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ระบบห้องยา 

การใช้งานระบบห้องยา 

วธีิการเข้าใช้งาน 

1. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน HOSxP ท่ีหนา้จอ Desktop 

2. ใส่ Login และ Password แลว้กดปุ่ม ตกลง หรือ กด Enter 1 คร้ัง 

 
 

3. เลือกแผนกท่ีทาํงาน และประเภทเวลาทาํงาน จากนั้น กดปุ่ม ตกลง หรือ Enter 1 คร้ัง 
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4. Tips and Tricks รวบรวมความรู้ วธีิการใชง้านโปรแกรมแบบยอ่ไว ้ สามารถกดปุ่ม ถัดไป เพื่อ

อ่านความรู้เพิ่มเติมได ้ถา้ไม่ตอ้งการอ่าน กดปุ่ม ปิด 

 
 

 

วธีิการเข้าสู่ระบบทะเบียนเวชภัณฑ์ยา 

 สามารถเขา้สู่ระบบทะเบียนเวชภณัฑย์า  ได ้2 วธีิ ดงัน้ี  

วธีิท่ี 1.  รูปแบบของเมนูแบบ Menu & Toolbar เลือกตามรูป 
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วธีิท่ี 2. รูปแบบของเมนูแบบ Ribbor UI เลือกตามรูป 

 

 
 

   

 

 

 

 

หน้าจอหลกัของทะเบียนเวชภัณฑ์ยา  

ท่ีเมนูรายการเวชภณัฑย์าแสดงการใชง้านดงัน้ี 

 

เลือกท่ี ทะเบียน

เวชภณัฑย์า 

เลือกท่ี ทะเบียน

เวชภณัฑย์า 



ระบบห้องยา 

Copyright © 2006 Bangkok Medical Software Co,Ltd. 4 

 

 
  

 

1. สามารถเลือกปีงบฯ และท่ีช่อง�แสดงรายการทั้งหมด สามารถต๊ิกถูก เพื่อแสดงรายการ

ทั้งหมด (รายการท่ีมีการใชง้าน และ รายการท่ีไม่มีการใชง้าน) 

2. แถบแสดงรายละเอียดมีดงัน้ี 

2.1 S = Status (รายการท่ีมีการใชง้าน และ รายการท่ีไม่มีการใชง้าน) 

2.2 ลาํดบั = ลาํดบัรายการเวชภณัฑย์า 

2.3 รหสัเวชภณัฑ ์= รหสัเวชภณัฑย์าระบบอกใหอ้ตัโนมติั 

2.4 ช่ือเวชภณัฑ=์ช่ือยาท่ีใชใ้นการเรียกหรือช่ือท่ีใชใ้นรพ. 
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2.5 Generic name = ช่ือสามญัของยาตวันั้น เช่น PARACETAMAL มีหลายขนาดและหลาย

ชนิด 

2.6 บญัชี = รายการบญัชียาในบญัชีและนอกบญัชี 

2.7 ราคากลาง = ราคากลางของเวชภณัฑ ์

2.8 ราคาทุน = ราคาทุนของเวชภณัฑ ์

2.9 ราคา OPD = ราคาเวชภณัฑข์อง OPD  

2.10 ราคา IPD = ราคาเวชภณัฑข์อง IPD (ถา้ไม่ระบุจะใชร้าคาเดียวกบั OPD) 

2.11 คงเหลือ = กรณีท่ีใช ้Inventory จะมีบอกวา่ยาน้ีคงเหลือเท่าไหร่ 

2.12 Category = หมวหมู่ของยา 

2.13 สี = สีตวัอกัษรท่ีใชพ้ิมพส์ต๊ิกเกอร์ยา 

2.14 รหสัมาตรฐาน = รหสัมาตรฐาน 24 หลกัตาม สนย. 

2.15 Level = ระดบัการสั่งยาใชเ้ช่ือมโยงกบัผูมี้สิทธิใชง้านระบบกรณีเป็นแพทยห์รือจาํกดั

บุคคลท่ีสามารถสั่งยาได ้

2.16 ตดั Sub Stock =  กรณีถา้ไม่ไดใ้ช ้Inventory เราจะขีดถูกตรงหา้มตดั Sub Stock 

2.17 วธีิใช ้= วธีิใชข้องเวชภณัฑ ์

 

 

3. สัญลกัษณ์สีของเวชภณัฑ ์ 

3.1 สีเขียว เป็นรายการเวชภณัฑท่ี์มีการใชง้าน 

3.2 สีแดง เป็นรายการเวชภณัฑท่ี์ไม่มีการใชง้าน 

4. Shortcut  การเพิ่ม, แกไ้ข, ลบ รายการเวชภณัฑ์ 
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วธีิการเพิม่, แก้ไข รายการเวชภัณฑ์ยา  

 1. แถบ General และแถบราคา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
  

 ช่องช่ือยา ใหใ้ส่ ช่ือยา ใหใ้ส่ช่ือท่ีใชท้ัว่ไปอยา่เช่น PARA มีทั้ง SARA,PARACAP,TILINAL 

เป็นตน้ 
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 ช่องช่ือสามญั ใหใ้ส่ ช่ือสามญัยาควรจะเหมือนกนัตามชนิดยาเป็นไปไดไ้ม่ควรมีอกัขระอ่ืน

เช่น PARA มีทั้ง SARA,PARACAP,TILINAL และแต่ละขนาดความแรง เช่น 325mg,500mg,ยาฉีด แต่

ช่ือสามญัก็คือ PARACETAMAL เท่านั้น 

 ช่องความแรง ใหใ้ส่ ความแรงของยา และหน่วยความแรง เช่น 500 mg. 

 ช่องหน่วยนบั ใหใ้ส่ หน่วยนบัของยา ใส่หน่วยท่ีเป็นการจาํหน่าย เช่น บรรจุ1xTAB/1.5 บาท 

 ช่อง Dosage Form ใหใ้ส่ รูปแบบยา เช่น TABLETS,SYSRUPS,CREAM เป็นตน้ 

 ช่อง Drug Category ใหใ้ส่ ประเภทของยากรณีไม่มีใหเ้ลือกใหพ้ิมพเ์พิ่มเลยระบบจะเก็บให ้

 ช่องจาํนวนบรรจุต่อ UNITs ใหใ้ส่ จาํนวนท่ีเอาไปคิดกบัราคา เช่น 2 ซอง 50  บาท ใหใ้ส

UNIT=2 ราคา 50 บาท หน่วยนบัเป็น ซอง เป็นตน้ 

 ช่องราคากลาง (ไม่รวม Vat.) ใหใ้ส่ ราคากลาง (ไม่รวม Vat.) 

        Dose Type ประเภทยาแลว้แต่กาํหนดเองใส่ก็ไดไ้ม่ใส่ก็ได ้

 ช่ือภาษาองักฤษ ใส่ในกรณีท่ีตอ้งการพิมพช่ื์อภาษองักฤษออกมาจะเก็บคนละท่ีกบัช่ือไทย 

 รหสัยาของ GFMIS รหสัของระบบบริหารการคลงัของภาครัฐมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ตอ้งใส่ 

 รหสัยาของ GPO รหสัขององกรคเ์ภสัชกรรมมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ตอ้งใส่ 

 รหสัเก่า ใส่กรณีท่ีใชย้าจากฐานขอ้มูลเดิมตอ้งใส่ดว้ยเพราะจะมีผลกบัการดึงประวติัยา 

 รหสัยาของ INV รหสัจากระบบบริหารคลงัยา 

 วธีิใชล่้วงหนา้ (Dispense mode) ในรพ.ท่ีเคยใชโ้ปรแกรม Dispense มาก่อนสามารถใชไ้ดแ้ละ

ตอ้งมากาํหนดวธีิใชท่ี้คู่กบัยาตรงหนา้น้ีเวลาเรียกใชย้าในหนา้จอmode3 

 รายการทดแทน ใส่ช่ือยาท่ีใกลเ้คียงกบัยาตวัน้ีเพื่อกรณีเรายกเลิกใชย้าตวัน้ีแลว้สามารถเอามา

