
 

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม BMS-HOSxP XE 

ระบบงานหอ้งยาผู้ป่วยนอก 
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คู่มือการใช้งานระบบงานเภสัช OPD 

การเข้าใช้งานโปรแกรม 

1. ที่หน้าจอ Desktop ให้ ดับเบิ้ลคลิก ที่ไอคอน HOSxPXE4 

 
แสดงหน้าจอไอคอน HOSxPXE4 

 

2. กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าระบบ HOSxPXE4 จากน้ันคลิกปุ่ม เข้าระบบ 

 
แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาหรือเขตที่ท างาน 

 
 

แสดงหน้าจอเลือกสาขาที่ท างาน 

4. เลือกห้องท างาน 

 
 

แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 
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5. ระบบจะแสดงหน้าต่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลด้านบนของหน้าต่างจะแสดง ชื่อ-
นามสกุล ต าแหน่ง และห้องท างานของผู้   Login เข้าระบบ    หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถคลิกปิดหน้าต่างได้ 

 

แสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

วิธีการเข้าหน้าจอระบบงานเภสัชกรรม 

- คลิกเลือกที่เมนู Dispensary 

- คลิกเลือก Dispensing Entry 

 

 

 

 

แสดงหน้าจอเข้าระบบงานเภสัชกรรม 

 

เมื่อเข้าหน้าจอห้องเภสัชแล้วจะแสดงชื่อห้องตามแผนกหรือห้องท างานที่ได้เลือกเข้ามา พร้อมกับแสดงชื่อ

เจ้าหน้าที่ ที่ได้ Login เข้ามา 

ประกอบด้วยสามส่วนดังน้ี 

- ผู้รอคิวตรวจ 

- ผู้ป่วยก าลังรอรับบริการ 
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- รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจเสร็จแล้ว และ รายชื่อผู้ป่วย Consult 

 
 

แสดงหน้าจอห้องจัดยา  
 

หมายเลข 1. 

ผู้รอคิวตรวจ ในกรณีที่รายชื่อผู้ป่วยได้ส่งมาเพื่อจัดยาจะมาแสดงในส่วนน้ีเจ้าหน้าที่หรือเภสัชจะทราบว่า

รายชื่อผู้ป่วยมารอแล้วกี่คนและมาจากแผนกไหน 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยรอตรวจ 
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ค าอธิบายสถานะและสัญลักษณ์ต่างๆ 
- ล าดับ    :  ล าดับรายชื่อผู้ป่วยที่รอตรวจ 
- คิวรับบริการ   :  ล าดับคิวรวมในวันที่นับจากเวชระเบียนส่งตรวจผู้ป่วย 
- แฟ้ม     :  สถานะ การยืมแฟ้ม OPD Card จากห้องเวชระเบียน จะมี 2  

        สถานะ 

     คือ ยังไม่มีการยืมแฟม้ 

     คือ มีการยืนยันการยืมแฟ้มแล้ว 
- Lab     :  สถานะ การสั่ง LAB 

     คือ ยังไม่มีการสั่ง Lab  

     คือ มีการสั่ง LAB แต่ยังไม่ทราบผล  

        คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และมีบาง      
                                            รายการรายงานผลแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันรายงานผล 

      คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และยังยืนยันการ 
       รายงานผลไม่ครบทุกใบแล็บ 

  คือ มีการรายงานผลแล็บครบทุกใบแล็บ 
- XR    :  สถานะ การสั่ง  X-RAY 

       คือ ยังไม่มีการสั่ง  

       คือ มีการสั่ง X-RAY แต่ยังไม่ทราบผล  

         คือ มีการสั่ง x-ray มากกว่า 1 รายการ  
            และมีบางรายการ ยืนยันการอ่านฟิล์มแล้ว      

      มีการสั่ง X-RAY ยืนยันรับตัวแล้ว 
- FN หมายถึงสถานะ  :  การช าระเงิน มี 4 สถานะ 

      คือ ยังไม่มีการช าระเงิน  

      คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิการรักษาแล้ว 

      คือ มีการช าระเงินและออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยแล้ว 

      คือ มีการปิดรายการค่าใช้จ่ายจากห้องการเงินแล้ว 

     - AR หมายถึงสถานะ :   สถานะ ยอดการค้างช าระ 

      คือ ไม่มียอดเงินค้างช าระ 

        คือ มียอดเงินค้างช าระ 
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      คือ ช าระเงินที่ค้างข าระเรียบร้อยแล้ว 

- FD   :  สถานะ การฝากเงินมัดจ า ถ้ามีการฝากไว้จะแสดงจ านวนเงิน 

- ส่งมาจาก  :  จุดที่ส่งผู้ป่วยมารอตรวจที่แผนก 

- ชื่อผู้ป่วย   :  ชื่อของผู้ป่วยที่มารับบริการ 

- HN    :  HN ของผู้ป่วย 

- ประเภท   :  ประเภทการมารับบริการ 

- วันที่   :  วันที่มารับบริการ 

- เวลาส่ง   :  เวลาที่เวชระเบียนส่งตรวจมาที่แผนก 

- ความเร่งด่วน   :  ความเร่งด่วนที่ต้องการรักษา 

- ประเภท   :  ประเภทผู้ป่วย 

- อาการ/สาเหตุ   :  อาการส าคัญที่มารับบริการ 

หมายเหตุ : กรณีท่ีช่ือผู้ป่วยไม่มาแสดงสามารถค้นหาได้ดังนี้ 

ในกรณีที่รายชื่อผู้ป่วยไม่ปรากฏในส่วนของข้อมูลผู้ป่วยรอคิวตรวจสามารถค้นหาข้อมูลผู้ที่มาท าการตรวจรักษา
ได้โดยการค้นหาจากหมายเลข HN ล าดับคิว Q และชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วยซึ่งมีวิธีการค้นหาดังน้ี 

