
ระบบงานห้องยาผู้ป่วยใน Mode2 
 

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd. 1 

 

ระบบงานห้องยาผู้ป่วยใน Mode2 
ใส่ User และ password  และ คลิก ตกลง เพื่อเขา้สู่ระบบ  ดงัรูป 

 

 
 
ต่อมากจ็ะเป็นหน้าจอทีจ่ะให้เลอืก แผนกทีจ่ะเข้าใช้งาน  โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้
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1.1 แผนกท่ีเร่ิมท างาน  โดยจะใหเ้ลือกเป็น หอ้งยาใน 
1.2 เป็นส่วนของประเภทการท างาน โดยจะแบ่งเป็น 

1.2.1 ในเวลา หมายถึงในเวลาท างานปกติ 
1.2.2 นอกเวลา หมายถึง นอกเวลาท างาน 
1.2.3 Part time หมายถึง  ผูค้นอ่ืน ท่ีไม่อยูส่ังกดัในหน่วยงานแลว้ท าเวร  

1.3 คลิก ตกลงเพื่อเขา้สู่โปรแกรม 
 
ต่อมากจ็ะเจอหน้าจอ Tips and Tricks  ดังรูป 
 

 
 

               เป็นวธีิการใชง้านโปรแกรมแบบยอ่ครับ สามารถ คลิดดูรายละเอียดไดโ้ดยการ คลิก 
ถดัไป แต่ถา้หากไม่ตอ้งการท่ีจะดูแลว้ก็สามารถ คลิก ปุ่มปิด ไดค้รับ 
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 ต่อมากจ็ะเจอหน้าจอของ กระดานข่าว ดังรูป 
 

 
 
 
 เป็นหนา้ต่างท่ีจะมีเอาไวส่ื้อสารกบั User โดยจะมีผูดู้แลระบบ เป็นผูบ้นัทึกรายละเอียดเขา้
ไป 
 
วธีิเข้าใช้งานระบบ ห้องจ่ายยาใน Mode2  ดังรูป 
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ขั้นตอนมีดงัน้ี  
1. คลิกท่ีระบบผูป่้วยใน 
2. คลิกเลือก ลงผลการวนิิจฉยั / การท าหตัถการ  
3. จะแสดงหนา้รายการผลการวนิิจฉยัและรายการท าหตัถการ   

 

 
 
3.1 Ward คือใหเ้ลือกแผนกวา่ตอ้งการดูขอ้มูลของแผนกไหน โดย คลิกท่ีลูกศรช้ีลง แลว้เลือก หรือ
ถา้ตอ้งการดูทั้งหมด ใหค้ลิกท่ีปุ่ม แสดงทั้งหมด  
3.2 ช่อง AN เลือกเลขท่ี AN ของคนไข ้ 
3.3 View Mode คือแสดงรายการคนไขว้า่ตอ้งการใหแ้สดงแบบไหน  
3.4 สามารถระบุสิทธิไดโ้ดยคลิกท่ีลูกศรช้ีลงแลว้เลือกสิทธิ  
3.5 ระบุแพทยไ์ดโ้ดยคลิกท่ีลูกศรช้ีลงแลว้เลือกช่ือแพทย ์   
3.6 เม่ือตอ้งการสั่งยาใหค้นไข ้ใหเ้ลือกช่ือผูป่้วย แลว้คลิกท่ี Drug Profile หรือกด F8 
 
 
 
 
 

7 

2. เลือก Ward ท่ีผูป่้วยอยู่ 

3. เลือก AN 

คนไข ้

4. เลือกการ
แสดงผลคนไข ้

5. เลือกคนไข้
ตามสิทธิ 

6. เลือกแพทยท่ี์ท า
การ Admit คนไข ้

7. เลือกผูป่้วย แลว้กดปุ่ม  Drug 
Profile (F8) 
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          4. เม่ือคลิกท่ี Drug Profile แลว้จะแสดงหนา้จอน้ีข้ึนมา  ดงัรูป 

