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¸É 1
Îµ
1.1

ªµ¤Á}¤µÂ¨³ªµ¤Îµ´ °{®µ

Ä{»´¤¸Å oÁ oµ¤µ¦´¦·µ¦ÄÃ¦¡¥µµ¨Á¡·É¤¤µ ¹Ê Â¨³¤¸ÂªÃo¤¸É³
Á¡·É¤¤µ ¹ÊÁ¦ºÉ°¥ÇÄ°µ n¨Ä®oªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Ä®o¦·µ¦ °Ã¦¡¥µµ¨Å¤nÁ¡¸¥
¡°¸É³¦°¦´µ¦Á¡·É¤ ¹Ê °Å oÅo Ã¦¡¥µµ¨nªÄ®n¹¡¥µ¥µ¤¦´¦»¦³··£µ¡Ä
µ¦Îµµ£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨Ä®o¦ªÁ¦Èª¤µ¥·É ¹Ê Ã¥µ¦Îµ¦³µ¦¦·®µ¦´µ¦£µ¥Ä
Ã¦¡¥µµ¨ (Hospital Information System: HIS) ¤µ¦³¥»rÄo
¦³µ¦Á«µ¦´µ¦Ã¦¡¥µµ¨¸É¼Îµ¤µÄo°¥¼n´Ê ¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦
µnªnµÇÄ¨´¬³Îµµ¦ÎµµÂÁ·¤¤µÁ¨¸É¥Ä®o°¥¼nÄ¦¼Âµ¦¦·®µ¦´µ¦oª¥
Ã¦Â¦¤µ°¤¡·ªÁ°¦rÁnµ´Ê Å¤nÅo¤¸µ¦Äo°¤¡·ªÁ°¦rÄµ¦¦³¤ª¨¨ ®¦º°¦´¦»Ä®o
Á®¤µ³¤´µ¦¦·®µ¦·¦¦¤ÄÃ¦¡¥µµ¨ µ¦³ÁÈ´¨nµª¹ÎµÄ®oÁ·Âª·Äµ¦Îµ
ªµ¤¦¼oµ°»µ®µ¦¤µ¦´¦³¥»rÄoÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦Îµµ¸¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦ªÁ¦Èª¤µ
¥·É ¹ÊÄÃ¦¡¥µµ¨
Ä¦³µ¦¦·®µ¦Ã¦¡¥µµ¨ nªµ¸ÉÎµ´nª®¹Éº° ¦³µ¦¦·®µ¦
Áª£´r ¹ÉÁ}¦³´»µ¦ÎµÁ·µ®¨´ °µ¦¦´¬µÂ¨³¼Â¨Å oÄÃ¦¡¥µµ¨
Ã¥¸É¦³¸Ê³nª¥´®µ Â¨³´nµ¥¥µÂ¨³Áª£´rÄ®o´Å o Â¡¥r ¡¥µµ¨ Áoµ®oµ¸É®¦º°
¼o¸Éo°µ¦¥µÂ¨³Áª£´r°ºÉÇÄ®oÅo´µ¤ªµ¤o°µ¦ °¸´Ê¥´Á}nªµ¸É¤¸nµÄonµ¥¼
¹É 24 – 27% °nµÄonµ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨´Ê®¤³¼´¦¦¤µÄonµ¥Ä®o´¥µÂ¨³Áª£´r
(Lertiendumrong J,2003)
µµ¦«¹  ¬µÂ¨³ÁÈ  o ° ¤¼ ¨ ÁºÊ ° o  ÄÃ¦¡¥µµ¨´ ª °¥n µ  ¡ªn µ µ¦
Î µ Á·  µ¦Ä¦³ªµ¦¦· ® µ¦Áª£´  r ¤¸ ¡ºÊ  µ¸É  ¨o µ ¥¨¹  ´  ¦³µ¦´  µ¦¨´ 
(Inventory Management) Â¨³¦³µ¦´ºÊ° (Purchasing)
°°»µ®¦¦¤´ÉªÅ
°µ´Ê¥´¡{®µ®¨´ÇÄ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r Án
o Áª£´rµ·¤¸¦·¤µÎµ¦°¨´¤µÁ·Å ÎµÄ®oÁ¸¥nµÄonµ¥Ã¥Å¤nÎµÁ}
Â¨³n¨Ä®o°µÁ·Áª£´r¸É ¼´ÁÈÅªoµ Å¤nÅoµÎ ¤µÄo®¤°µ¥»
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o µ¦Á·Áª£´r µ¤º°Áº°É µªµÂ¦·®µ¦µ¦´ºÊ°Áª£´rÅªoÅ¤nÁ®¤µ³¤
o Á·ªµ¤¨nµoµÂ¨³ o°·¡¨µÄµ¦·n°ºÉ°µ¦¦³®ªnµ®nª¥µnµÇ Án µ¦
·n°ºÉ°µ¦¦³®ªnµ µi ¥´ºÊ°Â¨³ iµ¥¨´
o o®µ¦³ª´· »¦¦¦¤ °Áª£´rÅo¥µ ®¦º°o®µÅ¤nÅoÁ¨¥
µ¦³ÁÈ´¨nµª¹ÅoÁ·Âª·Äµ¦¡´µ¦³´»µ¦¦·®µ¦
Áª£´  r ¹Ê  Ã¥µ¦Î µ ¦³µ¦Á«Á o µ ¤µ¦³¥»  r Ä o Á ¡ºÉ ° ¦´  ¦»  ¡´  µµ¦¦· ® µ¦
Áª£´r£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨ Â¨³°°n°ªµ¤o°µ¦ °¼oÄ®o¦·µ¦Â¨³¼o¦´¦·µ¦

1.2

ª´»¦³r °µª·´¥
1.
2.

1.3

¡´µ¦³ªµoµµ¦¦·®µ¦Áª£´r£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨
¡´µ¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°¦°¦´¦³ªµoµµ¦¦·®µ¦Áª£´r
£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨

°Á  °µ¦ª·´¥
1.
2.

3.

«¹¬µÂ¨³°°Â¦³¦³ªµ¦®¨´£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨Á¡µ³nª
°µ¦¦·®µ¦Áª£´rÁnµ´Ê
¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r°°Â¦°¨»¤Áª£´r¹ÉÄ¸É¸Ê®¤µ¥¹
¥µ¸É Ä o Î µ ®¦´  Î µ ´  ¦´  ¬µ°µµ¦ °¼o i ª ¥ Â¨³·É  °Á¦ºÉ ° Äo  µ
µ¦Â¡¥r¸ÉÁ}ª´»·ÊÁ¨º°¸ÉÄo¦³°µ¦¦´¬µ ¹ÉÄo¦´ÊÁ¸¥ª·Ê
(Disposable medical devices)
µ¦°°Â¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´ r¦°¨»¤¦³ªµ¦¦·® µ¦
Áª£´r¹É¦³°Åoª¥
3.1 µ¦¦·®µ¦¨´Áª£´r ¹É¤¸µ¦Îµµ ´Ê¡ºÊµ ÅoÂn
- µ¦nµ¥Áª£´r
º°µ¦ÎµÁª£´r°°µ¨´Á¡ºÉ°
nµ¥Ä®o´¼o¸Éo°µ¦Áª£´r´Ê (Å o, Â¡¥r, ¡¥µµ¨)
- µ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´ (fulfill inventory level) º°µ¦
´®µÁª£´rÁ¡ºÉ°¤µÁ·¤¨´Á¤ºÉ°¹»´ÉÃ¥³ÎµÁ·µ¦Åo
2 ª·¸ º° µ¦Ã°nµ¥Áª£´r¦³®ªnµ¨´ Â¨³µ¦´ÎµÄ
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4.

PR (Purchase requisition) nÄ®o´ iµ¥´ºÊ°Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦
n°Å
- µ¦¦´Áª£´r º° µ¦¦´  Áª£´ r  µ£µ¥° (Áª£´  r
µµ¦´ÉºÊ°) Á oµ¦³¨´
- µ¦ºÁª£´r º°µ¦¦´ºÁª£´rµ£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨
Ä¦¸¸ÉÁ·ÅÂ¨oªo°µ¦º
- µ¦¦ª°ªµ¤¼o°Â¨³¦´¥°¨´
Á}µ¦
¦ª°¦· ¤ µÁª£´  r ¸É ¤¸ ° ¥¼n  ¦·  ´  Áª£´  r ¸É ¤¸ ° ¥¼n Ä 
¦³Â¨³¦´¥°Áª£´rÄ®o¦´
3.2 µ¦´ºÊ°Áª£´r ¹É¤¸µ¦Îµµ ´Ê¡ºÊµÅoÂn
- µ¦´µ¦ªµ¤o°µ¦Áª£´r
º ° µ¦¦´   ª µ ¤
o°µ¦Áª£´ r´Êµ¨´ Â¨³µ iµ¥°ºÉ ¸ÉÅ¤nÄn¨´¤µ
¡·  µ¦µªµ¤Î µ Á}  Äµ¦´  ºÊ ° Â¨³¦ª¤ªµ¤o ° µ¦
Áª£´rnµÇµ¼oÎµnÁ¸¥ª´Á oµoª¥´Á}Ä Purchase
order Á¡ºÉ°Îµµ¦´ÉºÊ°´ supplier n°Å
- µ¦´µ¦Á¸É¥ª´ supplier º°µ¦ÎµÁ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª´¼o
Îµn (Supplier) ÅoÂn µ¦¦³Á¤·¼oÎµn µ¦ÎµÁ°¼oÎµn
¸ÉÁ®¤µ³¤Ã¥Äo o°¤¼¨µµ¦¦³Á¤·¼oÎµn
µ¦°°Â¦³µ¦¦· ® µ¦Áª£´  r ° °ÂÄ®o ¤¸ »  ¨´  ¬³
(Features) ´¸Ê
- µ¦¦³Á¤·¼oÎµn (Supplier) Ã¥ÄoÁrÄµ¦¦³Á¤·®¨´
ÅoÂn µ¦Îµn ¦µµ Â¨³»£µ¡ °Áª£´r
- µ¦Ân¦³Á£ °¨´oª¥¦³ ABC
- µ¦Îµª°´¦µ®¤»Áª¸¥ °Áª£´r¨´
- µ¦Îµª¦·¤µ´ÉÁª£´rÁºÊ°oÁ¡ºÉ°Á}ÂªµÄµ¦
´ÉºÊ°Áª£´r °¡´µ
- µ¦Î µ ª¦· ¤ µÁª£´  r Î µ ¦°¨´  ÁºÊ ° o  Á¡ºÉ ° Á} 
ÂªµÄµ¦Î µ ®¦· ¤ µÁª£´  r Î µ ¦°¨´  Ä®o ´ 
¡´µ

4

5.
6.

1.4

- µ¦¦µ¥µÁª£´r¸ÉÅ¤nÅo¤¸µ¦Äoµ®¦º°¤¸µ¦Á·nµ¥o°¥
(Inactive)
µ¦°°Â¦³´  »  µ¦¦· ® µ¦´  µ¦Áª£´  r Å ¤n Î µ ¹  ¹ 
¨´¬³µµ¥£µ¡ °Áª£´rÂ¨³µ¸É´ÁÈ
µ¦¡´µ¦³ªµ¦Â¨³¦³´»¸Ê Á}µ¦°°Â¦³
µ o°¤¼¨ ¦¼Â®oµ°Â¨ÄÃ¦Â¦¤(User Interface) ¦ª¤¹
´Ê°ª·¸µ¦(Algorithm) Äµ¦·Îµª ´Ê¸ÊÅ¤n¦ª¤¹µ¦Á ¸¥
Ã¦Â¦¤ Â¨³µ¦ÎµÅ·´ÊÁ¡ºÉ°Äoµ¦· (Implementation)

´Ê°µ¦ÎµÁ·µ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

«¹  ¬µ§¬¸ Â ¨³¦³ªµ¸É Á ¸É ¥ ª o ° ´  µ¦¦· ® µ¦Áª£´  r Ä 
Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ 2-3 Ã¦¡¥µµ¨
 «¹¬µ¦³ªµ¦Îµµ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦¦·®µ¦Áª£´rÃ¥
´¤£µ¬r¡´µÄÃ¦¡¥µµ¨¸ÉÁ¸É¥ª o°´¦³ªµ¦
 «¹¬µµª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´¦³µ¦Á«ÄÃ¦¡¥µµ¨Â¨³
µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦¦·®µ¦Áª£´r
°°ÂÂ¨³¡´  µ¦³ªµ¦¦· ® µ¦Áª£´ r £ µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨
(Work Flow)
°°Â¦µ¥¨³Á°¸¥ °¦³ªµ¦¦·®µ¦Áª£´r (Details design)
°°ÂÁ°µ¦Â¨³Â¢°¦r¤¸ÉÁ¸É¥ª o°¦ª¤¹°°Â¦µ¥µÎµ®¦´
iµ¥¦·®µ¦ (Management Report)
°°Â User Interface Â¨³ Communication Ä¦¼Â °µ¦
Â¨µ®oµ°¤°·Á°¦r
°°ÂÃ¦¦oµ¦³µ o°¤¼¨
¦ª°ªµ¤¼o°Â¨³¦³Á¤·¨¦³¸É°°ÂÂ¨³ ´Ê°ª·¸µ¦
ÎµµnµÇ (Algorithm) Ã¥
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8.

1.5

 Îµ¨°µµ¦rÂnµÇ (Use case) Äµ¦ÎµµÄ
µµ¦rnµÇ Â¨³°ªµ¤¼o° °µ¦ÎµÁ·µ¦
(Walk Through) Äµµ¦r´ÊÇ
 ´ ¤ £µ¬r ¼o ¸É Á ¸É ¥ ª o ° ®¦º ° Á¸É ¥ ªµµÃ¦¡¥µµ¨
3
Ã¦¡¥µµ¨ °ªµ¤¼o° °¨¨´¡r¸ÉÅo°°¤µµ¦³
¨°´Ê¦³ªµ¦
 °ªµ¤Á} ÅÅoÄ µ¦¡´  µÃ¦Â¦¤Ã¥µ¦°µ¤
¼oÁ ¸¥Ã¦Â¦¤ ®¦º°¼o¸ÉÁ¸É¥ªµÄµ¦Á ¸¥Ã¦Â¦¤
¦»¨µ¦«¹¬µª·´¥Â¨³ o°Á°Â³ ´Îµ¦µ¥µ Â¨³ÎµÁ°¨µ

¨¸ÉÅo¦´

¦³µ¦Á«Äµ¦¦·®µ¦Áª£´r Á¡ºÉ°¦°¦´¦³ªµ¦¡ºÊµÄµ¦
¦·®µ¦¨´ Â¨³µ¦´ºÊ°Áª£´r¹É¦³°Åoª¥
o ®oµ°Â¨ÄÃ¦Â¦¤ (User Interface)
o µ o°¤¼¨ (Database)
o ª·¸µ¦Îµª (Algorithm)
´Ê¸ÊÄ¦³µ¦Á«¸ÉÎµÁ·µ¦°°Â³Å¤n¦ª¤¹µ¦Á ¸¥Ã¦Â¦¤

1.6

¦³Ã¥r¸Éµªnµ³Åo¦´
1.
2.

3.
4.

Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·µÄnª °µ¦¦·®µ¦Áª£´rÁ}Å°¥nµ¤¸Á}
¦³
Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦¦·µ¦Ä®o´Ã¦¡¥µµ¨ °¸´Ê¥´Á}µ¦Á¡·É¤
¦³··£µ¡Äµ¦Â n  ´Ä®o´¼o¦³°µ¦Ã¦¡¥µµ¨
oª ¥
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«
¨µ¦ÄoÁ°µ¦¦³®ªnµ¦³ªµ¦Îµµ nª¥Ä®o¨Áª¨µÄµ¦nnµ¥
o°¤¼¨Â¨³¨£µ¦³¡ºÊ¸É¸ÉÄo´ÁÈ o°¤¼¨
Á¡ºÉ ° Á}  ¦³Ã¥rÂ ¨³ªµ¤¦¼o ¡ºÊ  µÎ µ ®¦´  ¼o «¹  ¬µÃ¦µn µ Ç¸É
Á¸É¥ª´µ¦¦·®µ¦´µ¦¡´»

¸É 2
§¬¸Â¨³µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°
Ä¸Ê³¨nµª¹§¬¸Â¨³µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µª·´¥¦³µ¦¦·®µ¦
Áª£´r´¸Ê ¹Éµ¤µ¦Ân°°ÅoÁ}
o µ¦ª»¤ °¨´ (Inventory Control)
o o» °¨´ (Inventory Cost)
o µ¦Ân¦³Á£ °¨´oª¥¦³ ABC
o µ¦®¤»Áª¸¥Äµ¦¦´Â¨³µ¦nµ¥¡´»
o ª·¸·´·Äµ¦´ºÊ°
o ¦³µ¦Á«
o ®¨´µ¦Á·ª´» (Object Orientation)
o µ¦°°Â¦³oª¥ UML (Unified Modeling Language)
o Á°µ¦Â¨³µª·´¥¸ÉÁ¸¥É ª o°

2.1

µ¦ª»¤ °¨´ (Inventory Control)

µ¦ª»¤ °¨´Á}µ¦ÎµÁ·µ¦¦·®µ¦ °Ä¨´Ä®o¤¸¡°Á¡¸¥´
ªµ¤o°µ¦ ¤¸ °¨´°¥¼nÄ¦·¤µÉÎµ Ã¥¡¥µ¥µ¤¸É³ÎµÄ®onµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ¦
nµÇ¤¸nµo°¥¸É» ¹Éµ¦¸É³ª»¤ °¨´Ä®oÅo¦³··£µ¡´Ê ³o°´·Ä°
{®µ °¨´¡ºÊµ 2¦³µ¦º° Á¦µ³´ÉºÊ°®¦º°´É¨·Á¤ºÉ°Å®¦n Â¨³Äµ¦´ÉºÊ°®¦º°´É
¨·´Ê ³o°´ÉÄ¦·¤µÁnµÄ (¡·£¡ ¨¨·µ£¦r, 2543 : 9)Â¨³n°¸É³ÎµªÁ¡ºÉ°
¡·µ¦µÄ{®µ¡ºÊµ´Ê 2¦³µ¦ÎµÁ}³o°¦µ o°¤¼¨¸ÉÎµ´nµÇ º°
°´¦µµ¦Äo Á}°´¦µµ¦Á·Äo °¨´Ä°¸¸Énµ¤µ ¹É o°¤¼¨°´¦µ
µ¦Äo°µ³°¥¼nÄ¦¼ °°´¦µµ¦Äon°e n°Áº° n°´µ®r ®¦º°n°nªÁª¨µÎµ Â¨oªÂnªµ¤
o°µ¦Äo °Ân¨³¨´
Áª¨µÎµ (Lead time) Á}¦³¥³Áª¨µ´µÁ¦·É¤°°Ä´É¦³´ÉÅo¦´ °
µ¤¸É´É´Ê ¹É³¦³°oª¥ 2nª º°
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 Áª¨µÄµ¦Á¦¸¥¤Á°µ¦ Â¨³µoµ»¦µ¦ ° iµ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°
¹ÉÁª¨µ¸Ê³ ¹Ê°¥¼n´¦³ªµ¦Äµ¦ÎµÁ·µ °Ân¨³¦·¬´
¸ÉÎµ®Åªo
 Áª¨µÎµÎµ®¦´¼o¨·®¦º°¼on¤° ¹É°µ³Ânµ´ÄÂn¨³
¼o¨·®¦º°¼on¤°
Á} °¨´Îµ¦°¸ÉÎµ® ¹ÊÁ¡ºÉ°
°¨´Îµ¦° (Safety stock)
¦°¦´´ªµ¤Å¤nÂn°¸ÉÁ· ¹ÊÄ¦³ °µ¦ª»¤ °¨´ ¹É¦³°Åoª¥ ªµ¤
Å¤nÂn° °°´¦µµ¦Äo °¨´ Â¨³ªµ¤Å¤nÂn° °nªÁª¨µÎµ
Änª °µ¦ÎµªÁ¡ºÉ°®µ¦·¤µµ¦´É¸ÉÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°°Ã¥rÄÁ¦ºÉ°
°µ¦³´ÉºÊ° ´É¨·ÄÎµªÁnµÅ®¦n ¤¸ª·¸Îµª°¥¼n®¨µ¥ª·¸ Án Á·¦·¤µµ¦´ÉÁ}
nª (Periodic Order Quantity : POQ) Á·nª °nªÁª¨µ¸É¤»¨ (Part Period
Balancing : PPB) Á· Silver-Meal (SM) Â¨³Á·¸ÉÅo¦´ªµ¤·¥¤¤µ¸É»º° Á·
µ¦®µ µ °µ¦´É¸É¦³®¥´ (Economic Order Quantity : EOQ)
Â¨³Á¡ºÉ°¸É³°Ã¥rÎµ´°¸ o°ÄÁ¦ºÉ° ° Á¦µ³´ÉºÊ°®¦º°´É¨·Á¤ºÉ°Å®¦n
¹É»´ÉºÊ°®¦º°´É¨·³ ¹Ê°¥¼n´¦³¸ÉÄo ¹ÉÄ¦³ °µ¦ª»¤ °¨´Á¡ºÉ°µ¦¨·
³¤¸¦³»´ÉÄ®¤n¸É¦¼o´´¸ 3¦³oª¥´º° (¡·£¡ ¨¨·µ£¦r, 2543: 9)
o ¦³¦°Áª¨µ´É¸É (Fixed Interval System)
¦³¸Ê³´Éµ¤¦°Áª¨µ®¦º°»Ç¦³¥³Áª¨µ¸ÉÅoÎµ®Åªon°Â¨oª Ä¦³¸Ê
³Îµ®¦·¤µµ¦´ÉÅ¤nÁnµ´ÄÂn¨³¦´Ê ¹É ¹Ê°¥¼n´¦³´ °¨´Ä ³¸É´É ¹Éª·¸¸Ê
Á®¤µ³´ °¨´¸É¤¸¦µµÂ¡ °´¦µµ¦ÄoÅ¤nÂn°
o ¦³¦·¤µ´ÉºÊ°¸É (Fixed Order Size System)
¦³¸Ê³´ÉºÊ°ÄÎµª¸ÉÁnµ´»¦´Ê Ã¥³´ÉÁnµ´Îµª¸Éµªnµ³¤¸
µ¦ÄoÄÂn¨³¦° °µ¦´É µ¦ª»¤¦³´¼» ° °¨´Ä¦³¸Ê³ª»¤Åªo¸É
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¦³´ °¨´¼»¸É ¦·¤µµ¦´É+Îµª °¨´Îµ¦° Â¨³³´ÉºÊ°Á¤ºÉ° °¨´
Á®¨º°Ánµ´ ¦·¤µ¸Éµªnµ³ÄoÄnª °Áª¨µÎµ+Îµª¡´»¨´ ³Á®ÈÅoªnµ¦³¸Ê³
ÄoÅo¸oµ°´¦µµ¦Äon° oµ³¤¸ªµ¤Ân° Â¨³¦³¸ÊÁ®¤µ³´ °¨´¦µµµ¨µ
¹¼
o ¦³¨n°¼n (Two-bin System)
µ¦Îµ®¦·¤µµ¦´ÉºÊ°Â¨³»´ÉºÊ°³¡·µ¦µµ¨n°¼n¸ÉÎµ® ¹Ê
¨nµªº° ³Îµ®¨n° ¹Ê¤µ°ÄÎµ®¦´ °¨´®¹É¦µ¥µ¦ Ã¥¸É µ °¨n°³
Án µ ´ µ¸É o ° µ¦´É  ºÊ° Â¨³Á¤ºÉ ° Äo °¨´  ®¤¨n ° Â¦ È  ³Î µ Á· µ¦´É  ºÊ °
°¨´¦µ¥µ¦´Ê Â¨³Ä ³¸É¤¸µ¦¦°ÈÄo °Ä¨n°¸É 2ÁºÉ°µª·¸µ¦¸Ê¤´Å¤n¤¸µ¦
´¹Á¤ºÉ°¤¸µ¦Îµ °°°µ¨n°ÅÄo¹°µ³ÎµÄ®o¥µÄµ¦¦ª°Îµª °¨´
¸ÉÂn° ´´Ê¹Á®¤µ³´ °¨´¸ÉÁ}ª´»¦¦¤µ ¦µµÉÎµ
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2.2

o» °¨´

Äµ¦ÎµÁ·µ¦Ä®o¤¸ °¨´³¤¸o»Á· ¹Ê o»Á®¨nµ¸ÊÃ¥ ´ÉªÇÅ
µ¤µ¦Â¥°°ÅoÁ} 3·º°
2.2.1 o»µ¦´ÉºÊ° (Ordering Cost)
Á}o»¸Énµ¥ÅÁ¡ºÉ°´»µ¦ÎµÁ·µ¦Ä®oÅo¤µ¹É·É °¸ÉÁ¦µo°µ¦
o»µ¦´ÉºÊ°³Á· ¹ÊÁ¤ºÉ°¤¸µ¦´ÉºÊ° nªÄ®n³·Á}nµÄonµ¥n°µ¦´ÉºÊ° 1¦´Ê Â¨³Å¤n
ªnµ³´ÉºÊ° °¨´ÎµªÁnµÄÈ³Å¤n¤¸¨¦³n°o»¦³Á£¸Ê ¨nµªº°o»µ¦
´ÉºÊ°³Å¤nÂ¦´µ¤Îµª °¨´Äµ¦´ÉºÊ°¦´Ê´Ê
o»µ¦´ÉºÊ°³¦°¨»¤nµÄonµ¥Ä¦³ªµ¦´ºÊ° (¡·£¡ ¨¨·µ£¦r,
2543 : 9) Ã¥³Á¦·É¤oµµ¦ÎµÎµ °ºÊ°nÅ¥´ iµ¥´ºÊ° n°µ´ÊÈÁ}µ¦¦´Â¨³µ¦
´Á¦¸¥ª´»·®¦º°·Ênª¦³°nµÇÅªoÄ¨´ Â¨³·Ê»Á¤ºÉ°Îµ¦³Á·Ä®o´¼o µ¥Á¦¸¥¦o°¥
¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ°µ³¦³°Åoª¥µ¦´Á¦¸¥¤Â¨³µ¦°°Îµ´ÉºÊ° µ¦ÁÈ´¹
®¨´µ µ¦ n · oµ µ¦¦ª¦´  ° µ¦¦ªÁ°µ¦ Â¨³µ¦Îµ¦³®¸Ê Á}  o µ¦
¡·  µ¦µo  »  Á®¨n µ ¸Ê  ³°°¤µÄ¦¼  °Á·  Áº ° ¨³ª´  » ·Ê  Á¨º ° Î µ ´  µn µ Ç Án 
Á·Áº°¼o´µ¦ iµ¥´ºÊ° ¼o´ºÊ° ¼onª¥¼o´ºÊ° ¼o·µ¤µ Á¤¸¥ ¡´µ¡·¤¡r¸ Á¤¸¥
¦ª¦´ Á¤¸¥´¸Áoµ®¸Ê Á}o nªª´»·ÊÁ¨º°¦³°Åoª¥ ª´»·ÊÁ¨º°Äµ¦
¦ª´ ª´»·ÊÁ¨º°Â´¸ Á}o
o»°¸¦³Á£®¹É¸É¤¸µ¦ÎµÁ·µ¨oµ¥´´o»µ¦´ÉºÊ°º° o»
µ¦´É¨· (Set up costs) ¹ÉÁ}nµÄonµ¥¸É¦·¬´³o°nµ¥»¦´Ê¸É¤¸µ¦´É¨·Ä®¤n ¹É³
·Á}nµÄonµ¥n°µ¦´É¨· 1¦´Ê Á®¤º°´nµÄonµ¥Äµ¦´ÉºÊ°
2.2.2 o»Äµ¦´Ä®o¤¸ °¨´ (Holding Costs)
Á}o»¸ÉÁ·µµ¦ÁÈ °¨´Åªo (¡·£¡ ¨¨·µ£¦r, 2543 : 9)o»
¦³Á£¸Ê³Â¦´Ã¥¦´Îµª ° °¨´ o»Äµ¦´Ä®o¤¸ °¨´³Îµª
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°°¤µÁ}´ªÁ¨ n°e Â¨³°¥¼nÄ¦¼ °¦o°¥¨³ °¤¼¨nµ °¨´´ªÁ¨¸É¥ o»¦³Á£¸Ê
¦³°oª¥nµÄonµ¥Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¤º°Â¨³·É°Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦´Ä®o¤¸ °¨´ nµ
n nµ¦³´£´¥ nµ °Á¸¥®µ¥ µ¦¨oµ¤´¥ nµÁºÉ°¤ nµ£µ¬¸nµ¦³´ Â¨³o»Äµ¦
¼Á¸¥Ã°µ °Á·»¸É¤°¥¼n´ °¨´ Á}¸Énµ´Áªnµ ¥·É´Ä®o¤¸ °¨´°¥¼nÄ
¦³´ÉÎµÁnµÅ¦È¥·É¸ ÎµÄ®o¦³®¥´nµÄonµ¥Äµ¦´Ä®o¤¸ °¨´¤µ ¹ÊÁnµ´Ê
2.2.3 o»¸ÉÁ·µ ° µÂ¨ (Shortage Costs)
(¡·£¡ ¨¨·µ£¦r, 2543 : 9) Á¤ºÉ°¤¸·oµÅ¤n¡° µ¥ ®¦º°¤¸ª´»·®¦º°·Ênª
¦³°Å¤nÁ¡¸¥¡°Ânµ¦¨· ³Á·nµÄonµ¥°³Å¦oµ Â¨³Á}ÎµªÁnµÅ¦ Á}µ¦¥µ¸É³
¦³Á¤·nµÄonµ¥Á®¨nµ¸Ê Án Ä¦¸¸É¤¸·oµÅ¤n¡°nµ¥ ÎµÄ®o µ¦µ¥Åo¸Éª¦³Åo¦´µµ¦
µ¥·oµ´Ê ¥·Éªnµ´Ê°µÎµÄ®o µªµ¤nµÁºÉ°º°µ¨¼oµÎµÄ®oÁ¸¥¨¼oµÄ®o´¼nÂ n
nªÄ¦¸ °ª´»·¸É¤¸Å¤nÁ¡¸¥¡° µ¥µ¦¨·°µ³®¥»³´oµ®µÅ¤nµ¤µ¦ÂoÅ
{®µÅo´
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2.3

µ¦Ân¦³Á£ °¨´oª¥¦³ ABC

Äµ¦·µ¤¼Â¨ °¨´nµÇÁ¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦¦·®µ¦³o°¤¸nµ Äonµ ¥
Îµª®¹ÉÁ¡ºÉ°ÄoÎµ®¦´µ¦ÎµÁ·µ¦´Ê ¹É£µ¥Ä°r¦®¦º°¦·¬´nµÇ¦ª¤´ÊÃ¦¡¥µµ¨¸É
¤¸µ¦¼Â¨¨´ °´ªÁ° ¤¸ª´»¸É³o°´ÁÈ°¥¼nÁ}Îµª¤µ oµ®µ³o°·µ¤¼Â¨
°¨´»·°¥nµÄ¨o·È³ÎµÄ®oÁ¸¥nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ¦Â¨³Á¸¥Áª¨µ¤µ °µ³
Å¤n»o¤´nµÄonµ¥¸É¦³®¥´Åo °¨´µ¦³Á£¤¸Á}Îµª¤µÂn¤¼¨nµ °¤´°µ³
ÉÎµ Án ³¼ ° Áo¨ª Á}o °¨´µ¦³Á£¤¸Îµª°¥¼nÅ¤n¤µÂn¤¼¨nµ °¤´
°µ³¼¤µÈÅoÁ¤ºÉ°Á¸¥´¤¼¨nµ °¨´´Ê®¤ ´´Êµ¦·µ¤¼Â¨ °¨´Á¡ºÉ°µ¦
ª»¤¦·®µ¦¹ª¦¡·µ¦µ¦³Á£ °¨´oª¥
µ¦Ân¦³Á£ °¨´¤´³Á¦¸¥µ¤¤¼¨nµÂ¨³ªµ¤Îµ´ ° °¨´
Ã¥¦³µ¦Ân  ¦³Á£ °¨´  ¸É · ¥ ¤Äo ´  º ° ¦³µ¦Ân  °¨´  Â ABC
analysis ¹ÉÁ}¦³¸ÉÂn¦³Á£ªµ¤Îµ´ ° °¨´µ¤¤¼¨nµ ° °¨´¸É
®¤»Áª¸¥Ä¦°e Ã¥³Ân °¨´°°Á} 3¦³Á£º° ¦³Á£ A Á} °¨´
¦³Á£¸É¤¸¤¼¨nµ¼ ¦³Á£ B Á} °¨´¦³Á£¸É¤¸¤¼¨nµµ¨µ ¦³Á£ C Á}
°¨´¦³Á£¸É¤¸¤¼¨nµÉÎµ ¹ÉÄµ¦ÎµÁ·µ¦Äo¦·°µ³Ân¦³Á£ °¨´Ä®o
¤µªnµ 3¦³Á£ÈÅo ¹Ê°¥¼n´ªµ¤Á®¤µ³¤ °Ân¨³¨´ Îµ®¦´µ¦Îµ® °Á 
¦³®ªnµ °¨´Ân¨³¦³Á£n° oµ¥»n¥µ Ân Magee Boodman (¡·£¡ ¨¨·µ£¦r, 2543
: 102) ÅoÄ®o®¨´ÁrÄµ¦Ân¦³Á£ °¨´¡°¦»Åo´¸Ê
¦³Á£ A ¤¸ °¨´¦³¤µ 10-5Á°¦rÁÈr °¦µ¥µ¦ °¨´´Ê ®¤
Ân¤¸¤¨¼ nµ¼»¦³¤µ 80-75Á°¦rÁÈr °¤¼¨nµ °¨´´Ê®¤
¦³Á£ B ¤¸ °¨´¦³¤µ 30-20Á°¦rÁÈr °¦µ¥µ¦ °¨´
´Ê®¤Ân¤¸¤¼¨nµ¦³¤µ 15Á°¦rÁÈr °¤¼¨nµ °¨´´Ê®¤
¦³Á£ C ¤¸ °¨´¦³¤µ 50-40Á°¦rÁÈr °¦µ¥µ¦ °¨´
´Ê®¤Ân¤¸¤¼¨nµÃ¥¦³¤µÁ¡¸¥ 10-5Á°¦rÁÈr °¤¼¨nµ °¨´´Ê®¤
(¡·£¡ ¨¨·µ£¦r, 2543 : 103) Îµ®¦´ ´Ê°Äµ¦Ân¦³Á£ °¨´
µ¤¦³ ° ABC ¡°¦»Åo´¸Ê
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o Îµª®µ¦·¤µµ¦Äo °¨´Ân¨³¦³Á£Ä¦° 1e Â¨³®µ¦µµn°®nª¥
° °¨´Ân¨³¦³Á£
1. Îµª®µ¤¼¨nµ °¨´¸É® ¤»Áª¸¥Ä¦°e ° °¨´Ân¨³
¦³Á£ Ã¥µ¦¼¦·¤µµ¦Äo °¨´Ân¨³¦³Á£Ä¦°eoª¥
¦µµ ° °¨´¦³Á£´Ê
2. Á¦¸¥¨Îµ´¦µ¥µ¦ °¨´Ân¨³¦³Á£µ¤¤¼¨nµ °¨´µ¤µÅ
®µo°¥µ¤¨Îµ´
3. Îµª®µÁ°¦rÁÈr³¤ °¦·¤µ °¨´Â¨³Á°¦rÁÈr³¤
°¤¼¨nµ °¨´Ân¨³¦³Á£¸ÉÅoÁ¦¸¥¨Îµ´ÅªoÄ ´Ê°¸É 3
4. Î µ Á°µÁ°¦r Á È  r ¸É Î µ ªÅo Ä  ´Ê  °¸É 4¤µ¦o µ ¦µ¢Ã¥Ä®o
Á°¦rÁÈr³¤ °¦·¤µ °¨´Á}Â°Â¨³Ä®oÁ°¦rÁÈr
³¤ °¤¼¨nµ °¨´Á}Â´Ê Â¨oªÂn¦³Á£ °¨´Ân¨³
¦³Á£Ä®o°¥¼nÄ¨»n¤¦³Á£ A,B Â¨³ C µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
2.3.1 ÂªµÄµ¦ª»¤ °¨´¦³Á£nµÇ
°¨´Ä¦³Á£ A Á} °¨´¸É¤¸¤¼¨nµ¼Â¨³¤¸
¦³Á£ A
ªµ¤Îµ´¤µ ´´Ê¹ª¦¸É³ª»¤¼Â¨ °¨´¦³Á£¸Ê°¥nµÄ¨o· Äµ¦Îµ¦°
°¨´È³Îµ¦°ÅªoÄ¦³´¸ÉÎµÄ®o¤´ÉÄÅoªnµ³¤¸ °¨´´Ê°°n°ªµ¤o°µ¦
ÅoÃ¥¸É¤¸Ã°µ¸É³Á· ° µ¤º°o°¥
Îµ®¦´ °¨´¦³Á£ B ¹ÉÁ} °¨´¸É¤¸¤¼¨nµÂ¨³
¦³Á£ B
ªµ¤Îµ´¦³´µ¨µ Èª¦¸É³¤¸µ¦ª»¤¼Â¨ °¨´Ä¦³´¡°¤ª¦ Å¤nª¦³
¤µ®¦º°o°¥Á·Å
°¨´¦³Á£ C Á} °¨´¸É¤¸¤¼¨nµÂ¨³ªµ¤Îµ´
¦³Á£ C
o°¥Ân¤¸Îµª¤µ ¹É nªÄ®n³Å¤n»o¤ ¸É³¤¸µ¦·µ¤¼Â¨ °¨´¦³Á£¸Ê°¥n µ 
Ä¨o· µ¦ª»¤¼Â¨°µ³ÎµÁ¡¸¥nµ¥Ç Å¤nÁ¸¥nµÄonµ¥¤µ´ Án Äo¦³Äµ¦¦·®µ¦
°¨´Â°¨n° (Two-bin system) Á}o
´Ê¸ÊÂªµÄµ¦Á¨º°ª·¸µ¦ª»¤ °¨´Ân¨³¦³Á£¥´ ¹Ê°¥¼n´
{´¥°ºÉÇ°¸ ÁnÃ¥µ¥µ¦¦·®µ¦¨´ °°r¦
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2.4

µ¦®¤»Áª¸¥Äµ¦¦´Â¨³µ¦nµ¥¡´»
(´¡¦ Ã¦r¡·¼¨¥r¡´r: 2548) ¦³Äµ¦nµ¥¡´»Á¤ºÉ°¤¸Ä´ÉºÊ°Á oµ¤µ¤¸

´n°Å¸Ê
1.

¦³¡´»Á oµn°-nµ¥n° (First in-First out)

Äµ¦®¥·¡´»·¸Ê¸Éo°µ¦®¥·¡´»µÎµÂ®nÄÇ ¸ÉÁ oµ¤µ¹n°Ä
¨´¡´» ª·¸¸ÊÁ}µ¦j°´Å¤nÄ®o¡´»oµ°¥¼nÄ¨´ Á®¤µ³Îµ®¦´¡´»¸É¤¸Îµ®°µ¥» Ánµ
Ág~°¥Åo Á}o
2. ¦³¡´»Á oµ¤µ¸®¨´-nµ¥n° (Last in-First out)
¡´»¸ÉÁ oµ¤µ¸®¨´ Á¤ºÉ°¡ªµ¤o°µ¦µÄ´ÉºÊ°³¼®¥·µÎµÂ®n
´ÁÈn°Á®¤µ³´¡´»¸É£µ¡Â¨³»£µ¡ °¡´»Å¤nÁ¨¸É¥Â¨µ¤Áª¨µ
3. ¦³Â´Áª¨µ¡°¸ (Just in time)
Á}¦³¸Én¡´»°°µ¨´´¸Á¤ºÉ°¤¸µ¦¦´¡´» Ã¥Å¤n¤¸µ¦´ÁÈÁ¡ºÉ°
¨nµÄonµ¥Äµ¦´ÁÈ Ã¥·Â¨oªoµ¤¸µ¦oµn·oµÄ®o¨¼oµ Á¤ºÉ°¡´»Á oµ¤µ¹¨´³
°°Ä´nÄ®o¨¼oµÃ¥´¸
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2.5

ª·¸·´·Äµ¦´ºÊ°

({¤µ Ãª·ª´ª·,2543:24-27) µ¦·´·µ¦nµ Ç Ânµ´Åµ¤
°»µ®¦¦¤ ¦·¬´ ·oµÂ¨³»¨µ¦ ¹Á}ÅÅ¤nÅo¸Éª·¸·´·»®¹É³Äo´Åo»Â®n
Á¡ºÉ°¸É³·´·µ¦Á¸É¥ª´µ¦´ºÊ°ª·¸µ¦·´·µ°µÂ¥¡·µ¦µÅo´¸Ê
2.5.1 µ¦¦³®´¹ªµ¤o°µ¦
Îµªnµµ¦¦³®´¹ªµ¤o°µ¦®¤µ¥¹ª·¸µ¸É¡´»¸É¦·¬´o°µ¦¤¸µ¦
ÂoÄ®o iµ¥´ºÊ°¦µ ª·¸µ¦´Êº° iµ¥¸Éo°µ¦®¦º° iµ¥ÁÈ¦´¬µ¡´»°°Ä °ºÊ° Ä °ºÊ°
°·µ¥¹¡´»¸Éo°µ¦ Â¨³Åo¨µ¥Á}®¨´Äµ¦º°·´· ° iµ¥´ºÊ° Ä¦¸· iµ¥
µ¦ª»¤¡´»¨´Á}¼o°° Ã¥·Â¢°¦r¤Ä °ºÊ°¤´³¤¸ÎµÁµ ÎµÁµ³o°°¥¼n¸É
iµ¥¼o°°Ä °ºÊ°Á¡ºÉ°Á}··Äµ¦·´·µ Ä °ºÊ°°°Á¤ºÉ°¡´»¨´¨o°¥¨¹»
¸Éo°´É°¸¦´Ê®¹É Â¨³Èo°nÅ¥´ iµ¥´ºÊ°Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦n°Å
2.5.2 µ¦¡¦¦µ·É¸Éo°µ¦
Ä °ºÊ°°·µ¥¡´»¸Éo°µ¦ Á¡ºÉ°Ä®oÂnÄªnµ¤¸ nµªµ¦¤¼¦r Â¨³¼o°
Îµ®¦´µ¦°°Îµ´ÉºÊ° Ä °ºÊ°³o°¤¸ o°¤¼¨¸ÉÎµÁ}¦°¥¼nÄÂ¢°¦r¤¤µ¦µ¸Éµ¤µ¦
¦ª°ªµ¤¼o°Åo iµ¥ª·«ª¦¦¤°µ³°°·¨¦µ¥¨³Á°¸¥ ®¦º°¦µ¥¨³Á°¸¥·Ênª °
·oµÁ¡ºÉ°Îµ¤µÄo¦³°Îµ¸ÊÂÅo µ´Ê¼oºÊ°³¦ªÄ °ºÊ°°¥nµ¦°°Ã¥Äoªµ¤¦¼o
Á¸É¥ª´¡´» Â¨³´¹µ¦ºÊ°Ä°¸ Ä¦¸¸Éo°Á¨¸É¥Â¨ ¼oºÊ°¤´³Å¤nÁ¨¸É¥Â¨Ä
°ºÊ°¸ÉÅ¤n¼o° Ân³n¨´Â®¨n¸É°°Ä´ÉºÊ°Á¡ºÉ°Ä®oÎµµ¦Á¨¸É¥Â¨Á°
2.5.3 µ¦Á¨º°Â®¨n µ¥
µn°ÅÈº°¼oºÊ°³o°Á¨º°Â®¨n µ¥Á¡ºÉ°¸É³¦¼o¦µµ·oµ¦³ªµ¦¸Ê
Á¸É¥ª o°´µ¦¦ª¦µ¥ºÊ° °¼o¸Éµªnµ³Á}¼o µ¥Îµª¤µ Â¨oªn°¥ Ç ´¦µ¥ºÉ°°°
Á®¨º°Á¡¸¥Å¤n¸É¦µ¥ ¸É³nÎµ °¦µ¦µµÅÄ®o
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2.5.4 µ¦Îµ®¦µµ
´Ên°ÅÄ¦µ¥µ¦´ºÊ° Èº°µ¦®µ¦µµ °¡´»¸É³ºÊ° Á¦ºÉ°¸Ê¦³ÎµÅo
®¨µ¥µ´¸Ê
 Îµ®¦´¡´»¤µ¦µ ¸É¤¸µ¦ºÊ°n°¦´ÊÎµªo°¥ o°¤¼¨Á¸É¥ª´
¦µµ¤¸°¥¼nÄÂµ¨È°Â¨³ÄÂo¦µµÂ¨oª
 µ¦Á¦µn°¦° ¹É È®¤µ¥¹µ¦n°¦°¦³®ªnµ¼oºÊ° Â¨³¼o µ¥ ¼o
ºÊ°³o°Á oµÎµµ¦n°¦°oª¥ªµ¤Äªoµ Â¨³o°¤¸ nµªµ¦
¤µ¸É»Ánµ¸É³¤µÅoÁ¸É¥ª´·oµ¸ÉÁ µ³Îµµ¦Á¦µn°¦°
oª¥ Án°´¦µµ¦Äo·oµ °¦·¬´ °¼oºÊ° Á¦ºÉ°°Îµª¥ªµ¤
³ªÄµ¦¨· °¼o µ¥ £µª³ °¨µ Â¨³{´¥°ºÉ Ç ¸É¤¸
¨n°µ¦Á¦µn°¦°
2.5.5 µ¦ °¦µµ (Quotation)
µ¤µ¦·´·¸ÉÁ}¤µ¦µ´Ê ¤¸µ¦Âª®µµ¦·¦µµµ¼o µ¥ Ã¥¤¸
Â¢°¦r¤µ¦ °Ä®oÁ°¦µµ ¸É¤¸µ¦Îµ®·É¸Éo°µ¦Á°µÅªooª¥ Â¢°¦r¤¤¸¦³»Áª¨µÅªoÄ
Îµ °Ä®oÁ°¦µµ Á¤ºÉ°Áª¨µ®¤¨µ¦¦³ª¦µµÈ·Ê»¨ Â¨³¦µµ³¼ª·Á¦µ³®r Â¨³
Á¦¸¥Á¸¥ Á¨º°¦·¬´ÄÁ}¼o µ¥ È³°°Ä´ÉºÊ°Ä®oÂn¦·¬´´Ê
2.5.6 µ¦°°Îµ´ÉºÊ°
¼oºÊ°³°°Îµ´ÉºÊ°¸É¼o°µ¤®¤µ¥Ä¦¼ °Â¢°¦r¤¸É¦¼o´´¸ÄºÉ°”
Ä´ÉºÊ°” oµÎµ´ÉºÊ°°°ÅÂ¨oªµÃ¦«´¡r ®¦º°Ã¦Á¨ Äµ¦·´·È³¤¸µ¦¥º¥´Ã¥µ¦
nÄ´ÉºÊ°Ä®o´¼o µ¥µ¤®¨´Å Ä´ÉºÊ°¸Ê³¤¸µ¦ÎµÁ¦ºÉ°®¤µ¥ “¥º¥´” Åªooª¥Á¡ºÉ°j°´¤·
Ä®o¤¸ªµ¤´ªnµÁ}µ¦´ÉºÊ°ÊÎµ
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2.5.7 ´¹ o°¤¼¨
¼oºÊ°³´¹ºÉ° °¦·¬´¼o¦´Ä´ÉºÊ° ¦µµ Îµª¸É´ÉºÊ° Â¨³ o°¤¼¨°ºÉ¸É
Á¸É¥ª o°Â¨oª¹Á¦¸¥¤ Ä´ÉºÊ°Á¡ºÉ°Ä®o¼o¤¸°ÎµµÄ iµ¥´ºÊ°ÁÈ°»¤´· µ¦°°Ä´ÉºÊ°´Ê
ÎµªÎµÁµÄ´ÉºÊ°Ânµ´ÅÂ¨oªÂn¦·¬´ °¥nµÅ¦È¸o´¤´³¼n¦ÅÄ®o¼o µ¥
¡¦o°¤´ÎµÁµ´®¹ÉÁ}´”°¦´” Á¤ºÉ°¼o µ¥¦´Â¨oªÈ³¥º¥´µ¦¦´Îµ´ÉºÊ°¡¦o°¤´Ê
¦³»ª´n °¨´º¤µÄ®o¼oºÊ° ÎµÁµ´°ºÉ¤´³nÅÄ®o iµ¥¦´ ° ´¸ iµ¥¸É³Äo¡´»
iµ¥¦ª° iµ¥ª»¤¡´»¨´ Â¨³®nª¥·µ¤¨£µ¥ÄÂ´ºÊ°Á¤°
2.5.8 µ¦·µ¤Îµ´ÉºÊ°
ª·¸µ¦·µ¤Îµ´ÉºÊ°Ânµ´ÅÂ¨oªÂn¦·¬´ Ã¥·³¤¸µ¦´¹Îµ
´ÉºÊ°Åªo ¦·¬´Ä®n°µÄo°¤¡·ªÁ°¦rÁ oµnª¥Ã¥µ¦´Îµµ¦µª´¸Én °Ä´ÉºÊ°¸ÉÁ·
Îµ®®¦º°¤¸Á®»··Á· ¹Ê ³¼·µ¤Á¡ºÉ°Îµµ¦·n°´¼o µ¥ µ¦·µ¤°µÎµÁ}
·ª·´¥Ã¥µ¦ °Îµ¥º¥´µ¦n °Åo Ä´ÉºÊ°¸É°°ÅÂ¨oª¤´³Åo¦´µ¦ªÁ}¦³¥³
Â¨³oµÎµÁ}È¤¸µ¦·n°´¼o µ¥oª¥
2.5.9 µ¦¦ª°µ¦Á¦¸¥ÁÈÁ· µ¦¦ª°Än ° (INVOICE)
ÎµÃ¥µ¦¡·¼r o°¤¼¨ÄÄn ° °¼o µ¥´´¹ °¼oºÊ° Ã¥ª·¸µ¦¸ÊÄ
n ° °¼o µ¥³¼ÎµÅÁ¦¸¥Á¸¥´Îµ´ÉºÊ°Â¨³µ¦´¹¦´¦° ¦·¤µ¸É¦µÄÄ
n °³¼¦ª¥º¥´´¦·¤µ¸É¦³»ÅªoÄÄ´ÉºÊ° Â¨³¦·¤µ¸ÉÅo¦´ °¤µ¤¸µ¦¦ª°
o°¨Â¨³¦µµ¥´´Ä´ÉºÊ° ¦ª¤´Ê¦ª°°r¦³° °·oµoª¥ oµÄn °
¼o°»¦³µ¦È³Åo¦´°»¤´·Â¨³nn°Å¥´ iµ¥´¸Á¡ºÉ°µ¦nµ¥Á·n°Å
µ¦ÎµÁ·¦¦¤ª·¸Á¸É¥ª´ ° µ Â¨³·Áµ¦¦´ ° oµ¡ªnµ¤¸µ¦n °
µ¼o µ¥³Åo¦´µ¦ÂoÄ®o¦µ´¸ oµÄn °·¼oºÊ°³ºÄ®o¼o µ¥Îµµ¦ÂoÅ oµ¡´»
¡¦n° Â¨³o°nºÈo° °ªµ¤Á®È°µ¼o µ¥Â¨³ °Ä®oÁ¨¸É¥¤µÄ®¤n oµÁ·ªµ¤
o°µ¦Äo¡´»Á}µ¦nª ¼oºÊ°°µo°Îµµ¦¦ª 100 Á°¦rÁÈr Á¤ºÉ°o°¤¸µ¦¦ª»·Ê
Á¡ºÉ°¦ª°ªnµ¦µ¤ o°Îµ®»¨´¬³Á¡µ³ ¼oºÊ°³®µµÁ¥o»¸ÉÁ¡·É¤ ¹ÊÄ®o´
¼o µ¥ µ¦¦ª°´Ê®¤o°Á¸¥nµÄonµ¥¤µªnµµ¦¦ª°Á¡¸¥µnª¤µ
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2.5.10 µ¦¥Á¨·Îµ´ÉºÊ°
Á¤ºÉ°¼oºÊ°ªµÄ´ÉºÊ° Â¨³¼o µ¥¥°¤¦´Îµ´ÉºÊ°È³¨µ¥Á}´µ¸É¼¤´´Ê
° iµ¥Ã¥¼o°µ¤®¤µ¥ °¥nµÅ¦È¸°µ¤¸Ã°µ¸É¼oºÊ°ÎµÁ}¸É³o°Îµµ¦”¥Á¨·”
µ¦´Ê¼o µ¥È¡¦o°¤¸É³Ä®o¤¸µ¦¥Á¨· Â¨³µ¦´Ê¼o µ¥ÈÅ¤n¡¦o°¤¸É³Ä®o¥Á¨· Á®»¨ °
µ¦ °¥Á¨·Èº°¤¸¡´»¨´ÁÈÅªo¤µÁ·Å Á¨¸É¥Â·oµÎµÁ¦È¦¼ Á¨¸É¥Â¨µ¦
¨··oµ ®¦º°Á·µ¦Á¨¸É¥Â¨°»r °·oµ°¥nµ{»´´nª
2.5.11 µ¦´¹¨µ¦´ºÊ°
Ê´°»oµ¥ °¦³ªµ¦´ºÊ°Èº°´Îµ´¹¦µ¥µ¦´ºÊ°Á}µ
·¦³Îµª´ ®¨µ¥¦·¬´´¹oª¥¦³°¤¡·ªÁ°¦r Á¡ºÉ°´Îµ¦µ¥µ¦´ºÊ°·oµÂ¨³¼o µ¥
µ¦´¹³¤µ®¦º°o°¥ µ®¦º°Å¤nµ ¹Ê°¥¼n´Ã¥µ¥ °¦·¬´
µ¦´ºÊ°¡´»¤´ÎµÁ·Åµ¤ ´Ê°´¨nµª´Ê¡´»¸ÉÁ}·oµ¦¦¤µ®¦º°
ª´»°»¦r´Éª Ç Å Â¨³·oµ¦³Á£¸É´ÉÎµÁ}¡·Á«¬Ã¥¤¸ÂnÅÄ®o¼o µ¥ Á¡ºÉ°³Åo¨·
Â¨³nº¤µ¥´¦·¬´ °¥nµÅ¦È¸·oµ¸É¤¸ªµ¤o°µ¦Á¦nnªÁ}·oµ¸É¤¸ªµ¤o°µ¦Ã¥
´¸ µ¦·¬´³o°´®µ¤µÄ®oÅo£µ¥Ä 24 ´ÉªÃ¤ Îµ´ÉºÊ°Á¦nnª³°°Ã¥¼oÄo¡´»
Ã¥¦Ã¥n¤µÄ®o iµ¥´ºÊ°Îµµ¦ºÊ°µ¤o°µ¦ Å¤nªnµ·oµ®¦º°ª´»·Ê´Ê³Á}° ®¦º°
Á¨Èo°¥ÂnÅ®Èµ¤ iµ¥´ºÊ°³o°´®µ¤µÄ®oÅoÁ¡¦µ³oµ®µ¤µÅ¤n´°µÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥
Ân¦·¬´ ÁºÉ°µÁ¦ºÉ°´¦o°®¥»µ¦¨·Á¡¦µ³ÎµµÅ¤nÅo µÁ¦nnª¤´³Å¤n¤¸ o°Îµ´
Á¦ºÉ°ÎµªÁ·Ân³¼¸Éµµ¦¨·Á}®¨´
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2.6

¦³µ¦Á«
2.6.1 ·¥µ¤

Ä¦³µ¦Á« ³¤¸Îµ·¥µ¤¸ÉÄo°¥¼nÃ¥´ÉªÅ º° o°¤¼¨ µ¦Á« Â¨³
¦³µ¦Á« (´¡´r Á ¦´r Â¨³Å¡¼¨¥r Á¸¥¦·Ã¤¨, 2542)
o°¤¼¨ (data) ®¤µ¥¹ o°ÁÈ¦·nµ Ç ¸É¤¸°¥¼nÄ¦¦¤µ· Á}¨»n¤´¨´¬r
Â¦·¤µ®¦º°µ¦¦³Îµnµ Ç ¸É¥´Å¤nnµµ¦¦³¤ª¨¨ o°¤¼¨°µ³°¥¼nÄ¦¼ °´ªÁ¨
´ª®´º° Â¨³oµ¥¸É» o°¤¼¨Èº° ª´»· °µ¦Á«
µ¦Á« (information) ÅoÂn o°¤¼¨nµ Ç ¸ÉÅo¦´µ¦¦³¤ª¨¨Â¨oªoª¥
ª·¸µ¦nµ Ç Á}ªµ¤¦¼o¸Éo°µ¦Îµ®¦´ÄoÎµ¦³Ã¥r Á}nª¨¨´¡r®¦º°Á°µr¡» °¦³
µ¦¦³¤ª¨¨ o°¤¼¨ Á}·É¹ÉºÉ°ªµ¤®¤µ¥Ä®o¼o¦´Á oµÄÂ¨³µ¤µ¦ÎµÅ¦³Îµ·¦¦¤Ä
·¦¦¤®¹ÉÃ¥Á¡µ³Åo ®¦º°Á¡ºÉ°Á}µ¦¥ÊÎµªµ¤Á oµÄ¸É¤¸°¥¼nÂ¨oªÄ®o¤¸¤µ¥·É ¹Ê Â¨³Á}
¨¨´¡r °¦³µ¦Á« ®¦º° °µÂÅo´¦¼
o°¤¼¨

¦³¤ª¨¨ °o ¤¼¨

µ¦Á«

¦¼¸É 2.1 ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ o°¤¼¨Â¨³µ¦Á«
¦³µ¦Á« (Information System) ®¤µ¥¹ ¦³¸É¦³°oª¥
Á¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦r Â¨³°»¦rnµ Ç ¸ÉÎµµ¦³µ´ Á¡ºÉ°´Îµµ¦Á«Îµ®¦´´»
µ¦·´·µ µ¦´µ¦ Â¨³µ¦´·ÄÄ®nª¥µ ®¦º° °r¦
2.6.2 ¦³Á£ °¦³µ¦Á«
¦³µ¦Á«µ¤µ¦ÎµÂÅoÁ} 2 ¦³Á£Ä®n Ç º° ¦³µ¦Á«
ÂªoµÇ ¸ÉÅ¤nÅoÎµÅÄo´µoµ®¹ÉoµÄÃ¥Á¡µ³ Â¨³ ¦³µ¦Á«¸É´Îµ ¹Ê
Îµ®¦´Äoµ¦³¥»rÃ¥¦

19
1.

¦³µ¦Á«ÂªoµÇ

Á}¦³µ¦Á«¸É ¥µ¥ ¹Ê¤µµ¦³µ¦¦³¤ª¨¨¦¦¤µ Ã¥¤»n¸É³
´Îµ¦µ¥µµ¦Á«Á¡ºÉ°Ä®o¼o·´·µÂ¨³¼o¦·®µ¦Äoµ °µ¦»®oµ¸ÉÂ¨³¦³Ã¥rÅo
¥n° Ç ´n°Å¸Ê
¦³µ¦Á«´ÉªÅ Á}¦³¸É¦oµ ¹ÊÄ®o¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
¦³¤ª¨¨ Â¨³´Îµ¦µ¥µ¸É¼oÄoÂ¨³¼o¦·®µ¦o°µ¦Åo
¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦´µ¦ (Management Information System)
Á}¦³µ¦Á«¸ÉÁooµµ¦¨·Á°µ¦¦µ¥µÎµ®¦´¼o¦·µ¦
Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦o®µÂ¨³´Îµ¦µ¥µ¡·Á«¬µ°¥nµÄÂ
°°Å¨r
¦³µ¦Á«Îµ´µ (Office Information System) Á}¦³
µ¦Á«Îµ®¦´ÁÈ´¹ o°¤¼¨Á°µ¦£µ¥ÄÎµ´µ Â¨³°Îµª¥
ªµ¤³ªÄµ¦nÁ°µ¦nµ¦³®ªnµ¼o·´·µ
¦³´»µ¦´·Ä (Decision Support System) Á}¦³
µ¦Á«Îµ®¦´¼o¦·®µ¦Äµ¦°ÂªµÁ¨º°Äµ¦´·Ä Îµ
Ä®o¦µªnµµ¦Á¨º°ÂªµÁn´Ê Ç ³Á·°³Å¦ ¹Ê
¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°¼o¦·®µ¦ (Executive Information System) Á}
¦³µ¦Á«¸Énª¥Ä®o¼o¦·®µ¦o®µ o°¤¼¨ Â¨³µ¦Á«¸ÉÎµ´n°
µ¦¦·®µ¦¤µÄoµÅoÁ¤ºÉ°ÎµÁ} Â¨³°Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦·µ¤
®µ¦µ¥¨³Á°¸¥ ° o°¤¼¨µ¦µ¥µ¦¸É¤¸{®µÅo
2.

¦³µ¦Á«¸É´Îµ ¹ÊÎµ®¦´Äoµ¦³¥»rÃ¥¦

Á}  ¦³µ¦Á«¸É Ä o Á ¡µ³Äµ¦³¥»  r  µo µ  ¦³µ¦Á«
¦³Á£¸Ê¤¸¤µ ¹Ê´µ¦·´ÎµÂ¨³´ÊºÉ° Ã¥¤µ³ÎµÁ°µºÉ°µ¦³¥»r¤µÄoª´ºÉ°
¦³µ¦Á« ´ª°¥nµÁn
¦³µ¦Á«µ´¸ Á}¦³µ¦Á«´Ê®¤¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦
ÁÈ´¹ o°¤¼¨´¸Â¨³´Îµ¦µ¥µ´¸
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¦³µ¦Á«µ¦¨µ Á}  ¦³µ¦Á«Î µ ®¦´  Äo Á È 
¦µ¥¨³Á°¸¥ °¨·£´r¨¼oµ µ¦¨· Â¨³°ºÉÇ Îµ®¦´nª¥Äµ¦
ªµÂÂ¨³nÁ¦·¤µ¦¨µ
¦³µ¦Á«ÄÃ¦¡¥µµ¨ Á}¦³µ¦Á«Îµ®¦´ÄoÄµ¦
ÁÈ o°¤¼¨Á¸É¥ª´¼oiª¥ ¥µ Â¡¥rÂ¨³µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨ Á¡ºÉ°nª¥Äµ¦
·Á·nµ¦´¬µ¡¥µµ¨Â¨³Ä®o¦·µ¦Ân¼oiª¥
¦³µ¦Á«®o°¤» Á}¦³µ¦Á«Îµ®¦´ÄoÁÈ o°¤¼¨
Á¸É¥ª´®´º° Â¨³ª´»¸ÉÁÈ¦ª¦ª¤Ä®o°¤» o°¤¼¨Á¸É¥ª´¤µ·
¼o¥º¤ o°¤¼¨Á¸É¥ª´¦·¬´¼o µ¥´Ê®¤ Á¡ºÉ°Ä®oµÄ®o¦·µ¦ °®o°¤»
ÎµÁ·ÅÅo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡
¦³µ¦Á«¦´¡¥µ¦»¨ Á}¦³µ¦Á«¸ÉÄoÁÈ o°¤¼¨
Á¸É¥ª´»¨µ¦ °®nª¥µÂ¨³µ¤µ¦Ä®oµ¦Á«¸ÉÁ¸É¥ª o° Án
o µ ¨µ oµµ¦ f°¦¤Â¨³¡´ µ oµª´· µ¦ oµ » £µ¡
°µ¤´¥ oµµ¦Îµ¦ÎµÂ®n
2.6.3 Ájµ®¤µ¥ °¦³µ¦Á«
¦³µ¦Á«Îµ®¦´°r¦nµ Ç Ã¥nªÄ®nÂ¨oª¤´¤¸Ájµ®¤µ¥¸ÉÎµ´
(¦³r ¦³¸ ¡¨¦´Â¨³³,2541) ´¸Ê
1. Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦Îµµ (Operational Efficiency)
2. Á¡·É¤¦³··£µ¡ °®oµ¸Éµ (Functional Effectiveness)
3. Á¡·É¤»¦³Ã¥rÄÁ·µ¦Â n ´ (Competitive Advantage)
n ª ¥
µ¦Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦Îµµ (Operational Efficiency) Á}µ¦
Ä®oµ¸ÉÎµ°¥¼n´Êµ¤µ¦ÎµÅoÁ¦Èª ¹Ê ¤¸ªµ¤¼o°¤µ ¹Ê ÎµÄ®o¡´µ¤¸ Á ª¨µÄµ¦Á¦¸ ¥ ¦¼o
µÄ®¤n Ç Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦Îµµ ¨´¬³¸ÉÁ®È
Åo º° Á}µ¦Îµ·É¸É¤¸°¥¼nÄ®o
¸ ¹Ê (Do things better)
µ¦Á¡·É¤¦³··£µ¡ °®oµ¸Éµ (Functional Effectiveness) Á}µ¦nª¥Ä®o
¼o¦·®µ¦¤¸¤»¤¤°¸É¤µ ¹ÊÂ¨³ªoµ ¹Ê Åo¦´¦µ¹ o°¤¼¨¸É®¨µ®¨µ¥ nª¥Äµ¦´·Ä
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¦ª¤´Êµ¤µ¦¦·®µ¦ª»¤®nª¥µÅo¸ ¹Ê ¨´¬³¸ÉÁ®ÈÅo º° Á}µ¦ÎµÄ·É¸É¸ªnµ (Do
better things)
µ¦Á¡·É¤»¦³Ã¥rÄÁ·µ¦Â n ´ (Competitive Advantage) Á}µ¦¦oµ
ªµ¤ÅoÁ¦¸¥Äµ¦Â n ´Á¤ºÉ°Á¸¥´¼nÂ n Å¤nªnµ³Á}ÄÁ¦ºÉ° °µ¦°°ªµ¤
o°µ¦ °¨¼oµ µ¦¨··oµÄ®¤n Ç Á oµ¼n¨µ µ¦¦oµÃ°µµ»¦· Á}o ¦³Ã¥r
Ä o°¸Ê º°ÅoªnµÁ}{´¥¸ÉÎµ´°¥nµ¥·ÉÎµ®¦´°r¦nµÇ Ä{»´¨´¬³¸ÉÁ®ÈÅo º°
Á}µ¦ÎµÄ·É¸É¸Â¨³·É¸ÉÄ®¤n (Do better things and do the new things)
2.6.4 °r¦³° °¦³µ¦Á«
¦³µ¦Á«¦³°oª¥°r¦³°¸ÉÎµ´ 5 nª º°
1. »¨µ¦ (Personnel)
2. ±µ¦rÂª¦r (Hardware)
3. °¢rÂª¦r (Software)
4. ¦³ªµ¦Îµµ ®¦º° ´Ê°µ¦·´·µ (Procedure)
5.
o°¤¼¨Â¨³µ¦Á« (Data and Information)
Ã¥µ¤µ¦ÂÅo´¦¼
»¨µ¦
x ¼oÄoµ
x ¼o·´·µ
x ¼oª»¤¦³Â¨³
¡´µÃ¦Â¦¤
±µ¦rÂª¦r (Hardware)
x ®nª¥¦´ °o ¤¼¨
x ®nª¥¦³¤ª¨¨¨µ
x ®nª¥Â¨¨´¡r
x ®nª¥ÁÈ o°¤¼¨Îµ¦°
x °»¦rºÉ°µ¦

°¢rÂª¦r (Software)
x °¢rÂª¦r¦³
x °¢rÂª¦r¦³¥»r
o°¤¼¨Â¨³µ¦Á«
(Data and
Information)

¦³ªµ¦Îµµ
(Procedure)
x ´Ê°µ¦·´·µ °¼o
·´·µ
x ´Ê°µ¦Äoµ °¼oÄo

¦¼¸É 2.2 °r¦³° °¦³µ¦Á«
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2.6.5 Ã¦¦oµ¦³µ¦Á«
µ¦°·µ¥¹Ã¦¦oµ¦³µ¦Á«µ¤µ¦¡·µ¦µÅoµ 2 Âªµ º°
Ã¦¦oµ¦³µ¦Á«Ânµ¤¦³´µ¦¦·®µ¦Â¨³Ã¦¦oµ¦³µ¦Á«Ânµ¤
Â®¨n¸É¤µ ° o°¤¼¨
Ã¦¦oµ¦³µ¦Á«Ânµ¤¦³´µ¦¦·®µ¦ Ã¥·µ¦¦·®µ¦´µ¦
Ä®nª¥µnµ Ç ¤´³ÂnÁ} 3 ¦³´ º°
o µ¦¦·®µ¦¦³´¼ ¹ÉÁ¦¸¥´ªnµ ¦³´¨¥»r (Strategic Level) Á}¦³´¸Éµ¦
´µ¦ÁoÅoµµ¦ªµÂ¦³¥³¥µª µ¦Îµ®ª´»¦³rÂ¨³Ájµ®¤µ¥Å¨
°°Å oµ®oµ µ 3-5 e ®¦º°¤µªnµ´Ê
o µ¦¦·®µ¦¦³´¨µ ¹ÉÁ¦¸¥´ªnµ ¦³´¨ª·¸ (Tactical Level)Á}¦³´¸ÁÉ oµ¦
´µ¦Ä®o°¨o°´ª´»¦³rÂ¨³Ájµ®¤µ¥¦³¥³¥µªÃ¥´ÎµÂÎµÁ·µ¦
Änª´Ê Ç ¦³¥³Áª¨µ¦³¤µ 1 e
o µ¦¦·®µ¦¦³´¨nµ ¹ÉÁ¦¸¥´ªnµ ¦³´·´·µ¦ (Operational Level) Á}¦³´
¸ÉÁoµ¦ÎµÁ·µ ®¦º° ·´·µÄ®oÁ}Åµ¤Âµ¦³¥³´Ê¸ÉÅoÎµ®Åªo
´Ê¸ÊÃ¦¦oµµ¦¦·®µ¦´Êµ¤¦³´¤´³Á ¸¥Á}¦¼¡¸¦³¤· ´¦¼

Strategic
Level

Tactical Level

Operational Level

¦¼¸É 2.3 ¡¸¦³¤· °Ã¦¦oµµ¦¦·®µ¦ 3 ¦³´
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Ã¦¦oµµ¦¦·®µ¦´Êµ¤¦³´´¨nµªÁ¤ºÉ°Îµ¤µ´¤¡´r´¦³µ¦Á«
³Á·Á}Ã¦¦oµ¦³µ¦Á« ´¦¼

Strategic
Level
Management
Control

Operational Control

Transaction
Processing

Database

¦¼¸É 2.4 ¡¸¦³¤·Âªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµµ¦¦·®µ¦Â¨³¦³µ¦Á«
Ã¦¦oµ¦³µ¦Á«¹ÉÂnµ¤¦³´µ¦¦· ®µ¦ ³¤¸ ¨´¬³Á}¦¼ 
¡¸¦³¤· Ã¥µ¸ÉªoµÂ¨³° ¹ÊÅ¦¦´Á}¤»¤Â®¨¤° ´É®¤µ¥¹ °Á 
ªoµ ªµ ° o°¤¼¨¸É¤¸¤µÄ¦³´¨nµ Â¨³¨®¨´Éo°¥¨ÅÁ¤ºÉ°¹¥°¡¸¦³¤·¸Ê Ân°°Åo
Á} 4 ¦³´ º°
o ¦³´¨nµ» ®¤µ¥¹ µ¦Äo°¤¡·ªÁ°¦rÎµµ¦³¤ª¨¨ o°¤¼¨ ÄÂ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ
Transaction Processing
o ¦³´¸É 2 ®¤µ¥¹ µ¦Äo°¤¡·ªÁ°¦r´Îµµ¦Á« Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦ªµÂ µ¦
ª» ¤ Â¨³µ¦´  ·  Ä¸É Á ¸É ¥ ªÁºÉ ° ´  µ¦³Î µ ª´  ¹É  Á¦¸ ¥ ªn µ Á}  µ
Operational Control
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o ¦³´ ¸É 3 ®¤µ¥¹ µ¦Äo  °¤¡· ª Á°¦r ´ Î µ µ¦Á«Îµ ®¦´ ¼o ¦·® µ¦´ µ¦
¦³´¨µÄoÄµ´µ¦Â¨³ªµÂ¦³¥³´Ê ¹ÉÁ¦¸¥ªnµÁ}µ Management
Control ¹Éµ¦Á«¦³´¸Ê¥´ÄoÎµ®¦´ª»¤Â¨³´·ÄÁ¸É¥ª´µnµ Ç ªnµ
³µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦Åµ¤Â¦³¥³´Ê´ÊÅooª¥
o ¦³´  ¸É 4 ®¦º° ¦³´ ¥° ®¤µ¥¹  µ¦Äo °¤¡·ª Á°¦r´  Î µ µ¦Á«Î µ ®¦´ 
¼o ¦· ® µ¦´  µ¦¦³´ ¼  Î µ ®¦´  Äo Ä µªµÂ¦³¥³¥µª¸ÉÁ ¦¸ ¥ ªn µ Strategic
Planning
µ¦¼ 2.8 o°¸Éª¦´Á º° ¤¸µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ o°¤¼¨Á}¦µµÄµ¦
´¹ °o ¤¼¨Á°µÅªoÁ}Â®¨n¨µÎµ®¦´Ä®oµ¦³¥»r °»®nª¥µÄo¦nª¤´

iµ¥¦³¤ª¨¨

iµ¥»¦µ¦

iµ¥¦¨·

iµ¥µ¦¨µ

iµ¥µ¦Á·/´¸

iµ¥»¨

°µ¸ÊÃ¥·Â¨oª°r¦®¹ÉÇ¤´³Ânµ¦·´·µ°°Á}¢{r´
®¦º° iµ¥nµ Ç ®¨µ¥ iµ¥ Án ÂnÁ} iµ¥´¸ iµ¥¦·®µ¦ iµ¥ Ã¦µ iµ ¥»¨ iµ ¥µ¦
µ¥ Á}o ÄÂn¨³ iµ¥¸ÊÈ¤¸µ¦¦·µ¦´Êµ¤¦³´Á®¤º°´ ´´Ê¹µ¤µ¦ ¥µ¥¦¼¸É 2.8
°¸Ä®oÁ®È¦µ¥¨³Á°¸¥¤µ¥·É ¹Ê´¦¼

Transaction
Processing

Â¢j¤ o°¤¼¨
Database

¦¼¸É 2.5 ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµµ¦¦·®µ¦Â¨³Â¢j¤ o°¤¼¨Á¡µ³
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µ¦¼¸É 2.9 Ã¦¦oµÄ®¤n¸ÊÅoÂÂ¢j¤ o°¤¼¨Á¡µ³ °Ân¨³ iµ¥Á¡·É¤Á·¤
µµ o°¤¼¨¸É¤¸°¥¼nÁ·¤ ¹É®¤µ¥ªµ¤ªnµ Ã¥·Â¤o¤¸µ¦Îµ®Ã¦¦oµ¦³µ¦Á«
Ä®oÄoµ o°¤¼¨¦nª¤´ Á¡ºÉ°Ân´Äo o°¤¼¨Ã¥Å¤no°´ÁÈÊÎµo° ÂnÄµ·´·Ân¨³ iµ¥
°µ¤¸ o°¤¼¨¡·Á«¬¸ÉÄoÁ¡µ³ °´ªÁ° Ã¥Å¤no°Ân´ iµ¥°ºÉÇÈÅo ´´Ê¹ª¦´Îµ ¹ÊÁ}
Â¢j¤ o°¤¼¨Îµ®¦´ÄoÁ¡µ³Ä iµ¥´Ê Ç Ánµ´Ê
Ã¦¦oµ¦³µ¦Á«Ânµ¤Â®¨n¸É¤µ ° o°¤¼¨ o°¤¼¨¸ÉÎµ¤µ¦³¤ª¨
Á}µ¦Á«Ä¦³µ¦Á«´Ê¤¸°¥¼n 3 Â º°
o o°¤¼¨»¦·¸ÉÁ·µµ¦ÎµÁ·µ»¦·µ¤· (Transaction) Á} o°¤¼¨µ¦
´ÉºÊ°·oµ µ¦¦´Ä´É·oµ Á}o
o o°¤¼¨µ¦ÎµÁ·µ Án o°¤¼¨¸É°ªnµ µ¦ÎµÁ·µ¦Åo¨ °¥n µ Å¦ °µ· ¨· 
·oµÅoª´¨³¸É·Ê µ¦¦ª°»£µ¡Â¨³¡·oµ¸ÉÅ¤nÅo ¤ µ  ¦  µ  Î µ  ª 
ÁnµÄ µ¦´ÎµÁ°µ¦¦µ¥µnµ Ç ¨nµoµ®¦º°¦ªÁ¦Èª¦³µ¦Ä
o o°¤¼¨£µ¥° ÅoÂn o°¤¼¨£µª³¨µ Á«¦¬· ´¤ Â¨³·ÉÂª¨o°¤ ¸É³¤¸¨
n°µ¦ÎµÁ·µ¦ °®nª¥µ Ã¦¦oµÂ¸Ê³¤¸¨´¬³´¦¼¸É 2.6

ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµÂ¨³¨µ
¦³µ¦°°Â¨·£´r
Ä´ÉºÊ°ª´»·
¦³µ¦¨·

¦³´ºÊ°

¨·£´rÎµÁ¦È
ª´»·
¦³¨´·oµ

¦³µ¦ µ¥

Ä´ÉºÊ°
µ¨¼oµ

¦³´¸Â¨³
µ¦Á·

¦´Á·Â¨³
Îµ¦³Á·

¨·£´r
¦³´n
°o ¤¼¨¦·¬´
¼on·oµ

¨·£´rnÄ®o
¨¼oµ

µµ¦

¦¼¸É 2.6 Ã¦¦oµ¦³µ¦Á«Á¤ºÉ°Ânµ¤Â®¨n¸É¤µ ° o°¤¼¨
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2.6.6 µ¦¡´µ¦³µ¦Á«
°r¦ÄÇÈµ¤Ã¥´ÉªÅ³¤¸¦³µ¦Á«¸ÉÄoµ°¥¼nÂ¨³Åo¦´µ¦ÎµÅÄo
µÃ¥¼o¦·µ¦ÂnÁ¤ºÉ°ÎµÁ·µ¦Å¦³¥³®¹É°µÎµÁ}o°¤¸µ¦¦´¦»Â¨³¡´µ¦³
µ¦Á«
Á®»¸É¤µ °µ¦¡´µ¦³µ¦Á« ¤´³Á· ¹ÊµµÁ®»´¸Ê
1. Á¡ºÉ°ÂoÅ {®µ¸ÉÁ· ¹Ê Å¤nªnµ³ÁºÉ°oª¥ µ¦ªµ¦³Á·¤Å¤nÁ®¤µ³¤
®¦º°£µ¡µ¦rÁ¨¸É¥Â¨ÅÁn°r¦ ¥µ¥Ä®n ¹Ê ¦·¤µ o°¤¼¨
Á¡·É¤¤µ ¹Ê Á·ªµ¤¨nµoµÄµ¦Îµµ°¥nµ¤µ
2. Á¡ºÉ ° Ä®o  µ¤µ¦°°ªµ¤o ° µ¦Ä®¤n Á¤ºÉ ° ¦³Á· ¤ ¸É ¤¸ ° ¥¼n Å ¤n
µ¤µ¦Á°ºÊ°°Îµª¥ ®¦º°°°n°ªµ¤o°µ¦Ä®¤n¸ÉÁ· ¹ÊÅo Èo°
¤¸µ¦¦´¦»¦³µ¦Á«
3. Á¡ºÉ ° Î µ ªµ¤·  Â¨³ÁÃÃ¨¥¸ Ä ®¤n ¤ µÄo µ¦Á·  ¹Ê  °Âª·  ®¦º °
ÁÃÃ¨¥¸Ä®¤n¹Éµ¤µ¦Îµ¤µÄoÄµ¦¦´¦»¦³µ¦Á«¸É¤¸°¥¼n
Ä®o¤¸  ¦³·  ·£ µ¡Á¡·É¤ ¹Ê  °¥n µ ¤µ Á} ®¹É ÄÁ®» ¨¸É Î µ Ä®oÁ· µ¦
¡´µ¦³µ¦Á« ¹ÊÄ®¤n
4. Á¡ºÉ°¡´µ¦³µ¦Á«´Ê¦³Ä®o¤¸¦³··£µ¡¤µ ¹Ê Äµ¦¸
¦³µ¦Á«¸É¤¸°¥¼nÄo¤µÁ}Áª¨µµ Á·ªµ¤¨oµ¤´¥ Â¨³Îµµ
Åo¨Å¤n¸Ánµ¸Éª¦ ´´Ê¹°µÁ·Âª·Äµ¦¦´¦»´Ê¦³Ä®¤n
Ä®o¤¸¦³··£µ¡¤µ¥·É ¹Ê
5. ª¦µ¦¡´  µ¦³µ¦Á« Á}  ´Ê  °Äµ¦¡´  µ¦³
µ¦Á« ¹É¦³°oª¥ ´Ê°Äµ¦¡´µ 3 ´Ê°®¨´ º°
 µ¦«¹¬µÁºÊ°o
 µ¦«¹¬µªµ¤Á}ÅÅo
 µ¦¡´µÂ¨³¦´Äo¦³µ¦Á«
¦¼Â °µ¦¡´µ¦³µ¦Á«¤¸¦¼ÂÂ¨³ª·¸µ¦¸ÉÄo°¥¼n Ã¥´ÉªÅÄ
°r¦nµ Ç ´¸Ê
 µ¦¡´  µ¦³µµ¤ª¦µ¦¡´  µ¦³ (System
Development Life Cycle)
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 µ¦¡´µ¦³µÃ¥µ¦¦oµ¦³oÂ (Prototyping)
 µ¦¡´  µ¦³µÃ¥µ¦Î µ »  °¢r Â ª¦r Î µ Á¦È  ¦¼  ¤µÄo
(Application Software Package)
 µ¦¡´  µ¦³µÃ¥¼o Ä o  µ¨µ¥µ (End-User
Development)
  µ ¦ ¡´   µ ¦ ³    µ  Ã  ¥  µ ¦ o µ  ® n ª ¥  µ  £ µ ¥  ° 
(Outsourcing)
2.6.7 ¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦
¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦ (Management Information System)
®¦º °
MIS º° ¦³¸É¤¸µ¦´°¥nµÁ}¦³Á¸¥ Â¨³¦ª¤Á oµÁ}¨»n¤Ã¦¦oµ¸É ¦³° ¹Ê  ¤µµ
»¨Îµª¤µ Á¦ºÉ°¤º° Â¨³¦³Á¸¥ª·¸µ¦nµ Ç ¸Énª¥Ä®o¤¸ o°¤¼¨¸É¼o°´ÊµÂ®¨n
£µ¥ÄÂ¨³£µ¥° ¨nµªº° ¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦Á}¦³¸É¦ª¤ (Integrate) ¼oÄo
Â¨³Á¦ºÉ° (User-Machine) Á oµ Åªooª¥´ Ã¥Îµ®oµ¸ÉÄµ¦´®µµ¦Á« ®¦º° nµªµ¦
Á¡ºÉ°nª¥Äµ¦ ´·Ä °¼o¦·®µ¦ ÄÁ¦ºÉ° °¦³ªµ¦´µ¦°r¦ Án µ¦ªµÂ
µ¦´°r¦ Â¨³µ¦ª»¤ Á¡ºÉ°Ä®o°r¦µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦Åµ¤ª´»¦³r¸É´ÊÅªo
¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦³o°¤¸µ¦¦³µ¦nª¤´®nª¥µ®¦º°¦³
¥n°¥°ºÉ Ç Ä°r¦ Ã¥¤¸¨´¬³µ¦´´Ê¸ÉÁ}¦³ Â¨³nµ¥Ânµ¦¦³µµ´¦³
¥n°¥°ºÉ Ç Ä°r¦oª¥
¦³µ¦Á«Á¡ºÉ ° µ¦¦· ® µ¦µ¤µ¦Î µ Á·  µ¦Åo Ã ¥Å¤n o ° °µ«´ ¥
°¤¡·ªÁ°¦rÁ oµ¤µnª¥ ÂnÁºÉ°µªµ¤µ¤µ¦ °°¤¡·ªÁ°¦r Ä°´¸É³¦³¤ª¨¨ o°¤¼¨
ÅoÎµª¤µÄÁª¨µ°´¦ªÁ¦Èª ´´ÊÄ{»´¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦¹¤´³nµ
¦³ªµ¦¦³¤ª¨¨oª¥°¤¡·ªÁ°¦r
®oµ¸®É ¨´ °µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦ ¦³°oª¥
 Ä®oµ¦Á«Á¡ºÉ°nª¥Äµ¦´·Ä °¼o¦·®µ¦Åo
 Ä®oµ¦Á«Ân¼o¦·®µ¦»¦³´Åo
 Ä®oµ¦Á«Á¡ºÉ°nª¥Äµ¦ÂoÅ {®µ»¦¼Â °{®µ
 Ä®oµ¦Á«¸É¦ªÁ¦ÈªÂ¨³Á®¤µ³¤´µ¦Äoµ
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¦³Ã¥r¸É¼o¦·®µ¦³Åo¦´µ¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦

µ¤µ¦¦»

Åo´¸Ê
 nª¥Ä®o¼o¦·®µ¦¤°Á®È{®µÂ¨³Ã°µÅo¦ªÁ¦Èª ¹Ê
 nª¥Ä®o¼o¦·®µ¦¤¸Áª¨µÎµ®¦´µ¦ªµÂÅo¤µ ¹Ê
 nª¥Ä®o¼o¦·®µ¦ÄoÁª¨µÄµ¦¡·µ¦µ{®µ¸É¤¸ªµ¤´o°Åo
¤µ ¹Ê
 nª¥Ä®o¼o¦·®µ¦ª»¤µ¦ÎµÁ·µ¦Åo¸ ¹Ê
 »  ¨´  ¬³¸É Î µ ´  °¦³µ¦Á«Á¡ºÉ ° µ¦¦· ® µ¦
¦³°oª¥
 Á}¦³¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦´µ¦ ·É¸Êº°ÅoªnµÁ}»¨´¬³¸É
Îµ´ °¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦ ¨nµªº° o°µ¤µ¦
°°ªµ¤o°µ¦ °¼o¦·®µ¦ Â¨³o°Á}µ¦Á«¸ÉÄo
Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦ º° µ¤µ¦Äo¦³°Äµ¦ªµÂ µ¦ª»¤
µÅo
 ¼o  ¦·  µ¦o ° Á}  ÂÎ µ Äµ¦¡´  µ¦³ ÁºÉ ° µ¦³
µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦¸ÊÁ¸É¥ª o°Â¨³¼ÄoµÃ¥¦µ
¼o¦·®µ¦ ´´Ê ¼o¦·®µ¦o°Á}¼o¸É¤¸nª¦nª¤Äµ¦°°ÂÂ¨³
Îµ®µ¦Á«¸Éo°µ¦
 ¤°{®µÄ¨´¬³Á}°´®¹É°´Á¸¥ª´ ¦³µ¦Á«
Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦³o°¦³µ¦³¥n°¥ Ç Ä°r¦Ä®oÁ}®¹É
Á¸¥ª´ Å¤nªnµ³Á} iµ¥µ¦¨µ iµ¥¨· iµ¥ª·«ª¦¦¤Â¨³
°ºÉ Ç
 µ¦Äoµ o°¤¼¨¦nª¤´ º°ÅoªnµÁ}®´ªÄÎµ´ °µ¦´µ¦
°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ ÎµÄ®o¨ªµ¤ÊÎµo° ° o°¤¼¨ ÎµÄ®o¦³
ÎµµÁ¦Èª ¹Ê Â¨³¦³®¥´nµÄonµ¥
 o°µ¦µ¦ªµÂ¸É¸ ÁºÉ°µµ¦¸ÉÅ¤nµ¤µ¦¦oµ ¹ÊÅooª¥
¦³¥³Áª¨µ°´´Ê ´´Ê ¹o°¤¸µ¦ªµÂ°¥nµ¸ Â¨³Îµ¹¹
{®µnµ Ç°¥nµ¦°°Äµ¦¡´µÂ¨Äoµ¦³
 °µ«´¥Âªªµ¤·Á·¦³Äµ¦¡´µ¦³
 Á}¦³¸ÉÃ¥´ÉªÅ°µ«´¥°¤¡·ªÁ°¦r
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¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦´Ê Â¤o³¦oµ ¹ÊÄ®o´¼o¦·®µ¦ÄoÈ¦·°¥¼n Ân
¨¨´¡r °¦³ ®¦º°¦µ¥µ¸É³´ÎµÄ®o¼o¦·®µ¦Ân¨³¦³´´Ê¤¸ªµ¤Ânµ´ Á¡¦µ³
¹Ê°¥¼n´®oµ¸É °¼o¦·®µ¦Ân¨³¹É³´´Ä®oo°µ¦µ¦Á«¸Énµ´ ´ÅoÁ¥¨nµªÅ
Â¨oªªnµ¼o¦·®µ¦¦³´»o°µ¦µ¦Á«Îµ®¦´µ¦ªµÂ¨¥»r ¹ÉÁ}ÂÎµ®¦´µ¦
ÎµÄ®o¦·¬´Â n ´´¦·¬´°ºÉ Ç Åo ´´Ê µ¦Á«¸Éo°Äo¹¤´³Á}µ¦Á«¸ÉÁ¸É¥ª´
£µ¡ °¨µÂ¨³µµ¦r£µ¥°¦·¬´¤µªnµ³Á}µ¦Á«µ£µ¥Ä¦·¬´
Äµ¦´  o µ ¤ ¼o ¦· ® µ¦¦³´ ¨n µ ¹É o° ª»¤ µ¦· ´ · µ£µ¥ÄÄ®oÎ µ Á· Åµ¤
Ájµ®¤µ¥Â¨³ª´»¦³r¸ÉªµÅªoÈo°µ¦µ¦Á«µ£µ¥Ä¤µªnµ£µ¥° ´ÂÅo
µ¦µ¸É 2.1 µ¦µÂªµ¤´¤¡´r °¦³´µ¦¦·®µ¦ Â¨³»¨´¬³µ¦Á«¸Éo°µ¦
¼o¦·®µ¦
¦³´¼
¦³´¨µ
¦³´¨nµ

