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คู่มือการใช้งานระบบห้องยาผู้ป่วยใน 
การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 

1. ดับเบิ้ลคลิก ที่ไอคอน HOSxPXE4 

 
แสดงหน้าจอการเข้าสู่โปรแกรม HOSxPXE4 

2. กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าระบบ HOSxPXE4 จากน้ันคลิกปุ่ม เข้าระบบ 

 

แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ท างาน 

 

แสดงหน้าจอเลือกสาขาที่ท างาน 

4. คลิกเลือกห้องท างาน  ห้องที่เราท างานหรือห้องที่เข้าใช้งานระบบ 

 

แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 

 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         3 

5. ระบบจะแสดงหน้าต่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของทางโรงพยาบาลด้านบนของหน้าต่างจะแสดง  
ชื่อ-นามสกุล ของผู้ Login เข้าระบบ หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิดหน้าต่าง 
ได้ที่ปุ่ม x ด้านบน 

 

แสดงหน้าจอประชาสัมพันธ์ 
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ระบบงานห้องยาผู้ป่วยใน 

       ส าหรับการใช้งานระบบห้องยาผู้ป่วยในจะมีการท างานอยู่ 4 งาน ดังต่อไปนี้ 
1.การตรวจสอบ Doctor Order Sheet ที่ส่งจาก WARD 
2.ตรวจสอบ รายการเอกสาร Doctor order scan 
3.การสร้าง Med Profile ให้กับผู้ป่วย 
4.การสั่งยาที่ใช้กับผู้ป่วย 

       โดยข้ันตอนการท างานของแต่ละงานประกอบไปด้วยข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. การตรวจสอบ Doctor Order Sheet ท่ีส่งมาจากหอผู้ป่วย 

1.1 เข้าที่หน้าจอ Dispensary >> IPD Order List 

 

แสดงขั้นตอนการเข้าหน้าจอ รายการเอกสาร Doctor Order Sheet จาก IPD 

          เมื่อห้องยาในมีการ Add chart รายการยาผู้ป่วยใน   ในแต่ละวัน โปรแกรมจะท าการสร้าง ใบสั่งยาขึ้นมา  
โดยห้องยาในสามารถท าการ Check รายการใบสั่งยาของคนไข้ในได้ โดยสามารถท าการค้นหาใบสั่งยา จากแถบการ
แสดงข้อมูล และ View Control 

 

แสดงหน้าจอ การแสดงข้อมูล และ View Control 

ตัวเลือกการกรองข้อมูล 

1. ช่วงวันที่   : เป็นตัวเลือกการแสดงข้อมูลแยกตามวันที่ ที่มีบันทึกการสั่งยาผู้ป่วยใน 

2. ตึกผู้ป่วย  : เป็นตัวเลือกการแสดงข้อมูลแยกตาม WARD ที่ป่วย Admit 

3. HN         : เป็นการค้นหารายการใบสั่งยาจากเลข HN 
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4. AN  : เป็นการค้นหารายการใบสั่งยาจากเลข AN 

5. View control  : เป็นตัวเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการจะดู ประกอบไปด้วย 
  5.1 IRx  คือ รายการสั่งยาจากผู้ป่วยใน 

5.2 TRx  คือ ยาที่โอนมาจากแผนก OPD 
5.3 EMx  คือ รายการที่แก้ไขจากจุดอื่น 
5.4 HMe  คือ ยาที่สั่งกลับบ้าน 
5.5 ATO  คือ รายการค่าใช้จ่ายที่ขึ้นอัตโนมัติ 
5.6 CRx  คือ รายการที่แก้ไขจากการเงิน 
5.7 BCH  คือ รายการยาที่สั่งทั้งตึก 
5.8 OPR  คือ รายการค่าใช้จ่ายที่สั่งจาห้องผ่าตัด 

1.2 เมื่อท าการกรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายการใบสั่งยาตามข้อมูลที่กรอง 

 

แสดงหน้าจอ การแสดงข้อมูลใบสั่งยาตามข้อมูลที่กรอง 
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1.3 เมื่อได้รายการใบสั่งยาผู้ป่วยใน สามารถตรวจสอบรายการในใบสั่งยาได้ โดยการเลือกรายการใบสั่งยา 
ที่ต้องการจะตรวจสอบรายการใบสั่งยา  จากน้ันกดปุ่ม แสดงใบสั่งยา 

