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ระบบงานหอ้งยาผูป่้วยใน 

ใส่ User และ password  และ คลิก ตกลง เพื่อเขา้สู่ระบบ  ดงัรูป 

 

 
 

ต่อมากจ็ะเป็นหน้าจอทีจ่ะให้เลือก แผนกทีจ่ะเข้าใช้งาน  โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้
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1.1 แผนกท่ีเร่ิมทาํงาน  โดยจะใหเ้ลือกเป็น หอ้งยาใน 

1.2 เป็นส่วนของประเภทการทาํงาน โดยจะแบ่งเป็น 

1.2.1 ในเวลา หมายถึงในเวลาทาํงานปกติ 

1.2.2 นอกเวลา หมายถึง นอกเวลาทาํงาน 

1.2.3 Part time หมายถึง  ผูค้นอ่ืน ท่ีไม่อยูส่ังกดัในหน่วยงานแลว้ทาํเวร  

1.3 คลิก ตกลงเพื่อเขา้สู่โปรแกรม 

 

ต่อมากจ็ะเจอหน้าจอ Tips and Tricks  ดังรูป 

 

 
 

               เป็นวธีิการใชง้านโปรแกรมแบบยอ่ครับ สามารถ คลิดดูรายละเอียดไดโ้ดยการ 

คลิก ถดัไป แต่ถา้หากไม่ตอ้งการท่ีจะดูแลว้กส็ามารถ คลิก ปุ่มปิด ไดค้รับ 
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 ต่อมากจ็ะเจอหน้าจอของ กระดานข่าว ดงัรูป 

 

 
 

 

 เป็นหนา้ต่างท่ีจะมีเอาไวส่ื้อสารกบั User โดยจะมีผูดู้แลระบบ เป็นผูบ้นัทึก

รายละเอียดเขา้ไป 

 

วธีิการเข้าใช้งานระบบ ห้องยาใน Mode3 
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 ซ่ึงการเขา้สู่ระบบงาน ทาํไดโ้ดยการ คลิกท่ีเมนู ระบบผูป่้วยใน และ คลิกท่ีเมนู 

IPD Dispense ครับ 

ต่อไปกจ็ะเป็นหน้าต่างของ ระบบงานห้องยาใน Mode 3 ดังรูป 

 

 
 

 ในหนา้ต่างน้ี  เป็นส่วนของหนา้ตาระบบงานหอ้งยาใน  

ส่วนท่ี 1 จะเป็นรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัคนไข ้โดยจะแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

หมายเลข AN หมายเลข HN  ช่ือคนไข ้อาย ุคนไข ้ Ward ท่ีรักษาคนไข ้สิทธิการรักษา

คนไข ้วนัท่ีรับคนไข ้วนัท่ีจาํหน่ายคนไข ้

ส่วนท่ี 2 จะอยูใ่นส่วนของการทาํงานครับ โดยจะแบ่งออกเป็น  3  Tab  ใหญ่ 

ดงัน้ี 

Profile [F1] คือส่วน การสร้าง Profile ยาท่ีจะใชก้บัคนไข ้โดยจะสามารถ

กาํหนดใหเ้ป็น ยาแบบ Continue  หรือ  Stat  ซ่ึงจะอยูใ่น Current Profile  และใน Profile 

กจ็ะมี  Current Profile, Chart view, Profile sheet 
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New Presc.[F2] คือ ส่วนท่ีจะส่ังยาใหก้บัคนไข ้ ซ่ึง Tab น่ีจะสามารถ ออก

สต๊ิกเกอร์ยา และ ออกท่ีเคร่ืองนบัเมด็ยาได(้ถ้ามเีคร่ืองนับเมด็ยา) 

 Prescription คือ ส่วนท่ีจะสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดของใบส่ังยา วา่มีการส่ังยา

ไปก่ีใบแลว้ และมียาอะไรบา้ง และสามารถแกไ้ขใบส่ังยาได ้
 

ต่อไปจะเป็นการค้นหาคนไข้ เพ่ือส่ังยา ดังรูป 

 
 

