเตือนเบื้องตนใหเภสัชกรเพ่ือซักประวัติและออกบัตรแพยาใหกับผูปวย 
 3.2.1.24 สามารถสืบคนขอมูลผูปวยไดจาก HN, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ + นามสกุล,  ลายนิ้วมือ และ  หมายเลข
ประจําตวัประชาชน 
 3.2.1.25 สามารถสืบคนขอมูลผูปวยดวยชื่อบิดา – มารดาได 
 3.2.1.26 สามารถแสดงขอความเตอืนพบวาเวชระเบียนของผูปวยยังขาดขอมูลสําคัญ ไดแก เลขบัตร
ประชาชน วันเดือนปเกิด ที่อยู  เมื่อมีการสืบคนขอมูลผูปวยมาเพ่ือแกไข หรือตรวจรักษา  
 3.2.1.27 สามารถแสดงขอความเตอืนเมื่อบัตรประชาชนของผูปวยหมดอายุ โดยจะแสดงเปนขอความเตือน
ทุกครั้ง เมื่อมีการสืบคนขอมูลผูปวยมาเพื่อแกไข หรือตรวจรักษา  
 3.2.1.28 สามารถแจงเตือนเมื่อแฟมของผูปวยถูกทําลายหรือผูปวยเสียชีวิตแลว  ในกรณีที่แฟมเวชระเบียน
ถูกทําลายจะแสดงคําวา “ทําลายแลว” หรือหากเปนแฟมของผูปวยที่เสียชีวิตแลวจะแสดงคาํวา “เสียชีวิต” 
 3.2.1.29 สามารถบันทึกขอมูลการลงทะเบียนตรวจผูปวยนอกได เชน คลนิิกที่ตรวจ, กะเวลาที่ตรวจ, อาการ
ท่ีมาพบแพทย, ผูลงทะเบียน, วันเวลา ลงทะเบียน 
 3.2.1.30 สามารถยกเลกิขอมูลการลงทะเบียนตรวจผูปวยนอกได 
 3.2.1.31 สามารถแสดงรายชื่อแพทยที่ลงตรวจตามหองตรวจและเวร/กะที่เลือก พรอมแสดงจํานวนผูปวยที่
ลงทะเบียนตรวจกับแพทยแลวและจาํนวนผูปวยนัดที่ยังไมมาลงทะเบียน 
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3.2.1.32 สามารถปองกันการลงทะเบียนตรวจซ้าํซอนโดยจะมีขอความแจงแสดงหนวยบริการท่ีผูปวยมีการ
ลงทะเบียนตรวจแลวในวันนั้น 
 3.2.1.33 สามารถลงทะเบียนตรวจจากขอมูลการนัดหมายได หากมีการนัดหมายผูปวยในวันนั้น โดยสามารถทํา
การลงทะเบียนสงตรวจไดจากทะเบียนการนัดหมาย 
 3.2.1.34 สามารถเลือกยืมหรอืไมยืมแฟมเวชระเบียนผูปวย (OPD Card) ไปยังหองบัตร ในกรณทีี่ผูปวยมา
ลงทะเบียนตรวจ (Default คอื ขอยืมแฟม)  
 3.2.1.35 สามารถลงทะเบียนตรวจผูปวยนอกเพิ่มเตมิไดหากผูปวยตองการตรวจมากกวา 1 ครั้ง  

3.2.1.36 สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาของผูปวยเทียบกับฐานขอมูลกลางเรื่องสิทธิ วาผูปวยมีสิทธิจริง
หรือสิทธิของผูปวยหมดอายุหรือไม  หากพบวาผูปวยไมมีสิทธิ หรือสิทธิของผูปวยหมดอายุเจาหนาที่ตองกรอกเหตุผล 
และยืนยันการใชสิทธิ จึงจะสามารถใชสิทธินั้นได  ไดแก สทิธิตนสังกัดเบิกตรง ประกันสังคม บัตรทอง 
 3.2.1.37 สามารถตรวจสอบวันหมดอายุสิทธิการรักษาของผูปวยเทียบกับฐานขอมูลกลางเรื่องสิทธิ หาก
พบวาวันหมดอายุสิทธิไมตรงกับฐานขอมูลกลาง ระบบจะปรบัปรุงวันหมดอายุใหอัตโนมัติ ไดแก สิทธิตนสังกัดเบิกตรง 
ประกันสังคม  
 3.2.1.38 สามารถใชสิทธิประกอบการตรวจการรักษาไดมากกวา 1 สิทธิ โดยจะตองกําหนดวาจะใชสิทธิใด
เปนสิทธิหลัก 
 3.2.1.39 สามารถสืบคนขอมูลการลงทะเบียนตรวจผูปวยนอกไดจาก HN, ชื่อ, นามสกุลผูปวย 
 3.2.1.40 สามารถล็อคไมใหแกไขขอมูลการลงทะเบียนตรวจรักษาไดหลังจําหนายผูปวยออกจากหองตรวจ
แลว 
 3.2.1.41 สามารถเพิ่มขอมูลสิทธิการรักษาของผูปวยในระหวางที่ลงทะเบียนตรวจผูปวยได 
 3.2.1.42 สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิท่ีใชในการตรวจรักษาได เชน เปลี่ยนจากสิทธิตนสังกัด ใหเปนสิทธิตน
สังกัดเบิกตรง ซึ่งจะสงผลใหเกิดการคํานวณคาใชจายในสิทธิใหม (Re-Calculation) ตามสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 3.2.1.43 สามารถบันทึกขอมูลบุคคลภายนอกหรือเจาหนาที่ ที่เปนผูปวย VIP ได เชน ประเภท VIP, ตั้งแต
วันท่ี, ถึงวันที่  
 3.2.1.44 สามารถรวม (Merge) แฟมเวชระเบียนผูปวย  โดยรวมขอมลูผูปวย – ขอมูลการรักษาสาํหรับผูปวย
ท่ีมีมากกวา 1 HN เปนขอมูลเดียวกันได HN ท่ีถูกรวมแลวจะไมสามารถใชในการตรวจรกัษาไดอีก และสามารถยกเลกิ
การ Merge ได 
 3.2.1.45 สามารถบันทึกขอมูลการเสียชีวิตของผูปวยและออกหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากระบบ ซึ่งจะ
สงผลใหแฟมเวชระเบียนของผูปวยเปลี่ยนสถานะเปนเสียชวีิต และจะไมสามารถใชตรวจรักษาได 
 3.2.1.46 สามารถยกเลกิขอมูลการเสียชีวิตได ในกรณีบันทึกขอมูลการเสียชีวิตผิด  
 3.2.1.47 สามารถแสดงขอความเตอืนเมื่อผูปวยที่มาลงทะเบียนตรวจมีคาใชจายคางชําระกับทางโรงพยาบาล 
และสามารถดูรายละเอียดคาใชจายที่ผูปวยคางชาํระไดตามวันที่มาตรวจ (Visit) 
 3.2.1.48 สามารถบันทึกขอมูล HN สมมุติ ที่ใชในวัตถุประสงคอ่ืนๆ ของทางโรงพยาบาล ซึ่ง HN เหลานี้จะ
ไมถูกนับรวมในรายงาน และไมสงออกขอมูลใน 16 แฟม, 18 แฟม, 43 แฟม หรือ OP-PP Package ใหกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  
 3.2.1.49 สามารถบันทึกขอมูลการลงทะเบียนผูปวยเขาเปนผูปวยใน (Admit) พรอมพิมพสติกเกอรติดแฟม
ผูปวยในได  
  
 
 



11 
 

3.2.1.50 สามารถเพิ่มสิทธิท่ีใชตรวจรักษาในระหวางลงทะเบียนผูปวยในได 
 3.2.1.51 สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิท่ีใชในการตรวจรักษาได เชน เปลี่ยนจากสิทธิตนสังกัด ใหเปนสิทธิตน
สังกัดเบิกตรง ซึ่งจะสงผลใหคาใชจายในการตรวจรักษาเปลีย่นไปท่ีสิทธิตนสังกัดเบิกตรงใหดวย 
 3.2.1.52 สามารถดูขอมูลเตียง – หองท่ียังวางอยูในแตละหอผูปวยได 
 3.2.1.53 สามารถบันทึกขอมูลวันลาออกนอกโรงพยาบาลของผูปวย (Leave) เพื่อใชประกอบการคิดจํานวน
วันนอน (Length of stay) ตอนจําหนาย (Discharge) ผูปวยกลับบาน 
 3.2.1.54 สามารถสืบคนขอมูลการลงทะเบียนผูปวยใน ไดจาก AN, HN, ชื่อ – นามสกุล 
 3.2.1.55 สามารถดูขอมูลคาใชจายของผูปวยตาม 16 หมวดคาใชจายของกรมบัญชีกลางเมื่อจําหนายผูปวย
กลับบาน 
 3.2.1.56 สามารถยกเลกิขอมูลการลงทะเบียนผูปวยในได 
 3.2.1.57 สามารถกําหนดระยะเวลา (Configuration) ที่สามารถแกไขขอมูลการตรวจรักษาไดหลังจาก
จําหนายผูปวยออกจากหอแลว และผูดูแลระบบสามารถเปดหรือปด ความสามารถได 
 3.2.1.58 สามารถติดตามสถานะผูปวยในไดวาปจจุบันผูปวยพักอยูที่หอง – หอผูปวยใด 
 3.2.1.59 สามารถบันทึกขอมูลการวินิจฉัย (Diagnosis) ทั้งรหัส ICD-10 และสาํหรับกรณีที่ตองการใหรหัส
โรค ได 
 3.2.1.60 สามารถบันทึกขอมูลหัตถการ ICD-9-CM พรอมบันทึกเวลาเริ่มตน – สิ้นสุดการทําหัตถการได 
 3.2.1.61 สามารถสรุปคาจาํนวนวันนอน, จํานวนวันลากลบับานเพื่อใชสาํหรับคํานวณคา DRG ได 
 3.2.1.62 สามารถคํานวณคา DRG (จากขอมูล Adjusted RW ท่ีระบบคํานวณไดและขอมูล DRG Base 
Rate)   
 3.2.1.63 สามารถบันทึกขอมูลรหัสโรคที่เปนสาเหตุการเสียชีวิตได 
 3.2.1.64 สามารถกําหนด – เปลี่ยนแปลงคาฐาน (DRG Base Rate) ที่ใชคํานวณเงินที่เบิกไดตาม DRG   ใน
แตละสิทธิการรักษาได 
 3.2.1.65 สามารถเรียกดูรายงานทางเวชสถิติได เชน จาํนวนวันนอนของผูปวยใน  
 3.2.1.66 สามารถสงออกขอมูล (Export) ในระบบ เพื่อสงออกเปน Data File ใหกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) คือ OP-PP Package ตามรูปแบบมาตรฐานของ สปสช.  
 3.2.1.67 สามารถสงออกขอมูล (Export) ในระบบ เพื่อสงออกเปน Data File ใหกับสํานักงานกลาง
สารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ตามรูปแบบมาตรฐานของ สกส. 
 3.2.1.68 สามารถบันทึกขอมูลการขอประวัติของผูปวย, บริษัทประกันชีวิต, ประกันสังคมได  
 3.2.1.69 สามารถบันทึกประเภทผูปวยที่มารับบริการยาเสพติด ไดแก ประเภทสมัครใจ บังคับบําบัด ศาล
เยาวชน ศาลจังหวัด ในแตละ Visit ได (Visit แรกอาจจะเปน สมัครใจ แต Visit ตอมาเปนบังคับบําบัด) ตรวจสุขภาพ
ประจําป บรษิัทสงพนักงานตรวจพิสูจน 
 3.2.1.70 สามารถลงทะเบียนสํานักงานคุมประพฤติ ที่สงผูปวยเขาบาํบัดแตละ Visit ได 
 3.2.1.71 สามารถบันทึกการลงทะเบียนผูปวยยาเสพติดตามแบบระบบขอมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติด
ยาเสพติดของประเทศ (บสต.) เปนอยางนอย ทั้งรายใหมและรายเกาได 
 3.2.1.72 มีชองทางสื่อสารกันระหวางเจาหนาท่ีแตละแผนก ผานทางระบบโปรแกรม HIS 
 3.2.1.73 สามารถบันทึกรายละเอียดการสงตอ (Refer) ผูปวยไปยังสถานพยาบาลอื่นไดในกรณีมีการสงผูปวย
ไปรักษาสถานพยาบาลอ่ืน  
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3.2.1.74 สามารถระบุชื่อผูติดตอ, ที่อยูผูติดตอ, เบอรโทรศัพทผูติดตอ, ความสัมพันธกับผูปวย ไดอยางนอย 
3 คน 
 3.2.2 เอกสารที่พิมพจากระบบ 
 3.2.2.1 เวชระเบียนผูปวยนอก     
 3.2.2.2 บัตรประจําตัวผูปวย  
 3.2.2.3 สติกเกอรยืมแฟมประวัติผูปวย (Opd Card)   
 3.2.2.4 ใบแทนเวชระเบียน   
 3.2.2.5 ใบทําลายแฟมเวชระเบียน    
 3.2.2.6 หนังสือรับรองการตาย  
 3.2.2.7 บันทึกทะเบียนผูปวยใน (Admit Discharge Summary Others) 
 3.2.2.8 Admission Note 
 3.2.2.9 แบบ รพ. 42 
 3.2.2.10 ใบแจงเลขที่อนุมัติสิทธิ กรณีผูปวยใน 
 3.2.2.11 ใบนําทาง 
 
 3.2.3 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ
ได เชน 
 3.2.3.1 รายงานสรุประยะเวลารอคอย จําแนกตามสาขาโรค 
 3.2.3.2 รายงานสรุปจาํนวนการออกใบแทน จําแนกตามหองตรวจโรค 
 3.2.3.3 รายชื่อผูปวยนัด แยกตามหนวยบริการ 
 3.2.3.4 รายงานรายชื่อผูปวยที่ออกใบแทน 
 3.2.3.5 รายงานสรุปยอดผูปวยที่มารบับริการ 
 3.2.3.6 รายงานจํานวนและรายการขอมูลผูปวยที่มารบับริการ  

1) จาํแนกตามสาขาโรค 
2) จาํแนกตามสิทธิการรักษา 
3) จาํแนกตามสัญชาติ 
4) จาํแนกตามกลุมสาเหตุโรค (21 กลุมโรค) (รง.504) กรณีผูปวยนอก 
5) จาํแนกตามกลุมโรค 75 กลุมโรค กรณีผูปวยในจําหนาย 
6) จาํแนกตามประเภทการตรวจ 
7) จาํแนกตามประเภทบุคคล 
8) จาํแนกตามประเภทการรบับริการ 
9) จาํแนกตามแพทยผูตรวจ หรือ Admit 
10) จําแนกตามแพทยผูจําหนาย 
11) จําแนกตามภูมิลําเนา 

 3.2.3.7 รายงานจํานวนครั้งและรายการ การใหยืมแฟมเวชระเบียนผูปวยใน/นอก และ จํานวนแฟมเวช
ระเบียนท่ีใหยืม 
 3.2.3.8 รายงานรายชื่อผูปวยใน Admit ตามหอผูปวย 
 3.2.3.9 รายงานรายชื่อผูปวยในจําหนาย ตามหอผูปวย 
  



13 
 

3.2.3.10 รายงานจาํนวนและรายการผูปวยในเสียชีวิต จาํแนกตามสาเหตุการตาย  
 3.2.3.11 รายงานรายชื่อผูปวยที่ไมมีรหัสวินิจฉัย จําแนกตามสิทธิการรักษา 
 3.2.3.12 รายงานอัตราการครองเตยีง จําแนกตามหอผูปวย ประจาํป 
 3.2.3.13 รายงานวันนอนเฉลี่ยผูปวยใน ประจําเดือน 
 3.2.3.14 รายงานอัตราการตายของผูปวยในอยางหยาบ (:1000) (Crude death Rate) 
 3.2.3.15 ทะเบียนผูปวยกลับมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน 
 3.2.3.16 ใบสรุป DRG (กรณีท่ียังไมไดคํานวณ DRG) 
 3.2.3.17 เปรียบเทียบตนทุน/DRG ผูปวยใน จําแนกตามสิทธิ 
 3.2.3.18 รายงานจาํนวนผูปวยนอกใหม จําแนกตามกลุมโรค โรค และอายุ เรียงตามลาํดับกลุมโรค 
 3.2.3.19 รายงานจาํนวนผูปวยในจําหนาย จาํแนกตามโรคท่ีพบบอย เรียงตามลําดับโรคท่ีพบบอย 
 3.2.3.20 รายงานจาํนวนผูปวยในจําหนาย จาํแนกตามกลุมโรค โรค และเพศ เรียงตามลําดับกลุมโรค 
 3.2.3.21 รายงานจาํนวนผูปวยนอกใหม จําแนกตามโรคท่ีพบบอย เรียงตามลําดับโรคที่พบบอย 
 3.2.3.22 รายงานจาํนวนผูปวยนอกใหม จําแนกตามกลุมโรค  โรค และเพศ เรียงตามลาํดับกลุมโรค 
 3.2.3.23 รายงาน ผูปวยขาดการรกัษา ผูปวยบาํบัดครบกําหนด 
 3.2.3.24 รายงานผูปวยจาํแนกตามสํานักงานคมุประพฤติ 
 3.2.3.25 รายงานขอมูลผูปวย Hard Core  
  3.2.3.26 รายงานผูปวยระบบสมัครใจ บังคับบําบัด โดยแยกประเภทยาเสพติด สารเสพติดแบบละเอียด 
  3.2.3.27 รายงาน DRG ที่ระบุ PDx CC OT adjRW จากระบบเปนรายบุคคลได 
 3.2.3.28 รายงานจาํนวนผูปวยบังคับบําบัด ผูปวยสมัครใจ และผูปวยศาลได ตามการเขารับบริการ 
 3.2.3.29 รายงานยาเสพติด จําแนกยาเสพติดแบบละเอียดตามชนิด เชน ยาบา ไอซ 4คูณ100 ทรามอล 
เฮโรอีน กระทอม เคตามีน และจําแนกสารระเหยแบบละเอียดได  
 3.2.3.30 รายงานผูปวยที่ขาดการรับบริการเกินกวา 5 ป เพื่อทําลายเวชระเบียนได 
 3.2.3.31 รายงานการขาดการรักษา Remittion และ Retension ที่แตละหนวยบรกิารสามารถดึงขอมลูได
ดวยตนเอง 
 3.2.3.32 รายงานรายการแฟมเวชระเบียนผูปวยในจําหนายที่มีสถานการณคืนแฟมเวชระเบียน (คืน/ไมคืน) 
 
3.3 ระบบงานสิทธปิระโยชน 
 3.3.1 หนาที่การทํางานของระบบ 
 3.3.1.1 สามารถตรวจสอบสิทธิการรกัษาของผูปวยจากเว็บไซต ที่เก่ียวของ หรือตรวจสอบสิทธิการรักษาของ
ผูปวยจากฐานขอมูลกลางเรื่องสิทธิ วาผูปวยมีสิทธิจริงหรือสิทธิของผูปวยหมดอายุหรือไม หากพบวาผูปวยไมมีสิทธิ 
หรือสิทธิของผูปวยหมดอายุเจาหนาท่ีตองกรอกเหตุผล และยืนยันการใชสิทธิ จึงจะสามารถใชสิทธินั้นได เชน สิทธิ 
ประกันสังคม บัตรทอง 
 3.3.1.2 สามารถกําหนดวงเงินในการรักษาพยาบาลสัมพันธกับสิทธิการรักษาได เชน สิทธิบัตรทองตางจังหวัด 
700 บาท/วัน, บัตรทอง ผูพิการ/ทหารผานศึก 1,400 บาท/วัน 
 3.3.1.3 สามารถบันทึกขอมูลการอนุมัติสิทธิการรักษาของผูปวยได 
 3.3.1.4 สามารถแจงเตือนการบันทึกขอมูลตางๆ ได เชน เมื่อผูปวยคางชําระคาบริการการรักษาพยาบาล มี
ขอมลูที่จําเปนไมครบ สิทธิหมดอายุ บัตรหมดอายุ เปนตน 
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3.3.1.5 เวชระเบียนตรวจสิทธิเบ้ืองตน และใหสิทธิงานประกันหรือผูประสานสิทธิสามารถแกไขสิทธิได หรือ 
มีระบบการอนุมัติสิทธิเพื่อเปนการตรวจสอบซ้ํา ปองกันการใหสิทธิผิดพลาดในแตละ Visit  
 3.3.1.6 สามารถตรวจสอบราคาเบิกได – ไมไดอัตโนมัติ (อัตราคาบริการสาธารณสุขของหนวยบรกิารในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562) (สปสช. กรมบัญชีกลาง สํานักงานประกันสังคม กองทุนผูมีปญหาสถานะและสิทธิ) 
 3.3.1.7 สามารถตรวจสอบสิทธิการรกัษาจากฐานขอมูลกลาง เชน สปสช., กรมบัญชีกลาง, กองทุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ และสามารถนําเขา รหัสสิทธิ, ชื่อสิทธิ, เลขที่สิทธิ, วันที่เริ่มใช, วันท่ีหมดอายุ, สถานพยาบาล
หลัก, สถานพยาบาลรอง เขาสูหนาสิทธิการรักษาผูปวยในระบบ HIS 
 
 3.3.2 เอกสารที่พิมพจากระบบ 
 3.3.2.1 แบบฟอรมขออนุมัติคารักษาผูปวยในประเภทไมคิดมูลคา 
 
 3.3.3 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ
ได เชน 
 3.3.3.1 รายงานสรุปรายการแยกตามสิทธิการรักษา(ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ) 
 3.3.3.2 รายงานรายการแยกประเภทเงิน ประจําวัน 
 3.3.3.๓ รายงานรายการแยกประเภทเงิน (แจงรายชื่อผูปวย) 
 
