คู่มือการใช้งาน โปรแกรม BMS HOSxP XE
ระบบงาน ห้องยา OPD

โรงพยาบาลเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จากัด

สาหรับการใช้งานระบบห้องยาผู้ป่วยในจะมีการทางาน ดังต่อไปนี้
1.การกาหนดค่าและเปิดใช้งาน Print Server
ให้เข้าที่ Menu > Dispensary > Print Server

วิธีการเปิด Print Server
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วิธีการเข้าใช้งาน
คลิกเลือกที่เมนู Dispensary >> เลือก Dispensing Entry

แสดงหน้าจอเข้าระบบงานเภสัชกรรม
หลังจากเลือกห้องทางานเข้ามาแล้วจะแสดงหน้าจอการเข้าใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1. ส่วนของการค้นหา
2. ส่วนของผู้รอคิวตรวจ
3. ส่วนของผู้ป่วยกาลังรอรับบริการ
4. ส่วนของรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว

แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานห้องยา

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[2]

การใช้งานระบบงานห้องจ่ายยา
1. ค้นหาผู้ป่วยเพื่อเข้าหน้าจอการบันทึกจ่ายยา

แสดงหน้าจอเรียกรายชื่อผู้ป่วย
หมายเหตุ : หากผู้ป่วยได้ลงทะเบียนหรือมีข้อมูลการแพ้ยาอยู่แล้วเมื่อดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยมาแล้ว จะมีหน้าจอ
แจ้งเตือนขึ้นมาว่า ผู้ป่วยได้มีการแพ้ยาอะไรบ้าง ให้ทาการตรวจสอบรายการยาที่แพ้ จากนั้นคลิกเลือกที่ปุ่ม
"รับทราบ"

แสดงหน้าจอเตือนการแพ้ยา
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2. ตรวจสอบรายการยาที่แพทย์ หรือพยาบาล(กรณีที่คีย์ยาแทนแพทย์) คีย์สั่งมา รายการยาตรงตามใบสั่ง
หรือไม่

แสดงหน้าจอรายการยาตามแพทย์สั่ง
การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์
สั่งยาแบบวิธีใช้ยา Mode3
ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหลังจากนั้นคลิกปุ่ม
“เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการยา
*** สามารถคลิกค้นหาเฉพาะรายการยา เพื่อให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้ จะแสดง
เฉพาะรายการยาเท่านั้น
*** ปุ่ม
เมื่อคลิกแล้ว จะทาการเคลียร์ข้อมูลในช่องชื่อยาและรายละเอียดการใช้ยา

แสดงหน้าจอการคีย์สั่งยา
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แสดงหน้าจอบันทึกการสั่งยา
สั่งยาแบบวิธีใช้ยา Mode2
ในการสั่งยาแบบ Mode2 ให้ติ๊กถูก Check box : Mode2 ไว้ก่อน จากนั้นคีย์รายการยาที่ต้องการ
จะสั่งลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ, ระบุจานวน, ระบุวิธีใช้ยา จากนั้นกดปุ่มเพิ่ม

แสดงหน้าจอบันทึกการสั่งยา
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2. การสั่งยาจากรายการประวัติการใช้ยา (Remed)
การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะอานวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมซ้ากับครั้งที่แล้วที่ผู้ป่วยมารับ
บริการ โดยจะต้องมีประวัติการสั่งยาก่อน จึงจะสามารถ Re med ได้

แสดงหน้าจอการสั่งยาจากประวัติการใช้ยา
คลิกที่รายการใบสั่งยาของ Visit ที่มารับบริการ และดูรายการยาที่สั่งใน Visit นั้น ทาการ Re med โดยคลิกที่
ปุ่ม “เลือก”

แสดงหน้าจอการสั่งยาจากประวัติการใช้ยา
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3. การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจาก Template
การสั่งยาด้วยวิธีนี้จะอานวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมหรือการสั่งยาชุดนี้บ่อยๆ
หากยังไม่มี Template จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่โดย คลิกที่ปุ่ม “Task”  เลือกรายการจาก Template
เพื่อสร้าง Template ก่อน

