คู่มือการใช้งาน โปรแกรม BMS HOSxP XE
ระบบงาน ห้องยา IPD

โรงพยาบาลเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จากัด

สาหรับการใช้งานระบบห้องยาผู้ป่วยในจะมีการทางาน ดังต่อไปนี้
1.การกาหนดค่าและเปิดใช้งาน Print Server
2.การสร้าง Med Profile ให้กับผู้ป่วย
3.การสั่งยาที่ใช้กับผู้ป่วย
4.การพิมพ์ Medication Reconciliation
5.การลงข้อมูลแพ้ยา
โดยขั้นตอนการทางานของแต่ละงานประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.การกาหนดค่าและเปิดใช้งาน Print Server
ให้เข้าที่ Menu > Dispensary > Print Server

วิธีการเปิด Print Server
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2.การสร้าง Med Profile ให้กับผู้ป่วย
2.1 เข้าที่หน้าจอ Dispensary >> IPD Profile

แสดงขั้นตอนการเข้า หน้าจอ การสร้าง Med Profile ให้กับผู้ป่วย

แสดงรายชื่อผู้ป่วยตามข้อมูลที่กรอง
2.2 เลือกรายชื่อผู้ป่วยทางด้านซ้ายมือ เพื่อที่จาทาการสร้าง Med Profile ให้กับผู้ป่วย

แสดงหน้าจอการสร้าง Med Profile
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2.3 ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการคีย์ข้อมูลรายการและเวชภัณฑ์ลงใน Med Profile โดยมีส่วนประกอบของ
หน้าจอดังนี้

แสดงการกรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ของ Med Profile
รายละเอียดของส่วนของการลงข้อมูล Med Profile
1.
ชื่อยา/เวชภัณฑ์ : ช่องสาหรับคีย์ข้อมูลรายการยาหรือเวชภัณฑ์ที่ต้องการ
2.
Mode 2
: เป็น Checkbox ที่เลือกเพื่อให้แสดงหน้าจอการกรองวิธีใช้ยาแบบ Mode2 หาก
ไม่เลือกจะแสดงหน้าจอกรอกวิธีใช้ยาแบบแบบ Mode 3
3.
จานวน
: ช่องสาหรับคีย์จานวนที่จะสั่ง
4.
หน่วยบรรจุ
: ช่องหน่วยบรรจุของยา โดยข้อมูลจะดึงมาจาก Master file
5.
วิธีใช้
: ช่องกรอกวิธีรับประทานยาของคนไข้
6.
Dose
: ช่องกรอกจานวน dose ที่ใช้
7.
หน่วย
: ช่องกรอกหน่วยการจ่ายของยา
8.
ความถี่
: ช่องกรอกความถี่ในการรับประทานยา
9.
เวลา
: ช่องกรอกเวลาในการรับประทานยา
10. ราคา
: ช่องราคาต่อหน่วยของยา โดยโปรแกรมจะดึงจาก master file มาแสดงให้
11. ใช้สาหรับ....วัน : ช่องกรอกจานวนวันเพื่อให้โปรแกรมคานวณจานวนเม็ดยาตามวันที่สั่งได้
12. ฉลากช่วย
: ช่องสาหรับแสดงข้อมูลฉลากช่วยที่จะแสดงใน sticker ยา
โดยดึงมาจาก master file ของรายการยา
13. วิธีใช้ยา
: ช่องเสดงคาอธิบายของวิธีใช้ยาที่จะแสดงใน sticker ยาตามวิธีใช้ยาที่เลือกมา
14. ปุ่ม Ctrl
: ปุ่มใช้สาหรับ clear รายการที่คีย์ในหน้าจอให้เป็นค่าว่างเพื่อเตรียมคีย์ข้อมูลใหม่
15. Lock
: ใช้สาหรับ lock วิธีใช้ยาไม่ให้แก้ไขได้
16. Quick Mode : ใช้สาหรับการกรอกข้อมูลแบบรวดเร็ว โดยโปรแกรมจะข้ามขั้นตอนการเลือกวันที่
เริ่มสั่งไป โดยรายการจะเพิ่มลงในรายการเลย เมื่อคีย์ชื่อยา จานวน และวิธีใช้เสร็จ
17. วันที่เริ่มใช้
: วันที่เริ่มสั่งใช้ยา โปรแกรมจะ Default วันที่ปัจจุบันมาให้
18. ประเภทรายการ : ประเภทของยาที่คีย์ว่าเป็น continue หรือ stat
19. จ่ายครั้งแรก : จานวนที่จะจ่ายยานี้ครั้งแรก หากเป็น 0 จะใช้ข้อมูลจากช่องจานวนมาใส่ให้แทน
20. จ่ายทุก
: ช่องสาหรับกาหนดจานวนครั้งในการจ่ายยาต่อทุกๆกี่วัน
21. Rx Pattern : ช่องสาหรับแสดงหน้าจอกาหนด pattern จ่ายยา
22. ปุ่ม Item Pattern: ใช้สาหรับเป็นตัวเลือกว่าให้เอารายการที่ set เอาไว้ใน pattern มาใช้งาน
23. ปุ่ม เพิ่ม
: เป็นปุ่มที่ใช้สาหรับคีย์ข้อมูลเสร็จแล้ว เพิ่มรายการลงใน Med Profile
1.1. ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลรายการยาและเวชภัณฑ์ที่เพิ่ม ลงใน Med Profile แล้ว ดังนั้น
รายการยาทั้งหมดใน Med Profile จะอยู่ในส่วนที่ 2 นี้ ดังนั้นหากมีรายการยาใดบ้างที่จะเพิ่มลงใน
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แสดงรายการยาใน Med Profile
2.4 จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูล Med Profile

