
 
 

3.7 เมนูยาและเวชภัณฑ์ 
ระบบงานน้ีสําหรับจัดการข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ โดยประกอบด้วยระบบงานย่อยดังน้ี 

3.7.1 ประเภทยาและเวชภัณฑ์ 
3.7.2 จําแนกยาและเวชภัณฑ์ 
3.7.3 ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด 
3.7.4 รายการยาและเวชภัณฑ์ 

 
 ภาพท่ี 1  ยาและเวชภัณฑ์ และระบบงานย่อย 

3.7.1 ประเภทยาและเวชภัณฑ ์
 ตัวเลือกประเภทยาและเวชภัณฑ์ ใช้สําหรับ ค้นหา และเพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์ สามารถใช้งาน
ในส่วนน้ีได้โดยเลือกที่ ยาและเวชภัณฑ์ -> ประเภทยาและเวชภัณฑ์ 
ตัวเลือกประเภทยาและเวชภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะมีตัวเลือก 3 ตัวเลือกดังน้ี 

1. ค้นหา 
2. เพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์ 
3. เพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์ด้วย XML 

ค้นหา 
ใช้เพ่ือค้นหาประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ในระบบ โดยการกรอกข้อมูลส่วนหน่ึงของประเภทยา

และเวชภัณฑ์น้ัน ดังน้ี 
 ช่ือประเภทยาและเวชภัณฑ์ พิมพ์ ช่ือยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา 



 
 

 
 

ภาพที่  1  ตัวเลือก ค้นหา 
จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะแสดงผลในส่วน

ของ ประเภทยาและเวชภัณฑ์ 

 
ภาพที่  2  ผลของการค้นหา 

สามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดง
รายการข้อมูลทั้งหมด 

เพิ่มประเภทยาและเวชภณัฑ์ 
 ใช้เพ่ือเพ่ิมข้อมูลของประเภทยาและเวชภัณฑ์เข้าไปในระบบ โดยต้องกรอกข้อมูลของประเภทยา
และเวชภัณฑ์น้ัน ดังน้ี 

1. * ลําดับประเภทยาและเวชภัณฑ์ พิมพ์ ลําดับยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 
2. * ช่ือประเภทยาและเวชภัณฑ์ พิมพ์ ช่ือยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 

หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จาํเป็นต้องกรอกข้อมูลน้ี 

 
ภาพที่  3  ตัวเลือก เพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์ 

จากน้ันกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและจะแสดงผลในส่วนของ ประเภทยาและ
เวชภัณฑ์  

 
ภาพที่  4  ข้อมูลประเภทยาและเวชภัณฑ์ท่ีระบบจัดเก็บ 

 



 
 

เพิ่มประเภทยาและเวชภณัฑ์ด้วย XML 

 
ภาพที่  6  Download File สําหรับเพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์ 

ใช้เพ่ือเพ่ิมข้อมูลของประเภทยาและเวชภัณฑ์เข้าไปในระบบ โดยการอัพโหลดไฟล์ XML ที่เตรียมไว้ 
โดยมีวิธีการทํางานดังน้ี 

1. กดปุ่ม Download File สําหรับเพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือทําการดาวโหลดไฟล์ที่ขื่อ เพ่ิม
ประเภทยาและเวชภัณฑ์.xml (สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel) จากระบบงาน 

2. เปิดไฟล์ เพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์.xml  

 
ภาพที่  7  ตาราง excel จากการเปิดไฟล์ เพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์.xml 

1. กรอกข้อมลูของประเภทยาและเวชภัณฑ์ลงไปในตาราง ดังน้ี 
1. ลําดับที ่
2. ช่ือประเภทยาและเวชภัณฑ์ 
จากน้ันกดปุ่ม Save 

** หมายเหตุ การเลือกประเภทยาและเวชภัณฑ์จะสามารถเลือกได้เพียงบนเว็บไซต์เท่าน้ัน ไม่สามารถแก้ไข
บนไฟล์ XML หลังจากอัพโหลดไฟล์แล้วควรเข้ามาแก้ไขขอ้มูลระดับประเภทงบประมาณด้วย 

 3. กดปุ่มเลือกไฟล์ เพ่ือเลือกไฟล์ เพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์.xml จากน้ันกดปุ่ม Open  

 
ภาพที่  8  การเลือกไฟล์ เพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์.xml เพ่ือทําการอัพโหลด 