 เร่ิมจากการ คลิก ปุ่ม คน้  กจ็ะปรากฏหนา้ต่างท่ีจะสามารถคน้หาคนไข ้ซ่ึง

สามารถคน้หาไดท้ั้ง ช่ือ และ AN/HN ครับ นอกจากน้ีกย็งัสามารถ คน้หาผูจ้าก Ward ได้

โดยการกดปุ่ม List  ครับ และถา้หากตอ้งการยนืยนัการเลือกคนไขใ้ห ้คลิกท่ีปุ่มตกลง 

แต่ถา้หากตอ้งการจะยกเลิกการคน้หาใหค้ลิกท่ี ปุ่ม ยกเลิก 
 

ต่อไปจะเป็นรายละเอยีดหลงัจากเลือกคนไข้ 
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 ในส่วนน้ีจะเป็นการแสดงรายละเอียดของคนไข ้โดยท่ีจะเป็นประโยชนต่์อ User 

เพราะจะสามารถตรวจสอบไดว้า่เลือกคนไขม้าถูกคนมยั เม่ือเปรียบเทียบกบัใบส่ังยา 

ต่อไปจะเป็นการเพิม่ยาใน Profile ยา ดงัรูป 
 

 
 

การเพิ่ม ยา เขา้ไปใน Profile มีขั้นตอนดงัน้ี 

1 คลิกท่ี Tab Profile [F1] * 

2 พิมพช่ื์อยาในช่องของ ช่ือยา * 

3 กาํหนดจาํนวนยา และ วธีิรับประทาน * 

4 กดปุ่ม Clr [F3] เม่ือตอ้งการยกเลิกตวัยา 

5 กาํหนดฉลากช่วยในช่อง ฉลากช่วย 

6 กาํหนดวนัท่ีจะเร่ิมใชย้า * 

7 กาํหนดประเภทรายการ เพือ่ท่ีจะใหเ้ป็นยา Continue หรือ STAT * 

8 กาํหนดการจ่ายยาคร้ังแรก (ถา้ไม่กาํหนดจะยดึเอาตามวธีิรับประทาน) 

9 กาํหนด Item Pattern เป็นการกาํหนดใหจ่้ายยา ในวนัไหน จาํนวนยาเท่าไร 

10 คลิก ปุ่มเพิ่ม เม่ือตอ้งการเพิ่มยาเขา้ไปใน Profile ยา  

หมายเหตุ ถา้มี * แสดงวา่จะตอ้งมีขอ้มูลก่อนคลิกปุ่ม เพิ่ม 
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ต่อไปจะเป็นรายละเอยีดของยา ดงัรูป 
 

 
 

Pattern จะเป็นการแสดงวา่มีการเซ็ตหรือไม่ โดยดูจากสัญลกัษณ์ ถา้หากเป็น    

สีแดง แสดงวา่ไม่ไดมี้การเซ็ต แต่ถา้เป็นสี เขียว แสดงวา่มีการเซ็ต 

 ประเภท จะเป็นการแสดงประเภทของยาแต่ละรายการวา่เป็นยา ประเภท 

Continue หรือ STAT 

 วนัเร่ิมใช้ จะเป็นการแสดงการจ่ายยาในวนัท่ีเท่าไร ซ่ึงเป็นวนัท่ีจะเร่ิมจ่ายยา 

 วนัหยุดใช้ จะเป็นการแสดงการหยดุยาวา่เป็นวนัท่ีเท่าไร ถา้หากเป็นยา Continue 

กจ็ะยงัไม่มีวนัหยดุยา 

 

ต่อไปจะเป็นการบันทกึยาลงใน Profile ยา ดงัรูป 

   

 จะเป็นการบนัทึกรายการยาทั้งหมดเขา้ไปใน Profile ยา ซ่ึงหลงัจาก คลิกปุ่ม 

บนัทึก Profile แลว้ กจ็ะเล่ือนไปใน Tab ท่ี2 คือ New Presc.[F2] ทนัทีครับ 
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ต่อไปจะเป็นการส่ังยา ใน  New Presc.[F2] ดังรูป 

 
 

