
คูมือการติดตั้งและใชงาน 

Virtual  Electronic Medical Record (vEMR) 

สําหรับการเรียกดูประวัติการรักษาของผูมารับบริการ

ระหวางหนวยบริการ ของเขตสุขภาพที่ 10

สายฝน  จันทะบุตร ศูนย ICT สสจ.อํานาจเจริญ



การติดต้ัง BMSConsolevEMRการติดต้ัง BMSConsolevEMR

1. ติดต้ังโดยใชโปรแกรม BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe 

เมือติดต้ังเสร็จโปรแกรมจะเปดทํางานอัตโนมัติ ทุกคร้ังที่มีการเปดเคร่ืองคอมพิวเตอร เมือติดต้ังเสร็จโปรแกรมจะเปดทํางานอัตโนมัติ ทุกคร้ังที่มีการเปดเคร่ืองคอมพิวเตอร 



กําหนด Channel  สาํหรบัการเชื่อมตอ (สําหรับ รพ.แมขาย)

ที่เมนู tool  Virtual Datacenter Server  เลือก Setup Channel

หมายเลข2   Primary Channel       กําหนดเปน  KET10VEMR

หมายเลข3   Secondary Channel  กําหนดเปน  รหัสที่จะใชในเครือขายจังหวัด

หมายเลข4   Rabbit MQ  และ Key ใชเหมือนกันทั้งเขต stomp://61.19.251.140:61613

3BC09C2832C3A5203C89E2CCD976D027



กําหนด Risk ขอมลูที่ไมตองการปกปด

ที่เมนู tool  Virtual Datacenter Server  เลือก Risk Manager

เพิ่ม Risk ทั้งหมด 4 ประเภท

1. Cheif Complaint

2. Diagnosis Code (ICD10)

3. Lab Code

4. Medication Code (ICODE)



การกําหนดสทิธิของ User ในการเขาดูสิทธิ EMR (HOSxP V3)



การกําหนดสทิธิของ User ในการเขาดูสิทธิ EMR (HOSxP XE  V4)



เปดตัว console  BMSvEMRConsoleXE และ BMSvEMRConsole_Restart

ในหนวยบริการเปดไวอยางนอย 1 เครื่อง



ผูปวยบันทึกใบยินยอมใหใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อแลกเปล่ียนในระบบสารสนเทศทางการแพทย



การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSxP V3

1. งานเวชระเบียน

2. หองซักประวัติ

3. หองตรวจโรค

4. ผูปวยใน



การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSxP V3

งานเวชระเบียน  :  ระบบผูปวยนอก  Patient EMR

1.คนหารายชื่อผูปวยที่ตองการดูประวติั

2. เมื่อเจอรายช่ือผูปวย เลือก ตกลง



หนาจอแสดงประวัติ EMR ของหนวยบริการตัวเองหนาจอแสดงประวัติ EMR ของหนวยบริการตัวเอง

การดูประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น (vEMR)  เลือกที่ BMS Link  vEMR

ประวัติการรักษาของหนวยบริการอื่น (หนวยบริการละ 20 visit ลาสุด)



ขอมูลท่ีแสดง

1. รายละเอียดการรบับริการแยกตามวันที่มา visit 

- Overview (ขอมูลสรปุการมารับบริการทั้งหมด) เชน การมารับริการ การซักประวัติ ยาและคาบริการ

       การตรวจทางหองปฎิบัติการ การวินิจฉัย) 

            - การมารับบริการ  : สรุปประเภทการมารับบรกิาร ความเรงดวน สิทธิการรักษา 

            - การซักประวัติ : สัญญาณชพี   การคัดกรอง  อาการสําคัญ  ประวัติ(HPI  PHM SH FH)

- การวินิจฉัย

            - การส่ังยา (สามารถ remed ได)

            - การส่ังตรวจทางหองปฎิบติัการ (ผล LAB)

- งานรังสี  สรุปผลตรวจทางรังสวีทิยา 

2. โรคเรื้อรัง

3. งานอนามัยแมและเด็ก

4. Chart สรุป vital sign

5. การนัดหมาย

6. การรักษาแผนกผูปวยใน (ยังไมเปดใชงาน)

