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การเข้าใช้งาน 

 เข้าใช้งานโปรแกรมโดยผ่าน Web browser ได้ท่ี https://mis.dentistry.tu.ac.th/ หน้าจอจะแสดง

ให้ระบุรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านดังภาพ เมื่อระบุแล้วให้ Click ท่ีปุ่มเข้าใช้งาน หน้าจอจะแสดงดังภาพถัดไป 

 

เมื่อรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง หน้าจอจะแสดงเมนูเพื่อเข้าใช้งานส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม 

 

ถ้าหากต้องการซ่อนเมนูให้ Click ท่ีปุ่มรูปขีดสามขีดสีน  าเงิน และถ้าหากต้องการแสดงเมนูให้ Click ท่ี

ปุ่มนี อีกครั ง ดังภาพ 
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การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 ท่านสามารถเปล่ียนรหัสผ่านส าหรับการเข้าใช้งานได้โดยเลือกท่ีเมนู “เปล่ียนรหัสผ่าน” การเปล่ียน

รหัสผ่านนี จะไม่มีผลต่อรหัสผ่านของผู้ใช้งานในระบบของมหาวิทยาลัย จะมีผลเฉพาะในโปรแกรมนี เท่านั น 

 

จากนั นจะแสดงหน้าจอให้ระบุรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ เมื่อระบุแล้วให้ Click ปุ่ม “บันทึก” 
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การออกจากระบบ 

 เมื่อสิ นสุดการใช้งานโปรแกรมทุกครั ง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว สามารถออกจาก

ระบบได้โดย Click เลือกท่ีเมนู “Log off” 
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ข้อมูลผู้ป่วย 

 ก่อนท่ีจะสามารถเข้าคิวผู้ป่วยเพื่อท าการรักษาได้ จ าเป็นต้องมีข้อมูลผู้ป่วยก่อน โดยอาจเป็นข้อมูลท่ี

เคยบันทึกไว้แล้ว หรือเป็นข้อมูลใหม่ 

 การตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ท าได้โดย เลือกเมนู Patient 

 

 หน้าจอจะแสดงให้ระบุข้อมูลท่ีต้องการค้นหา และเลือก SEARCH 

 กรณีท่ีไม่พบข้อมูล เลือก ADD PATIENT เพื่อเพิ่มผู้ป่วยใหม่ 

 หรือหากพบข้อมูล เลือก ADD/REFER QUEUE เพื่อเข้าคิวการรักษา 
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 บันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่ และ บันทึก 

 กรณีผู้ป่วยใหม่นี  สถานะของผู้ป่วยจะเป็น Waiting เพื่อรอให้เลือกเข้าคิวรักษาต่อไป 

 เมื่อระบุข้อมูล HN และขณะนั นระบบสามารถเช่ือมต่อกับระบบ Ephis ได้ ข้อมูลพื นฐานของผู้ป่วย

จะถูกเรียกมาจาก Ephis โดยอัตโนมัติ 

 

 ผู้ป่วยใหม่สถานะ Waiting สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

 เลือก ADD QUEUE เพื่อเข้าคิวรักษา 

 

 การแก้ไขอาจเป็นการเปล่ียนแปลงหรือลบข้อมูล 
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 ส าหรับการแก้ไขข้อมูลจะมีส่วนให้แนบไฟล์ Charting & Treatment plan อยู่ด้านล่าง 
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การเข้าคิวรักษา 

 จากหน้าจอผู้ป่วย เมื่อเลือก ADD QUEUE หรือ ADD/REFER QUEUE หน้าจอจะแสดงให้ระบุข้อมูล

ผู้ป่วยเพื่อเข้าคิว 

 

 เลือก เครื่องหมาย x สีแดง เมื่อไม่มีฟันซี่นั น ๆ 

 เลือก เครื่องหมาย + สีน  าเงิน เมื่อมีซี่ฟันเสริมต าแหน่งนั น ๆ 

 เลือก ซี่ฟันใด ๆ หรือทั งปาก Select whole mount ท่ีต้องการเข้าคิว 
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 เลือก ADD QUEUE หน้าจอจะแสดงให้เลือกด้านของแต่ละซี่ 

 สามารถระบุนักเรียน หรือ อาจารย์ 

 เลือกสาขาและรายละเอียดคิวการรักษา 

 เลือก SAVE 

 

 จากนั นจะแสดงข้อมูลการเข้าคิวรักษาของผู้ป่วยรายนี ด้านล่าง 
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ข้อมูลคิวรักษา 

 เมื่อเข้าคิวการรักษาแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลได้จาก เมนู Queue 

 

 สามารถระบุข้อมูลเพื่อค้นหาได้ตามต้องการ 

 

 ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดคิวรักษา โดยสามารถด าเนินการกับคิวได้ตามสถานะ โดยเลือกเมนูท่ีปุ่ม 3 

จุดด้านหน้าของแต่ละแถว 
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สถานะของคิวรักษา 