 จะเป็นส่วนของรายละเอียดใบสั่งยา ดงัน้ี 

1.Order No คือ เลขท่ีใบสั่งยาของคนไขค้นนั้น / คร้ัง 

2.วนัท่ีสั่ง คือ วนัท่ีกาํลงัจะสั่งยา 

3.ประเภทรายการ คือ ประเภทใบสั่งยา มีรายละเอียดดงัรูป 

            
4.เบิกยา คือ ส่วนท่ีจะระบุวา่ใหเ้บิกยาจากท่ีไหน ดงัรูป 
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5.แพทยผ์ูส้ั่ง คือ ช่ือแพทยท่ี์เป็นคนสั่งยาใหก้บัคนไขค้นน้ี สามารถใส่รหสัแพทยไ์ดเ้ลย 

หรือไม่กท็าํการคน้หาโดยการ กดปุ่ม spacebar  กจ็ะมีหนา้ต่างข้ึนมาให ้User คน้หาช่ือ

แพทยไ์ด ้ดงัรูป 
 

                   
 

6.Ward คือ มีไวส้าํหรับเปล่ียน Ward คนไขท่ี้จะสั่งยาได ้หาก Ward ไม่ตรงกบัคนไข ้

7.Auto add chart/ Add chart ในวนั คือ ถา้มี User ต๊ิกไวจ้ะมีผลทาํให ้Add chart ให้

อตัโนมติั โดยท่ีไม่ตอ้ง คลิกปุ่ม Add chart ครับ 

8.Add Chart คือ การเรียกรายการยาท่ีอยูใ่น Profile มาแสดงในใบสั่งยาครับ 
 

ต่อไปจะเป็นการเพิ่มยาในใบสั่งยา ดงัรูป 
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 ในส่วนน้ีจะเป็นการสั่งยาท่ีเป็น ยา One day หรือ STAT ครับซ่ึงยาท่ีจะคียใ์น

หนา้ต่างน้ีจะเป็นยาท่ีตอ้งการใช ้แค่วนัเดียวครับ โดยมีขั้นตอนการเพิ่มรายการดงัน้ี 

1. ช่ือยา ให ้User ใส่ช่ือยาท่ีตอ้งการลงไป 

2. ใหก้าํหนด จาํนวนยา และวธีิรับประทานครับ 

3. ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการยกเลิก ยา ท่ีกาํลงัส่ังครับ (กรณียกเลิก) 

4. คลิกปุ่ม เพิ่ม  
 

ต่อไปเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัยาทีส่ั่ง ดังรูป 

 
 

 1. คือ สถานะท่ีจะพิมพส์ต๊ิกเกอร์ มีดงัน้ี 

 เป็นสัญลกัษณ์ ท่ีแสดงวา่ไม่พิมพค์รับ 

  เป็นสัญลกัษณ์ ท่ีแสดงวา่พิมพค์รับ 

 ถา้ตอ้งการเปล่ียนสถานการณ์พิมพส์ามารถทาํไดโ้ดย กดแป้น Ctrl + P ครับ 

 2. คือ สถานะประเภทยา มีดงัน้ี 

 เป็นสัญลกัษณ์ ท่ีแสดงวา่เป็นยาท่ีสั่งผา่น New presc.[F2] 

 เป็นสัญลกัษณ์ ท่ีแสดงวา่เป็นยา Continue 
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 เป็นสัญลกัษณ์ ท่ีแสดงวา่เป็นยา STAT 
 

3.เป็นกาํหนดจาํนวนยาท่ีไปออกท่ีเคร่ืองนบัเมด็ยา โดยสามารถเปล่ียนได ้โดย

การคลิกท่ีจาํนวนยา และใส่จาํนวนใหม่ครับ 
 

วธีิลบยาทีไ่ม่ต้องการออก ดังรูป 

 
 

 ขั้นตอนการลบยา 

1. เลือกยาท่ีตอ้งการจะลบ โดยการคลิกท่ีตวัยา 1 คร้ัง 

2. กดแป้น Ctrl +D  

3. จะมีหนา้ต่าง Confirms ใหค้ลิก ปุ่ม OK 
 

ถ้าหากต้องการทีจ่ะบันทกึใบส่ังยา กใ็ห้คลกิปุ่ มบันทกึ ดังรูป 

 
 