ใชต้อนเรียกใชย้าเดิม 

 ยกเลิกใช ้ถา้ขีดถูกจะไมส่ามารถเรียกใชง้านได ้

 เพิ่มรายการในระบบ Inventory กรณีใชร้ะบบตดัจ่ายของBMS Iventory 

 รหสัมาตรฐาน (DID) ใชใ้นการส่งออก 18 แฟ้ม สนย.ควรท่ีจะใส่เพราะจะมีผลกบัการส่งออก

ถา้ไม่ทราบใหก้ดคน้หาจากนั้นพิมพช่ื์อยาเขา้ไปควรเป็นช่ือสามญันะครับจะมีใหเ้ลือกหลายบริษทัแต่

ถา้ไม่มีบริษทัท่ีเราเลือใหใ้ส่หา้หลกัทา้ยเป็น00000 

แถบราคามีรายการดังนี ้

 ราคาจาํหน่าย (OPD) ใหใ้ส่  ราคาท่ีรพ.จาํหน่าย 

 ราคาจาํหน่าย (IPD) ใหใ้ส่   ราคาท่ีรพ.จาํหน่าย 

 ราคาตน้ทุน ใหใ้ส่ ตามราคาทุนหากไม่ทราบก็ไม่ตอ้งใส่ 
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 ช่อง� หา้มลดราคา ใชใ้นกรณีท่ีหา้มลดราคา ในหนา้การเงินจะมีช่องลดราคาอยูถ่า้ขีดถูกยา

ตวัน้ีจะไม่สามารถลดราคาไดไ้ม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 ช่อง� หา้มผูใ้ชแ้กไ้ขราคา ใชใ้นกรณีท่ีหา้มผูใ้ชแ้กร้าคาจะทาํใหผู้ใ้ชไ้ม่สามารถแกไ้ขราคาได้

ในตอนท่ีเรียกยาตวัน้ีมาใช ้

แถบประเภทรายการ มีรายการดังนี ้
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 Drug Type  

• ED สาํหรับยาในบญัชี 

• NED สาํหรับยานอกบญัชี 

• กรณีเลือกEDใหใ้ส่ประเภทในบญัชีดว้ย เพือ่อกหนงัสือรับรองจะไดมี้เง่ือนไขในการ

กาํหนดเพราะระบบเก็บบญัชียา 

• Lock Price  กบัช่องหา้มแกไ้ขราคาเหมือนกนั 

• ยาปฏิชีวนะ ถา้ใช่ใหขี้ดถูกดว้ยจะทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลการใช ้

• วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ถา้ขีดถูกใหใ้ส่ระดบัดว้ยจะทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลการใช ้

• Properties คุณสมบตัรพิเศษของยาแลว้แต่จะระบุหรือไม่ 

• เคร่ืองนบัเม็ดยา  กรณีมีการต่อเคร่ืองนบัเมด็ยาอตัโนมติัระบบใหร้ะบุเคร่ืองนบัเมด็ยาดว้ย 
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2. แถบ Sticker มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

 ช่อง Therapeutic Use (Thai) ใหใ้ส่ ฤทธ์ิในการรักษาหรือฉลากช่วยในกรณีท่ี Sticker มีส่ีบรรทดั 

 ช่อง Therapeutic Use (Eng.) ใหใ้ส่ ฤทธ์ิในการรักษาภาษาองักฤษหรือฉลากช่วยในกรณีท่ี 

Sticker เป็นภาษาองักฤษ 

 ช่องฉลากช่วย ใหใ้ส่ ฉลากช่วยการใชย้า เช่น หลงัรับประทานยา 30 นาทีแรก ไม่ควรนอนราบจะ

ใชอ้อก Sticker ท่ีมีขนาด 5 บรรทดั 

 ช่องฉลากช่วย (Eng.) ใหใ้ส่ ฉลากช่วยการใชย้าภาษาองักฤษ 

 ช่องคาํช่วยคน้หา (Keyword) ใหใ้ส่ คาํช่วยคน้หากมีตวัช่วยคีย ์เช่น PARACETAMAL500mg 

เป็น PR500 เป็นตน้ 
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 ช่อง Mode 2 Dosage Regimen ใหใ้ส่ วธีิการใช ้(พิมพล์งในสต๊ิกเกอร์ยา)กดรูปกลอ้งดา้นหลงั

แลว้ใส่วธีิใชต้าม HOSxP 

 Therapeutic Group ใหใ้ส่  กลุ่มตามวตัถุออกฤทธ์ิ 

 Sticker Short Name ใหใ้ส่ ช่ือยาแบบสั้นใชอ้อก Sticker ถา้ไม่ใส่จะนาํช่ือมาออก 

 

 3. แถบ Entry มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 

 ช่อง Maximum Unit Per Dose ใหใ้ส่จาํนวนท่ีสั่งไดสู้งสุดสาํหรับยาตวัน้ี 

 ช่อง Front Color ใหเ้ลือกสีตวัอกัษรท่ีจะพิมพล์งบนสต๊ิกเกอร์ยากรณีท่ีใชป้ร้ินเตอร์สี 

 ช่อง จาํนวนสั่งจ่ายเร่ิมตน้ ให้ใส่ จาํนวนท่ีสั่งจ่ายเร่ิมตน้ 
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 ช่อง เพิ่มรหสัค่าใชจ่้ายอตัโนมติั ใหใ้ส่ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายติดมากบัการสั่งยา เช่น ยาฉีดหากมีคิด

ค่าเขม็ก็พิมพใ์ส่แลว้เพิ่มเวลาสั่งยาค่าอุปกรณ์จะข้ึนให้อตัโนมติั 

 

 4. แถบ Right มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 

• แถบการชาํระเงิน ให้เพิ่มสิทธ์ิท่ีจะตอ้งชาํระเงิน 

• แถบการตรวจสอบสิทธิ ใหเ้พิ่มรายการน้ีจาํเป็นตอ้งตรวจสอบสิทธ์ิท่ีหอ้งบตัรก่อนสั่งใชย้าไม่งั้น

จะไม่ยอมใหส้ั่ง 

• แถบประเภทการชาํระเงิน ใหเ้ลือกประเภทการเบิก มีการเบิกได ้และ เบิกไม่ได ้และทาํการเลือก

หมวดค่าใชจ่้าย 
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• แถบกลุ่มผูส้ั่ง สาํหรับการตรวจสอบกลุ่มผูส้ั่ง ใหเ้ลือกกลุ่มผูส้ั่ง (ถา้ไม่อยูใ่นกลุ่มผูส้ั่งจะไม่

สามารถสั่งยาตวัน้ีได)้ 

• แถบผูมี้สิทธิสั่ง สาํหรับ ตรวจสอบผูส้ั่ง ใหเ้ลือกผูส้ั่ง (ถา้ไม่ใช่ผูส้ั่งท่ีเลือกไวจ้ะไม่สามารถสั่งยา

ตวัน้ีได)้ 

•  รายการน้ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายสูง ตอ้งการระดบัการสั่งยา ช่องน้ีจะสัมพนัธ์กบัท่ีเราตั้งไวใ้นผูมี้

สิทธิใชง้านระบบ 

 5. แถบ Stock มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 

 ใหเ้ลือก รายการน้ีหมด Stock หรือ หา้มสั่งใช ้และใส่หมายเหตุการณ์หมด ท่ีจะแจง้ให้แพทย์

ทราบในกรณีท่ีใชร้ะบบงาน BMS Inventory 
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 6. แถบ Picture มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

 กดปุ่ม Load เพื่อทาํการ Load รูปยาลงไป หรือกด Clear เพื่อลบรูปท่ีทาํการโหลดไวม้นัจะใชแ้สดง

ในหอ้งตรวจแพทยต์รงคล้ิกขวาแสดงรูปยา 
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7. แถบ Price มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 ใหใ้ส่ราคาเวชภณัฑย์า OPD และ IPD พิเศษ1และพิเศษ2 เอาไวใ้ชก้บัสิทธิท่ีตอ้งใชค้่าใชจ่้ายท่ี