 

แสดงหน้าจอ วิธีการตรวจสอบรายการยาในใบสั่งยา 

       1.4 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ บันทึกใบสั่งยาผู้ป่วยใน สามารถท าการแก้ไขหรือลบรายการยาได้ 

 

แสดงหน้าจอ บันทึกใบสั่งยาผู้ป่วยใน 
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1.5 โดยในหน้าจอบันทึกใบสั่งยาผู้ป่วยใน สามารท าการบันทึกจัดยา ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม บันทึกจัดยา 

 

แสดงหน้าจอ การบันทึกจัดยา 

1.6 และหน้าจอบันทึกใบสั่งยาผู้ป่วยใน ยังสามารท าการบันทึกจ่ายยา และ Lock ใบสั่งยาได้  

โดยการกดปุ่ม บันทึกจ่ายยา 

 

แสดงหน้าจอ การบันทึกจ่ายยา 
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2. ตรวจสอบ รายการเอกสาร Doctor order scan 

2.1 ขั้นตอนการตรวจสอบรายการเอกสาร Doctor Order Scan  ให้ไปที่เมนู  

 

แสดงหน้าจอขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร Doctor Order Scan 

       2.2 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ รายชื่อผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในตึกผู้ป่วยใน ให้ท าการค้นหารายชื่อคนไข้ 
ที่ต้องการ โดยเลือกจากการกรองข้อมูลจากตึกผู้ป่วยใน หรือท าการกรองข้อมูลจาก HN หรือ AN ก็ได้ 

 

แสดงหน้าจอกรองข้อมูลตามตัวเลือก 
        2.3 ให้ท าการคลิกขวาที่รายชื่อคนไข้ที่ต้องการแล้วเลือกเมนู Scan ใบสั่งยาผู้ป่วยใน 

 
แสดงขั้นตอนการ Scan ใบสั่งยาผู้ป่วยใน 
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2.4 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Scan ใบสั่งยาผู้ป่วยใน ให้ท าการเลือกเคร่ือง Scan ดังหมายเลข 1  
เลือกประเภทเอกสาร ดังหมายเลข 2 และกดปุ่ม บันทึก ดังหมายเลข 3  และสามารถดูรายการเอกสารที่ Scan แล้ว
ที่แถบ Document ที่หมายเลข 4 

 

แสดงขั้นตอนการ Scan ใบสั่งยาผู้ป่วยใน 

         2.5 เมื่อท าการ Scan ใบสั่งยาผู้ป่วยในเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สามารถดูรายการเอกสารที่ Scan  
ได้ตามขั้นตอน ดังน้ี   ขั้นตอนการตรวจสอบรายการเอกสาร Doctor Order Scan ที่ Scan แล้ว  ให้ไปที่เมนู  

 
แสดงหน้าจอขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร Doctor Order Scan 
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    2.6 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ รายชื่อผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในตึกผู้ป่วยใน ให้ท าการค้นหารายชื่อคนไข้ 

ที่ต้องการ โดยเลือกจากการกรองข้อมูลจากตึกผู้ป่วยใน หรือท าการกรองข้อมูลจาก HN หรือ AN ก็ได้ 

 
แสดงหน้าจอกรองข้อมูล 

    2.7 ให้ท าการคลิกขวาที่รายชื่อคนไข้ที่ต้องการแล้วเลือกเมนู แสดงรายการ Scan ใบสั่งยา(C) 

 

แสดงขั้นตอนการแสดงรายการ Scan ใบสั่งยาผู้ป่วยใน 
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2.8 จะปรากฏหน้าจอ รายการเอกสาร Doctor order scan จาก IPD ขึ้นมา ซึ่งหน้าจอน้ีจะเป็นหน้าจอ 
ที่ให้ห้องยาสามารถตรวจสอบดูได้ว่ามี Doctor Order Sheet ส่งมาจากระบบผู้ป่วยใน หรือไม่ โดยรูปแบบของ
เอกสารที่ถูกส่งมาจากระบบผู้ในจะเป็นลักษณะของเอกสาร Scan  

 

