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 เมือ่เขา้สู่หนา้จอของหอ้งจ่ายยา เป็นการทาํงานเกี่ยวกบัการบนัทกึการจ่ายยาใหก้บัผูป่้วย ซึง่จะแบ่งออกได ้

2  หนา้จอ คอื หนา้จอขอ้มลูเบื้องตน้  หนา้จอรายละเอยีด 

1. หนา้จอขอ้มูลเบื้องตน้ 

 

ซึง่รายละเอยีดทีต่อ้งบนัทกึในหนา้จอน้ี  ไดแ้ก่ 

หน่วยงาน  คอื หน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยงานจ่ายยาใหก้บัผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ ที ่

   ตดิต ัง้ไวใ้นโปรแกรม สามารถเลอืกโดยการคยีร์หสัได ้

หน่วยงานที่ส ัง่ยา  คอื หน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยงานทีส่ ัง่ยาหรอื ออกใบส ัง่ยาใหก้บัผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกได ้

   จากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิต ัง้ไวใ้นโปรแกรม และสามารถเลอืกคยีต์ามรหสัได ้

วนัที่และเวลา  ในช่องขอ้มลูวนัทีแ่ละเวลา โปรแกรมจะกาํหนดค่าเป็นวนัทีแ่ละเวลา ณ ปจัจบุนั 

แพทย ์   คอื ชื่อของแพทยผู์ส้ ัง่ยาหรอืออกใบส ัง่ยาใหก้บัผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ  

   ทีต่ดิต ัง้ไวใ้นโปรแกรม และสามารถเลอืกโดยการคยีร์หสัได ้

สทิธกิารรกัษา  คอื สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิต ัง้ไวใ้นโปรแกรม  

   และ สามารถเลอืกโดยการคยีร์หสัได ้

ใบส ัง่ยาเลขที่  คอื  เลขทีข่องใบส ัง่ยา ซึง่เราสามารถใชเ้ลขทีข่องใบส ัง่ยาในการดงึขอ้มลูรายละเอยีด 

   ต่าง ๆ ขึ้นมาได ้

ช่ือสามญัทางยาที่ผูป่้วยมีอาการแพ ้ โปแกรมจะดงึขอ้มลูการแพย้าของผูป่้วยขึ้นมาในกรณีทีท่างหอ้งบตัรบนัทกึ 

   การแพย้ามาให ้
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2. หนา้จอรายละเอยีด 

 

ในหนา้จอรายละเอยีดน้ี มขีอ้มลูทีต่อ้งใส่ดงัน้ี คอื  

เวชภณัฑ ์  คอื ชื่อของเวชภณัฑท์ีต่อ้งการส ัง่เป็นยาเพือ่รกัษาอาการป่วยใหก้บัผูป่้วย ซึง่สามารถ 

   เลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิต ัง้ไวใ้นโปรแกรม และสามารถเลอืกโดยการคยีร์หสัได ้

จาํนวน   คอื ระบจุาํนวนยาทีต่อ้งการจะส ัง่ใหก้บัผูป่้วย 

วธิใีชย้า   คอื วธิกีารใชย้าในการรกัษาอาการป่วยของผูป่้วย 

ราคา   คอื จาํนวนเงนิราคาค่ายา 

เบกิได ้   คอื จาํนวนเงนิค่ายาทีเ่บกิได ้ก็ใหใ้ส่จาํนวนเงนิทีส่ามารถเบกิไดไ้วใ้นช่องขอ้มลูน้ี 

จาํนวนเงนิ  คอื จาํนวนเงนิท ัง้หมดทีค่ดิเป็นค่าใชจ่้ายของราคาค่ายา 

 

ในหนา้จอรายละเอยีดมปีุ่ มทีใ่ชเ้ป็นการทาํงานพเิศษในการทาํงานของใบส ัง่ยา  ซึง่ไดแ้ก่ 

 ปุ่ ม RM  คอื ใชแ้สดงขอ้มลูของใบส ัง่ยาเก่าของผูป่้วยนัน้ ๆ ซึง่สามารถใชไ้ดใ้นกรณีทีผู่ป่้วยเอง 

