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บทที ่1 การเข้าใช้งานของระบบโดยทัว่ไป

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) จะมีลกัษณะการใชง้านท่ี
คลา้ยหรือเหมือนกนัในส่วนของการเขา้สู่ระบบงาน การใส่ค่าต่างๆ รวมถึงปุ่มค าส่ังการใชง้าน ซ่ึง
ต่อไปจะเป็นการอธิบายการใชง้านของระบบโดยทัว่ไป ดงัน้ี

1.1 การเข้าใช้โปรแกรม
ในการเร่ิมตน้การใชง้านของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS)

ผูใ้ชง้านจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

1.1.1 เขา้สู่ระบบการท างาน Windows แลว้ท าการเช่ือมต่อเครือข่าย Internet ก่อนหลงั
จากนั้นจึงคลิกท่ี Short Cut ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) กจ็ะ
เขา้สู่หนา้จอ Login

1.1.2 การใชง้าน Login
หนา้จอ Login เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล จากผูใ้ชง้าน

ท่ีไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล การเขา้สู่เมนูหลกัของระบบงาน ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี

คียช่ื์อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น

คลิกท่ีปุ่ม หรือกด  ENTER ท่ีแป้นพิมพ ์กจ็ะเขา้สู่หนา้จอเมนูหลกัของระบบงาน
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บทที ่2 แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม

2.1 องค์ประกอบของหน้าจอ
2.1.1 หนา้จอหลกัของโปรแกรม

หนา้จอหลกัของโปรแกรมประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ

1

2 3

4

1. Menu Bar ใช้ส าหรับเรียกการใช้งานเมนูระบบ การใช้งานเมนูส าหรับ Admin 
และการใช้งานเมนูเกีย่วกบัโปรแกรม

2. Information ใชส้ าหรับแสดงข่าวสาร และประกาศต่างๆ ภายในหน่วยงาน

3. ข้อมูลผู้ใช้งาน
และการปฏบิัติงาน
ล่าสุดของเคร่ือง

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ี Log in เขา้สู่ระบบ
ล่าสุด และรายละเอียดการปฏิบติังานล่าสุดของเคร่ือง PC ท่ีเขา้ใช้
โปรแกรม

4. Status Bar ใชส้ าหรับแสดงสถานะของการใชง้านหนา้จออยู ่ณ. ปัจจุบนั เช่น 
ช่ือผูใ้ชง้าน,หน่วยงาน และวนัเวลาท่ีใชง้านอยู่
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2.5.2.3 คน้หาจากนามสกลุ  ใหคี้ยเ์คร่ืองหมายบวกก่อน แลว้จึงตามดว้ยนามสกลุ
ตวัอยา่งเช่น นามสกลุ “ทด” กจ็ะตอ้งคียเ์ป็น “+ทด” แลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์ถา้นามสกลุท่ีคีย์
นั้นมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบจะปรากฏหนา้จอคน้หาขอ้มูล

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม

2.5.3 คน้หาจากเลขประจ าตวัผูป่้วยนอก (HN)  การคน้หาจากเลขประจ าตวัผูป่้วยนอก (HN) 
นั้นสามารถคน้หาได ้3 รูปแบบดงัน้ี

แบบท่ี 1 คน้หาเฉพาะเลขล าดบัของผูป่้วย  ซ่ึงสามารถท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเลข HN ของ
ผูป่้วยนั้นเป็น HN ของปีปัจจุบนั  ตวัอยา่งเช่น ปีปัจจุบนัคือปี 2559 เลข HN ท่ีตอ้งการคน้หาคือ
เลข 2037/59 ดงันั้นการคียคื์อคียเ์ลข 2037 แลว้กด Enter บนแป้นพิมพ์

แบบท่ี 2 คน้หาจากรูปแบบเลขล าดบัของผูป่้วยทบัปีพ.ศ. ซ่ึงสามารถท าไดก้บัเลข HN ของปี
ปัจจุบนั และของปียอ้นหลงั  ตวัอยา่งเช่น HN 104351/54 และ HN 32526/52

แบบท่ี 3 คน้หาจากรูปแบบเลข 8 หลกั ซ่ึงสามารถท าไดก้บัเลข HN ของปีปัจจุบนั และของ
ปียอ้นหลงั โดยสามารถคียเ์ลขล าดบัของผูป่้วยแลว้ตามดว้ยปี พ.ศ. โดยไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายทบั 
ตวัอยา่งเช่น HN 97734/56 สามารถคียใ์นรูปแบบคือ 560097734

2.5.4 คน้หาจากเลขประจ าตวัผูป่้วยใน (AN)  การคน้หาจากเลขประจ าตวัผูป่้วยใน (AN) 
นั้นจะตอ้งใชเ้คร่ืองหมายขีดกลาง full ยติัภงัค ์( - ) มาใชร่้วมดว้ย สามารถคน้หาดงัน้ี

วธีิการคน้หา ตวัอยา่งเลขAN เป็นเลข AN 456 ปี 59 วธีิการคีย ์456-59 แลว้กด Enter บน
แป้นพิมพ ์จะไดสื้บคน้ขอ้มูลของ AN 456-59
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2.2 ความหมายและลกัษณะการท างานของปุ่มค าส่ัง (Tool Bar)

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม

สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

ขอ้มูลใหม่

ใชส้ าหรับเร่ิมตน้การท างานของหนา้จอใหม่ โดยท่ีไม่ตอ้ง
ออกจากหนา้จอนั้น ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะท าการ 
Clear หนา้จอใหพ้ร้อมใชง้านใหม่อีกคร้ัง จะใชไ้ดก้บับาง
หนา้จอเท่านั้น 

บนัทึกขอ้มูล
ใชส้ าหรับจดัเกบ็ขอ้มูล (Save) เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะ
ท าการจดัเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของระบบงาน 

ลบบนัทึก

ใชส้ าหรับยกเลิกขอ้มูล เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสัง่น้ี ระบบจะแสดง
ขอ้ความใหย้นืยนัค  าสัง่อีกคร้ัง ดงัรูป

ปุ่มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น 

ภาพก่อนพิมพ์ ใชส้ าหรับดูตวัอยา่งก่อนจะสั่งพิมพเ์ป็นเอกสารออกมา 

พิมพ์
ใชส้ าหรับสั่งพิมพใ์บรายงานหรือตวัเลือกรายการพมิพต่์างๆ 
ของระบบงาน 

คน้หาขอ้มูล
ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไข เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี 
ระบบจะคน้หาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบงาน ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวปุ่้มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น

ปิดหนา้จอ
ใชส้ าหรับปิดหนา้จอหรือออกจากหนา้จอการใชง้าน ณ
ปัจจุบนั

น าขอ้มูลออก
ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ Save ขอ้มูลรายงานออกเป็นไฟล์ เพื่อ
น าไปใชใ้นรูปแบบอ่ืน (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)
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สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

เก่ียวกบัระบบ

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงานท่ีใชอ้ยู ่เช่น 
Version ของ โปรแกรมท่ีใชอ้ยูเ่ป็น Version อะไร เป็นตน้ เม่ือ
คลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ีจะปรากฏหนา้ต่างแสดงรายละเอียด ดงัรูป

หนา้สุดทา้ย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีแสดงมี
เป็นจ านวนมาก และตอ้งการไปยงัหนา้สุดทา้ยของขอ้มูลกจ็ะ
ใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้ก่อนหนา้
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากกวา่ 
1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ก่อนหนา้ปัจจุบนักจ็ะใชปุ่้มค าสั่ง
น้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

หนา้ต่อไป
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากกวา่ 
1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ถดัไปกจ็ะใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะ
ปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ขยาย
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการขยาย
หนา้แสดงขอ้มูลใหใ้หญ่ข้ึน ซ่ึงจะขยายข้ึนทีละ 25% จากขนาด
ปกติ 100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม
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สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย

ยอ่
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการยอ่หนา้
แสดงขอ้มูลใหเ้ลก็ลง ซ่ึงจะลดลงทีละ 25% จากขนาดปกติ
100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน)

ยอ่/ขยาย

ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการยอ่หรือ
ขยายแบบก าหนด % ในการยอ่ขยายดว้ยตวัเอง โดยคียก์  าหนด 
% ในการยอ่ขยายในช่องแลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์(จะปรากฏ
ในหนา้จอรายงาน)