แสดงหน้าจอ รายการเอกสาร Doctor order scan จาก IPD 

2.9 ลักษณะการแสดงผลของหน้าจอรายการเอกสาร Doctor order scan จาก IPD ห้องยาสามารถเลือก 
การแสดงข้อมูลได้ดังต่อไปน้ี 

 
แสดงตัวเลือกข้อมูลของหน้าจอ รายการเอกสาร Doctor order scan จาก IPD 

ตัวเลือกการกรองข้อมูล 
  1. WARD   : เป็นตัวเลือกการแสดงข้อมูลแยกตาม WARD 
  2. ช่วงวันที่   : เป็นตัวเลือกการแสดงข้อมูลแยกตามวันที่ ที่ส่งเอกสาร 
  3. ประเภทเอกสาร : เป็นตัวเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการจะดู ประกอบไปด้วย 
     3.1 Doctor Order Sheet 
     3.2 ใบสั่งยา  
 4. แสดง ทุกคน  : แสดงข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดที่มีการส่งเอกสารมา ที่ยังไม่ถูกจ าหน่าย 
 5. แสดง เฉพาะผู้จ าหน่าย: แสดงข้อมูลเอกสารของคนไข้ที่ถูกจ าหน่ายไปแล้ว 
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 6. แสดง เฉพาะผู้ที่ Admit ใหม่  : แสดงข้อมูลเอกสารของคนไข้ที่ Admit ในวันปัจจุบัน 
    7. AN  : สามารถกรองข้อมูลจากเลข AN ได้ 
โปรแกรมจะแสดงรายชื่อของผู้ป่วยที่มีการส่งเอกสารขึ้นมา  

 
แสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งเอกสารมาจากผู้ป่วยใน 

หมายเหตุ : การกรองในหน้าจอแสดงเอกสาร Doctor Order Scan  

1. Ward (ไม่ระบุหมายถึงทุกตึก) : เลือกตึกที่ต้องการให้แสดงใบสั่งยาที่ Scan ส่งมาให้จาก Ward 
2. ช่วงวันที่  :  ส าหรับเลือกช่วงวันที่ที่ Scan ใบสั่งยาจาก Ward 
3. การยืนยัน  :  เลือกประเภทการยืนยันรับใบสั่งยา 
4. ประเภทเอกสาร  :  เลือกประเภทเอกสารที่ Ward ส่งมา 
5. ก าหนดสี  :  ก าหนดสีประเภทเอกสารได้ 
 

ข้อมูลท่ีแสดงในหน้าจอ 

1. สถานะ  : เป็นสถานะการรับเอกสารเอกสารของห้องยา ซึ่งมี 2 รูปแบบ ดังน้ี 

    : ห้องยายังไม่รับเอกสาร 

    : ห้องยารับเอกสารแล้ว 

2. HN  : เลข HN ผู้ป่วย 

3. ชื่อผู้ป่วย : ข้อมูลชื่อ-สกุลผู้ป่วย 

4. AN   : เลข AN ผู้ป่วย 

5. ประเภท : ประเภทของเอกสารที่ Scan 

6. วันที่สั่งยา : วันที่ Scan เอกสาร 

7. วันที่ Scan  : วันที่ Update เอกสาร 

8. เจ้าหน้าที่   : ผู้ Scan เอกสาร 
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9. จ านวนเอกสาร : จ านวนเอกสารที่ Scanส่งมาทั้งหมด 

10. เตียง  : เลขเตียงของคนไข้ 

11. ตึกผู้ป่วยใน   : ชื่อ WARD ที่ผู้ป่วยนอนอยู่ปัจจุบัน 

    2.10 หากต้องการตรวจสอบสามารถคลิกที่ชื่อของคนไข้เพื่อดูเอกสารที่ส่งมาจากระบบผู้ป่วยในได้เลย 

 

แสดงวิธีการเลือกข้อมูลผู้ป่วย 

2.11  จากน้ันโปรแกรมจะแสดงหน้าจอเอกสาร Scan ที่ทางผู้ป่วยในส่งมาให้กับห้องยาได้ดู  

 
แสดงหน้าจอเอกสาร Scan 
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2.12 จากน้ันห้องยาสามารถพิมพ์เอกสาร Scan ที่ส่งมาจากระบบผู้ป่วยในได้ที่ปุ่ม พิมพ์ 