การค้นหาผู้ป่วย 

ค้นหาข้อมูลจากหมายเลข HN  มีวิธีการค้นดังน้ี คือ พิมพ์หมายเลข HN  ของผู้ป่วยในช่อง HN ระบบจะแสดง
ข้อมูลผู้ป่วยตามหมายเลข HN แล้ว Enter 

 

แสดงหน้าจอผู้รอคิวตรวจ 
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ค้นหาข้อมูลจากล าดับคิว Q มีวิธีการค้นหาดังน้ี คือ พิมพ์ล าดับคิวในช่อง Q และกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดง
ข้อมูลผู้ป่วยรอคิวตรวจตามล าดับคิวที่กรอกโดย
อัตโนมัติ

 

แสดงหน้าจอผู้รอคิวตรวจ(ต่อ) 

ค้นหาข้อมูลจากกดปุ่มค้นหา  ระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์หมายเลข HNชื่อ, ชื่อ-

นามสกุล, นามสกุล, หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน สามารถท าได้ดังน้ี 

 

แสดงหน้าจอค้นหา 
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กรณีค้นหาจาก HN ให้พิมพ์เลข HN แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”  
 

 
แสดงหน้าจอค้นหาจอจากหมายเลข HN 

 กรณีค้นหาจากชื่อ ให้พิมพ์ชื่อผู้ป่วย แลว้กดปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงหน้าจอการค้นหาจากรายชื่อ 

 กรณีค้นหาจากชื่อและนามสกุล ให้พิมพ์ชื่อแล้วเคาะ spacebar เว้นวรรค 1 คร้ัง แล้วตามด้วย    

นามสกุล แล้วกดปุ่ม  หรือ พิมพ์บางส่วนของชื่อและนามสกุล แล้วคลิก“ค้นหา”  
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แสดงหน้าจอการค้นหาจากชื่อ- นามสกุล 

 กรณีค้นหาจากนามสกุล ที่ช่องค าค้นหาให้เคาะ spacebar เว้นวรรค 1 คร้ัง แล้วพิมพ์นามสกุล  จากน้ัน

กดปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงหน้าจอการค้นหาจากนามสกุล 

 

กรณีค้นหาจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ช่องค าค้นหาให้พิมพ์ เลขบัตรประจ าประชาชน 13 หลัก 

 
แสดงหน้าจอการค้นหาจากหมายเลขบัตรประชาชน 

 นอกจากน้ีสามารถใช้เคร่ืองมือช่วยในการค้นหาโดยคลิกเลือก Check box ดังน้ี 

- ค้นหาเฉพาะผู้ถูกส่งตรวจในวันน้ี  จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งตรวจภายในวันเท่าน้ัน 

- ค้นหาด้วย Soundex ค้นหาด้วยข้อความที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียง  ตัวสะกด พยัญชนะ 

สระ  

- ค้นหาอัตโนมัติ จะแสดงรายชื่อที่มีทั้งหมดขึ้นมาหากมีการกรอกตัวอักษรตัวใดตัวหน่ึง  

- หมายเลข HN ,ชื่อ , ชื่อ-นามสกุล ,นามสกุล(กด Space Bar 1 คร้ังแล้วพิมพ์นามสกุล),หมายเลขบัตร

ประชาชน  เมื่อได้แล้วผลการค้นหาจะแสดง หมายเลขHN  ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเกิด เลขบัตรประชาชน 

และกด 
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หมายเลข 2. 

ผู้ป่วยก าลังรับบริการกรณีที่เภสัชหรือเจ้าหน้าที่ได้เรียกชื่อผู้ป่วยไปท าการตรวจรักษาอยู่ชื่อจะแสดงในส่วนน้ี 

ประกอบด้วยรายการดังน้ี 

 - Queue  : Q ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 

 - แพทย์   : ชื่อแพทย์ที่ท าการตรวจรักษา 

 - HN   : HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 

 - ผู้รับบริการ  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 

 - วันที่/เวลา เข้าห้อง : วัน/เวลาที่เข้าห้องตรวจ 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ : ชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท าการตรวจรักษา 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยที่ก าลังรับบริการ 

หมายเลข 3. 

แสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ท าการตรวจรักษาแล้วเมื่อมีการบันทึกแล้วจะแสดงรายชื่อในส่วนน้ี 

- ล าดับ Q   : Q ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 

- ชื่อผู้ป่วย  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 

- วันที่ Visit  : วันที่ผู้ป่วยมาท าการรักษา 

- เวลา Visit  : เวลาที่ผู้ป่วยมาท าการรักษา 

- ผู้ Review  : ชื่อเจ้าหน้าที่หรือเภสัช 

- เวลาเร่ิม   : เวลาที่เริ่มจัดยา 

- เวลาเสร็จ  : เวลาที่จัดยาเสร็จ 

- เคร่ือง   :  ชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท าการตรวจรักษา 

- ผลการวินิจฉัยหลัก : ผลการวินิจฉัยของแพทย์ 

- สถานะ   : สถานะ การรักษาของผู้ป่วยที่ได้ท าการรักษาแผนก 
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แสดงหน้าจอผู้ป่วยที่ตรวจเสร็จแล้ว 

ดับเบิ้ลคลิกที่รายชื่อผู้ป่วยเพื่อเข้าหน้าจอการบันทึกจ่ายยาเภสัชหรือเจ้าหน้าที่จะดูจากรายชื่อใน ส่วนน้ีได้ว่า

