
งานทะเบียนผูปวยใน

ระบบงานผูปวย หรือการบันทึกประวัติผูปวยท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล ( Admit ) ใน
โปรแกรม Mit-Net สามารถบันทึกไดจากทุกหนวยปฏิบัติงาน เชน ถาคนไขกํ าลังนอนอยู 
หรือเปนผูปวยใน admit แตตองการไดรับการตรวจทางทันตกรรม เมื่อฝายทันตกรรม ตรวจ
เสร็จแลวสามารถเรียก HN แลวบันทึกประวัติการรักษาได การตรวจทางชันสูตรก็เชนเดียว
กัน ขณะท่ีผูปวยนอนอยู เมื่อมีการเจาะแล็ปหองชันสูตรก็สามารถลงผลการชันสูตรไดท่ีหอง
แล็ป              กอนเขาเรามาดู ฟงชันคีย หรือปุม F1 กันกอนนะครับ ตาม Step  ภาพ

จะเห็นวาระบบงานผูปวยใน สามารถดูรายชื่อผูปวย ไดดวยการกดปุม F6 , F7 ตอไป จะ
เรียกสั้นๆนะครับ เชน F6 หมายถึงการกดปุม F6 ท่ีแปนพิมพ
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F6  คือ การแสดงรายชื่อท่ีรับไสเปนผูปวยใน ADMIT ในขณะนี้ คือยังไ

จาก รูป ถา
กด  ENTER จะแสดงสถานที่ ADMIT ท้ังหมด เชน ถามี 3 ward จะเรียงลํ าด
หมด
ถากด Y จะแสดงเฉพาะ WARD นั้นเทานั้น  เพื่อความสะดวกในการดู

* หองคลอดก็ถือวาเปน WARD เชนเดียวกัน

จากนั้นจะปรากฏดังภาพ
เลือก ENTER เพื่อดูประวัติ ในคนไขท่ีเราตองการ ลูกศร            เ

หรือจะดูเฉพาะเตียงวาง กด   TAB
• TAB อยูเหนือปุม CAPLOCK

ทํ าความสะอาดหมายถึง เตียงผูปวยจํ าหนายออกวันนั้น  เปนการเตือนใหไปท
หากจะใชเตียงนั้นก็สามารถใชได  ใหกด DEL เตียงจะวาง
การเลือกเตียง การยายเตียง

ก็แค     ENTER            ตรงเตียงที่วาง    แลว  ถาไมมีเตียงก็เพ่ิมเตีย

m
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มจํ าหนายออก

ับและแสดงทั้ง

ลือกคนไข

ํ าความสะอาด

ง ซิครับ
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เมื่อไดเตียงแลว จะยายเตียง ก็กด ENTER   ท่ี  คนไข    ท่ีเราตองการจะ
ENTER    ท่ีเตียงปลายทางอีกครั้ง    * ยายขาม WARD ก็ไดเนอ

หนานี้มาจากการกด   F1  นะครับ เพราะวาผมก็จํ าไมไดเหมือกัน

จะเห็นวา เราสามารถเพิ่มเตียงได     กด INSert
แลวก็กรอกหมายเลขเตียง กับช
พิเศษจะทํ างัยดี!!
ก็แคตั้งชื่อวา พิเศษ 1 , 2 , 3 ก็แ
ครับ

แตถาเปนหองคลอดมีลูกดวยจะทํ างัยดีละ  -- คิดไดหรือยังครับ --- ผมทํ ายัง
ก็ตั้งเลข Bed No เปน 01.1   หมายถึงลูก              0001  หมายถึงแม
* แลวทํ ามัยตองทํ างี้ดวย   สงสัยมั๊ยครับ   เพราะวา  ลูกก็ตองใชยา เราคงไม
ไวในใบสั่งยาเดียวกันนะ
สวนเมนูอ่ืนท่ีเหลือก็ลองใชดูนะครับติดขัดยังงัยก็เมลลมาคุยกันได  ขอขาม

ท่ีน้ีมาดูประวัติผูปวยในกันบาง      จะทํ า   ADMIT  แลวนะครับ
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ยาย แลวไปกด

ื่อ เอ ถาเปนเตียง

ลวแตทานนะ

งี้ครับ

รวมยาแมกับลูก

สวนนี้กอน
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การรับ ADMIT
ท่ีหนาประวัติท่ัวไป

1. กด  F5
2. จากนั้น กด Y

2. แลว ENTER
3. เลือกไปตามที่เห็นนะ

4. เลือก คนไขใหมหรือเกา
5. อายุถูกหรือเปลา
6. เวลา ไมตรงก็แกไดนะครับ
7. ในหรือนอกเวลา
8. ประเถทการมารับบริการ
10. ออกจากเมนู

9. เลือกชื่อแพทย  ที่สั่ง ADMIT ใช SPACE BAR
** ปุมที่ยาวที่สุดนั่นแหละ
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พิมพ Pre - Diagnosis
มาถึงตรงนี้พอไดหรือยังครับเพราะตรงนี้เปนสวนของการวินิจฉัย แลวขอใหยอนไปดูเร่ือง
การวินิจฉัยนะคราบ …………. ผมตอนะ   ถาทาน ENTER มาเรื่อยๆๆๆ จะเจอเหมือนผม
นะ

