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คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา INVS 

องค์ประกอบการท างานของโปรแกรม 

โปรแกรมถูกพัฒนาให้มีการท างานได้ในลักษณะของเคร่ืองแม่ข่ายกับเคร่ืองลูกข่าย (Server - Client) 
โดยเคร่ืองแม่ข่ายเป็นเคร่ืองที่ต้องท าการติดต้ัง Microsoft SQL Server หรือ MySQL หรือ MariaDB  และ
เป็นเคร่ืองที่เก็บรักษาฐานข้อมูลไว้ ส่วนเคร่ืองลูกข่ายเป็นเคร่ืองที่เอาไว้ติดต้ังโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลัง
เวชภัณฑ์ INVS โดยที่คอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่ายและคอมพิวเตอร์เคร่ืองลูกข่ายติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลกันผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล   

1) คอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่าย (Server) โดยทั่วไปคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่ายของโรงพยาบาลจะดูแล
โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล  กลุ่มงานเภสัชกรรมสามารถท าเร่ืองขออนุมัติจาก
ผู้อ านวยการให้กลุ่มงานเทคโนโลยีจัดท าระบบคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่ายและติดต้ัง Microsoft 
SQL Server หรือ MySQL หรือ MariaDB ให้ได้  สิ่งที่ต้องติดต้ังในคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่าย 
ได้แก่ 

 ระบบปฏิบัติการ Windows Server 
 ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือ MySQL หรือ MariaDB 
 ฐานข้อมูลของโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVS 
 ก าหนดข้อมูลในการเชื่อมต่อ ดังน้ี 

1. IP Address ของคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่าย  โดยทั่วไป IP ของคอมพิวเตอร์
เคร่ืองแม่ข่ายถูกก าหนดค่าไว้แบบ static IP 

2. ชื่อฐานข้อมูล (database name) ของโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ 
INVS  

3. Username ส าหรับใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล 
4. Password ส าหรับใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล 
5. Port 

2) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ที่ต้องใช้เชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่ายกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานจัดซื้อและบริการคลังเวชภัณฑ์ยา 

3) คอมพิวเตอร์เคร่ืองลูกข่าย (Client) เป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในงานจัดซื้อหรืองานบริหารคลัง
เวชภัณฑ์ยาส าหรับให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายเภสัชกรรมใช้ในการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหรือการ
เบิกจ่ายยาออกจากคลังเวชภัณฑ์  ซึ่งต้องติดต้ังโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์  ดั ง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 โปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา INVS  
 ข้อมูลส าหรับต้ังค่าการเชื่อมต่อโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVS จาก

คอมพิวเตอร์เคร่ืองลูกข่ายไปยังคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่าย 
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1. IP Address ของคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่าย 
2. ชื่อฐานข้อมูล (database name) ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่าย 
3. Username ส าหรับใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่าย 
4. Password ส าหรับใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่าย 
5. Port 

 

การติดตั้งโปรแกรม INVS 

 

การติดต้ังโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์จะท าในเคร่ืองลูกข่าย  ที่เป็นเคร่ืองส าหรับให้
เจ้าหน้าที่หน่วยจัดซื้อหรือหน่วยบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาใช้งาน ท าได้โดยการคัดลอกไฟล์ชื่อ INVS.exe และวาง
ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย  จากน้ันท าการดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมเพื่อใช้งานได้เลย  เมื่อโปรแกรมถูก
เปิดใช้งาน  โปรแกรมจะท าการสร้างไฟล์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นขึ้นมาในโฟลเดอร์  ซึ่งไฟล์เหล่าน้ันจ าเป็นส าหรับการ
ท างานของโปรแกรม  ไม่ควรลบออก  หากลบออกจะท าให้ค่าที่ก าหนดไว้ถูกลบทิ้งไปด้วย  เช่นค่าในการ
เชื่อมต่อข้อมูล  ซึ่งจะท าให้การเปิดโปรแกรมในคร้ังถัดไปต้องท าการป้อนค้าการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ อีกคร้ัง   
เป็นต้น 
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การเข้าใช้งานคร้ังแรก 

1. ตั้งค่าการเช่ือมต่อฐานข้อมูล 
เมื่อท าการติดต้ังไฟล์โปรแกรมที่จ าเป็นแล้ว และท าการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้งานในคร้ังแรก  

โปรแกรมจะแสดงหน้าเพื่อให้ต้ังค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ให้ด าเนินการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 

 

1) Provider  
a. เลือก SQL Server ในกรณีฐานข้อมูลเป็น Microsoft SQL Server 
b. เลือก MySQL ในกรณีฐานข้อมูลเป็น MySQL หรือ MariaDB 

2) ServerName : กรอกชื่อของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หรือ IP ของคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่าย 
(server) 

3) Port 
a. ป้อนข้อมูล 1433 ในกรณีฐานข้อมูลเป็น Microsoft SQL Server 
b. ป้อนข้อมูล 3066 ในกรณีฐานข้อมูลเป็น MySQL หรือ MariaDB 

4) Username กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ส าหรับใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ได้จากการก าหนดใน
ขั้นตอนติดต้ังโปรแกรมหรือสามารถก าหนดเพิ่มได้ในภายหลัง 

5) Password กรอกรหัสผ่าน ส าหรับใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ได้จากการก าหนดในขั้นตอนติดต้ัง
โปรแกรมหรือสามารถก าหนดเพิ่มได้ในภายหลัง 

6) Database กรอกชื่อฐานข้อมูล โดยระบุเป็น INVS หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ก็ให้ใช้ชื่อที่ต้ัง
ขึ้นมาใหม่น้ัน 

7) คลิกปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
8) หลังกดปุ่ม Connect โปรแกรมจะติดต่อฐานข้อมูล  หากข้อมูลที่กรอกถูกต้องจะสามารถเชื่อมต่อ

ฐานข้อมูลได้และจะปรากฏหน้าจอให้ท าการเข้าสู่ระบบขึ้นมาอัตโนมัติ 
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2. การล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม 

 

1) ชื่อผู้ใช้งาน กรอกชื่อผู้ใช้งานในคร้ังแรกเป็น invs 
2) รหัสผ่าน 1234 
3) คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  เพื่อท าการเข้าใช้งานโปรแกรม 
4) เมื่อเข้าสู่ระบบใช้งานส าเร็จจะมีหน้าจอขึ้นมาให้เปลี่ยนรหัสผ่านส าหรับ User ที่ชื่อ invs ให้ท า

การกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและท าการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
โปรแกรม 
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การตั้งค่า 

1. ผู้ใช้งาน 
 เมนูผู้ใช้งาน: เป็นเมนูส าหรับเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน และอนุญาตสิทธิ์การใช้งานเมนูในโปรแกรม 
INVS 

 

1.1 การเพ่ิมผู้ใช้งานและการอนุญาตสิทธิ์การใช้งานเมนู 

 

1) กรอกข้อมูลที่จ าเป็น * 
a. ชื่อบัญชีผู้ใช้ : กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) 
b. รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่าน 
c. ชื่อ : กรอกชื่อผู้ใช้งาน 
d. นามสกุล : กรอกนามสกุลผู้ใช้งาน 
e. หน่วยงาน : เลือกหน่วยงานที่ผู้ใช้งานน้ีรับผิดชอบ 

2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 
3) คลิกที่รายชื่อ 
4) เลือกเมนูที่ต้องการอนุญาตสิทธิ์ในตารางเมนูที่ยังไม่อนุญาตสิทธิ์ แล้วคลิกปุ่ม “>” เพื่อเพิ่มสิทธิ์

ให้กับบัญชีผู้ใช้น้ัน 
5) กรณีต้องการลดสิทธิ์ใช้งาน ให้เลือกเมนูที่ต้องการใรตารางเมนูที่อนุญาตสิทธิ์แล้ว แล้วคลิกปุ่ม 

“<” 
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1.2 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

 

1) ค้นหาผู้ใช้งาน โดยกรอกชื่อ - นามลกุล หรือ Username ในช่องชื่อบัญชีผู้ใช้ 
2) คลิกขวาที่แถบรายชื่อสีเขียวในตารางด้านล่าง  
3) เลือก “แก้ไข(X)” และแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ  
4) หลังจากน้ัน คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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1.3 การคัดลอกสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งาน และการให้สิทธิ์กับผู้ใช้งานนี้ 

 

1) ค้นหาผู้ใช้งาน โดยกรอกชื่อ - นามลกุล หรือ Username ในช่องชื่อบัญชีผู้ใช้ 
2) คลิกขวา ที่แถบรายชื่อสีเขียวในตารางด้านล่าง  
3) เลือก “คักลอกสิทธิ์บัญชีผู้ใช้น้ี(Y)” 

 

4) ค้นหาผู้ใช้งานอีกคน โดยกรอกชื่อ - นามลกุล หรือ Username ในช่องชื่อบัญชีผู้ใช้ 
5) คลิกขวา ที่แถบรายชื่อสีเขียวในตารางด้านล่าง  
6) เลือก “ใช้กับบัญชีผู้ใช้น้ี(Z)” 
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2. ข้อมูลองค์กร 

 

1) เข้าเมนู “ข้อมูลองค์กร” 
2) กรอกข้อมูลที่จ าเป็น 

a. ค าน าหน้า : กรอกชื่อองค์กร ในกรณีค้นหาชื่อหน่วยงานไม่พบ  
b. ชื่อหน่วยงาน (ชื่อองค์กร) : เลือกรายการชื่อโรงพยาบาล 
c. หนก.เภสัชกรรม : กรอกชื่อหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
d. หน.จนท. พัสดุ : กรอกชื่อหัวหน้าพัสดุ 
e. ชื่อ ผอ.รพ. : กรอกชื่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
f. ที่อยู่ : กรอกที่อยู่ของโรงพยาบาล 
g. ชื่อจังหวัด : กรอกจังหวัด 

3) คลิกปุ่ม “บันทึก  
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3. หน่วยงานของคุณ 

 

1) เข้าเมนู “หน่วยงานของคุณ” 
2) ประเภท : เลือกประเภทหน่วยงาน (หน่วยจัดซื้อ, คลังใหญ่, คลังย่อย และหน่วยเบิก) 
3) ระบบงาน : เลือกระบบงาน ยกตัวอย่างเช่น เวชภัณฑ์ยา, วัสดุทันตกรรม ฯลฯ กรณีเลือกข้อ 2) 

ประเภท เป็น “คลังย่อย” ไม่ต้องเลือกระบบงาน 
4) หน่วยงาน : เลือกชื่อหน่วยงาน หากไม่มีให้ไปเพิ่มชื่อในเมนู “หน่วยงาน” 
5) คลิกปุ่ม “ตกลง” 
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4. รายการเวชภัณฑ์ 

 

 

4.1 การเพ่ิมข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ 
หลักการของการสร้างรายการเวชภัณฑ์ คือ แยกชุดรายการเวชภัณฑ์ออกเป็น 2 บัญชี  ได้แก่ บัญชีที่

เป็นชื่อสามัญ  กับบัญชีที่เป็นชื่อการค้า ซึ่งทั้ง 2 บัญชีน้ีจะมีรหัสต่างกัน  แต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ทั้งใน
ระบบการท างานของโปรแกรมและในระบบรายงาน และข้อมูลที่ต้องบันทึกในการสร้างชื่อสามัญมีดังน้ี 

 

1) กรอกข้อมูลบัญชีสามัญที่จ าเป็น * 
a. ชื่อสามัญ : กรอกชื่อสามัญ 
b. ความแรง : กรอกความแรง และหน่วยความแรง 
c. รูปแบบ : เลือกรูปแบบรายการเวชภัณฑ์ 
d. หน่วยจ่าย : เลือกหน่วยจ่ายรายการเวชภัณฑ์ 
e. ชื่อภาษาไทย : กรอกชื่อภาษาไทย 
f. กลุ่ม : เลือกกลุ่มบัญชีรายการเวชภัณฑ์ 
g. VEN gr : เลือกประเภทของ VEN (Vital – จ าเป็นมาก, Essential – จ าเป็น และ Non or 