แนวกระดาษ
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการปรับ
รูปแบบรายงานจากแนวตั้งเป็นแนวนอน (จะปรากฏในหนา้จอ
รายงาน)

ไมบ้รรทดั
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์เม่ือตอ้งการแสดงขอบ
ซา้ย ขอบขวา และการตั้งยอ่หนา้ของกระดาษ (จะปรากฏใน
หนา้จอรายงาน)

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม

6
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บทที ่3 ระบบงานเภสัชกรรม

3.1 งานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
3.1.1 งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก

1. บันทกึยืนยนัใบส่ังยาผู้ป่วยนอก (Confirm ใบส่ังยา)
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกยนืยนัใบสั่งยาใหค้นไขน้อก

ขั้นตอนการท างาน
1. คีย ์ HN คนไขแ้ลว้จะข้ึนขอ้มูลยนืยนัใบสั่งยา ให ้User คลิก            เพื่อยนืยนัใบสั่งยา

1. ใส่ Hn แล้วกด Enter

2. เม่ือกด Enter จะแสดงรายการ
ยาของคนไข้ให้ตรวจสอบ

3. จากน้ันกดตกลง



เลขทีใ่บยา
สถานะรอจัดยา

สามารถพมิพ์รับดับคิวรับยา ฉลากยา อ่ืนๆได้

เม่ือกดตกลงเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงเลขทีใ่บส่ังยาขึน้มาให้ และสถาะใบยาจะจะเป็น รอจัดยา

8

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก



2. บันทึกยกเลกิยืนยนัใบส่ังยาผู้ป่วยนอก (Confirm ใบส่ังยา)
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกยกเลิกยนืยนัใบสั่งยาผูป่้วยนอก (Confirm ใบสั่งยา)

ขั้นตอนการด าเนินการ
คีย ์HN 

ระบบจะปรากฏ หนา้ รายการใบสั่งยา ข้ึนมา เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการยกเลิก กด

ระบบจะแสดงรายการ ข้ึนมา กด            เพื่อบนัทึก       

9

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก



3. บันทึกใบส่ังยาผู้ป่วยนอก
เป็นหนา้จอสั่งยาใหผู้ป่้วย โดยเภสัชกรรม

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกใบสั่งยาผูป่้วยนอก  ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter

กดเลข HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ

จะปรากฏหน่วยตรวจของวนัท่ีปัจจุบนั  เลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม
เพื่อยนืยนั 

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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TAB เมนู

เลือกรายการท่ีตอ้งการ

กดเพื่อยนืยนั



จะปรากฏหนา้จอ  ใหท้ าการคลิกขวาแลว้กด                  เพื่อกรอกรายการยา  
จะปรากฏตาราง  ดงัภาพ 

กรอกรายละเอียดยา

ช่องรายการยาและเวชภณัฑ ์ สามารถคียไ์ดท้ั้งรหสัยา หรือช่ือยา แลว้กด Enter จะปรากฏ
รายการยาใหเ้ราเลือก  ดงัภาพ

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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ขอ้มูลใบสัง่ยา

คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูล

เลือกยาท่ีตอ้งการ

กดเพื่อยนืยนั



เม่ือเลือกรายการยาเรียบร้อยแลว้  รายการยาจะปรากฏ  ใหเ้รากรอกจ านวน  ดงัภาพ

กรอกจ านวนยาท่ีจ่าย

วธีิการใชย้า  หากยาท่ีเราเลือกไม่มีวธีิการใชย้า  หรือวธีิการใชย้าไม่ถูกตอ้ง  ใหก้ด         เพื่อ
กรอกวธีิการใชย้า  เพื่อน าไปพิมพฉ์ลากยาใหแ้ก่ผูป่้วย  ดงัภาพ

หากเราตอ้งการใชย้าท่ีมีการจ่ายแลว้ใหก้ดท่ีปุ่ม                    จะปรากฏขอ้มูล  ดงัภาพ

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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กดเพื่อยนืยนั

กดเพื่อยนืยนั

เลือกหอ้งจ่ายยาท่ีตอ้งการ

เลือกรายการท่ีตอ้งการ



เม่ือท าการกรอกรายการยาเรียบร้อยแลว้  ใหค้ลิกปุ่ม            เพื่อบนัทึกใบส่ังยา  
ใบสั่งยาท่ีแพทยห์รือเภสัชท าการบนัทึกเรียบร้อยแลว้  เราสามารถดูไดโ้ดยกด           ขอ้มูล

ใบสั่งยาจะไปปรากฏใน TAB ขอ้มูลเก่า  ดงัภาพ

กรอกรายละเอียดท่ีตอ้งการคน้หา กดเพื่อแสดงขอ้มูล

กดเพื่อยนืยนั

เม่ือกดปุ่ม                      แลว้  หนา้จอจะแสดงรายละเอียดใบส่ังยา  ดงัภาพ

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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รายการยาท่ีเราเลือกจะปรากฏหนา้จอ  ดงัภาพ

รายการยาท่ีเราดึงมาจากใบส่ังยาเก่า

ขอ้มูล ราคายาท่ีคนไขต้อ้งจ่าย ขอ้มูลการตรวจสอบและจดัยา



งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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เลขท่ีใบสั่งยา

ขอ้มูลใบสั่งยา



4. ระบบงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก – บันทึกใบส่ังยาที่จดัยาเสร็จแล้ว
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลใบสั่งยาท่ีจดัเสร็จแลว้

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่เลขท่ีใบสั่งยาแลว้กด Enter

ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลการจดัยาใหอ้ตัโนมติั และจะแสดงขอ้มูลดงัรูป

แสดงขอ้มูลการจดัยาหลงัจากกด Enter

ใส่เลขท่ีเบิกพสัดุใส่เลขท่ีใบสั่งยาแลว้กด Enter

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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User  สามารถตรวจสอบไดว้า่ยาถูกจดัไปแลว้หรือไม่ ในหนา้จอบนัทึกใบสั่งยาผูป่้วยนอก

หลงัจดัยาจะมีขอ้มูลข้ึน

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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ก่อนจดัยาจะไม่มีขอ้มูลข้ึน



5. บันทึกตรวจสอบโดยเภสัชกรรม
เป็นหนา้จอส าหรับตรวจสอบเลขท่ีใบสั่งยาโดยเภสัชกรรม

ขั้นตอนการท างาน
ใส่เลขท่ีใยส่ังยาแลว้ Enter  ระบบจะตรวจสอบอตัโนมติั

ใส่เลขทีใ่บส่ังยาแล้ว Enter ระบบจะ
ตรวจสอบให้อตัโนมัติ

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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6. บันทึกตดัจ่ายใบส่ังยา
เป็นหนา้จอส าหรับตดัจ่ายใบสั่งยา

ขั้นตอนการท างาน
1.เลือกขอ้มูลผูจ่้ายยา ใส่เลขท่ีใบสั่งยา ทั้ง10หลงัแลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์ระบบจะตดัจ่ายยา

โดยอตัโนมติั

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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ขอ้มูลตดัจ่ายใบยา

คียผ์ูจ่้ายยา/เลขท่ีใบสั่งยา



7. บันทึกยกเลกิใบส่ังยา
เป็นหนา้จอยกเลิกใบสั่งยา

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกยกเลิกใบสั่งยา  ให ้User เลือกสาเหตุท่ียกเลิก  และกรอกเลขท่ีใบสั่งยา  
ของผูป่้วยท่ีตอ้งการยกเลิก แลว้กด Enter

เลือกสาเหตุท่ียกเลิก  และกรอกเลขท่ีใบสั่งยา

หมายเหตุ
เลขท่ีใบสั่งยาตอ้งคีย ์9ตวั โดยน าพ.ศ. ข้ึนก่อน  เช่น เลขท่ีใบสั่ง

ยา 65059355/59  จะตอ้งกรอกเป็น  5965059355  เป็นตน้

จะปรากฏหนา้ต่างใหก้ดเพื่อยนืยนัการยกเลิกใบสั่งยา  ดงัภาพ

กดเพื่อยนืยนั กดเพื่อยกเลิก

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก

เม่ือท ำกำรยนืยนัเรยีบรอ้ยแลว้ จะปรำกฏขอ้มูล  ดงัภำพ
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8. บันทึกการแพ้ยา
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกการแพย้าใหค้นไข้