แตกต่างไปมีท่ีกาํหนดในสิทธิการรักษาวา่จะใชร้าคาไหน 

 



ระบบห้องยา 

Copyright © 2006 Bangkok Medical Software Co,Ltd. 16 

8. แถบ Pharmacology มีรายละเอียดดงัน้ี  

 
 

การใส่กลุ่มยาตามการออกฤทธ์ิ 

9. แถบ Sub Stock  มีรายละเอียดดงัน้ี   

 

ใชใ้นกรณีท่ีเราใช ้BMS Inventory แลว้มีใหเ้ลือกวา่ตอ้งการใหเ้วลาสั่งยาน้ีแลว้ใหไ้ปตดัท่ี Stock ไหน 
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10. แถบ Notify มีรายละเอียดดงัน้ี   

  

 
1.เป็นNote ท่ีตอ้งการแสดงใหแ้พทยท์ราบหรือคนท่ีสั่งทราบ 

2.กรณีท่ียามีผลต่อคนทอ้งท่ีหนา้คดักรองจะมีใหเ้ลือกวา่มีคนไขต้ั้งครรภไ์หมถา้มีท่ีห้องคกักรองถา้

แพทยส์ั่งยาจะมีขอ้ความท่ีเราใส่เตือน 

3.กรณีท่ียามีผลต่อคนใหน้มบุตรท่ีหนา้คดักรองจะมีให้เลือกวา่มีคนไขเ้ป็นหญิงใหน้มบุตรถา้มีท่ีห้อง

คกักรองถา้แพทยส์ั่งยาจะมีขอ้ความท่ีเราใส่เตือน 

4.กรณีท่ียามีผลต่อเด็กในช่วงอายท่ีุเรากาํหนดถา้แพทยส์ั่งยาจะมีขอ้ความท่ีเราใส่เตือน 
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11. แถบ Tools มีรายละเอียดดงัน้ี   

    หากท่ีไหนใชร้ะบบDATA Center อาจจะมีการกาํหนดรหสัยาเดียวกนัหรือวา่เราสั่งยาใหม่แต่อยาก

ใหป้ระวนัการใชย้าตวัน้ีไปรวมกบัตวัอ่ืน 

12. แถบ Department Medication Check  มีรายละเอียดดงัน้ี   

    หากวา่ใส่แผนกลงไปถา้ไม่ใช่แผนกท่ีเรากาํหนดจะไม่สามารถสั่งยาน้ีไดเ้หมือนกบับงัคบัใหส้ั่งได้

เฉพาะคนท่ี Login มาแผนกท่ีใส่เท่านั้น 

13. แถบ Usage list มีรายละเอียดดงัน้ี   

    ถา้ตอ้งการกาํหนดวธีิใชข้องยาตวัน้ีหากแพทยส์ั่งยาตวัน้ีใหมี้วธีิใชต้ามท่ีเราใส่เขา้ไปเท่านั้นเช่นเรา

อยากใหย้านํ้าแสดงแต่วธีิใชท่ี้เป็นนํ้าเท่านั้นก็กาํหนดเขา้ไป 

14. แถบ Ingredient มีรายละเอียดดงัน้ี   

    หากรายการยาน้ีมีส่วนผสมของยาอ่ืนดว้ยเราตอ้งการใส่ส่วนผสมก็ใส่ช่ือสามญัยาและความแรง 

15. แถบ Factor มีรายละเอียดดงัน้ี   

    หากเราตอ้งการใหจ้าํนวนยาท่ีคาํนวณอตัราต่อ CC ต่อนํ้านกัตวัเด็กใหใ้ส่และสามารถกาํหนดไว้

ตั้งแต่อายเุท่าไหร่ 

16. แถบ ยาใช้ต่อเน่ือง มีรายละเอียดดงัน้ี 

   หากเราตอ้งการกาํหนดวา่รายการยาน้ีจาํเป็นตอ้งใชต่้อเน่ืองกบัคลินิกไหนก็ใหม้าใส่รายละเอียดเขา้

ไป   
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วธีิการทาํ Drug Interaction Editor  

ข้ันตอนที ่1 Drug Interaction ทาํไดโ้ดยไปท่ีเมนู ระบบห้องยา และเลือก Drug Interaction Editor  
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ข้ันตอนที ่2 สามารถเพิ่ม หรือแกไ้ข Drug Interaction ไดด้งัน้ี 

 

 
 

1. เลือกกลุ่ม Interaction  

2. เลือกวา่จะทาํการแกไ้ขรายการ หรือเพิ่มรายการ 

3. ทาํ Drug Interaction ไดโ้ดย  

3.1 ใส่ช่ือยา ในช่อง ช่ือยา 1 และ ช่ือยา 2 ท่ี Interaction กนั 

3.2 เลือกระดบัความรุนแรง, ประเภท, ใส่รายละเอียด และเลือกจุดแสดง Alert 
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วธีิการลงจ่ายยาผู้ป่วย 

              ระบบงานห้องจ่ายยาจะใชป้ร้ินเตอร์ในการพิมพ ์Sticker ผา่นในระบบ HOSxPจะไม่มีการ แชร์ 

ปร้ินเตอร์ โดยปกติจะตั้งค่าใหข้ึ้นอตัโนมติัแต่ถา้หากวา่เผลอปิดหรือไม่ข้ึนใหไ้ปท่ี ระบบหอ้งจ่ายยา 

>>Print Server >> sticker Print Server >>RX-Print:OPD มีตั้งแต่OPD-OPD6 สามารต่อเคร่ืองไดถึ้งุ

เคร่ืองเพือ่รองรับการพิมพ ์

 
จะปรากฏรูเคร่ืองพิมพอ์ยูท่างมุมขวามือขา้งล่างอนัน้ีหา้มปิดเพราะถา้ปิดแลว้จะไมสามารถพิมพ ์

Sticker ออกได ้

 

หา้มปิด 
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 วธีิการเขา้ใชง้านการลงรายการจ่ายยา – Mode 2 สามารถทาํได ้2 วธีิดงัน้ี 

วธีิท่ี 1.  รูปแบบของเมนูแบบ Menu & Toolbar เลือกตามรูป 

  

 

วธีิท่ี 2. รูปแบบของเมนูแบบ Ribbor UI เลือกตามรูป 

 

 

 
จะเขา้สู่หนา้จอแสดงคิวผูป่้วยท่ีรอรับยากรณีท่ีส่งมาจากห้องอ่ืนถูกตอ้ง 

เลือกท่ี แสดง 

Queue ผูร้อรับยา 

 

เลือกท่ี แสดง 

Queue ผูร้อรับยา 
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รายละเอียดหนา้จอแสดงคิวผูป่้วยมีดงัน้ี 

1.ฝ่ังทางซา้ยมือ แถบมีสองแถบ OPD และ IPD หนา้น้ีจะใชแ้สดงรายละเอียดต่างๆ ทางซา้ยมือ 

จะมี ลาํดบั HN ช่ือผูป่้วย มาจากแผนกไหน Dc=ผา่นหอ้งตรวจแพทยม์าแลว้ Rx=สถานะการยนืยนัการ

จ่ายยาถา้จ่ายยาแลว้จะมีลูกศรสีเขียว Fi=สถานการณ์ชาํระเงินถา้ชาํระเงินแลว้จะมีขีดถูกสีเขียว Q คือคิว

ท่ีออกจากห้องตรวจ สิทธิ=รหสัสิทธิของสปสช.หรือPCODE เวลารอ=ระยะเวลารอท่ีห้องยา SQ=

แผนกท่ีอยูต่อนน้ี 

2. ฝ่ังซา้ยมือ มีรายละเอียดของคนไข ้แสดงแพทยผ์ูต้รวจ โรค และสิทธิการรักษาของคนไข้

และแสดงรายการยาท่ีมาจากหอ้งอ่ืนทั้งหมดรวมถึงรายการค่าใชจ่้ายอ่ืนๆดว้ย 

3. ปุ่มการใชง้านต่างๆมีดงัน้ี 

ช่องใหขี้ดถูก ใ      ใบสั่งยา          Sticker ยา ใชใ้นกรณีท่ีไม่ตอ้งการแกไ้ขหรือบนัทึกซํ้ าอีให้