แสดงหน้าจอการสั่งยาจาก Template
คลิกปุ่ม “เพิ่ม Template” เพื่อสร้าง Template ใหม่

แสดงหน้าจอการเพิ่ม Template
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กาหนดชื่อ Template ที่ต้องการและกาหนดยาและรายละเอียดวิธีใช้ยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”

แสดงหน้าจอการสร้าง Template
เมื่อสร้าง Template แล้ว ทาการสั่งยาโดยเลือกรายการจาก Template  เลือก Template ที่
ต้องการสั่ง แล้วคลิกปุ่ม “เลือก”

แสดงหน้าจอกการสั่งยาจาก Template
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4. การสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ
คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่มเพิ่ม จากนั้นจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาให้ระบุเหตุผลใน
การสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เมื่อระบุเหตุผลในการสั่งแล้วกดปุ่มบันทึก

แสดงหน้าจอการสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
5. การสั่งยาที่เป็น Drug Interaction
คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการ แล้วกดปุ่มเพิ่ม ถ้ามีรายการยาที่เป็นยา Drug Interaction
จะเด้งหน้าจอยืนยันการสั่งยาที่เกิด Drug Interaction ให้ระบุเหตุผลการสั่งจ่ายยา จากนั้นกดบันทึก

แสดงหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายที่เกิด Drug Interaction
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5. การสั่งยาเสพติด หรือที่เป็นรายการยาควบคุม
คีย์รายการยาลงในช่องชื่อยา/ค่าบริการแล้วกดปุ่มเพิ่ม

แสดงหน้าจอการสั่งยาเสพติดหรือยาควบคุม
หลังจากสั่งยาแล้วปรากฏหน้าจอยืนยันการสั่งจ่ายรายการยาควบคุม ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วย,
ข้อมูลยาที่กาลังจะสั่งจ่าย และจานวนสั่งจ่าย จากนั้นกดบันทึกเพื่อยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุมให้กับผู้ป่วย

แสดงหน้าจอยืนยันสั่งจ่ายรายการยาควบคุม
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การแก้ไขรายการยา
ดับเบิ้ลคลิกรายการที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวารายการที่ต้องการแก้ไข >> เลือกแก้ไขรายการ (N)

แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา
รายการนั้นจะถูกดึงขึ้นมาแสดงที่ช่องชื่อยา/ค่าบริการ >> แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ >> กดปุ่มแก้ไข
เพื่อบันทึกรายการ

แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา (ต่อ)
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การแก้ไขสถานะการพิมพ์
คลิกขวาที่รายการยาหรือพื้นที่ว่างใต้รายการยาที่สั่ง  เลือก "เปลี่ยนสถานะ การพิมพ์" หรือ "Reset
print status” ถ้าพิมพ์จะมีสัญลักษณ์
ถ้าไม่พิมพ์จะมีสัญลักษณ์
หรือสามารถใช้เมาส์ติ๊กเลือก
แทนกดคลิกขวาได้
เปลี่ยนสถานะการพิมพ์ : การเปลี่ยนสถานะเครื่องพิมพ์เฉพาะรายการยาที่คลิกเลือก
Reset print status
: การเปลี่ยนสถานะเครื่องพิมพ์ของรายการยาทุกตัว

แสดงหน้าจอเลือกเมนูเปลี่ยนสถานะการพิมพ์ (O) และ Reset print status
การลบรายการยา
คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการลบ  เลือกลบรายการ รายการที่ลบจะหายไปจากรายการยาที่สั่ง