 

แสดงการพิมพ์เอกสาร Scan 
        2.13 จากน้ันหากตรวจสอบรายการและพิมพ์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยันรายการ เพื่อเป็นการ 

ยืนยันการตรวจสอบเอกสารให้กับทางผู้ป่วยในได้ทราบ 

 
แสดงขั้นตอนการยืนยันรายการเอกสาร 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         15 

   2.13 จากน้ันจะกลับมาที่หน้าจอรอเอกสารเหมือนเดิมแต่สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนไปเป็นอ่านแล้ว 

                                             แสดงข้อมูลหนังจากการยืนยันเอกสาร 

 
แสดงสถานะยืนยันแล้ว 

การสร้าง Med Profile ให้กับผู้ป่วย 

วิธีท่ี 1 

        เข้าที่หน้าจอ IPD Registry >> Admission Center 

 

แสดงขั้นตอนการเข้าหน้าจอ การสร้าง Med Profile ให้กับผู้ป่วย 
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          จากน้ันจะเข้าสู่หน้าจอรายชื่อคนไข้ในที่ได้รับการรักษา โดยห้องยาสามารถเลือกกรองข้อมูลที่แสดงของคนไข้

โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกด้านบนได้ดังน้ี 

 
แสดงหน้าจอระบบผู้ป่วยใน 

 
แสดงหน้าจอกรองข้อมูลระบบผู้ป่วยใน 

รายละเอียดตัวกรองข้อมูล 

    ตึกผู้ป่วยใน   : เป็นตัวเลือกกรอง WARD ที่ต้องการ 

    HN    : ตัวเลือกกรอง HN ของคนไข้ที่ต้องการ 

    AN    : ตัวเลือกกรอง AN ของคนไข้ที่ต้องการ 

   ก าลังรักษา   : ตัวเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะคนไข้ที่ Admit อยู่ในปัจจุบัน 

   รับเข้าวันที่       : ตัวเลือกแสดงข้อมูลคนไข้ที่ Admit ในช่วงวันที่ ที่เลือก 

   จ าหน่ายวันที่    : ตัวเลือกแสดงข้อมูลคนไข้ที่ จ าหน่าย ในช่วงวันที่ ที่เลือก 

   รักษาตัวในวันที่ : ตัวเลือกแสดงข้อมูลคนไข้ที่ รักษาตัว ในช่วงวันที่ ที่เลือก 
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          จากน้ันโปรแกรมจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยขึ้นมาตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

 

แสดงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยในที่ก าลังรักษา 
         จากน้ันให้คลิกขวาที่ชื่อรายชื่อคนไข้ เพื่อเปิดหน้าต่างแสดงรายละเอียดการรักษาของคนไข้ 

 
แสดงวิธีการเลือกข้อมูลคนไข้ 

          จากน้ันระบบจะเข้าหน้าระบบสั่งยาผู้ป่วย ให้เลือก tab ทางซ้ายมือที่ชื่อ Med Profile 

 
แสดงขั้นตอนการเลือกเข้าสู่หน้าจอ Med Profile 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         18 

          จากน้ันโปรแกรมจะแสดงหน้าจอส าหรับในการบันทึกข้อมูลของ Med Profile 

 
แสดงหน้าจอ Med Profile 

          ในการบันทึกข้อมูลของ Med Profile จะเป็นการบันทึกรายการยาที่คนไข้ได้รับในแต่ละวันโดยห้องยาจะ
สร้างรายการยาใน Med Profile เอาไว้เพื่อน าไปเรียกใช้ในการสั่งยาในแต่ละวันให้ผู้ป่วยเพื่อประหยัดเวลาในการ
บันทึกข้อมูลคนไข้ โดยหน้าจอถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
          ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการคีย์ข้อมูลรายการและเวชภัณฑ์ลงใน Med Profile โดยมีส่วนประกอบของหน้าจอ
ดังน้ี 