ขีดถูกจากนั้นกดปุ่ม  พิมพ ์ F1  ถา้เลือกใบสั่งยาใหเ้ลือกเคร่ืองพิมพจ์ากแถบ Printer ขา้งๆก่อน 

ปุ่ม แกไ้ขรายการF2 เอาไวเ้ขา้ไปสู่หนา้จอการสั่งยา Mode2 

ปุ่ม ออกใบเสร็จF3 ถา้หากเคร่ืองตอ้งการออกใบเสร็จถา้กดปุ่มน้ีจะเขา้สู่หนา้การเงินอตัโนมติั 

ปุ่ม แสดงประวติัF4 จะแสดงหนา้จอประวติัการมารับบริการคนไขค้ร้ังก่อนท่ีผา่นมา 

ปุ่ม Document กรณีท่ีมีการพิมพเ์อกสารอ่ืนๆท่ีไม่มีในหนา้จอตอ้งทาํเป็น CustomReport ไวก้็

ใชปุ่้มน้ีเลือกพิมพ ์

ปุ่ม บนัทึกการจ่ายยาF5 เป็นปุ่มท่ีใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการจ่ายยาใหค้นไข ้

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 
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ปุ่ม ส่งต่อแผนกอ่ืนF7 ใชใ้นกรณีท่ีมีแผนกอ่ืนส่งคยไขม้าหาเราผิดก็ตอ้งการส่งกลบัไปแผนก

นั้นโดยไม่ตอ้งการบนัทึก 

ปุ่ม เรียกคิวF8 ในระบบ HOSxP จะมีอีกระบบท่ีสามารถเช่ือมออกจอและเสียงไดโ้ดยใชปุ่้มน้ี

เป็นตวัเรียกคิวผูป่้วยมารับยา 

วธีิการใชง้านอนัดบัแรกดูช่ือผูม้ารับบริการแลว้คล้ิกท่ีช่ือคนไขใหเ้ป็นสีนํ้าเงินหรือวา่ถา้หาไม่เจอสา

มารกรอ HN ของคนไขเ้ขา้ไปไดห้รือวา่จะคน้หาตามช่ือก็ไดโ้ดยเคาะ Space bar 1 คร้ัง จะปรากฎ 

Dialog ช่วยคน้หา สามารถคน้หาไดโ้ดยการพิมพช่ื์อของผูป่้วย เม่ือพบช่ือท่ีถูกตอ้งแลว้ใหก้ดเลือกท่ีช่ือ

แลว้ กดปุ่ม “ตกลง” 

 

  เม่ือไดช่ื้อคนไขท่ี้ตอ้งการแลว้จากนั้นก็กด F2 บนแป้นคียบ์อร์ดจะเขา้สู่หนา้จอจ่ายยา 

mode2เม่ือเขา้มาแลว้ในหนา้จอมีรายละเอียดดงัน้ี 
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หน้าจอหลกัของการลงรายการจ่ายยา – Mode 2 

 

 

 

 
 

พอเขา้มาสู่หนา้จอน้ีอนัดบัแรกตอ้งดูท่ี Print Server วา่เลือกตรงกบัระบบPrinter Server ท่ีเรา

เปิดไวห้รือไม่ถา้ไม่ตรงกดสามเผล่ียมแลว้เลือกใหต้รงกบัท่ีเปิดไวค้รับ 

ส่วนท่ี 1. จะเป็นรายละเอียดคนไขต่้างๆ 

ส่วนท่ี 2. จะเป็นตวัเลือกใหขี้ดถูก ประกอบดว้ย 

 พิมพ ์Sticker เม่ือตอ้งการพิมพ ์Sticker ยาติดซอง 

 พิมพส์รุปรายการ เม่ือตอ้งการพิมพใ์บสรุปรายการต่างๆเหมือนใบสั่งยาอยา่งยอ่ 

 Print ALL เม่ือตอ้งการพิมพท์ั้งสองอยา่ง 

 Not Use Print Server กรณีอยากใชเ้คร่ืองพิมพท่ี์ต่อเองกบัเคร่ือง 

 Drug Interaction Chk. ถา้ตอ้งการให้เช็ควา่ยาตวัไหนมีปฏิกิริยาต่อกนัใหแ้สดงตอนสั่ง  

 หากใชโ้ปรแกรมระบบคลงัระบบจะแสดงยอดคงเหลือของยาวา่เหลือเท่าไหร่ 

 ออกใบเสร็จเม่ือเราบนัทึกจะแสดงหนา้ชาํระเงินมาให ้

ส่วนท่ี 1 
ส่วนท่ี 2  

ส่วนท่ี 3  

ส่วนท่ี 4  

PrintServe
r 

ส่วนท่ี 5 
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 Sticker Ctr. ระบบจะข้ึนใหใ้สจาํนวนฉลากท่ีตอ้งการพิมพว์า่พิมพก่ี์ใบ 

ส่วนท่ี 3. จะเป็นรายการยาของคนไขจ้ะประกอบดว้ยช่ือยา,จาํนวน,วธีิใช,้ราคาต่อหน่วย,ราคา

รวม,ประเภทการชาํระเงิน,กลุ่มค่าใชจ่้ายแต่ละรายการ 

ส่วนท่ี 4. เป็นยอดรวมแยกยาในบญัชียานอกบญัชีเวชภณัฑแ์ละค่าอ่ืนๆแลว้ก็ยอดรวม 

ส่วนท่ี 5. เป็นปุ่มใชง้านเพิ่มเติมต่างๆมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปุ่ม UE กรณีท่ีตอ้งการหนา้จอใหบ้นัทึกขอ้มูลท่ีไม่มีในระบบตอนน้ีสามารถออกแบบไวเ้พื่อ

เก็บขอ้มูลไดส่้วนมากจะใชใ้นส่วนท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม 

ปุ่ม FM คือปุ่มท่ีเอาไวก้าํหนดสูตรยาเพื่อไวใ้ชก้รณีของโรคหรือวา่ลกัษณะคนไขท่ี้ตอ้งใชย้า

เดิมๆซํ้ ากนัหลายๆคนหลายๆชนิดสามารถกาํหนดสูตรไวล่้วงหนา้วธีิกาํหนดดงัรูป 

 

 
 

 

ใส่ช่ือสูตรที่ต้องการได้ทั้ง

ภาษาไทย  และภาษาองักฤษ 

กด ENTER  1 คร้ังช่ือจะต้อง

เข้าใจและส่ือกบัการใช้งาน 
ใส่ช่ือยาที่จะใช้กบัสูตร 

ใส่จํานวนและวธีิใช้ให้ครบจากนั้น 

Enter ให้มีแถบว่างข้างล่าง 1 แถว 

กดปุ่ม 

ตกลง 1 คร้ัง 



ระบบห้องยา 

Copyright © 2006 Bangkok Medical Software Co,Ltd. 27 

ปุ่ม RMF3 ระบบสามารถนาํยาเก่าของคนไขท่ี้เคยใชม้าตอนท่ีมารับบริการคร้ังก่อนใชไ้ดดี้กบั

คนไขใ้นส่วนของโรคเร้ือรังวธีิการดงัน้ี 

 
 

ปุ่ม ResetF7 กรณีคนไขท่ี้ถูกบนัทึกหรือวา่ผา่นการพิมพ ์Sticker มาแลว้สถานการณ์พิมพจ์ะ

ไม่ไดอ้ยูส่ถานะพร้อมปร้ินตอ้งกดปุ่มน้ีถึงจะพิมพไ์ด ้

ปุ่ม Summary คือปุ่มแสดงรายการค่าใชจ่้ายของคนไขไ้วดู้อยา่งเดียวไม่ใหแ้กไ้ข 

ปุ่ม พิมพบ์ตัรคิวF11กรณีท่ีพิมพS์ticker ยาแลว้ตอ้งการพิมพบ์ตัรคิวเพื่อรอเรียกคนไขม้ารับยา