ผู้ป่วยมียอดช าระหรือไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้ 

- FN หมายถึงสถานะ  :  การช าระเงิน มี 4 สถานะ 

  คือ ยังไม่มีการช าระเงิน  

  คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิการรักษาแล้ว 

  คือ มีการช าระเงินและออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยแล้ว 

  คือ มีการปิดรายการค่าใช้จ่ายจากห้องการเงินแล้ว 

 

แสดงหน้าจอเรียกรายชื่อผู้ป่วย 
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หากผู้ป่วยได้ลงทะเบียนหรือมีข้อมูลการแพ้ยาอยู่แล้วเมื่อดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยมาแล้ว จะมีหน้าจอแจ้งเตือนขึ้นมาว่า 

ผู้ป่วยได้มีการแพ้ยาอะไรบ้าง ให้ท าการตรวจสอบรายการยาที่แพ้ จากน้ันคลิกเลือกที่ปุ่ม "รับทราบ" 

 

แสดงหน้าจอเลือกชื่อผู้ป่วยมาซักประวัติ 

การขยายหน้าจอ 

เมื่อห้องจ่ายยาเลือกผู้ป่วยมาท าการบันทึกใบสั่งยาแล้วหน้าจอที่แสดงมีลักษณะไม่เต็มหน้าจอ ให้น า เมาส์ไป 

คลิกที่จุด ไข่ปลา ดังรูป แล้วคลิกหน่ึงคร้ัง จากน้ันหน้าจอจะขนายเต็มหน้าจอให้ หรือหากต้องการกลับมาที่เดิม

ก็น าเมาส์คลิกที่ จุดไข่ปลาอีกคร้ังหน้าจอก็จะกลับมาเป็นลักษณะเดิม 

 
แสดงหน้าจอย่อขยาย 
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จากน้ันเจ้าหน้าที่หรือเภสัช ตรวจสอบรายการยาที่แพทย์ หรือ พยาบาล (กรณีที่คีย์ยาแทนแพทย์) ได้สั่งมาว่า

รายการยาที่สั่งมีรายการอะไรบ้างตามใบสั่ง และในระบบตรงกันหรือไม่ 

 

แสดงหน้าจอรายการยาตามแพทย์สั่ง 

การบันทึกสั่งยา การสั่งยาสามารถสั่งได้ 4 วิธี คือ การคีย์เอง , เลือกจาก Template , เลือกจากประวัติการใช้
ยา(Remed) , เลือกจากแผนการรักษา 

ข้อมูลท่ีใช้ในการสั่งยา ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
  ชื่อยา   :  ชื่อยาที่ต้องการสั่ง 
  จ านวน   :  จ านวนยาที่สั่ง 
  หน่วยบรรจุ  :  หน่วยที่ใช้ในการบรรจุยา 
  วิธีใช้   :  วิธีการใช้ยา 
  Dose  : จ านวนยาที่ใช้ต่อคร้ัง 
  หน่วย  :  หน่วยยา 
  ความถี่  : ความถี่ในการใช้ยา 
  เวลา  : เวลาในการใช้ยา 
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การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์  

ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหลังจากน้ัน 

คลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการยา 

*** สามารถต๊ิกเลือกค้นหาเฉพาะรายการยา เพื่อให้รายการเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายถูกซ่อนไว้ จะแสดงเฉพาะ
รายการยาเท่าน้ัน 

*** ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้ว จะท าการเคลียร์ข้อมูลในช่องชื่อยาและรายละเอียดการใช้ยา 

 
แสดงหน้าจอการสั่งยา 

 

 

แสดงหน้าจอบันทึกการสั่งยา 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- ฉลากช่วย คือรายละเอียดของยา 
- ปุ่มแก้ไข วิธีการใช้ยาที่มาจากการกรอกรายละเอียด 
- ปุ่ม Log สามารถกดแล้วตรวจสอบการแก้ไขของรายการแต่ละรายการได้ 
- ปุ่ม Clear ใช้ Clear ช่องชื่อยาและรายละเอียดในการสั่งยา 
กรณีท่ีผู้ป่วยมีการแพ้ยา 

 เภสัชกรจะท าการบันทึกข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยไว้ในระบบ โดยเมื่อคลิกเลือกผู้ป่วยขึ้นมาและคลิกที่แถบ
การสั่งยาจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนการแพ้ยา สามารถคลิกปุ่ม “รับทราบ” เพื่อปิดหน้าจอการแจ้งเตือน 

 

แสดงหน้าจอรับทราบกรณีผู้ป่วยมีการแพ้ยา 
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หากมีการสั่งยาที่มีการแพ้ ระบบจะแจ้งเตือน 

 
แสดงหน้าจอการแจ้งเตือนกรณีแพ้ยา 

การสั่งยาท่ีมีอาการแพ้จะแบ่งเป็น 2 กรณี  

1. ไม่สามารถสั่งยาให้กับผู้ป่วยได้ โดย เภสัชกรจะต๊ิก ห้ามสั่งใช้กับผู้ป่วย  

 

แสดงหน้าจอการห้ามสั่งใช้ยากับผู้ป่วย 
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เมื่อมีการสั่งยาให้กับผู้ป่วย ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน 

 
แสดงหน้าจอการห้ามสั่งใช้ยากับผู้ป่วย(ต่อ) 

 

2. สามารสั่งยาได้ โดยจะไม่ได้ต๊ิก ห้ามสั่งใช้กับผู้ป่วย แต่จะต้องใส่เหตุผลที่สั่ง  ถ้าต้องการสั่งยาที่มีอาการแพ้ 

ให้ค้นหารายการยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยา ระบบจะแจ้งเตือนการสั่งยาที่มีการแพ้จะแสดงหน้าจอ

ยืนยันการสั่งยาที่แพ้ 

 
แสดงหน้าจอยืนยันการการสั่งยาที่แพ้ 
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การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจาก Template 