Less Essential – จ าเป็นน้อย) 
h. กลุ่มกรรมการ : ในกรณี โรงพยาบาลมีกรรมการย่อยที่แยกออกมาจาก PTC สามารถก าหนด

ชื่อกรรมการย่อยน้ีให้กับรายการเวชภัณฑ์ที่รับผิดชอบได้ 
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i. บัญชี ED : เลือกกลุ่มบัญชี (ED – บัญชียา ED, NED – บัญชียา NED, NDMS – เวชภัณฑ์
มิใช่ยา, CM – สารเคมี, LS – วัสดุทางห้องปฏิบัติการ และ PS – วัสดุทางเภสัชกรรม) 

j. บัญชีย่อย : เลือกบัญชียาย่อย ก, ข, ค, ง, จ หรือ จ(2) 
k. ประเภทบัญชี : เลือกประเภทบัญชีของโรงพยาบาล  
l. GPU : ก าหนดรหัสยา TMTID ชั้น GPU 
m. สี : เลือกสีแสดงแถบรายการเวชภัณฑ์  

2) คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสามัญ และด าเนินการบันทึกรายการที่เป็นชื่อการค้า
ต่อไป 

 

3) กรอกข้อมูลบัญชีการค้าที่จ าเป็น * 
a. ชื่อทางการค้า : กรอกชื่อการค้า 
b. ชื่อสามัญ : เลือกชื่อสามัญ โดยการคลิกที่รายการชื่อสามัญด้านบน 
c. ชื่อผู้ผลิต : เลือกชื่อผู้ผลิต 
d. ประเภท : Generic, Original, Import และ PReMA 

4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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การก าหนดข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ค าค้นหา หีบห่อบรรจุ บาร์โค้ด ราคาขาย และกรอบบัญชี เป็นต้น 
สามารถก าหนดได้หลังจากบันทึกข้อมูลชื่อสามัญและชื่อการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

 

ค าค้นหา เป็นเมนูส าหรับก าหนดค าค้นเวลาค้นหารายการเวชภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น PARACETAMOL 
500 MG TAB อาจก าหนดค าค้นหาเป็น P500 หรือ PRCTM500 ซึ่งสามารถก าหนดค าค้นได้มากกว่า 1 ค าค้น 

 

1) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ในช่องชื่อสามัญ 
2) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางข้อมูลชื่อสามัญ 
3) คลิกปุ่ม “ค าค้นหา” 
4) กรอกชื่อค าค้นหา 
5) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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 หีบห่อบรรจุ บาร์โค้ด ราคาขาย เป็นการระบุข้อมูลขนาดบรรจุ หน่วยนับ หับห่อบรรจุ ราคาซื้อ/pack 
บาร์โค้ด และราคาขาย ของรายการชื่อการค้า 

 

1) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ในช่องชื่อสามัญ 
2) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อสามัญ 
3) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อการค้า 
4) คลิกปุ่ม “หีบห่อบรรจุ” หรือ “บาร์โค้ด” หรือ “ราคาขาย”  
5) กรอกข้อมูลขนาดบรรจุ หน่วยนับ หับห่อบรรจุ ราคาซื้อ/pack บาร์โค้ด และราคาขาย 
6) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
7) คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการในตารางหีบห่อบรรจุ 
8) คลิกปุ่ม “ตกลง” 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย * คือ ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 
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 กรอบบัญชี เป็นเมนูส าหรับก าหนดกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์น้ัน ๆ ให้กับหน่วยงานคลัง  

 

1) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ในช่องชื่อสามัญ 
2) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อสามัญ 
3) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อการค้า 
4) คลิกปุ่ม “กรอบบัญชี” 
5) เลือกคลังที่ต้องการก าหนดกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์ 
6) คลิกปุ่ม “เพิ่มในคลังน้ี” 
7) หรือคลิกปุ่ม “ทุกคลัง” เพื่อเพิ่มกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์ให้กับทุกคลัง 
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4.2 การแก้ไขข้อมูลรายการเวชภัณฑ์สามัญ 

 

1) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ในช่องชื่อสามัญ 
2) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อสามัญ 
3) คลิกขวาที่รายการเวชภัณฑ์ แล้วเลือก “แก้ไข” 
4) แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 
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4.3 การแก้ไขข้อมูลรายการเวชภัณฑ์การค้า 

 

1) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ในช่องชื่อสามัญ 
2) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อสามัญ 
3) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อการค้า 
4) คลิกขวาที่รายการเวชภัณฑ์ แล้วเลือก “แก้ไข” 
5) แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  



55 
 
4.4 การบันทึกรูปยา/ วัสดุ 

 

1) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ในช่องชื่อสามัญ 
2) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อสามัญ 
3) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อการค้า 
4) คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์รูปภาพ” เพื่อค้นหารูป 
5) คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

4.5 การเพ่ิมรูปแบบยา 

 

1) คลิกที่แถบ “คุณสมบัติ” 
2) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่ม” 
3) กรอกค าอธิบายรูปแบบ 
4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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4.6 การเพ่ิมหน่วยนับ 

 

1) คลิกที่แถบ “คุณสมบัติ” 
2) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่ม” 
3) กรอกค าอธิบายหน่วยนับ 
4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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4.7 การเพ่ิมกลุ่มกรรมการ รพ. 

 

1) คลิกที่แถบ “ตัวเลือกกลุ่ม” 
2) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่ม” 
3) กรอกชื่อกลุ่มกรรมการ เช่น GI DRUG 
4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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4.8 การเพ่ิมกลุ่มบัญชี 

 

1) คลิกที่แถบ “ตัวเลือกกลุ่ม” 
2) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่ม” 
3) กรอกรหัสกลุ่มบัญชียาหลักแห่งชาติ 
4) กรอกชื่อกลุ่มบัญชียาหลักแห่งชาติ 
5) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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4.9 การเพ่ิมประเภทบัญชี 

 

1) คลิกที่แถบ “ประเภทบัญชี” 
2) คลิกเคร่ืองหมายบวก  เพื่อเพิ่มข้อมูล 
3) กรอกค าอธิบายประเภทบัญชี 
4) เลือกประเภทข้อมูลตาม DMSIC 
5) คลิกเคร่ืองหมายถูก  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
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4.10 การจับคู่รหัส 

 

 กรณีจับคู่รหัสทะเบียนยา, รหัส 24 หลัก และรหัส ATC 

1) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ในช่องชื่อสามัญ 
2) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อสามัญ 
3) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อการค้า 
4) คลิกแถบ “จับคู่รหัส” 
5) กรอกข้อมูลทะเบียนยา, รหัส 24 หลัก และรหัส ATC (ถ้าม)ี 
6) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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กรณีจับคู่กับรหัส TPU 

1) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ในช่องชื่อสามัญ 
2) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อสามัญ 
3) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อการค้า 
4) คลิกแถบ “จับคู่รหัส” 
5) คลิกที่ช่องข้อมูล TPU 
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6) ระบุค าค้นหารายการยา หรือ รหัส TPU 
7) คลิกที่แถบข้อมูลรายการยา TPU 
8) คลิกที่ปุ่ม “เลือก” หลังจากน้ันข้อมูลจะถูกบันทึกใน TPU และ GPU ตามล าดับ 
9) คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

4.11 ราคายา/วัสดุ 

 

1) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ในช่องชื่อสามัญ 
2) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อสามัญ 
3) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ในตารางชื่อการค้า 
4) คลิกแถบ “ราคายา/วัสดุ” 
5) แสดงข้อมูลราคาซื้อล่าสุด ราคารับล่าสุด และราคาขาย 
6) แสดงข้อมูลราคาอ้างอิงจาก กบรส. โดยจะสามารถเรียกข้อมูลมาบันทึกในโปรแกรมได้ในกรณีที่มี

การจับคู่รหัส TPU และรหัส 24 หลัก 
7) ราคา (3) คือ การบันทึกราคาขาย 
8) หลังจากบันทึกราคา (3) แล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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5. หน่วยงาน 

 

5.1 เพ่ิมหน่วยงาน 

 

1) คลิกที่แถบ “ข้อมูลหน่วยงาน” 
2) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่ม” 
3) กรอกข้อมูลที่จ าเป็น * 

a. รหัสหน่วยงาน : กรอกรหัสหน่วยงาน 
b. ชื่อหน่วยงาน : กรอกชื่อหน่วยงาน 
c. ประเภท : เลือกประเภทหน่วยงาน (หน่วยจัดซื้อ, คลังใหญ่ (Stock), คลังย่อย (Sub-Stock) 

และหน่วยเบิก) 
d. สถานที่ตั้ง : เลือกสถานที่ต้ัง (ในโรงพยาบาล, หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยงานภายนอก) 
e. ระบบงาน : เลือกประเภทระบบงาน 
f. ประเภทตาม DMSIC : เลือกประเภทข้อมูล DMSIC 

4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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5.2 แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน 

 

1) ค้นหาหน่วยงานในช่องค้นหา 
2) คลิกเลือกชื่อหน่วยงานที่ต้องการแก้ไขในตารางข้างบน 
3) แก้ไขเพิ่มข้อมูล 
4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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6. วิธีการจัดซื้อ 

 

 

6.1 เพ่ิมวิธีจัดซื้อ 

 

1) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่มวิธีจัดซื้อ” 
2) กรอกข้อมูลที่จ าเป็น * 

a. รหัส : กรอกรหัสวิธีจัดซื้อ 
b. วิธีตาม DMSIC : เลือกประเภทข้อมูล DMSIC 
c. วิธีจัดซื้อ : กรอกชื่อวิธีจัดซื้อ 

3) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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7. รูปแบบการจัดซื้อ 

 

 

7.1 เพ่ิมรูปแบบการจัดซื้อ 

 

1) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่มรูปแบบการจัดซื้อ” 
2) กรอกข้อมูลที่จ าเป็น * 

a. รหัส : กรอกรหัสรูปแบบการจัดซื้อ 
b. รูปแบบตาม DMSIC : เลือกประเภทข้อมูล DMSIC 
c. รูปแบบ : กรอกชื่อรูปแบบการจัดซื้อ 

3) คลิกปุ่ม “บันทึก”  
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8. ข้อมูลบริษัท 

 

 

8.1 เพ่ิมข้อมูลบริษัท 

 

1) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่มข้อมูลบริษัท” 
2) กรอกข้อมูลที่จ าเป็น 

a. ค าค้น : กรอกค าค้น 
b. ชื่อบริษัท : กรอกชื่อบริษัท 
c. ประเภท : เลือกประเภท (บริษัท, ร้าน, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) 
d. ที่อยู่ : กรอกที่อยู่บริษัท 
e. เบอร์โทร : กรอกเบอร์โทรของบริษัท 
f. เลขที่ผู้เสียภาษี : กรอกเลขที่ผู้เสียภาษีของบริษัท 

3) คลิกปุ่ม “บันทึก”  
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9. ข้อมูลงบประมาณ 

 

 

9.1 ตั้งค่าประเภทงบประมาณ 

 

1) คลิกที่แถบ “ต้ังค่าประเภทงบประมาณ” 
2) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่มประเภทงบ”  
3) กรอกข้อมูล 

a. รหัส : กรอกรหัสประเภทงบ 
b. ประเภทงบ : กรอกชื่อประเภทงบ 

4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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9.2 บันทึกงบประมาณ 

 

1) คลิกที่แถบ “บันทึกงบประมาณ” 
2) กรอกข้อมูล 

a. ปีงบประมาณ : กรอกปีงบประมาณ 
b. เลือกระบบงาน ยกตัวอย่างเช่น ระบบงานเวชภัณฑ์ยา  
c. คลิกปุ่ม “แสดงผล” 
d. ประเภทงบ : เลือกประเภทงบประมาณ  
e. กรณี ต้องการล็อคการซื้อเกินวงเงินงบประมาณ ให้คลิกเช็คบล็อก 
f. จ านวนเงิน : กรอกจ านวนเงิน โดยโปรแกรมจะแบ่งวงเงินให้แต่ละไตรมาศเท่าๆ กัน หรือ 