ก็สามารถทาํได ้

ปุ่ม พิมพ ์Sticker (ไม่บนัทึก)F6 บางทีเม่ือSticker ไม่พิมพห์รือวา่ขาดเราสามารถพิมพไ์ดโ้ดย

ไม่ตอ้งบนัทึกแต่ตอ้งมีการบนัทึกมาแลว้ระบบถึงจะพิมพใ์ห ้

ปุ่ม ลบ-F1 ก็คือลบใบสั่งยาทั้งหมดของคนไขก้รณีไม่ไดจ่้ายยาใหค้นไข ้

ปุ่ม บนัทึก เม่ือสั่งยาคียย์าใหค้นไขแ้ลว้ก็ตอ้งบนัทึกเพื่อพิมพ ์Sticker และเก็บเป็นประวติัไว ้

ปุ่ม ปิด ก็ปิดหนา้น้ี 

 

 

 

เลือกวนัท่ีและเวลาท่ี

คนไขม้าคร้ังก่อน 

เลือกวา่ตอ้งการเอาอะไรบา้งยาหรือเวชภณัฑ ์

เลือกไดแ้ลว้กด

ปุ่ ม Remed 

ระบบจะถามตอ้งการยนืยนัการ 

Remed หรือไม่ตอบ YES 
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ในหนา้จอสั่งยา Mode2 ยงัมีฟังชัน่กก์ารรใชง้านอีตรงท่ีคล้ิกขวาช่องวา่ตรงรายการยามี

รายละเอียดดงัน้ี 

 
   แสดงวธีิรับประทาน จะแสดงหนา้จอวธีิใชอ้อก Sticker มาให ้

 
   ถา้ไม่ตอ้งการรายการท่ีคียเ์ขา้ไปแลว้จะคล้ิกขวา ยกเลิกรายการหรือกด Ctrl+delete ก็ได ้

 Set default Usage = กรณียาตวัน้ียงัไม่มีการกาํหนดวธีิใชท่ี้ใชบ้่อยๆไวส้ามารถกาํหนดไดโ้ดย

การคล้ิกขวา เลือก Set default Usage ต่อไปสั่งยาตวัน้ีก็จะมีวธีิใชข้ึ้นมาใหอ้ตัโนมติั 

 แกไ้ขราคา จะเป็นการแกไ้ขราคนต่อหน่วยจะมีช่องใหใ้ส่จาํนวนเงิน 

 กาํหนดคาํช่วยคน้หา หากวา่ยาน้ีช่ือพิมพห์ายากสามารถตั้งคาํช่วยคน้หาลงหนา้น้ีได ้
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กาํหนดสถานการณ์พิมพ ์ใชใ้นกรณท่ีตอ้งการพิมพ ์Sticker ใหม่บางตวัแต่เราจะใชคี้ยล์ดัคือ Ctrl+P 

Re-medicine =RemedF3 

Reset Print Status=ResetF7 

อ่ืนๆ=มีขา้งในอีกดงัน้ี 

 View Log=สามารถตรวจไดว้า่ใครแกไ้ขขอ้มูลคนไขค้นน้ีเก่ียวกยัาไปบา้ง 

 

 
 เปล่ียนประเภทการชาํระเงิน=สามารถเปล่ียประเภทการชาํระเงินไดเ้ช่นลูกหน้ีเปล่ียนเป็นชาํระ

เงินเองเบิกได ้

 View Waiting List = ดูคิวท่ีรอคอยจดัยา 

 Save Data=เหมือนปุ่มF9 

 แสดงประวติัผูป่้วย=ดูประวติัคนไขท้ั้งหมด 

 เขียนNote=ตอ้งการแสดงรายการพิเศษใหจุ้ดอ่ืนทราบ 

 พิมพใ์บนดั=เม่ือมีนดัและตอ้งการพิมพใ์บนดั 

 บนัทึกการแพย้า=สามารถลงการแพย้าใหค้นไขไ้ดใ้นหนา้น้ี 

 แกไ้ขขอ้มูลยาหมด=ถา้ยาหมดสามารถมาแกไ้ขท่ีน่ีได ้

 แสดงรูปยา=ถา้มีการใส่รูปยาสามารถแสดงใหค้นไขไ้ด ้
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Drug Information=สามารถดูขอ้มูลไดผ้า่นหนา้น้ี 

แกไ้ข DrugUsage=สามารถแกไ้ขวธีิใชแ้ลว้เพิ่มในระบบวธีิใชย้าเลย 

ส่ง Consult แพทย=์สามารถขอคาํปรึกษาแพทยโ์ดยไม่ตอ้งส่งคนไขไ้ป 

Document=ตอ้งการพิมพเ์อกสารอ่ืนๆเหมือนปุ่มขา้งนอก 

พิมพใ์บนดัผูป่้วย=กรณีอยากพิมพใ์บนดัวคัซีน 

ลงนดัผูป่้วย=ถา้หอ้งยาตอ้งการนดัคนไข ้

แสดง Sub Stock = กรณีใช ้BMS Inventory 

เปล่ียน Front = สามารถเปล่ียนตวัหนงัสือตามตอ้การ 

 

น่ีคือรายละเอียดทั้งหมดท่ีหนา้จอท่ีระบบการใชง้านห้องจ่ายยาควรทราบแต่วา่ในการใชง้าน

บางคร้ังเราไม่จาํเป็นตอ้ใชง้านทั้งหมดทุกปุ่มหรือวา่ทุกหนา้จอต่อไปมาดูขั้นตอนการทาํงานของระบบ

หอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอก Mode2มี 3 รูปแบบดว้ยกนั 

  รูปแบบแรก กรณีคนไขผา่นหอ้งแพทยแ์ละมีการคียย์ามาถูกตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงและแกไ้ข

รายการยา 

 หลงัจากเปิด Print Server ท่ีอยู ่มุมทางฝ่ังขวามือดา้นล่างแลว้ไปท่ีระบบหอ้งจ่ายยา>>แสดงคิว

ผูป่้วยรอรับยาดงัรูป>>เลือกคนไข ้
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  จากนั้นเม่ือไดช่ื้อคนไขแ้ลว้>>กดปุ่ม แกไ้ขรายการF2 >>จะแสดงหนา้จอรายระเอียดยาของคนไขด้งั

รูป 

 
   จะแสดงรายละเอียดการใชย้าของคนไขเ้ม่ือตรวจสอบวา่ถูกตอ้งครบตามจาํนวนและไม่มีการแกไ้ข

รายละเอียดการใชย้าคนไขแ้ลว้จากนั้นใหก้ด ปุ่ม ResetF7 หรือกดปุ่ม F7 เพื่อเปล่ียนแปลงสถานะ

พร้อมปร้ินดงัรูป 
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เม่ือไดส้ถานะพร้อมปร้ินแลว้จากนั้นตอ้งการพิมพ ์Sticker ยาเพื่อไปจดัยาใหค้นไขท้าํไดโ้ดยการกดปุ่ม

บนัทึกF9หรือกด F9บนแบน้คียบ์อร์ด >>จะแสดงหนา้จอส่งต่อผูป่้วยไปท่ีต่างๆดงัรูป 

 
ถา้มีแผนกท่ีตอ้งการส่งมากกวา่ท่ีมีใหเ้ลือกใหเ้ลือกตรงท่ี  อ่ืนๆ แลว้ใส่หอ้งท่ีตอ้งการส่งไปถา้ไม่ทราบ

เคาะ Space Bar  แลว้พิมพช่ื์อหอ้งท่ีตอ้งการส่งต่อไปดงัรูป 
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จากนั้นตอบตกลงก็เสร็จกระบวนคนไข ้1 คนจากนั้นก็เรียกช่ือคนไขค้นต่อไปเพื่อ

พิมพใ์หม่เสร็จส้ินกระบวนการแรกกรณีคนไขท่ี้แพทยคี์ยย์ามาถูกตอ้งครบถว้น 

รูปแบบท่ีสอง กรณีท่ีคนไขผ้า่นหอ้งตรวจแพทยแ์ละมีการคียย์ามาใหแ้ต่วาไม่ถูกตอ้งและจะมีการแกไ้ข