»¨´¬³µ¦Á«
¤µµ£µ¥°Á·ªnµ¦¹É Á}µ¦Á«¦»Â
ÂªÃo¤¦³¥³¥µª Å¤nÎµÁ}o°Á}{»´
¤µµ£µ¥°¦³¤µ¦¹É Á} o°¤¼¨Â¨³µ¦Á«¦»
ÂªÃo¤¦³¥³´Ê ª¦Á}µ¦Á«{»´
¤µµ£µ¥ÄÁ}nªÄ®n Á} o°¤¼¨Â¦µ¥¨³Á°¸¥ Á}
Á¦ºÉ°{»´

µ¦°°Â¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦ Á}µ¦´ªµ¦³ µ¦Á«
Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦Ä®¤n´Ê®¤ ®¦º°Á}µ¦¦´¦»¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦Á·¤Á¡¸¥µnª
Ã¥µ¦°°Â¸Ê³ ¹Ê´¨¸ÉÅoµµ¦«¹¬µÂ¨³ª·Á¦µ³®r¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦
Á·¤ Â¨³¨µ¦´·Ä °¼o¦·®µ¦ªnµo°µ¦¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦Ä®¤nÁ}°¥nµÅ¦
´Ê¸Ê¦³ªµ¦´¨nµª ³¦³°oª¥ ´Ê°¸ÉÎµ´´¸Ê
 µ¦°°Â¦µ¥µ
 µ¦°°Â o°¤¼¨Á¡ºÉ°ÎµÁ oµ¦³¦³¤ª¨¨
 µ¦°°Â¦³¦³¤ª¨¨
µ¦°°Â¦µ¥µ ¦µ¥µÁ}  n ª ¸É Î µ ´  Î µ ®¦´  ¼o  ¦· ® µ¦¸É  ³ÅÄo
¦³Ã¥r ´´Ê oµ¦µ¥µÁ}Åµ¤ªµ¤o°µ¦ °¼o¦·®µ¦Â¨oª Èº°Åoªnµ¦³¸É°°Â
¦¦¨» Á j µ ®¤µ¥ÅÅo n ª ®¹É  Î µ ®¦´  ´Ê  °Ã¥¨³Á°¸ ¥  °µ¦°°Â¦µ¥µ³
¦³°oª¥

30
 µ¦Îµ®¦µ¥µ¸Éo°µ¦ Á}µ¦Îµ®¹¦µ¥µ¸Éo°µ¦
µ¦³ Ã¥Îµ¨µ ´Ê°µ¦«¹¬µÂ¨³ª·Á¦µ³®r¦³¤µ
ªÂ¨³¡·  µ¦µ¦n ª ¤´  ªµ¤o ° µ¦ °¼o  ¦· ® µ¦Â¨³
¼o·´·µ ®¨´¸ÉÄoÄµ¦¡·µ¦µ¦µ¥µ¸Éo°µ¦µ¦³
ÅoÂn ¦µ¥µ´Ê ¥´ ¤¸ªµ¤o° µ¦®¦º °Å¤n¦ µ¥µ´Ê ¤¸ ªµ¤
ÊÎµo°´¦µ¥µ°ºÉÇ®¦º°Å¤n
 µ¦Îµ®µ¦Á«Ä¦µ¥µ £µ¥®¨´µ¸ÉÅo¤¸µ¦Îµ®
¦µ¥µ¸Éo°µ¦Â¨oª ³o°¤¸µ¦ª·Á¦µ³®r¦nª¤´¼o¦·®µ¦Â¨³
¼o·´·µ Á¡ºÉ°Îµ®¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¦Á«¸Éo°µ¦Ä
¦µ¥µ
 µ¦°°Â¦¼Â¦µ¥µ ³¦³Îµ£µ¥®¨´µ¸ÉÅoÎµ®
¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¦Á«Ä¦µ¥µÂ¨oª ¦¼Â¦µ¥µÁ®¨nµ¸Ê
³Ân°°Á}¦µ¥µ¸ÉÄo£µ¥Ä®nª¥µÂ¨³¦µ¥µ¸ÉÄo
£µ¥°®nª¥µ Ã¥¦µ¥µ¸ÉÄo£µ¥Ä®nª¥µÁ}¦µ¥µ
¸ÉÄoÄµ¦·´·µ¦³Îµ ¹¤¸¦¼Â¸ÉÁ}Åµ¤ªµ¤¡°Ä
°®nª¥µÁ° Ä ³¸É¦µ¥µ¸ÉÄo£µ¥°®nª¥µ³¤¸
¦¼Â¸Éo°Îµ¹¹ª´»¦³r °¼o¦·®µ¦®nª¥µnµ Ç ¸É
ÎµÅÄooª¥
 µ¦´  ¦³Äµ¦°°¦µ¥µ°Á®º ° µµ¦°°Â
¦¼Â¦µ¥µÂ¨oª ³o°Îµ¹¹¦³Äµ¦°°¦µ¥µoª¥
Án Îµª» °¦µ¥µ¸Éo°µ¦ µ¦Å®¨ °¦µ¥µ¹¼o¦´
µ¦Á« Â¨³ªµ¤¸ÉÄµ¦°°¦µ¥µ Á}o
µ¦°°Â o°¤¼¨Á¡ºÉ°ÎµÁ oµ¦³¦³¤ª¨¨ Á}µ¦¡·µ¦µ¨´¬³ o°¤¼¨
¸ÉÎµÁ oµ¼n¦³¦³¤ª¨¨ Á¡ºÉ°Ä®oÅo¦µ¥µµ¦³µ¤¸Éo°µ¦ ¹ÉÄ ´Ê°¸Ê¤¸·É¸Éo°
¡·µ¦µ´¸Ê
 o ° ¤¼ ¨ Î µ Á o µ ¸É o ° µ¦ µ¦¡·  µ¦µªn µ o ° ¤¼ ¨ Î µ Á o µ ª¦Á} 
°³Å¦oµ ¹Ê´¦µ¥µ¸ÉÅo°°ÂÅªo ¹ÉµÄ ´Ê°¸Ê³
ÎµÁ°µ¨µ¦ª·Á¦µ³®r¦µ¥µ¸ÉÅo°°ÂÅªo ¤µ¡·µ¦µ¹ 
· Â¨³ µ ° o°¤¼¨¸ÉÄoÁ} o°¤¼¨ÎµÁ oµ
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 Â®¨n o°¤¼¨ÎµÁ oµ Äµ¦ª·Á¦µ³®rÎµÁ}o°®µÂ®¨n o°¤¼¨¸É
Î µ Á}  o ° Äo Á ¡ºÉ ° Î µ ®Â®¨n  o ° ¤¼ ¨ Î µ Á o µ °¦³ ´Ê  ¸Ê
Â®¨n o°¤¼¨¸ÉÄo´¨nµªÁ¡ºÉ°´Îµ¦µ¥µ°µÂn°°ÅoÁ}
- Â®¨n o°¤¼¨µÁ°µ¦·ÊÁ¸¥ª´ µ¦ÄoÂ®¨n o°¤¼¨¸Ê³Å¤n
¥»n  ¥µ¤µ ÁºÉ ° µ o ° ¤¼ ¨ ´Ê  ®¤¤µµÁ°µ¦Ä·Ê 
Á¸¥ª´
- Â®¨n o°¤¼¨¸ÉÁ·µµ¦Îµª µ¦µ¥µ°µ¤¸ o°¤¼¨¸É¤µ
µÂ®¨nÁ¸¥ª Â¨³ o°¤¼¨µnªÅo¤µµµ¦Îµ o°¤¼¨Å
Îµª
- Â®¨n o°¤¼¨®¨µ¥Â®¨n ¨´¬³Â®¨n o°¤¼¨Â¸Ê³ÎµÄ®oÁ·
ªµ¤¥»n¥µÄµ¦°°Â¦³µ¦Á« ÁºÉ°µ o°¤¼¨¸É
ÎµÁ oµ³¤¸®¨µ¥Â
- Â®¨n o°¤¼¨µµ¦µ¸ÉÅoÎµ® ¹Ê Á}µ¦Îµ®nµÅªoÁ}
µ¦µ°oµ°· Â¨³Îµ¤µ¦³¤ª¨¨ ¹ÉÁ}ª·¸µ¦¸É·¥¤Äo´
Ã¥´É ª Å ÁºÉ ° µÁ}  µ¦¦»  o ° ¤¼ ¨ Ä¦¼  Â¸É  µ¤µ¦
ÎµÁ°Åonµ¥ Â¨³µ¦Á¦¸¥¤ o°¤¼¨ÎµÁ oµÈ³ª
 µ¦Îµ®¦³¥³Áª¨µ ° o°¤¼¨ÎµÁ oµ Á}µ¦Îµ®¦³¥³Áª¨µ
Â¨³ªµ¤¸É ° o°¤¼¨ÎµÁ oµ ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°Ä®o´n°ªµ¤o°µ¦ÄoÄ
µ¦¦³¤ª¨¨Ä®oÅoÁ}¦µ¥µµ¤¸Éo°µ¦
µ¦°°Â¦³¦³¤ª¨¨³¦°¨»¤´ÊÂn µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨ µ¦
´  ¹  µ¦ÁÈ ¦´  ¬µ µ¦Î µ ª µ¦¦³¤ª¨¨ µ¦ª· Á ¦µ³®r Â ¨³µ¦Á¦¸¥ ¨´  ¤µÄo Ä 
£µ¥®¨´ ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°¸É³¦³¤ª¨¨ o°¤¼¨Ä®oÅoÁ}µ¦Á«Â¨³¦µ¥µµ¤¸Éo°µ¦
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2.7 µ¦°°Â¦³Á·ª´» (Object Orientation) (·· £´¸ª´³»¨,
¡·µ ¡µ·»¨:2548)
2.7.1 Object Orientation
“Object Orientation” Á}µ¦¤°»·ÉÄ¥Ã¨ªµ¤¦·Ä®oÁ}ª´» (Object)
´Ê·É¸É´o°ÅoÁ¦¸¥ªnµ “Tangible Object” Án  Å¡n ¦¥r Á}o nª·É¸É´o°Å¤nÅo
Á¦¸¥ªnµ “Intangible Object” Án Á¡¨ ª·µÁ¦¸¥ £µª·µ ³ Á}o
Ã¥´ÉªÅ°È°Ár®¹ÉÇ °µ°¥¼n·É®¦º°Å¤n°¥¼n·É oµÅ¤n°¥¼n·ÉÈ³ÎµÁ·µ¦®¦º°
¼ÎµÁ·µ¦°¥nµÄ°¥nµ®¹É ¹Én°Ä®oÁ··¦¦¤ (Activity) ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª (Movement)
µ¦¦³Îµ (Action) ®¦º°µ¦ÎµÁ·µ¦ (Operation) Án ·¦¦¤ {~´¦¥µ Á·µ
ÎµÁ·µ¦ ({~) n°´¦¥µ Á}o ´´Ê®µ¡·µ¦µÄ¦µ¥¨³Á°¸¥Â¨oª ³Á®Èªnµ·¦¦¤
nµÇ ¸ÉÁ· Ê¹ ´Ê ¨oªÁ·µµ¦¤¸ªµ¤´¤¡´r (Relationship) Â¨³·´¤¡´r (Interaction)
´¦³®ªnµ 2 ´ª ¹ÊÅ
o Relationship º° ªµ¤Á¸É¥ª o°®¦º°ªµ¤´¤¡´r´ ¦³®ªnµª´» 2 ´ª ¹ÊÅ ¹É
Ã¥´ªÉ Åªµ¤´¤¡´r´¨nµªÁ¦µ³Å¤nµ¤µ¦¤°Á®ÈÅoÃ¥¦ Âno°°µ«´¥
µ¦¸ªµ¤ Án ªµ¤Á}Â¤n-¨¼ ªµ¤Á}Áoµ ° Á}o
o Interaction º° ·´¤¡´r®¦º°µ¦¦³ÎµÄÇ ¸ÉÁ· ¹Ê ¦³®ªnµª´» 2 ´ª ¹ÊÅ ¹É
Ã¥´ªÉ ÅÁ¦µµ¤µ¦¤°Á®È®¦º°´ÁÁ®È Interaction Åonµ Án µ¦¦oµ µ¦
Á¨¸É¥Â¨ µ¦Á¨n µ¦¦³»o Á}o ¹É Interaction ¸ÊÁ°¸É ÎµÄ®oÁ· ·¦¦¤
(Activity) nµÇ ÄÃ¨¸Ê
2.7.2 °È°ÁÈr (Object) Â¨³¨µ (Class)
2.7.2.1 °È°ÁÈr (Object)
ª´» (Object) º° »Ç ·É¸ÉÁ¦µÄÄÁ®»µ¦rÄÁ®»µ¦r®¹É ´Ê¸É´o°
ÅoÂ¨³´o°Å¤nÅo Ân¸Énµ¤µ´ÊÁ¦µ¤°Ânª´»¸É°¥¼nÄ¦° °ªµ¤Ä¸É¤¸°¥¼nÄÃ¨ªµ¤
¦·Ánµ´Ê oµÁ¦µo°µ¦¸É³Îµ¨°·ÉnµÇ Ä®o°¥¼nÄÁ¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦r³ÎµÅo°¥nµÅ¦? ·É¸É
o ° Î µ È º ° Á¦µo ° Î µ Ä®o Á ·  ª´  » ¹Ê  ÄÁ¦ºÉ ° °¤¡· ª Á°¦r Ä ³Á¸ ¥ ª´  È o ° ¦o µ 
ªµ¤´¤¡´rÂ¨³·´¤¡´r ¦³®ªnµª´»¦³Á£nµÇ Ä®oÁ· ¹ÊÄÁ¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦roª¥ ¹É
Ân°ªnµª´»ÄÃ¨´ª´»¸ÉÁ· ¹ÊÄÁ¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦r´Ê¥n°¤Å¤nÁ®¤º°´ Â¨³oª¥Á®»¸Éªnµ
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Á¦µÅ¤nµ¤µ¦ÎµÁ°µª´»ÄÃ¨ªµ¤Á}¦· Á oµ¤µÄnÄÁ¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦rÅo ´´Ê·É¸Éo°Îµ
Èº° µ¦ÄnÂª· (Concept) Ä®oÂnª´»Â¨oª¹¦oµÂÎµ¨° °ª´»ÄÃ¨ªµ¤Á}¦·
´ÊÇ Á¡ºÉ°ÎµÅÄnÅªoÄ°¤¡·ªÁ°¦r
Âª· ®¤µ¥¹ ªµ¤·¦ª¥°¸ÉÁ¦µ¤¸Ä®o´ª´»ÄÇ £µ¥Äo¦°¸ÉÄ
Án oµÁ¦µo°µ¦Ä®oÂª·´¦¥r ´Éº° ¦»´¤¸´ª´ ¤¸¨o° Â¨³Á¦ºÉ°¥rÁ®¤º°´»
´ ®¦º°Á¤ºÉ°o°µ¦Ä®oÂª·´ ´Éº° »¤¸ 2 Â  2 µ 1«¸¦¬³ Â¨³¤¸£µ¬µ¡¼ Á}
o
2.7.2.2 ¨µ (Class) ®¦º° Abstract Object
µ¦Ä®oÂª·´ª´»nµÇ ´Ê³¼Îµ®Ã¥¦°¸ÉÄ Á¡¦µ³Á¦µ³Ä®o
Âª·´ª´»Äµnª °ª´»¸ÉÁ¦µÄÁnµ´Ê Án Á¤ºÉ°¦°¸ÉÁ¦µÄÁ¡µ³ Â  Â¨³ µ
°Ánµ´Ê ´´ÊÁ¦µ³Ä®oÂª· °ªnµÁ}ª´»¸É¤¸ 2 Â  Â¨³ 2 µ Ã¥Á¦µÅ¤nÄ ®¼
µ ®¦º°¤¼ °¹Éº°ªnµ°¥¼n°Á®º°¦°¸ÉÄ
¨µµ¦Ä®oÂª·´ª´»´ÊÎµÄ®oÁ·µ¦´¨»n¤ °ª´» ¹Ê ¹É¨»n¤ °
ª´»¸ÉÅoµ¦³ªµ¦¸ÊÁ¦¸¥ªnµ “Abstract Object” ®¦º°Á¦¸¥°¸°¥nµ®¹Éªnµ “¨µ (Class)”
¨µÁ·µµ¦Ä®oÂª·´ª´» ´´Ê¹¤¸ªµ¤¦· o°®¹ÉÄµ Object
Orientation ªnµ “¨µº°Á}µ¤¦¦¤ (Abstract) Á¦µÅ¤nµ¤µ¦ÎµÄ®o¨µÎµÁ··¦¦¤ÄÇ
ÅoÁ¨¥” °µ¸Ê ¨µnµÇ ¸É°¥¼nÄ¦°¸ÉÄ º° ·É¸É°¥¼nÄªµ¤·Á¦µ¹ÉÅ¤nµ¤µ¦Îµ
·¦¦¤ÄÇ Ä®oÁ· ¹Ê¦·Åo ÂnoµÁ¦µo°µ¦Ä®oÁ··¦¦¤ ¹ÊÄ¦³°¤¡·ªÁ°¦r °Á¦µ Á¦µ
o°¦oµª´» °¨µnµÇ ¹ÊÄ°¤¡·ªÁ°¦r °Á¦µÁ¸¥n° Á¡ºÉ°Ä®oª´»´ÊÇ µ¤µ¦Îµµ
Â¨³ÎµÁ·µ °Á°Åo ¹É®µÁ¦µ³Á¸¥´Âªµµ¦¡´µÃ¦Â¦¤ÂÁ·¤ Â¨oª
¨µ³¨oµ¥¨¹´· °´ªÂ¦ Â¨³ª´»³¨oµ¥¨¹´´ªÂ¦´ÉÁ°
2.7.3

Abstraction Â¨³ Instantiation

Á¦µÁ¦¸¥¦³ªµ¦Äµ¦Ä®o Concept ´°È°ÁÈrÁ·Á}¨µªnµ
“Abstraction” Â¨³Á¦¸¥¦³¥ªµ¦ °µ¦ÎµÄ®oÁ·°È°ÁÈrµ¨µ¸ÉÁ¦µ¦oµ ¹Êªnµ
“Instantiation” ¹ÉÄµ¦´Ê ®¦º°®´º°µÁ¨n¤³Á¦¸¥°È°ÁÈr¸ÉÁ· ¹ÊÄ°¤¡·ªÁ°¦rªnµ
“Instance” Á¡¦µ³°È°ÁÈrÁ}·É¸ÉÁ·µ¦³ªµ¦ “Instantiation”
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¦³ªµ¦ Abstraction Â¨³ Instantiation µ¤Âª· Object Orientation
¹Éµ¤µ¦°·µ¥Åoªnµ Á¤ºÉ°ÄÈµ¤¸ÉÁ¦µo°µ¦Äo Object Orientation Á¡ºÉ°µ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³
°°Â¦³ ·ÉÂ¦¸Éo°ÎµÈº° ¡·µµ°È°ÁÈr´Ê®¤Ä Domain ¸ÉÁ¦µÄ ¹É°¥¼nÄ
Ã¨ °ªµ¤Á}¦· Ã¥Äo®¨´µ¦nµÇ ° Abstraction Á}Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦¡·µ¦µ
´¨nµª ¨¨´¡r¸ÉÅoµµ¦¡·µ¦µÈº° ¨µ¹ÉÁ}·É¸ÉÅ¤n¤¸´ª°¥¼n¦· ÂnÁ}·É¸É°¥¼nÄ
ªµ¤· °Á¦µ¸Éµ¤µ¦Á¦µ¸Éµ¤µ¦ÎµÁ° (Represent) Ä¦¼ °Â£µ¡ (Diagram) Åo
°¥nµÅ¦Èµ¤ ·É¸É°¥¼nÄªµ¤·´ÊÅ¤nµ¤µ¦Îµ·¦¦¤ÄÇ Åo ®¦º°¨nµªÅo
°¸°¥nµ®¹Éº° µ¦¸ÉÁ¦µ¤¸Á¡¸¥¨µ´Ê¥´Å¤nÁ¡¸¥¡°n°µ¦¦oµ¦³ (Á¡¦µ³¦³Îµ¤¼¦r
ÅoÈn°Á¤ºÉ°¤¸· ¦¦¤Á· ¹Ê£µ¥Änª¦³°nµÇ °¦³) ÂnoµÁ¦µÄo¨µÄ®oÁ}Á¤º°
Â¤n¡·¤ ¡r Á¡ºÉ °¦oµ ´ª¸ÉÎµ¨°£µ¡ °ª´»ÄÃ¨ °ªµ¤Á} ¦· Ä®o¤¸ ´ª°¥¼n¦·Ä
°¤¡·ªÁ°¦r ª´»Á®¨nµ´Ê¹ÉÁ¦¸¥ªnµ “°È°ÁÈr” ®¦º°µ¦´ÊÁ¦µ³Á¦¸¥ªnµ “Instance” (°¥¼noµ
¨µ¥ °¨¼«¦) ³µ¤µ¦Îµ®oµ¸Én°Ä®oÁ··¦¦¤nµÇ °¦³µ¤¸ÉÁ¦µo°µ¦Åo Á¦¸¥
¦³ªµ¦Äµ¦¦oµ°È°ÁÈrµ¨µªnµ “Instantiation”
oµÁ¦µÅo¦µÂ¨oªªnµ Abstraction Á}µ¦¤°·ÉnµÇÂ¨oªÄnªµ¤·¦ª¥°
(Concept) ¨Åªnµ ·É¸É¤°´Ê¤¸»¨´¬³°¥nµÅ¦ ´´Êµ¦¤°°È°ÁÈr®¹É · °®¨µ¥
³¤¸¤»¤¤°nµ´°°Å ¹Ê°¥¼n´ªµ¤Ä °Ân¨³
°µ¸Ê Abstraction ¥´Á}nª®¹ÉÄµ¦nª¥ª·Á¦µ³®r¹{®µ °¦³
¸Éo°µ¦¡´µ (Problem Domain) ¹ÉÄµ¦Îµ Abstraction Á¡ºÉ°µ¦ª·Á¦µ³®r Domain
Problem ³¤¸¦³ªµ¦¥n°¥®¨µ¥¦³ªµ¦
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2.7.4 °r¦³° °°È°ÁÈr
»Ç°È°ÁÈrµ¤Âª·° Object Orientation ³¤¸°r¦³° 3 °¥nµ
Åo Â n »  ¤´ · (Attribute/Property)
µ¦Î µ Á·  µ¦®¦º ° ¡§·  ¦¦¤
(Operation/Behavior/Method) Â¨³µ¦n¸Ê°È°ÁÈr (Unique Identity)
2.7.4.1 »¤´· (Attribute)
Á¦µµ¤µ¦¦¦¥µ¥»¤´· °°È°ÁÈrnµÇ ¦µÁnµ¸É»¤´·´¨nµª
Á}»¤´·¸ÉÁ¦µÄ®¦º°°¥¼nÄ Domain ¸ÉÄ Án Â¨³Îµª °¦³¼¦´®¹É ¸·ª
Â¨³Á¡« °Ç®¹ÉÁ}o Äµ Object Orientation ³Á¦¸¥·É¸ÉÄoÄµ¦¦¦¥µ¥
»¨´¬³nµÇ °°È°ÁÈrªnµ “Attribute” ®¦º° “Property”
2.7.4.2 µ¦ÎµÁ·µ¦/Á¤° (Operation/Method)
ÄÃ¨ªµ¤¦· »Ç·Éo°¤¸ªµ¤µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦µ°¥nµÅo Án 
µ¤µ¦ª·É Á· ®¦º° ¦¸Á¦ºÉ°Á¨n¸¸¸É¤¸ªµ¤µ¤µ¦Á¨nÂn¸¸Åo Á}o ´´Ê ®µÁ¦µ
¤°»Ç·ÉÁ}°È°ÁÈr ¥n°¤Âªnµ»°È°ÁÈro°¤¸ “ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµÁ·µ¦
(Operation)” µ°¥nµ®¦º°®¨µ¥°¥nµÅo ¹É®¤µ¥¹ µ¦¦³Îµ¸É°È°ÁÈrµ¤µ¦ÎµÄ®o®¦º°
µ¤µ¦¼ °¦o°Ä®o¦³ÎµÅo
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Î µ Á·  µ¦µ°¥n µ ³¼  Â°°¤µÄ®o Á ®È  Á} 
¡§·¦¦¤Åo o°Á·µµ¦ºÉ°µ¦®¦º°·´¤¡´r´¦³®ªnµ°È°ÁÈr ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ³o°
¤¸°È°ÁÈrÄ°È°ÁÈr®¹ÉÁ}´ª¦³»o (Trigger) °¸®¹É°È°ÁÈrÁ}¼o¼¦³»o (®¦º°¼
¦³Îµ – Passive Object) Ä®oÂ¡§·¦¦¤oª¥µ¦¸É Trigger n Message ÅÁ¦¸¥Äo
ªµ¤µ¤µ¦ ° Passive Object µ¦·´¤¡´r´¦³®ªnµ°È°ÁÈr¸ÊÁ°¸ÉÎµÄ®oÁ·µ¦
ÎµÁ·µ¦ÄÇ ¹Ê¤µÅo
2.7.4.3 µ¦n¸Ê°È°ÁÈr (Unique Identity / Object Identity)
oµ´Áµ¦r°oµ¹°È°ÁÈrnµÇ ¸ÉÁ¦µÄ®¦º°¨nµª¹ Á¦µ³Äo¦³Ã¥
®¦º°ª¨¸¸Én°¹ªµ¤ÎµÁ¡µ³Áµ³ °°È°ÁÈr´ÊÇ Án ¦¥r®¤µ¥¹Á¨ ³Á¸¥...,
°¤¡·ªÁ°¦r¥¸É®o° A °µ¥  Á}o µÁ®»¸ÉÁ¦µo°¦³»Ä®oÁµ³ ÁºÉ°µ°È°ÁÈrÂn¨³
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´ª³Å¤nµ¤µ¦ÊÎµ´°È°ÁÈr´ª°ºÉÇÅo Å¤nªnµ¦¸ÄÇÁ¦¸¥»¤´· °ªµ¤ÃÁnÂ¨³Å¤n
ÊÎµ´ °°È°ÁÈrÂn¨³´ªªnµ “Unique Identity”
2.7.5 ¦³Á£ ° Abstraction
¸Énµ¤µ¦µÂ¨oªªnµ Abstraction º° ¦³ªµ¦Äµ¦¦oµÂª· °
¨µµ¨»n¤ °°È°ÁÈr¸ÉÁ¦µÄ Ä®´ª o°¸ÊÅo®¥·Á°µ¦³ªµ¦ Abstraction ¤µÎµÂ
Á} 4 ¦³Á£oª ¥´ Åo Ân Classification,
Association,
Aggregation
Â¨³
Generalization/Inheritance
2.7.5.1 Classification Abstraction
Classification Abstraction º°¦³ªµ¦Äµ¦Ä®oÂª·´°È°ÁÈr¸ÉÁ¦µ
Ä Á¡ºÉ°n°Ä®oÁ·Âª· °¨µ ´´Ê®´ªÄÎµ´ ° Classification Abstraction Èº°
“Âª·¦ª¥° (Concept)” ¸É³Ä®o´°È°ÁÈr µ¦Ä®oÂªªµ¤·º° µ¦Ä®o °Á Ân°È°
ÁÈrªnµo°¤¸»¨´¬³°³Å¦oµ Concept Á}Á¦ºÉ°¤º°Îµ´¸Éµ¤µ¦ÎµÄ®oÁ¦µ´®¤ª®¤¼n
¸ÉÅ¤nÊÎµ´Ä®o´°È°ÁÈrÄ Problem Domain ¸ÉÁ¦µÄ ®¨´µ¸ÉÁ¦µÅo®¤ª®¤¼n °°È°
ÁÈrÂ¨oª ªµ¤·¦ª¥°®¦º° Concept ¸ÉÁ¦µ¤¸n°¨»n¤ °°È°ÁÈrÂn¨³¨»n¤ Èº° ¨µÂn
¨³¨µ´ÉÁ° ¨´¬³ °µ¦Ä®oÂª·Á¡ºÉ°Â¥Â¥³ Îµ® °Á  Â¨³´®¤ª®¤¼n °
°È°ÁÈrÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·¨µÈº° ¨´¬³ ° “Classification Abstraction”
n°¸ÉÁ¦µ³Ä®oÂª·¦ª¥°´°È°ÁÈr¸ÉÁ¦µÄ Problem Domain ·É
Îµ´·ÉÂ¦¸Éª¦¦³ÎµÈº° “µ¦Îµ® °Á  ° Problem Domain” ¹Ê¤µn° ¹É
µ¤µ¦Î µ ®Åo Ã ¥°µ«´ ¥ “ o ° ¤¼ ¨ ªµ¤o ° µ¦µ¼o Ä o ¦ ³®¦º ° ¼o ¸É Á ¸É ¥ ª o °  (User
Requirement)” Á}nª¦³°®¨´Äµ¦¡·µ¦µ ®¨´µ¸Éµ¤µ¦Îµ® °Á  °
Problem Domain Â¨oªÈµ¤µ¦o®µ°È°ÁÈr¸ÉÁ¦µÄ Â¨³Îµµ¦Ä®oÂª· Â¥Â¥³Â¨³
´®¤ª®¤¼n ¨µ¥Á}¨µ ¹Ê¤µÅoÄ¸É»
2.7.5.2 Association Abstraction
Association ®¤µ¥¹ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¨µ (®¦º°°È°ÁÈr) ¸É°¥¼nÄ¦³´
Á¸¥ª´ ¨nµªº° ¨µ´Ê°¤¸ªµ¤Îµ´ÁnµÁ¸¥¤´ Å¤n¤¸¨µÄÁ}°r¦³° °
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¨µÄ Án ¨¼oµ´ÎµÄ´ÉºÊ° ´Á¦¸¥¨³Á¸¥ª·µÁ¦¸¥ ·oµ°¥¼nÄ¨´·oµ Á}o
Â¨³¦³ªµ¦Äµ¦®µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¨µ¸ÉÁ¦µÄÄ¨´¬³¸É¨µ´Ê°¤¸ªµ¤
Á¸É¥ª o°´¤¡´r´Ä¦³´Á¸¥ª´ Á¦¸¥ªnµ “Association Abstraction”
¨µ¸É ¤¸  ªµ¤´ ¤ ¡´  r ´  ³¼  ÁºÉ ° ªµ¤´ ¤ ¡´  r o ª ¥ “ºÉ ° ªµ¤´ ¤ ¡´  r
(Association Name)” Án ¨¼oµ´ÎµÄ´ÉºÊ° ¨µ “¨¼oµ” ´ “Ä´ÉºÊ°” ¼ÁºÉ°¤
ªµ¤´¤¡´roª¥ Association ¸ÉºÉ°ªnµ “´Îµ (Make)” Á}o ´´Êµ¦Á ¸¥´¨´¬rÂ
ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¨µ¹ª¦¦³»ºÉ° Association Åªooª¥ Ã¥°µÄo¨¼«¦Á¡ºÉ°ÂÄ®oÁ®È
·«µ °ªµ¤´¤¡´roª¥
2.7.5.3 Aggregation Abstraction
Aggregation
Á}ªµ¤´¤ ¡´r°¸·®¹É ° Association Ã¥¸É
Aggregation ®¤µ¥¹ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¨µ (®¦º°°È°ÁÈr) Ânµ¦³´´ ¨nµªº°
¨µ®¹É¤¸ªµ¤´¤¡´rÂÁ}°r¦³° (Part) °°¸¨µ®¹É (Whole) ®¦º°Á¦¸¥ªnµ
ªµ¤´¤¡´rÂ “Whole-Part” Â¨³¦³ªµ¦Äµ¦®µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¨µÄ
¨´¬³´¨nµª³Á¦¸¥ªnµ “Aggregation Abstraction”
µ¥n°®oµ oµo ¦³°´µ¦¡·µ¦µªµ¤Á}¦·ÄÃ¨ ³¡ªnµ³¤¸
ª´»®¨µ¥·ÄÃ¨¸ÉÁ·µµ¦¦ª¤´ª´ª´»°ºÉ Án Á·µµ¦¦ª¤´ª´Á° ° Â 
 ®´ª ¨Îµ´ª ®¦º°°¤¡·ªÁ°¦rÁ·µµ¦¦ª¤´ª´ ° Main Board, Rom, Disk Drive Â¨³
Case Äµ¨´´Á¦µµ¤µ¦°®¦º°¦»Åoªnµ ª´»´Ê®¹Éµ¤µ¦Â¥°°Á}ª´»¥n°¥Ç
Åo ¹É·É¸ÉÂn°°´Ê¤¸ Concept ¸ÉÂnµµÁ·¤ Án ®´º°µ¤µ¦ÂnÂ¥°°Á}
®oµÂ¨³®oµ®´º° ®¦º° ³¦´¤¦¸Ân°°Á} iµ¥oµÂ¨³ iµ¥¦´µ¨Á}o
´´Ê®µÁ}ÁºÊ°®µÄµ Object Orientation Â¨oªÁ¦µ°µ¨nµªÅoªnµ¨µ
µ¨µÄÃ¨µ¤µ¦Â¥ (Decompose ®¦º° Split) °°Á}¨µ¥n°¥ÇÅo Ân¨³¨µ¥n°¥
´Ê¤¸ Concept ¸ÉÂnµ°°ÅÅo ®¨µ¥Ç¨µÄµ¦´ oµ¤ Á¦µµ¤µ¦¨nµªÅoªnµ¨µ
®¨µ¥Ç¨µ¸É¤¸ Concept Ânµ´ Á¤ºÉ°Îµ¤µ¦ª¤´ (Compose ®¦º° Assemble) Èµ¤µ¦
¸É³¦oµ¨µÄ®¤n¹É¤¸ Concept Ä®¤nÅoÁnÁ¸¥ª´ ¨´¬³´¨nµªÁ}¨´¬³ªµ¤´¤¡´r
Â “Whole-Part ®¦º° Aggregation” ´ÉÁ°

38
2.7.5.4 Generalization Abstraction ®¦º° Inheritance
Generalization ®¤µ¥¹ ªµ¤´¤¡´rÂnµ¦³´¦³®ªnµ¨µ®¨´
(Superclass) ¨´¨µ¦° (Subclass) Ã¥¸É Subclass ³º°»¨´¬³´Ê Attribute
Â¨³ Operation ¸ÉÎµ´ ° Superclass ´Ê¤µoª¥ ÎµÄ®o Subclass ¤¸ Attribute µ°¥nµ
Á®¤º°´ Superclass Ä ³Á¸¥ª´ Subclass Á°Èµ¤µ¦¦oµ Attribute Â¨³ Operation
Á¡·É¤Á·¤Åooª¥
µªµ¤´¤¡´rÂ Aggregation ¹ÉÁ}ªµ¤´¤¡´rÂnµ¦³´
Á®¤º°´ Ân Aggregation Äo°·µ¥ªµ¤¦·Ã¨¸Éªnµ¤¸ª´»®¨µ¥·¸ÉÁ·µµ¦
¦³°¦ª¤Á oµoª¥´ °ª´»°ºÉÇ Âªnµª´»°ºÉ¸ÉÁ}°r¦³°´ª´»®¨´ Å¤n¤¸ªµ¤
¨oµ¥¨¹´µoµÃ¦¦oµ Ân¥´¤¸ªµ¤¦·Ã¨°¸¦³µ¦®¹É °ªµ¤´¤¡´rÂ
nµ ¦³´ ¸Éªn µ “ª´ »® ¨´ Â¨³ª´ »¥n ° ¥¸É¹  Â¤oªn µ ³°¥¼nn µ ¦³´ ´  Ân¤¸ ªµ¤¨o µ¥¨¹  ´ 
µoµÃ¦¦oµÂ¨³ªµ¤®¤µ¥ (¤¸¨´¬³µ°¥nµ¦nª¤´)” Ánµ¦nµ¥°¨´¬³µ
¡´»¦¦¤µ¡n° Â¤n ¤µ¼n¨¼ ¸É¨¼³º°¨´¬³µ¦³µ¦¤µµ¡n°Â¤n ÎµÄ®o¨¼¤¸
Ã¦¦oµµ°¥nµ¨oµ¥´¡n°Â¨³Â¤n Ä ³¸É¨¼Èµ¤µ¦ (°µ) ¤¸¨´¬³Á¡µ³¡·Á«¬ °
Á°Á¡·É¤Á·¤Åooª¥Á}o Á¦¸¥µ¦º°»¨´¬³´¨nµª¸Êªnµ “Inheritance” Â¨³
Abstraction ¦³Á£¸Éµ¤µ¦°·µ¥ªµ¤¦· o°¸ÊÅoÈº° “Generalization Aggregation” ¤¸
o°´Áµªµ¤´¤¡´rÂ Generalization ¸ÉÎµÄ®oÂnµµ Aggregation º°
Generalization ³nª¥°·µ¥µ¦ÎµÂ¦³Á£ °¨µµ¤´ (General) °°Á}¨µ
¡·Á«¬ (Special) ÄÇ®¦º°Äµ¨´ Generalization ³nª¥¦ª¤Á°µ¨´¬³¦nª¤´ °¨µ
¡·Á«¬ÄÇ Á oµoª¥´ Á¡ºÉ°¦oµÁj¨µÄ®¤n¸É¤¸¨´¬³Á}µ¤´ (General) Åo
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2.8

UML (·· £´¸ª´³»¨, ¡·µ ¡µ·»¨:2548)

UML (Unified Modeling Language) º°£µ¬µ¦¼£µ¡®¦º°´¨´¬r
(Graphical Language) ¸ÉÄoÁ¡ºÉ°nµ¥°ªµ¤· °Á¦µ¸É¤¸n°¦³°°¤µÁ}Â£µ¡ ¹É
¦³°Åoª¥¦¼£µ¡®¦º°´¨´¬r¤µ¤µ¥µ¤Äµ¦¦oµÂ£µ¡´Ê ¨nµªnµ¥ÇÈº°
“UML Á}£µ¬µÎµ®¦´¦oµÂÎµ¨° °¦³” ¸ÉÅo¦´µ¦¡´µ ¹Ê¤µÁ¡ºÉ°ÄoÄµ¦
ª·Á¦µ³®rÂ¨³°°Â¦³Á·ª´»Ã¥Á¡µ³
Ân°ªnµµ¦¦¦¥µ¥£µ¡¦ª¤ °¦³¸É¤¸ µÄ®nÂ¨³´o°´Ê ®µÄo
¦¼£µ¡®¦º°´¨´¬r¥n°¤ÎµÄ®o¼o°ºÉÁ oµÄÅonµ¥ªnµµ¦¦¦¥µ¥oª¥ o°ªµ¤Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª
´´Ê “£µ¬µ¦¼£µ¡ (Graphical Language)” ¹Åo¦´µ¦·o ¹Ê¤µÁ¡ºÉ°Ä®oÁ}£µ¬µÎµ®¦´
¦oµÂÎµ¨° (Modeling Language) UML ¹´ªnµÁ}£µ¬µ¦¼£µ¡·®¹ÉÁ¡ºÉ°µ¦¦oµ
ÂÎµ¨°´ÉÁ° ´ª°¥nµ£µ¬µ¦¼£µ¡·°ºÉ Án XML-GL ÄoÎµ¨°Ã¦¦oµµ¦°µ¤
o°¤¼¨ (Query) Ä XML ®¦º° Molecular Interaction Map (MIM) ¸ÉÄoÎµ¨°Ã¦¦oµÃ¤Á¨»¨
µ¸ªª·¥µ Á}o
µ¦¸É UML ¼Á¦¸¥Á}£µ¬µ ÁºÉ°µ£µ¬µÃ¥´ÉªÅ´Ê ³o°¤¸Ã¦¦oµ¸É
Îµ´ 2 nª ÅoÂn “Îµ«´¡r (Vocabulary)” Â¨³ “Åª¥µ¦r (Syntax)” ¹É UML È¤¸Ã¦¦oµ
´Ê 2 °¥nµ¦oª Ã¥¸É “Îµ«´¡r” ° UML ³¤¸´Êµ¦ÂÄ®oÁ®ÈªnµÎµ«´¡rÎµ´Ê ºÉ°°³Å¦
¤¸¦¼¦nµ¨´¬³°¥nµÅ¦ (¹ÉÈº°´¨´¬rÂ¨³ºÉ° °´¨´¬r) nª “Åª¥µ¦r” ÄoÁ}
o°Îµ®Äµ¦Ä®oªµ¤®¤µ¥ÂnÎµ«´¡rÂ¨³µ¦ÎµÎµ«´¡rÄÇ ¤µ¦³°¦ª¤Á oµoª¥´
®¦º°¨nµªnµ¥ÇÈº° Åª¥µ¦r®¤µ¥¹ o°Îµ®Äµ¦Îµ´¨´¬rnµÇ¤µ¦ª¤´Á¡ºÉ°¦oµ
ÂÎµ¨°Á}Â£µ¡·nµÇ
»Á¦·É¤o ° UML ¤µµµ¦¸ÉÄnªe .«. 1890-1990 ¹ÉÁ}¥»Â®nµ¦
¥µ¥´ª °®¨´µ¦Á·ª´»Äªµ¦ª·«ª¦¦¤°¢rÂª¦r Â¨³µ¦¡´µ¦³°¤¡·ªÁ°¦r
´ÉªÅ ´¡´µ¦³®¨µ¥nµnµ·o Methodology ¸ÉÄoÄµ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³°°Â
¦³Á·ª´»¸Ê ¹Ê¤µ¤µ¤µ¥ ´Ê¸ÊÁºÉ°µo°µ¦Ä®oÄoµnµ¥Â¨³Á®¤µ³¤´Ã¦µ¦
¡´  µ¦³¸É  Á°¦´  ·  °°¥¼n Î µ Ä®o Â Î µ ¨°¸É Å o ¤¸  ªµ¤Ân µ ´  °°ÅÅ¤n Á } 
¤µ¦µÁ¸¥ª´ Á¤ºÉ°ÎµÅÄoÈÅoÂÎµ¨° °¦³Å¤n¦oªµ¤ªµ¤o°µ¦ °¥nµÅ¦È
µ¤ ÂÎµ¨° °Ân¨³ Methodology È¤¸ o°¸ o°Á¸¥Ânµ´ ´´Ê´¡´µ¦³ 3
nµ ÅoÂn Grady Booch, James Rumbaugh Â¨³ Ivar Jacobson ¹ÅoÎµ o°¸Äµ¦¦oµ
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ÂÎµ¨°µ¤ Methodology °¤µ¦ª¤´ Â¨oª¡´µÄ®oÁ}£µ¬µ¦¼£µ¡ UML oª¥®ª´
³Ä®o UML Á}£µ¬µ¦¼£µ¡¤µ¦µÄµ¦¦oµÂÎµ¨°Á·ª´»
Á¦·É¤o¨µ¥e .«. 1994 Á¤ºÉ° James Rumbaugh Åo¦nª¤´ Grady Booch
(µ¦·¬´ Rational Software Corporation) ¡´µ Unified Method ¹Ê¤µÄoµn°Äe
1995 n°¤µÅo´ªÄ®o Ivar Jacobson Á oµ¦nª¤oª¥ ÄºÉ°Ä®¤nº° “UML” Ád´ªn°ªµ¦
¡´µ¦³oª¥Áª°¦r´É 0.9 Äe 1996 ¹ÉÅo¦´µ¦°¦´Á}°¥nµ¸ ÎµÄ®o¤¸µ¦¡´µ UML
Áª°¦r´Én°¤µÁ¦ºÉ°¥Ç ¡¦o°¤´ªµ¤¦nª¤¤º°µ¦·¬´°ºÉÇ ¤µ¤µ¥ Án IBM, Hewlett-Packard,
Microsoft, Oracle Á}o °µµ¦Îµ o°¸nµÇ¤µ¦ª¤´Â¨oª ¥´Åo¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦
¦oµÂÎµ¨° ÅoÂn Fusion, Shlaer-Mellor Â¨³ Coad-Yourdon ¤µ¦³¥»r¦ª¤oª¥
¦³´É¤µ¹Áª°¦r´É 1.0 UML Åo¦´µ¦¦´¦°Ä®oÁ}£µ¬µ´¨´¬r¤µ¦µÎµ®¦´µ¦
ª·Á¦µ³®rÂ¨³°°Â¦³Á·ª´»µ®nª¥µ¸É¤¸ºÉ°ªnµ “Object Management Group
(OMG)” Ä¨µ¥e 1997 Â¨³¤¸µ¦¡´µÁ¦ºÉ°¥¤µ¹{»´ (¨µe ¡.«. 2547) º°Áª°¦r´É
2.0
¹Â¤oªnµµ¦´Ê UML ³¼Á¦¸¥ªnµÁ}£µ¬µ¦¼£µ¡ “¤µ¦µ” Äµ¦¦oµ
ÂÎµ¨°Îµ®¦´µ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³°°Â¦³Á·ª´»Èµ¤ Ânoª¥ ° UML ¸É¤¸µ¦
Á¡·É¤nª ¥µ¥Ä®o´´¨´¬rÁ¡ºÉ°ÎµÄ®o¨µ¥Á}´¨´¬rÂ·ÉÄ®¤nÄ¦³Åo n¨Ä®o
¡ªnµÄ{»´ µÂ£µ¡È¥´¤¸´¨´¬rÂ·ÉÄ·É®¹Énµ´ ¤µoµo°¥oµÄÂn
¨³°r¦ ´Ê¸Ê ÈÁ¡ºÉ°o°µ¦ºÉ°µ¦Ä®o¦´ªµ¤o°µ¦ °°r¦Á°Ä®o¤µ¸É» °¥nµÅ¦
Èµ¤ ®µ¸¤µ¦oµÂÎµ¨°oª¥Â£µ¡ ° UML Åo°¥nµ¼o°µ¤®¨´µ¦Â¨oª
Â£µ¡´¨nµª³ÁºÉ°¤n°Å¥´ ´Ê°µ¦Á ¸¥Ã¦Â¦¤oª¥£µ¬µÃ¦Â¦¤Á·ª´»nµÇÅo
°¥nµnµ¥µ¥ Án Java, C++, Visual Basic Á}o °µ¸Ê UML Å¤nÅo¼Îµ®Åªoªnµ
³o°Äo´ Object-Oriented Methodology Ä Methodology ®¹ÉÁ¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª ´´Ê
¸¤µ¡´µ¦³¹µ¤µ¦Îµ UML ÅÄo´ Methodology ÄÈÅoµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
2.8.1 Îµ«´¡rÄ£µ¬µ UML
Îµ«´¡rÄ£µ¬µ UML ³Âµ¤¨»n¤°r¦³°´Ê 3 ÅoÂn Things,
Relationships Â¨³ Diagrams Ã¥Îµ«´¡rÄÂn¨³¨»n¤¼ÂÄ®o°¥¼nÄ¦¼ °´¨´¬rnµÇ
¸É³Îµ¤µ¦³°´Á}Â£µ¡
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2.8.1.1 Things
Things º° ·É¸ÉÅoµµ¦ Abstraction ¹Éµ¤µ¦Ân°°Á}¨»n¤µ¤·
°ÎµÅo ´¸Ê
1.

Structural Things

Structural Things º° Îµµ¤ (Nouns) Ä£µ¬µ UML (Á¤ºÉ°Á¸¥´£µ¬µ
´ÉªÅ) Îµµ¤Á®¨nµ¸Ê³Å¦µ°¥¼nÄÂÎµ¨°Ân³¼ÂÂoª¥´¨´¬rnµÇ´´Ê
¹¨nµªÅoªnµ·É¸ÉÁ· ¹ÊÄ¦³ªµ¦ Abstraction ·ÉÄ¸É¤¸ºÉ°Á}Îµµ¤ ·É´Êº° Structural
Things Ä£µ¬µ UML Structural Things Ân°°Åo ´¸Ê
o ¨µ (Class)
º°¨»n¤ °°È°ÁÈr¸É¤¸»¨´¬³ ªµ¤´¤¡´r Â¨³¡§·¦¦¤ (®¦º°µ¦
·´·µ¦) ¦nª¤´ ´¨´¬r °”¨µ”³Á}¦¼¸ÉÁ®¨¸É¥¤ Ân°°Á} 3 nª ÅoÂn ºÉ°¨µ
(Class Name) Â°¦··ªr (Attribute) Â¨³µ¦ÎµÁ·µ¦ (Operation ®¦º° Method) ´¦¼
Customer
-customerId
-customerName
+addCustomer()
+editCustomer()
+getCustomerDetails()
+deleteCustomer()

Class Name
Attribute

Operation / Method

¦¼¸É 2.7 ´¨´¬r “Class”
o ¥¼Á (Use Case)
·É  ¸É Ä o ° ·  µ¥¹  ·  ¦¦¤ °¦³¸É Á ·  ¹Ê  µ¤¨Î µ ´  ´Ê  ° °´  ³n  ¨
°°n°¼o¦³Îµn°¦³ (Actor) ´¨´¬r ° Use Case ³Äo¦¼ª¦¸ Â¨³Á ¸¥ºÉ° Use
Case ÅªoÄª¦¸ ´¦¼
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2.

¦¼¸É 2.8 ´¨´¬r “Use Case”
Behavioral Things

º°Îµ¦·¥µ (Verbs) Ä£µ¬µ UML (Á¤ºÉ°Á¸¥´£µ¬µ´ÉªÅ) Behavioral
Things Á}nª¦³°¦³Á£ Dynamic Part °ÂÎµ¨° ¨nµªº° Á}·É¸É°µ¤¸µ¦
Á¨¸É¥Â¨µ³ÅoÁ¤ºÉ°Á·Á®»µ¦rÄÁ®»µ¦r®¹É ®¦º°¨nµªnµ¥Ç Èº° nª¸ÉÂ
¡§·¦¦¤ °¦³ (Ä ³¸É Structural Things Á}¦³Á£ Static Part °ÂÎµ¨°)
Behavioral Things Ä UML ¤¸ 2 · º° Interaction Â¨³ State Machine
o °·Á°¦rÂ°´É (Interaction)
Á}¡§·¦¦¤Äµ¦n Message ºÉ°µ¦´¦³®ªnµ°°ÁÈr Á¡ºÉ°¦nª¤´Îµ
·¦¦¤Ä·¦¦¤®¹É µ¤µ¦¦³» Operation ®¦º°¡§·¦¦¤ÄÇ °°È°ÁÈrÃ¥Äo
Interaction Åo °µ¸Ê¥´µ¤µ¦Â Message ¸Én¦³®ªnµ°È°ÁÈrÅ´´¨´¬r
Interaction Åooª¥ Ã¥´¨´¬r ° Interaction ³ÄoÁo¨¼«¦ ¡¦o°¤´Á ¸¥ºÉ° Operation
®¦º° Message ÅªoÁo¨¼«¦ ´¦¼

¦¼¸É 2.9 ´¨´¬r “Interaction”
o ÁÂ¤¸ (State Machine)
Á}¡§·¦¦¤¸ÉÂÄ®oÁ®È¹¨Îµ´µ¦Á¨¸É¥µ³ °°È°ÁÈrÄnª
¦³¥³Áª¨µ °µ¦°°n ° Á®»  µ¦r Ä Á®»  µ¦r ® ¹É  µ¤µ¦¦³» ºÉ ° ¨µ®¦º °
Collaboration ¸ÉÁ¸É¥ª o°´Á®»µ¦r¸ÉÎµÄ®oµ³ °°È°ÁÈrÁ¨¸É¥ÅªoÄ´¨´¬r State
Machine Åo µ¦Á· State Machine ¤¸ªµ¤Á¸É¥ª o°´µ¦Á¨¸É¥µ³ (Transition)
Á®»µ¦r (Event) Â¨³µ¦¦³Îµ (Activity) ´¨´¬r¸ÉÄoÂ State Machine º°¦¼
¸ÉÁ®¨¸É¥¤ºoµ¤»¤¤ ¡¦o°¤´Á ¸¥ºÉ° State ÅªooµÄ ´¦¼
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¦¼¸É 2.10 ´¨´¬r “State Machine”
2.8.2 ªµ¤´¤¡´r (Relationships)
°r¦³°nª¸É 2 ° UML º° Relationship ®¦º°ªµ¤´¤¡´r¸ÉÎµ®oµ¸É
ÁºÉ°¤¨»n¤ÎµnµÇ °£µ¬µ UML Á oµoª¥´ ¹ÉÈº° ÁºÉ°¤Ã¥ Things nµÇÁ oµoª¥´ µ¤
· °ªµ¤´¤¡´r °£µ¬µ UML ¹É¤¸oª¥´ 4 · º° Dependency, Association,
Generalization Â¨³ Realization
2.8.2.1 Dependency
°·µ¥¹ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ·É 2 ·ÉÂn¨¦³n°´ Ã¥®µ¤¸µ¦
Á¨¸É¥Â¨Ä·É®¹É³n¨¦³n°·É®¹É Án µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¦¦oµ °¨µ¥n°¤
n¨¦³n°°È°ÁÈr °¨µ´Ê ´¨´¬r¸ÉÄoÂªµ¤´¤¡´rÂ Dependency º°
Áo¦³®´ª¨¼«¦Âoµ¨µ Ã¥¸É°µ¤¸µ¦Á ¸¥¨´¬³ªµ¤´¤¡´rÅªoÁoÈÅo ´¦¼

¦¼¸É 2.11 ´¨´¬r “Dependency”
2.8.2.2 Association
°·µ¥¹ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ·É 2 ·É¸É¤¸¦³µªµ¤´¤¡´rÁ¸¥ª´ (¤¸
ªµ¤Îµ´Á¸¥Ánµ´ Å¤n¤¸·ÉÄÎµ´ªnµ·ÉÄ) Án ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¨¼oµ´Ä´ÉºÊ°
Á}o ´¨´¬r¸ÉÄoÂªµ¤´¤¡´rÂ Association º° Áo¦ Â¨³¤¸ o°ªµ¤Â
µªµ¤´¤¡´rÅªoÁo¦ ®¦º°°µÁ¡·É¤ Multiplicity ÈÅo (Multiplicity ®¤µ¥¹ nµ °
Îµª¤µ·Ä¨µ¸É¤¸nª¦nª¤Äªµ¤´¤¡´r ¤¸¦¼Âº° Minimum…Maximum Án 0..*
®¦º° 1..1 Á}o) ´¦¼
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¦¼¸É 2.12 ´¨´¬r “Association”
°µ¸Ê¥´¤¸ Relationship ¸ÉÁ¨¸É¥¦¼µ Association Á¡·É¤°¸ 2 Â º°
“Aggregation Relationship” Â¨³ “Composition Relationship” Á}ªµ¤´¤¡´rÂnµ
¦³´ º°¤¸¨´¬³Á} “°r¦³° (Part-of)” ´¨´¬r ° Aggregation Â¨³
Composition ¤¸¨´¬³´¦¼

¦¼¸É 2.13 ´¨´¬r “Composition”

¦¼¸É 2.14 ´¨´¬r “Aggregation”
2.8.2.3 Generalization
®¦º° Specialization / Generalization °·µ¥¹ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ·É 2 ·É
ÂÎµÂ¦³Á£ (Á}ªµ¤´¤¡´rnµ¦³´) ®¦º°Á}ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¨µÂ
ÎµÂ¦³Á£ (Type-of, Kind-of, Is-a) ¨µ¸ÉÁ}¦³Á£®¦º°·Ä·®¹É (Specialized)
³Á¦¸¥ªnµÁ} “Child Class/Subclass” ¸É¤¸»¨´¬³Â¨³¡§·¦¦¤¦nª¤´¨µ¸ÉÁ}
¦³Á£´ÉªÅ (Generalized) ¹É¼Á¦¸¥ªnµ “Parent Class/Superclass” ´¨´¬r¸ÉÄoÂ
Generalization º° Áo¦®´ª¨¼«¦Ã¦n Â¨³®´¨¼«¦Å¥´¨µ¸ÉÁ} Superclass ´¦¼
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¦¼¸É 2.15 ´¨´¬r “Generalization Relationship”
2.8.2.4 Realization
°·µ¥¹ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ·É 2 ·É Ã¥¸É·É®¹É³Îµ®oµ¸ÉÄµ¦
ÎµÁ·µ¦µ¤ Method ¸É°¸·É®¹ÉÅo¦³µ«Åªo Ä UML ¤¸ Realization 2 ¦³Á£º°
Realization ¦³®ªnµ¨µ´°·Á°¦rÁ¢ Â¨³ Realization ¦³®ªnµ°¤Ã¡Ár´°·Á°¦rÁ¢
´¨´¬r¸ÉÄoÂ Realization º° Áo¦³¨¼«¦Ã¦n ´¦¼

¦¼¸É 2.16 ´¨´¬r “Realization Relationship”
2.8.3 Â£µ¡ (Diagram)
°r¦³°nª¸É 3 ° UML º° “Å°³Â¦¤ (Diagram)” ®¦º° “Â£µ¡”
Á}nª¸ÉÎµ®oµ¸É¦ª¦ª¤ Things Â¨³ Relationships Á oµÅªoÄ¸ÉÁ¸¥ª´ ¹É®µÁ¦¸¥Á¸¥
´£µ¬µ´ÉªÅÂ¨oª Diagram
Èº° ¦³Ã¥¸ÉÁ·µµ¦¦ª¤Îµ «´¡r (Things
Â¨³
Relationship) nµÇÁ oµÅªooª¥´ ÅoÂn
2.8.3.1 Use Case Diagram
Á}Â£µ¡¸ÉÄoÂ¹ ´Ê°µ¦Îµµ¸ÉÎµ´ °¦³ (Use Case) °µ
¨nµªÅoªnµÁ} ®oµ¸É®¦º°µ¸É¦³³o°·´· Á¡ºÉ°°°n°¼o¦³Îµn°¦³ (Actor)
Ã¥ Use Case Diagram ³Âªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ Use Case Â¨³ Actor ´ªnµÁ}¨µ
¡·Á«¬ Â´ª°¥nµ Use Case Diagram ´¦¼
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Registration System
Register
«uses»

Student

Registration Staff
Checkout Course

Pay

Financial Staff

¦¼¸É 2.17 ´ª°¥nµ Use Case Diagram
Use Case Diagram ³¦³°Åoª¥
1. Use Case º° ®oµ¸ÉÂn¨³®oµ¸É¸É¦³³o°·´· Äo´¨´¬r
“ª¦¸”
2. Actor º° ¼o¦³Îµn°¦³ Äo´¨´¬r “¦¼”
3. System Boundary º° ÁoÂn °Á ¦³®ªnµ¦³´¼o¦³Îµn°
¦³ Äo¸ÉÁ®¨¸É¥¤Á}´¨´¬r
4. Relationship º° ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ Use Case ÄoÁo¨¼«¦Â¨³Á ¸¥
Stereotype <<…>> ¸É°Ä®o¦µ¹· °ªµ¤´¤¡´r¦¹É¨µ
Áo¨¼«¦oª¥ Ã¥ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ Use Case ¤¸ 2 ¨´¬³ ÅoÂn
Include Â¨³ Use
2.8.3.2 Class Diagram
Á}Â£µ¡¸ÉÄoÄµ¦Â¨»n¤ °¨µ Ã¦¦oµ °¨µ °·Á°¦rÁ¢
(Interface) Â¨³Âªµ¤´¤¡´r (Relationship) ¦³®ªnµ¨µ ¹ÉÂ£µ¡¸ÊÁ}Â£µ¡¸É
³¡¤µ¸É»Äµ Object Orientation Â´ª°¥nµ Class Diagram ´¦¼
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¦¼¸É 2.18 ´ª°¥nµ Class Diagram
µ¤¸ÉÁ¥¨nµªÅªoÂ¨oªªnµ´¨´¬rÂ Class ´Ê³Äo¦¼¸ÉÁ®¨¸É¥¤Ân°°Á}
3 nª º° nª Ä®oÂºÉ°¨µ (Á}´ª®µÂ¨³ ¹Êooª¥´ª°´¬¦´ªÄ®nÁ¤°Ä»ÇÎµ)
nª¨µÂ Attribute (ÎµÂ¦ ¹Êooª¥°´¬¦´ª¡·¤¡rÁ¨È nªÎµn°Å ¹Êooª¥´ª°´¬¦
¡·¤¡rÄ®n) Â¨³nª¨nµÂ Operation / Method (ÁnÁ¸¥ª´µ¦Á ¸¥ Attribute º° ÎµÂ¦
¹Êooª¥°´¬¦´ª¡·¤¡rÁ¨È nªÎµn°Å ¹Êooª¥°´¬¦´ª¡·¤¡rÄ®n) µ¦¼ oµo ÂÄ®o
Á®È¹µ¦Îµ Relationship ¤µ¦ª¤Á°µÅªoÄÂ£µ¡ ´Éº° Association ³Á®Èªnµ¤¸µ¦Á ¸¥¹
µªµ¤´¤¡´r (Make) Ã¥Äo¨¼«¦¸ÊÅÄ·«µ °¨µ¸É¤¸ªµ¤´¤¡´roª¥Â¨³¥´
ÂÄ®oÁ®È¹ Multiplicity °¸oª¥ (1..1 Â¨³ 0..*)
2.8.3.3 Sequence Diagram
Á}Â£µ¡¸ÉÂÄ®oÁ®È¹µ¦·´¤¡´r (Interaction) ¦³®ªnµ°È°ÁÈr
Ã¥Á¡µ³µ¦n Message ¦³®ªnµ°È°ÁÈrµ¤¨Îµ´ °Áª¨µ (Sequence) ¸ÉÁ·Á®»µ¦r
¹Êµo°¥Å¤µ Ã¥³¤¸´¨´¬rÂÄ®oÁ®È¨Îµ´ °µ¦n Message µ¤Áª¨µn°¥nµ
´Á Â¨´¬³ ° Sequence Diagram ´¦¼

¦¼¸É 2.19 ¨´¬³ ° Sequence Diagram
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µ¦¼ Sequence Diagram ¦³°Åoª¥´¨´¬rnµÇ ´¸Ê
1. Actor º° ¼o¦³Îµn°¦³
2. Object º° °È°ÁÈr¸Éo°Îµ®oµ¸É
3. Lifeline º° ÁoÂ¸ª· °°È°ÁÈr®¦º°¨µ
4. Focus on Control / Activation º° »Á¦·É¤oÂ¨³»·Ê» °Ân¨³
·¦¦¤Ä¦³®ªnµ¸É¤¸¸ª·°¥¼n
5. A Message / Callback º° Îµ´É®¦º°¢{r´¸É¨µ®¹ÉnÄ®o°¸¨µ
®¹É ¹Éµ¤µ¦n¨´Åooª¥

¦¼¸É 2.20 ´¨´¬r£µ¥Ä Sequence Diagram

2.8.3.4 Statechart Diagram
Á}Â£µ¡¸ÉÂÄ®oÁ®È¡§·¦¦¤ °°È°ÁÈrÁnÁ¸¥ª´Â£µ¡Ä¨»n¤
Behavioral Diagram °ºÉÇ Ân Statechart Diagram ³Áo¸Éµ¦ÂÄ®oÁ®È¹µ³ (State)
µ¦Á¨¸É¥µ³ (Transition) ¸É¤¸n°Á®»µ¦r (Event) ¸Á· ¹ÊÄnª¸ª· °°È°ÁÈr 1
nª (1 Sequence) Â¨´¬³ ° Statechart Diagram ´¦¼

¦¼¸É 2.21 ¨´¬³ ° Statechart Diagram
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´¨´¬r¸É¦µ°¥¼nÄ Statechart Diagram ¤¸´¸Ê
1. Initial State º° »Á¦·É¤oµ¦Á¨¸É¥µ³
2. Final State º° »·Ê» °µ¦Á¨¸É¥µ³
3. Transition º° Áo¦³»oÄ®oÁ¨¸É¥µ³
4. State º° µ³ °°È°ÁÈr
2.8.4

o°¸Â¨³ o°Á¸¥ °£µ¬µ UML
o°¸
 UML µ¤µ¦³o°£µ¡ °¦³ÅoÄ¨oÁ¸¥´Ã¨ °ªµ¤
Á}¦·¤µ¸É» ¹ÎµÄ®oÁ}Á¦ºÉ°nµ¥¸É³Îµªµ¤Á oµÄ
 UML Á}£µ¬µ¸É¤¸ÂÂÂn°Â¨³Á}®¹ÉÁ¸¥ª Å¤nªnµÄ¦È
µ¤¸É¤¸nªÁ¸É¥ª o°´¦³Èµ¤µ¦°nµÂ¨³Îµªµ¤Á oµÄ
ÂÎµ¨°¦³¸É¦oµoª¥£µ¬µ UML ´ªÁ¸¥ª´ÅoÄ·«µ
Á¸¥ª´ Â¨³Á oµÄ¦´
 UML µ¤µ¦ÄoÁ}Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦¡´µ¦³Åo´Ê¦³ªµ¦
´´ÊÂnµ¦¦»ªµ¤o°µ¦µ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤o°µ¦ µ¦
°°Â¦³ Â¨³¥´ÄoÁ}Á¦ºÉ°¤º°Á¡ºÉ°¸ÊÂ³ÂªµÄµ¦
Á ¸¥Ã¦Â¦¤Åo°¸oª¥
 µ¤µ¦®µ°¢rÂª¦r¸É´»µ¦¦oµÂÎµ¨°£µ¬µ UML
µ¤o°¨µÅonµ¥
o°Á¸¥
 ¦¸¸ÉÁ}¦³µ µÄ®nÂ¨³ÎµÁ}o°¤¸µ¦¦³»®¤µ¥Á®»
(Note) Åªooª¥ ³ÎµÄ®oÂ£µ¡¼¦Â¨³¥»nÁ®¥·Á·Å
 Business Rule ®¦º°ÁºÉ°Å µ»¦·Å¤nÅo¼´Ä®o°¥¼n¦ª¤´Á}
¨»n¤Ä¸ÉÁ¸¥ª´ Ân¨´¦³´¦³µ¥´°¥¼nµ¤Â£µ¡·
nµÇ ÎµÄ®oµ¦¦ª°ÁºÉ°Å µ»¦·¸ÉÁ¸É¥ª o°´Á}Åoª¥
ªµ¤¥µ¨Îµµ
 Å¤nµ¤µ¦¦ª°ªµ¤°¨o°´ °Â£µ¡Ân¨³·Åo
(Consistency Checking)
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2.9

Á°µ¦Â¨³µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°

µ¦Îµ¦³µ¦Á«¤µ¦³¥»rÄoÄÃ¦¡¥µµ¨ ®¦º°¸ÉÁ¦¸¥´ªnµ Hospital
Information System Á¦·É¤Á· ¹Ê´ÊÂn¦³¤µ¥»«ª¦¦¬¸É 1960 (Peter Reichertz : 1984) ¹É
¤¸µ¦¡´µ¦³µ¦Á«Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨¸Ê ¹Ê¤µÁ¦ºÉ°¥Ç Ã¥¸É Reinhold Haux : 2006 Åo
Ä®oÁoÂn¡´µµ¦ °¦³µ¦Á«Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨Åªo´Ê®¤ 7 ¦³µ¦ÅoÂn
1. µ¦Á¨¸É ¥ µµ¦Äo Á °µ¦Î µ Á·  µ Á}  µ¦Äo  °¤¡· ª Á°¦r
ÎµÁ·µÁ}®¨´
2. µ¦¡´µµ¦³µ¦Á«¸ÉÎµÁ·µÂn£µ¥ÄÂÂn¨³Â
Ä®oµ¤µ¦ÎµÁ·µ´ÊÃ¦¡¥µµ¨ ¦ª¤Å¹µ¤µ¦ÎµÁ·µÄ
¦³´¸Éªoµ ¹ÊÅo
3. µ¦¡´µ¦³µ¦Á«Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨Ä®onª¥´»Å o¸É
Á oµ¦´µ¦¦´¬µoª¥ µÁ·¤¸É³´»Ân»¨µ¦ °Ã¦¡¥µµ¨
Ánµ´Ê
4. µ¦Îµ o°¤¼¨¸ÉÅoµ¦³µ¦Á«Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨ÅÄo¦³Ã¥r
¤µ ¹Ê Án Äµ¦ªµÂ» £µ¡ ®¦º°µ¦Îµª·´¥oµ» £µ¡°ºÉÇ
5. µ¦Á¨¸É¥ Â¨¦³µ¦Á«Îµ ®¦´ Ã¦¡¥µµ¨µ¸É Áo  Å¥´ 
{®µ °¦³µÁ¡µ³ Á}µ¦ÁoÅ¥´µ¦¦·®µ¦¥»«µ¦r o°¤¼¨
(Strategic information management)
6. µ¦Á¡·É¤ ¹Ê °¦³Á£ o°¤¼¨nµÇÄ¦³ Án o°¤¼¨¦³Á£¦¼£µ¡
µµ¦µ¥¦´¸Ä®oÅ o
7. µ¦¦³¥»rÄoª´¦¦¤Ä®¤nÇ Ä¦³µ¦Á«Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨
®µ¥¹µ¤ÁoÂn¡´µµ¦ °¦³µ¦Á«Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨ oµoÈ
³Á®ÈÅoªnµÄ{»´¦³µ¦Á«Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨Åo¡´µ ¹Êµ¤´¥n°Á}°¥nµ
¤µ Ân¨´¬³Á¡µ³ °¦³µ¦ÎµµÄÃ¦¡¥µµ¨È¥´Á®¤º°Á·¤ º°Á}¦³¸É¤¸
ªµ¤´o° Â¨³¤¸¦·¤µ o°¤¼¨¸Éo°ÄoÁ}Îµª¤µ °¥nµÁn¸É G. Vassilacopoulos, E.
Paraskevopoulou : 1997 Åo¨nµª¹¨´¬³Á¡µ³ °¦³ªµÄÃ¦¡¥µµ¨Åªoªnµ
1. ¤¸  ªµ¤®¨µ®¨µ¥Â¨³¦· ¤ µ o ° ¤¼ ¨ Á}  Î µ ª¤µ°¥¼n £ µ¥ÄÂ¨³
¦³®ªnµ¦³ªµ¦
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2.

3.

4.

·¦¦¤nªÄ®nÎµ®¦´µ¦ÎµµÄÃ¦¡¥µµ¨¤´³Äo¦³°´Ã¤´·
nª¥ÅoÁ}µnª®¦º°°µÅ¤nÅoÁ¨¥ ÁºÉ°µo°Äoµ¦´·Äµ
¡´µ
¦³´ªµ¤¦nª¤¤º°´¦³®ªnµ»¨µ¦oª¥´Á° Â¨³¦³®ªnµ»¨µ¦´
¦³°´Ã¤´·³Á}nªÎµ´¸É³ÎµÄ®oÅo»£µ¡Äµ¦¦·µ¦´
Å o
¦³ªµ¦ÎµµnªÄ®n³´o° Â¨³Á¸É¥ª o°´»¨¤µ¤µ¥
µ®¨µ¥Ç¸É

µ¨´¬³Á¡µ³ °µ¦Îµµ£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨¸É´o° Â¨³Äo o°¤¼¨
Îµª¤µ ÎµÄ®oµ¦°°Â¦³µ¦Á«Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨o°ÎµÁ·µ¦°¥nµ¦°°
Â¨³Îµ¹¹¨´¬³Á¡µ³ °µ¦ÎµµÄÃ¦¡¥µµ¨oª¥ Îµ®¦´¦³µ¦Á«Îµ®¦´
Ã¦¡¥µµ¨µ¤µ¦Ân¥n°¥¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Îµµ°°ÅoÁ}®¨µ¥nª ´Án¸É Hiroshi
Takeda, Yasushi Matsumura Â¨³³ : 1998 ÅoÂn¦³µ¦Á«Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨
°°Á} 2 nª®¨´Ç ÅoÂn nª °µ¦Îµµ¦³®ªnµÂ®¦º°nªµ¦Îµµ¡ºÊµ Â¨³
nª °µ¦ÎµµÁ¡µ³ÄÂn¨³Â ¹ÉÄÂn¨³nª¥´µ¤µ¦Ân¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Îµµ
¥n°¥¨ÅÅo°¸
Á¤ºÉ°Ân¦³µ¦Á«Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨°°Á}nªÇÂ¨oª ®µ¡·µ¦µÄ
¤»¤¤° °nµÄonµ¥Äµ¦¦·®µ¦Ã¦¡¥µµ¨ Lertiendumrong J, 2003 ÅoÄ®o o°¤¼¨nµÄonµ¥
Åªoªnµ nµÄonµ¥¦³¤µ 24-27% °nµÄonµ¥´Ê®¤ÄÃ¦¡¥µµ¨¼´¦¦ÅÁ}nµÄonµ¥
Äµ¦¦·®µ¦¥µÂ¨³Áª£´r ¹ÉÁ}nµÄonµ¥Îµª¤µ ´´Ê®µ¤¸µ¦¡´µµ¦¦·®µ¦
´µ¦¦´¡¥µ¦Änª¸Ê È³µ¤µ¦nª¥¨o»Äµ¦¦·®µ¦´µ¦Ã¦¡¥µµ¨ÅoÁ}
Îµª¤µÁn´ ¹¤ª¦¸É³¡´µ¦³µ¦Á«¸É¦°¦´µ¦ÎµµÄnª °µ¦
¦·®µ¦Áª£´r ¹Éµ¤µ¦Ân°°ÅoÁ}µ¦¦·®µ¦¨´Áª£´r Â¨³µ¦¦·®µ¦µ¦´ºÊ°
Áª£´r
Äµ¦°°Â¦³¦· ® µ¦¨´  ¤¸ Â ª·Â¨³Á¦ºÉ °¤º °¸É µ¤µ¦Î µ ¤µÄo
°°ÂÅo®¨µ®¨µ¥ Ân Juan Trujillo, Manuel Palomar, Jaime Gomez Â¨³ Il-Yeol Song :
2001 ÅoÁ°µ¦°°Â¦³¦·®µ¦¨´oª¥Âª·Á·ª´» (Object Oriented) Â¨³Äo
Á¦ºÉ°¤º° UML (Unified Modeling Language) nª¥Äµ¦°°Â Ã¥Ä®oÁ®»¨Äµ¦Á¨º°Äo
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Åªoªnµ UML µ¤µ¦¡·µ¦µÃ¦¦oµµ¦Á« °¦³ Â¨³ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °»¤´·
nµÇÄ¦³´Âªªµ¤·ÅoÁ}¦¦¤µ·¤µªnµ¸É³Äoµ¦°°Â¦³ÂÁnµ¹ÉÄo
ÂÎµ¨° ER (Entity Relationship)
Îµ®¦´µ¦°°Â¦³µ¦¦·®µ¦¨´Áª£´rÄÃ¦¡¥µµ¨ Nico Dellaert
Â¨³ Erik van de Poel : 1996 ÅoÁ°ÂªµÄµ¦°°Â¨´ÄÃ¦¡¥µµ¨Ã¥ÂnÂ¥
¨´ÄÃ¦¡¥µµ¨°°Á} 2 Âº° ¨´¡´»nª¨µ (Global inventory) Ã¥¸É¡´»³¼
ÁÈ°¥¼nÄ¨´nª¨µ¹Éª»¤Ã¥Â´ºÊ° Â¨³¨´¡´»¦³ÎµÂ (Local inventory)
¹É¦³µ¥Å°¥¼nµ¤ÂnµÇÄÃ¦¡¥µµ¨ ¹É¼ª»¤Ã¥ÂnµÇ´ÊÁ° ®¦º°µ¤µ¦
¦»ÅoªnµÁ}µ¦¦·®µ¦¨´ÄÃ¦¡¥µµ¨Â®¨µ¥¨´ °µ´Ê¥´Åo¨nµª¹µ¦®µ
¦·¤µ´ÉºÊ°¸ÉÁ®¤µ³¤ (EOQ) Îµ®¦´¨´Ã¦¡¥µµ¨ ªnµª¦¸É³¤¸µ¦¦´¦»¦·¤µ´ÉºÊ°
Ä®oÁ®¤µ³¤´ªµ¤o°µ¦¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Åµ°¸°¸oª¥
°µ´Ê Toshi Awaya, Ko-ichi Ohtaki Â¨³ Takehiro Yamada : 2005 Åo
ÎµÁ°Âª·Äµ¦¡´µ¦³¨´Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨´Ê®¤ 4 Âª· ´¸Ê
o µ¦¦·®µ¦ o°¤¼¨ °¨´³o°Å¤nn¨¦³n°¦³°ºÉÇÄÃ¦¡¥µµ¨
o µ¤µ¦¦´ o°¤¼¨  Áª¨µ¦·¤µ¸É sub-server Ã¥nµ¦³µ¦ÎµÎµ´ÉÁ oµ Â¨³
µ¤µ¦Îµµ¦¦³¤ª¨¨Ã¥Äo o°¤¼¨  Áª¨µ¦·Åo
o ¦³µ¦¦·®µ¦µ¤µ¦o®µ®¤µ¥Á¨ ¨p°Â¨³ª´®¤°µ¥» °¥µÅo
o µ¦Îµµ °¦³o°nµ¥Â¨³¦ªÁ¦Èª ¹Ê
Ä¦³ªµ¦¦·®µ¦Áª£´r °Ã¦¡¥µµ¨ °µµ¦¦·®µ¦¨´Áª£´rÂ¨oª¥´¤¸µÄ
nª °µ¦´ºÊ°Áª£´roª¥ ¹É K.V.Ramani : 2006 Åo¨°¦´Á¨¸É¥¦³µ¦´ºÊ°
Áª£´rÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÄ¦³Á«°·Á¸¥ Ã¥¦´Á¨¸É¥¦³µ¦´º°Ê Áª£´rµ
ÂÁ·¤¸ÉÎµÁ·µ¦Á}¦µ¥Áª£´r Á}ÎµÁ·µ¦´ºÊ°µ¤¨»n¤Áª£´r¸ÉÅoÂn ¹Ê Â¨³¥´
Á¨¸É¥Â¨Á¸É¥ª´¦³µ¦°°Ä´ÉºÊ° (Purchase Order) Ä®o°°Ä´ÉºÊ°Á}¦µ¥Áº° ¹É
¨ °µ¦Á¨¸É¥Â¨´¨nµª°µ³nª¥¨nµÄonµ¥Ä¦³ªµ¦´É º°Ê Â¨oª ¥´nª¥¨
Áª¨µµ¦Îµµ °¡´µ ¨¦·¤µÁª£´r¨´Ä¦³¨´ Â¨³¤¼¨nµ °Áª£´r
¨´oª¥