สามารถแก้ไขวงเงินแต่ละไตรมาศได้ 
g. สั่งซื้อไปแล้ว : คลิกปุ่ม “เช็ค” กรณี ต้องการเช็คการสั่งซื้อไปแล้ว 
h. จ านวนเงินคงเหลือ : จ านวนเงิน ลบ สั่งซื้อไปแล้ว 
i. หน้ีสะสม : วงเงินที่ยังไม่จ่ายให้กับบริษัทผู้ขาย 

3) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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10. วันหยุดไทย 

 

 

10.1 เพ่ิมวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

1) วันหยุด : เลือกวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
2) ชื่อวันหยุด : กรอกชื่อวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
3) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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10.2 การแก้ไขวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

1) เลือกวันหยุดนักขัตฤกษ์ในตาราง 
2) คลิกขวา เลือก “แก้ไข (Y)” 
3) หลังแก้ไขข้อมูลวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

10.3 การลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

1) เลือกวันหยุดนักขัตฤกษ์ในตาราง 
2) คลิกขวา เลือก “ลบ (Z)” 
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11. ประเภทเบิกจ่าย 

 

 

11.1 เพ่ิมประเภทเบิกจ่าย 

 

1) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่ม” 
2) รหัส : กรอกรหัสประเภทเบิกจ่าย 
3) ค าอธิบาย : กรอกค าอธิบายประเภทเบิกจ่าย 
4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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12. เหตุผลยาคืน 

 

 

12.1 เพ่ิมเหตุผลยาคืน 

 

1) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่ม” 
2) รหัส : กรอกรหัสเหตุผลยาคืน 
3) ค าอธิบาย : กรอกค าอธิบายเหตุผลยาคืน 
4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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13 แผนด าเนินการ 

 

 

13.1 เพ่ิมแผนด าเนินการ 

 

1) คลิกเช็คบล็อก “เพิ่ม” 
2) รหัส : กรอกรหัสแผนด าเนินการ 
3) ค าอธิบาย : กรอกค าอธิบายแผนด าเนินการ 
4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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14. ตั้งค่าการอัพเดท 

 

การต้ังค่า URL ส าหรับใช้ในการอัพเดทโปรแกรม  เป็นการเพิ่มความสะดวกในกรณีที่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ติดต้ังโปรแกรมอยู่หลายเคร่ือง และเมื่อต้องการใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่  โปรแกรมจะท าการ
ตรวจสอบข้อมูลตาม URL ที่ก าหนดไว้ หากพบว่ามีโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่  ระบบจะท าการดาวน์โหลดไฟล์ที่
จ าเป็นมาไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้อัตโนมัติ 

 

 

กรณีที่โรงพยาบาลมีระบบ intranet  สามารถน าไฟล์โปรแกรมเวอร์ชันใหม่ และไฟล์ inv.inf ไปวางไว้
บน intranet  ตามตัวอย่างได้เอาไฟล์ invs.exe และ inv.inf ไปวางไว้ที่ http://intra/update_invs/ และท า
การต้ังค่าที่โปรแกรมให้ตรวจสอบโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ ดังน้ี 

1) คลิกที่เมนู “ต้ังค่าการอัพเดท” 
2) พิมพ์ URL ดังน้ี  http://intra/update_invs/inv.inf 
3) คลิกปุ่ม “OK” เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

 

หมายเหตุ ไฟล์โปรแกรมใหม่และไฟล์อื่น ๆ ส าหรับใช้ในการอัพเดทโปรแกรมจะได้จากผู้พัฒนาโปรแกรม 
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ระบบจัดซื้อ 

1. แผนจัดซื้อ 

 

1.1 การแสดงข้อมูลแผน 

 

 

1) เลือกหน่วยงานคลัง ที่ต้องการให้แสดงข้อมูลแผน 
2) กรอกปีงบประมาณ  
3) กรณี ต้องการหรือไม่ต้องการ ให้แสดงข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ สามารถต้ังค่าเพิ่มเติมได้ที่เมนู “ต้ัง

ค่าการแสดงผลตามประเภทบัญชี” 
4) คลิกปุ่ม “แสดงผล” 
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1.2 การค านวณแผนซื้อปี 

 

1) ระบุแผนปีงบประมาณ  
2) ก าหนดเดือนที่เร่ิมค านวณ 
3) กรณี ต้องการก าหนดจ านวนแบ่งซื้อตามสัดส่วนไตรมาศ ให้คลิกเช็คบล็อก 
4) กรณี ต้องการก าหนด %Forecast ตามกลุ่มรายการเวชภัณฑ์ ให้คลิก เพื่อต้ังค่า และระบุจ านวน

ที่ต้องการในช่อง %Forecast แล้วกด Enter และปุ่ม “ตกลง” ตามล าดับ 
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5) กรณี ต้องการเพิ่มเวชภัณฑ์รายการใหม่เข้ามาในแผนให้คลิกปุ่ม “เพิ่มรายการ” และให้กรอก
ข้อมูลตามขั้นตอนน้ี 
a. ชื่อยา : ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อสามัญ หรือ ชื่อการค้า แล้วเลือกรายการเวชภัณฑ์ 
b. ขนาดบรรจุ ระบุขนาดบรรจุ 
c. จน.แผน : กรอกจ านวนที่ต้องการซื้อในแต่ละไตรมาศ 
d. ราคา/pack : กรอกราคา/ pack 
e. ระบุเหตุผล : ระบุเหตุผลการเพิ่มเวชภัณฑ์ 
f. ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

6) คลิกปุ่ม “ประมวลผล” โดยโปรแกรมจะประมวลผลข้อมูลย้อนหลังตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ 
7) กรณี ต้องการแก้ไขข้อมูลแผนหลังการประมวล ให้คลิกปุ่ม “ส่งออกแผน” ซึ่งโปรแกรมจะส่งออก

ข้อมูลแผนในรูปแบบไฟล์ Excel (*.xls) 
8) หลังจากแก้ไขข้อมูลแผนในข้อ 7) แล้ว ให้คลิกปุ่ม “น าเข้าแผน” 
9) กรณี ต้องการแก้ไขข้อมูลเฉพาะรายการ ให้คลิกขวาที่รายการเวชภัณฑ์น้ัน แล้วเลือก “ปรับแผน

ซื้อ (Y)” โปรแกรมจะแสดงหน้าเมนูแก้ไขข้อมูลตามข้อ 5) 
10) ลักษณะการท างานเหมือนข้อ 7) 
11) กรณี ต้องการลบข้อมูลเฉพาะรายการ ให้คลิกขวาที่รายการเวชภัณฑ์น้ัน แล้วเลือก “น าออกจาก

แผน (Z)” 
12) ถ้าแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลแผนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ยืนยันแผน”  
13) หลังจากคลิกปุ่ม “ยืนยันแผน” โปรแกรมจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลแผนได้และปุ่ม “ยืนยันแผน” 

จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม “เปิดแก้แผน” ตามล าดับ 
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14) กรณี ต้องการประมวลผลวงเงินซื้อ, คงเหลือ-ซื้อ, รับ และคงเหลือ-รับ ให้คลิกปุ่ม “ซื้อ/รับ” 
15) กรณี ต้องการพิมพ์รูปเล่มแผน ให้คลิกปุ่ม “พิมพ์เล่ม” 
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2. บันทึกสัญญา 

 

2.1 การบันทึกสัญญา 

 

1) กรอกข้อมูลรายละเอียดหัวสัญญา 
a. เลขที่สัญญา 
b. เลขที่คุมสัญญา 
c. เลขที่โครงการ 
d. เลข GFMIS 
e. บริษัทคู่สัญญา 
f. วันที่ในสัญญา 
g. วันที่เร่ิมท าสัญญา 
h. วันที่สิ้นสุดสัญญา 
i. วิธีการจัดซื้อ 
j. รูปแบบการจัดซื้อ 
k. จ านวนวันส่งของ (วัน) 
l. เลขที่ชุดวิธีจัดซื้อ 
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m. เลขที่มอบอ านาจซื้อ 
n. วันมอบอ านาจ 
o. เลขที่แต่งต้ังกรรมการตรวจรับ 
p. วันที่แต่งต้ังกรรมการตรวจรับ 
q. รายชื่อชัดกรรมการตรวจรับ 
r. ค่าหลักประกัน 
s. บันทึกช่วยจ าหัวสัญญา (ถ้ามี) 

2) คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล 
3) กรอกข้อมูลรายละเอียดหางสัญญา 

a. ค้นหารายการยา ด้วยชื่อยาสามัญ หรือ ชื่อการค้า แล้วเลือกรายการยา 
b. กรอกจ านวนที่ระบุตามสัญญา โดยมีหน่วยเป็นหีบห่อบรรจุ (pack) 
c. กรอกขนาดบรรจุ 
d. กรอกราคาต่อขนาดบรรจุ (ราคา/pack) 
e. เลือกประเภทรายการ มีตัวเลือกได้แก่ ซื้อ, แถม, แจก 

4) บนัทึกช่วยจ าเฉพาะรายการเวชภัณฑ์ (ถ้ามี) 
5) คลิกปุ่ม “บันทึก”  เพื่อบันทึกข้อมูล 
6) พิมพ์สัญญา เพื่อเก็บหลักฐานทางเอกสาร 
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2.2 การแก้ไขสัญญา 

 

 

1) คลิกแถบเลื่อนมาทางขวามือ 
2) ก าหนดช่วงวันที่, ผู้ขาย และผู้ซื้อ เพื่อค้นหาข้อมูล 
3) คลิกปุ่มค้นหา 
4) เลือกเลขที่สัญญา ที่ต้องการแก้ไข 
5) เลือกรายการเวชภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกขวา “แก้ไข (W)” 
6) แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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2.3 การยกเลิกสัญญารายการ 

 

 

1) คลิกแถบเลื่อนมาทางขวามือ 
2) ก าหนดช่วงวันที่, ผู้ขาย และผู้ซื้อ เพื่อค้นหาข้อมูล 
3) คลิกปุ่มค้นหา 
4) เลือกเลขที่สัญญา 
5) เลือกรายการเวชภัณฑ์ คลิกขวา “ยกเลิกสัญญารายการน้ี (X)” หรือ “ยกเลิกสัญญาทั้งหมด (Y)” 
6) รายการเวชภัณฑ์น้ัน จะแสดงข้อความและเส้นทับสีแดง 
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2.4 การลบรายการ 
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1) คลิกแถบเลื่อนมาทางขวามือ 
2) ก าหนดช่วงวันที่, ผู้ขาย และผู้ซื้อ เพื่อค้นหาข้อมูล 
3) คลิกปุ่มค้นหา 
4) เลือกเลขที่สัญญา 
5) เลือกรายการเวชภัณฑ์ คลิกขวาเลือก “ลบ (Z)” 
6) รายการเวชภัณฑ์น้ัน จะหายไป 
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2.5 สิ้นสุดสัญญา 
 สิ้นสุด เป็นเมนูแสดงรายการเวชภัณฑ์ที่ก าลังจะสิ้นสุดสัญญา โดยสามารถต้ังค่าการแสดงผลได้ เช่น 
สิ้นสุดสัญญาภายใน 120 วัน หรือ มูลค่าน้อยกว่า 30% เพื่อใช้วางแผนในการท าสัญญาฉบับใหม่ให้ทันพอดีกับ
การสิ้นสุดสัญญา 

 

 