จากน้ันกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ทําการเพ่ิม และ
แสดงผลในส่วนของประเภทยาและเวชภัณฑ์ 



 
 

 

ตัวเลือก ประเภทยาและเวชภัณฑ์ คือส่วนของ ประเภทยาและเวชภัณฑ์ โดยมีวิธีการทํางาน ดังน้ี 

 
ภาพที่  9  ตัวเลือกการใช้งานในส่วนของ ประเภทยาและเวชภัณฑ์ 

  1. ช่องสําหรับกดเลือกเพ่ือเตรียมลบข้อมลู สามารถเลือกข้อมูล จากน้ันจึงกดปุ่ม ลบข้อมูลเพ่ือลบ
ข้อมูลน้ัน โดยระบบจะถามเพ่ือยืนยันอีกคร้ัง กดตกลงเพ่ือลบข้อมูลหรอืกดยกเลิกเพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล  
 

 
ภาพที่  10  การลบข้อมูล 

 2  แก้ไข สําหรับข้อมูลที่ได้ทําการบันทึก โดยมีวิธีการดังน้ี 

       2.1 กดปุ่มรูปดินสอเพ่ือทําการแก้ไขข้อมูล ระบบจะทําการแสดงข้อมูลของประเภทยาและ
เวชภัณฑ์น้ัน 
 

 
ภาพที่  11  การแก้ไขข้อมูล 

         2.2 จากน้ันกดปุ่มบันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 

 3  ลําดับ ระบบจะแสดงลําดับ 

 4  ช่ือประเภทยาและเวชภัณฑ์ ระบบจะแสดง ช่ือประเภทยาและเวชภัณฑ์ 

 5  อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันทีแ่ละเวลาล่าสุด ทีม่ีการเพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์น้ีเข้ามา
ในระบบ หรือทําการแก้ไขขอ้มูลประเภทยาและเวชภัณฑ์น้ี 

3.7.2 จําแนกยาและเวชภัณฑ ์
 ตัวเลือกจําแนกยาและเวชภัณฑ์ ใช้สําหรับ ค้นหา และเพ่ิมการจําแนกยาและเวชภัณฑ์ สามารถใช้
งานในส่วนน้ีได้โดยเลือกที่ ยาและเวชภัณฑ์ -> จําแนกยาและเวชภัณฑ์ 
ตัวเลือกจําแนกยาและเวชภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะมีตัวเลือก 3 ตัวเลือกดังน้ี 
 1. ค้นหา 
  2. เพ่ิมจํานวนยาและเวชภัณฑ์  



 
 

 3. เพ่ิมจําแนกยาและเวชภัณฑ์ด้วย XML 

ค้นหา 
ใช้เพ่ือค้นหาจําแนกยาและเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ในระบบ โดยการกรอกข้อมูลส่วนหน่ึงของจําแนกยาและ

เวชภัณฑ์น้ัน ดังน้ี 
1. ช่ือจําแนกยาและเวชภัณฑ์ พิมพ์ ช่ือจําแนกยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา 

 
ภาพที่  12  ตัวเลือก ค้นหา 

 สามารถกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไป
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 

เพิ่มจําแนกยาและเวชภณัฑ์ 

 
ภาพที่  135  ผลของการค้นหา 

 ใช้เพ่ือเพ่ิมข้อมูลของจําแนกยาและเวชภัณฑ์เข้าไปในระบบ โดยต้องการกรอกข้อมูลของจําแนกยา
และเวชภัณฑ์น้ัน ดังน้ี 

 1. * ลําดับจําแนกยาและเวชภัณฑ์ พิมพ์ ลําดับจําแนกยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 

  2. * ช่ือจําแนกยาและเวชภัณฑ์ พิมพ์ ช่ือจําแนกยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 

** หมายเหตุ ** 
 1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูลน้ี 

 
ภาพที่  14  ข้อมูลจําแนกยาและเวชภัณฑ์ 

 

1 

1 

2 



 
 

 

เพิ่มจําแนกยาและเวชภณัฑ์ด้วย XML 

 
 ใช้เพ่ือเพ่ิมข้อมูลของจําแนกยาและเวชภัณฑ์เข้าไปในระบบ โดยการอัพโหลดไฟล์ XML ที่เตรียมไว้   
โดยมีวิธีการดังน้ี 
 1. กดปุ่ม Download File สําหรับเพ่ิมจําแนกยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือทําการดาวโหลดไฟล์ที่ช่ือ เพ่ิม
จําแนกยาและเวชภัณฑ์ .xml (สามารถเปิดได้ด้วยโปรกแกรม Microsoft Excel) จากระบบงาน 
   2. เปิดไฟล์ เพ่ิมจําแนกยาและเวชภัณฑ์ .xml 