 ส่วนท่ีส าคัญของคิวการรักษาคือ สถานะคิว ดังนี  

- New คิวที่ยังไม่มีผู้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วย 

- Assign คิวที่มีผู้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยแล้ว 

- Operate คิวที่ถูกรับไปด าเนินการแล้วมีเลขท่ีการรักษา 

- TUH Operate คิวที่ รพธ รับไปด าเนินการ 

- Pending คิวที่ รพธ รอด าเนินการต่อ 

- Cancel คิวท่ีผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา 

- Complete คิวที่การรักษาเสร็จสิ นแล้ว 

นอกจากนี มีสถานะอีกประเภทท่ีแยกออกมาคือ Waiting approve เป็นกรณีคิวที่นักศึกษาเข้าคิว

รักษา ซึ่งนักศึกษาจะยังด าเนินการใด ๆ ไม่ได้จนกว่าอาจารย์จะ Approve 
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การระบุผู้ปฏิบัติงาน 

 สามารถท าได้โดยอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีเท่านั น 

กรณีนักศึกษาเป็นผู้เข้าคิว อาจารย์ต้องเป็นผู้ APPROVE เพื่อระบุผู้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วย 

 

 เลือกผู้ปฏิบัติเป็น นักศึกษา หรือ อาจารย์ จากนั น CONFIRM APPROVE QUEUE คิวจะเปล่ียน

สถานะเป็น Assign 

 

 กรณีเข้าคิวจากอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ี หรือต้องการเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงาน เลือกท่ีเมนูของคิวนั น ๆ 

จากนั เลือก Edit student หรือ Edit Instructor 

 

 หน้าจอจะแสดงให้เปล่ียนแปลงข้อมูล 
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การเปลี่ยนแปลงข้อมูลคิว 

 เลือกเมนู Edit queue 

 

 

 

 หน้าจอจะแสดงรายละเอียดคิวทั งหมดของผู้ป่วยคนนั น โดยตารางด้านล่าง เลือกรายการคิวที่ต้องการ

แก้ไขท่ีเมนู 
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 เลือก Edit queue อีกครั ง ถ้าหากต้องการแก้ไขซี่ฟันให้เลือกใหม่ก่อน และ CONFIRM EDIT 

QUEUE 

 

 หน้าจอจะแสดงให้เปล่ียนแปลงข้อมูล และ SAVE โดยจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะด้านและรายระเอียด

การักษาเท่านั น 
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การลบคิว 

 เลือกเมนู Delete 

 การลบคิวท าได้เฉพาะกรณีสถานะคิวเป็น New หรือ Assign เท่านั น โดยคิวจะหายไปจากระบบไม่

สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 

 

 CONFIRM DELETE เพื่อยืนยัน 
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ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา 

 เลือกเมนู Refuse treatment 

 กรณีผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา โดยคิวจะยังคงอยู่ในระบบมีสถานะ Cancel 

 

 ระบุเหตุผลและแนนไฟล์ประกอบ และ CONFIRM CANCEL QUEUE 
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Complete queue 

 เลือกเมนู Complete 

 กรณีสิ นสุดการักษา โดยอาจารย์จะสามารถเป็นผู้บันทึกข้อมูลได้เท่านั น 

 

 กรณี Complete ไม่ครบทุกซี่ ให้เลือก to add/refer queue หน้าจอจะเปล่ียนให้ระบุข้อมูลคิวใหม่

เพื่อด าเนินการต่อไป 

 ระบุข้อมูลถ้าหากต้องการ Recall 

 จากนั น CONFIRM COMPLETE QUEUE 

 

 การแก้ไขข้อมูล Complete สามารถท าได้โดยเลือกเมนู Complete อีกครั ง 
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การแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 

 เลือกเมนู Edit patient จากคิว 

 

 หรือเลือกท่ีช่ือผู้ป่วยจากหน้าคิวผู้ป่วยรายนั น ๆ 
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Charting & Treatment plan 

 ถ้าหากมีการแนบไฟล์จากหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย ในหน้าข้อมูลคิวผู้ป่วยรายนั น ๆ จะแสดงเป็นสีน  า

เงินตามสาขาวิชาให้เลือก Download ไฟล์ 
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ส่งรักษา รพธ. 

 กรณีส่งคิวไปรักษาท่ี รพธ. ให้เลือกรายละเอียดคิวเป็น รพธ ด้านล่าง และระบุรายละเอียด 
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รพธ. รับรักษา 

 กรณีเจ้าหน้าท่ี รพธ. รับรักษา เลือก TUH Operate 

 

 จากนั นระบุข้อมูลเพิ่มเติม และ CONFIRM OPERATE QUEUE สถานะคิวจะเปล่ียนเป็น TUH 

Operate 
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รพธ. รอด าเนนิการ 

 กรณีเจ้าหน้าท่ี รพธ. รอด าเนินการคิวไว้ก่อน เลือก Pending 

 

 จากนั นระบุหมายเหตุ และ CONFIRM PENDING QUEUE 

 

 

 