1) คลิกปุ่ม “สิ้นสุด” 
2) ก าหนดเงื่อนไขแสดงข้อมูล สิ้นสุดสัญญาภายใน(วัน) หรือ มูลค่าน้อยกว่า (%) 
3) คลิกปุ่ม “แสดงผล” 
4) กรณี ต้องการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel (*.xls) ให้คลิกปุ่ม “ส่งออก” 
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3. สั่งซื้อ 

 

 

3.1 การบันทึกสั่งซื้อ 

 

1) คลิกปุ่ม “สร้าง” เพื่อสร้างใบซื้อ 
2) กรอกข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อหัว 

a. เลขที่สั่งซื้อ ส าหรับใช้แสดงผลในใบสั่งซื้อ 
b. วันที่ใบสั่งซื้อ 
c. ผู้ขาย 
d. ประเภทงบประมาณ 
e. วิธีการจัดซื้อ 
f. รูปแบบการจัดซื้อ 
g. วันที่ส่งยา 
h. กรรมการตรวจรับ 
i. บันทึกช่วยจ า (ถ้ามี) 

3) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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4) กรอกข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อหาง 
a. ค้นหารายการยา ตามชื่อสามัญ หรือ ชื่อการค้า แล้วเลือกรายการยาที่ต้องการสั่งซื้อ 
b. กรอกจ านวนที่ต้องการสั่งซื้อ โดยมีหน่วยเป็นขนาดหีบห่อบรรจุ (pack) 
c. กรอกขนาดบรรจุ 
d. กรอกราคาต่อขนาดบรรจุ (ราคา/pack) 
e. เลือกประเภทการซื้อ  มีตัวเลือก ได้แก่  ซื้อ, แถม, บริจาค 
f. เลขที่อ้างอิง (ถ้ามี) 

5) คลิกปุ่ม “บันทึก”  เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

ในการบันทึกใบสั่งซื้อ เมื่อเลือกรายการยาแล้วจะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดวงเงินตามแผนการจัดซื้อ  
และหากรายการน้ันมีข้อมูลสัญญาก็จะแสดงผลในหน้าเมนูด้านล่างน้ีด้วย 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
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ตัวอย่างใบสั่งซื้อ 
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3.2 การแก้ไขใบสั่งซื้อ 

 

 

1) คลิกแถบเลื่อนมาทางขวามือ 
2) ก าหนดช่วงวันที่, ผู้ขาย และผู้ซื้อ เพื่อค้นหาข้อมูล 
3) คลิกปุ่มค้นหา 
4) เลือกเลขที่สั่งซื้อ ที่ต้องการแก้ไข แล้วดับเบิลคลิก 
5) เลือกรายการเวชภัณฑ์ แล้วคลิกขวา “แก้ไข” 
6) หลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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3.3 การยกเลิกรายการ 

 

 

1) คลิกแถบเลื่อนมาทางขวามือ 
2) ก าหนดช่วงวันที่, ผู้ขาย และผู้ซื้อ เพื่อค้นหาข้อมูล 
3) คลิกปุ่มค้นหา 
4) เลือกเลขที่สั่งซื้อ ที่ต้องการแก้ไข แล้วดับเบิลคลิก 
5) เลือกรายการเวชภัณฑ์ แล้วคลิกขวาเลือก “ยกเลิกรายการน้ี” หรือ “ยกเลิกทั้งใบ” 

 

  



93 
 
3.4 ค้างรับ 
 เป็นเมนูที่ส าหรับค้นหาและแสดงประวัติการสั่งซื้อ, เลขที่สั่งซื้อ, รายการเวชภัณฑ์, จ านวนการรับ
รายการเวชภัณฑ์, จ านวนการสั่งซื้อรายการเวชภัณฑ์ ฯลฯ 

 

 

1) คลิกปุ่ม “ค้างรับ” 
2) ก าหนดช่วงวันที่แสดงข้อมูล 
3) คลิกปุ่ม “แสดงผล” 
4) กรณี ต้องการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel (*.xls) ให้คลิกปุ่ม “ส่งออก” 
5) กรณี ต้องการดูประวัติการสั่งซื้อ ให้เลือกรายการเวชภัณฑ์ แล้วคลิกขวา เลือก “เปิดดูรายการซื้อ 

(Y)” ประวัติการสั่งซื้อของรายการเวชภัณฑ์ จะไปแสดงข้อมูลที่หน้าบันทึกสั่งซื้อ 
6) กรณี ต้องการท ารายการรับของแล้ว ให้เลือกรายการเวชภัณฑ์ แล้วคลิกขวา เลือก “ท า

เคร่ืองหมายว่ารับแล้ว (Z)” 
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3.5 ซื้ออะไร ? 

 

 

1) คลิกปุ่ม “ซื้อ ?” 
2) ก าหนดเงื่อนไขแสดงข้อมูล 

a. เลือกคลัง 
b. เช็คบล็อก ABC 
c. เช็คบล็อก VEN 
d. เช็คบล็อก จ านวนคงเหลือ น้อยกว่า จ านวนส ารองต่ าสุด 
e. เช็คบล็อก คงเหลือเฉพาะคลังใน รพ. 
f. คลิกปุ่ม “แสดงข้อมูล” 

3) กรณี ต้องการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel (*.xls) ให้คลิกปุ่ม “ส่งออก” 
4) สามารถค้นหาเฉพาะรายการเวชภัณฑ์ได้ ด้วยชื่อยาสามัญ หรือ ชื่อการค้า 
5) กรณี ต้องการประมวลอัตราการใช้ใหม่ ให้คลิกปุ่ม “ด าเนินการ” 
6) กรณี พบรายการเวชภัณฑ์ที่จะสั่งซื้อแล้ว ให้คลิกขวาที่รายการ เลือก “สั่งซื้อรายการน้ี” 



95 
 
ระบบคลัง 

คลังใหญ่ 

1. รับจากขนส่ง 

 

 

1) เข้าเมนู “รับจากขนส่ง” 
2) เลือกบริษัทผู้ขาย 
3) คลิกปุ่ม “ค้น” 
4) เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อและรายการเวชภัณฑ์ ให้ตรงกับข้อมูลใบส่งของของบริษัทผู้ขาย  
5) เลือกปุ่ม “เลือก” 
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6) ระบุวันที่รับขนส่ง 
7) กรอกเลขที่ใบส่ง 
8) กรอกน้ าหนักขนส่ง 
9) กรอกจ านวนทั้งหมด 
10) กรอกค่าขนส่ง 
11) กรอกหมายเหตุ (ถ้ามี) 
12) คลิกปุ่ม “บันทึก” และจะได้เลขที่รับขนส่ง 
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2. จ่ายด่วน 

2.1 การบันทึกจ่ายด่วน 

 

 

1) เลือกวันที่แสดงผล 
2) เลือกคลังที่ต้องการจ่ายยาด่วน 
3) คลิกปุ่ม “แสดงผล” เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกจ่ายด่วนแล้ว 
4) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ ด้วยชื่อสามัญ หรือ ชื่อการค้า 
5) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ 
6) กรอกจ านวนที่ต้องการจ่ายด่วน 
7) คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล และจ านวนคงคลังจะเพิ่มขึ้นตามจ านวนที่บันทึกจ่ายด่วน 
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2.2 การปลดเปลื้องจ่ายด่วน 

1) ด าเนินการ บันทึกรับเข้าคลัง (อ่านเน้ือหาได้ที่ข้อ 3 รับเข้าคลัง) โดยระบุเลขที่การผลิต (Lot no.) 
และวันหมดอายุ ให้ตรงกับรายการเวชภัณฑ์จ่ายด่วน และหลังจากคลิกปุ่ม “ยืนยัน” จะมี
ข้อความแจ้งเตือน ตามรูปข้างล่าง 

 

 

 

2) คลิกเข้าเมนู “โอน” 
3) คลิกปุ่ม “แผนโอน” 
4) เลือกรายการเวชภัณฑ์ 
5) คลิกปุ่ม “แสดง” เพื่อแสดงข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ 
6) คลิกปุ่ม “จ่าย” เพื่อปลดเปลื้องรายการจ่ายด่วน 
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3. รับเข้าคลัง 

 

 

3.1 การรับเวชภัณฑ์ ในกรณีมีการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อยา 

 

1) คลิกปุ่ม “สร้าง” 
2) กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อ แล้วกด Enter ข้อมูลรายละเอียดในการสั่งซื้อจะแสดงผลขึ้นมาอัตโนมัติ 
3) ตรวจสอบข้อมูลสั่งซื้อให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 
4) กรอกเลขที่บิล 
5) ระบุ วันที่ใบรับ ในกรณีต้องการให้วันที่ใบรับปรับตามวันยืนยัน ให้เช็คบล็อกปรับตามวันยืนยัน  
6) ตรวจสอบข้อมูลการรับเวชภัณฑ์ให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 
7) กรอกจ านวนรับ กรณี จ านวนการส่งของไม่ครบตามที่ออกใบสั่งซื้อ ให้ระบุจ านวนรับใหม่ 
8) กรอก เลขที่การผลิต (Lot no.) 
9) กรอกวันที่หมดอายุ 
10) บริษัทผู้ผลิต 
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a. กรณี ไม่เคยซื้อยารายการน้ีมาก่อน โปรแกรมจะให้ระบุบริษัทผู้ผลิต และหาก 
b. กรณี เคยซื้อยารายการน้ีมาก่อน โปรแกรมจะน าเอาชื่อบริษัทผู้ผลิตล่าสุดมาใส่ให้   
c. กรณี ต้องการเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิต ให้คลิกขวาที่รายการเวชภัณฑ์ แล้วเลือก “แก้ไขชื่อการค้า/

บ.ผู้ผลิต” 

 

11) กรณี ต้องการแก้ไขข้อมูลก่อนบันทึก ให้คลิกขวาที่รายการเวชภัณฑ์น้ัน เลือก “แก้ไขก่อนบันทึก” 
ซึ่งข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ประกอบไปด้วยจ านวนรับ, ขนาดบรรจุ, ราคา/pack, เลขที่การผลิต 
วันที่หมดอายุ(ค.ศ.), สถานที่เก็บ และประเภท ตามล าดับ หลังการแก้ไขให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

12) ถ้าแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขวา เลือก “บันทึกรายการน้ี” หรือ “บันทึก
ทั้งหมด” ข้อมูลจะไปแสดงผลตามรูปข้างล่าง 
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13) กรณี ต้องการลบรายการ ให้คลิกขวา แล้วเลือก “ลบ” หรือ “ลบทั้งหมด” 
14) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อบันทึกข้อมูล และจ านวนคงคลังจะเพิ่มขึ้นตามจ านวนที่บันทึกรับ  
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3.2 การรับเวชภัณฑ์ ในกรณีมีการบันทึกข้อมูลรับจากขนส่ง 
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1) คลิกปุ่ม “สร้าง” 
2) กรอกเลขรับขนส่ง แล้วกด Enter ข้อมูลรายละเอียดที่เคยบันทึกรับจากขนส่งจะแสดงผลขึ้นมา

อัตโนมัติ 
3) กรณี ยังไม่เคยมีใบรับ ให้คลิกปุ่ม “สร้างใหม่” 
4) ตรวจสอบข้อมูลสั่งซื้อให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 
5) ตรวจสอบข้อมูลสั่งซื้อให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 
6) กรอกจ านวนรับ กรณี จ านวนการส่งของไม่ครบตามที่ออกใบสั่งซื้อ ให้ระบุจ านวนรับใหม่ 
7) กรอก เลขที่การผลิต (Lot no.) 
8) กรอกวันที่หมดอายุ 
9) ถ้าแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขวา เลือก “บันทึกรายการน้ี” หรือ “บันทึก

ทั้งหมด” 
10) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อบันทึกข้อมูล และจ านวนคงคลังจะเพิ่มขึ้นตามจ านวนที่บันทึกรับ 
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3.3 การรับเวชภัณฑ์ ในกรณีไม่ได้ท าการบันทึกข้อมูลในการสั่งซื้อ 

 