 
ภาพที่  6  ตาราง excel จากการเปิดไฟล์ เพ่ิมจําแนกยาและเวชภัณฑ์.xml 

3. กรอกข้อมลูของจําแนกยาและเวชภัณฑ์ลงไปในตาราง ดังน้ี 
1. ลําดับที ่
2. ช่ือจําแนกยาและเวชภัณฑ์ 

  จากน้ันกดปุ่ม Save 
** หมายเหต ุการเลือกจําแนกยาและเวชภัณฑ์จะสามารถเลือกได้เพียงบนเว็บไซต์เท่าน้ัน ไม่สามารถแก้ไขบน
ไฟล์ XML หลงัจากอัพโหลดไฟล์แล้วควรเขา้มาแก้ไขข้อมลูระดับจําแนกงบประมาณด้วย 

4. กดปุ่มเลือกไฟล์ เพ่ือเลือกไฟล์ เพ่ิมจําแนกยาและเวชภัณฑ์.xml จากน้ันกดปุ่ม Open  

 
ภาพที่  7  การเลือกไฟล์ เพ่ิมจําแนกยาและเวชภัณฑ์.xml เพ่ือทําการอัพโหลด 

5. จากน้ันกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลจําแนกยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ทําการเพ่ิม และ
แสดงผลในส่วนของจําแนกยาและเวชภัณฑ์ 



 
 

ตัวเลือก บรหิารจําแนกยาและเวชภณัฑ์ระบบ คือส่วนของ จําแนกยาและเวชภณัฑ์ โดยมีวิธีการทํางาน 
ดังน้ี 

 
ภาพที่  8  ตัวเลือกการใช้งานในส่วนของ จําแนกยาและเวชภัณฑ์ 

1. ช่องสําหรับกดเลือกเพ่ือเตรียมลบข้อมูล สามารถกดเลือกข้อมูล จากน้ันจึงกดปุ่ม ลบข้อมูล เพ่ือ
ลบข้อมูลน้ัน โดยระบบจะถามเพ่ือยืนยันอีกคร้ัง กดตกลงเพ่ือลบข้อมูลหรือกดยกเลิกเพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล 

 
ภาพที่  9  การลบข้อมูล 

1. แก้ไข สําหรับแก้ไขข้อมูลที่ได้ทําการบันทึก โดยมีวิธีการดังน้ี  
1.1  กดปุ่มรูปดินสอเพ่ือทําการแก้ไขข้อมูล ระบบจะทําการแสดงข้อมูลของจําแนกยาและ

เวชภัณฑ์น้ัน  

 
ภาพที่  10  การแก้ไขข้อมูล 

1.2  จากน้ันกดปุ่มบันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 
2. ลําดับ ระบบจะแสดงลําดับ 
3. ช่ือจําแนกยาและเวชภัณฑ์ ระบบจะแสดง ช่ือจําแนกยาและเวชภัณฑ์ 
4. อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันที่และเวลาล่าสุด ที่มีการเพ่ิมจําแนกยาและเวชภัณฑ์น้ีเข้ามาใน

ระบบ หรือทําการแก้ไขข้อมูลจําแนกยาและเวชภัณฑ์น้ี 

3.7.3 ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด 
ตัวเลือกข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด ใช้สาํหรับ ค้นหา และเพ่ิมยาและเวชภัณฑ์ที่สั่งซื้อเข้ามาใน

ระบบ สามารถใช้งานในส่วนน้ีได้โดยเลือกที่ ยาและเวชภัณฑ์ -> ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด 
ตัวเลือกยาและเวชภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะมีตัวเลือก 3 ตัวเลือกดังน้ี 

1. ค้นหา 
2. เพ่ิมยาและเวชภัณฑ์ 
3. เพ่ิมยาและเวชภัณฑ์ด้วย XML 
 
 



 
 

ค้นหา 
ใช้เพ่ือค้นหายาและเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ในระบบ โดยการกรอกข้อมูลส่วนหน่ึงของยาและเวชภัณฑ์น้ัน 