   ตอ้งใชเ้วชภณัฑห์รอืยาแบบเดมิหรอืชดุเดมิ ๆ รกัษาตวั เช่น ผูป่้วยโรคเบาหวาน เราก ็

   สามารถดงึขอ้มลูใบส ัง่ยาเก่าขึ้นมาไดเ้ลย ซึง่หนา้จอของ  ปุ่ ม RM เป็นดงัภาพ 
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 ปุ่ มยาชดุ  คอื ใชแ้สดงขอ้มลูของยาทีจ่ดัไวเ้พือ่ทีจ่ะสามารถส ัง่ใหก้บัผูป่้วยในกรณีทีผู่ป่้วยม ี

   อาการป่วยทีต่อ้งใชย้าชดุน้ีในการรกัษา เช่น ผูป่้วยเป็นหวดั ก็ตอ้งใชย้าชดุ  

   Paracetamol 10 เมด็  Utrogestan cap 10 เมด็ ซึง่เราสามารถทีจ่ะทาํชดุยานี้ไวโ้ดย 

   ตัง้ชื่อชดุยาน้ีวา่ “แกห้วดั” เป็นตน้  เมือ่ผูป่้วยมอีาการเป็นหวดัเราก็สามารถส ัง่ยาชดุน้ี 

   ใหก้บัผูป่้วยไดเ้ลย เมือ่เราเลอืกชดุยาใด ๆ กต็าม รายการของยาจะขึ้นในใบส ัง่ยาให ้

   โดยอตัโนมตั ิหนา้จอของปุ่มยาชดุ เป็นดงัภาพ 

 

 

เราสามารถทีจ่ะเพิม่ชดุยาทีจ่ะใชร้กัษาอาการของผูป่้วย ซึง่เป็นอาการของผูป่้วยทีพ่บบ่อย ๆ เก็บไวเ้ป็นชดุ

ยาได ้โดยการกดปุ่มเพิม่ ก็จะปรากฏหนา้จอใหมข่ึ้นมา เป็นดงัภาพ 
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ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งใส่ในหนา้จอของการเพิม่ชดุยา ไดแ้ก่ 

- ช่ือชดุยา คอื ใส่ชื่อชดุยาทีเ่ราตอ้งการจะตัง้ชื่อไว ้

- ตวัยา คือ ใส่ชื่อเวชภณัฑ์ต่าง ๆ ที่ตอ้งใชใ้นการรกัษาอาการ

ดงักลา่วของผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิต ัง้

ไวใ้นระบบ และสามารถเลอืกโดยการคยีร์หสัได ้

- วธิใีชย้า คอื วธิใีชข้องเวชภณัฑด์งักลา่ว ในการรกัษาอาการป่วยของผูป่้วย 

- จาํนวน คอื จาํนวนของเวชภณัฑท์ีจ่ะใชใ้นการรกัษาอาการป่วยของผูป่้วย 

 

เมื่อใส่ขอ้มูลต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ ใหก้ดปุ่ มบนัทกึ  เพื่อบนัทกึชุด

ยาน้ีเก็บไว ้ชดุยาน้ีก็จะปรากฏเป็นรายการชดุยาชดุหน่ึงอยู่ในหนา้จอปุ่มยาชดุ 

- คนืยา คอื  ใชใ้นกรณีเมือ่มกีารคนืยา 

ข ัน้ตอนในการบนัทกึการคนืยา  

(1) เขา้หนา้จอของหอ้งจ่ายยา  บนัทกึเลขที ่HN หรอื AN 

(2) ทีห่นา้จอขอ้มลูเบื้องตน้ บนัทกึหน่วยงานทีส่ ัง่ยา แพทย ์ 

(3) ทีห่นา้จอรายละเอยีด ใหค้ลกิเลอืก การคนืยาทีด่า้นลา่ง ดงัภาพ 

 

 

(4) บนัทกึชื่อเวชภณัฑ ์และจาํนวนทีต่อ้งการคนื  
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ในส่วนของการทาํงานหอ้งจ่ายยา เมือ่ Click ที่ปุ่ มตวัเลอืก จะเป็นฟงักช์นัการทาํงานในส่วนของ