 
แสดงการกรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ของ Med Profile 

รายละเอียดของส่วนของการลงข้อมูล Med Profile 

1. ชื่อยา/เวชภัณฑ์ : ช่องส าหรับคีย์ข้อมูลรายการยาหรือเวชภัณฑ์ที่ต้องการ 

2. Mode 2 : เป็น Checkbox ที่เลือกเพื่อให้แสดงหน้าจอการกรองวิธีใช้ยาแบบ Mode2 หาก 

      ไม่เลือกจะแสดงหน้าจอกรอกวิธีใช้ยาแบบแบบ Mode 3 

3. จ านวน  : ช่องส าหรับคีย์จ านวนที่จะสั่ง 

4. หน่วยบรรจุ : ช่องหน่วยบรรจุของยา โดยข้อมูลจะดึงมาจาก Master file 
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5. วิธีใช ้  : ช่องกรอกวิธีรับประทานยาของคนไข้ 

6. Dose  : ช่องกรอกจ านวน dose ที่ใช้ 

7. หน่วย  : ช่องกรอกหน่วยการจ่ายของยา 

8. ความถี่  : ช่องกรอกความถี่ในการรับประทานยา 

9. เวลา  : ช่องกรอกเวลาในการรับประทานยา 

10. ราคา  : ช่องราคาต่อหน่วยของยา โดยโปรแกรมจะดึงจาก master file มาแสดงให ้

11. ใช้ส าหรับ....วัน : ช่องกรอกจ านวนวันเพื่อให้โปรแกรมค านวณจ านวนเม็ดยาตามวันที่สั่งได้ 

12. ฉลากช่วย : ช่องส าหรับแสดงข้อมูลฉลากช่วยที่จะแสดงใน sticker ยา  

      โดยดึงมาจาก master file ของรายการยา 

13. วิธีใช้ยา  : ช่องเสดงค าอธิบายของวิธีใช้ยาที่จะแสดงใน sticker ยาตามวิธีใช้ยาที่เลือกมา 

14. ปุ่ม Ctrl  : ปุ่มใช้ส าหรับ clear รายการที่คีย์ในหน้าจอให้เป็นค่าว่างเพื่อเตรียมคีย์ข้อมูลใหม่ 

15. Lock  : ใช้ส าหรับ lock วิธีใช้ยาไม่ใหแ้ก้ไขได้ 

16. Quick Mode : ใช้ส าหรับการกรอกข้อมูลแบบรวดเร็ว โดยโปรแกรมจะข้ามขั้นตอนการเลือกวันที่  

      เริ่มสั่งไป โดยรายการจะเพิ่มลงในรายการเลย เมื่อคีย์ชื่อยา จ านวน และวิธีใช้เสร็จ 

17. วันที่เร่ิมใช้ : วันที่เร่ิมสั่งใช้ยา โปรแกรมจะ Default วันที่ปัจจุบันมาให้  

18. ประเภทรายการ : ประเภทของยาที่คีย์ว่าเป็น continue หรือ stat 

19. จ่ายคร้ังแรก : จ านวนที่จะจ่ายยาน้ีคร้ังแรก หากเป็น 0 จะใช้ข้อมูลจากช่องจ านวนมาใส่ให้แทน 

20. จ่ายทุก  : ช่องส าหรับก าหนดจ านวนคร้ังในการจ่ายยาต่อทุกๆกี่วัน 

21. Rx Pattern : ช่องส าหรับแสดงหน้าจอก าหนด pattern จ่ายยา 

22. ปุ่ม Item Pattern: ใช้ส าหรับเป็นตัวเลือกว่าให้เอารายการที่ set เอาไว้ใน pattern มาใช้งาน 

23. ปุ่ม เพิ่ม  : เป็นปุ่มที่ใช้ส าหรับคีย์ข้อมูลเสร็จแล้ว เพิ่มรายการลงใน Med Profile  

24. Auto 1 st dose  : ช่องส าหรับการจ่ายยาแบบอัตโนมัติของวันถัดไปทีละ 1 dose 

25. Refill  : ช่องส าหรับการก าหนดรายการยาเพื่อจะให้สามารถท าการ Med Refill ได้ 

26. วันหยุดใช้ : วันที่หยุดสั่งใช้ยาสามารถเลือกวันที่เองได้หรือส าหรับยาที่แพทย์ก าหนดวันหยุดใช้  

27. ระบุวัน  : เป็นการก าหนดความต้องการใช้ยาตามวัน ที่แพทย์ก าหนดสั่งใช้ 

 