ดังน้ี 
1. ประเภทยาและเวชภัณฑ์ เลือก ประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา 
2. จําแนกยาและเวชภัณฑ์ เลือก จําแนกยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา 
3. ช่ือยาและเวชภัณฑ์ พิมพ์ ช่ือยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา 

 
ภาพที่  11  ตัวเลือก ค้นหา 

จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะแสดงผลในส่วน
ของ ยาและเวชภัณฑ์ 

 
ภาพที่  12  ผลของการค้นหา 

สามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดง
รายการข้อมูลทั้งหมด 
 

เพิ่มยาและเวชภณัฑ์ 
ใช้เพ่ือเพ่ิมข้อมูลของยาและเวชภัณฑ์เข้าไปในระบบ โดยต้องพิมพ์ข้อมูลของยาและเวชภัณฑ์น้ัน ดังน้ี 

1 * ประเภทยาและเวชภัณฑ์ เลือก ประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 
2 * จําแนกยาและเวชภัณฑ์ เลือก จําแนกยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 
3 * ช่ือยาและเวชภัณฑ์ พิมพ์ ช่ือยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 
4 * จํานวน พิมพ์ จํานวนของยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 
5 * หน่วย พิมพ์ หน่วยของยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 
6 * หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 

** หมายเหต ุ
1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูลน้ี 
2. การเลือกประเภทยาและเวชภัณฑ์จะสามารถเลือกได้เพียงบนเว็บไซต์เท่าน้ัน ไม่สามารถแก้ไขบน

ไฟล์ XML 
3. การเลือกจําแนกยาและเวชภัณฑ์จะสามารถเลือกได้เพียงบนเว็บไซต์เท่าน้ัน ไม่สามารถแก้ไขบน

ไฟล์ XML 



 
 

 
ภาพที่  13  ตัวเลือก เพ่ิมยาและเวชภัณฑ์ 

จากน้ันกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและจะแสดงผลในส่วนของ ยาและเวชภัณฑ์  

 
ภาพที่  14  ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ท่ีระบบจัดเก็บ 

 
เพิ่มยาและเวชภณัฑ์ด้วย XML 

 
ใช้เพ่ือเพ่ิมข้อมูลของยาและเวชภัณฑ์เข้าไปในระบบ โดยการอัพโหลดไฟล์ XML ที่เตรียมไว้ โดยมี

วิธีการทํางานดังน้ี 
1. กดปุ่ม Download File สําหรับเพ่ิมยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือทําการดาวโหลดไฟล์ที่ขื่อ เพ่ิมยาและ

เวชภัณฑ์.xml (สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel) จากระบบงาน 
2. เปิดไฟล์ เพ่ิมยาและเวชภัณฑ์.xml  

 
ภาพที่  15  ตาราง excel จากการเปิดไฟล์ เพ่ิมยาและเวชภัณฑ์.xml 



 
 

กรอกข้อมูลของยาและเวชภัณฑ์ลงไปในตาราง ดังน้ี 
1. ลําดับที ่
2. ช่ือยาและเวชภัณฑ์ 
3. จากน้ันกดปุ่ม Save 

** หมายเหตุ การเลือกยาและเวชภัณฑ์จะสามารถเลือกได้เพียงบนเว็บไซต์เท่าน้ัน ไม่สามารถแก้ไขบนไฟล์ 
XML หลังจากอัพโหลดไฟล์แล้วควรเข้ามาแก้ไขข้อมูลระดับจําแนกงบประมาณด้วย 

4. กดปุ่มเลือกไฟล์ เพ่ือเลือกไฟล์ เพ่ิมยาและเวชภัณฑ์.xml จากน้ันกดปุ่ม Open  

 
ภาพที่  16  การเลือกไฟล์ เพ่ิมยาและเวชภัณฑ์.xml เพ่ือทําการอัพโหลด 

 5. จากน้ันกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ทําการเพ่ิม และ
แสดงผลในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ 
ตัวเลือก ข้อมูลยาและเวชภณัฑ์ทัง้หมด คอืส่วนของ ยาและเวชภณัฑ์ โดยมีวิธีการทํางาน ดังน้ี 

 
ภาพที่  17  ตัวเลือกการใช้งานในส่วนของ ยาและเวชภัณฑ์ 

  1. ช่องสําหรับกดเลือกเพ่ือเตรียมลบข้อมลู สามารถกดเลอืกข้อมูล จากนั้นจึงกดปุ่ม ลบข้อมูล 
เพ่ือลบข้อมูลน้ัน โดยระบบจะถามเพ่ือยืนยันอีกคร้ัง กดตกลงเพ่ือลบข้อมูลหรือกดยกเลิกเพ่ือยกเลิกการลบ
ข้อมูล 

