คู่มือการใช้งาน โปรแกรม BMS HOSxP XE
ระบบงาน ผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จากัด

ไปที่เมนู IPD Registry >> Admission Center

เลือก ตึกผู้ป่วยใน >> ค้นหาคนไข้ด้วย AN (ใส่เลข AN แล้ว Enter)

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
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1. รับใหม่ผู้ป่วยใหม่เข้าตึก จากห้องรอรับ ทาการดับเบิ้ลคลิกที่รายชื่อผู้ป่วย
1.1 ทาการระบุห้อง และเตียง โดย กดปุ่ม "ย้ายเตียง" >> ปุ่ม "บันทึกการย้ายเตียง" >> ระบุเหตุผลการย้าย
เตียง >> กดปุ่ม "เลือกเตียง" ดังรูป
*** สีเขียว คือ เตียงว่าง
*** สีส้ม คือ เตียงไม่ว่าง จะมีรายชื่อคนไข้ที่นอนอยู่
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1.2 เมื่อกดปุ่มเลือกเตียง ระบบจะแสดงหน้าจอ “เลือกห้องพักผู้ป่วย”

1.3 หลังจาก“เลือกห้องพักผู้ป่วย” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้เลือกเตียง (เลือกเตียงที่มีสถานะว่าง)
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1.4 “เลือกเตียง” เสร็จ ให้กดปุ่มบันทึก

2. สั่งอาหาร การสั่งมี 2 วิธี คือ
2.1 สั่งอาหารแบบรายวัน
ให้ระบุวันที่จะกาหนดเมนูอาหารและระบุรายละเอียด ให้เรียบร้อย >> กด "เพิ่ม" >> แล้ว บันทึก
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1.กรอง ward > 2.กรองวันที่ที่สั่งอาหาร > 3.คลิกชื่อผู้ป่วยเพื่อสร้าง profile อาหาร > 4.กดปุ่ม กาหนด profile

1.กรอกข้อมูลรายการสั่งอาหารโดยกาหนดช่วงวันที่ ที่ให้รับประทานและรายละเอีดข้อมูลอาหาร > 2.กดปุ่มเพิ่ม
> 3.กดปุ่มบันทึก

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[5]

1.กรอง ward ที่จะยืนยันส่งอาหารทั้ง ward > 2.กรองวันที่ ที่จะสั่งอาหารทั้ง ward > 3.เลือกมื้ออาหารที่
ต้องการสั่งอาหาร > 4.รายชื่อผู้ป่วยใน ward ที่จะยืนยันสั่งอาหาร โดยทุกคนจะต้องมีการสร้าง profile
อาหารก่อน >5.กดปุ่มยืนยันสั่งอาหารทั้ง ward
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1.กรอง ward > 2.กรองวันที่ > 3.กดปุ่มแสดงทั้งหมด > 4.รายชื่อผู้ที่ถูกสั่งอาหาร
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2.2 สั่งอาหารแบบ Profile (กาหนดเมนูอาหารเดิมให้ทานต่อเนื่องตามที่กาหนดใน Profile)
กดปุ่ม "กาหนด Profile อาหาร" >> ระบุวันที่เริ่ม ต้นการได้รับอาหาร และวันที่สิ้นสุดการได้รับอาหาร
จากนั้นให้ระบุรายละเอียด ให้เรียบร้อย >> กด "เพิ่ม" >> แล้ว “บันทึก”

เมื่อกดปุ่มบันทึก ระบบจะกลับมาที่หน้าจอสั่งอาหารรายวัน ให้กดปุ่ม "ดึงรายการจาก Profile" ระบบจะนา
รายการอาหารของแต่ละวันปัจจุบันมาแสดง >> แล้ว บันทึก ห้องโภชนาการจะเห็นรายการอาหารที่ส่งไปทันที