แสดงหน้าจอการลบรายการยา(S)
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วิธีการพิมพ์สติ๊กเกอร์และใบยา สามารถทาได้ดังนี้
หมายเลข 1 ให้ติ๊กเลือกพิมพ์ใบสั่งยาและติ๊กเลือกพิมพ์สติ๊กเกอร์ยา
หมายเลข 2 ติ๊กเลือกพิมพ์ใบสรุปและติ๊กเลือกพิมพ์รายการย่อย
หมายเลข 3 เลือกเครื่องพิมพ์
หมายเลข 4 จากนั้นให้คลิกเลือกที่ปุ่ม “พิมพ์ใหม่”
หมายเหตุ การพิมพ์สติ๊กเกอร์ยานั้นจะต้องมีการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ด้วย

แสดงหน้าจอเลือกพิมพ์สติ๊กเกอร์ยา
ปุ่มจาค่า
เมื่อคลิกเลือกที่ปุ่มจาค่าแล้วเครื่องจะจาค่ารายการที่ได้มีการติ๊กเลือกไว้ เช่น พิมพ์
ใบสั่งยา พิมพ์Sticker พิมพ์ใบสรุป พิมพ์รายการย่อย และ เครื่องพิมพ์ โดยที่ผู้ป่วยคนต่อไปจะไม่ต้องกลับมา
ติ๊กรายการนี้อีก

แสดงหน้าจอปุ่มการจาค่า
เมื่อตรวจสอบรายการยาและได้จัดรายการยาถูกต้องแล้ว แล้วจากนั้นคลิกเลือกที่ปุ่ม บันทึก [F9]
เพื่อส่งรายชื่อผู้ป่วยไปจุดต่อไป
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แสดงหน้าจอการส่องต่อแผนกอื่น
เมื่อบันทึกรายการแล้วจะแสดงหน้าจอ ลงชื่อบันทึกตรวจผู้ป่วย ให้คลิกเลือกปุ่ม พิม พ์เอกสารเมื่อ
ต้องการพิมพ์เอกสารในหน้าจอนี้

แสดงหน้าจอการพิมพ์เอกสาร
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จากนั้นคลิกเลือกปุ่ม “ยืนยัน”

แสดงหน้าจอการยืนยันการบันทึก
6.วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 ระบบงานเภสัช (ห้องจ่ายยา) : การบันทึกจ่ายยา
1. คลิกเลือกที่เมนู Dispensary
2. คลิกเลือก Dispensing Dispense

แสดงหน้าจอเข้าใช้งานการบันทึกจ่ายยา
เมื่อเข้าหน้าจอห้องเภสัชแล้วจะแสดงชื่อห้องตามแผนกหรือห้องทางานที่ได้เลือกเข้ามา พร้อมกับ
แสดงชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ Login เข้ามา จะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1. ส่วนของการค้นหา
2. ผู้รอคิวตรวจ
3. ผู้ป่วยกาลังรอรับบริการ
4. รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจเสร็จแล้ว และ รายชื่อผู้ป่วย Consult

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[ 15 ]

แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยรอตรวจ
ขั้นตอนการเข้าหน้าจอบันทึกการจ่ายยา
ดับเบิ้ลคลิกที่รายชื่อผู้ป่วยเพื่อเข้าหน้าจอการบันทึกจ่ายยาเภสัชหรือเจ้าหน้าที่จะดูจากรายชื่อใน ส่วนนี้ได้ว่า
ผู้ป่วยมียอดชาระหรือไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้
- FN หมายถึง สถานะ การชาระเงิน มี 4 สถานะ
คือ ยังไม่มีการชาระเงิน
คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิการรักษาแล้ว
คือ มีการชาระเงินและออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยแล้ว
คือ มีการปิดรายการค่าใช้จ่ายจากห้องการเงินแล้ว