3.4 ระบบงานผูปวยนอก 
 3.4.1 หนาที่การทํางานของระบบ 
 3.4.1.1 สามารถกําหนดคิวการตรวจที่หองตรวจผูปวยนอก เปลี่ยนคิว และคืนควิการตรวจได 
 3.4.1.2  สามารถดูรายชื่อผูปวยในคิวตรวจได 2 แบบ คือ ดูรายชื่อตามแพทย หรือตามหองตรวจ 
 3.4.1.3  สามารถแสดงระดับความสําคัญของผูปวย Triage ในควิตรวจได เชน เปนบุคคล VIP เปนผูปวย
ฉุกเฉิน เปนผูปวยนัด 
 3.4.1.4 สามารถดูสถานะการตรวจหองปฏิบัติการ กรณผีูปวยตองตรวจหองปฏิบัติการกอนเขาพบแพทย ใน
รูปแบบของ Overview เพื่อใหทราบวาผลตรวจหองปฏิบัติการ ออกผลหรือยัง เพื่อใหพยาบาลบริหารคิวเขาพบแพทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.4.1.5 สามารถเปลี่ยนแพทย - เปลี่ยนเวลาเขาตรวจของผูปวยได 
 3.4.1.6 สามารถสืบคนขอมูลผูปวยเขาตรวจไดจาก HN, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ - นามสกุล, หมายเลขประจําตัว
ประชาชน 
 3.4.1.7 สามารถแจงเตือนเมื่อกรอกขอมูลน้ําหนักของผูปวยสูงหรอืต่ํากวาคาปกติ ตามกําหนดของสาํนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
 3.4.1.8 สามารถแจงเตือนเมื่อกรอกขอมูลสวนสูงของผูปวยสูงหรือต่ํากวาคาปกติ ตามกําหนดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
 3.4.1.9 สามารถคํานวณคา BMI ใหอัตโนมัติหลังการกรอกขอมูลน้ําหนัก - สวนสูงและแสดงขอมูลบงชี้หาก
คา BMI สูงหรือต่ํากวาปกติ 
 3.4.1.10 สามารถแจงเตือนเมื่อกรอกขอมูลน้ําหนัก สวนสูงของผูปวยมากหรือนอยกวาปกติ เพื่อความถูกตอง
ของขอมูล และมีผลตอการสงออก 16 แฟม, 18 แฟม และ OP-PP Package ใหกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.)  
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 3.4.1.11 สามารถแจงเตือนเมื่อคาสัญญาณชีพ (Vital Sign) ไดแก SBP, DBP, Temp, PR, RR สูงหรือต่ํากวา
คาปกติ 
 3.4.1.12 สามารถคัดลอกขอมูลสวนสูงของผูปวยจากการมาตรวจครั้งที่ผานมาได 
 3.4.1.13 สามารถบันทกึขอมูลการใหบริการทางการพยาบาลกับผูปวยโดยที่ไมมีคาใชจายในการรกัษา ไดแก 
เช็ดตัวลดไข การดูแลเรื่องความเจ็บปวด คําแนะนาํเรื่องการคุมกําเนิด 
 3.4.1.14 สามารถบันทึกผลการตรวจหองปฏิบัติการท่ีตรวจจากโรงพยาบาลอ่ืนเขาสูระบบได เชน ขอมูล  ชื่อ
โรงพยาบาล, วันเวลาท่ีตรวจ, ขอมูลผลการตรวจ 
 3.4.1.15 สามารถบันทึกขอมูลการซักประวัติแพยา (Drug Allergy) ของผูปวยได เชน ชื่อยาที่ผูปวยแพ, 
รูปแบบยา, ปฏิกริยาที่เกิดจากการแพ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหเภสัชกรซักประวัติและออกบัตรแพยาใหกับผูปวย 
 3.4.1.16 สามารถบันทึกขอมูลโรคประจําตัวของผูปวยเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหแพทยไดซักประวัติและยืนยัน
โรคประจําตวัของผูปวย 
 3.4.1.17 สามารถบันทึกขอมูลการซักประวัติทางการพยาบาล ไดแก การตั้งครรภ ประวัติการสัมผัสสัตวปก 
วัตถุประสงคการมาตรวจ ลักษณะการมา ระดับความฉุกเฉิน  อาการสาํคัญซึ่งเปนสาเหตุใหมาพบแพทย 
 3.4.1.18 สามารถสรางคาํชวย(ขอความหรือคําถามท่ีใชบอย) เพื่อใชในการซักประวัติ (HX), ประวัติการ
เจ็บปวยปจจุบัน (PI) 
 3.4.1.19 สามารถบันทึกขอมูลการซักประวัติ (HX), การเจ็บปวยปจจุบัน (PI) โดยเลือกจากแบบ 
(Template) หรือจากคําชวยได 
 3.4.1.20 สามารถบันทึกหัตถการที่ทําใหกับผูปวย พรอมบันทึกวันเวลาเริ่มตน – สิ้นสดุการทําหัตถการได 
 3.4.1.21 สามารถกรอกขอมูลหัตถการที่ทําใหกับผูปวยโดยเลือกจากชุดหัตถการ หรือ ชุดหัตถการของแผนก
ได 
 3.4.1.22 สามารถสรางแบบบันทึกสําหรับลงผลหัตถการและลงผลการทาํหัตถการจากแบบบันทึกได  เชน 
การลงผล Ultrasound การลงผล EKG  เพื่อใหแพทย และพยาบาล สามารถลงผลการตรวจไดอยางรวดเร็ว   
 3.4.1.23 สามารถสรางคาํชวยเพื่อใชในการกรอกขอมูลประวัติการตรวจรางกาย (PE) 
 3.4.1.24 สามารถกรอกขอมูล PE โดยเลือกจากแบบบันทึก (Template) หรือคําชวยได 
 3.4.1.25 สามารถสรางชุดแบบการวินิจฉัยแยกโรค (DDX Template) เพื่อใชในการกรอกขอมูลการวินิจฉัย
แยกโรค (Differential Diagnosis: DDX) ได 
 3.4.1.26 สามารถกรอกขอมูล DDX การขอมูลการวินิจฉัยแยกตามอาการ (Symptom) โดยระบบจะแสดง
อาการและแสดงชื่อโรคตามลกัษณะอาการใหเลือก หรือกรอกขอมูล DDX จากคําชวยได 
 3.4.1.27 สามารถบันทึกรูปภาพประกอบการตรวจรักษา โดยเลือกรูปจากคลังภาพที่มีอยู ซึ่งสามารถใส
รายละเอียดและคําอธิบายภาพประกอบการตรวจได 
 3.4.1.28 สามารถถายรูปภาพผูปวยขณะตรวจ เพ่ือใชประกอบการตรวจรักษาได 
 3.4.1.29 แพทยสามารถลงความเห็นใหกับขอมูลการสัมภาษณประวัติแพยาได  โดยสรุปความเห็นวาผูปวย
แพยาหรือไมแพยา  
 3.4.1.30 สามารถยืนยันขอมูลโรคประจําตัวของผูปวย วาแพทยสรุปความเห็นวาผูปวยมีโรคประจําตัวจริง
หรือไม 
 3.4.1.31 สามารถเลือกใชสิทธิตอนสั่งยา, สั่งตรวจหองปฏิบัติการ, ส่ังผาตัด,  ส่ังหัตถการตางๆ ไดในกรณีที่
ผูปวยมีสิทธิที่ใชประกอบการรักษามากกวา 1 สิทธิ  
 3.4.1.32 สามารถบันทึกขอมูลการสั่งตรวจหองปฏิบัติการจากหองตรวจผูปวยนอกได โดยบันทึกขอมูล ผูปวย
, แพทยผูสั่ง, รายการสั่งตรวจ 
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 3.4.1.33 สามารถสั่งตรวจหองปฏิบัติการได 3 วิธีคือ เพิ่มทีละรายการตรวจ, สั่งตรวจหองปฏิบัติการแบบ
เปนชุด (Set) หรือสั่งตามสาขาการตรวจ (Category) 
 3.4.1.34 สามารถแสดงขอความเตอืนเมื่อเลือกรายการตรวจหองปฏิบัติการซ้ําในใบสั่งตรวจเดียวกัน โดยจะ
แสดงขอความเตือนวามีรายการซ้ํา แตหากแพทยยืนยันวาตองการสั่งตรวจจริงก็สามารถทําได 
 3.4.1.35 สามารถระบุความเรงดวนของรายการตรวจในใบสั่งตรวจหองปฏิบัติการได จะสงผลใหเจาหนาที่ท่ี
หองตรวจหองปฏิบัติการเห็นใบสั่งตรวจในคิวการตรวจเปนสีแดงเพื่อแสดงวาในใบสั่งมีรายการตรวจที่ตองการผลโดย
ดวน 
 3.4.1.36 สามารถยกเลกิใบสั่งตรวจหองปฏิบัติการไดหากยังไมชําระเงิน  (ในกรณีท่ีชําระเงนิแลว ตองยกเลิก
ใบเสรจ็รับเงินกอน)  
 3.4.1.37 สามารถดูผลการตรวจหองปฏิบัติการที่หองตรวจ  ซึ่งสงผลการตรวจมาจากเครื่อง LIS 
(Laboratory Information System) และสามารถพิมพผลการตรวจที่หองตรวจได 
 3.4.1.38 สามารถดูผลการตรวจหองปฏิบัติการ (Review) ของผูปวยในอดตีเทยีบกับผลการตรวจครั้งปจจุบัน  
 3.4.1.39 สามารถบันทึกผลการตรวจหองปฏิบัติการที่ทําในหองตรวจได เชน การตรวจ hematocrit 
 3.4.1.40 สามารถแสดงขอความเตอืนเพื่อปองการการตรวจซ้ํา สําหรับรายการตรวจทีผู่ปวยมีผลการตรวจอยู
ในระบบอยูแลวและเปนการตรวจที่ผลตรวจไมเปลี่ยนแปลง เชน การตรวจ Blood Group 
 3.4.1.41 สามารถดูประวัติการตรวจรักษา (Review) ของผูปวยในอดีต เชน ประวัติการตรวจรักษา, ประวัติ
การตรวจหองปฏิบัติการ, การผาตัด  ในลักษณะของแผนภูมิตนไม จัดเรียงขอมูลตามวันที่มาตรวจ  สามารถดูขอมูลได
ท้ังผูปวยนอก และผูปวยใน เพื่อใหแพทยติดตามผลการตรวจรักษาผูปวยไดอยางมีประสทิธิภาพ   
 3.4.1.42 สามารถสรางชุด ICD-10 สวนบุคคล เพื่อประโยชนตอนการคนหา ICD-10 เพื่อลงวินิจฉัยจะ
สามารถเลือกคนจากชุดสวนบุคคลหรือจากทั้งหมดก็ได 
 3.4.1.43 สามารถลงขอมูลวินิจฉัย (Diagnosis) โดยเลือกจากการวินิจฉัยซ้ํา (Re-Diag) ได 
 3.4.1.44 สามารถแจงเตือนเมื่อรหัส ICD-10 ที่แพทยเลือกเปนรหัสท่ีไมละเอียดพอ ไมสามารถใชลง 
Diagnosis ได หรือเปนรหัสท่ีไมใชงานแลวและจะไมสามารถใชในการวินิจฉัยได 
 3.4.1.45 สามารถสั่งยาได 4 วิธี คือ เพิ่มทีละรายการ, สั่งจาก Drug Set, สั่งยาซ้ํา (Re-Medication) หรือสั่ง
โดยเลือกจากกลุมยา (MIMS) 
 3.4.1.46 สามารถคนหายาที่จะสั่งใหกับผูปวยจากชื่อทางการคา (Trade Name) หรือจากชื่อสามัญของยา 
(Generic Name) ได 
 3.4.1.47 สามารถแจงเตือนเมื่อรายการยาท่ีแพทยสั่งอยูในเงื่อนไข ดังนี้ 
  1) ยาที่ผูปวยแพ (ADR)  
  2) ยาที่มีโอกาสแพขามกัน (Cross Reaction) 
  3) ยาที่เปนปฏิกิริยาตอกัน (DI) 
  4) ยาที่เปนยาติดตามการใช (DUE) 
  5) ยาความเสี่ยงสูง (HAD) 
  6) ยาที่อยูในกลุม MIMS เดียวกัน 
  7) สั่งยาเกินขนาดปลอดภัยตอครั้งรับประทาน 
  8) สั่งยาเกินขนาดปลอดภัยตอใบสั่งยา 
  9) ยาอันตรายตอสตรีมีครรภ (Pregnancy Risk)  
  10) ยาหมดสต็อก (Out of Stock)  
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 3.4.1.48 สามารถยกเลกิใบสั่งยาไดหากยังไมชาํระเงนิ (ในกรณีท่ีชําระเงนิแลว ตองยกเลิกใบเสร็จรับเงนิ
กอน) 
 3.4.1.49 สามารถแสดงขอมูลยาที่ใชแทน (Compatible)กันกรณียาที่แพทยสั่งหมดสต็อก 
 3.4.1.50 สามารถแสดงขอมูลยาที่ใชแทนตามสิทธิ (Convert) เม่ือแพทยสั่งยาใหกับผูปวยแตสิทธิผูปวยไม
สามารถใชได ระบบจะชวยเลือกยาที่ใชแทนใหอัตโนมัติ จากฐานขอมูล ยาที่ใชแทนในสิทธิ (Convert Drug)  
 3.4.1.51 สามารถพิมพใบสัง่ยาที่หองตรวจแพทยและพิมพสตกิเกอรยาที่หองจายยาทันทีหลังจากแพทย
บันทึกขอมูลใบสั่งยา 
 3.4.1.52 สามารถดูขอมูลยาที่ผูปวยไดรับในวัน เมื่อผูปวยตรวจหลายสาขาในวัน 
 3.4.1.53 สามารถออกหนังสือรับรองการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ และพิมพหนงัสือรับรองยานอกฯ 
จากระบบได 
 3.4.1.54 สามารถบันทึกขอมูลเหตุผล (ขอบงใชยา) ในกรณีที่แพทยสั่งยาในบัญชี ง ได 
 3.4.1.55 สามารถดูขอมูลผูมีสิทธิรับยาแทนของผูปวย กรณีผูปวยใหญาติมารบัยาแทน 
 3.4.1.56 สามารถออกใบรับรองแพทย ได 3 ประเภทคือใบรับรองแพทยประกันสังคม, ใบรับรองแพทยสมัคร
งาน, ใบรับรองแพทยแพทยสภา และพิมพใบรับรองแพทยจากระบบได โดยสามารถสรางใบรับรองแพทยตามที่ สบยช.
ตองการได 
 3.4.1.57 สามารถสรางชุดคําถาม (Template) เพื่อใชเปนแบบประเมินตัวชี้วัด (Indicator)ของหองตรวจได 
 3.4.1.58 สามารถบันทึกประเมินตัวชี้วัดของหองตรวจไดในลักษณะของการตอบแบบสอบถามขอมูล   
 3.4.1.59 สามารถบันทึกขอมูลการนัดหมายผูปวยที่หองตรวจหรือหอผูปวย ไดแก หองตรวจที่นัดผูปวย, 
กิจกรรมการนัด, วันเวลาท่ีนัด พรอมพิมพใบนัดใหกับผูปวย 
 3.4.1.60 สามารถคํานวณจาํนวนผูปวยที่ยังนัดได โดยคํานวณจาก  จํานวนผูปวยที่แพทยตรวจไดในชวงเวลา 
, จํานวนผูปวยที่นัดแลว  จํานวนผูปวยที่เผื่อไวสาํหรับการ Walk In 
 3.4.1.61 สามารถสรางคาํชวย (คาํหรือขอความท่ีใชบอย) เพื่อใชลงขอมูลกิจกรรมการนัดได  
 3.4.1.62 สามารถลงขอมูลกิจกรรมการนัดจากคําชวยได / สามารถบันทึกการปฏิบัติตัวจากตวัเลือก / 
สามารถเพิ่มตัวเลือกการปฏิบัติตัวได 
 3.4.1.63 สามารถเลือกวันที่ทําการนัดในรูปแบบปฏิทินได แสดงวันที่ในเดือนใหเลือก 4 เดือน 
 3.4.1.64 สามารถแสดงรายชื่อผูปวยที่แพทยนัดหมายไวแลวในชวงของวัน - เวลาที่เลือกได 
 3.4.1.65 สามารถบันทึกขอมูลการเลื่อนนัดได เชน ประเภทการเลื่อนนัด, วัน-เวลานัดใหม, หมายเหตุการณ
เลื่อนนัด 
 3.4.1.66 สามารถบันทึกขอมูลการยกเลิกนัดได เชน ประเภทการเลื่อนนัด, วันที่ยกเลิกนัด, หมายเหตุการณ
ยกเลิกนัด 
 3.4.1.67 สามารถปองกันการนัดหมายซ้ําซอน ในกรณีที่ผูปวยมีการนัดหมายอยูในคลินิกหนึ่งๆ อยูแลว โดย
หากมีการนัดหมายเพิ่มเติม ระบบจะแสดงหนาจอใหยืนยันนัดหมาย 
 3.4.1.68 สามารถแสดงขอความเตอืนเมื่อเลือกวันที่นัดหมายผูปวยซึ่งเปนวันหยุดพิเศษ เพื่อปองกันการนัด
หมายผูปวยในวันหยุด แตหากยืนยันที่จะทําการนัดหมายตอก็สามารถทําได 
 3.4.1.69 สามารถสืบคนขอมูลการนัดหมายไดจาก AN, HN, ชื่อหรือนามสกุลผูปวย 
 3.4.1.70 สามารถดูขอมูลการนัดหมายที่ไมสมบูรณ เชน วันที่นัดผูปวยเปนวันท่ีแพทยไมออกตรวจ หรือหอง
ตรวจไมเปดใหบริการได  
 3.4.1.71 สามารถบันทึกลงทะเบียนรับผูปวยเขาเปนผูปวยใน (Admit) ที่หองตรวจได 
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 3.4.1.72 สามารถบันทึกขอมูลการรับผูปวยเขารักษาตอ (Refer-In) ไดแก  ขอมูลโรงพยาบาลที่สงมา   
วัตถุประสงคการสง  แพทยผูลงนาม  ประวัติการปวยในอดีตของผูปวยแตละระดับ (ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ, สูงกวา
ตตยิภูมิ) เลขที่หนังสือสงตัว วันหมดอายุ 
 3.4.1.73 สามารถบันทึกขอมูลการสงผูปวยไปรักษาตอ (Refer-Out) ไดแก ขอมูลโรงพยาบาลที่สงไป, 
วัตถุประสงคการสง,  แพทยผู Refer  และสามารถพิมพหนังสือสงตัวจากระบบ 
 3.4.1.74 สามารถบันทึกขอมูลการใหคําแนะนําทางการพยาบาลแกผูปวย ไดแก การดแูลแผล การออกกําลัง
กาย การลดไขมัน 
 3.4.1.75 สามารถจําหนายผูปวยออกจากหองตรวจ (Discharge) พรอมบันทึกขอมูล วันที่จําหนาย, ผู
จําหนาย,  ลักษณะการจําหนาย, ผลเม่ือเสร็จสิ้นการรักษาได 
 3.4.1.76 สามารถยกเลกิจําหนายผูปวยออกจากหองตรวจได ในกรณทีี่จําหนายผูปวยผิดคน หรือ ผิดเวลา  
 3.4.1.77 สามารถกําหนดระยะเวลา (Configuration) ที่สามารถแกไขขอมูลการตรวจรักษาไดหลังจาก
จําหนายผูปวยออกจากหองตรวจแลว 
 3.4.1.78 สามารถยกเลกิขอมูลการตรวจได ในกรณีที่ลงทะเบียนตรวจผูปวยผิดคน  
 3.4.1.79 สามารถดูขอมูลสรุปคาใชจายของผูปวยขณะที่ตรวจ ตาม 16 หมวดของกรมบัญชีกลางได   
 3.4.1.80 สามารถดูยอดผูปวยที่มาตรวจในวัน  โดยสามารถคนตามเงื่อนไขท่ีระบุได เชน วันท่ี-เวลาท่ีตรวจ, 
แพทยผูตรวจ, หองตรวจ , สาขาการตรวจ 
 3.4.1.81 สามารถบันทึกขอมูลการออกหนังสือรับรองการเสียชีวิต ไดแก วันที่เสียชีวิต, สถานที่เสียชีวิต,  ผู
รับรองการเสียชีวิต และพิมพหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากระบบ 
 3.4.1.82 สามารถดูรายชื่อผูปวยคางจําหนายในแตละหองตรวจ พรอมกับเลือกรายชื่อไปบันทึกขอมูลการ
จําหนายได 
 3.4.1.83 สามารถสรางชุดสติกเกอรผูปวยที่ประกอบดวยขอมูลชื่อผูปวย และ HN  และสั่งพิมพชุดสติกเกอร
ผานทางระบบได 
 3.4.1.84 สามารถบันทึกขอมูลการสงปรึกษาผูปวย (Consult) ไปยังแผนกตางๆ ได 
 3.4.1.85 สามารถบันทึกขอมูลการใหคําปรกึษาผูปวยกอนและหลังเจาะเลือดได 
 3.4.1.86 สามารถบันทึกขอมูลการขอถายภาพดิจิตอลจากระบบ และดูผลภาพถายจากในระบบได 
 3.4.1.87 สามารถบันทึกขอมูลอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาได 
 3.4.1.88 สามารถทํางานรวมกับระบบบัตรคิวได 
 3.4.1.89 สามารถกําหนดรายการยาที่ใชเฉพาะโรค (Diagnosis) ได  
 3.4.1.90 สามารถกําหนดรายการหัตถการเฉพาะโรคได 
 3.4.1.91 สามารถบันทึกขอมูลยาที่ผูปวยนาํมาจากบาน (Med Reconcile) ได 
 3.4.1.92 สามารถสั่ง Lab ลวงหนาได 
 3.4.1.93 สามารถสั่ง X-ray ลวงหนา 
 3.4.1.94 สามารถบันทึกการสูบบุหรี่ได 
 3.4.1.95 สามารถบันทึกการดื่มสุราได  
 
 3.4.2 เอกสารที่พิมพจากระบบ 
 3.4.2.1 ใบแจงผลการตรวจ  
 3.4.2.2 แบบสําหรับสงผูปวยไปรับการตรวจหรือรักษาตอ (Refer Out) 
 3.4.2.3 บัตรเวชระเบียนผูปวยนอก  
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 3.4.2.4 สติ๊กเกอรประวัติการตรวจรักษาผูปวยนอก  
 3.4.2.5 สติ๊กเกอรบัตรเวชระเบียนผูปวย ทีละแถวขอมูล 
 3.4.2.6 สติ๊กเกอรบัตรเวชระเบียนผูปวย ทุกแถวขอมูล 
 3.4.2.7 ใบสรุปคาใชจายรักษาพยาบาลผูปวยนอก 
 3.4.2.8 ใบสั่งยา        
 3.4.2.9 หนังสือรับรองการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 
 3.4.2.10 ใบประกอบการสั่งใชยาบัญชี ง 
 3.4.2.11 ใบนัดหมาย     
 3.4.2.12 ใบสรุปประวัติการรักษาพยาบาลและสงตัวผูปวย (Refer Out) 
 3.4.2.13 แบบสําหรับผูปวยไปรับการตรวจหรือรักษาตอ (Refer Out) 
 3.4.2.14 แบบแจงผลการตรวจ การรักษาหรือสงผูปวยกลับ 
 3.4.2.15 ใบรับรองแพทย รับรองการมาตรวจ 
 3.4.2.16 ใบรบรองแพทย การพิเคราะหโรค/หยุดงาน 
 3.4.2.17 ใบรับรองแพทยยืนยันไมเปนโรคติดตอ/สมัครงาน 
 3.4.2.18 ใบรับรองแพทย ภาษาอังกฤษ   
 
 3.4.3 งานบันทึกทางการพยาบาล 
  3.4.3.1 สามารถสืบคนขอมูลผูปวยไดจาก HN, AN, ชื่อ-นามสกุลผูปวย, เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
 3.4.3.2 สามารถเลือกขอวินิจฉัยหลักทางการพยาบาลของแตละสารเสพติด หรือประเด็นอ่ืนๆ  เชน สาร
ระเหย สุรา การวางแผนจําหนายผูปวยสุรา เฮโรอีน การเตรียมความพรอมเขาสูระยะฟนฟูสมรรถภาพ ครอบครวั 
 3.4.3.3 แสดงขอวินิจฉัยทางการพยาบาลของแตละกลุมยาเสพติด (Focus) 
 3.4.3.4 สามารถเลือกขอวินิจฉัยทางการพยาบาล ไดแก Focus, Assessment, Intervention, Evaluation 
โดยเปน Drop Down list ซึ่งขอมูลจะเชื่อมโยงกันแตละคอลัมน 

3.4.3.5 สามารถบันทึกการซักประวัติ 7 มิติและ 11 แบบแผนกอรดอน โดยระบบสามารถประมวลผลและสรุป
ปญหาตามแบบแผนตางๆได รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติไปที่บันทึกทางการพยาบาลได 

3.4.3.6 สามารถบันทึกขอมูลทางการพยาบาล (Focus Note) ได ทั้งในรูปแบบ Focus chart charting และขอ
วินิจฉัยทางการพยาบาล โดยระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติจากการสรุปปญหาตามแบบแผนตางๆ ของการซัก
ประวัติ 7 มติิและ 11 แบบแผนกอรดอน และระบบสามารถประมวลผลสรุปปญหาทางการพยาบาล (Focus list) ได 

3.4.3.7 สามารถดึงขอมูลจากการซักประวัติ 7 มิติและ 11 แบบแผนกอรดอน สัญญาณชีพ มาเปนขอมูล
สนบัสนุนในการต้ังขอวินิจฉัยทางการพยาบาล และสามารถกรอกขอมูลคาํชวยเพิ่มเติมได 

3.4.3.8 สามารถเลือกและกรอกขอมูลการบันทึกทางการพยาบาล โดยระบบจะแสดงชุดขอมูลการพยาบาลตาม
ประเภทโรคทางยาเสพติดและโรคทางกาย หรือตามลักษณะอาการใหเลือก หรือกรอกขอมูลจากคําชวยได 

3.4.3.9 สามารถเลือกขอวินิจฉัยหลักทางการพยาบาลของแตละสารเสพติด หรือประเด็นอื่นๆ  เชน สารระเหย 
สุรา การวางแผนจําหนายผูปวยสุรา เฮโรอีน การเตรียมความพรอมเขาสูระยะฟนฟูสมรรถภาพ ครอบครวั 

3.4.3.10 สามารถเลือกขอวินิจฉัยทางการพยาบาล ไดแก Focus, Assessment, Intervention, Evaluation 
โดยเปน Drop Down list ซึ่งขอมูลจะเชื่อมโยงกันแตละคอลัมน และสามารถบันทึกขอมูลเพิ่มเติมได 

3.4.3.11 สามารถสรางคําชวยเพื่อใชในการกรอกขอมูลขอวินิจฉัยทางการพยาบาล วัตถุประสงค กิจกรรม
ทางการพยาบาล เกณฑการประเมินผล เพิ่มเติมได นอกเหนือจากชุดขอมูลทางการพยาบาลที่ถูกเซ็ตไวในระบบ 

3.4.3.12 สามารถประมวลผลถึงปญหาของผูปวยในแตละราย 
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3.4.3.13 ขอมูลจากการบันทึกในระบบ สามารถเชื่อมโยงและประมวลผลไปที่สถิติ/ตัวชี้วัดหนวยงานกําหนดได 
(สถิติผูเขารับบริการ แยกตามระบบสมัครใจและบังคับบําบัด แยกรูปแบบผูปวยนอกและผูปวยใน รวมท้ังตัวชี้วัดที่
หนวยงานกําหนด) 

3.4.3.14 สามารถสรางชุดคําถาม (เพ่ิมเติม) เพ่ือใชเปนแบบประเมินตัวชี้วัด (Indicator) ของหนวยงาน โดย
ระบบสามารถประมวลผลขอมูลจากแบบประเมินได 
 