** วันต่อไป ถ้าต้องการสั่งอาหาร ก็ให้ใช้ปุ่ม "ดึงรายการจาก Profile" ระบบจะดึงรายการอาหารของวัน
นั้นออกมา ตามที่เรากาหนดไว้ใน Profile***
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3. การลงหัตถการ
ไปที่ปุ่มการทาหัตถการ กดปุ่ม "เพิ่ม" >> พิมพ์ชื่อหัตถการที่ทา ระบุชื่อผู้ทา หากเป็นแพทย์ทา ให้ใส่ชื่อแพทย์
แล้วกดปุ่ม "จา"
*** หากมีผู้ร่วมทาหัตถการ ให้ระบุชื่อผู้ร่วมทา ด้วยการกดปุ่ม "เพิ่ม" หากไม่มีก็สามารถ กดปุ่ม "บันทึก" ได้เลย ดังรูป

กรณีต้องการแก้ไขรายการเดิม ให้คลิกที่รายการที่ต้องการแก้ไข แล้ว กดปุ่ม "แก้ไข" >>ทาการแก้ไข
ส่วนที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "บันทึก"
4. สั่ง lab
กดปุ่ม "สั่งใหม่" >> เลือกแบบฟอร์ม LAB ก่อน แล้วจึงเลือกรายการที่ต้องการสั่ง lab
***อย่าลืมเปลี่ยนชื่อผู้สั่ง lab เป็นแพทย์ด้วย
ถ้าต้องการพิมพ์ใบ Request ให้ติ๊ก พิมพ์ใบสั่ง lab แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ แล้วกดปุ่ม "บันทึก" ดังรูป
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5. สั่ง Xray สามารถสั่งได้ 2 แบบ ดังนี้
- การสั่ง 1 รายการ ให้ใช้ปุ่ม "สั่งใหม่" >> พิมพ์ชื่อรายการ X-ray ที่ต้องการสั่ง >> ระบุความเร่งด่วน, ห้อง,
แพทย์ผู้สั่ง
หากต้องการพิมพ์ใบ Request ให้ติ๊ก พิมพ์เอกสาร แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ แล้วกดปุ่ม "บันทึก"

- การสั่งหลายรายการ
ให้ใช้ปุ่ม "Form Request" >>เลือกแบบฟอร์ม X-ray >> ให้ติ๊กชื่อรายการ X-ray ที่ต้องการสั่ง >> ระบุ
ห้อง ,แพทย์ผู้สั่ง,สภาพผู้ป่วย แล้วกดปุ่ม "ตกลง"
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6. บันทึกค่าบริการ/ยาเสพติด/เวชภัณฑ์ต่างๆ
6.1 ไปที่แท็บ "Med Profile" >> คลิกแท็บ "รายการใบสั่งยา"

6.2 กดปุ่ม"เพิ่มรายการ" >> คีย์ชื่อรายการค่าใช้จ่ายที่ช่อง "ชื่อยา" >> ระบุจานวน >> กดปุ่ม "เพิ่ม"
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6.3 กรณีแก้ไข Double click รายการที่ต้องการแก้ไข >>จากนั้นทาการแก้ไขส่วนที่ต้องการ แล้ว กด
ปุ่ม "+แก้ไข" จะเป็นการอัพเดทรายการ

7. การส่งคนไข้ไปรับบริการที่แผนกอื่น เช่น กายภาพ แพทย์แผนไทย ทันตกรรม
7.1 ให้ใช้แท็บ "การส่งตัวแผนกอื่น" รายชื่อคนไข้จะไปปรากฏที่ห้องตรวจที่เราส่งไป (ส่วนของรายชื่อ
ผู้ป่วย รอตรวจ IPD Queue)
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8. จาหน่ายคนไข้ (discharge) ระบุข้อมูลการจาหน่าย แล้วต้องติ๊ก "ยืนยันการจาหน่าย" ด้วยเสมอ

9. การบันทึกข้อมูลการนัดหมายและการพิมพ์ใบนัด
9.1 หน้าข้อมูลการ Admit ผู้ป่วย >> กดแท็ป การนัดหมาย >> กดที่ปุ่ม เพิ่มรายการนัด
>> ปรากฏหน้าจอข้อมูลการนัดหมาย >> ลงข้อมูลการนัด
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9.2 เมื่อต้องการสั่ง Lab ล่วงหน้า ให้กดที่แท็ป Lab >> เลือกแบบฟอร์ม Lab ที่ต้องการสั่ง >> ระบุแพทย์ผู้สั่ง
และความเร่วด่วน >> เลือก item Lab ที่ต้องการสั่ง โดยเลือกได้มากกว่า1ตัว >> กดปุ่ม บันทึก