¸É 3
µ¦°°Â¦³ (System Design)
3.1

Âª·Äµ¦°°Â¦³

µµ¦Î µ ¦ª£µ¡µ¦Î µ µÃ¥´Éª Å °¦³µ¦¦· ® µ¦Áª£´ rÄ 
Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ´Ê®¤ 4 Â®n ÅoÂn Ã¦¡¥µµ¨Á¸¥¢jµ¤¼¨·· Ã¦¡¥µµ¨³
´Â¡¥«µ¦r Ã¦¡¥µµ¨¦µ¬¦r¼¦³ Â¨³Ã¦¡¥µµ¨Áµ ¡ªnµ¤¸µ¦Îµµ¡ºÊµ¸É
¨oµ¥¨¹´¤µ ¹Éµ¤µ¦¦»°°Á}¦³ªµµ¡ºÊµ °µ¦¦·®µ¦Áª£´r Åo
´¸Ê
1. µ¦¦o° °Áª£´r
¹ÉÁ}µ¦Âªµ¤o°µ¦¦o° °Áª£´r
°°µ¨´ ´Êµ¦ °Á·Â¨³µ¦ °°Áª£´r µÂnµÇÄ
Ã¦¡¥µµ¨
2. µ¦nµ¥Áª£´r
¹ÉÁ}µ¦nµ¥Áª£´rµ¤ªµ¤o°µ¦ °
ÂnµÇÄÃ¦¡¥µµ¨nµµµ¦¦o° °Áª£´r
3. µ¦´ÉºÊ°Áª£´r
¹É  Á}  µ¦´  µ¦´  ªµ¤o ° µ¦´É  ºÊ °
Áª£´r´¼oÎµn Á¡ºÉ°¤µÁ·¤¨´Á¤ºÉ°¤¸¦·¤µÁª£´r¨´ÉÎµªnµ
»¸ÉÎµ® ®¦º°¦³ªµ¦´ÉºÊ°Áª£´rÄ®¤nµ¤ªµ¤o°µ¦
4. µ¦¦´Áª£´rÁ oµ¨´ ¹É  Á}  µ¦¦´  Áª£´  r Á o µ ¨´  µ¼o Î µ n 
µ¤¸ÉÅo´ÉºÊ°Áª£´rÅªoÂ¨oªn°®oµ¸Ê
°µ¦³ªµ¡ºÊµ oµo ¼oª·´¥¥´Åo¡¹{®µÂ¨³°»¦¦Äµ¦
ÎµµÄ¦³ªµ¦¦·®µ¦Áª£´rÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦°°n°µ¦
Îµµ¡ºÊµÂ¨³µ¤µ¦ÂoÅ {®µ¸É¡Åo¼oª·´¥¹ÅoÎµÁ°Âª·Äµ¦°°Â¦³
µ¦¦·®µ¦Áª£´r´¸Ê
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3.1.1 µ¦¦·®µ¦Áª£´rÂ®¨µ¥¨´ (Multi Site)
Ä£µ¡µ¦Îµµ·´ÉªÅ °Ã¦¡¥µµ¨ ³¤¸µ¦ÂnÂÄµ¦Îµµ
Á}®¨µ¥ÂÂ¨³ÄÂn ¨³Âµ¦Îµ µ¸É¼Ân°°Å´Ê  nª Ä®n³¤¸µ¦´ÁÈ 
Áª£´rÅªoÁ¡ºÉ°Äoµ£µ¥ÄÂ °Á° ¹Éµ¦Á·ÄoÁª£´rÁ¤ºÉ°¤¸ªµ¤o°µ¦®¦º°µ¦
´®µÁª£´r¤µÁ·¤¨´Á¤ºÉ°¤¸Áª£´r¨´Á®¨º°o°¥ÉÎµªnµ¦·¤µÎµ¦°¸ÉÎµÁ} Ã¥nª
Ä®n¥´Á}µ¦Îµµoª¥¤º° °»¨µ¦¸É¦´·° ¹ÉÁ}¨Ä®oµ¦¦·®µ¦Áª£´rÄ¦³´
Ã¦¡¥µµ¨Å¤nµ¤µ¦ª»¤¼Â¨Áª£´r£µ¥ÄÂnµÇÅo°¥nµ´Éª¹ ¦³µ¦Îµµ³
Å¤nµ¤µ¦°Åoªnµ¤¸Áª£´r°¥¼nÎµªÁnµÅ¦ÄÂnµÇ ®¦º°³Å¤nµ¤µ¦°Åoªnµ¤¸
¦·¤µÁª£´r¦ª¤£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨¦·ÇÁ®¨º°°¥¼nÁnµÅ®¦n n¨Ä®oµ¦ªµÂµ¦Îµµ
Á¸É¥ª´Áª£´r¤¸ªµ¤·¡¨µÅo Án ¤¸Áª£´r¸É¼´ÁÈÅªoÂ¨³Å¤nÅoÎµ¤µÄoµÁ·Å
Á·µ¦¼®µ¥ °Áª£´rÅonµ¥ÁºÉ°µÅ¤n¤¸µ¦·µ¤¦·®µ¦Áª£´r¸É°¥¼nÄÂnµÇ
oª¥µÁ®» oµ o³Á®È Åoªnµ {®µ °µ¦Å¤n µ¤µ¦ª»¤Áª£´r ¸É
¦³µ¥°¥¼nµ¤ÂÅo Á}{®µ¸ÉÎµ´ ´´Ê¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É°°Â Ê¹ ¹ÉÅo
Îµ¹¹{®µ´¨nµª Åo°°ÂÄ®o¤¸µ¦¦·®µ¦Áª£´rÂ®¨µ¥¨´ (Multi-Site) ¹É
µ¤µ¦nª¥ÂoÅ {®µ oµoÅo
µ¦¦·®µ¦Áª£´rÂ®¨µ¥¨´ (Multi-Site) Á}µ¦¦·®µ¦Áª£´rÃ¥Ä
Ân¨³¨´ (Ä¸É¸Ê®¤µ¥¹ÂnµÇ£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨ ¦ª¤´Ê¨´Áª£´r¨µ Â¨³®o°nµ¥
¥µoª¥) ³¦·®µ¦Áª£´r£µ¥Ä¨´ °Á° ¤¸¦³ªµ¦ÎµµnµÇ£µ¥Ä¨´Á}
Á°Á« ¤¸»´ÉºÊ° (Order Point), ¦·¤µ´ÉºÊ° (Order Quantity) Â¨³¡´»Îµ¦°¨´ (Safety
Stock) °Ân¨³Áª£´rÄÂn¨³¨´Á} °´ªÁ° ÄÂn¨³¨´³¤¸¦³ªµ¦Îµµ¸É
¨o µ ¥¨¹  ´  Â¨³³µ¤µ¦·  n ° ¦³®ªn µ ¨´  Á¡ºÉ ° Ã°n µ ¥Áª£´  r Ä ®o Â n ´  Åo Ã ¥n µ 
¦³ªµ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´ (Fulfill Inventory Level) ÄÁ¦ºÉ° °µ¦Ã°nµ¥Áª£´r
¦³®ªnµ¨´ (Transfer Item)
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3.1.2 µ¸É ´  ÁÈ  µ¦¦³Â¨³µ¸É ´  ÁÈ  µµ¥£µ¡ (Logical
Location and Physical Location)
µ¸É´ÁÈÁª£´r£µ¥Ä¨´³¼Ân°°Á} 2 ¦³Á£º°
1. µ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Logical Location: Äµª·´¥¸Ê³ÄoÎµªnµ
Site Â)
µ¸É´ÁÈµ¦¦³º° ·É¸ÉÄoÂªµ¤Á}Áoµ ° °Áª£´r ¹É³
¦µ´ª°¥¼nÄ¦³µ¦¦·®µ¦¨´ Ân°µ³Å¤n¤¸´ª¦·Ç¦µ°¥¼nÁ®¤º°´µ¸É
´ÁÈµµ¥£µ¡ µ¦¸É³Îµ»¦¦¦¤ÄÇ´Áª£´r ³o°ÎµÁ·µ¦nµµ·É¸ÉÄoÂ
ªµ¤Á}Áoµ °Áª£´r´ÊÇ (Logical Location) Án Á¦µµ¤µ¦´ÊÄ®o®o°nµ¥¥µÁ}µ¸É
´ÁÈµ¦¦³ ¹É®µ¤¸ªµ¤o°µ¦Îµ»¦¦¦¤Ä´Áª£´r¸É°¥¼n£µ¥Äo®o°nµ¥¥µ¸Ê È
³o°Îµ»¦¦¦¤nµ®o°nµ¥¥µ¸É¼´ÊnµÁ}µ¸É´ÁÈµ¦¦³Â¨oªÁnµ´Ê
2. µ¸É´ÁÈµµ¥£µ¡ (Physical Location)
µ¸É´ÁÈµµ¥£µ¡º°µ¸É´ÁÈÁª£´r¸É¤¸°¥¼n¦· µ¤µ¦´
o° Åo ¤¸ Åªo Á ¡ºÉ° n ¸Ê ¹ µ¸É ´ ÁÈ Áª£´ r ¦·  ªn µ Áª£´ r ·Ê  ¸Ê ¼ ´ ÁÈ °¥¼n ¸É Å® Án 
µ¸É´ÁÈµµ¥£µ¡°µ³®¤µ¥¹´Êªµ °Ä®o°nµ¥¥µ (®o°nµ¥¥µ¼´ÊÄ®oÁ}
µ¸É´ÁÈµ¦¦³) ¹ÉÁ¤ºÉ°¤¸µ¦Á·nµ¥Áª£´r°°µ®o°nµ¥¥µ ¼o¸ÉÎµÁ·µ¦Îµ
»¦¦¦¤Á·nµ¥Áª£´r³o°·n°´®o°nµ¥¥µ Á¡ºÉ°¦o° °µ¦Á·nµ¥Áª£´r°° ¹É
Á}µ¦·n°nµµ¸É´ÁÈµ¦¦³ ÂnÁ¤ºÉ°¡´µ¨´³Îµµ¦®¥·Áª£´r°°
¡´µ³o°Å®¥·¸Éµ¸É´ÁÈµµ¥£µ¡ (Physical Location) ¹ÉÁ}µ¸É´ÁÈ
Áª£´r¦·¸Éµ¤µ¦´o°Åo
µ¦Â¥µ¦¦·®µ¦¨´Áª£´r°°Á} µ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Logical
Location) Â¨³µ¸É´ÁÈµµ¥£µ¡ (Physical Location) nª¥Ä®oµ¦¦·®µ¦Áª£´rÄ
Á¦ºÉ°µ¸É´ÁÈ Â¨³µ¦Á·nµ¥®¦º°Îµ»¦¦¦¤´Áª£´rÂ¥°°µ¨´ ÎµÄ®o¤¸ªµ¤
´ÁÄµ¦Îµµ¤µ ¹Ê °¸´Ê¥´nª¥Ä®o¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¤¸ªµ¤¥º®¥»nÄµ¦
Îµµ¤µ ¹Ê
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3.1.3 Áª£´r¸É¤¸··¦·¥µn°´ (Interact Item)
¥µ¸ÉÄo¦´¬µÃ¦®¨µ¥Ç·³¤¸´ª¥µ¸ÉÅ¤nµ¤µ¦Äo¦nª¤´´¥µ·°ºÉÇÅo
¹É®µÅ oÄo¥µ¸É¤¸··¦·¥µn°´Á®¨nµ´Ê¡¦o°¤´ °µÎµÄ®oÁ·¨¦³®¦º°¨ oµÁ¸¥Åo
Ã¥·Â¨oªÂ¡¥r®¦º°Á£´¦¼onµ¥¥µ³Îµ®oµ¸É¦ª°¥µ¸É¤¸··¦·¥µn°´n°¸É³´
Ä®oÅ o ÂnÄµ¦´ÊÂ¡¥r®¦º°Á£´¦°µ³Á¨°´¥µ¸É¤¸··¦·¥µn°´Ä®o´Å oÅo Îµ
Ä®oÅ oÅo¦´¨¦³®¦º°¨ oµÁ¸¥¸ÉÁ·µµ¦Äo¥µ¸É¤¸··¦·¥µn°´Åo
´  ´Ê  Á¡ºÉ ° ¨ªµ¤Á¸É ¥ n ° µ¦¸É  Å o  ³Åo ¦´  ¥µ¸É ¤¸  · · ¦· ¥ µn ° ´  ¹  Åo
°°Â¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´rÄ®oµ¤µ¦¦°¦´µ¦ÂoÁº°¥µ®¦º°Áª£´r¸É¤¸··¦·¥µ
n°´Ä ´Ê°µ¦´É¥µ®¦º°Áª£´rÄ®o´Å o Ã¥µ¤µ¦´Ênµ¥µ®¦º°Áª£´r¸É¤¸
··¦·¥µn°´ÅoÄ ´Ê°µ¦´ÊnµÁª£´r (Setup Item) ¡¦o°¤´Ê´¹¨¦³®¦º°
¨ oµÁ¸¥¸ÉÁ·µµ¦Äo¥µ¸É¤¸··¦·¥µ¦nª¤´oª¥ Á¡ºÉ°ÎµÁ°Ä®o´Â¡¥r®¦º°Á£´¦¸É
ÎµÁ·µ¦´¥µÄ®oÅ oÅo¦µÂ¨³ÎµÁ·µ¦¦´Á¨¸É¥®¦º°¥º¥´µ¦´¥µÄ®o´Å on°Å
3.1.4 Áª£´rÂ (Substitute Item)
¹Â¤oªnµ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r³¤¸µ¦ÂoÁº°Á¡ºÉ°Ä®o´®µÁª£´r¸É¤¸
¦·¤µÁ®¨º°o°¥¤µÁ·¤¨´ Ânoª¥ªµ¤o°µ¦ÄoÁª£´r¸É¤¸ªµ¤´ªn° µo ¤µ ¹¤¸
Ã°µ¸ÉÁª£´r¸Éo°µ¦³Á®¨º°Å¤nÁ¡¸¥¡°n°µ¦Äoµ ÎµÄ®oÂ¡¥r®¦º°Á£´¦¸Énµ¥¥µ
³o°Á¸¥Áª¨µ¤µo®µÁª£´r°ºÉ¤µÂ´Áª£´r¸Éo°µ¦ÂnÅ¤nÁ¡¸¥¡°
´´ÊÁ¡ºÉ°nª¥°Îµª¥ªµ¤³ªÄ®o´Â¡¥r®¦º°Á£´¦¸É´ÉÁª£´r ¹Åo
°°Â¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´rÄ®o¤¸µ¦Îµµ¦°¦´µ¦ÎµÁ°¦µ¥µ¦Áª£´rÂ
(Substitute Item) Ä¦¸¸ÉÁª£´r¸Éo°µ¦¤¸Å¤nÁ¡¸¥¡°n°µ¦ÄoµÁ¡ºÉ°¨¦³¥³Áª¨µÄµ¦
Î µ µ¸É ¼  Á¨n µ Äµ¦o  ®µÁª£´  r  Â °Â¡¥r Â ¨³Á£´  ¦ Ã¥µ¤µ¦´Ê  n µ
Áª£´rÂÅoÄ ´Ê°µ¦´ÊnµÁª£´r (Setup Item)
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3.1.5 µ¦¦·®µ¦Áª£´rÄ®¨µ¥®nª¥ª´ (Multi Unit of Measurement)
Ã¥´ÉªÅÂ¨oªÄµ¦Á·nµ¥¥µÄ®o´Å o´ÉªÅ ¤´³Á·nµ¥Ä®nª¥¥n°¥
Án µ¦Á·nµ¥¥µÄ®oÅ ooª¥®nª¥Á¤È®¦º°Â Ä ³¸Éµ¦¦·®µ¦´ÁÈÁª£´r£µ¥Ä
¨´¤´³Îµµ´¸É®nª¥ª´¸ÉÄ®nÁ¡¸¥®nª¥Á¸¥ªÁ¡ºÉ°ªµ¤³ªÄµ¦Îµµ¦·®µ¦
´µ¦¨´Â¨³¦ª´ÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦¦µÎµªÁª£´r¸ÉÂn°Ä®nª¥¥n°¥Åo °¸´Ê¥´
ÎµÄ®oÁ·µ¦¼®µ¥ °Áª£´rÅonµ¥ ÁºÉ°µÅ¤nÅo¦ª°Áª£´r¹¦³´¥n°¥
°µ´Ê  µ¦¦·® µ¦´  µ¦Áª£´ r o ª ¥®n ª ¥ª´  Á¡¸ ¥ ®n ª ¥Á¸ ¥ ª¥´  Å¤n
µ¤µ¦¦°¦´ªµ¤o°µ¦Äµ¦Á·nµ¥Áª£´r °Â¡¥r Á£´¦®¦º°Å o¸ÉÁ oµ¤µºÊ°¥µ
Ã¥Á¡µ³ (Ä¦¸¸ÉÃ¦¡¥µµ¨°»µÄ®oÅ oµ¤µ¦´ÉºÊ°¥µÅoÃ¥¦´Á£´¦¸É®o°
nµ¥¥µ) ¸É°µ³´ÉÁª£´rÄ®nª¥ª´°ºÉÇ¸ÉÅ¤nÅoÁ}®nª¥ª´Áª£´r¸É´ÁÈÄ¨´
´ ´Ê  Á¡ºÉ ° Âo Å { ®µ¸É ° µÁ·  ¹Ê  ´  ¨n µ ª¤µ o µ o  ¹  Åo ° °Â¦³
¦·®µ¦Áª£´rÄ®o¦°¦´´µ¦¦·®µ¦Áª£´rÄ®¨µ¥®nª¥ª´ (Multi-Unit of Measurement)
¨nµªº° ÄÁª£´r 1 ¦µ¥µ¦³µ¤µ¦´ÊnµÄ®o¤¸®nª¥ª´¤µªnµ 1 ®nª¥ª´ÅoÃ¥Îµµ¦
¼ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ®nª¥ª´Ân¨³®nª¥Ä®o°¥¼nÄ¨´¬³Â´oÅ¤o Ã¥³o°´Ênµ
ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ®nª¥ª´Á¡ºÉ°ÄoÁ}´ª¼Îµ®¦´µ¦Â¨®nª¥Å¤µ¦³®ªnµ®nª¥ª´
Áª£´r¸É°¥¼n·´ °µ´Ê¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É°°Â¸Ê¥´°»µÄ®o¦oµÂ´
oÅ¤o °®nª¥ª´Áª£´rÅo¤µªnµ 1 Â´Îµ®¦´µÁª£´r¸É°µ¤¸®nª¥ª´¤µªnµ 1
¦³Á£ Ã¥¸Éµ¦¼Â¨³´Ênµªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ®nª¥ª´ °Áª£´rÂn¨³¦µ¥µ¦´Ê
µ¤µ¦´ÊnµÅoÄ ´Ê°µ¦´ÊnµÁª£´r (Setup Item)
3.1.6 ¦µµ´®nª¥ª´Áª£´r (Item Price and Unit of Measurement)
Äµ¦Á·nµ¥®¦º° µ¥Áª£´rÄ®o´Å o µ¤¸ÉÅo¨nµªÅ oµoÂ¨oªªnµ
µ¤µ¦Á·nµ¥®¦º° µ¥Áª£´rÅoÄ®nª¥ª´°ºÉ°Á®º°µ®nª¥ª´¸ÉÄoÄµ¦¦·®µ¦
´µ¦£µ¥Ä¨´ ¹ÉÄµ¦´Ê¦µµ µ¥Áª£´rÄÂn¨³®nª¥ª´°µ³Å¤nÁnµ´®¦º°Å¤nÁ}
ª¸¼ °´ °¸´Ê¦µµ °Áª£´r¸ÉÄoÎµ®¦´ µ¥Ä®o´Å o¤´³Å¤nÁnµ´´¦µµ¸ÉÄoÄ
µ¦ÎµÁ·µ¦£µ¥Ä¨´ ¹É®µÅ¤n´Ênµ¦µµÂn¨³¦³Á£Åªo°µÎµÄ®oµ¦ÎµÁ·µ£µ¥Ä
¨´¥»n¥µ¤µ ¹Ê
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´  ´Ê  Á¡ºÉ ° Ä®o  µ¦Î µ ªn µ Äo n µ ¥Ä®o ´  Å o ® ¦º ° n µ Äo n µ ¥£µ¥Äµ¦
ÎµÁ·µ£µ¥Ä¨´Á}Å°¥nµ³ª ¹Åo°°Â¦³¦·®µ¦Áª£´rÄ®o¦°¦´µ¦´Ê
nµ¦µµÄÂn¨³¦³´®nª¥ª´Áª£´r¸É¼¼ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ´Ân¨³®nª¥Ä¨´¬³
Â´oÅ¤o´¸É¨nµªÅªoÄ®´ª o° oµo Ã¥Ân¦³Á£¦µµ¸É´Ênµ°°Á} 3 ¦³Á£ÅoÂn
¦µµ» (Cost), ¦µµ µ¥· (Selling Price) Â¨³¦µµ¸ÉÄoÄµ¦¦·®µ¦¨´ (Operating
Price) Ã¥¸Éµ¦´Ênµ¦µµÂn¨³¦³Á£ÄÂn¨³¦³´®nª¥ª´Áª£´r µ¤µ¦´ÊnµÅoÄ
´Ê°µ¦´ÊnµÁª£´r (Setup Item)

3.1.7 µ¦Îµªnµµ··ÁºÊ°oÁ¡ºÉ°Äo¦³°µ¦ÎµÁ·µ
Äµ¦Î µ Á· µ¦· ® µ¦¨´ Áª£´ r ³o °¤¸  µ¦Î µ ®»  ´É ºÊ° (Order
Point) Â¨³¦·¤µµ¦´ÉºÊ° (Order Quantity) ¸ÉÁ®¤µ³¤´Áª£´rÂn¨³¦µ¥µ¦ ¦ª¤¹µ¦
Îµ®¦·¤µÁª£´rÎµ¦°¨´ (Safety Stock) Ä®o´Áª£´rÂn¨³¦µ¥µ¦oª¥ ¹ÉnµnµÇ
¸É Î µ Á}  o ° Äo Á ®¨n µ ¸Ê ¤´  ³¤µµµ¦Î µ ® ¹Ê  Á°µ¦³µ¦r °¡´  µ¨´ 
Áª£´r ®¦º°Á£´¦ Ã¥¸ÉnµnµÇ¸ÉÎµ® ¹ÊÁ°Á®¨nµ´Ê ¤´³Å¤nÅoÁ}nµ¸ÉÁ®¤µ³¤Á¤°
Å ¨nµªº° Äµ¦´Ênµ¸ÉÎµ® ¹ÊÁ°Á®¨nµ´Ê °µÎµÄ®oÁ·nµÄonµ¥¸ÉÅ¤nÎµÁ} ®¦º°°µÎµ
Ä®oÁ·Áª£´r µÂ¨ ¹ÉÄÁª£´rµ¦µ¥µ¦Å¤nª¦³Ä®oÁ·µ¦ µÂ¨ ¹Ê
´´Ê ¼oÎµª·´¥¹Åo°°Â¦³¦·®µ¦Áª£´rÄ®oµ¤µ¦ÁÈ´¹ o°¤¼¨
ªµ¤o°µ¦ °Áª£´rÂn¨³¦µ¥µ¦µµ¦Á·nµ¥Áª£´r°°µ¨´ÄÂn¨³¦´Ê Á¡ºÉ°
Îµ¤µÎµª ¦·¤µ´ÉºÊ°Â¨³¦·¤µÁª£´rÎµ¦°¨´ÁºÊ°o Ã¥nµ¸ÉÎµªÅoµ
¦³´ÊÁ}Á¡¸¥ÂªµÄ®o´¡´µ¨´®¦º°Á£´¦Äµ¦Îµ®nµ¦·¤µ´ÉºÊ° Â¨³
¦·¤µÁª£´rÎµ¦°¨´¸ÉÁ®¤µ³¤ Åo´¸Ê
3.1.7.1 µ¦Îµª¦·¤µ´ÉÁª£´r¸ÉÁ®¤µ³¤ÁºÊ°o (Economic Order
Quantity)
µ¦Îµª®µ¦·¤µ´ÉÁª£´rÁºÊ°oÄ¦³¦·®µ¦Áª£´r µ¤µ¦
ÎµªÅoµ¼¦
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EOQ

2 * Co * D
Ci

Ã¥¸É
EOQ ®¤µ¥¹ ¦·¤µ´ÉºÊ°¸ÉÁ®¤µ³¤
Co

®¤µ¥¹ nµÄonµ¥Äµ¦´ÉºÊ°Áª£´rÂn¨³¦´Ê

D

®¤µ¥¹ °»rn°µÁª¨µ

Ci

®¤µ¥¹ nµÄonµ¥Äµ¦ÁÈ¦´¬µÁª£´rn°®nª¥n°µÁª¨µ

°¹É ¼¦µ¦Îµª¦·¤µ´ÉºÊ°¸ÉÁ®¤µ³¤ oµo ³µ¤µ¦ÄoÅoÂ¤n¥ÎµÄ
µµ¦rµµµ¦rÁnµ´Ê Ânµ¦ÎµªÄ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸ÊÁ}µ¦Îµª
ÁºÊ°oÁ¡ºÉ°Á}ÂªµÄµ¦Îµ®nµ¦·¤µ´ÉºÊ° °¡´µ¨´®¦º°Á£´¦Ánµ´Ê ¹
¨³ o°Îµ´µ¦³µ¦ °¼¦´¨nµªÅªo
3.1.7.2 µ¦Îµª¦·¤µÁª£´rÎµ¦°¨´ÁºÊ°o (Safety Stock)
µ¦Îµª®µ¦·¤µÁª£´rÎµ¦°¨´ÁºÊ°oÄ¦³¦·®µ¦Áª£´r
µ¤µ¦ÎµªÅoµ¼¦

SS

Z sl * Sl L

Ã¥¸É
SS

®¤µ¥¹ ¦·¤µÁª£´rÎµ¦°¨´

®¤µ¥¹ ´ª¼ÁºÉ° (Safety Factor) ¸ÉÎµªÅoµµ¦Ádµ¦µ
µ¦¦³µ¥Â·³¤ (Cumulative Normal Distribution)
Z sl

L

®¤µ¥¹ Áª¨µÎµ (Lead Time)

Sl

®¤µ¥¹ ªµ¤nµ¥Á¤µ¦µ °°´¦µ°»r¦³®ªnµÁª¨µÎµ
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°¹É ¼¦µ¦Îµª¦·¤µÁª£´rÎµ¦°¨´¸ÉÁ®¤µ³¤ oµo ³µ¤µ¦
ÄoÅoÂ¤n¥ÎµÄµµ¦rµµµ¦rÁnµ´Ê Ânµ¦ÎµªÄ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸Ê
Á} µ¦Îµ ªÁºÊ °o Á¡ºÉ° Á} ÂªµÄµ¦Î µ ®nµ¦· ¤ µÁª£´ rÎµ¦°¨´  °
¡´µ¨´®¦º°Á£´¦Ánµ´Ê ¹¨³ o°Îµ´µ¦³µ¦ °¼¦´¨nµªÅªo
°µµ¦Îµª¦·¤µ´ÉºÊ°Áª£´rÂ¨³ ¦·¤µÁª£´rÎµ¦°¨´¸É
Á®¤µ³¤ oµoÂ¨oª ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¥´µ¤µ¦Îµª°´¦µ®¤»Áª¸¥ (Turnover
Rate) °Áª£´r µ¤µ¦Ân¦³´ °Áª£´rµ¤µ¦ÂnÂ ABC Analysis Â¨³
µ¤µ¦¦³Á¤·¼oÎµnµ¤Árµ¦¦³Á¤·¸É´ÊÅªoÅo ¹É³Á} o°¤¼¨¸É¤¸¦³Ã¥rÄµ¦
ª·Á¦µ³®rµ¦ÎµÁ·µn°Å
3.1.7.3 µ¦Îµª°´¦µ®¤»Áª¸¥ °Áª£´r (Turnover Rate)
µ¦Îµª°´¦µ®¤»Áª¸¥ °Áª£´rÄ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r µ¤µ¦
ÎµªÅoµ¼¦

TR

T

D

Ã¥¸É
TR

®¤µ¥¹ °´¦µ®¤»Áª¸¥ °Áª£´r

T

®¤µ¥¹ ¦·¤µÁª£´r¨´Á¨¸É¥

D

®¤µ¥¹ °´¦µµ¦ÄoÁª£´r

3.1.7.4 µ¦Ân¦³´ °Áª£´rµ¤µ¦ÂnÂ ABC Analysis
Áª£´rµ¦µ¥µ¦ÄÃ¦¡¥µµ¨¤¸ªµ¤Îµ´¤µ Â¨³ª¦Åo¦´µ¦¼Â¨
°¥nµÄ¨o· ÂnÃ¥´ÉªÅÂ¨oªÁª£´rÄÃ¦¡¥µµ¨³¤¸°¥¼nÁ}Îµª¤µ ¹É¥µÂ¨³Á¸¥
nµÄonµ¥¤µ®µo°µ¦¼Â¨Áª£´r»¦µ¥µ¦°¥nµÄ¨o·Á¤°´ ´´Ê¼oµÎ ª·´¥¹ÅoÎµ
µ¦Ân¦³Á£ °¨´oª¥¦³ ABC ´¸ÉÅo°·µ¥¤µÂ¨oª oµoÄ®´ª o° 2.3 ¤µ
¦³¥»rÄo´µ¦Ân¦³Á£Áª£´rÄ¨´Ã¦¡¥µµ¨
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¨µµ¦Ân¦³´Áª£´rµ¤µ¦ÂnÂ ABC Ä¦³µ¦¦·®µ¦
Áª£´r³¼ÎµÁ°Ä¦¼Â¦µ¥µÁ¡ºÉ°ÂoÄ®o´¡´µ¨´®¦º°¼o¦·®µ¦Á¡ºÉ°Îµ o°¤¼¨
´¨nµªÅª·Á¦µ³®rÁ¡ºÉ°ÎµÁ·µn°Å
3.1.7.5 µ¦¦³Á¤·¼o Îµn (Evaluate Supplier)
Äµ¦·n°ºÊ° µ¥Áª£´r´¼oÎµn Áª£´rÂn¨³¦µ¥µ¦¤´³¤¸¼oÎµn
¤µªnµ 1 ¦µ¥¤µ·n°Á° µ¥Áª£´r´¨nµªÄ®o´Ã¦¡¥µµ¨ ¹ÉÄ¦³ªµ´ÉºÊ°
Áª£´rÈ³o°´·ÄÁ¨º°·n°ºÊ° µ¥´¼oÎµnÁ}¦µ¥ÇÅ Ã¥¸É¡´µ´ºÊ°³°µ«´¥
¦³µ¦rÄµ¦´·ÄÁ¨º°¼oÎµn ¹ÉÄµ¦´Ê°µ³Á¨º°¼oÎµnÅoÅ¤nÁ®¤µ³¤´
´´Ê ¼oÎµª·´¥¹Åo°°Â¦³¦·®µ¦Áª£´rÄ®oµ¤µ¦¦³Á¤·¼oÎµn¸É
¤¸´¹Ä¦³Ân¨³¦µ¥Åo ¹Éµ¤µ¦´ÊnµÁrÄµ¦Ä®o³Â¼oÎµn¡¦o°¤´ÊÊÎµ®´nª
Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦·³Â¦ª¤ Â¨³ÁrÄµ¦¦³Á¤·¼oÎµnÁ°Åo Á¡ºÉ°nª¥Ä®o¡´µ´ºÊ°
ÎµÁ·µ¦Á¨º°¼oÎµn¸ÉÁ®¤µ³¤´µ¦´ÉºÊ°Åo
µ¦³ªµ °¦³¸ÉÅoµµ¦ÁÈ o°¤¼¨ÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÂ¨³
Âª·Äµ¦°°Â¸ÉÅo°·µ¥Åªo oµo µ¤µ¦¦»¢{r´µ¦Îµµ °¦³µ¦¦·®µ¦
Áª£´r¸ÉÅo°°ÂÅªo´¸Ê
o
o
o
o

o
o
o
o

µ¦´Ênµ¦³ (Setup)
µ¦¦o° °Áª£´r (Request Item)
µ¦nµ¥Áª£´r (Issue Item)
µ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´ (Fulfilled Inventory Level)
x µ¦Ã°nµ¥Áª£´r¦³®ªnµ¨´ (Transfer Item)
x µ¦ °Ä®o´Éº°Ê (Purchase Requisition)
x µ¦ °Ä®o´É¨· (Operation Request)
µ¦¦´Áª£´r (Receive Item)
µ¦ºÁª£´r (Return Item)
µ¦¦ª´Áª£´r (Check Record Accuracy)
µ¦¦´Á¨¸É¥¥°Áª£´r¨´ (Adjust Item)
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o
o
o
o
o
o
o

µ¦ °Ä®oÁ°¦µµ (Request for Quotation)
µ¦¦´ÄÁ°¦µµ (Receive Quotation)
µ¦´ÉºÊ°Áª£´r (Purchase Order)
µ¦¦´µ¦¥º¥´µ¦ µ¥µ¼oÎµn (Receive Acknowledgement)
µ¦¦³Á¤·¼o Îµn (Evaluate Supplier)
µ¦¦°°¦µ¥µ (Issue Report)
µ¦Îµªnµµ··ÁºÊ°o
Ân¨³¢{r´µ¦Îµµ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r³ÎµÁ°¦µ¥¨³Á°¸¥Ä

®´ª o°´Å
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3.2

·¦¦¤£µ¥Ä¦³ (Use Case)

µÂª·Äµ¦°°Â¦³ oµo µ¤µ¦Îµ¤µ°°Â¦³ªµ¦
¦·®µ¦Áª£´r ¹Éµ¤µ¦°·µ¥£µ¡¦ª¤µ¦Îµµ¸É¤¸Ä¦³oª¥Â£µ¡ªµ¤´¤¡´r
°·¦¦¤Â¨³¼oÁ¸É¥ª o° (Use Case Diagram) ¹É³°·µ¥Á¸É¥ª´·¦¦¤£µ¥Ä¦³
Â¨³¼o¸É¤¸nªÁ¸É¥ª o°´·¦¦¤´ÊÇ Ä¦¼Â °Â£µ¡¸ÉÂ¹ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ
·¦¦¤Ä¦³ (Use Case) Â¨³¼o¸É¤¸nªÁ¸É¥ª o°´·¦¦¤´Ê (Actor)
Äµ¦°°Â·¦¦¤£µ¥Ä¦³ (Use Case) ¼oÎµª·´¥Åo°°ÂÃ¥
¡·µ¦µ¢{r´µ¦Îµµ¸ÉÅoµÂª·Äµ¦°°Â¦³µ®´ª o° 3.1 oµo Ã¥¤¸
Âª·Äµ¦°°Âº°
1. Îµ® °Á  Â¨³Îµ°·µ¥¸É´Á °·¦¦¤Ân¨³·¦¦¤Ä
¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r
2. ¡·µ¦µÂn¨³¢{r´µ¦Îµµªnµ¤¸Ä¦¸É¤¸nªÁ¸É¥ª o°´·¦¦¤
´ÊÇoµ
3. ¡·µ¦µ¹·¦¦¤¥n°¥¸ÉÎµÁ}n°µ¦ÎµÁ·µÄ·¦¦¤®¨´´ÊÇ
Ä¸É¸Ê³ °¥´ª°¥nµ °µ¦°°Â·¦¦¤£µ¥Ä¦³ Ã¥Á¨º°·¦¦¤
µ¦¦o° °Áª£´r (Request Item) Á}´ª°¥nµ´¸Ê
Îµ®¦´·¦¦¤µ¦¦o° °Áª£´r (Request Item) º°·¦¦¤¸É¼o¸Éo°µ¦
Áª£´rÎµÁ·µ¦ °Á·®¦º°°Áª£´rµ¤¸Éo°µ¦ ¹É¤¸¼o¸ÉÁ¸É¥ª °o Á¡¸¥Á¸¥ªº° ¼o¸É
o°µ¦Áª£´r (Requester) Â¨³Á¤ºÉ°¡·µ¦µn°Å¡ªnµ ³o°¤¸·¦¦¤¥n°¥Á¡ºÉ°nª¥Ä®o
µ¦ÎµÁ·µ °·¦¦¤µ¦¦o° °Áª£´rÁ}ÅÅo°¥nµ¤¼¦rº° ·¦¦¤µ¦¦ª°
ªµ¤¡¦o°¤ °Áª£´r£µ¥Ä¨´ (Check Availability) ¹É·¦¦¤¸Ê³Å¤n¤¸¼oÁ¸É¥ª o°ÄÇÁ¨¥
Ân³·n°Ã¥¦´·¦¦¤µ¦¦o° °Áª£´r¸ÉÁ}·¦¦¤®¨´Ánµ´Ê ´¦¼¸É 3.1
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¦¼¸É 3.1 ´ª°¥nµµ¦°°Â·¦¦¤Ä¦³
¦³ªµ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É¼oÎµÁ·µ¦ª·´¥¡´µ ¹Ê µ¤µ¦°·µ¥Åooª¥
·¦¦¤ (Use Case) ´Ê®¤ 18 ·¦¦¤®¨´ 10 ·¦¦¤¥n°¥Îµ®¦´µ¦´ÊnµÃ¦Â¦¤ Â¨³
»¨µ¦¸É¤¸nª¸ÉÁ¸É¥ª o°´Ê®¤ 7 »¨µ¦ ¹Éµ¤µ¦ÎµÁ°ÅoÄ¦¼Â °µ¦µ
·¦¦¤Ä¦³ (Use Case Table) Ä®´ª o° 3.2.1 Â¨³ Â£µ¡ªµ¤´¤¡´r °·¦¦¤Â¨³
¼oÁ¸É¥ª o° (Use Case Diagram) Ä®´ª o° 3.2.2 °µ´Ê¥´Â¦µ¥¨³Á°¸¥ °Ân¨³
·¦¦¤Åooª¥ÂnÂ¦µ¥¨³Á°¸¥·¦¦¤Ä¦³ (Use Case Template) ´ÂÄ®´ª o°
3.2.3
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3.2.1 µ¦µ·¦¦¤£µ¥Ä¦³ (Use Case Table)
µ¦µ Use Case Table Á}µ¦µ¸ÉÄoÎµ®¦´Âªµ¤´¤¡´r °·¦¦¤
(Case) ¦ª¤¹Îµ°·µ¥ªµ¤®¤µ¥ °·¦¦¤ ¸É¤¸n°¼o¸É¤¸nªÁ¸É¥ª o° (Actor) ÄÇ Ã¥Îµ
·¦¦¤¸ÉÅo°°ÂÅªoÂ¨oª oµo¤µÎµÁ°Ä¨´¬³µ¦µ ´¸Ê
µ¦µ¸É 3.1 Use Case Table °¦³ªµ¦¦·®µ¦Áª£´r
No. Actor
Case
Description
1 ¡´µ¨´
- µ¦´ÊnµÁª£´r (Setup ´ÊnµÁª£´r¸ÉÄoÄ¦³
(Inventory
Item)
¦ª¤¹µ¦¦³»¨»n¤¡´», µ¦
Operator)
¦oµ¦µ¥µ¦®nª¥ª´, ¦³»
µ¸É´ÁÈµ¦¦³, ¦³»
··µµ¦¦´¬µ, ¦³»
Áª£´rÂ, ¦³»Áª£´r
¸É¤¸··¦·¥µn°Áª£´r¸Ê¦ª¤¹
¦³»Ã¥µ¥nµÇ¸ÉÄo´
Áª£´roª¥
- µ¦´Ênµµ¸É (Setup
´Ênµµ¸É Îµ®¦´µ¦Îµµ
Location)
Ä¦³
- µ¦´Ênµµ¸É´ÁÈµ ´Ênµµ¸É ´ÁÈµ¦¦³
¦¦³ (Setup Site)
(Logical Location) Á¡ºÉ°ÄoÄ
µ¦¦·®µ¦Áª£´r ¦ª¤¹µ¦
¦³»µ¸É (Location) Â¨³
Áª£´r (Item) ¸É°¥¼n£µ¥Äo
µ¸É´ÁÈµ¦¦³¸Ê
- µ¦´Ênµ®nª¥ª´ (Setup ´Ênµ®nª¥ª´Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦
Unit of Measurement)
ÎµÁ·µÄ¦³
- µ¦´ÊnµÃ¥µ¥ (Setup ´ÊnµÃ¥µ¥nµÇÄµ¦
Policy)
ÎµÁ·µ
- µ¦´Ênµ··µµ¦¦´¬µ ´Ênµ··µµ¦¦´¬µ¦ª¤¹
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No. Actor

Case
Description
(Setup Treatment Privilege) ¦³»Áª£´r¸Éµ¤µ¦Äo´
··µµ¦¦´¬µ¸Êoª¥
- µ¦´Ênµª·¸ µ¦ÄoÁª£´r ´Ênµª·¸ µ¦ÄoÁª£´rÁ¡º°É Äo
(Setup Medical Usage)
¦³°µ¦´É Áª£´rÄ®o´
Å o
- µ¦´Ênµ¦³Á£®nª¥
´Ênµ¦³Á£®nª¥´ÁÈÁ¡ºÉ°
´ÁÈ (Setup SKU Type) nª¥Äµ¦Â¥Â¥³µ¦´ÁÈ
Áª£´r¦µ¥µ¦Á¸¥ª´¸ÅÉ ¤n
µ¤µ¦´ÁÈÄ®nª¥´ÁÈ
(SKU) Á¸¥ª´Åo
- µ¦nµ¥Áª£´r°°µ Á}µ¦nµ¥Áª£´r¸É¤¸ µ¦Á·
¨´ (Issue Item)
®¦º°°Åªo¨nª®oµÂ¨oª
- µ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´ Á}µ¦Îµª®µÁª£´r¸É¤¸
(Fulfill Inventory Level)
¦·¤µ¨´Á®¨º°ÉµÎ ªnµ»
´ÉºÊ°®¦º°¡´»Îµ¦°¨´ Á¡ºÉ°
ÎµÁ°Ä®o¡´µ¨´
ÎµÁ·µ¦n°Å
- µ¦Ã°nµ¥Áª£´r
Á}µ¦Ã°nµ¥Áª£´rµ
¦³®ªnµ¨´ (Transfer Item) µ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Site)
®¹É Å¥´µ¸É´ÁÈµ
¦¦³®¹É
- µ¦ °Ä®o´É¨·
Á}µ¦°°Ä °Ä®o´É¨·Á¡ºÉ°
(Operation Requisition)
ÂoÅ¥´ µi ¥¸É¦´·°oµ
µ¦¨·ÎµÁ·µ¦n°
- µ¦ °Ä®o´ÉºÊ° (Purchase Á}µ¦°°Ä °Ä®o´ÉºÊ°
Requisition)
Áª£´rÁ¡ºÉ°Ä®o iµ¥´ºÊ°
ÎµÁ·µ¦n°Å
- µ¦¦´Á oµÁª£´r
Á}µ¦ÎµÁª£´r¸É´ÉºÊ°®¦º°
(Receive Item)
Åoµµ¦¨·Á oµ¨´ Ã¥¤¸
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No. Actor

2

¡´µ µi ¥´ºÊ°
(Purchase
Operator)

Case

Description
µ¦Îµ® Lot Code Â¨³
Serial Code ¦ª¤¹µ¦¦³»
µ¸É´ÁÈÄ®o´¡´»Åooª¥
- µ¦¦´ºÁª£´r (Return Á}µ¦¦´Áª£´r¸ÉÁ¥Á·
Item)
°°µ¨´ÅÂ¨oª¨´ºÁ oµ
¨´
- µ¦¦ª°ªµ¤¼o° Á}µ¦¦oµÄ¦ª´
°´¹Áª£´r (Check Áª£´r (Count Tag) Á¡ºÉ°ÄoÄ
Record Accuracy)
µ¦¦ª´Áª£´r¤¸É ¸°¥¼nÄ
¨´¦·Á¡ºÉ°ÄoÁ¦¸¥Á¸¥´
o°¤¼¨Ä¦³
- µ¦¦´¥°Áª£´r
Á}µ¦¦´Á¨¸É¥ o°¤¼¨
¨´ (Adjust Item)
¦·¤µÁª£´r£µ¥Ä¨´µ
µ¦¸É¼o¤¸· ·Äµ¦¦´¥°
Áª£´r¨´ÎµÁ·µ¦ ®¦º°
®¨´µÎµµ¦¦ª´
Áª£´rÁ¦È·ÊÂ¨oª¤¸¨Å¤n¦
´ o°¤¼¨Ä¦³
- µ¦´Ênµ¼o µÎ n (Setup
´Ênµ¼oµÎ n¸É ·n°ºÊ° µ¥´
Supplier)
Ã¥¦³»¹Áª£´rÂ¨³¦µµ¸É¼o
Îµn¦µ¥¸Ê µ¥oª¥
- µ¦´ÊnµÁrµ¦Ä®o
´ÊnµÁrµ¦Ä®o³Â¼o
³Â¼o Îµn (Setup
Îµn¦ª¤Å¹ÊµÎ ®´ °
Criteria Issue)
Árµ¦ÎµnÂn¨³Ár
- µ¦´ÊnµÁrµ¦¦³Á¤· ´ÊnµÁrµ¦¦³Á¤·¼o µÎ n
¼oÎµn (Setup Criteria
Á¡ºÉ°Îµµ¦¦³Á¤·³ÂÄ®o
Ranking)
°°Á}¦³´ °¼oÎµn
(Supplier Rank)
- µ¦¦´Á oµÁª£´r
Á}µ¦ÎµÁª£´r¸É´ÉºÊ°®¦º°
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No. Actor

Case
(Receive Item)

- µ¦ °Ä®o´ÉºÊ° (Purchase
Requisition)
- µ¦ °Ä®oÁ°¦µµ
(Create RFQ)
- µ¦¦´ÄÁ°¦µµ
(Receive Quotation)
- µ¦´ÉºÊ°Áª£´r (Create
PO)

- µ¦¦´µ¦¥º¥´µ¦ µ¥
Áª£´r (Receive
Acknowledgement)
- µ¦¦³Á¤·¼oÎµn
(Evaluate Supplier)

3

¼o¦o° °Áª£´r
(Requester)

- µ¦¦o° °Áª£´r
(Request Item)
- µ¦nµ¥Áª£´r°°µ
¨´ (Issue Item)

Description
Åoµµ¦¨·Á oµ¨´ Ã¥¤¸
µ¦Îµ® Lot Code Â¨³
Serial Code ¦ª¤¹µ¦¦³»
µ¸É´ÁÈÄ®o´¡´»Åooª¥
Á}µ¦°°Ä °Ä®o´ÉºÊ°
Áª£´rÁ¡ºÉ°Ä®o iµ¥´ºÊ°
ÎµÁ·µ¦n°Å
Á}µ¦¦oµÄ °Ä®oÁ°¦µµ
Á¡ºÉ°nÄ®o´¼o ÎµnÁ°¦µµ
Áª£´r¨´¤µ¥´ iµ¥´º°Ê
Á}µ¦¦´µ¦Á°¦µµ
Áª£´r (Quotation) µ¼o
Îµn
Á}µ¦°°Ä´ÉºÊ° (Purchase
Order) nÄ®o´¼oµÎ nÁ¡ºÉ°
ÎµÁ·µ¦¨·®¦º°´®µ
Áª£´r¤µÄ®o
Á}µ¦¦´µ¦¥º¥´µ¦ µ¥
Áª£´rµ¼oÎµn ¹É Îµ¤µ
Îµ®µ³ On Order Ä®o´
Áª£´r¸É´ÉºÊ°Åooª¥
Á}µ¦¦³Á¤·¼oµÎ nÁ¡ºÉ°
¦³Ã¥rÄµ¦¡·µ¦µ´ÉºÊ°
Áª£´r´¼o ÎµnÂn¨³¦µ¥
n°Å
Á}µ¦¦o° °Á·®¦º°°
Áª£´rµ¨´
Á}µ¦nµ¥Áª£´r¸É¤¸ µ¦Á·
®¦º°°Åªo¨nª®oµÂ¨oª
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No. Actor

4

Case
Description
- µ¦¦´ºÁª£´r (Return Á}µ¦¦´Áª£´r¸ÉÁ¥Á·
Item)
°°µ¨´ÅÂ¨oª¨´ºÁ oµ
¨´
¼o°»¤´· (Approver) - µ¦nµ¥Áª£´r°°µ Á}µ¦nµ¥Áª£´r¸É¤¸ µ¦Á·
¨´ (Issue Item)
®¦º°°Åªo¨nª®oµÂ¨oª
- µ¦Ã°nµ¥Áª£´r
Á}µ¦Ã°nµ¥Áª£´rµ
¦³®ªnµ¨´ (Transfer Item) µ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Site)
®¹É Å¥´µ¸É´ÁÈµ
¦¦³®¹É
- µ¦ °Ä®o´É¨·
Á}µ¦°°Ä °Ä®o´É¨·Á¡ºÉ°
(Operation Requisition)
ÂoÅ¥´ µi ¥¸É¦´·°oµ
µ¦¨·ÎµÁ·µ¦n°
- µ¦ °Ä®o´ÉºÊ° (Purchase Á}µ¦°°Ä °Ä®o´ÉºÊ°
Requisition)
Áª£´rÁ¡ºÉ°Ä®o iµ¥´ºÊ°
ÎµÁ·µ¦n°Å
- µ¦¦´Á oµÁª£´r
Á}µ¦ÎµÁª£´r¸É´ÉºÊ°®¦º°
(Receive Item)
Åoµµ¦¨·Á oµ¨´ Ã¥¤¸
µ¦Îµ® Lot Code Â¨³
Serial Code ¦ª¤¹µ¦¦³»
µ¸É´ÁÈÄ®o´¡´»Åooª¥
- µ¦¦´ºÁª£´r (Return Á}µ¦¦´Áª£´r¸ÉÁ¥Á·
Item)
°°µ¨´ÅÂ¨oª¨´ºÁ oµ
¨´
- µ¦¦ª°ªµ¤¼o° Á}µ¦¦oµÄ¦ª´
°´¹Áª£´r (Check Áª£´r (Count Tag) Á¡ºÉ°ÄoÄ
Record Accuracy)
µ¦¦ª´Áª£´r¤¸É ¸°¥¼nÄ
¨´¦·Á¡ºÉ°ÄoÁ¦¸¥Á¸¥´
o°¤¼¨Ä¦³
- µ¦¦´¥°Áª£´r
Á}µ¦¦´Á¨¸É¥ o°¤¼¨
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No. Actor

Case
¨´ (Adjust Item)

- µ¦ °Ä®oÁ°¦µµ
(Create RFQ)
- µ¦´ÉºÊ°Áª£´r (Create
PO)

- µ¦¦³Á¤·¼oÎµn
(Evaluate Supplier)

5

¼oÎµn (Supplier)

- µ¦¦´Á oµÁª£´r
(Receive Item)

- µ¦ °Ä®oÁ°¦µµ
(Create RFQ)
- µ¦¦´ÄÁ°¦µµ
(Receive Quotation)
- µ¦´ÉºÊ°Áª£´r (Create

Description
¦·¤µÁª£´r£µ¥Ä¨´µ
µ¦¸É¼o¤¸· ·Äµ¦¦´¥°
Áª£´r¨´ÎµÁ·µ¦ ®¦º°
®¨´µÎµµ¦¦ª´
Áª£´rÁ¦È·ÊÂ¨oª¤¸¨Å¤n¦
´ o°¤¼¨Ä¦³
Á}µ¦¦oµÄ °Ä®oÁ°¦µµ
Á¡ºÉ°nÄ®o´¼o ÎµnÁ°¦µµ
Áª£´r¨´¤µ¥´ iµ¥´º°Ê
Á}µ¦°°Ä´ÉºÊ° (Purchase
Order) nÄ®o´¼oµÎ nÁ¡ºÉ°
ÎµÁ·µ¦¨·®¦º°´®µ
Áª£´r¤µÄ®o
Á}µ¦¦³Á¤·¼oµÎ nÁ¡ºÉ°
¦³Ã¥rÄµ¦¡·µ¦µ´ÉºÊ°
Áª£´r´¼o ÎµnÂn¨³¦µ¥
n°Å
Á}µ¦ÎµÁª£´r¸É´ÉºÊ°®¦º°
Åoµµ¦¨·Á oµ¨´ Ã¥¤¸
µ¦Îµ® Lot Code Â¨³
Serial Code ¦ª¤¹µ¦¦³»
µ¸É´ÁÈÄ®o´¡´»Åooª¥
Á}µ¦¦oµÄ °Ä®oÁ°¦µµ
Á¡ºÉ°nÄ®o´¼o ÎµnÁ°¦µµ
Áª£´r¨´¤µ¥´ iµ¥´º°Ê
Á}µ¦¦´µ¦Á°¦µµ
Áª£´r (Quotation) µ¼o
Îµn
Á}µ¦°°Ä´ÉºÊ° (Purchase
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No. Actor

6

¡´µ¦ª°
»£µ¡ (QC
Operator)

7

¡´µn°¤Îµ¦»
(Maintenance
Operator)

Case
PO)

Description
Order) nÄ®o´¼oµÎ nÁ¡ºÉ°
ÎµÁ·µ¦¨·®¦º°´®µ
Áª£´r¤µÄ®o
- µ¦¦´µ¦¥º¥´µ¦ µ¥
Á}µ¦¦´µ¦¥º¥´µ¦ µ¥
Áª£´r (Receive
Áª£´rµ¼oÎµn ¹É Îµ¤µ
Acknowledgement)
Îµ®µ³ On Order Ä®o´
Áª£´r¸É´ÉºÊ°Åooª¥
- µ¦¦´Á oµÁª£´r
Á}µ¦ÎµÁª£´r¸É´ÉºÊ°®¦º°
(Receive Item)
Åoµµ¦¨·Á oµ¨´ Ã¥¤¸
µ¦Îµ® Lot Code Â¨³
Serial Code ¦ª¤¹µ¦¦³»
µ¸É´ÁÈÄ®o´¡´»Åooª¥
- µ¦¦´ºÁª£´r (Return Á}µ¦¦´Áª£´r¸ÉÁ¥Á·
Item)
°°µ¨´ÅÂ¨oª¨´ºÁ oµ
¨´
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3.2.2 Â£µ¡ªµ¤´¤¡´r °·¦¦¤Â¨³¼oÁ¸É¥ª o° (Use Case Diagram)
Use Case Diagram Á}Â£µ¡Îµ®¦´Âªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¼o¸É¤¸nª
Á¸É¥ª o° (Actor) Â¨³·¦¦¤ (Use Case) Ä¦³¦·®µ¦Áª£´r Ã¥Îµ·¦¦¤¸ÉÅo
°°ÂÅªoÂ¨oª oµo¤µÎµÁ°Ä¨´¬³Â£µ¡ ´¸Ê

¦¼¸É 3.2 Use Case Diagram °¦³ªµ¦¦·®µ¦Áª£´r (Medical Supplies
Management System)
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Medical Supplies
Management System (2)
Create RFQ
Decide

Receive

Send
Receive Quotation
Decide

Receive

PurchaseOperator
Approve

Supplier
Send
Create PO

Decide
Approve
Receive Acknowledgement

Approve

Approver

Evaluate Supplier

¦¼¸É 3.3 Use Case Diagram °¦³ªµ¦¦·®µ¦Áª£´r(2) (Medical Supplies
Management System)
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Setup Medical Supplies
Management System

Setup Item

Setup Site
Setup
Setup

Setup Location

Setup
Setup
Setup UM
Setup
Setup

Setup Policy

InventoryOperator
Setup
Setup

Setup Treatment Privilege

Setup Medical Usage

Setup SKU Type

Setup
Setup Supplier
Setup

Setup
Setup Criteria Issue

PurchaseOperator

Setup Criteria Ranking

¦¼¸É 3.4 Use Case Diagram °¦³ªµ¦¦·®µ¦Áª£´rÄnª °µ¦´Ênµ (Setup
Medical Supplies Management System)
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3.2.3 ÂnÂ¦µ¥¨³Á°¸¥·¦¦¤Ä¦³ (Use Case Template)
Use Case Template Á}ÂnÂÎµ®¦´´¹¦µ¥¨³Á°¸¥·¦¦¤ (Use
Case) Ân¨³·¦¦¤ Á¡ºÉ°ÎµÁ°¦µ¥¨³Á°¸¥ o°¤¼¨ °µ¦ÎµµÁºÊ°o °·¦¦¤´ÊÇ
¦³°Åoª¥
o Basic
º° ·¦¦¤®¨´¸É¦°¨»¤·¦¦¤¸É°·µ¥ÄÂnÂ¸Ê
o UseCase
º° ºÉ° °·¦¦¤¸É°·µ¥ÄÂnÂ¸Ê
o Precondition
º° o°Îµ®ÁºÊ°on°µ¦Îµ·¦¦¤¸Ê
o Successful Postcondition º° ¨¨´¡r¸ÉÅo®µÎµÁ··¦¦¤¸ÊÎµÁ¦È
o Failed Postcondition
º° ¨¨´¡r¸ÉÅo®µÎµÁ··¦¦¤¸ÊÅ¤nÎµÁ¦È
o Primary, Secondary Actors º° ¼o¸ÉÁ¸¥É ª °o ´·¦¦¤¸Ê
o Flow of Events º° ´Ê°µ¦ÎµÁ·µ °·¦¦¤¸Ê
Î µ ®¦´  ¦³µ¦¦· ® µ¦Áª£´  r  ³¤¸ Â n  ÂÎ µ ®¦´  ´  ¹  ¦µ¥¨³Á°¸ ¥ 
·¦¦¤ (Use Case Template) °¥¼n´Ê·Ê 27 ÂnÂ ¹É³ÎµÁ°´ª°¥nµ °ÂnÂ´
µ¦µ¸É 3.2 Â¨³ÎµÁ°ÂnÂ´Ê®¤Ä£µª
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µ¦µ¸É 3.2 ´ª°¥nµ Use Case Template °µ¦´ÊnµÁª£´r (Setup Item)
Basic

Setup

USECASE 1

µ¦´ÊnµÁª£´r (Setup Item)

Precondition

o°Á}¼o ¸É¤¸ ··Äµ¦´ÊnµÁª£´rµÎ Á·µ¦

Successful Postcondition

o°¤¼¨Áª£´r (Medical Supplies)

Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors ¡´µ¨´ (Inventory Operator)
Flow of Events

Step Transaction
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

¦³Â¦µ¥µ¦Áª£´r´Ê ®¤¸É¤¸
¡´µ¨´µ¤µ¦o®µÁª£´r¸É¤°¸ ¥¼nÁ¡ºÉ°¤µ
Â¦µ¥¨³Á°¸¥Â¨³Á¨¸É¥Â¨ o°¤¼¨Áª£´r
Á¡·É¤Áª£´rÄ®¤n
¦³»¨»n¤Áª£´r (Family)
¦oµ¦µ¥µ¦®nª¥´Ä®o´ Áª£´r ¦ª¤¹Îµ®
¦µµÄÂn¨³®nª¥´
¦³»µ¸É´ ÁÈµ¦¦³ (Logical Location)
Á¡ºÉ°Ä®o¦µªnµÁª£´r¸Êµ¤µ¦´ÁÈÄµ¸É
´ÁÈµ¦¦³ÄÅooµ
¦³»··µµ¦¦´¬µ (Treatment Privilege) ¸É
µ¤µ¦ÄoÁª£´r¸ÊÅo
¦³»Áª£´rÂ (Substitute Item) Ä¦¸¸É
Áª£´r¸Ê®¤ ®¦º°Å¤nµ¤µ¦Á·ÄoÅo
¦³»Áª£´r¸É¤¸··¦·¥µn°Áª£´r¸Ê (Interact Item)
¦³»Ã¥µ¥¸ÄÉ o´Áª£´r¸Ê¦ª¤¹Îµ®nµÁ¦·É¤o
Îµ®¦´»´ÉºÊ° ¦·¤µ´Éº°Ê Â¨³¡´»Îµ¦°¨´oª¥

Á¡·É¤ ¨ ®¦º°Á¨¸É¥Â¨¦µ¥¨³Á°¸¥ o°¤¼¨Áª£´r
´¹µ¦Á¨¸É¥Â¨Â¨³ÁÈ o°¤¼¨µ¦´Ênµ
Áª£´r
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3.3 ¦³ªµ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r (Business Process Flow
Chart)
Îµ®¦´¦³ªµ£µ¥Ä¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r³ÎµÁ°Ä¦¼Â °
Â£µ¡µ¦Îµµ¹ÉÄo o°¤¼¨ÁºÊ°oµµ¦Âª·Äµ¦°°Â¦³¸ÉÅo¨nµª¹ÅÂ¨oª
¦ª¤´ o°¤¼¨µÂ£µ¡ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ·¦¦¤Â¨³¼oÁ¸É¥ª o° (Use Case Diagram)
Îµ¤µ ¥µ¥ªµ¤Ä®oÁ®Ènª °¦µ¥¨³Á°¸¥¨¸¥n°¥ Â¨³Á®È¹¨Îµ´ ´Ê°µ¦Îµµ °
¢{ r´µ¦ÎµµÂn¨³¢{  r´Ã¥¦ª¤ °¦³µ¦¦·® µ¦Áª£´r Ã¥¤¸ Âª· Äµ¦
°°Â´¸Ê
o Îµ®¼o ¸ÉÁ¸¥É ª o°´¢{r´µ¦Îµµ°¥nµ¨³Á°¸¥ ¹ÉÄ¸É ¸Ê°µ³Á}»¨
ÎµÂ®n ®¦º°¦³µ¦ÎµµÈÅo µ´Ê Îµ¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°¤µÁ}ºÉ°nª®´ª °
°¨´¤rÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ
o °·µ¥¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ÎµµÃ¥Â¥µ¤¼o¸ÉÁ¸¥É ª o°´¢{r´ µ¦Îµµµ¤¸É
ÅoÎµ®Åªo oµo
o ´¨´¬r¸ÉÄoÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r ÅoÂn
1.

´¨´¬r¦³ªµ¦ÎµµÄÇ¸É¼oÁ¸É¥ª o°Á}¼o¦³Îµ (Process)

¦¼¸É 3.5 ´¨´¬r¦³ªµ¦ÎµµÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ
2.

´¨´¬rµ¦´·Ä °¼o¸ÉÁ¸É¥ª o° (Decision)

¦¼¸É 3.6 ´¨´¬rµ¦´·ÄÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ
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3.

´¨´¬r °Á°µ¦Ä¦³ (Document)

¦¼¸É 3.7 ´¨´¬r °Á°µ¦ÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ
4.

´  ¨´  ¬r °¢{  r ´  µ¦Î µ µ°ºÉ  ¸É Å o  ¨n µ ªÅªo Â ¨o ª (Predefined
Process)

¦¼¸É 3.8 ´¨´¬r °¢{r´ µ¦Îµµ°ºÉ ÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ
5.

´¨´¬rµ¦Â¦µ¥¨³Á°¸¥nµ®oµ°µ¦ÎµµÄ®o´¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°
(Display)

¦¼¸É 3.9 ´¨´¬r °µ¦Â¦µ¥¨³Á°¸¥ÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ
6.

´  ¨´  ¬ r  µ ¦ ºÉ °  µ ¦ o ° ¤¼ ¨ ¦ ³ ® ªn µ   ¦ ³  ª   µ ¦ Î µ  µ 
(Communication)

¦¼¸É 3.10 ´¨´¬rµ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨ÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ
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7.

´¨´¬rÂµ¦·Ê» °¦³ªµ¦ (Terminator)

¦¼¸É 3.11 ´¨´¬rÂµ¦·Ê » °¦³ªµ¦ÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ
8.

´¨´¬rµ¦ÁºÉ°¤Ã¥¦³ªµ¦ÎµµÅ¥´¦³ªµ¦Îµµ°ºÉ
(Reference)

¦¼¸É 3.12 ´¨´¬rµ¦ÁºÉ°¤Ã¥¦³ªµ¦ÎµµÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ
9.

´¨´¬rÂ¹Îµ°·µ¥Á¡·É¤Á·¤ (Annotation)

¦¼¸É 3.13 ´¨´¬rÎµ°·µ¥Á¡·É¤Á·¤ÄÂ£µ¡¦³ªµ¦Îµµ
Â£µ¡¦³ªµ¦Î µ µ °¦³µ¦¦· ® µ¦Áª£´  r ¸É ¼o Î µ ª· ´ ¥ Åo
°°ÂÅªo³ÎµÁ°Ä¦¼oµ¨nµ ´¸Ê
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Request Item
Requester

MSM System

Inventory Operator

Approver

¦°¦µ¥¨³Á°¸¥ªµ¤o°
µ¦Áª£´r
nªµ¤o°µ¦Áª£´rÁ oµ¦³

¤¸Áª£´rµ¦µ¥µ¦Å¤n¡¦o°¤

¦ª°ªµ¤¡¦o°¤ °
Áª£´r

Âo¨µ¦¦ª°ªµ¤
¡¦o°¤ °Áª£´r
¡¦o°¤

¦´Á¨¸É¥¦µ¥¨³Á°¸¥
ªµ¤o°µ¦Áª£´r
o°µ¦µ¦°»¤´·®¦º°Å¤n

Yes

No
Á¨¸É¥µ³Áª£´rÁ}
Reserved

°

¡·¤¡rÄ¦´Áª£´r

Á}µ¦°®¦º°Á·
Áª£´r

Á·

Yes

°»¤´·µ¦ °/Á·
¡´»

No

´¹ o°¤¼¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦°®¦º°Á·Áª£´r

Issue Item

¦¼¸É 3.14 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦¦o° °Áª£´r (Request Item)
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Fulfill Inventory Level
Requester

MSM System

Inventory Operator

Approver

o°¤¼¨µ¦Á¨¸É¥Â¨
ÎµªÁª£´r¨´

Á¦¸¥Á¸¥ÎµªÁª£´r
¨´´»´ÉºÊ°

Available > OP
END

Available < OP

Á¦¸¥Á¸¥ÎµªÁª£´r
¨´´¦·¤µÎµ¦°¨´

Available > SS

ÂoÁº°Ä Alert
List (OP)

Available < SS

o°µ¦
Ã°nµ¥Áª£´r¦³®ªnµ¨´

ÂoÁº°Ä Alert
List (SS)

¡·µ¦µ´®µÁª£´r
Á·¤¨´
o°µ¦ °Ä®o¨·
o°µ¦´ÉºÊ°Áª£´r

A

Än °o ¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥
µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°

°»¤´·µ¦°°Ä PR

°»¤´·
Å¤n°»¤´·
nÄ PR Å¥´ iµ¥´ºÊ°

´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦°°Ä PR

Än o°¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥
µ¦ °Ä®o´É¨·

°»¤´·µ¦ °Ä®o´É¨·

°»¤´·
nªµ¤o°µ¦ °Ä®o
´É¨·Å¥´ iµ¥ªµÂ

Å¤n°»¤´·
´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦ °Ä®o´É¨·

¦¼¸É 3.15 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´ (Fulfill Inventory Level)
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Fulfill Inventory Level (2)
Requester

MSM System

Inventory Operator

Approver

A

Än o°¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦
°Ä®oÃ°nµ¥Áª£´r

°»¤´·

°»¤´·µ¦ °Ä®oÃ°nµ¥
Áª£´r¦³®ªnµ¨´

Å¤n°»¤´·

nªµ¤o°µ¦Ã°nµ¥
Áª£´rÅ¥´¨´oµ

´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦ °Ä®oÃ°nµ¥Áª£´r
¦³®ªnµ¨´

Á¨¸É¥µ³Áª£´r¸Éo°µ¦
Ã°Ä®oÁ} on order
°¨´¨µ¥µ

Issue Item

¦¼¸É 3.16 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´ (2) (Fulfill Inventory Level
-2)
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Receive Item
Supplier

MSM System

Inventory Operator

n °o ¤¼¨µ¦n
Áª£´r
Än °

Approver

´¹ o°¤¼¨µ¦¦´Áª£´r
Än °
¦oµ¨È°ÎµÁ oµÎµ®¦´
Áª£´r

Ä PO

Îµ®µ¸É´ÁÈµ
¦¦³µ¤ o°¤¼¨¸É´¹

Îµ®µ¸É´ÁÈµ
µ¥£µ¡µ¤ o°¤¼¨¸É´¹

¦ª°»£µ¡
ÁºÊ°o °Áª£´r

Å¤nnµµ¦¦ª°Áª£´r

o°µ¦ÎµÁª£´rÁ oµ®¦º°Å¤n
(Á¨¸É¥ sku)
Å¤nÄn
Än

nµµ¦¦ª°Áª£´r

´Áª£´r¸Éo°¥»£µ¡
°°µÁª£´r¸É¤¸»£µ¡

Áª£´r¸Éo°¥»£µ¡

Än

Áª£´r¸É¤¸»£µ¡

Á¨¸É¥µ³Áª£´rµ on
order Á} Rejected
Â¨³Îµnº¼oÎµnn°Å

o°°»¤´·µ¦ÎµÁ oµ
Áª£´r®¦º°Å¤n

No

Yes

Yes

°»¤´·µ¦ÎµÁ oµÁª£´r

No

Á¨¸É¥µ³Áª£´rµ on order
Á} on hand Â¨³µ on orderreserved Á} reserved

´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦ÎµÁ oµÁª£´r

¦¼¸É 3.17 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦¦´Áª£´rÁ oµ¨´ (Receive Item)

84
Return Item
Other Department

MSM System

Inventory Operator

Approver

n °o ¤¼¨µ¦º
Áª£´r
´¹ o°¤¼¨µ¦ºÁª£´r

Îµ®µ¸É´ÁÈµ
¦¦³µ¤ o°¤¼¨¸É´¹

¦ª°£µ¡ÁºÊ°o

Å¤nnµ
o°µ¦ÎµÁª£´rÁ oµ®¦º°Å¤n
(Á¨¸É¥ sku)
nµ
Än

o°°»¤´·µ¦º
Áª£´r®¦º°Å¤n

No

Yes

Å¤n

Yes

°»¤´·µ¦ºÁª£´r

Á¨¸É¥µ³ °Áª£´rµ
Issued Á} on hand

No
´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦ºÁª£´r

Á¨¸É¥µ³Áª£´rÁ}
Repair Â¨³´¹ o°¤¼¨

nn°¤

o°µ¦nn°¤®¦º°·Ê

·Ê
n o°¤¼¨Å¥´Â¸É¦´·
°µ¦n°¤Áª£´r

Á¨¸É¥µ³Áª£´rÁ}
Dispose

¦¼¸É 3.18 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦ºÁª£´r (Return Item)
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Issue Item

Requester

MSM System

Inventory Operator

Approver

Request or
Transfer Item
ÂoÁº°µ¦nµ¥Áª£´r
Á¤ºÉ°¹Áª¨µ
o°µ¦°»¤´·µ¦
nµ¥Áª£´rn°®¦º°Å¤n

Å¤n

Än

Än

°»¤´·µ¦nµ¥Áª£´r

Generate
Picking Sheet +
Receiving Sheet

No
®¥·Áª£´r

B

Å¤nÅo

´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦nµ¥Áª£´r

®¥·Áª£´rÅoµ¤¸É¦³»ÅªoÄ
Picking Sheet ®¦º°Å¤n

Á¨¸É¥µ³ °Änµ¥
Áª£´rÁ} On Hold

Request
Item

Adjust Item

Á¡¸¥¡°
¤¸Áª£´r¡°Á¡¸¥
Îµ®¦´nµ¥Ä®o®¦º°Å¤n

Á¨¸É¥µ³ °Ä
nµ¥Áª£´rÁ}
Closed

Åo

Å¤nÁ¡¸¥¡°

Âo o°·¡¨µÄµ¦®¥·
Áª£´rÅ¥´¼oÎµµ¦
Á·®¦º°°
Yes

o°Îµµ¦¦¦»
®¸®n°®¦º°Å¤n

¦¦»®¸®n°
No

A

¦¼¸É 3.19 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦nµ¥Áª£´r (Issue Item)

86
Issue Item

Requester

MSM System

Inventory Operator

Approver

A

Á}µ¦Ã°nµ¥Áª£´r
¦³®ªnµ¨´®¦º°Å¤n

Yes

Á¨¸É¥µ³Áª£´r¸Éo°µ¦
Ã°Ä®oÁ} on order
°¨´¨µ¥µ

No

Pick up or
Delivery

¦°¼oÎµµ¦°®¦º°
Á·¤µ¦´Áª£´r

ÎµnÅ¥´Â¸É
°®¦º°Á·

°¦´Áª£´r¸ÉÁ·
®¦º°° (´ÊÄ)

ÄnÁ®»¨Äµ¦Å¤n°¦´
Áª£´r (µ¦µ¥µ¦)

¦¸¸É¤¸Áª£´rµ´ªÁ¸¥®µ¥

Îµ®¦´Áª£´r¸ÉÁ¸¥®µ¥

Á¨¸É¥µ³Áª£´rÁ}
Repair Â¨³´¹ o°¤¼¨

nn°¤

o°µ¦nn°¤®¦º°·Ê

Yes
·Ê

D

n o°¤¼¨Å¥´Â¸É¦´·
°µ¦n°¤Áª£´r

Á¨¸É¥µ³Áª£´rÁ}
Dispose

C

¦¼¸É 3.20 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦nµ¥Áª£´r (2) (Issue Item – 2)
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Issue Item-3
Requester

MSM System

Inventory Operator

Approver

D

Á¨¸É¥µ³ °Áª£´r
(¦µ¥µ¦¸É¦´) Á} Issued

Á¨¸É¥µ³ °¦µ¥¨³Á°¸¥
Änµ¥Áª£´r (¦µ¥µ¦¸É¦´)
Á} Closed

³Á¨¸É¥µ³µ On Hold Á} Closed
Èn°Á¤ºÉ°¦µ¥¨³Á°¸¥Änµ¥Áª£´rÁ} Closed
®¤´ÊÄnµ¥Áª£´r

Á¨¸É¥µ³ °Änµ¥
Áª£´rÁ} On Hold

B

C

Á¨¸É¥µ³ °Áª£´r
Á} Issued

Á¨¸É¥µ³ °
Änµ¥Áª£´rÁ} Closed

¦¼¸É 3.21 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦nµ¥Áª£´r (3) (Issue Item – 3)
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Check Record Accuracy
MSM System

Inventory Operator

Approver

¦°¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦
¦oµÄ¦ª´Áª£´r

o°Îµµ¦°»¤´·µ¦
¦ª´Áª£´r®¦º°Å¤n

°»¤´·µ¦¦ª´
Áª£´r

°»¤´·

´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦¦ª´Áª£´r

¦oµÄ¦ª´Áª£´r

Îµµ¦¦ª´Áª£´r
µ¤Ä¦ª´Áª£´r

¼o°

Áª£´r¼o°µ¤
Ä¦ª´®¦º°Å¤n
Å¤n¼o°

Á¨¸É¥µ³Ä¦ª´
Áª£´rÁ} Closed

o®µµÁ®»¸ÉÁª£´rÅ¤n
Á}Åµ¤Ä¦ª´

Adjust Item

¦¼¸É 3.22 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦¦ª°ªµ¤¼o° °´¹Áª£´r (Check
Record Accuracy)
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Adjust Item
MSM System

Inventory Operator

Approver

¦°¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦
¦´Á¨¸É¥¥°Áª£´r

o°Îµµ¦°»¤´·µ¦
¦´Á¨¸É¥¥°Áª£´r
®¦º°Å¤n

No

ÎbYes

Yes

°»¤´·µ¦¦´Á¨¸É¥
¥°Áª£´r®¦º°Å¤n

¦´Á¨¸É¥µ³ °Áª£´r
Ä®oÁ}Åµ¤¸Éo°µ¦
No

´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦¦´Á¨¸É¥¥°Áª£´r

¦¼¸É 3.23 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦¦´Á¨¸¥É ¥°Áª£´r¨´ (Adjust Item)
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Create RFQ
MSM System

Purchase Operator

Approver

ÎµÁ°¦µ¥µ¦Áª£´r
¸Éo°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°

Á¨º°¼oÎµn¸Éo°µ¦
°°Ä RFQ

Än¦µ¥¨³Á°¸¥ÄÄ
RFQ

No

o°Îµµ¦°»¤´·µ¦°°Ä
RFQ ®¦º°Å¤n

Yes

°»¤´·µ¦°°Ä
RFQ ®¦º°Å¤n

¡·¤¡rÄ RFQ

Á¨¸É¥µ³ ° PR
Details Á} Wait
for Quotation

ÎµnÄ RFQ
Ä®o´¼oÎµn

´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦°°Ä RFQ

¦¼¸É 3.24 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦ °Ä®o¼o µÎ nÁ°¦µµÁª£´r (Create Request
for Quotation)
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Receive Quotation
MSM System

Purchase Operator

Approver

´¹¦µ¥¨³Á°¸¥ °
ÄÁ°¦µµ

Á¨¸É¥µ³ °Ä
RFQ Á} Closed

Á¨¸É¥µ³ ° PR
Details Á}
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¼oÎµnÁ°¦µµ¤µ¦
µ¤¸Éo°µ¦®¦º°Å¤n

Å¤n

Create RFQ
Än

Å¤nÄn

¤¸µ¦Á°¦µµ
Áª£´rÄ®¤n®¦º°Å¤n

Än

ÂoÄ®o¡´µ¨´
¦oµÁª£´rÄ®¤n

ÂoÅ ®¦º°Á¡·É¤Á·¤ o°¤¼¨
·oµÄÂ¢j¤ o°¤¼¨¼oÎµn

¦¼¸É 3.25 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦¦´µ¦Á°¦µµÁª£´rµ¼o µÎ n (Receive
Quotation)
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Create PO
MSM System

Purchase Operator

Approver

ÎµÁ°¦µ¥µ¦Áª£´r
¸Éo°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°

Á¨º°¼oÎµn¸Éo°µ¦
´ÉºÊ°Áª£´r

Än¦µ¥¨³Á°¸¥ÄÄ PO

No

o°Îµµ¦°»¤´·µ¦
°°Ä PO ®¦º°Å¤n

Yes

°»¤´·µ¦°°Ä
PO ®¦º°Å¤n

¡·¤¡rÄ PO

Á¨¸É¥µ³ ° PR
Details Á} PO
Sent

ÎµnÄ PO Ä®o´¼oÎµn

´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦°°Ä PO

¦¼¸É 3.26 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦´ÎµÄ´ÉºÊ°Áª£´r (Create Purchase Order)
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Receive Acknowledgement
MSM System

Purchase Operator

Approver

´¹¦µ¥¨³Á°¸¥ °
Ä¥º¥´µ¦ µ¥µ¼oÎµn

¼oÎµn¥º¥´µ¦ µ¥¤µ
¦µ¤¸Éo°µ¦®¦º°Å¤n
Än
Å¤nÄn

´¹ o°¤¼¨µ¦¥º¥´µ¦
µ¥ °¼oÎµnÃ¥
°oµ°·µÄ PO

Á¨¸É¥µ³ °Ä PO Á}
Acknowledgement

Create PO

Á¨¸É¥µ³ ° PR
Details Á}
Closed

¦oµ¡´»µ³ on order
µ¤Îµª¸ÉÅo¦´µ¦¥º¥´µ¦ µ¥

¦¼¸É 3.27 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦¦´µ¦¥º¥´µ¦ µ¥Áª£´rµ¼o Îµn (Receive
Acknowledgement)
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Evaluate Supplier
MSM System

Purchase Operator

Approver

Á¨º°¼oÎµn¸Éo°µ¦
¦³Á¤·

Ä®o³Âµ¤Árµ¦Ä®o
³Â¸ÉÎµ®Åªo

¦³Á¤·¼oÎµnµ¤Ár
µ¦¦³Á¤·¸ÉÎµ®Åªo

o°Îµµ¦°»¤´·µ¦
¦³Á¤·¼oÎµn®¦º°Å¤n

°»¤´·

°»¤´·µ¦¦³Á¤·¼oÎµn

Å¤n°»¤´·

ÂoÅ o°¤¼¨oÎµn

´¹Á®»¨µ¦Å¤n°»¤´·
µ¦¦³Á¤·¼oÎµn

¦¼¸É 3.28 Â£µ¡µ¦Å®¨ °¦³ªµ¦¦³Á¤·¼oÎµn (Evaluate Supplier)
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3.4

Â£µ¡Âµ¦Á¨¸É¥µ³ (State Chart Diagram)

Äµ¦ÎµÁ·µ °¦³¦·®µ¦Áª£´rÄÂn¨³ ´Ê° ³¤¸µ³ °
Áª£´r (Item) µ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Site) ªµ¤o°µ¦Îµ»¦¦¦¤ (Requisition) ²¨² ¸É
Ânµ´°°ÅÁ¡ºÉ°nª¥Ân ´Ê° °µ¦ÎµÁ·µ°°°¥nµ´Á °¸´Ê¥´µ¤µ¦Äo
µ³nµÇÁ}´ª´¦°¼o¸É¤¸··Á oµ¹ o°¤¼¨ Áª£´r ®¦º°ªµ¤o°µ¦Îµ»¦¦¦¤nµÇ
oª¥
µ³nµÇ¸ÉÅo¨nµ ª¹ oµ o  Äµ¦¸³¤¸ µ¦Á¨¸É¥µ³Å¤µ¸É
´o°ÎµÄ®o¥µÂnµ¦Á oµÄ ¼oÎµÁ·µ¦ª·´¥¹ÅoÎµ State Chart Diagram ¤µÁ¡ºÉ°°·µ¥
µ¦Á¨¸É¥µ³¸É´o° Án µ¦Á¨¸É¥µ³ °Áª£´r Á}o Ã¥¤¸ÂªµÄµ¦
°°Â¦oµÂ£µ¡Âµ¦Á¨¸É¥µ³ ´¸Ê
1. ¡·µ¦µ¹ª´»Ä¦³ªnµo°µ¦Ä®o¤¸µ³Äoµ°¥nµ¦nµªÇ Án Ä
µ¦Îµ®µ³ ° PR Details ¼oÎµª·´¥Åo°°ÂÄ®o¤¸µ³´¸Ê
x Approved
x RFQ Sent
x Quoted
x PO Sent
x Closed
2. ¡·µ¦µÎµ® °Á Â¨³Îµ°·µ¥¸É´Á °Ân¨³µ³ °Ân
¨³ª´» ´Â´ª°¥nµÄ®oÁ®ÈÅoÄµ¦Îµ® °Á Â¨³Îµ°·µ¥
Îµ®¦´ PR Details ´ÂÄµ¦µ¸É 3.5
3. ¡·  µ¦µÎ µ ®ªn µ Î µ ®¦´  µ³Äµ³®¹É  µ¤µ¦Á¨¸É ¥ Á} 
µ³°ºÉÇµ³ÄÅooµ Â¨³¤¸ o°Îµ®Äµ¦Á¨¸É¥µ³°¥nµÅ¦
oµ Án Îµ®¦´ PR Details µ¤µ¦Îµ®Åo´¸Ê
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µ¦µ¸É 3.3 ´ª°¥nµµ¦Îµ®µ¦Á¨¸¥É µ³ ° PR Details
µ³o

µ³¨µ¥

Initial Status

Approved

°»¤´·Ä °Ä®o´ÉºÊ° (PR)

RFQ Sent

nÄ °Ä®oÁ°¦µµÄ®o´¼oÎµn

PO Sent

nÄ´ÉºÊ°Ä®o¼oÎµn (¦¸¸ÉÅ¤no°µ¦µ¦
Á°¦µµµ¼oÎµn)

RFQ Sent

Quoted

Åo¦´µ¦Á°¦µµµ¼o µÎ n

Quoted

PO Sent

nÄ´ÉºÊ°Ä®o¼oÎµn

PO Sent

Closed

Åo¦´µ¦¥º¥´µ¦´É ºÊ°µ¼oÎµn

Approved

4.

o°Îµ®Äµ¦Á¨¸É¥µ³

Îµ o°¤¼¨µ o° 1-3 ¤µ°°ÂÁ}Â£µ¡Âµ¦Á¨¸É¥µ³
(State Chart Diagram) ¸É¤¼¦r

Îµ®¦´Â£µ¡Âµ¦Á¨¸É¥µ³£µ¥Ä¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r³¤¸
°¥¼n´Ê®¤ 3 Â£µ¡ ÅoÂn Â£µ¡µ¦Á¨¸É¥µ³ ° Item Serial, PR Details Â¨³
Issue Order ´Â oµ¨nµ
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¦¼¸É 3.29 State Chart Diagram °Áª£´rÄ¨´ (Item)
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ÄÂn¨³µ³ °Áª£´rÄ¨´µ¤µ¦°·µ¥ÅoÄµ¦µ oµ¨nµ
µ¦µ¸É 3.4 ªµ¤®¤µ¥µ³ °Áª£´rÄ¨´
Status

Description

On Hand
Reserved
On Order
On Order-Reserved
Issued
QCP

µ³· °¡´»¹É¡¦o°¤Ä®oÎµÁ·µ¦Îµµ
µ¤·Åo
µ³¼° °¡´»
µ³ °¡´»¸É¤¸µÎ ®µ¦¦´Á oµ¨´
µ³µ¦° °¡´»¸É¤¸ Îµ®µ¦¦´Á oµ¨´
µ³¼nµ¥°°µ¨´ °¡´»
µ³ °¡´» ³¸É¼ÎµÁ·µ¦¦ª°»£µ¡

Rejected

µ³·Á¡´»n°µ¦¦´Á oµ¨´Ä¦¸¦´¡´»
¤µµ¼oµÎ n

Obsolete

µ³·Ê ¡´» ¹É¤µµµ¦¸É¡´» Á¸¥Å¤nµ¤µ¦
n°¤Â¤Åo, ®¤°µ¥» ®¦º°¼®µ¥Åµ¨´

99

Approve PR
Order

RFQ Sent

Send RFQ to Supplier

Receive Quotation
from Supplier

Quoted

Approved

Send PO to Supplier
(without Quotation)

Send PO to Supplier

PO Sent

Confirm
Acknowledgement

Closed

¦¼¸É 3.30 State Chart Diagram °¦µ¥¨³Á°¸¥Ä °Ä®o´ÉºÊ° (PR Details)
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ÄÂn¨³µ³ °¦µ¥¨³Á°¸¥Ä °Ä®o´ÉºÊ° (PR Details) µ¤µ¦°·µ¥Åo
Äµ¦µ µo ¨nµ
µ¦µ¸É 3.5 ªµ¤®¤µ¥µ³ °¦µ¥¨³Á°¸¥Ä °Ä®o´ÉºÊ° (PR Details)
Status
Description
µ³°»¤´·¦µ¥¨³Á°¸¥Ä °Ä®o´ÉºÊ°(Purchase
Requisition Details) ¹É³¼´Êµ³¸Ê¡¦o°¤´Ä
Approved
°Ä®o´ÉºÊ° (Purchase Requisition)
µ³Á¡ºÉ°ÂoÄ®o¦µªnµªµ¤o°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°Åo¼
RFQ Sent
nÄÁ°¦µµÂ¨oª
µ³Á¡ºÉ°ÂoÄ®o¦µªnµªµ¤o°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°Åo¼
Á°¦µµµ¼oÎµnÂ¨oª
Quoted
µ³ °ªµ¤o°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°¸É¤¸µ¦°°Ä´ÉºÊ°
PO Sent
Å¥´¼oµÎ nÂ¨oª
Closed
µ³dÄ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°¡´»
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Reach Issue
Time

Reject Issue Order
Wait for Approval

Approve Issue
Order

Approved

Rejected

Generate
Picking Sheet
Item in inventory cannot
serve picking sheet
Picking

Confirm Issue

Issuing

Customer rejected
some Item

On Hold

Confirm
Receiving Sheet

Adjust Item,
Closed

¦¼¸É 3.31 State Chart Diagram °Änµ¥Áª£´r (Issue Order)
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ÄÂn¨³µ³ °¦µ¥¨³Á°¸¥Änµ¥Áª£´r (Issue Order) µ¤µ¦°·µ¥
ÅoÄµ¦µ µo ¨nµ
¦¼¸É 3.32 ªµ¤®¤µ¥µ³ °Änµ¥Áª£´r (Issue Order)
Status
Description
Wait for Approval
µ³¦°µ¦°»¤´·µ¦nµ¥¡´»°°µ¨´
Approved
µ³°»¤´·Änµ¥¡´»Ä®oµ¤µ¦Îµµ¦nµ¥¡´»Åo
Rejected
µ³·ÁÄnµ¥¡´»
µ³®¥·¡´» Á¡ºÉ°ÂoªnµÎµ¨´¼®¥·¡´»Îµ®¦´Ä
Picking
nµ¥¡´»¸Ê°¥¼n
µ³Îµ¨´nµ¥¡´» ¹É¼´ÊÄ®o´Änµ¥¡´»®¨´µ
Issuing
®¥·¡´»Á¦¸¥¦o°¥ Â¨³°¥¼n¦³®ªnµ¦°µ¦¥º¥´¦´¡´»
µ³®¥»µ¦ÎµÁ·µ¦´Éª¦µª °Änµ¥¡´»Á¡º°É ®µ
o°¡¦n°¸ÁÉ · ¹Ê´µ¦nµ¥¡´»
On Hold
µ³dÄnµ¥¡´» Á¤ºÉ°Îµµ¦nµ¥¡´»Á¦È·Ê
Closed
Á¦¸¥¦o°¥

¸É 4
µ¦°°Â¦µ¥¨³Á°¸¥¦³ (Details Design)
4.1

Â£µ¡¨µÁºÊ°o (Conceptual Class Diagram)

®¨´µ¸ÉÅoª·Á¦µ³®rªµ¤o°µ¦Â¨³°°Â¦³ÁºÊ°o ¡¦o°¤´ÊÎµ¨°
Ä®oÁ®Èªµ¤µ¤µ¦®¦º°®oµ¸É °¦³oª¥ Use Case Diagram Â¨oª µ¦°°ÂÄnª´
¤µº°µ¦¦oµÂÎµ¨°Á¡ºÉ°°·µ¥Ä®oÁ®È¹Ã¦¦oµÁ·· °¦³ ¹ÉÁ}Ã¦¦oµ¸ÉÅ¤n
¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ Ã¥³ÎµÁ°Ä¦¼Â ° Conceptual Class Diagram
Conceptual Class Diagram °µ³Îµ¤µÄoÂÃ¦¦oµÁ·· °
¦³Â¨oª ¥´µ¤µ¦Â¹µ o°¤¼¨ (Database) °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É¼oÎµª·´¥
°°ÂÅooª¥ ¹ÉÄÂ£µ¡¨µÁºÊ°o¦³°Åoª¥
o ºÉ°¨µ (Class Name) Á}nª¸ÉÂºÉ° °¨»n¤ª´»¸É¼oÎµª·´¥Á¨º°Á}¨µ
Îµ®¦´¦³¦·®µ¦Áª£´r
o »¨´¬³ °¨µ (Attribute) Á}nª¸ÉÂ»¨´¬³®¦º° o°¤¼¨Îµ´¸É³
¼´ÁÈ°¥¼nÄÂn¨³¨µ
o ªµ¤´¤¡´r (Relation) Á}nª¸ÉÄoÂ¹ªµ¤´¤¡´r °¨µÂn¨³¨µ
¨µÂn¨³¨µ³Åo¤µµµ¦ª·Á¦µ³®r¦³ªµ Á°µ¦ »¨µ¦¸É
Á¸É ¥ ª o °  Â¨³ o ° ¤¼ ¨ ¸É  ³o ° Äo Ä ¦³ªµ Á¡ºÉ ° o  ®µ¨µÎ µ ®¦´  Â¨»n ¤ °ª´  »
(Object) Ä¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r ´³¥´ª°¥nµ µ¦ª·Á¦µ³®r¨µÄµ¦¦´Áª£´r
Á oµ¨´
Äµ¦¦´Áª£´rÁ oµ ¨´ Å¤nªnµ³¤µµ¼oÎµn ®¦º°µ¦¨·Áª£´rÁ°
£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨ È³o°Äonªµ¦Îµµµ¦¦´Áª£´rÁ oµ¨´ ¹É¼oÎµª·´¥Åo¡·µ¦µ
Á¡ºÉ°®µª´» (Object) ¸É³Îµ¤µ¦oµ¨µÎµ®¦´ÄoÄ¦³ªµµ¦¦´Áª£´r ¹Éº° Ä¦´
Áª£´r Ã¥³ÄoºÉ° °¨µ¸Êªnµ ReceiveOrder
µ´ÊÅo¡·µ¦µ®µ»¨´¬³ (Attribute)
°¨µ´¨nµª Ã¥³
¡·µ¦µµ o°¤¼¨¸ÉÎµ´¸É³ÄoÄ¦³ªµµ¦¦´Áª£´r ÅoÂn
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µ¦µ¸É 4.1 µ¦µ Attribute °¨µÁºÊ°oµ¦¦´Áª£´r (n° Normalization)
Îµ°·µ¥Á¡·É¤Á·¤

Attribute
ReceiveOrderId

¦®´°oµ°·µ¦ÎµÁ oµ¡´»

ReceiveCode

¦®´µ¦ÎµÁ µo ¡´»

ReceiveStatus

µ³ °µ¦ÎµÁ oµ¡´»

ProductionOrderId

¦®´°oµ°·Ä´É¨·

POId

¦®´°oµ°·Ä´ÉºÊ°

SupplierRefDocumentCode

¦®´Á°µ¦°oµ°· °¼oµÎ n

ReceiveFrom

Á}µ¦¦´¡´»Á oµµÅ®

ReceiveRemarks

®¤µ¥Á®»µÎ ®¦´µ¦ÎµÁ µo ¡´»

ItemId

¦®´°oµ°·¡´»

LotId

¦®´°oµ°· °¨È°¡´»

ReceiveItemQty

¦·¤µ¡´»¸É¦´Á oµ

ReceiveGenTypeId

¦®´°oµ°·¦³Á£µ¦¦oµ®¤µ¥Á¨ °oµ°· °
Áª£´r

ItemUMId

¦®´°oµ°·µ¦´¤¡´r´¦³®ªnµ¡´»Â¨³®nª¥ª´

ReceiveLotCode

®¤µ¥Á¨ ¨È°ÎµÁ µo

CreateDate

¦®´°oµ°·¼o¸É Îµµ¦¦oµªµ¤o°µ¦¦´¡´»

CreaterId

ª´¸É¦oµªµ¤o°µ¦¦´¡´»

ApproverId

ª´¸É°»¤´·µ¦¦´¡´»

ApproveDate

¦®´°oµ°·¼o°»¤´·µ¦¦´¡´»

Á¡ºÉ°Ä®o¨µ¸ÉÅoµ¤µ¦ÎµÅÄoÂµ o°¤¼¨ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r
Åo ¼oÎµª·´¥¹Åo Normalize ¨µÁºÊ°o ReceiveOrder ¸ÉÅo¤µ ÎµÄ®oÂ¥¨µÄµ¦¦´
Áª£´r°°¤µÅo°¸ 1 ¨µ º° ReceiveDetails Á¡ºÉ°ÄoÁÈ o°¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥ °Áª£´rÂn
¨³¦µ¥µ¦¸É¦´Á oµ¨´ ¹É o°¤¼¨ °¨µ ReceiveOrder È³Á¨¸É¥Â¨ÅÁºÉ°µ
»¤´·µ¦µ¥µ¦¥oµ¥ÅÁ}»¤´· °¨µ ReceiveDetails Â¨oª ´ÂÄµ¦µ
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µ¦µ¸É 4.2 µ¦µ Attribute °¨µÁºÊ°oµ¦¦´Áª£´r (®¨´ Normalization)
Îµ°·µ¥Á¡·É¤Á·¤

Attribute
ReceiveOrderId

¦®´°oµ°·µ¦ÎµÁ oµ¡´»

ReceiveCode

¦®´µ¦ÎµÁ µo ¡´»

ReceiveOrderStatus

µ³ °µ¦ÎµÁ oµ¡´»

ProductionOrderId

¦®´°oµ°·Ä´É¨·

POId

¦®´°oµ°·Ä´ÉºÊ°

SupplierRefDocumentCode

¦®´Á°µ¦°oµ°· °¼oµÎ n

ReceiveOrderFrom

Á}µ¦¦´¡´»Á oµµÅ®

ReceiveOrderRemarks

®¤µ¥Á®»µÎ ®¦´µ¦ÎµÁ µo ¡´»

CreateDate

¦®´°oµ°·¼o¸É Îµµ¦¦oµªµ¤o°µ¦¦´¡´»

CreaterId

ª´¸É¦oµªµ¤o°µ¦¦´¡´»

ApproverId

ª´¸É°»¤´·µ¦¦´¡´»

ApproveDate

¦®´°oµ°·¼o°»¤´·µ¦¦´¡´»

µ¦µ¸É 4.3 µ¦µ Attribute °¨µÁºÊ°o¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦¦´Áª£´r (®¨´ Normalization)
ReceiveDetailsId

¦®´°oµ°·¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ÎµÁ µo ¡´»

ReceiveOrderId

¦®´°oµ°·µ¦ÎµÁ oµ¡´»

ItemId

¦®´°oµ°·¡´»

LotId

¦®´°oµ°· °¨È°¡´»

ReceiveDetailsItemQty

¦·¤µ¡´»¸É¦´Á oµ

ReceiveDetailsGenTypeId

¦®´°oµ°·¦³Á£µ¦¦oµ®¤µ¥Á¨ °oµ°· °
Áª£´r

ItemUMId

¦®´°oµ°·µ¦´¤¡´r´¦³®ªnµ¡´»Â¨³®nª¥ª´

ReceiveLotCode

®¤µ¥Á¨ ¨È°ÎµÁ µo

ReceiveDetailsRemarks

®¤µ¥Á®»µÎ ®¦´¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ÎµÁ oµ¡´»
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®¨´µÎµÁ·µ¦ Normalize ¨µµ¦¦´Áª£´rÅo°°¤µÁ} 2 ¨µ
Ã¥´Ê 2 ¨µ³¤¸ªµ¤´¤¡´r´Â one to many ¹É®¤µ¥ªµ¤ªnµ¨µ ReceiveOrder
®¹É¨µ³¤¸¨µ ReceiveDetails Åo 1 ¨µ®¦º°¤µªnµ´ÊÅoÅ¤nÎµ´ ¹Éµ¤µ¦Â
¨µÁºÊ°o´Ê 2 ¨µÂ¨³ªµ¤´¤¡´rÅo´Ä¦¼

¦¼¸É 4.1 Â£µ¡¨µÁºÊ°o °¦³ªµ¦¦´Áª£´r
µ¸ÉÅoÎµÁ°ª·¸µ¦¦o µ¨µ oµo ¼oÎ µª·´¥Åo¡·µ¦µ¦o µÂ´ 
¨µÁºÊ°oÎµ®¦´¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´rÅo´¦¼ 4.2 Ã¥¸É¦µ¥¨³Á°¸¥ °»¤´· °
Ân¨³¨µ³Â°¥¼nÄ£µª 
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¦¼¸É 4.2 Â£µ¡¨µÁºÊ°o (Conceptual Class Diagram)
107

108

4.2

Â£µ¡¨Îµ´µ¦Îµµ (Sequence Diagram)

Á¤ºÉ°¦oµÂÎµ¨° Conceptual Class Diagram Â¨oª Á¡ºÉ°o®µµ¦Îµµ
(Method) ¸ÉÄoºÉ°µ¦ o°¤¼¨¦³®ªnµ¨µ Â¨³ÄoÂ¹·´¤¡´r (Interaction) ¦³®ªnµ°È°
Ápr (Object) °¨µ Ã¥Á¦¸¥µ¤¨Îµ´Áª¨µ ¼oÎµª·´¥¹Åo¦oµ Â£µ¡Îµ´µ¦Îµµ
(Sequence Diagram) ¹Ê ¹É³nª¥Ä®oµ¤µ¦o®µµ¦Îµµ (Method) ¦³®ªnµ Class Á¡ºÉ°
Á·¤ÁÈ¤Ä®o´Â£µ¡¨µ Ã¥ÄÂ£µ¡¨Îµ´µ¦Îµµ³¦³°Åoª¥
o ¼oÁ¸É¥ª o°´·¦¦¤ (Actor)
o ¨µ¸ÉÄo·n°´¼o¸ÉÁ¸¥É ª o° (UI Class)
o ¨µª»¤ (Control Class)
o ¨µ¸ÉÄoÁÈ o°¤¼¨®¦º°¨µÁºÊ°o (Entity Class)
o µ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨¦³®ªnµ¨µ
Äµ¦¦oµÂ£µ¡¨Îµ´µ¦Îµµ Ân¨³Â£µ¡¤´³¦oµ¤µµ·¦¦¤
(Use Case) ¸ÉÅoÎµ®Åªon°Â¨oª oµoÄ Use Case Diagram Ã¥¤¸ ´Ê°Äµ¦¦oµ´¸Ê
1. ¡·µ¦µ·¦¦¤ªnµ¤¸¨µÄÁ¸É¥ª o°´·¦¦¤´Êoµ
2. Îµ¼oÁ¸É¥ª o°´·¦¦¤ (Actor) ¸É´¤¡´r´·¦¦¤´ÊÇ¸ÉÅoÎµ®Åªo
oµoÄ Use Case Diagram ¤µ¡·µ¦µ¦nª¤oª¥
3. ¦³»µ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨¦³®ªnµ¨µ°¨µ Â¨³µ¦Îµµ£µ¥Ä¨µ
Ân¨³¨µ Ã¥Á¦¸¥µ¤¨Îµ´Áª¨µn°®¨´ °µ¦Îµµ
4. ¡·µ¦µ¹ o°¤¼¨ µÁ oµÂ¨³ µ°° °µ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨¦³®ªnµ¨µ
®¦º°µ¦Îµµ£µ¥Ä¨µ¸ÉÅo¦³»ÅªoÄ o° 3
Ä¸É¸Ê³ °¥´ª°¥nµµ¦¦oµÂ£µ¡¨Îµ´µ¦Îµµ °µ¦´Ênµµ¸É
(Setup Location) Á¡ºÉ°Â¹Âª·Â¨³ª·¸¦oµÂ£µ¡¨Îµ´µ¦Îµµ ¹É³Ânµ¦
°·µ¥ª·¸µ¦¦oµ°°Á}´Ê®¤ 6 nª ´¸Ê
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1
2

3

4

5

6

¦¼¸É 4.3 Â£µ¡¨Îµ´µ¦Îµµ °µ¦´Ênµµ¸É (Setup Location)
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1.