การสั่งยาด้วยวิธีน้ีจะอ านวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมหรือการสั่งยาชุดน้ีบ่อยๆ หากยัง

ไม่มี Template จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่โดย คลิกที่ปุ่ม “Task”  เลือกรายการจาก Template เพื่อสร้าง 

Template  ก่อน 

 

แสดงหน้าจอเลือกรายการจาก Template(T) 

คลิกปุ่ม “เพิ่ม Template” เพื่อสร้าง Template ใหม่ 

 

แสดงหน้าจอการเพิ่ม Template 
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ก าหนดชื่อ Template ที่ต้องการและก าหนดยาและรายละเอียดวิธีใช้ยา แลว้คลิกปุ่ม “บันทึก” รายการ

ยาจะลงไปอยู่ด้านล่าง(หมายเลข4) จากน้ัน กดปุ่ม “บันทึก” 

 

แสดงหน้าจอการเพิ่ม Template(ต่อ) 
เมื่อสร้าง Template แล้ว ท าการสั่งยาโดยเลือกรายการจาก Template  เลือก Template ที่ต้องการสั่ง 
จากน้ันเลือกรายการยาทางด้านขวาของหน้าจอ แล้วคลิกปุ่ม “เลือก”  

 

แสดงหน้าจอบันทึก Template 
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วิธีการแก้ไขและลบ Template  

เลือก Template ที่ต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข Template” 

 

แสดงหน้าจอการแก้ไข Template 

 

การแก้ไข ท าการแก้ไขชื่อ Template ชื่อยา แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  

การลบ คลิกปุ่ม “ลบ” Template รายการที่ลบจะหายไป 

 

แสดงหน้าจอการลบ Template 
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การสั่งยาด้วยวิธีการเลือกจากรายการประวัติการใช้ยา(Remed) 

การสั่งยาด้วยวิธีน้ีจะอ านวยความสะดวกเวลาที่แพทย์มีการสั่งยาตัวเดิมซ้ ากับคร้ังที่แล้วที่ผู้ป่วยมารับ

บริการ โดยจะต้องมีประวัติการสั่งยาก่อน จึงจะสามารถ Remed ได้ 

 

แสดงหน้าจอการเลือกรายการจากประวัติการใช้ยา 

  คลิกที่รายการใบสั่งยาของ Visit ที่มารับบริการ และดูรายการยาที่สั่งใน Visit น้ัน ท าการ Remed 

โดยคลิกที่ปุ่ม “เลือก” 

 

แสดงหน้าจอการเลือกรายการจากประวัติการใช้ยา(V)  (ต่อ) 
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การส่งรับบริการให้ค าปรึกษาการใช้ยา 

การบันทึก โดย คลิกที่ปุ่ม “Task”  การส่งรับบริการให้ค าปรึกษาการใช้ยา 

 

แสดงหน้าจอส่งรับบริการให้ค าปรึกษาการใช้ยา(Q) 

 

ตัวอย่าง การส่งรับบริการให้ค าปรึกษาการใช้ยา 

 

แสดงหน้าจอ ตัวอย่างการกรอกข้อมูล  ส่งผู้ป่วย Counseling 
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การแก้ไขรายการยา 

คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการแก้ไข  เลือกแก้ไขรายการ  

 

แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา (S) 

แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ จากน้ันคลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อบันทึกรายการ 

 

แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา (ต่อ) 

การแก้ไขสถานะ การพิมพ์  

คลิกขวาที่รายการยาหรือพื้นที่ว่างใต้รายการยาที่สั่ง  เลือก "เปลี่ยนสถานะ การพิมพ์" หรือ "Reset 
print status”  ถ้าพิมพ์จะมีสัญลักษณ์   ถ้าไม่พิมพ์จะมีสัญลักษณ์   หรือสามารถใช้เมาสต๊ิ์กเลือกแทน
กดคลิกขวาได้ 
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เปลี่ยนสถานะ การพิมพ์  :    การเปลี่ยนสถานะเคร่ืองพิมพ์เฉพาะรายการยาที่คลิกเลือก 

Reset print status :    การเปลี่ยนสถานะเคร่ืองพิมพ์ของรายการยาทุกตัว 

 

แสดงหน้าจอเลือกเมนูเปลี่ยนสถานะการพิมพ์(T)  และ Reset print status 

การแก้ไขราคายา 

คลิกขวาที่รายการยา  คลิกปุ่ม “แก้ไขราคา(S)” 

 

แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการยา 
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จะมีหน้า แก้ไขราคา ให้ท าการแก้ไขราคา  คลิกปุ่ม “บันทึก”  

 
แสดงหน้าจอการบันทึกการแก้ไขรายการยา 

 

การลบรายการยา 

คลิกขวาที่รายการยาที่ต้องการลบ  เลือกลบรายการ รายการที่ลบจะหายไปจากรายการยาที่สั่ง 

 

แสดงหน้าจอการลบรายการยา 
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วิธีการพิมพ์สติ๊กเกอร์และใบสั่งยา 

สามารถท าได้ดังนี้ 

หมายเลข 1.ให้ต๊ิกเลือกพิมพ์ใบสั่งยาและต๊ิกเลือกพิมพ์สต๊ิกเกอร์ยา 

หมายเลข 2.ต๊ิกเลือกพิมพ์ใบสรุปและต๊ิกเลือกพิมพ์รายการย่อย 

หมายเลข 3.เลือกเคร่ืองพิมพ์ 

หมายเลข 4.จากน้ันให้คลิกเลือกที่ปุ่ม “พิมพ์ใหม่” 

หมายเหตุ การพิมพ์สต๊ิกเกอร์ยาน้ันจะต้องมีการเชื่อมต่อกับเคร่ืองพิมพ์สต๊ิกเกอร์ด้วย 