1) คลิกปุ่ม “สร้าง” 
2) กรอกข้อมูลการสั่งซื้อ  

a. เลขที่ใบสั่งซื้อ เมื่อกรอกแล้ว ข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อจะไม่แสดงผลอัตโนมัติ  เน่ืองจาก
ไม่ได้มีการบันทึกใบสั่งซื้อไว้ก่อน 

b. วันที่ใบสั่งซื้อ 
c. วิธีจัดซื้อ 
d. เลขโครงการ 
e. ผู้จ าหน่าย 
f. ประเภทงบประมาณ 
g. รูปแบบการสั่งซื้อ 
h. วิธีการจัดซื้อ 
i. GFMIS 
j. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

3) กรอกข้อมูลการรับเวชภัณฑ์ 
a. เลือกคลัง ที่รับรายการเวชภัณฑ์ 
b. เลขที่บิล 
c. เลขที่รับขนส่ง 
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d. หนังสือตรวจรับ 
e. รายชื่อกรรมการตรวจรับ 
f. เลขที่ใบรับ 
g. วันที่ใบรับ 
h. วันที่ใบแจ้งหน้ี 
i. วันที่ส่งการเงิน 
j. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

4) ค้นหารายการ ด้วยชื่อสามัญ หรือ ชื่อการค้า 
5) กรอกจ านวนรับ 
6) กรอกขนาดบรรจุ 
7) กรอกราคา/pack 
8) กรอกเลขที่การผลิต 
9) ระบุวันที่หมดอายุ 
10) กรอกสถานที่เก็บ 
11) เลือกประเภท มีตัวเลือก ได้แก่  ซื้อ, แถม, บริจาค 
12) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
13) คลิกปุ่ม “ยืนยัน”  เพื่อบันทึกข้อมูล และจ านวนคงคลังจะเพิ่มขึ้นตามจ านวนที่บันทึกรับ 
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ตัวอย่างใบน าส่งเวชภัณฑ์เข้าคลัง 
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3.4 การบันทึกบาร์โค้ด 
การบันทึกบาร์โค้ดในขั้นตอนการเลือกขนาดบรรจุ 

 

 

1) เลือกที่รายการเวชภัณฑ์ (ขยายเน้ือหาหัวข้อ รับเข้าคลัง 3.1-11) 
2) คลิกขวาเลือก “แก้ไขก่อนบันทึก”  
3) คลิกปุ่ม  ในหัวข้อขนาดบรรจุ เพื่อเปิดหน้าต่างการต้ังค่าขนาดบรรจุ 
4) คลิกแถบ “บันทึกหีบห่อบรรจุ” 
5) กรอกบาร์โค้ด 
6) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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การบันทึกบาร์โค้ดหลังท าการบันทึกรายการรับแล้ว 

 

1) คลิกแถบเลื่อนมาทางขวามือ 
2) ก าหนดช่วงวันที่, ผู้ขาย และชื่อรายการ เพื่อค้นหาข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3) เลือกรายการเลขที่ใบรับ 
4) เลือกรายการเวชภัณฑ์ 
5) คลิกขวา เลือก “บันทึกบาร์โค้ด” 
6) กรอกบาร์โค้ด 
7) คลิกปุ่ม “OK” 
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4. ยืนยันการจ่าย 

 

 

4.1 การยืนยันค าขอเบิกเวชภัณฑ์ 

 

1) คลิกแถบเลื่อนมาทางขวามือ 
2) ก าหนดเงื่อนไข เพื่อค้นหาใบขอเบิก  

a. ต้ังค่าช่วงวันที่ 
b. จ่ายไปยัง 
c. เช็คบล็อกเฉพาะที่ยังไม่ยืนยันการเบิก 
d. เช็คบล็อกแจ้งเตือนการเบิกใหม่ หากเลือก จะมี pop up และเสียงแจ้งเตือนกรณีมีใบส่งเบิก

ใหม่จากคลังย่อย  
e. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3) เลือกใบขอเบิก และดับเบิลคลิก 
4) ถ้าตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” 
5) คลิกปุ่ม “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ใบสั่งรายการเวชภัณฑ์ 
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4.2 การแก้ไขค าขอเบิกเวชภัณฑ์ 

 

1) คลิกแถบเลื่อนมาทางขวามือ 
2) ก าหนดเงื่อนไข เพื่อค้นหาใบขอเบิก  

a. ต้ังค่าช่วงวันที่ 
b. จ่ายไปยัง 
c. เช็คบล็อกเฉพาะที่ยังไม่ยืนยันการเบิก 
d. เช็คบล็อกแจ้งเตือนการเบิกใหม่ หากเลือก จะมี pop up และเสียงแจ้งเตือนกรณีมีใบส่งเบิก

ใหม่จากคลังย่อย  
e. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3) เลือกใบขอเบิก และดับเบิลคลิก 
4) เลือกรายการเวชภัณฑ์ คลิกขวา “แก้ไข (S)” 
5) กรณี ต้องการแก้ไขจ านวนจ่าย ให้คลิกขวา เลือก “แก้ไขจ านวนจ่าย (T)” จะปรากฎหน้าเมนูให้

กรอกจ านวนจ่าย ตามรูปข้างล่าง หลังแก้ไขจ านวนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “OK” 

 

6) แก้ไขจ านวนจ่าย (อ่านวิธีการกรอกจ านวนจ่ายได้ที่หัวข้อ ขอเบิก 5.1-5)   
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7) หลังแก้ไขจ านวนจ่ายแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
8) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” 
9) คลิกปุ่ม “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ใบสั่งรายการเวชภัณฑ์ 

 

4.3 การยกเลิกค าขอเบิกเวชภัณฑ์ 

 

1) คลิกแถบเลื่อนมาทางขวามือ 
2) ก าหนดเงื่อนไข เพื่อค้นหาใบขอเบิก  

a. ต้ังค่าช่วงวันที่ 
b. จ่ายไปยัง 
c. เช็คบล็อกเฉพาะที่ยังไม่ยืนยันการเบิก 
d. เช็คบล็อกแจ้งเตือนการเบิกใหม่ หากเลือก จะมี pop up และเสียงแจ้งเตือนกรณีมีใบส่งเบิก

ใหม่จากคลังย่อย  
e. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3) เลือกใบขอเบิก และดับเบิลคลิก 
4) เลือกรายการเวชภัณฑ์ คลิกขวา “ยกเลิกขอเบิก (V)” หรือ “ยกเลิกขอเบิกทั้งหมด (W)” 
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คลังย่อย 

5. ขอเบิก 

 

5.1 การบันทึกใบขอเบิกท่ัวไป 

 

1) เลือกคลัง ที่ต้องการขอเบิกรายการเวชภัณฑ์ 
2) คลิกปุ่ม “สร้าง” 
3) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ ด้วยชื่อสามัญ หรือ ชื่อการค้า 
4) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ 
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5) กรอกจ านวนขอเบิก หน่วยเป็นหีบห่อ (pack)  
a. กรณี เบิกเต็มจ านวนหีบห่อ (pack) ให้กรอกตัวเลขอย่างเดียว  

ตัวอย่าง ขอเบิก 1 pack ให้กรอกจ านวนขอเบิก เท่ากับ 1  
b. กรณี เบิกไม่เต็มจ านวนหีบห่อ (pack) ให้กรอกตัวเลข และตามด้วย * 

ตัวอย่าง ขอเบิก 500 เม็ด ให้กรอกจ านวนขอเบิก เท่ากับ 500* 
6) กรณี ต้องการเบิกด่วน ให้คลิกปุ่ม “เบิกด่วน” 
7) หลังบันทึกข้อมูลขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ส่งเบิก” 
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5.2 การบันทึกใบขอเบิกแบบเลือก Lot no. 

 

1) เลือกคลัง ที่ต้องการขอเบิกรายการเวชภัณฑ์ 
2) คลิกปุ่ม “สร้าง” 
3) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ ด้วยชื่อสามัญ หรือ ชื่อการค้า 
4) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ 
5) คลิกแถบ “รายการตาม Lot” 
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6) แก้ไขจ านวนขอเบิกของ Lot no. ที่ไม่ต้องการเบิก ให้เท่ากับ 0 แล้วกด Enter 
7) กรอกจ านวนขอเบิกของ Lot no. ที่ต้องการเบิก แล้วกด Enter 
8) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
9) หลังบันทึกข้อมูลขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ส่งเบิก” 
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5.3 การแก้ไขใบขอเบิก 

 

 

1) คลิกแถบเลื่อนมาทางขวามือ 
2) ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา ช่วงวันที่, คลังของฉัน และจ่ายไปยัง แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3) เลือกใบขอเบิก ที่ต้องการแก้ไข แล้วดับเบิลคลิก 
4) เลือกรายการเวชภัณฑ์  
5) คลิกขวาเลือก “แก้ไข(S)” 
6) แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
7) คลิกปุ่ม “ส่งเบิก” 
8) กรณี ต้องการลบรายการเวชภัณฑ์ ให้คลิกขวา เลือก “ยกเลิกขอเบิก(V)” หรือ “ยกเลิกขอเบิก

ทั้งหมด (W)” 
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ตัวอย่างใบขอเบิก

 

 



119 
 
6. จ่ายออก 
 เมื่อคลังย่อยได้น ารายการเวชภัณฑ์ออกมาใช้หรือมีการจ าหน่ายจ่ายออกจากคลัง คลังย่อยต้องบันทึก
การใช้รายการเวชภัณฑ์ที่เมนูจ่ายออกทุกคร้ัง เพื่อเก็บประวัติการใช้และเป็นข้อมูลส าหรับการประมวลอัตรา
การใช้ส าหรับขอเบิกกับคลังใหญ่ต่อไป 
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1) คลิกปุ่ม “สร้าง” 
2) ระบุวันที่ 
3) กรอกข้อมูลอ้างอิง (ถ้ามี) 
4) เลือกประเภท (ถ้ามี) 
5) ค้นหารายการยา ด้วยชื่อสามัญ หรือ ชื่อการค้า 
6) เลือกรายการเวชภัณฑ์ 
7) กรอกจ านวนที่ต้องการตัดจ่าย หน่วยเป็นขยาดบรรจุ (หีบห่อ) 
8) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
9) หลังการบันทึกข้อมูล สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกขวาที่รายการ แล้วเลือก “แก้ไข (S)” 

หรือ “แก้ไขจ านวนจ่าย (T)” 
10) หรือ กรณี ต้องการบันทึกหมายเหตุ ให้คลิกขวาที่รายการ เลือก “บันทึกหมายเหตุ (U)” 
11) หรือ กรณี ต้องการยกเลิกการจ่ายออก ให้คลิกขวาที่รายการ เลือก “ยกเลิกขอเบิก (V)” หรือ 

“ยกเลิกขอเบิกทั้งหมด (W)” 
12) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อบันทึกข้อมูล และจ านวนคงคลังจะลดลงตามจ านวนที่บันทึกจ่าย 
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7. รับคืน 

 

 

 

1) คลิกปุ่ม “สร้างใหม่” 
2) เลือกหน่วยงานที่คืนยา 
3) ระบุวันที่คืนยา 
4) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
5) ค้นหารายการยาด้วย ชื่อสามัญ หรือชื่อการค้า 
6) เลือกสาเหตุการคืน 
7) เลือกด าเนินการ (ถ้ามี) 
8) กรอกข้อมูลอ้างอิง (ถ้ามี) 
9) กรอกจ านวนคืนทั้งหมด 
10) กรอกจ านวนยาดี 
11) เลือกขนาดบรรจุ 
12) กรอก Lot no. 
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13) กรอกวันที่หมดอายุ 
14) กรอกสถานที่เก็บ 
15) เลือกประเภท (ยาซื้อ, ยาฟรี) 
16) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
17) คลิกปุ่ม “ยืนยันรับ” 

 

8. โอน 

 

 