ขั้นตอนการท างาน
1. คลิกขวาเพื่อเพิ่มรายละเอียดยาท่ีแพ ้แลว้ใส่รายละเอียดต่างๆใหค้รบแลว้คลิกตกลง

เม่ือคลิกตกลงแลว้ระบบจะบนัทึกรายการแพย้าโดยอตัโนมติั

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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1.คลกิขวาเพิม่ข้อมูล

2.กรอกข้อมูลแล้วคลกิตกลง
เพ่ือบันทกึข้อมูล

3.ล าดับการแพ้ยาจะขึน้แสดง
ตามล าดับทีม่ีการบันทึก

4. ข้อมูลการแพ้ยา



ใส่เลข HN 

9. ระบบงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก – Drug Counselling
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัยาของผูป่้วย

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่เลข HN ของผูป่้วย แลว้กด Enter

หลงัจากนั้นให ้User คลิกขวาแลว้เลือกเพิ่มขอ้มูล

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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คลิกขวาเลือกเพิ่มขอ้มูล



จะมีหนา้จอบนัทึกแพย้าข้ึนมาให ้User เลือกขอ้มูล ประเภทการใหค้  าแนะน า , ปัญหาจากการใชย้า ( DRP ) 
จาก        และใส่ขอ้มูลรายการยาท่ีแนะน าหรือปัญหาท่ีพบอ่ืนๆตามท่ี User ตอ้งการ แลว้กดเลือกสถานะท่ีปุ่ม                      

หรือ                   ตามตอ้งการ

1.ใส่ขอ้มูล

2.กดเลือกสถานะ

ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลใหอ้ตัโนมติั ถา้ตอ้งการยกเลิกขอ้มูลให ้User กดเลือกรายการ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการยกเลิกแลว้กดท่ีปุ่ม                  เพื่อยกเลิกขอ้มูล

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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แสดงขอ้มูลท่ีบนัทึก

กดเพื่อยกเลิกขอ้มูล



หลงัจาก User ใส่ขอ้มูลครบแลว้หากตอ้งการบนัทึกใหก้ดท่ีปุ่ม         เพื่อบนัทึกขอ้มูล

10 บันทึกยาที่เป็นปฏิกริิยาต่อกนั
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกยาท่ีเป็นปฏิกิริยาต่อกนั ในกรณีท่ีตวัยาทั้ง2 ตวัมาทานรวมกนัจะ

มีปฏิกิริยาต่อกนัอยา่งไร
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูล Generic ท่ีเป็นปฏิกิริยาต่อกนั โดยคลิกเลือกขอ้มูลจาก  
หรือใส่เป็นเลขรหสัแลว้กด  Enter  จะปรากฏรายการยา

ระบุ ช่วงเวลาเร่ิมแรกทีเ่กดิผล ข้อมูลอ้างองิ ระดับนัยส าคญั ระดับความรุนแรง โดยเลือก
ขอ้มูลจาก

ขอ้มูลในส่วนของ  ผลทางเภสัชวทิยาและคลนิิก,  ข้อแนะน าทางคลนิิก,  กลไกปฏกิริิยาต่อกนั
ของยา,  ข้อความให้พจิารณา,  กลไกปฏกิริิยาต่อกนัของยากบัอาหาร  และกลไกปฏกิริิยาต่อกนัของ
ยากบัอ่ืนๆ ระบบจะเปิดเป็น  Free  Text  ให้ User คียข์อ้มูลเองในช่องต่างๆ

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ี
โปรแกรมบงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  
ลงฐานขอ้มูลของระบบได ้

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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3.กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล 1.ใส่ขอ้มูลต่างๆใหค้รบถว้น

2.User คียข์อ้มูลในช่องต่างๆ



กรณีท่ีตอ้งการเรียกดูขอ้มูลของยาท่ีมีปฏิกิริยาต่อกนัทั้งหมด  ใหก้ดท่ีปุ่ม         ระบบจะดึง
ขอ้มูลท่ีไดมี้การบนัทึกไวม้าแสดง  โดยสามารถดูรายการไดว้า่ทั้งหมดมีก่ีรายการและรายการท่ีดึงมาแสดง
ปัจจุบนัคือรายการท่ีเท่าไรในช่อง                                                   หรือกรณีท่ีตอ้งการคน้หาโดยระบุหนา้ ใหคี้ย์
เลขหนา้ท่ีตอ้งการในช่อง                                    จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม    รายการในหนา้ท่ีก าหนดจะปรากฏให้

กรณีท่ีตอ้งการยกเลิกบนัทึกของรายการยาท่ีมีปฏิกิริยาต่อกนั  ใหค้น้หารายการยาท่ีตอ้งการ  จากนั้น
กดปุ่ม             จะปรากฏขอ้ความเตือนอีกคร้ังวา่ตอ้งการยกเลิกหรือไม่  หากตอ้งการยกเลิกใหต้อบ “YES”
ขอ้มูลดงักล่าวก็จะถูกยกเลิกไป

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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1.เรียกดูขอ้มูลทั้งหมด

2.แสดงจ านวนรายการ

3.เรียกดูขอ้มูลโดยใส่เลข
หนา้ท่ีตอ้งการ



งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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11 บันทึกกลุ่มแพทย์เฉพาะ
เป็นหน้าที่ใช่บันทึกกลุ่มยาที่สามารถคย์ีได้เฉพาะแพทย์น้ันๆ

1.พิมพช่ื์อยาท่ีช่องคน้หา จากนั้นกด Enter

2. จะมี popup ข้ึนมาแลว้เลือกช่ือยาท่ีตอ้งการ

3. กดตกลง

4.จากนั้นกดคน้หา
5. เม่ือกดคน้หาแลว้จะข้ึนสิทธิการรักษาท่ีมี
การบนัทึกท่ีหนา้ทะเบียนข้ึนมาให้
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6.  คลิกขวาเพ่ิมขอ้มูล

7.เลือกกลุ่มแพทยเ์ฉพาะทาง

8. กดปุ่ม         เพ่ือใส่ช่ือแพทย ์

9.คลิกขวาเพ่ิมขอ้มูล
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8. เลือกช่ือแพทย ์แลว้กด Enter

9. จากนั้นกดบนัทึก

10.ลามารถเลือกเพ่ิมวชิาเอกได้

11. ใหค้ลิกขวาเพ่ิมขอ้มูลจากนั้นเลือก
วชิาเอกท่ีตอ้งการ

12. แลว้กดบนัทึก

หมายเหตุ : เม่ือกดเพิม่ข้อมูลกลุ่มแพทย์เฉพาะทางที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ยาที่เราบันทึก
จากหน้านีจ้ะสามารถคย์ีได้เฉพาะแพทย์ที่มีการบันทึกจากหน้านีเ้ท่าน้ัน
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12 สอบถาม Workload ของใบส่ังยา
เป็นหน้าที่ช ่าหรับสอบถาม Workload ของใบส่ังยาว่ามีการจ่ายยาไปแล้วกีใ่บ กี่

รายการ เป็นต้น   
เม่ือเข้าหน้าจบ สามารถเลือกหน่วยงาน ค้นหาวนัที่ เลขที่ใบส่ังยา หรือสถานะได้  

1 .เลือกหน่วยงาน

2. เลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการจ าคน้หา

4. แถบน้ีจะแสดงขอ้มูลตามสถานะท่ีเราคน้หา
เฃ่น มีการจ่ายยาไปแลว้ก่ีใบ ก่ีรายการ การ
ไดรั้บยาของคนไขคิ้ดเป็นก่ีนาทีเป็นตน้

3. เม่ือเลือกเง่ือนไขแลว้จากนั้นกดคน้หา
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5. หากเลือก Telemed แลว้คน้หาก็จะสามา รถคน้หาการ
สัง่ยาผา่นการ Telemed ไดด้ว้ยเฃ่นกนั                      

แถบน้ีจะแสดงขอ้มูลตามสถานะท่ีเราคน้หา
เฃ่น มีการจ่ายยาไปแลว้ก่ีใบ ก่ีรายการ การ
ไดรั้บยาของคนไขคิ้ดเป็นก่ีนาทีเป็นตน้ 
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13 ล าดบัควิพมิพ์สติก๊เกอร์จากหน้าแพทย์อตัโนมัติ
เป็นหน้าที่ใช่หรับพมิพ์ควิรับยา และฉลากยา