รายการยาท่ีแพทยคี์ยม์าใหมี้วธีิดงัน้ี 

  หลงัจากเปิด Print Server ท่ีอยู ่มุมทางฝ่ังขวามือดา้นล่างแลว้ไปท่ีระบบหอ้งจ่ายยา>>

แสดงคิวผูป่้วยรอรับยาดงัรูป>>เลือกคนไข ้
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จากนั้นเม่ือไดช่ื้อคนไขแ้ลว้>>กดปุ่ม แกไ้ขรายการF2 >>จะแสดงหนา้จอรายระเอียดยาของ

คนไขด้งัรูปจากนั้น>>กดF7เพื่อเปล่ียนแปลงสถานะการพิมพ ์ 

 
 ถา้หากรายการยาผดิแกไ้ขไดโ้ดยการคล้ิกท่ีช่ือยาตวันั้นแลว้ทาํการแกไ้ขไดถ้า้ช่ือผดิ

ใหพ้ิมพช่์อยาหรือวา่พิมพค์าํช่วยคน้หาช่ือยาเขา้ไป 

                       จากนั้น เม่ือไดช่ื้อยาแลว้กด Enter อนัน้ีคือการแกช่ื้อยาถา้ตอ้งการแกจ้าํนวน เอาเมา้ทไ์ป
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คลิกท่ีช่องจาํนวนแลว้แกไ้ขใหม่ไดห้รือวธีิใชผ้ดิเอาเมา้ส์ไปคลิกท่ีช่องวธีิใชจ้ากนั้นพิมพว์ธีิใชด้งั

ตวัอยา่งดงัน้ี 

วิธีใชย้า 

ยารับประทาน โดยทัว่ไป ประกอบดว้ยตาํแหน่งการ key 4 หลกั  

ตวัอยา่งเช่น  HALOPERIDOL 5 MG.TAB           11ht    

 

รับประทานคร้ังละ 1 เมด็, วนัละ 1 คร้ัง, หลงัอาหาร, เชา้ 

      1         1                           h                    t 

 หลกัท่ี 1      หลกัท่ี 2      หลกัท่ี 3    หลกัท่ี 4   

หลกัท่ี 1   หมายถึง  รับประทานคร้ังละก่ีเมด็,  ก่ีชอ้นชา,  ก่ีชอ้นโตะ๊  และคร้ังละก่ีซีซี 

หลกัท่ี 2   หมายถึง  จาํนวนคร้ังท่ีใชย้าต่อ 1 วนั 

หลกัท่ี 3   หมายถึง  เวลาไหน  

  a  :   ก่อนอาหาร 

  p :    หลงัอาหาร 

หลกัท่ี 4   หมายถึง   ชนิดของยา 

  t  :    ยาเมด็ 

  s  :    ยานํ้าชอ้นชา 

  j  :    ยานํ้าชอ้นโตะ๊ 

              Z :     ซีซี (CC) 

 

วธีิใช้ที่เป็นข้อแตกต่างไป 

11ht : รับประทานคร้ังละ 1 เมด็, วนัละ 1 คร้ัง, ก่อนนอน 

21hs : รับประทานคร้ังละ 2 ชอ้นชา, วนัละ 1 คร้ัง, ก่อนนอน 

troche : อมคร้ังละ 1 เมด็ ทกุ 6 ชม. เวลามีอาการเจบ็คอ 

1.5 prs pcm : รับประทานคร้ังละ 1 ชอ้นชาคร่ึง ทุก 4-6 ชัว่โมง เวลาปวดหรือมีไข ้

.51pt :  รับประทานคร้ังละคร่ึงเมด็, วนัละ 1 คร้ัง, หลงัอาหาร, เชา้  

21 ad pt : รับประทานคร้ังละ 2 เมด็ วนัเวน้วนั หลงัอาหารเชา้ 

drp : จิบเวลาไอ 

ยาหยอดตา ประกอบดว้ย : ชนิดของยา (ตา = ed), ขา้งท่ีเป็น (r = ขวา; l = ซา้ย ; b = ทั้ง 2 ขา้ง), จาํนวนคร้ังท่ีใช ้

edr1 : หยอดตาขวา คร้ังละ 1 – 2 หยด วนัละ 1 คร้ัง เชา้ 

edb4 : หยอดตาทั้ง 2 ขา้ง คร้ังละ 1 - 2 หยด วนัละ 4 คร้ัง เชา้ – กลางวนั – เยน็ - ก่อนนอน 

edl1hs : หยอดตาซา้ย คร้ังละ 1 – 2 หยด วนัละ 1 คร้ัง ก่อนนอน   

edeq4 : หยอดตาขา้งท่ีเป็น คร้ังละ 1 - 2 หยด ทุก 4 ชัง่โมง 
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ยาหยอดหู ประกอบดว้ย : ชนิดของยา (หู = ea), ขา้งท่ีเป็น (r = ขวา; l = ซา้ย ; b = ทั้ง 2 ขา้ง), จาํนวนคร้ังท่ีใช้ 

ear2 : หยอดหูขวา คร้ังละ 1 – 2 หยด วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ 

eal3 : หยอดหูซา้ย คร้ังละ 1 – 2 หยด วนัละ 3 คร้ัง เชา้ - กลางวนั - เยน็ 

ea4 : หยอดหูขา้งท่ีเป็น คร้ังละ 1 – 2 หยด วนัละ 4 คร้ัง เชา้ – กลางวนั – เยน็ - ก่อนนอน 

ยาป้ายตา 

epl4 : ป้ายตาซ้าย วนัละ 4 คร้ัง เชา้ – กลางวนั – เยน็ – ก่อนนอน 

ep3 : ป้ายตาขา้งท่ีเป็น วนัละ 3 คร้ัง เชา้ – กลางวนั – เยน็ 

ยาทา 

ap2 : ทาบางๆ เฉพาะท่ี วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ 

ap3 : ทาบางๆ เฉพาะท่ี วนัละ 3 คร้ัง เชา้ - กลางวนั - เยน็ 

apm4 : ป้ายแผลในปาก วนัละ 4 คร้ัง เชา้ - กลางวนั - เยน็ – ก่อนนอน 

ยาสูดพ่น 

mdi2x2 : พน่ยา 2 ที วนัละ 2 คร้ัง เชา้ - เยน็ 

mdi1puffq4 : พน่ยา 1 ทีโดยกดกน้ขวดยาลงจนสุด 1 คร้ัง พร้อมสูดยาทุก 4 ชัง่โมง เวลามีอาการหอบ 

ยาพ่นจมูก 

ns12 : พน่จมูก 1 ขา้ง วนัละ 2 เวลา เชา้ - เยน็ 

ns21 : พน่จมูก 2 ขา้ง ขา้งละ 1 คร้ัง วนัละ 1 คร้ัง เชา้ 

ns22 : พน่จมูก 2 ขา้ง ขา้งละ 2 คร้ัง วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ 
 

ยาเหน็บทวาร 

rect sp h : เหน็บทวารคร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 1 คร้ัง ก่อนนอน 

rectal 12 mh : เหน็บทวารคร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – ก่อนนอน 

ยาเหน็บช่องคลอด 

11 vgsp : สอดช่องคลอด คร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 1 คร้ัง ก่อนนอน 

21 vgsp : สอดช่องคลอด คร้ังละ 2 เมด็ วนัละ 1 คร้ัง ก่อนนอน 

 

 

ยาฉีด 

im  นาํหนา้  หมายถึง   ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 

iv   นาํหนา้  หมายถึง   ฉีดเขา้เส้นเลือดดาํ 

sc   นาํหนา้  หมายถึง   ฉีดเขา้ใตผิ้วหนงั 
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หากวธีิใชท่ี้เราตอ้งการแกไ้ขไม่มีใหเ้ลือกสามารถกหนดวธีิใชต้ามใจผูส้ั่งไดโ้ดยไปท่ีช่องวธีิใชจ้ากนั้น

กดปุ่ม * บนแป้นคียบ์อร์ดแลว้ Enter จากนั้นใส่จาํนวน  และ กด ENTER 1 คร้ัง  จะปรากฏ POP UP 

กาํหนดวธีิใช ้ข้ึนมา 

 