2.

3.

4.

5.

nªÂ¦º°nªµ¦Â¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¸É¸ÉÁ¥¤¸µ¦´ÊnµÅªoÂ¨oª
Ã¥Á¤ºÉ°¡´µ¨´ (Inventory Operator) Á¦¸¥®oµ°¦µ¥µ¦µ¸É
¹Ê¤µ¹Éº°µ¦n o°ªµ¤ °Ä®oÂ¦µ¥µ¦µ¸É (View Location)
Å¥´¨µ¥¼Å°Îµ®¦´µ¦´Ênµµ¸É (Setup Location UI) µ´Ê
¨µ¥¼Å°³n o°¤¼¨¦o° ° o°¤¼¨µ¸É (getLocationDetails) Å¥´
¨µª»¤ (Setup Location Control) Á¡ºÉ°ª»¤µ¦Á¦¸¥ o°¤¼¨
(getLocationDetails) µ¨µµ¸É (Location) Â¨³µ¦Á¦¸¥ o°¤¼¨
(getLocationTypeDetails) µ¨µ¦³Á£µ¸É (LocationType)
Ã¥¸É¦³³ÎµÁ·µ¦Án¸ÊÊÎµÅÁ¦ºÉ°¥Çªnµ³Åo o°¤¼¨ °¦µ¥µ¦
µ¸É¦oª
nª¸É°º°µ¦Á¦¸¥¼ o°¤¼¨µ¸ÉÁ}¦µ¥µ¦ Ã¥Á¦·É¤µ¡´µ
¨´n o°ªµ¤ °Á¦¸¥¼ o°¤¼¨ °µ¸É (selectViewLocationDetails)
Å¥´¨µ¥¼Å°¹É³n o°¤¼¨¦o° ° o°¤¼¨µ¸É (getLocationDetails)
Å¥´  ¨µª» ¤ Â¨³¨µª» ¤ È  ³n  o ° ¤¼ ¨ ÅÁ¦¸ ¥  o ° ¤¼ ¨
¦µ¥¨³Á°¸¥µ¸É (getLocationDetails) µ¨µµ¸É Ã¥¸ÉÁ}
o°¤¼¨Á¸¥ª´´ÄnªÂ¦Ân¤¸µ¦Än o°¤¼¨ µÁ oµÅ¤nÁ®¤º°´
nª´¤µº°µ¦¦oµµ¸ÉÄ®¤nÃ¥¡´µ¨´³nªµ¤o°µ¦
¦oµµ¸É (createLocation) ¹É¦ª¤¹ o°¤¼¨nµÇ °µ¸ÉÄ®¤noª¥
Å¥´¨µ¥¼Å°Â¨³¨µ¥¼Å°³n o°¤¼¨Á¸¥ª´Å¥´¨µª»¤Á¡ºÉ°
Î µ Á·  µ¦¦ª°ªµ¤ÊÎ µ o °  ° o ° ¤¼ ¨ µ¸É Ä ¦³
(checkDuplicate) Â¨³¦³³Âo o°ªµ¤¨µ¦¦ª°ªµ¤
ÊÎµo°Ä®o´¨µ¥¼Å°Á¡ºÉ°Ä®o¡´µ¨´¦´¦µÂ¨³ÎµÁ·µ¦¥º¥´
µ¦¦oµµ¸É (submitAddLocation) Å¥´¨µ¥¼Å°Â¨³¼n o°¤¼¨
n°Å¥´¨µª»¤Á¡ºÉ°¦oµ¦®´µ¸É (genLocationCode) Â¨³Îµ
o°¤¼¨ÁÈÁ oµÅ¥´¨µµ¸É (addLocation) n°Å
nª ¸É¸Éº°n ªµ¦o ®µµ¸É Ã¥¡´ µ¨´³n  o ° ªµ¤µ¦
o®µ o°¤¼¨µ¸É (searchLocation) Å¥´¨µ¥¼Å°¹Én o°¤¼¨n°Å
¥´¨µª»¤Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦o®µµ¤ÎµoÄ¨µµ¸Én°Å
Än ª ¸É ®o µ ³Á}  µ¦Î µ Á·  µÄn ª µ¦Âo Å o ° ¤¼ ¨ µ¸É Ã¥
¡ ´   µ   ¨´   ³ n  o °  ª µ ¤ ¦ ³ »   µ  ¸É ¸É o °   µ ¦ Â o Å
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6.

(selectEditLocation)
Å¥´¨µ¥¼Å° Â¨³¨µ¥¼Å°È³n o°¤¼¨
(getLocationDetails)
Å¥´  ¨µª» ¤ Á¡ºÉ ° Á¦¸ ¥  o ° ¤¼ ¨
(getLocationDetails) ¦µ¥¨³Á°¸¥Ánµ °µ¸É¤µÂ µ´Ê
¡´  µ³Âo Å o ° ¤¼ ¨ Â¨o ª ¹  n  o ° ªµ¤Âo  µ¦Âo Å o ° ¤¼ ¨
(editLocation)
Å¥´  ¨µ¥¼ Å ° Â¨³¨µ¥¼ Å °È  ³n  o ° ªµ¤
(setLocationDetails) Å¥´¨µª»¤Á¡ºÉ°¦ª°ªµ¤ÊÎµo° °
o°¤¼¨ (checkDuplicate) ° o°¤¼¨µ¸É®¨´µ¦ÂoÅ µ´Ê¦³
³Âo¨µ¦¦ª°ªµ¤ÊÎµo°Ä®o¡´µ¨´¦µÂ¨³ÎµÁ·µ¦
¥º¥´µ¦ÂoÅ o°¤¼¨ (submitEditLocation) Å¥´¨µ¥¼Å°Â¨³¨µ
ª»¤µ´ÊÈ³ÂoÅ o°¤¼¨ (setLocationDetails) Ä¨µµ¸É
µ¤¸É¡´µ¨´o°µ¦
nª»oµ¥º°µ¦¨ o°¤¼¨µ¸É Ã¥¡´µ¨´³n o°ªµ¤¦³»
µ¸É¸Éo°µ¦¨ (selectDeleteLocation) Å¥´¨µ¥¼Å°Â¨³¨µ¥¼
Å°³n o°ªµ¤ (deleteLocation) Å¥´¨µª»¤Á¡ºÉ°¦ª°
¨¦³ (checkEffect) °µ¦¨µ¸É¸Ê µ´Ê¦³³Âo¨
µ¦¦ª°¨¦³ (msgCheckEffect) Ä®o¡´µ¨´¦µÂ¨³
ÎµÁ·µ¦¥º¥´µ¦¨µ¸É (submitDeleteLocation) ´ÊÅ¥´¨µ
¥¼Å°Â¨³nn°Å¥´¨µª»¤Á¡ºÉ°¨ o°¤¼¨µ¸É (deleteLocation)
µ¨µµ¸Éµ¤¸Éo°µ¦

µ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨ ®¦º°µ¦Îµµ£µ¥Ä¨µÈº° Method ®¦º° Operation Ä
¨µ´Ê´ÉÁ° ´ª°¥nµ °Â£µ¡¨Îµ´µ¦Îµµ³ÂÄ¦¼oµ¨nµ Â¨³Â£µ¡
¨Î µ ´  µ¦Î µ µ´Ê  ®¤³ÂÄ£µª  °µ´Ê  ¦µ¥¨³Á°¸ ¥  °µ¦Î µ µ
(Method) °Ân¨³¨µ³ÂÄ£µª 
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4.3

Â£µ¡¨µ (Analysis Class Diagram)

®¨´µ¦oµÂ£µ¡¨µÁºÊ°o (Conceptual Class Diagram) Â¨³¦oµ
Â£µ¡¨Îµ´µ¦Îµµ (Sequence Diagram) Â¨oª µ¤µ¦¦oµ¨µ¸É¤¼¦rÅoÃ¥µ¦
ÎµÁ°µµ¦Îµµ (Method) ¸É¦oµ ¹Êµ ´Ê°µ¦¦oµÂ£µ¡¨Îµ´µ¦Îµµ ¤µÄnÄ
¨µÃ¥Â¥µ¤¨µ¸É Ä o  µ¦Î µ µ´Ê  Ç ´  ´ ª °¥n µ  °µ¦¦o µ Â£µ¡¨µ °
¦³ªµ¦¦´Áª£´r ´¸Ê
µµ¦ª·Á¦µ³®rµ¦¦oµ¨µÁºÊ°oÄ®´ª o° 4.1 ÎµÄ®oÅo¨µÁºÊ°o °
¦³ªµ¦¦´Áª£´r´¦¼¸É 4.1 Â¨³µµ¦ª·Á¦µ³®r®µµ¦Îµµ (Method) Ä¨µ¸É
Á¸É¥ª o°´¦³ªµ¦¦´Áª£´rµÂ£µ¡¨Îµ´µ¦ÎµµÄ£µª  ÎµÄ®oÅoµ¦
Îµµ (Method) °¨µ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦¦´Áª£´r´¸Ê
µ¦µ¸É 4.4 µ¦µÂµ¦Îµµ (Method) °¨µ Receive Order

getReceiveOrderDetails

Îµ°·µ¥Á¡·É¤Á·¤
µ¦Á¡·¤É °o ¤¼¨ªµ¤o°µ¦ÎµÁ µo Áª£´r¨Ä
¦³
µ¦Îµ o°¤¼¨ªµ¤o°µ¦ÎµÁ µo Áª£´r°°¤µ
Â®¦º°Îµª

changeStatus

µ¦Á¨¸É¥µ³ °ªµ¤o°µ¦ÎµÁ µo Áª£´r

Method
addReceiveOrder

µ¦µ¸É 4.5 µ¦µÂµ¦Îµµ (Method) °¨µ Receive Details

getReceiveDetails Details

Îµ°·µ¥Á¡·É¤Á·¤
µ¦Á¡·¤É °o ¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ÎµÁ µo Áª£´r¨Ä
¦³
µ¦Îµ o°¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ÎµÁ oµÁª£´r°°¤µ
Â®¦º°Îµª

checkDuplicate

µ¦¦ª°ªµ¤ÊµÎ o° ° o°¤¼¨

Method
addReceiveDetails
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¦¼¸É 4.4 Â£µ¡¨µµ¦¦´Áª£´r
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AcknowledgementDetails
-acknowledgementDetailsId
-acknowledgementId
-itemId
-acknowledgementDetailsCanShipQuantity
-itemUMId
-acknowledgementDetailsExpectedReceiveDate
-acknowledgementDetailsRemarks
+getAcknowledgementDetailsDetails()
+addAcknowledgementDetails()

QuotationDetails
-quotationDetailsId
-quotationId
-itemName
-quotationDetailsItemQty
-itemUMId
-itemUnitPrice
+getQuotationDetailsDetails()
+addQuotationDetails()

AdjustItem
-adjustItemId
-adjustItemCode
-refDocumentCode
-adjustItemStatusId
-countTagId
-createrId
-createDate
-approverId
-approveDate
+changeStatus()
+getAdjustItemDetails()
+addAdjustItem()

1..* 1

1..* 1

Quotation
-quotationId
-quotationCode
-supplierId
-rfqId
-quotationRemarks
-quotationStartDate
-quotationEndDate
+getQuotationDetails()
+addQuotation()

1

0..*

TransferOrder
-transferOrderId
-transferCode
-refDocumentId
-transferOrderUrgent : bool
-transferOrderDepartmentId
-locationId
-transferOrdertoSiteId
-transferOrderWantDate
-transferOrderStatusId
-transferOrderRemarks
-createrId
-createDate
-approverId
-approveDate
1
1..*
+changeStatus()
+getTransferOrderDetails()
+addTransferOrder()
1..*

SerialStatus
-serialStatusId
-serialStatusCode
-serialStatusName
-serialStatusDesc
+getSerialStatusDetails()

1

1..*

1..*

RequestDetails
-requestDetailsId
-requestOrderId
-itemId
-requestDetailsItemQty
-itemUMId
-lotId
-requestDetailsPackId
-requestDetailsWantDate
-requestDetailstoDate
-requestDetailsDeliverLocationId
-dosageperTimeId
-methodofUseId
-frequencyId
-requestDetailsRemarks
+getRequestItem()
+addRequestDetails()
+getRequestDetailsDetails()
+checkDuplicate()

1..*
1
1..*

Request
-requestId
-itemSerialId
-requestDetailsId
+addRequest()
+getRequestDetails()

1
RequisitionStatus
-requestStatusId
-requestStatusCode
-requestStatusName
-requestStatusDesc
+getRequisitionStatusDetails()
1

1..*

1..*

1

ReceiveOrder
-receiveOrderId
-receiveCode
-receiveOrderStatusId
-receiveOrderFrom
-receiveOrderRemarks
-createrId
-createDate
-approverId
-approveDate
-productionOrderId
-poId
-supplierRefDocumentCode
+changeStatus()
+addReceiveOrder()
+getReceiveOrderDetails()

Site
SiteStatus
-siteStatusId
-siteStatusCode
-siteStatusName
0..*
1
-siteStatusDesc
+getSiteStatusDetails()
1

1
1..*

1
1..*

1..*

1

1..*

1

1

Return
-returnId
-returnDetailsId
-itemSerialId
+addReturn()
+getReturnDetails()

0..*

1..*
ReceiveDetails
-receiveDetailsId
-receiveOrderId
-itemId
-lotId
-receiveDetailsItemQty
-itemUMId
-receiveLotCode
-receiveDetailsStatusId
-receiveDetailsRemarks
+getReceiveDetailsDetails()
+addReceiveDetails()
+checkDuplicate()

1..*
1

1..*

ReturnDetails
-returnDetailsId
-returnOrderId
-itemId
-returnDetailsItemQty
-itemUMId
-locationId
-lotId
-issueDetailsId
-returnReason
-returnDetailsRemarks
+getReturnDetailsDetails()
+addReturnDetails()
+checkDuplicate()

1..*
1

Receive
-receiveId
-receiveDetailsId
-itemSerialId
-siteId
-locationId
+getReceiveDetails()
+addReceive()

0..*

ItemSerial
-itemSerialId
-itemSerialCode
-itemId
-lotId
-siteId
-locationId
-itemSerialCurrentlyUseStatusId
-itemSerialRemainQty
-itemUmId
-itemSerialStatusId
-itemSerialBarcode
-itemSerialOnOrderDate
-skuTypeId
+changeStatus()
+addItemSerialDetails()
+updateQuantity()
+getItembyStatus()
+getItemSerialDetails()
1

1

1

1

1

ReturnOrder
-returnOrderId
-returnCode
-returnOrderStatusId
-returnOrderRemarks
-siteId
-refDocumentId
-createrId
-createDate
-approverId
-approveDate
+changeStatus()
+addReturnOrder()
+getReturnOrderDetails()

1
1 0..*

OperatorType
-operatorTypeId
1
-operatorTypeCode
-operatorTypeName
1..*
-operatorTypeDesc
+getOperatorTypeDetails()

0..*

0..*

1..*

1

PO
-poId
-poCode
-supplierId
-poShippingMethodId
-poPaymentConditionId
-poStatusId
-poReceiveSiteId
-createrId
-createDate
-approverId
-approveDate
-poRemarks
+getPODetails()
+changeStatus()
+addPO()
+searchPO()

1

1

1

1..*
1

PODetails
-poDetailsId
-poId
-itemId
-poDetailsItemQty
-itemUMId
-itemUnitPrice
-poDetailsItemWantDate
-poDetailsRemarks
-poRefDocumentId
+checkDuplicate()
+addPODetails()
+getPODetailsDetails()

RequisitionStatus
-requestStatusId
-requestStatusCode
-requestStatusName
-requestStatusDesc
+getRequisitionStatusDetails()
1 1

1
1..*

POPR
-poPRId
-prId
-poId
+addPOPRDetails()
+getPOPRDetails()

1..*

Operator
-operatorId
-operatorCode
-personId
-departmentId
-operatorTypeId
-operatorDesc
-operatorUsername
-operatorPassword
-operatorAuthorityLevel
-operatorAuthorityCode
-operatorParentId
+addOperator()
+getOperatorDetails()

-siteId
-siteCode
-siteName
-siteDesc
-siteStatusId
-createrId
-createDate
-updaterId
-updateDate
1
SiteLocation
+addSite()
-siteLocationId
+searchSite()
1
-siteId
+getSiteDetails() 0..*
-locationId
+setSiteDetails()
+checkDuplicate()
+deleteSite()
+addSiteLocation()
+checkDuplicate()
+deleteSiteLocation()
+changeStatus()
+setSiteLocationDetails()
+getSiteLocationDetails()

1..*
1
ORDetails
-orDetailsId
-orId
-itemId
-orDetailsItemQty
-itemUMId
-orDetailsWantDate
-orDetailsUrgent
-orDetailsRemarks
+getORDetailsDetails()
+checkDuplicate()
+addORDetails()
1
1

1

0..*

1..*

Issue
-issueId
-issueDetailsId
-itemSerialId
+addIssue()
+getIssueDetails()

1..*

1

SKU Type
-skuTypeId
-skuTypeCode
-skuTypeName
-skuTypeDesc
+addSKUType()
+getSKUTypeDetails()

0..*

0..*

1

1..*

RFQ
-rfqId
-rfqCode
-supplierId
-rfqWantReturnDate
-rfqPaymentConditionId
-rfqShippingMethodId
-rfqRemarks
-createrId
-createDate
-approveDate
-approverId
+changeStatus()
+addRFQ()
+getRFQDetails()
+searchRFQ()

1..*
1

0..*
0..*
1

1

OR
-orId
-orCode
-orRequestDepartmentId
-orStatusId
-ortoSiteId
-orRemarks
-createrId
-createDate
-approverId
-approveDate
+changeStatus()
+getORDetails()
+addOR()

Location
-locationId
-locationCode
-locationName
-locationDesc
-locationParentId
-locationTypeId
-departmentId
LocationStatus
-locationWidth
-locationStatusId
-locationLength
-locationStatusCode
-locationHeight
-locationStatusName
1
-locationMaximumCapacity
-locationStatusDesc
-UMId
+getLocationStatusDetails()
0..*
-locationStatusId
-createrId
LocationType
-createDate
-locationTypeId
-updaterId
-locationTypeCode
-updateDate
-locationTypeName
+addLocation()
-locationTypeDesc
0..*
1 +getLocationDetails()
+getLocationTypeDetails()
+setLocationDetails()
+addLocationType()
+deleteLocation()
+searchLocation()
+checkDuplicate()
CountTag

CountTagItemSerial
-countTagItemSerialId
-countTagItemListId
-itemSerialId
+addCountTagItemSerial()
-countTagId
+getCountTagItemSerialDetails()
1
-countTagCode
-siteId
1..*
CountTagItemList
-countOperatorId
-countTagItemListId
-createrId
-countTagId
-createDate
1 -countTagStatusId
-itemId
1..* +changeStatus()
+checkDuplicate()
+getCountTagItemListDetails()
+getCountTagDetails()
+addCountTagItemList()
+searchCountTag()
+addCountTag()

Lot
-lotId
-lotReceiveLotCode
-lotProductionLotCode
-itemId
-lotMfgDate
-lotExpiredDate
-lotWarrantyExpiredDate
-refDocumentCode
-skuTypeId
-productionOrderId
-itemVersionId
-lotStatusId
-lotBarcode
-createDate
-createrId
-lotQCOrderId
-workOrderId
+addLot()
+getLotDetails()

0..*

1..*

RFQPR
-rfqPRId
-rfqId
1-prId
+addRFQPRDetails()
+getRFQPRDetails()

1

0..*

Department
-departmentId
-departmentCode
-departmentName
-departmentDesc
+addDepartment()
+getDepartments()

TransferDetails
-transferDetailsId
-transferOrderId
-itemId
-transferDetailsItemQty
-itemUMId
-lotId
-transferDetailsRemarks
+getTransferDetailsDetails()
+addTransferDetails()
+checkDuplicate()

Transfer
-transferId
-transferDetailsId
1-itemSerialId
+getTransferDetails()
+addTransfer()

1
RequestOrder
-requestOrderId
-requestCode
-refDocumentId
-requestOrderWantDate
-requestOrderUrgent : bool
-requestOrderfromSiteId
-requestOrderDeliverLocationId
-requestOrderStatusId
-requestOrderDepartmentId
-requestOrderRemarks
-createDate
-createrId
-approverId
-approveDate
+changeStatus()
+addRequestOrder()
+getRequestOrderDetails()

1

0..*

PackType
-packTypeId
-packTypeCode
-packTypeName
-packTypeDesc
+getPackTypeDetails()
+addPackType()

1..*

0..1

PaymentCondition
-paymentConditionId
-paymentConditionCode
-paymentConditionName
-paymentConditionDesc
+getPaymentConditionDetails()

AdjustItemDetails
-adjustItemDetailsId
-adjustItemId
-itemSerialId
-itemSiteId
-adjustItemDetailsQty
-itemUMId
-adjustItemDetailsReason
+addAdjustItemDetails()
+getAdjustItemDetailsDetails()

1..*

1

ShippingMethod
-shippingMethodId
-shippingMethodCode
-shippingMethodName
-shippingMethodDesc
+getShippingMethodDetails()

Acknowledgement
-acknowledgementId
-acknowledgementCode
-poId
-supplierId
-acknowledgementPaymentConditionId
-acknowledgementShippingMethodId
-acknowledgementRemarks
+getAcknowledgementDetails()
+addAcknowledgement()

PR
-prId
-prCode
-prRequestDepartmentId
-prtoSiteId
-prStatusId
-prRemarks
-createDate
-createrId
-approveDate
-approverId
+changeStatus()
+getPRDetails()
+addPR()

0..*

1

1

1..*

PRDetails
-prDetailsId
-prId
-itemId
-prDetailsItemQty
-itemUMId
-prDetailsWantDate
-prDetailsType : bool
-prDetailsUrgent
-prDetailsStatus
-prDetailsRemarks
+getPRDetailsDetails()
+changeStatus()
+checkDuplicate()
+addPRDetails()

1
1

1..*

1

1 1
1

1..*

1

1

0..*

1

1..*

1
0..*

1..*

ItemUM
-itemUMId
-umChildId
-umParentId
-itemId
-itemUmMultiplier
+addItemUM()
+getItemUMDetails()
+checkDuplicate()
+setItemUMDetails()
+deleteItemUM()

1

1..*
1

0..*

0..*

1..*
0..*

1

IssueDetails
1
-issueDetailsId
IssueOrder
-issueOrderId
-issueOrderId
-itemId
1 1..*
-issueOrderCode
-itemQty
-requestOrderId
-itemUMId
-transferOrderId
-issueDetailsStatusId
-issueOrderRemarks
+getIssueDetailsDetails()
-issueOrderStatusId
+addIssueDetails()
-approverId
-approveDate
+changeStatus()
+getIssueOrderDetails()
+addIssueOrder()

ItemPolicy
-itemPolicyId
-itemId
-policyId
-itemPolicyValue
+addItemPolicy()
+getItemPolicyDetails()
+deleteItemPolicy()
+setItemPolicyDetails()

0..*
ItemInteract
-itemInteractId
-itemId
-itemIntId
-itemInteractPotential
-itemInteractSeverity
-itemInteractRemarks
+getItemInteractDetails()
+addItemInt()
+getItemId()
+checkDuplicate()
+setItemIntDetails()
+deleteItemInt()

0..*
1

1

Policy
-policyId
-policyCode
-policyName
-policyTypeId
-policyDesc
+addPolicy()
+getPolicyDetails()
+setPolicyDetails()
+deletePolicy()
+checkDuplicate()
+searchPolicy()

ItemStatus
-itemStatusId
-itemStatusCode
-itemStatusName
-itemStatusDesc
+getItemStatusDetails()

1

ItemType
-itemTypeId
0..*
-itemTypeCode
-itemTypeName
-itemTypeDesc
+getItemTypeDetails()

0..*
1
1
PolicyType
-policyTypeId
-policyTypeCode
-policyTypeName
-policyTypeDesc
+getPolicyTypeDetails()
+addPolicyType()

Family
-familyId
-familyCode
-familyName
-familyDesc
-familyLevelNo
-familyParentId
-familyStatusId
-createrId
-createDate
-updaterId
-updateDate
-approverId
-approveDate
+findLowest()
+getFamilyDetails()

CriteriaIssue
-criteriaIssueId
-criteriaName
-criteriaDesc
-criteriaWeight
-createrId
-createDate
+addCriteriaIssue()
+setCriteriaIssueDetails()
+deleteCriteriaIssue()
+checkDuplicate()
+searchCriteriaIssue()
+getCriteriaIssueDetails()
SupplierRecord
-supplierRecordId
-supplierId
-poId
-acknowledgementId
-receiveOrderId
-transactionName
-transactionCause
-transactionSeverity
+addSupplierRecord()
+getSupplierRecordDetails()

TreatmentPrivilege
-treatmentPrivilegeId
-treatmentPrivilegeCode
-treatmentPrivilegeName
-treatmentPrivilegeDesc
-treatmentPrivilegeRemarks
+addTreatmentPrivilege()
+getTreatmentPrivilegeDetails()
+setTreatmentPrivilegeDetails()
+deleteTreatmentPrivilege()
+checkDuplicate()
+searchTreatmentPrivilege()

1
1
PickingSheet
-pickingSheetId
-pickingSheetCode
+genPickingSheet()

1
1..*

CriteriaRanking
-criteriaRankingId
-criteriaRankingName
-criteriaRankingDesc
-criteriaRankingMinScore
-criteriaRankingMaxScore
-createrId
-createDate
+addCriteriaRanking()
+setCriteriaRankingDetails()
+deleteCriteriaRanking()
+checkDuplicate()
+searchCriteriaRanking()
+getCriteriaRankingDetails()

ItemTreatmentPrivilege
-itemTreatmentPrivilegeId
-treatmentPrivilegeId
-itemId
+addItemTreatmentPrivilege()
+getItemId()
+deleteItemTreatmentPrivilege()
+setItemTreatmentPrivilegeDetails()
+getItemTreatmentPrivilegeDetails()
+checkDuplicate()

0..*

1

Address
-addressId
-addressHouseNo
-addressVillege
-addressMoo
-addressSoi
-addressRoad
-addressZipCode
-addressTel
-addressMobile
-addressFax
-addressEmail
+addAddress()
+getAddressDetails()
+setAddressDetails()
+deleteAddress()

RankingData
-rankingDataId
-supplierId
-criteriaIssueId
-rankingDataValue
-rankingDate
-rankingOperatorId
-rankingDataStatusId
+addRankingData()
+getRankingDataDetails()
+changeStatus()
1

1

SupplierItem
-supplierItemId
-supplierId
-itemId
-supplierItemUnitPrice
-itemUMId
-supplierItemLeadTime
-supplierItemLeadTimeUMId
-supplierItemPriorityNo
-supplierItemRemarks
+addSupplierItem()
+searchSupplier()
+getItemId()
+deleteSupplierItem()
+checkDuplicate()
+getSupplierItemDetails()
+setSupplierItemDetails()
+searchItem()

0..*

Ite
-itemId
-familyId
-itemCode
-itemName : string
-itemTradeName
-itemDesc
-itemStatusId
-itemMedicalTypeId
-itemTypeId
-itemUMSKU
-itemNeedApprove
-createrId
-createDate
-updaterId
-updateDate
-approverId
-approveDate
+searchItem()
+getItemDetails()
+setItemDetails()
+deleteItem()
+addItem()
+checkDuplicate()

1..*

1..*

RFQDetails
-rfqDetailsId
-rfqId
-rfqRefDocumentId
-itemId
-rfqDetailsItemQty
-itemUMId
-rfqDetailsRemarks
+getRFQDetailsDetails()
+checkDuplicate()
+addRFQDetails()

1..* 1

0..*
ItemSite
-itemSiteId
-siteId
-itemId
-itemSiteOrderPoint
-itemSiteOrderQuantity
-itemSiteSafetyStock
+addItemSite()
+searchSite()
+getItemId()
+searchItem()
+getItemSiteDetails()
+setItemSiteDetails()
+deleteItemSite()
+checkDuplicate()

Supplier
-supplierId
-supplierCode
-supplierName
-supplierDesc
-supplierAddressId
-supplierRank
-supplierCreditLimit
-supplierLeadTime
-supplierLeadTimeUmId
-supplierRemarks
+addSupplier()
+changeSuplierRank()
+getSupplierId()
+setSupplierDetails()
+deleteSupplier()
+checkDuplicate()
+searchSupplier()
+getSupplierDetails()

ItemUMPrice
-itemUMPriceId
-itemUMId
-itemPriceTypeId
-priceValue
+addItemUMPrice()
+getItemUMPriceDetails()
+setItemUMPriceDetails()
+deleteItemUMPrice()

UM
-umId
-umCode
-umName
-umDesc
-umTypeId
+addUM()
+getUMDetails()
+setUMDetails()
+deleteUM()
+checkDuplicate()
+searchUM()

1..*

ItemSubstitute
-itemSubstituteId
-itemId
-itemSubId
-itemSubOrder
-itemSubRemarks
+addItemSub()
+getItemSubstituteDetails()
+getItemId()
+checkDuplicate()
+setItemSubDetails()
+deleteItemSub()

MedicalUsage
-medicalUsageId
-medicalUsageCode
-medicalUsageName
-medicalUsageDesc
-medicalUsageTypeId
-medicalUsageRemarks
+addMedicalUsage()
+getMedicalUsageDetails()
+setMedicalUsageDetails()
+deleteMedicalUsage()
+checkDuplicate()
+searchMedicalUsage()

1

UMType
-umTypeId
-umTypeCode
0..*-umTypeName
-umTypeDesc
+getUMTypeDetails()

1

ItemPriceType
-itemPriceTypeId
-itemPriceTypeCode
-itemPriceName
-itemPriceDesc
+getItemPriceTypeDetails()

CalculateData
-calculateDataId
-itemId
-useDate
-inQty
-remainQty
-usageQty
+getCalculateDataDetails()
+addCalculateData()

1..*
1

MedicalUsageType
-medicalUsageTypeId
-medicalUsageTypeCode
-medicalUsageTypeName
-medicalUsageTypeDesc
+getMedicalUsageTypeDetails()

0..*
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4.4

µ¦°°Â®oµ°µ¦Îµµ (Graphic User Interface)

®oµ°µ¦ÎµµÁ}nª¸É¦³Äo·n°´¼oÄoµ (User ®¦º° Actor) Á¡ºÉ°
Â o ° ¤¼ ¨ ¨µ¦Î µ ª ®¦º ° ¦´  o ° ¤¼ ¨ Á o µ ¦³µ¼o Ä o  µ ¹É  ¤¸ Â ª·  Äµ¦¡´  µ
°°Â®oµ°µ¦Îµµ´¸Ê
o Â¥µ¨´ (Shortcut) Äµ¦Á oµ¹®oµ°µ¦ÎµµnªnµÇ°°¤µ¦ª¤´Ä
¨´¬³Â´oÅ¤o¹É Â°¥¼noµ oµ Ã¥Â¥®¤ª®¤¼n °µ¦Á oµ¹®oµ°
µ¦Îµµµ¤¨»n¤¢{r´ µ¦Îµµ ´¦¼¸É 4.5 Ã¥¤¸¨»n¤¢{r´ µ¦Îµµ¸É
´Ân´¸Ê
x Setup
x Inventory
x Purchase
x Report
o Äµ¦°°Â®oµ°µ¦Îµµ³Îµ¹¹¨Îµ´ °µ¦ÎµµÄ ´Ê°´Ê Ç
Ã¥³ÎµÁ°µ o°¤¼¨µÂ´¨Îµ´µ¦Îµµ (Sequence Diagram) ¤µ
¦³°µ¦¡·µ¦µ°°Â®oµ°oª¥
o ®µ¤¸ o°¤¼¨¸É ³ÎµÁ°®¦º°¦´Á oµÄ ´Ê°µ¦Îµµ´Ê Ç¤µÁ·ªnµ¸É³
ÎµÁ°Ä®oµ°Á¸¥ªÅo ³ÎµÁ·µ¦
x Â¥ o°¤¼¨´Ê Ç°°Á}Âµ¦ÎµµÃ¥Á¦¸¥¨Îµ´ °Â
µ¤¨Îµ´ °µ¦Îµµ®¦º°µ¤¨»n¤ ° o°¤¼¨µ¤ªµ¤
Á®¤µ³¤
x Â¥®oµ°Îµ®¦´µ¦ÎµµÄ®¤n (Pop-up UI) Á¡ºÉ°ÎµÁ°
¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¦Îµµ´ÊÇÁ¡·É¤Á·¤
o Îµ¹¹¨Îµ´µ¦Îµµ¸É· n°´ °®oµ°µ¦ÎµµnµÇ (User Interface
Flow) Ä®onµ¥n°µ¦Á oµÄ °¼oÄoµ Â¨³Á®¤º°´Ä¢{r´µ¦Îµµ¸É
¨oµ¥¨¹´ ¹É³ÎµÁ°Ä®´ª o°Â´µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦Îµµ
o µ¦´ªµ»i¤Îµ´É (Button) ®oµ°µ¦Îµµ ³´ªµÄ®o°¥¼nÄ¨´¬³¸É
¨oµ¥´Ä»Ç®oµ° Á¡º°É nµ¥n°µ¦Á oµÄ °¼oÄoµ
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¦¼¸É 4.6 Â´oÅ¤oÂ¦µ¥µ¦®oµ° °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r
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®oµ°Â¨ °¦³µ¦¦·®µ¦¨´Áª£´r µ¤µ¦Ân°°ÅoÁ} 3
¦³Á£®¨´´¸Ê
µ¦µ¸É 4.6 User Interface °¦³µ¦¦·®µ¦¨´Áª£´r
Setup
Set up Family
Item List
Set up Item
Site List
Set up Site
Set up Location
Unit of Measurement List
Set up Unit of Measurement
Policy List
Set up Policy
Treatment Privilege List
Set up Treatment Privilege
Medical Usage List
Setup Medical Usage
SKU Type List
Setup SKU Type List
Supplier List
Setup Supplier
Setup Supplier Ranking
Operation
Item List Details
Request List
Request Item List
Reserve Item Form
Request Item Form
Alert Interact
Adjust Request Result

118
Receive List
Receive Item List
Receive Item Form
Return Item to Supplier List
Return Item to Supplier Form
Return List
Return Item List
Return Item Form
Issue List
Issue Item List
Alert List
Transfer List
Transfer Item List
Transfer Item Form
Request Transfer Details
Operation Request List
Operation Request Item List
Operation Request Item Form
Purchase Requisition List
Purchase Requisition Item List
Purchase Requisition Item Form
Purchase Requisition New Item Form
Count Tag List
Create Count Tag
Adjust Item List
Adjust Item
Request for Quotation List
Create Request for Quotation
Quotation List
Quotation Details

119

Report

Purchase Order List
Create Purchase Order
Acknowledgement List
Acknowledgement Details
Acknowledgement
Evaluate Supplier
Approve Request
History Transaction
Item Report
Site Report
Supplier Report
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®o µ °Â¨ °¦³¦· ® µ¦Áª£´  r  µ¤µ¦°·  µ¥µ¦Î µ µÂ¨³
Ã¦¦oµ °µ¦Äoµ®oµ°Åooª¥ Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦Îµµ (User Interface
Map) ¸É³Â¹ª·¸µ¦Á oµ¹®oµ°Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦ÎµµnµÇ Åo´¸Ê

¦¼¸É 4.7 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦´ÊnµÁª£´r (Setup Item)
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1.0.0 Inventory Main Page

1.3.1 Request List
Submit

Add
1.3.2 Request Item List

Add

1.1.1.1 Item List
Select

Edit, View

1.3.3 Reserve Item Form

Select

Select Lot, Select Serial (…)
1.0.3 Item List Details

Select Pack Type (…)
1.1.8.1 Pack Type List
Select

View Details
Select Location (…)
Submit

View

Select Location (…)

1.1.4.1 Location List

Submit, Cancel This Item
1.3.2 Request Item List
(After Check Availability)

Submit

1.0.1 Approve Request

1.3.4 Adjust Request
Result

Adjust

View Details
Submit

¦¼¸É 4.8 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦Á·®¦º°°Áª£´r (Request Item)

1.0.0 Inventory Main Page

1.4.1 Alert List
Request Transfer
1.4.1.1 Transfer List

Add

1.4.1.2 Transfer Item List

Add

Select

1.1.1.1 Item List

Submit

Edit, View
Select Lot, Select Serial

Select Site

Request Operation

1.4.1.3 Transfer Form

Select

1.0.3 Item List Details

1.1.4.1 Site List

Submit

Select

Submit
1.0.1 Approve Request

1.4.2.1 OR List

Add

1.4.2.2 Request Operation
Item List

Add

1.1.1.1 Item List

View Details

Select

Submit
Edit, View
1.4.2.3 Request Operation
Form

Submit

Select Site

1.1.3.1 Site List

Select

Submit
1.0.1 Approve Request

View Details

¦¼¸É 4.9 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´(1) (Fulfill Inventory Level)
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¦¼¸É 4.10 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´(2) (Fulfill Inventory Level)

¦¼¸É 4.11 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦nµ¥Áª£´r (Issue Item)

¦¼¸É 4.12 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦¦´Áª£´r (Receive Item)
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¦¼¸É 4.13 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦ºÁª£´r (Return Item)

¦¼¸É 4.14 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦¦ª°ªµ¤¼o° ° o°¤¼¨Áª£´r¨´
(Check Record Accuracy)

¦¼¸É 4.15 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦¦´Á¨¸É¥¥°Áª£´r¨´ (Adjust Item)
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¦¼¸É 4.16 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦´Ênµ¼o Îµn (Setup Supplier)

¦¼¸É 4.17 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦¦oµªµ¤o°µ¦ °Ä®oÁ°¦µµ (Create Request
for Quotation)

¦¼¸É 4.18 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦¦´ÄÁ°¦µµ (Receive Quotation)
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¦¼¸É 4.19 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦¦oµªµ¤o°µ¦´É º°Ê Áª£´r (Create Purchase
Order)

¦¼¸É 4.20 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦¦´Ä¥º¥´µ¦ µ¥ (Receive Acknowledgement)

¦¼¸É 4.21 Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦¦³Á¤·¼o Îµn (Ranking Supplier)
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4.5

Á°µ¦¦³°µ¦ÎµµÂ¨³¦µ¥µ (Documents and Reports)

Á°µ¦¸Éµ¤µ¦´É¡·¤¡rµ¦³¦·®µ¦Áª£´rµ¤µ¦Ân°°ÅoÁ} 2
¦³Á£®¨´Ç º° Á°µ¦¦³°µ¦Îµµ (Document) Â¨³ ¦µ¥µ (Report) ¹É¤¸Âª·
Äµ¦°°Â¨oµ¥¨¹´Âª·Äµ¦°°Â®oµ°µ¦Îµµ´¸ÉÅo¨nµª¹ÅªoÂ¨oª
oµo ¹É¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
4.5.1 Á°µ¦¦³°µ¦Îµµ (Document)
Á°µ¦¦³°µ¦ÎµµÁ}Á°µ¦¸É¼¡·¤¡r°°¤µÁ¡ºÉ°ÄoºÉ°µ¦¦³®ªnµ
¦³ªµ¦Îµµ ¹ÉÄ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r³¤¸Á°µ¦¦³°µ¦Îµµ´¸Ê
µ¦µ¸É 4.7 Á°µ¦¦³°µ¦Îµµ °¦³¦·®µ¦Áª£´r
No. Name
1
Ä¦o° °Áª£´r (Request Order)
2
Ä®¥·Áª£´r (Picking Sheet)
3
Ä¥º¥´µ¦¦´Áª£´r¸É¦o° ° (Receive Requested Item)
4
Ä °Ä®o´ÉºÊ°Áª£´r (Purchase Requisition)
5
Ä °Ä®o¨·Áª£´r (Operation Request)
6
ÄÃ°nµ¥Áª£´r¦³®ªnµ¨´ (Transfer Order)
7
Ä¦´Áª£´r (Receive Order)
8
ÄºÁª£´r (Return Order)
9
Ä¦ª´Áª£´r (Count Tag)
10 Ä °Ä®oÁ°¦µµ (Request for Quotation)
11 Ä´ÉºÊ°Áª£´r (Purchase Order)
12 ÄºÁª£´rÄ®o¼o Îµn (Return Item to Supplier)
13 Än¸ÊÁª£´r (Item Tag)

127
4.5.2 ¦µ¥µ (Reports)
¦µ¥µÁ}Á°µ¦¸É¦³¦oµ ¹ÊÁ¡ºÉ°Â¦µ¥¨³Á°¸¥®¦º°¨¦»Ã¥¦ª¤
°Áª£´r µ¸É´ÁÈµ¦¦³ ¼oÎµn ¦ª¤¹»¦¦¦¤nµÇ ¹É¦³°Åoª¥
µ¦µ¸É 4.8 ¦µ¥µ °¦³¦·®µ¦Áª£´r
No. Name
1
¦µ¥µ¦µ¥µ¦Áª£´r (Item List Report)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¦µ¥µ¦·¤µÁª£´rÄÂn¨³µ³ (Item Quantity for each Status Report)
¦µ¥µÂ¨È°ÎµÁ oµÂ¨³ Serial °Áª£´r (Item Lot&Serial Report)
¦µ¥µ¦µ¥µ¦µ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Site List Report)
¦µ¥µ¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Site Details Report)
¦µ¥µ»¦¦¦¤ °Áª£´r (Item Transaction Report)
¦µ¥µ°´¦µ®¤»Áª¸¥ °Áª£´r (Item Turnover Report)
¦µ¥µ¦µ¥µ¦Áª£´r¸ÉÅ¤nÁ¨ºÉ°Å®ª (Item Inactive Report)
¦µ¥µ¦³´ªµ¤Îµ´ °Áª£´r (Item ABC Class Report)
¦µ¥µµ¦¦´Á¨¸É¥¦·¤µÁª£´r (Item Adjustment Report)

11

¦µ¥µÁª£´r¸É¤¸¦·¤µÁ®¨º°ÉÎµªnµ¦·¤µÎµ¦°¨´ (Item Safety Stock
Exceeded Report)

12
13
14
15
16
17
18
19

¦µ¥µÁª£´r¸É¤¸¦·¤µÁ®¨º°ÉÎµªnµ»´É ºÊ° (Item Re-Order Point
Exceeded Report)
¦µ¥µÂµ¦¦³Á¤·¦µµ °Áª£´r¨´ (Item Valuation Report)
¦µ¥µ¦µ¥µ¦¼oÎµn (Supplier List Report)
¦µ¥µ¦µ¥¨³Á°¸¥ °¼oµÎ n (Supplier Details Report)
¦µ¥µ»¦¦¦¤ °¼oµÎ n (Supplier Transaction Report)
. 8
. 9
. 10

¸É 5
µ¦°µ¦ÄoµÁºÊ°o
5.1

o°¤¼¨¡ºÊµ °Ã¦¡¥µµ¨

Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ¸ÉÎµµ¦°µ¦ÄoµÁºÊ°o Á}Ã¦¡¥µµ¨ µ
¨µ¤¸Á¸¥Îµª¦³¤µ 80 Á¸¥ ¹ÉÂnÂ °Ã¦¡¥µµ¨µ¤¨´¬³µ¦ÎµµÅo
Á}
o ÂÁª¦³Á¸¥
o Â¼oiª¥° (OPD)
o Â»Á· (ER)
o Â®o°¦ªµ·´·µ¦ (Laboratory)
o Â¦´¸ (X-Ray)
o Âµ¥£µ¡Îµ´ (Rehabilitation)
o Â¼oiª¥Ä (IPD)
o Ânµ´ (Operation Room)
o Â¨´Â¨³´ºÊ° (Inventory and Purchasing)
o ®o°nµ¥¥µ (Pharmacy)
o Âµ¦Á· (Billing)
¹É³ÎµÁ°¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Îµµ °ÂnµÇ °Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÄ
£µª 
5.1.1 µ¦ÎµÁ·µ¡ºÊµÄµ¦¦·®µ¦Áª£´r
µ¦ÎµÁ·µ¡ºÊµÄ¦³ªµ¦¦·®µ¦Áª£´r °Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ
¤¸Â¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦Îµµº° Â¸ÉÎµµ¦Á·Áª£´r Â¨´Â¨³´ºÊ° Â´¸
Â¨³¼oÎµn ¹É³ÎµÁ°ÄÂ£µ¡µ¦Îµµoµ¨nµ ´¸Ê
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µ¦¦·®µ¦Áª£´r
Â°ºÉ¸ÉÎµµ¦ °Á·

Â¨´Â¨³´ºÊ°

¼oÎµn

Â´¸

°Á·Áª£´rÂ¨³¥µµ¤ª´
Â¨³Áª¨µ¸ÉÎµ® (´¦r/
¡»/«»¦r)
ÄÁ· °
¦ª°¦µ¥µ¦ÄÄ
°Á·´ o°¤¼¨µ
°¤¡·ªÁ°¦r

Wrong

Right
¦´Ä °Á·Â¨³ÎµÁ·µ¦´
¥µ®¦º°Áª£´rµ¤Îµ °
ÄÁ· °

¦´Á¦ºÉ°µ¦nµ¥ °Â¨³Îµµ¦
¤µ¦´ °¸ÉÂ´ºÊ°

Ã¦ÂoÅ¥´Â¸ÉÎµµ¦
Á· °Á¡ºÉ°¤µÎµµ¦¦´ °

¼o¸É¤µ¦´ °¦ª°Îµª
°¸É¦´´Îµª¸É °Á·Ä®o
¦´Â¨oª¦´ÎµÁµÄÁ· °
Á¡ºÉ°ÁÈÅªoÁ}®¨´µ
ÎµÁµÄÁ·
°

Îµµ¦´p°Ä°¤¡·ªÁ°¦r
¡¦o°¤´Ê¦ª°¦³´¨´

Áª£´r + ¥µ
¹¦³´´ÉºÊ°®¦º°Å¤n

´ÎµÄ °ºÊ°Â¨³Îµµ¦
¥ºÉÁ¦ºÉ° °°»¤´·µ¼o¸É¤¸
°ÎµµÄµ¦´ÉºÊ°
ÁÈÎµÁµÄÁ· °ÅªoÁ}
®¨´µÄµ¦Á·
ÎµÁµÄÁ·
°

nÄÁ· °Ä®o´
Â´¸

Ä °ºÊ°
ÄÁ· °
Â´ºÊ°Îµµ¦n°
¦°¦µµÂ¨³°°Ä
Purchase Order
Ä °ºÊ°,PO

¦´Á¦ºÉ°Â¨oªÎµµ¦n·oµ
¡¦o°¤ÄÁ¦ÈnµÄonµ¥
PO,ÄÁ¦È

¦´ÄÁ¦ÈnµÄonµ¥Â¨³
Áª£´rÂ¨³ÁÈ¦´¦°¥º¥´
µ¦¦´Áª£´r
ÄÁ¦È,PO

nÄÁ¦ÈÂ¨³Ä
PO Å¥´Â´¸
ÄÁ¦È,PO
¦´ÄÁ¦ÈÂ¨³Ä
Po Á¡ºÉ°ÁÈÅªoÎµ
´¸¦³Îµe
´ÁÈÁª£´r
Á oµ¨´

ÄÁ¦È,PO

Îµµ¦ÁÈÄÁ· °ÅªoÁ}
®¨´µÄµ¦nµ¥ °
ÄÁ· °

¦¼¸É 5.1 Â£µ¡µ¦Îµµ¦³¦·®µ¦Áª£´r£µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ
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5.2

µ¦´ÊnµÁ¦·É¤oµ¦Îµµ
5.2.1 µ¦´Ênµµ¸É (Setup Location)

µ¦°´Ênµµ¸É´Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ³°´Ênµµ¸É£µ¥Ä
¨´¨µÁnµ´Ê Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦°´Ênµµ¸É´ÁÈµ¦¦³¸É³ÅoÎµÁ°
n°Å Ã¥Äµ¦°¸ÊÅ¤nÄ¦µ¥¨³Á°¸¥¤·· °µ¸É´Ê

¦¼¸É 5.2 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµµ¸É (Setup Location)
5.2.2 µ¦´Ênµµ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Setup Site)
ÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ¸ÉÎµµ¦°µ¦ÄoµÁºÊ°o Á}Ã¦¡¥µµ¨
µ¨µ¸É¤¸µ¦¦·®µ¦¨´Áª£´rÂ¤¸µ¸É´ÁÈµ¦¦³°¥¼n°¨´ º° ¨´¨µ
Â¨³®o°nµ¥¥µ ÂnÄ¸É¸Êµ¦°´Ênµµ¸É´ÁÈµ¦¦³Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ
³°Á¡¸¥µ¸ÉÁ¸¥ª º° ¨´¨µ Ã¥³Îµµ¦´Ê nµµ¸É´ÁÈµ¦¦³Ä®o
´¤¡´r´µ¸É (Location), Â¨³Áª£´r¸Éµ¤µ¦´ÁÈÄµ¸É´ÁÈµ¦¦³Åo
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¦¼¸É 5.3 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµµ¸É´ ÁÈµ¦¦³ (Setup Site)
5.2.3 µ¦´Ênµ®nª¥ª´ (Setup Unit of Measurement)
Îµ®¦´µ¦°´Ênµ®nª¥ª´ÄÃ¦¡¥µµ¨°¸Ê ³Îµµ¦´Ênµ®nª¥
ª´¦³Á£®nª¥ª´Áª£´r (UM Type: Item) Ánµ´Ê
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¦¼¸É 5.4 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµ®nª¥ª´ (Setup Unit of Measurement)
5.2.4 µ¦´ÊnµÃ¥µ¥ (Setup Policy)
Îµ®¦´Ã¦Â¦¤µ¦¦·®µ¦Áª£´r ÅoÂnÃ¥µ¥Îµ®¦´Äoµ°°Á}
Ã¥µ¥»´ÉºÊ° (OP Policy) Ã¥µ¥¦·¤µ´ÉºÊ° (OQ Policy) Ã¥µ¥µ¦nµ¥Áª£´r
(Issue Policy) ¹ÉÄµ¦Îµµ¦· °Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ¤·Åo¤¸µ¦Îµ® Ã¥µ¥»´ÉºÊ°
Â¨³Ã¥µ¥¦·¤µ´ÉºÊ° ³ÄoÁ¡¸¥ÂnÃ¥µ¥µ¦nµ¥Áª£´rÁnµ´Ê¹É³ÄoÃ¥µ¥ FIFO
(First in-First out) Á}®¨´
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¦¼¸É 5.5 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÃ¥µ¥ (Setup Policy)
5.2.5 µ¦´Ênµ··µµ¦¦´¬µ (Setup Treatment Privilege)
µ¦°´Ênµ··µµ¦¦´¬µÎµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ¸Ê ³°´Ê
nµ··µµ¦¦´¬µÁ¡¸¥··Á¸¥ªÁnµ´ÊÁ¡ºÉ°°µ¦ÄoµÄµ¦Îµµn°Å Ã¥³´Ê nµ
Ä®o´¤¡´r´Áª£´r¸Éµ¤µ¦ÄoÅooª¥··µµ¦¦´¬µ¸Ê
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¦¼¸É 5.6 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµ··µµ¦¦´¬µ (Setup Treatment Privilege)
5.2.6 µ¦´Ênµª·¸µ¦ÄoÁª£´r (Setup Medical Usage)
µ¦°´Ê n µ ª·¸  µ¦Äo Á ª£´  r Îµ ®¦´  µ¦´É  Áª£´  r Ä ®o ´  ¼o iª ¥ Ä
Ã¦¡¥µµ¨°¸Ê³Îµµ¦´Ênµª·¸µ¦Äo 2 ¦³Á£º° ª·¸µ¦Äo (Method of Use) Â¨³
µµ¦ÄoÂn¨³¦´Ê (Dosage per Time)
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¦¼¸É 5.7 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµª·¸µ¦ÄoÁª£´r (Setup Medical Usage)
5.2.7 µ¦´Ênµ¼oÎµn (Setup Supplier)
µ¦°´Ênµ¼oÎµn¸É·n° µ¥Áª£´r´Ã¦¡¥µµ¨¨°Á¡ºÉ°ÄoÄ
µ¦°µ¦´ÉºÊ°Áª£´rÁ oµ¨´n°Å
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¦¼¸É 5.8 ´°¥nµµ¦´Ênµ¼oµÎ n (Supplier)
5.2.8 µ¦´Ênµ¨»n¤Áª£´r (Setup Family)
µ¦°µ¦´Ênµ¨»n¤Áª£´r (Setup Family) ÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÁ¡ºÉ°
ÄoÎµ®¦´µ¦´ÊnµÁª£´rn°Å
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¦¼¸É 5.9 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµ¨»n¤Áª£´r (Setup Family)
5.2.9 µ¦´ÊnµÁª£´r (Setup Item)
Îµ®¦´µ¦°µ¦´ÊnµÁª£´rÄÃ¦¡¥µµ¨°¸Ê ³Îµµ¦°
´ÊnµÁª£´rÃ¥¤¸µ¦¦oµªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµÁª£´r´ ¨»n¤Áª£´r (Family), µ¸É
´ÁÈµ¦¦³ (Site), ®nª¥ª´ (Unit of Measurement), Ã¥µ¥Äµ¦¦·®µ¦´µ¦
(Policy), ··µµ¦¦´¬µ (Treatment Privilege), ¼oÎµn (Supplier), Áª£´rÂ
(Substitute Item), Áª£´r¸É¤¸··¦·¥µ (Interact Item) Â¨³¦µµ °Áª£´r (Price)
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¦¼¸É 5.10 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÁª£´r (Setup Item-Family)
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¦¼¸É 5.11 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÁª£´r (Setup Item-Unit of Measurement)
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¦¼¸É 5.12 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÁª£´r (Setup Item-Policy)
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¦¼¸É 5.13 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÁª£´r (Setup Item-Privilege)
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¦¼¸É 5.14 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÁª£´r (Setup Item-Substitute)

143

¦¼¸É 5.15 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÁª£´r (Setup Item-Interact)
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¦¼¸É 5.16 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÁª£´r (Setup Item-Site)

145

¦¼¸É 5.17 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÁª£´r (Setup Item-Price)
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¦¼¸É 5.18 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÁª£´r (Setup Item-Supplier)
5.2.10 µ¦´Ê  n µ Ár Ä µ¦Ä®o  ³ÂÎ µ ®¦´  µ¦¦³Á¤·  ¼o Î µ n  (Setup
Evaluate Criteria)
µ¦´Ê  n µ Ár Ä µ¦Ä®o  ³ÂÁ¡ºÉ ° Äo Î µ ®¦´  µ¦¦³Á¤·  ¼o Î µ n  ¹É  Ä
Ã¦¡¥µµ¨¸ÉÎµµ¦°Å¤n¤¸µ¦ÎµµÄnª¸Ê ´´Ê¹Îµµ¦´Ênµ ¹Ê¤µn°Á¡ºÉ°Äoµ
ÁºÊ°oÃ¥¥¹µÁr¤µ¦µ¸ÉÄoÄµ¦¦³Á¤·¼oÎµn´ÉªÅ Ã¥´ÊnµÅªo 3 Ár ÅoÂn
¦µµ (Price), »£µ¡ (Quality) Â¨³µ¦Îµn (Delivery)
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5.2.11 µ¦´ÊnµÁrÄµ¦¦³Á¤·¼oÎµn (Setup Ranking Criteria)
ÁrÄµ¦¦³Á¤·¼oÎµnÁ¡ºÉ°ÄoÎµ®¦´¦³Á¤·³Â¸ÉÅoµµ¦Ä®oµ¤
ÁrÄµ¦Ä®o³Â ¹ÉÄÃ¦¡¥µµ¨¸ÉÎµµ¦°Å¤n¤¸µ¦ÎµµÄnª¸Ê ¹Åo´Ênµ
¤µ¦µ ¹Ê¤µn°´¸ÉÂ oµ¨nµ

¦¼¸É 5.19 ´ª°¥nµµ¦´Ê nµÁrÄµ¦¦³Á¤·¼o Îµn (Setup Ranking Criteria)

5.3

µ¦°µ¦ÄoµÄnªµ¦·´·µ·

µ ´Ê°µ¦ÎµÁ·µ¦·®µ¦Áª£´rÄµ¦Îµµ· (Normal flow)
°Ã¦¡¥µµ¨¨°¸ÉÅoÎµÁ° oµo µ¤µ¦Îµ¤µÂÄ¨´¬³Â£µ¡µ¦Îµµ
Á¦¸¥Á¸¥´¢{r´µ¦ÎµµÄ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r Åo´¸Ê
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¦³ªµ¦ÎµµÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ

¦³ªµ¦ÎµµÄ¦³
µ¦¦·®µ¦Áª£´r

µ¦ °Á·Áª£´r
Request Item
¦ª°¦µ¥µ¦Áª£´rÄÄ °Á·´
o°¤¼¨Ä°¤¡·ªÁ°¦r

´Áª£´rµ¤Îµ °Á·

Issue Item

´p°Ä°¤¡·ªÁ°¦r¡¦o°¤´Ê¦ª°
¦³´Áª£´r¨´

Fulfill Inventory Level

´ÎµÄ °ºÊ°Â¨³¥ºÉÁ¦ºÉ°Ä®o¼o¤¸°Îµµ°»
¤´·µ¦´ÉºÊ°

Create PR

Â´ºÊ°Îµµ¦n°¦°¦µµÂ¨³°°Ä
Purchase Order

Create PO

¦´ÄÁ¦È Áª£´rÂ¨³
ÁÈ¦´¦°µ¦¥º¥´µ¦¦´Áª£´r
Receive Item
´ÁÈÁª£´rÁ oµ¨´

¦¼¸É 5.20 Â£µ¡Á¦¸¥Á¸¥µ¦Îµµ¦³®ªnµ¦³ªµ¦ÎµµÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ
Â¨³¦³ªµ¦ÎµµÄ¦³¦·®µ¦Áª£´r
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5.3.2 µ¦Á·Áª£´r (Request Item)
Äµ¦Îµµ °Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ³Å¤n¤¸µ¦ÎµµÄnª °µ¦°
Áª£´r ®µo°µ¦Áª£´r³ÎµÁ·µ¦Á·Áª£´rÅoÁ¡¸¥°¥nµÁ¸¥ªÁnµ´Ê ¹Å¤n¤¸µ¦
¦³»ª´¸Éo°µ¦¦´ Required Date ´ÊÄ®oµ°µ¦Á·®¦º°°Áª£´r (Request Item List)
Â¨³®oµ°¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦°®¦º°Á·Áª£´r (Request Item Form)
Îµ®¦´µ¦ÎµÁ·µÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ ¼o¸ÉÎµÁ·µ¦Á·Áª£´r³o°
¤µ¦´Áª£´r¸É´ÉÁ·ÅªoÁ° ´´ÊÄµ¦°µ¦ÄoµÃ¦Â¦¤¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r
³Å¤n¤¸µ¦¦³»nµÄn°µ¸É¸Éo°µ¦Ä®onÁª£´r (Delivery to)

¦¼¸É 5.21 ®oµ°µ¦ÎµµÎµ®¦´µ¦Á·Áª£´r (Request Item)
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¦¼¸É 5.22 ®oµ°µ¦ÎµµÎµ®¦´µ¦Á·Áª£´r (Request Item)
Ä¦¸ ¸É  ¨´  Áª£´  r ¤¸ Á ª£´  r Å ¤n ¡ °Î µ ®¦´  µ¦Á·  n µ ¥µ¤¸É ¤¸  ªµ¤
o ° µ¦Á o µ ¤µ ¦³³Âo  Áº ° Ä®o ¼o ¸É Î µ µ¦Á·  Áª£´  r  ¦µ ¡¦o ° ¤´Ê  Î µ Á° o ° ¤¼ ¨
Áª£´rÂ ®¦º°Áª£´r¸É¤¸µ³ On Order Á¡ºÉ°Ä®o¼oÉ¸ Îµµ¦Á·´·ÄÁ¨¸É¥Â¨
ªµ¤o°µ¦Á·Áª£´r¸É¨´¤¸¡°Á¡¸¥ ´ÂÅoÄ®oµ°µ¦¦´Á¨¸É¥¨µ¦¦o° °
Áª£´r (Adjust Request Result)
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¦¼¸É 5.23 ´ª°¥nµµ¦¦´Á¨¸É¥¨µ¦¦o° °Áª£´r (Adjust Request Result)

¦¼¸É 5.24 ´ª°¥nµµ¦¦´Á¨¸É¥¨µ¦¦o° °Áª£´r (Adjust Request Result) Änª °
µ¦Á·Áª£´rÂ (Substitute Item)

152
5.3.3 µ¦nµ¥Áª£´r (Issue Item)
®¨´  µn µ ¦³ªµ¦Á·  Áª£´  r  µ¼o ¸É o ° µ¦Â¨o ª o ° ¤¼ ¨ µ¦Á· 
Áª£´r´Ê³¼Îµn¤µ¥´¨´Áª£´rÄ®oµ°¦µ¥µ¦nµ¥Áª£´r (Issue List) ¹É
¡´µ¨´³Îµµ¦¡·¤¡rÄ®¥·Áª£´rÁ¡ºÉ°Á}Á°µ¦°oµ°·Äµ¦®¥·Áª£´r ®¨´µ
®¥·Áª£´rÁ¦¸¥¦o°¥ ¡´µ¨´³Îµµ¦¥º¥´µ¦®¥·Áª£´rÂ¨³ÂoÅ¥´¼o¸ÉÎµµ¦
Á· Â¨³Á¤ºÉ°¼o¸ÉÎµµ¦Á·¤µ¦´Áª£´rÅÈ³Îµµ¦¥º¥´µ¦¦´Áª£´rµµ¦Á·Á¡ºÉ°
¦³ªµ¦nµ¥Áª£´r
Ä¦³ªµ¦Îµµ °Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ µ¦nµ¥Áª£´r°°µ¨´
³Å¤no°Îµµ¦°»¤´·n° ´´Êµ³ °µ¦nµ¥Áª£´r (Issue Order) ³ oµ¤ ´Ê°
µ¦°»¤´·Å ¹Éµ³³¼´ÊnµÁ} Approved Á¨¥Ã¥°´Ã¤´·

¦¼¸É 5.25 ´ª°¥nµ¦µ¥µ¦nµ¥Áª£´r°°µ¨´ (Issue List)
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¦¼¸É 5.26 ´ª°¥nµ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦nµ¥Áª£´r (Issue Item List)

¦¼¸É 5.27 ´ª°¥nµÄ®¥·Áª£´r (Picking Sheet)
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5.3.4 µ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´ (Fulfill Inventory Level)
®¨´µnµ¥Áª£´r°°µ¨´Â¨oª ¦³³ÎµÁ·µ¦ÎµªÁª£´r
Á®¨º°Á¸¥´»´ÉºÊ° ®¦º°¦·¤µÎµ¦°¨´¸ÉÅo´ÊnµÅªoÄÂn¨³Áª£´r ®µ¡ªnµ¤¸
¦·¤µÉÎµªnµ»´ÉºÊ° ®¦º°¦·¤µÎµ¦°¨´ ¦³³ÂoÄ®o¡´µ¨´¦µnµ®oµ°
Áº°µ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´ (Alert List) ¹ÉÄµ¦°¦´Ê¸Ê Áª£´r HYOSCINE 20
mg/ml in 1 ml ¤¸¦·¤µÁ®¨º°ÉÎµªnµ»´ÉºÊ°ÎµÄ®o¤¸µ¦ÂoÁº° ¹Ê¤µ
ÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÅ¤n¤¸¦³ªµ¦¨·Áª£´r Ã¥¸É¡´µ¨´³
Á¨º°Áª£´r¸Éo°µ¦´ÉºÊ°Á¡ºÉ°Îµ¤µ¦oµÄ °Ä®o´ÉºÊ° (Purchase Requisition) Â¨oªnÄ®o¼o
¤¸°Îµµ°»¤´·ªµ¤o°µ¦´ÉºÊ°Áª£´rn°Å

¦¼¸É 5.28 ´ª°¥nµµ¦Áº°Á¤ºÉ°Áª£´rÁ®¨º°ÉÎµªnµ»´ÉºÊ° (Alert List)
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Á¤ºÉ ° ¡´  µ¨´  Á¨º ° ¦µ¥µ¦¸É o ° µ¦´É  ºÊ ° µ®o µ °Áº ° µ¦´  ®µ
Áª£´rÁ·¤¨´ (Alert List) Â¨oª o°¤¼¨ °Áª£´r¸Éo°µ¦´ÉºÊ°³¦µÄ®oµ°µ¦
°°Ä °Ä®o´ÉºÊ°Áª£´r (PR Item List) Ã¥Ä¸É¸Êo°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°Áª£´r´Ê®¤ 4
¦µ¥µ¦ ¡´µ¨´µ¤µ¦ÂoÅ ®¦º°Á¡·É¤¦µ¥¨³Á°¸¥ o°¤¼¨ °Áª£´r¸Éo°µ¦´ÉºÊ°ÅoÃ¥
µ¦Á¨º°¦µ¥µ¦Áª£´rÂ¨oª»i¤ Edit ¦³³Á¦¸¥®oµ°¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°
Áª£´r (PR Form) ¹Ê¤µÄ®o¡´µ¨´ÎµÁ·µ¦n°
¡´  µ¨´  µ¤µ¦ °Ä®o ´É  ºÊ ° Áª£´  r Á ¡·É ¤ Á· ¤ °Á®º ° µ¦µ¥µ¦
Áª£´r¸É¤µµ®oµ°Áº°µ¦´®µÁª£´rÁ·¤¨´ (Alert List) ÅoÃ¥µ¦»i¤ Add
Existed Item Á¡ºÉ°Á¨º°Áª£´r¸ÉÁ¥¤¸°¥¼nÂ¨oª ®¦º° Add New Item Á¡ºÉ° °Ä®o´ÉºÊ°Áª£´r
Ä®¤n ÂnÄµ¦°µ¦Îµµ¦´Ê¸Ê Å¤n¤¸µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°Áª£´r¦µ¥µ¦°ºÉÇÁ¡·É¤Á·¤°¸

¦¼¸É 5.29 ´ª°¥nµµ¦°°Ä °Ä®o´ÉºÊ°Áª£´r (PR Item List)
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¦¼¸É 5.30 ´ª°¥nµ®oµ°¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ °Ä®o´Éº°Ê Áª£´r (PR Form)
5.3.5 µ¦´ÉºÊ°Áª£´r (Create Purchase Order)
®¨´  µ¡´  µ¨´  ¦o µ ªµ¤o ° µ¦ °Ä®o ´É  ºÊ ° Áª£´  r (Purchase
Requisition) ¹Ê¤µÂ¨oª¡´µ iµ¥´ºÊ°³Á}¼oÎµÁ·µ¦¦oµÄ´ÉºÊ° (Purchase Order)
Á¡ºÉ°ÎµnÄ®o¼oÎµnn°Å Ã¥¡´µ iµ¥´ºÊ°³Á}¼o´·Äªnµ³´ÉºÊ°Áª£´r´¼oÎµn
¦µ¥Å®ÎµªÁnµÅ®¦n ¹Éµ¤µ¦Á¨º°¼¦µ¥µ¦Áª£´r¸É¤¸ªµ¤o°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°ÅoÄ
®oµ°µ¦Îµµ¦µ¥¨³Á°¸¥ªµ¤o°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°
Ä¸É¸Ê¡´µ iµ¥´ºÊ°³Îµµ¦´ÉºÊ°Áª£´rµªµ¤o°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°
¸É¡´µ¨´Åo´Îµn¤µ Ã¥µ¦»i¤ Add from PR Á¡ºÉ°Á¦¸¥¼®oµ°¦µ¥¨³Á°¸¥ªµ¤
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o°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ° Á¡ºÉ°Á¨º°¦µ¥µ¦Áª£´r¸É³´ÉºÊ°´¼oÎµn¦µ¥Á¸¥ª´¤µÎµÁ·µ¦
¦oµÄ´ÉºÊ°

¦¼¸É 5.31 ´ª°¥nµµ¦´É ºÊ°Áª£´r (Create Purchase Order)
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¦¼¸É 5.32 ´ª°¥nµ®oµ°¦µ¥¨³Á°¸¥ªµ¤o°µ¦ °Ä®o´ÉºÊ°
5.3.6 µ¦¦´Áª£´rÁ oµ¨´ (Receive Item)
Á¤ºÉ°·n°´ÉºÊ°Áª£´r´¼oÎµnÁ¦¸¥¦o°¥Â¨oª ¼oÎµnÈ³´nÁª£´r
¤µ¥´µ¸É¸É¦³»Åªo ¹ÉÄ¸É¸Ê¦³»Ä®onÁª£´r¸É¨´¨µ ¡´µ¨´³¦ª°¦·¤µ
Â¨³ªµ¤¼o° °Áª£´rn°ÎµÁ·µ¦Ä ´Ê°¦´Áª£´rÁ oµ¨´
Îµ®¦´Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ¸Ê Å¤n¤¸µ¦¨·Áª£´r ¹ÊÁ° ´´ÊÎµ®¦´®oµ°
µ¦¦´Áª£´r (Receive Item List) Än° Receive from ¹Á¨º°nµªnµ¦´Áª£´rµ
Supplier Â¨³Á¨º°Á°µ¦°oµ°· (Reference Document) Á}Ä´ÉºÊ° (Purchase Order)
¦³³ÎµÁ·µ¦Á¦¸¥ o°¤¼¨ÄÄ´ÉºÊ°¤µÂÄ®oµ°¸Ê ¹É®µ¤¸ o°·¡¨µ°³Å¦Á· ¹Ê
¡´µ¨´µ¤µ¦¦´Á¨¸É¥¦µ¥µ¦Ä®oµ°¸Ê
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¦¼¸É 5.33 ´ª°¥nµµ¦¦´Áª£´r (Receive Item)
¡´µ¨´µ¤µ¦Än o°¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥ °Áª£´r¸É³¦´Á oµÂn¨³¦µ¥µ¦
ÅoÃ¥µ¦Á¨º°¦µ¥µ¦Áª£´r¸Éo°µ¦Â¨oª»i¤ Edit ¦³³Á¦¸¥®oµ°¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦
¦´Áª£´r (Receive Item Form) ¹Ê¤µ ¹ÉÄ®oµ°µ¦Îµµ¸Ê¥´Ân°°ÅoÁ} 3 Âµ¦
ÎµµÅoÂn
1. Âµ¦Îµµ¦µ¥¨³Á°¸¥¨È°ÎµÁ oµÁª£´r (Lot Details) Á}Âµ¦
Îµµ¸ÉÄ®o¡´µ¨´´¹ o°¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥ °¨È°ÎµÁ oµÁª£´r
2. Âµ¦Îµµ¦³»µ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Assign Site) Äµ¦°
´Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ¸Ê³Ä®o¨´¨µÁ}¼o¦´Áª£´r
3. Âµ¦Îµµ¦³»µ¸É (Assign Location) ÄÂµ¦Îµµ¸ÊÁ}µ¦
¦³»µ¸É´ÁÈ µµ¥£µ¡¸É´¤ ¡´ r´ µ¸É´ÁÈµ¦¦³Á¡ºÉ°ÄoÎµ ®¦´´ÁÈ 
Áª£´r¸É³¦´Á oµ¨´ Ã¥Á¦·É¤µÁ¨º°µ¸É´ÁÈµ¦¦³¸ÉÅoÁ¨º°Åªon°®oµ¸ÊÄÂ
µ¦Îµµ¦³»µ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Assign Site) (Äµ¦°¦³¦´Ê¸Ê°¦´
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Áª£´rÁ oµµ¸É´ÁÈµ¦¦³ÂnÁ¡¸¥µ¸ÉÁ¸¥ª ´´Ê¹Å¤no°Á¨º°µ¸É´ÁÈ
µ¦¦³Än° Selected Site) µ¸É´ÁÈ¸É´¤¡´r´µ¸É´ÁÈµ¦¦³¸ÉÁ¨º°Åªo
³¼ÎµÁ°ÄÂ´oÅ¤ooµ oµÁ¡ºÉ°Ä®o¡´µ¨´Á¨º°Á¡ºÉ°¦³»µ¸É´ÁÈÄ®o´
Áª£´r

¦¼¸É 5.34 ´ª°¥nµ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦¦´Áª£´rÁ oµ¨´ (Receive Item Form) Änª °µ¦
¦³»¦µ¥¨³Á°¸¥ °¨È°ÎµÁ oµ (Lot Details)
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¦¼¸É 5.35 ´ª°¥nµ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦¦´Áª£´rÁ oµ¨´ (Receive Item Form) Änª °µ¦
¦³»µ¸É´ ÁÈµ¦¦³ (Assign Site)
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¦¼¸É 5.36 ´ª°¥nµ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦¦´Áª£´rÁ oµ¨´ (Receive Item Form) Änª °µ¦
¦³»µ¸É´ ÁÈ (Assign Location)
°µ´Ê ¡´µ¨´¸ÉÎµ®oµ¸É¦´Áª£´rÁ oµ¨´¥´µ¤µ¦´É¡·¤¡r
Á°µ¦n¸ÊÁª£´rÂn¦µ¥µ¦Á¡ºÉ° ·´Áª£´r¦µ¥µ¦´ÊÇÅªo Ã¥µ¤µ¦´É¡·¤¡rÅonµ
®oµ°µ¦¦´Áª£´r (Receive Item List) ®¦º°®oµ°¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦¦´Áª£´r (Receive
Item Form)
Item Code :
Item Name :
Trade Name :
Lot Code :
Serial :
MFG Date :
Expired Date :

ITM1241
HYOSCINE 20 mg/ml in 1 ml
Cebon
LT217
20/05/06
20/05/11

¦¼¸É 5.37 Á°µ¦n¸ÁÊ ª£´r (Item Tag)
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5.3.7 µ¦°°¦µ¥µ (Create Report)
µ¦°°¦µ¥µ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´rµ¤µ¦Ân¦³Á£¦µ¥µÅo
Á} 3 ¦³Á£ ÅoÂn
5.3.7.1 µ¦°°¦µ¥µÁ¸É¥ª´Áª£´r (Item Report)
¡´µ¨´µ¤µ¦°°¦µ¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°´¦µ¥¨³Á°¸¥Áª£´rÅoÃ¥µ¦
Á¦¸¥®oµ°µ¦Îµµ µ¦°°¦µ¥µÁ¸É¥ª´Áª£´r ¹Ê¤µ (Item Report) ¹ÉÄµ¦°
µ¦Îµµ °¦³´Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÄ¦´Ê¸Ê³¨°°°¦µ¥µÁ¸É¥ª´¦µ¥µ
¦·¤µÄÂn¨³µ³ °Áª£´r

¦¼¸É 5.38 ´ª°¥nµµ¦°°¦µ¥µÁ¸¥É ª´Áª£´r (Item Report)
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Item Quantity for each Status

15/08/06
14:35:37

Site : ¨´¨µ

Item Code

Item Name

UM

Available

On Hand

Reserved

QCP

ITM3242

NORFLOXACIN 200 mg Tablet

Bottles

8

10

On Order On Order-Reserved
0

0

2

0

ITM1241

HYOSCINE 20 mg/ml in 1 ml

Bottles

8

8

0

0

0

0

ITM4432

DOXYCYCLINE 100 mg Capsule

Boxes

10

10

0

0

0

0

ITM4390

DICLOFENAC 25 mg/ml Amphule

Boxes

12

7

5

0

0

0

ITM3353

PRALIDOXIME CHLORIDE

Bottles

7

9

0

0

2

0

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

¦¼¸É 5.39 ´ª°¥nµ¦µ¥µ¦·¤µÄÂn¨³µ³ °Áª£´r (Item Quantity for each
Status Report)
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5.3.7.2 µ¦°°¦µ¥µÁ¸É¥ª´µ¸É´ÁÈµ¦¦³ (Site Report)
¡´µ¨´µ¤µ¦°°¦µ¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¸É´ÁÈµ¦¦³ÅoÃ¥
µ¦Á¦¸ ¥ ®o µ °µ¦Î µ µ µ¦°°¦µ¥µÁ¸É ¥ ª´  µ¸É ´  ÁÈ  µ¦¦³ ¹Ê  ¤µ (Site
Report) ¹ÉÄµ¦°µ¦Îµµ °¦³´Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÄ¦´Ê¸Ê³¨°°°
¦µ¥µÁ¸É¥ª´¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¸É´ÁÈµ¦¦³

¦¼¸É 5.40 ´ª°¥nµµ¦°°¦µ¥µÁ¸¥É ª´Áª£´r (Item Report)
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Site Details Report

15/08/06
14:35:37

Location : ´ÊÁÈ° A

Site Code : SI01

´ÊÁÈ
´ÊÁÈ
´ÊÁÈ
´ÊÁÈ

Site Name : ¨´¨µ
Site Description : µ¸ÉÁÈÁª£´r¨µ

° B
° C
° D
° E

Item Code

Item Name

Trade Name

UM

OP

OQ

SS

ITM3242

NORFLOXACIN 200 mg Tablet

NORXACIN

Bottles

50

200

30

ITM1241

HYOSCINE 20 mg/ml in 1 ml

Cebon

Bottles

15

40

5

ITM4432

DOXYCYCLINE 100 mg Capsule

DOXYCLINE

Boxes

30

70

12

ITM4390

DICLOFENAC 25 mg/ml Amphule

DICLOFENIA

Boxes

40

120

15

ITM3353

PRALIDOXIME CHLORIDE

PRALIDIME

Bottles

10

30

5

Issue by :
Page 1 of 1

Remark

µ¥¤«´·Í Áª»¨

Approve by :

¦¼¸É 5.41 ´ª°¥nµ¦µ¥µ¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¸É ´ÁÈµ¦¦³ (Site Details Report)
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5.3.7.3 µ¦°°¦µ¥µÁ¸É¥ª´¼o µÎ n (Supplier Report)
¡´µ¨´µ¤µ¦°°¦µ¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°´¼oÎµn (Supplier) ÅoÃ¥µ¦
Á¦¸¥®oµ°µ¦Îµµ µ¦°°¦µ¥µÁ¸É¥ª´¼oÎµn ¹Ê¤µ (Supplier Report) ¹ÉÄµ¦
°µ¦Îµµ °¦³´Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÄ¦´Ê¸Ê³¨°°°¦µ¥µÁ¸É¥ª´
¦µ¥¨³Á°¸¥ °¼oÎµn

¦¼¸É 5.42 ´ª°¥nµµ¦°°¦µ¥µÁ¸¥É ª´¼o Îµn (Supplier Report)
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Supplier Details Report

28/11/07
14:35:37

Supplier Code : SP335

Telephone : 0-2412-4224

Supplier Name : AZ Pharmaceutical Co; Ltd.