 

แสดงหน้าจอคอลัมภ์เลือกพิมพ์สต๊ิกเกอร์ยา 

ปุ่มจ าค่า  เมื่อคลิกเลือกที่ปุ่มจ าค่าแล้วเคร่ืองจะจ าค่ารายการที่ได้มีการต๊ิกเลือกไว้  เช่น พิมพ์

ใบสั่งยา  พิมพ์Sticker พิมพ์ใบสรุป พิมพ์รายการย่อย และ เคร่ืองพิมพ์ โดยที่ผู้ป่วยคนต่อไปจะไม่ต้องกลับมา

ต๊ิกรายการน้ีอีก 
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แสดงหน้าจอปุ่มการจ าค่า 

วิธีการบันทึกข้อมูล Medication reconciliation 

 

แสดงหน้าจอปุ่มMed Recon. 

1.วิธีการ Add Item  รายการยาที่ต้องการบันทึกเป็นข้อมูล Med Reconciliation ที่ละรายการโดยคลิกที่
ปุ่ม “Add Item” 

 

แสดงหน้าจอปุ่ม Add Item  
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ให้ระบุรหัส TMT หรือชื่อสามัญของรายการยาต้องการ  คลิกปุ่ม “ค้นหา”  คลิกปุ่ม “ตกลง”   

 

แสดงหน้าจอค้นหารหัส TMT TPU 

เมื่อได้รายการยาที่ต้องการแล้วจากการ Add Item ให้  ระบุจ านวน,ที่มา,วิธีใช้  คลกิปุ่ม “บันทึก”   

 

  

แสดงหน้าจอแสดงรายการยาMed Recon. 
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2.วิธีการ History  รายการยาที่ต้องการบันทึกเป็นข้อมูล Med Reconciliation โดยน ารายการยามาจาก

ประวัติในการใช้ยาแต่ละคร้ังที่มารับบริการโดยคลิกปุ่ม “History” 

 

แสดงหน้าจอปุ่ม History  

เมื่อได้รายการยาที่ต้องการแล้วจากประวัติใช้ยาแล้ว   คลิกปุ่ม “เลือก”   

 

แสดงหน้าจอ แสดงรายการยาตามประวัติการใช้ยา   
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เมื่อได้รายการยาที่ต้องการแล้วจากประวัติใช้ยา  กรอกข้อมูลที่ต้องการ  คลิกปุ่ม “บันทึก”   

 

แสดงหน้าจอแสดงรายการยาMed Recon.  

 

แสดงหน้าจอแสดง สัญลักษณ์การบันทึกรายการยาMed Recon. 
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วิธีการ set เคร่ืองพิมพ์สติ๊กเกอร์ยาและใบยา 

1. ท าการ set เคร่ืองพิมพ์โดยเข้าไปที่เมนู Dispensary  

2. เลือก Print Server 

 
แสดงหน้าจอการเข้าเมนูวิธีการเซตเคร่ืองพิมพ์ 

 

เมื่อเข้าหน้าจอ ให้ท าการเลือกเคร่ืองพิมพ์ที่ต้องการ โดยกดที่ปุ่ม  แล้วคลิกปุ่ม Start 

หมายเลข 1. เลือกเคร่ืองพิมพ์ 

หมายเลข 2. คลิกเลือกปุ่ม Start 

 
แสดงหน้าจอการเข้าเมนูวิธีการเซตเคร่ืองพิมพ์ (ต่อ) 
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เมื่อตรวจสอบรายการยาและได้จัดรายการยาถูกต้องแล้ว แล้วจากน้ันคลิกเลือกที่ปุ่ม บันทึก[F9] เพื่อส่งรายชื่อ

ผู้ป่วยไปจุดต่อไป 

 

แสดงหน้าจอการส่องต่อแผนกอื่น 

เมื่อบันทึกรายการแล้วจะแสดงหน้าจอ ลงชื่อบันทึกตรวจผู้ป่วย ให้คลิกเลือกปุ่ม พิมพ์เอกสารเมื่อต้องการพิมพ์
เอกสารในหน้าจอน้ี 

 

แสดงหน้าจอการพิมพ์เอกสาร 
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เมื่อคลิกเลือกปุ่มพิมพ์เอกสารแล้วจะแสดงหน้าจอ “พิมพ์เอกสาร” จากน้ันให้ก าหนดรายการที่ต้องการสั่ง 

ตามล าดับดังน้ี 

หมายเลข 1 .ต๊ิกเลือกที่พิมพ์ 

หมายเลข 2. เลือกรายการที่ต้องการจะพิมพ์ 

หมายเลข 3 .เลือกเคร่ืองพิมพ์ 

หมายเลข 4. หากต้องการจะดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ให้ต๊ิกที่ Preview 

น้ันคลิก “ตกลง” 

 

แสดงหน้าจอการก าหนดการพิมพ์เอกสาร 
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จากน้ันคลิกเลือกปุ่ม “ยืนยัน” 

 
แสดงหน้าจอการยืนยันการบันทึก 

 

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 ระบบงานเภสัช (ห้องจ่ายยา) 

วิธีการเข้าหน้าจอระบบงานเภสัช 

1. คลิกเลือกที่เมนู Dispensary 

2. คลิกเลือก Dispensing Dispense 

 
แสดงหน้าจอเข้าเมนูเข้าระบบงานห้องจ่ายยา 
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เมื่อเข้าหน้าจอห้องเภสัชแล้วจะแสดงชื่อห้องตามแผนกหรือห้องท างานที่ได้เลือกเข้ามา พร้อมกับแสดงชื่อ

เจ้าหน้าที่ ที่ได้ Login เข้ามา 

ประกอบด้วย 3 ส่วนดังน้ี 

- ผู้รอคิวตรวจ 

- ผู้ป่วยก าลังรอรับบริการ 

- รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจเสร็จแล้ว และ รายชื่อผู้ป่วย Consult 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยรอตรวจ 

หมายเลข 1. 