 
จากนั้นก็ระบุวธีิใชต้ามความตอ้งการของเราเขา้ไปใหใ้ส่ตามขอ้ความท่ีจะออก Sticker ยาเวลาพิมพ์

ออกมาจากนั้นกดปุ่มบนัทึกหรือF9 แลว้ส่งต่อแผนต่อไปดงัขา้งตน้ท่ีผา่นมา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ทําการคย์ีวธีิใช้ที่ต้อง

ลงไป 

กดบันทึก 1 คร้ัง 



ระบบห้องยา 

Copyright © 2006 Bangkok Medical Software Co,Ltd. 38 

รูปแบบท่ีสาม กรณีท่ีไม่มีใครคียย์ามาใหห้อ้งยาเพียงแต่ส่งรายช่ือมาห้องยาแต่ไม่รายละเอียด

การสั่งยามาใหมี้แต่ใบสั่งยาท่ีเขียนมาไปท่ีระบบห้องจ่ายยา>>แสดงคิวผูป่้วยท่ีรอรับยาเม่ือเลือกช่ือ

คนไขท้างฝ่ังขวาจะไม่แสดงรายการยามาใหเ้พราะไม่มีใครคียม์าใหด้งัรูป 

 
 

จากนั้นเม่ือไดช่ื้อคนไขแ้ลว้>>กดปุ่ม แกไ้ขรายการF2 >>จะแสดงหนา้จอรายระเอียดยาของ

คนไขด้งัรูป 
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เราตอ้งทาํการคียข์อ้มูลยาเขา้ไปเองตามรายการในใบสั่งยาท่ีมีการเขียนมาจากแพทยผ์ูส้ั่งยาคีย์

ไดโ้ดยการพิมพช่ื์อยาเขา้ไปเลยหรือวา่ถา้หากมีการกาํหนดคาํช่วยคน้หาสามารถพิมพใ์นหนา้สั่งยาโดย

คลิกช่องวา่งใหเ้ป็นสีนํ้าเงินจากนั้นก็คียย์าได ้
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เม่ือไดช่ื้อยาจกนั้นก็กดปุ่ม Enter แลว้ใส่จาํนวนท่ีตอ้งการสั่งใหค้นไขเ้ม่ือไดจ้าํนวนแล ้Enter 

อีก1คร้ังจากนั้นใส่วธีิใชห้ลกัรหสัวธีิใชมี้ดงัน้ีอนัน้ีคร่าวๆ 

วิธีใชย้า 

ยารับประทาน โดยทัว่ไป ประกอบดว้ยตาํแหน่งการ key 4 หลกั  

ตวัอยา่งเช่น  HALOPERIDOL 5 MG.TAB           11ht    

 

รับประทานคร้ังละ 1 เมด็, วนัละ 1 คร้ัง, หลงัอาหาร, เชา้ 

      1         1                           h                    t 

 หลกัท่ี 1      หลกัท่ี 2      หลกัท่ี 3    หลกัท่ี 4   

หลกัท่ี 1   หมายถึง  รับประทานคร้ังละก่ีเมด็,  ก่ีชอ้นชา,  ก่ีชอ้นโตะ๊  และคร้ังละก่ีซีซี 

หลกัท่ี 2   หมายถึง  จาํนวนคร้ังท่ีใชย้าต่อ 1 วนั 

หลกัท่ี 3   หมายถึง  เวลาไหน  

  a  :   ก่อนอาหาร 

  p :    หลงัอาหาร 

หลกัท่ี 4   หมายถึง   ชนิดของยา 

  t  :    ยาเมด็ 

  s  :    ยานํ้าชอ้นชา 

  j  :    ยานํ้าชอ้นโตะ๊ 

              Z :     ซีซี (CC) 

 

วธีิใช้ที่เป็นข้อแตกต่างไป 

11ht : รับประทานคร้ังละ 1 เมด็, วนัละ 1 คร้ัง, ก่อนนอน 

21hs : รับประทานคร้ังละ 2 ชอ้นชา, วนัละ 1 คร้ัง, ก่อนนอน 

troche : อมคร้ังละ 1 เมด็ ทกุ 6 ชม. เวลามีอาการเจบ็คอ 

1.5 prs pcm : รับประทานคร้ังละ 1 ชอ้นชาคร่ึง ทุก 4-6 ชัว่โมง เวลาปวดหรือมีไข ้

.51pt :  รับประทานคร้ังละคร่ึงเมด็, วนัละ 1 คร้ัง, หลงัอาหาร, เชา้  

21 ad pt : รับประทานคร้ังละ 2 เมด็ วนัเวน้วนั หลงัอาหารเชา้ 

drp : จิบเวลาไอ 

ยาหยอดตา ประกอบดว้ย : ชนิดของยา (ตา = ed), ขา้งท่ีเป็น (r = ขวา; l = ซา้ย ; b = ทั้ง 2 ขา้ง), จาํนวนคร้ังท่ีใช ้

edr1 : หยอดตาขวา คร้ังละ 1 – 2 หยด วนัละ 1 คร้ัง เชา้ 

edb4 : หยอดตาทั้ง 2 ขา้ง คร้ังละ 1 - 2 หยด วนัละ 4 คร้ัง เชา้ – กลางวนั – เยน็ - ก่อนนอน 

edl1hs : หยอดตาซา้ย คร้ังละ 1 – 2 หยด วนัละ 1 คร้ัง ก่อนนอน   

edeq4 : หยอดตาขา้งท่ีเป็น คร้ังละ 1 - 2 หยด ทุก 4 ชัง่โมง 
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ยาหยอดหู ประกอบดว้ย : ชนิดของยา (หู = ea), ขา้งท่ีเป็น (r = ขวา; l = ซา้ย ; b = ทั้ง 2 ขา้ง), จาํนวนคร้ังท่ีใช้ 

ear2 : หยอดหูขวา คร้ังละ 1 – 2 หยด วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ 

eal3 : หยอดหูซา้ย คร้ังละ 1 – 2 หยด วนัละ 3 คร้ัง เชา้ - กลางวนั - เยน็ 

ea4 : หยอดหูขา้งท่ีเป็น คร้ังละ 1 – 2 หยด วนัละ 4 คร้ัง เชา้ – กลางวนั – เยน็ - ก่อนนอน 

ยาป้ายตา 

epl4 : ป้ายตาซ้าย วนัละ 4 คร้ัง เชา้ – กลางวนั – เยน็ – ก่อนนอน 

ep3 : ป้ายตาขา้งท่ีเป็น วนัละ 3 คร้ัง เชา้ – กลางวนั – เยน็ 

ยาทา 

ap2 : ทาบางๆ เฉพาะท่ี วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ 

ap3 : ทาบางๆ เฉพาะท่ี วนัละ 3 คร้ัง เชา้ - กลางวนั - เยน็ 

apm4 : ป้ายแผลในปาก วนัละ 4 คร้ัง เชา้ - กลางวนั - เยน็ – ก่อนนอน 

ยาสูดพ่น 

mdi2x2 : พน่ยา 2 ที วนัละ 2 คร้ัง เชา้ - เยน็ 

mdi1puffq4 : พน่ยา 1 ทีโดยกดกน้ขวดยาลงจนสุด 1 คร้ัง พร้อมสูดยาทุก 4 ชัง่โมง เวลามีอาการหอบ 

ยาพ่นจมูก 

ns12 : พน่จมูก 1 ขา้ง วนัละ 2 เวลา เชา้ - เยน็ 

ns21 : พน่จมูก 2 ขา้ง ขา้งละ 1 คร้ัง วนัละ 1 คร้ัง เชา้ 

ns22 : พน่จมูก 2 ขา้ง ขา้งละ 2 คร้ัง วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ 
 

ยาเหน็บทวาร 

rect sp h : เหน็บทวารคร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 1 คร้ัง ก่อนนอน 

rectal 12 mh : เหน็บทวารคร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – ก่อนนอน 

ยาเหน็บช่องคลอด 

11 vgsp : สอดช่องคลอด คร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 1 คร้ัง ก่อนนอน 