ถา้เลือกรายช่ือคนไขค้นไหนจะแสดงรายการ
ยาของคนไขข้ึ้นมาให้

สามารถเลือกใบพิมพท่ี์ตอ้งการได้

สามารถเลือกวนิาทีในการเร่ิมพิมพส์ติกเกอร์ทุกๆก่ีวิ
ได ้จากนั้นกด Start

ตวัอย่างใบพมิพ์



3.1.2 งานเบกิจ่ายคลงัปลกี/PACK
1. บันทึกเบิกเวชภณัฑ์

เป็นหนา้จอส าหรับขอเบิกเวชภณัฑ์
ขั้นตอนการท างาน

1. ใส่ขอ้มูล “ประเภทการเบิก” , “หน่วยงานขอเบิก” , “ขอเบิกจาก” แลว้คลิกขวาเพื่อเพิ่ม
รายละเอียดขอเบิก

2. คียร์ายการท่ีจะขอเบิก ใส่จ านวนขอท่ีตอ้งการเบิก คลิก             เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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1.กรอกขอ้มูลการขอเบิกต่างๆ ใหค้รบ

2.คลิกขวาเพิ่มขอ้มูล

3.คียข์อ้มูลการขอเบิก และระบุจ านวนท่ีขอเบิก

4. บนัทึก

เม่ือบนัทึกเสร็จเรียบร้อย จะมีเลขท่ีขอเบิก
จากนั้น ใส่เลขท่ีเบิกแลว้ Enter เพือ่ดูขอ้มูล



2. บันทึกรับเวชภณัฑ์ ( คลงั PACK )
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกรับเวชภณัฑ ์( คลงั PACK )

ขั้นตอนการด าเนินการ
กด        ประเภทการรับ กดenter ปุ่ม คน้หาขอ้มูลการเบิกจะปรากฏข้ึนมา

ระบบจะปรากฏหนา้ คน้หาการขอเบิกท่ีจ่ายแลว้ ข้ึนมา เลือกรายการ กด 
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กด                                     



ระบบจะแสดงรายการขอ้มูลรายการยาและเวชภณัฑ ์ทางฝ่ังซา้ย และ ขอ้มูลการรับยารายการ
ยา และเวชภณัฑแ์ยกตาม Lot ทางดา้นขวา

กด             เพื่อบนัทึก 
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3. บันทึกจ่ายเวชภณัฑ์ (คลงั PACK)
เป็นหนา้จอการจ่ายเวชภณัฑใ์หแ้ก่คลงัยอ่ย

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกจ่ายเวชภณัฑ ์(คลงั PACK) ให ้User เลือกคลงัเวชภณัฑ์ และประเภทการ
จ่ายท่ีตอ้งการ

เม่ือเลือกแลว้  ใหค้ลิกขวา  จากนั้นกด จะปรากฏตารางดงัภาพ                                       

กดเพื่อเพิ่มขอ้มูล
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เลือกคลงัเวชภณัฑ ์และประเภทการจ่ายท่ีตอ้งการ



ใหท้ าการกรอกรหสัหรือช่ือรายการเวชภณัฑ ์ โดยจะกรอกแค่บางส่วนหรือกรอกทั้งหมดกไ็ด ้ 
จากนั้นกด Enter  จะปรากฏรายการตรวจใหเ้ราเลือก  ดงัภาพ

เม่ือเลือกเรียบร้อยแลว้  รายการจะไปปรากฏท่ีหนา้จอ  จากนั้นใหใ้ส่จ  านวนใหเ้บิก  โดย
จะตอ้งไม่มากกวา่จ  านวนคงเหลือ  ดงัภาพ

กรอกรายการเวชภณัฑ์

เลือกรายการท่ีตอ้งการ

กดเพื่อยนืยนั

กรอกจ านวนใหเ้บิก

รายละเอียดเลขท่ีรับ  และเลขท่ี Lot

เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด            เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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1. รับแบบทัว่ไป จะเป็นการรับยาเขา้คลงัปลีกโดยการเพิ่มจากหนา้บนัทึกคลงัปลีกโดยตรง ซ่ึง User  
สามารถคลิกขวาตรงท่ีวา่งและกดเลือกเพิ่มขอ้มูล จะมีช่องรายการข้ึนมาให ้User พิมพช่ื์อรายการเวชภณัฑแ์ลว้
กด Enter

4. ระบบงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก – บันทึกรับเข้าคลงัปลกี
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกยาเขา้คลงัปลีก

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User เลือกขอ้มูลประเภทรับจาก        โดยการรับเขาคลงัปลีกจะถูกแบ่งเป็น 2 แบบคือ 

1.รับทัว่ไป กบั 2.รับจากคลงั Pack เขา้คลงัปลีก 
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เลือกประเภทการรับ

2.พิมพช่ื์อรายการแลว้กด Enter

1.คลิกขวาเพิ่มขอ้มูล



จะมีหนา้จอรายการยาและเวชภณัฑข้ึ์นมาและแสดงขอ้มูลตามท่ี User พิมพม์าใหเ้ลือก User 
คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ แลว้กดท่ีปุ่ม

1.เลือกรายการท่ีตอ้งการ

2.กดปุ่ มน้ีเพ่ือเลือกขอ้มูล

หลงัจากเลือกรายการแลว้ในดา้นขวามือ ‘ขอ้มูลการรับรายการยาและเวชภณัฑแ์ยกตาม Lot’ 
ให ้User คลิกขวาเพิ่มขอ้มูล แลว้ใส่ขอ้มูล Lot No. วนัหมดอาย ุปริมาณและการบรรจุ ตามตอ้งการ 
ถา้ตอ้งตอ้งการบนัทึกขอ้มูลให ้User กดท่ีปุ่ม

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก

37

2.ใส่ขอ้มูลตามตอ้งการ

1.คลิกขวาเพิ่มขอ้มูล



2.รับจากคลงั Pack เขา้คลงัปลีก เม่ือเลือกประเภทการรับเสร็จแลว้ ให ้User กดท่ี
ปุ่ม                             จะมีหนา้จอคน้หาการขอเบิกท่ีจ่ายแลว้ข้ึนมาใหเ้ลือกขอ้มูล User คลิกเลือก
รายการท่ีตอ้งการแลว้กดท่ีปุ่ม

(User ตอ้งไปบนัทึกขอ้มูลหนา้บนัทึกจ่ายเวชภณัฑ ์(คลงั Pack) ก่อนถึงจะมีขอ้มูลการคน้หา)  

หลงัจากเลือกรายการแลว้ถา้ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลให ้User กดท่ีปุ่ม
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2.กดคน้หา

1.เลือกประเภทการรับ

3.เลือกรายการท่ีตอ้งการ

4.กดตกลง

กดบนัทึกขอ้มูล



5. บันทึกจ่ายเวชภณัฑ์คลงัปลกี
เป็นหนา้จอส าหรับตรวจสอบ / ยกเลิก บนัทึกจ่ายเวชภณัฑค์ลงัปลีก

ขั้นตอนการท างาน
1. เลือกขอ้มูลคลงัเวชภณัฑแ์ละประเภทการจ่าย คลิกขวาเพิ่มขอ้มูลแลว้คลิก              จะได้

เลขท่ีใบจ่าย         
2. ใส่เลขท่ีใบจ่ายแลว้ Enter เพื่อเขา้ดูขอ้มูล หากตอ้งการยกเลิก ใหค้ลิก            เพื่อยกเลิก                 

ขอ้มูลใบจ่ายแลว้              เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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1.กรอกข้อมูลทีจ่ะจ่าย

2. คลกิขวาเพิม่ข้อมูล

3. เอกยาทีจ่ะจ่าย

4. กดตกลง



1. ใส่เลขทีใ่บจ่ายแล้ว Enter

2. คลกิเพ่ือยกเลกิบันทกึจ่าย

3. บันทกึข้อมูล

5. บันทกึข้อมูล

หากตอ้งการยกเลิก ใหใ้ส่หมายเลขจ่ายท่ีช่องคน้หา จากนั้นกดยกเลิก
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การบนัทึกจ่ายเวชภณัฑค์ลงัปลีกจากการขอเบิก