8.1 การบันทึกโอน 
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1) เลือกคลังที่ต้องการโอนรายการเวชภัณฑ์ให้ 
2) คลิกปุ่ม “สร้าง” 
3) ค้นหารายการเวชภัณฑ์ ด้วยชื่อสามัญ หรือ ชื่อการค้า หรือ ยิงบาร์โค้ดที่รายการเวชภัณฑ์ 
4) คลิกเลือกรายการเวชภัณฑ์ 
5) กรอกจ านวนที่ต้องการโอน 
6) คลิกปุ่ม “บันทึก” 
7) หลังการบันทึกข้อมูลแล้ว ถ้าต้องการแก้ไข ให้คลิกขวาที่รายกา เลือก “แก้ไข (S)” หรือ “แก้ไข

จ านวนจ่าย (T)” 
8) หรือ กรณี ต้องการบันทึกหมายเหตุ ให้คลิกขวาที่รายการ เลือก “บันทึกหมายเหตุ (U)” 
9) หรือ กรณี ต้องการยกเลิกรายการโอน ให้คลิกขวาที่รายการ เลือก “ยกเลิกขอเบิก (V)” หรือ 

“ยกเลิกขอเบิกทั้งหมด (W)” 
10) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อบันทึกข้อมูล และจ านวนคงคลังของคลังที่รับโอนจะเพิ่มขึ้นตามจ านวนที่

บนัทึก 
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8.2 การปลดเปลื้อง 
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5) คลิกปุ่ม “ปลดเปลื้อง” 
6) ก าหนดเงื่อนไขแสดงข้อมูล ตามช่วงวันที่ และคลัง 
7) คลิกปุ่ม “แสดงผล” 
8) กรณี ต้องการพิมพ์รายการค้างจ่าย (รอปลดเปลื้อง) ให้คลิกปุ่ม “พิมพ์” 
9) กรณี ต้องการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel (*.xls) ให้คลิกปุ่ม “ส่งออก” 
10) เลือกรายการเวชภัณฑ์ 
11) คลิกขวา เลือก “จ่ายรายการน้ี (X)”  
12) กรณี ต้องการลบรายการเวชภัณฑ์ คลิกขวา เลือก “ลบ (Z)” 
13) กรอกจ านวนที่จะปลดเปลื้อง 
14) คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกรายการ 
15) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อบันทึกข้อมูล และจ านวนคงคลังของคลังที่รับโอนจะเพิ่มขึ้นตามจ านวนที่

บนัทึก 
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ตัวอย่างรายการค้างจ่าย
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ตัวอย่างใบอนุมัติเบิก 
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ระบบรายงาน 

ผู้ใช้งานสามารถออกแบบรายงานได้เอง  หรือส่งออกรายงานไปให้โรงพยาบาลอื่นได้ ในทางกลับกัน
โรงพยาบาลอื่นที่เขียนรายการไว้แล้ว  ก็สามารถส่งมายังโรงพยาบาลผู้ใช้งานรายอื่นเพื่อน าเข้ามาใช้งานได้
เช่นเดียวกัน  โดยโปรแกรมมีเมนูสนับสนุนส าหรับการท างานดังกล่าวข้างต้นไว้ให้ 

 

 

 

วิธีการสร้างรายงาน  มีขั้นตอนดังน้ี 

1) สร้างหัวรายงาน โดยคลิกขวา “เพิ่มหัวข้อหลัก” 
2) สร้างชื่อรายงาน โดยคลิกขวา “เพิ่มหัวข้อย่อย” 
3) เริ่มสร้างรายงาน โดยคลิกขวา “ออกแบบรายงาน” 
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4) เขียนค าสั่ง SQL เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลในรายงาน 

  

 

5) ออกแบบหน้าฟอร์มส าหรับรับข้อมูลเงื่อนไขในการแสดงผลรายงาน 
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6) เขียนค าสั่งเพื่อต้ังค่าเร่ิมต้นให้กับฟอร์ม 

 

 

7) ออกแบบหน้ารายงาน 
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8) ทดสอบการท างานของรายงาน โดยดับเบิลที่ชื่อรายการ และระบุเงื่อนไขการแสดงข้อมูล 

 

 

9) กรณี ต้องการส่งออกแบบรายงาน  ให้คลิกขวาที่ชื่อรายงาน  เลือก “ส่งออกรายงาน” โปรแกรม
แสดงหน้าจอให้เลือกต าแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ 

10) กรณี ต้องการน าเข้ารายงาน ให้คลิกขวาที่ชื่อรายงาน  เลือก “น าเข้ารายงาน” โปรแกรมแสดง
หน้าจอให้เลือกไฟล์  เมื่อท าการเลือกไฟล์และคลิกปุ่ม “Open”  โปรแกรมจะน าเข้ารายงานให้
ทันที    

เมื่อท าการสร้างรายงานหรือน าเข้ารายงานแล้ว  รายงานน้ีจะถูกบันทึกที่ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
เคร่ืองแม่ข่าย (Server)  ดังน้ัน เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่นจะสามารถเข้าใช้งานรายงานที่สร้างหรือน าเข้า
ใหม่ได้ทันที 
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พจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) 
ตาราง CNT เก็บข้อมูลสัญญา (หัว) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 CNT_NO varchar(20) เลขที่สัญญา  
2 EGP_NO varchar(20) เลขที่ EGP  
3 PJT_NO varchar(20) เลขที่ Project (โครงการ)  
4 PARTIES_CODE varchar(20) รหัสบริษัท  
5 EFFECTIVE_DATE char(8) วันที่เริมสัญญา  
6 END_DATE char(8) วันที่สิ้นสุดสัญญา  
7 BUY_METHOD char(2) วิธีการจัดซื้อ  
8 BUY_COMMON char(2) รูปแบบการจัดซื้อ  
9 LEAD_TIME varchar(3) ระยะเวลาการส่ง  
10 DOC_NO varchar(20) เลขชุดวิธีการจัดซื้อ  
11 AUTH_NO varchar(20) เลขที่มอบอ านาจ  
12 AUTH_DATE char(8) วันที่มอบอ านาจ  
13 AUTH_TIME char(4) เวลามอบอ านาจ  
14 AIC_NO varchar(20) เลขที่แต่งต้ังคณะกรรมการ  
15 REMARK varchar(255) บันทึกช่วยจ า  
16 TOTAL_ITEM int จ านวน Item ทั้งหมด  
17 TOTAL_COST float(53) ราคารวมทั้งหมดในสัญญา  
18 USER_ID varchar(20) ผู้บันทึก  
19 DEPOSIT float(53) หลักประกัน  
20 AIC_NAME varchar(60) ชุดกรรมการ  
21 AIC_DATE varchar(8) วันที่แต่งต้ังคณะกรรมการ  
22 REMAIN_COST float(53) ราคาคงเหลือในสัญญา  
23 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
24 LAST_UPDATE datetime วันที่และเวลา  
25 GF_NO varchar(10) เลข GF  
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ตาราง CNT_C เก็บข้อมูลสัญญา (หาง) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 CNT_NO varchar(20) เลขที่สัญญา  
2 WORKING_CODE char(7) รหัส WORKINGCODE  
3 BUY_UNIT_COST float(53) ราคาต่อหน่วย  
4 QTY_CNT float(53) จ านวนยา  
5 PACK_RATIO float(53) ขนาดบรรจุ  
6 ITEM_TYPE int ประเภทของยา  
7 COST_CNT float(53) ราคาของยาตัวน้ี  
8 RECORD_NUMBER int เลขที่ระบบ  
9 USER_ID varchar(20) ผู้บันทึก  
10 PERCENT_CNT float(53) % สัญญา  
11 QTY_REMAIN float(53) จ านวนคงเหลือ  
12 COST_REMAIN float(53) ราคาคงเหลือ  
13 END_DATE varchar(8) วันที่หมดสัญญารายการน้ี  
14 PACK_CODE int รหัส PACKCODE  
15 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
16 REMARK text Note  
17 TRADE_CODE varchar(18) รหัสการค้า  
18 BUY_COMMON varchar(2) ประเภทซื้อร่วม  
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ตาราง MS_PO เก็บข้อมูลสั่งซื้อ (หัว) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 PO_NO char(10) เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ  
2 VENDOR_CODE char(6) รหัสผู้ขาย  
3 BUDGET_TYPE char(2) ประเภทงบประมาณ  
4 TOTAL_ITEM float(53) จ านวน Item ทั้งหมด  
5 TOTAL_COST float(53) ราคาทั้งหมด  
6 TOTAL_COST_RCV float(53) ราคารับทั้งหมด  
7 DISCOUNT float(53) ส่วนลด  
8 DISCOUNT2 float(53) ส่วนลด  
9 BUY_METHOD char(2) รหัสวิธีการจัดซื้อ  
10 BUY_COMMON char(2) รหัสรูปแบบการจัดซื้อ  
11 PO_DATE char(8) วันที่สั่งซื้อ  
