คู่มือการใช้งาน โปรแกรม BMS HOSxP XE
ระบบงานตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จากัด

ระบบตรวจสุขภาพ
1.ตรวจสุขภาพทั่วไป / Walk in
1.1.คลิกเมนู Nurse >> Nurse workbench ดังรูป

1.2.เรียกคนไข้มาที่หน้าจอซักประวัติโดยค้นจากคิวที่รับบริการดังการ

1.3.กดปุ่ม Checkup เพื่อเลือก Package ให้กับคนไข้
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1.4.คลิกเลือก Package รายการตรวจสุขภาพให้กับคนไข้

1.5.เมื่อกดปุ่มตกลงระบบจะแสดงหน้าจอให้ตรวจสอบ Order ก่อนสั่งสามารถคลิกเลือกรายการที่ไม่ต้องการ
ตรวจออกก่อนได้ทาการตกลงเพื่อยืนยันรายการ Package

เมื่อทาการเลือก Package รายการตรวจสุขภาพให้กับคนไข้เสร็จเรีย บร้อยแล้วรายการ lab,x-ray ที่อยู่ใน
Package ที่สร้างจะ request ไปที่หน้าจอทะเบียนห้องปฏิบัติการและทะเบียนรังสีวิทยาให้อัตโนมัติแ ละแสดง
ข้อมูลรายการตรวจสุขภาพที่หน้าจอทะเบียนตรวจสุขภาพดังรูป
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1.6.บันทึกซักประวัติที่หน้าจอ Nurse >> Nurse workbench >> ทั่วไป >> สัญญาณชีพ

หลังจากผลตรวจ lab,x-ray ออกเรียบร้อยแล้วพยาบาลจะเรียกคนไข้เข้าพบแพทย์เพื่อทาการอ่านผลและทา
การตรวจร่างกาย มีการบันทึกข้อมูลดังนี้
การดูผล lab
สามารถดูได้ 2 แบบจากหน้าจอ โดยเมื่อมีรายการสั่ง Lab จะมีเมนู “ผล Lab” ใน Section
ให้เลือก เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะพามาที่หน้าจอให้เห็นประวัติการสั่ง Lab
แบบที่ 1 ดูจากเมนู “ผล Lab”
                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[3]

ที่หัวคอลัมน์สามารถคลิกค้างไว้และลากย้ายที่ได้ตามความต้องการใช้งานในการเรียงลาดับการเห็น
ข้อมูลก่อน – หลัง

แบบที่ 2 ดูผล Lab แบบละเอียด

เมื่อกดปุ่มแสดงผลแบบละเอียด จะมีหน้าจอเพิ่มขึ้นมาอีกหน้าจอ ซึ่งเป็นผล Lab
แบบละเอียดที่สามารถดูได้ทั้ง รายการสั่งตัวที่มีการรายงานผล และยังไม่ได้รายงาน รวมถึงดูรายละเอียดของ
ผลที่ผิดปกติได้ด้วย

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[4]

การบันทึกผลการวินิจฉัย
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1.7.การบันทึกสั่งยา
ให้เลือกที่เมนู “สั่งยา” ใน Section และทาการคีย์รายการยา และวิธีใช้ยา เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม
“เพิ่ม” ถ้ามีรายการยาอีก ให้ทาเช่นเดิมจนได้รายการยาที่จะสั่งให้กับคนไข้ครบถ้วน

1.8.การ Remed ยาเดิม
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1.9.การพิมพ์ใบรับรองแพทย์

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[8]

หากยังไม่ทราบผลในวันจะต้องทาการบันทึกนัดหมายเพื่อให้คนไข้กลับมาฟังผลภายหลังมีวิธีการบันทึกนัด
หมายดังนี้
1.10.การนัดหมาย
1.คลิกที่เมนู “การนัดหมาย” และกดปุ่ม “เพิ่มการนัด”

2.กรอกข้อมูลรายการนัดหมายและกดปุ่มบันทึก
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เมื่อบันทึกข้อมูลการให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทาการบันทึกส่งต่อคนไข้ไปยังจุดบริการอื่น