1. เลือกจ่ายโอนยาระหว่างคลงัย่อย 2.กดข้อมูลขอเบิก

3. จากน้ันเลือกข้อมูลการขอเบิก

4. กดตกลง

5. จากน้ันตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกให้
ครบถ้วนแล้วกด บันทกึ
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6. รายงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายงานหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอก

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่ เมนูรายงานหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอก ใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการดูหรือพิมพร์ายงาน

จะปรากฏช่องเพื่อใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีรายงานจะแสดง โดยถา้หวัขอ้ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  
จะตอ้งกรอกขอ้มูลโดยไม่ใหช่้องนั้นวา่ง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด          เพื่อดูรายงาน

จะปรากฏหนา้รายงาน ถา้ตอ้งการพิมพ ์ ใหก้ด               เพื่อพิมพร์ายงาน

กดเพื่อดูรายงาน

ใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหร้ายงานแสดงโดยหวัขอ้
ท่ีเป็นสีด าเขม้จะตอ้งไม่ปล่อยใหช่้องวา่ง

กดเพื่อปิดหนา้ต่างใส่รายละเอียด

กดเพื่อพิมพร์ายงาน
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6. ปรับปรุงยอดคงเหลือ
เป็นหนา้ท่ีใชใ้นการปรับปรุงยอด และตรวจสอบขอ้มูลยา

1. คน้หาช่ือแลว้กด Enter

2. คียป์รับยอดตามความเป็นจริง

3. เม่ือปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ใหก้ดบนัทึกขอ้มูล
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งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก



3.2 งานห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
3.2.1 บันทึกใบส่ังยาผู้ป่วยใน

เป็นหนา้จอสั่งยาใหผู้ป่้วย โดยเภสัชกรรม
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกใบสั่งยาผูป่้วยใน  ให ้User ใส่ HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter

กดเลข HN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ

TAB เมนู

เลือกรายการท่ีตอ้งการ

กดเพื่อยนืยนั

จะปรากฏหน่วยตรวจของวนัท่ีปัจจุบนั  เลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม
เพื่อยนืยนั 
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จะปรากฏหนา้จอ  ใหท้ าการคลิกขวาแลว้กด เพื่อกรอกรายการยา  จะ
ปรากฏตาราง  ดงัภาพ 

กรอกรายละเอียดยา

ช่องรายการยาและเวชภณัฑ ์ สามารถคียไ์ดท้ั้งรหสัยา หรือช่ือยา แลว้กด Enter จะปรากฏ
รายการยาใหเ้ราเลือก  ดงัภาพ

เลือกยาท่ีตอ้งการ

กดเพื่อยนืยนั
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ขอ้มูลใบสั่งยา

คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูล



เม่ือเลือกรายการยาเรียบร้อยแลว้  รายการยาจะปรากฏ  ใหเ้รากรอกจ านวน  ดงัภาพ

กรอกจ านวนยาท่ีจ่าย

วธีิการใชย้า  หากยาท่ีเราเลือกไม่มีวธีิการใชย้า  หรือวธีิการใชย้าไม่ถูกตอ้ง  ใหก้ด         เพื่อ
กรอกวธีิการใชย้า  เพื่อน าไปพิมพฉ์ลากยาใหแ้ก่ผูป่้วย  ดงัภาพ

กดเพื่อยนืยนั

หากเราตอ้งการใชย้าท่ีมีการจ่ายแลว้ใหก้ดท่ีปุ่ม                    จะปรากฏขอ้มูล  ดงัภาพ

เลือกหอ้งจ่ายยาท่ีตอ้งการเลือกรายการท่ีตอ้งการ

กดเพื่อยนืยนั

รายการยาท่ีเราเลือกจะปรากฏหนา้จอ  ดงัภาพ

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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เม่ือท าการกรอกรายการยาเรียบร้อยแลว้  ใหค้ลิกปุ่ม            เพื่อบนัทึกใบสั่งยา  
ใบส่ังยาท่ีแพทยห์รือเภสัชท าการบนัทึกเรียบร้อยแลว้  เราสามารถดูไดโ้ดยกด           ขอ้มูล

ใบสั่งยาจะไปปรากฏใน TAB ขอ้มูลเก่า  ดงัภาพ

กรอกรายละเอียดท่ีตอ้งการคน้หา กดเพื่อแสดงขอ้มูล

กดเพื่อยนืยนั

เม่ือกดปุ่ม                      แลว้  หนา้จอจะแสดงรายละเอียดใบสั่งยา  ดงัภาพ

รายการยาท่ีเราดึงมาจากใบสั่งยาเก่า

ขอ้มูล ราคายาท่ีคนไขต้อ้งจ่ายขอ้มูลการตรวจสอบและจดัยา

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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ขอ้มูลใบสั่งยา

เลขท่ีใบสั่งยา



3.2.2 บันทึกยกเลกิใบส่ังยา
เป็นหนา้จอยกเลิกใบสั่งยา

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกยกเลิกใบสั่งยา  ให ้User เลือกสาเหตุท่ียกเลิก  และกรอกเลขท่ีใบสั่งยา  
ของผูป่้วยท่ีตอ้งการยกเลิก แลว้กด Enter

เลือกสาเหตุท่ียกเลิก  และกรอกเลขท่ีใบสั่งยา

หมายเหตุ
เลขท่ีใบสั่งยาตอ้งคีย ์9ตวั โดยน าพ.ศ. ข้ึนก่อน  เช่น เลขท่ีใบสั่ง

ยา 65059355/59  จะตอ้งกรอกเป็น  5965059355  เป็นตน้

จะปรากฏหนา้ต่างใหก้ดเพื่อยนืยนัการยกเลิกใบสั่งยา  ดงัภาพ

กดเพื่อยนืยนั กดเพื่อยกเลิก

เม่ือท ำกำรยนืยนัเรยีบรอ้ยแลว้ จะปรำกฏขอ้มูล  ดงัภำพ

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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3.2.3 บันทึกใบส่ังยาที่จดัยาเสร็จแล้ว
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลใบสั่งยาท่ีจดัเสร็จแลว้

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่เลขท่ีใบสั่งยาแลว้กด Enter

ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลการจดัยาใหอ้ตัโนมติั และจะแสดงขอ้มูลดงัรูป

แสดงขอ้มูลการจดัยาหลงัจากกด Enter

ใส่เลขท่ีเบิกพสัดุใส่เลขท่ีใบสั่งยาแลว้กด Enter

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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สามารถตรวจสอบไดว้า่ยาถูกจดัไปแลว้หรือไม่ ในหนา้จอบนัทึกใบสั่งยาผูป่้วยใน

หลงัจดัยาจะมีขอ้มูลข้ึน

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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ก่อนจดัยาจะไม่มีขอ้มูลข้ึน



3.2.4 บันทึกตรวจสอบโดยเภสัชกรรม
เป็นหนา้จอส าหรับตรวจสอบเลขท่ีใบสั่งยาโดยเภสัชกรรม

ขั้นตอนการท างาน
ใส่เลขท่ีใยสั่งยาแลว้ Enter  ระบบจะตรวจสอบอตัโนมติั

ใส่เลขท่ีใบสั่งยาแลว้ Enter 
ระบบจะตรวจสอบใหอ้ตัโนมติั

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน

3.2.5 บันทึกตดัจ่ายใบส่ังยา
เป็นหนา้จอส าหรับตดัจ่ายใบสั่งยา

ขั้นตอนการท างาน
1.เลือกขอ้มูลผูจ่้ายยา ใส่เลขท่ีใบสั่งยา ทั้ง10หลงัแลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์ระบบจะตดัจ่ายยา

โดยอตัโนมติั
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ข้อมูลตัดจ่ายใบยา

คย์ีผู้จ่ายยา/เลขทีใ่บส่ังยา



3.2.6 บันทึกใบส่ังยากลบับ้าน
เป็นหนา้จอส าหรับบนัทึกใบสัง่ยากลบับา้นได้

ขั้นตอนการท างาน
1. คีย์AN คนไข ้ แลว้ Enter ท่ีแป้นพิมพ์ เพื่อเร่ิมสั่งยาใหม่ หรือ ถา้ตอ้งการแกไ้ขใบสั่งยาเก่า 