7. การคลอด

8. วัคซีน

9. การแพยา



การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSxP V3

จุดคัดกรอง : ระบบผูปวยนอก  ระบบคัดกรอง คนหา HN ผูปวย  เลือกช่ือผูปวยเขารับบริการ

 ท่ีเมนู ซักประวัติ   ขอมูลทั่วไป  เลือกปุม ประวัติ 



เลือก BMS Link  vEMR

ประวัติการรกัษาจากหนวยบริการอ่ืน(vEMR)



การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSxP V3

หองตรวจโรค : ระบบผูปวยนอก  ระบบหองทํางานแพทย  คนหา HN ผูปวย  เลือกช่ือผูปวยเขารับบริการ

 ท่ีเมนู ตรวจรักษา    ประวัติ  เลือกปุม EMR 



เลือก BMS Link  vEMR

ประวัติการรกัษาจากหนวยบริการอ่ืน(vEMR)



การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSxP V3

ผูปวยใน : เลือกชื่อผูปวยที่กําลัง Admit   ขอมูลทั่วไป   เลือก แสดงประวัติ

 ท่ีเมนู ตรวจรักษา    ประวัติ  เลือกปุม EMR 



เลือก BMS Link  vEMR

ประวัติการรกัษาจากหนวยบริการอ่ืน(vEMR)



การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4

1. งานเวชระเบียน

2. หองซักประวัติ

3. หองตรวจโรค

4. ผูปวยใน  5. ER



งานเวชระเบียน  :  OPD Registry  EMR  Patient EMR

1. คนหารายชื่อผูปวยที่ตองการดูประวัติ

2. เมื่อเจอรายชื่อผูปวย เลือก ตกลง

การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4 (งานเวชระเบียน)การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4 (งานเวชระเบียน)



การดูประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น (vEMR)  เลือกที่ BMS Link  vEMR

ประวัติการรักษาของหนวยบริการอื่น (หนวยบริการละ 20 visit ลาสุด)



ขอมูลท่ีแสดง

1. รายละเอียดการรบับริการแยกตามวันที่มา visit 

- Overview (ขอมูลสรปุการมารับบริการทั้งหมด) เชน การมารับริการ การซักประวัติ ยาและคาบริการ

       การตรวจทางหองปฎิบัติการ การวินิจฉัย) 

            - การมารับบริการ  : สรุปประเภทการมารับบรกิาร ความเรงดวน สิทธิการรักษา 

            - การซักประวัติ : สัญญาณชพี   การคัดกรอง  อาการสําคัญ  ประวัติ(HPI  PHM SH FH)

- การวินิจฉัย

            - การส่ังยา (สามารถ remed ได)

            - การส่ังตรวจทางหองปฎิบติัการ (ผล LAB)

- งานรังสี  สรุปผลตรวจทางรังสวีทิยา 

2. โรคเรื้อรัง

3. งานอนามัยแมและเด็ก

4. Chart สรุป vital sign

5. การนัดหมาย

6. การรักษาแผนกผูปวยใน (ยังไมเปดใชงาน)

7. การคลอด

8. วัคซีน

9. การแพยา



หองพยาบาล/One Stop Service : Nurse --> Nurse Workbench --> คนหาชื่อผูปวยมารับบริการ

* เลือก TASK -->  Virtual EMR

 ท่ีเมนู ซักประวัติ   ขอมูลทั่วไป  เลือกปุม ประวัติ 

การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4 (งานซักประวตัิ/หองตรวจแพทย)การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4 (งานซักประวตัิ/หองตรวจแพทย)

ประวัติการรกัษาจากหนวยบรกิารอ่ืน(vEMR)



การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4 (หองฉุกเฉิน ER)การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4 (หองฉุกเฉิน ER)

เมนู ER  : คนหาคนไข --> ที่ปุม EMR 

เลือก TASK --> vEMR



ประวัติการรักษาจากหนวยบริการอืน่(vEMR)

การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4 (หองฉุกเฉิน ER)การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4 (หองฉุกเฉิน ER)



การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4 (ผูปวยใน)การดูประวัติการรักษาผาน vEMR ของ HOSXE V4 (ผูปวยใน)

ขอมูลการ Admit  : การ admit --> ที่ปุม EMR 

เลือก TASK --> vEMR