Email : contact@azpharmaceutical.com

Address : 8/43 Á¡¦Á¬¤ Â ª®¨´°

Credit :

Á ®°Â ¤ 10160

Rank : A

Item Code

Item Name

Trade Name

Unit Price

UM

Lead Time

ITM3242

NORFLOXACIN 200 mg Tablet

NORXACIN

200

Bottles

1 weeks

ITM1241

HYOSCINE 20 mg/ml in 1 ml

Cebon

130

Bottles

1 weeks

ITM4432

DOXYCYCLINE 100 mg Capsule

DOXYCLINE

60

Boxes

1 weeks

ITM4390

DICLOFENAC 25 mg/ml Amphule

DICLOFENIA

115

Boxes

1 weeks

PRALIDIME

350

Bottles

1 weeks

ITM3353

PRALIDOXIME CHLORIDE

Issue by :
Page 1 of 20

Remark

µ¥¤«´·Í Áª»¨

Approve by :

¦¼¸É 5.43 ´ª°¥nµ¦µ¥µ¦µ¥¨³Á°¸¥ °¼oÎµn (Supplier Details Report)
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5.4 µ¦°µ¦ÄoµÄnªµ¦·´·µ (°Á®º°µ¦Îµµ
·)
°Á®º°µµ¦ÎµµÄnª·´·µ·¸ÉÅo°µ¦ÄoµÁºÊ°o
ÅÂ¨oª ¦³¦·®µ¦Áª£´r¥´µ¤µ¦¦°¦´µ¦·´·µÄnª¸É°Á®º°µ´ÊÅo ¹É
Á}µ¦Îµµ¸ÉÁ· ¹ÊoµÁ}µ¦´Ê Â¨³Á· ¹ÊÅn°¥ÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ ÅoÂn

5.4.1 µ¦ºÁª£´r (Return Item)
®¨´µÁ·Áª£´rÅÄoµµ¤¦³ªµ·Â¨oª ®µ¤¸µ¦ÄoÁª£´r
Å¤n®¤µ¤¸ÉÅo¦o° °Åªo Â¨³Å¤no°µ¦ÁÈ¦´¬µÅªoÁ° ¡¥µµ¨®¦º°¡´µ¸É¦´·°È
µ¤µ¦ºÁª£´r¨´Á oµ¨´Åo ¹É¡´µ¨´È³¦ª°£µ¡ÁºÊ°o °Áª£´r¸É
¦´ºn°ÎµÁ oµÁÈÄ¨´

¦¼¸É 5.44 ´ª°¥nµµ¦ºÁª£´r (Return Item List)
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¡¥µµ¨®¦º°¡´µ¸Éo°µ¦ºÁª£´rµ¤µ¦Á¡·É¤¦µ¥µ¦Áª£´r¸É
o°µ¦ºÅoÃ¥µ¦»i¤ Add Á¡ºÉ°Á¨º°¦µ¥µ¦Áª£´r Â¨³Än¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ºÅoÄ
®oµ°¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ºÁª£´r (Return Item Form) ¹ÉÄ®oµ°µ¦Îµµ¸Êµ¤µ¦Ân
Âµ¦Îµµ°°ÅoÁ} 2 Âµ¦Îµµ ÅoÂn
1. Âµ¦Îµµ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ºÁª£´r (Return Details) Á}Âµ¦
ÎµµÎµ®¦´¦°¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¦ºÁª£´r
2. Âµ¦Îµµ¦³»µ¸É (Assign Location) ÄÂµ¦Îµµ¸ÊÁ}µ¦
¦³»µ¸É´ÁÈ µµ¥£µ¡¸É´¤ ¡´ r´ µ¸É´ÁÈµ¦¦³Á¡ºÉ °Äo Îµ ®¦´´ ÁÈ 
Áª£´r¸É³¦´ºÁ oµ¨´ ¹ÉÄµ¦ºÁª£´r³Á¨º°µ¸É´ÁÈµ¦¦³¸Éo°µ¦º
Item
List)
µ´Ê
Áª£´r´Ê Ân®oµ°µ¦Îµµµ¦ºÁª£´r (Return
µ¸É´ÁÈ¸É´¤¡´r´µ¸É´ÁÈµ¦¦³¸ÉÁ¨º°Åªo³¼ÎµÁ°ÄÂ´oÅ¤o
oµ oµÁ¡ºÉ°Ä®o¡´µ¨´Á¨º°Á¡ºÉ°¦³»µ¸É´ÁÈÄ®o´Áª£´r¸É¦´º
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¦¼¸É 5.45 ´ª°¥nµ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ºÁª£´r (Return Item Form) ÄÂµ¦Îµµ
¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ºÁª£´r (Return Details)

172

¦¼¸É 5.46 ´ª°¥nµ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ºÁª£´r (Return Item Form) ÄÂµ¦Îµµµ¦¦³»
µ¸É´ÁÈ (Assign Location)
5.4.2 µ¦ °Ä®o¼oÎµnÁ°¦µµ (Request for Quotation)
Äµ¦ÎµÁ·µ¦´ÉºÊ°Áª£´r Îµ®¦´Áª£´rµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ}Áª£´r
Ä®¤n®¦º°Á}Áª£´r¸Éo°µ¦Ä®o¼oÎµnÁ°¦µµÁ oµ¤µÄ®¤n ¡´µ¨´µ¤µ¦¦oµÄ
°Ä®o¼oÎµnÁ°¦µµÁª£´r¦µ¥µ¦¸Éo°µ¦Åo

173

¦¼¸É 5.47 ´ª°¥nµµ¦ °Ä®o¼oÎµnÁ°¦µµÁª£´r (Create Request for Quotation)
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Request for Quotation

15/08/06
14:35:37

RFQ Code : RFQ332

Payment Condition :

Supplier Code : SUP335

Shipping Method :

Address : 8/43 Á¡¦Á¬¤ Â ª®¨´°

Require Date : 22/08/06

Á ®°Â ¤ 10160

Remarks :

Province : ¦»Á¡¤®µ¦
Country : Å¥

Item Name

Trade Name

Quantity

UM

ACETATE RINGER 1000 ml

Cebon

Item Description

30

Each

Remark

ACTIFED SYR 6 mg/ml

ACTIFED

30

Bottles

PRALIDOXIME CHLORIDE

PRALIDIME

45

Bottles

DOXYCYCLINE 100 mg Capsule

DOXYCLINE

60

Bottles

Issue by :

µ¥¤«´·Í Áª»¨

Approve by :

..µ¥  ¥µ¦µ

Authorize by :
Page 1 of 1

¦¼¸É 5.48 ´ª°¥nµÄ °Ä®oÁ°¦µµ (Request for Quotation)
5.4.3 µ¦¦ª´Áª£´r¨´ (Check Record Accuracy)
¡´µ¨´µ¤µ¦¦ª°ªµ¤¼o° ° o°¤¼¨¦·¤µÁª£´r¨´
Á¸¥´¦·¤µ¸É¤¸°¥¼n¦·Ä¨´Åo Ã¥µ¦Á¨º°´ÉÎµÄ¦ª´Áª£´r (Count Tag) nµ
µ¢{r´µ¦Îµµµ¦¦ª´Áª£´r¨´ (Check Record Accuracy) ¹ÉÄµ¦
°µ¦ÄoÃ¦Â¦¤µ¦Îµµ´Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ¸Ê³¨°Îµµ¦¦oµÄ¦ª´
Áª£´rÄ¨´¨µ

175

¦¼¸É 5.49 ´ª°¥nµµ¦¦oµÄ¦ª´Áª£´r (Create Count Tag)

¦¼¸É 5.50 ´ª°¥nµÄ¦ª´Áª£´r (Count Tag)

176
5.4.4 µ¦¦´Á¨¸É¥¥°Áª£´r¨´ (Adjust Item)
®¨´µÎµÁ·µ¦¦ª´¦·¤µÁª£´r¨´Á¸¥´¦·¤µÁª£´r
Ä¦³Â¨oª ®µ¤¸ªµ¤Ânµ¦³®ªnµ¦·¤µ´Ê°Á· ¹Ê ¡´µ¨´µ¤µ¦¦´Á¨¸¥É 
¥°Áª£´r¨´ÅoÃ¥µ¦Á¦¸¥®oµ°µ¦¦´Á¨¸É¥¥°Áª£´r¨´ (Adjust Item)
¹Ê¤µÎµÁ·µ¦ °µµ¦¦´Á¨¸É¥Áª£´r®¨´µµ¦¦ª´Áª£´r¨´Â¨oª
®µo°µ¦¦´Á¨¸É¥¥°Áª£´r¨´µµÁ®»°ºÉÇ Èµ¤µ¦¦´Á¨¸É¥Åoµ®oµ°
µ¦Îµµ¸ÊÁn´
Äµ¦°µ¦ÎµµÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ¸Ê ³Îµµ¦¦´Á¨¸É¥¥°
Áª£´  r  ¨´  ®¨´  µÎ µ µ¦¦ª´  Áª£´  r  ¨´  Â¨o ª ¦µªn µ Å¤n  ¦´  ¦· ¤ µ
Áª£´rÄ¦³

¦¼¸É 5.51 ´ª°¥nµµ¦¦´Á¨¸É¥¥°Áª£´r¨´ (Adjust Item)

177

5.5

¦»¨µ¦°µ¦Äoµ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r

µ¦¨°µ¦Äoµ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r´Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ¡ªnµ
µ¤µ¦Îµ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É¼oÎµª·´¥¡´µ ¹Ê Å¦³¥»rÄo´¦³µ¦¦·®µ¦
Áª£´rÂÁnµ °Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÅo°¥nµÅ¤n¥µ¤µ´ ÁºÉ°µ¦³µ¦¦·®µ¦
Áª£´r¸É¼oÎµª·´¥°°Â ¹Êµ¤µ¦¦°¦´¦³ªµ¦ÎµµÄµ¦¦·®µ¦Áª£´r °
Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÅo´Ê®¤
Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´rÁ·¤ °Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÂ¨oª
¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É¼oÎµª·´¥¡´µÂ¨³ÎµÅ¨°Äo µ¤µ¦nª¥¨¦·¤µÁ°µ¦¸É
Å¤nÎµÁ}Ä¦³ÅoÁºÉ°µÄoµ¦nnµ o°¤¼¨µ¦³°¤¡·ªÁ°¦rÂ ¤¸µ¦ÁÈ¦´¬µ
o°¤¼¨Äµ o°¤¼¨¹Énª¥Ä®oµ¦o®µ o°¤¼¨¥o°®¨´Á}ÅÅo°¥nµ³ª¤µ¥·É ¹Ê µ¤µ¦
¦ª°¨´µ¦ÎµµÄ¦³Åo ÁºÉ°µ¤¸µ¦´ÁÈ¦®´Á°µ¦°oµ°·¸Éµ¤µ¦ÁºÉ°¤Ã¥
¹´Åo µ¤µ¦¦³»¹µ¸É´ÁÈÁª£´r¦·Ä¦³ÅoÎµÄ®o³ªÄµ¦o®µ®¦º°
Á·nµ¥Áª£´r°°µ¨´ °¸´Ê ¥´ nª¥¨Áª¨µÄµ¦ÎµµÃ¥¦ª¤ °¡´µ °
Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ¸ÉÁ¸É¥ª o°´¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´rÅoÁºÉ°µ¦³Åo°Îµª¥ªµ¤
³ªÄoµ o°¤¼¨Ä®o´¡´µ
Á¤ºÉ°Îµ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É¼oÎ µª·´¥¡´µ ¹ÊÅÄoµ¦· °µ³¤¸
{®µ¸Éµ¤µ¦Á· ¹ÊÅoÁºÉ°µ ¦³¤¸ªµ¤¥º®¥»nÄµ¦Îµµ¼Á}Á®»Ä®o¤¸ o°¤¼¨
¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¦ÎµµÂ¨³Áª£´r¤µ ¹Ê ¹É°µ¦oµªµ¤´Ä®o´¡´µ¨´¸É
ÎµµÁ¸É¥ª´¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´rÅo

¸É 6
¦»¨µ¦ª·´¥Â¨³ o°Á°Â³
6.1

¦»¨µ¦ª·´¥

ª·¥µ·¡r´¸ÊÁ}µª·´¥°°Â¡´µ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r ¹É
¦°¨»¤µ¦Îµµ´ÊÂn µ¦¦´ªµ¤o°µ¦°®¦º°Á·Áª£´r µ¦Îµªªµ¤¡¦o°¤
°Áª£´r¸Éo°µ¦°®¦º°Á· µ¦nµ¥Áª£´rµ¤ªµ¤o°µ¦Áª£´r µ¦´®µ
Áª£´rÁ·¤¨´¹É¦³°Åoª¥µ¦ °Ã°nµ¥Áª£´r¦³®ªnµ¨´ µ¦ °Ä®o´ÉºÊ° Â¨³µ¦
°Ä®o´É¨· µ¦¦´Áª£´r µ¦ºÁª£´r µ¦¦ª°ªµ¤¼o° °¦·¤µÁª£´r
Ä¦³ µ¦¦´Á¨¸É¥¥°Áª£´r¨´ µ¦¦oµªµ¤o°µ¦ °Ä®oÁ°¦µµ µ¦¦´Ä
Á°¦µµ µ¦¦oµªµ¤o°µ¦´ÉºÊ° µ¦¦´µ¦¥º¥´µ¦ µ¥Áª£´rµ¼oÎµn µ¦
¦³Á¤·¼oÎµn µ¦°°¦µ¥µÁ¸É¥ª´Áª£´r Á¡ºÉ°nª¥´»µ¦Îµµ °¦³ Â¨³
nª¥´»µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨ °Áª£´r£µ¥Ä¨´ Ã¥Á¨º°ÄoÂª·Äµ¦°°Â
¦³Á·ª´» (Object Oriented) Â¨³ÄoÁ¦ºÉ°¤º° UML (Unified Modeling Language) Äµ¦
ÎµÁ·µª·´¥Á}®¨´
ª·¸ÎµÁ·µª·´¥ ¦³°oª¥ ´Ê°µ¦«¹¬µÂ¨³ÁÈ o°¤¼¨Á¸É¥ª´¦³
µ¦¦·®µ¦¨´Áª£´rÂ¨³¦³µ¦´ºÊ°ÄÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÎµª 4 Ã¦¡¥µµ¨ µ¦
ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Â¨³{®µÁ¡ºÉ°°°Â¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r µ¦°°Â¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦
Îµµ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r ¹É¦³°Åoª¥Ã¦¦oµµ o°¤¼¨ Â£µ¡¨Îµ´µ¦
Îµµ£µ¥Ä¦³ ®oµ°µ¦ÎµµÎµ®¦´·n°´¼oÄo¦³¦·®µ¦Áª£´r µ´Ê¹
ÎµÅ¦ª°ªµ¤¼o°Â¨³¦³Á¤·¨¦³¸ÉÅo°°Â ¹Ê
µ¨µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Â¨³{®µÁ¡ºÉ°°°Â¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r
¼oª·´¥ÅoÎµÁ°Âª·Äµ¦°°Â¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´rÁ¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦°°n°
µ¦Î µ µ¡ºÊ  µÂ¨³µ¤µ¦Âo Å { ®µ¸É ¡ Åo ¦³°Åo ª ¥ µ¦°°Â¦³Ä®o
µ¤µ¦¦·®µ¦Áª£´rÂ®¨µ¥¨´Åo (Multi Site) µ¦Â¥µ¦¦·®µ¦´µ¦µ¸É´ÁÈ
µ¦¦³ (Logical Location) °°µµ¸É´ÁÈµµ¥£µ¡ (Physical Location) µ¦
Áº°µ¦ÄoÁª£´r¸É¤¸··¦·¥µn°´ µ¦Á¨º°Áª£´rÂÄ¦¸¸É¤¸Áª£´r¸Éo°µ¦
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Å¤nÁ¡¸¥¡° µ¦¦·®µ¦Áª£´rÄ®¨µ¥®nª¥ª´ ¨nµªº°ÄÁª£´r®¹É¦µ¥µ¦µ¤µ¦¤¸
®n ª ¥ª´  Åo ¤ µªn µ ®¹É  ®n ª ¥ª´  µ¦Î µ ®¦µµo  »  ¦µµ µ¥ Â¨³¦µµÎ µ ®¦´  µ¦
ÎµÁ·µÄ®o´Áª£´rÄÂn¨³®nª¥ª´¸É¼ÂnÅªon°®oµ
¨¨´ ¡ r »  o µ ¥ °µª·  ¥µ· ¡ r  ´  ¸Ê º ° Âª·  Â¨³¦³µ¦¦· ® µ¦
Áª£´r ¹É°·µ¥oª¥Á¦ºÉ°¤º° UML Á}®¨´ÅoÂn µ¦µ·¦¦¤£µ¥Ä¦³ (Use Case
Table), Â£µ¡ªµ¤´¤¡´r °·¦¦¤Â¨³¼oÁ¸É¥ª o° (Use Case Diagram), ÂnÂ
¦µ¥¨³Á°¸¥·¦¦¤Ä¦³ (Use Case Template), Â£µ¡¦³ªµ¦Îµµ (Work Flow),
Â£µ¡Âµ¦Á¨¸É¥µ³ (State Chart Diagram), Â£µ¡¨µÁºÊ°o (Conceptual
Class Diagram), Â£µ¡¨Îµ´µ¦Îµµ (Sequence Diagram), Â£µ¡¨µ (Analysis
Class Diagram), Â£¼¤·µ¦Å®¨ °®oµ°µ¦Îµµ (User Interface Map), ®oµ°µ¦
Îµµ (Graphic User Interface), »¤´· °Ân¨³¨µ (Attribute) Â¨³µ¦Îµµ
(Method)

6.2

µ¦°£·¦µ¥¨µ¦ª·´¥

¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É¼oÎµª·´¥Åo°°Â¸ÊÁ}¦³´»µ¦¦·®µ¦
´  µ¦Áª£´  r £ µ¥ÄÃ¦¡¥µµ¨ ¸É ¤¸ ª´  »  ¦³r Ä ®o  µ¤µ¦¦´  Äo Ä µ¦Î µ µ °
Ã¦¡¥µµ¨ µÁ¨ÈÂ¨³ µ¨µÅo ´´ÊÄµ¦°°Â¦³¦·®µ¦Áª£´r ¼oÎµª·´¥¹
°°Â¢{r´µ¦ÎµµnªnµÇ °¦³ Ä®o¤¸ªµ¤¥º®¥»n Â¨³µ¤µ¦¦´ÂoÅ µ¤
¨´¬³µ¦Îµµ¡ºÊµ °Ã¦¡¥µµ¨¸ÉÎµÅ¦³¥»rÄoÅo Â¨³ÁºÉ°oª¥¢{r´µ¦Îµµ
°¦³¦·®µ¦Áª£´rÂn¨³¢{r´³Á}µ¦Îµµ¸ÉÂ¥°°µ´Á}nªÇ ¹ÉÄÂn¨³
nª³·n°´nµµ o°¤¼¨ µÁ oµÂ¨³ µ°° °Ân¨³¢{r´µ¦Îµµ Án µ¦´ÉºÊ°
Áª£´r´µ¦¦´Áª£´rÁ oµ¨´ Á}o ´´Ê®µ¨Îµ´ °¦³ªµÄ¦³´¢{r´
µ¦Îµµ °Ã¦¡¥µµ¨¸ÉÎµ¦³Å¦³¥»rÄo Ânµµ¸É¼oÎµª·´¥Åo°°ÂÅªo Ân
¥´°¥¼nÄ °Á  °µ¦ÎµÁ·µ· ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸ÊÈµ¤µ¦¦°¦´µ¦
¦³¥»rÄoÄÃ¦¡¥µµ¨´ÊÇÅo
Îµ ®¦´ ¨Îµ ´µ¦Îµµ£µ¥ÄÂn¨ ³¢{ r´ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´ r
¼o Î µ ª· ´ ¥ Åo ° °Â¦³Ä®o ¦ °¦´  ¦µ¥¨³Á°¸ ¥ µ¦Î µ µ¸É ¤¸ o ° ¤¼ ¨ Î µ ª¤µ ¹É  ®µ
Ã¦¡¥µµ¨¸ÉÎµ¦³Å¦³¥»rÄoÅ¤no°µ¦Äo¦µ¥¨³Á°¸¥ °¢{r´µ¦Îµµµ¤¸ÉÅo
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°°ÂÅªo´Ê®¤ Èµ¤µ¦¦´¨¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÉÅ¤no°µ¦°°Åo Ánµ¦¦´¨µ¦®µ
Áª£´rÂ°°µ¦³ Á}o Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´¦³µ¦Îµµ °Ã¦¡¥µµ¨
µ¤¸Éo°µ¦ Ân®µÃ¦¡¥µµ¨¸ÉÎµ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É¼oª·´¥°°ÂÅ¦³¥»rÄo¤¸
¨Îµ´µ¦Îµµ£µ¥Ä¢{r´ÂnµµÃ¦¡¥µµ¨´ÉªÅ¤µÇ Á¡ºÉ°Ä®o¦³ÎµÁ·µ¦Åo
°¥nµ³ª °µ³o°¤¸µ¦¦´Á¨¸É¥Ã¦¦oµ °¦³Â¨³Ã¦Â¦¤µ¦¦·®µ¦Áª£´r
oµÁ¨Èo°¥µ¤ªµ¤o°µ¦
Änª °¦³ª´·µ¦Îµ »¦¦¦¤ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r ¼oÎµª·´¥Åo
°°Âµ o°¤¼¨Ä®o¦³µ¤µ¦´ÁÈ¦³ª´·µ¦Îµ»¦¦¦¤ÅªoÅo ®¨´µ¸É¼oÄoµ¥º¥´
o°¤¼¨Á oµ¦³ Â¤oªnµ»¦¦¦¤´Ê³¥´Å¤nÅo¦´µ¦°»¤´·®¦º°¥´Å¤n¤¼¦rÈµ¤ Â¨³µ¤µ¦
o®µÁ¦¸¥¼»¦¦¦¤nµÇÅo´Ê¸É¤¼¦rÂ¨oªÂ¨³¥´Å¤n¤¼¦roª¥
Îµ®¦´¦¸»Á·ÄÃ¦¡¥µµ¨ Án ¦³¨n¤ Å¢´ ®¦º°¤¸Á®»¸ÉÎµÄ®o¦³
µ¦¦·®µ¦Áª£´rÅ¤nµ¤µ¦ÎµÁ·µµ¤·Åo ¼oÄoµ®¦º°¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°¥´µ¤µ¦ÎµÁ·
»¦¦¦¤´Áª£´rÅooª¥Á°µ¦¦³°µ¦ÎµÁ·µ¸ÉÁ¦¸¥¤Åªon° Ã¥ÎµÁ·µ¦oª¥
¡´  µÂµ¦Î µ Á· µo ª ¥¦³ ªnµ ¦³³¨´  ¤µÄo  µÅo¹  n° ¥j ° o° ¤¼ ¨
¥o°®¨´ °»¦¦¦¤Änª¸ÉÅ¤nÅoÎµÁ·µnµ¦³ Á¡ºÉ°ÁÈÁ}¦³ª´·µ¦Îµ»¦¦¦¤n°Å
¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É¼oÎµª·´¥Åo°°ÂÅªo¸Ê ¤¸µ¦ÎµµÄ®¨µ¥nª¸É
¨oµ¥¨¹´¦³µ¦¦·®µ¦¨´¡´» Â¨³¦³µ¦´ºÊ°¡´» °°»µ®¦¦¤´ÉªÅ ´´Ê¼o¸É
Ä°µÎµÂª· µ o °¤¼¨ ¦ª¤¹¦µ¥¨³Á°¸¥°ºÉÇ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´ r¸Ê Å
¦´  ¦»  Á¡·É ¤ Á· ¤ Ä®o Á }  ¦³µ¦¦· ® µ¦¨´  ¡´  » Â ¨³¦³µ¦´  ºÊ ° ¡´  » Á ¡ºÉ ° Äo  µÄ
°»µ®¦¦¤´ÉªÅÅooª¥
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6.3

{®µÂ¨³°»¦¦Äµ¦Îµª·´¥
1.
2.

3.

6.4

µ¦Îµ¦ª o°¤¼¨Äµ¨»n¤ o°¤¼¨Å¤nµ¤µ¦ÎµÅoÃ¥¦ ¹o°°µ«´¥
µ¦«¹¬µ o°¤¼¨Â¨³ªµ¤·Á®È °¼oÁ¸É¥ªµÂ
µ¦«¹¬µÂ¨³ÁÈ o°¤¼¨ÄµÃ¦¡¥µµ¨¨nµoµªnµÎµ®ÁºÉ°µ
¡´µ®¦º°µ¡¥µµ¨¸ÉÎµÁ·µÄnªµ´Ê Å¤nªnµÄµ¦Ä®o
´¤£µ¬rÁÈ o°¤¼¨
µ¦°°Â¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r ¤¸nª¸ÉÁ¸É¥ª o°´¦µ¥¨³Á°¸¥
Á¡µ³µµ¦Â¡¥r ¹É¤¸Îµ«´¡rÁ¡µ³µ¤µ¤µ¥¸Éo°¦³ª´Äµ¦
Á¨º°ÄoºÉ°ªµ¤®¤µ¥µ¤¸Éo°µ¦

µ¦´¤£µ¬r¼oÁ¸É¥ªµÄÃ¦¡¥µµ¨
6.4.1 ª·¸µ¦´¤£µ¬r

Äµ¦¦³Á¤·¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´rÄÁºÊ°o ³ÎµÁ·µ¦¦³Á¤·Ã¥
µ¦´¤£µ¬rµ¼oÁ¸É¥ª o°®¦º°¼oÁ¸É¥ªµÄµµ¦¦·®µ¦¨´Áª£´r ®¦º°´ºÊ°Áª£´r
µÃ¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÎµª 2 Ã¦¡¥µµ¨ ÅoÂn Ã¦¡¥µµ¨³´Â¡¥«µ¦r Â¨³
Ã¦¡¥µµ¨Á¸¥¢jµ¤¼¨·· Ã¥ÎµÁ°Âª·Äµ¦°°Â¦³ »¤´· °¦³ ª·¸µ¦
ÎµÁ·µ nµµ®oµ°µ¦Îµµ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r
6.4.2 ¨µ¦´¤£µ¬r
µµ¦´ ¤ £µ¬r ¼oÁ ¸É¥ ª o° ®¦º° ¼o Á¸É ¥ ªµÄµµ¦¦· ® µ¦Áª£´ r Ä 
Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ ¼o¸É¼´¤£µ¬r¦¼o¹¡¹¡°ÄÂ¨³Á®Èªnµ o°¤¼¨µ¦Îµµ¸É¤¸Ä¦³¦·®µ¦
Áª£´r¸ÉÎµÁ° ¡°Á¡¸¥Â¨³¦°¨»¤µ¦Îµµ °µ¦¦·®µ¦¨´ Â¨³µ¦´ºÊ°Áª£´r
°Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµÅo ¹É³Á}¦³Ã¥rn°Ã¦¡¥µµ¨´ª°¥nµ®µ¤¸µ¦Îµ¦³¦·®µ¦
Áª£´r¸ÊÅ¦³¥»rÄoµ¦·
°µ´Ê¼o ¼´¤£µ¬r¥´Ä®o o°Á°Â³Á¸É¥ª´¦·¤µ o°¤¼¨¸ÉÎµÁ} 
³o°´¹ Â¨³»¤´·¡·Á«¬nµÇ °¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´r¸É¼oÎµª·´¥Åo°°Â ªnµ
Äµ»  o ° ¤¼ ¨ ®¦º ° »  ¤´ · °¦³ °µÅ¤n Î µ Á}  Äµ¦Äo  µ¦· ® µ¦Áª£´  r Ä 
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Ã¦¡¥µµ¨´ ª °¥n µ ¹É  ¤¸ µÁ¨È  ¹  ¨µÁn µ ´Ê  Ân ° µ³Á®¤µ³¤´  µ¦Î µ µÄ
Ã¦¡¥µµ¨ µÄ®n¤µªnµ

6.5

o°Á°Â³Äµ¦Îµª·´¥Á¡·É¤Á·¤
o°Á°Â³®µ¤¸µ¦ª·´¥¡´µ¦³¦·®µ¦Áª£´rÁ¡·É¤Á·¤µ¸É¼oÎµª·´¥

ÅoÎµÅªo oµo
1.
2.

3.

¡´  µÄ®o ¦ ³µ¤µ¦Î µ o ° ¤¼ ¨ » ¦ ¦¦¤ °Áª£´  r ¸É Á ·  ¹Ê  ¤µÄo
Îµªnµµ··nµÇ ¸ÉÁ®¤µ³¤´Áª£´rÂn¨³¦µ¥µ¦
¡´µÄ®o¦³µ¤µ¦Îµ®¡ºÊ¸Éµ¦´ÁÈ¡´» Ã¥¡·µ¦µoµ
µ »¨´¬³ Â¨³ªµ¤Á®¤º°´ °·oµ · °®¸®n°¡´»
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´ÊÎµ®´ °´Êªµ ¦ª¤¹µ¦´¦¦ÎµÂ®n 
´ÁÈÄ®o´¡´»
¡´µ¦³µ¦¦·®µ¦Áª£´rÄ®oµ¤µ¦ÁºÉ°¤n°´Ã¦ nµ¥¦³
¦·®µ¦Ã¦¡¥µµ¨ °Ã¦¡¥µµ¨°ºÉÇÅo Á¡ºÉ°´¦¦¦´¡¥µ¦¦³®ªnµ
Ã¦¡¥µµ¨Ä®o¤¸¦³··£µ¡¤µ ¹Ê
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ลักษณะการดําเนินงานของโรงพยาบาลตัวอยาง
เวชระเบียน
คนไข

OPD,
ERและแผนกอื่นๆ

เวชระเบียน

มาเพื่อรับบริการ

คนไขใหมหรือเกา

ใหม

เกา

นัดไวหรือไม
คนไขกรอกประวัติสวนตัว
เพื่อทําบัตรประจําตัวผูปวย

ไม

มี
รับใบนัดจากคนไข
ใบนัด

Process
การใชสิทธิ์ประกันสังคม
(หนา 3)

คนขอมูลผูปวยในระบบ
โดยใชHN No.
หรือชื่อ-สกุล ของผูปวย
บัตรประจําตัวคนไข

บันทึกประวัติผูปวย
ลงในคอม
(ถามีสิทธิ์ประกัน
จะบันทึกไปดวย)

คนหาแฟมประวัติ
ของคนไข

พิมพ OPD card
ซึ่งมีบัตรประจําตัวคนไข
อยูในสวนทาย

ถาหาไมพบ

ทําใบแทน OPD
card

แฟมOPD card

OPD card

OPD card

รับบัตรประจําตัวคนไข
บัตรประจําตัวคนไข

เก็บสวนบัตรประจํา
ตัวใหคนไช
OPD card
Process
การใชสิทธิ์ประกันสังคม
(หนา 3)

ใบสั่งยา
พิมพใบสั่งยา
(ถามีสิทธิ์ประกัน
จะแสดงในนี้ดวย)
คนไขที่มาตามที่นัด

สอบถามอาการคนไข
ระบุอาการและ
สาเหตุการมา
ลงในOPD card
OPD card
OPD card,
ใบสั่งยา

เขียนอาการคนไขพรอมวันที่
หลังใบ OPD card

A

รูปที่ ก-1 แสดงลักษณะการดําเนินงานดานเวชระเบียน (1)

หนวยงานประกันสังคม
หรือประกันอื่นๆ
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เวชระเบียน(2)
คนไข

OPD,
ERและแผนกอื่นๆ

เวชระเบียน

หองยาและการเงิน

A

ทําการแจงสงตัวคนไข
ไปยังแผนกตางๆใน
ผานทางคอมพิวเตอร

สงตัวคนไขพรอมสงแฟม
OPD Card
และใบสั่งยาไป
ตามแผนกที่จะรักษา
(OPD,ER,
กายภาพบําบัด,ไตเทียม)

แฟมOPD
card,
ใบสั่งยา

เฉพาะผูที่มาเพื่อซื้อยา
ตองผานแพทยหรือไม

สั่งพิมพใบสั่งยาเพิ่มเติม
ใบสั่งยา

ใช

ทําการรักษา
ในแผนกตางๆ

แฟมOPD
card,
ใบสั่งยา

ไม

สงใบสั่งยาใหแผนกนั้นๆ
ใบสั่งยา
สงตอไปยังแผนกอื่น
หรือไม
ใช

ไปตามเก็บแฟม OPD
cardในแตละวัน(บางครั้ง
แผนกตางๆจะนํามาสงคืนให)

ไม

ตองใชใบสั่งยา
เพิ่มเติมหรือไม

แฟมOPD card

มี
ขอใบสั่งยาเพิ่มเติม
เพื่อใชใสรายการคารักษา

เปนกรณีคนไขที่หา
แฟมประวัติไมเจอ
ในตอนลงทะเบียน
เขารับการรักษา
ใชหรือไม

ไม

ใช

แฟมOPD card

ทําแฟมประวัติขึ้นใหม

ไม

คนหาแฟมประวัติคนไข

ทําการรักษา
ในแผนกตอไป
(รับOPD
cardมาดวย)

พบแฟมประวัติ
OPD card หรือไม

แฟมOPD card
ใช
นําใบแทนใสเขา
แฟมประวัติ

ทําการตรวจในระบบ
วารับOPD cardคืนแลว

เก็บแฟมประวัติ
OPD card
เขาชั้นเก็บ

จัดยาและคิดคา
รักษาพยาบาล

แฟมOPD card

รูปที่ ก-2 แสดงลักษณะการดําเนินงานดานเวชระเบียน (2)

แฟมOPD
card,
ใบสั่งยา

ใบสั่งยา
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เวชระเบียน(3)
คนไข

OPD,
ERและแผนกอื่นๆ

เวชระเบียน

หนวยงานประกันสังคม
หรือประกันอื่นๆ

Start

ใชสิทธประกันสังคม
หรือประกันอื่นๆหรือไม

ใช

ยื่นบัตรรับรองสิทธิ์หรือ
ประกันสังคมพรอมกับ
บัตรประชาชน
บัตรประกันและ
บัตรประขาชน

ตรวจสอบขอมูล
กับทางบริษัทประกัน
หรือหนวยงานประกันสังคม
บัตรประกันและ
บัตรประขาชน

ใช

รายละเอียดของบัตร
ถูกตองตรงกับ
บัตรประชาชนหรือไม

บัตรหมดอายุหรือไม

ไม

ไม

ใช

ถายเอกสารบัตรเก็บไว
เปนหลักฐาน

ไม

ไมรับการใชสิทธิ์
และคืนบัตรใหคนไข
บัตรประกันและ
บัตรประขาชน

บัตรประกัน

รับการใชสิทธิ์
และคืนบัตรใหคนไข

สงขอมูลผูมีสิทธิ์
ในประกัน
ใหโรงพยาบาล

บัตรประกันและ
บัตรประขาชน

รับบัตรรับรองสิทธิ์หรือ
ประกันสังคมพรอมกับ
บัตรประชาชนคืน
บัตรประกันและ
บัตรประขาชน

End

รูปที่ ก-3 แสดงลักษณะการดําเนินงานดานเวชระเบียน (3)
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OPD
เวชระเบียน

โตะคัดกรองอาการ

สงใบยาและOPD
card
มาพรอมกับคนไข

หองตรวจ

หนวยงานหัตถการ

เจาหนาที่ OPD

จําแนกคนไขวามาหา
ดวยอาการหรือ
โรคอะไร

ใบสั่งยา
(ที่ยังไมไดกรอก)
OPD card

ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง
วัดความดัน (BP) ฯลฯ
ตามแตประเภทของคนไข*
พรอมทั้งกรอกขอมูลลง
OPD card

*หมายเหตุ
ตรวจอาการทั่วไป : ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดัน (BP)
ตรวจสุขภาพ : ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดัน (BP) วัดชีพจร การหายใจ
ฝากครรภ : ชั่งน้ําหนัก วัดความดัน ตรวจปสสาวะ
ตรวจสุขภาพเด็ก : วัดไข ชั่งน้ําหนัก วัดความดัน (BP) วัดชีพจร

OPD card

จัดคิวคนไข
เขาแตละหองตรวจ

OPD card

คนไข
เขาตรวจรักษา

สง OPD card
เขาหองตรวจ
(คนไขนั่งรอเรียก
เขาตรวจ)

มีการตรวจ
เพิ่มเติมอื่นๆหรือไม
มี

สั่งทําการตรวจผาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
แลวสงตัวคนไขตามไป
แผนกตางๆ

แพทยจะสั่งทําการตรวจ
ไปยังเจาหนาที่
ไมมี

คนไข
เขาพบแพทยอีกครั้ง
เพื่อวินิจฉัยอาการ

OPD card

กรอกขอมูล
การรักษาลง OPD
card

คนไขเขาทําการตรวจ
ตามวิธีการของ
แตละประเภท

สอดผลLabตางๆเขา
OPD card (ถามี)
OPD card

Ä

รูปที่ ก-4 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกผูปว ยนอก (OPD) (1)

ผล Lab
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OPD(2)
หองตรวจ

เจาหนาที่OPD

หองยาและการเงิน

Ä

ลงบันทึกวันนัดใน
แฟมนัด

มีการนัดหรือไม

แฟมบันทึกการนัด

นัด

ไมนัด

แพทยทําการนัด
โดยกรอก
ขอมูลการนัดลง OPD
card

ออกใบนัดใหคนไข
ใบนัด
OPD card

แพทยทําการสั่งยา
โดยเขียนใบสั่งยา
(ทีไดรับมา)
ใบสั่งยา

ใบสั่งยา

สงใบสั่งยาไป
หองยา

การจายยาและการ
คิดคารักษาพยาบาล

สง OPD card กลับไปยัง
เวชระเบียน
OPD card

รูปที่ ก-5 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกผูปว ยนอก (OPD) (2)
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ER
คนไข

เวชระเบียน

OPD

ER

หองLabและหัตการอื่นๆ

คนไขอุบัติเหตุ
เชน ตกที่สูง, รถชน เปนตน
หรือ คนไขไมใชอุบัติเหตุ
เชน คลื่นไส อาเจียน ปวดทองรุนแรง
เปนตน
เขาไปที่หองER
เขาไปสอบถาม
ประวัติคนไขที่หองER

จัดทําหรือคนหา
แฟมประวัติคนไข

แฟม OPD card
และใบสั่งยา

สงแฟมOPD card
และใบสั่งยาให
กรณีการทําแผล,
ใสtube,ตัดกอนเนื้อ,
ทอชวยหายใจ,สายเขาจมูก,
ทําเฝอก,เย็บแผล,กระดูก
สงเรื่องทําการไปยัง
หองER

แฟม OPD card
และใบสั่งยา

นําสงคนไขและOPD
cardและใบสั่งยา
ไปยังหองER
รับคนไข
และจัดคิวเขารักษา

ตรวจรักษา

มีการตรวจ
เพิ่มเติมอื่นๆหรือไม

มี
สั่งทําการตรวจผาน
โปรแกรม
แลวนําสงตัวคนไขตามไป

คนไข
เขาพบแพทยอีกครั้ง
เพื่อวินิจฉัยอาการ

ไมมี
แฟม OPD card
และใบสั่งยา

คนไข
เขาทําการตรวจ
ตามวิธีการของแตละประเภท
แฟม OPD card
และใบสั่งยา
กรอกขอมูล
การรักษาลง OPD card
OPD card

สอดผลLabตางๆเขาแฟม OPD
card (ถามี)
แฟมOPD card
Ä

รูปที่ ก-6 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกฉุกเฉิน (1)

ผล Lab
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รูปที่ ก-7 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกฉุกเฉิน (2)
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Laboratory
OPD หรือ ER

สถานพยาบาลอื่น

สงคํารองขอตรวจ
ไปยัง Lab

Lab

IPD

บัญชี

Outsource

รับเรื่องและพิมพ
ใบสั่งทําการ Lab
ใบสั่งตรวจ Lab

Specimen
เปนแบบไหน
เลือด
Specimen ที่ไมใชเลือด

เก็บ Specimen
จากคนไขในกรณีที่
ไมใชเลือด

รับ Specimen
จากแผนกที่สั่งตรวจ

เก็บตัวอยางเลือด
จากคนไข

สงตรวจภายนอก

Yes

เขียนใบสงตรวจ
lab ภายนอก
สงคํารองขอตรวจไปยัง
Lab+Specimen

ใบสั่งตรวจ Lab
ภายนอก

No

กรณีเปนคนไขใน

ใบสั่งตรวจ Lab
จากภายนอก

ตรวจ
Specimen

Yes

ใบสั่งตรวจ Lab
(สําเนา)

ใบสั่งทําการ Lab
จากภายนอก

รับเรื่องและตรวจ

ใบสั่งตรวจ Lab
ภายนอก

ใบผลตรวจจากภายนอก
จากภายนอก

เปนการสงตรวจจากไหน

ภายใน

รับผลการตรวจ

ใบสั่งตรวจ Lab
จากภายนอก

บันทึกผลการตรวจลง
คอมพิวเตอรและบันทึกการสง
ตรวจและรับเรื่องตรวจจาก
ภายนอกลงสมุดรายเดือน

สมุดบันทึกการตรวจ lab
จากภายนอก

เก็บขอมูล
ใบสั่งตรวจ Lab
(สําเนา)

Print
ใบผลการตรวจ

สมุดบันทึกการตรวจ lab
จากภายนอก

Lab Report
กรณีเปนคนไขใน

ทําการรับผลและ
วินิจฉัยโรค Lab Report
ใบสั่งตรวจ Lab

กรณี
IPD

เจาหนาที่รับเอกสาร
ที่ Lab
Lab Report

ใบสั่งตรวจ Lab

ตองการสั่งตรวจเพิ่ม+
ตรวจใหม

รวมเอกสารจาก
Lab เขากับ Lab Report
OPD Card

รูปที่ ก-8 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกหองตรวจทางปฎิบัติการ(Laboratory)

196

X-Ray
หองการเงิน

X-Ray
Counter

ER หรือ OPD

สงคํารองขอ X-Ray
ผานทางคอมพิวเตอร

หอง X-Ray

หองแพทยรังสี

IPD

เวชระเบียน

บัญชี

สงคํารองขอ
X-Ray
ผานทางคอมพิวเตอร

รับเรื่องและพิมพใบ
สั่งตรวจ X-Ray
ใบสั่งตรวจ
X-Ray(สําเนา)
ใบสั่งตรวจ
X-Ray

ตรวจX-Ray
ที่หอง
X-Ray
ไดหรือไม

YES

NO

ตรวจ X-Ray
ที่หอง IPD

ตรวจ X-Ray
ตามบริเวณและทาทาง
ที่ระบุในใบสั่งทําการ
X-Ray

แพทยที่สั่งตรวจ
X-Ray ตองการ
ดูฟลมดวนหรือไม

YES

กรณีเปนคนไขใน

NO

แพทยที่สั่ง xRay
รับฟลมไปวินิจฉัย
ใบสั่งตรวจ
X-Ray

รังสีแพทย
วินิจฉัยฟลม

ใบสั่งตรวจ
X-Ray(สําเนา)
เก็บสําเนา
ใบสั่งตรวจ X-ray
ใบสั่งตรวจ
X-Ray(สําเนา)

ปอนขอมูลผลการ
ตรวจ X-Ray

Print
ใบผลการตรวจ
ใบผลการตรวจ
ใบผลการตรวจ
(สําเนา)

No

แพทยที่สั่งตรวจ
X-Ray ไดดูฟลม

สงใบผลการตรวจ+
ฟลมไปยังแพทยผูสั่ง
ตรวจ
ใบสั่งตรวจ
ใบผลการตรวจ
X-Ray

รับใบสั่งตรวจ
X-Ray
มาคิดคาบริการ
ใบสั่งตรวจ
X-Ray

Yes

สงใบผลการตรวจ
เพื่อรอแนบกับ
OPD Card

จัดเก็บ
ฟลมที่ตรวจ
X-Ray
ใบผลการตรวจ
(สําเนา)

รูปที่ ก-9 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกรังสี (X-Ray)

ใบผลการตรวจ

197

Rehabilitation
ผูรับบริการ

ผูรับบริการจาก IPD

เวชระเบียน

แพทยประจํา OPD

กายภาพบําบัด

การเงิน

คนไขเขามาในระบบเพื่อ
ขอรับการทํา
กายภาพบําบัด
สงคํารองขอทํากายภาพ
บําบัดตามคําสั่งแพทย
รับคํารองขอพรอมสงเรื่อง
ขอทํากายภาพบําบัด
ใบยา
OPD card

กรณีจายเงินสดหรือมาครั้งถัดไป

จายเงินเองหรือวาใช
สิทธิ์ในการรักษา
กรณีมีประกันหรือมาครั้งแรก

จายเงินเอง
มารับบริการครั้งแรก
หรือไม

เคยมารับบริการแลว
ประกัน

ครั้งแรก

แพทยเขียนคําสั่งการทํา
กายภาพบําบัด
รับเรื่องการทํากายภาพบําบัด
และใบรับรอง
ใบยา
ใบยา
OPD card
OPD card

เปนคนไขในหรือไม

สามารถทํากายภาพที่
หองกายภาพไดหรือไม

ได

ไมใข
ทํากายภาพบําบัด

ไมได

ทํากายภาพที่หองผูปวย

นัดหมายและออกใบนัด

นัดหมาย
ทํากายภาพบําบัดหรือไม

NO

เขียนรายละเอียดการจัด
การกายภาพบันทึกลงใน
OPD Card
ใสคาใชจายลงคอมพิวเตอร
และสงเรื่องไปยังฝายการเงิน
ใบ DF
ใบยา

สงเอกสารไปหองการเงิน

รับเอกสาร
จากหองกายภาพ
ใบ DF
ใบยา

เก็บสําเนาเอกสารไวทําสถิติ
สําเนาใบ DF

รูปที่ ก-10 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกกายภาพบําบัด (Rehabilitation)

198

IPD
ER & OPD
&แพทย
สงคนไขเพื่อเขา
รักษาในแผนก
IPD

เวชระเบียน

หองยา

Ward

การเงิน

อื่นๆ

รับเรื่องและกําหนด
เลข AN

สอบถามขอมูล
หองจาก OPD

ใหขอมูลหองกับ
เวชระเบียน
OPD Card

ใบคําสั่งหมอ,
OPD Card

รับเรื่อง
สงคนไข,ประวัติ
ให IPD

รับคนไข
และขอมูลคนไข
ใบคําสั่งหมอ

แพทยมีการสั่งทํา
หัตถการหรือไม

ํYES

NO

NO

สงเรื่องการทําหัตถการไปยัง
แผนกตางๆเพื่อรอการเรียก
รับการทําหัตถการนั้นๆและสง
ผลการทําหัตกรรมใหกับ
แพทยผูทําการสง

รับคําสั่งการทํา
หัตถการจากแพทย

ทําการดูแลผูปวยIPD
ทั้งทางดานอาหาร ยา
และเรื่องอื่นๆ

แผนกอื่นๆรับเรื่องและทํา
การดําเนินการตาม
Process

สงเรื่องทําการไปยัง
แผนกอื่นๆ

แพทยทําการวินิจฉัยวาให
ผูปวยกลับบานไดหรือไม

YES

ดําเนินเรื่องการคืนยา
และสั่งยากลับบาน

ดําเนินเรื่องคาใชจาย
ทั้งหมดระหวาง
การรักษาตัว

สงตัวผูปวยออกจาก
โรงพยาบาล

รูปที่ ก-11 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกผูปว ยใน (IPD)
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OR
ผูรับบริการ

เวชระเบียน

OPD & ER & Ward

OR

แจงขอมูลรายละเอียด
การผาตัดผาน
ระบบคอมพิวเตอร

ER & ICU

รับเรื่องผานระบบ
คอมพิวเตอร

พิมพใบสั่งทํา OR
(อัตโนมัติ)
ใบสั่งทํา
OR

เปนงานผาตัดเรงดวน

ใช

ไมใช
โทรศัพทเพื่อยืนยันและ
จองเวลาการผาตัด

รับสําเนาใบสั่งทํา
OR

คนไขมารับบริการ
ใบนัด

กรณีเปนคนไขนอก

รับใบนัดจากผูรับบริการ
พรอมทั้งคนประวัติ
และพิมพใบยา
OPD card,
ใบนัด
ใบยา

สงตัวคนไขไปยังแผนก
ตนสังกัด

เตรียมสภาพคนไขกอน
เขารับการผาตัด

สงสําเนาใบสั่งทํา
OR ใหผูรับบริการ
พรอมออกใบนัด
สําเนาใบสั่งทํา
OR , ใบนัด

กรณีเปนคนไขนอก

สําเนาใบสั่งทํา
OR , ใบนัด

ยืนยันการจอง
หองผาตัด

โทรศัพทยืนยันการผาตัด
และใหขอแนะนํากอนการ
ผาตัดกับคนไข

ปรึกษากับแพทย
ประจําตัวคนไข

ผาตัดหรือติดตามผล

ผาตัด

ติดตามผล
ลักษณะการผาตัด
กระบวนการ
OPD

กรณีตองสงตัวอยางให LAB ตรวจ

กรณีทําคลอด
กรณีเปนการผาตัดทั่วไป
C

B

รูปที่ ก-12 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกผาตัด (Operation Room)

A
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OR (2)
IPD

เวชระเบียน

OR

Nursery

Lab

A

กรณีสงตัวอยางให Lab เพิ่อทําการวิเคราะห

ผาตัดชิ้นสวนตัวอยาง

รับตัวอยางเพื่อ
วิเคราะห

สงตัวอยางให Lab

B

C

ทําคลอด

เด็กเสียชีวิตหรือไม

Yes

แจงเกิด

No

แจงเวชระเบียนแจงเกิด
เด็ก

ลงทะเบียนเด็ก
พรอมแจงเกิด
กรณีที่เด็กตายหลังคลอด
E

กรณีทําคลอด

สงตัวเด็กไป
Nursery

รับเด็กไวดูแล

B

รูปที่ ก-13 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกผาตัด (Operation Room) (2)
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OR (3)
IPD

เวชระเบียน

OR

การเงิน

บัญชี

B

คนไขเสียชีวิตหรือไม

F

ใช

E

ไม
ลงรายละเอียด
เวชภัณฑที่ใช
ใบคาใชจาย
เบ็ดเตล็ด
ใบ DF

การดําเนินงานใน OR

สงเอกสารไปการเงิน
และบัญชี
ใบยา

รับเอกสารจาก OR
ไปดําเนินการ
ใบคาใชจาย
เบ็ดเตล็ด
ใบ DF

รับเอกสารจาก OR
ไปดําเนินการ
สําเนาใบคาใช
จายเบ็ดเตล็ด

ใบยา
เก็บสําเนาเอกสารเพื่อ
ทําสถิติ ใบสั่งทําการ
OR

E

แจงใหญาติผูตายทราบ
เรื่อง

เปนคนไขจากแผนกไหน

OPD

IPD

กรณีคนไขเสียชีวิต

รับเรื่องจาก OR
ไปดําเนินการตอ

แจงเรื่องตอเวชระเบียน

รับเรื่องจาก OR
ไปดําเนินการตอ

แจงเรื่องตอ IPD

สงศพไปหองเก็บศพ

F

รูปที่ ก-14 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกผาตัด (Operation Room) (3)
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Inventory&Purchase
แผนกอื่นที่ทําการขอเบิก

แผนกจัดซื้อ

บริษัทภายนอก

แผนกบัญชี

จัดหาบริษัทที่มีครุภัณฑตรงตามลักษณะ
และทําการเรียกเขามา
เพื่อทําการเสนอตัวอยางสินคา

กําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑตางๆที่ตอง
การจัดซื้อ สงไปยังแผนกจัดซื้อ
ใบขอซื้อ

ใบขอซื้อ

เลือกบริษัทที่มีลักษณะครุภัณ
ฑตรง ตามที่ตองการ

ยื่นเรื่องขออนุมัติจากผูที่มีอํานาจ
ในการ สั่งซื้อ
ใบขอซื้อ

แผนกจัดซื้อทําการตอรองราคาและ
ออกใบ Purchase Order

รับเรื่องแลวสงสินคา พรอม Bill
คาใชจาย

ใบขอซื้อ,PO

ฺBill

มูลคาสินคาเกินกวา 50,000 บาท
หรือ เปนครุภัณฑแผนก OR หรือ
ICU

YES

NO
รับBillคาใชจายและครุภัณฑ
แลวเซ็นรับรองยืนยัน
การรับครุภัณฑ
ฺBill

รับ Bill คาใชจายและ
ครุภัณฑแลวเซ็นรับรอง
ยืนยันการรับครุภัณฑ
ใบขอซื้อ,PO,Bill

ทําการเซ็นชื่อรับรองซ้ําจาก
การรับครุภัณฑจากแผนกอื่น
ใบขอซื้อ,PO,Bill

ทําการสง Bill และ ใบ PO ไปยัง
แผนกบัญชี
PO,Bill

ทําการรับ Bill และ PO
เพื่อเก็บไว
ทําบัญชีประจําป
PO,Bill

รูปที่ ก-15 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกคลังและจัดซื้อ (Inventory&Purchase)
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Inventory&Purchase(2)
แผนกอื่นที่ทําการขอเบิก

ขอเบิกเวชภัณฑและยาตามวัน
และเวลาที่กําหนด
(จันทร/พุธ/ศุกร)
ใบเบิกของ

แผนกจัดซื้อ

ตรวจสอบรายการในใบ
ขอเบิกกับขอมูลทาง
คอมพิวเตอร
ใบเบิกของ

บริษัทภายนอก

แผนกบัญชี

right

wrong

รับใบขอเบิกและจัดยาและ
เวชภัณฑตามคําขอ
ใบเบิกของ

ทําการตัดสตอกใน
คอมพิวเตอรพรอมทั้ง
ตรวจสอบระดับคงคลัง

เวชภัณฑ + ยา
ถึงระดับสั่งซื้อหรือยัง

No

Yes
รับเรื่องการจายของและทําการ
มารับของที่แผนกจัดซื้อ

โทรแจงไปยังแผนกที่ทําการ
เบิกของเพื่อมาทําการรับของ

จัดทําใบขอซื้อและทําการ
ยื่นเรื่องขออนุมัติจากผูที่มี
อํานาจในการ สั่งซื้อ
ใบขอซื้อ

ทําการตรวจเช็คจํานวนของที่รับกับ
จํานวนที่ขอเบิกใหตรงกันแลวทําการรับ
สําเนาใบเบิกของเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
สําเนาใบเบิกของ

เก็บสําเนาไวเปน
หลักฐานในการเบิก

สําเนาใบเบิก
ของ

ทําการสงใบเบิกของใหกับ
แผนกบัญชี
ใบเบิกของ

แผนกจัดซื้อทําการตอ
รองราคาและออกใบ
Purchase
Order

รับเรื่องแลวทําการสง
สินคา พรอม Bill
คาใชจาย
ใบขอซื้อ,PO

Bill

รับ Bill คาใชจายและ
ครุภัณฑแลวทําการเซ็นรับรอง
ยืนยันการรับครุภัณฑ
Bill,PO

ทําการสง Bill และ
ใบ PO ไปยัง
แผนกบัญชี

ทําการรับ Bill และ
PO เพื่อเก็บไว
ทําบัญชีประจําป
Bill,PO

Bill,PO

จัดเก็บเวชภัณฑและยา
เขาคลัง
ทําการเก็บใบเบิกของไวเปน
หลักฐานในการจายของ
ใบเบิกของ

รูปที่ ก-16 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกคลังและจัดซื้อ (Inventory&Purchase) (2)
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Inventory&Purchase(3)
แผนกอื่นที่ทําการขอเบิก

แผนกจัดซื้อ

บริษัทภายนอก

ทําการตรวจรายละเอียดของ
สินคาประจําปเมื่อตนปวา
เวชภัณฑหรือยาชนิดใดที่มีรอบ
หมดอายุในปนี้

บัญชี

การตรวจหมายถึงการตรวจยาวามีอายุจะหมดในอีก 6
เดือนขางหนาเพราะเนื่องจากทางบริษัทที่ทําการขายยา
หรือวาเวชภัณฑืใหกับทางโรงพยาบาลยินดีที่
จะรับยาคืนกอนวันหมดอายุเปนระยะเวลา 6 เดือน
เชนหากยาหมดอายุ เดือน11
เราก็ตองลงในบันทึกวาการใชยาหมดอายุ ในเดือน 5
ซึ่งเหมือนการกําหนดวันสงคืนมากกวาวัน หมดอายุ

ยาหรือเวชภัณฑหมด
อายุหรือไม

ทําการลงเบียนรายเดือนวา
มียาชนิดใดมีรอบสงคืนในปนี้
โดยแยกเปนรายเดือน

รับเรื่องและทําการสงผลการ
ตรวจสอบกลับวา
สามารถใชยาหรือ
เวชภัณฑไดทันหรือไม

ทําการแจงใหกับแพทยหรือเภสัชกร
ผูเกี่ยวของกับการใชยาและเวชภัณ
ฑนั้นๆกอน
ลวงหนา 1 เดือนเพื่อใหชวยใชยา
หรือเวชภัณฑนั้นๆ

ทําการติดตอแพทยและหองยาที่มี
การใชเวชภัณฑหรือยา
นั้นๆวามีโอกาสใชยา
หมดทันกอนหมดอายุหรือไม

NO

รับยาหรือเวชภัณฑที่สงคืนกอนวันหมดอายุ

ํYES
เก็บเวชภัณฑหรือยาไวใช
ตอในโรงพยาบาล

เมื่อยาหรือเวชภัณฑหมดอายุ
แลวยังมีเหลืออยูหรือไม

NO
จบการตรวจสอบ
ยาหมดอายุ

Yes

สงยาหรือเวชภัณฑไป
อบความดันเพื่อตออายุยา
ไดหรือไม

ํYes

ทําการรับยาไปทําการ
อบความดันและสงคืน

NO

แจงแผนกบัญชี
เพื่อบอกเหตุผลการตัดยอด

รับทราบเหตุผลการตัดยอด
และทํารายการบัญชี
ใบแจง

ใบแจง

ตัดยอดและ
ทําลายยาหรือเวชภัณฑที่
หมดอายุแลว

รูปที่ ก-17 แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกคลังและจัดซื้อ (Inventory&Purchase) (3)
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รูปที่ ก-18 แสดงลักษณะการดําเนินงานในหองจายยา (Pharmacy)
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รูปที่ ก-19 แสดงลักษณะการดําเนินงานในหองจายยา (Pharmacy) (2)
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Pharmacy(3)
OPD

สรางใบสั่งยา

การเงิน

Pharmacy

นําสําเนาใบสั่งยา
ไปจัดยา

รับใบสั่งยา

ใบสั่งยา

ใบสั่งยา

สําเนา
ใบสั่งยา

ใชHN No.
เรียกดูใบสั่งยาในคอม

กรอกชื่อยา วิธีกิน
จํานวน(รายละเอียด)
ลงในคอม

ไดราคายาจากคอม
คํานวณให(โดยมีการตั้ง
คาตอหนวยไวกอนแลว)

เขียนราคายา
ลงในใบสั่งยา(ใบจริง)
ใบสั่งยา

สงใบสั่งยาใหการเงิน
ใบสั่งยา

สั่งพิมพฉลากยา
จากคอม
ฉลากยา
คิดราคายาและคารักษา

ติดฉลากยา
ฉลากยา
เรียกคนไขชําระเงิน

เรียกคนไขรับยา

สงใบบอกหองยาวา
คนไขชําระเงินแลว
ใบแจง

A

รูปที่ ก-20 แสดงลักษณะการดําเนินงานในหองจายยา (Pharmacy) (3)
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Pharmacy(4)
ผูรับบริการ

OPD

การเงิน

Pharmacy
A

คนไขมีประวัติ
การแพยาหรือไม
แพ
ยาที่จัดใหเปนยาที่
คนไขแพหรือไม

ใช
ใหคําปรึกษาเรื่องการ
เปลี่ยนยาใหม

โทรศัพทปรึกษา
กับแพทย

แพทยเรียก
OPD card
มาแกไขรายละเอียด

หองยาแจงการเงิน

แกไขใบสั่งยาทั้งฉบับจริงและ
สําเนารวมทั้งแกไขขอมูล
ในคอมพิวเตอร

ยกเลิกใบเสร็จ
ที่ออกไปแลว

ไม

สงใบเสั่งยากลับหองยา

การคิดคาบริการ
ของแผนกการเงิน
ใบเสร็จ
รับใบเสรจ
ใบเสร็จ

นําใบเสร็จไปแสดงกับ
แผนกยาเพื่อรับยา

จัดยาใหใหม

จายยาใหคนไข

รูปที่ ก-21 แสดงลักษณะการดําเนินงานในหองจายยา (Pharmacy) (4)

209

ฺBilling
หนวยงานอื่น (หัตถการ)
นําเขาขอมูลการรับ
บริการของผูปวย
และทําการยืนยันขอมูล
ใบสั่งทําการ

หองยา

การเงิน

ผูรับบริการ

บัญชี

นําเขาขอมูลและทําการ
ยืนยันขอมูล
ใบสั่งยา

ตรวจสอบชื่อนามสกุลผูรับบริการ
ใบสั่งยา
ใบสั่งทําการ
ตรวจสอบชื่อแพทยและ
ใสคาตรวจตามรหัส
ในใบสั่งยา
ทําการเลือกลักษณะ
การใชสิทธิ์ของ
ผูรับบริการ

ตรวจสอบคายาและคา
ตรวจของแพทย

ผูใชบริการมีสิทธิ์แบบใด

กรณีใชสิทธิอื่นๆ
พิมพใบแจงคาใชจาย
ใบแจงคาใชจาย
เงินสด
จบกระบวนการของ
แผนกการเงิน

สามารถใขสิทธิจาย
คาใชจายไดหมดหรือไม

สงทุกเชา

ไมหมด
สรุปยอดคาใชจาย

มีสวนลดหรือไม
มี
ลดคาใชจายตาม
อัตราสวนลด

ไมมี

พิมพใบเสร็จ
ใบเสร็จ

สงใบเสร็จในตอนเชา

เก็บคาใชจายจาก
ผูรับบริการ

จายคาใชจาย
ใบเสร็จ

รูปที่ ก-22

รับเอกสารจากการเงิน
สําเนาใบเสร็จ

แสดงลักษณะการดําเนินงานในแผนกการเงิน (Billing)

ใบแจงคาใชจาย

ภาคผนวก ข
แผนแบบสําหรับบันทึกรายละเอียดกิจกรรม (Use Case Template)
Use Case Template เปนแผนแบบสําหรับบันทึกรายละเอียดกิจกรรม (Use
Case) แตละกิจกรรม เพื่อนําเสนอรายละเอียดขอมูลของการทํางานเบื้องตนของกิจกรรมนั้นๆ
ดังนี้
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ตารางที่ ข-1 Use Case Template ของการตั้งคาเวชภัณฑ (Setup Item)
Basic

Setup

USECASE 1

การตั้งคาเวชภัณฑ (Setup Item)

Precondition

ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งคาเวชภัณฑดาํ เนินการ

Successful Postcondition

ขอมูลเวชภัณฑ (Medical Supplies)

Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator)
Flow of Events

Step Transaction
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ระบบแสดงรายการเวชภัณฑทงั้ หมดที่มี
พนักงานคลังสามารถคนหาเวชภัณฑที่มอี ยูเพื่อมา
แสดงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงขอมูลเวชภัณฑ
เพิ่มเวชภัณฑใหม
ระบุกลุมเวชภัณฑ (Family)
สรางรายการหนวยนับใหกบั เวชภัณฑ รวมถึงกําหนด
ราคาในแตละหนวยนับ
ระบุสถานที่จดั เก็บทางตรรกะ (Logical Location)
เพื่อใหทราบวาเวชภัณฑนี้สามารถจัดเก็บในสถานที่
จัดเก็บทางตรรกะใดไดบาง
ระบุสิทธิทางการรักษา (Treatment Privilege) ที่
สามารถใชเวชภัณฑนี้ได
ระบุเวชภัณฑทดแทน (Substitute Item) ในกรณีที่
เวชภัณฑนี้หมด หรือไมสามารถเบิกใชได
ระบุเวชภัณฑที่มีปฏิกิริยาตอเวชภัณฑนี้ (Interact Item)
ระบุนโยบายทีใ่ ชกับเวชภัณฑนี้รวมถึงกําหนดคาเริ่มตน
สําหรับจุดสั่งซื้อ ปริมาณสั่งซือ้ และพัสดุสํารองคลังดวย

เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลเวชภัณฑ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคา
เวชภัณฑ

ตารางที่ ข-2 Use Case Template ของการตั้งคาสถานที่ (Setup Location)
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Basic

Setup

USECASE 2

การตั้งคาสถานที่ (Setup Location)

Precondition

ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งคาสถานที่ (Location) ดําเนินการ

Successful Postcondition

ขอมูลสถานที่ (Location)

Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator)
Flow of Events

Step Transaction
1.
2.
3.
4.
5.

ระบบแสดงรายการสถานทีท่ ั้งหมดทีม่ ี
พนักงานสามารถคนหาสถานทีท่ ี่มีอยูเ พื่อมาแสดง
รายละเอียดและเปลี่ยนแปลงขอมูลสถานที่
เพิ่มสถานที่ใหม
เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูล
สถานที่
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคาสถานที่

ตารางที่ ข-3 Use Case Template ของการตั้งคาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Setup Site)
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Basic

Setup

USECASE 3

การตั้งคาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Setup Site)
ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งคาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site)
ดําเนินการ
ขอมูลสถานทีจ่ ัดเก็บทางตรรกะ (Site)

Precondition
Successful Postcondition
Failed Postcondition

Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator)
Flow of Events

Step Transaction
ระบบแสดงรายการสถานทีจ่ ัดเก็บทางตรรกะทัง้ หมดที่
1.
มี
พนักงานสามารถคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
2.
(Site) ที่มีอยูเพื่อมาแสดงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสถานที่
3.
เพิ่มสถานที่จดั เก็บทางตรรกะ
ระบุสถานที่ (Location) ที่อยูภายใตสถานที่จัดเก็บทาง
4.
ตรรกะนี้
ระบุเวชภัณฑที่สามารถจัดเก็บในสถานทีจ่ ัดเก็บทาง
5.
ตรรกะนี้ได
เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูล
6.
สถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคาสถานที่
7.
จัดเก็บทางตรรกะ

ตารางที่ ข-4 Use Case Template ของการตั้งคาหนวยวัด (Setup Unit of Measurement)
Basic

Setup

USECASE 4

การตั้งคาหนวยวัด (Setup Unit of Measurement)
ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งคาหนวยวัด (Unit of
Measurement) ดําเนินการ
ขอมูลหนวยวัด (Unit of Measurement)

Precondition
Successful Postcondition
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Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator)
Flow of Events

Step Transaction
1.
2.
3.
4.
5.

ระบบแสดงรายการหนวยวัดทั้งหมดทีม่ ี
พนักงานสามารถคนหาหนวยวัดที่มีอยูเพือ่ มาแสดง
รายละเอียดและเปลี่ยนแปลงขอมูลหนวยวัด
เพิ่มหนวยวัดใหม
เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูลหนวย
วัด
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคาหนวย
วัด

ตารางที่ ข-5 Use Case Template ของการตั้งคานโยบาย (Setup Policy)
Basic

Setup

USECASE 5

การตั้งคานโยบาย (Setup Policy)

Precondition

ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งคานโยบาย (Policy) ดําเนินการ

Successful Postcondition

ขอมูลนโยบาย (Policy)

Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator)
Flow of Events

Step Transaction
1.
2.
3.
4.
5.

ระบบแสดงรายการนโยบายทั้งหมดทีม่ ี
พนักงานสามารถคนหานโยบายที่มีอยูเพือ่ มาแสดง
รายละเอียดและเปลี่ยนแปลงขอมูลนโยบาย
เพิ่มนโยบายใหม
เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูล
นโยบาย
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคา
นโยบาย
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ตารางที่ ข-6 Use Case Template ของการตั้งคาสิทธิทางการรักษา (Setup Treatment
Privilege)
Basic

Setup

USECASE 6

การตั้งคาสิทธิทางการรักษา (Setup Treatment Privilege)
ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งสิทธิทางการรักษา (Treatment
Privilege) ดําเนินการ
ขอมูลสิทธิทางการรักษา (Treatment Privilege)

Precondition
Successful Postcondition
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Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator)
Flow of Events

Step Transaction
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระบบแสดงรายการสิทธิทางการรักษาทัง้ หมดที่มี
พนักงานสามารถคนหาสิทธิทางการรักษาที่มีอยูเพื่อมา
แสดงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงขอมูลสิทธิทางการ
รักษา
เพิ่มสิทธิทางการรักษาใหม
ระบุเวชภัณฑที่สามารถใชกบั สิทธิทางการรักษานี้ได
เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูลสิทธิ
ทางการรักษา
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคาสิทธิ
ทางการรักษา

ตารางที่ ข-7 Use Case Template ของการตั้งคาวิธีการใชเวชภัณฑ (Setup Medical
Usage)
Basic

Setup

USECASE 7

การตั้งคาวิธีการใชเวชภัณฑ (Setup Medical Usage)
ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งคาวิธีการใชเวชภัณฑ (Medical
Usage) ดําเนินการ
ขอมูลวิธีการใชเวชภัณฑ (Medical Usage)

Precondition
Successful Postcondition
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Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator)
Flow of Events

Step Transaction
1.
2.
3.
4.
5.

ระบบแสดงรายการวิธีการใชเวชภัณฑทั้งหมดทีม่ ี
พนักงานสามารถคนหาวิธีการใชเวชภัณฑที่มีอยูเพื่อ
มาแสดงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงขอมูลวิธีการใช
เวชภัณฑ
เพิ่มวิธีการใชเวชภัณฑใหม
เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูล
วิธีการใชเวชภัณฑ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคา
วิธีการใชเวชภัณฑ

ตารางที่ ข-8 Use Case Template ของการตั้งคาหนวยจัดเก็บ (Setup SKU Type)
Basic

Setup

USECASE 8

การตั้งคาหนวยจัดเก็บ (Setup SKU Type)
ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งคาหนวยจัดเก็บ (SKU Type)
ดําเนินการ
ขอมูลประเภทหนวยจัดเก็บ (SKU Type)

Precondition
Successful Postcondition
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Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator)
Flow of Events

Step Transaction
1.
2.
3.
4.
5.

ระบบแสดงรายการประเภทหนวยจัดเก็บทั้งหมดทีม่ ี
พนักงานสามารถคนหาประเภทหนวยจัดเก็บที่มีอยูเพื่อ
มาแสดงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงขอมูลประเภท
หนวยจัดเก็บ
เพิ่มประเภทหนวยจัดเก็บใหม
เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูล
ประเภทหนวยจัดเก็บ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคา
ประเภทหนวยจัดเก็บ

ตารางที่ ข-9 Use Case Template การตั้งคาผูนาํ สง (Setup Supplier)
Basic

Setup

USECASE 9

การตั้งคาผูน ําสง (Setup Supplier)

Precondition

ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งคาผูนําสง (Supplier) ดําเนินการ

Successful Postcondition

ขอมูลผูนําสง (Supplier)
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Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานฝายจัดซื้อ (Purchase Operator)
Flow of Events

Step Transaction
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระบบแสดงรายการผูน ําสงทัง้ หมดที่มี
พนักงานสามารถคนหาผูน าํ สงที่มีอยูเพื่อมาแสดง
รายละเอียดและเปลี่ยนแปลงขอมูลผูนาํ สง
เพิ่มผูน ําสงใหม
ระบุสถานที่ตดิ ตอของผูนําสง
ระบุเวชภัณฑที่ผูนาํ สงรายนีจ้ ัดจําหนายใหกับ
โรงพยาบาลได
เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูลผู
นําสง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคาผูนาํ สง

ตารางที่ ข-10 Use Case Template การตั้งคาเกณฑการใหคะแนนผูน ําสง (Setup Criteria
Issue)
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Basic

Setup

USECASE 10

การตั้งคาเกณฑการใหคะแนนผูน ําสง (Setup Criteria Issue)
ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งคาเกณฑในการใหคะแนนผูน ําสง
(Criteria Issue) ดําเนินการ
ขอมูลเกณฑการใหคะแนนผูน ําสง (Criteria Issue)

Precondition
Successful Postcondition
Failed Postcondition

Primary,Secondary Actors พนักงานฝายจัดซื้อ (Purchase Operator)
Flow of Events

Step Transaction
ระบบแสดงรายการเกณฑในการใหคะแนนผูนาํ สง
1.
ทั้งหมดทีม่ ี
พนักงานสามารถคนหาเกณฑในการใหคะแนนผูน ําสง
2.
ที่มีอยูเพื่อมาแสดงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงขอมูล
เกณฑในการใหคะแนนผูนาํ สง
3.
เพิ่มเกณฑในการใหคะแนนผูนําสงใหม
เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเกณฑใน
4.
การใหคะแนนผูนําสง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคาเกณฑ
5.
ในการใหคะแนนผูน ําสง

ตารางที่ ข-11 Use Case Template การตั้งคาเกณฑการประเมินผูน าํ สง (Setup Criteria
Ranking)
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Basic

Setup

USECASE 11

การตั้งคาเกณฑการประเมินผูนําสง (Setup Criteria Ranking)
ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการตั้งคาเกณฑในการประเมินผูน าํ สง
(Criteria Ranking) ดําเนินการ
ขอมูลเกณฑการประเมินผูน าํ สง (Criteria Ranking)

Precondition
Successful Postcondition
Failed Postcondition

Primary,Secondary Actors พนักงานฝายจัดซื้อ (Purchase Operator)
Flow of Events

Step Transaction
ระบบแสดงรายการเกณฑในการประเมินผูนําสง
1.
ทั้งหมดทีม่ ี
พนักงานสามารถคนหาเกณฑในการประเมินผูน ําสงที่
2.
มีอยูเพื่อมาแสดงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงขอมูล
เกณฑในการประเมินผูน ําสง
3.
เพิ่มเกณฑในการประเมินผูน ําสงใหม
เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเกณฑใน
4.
การประเมินผูน ําสง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและเก็บขอมูลการตั้งคาเกณฑ
5.
ในการประเมินผูนาํ สง

ตารางที่ ข-12 Use Case Template การรองขอเวชภัณฑ (Request Item)
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Basic
USECASE 12

การรองขอเวชภัณฑ (Request Item)
พัสดุที่ตองการจองหรือเบิกตองเปนพัสดุที่มีในระบบ
Precondition
ตองเปนผูท ี่มสี ิทธิในการจองหรือเบิก
Successful Postcondition จองหรือเบิกเวชภัณฑไดตามที่ตองการ
เวชภัณฑไมพอสําหรับการจองหรือ
Failed Postcondition
จัดหารเวชภัณฑเติมคลัง
เบิก
Primary,Secondary Actors ผูรองขอเวชภัณฑ (Requester)
Flow of Events

Step Transaction
1.

3.

รับความตองการของผูรองขอเวชภัณฑ
ตรวจสอบเวชภัณฑที่รองขอวามีเวชภัณฑใดที่มี
ปฏิกิริยากันหรือไม
ตรวจสอบความพรอมของเวชภัณฑที่รองขอ

4.

ปรับเปลี่ยนแกไข หรือเพิ่มเติมการรองขอเวชภัณฑ

5.

นําขอมูลการรองขอเวชภัณฑบันทึกลงใบจายพัสดุ

6.

บันทึกการรองขอเวชภัณฑ

2.

ตารางที่ ข-13 Use Case Template การตรวจสอบความพรอมของเวชภัณฑ (Check
Availability)
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Basic

Request Item

USECASE 13

การตรวจสอบความพรอมของเวชภัณฑ (Check Availability)
ตองผานการเบิกหรือจองพัสดุกอน (Request Item)
พัสดุทที่ ําการตรวจสอบความพรอมตองมีอยูในระบบ
ผลการตรวจสอบความพรอมของพัสดุ

Precondition
Successful Postcondition
Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors
Flow of Events

Step Transaction
1.

รับขอมูลการตรวจสอบความพรอมของเวชภัณฑ

2.

ตรวจสอบปริมาณ on hand ของเวชภัณฑนนั้

3.

ตรวจสอบปริมาณ on order ของเวชภัณฑนนั้

4.

คนหาพัสดุทดแทนของเวชภัณฑนี้
ตรวจสอบปริมาณทีถ่ ูกจองไปแลว (Reserved) ของ
เวชภัณฑนั้น
สรุปผลจํานวนเวชภัณฑที่สามารถเบิกหรือจองได

5.
6.

ตารางที่ ข-14 Use Case Template การจายเวชภัณฑออกจากคลัง (Issue Item)
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Basic

Issue Item

USECASE 14

การจายเวชภัณฑออกจากคลัง (Issue Item)

Precondition

ตองผานการเบิกหรือจองเวชภัณฑสําเร็จแลว (Request Item)

Successful Postcondition

สามารถจายเวชภัณฑไดตามที่ตองการ
มีเวชภัณฑในคลังไมเพียงพอตอ
Failed Postcondition
จัดหาเวชภัณฑเติมคลัง
การเบิก
พนักงานคลัง (Inventory Operator), ผูอนุมัติ (Approver), ผู
Primary,Secondary Actors
รองขอเวชภัณฑ (Requester)
Flow of Events
Step Transaction
1.

รับขอมูลการจายเวชภัณฑ

2.

พิมพใบหยิบเวชภัณฑ (Picking Sheet)

3.

พนักงานหยิบเวชภัณฑตามใบหยิบเวชภัณฑ

4.

ยืนยันการเบิกจายเวชภัณฑจากพนักงานคลัง

5.

ยืนยันการรับเวชภัณฑจากผูท ําการรองขอพัสดุ

6.

บันทึกขอมูลการจายเวชภัณฑ

ตารางที่ ข-15 Use Case Template การจัดหาเวชภัณฑเติมคลัง (Fulfill Inventory Level)
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Basic

Fulfill Inventory Level

USECASE 15

การจัดหาเวชภัณฑเติมคลัง (Fulfill Inventory Level)
ตองเปนผูมีสทิ ธิในการจัดหาเวชภัณฑเติมคลังจึงสามารถ
ดําเนินการได
ขอมูลเวชภัณฑที่มปี ริมาณต่ํากวาจุดสั่งหรือต่ํากวาพัสดุสํารอง
คลัง

Precondition
Successful Postcondition
Failed Postcondition

Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator)
Flow of Events

Step Transaction
1.

คํานวณปริมาณ On Hand ของเวชภัณฑ

2.

คํานวณปริมาณ On Order ของเวชภัณฑ

3.

5.

ตรวจสอบนโยบายการจายเวชภัณฑ (OP Policy)
ตรวจสอบนโยบายปริมาณการสั่งซื้อเวชภัณฑ (OQ
Policy)
ตรวจสอบปริมาณเวชภัณฑสํารองคลังทีจ่ ําเปนตองมี

6.

นําเสนอแจงเตือนใหพนักงานคลังดําเนินการตอ

4.

ตารางที่ ข-16 Use Case Template การโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Item)
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Basic

Fulfill Inventory Level

USECASE 16

การโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Item)
ตองเปนผูมีสทิ ธิในการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง
ดําเนินการ
เวชภัณฑที่ทาํ การโอนถายระหวางคลังจะตองสามารถจัดเก็บ
ไดในทั้งสถานที่จัดเก็บตนทางและสถานทีจ่ ัดเก็บปลายทาง
โอนถายเวชภัณฑจากคลังตนทางไปยังคลังปลายทาง

Precondition
Successful Postcondition
Failed Postcondition

Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator), ผูอนุมัติ (Approver)
Flow of Events

Step Transaction
1.
2.
3.
4.
5.

รับขอมูลการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง
แจงความตองการโอนถายเวชภัณฑไปยังคลัง
ปลายทางเพื่อใหเตรียมพรอมจายเวชภัณฑตามที่
ตองการ
โอนถายเวชภัณฑจากคลังตนทางไปยังคลังปลายทาง
เปลี่ยนแปลงขอมูลสถานที่จดั เก็บเวชภัณฑใหเปนคลัง
ปลายทาง
บันทึกขอมูลการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง

ตารางที่ ข-17 Use Case Template การขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ (Operation Request)
Basic

Fulfill Inventory Level

USECASE 17

การขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ (Operation Request)

Precondition

มีความตองการแจงใหฝา ยอื่นทําการผลิตเวชภัณฑหรือยา

Successful Postcondition

ใบขอใหสั่งผลิต (Request for Operation)

Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator), ผูอนุมัติ (Approver)
Flow of Events

Step Transaction
1.

รับขอมูลความตองการขอใหสั่งผลิต

2.

พิมพใบขอใหสั่งผลิต (Request for Operation)

3.

บันทึกขอมูลการสรางความตองการขอใหสั่งผลิต

ตารางที่ ข-18 Use Case Template การขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition)
Basic

Fulfill Inventory Level

USECASE 18

การขอใหสั่งซือ้ เวชภัณฑ (Purchase Requisition)

Precondition

มีความตองการแจงใหฝา ยจัดซื้อดําเนินการสั่งซื้อเวชภัณฑ

Successful Postcondition

ใบขอใหสั่งซื้อ Purchase Requisition

Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator), ผูอนุมัติ (Approver)
Flow of Events

Step Transaction
1.

รับขอมูลความตองการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ

2.

พิมพใบขอใหสั่งซื้อ (Purchase Requisition)

3.

บันทึกขอมูลการสรางขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ
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ตารางที่ ข-19 Use Case Template การรับเวชภัณฑเขาคลัง (Receive Item)
Basic

228

Receive Item

USECASE 19

การรับเวชภัณฑเขาคลัง (Receive Item)
เปนเวชภัณฑที่มาจากการสัง่ ซื้อ หรือผลิต
Precondition
เวชภัณฑที่จะรับเขาจะตองเปนเวชภัณฑทมี่ ีอยูในระบบ
เวชภัณฑที่จะนําเขาผานการตรวจสอบคุณภาพมาแลว
Successful Postcondition รับเวชภัณฑเขาคลัง
เวชภัณฑที่จะรับเขาไมเปนไป
ติดตอผูนําสงใหดําเนินการ
Failed Postcondition
ตามใบสั่งซื้อ
แกไข
พนักงานคลัง (Inventory Operator), ผูอนุมัติ (Approver), ผู
Primary,Secondary Actors
นําสง (Supplier), ฝายตรวจสอบคุณภาพ (QC)
Flow of Events
Step Transaction
1.

3.

รับขอมูลเวชภัณฑที่จะนําเขาคลัง
ตรวจสอบเวชภัณฑเบื้องตนวาเปนไปตามใบสั่งซื้อ
หรือไม
กําหนด Lot Code ของเวชภัณฑ

4.

กําหนด Serial Code ของเวชภัณฑ (ถาตองการ)

5.

ระบุสถานที่จดั เก็บทางตรรกะ (Site) ใหกบั เวชภัณฑ
ระบุสถานที่จดั เก็บ (Location) ใหกับเวชภัณฑ (ถา
ตองการ)
บันทึกขอมูลการนําเขาเวชภัณฑ

2.

6.
7.

ตารางที่ ข-20 Use Case Template การรับคืนเวชภัณฑ (Return Item)
Basic

Return Item

USECASE 20

การรับคืนเวชภัณฑ (Return Item)

Precondition

เวชภัณฑที่จะคืนเปนเวชภัณฑที่เคยถูกเบิกจายออกจากคลัง

Successful Postcondition

รับคืนเวชภัณฑเขาคลัง

Failed Postcondition
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เวชภัณฑที่จะคืนไมสมบูรณ
สงซอมหรือทําลายทิง้
พนักงานคลัง (Inventory Operator), ผูอนุมัติ (Approver), ผู
Primary,Secondary Actors
รองขอเวชภัณฑ (Requester)
Flow of Events
Step Transaction
1.

3.

รับขอมูลการคืนเวชภัณฑ
คนหาขอมูลการเบิกจายเวชภัณฑเพื่อนํามา
ประกอบการคืนเวชภัณฑ
ระบุเหตุผลในการคืนเวชภัณฑ

4.

สงตรวจสอบคุณภาพของเวชภัณฑ (ถาตองการ)

5.

ปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง

6.

บันทึกการรับคืนเวชภัณฑ

2.

ตารางที่ ข-21 Use Case Template การตรวจสอบความถูกตองของบันทึกเวชภัณฑ
(Check Record Accuracy)
Basic
USECASE 21
Precondition
Successful Postcondition

Check Record Accuracy
การตรวจสอบความถูกตองของบันทึกเวชภัณฑ (Check
Record Accuracy)
มีความตองการใหตรวจนับเวชภัณฑคงคลัง หรือถึงเวลาที่ตอง
ทําการตรวจนับเวชภัณฑคงคลังตามที่กําหนดไว
ใบตรวจนับพัสดุคงคลัง (Count Tag)

Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator), ผูอนุมัติ (Approver)
Flow of Events
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Step Transaction
1.

4.

รับความตองการใหตรวจนับเวชภัณฑคงคลัง
ระบุสถานที่จดั เก็บทางตรรกะ (Site) ที่ตองการตรวจ
นับ
ระบุเวชภัณฑในสถานที่จัดเก็บทางตรรกะที่ตองการ
ตรวจนับ
สรางใบตรวจนับพัสดุ (Count Tag)

5.

บันทึกขอมูลการสรางใบตรวจนับพัสดุ

2.
3.

ตารางที่ ข-22 Use Case Template การปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง (Adjust Item)
Basic

Adjust Item

USECASE 22

การปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง (Adjust Item)
ผานการตรวจนับเวชภัณฑคงคลังหรือมีคาํ สั่งอนุมัติให
ดําเนินการปรับยอดเวชภัณฑคงคลังตามที่ตองการ
ยอดเวชภัณฑคงคลังใหม

Precondition
Successful Postcondition
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Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานคลัง (Inventory Operator), ผูอนุมัติ (Approver)
Flow of Events

Step Transaction
รับผลการตรวจนับเวชภัณฑคงคลังหรือคําสั่งอนุมัติให
1.
ดําเนินการปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง
คนขอมูลเวชภัณฑในสถานทีจ่ ัดเก็บทางตรรกะ (Site)
2.
ที่ตองการ
เปรียบเทียบขอมูลในระบบกับผลการตรวจนับ
3.
เวชภัณฑคงคลัง
นําเสนอความตองการปรับยอดเวชภัณฑใหผูมีอํานาจ
4.
อนุมัติ
5.
ปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง
6.

บันทึกการปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง

ตารางที่ ข-23 Use Case Template การขอใหเสนอราคา (Create RFQ)
Basic

Create RFQ

USECASE 23

การขอใหเสนอราคา (Create RFQ)

Precondition

มีความตองการสืบราคาเวชภัณฑของผูน ําสง

Successful Postcondition

ใบขอใหเสนอราคา (Request for Quotation)

Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors
Flow of Events

พนักงานฝายจัดซื้อ (Purchase Operator), ผูอนุมัติ
(Approver), ผูนําสง (Supplier)
Step Transaction
รับความตองการสรางใบขอใหเสนอราคา (Request
1.
for Quotation)
2.
ระบุผูนําสงทีต่ องการสืบราคาเวชภัณฑ
3.

ระบุรายละเอียดเวชภัณฑทตี่ องการสืบราคา

4.

นําเสนอใหอนุมัติการออกใบขอใหเสนอราคา

5.

พิมพใบขอใหเสนอราคา

6.

บันทึกขอมูลการออกใบขอใหเสนอราคา
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ตารางที่ ข-24 Use Case Template การรับใบเสนอราคา (Receive Quotation)
Basic

Receive Quotation

USECASE 24

การรับใบเสนอราคา (Receive Quotation)

Precondition

มีการเสนอราคาจากผูน ําสง

Successful Postcondition

ขอมูลราคาเวชภัณฑใหมในระบบ

233

Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานฝายจัดซื้อ (Purchase Operator), ผูนาํ สง (Supplier)
Flow of Events

Step Transaction
1.

รับขอมูลการเสนอราคาจากผูนําสง

2.

แกไขขอมูลราคาเวชภัณฑของผูนาํ สง

3.