 3.4.4 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ
ได เชน 
 3.4.4.1 รายงานสรุปจาํนวนครั้งผูปวยนอกมารับบริการ จําแนกตามแพทยผูใหการตรวจรักษา แยกตามหอง
ตรวจ ประจาํเดือน 
 3.4.4.2 รายงานสรุปจาํนวนครั้งผูปวยนอกมารับบริการตรวจรักษา จําแนกตามแพทยผูใหการตรวจรักษา 
ประจําเดือน 
 3.4.4.3 รายงานสรุปจาํนวนครั้งผูปวยนอกมารับบริการตรวจรักษา จําแนกตามแพทยผูใหการตรวจรักษา 
ประจําป 
 3.4.4.4 รายงานสรุปจาํนวนครั้งผูปวยนอกมารับบริการ จําแนกตามแพทย แยกตามหองตรวจ ผูใหการตรวจ
รักษา 
 3.4.4.5 รายงานสรุปยอดการทําหัตถการของผูปวยนอก แยกตามหองตรวจโรค ประจําเดือน 
 3.4.4.6 รายงานสรุปยอดการทําหัตถการของผูปวยนอก แยกตามหองตรวจโรค ประจําป 
 3.4.4.7 รายงานลาํดับหัตถการที่พบบอยในผูปวยนอก แยกตามหองตรวจโรค 
 3.4.4.8 รายงานสรุปยอดผลการวินิจฉัยโรคหลักของผูปวยนอก แยกตามหองตรวจโรคประจําเดือน 
 3.4.4.9 รายงานสรุปยอดผลการวินิจฉัยโรคหลักของผูปวยนอก แยกตามหองตรวจโรค ประจําป 
 3.4.4.10 รายงานสรปุลาํดับโรคหลักผูปวยนอก แยกตามสาขาโรค 
 3.4.4.11 รายงานจาํนวนผูปวยนอกที่มารับบริการ จําแนกตามสิทธิการรักษา  แยกตามหองตรวจโรค 
 3.4.4.12 รายงานสรปุจาํนวนผูปวยนอก จําแนกตามประเภทผูปวย แยกตามหองตรวจโรค ประจําเดือน 
 3.4.4.13 รายงานสรปุจาํนวนผูปวยนอก จําแนกตามประเภทผูปวย แยกตามหองตรวจโรค ประจําป 
 3.4.4.14 รายงานสรปุจาํนวนผูปวยนอก จําแนกตามประเภทบัตร(เกา,ใหม) แยกตามหองตรวจโรค 
ประจําเดือน 
 3.4.4.15 รายงานสรปุยอดผูปวยนอก จําแนกตามประเภทบัตร(เกา,ใหม) แยกตามหองตรวจโรค ประจําป 
 3.4.4.16 รายงานจาํนวนผูปวยนอกที่มาตรวจรักษา จําแนกตามหองตรวจโรคและประเภทบัตร 
 3.4.4.17 รายงานจาํนวนผูปวยนอกที่มาตรวจรกัษา จาํแนกตามหองตรวจโรค 
 3.4.4.18 รายงานสรปุจาํนวนผูปวยนอกมารับบริการ จําแนกตามหองตรวจโรค ประจําป 
 3.4.4.19 รายงานสรปุจาํนวนครั้งผูปวยนอกมารับบรกิารตรวจรักษา จําแนกตามสิทธิการตรวจรักษา 
ประจําเดือน 
 3.4.4.20 รายงานจาํนวนแพทยที่ออกตรวจประจําวัน 
 3.4.4.21 รายงานตารางแพทยออกตรวจ ประจําเดือน 
 3.4.4.22 รายงานการใหคําปรึกษาผูปวยกอนและหลังเจาะเลือด 
 3.4.4.23 รายงานผลงานผูปวยนอกประจําเดือน 
 3.4.4.24 รายงานรายชื่อผูปวยที่ไมระบุรหัสแพทย 
 3.4.4.25 รายงานการตดิตามผูปวยที่มีผล Lab ผิดปกติ 
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 3.4.4.26 รายงานรายชื่อผูปวยที่ไมมารักษาตามนัด 
 3.4.4.27 รายงานการตรวจของแพทย 
 3.4.4.28 รายงานผูปวยใน ระบบสงรักษาตอ (Refer Out) 
 3.4.4.29 รายงานผูปวยนัด จําแนกตามแผนก 
 3.4.4.30 รายงานรายชื่อยาในกลุมเฝาระวัง 
 3.4.4.31 รายงานการจายยา (ตามชื่อยา) 
 3.4.4.32 รายงานประวัติการรักษาผูปวย 
 3.4.4.33 รายงานจาํนวนผูปวยจําแนกตามหองตรวจ สรุปจากแพทย 
 3.4.4.34 รายงานจาํนวนผูปวย จําแนกตามผลผลิต /กิจกรรม 
 3.4.4.35 รายงานรายชื่อผูปวย จําแนกตามแผนกตรวจ 
 3.4.4.36 รายงานจาํนวนผูปวยนัด จําแนกตามคลินกิ 
 3.4.4.37 รายงานผูปวยนอกที่มาตรวจแลป 
 3.4.4.38 รายงานจาํนวนผูปวยนอกที่มาตรวจแลป-พยาธิ 
 3.4.4.39 รายงานจาํนวนผูปวยนอก จําแนกตามโรค 
 3.4.4.40 รายงานผูปวยใน ระบบรับเขารักษาตอ (Refer In) 
 3.4.4.41 รายงานการสงปรกึษาผูปวยไปยังสถาบันการแพทยอ่ืน (Refer Out) 
 3.4.4.42 รายงานการรับปรกึษาจากสถานพยาบาลภายนอก (Refer In) 
 3.4.4.43 รายงานทะเบียนผูปวยเรงดวนระดับ 1, 2 
 3.4.4.44 รายงานสรปุจาํนวนผูปวยแตละประเภทการวินิจฉัยทางการพยาบาล สามารถจําแนกตามขอมูล
อาการ เชน เสี่ยงตอการทํารายตนเองและผูอื่นเนื่องจากมีการรับรูผิดปกติ, เสี่ยงตอการทํารายตนเองเนื่องจากภาวะ
ซึมเศรา เปนตน 
 
3.5 ระบบงานทันตกรรม   

3.5.1 หนาที่การทํางานของระบบ 
3.5.1.1 สามารถทํางานไดเหมือนกับระบบงานผูปวยนอก ขอ 3.4.1 และ 3.4.2  
3.5.1.2 สามารถระบุประเภทของ การวินิจฉัยทางทันตกรรมตาม ICD-10, การใหการรักษา ตาม ICD-10-

TM และ ระบุรหัสคารักษาตามชุดขอมูลที่หนวยงานกําหนดได 
3.5.1.3 สามารถบันทึกขอมูลชื่อผูใหการรักษา และผูชวยทันตแพทยที่ทําการชวยการรักษา ได  
3.5.1.4 สามารถบันทึกขอมูล ซี่หรือตําแหนง  ที่ทาํการรักษาได  
3.5.1.5 สามารถบันทึกขอมูลรายละเอียดการรักษาดานทันตกรรม  ในรูปแบบการวาดภาพลงใน Template 

รูปฟน หรืออื่นๆ ตามที่หนวยงานกําหนด  
 

3.5.2 หนาจอการทํางาน 
3.5.2.1 หนาจอจุดคัดกรองทันตกรรม 1 
3.5.2.1.1 แสดงรายชื่อผูปวย ทุกรายที่สงมาจากเวชระเบียน (ผูปวยนอก) และ หอผูปวย (ผูปวยใน) โดย

สามารถเลือกแสดง 2 สวนนี้แยกกัน หรือรวมกันได 
  3.5.2.1.2 แตละรายแสดง ชื่อ-นามสกุล, HN, AN, DN (เลขทะเบียนผูปวยนอก, เลขทะเบียนผูปวยในและ

เลขทะเบียนผูปวยทางทันตกรรม) สิทธิการรักษา, สถานภาพ (หองทันตกรรม, หองชําระเงินผูปวย, อ่ืนๆ) รายการนัด 
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(หัตถการ เวลา ผูนัด) ลําดับคิวกลางจากเวชระเบียนและเวลาเริ่มติดตอเจาหนาท่ี เวชระเบียน ลําดับคิวแยกประเภท
การรักษา (จากบันทึกหนาจุดคัดกรองทันตกรรม 2) 

  3.5.2.1.3 แสดงเวลา Time 1 เจาหนาที่ จุดคัดกรองทันตกรรมกดเรียกหมายเลขคิว (มีเสียงเรียก และ
สามารถแสดงผล คิวที่เรียกในหนาจอ monitor แยกอีกจอ) เพ่ือซักประวัติและบันทึกขอมูลคัดกรอง (กดเรียกใน
หนาจอ จุดคัดกรองทันตกรรม 2) 

  3.5.2.1.4 แสดงเวลา Time 2 เจาหนาที่ หองหัตถการ กดเรียกหมายเลขคิว  ในหนาจอหองหัตถการทันตก
รรม (มีเสียงเรียกและสามารถแสดงผลคิวที่เรียกในหนาจอ monitor แยกอีกจอที่หนาหองหัตถการ) และแสดงชื่อหองท่ี
เรียกคิวเขาหองหัตถการดวย 

  3.5.2.1.5 แสดงเวลา Time 3 เจาหนาที่ หองหัตถการ บันทึกเวชระเบียน และสงขอมูลไป จุดคัดกรอง  
  3.5.2.1.6 แสดงเวลา Time 4 เจาหนาที่ จุดคัดกรอง หรือหองหัตถการ สงตอผูปวยไป แผนกอ่ืน หรือ 

จําหนายกลับบาน (แสดงจุดที่สงดวย ) 
 3.5.2.1.7 แสดงเวลา Time 5 เจาหนาที่  หองหัตถการ  สงตอผูปวยไป แผนกอื่น หรือ จําหนายกลับบาน

(แสดงจุดที่สงดวย) 
  3.5.2.1.8 มี Icon หรือวิธีอื่นๆ เพื่อ แตะเขาสู หนาจอจุดคัดกรองทันตกรรม 2 บันทึกขอมูลคัดกรอง 
  3.5.2.1.9 มี Icon หรือวิธีอื่นๆ เพื่อ แตะ เรียกคิวผูปวยเขาหองหัตถการ 

 
3.5.2.2 หนาจอจุดคัดกรองทันตกรรม 2 (บันทึกขอมูลคดักรองเฉพาะรายที่เลือก)  

  3.5.2.2.1 แสดง รูปถาย ชื่อ-นามสกุล, HN, AN, DN (เลขทะเบียนผูปวยนอก, เลขทะเบียนผูปวยในและเลข
ทะเบียนผูปวยทางทันตกรรม) สิทธิการรักษา รายการนัด (หัตถการ เวลา ผูนัด) ลําดับคิวกลาง และเวลาเริ่มติดตอ
เจาหนาที่เวชระเบียน ลําดับคิวแยกประเภท (จากบันทกึที่ ขอ 2.4) 

  3.5.2.2.2 แสดงรายละเอียดขอมูลผูปวยที่บันทึกจากแผนกเวชระเบียน ไดแก ที่อยู, หมายเลขโทรศัพท 
ขอมลูโรคประจําตัว, Pop up ขอมูลแพยา, Pop up เงนิคางชําระ 

  3.5.2.2.3 แสดงเวลา Time 1 Time 2. Time 3. Time 4  Time  5 
  3.5.2.2.4 มี Icon หรือ วิธีอื่นๆ กดเรียกหมายเลขคิว 
  3.5.2.2.5 แสดง ชอง Blank หรือ Check Box หรือ Drop Down list หรือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือสามารถบันทึกขอมูล

เพิ่มเติมอยางนอยดังนี้ 
1) ชีพจร ความดันโลหิต ครั้งที่ 1 2 และ 3 อุณหภูมิรางกาย  

2) น้ําหนัก สวนสูง (แสดง BMI อัตโนมัติ) 

3) โรคประจําตัว (เพิ่มเติม จากประวัติเดิม) 

4) ยาท่ีสงสัยวาแพ (เพิ่มเติม จากประวัติเดิม) 

5) การใชยาที่มีความเสี่ยงตอการทําฟน 

6) List รายการความเสี่ยง โรคทางเดินหายใจ 

7) ความประสงคในการรกัษา 

8) list แยกประเภทหัตถการ การรักษา (Aขูด Bอุด Cถอนหรือผาตัด Dบําบัดฉุกเฉิน Eอ่ืนๆ) 

3.5.2.2.6 สามารถ Generate คิวใหมอัตโนมัติ แยกตาม ประเภทหัตถการใน Drop Down list หรือวิธีอื่นๆ  
โดยสามารถ ยกเลิก แกไข คิวใหมอัตโนมัตินี้ได 

  3.5.2.2.7 มี Drop down list หรือวิธีอื่นๆเพ่ือ เลือกสงขอมูลผูปวยตอไป แผนกอ่ืนๆ หรือ กลับบาน 
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3.5.2.3 หนาจอหองหัตถการทันตกรรม 1 
  3.5.2.3.1 แสดงขอมูลผูปวยที่บันทึกขอมูลคัดกรองแลวทั้งหมด 
  3.5.2.3.2 แตละรายแสดง  ชื่อ นามสกุล, HN, AN, DN (เลขทะเบียนผูปวยนอก, เลขทะเบียนผูปวยในและ

เลขทะเบียนผูปวยทางทันตกรรม) สิทธิการรักษา สถานภาพ  ความประสงค รายการนัด(หัตถการ เวลา ผูนัด) ลําดับคิว
แยกประเภท (จากบันทึกหนาจุดคัดกรองทันตกรรม 2) 

  3.5.2.3.3 แสดงเวลา Time 1 เจาหนาท่ี จุดคัดกรองทันตกรรมกดเรียกหมายเลขคิวแยกประเภท  
  3.5.2.3.4 แสดงเวลา Time 2 เจาหนาท่ี หองหัตถการ กดเรียกหมายเลขคิว  ในหนาจอ หองหัตถการทันตก

รรม (แสดงหองท่ีเรียกเขาดวย แตสามารถแกไข หองท่ีเรียกเขาใหมได) 
  3.5.2.3.5 แสดงเวลา Time 3 เจาหนาท่ี หองหัตถการ บันทึกเวชระเบียน  และสงขอมูลไป จุดคัดกรองหรือ

แผนกอื่นๆ หรือกลับบาน  (แสดงจุดที่สงดวย) 
 3.5.2.3.6 แสดงเวลา Time 4 เจาหนาที่  จุดคัดกรอง หรือหองหัตถการ  สงตอผูปวยไป แผนกอื่น หรือ 

จําหนายกลับบาน (แสดงจุดที่สงดวย) 
  3.5.2.3.7 แสดงเวลา Time 5 เจาหนาที่  หองหัตถการ  สงตอผูปวยไป แผนกอื่น หรือ จําหนายกลับบาน

(แสดงจุดที่สงดวย) 
  3.5.2.3.8 มี Icon หรือวิธีอื่นๆ เพื่อแตะเขาสูหนาจอหัตถการทันตกรรม 2 บันทึกขอมูลการรกัษา เฉพาะราย 
 
3.5.2.4 หนาจอหัตถการทันตกรรม 2 (บันทึกขอมูลการรักษาเฉพาะรายที่เลือก) 
3.5.2.4.1 แสดงขอมูลการซักประวัติคัดกรองเฉพาะราย ตาม 3.5.2.1, 3.5.2.2, 3.5.2.3 และ 3.5.2.4  
3.5.2.4.2 แสดงขอมูลประวัติการวินิจฉัยโรคอ่ืนๆ ที่สําคัญ เชน จิตเวช DM. และสามารถปรับเปลี่ยนไดโดย

ผูใช 
3.5.2.4.3 มี Icon หรือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือ กด เรียกคิวผูปวยเขาหองหัตถการ (มีเสียงเรียก และสามารถแสดงผล 

คิวท่ีเรียกในหนาจอ monitor แยกอีกจอ ที่หนาหองหัตถการ ) 
3.5.2.4.4 แสดง Icon หรือวิธีอ่ืนๆ เพื่อสามารถกดเขาสู หนาจอบันทึกขอมูลเพิ่มเติมอยางนอยดังนี้ 
 1) บันทึกการรักษาทางทันตกรรม (Dental note) 

  2) ตัวชวยในการพิมพขอความท่ีใชบอย 
  3) บันทึกรหัสการรักษา     
  4) การวินิจฉัยหลัก รหัส ICD-10   
  5) ตําแหนงที่รักษา (tooth and Area code) และ รหัส ICD-10-TM   
  6) คารักษา (ตามรหัสคารักษาทางทันตกรรม สบยช.) 
  7) รายการยาและเวชภัณฑ 
  8) ใชตามระบบ OPD ทางการแพทยและยาเสพติด 
  9) การ X-ray  
  10) สามารถเชื่อมตอกับ โปรแกรม ระบบ X-ray ทันตกรรม DBS win และ Clinview 
  11) การบันทึกภาพและวาดภาพ 
  12) สามารถเชื่อมตอกับ Mobile Device ที่บันทึกภาพได 
  13) สามารถเชื่อมตอกับ Mobile Device ที่วาดภาพได 
  14) สามารถเชื่อมตอกับ Scanner ได 
  15) สามารถนําเขาไฟลภาพจากภายนอกได 
  16) สามารถบันทึก การนัดหมายลวงหนา และแสดงผลใน หนาจอ 1 2 และ 3 
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  17) บันทึกขอสงสยัการแพยา และเกิดขอความเตือน ที่กลุมงานเภสัชกรรม 
  18) บันทึกการยินยอมและรับทราบขอมูลกอนการผาตัดในชองปาก 
  19) บันทึก ใบรับรองแพทย 
  20) บันทึกการสงตอ ซึ่งสามารถบันทึกเปนไฟลสงเมลได 
  21) บันทึกขอตกลงและแผนการรักษา สามารถบันทึกเปนไฟลสงอีเมลหรือไลน 
 3.5.2.4.5 มีหนาจอแสดงสรุปรายการยา เวชภัณฑ การรักษา และคาใชจายทั้งหมด  

- สามารถแกไขรายการที่สั่งได 
 3.5.2.4.6 มีหนาจอแสดงประวัติการบันทึกเวชระเบียนยอนหลังได   

- สามารถเลือกดูตามวันที่รบัการรกัษา หรือ เลื่อนดูแบบตอเน่ืองได 
 3.5.2.4.7 มีหนาจอแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูลท้ังหมด พรอมทั้งสั่งพิมพแบบบันทึกแฟมเวชระเบียน
และใบสั่งยา และสามารถสงตอผูปวยไปยังจุดอื่นได เชน หองชําระเงนิผูปวยนอก 
 

 3.5.3 เอกสารที่พมิพจากระบบ 
 3.5.3.1 สามารถพิมพเอกสารไดเหมือนกับระบบงานผูปวยนอก ทุกประการ  
 3.5.3.2 อยางนอยสามารถพิมพจากระบบไดดังน้ี 

1) บัตรบันทึกเวชระเบียนผูปวยทางทันตกรรม 
2) แบบบันทึกขอสงสัยการแพยา  
3) ใบยินยอมรับการรักษา 
4) ใบสั่งยา      
5) ใบนัดหมาย 
6) ใบรับรองแพทย  
7) แบบสําหรับสงผูปวยไปรับการตรวจหรือรักษาตอ 
8) บันทึกขอตกลงตามแผนการรักษา  

 
 3.5.4 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเคร่ืองมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ
ได เชน 

 3.5.4.1 รายงานสรุปสถิติการใหบริการหองตรวจทันตกรรม เชน 
  3.5.4.1.1 รายงานสรุปจํานวนผูปวยและคาบริการทางทันตกรรมรายวัน, รายเดือน และรายป   
 จําแนกตามผูปวยนอก, ผูปวยใน และผูปวยทั้งหมดของกลุมงานและรายบุคคลผูใหบริการ 
  3.5.4.1.2 รายงานสรุปเวลามารับบริการทางทันตกรรมรายวัน, รายเดือน และรายป   
 จําแนกตามผูปวยนอก, ผูปวยใน และผูปวยทั้งหมดของกลุมงานและรายบุคคลผูใหบริการ 
  3.5.4.1.3 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน งานเทคนิคบริการทางทันตกรรมรายวัน, รายเดือน และ
รายป จําแนกตามผูปวยนอก, ผูปวยใน และผูปวยทั้งหมดของกลุมงานและรายบุคคลผูใหบริการ 
  3.5.4.1.4 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน งานเทคนิคบริการทางทันตกรรมในผูปวยใน รายวัน, ราย
เดือน และรายป  จําแนกตามชนิดสารเสพติดของกลุมงานและรายบุคคลผูใหบริการ  
  3.5.4.1.5 รายงานสรุปยอดผลการวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม <ICD-10> รายวัน, รายเดือน และราย
ป   จําแนกตามผูปวยนอก, ผูปวยใน และผูปวยทั้งหมดของกลุมงานและรายบุคคลผูใหบริการ 
  3.5.4.1.6 รายงานสรุปยอดผลการรักษาโรคทางทันตกรรม <ICD-10-TM> รายวัน, รายเดือน และ
รายป   จําแนกตามผูปวยนอก, ผูปวยใน และผูปวยทั้งหมดของกลุมงานและรายบุคคลผูใหบริการ 
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3.6 ระบบงานรังสีวินจิฉัย 
 3.6.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
 3.6.1.1 สามารถสืบคนขอมูลใบสั่งตรวจรังสีกรรมไดจาก HN,เลขที่ใบสั่ง, ชื่อ หรือนามสกุลผูปวย 
 3.6.1.2 สามารถแจงเตือน(Alert)เม่ือมีการสั่งตรวจรงัสีกรรมจากหองตรวจผูปวยนอก หรือหอผูปวยใหกับ
เจาหนาที่หองรังสีกรรมได 
 3.6.1.3 สามารถเชื่อมโยงการทํางานของระบบกับระบบ Picture Archiving and Communication 
System (PACS) ในการแสดงผลภาพถายรังสีกรรมได 
 3.6.1.4 สามารถสั่งตรวจรังสีกรรมได 3 วิธีคือ เพิ่มทีละรายการตรวจ, สั่งรังสีกรรมแบบเปนชุด (Set) หรือ 
สั่งตามสาขาการตรวจ (Category) 
 3.6.1.5 สามารถสั่งตรวจรังสีกรรมไดครอบคลุมประเภทการตรวจทางรังสีกรรม เชน รงัสีกรรม, Ultrasound, 
CT-SCAN, MRI, MAMOGRAM 
 3.6.1.6 สามารถยกเลิกใบสั่งตรวจรังสีกรรมไดหากยังไมชําระเงิน (ในกรณีที่ชําระเงินแลว ตองยกเลกิ
ใบเสรจ็รับเงินกอน)  
 3.6.1.7 สามารถบันทึกขอมูลการลงทะเบียนตรวจรังสีกรรมได เชน วัน เวลาลงทะเบียน, ผูลงทะเบียน, 
หนวยบรกิารที่ลงทะเบียน  
 3.6.1.8 สามารถบันทึกขอมูลการจําหนายผูปวยออกจากหองรังสกีรรมได เชน วันที่จําหนาย, ผูจําหนาย 
 3.6.1.9  สามารยกเลิกการจําหนายผูปวยออกจากหองรังสีกรรมได 
 3.6.1.10 สามารถดูสถานะการชาํระเงินของใบสั่งตรวจรังสีกรรมได 
 
 3.6.2 เอกสารที่พิมพจากระบบ 
 3.6.2.1 ผลการตรวจทางรงัสี 
 
 3.6.3 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ
ได เชน 
 3.6.3.1 สรุปยอดผูปวยรังสีกรรม แยกตามประเภทผูปวย 
 3.6.3.2 สรุปยอดผูปวยนอก-ใน ที่มาทํารังสีกรรม แยกตามประเภทผูปวย 
 3.6.3.3 รายงานอัตราระยะเวลารอคอยตรวจ จําแนกตามผูปวยนอก-ใน 
 3.6.3.4 รายงานอัตราระยะเวลารอคอยตรวจ จําแนกตามผูปวยนอก-ใน ประจําป 
 
3.7 ระบบหองตรวจแพทย (เวชศาสตรสารเสพติด)  
    3.7.1หนาที่การทํางานของระบบ 
   3.7.1.1 งานทั่วไป 

3.7.1.1.1 สามารถออกใบรับรองแพทย ได 3 ประเภทคือใบรับรองแพทยประกันสังคม, ใบรับรอง
แพทยสมัครงาน, ใบรับรองแพทยแพทยสภา และพิมพใบรบัรองแพทยจากระบบได โดยสามารถสรางใบรับรองแพทย
ตามท่ีตองการได 

3.7.1.1.2 มีปฏิทินสําหรับผูปวยนัด ซึ่งสอดคลองไปกับตารางเวรออก OPD, ตารางราวน ward, วัน
ลาแพทย 

3.72.1.1.3 มีคิวระบบแยกตาม HN และผูสง และมีการแสดงระดับความสําคัญของผูปวยในควิตรวจ
ได เชน เปนผูปวยฉุกเฉิน เปนผูปวยนัด หากมีผูปวยฉุกเฉิน ตองมีระบบเตือนเพื่อใหแพทยทราบ 
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3.7.1.1.4 สามารถเรียกดูประวัติตางๆไดระหวางที่ลงขอมูล และสามารถคนหาประวัติไดจาก HN, 
ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขประจําตัวประชาชน 

 3.7.1.2  งาน Emergency room  
3.7.1.2.1 มีการแยกระดับผูปวยความสาํคัญของผูปวย (triage) 
3.7.1.2.2 สามารถลงขอมูลพรอมกันหลายคนตามสิทธิ หนาท่ี ท่ีไดรับ 
3.7.1.2.3 มีระบบ Pop up ขอมูลเรยีกดูผล vital sign ตรวจรางกายทุกระบบโดยสามารถเลือกได