 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         20 

          ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลรายการยาและเวชภัณฑ์ที่เพิ่มลงใน Med Profile แล้ว ดังน้ันรายการ

ยาทั้งหมดใน Med Profile จะอยู่ในส่วนที่ 2 น้ี ดังน้ันหากมีรายการยาที่มีการคีย์ใน Medication Profile จะแสดงอ

ยูในช่องของรายการยาและเมื่อเราท าการ 

 
แสดงรายการยาใน Med Profile 

           จากน้ันคลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูล Med Profile 

 
แสดงขั้นตอนการ save ข้อมูล Med profile 

วิธีท่ี2 

          เข้าที่หน้าจอ Dispensary >> IPD Profile 

 

แสดงขั้นตอนการเข้าหน้าจอ การสร้าง Med Profile ให้กับผู้ป่วย 
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          หลังจากคลิ้กที่ IPD Profile จะแสดงหน้าจอการบันทึก Medication Profile สามารถค้นหาคนไข้เป็นรายตึก 

หรือรายคน โดยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของหน้าจอ 

 

แสดงรายชื่อผู้ป่วยตามข้อมูลที่กรอง 

          เลือกรายชื่อผู้ป่วยทางด้านซ้ายมือ เพื่อที่จ าท าการสร้าง Med Profile ให้กับผู้ป่วย 

 

แสดงหน้าจอการสร้าง Med Profile 
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***การสร้าง Med Profile และรายละเอียดต่างๆ ในหน้าจอ จะเหมือนกันกับ วิธีท่ี1 

การสั่งยาท่ีใช้กับผู้ป่วย 

          เข้าที่หน้าจอ IPD Registry >> Admission Center 

 

แสดงขั้นตอนการเข้าหน้าจอ รายการเอกสาร Doctor order scan จาก IPD 

          จากน้ันจะเข้าสู่หน้าจอรายชื่อคนไข้ในที่ได้รับการรักษา โดยห้องยาสามารถเลือกกรองข้อมูลที่แสดงของ

คนไข้โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกด้านบนได้ดังน้ี 

 
แสดงหน้าจอระบบผู้ป่วยใน 

 

แสดงหน้าจอกรองข้อมูลระบบผู้ป่วยใน 
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รายละเอียดตัวกรองข้อมูล 

   ตึกผู้ป่วยใน     : เป็นตัวเลือกกรอง WARD ที่ต้องการ 
   HN      : ตัวเลือกกรอง HN ของคนไข้ที่ต้องการ 
   AN      : ตัวเลือกกรอง AN ของคนไข้ที่ต้องการ 
   ก าลังรักษา     : ตัวเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะคนไข้ที่ Admit อยู่ในปัจจุบัน 
   รับเข้าวันที่     : ตัวเลือกแสดงข้อมูลคนไข้ที่ Admit ในช่วงวันที่ ที่เลือก 
   จ าหน่ายวันที่     : ตัวเลือกแสดงข้อมูลคนไข้ที่ จ าหน่าย ในช่วงวันที่ ที่เลือก 
   รักษาตัวในวันที่   : ตัวเลือกแสดงข้อมูลคนไข้ที่ รักษาตัว ในช่วงวันที่ ที่เลือก 
          จากน้ันโปรแกรมจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยขึ้นมาตามที่ผู้ใช้งานเลือก 

 
แสดงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยในที่ก าลังรักษา  

 

          จากน้ันให้คลิกที่รายชื่อคนไข้ เพื่อเปิดหน้าต่างแสดงรายละเอียดการรักษาของคนไข้ 

 
แสดงวิธีการเลือกข้อมูลคนไข้ 
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          จากน้ันระบบจะเข้าหน้าระบบสั่งยาผู้ป่วย ให้เลือก tab ทางซ้ายมือที่ชื่อ Prescription List 

 

แสดงขั้นตอนการเลือก ยา/ค่าบริการ 

           จากน้ันโปรแกรมจะแสดงหน้าจอใบสั่งยาที่มีอยู่ของคนไข้ โดยหน้าจอจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ฝั่งซ้ายเป็นข้อมูลใบสั่งยาของผู้ป่วย 

 ส่วนที่ 2 ฝั่งขวาเป็นข้อมูลรายละเอียดในใบสั่งยาที่เลือก 

 