ตวัเลอืกการพมิพ ์ไดแ้ก่ พมิพห์วัฉลากยา  พมิพฉ์ลากยา  พมิพใ์บส ัง่ยา  พมิพใ์บสรุปค่ายา ถา้ตอ้งการทีจ่ะ

พมิพอ์ะไรกใ็หท้าํเครื่องหมายถกูไวใ้น Check Box แลว้ จงึกดปุ่มยนืยนั ดงัภาพ 

 

ในส่วนของการทาํงานหอ้งจ่ายยา เมือ่ Click ที่ปุ่ มคน้หา  จะเป็นฟงักช์นัการทาํงานในส่วนของการ

คน้หาขอ้มลูการจ่ายยาของผูป่้วย สามารถคน้หาตามวนัที่ หรือ คน้หาท ัง้หมด ก็ได ้ ซึ่งถา้กดปุ่ มเพิม่ จะเป็น

การเพิม่ขอ้มลูใหม ่ และถา้กดปุ่มแกไ้ข  จะเป็นการแกไ้ขขอ้มลูเก่า แต่ถา้ไมต่อ้งการทาํอะไรใหก้ดปุ่ม ยกเลกิ 

 

 

 

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งยา มกีารทาํงานพเิศษอยู่ทีแ่ถบเครื่องมอืดา้นลา่ง ไดแ้ก่ 
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 ทะเบยีนเวชภณัฑ ์  

ในส่วนของการทาํงานหอ้งยา  ในการทาํงานพเิศษที่จะสามารถใชไ้ดจ้ากแถบเครื่องมอืพเิศษทางดา้นล่างของ

จอภาพ คือ ปุ่ ม F2  ซึ่งเป็นส่วนของการทาํงาน เกี่ยวกบัทะเบียนเวชภณัฑ ์ทะเบยีนเวชภณัฑ ์หมายถงึ 

รายละเอยีดต่างๆของเวชภณัฑ ์ซึ่งก่อนจะมกีารนาํเวชภณัฑต่์าง ๆ เขา้คลงั จะตอ้งมกีารลงทะเบยีนเวชภณัฑ์

ก่อน ซึ่งหนา้จอการทาํงานของทะเบยีนเวชภณัฑ ์ เมือ่กดปุ่ ม F2  จะปรากฏหนา้จอสอบถามเกี่ยวกบัคลงัยา 

เป็น 

ดงัภาพ 

 

ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งใสใ่นหนา้จอน้ี ไดแ้ก่  

คลงัเวชภณัฑ ์  คอื คลงัเวชภณัฑท์ีต่อ้งการ ซึง่สามารถเลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิต ัง้ไวใ้นโปรแกรม  

   และสามารถเลอืกจากการคยีร์หสัได ้

 

เมือ่เลอืกคลงัเวชภณัฑไ์ดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ มตกลง ก็จะเขา้สู่หนา้จอการทาํงานของทะเบยีนเวชภณัฑ ์ซึ่ง

จะแบ่งการทาํงานออกเป็น 5 หนา้จอดว้ยกนั ไดแ้ก่ หนา้จอขอ้มลูเวชภณัฑ ์ หนา้จอราคามาตรฐาน  หนา้จอ

การใช ้ หนา้จอการจ่ายใหผู้ป่้วย  หนา้จอเวชภณัฑท์ดแทนและโรคทีม่ผีลขา้งเคยีงกบัยา 
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ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งใส่ในหนา้จอน้ี ไดแ้ก่  

ช่ือเวชภณัฑ ์  คอื ชื่อของเวชภณัฑ ์เมือ่จะเลอืกชื่อเวชภณัฑท์ีต่อ้งการ ให ้Enter แลว้จะปรากฏหนา้ 

   จอรายชื่อของเวชภณัฑท์ ัง้หมดขึ้นมา หรอืใส่ตวัอกัษรแรกของชื่อเวชภณัฑ ์แลว้กด  

   Enter ก็จะปรากฏหนา้จอแสดงรายชื่อของเวชภณัฑท์ีข่ ึ้นตน้ดว้ยตวัอกัษรนัน้ท ัง้หมด 

   ตัง้แต่ระเบยีนแรกจนถงึระเบยีนสุดทา้ย หนา้จอของชื่อเวชภณัฑ ์เป็นดงัภาพ 

 