21 vgsp : สอดช่องคลอด คร้ังละ 2 เมด็ วนัละ 1 คร้ัง ก่อนนอน 

 

 

ยาฉีด 

im  นาํหนา้  หมายถึง   ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 

iv   นาํหนา้  หมายถึง   ฉีดเขา้เส้นเลือดดาํ 

sc   นาํหนา้  หมายถึง   ฉีดเขา้ใตผิ้วหนงั 

 

 

เม่ือไดว้ธีิใชต้ามท่ีตอ้งการเสร็จแลว้จากนั้นกดปุ่มบนัทึกหรือF9 แลว้ส่งต่อแผนต่อไปดงัขา้งตน้ท่ีผา่น

มา น่ีคือกระบวนการทาํงานของระบบห้องจ่ายยา Mode2  
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อีกงานท่ีหอ้งจ่ายยาควรทาํเพื่อเก็บขอ้มูลไวเ้พื่อการตรวจสอบ นัน่คือการลงบนัทึกการจ่ายยาใหผู้ป่้วย

จะมีระบุ คนจดั คนตรวจ คนจ่ายยาขั้นตอนดงัน้ี 

            ไปท่ีระบบหอ้งจ่ายยา>>ลงบนัทึกจ่ายยาผูป่้วย 

 
จะไดห้นา้จอการลงรายการจ่ายยาใหผู้ป่้วยดงัน้ี 

 
 วธีิการเรียกช่ือคนไขข้ึ้นมาทาํได ้3 วธีิคือ 

1. ใส่คิวท่ีมาจากหอ้งบตัร 

2. ใส่ HNของคนไขต้ามจาํนวนหลกัของรพ. 

3. กดปุ่ม คน้หา แลว้ใส่ช่ือคนไขไ้ด ้ 

จะแสดงหนา้จอลงจ่ายยาใหค้นไขมี้รายละเอียดดงัน้ี 

 แถบรายการเวชภณัฑจ์ะแสดงรายการยาทั้งหมดของคนไขว้า่ไดรั้บยาอะไรบา้งเราก็

ตรวจสอบในหนา้จอกบัรายการยาท่ีจดัมาตรงกนัหรือไม่เม่ือถูกตอ้งแลว้ไปแถบต่อไปท่ีเราตอ้ง

ใชง้าน 
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 เม่ือตรวจสอบรายการถา้ถูกตอ้งแลว้ไปแถบถดัไปคือ   บนัทึกการจ่ายยา เพื่อบนัทึก

เก็บขอ้มูลไวด้งัรูปมีรายละเอียดท่ีตอ้งทาํคือ  

 
 ใส่ช่ือผูจ้ดัยา 

 ใส่ช่ือผูต้รวจสอบ 

 ใส่ช่ือผูจ่้ายยาเพื่อเก็บขอ้มูลไว ้

จากนั้นกดท่ียนืยนัจ่ายยา เท่าน้ีก็ส้ินสุดกระบวนการห้องจ่ายยา 
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หนา้จอน้ีสามารถลงบนัทึกการแพย้าใหค้นไข ้สามารถลงบนัทึก ADR&APR ไดแ้ละสามารถดู

ไดว้า่วนัน้ีจ่ายยาไปก่ีคนและจ่ายใหใ้ครบา้ง 

กระบวนการขา้งตน้คือการใชง้านระบบหอ้งจ่ายยาแบบ Mode2 ตาท่ีระบบ HOSxP ใชม้านาน

จนถึงปัจุบนัส่วนอีกอยา่งเหมาะสาํหรับรพ.ท่ีเคยใชร้ะบบจ่ายยาแบบ Dispense mode ในระบบHOSxP

เรียกวา่ระบบหอ้งจ่ายยา Mode3มีวธีิการดงัน้ี 

ไปท่ีระบบหอ้งจ่ายยา>> Dispense mode จะไดห้นา้จอดงัรูป 

 
จะไดห้นา้จอจ่ายยา Mode3มาใหมี้วธีิเรียกคนไข ้3 วธีิคือ 

1. ใส่คิวท่ีมาจากหอ้งบตัร 

2. ใส่ HN คนไขค้รบทุกหลกั 

3. เคาะ Space Bar แลว้ใส่ช่ือคนไขจ้ากนั้น Enter  

 
รายละเอียดของระบบหอ้งจ่ายยา แบบ Dispense Mode มีรายละเอียดดงัจะอธิบายตามแต่ละ

ส่วน 

 ส่วนท่ี 1. แสดงรายละเอียดของคนไข ้

 

ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 

ส่วน 4 
ส่วน 5 
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 ส่วนท่ี 2. เป็นช่องท่ีใชคี้ยย์าใหค้นไขป้ระกอบดว้ยช่ือยา สามารถคียช่ื์อยาหรือวา่คาํ

ช่วยคน้หาได ้จาํนวนยาท่ีสั่งใหค้นไข ้หน่วยบรรจุ เช่น เม็ด แคปซูล เป็นตน้ วธีิใช ้ตามระบบ

Dispense เช่น OR1 คือรับประทาน Dose คือจาํนวนท่ีใหต่้อคร้ัง หน่วยไดแ้ก่ tab,pad,time,sac 

เป็นตน้ ความถ่ี ไดแ้ก่เวลาท่ีให ้เช่น TID วนัละ 3 คร้ัง Q4 ทุก 4 ชัว่โมง เป็นตน้ เวลา ไดแ้ก่ 

เวลาท่ีกิน เช่น T1 เชา้ T2 เชา้-เยน็ T3 เชา้-กลางวนั-เยน็ ราคาคือราคาต่อหน่วย ใชส้าํหรับ 

หมายความวา่เราสามมารถใส่วนัท่ีจะใหย้าเพื่อจะคาํนวณจาํนวนยาให ้เช่นถา้เราใส่ใชส้าํหรับ 

3 วนั ระบบจะคาํนวณวา่ยาน้ีควรจ่ายไปเท่าไหร่ถา้กินคร้ังละ 2 เมด็วนัละ 3 คร้ัง ใชส้าํหรับ 3 

วนัระบบจะเอา 2 เมด็ไปคูณ 3 วนั  ได ้6 เมด็ จากนั้นจะเอา 6 มาคูณ 3 วนัเป็น 18 เมด็ ฉลาก

ช่วยสามารถกาํหนดไดจ้ากหนา้จอนน้ีเพื่อออก Sticker จะแสดงวธีิใชอ้ธิบายอยูข่า้งล่าง 

 ส่วนท่ี 3. แสดงรายละเอียดต่างๆ รายการยา จาํนวน วธีิใช ้ราคาต่อหน่วย กลุ่มค่า

รักษาพยาบาล ราคารวมต่างๆและแพทยผ์ูส้ั่ง 

 ส่วนท่ี 4. รายละเอียดของการตั้งค่าเคร่ืองพิมแ์ละพิมพเ์อกสารอ่ืนๆแสดงวธีิรัป

ประทานแสดงการแพย้าของคนไขส้ามารถบงัคบัวา่ตอ้งการพิมพเ์อกสารใดบา้งและตอ้งการ

พิมพใ์บสรุปรายการยาหรือไม่ 

 ส่วนท่ี 5. ปุ่มการใชง้านไดแ้ก่ ปุ่ม Remed เหมือนกนัระบบหอ้งจ่ายยา mode2 กดปุ่ม

จากนั้นก็เลือกวนัท่ีและเลือกรายการยาตามท่ีตอ้งการแลว้ก็กดปุ่ม Remed 
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 ปุ่มบนัทึก เม่ือคียย์าหรือวา่ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแลว้ก็กดปุ่มบนัทึกเพื่อพิมพ ์

Sticker เพื่อไปจดัยาใหค้นไข ้ 

ส่งต่อแผนกถดัไปดงัรูป 

 
 ปุ่ม ปิด ก็คือปิดหนา้น้ีไป 

 

สรุปก็คือเรียกช่ือคนไขใ้หถู้กและทาํตามรายละเอียดท่ีอธิบายมาใหถู้กตอ้งและรวดเร็วก็

สามารถไดข้อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีตอ้งการครับ 

 

  

 