แสดงข้อมูลหน้าจอ ยา/ค่าบริการ 
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          จากน้ันหากต้องการสั่งยาให้กับผู้ป่วยให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการ 

 

แสดงขั้นตอนการเพิ่มใบสั่งยา 

          จากน้ันโปรแกรมจะแสดงหน้าจอใบสั่งยาขึ้นมาเพื่อให้ใช้สั่งยาโดยมีส่วนประกอบ 2 ส่วนดังน้ี   

 

แสดงส่วนประกอบข้องหน้าจอจ่ายยา 
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           สว่นที่ 1 ด้านบนจะเป็นบริเวณเอาไว้ให้คีย์ข้อมูลรายการยาที่จะสั่งให้ผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอส่วนที่ 1 ของหน้าจอจ่ายยา 

รายละเอียดของส่วนของการคีย์ยา 
1. Order No : ช่องแสดงเลขที่ใบสั่งยา 
2. วันที่สั่ง : ช่องแสดงวันที่สั่งยา ซึ่งสามารถเปลี่ยนวันที่สั่งยาได้ 
3. ประเภทใบสั่งยา : ช่องประเภทใบสั่งยาว่า เป็นใบสั่งยาอะไร 
4. แพทย์ผู้สั่ง : ช่องบันทึกข้อมูลแพทย์ผู้สั่งยา 
5. ห้องจ่ายยา : ช่องบันทึกข้อมูลห้องที่จ่ายยา 
6. WARD : ช่องแสดงข้อมูล WARD ของผู้ป่วย 
7. Q-  : เลขคิวรับบริการ 
8. เบิกยาจาก : ช่องส าหรับเลือกคลังที่จ่ายยา 
9. ปุ่ม Add chart : เป็นปุ่มที่ใช้ส าหรับดึงรายการยาใน Med Profile มาใช้งาน 
10. Auto add chart : หากเลือก checkbox น้ีไว้โปรแกรมรายการยาใน Med Profile มาใช้งาน ตอนคลิกปุ่ม
บันทึกโดยไม่ต้องคลิกปุ่ม add chart 
11. Add chart เฉพาะ profile ในวัน : หากเลือก checkbox น้ีไว้โปรแกรมรายการยาใน Med Profile มาใช้งาน 
เฉพาะยา stat ในวันน้ี ตอนคลิกปุ่มบันทึกโดยไม่ต้องคลิกปุ่ม add chart 
12. ยอมเพิ่มจ านวน 0 : หากเลือก checkbox น้ีไว้ในการสั่งยาจะใส่จ านวน 0 ลงไปได้ 
13. DI check : สามารถใส่จ านวนวันที่ check drug interaction ได้ 
14. ตัดจ่ายยาอัตโนมัติ : หากเลือก checkbox น้ีไว้โปรแกรมจะตัดจ่ายยาแบบ real time 
15. ชื่อยา/เวชภัณฑ์ : ช่องส าหรับคีย์ข้อมูลรายการยาหรือเวชภัณฑ์ที่ต้องการ 
16. Mode 2 : เป็น Checkbox ที่เลือกเพื่อให้แสดงหน้าจอการกรองวิธีใช้ยาแบบ Mode2 หากไม่เลือกจะแสดง
หน้าจอวิธีใช้ยาแบบแบบ Mode 3 
17. จ านวน : ช่องส าหรับคีย์จ านวนที่จะสั่ง 
18. หน่วยบรรจุ : ช่องหน่วยบรรจุของยา โดยข้อมูลจะดึงมาจาก Master file 
19. วิธีใช ้ : ช่องกรอกวิธีรับประทานยาของคนไข้ 
20. Dose : ช่องกรอกจ านวน dose ที่ใช้ 
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21. หน่วย : ช่องกรอกหน่วยการจ่ายของยา 
22. ความถี่ : ช่องกรอกความถี่ในการรับประทานยา 
23. เวลา : ช่องกรอกเวลาในการรับประทานยา 
24. ราคา : ช่องราคาต่อหน่วยของยา โดยโปรแกรมจะดึงจาก master file มาแสดงให ้
25. ใช้ส าหรับ....วัน : ช่องกรอกจ านวนวันเพื่อให้โปรแกรมค านวณจ านวนเม็ดยาตามวันที่สั่งได้ 
26. ฉลากช่วย : ช่องส าหรับแสดงข้อมูลฉลากช่วยที่จะแสดงใน sticker ยา โดยดึงมาจาก master file ของยา 
27. วิธีใช้ยา : ช่องเสดงค าอธิบายของวิธีใช้ยาที่จะแสดงใน sticker ยาตามวิธีใช้ยาที่เลือกมา 
28. ปุ่ม Clr : ปุ่มใช้ส าหรับ clear รายการที่คีย์ในหน้าจอให้เป็นค่าว่างเพื่อเตรียมคีย์ข้อมูลใหม่ 
29. Lock : ใช้ส าหรับ lock วิธีใช้ยาไม่ใหแ้ก้ไขได้ 
30. Quick Mode : ใช้ส าหรับการกรอกข้อมูลแบบรวดเร็ว โปรแกรมจะข้ามขั้นตอน โดยรายการจะเพิ่มลงในรายการ
เลย เมื่อคีย์ชื่อยา จ านวน และวิธีใช้เสร็จ 
31. ปุ่ม เพิ่ม : เป็นปุ่มที่ใช้ส าหรับคีย์ข้อมูลเสร็จแล้ว เพิ่มรายการลงใน Med Profile 
32. ยืนยันจัด/จ่าย : เป็นช่องเมื่อบันทึกแล้วสถานะการจัด/จ่ายยาให้อัตโนมัติ 
33. ส่งข้อมูลเคร่ืองนับเม็ดยา : เป็นช่องเพื่อให้ข้อมูลส่งเข้าไปในเคร่ืองนับเม็ดยา  