12 USER_ID varchar(30) ผู้บันทึก  
13 REMARK varchar(255) Note บนหัวใบสั่งซื้อ  
14 RCV_DATE varchar(8) วันที่รับของ  
15 DEPT_ID char(6) รหัสแผนก  
16 VAT_COST float(53) มูลค่า VAT  
17 VAT_PERCENT float(53)  % VAT  
18 TOTAL_COST_AV float(53) เงินรวมภาษี  
19 SUPPLIER_CODE varchar(6) รหัสบริษัท  
20 REQ_APP_DATE char(8) วันที่หนังสือ  
21 DELIVERY_DATE char(8) วันที่ส่งยา  
22 REF_NO varchar(15) เลขที่ใบสั่งซื้อ(ก าหนดเอง)  
23 CNT_NO varchar(20) เลขที่สัญญา  
24 AIC_NAME varchar(60) ชื่อกรรมการ  
25 TOTAL_COST_AD float(53) เงินหลังหักส่วนลด  
26 REV_FLAG char(1) รหัสระบุยกเลิก  
27 SEND_FLAG char(1) รหัสระบุส่งข้อมูล  
28 BDG_BF float(53) ยอดยกมา  
29 BDG_RM float(53) ยอดคงเหลือ  
30 REQ_APP_NO varchar(10) เลขที่หนังสือบันทึก  
31 RES_DATE char(8) วันที่รายงานผล  
32 PROJECT_NO varchar(30) เลขที่โครงการ  
33 EGP_NO varchar(30) เลข EGP  
34 GF_NO varchar(10) เลข GF  
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35 EDI_FLAG varchar(1) Flag EDI  
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ตาราง MS_PO_C เก็บข้อมูลสั่งซื้อ (หาง) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 PO_NO char(10) เลขที่ใบสั่งซื้อ(จากระบบ)  
2 WORKING_CODE char(7) รหัสWORKINGCODE  
3 VENDOR_CODE char(6) รหัสผู้ขาย  
4 MANUFAC_CODE char(6) รหัสผู้ผลิต  
5 BUY_UNIT_COST float(53) ราคาต่อหน่วย  
6 QTY_ORDER float(53) จ านวนสั่งซื้อ  
7 QTY_ORDER_RCV float(53) จ านวนรับ  
8 RCV_FLAG char(1) รหัสระบุการรับของ  
9 FREE_FLAG char(1) รหัสระบุของ FREE  
10 PO_DATE char(8) วันสั่งซื้อ  
11 PACK_RATIO float(53) ขนาดบรรจุ  
12 USER_ID varchar(30) ผู้บันทึก  
13 RCV_DATE char(8) วันที่รับของ  
14 RUNNO smallint เลขที่ล าดับ  
15 PACKUNIT varchar(20) หน่วยบรรจุ  
16 SALE_UNIT_ID int รหัสหน่วยบรรจุ  
17 REV_FLAG char(1) รหัสระบุการลบ  
18 COST float(53) ราคา  
19 QTY_ON_HAND float(53) คงคลัง  
20 CNT_NO varchar(20) เลขที่สัญญา  
21 REMAIN_QTY_BP float(53) จ านวนคงเหลือ(แผน)  
22 REMAIN_VALUE_BP float(53) มูลค่าคงเหลือ(แผน)  
23 BF_QTY_BP float(53) จ านวนยกมา(แผน)  
24 BF_VALUE_BP float(53) มูลค่ายกมา(แผน)  
25 SEND_FLAG char(1) รหัสระบุการส่งข้อมูล  
26 REMAIN_QTY_CNT float(53) จ านวนคงเหลือในสัญญา  
27 REMAIN_VALUE_CNT float(53) มูลค่าคงเหลือในสัญญา  
28 BF_QTY_CNT float(53) จ านวนยกมาในสัญญา  
29 BF_VALUE_CNT float(53) มูลค่ายกมาในสัญญา  
30 PACK_CODE int รหัสหน่วยบรรจุ  
31 NLEM smallint ED/NED  
32 RATE_PER_MONTH float(53) อัตราการใช้ต่อเดือน  
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ตาราง MS_IVO เก็บข้อมูลใบรับของ (หัว) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 INVOICE_NO char(18) เลขที่ใบส่ง(เลขบิล)  
2 PO_NO varchar(15) เลขที่ใบสั่งซื้อ  
3 VENDOR_CODE char(6)  รหัสผู้ขาย  
4 BUDGET_TYPE char(2)  ประเภทงบประมาณ  
5 TOTAL_COST float(53)  ราคารวม  
6 TOTAL_ITEM float(53)  Item ทั้งหมด  
7 DISCOUNT float(53)  ส่วนลด  
8 DISCOUNT2 float(53) ส่วนลด  
9 BUY_METHOD char(2) รหัสวิธีสั่งซื้อ  
10 BUY_COMMON char(2) รหัสรูปแบบซื้อ  
11 DATE_ACC datetime วันที่ค้างจ่าย  
12 PO_DATE char(8) วันที่สั่งซื้อ  
13 DEPT_ID char(6) รหัสหน่วย  
14 TOTAL_VALUE float(53) มูลค่าทั้งหมด  
15 USER_ID varchar(30) ผู้บันทึก  
16 INVOICE_DATE char(8) วันที่ใบส่งของ  
17 RECEIVE_DATE char(8) วันที่รับของ  
18 RCV_FLAG char(1) รหัสระบุการรับ  
19 SEND_FLAG char(1) รหัสระบุการส่งข้อมูล  
20 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
21 BILLING_DATE varchar(8) วันที่ส่งบิล  
22 AIC_NAME varchar(60) ชุดกรรมการ  
23 AI_NO varchar(10) เลขที่กรรมการตรวจรับ  
24 PRE_RECEIVE_NO varchar(15) เลขที่รับจากใบส่ง  
25 RCV_TIME char(4) เวลารับ  
26 ASN_NO varchar(10) เลขที่แจ้งส่งของ EDI  
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ตาราง MS_IVO_C เก็บข้อมูลใบรับของ (หาง) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 INVOICE_NO char(18) เลขที่ใบส่ง(เลขที่บิล)  
2 WORKING_CODE char(7) รหัสWORKINGCODE  
3 MANUFAC_CODE char(6) รหัสผู้ผลิต  
4 BUY_UNIT_COST float(53) ราคาต่อหน่วย  
5 QTY_ORDER float(53) จ านวนสั่งซื้อ  
6 PACK_RATIO float(53) ขนาดบรรจุ  
7 LOCATION char(5) รหัส Location  
8 RECEIVE_NO char(10) เลขที่รับ  
9 BAR_CODE char(13) BARCODE  
10 EXPIRED_DATE char(8) วันที่หมดอายุ  
11 FREE_FLAG char(1) รหัสระบุของแถม  
12 TRADE_CODE varchar(18) รหัสยาชั้น Trade  
13 MSPOC_RECNO int เลขที่อ้างอิงรายการยาในใบสั่งซื้อ  
14 DEPT_ID char(6) รหัสแผนก  
15 VALUE float(53) มูลค่ายารายการน้ัน  
16 COST float(53) ราคายารายการน้ัน  
17 USER_ID varchar(30) ผู้บันทึก  
18 REV_FLAG char(1) รหัสระบุการลบ  
19 RCV_FLAG char(1) รหัสการรับของ  
20 LOT_NO varchar(40) เลขที่ Lot  
21 USER_CFM varchar(30) ผู้ยืนยัน  
22 QTY_RCV float(53) จ านวนที่รับของ  
23 SEND_FLAG char(1) รหัสระบุการส่ง  
24 NLEM smallint ED/NED  
25 PACK_CODE int รหัสหน่วยบรรจุ  
26 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
27 REMAIN_QTY float จ านวนคงเหลือในใบรับกรณีจ่ายด่วน  
28 PO_ITEM_TYPE int ประเภทการซื้อ  
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ตาราง CARD เก็บข้อมูลสต็อกการ์ด 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 WORKING_CODE char(7) รหัส WORKINGCODE  
2 OPERATE_DATE datetime วันที่ด าเนินการ  
3 R_S_STATUS char(1) รหัสสถานะตัดจ่าย  
4 BDG_TYPE char(2) ประเภทงบประมาณ  
5 R_S_NUMBER char(12) เลขที่รับ  
6 DEPT_ID char(6) รหัสแผนก  
7 VALUE float(53) มูลค่า  
8 COST float(53) ราคา  
9 REMAIN_QTY float(53) คงคลัง  
10 TRADE_CODE varchar(18) รหัส Trade  
11 STOCK_ID char(6) รหัสคลัง  
12 ACTIVE_QTY float(53) จ านวน  
13 ACTIVE_PACK float(53) PACK  
14 USER_ID varchar(30) ผู้บันทึก  
15 R_S_DATE char(8) วันที่ด าเนินการ  
16 LOT_NO varchar(30) เลขที่ Lot  
17 CANCEL_FLAG char(1) รหัสระบุการยกเลิก  
18 REMAIN_VALUE float(53) มูลค่าคงเหลือ  
19 FREE_FLAG char(1) รหัสระบุของแถม  
20 REMAIN_COST float(53) ราคาคงเหลือ  
21 NLEM smallint ED/NED  
22 EXPIRED_DATE char(8) วันที่หมดอายุ  
23 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
24 REMAIN_QTY_T float จ านวนคงเหลือตามรหัสการค้า  
25 REMAIN_COST_T float จ านวนเงินคงเหลือตามรหัสการค้า  
26 REMAIN_VALUE_T float มูลค่าคงเหลือตามรหัสการค้า  
     