ผู้รอคิวตรวจ ในกรณีที่รายชื่อผู้ป่วยได้ส่งมาเพื่อจัดยาจะมาแสดงในส่วนน้ีเจ้าหน้าที่หรือเภสัชจะทราบว่า

รายชื่อผู้ป่วยมารอแล้วกี่คนและมาจากแผนกไหน 

 
แสดงหน้าจอผู้ป่วยรอตรวจ 
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ค าอธิบายสถานะและสัญลักษณ์ต่างๆ 
- ล าดับ    :  ล าดับรายชื่อผู้ป่วยที่รอตรวจ 
- คิวรับบริการ   :  ล าดับคิวรวมในวันที่นับจากเวชระเบียนส่งตรวจผู้ป่วย 
- แฟ้ม     :  สถานะ การยืมแฟ้ม OPD Card จากห้องเวชระเบียน จะมี 2  

        สถานะ 

     คือ ยังไม่มีการยืมแฟม้ 

     คือ มีการยืนยันการยืมแฟ้มแล้ว 
- Lab     :  สถานะ การสั่ง LAB 

     คือ ยังไม่มีการสั่ง Lab  

     คือ มีการสั่ง LAB แต่ยังไม่ทราบผล  

       คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และมีบางรายการ 
    รายงานผลแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันรายงานผล 

  คือ มีการสั่ง LAB มากกว่า 1 ใบ และยังยืนยันการ              รายงาน
ผลไม่ครบทุกใบแล็บ 

  คือ มีการรายงานผลแล็บครบทุกใบแล็บ 
- XR    :  สถานะ การสั่ง  X-RAY 

     คือ ยังไม่มีการสั่ง  

     คือ มีการสั่ง X-RAY แต่ยังไม่ทราบผล  

      คือ มีการสั่ง x-ray มากกว่า 1 รายการ  
     และมีบางรายการ ยืนยันการอ่านฟิล์มแล้ว      

     มีการสั่ง X-RAY ยืนยันรับตัวแล้ว 
- FN หมายถึงสถานะ  :  การช าระเงิน มี 4 สถานะ 

       คือ ยังไม่มีการช าระเงิน  

       คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิการรักษาแล้ว 

       คือ มีการช าระเงินและออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยแล้ว 

       คือ มีการปิดรายการค่าใช้จ่ายจากห้องการเงินแล้ว 

     - AR หมายถึงสถานะ :   สถานะ ยอดการค้างช าระ 

        คือ ไม่มียอดเงินค้างช าระ 

     คือ มียอดเงินค้างช าระ 

        คือ ช าระเงินที่ค้างข าระเรียบร้อยแล้ว 

- FD   :  สถานะ การฝากเงินมัดจ า ถ้ามีการฝากไว้จะขึ้นจ านวนเงินที่ฝาก 
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- ส่งมาจาก  :  จุดที่ส่งผู้ป่วยมารอตรวจที่แผนก 
- ชื่อผู้ป่วย   :  ชื่อของผู้ป่วยที่มารับบริการ 
- HN    :  HN ของผู้ป่วย 
- ประเภท   :  ประเภทการมารับบริการ 
- วันที่   :  วันที่มารับบริการ 
- เวลาส่ง   :  เวลาที่เวชระเบียนส่งตรวจมาที่แผนก 
- ความเร่งด่วน   :  ความเร่งด่วนที่ต้องการรักษา 
- ประเภท   :  ประเภทผู้ป่วย 
- อาการ/สาเหตุ   :   อาการส าคัญที่มารับบริการ 
หมายเหตุ :-  กรณีท่ีช่ือผู้ป่วยไม่มาแสดงสามารถค้นหาได้ดังนี้ 

ในกรณีที่รายชื่อผู้ป่วยไม่ปรากฏในส่วนของข้อมูลผู้ป่วยรอคิวตรวจสามารถค้นหาข้อมูลผู้ที่มาท าการตรวจรักษา

ได้โดยการค้นหาจากหมายเลข HN ล าดับคิว Q และชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วยซึ่งมีวิธีการค้นหาดังน้ี 

ค้นหาข้อมูลจากหมายเลข HN  มีวิธีการค้นดังน้ี คือ พิมพ์หมายเลข HN ของผู้ป่วยในช่อง HN ระบบจะแสดง

ข้อมูลผู้ป่วยตามหมายเลข HN แล้ว Enter  

 

แสดงหน้าจอค้นหาจากช่อง HN 
 

ค้นหาข้อมูลจากล าดับคิว Q มีวิธีการค้นหาดังน้ี คือ พิมพ์ล าดับคิวในช่อง Q และกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดง
ข้อมูลผู้ป่วยรอคิวตรวจตามล าดับคิวที่กรอกโดยอัตโนมัติ 

 
แสดงหน้าจอค้นหาจากช่อง Q 

ค้นหาข้อมูลจากกดปุ่มค้นหา  ระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์หมายเลข HN, ชื่อ, 

ชื่อ-นามสกุล, นามสกุล, หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน สามารถท าได้ดังน้ี 
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แสดงหน้าจอค้นหา 

กรณีค้นหาจาก HN ให้พิมพ์เลข HN แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงตัวอย่างการค้นหาจากหมายเลข HN 

 

      กรณีค้นหาจากช่ือ ให้พิมพ์ชื่อผู้ป่วย แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงหน้าจอการค้นหาจากรายชื่อ 
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กรณีค้นหาจากชื่อและนามสกุล ให้พิมพ์ชื่อแล้วเคาะ spacebar เว้นวรรค 1 คร้ัง แล้วตามด้วย    นามสกุล 