แสดงหน้าจอเรียกชื่อผู้ป่วยมาทาการจ่ายยา
หากผู้ป่วยได้ลงทะเบียนหรือมีข้อมูลการแพ้ยาอยู่แล้วเมื่อดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยมาแล้ว จะมีหน้าจอแจ้งเตือน
ขึ้นมาว่า ผู้ป่วยได้มีการแพ้ยาอะไรบ้าง ให้ทาการตรวจสอบรายการยาที่แพ้ จากนั้นคลิกเลือกที่ปุ่ม "รับทราบ"
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แสดงหน้าจอกรณีผู้ป่วยแพ้ยา
เมื่อห้องจ่ายยาเลือกผู้ป่วยมาทาการบันทึกใบสั่งยาแล้วหน้าจอที่แ สดงมีลักษณะไม่เต็ม หน้าจอ ให้นาเมาส์ไป
คลิกที่จุด ไข่ปลา ดังรูป แล้วคลิกหนึ่งครั้ง จากนั้นหน้าจอจะขนายเต็ม หน้าจอให้ หรือหากต้องการกลับมาที่
เดิมก็นาเมาส์คลิกที่ จุดไข่ปลาอีกครั้งหน้าจอก็จะกลับมาเป็นลักษณะเดิม

แสดงหน้าจอย่อ ขยายหน้าจอ
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ตัวอย่าง เมื่อคลิกที่จุดไข่ปลา หน้าจอจะขยับเต็มจอ ดังรูป ตัวอย่าง

แสดงหน้าจอบันทึกการจ่ายยา
เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องจัดเลือกผู้ป่วยมาแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ดังนี้
หมายเลข 1.ตรวจสอบและเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่ โดยคลิกเลือกที่เครื่องหมาย
แสดงตาม Login และจะแสดงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ Login คือ “ผู้จ่ายยา”
หมายเลข 2.เลือกเวลาเมื่อรับรายการยา โดยคลิกเลือกเวลาที่เครื่องหมาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยา ติ๊กยืนยันการจ่ายยาจากหน่วยจ่าย

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะ

แสดงหน้าจอบันทึกการจ่ายยา(ต่อ)
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เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องยาได้จ่ายยาผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วและได้ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกเลือกที่ บันทึก
[F9]เพื่อทาการบันทึกรายการ

แสดงหน้าจอการส่งต่อ
คลิกปุ่ม “ยืนยัน[F9]”เพื่อยืนยันการบันทึก

แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก
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เมื่อรายชื่อผู้ป่วยถูกบันทึกรายการไปแล้วแสดงรายการที่ได้ตรวจเสร็จแล้ว

แสดงหน้าจอแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว
7.การลงข้อมูลการแพ้ยา
เลือกที่ Menu Diapensary > Allergy Registry
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กดปุ่ม "เพิ่มใหม่/แก้ไข" จะแสดงหน้าจอค้นหาคนไข้ให้ทาการค้นหาคนไข้ขึ้นมา

8.การบันทึก Med Reconciliation

หมายเลข 1 : คลิกที่ปุ่ม Task
หมายเลข 2 : คลิกที่ Medication Reconciliation
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หมายเลข 1 : ระบุวัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูลประวัติรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ที่บ้านก่อนเข้ามารับการ
หมายเลข 2 : ติ๊ก checkbox ในกรณีที่มีการสอบถามประวัติการใช้ยาต่อเนื่องเป็นประจา
หมายเลข 3 : เมื่อคลิกปุ่ม Add Item จะเปิดหน้าจอค้นหารหัส TMT TPU สามารถค้นหาได้จากตัว
รหัส TMT Code
หมายเลข 4 : เมื่อคลิกปุ่ม History จะแสดงประวัติการสั่งจ่ายยาคนไข้
หมายเลข 5 : คลิกปุ่ม พิมพ์เอกสาร เพื่อพิมพ์เอกสารที่ต้องการ
หมายเลข 6 : สามารถดูข้อมูลประวัติยาที่ลงข้อมูลได้ตามช่วงวันที่ที่มีการลงข้อมูล
หมายเลข 7 : แสดงรายการยาที่มีการลงข้อมูลแสดงในหน้าจอ
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