บันทึกขอมูลการเสนอราคาจากผูน ําสง

ตารางที่ ข-25 Use Case Template การสั่งซื้อเวชภัณฑ (Create PO)
Basic
Create PO
USECASE 25
การสั่งซื้อเวชภัณฑ (Create PO)
Precondition
มีความตองการสั่งซื้อเวชภัณฑจากผูน าํ สง
Successful Postcondition ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
Failed Postcondition
พนักงานฝายจัดซื้อ (Purchase Operator), ผูอนุมัติ
Primary,Secondary Actors
(Approver), ผูนําสง (Supplier)
Flow of Events
Step Transaction
รับความตองการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase
1.
Requisition)
2.
ระบุผูนําสงทีต่ องการติดตอสั่งซื้อเวชภัณฑ
3.
ระบุเวชภัณฑที่ตองการสั่งซือ้ กับผูนําสงรายนี้
4.
นําเสนอใหอนุมัติการออกใบสั่งซื้อ
5.
พิมพใบสัง่ ซื้อ
6.
บันทึกขอมูลการออกใบสั่งซือ้ (Purchase Order)
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ตารางที่ ข-26 Use Case Template การรับการยืนยันการขายเวชภัณฑ (Receive
Acknowledgement)
Basic
Receive Acknowledgement
การรับการยืนยันการขายเวชภัณฑ (Receive
USECASE 26
Acknowledgement)
Precondition
ผูนําสงตอบรับการสั่งซื้อเวชภัณฑ
ยืนยันการสั่งซือ้ เวชภัณฑ
Successful Postcondition
กําหนดสถานะ On Order ของเวชภัณฑ
Failed Postcondition
Primary,Secondary Actors พนักงานฝายจัดซื้อ (Purchase Operator), ผูนาํ สง (Supplier)
Flow of Events
Step Transaction
รับขอมูลการยืนยันการขายเวชภัณฑ
1.
(Acknowledgement)
2.
คนขอมูลใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่เกี่ยวของ
เปรียบเทียบขอมูลของใบสั่งซื้อกับการยืนยันการขาย
เวชภัณฑเพื่อดําเนินการสั่งซื้อใหมในกรณีที่การยืนยัน
3.
การขายเวชภัณฑไมเพียงพอกับความตองการ
เวชภัณฑ
4.
กําหนดสถานะของเวชภัณฑที่สงั่ ซื้อเปน On Order
บันทึกขอมูลการยืนยันการขายเวชภัณฑ
5.
(Acknowledgement)
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ตารางที่ ข-27 Use Case Template การประเมินผูน ําสง (Evaluate Supplier)
Basic
Evaluate Supplier
USECASE 29
การประเมินผูน ําสง (Evaluate Supplier)
Precondition
มีความตองการประเมินผูน าํ สง
Successful Postcondition ขอมูลระดับของผูนาํ สง (Supplier Rank)
Failed Postcondition
พนักงานฝายจัดซื้อ (Purchase Operator), ผูอนุมัติ
Primary,Secondary Actors
(Approver)
Flow of Events
Step Transaction
1.
รับความตองการประเมินผูน าํ สง
2.
ระบุผูนําสงทีต่ องการประเมิน
คนขอมูลธุรกรรมของผูนําสงเพื่อนํามาประกอบการ
3.
ประเมินผูน ําสง
4.
ประเมินผูน ําสงตามเกณฑการใหคะแนนทีก่ ําหนดไว
5.
คํานวณระดับของผูนําสง (Supplier Rank)
6.
แกไขขอมูลระดับของผูนําสง
7.
บันทึกขอมูลการประเมินผูน าํ สง

ภาคผนวก ค
คุณสมบัติของคลาส (Attribute)
ตารางที่ ค-1 ตารางแสดงคําอธิบายคุณสมบัติของคลาสในการเขียนโปรแกรม
Class
Item

Attribute

รหัสอางอิงพัสดุ

DataType
int

ItemCode

รหัสของพัสดุในคลัง ซึ่งจะไมซ้ํากันในแตละพัสดุ

nvarchar(50)

ItemName

ชื่อของพัสดุ

nvarchar(50)

ItemTradeName

ชื่อทางการคาของพัสดุ

nvarchar(50)

รหัสอางอิงกลุม พัสดุ

int

คําอธิบายเพิ่มเติมของพัสดุ

text

ItemId

FamilyId

Key
PK

FK

ItemDesc

Data Description

ItemStatusId

FK

รหัสอางอิงสถานะของพัสดุ

int

ItemMedicalTypeId

FK

รหัสอางอิงประเภทของพัสดุทางการแพทย

int

ItemTypeId

FK

รหัสอางอิงประเภทของพัสดุ

int

หนวยวัดในระดับ SKU ของพัสดุ

nvarchar(50)

ItemUMSKU

237

Class

Attribute

Key

DataType

ItemNeedApprove

คาสําหรับบอกวาพัสดุรายการนี้จะตองการอนุมัติใน
การทําธุรกรรมหรือไม

bit

ItemReceiveRemarks

หมายเหตุสาํ หรับแจงวาพัสดุนี้ควรจัดเก็บที่ไหน

text

ItemClass

ระดับความสําคัญของพัสดุ

nvarchar(50)

ItemOrderPoint

จุดสั่งซื้อของพัสดุ

int

ItemOrderQuantity

ปริมาณสั่งซื้อของพัสดุ

int

ItemSafetyStock

ปริมาณพัสดุสาํ รองคลัง

int

ItemMedicalIndex

บัญชียาของเวชภัณฑรายการนี้

nvarchar(50)

รหัสอางอิงผูทที่ ําการตั้งคาพัสดุ

int

วันที่ตั้งคาพัสดุ

datetime

รหัสอางอิงผูทอี่ นุมัติการสรางพัสดุ

int

วันที่อนุมัติการสรางพัสดุ

datetime

รหัสอางอิงผูทแี่ กไขขอมูลพัสดุ

int

วันที่แกไขขอมูลพัสดุ

datetime

รหัสอางอิงกลุม พัสดุ

int

CreaterId

FK

CreateDate
ApproverId

FK

ApproveDate
UpdaterId

FK

UpdateDate
Family

Data Description

FamilyId

PK
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238

Class

Attribute

รหัสกลุมพัสดุ

FamilyName

ชื่อกลุมพัสดุ

nvarchar(50)

FamilyDesc

คําอธิบายเพิ่มเติมของกลุมพัสดุ

text

รหัสอางอิงผูทแี่ กไขขอมูลกลุมพัสดุ

int

วันที่แกไขขอมูลกลุมพัสดุ

datetime

รหัสอางอิงผูทที่ ําการตั้งคากลุมพัสดุ

int

CreateDate

วันที่ตั้งคากลุม พัสดุ

datetime

ApproveDate

วันที่อนุมัติการสรางกลุมพัสดุ

datetime

รหัสอางอิงสิทธิทางการรักษา

int

TreatmentPrivilegeCode

รหัสของสิทธิทางการรักษา

nvarchar(50)

TreatmentPrivilegeName

ชื่อของสิทธิทางการรักษา

nvarchar(50)

TreatmentPrivilegeRemarks

หมายเหตุของสิทธิทางการรักษา

text

TreatmentPrivilegeDesc

คําอธิบายเพิ่มเติมของสิทธิทางการรักษา

text

ItemTreatmentPrivilegeId

PK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและสิทธิ
ทางการรักษา

int

TreatmentPrivilegeId

FK

รหัสอางอิงสิทธิทางการรักษา

int

FK

UpdateDate
CreaterId

TreatmentPrivilegeId

TreatmentPrivilege
Item
TreatmentPrivilege

FK

PK

Data Description
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FamilyCode

DataType
nvarchar(50)

UpdaterId

Key

239

Class

Policy

ItemPolicy

ItemInteract

Attribute

Key

Data Description

DataType

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุที่สัมพันธกับสิทธิทางการรักษา

int

PolicyId

PK

รหัสอางอิงนโยบาย

int

PolicyCode

รหัสนโยบาย

nvarchar(50)

PolicyName

ชื่อของนโยบาย

nvarchar(50)

PolicyDesc

คําอธิบายเพิ่มเติมของนโยบาย

text

PolicyTypeId

FK

ประเภทของนโยบาย

int

ItemPolicyId

PK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและนโยบาย

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุที่สัมพันธกับนโยบาย

int

PolicyId

FK

รหัสอางอิงนโยบาย

int

ItemInteractId

PK

รหัสอางอิงตารางพัสดุที่มีปฎิกิริยาตอกัน

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ItemIntId

FK

รหัสพัสดุทมี่ ีปฎิกิริยาตอพัสดุหลัก

int

ItemInteractPotential

คําอธิบายผลปฏิกิริยา

text

ItemInteractSeverity

ความรุนแรงของปฏิกิริยา

text

ItemInteractRemarks

หมายเหตุของพัสดุที่มีปฏิกิรยิ าตอกัน

text
239

240

Class

ItemSubstitute

Attribute
ItemSubstituteId

PK

Data Description
รหัสอางอิงตารางพัสดุทดแทน

DataType
int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ItemSubId

FK

รหัสพัสดุที่เปนพัสดุทดแทน

int

ItemSubOrder

สําดับการทดแทนของพัสดุ

int

ItemSubRemarks

หมายเหตุของพัสดุทดแทน

text

รหัสอางอิงหนวยวัด

int

UmCode

รหัสของหนวยวัด

nvarchar(50)

UmName

ชื่อของหนวยวัด

nvarchar(50)

UmDesc

คําอธิบายเพิ่มเติมของหนวยวัด

text

UmId

UM

ItemUM

Key

PK

UmTypeId

FK

ประเภทของหนวยวัด

int

ItemUMId

PK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

UmChildId

FK

หนวยวัดที่อยูใ นระดับลาง

int

UmParentId

FK

หนวยวัดที่อยูใ นระดับสูงกวา

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ตัวคูณสําหรับแปลงคาหนวยวัด

float

ItemUmMuliplier

240

241

Class

ItemUMPrice

Attribute

DataType

PK

ItemUMId

FK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

ItemPriceTypeId

FK

รหัสอางอิงประเภทของราคา

int

มูบคาราคาของพัสดุในหนวยวัดนัน้

float

รหัสอางอิงประเภทของราคา

int

ItemPriceTypeCode

รหัสของประเภทราคา

nvarchar(50)

ItemPriceName

ชื่อประเภทของราคา

nvarchar(50)

ItemPriceDesc

คําอธิบายเพิ่มเติมของประเภทราคา

text

รหัสอางอิงววิธีการใชยา

int

MedicalUsageCode

รหัสวิธีการใชยา

nvarchar(50)

MedicalUsageName

ชื่อวิธีการใชยา

nvarchar(50)

MedicalUsageDesc

คําอธิบายวิธกี ารใชยา

text

หมายเลขอางอิงของประเภทวิธกี ารใชยา

int

หมายเหตุของวิธีการใชยา

text

PriceValue

MedicalUsageTypeId
MedicalUsageRemarks

PK not
AutoIncrement

PK

FK

int
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ItemUMPriceId

MedicalUsageId

MedicalUsage

Data Description
รหัสอางอิงการสัมพันธกันระกวางพัสดุ,หนวยวัดและ
ราคา

ItemPriceTypeId

ItemPriceType

Key

242

Class

Attribute
MedicalUsageTypeId

MedicalUsageType
Location

Key
PK not
AutoIncrement

Data Description

DataType

รหัสอางอิงประเภทของวิธีการใชยา

int

MedicalUsageTypeCode

รหัสของประเภทวิธีการใชยา

nvarchar(50)

MedicalUsageTypeName

ชื่อของประเภทวิธกี ารใชยา

nvarchar(50)

MedicalUsageTypeDesc

คําอธิบายของประเภทวิธกี ารใชยา

text

รหัสอางอิงสถานที่

int

LocationCode

รหัสสถานที่

nvarchar(50)

LocationName

ชื่อสถานที่

nvarchar(50)

LocationDesc

คําอธิบายสถานที่เพิม่ เติม

text

รหัสอางอิงระดับสถานทีท่ ี่สงู กวาสถานทีน่ ี้

int

ปริมาณเก็บสูงสุดภายในสถานที่นี้

float

LocationId

LocatonParentId

PK

FK

LocationMaximumCapacity
FK

รหัสอางอิงประเภทสถานที่จดั เก็บ

int

DepartmentId

FK

รหัสอางอิงแผนกที่รับผิดชอบสถานทีน่ ี้

int

ความกวางของสถานที่จัดเก็บ

float

LocationWidth

242

LocationTypeId

243

Class

Attribute
LocationLength

Key

LocationHeight

DataType
float

ความสูงของสถานที่จัดเก็บ

float

UMId

FK

รหัสอางอิงหนวยวัด

int

LocationStatusId

FK

รหัสอางอิงสถานะของสถานที่

int

CreaterId

FK

รหัสอางอิงผูทที่ ําการตั้งคาสถานที่

int

วันที่ตั้งคาสถานที่

datetime

รหัสอางอิงผูทแี่ กไขขอมูลสถานที่

int

วันที่แกไขขอมูลสถานที่

datetime

รหัสอางอิงของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

int

SiteCode

รหัสสถานทีจ่ ดั เก็บทางตรรกะ

nvarchar(50)

SiteName

ชื่อสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

nvarchar(50)

SiteDesc

คําอธิบายเพิ่มเติมของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

text

CreateDate
UpdaterId

FK

UpdateDate
Site

Data Description
ความยาวของสถานที่จัดเก็บ

SiteId

PK

FK

รหัสอางอิงสถานะของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

int

CreaterId

FK

รหัสอางอิงผูทที่ ําการตั้งคาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

int

วันที่ตั้งคาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

datetime

รหัสอางอิงผูทแี่ กไขขอมูลสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

int

CreateDate
UpdaterId

FK
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SiteStatusId

244

Class

SiteLocation

SiteStatus
ItemSite

Attribute

Key

Data Description

DataType

UpdateDate

วันที่แกไขขอมูลสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

datetime

SiteLocationId

PK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางสถานทีจ่ ัดเก็บทาง
ตรรกะและสถานที่

int

SiteId

FK

รหัสอางอิงของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

int

LocationId

FK

รหัสอางอิงของสถานที่

int

SiteStatusId

PK

รหัสอางอิงสถานะของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

int

SiteStatusCode

รหัสสถานะของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

nvarchar(50)

SiteStatusName

ชื่อสถานะของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

nvarchar(50)

SiteStatusDesc

คําอธิบายเพิ่มเติมของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

text

ItemSiteId

PK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและสถานที่
จัดเก็บทางตรรกะ

int

SiteId

FK

รหัสอางอิงสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ItemSiteOrderPoint

จุดสั่งซื้อของพัสดุในสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

int

ItemSiteOrderQuantity

ปริมาณสั่งซื้อของพัสดุในสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

int
244

245

Class

Attribute

Key

ItemSiteSafeyStock

int

รหัสอางอิงของผูนาํ สง

int

SupplierCode

รหัสผูนําสง ซึง่ จะไมซ้ํากันในผูนาํ สงแตละราย

nvarchar(50)

SupplierName

ชื่อผูนําสง

nvarchar(50)

SupplierDesc

รายละเอียดเพิ่มเติมของผูน ําสง

text

รหัสอางอิงที่อยูของผูนาํ สง

int

SupplierRank

ระดับของผูนําสง ตามการประเมินผูน ําสงของระบบ

nvarchar(50)

SupplierCreditLimit

วงเงินที่ผนู ําสงให

float

SupplierLeadTime

ระยะเวลานํามาตรฐานของผูนําสง

int

รหัสอางอิงของหนวยวัด

int

หมายเหตุของผูนําสง

text

SupplierAddressId

SupplierLeadTimeUmId
SupplierItem

DataType

ปริมาณพัสดุกนั ชนในสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

SupplierId

Supplier

Data Description

PK

FK

FK

SupplierRemarks
PK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางผูน าํ สงและพัสดุ

int

SupplierId

FK

รหัสอางอิงผูนาํ สง

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ราคาตอหนวยของพัสดุ

float

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

SupplierItemUnitPrice
ItemUMId

FK

245

SupplierItemId

246

Class

Attribute
SupplierItemLeadTime

Data Description
ระยะเวลานําสําหรับพัสดุแตละรายการของผูนาํ สง

DataType
float

รหัสอางอิงของหนวยวัด

int

SupplierItemPriorityNo

ลําดับของการซื้อพัสดุจากผูน ําสง

int

SupplierItemRemarks

หมายเหตุของการสัมพันธกนั ระหวางผูนาํ สงและพัสดุ

text

รหัสอางอิงของเกณฑการใหคะแนนผูน ําสง

int

CriteriaName

ชื่อของเกณฑการใหคะแนนผูนําสง

nvarchar(50)

CriteriaDesc

คําอธิบายของเกณฑการใหคะแนนผูน ําสง

text

CriteriaWeight
CreaterId

น้ําหนักของเกณฑการใหคะแนนผูน ําสง
float
รหัสอางอิงผูทที่ ําการตั้งคาเกณฑการใหคะแนนผูน ําสง int

SupplierItemLeadTimeUMId

CriteriaIssueId

CriteriaIssue
CriteriaRanking

Key
FK

PK

FK

CreateDate

วันที่ตั้งคาเกณฑการใหคะแนนผูน ําสง

datetime

รหัสอางอิงของเกณฑการประเมินผูน ําสง

int

CriteiraRankingName

ชื่อของเกณฑการประเมินผูน ําสง

nvarchar(50)

CriteriaRankingDesc

คําอธิบายเกณฑการประเมินผูนาํ สง

text

CriteiraRankingMinScore

คะแนนต่ําสุดของเกณฑการประเมินผูนาํ สง

float

CriteriaRankingMaxScore

คะแนนสูงสุดของเกณฑการประเมินผูนาํ สง

float

CriteriaRankingId

PK

246

247

Class

Attribute

Key

int

วันที่ตั้งคาเกณฑในการประเมินผูน ําสง

datetime

รหัสอางอิงสถานะของพัสดุ

int

ItemStatusCode

รหัสสถานะของพัสดุ

nvarchar(50)

ItemStatusName

ชื่อของสถานะพัสดุ

nvarchar(50)

ItemStatusDesc

คําอธิบายสถานะของพัสดุ

text

รหัสอางอิงประเภทของพัสดุ

int

ItemTypeCode

รหัสประเภทของพัสดุ

nvarchar(50)

ItemTypeName

ชื่อประเภทของพัสดุ

nvarchar(50)

ItemTypeDesc

คําอธิบายประเภทของพัสดุ

text

รหัสอางอิงประเภทหนวยจัดเก็บ

int

SkuTypeCode

รหัสประเภทหนวยจัดเก็บ

nvarchar(50)

SkuTypeName

ชื่อประเภทหนวยจัดเก็บ

nvarchar(50)

SkuTypeDesc

คําอธิบายประเภทหนวยจัดเก็บ

text

FK

CreateDate
ItemStatusId

ItemTypeId

ItemType

SkuTypeId

SkuType

DataType

รหัสอางอิงผูทที่ ําการตั้งคาเกณฑในการประเมินผู
นําสง

CreaterId

ItemStatus

Data Description

PK

PK

PK

247

248

Class

Attribute
PolicyTypeId

Key
PK not
AutoIncrement

Data Description

DataType
int

PolicyTypeCode

รหัสประเภทของนโยบาย

nvarchar(50)

PolicyTypeName

ชื่อของประเภทนโยบาย

nvarchar(50)

PolicyTypeDesc

คําอธิบายประเภทของนโยบาย

text

รหัสอางอิงประเภทของหนวยวัด

int

UmTypeCode

รหัสประเภทของหนวยวัด

nvarchar(50)

UmTypeName

ชื่อประเภทของหนวยวัด

nvarchar(50)

UmTypeDesc

คําอธิบายประเภทของหนวยวัด

text

รหัสอางอิงสถานะของคํารองความตองการ

int

RequisitionStatusCode

รหัสสถานะของคํารองความตองการ

nvarchar(50)

RequisitionStatusName

ชื่อของสถานะคํารองความตองการ

nvarchar(50)

RequisitionStatus

RequisitionStatusDesc

คําอธิบายสถานะของคํารองความตองการ

text

ItemSerialStatus

ItemSerialStatusId

รหัสอางอิงสถานะของพัสดุระดับ serial

int

รหัสสถานะของพัสดุระดับ serial

nvarchar(50)

PolicyType

UmTypeId

UMType

RequisitionStatusId

ItemSerialStatusCode

PK

PK

PK

248

รหัสอางอิงประเภทของนโยบาย

249

Class

Attribute
ItemSerialStatusName

Key

Data Description
ชื่อสถานะของพัสดุระดับ serial

DataType
nvarchar(50)

คําอธิบายสถานะของพัสดุระดับ serial

text

รหัสอางอิงของสถานที่

int

LocationTypeCode

รหัสประเภทของสถานที่

nvarchar(50)

LocationTypeName

ชื่อประเภทของสถานที่

nvarchar(50)

LocationTypeDesc

คําอธิบายประเภทของสถานที่

text

รหัสอางอิงสถานะของสถานที่

int

LocationStatusCode

รหัสสถานะของสถานที่

nvarchar(50)

LocationStatusName

ชื่อสถานะของสถานที่

nvarchar(50)

LocationStatusDesc

คําอธิบายสถานะของสถานที่

text

รหัสอางอิงแผนก

int

DepartmentCode

รหัสแผนก

nvarchar(50)

DepartmentName

ชื่อแผนก

nvarchar(50)

DepartmentDesc

คําอธิบายเพิ่มเติมของแผนก

text

รหัสอางอิงพนักงาน

int

ItemSerialStatusDesc
LocationTypeId

LocationType

LocationStatusId

LocationStatus

DepartmentId

Department
Operator

OperatorId

PK

PK

PK

PK

249

250

Class

Attribute
OperatorCode

Data Description
รหัสพนักงาน

DataType
nvarchar(50)

FK

รหัสประเภทพนักงาน

int

PersonId

FK

รหัสอางอิงบุคคล

int

DepartmentId

FK

รหัสอางอิงแผนก

int

OperatorDesc

คําอธิบายเพิ่มเติมพนักงาน

text

OperatorUsername

ชื่อผูใชงานของพนักงาน

nvarchar(50)

OperatorPassword

รหัสผานของพนักงาน

nvarchar(50)

OperatorAuthorityLevel

ระดับอํานาจของพนักงาน

nvarchar(50)

OperatorAuthorityCode

รหัสอํานาจของพนักงาน

nvarchar(50)

รหัสอางอิงพนักงานที่อยูสูงกวาพนักงานนี้

int

รหัสอางอิงประเภทพนักงาน

int

OperatorTypeCode

รหัสประเภทพนักงาน

nvarchar(50)

OperatorTypeName

ชื่อประเภทพนักงาน

nvarchar(50)

OperatorTypeDesc
PackTypeId

คําอธิบายประเภทพนักงาน
รหัสอางอิงประเภทของการบรรจุหีบหอ

text
int

OperatorTypeId

FK
PK not
AutoIncrement

PK not

250

OperatorTypeId

OperatorParentId

OperatorType
PackType

Key

251

Class

Attribute

ItemSerial

DataType

รหัสประเภทของการบรรจุหบี หอ

nvarchar(50)

PackTypeName

ชื่อประเภทของการบรรจุหีบหอ

nvarchar(50)

PackTypeDesc

คําอธิบายของประเภทการบรรจุหีบหอ

text

รหัสอางอิงของวิธกี ารขนสง

int

ShippingMethodCode

รหัสของวิธกี ารขนสง

nvarchar(50)

ShippingMethodName

ชื่อของวิธีการขนสง

nvarchar(50)

ShippingMethodDesc

คําอธิบายของวิธีการขนสง

text

รหัสอางอิงของเงื่อนไขการจายเงิน

int

PaymentConditionCode

รหัสของเงื่อนไขการจายเงิน

nvarchar(50)

PaymentConditionName

ชื่อของเงื่อนไขการจายเงิน

nvarchar(50)

PaymentConditionDesc

คําอธิบายเงื่อนไขการจายเงิน

text

รหัสอางอิงของพัสดุระดับ serial

int

รหัสพัสดุระดับ serial

nvarchar(50)

รหัสอางอิงพัสดุ

int

PaymentConditionId

PaymentCondition

Data Description

PackTypeCode

ShippingMethodId

ShippingMethod

Key
AutoIncrement

ItemSerialId

PK

PK

PK

ItemSerialCode
ItemId

FK

251

252

Class

Lot

Attribute

Key

LotId

FK

Data Description
รหัสอางอิงล็อตนําเขา

DataType
int

SiteId

FK

รหัสอางอิงสถานที่จัดเก็บพัสดุ

int

LocationId

FK

รหัสอางอิงสถานที่

int

ItemSerialCurrentlyUseStatusId FK

สถานะที่บอกวากําลังดําเนินการกับพัสดุระดับ serial
นี้(ในกรณีทที่ าํ ธุรกรรมไมถงึ sku)

bit

ItemSerialRemainQty

จํานวนพัสดุทเี่ หลือในระดับ serial นี้

float

FK

รหัสสําหรับเรียกหนวยวัดของพัสดุ

int

ItemSerialStatusId

FK

รหัสอางอิงสถานะของพัสดุระดับ serial

int

ItemSerialBarcode

รหัส Barcode ของพัสดุระดับ serial

nvarchar(50)

ItemSerialOnOrderDate

วันที่คาดวาจะรับพัสดุ on order

datetime

รหัสอางอิงของล็อตนําเขา

int

LotReceiveLotCode

รหัสล็อตนําเขา

nvarchar(50)

LotProductionLotCode

รหัสล็อตผลิต

nvarchar(50)

รหัสอางอิงพัสดุ

int

LotMfgDate

วันผลิตของพัสดุล็อตนี้

datetime

LotExpiredDate

วันหมดอายุของพัสดุล็อตนี้

datetime

LotId

ItemId

PK

FK

252

ItemUMId

253

Class

Attribute
LotWarrantyExpiredDate

Key

LotRemarks

RequestOrder

Data Description
วันหมดอายุรับประกันของพัสดุล็อตนี้

DataType
datetime

หมายเหตุของล็อตนําเขา (ใชในกรณีแยก SKU)

text

SKUTypeId

FK

รหัสอางอิงประเภทหนวยจัดเก็บ

int

ReceiveDetailsId

FK

รหัสอางอิงรายละเอียดการนําเขาพัสดุ

int

ProductionOrderId

FK

รหัสอางอิงใบคําสั่งผลิต

int

LotQCOrderCode

รหัสการตรวจคุณภาพล็อตพัสดุ

nvarchar(50)

WorkOrderId

รหัสอางอิงใบ work order

nvarchar(50)

ItemVersionId

FK

รหัสอางอิงรุนของพัสดุ

int

LotStatusId

FK

หมายเลขอางอิงสถานะของลอตพัสดุนี้

int

LotBarcode

รหัส Barcode ของพัสดุลอตนี้

nvarchar(50)

CreateDate

รหัสอางอิงผูทที่ ําการตั้งคาล็อต

datetime

FK

วันที่ตั้งคาล็อต

int

RequestOrderId

PK

รหัสอางอิงการรองขอพัสดุ

int

รหัสการรองขอพัสดุ

nvarchar(50)

รหัสอางอิงเอกสารอางอิง

int

วันที่ตองการรับพัสดุ

datetime

RequestCode
RefDocumentId
RequestOrderWantDate

FK

253

CreaterId

254

Class

Attribute
RequestOrderUrgent

Key

Data Description
เปนการรองขอพัสดุเรงดวนหรือไม

DataType
bit

RequestOrderDeliverLocationId FK

รหัสอางอิงสถานที่ที่ตองการใหสงพัสดุ

int

RequestOrderSiteId

รหัสอางอิงสถานที่จัดเก็บทางตรรกะที่รองขอพัสดุ

int

หมายเหตุสาํ หรับการรองขอพัสดุ

text

FK

RequestOrderRemarks
RequestOrderStatusId

FK

รหัสอางอิงสถานะของการรองขอพัสดุ (ทั้งใบรองขอ)

int

RequestOrderDepartmentId

FK

รหัสอางอิงแผนกที่ทาํ การรองขอพัสดุ

int

วันที่อนุมัติการรองขอพัสดุ

datetime

รหัสอางอิงผูอนุมัติการรองขอพัสดุ

int

รหัสอางอิงผูทที่ ําการสรางความตองการรองขอพัสดุ

datetime

ApproveDate
ApproverId

FK

CreateDate
RequestDetails

CreaterId

FK

วันที่สรางความตองการรองขอพัสดุ

int

RequestDetailsId

PK

รหัสอางอิงรายละเอียดการรองขอพัสดุ

int

RequestOrderId

FK

รหัสอางอิงการรองขอพัสดุ

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ปริมาณพัสดุที่รองขอ

int

RequestDetailsItemQty
FK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

LotId

FK

รหัสอางอิงล็อตนําเขา

int

254

ItemUMId

255

Class

Attribute
RequestDetailsPackTypeId

Key

Data Description
ตองการบรรจุหีบหอหรือไม

DataType
int

RequestDetailsWantDate

วันที่ตองการรับพัสดุ

datetime

RequestDetailstoDate
RequestDetailsDeliver
LocationId

วันที่สิ้นสุดการยืมพัสดุ (สําหรับ Tools)

datetime

FK

สถานทีท่ ี่ตองการใหนําพัสดุไปสง

int

MethodofUseId

FK

รหัสอางอิงวิธกี ารใชยา

int

DosageperTimeId

FK

รหัสอางอิงวิธกี ารใชยา

int

หมายเหตุของรายละเอียดการรองขอพัสดุ

text

RequestedDetailsRemarks

Request
ReceiveOrder

RequestId

PK

รหัสอางอิงตารางการรองขอพัสดุ

int

RequestDetailsId

FK

รหัสอางอิงรายละเอียดการรองขอพัสดุ

int

ItemSerialId

FK

รหัสอางอิงของพัสดุระดับ serial

int

ReceiveOrderId

PK

รหัสอางอิงการนําเขาพัสดุ

int

รหัสการนําเขาพัสดุ

nvarchar(50)

ReceiveCode
FK

รหัสอางอิงสถานะของการนําเขาพัสดุ

int

ProductionOrderId

FK

รหัสอางอิงใบสั่งผลิต

int

POId

FK

รหัสอางอิงใบสั่งซื้อ

int

255

ReceiveOrderStatusId

256

Class

Attribute
SupplierRefDocumentCode

Key

Data Description
รหัสเอกสารอางอิงของผูนาํ สง

DataType
nvarchar(50)

ReceiveOrderFrom

เปนการรับพัสดุเขาจากไหน

bit

ReceiveOrderRemarks

หมายเหตุสาํ หรับการนําเขาพัสดุ

text

CreateDate

รหัสอางอิงผูทที่ ําการสรางความตองการรับพัสดุ

datetime

CreaterId

FK

วันที่สรางความตองการรับพัสดุ

int

ApproverId

FK

วันที่อนุมัติการรับพัสดุ

int

รหัสอางอิงผูอนุมัติการรับพัสดุ

datetime

ApproveDate
PK

รหัสอางอิงรายละเอียดการนําเขาพัสดุ

int

ReceiveOrderId

FK

รหัสอางอิงการนําเขาพัสดุ

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

LotId

FK

รหัสอางอิงของล็อตพัสดุ

int

ปริมาณพัสดุที่รับเขา

int

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

ReceiveLotCode

หมายเลขล็อตนําเขา

nvarchar(50)

ReceiveDetailsRemarks

หมายเหตุสาํ หรับรายละเอียดการนําเขาพัสดุ

text

รหัสอางอิงตารางการรับพัสดุ

int

ReceiveDetailsItemQty
ItemUMId
ReceiveDetails
Receive

ReceiveId

FK

PK

256

ReceiveDetailsId

257

Class

Attribute
ReceiveDetailsId

Key
FK

Data Description
รหัสอางอิงรายละเอียดการนําเขาพัสดุ

DataType
int

ItemSerialId

FK

รหัสอางอิงพัสดุระดับ serial

int

SiteId

FK

รหัสอางอิงของสถานที่จัดเก็บ

int

LocationId

FK

รหัสอางอิงสถานที่

int

ReturnOrderId

PK

รหัสอางอิงการรับคืนพัสดุ

int

รหัสการรับคืนพัสดุ

nvarchar(50)

รหัสอางอิงสถานะการรับคืนพัสดุ

int

ReturnOrderRemarks

หมายเหตุสาํ หรับการรับคืนพัสดุ

text

ReturnOrderType

ประเภทของการรับคืนพัสดุ

bit

ReturnCode
ReturnOrderStatusId

FK

SiteId

FK

รหัสอางอิงของสถานที่จัดเก็บ

int

RefDocumentId

FK

รหัสอางอิงเอกสารอางอิง

int

CreaterId

FK

รหัสอางอิงผูทที่ ําการสรางความตองการรับคืนพัสดุ

int

วันที่สรางความตองการรับคืนพัสดุ

datetime

วันที่อนุมัติการรับคืนพัสดุ

int

รหัสอางอิงผูอนุมัติการรับคืนพัสดุ

datetime

CreateDate
ApproverId
ReturnOrder

ApproveDate

FK

257

258

Class

Attribute
ReturnDetailsId

Key
PK

Data Description
รหัสอางอิงรายละเอียดการรับคืนพัสดุ

DataType
int

ReturnOrderId

FK

รหัสอางอิงการรับคืนพัสดุ

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ปริมาณพัสดุที่รับคืน

int

ReturnDetailsItemQty

ReturnDetails

ItemUMId

FK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

LotId

FK

รหัสอางอิงล็อตนําเขาพัสดุ

int

LocationId

FK

รหัสอางอิงสถานที่

int

IssueOrderId

FK

รหัสอางอิงการจายพัสดุ

int

ItemSerialCode

รหัสพัสดุระดับ serial

nvarchar(50)

ReturnReason

เหตุผลในการคืนพัสดุ

text

ReturnDetailsRemarks

หมายเหตุสาํ หรับรายละเอียดการคืนพัสดุ

text

PK

รหัสอางอิงตารางการรับคืนพัสดุ

int

ReturnDetailsId

FK

รหัสอางอิงรายละเอียดการรับคืนพัสดุ

int

Return

ItemSerialId

FK

รหัสอางอิงของพัสดุระดับ serial

int

IssueOrder

IssueOrderId

PK

รหัสอางอิงการจายพัสดุ

int

หมายเลขการจายพัสดุ

nvarchar(50)

IssueCode

258

ReturnId

259

Class

Attribute
RequestOrderId

Key
FK

Data Description
หมายเลขการรองขอพัสดุ

DataType
int

TransferOrderId

FK

หมายเลขการขอใหโอนถายพัสดุระหวางคลัง

int

IssueOrderStatusId

FK

สถานะการจายพัสดุ

int

หมายเหตุสาํ หรับการจายพัสดุ

text

วันที่อนุมัติการจายพัสดุ

int

รหัสอางอิงผูอนุมัติการจายพัสดุ

datetime

IssueOrderRemarks
ApproverId

FK

ApproveDate
IssueDetailsId

PK

รหัสอางอิงรายละเอียดการจายพัสดุ

int

IssueOrderId

FK

รหัสอางอิงการจายพัสดุ

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ปริมาณพัสดุที่จายออก

int

ItemQty

IssueDetails

FK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

IssueDetailsStatusId

FK

รหัสอางอิงรายละเอียดสถานะของการจายพัสดุ

int

หมายเหตุของรายละเอียดการจายพัสดุ

text

IssueDetailsRemarks
IssueId

PK

รหัสอางอิงตารางการจายพัสดุ

int

IssueDetailsId

FK

หมายเลขการจายพัสดุ

int

ItemSerialId

FK

รหัสอางอิงของพัสดุระดับ serial

int

259

Issue

ItemUMId

260

Class

PickingSheet

Attribute
PickingSheetId

Key
PK

Data Description
หมายเลขใบหยิบพัสดุ

DataType
nvarchar(50)

PickbyId

FK

ชื่อพนักงานทีท่ ําการหยิบพัสดุ

nvarchar(50)

IssuebyId

FK

ชื่อพนักงานผูอ อกใบหยิบพัสดุ

nvarchar(50)

CountTagId

PK

รหัสอางอิงของใบตรวจนับพัสดุ

int

รหัสใบตรวจนับพัสดุ

nvarchar(50)

CountTagCode

CountTag

CountTagItemList

FK

รหัสอางอิงพนักงานผูท ําการตรวจนับพัสดุ

int

CountTagStatusId

FK

รหัสอางอิงสถานะของใบตรวจนับพัสดุ

int

CreaterId

FK

รหัสอางอิงผูทที่ ําการสรางใบตรวจนับพัสดุ

int

วันที่สรางใบตรวจนับพัสดุ

datetime

CreateDate
CountTagItemListId

PK

รหัสอางอิงรายการพัสดุในใบตรวจนับพัสดุ

int

CountTagId

FK

รหัสอางอิงของใบตรวจนับพัสดุ

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงของพัสดุ

int

CountTagItemSerialId

PK

รหัสอางอิงรายการพัสดุระดับ serial ในใบตรวจนับ
พัสดุ

int

CountTagItemListId

FK

รหัสอางอิงรายการพัสดุในใบตรวจนับพัสดุ

int

ItemSerialId

FK

รหัสอางอิงของพัสดุระดับ serial

int

260

CountTagItemSerial

CountOperatorId

261

Class

Attribute
AdjustItemId

Key

Data Description
รหัสอางอิงการปรับเปลี่ยนปริมาณพัสดุคงคลัง

DataType
int

AdjustItemCode

รหัสการปรับเปลี่ยนปริมาณพัสดุคงคลัง

nvarchar(50)

RefDocumentCode

รหัสอางอิงเอกสารอางอิง

nvarchar(50)

PK

FK

สถานะของการปรับเปลี่ยนปริมาณพัสดุคงคลัง

int

CountTagId

FK

รหัสอางอิงของใบตรวจนับพัสดุ

int

FK

รหัสอางอิงผูทที่ ําการอนุมัตกิ ารปรับเปลี่ยนปริมาณ
พัสดุคงคลัง

int

วันที่อนุมัติการปรับเปลี่ยนปริมาณพัสดุคงคลัง

datetime

รหัสอางอิงผูทที่ ําการปรับเปลี่ยนปริมาณพัสดุคงคลัง

int

CreateDate

วันที่ปรับเปลีย่ นปริมาณพัสดุคงคลัง

datetime

AdjustItemDetailsId

PK

รหัสอางอิงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนปริมาณพัสดุคง
คลัง
int

AdjustItemId

FK

รหัสอางอิงการปรับเปลี่ยนปริมาณพัสดุคงคลัง

int

ItemSerialId

FK

รหัสอางอิงของพัสดุระดับ serial

int

ItemSiteId

FK

สถานที่จัดเก็บพัสดุ

int

ปริมาณพัสดุที่รองขอ

int

ApproverId
ApproveDate
CreaterId
AdjustItem
AdjustItemDetails

AdjustItemDetailsQty

FK

261

AdjustItemStatusId

262

Class

Attribute
ItemUMId
AdjustItemDetailsStatusId

Key
FK

Data Description
รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

DataType
int

FK

รหัสอางอิงสถานะในการปรับเปลี่ยนปริมาณพัสดุคง
คลัง

int

เหตุผลในการปรับเปลี่ยนปริมาณพัสดุคงคลัง

text

รหัสอางอิงการโอนถายพัสดุระหวางคลัง

int

รหัสการโอนถายพัสดุระหวางคลัง

nvarchar(50)

รหัสอางอิงเอกสารอางอิง

int

เปนการรองขอการโอนถายพัสดุเรงดวนหรือไม

bit

AdjustItemDetailsReason
TransferOrder

TransferOrderId

PK

TransferCode
RefDocumentId

FK

TransferOrderUrgent
TransferOrderDepartmentId

FK

รหัสอางอิงแผนกที่รองขอการโอนถายพัสดุระหวางคลัง int

SiteId

FK

รหัสอางอิงสถานที่จัดเก็บพัสดุ

int

TransferOrdertoSiteId

FK

รหัสอางอิงสถานที่เก็บพัสดุปลายทางที่ตอ งการโอน
ถายพัสดุ

int

TransferOrderStatusId

FK

รหัสอางอิงสถานะของการโอนถายพัสดุระหวางคลัง

int

วันที่ตองการใหโอนถายพัสดุที่ตองการ

datetime

TransferOrderWantDate
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263

Class

Attribute

Key

Data Description

DataType

รหัสอางอิงพนักงานที่ทาํ เรื่องขอโอนถายพัสดุระหวาง
คลัง

int

CreateDate

วันที่ทาํ เรื่องขอโอนถายพัสดุระหวางคลัง

datetime

ApproverId

รหัสอางอิงผูทที่ ําการอนุมัตกิ ารโอนถายพัสดุระหวาง
คลัง

int

วันที่อนุมัติการโอนถายพัสดุระหวางคลัง

datetime

CreaterId

FK

FK

ApproveDate
TransferDetailsId

PK

รหัสอางอิงรายละเอียดการโอนถายพัสดุระหวางคลัง

int

TransferOrderId

FK

รหัสอางอิงการโอนถายพัสดุระหวางคลัง

int

LotId

FK

รหัสอางอิงของล็อตนําเขา

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

TransferDetailsItemQty

ปริมาณพัสดุที่รองขอใหโอนถาย

int

TransferDetailsRemarks

หมายเหตุของรายละเอียดการโอนถายพัสดุระหวาง
คลัง

text

ItemUMId

FK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

Transfer

TransferId

PK

รหัสอางอิงตารางการโอนถายพัสดุระหวางคลัง

int

TransferDetailsId

FK

รหัสอางอิงรายละเอียดการโอนถายพัสดุระหวางคลัง

int

263

TransferDetails

264

Class

Attribute

Key

Data Description

DataType

ItemSerialId

FK

รหัสอางอิงของพัสดุระดับ serial

int

OrId

PK

รหัสอางอิงการรองขอใหสั่งผลิต

int

รหัสการรองขอสั่งผลิต

nvarchar(50)

รหัสอางอิงพนักงานที่ทาํ เรื่องขอใหสั่งผลิต

int

CreateDate

วันที่ทาํ เรื่องขอใหสั่งผลิต

datetime

OrtoSiteId

FK

รหัสอางอิงสถานที่เก็บพัสดุที่ตองการรองขอใหผลิต
พัสดุไปสง

int

OrRequestDepartmentId

FK

รหัสอางอิงแผนกที่ทาํ การขอใหสั่งผลิต

int

OrStatusId

FK

รหัสอางอิงสถานะของการรองขอสั่งผลิต

int

สถานะของการขอใหสั่งผลิต

text

รหัสอางอิงผูทที่ ําการขอใหสงั่ ผลิต

int

วันที่อนุมัติการขอใหสั่งผลิต

datetime

OrCode
CreaterId

FK

OrRemarks
ApproverId

FK

ApproveDate

ORDetails

OrDetailsId

PK

รหัสอางอิงรายละเอียดการรองขอสั่งผลิต

int

OrId

FK

รหัสอางอิงการรองขอสั่งผลิต

int

264

OR

265

Class

Attribute

รหัสอางอิงพัสดุ

DataType
int

ปริมาณพัสดุที่ขอใหสั่งผลิต

int

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

OrDetailsUrgent

เปนการรองขอใหสั่งผลิตพัสดุเรงดวนหรือไม

bit

OrDetailsRemarks

หมายเหตุของพัสดุที่ตองการขอใหผลิต

text

OrDetailsRequestWantDate

วันที่ตองการพัสดุ

datetime

รหัสอางอิงการรองขอสั่งซื้อ

int

รหัสการรองขอสั่งซื้อ

nvarchar(50)

FK

รหัสอางอิงแผนกที่ทาํ การขอสั่งซื้อ

int

PrtoSiteId

FK

รหัสอางอิงสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ตองการรองขอให
สั่งซื้อพัสดุไปสง

int

PrStatusId

FK

รหัสอางอิงสถานะของการขอสั่งซื้อ

int

ItemId

Key
FK

OrDetailsItemQty
ItemUMId

PR

PrId

FK

PK

PrCode
PrRequestDepartmentId

PrRemarks
CreaterId

หมายเหตุของการขอใหสั่งซือ้
FK

CreateDate
FK

รหัสอางอิงพนักงานที่ทาํ เรื่องขอใหสั่งซื้อพัสดุ

int

วันที่ขอใหสั่งซือ้ พัสดุ

datetime

รหัสอางอิงผูทที่ ําการขอใหสงั่ ซื้อพัสดุ

int

265

ApproverId

Data Description

266

Class

Attribute

Key

ApproveDate

วันที่อนุมัติการขอใหสั่งซื้อพัสดุ

datetime

PK

รหัสอางอิงรายละเอียดการรองขอสั่งซื้อ

int

PrId

FK

รหัสอางอิงการรองขอสั่งซื้อ

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ปริมาณพัสดุที่ขอใหสั่งซื้อ

int

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

PrDetailsUrgent

เปนการรองขอใหสั่งซื้อพัสดุเรงดวนหรือไม

bit

PrDetailsRemarks

หมายเหตุของพัสดุที่ตองการขอใหสั่งซื้อ

text

PrDetailsWantDate

วันที่ตองการพัสดุ

datetime

ItemUMId

PrDetailsStatusId
RFQ

DataType

PrDetailsId

PrDetailsItemQty

PRDetails

Data Description

FK

FK

PrDetailsType
RfqId

PK

RfqCode
SupplierId

ประเภทของการขอใหสั่งซื้อพัสดุ

bit

รหัสอางอิงการขอใหเสนอราคา

int

รหัสการขอใหเสนอราคา

nvarchar(50)

รหัสอางอิงผูนาํ สง

int

วันที่ตองการใหผูนาํ สงตอบรับการขอใหเสนอราคา

datetime

266

RfqWantReturnDate

FK

หมายเลขอางอิงสถานะของรายละเอียดใบขอใหสั่งซื้อ int

267

Class

Attribute
RfqPaymentConditionId

Key
FK

Data Description
รหัสอางอิงขอตกลงของการจายเงิน

DataType
int

RfqShippingMethodId

FK

รหัสอางอิงวิธกี ารขนสงพัสดุ

int

RfqStatusId

FK

รหัสอางอิงสถานะของการขอใหเสนอราคา

int

หมายเหตุของใบขอใหเสนอราคา

text

รหัสอางอิงพนักงานที่ทาํ เรื่องขอใหเสนอราคาพัสดุ

int

วันที่ขอใหเสนอราคาพัสดุ

datetime

รหัสอางอิงผูทที่ ําการขอใหเสนอราคาพัสดุ

int

วันที่อนุมัติการขอใหเสนอราคาพัสดุ

datetime

RfqRemarks
CreaterId

FK

CreateDate
ApproverId

FK

ApproveDate

RFQDetails

RfqDetailsId

PK

รหัสอางอิงรายละเอียดการขอใหเสนอราคา

int

RfqId

FK

รหัสอางอิงการขอใหเสนอราคา

int

RefDocumentId

FK

รหัสอางอิงเอกสารอางอิง

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

RfqDetailsItemQty

ปริมาณพัสดุที่ขอใหเสนอราคา

int

RfqDetailsRemarks

หมายเหตุของรายละเอียดการขอใหเสนอราคาพัสดุ

text

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

ItemUMId

FK

267

268

Class

RFQPR

Attribute

Key

Data Description

DataType

RfqPRId

PK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางการขอใหเสนอราคา
และการขอสั่งซื้อ
int

RfqId

FK

รหัสอางอิงการขอใหเสนอราคา

int

PrDetailsId

FK

รหัสอางอิงรายละเอียดการรองขอสั่งซื้อ

int

QuotationId

PK

รหัสอางอิงใบเสนอราคา

int

รหัสใบเสนอราคา

nvarchar(50)

QuotationCode
FK

รหัสอางอิงการขอใหเสนอราคา

int

SupplierId

FK

รหัสผูนําสง

int

QuotationStartDate

วันเริ่มตนที่ใบเสนอราคานี้มผี ล

datetime

QuotationEndDate

วันสุดทายที่ใบเสนอราคานีม้ ีผล

datetime

Quotation

QuotationRemarks

หมายเหตุการเสนอราคาของผูนาํ สง

text

QuotationDetails

QuotationDetailsId

PK

รหัสอางอิงรายละเอียดใบเสนอราคา

int

QuotationId

FK

รหัสอางอิงใบเสนอราคา

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ปริมาณพัสดุที่เสนอราคา

int

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

QuotationDetailsItemQty
ItemUMId

FK

268

RfqId

269

Class

Attribute

Key

ItemUnitPrice
PoId

PK

PoCode

Data Description

DataType

ราคาตอหนวยของพัสดุ

float

รหัสอางอิงใบสั่งซื้อ

int

รหัสใบสั่งซื้อ

nvarchar(50)

SupplierId

FK

รหัสผูนําสง

int

PoShippingMethodId

FK

รหัสอางอิงวิธกี ารขนสง

int

PoPaymentConditionId

FK

รหัสอางอิงขอตกลงของการจายเงิน

int

PoStatusId

FK

รหัสอางอิงสถานะของใบสั่งซื้อ

int

PoReceiveSiteId

FK

รหัสอางอิงสถานที่ที่ตองการรับพัสดุ

int

CreaterId

FK

รหัสอางอิงพนักงานที่ทาํ เรื่องสั่งซื้อพัสดุ

int

วันที่ทาํ เรื่องสัง่ ซื้อพัสดุ

datetime

รหัสอางอิงผูทที่ ําการสั่งซื้อพัสดุ

int

ApproveDate

วันที่อนุมัติการสั่งซื้อพัสดุ

datetime

PO

PoRemarks

หมายเหตุของใบสั่งซื้อ

text

PODetails

PoDetailsId

PK

รหัสอางอิงรายละเอียดของใบสั่งซื้อ

int

PoId

FK

รหัสอางอิงใบสั่งซื้อ

int

CreateDate
ApproverId

FK

269

270

Class

Attribute
PoRefDocumentId
ItemId

Key
FK

Data Description
รหัสอางอิงเอกสารอางอิง

DataType
int

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

ปริมาณพัสดุที่สั่งซื้อ

int

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

ItemUnitPrice

ราคาตอหนวยของพัสดุ

float

PoDetailsItemWantDate

วันที่ตองการรับพัสดุที่สงั่ ซื้อ

datetime

PoDetailsRemarks

หมายเหตุของรายละเอียดการสั่งซื้อพัสดุ

text

PoPRId

PK

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางใบสัง่ ซือ้ กับการรอง
ขอสั่งซื้อ

int

PrDetailsId

FK

รหัสอางอิงรายละเอียดการรองขอสั่งซื้อ

int

PoId

FK

รหัสอางอิงใบสั่งซื้อ

int

AcknowledgementId

PK

รหัสอางอิงใบยืนยันการขายจากผูน ําสง

int

รหัสใบยืนยันการขายจากผูน ําสง

nvarchar(50)

PoDetailsItemQty
ItemUMId

POPR
Acknowledgement

FK

AcknowledgementCode
PoId

FK

รหัสอางอิงใบสั่งซื้อ

int

SupplierId

FK

รหัสอางอิงผูนาํ สง

int
270

271

Class

Attribute

Key

DataType

AcknowledgementPayment
ConditionId

FK

รหัสอางอิงขอตกลงของการจายเงิน

int

AcknowledgementShipping
MethodId

FK

รหัสอางอิงวิธกี ารขนสง

int

หมายเหตุของใบยืนยันการขาย

text

AcknowledgementRemarks
PK

รหัสอางอิงรายละเอียดใบยืนยันการขายจากผูนาํ สง

int

AcknowledgementId

FK

รหัสอางอิงใบยืนยันการขายจากผูน ําสง

int

ItemId

FK

รหัสของพัสดุ

int

ปริมาณพัสดุที่ผูนาํ สงยืนยันจะขาย

int

รหัสอางอิงการสัมพันธกันระหวางพัสดุและหนวยวัด

int

AcknowledgementDetails
ExpectedReceiveDate

วันที่คาดวาจะสามารถรับของได

datetime

AcknowledgementDetails
Remarks

หมายเหตุของใบรายละเอียดใบยืนยันการขาย

text

ItemUMId

FK

271

AcknowledgementDetailsId

AcknowledgementDetails
CanShipQty

Acknowledgement
Details

Data Description

272

Class

RankingData

Attribute
RankingDataId

Key
PK

Data Description
รหัสอางอิงขอมูลการประเมินผูนาํ สง

DataType
int

CriteriaIssueId

FK

รหัสอางอิงของเกณฑการใหคะแนนผูน ําสง

int

SupplierId

FK

รหัสอางอิงผูนาํ สง

int

RankingDataValue

คาของการประเมิน

float

RankingDate

วันที่ทาํ การประเมินผูน ําสง

datetime

FK

รหัสอางอิงพนักงานผูประเมินผูนาํ สง

int

SupplierRecordId

PK

รหัสอางอิงบันทึกขอมูลการกระทําของผูนาํ สง

int

SupplierId

FK

รหัสอางอิงผูนาํ สง

int

PoId

FK

รหัสอางอิงใบสั่งซื้อ

int

AcknowledgementId

FK

รหัสอางอิงใบยืนยันการขายจากผูน ําสง

int

ReceiveOrderId

FK

รหัสอางอิงการรับคืนพัสดุ

int

TransactionName

ชื่อของการกระทําของผูนาํ สง

nvarchar(50)

TransactionCause

สาเหตุของการกระทําของผูน ําสง

nvarchar(50)

SupplierRecord

TransactionSeverity

ความรุนแรงของการกระทําของผูนําสง

nvarchar(50)

CalculateData

CalculateDataId

PK

รหัสอางอิงของขอมูลการคํานวณ

int

ItemId

FK

รหัสอางอิงพัสดุ

int

272

RankingOperatorId

273

Class

Attribute

Key

UseDate

Data Description
วันที่ทาํ ธุรกรรมกับพัสดุ

DataType
datetime

InQty

ปริมาณพัสดุนําเขา

int

RemainQty

ปริมาณพัสดุคงเหลือ

int

UsageQty

ปริมาณพัสดุที่ใช

int

273

274

ภาคผนวก ง
แผนภาพลําดับการทํางาน (Sequence Diagram)

รูปที่ ง-1 แผนภาพลําดับการทํางานของการคนหาเวชภัณฑ (Search Item)

275

รูปที่ ง-2 แผนภาพลําดับการทํางานของการตั้งคาเวชภัณฑ (1) (Setup Item)
275

276
:SetupItemUI

:SetupItemControl

:Item

:ItemUM

:ItemUMPrice

:ItemTreatmentPrivilege

:ItemSubstitute

:ItemInteract

:ItemSite

InventoryOperator
selectEditItem()
getItemDetails()

GetDetails จาก Entity
เหมือน selectViewItem

getItemDetails()

editItem()
setItemDetails()

CheckDuplicate จาก
Entity เหมือนขั้นตอนการ Add

checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitEditItem()
submitEditItem()
setItemDetails()

setItemUMDetails()

setItemUMPriceDetails()

setItemTreatmentPrivilegeDetails()

setItemSubDetails()

setItemIntDetails()

setItemSiteDetails()

setItemPolicyDetails()

selectDeleteItem()
deleteItem()

checkEffect()
msgCheckEffect
submitDeleteItem()
submitDeleteItem()
deleteItem()

deleteItemUM()

deleteItemUMPrice()

deleteItemTreatmentPrivilege()

deleteItemSub()

deleteItemInt()

deleteItemSite()

deleteItemPolicy()

รูปที่ ง-3 แผนภาพลําดับการทํางานของการตั้งคาเวชภัณฑ (2) (Setup Item)

:ItemPolicy

277

รูปที่ ง-4 แผนภาพลําดับการทํางานของการตั้งคาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Setup Site)

278

รูปที่ ง-5 แผนภาพลําดับการทํางานของการตั้งคาสถานที่ (Setup Location)

279
:SetupUMUI
InventoryOperator

:SetupUMControl

:UnitMeasurement

:UMType

viewUM()
getUMDetails()
getUMDetails()

getUMTypeDetails()

selectViewUMDetails()
getUMDetails()
getUMDetails()

createUM()
createUM()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitAddUM()
submitAddUM()

genUMCode()
addUM()

searchUM()
searchUM()
searchUM()

selectEditUM()
getUMDetails()
getUMDetails()

editUM()
setUMDetails()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitEditUM()
submitEditUM()
setUMDetails()

selectDeleteUM()
deleteUM()

checkEffect()
msgCheckEffect
submitDeleteUM()
submitDeleteUM()
deleteUM()

รูปที่ ง-6 แผนภาพลําดับการทํางานการตั้งคาหนวยวัด (Setup UM)

280
:SetupPolicyUI
InventoryOperator

:SetupPolicyControl

:Policy

:PolicyType

viewPolicy()
getPolicyDetails()
getPolicyDetails()

getPolicyTypeDetails()

selectViewPolicyDetails()
getPolicyDetails()
getPolicyDetails()

createPolicy()
createPolicy()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitAddPolicy()
submitAddPolicy()

genPolicyCode()
addPolicy()

selectEditPolicy()
getPolicyDetails()
getPolicyDetails

editPolicy()
setPolicyDetails()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitEditPolicy()
submitEditPolicy()
setPolicyDetails()

selectDeletePolicy()
deletePolicy()

checkEffect()
msgCheckEffect
submitDeletePolicy()
submitDeletePolicy()
deletePolicy()

รูปที่ ง-7 แผนภาพลําดับการทํางานของการตั้งคานโยบาย (Setup Policy)

281

รูปที่ ง-8 แผนภาพลําดับการทํางานของการตั้งคาสิทธิทางการรักษา (Setup Treatment
Privilege)

282
:SetupMedicalUsageUI

:SetupMedicalUsageControl

:MedicalUsage

:MedicalUsageType

InventoryOperator
viewMedicalUsage()
getMedicalUsageDetails()
getMedicalUsageDetails()

getMedicalUsageTypeDetails()

selectViewMedicalUsage()
getMedicalUsageDetails()
getMedicalUsageDetails()

createMedicalUsage()
createMedicalUsage()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitAddMedicalUsage()
submitAddMedicalUsage()

genMedicalUsageCode()
addMedicalUsage()

searchMedicalUsage()
searchMedicalUsage()
searchMedicalUsage()

selectEditMedicalUsage()
getMedicalUsageDetails()
getMedicalUsageDetails()

editMedicalUsage()
setMedicalUsageDetails()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitEditMedicalUsage()
submitEditMedicalUsage()
setMedicalUsageDetails()

selectDeleteMedicalUsage()
deleteMedicalUsage()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitDeleteMedicalUsage()
submitDeleteMedicalUsage()
deleteMedicalUsage()

รูปที่ ง-9 แผนภาพลําดับการทํางานของการตั้งคาวิธีใชเวชภัณฑ (Setup Medical Usage)

283
:SetupSupplierUI

:SetupSupplierControl

:Supplier

:SupplierItem

:Address

:Item

InventoryOperator
viewSupplier()
getSupplierDetails()
getSupplierDetails()

selectViewSupplier()
getSupplierDetails()
getSupplierDetails()

getSupplierItemDetails()

getAddressDetails()

searchItem()
searchItem()
searchItem()

createSupplier()
createSupplier()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitAddSupplier()
submitAddSupplier()

genSupplierCode()
addSupplier()

addAddress()

addSupplierItem()

searchSupplier()
searchSupplier()
searchSupplier()

selectEditSupplier()
getSupplierDetails()
getSupplierDetails()

getSupplierItemDetails()

getAddressDetails()

editSupplier()
setSupplierDetails()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitEditSupplier()
submitEditSupplier()
setSupplierDetails()

setSupplierItemDetails()

setAddressDetails()

selectDeleteSupplier()
deleteSupplier()

checkEffect()
msgCheckEffect
submitDeleteSupplier()
submitDeleteSupplier()
deleteSupplier()

deleteSupplierItem()

deleteAddress()

รูปที่ ง-10 แผนภาพลําดับการทํางานของการตั้งคาผูน ําสง (Setup Supplier)

284

รูปที่ ง-11 แผนภาพลําดับการทํางานของการตั้งเกณฑในการใหคะแนนผูน ําสง (Setup Criteria
Issue)

285

รูปที่ ง-12 แผนภาพลําดับการทํางานของการตั้งคาเกณฑการประเมินผูน ําสง (Setup Criteria
Ranking)

286
:ReceiveItemUI
InventoryOperator

:AprroveReceiveUI

:ReceiveControl

:ReceiveDetails

:ReceiveOrder

:Item

:ItemSerial

:PO

:SiteLocation

:ItemSite

:Lot

Approver
viewReceiveOrder()
getReceiveDetails()
getReceiveOrderDetails()

selectViewReceiveOrder()
getReceiveDetails()
getReceiveOrderDetails()
getReceiveDetailsDetails()
viewRefDocument()
getRefDocumentDetails()
getPODetails()
getProductionOrderDetails()
searchItem()
searchItem()
searchItem()
searchSite()
searchSite()
searchSite()
getSiteLocationDetails()
createReceiveOrder()
createReceiveOrder()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitAddReceiveOrder()
submitAddReceiveOrder()
genReceiveCode()
addReceiveOrder()
addReceiveDetails()
addLot()
createItemSerial
addItemSerialDetails()
changeStatus()
receiveStatusChanged
receiveStatusChanged
viewReceiveDetails()
getReceiveDetails()
getReceiveOrderDetails()
getReceiveDetailsDetails()
approveReceiveOrder()
approveReceiveOrder()
genReceiveLot()
genSerial()
changeStatus()
changeStatus()
changeStatus()
changeStatus()
rejectReceiveOrder()
rejectReceiveOrder()
changeStatus()
changeStatus()
changeStatus()
rejectReceiveOrderMessage

รูปที่ ง-13 แผนภาพลําดับการทํางานของการรับเวชภัณฑ (Receive Item)

:PO

:WorkOrder

287
:ReturnItemUI
InventoryOperator

:AprroveReturnUI

:ReturnControl

:ReturnDetails

:ReturnOrder

:IssueOrder

:IssueDetails

:Item

:ItemSerial

Approver
viewReturnOrder()
getReturnDetails()
getReturnOrderDetails()

selectViewReturnOrder()
getReturnDetails()
getReturnOrderDetails()
getReturnDetailsDetails()
searchSite()
searchSite()
searchSite()
getSiteLocationDetails()
searchItem()
searchItem()
searchItem()
viewIssueOrder()
getIssueOrderDetails()
getIssueOrderDetails()
createReturnOrder()
createReturnOrder()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitReturnOrder()
submitReturnOrder()
genReturnCode()
addReturnOrder()
addReturnDetails()
changeStatus
returnStatusChanged
returnStatusChanged
viewReturnDetails()
getReturnDetails()
getReturnOrderDetails()
getReturnDetailsDetails()
approveReturn()
approveReturn()
changeStatus()
getIssueDetailsDetails()
updateQuantity()
changeStatus()
rejectReturnOrder()
rejectReturnOrder()
changeStatus()
rejectReceiveOrderMessage

รูปที่ ง-14 แผนภาพลําดับการทํางานของการคืนเวชภัณฑ (Return Item)

:Site

:SiteLocation

288

Requester

:RequestItemUI
Approver
viewRequestOrder()

:ApproveRequestUI

:RequestControl

:ItemSite

:Item

:InteractItem

:ItemSubstitute

:RequestOrder

:RequestDetails

:Location

:Site

:ItemSite

:PackType

:MedicalUsage

:ItemSerial

getRequestOrderDetails
getRequestOrderDetails()
getMedicalUsageDetails()
getPackTypeDetails()
selectViewRequestOrder()
getRequestDetails
getRequestOrderDetails()
getRequestDetailsDetails()
searchLocation()
searchLocation()
searchLocation()
searchSite()
searchSite()
searchSite()
searchItem()
searchItem()
searchItem()
createRequestOrder()
createRequestOrder()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
getRequestItem()
getItemInteractDetails()

msgCheckInteract

checkInteractItem()

sendRequest()
sendRequest()
getItembyStatus()

sumOnHand()
sumOnOrder()
sumReserved()
checkAvailability()
checkIssuePolicy()
selectLot()
selectSerial()
getItemSubstituteDetails()

checkSubstituteItem()
msgCheckAvailability

รูปที่ ง-15 แผนภาพลําดับการทํางานของการรองขอเวชภัณฑ (1) (Request Item)
288

289

:ApproveRequestUI

:RequestItemUI
Requester

:RequestControl

:InteractItem

:RequestOrder

:RequestDetails

:ItemSerial

:IssueOrder

:IssueDetails

Approver
submitRequestOrder()
submitRequestOrder()
genRequestCode()
addRequestOrder()
addRequestDetails()
changeStatus()
requestStatusChanged
requestStatusChanged
viewRequestDetails()
getRequestDetails()
getRequestDetailsDetails()
getRequestOrderDetails()
approveRequest()
approveRequest()
changeStatus()
changeStatus()

checkIssueDate()
addIssueDetails()
addIssueOrder()
rejectRequest()
rejectRequest()
changeStatus()
msgRejectRequest
msgRejectTransfer

รูปที่ ง-16 แผนภาพลําดับการทํางานของการรองขอเวชภัณฑ (2) (Request Item)

289

290

รูปที่ ง-17 แผนภาพลําดับการทํางานของการจายเวชภัณฑ (Issue Item)
290

291

รูปที่ ง-18 แผนภาพลําดับการทํางานของการจัดหาเวชภัณฑเติมคลัง (Fulfill Inventory Level)
291

292

รูปที่ ง-19 แผนภาพลําดับการทํางานของการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Item)
292

293

:PRUI
InventoryOperator

:AprroveFulfillItemUI

:PRControl

:Item

:ItemSerial

:Site

:ItemSite

:PR

:PRDetails

:ItemUM

Approver
viewPR()
getPRDetails()
getPRDetails()
selectViewPR()
getPRDetails()
getPRDetails()
getPRDetailsDetails()
searchSite()
searchSite()
searchSite()
searchItem()
searchItem()
searchItem()
createPR()
createPR()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitPR()
submitPR()
genPRCode()
addPR()
addPRDetails()
changeStatus()
prStatusChange
prStatusChange
viewPRDetails()
getPRDetails()
getPRDetailsDetails()
getPRDetails()
approvePR()
approvePR()
changeStatus()
changeStatus()
rejectPR()
rejectPR()
changeStatus()
msgRejectPR
msgRejectPR

รูปที่ ง-20 แผนภาพลําดับการทํางานของการขอใหสงั่ ซื้อเวชภัณฑ (Request Purchase)
293

294

รูปที่ ง-21 แผนภาพลําดับการทํางานของการขอใหผลิตเวชภัณฑ (Request Operation)
294

295
:CheckRecordUI
InventoryOperator

:AprroveCheckRecordUI

:CheckRecordControl

:Item

:ItemSerial

:Site

:ItemSite

:CountTag

:CountTagItemList

Approver
viewCountTag()
getCountTagDetails()
getCountTagDetails()
selectViewCountTag()
getCountTagDetails()
getCountTagDetails()
getCountTagItemListDetails()
searchSite()
searchSite()
searchSite()
searchItem()
searchItem()
searchItem()
createCountTag()
createCountTag()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitCountTag()
submitCountTag()
genCountTagCode()
getItembyStatus()

sumOnHand()
sumReserved()
addCountTag()
addCountTagItemList()
changeStatus()
countTagStatusChange
countTagStatusChange
viewCountTagDetails()
getCountTagDetails()
getCountTagDetails()
getCountTagItemListDetails()
approveCountTag()
approveCountTag()
changeStatus()
changeStatus()
rejectCountTag()
rejectCountTag()
changeStatus()
msgRejectCountTag
msgRejectCountTag
closeCountTag()
closeCountTag()
changeStatus()

รูปที่ ง-22 แผนภาพลําดับการทํางานของการสรางใบตรวจนับเวชภัณฑ (Check Record
Accuracy)

296
:AdjustItemUI
InventoryOperator

:AprroveAdjustItemUI

:AdjustItemControl

:Item

:ItemSerial

:Site

:ItemSite

:Location

:CountTag

:CountTagItemList

:AdjustItem

:AdjustItemDetails

Approver
viewAdjustItem()
getAdjustItemDetails()
getAdjustItemDetails()
selectViewAdjustItem()
getAdjustItemDetails()
getAdjustItemDetails()
getAdjustItemDetailsDetails()
searchCountTag()
searchCountTag()
searchCountTag()
getCountTagItemListDetails()
searchSite()
searchSite()
searchSite()
searchItem()
searchItem()
searchItem()
calculateAdjustItem()
calculateAdjustItem()
getItembyStatus()

ถาไมไดเลือก Site ก็จะ
search Item ที่คลาส
Item

sumOnHand()
sumReserved()
createAdjustItem()
createAdjustItem()
genAdjustItemCode()
addAdjustItem()
addAdjustItemDetails()
changeStatus()
adjustItemStatusChanged
adjustItemStatusChanged
viewAdjustItemDetails()
getAdjustItemDetails()
getAdjustItemDetails()
getAdjustItemDetailsDetails()
approveAdjustItem()
approveAdjustItem()
changeStatus()
changeStatus()
rejectAdjustItem()
rejectAdjustItem()
changeStatus()
msgRejectAdjustItem
msgRejectAdjustItem

รูปที่ ง-23 แผนภาพลําดับการทํางานของการปรับเปลี่ยนยอดเวชภัณฑคงคลัง (Adjust Item)

297
:RFQUI
PurchaseOperator

:ApproveRFQUI

:RFQControl

:SupplierItem

:PR

:PRDetails

:RFQ

:RFQDetails

:SupplierItem

Approver
viewRFQ()
getRFQDetails()
getRFQDetails()
selectViewRFQ()
getRFQDetails()
getRFQDetails()
getRFQDetailsDetails()
searchSupplier()
searchSupplier()
searchSupplier()
searchItem()
searchItem()
searchItem()
viewPRDetails()
getPRDetails()
getPRDetailsDetails()
createRFQ()
createRFQ()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitRFQ()
submitRFQ()
genRFQCode()
addRFQ()
addRFQDetails()
changeStatus()
rfqStatusChanged
rfqStatusChanged
viewRFQDetails()
getRFQDetails()
getRFQDetails()
getRFQDetailsDetails()
approveRFQ()
approveRFQ()
changeStatus()
changeStatus()
rfqStatusChanged
rfqStatusChanged
printRFQ()
printRFQ()
changeStatus()
rejectRFQ()
rejectRFQ()
changeStatus()
msgRejectRFQ
msgRejectRFQ

รูปที่ ง-24 แผนภาพลําดับการทํางานของการขอใหเสนอราคา (Request for Quotation)

:Supplier

298

รูปที่ ง-25 แผนภาพลําดับการทํางานของการรับการเสนอราคา (Receive Quotation)

299
:POUI
PurchaseOperator

:ApprovePOUI

:POControl

:PRDetails

:SupplierItem

:Supplier

:Item

:PO

:PODetails

Approver
viewPO()
getPODetails()
getPODetails()
selectViewPO()
getPODetails()
getPODetails()
getPODetailsDetails()

searchSupplier()
searchSupplier()
searchSupplier()
searchItem()
searchItem()
searchItem()
viewPRDetails()
getPRDetails()
getPRDetailsDetails()
createPO()
createPO()
checkDuplicate()
msgCheckDuplicate
msgCheckDuplicate
submitPO()
submitPO()
genPOCode()

addPO()
addPODetails()
changeStatus()
poStatusChanged

poStatusChanged
viewPODetails()
getPODetails()
getPODetails()
getPODetailsDetails()
approvePO()
approvePO
changeStatus()
changeStatus()
poStatusChanged
poStatusChanged
printPO()
printPO()
changeStatus()
rejectPO()
rejectPO()
changeStatus()
msgRejectPO
msgRejectPO

รูปที่ ง-26 แผนภาพลําดับการทํางานของการสัง่ ซื้อเวชภัณฑ (Create Purchase Order)

300

รูปที่ ง-27 แผนภาพลําดับการทํางานของการรับการยืนยันการขายเวชภัณฑจากผูนําสง (Receive Acknowledgement)
300

301

รูปที่ ง-28 แผนภาพลําดับการทํางานของการประเมินผูนาํ สง (Evaluate Supplier)
301

ภาคผนวก จ
Class
Item

ตารางที่ จ-1 ตารางแสดงคําอธิบายการทํางาน (Method) ในแตละคลาส
Method Name
Description
In
Out
addItem
การเพิม่ เวชภัณฑพรอมขอมูล
{All of Item Attribute}
รายละเอียดลงในระบบ
searchItem
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน
(Item:itemId,
{List of Item}
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
getItemDetails
การนํารายละเอียดของเวชภัณฑ
(Item:itemId,itemCode)
{All of Item Attribute}
ออกมาแสดงหรือคํานวณ

303

Class

Method Name
setItemDetails
deleteItem

checkDuplicate
ItemStatus

getItemStatusDetails

ItemType

getItemTypeDetails

Site

addSite
getSiteDetails
searchSite

Description
In
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
{All of Item Attribute}
เวชภัณฑ
การลบเวชภัณฑออกจากระบบ
(Item:itemId,itemCode)
(เปลี่ยนสถานะเวชภัณฑเปน
obsolete)
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of Item Attribute}
การนํารายละเอียดของสถานะ
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
การนํารายละเอียดประเภทของ
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเพิม่ สถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
พรอมขอมูลรายละเอียดลงในระบบ
การนํารายละเอียดของสถานที่จัดเก็บ
ทางตรรกะออกมาแสดงหรือคํานวณ
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

Out
{All of Item Attribute}

(CheckDuplicateResult(bit))

(ItemStatus:itemStatusId,
itemStatusCode)
(ItemType:itemTypeId,
itemTypeCode)
{All of Site Attribute}

{All of ItemStatus Attribute}

(Site:siteId,siteCode)

{All of Site Attribute}

(Site:siteId, siteCode),
(SiteLocation: locationId),

{List of Site}

{All of ItemType Attribute}

303

304

Class

Method Name
setSiteDetails
deleteSite
changeStatus

SiteStatus

checkDuplicate
getSiteStatusDetails

ItemSite

addItemSite
searchSite

การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
สถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
การลบสถานที่จัดเก็บทางตรรกะออก
จากระบบ
เปลี่ยนสถานะของสถานที่จดั เก็บทาง
ตรรกะ
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล
การนํารายละเอียดของสถานะ
สถานที่จัดเก็บทางตรรกะออกมา
แสดงหรือคํานวณ
การเพิม่ ขอมูลเวชภัณฑที่สัมพันธกับ
สถานที่จัดเก็บทางตรรกะลงในระบบ
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

In
Out
(ItemSite: itemId, itemCode)
{All of Site Attribute}
{All of Site Attribute}
(Site:siteId,siteCode)
(Site:siteId, siteCode,
siteStatusId)
{All of Site Attribute}
(SiteStatus:siteStatusId,
siteStatusCode)

(Site:siteStatusId)
(CheckDuplicateResult(bit))
{All of SiteStatus Attribute}

{All of ItemSite Attribute}

(Site:siteId, siteCode),
{List of Site}
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
คนหารหัสอางอิงเวชภัณฑจากขอมูล (Site:siteName, siteCode,
(ItemSite:ItemId)

304

getItemId

Description

305

Class

Method Name
searchItem

getItemSiteDetails

setItemSiteDetails

Description
คําคนของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In
Out
siteDesc, siteStatusId)
(Item:itemId,
{List of Item}
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(ItemSite:itemSiteId,
{All of ItemSite Attribute}
itemsiteCode)
{All of ItemSite Attribute}

305

การนํารายละเอียดของเวชภัณฑที่
สัมพันธกับสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
{All of ItemSite Attribute}
เวชภัณฑที่สัมพันธกับสถานที่จัดเก็บ
ทางตรรกะ

306

Class

Location

Method Name
deleteItemSite

checkDuplicate
addLocation
getLocationDetails
setLocationDetails
deleteLocation
searchLocation

LocationStatus

In
(ItemSite:itemSiteId,
itemSiteCode)

Out

{All of ItemSite Attribute}
{All of Location Attribute}

(CheckDuplicateResult(bit))

(Location:locationId,
locationCode)
{All of Location Attribute}

{All of Location Attribute}

(Location:locationId,
locationCode)
(Location:locationId,
locationCode, locationType)
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of Location Attribute}
การนํารายละเอียดสถานะของ
(LocationStatus:locationStat
สถานที่ออกมาแสดงหรือคํานวณ
usId, locationStatusCode)

{All of Location Attribute}

{List of Location}
(CheckDuplicateResult(bit))
{All of LocationStatus
Attribute}

306

checkDuplicate
getLocationStatus
Details

Description
การลบขอมูลของเวชภัณฑที่สัมพันธ
กับสถานที่จัดเก็บทางตรรกะออกจาก
ระบบ
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล
การเพิม่ สถานที่พรอมขอมูล
รายละเอียดลงในระบบ
การนํารายละเอียดของสถานที่
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
สถานที่
การลบขอมูลของสถานที่ออกจาก
ระบบ
การคนหาสถานที่จากคําคน

307

Class
LocationType
SiteLocation

Method Name
getLocationType
Details
addSiteLocation

Description
การนํารายละเอียดประเภทของ
สถานที่ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเพิม่ ขอมูลสถานที่จัดเก็บทาง
ตรรกะที่สัมพันธกับสถานทีล่ งใน
ระบบ
deleteSiteLocation
การลบขอมูลของสถานที่จดั เก็บทาง
ตรรกะที่สัมพันธกับสถานทีอ่ อกจาก
ระบบ
setSiteLocationDetails การแกไขรายละเอียดขอมูลสถานที่
จัดเก็บทางตรรกะที่สัมพันธกับ
สถานที่
getSiteLocationDetails การนํารายละเอียดของสถานที่จัดเก็บ
ทางตรรกะที่สมั พันธกับสถานที่
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
checkDuplicate
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล

In
(LocationType:location
TypeId, locationTypeCode)
{All of SiteLocation
Attribute}

Out
{All of LocationType
Attribute}

(SiteLocation:SiteLocationId
, SiteLocationCode)
{All of SiteLocation
Attribute}

{All of SiteLocation
Attribute}

(SiteLocation:SiteLocationId {All of SiteLocation
, SiteLocationCode)
Attribute}
{All of SiteLocation
Attribute}

(CheckDuplicateResult(bit))
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308

Class
UM

Method Name
addUM
getUMDetails
setUMDetails
deleteUM
searchUM
checkDuplicate

UM Type

getUMTypeDetails

ItemUM

addItemUM
getItemUMDetails

Description
การเพิม่ หนวยวัดพรอมขอมูล
รายละเอียดลงในระบบ
การนํารายละเอียดของหนวยวัด
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การแกไขรายละเอียดขอมูลของหนวย
วัด
การลบหนวยวัดออกจากระบบ
การคนหาหนวยวัดจากคําคน

In
{All of UM Attribute}
(UM:umId, umCode)

{All of UM Attribute}

{All of UM Attribute}

{All of UM Attribute}

(UM:umId, umCode)
(UM:umId, umCode,
umType)
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of UM Attribute}

{List of UM}
(CheckDuplicateResult(bit))

(UMType:UMTypeId,
UMTypeCode)
{All of ItemUM Attribute}

{All of UMType Attribute}

(ItemUM:itemUMId,
itemUMCode)

{All of ItemUM Attribute}
308

การนํารายละเอียดประเภทของหนวย
วัดออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเพิม่ ขอมูลเวชภัณฑที่สัมพันธกับ
หนวยวัดลงในระบบ
การนํารายละเอียดของเวชภัณฑที่
สัมพันธกับหนวยวัดออกมาแสดงหรือ
คํานวณ

Out

309

Class

Method Name
setItemUMDetails
deleteItemUM

ItemUMPrice

checkDuplicate
addItemUMPrice
getItemUMPrice
Details
setItemUMPrice
Details
deleteItemUMPrice

ItemPriceType

In
{All of ItemUM Attribute}

Out
{All of ItemUM Attribute}

(ItemUM:itemUMId,
itemUMCode)
{All of ItemUM Attribute}
(CheckDuplicateResult(bit))
{All of ItemUMPrice
Attribute}
(ItemUMPrice:itemUM
{All of ItemUMPrice
PriceId, itemUMPriceCode) Attribute}
{All of ItemUMPrice
Attribute}

{All of ItemUMPrice
Attribute}

(ItemUMPrice:itemUM
PriceId, itemUMPriceCode)
{All of ItemPriceType
(ItemPriceType:ItemPrice
TypeId,
Attribute}

309

getItemPriceType
Details

Description
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
เวชภัณฑที่สัมพันธกับหนวยวัด
การลบขอมูลของเวชภัณฑที่สัมพันธ
กับหนวยวัดออกจากระบบ
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล
การเพิม่ ขอมูลเวชภัณฑที่สัมพันธกับ
หนวยวัดและราคาลงในระบบ
การนํารายละเอียดของเวชภัณฑที่
สัมพันธกับหนวยวัดและราคาออกมา
แสดงหรือคํานวณ
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
เวชภัณฑที่สัมพันธกับหนวยวัดและ
ราคา
การลบขอมูลของเวชภัณฑที่สัมพันธ
กับหนวยวัดและราคาออกจากระบบ
การนํารายละเอียดประเภทของราคา
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ

310

Class
ItemSubstitute

Method Name
addItemSub
getItemSubstitute
Details
getItemId
setItemSubDetails
deleteItemSub
checkDuplicate

ItemInteract

addItemInt
getItemId

Description

Out

{All of ItemSubstitute
Attribute}
(ItemSubstitute:ItemId)
{All of ItemSubstitute
Attribute}

(CheckDuplicateResult(bit))

(ItemInteract:ItemId)
310

In
ItemPriceTypeCode)
การเพิม่ ขอมูลเวชภัณฑทดแทนของ {All of ItemSubstitute
เวชภัณฑตั้งตนลงในระบบ
Attribute}
การนํารายละเอียดการทดแทนของ (ItemSubstitute:
เวชภัณฑออกมาแสดง
itemSubstituteId)
คนหารหัสอางอิงเวชภัณฑจากขอมูล (ItemSubstitute:ItemSubId)
คําคนของเวชภัณฑทดแทน
การแกไขรายละเอียดขอมูลการ
{All of ItemSubstitute
ทดแทนของเวชภัณฑ
Attribute}
การลบขอมูลของการทดแทนของ
(ItemSubstitute:ItemSubId)
เวชภัณฑ
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of ItemSubstitute
Attribute}
การเพิม่ ขอมูลเวชภัณฑที่มีปฏิกิริยา {All of ItemInteract Attribute}
กับเวชภัณฑตงั้ ตนลงในระบบ
คนหารหัสอางอิงเวชภัณฑจากขอมูล (ItemInteract:itemIntId,
คําคนของเวชภัณฑที่มีปฏิกริ ิยาตอกัน ItemInteractPotential)

311

Class

Policy

Method Name
Description
getItemInteractDetails การนํารายละเอียดการมีปฏิกิริยาของ
เวชภัณฑออกมาแสดง
setItemIntDetails
การแกไขรายละเอียดขอมูลการมี
ปฏิกิริยาของเวชภัณฑ
deleteItemInt
การลบขอมูลของการมีปฏิกิริยาของ
เวชภัณฑออกจากระบบ
checkDuplicate
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล
addPolicy
การเพิม่ นโยบายพรอมขอมูล
รายละเอียดลงในระบบ
getPolicyDetails
การนํารายละเอียดของนโยบาย
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
setPolicyDetails
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
นโยบาย
deletePolicy
การลบนโยบายออกจากระบบ

In
Out
(ItemInteract:itemInteractId) {All of ItemInteract Attribute}
{All of ItemInteract Attribute} {All of ItemInteract Attribute}
(ItemInteract:itemInteractId)
{All of ItemInteract Attribute} (CheckDuplicateResult(bit))
{All of Policy Attribute}
(Policy:policyId,
policyCode)
{All of Policy Attribute}

{All of Policy Attribute}
{All of Policy Attribute}

(Policy:policyId,
policyCode)

311

312

Class

Method Name
searchPolicy

checkDuplicate
PolicyType

getPolicyTypeDetails

ItemPolicy

addItemPolicy
getItemPolicyDetails

setItemPolicyDetails
deleteItemPolicy

Description
การคนหานโยบายจากคําคน

In
(Policy:policyId,
policyCode, policyType),
(ItemPolicy: itemId,
itemCode)
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of Policy Attribute}

Out
{List of Policy}

การนํารายละเอียดประเภทของ
นโยบายออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเพิม่ ขอมูลเวชภัณฑที่สัมพันธกับ
นโยบายลงในระบบ
การนํารายละเอียดของเวชภัณฑที่
สัมพันธกับนโยบายออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
เวชภัณฑที่สัมพันธกับนโยบาย
การลบขอมูลของเวชภัณฑที่สัมพันธ
กับนโยบายออกจากระบบ

(PolicyType:policyTypeId,
policyTypeCode)
{All of ItemPolicy Attribute}

{All of PolicyType Attribute}

(ItemPolicy:itemPolicyId,
itemPolicyCode)

{All of ItemPolicy Attribute}

{All of ItemPolicy Attribute}

{All of ItemPolicy Attribute}

(CheckDuplicateResult(bit))

(ItemPolicy:itemPolicyId,
itemPolicyCode)
312

313

Class
Treatment
Privilege

Method Name
Description
addTreatmentPrivilege การเพิม่ สิทธิทางการรักษาพรอม
ขอมูลรายละเอียดลงในระบบ
getTreatmentPrivilege การนํารายละเอียดของสิทธิทางการ
Details
รักษาออกมาแสดงหรือคํานวณ

In
{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
(TreatmentPrivilege:
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode)
setTreatmentPrivilege การแกไขรายละเอียดขอมูลของสิทธิ {All of TreatmentPrivilege
Details
ทางการรักษา
Attribute}
deleteTreatment
การลบสิทธิทางการรักษาออกจาก
(TreatmentPrivilege:
Privilege
ระบบ
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode)
searchTreatment
การคนหาสิทธิทางการรักษาจาก
(TreatmentPrivilege:
Privilege
คําคน
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode),
(Item:itemId, itemCode)
checkDuplicate
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of TreatmentPrivilege
Attribute}

Out

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
{All of TreatmentPrivilege
Attribute}

{List of TreatmentPrivilege}

(CheckDuplicateResult(bit))
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314

Class
ItemTreatment
Privilege

Method Name
addItemTreatment
Privilege
getItemId

getItemTreatment
PrivilegeDetails

setItemTreatment
PrivilegeDetails
deleteItemTreatment
Privilege

Description
การเพิม่ ขอมูลเวชภัณฑที่สัมพันธกับ
สิทธิทางการรักษาลงในระบบ

In

(ItemTreatmentPrivilege:
ItemId)

{All of
ItemTreatmentPrivilege
Attribute}
{All of
ItemTreatmentPrivilege
Attribute}

314

{All of
ItemTreatmentPrivilege
Attribute}
คนหารหัสอางอิงเวชภัณฑจากขอมูล (ItemTreatmentPrivilege:
คําคนของสิทธิทางการรักษา
ItemTreatmentPrivilegeId,
ItemTreatmentPrivilegeCod
e)
การนํารายละเอียดของเวชภัณฑที่
(ItemTreatmentPrivilege:
สัมพันธกับสิทธิทางการรักษาออกมา ItemTreatmentPrivilegeId,
แสดงหรือคํานวณ
ItemTreatmentPrivilegeCod
e)
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
{All of
เวชภัณฑที่สัมพันธกับสิทธิทางการ
ItemTreatmentPrivilege
รักษา
Attribute}
การลบขอมูลของเวชภัณฑที่สัมพันธ (ItemTreatmentPrivilege:
กับสิทธิทางการรักษาออกจากระบบ ItemTreatmentPrivilegeId,
ItemTreatmentPrivilegeCod

Out

315

Class

Method Name

Description

In

Out

e)
checkDuplicate

Supplier

addSupplier
changeSupplierRank

getSupplierId
setSupplierDetails
deleteSupplier

การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of
ItemTreatmentPrivilege
Attribute}
การเพิม่ ผูนาํ สงพรอมขอมูล
{All of Supplier Attribute}
รายละเอียดลงในระบบ
การเปลี่ยนรายละเอียดขอมูลระดับ (Supplier:SupplierId,
ของผูนําสง
SupplierCode,
SupplierRank)
การคนหารหัสอางอิงของผูนาํ สง
{All of Supplier Attribute}
การแกไขรายละเอียดขอมูลของผู
{All of Supplier Attribute}
นําสง
การลบผูนาํ สงออกจากระบบ
(Supplier:SupplierId,
SupplierCode)

(CheckDuplicateResult(bit))

(Supplier:SupplierRank)

(Supplier:SupplierId)
{All of Supplier Attribute}
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316

Class

Method Name
searchSupplier

getSupplierDetails

Address

checkDuplicate
addAddress
getAddressDetails
setAddressDetails
deleteAddress

SupplierItem

addSupplierItem

Description
การคนหาผูน าํ สงจากคําคน

In
(Supplier:supplierId,
supplierCode),
(Addres:addressId),
(Item:itemId, itemCode)
การนํารายละเอียดของผูนําสงออกมา (Supplier:SupplierId,
แสดงหรือคํานวณ
SupplierCode)
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of Supplier Attribute}
การเพิม่ ขอมูลที่อยูลงในระบบ
{All of Address Attribute}
การนํารายละเอียดของที่อยูอ อกมา (Address:AddressId,
แสดงหรือคํานวณ
AddressCode)
การแกไขรายละเอียดขอมูลของที่อยู {All of Address Attribute}
การลบขอมูลของที่อยูออกจากระบบ (Address:AddressId,
AddressCode)
การเพิม่ ขอมูลเวชภัณฑที่สัมพันธกับ {All of SupplierItem
ผูนําสงลงในระบบ
Attribute}

Out
{All of Supplier Attribute}

{All of Supplier Attribute}
(CheckDuplicateResult(bit))
{All of Address Attribute}
{All of Address Attribute}
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317

Class

Method Name
searchSupplier

Description
การคนหาผูน าํ สงจากคําคน

In
(Supplier:supplierId,
supplierCode),
(Addres:addressId),
(Item:itemId, itemCode)
getItemId
คนหารหัสอางอิงเวชภัณฑจากขอมูล (SupplierItem:
คําคนของผูน าํ สง
SupplierItemCode,
SupplierItemId)
deleteSupplierItem
การลบขอมูลของเวชภัณฑที่สัมพันธ (SupplierItem:SupplierItemI
กับผูนาํ สงออกจากระบบ
d, SupplierItemCode)
getSupplierItem
การนํารายละเอียดของเวชภัณฑที่
(SupplierItem:SupplierItemI
Details
สัมพันธกับผูน าํ สงออกมาแสดงหรือ d, SupplierItemCode)
คํานวณ
setSupplierItemDetails การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
{All of SupplierItem
เวชภัณฑที่สัมพันธกับหนวยวัด
Attribute}

Out
{All of SupplierItem
Attribute}

(SupplierItem:ItemId)

{All of SupplierItem
Attribute}
{All of SupplierItem
Attribute}

317

318

Class

CriteriaIssue

Method Name
searchItem

Description
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In

Out
{List of Item}

(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
checkDuplicate
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of SupplieItemr
(CheckDuplicateResult(bit))
Attribute}
addCriteriaIssue
การเพิม่ ขอมูลเกณฑในการใหคะแนน {All of CriteriaIssue
ลงในระบบ
Attribute}
setCriteriaIssueDetails การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
{All of CriteriaIssue
{All of CriteriaIssue
เกณฑในการใหคะแนน
Attribute}
Attribute}
318

319

Class

CriteriaRanking

Method Name
deleteCriteriaIssue

Description
การลบขอมูลของเกณฑในการให
คะแนนออกจากระบบ
getCriteriaIssueDetails การนํารายละเอียดของเกณฑในการ
ใหคะแนนออกมาแสดงหรือคํานวณ
checkDuplicate
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล

Out

{All of CriteriaIssue
Attribute}
(CheckDuplicateResult(bit))

{All of CriteriaRanking
Attribute}

{All of CriteriaRanking
Attribute}
(CheckDuplicateResult(bit))
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In
(CriteriaIssue:CriteriaIssueI
d, CriteriaIssueCode)
(CriteriaIssue:CriteriaIssueI
d, CriteriaIssueCode)
{All of CriteriaIssue
Attribute}
addCriteriaRanking
การเพิม่ ขอมูลเกณฑในการประเมินผู {All of CriteriaRanking
นําสงลงในระบบ
Attribute}
setCriteriaRanking
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
{All of CriteriaRanking
Details
เกณฑในการประเมินผูน ําสง
Attribute}
deleteCriteriaRanking การลบขอมูลของเกณฑในการ
(CriteriaRanking:
ประเมินผูน ําสงออกจากระบบ
CriteriaRankingId,
CriteriaRankingCode)
getCriteriaRanking
การนํารายละเอียดของเกณฑในการ (CriteriaRanking:
Details
ประเมินผูน ําสงออกมาแสดงหรือ
CriteriaRankingId,
คํานวณ
CriteriaRankingCode)
checkDuplicate
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of CriteriaRanking

320

Class
RankingData

Method Name
addRankingData
getRankingData
Details
changeStatus

SupplierRecord
MedicalUsage

getSupplierRecord
Details
addMedicalUsage
getMedicalUsage
Details

In

Attribute}
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการ
{All of RankingData
ประเมินลงในระบบ
Attribute}
การนํารายละเอียดของการประเมิน (RankingData:RankingDataI
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
d,RankingDataCode)
การเปลี่ยนสถานะของผลการประเมิน (RankingData:RankingDataI
ผูนําสง
d, RankingDataCode,
RankingDataStatus)
การนํารายละเอียดของบันทึกธุรกรรม (SupplierRecord:
ของผูนําสงออกมาแสดงหรือคํานวณ supplierRecordId)
การเพิม่ ขอมูลวิธีการใชเวชภัณฑลง {All of MedicalUsage
ในระบบ
Attribute}
การนํารายละเอียดของวิธีการใช
(MedicalUsage:
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ MedicalUsageId,
MedicalUsageCode)
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
{All of MedicalUsage
วิธีการใชเวชภัณฑ
Attribute}

Out

{All of RankingData
Attribute}
(RankingData:RankingData
Status)
{All of SupplierRecord
Attribute}

{All of MedicalUsage
Attribute}
{All of MedicalUsage
Attribute}

320

setMedicalUsage
Details

Description

321

Class

Method Name
deleteMedicalUsage

searchMedicalUsage

checkDuplicate
MedicalUsage
Type

getMedicalUsage
TypeDetails

ItemSerial

changeStatus

addItemSerialDetails

Description
การลบขอมูลของวิธีการใชเวชภัณฑ
ออกจากระบบ

Out

{List of MedicalUsage}

(CheckDuplicateResult(bit))
{All of MedicalUsageType
Attribute}
(ItemSerial:ItemSerial
Status)

321

In
(MedicalUsage:
medicalUsageId,
medicalUsageCode)
การคนหาวิธีการใชเวชภัณฑจาก
(MedicalUsage:
คําคน
medicalUsageId,
medicalUsageCode,
medicalUsageTypeId)
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of MedicalUsage
Attribute}
การนํารายละเอียดประเภทของ
(MedicalUsageType:
วิธีการใชเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ medicalUsageTypeId,
คํานวณ
medicalUsageTypeCode)
การเปลี่ยนสถานะของเวชภัณฑระดับ (ItemSerial:ItemSerialId,
Serial
ItemSerialCode,
ItemSerialStatus)
การเพิม่ ขอมูลเวชภัณฑระดับ Serial {All of ItemSerial Attribute}
ลงในระบบ

322

Class

Description
การปรับยอดปริมาณเวชภัณฑใน
Serial นี้

getItembyStatus

การนํารายละเอียดของเวชภัณฑ
ระดับ Serial ออกมาแสดงหรือ
คํานวณตามสถานะที่ตองการ
การนํารายละเอียดของเวชภัณฑ
ระดับ Serial ออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
การเพิม่ ขอมูลล็อตนําเขาเวชภัณฑลง
ในระบบ
การนํารายละเอียดของล็อตนําเขา
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเพิม่ ขอมูลประเภทหนวยจัดเก็บ
ลงในระบบ
การนํารายละเอียดประเภทการ
จัดเก็บเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ

getItemSerialDetails

Lot

addLot
getLotDetails

SKUType

addSKUType
getSKUTypeDetails

In
(ItemSerial:ItemSerialId,
ItemSerialCode,
RequestQuantity)
(Item:itemId,
ItemSerial:ItemId,
ItemSerialStatus)
(ItemSerial:ItemSerialId,
ItemSerialCode)

Out
(ItemSerial:ItemSerial
CurrentlyUsedStatus,
ItemSerialRemainQuantity)
(ItemSerial:itemSerialId)

{All of ItemSerial Attribute}

{All of Lot Attribute}
(Lot:LotId, LotCode)

{All of Lot Attribute}

{All of SKUType Attribute}
(SKUType:SKUTypeId,
SKUTypeCode)

{All of SKUType Attribute}
322

Method Name
updateQuantity

323

Class

Method Name

Description

In

Out

คํานวณ
ReceiveOrder

addReceiveOrder
getReceiveOrder
Details
changeStatus

ReceiveDetails

addReceiveDetails
getReceiveDetails
Details
checkDuplicate

การเพิม่ ขอมูลความตองการนําเขา
เวชภัณฑลงในระบบ
การนําขอมูลความตองการนําเขา
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ

{All of ReceiveOrder
Attribute}
(ReceiveOrder:
ReceiveOrderId,
ReceiveOrderCode)
การเปลี่ยนสถานะของความตองการ (ReceiveOrder:
นําเขาเวชภัณฑ
ReceiveOrderId,
ReceiveOrderCode,
ReceiveOrderStatus)
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการนําเขา {All of ReceiveDetails
เวชภัณฑลงในระบบ
Attribute}
การนําขอมูลรายละเอียดการนําเขา (ReceiveDetails:
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ ReceiveDetailsId,
ReceiveDetailsCode)
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of ReceiveDetails

{All of ReceiveOrder
Attribute}
(ReceiveOrder:ReceiveOrd
erStatus)

{All of ReceiveDetails
Attribute}
(CheckDuplicateResult(bit))
323

324

Class
Receive

ReturnOrder

ReturnDetails

Method Name

Description

In

{All of ReceiveAttribute}

{All of ReturnOrder
Attribute}
(ReturnOrder:
ReturnOrderStatus)

{All of ReturnDetails
Attribute}
(CheckDuplicateResult(bit))

324

Attribute}
addReceive
การเพิม่ ขอมูลการนําเขาเวชภัณฑลง {All of Receive Attribute}
ในระบบ
getReceiveDetails
การนําขอมูลการนําเขาเวชภัณฑ
(Receive:ReceiveId)
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
addReturnOrder
การเพิม่ ขอมูลความตองการคืน
{All of ReturnOrder
เวชภัณฑลงในระบบ
Attribute}
getReturnOrderDetails การนําขอมูลความตองการคืน
(ReturnOrder:ReturnOrderId
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ , ReturnOrderCode)
changeStatus
การเปลี่ยนสถานะของความตองการ (ReturnOrder:ReturnOrderId
คืนเวชภัณฑ
, ReturnOrderCode,
ReturnOrderStatus)
addReturnDetails
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการคืน
{All of ReturnDetails
เวชภัณฑลงในระบบ
Attribute}
getReturnDetails
การนําขอมูลรายละเอียดการคืน
(ReturnDetails:ReturnDetails
Details
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ Id, ReturnDetailsCode)
checkDuplicate
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of ReturnDetails