แล้วกดปุ่ม  หรือ พิมพ์บางส่วนของชื่อและนามสกุล แล้วคลิก“ค้นหา”  

 
แสดงหน้าจอการค้นหาจากชื่อ- นามสกุล 

 กรณีค้นหาจากนามสกุล ที่ช่องค าค้นหาให้เคาะ spacebar เว้นวรรค 1 คร้ัง แล้วพิมพ์นามสกุล  จากน้ัน

กดปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงหน้าจอการค้นหาจากนามสกุล 

 

กรณีค้นหาจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ช่องค าค้นหาให้พิมพ์ เลขบัตรประจ าประชาชน 13 หลัก แล้วกด

ปุ่ม “ค้นหา”  

 
แสดงหน้าจอการค้นหาจากหมายเลขบัตรประชาชน 
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 นอกจากน้ีสามารถใช้เคร่ืองมือช่วยในการค้นหาโดยคลิกเลือก Check box ดังน้ี 

- ค้นหาเฉพาะผู้ถูกส่งตรวจในวันน้ี  จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งตรวจภายในวันเท่าน้ัน 
- ค้นหาด้วย Soundex ค้นหาด้วยข้อความที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียง  ตัวสะกด พยัญชนะ 

สระ  
-  ค้นหาอัตโนมัติ จะแสดงรายชื่อที่มีทั้งหมดขึ้นมาหากมีการกรอกตัวอักษรตัวใดตัวหน่ึง  
- หมายเลข HN ,ชื่อ , ชื่อ-นามสกุล ,นามสกุล(กด Space Bar 1 คร้ังแล้วพิมพ์นามสกุล),หมายเลขบัตร

ประชาชน  เมื่อได้แล้วผลการค้นหาจะแสดง หมายเลขHN  ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเกิด เลขบัตรประชาชน 
และกด 

หมายเลข 2. 

ผู้ป่วยก าลังรับบริการ กรณีที่เภสัชหรือเจ้าหน้าที่ได้เรียกชื่อผู้ป่วยไปท าการตรวจรักษาอยู่ชื่อจะแสดงในส่วนน้ี 

ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

 - Queue  : Q ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - แพทย์   : ชื่อแพทย์ที่ท าการตรวจรักษา 
 - HN   : HN ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
 - ผู้รับบริการ  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 
 - วันที่/เวลา เข้าห้อง : วัน/เวลาที่เข้าห้องตรวจ 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ : ชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท าการตรวจรักษา 

 

แสดงหน้าจอผู้ป่วยก าลังรับบริการ 

หมายเลข 3.แสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ท าการตรวจรักษาแล้วเมื่อมีการบันทึกแล้วจะแสดงรายชื่อในส่วนน้ี 

- ล าดับ Q   : Q ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 

- ชื่อผู้ป่วย  : ชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วย 

- วันที่ Visit  : วันที่ผู้ป่วยมาท าการรักษา 

- เวลา Visit  : เวลาที่ผู้ป่วยมาท าการรักษา 
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- ผู้ Review  : ชื่อเจ้าหน้าที่หรือเภสัช 

- เวลาเร่ิม   : เวลาที่เริ่มจัดยา 

- เวลาเสร็จ  : เวลาที่จัดยาเสร็จ 

- เคร่ือง   :  ชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท าการตรวจรักษา 

- ผลการวินิจฉัยหลัก : ผลการวินิจฉัยของแพทย์ 

- สถานะ   : สถานการณ์รักษาของผู้ป่วยที่ได้ท าการรักษาแผนก 

 
แสดงหน้าจอผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 

 

ข้ันตอนการเข้าหน้าจอบันทึกการจ่ายยา 

ดับเบิ้ลคลิกที่รายชื่อผู้ป่วยเพื่อเข้าหน้าจอการบันทึกจ่ายยาเภสัชหรือเจ้าหน้าที่จะดูจากรายชื่อใน ส่วนน้ีได้ว่า

ผู้ป่วยมียอดช าระหรือไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้ 

- FN หมายถึง   สถานะ การช าระเงิน มี 4 สถานะ 

  คือ ยังไม่มีการช าระเงิน  

  คือ มีการโอนค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิการรักษาแล้ว 

  คือ มีการช าระเงินและออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยแล้ว 

  คือ มีการปิดรายการค่าใช้จ่ายจากห้องการเงินแล้ว 
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แสดงหน้าจอเรียกชื่อผู้ป่วยมาท าการจ่ายยา 

หากผู้ป่วยได้ลงทะเบียนหรือมีข้อมูลการแพ้ยาอยู่แล้วเมื่อดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ป่วยมาแล้ว จะมีหน้าจอแจ้งเตือน

ขึ้นมาว่า ผู้ป่วยได้มีการแพ้ยาอะไรบ้าง ให้ท าการตรวจสอบรายการยาที่แพ้ จากน้ันคลิกเลือกที่ปุ่ม "รับทราบ" 

 

แสดงหน้าจอกรณีผู้ป่วยแพ้ยา 

 

เมื่อห้องจา่ยยาเลือกผู้ป่วยมาท าการบันทึกใบสั่งยาแล้วหน้าจอที่แสดงมีลักษณะไม่เต็มหน้าจอ ให้น าเมาส์ไป 

คลิกที่จุด ไข่ปลา ดังรูป แล้วคลิกหน่ึงคร้ัง จากน้ันหน้าจอจะขนายเต็มหน้าจอให้ หรือหากต้องการกลับมาที่เดิม

ก็น าเมาส์คลิกที่ จุดไข่ปลาอีกคร้ังหน้าจอก็จะกลับมาเป็นลักษณะเดิม 
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แสดงหน้าจอย่อ ขยายหน้าจอ 