วาระบบใดมีความผิดปกติ  
3.7.1.2.4 สามารถแนะนาํขอมูลตามที่ input ได มีการเชือ่มโยงขอมูลกับประวัติ ตรวจรางกาย 
3.7.1.2.5 ในกรณีที่แพทยตองชวยชีวิตผูปวยอยางเรงดวน ระบบสามารถเลือกเวลาการลงขอมูล

ยอนหลังได  
3.7.1.3 งานหองตรวจแพทย 

3.7.1.3.1 สามารถเปลี่ยนแพทย – เปลี่ยนเวลาเขาตรวจของผูปวยได 
3.7.1.3.2 สามารถสืบคนขอมูลผูปวยเขาตรวจไดจาก HN, ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขประจําตัว

ประชาชน 
3.7.1.3.3 สามารถแจงเตือนเมื่อคาสัญญาณชีพ (Vital Sign) ไดแก SBP, DBP, Temp, PR, RR สูง

หรือต่ํากวาคาปกต ิ
3.7.1.1.4 สามารถคาํนวณคา BMI จากน้ําหนักและสวนสูงอัตโนมัติ และวิเคราะหขอมูลได 
3.7.1.3.5 สามารถบันทึกขอมูลในประเด็นสําคัญ ไดแก 
    1) การใหบริการทางการแพทยกับผูปวย เชน ใหคําปรึกษา การคัดกรองผูปวย 
   2) การซักประวัติการเจ็บปวย ประวัติครอบครัว ประวัติการแพยา 
  3) การตรวจรางกาย และการตรวจ Mental status exam 
    4) การประเมนิอาการตามคูมือมาตรฐานตางๆ เชน COWS CIWA DSM5 ASSIST 

5) ผลการตรวจ Investigation เพ่ิมเติม เชน EKG 12 lead, Spirometry, Ultrasound 
เปนตน 

3.7.1.3.6 สามารถลงขอมูลการวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคได โดยระบบตองสามารถนําขอมูล
จากการซักประวัติ ตรวจรางกายและการประเมิน มาวิเคราะห และสรุปการวินิจฉัยเบื้องตนโดยอัตโนมัติได 

3.7.1.3.7 สามารถบันทึกรูปภาพประกอบการตรวจรักษา โดยเลือกรูปจากคลังภาพท่ีมีอยู ซึ่ง
สามารถใสรายละเอียดและคําอธิบายภาพประกอบการตรวจได 

3.7.1.3.8 สามารถบันทึกขอมูลการสั่งตรวจหองปฏิบัติการจากหองตรวจผูปวยนอกได โดยบันทึก
ขอมลู ผูปวย, แพทยผูสั่ง, รายการสั่งตรวจ 

3.7.1.3.9 การสั่งยาสามารถคัดลอกยาเดิมผูปวยที่เคยมารับ เพื่อเตือน แนะนํา รายการยาที่แพทยสั่ง
อยูในเงื่อนไข ดังนี้ 

1) ยาที่ผูปวยแพ (ADR)  

2) ยาที่มีโอกาสแพขามกัน (Cross Reaction) 

3) ยาที่เปนปฏิกิริยาตอกัน (DI) 

4) ยาที่เปนยาติดตามการใช (DUE) 

5) ยาความเสี่ยงสูง (HAD) 

6) ยาที่อยูในกลุม MIMS เดียวกัน 

7) สั่งยาเกินขนาดปลอดภัยตอครั้งรับประทาน 
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8) สั่งยาเกินขนาดปลอดภัยตอใบสั่งยา 

9) ยาอันตรายตอสตรีมีครรภ (Pregnancy Risk)  

10)  ยาหมดสต็อก (Out of Stock)  

3.7.1.3.10 สามารถแนะนํารายการยา ตามโรค 
3.7.1.3.11 สามารถสั่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ อยางนอย คือ Lab CBC, Chemistry, LFT, 

Blood sugar 
3.7.1.3.12 สามารถสั่งสงตรวจ investigation เพิ่มเตมิ อยางนอย คือ EKG 12 lead, X-ray, 

Spirometry 
3.7.1.3.13 สามารถลงนัดหมายผูปวย และแสดงรายการนัดในวันนั้นๆได 

 
3.8 ระบบงานโภชนาการ 
 3.8.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
 3.8.1.1 สามารถบันทึกขอมูลการสั่งอาหาร โดยสามารถระบุรูปแบบอาหาร, ลักษณะอาหาร, อาหารเฉพาะ
โรค หรือการใหอาหารปนได 
 3.8.1.2 สามารถแสดงยอดการสั่งอาหารแยกตามหอผูปวยได 
 
 3.8.2 หนาจอการทํางาน 
 3.8.2.1 หนา Home Page ระบบโภชนาการ Nutrition ดังนี้ 
  1) มีระบบ Login ลงชื่อเขาใชงาน 

  2) มีระบบ Notification แจงเตือนกับ user อื่น เพื่อใชปรึกษา และ consult  

  3) มีระบบแสดงสถานท่ีตาม ward และแจงเตอืน 

  4) มีเมนูลิงคเชื่อมโยงไปยังระบบงานอื่น ๆ ของ HIS 

  5) แยกสิทธิการเขาถึงสาํหรับ Outsource 

  6) ทุกหนามีขอมูลชื่อคนไขและเลข HN และวันที่  

  7) ปด session เมื่อไมไดใชงาน 5 นาที  

  8) มีระบบคนหา เชน HN, AN, ชื่อ-สกุล 
 3.8.2.2 เมนูประเมิน/ติดตามภาวะโภชนาการผูปวย ดังนี้ 

  1) หนาแรกของเมนูประเมิน/ติดตามภาวะโภชนาการผูปวย 

  2) สามารถเลือก ward เพื่อแสดงขอมูลผูปวยที่ admit อยู ตาม ward นั้น ๆ 

  3) แสดงขอมูลผูปวย ดังน้ี  

                   - เตยีง 

                   - วันที่ admit 

                    - ชื่อ-นามสกุล 

                  - อายุ 

                   - น้ําหนัก 

                    - ความสูง 

                 - BMI 
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                   - โรคประจาํตัว 

                   - โรคทางยาเสพติด 

                   - หมายเหตุกอน admit 

  4) มีระบบแสดงสถานะที่ไดรบัการประเมินภาวะ โดยสีเขียวจะแสดงภาวะที่ประเมินแลว และสีแดง

จะแสดงขอมูลผูปวยที่รับรักษาครบ 7 วันแลวแตยังไมไดรับการประเมิน  

  5) สามารถคลิกเขาไปเพื่อประเมิน ติดตาม ภาวะโภชนาการของแตละคน 

  6) ขอบ layout หนาจอเปลี่ยนสีตาม ward ที่เลือก 

  7) แถบเมนปูระวัติผูปวย (เม่ือคลิกเขามาจากรายชื่อผูปวยแลว) 

  8) แสดงขอมูลผูปวยพื้นฐาน 

  9) มีปุม Drop down list เลือกระบุรสอาหารที่ชอบ 

  10) มีปุม check box เลือกระบุมื้ออาหาร 

  11) มีปุม check box เลือกปญหาทางโภชนาการ 

  12) มีชองกรอกขอมูลปริมาณน้ําดื่มและปริมาณผักผลไมท่ีไดรับตอวัน 

  13) มีแถบเมนูเพิ่มเติมในสวนของ 

   - การวินิจฉัย 

   - ยาท่ีผูปวยไดรับ 

   - โรคประจําตัว 

   - ระดับความดันโลหิต 

   - ผล LAB 

 3.8.2.3 แถบเมนู A&P 

  3.8.2.3.1 ระบบคํานวณวิเคราะหผลคา BMI  

  3.8.2.3.2 แสดงผลการคํานวณผาน check box อัตโนมัติ 

  3.8.2.3.3 แสดงผลการคํานวณแบบ info graphic อัตโนมัติ 

  3.8.2.3.4 ระบบ AI เพ่ือระบุนํ้าหนักตัวที่ควรจะเปนและพลังงานที่ควรจะเปน 

  3.8.2.3.5 เมนูระบุแผนการดูแล ดังนี้ 

   1) มีปุม Drop down list เลือกระบุชนิดอาหาร 

   2) มีปุม Drop down list เลือกระบุอาหารเสริม และชองระบุปริมาณเปนตัวเลข 

   3) มีปุม Drop down list เลือกระบุหนวยนับของอาหารเสริม 

   4) มีปุม Drop down list เลือกระบุรูปแบบการวางแผนการติดตาม (ลิงครายชื่อกับวันนัด

ผูปวยและหนานัดผูปวย) 

   5) มีปุม Drop down list เลือกระบุการใหคําแนะนําและความรู 

   6) ปุมบันทึกผลมีการยืนยันโดยใหใส username และ password อีกครั้ง เพื่อยืนยัน 

 3.8.2.4 แถบเมนูติดตาม 

  3.8.2.4.1 แสดงขอมูลพื้นฐานดานโภชนาการผูปวยดึงจากแถบเมนูประวัติและแถบเมนู A&P 

  3.8.2.4.2 แถบ collapse บันทึกขอมูลการติดตาม 4 ครั้ง 

  3.8.2.4.3 คํานวณนํ้าหนักและคา BMI อัตโนมัติ แสดงคาเพ่ิมขึ้นดวยเครื่องหมายบวกสีเขียวและลด

ดวยเครื่องหมายลบสีแดง 
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  3.8.2.4.4 แถบเมนูสรุปผลการติดตาม 

      3.8.2.4.5 สรุปผลการติดตามเปนกราฟการติดตาม 

      3.8.2.4.6 มีปุมสิ้นสุดการติดตามเมื่อติดตามครบจํานวนเพื่อตัดรายชื่อออกจากการติดตาม 

 3.8.2.5 แถบเมนูรายงานผลการติดตามภาวะโภชนาการ 

  3.8.2.5.1 แบบฟอรมรายงานผลการติดตามแสดงขอมูลการติดตามภาวะโภชนาการ 
  3.8.2.5.2 สามารถออกแบบรปูแบบรายงานภาวะโภชนาการได 
  3.8.2.5.3 สามารถบันทึกรายงานภาวะโภชนาการไดในรปูแบบ PDF 
  3.8.2.5.4 สามารถสั่งพิมพรายงานภาวะโภชนาการได 
 3.8.2.6 แถบเมนูนัดติดตาม 

 3.8.2.7 เมนูรายการเบิกอาหารประจําวัน 

  3.8.2.7.1 เชื่อมโยงขอมูลมาจากระบบผูปวยในของ HIS 

  3.8.2.7.2 Drop down list เพ่ือแสดงขอมูลตาม ward ผูปวย  

  3.8.2.7.3 Drop down list เพื่อกรองอีกชั้นขอมูลตามมื้ออาหาร 

  3.8.2.7.4 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูปวยและขอมูลการเบิกอาหารที่สงมายังระบบงานผูปวยใน 

  3.8.2.7.5 แถบเมนูสรุปยอดอาหาร 

  3.8.2.7.6 สงขอมูลสรุปยอดอาหารไปยัง ward 

  3.8.2.7.7 แสดงสถานการณสงอาหาร พรอมสงอาหาร, ยืนยันสงอาหาร 

  3.8.2.7.8 สามารถคลิกสงอาหารไดรายคนและสงทั้งหมด 

  3.8.2.7.9 ปุมพิมพบัตรอาหาร แยกพิมพทั้งหมด, แยกอาหารธรรมดา, แยกอาหารเฉพาะโรค, สั่ง

พิเศษ และแยกรายบุคคล 

 

 3.8.3 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ
ได เชน 
 3.8.3.1 รายงานการเบิกอาหารแยกตามหอผูปวย 
 3.8.3.2 รายไดของการสั่งอาหาร 
 3.8.3.3 สรุปยอดอาหารผูปวย ประจําป 
 3.8.3.4 ใบสรุปยอดอาหาร 
 3.8.3.5 ใบสรุปยอดอาหารเฉพาะโรค 
 3.8.3.6 ใบสรุปยอดอาหารตามสั่ง 
 3.8.3.7 ใบเช็คยอดอาหารปนผสม 
 3.8.3.8 ใบสรุปยอดอาหาร 
 3.8.3.9 รายงานผูปวยใน สงเบิกคาอาหาร 
 
3.9 ระบบงานหองปฏิบัติการ 
 3.9.1 หนาที่การทํางานของระบบ 
 3.9.1.1 สามารถสืบคนขอมูลใบสั่งตรวจหองปฏิบัติการไดจาก HN,เลขท่ีใบสั่ง, ชื่อ หรือนามสกุลผูปวย 
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3.9.1.2 สามารถแจงเตือน (Alert) เมื่อมีการสั่งตรวจหองปฏิบัติการจากหองตรวจผูปวยนอก หรือหอผูปวย
ใหกับเจาหนาที่หองหองปฏิบัติการทราบ 
 3.9.1.3 สามารถบันทึกขอมูลการสั่งตรวจหองปฏิบัติการจากหองตรวจผูปวยนอกหรือหอผูปวยได เชน  
ผูปวย, แพทยผูสั่ง, รายการสั่งตรวจ 
 3.9.1.4 สามารถสั่งตรวจหองปฏิบัติการได 3 วิธีคือ เพิ่มทีละรายการตรวจ, สั่งตรวจหองปฏิบัติการแบบเปน
ชุด (Set), สั่งตามสาขาการตรวจ (Category) 
 3.9.1.5 สามารถกําหนดประเภทการบริการของรายการตรวจแตละรายการวาอยูในประเภทใด ไดแก วิจัย 
บริการ การเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลตอการคิดคาบริการของรายการตรวจ 
 3.9.1.6 สามารถบันทึกขอมูลการลงทะเบียนตรวจหองปฏิบัติการ ไดแก วันเวลาลงทะเบียน, หนวยบริการที่
ลงทะเบียน, ผูลงทะเบียน 
 3.9.1.7 สามารถบันทึกขอมูลการเก็บสิ่งสงตรวจ ไดแก สิง่สงตรวจที่รับ, วันเวลาท่ีรับสิง่สงตรวจ, ผูรบัสิ่งสง
ตรวจ   
 3.9.1.8 สามารถแสดงขอความเตือนเมื่อเลือกรายการตรวจหองปฏิบัติการซ้ําในใบสั่งตรวจเดียวกัน โดยจะ
แสดงขอความเตือนวามีรายการซ้าํ แตหากยืนยันวาตรวจจรงิก็สามารถทําได 
 3.9.1.9 สามารถแสดงขอความเตือนเพื่อปองกันการตรวจซ้ํา สาํหรับรายการตรวจที่ผูปวยมีผลการตรวจอยูใน
ระบบอยูแลวและเปนการตรวจที่ผลตรวจไมเปลี่ยนแปลง เชน การตรวจ Blood Group 
 3.9.1.10 สามารถยกเลกิใบสั่งตรวจหองปฏิบัติการไดหากยังไมชําระเงิน (ในกรณทีี่ชําระเงินแลว ตองยกเลิก
ใบเสรจ็รับเงินและยกเลิกใบสั่งตรวจหองปฏิบัติการ)  
  3.9.1.11 สามารถเลือกไมคิดเงินรายการตรวจหองปฏิบัติการในใบสั่งตรวจได ในกรณีที่เปนการตรวจที่ตอง
ทําซ้ํา (Repeat) โดยการทําซํ้าจะตองไมคิดเงนิจากผูปวย  เชน การตรวจ Anti HIV ที่ตองมีการตรวจซ้ําหลายรอบ 
 3.9.1.12 สามารถสง-รับผลการตรวจจากเครื่อง Laboratory Information System (LIS) ได 
 3.9.1.13 สามารถดูสถานะการชาํระเงินของใบสั่งตรวจหองปฏิบัติการ เพื่อใหทราบวารายการใดชาํระเงิน
แลว หรือยังไมชําระเงนิ  
 3.9.1.14 สามารถเชื่อมโยงการทํางานของระบบกับระบบ Laboratory Information System (LIS) ได 
 
 3.9.2 เอกสารที่พิมพจากระบบ 
 3.9.2.1 ใบสั่งตรวจหองปฏิบัติการ 
 
 3.9.3 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ
ได เชน 
 3.9.3.1 รายงานสถิติแสดงปริมาณงาน  จําแนกตามสิทธิ 
 3.9.3.2 รายงานสถิติงาน จําแนกตามประเภทการตรวจ 
 3.9.3.3 รายงานสถิติงาน จําแนกตามรายการตรวจ แยกตามประเภทการตรวจ 
 3.9.3.4 รายงานยอดผูปวยและการตรวจหาเชื้อ HIV 
 3.9.3.5 รายงานสถิติงาน จํานวนสั่ง จําแนกตามรายการตรวจ แยกตามประเภทการตรวจ 
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3.10 ระบบจิตวิทยา 
 3.10.1 หนาที่การทํางานของระบบ 

 3.10.1.1 สามารถสืบคนขอมูลผูปวยที่สงมาไดจาก HN, AN, ชื่อ หรือนามสกุลผูปวย, เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 
 3.10.1.2 สามารถแจงเตือน (Alert) เมื่อมีการสงผูปวยจากหองตรวจผูปวยนอก หรือหอผูปวยใหกับเจาหนาท่ี
ทราบ 
 3.10.1.3 สามารถแนบไฟลประเภท pdf, docx, jpg 
 3.10.1.4 สามารถบันทึกประเภทของแบบทดสอบที่ใชในการประเมินทางจิตวิทยารวมท้ังการบําบัดทาง
จิตวิทยาโดยแสดงคาใชจายเรยีกเก็บเงินได 

 
 3.10.2 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงาน
ตองการได เชน 
 3.10.2.1 รายงานสถิติแสดงปริมาณงาน  จําแนกตามสิทธิ 
 3.10.2.2 รายงานสถิติจําแนกตามประเภทการประเมินและการบาํบัดทางจิตวิทยา 
 
3.11 ระบบงานเวชสถิติและการจัดการขอมูลกลุมวินจิฉัยโรค 
 3.11.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
 3.11.1.1 สามารถบันทึกขอมูลการวินิจฉัย (Diagnosis) ทั้งรหัส ICD-10 สาํหรับกรณีที่ตองการใหรหัสโรคยา
เสพติดได 
 3.11.1.2 สามารถบันทึกขอมูลหัตถการ ICD-9-CM พรอมบันทึกเวลาเริ่มตน – สิ้นสุดการทําหัตถการได 
 3.11.1.3 สามารถสรุปคาจาํนวนวันนอน, จํานวนวันลากลบับานเพ่ือใชสาํหรับคํานวณ DRG ได 
 3.11.1.4 สามารถเรยีงลําดบั (Re-Order) ขอมูลหัตถการของผูปวยได 
 3.11.1.5 สามารถคํานวณคา DRG (จากขอมูล Adjusted RW ที่ระบบคํานวณไดและขอมลู DRG Base 
Rate) และพิมพใบสรุป DRG 
 3.11.1.6 สามารถบันทึกขอมูลรหัสโรคท่ีเปนสาเหตุการเสียชีวิตได 
 3.11.1.7 สามารถกําหนด – เปลี่ยนแปลงคาฐาน (DRG Base Rate) ที่ใชคํานวณเงนิที่เบิกไดตาม DRG ใน
แตละสิทธิการรักษาได 
 3.11.1.8 สามารถเรยีกดูรายงานทางเวชสถิติได  
 3.11.1.9 สามารถสงออกขอมูล (Export) ในระบบเพื่อสงออกเปน Data File ใหกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
เชน  กรมการแพทย, สปสช., สกส. ไดแก รายงาน 16 แฟม, 18 แฟม, 43 แฟม 
 3.11.1.10 สามารถคํานวณคา DRG –Version 5 ได และ ผูดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนเวอรชั่นไดตาม
มาตรฐาน 
 3.11.1.11 สามารถบันทึกความละเอียดของยาเสพติดได เชน F11 - Opioid tramal อนุพันธของ Opioid 
และF15 ยาบา ไอซ 
 3.11.1.12 สามารถตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน ตาม “คูมือแนวทางการบันทึกและตรวจ
ประเมินคุณภาพเวชระเบียน (Medical Record Audit Guideline) ของผูปวยนอกหรือผูปวยใน ท่ีหนวยงานกําหนดได 
 3.11.1.13 สามารถจัดกลุมขอมูลการวินิจฉัยโรค ตามที่หนวยงานกําหนด 
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3.12 ระบบงานผูปวยใน 
3.12.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
3.12.1.1 สามารถดูรายชื่อผูปวยที่พักอยูในหอพรอมขอมูลสรุปผูปวย เชน ยอดยกมา, รับใหมในเวร, 

จําหนายในเวร, ผูปวยคงพยาบาล ขอมูลเตียง และขอมูลประเภทผูปวย 
3.12.1.2 สามารถดูสถานะการตรวจหองปฏิบัติการ ที่มีการสั่งตรวจใหกับผูปวยภายใน 24 ชั่วโมง  เพื่อให

พยาบาลสามารถทราบสถานะของการสั่งตรวจหองปฏิบัติการไดอยางรวดเร็ว  โดยแสดงในลักษณะสีขอมูล ดังนี้ 
1) สีขาว คือ ไมมีใบสั่งตรวจ 
2) สีแดง คอื มีใบสั่งตรวจแตไมมีรายการตรวจใดเสร็จเลย 
3) สีเหลือง คือ มีใบสั่งตรวจ และมีบางรายการตรวจในใบสั่งตรวจเสร็จแลว 
4) สีเขียว คือ ตรวจเสร็จแลวทุกใบสั่ง 

3.12.1.3 สามารถสืบคนขอมูลผูปวยเพ่ือบันทึกขอมูลการตรวจรักษาไดจาก HN, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ - 
นามสกุล 

3.12.1.4 สามารถบันทึกขอมูลการรับผูปวยเขาหอได เชน กลุมผูปวยตามการรักษาพยาบาล, หมายเลขเตยีง, 
วันเวลาที่รับเขาหอ 

3.12.1.5 สามารถยกเลกิการรับผูปวยเขาหอได กรณีท่ี Admit ผูปวยผิดคนและหอผูปวยไดรบัผูปวยเขาหอ
แลว 

3.12.1.6 สามารถบันทึกขอมูลการประเมินสภาพผูปวยแรกรับได ไดแก ประเภทการรับ ผูใหขอมูล อาการ
สําคัญ ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน ประวัติการเจ็บปวยในอดีต ฯลฯ 

3.12.1.7 สามารถคํานวณคา BMI ใหอัตโนมัติหลังการกรอกขอมูลน้ําหนักและสวนสูงและหากคา BMI สูง
หรือต่ํากวาปกติ (สามารถกําหนดคามาตรฐาน BMI ไดจาก Configuration ของระบบ)  

3.12.1.8 สามารถบันทึกขอมูลการซักประวัติแพยาของผูปวย เชน ชื่อยาที่ผูปวยแพ, รูปแบบยา, ปฏิกิริยาที่
เกิดจากการแพ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหเภสัชกรซักประวัติและออกบัตรแพยาใหกับผูปวย 

3.12.1.9 สามารถบันทึกขอมูลโรคประจําตวัของผูปวยเพือ่เปนขอมูลเบ้ืองตนใหแพทยไดซักประวัติและยืนยัน
โรคประจําตวัของผูปวย 

3.12.1.10 สามารถแจงเตือนเม่ือคาสัญญาณชีพ (Vital Sign) ไดแก SBP, DBP, Temp, PR, RR สูงหรือต่ํา
กวาคาปกติ (สามารถกําหนดคามาตรฐาน V/S ไดจาก Configuration ของระบบ)  

3.12.1.11 สามารถสรางคําชวย (ขอความท่ีใชบอย) สําหรับกรอกขอมูลแผนการรกัษาผูปวย 
3.12.1.12 สามารถกรอกขอมูลการซักประวัติการตรวจรางกาย (PE) โดยเลือกจากแบบซักประวัติ หรือจาก

คําชวยได 
3.12.1.13 สามารถบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแพทยเจาของไขได 
3.12.1.14 สามารถบันทึกขอมูลแพทยที่ปรึกษาได เชน ชือ่แพทยที่ปรึกษา วันที่เริ่มตนรักษา 
3.12.1.15 สามารถบันทึกขอมูลการซักประวัติสุขภาพ (HX) ของผูปวย ไดแก ขอมูลวันที่ซักประวัติ,  หนวย

บริการที่ซักประวัติ,  แบบซักประวัต,ิ เจาหนาที่ผูซักประวัต ิ
3.12.1.16 สามารถเลือกใชสิทธิตอนสั่งยา, สั่งตรวจหองปฏิบัติการ, สั่งผาตัด, สั่งหัตถการตางๆ ไดในกรณทีี่

ผูปวยมีสิทธิที่ใชประกอบการรักษามากกวา 1 สิทธิ  
3.12.1.17 สามารถบันทึกขอมูลการสั่งตรวจหองปฏิบัติการจากหอผูปวย ไดแก ผูปวย, แพทยผูสั่ง, รายการ

สั่งตรวจ 
3.12.1.18 สามารถสั่งตรวจหองปฏิบัติการได 3 วิธีคือ เพิม่ทีละรายการตรวจ, สั่งตรวจหองปฏิบัติการแบบ

เปนชุด (Set), สั่งตามสาขาการตรวจ (Category) 
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3.12.1.19 สามารถแสดงขอความเตือนเมื่อเลือกรายการตรวจหองปฏิบัติการซ้ําในใบสั่งตรวจเดียวกัน โดย
จะแสดงขอความเตือนวามีรายการซ้ํา แตหากยืนยันวาตรวจจริงก็สามารถทําได 