(1) หนา้จอขอ้มูลเวชภณัฑ ์
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เมือ่เลอืกเวชภณัฑไ์ดแ้ลว้ ก็จะขา้สู่หนา้จอการทาํงานของหนา้จอขอ้มลูเวชภณัฑ ์ ขอ้มลู

รายละเอยีดต่าง ๆ ในหนา้จอขอ้มลูเวชภณัฑเ์ป็นรายละเอยีดต่าง ๆ ของเวชภณัฑท์ีเ่ลอืก สามารถแกไ้ข

และปรบัปรุงไดท้กุช่องขอ้มลู เช่น รหสัเวชภณัฑ ์ ชื่อเวชภณัฑ ์(เพิม่เตมิ) คลงัใหญ่  ชื่อเวชภณัฑ ์

(เพิม่เตมิ) คลงัย่อย  ชื่อย่อ  กลุม่เวชภณัฑ ์ ผูผ้ลติ  ผูจ้าํหน่าย  รูปแบบ เป็นตน้ 

 

(2) หนา้จอราคามาตรฐาน 
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ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ในหนา้จอราคามาตรฐานเป็นรายละเอยีดต่าง ๆ ของเวชภณัฑท์ีเ่ลอืก

สามารถแกไ้ขและปรบัปรุงไดท้กุช่องขอ้มลู ไดแ้ก่ ชื่อท ัว่ไป  ความแรง  ราคาตามบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ 

ราคาองคก์ารเภสชั เป็นตน้  

 

(3) หนา้จออตัราการใช ้

 

ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ในหนา้จออตัราการใช ้เป็นรายละเอยีดต่าง ๆ เกี่ยวกบัอตัราการใช ้

เวชภณัฑช์นิดนัน้ ๆ ไดแ้ก่ อตัราการใชเ้ฉลีย่  จาํนวนวนัตํา่สุด  จาํนวนวนัสูงสุด เป็นตน้ 

(4) หนา้จอการจา่ยใหผู้ป่้วย 



ระบบงานหอ้งจ่ายยา 

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล  10 

 

ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ในหนา้จอการจ่ายใหผู้ป่้วย เป็นรายละเอยีดต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการจ่าย

ยาใหผู้ป่้วย ไดแ้ก่ ราคาควรขาย  ราคากลาง  ราคาขายปกต ิ เบกิไดป้กต ิ ชนิดการใช ้ ปรมิาณการใช ้ 

หน่วยการใช ้ คาํส ัง่พเิศษ  เวลาทีใ่ช ้เป็นตน้ 

(5) หนา้จอเวชภณัฑท์ดแทน และโรคที่มีผลขา้งเคยีงกบัยา 

 

ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ในหนา้จอเวชภณัฑท์ดแทน และโรคทีม่ผีลขา้งเคยีงกบัยา เป็น

รายละเอยีดที ่เกี่ยวกบัเวชภณัฑท์ีส่ามารถใชท้ดแทนเวชภณัฑด์งักลา่วในเวลาทีเ่วชภณัฑด์งักลา่วขาด

แคลนหรอืหมดจากคลงั ไดแ้ก่ สทิธกิารรกัษา  เวชภณัฑท์ดแทน เป็นตน้ 
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 ในหนา้จอการทาํงานทะเบยีนเวชภณัฑน์ัน้ เราสามารถทาํการแกไ้ขชื่อของเวชภณัฑไ์ด ้โดยกดปุ่ ม

แกไ้ขชื่อเวชภณัฑ ์ก็จะปรากฏหนา้จอการทาํงานในส่วนของการแกไ้ขชื่อเวชภณัฑ ์เป็นดงัภาพ 

 

 ช่องขอ้มูลที่อยู่ดา้นบนจะเป็นช่องที่แสดงชื่อเดมิของเวชภณัฑ ์จะถูกปิดไวไ้ม่สามารถเขา้ไปแกไ้ขได ้