หมายเลข 1 ระบุจุดส่งต่อไปที่ห้องว่าจะส่งต่อคนไข้ไปที่จุดบริการไหน
หมายเลข 2 ตรวจสอบเอกสารที่ต้องการพิมพ์และเครื่องพิมพ์
หมายเลข 3 ยืนยันบันทึกข้อมูล
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2.ตรวจสุขภาพรายองค์กร
1. องค์กร(การเพิ่มข้อมูล)การเพิ่มข้อมูลองค์กรสามารถทาได้ 3 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1 นาเข้าข้อมูลบุคลากร (HR) โดยระบบจะมีกระบวนการทางเทคนิคที่ทาการโอนข้อมูลเข้ามายังระบบ
ตรวจสุขภาพเพียงกาหนดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการนาเข้าเท่านั้นมีขั้นตอนดังนี้
1).กดปุ่มองค์กรเพื่อเปิดหน้าจอการจัดการข้อมูลองค์กร
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2).กดปุ่มนาเข้าข้อมูล HR ระบบจะเปิดหน้าจอกรองข้อมูล HR มาให้

3).ทาการกรองขอบเขตข้อมูลที่ต้องการจะนาเข้าโดยการคลิกเลือกเขต/ฝ่ายหรือกาหนดจากช่วงอายุจากนั้นกด
ปุ่มค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลก่อนที่จะนาเข้า

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[ 13 ]

4).กดปุ่มนาเข้าข้อมูลระบบจะทาการนาเข้าข้อมูลบุคลากรเข้ามาสู่ระบบตรวจสุขภาพ

5).เมื่อนาเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลองค์กรให้ด้านซ้ายมือและเมื่อคลิกที่องค์กรจะแสดง
ข้อมูลรายชื่อบุคลากรทางด้านขวามือให้
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วิธีที่ 2 เพิ่มองค์กรเอง โดยการคีย์ข้อมูลรายละเอียดหน่วยงานและเพิ่มเจ้าหน้าที่ในองค์กรมีขั้นตอนดังนี้1).กด
ปุ่ม เพิ่ม องค์กรระบบจะทาการเปิดหน้าจอข้อ มูลหน่วยงานขึ้น มา ให้ทาการกรอกข้อมูลหน่ วยงานโดยระบุ
รายละเอียดหน่วยงานเช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

2).กดปุ่มเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มบุคลากรในองค์กรที่สร้างใหม่ การเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถทา
ได้ โดยการเพิ่มจากข้อมูล Patient โดยมีขึ้นตอนการทาดังนี้ ให้กดปุ่ม เพิ่ม เจ้าหน้าที่ระบบจะแสดงหน้าจอให้
ค้นหาชื่อเจ้าหน้าที่โดยสามารถกดปุ่มค้นหาและคลิกเลือกที่ชื่อเจ้าหน้าและกดปุ่มตกลง

วิธีที่ 3 การนาเข้าไฟล์ Excel โดยทาการกาหนดข้อมูลตามโครงสร้างนาเข้าไฟล์จากหน้าจอซึ่งจะต้องทาการ
ส่งออกข้อมูลไฟล์นาเข้า Excel ผ่านหน้าจอเมนู “องค์” มีขั้นตอนดังนี้
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1.ต้องมีการตั้งค่าระบบให้ใช้งานฟังก์ชั่น “ใช้งานระบบ ส่งออก HL7" ก่อนจึงจะมีปุ่ม “นาเข้าข้อมูล Excel”
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2.คลิกเมนู “องค์กร” เพื่อกดปุ่ม “นาเข้าข้อมูล Excel” เพื่อให้ระบบทาการส่งออกโครงสร้างข้อมูล
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3.ระบบจะเปิดหน้าจอเตรียมข้อมูลตรวจสุข ภาพสาหรับหน่วยเคลื่อนที ความสามารถของระบบในหน้าจอนี้
แบ่งออกเป็น 2 ประการหลักคือ
1.การเตรีย มข้อ มู ล โครงสร้ างไฟล์ น าเข้า ที่ เป็ น Excel การเตรี ย มข้ อ มูล พื้น ฐานโดยการส่ง ออกข้อ มู ล
Package ข้อมูลองค์กร และข้อมูลสิทธิการรักษาในระบบไว้สาหรับนาข้อมูลไปใส่ในไฟล์นาเข้าโดยมีวิธีการ
ส่งออกข้อมูลดังนี้
1.กดปุ่ม “รูปแบบ Excel สาหรับนาเข้า” ระบบจะทาการส่งออกข้อมูลโครงสร้างไฟล์นาเข้ามาให้ดัง
รูป