3.12.1.20 สามารถระบุความเรงดวนของรายการตรวจในใบสั่งตรวจหองปฏิบัติการได จะสงผลใหเจาหนาท่ี
ท่ีหองตรวจหองปฏิบัติการเห็นใบสั่งตรวจในคิวการตรวจเปนสีแดงจะไดทราบวาในใบสั่งมรีายการตรวจท่ีตองการผลโดย
ดวน 

3.12.1.21 สามารถแสดงขอความเตือนเพื่อปองการการตรวจซ้ํา สาํหรับรายการตรวจที่ผูปวยมีผลการตรวจ
อยูในระบบอยูแลวและเปนการตรวจที่ผลตรวจไมเปลี่ยนแปลง เชน การตรวจ Blood Group 

3.12.1.22 สามารถยกเลิกใบสั่งตรวจหองปฏิบัติการไดหากยังไมชาํระเงิน  (ในกรณีที่ชําระเงินแลว ตอง
ยกเลิกใบเสร็จรับเงนิ)  

3.12.1.23 สามารถดูผลการตรวจหองปฏิบัติการที่หอผูปวย และพิมพผลการตรวจเองได 
3.12.1.24 สามารถบันทึกผลการตรวจหองปฏิบัติการที่ทําในหอผูปวยได เชน การตรวจ hematocrit 
3.12.1.25 สามารถบันทึกหัตถการที่ทําใหกับผูปวย พรอมบันทึกวันเวลาเริ่มตน – สิ้นสุดการทําหัตถการได 
3.12.1.26 สามารถกรอกขอมูลหัตถการที่ทําใหกับผูปวยโดยเลือกจากชุดหัตถการ หรือ ชุดหัตถการของ

แผนกได 
3.12.1.27 สามารถสรางแบบบันทึกสําหรับลงผลหัตถการและลงผลการทาํหัตถการจากแบบบันทึกได  เชน 

การลงผล Ultrasound การลงผล EKG 
3.12.1.28 สามารถบันทึกขอมูลการสั่งอาหารผูปวย โดยสามารถระบุรปูแบบอาหาร, ลักษณะอาหาร, อาหาร

เฉพาะโรค, การใหอาหารปน 
3.12.1.29 สามารถคดัลอกคําสั่งอาหารที่สั่งใหผูปวยในมื้อเชา มาใสในมื้อกลางวัน - เย็นได 
3.12.1.30 สามารถบันทึกขอมูลการยายหองยายเตียงผูปวย  และสามารถดูประวัติการยายหอ-ยายเตียง 

ของผูปวยได   
3.12.1.31 สามารถบันทึกขอมูลวันลาออกนอกโรงพยาบาลของผูปวย เพื่อใชประกอบการคิดจํานวนวันนอน 

(Length of stay) ตอนจําหนาย (Discharge) ผูปวยกลับบาน 
3.12.1.32 สามารถบันทึกคาหองและคาอาหารของผูปวยได 
3.12.1.33 สามารถบันทึกขอมูลการสงปรึกษา (Consult) แพทยทานอื่นได เชน วันเวลาที่บันทึก, ผูบันทึก, 

รายละเอียดการสงปรึกษา 
3.12.1.34 สามารถสรางชุดคําถามเพ่ือใชเปนแบบประเมินตัวชี้วัด (Indicator) ของหอผูปวยได 
3.12.1.35 สามารถบันทึกประเมินตัวชี้วัดของหอผูปวยไดในลักษณะของการตอบแบบสอบถามขอมูล 
3.12.1.36 สามารถลงความเห็นขอมูลการสัมภาษณประวตัิแพยาไดวาแพทยสรปุความเห็นวาแพยาหรือไม

แพยา   
3.12.1.37 สามารถยืนยันขอมูลโรคประจําตัวของผูปวย วาแพทยสรุปความเห็นวาผูปวยมีโรคประจําตัวจริง

หรือไม 
3.12.1.38 สามารถสรางคําชวยเพ่ือใชในการกรอกขอมูลประวัติการตรวจรางกาย (PE) 
3.12.1.39 สามารถกรอกขอมูล PE โดยเลือกจากแบบบันทึก หรือคําชวยได 
3.12.1.40 สามารถสรางคําชวยเพ่ือใชในการกรอกขอมูลการวินิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis: 

DDx) ได 
3.12.1.41 สามารถกรอกขอมูล DDx การขอมูลการวินิจฉัยแยกตามอาการ (Symptom) โดยระบบจะแสดง

อาการและแสดงชื่อโรคตามลกัษณะอาการใหเลือก หรือกรอกขอมูล DDx จากคําชวยได 
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3.12.1.42 สามารถบันทึกรูปภาพประกอบการตรวจรักษา โดยเลือกรูปจากคลังภาพท่ีมอียู ซึ่งสามารถใส
รายละเอียดและคําอธิบายภาพประกอบการตรวจได 

3.12.1.43 สามารถดูประวัติการตรวจรักษา (Review) ของผูปวยในอดีต เชน ประวัติการตรวจรักษา, 
ประวัติการตรวจหองปฏิบัติการ, การผาตัด  ในลักษณะของแผนภูมิตนไม จัดเรียงขอมูลตามวันท่ีมาตรวจ 

3.12.1.44 สามารถสรางชุด ICD-10 สวนบุคคล เพื่อประโยชนตอนการคนหา ICD-10 เพื่อลงวินิจฉัยจะ
สามารถเลือกคนจากชุดสวนบุคคลหรือจากทั้งหมดก็ได 

3.12.1.45 สามารถลงขอมูลวินิจฉัย (Diagnosis) โดยเลือกจากการวินิจฉัยซ้ํา (Re-Diag) ได 
3.12.1.46 สามารถแจงเตือนเมื่อรหัส ICD-10 ที่แพทยเลือกเปนรหัสที่ไมละเอียดพอ ไมสามารถใชลง 

Diagnosis ได หรือเปนรหัสท่ีไมใชงานแลวและจะไมสามารถใชในการวินิจฉัยได 
3.12.1.47 สามารถออกใบรับรองแพทย ได 3 ประเภท คือใบรับรองแพทยประกันสังคม ใบรับรองแพทย

สมคัรงาน  ใบรับรองแพทยตามรปูแบบของแพทยสภา พรอมพิมพใบรับรองแพทยจากระบบได 
3.12.1.48 สามารถบันทึกขอมูลคําสั่งการรกัษาของแพทย (Doctor Order) ได 
3.12.1.49 สามารถบันทึกขอมูลคําสั่งยาแบบใชครั้งเดียว (One-Day) และใชตอเนื่อง (Continue) ได 
3.12.1.50 สามารถบันทึกขอมูลยาที่ผูปวยนํามาจากบาน (Med Reconcile) ได 
3.12.1.51 สามารถดูประวัติการใหยาผูปวย (Drug Profile) ได 
3.12.1.52 สามารถสั่งยาได 4 วิธีคือ เพิ่มทลีะรายการ, สั่งจาก Drug Set, สั่งยาซ้ํา (RE-MED) หรือสั่งโดย

เลือกจากกลุมยา 
3.12.1.53 สามารถแจงเตือนเมื่อรายการยาที่แพทยสั่งอยูในเงื่อนไข ดังน้ี 

1) ยาที่ผูปวยแพ (ADR) 
2) ยาที่มีโอกาสแพขามกัน (Cross Reaction) 
3) ยาที่เปนปฏิกิริยาตอกัน (DI) 
4) ยาที่เปนยาติดตามการใช (DUE) 
5) ยาความเสี่ยงสูง (HAD) 
6) ยาที่อยูในกลุม MIMS เดียวกัน 
7) สั่งยาเกินขนาดปลอดภัยตอครั้งรับประทาน 
8) สั่งยาเกินขนาดปลอดภัยตอใบสั่งยา 
9) ยาอันตรายตอสตรีมีครรภ (Pregnancy Risk) 
10) ยาหมดสต็อก (Out of Stock)  

3.12.1.54 สามารถยกเลิกใบสั่งยาไดหากยังไมชาํระเงิน (กรณชีําระเงินแลวตองยกเลิกใบเสร็จรับเงิน)  
3.12.1.55 สามารถออกหนังสือรับรองยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ และพิมพหนังสือรับรองยานอกฯจาก

ระบบได 
3.12.1.56 สามารถดูขอมูลคาใชจายของผูปวยตาม 16 หมวดคาใชจายของกรมบัญชีกลาง โดยระบบแสดง

ขอมลูการชาํระเงินใหทราบวา รายการใดผูปวยชาํระเงินแลว รายการใดผูปวยยังไมไดชําระเงิน   
3.12.1.57 สามารถบันทึกขอมูลการนัดหมาย เชน วันที่นดั, รายละเอียดการนัด, นัดมาที่หองตรวจ และพิมพ

ใบนัดจากระบบได 
3.12.1.58 สามารถจําหนายผูปวยออกจากหองหอผูปวย (Discharge) พรอมบันทึกขอมูล วันที่จําหนาย, ผู

จําหนาย, ลักษณะการจําหนาย, ผลเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาได 
3.12.1.59 สามารถยกเลิกการจาํหนายผูปวยออกจากหอ ในกรณทีี่จําหนายผูปวยผิดคน หรือ ผิดเวลา  
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3.12.1.60 สามารถกําหนดสิทธิการยกเลิกจําหนายใหกับเจาหนาท่ีผูมีสิทธิได 
3.12.1.61 สามารถบันทึกขอมูลการสงผูปวยไปรักษาตอ (Refer-Out) เชน โรงพยาบาลที่สงไป, วัตถุประสงค

การสง, แพทยผู Refer และพิมพหนังสือสงตัวจากระบบได  
3.12.1.62 สามารถบันทึกขอมูลการออกหนังสือรับรองการเสียชวีิต เชน วันที่เสียชีวิต, สถานที่เสียชีวิต, ผู

รับรองการเสียชีวิต และพิมพหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากระบบได 
3.12.1.63 สามารถบันทึกขอมูลการรับคืนยา  พรอมกับปรับปรุงสต็อกจากการรับคืนยาได 
3.12.1.64 สามารถยกเลิกใบรับคืนยาไดหากยังไมไดปรับปรุงสต็อกของใบคืนยา 
3.12.1.65 สามารถจัดลําดบัเตียงในหอผูปวยไดตามที่ตองการ 
3.12.1.66 สามารถบันทึกขอมูลการเผาระวังอาการติดเชือ้ของผูปวยได 
3.12.1.67 สามารถบันทึกขอมูลการสงปรึกษาผูปวย (Consult) ไปยังแผนกตางๆ ได 
3.12.1.68 สามารถบันทึกขอมูลทางการพยาบาล (Focus Note) ได 
3.12.1.69 สามารถบันทึกขอมูลคาํสั่งแพทยไดโดยแยกตาม One day และ Continuous ได 
3.12.1.70 สามารถบันทึกการซักประวัติ 7 มิติและ 11 แบบแผนกอรดอน โดยระบบสามารถประมวลผลและ

สรุปปญหาตามแบบแผนตางๆได รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติไปที่บันทึกทางการพยาบาลได 
3.12.1.71 สามารถบันทึกขอมูลทางการพยาบาล (Focus Note) ได ทั้งในรูปแบบ Focus chart charting และ

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล โดยระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติจากการสรุปปญหาตามแบบแผนตางๆ ของการซัก
ประวัติ 7 มติิและ 11 แบบแผนกอรดอน และระบบสามารถประมวลผลสรุปปญหาทางการพยาบาล (Focus list) ได 

3.12.1.72 สามารถดึงขอมูลจากการซักประวัติ 7 มิติและ 11 แบบแผนกอรดอน สัญญาณชีพ มาเปนขอมูล
สนบัสนุนในการต้ังขอวินิจฉัยทางการพยาบาล และสามารถกรอกขอมูลคําชวยเพิ่มเติมได 

3.12.1.73 สามารถเลือกและกรอกขอมูลการบันทึกทางการพยาบาล โดยระบบจะแสดงชุดขอมูลการพยาบาล
ตามประเภทโรคทางยาเสพติดและโรคทางกาย หรือตามลักษณะอาการใหเลือก หรือกรอกขอมูลจากคําชวยได 

3.12.1.74 สามารถเลือกขอวินิจฉัยหลักทางการพยาบาลของแตละสารเสพติด หรือประเด็นอื่นๆ  เชน สาร
ระเหย สุรา การวางแผนจําหนายผูปวยสุรา เฮโรอีน การเตรียมความพรอมเขาสูระยะฟนฟูสมรรถภาพ ครอบครัว 

3.12.1.75 สามารถเลือกขอวินิจฉัยทางการพยาบาล ไดแก Focus, Assessment, Intervention, Evaluation 
โดยเปน Drop Down list ซึ่งขอมูลจะเชื่อมโยงกันแตละคอลัมน และสามารถบันทึกขอมูลเพิ่มเติมได 

3.12.1.76 สามารถสรางคําชวยเพื่อใชในการกรอกขอมูลขอวินิจฉัยทางการพยาบาล วัตถุประสงค กิจกรรม
ทางการพยาบาล เกณฑการประเมินผล เพิ่มเติมได นอกเหนือจากชุดขอมูลทางการพยาบาลที่ถูกเซ็ตไวในระบบ 

3.12.1.77 สามารถประมวลผลถึงปญหาของผูปวยในแตละราย 
3.12.1.78 ขอมูลจากการบันทึกในระบบ สามารถเชื่อมโยงและประมวลผลไปที่สถิติ/ตัวช้ีวัดหนวยงานกําหนดได 

(สถิติผูเขารับบริการ แยกตามระบบสมัครใจและบังคับบําบัด แยกรูปแบบผูปวยนอกและผูปวยใน รวมท้ังตัวชี้วัดที่
หนวยงานกําหนด) 

3.12.1.79 สามารถสรางชุดคาํถาม (เพิ่มเติม) เพื่อใชเปนแบบประเมินตัวชี้วัด (Indicator) ของหนวยงาน โดย
ระบบสามารถประมวลผลขอมูลจากแบบประเมินได 
 

3.12.2 งานการพยาบาลผูปวยในฟนฟูสมรรถภาพ 
3.12.2.1 สามารถดูรายชื่อผูปวยที่พักอยูในหอผูปวยฯพรอมขอมูลสรุปผูปวย เชน ยอดยกมา, รับยายในเวร, 

จําหนายในเวร, ผูปวยคงพยาบาล ขอมูลเตียง และขอมูลประเภทผูปวย 

3.12.2.2 สามารถสืบคนขอมูลผูปวยเพื่อบันทึกขอมูลการตรวจรักษาไดจาก HN, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ – 

นามสกุล 
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3.12.2.3 สามารถบันทึกขอมูลการรับผูปวยเขาหอผูปวยฯได เชน กลุมผูปวยตามการรักษาพยาบาล, 

หมายเลขเตียง, วันเวลาที่รับเขาหอ 

3.12.2.4 สามารถบันทึกขอมูลการประเมินสภาพผูปวยแรกรับยายได ไดแก ประเภทการรับ ผูใหขอมูล 

อาการสําคัญ ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน ประวัติการเจ็บปวยในอดีต ฯลฯ 

3.12.2.5 สามารถคํานวณคา BMI ใหอัตโนมัติหลังการกรอกขอมูลนํ้าหนักและสวนสูงและหากคา BMI สูง

หรือต่ํากวาปกติ (สามารถกําหนดคามาตรฐาน BMI ไดจาก Configuration ของระบบ) 

3.12.2.6 สามารถบันทึกขอมูลการซักประวัติแพยาของผูปวย เชน ชื่อยาที่ผูปวยแพ, รูปแบบยา, ปฏิกิริยาที่

เกิดจากการแพเพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตนใหเภสัชกรซักประวัติและออกบัตรแพยาใหกับผูปวย 

3.12.2.7 สามารถบันทึกขอมูลโรคประจําตัวของผูปวยเพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนใหแพทยไดซักประวัติและยืนยัน

โรคประจําตัวของผูปวย 

3.12.2.8 สามารถแจงเตือนเมื่อคาสัญญาณชีพ (Vital Sign) ไดแก SBP, DBP, Temp, PR, RR สูงหรือต่ํากวา

คาปกติ (สามารถกําหนดคามาตรฐาน V/S ไดจาก Configuration ของระบบ) 

3.12.2.9 สามารถกรอกขอมูลการซักประวัติการตรวจรางกาย (PE) โดยเลือกจากแบบซักประวัติ หรือจากคํา

ชวยได 

3.12.2.10 สามารถบันทึกขอมูลพยาบาลท่ีปรึกษาได  เชน ชื่อพยาบาลที่ปรึกษา วันที่เริ่มตนรับยายเขาหอ

ผูปวย 

3.12.2.11 สามารถบันทึกขอมูลแพทยที่ปรึกษาได  เชน ชื่อแพทยท่ีปรึกษา วันที่เริ่มตนรักษา 

3.12.2.12 สามารถบันทึกขอมูลการซักประวัติสุขภาพ (HX) ของผูปวย ไดแก ขอมูลวันที่ซักประวัติ,  หนวย

บริการที่ซักประวัติ,  แบบซักประวัติ, เจาหนาที่ผูซักประวัติ 

3.12.2.13 สามารถเลือกใชสิทธิตอนสั่งยา, สั่งตรวจหองปฏิบัติการ,  สั่งหัตถการตางๆ ไดในกรณีที่ผูปวยมี

สิทธิท่ีใชประกอบการรักษามากกวา 1 สิทธิ 

3.12.2.14 สามารถบันทึกหัตถการที่ทําใหกับผูปวย พรอมบันทึกวันเวลาเริ่มตน – ส้ินสุดการทําหัตถการได 

3.12.2.15 สามารถกรอกขอมูลหัตถการที่ทําใหกับผูปวยโดยเลือกจากชุดหัตถการ หรือ ชุดหัตถการของ

แผนกได 

3.12.2.16 สามารถสรางแบบบันทึกสําหรับลงผลหัตถการและลงผลการทําหัตถการจากแบบบันทึกได  

3.12.2.17 สามารถบันทึกขอมูลการสั่งอาหารผูปวย 

3.12.2.18 สามารถคดัลอกคําสั่งอาหารที่สั่งใหผูปวยในมื้อเชา มาใสในมื้อกลางวัน – เย็นได 

3.12.2.19 สามารถบันทึกขอมูลการยายเรอืนนอนยายเตียงผูปวย  และสามารถดูประวัติการยายเรือนนอน-

ยายเตียง ของผูปวยได  

3.12.2.20 สามารถบันทึกขอมูลวันลาออกนอกโรงพยาบาลของผูปวย เพื่อใชประกอบการคิดจํานวนวันนอน 

(Length of stay) ตอนจําหนาย (Discharge) ผูปวยกลับบาน 

3.12.2.21 สามารถบันทึกคาหองและคาอาหารของผูปวยได 

3.12.2.22 สามารถบันทึกขอมูลการสงปรึกษา (Consult) แพทยทานอื่นได เชน วันเวลาที่บันทึก, ผูบันทึก, 

รายละเอียดการสงปรึกษา 
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3.12.2.23 สามารถบันทึกขอมูลการสงปรึกษา (Consult) สหวิชาชีพได เชน วันเวลาที่บันทึก, ผูบันทึก, 

รายละเอียดการสงปรึกษา 

3.12.2.24 สามารถสรางชุดคําถามเพื่อใชเปนแบบประเมินตัวชี้วัด (Indicator) ของหอผูปวยได 

3.12.2.25 สามารถบันทึกประเมินตัวชี้วัดของหอผูปวยไดในลักษณะของการตอบแบบสอบถามขอมูล 

3.12.2.26 สามารถลงความเห็นขอมูลการสัมภาษณประวัติแพยาได  วาแพทยสรุปความเห็นวาแพยาหรือไม

แพยา  

3.12.2.27 สามารถยืนยันขอมูลโรคประจําตัวของผูปวย วาแพทยสรุปความเห็นวาผูปวยมีโรคประจําตัวจริง

หรือไม 

3.12.2.28 สามารถสรางคําชวยเพื่อใชในการกรอกขอมูลประวัติการตรวจรางกาย (PE) 

3.12.2.29 สามารถสรางคําชวยเพื่อใชในการกรอกขอมูลการวินิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis: 

DDx) ได 

3.12.2.30 สามารถกรอกขอมูล DDx การขอมูลการวินิจฉัยแยกตามอาการ (Symptom) โดยระบบจะแสดง

อาการและแสดงชื่อโรคตามลักษณะอาการใหเลือก หรือกรอกขอมูล DDx จากคําชวยได 

3.12.2.31 สามารถบันทึกรูปภาพประกอบการตรวจรักษา โดยเลือกรูปจากคลังภาพท่ีมีอยู ซึ่งสามารถใส

รายละเอียดและคําอธิบายภาพประกอบการตรวจได 

3.12.2.32 สามารถดูประวัติการตรวจรักษา (Review) ของผูปวยในอดีต เชน ประวัติการตรวจรักษา, 

ประวัติการตรวจหองปฏิบัติการ,ในลักษณะของแผนภูมิตนไม จัดเรียงขอมูลตามวันที่มาตรวจ 

3.12.2.33 สามารถบันทึกขอมูลคําสั่งการรักษาของแพทย (Doctor Order) ได สามารถบันทึกขอมูลคําสั่งยา

แบบใชครั้งเดียว (One-Day) และใชตอเนื่องได (Continue) ได 

3.12.2.34 สามารถบันทึกขอมูลยาที่ผูปวยนํามาจากบาน (Med Reconcile) ได 

3.12.2.35 สามารถดูประวัติการใหยาผูปวย (Drug Profile) ได 

3.12.2.36 สามารถยกเลิกใบสั่งยาไดหากยังไมชําระเงิน (กรณีชําระเงินแลวตองยกเลิกใบเสร็จรับเงิน) 

3.12.2.37 สามารถดูขอมูลคาใชจายของผูปวยตาม 16 หมวดคาใชจายของกรมบัญชีกลาง  โดยระบบแสดง

ขอมลูการชําระเงินใหทราบวา รายการใดผูปวยชําระเงินแลว  รายการใดผูปวยยังไมไดชําระเงิน  

3.12.2.38 สามารถบันทึกขอมูลการนัดหมาย เชน วันที่นัด, รายละเอียดการนัด, นัดมาที่หองตรวจ  และ

พิมพใบนัดจากระบบได 

3.12.2.39 สามารถจําหนายผูปวยออกจากหองหอผูปวย (Discharge) พรอมบันทึกขอมูล วันท่ีจําหนาย, ผู

จําหนาย, ลักษณะการจําหนาย, ผลเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาได 

3.12.2.40 สามารถยกเลิกการจําหนายผูปวยออกจากหอ ในกรณีที่จําหนายผูปวยผิดคน หรือ ผิดเวลา 

3.12.2.41 สามารถกําหนดสิทธิการยกเลิกจําหนายใหกับเจาหนาที่ผูมีสิทธิได 

3.12.2.42 สามารถบันทึกขอมูลการสงผูปวยไปรักษาตอ (Refer-Out) เชนโรงพยาบาลที่สงไป, วัตถุประสงค

การสง, แพทยผู Refer และพิมพหนังสือสงตัวจากระบบได 

3.12.2.43 สามารถบันทึกขอมูลการรบัคืนยา  พรอมกับปรบัปรุงสตอ็กจากการรับคืนยาได 

3.12.2.44 สามารถบันทึกขอมูลการสงปรึกษาผูปวย (Consult) ไปยังแผนกตางๆ ได 
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3.12.2.44 สามารถบันทึกขอมูลทางการพยาบาล (Focus Note) ได 

3.12.2.46 สามารถบันทึกขอมูลคําสั่งแพทยไดโดยแยกตาม One day และ Continuous ได 

3.12.2.47 สามารถบันทึกขอมูลทางการพยาบาล (Nurse Note) ได 

3.12.2.48 สามารถตรวจสอบผูปวยที่รอยายเขาหอผูปวยในฟนฟูฯได 

3.12.2.49 สามารถดูรายชื่อผูปวยท่ีพักอยูในหอผูปวยฯพรอมขอมูลสรุปผูปวย เชน ระยะของผูปวยได 

Younger phase, Middle phase, Working phase และ Re-entry phase 

3.12.2.50 สามารถกรอกขอมูลกิจกรรมกลุมตางๆ ตามที่ผูปวยไดรับผูปวยแตละระยะ เชน กลุมประชุมเชา

,กลุมความฉลาดทางอารมณ EQ,กลุมใหคําปรึกษา,กลุมปรบัความเขาใจ และอื่นๆ ฯลฯ 

3.12.2.51 สามารถกรอกขอมูลการใหความชวยเหลือเพื่อปรับพฤติกรรมตามที่ผูปวยไดรับ เชน Talking to 

,Pull Up ,Hair Cut ,Hot Chair ,Learning Experience ,House Meetingและ Shot Down สามารถบันทึกขอมูล

รายงานผลการบําบัดระหวางฟนฟูสมรรถภาพ เชน บฟ.8-2 และ บฟ.8-3 

3.12.2.52 สามารถบันทึกการซักประวัติ 7 มิติและ 11 แบบแผนกอรดอน โดยระบบสามารถประมวลผล

และสรุปปญหาตามแบบแผนตางๆได รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติไปที่บันทึกทางการพยาบาลได 