Out

325

Class
Return

Method Name
addReturn
getReturnDetails

RequestOrder

addRequestOrder
getRequestOrder
Details
changeStatus

RequestDetails

addRequestDetails

Description
การเพิม่ ขอมูลการคืนเวชภัณฑลงใน
ระบบ
การนําขอมูลการคืนเวชภัณฑออกมา
แสดงหรือคํานวณ
การเพิม่ ขอมูลความตองการรองขอ
เวชภัณฑลงในระบบ
การนําขอมูลความตองการรองขอ
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ

In

Out

Attribute}
{All of Return Attribute}
(Return:ReturnId)

{All of RequestOrder
Attribute}
(RequestOrder:
RequestOrderId,
RequestOrderCode)
การเปลี่ยนสถานะของความตองการ (RequestOrder:
รองขอเวชภัณฑ
RequestOrderId,
RequestOrderCode,
RequestOrderStatus)
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการรองขอ {All of RequestDetails
เวชภัณฑลงในระบบ
Attribute}

{All of Return Attribute}

{All of RequestOrder
Attribute}
(RequestOrder:
RequestOrderStatus)

325

326

Class

Method Name
getRequestDetails
Details
getRequestItem

checkDuplicate
Request

addRequest
getRequestDetails

PackType

addPackType
getPackTypeDetails

Description
การนําขอมูลรายละเอียดการรองขอ
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ

In
(RequestDetails:
RequestDetailsId,
RequestDetailsCode)
การนําขอมูลเวชภัณฑที่รองขอ
(RequestDetails:
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
RequestDetailsId,
RequestDetailsCode)
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of RequestDetails
Attribute}
การเพิม่ ขอมูลการรองขอเวชภัณฑลง {All of Request Attribute}
ในระบบ
(Request:RequestId)
การนําขอมูลการรองขอเวชภัณฑ
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเพิม่ ขอมูลประเภทการบรรจุหีบ {All of PackType Attribute}
หอลงในระบบ
การนําขอมูลประเภทการบรรจุหีบหอ (PackType:PackTypetId)
ออกมาแสดงหรือคํานวณ

Out
{All of RequestDetails
Attribute}
(RequestDetails:ItemId)

(CheckDuplicateResult(bit))

{All of Request Attribute}

{All of PackType Attribute}
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327

Class
TransferOrder

Method Name
addTransferOrder
getTransferOrder
Details
changeStatus

TransferDetails

addTransferDetails
getTransferDetails
Details
checkDuplicate
addTransfer

In
{All of TransferOrder
Attribute}
(TransferOrder:
TransferOrderId,
TransferOrderCode)
(TransferOrder:
TransferOrderId,
TransferOrderCode,
TransferOrderStatus)
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการโอน
{All of TransferDetails
ถายเวชภัณฑระหวางคลังลงในระบบ Attribute}
การนําขอมูลรายละเอียดการโอนถาย (TransferDetails:
เวชภัณฑระหวางคลังออกมาแสดง TransferDetailsId,
หรือคํานวณ
TransferDetailsCode)
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of TransferDetails
Attribute}
การเพิม่ ขอมูลการโอนถายเวชภัณฑ {All of Transfer Attribute}

Out

{All of TransferOrder
Attribute}
(TransferOrder:TransferOrd
erStatus)

{All of TransferDetails
Attribute}
(CheckDuplicateResult(bit))
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Transfer

Description
การเพิม่ ขอมูลความตองการโอนถาย
เวชภัณฑระหวางคลังลงในระบบ
การนําขอมูลความตองการโอนถาย
เวชภัณฑระหวางคลังออกมาแสดง
หรือคํานวณ
การเปลี่ยนสถานะของความตองการ
โอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง
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Class

Method Name
getTransferDetails

OR

addOR
getORDetails
changeStatus

ORDetails

addORDetails
getORDetailsDetails

PR

checkDuplicate
addPR

In
(Transfer:TransferId)

Out
{All of Transfer Attribute}

{All of OR Attribute}
(OR:ORId, ORCode)

{All of OR Attribute}

(OR:ORId, ORCode,
ORStatus)
{All of ORDetails Attribute}

(OR:ORStatus)

(ORDetails:ORDetailsId,
ORDetailsCode)

{All of ORDetails Attribute}

{All of ORDetails Attribute}
{All of PR Attribute}

(CheckDuplicateResult(bit))
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Description
ระหวางคลังลงในระบบ
การนําขอมูลการโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลังออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเพิม่ ขอมูลความตองการขอให
ผลิตเวชภัณฑลงในระบบ
การนําขอมูลความตองการขอใหผลิต
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเปลี่ยนสถานะของความตองการ
ขอใหผลิตเวชภัณฑ
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการขอให
ผลิตเวชภัณฑลงในระบบ
การนําขอมูลรายละเอียดการขอให
ผลิตเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล
การเพิม่ ขอมูลความตองการขอให
สั่งซื้อเวชภัณฑลงในระบบ
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Class

Method Name
getPRDetails

changeStatus
PRDetails

addPRDetails
getPRDetailsDetails

changeStatus

IssueOrder

checkDuplicate
addIssueOrder

Description
การนําขอมูลความตองการขอให
สั่งซื้อเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
การเปลี่ยนสถานะของความตองการ
ขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการขอให
สั่งซื้อเวชภัณฑลงในระบบ
การนําขอมูลรายละเอียดการขอให
สั่งซื้อเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
การเปลี่ยนสถานะของรายละเอียด
การขอใหสั่งซือ้ เวชภัณฑ

In
(PR:PRId, PRCode)

Out
{All of PR Attribute}

(PR:PRId, PRCode,
PRStatus)
{All of PRDetails Attribute}

(PR:PRStatus)

(PRDetails:PRDetailsId,
PRDetailsCode)

{All of PRDetails Attribute}

(PRDetails:PRDetailsId,
(PRDetails:PRDetailsStatus)
PRDetailsCode,
PRDetailsStatus)
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of PRDetails Attribute} (CheckDuplicateResult(bit))
การเพิม่ ขอมูลความตองการจาย
{All of IssueOrder Attribute}
เวชภัณฑลงในระบบ
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Class

Method Name
getIssueOrderDetails
changeStatus

IssueDetails

Issue

CountTag

addIssueDetails

Description
การนําขอมูลความตองการจาย
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเปลี่ยนสถานะของความตองการ
จายเวชภัณฑ

การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการจาย
เวชภัณฑลงในระบบ
getIssueDetailsDetails การนําขอมูลรายละเอียดการจาย
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
addIssue
การเพิม่ ขอมูลการจายเวชภัณฑลงใน
ระบบ
getIssueDetails
การนําขอมูลการจายเวชภัณฑ
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
searchCountTag
การคนหาขอมูลใบตรวจนับเวชภัณฑ
จากคําคน

In
Out
(IssueOrder:IssueOrderId, {All of IssueOrder Attribute}
IssueOrderCode)
(IssueOrder:IssueOrderId, (IssueOrder:IssueOrderStat
IssueOrderCode,
us)
IssueOrderStatus)
{All of IssueDetails Attribute}
(IssueDetails:IssueDetailsId, {All of IssueDetails Attribute}
IssueDetailsCode)
{All of Issue Attribute}
{All of Issue Attribute}

(CountTag:countTagId,
countTagCode,
countTagStatusId,
countTagRefDocId,

{List of CountTag}
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(Issue:IssueId)

331

Class

Method Name

addCountTag
getCountTagDetails

CountTagItem
List

In
createDate), (Site:siteId,
siteCode)

การเพิม่ ขอมูลการตรวจนับเวชภัณฑ
ลงในระบบ
การนําขอมูลการตรวจนับเวชภัณฑ
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเปลี่ยนสถานะของการตรวจนับ
เวชภัณฑ

{All of CountTag Attribute}

(CountTag:CountTagId,
CountTagCode)
changeStatus
(CountTag:CountTagId,
CountTagCode,
CountTagStatus)
addCountTagItemList การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดใบตรวจ
{All of CountTagItemList
นับเวชภัณฑลงในระบบ
Attribute}
getCountTagItem
การนําขอมูลรายละเอียดใบตรวจนับ (CountTagItemList:
ListDetails
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ CountTagItemListId)
checkDuplicate
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of CountTagItemList
Attribute}
addCountTagItem
การเพิม่ ขอมูลใบตรวจนับเวชภัณฑลง {All of CountTagItemSerial

Out

{All of CountTag Attribute}
(CountTag:CountTagStatus)

{All of CountTagItemList
Attribute}
(CheckDuplicateResult(bit))
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CountTagItem

Description

332

Class
Serial

AdjustItem

Method Name
Serial
getCountTagItemSeria
lDetails
addAdjustItem
getAdjustItemDetails
changeStatus

AdjustItem
Details

addAdjustItemDetails
getAdjustItemDetails
Details

RFQ

addRFQ

Description
ในระบบ
การนําขอมูลใบตรวจนับเวชภัณฑ
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเพิม่ ขอมูลการปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑลงในระบบ
การนําขอมูลการปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
การเปลี่ยนสถานะของการ
ปรับเปลี่ยนยอดเวชภัณฑ

In
Attribute}
(CountTagItemSerial:
CountTagItemSerialId)
{All of AdjustItem Attribute}

{All of CountTagItemSerial
Attribute}

{All of AdjustItem Attribute}
(AdjustItem:
AdjustItemStatus)

{All of AdjustItemDetails
Attribute}
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(AdjustItem:AdjustItemId,
AdjustItemCode)
(AdjustItem:AdjustItemId,
AdjustItemCode,
AdjustItemStatus)
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการ
{All of AdjustItemDetails
ปรับเปลี่ยนยอดเวชภัณฑลงในระบบ Attribute}
การนําขอมูลรายละเอียดการ
(AdjustItemDetails:
ปรับเปลี่ยนยอดเวชภัณฑออกมา
AdjustItemDetailsId,
แสดงหรือคํานวณ
AdjustItemDetailsCode)
การเพิม่ ขอมูลความตองการขอให
{All of RFQ Attribute}
เสนอราคาเวชภัณฑลงในระบบ

Out

333

Class

Method Name
getRFQDetails

searchRFQ

changeStatus
RFQDetails

addRFQDetails
getRFQDetailsDetails

Out
{All of RFQ Attribute}

{List of RFQ}

(RFQ:RFQStatus)

{All of RFQDetails Attribute}

(CheckDuplicateResult(bit))
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checkDuplicate

Description
In
การนําขอมูลความตองการขอให
(RFQ:RFQId, RFQCode)
เสนอราคาเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
การคนหาขอมูลความตองการขอให (RFQ:rfqId, rfqCode,
เสนอราคาเวชภัณฑจากคําคน
rfqStatusId, rfqRefDocId,
createDate),
(Supplier:supplierId,
supplierCode), (Item:itemId,
itemCode)
การเปลี่ยนสถานะของการขอใหเสนอ (RFQ:RFQId, RFQCode,
ราคาเวชภัณฑ
RFQStatus)
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการขอให {All of RFQDetails Attribute}
เสนอราคาเวชภัณฑลงในระบบ
การนําขอมูลรายละเอียดการขอให
(RFQDetails:RFQDetailsId,
เสนอราคาเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ RFQDetailsCode)
คํานวณ
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล {All of RFQDetails Attribute}
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Class
PO

Method Name
addPO
getPODetails
searchPO

changeStatus
PODetails

addPODetails
getPODetailsDetails

Description
การเพิม่ ขอมูลความตองการสั่งซื้อ
เวชภัณฑลงในระบบ
การนําขอมูลความตองการสั่งซื้อ
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
การคนหาขอมูลความตองการสั่งซื้อ
เวชภัณฑจากคําคน

(PO:POId, POCode)

Out

{All of PO Attribute}

(PO:poId, poCode,
{List of PO}
poStatusId, poRefDocId,
createDate),
(Supplier:supplierId,
supplierCode), (Item:itemId,
itemCode), (Site:siteId.
siteCode)
(PO:POId, POCode,
(PO:POStatus)
POStatus)
{All of PODetails Attribute}
(PODetails:PODetailsId,
PODetailsCode)

{All of PODetails Attribute}
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การเปลี่ยนสถานะของความตองการ
ขอใหเสนอราคาเวชภัณฑ
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ
เวชภัณฑลงในระบบ
การนําขอมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ

In
{All of PO Attribute}
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Class
Acknowledge
ment

Aclnowledge
mentDetails

Quotation

Method Name
Description
checkDuplicate
การตรวจสอบความซ้าํ ซอนของขอมูล
addAcknowledgement การเพิม่ ขอมูลการยืนยันการขาย
เวชภัณฑลงในระบบ
getAcknowledgement การนําขอมูลการยืนยันการขาย
Details
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ

Out
(CheckDuplicateResult(bit))

{All of Acknowledgement
Attribute}

{All of
AcknowledgementDetails
Attribute}

{All of Quotation Attribute}
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In
{All of PODetails Attribute}
{All of Acknowledgement
Attribute}
(Acknowledgement:
AcknowledgementId,
AcknowledgementCode)
addAcknowledgement การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการยืนยัน {All of
Details
การขายเวชภัณฑลงในระบบ
AcknowledgementDetails
Attribute}
getAcknowledgement การนําขอมูลรายละเอียดการยืนยัน (AcknowledgementDetails:
DetailsDetails
การขายเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ AcknowledgementDetailsId,
คํานวณ
AcknowledgementDetails
Code)
addQuotation
การเพิม่ ขอมูลการเสนอราคา
{All of Quotation Attribute}
เวชภัณฑลงในระบบ
getQuotationDetails
การนําขอมูลการเสนอราคาเวชภัณฑ (Quotation:QuotationId,
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
QuotationCode)

336

Class
Method Name
QuotationDetails addQuotationDetails

ApproveAdjust
ItemUI

ApproveCheck
RecordUI

In
{All of QuotationtDetails
Attribute}
(QuotationDetails:Quotation
DetailsId,
QuotationDetailsCode)
(AdjustItem:AdjustItemId,
AdjustItemCode)
(AdjustItem:AdjustItemId,
AdjustItemCode)
(AdjustItem:AdjustItemId,
AdjustItemCode)
(CountTag:CountTagId,
CountTagCode)
(CountTag:CountTagId,
CountTagCode)
(CountTag:CountTagId,
CountTagCode)

Out

{All of QuotationDetails
Attribute}
(AdjustItem:
AdjustItemStatus)
{All of AdjustItem,
AdjustItemDetails Attribute}
(AdjustItem:
AdjustItemStatus)
(CountTag:CountTagStatus)
{All of CountTag,
CountTagItemList Attribute}
(CountTag:CountTagStatus)
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Description
การเพิม่ ขอมูลรายละเอียดการเสนอ
ราคาเวชภัณฑลงในระบบ
getQuotationDetailsDe การนําขอมูลรายละเอียดการเสนอ
tails
ราคาเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
approveAdjustItem
การอนุมัตกิ ารปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑ
viewAdjustItemDetails การเรียกดูขอมูลรายละเอียดการ
ปรับเปลี่ยนยอดเวชภัณฑ
rejectAdjustItem
การไมอนุมัติการปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑ
approveCountTag
การอนุมัตกิ ารตรวจนับเวชภัณฑคง
คลัง
viewCountTagDetails การเรียกดูขอมูลรายละเอียดการ
ตรวจนับเวชภัณฑคงคลัง
rejectCountTag
การไมอนุมัติการตรวจนับเวชภัณฑคง
คลัง
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Class
Approve
Evaluate
SupplierUI

Method Name
viewRankingData
Details
approveEvaluate
Supplier
rejectEvaluateSupplier

Approve
FulfillItemUI

viewTransferDetails

approveTransfer

viewPRDetails
approvePR

Description
การอนุมัตกิ ารประเมินผูน ําสง

In
(RankingData:
RankingDataId)
การเรียกดูขอมูลรายละเอียดการ
(RankingData:
ประเมินผูน ําสง
RankingDataId)
การไมอนุมัติการประเมินผูน าํ สง
(RankingData:
RankingDataId)
การเรียกดูขอมูลรายละเอียดการโอน (TransferOrder:
ถายเวชภัณฑ
TransferOrderId,
TransferOrderCode)
การอนุมัตกิ ารโอนถายเวชภัณฑ
(TransferOrder:
ระหวางคลัง
TransferOrderId,
TransferOrderCode)
การเรียกดูขอมูลรายละเอียดความ
(PR:PRId, PRCode)
ตองการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ
การอนุมัติความตองการขอใหสั่งซื้อ (PR:PRId, PRCode)
เวชภัณฑ

Out
{All of RankingData
Attribute}
(RankingData:
RankingDataId)
(RankingData:
RankingDataId)
{All of TransferOrder,
TransferDetails Attribute}
(TransferOrder:TransferOrd
erStatus)
{All of PR, PRDetails
Attribute}
(PR:PRStatus)

337

338

Class

Method Name
viewORDetails
approveOR
rejectTransfer

rejectPR
rejectOR
ApproveIssueUI approveIssue
ApprovePOUI

approvePO
viewPODetails

Description
การเรียกดูขอมูลรายละเอียดความ
ตองการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ
การอนุมัติความตองการขอใหสั่งผลิต
เวชภัณฑ
การไมอนุมัติการโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลัง

(OR:ORId, ORCode)

Out
{All of OR, ORDetails
Attribute}
(OR:ORStatus)

(TransferOrder:
TransferOrderId,
TransferOrderCode)
(PR:PRId, PRCode)

(TransferOrder:
TransferOrderStatus)

(OR:ORId, ORCode)

(OR:ORStatus)

(IssueOrder:IssueOrderId,
IssueOrderCode)
(PO:POId, POCode)

(IssueOrder:
IssueOrderStatus)
(PO:POStatus)

(PO:POId, POCode)

{All of PO, PODetails
Attribute}

(PR:PRStatus)
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การไมอนุมัติความตองการขอให
สั่งซื้อเวชภัณฑ
การไมอนุมัติความตองการขอใหสั่ง
ผลิตเวชภัณฑ
การอนุมัตกิ ารจายเวชภัณฑออกจาก
คลัง
การอนุมัติความตองการสัง่ ซือ้
เวชภัณฑ
การเรียกดูขอมูลรายละเอียดความ
ตองการสั่งซื้อเวชภัณฑ

In
(OR:ORId, ORCode)
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Class

ApproveRFQUI

Method Name
rejectPO
approveRFQ
viewRFQDetails
rejectRFQ

ApproveReceive viewReceiveDetails
UI

Description
การไมอนุมัติความตองการขอให
สั่งซื้อเวชภัณฑ
การอนุมัติความตองการขอใหเสนอ
ราคาเวชภัณฑ
การเรียกดูขอมูลรายละเอียดความ
ตองการขอใหเสนอราคาเวชภัณฑ
การไมอนุมัติความตองการขอให
เสนอราคาเวชภัณฑ
การเรียกดูขอมูลรายละเอียดการรับ
เวชภัณฑเขาคลัง

In
(PO:POId, POCode)

Out
(PO:POStatus)

(RFQ:RFQId, RFQCode)

(RFQ:RFQStatus)

(RFQ:RFQId, RFQCode)

{All of RFQ, RFQDetails
Attribute}
(RFQ:RFQStatus)

(RFQ:RFQId, RFQCode)

{All of ReceiveOrder,
ReceiveDetails Attribute}
(ReceiveOrder:
ReceiveOrderStatus)
(ReceiveOrder:
ReceiveOrderStatus)
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(ReceiveOrder:
ReceiveOrderId,
ReceiveOrderCode)
approveReceiveOrder การอนุมัตกิ ารรับเวชภัณฑเขาคลัง
(ReceiveOrder:
ReceiveOrderId,
ReceiveOrderCode)
rejectReceiveOrder
การไมอนุมัติการรับเวชภัณฑเขาคลัง (ReceiveOrder:
ReceiveOrderId,
ReceiveOrderCode)
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Class
Method Name
ApproveRequest viewRequestDetails
UI
approveRequest

rejectRequest

Approve
ReturnUI

viewReturnDetails

approveReturn

rejectReturnOrder

Description
การเรียกดูขอมูลรายละเอียดการรอง
ขอเวชภัณฑ

Out
{All of RequestOrder,
RequestDetails Attribute}
(RequestOrder:
RequestOrderStatus)
(RequestOrder:
RequestOrderStatus)
{All of ReturnOrder,
ReturnDetails Attribute}
(ReturnOrder:
ReturnOrderStatus)
(ReturnOrder:
ReturnOrderStatus)
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In
(RequestOrder:
RequestOrderId,
RequestOrderCode)
การอนุมัตกิ ารรองขอเวชภัณฑ
(RequestOrder:
RequestOrderId,
RequestOrderCode)
การไมอนุมัติการรองขอเวชภัณฑ
(RequestOrder:
RequestOrderId,
RequestOrderCode)
การเรียกดูขอมูลรายละเอียดการรับ (ReturnOrder:
คืนเวชภัณฑเขาคลัง
ReturnOrderId,
ReturnOrderCode)
การอนุมัตกิ ารรับคืนเวชภัณฑเขาคลัง (ReturnOrder:
ReturnOrderId,
ReturnOrderCode)
การไมอนุมัติการรับคืนเวชภัณฑเขา (ReturnOrder:ReturnOrderId
คลัง
, ReturnOrderCode)

341

Class
SetupItemUI

Description
การแสดงขอมูลเวชภัณฑ
การสรางเวชภัณฑ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

searchSite

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

editItem
selectEditItem

การปรับเปลี่ยนขอมูลเวชภัณฑ
การเลือกเวชภัณฑมาปรับเปลี่ยน

In

Out
(List of Item)
{All of Item Attribute}
(List of Item)

{All of Item Attribute}
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
{All of Item Attribute}
{All of Item Attribute}
(Item:itemId,itemCode)
{All of Item Attribute}

341

Method Name
viewItem
createItem
searchItem

342

Class

Method Name

Description

selectDeleteItem
searchUM

ขอมูล
การเลือกเวชภัณฑมาลบขอมูล
การคนหาหนวยวัดจากคําคน

searchTreatment
Privilege

การคนหาสิทธิทางการรักษาจาก
คําคน

selectViewItem
submitAddItem
submitEditItem

การเลือกเวชภัณฑมาแสดงขอมูล
การยืนยันการเพิ่มเวชภัณฑในระบบ
การยืนยันการปรับเปลี่ยนขอมูล
เวชภัณฑ
การยืนยันการลบเวชภัณฑออกจาก
ระบบ
การคนหานโยบายจากคําคน

submitDeleteItem
searchPolicy

In
(Item:itemId,itemCode)
(UM:umId, umCode,
umType)
(TreatmentPrivilege:
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode),
(Item:itemId, itemCode)
(Item:itemId,itemCode)
{All of Item Attribute}
{All of Item Attribute}

Out

(List of UM)
(List of TreatmentPrivilege)

{All of Item Attribute}
{All of Item Attribute}
{All of Item Attribute}

(Item:itemId,itemCode)
(List of Policy)
342

(Policy:policyId,
policyCode, policyType),
(ItemPolicy: itemId,

343

Class

Method Name

Description

In

Out

itemCode)

SetupItem
Control

การยืนยันการเพิ่มเวชภัณฑในระบบ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

searchSite

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

genItemCode

การสรางรหัสเวชภัณฑ

{All of Item Attribute}
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Site:siteId, siteCode),
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
(Item:ItemId)

{All of Item Attribute}
(List of Item)

(List of Site)

(Item:ItemCode)

343

submitAddItem
searchItem

344

Class

Method Name
getItemDetails
setItemDetails
deleteItem

searchUM
searchTreatment
Privilege

getFamilyDetails

In
(Item:itemId, ItemCode)

Out
{All of Item Attribute}

{All of Item Attribute}

{All of Item Attribute}

(Item:itemId,itemCode)

(UM:umId, umCode,
umType)
การคนหาสิทธิทางการรักษาจาก
(TreatmentPrivilege:
คําคน
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode),
(Item:itemId, itemCode)
การนํารายละเอียดของกลุมเวชภัณฑ (Family:familyId,
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
familyCode)
การสรางเวชภัณฑ
{All of Item Attribute}
การยืนยันการปรับเปลี่ยนขอมูล
{All of Item Attribute}

(List of UM)
(List of TreatmentPrivilege)

{All of family Attribute}
{All of Item Attribute}
{All of Item Attribute}

344

createItem
submitEditItem

Description
การนํารายละเอียดของเวชภัณฑ
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
เวชภัณฑ
การลบเวชภัณฑออกจากระบบ
(เปลี่ยนสถานะเวชภัณฑเปน
obsolete)
การคนหาหนวยวัดจากคําคน

345

Class

Method Name
submitDeleteItem
searchPolicy

checkEffect
SetupLocationUI viewLocation
createLocation
selectEditLocation

Description
เวชภัณฑ
การยืนยันการลบเวชภัณฑออกจาก
ระบบ
การคนหานโยบายจากคําคน

In

Out

(Item:itemId,itemCode)
(Policy:policyId,
policyCode, policyType),
(ItemPolicy: itemId,
itemCode)
(Item:itemId)

(List of Effect)
(List of Location)
{All of Location Attribute}
{All of Location Attribute}
{All of Location Attribute}

{All of Location Attribute}
345

การตรวจสอบผลกระทบของธุรกรรม
การแสดงขอมูลสถานที่
การสรางสถานที่
{All of Location Attribute}
การเลือกสถานที่มาปรับเปลี่ยนขอมูล (Location:locationId,
locationCode)
editLocation
การปรับเปลี่ยนขอมูลสถานที่
{All of Location Attribute}
selectDeleteLocation การเลือกสถานที่มาลบขอมูล
(Location:locationId,
locationCode)
submitAddLocation
การยืนยันการเพิ่มสถานที่ในระบบ
{All of Location Attribute}
submitDeleteLocation การยืนยันการลบสถานที่ออกจาก
(Location:locationId,

(List of Policy)

346

Class

Method Name
selectViewLocation
Details
submitEditLocation
searchLocation

SetupLocation
Control

createLocation
genLocationCode
getLocationDetails
setLocationDetails
deleteLocation

Description
ระบบ
การเลือกสถานที่มาแสดงขอมูล
การยืนยันการปรับเปลี่ยนขอมูล
สถานที่
การคนหาสถานที่จากคําคน
การสรางสถานที่
การสรางรหัสสถานที่
การนํารายละเอียดของสถานที่
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
สถานที่
การลบสถานที่ออกจากระบบ

(Location:locationId,
locationCode, locationType)
{All of Location Attribute}
(Location:locationId)
(Location:locationId,
locationCode)
{All of Location Attribute}
(Location:locationId,
locationCode)
{All of Location Attribute}
(Location:locationId,

Out
{All of Location Attribute}
{All of Location Attribute}
(List of Location)
{All of Location Attribute}
(Location:locationCode)
{All of Location Attribute}
{All of Location Attribute}

{All of Location Attribute}
346

submitAddLocation
การยืนยันการเพิ่มสถานที่ในระบบ
submitDeleteLocation การยืนยันการลบสถานที่ออกจาก

In
locationCode)
(Location:locationId,
locationCode)
{All of Location Attribute}

347

Class

Method Name

searchLocation

ระบบ
การยืนยันการปรับเปลี่ยนขอมูล
สถานที่
การคนหาสถานที่จากคําคน

checkEffect
viewMedicalUsage
createMedicalUsage

การตรวจสอบผลกระทบของธุรกรรม
การแสดงขอมูลวิธีการใชเวชภัณฑ
การสรางวิธีการใชเวชภัณฑ

selectEditMedical
Usage

การเลือกวิธีการใชเวชภัณฑมา
ปรับเปลี่ยนขอมูล

editMedicalUsage

การปรับเปลี่ยนขอมูลวิธกี ารใช
เวชภัณฑ
การเลือกวิธีการใชเวชภัณฑมาลบ
ขอมูล

submitEditLocation

SetupMedical
UsageUI

Description

selectDeleteMedical
Usage

In
locationCode)
{All of Location Attribute}

Out
{All of Location Attribute}

347

(Location:locationId,
(List of Location)
locationCode, locationType)
(Location:locationId)
(List of Effect)
(List of MedicalUsage)
{All of MedicalUsage
{All of MedicalUsage
Attribute}
Attribute}
(MedicalUsage:
{All of MedicalUsage
MedicalUsageId,
Attribute}
MedicalUsageCode)
{All of MedicalUsage
{All of MedicalUsage
Attribute}
Attribute}
(MedicalUsage:
MedicalUsageId,
MedicalUsageCode)

348

Class

Method Name
selectViewMedical
Usage
submitAddMedical
Usage
searchMedicalUsage

submitEditMedical
Usage
submitDeleteMedical
Usage
SetupMedical
UsageControl

createMedicalUsage

Description
การเลือกวิธีการใชเวชภัณฑมาแสดง
ขอมูล

In
(MedicalUsage:
MedicalUsageId,
MedicalUsageCode)
การยืนยันการเพิ่มวิธีการใชเวชภัณฑ {All of MedicalUsage
ในระบบ
Attribute}
การคนหาวิธีการใชเวชภัณฑจาก
(MedicalUsage:
คําคน
medicalUsageId,
medicalUsageCode,
medicalUsageTypeId)
การยืนยันการปรับเปลี่ยนขอมูล
{All of MedicalUsage
วิธีการใชเวชภัณฑ
Attribute}
การยืนยันการลบวิธีการใชเวชภัณฑ (MedicalUsage:
ออกจากระบบ
MedicalUsageId,
MedicalUsageCode)
การสรางวิธีการใชเวชภัณฑ
{All of MedicalUsage
Attribute}

Out
{All of MedicalUsage
Attribute}
{All of MedicalUsage
Attribute}
(List of MedicalUsage)

{All of MedicalUsage
Attribute}

{All of MedicalUsage
Attribute}
348

349

Class

Method Name
genMedicalUsage
Code
getMedicalUsage
Details
setMedicalUsage
Details
deleteMedicalUsage

submitAddMedical
Usage
searchMedicalUsage

In
(MedicalUsage:
medicalUsageId)
การนํารายละเอียดของวิธีการใช
(MedicalUsage:
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ MedicalUsageId,
MedicalUsageCode)
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
{All of MedicalUsage
วิธีการใชเวชภัณฑ
Attribute}
การลบวิธกี ารใชเวชภัณฑออกจาก
(MedicalUsage:
ระบบ
MedicalUsageId,
MedicalUsageCode)
การยืนยันการเพิ่มวิธีการใชเวชภัณฑ {All of MedicalUsage
ในระบบ
Attribute}
การคนหาวิธีการใชเวชภัณฑจาก
(MedicalUsage:
คําคน
medicalUsageId,
medicalUsageCode,
medicalUsageTypeId)
การยืนยันการปรับเปลี่ยนขอมูล
{All of MedicalUsage

Out
(MedicalUsage:
medicalUsageCode)
{All of MedicalUsage
Attribute}
{All of MedicalUsage
Attribute}

{All of MedicalUsage
Attribute}
(List of MedicalUsage)

{All of MedicalUsage

349

submitEditMedical

Description
การสรางรหัสวิธีการใชเวชภัณฑ

350

Class

SetupSiteUI

Method Name
Usage
submitDeleteMedical
Usage
viewSite
createSite
searchItem

In
Attribute}

Out
Attribute}

(MedicalUsage:MedicalUsageId
, MedicalUsageCode)

(List of Site)

{All of Site Attribute}
{All of Site Attribute}
(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
การเลือกสถานที่จัดเก็บทางตรรกะมา (Site:siteId, siteCode)
{All of Site Attribute}

350

selectEditSite

Description
วิธีการใชเวชภัณฑ
การยืนยันการลบวิธีการใชเวชภัณฑ
ออกจากระบบ
การแสดงขอมูลสถานที่จัดเก็บทาง
ตรรกะ
การสรางสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

351

Class

Method Name
editSite
searchLocation
selectViewSiteDetails
submitAddSite
searchSite

submitEditSite
selectDeleteSite

In
{All of Site Attribute}

Out
{All of Site Attribute}

(Location:locationId,
(List of Location)
locationCode, locationType)
การเลือกสถานที่จัดเก็บทางตรรกะมา (Site:siteId, siteCode)
{All of Site Attribute}
แสดงขอมูล
การยืนยันการเพิ่มสถานที่จดั เก็บทาง {All of Site Attribute}
{All of Site Attribute}
ตรรกะในระบบ
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
จากคําคน
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
การยืนยันการปรับเปลี่ยนสถานที่
{All of Site Attribute}
{All of Site Attribute}
จัดเก็บทางตรรกะ
การเลือกสถานที่จัดเก็บทางตรรกะมา (Site:siteId, siteCode)
ลบขอมูล
การยืนยันการลบสถานที่จัดเก็บทาง (Site:siteId, siteCode)

351

submitDeleteSite

Description
ปรับเปลี่ยนขอมูล
การปรับเปลี่ยนขอมูลสถานที่จัดเก็บ
ทางตรรกะ
การคนหาสถานที่จากคําคน

352

Class

Method Name

SetupSiteControl getSiteDetails
createSite
genSiteCode
searchItem

Description
ตรรกะออกจากระบบ
การนํารายละเอียดของสถานที่จัดเก็บ
ทางตรรกะออกมาแสดงหรือคํานวณ
การสรางสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
การสรางรหัสสถานที่จัดเก็บทาง
ตรรกะ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In

Out

(Site:siteId, siteCode)

{All of Site Attribute}

{All of Site Attribute}
(Site:siteId)

{All of Site Attribute}
(Site:siteCode)

(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
352

353

Class

Method Name
getSiteDetails
setSiteDetails
deleteSite
searchLocation
submitAddSite
searchSite

submitEditSite
submitDeleteSite

Description
การนํารายละเอียดของสถานที่จัดเก็บ
ทางตรรกะออกมาแสดงหรือคํานวณ
การแกไขรายละเอียดขอมูลของ
สถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
การลบสถานที่จัดเก็บทางตรรกะออก
จากระบบ
การคนหาสถานที่จากคําคน

In
(Site:siteId, siteCode)

Out
{All of Site Attribute}

{All of Site Attribute}

{All of Site Attribute}

(Site:siteId, siteCode)

353

(Location:locationId,
(List of Location)
locationCode, locationType)
การยืนยันการเพิ่มสถานที่จดั เก็บทาง {All of Site Attribute}
{All of Site Attribute}
ตรรกะในระบบ
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
จากคําคน
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
การยืนยันการปรับเปลี่ยนสถานที่
{All of Site Attribute}
{All of Site Attribute}
จัดเก็บทางตรรกะ
การยืนยันการลบสถานที่จัดเก็บทาง (Site:siteId, siteCode)
ตรรกะออกจากระบบ

354

Class
SetupTreatment
PrivilegeUI

Description
การตรวจสอบผลกระทบของธุรกรรม
การแสดงขอมูลสิทธิทางการรักษา

selectEditTreatment
Privilege

การเลือกสิทธิทางการรักษามา
ปรับเปลี่ยนขอมูล

การสรางสิทธิทางการรักษา
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In

Out
(List of Effect)
(List of TreatmentPrivilege)

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(TreatmentPrivilege:
TreatmentPrivilegeId,

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
(List of Item)

(Site:siteId)

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}

354

Method Name
checkEffect
viewTreatment
Privilege
createTreatment
Privilege
searchItem

355

Class

Method Name

Description

In
TreatmentPrivilegeCode)

editTreatmentPrivilege การปรับเปลี่ยนขอมูลสิทธิทางการ
รักษา
selectDeleteTreatment การเลือกสิทธิทางการรักษามาลบ
Privilege
ขอมูล

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}

selectViewTreatment
PrivilegeDetails

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}

submitAddTreatment
Privilege
searchTreatment
Privilege

submitEditTreatment

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
(TreatmentPrivilege:
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode)
การเลือกสิทธิทางการรักษามาแสดง (TreatmentPrivilege:
ขอมูล
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode)
การยืนยันการเพิ่มสิทธิทางการรักษา {All of TreatmentPrivilege
ในระบบ
Attribute}
การคนหาสิทธิทางการรักษาจาก
(TreatmentPrivilege:
คําคน
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode),
(Item:itemId, itemCode)
การยืนยันการปรับเปลี่ยนสิทธิ
{All of TreatmentPrivilege

Out

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
(List of TreatmentPrivilege)

{All of TreatmentPrivilege
355

356

Class

SetupTreatment
PrivilegeControl

Method Name
Privilege
submitDelete
TreatmentPrivilege

Description
ทางการรักษา
การยืนยันการลบสิทธิทางการรักษา
ออกจากระบบ

createTreatment
การสรางสิทธิทางการรักษา
Privilege
genTreatmentPrivilege การสรางรหัสสิทธิทางการรักษา
Code
searchItem
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In
Attribute}

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
(TreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeCode)
(List of Item)

356

Attribute}
(TreatmentPrivilege:
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode)
{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
(TreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:

Out

357

Class

Method Name

Description

getTreatmentPrivilege การนํารายละเอียดของสิทธิทางการ
Details
รักษาออกมาแสดงหรือคํานวณ

In
treatmentPrivilegeId)

(TreatmentPrivilege:
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode)
setTreatmentPrivilege การแกไขรายละเอียดสิทธิทางการ
{All of TreatmentPrivilege
Details
รักษา
Attribute}
deleteTreatment
การลบสิทธิทางการรักษาออกจาก
(TreatmentPrivilege:
Privilege
ระบบ
TreatmentPrivilegeId,
TreatmentPrivilegeCode)
submitAddTreatment การยืนยันการเพิ่มสิทธิทางการรักษา {All of TreatmentPrivilege
Privilege
ในระบบ
Attribute}
searchTreatment
การคนหาสิทธิทางการรักษาจาก
(TreatmentPrivilege:
TreatmentPrivilegeId,
Privilege
คําคน
TreatmentPrivilegeCode),

Out

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
{All of TreatmentPrivilege
Attribute}

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
(List of TreatmentPrivilege)

357

358

Class

Method Name

Description

In
(Item:itemId, itemCode)

submitEditTreatment
Privilege
checkEffect

การยืนยันการปรับเปลี่ยนสิทธิ
ทางการรักษา
การตรวจสอบผลกระทบของธุรกรรม

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
(TreatmentPrivilege:
TreatmentPrivilegeId)

SetupSupplierUI viewSupplier
createSupplier
selectViewSupplier
searchItem

การแสดงขอมูลผูนําสง
การสรางผูน ําสง
การเลือกผูน ําสงมาแสดงขอมูล
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

Out

{All of TreatmentPrivilege
Attribute}
(List of Effect)
(List of Supplier)
{All of Supplier Attribute}
{All of Supplier Attribute}

{All of Supplier Attribute}
(Supplier:supplierId,
supplierCode)
(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),

358

359

Class

Method Name

selectEditSupplier
editSupplier
selectDeleteSupplier
submitAddSupplier
searchSupplier

submitEditSupplier
submitDeleteSupplier

Description

Out

{All of Supplier Attribute}
{All of Supplier Attribute}

{All of Supplier Attribute}
(List of Supplier)

{All of Supplier Attribute}

359

In
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
การเลือกผูน ําสงมาปรับเปลีย่ นขอมูล (Supplier:supplierId,
supplierCode)
การปรับเปลี่ยนขอมูลผูนาํ สง
{All of Supplier Attribute}
การเลือกผูน ําสงมาลบขอมูล
(Supplier:supplierId,
supplierCode)
การยืนยันการเพิ่มผูน ําสงในระบบ
{All of Supplier Attribute}
การคนหาผูน าํ สงจากคําคน
(Supplier:supplierId,
supplierCode),
(Addres:addressId),
(Item:itemId, itemCode)
การยืนยันการปรับเปลี่ยนผูน ําสง
{All of Supplier Attribute}
การยืนยันการลบผูนําสงออกจาก
(Supplier:supplierId,
ระบบ
supplierCode)

360

Class
SetupSupplier
Control

Method Name
createSupplier
genSupplierCode
getSupplierDetails
setSupplierDetails
searchItem

Description
การสรางผูน ําสง
การสรางรหัสผูนําสง
การนํารายละเอียดของผูนําสงออกมา
แสดงหรือคํานวณ
การแกไขรายละเอียดผูนาํ สง
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

deleteSupplier

การลบผูนาํ สงออกจากระบบ

Out
{All of Supplier Attribute}
(Supplier:supplierCode)
{All of Supplier Attribute}
{All of Supplier Attribute}
(List of Item)

360

In
{All of Supplier Attribute}
(Supplier:supplierId)
(Supplier:supplierId,
supplierCode)
{All of Supplier Attribute}
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Supplier:supplierId,
supplierCode)

361

Class

SetupUMUI

Description
การยืนยันการเพิ่มผูน ําสงในระบบ
การคนหาผูน าํ สงจากคําคน

submitEditSupplier
submitDeleteSupplier

การยืนยันการปรับเปลี่ยนผูน ําสง
การยืนยันการลบผูนําสงออกจาก
ระบบ
การตรวจสอบผลกระทบของธุรกรรม
การแสดงขอมูลหนวยวัด
การสรางหนวยวัด
การเลือกหนวยวัดมาปรับเปลี่ยน
ขอมูล
การปรับเปลี่ยนขอมูลหนวยวัด
การเลือกหนวยวัดมาลบขอมูล
การเลือกหนวยวัดมาแสดงขอมูล
การยืนยันการเพิ่มหนวยวัดในระบบ

checkEffect
viewUM
createUM
selectEditUM
editUM
selectDeleteUM
selectViewUMDetails
submitAddUM

In
{All of Supplier Attribute}
(Supplier:supplierId,
supplierCode),
(Addres:addressId),
(Item:itemId, itemCode)
{All of Supplier Attribute}
(Supplier:supplierId,
supplierCode)
(Supplier:supplierId)
{All of UM Attribute}
(UM:umId, umCode)
{All of UM Attribute}
(UM:umId, umCode)
(UM:umId, umCode)
{All of UM Attribute}

Out
{All of Supplier Attribute}
(List of Supplier)

{All of Supplier Attribute}

(List of Effect)
(List of UM)
{All of UM Attribute}
{All of UM Attribute}
{All of UM Attribute}
{All of UM Attribute}
{All of UM Attribute}

361

Method Name
submitAddSupplier
searchSupplier

362

Class

Method Name
submitEditUM
submitDeleteUM
searchUM

SetupUMControl createUM
genUMCode
getUMDetails
setUMDetails
deleteUM
submitAddUM
submitEditUM
submitDeleteUM
searchUM

Description
การยืนยันการปรับเปลี่ยนหนวยวัด
การยืนยันการลบหนวยวัดออกจาก
ระบบ
การคนหาหนวยวัดจากคําคน
การสรางผูห นวยวัด
การสรางรหัสหนวยวัด
การนํารายละเอียดของหนวยวัด
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การแกไขรายละเอียดหนวยวัด
การลบผูหนวยวัดออกจากระบบ
การยืนยันการเพิ่มหนวยวัดในระบบ
การยืนยันการปรับเปลี่ยนหนวยวัด
การยืนยันการลบหนวยวัดออกจาก
ระบบ
การคนหาหนวยวัดจากคําคน

In
{All of UM Attribute}
(UM:umId, umCode)

Out
{All of UM Attribute}

(UM:umId, umCode,
umType)
{All of UM Attribute}
(UM:umId)
(UM:umId, umCode)

(List of UM)

{All of UM Attribute}
(UM:umId, umCode)
{All of UM Attribute}
{All of UM Attribute}
(UM:umId, umCode)

{All of UM Attribute}
{All of UM Attribute}
{All of UM Attribute}

(List of UM)
362

(UM:umId, umCode,
umType)

{All of UM Attribute}
(UM:umCode)
{All of UM Attribute}

363

Class
SetupPolicyUI

Method Name
checkEffect
viewPolicy
createPolicy
selectEditPolicy
editPolicy
selectDeletePolicy
selectViewPolicy
Details
submitAddPolicy
submitEditPolicy
submitDeletePolicy

SetupPolicy
Control

การเลือกนโยบายมาแสดงขอมูล
การยืนยันการเพิ่มนโยบายในระบบ
การยืนยันการปรับเปลี่ยนนโยบาย
การยืนยันการลบนโยบายออกจาก
ระบบ
การสรางนโยบาย
การสรางรหัสนโยบาย
การนํารายละเอียดของนโยบาย

In
(UM:umId)
{All of Policy Attribute}
(Policy:policyId,
policyCode)
{All of Policy Attribute}
(Policy:policyId,
policyCode)
(Policy:policyId,
policyCode)
{All of Policy Attribute}
{All of Policy Attribute}
(Policy:policyId,
policyCode)
{All of Policy Attribute}
(Policy:policyId)
(Policy:policyId,

Out
(List of Effect)
(List of Policy)
{All of Policy Attribute}
{All of Policy Attribute}
{All of Policy Attribute}

{All of Policy Attribute}
{All of Policy Attribute}
{All of Policy Attribute}

{All of Policy Attribute}
(Policy:policyCode)
{All of Policy Attribute}

363

createPolicy
genPolicyCode
getPolicyDetails

Description
การตรวจสอบผลกระทบของธุรกรรม
การแสดงขอมูลนโยบาย
การสรางนโยบาย
การเลือกนโยบายมาปรับเปลี่ยน
ขอมูล
การปรับเปลี่ยนขอมูลนโยบาย
การเลือกนโยบายมาลบขอมูล

364

Class

Method Name
setPolicyDetails
submitAddPolicy
submitEditPolicy
deletePolicy
submitDeletePolicy

SetupCriteria
IssueUI

checkEffect
viewCriteriaIssue
createCriteriaIssue
editCriteriaIssue

การยืนยันการลบนโยบายออกจาก
ระบบ
การตรวจสอบผลกระทบของธุรกรรม
การแสดงขอมูลเกณฑในการให
คะแนนผูน ําสง
การสรางเกณฑในการใหคะแนนผู
นําสง
การปรับเปลี่ยนขอมูลเกณฑในการให
คะแนนผูน ําสง
การเลือกเกณฑในการใหคะแนนผู
นําสงมาลบขอมูล

In
policyCode)
{All of Policy Attribute}
{All of Policy Attribute}
{All of Policy Attribute}
(Policy:policyId,
policyCode)
(Policy:policyId,
policyCode)
(Policy:policyId)

{All of CriteriaIssue
Attribute}
{All of CriteriaIssue
Attribute}
(CriteriaIssue:criteriaIssueId
, criteriaIssueCode)

Out
{All of Policy Attribute}
{All of Policy Attribute}
{All of Policy Attribute}

(List of Effect)
(List of CriteriaIssue)
{All of CriteriaIssue
Attribute}
{All of CriteriaIssue
Attribute}
364

selectDelete
CriteriaIssue

Description
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
การแกไขรายละเอียดนโยบาย
การยืนยันการเพิ่มนโยบายในระบบ
การยืนยันการปรับเปลี่ยนนโยบาย
การลบผูนโยบายออกจากระบบ

365

Class

SetupCriteriaIss
ueControl

Method Name
selectView
CriteriaIssue
submitAdd
CriteriaIssue
selectEdit
CriteriaIssue
submitEdit
CriteriaIssue
submitDelete
CriteriaIssue
createCriteriaIssue

In
(CriteriaIssue:criteriaIssueId
, criteriaIssueCode)
{All of CriteriaIssue
Attribute}
(CriteriaIssue:criteriaIssueId
, criteriaIssueCode)
{All of CriteriaIssue
Attribute}
(CriteriaIssue:criteriaIssueId
, criteriaIssueCode)
{All of CriteriaIssue
Attribute}
{All of CriteriaIssue
Attribute}
(CriteriaIssue:criteriaIssueId
, criteriaIssueCode)
{All of CriteriaIssue

Out
{All of CriteriaIssue
Attribute}
{All of CriteriaIssue
Attribute}
{All of CriteriaIssue
Attribute}
{All of CriteriaIssue
Attribute}

{All of CriteriaIssue
Attribute}
{All of CriteriaIssue
Attribute}

{All of CriteriaIssue

365

Description
การเลือกเกณฑในการใหคะแนนผู
นําสงมาแสดงขอมูล
การยืนยันการเพิ่มเกณฑในการให
คะแนนผูน ําสงในระบบ
การเลือกเกณฑในการใหคะแนนผู
นําสงมาปรับเปลี่ยนขอมูล
การยืนยันการปรับเปลี่ยนเกณฑใน
การใหคะแนนผูนําสง
การยืนยันการลบเกณฑในการให
คะแนนผูน ําสงออกจากระบบ
การสรางเกณฑในการใหคะแนนผู
นําสง
setCriteriaIssueDetails การแกไขรายละเอียดเกณฑในการให
คะแนนผูน ําสง
deleteCriteriaIssue
การลบผูเกณฑในการใหคะแนนผูน ํา
สงออกจากระบบ
submitAdd
การยืนยันการเพิ่มเกณฑในการให

366

Class

SetupCriteria
RankingUI

Method Name
Description
CriteriaIssue
คะแนนผูน ําสงในระบบ
getCriteriaIssueDetails การนํารายละเอียดของเกณฑในการ
ใหคะแนนผูนาํ สงออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
submitEdit
การยืนยันการปรับเปลี่ยนเกณฑใน
CriteriaIssue
การใหคะแนนผูนําสง
submitDelete
การยืนยันการลบเกณฑในการให
CriteriaIssue
คะแนนผูน ําสงออกจากระบบ
checkEffect
การตรวจสอบผลกระทบของธุรกรรม

In

Out

Attribute}
Attribute}
(CriteriaIssue:criteriaIssueId {All of CriteriaIssue
, criteriaIssueCode)
Attribute}

{All of CriteriaIssue
{All of CriteriaIssue
Attribute}
Attribute}
(CriteriaIssue:criteriaIssueId
, criteriaIssueCode)
(CriteriaIssue:criteriaIssueId (List of Effect)
)
viewCriteriaRanking การแสดงขอมูลเกณฑในการประเมิน
(List of CriteriaRanking)
ผูนําสง
createCriteriaRanking การสรางเกณฑในการประเมินผูนาํ สง {All of CriteriaRanking
{All of CriteriaRanking
Attribute}
Attribute}
editCriteriaRanking
การปรับเปลี่ยนขอมูลเกณฑในการ {All of CriteriaRanking
{All of CriteriaRanking
ประเมินผูน ําสง
Attribute}
Attribute}
366

367

Class

Description
In
การเลือกเกณฑในการประเมินผูนาํ สง (CriteriaRanking:
มาลบขอมูล
criteriaRankingId,
criteriaRankingCode)
selectViewCriteria
การเลือกเกณฑในการประเมินผูนาํ สง (CriteriaRanking:
Ranking
มาแสดงขอมูล
criteriaRankingId,
criteriaRankingCode)
submitAddCriteria
การยืนยันการเพิ่มเกณฑในการ
{All of CriteriaRanking
Ranking
ประเมินผูน ําสงในระบบ
Attribute}
selectEditCriteria
การเลือกเกณฑในการประเมินผูนาํ สง (CriteriaRanking:
Ranking
มาปรับเปลี่ยนขอมูล
criteriaRankingId,
criteriaRankingCode)
submitEditCriteria
การยืนยันการปรับเปลี่ยนเกณฑใน {All of CriteriaRanking
Ranking
การประเมินผูน ําสง
Attribute}
selectDeleteCriteria
การยืนยันการลบเกณฑในการ
(CriteriaRanking:
Ranking
ประเมินผูน ําสงออกจากระบบ
criteriaRankingId,
criteriaRankingCode)
createCriteriaRanking การสรางเกณฑในการประเมินผูนาํ สง {All of CriteriaRanking

Out

{All of CriteriaRanking
Attribute}
{All of CriteriaRanking
Attribute}
{All of CriteriaRanking
Attribute}
{All of CriteriaRanking
Attribute}

{All of CriteriaRanking

367

SetupCriteria

Method Name
selectDeleteCriteria
Ranking

368

Class
RankingControl

Method Name

Description

setCriteriaRanking
การแกไขรายละเอียดเกณฑในการ
Details
ประเมินผูน ําสง
deleteCriteriaRanking การลบผูเกณฑในการประเมินผูนาํ
สงออกจากระบบ
submitAddCriteria
Ranking
getCriteriaRanking
Details
submitEditCriteria
Ranking
submitDeleteCriteria
Ranking
checkEffect

การยืนยันการเพิ่มเกณฑในการ
ประเมินผูน ําสงในระบบ
การนํารายละเอียดของเกณฑในการ
ประเมินผูน ําสงออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
การยืนยันการปรับเปลี่ยนเกณฑใน
การประเมินผูน ําสง
การยืนยันการลบเกณฑในการ
ประเมินผูน ําสงออกจากระบบ
การตรวจสอบผลกระทบของธุรกรรม

In
Attribute}
{All of CriteriaRanking
Attribute}
(CriteriaRanking:
criteriaRankingId,
criteriaRankingCode)
{All of CriteriaRanking
Attribute}
(CriteriaRanking:
criteriaRankingId,
criteriaRankingCode)
{All of CriteriaRanking
Attribute}

Out
Attribute}
{All of CriteriaRanking
Attribute}

{All of CriteriaRanking
Attribute}
{All of CriteriaRanking
Attribute}
{All of CriteriaRanking
Attribute}

(CriteriaRanking:criteriaRanking
Id, criteriaRankingCode)

(List of Effect)
368

(CriteriaIssue:
criteriaRankingId)

369

Class
SearchItemUI

SearchItem
Control

Method Name
searchItem

Description
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

viewItem
searchItem

การแสดงขอมูลเวชภัณฑ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)

(List of Item)
(List of Item)

369

(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),

Out
(List of Item)

370

Class

RequestItemUI

Method Name

Description

viewItem
createRequestOrder

การแสดงขอมูลเวชภัณฑ
การสรางการรองขอเวชภัณฑ

editRequestItem

การปรับเปลี่ยนขอมูลการรองขอ
เวชภัณฑ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

searchItem

In
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)

(List of Item)
{All of RequestOrder
Attribute}
{All of RequestOrder
Attribute}
(List of Item)

370

{All of RequestOrder
Attribute}
{All of RequestOrder
Attribute}
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),

Out

371

Class

Method Name

searchLocation
viewRequestOrder
selectView
RequestOrder
searchSite

submitRequestOrder
sendRequest

Description

In
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)

Out

การคนหาสถานที่จากคําคน

(Location:locationId,
(List of Location)
locationCode, locationType)
การแสดงขอมูลการรองขอเวชภัณฑ
(List of RequestOrder)
การเลือกการรองขอเวชภัณฑมา
(RequestOrder:
{All of RequestOrder
แสดงขอมูล
requestOrderId,
Attribute}
requestOrderCode)
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
จากคําคน
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
การยืนยันการรองขอเวชภัณฑ
{All of RequestOrder
{All of RequestOrder
Attribute}
Attribute}
การสงความตองการรองขอเวชภัณฑ {All of RequestOrder
{All of RequestOrder
Attribute}
Attribute}
371

372

Class
RequestItem
Control

Method Name
approveRequest

createRequestOrder
checkInteractItem
selectLot
selectSerial

sumOnHand
sumOnOrder

Description
การอนุมัตกิ ารรองขอเวชภัณฑ

Out
(RequestOrder:
RequestOrderStatus)
{All of RequestOrder
Attribute}
{All of Item(ItemInt)
Attribute}
(Lot:lotId)
(ItemSerial:itemSerialId)

(OnHandQty)
(OnOrderQty)
372

In
(RequestOrder:
RequestOrderId,
RequestOrderCode)
การสรางการรองขอเวชภัณฑ
{All of RequestOrder
Attribute}
การตรวจสอบเวชภัณฑที่มีปฏิกิริยา (Item:itemId,
ตอกัน
ItemInteract:itemIntId)
การเลือกล็อตนําเขาเวชภัณฑ
(Item:itemId), (Lot:itemId,
lotId), (ItemPolicy:policyId)
การเลือก Serial เวชภัณฑ
(Item:itemId),
(itemSerial:itemId,
itemSerialId),
(ItemPolicy:policyId)
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑสถานะ (ItemSerial:itemSerialId,
On Hand
itemSerialStatusId)
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑสถานะ (ItemSerial:itemSerialId,
On Order
itemSerialStatusId)

373

Class

Method Name
sumReserved
checkAvailability

Description
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑสถานะ
Reserved
การตรวจสอบความพรอมชอง
เวชภัณฑ

checkSubstituteItem

การตรวจสอบเวชภัณฑทดแทน

getRequestItem
Details
searchItem

การนํารายละเอียดของการรองขอ
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

Out
(ReservedQty)
(CheckAvailabilityResult
(bit))
(ItemSubstitute:ItemId)
{All of RequestOrder,
RequestDetails Attribute}
(List of Item)

373

In
(ItemSerial:itemSerialId,
itemSerialStatusId)
(RequestDetails:
requestItemDetailsQty),
(OnHandQty)
(Item:itemId),
(ItemSubstitute:itemId)
(RequestOrder:requestOrde
rId, requestOrderCode)
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),

374

Class

Method Name

Description

searchLocation

การคนหาสถานที่จากคําคน

genRequestCode

การสรางรหัสการรองขอเวชภัณฑ

checkIssuePolicy

การตรวจสอบนโยบายการจาย
เวชภัณฑ
การตรวจสอบวันจายเวชภัณฑ

checkIssueDate
searchSite

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

submitRequestOrder

การยืนยันการรองขอเวชภัณฑ

In
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Location:locationId,
locationCode, locationType)
(RequestOrder:
RequestOrderId)
(Item:itemId),
(PolicyType:policyTypeId)
(RequestDetails:requestDet
ailsWantDate)
(Site:siteId, siteCode),
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
{All of RequestOrder
Attribute}

Out

(List of Location)
(RequestOrder:
RequestOrderCode)
(ItemPolicy:policyId)
(CheckIssueDate(bit))
(List of Site)

{All of RequestOrder
Attribute}
374

375

Class

Method Name
sendRequest
rejectRequest

ReceiveItemUI

viewRefDocument
createReceiveOrder
searchItem

Out
{All of RequestOrder
Attribute}
(RequestOrder:
RequestOrderStatus)
{All of PO, PP Attribute}
{All of ReceiveOrder
Attribute}
(List of Item)

375

Description
In
การสงความตองการรองขอเวชภัณฑ {All of RequestOrder
Attribute}
การไมอนุมัติการรองขอเวชภัณฑ
(RequestOrder:
RequestOrderId,
RequestOrderCode)
การแสดงขอมูลเอกสารอางอิง
การสรางการรับเวชภัณฑ
{All of ReceiveOrder
Attribute}
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:

376

Class

Method Name

searchSite

viewReceiveOrder
selectViewReceive
Order

ReceiveControl

submitAddReceive
Order
getRefDocument
Details
createReceiveOrder
getReceiveDetails

Description

In
treatmentPrivilegeId)

Out

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

376

(Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
การแสดงขอมูลการรับเวชภัณฑ
(List of ReceiveOrder)
การเลือกการรับเวชภัณฑมาแสดง
(ReceiveOrder:
{All of ReceiveOrder
ขอมูล
receiveOrderId,
Attribute}
receiveOrderCode)
การยืนยันเพิม่ การรับเวชภัณฑเขาใน {All of ReceiveOrder
{All of ReceiveOrder
ระบบ
Attribute}
Attribute}
การนํารายละเอียดของเอกสารอางอิง (PO:poId, poCode),
{All of PO, PP Attribute}
ออกมาแสดงหรือคํานวณ
(PP:ppId, ppCode)
การสรางการรับเวชภัณฑ
{All of ReceiveOrder
{All of ReceiveOrder
Attribute}
Attribute}
การนํารายละเอียดของการรับ
(ReceiveOrder:
{All of ReceiveOrder,
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ receiveOrderId,
ReceiveDetails Attribute}

377

Class

Method Name

Description

approveReceiveOrder การอนุมัตกิ ารรับเวชภัณฑ

genReceiveLot

การสรางรหัสล็อตนําเขาเวชภัณฑ

genSerial

การสราง Serial ของเวชภัณฑแตละ
รายการ

searchItem

การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In
receiveOrderCode)
(ReceiveOrder:
receiveOrderId,
receiveOrderCode)
{All of Lot Attribute}(exclude
lotCode)
{All of ItemSerial
Attribute}(exclude
itemSerialCode)
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),

Out

(ReceiveOrder:ReceiveOrd
erStatus)
{All of Lot Attribute}
{All of Serial Attribute}

(List of Item)

377

378

Class

Method Name

searchSite

rejectReceiveOrder

genReceiveCode

ReturnItemUI

submitAddReceive
Order
viewIssueOrder

Description

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

In
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)

(Site:siteId, siteCode),
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
การไมอนุมัติการรับเวชภัณฑเขาคลัง (ReceiveOrder:
receiveOrderId,
receiveOrderCode)
การสรางรหัสการรับเวชภัณฑ
(ReceiveOrder:
ReceiveOrderId)
การยืนยันเพิม่ การรับเวชภัณฑเขาใน {All of ReceiveOrder
ระบบ
Attribute}
การแสดงขอมูลการจายเวชภัณฑ
(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)

Out

(List of Site)

(ReceiveOrder:
ReceiveOrderStatus)
(ReceiveOrder:
ReceiveOrderCode)
{All of ReceiveOrder
Attribute}
{All of IssueOrder Attribute}
378

379

Class

Method Name
searchItem

Description
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

searchSite

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

createReturnOrder

การสรางการคืนเวชภัณฑ

viewReturnOrder

การแสดงขอมูลการคืนเวชภัณฑ

In

Out
(List of Item)

(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
{All of ReturnOrder
{All of ReturnOrder
Attribute}
Attribute}
(List of ReturnOrder)
379

380

Class

Method Name
selectViewReturn
Order
submitReturnOrder

ReturnControl

getIssueOrderDetails
searchItem

Description
การเลือกการคืนเวชภัณฑมาแสดง
ขอมูล

Out
{All of ReturnOrder
Attribute}
{All of ReturnOrder
Attribute}
{All of IssueOrder Attribute}
(List of Item)

380

In
(ReturnOrder:
returnOrderId,
returnOrderCode)
การยืนยันเพิม่ การคืนเวชภัณฑเขาใน {All of ReturnOrder
ระบบ
Attribute}
การนํารายละเอียดของการจาย
(IssueOrder:issueOrderId,
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ issueOrderCode)
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)

381

Class

IssueItemUI

Method Name
searchSite

Description
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

createReturnOrder

การสรางการคืนเวชภัณฑ

getReturnDetails
approveReturn

การนํารายละเอียดของการคืน
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
การอนุมัตกิ ารคืนเวชภัณฑ

rejectReturnOrder

การไมอนุมัติการคืนเวชภัณฑ

genReturnCode
submitReturnOrder

การสรางรหัสการคืนเวชภัณฑ
การยืนยันเพิม่ การคืนเวชภัณฑเขาใน
ระบบ
การจายเวชภัณฑ

IssueItem

In
(Site:siteId, siteCode),
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
{All of ReturnOrder
Attribute}
(ReturnOrder:returnOrderId,
returnOrderCode)
(ReturnOrder:returnOrderId,
returnOrderCode)
(ReturnOrder:returnOrderId,
returnOrderCode)

Out

{All of ReturnOrder
Attribute}
{All of ReturnOrder,
ReturnDetails Attribute}
(ReturnOrder:
ReturnOrderStatus)
(ReturnOrder:
ReturnOrderStatus)

(ReturnOrder:ReturnOrderId)

(ReturnOrder:ReturnOrderCode)

{All of ReturnOrder
Attribute}
(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)

{All of ReturnOrder
Attribute}
(IssueOrder:
issueOrderStatus)

(List of Site)

381

382

Class

Method Name
confirmReceiving
Sheet
confirmIssue

Description
การยืนยันการรับเวชภัณฑจากผูรอง
ขอ
การยืนยันการจายเวชภัณฑ

closeIssueOrder

isTimetoIssue

การคั้งสถานะการจายเวชภัณฑให
เปน Closed
การคั้งสถานะการจายเวชภัณฑให
เปน Hold
การตรวจสอบเวลาจายเวชภัณฑ

approveIssue

การอนุมัตกิ ารจายเวชภัณฑ

holdIssueOrder
IssueControl

In
(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)
(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)
(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)
(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)
(RequestOrder:
requestOrderWantDate),
(RequestDetails:
requestDetailsWantDate),
(TransferOrder:
transferOrderWantDate)
(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)

Out
(IssueOrder:
issueOrderStatus)
(IssueOrder:
issueOrderStatus)
(IssueOrder:
issueOrderStatus)
(IssueOrder:
issueOrderStatus)
(isTimetoIssueResult(bit))

(IssueOrder:
issueOrderStatus)
382

383

Class

Method Name
IssueItem

Description
การจายเวชภัณฑ

confirmReceiving
การยืนยันการรับเวชภัณฑจากผูรอง
Sheet
ขอ
genPickingSheetCode การสรางรหัสใบหยิบเวชภัณฑ

In
(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)
(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)
(IssueOrder:issueOrderId)

confirmIssue

การยืนยันการจายเวชภัณฑ

genIssueCode

การสรางรหัสการจายเวชภัณฑ

(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)
(IssueOrder:issueOrderId)

closeIssueOrder

การตั้งสถานะการจายเวชภัณฑให
เปน Closed
การตั้งสถานะการจายเวชภัณฑให
เปน Hold

(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)
(IssueOrder:issueOrderId,
issueOrderCode)

holdIssueOrder

Out
(IssueOrder:
issueOrderStatus)
(IssueOrder:
issueOrderStatus)
(IssueOrder:
pickingSheetCode)
(IssueOrder:
issueOrderStatus)
(IssueOrder:
issueOrderCode)
(IssueOrder:
issueOrderStatus)
(IssueOrder:
issueOrderStatus)

383

384

Class
TransferUI

Method Name
searchItem

searchSite

createTransferOrder
viewTransferOrder

Description
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In

Out
(List of Item)

384

(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
จากคําคน
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
การสรางการโอนถายเวชภัณฑ
{All of TransferOrder
{All of TransferOrder
ระหวางคลัง
Attribute}
Attribute}
การแสดงขอมูลการโอนถายเวชภัณฑ
(List of TransferOrder)
ระหวางคลัง

385

Class

TransferControl

Method Name
selectViewTransfer
Order

Description
การเลือกการโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลังมาแสดงขอมูล

submitTransferOrder

การยืนยันเพิม่ การโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลังเขาในระบบ
การสรางการโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลัง
การนํารายละเอียดของการโอนถาย
เวชภัณฑระหวางคลังออกมาแสดง
หรือคํานวณ
การอนุมัตกิ ารโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลัง

createTransferOrder
getTransferDetails

approveTransfer

searchItem

การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

Out
{All of TransferOrder
Attribute}
{All of TransferOrder
Attribute}
{All of TransferOrder
Attribute}
{All of TransferOrder,
TransferDetails Attribute}
(TransferOrder:
transferOrderStatus)
(List of Item)

385

In
(TransferOrder:
transferOrderId,
transferOrderCode)
{All of TransferOrder
Attribute}
{All of TransferOrder
Attribute}
(TransferOrder:
transferOrderId,
transferOrderCode)
(TransferOrder:
transferOrderId,
transferOrderCode)
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),

386

Class

Method Name

Description

searchSite

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

genTransferCode

การสรางรหัสการโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลัง
การไมอนุมัติการโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลัง

rejectTransfer

submitTransferOrder

การยืนยันเพิม่ การโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลังเขาในระบบ

In
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Site:siteId, siteCode),
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
(TransferOrder:
transferOrderId)
(TransferOrder:
transferOrderId,
transferOrderCode)
{All of TransferOrder
Attribute}

Out

(List of Site)

(TransferOrder:
transferOrderCode)
(TransferOrder:
transferOrderStatus)
{All of TransferOrder
Attribute}
386

387

Class
FulfillItemUI

FulfillControl

Method Name
searchSite

Description
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

calculateAlertList

การคํานวณปริมาณเวชภัณฑคงคลัง
เทียบกับจุดสัง่ ซื้อหรือเวชภัณฑคง
คลัง
การตรวจสอบจุดสั่งซื้อของเวชภัณฑ

checkOrderPoint

checkSafetyStock

sumOnHand
checkOPPolicy
checkOQPolicy

In
Out
(Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
(Item:itemId), (Site:siteId)
(CalculateAlertListResult
(bit))

(Item:itemId),(OnHandQty),
(OnOrderQty),(ReservedQty),
(itemSite:itemSiteOrderPoint)
การตรวจสอบปริมาณสํารองคลังของ (Item:itemId),(OnHandQty),
(OnOrderQty),(ReservedQty),
เวชภัณฑ
(itemSite:itemSiteSafetyStockt)

(checkOrderPointResult(bit))

การคํานวณปริมาณเวชภัณฑสถานะ
On Hand
การตรวจสอบนโยบายจุดสัง่ ซื้อ
เวชภัณฑ
การตรวจสอบนโยบายปริมาณสั่งซื้อ
เวชภัณฑ

(OnHandQty)
(ItemPolicy:policyId)
(ItemPolicy:policyId)
387

(ItemSerial:itemSerialId,
itemSerialStatusId)
(Item:itemId),
(PolicyType:policyTypeId)
(Item:itemId),
(PolicyType:policyTypeId)

(checkSafetyStockResult(bit))

388

Class

Method Name
searchSite

sumOnOrder
sumReserved
calculateAlertList

PRUI

searchItem

Description
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

Out
(List of Site)

(OnOrderQty)
(ReservedQty)
(CalculateAlertListResult
(bit))
(List of Item)

388

In
(Site:siteId, siteCode),
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑสถานะ (ItemSerial:itemSerialId,
On Order
itemSerialStatusId)
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑสถานะ (ItemSerial:itemSerialId,
Reserved
itemSerialStatusId)
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑคงคลัง (Item:itemId), (Site:siteId)
เทียบกับจุดสัง่ ซื้อหรือเวชภัณฑคง
คลัง
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),

389

Class

Method Name

searchSite

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

createPR
viewPR

การสรางการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ
การแสดงขอมูลการขอใหสั่งซื้อ
เวชภัณฑ
การเลือกการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑมา
แสดงขอมูล
การยืนยันเพิม่ การขอใหสั่งซือ้
เวชภัณฑเขาในระบบ
การสรางการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ
การนํารายละเอียดของการขอให
สั่งซื้อเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ

selectViewPR
submitPR
PRControl

Description

createPR
getPRDetails

In
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)

Out

(Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
{All of PR Attribute}
{All of PR Attribute}
(List of PR)
(PR:prId, prCode)

{All of PR Attribute}

{All of PR Attribute}

{All of PR Attribute}

{All of PR Attribute}
(PR:prId, prCode)

{All of PR Attribute}
{All of PR, PRDetails
Attribute}
389

390

Class

Method Name

Description

In

Out

คํานวณ
approvePR
searchItem

การอนุมัตกิ ารขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

searchSite

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

genPRCode

การสรางรหัสการขอใหสั่งซือ้

(PR:prId, prCode)
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Site:siteId, siteCode),
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
(PR:prId)

(PR:prStatus)
(List of Item)

(List of Site)

(PR:prCode)
390

391

Class

Method Name
rejectPR
submitPR

ORUI

searchItem

searchSite

Description

In

(PR:prStatus)
{All of PR Attribute}
(List of Item)

(List of Site)

391

เวชภัณฑ
การไมอนุมัติการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (PR:prId, prCode)
การยืนยันเพิม่ การขอใหสั่งซือ้
{All of PR Attribute}
เวชภัณฑเขาในระบบ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site:siteId, siteCode),
จากคําคน
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)

Out

392

Class

ORControl

Method Name
createOR
viewOR
selectViewOR

Description
การสรางการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ

In
{All of OR Attribute}

createOR
getORDetails

{All of OR Attribute}
การนํารายละเอียดของการขอใหสั่งผลิต (OR:orId, orCode)

การแสดงขอมูลการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ

การเลือกการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ
มาแสดงขอมูล
การสรางการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ

(OR:orId, orCode)

เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ

approveOR
searchItem

การอนุมัตกิ ารขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

{All of OR Attribute}
{All of OR, ORDetails
Attribute}
(OR:orStatus)
(List of Item)

392

(OR:orId, orCode)
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:

Out
{All of OR Attribute}
(List of OR)
{All of OR Attribute}

393

Class

Method Name

Description

searchSite

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

genORCode

การสรางรหัสการขอใหสั่งผลิต
เวชภัณฑ

rejectOR
CheckRecordUI createCountTag
searchItem

การไมอนุมัติการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ

การสรางใบตรวจนับเวชภัณฑ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In
treatmentPrivilegeId)

Out

(Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
(OR:orId)
(OR:orCode)

393

(OR:orId, orCode)
(OR:orStatus)
{All of CountTag Attribute} {All of CountTag Attribute}
(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),

394

Class

Method Name

searchSite

viewCountTag
selectViewCountTag
submitCountTag
closeCountTag
CheckRecord
Control

createCountTag
getCountTagDetails

Description

394

In
Out
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
จากคําคน
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
การแสดงขอมูลใบตรวจนับเวชภัณฑ
(List of CountTag)
การเลือกใบตรวจนับเวชภัณฑมา
(CountTag:countTagId,
{All of CountTag Attribute}
แสดงขอมูล
countTagCode)
การยืนยันเพิม่ ใบตรวจนับเวชภัณฑ {All of CountTag Attribute} {All of CountTag Attribute}
เขาในระบบ
การตั้งสถานะใบตรวจนับเวชภัณฑให (CountTag:countTagId,
(CountTag:countTagStatus)
เปน Closed
countTagCode)
การสรางใบตรวจนับเวชภัณฑ
{All of CountTag Attribute} {All of CountTag Attribute}
การนํารายละเอียดของใบตรวจนับ
(CountTag:countTagId,
{All of CountTag,
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ countTagCode)
CountTagItemList Attribute}

395

Class

Method Name
approveCountTag

Description
การอนุมัติใบตรวจนับเวชภัณฑ

searchItem

การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

searchSite

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

genCountTagCode

การสรางรหัสใบตรวจนับเวชภัณฑ

In
(CountTag:countTagId,
countTagCode)
(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Site:siteId, siteCode),
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
(CountTag:countTagId)

Out
(CountTag:countTagStatus)
(List of Item)

(List of Site)

(CountTag:countTagCode)
395

396

Class

Method Name
sumOnHand
sumReserved
rejectCountTag
submitCountTag
closeCountTag

AdjustItemUI

createAdjustItem
searchCountTag

Description
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑสถานะ
On Hand
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑสถานะ
Reserved
การไมอนุมัติใบตรวจนับเวชภัณฑ
การยืนยันเพิม่ ใบตรวจนับเวชภัณฑ
เขาในระบบ
การตั้งสถานะใบตรวจนับเวชภัณฑให
เปน Closed
การสรางการปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑ
การคนหาใบตรวจนับเวชภัณฑ

In
(ItemSerial:itemSerialId,
itemSerialStatusId)
(ItemSerial:itemSerialId,
itemSerialStatusId)
(CountTag:countTagId,
countTagCode)
{All of CountTag Attribute}

Out
(OnHandQty)

(CountTag:countTagId,
countTagCode)
{All of AdjustItem Attribute}

(CountTag:countTagStatus)

(CountTag:countTagId,
countTagCode,
countTagStatusId,
countTagRefDocId,
createDate), (Site:siteId,

(List of CountTag)

(ReservedQty)
(CountTag:countTagStatus)
{All of CountTag Attribute}

{All of AdjustItem Attribute}

396

397

Class

Method Name

Description

In

Out

siteCode)

การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

searchSite

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

viewAdjustItem

การแสดงขอมูลการปรับเปลีย่ นยอด

(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
(List of AdjustItem)

397

searchItem

398

Class

Method Name

searchCountTag

เวชภัณฑ
การเลือกการปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑมาแสดงขอมูล
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑที่
ตองการปรับเปลี่ยนยอดมาแสดง
การอนุมัตกิ ารปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑ
การคนหาใบตรวจนับเวชภัณฑ

searchItem

การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

selectViewAdjustItem
calculateAdjustItem
AdjustItem
Control

Description

approveAdjustItem

In

Out

(AdjustItem:adjustItemId,
adjustItemCode)
(Item:itemId), (Site:siteId)

{All of AdjustItem Attribute}

(AdjustItem:adjustItemId,
adjustItemCode)

(AdjustItem:
AdjustItemStatus)
(List of CountTag)

(CountTag:countTagId,count
TagCode, countTagStatusId,
countTagRefDocId,createDate),
(Site:siteId, siteCode)

(CalculateAdjustItem(bit))

398

(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),

399

Class

Method Name

Description

การคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
จากคําคน

createAdjustItem

การสรางการปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑ
การสรางรหัสการปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑ
การนํารายละเอียดของการ
ปรับเปลี่ยนยอดเวชภัณฑออกมา
แสดงหรือคํานวณ
การไมอนุมัติการปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑ
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑสถานะ
On Hand

genAdjustItemCode
getAdjustItemDetails

rejectAdjustItem
sumOnHand

(AdjustItem:adjustItemId)
(AdjustItem:adjustItemId,
adjustItemCode)
(AdjustItem:adjustItemId,
adjustItemCode)
(ItemSerial:itemSerialId,
itemSerialStatusId)

(AdjustItem:
adjustItemCode)
{All of AdjustItem,
AdjustItemDetails Attribute}
(AdjustItem:
AdjustItemStatus)
(OnHandQty)
399

searchSite

In
Out
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
(Site:siteId, siteCode),
(List of Site)
(SiteLocation: locationId),
(ItemSite: itemId, itemCode)
{All of AdjustItem Attribute} {All of AdjustItem Attribute}

400

Class

Method Name
sumReserved
calculateAdjustItem

RFQUI

createRFQ
submitRFQ
searchItem

Description
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑสถานะ
Reserved
การคํานวณปริมาณเวชภัณฑที่
ตองการปรับเปลี่ยนยอดมาแสดง
การสรางการขอใหเสนอราคา
เวชภัณฑ
การยืนยันเพิม่ การขอใหเสนอราคา
เวชภัณฑเขาในระบบ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In
(ItemSerial:itemSerialId,
itemSerialStatusId)
(Item:itemId), (Site:siteId)

Out
(ReservedQty)

{All of RFQ Attribute}

{All of RFQ Attribute}

{All of RFQ Attribute}

{All of RFQ Attribute}

(CalculateAdjustItem(bit))

400

(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:

401

Class

Method Name

viewPRDetails
searchSupplier

printRFQ
viewRFQ
selectViewRFQ
RFQControl

createRFQ

Description

In
treatmentPrivilegeId)

{All of prDetails Attribute}
(List of Supplier)

(RFQ:RFQStatus)
(List of RFQ)
{All of RFQ Attribute}
{All of RFQ Attribute}
401

การแสดงขอมูลรายละเอียดการขอให (PRDetailsr:prDetailsId,
สั่งซื้อเวชภัณฑ
prDetailsCode)
การคนหาผูน าํ สงจากคําคน
(Supplier:supplierId,
supplierCode),
(Addres:addressId),
(Item:itemId, itemCode)
การสงใบขอใหเสนอราคาเวชภัณฑ (RFQ:rfqId, rfqCode)
ใหกับผูน ําสง
การแสดงขอมูลการขอใหเสนอราคา
เวชภัณฑ
การเลือกการขอใหเสนอราคา
(RFQ:rfqId, rfqCode)
เวชภัณฑมาแสดงขอมูล
การสรางการขอใหเสนอราคา
{All of RFQ Attribute}
เวชภัณฑ

Out

402

Class

Method Name
submitRFQ
getRFQDetails

approveRFQ
searchItem

Description
การยืนยันเพิม่ การขอใหเสนอราคา
เวชภัณฑเขาในระบบ
การนํารายละเอียดของการขอให
เสนอราคาเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
การอนุมัตกิ ารขอใหเสนอราคา
เวชภัณฑ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In
{All of RFQ Attribute}

Out
{All of RFQ Attribute}

(RFQ:rfqId, rfqCode)

{All of RFQ, RFQDetails
Attribute}

(RFQ:rfqId, rfqCode)

(RFQ:RFQStatus)

402

(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)

403

Class

Method Name
getPRDetails

searchSupplier

rejectRFQ
genRFQCode
printRFQ
QuotationUI

searchRFQ

Out
{All of PR, PRDetails
Attribute}
(List of Supplier)

(RFQ:RFQStatus)
(RFQ:rfqCode)
(RFQ:RFQStatus)
(List of RFQ)

403

Description
In
การนํารายละเอียดของรายละเอียด (PRDetailsr:prDetailsId,
การขอใหสั่งซือ้ เวชภัณฑออกมาแสดง prDetailsCode)
หรือคํานวณ
การคนหาผูน าํ สงจากคําคน
(Supplier:supplierId,
supplierCode),
(Addres:addressId),
(Item:itemId, itemCode)
การไมอนุมัติการขอใหเสนอราคา
(RFQ:rfqId, rfqCode)
เวชภัณฑ
การสรางรหัสการขอใหเสนอราคา
(RFQ:rfqId)
เวชภัณฑ
การสงใบขอใหเสนอราคาเวชภัณฑ (RFQ:rfqId, rfqCode)
ใหกับผูน ําสง
การคนหาการขอใหเสนอราคา
(RFQ:rfqId, rfqCode,
เวชภัณฑ
rfqStatusId, rfqRefDocId,
createDate),
(Supplier:supplierId,

404

Class

Method Name

selectViewQuotation
createQuotation
submitQuotation
viewQuotation
searchItem

Description

การเลือกการเสนอราคาเวชภัณฑจาก
ผูนําสงมาแสดงขอมูล
การสรางการเสนอราคาเวชภัณฑจาก
ผูนําสง
การยืนยันเพิม่ การเสนอราคา
เวชภัณฑจากผูนําสงเขาในระบบ
การแสดงขอมูลการเสนอราคา
เวชภัณฑจากผูนําสง
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In
supplierCode), (Item:itemId,
itemCode)

Out

(Quotation:quotationId,
quotationCode)
{All of Quotation Attribute}

{All of Quotation Attribute}

{All of Quotation Attribute}

{All of Quotation Attribute}

{All of Quotation Attribute}

(List of Quotation)

404

(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),

405

Class

Method Name

QuotationControl searchRFQ

getRFQDetails

genQuotationCode
createQuotation

Description

405

In
Out
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
การคนหาการขอใหเสนอราคา
(RFQ:rfqId, rfqCode,
(List of RFQ)
เวชภัณฑ
rfqStatusId, rfqRefDocId,
createDate),
(Supplier:supplierId,
supplierCode), (Item:itemId,
itemCode)
การนํารายละเอียดของการขอให
(RFQ:rfqId, rfqCode)
{All of RFQ, RFQDetails
เสนอราคาเวชภัณฑออกมาแสดงหรือ
Attribute}
คํานวณ
การสรางรหัสการเสนอราคาเวชภัณฑ (Quotation:quotationId)
(Quotation:quotationCode)
จากผูน ําสง
การสรางการเสนอราคาเวชภัณฑจาก {All of Quotation Attribute} {All of Quotation Attribute}
ผูนําสง

406

Class

Method Name
submitQuotation
getQuotationDetails

searchItem

POUI

In
{All of Quotation Attribute}

Out
{All of Quotation Attribute}

(Quotation:quotationId,
quotationCode)

{All of Quotation,
QuotationDetails Attribute}

(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
การสงใบสัง่ ซือ้ เวชภัณฑใหกับผูนาํ สง (PO:poId, poCode)
(PO:poStatus)
การสรางการสั่งซื้อเวชภัณฑ
{All of PO Attribute}
{All of PO Attribute}

406

printPO
createPO

Description
การยืนยันเพิม่ การเสนอราคา
เวชภัณฑจากผูนําสงเขาในระบบ
การนํารายละเอียดของการเสนอ
ราคาเวชภัณฑจากผูนาํ สงออกมา
แสดงหรือคํานวณ
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

407

Class

Method Name
searchSupplier

viewPRDetails
searchItem

In
Out
(Supplier:supplierId,
(List of Supplier)
supplierCode),
(Addres:addressId),
(Item:itemId, itemCode)
การแสดงขอมูลรายละเอียดการขอให (PRDetailsr:prDetailsId,
{All of prDetails Attribute}
สั่งซื้อเวชภัณฑ
prDetailsCode)
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน
(Item:itemId,
(List of Item)
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
การแสดงขอมูลการสั่งซื้อเวชภัณฑ
(List of PO)

407

viewPO

Description
การคนหาผูน าํ สงจากคําคน

408

Class

Method Name
selectViewPO
submitPO

POControl

printPO
approvePO
createPO
getPRDetails

searchSupplier

Description
การเลือกการสั่งซื้อเวชภัณฑมาแสดง
ขอมูล
การยืนยันเพิม่ การสั่งซื้อเวชภัณฑเขา
ในระบบ
การสงใบสัง่ ซือ้ เวชภัณฑใหกับผูนาํ สง
การอนุมัตกิ ารสั่งซื้อเวชภัณฑ
การสรางการสั่งซื้อเวชภัณฑ
การนํารายละเอียดของรายละเอียด
การขอใหสั่งซือ้ เวชภัณฑออกมาแสดง
หรือคํานวณ
การคนหาผูน าํ สงจากคําคน

In
(PO:poId, poCode)

Out
{All of PO Attribute}

{All of PO Attribute}

{All of PO Attribute}

(PO:poId, poCode)
(PO:poId, poCode)
{All of PO Attribute}
(PRDetailsr:prDetailsId,
prDetailsCode)

(PO:poStatus)
(PO:poStatus)
{All of PO Attribute}
{All of PR, PRDetails
Attribute}

(Supplier:supplierId,
supplierCode),
(Addres:addressId),
(Item:itemId, itemCode)

(List of Supplier)

408

409

Class

Method Name
searchItem

genPOCode
getPODetails
rejectPO
submitPO

Description
การคนหาเวชภัณฑจากคําคน

In

Out
(List of Item)

(Item:itemId,
itemName,itemTradeName,
itemClass, itemTypeId,
itemMedicalTypeId),
(Family:familyId),
(ItemSite:siteId),
(SupplierItem:supplierId),
(itemPolicy: policyId),
(ItemTreatmentPrivilege:
treatmentPrivilegeId)
การสรางรหัสการสั่งซื้อเวชภัณฑ
(PO:poId)
(PO:poCode)
การนํารายละเอียดของการสัง่ ซื้อ
(PO:poId, poCode)
{All of PO, PODetails
เวชภัณฑออกมาแสดงหรือคํานวณ
Attribute}
การไมอนุมัติการสั่งซื้อเวชภัณฑ
(PO:poId, poCode)
(PO:poStatus)
การยืนยันเพิม่ การสั่งซื้อเวชภัณฑเขา {All of PO Attribute}
{All of PO Attribute}
ในระบบ
409

410

Class
Method Name
Acknowledgeme searchPO
ntUI

View
Acknowledgement
SelectView
Acknowledgement
Create
Acknowledgement
Acknowledgeme Create
ntControl
Acknowledgement

Description
การคนหาการสั่งซื้อเวชภัณฑ

In
Out
(PO:poId, poCode,
(List of PO)
poStatusId, poRefDocId,
createDate),
(Supplier:supplierId,
supplierCode), (Item:itemId,
itemCode), (Site:siteId.
siteCode)
(List of Acknowledgement)

การแสดงขอมูลการยืนยันการขาย
เวชภัณฑจากผูนําสง
การเลือกการยืนยันการขายเวชภัณฑ (Acknowledgement:
จากผูน ําสงมาแสดงขอมูล
acknowledgementId,
acknowledgementCode)
การสรางการยืนยันการขายเวชภัณฑ {All of Acknowledgement
จากผูน ําสง
Attribute}
การสรางการยืนยันการขายเวชภัณฑ {All of Acknowledgement
จากผูน ําสง
Attribute}

{All of Acknowledgement
Attribute}
{All of Acknowledgement
Attribute}
{All of Acknowledgement
Attribute}
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Class

Method Name
searchPO

Description
การคนหาการสั่งซื้อเวชภัณฑ

In
(PO:poId, poCode,
poStatusId, poRefDocId,
createDate),
(Supplier:supplierId,
supplierCode), (Item:itemId,
itemCode), (Site:siteId.
siteCode)
genAcknowledgement การสรางรหัสการยืนยันการขาย
(Acknowledgement:
Code
เวชภัณฑจากผูนําสง
acknowledgementId,)
getAcknowledgement การนํารายละเอียดของการยืนยันการ (Acknowledgement:
Details
ขายเวชภัณฑจากผูน ําสงออกมา
acknowledgementId,
แสดงหรือคํานวณ
acknowledgementCode)
(AcknowledgementDetails:
calculateDifferent
การคํานวณความแตกตางของ
acknowledgementDetails
ปริมาณที่ผนู ําสงยืนยันการขาย
CanShipQuantity), (PODetails:
เวชภัณฑกับปริมาณที่สงั่ ซื้อ

Out
(List of PO)

(Acknowledgement:acknowl
edgementCode)
{All of Acknowledgement,
AcknowledgementDetails
Attribute}
(CalculateDifferentResult)

poDetailsItemQty)
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412

Class
Method Name
EvaluateSupplier searchSupplier
UI

Description
การคนหาผูน าํ สงจากคําคน

In
(Supplier:supplierId,
supplierCode),
(Addres:addressId),
(Item:itemId, itemCode)
createRanking
การสรางการประเมินระดับผูนําสง
{All of RankingData
Supplier
Attribute}
selectRankingSupplier การเลือกการประเมินระดับผูนําสงมา (RankingData:
แสดงขอมูล
rankingDataId)
EvaluateSupplier searchSupplier
การคนหาผูน าํ สงจากคําคน
(Supplier:supplierId,
Control
supplierCode),
(Addres:addressId),
(Item:itemId, itemCode)
calculateRankingPoint การคํานวณคะแนนการประเมินผู
(CriteriaIssue:criteriaIssueId
นําสง
, criteriaWeight)
createRanking
การสรางการประเมินระดับผูนําสง
{All of RankingData
Supplier
Attribute}