2.ทาการกดปุ่มส่งออกข้อมูล Package ข้อมูลองค์กร และข้อมูลสิทธิการรักษาเพื่อให้ได้ไฟล์ข้อมูลที่
เป็นไฟล์ Excel โดยระบบจะทาการดึงข้อมูลพื้นฐานที่จะต้องมีการกาหนดข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบก่อน

** ข้อมูล Package ระบบจะทาการส่งข้อมูลรายการตรวจสุขภาพ Package ออกมาเป็นไฟล์ Excel***
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**ข้อมูล องค์กร ระบบจะทาการส่งออกข้อมูลองค์กรที่กาหนดมาเป็น Excel***

**ข้อมูลสิทธิการรักษา ระบบจะทาการส่งออกข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานสิทธิการรักษาที่ใส่ไว้ในระบบออกมา
เป็นไฟล์ Excel ***

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[ 19 ]

4.เมื่อทาการส่งออกข้อมูลพื้นฐานออกมาเรียบร้อยแล้วในไฟล์โครงสร้างข้อมูลนาเข้าให้คีย์ข้อมูลในไฟล์ Excel
ตามโครงสร้างที่กาหนดโดยสามารถ copy ข้อมูล Package ข้อมูลองค์กร และข้อมูลสิทธิการรักษา โดย
กาหนดให้ตรงกับข้อมูลการตรวจสุขภาพของหน่วยงานที่ประสงค์จะตรวจ เมื่อทาการใส่ข้อมูลในไฟล์ Excel
เรียบร้อยแล้วนั้นจะได้ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลหลักดังนี้ ข้อมูลบุคลกรในองค์กร ข้อมูลการเตรีย มส่งตรวจ ดัง
รูป
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2.การนาเข้าไฟล์ Excel หลังจากเตรียมข้อมูลนาเข้าเสร็จเรีย บร้อยแล้วหน้าจอนี้สามารถนาเข้าไฟล์ได้โดยมี
วิธีการดังนี้
1. Browse หาไฟล์ Excel ที่ทาการเพิ่มข้อมูลเรีย บร้อยแล้วเพื่อทาการนาเข้าไฟล์องค์กรและข้อมูล
เตรียมส่งตรวจ

2.กดปุ่ม “แสดง” เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลในไฟล์ Excel ที่เตรีย มไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตาม
โครงสร้างข้อมูล

3.กดปุ่ม “นาเข้า และเตรียมส่งตรวจ” ระบบจะทาการนาเข้าไฟล์ข้อมู ลบุคลกรในองค์กรและเตรีย ม
ส่งตรวจข้อมูลตามรายการ package ที่เตรียมในไฟล์นาเข้า หากข้อมูลในไฟล์นาเข้ามีข้อมูลบุคลากรที่ยังไม่เคย
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มีข้อมูลประวัติการมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลมาก่อนคือไม่มีข้อมูลในเวชระเบีย นระบบจะทาการแสดง
หน้าจอแจ้งเตือน “มีผู้ตรวจที่ไม่มี OPD Card จานวน....... รายการ”

และทาการส่งออกไฟล์โครงสร้างที่มีชื่อบุคลากรที่ไม่พบข้อมูลเวชระเบีย นออกมาให้เป็นไฟล์ Excel เพื่อให้นา
ข้อมูลที่ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียนทาการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ในระบบก่อน

4.หลังจากเจ้าหน้าที่เวชระเบียนทาการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ให้ในระบบเรีย บร้อยแล้วจะต้องทาการ
นาเข้าไฟล์ซ้าอีกรอบเพื่อให้ข้อมูลบุคลากรและข้อมูลเตรีย มส่งตรวจเข้าระบบวิธีคือใช้หน้าจอนาเข้าข้อมูล
Excel โดยรอบนี้ไม่จาเป็นต้อง Browse หาไฟล์ Excel แล้วระบบสามารถใช้ฟังก์ชั่น “ใช้ข้อมูลประวัติ ” โดย
ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากไฟล์เดิมที่เคยนาเข้าเมื่อกดปุ่ม “นาเข้าและเตรีย มตรวจ” ระบบจะทาการนาเข้า
ไฟล์ซ้าให้อีกรอบหนึ่งเมื่อเพิ่มข้อมูลองค์กรเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลอยู่ที่หน้าจอเตรีย มตรวจสุขภาพเมื่อเพิ่ม
ข้อมูลส่งตรวจดังภาพด้านล่าง

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[ 22 ]