9.3 จะปรากฏหน้าเดิมคือหน้า ข้อมูลการนัดหมาย >> กดที่ปุ่ม บันทึก จะปรากฏหน้าจอ พิมพ์เอกสาร เลือก ตามรูป
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10. การออกใบรับรองแพทย์
10.1

เลือกที่แท็ป การมารับบริการ >> กดปุ่ม ออกใบรับ รองแพทย์

10.2 จะปรากฏหน้าจอ ออกใบรับรองแพทย์ ลงข้อมูลต่างๆดังรูป
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11. พิมพ์หนังสือหนังสือรับรองการรักษาตัวในโรงพยาบาล
>> หน้า รายชื่อผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในตึกผู้ป่วยใน คลิกขวาที่ชื่อผู้ป่วย
>> เลือก พิมพ์เอกสาร(W)

จะปรากฏหน้าจอ พิมพ์เอกสาร เลือกตามรูป
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12. สั่งผ่าตัด
12.1
หน้าข้อมูลการ Admit ผู้ป่วย >> เลือกแท็ป การผ่าตัด >> เลือกปุ่ม Set ผ่าตัด
>> เลือกปุ่ม เพิ่มรายการ

12.2
ลงข้อมูลหน้า Set ผ่าตัด ดังรูป
**กรณีหาชื่อการผ่าตัดไม่เจอ ให้เอาติ๊กที่ช่อง Auto แล้วพิมพ์รายการที่ต้องการได้เลย
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12.3

>> กดที่ปุ่ม จองห้อง จะปรากฏหน้าจอ เลือกห้อง/เวลาที่ต้องการจอง
>> เลือกวันที่ต้องการจากปฏิทิน
>> เลือกห้องรอผ่าตัด
>> Double click พื้นที่สีเหลือง ให้เกิด กล่อง select Event และขยับจนได้เวลาที่ต้องการ

12.4 ติ๊กถูกที่ พิมพ์ใบ set ผ่าตัด >> กดปุ่ม บันทึก
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12.4
จะปรากฏหน้าจอ พิมพ์เอกสาร
>> ติ๊กถูกที่พิมพ์
>> เลือกปริ้น ใบรับ -ส่งผู้ป่วยผ่าตัด
>> เลือกเครื่องพิมพ์ A5
>> กดปุ่ม ตกลง

13. การขอโลหิต
13.1
หน้า ข้อมูล Admit ผู้ป่วย >> เลือกแท็ป ขอโลหิต >> กดปุ่ม เพิ่ม
จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลการขอโลหิต

13.2

ลงข้อมูลการขอโลหิต ดังรูป
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13.3 จะปรากฏหน้าจอ พิมพ์เอกสาร
>> ติ๊กถูกที่พิมพ์
>> เลือกปริ้น แบบฟอร์มขอโลหิต
>> เลือกเครื่องพิมพ์ A4
>> กดปุ่ม ตกลง
14.การแสกน Doctor order Sheet ให้ห้องยาใน
14.1 คลิกขวาชื่อคนไข้ที่ต้องการ >> Scan ใบสั่งยาผู้ป่วยใน

14.2 เข้าหน้าจอ การ Scan ใบสั่งยาผู้ป่วยในดังรูป
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14.3 จะปรากฎ หน้าจอการ Scan ใบสั่งยาผู้ป่วยใน
>>> เลือกเครื่องพิม (1)
>>> เลือก ประเภทเอกสารที่ต้องการ (2)
>>> กดปุ่ม New Scan เพื่อ Scan เอกสาร (3)
>>> แสดงใบที่แสกน เอกสารมา (4)
>>> Select Scaner กรณีไม่มี เครื่อง Scan เอกสาร สามารถเลือกไฟล์รูปภาพได้ (5)
>>> กดบันทึก เพื่อยืนยันการ Scan เอกสาร เข้าระบบ (6)

                                                   

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับโรงพยาบาลเกาะพะงันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
[ 22 ]