 

  



141 
 
ตาราง INV_MD เก็บข้อมูลคงคลัง (หัว) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 WORKING_CODE char(7) รหัส WORKINGCODE  
2 STD_PRICE float(53) ราคาต่อหน่วย  
3 STD_RATIO float(53) ขนาดบรรจุ  
4 SALE_UNIT_PRICE float(53) ราคาขายต่อหน่วย  
5 TOTAL_COST float(53) ราคารวม  
6 QTY_ON_HAND float(53) คงคลัง  
7 REORDER_QTY float(53) จุด Reorder  
8 MIN_LEVEL float(53) จ านวนต่ าสุด  
9 RATE float(53) อัตราการใช้  
10 TOTAL_VALUE float(53) มูลค่ารวม  
11 MAX_LEVEL float(53) จ านวนสูงสุด  
12 SPECIAL_CODE char(2) รหัสพิเศษ  
13 LAST_UPDATE datetime วัน/เวลา ด าเนินการล่าสุด  
14 NOTE char(60) Note  
15 LOCATION char(5) ต าแหน่งเก็บ  
16 QTY_UNIT float(53) จ านวน  
17 PACK_UNIT char(8) หน่วยบรรจุ  
18 DEPT_ID char(6) รหัสหน่วยงาน  
19 USER_ID varchar(30) ผู้บันทึก  
20 SELECT_FLAG char(1)  Flag การใช้  
21 QTY_REQ float(53) จ านวนขอ  
22 QTY_DISP float(53) จ านวนจ่าย  
23 FIRST_PACK_RATIO float(53) ขนาดบรรจุ  
24 QTY_ADV float(53) จ านวนเฉลี่ย  
25 ACCRUED_QTY float(53) จ านวนสะสม  
26 RATE_PER_DAY float(53) อัตราการใช้ต่อวัน  
27 ABC_USE float(53) มูลค่าตามหลักการ ABC  
28 ABC_PERCENT float(53) % ตามหลัก ABC  
29 ABC_CUM float(53) มูลค่าสะสมตามหลัก ABC  
30 ABC_FLAG char(1) รหัสระบุชนิด ABC  
31 LAST_PACK_RATIO float(53) ขนาดบรรจุล่าสุด  
32 LAST_PACK_CODE int หน่วยบรรจุล่าสุด  
33 HIDE char(1) รหัสระบุการซ่อน  
34 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
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35 FORECAST float ค่า Forcast   
36 LAST_VENDOR_CODE int บริษัทล่าสุด  
37 HIS_RATE float อัตราการใช้ HIS  
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ตาราง INV_MD_C เก็บข้อมูลคงคลัง (หาง) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 WORKING_CODE char(7) รหัส WORKINGCODE  
2 PACK_RATIO float(53) ขนาดบรรจุ  
3 QTY_ON_HAND float(53) จ านวนคงคลัง  
4 LOCATION char(5) สถานที่  
5 LOT_COST float(53) ราคาตาม Lot  
6 VENDOR_CODE char(6) รหัสผู้จ าหน่าย  
7 MANUFAC_CODE char(6) รหัสผู้ผลิต  
8 LOT_VALUE float(53) มูลค่า Lot  
9 TRADE_CODE varchar(18) รหัสชื่อการค้า  
10 DEPT_ID char(6) รหัสแผนก  
11 LOT_NO char(20) เลขที่ Lot  
12 USER_ID varchar(30) ผู้บันทึก  
13 EXPIRED_DATE char(8) วันที่หมดอายุ  
14 PACK_COST float(53) ราคาต่อหน่วยบรรจุ  
15 PACK_CODE int รหัสหน่วยบรรจุ  
16 MOD_SYS varchar ระบบงาน  
17 PACK_PRICE double ราคา/Pack  
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ตาราง SM_PO เก็บข้อมูลตัดจ่าย (หัว) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 SUB_PO_NO char(12) เลขที่เบิก  
2 DEPT_ID char(6) รหัสแผนก  
3 ACC_NO char(5) รหัสคณะกรรมการ  
4 TOTAL_ITEM float(53) จ านวน Item ทั้มหมด  
5 TOTAL_COST float(53) ราคาทั้งหมด  
6 TOTAL_VALUE float(53) มูลค่าทั้งหมด  
7 SYSDATE datetime วันที่ระบบ  
8 STOCK_ID char(6) รหัส Stock  
9 USER_ID varchar(30) ผู้บันทึก  
10 SUB_PO_DATE char(8) วันที่ตัดจ่าย  
11 CONFIRM_FLAG char(1) รหัสระบุการยืนยัน  
12 PRIOR_FLAG smallint ล าดับความส าคัญ  
13 R_S_STATUS char(1) สถานะการตัดจ่าย  
14 SEND_FLAG char(1) สถานะการส่งข้อมูล  
15 PRINT_FLAG char(1) รหัสระบุการพิมพ์  
16 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
17 REF_NO varchar(15) เลขที่ใบสั่งซื้อ  
18 CONFIRM_DATE varchar(8) วันที่ Confirm  
19 CONFIRM_TIME varchar(4) เวลา Confirm  
20 DIST_TYPE int ประเภทการจ่าย  
21 SUB_PO_UNO varchar(10) เลขที่ขอเบิก  
22 REQ_INTER char(1) Request ทาง Internet  
23 CFM_INTER char(1) Confirm ทาง Internet  
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ตาราง SM_PO_C เก็บข้อมูลตัดจ่าย (หาง) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 SUB_PO_NO char(12) เลขที่ตัดจ่าย  
2 WORKING_CODE char(7) รหัส WORKINGCODE  
3 QTY_ORDER float(53) จ านวนตัดจ่าย  
4 QTY_RCV float(53) จ านวนรับเข้า  
5 PACK_RATIO float(53) ขนาดบรรจุ  
6 COST float(53) ราคา  
7 VALUE float(53) มูลค่า  
8 VENDOR_CODE char(6) รหัสผู้ขาย  
9 MANUFAC_CODE char(6) รหัสผู้ผลิต  
10 TRADE_CODE varchar(18) รหัสยาชั้น Trade  
11 EXPIRED_DATE char(8) วันที่หมดอายุ  
12 LOCATION char(5) สถานที่เก็บ  
13 USER_ID varchar(30) ผู้บันทึก  
14 CONFIRM_FLAG varchar(1) รหัสระบุการยืนยัน  
15 BUY_UNIT_COST float(53) ราคาต่อหน่วย  
16 LOT_NO varchar(40) เลขที่ Lot  
17 USER_CFM varchar(30) รหัสผู้ยืนยัน  
18 CANCEL_DISP varchar(30) ผู้ยกเลิกจ่าย  
19 PACK_COST float(53) ราคาขนาดบรรจุ  
20 REQ_DATE varchar(8) วันที่ส่งค าขอ  
21 CONFIRM_DATE varchar(8) วันที่ยืนยัน  
22 NLEM smallint ED/NED  
23 PACK_CODE int รหัสหน่วยบรรจุ  
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ตาราง DRUG_GN เก็บข้อมูลรายการยาสามัญ 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 WORKING_CODE char(7) รหัสยาสามัญ  
2 DRUG_NAME char(50) ชื่อยาสามัญ  
3 GROUP_CODE char(8) กลุ่มยา  
4 HIDE char(1) ซ่อน  
5 DFORM_ID int รหัส Dosage Form  
6 SALE_UNIT_ID int รหัส Package  
7 STRENGTH double ความแรง  
8 EXPRESS_CODE char(15) รหัส Express  
9 SUBCOM varchar(5) บัญชีย่อย  
10 IS_ED smallint ED/NED  
11 ED_LIST smallint กลุ่มยาตามบัญชียาหลัก  
12 HOSP_LIST smallint กลุ่มบัญชี รพ  
13 VEN_FLAG char(1) VEN  
14 ISSUE_DATE datetime วันที่เร่ิม  
15 GPUID int รหัส GPU  
16 DRUG_NAME_TH varchar(50) ชื่อไทย  
17 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
18 STRENGTH_DENO double ตัวหารความแรง  
19 STR_UID  หน่วยวัดความแรง  
20 STR_DENO_UID  หน่วยตัวหารความแง  
21 SU_ID_EX varchar(15) รหัส Pack Express  
22 IS_HAD char(1) เตือน HAD  
23 USE_TRADE_DIS char(1) ตัดจ่ายด้วย Trade  
24 LAST_NOTIFY_HAD datetime เวลา Notify ล่าสุด  
25 USER_ID varchar(32) ผู้บันทึก  
26 REF_PRICE_DATE datetime วันที่ประกาศใช้ราคาอ้างอิง  
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ตาราง DRUG_VN เก็บข้อมูลรายการยาการค้า 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 WORKING_CODE char(7) รหัสยาสามัญ  
2 TRADE_NAME char(50) ชื่อการค้า  
3 MANUFAC_CODE char(6) รหัสผู้ผลิต  
4 LAST_BUY datetime วันที่ซื้อล่าสุด  
5 REGIST_NO char(15) เลขทะเบียนยา  
6 NOTE char(30) Note  
7 SALE_UNIT_PRICE float(53) ราคาขาย/หน่วย  
8 TRADE_CODE varchar(18) รหัสการค้า  
9 LAST_VENDOR char(6) บริษัทล่าสุด  
10 LAST_PACK_RATIO float(53) ขนาดบรรจุล่าสุด  
11 LAST_BUY_COST float(53) ราคา/หน่วยล่าสุด  
12 HIDE char(1) ซ่อน  
13 TRADE_FLAG smallint รหัสชนิดการค้า  
14 IMPORT_FLAG char(1) รหัสรายการน าเข้า  
15 HOSP_LIST int กลุ่มบัญชี รพ  
16 PICTURE image ไฟล์ภาพ  
17 TMTID bigint รหัส TMT  
18 24DIGIT char(24) รหัส 24 หลัก  
19 ATC varchar(10) รหัส ATC  
20 CUSTOMER_PRICE double ราคาขาย  
21 GTIN varchar(128) รหัส GTIN  
22 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
23 USER_ID varchar(32) ผู้บันทึก  
24 CHANGE_DATE datetime วันที่เปลี่ยนแปลง  
25 PREMA_FLAG varchar(1) รหัส Flag  
26 DEF_BUYCOM int วิธีซื้อ  
27 REMARK varchar(255) Note  
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ตาราง BUYPLAN เก็บข้อมูลแผนจัดซื้อ (หัว) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 YEAR char(4) ปี  
2 VALUE_1_YEAR double มูลค่าซื้อย้อนหลัง 1 ป ี  
3 VALUE_2_YEAR double(32) มูลค่าซื้อย้อนหลัง 2 ป ี  
4 VALUE_3_YEAR double มูลค่าซื้อย้อนหลัง 3 ป ี  
5 VALUE_THIS_YEAR double มูลค่าซื้อปีน้ี  
6 REMAIN_VALUE double มูลค่าเหลือ  
7 BUY_VALUE double มูลค่าซื้อ  
8 DEPT_ID char(4) หน่วยงาน  
9 TRIMESTER1 double มูลค่าตามไตรมาส 1  
10 TRIMESTER2 double มูลค่าตามไตรมาส 2  
11 TRIMESTER3 double มูลค่าตามไตรมาส 3  
12 TRIMESTER4 double มูลค่าตามไตรมาส 4  
13 RM_TRIMES1 double มูลค่าเหลือตามไตรมาส 1  
14 RM_TRIMES2 double มูลค่าเหลือตามไตรมาส 2  
15 RM_TRIMES3 double มูลค่าเหลือตามไตรมาส 3  
16 RM_TRIMES4 double มูลค่าเหลือตามไตรมาส 4  
17 BUY_TRIMES1 double มูลค่าซื้อตามไตรมาส 1  
18 BUY_TRIMES2 double มูลค่าซื้อตามไตรมาส 2  
19 BUY_TRIMES3 double มูลค่าซื้อตามไตรมาส 3  
20 BUY_TRIMES4 double มูลค่าซื้อตามไตรมาส 4  
21 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
22 VALUE_DEFENCE double มูลค่า  
23 RCV_VALUE double มูลค่ารับ  
24 REMAIN_RCV_VALUE double มูลค่ารับที่เหลือ  
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ตาราง BUYPLAN_C เก็บข้อมูลแผนจัดซื้อ (หาง) 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย คีย์ 
1 YEAR char(4) ปี  
2 WORKING_CODE char(7) รหัสสามัญ  
3 PACK_RATIO double หน่วย  
4 RATE_1_YEAR double อัตราใช้ย้อนหลังตามปี  
5 RATE_2_YEAR double อัตราใช้ย้อนหลังตามปี  
6 RATE_3_YEAR double อัตราใช้ย้อนหลังตามปี  
7 AVG_3_YEAR double เฉลี่ยการใช้ย้อนหลังตามปี  
8 MIN_LEVEL double ก าหนดต่ าสุด  
9 QTY_THIS_YEAR double จ านวนใช้ปีน้ี  
10 REMAIN_QTY double จ านวนเหลือ  
11 REMAIN_VALUE double มูลค่าเหลือ  
12 BUY_QTY double จ านวนซื้อ  
13 BUY_VALUE double มูลค่าซื้อ  
14 DEPT_ID char(6) หน่วยงาน  
15 TRADE_CODE char(18) รหัสการค้า  
16 VALUE_1_YEAE double มูลค่าใช้ย้อนหลังตามปี  
17 VALUE_2_YEAR double มูลค่าใช้ย้อนหลังตามปี  
18 VALUE_3_YEAR double มูลค่าใช้ย้อนหลังตามปี  
19 VALUE_THIS_YEAR double มูลค่าปีน้ี  
20 QTY_ON_HAND double คงคลัง  
21 PACK_UNIT_COST double ราคา/แพ็ค  
22 TRIMESTER1 double มูลค่าตามไตรมาส 1  
23 TRIMESTER2 double มูลค่าตามไตรมาส 2  
24 TRIMESTER3 double มูลค่าตามไตรมาส 3  
25 TRIMESTER4 double มูลค่าตามไตรมาส 4  
26 RM_TRIMES1 double มูลค่าเหลือตามไตรมาส 1  
27 RM_TRIMES2 double มูลค่าเหลือตามไตรมาส 2  
28 RM_TRIMES3 double มูลค่าเหลือตามไตรมาส 3  
29 RM_TRIMES4 double มูลค่าเหลือตามไตรมาส 4  
30 BUY_TRIMES1 double มูลค่าซื้อตามไตรมาส 1  
31 BUY_TRIMES2 double มูลค่าซื้อตามไตรมาส 2  
32 BUY_TRIMES3 double มูลค่าซื้อตามไตรมาส 3  
33 BUY_TRIMES4 double มูลค่าซื้อตามไตรมาส 4  
34 VALUE_FREE_Y3 double มูลค่าที่ไม่ได้ซื้อย้อนหลัง 3 ป ี  



150 
 
35 VALUE_DEFENCE double มูลค่า  
36 QTY_TRI1 double จ านวนใช้ตามไตรมาส 1  
37 QTY_TRI2 double จ านวนใช้ตามไตรมาส 2  
38 QTY_TRI3 double จ านวนใช้ตามไตรมาส 3  
39 QTY_TRI4 double จ านวนใช้ตามไตรมาส 4  
40 QTY_BUY_TRI1 double จ านวนซื้อตามไตรมาส 1  
41 QTY_BUY_TRI2 double จ านวนซื้อตามไตรมาส 2  
42 QTY_BUY_TRI3 double จ านวนซื้อตามไตรมาส 3  
43 QTY_BUY_TRI4 double จ านวนซื้อตามไตรมาส 4  
44 QTY_RM_TRI1 double จ านวนเหลือตามไตรมาส 1  
45 QTY_RM_TRI2 double จ านวนเหลือตามไตรมาส 2  
46 QTY_RM_TRI3 double จ านวนเหลือตามไตรมาส 3  
47 QTY_RM_TRI4 double จ านวนเหลือตามไตรมาส 4  
48 DISP_RATIO1 double หน่วยจ่าย 1  
49 DISP_RATIO2 double หน่วยจ่าย 2  
50 DISP_RATIO3 double หน่วยจ่าย 3  
51 DISP_RATIO4 double หน่วยจ่าย 4  
52 MOD_SYS varchar(10) ระบบงาน  
53 FORECAST double ประมาณการ  
54 QTY_FORECAST double จ านวนจากการประมาณ  
55 QTY_PRE_PLAN double จ านวนจากแผน  
56 QTY_RCV_TRI1 double จ านวนการรับตามไตรมาส 1  
57 QTY_RCV_TRI2 double จ านวนการรับตามไตรมาส 2  
58 QTY_RCV_TRI3 double จ านวนการรับตามไตรมาส 3  
59 QTY_RCV_TRI4 double จ านวนการรับตามไตรมาส 4  
60 RCV_TRI1 double มูลค่ารับตามไตรมาส 1  
61 RCV_TRI2 double มูลค่ารับตามไตรมาส 2  
62 RCV_TRI3 double มูลค่ารับตามไตรมาส 3  
63 RCV_TRI4 double มูลค่ารับตามไตรมาส 4  
64 ADJ_REASON int หมายเหตุ  
65 BUYMET_CODE int วิธีการซื้อ  
66 QTY_FREE_Y3 float จ านวนที่ไม่ได้ซื้อย้อนหลัง 3 ปี  
     

  



151 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
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