2.การเตรียมตรวจรายองค์กร เมนูนี้จะมีไว้สาหรับเตรียมข้อมูลส่งตรวจโดยการเตรีย มข้อมูลไว้ล่วงหน้าก่อนที่
จะถึงวันตรวจจริง ให้คลิกเลือกที่เมนู “เตรีย มตรวจรายองค์กร” ระบบจะทาการเปิดหน้าจอเตรีย มส่งตรวจ
ขึ้นมาโดยจะแสดงหน้าจอแบ่งลักษณะการทางานเป็น 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่งตรวจ คือการกาหนดข้อมูลรายละเอียดการตรวจ
ส่วนที่ 2 แสดงรายชื่อผู้เตรียมตรวจสุขภาพ คือข้อมูลบุคลากรหรือกลุ่มคนที่เตรียมส่งตรวจ
ส่วนที่ 3 รายการตรวจสุขภาพ คือ การกาหนดรายการตรวจสุขภาพ
ส่วนที่ 4 กาหนดเอกสารการพิมพ์
ส่วนที่ 5 แสดงรายชื่อเตรียมตรวจ คือ การแสดงรายชื่อที่เตรียมข้อมูลส่งตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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เมื่อระบบเปิดหน้าจอเตรีย มส่งตรวจมาแล้วนั้นให้ทาการกรอกข้อมูลการเตรีย มตรวจสุขภาพตาม
รายละเอียดด้านล่างดังนี้
1.วันที่ตรวจ ให้ระบุวันที่ทาการตรวจสุขภาพที่จะทาการตรวจจริง
2.เวลา ระบบจะแสดงเวลา ณ ปัจจุบันที่ทาการเตรียมตรวจสุขภาพ
3.ประเภทบริการ กรณีที่ต้องการให้ข้อมูลตรวจสุขภาพแสดงตามประเภทบริการให้เลือกประเภท
บริการก่อนที่จะเตรียมข้อมูลส่งตรวจเพื่อให้สามารถแยกข้อมูลตรวจสุขภาพตามประเภทบริการได้
4.สิทธิการรักษา ให้ระบุสิทธิการรักษาที่จะใช้ในการตรวจสุขภาพว่าต้องการให้ใช้สิทธิการรักษาเป็น
สิทธิอะไร
5.แพทย์ ข้อมูลนี้จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ระบบไม่ได้บังคับแต่สามารถระบุแพทย์ผู้ทาตรวจได้
6.โครงการ ข้อมูล นี้จะระบุหรือ ไม่ระบุ ก็ได้ร ะบบไม่ ได้บัง คับ แต่ สามารถระบุ โครงการได้ เพื่อให้
สามารถจาแนกข้อมูลการตรวจสุขภาพตามโครงการได้
7. หน่วยงาน ให้เลือกหน่วยงานที่ต้องการเตรียมข้อมูลส่งตรวจเพื่อให้สามารถเลือกกลุ่ม บุคลากรใน
การตรวจสุขภาพได้ โดยระบบจะแสดงรายชื่อบุคลากรตามหน่วยงานที่เลือกให้ทางด้านล่าง
สามารถกาหนดขอบเขตข้อมูลบุคลากรได้ จาก อายุ เพศ ตาแหน่ง สถานะการปฏิบัติงาน
8. Package ให้ทาการระบุรายการ Package ที่จะทาการตรวจสุขภาพให้กับกลุ่ม คนตามหน่วยงาน
ที่เลือก
2.ทะเบียนตรวจสุขภาพ หน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลทะเบีย นการตรวจสุขภาพที่ทาการเปิด visit และ
แสดงข้อมูลเตรียมส่งตรวจ โดยที่หน้าจอทะเบียนตรวจสุขภาพจะแบ่งการแสดงข้อมูลออกเป็น 3 ส่ วน คือ ส่วน
ที่ 1 เป็นส่วนของการกรองข้อมูล ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่เกิดจากการกรองข้อมูล และส่วนที่ 3
เป็นส่วนของการพิมพ์เอกสารหรือส่งออกไฟล์เป็น excel มีรายละเอียดดังนี้
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หมายเลข 1 คือส่วนของการกรอกข้อมูลที่จะทาการค้นหาข้อมูล
หมายเลข 2 คือส่วนที่แสดงรายการส่งตรวจสุขภาพ
หมายเลข 3 คือส่วนที่เตรียมส่งตรวจเพื่อระบุว่ามีรายการสั่ง Lab,X-ray หรือไม่
หมายเลข 4 คือส่วนของส่งตรวจรายคนและประวัติ
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การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ เมื่อต้องการจะทาการบันทึกการตรวจสุขภาพให้กับผู้ป่วย ให้
นาเมาส์ ไปคลิกเลือกรายสถานะการตรวจเป็น “รอตรวจ” จากนั้ นระบบจะแสดงรายชื่ อผู้ป่ วยที่ รอตรวจ
สามารถเปิดหน้าจอกรอกข้อมูลได้ 2 วิธีคือ ดับเบิ้ลคลิกที่รายชื่อผู้ตรวจสุขภาพที่ต้องการบันทึกข้อมูลหรือคลิก
เลือกที่ชื่อผู้ตรวจสุขภาพแล้วนาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม
ระบบจะแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลตรวจ
สุขภาพมาให้