 
ภาพที่  18  การลบข้อมูล 

1. แก้ไข สําหรับแก้ไขข้อมูลที่ได้ทําการบันทึก โดยมีวิธีการดังน้ี  
1.1 กดปุ่มรูปดินสอเพ่ือทําการแก้ไขข้อมูล ระบบจะทําการแสดงข้อมูลของยาและเวชภัณฑ์น้ัน  

 
ภาพที่  19  การแก้ไขข้อมูล 

1.2 จากน้ันกดปุ่มบันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 



 
 

2. ช่ือยาและเวชภัณฑ์ ระบบจะแสดง ช่ือยาและเวชภัณฑ์ 
 3. จํานวน ระบบจะแสดงจํานวนของยาและเวชภัณฑ์น้ัน 

4. หน่วย ระบบจะแสดงจํานวนหน่วยของยาและเวชภัณฑ์น้ัน 
5. หน่วยนับ ระบบจะแสดงจํานวนหน่วยนับของยาและเวชภัณฑ์น้ัน 
6. อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันที่และเวลาล่าสุด ที่มีการเพ่ิมยาและเวชภัณฑ์น้ีเข้ามาในระบบ หรือ

ทําการแก้ไขข้อมูลยาและเวชภัณฑ์น้ี 

3.7.4 รายการยาและเวชภัณฑ ์
 ตัวเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ ใช้สําหรับ ค้นหาข้อมูลของยาและเวชภัณฑ์ที่มีในระบบ สามารถใช้
งานในส่วนน้ีได้โดยเลือกที่ ยาและเวชภัณฑ์ -> รายการยาและเวชภัณฑ์ 
ตัวเลือกยาและเวชภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะมีตัวเลือก 1 ตัวเลือกดังน้ี 

1. ค้นหา 
ใช้เพ่ือค้นหายาและเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ในระบบ โดยการกรอกข้อมูลส่วนหน่ึงของยาและเวชภัณฑ์

น้ัน ดังน้ี 
1. ประเภทยาและเวชภัณฑ์ เลือก ประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา 
2. จําแนกยาและเวชภัณฑ์ เลือก ยาที่ต้องการค้นหา จําแนกตามยาและเวชภัณฑ์น้ัน 
3. ช่ือยา พิมพ์ ช่ือยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา 
4. ช่วงเวลาที่ซื้อ เลือก ช่วงเวลาที่ทําการซื้อ 
5. ช่วงเวลาที่หมดอายุ เลือก ช่วงเวลาที่หมดอายุ 

 
ภาพที่  20  ตัวเลือก ค้นหา 

จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะแสดงผลในส่วน
ของ รายการยาและเวชภัณฑ์ 

 
ภาพที่  21  ผลของการค้นหา 

สามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดง
รายการข้อมูลทั้งหมด 
 
 



 
 

ตัวเลือก รายการยาและเวชภณัฑ์ คือส่วนของ รายการยาและเวชภณัฑ์ โดยมีวิธีการทํางาน ดังน้ี 

 
ภาพท่ี  22  ตัวเลือกการใช้งานในส่วนของ รายการยาและเวชภัณฑ์ 

1. ดูข้อมูล สําหรับดูข้อมูลที่ได้ทําการบันทึก โดยมีวิธีการดังน้ี  
1.1 กดปุ่มรูปดินสอเพ่ือทําการดูข้อมูล ระบบจะทําการแสดงข้อมูลของยาและเวชภัณฑ์น้ัน  

 
ภาพที่  23  การดูข้อมูล 

1. หน่วยงาน ระบบจะแสดงหน่วยงานที่ครอบครองยาและเวชภัณฑ์น้ัน 
2. วันที่จัดซื้อ ระบบจะแสดง วันที่จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์น้ัน 
3. ช่ือยาและเวชภัณฑ์ ระบบจะแสดง ช่ือยาและเวชภัณฑ์ 
4. จํานวน ระบบจะแสดงจํานวนของยาและเวชภัณฑ์น้ัน 
5. วันหมดอายุ ระบบจะแสดง วันที่ยาและเวชภัณฑ์น้ันหมดอายุ 

 
 