ใหเ้ลือก TAB ใบสั่งยาเก่า เพื่อแกไ้ขจ านวนยา แลว้กด ตกลง
2. คีย ์ล  าดบัของใบสั่งยา แลว้ Enter ท่ีแป้นพิมพ ์เพื่อเพิ่มรายการยา หรือ คลิกขวาเพื่อเพิ่ม

รายการยา และคียจ์  านวนยาท่ีตอ้งการสั่ง คียข์อ้มูลเรียบร้อยแลว้กด

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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1. คีย์ AN คนไข้

2. คลิกตกลงในขอ้มูลใหม่เพื่อเร่ิมสั่งยาใหม่/คลิกตกลง
ในขอ้มูลเก่าเพื่อแกไ้ขใบสั่งยา

3. กดตกลง



3.ถา้ตอ้งการเลือกสั่งยา ตามใบสั่งยาเดิม ใหค้ลิกเลือก  RM เพื่อเลือกรายการยาเดิม แลว้ กด 
ตกลง

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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4. คลิกขวาเพื่อ
เพิ่มรายการยาท่ีจะสั่ง5. คียย์าท่ีจะสั่งแลว้กรอก

จ านวนยาท่ีจะสั่ง

6. บนัทึก

การสั่งยาแบบ RM  

คลิกตกลงเพื่อใชร้ายการยานั้น 

เลือกรายการยา



3.ถา้ตอ้งการคืนยาทั้งใบ ใหค้ลิก คืนยาทั้งใบ แลว้คลิก

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน

3.2.7 บันทึกคืนยา
เป็นหนา้จอส าหรับคืนยาผูป่้วยใน

ขั้นตอนการท างาน
1.คีย ์AN คนไข ้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์
2.เลือกประเภทของการคืน  กด 
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เลือกประเภทของการคืน

เลือกใบยาท่ีจะคืน

กดแกไ้ขใบสั่งยา



งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน

4.เลือกคืนยาบางรายการ เพิ่มรายการยาท่ีตอ้งการคืน ใส่จ านวนท่ีตอ้งการคืน คลิก         
เพื่อบนัทึกขอ้มูล
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คียร์ายการยา และจ านวนยาท่ีตอ้งการคืน

บนัทึก



3.2.8 บันทึก Profile
เป็นหนา้จอบนัทึกการส่ังยาผูป่้วยใน

ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึก Profile ให ้User ใส่ AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการจ าหน่าย แลว้กด Enter

กรอก AN ของผูป่้วยท่ีตอ้งการ

จะปรากฏรายละเอียดการใชย้าของผูป่้วยโดยจะจ่ายยา หากตอ้งการส่ังยาเพิ่ม ให้
คลิกขวา เพื่อเพิ่มรายการยา  จะปรากฏแถว  ดงัภาพ

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน

58

รายละเอียดผูป่้วย

ยาทั้งหมดท่ี
ผูป่้วยไดรั้บ

รายละเอียดยาแต่ละชนิด ค่ายาทั้งหมด

คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูล



คลิกขวาเพื่อเพิ่มขอ้มูล

คียย์าท่ีตอ้งการจะสั่ง

ช่องรายการยาและเวชภณัฑ ์ สามารถคียไ์ดท้ั้งรหสัยา หรือช่ือยา แลว้กด Enter จะปรากฏ
รายการยาใหเ้ราเลือก  ดงัภาพ
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เลือกยาท่ีตอ้งการ

กดเพื่อยนืยนั

เม่ือเลือกรายการยาเรียบร้อยแลว้  รายการยาจะปรากฏ  ใหเ้รากรอกจ านวนจ่ายทั้งหมด และ
จ านวนท่ีจ่ายต่อวนั  ดงัภาพ

จ านวนจ่ายทั้งหมด และจ านวนท่ีจ่ายต่อวนั

วธีิการใชย้า  หากยาท่ีเราเลือกไม่มีวธีิการใชย้า  หรือวธีิการใชย้าไม่ถูกตอ้ง  ใหก้ด         เพื่อ
กรอกวธีิการใชย้า  เพื่อน าไปพิมพฉ์ลากยาใหแ้ก่ผูป่้วย  ดงัภาพ

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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กดเพื่อยนืยนั

หากเราตอ้งการดูรายการยาใชย้าท่ีมีการจ่ายแลว้ใหก้ดท่ีปุ่ม                    จะปรากฏขอ้มูล  ดงั
ภาพ

หากเราตอ้งการดูรายการยาใชย้าท่ีมีการจ่ายทุกวนัใหก้ดท่ีปุ่ม                    จะปรากฏขอ้มูล  ดงั
ภาพ

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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เลือกรายการท่ีตอ้งการ

กดเพื่อปิด
รายละเอียดยา



ใส่หน่วยงานจ่ายยา และหอผูป่้วย

ระบบจะเลือกขอ้มูลไวใ้หท้ั้งหมดแลว้ให้User คลิกเลือกตวัเลือกการพิมพ ์        ท่ีตอ้งการหลงั
จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม          ระบบจะท าการพิมพข์อ้มูลท่ี User เลือกใหอ้ตัโนมติั

3.2.9 เรียกยา Profile
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับเรียกยา profile ผูป่้วยในเพื่อพิมพส์ต๊ิกเกอร์จดัยา

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลหน่วยงานจ่ายยา และหอผูป่้วยโดยเลือกจาก         เม่ือเลือกเสร็จระบบจะ

ข้ึนขอ้มูลมาใหอ้ตัโนมติั

2.กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล

1.คลิกเลือกตวัเลือกการพิมพ์

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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ถา้หน่วยงานจ่ายยาและหอผูป่้วยนั้น ถูกเรียกยา Profile ไปแลว้เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จระบบจะแจง้เตือน ดงัรูปน้ี

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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หลงัจาก User ใส่ขอ้มูลครบแลว้หากตอ้งการบนัทึกใหก้ดท่ีปุ่ม            เพื่อบนัทึกขอ้มูล

3.2.10 ระบบงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน – บันทึกยาที่เป็นปฏิกริิยาต่อกนั
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกยาท่ีเป็นปฏิกิริยาต่อกนั ในกรณีท่ีตวัยาทั้ง2 ตวัมาทานรวมกนัจะ

มีปฏิกิริยาต่อกนัอยา่งไร
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูล Generic ท่ีเป็นปฏิกิริยาต่อกนั โดยคลิกเลือกขอ้มูลจาก  
หรือใส่เป็นเลขรหสัแลว้กด  Enter  จะปรากฏรายการยา

ระบุ ช่วงเวลาเร่ิมแรกทีเ่กดิผล ข้อมูลอ้างองิ ระดับนัยส าคญั ระดับความรุนแรง โดยเลือก
ขอ้มูลจาก

ขอ้มูลในส่วนของ  ผลทางเภสัชวทิยาและคลนิิก,  ข้อแนะน าทางคลนิิก,  กลไกปฏกิริิยาต่อกนั
ของยา,  ข้อความให้พจิารณา,  กลไกปฏกิริิยาต่อกนัของยากบัอาหาร  และกลไกปฏกิริิยาต่อกนัของ
ยากบัอ่ืนๆ ระบบจะเปิดเป็น  Free  Text  ให้ User คียข์อ้มูลเองในช่องต่างๆ

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรสีด าหนา หมายถึงช่องใส่ขอ้มูลท่ีโปรแกรม
บงัคบัใหจ้ะตอ้งมีขอ้มูลอยูใ่นช่องนั้น จึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลง
ฐานขอ้มูลของระบบได ้

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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3.กดเพื่อบนัทึกขอ้มูล 1.ใส่ขอ้มูลต่างๆใหค้รบถว้น

2.User คียข์อ้มูลในช่องต่างๆ



กรณีท่ีตอ้งการเรียกดูขอ้มูลของยาท่ีมีปฏิกิริยาต่อกนัทั้งหมด  ใหก้ดท่ีปุ่ม        ระบบจะดึง
ขอ้มูลท่ีไดมี้การบนัทึกไวม้าแสดง  โดยสามารถดูรายการไดว้า่ทั้งหมดมีก่ีรายการและรายการท่ีดึงมาแสดง
ปัจจุบนัคือรายการท่ีเท่าไรในช่อง                                                    หรือกรณีท่ีตอ้งการคน้หาโดยระบุหนา้ ใหคี้ย์
เลขหนา้ท่ีตอ้งการในช่อง                                     จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม    รายการในหนา้ท่ีก าหนดจะปรากฏ
ให้