3.12.2.53 สามารถบันทึกขอมูลทางการพยาบาล (Focus Note) ได ทั้งในรูปแบบ Focus chart charting 

และขอวินิจฉัยทางการพยาบาล โดยระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติจากการสรุปปญหาตามแบบแผนตางๆ ของ

การซักประวัติ 7 มิติและ 11 แบบแผนกอรดอน และระบบสามารถประมวลผลสรุปปญหาทางการพยาบาล (Focus 

list) ได 

3.12.2.54 สามารถดึงขอมูลจากการซักประวัติ 7 มิติและ 11 แบบแผนกอรดอน สัญญาณชีพ มาเปนขอมูล

สนับสนุนในการตั้งขอวินิจฉัยทางการพยาบาล และสามารถกรอกขอมูลคําชวยเพิ่มเติมได 

3.12.2.55 สามารถเลือกและกรอกขอมูลการบันทึกทางการพยาบาล โดยระบบจะแสดงชุดขอมูลการ

พยาบาลตามประเภทโรคทางยาเสพติดและโรคทางกาย หรือตามลักษณะอาการใหเลือก หรือกรอกขอมูลจากคําชวยได 

3.12.2.56 สามารถเลือกขอวินิจฉัยหลักทางการพยาบาลของแตละสารเสพตดิ หรือประเดน็อื่นๆ  เชน สาร
ระเหย สุรา การวางแผนจําหนายผูปวยสุรา เฮโรอีน การเตรียมความพรอมเขาสูระยะฟนฟูสมรรถภาพ ครอบครวั 

3.12.2.57 สามารถเลือกขอวินิจฉัยทางการพยาบาล ไดแก Focus, Assessment, Intervention, 
Evaluation โดยเปน Drop Down list ซึ่งขอมูลจะเชื่อมโยงกันแตละคอลัมน และสามารถบันทึกขอมูลเพิ่มเติมได 

3.12.2.58 สามารถสรางคําชวยเพ่ือใชในการกรอกขอมูลขอวินิจฉัยทางการพยาบาล วัตถุประสงค กิจกรรม

ทางการพยาบาล เกณฑการประเมินผล เพิ่มเติมได นอกเหนือจากชุดขอมูลทางการพยาบาลที่ถูกเซ็ตไวในระบบ 

3.12.2.59 สามารถประมวลผลถึงปญหาของผูปวยในแตละราย 

3.12.2.60 ขอมูลจากการบันทึกในระบบ สามารถเชื่อมโยงและประมวลผลไปที่สถิติ/ตัวชี้วัดหนวยงาน

กําหนดได (สถิติผูเขารับบริการ แยกตามระบบสมัครใจและบังคับบําบัด แยกรูปแบบผูปวยนอกและผูปวยใน รวมทั้ง

ตัวชี้วัดที่หนวยงานกําหนด) 

3.12.2.61 สามารถสรางชุดคําถาม (เพิ่มเติม) เพื่อใชเปนแบบประเมินตัวชี้วัด (Indicator) ของหนวยงาน 

โดยระบบสามารถประมวลผลขอมูลจากแบบประเมินได 
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3.12.3  เอกสารที่พิมพจากระบบ 
3.12.3.1 สติกเกอรผูปวยใน 
3.12.3.2 บันทึกทะเบียนผูปวยใน (Admit Discharge Summary Others) 
3.12.3.3 Admission Note 
3.12.3.4 รายงานสรปุคารักษาพยาบาลผูปวยใน 
3.12.3.5 ใบรับรองแพทย 
3.12.3.6 ใบสงผูปวยไปรับการตรวจหรือรักษาตอ 
3.12.3.7 ใบนัด 
3.12.3.8 SURVEILLANCE FORM 
3.12.3.9 แบบรายงานขอวินิจฉัยทางการพยาบาลของผูปวยแตละราย 

 
๓.12.4  รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงาน

ตองการได เชน 
3.12.4.1 รายงานการทาํหัตถการผูปวยใน 
3.12.4.2 รายงานการใชยาและเวชภัณฑผูปวยใน 
3.12.4.3 ใบแจงคารักษาพยาบาล ผูปวยใน 
3.12.4.4 รายงานคารักษาพยาบาลคนไขใน (รพ.3) แยกตามสิทธิการรักษา 
3.12.4.5 ตรวจสอบรายชื่อผูปวยใน หอผูปวย 
3.12.4.6 รายชื่อผูปวยในที่จําหนายรายวัน 
3.12.4.7 สรุปรายการคารักษาพยาบาล 
3.12.4.8 ใบแจงคารักษาพยาบาล ตั้งแตวันที่-วันที ่
3.12.4.9 รายงานคาบริการหองปฏิบัติการผูปวยใน 
3.12.4.10 รายงานรายชื่อผูปวยในท่ีจําหนาย 
3.12.4.11 รายงานสรุปคาใชจายผูปวย แยกตามสิทธิการรกัษา (ผูปวยนอก) 
3.12.4.12 สรุปรายไดคารักษาพยาบาลคนไขในแยกตามสิทธิการรักษา (สงงบประมาณ - การเงนิ) 
3.12.4.13 ลูกหนี้การรักษาพยาบาล (คนไขใน) ตนสังกัดหนวยงานตางๆ 
3.12.4.14 ใบแจงคารักษาพยาบาล ผูปวยนอก 
3.12.4.15 ใบแจงคารักษาพยาบาลผูปวยนอก-ใน 
3.12.4.16 สรุปคารักษาพยาบาลผูปวยผูรับบริการ จําแนกตามสิทธิการรักษา 
3.12.4.17 รายงานตรวจสอบยอดตามหมวด กรมบัญชีกลาง ตามใบสั่งยา  
3.12.4.18 รายงาน เบิกจายคารักษาพยาบาลทั้งหมด  จากสิทธิ 
3.12.4.19 รายงานคารักษาพยาบาลผูปวยใน (รพ.3) (เฉพาะบัตรทอง - ประกันสังคม รพ.) 
3.12.4.20 สรุปคารักษาพยาบาลผูปวยนอก (รพ.3) แยกตามสิทธิ (รวม รพ.รับภาระ) 
3.12.4.21 รายงานสรุปคารกัษาพยาบาลคนไขนอกที่ไดรับการลดหยอน 
3.12.4.22 รายงานสรุปคารกัษาพยาบาลคนไขในท่ีไดรับการลดหยอน 
3.12.4.23 รายงาน เบิกจายคารักษาพยาบาลผูปวยนอกท้ังหมด  จากสิทธิ 
3.12.4.24 รายงาน เบิกจายคารักษาพยาบาลผูปวยในท้ังหมด  จากสิทธิ 
3.12.4.25 สรุปคารักษาพยาบาลผูปวยรับบริการแยกตามสิทธิ 
3.12.4.26 สรุปคารักษาพยาบาลผูปวยนอก 
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3.12.4.27 รายงานสรุปคารกัษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก จําแนกตามสาขาโรค 
3.12.4.28 รายงานสรุปคารกัษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก จําแนกตามหองตรวจโรค 
3.12.4.29 รายงานขอมูลการใหบริการผูปวย แยกตามหอผูปวย ประจําป 
3.12.4.30 รายงานขอมูลการใหบริการ  
3.12.4.31 ทะเบียนผูปวยกลับมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน 
3.12.4.32 รายงานสรุปคารกัษาพยาบาลผูปวยใน 
3.12.4.33 ใบเบิกอาหาร 
3.12.4.34 รายงานรายชื่อผูปวยในคางชําระ 
3.12.4.35 รายงานผลงานประจําเดือน งานบรกิารผูปวยใน 
3.12.4.36 รายงานผูปวยใน ระบบรับ-สงรักษาตอ (Refer) 
3.12.4.37 รายงานการสงแลปนอก 
3.12.4.38 รายงานการสงตรวจ EKG, DTX ท่ีหนวยงาน IPD 
3.12.4.39 รายงานผูปวยสงปรึกษาแพทยเฉพาะทาง 
3.12.4.40 รายงานการลงทะเบียนผูปวยใน 
3.12.4.41 รายงานสรุปจํานวนผูปวยแตละประเภทการวินิจฉัยทางการพยาบาล สามารถจําแนกตามขอมูล

อาการ เชน  เสี่ยงตอการทํารายตนเองและผูอ่ืนเนื่องจากมีการรบัรูผิดปกต,ิ เสี่ยงตอการทํารายตนเองเนื่องจากภาวะ
ซึมเศรา เปนตน 
 
3.13 ระบบอาชีวะบําบัด 
   3.13.1 หนาที่การทํางานของระบบ 
 3.13.1.1 สามารถสืบคนขอมูลผูปวยไดจาก HN, AN, ช่ือ-นามสกุลผูปวย, เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
 3.13.1.2 สามารถแจงเตือน (Alert) เมื่อมีการสงผูปวยเขารบั โดยระบุหมายเลขคิว, HN, ชื่อ-สกุล, อายุ, 
ระบบการรักษา, หนวยงานที่สง, รหัสโรค  
 3.13.1.3 แสดงขอมูลทั่วไปของผูปวยโดยอัตโนมัติ  ไดแก HN, AN, ชื่อ-สกุล, อายุ, สิทธิการรกัษา 
 3.13.1.4 สามารถบันทึกรายการอาชีวะบาํบัดได โดยการเลือกรหัสหมวดคารักษาหรือรายการกิจกรรม 
 3.13.1.5 สามารถแสดงรายการคาบริการแตละหมวด ตามระเบียบกระทรวงหรือกรมบัญชีกลาง หรืออื่นๆ 
อัตโนมัติ และสรุปยอดคาใชจายท้ังหมดอัตโนมัติ 
 3.13.1.6 สามารถแสดงสรุปรายการคาใชจาย, ประวัติการคงคาง, ประวัติการอนุเคราะห อัตโนมัติ 
  
   3.13.2 เอกสารที่พมิพจากระบบ 
 3.13.2.1 แบบรายงานตางๆ  
 3.13.2.2 รายการทําอาชีวะบําบัดและคาใชจายแตละรายการและยอดรวมคาใชจาย 
 3.13.2.3 รายการทํากิจกรรมบําบัดและคาใชจายแตละรายการและยอดรวมคาใชจาย 
   

3.13.3 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงาน
ตองการได เชน 

3.13.3.1 รายงานสรปุจาํนวนผูปวยที่มารับบริการงานอาชีวะบําบัด จาํแนกตามกลุมผูปวย 
3.13.3.2 สามารถดึงขอมูล download ออกมาเปน excel ได 
3.13.3.3 สามารถเรียกดูคารักษาของผูปวยได 
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3.14 ระบบงานสังคมสงเคราะหและงานติดตามการรักษา  

๓.14.1.1 หนาที่การทํางานของระบบงานสังคมสงเคราะห 
3.14.1.1.1 สามารถคนหาขอมูลผูปวยภายในโปรแกรมทุกสวนท่ีไมไดจํากัดสิทธิ์การใชงานนักสังคม

สงเคราะหได โดยอยางนอยคนหาไดจาก ชื่อ, สกุล, HN และเลขบัตรประชาชน และสามารถเพิ่มเติมเงื่อนไขการคนหา
ไดภายหลัง 

3.14.1.1.2 ขอมูลการใหการสงเคราะห เชื่อมโยงกับระบบการเงนิ 
3.14.1.1.3 สามารถกําหนดการใหการสงเคราะห / ไมใหการสงเคราะห ตามรายการคาใชจายได 
3.14.1.1.4 สามารถคํานวณขอมูลอัตโนมัติจากการลงขอมูลของแผนกอื่นๆหรือการบันทึกภายในแผนกได 

อยางนอยไดแก 
  1) แผนการรักษา (แพทย) กับ Timeline การใหบริการทางสังคมสงเคราะห 

2) สิทธิการรักษา (เวชระเบียน) กับ กิจกรรมการใหบริการทางสังคมฯ 
3) คารักษาพยาบาล (การเงิน) กับ เงื่อนไขการอนุเคราะหคารักษาฯ 
4) Diagnosis (แพทย) กับ กิจกรรมการใหบริการทางสังคมฯ 

   5) อัตราคาบริการ กับ กิจกรรมการใหบริการทางสังคมสงเคราะห (คํานวณ Unit cost ของการ
ใหบริการทางสังคมฯ) 
            6) กิจกรรมการใหบริการทางสงัคมสงเคราะห สามารถบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลผูปวยและการ
ใหความชวยเหลือ 
           7) สามารถลงขอมูลการใหความชวยเหลือไดเปนระยะๆเพื่อแสดงถึงความกาวหนาในการดําเนินงาน 
โดยสามารถแนบไฟลประเภท pdf, docx ได      

8) บันทึกขอมูลของผูปวยไปยังแบบฟอรมลงทะเบียนเปลี่ยนสถานบริการในโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา และสามารถเชื่อมโยงไปถึงการลงขอมูลในแบบรายงานการยายสิทธิบัตรทอง 

9) สามารถแจงเตือน (Alert) เมื่อมีการสงผูปวยจากหองตรวจผูปวยนอก หรือหอผูปวยใหกับ
เจาหนาที่ทราบ 

10) สามารถแปลงเนื้อหา Text/รูปภาพ เพื่อความสะดวกในการใชงานในรูปแบบตางๆ ตามการต้ังคา 
ไดแก Genogram, แผนผัง, ปฏิทนิ, Timeline, QR code, Link เปนอยางนอย 

11) สามารถประมวลผลขอมูลเพ่ือทํารายงาน, สถิติ, แนวโนมการเปลี่ยนแปลง เปนรายวัน/ราย
เดือน/รายไตรมาส/รายป ตามการตั้งคา อยางนอย สามารถแยกตามวันที่/เดือน/ป แผนกที่บําบัด ประเภทผูปวย 
Diagnosis แผนการรักษา สิทธิการรักษา บัญชีปญหาทางสังคม โดยสามารถประมวลผล ในลักษณะตางๆ อยางนอย
ไดแก ตาราง, แผนภูมิ 

 
3.14.1.2 หนาที่การทํางานของระบบ 

 3.14.1.2.1 สามารถแจงเตือน (Alert) เมื่อมีการสงผูปวยเขารับการติดตามการรักษา โดยแจงเตือนเปน
ตัวเลขตามจํานวนผูปวยที่ถูกสงเขารับการติดตามรกัษาในแตละระบบ  
 3.14.1.2.2 สามารถแสดงรายชื่อผูใชงานในแตละหนวยงาน/แผนก/หองตรวจ หรือชื่อแพทย 
 3.14.1.2.3 สามารถสืบคนขอมูลทั่วไปและขอมูลการติดตามไดจาก HN, ชื่อ หรือนามสกุลผูปวย, เลขบัตร
ประชาชน  
 3.14.1.2.4 สามารถแจงเตือน (Alert) เมื่อมีการสงผูปวยเขารับการติดตามการรักษา โดยระบุหมายเลขคิว, 
เวลาท่ีสง, HN, ชื่อ-สกุล, สงจากหองตรวจผูปวยนอกหรือหอผูปวย, สถานะ LAB  
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 3.14.1.2.5 แสดงขอมูลทั่วไปของผูปวยโดยอัตโนมัติ ไดแก HN, ชื่อ-สกุล, อายุ, เลขบัตรประชาชน, วันที่และ
เวลามารับการติดตาม, สิทธิการรักษา, เลขหนังสือสงตอ, อุณหภูมิ, ชีพจร, ความดัน, น้ําหนัก, สวนสงู, รหัสประจําตัว 
(รหัสผูมารับการติดตาม), วันที่จําหนาย, ครั้งที่ในการมาติดตามการรักษา พรอมแสดงภาพดวย  
 3.14.1.2.6 สามารถเลือกขอมูลและสามารถบันทึกขอมูลเพ่ิมเตมิได ไดแก กลุมผูปวย, วิธีการติดตาม, การใช
ยาและสารเสพติด (สารหลักและสารรวม โดยสามารถเพิ่มขอมูลสารรวมไดมากกวา 2 ชนิด), ความถ่ีและปริมาณในการ
ใช, สุขภาพรางกาย, สุขภาพจิต, การอยูรวมกับครอบครัว, การอยูรวมกับชุมชน, การเรียน/ทํางาน, กฎหมาย, 
พฤติกรรม, ความเสี่ยงในการใชยา, การใหความชวยเหลือ, การประเมิน stage of change  
 3.14.1.2.7 สามารถบันทกึขอมูลการติดตาม ไดแก พฤติกรรม, การวางแผน, การวางแผนใหความชวยเหลือ, 
การวิเคราะหเสพซ้ํา (ในกรณกีารประเมิน stage of change เลือกขอ Relapse), การติดตามการประเมินผล  
 3.14.1.2.8 สามารถบันทกึขอมูลการประเมินคณุภาพชีวิต และสามารถแสดงคะแนนพรอมทั้งระดับคุณภาพ
ชีวิตใหอัตโนมัติ  
 3.14.1.2.9 สามารถบันทึกคะแนนแบบประเมินประสิทธิภาพการบําบัดรักษา และสามารถแสดงคะแนน
รวมทั้ง 4 ดานใหอัตโนมัติ  
 3.14.1.2.10 สามารถเลือกขอมูลการบําบัดแบบสั้น (BI)  
 3.14.1.2.11 สามารถเลือกขอมูลและบันทึกขอมูล ผลการตรวจสารเสพติด โดยแสดงรายชื่อสารเสพติด
อัตโนมัติ  
 3.14.1.2.12 สามารถเลือกขอมูลและบันทึกขอมูล การนัดติดตามการรักษาครั้งตอไป  
 3.14.1.2.13 แสดงชื่อ วัน/เดือน/ป พ.ศ. ที่ลงขอมูล อัตโนมัติ  
 3.14.1.2.14 สามารถแสดงรายการและบันทึก แผนก, สงผูปวยไปยังหองตรวจ, มารักษาดวยอาการเดิม    
 3.14.1.2.15 สามารถดึง “ขอมูลการติดตาม”ครั้งลาสุด อัตโนมัติ เมื่อเลือกขอมูล มารักษาดวยอาการเดิม 
โดยสามารถแกไข/เพ่ิมเติมขอมูลได  
 3.14.1.2.16 สามารถดูขอมูลการรักษาของผูปวยตามวัน /เดอืน/ป และชวงเวลา ทุกครั้งที่มารับบริการ เชน 
ขอมลูการติดตามการรักษา รายการยาที่ไดรบั ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ คาใชจาย คารกัษาพยาบาลคงคาง  
 3.14.1.2.17 สามารถแสดงแถบสีเพื่อแยกรูปแบบในการบําบัดรักษา  
 3.14.1.2.18 สามารถเลือกขอมูลและบันทึก การประเมินคณุภาพชีวิต 26 ขอ    
 3.14.1.2.19 สามารถบันทึกคะแนนการประเมินคุณภาพชีวิต และสามารถแสดงระดับคุณภาพชีวิตให
อัตโนมัติ พรอมทั้งแสดงกราฟระดับคุณภาพชีวิตอัตโนมัติ และสามารถเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตทั้งรายดานและ
ภาพรวมตามรายครั้งและเมื่อครบป  
 3.14.1.2.20 สามารถบันทึกสื่อประกอบขอมูลผูปวยได เชน ภาพถาย เอกสารสแกนที่สําคัญของผูปวย  
 3.14.1.2.21 สามารถสรางแบบบันทึก (Template) สําหรับบันทึกผลการติดตามการรักษาของนักสังคม
สงเคราะห 
 3.14.1.2.22 สามารถลงผลการติดตามการรักษาจากแบบบันทึก หรือคําชวยได 
 3.14.1.2.23 สามารถแสดงแจงเตอืน (Pop up) ในกรณทีี่ผูปวยไดทําเรื่องสงตอไปติดตาม หนวยงานอ่ืน  
 3.14.1.2.24 ขอมูลในแตละครั้งท่ีบันทึก สามารถเรียกดูยอนหลังไดอยางครบถวน โดยสามารถยอนกลับไป
แกไขรายละเอียดได แตตองจํากัดผูเขาถึงและผูมีสิทธิในการแกไข 
 3.14.1.2.25 สามารถบันทึกขอมูลการจําหนายผูปวยออกจากการติดตามการรักษาได เชน วันที่จําหนาย, ผู
จําหนาย 
 3.14.1.2.26 สามารถยกเลิกการจําหนายผูปวยออกจากงานติดตามการรักษาได 
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 3.14.1.2.27 มีการแจงเตือน (Pop up) เรื่องการคางชําระคารักษาพยาบาลดวยทุกครั้ง เพื่อเปนการแจง
เตือนใหผูผานการบําบัดไดเขามาประสาน พูดคุย วางแผนเรื่องคาใชจายรวมกันกับนักสังคมสงเคราะห (ในกรณีที่นัก
สังคมสงเคราะหเปนเจาหนาที่ผูดูแลงานติดตามการรักษา) 
 3.14.1.2.28 สามารถดูยอนประวัติเดิม/แกไข/ลบขอมูลได โดยจํากัดการเขาถึงของผูที่สามารถดูและแก
ขอมลูได ควรเปนนักสังคมสงเคราะหเทานั้น (ในกรณีที่นักสังคมสงเคราะหเปนเจาหนาที่ผูดูแลงานติดตามการรักษา) 
 3.14.1.2.29 สามารถสงขอมูลขอ request LAB ได และมีระบบแจงเตือนเมื่อไดผลการตรวจ                     

 3.14.1.2.30. สามารถบันทึกรายการนัดหมาย ไดแก วันนัดหมาย, ชวงเวลา, ชองทางการนัด, แผนก, นัดพบ
, เหตุท่ีนัด, รายการตรวจ LAB/ตรวจอ่ืนๆ, การปฏิบัติตน, คําขอพิเศษ, ผูพิมพใบนัด ทั้งนี้ สามารถแสดงจํานวนผูที่ถูก
นัดพบในวันท่ีเลือก 
  3.14.1.2.31 สามารถแสดงรายการคาบริการ ตามระเบียบกระทรวงหรือกรมบัญชีกลาง หรืออ่ืน ๆ   
 3.14.1.2.32 สามารถแสดงสรุปรายการคาใชจาย, ประวัติการคงคาง, ประวัติการอนุเคราะห อัตโนมัติ  
 3.14.1.2.33 สามารถบันทึกการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลอ่ืน ไดแก เลขที่สงตอ, วันที่สงตอ(อัตโนมัติ), 
สงตอไปที่, เหตุผลการสงตอ, การวินิจฉัยหลัก, สารเสพติดท่ีใช, ขอมูลการรักษา, รายการยา, วันที่นัดหมาย, ผูบันทึก
การสงตอ และสามารถแจงเตือนการนัดหมาย และแจงเตือนการตอบรบัไดอัตโนมัติ  
 3.14.1.2.34 สามารถแสดงรายงาน ระบบสงตอการติดตามการรักษา ไดแก หนังสือสงตัวผูปวยไปติดตาม
การรักษาสถานพยาบาลใกลที่พักอาศัย/ตามสิทธิการรักษา  และสามารดึงขอมูลจากระบบเปนเอกสารสงตอขอมูลการ
รักษาของผูปวยในระยะติดตามการรักษา , รายการยาที่ผูปวยไดรับกลับบาน(ถามี), เอกสารการสงตอ, เอกสารอ่ืนๆ   
 3.14.1.2.35 สามารถบันทึก (เพิ่ม/แกไข/ลบ) และรายงานขอมูลในระบบบันทึกขอมูลการสงตอการติดตาม
การรักษา ไดแก HN, รหัสประจําตัว (รหัสการติดตาม), ชื่อ-สกุล, วันที่สงตอ, โรงพยาบาลปลายทาง (โรงพยาบาลที่
รับสงตอ), วันนดั, ผลการสงตอ โดยแยกการบันทึกเปนรายประเภทสารเสพติดพรอมทั้งสามารถแจงเตือน (Alert) เมื่อ
ถึงระยะเวลาที่โรงพยาบาลปลายทางนัดหมายผูปวย  
           3.14.1.2.36 สามารถแสดงขอมูลผูปวยรับเขาระบบ ไดแก หมายเลขคิว, เวลาสง, เวลารับ, HN, ชื่อ-สกุล, 
สงจากหองตรวจผูปวยนอก หรือหอผูปวย, สถานะ LAB, สถานะ (ของผูปวย) โดยจะแสดงเฉพาะรายชื่อผูปวยท่ี
เจาหนาที่ผู log in ในเครื่องนั้น ๆ เปนผูใหบริการ  
 3.14.1.2.37 สามารถแสดงขอมูลผูปวยระหวางดําเนินการ ไดแก หมายเลขคิว, เวลาสง, เวลารับ, HN, ชื่อ-
สกุล, สงจาก, ผูใหบริการ, สถานะ LAB, สถานะ (ของผูปวย) โดยข้ันตอนระหวางดําเนินการจะแสดงเฉพาะรายชื่อ
ผูปวยทั้งหมดที่เจาหนาใหบรกิารอยู   
 3.14.1.2.38 สามารถแสดงขอมูลดําเนินการแลวเสร็จ ไดแก หมายเลขคิว, เวลาสง, เวลารับ, HN, ชื่อ-สกุล, 
สงจาก, ผูใหบริการ, สถานะ LAB, สถานะ (ของผูปวย), คาใชจาย โดยขั้นตอนดําเนินการแลวเสร็จ จะแสดงเฉพาะ
รายชื่อผูปวยทั้งหมดในงานติดตามการรักษาที่เจาหนาใหบริการเสร็จสิ้นแลว  
 3.14.1.2.39 สามารถแสดงรายการขอมูลสรุป “แจงเตือนรายการนัดหมาย” สามารถระบุจําแนกติดตามการ
รักษาที่สถานบําบัด โดยสามารถเลือกระบุวันที่ตองการ / สามารถเลือกขอมูลชองทางการนัดหมาย (พบแพทย, ไมพบ
แพทย, ท้ังหมด) รายการขอมูลแสดง ลําดับ, วันนัด, เวลาสง, HN, รหัสประจําตัว, ชื่อ-สกุล, แพทยสั่งตรวจพิเศษ, 
สถานะ (ของผูปวย)  
 3.14.1.2.40 สามารถแสดงรายการขอมูลสรุป “แจงเตือนรายการนัดหมาย” ระบุติดตามการรักษาผานสื่อ
ตางๆ โดยสามารถเลือกระบุวันที่ตองการ / สามารถเลือกขอมูลชองทางการนัดหมาย (Line, โทรศัพท, VIDEO CALL, 
E-mail, อื่นๆ, ทั้งหมด) รายการขอมูลแสดง ลําดับ, วันนัด, เวลา, HN, รหัสประจําตัว, ชื่อ-สกุล, ติดตามครั้งลาสุด, 
รูปแบบ  
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 3.14.1.2.41 สามารถกดเขาดูขอมูล การติดตามการรักษา จาก รายการขอมูล “แจงเตือนรายการนัด” ของ
ผูปวยแตละราย  
 3.14.1.2.42 สามารถบันทึก “ลงทะเบียนผูปวยติดตาม” ในขอมูลผูปวยระยะติดตามการรักษา ไดแก ที่อยู
ปจจุบัน(อัตโนมัติ แตสามารถแกไขได), บุคคลที่ติดตอได 2 คน, ความสัมพันธ, เบอรโทรศัพท, การประเมินความพรอม
ในการติดตามผานสื่อ/online, การทําขอตกลงในการติดตามการผานสื่อ/online, ชองทางการติดตามผานสื่อ (Line/E-
mail/อื่นๆ), ความตองการดูแลตอเน่ือง, วันนัดหมายครั้งตอไป, ชองทางการติดตาม  
 3.14.1.2.43 สามารถระบุ วัน/เดือน/ปพ.ศ. ในแผนการติดตามการรักษาใหอัตโนมัติโดยเลี่ยง
วันหยุดราชการ ใชเกณฑการนัดหมาย 7 ครั้ง/1ป ตามมาตรฐาน 
  