แต่ช่องขอ้มลูทีอ่ยู่ดา้นลา่งจะเป็นช่องใหใ้ส่ชื่อใหมท่ี่ตอ้งการแกไ้ขของเวชภณัฑ ์ ชื่อของคลงัยา  ชื่อทางการคา้  

แต่ในหนา้จอทะเบยีนเวชภณัฑย์งัมกีารทาํงานพเิศษอยู่ทีแ่ถบเครื่องมอืพเิศษดา้นลา่ง ซึง่ไดแ้ก่ ปุ่ ม F2 ซึง่ทาํ

หนา้ทีใ่นการเปลี่ยนช่ือท ัว่ไปของเวชภณัฑ ์ หนา้จอการทาํงานจะปรากฏชื่อเวชภณัฑต่์าง ๆ เป็นดงัภาพ 

 

 ในหนา้จอการทาํงานการเปลี่ยนชื่อท ัว่ไปของเวชภณัฑ ์ ในช่องขอ้มูลดา้นล่างจะปรากฏรายชื่อของ

เวชภณัฑท์ ัง้หมดเขา้มาใหส้ามารถที่จะเลอืกเวชภณัฑไ์ด ้เมือ่เลอืกเวชภณัฑไ์ดแ้ลว้ ถา้ตอ้งการเปลีย่นชื่อของ

เวชภณัฑใ์หก้ดปุ่ มเปลี่ยนช่ือ กจ็ะปรากฏหนา้จอการเปลีย่นชื่อของเวชภณัฑเ์ป็นดงัภาพ 
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 ในช่องขอ้มลูรหสั Generic และ ชื่อ Generic เดมิ จะถูกปิดไวไ้มส่ามารถแกไ้ขได ้แต่ในช่องขอ้มลู

เปลีย่นชื่อเป็นใหใ้ส่ชื่อใหม่ของเวชภณัฑท์ี่ตอ้งการเปลีย่น เมือ่กดปุ่ มบนัทกึ ชื่อใหม่ของเวชภณัฑก์็จะถูกนาํไป

เปลีย่นเป็นชื่อใหมแ่ทนทีช่ื่อเวชภณัฑเ์ดมิในช่องขอ้มลูชื่อ Generic เดมิ แต่รหสั Generic ของเวชภณัฑจ์ะยงั

เหมอืนเดมิ 

 

 ใบส ัง่ยารายวนั  

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งยา ในการทาํงานพเิศษทีจ่ะสามารถใชไ้ดจ้ากแถบเครื่องมอืพเิศษทางดา้นลา่งของ

จอภาพ คอื ปุ่ ม F3 ซึง่เป็นส่วนของการทาํงาน เกี่ยวกบัใบส ัง่ยารายวนั  ซึง่สามารถทีจ่ะระบไุดว้่าตอ้งการใบส ัง่

ยาต ัง้แต่วนัทีเ่ท่าไรถงึวนัทีเ่ท่าไร ในช่วงเวลาเท่าไรถงึเท่าไรได ้หนา้จอการทาํงานของใบส ัง่ยารายวนัเป็นดงัภาพ 
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 บนัทกึการแพย้า  

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งยา มกีารทาํงานพเิศษทีจ่ะสามารถใชไ้ดจ้ากแถบเครื่องมอืพเิศษทางดา้นล่างของ

จอภาพ คอื ปุ่ ม F4 ซึง่เป็นส่วนของการทาํงาน เกี่ยวกบับนัทกึการแพย้า ในกรณีทีผู่ป่้วยมอีาการแพย้าบาง

ชนิด หนา้จอบนัทกึการแพย้า เป็นดงัภาพ 

 

 ในช่องขอ้มลูแพย้านัน้คือ ชื่อยาชนิดต่าง ๆ ใหเ้ลอืกชื่อยาที่ผูป่้วยมอีาการแพย้าชนิดนัน้ ๆ ผูป่้วย 1 

คนอาจมอีาการแพย้าไดม้ากกว่า 1 ชนิด ควรจะบนัทกึการแพย้าของผูป่้วยใหค้รบถว้น และช่องขอ้มลูลกัษณะ