แสดงขั้นตอนการ save ข้อมูล Med profile
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3. การสั่งยาที่ใช้กับผู้ป่วย
3.1 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอใบสั่งยาที่มีอยู่ของคนไข้ โดยหน้าจอจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ฝั่งซ้ายเป็นข้อมูลใบสั่งยาของผู้ป่วย
ส่วนที่ 2 ฝั่งขวาเป็นข้อมูลรายละเอียดในใบสั่งยาที่เลือก

แสดงข้อมูลหน้าจอใบสั่งยา
3.2 จากนั้นหากต้องการสั่งยาให้กับผู้ป่วยให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการ

แสดงขั้นตอนการเพิ่มใบสั่งยา
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3.3 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอใบสั่งยาขึ้นมาเพื่อให้ใช้สั่งยาโดยมีส่วนประกอบ 2 ส่วนดังนี้

แสดงส่วนประกอบข้องหน้าจอจ่ายยา

ส่วนที่ 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
: ช่องสาหรับเลือกคลังที่จ่ายยา
9.
ปุ่ม Add chart
: เป็นปุ่มที่ใช้สาหรับดึงรายการยาใน Med Profile มาใช้งาน
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10.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

: หากเลือก checkbox นี้ไว้โปรแกรมรายการยาใน Med Profile
มาใช้งาน ตอนคลิกปุ่มบันทึกโดยไม่ต้องคลิกปุ่ม add chart
Add chart เฉพาะ profile ในวัน : หากเลือก checkbox นี้ไว้โปรแกรมรายการยาใน
Med Profile มาใช้งาน เฉพาะยา stat ในวันนี้
ตอนคลิกปุ่มบันทึกโดยไม่ต้องคลิกปุ่ม add chart
ยอมเพิ่มจานวน 0
: หากเลือก checkbox นี้ไว้ในการสั่งยาจะใส่จานวน 0 ลงไปได้
DI check
: สามารถใส่จานวนวันที่ check drug interaction ได้
ตัดจ่ายยาอัตโนมัติ
: หากเลือก checkbox นี้ไว้โปรแกรมจะตัดจ่ายยาแบบ real time
ชื่อยา/เวชภัณฑ์
: ช่องสาหรับคีย์ข้อมูลรายการยาหรือเวชภัณฑ์ที่ต้องการ
Mode 2
: เป็น Checkbox ที่เลือกเพื่อให้แสดงหน้าจอการกรองวิธีใช้ยา
แบบ Mode2 หากไม่เลือกจะแสดงหน้าจอวิธีใช้ยาแบบแบบ Mode 3
จานวน
: ช่องสาหรับคีย์จานวนที่จะสั่ง
หน่วยบรรจุ
: ช่องหน่วยบรรจุของยา โดยข้อมูลจะดึงมาจาก Master file
วิธีใช้
: ช่องกรอกวิธีรับประทานยาของคนไข้
Dose
: ช่องกรอกจานวน dose ที่ใช้
หน่วย
: ช่องกรอกหน่วยการจ่ายของยา
ความถี่
: ช่องกรอกความถี่ในการรับประทานยา
เวลา
: ช่องกรอกเวลาในการรับประทานยา

24.