3.14.2 เอกสารที่พิมพจากระบบ 
 3.14.2.1 ใบนัด   
 3.14.2.2 คาบรกิารของผูปวย 
 3.14.2.3 ใบรับรองแพทย 
 3.14.2.4 ใบสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลอ่ืนๆ 
 3.14.2.5 ใบสงตรวจสารเสพติด (ใบสั่ง LAB) 
 3.14.2.6 ใบรายงานผลตรวจทางหองปฏิบัติการ (ผล LAB) 
 

3.14.3 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงาน
ตองการได เชน 
 3.14.3.1 สามารถสรุปจํานวนการใหบริการผูปวย ระยะติดตามการรักษา (หนา 30) 
 3.14.3.2 สามารถสรุปจํานวนผูปวยที่เขาสูกระบวนการติดตามการรักษา สามารถจําแนกตามขอมูลทั่วไป 
ไดแก ประเภทยาและสารเสพติด เพศ อายุ ระบบการบําบัดรักษา จํานวนครั้งในการรกัษา  
 3.14.3.3 สามารถสรุปจํานวนการสงตอผูปวยติดตามการรักษาโรงพยาบาลใกลที่พักอาศัย (หนา 30)  
          3.14.3.4 สามารถรายงานแบบประเมินคุณภาพชีวิตแตละดานในกรณีรายบุคคล และภาพรวมของผูเขา
ติดตามฯ ท้ังหมด และสามารถวิเคราะหเปนรายครั้งและแสดงเปนกราฟในการนําเสนอ  
 3.14.3.5 สามารถดึงขอมลู download ออกมาเปน excel ได  
 3.14.3.6 สามารถเรยีกดูคารักษาของผูปวยได  
 3.14.3.7 สามารถเรยีกดูฐานขอมูลผูปวยระยะติดตามการรักษารายบุคคล ไดแก  
  1) ขอมูลท่ัวไป HN, รหัสการติดตาม, ชื่อ-สกุล, อายุ, วัน/เดือน/ปเกิด, เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน, 
สถานภาพ,อาชีพ 
  2) ขอมูลการบําบัดรักษา จําหนายจากตึก, การรักษาครั้งที่, เขารับการรักษาวันที่, จําหนายวันที่, 
จํานวนวันนอน, สาเหตุการจําหนาย, ประเภทสารเสพติด 
  3) ขอมูลจําเปนในการติดตามการรักษา ที่อยูปจจุบัน, บุคคลท่ีติดตอได 2 คน, ความสัมพันธ, เบอร
โทรศพัท, ชองทางการตดิตามผานสื่อ/online, เอกสารที่เก่ียวของ 
  4) ผลการติดตามการรักษา จํานวนอยางนอย 7ครั้งใน 1 ป โดยระบุวันที่ทําการติดตาม และสรุปผล
การตดิตามการรักษา 
        3.14.3.8 สามารถเรียกดูฐานขอมูลผูปวยระยะติดตามการรักษาแยกกลุมผูปวย  
        3.14.3.9 สามารถรายงานขอมูลผูปวยระยะติดตามการรักษา  
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3.15 ระบบงานเภสัชกรรมและหองจายยา 
3.15.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
3.15.1.1 สามารถสั่งยาจากหองตรวจผูปวยนอก หรือหอผูปวยได 
3.15.1.2 สามารถสั่งยาได 4 วิธีคอื เพิ่มทีละรายการ, สั่งจาก Drug Set, สั่งยาซ้าํ (RE-MED) , สั่งโดยเลือก

จากกลุมยา 
3.15.1.3 สามารถแจงเตือนเมื่อรายการยาท่ีแพทยสั่งอยูในเงื่อนไข ดังนี้ 

1) ยาที่ผูปวยแพ (ADR) 
2) ยาที่มีโอกาสแพขามกัน (Cross Reaction) 
3) ยาที่เปนปฏิกิริยาตอกัน (DI)  
4) ยาที่เปนยาติดตามการใช (DUE) 
5) ยาความเสี่ยงสูง (HAD) 
6) ยาที่อยูในกลุม MIMS เดียวกัน 
7) สั่งยาเกินขนาดปลอดภัยตอครั้งรับประทาน 
8) สั่งยาเกินขนาดปลอดภัยตอใบสั่งยา 
9) ยาอันตรายตอสตรีมีครรภ (Pregnancy Risk)  
10) ยาหมดสต็อก (Out of Stock) 

3.15.1.4 สามารถแสดงขอมูลยาที่ใชแทนกัน (Compatible Drug) กรณียาท่ีแพทยสั่งหมดสต็อก 
3.15.1.5 สามารถแสดงขอมูลยาที่ใชแทน (Convert Drug) เมื่อแพทยสั่งยาใหกับผูปวยแตสิทธิผูปวยไม

สามารถใชได 
3.15.1.6 สามารถแกไขใบสั่งยาได โดยระบบรองรับการบันทึกขอมูลความคลาดเคลื่อนทางการใหยาและสาร

น้ํา (Medication Error) เพื่อการทําสถิติ และตัวชี้วัดของหนวยงาน 
3.15.1.7 สามารถตรวจสอบระดับ (Profession) ของผูสั่งยากับรายการยาได 
3.15.1.8 สามารถยกเลกิใบสั่งยาไดหากยังไมชาํระเงนิ (กรณีท่ีชําระเงนิแลว ตองยกเลิกใบเสร็จรับเงิน)  
3.15.1.9 สามารถดูคิวจัดยา คิวตรวจสอบยา คิวจายยาใหกับผูปวยได 
3.15.1.10 สามารถพิมพใบสั่งยาที่หองตรวจแพทยและพิมพสติกเกอรติดซองยาที่หองจายยาทันทีหลังบันทึก

ขอมลูใบสั่งยา 
3.15.1.11 สามารถดูขอมูลยาที่ผูปวยไดรับในวัน กรณีผูปวยตรวจมากกวา 1 หองตรวจในวัน เพื่อปองกัน

การใหยาซ้ําซอน  
3.15.1.12 สามารถออกหนังสือรับรองการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ และพิมพหนังสอืรับรองยานอกฯ 

จากระบบได 
3.15.1.13 สามารถจองสต็อกยาทันทีเม่ือแพทยบันทึกใบสั่งยาเพ่ือปองกันการไมมียาจายใหกับผูปวย 
3.15.1.14 สามารถใหสวนลดคายาแบบระบุเปนจาํนวนเงนิ หรือใหสวนลดเปนเปอรเซนต โดยระบบจะ

คํานวณการใหสวนลดของยาแตละรายการในใบสั่งยานั้นโดยอัตโนมัติ  
3.15.1.15 สามารถกําหนดสิทธิการใหสวนลดใหกับเจาหนาที่ผูมีสิทธิได 
3.15.1.16 สามารถกําหนดเปอรเซ็นตสูงสุดในการใหสวนลด ของเจาหนาที่ผูมีสิทธิใหสวนลดได 
3.15.1.17 สามารถสืบคนขอมูลใบสั่งยาไดจาก เลขที่ใบสั่งยา, HN, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ – นามสกุล ผูปวย 
3.15.1.18 สามารถดูสถานะการชาํระเงินของใบสั่งยาได 
3.15.1.19 สามารถบันทึกเหตุผลการใชยา Drug Use Evaluation (DUE) ไดหากยาที่แพทยสั่งใหกับผูปวย

เปนยา DUE 
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3.15.1.20 เภสัชกรสามารถบันทึกประเมินการใชยา DUE วาตรงตามขอบงใชหรือตรงตาม DOSE ที่แนะนํา
หรือไม 

3.15.1.21 สามารถใชบารโคดในการจัดยา - จายยาใหกับผูปวยได 
3.15.1.22 สามารถบันทึกขอมูลการจัดยาใหกับผูปวย ไดแก วันที่จัดยา, ผูจัดยา 
3.15.1.23 สามารถบันทึกขอมูลการตรวจสอบยาที่เตรียมจะจายใหกับผูปวยวาตรงกับขอมูลในใบสั่งยา

หรือไม ไดแก วันท่ีตรวจสอบ, ผูตรวจสอบ 
3.15.1.24 สามารถบันทึกจายยาใหกับผูปวย ไดแก วันที่จายยา, ผูจายยา 
3.15.1.25 สามารถปรับปรุงสต็อกยาไดทันทีหลังจายยาใหกับผูปวย สงผลใหปรมิาณยาในคลังเปนปรมิาณ

ปจจุบันเสมอ 
3.15.1.26 สามารถบันทึกขอมูลการรับคืนยาในกรณทีี่ผูปวยนํายามาคืน พรอมกับปรับปรุงสต็อกจากการรับ

คืนยาได 
3.15.1.27 สามารถยกเลิกใบรับคืนยาไดหากยังไมไดปรับปรุงสต็อกของใบคืนยา 
3.15.1.28 สามารถแจงเตือนเมื่อปริมาณยาและเวชภัณฑในสตอกถึงจุดต่ําสุดที่กําหนดไว เพ่ือเจาหนาที่จะได

สรางใบเบิกยาและเวชภัณฑ 
 
3.15.2  เอกสารที่พิมพจากระบบ 
3.15.2.1 ใบสั่งยา 
3.15.2.2 หนังสือรับรองความจําเปนในการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 
 
3.15.2.3 สติกเกอรจายยา -สติกเกอรติดซองยา 
3.15.2.4 ใบคืนยา 
 
3.15.3 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ

ได เชน 
3.15.3.1 รายงานจาํนวนผูปวยที่มารบับริการ  ประจาํเดือน 
3.15.3.2 รายงานสถิติการใชยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ประจาํป 
3.15.3.3 รายงานสถิติการใชวัตถุออกฤทธิ์ในครอบครอง ประจําป 
3.15.3.4 รายงานผลสรุป DUE 
3.15.3.5 รายงานการดาํเนนิงานติดตามและประเมินการใชยา DUE 
3.15.3.6 รายงานสรปุงานตดิตามยาความเสี่ยงสูง (High alert drug : HAD) 
3.15.3.7 รายงานการใหบริการรักษาพยาบาล จาํแนกตามสิทธิ ผูปวยนอก 
3.15.3.8 รายงานการใหบริการรักษาพยาบาล จาํแนกตามสิทธิ ผูปวยใน 
3.15.3.9 รายงานจาํนวนผูปวย แยกตามสิทธิ ผูปวยนอก 
3.15.3.10 รายงานจาํนวนผูปวย แยกตามสิทธิ ผูปวยใน 
3.15.3.11 รายงานรายละเอียดการใชเวชภัณฑ แยกตามหนวยบริการ 
3.15.3.12 รายงานการใชยาระบุตัวยา 
3.15.3.13 รายงานสถิติการใชยา 20 อันดับ 
3.15.3.14 รายงานสรุปยอดวัตถุออกฤทธิ์ ประจําเดือน(บ.จ. 9) 
3.15.3.15 รายงานสรุปยอดยาเสพติดที่ใชไป ประจาํเดือน(บ.จ. 8) 
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3.15.3.16 รายงานการใหบริการรักษาพยาบาล จําแนกตามกลุม 
3.15.3.17 รายงาน 100 HNแรก ท่ีมีคายาสูงสุด (ผูปวยนอก) 
3.15.3.18 รายงานสรุปมูลคายาและเวชภัณฑคงคลัง แผนกหองจายยา 
3.15.3.19 รายงานรายการยา 
3.15.3.20 รายงานรายการยาที่หามใช หรือยา Convert 
3.15.3.21 รายงานรายชื่อยาและเวชภัณฑคงคลัง Sub Stock 
3.15.3.22 รายงานผลการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม 

 
3.15.4 ขอมูลจากระบบ (Quary) 
3.15.4.1 รายงานรายชื่อยา บัญชียาหลักประเภทใด ประเภท MIMS Group 
3.15.4.2 รายชื่อยาที่เปน HAD 
3.15.4.3 รายชื่อยาที่เปน Psycho 
3.15.4.4 รายชื่อยาที่เปน Narcotic 
3.15.4.5 ใบจายยาผูปวยนอกที่ยังไมไดปรับปรุงสตอค 
3.15.4.6 ราคายาและเวชภณัฑ (ราคาปจจุบัน) 
3.15.4.7 ยาสามัญที่มีความเสี่ยงตอครรภ 
3.15.4.8 รายชื่อเตือนยาถึงจุดเบิก 
3.15.4.9 ใบจายยาผูปวยในที่ยังไมไดปรับปรุงสตอก 
3.15.4.10 ใบสั่งยา Narcotic ที่ถูกยกเลิก 
3.15.4.11 รายการยาผูปวยนอกที่ถูกยกเลิก จําแนกตามหองยา 
3.15.4.12 รายการใบสั่งยาผูปวยนอกที่ถูกยกเลิก จําแนกตามหองยา 
3.15.4.13 ใบสั่งยาที่ถูกยกเลิกท้ังหมด 
3.15.4.14 รายชื่อผูปวยที่ไดการทําประเมินแพยา ตาม Naranjo’s Score Algorithm แลว 
3.15.4.15 รายงานยาในบัญชียาหลักแหงชาติ  แยกตามประเภทบัญชียาหลักแหงชาติ 

 

3.16 ระบบจัดการขอมูลการแพยา (ADR) 
3.16.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
3.16.1.1 สามารถบันทึกขอมูลซักประวัติแพยา (Adverse Drug Reaction) ได เชน ชือ่ยาที่แพ รูปแบบของ

ยา ปฏิกิริยาการแพยา ผูซัก หนวยงานท่ีซัก 
3.16.1.2 แพทยสามารถลงความเห็นตอขอมูลการซักประวัติแพยาไดหลังจากที่ไดทําการตรวจรักษาผูปวย วา

ผูปวยแพยาจริงหรือไม 
3.16.1.3 สามารถยกเลกิขอมูลการซักประวัติแพยาได 
3.16.1.4 เภสัชกรสามารถบันทึกขอมูลยาที่ผูปวยแพ ได เชน ชื่อสามัญของยา ระดับการแพ ประเภทการแพ 

รายละเอียดการแพยา 
3.16.1.5 สามารถประเมินความนาจะเปนของอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (Naranjo’s Algorithm) 

ในรูปแบบของขอคําถาม เมื่อเลือกตอบคําถามในแตละหัวขอ ระบบจะคํานวณคะแนนรวมให 
3.16.1.6 สามารถแจงเตือนใหเภสัชกรประเมินความนาจะเปนของอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา 

(Naranjo’s  Algorithm) เมื่อมีการซกัประวัติแพยาของผูปวยใหม 
3.16.1.7 สามารถอนุมัติแพยาวาผูปวยแพยาหรือไมแพยาโดยเภสัชกร 
3.16.1.8 สามารถยกเลกิผลการอนุมัติแพยาของผูปวย ในกรณีเภสัชกรลงผลการอนุมัติแพยาผิด 
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3.16.1.9 สามารถแสดงขอความเตือนเม่ือแพทยสั่งยาท่ีผูปวยแพใหกับผูปวยโดยขอมูลการแพยาตองไดรับ
อนุมัติแพยาจากเภสัชกรแลว 

3.16.1.10 สามารถแสดงขอความเตือนเมื่อแพทยสั่งยาที่มีโอกาสแพขามใหกับผูปวย (Drug Cross-
Reaction) 

3.16.1.11 สามารถยกเลิกขอมูลยาท่ีผูปวยแพได 
 

3.16.2 เอกสารที่พิมพจากระบบ 
3.16.2.1 สติกเกอรตดิบัตรแพยา 
3.16.2.2 สติกเกอรตดิแฟมประวัติผูปวย 
 
3.16.3  รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงาน

ตองการได เชน 
3.16.3.1 รายงานรายชื่อผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
3.16.3.2 รายงานสรุปการประเมินความนาจะเปนของการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา  (ADR)  
3.16.3.3 รายงานรายชื่อผูปวยจากการซักประวัติผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
 
3.16.4  ขอมูลจากระบบ (Query) 
3.16.4.1 ผูปวยที่มีขอมูลแพยา (ชื่อสามัญ) ในระบบ แตยังไมไดอนุมัติแพยา 
3.16.4.2 ผูปวยที่มีขอมูลการซักประวัติแพยา แตยังไมไดบันทึกขอมูลการแพยาโดยเภสัชกร 

 

3.17 ระบบจัดการขอมูลยาที่เปนปฏิกิริยาตอกัน (DI) 
3.17.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
3.17.1.1 สามารถจัดการ (เพ่ิม/แกไข/ลบ) ขอมูลยาที่เปนปฏิกิริยาตอกันได 
3.17.1.2 สามารถบันทึกขอมูลยาที่เปนปฏิกิริยาตอกัน ระหวาง กลุมยา – กลุมยา, กลุมยา – ชื่อสามัญของ

ยา, ชื่อสามัญของยา – ชื่อสามัญของยา, กลุมยา – อาหาร, ชื่อสามัญของยา – อาหาร 
3.17.1.3 สามารถแสดงขอความเตือนในกรณีท่ีแพทยสั่งยาที่เปนปฏิกิริยาตอกันใหกับผูปวย 

3.18 ระบบจัดการขอมูลความคลาดเคลื่อนทางการใหยาและสารน้ํา (Med Error) 
3.18.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
3.18.1.1 สามารถบันทึกความคลาดเคลื่อนทางการใหยาและสารน้าํ (Medication Error) ไดแก วันที่เกิดเหตุ

, ชื่อยา, จุดตนเหตุความคลาดเคลื่อน 
3.18.1.2 สามารถบันทึกขอมูลเจาหนาที่ผูเก่ียวของและสาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อน 
 
3.18.2 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ

ได เชน 
3.18.2.1 รายงานสถิติการเกิดการใชยาความเสี่ยง แยกตามประเภทของความเคล่ือน 
3.18.2.2 รายงานสถิติการเกิดความคลาดเคลื่อนทางการใหยาและสารน้าํ แยกตามประเภทของความเคลื่อน 

 
3.19 ระบบงานคลังยาและเวชภัณฑ 

3.19.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
3.19.1.1 สามารถจัดการ(เพิ่ม/แกไข/ลบ) ขอมูลยาและเวชภัณฑได 
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3.19.1.2 สามารถจัดการ(เพิ่ม/แกไข/ลบ) ขอมูลผูผลิตได 
3.19.1.3 สามารถจัดการ(เพิ่ม/แกไข/ลบ) ขอมูลผูจําหนายได 
3.19.1.4 สามารถจัดการ(เพิ่ม/แกไข/ลบ) ขอมูลงบประมาณได 
3.19.1.5 สามารถจัดการ(เพิ่ม/แกไข/ลบ) ขอมูลประเภทการรับของได 
3.19.1.6 สามารถจัดการ(เพิ่ม/แกไข/ลบ) ขอมูลคลังสินคาได 
3.19.1.7 สามารถบันทึกขอมูลการรับสินคา (Receive) จากภายนอก ไดแก   เลขที่ใบสงของ, วันท่ีรับของ, ผู

จําหนาย, ประเภทเงนิ, ประเภทการรับ พรอมพิมพใบรับของ 
3.19.1.8 สามารถแจงเตือนเม่ือยาที่บันทึกรับเขาคลังมีวันหมดอายุเหลือนอยกวา 365 วัน หรือสามารถ

เปลี่ยนแปลงอัตราไดโดยการตั้งคาผานทาง Configuration ของระบบ 
3.19.1.9 สามารถบันทึกรับสินคาโดยระบุล็อตสินคามากกวา 1 ล็อตได 
3.19.1.10 สามารถบันทึกรับสินคาของแถมแยกเปนล็อตของแถม โดยสามารถบันทึกรับของแถมจากใบรับ

ของใบอ่ืนหรือใบเดียวกันได 
3.19.1.11 สามารถยกเลิกบันทึกรับสินคาได  
3.19.1.12 สามารถแจงเตือนเม่ือพบวาขอมูลขนาดบรรจุ (Package Unit) และหนวยบรรจุ (Multiplier) 

ของยาและเวชภัณฑที่รับเขามาใหมแตกตางจากขนาดบรรจุ และหนวยบรรจุเดิมที่ถูกบันทึกไวในระบบ 
3.19.1.13 สามารถเก็บประวัติขอมูล (Logging) ในกรณีมีการเปลี่ยนขนาดบรรจุ และหนวยบรรจุของยาและ

เวชภัณฑ โดยจะบันทึกขอมูลขนาดบรรจุเดิม หนวยบรรจุเดิม ขนาดบรรจุใหม หนวยบรรจุใหม และเจาหนาที่ผู
เปลี่ยนแปลงขอมูล 

3.19.1.14 สามารถปรับปรงุสต็อกสินคาจากบันทึกรับได 
3.19.1.15 สามารถบันทึกขอมูลออกใบขอซื้อยาและเวชภัณฑ (PO) ไดแก เลขที่ใบสั่งซ้ือ, รายการสินคาที่ขอ

ซื้อ, สถานท่ีสงของ พรอมพิมพใบขอซื้อ 
3.19.1.16 สามารถบันทึกขอมูลการรบัคืนยา (Return to vender) ไดแก เลขที่บันทึกคืน, ผูรับสินคาคืน, 

รายการสินคาที่คนื พรอมพิมพใบคืนสินคา 
3.19.1.17 สามารถยกเลิกบันทึกจายเพื่อเปลี่ยนยาได 
3.19.1.18 สามารถปรับปรงุสต็อกสินคา (จายออก) บันทึกจายเพื่อเปลี่ยนยาได 
3.19.1.19 สามารถรับคําสั่งขอเบิกยา – เวชภัณฑจากคลังตางๆ ผานทางระบบ (เบิก-จายระหวางคลัง) 
3.19.1.20 สามารถบันทึกขอมูลการขอเบิกยา – เวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Request) ไดแก วันที่

เวลาท่ีเบิก,  เลขท่ีใบเบิก, หนวยงานผูจาย,  ผูขอเบิก, รายการสินคาที่ขอเบิก พรอมพิมพใบขอเบิก 
3.19.1.21 สามารถยกเลิกบันทึกเบิกระหวางคลังได 
3.19.1.22 สามารถปรับปรงุสต็อกสินคา (รับเขา) จากบนัทึกเบิกระหวางคลังได 
3.19.1.23 สามารถบันทึกขอมูลการจายยา – เวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer) ไดแก วันเวลาที่จาย เลขที่

ใบจาย, หนวยงานผูรับ, ผูบันทึกขอมลูการจาย, รายการสินคาที่จาย พรอมพิมพเอกสารการจายสินคา 
3.19.1.24 สามารถยกเลิกบันทึกจายระหวางคลังได 
3.19.1.25 สามารถปรับปรงุสต็อกสินคา (จายออก บันทึกจายระหวางคลงัได 
3.19.1.26 สามารถรับคําสั่งขอเบิกยา-เวชภัณฑ จากหนวยงานที่ไมมีคลังได 
3.19.1.27 สามารถบันทึกขอมูลการขอเบิกสินคาสําหรับหนวยงานที่ไมมีคลัง (เบิกทั่วไป) ไดแก เลขท่ีใบเบิก, 