กรณีท่ีตอ้งการยกเลิกบนัทึกของรายการยาท่ีมีปฏิกิริยาต่อกนั  ใหค้น้หารายการยาท่ีตอ้งการ  จากนั้น
กดปุ่ม             จะปรากฏขอ้ความเตือนอีกคร้ังวา่ตอ้งการยกเลิกหรือไม่  หากตอ้งการยกเลิกใหต้อบ “YES”
ขอ้มูลดงักล่าวก็จะถูกยกเลิกไป

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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1.เรียกดูขอ้มูลทั้งหมด
2.แสดงจ านวน

รายการ
3.เรียกดูขอ้มูลโดยใส่
เลขหนา้ท่ีตอ้งการใส่ระยะเวลาในการแจง้เตือน



1. รับแบบทัว่ไป จะเป็นการรับยาเขา้คลงัปลีกโดยการเพิ่มจากหนา้บนัทึกคลงัปลีกโดยตรง ซ่ึง User  
สามารถคลิกขวาตรงท่ีวา่งและกดเลือกเพิ่มขอ้มูล จะมีช่องรายการข้ึนมาให ้User พิมพช่ื์อรายการเวชภณัฑแ์ลว้
กด Enter

3.2.11 บันทึกรับเข้าคลงัปลกี
เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกยาเขา้คลงัปลีก

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User เลือกขอ้มูลประเภทรับจาก        โดยการรับเขาคลงัปลีกจะถูกแบ่งเป็น 2 แบบคือ 

1.รับทัว่ไป กบั 2.รับจากคลงั Pack เขา้คลงัปลีก 

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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เลือกประเภทการรับ

2.พิมพช่ื์อรายการแลว้กด Enter

1.คลิกขวาเพิ่มขอ้มูล



จะมีหนา้จอรายการยาและเวชภณัฑข้ึ์นมาและแสดงขอ้มูลตามท่ี User พิมพม์าใหเ้ลือก User คลิกเลือก
รายการท่ีตอ้งการ แลว้กดท่ีปุ่ม

หลงัจากเลือกรายการแลว้ในดา้นขวามือ ‘ขอ้มูลการรับรายการยาและเวชภณัฑแ์ยกตาม Lot’ ให ้User คลิก
ขวาเพิ่มขอ้มูล แลว้ใส่ขอ้มูล Lot No. วนัหมดอาย ุปริมาณและการบรรจุ ตามตอ้งการ ถา้ตอ้งตอ้งการบนัทึก
ขอ้มูลให ้User กดท่ีปุ่ม

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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1.เลือกรายการท่ีตอ้งการ

2.กดปุ่มน้ีเพื่อเลือกขอ้มูล

2.ใส่ขอ้มูลตามตอ้งการ

1.คลิกขวาเพิ่มขอ้มูล



2.รับจากคลงั Pack เขา้คลงัปลีก เม่ือเลือกประเภทการรับเสร็จแลว้ ให ้User กดท่ีปุ่ม
จะมีหนา้จอคน้หาการขอเบิกท่ีจ่ายแลว้ข้ึนมาใหเ้ลือกขอ้มูล User คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้กดท่ีปุ่ม

(User ตอ้งไปบนัทึกขอ้มูลหนา้บนัทึกจ่ายเวชภณัฑ ์(คลงั Pack) ก่อนถึงจะมีขอ้มูลการคน้หา)  

หลงัจากเลือกรายการแลว้ถา้ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลให ้User กดท่ีปุ่ม

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน
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3.เลือกรายการท่ีตอ้งการ

4.กดตกลง

2.กดคน้หา
1.เลือกประเภทการรับ

กดบนัทึกขอ้มูล



3.1.12 รายงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายงานหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่ เมนูรายงานหอ้งจ่ายยาผูป่้วยในใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการดูหรือพิมพร์ายงาน

จะปรากฏช่องเพื่อใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีรายงานจะแสดง โดยถา้หวัขอ้ท่ีใหใ้ส่ขอ้มูลเป็นตวัสีด าหนา  
จะตอ้งกรอกขอ้มูลโดยไม่ใหช่้องนั้นวา่ง  เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ ใหก้ด          เพื่อดูรายงาน

จะปรากฏหนา้รายงาน ถา้ตอ้งการพิมพ ์ ใหก้ด               เพื่อพิมพร์ายงาน

กดเพื่อดูรายงาน

ใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหร้ายงานแสดงโดยหวัขอ้
ท่ีเป็นสีด าเขม้จะตอ้งไม่ปล่อยใหช่้องวา่ง

กดเพื่อปิดหนา้ต่างใส่รายละเอียด

กดเพื่อพิมพร์ายงาน

งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยนอก
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3.1.13 ค้นหาและพมิพ์สติก๊เกอร์ ส าหรับยาที่ Gen Profile
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่ เมนูเลือกหอผูป่้วย จากนั้นเลือกสต๊ิกเกอร์ท่ีตอ้งการจะพิมพ์ จากนั้นกดพิมพไ์ดเ้ลย

1. เลือกหอผูป่้วย

2. เลือกสต๊ิกเกอร์

3. พรีววิ หรือ พิมพ์
สต๊ิกเกอร์ท่ีตอ้งการ
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โดยส่วนต่าง ๆ  ของหน้าจอ  มขีั้นตอนการท างาน  ดังนี้
TAB “ข้อมูลคลงัยาเวชภัณฑ์”

ใหเ้ลือกคลงัเวชภณัฑ ์ และประเภทของเวชภณัฑ ์ และช่ือการคา้  ใหก้ดปุ่ม          จะปรากฏ
หนา้ต่าง  ดงัภาพ

กรอกรายละเอยีด

ใส่รายละเอียดต่าง ๆ เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้  กดปุ่ม                       เพื่อยนืยนัขอ้มูล
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3.3 งานคลงัยาและเวชภัณฑ์
3.3.1 งานทะเบียนคลงัยา

1. บันทึกทะเบียนเวชภณัฑ์
เป็นหนา้จอสร้างรายการเวชภณัฑ ์(ยา)

ขั้นตอนการท างาน
เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกทะเบียนเวชภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอ TAB“ข้อมูลคลังยาเวชภัณฑ์” ดงั

ภาพ

งานคลงัยาและเวชภัณฑ์

กดเพ่ือยืนยนั



กรอกรายละเอยีด เลือกเพ่ือไม่ให้แสดงข้อมูลทีห้่องจ่ายยา

กรอกช่ือทัว่ไปของเวชภัณฑ์

กรอกรายการเวชภัณฑ์ทดแทน

เลือกเพ่ือให้เป็นรายการนอก Stock

ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ของเวชภณัฑ ์ โดยช่องรายการเวชภฑัณ์ทดแทน  จะกรอกเพื่อ ใชใ้นกรณี
ท่ีเวชภณัฑห์ลกัหมด  เม่ือคลิกขวาแลว้กด                                           จะปรากฏหนา้ต่าง  ดงัภาพ  

เลือกสิทธิการรักษา และรายการทดแทน  เม่ือเรียบร้อยแลว้  ใหก้ดปุ่ม                       เพื่อยนืยนั
ขอ้มูล

กรอกรายละเอียดต่างๆ ของเวชภณัฑ ์ 
รายคาขายต่อหน่วยยอ่ย  ใหก้ดปุ่ม          จะปรากฏหนา้ต่าง  ดงัภาพ 

กรอกหน่วยบรรจุ

กรอกอตัราการ
ใช้งานเวชภัณฑ์

กรอกเลขทีเ่บิก สปสช , กรมบัญชีกลาง , ประกนัสังคม

กรอกราคาขายต่อหน่วยย่อย

เลือกประเภท
เวชภัณฑ์และ
สิทธิต่างๆ
สามารถเบิก
ได้หรือไม่
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งานคลงัยาและเวชภัณฑ์

กดเพ่ือยืนยนั



ใหท้ าการคลิกขวา  แลว้กด                                       เพื่อกรอกรายละเอียดของราคาเวชภณัฑ์
เม่ือเรียบร้อยแลว้  ใหก้ดปุ่ม                     เพื่อยนืยนัขอ้มูล
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งานคลงัยาและเวชภัณฑ์