ตัวอย่าง  เมื่อคลิกที่จุดไข่ปลา หน้าจอจะขยับเต็มจอ  ดังรูป ตัวอย่าง 

 

แสดงหน้าจอบันทึกการจ่ายยา 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีห้องจัดเลือกผู้ป่วยมาแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ดังน้ี 

หมายเลข 1.ตรวจสอบและเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่ โดยคลิกเลือกที่เคร่ืองหมาย   หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะ

แสดงตาม Login  และจะแสดงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ Login คือ “ผู้จ่ายยา” 

หมายเลข 2.เลือกเวลาเมื่อรับรายการยา โดยคลิกเลือกเวลาที่เคร่ืองหมาย   

จากน้ันเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยา ต๊ิกยืนยันการจ่ายยาจากหน่วยจ่าย 
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แสดงหน้าจอบันทึกการจ่ายยา(ต่อ) 

เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องยาได้จ่ายยาผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วและได้ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกเลือกที่ บันทึก

[F9]เพื่อท าการบันทึกรายการ 

 

แสดงหน้าจอการส่งต่อ 
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คลิกปุ่ม “ยืนยัน[F9]”เพื่อยืนยันการบันทึก  

 

แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก 

เมื่อรายชื่อผู้ป่วยถูกบันทึกรายการไปแล้วแสดงรายการที่ได้ตรวจเสร็จแล้ว 

แสดงหน้าจอแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว 
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เพ่ิมเติม 

สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ป่วยท่ีแพ้ยาได้โดยการเข้าไปท่ี 

หมายเลข 1. คลิกเลือกเมนู Dispensary 

หมายเลข 2. คลิกเลือกที่เมนู Allergy Registry 

 
แสดงหน้าจอการเลือกเมนูการเข้าหน้าจอผู้ป่วยแพ้ยา 

เมื่อคลิกเลือกเมนูแล้วจะแสดงหน้าจอทะเบียนรายชื่อผู้ที่แพ้ยา จากน้ันจะแสดง 

- หมายเลข HN   

- รายชื่อผู้ป่วย         

- ยาที่แพ ้      

- จ านวนรายการ 

จากน้ันเมื่อน าเมาส์ไปคลิกที่รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงรายการที่ได้บันทึกการแพ้ยาและรายละเอียดการแพ้ 

ยาของผู้ป่วย   

 
                                        แสดงหน้าจอ รายชื่อผู้ป่วยที่แพ้ยา 
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สามารถบันทึกการแพ้ยาได้ในหน้าจอน้ีโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มใหม่/แก้ไขจากน้ันให้เลือกรายชื่อผู้ป่วยมาท าการ

กรอกรายละเอียดการแพ้ยา 

 

แสดงหน้าจอการเพิ่มและแก้ไขผู้ป่วยแพย้า 

หากต้องการให้แสดงเป็นหน้าจอ Excel สามารถคลิกเลือกที่ ปุ่ม Excel 

 

แสดงหน้าจอเลือกปุ่ม Excel 
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ตัวอย่างหน้าจอ Excel 

 
แสดงหน้าจอตัวอย่าง หน้าจอ Excel 

 

กรณีที่ไม่แสดงชื่อผู้ป่วยในหน้าจอน้ีสามารถคลิกเลือกที่ปุ่ม ค้นหาในหน้าจอน้ีได้ จากน้ันจะเข้าสู่หน้าจอค้นหา

สามารถค้นหาได้จาก หมายเลข HN , ชื่อ , ชื่อ-นามสกุล ,  หมายเลขบัตรประชาชน ได้เช่นกัน หากไม่ใช้

หน้าจอน้ีแล้ว คลิกที่ปุ่ม ปิดเพื่ออกจากหน้าจอน้ี 

 

แสดงหน้าจอค้นหารายชื่อผู้ป่วยแพ้ยา 
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กรณี ต้องการทราบประวัติการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ว่ามีเคยมีการจ่ายอะไรให้กับผู้ป่วยไปแล้วบ้าง ให้ไปท่ี

เมนู Dispensary  Med History 

 

แสดงหน้าจอการเลือกเมนูการเข้าหน้าจอประวัติการจ่ายยาผู้ป่วย 

 

ให้ท าการค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการจะดูประวัติการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโดยพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรือ

เลข HN ของผู้ป่วยลงในช่องค าค้นหา เมื่อเลือกชื่อผู้ป่วยได้เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ตกลง 

 

                   แสดงหน้าจอการค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการดูประวัติการจ่ายยา 
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โปรแกรมจะแสดงหน้าจอประวัติการจ่ายยาผู้ป่วย โดยหน้าจอจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของข้อมูลผู้ป่วย ดังหมายเลข 1  

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของข้อมูลการจ่ายยา  สามารถท าการเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการดูประวัติการจ่ายยาได้ดัง

หมายเลข 2 เมื่อท าการดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ปิด ดังหมายเลข 3 

 

แสดงหน้าจอประวัติการจ่ายยา 
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วิธีการบันทึกค้างจ่ายยาให้กับผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกยาค้างจ่าย 

 

เลือกรายการยาที่ต้องการบันทึกค้างจ่ายและใส่จ านวน หลังจากน้ันกดบันทึก 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกยาค้างจ่าย 
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เลือกเมนู Dispensary  ยาค้างจ่าย  เพื่อดูรายการยาค้างจ่าย 

 

แสดงหน้าจอทะเบียนรายการบันทึกยาค้างจ่าย 

 

 

 

แสดงหน้าจอทะเบียนการแก้ไขรายการบันทึกยาค้างจ่าย 

 

 

 