ในหน้าจอกรอกข้อมูลตรวจสุขภาพจะแสดงข้อมูลบุคคล และเมื่อเลือกที่แถบเมนูข้อมูลทั่วไปจะเป็น
การกรอกข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจสุขภาพ ระบุข้อมูลที่ ทางานของผู้ม ารับ
บริการ (ถ้ามี) และระบุประวัติสุขภาพ (ถ้ามี)

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[ 26 ]

เมื่อต้องการจะระบุข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่ม ารับการตรวจสุขภาพ ให้นาเมาส์ไปคลิกที่แ ถบเมนู
“พฤติกรรม” จะแสดงตัวเลือกพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆ ถ้าผู้ม ารับบริการมีพฤติกรรม
ดังกล่าว ให้นาเมาส์ไปคลิกที่ด้านหน้าเมนูที่ต้องการเลือกให้กับผู้ที่มารับบริการ และสามารถระบุระยะเวลาที่มี
พฤติกรรมที่เลือกได้

เมื่อต้องการจะทาการกรอกข้ อมูลตรวจ Package ที่ได้ ทาการเลื อกให้กับผู้ ที่ม ารับบริ การตรวจ
สุขภาพแต่ละ Package จะมีหน้าจอบันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันซึ่งตัวอย่างจากรูปด้านล่างนี้จะเป็น Package
การตรวจสุขภาพที่เกี่ยวกับสายตาให้นาเมาส์ไปคลิกที่แถบเมนู “ตรวจ Package” และเลือกที่เมนู “ตรวจตา”
จากนั้นกรอกข้อมูลการตรวจตา ของผู้ที่มารับบริการ การตรวจ Package ของผู้ที่ม ารับบริ การจะมีสถานะ 2
แบบที่แสดงในส่วนนี้ คือ
แสดงว่าไม่มีการตรวจและยังไม่มีการบันทึกข้อมูลการตรวจ
แสดงว่ามีการตรวจแล้วและบันทึกข้อมูลการตรวจแล้ว
เมื่อทาการกรอกข้อมูลของผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพครบทั้ง 3 แถบแล้ว ให้ทาการเลือกเครื่อง
Printer แล้วคลิกที่ปุ่ม
เพื่อทาการพิม พ์เอกสาร จากนั้นนาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม
เพื่อทาการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพของผู้ที่มารับบริการ
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เตือนความจา : เมื่อทาการบันทึกการตรวจสุขภาพของผู้ที่ม ารับบริการเสร็จเรีย บร้อยแล้วนั้นก่อนที่
จะบันทึกหน้าจอใหญ่ให้เปลี่ยนสถานะการตรวจเป็น “รายงานผล” เพื่อให้สามารถกรองข้อมูลทะเบีย นตรวจ
สุขภาพจากสถานะการตรวจได้
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3.การกาหนดค่างานตรวจสุขภาพ และการทา Package ตรวจสุขภาพ
1.วิธีเข้าใช้งานหน้าจอระบบตรวจสุขภาพที่เมนู Check Up  Check Up Center

2.เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบตรวจสุขภาพ ระบบจะแสดงหน้าจอเมนูการใช้งานระบบตรวจสุขภาพประกอบไปด้วย
ระบบการทางานต่างๆ เช่น ระบบตรวจสุขภาพ จัดการ Package ระบบตรวจคุณภาพน้าดื่ม และระบบตรวจ
คุณภาพโรงอาหาร เป็นต้น
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3.บริการค่ารักษา(การเพิ่มข้อมูล)ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้
1).คลิกที่เมนูบริการและค่ารักษาเพื่อเพิ่มข้อมูลพื้นฐานข้อมูลบริการและค่ารักษา