ราคา

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Auto add chart

: ช่องราคาต่อหน่วยของยา โดยโปรแกรมจะดึงจาก master file
มาแสดงให้
25. ใช้สาหรับ....วัน
: ช่องกรอกจานวนวันเพื่อให้โปรแกรมคานวณจานวนเม็ดยาตามวันที่สั่งได้
26. ฉลากช่วย
: ช่องสาหรับแสดงข้อมูลฉลากช่วยที่จะแสดงใน sticker ยา
โดยดึงมาจาก master file ของรายการยา
27. วิธีใช้ยา
: ช่องเสดงคาอธิบายของวิธีใช้ยาที่จะแสดงใน sticker ยาตามวิธีใช้ยา
ที่เลือกมา
28. ปุ่ม Clr
: ปุ่มใช้สาหรับ clear รายการที่คีย์ในหน้าจอให้เป็นค่าว่างเพื่อเตรียมคีย์
ข้อมูลใหม่
29. Lock
: ใช้สาหรับ lock วิธีใช้ยาไม่ให้แก้ไขได้
30. Quick Mode
: ใช้สาหรับการกรอกข้อมูลแบบรวดเร็ว โปรแกรมจะข้ามขั้นตอน
โดยรายการจะเพิ่มลงในรายการเลย เมื่อคีย์ชื่อยา จานวน
และวิธใี ช้เสร็จ
31. ปุ่ม เพิ่ม
: เป็นปุ่มที่ใช้สาหรับคีย์ข้อมูลเสร็จแล้ว เพิ่มรายการลงใน Med Profile
ส่วนที่ 2 จะเป็น รายการยาที่ สั่งใช้กับ ผู้ป่ว ยหากคีย์ รายการยาในส่ว นที่ 1 แล้วรายการยาจะลงมาอยู่
ในส่วนที่ 2 ดังภาพ

แสดงหน้าจอส่วนที่ 2 ของหน้าจอจ่ายยา
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3.4 วิธีการสั่งสาหรับผู้ป่วยในจะมีการสร้าง Med Profile ของคนไข้ไว้อยู่แ ล้ว ดังนั้นขั้นตอนการใช้งานคือ
ห้องยาจะสร้าง Profile ยาของคนไข้เก็บเอาไว้ หากมีการเปลี่ย นแปลงรายการยาจะใช้วิธี update med
profile ของคนไข้ แล้วเวลาสั่งจริงก็จะ add chart มาจาก med profile ทั้งหมด ดังนั้นขั้นตอนการสั่งจะ
ทาดังนี้
3.4.1 Add chart รายการยาจาก med profile

แสดงขั้นตอนการ add chart
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แสดงขั้นตอนการ add chart(ต่อ1)
3.4.2 บันทึกการจัดยาที่มุมขวาบนของหน้าจอ

แสดงขั้นตอนบันทึกจัดยา
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3.4.3 บันทึกการจ่ายยาที่มุมบนขวามือของหน้าจอ

แสดงขั้นตอนบันทึกจ่ายยา
จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกที่ด้านล่างหน้าจอโปรแกรม โปรแกรมจะพิมพ์ sticker ยา และใบสัง่ ยาออกมา

แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลยา
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4.การพิมพ์ Medication Reconciliation
เลือกที่ Tab Medication Profile > Task > Medication Reconciliation

ช่องทางในการลงทาได้ 2 วิธี

หลังจากลงข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ใบ Medication Reconciliation ออกมาจากระบบ
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5.การลงข้อมูลการแพ้ยา
เลือกที่ Menu Diapensary > Allergy Registry

กดปุ่ม "เพิ่มใหม่/แก้ไข" จะแสดงหน้าจอค้นหาคนไข้ให้ทาการค้นหาคนไข้ขึ้นมา
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เมื่อได้หน้าจอรายการยาที่แพ้ของคนไข้ ให้กดปุ่ม “เพิ่ม” และลงข้อมูลการแพ้ยาของคนไข้ เมื่อลงเรียบร้อยให้
กดปุ่ม “บันทึก”
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