 หลงัจากบนัทึกเสร็จกจ็ะเป็นหนา้จอน้ีครับ ดงัรูป 
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วธีิตรวจสอบรายการในใบส่ังยา  

 มีวธีิการเขา้ไปตรวจสอบดงัน้ี  

 
 

 การท่ีจะเขา้มาดูรายละเอียดของใบส่ังยาท่ีผา่นมาแลว้ จะตอ้งคลิกท่ี Tab 

Prescription  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ส่วนน้ีเป็นรายละเอียดท่ีจะแสดงใบสั่งยาทั้งหมดของคนไขค้นน้ี 

2. เป็นรายการท่ีอยูใ่นใบสั่งยา โดยจะเปล่ียนไปตามใบสั่งยา 

3. View Control มีไวแ้สดงประเภทของการส่ังยา 
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4. ปุ่มแกไ้ขรายการ มีไวส้าํหรับแกไ้ขรายการในใบส่ังยา โดยท่ีจะสามารถเพิ่ม

หรือลบรายการได ้ โดยหลงัจากคลิกแลว้จะเป็นดงัรูป 

 

 
 

 จาํนวนในช่องของเคร่ืองนบัจะเป็น 0 ทนัทีครับ เพื่อป้องกนัการบนัทึกซํ้ าแลว้

ออกท่ีเคร่ืองนบัเมด็ยา 
 

Chart view  

 เป็นเมนูท่ีใชส้าํหรับดูวา่มียาตวัใดบา้ง อยูใ่น Order for one day และ Order for 

continue บา้ง ดงัรูป 
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 Order for one day คือ ยาท่ีมีการใช ้1 วนั 

 Order for continue คือ ยาท่ีมีการใชม้ากกวา่ 1 วนั 
 

วธีิ Off ยา ทาํได้ ดังรูป 

 
 

มขีั้นตอนดังนี ้

1. คลกิทีช่่องวนัหยุดใช้  

2. เลือกวนัที ่จากปฏทินิ 

3. ให้คลกิทีปุ่่ ม Save ดัง รูป 
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Profile sheet 

 เป็นเมนูท่ีใชดู้การจ่ายยาในแต่ละวนั วา่มียาตวัใดบา้ง จ่ายใหค้นไขว้นัไหน 

จาํนวนเท่าไร  และยงัสามารถแสดงเวชภณัฑ ์หรือใหแ้สดงเฉพาะรายการท่ีมีการใชอ้ยู่

นอกจากน้ีกส็ามารถ ดูประวติัการจ่ายยาได ้ดงัรูป 

 
 

ความหมายของแต่ละจุด 

1. ใชเ้ลือกวนัท่ี ท่ีตอ้งการใหแ้สดงรายการยา 

2. แสดงรายการ Active เป็นการกาํหนดใหแ้สดงยาท่ีมีการใช ้

3. แสดงประวติัการจ่ายยา เป็นการแสดงการใหย้าท่ีผ่านมา 

4. แสดงเวชภณัฑ ์มีไวก้าํหนดใหแ้สดงเวชภณัฑ ์
 

วธีิการดูประวตัิการจ่ายยา 

 เป็นการดูรายละเอียดวา่มีการสั่งรายการอะไรไปบา้งใน แต่ละวนั ซ่ึงสามารถ

แยกไดว้า่จะดูเฉพาะยา หรือ เฉพาะค่าบริการไดค้รับ นอกจากน้ียงัสามารถแกไ้ขใบสั่งยา

ไดค้รับ โดยการคลิกท่ีปุ่มแกไ้ขใบสั่งยา ดงัรูป 
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 ขั้นตอนการรายละเอยีด 

1. เลือกวนัท่ี ท่ีตอ้งการจะดู 

2. ดูรายการยาและค่าบริการทางดา้นขวา 

3. ดูค่าใชจ่้ายรวมแต่ละหมวด 

หมายเหตุ ถา้ตอ้งการดู เฉพาะยา หรือ ค่าบริการ สามารถคลิกถูกหนา้รายการได ้

 