หนวยเบิก, หนวยจาย, รายการสินคาท่ีขอเบิก พรอมพิมพใบขอเบิก 
3.19.1.28 สามารถยกเลิกบันทึกเบิกทั่วไปได 
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3.19.1.29 สามารถบันทึกขอมูลการจายยา – เวชภัณฑใหกับหนวยงานที่ไมมีคลัง (จายทั่วไป) ไดแก เลขท่ีใบ
จาย, หนวยบริการที่ขอเบิก, รายการสินคาที่จาย พรอมพิมพใบจาย 

3.19.1.30 สามารถยกเลิกบันทึกจายทั่วไปได 
3.19.1.31 สามารถปรับปรงุสต็อกสินคา (จายออก) บันทึกจายทั่วไปได 
3.19.1.32 สามารถบันทึกขอมูลการผลิตยา (Production) โดยสามารถบันทึกขอมูลวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่

ไดจากการผลิต พรอมกับพิมพใบผลิตสินคาได 
3.19.1.33 สามารถยกเลิกบันทึกผลิตได 
3.19.1.34 สามารถปรับปรงุสต็อกสินคาจากบันทึกผลิตได 
3.19.1.35 สามารถบันทึกขอมูลการปรับปรงุยอด (Adjust) ไดในกรณีที่ยา – เวชภัณฑท่ีมีอยูจริงกับในระบบ

ไมตรงกัน  พรอมกับพิมพใบปรบัปรุงยอดได 
3.19.1.36 สามารถเลือกปรับปรุงยอดสินคาใน Lot ที่ปริมาณสินคาเทากับ 0 ได 
3.19.1.37 สามารถยกเลิกปรับปรุงยอดสินคาได 
3.19.1.38 สามารถปรับปรงุสต็อกจากการปรับปรงุยอดสินคาได 
3.19.1.39 สามารถบันทึกปดงวดคลังในแตละเดือนแยกตามคลังได เพื่อจะไดทราบปรมิาณคงเหลือ ณ สิ้น

เดือน โดยระบบจะบังคับใหปรับปรุงสต็อกเอกสารท่ีเกิดในเดือนทุกใบกอนปดงวด 
3.19.1.40 สามารถยกเลิกปดงวดคลังสินคาได 
3.19.1.41 สามารถตรวจสอบความครบถวนของขอมูลกอนปรับปรุงสต็อกเอกสารตางๆ  เชน ตรวจสอบ

เลขที่ใบสงของๆใบรับของ ตรวจสอบเลขที่ใบเบิก ของใบเบิกระหวางคลัง 
3.19.1.42 สามารถตรวจดจูํานวนคงคลังของยา - เวชภัณฑในคลังได 
3.19.1.43 สามารถตรวจดสูถานะการเบิก – จายยาและเวชภัณฑในคลังตามหนวยใหญ (หนวยสินคาตอนรับ

ของเขาคลัง) หรือหนวยยอย (หนวยยา – เวชภัณฑใหกับผูปวย) 
3.19.1.44 สามารถกําหนดจุดสั่งซื้อ, จุดต่ําสุด, จุดสูงสุด ของยาและเวชภัณฑแตละรายการได 
3.19.1.45 สามารถแจงเตือนเม่ือสินคาในคลังมีต่ํากวาจุดสั่งซื้อ 
3.19.1.46 สามารถคํานวณยอดอนุมัติสั่งยาเพ่ิมได โดยระบุปริมาณต่ําสุด, ปริมาณสูงสุด, คํานวณยอนหลังก่ี

วัน 
3.19.1.47 สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรหัสมาตรฐานยา 19 หลัก และ รหัสมาตรฐานยา 24 

หลักที่มีในระบบ เทียบกับไฟลขอมลูรหัสมาตรฐานยา 24 หลัก (Excel File) ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) ผลการตรวจสอบสามารถแสดงรายชื่อยาท่ีพบ หรือไมพบในแฟมมาตรฐานของ สปสช. และสงออก
ขอมลู (Export) เปน File Excel ได 

 
3.19.2 เอกสารที่พิมพจากระบบ 
3.19.2.1 ใบบันทึกรับยาและเวชภัณฑจากภายนอก (Receive) 
3.19.2.2 ใบเบิกระหวางคลัง 
3.19.2.3 ใบเบิกบันทึกการจายระหวางคลัง 
3.19.2.4 ใบเบิกบันทึกการเบิกทั่วไป 
3.19.2.5 ใบเบิกบันทึกการจายทั่วไป 
3.19.2.6 ใบบันทึกจายเพื่อการผลิต (Production) 
3.19.2.7 ใบบันทึกปรับปรุงยอด (Adjust) 
3.19.2.8 ใบรบัคืนยา-เวชภัณฑ 
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3.19.2.9 ใบเบิก 
3.19.2.10 บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ 
3.19.2.11 ใบขออนุมัติสั่งยาเพ่ิม 
 
3.19.3 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ

ได เชน 
3.19.3.1 ใบคมุคลังเวชภัณฑ (แสดงหนวยใหญ) 
3.19.3.2 รายงานรายชื่อยาตรวจนับคงคลัง หนวยจายผูปวย 
3.19.3.3 รายงานยาและเวชภัณฑท่ีหมดอายุภายในวันที่ 
3.19.3.4 รายงานการรับยาและเวชภัณฑทั่วไป 
3.19.3.5 รายงานยาและเวชภัณฑท่ีถึงจุดสั่งซื้อ 
3.19.3.6 รายงานรายชื่อยาและเวชภัณฑคงคลัง 
3.19.3.7 รายงานการรับเวชภัณฑที่ไดรับในแตละวัน 
3.19.3.8 รายงานการจายเวชภัณฑไปยังแผนกตางๆ 
3.19.3.9 รายงานสรุปเวชภัณฑที่ไมมีการเบิกจายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
3.19.3.10 รายงานยาขาดสตอก 
3.19.3.11 ใบคุมคลังเวชภัณฑ (แสดงหนวยยอย) 
3.19.3.12 รายงานรายชื่อยาตรวจนับคงคลัง (หนวยใหญ)  
3.19.3.13 รายงานรายชื่อยาและเวชภัณฑคงคลัง Sub Stock 
3.19.3.14 รายงานยาคงคลงั 
 
3.19.4 ขอมูลจากระบบ (Query) 
3.19.4.1 การตรวจสอบราคาซื้อลาสุด 
3.19.4.2 การตรวจสอบราคายาและเวชภัณฑจากการรับครั้งลาสุด (แสดงราคาตอหนวยจาย) 
3.19.4.3 รายงานสรุปยอดสนิคาคงเหลือ 
3.19.4.4 รายงานยาหมดอายุ 
3.19.4.5 รายงานการรับยาทั่วไป 
3.19.4.6 รายงานยาคงคลัง 
3.19.4.7 รายงานการรบัเวชภัณฑ  สรุปเวชภัณฑท่ีไดรับในแตละวัน  เปนรายงานประจําวัน 
3.19.4.8 รายงานปริมาณการจายยาไปยังแผนกตาง ๆ  
3.19.4.9 สรุปเวชภัณฑที่ไมมีการเบิกจายภายในระยะเวลาที่กําหนด 
3.19.4.10 รายงานยาขาดสตอก 
3.19.4.11 ตรวจยอดซื้อรวมตามผูจําหนาย 
3.19.4.12 ตรวจยอดซื้อตามผูผลิต 
3.19.4.13 ตรวจยาสั่งซื้อตามผูจําหนาย 
3.19.4.14 รายงานเทยีบราคาขายปจจุบันกับตนทุน 
3.19.4.15 ตรวจหายอดคงเหลือที่มีเศษทศนิยม 
3.19.4.16 ยาที่จายโดยแพทย 
3.19.4.17 สรุปยอดรับ-จายประจําเดือน(คลังใหญ) 
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3.19.4.18 ตรวจหายอดคงเหลือที่เปนทศนิยม(หนวยจาย) 
 

3.20 ระบบงานหองรับชําระเงิน 
3.20.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
3.20.1.1 สามารถออกใบเสร็จรับเงิน และพิมพใบเสรจ็รับเงินอัตโนมัติหลังบันทึกขอมูล 
3.20.1.2 สามารถยกเลกิใบเสร็จรับเงินได 
3.20.1.3 สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามผูเบิกหรือหนวยงานตนสังกัดได 
3.20.1.4 สามารถบันทึกรายชื่อหนวยงานตนสังกัดและที่อยูเพิ่มเติมบนใบเสร็จรับเงินได 
3.20.1.5 สามารถรับชําระเงนิได อยางนอยดังนี้ คือ เงินสด, บัตรเครดิต, QR Code, บัตรประชาชน  
3.20.1.6 สามารถรับชําระคารักษาพยาบาล ในสวนที่เกินสิทธิการรักษาของผูปวยได เชน สิทธิขาราชการรบั

ชําระ 50% ของคารักษาพยาบาลสวนที่เกินสิทธิ สิทธิประกันสังคม,บัตรทอง รับชําระเตม็จํานวน 
3.20.1.7 สามารถแจงเตือนผูปวยคางชาํระและแสดงยอดคางชําระ ทุกจุดบริการได 
3.20.1.8 สามารถบันทึกยอดคางชําระของผูปวยนอกและผูปวยใน โดยระบุจาํนวนเงินได 
3.20.1.9 สามารถแสดงคาใชจายที่เกิดข้ึน วาเกิดจากการตรวจผูปวยนอกหรือตรวจผูปวยใน โดยแยกสีเพ่ือ

ความชัดเจน 
3.20.1.10 สามารถออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูปวย (ในกรณีที่ผูปวยเปนคนชําระเงนิ)  หรือรับชําระจาก

หนวยงานตนสังกัด (ในกรณทีี่หนวยงานตนสังกัดเปนผูชําระเงินใหกับผูปวย) ตามสิทธิของผูปวยได 
3.20.1.11 สามารถสืบคนขอมลูใบเสร็จรับเงินไดจาก เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ – นามสกุล

ผูปวย, HN, AN, วันท่ี และชวงเวลา 
3.20.1.12 สามารถกําหนดรูปแบบเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ไดแก การกําหนด Prefix, Suffix ของใบเสร็จรับเงิน 
3.20.1.13 สามารถตัดยอดใบเสร็จรับเงินเพื่อจะสงคลังโดยระบบจะแสดงขอมูลสรุปเลขที่ใบเสร็จรับเงิน , 

ยอดเงินสด, ยอดบัตรเครดติ, ยอดเช็ค ใหตรวจสอบกอนการตัดยอด ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตัดยอดแลวจะไมสามารถ
ยกเลิกได 

3.20.1.14 สามารถบันทึกขอมูลการรบัเงินมัดจําคารักษาพยาบาลของผูปวย หรือ หนวยงานตนสังกัด ได 
เชน ชื่อ-สกุลของผูปวยที่มัดจํา, ชื่อหนวยงานตนสังกัด, จํานวนเงิน 

3.20.1.15 สามารถบันทึกขอมูลการคนืเงนิมัดจําได เชน วันที่คืนเงินมัดจํา, ผูรับคืนเงินมัดจํา, จํานวนเงินมัด
จําที่คืน 

3.20.1.16 สามารถสืบคนขอมลูผูปวยที่จะออกใบเสร็จรับเงินไดจาก HN, ชื่อ, สกุล, ชือ่-นามสกุล, เลขที่คิว, 
วันท่ี และชวงเวลา  

3.20.1.17 สามารถออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูปวยนอกได โดยใบเสร็จรับเงินใบหนึ่งจะเปนของผูปวยคนหนึ่ง
เทานั้น และการท่ีผูปวยมาตรวจครั้งหนึ่งในโรงพยาบาล (VN) สามารถออกใบเสร็จรับเงินไดหลายใบ ในการออก
ใบเสรจ็รับเงินจะตองบันทึกขอมูลตาง ๆ เหลาน้ี เปนอยางนอย  

1) ขอมูลผูปวย คือ ชื่อ นามสกุล  HN AN ตึก วันท่ี เวลา ที่มารับบริการ 
2) สิทธิท่ีใชในการรกัษา 
3) หนวยงานตนสังกัดและที่อยู 
4) แสดงรายละเอียดคาใชจายที่ออกในใบเสร็จรับเงิน 
5) รายชื่อแพทยผูตรวจ เภสัชกร ผูจายยา เจาหนาท่ีการเงนิ ผูปวย ผูรับยาแทน เพื่อใหลงลายมือชื่อ 

3.20.1.18 สามารถแสดงรายชื่อผูปวยท่ียังไมไดออกใบเสร็จรับเงินในสิทธิ ตนสังกัดเบิกตรง ประกันสังคม 
บัตรทอง และเลือกรายชื่อเพื่อออกใบเสร็จรับเงินตอนสิ้นวันได 

3.20.1.19 สามารถดูขอมูลสรุปคาใชจายของผูปวย ตาม 16 หมวดของกรมบัญชีกลางได 
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3.20.1.20 สามารถดูขอมูลสรุปคาบรกิารผูปวย ตาม 16 หมวดคาใชจายของกรมบัญชีกลาง และสามารถ
บันทึกขอมูลในรปูแบบไฟลชนิด csv หรือ excel  

3.20.1.21 สามารถจัดการคาบริการที่เรียกเก็บจากผูปวย  โดยโอนยายจากคาบริการผูปวยนอกเปน
คาบรกิารผูปวยในได  หรือ จากคาบริการผูปวยในเปนผูปวยนอก ได  

3.20.1.22 สามารถแยกและบงชี้การทํางานของระบบ  ระหวางใบเสรจ็รับเงินผูปวยที่มาตรวจรักษาปกติ  
และใบเสร็จรับเงินผูปวยตรวจสุขภาพได 

3.20.1.23 สามารถรองรับการเชื่อมตอกับเคร่ือง EDC  ไดโดยอัตโนมัติโดยรองรับการทํางานดังนี้ 
 1) จากหนาจอการทาํงานในสวนของการออกใบเสร็จรับเงิน สามารถสงขอมูลจํานวนเงินที่เกิดข้ึนใน

การตรวจรักษาพยาบาล ไปยังเครื่อง EDC ได  
 2) สามารถรับ Approved Code จากเครื่อง EDC ได 
 3) สามารถยกเลิกรายการของผูปวยที่ไดรับ Approved Code แลวในกรณทีี่ทํารายการผิดได 

 
3.20.2 เอกสารที่พิมพจากระบบ 
3.20.2.1 ใบบันทึกการนําสงเงินประจําวัน จาํแนกตามประเภทเงิน 
3.20.2.2 รายงานสรุปยอดเงินประจําวัน 
3.20.2.3 ใบเสร็จรับเงินของผูปวย 
3.20.2.4 ใบแสดงคาใชจายในการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจายตรง ประเภทผูปวยนอก 

 
3.20.3  รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงาน

ตองการได เชน 
3.20.3.1 รายงานรายละเอียดผูปวยที่จายคารักษาพยาบาล แยกตามประเภท อยางนอยดังนี้ คือ เงินสด, บัตร

เครดติ, QR Code, บัตรประชาชน 
3.20.3.2 รายงานสรปุยอดเงินที่รบัชําระเงินแยกตามประเภท อยางนอยดังน้ี คือ เงินสด, บัตรเครดิต, QR 

Code, บัตรประชาชน 
3.20.3.3 รายงานสรปุยอดการออกใบเสร็จรับเงินรายวัน 
3.20.3.4 รายงานสรปุยอดการออกใบเสร็จรับเงิน แยกตาม 16 หมวด 
3.24.3.5 รายงานรายชื่อผูปวยในที่คางชําระ  
3.20.3.6 รายงานคารักษาพยาบาล แยกตามประเภทการรักษา 
3.20.3.7 รายงานคารักษาพยาบาล แยกตามประเภทเงิน 
3.20.3.8 รายงานแสดงรายละเอียดยอดคางชําระ จาํแนกตามผูปวยนอก/ผูปวยใน 

 

3.21 ระบบงานเรียกเก็บรายได 
3.21.1  หนาที่การทาํงานของระบบ 
3.21.1.1 สามารถตรวจดูขอมูลคารักษาพยาบาลของผูปวย (นอก-ใน) แยกตาม 16 หมวดตาม

กรมบัญชีกลางได 
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3.21.1.2 สามารถสงออกขอมูล (Export) จากระบบงานบริการผูปวยในรูปแบบแฟมมาตรฐาน เพื่อ Import 
เขาสูระบบ E-Claim เพื่อเบิกคารกัษาพยาบาลของผูปวยกับสํานักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ (สปสช.) ได 

3.21.1.3 สามารถสงออกขอมูล (Export) จากระบบงานบริการผูปวย ในรูปแบบแฟมมาตรฐาน เพื่อ Import 
เขาสูระบบ E-Claim OP Refer เพื่อเบิกคารักษาพยาบาลของผูปวยกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
ได  

3.21.1.4 สามารถสงออกขอมูล (Export) จากระบบงานบริการผูปวย รูปแบบแฟมมาตรฐานของสํานักงาน
กลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) เพื่อเบิกคารักษาพยาบาลของผูปวยกับ สกส. ได 
 

3.21.2 รายงานจากระบบ ระบบตองมีเครื่องมือที่สามารถออกแบบรายงานตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ
ได เชน 

3.21.2.1 รายชื่อผูปวยในที่จําหนายรายวันและรายเดือน 
 

3.22 ระบบชวยเหลือและคูมือการใชงาน 
3.22.1 หนาที่การทาํงานของระบบ 
3.22.1.1 สามารถเรียกดูคูมอืจากเมนูระบบได   
3.22.1.2 สามารถคนหาเนื้อหาในคูมือแบบ Index หรือคนแบบ Search ได 
3.22.1.3 สามารถกําหนดหัวขอในคูมือเปนใหเปนหัวขอที่ใชบอย (Favorite) ได  
3.22.1.4 สามารถดูรายละเอียดเน้ือหาในคูมือในลักษณะแผนภูมิตนไม โดยเนื้อหาแตละบทแยกตาม

ระบบงาน 
3.22.1.5 สามารถติดตั้งคูมือไวทีเครื่องแมขายจุดเดียว จึงมั่นใจไดวาคูมือฉบับที่ผูใชงานเรียกดูอยูเปนฉบับ 

Version ลาสุดเสมอ 
 
3.23 ระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบรหิาร (Management Information System)   

3.23.1  หนาที่การทาํงานของระบบ 
3.23.1.1 สามารถแสดงผลรายละเอียดขอมลูสถิติเชิงวิเคราะหการเขารับการรักษาพยาบาลของผูปวยนอก 

ในแตละแผนก/คลินกิ  จําแนกตามเพศ  จําแนกตามอายุ  และปจจัยอื่น  
3.23.1.2 สามารถแสดงผลรายละเอียดขอมลูสถิติเชิงวิเคราะหโรค ที่ผูปวยเปนมากที่สุด ในแตละแผนก/

คลินิก  จําแนกตามเพศ  จาํแนกตามอายุ  และปจจัยอื่น 
3.23.1.3 สามารถแสดงผลรายละเอียดขอมลูสถิติเชิงวิเคราะหจํานวนผูปวยเสียชีวิต ในแตละแผนก/คลินิก  

จําแนกโรค จําแนกตามเพศ  จําแนกตามชวงอายุ และปจจยัอ่ืน 
3.23.1.4 สามารถแสดงผลรายละเอียดขอมลูสถิติเชิงวิเคราะหเวลาเฉลี่ยที่ผูปวยนอกใชในการเขารับการ

รักษา ในแตละแผนก/คลินิก  
3.23.1.5 สามารถแสดงผลรายละเอียดขอมลูสถิติเชิงวิเคราะหจํานวนผูปวยตามการวินจิฉัย (diagnosis)  

จําแนกตามเพศ  จําแนกตามชวงอายุ และปจจัยอื่น  
3.23.1.6 สามารถแสดงผลรายละเอียดขอมลูสถิติเชิงวิเคราะหจํานวนผูปวยตามหัตถการ (Procedure)  

จําแนกตามเพศ  จําแนกตามชวงอายุ และปจจัยอื่น 
3.23.1.7 สามารถแสดงผลรายละเอียดขอมลูสถิติเชิงวิเคราะหสถานภาพรายรบัของโรงพยาบาล ในแตละ

แผนก/คลินิก จําแนกตามเพศ  จําแนกตามชวงอายุ และปจจัยอ่ืน 
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3.23.1.8 สามารถแสดงผลรายละเอียดขอมลูสถิติเชิงวิเคราะหรายไดแยกตามหมวดอัตราคาบริการ ในแตละ
แผนก/คลินิก จําแนกตามเพศ  จําแนกตามชวงอายุ และปจจัยอ่ืน 
  3.23.1.9 สามารถแสดงผลรายละเอียดขอมูลสถิติเชิงวิเคราะหรายจายคายาและเวชภัณฑ 
   3.23.1.10 สามารถสรางคําสั่งสอบถามขอมูล (Query) และรายงาน (Report) เพ่ิมเตมิได 
 
3.24 ระบบบัญชีและเครดิตสินคาผูปวย 

3.24.1 สรางบัญชีของผูปวยได 
3.24.2 ยกเลิกการเปดบัญชีได 
3.24.3 เปดบัญชีได 
3.24.4 คาประกันเสื้อผาได 
3.24.5 ชําระคาของใชสามัญ หรือ พิเศษได 
3.24.6 ปดบัญชีได 
3.24.7 ฝากเงินได 
3.24.8 ถอนเงินได 
3.24.9 มัดจําคารกัษาได โดย user ใครก็ได  แต ตอนคืนเงนิมัดจําสินคา ตองเปนหัวหนาการเงิน 
3.24.10 หักคาใชจายตางๆ ได เชน คายา คาตัดผม คาหอง คาอาหาร คาLab คาทันตกรรม และคาอื่นๆ 
3.24.11 สามารถขอคืนเงนิประกันเสื้อผาได 
3.24.12 สามารถคืนของใชได 
3.24.13 สามารถนาํเงินเขากองทุนผูปวยได 
3.24.14 สามารถพิมพรายชือ่ผูปวยที่ขาดการติดตอเกิน 90 วันได 
3.24.15 สามารถพิมพ Slip การทาํรายการตางๆ ไดทุกรายการที่กลาวมา 
3.24.16 สามารถพิมพรายงานตางๆตามท่ีตองการได 
3.24.17 สามารถดูรายการเคลื่อนไหวบัญชีของผูปวยได 
3.24.18 สามารถคนหาผูปวยได 
3.24.19 มีการบันทึก user,  วันเวลา ที่ทําการ 
 

3.25 ระบบงานสํารองขอมูล (Data Backup/Recovery) 
3.25.1 สามารถทําการสาํรองขอมูลจากเครื่องท่ีใชงานอยูได 

  3.25.2 สามารถทําการสาํรองขอมูลไดท้ังแบบ Cold Backup และ Hot Backup 
สามารถทําการสาํรองขอมูลผานระบบ Cloud ได 

3.25.3 สามารถกําหนดวันเวลาทาํการสํารองขอมูลได 
3.25.4 สามารถนาํขอมูลท่ีสํารองมาใชงานได 
3.25.5 สามารถตั้งคาระบบการสาํรองขอมูลแบบ Real-time Replication ได (Multi-slave 

Asynchronous Replication) 
3.25.6 มีระบบเตือนหากไมไดทําการสํารองขอมูลในชวงระยะเวลาที่กําหนด  
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3.26 ระบบสงออกขอมูล (16 แฟม 18 แฟม และ 43 แฟม) 
3.26.1 หนาที่การทํางานของระบบ 
3.26.1.1 สามารถรายงานขอมูลจากระบบงานตางๆ มาแสดงอยูในรปูแบบตามระบบแฟมรายงาน (18 แฟม, 

43 แฟม) 
3.26.1.2 สามารถบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมได 
3.26.1.3 สามารถดาวนโหลดรายงานในรูปแบบไฟลชนิด csv หรือ excel หรือสามารถเชื่อมกับระบบแฟมรายงานได 

3.27 ระบบยาเสพติด (บสต.) 
3.27.1 หนาที่การทํางานของระบบ 
3.27.1.1 สามารถแสดงขอมูลตามรูปแบบของระบบขอมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของ

ประเทศ (บสต.) 
3.27.1.2 สามารถบันทึกขอมูลเพ่ิมเตมิได 
3.27.1.3 สามารถสงออกขอมูลในรูปแบบไฟลชนิด csv หรือ excel  

3.28 ระบบทรัพยากรบุคคล (HR) 
3.28.1 หนาที่การทํางานของระบบ 
3.28.1.1 สามารถ สราง ปรบัเปลี่ยน เพิ่มเติมโครงสรางหนวยงานและตําแหนงงานได 
3.28.1.2 สามารถบันทึกขอมูลทั่วไปของบุคลากร ไดแก คํานําหนาชื่อ ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ชื่อ-นามสกุล 

(อังกฤษ) เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หนวยงาน ตําแหนงงาน ฯลฯ 
3.28.1.3 สามารถนําเขาขอมูลจากระบบงานทรัพยากรบุคคล (MS-Access) ของสถาบันฯ ไดเปนอยางนอย 

 
             