ยาต่อผูป่้วยคือ ลกัษณะยาที่มผีลต่อผูป่้วยเมือ่ผูป่้วยเกิดอาการแพ ้หรือเกิดอาการไมพ่งึประสงค ์ ซึ่งสามารถ

เลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิต ัง้ไวใ้นโปรแกรม และสามารถเลอืกโดยการคยีร์หสัได ้
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 หอ้งรบัเงนิ  

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งยา มกีารทาํงานพเิศษทีจ่ะสามารถใชไ้ดจ้ากแถบเครื่องมอืพเิศษทางดา้นล่างของ

จอภาพ คอื ปุ่ ม F5 ซึง่เป็นส่วนของการทาํงานเกี่ยวกบัหอ้งรบัเงนิ หนา้จอหอ้งรบัเงนิ เป็นดงัภาพ  

 

ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งใส่ในหนา้จอหอ้งรบัเงนิ ไดแ้ก่ 

สทิธกิารรกัษา  คอื สทิธกิารรกัษาของผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิต ัง้ไวใ้นโปรแกรม  

   และ สามารถเลอืกโดยการคยีร์หสัได ้

ลดหย่อนจากยอดรวม คอื สทิธพิเิศษในการชาํระเงนิบางส่วนจากยอดเงนิทีต่อ้งจ่ายท ัง้หมด (เป็นเปอรเ์ซน็ต)์ 

 

 ยาที่เป็นปฏกิริยิากนั  

เป็นหนา้จอทีใ่ชต้รวจสอบกรณีทีม่กีารส ัง่ยาแลว้ยาตวันัน้เมือ่ใชเ้ขา้ไปแลว้จะเกดิปฏกิริยิาต่อกนั โดยเมือ่ 

พมิพร์ายการยาในหนา้ที ่2 ของระบบหอ้งจ่ายยา แลว้ตอ้งการตรวจสอบ ใหก้ดปุ่ม F6 จะปรากฏหนา้จอ 
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หลงัจากนัน้ใหก้ดปุ่ม  จะปรากฏ หนา้จอ ใหร้ะบเุวชภณัฑท์ีต่อ้งการตรวจสอบ โดยพมิพ์

ชื่อของเวชภณัฑน์ัน้ และสามารถระบเุป็นชื่อการคา้ หรอืชื่อสามญั ก็ได ้

 

 

ในส่วนของการทาํงานของระบบยาทีเ่ป็นปฏกิริยิาต่อกนั มฟีงักช์ ัน่การทาํงาน อกี คอื F2 
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 เพิม่ขอ้มูลปฏกิริยิาของยา (F2) 

เป็นการทาํงานเกี่ยวกบัการเพิม่ยาทีเ่ป็นปฏกิริยิาต่อกนั เมือ่คลกิทีปุ่่ ม F2 จะปรากฏหนา้จอ 

 

รายละเอยีดที่ตอ้งบนัทกึมีดงัน้ี 

ประเภทยา  ระบปุระเภทเป็นประเภทไหน สามารถเลอืกไดโ้ดย กดEnter ทีช่่องหรอืคลกิทีลู่กศรชี้ 

   ลงตรงทา้ยช่องจะปรากฏตาราง Look up ขึ้นมาใหเ้ลอืกหรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ชื่อยา  คอื ใหร้ะบชุื่อยาทีเ่ราตอ้งการใหเ้ตอืนเมือ่มกีารส ัง่ยาทีเ่ป็นปฏกิริยิาต่อกนัสามารถเลอืก 

  ไดโ้ดย กดEnter ทีช่่องหรอืคลกิทีลู่กศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะปรากฏตาราง Look up  

  ขึ้นมาใหเ้ลอืกหรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ช่วงเวลาเริ่มแรกทีเ่กดิผล คอื ใหร้ะบชุ่วงเวลา สามารถเลอืกไดโ้ดย กดEnter ทีช่่องหรอืคลกิทีลู่กศรชี้ ลงตรง 

   ทา้ยช่องจะปรากฏตาราง Look up ขึ้นมาใหเ้ลอืกหรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ขอ้มลูอา้งองิ  คอื ใหใ้ส่ขอ้มลูทีส่ามารถอา้งองิได ้สามารถเลอืกไดโ้ดย กดEnter ทีช่่องหรอืคลกิทีลู่ก 

   ศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะปรากฏตาราง Look up ขึ้นมาใหเ้ลอืกหรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ระดบันยัสาํคญั  คอื ใหร้ะบวุา่เป็นความสาํคญัระดบัไหน สามารถเลอืกไดโ้ดย กดEnter ทีช่่องหรอืคลกิ 

   ทีลู่กศรชี้ ลงตรงทา้ยช่องจะปรากฏตาราง Look up ขึ้นมาใหเ้ลอืกหรอืบนัทกึเป็นรหสั 

ระดบัความรุนแรง  ใหร้ะบรุะดบัของความรุนแรง สามารถเลอืกไดโ้ดย กดEnter ทีช่่องหรอืคลกิทีลู่กศรชี้ 

   ลงตรงทา้ยช่องจะปรากฏตาราง Look up ขึ้นมาใหเ้ลอืกหรอืบนัทกึเป็นรหสั 

เมือ่บนัทกึขอ้มลูครบเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ม  เพือ่บนัทกึขอ้มลู 
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 ลาํดบัการจดัยา  

ในส่วนของการทาํงานของหอ้งยา มกีารทาํงานพเิศษทีจ่ะสามารถใชไ้ดจ้ากแถบเครื่องมอืพเิศษทางดา้นล่างของ

จอภาพ คอื ปุ่ ม F11 ซึง่เป็นส่วนของการทาํงาน เกี่ยวกบัลาํดบัการจดัยา ใชใ้นกรณีทีต่อ้งการทราบว่าไดท้าํการ

จ่ายยาตามใบส ัง่ยาใหก้บัผูป่้วยหรอืยงั ซึ่งหนา้จอการทาํงานลาํดบัการจดัยานี้ แบ่งออกเป็น 2 หนา้จอ ไดแ้ก่ 

หนา้จอยงัไม่จา่ยยา  หนา้จอจา่ยยา เมือ่จะเขา้สู่ส่วนการทาํงานลาํดบัการจดัยาจาํเป็นจะตอ้งระบ ุสถานะการ

จา่ยเงนิ ก่อน หนา้จอการทาํงานของลาํดบัการจดัยาเป็นดงัภาพ 

 

 

ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งใส่ในหนา้จอการทาํงานลาํดบัการจดัยา ไดแ้ก่ 

หน่วยงาน  คอื ชื่อของหน่วยงานทีต่อ้งการดูลาํดบัการจดัยา ซึง่สามารถเลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิ 

   ตัง้ไวใ้นโปรแกรม และสามารถเลอืกโดยการคยีร์หสัได ้

สถานะการจา่ยเงนิ  คอื สถานะการจ่ายเงนิค่ารกัษาพยาบาลของผูป่้วย สามารถเลอืกไดจ้ากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิ 

   ตัง้ไวใ้นโปรแกรม 

วนัที่   คอื วนัทีท่ีต่อ้งการดูลาํดบัการจดัยา โดยทีช่่องขอ้มลูวนัทีส่ามารถใส่ค่าเป็น + จาํนวน 

   เตม็ หรอื – จาํนวนเตม็ก็ได ้ตวัอย่างเช่น ใส่ค่า –3 ลงในช่อง วนัที่ โปรแกรมจะนาํค่า 

   ดงักลา่วไปเปรยีบเทยีบกบัวนัทีป่จัจบุนั นาํไปคาํนวณ และแสดงผลออกมาเป็นวนัทีด่งั 

   กลา่ว 

หน่วยงานที่ส ัง่ยา  คอื หน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยงานทีส่ ัง่ยาหรอืออกใบส ัง่ยาใหก้บัผูป่้วย ซึง่สามารถเลอืกได ้

   จากค่าต่าง ๆ ทีต่ดิต ัง้ไวใ้นโปรแกรม และสามารถเลอืกโดยการคยีร์หสัได ้

เมือ่ใส่ขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ครบแลว้ ใหก้ดปุ่ มคน้หา ขอ้มลูต่าง ๆ ก็จะปรากฏขึ้น 