2. TAB “ข้อมูลทางยา (DIS)”

ในส่วนของ tab น้ีสามารถกรอกขอ้มูลยาเพิ่มเติมได้



3. TAB “วธิีบริหารยา”

เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด             เพื่อบนัทึกขอ้มูล

กรอกเพื่อน าไปพิมพเ์ป็น
สต๊ิกเกอร์วธีิการใชใ้หผู้ป่้วย

เลือกกลุ่มเวชภณัฑต์ามการเบิก 
และ องคป์ระกอบทางรยได้

กรอกค าเตือนในการใชย้า

กรอกในกรณีท่ีมีสิทธิอ่ืนท่ีมีราคาขายต่อหน่วย
ยอ่ยไม่ตรงกบัหนา้ขอ้มูลคลงัยาเวชภณัฑ์ กรอกรายละเอียด
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งานเภสัชกรรม

2. บันทึกปรับปรุงราคาขายยา ตามสิทธิการรักษา

เลือกกลุ่มสิทธิการรักษา

จะมีรายการยาข้ึนมาตามกลุ่มสิทธิการรักษาท่ี User เลือก จากนั้น User สามารถแกไ้ขราคายาตามความ
ตอ้งการ หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลให ้User กดท่ีปุ่ม            เพื่อบนัทึกขอ้มูล

เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับบนัทึกและแกไ้ขราคายา ตามสิทธิการรักษา
ขั้นตอนการท างาน

เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User เลือกกลุ่มสิทธิการรักษาจาก          หรือใส่รหสัของกลุ่มสิทธิแลว้กด 
Enter

2.กดเพ่ือบันทกึข้อมูล

1.เลือกรายการยาและแก้ไขราคาตามต้องการ
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User สามารถน า CODE ของยา มาคน้หาไดโ้ดยใส่เลข CODE ท่ีช่อง
หลงัจากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม         ระบบจะเลือกยาใหต้ามท่ีคน้หา

1.ใส่เลข CODE2.กดเพ่ือค้นหา

3.ระบบเลือกยาทีค้่นหาให้

งานเภสัชกรรม
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3. การจดัการรายการยาที่มีผลต่อการส่ังยา

เป็นหนา้จอพี่ใช่ส าหรับการควบคุมยาท่ีใช่ในการคียเ์ฉพาะหน่วยงาน สิทธิการรักษา หรือ
เฉพาะโรค เป็นตน้ ดงัภาพ

ขั้นตอนการท างาน

1. เลือกหมวดยาทีต้่องการจะบันทกึ
5.บันทกึ

3. รายการยาทีม่ีการ
บันทกึให้หน่วยงานคีย์ได้

4. ถ้าต้องการจะเพิม่ยา
ให้คลกิขวาเพิม่ข้อมูล
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งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน



4. ปรับปรุงราตางระบบ

เป็นหนา้จอพี่ใช่ส าหรับบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานต่างๆของระบบเภสัชกรรม และสามารถ เพิ่ม ลบ 
แกไ้ขได ้ โดยมีหนา้จอใหก้ารบนัทึก ดงัภาพ

ซ่ึงหนา้จอการท างานจะมีขั้นตอนการท างานท่ีคลา้ยๆกนั ยกตวัอยา่ง เช่น หนา้จอ 

บนัทึกวธีิบริหารยา

1. ค้นหาวธิิบริหารยาที่
ต้องการจะแก้ไข

2. วธีิบริหารยาทีม่ีการ
บันทกึไว้แล้ว

3. ถ้าต้องการจะเพิม่ยา
ให้คลกิขวาเพิม่ข้อมูล

4. บันทกึ
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งานส่ังจ่ายยาผู้ป่วยใน



3.3.2 งานเบิกจ่ายเวชภณัฑ์คลงัใหญ่
1. บันทึกรับเวชภัณฑ์คลงัใหญ่
เป็นหนา้จอส าหรับรับเวชภณัฑต่์างๆ เพื่อเขา้คลงัใหญ่

ขั้นตอนการท างาน
1. เลือกคลงัเวชภณัฑ ์ใส่ประเภทการรับ  
2. คลิกขวาเพิ่มขอ้มูล รายการภณัฑ ์ และ  วนัหมดอายุ
3. คลิก               เพื่อบนัทึกขอ้มูล

งานคลงัยาและเวชภัณฑ์
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1. เลือกคลงัเวชภัณฑ์ / ประเภทการรับ

2. คลกิขวาเพิม่ข้อมูลรายการ
3. คลกิขวาเพิม่ข้อมูลรายการ / วนัหมดอายุ

4. บันทกึข้อมูล



เม่ือเขา้สู่ เมนูบนัทึกจ่ายเวชภณัฑค์ลงัใหญ่  ให ้User เลือกคลงัเวชภณัฑ ์และประเภทการจ่ายท่ี
ตอ้งการ

เลือกคลงัเวชภณัฑ ์และประเภทการจ่ายท่ีตอ้งการ

เม่ือเลือกแลว้  ใหค้ลิกขวา  จากนั้นกด จะปรากฏตารางดงัภาพ                                       

2. บันทึกจ่ายเวชภณัฑ์คลงัใหญ่
เป็นหนา้จอการจ่ายเวชภณัฑใ์หแ้ก่คลงั PACK

ขั้นตอนการท างาน

งานคลงัยาและเวชภัณฑ์
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กดเพื่อเพิ่มขอ้มูล



ใหท้ าการกรอกรหสัหรือช่ือรายการเวชภณัฑ ์ โดยจะกรอกแค่บางส่วนหรือกรอกทั้งหมดกไ็ด ้ 
จากนั้นกด Enter  จะปรากฏรายการตรวจใหเ้ราเลือก  ดงัภาพ

เม่ือเลือกเรียบร้อยแลว้  รายการจะไปปรากฏท่ีหนา้จอ  จากนั้นใหใ้ส่จ  านวนใหเ้บิก  โดย
จะตอ้งไม่มากกวา่จ านวนคงเหลือ  ดงัภาพ

กรอกรายการเวชภณัฑ์

งานคลงัยาและเวชภัณฑ์
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กดเพื่อยนืยนั

เลือกรายการท่ีตอ้งการ

กรอกจ านวนใหเ้บิก

รายละเอียดเลขท่ีรับ  และเลขท่ี Lot

บนัทึก



กรณีท่ีมีรายการขอเบิกจากคลงั Pack

ใหเ้ลือกประเภทการจ่าย “จ่ายใหค้ลงั Pack (จากการขอเบิก)”  แลว้จากนั้นกด “ขอ้มูลขอเบิก”  
จะปรากฏหนา้ต่าง  ดงัภาพ

เม่ือกด                       แลว้  ขอ้มูลจะปรากฏในหนา้จอ  ดงัภาพ

เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด             เพื่อบนัทึกขอ้มูล

งานคลงัยาและเวชภัณฑ์
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กดขอ้มูลการขอเบิก

เลือก “จ่ายใหค้ลงั Pack 
(จากการขอเบิก)”

กรอกเง่ือนไขในการคน้หา
กดเพ่ือคน้หา

เลือกรายการท่ีตอ้งการ

กดเพื่อยนืยนั

แกไ้ขจ านวนใหเ้บิก

รายละเอียดเลขท่ีรับ  และเลขท่ี Lot



3. สอบถามข้อมูลคลงัยาและเวชภณัฑ์
เป็นหนา้จอส าหรับตรวจสอบยอดคงคลงั ยอดรับ – จ่าย 

ขั้นตอนการท างาน
1. เลือกหน่วยงานและรายการ แลว้คลิกปุ่มคน้หา
2. เม่ือตอ้งการพิมพ ์ให ้User คลิกภาพก่อนพิมพแ์ลว้ระบบจะใหก้ าหนดวนัท่ีของขอ้มูลนั้นๆ 
3. คลิก                   เพื่อส่ังพิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการ

งานคลงัยาและเวชภัณฑ์
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1. เลือกหน่วยงาน / รายการ แล้วคลกิค้นหา

2. เลือกวนัที ่ก่อนทีจ่ะดูภาพก่อนพมิพ์

3. ส่ังพมิพ์