 
  

1. ประวติัการสั่ง คือ ประวติัการสั่งยาของคนไข ้สามารถค ลิกเพื่อดูขอ้มูลยายอ้นหลงัของ
คนไขไ้ด ้ 

2 New คือ การเปิดใบสั่งยาใหม่ตามวนัท่ีตอ้งการเปิดโดยก าหนดไดจ้ากวนัท่ี  
3 ช่ือเวชภณัฑ ์คือช่ือยาท่ี User ตอ้งการจะสั่งใหก้บัคนไข ้
4 จ านวนเบิก คือ การใส่จ านวนท่ีตอ้งการจ่ายใหก้บัคนไข ้แต่ในกรณีท่ีตอ้งการคืนยาใหใ้ส่

จ านวนติดลบ 
5 Add Chart คือ การดึง Profile ยาของคนไขม้าใช ้
6 Remed คือ การถึงยาเก่ากลบัมาใช ้
7 Home คือ การสั่งยากลบับา้นใหก้ลัป์คนไข ้
8 เป็นการก าหนดวา่จะพิมพอ์ะไรบา้ง เช่น พิมพใ์บสั่งยา พิมพ ์Sticker เป็นตน้ 
9. บนัทึกสั่งยา คือ การบนัทึกรายการทั้งหมด 
10. ตอ้งการสั่งยาเพิ่มสามารถพิมพเ์พิ่มลงไปได ้หรือตอ้งการลบยาออก  ใหค้ลิกเลือกยาท่ี

ตอ้งการลบ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+Del แลว้ท าการยนืยนัการลบ ยาท่ีตอ้งการลบ ก็จะลบออกจาก
รายการ  
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วธีิการดูวา่มียาอะไรคืนบา้ง ดงัรูป 

 
 
ไปท่ี Tab รายการคืนยา ก็จะมีรายการยาท่ีถูกคืนอยู ่ซ่ึงจ านวนยาและราคาของยาจะติดลบ

ครับ 
 
Current Profile  
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ขั้นตอนการสร้าง Profile 
1. เลือกวนัท่ีตอ้งการจะสร้าง 
2. คน้หาแพทย ์โดยการคลิกท่ีช่องแพทยแ์ลว้ กดแป้น Spacbar 
3. ใส่ช่ือยาท่ีช่องเวชภณัฑ์ 
4. ระบุจ านวนและวธีิรับประทาน 
5. เลือกประเภทยา วา่ตอ้งการใหเ้ป็นประเภท Continue หรือ One Day 
6. คลิกปุ่มบนัทึก 

 
แถบรายการยา (Active) 

 
 มีไวส้ าหรับดูยาท่ีมีการสั่ง และยงัสามารถ Off ยาไดโ้ดยการดบัเบิ้ลคลิกท่ีช่องวนัหยดุยา 
ซ่ึงจะมีแสดงดงัรูป 
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 เม่ือท าการหยดุยาแลว้ก็ใหม้าคลิกท่ีปุ่ม ตกลง ครับ 
การก าหนดสูตรการส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน 

 
จะเป็นการก าหนดสูตรยาท่ีจะใชก้บัคนไข ้ซ่ึงสามารถก าหนดโดยการพิมพช่ื์อยา 

ในช่องช่ือยา/ เวชภณัฑ ์ใส่วธีิใช ้จ  านวนท่ีจ่ายยา หลงัจากนั้นก็คลิกปุ่ม เพิ่ม ถา้ตอ้งการ 
บนัทึกก็ใหค้ลิกปุ่มบนัทึกครับ 
 
 

ใส่ช่ือสูตร และใส่ยา/เวชภณัฑ ์จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม” 

รายการยา/เวชภณัฑ ์จะ
ปรากฏในช่องดา้นล่าง 
จากนั้นกดปุ่ม “บนัทึก” 