• ขอใหตรวจสอบ เวลา กอน จากนั้น ถาจะพิมพ Print ในแรกรับ Summary ก็กด Y

จากนั้น ทานจะพบกับหนาเดิมดังที่กลาวมาตอนตน   ยอนไปดูหนา ที่ 1  ไดนาาาา

จากๆๆๆๆ ……… เจอหนานี้แสดงวาทานมาถูกทางแลว
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แสดงประวัติการรับบริการในแผนกผูปวยใน
แลวหนานี้ทํ าอะไรไดบาง   ดูเองนะ ดังรูปดานลางนี้

 ทานอยากรูม๊ัยวาผูปวยในคนนี้มีคาใชจายเทาไร  ..
Ans (ตอบ)  กด F9   แลวก็กด F12 ถาตองการlสงเปนไฟล excel  เพื่อทํ าการต

การตั้งชื่อ PATH DRIV
ใหพิมพ c:\ ตามดวยชื่อ
และลงทายดวย .xls ก็เพ
EXCEL จะไดเปดได

* ถาคาใชจายไมถูกตองก็แกไขไดนะครับ  เดี๋ยวจะบอกนะ
* ถานอนหลายวันก็กด +   เพื่อใหสรุปคาใชจายทั้งหมด ไมอยางงั้นออกวันเดียวไมรูดว
ยอนมาที่หนานี้หนอยนะครับ
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รวจสอบตอไป

E
 .XLS
ราะวาใหเปน

ยนะ
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อืม มายังยังนะหนานี้ ก็ท่ีหนาประวัติท่ัว
กด F6 งัย ….

* ท่ีหนาประวัติผูปวยใน ใชปุม <SPACE >แกไข เลขท่ีผูปวยใน, ใชปุมลูกศรขึ้นล
หนาสรุปการรักษา
* หรือ กด ENTER

ใชปุม <ENTER >เพื่อ
1. รับไวรักษาครั้งใหม
2. รับไวรักษาตอคร้ังเดิม  ก
จํ าหนายไปแลวกลับมารักษ
และไมตองการ
                               เพิ่มเปน
(AN ใหม)

3. จํ าหนายออก
4. บันทึกการวินิจฉัยที่สุด FINAL DIAGNOSIS
5.ยายเปลี่ยนหอผูปวย

ok that right
แลวถาคนไขอยากกลับบานแลวละ               ทํ างัย

Next page
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งเพื่อดู

รณีท่ีได
าโรคเดิม

คร้ังใหม
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 การจํ าหนายออก
1. เมื่อเลือกจํ าหนายออกแลว
2. ก็ลงวันท่ี และเวลา
3. ชนิดการจํ าหนาย
4. Final Diagnosis
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 ผูปวยท่ีมียดคางชํ าระก็ใหสงไปเก็บเงินกอนนะครับไมง้ันโปรแกรมจะไมยอมใหกลับบาน

จากก็ Enter ไมตอง วางแผนการสงตอก็ไดนะ
รอจนการเงินรับเงินแลวชื่อคนไขก็จะหายไปจากจอ
กด ESC ออกมาเรื่อย ๆๆ     เปนอันจบ …. The End

สวนเพิ่มเติม
หนานี้ คือ มีแผนกอื่นสงคนไขมา เลือกโดย
การกด ENTER  เมื่อ ENTER แลวจะรับ
ADMIT ก็กด F6 นะคงจํ ากันได

เนื้อหาท่ีตองศึกษาเพิ่มเติม
1. การบันทึกประวตัิ
2. การลงวินิจฉัย

3. การบันทึกการรักษา
4. การสงตอไปยังแผนกอื่นๆ
อานเรื่องตางๆๆๆ    เหลานี้ตอท่ีบทตางๆ  ผมจะแยกไวเปน บทๆ  นะครับ เพราะวิธีการทํ า
เหมือนกัน
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ปญหาและวิธีการแกไข

1. บนัทึกยาผิด  ตองลบอยางไร
กด DEL ทีย่านั้นไดเลยครับ แตตองเปน จนท. คนเดียวกับ

2. จะลบหนาประวัติทั้งหนา ละ
ก ็ลบประวัติทั้ง 7 ขอใหหมดกอน แลวกด Ctrl+Del

3. คนไขจายเงินออกใบเสร็จแลว จะแกไขประวัติ
อะอะอะ    แกไมไดแยว….

4. ชวยดวยเตียงหาย
กส็รางเพิ่มข้ึนมาใหม  ยอนไปอานเองนะการเพิ่มเตียง

5.. ทํ า diary Dose , Unit Dose   ตองงัย
ปรกึษากบัเภสัชกอนนะครับ . ถาตกลงกันไมไดก็ควร

เครื่องไวใหบริการผูปวยในอยางเดียว  จะไดไมปนกับคนไข
ยา  ไดดวย
6.ใครจะเปนคนทํ า ADMIT ดีละ

ผมก็ตัดสินใจใหไมไดอีกนะ  ใครก็ไดที่ไดสิทธิ W w

และอื่นๆ  หมื่นลานคํ าถาม  ที่เกี่ยวของกบัารจัดการ คุณลองถ
แกยังงยักอนนะ  ตองสมมุติวาถาเราไมมีคอมฯ แลวในระบบ
อาจไคคํ าตอบที่ดีกวา  แลวบอกผมดวยนะครับ
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คนที่บันทึก นะ

เพิ่มคอมฯ ที่หองยาอีก
นอก  เภสัชจะไดพิมพ

ามตัวคุณเองวาคุณจะ
ปกติ เราทํ าอยางไร
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