3).คลิกปุ่มเพิ่มระบบจะแสดงหน้าจอบริการตรวจสุขภาพให้กรอกข้อมูลชื่อบริการ กาหนดรายการค่าใช้จ่าย
โดยกรอกข้อมู ลรายการค่า ใช้ จ่ายให้เลื อกรายการจาก List menu หรือพิ ม พ์รายการค่ าใช้โดยใช้ Smart
search และกดปุ่มบันทึก
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การเลือกรายการค่าใช้จ่ายสามารถกรองให้แ สดงข้อมูลตามหมวดได้โดยด้านล่างของหน้าต่างค้นหา
ข้อมูลค่าใช้จ่ายจะมีให้คลิกเลือกแสดงข้อมูลตาม ค่าบริการ LAB,LAB GROUP,XRAY

3.ห้องตรวจและบริการตรวจ(การเพิ่มข้อมูล)ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้
1).คลิกเลือกที่เมนูห้องตรวจและบริการตรวจเพื่อเพิ่มข้อมูลพื้นฐานข้อมูล ห้องตรวจและบริการตรวจ
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3).กดปุ่มเพิ่มระบบจะแสดงหน้าจอห้องตรวจและบริการตรวจให้เลือกห้องตรวจและเลือกบริการตรวจและกด
ปุ่มบันทึก

4.Package ตรวจสุขภาพ(การเพิ่มข้อมูล)ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้
1).คลิกเลือกที่เมนู Package ตรวจสุขภาพเพื่อเพิ่มข้อมูลพื้นฐานข้อมูล Package ตรวจสุขภาพ
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2).กดปุ่มเพิ่ม Package ระบบจะแสดงหน้าจอ Package ตรวจสุขภาพให้กรอกข้อมูลรายละเอีย ดแพ็คเกจโดย
ระบบจะแสดงปีปัจจุบัน ณ ที่สร้าง Package ให้ รายละเอียดการสร้าง Package มีดังนี้

Package ให้สร้างชื่อแพ็คเกจที่ใช้ในการตรวจสุขภาพ
- รหัสค่าใช้จ่าย ให้ใส่รหัสค่าใช้จ่ายเพื่อให้รายการ Package ที่สร้างไปแสดงในค่าใช้จ่ายเมื่อพิมพ์
ใบเสร็จวิธีการใส่รหัสค่าใช้จ่ายคือให้กดปุ่มแว่นขยายเพื่อค้นหารายการค่าใช้จ่ายจากในระบบจากนั้นกดปุ่ม
เลือก
- กรณีที่ต้องการให้แยกค่าใช้จ่ายไปที่การเงินเมื่อทาการสร้าง Package ให้คลิก แยกรายการค่าใช้จ่าย
เมื่อทาการเปิ ด visit ที่ร ะบบตรวจสุข ภาพระบบจะทาการแยกรายการค่าใช้จ่ ายให้อั ตโนมั ติว่ามีร ายการ
ค่าใช้จ่ายรายการอะไรบ้าง
-เลือกรายการที่ใช้ในการตรวจสุขภาพตาม Package ที่สร้างโดยการกดปุ่ม เลือกรายการระบบจะ
เปิดหน้าจอเลือกบริการตรวจ ให้ทาการคลิกเลือกห้องตรวจและเลือกบริการตรวจ สามารถเลือกรายการตรวจ
ทุกรายการหรือเลือกเพียงบางรายการได้ จากนั้นกดปุ่มตกลง
3).เมื่ อเลื อกรายการเสร็ จเรี ย บร้อ ยแล้ วจะกลับมาที่หน้ าจอเลือกบริก ารตรวจซึ่ งจะแสดงข้อมูล ห้องตรวจ
บริการตรวจ และรายการตรวจจากนั้นให้กดปุ่มบันทึก
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5.เชื่อมโยงหน้าจอตรวจ(การเพิ่มข้อมูล)ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้
1).คลิกเลือกที่เมนูเชื่อมโยงหน้าจอตรวจเพื่อเพิ่มข้อมูลพื้นฐานข้อมูล เชื่อมโยงหน้าจอตรวจ
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2).คลิกเลือกที่หน้าจอตรวจและเลือกรายการตรวจให้เชื่อมโยงกันโดยเลือกรายการตรวจจาก List menu และ
กดปุ่มบันทึก
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