ส่วนที่ 2 จะเป็นรายการยาที่สั่งใช้กับผู้ป่วยหากคีย์รายการยาในส่วนที่ 1 แล้วรายการยาจะลงมา 

 

แสดงหน้าจอส่วนที่ 2 ของหน้าจอจ่ายยา 

         วิธีการสั่งส าหรับผู้ป่วยในจะมีการสร้าง Med Profile ของคนไข้ไว้อยู่แล้ว ดังน้ันขั้นตอนการใช้งานคือห้อง
ยาจะสร้าง Profile ยาของคนไข้เก็บเอาไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการยาจะใช้วิธี update med profile ของ
คนไข้ แล้วเวลาสั่งจริงก็จะ add chart มาจาก med profile ทั้งหมด ดังน้ันขั้นตอนการสั่งจะท าดังน้ี 
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 Add chart รายการยาจาก med profile 

 

แสดงขั้นตอนการ add chart 

 

แสดงขั้นตอนการ add chart(ต่อ1) 
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          เมื่อท าการสั่งยาให้คนไข้แล้วจากน้ันท าการบันทึกจัดยาให้คนไข้โดยคลิ้กไปที่ปุ่ม “บันทึกจัดยา” มุมขวาบน
ของหน้าจอระบบจะแสดงให้ระบุผู้จัดยา วันที่และเวลาที่จัด 

 

แสดงขั้นตอนบันทึกจัดยา 

          เมื่อท าการบันทึกการจัดยาเรียบร้อยแล้วจากน้ันท าการบันทึกการจ่ายยาให้คนไข้โดยที่คลิ้กที่ปุ่ม “บันทึกจ่าย
ยา “ ที่มุมบนขวามือของหน้าจอระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุผู้จ่ายยา วันที่และเวลาที่จ่าย ยืนยันการจ่ายยาและให้
ระบุว่าห้องไหนเป็นคนจ่ายยาเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 

                                               แสดงขั้นตอนบันทึกจ่ายยา 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         30 

             หลังจากท าการบันทึกผู้จัดยา และ บันทึกผู้จ่ายยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมาถึงขั้ตอนการบันทึกเพื่อพิมพ์ 

Sticker ยา ให้ท าการกดปุ่ม “บันทึกที่(F9) “ ด้านล่างหน้าจอโปรแกรม หรือท าการกดปุ่ม F9 บนแป้นคีย์บอร์ด 

ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลสั่งจ่ายยาให้คนไข้พร้อมทั้งจะพิมพ์ sticker ยา และใบสั่งยาออกมา 
 

 

แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลยา 