Out
(List of Supplier)

{All of RankingData
Attribute}
{All of RankingData
Attribute}
(List of Supplier)

(RankingPoint)
{All of RankingData
Attribute}
412

413

Class

Method Name
getRankingData
Details

Description
การนํารายละเอียดของการประเมิน
ระดับผูนําสงออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
การอนุมัตกิ ารประเมินระดับผูนําสง

approveEvaluate
Supplier
rejectEvaluateSupplier การไมอนุมัติการประเมินระดับผู
นําสง
getRankingSupplier
การนํารายละเอียดของการประเมิน
Details
ระดับผูนําสงออกมาแสดงหรือ
คํานวณ
rankSupplier
การคํานวณระดับผูนําสง

CalculateData

addCalculateData

Out
{All of RankingData
Attribute}

(RankingData:
rankingDataId)
(RankingData:
rankingDataId)
(RankingData:
rankingDataId)

(RankingData:rankingDataS
tatusId)
(RankingData:rankingDataS
tatusId)
{All of RankingData
Attribute}

(RankingPoint),
(CriteriaRanking:
criteriaRankingId)
{All of CalculateData
Attribute}
(CalculateData:
calculateDataId)

(Supplier: supplierRank)

{All of CalculateData
Attribute}
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getCalculateData
Details

การเพิม่ ขอมูลสําหรับการคํานวณลง
ในระบบ
การนํารายละเอียดขอมูลสําหรับการ
คํานวณออกมาแสดงหรือคํานวณ

In
(RankingData:
rankingDataId)

ภาคผนวก ฉ
หนาจอการทํางาน (Graphic User Interface)
หนาจอแสดงผลของระบบบริหารเวชภัณฑสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ
1. หนาจอสวนการตั้งคาระบบ (Setup)
2. หนาจอสวนการดําเนินงาน (Operation)
3. หนาจอสวนการออกรายงาน (Report)

ฉ.1 หนาจอสวนการตั้งคาระบบ (Setup)
ฉ.1.1 หนาจอการตั้งคากลุมเวชภัณฑ (Setup Family)

รูปที่ ฉ-1 หนาจอการตั้งคากลุมเวชภัณฑ (Setup Family)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพิ่มกลุมเวชภัณฑ (Family)

เพื่อใชคนหา, แสดงรายการกลุมเวชภัณฑและ
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รายละเอียดการทํางาน
ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง หรือกดปุมคนหากลุมเวชภัณฑ จากหนาจอใดๆในการ
ทํางาน โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหากลุมเวชภัณฑ โดยการ
ระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมเวชภัณฑในชองวางดานบนแลวกดปุม
Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในแผนผังตนไมแสดงกลุม
เวชภัณฑ (Family Tree) ที่อยูในหนาจอดานลางซาย
• ในหนาจอสวนลางซาย (Family Tree) เปนสวนแสดงแผนผังตนไม
ของกลุมเวชภัณฑทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเพิ่มกลุมเวชภัณฑไดโดยการเลือกกลุมเวชภัณฑที่อยู
เหนือของกลุมเวชภัณฑที่ตองการเพิ่ม แลวกดปุม Add ระบบจะ
เพิ่ ม สถานที่ ขึ้ น มา จากนั้ น สามารถใส ร ายละเอี ย ดของกลุ ม
เวชภัณฑไดในหนาจอการทํางานสวนลางขวา
 สามารถเรียกดูรายละเอียดกลุมเวชภัณฑไดโดยการกดเลือก
กลุมเวชภัณฑในแผนผังตนไมสถานที่ ขอมูลรายละเอียดจะถูก
แสดงในหนาจอการทํางานสวนลางขวา
 สามารถแกไขหรือลบสถานที่ไดโดยการกดเลือกที่กลุมเวชภัณฑ
ในแผนผังตนไมสถานที่ แลวกดปุม Edit หรือ Delete ตามลําดับ
ฉ.1.2 รายการเวชภัณฑ (Item List)

รูปที่ ฉ-2 หนาจอสวนคนหารายการเวชภัณฑ
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รูปที่ ฉ-3 หนาจอรายการเวชภัณฑ (Item List)
วัตถุประสงคในการใชงาน

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการเวชภัณฑ (Item)

ทั้งหมด
ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดปุมคนหาเวชภัณฑจากหนาจอใดๆในการทํางาน โดยมีรายละเอียดในหนาจอการ
ทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการเวชภัณฑโดย
การระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับเวชภัณฑในชองวางดานบนแลวกดปุม
Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในตารางรายการเวชภัณฑ
(Item List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Item List) เปนสวนแสดงรายการเวชภัณฑ
ทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑ ไดโดยการกดปุม Add ซึ่งระบบจะเรียก
หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑ (Item Setup) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดู แกไขหรือลบรายการเวชภัณฑ ไดโดยการเลือก
รายการเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม View, Edit หรือ Delete
ตามลําดับ
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ฉ.1.3 การตั้งคาเวชภัณฑ (Setup Item)

รูปที่ ฉ-4 หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑในแถบการทํางานการตั้งคากลุมเวชภัณฑ (Setup ItemFamily)
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, แกไขขอมูลเวชภัณฑ
วัตถุประสงคในการใชงาน
หรือบันทึกรายละเอียดสําหรับเวชภัณฑใหม (Item)
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 3 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของเวชภัณฑซึ่งสามารถทํา
ไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการเวชภัณฑ (Item List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแกไขขอมูลรายละเอียดของเวชภัณฑที่มีอยูเ ดิม ซึ่ง
สามารถทําไดโดยการกดปุม Edit ในหนาจอรายการเวชภัณฑ (Item List)
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3. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลของเวชภัณฑใหม โดยการ
กดปุม Add ในหนาจอรายการเวชภัณฑ (Item List)
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดเบื้องตนของ
เวชภัณฑรวมถึงรูปภาพของเวชภัณฑนี้ดวย
• หนาจอการทํางานในสวนลาง สามารถแบงการทํางานออกไดเปน
11 แถบการทํางานไดแก
 แถบการทํางาน Family เปนแถบการทํางานเพื่อใหผูตั้งคา
เวชภั ณฑ ระบุ วา เวชภั ณ ฑร ายการนี้ อ ยูภ ายใต ก ลุม เวชภั ณ ฑ
(Family) ใดตามที่ไดตั้งคากลุมเวชภัณฑไวแลว

รูปที่ ฉ-5 หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑในแถบการทํางานการตั้งคามิติของเวชภัณฑ (Setup ItemDimension)
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 แถบการทํางาน Dimension เปนแถบการทํางานเพื่อใหผูตั้งคา
เวชภัณฑระบุถึงรายละเอียดมิติของเวชภัณฑรายการนี้

รูปที่ ฉ-6 หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑในแถบการทํางานการตั้งคาหนวยวัดของเวชภัณฑ (Setup
Item-Unit Measurement)
 แถบการทํางาน Unit Measurement เปนแถบการทํางานเพื่อให
ผูตั้งคาเวชภัณฑระบุหนวยวัดของเวชภัณฑรายการนี้ รวมถึง
การระบุคาตัวคูณสําหรับแปลงคาระหวางหนวยดวย
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รูปที่ ฉ-7 หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑในแถบการทํางานการตั้งคานโยบาย (Setup Item-Policy)
 แถบการทํางาน Policy เปนแถบการทํางานเพื่อใหผูตั้งคา
เวชภัณฑระบุนโยบายในการดําเนินงานของเวชภัณฑรายการนี้
ตามประเภทของนโยบายที่ไดตั้งคาไว อีกทั้งยังสามารถระบุคา
นโยบายเบื้องตนบางประเภทได เชน จุดสั่งซื้อ (Order Point),
ปริมาณสั่ง (Order Quantity) และปริมาณเวชภัณฑสํารองคลัง
(Safety Stock)
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รูปที่ ฉ-8 หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑในแถบการทํางานการตั้งคาสิทธิทางการรักษา (Setup ItemPrivilege)
 แถบการทํางาน Privilege เปนแถบการทํางานเพื่อใหผูตั้งคา
เวชภัณ ฑระบุว า เวชภั ณฑรายการนี้ส ามารถนํ า ไปใช กับสิ ท ธิ
ทางการรักษา (Treatment Privilege) ใดไดบาง
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รูปที่ ฉ-9 หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑในแถบการทํางานการตั้งคาเวชภัณฑทดแทน (Setup ItemSubstitute Item)
 แถบการทํางาน Substitute Item เปนแถบการทํางานเพื่อใหผู
ตั้งคาเวชภัณฑระบุเวชภัณฑที่สามารถทดแทนเวชภัณฑรายการ
นี้ไดหากมีเวชภัณฑไมเพียงพอตอการเบิกจายหรือจอง
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รูปที่ ฉ-10 หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑในแถบการทํางานการตั้งคาเวชภัณฑทมี่ ีปฏิกิริยาตอกัน
(Setup Item-Interact Item)
 แถบการทํางาน Interact Item เปนแถบการทํางานเพื่อใหผูตั้ง
คาเวชภัณฑระบุเวชภั ณฑที่มีปฏิกิริยากับเวชภัณฑรายการนี้
รวมทั้งสามารถระบุผลกระทบของการมีปฏิกิริยากัน และความ
รุนแรงของผลกระทบนั้นๆดวย
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รูปที่ ฉ-11 หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑในแถบการทํางานการตั้งคาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
(Setup Item-Site)
 แถบการทํางาน Site เปนแถบการทํางานเพื่อใหผูตั้งคาเวชภัณฑ
ระบุสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site) ที่สามารถจัดเก็บเวชภัณฑ
รายการนี้ได รวมทั้งสามารถระบุขอแนะนําในการจัดเก็บ
เวชภัณฑรายการนี้ดวย

425

รูปที่ ฉ-12 หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑในแถบการทํางานการตั้งคาราคาเวชภัณฑ (Setup ItemPrice)
 แถบการทํางาน Price เปนแถบการทํางานเพื่อใหผูตั้งคา
เวชภัณฑบันทึกราคาของเวชภัณฑรายการนี้ตามหนวยวัด (Unit
of Measurement) โดยที่ราคาของเวชภัณฑจะแบงออกไดเปน
3 ประเภท ไดแก ราคาตนทุน (Cost), ราคาขาย (Selling Price)
และราคาที่ใชในการดําเนินงาน (Operate Cost)
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รูปที่ ฉ-13 หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑในแถบการทํางานการตั้งคาผูน ําสง (Setup Item-Supplier)
 แถบการทํางาน Supplier เปนแถบการทํางานเพื่อใหผูตั้งคา
เวชภัณฑระบุวาเวชภัณฑรายการนี้มีผูนําสง (Supplier) ราย
ใดบางที่สามารถเสนอขายได รวมถึงระบุราคา รายละเอียดและ
ลําดับความสําคัญของผูนําสงสําหรับการขายเวชภัณฑนี้
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ฉ.1.4 รายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site List)

รูปที่ ฉ-14 สวนคนหาของรายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ

รูปที่ ฉ-15 หนาจอรายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ทางตรรกะ (Site) ทั้งหมด

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการสถานที่จัดเก็บ

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง หรือกดปุมคนหาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ จากหนาจอ
ใดๆในการทํางาน โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการสถานที่จัดเก็บ
ทางตรรกะ โดยการระบุ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สถานที่ จั ด เก็ บ ทาง
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ตรรกะในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูก
แสดงในตารางรายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site List) ที่อยูใน
หนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Site List) เปนสวนแสดงรายการสถานที่จัดเก็บ
ทางตรรกะทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเพิ่มสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ ไดโดยการกดปุม Add
ซึ่ ง ระบบจะเรี ย กหน า จอการตั้ ง คา สถานที่ จั ด เก็ บ ทางตรรกะ
(Site Setup) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดู แกไขหรือลบรายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
ไดโดยการเลือกรายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะที่ตองการแลว
กดปุม View, Edit หรือ Delete ตามลําดับ
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ฉ.1.5 การตั้งคาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Setup Site)

รูปที่ ฉ-16 หนาจอการตั้งคาสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Setup Site)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, แกไขขอมูลสถานที่
จัดเก็บทางตรรกะ หรือบันทึกรายละเอียดสําหรับสถานที่จัดเก็บทางตรรกะใหม (Site)
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 3 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของสถานที่จัดเก็บทาง
ตรรกะซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการสถานทีจ่ ัดเก็บทางตรรกะ
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแกไขขอมูลรายละเอียดของสถานที่จัดเก็บทาง
ตรรกะที่มีอยูเดิม ซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม Edit ในหนาจอรายการสถานที่จดั เก็บ
ทางตรรกะ
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3. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลของสถานที่จัดเก็บทาง
ตรรกะใหม โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบนซาย จะแสดงถึงรายละเอียดเบื้องตน
ของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
• หนาจอการทํางานในสวนขวาบน จะแสดงถึงรายละเอียดสถานที่
(Location) ที่สัมพันธกับสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
 สามารถเพิ่มสถานที่ไดโดยการกดปุม Add ระบบจะเรียก
หนาจอรายการสถานที่ (Location List) ขึ้นมาเพื่อใหดําเนินการ
ตอ
 สามารถลบสถานที่ไดโดยการเลือกรายการสถานที่ที่ตองการลบ
แลวกดปุม Delete
• หนาจอการทํางานในสวนลาง จะแสดงถึงรายละเอียดของเวชภัณฑ
ที่สามารถจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บทางตรรกะนี้ได
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑ จากรายกการเวชภัณฑที่อยูดานซาย ซึ่ง
สามารถคนหาเวชภัณฑไดโดยการกดปุม Search และเลือก
เวชภัณฑเพื่อระบุถึงขอมูลการจัดเก็บ
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
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ฉ.1.6 การตั้งคาสถานที่ (Setup Location)

รูปที่ ฉ-17 หนาจอรายการสถานที่ และหนาจอการตั้งคาสถานที่ (Setup Location)
วัตถุประสงคในการใชงาน
สถานที่ใหม(Location)

เพื่อใชคนหา, แสดงรายการสถานที่และเพิ่ม

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง หรือกดปุมคนหาสถานที่ จากหนาจอใดๆในการทํางาน
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการสถานที่ โดยการ
ระบุ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สถานที่ ใ นช อ งว า งด า นบนแล ว กดปุ ม
Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในแผนผังตนไมแสดงสถานที่
(Location List) ที่อยูในหนาจอดานลางซาย
• ในหนาจอสวนลางซาย (Location List) เปนสวนแสดงแผนผังตนไม
ของสถานที่ทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
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 สามารถเพิ่มสถานที่ไดโดยการเลือกสถานที่ที่อยูเหนือสถานที่ที่
ตองการเพิ่ม แลวกดปุม Add ระบบจะเพิ่มสถานที่ขึ้นมา
จากนั้น สามารถใสร ายละเอีย ดของสถานที่ ได ใ นหนา จอการ
ทํางานสวนลางขวา
 สามารถเรียกดูรายละเอียดสถานที่ไดโดยการกดเลือกสถานที่ใน
แผนผังตนไมสถานที่ ขอมูลรายละเอียดจะถูกแสดงในหนาจอ
การทํางานสวนลางขวา
 สามารถแกไขหรือลบสถานที่ไดโดยการกดเลื อกที่สถานที่ใน
แผนผังตนไมสถานที่ แลวกดปุม Edit หรือ Delete ตามลําดับ
ฉ.1.7 รายการหนวยวัด (Unit of Measurement List)

รูปที่ ฉ-18 หนาจอสวนคนหาหนวยวัด
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รูปที่ ฉ-19 หนาจอรายการหนวยวัด (Unit of Measurement List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
of Measurement) ทั้งหมด

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการหนวยวัด (Unit

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการหนวยวัด โดย
การระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับหนวยวัดในชองวางดานบนแลวกดปุม
Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในตารางรายการหนวยวัด (UM
List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (UM List) เปนสวนแสดงรายการหนวยวัด
ทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเพิ่มหนวยวัด ไดโดยการกดปุม Add ซึ่งระบบจะเรียก
หนาจอการตั้งคาหนวยวัด (UM Setup) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดู แกไขหรือลบหนวยวัด ไดโดยการเลือกรายการ
หนวยวัดที่ตองการแลวกดปุม View, Edit หรือ Delete
ตามลําดับ
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ฉ.1.8 การตั้งคาหนวยวัด (Setup Unit of Measurement)

รูปที่ ฉ-20 หนาจอการตั้งคาหนวยวัด (Setup Unit of Measurement)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, แกไขขอมูลหนวยวัด
หรือบันทึกรายละเอียดสําหรับหนวยวัดใหม (UM)
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 3 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของหนวยวัดซึ่งสามารถทํา
ไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการหนวยวัด
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแกไขขอมูลรายละเอียดของหนวยวัดทีม่ ีอยูเดิม ซึ่ง
สามารถทําไดโดยการกดปุม Edit ในหนาจอรายการหนวยวัด
3. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลของหนวยวัดใหม โดยการ
กดปุม Add ในหนาจอรายการหนวยวัด
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนา จอการทํา งานนี้จะมี อยูเ พีย งสว นเดียวคือ หน า จอการบั น ทึ ก
ขอมูลรายละเอียดของหนวยวัดใหม
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ฉ.1.9 รายการนโยบาย (Policy List)

รูปที่ ฉ-21 หนาจอสวนคนหานโยบาย

รูปที่ ฉ-22 หนาจอการตั้งคานโยบาย
วัตถุประสงคในการใชงาน

เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการนโยบาย

(Policy) ทั้งหมด
ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการนโยบาย โดย
การระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายในชองวางดานบนแลวกดปุม
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Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในตารางรายการนโยบาย
(Policy List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Policy List) เปนสวนแสดงรายการนโยบาย
ทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเพิ่มนโยบาย ไดโดยการกดปุม Add ซึ่งระบบจะเรียก
หนาจอการตั้งคานโยบาย (Policy Setup) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดู แกไขหรือลบนโยบาย ไดโดยการเลือกรายการ
นโยบายที่ตองการแลวกดปุม View, Edit หรือ Delete
ตามลําดับ
ฉ.1.10

การตั้งคานโยบาย (Setup Policy)

รูปที่ ฉ-23 หนาจอการตั้งคานโยบาย (Setup Policy)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, แกไขขอมูลนโยบาย
หรือบันทึกรายละเอียดสําหรับนโยบายใหม (Policy)
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 3 กรณีไดแก

ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
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1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของนโยบายซึง่ สามารถทํา
ไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการนโยบาย
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแกไขขอมูลรายละเอียดของนโยบายที่มีอยูเดิม ซึ่ง
สามารถทําไดโดยการกดปุม Edit ในหนาจอรายการนโยบาย
3. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลของนโยบายใหม โดยการ
กดปุม Add ในหนาจอรายการนโยบาย
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หน า จอการทํา งานนี้จะมีอยูเ พีย งส ว นเดียวคื อ หน า จอการบัน ทึก
ขอมูลรายละเอียดของนโยบายใหม
ฉ.1.11

รายการสิทธิทางการรักษา (Treatment Privilege List)

รูปที่ ฉ-24 หนาจอสวนคนหาสิทธิทางการรักษา

รูปที่ ฉ-25 หนาจอรายการสิทธิทางการรักษา (Treatment Privilege List)
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วัตถุประสงคในการใชงาน
รักษา (Treatment Privilege) ทั้งหมด

เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการสิ ท ธิ ท างการ

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการสิทธิทางการ
รักษา โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับสิทธิทางการรักษาในชองวาง
ดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในตาราง
รายการสิทธิทางการรักษา (Treatment Privilege) ที่อยูในหนาจอ
สวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Treatment Privilege List) เปนสวนแสดง
รายการสิทธิทางการรักษาทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเพิ่มสิทธิทางการรักษา ไดโดยการกดปุม Add ซึ่งระบบ
จะเรี ย กหน า จอการตั้ ง ค า สิ ท ธิ ท างการรั ก ษา (Treatment
Privilege Setup) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดู แกไขหรือลบนโยบาย ไดโดยการเลือกรายการ
สิทธิทางการรักษาที่ตองการแลวกดปุม View, Edit หรือ Delete
ตามลําดับ

439
ฉ.1.12

การตั้งคาสิทธิทางการรักษา (Setup Treatment Privilege)

รูปที่ ฉ-26 หนาจอการตั้งคาสิทธิทางการรักษา (Setup Treatment Privilege)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่ อ ใช แ สดงรายละเอี ย ด, แก ไ ขข อ มู ล สิ ท ธิ
ทางการรักษา หรือบันทึกรายละเอียดสําหรับสิทธิทางการรักษาใหม (Treatment Privilege)
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 3 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของสิทธิทางการรักษาซึ่ง
สามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการสิทธิทางการรักษา

440
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแกไขขอมูลรายละเอียดของสิทธิทางการรักษาที่มี
อยูเดิม ซึง่ สามารถทําไดโดยการกดปุม Edit ในหนาจอรายการสิทธิทางการรักษา
3. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลของสิทธิทางการรักษาใหม
โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการสิทธิทางการรักษา
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดเบื้องตนของ
สิทธิทางการรักษา
• หนาจอการทํางานในสวนลาง จะแสดงถึงรายละเอียดของเวชภัณฑ
ที่สิทธิทางการรักษานี้สามารถใชได
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑ จากรายการเวชภัณฑที่อยูดานซาย ซึ่ง
สามารถคนหาเวชภัณฑไดโดยการกดปุม Search และเลือก
เวชภัณฑที่ตองการเพิ่มเขาไปในรายการเวชภัณฑทางดานขวา
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
ฉ.1.13

รายการวิธีการใชเวชภัณฑ (Medical Usage List)

รูปที่ ฉ-27 หนาจอสวนคนหาวิธีการใชเวชภัณฑ
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รูปที่ ฉ-28 หนาจอรายการวิธีการใชเวชภัณฑ (Medical Usage List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑ (Medical Usage) ทั้งหมด

เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการวิ ธี ก ารใช

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหน า จอส ว นบน เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการค น หารายการวิ ธี ก ารใช
เวชภั ณฑ โดยการระบุขอมู ลที่เ กี่ ยวข องกั บวิ ธี การใชเวชภัณฑใน
ชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงใน
ตารางรายการวิธีการใชเวชภัณฑ (Medical Usage List) ที่อยูใน
หนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Medical Usage List) เปนสวนแสดงรายการ
วิธีการใชเวชภัณฑทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเพิ่มวิธีการใชเวชภัณฑ ไดโดยการกดปุม Add ซึ่งระบบ
จะเรียกหนาจอการตั้งคาวิธีการใชเวชภัณฑ (Medical Usage
Setup) ขึ้นมา

442
 สามารถเรียกดู แกไขหรือลบวิธีการใชเวชภัณฑ ไดโดยการเลือก
รายการวิธีการใชเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม View, Edit หรือ
Delete ตามลําดับ
ฉ.1.14

การตั้งคาวิธีการใชเวชภัณฑ (Setup Medical Usage)

รูปที่ ฉ-29 หนาจอการตั้งคาวิธีการใชเวชภัณฑ (Setup Medical Usage)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, แกไขขอมูลวิธีการใช
เวชภัณฑ หรือบันทึกรายละเอียดสําหรับวิธีการใชเวชภัณฑใหม (Medical Usage)
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 3 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของวิธกี ารใชเวชภัณฑซึ่ง
สามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการวิธกี ารใชเวชภัณฑ
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแกไขขอมูลรายละเอียดของวิธกี ารใชเวชภัณฑที่มี
อยูเดิม ซึง่ สามารถทําไดโดยการกดปุม Edit ในหนาจอรายการวิธีการใชเวชภัณฑ
3. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลของวิธกี ารใชเวชภัณฑใหม
โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการวิธกี ารใชเวชภัณฑ
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
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• หน า จอการทํา งานนี้ จะมีอยูเ พี ย งส ว นเดียวคือ หนา จอการบั น ทึก
ขอมูลรายละเอียดของวิธีการใชเวชภัณฑใหม
ฉ.1.15

รายการประเภทหนวยจัดเก็บ (SKU Type List)

รูปที่ ฉ-30 หนาจอสวนคนหาประเภทหนวยจัดเก็บ

รูปที่ ฉ-31 หนาจอรายการประเภทหนวยจัดเก็บ (SKU Type List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
จัดเก็บ (SKU-Stock Keeping Unit) ทั้งหมด

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการประเภทหนวย

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
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• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการประเภทหนวย
จัดเก็บ โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับประเภทหนวยจัดเก็บใน
ชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงใน
ตารางรายการประเภทหนวยจัดเก็บ (SKU Type List) ที่อยูใน
หนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (SKU Type List) เปนสวนแสดงรายการประเภท
หนวยจัดเก็บทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเพิ่มประเภทหนวยจัดเก็บไดโดยการกดปุม Add ซึ่ง
ระบบจะเรี ย กหน า จอการตั้ ง ค า ประเภทหน ว ยจั ด เก็ บ (SKU
Type Setup) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดู แกไขหรือลบประเภทหนวยจัดเก็บไดโดยการ
เลือกรายการประเภทหนวยจัดเก็บที่ตองการแลวกดปุม View,
Edit หรือ Delete ตามลําดับ
ฉ.1.16

การตั้งคาประเภทหนวยจัดเก็บ (Setup SKU Type)

รูปที่ ฉ-32 หนาจอการตั้งคาประเภทหนวยจัดเก็บ (Setup SKU Type)
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, แกไขขอมูลประเภท
วัตถุประสงคในการใชงาน
หนวยจัดเก็บ หรือบันทึกรายละเอียดสําหรับประเภทหนวยจัดเก็บใหม (SKU Type)
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รายละเอียดการทํางาน
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
นี้ได 3 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของประเภทหนวยจัดเก็บซึ่ง
สามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการประเภทหนวยจัดเก็บ
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแกไขขอมูลรายละเอียดของประเภทหนวยจัดเก็บที่มี
อยูเดิม ซึง่ สามารถทําไดโดยการกดปุม Edit ในหนาจอรายการประเภทหนวยจัดเก็บ
3. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลของประเภทหนวยจัดเก็บ
ใหม โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการประเภทหนวยจัดเก็บ
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หน า จอการทํา งานนี้ จะมี อยู เ พีย งสว นเดี ยวคือ หนา จอการบัน ทึก
ขอมูลรายละเอียดของประเภทหนวยจัดเก็บใหม
ฉ.1.17

รายการผูนําสง (Supplier List)

รูปที่ ฉ-33 หนาจอสวนคนหาผูนาํ สง
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รูปที่ ฉ-34 หนาจอรายการผูนําสง (Supplier List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
(Supplier) ทั้งหมด

เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการผู นํ า ส ง

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการผูนําสง โดยการ
ระบุ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู นํ า ส ง ในช อ งว า งด า นบนแล ว กดปุ ม
Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในตารางรายการผูนําสง
(Supplier) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Supplier List) เปนสวนแสดงรายการผูนําสง
ทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเพิ่มผูนําสง ไดโดยการกดปุม Add ซึ่งระบบจะเรียก
หนาจอการตั้งคาผูนําสง (Supplier Setup) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดู แกไขหรือลบนโยบาย ไดโดยการเลือกรายการ
ผูนําสงที่ตองการแลวกดปุม View, Edit หรือ Delete ตามลําดับ
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ฉ.1.18

การตั้งคาผูนําสง (Setup Supplier)

รูปที่ ฉ-35 หนาจอการตั้งคาผูนําสง (Setup Supplier)
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, แกไขขอมูลผูนําสง
วัตถุประสงคในการใชงาน
หรือบันทึกรายละเอียดสําหรับผูนําสงใหม (Supplier)
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 3 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของผูนําสงซึ่งสามารถทําได
โดยการกดปุม View ในหนาจอรายการผูน าํ สง
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแกไขขอมูลรายละเอียดของผูนาํ สงที่มีอยูเดิม ซึ่ง
สามารถทําไดโดยการกดปุม Edit ในหนาจอรายการผูน ําสง
3. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลของผูนําสงใหม โดยการกด
ปุม Add ในหนาจอรายการผูนําสง
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
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• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดเบื้องตนของผู
นําสง
• หนาจอการทํางานในสวนลาง จะแสดงถึงรายละเอียดของเวชภัณฑ
ที่ผูนําสงรายนี้ขาย
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑ จากรายการเวชภัณฑที่อยูดานซาย ซึ่ง
สามารถคนหาเวชภัณฑไดโดยการกดปุม Search และเลือก
เวชภัณฑที่ตองการเพิ่มเขาไปในรายการเวชภัณฑทางดานขวา
พรอมทั้งใสขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
ฉ.1.19

การตั้งคาการประเมินผูนําสง (Setup Supplier Ranking)

รูปที่ ฉ-36 หนาจอการตั้งคาการประเมินผูนาํ สง (Setup Supplier Ranking)
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วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, แกไขขอมูลเกณฑใน
การประเมินผูนําสงและเกณฑในการใหคะแนน หรือบันทึกรายละเอียดสําหรับเกณฑในการ
ประเมินผูนําสงใหมและเกณฑในการใหคะแนน (Supplier Ranking)
ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการนําเสนอหรือตั้งคาเกณฑใน
การใหคะแนนผูนําสง (Criteria Issue)
• ในหนาจอสวนลาง เปนสวนที่ใชในการนําเสนอหรือตั้งคาเกณฑใน
การประเมินผูนําสง (Criteria Ranking)

ฉ.2 หนาจอสวนการทํางาน (Operation)
ฉ.2.1 รายการรายละเอียดเวชภัณฑ (Item List Details)

รูปที่ ฉ-37 หนาจอสวนคนหาเวชภัณฑ
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รูปที่ ฉ-38 หนาจอรายละเอียดรายการเวชภัณฑ (Item List Details)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑ (Item Details)

เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการรายละเอี ย ด

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดปุมคนหาเวชภัณฑจากหนาจอการโอนถายเวชภัณฑ หรือสามารถกดเลือกไดจาก
แผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางานดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการเวชภัณฑโดย
การระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับเวชภัณฑในชองวางดานบนแลวกดปุม
Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในตารางรายการเวชภัณฑ
(Item List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Item List) เปนสวนแสดงรายการเวชภัณฑ
ทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑ ไดโดยการกดปุม Add ซึ่งระบบจะเรียก
หนาจอการตั้งคาเวชภัณฑ (Item Setup) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดู แกไขหรือลบรายการเวชภัณฑ ไดโดยการเลือก
รายการเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม View, Edit หรือ Delete
ตามลําดับ
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ฉ.2.2 รายการการเบิกหรือจองเวชภัณฑ (Request List)

รูปที่ ฉ-39 หนาจอสวนคนหารายการการเบิกหรือจองเวชภัณฑ

รูปที่ ฉ-40 หนาจอรายการการเบิกหรือจองเวชภัณฑ (Request List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑ (Request Item) ทั้งหมด

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการความตองการ

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการความตองการ
เวชภัณฑ โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับความตองการเวชภัณฑ
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ในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดง
ในตารางรายการความตองการเวชภัณฑ (Request List) ที่อยูใน
หนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Request List) เปนสวนแสดงรายการความ
ตองการเวชภัณฑทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสร า งความต อ งการเวชภั ณ ฑใ หม ไดโ ดยการกดปุ ม
Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอรายการเวชภัณฑท่ีตองการ
(Request Item List) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดูรายละเอียดความตองการเวชภัณฑไดโดยการ
เลือกรายการความตองการเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม View
ฉ.2.3 หนาจอการเบิกหรือจองเวชภัณฑ (Request Item List)

รูปที่ ฉ-41 หนาจอการเบิกหรือจองเวชภัณฑ (Request Item List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, เพิ่มหรือลบรายการ
เวชภัณฑที่ตองการในระหวางการรองขอเวชภัณฑ
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รายละเอียดการทํางาน
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการเวชภัณฑที่
ตองการซึง่ สามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการความตองการเวชภัณฑ
(Request List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลความตองการเวชภัณฑ
โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการความตองการ (Request List) หรือสามารถกด
เรียกหนาจอไดจากแผนผังตนไม
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
ความตองการเวชภัณฑ
• หน า จอการทํ า งานในส ว นล า ง จะแสดงถึ ง รายการเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการเบิกหรือจอง
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑที่ตองการไดโดยการกดปุม Add
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
 สามารถแกไขรายละเอียดของเวชภัณฑที่ตองการไดโดยการ
เลือกเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Edit (ทําไดเฉพาะกอนการ
สงความตองการเขาระบบ)
 หลังตรวจสอบความพรอมของเวชภัณฑ สามารถปรับเปลี่ยน
รายละเอียดความตองการเวชภัณฑที่ตองการไดดวยการกดปุม
Adjust (ทําไดเฉพาะกรณีที่มีเวชภัณฑไมเพียงพอตอความ
ตองการ) โดยระบบจะเรียกหนาจอ ปรับเปลี่ยนผลการรองขอ
เวชภัณฑ (Adjust Request Result)
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ฉ.2.4 หนาจอรายละเอียดการจองหรือเบิกเวชภัณฑ (Reserve Item Form)

รูปที่ ฉ-42 หนาจอรายละเอียดการจองหรือเบิกเวชภัณฑ (Reserve Item Form)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑแตละรายการ

เพื่ อ ใช บั น ทึ ก ข อ มู ล รายละเอี ย ดการร อ งขอ

หน า จอการทํ า งานนี้ จ ะถู ก แสดงหลั ง จากกด
รายละเอียดการทํางาน
เลือกเวชภัณฑที่ตองการจองหรือเบิก โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางานอยูเพียงสวนเดียวคือ
หนาจอการบันทึกขอมูลรายละเอียดความตองการของเวชภัณฑแตละรายการ
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ฉ.2.5 หนาจอรายละเอียดการเบิกเวชภัณฑใหกับผูปวย (Request Item Form)

รูปที่ ฉ-43 หนาจอรายละเอียดการเบิกเวชภัณฑใหกับผูปวย (Request Item Form)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑแตละรายการสําหรับผูปวย

เพื่ อ ใช บั น ทึ ก ข อ มู ล รายละเอี ย ดการร อ งขอ

หน า จอการทํ า งานนี้ จ ะถู ก แสดงหลั ง จากกด
รายละเอียดการทํางาน
เลือกเวชภัณฑที่ตองการเบิกใหกับผูปวย โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางานอยูเพียงสวนเดียว
คือหนาจอการบันทึกขอมูลรายละเอียดความตองการของเวชภัณฑแตละรายการ
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ฉ.2.6 หนาจอแจงเตือนการมีปฏิกิริยาของเวชภัณฑ (Alert Interact)

รูปที่ ฉ-44 หนาจอแจงเตือนการมีปฏิกริ ิยาของเวชภัณฑ (Alert Interact)
เพื่ อ ใช แ จ ง เตื อ นการเบิ ก ใช เ วชภั ณ ฑ ที่ มี
วัตถุประสงคในการใชงาน
ปฏิกิริยาตอกัน รวมถึงแจงรายละเอียดผลกระทบเบื้องตนตามที่ไดตั้งคาไวในขั้นตอนการตั้งคา
เวชภัณฑ (Setup Item)
หน า จอการทํ า งานจะถู ก เรี ย กแสดงออกมา
รายละเอียดการทํางาน
เตือนในขณะที่มีการเลือกเบิกหรือจองเวชภัณฑใหกับคนไขที่มีปฏิกิริยาตอกัน (Interact Item) โดย
มีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบนจะแสดงถึงรายละเอียดเบื้องตนของ
เวชภัณฑที่กําลังเลือกเบิกหรือจองอยูในขณะนี้
• หนาจอการทํางานในสวนลางจะเปนสวนที่แสดงรายการเวชภัณฑที่
มีปฏิกิริยากับเวชภัณฑที่กําลังเบิกหรือจองในขณะนี้ พรอมทั้งแสดง
รายละเอียดผลกระทบของการมีปฏิกิริยากันของเวชภัณฑ
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 สามารถดําเนินการยืนยันเพื่อเลือกเวชภัณฑนี้เหมือนเดิมไดโดย
การกดปุม Confirm Add This Item
 สามารถยกเลิก การเบิ ก หรือจองเวชภัณฑนี้ไดโดยการกดปุม
Cancel
ฉ.2.7 หนาจอการปรับเปลี่ยนผลการรองขอเวชภัณฑ (Adjust Request Result)

รูปที่ ฉ-45 หนาจอการปรับเปลี่ยนผลการรองขอเวชภัณฑในแถบการทํางาน Available (Adjust
Request Result-Available)
เพื่อใชปรับเปลี่ยนขอมูลรายละเอียดการรองขอ
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑแตละรายการที่มีเวชภัณฑไมพอเพียงกับความตองการ
หน า จอการทํ า งานจะถู ก เรี ย กใช ไ ด โ ดยการ
รายละเอียดการทํางาน
เลือกเวชภัณฑที่มีปริมาณไมพอเพียงตอความตองการแลวกดปุม Adjust จากหนาจอรายการ
เวชภัณฑที่ตองการ (Request Item List) โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
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• หนาจอการทํางานในสวนบนซายจะแสดงถึงรายละเอียดเบื้องตน
ของเวชภัณฑที่กําลังดําเนินการปรับเปลี่ยนอยูในขณะนี้
• หน า จอการทํ า งานในส ว นบนขวาจะแสดงถึ ง จํ า นวนเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการ พรอมทั้งปริมาณที่กําลังปรับเปลี่ยนในขณะนี้
• หนาจอการทํางานในสวนลางแบงออกไดเปน 4 แถบการทํางาน
ไดแก
 แถบการทํางาน Available เปนแถบแสดงจํานวนเวชภัณฑที่มี
สถานะ On Hand คงเหลืออยูในคลัง

รูปที่ ฉ-46 หนาจอการปรับเปลี่ยนผลการรองขอเวชภัณฑในแถบการทํางาน Substitute (Adjust
Request Result-Substitute)
 แถบการทํางาน Substitute เปนแถบแสดงรายการเวชภัณฑ
ทดแทนสําหรับเวชภัณฑนี้
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รูปที่ ฉ-47 หนาจอการปรับเปลี่ยนผลการรองขอเวชภัณฑในแถบการทํางาน On Order (Adjust
Request Result-On Order)
 แถบการทํางาน On Order เปนแถบแสดงปริมาณและ
รายละเอียดเบื้องตนของเวชภัณฑรายการนี้ที่กําลังจะนําเขา
คลัง
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รูปที่ ฉ-48 หนาจอการปรับเปลี่ยนผลการรองขอเวชภัณฑในแถบการทํางาน Reserved (Adjust
Request Result-Reserved)
 แถบการทํางาน Reserved เปนแถบแสดงรายละเอียดและ
ปริมาณของเวชภัณฑนี้ที่ถูกจองไวแลว
ฉ.2.8 รายการการรับเวชภัณฑเขาคลัง (Receive List)

รูปที่ ฉ-49 หนาจอสวนคนหารายการการรับเวชภัณฑเขาคลัง
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รูปที่ ฉ-50 หนาจอรายการการรับเวชภัณฑ (Receive List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เขาคลัง (Receive Item) ทั้งหมด

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการการรับเวชภัณฑ

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการการรับเวชภัณฑ
เขาคลัง โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับการรับเวชภัณฑเขาคลังใน
ชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงใน
ตารางรายการการรับเวชภัณฑเขาคลัง (Receive List) ที่อยูใน
หนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Receive List) เปนสวนแสดงรายการการรับ
เวชภัณฑเขาคลังทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสรางรายการการรับเวชภัณฑเขาคลังใหม ไดโดยการกด
ปุม Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการรับเวชภัณฑ (Receive
Item List) ขึ้นมา
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 สามารถเรียกดูรายละเอียดการรับเวชภัณฑ ไดโดยการเลือก
รายการรับเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม View
ฉ.2.9 หนาจอการรับเวชภัณฑ (Receive Item List)

รูปที่ ฉ-51 หนาจอการรับเวชภัณฑ (Receive Item List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, เพิ่มหรือลบรายการ
เวชภัณฑที่ตองการรับเขาคลังในขณะดําเนินการสรางความตองการรับเวชภัณฑเขาคลัง
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการเวชภัณฑที่
รับเขาคลังซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการการรับเวชภัณฑเขา
คลัง (Receive List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลการรับเวชภัณฑเขาคลัง
โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการการรับเวชภัณฑเขาคลัง (Receive List) หรือ
สามารถกดเรียกหนาจอไดจากแผนผังตนไม
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โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
การรับเวชภัณฑเขาคลัง
• หน า จอการทํ า งานในส ว นล า ง จะแสดงถึ ง รายการเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการรับเขาคลัง
 สามารถเพิ่ม เวชภัณฑที่ตองการรั บเข า คลังได โดยการกดปุ ม
Add
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
 สามารถแกไขรายละเอียดของเวชภัณฑที่ตองการรับเขาคลังได
โดยการเลือกเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Edit (ทําไดเฉพาะ
กอนการสงความตองการรับเวชภัณฑเขาระบบ)
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ฉ.2.10

หนาจอรายละเอียดการรับเวชภัณฑ (Receive Item Form)

รูปที่ ฉ-52 หนาจอรายละเอียดการรับเวชภัณฑในแถบการทํางานรายละเอียดล็อตนําเขา
(Receive Item Form-Lot Details)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑเขาคลังแตละรายการ

เพื่ อ ใช บั น ทึ ก ข อ มู ล รายละเอี ย ดการรั บ

หน า จอการทํ า งานนี้ จ ะถู ก แสดงหลั ง จากกด
รายละเอียดการทํางาน
เลือกเวชภัณฑที่ตองการรับเขาคลัง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางานอยู 2 สวนไดแก
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• หนาจอในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดเบื้องตนของเวชภัณฑที่จะ
รับเขาคลัง
• หนาจอในสวนลางจะแบงออกเปน 3 แถบการทํางาน ไดแก
 แถบการทํางาน Lot Details เปนแถบสําหรับบันทึกขอมูล
รายละเอียดของล็อตนําเขาเวชภัณฑ (Receive Lot)

รูปที่ ฉ-53 หนาจอรายละเอียดการรับเวชภัณฑในแถบการทํางานการระบุสถานทีจ่ ัดเก็บทาง
ตรรกะ (Receive Item Form-Assign Site)
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 แถบการทํางาน Assign Site เปนแถบสําหรับเลือกสถานที่
จัดเก็บทางตรรกะสําหรับเวชภัณฑรายการนี้

รูปที่ ฉ-54 หนาจอรายละเอียดการรับเวชภัณฑในแถบการทํางานการระบุสถานที่ (Receive Item
Form-Assign Location)
 แถบการทํางาน Assign Location เปนแถบสําหรับเลือกสถานที่
สําหรับจัดเก็บเวชภัณฑรายการนี้ในแตละสถานที่จัดเก็บทาง
ตรรกะ
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ฉ.2.11

รายการการสงคืนเวชภัณฑไปยังผูนําสง (Return Item to Supplier
List)

รูปที่ ฉ-55 หนาจอสวนคนหาเวชภัณฑสําหรับสงคืนผูนําสง

รูปที่ ฉ-56 หนาจอรายการการสงคืนเวชภัณฑใหกับผูนําสง (Return Item to Supplier List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการการส ง คื น
เวชภัณฑไปยังผูนําสง (Return Item to Supplier List) ทั้งหมด
ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหน า จอส ว นบน เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการค น หารายการการส ง คื น
เวชภัณฑไปยังผูนําสง โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับการสงคืน
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เวชภัณฑไปยังผูนําสงในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่
ต อ งการจะถูก แสดงในตารางรายการการส ง คื น เวชภั ณฑ ไ ปยั ง ผู
นําสง(Return Item to Supplier List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Receive List) เปนสวนแสดงรายการการรับ
เวชภัณฑเขาคลังทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสรางรายการการสงคืนเวชภัณฑไปยังผูนําสงใหมได
โดยการกดปุม Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการสงคืนเวชภัณฑ
ไปยังผูนําสง (Return Item to Supplier) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดูรายละเอียดการสงคืนเวชภัณฑไปยังผูนําสงได
โดยการเลือกการสงคืนเวชภัณฑไปยังผูนําสง ที่ตองการแลวกด
ปุม View
ฉ.2.12

หนาจอการสงคืนเวชภัณฑไปยังผูนําสง (Return Item to Supplier)

รูปที่ ฉ-57 หนาจอการสงคืนเวชภัณฑไปยังผูน ําสง (Return Item to Supplier)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑไปยังผูนําสง

เพื่ อ ใช แ สดงรายละเอี ย ด หรือ สร า งใบส ง คื น
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รายละเอียดการทํางาน
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการเวชภัณฑทที่ ํา
การสงคืนไปยังผูนาํ สง ซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการการสงคืน
เวชภัณฑไปยังผูนาํ สง (Return Item to Supplier List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลการสงคืนเวชภัณฑไปยังผู
นําสง โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการการสงคืนเวชภัณฑไปยังผูนาํ สง (Return
Item to Supplier List) หรือสามารถกดเรียกหนาจอไดจากแผนผังตนไม
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
การสงคืนเวชภัณฑไปยังผูนําสงเขาคลัง
• หน า จอการทํ า งานในส ว นล า ง จะแสดงถึ ง รายการเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการสงคืนผูนําสง
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑท่ีตองการสงคืนผูนําสงไดโดยการกดปุม
Add
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
 สามารถแกไขรายละเอียดของเวชภัณฑที่ตองการรับเขาคลังได
โดยการเลือกเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Edit (ทําไดเฉพาะ
กอนการยืนยันความตองการสงคืนเวชภัณฑไปยังผูนําสงเขา
ระบบ)
ฉ.2.13

รายการการคืนเวชภัณฑเขาคลัง (Return List)
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รูปที่ ฉ-58 หนาจอสวนคนหารายการการคืนเวชภัณฑเขาคลัง

รูปที่ ฉ-59 รายการการคืนเวชภัณฑเขาคลัง (Return List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เขาคลัง (Return Item) ทั้งหมด

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการการคืนเวชภัณฑ

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหน า จอส ว นบน เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการค น หารายการการคื น
เวชภัณฑเขาคลัง โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับการคืนเวชภัณฑ
เขาคลังในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูก
แสดงในตารางรายการการคืนเวชภัณฑเขาคลัง (Return List) ที่อยู
ในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Return List) เปนสวนแสดงรายการการคืน
เวชภัณฑเขาคลังทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
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 สามารถสรางรายการการคืนเวชภัณฑเขาคลังใหม ไดโดยการ
กดปุม Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการคืนเวชภัณฑ (Return
Item List) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดูรายละเอียดการคืนเวชภัณฑ ไดโดยการเลือก
รายการคืนเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม View
ฉ.2.14

หนาจอการคืนเวชภัณฑ (Return Item List)

รูปที่ ฉ-60 หนาจอการคืนเวชภัณฑ (Return Item List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, เพิ่มหรือลบรายการ
เวชภัณฑที่ตองการคืนเขาคลังในขณะดําเนินการสรางความตองการคืนเวชภัณฑเขาคลัง
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก

ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
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1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการเวชภัณฑที่คนื
เขาคลังซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการการคืนเวชภัณฑเขาคลัง
(Return List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลการคืนเวชภัณฑ โดยการ
กดปุม Add ในหนาจอรายการการคืนเวชภัณฑเขาคลัง (Return List) หรือสามารถกด
เรียกหนาจอไดจากแผนผังตนไม
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
การคืนเวชภัณฑเขาคลัง
• หน า จอการทํ า งานในส ว นล า ง จะแสดงถึ ง รายการเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการคืนเขาคลัง
 สามารถเพิ่ มเวชภั ณฑที่ ตองการคืน เข าคลั งไดโดยการกดปุม
Add
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
 สามารถแกไขรายละเอียดของเวชภัณฑที่ตองการคืนเขาคลังได
โดยการเลือกเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Edit (ทําไดเฉพาะ
กอนการสงความตองการคืนเวชภัณฑเขาระบบ)
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ฉ.2.15

หนาจอรายละเอียดการคืนเวชภัณฑ (Return Item Form)

รูปที่ ฉ-61 หนาจอรายละเอียดการคืนเวชภัณฑในแถบการทํางาน Lot Details (Return Item
Form-Lot Details)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑเขาคลังแตละรายการ

เพื่ อ ใช บั น ทึ ก ข อ มู ล รายละเอี ย ดการคื น

หน า จอการทํ า งานนี้ จ ะถู ก แสดงหลั ง จากกด
รายละเอียดการทํางาน
เลือกเวชภัณฑที่ตองการคืนเขาคลัง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางานอยู 2 สวนไดแก
• หนาจอในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดเบื้องตนของเวชภัณฑที่จะ
คืนเขาคลัง
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• หนาจอในสวนลางจะแบงออกเปน 2 แถบการทํางาน ไดแก
 แถบการทํางาน Lot Details เปนแถบสําหรับบันทึกขอมูล
รายละเอียดของล็อตนําเขาเวชภัณฑ (Receive Lot) สําหรับ
เวชภัณฑที่จะทําการคืนรายการนี้

รูปที่ ฉ-62 หนาจอรายละเอียดการคืนเวชภัณฑในแถบการทํางาน Assign Location (Return
Item Form-Assign Location)
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 แถบการทํางาน Assign Location เปนแถบสําหรับเลือกสถานที่
สําหรับจัดเก็บเวชภัณฑรายการนี้หลังจากการรับคืนเวชภัณฑ
เขาคลัง
ฉ.2.16

รายการการจายเวชภัณฑ (Issue List)

รูปที่ ฉ-63 หนาจอสวนคนหารายการจายเวชภัณฑ

รูปที่ ฉ-64 หนาจอรายการจายเวชภัณฑ (Issue List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการการจ า ย
เวชภัณฑที่ตองทําการจายออกจากคลัง (Issue Item)
ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
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• ในหน า จอส ว นบน เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการค น หารายการการจ า ย
เวชภัณฑ ออกจากคลัง โดยการระบุขอมู ลที่ เกี่ยวของกั บการจา ย
เวชภัณฑออกจากคลังในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูล
ที่ตองการจะถูกแสดงในตารางรายการการจายเวชภัณฑออกจาก
คลัง (Issue List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Issue List) เปนสวนแสดงรายการการจาย
เวชภัณฑออกจากคลังทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเรียกดูรายละเอียดการจายเวชภัณฑออกจากคลัง ได
โดยการเลือ กรายการการจา ยเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุ ม
View
ฉ.2.17

หนาจอรายละเอียดการจายเวชภัณฑ (Issue Item List)

รูปที่ ฉ-65 หนาจอรายละเอียดการจายเวชภัณฑ (Issue Item List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
แตละรายการ

เพื่อใชแสดงรายละเอียดของการจายเวชภัณฑ
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รายละเอียดการทํางาน
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
นี้ขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการเวชภัณฑที่ตองจายออกซึ่งสามารถทําไดโดยการ
กดปุม View ในหนาจอรายการการจายเวชภัณฑ (Issue List)
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
รายการจายเวชภัณฑออกจากคลัง
• หนาจอการทํางานในสวนลาง จะแสดงถึงรายการเวชภัณฑท่จี ะตอง
ทําการจายออกจากคลังรวมถึงรายละเอียดการจายของเวชภัณฑแต
ละรายการดวย
ฉ.2.18

หนาจอเตือนการจัดหาเวชภัณฑเติมคลัง (Alert List)

รูปที่ ฉ-66 หนาจอเตือนการจัดหาเวชภัณฑเติมคลัง (Alert List)
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วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายการเวชภัณฑที่มีจํานวนเหลือ
ต่ํากวาจุดสั่งซื้อ หรือต่ํากวาเวชภัณฑสํารองคลัง สําหรับแตละสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ไดโดยการกดปุมเลือกจากแผนผังตนไมทางดานขาง เมื่อแสดงหนาจอนี้ขึ้นมาแลวผูใชงานตอง
ทําการเลือกสถานที่จัดเก็บทางตรรกะเพื่อใหระบบแสดงรายการเวชภัณฑที่มีปริมาณเหลือต่ํากวา
จุดที่กําหนด ซึ่งในหนาจอการทํางานมีรายละเอียด ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบนจะแสดงรายการเวชภัณฑที่มีปริมาณ
คงเหลือในสถานที่จัดเก็บทางตรรกะต่ํากวาปริมาณสํารองคลังพรอม
ทั้งรายละเอียดของปริมาณเวชภัณฑดังกลาว
• หนาจอการทํางานในสวนลางจะแสดงรายการเวชภัณฑที่มีปริมาณ
คงเหลื อ ในสถานที่ จั ด เก็ บ ทางตรรกะต่ํ า กว า จุ ด สั่ ง ซื้ อ พร อ มทั้ ง
รายละเอียดของปริมาณเวชภัณฑดังกลาว
• ผูใชงานสามารถเลือกไดวาจะดําเนินการจัดหาเวชภัณฑเติมคลัง
ด ว ยวิ ธี ใ ดระหว า ง การโอนถ า ยเวชภั ณ ฑ ร ะหว า งคลั ง (Transfer
Item), การขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Create Purchase Requisition)
หรือการขอใหสั่งผลิต (Create Operation Requisition) โดยการ
เลือกเวชภัณฑในรายการแลวกดปุม Request Transfer, Request
Purchase, Request Operation ตามลําดับ
ฉ.2.19

รายการการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer List)

รูปที่ ฉ-67 หนาจอสวนการคนหารายการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง
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รูปที่ ฉ-68 หนาจอรายการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Item) ทั้งหมด

เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการการโอนถ า ย

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการการโอนถาย
เวชภัณฑระหวางคลัง โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับการโอนถาย
เวชภัณฑระหวางคลังในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่
ตองการจะถูกแสดงในตารางรายการการโอนถายเวชภัณฑระหวาง
คลัง (Transfer List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Transfer List) เปนสวนแสดงรายการการโอน
ถายเวชภัณฑระหวางคลังทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสรางรายการการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง ใหม ได
โดยการกดปุม Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการโอนถาย
เวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Item List) ขึ้นมา
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 สามารถเรียกดูรายละเอียดการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง
ไดโดยการเลือกรายการโอนถายเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม
View
ฉ.2.20

หนาจอการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Item List)

รูปที่ ฉ-69 หนาจอการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Item List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, เพิ่มหรือลบรายการ
เวชภัณฑที่ตองการโอนถายระหวางคลังในขณะดําเนินการสรางความตองการโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลัง
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการโอนถาย
เวชภัณฑซงึ่ สามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการการโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลัง (Transfer List)
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2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลความตองโอนถาย
เวชภัณฑระหวางคลัง โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการการโอนถายเวชภัณฑ
ระหวางคลัง (Transfer List) หรือ กดปุม Request Transfer จากหนาจอเตือนการจัดหา
เวชภัณฑเติมคลัง (Alert List) หรือสามารถกดเรียกหนาจอนี้ไดจากแผนผังตนไม
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
การโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง
• หน า จอการทํ า งานในส ว นล า ง จะแสดงถึ ง รายการเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการโอนถาย
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑที่ตองการโอนถายระหวางคลังไดโดยการ
กดปุม Add
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
 สามารถแก ไ ขรายละเอี ย ดของเวชภั ณ ฑ ที่ ต อ งการโอนถ า ย
ระหวางคลังไดโดยการเลือกเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Edit
(ทํา ไดเฉพาะก อนการสง ความตองการโอนถายเวชภัณฑเ ข า
ระบบ)
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ฉ.2.21

หน า จอรายละเอี ย ดการโอนถ า ยเวชภั ณ ฑ ร ะหว า งคลั ง (Transfer
Item Form)

รูปที่ ฉ-70 หนาจอรายละเอียดการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Item Form)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑระหวางคลังแตละรายการ

เพื่อใช บัน ทึก ขอมู ล รายละเอี ย ดการโอนถา ย

หน า จอการทํ า งานนี้ จ ะถู ก แสดงหลั ง จากกด
รายละเอียดการทํางาน
เลือกเวชภัณฑที่ตองการโอนถายระหวางคลัง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางานอยูเพียงสวน
เดียวคือหนาจอการบันทึกขอมูลรายละเอียดการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลังแตละรายการ
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ฉ.2.22

รายการการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ (Operation Request List)

รูปที่ ฉ-71 หนาจอสวนการคนหารายการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ

รูปที่ ฉ-72 หนาจอรายการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ (Operation Request List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ผลิตเวชภัณฑ (Operation Request) ทั้งหมด

เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการการขอให สั่ ง

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไมดานขาง โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการการขอใหสั่ง
ผลิต โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับการขอใหสั่งผลิตในชองวาง
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ดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในตาราง
รายการการขอใหสั่งผลิต (Operation Request List) ที่อยูในหนาจอ
สวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Operation Request List) เปนสวนแสดง
รายการการขอใหสั่งผลิตทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสรางรายการการขอใหสั่งผลิต ใหม ไดโดยการกดปุม
Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการขอใหสั่งผลิต (Operation
Request Item List) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดูรายละเอียดการขอใหสั่งผลิต ไดโดยการเลือก
รายการขอใหสั่งผลิตที่ตองการแลวกดปุม View
ฉ.2.23

หนาจอการขอใหสั่งผลิต (Operation Request Item List)

รูปที่ ฉ-73 หนาจอการขอใหสั่งผลิต (Operation Request Item List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, เพิ่มหรือลบรายการ
เวชภัณฑที่ตองการขอใหสั่งผลิตในขณะดําเนินการสรางความตองการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ
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รายละเอียดการทํางาน
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการความตองการ
ขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการการขอให
สั่งผลิตเวชภัณฑ (Operation Request List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลความตองการขอใหสั่งผลิต
เวชภัณฑ โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ (Operation
Request List) หรือ กดปุม Request Operation จากหนาจอเตือนการจัดหาเวชภัณฑเติม
คลัง (Alert List) หรือสามารถกดเรียกหนาจอนี้ไดจากแผนผังตนไม
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
การขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ
• หน า จอการทํ า งานในส ว นล า ง จะแสดงถึ ง รายการเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการขอใหสั่งผลิต
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑที่ตองการขอใหสั่งผลิตไดโดยการกดปุม
Add
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
 สามารถแกไขรายละเอียดของเวชภัณฑที่ตองการขอใหสั่งผลิต
ไดโดยการเลือกเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Edit (ทําได
เฉพาะกอนการสงความตองการขอใหสั่งผลิตเขาระบบ)
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ฉ.2.24

หนาจอรายละเอียดการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ (Operation Request
Item Form)

รูปที่ ฉ-74 หนาจอรายละเอียดการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑ (Operation Request Item Form)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ผลิตเวชภัณฑแตละรายการ

เพื่อ ใช บัน ทึ ก ข อมู ล รายละเอีย ดการขอใหสั่ ง

หน า จอการทํ า งานนี้ จ ะถู ก แสดงหลั ง จากกด
รายละเอียดการทํางาน
เลือกเวชภัณฑที่ตองการขอใหสั่งผลิต โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางานอยูเพียงสวนเดียวคือ
หนาจอการบันทึกขอมูลรายละเอียดการขอใหสั่งผลิตเวชภัณฑแตละรายการ
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ฉ.2.25

รายการการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition List)

รูปที่ ฉ-75 หนาจอการคนหารายการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ

รูปที่ ฉ-76 หนาจอรายการการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑ (Purchase Requisition) ทั้งหมด

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการการขอใหสั่งซื้อ

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการการขอใหสั่งซื้อ
เวชภัณฑ โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับการขอใหสั่งซื้อในชองวาง
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ดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในตาราง
รายการการขอใหสั่งซื้อ (Purchase Requisition List) ที่อยูใน
หนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Purchase Requisition List) เปนสวนแสดง
รายการการขอใหสั่งซื้อทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสรางรายการการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ ใหม ไดโดยการ
กดปุม Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการขอใหส่ังซื้อ (Purchase
Requisition Item List) ขึ้นมา
 สามารถเรียกดูรายละเอียดการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ ไดโดยการ
เลือกรายการขอใหสั่งซื้อที่ตองการแลวกดปุม View
ฉ.2.26

หนาจอการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition Item List)

รูปที่ ฉ-77 หนาจอการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition Item List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, เพิ่มหรือลบรายการ
เวชภัณฑที่ตองการขอใหสั่งซื้อในขณะดําเนินการสรางความตองการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ
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รายละเอียดการทํางาน
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการความตองการ
ขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการการขอให
สั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลความตองการขอใหสั่งซื้อ
เวชภัณฑ โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase
Requisition List) หรือ กดปุม Request Purchase จากหนาจอเตือนการจัดหาเวชภัณฑ
เติมคลัง (Alert List) หรือสามารถกดเรียกหนาจอนี้ไดจากแผนผังตนไม
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
การขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ
• หน า จอการทํ า งานในส ว นล า ง จะแสดงถึ ง รายการเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการขอใหสั่งซื้อ
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑที่ตองการขอใหสั่งซื้อไดโดยการกดปุม
Add
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
 สามารถแกไขรายละเอียดของเวชภัณฑที่ตองการขอใหสั่งซื้อได
โดยการเลือกเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Edit (ทําไดเฉพาะ
กอนการสงความตองการขอใหสั่งซื้อเขาระบบ)
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ฉ.2.27

หนาจอรายละเอียดการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition
Item Form)

รูปที่ ฉ-78 หนาจอรายละเอียดการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition Item Form)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑแตละรายการ

เพื่อใชบันทึกขอมูลรายละเอียดการขอใหสั่งซื้อ

หน า จอการทํ า งานนี้ จ ะถู ก แสดงหลั ง จากกด
รายละเอียดการทํางาน
เลือกเวชภัณฑที่ตองการขอใหสั่งซื้อ โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางานเพียงสวนเดียวคือ
หนาจอการบันทึกขอมูลรายละเอียดการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑแตละรายการ
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ฉ.2.28

หน าจอรายละเอียดการขอใหสั่ง ซื้อเวชภัณฑชนิ ดใหม (Purchase
Requisition New Item Form)

รูปที่ ฉ-79 หนาจอรายละเอียดการขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑชนิดใหม (Purchase Requisition New
Item Form)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑชนิดใหมแตละรายการ

เพื่อใชบันทึกขอมูลรายละเอียดการขอใหสั่งซื้อ

หนาจอการทํางานนี้จะถูกแสดงหลังจากกดปุม
รายละเอียดการทํางาน
Add New Item จากหนาจอขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition Item List) โดยมี
รายละเอียดในหนาจอการทํางานเพียงสวนเดียวคือหนาจอการบันทึกขอมูลรายละเอียดการขอให
สั่งซื้อเวชภัณฑแตละรายการ
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ฉ.2.29

รายการใบตรวจนับเวชภัณฑ (Count Tag List)

รูปที่ ฉ-80 หนาจอการคนหารายการใบตรวจนับเวชภัณฑ (Count Tag List)

รูปที่ ฉ-81 หนาจอรายการใบตรวจนับเวชภัณฑ (Count Tag List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑทั้งหมด

เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการใบตรวจนั บ

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหน า จอสว นบน เปนสวนที่ ใชในการคนหารายการใบตรวจนับ
เวชภัณฑ โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับใบตรวจนับเวชภัณฑใน
ชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงใน
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ตารางรายการใบตรวจนับเวชภัณฑ (Count Tag List) ที่อยูใน
หนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Count Tag List) เปนสวนแสดงรายการใบตรวจ
นับเวชภัณฑทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสรางรายการใบตรวจนับเวชภัณฑใหม ไดโดยการกด
ปุม Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการสรางใบตรวจนับเวชภัณฑ
(Create Count Tag) ขึ้นมา
 สามารถเรีย กดูร ายละเอียดใบตรวจนับ เวชภัณฑ ไดโ ดยการ
เลือกรายการใบตรวจนับเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม View
ฉ.2.30

หนาจอสรางใบตรวจนับพัสดุ (Create Count Tag)

รูปที่ ฉ-82 หนาจอสรางใบตรวจนับพัสดุ (Create Count Tag)
เ พื่ อ ใ ช แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห รื อ บั น ทึ ก
วัตถุประสงคในการใชงาน
รายละเอียดเพื่อสรางใบตรวจนับเวชภัณฑใหม (Count Tag)
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รายละเอียดการทํางาน
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของใบตรวจนับเวชภัณฑซึ่ง
สามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการใบตรวจนับเวชภัณฑ
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลของใบตรวจนับเวชภัณฑ
ใหม โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการใบตรวจนับเวชภัณฑ
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดเบื้องตนของใบ
ตรวจนับเวชภัณฑ
• หนาจอการทํางานในสวนลาง จะแสดงถึงเวชภัณฑที่ตองการตรวจ
นับในใบตรวจนับเวชภัณฑนี้
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑ จากรายการเวชภัณฑที่อยูดานซาย ซึ่ง
สามารถคนหาเวชภัณฑไดโดยการกดปุม Search และเลือก
เวชภัณฑที่ตองการเพิ่มเขาไปในรายการเวชภัณฑทางดานขวา
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
ฉ.2.31

รายการการปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง (Adjust Item List)

รูปที่ ฉ-83 หนาจอสวนคนหารายการการปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง
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รูปที่ ฉ-84 รายการการปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง (Adjust Item List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑทั้งหมด

เพื่อใช ค น หาและแสดงรายการการปรับ ยอด

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการการปรับยอด
เวชภั ณ ฑ ค งคลั ง โดยการระบุ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปรั บ ยอด
เวชภัณฑคงคลัง ในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่
ตองการจะถูกแสดงในตารางรายการการปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง
(Adjust Item List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Adjust Item List) เปนสวนแสดงรายการการ
ปรับยอดเวชภัณฑทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสรางรายการการปรับยอดเวชภัณฑคงคลังใหม ไดโดย
การกดปุม Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการปรับยอดเวชภัณฑ
คงคลัง (Adjust Item) ขึ้นมา
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 สามารถเรียกดูรายละเอียดการปรับยอดเวชภัณฑ ไดโดยการ
เลือกรายการการปรับยอดเวชภัณฑคงคลังที่ตองการแลวกดปุม
View
ฉ.2.32

หนาจอการปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง (Adjust Item)

รูปที่ ฉ-85 หนาจอการปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง (Adjust Item)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เ พื่ อ ใ ช แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห รื อ บั น ทึ ก
รายละเอียดการปรับยอดเวชภัณฑคงคลังใหม (Adjust Item)
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของการปรับยอดเวชภัณฑ
คงคลังซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการการปรับยอดเวชภัณฑคง
คลัง
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลของการปรับยอดเวชภัณฑ
คงคลังใหม โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการการปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
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• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดเบื้องตนของ
การปรับยอดเวชภัณฑคงคลัง
• หน า จอการทํ า งานในส ว นล า ง จะแสดงถึ ง รายการเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการปรับเปลี่ยนยอดคงคลัง
 สามารถค น หาเวชภั ณ ฑ ไ ด โ ดยการป อ นข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Search จากนั้นเวชภัณฑที่
ต อ งการจะถู ก นํ า มาแสดงในรายการข า งล า งพร อ มข อ มู ล
ปริมาณเวชภัณฑในสถานะตางๆที่มีคงเหลืออยูในคลัง
 สามารถปรับเปลี่ยนยอดเวชภัณฑคงคลังไดโดยการบันทึกขอมูล
จํ า นวนเวชภั ณ ฑ ที่ ต อ งการให เ ปลี่ ย นลงไป แล ว เลื อ กว า จะ
ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ไม ที่ ช อ งว า งด า นหลั ง รายการ จากนั้ น จึ ง กด
Submit
ฉ.2.33

รายการการขอใหเสนอราคา (Request for Quotation List)

รูปที่ ฉ-86 หนาจอสวนคนหารายการการขอใหเสนอราคา (Request for Quotation List)
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รูปที่ ฉ-87 รายการการขอใหเสนอราคา (Request for Quotation List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ราคา (Request for Quotation) ทั้งหมด

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการการขอใหเสนอ

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการการขอใหเสนอ
ราคาโดยการระบุ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การขอให เ สนอราคาใน
ชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงใน
ตารางรายการการขอใหเสนอราคา (Request for Quotation List) ที่
อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Request for Quotation List) เปนสวนแสดง
รายการการขอใหเสนอราคาทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสรางความตองการขอใหเสนอราคาใหม ไดโดยการกด
ปุม Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการขอใหเสนอราคา (Request
for Quotation) ขึ้นมา
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 สามารถเรียกดูรายละเอียดการขอใหเสนอราคาไดโดยการเลือก
รายการขอใหเสนอราคาที่ตองการแลวกดปุม View
ฉ.2.34

หนาจอการขอใหเสนอราคา (Create Request for Quotation)

รูปที่ ฉ-88 หนาจอการขอใหเสนอราคา (Create Request for Quotation)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, เพิ่มหรือลบรายการ
เวชภัณฑที่ตองการขอใหเสนอราคาในขณะดําเนินการสรางความตองการการขอใหเสนอราคา
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก

ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
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1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการเวชภัณฑที่
ตองการใหผนู าํ สงเสนอราคาซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการการ
ขอใหเสนอราคา (Request for Quotation List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลการขอใหเสนอราคา โดย
การกดปุม Add ในหนาจอรายการการขอใหเสนอราคา (Request for Quotation List)
หรือสามารถกดเรียกหนาจอไดจากแผนผังตนไม
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
การขอใหผูนําสงเสนอราคา
 สามารถเลือกผูนําสงที่ตองการขอใหเสนอราคาได โดยการกด
ปุม Select Supplier
• หน า จอการทํ า งานในส ว นล า ง จะแสดงถึ ง รายการเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการขอใหผูนําสงเสนอราคา
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑที่ตองการขอใหผูนําสงเสนอราคาไดโดย
การกดปุม Add
 สามารถเลือกเวชภัณฑที่ตองการขอใหผูนําสงเสนอราคาไดจาก
ความตองการขอใหสั่งซื้อ (Purchase Requisition) โดยการกด
ปุม Add from PR
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
ฉ.2.35

รายการการเสนอราคา (Quotation List)

รูปที่ ฉ-89 หนาจอสวนคนหารายการการเสนอราคา
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รูปที่ ฉ-90 รายการการเสนอราคา (Quotation List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
จากผูนําสง (Quotation) ทั้งหมด

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการการเสนอราคา

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการการเสนอราคา
โดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาในชองวางดานบน
แลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงในตารางรายการ
การเสนอราคา (Quotation List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Quotation List) เปนสวนแสดงรายการการ
เสนอราคาทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสรางความตองการขอใหเสนอราคาใหม ไดโดยการกด
ปุม Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการเสนอราคา (Quotation
Details) ขึ้นมา
 สามารถเรี ย กดู ร ายละเอี ย ดการเสนอราคาได โ ดยการเลื อ ก
รายการเสนอราคาที่ตองการแลวกดปุม View
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ฉ.2.36

หนาจอการเสนอราคาจากผูนําสง (Quotation Details)

รูปที่ ฉ-91 หนาจอการเสนอราคาจากผูน ําสง (Quotation Details)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, เพิ่มหรือลบรายการ
เวชภัณฑที่ผูนําสงเสนอราคาในขณะดําเนินการบันทึกการเสนอราคาจากผูนําสง
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการเวชภัณฑที่ผู
นําสงเสนอราคาซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการการเสนอราคา
(Quotation List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลการเสนอราคาจากผูน ําสง
โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการการเสนอราคา (Quotation List) หรือสามารถกด
เรียกหนาจอไดจากแผนผังตนไม
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
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• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
การเสนอราคาจากผูนําสง
• หนาจอการทํางานในสวนลาง จะแสดงถึงรายการเวชภัณฑที่ผูนําสง
เสนอราคา
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑที่ผูนําสงเสนอราคาไดโดยการกดปุม Add
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
 สามารถเรี ย กสร า งใบขอใหเ สนอราคาใหม ไ ด โ ดยการกดปุม
Create RFQ
 สามารถเรียกแกไขขอมูลเวชภัณฑของผูนําสงไดโดยการกดปุม
Edit Supplier Item
ฉ.2.37

รายการการสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Order List)

รูปที่ ฉ-92 สวนคนหารายการการสั่งซือ้ เวชภัณฑ
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รูปที่ ฉ-93 รายการการสัง่ ซื้อเวชภัณฑ (Purchase Order List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑ (Purchase Order) ทั้งหมด

เพื่ อ ใช ค น หาและแสดงรายการการสั่ ง ซื้ อ

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหน า จอส ว นบน เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการค น หารายการการสั่ ง ซื้ อ
เวชภั ณฑ โ ดยการระบุ ขอ มู ลที่ เ กี่ ย วของกับ การสั่ ง ซื้อเวชภัณฑใ น
ชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงใน
ตารางรายการการสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Order List) ที่อยูใน
หนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Purchase Order List) เปนสวนแสดงรายการ
การสั่งซื้อเวชภัณฑทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถสรางใบสั่งซื้อเวชภัณฑใหม ไดโดยการกดปุม Add ซึ่ง
ระบบจะเรียกหนาจอการสั่งซื้อเวชภัณฑ (Create Purchase
Order) ขึ้นมา
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 สามารถเรียกดูรายละเอียดการสั่งซื้อเวชภัณฑไดโดยการเลือก
รายการสั่งซื้อเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม View
ฉ.2.38

หนาจอการสั่งซื้อเวชภัณฑ (Create Purchase Order)

รูปที่ ฉ-94 หนาจอการสั่งซื้อเวชภัณฑ (Create Purchase Order)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด, เพิ่มหรือลบรายการ
เวชภัณฑที่ตองการสั่งซื้อในขณะดําเนินการสรางความตองการการสั่งซื้อเวชภัณฑ
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก

ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
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1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการเวชภัณฑที่
ตองการสั่งซื้อซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View ในหนาจอรายการการสั่งซื้อเวชภัณฑ
(Purchase Order List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลการสั่งซื้อเวชภัณฑ โดย
การกดปุม Add ในหนาจอรายการการสัง่ ซื้อเวชภัณฑ (Purchase Order List) หรือ
สามารถกดเรียกหนาจอไดจากแผนผังตนไม
โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
การสั่งซื้อเวชภัณฑ
 สามารถเลือกผูนําสงที่ตองการสั่งซื้อดวย โดยการกดปุม Select
Supplier
• หน า จอการทํ า งานในส ว นล า ง จะแสดงถึ ง รายการเวชภั ณ ฑ ที่
ตองการสั่งซื้อ
 สามารถเพิ่มเวชภัณฑที่ตองการสั่งซื้อไดโดยการกดปุม Add
 สามารถเลือกเวชภัณฑที่ตอ งการสั่ง ซื้อได จากความตอ งการ
ขอใหสั่งซื้อ (Purchase Requisition) โดยการกดปุม Add from
PR
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
ฉ.2.39

รายการการยืนยันการขายเวชภัณฑ (Acknowledgement List)

รูปที่ ฉ-95 สวนคนหารายการการยืนยันการขายเวชภัณฑ
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รูปที่ ฉ-96 รายการการยืนยันการขายเวชภัณฑ (Acknowledgement List)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ขายเวชภัณฑ (Acknowledgement) ทั้งหมด

เพื่อใชคนหาและแสดงรายการการยืนยันการ

ผูใชงานสามารถเรียกหนาจอการทํางานนี้ได
รายละเอียดการทํางาน
จากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหารายการการยืนยันการ
ขายเวชภัณฑโดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับการยืนยันการขาย
เวชภัณฑในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะ
ถู ก แ ส ด ง ใ น ต า ร า ง ร า ย ก า ร ก า ร ยื น ยั น ก า ร ข า ย เ ว ช ภั ณ ฑ
(Acknowledgement List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Acknowledgement List) เปนสวนแสดง
รายการการยืนยันการขายเวชภัณฑทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจาก
การคนหา
 สามารถสรางการยืนยันการขายเวชภัณฑใหม ไดโดยการกดปุม
Add ซึ่งระบบจะเรียกหนาจอการยืนยันการขายเวชภัณฑ
(Acknowledgement Details) ขึ้นมา
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 สามารถเรียกดูรายละเอียดการยืนยันการขายเวชภัณฑไดโดย
การเลือกรายการยืนยันการขายที่ตองการแลวกดปุม View
ฉ.2.40

หนาจอการยืนยันการขายเวชภัณฑ (Acknowledgement Details)

รูปที่ ฉ-97 หนาจอการยืนยันการขายเวชภัณฑ (Acknowledgement Details)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด หรือสรางการยืนยัน
การขายเวชภัณฑจากผูนําสง (Acknowledgement)
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ได 2 กรณีไดแก
1. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของรายการเวชภัณฑที่ผู
นําสงยืนยันการขายซึ่งสามารถทําไดโดยการกดปุม View จากหนาจอรายการการยืนยัน
การขายเวชภัณฑ (Acknowledgement List)
2. การเรียกหนาจอการทํางานขึ้นมาเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูลการยืนยันการขาย
เวชภัณฑจากผูนําสง โดยการกดปุม Add ในหนาจอรายการการเสนอราคา (Quotation
List) หรือสามารถกดเรียกหนาจอไดจากแผนผังตนไม
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โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• หนาจอการทํางานในสวนบน จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของ
การยืนยันการขายเวชภัณฑจากผูนําสง
• หนาจอการทํางานในสวนลาง จะแสดงถึงรายการเวชภัณฑที่ผูนําสง
ยืนยันการขาย
 สามารถลบรายการเวชภั ณ ฑ ที่ เ ลื อ กไว แ ล ว โดยการเลื อ ก
เวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม Delete
 สามารถเรีย กสร า งใบขอให เ สนอราคาใหมไ ด โ ดยการกดปุ ม
Create RFQ
 สามารถเรียกแกไขขอมูลเวชภัณฑของผูนําสงไดโดยการกดปุม
Edit Supplier Item
ฉ.2.41

ห น า จ อ ก า ร ยื น ยั น ก า ร ข า ย เ ว ช ภั ณ ฑ ( เ ป น ร า ย ใ บ สั่ ง ซื้ อ )
(Acknowledgement)

รูปที่ ฉ-98 หนาจอการคนหารายการใบสั่งซื้อ

510

รูปที่ ฉ-99 หนาจอการยืนยันการขายเวชภัณฑ (เปนรายใบสั่งซื้อ) (Acknowledgement)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด หรือสรางการยืนยัน
การขายเวชภัณฑจากผูนําสง (Acknowledgement)
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ไดจากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหน า จอส ว นบน เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการค น หารายการใบสั่ ง ซื้ อ
เวชภั ณ ฑ โ ดยการระบุ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ใบสั่ ง ซื้ อ เวชภั ณ ฑ ใ น
ชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะถูกแสดงใน
ตารางรายการใบสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Order List) ที่อยูใน
หนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Purchase Order List) เปนสวนแสดงรายการ
การสั่งซื้อเวชภัณฑทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถยืน ยันการขายเวชภัณฑจากผูนําสง ไดโดยการเลื อก
ใบสั่ ง ซื้ อ ที่ ต อ งการยื น ยั น จากนั้ น กดปุ ม Acknowledgement
ระบบจะทําการยืนยันการขายเวชภัณฑจากใบสั่งซื้อที่เลือกไว
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 สามารถเรีย กดูรายละเอียดของใบสั่งซื้อเวชภัณฑไดโดยการ
เลือกใบสั่งซื้อที่ตองการ จากนั้นกดปุม View
 สามารถปรั บ เปลี่ ย นรายละเอี ย ดของการยื น ยั น การขาย
เวชภั ณ ฑ จ ากผู นํ า ส ง ได โ ดยการเลื อ กใบสั่ ง ซื้ อ เวชภั ณ ฑ ที่
ตองการ จากนั้นกดปุม Changing Acknowledgement Details
ร ะ บ บ จ ะ เ รี ย ก ห น า จ อ ก า ร ยื น ยั น ก า ร ข า ย เ ว ช ภั ณ ฑ
(Acknowledgement Details) ขึ้นมา
ฉ.2.42

การประเมินผูนําสง (Evaluate Supplier)

รูปที่ ฉ-100 หนาจอการประเมินผูน ําสง (Evaluate Supplier)
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วัตถุประสงคในการใชงาน
ประเมินผูนําสง (Evaluate Supplier)

เพื่ อ ใช แ สดงรายละเอี ย ด หรื อ ดํ า เนิ น การ

ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ไดจากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชแสดงขอมูลเบื้องตนของผูนําสงที่
กําลังดําเนินการประเมิน
• ในหนาจอสวนกลาง (Supplier Transaction) เปนสวนแสดงรายการ
ธุรกรรมของผูนําสงเพื่อใชประกอบการตัดสินใจประเมินผูนําสงใน
รายนั้นๆ
• ในหนาจอสวนลาง (Ranking) เปนสวนแสดงรายการเกณฑในการ
ใหคะแนน และคาน้ําหนักของแตละเกณฑเพื่อใชสําหรับการประเมิน
ผูนําสง ซึ่งเมื่อทําการใหคะแนนผูนําสงเรียบรอยแลว คะแนนรวม
และระดับ (Rank) ของผูนําสงจะแสดงอยูดานลาง เพื่อใหผูประเมิน
ดําเนินการตกลงการประเมินผูนําสงนี้ จากนั้นระบบจะทําการแกไข
ขอมูลระดับของผูนําสง (Supplier Rank)
ฉ.2.43

หนาจอการอนุมัติความตองการทําธุรกรรม (Approve Request)

รูปที่ ฉ-101 สวนคนหาความตองการทําธุรกรรม
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รูปที่ ฉ-102 หนาจอการอนุมัติความตองการทําธุรกรรม (Approve Request)
เพื่ อ ให ผู ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการอนุ มั ติ ค วามต อ งการ
วัตถุประสงคในการใชงาน
ดําเนินการอนุมัติ หรือปฏิเสธความตองการตางๆ
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ไดจากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหน า จอส ว นบน เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการค น หาความต อ งการทํ า
ธุรกรรมตางๆที่รอการอนุมัติโดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับความ
ตองการทําธุรกรรมในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่
ต อ งการจะถู ก แสดงในตารางรายการความต อ งการทํ า ธุ ร กรรม
(Request List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Request List) เปนสวนแสดงรายการความ
ตองการทําธุรกรรมทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา
 สามารถเรียกดูรายละเอียดความตองการทําธุรกรรมไดโดยการ
เลื อ กรายการความต อ งการทํ า ธุ ร กรรมที่ ต อ งการแล ว กดปุ ม
View
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 สามารถอนุมัติความตองการทําธุรกรรมไดโดยการเลือกรายการ
ความตองการทําธุรกรรมที่ตองการแลวกดปุม Approve
 สามารถอนุมัติความตองการทําธุรกรรมไดโดยการเลือกรายการ
ความตองการทําธุรกรรมที่ตองการแลวกดปุม Reject
ฉ.2.44

ประวัติธุรกรรมของคลังเวชภัณฑ (History Transaction)

รูปที่ ฉ-103 สวนคนหาประวัติธุรกรรมของคลังเวชภัณฑ

รูปที่ ฉ-104 หนาจอประวัติธุรกรรมของคลังเวชภัณฑ (History Transaction)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชแสดงรายละเอียด หรือสั่งพิมพรายงาน
ประวัติธุรกรรมของคลังเวชภัณฑ (History Transaction)
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รายละเอียดการทํางาน
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
นี้ไดจากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหาประวัติธุรกรรมของคลัง
เวชภัณฑโดยการระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับประวัติธุรกรรมของคลัง
เวชภัณฑในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะ
ถู ก แสดงในตารางรายการประวั ติ ธุ ร กรรมของคลั ง เวชภั ณ ฑ
(Transaction List) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหนาจอสวนลาง (Transaction List) เปนสวนแสดงรายการ
ประวัติธุรกรรมของคลังเวชภัณฑทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการ
คนหา
 สามารถเรียกดูรายละเอียดประวัติธุรกรรมของคลังเวชภัณฑได
โดยการเลือกรายการประวัติธุรกรรมของคลังเวชภัณฑที่ตองการ
แลวกดปุม View
 สามารถสั่ ง พิ ม พ ร ายงานธุ ร กรรมของเวชภั ณ ฑ ภ ายในคลั ง
(Inventory Transaction Report) ไดโดยการกดปุม Print
Report ดานลาง
ฉ.2.45

หนาจอการติดตามการสั่งซื้อเวชภัณฑ (Monitor Purchase)

รูปที่ ฉ-105 สวนคนหาการติดตามการสั่งซื้อเวชภัณฑ
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รูปที่ ฉ-106 หนาจอการติดตามการสั่งซือ้ เวชภัณฑ (Monitor Purchase)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ตองการสั่งซื้อเวชภัณฑ (Monitor Purchase)

เพื่ อ ใช ค น หา แสดงข อ มู ล และติ ด ตามความ

ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ไดจากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการคนหาการติดตามการสั่งซื้อ
เวชภั ณ ฑ โ ดยการระบุ ข อ มูล ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การติ ด ตามการสั่ ง ซื้ อ
เวชภัณฑในชองวางดานบนแลวกดปุม Search ขอมูลที่ตองการจะ
ถูกแสดงในตารางรายการความตองการสั่ง ซื้อเวชภัณฑ(Monitor
Purchase) ที่อยูในหนาจอสวนลาง
• ในหน า จอส ว นล า ง เป น ส ว นแสดงรายการความต อ งการสั่ ง ซื้ อ
เวชภัณฑทั้งหมด หรือผลลัพธที่ไดจากการคนหา ซึ่งสามารถเรียกดู
รายละเอียดความตองการสั่งซื้อเวชภัณฑไดโดยการเลือกรายการ
ความตองการสั่งซื้อเวชภัณฑที่ตองการแลวกดปุม View
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ฉ.2.46

หน า จอการคํ า นวณเบื้ อ งต น เพื่ อ ใช ป ระกอบการดํ า เนิ น งาน
(Calculate)

รูปที่ ฉ-107 หนาจอการคํานวณเบื้องตนเพื่อใชประกอบการดําเนินงาน (Calculate)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่ อ ใช คํ า นวณค า ตั ว อย า งทางสถิ ติ เ บื้ อ งต น
เพื่อใหพนักงานใชประกอบการตัดสินใจตั้งคาทางสถิติสําหรับเวชภัณฑแตละรายการ
ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ไดจากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหน า จอสว นบน เป น ส ว นที่ ใช ใ นการใสค า คงที่ที่ จํ า เปน ในการ
คํานวณคาทางสถิติที่ตองการตางๆ
• ในหนาจอสวนลาง เปนสวนแสดงผลลัพธจากการคํานวณคาคงที่
ทางสถิติที่ตองการตามรายการเวชภัณฑที่เลือกมาคํานวณ
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ฉ.3 หนาจอสวนการออกรายงาน
ฉ.3.1 หนาจอการสรางรายงานเวชภัณฑ (Item Report)

รูปที่ ฉ-108 หนาจอรายงานเวชภัณฑ (Item Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
คลัง (Item Report)

เพื่อใชสรางรายงานที่เกี่ยวกับเวชภัณฑภายใน

ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ไดจากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหน า จอส ว นบน เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการเลื อ กรายงานเกี่ ย วกั บ
เวชภัณฑที่ตองการสราง
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• ในหนาจอสวนกลางเปนสวนสําหรับเลือกสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
(Site) เพื่อใชสําหรับประกอบการสรางรายงานตามที่ไดเลือกไว
ขา งตน ซึ่ง หน าจอส ว นนี้จะสามารถใชง านไดจ ากการเลื อกสรา ง
รายงานบางประเภทขางตนที่เกี่ยวของกับสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
และเวชภัณฑ
• ในหนาจอสวนลาง (Item List) เปนสวนแสดงรายการเวชภัณฑที่
เลือกไวสําหรับการสรางรายงานตามที่ตองการ
 สามารถเพิ่มรายการเวชภัณฑสําหรับการสรางรายงานไดโดย
การกดปุม Select Item
 สามารถเรี ย กดู ภ าพก อ นพิ ม พ ข องรายงานได โ ดยการกดปุ ม
Preview
ฉ.3.2 หนาจอการสรางรายงานสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site Report)

รูปที่ ฉ-109 หนาจอรายงานสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site Report)

520
วัตถุประสงคในการใชงาน
ทางตรรกะ (Site Report)

เพื่อใชสรางรายงานที่เกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บ

ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ไดจากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการเลือกสรางรายงานเกี่ยวกับ
สถานที่จัดเก็บทางตรรกะที่ตองการสราง
• ในหนาจอสวนลาง (Site List) เปนสวนแสดงรายการสถานที่จัดเก็บ
ทางตรรกะที่เลือกไวสําหรับการสรางรายงานตามที่ตองการ
 สามารถเพิ่มรายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะสําหรับการสราง
รายงานไดโดยการกดปุม Select Site
 สามารถเรี ย กดู ภ าพก อ นพิ ม พ ข องรายงานได โ ดยการกดปุ ม
Preview
ฉ.3.3 หนาจอการสรางรายงานผูนําสง (Supplier Report)

รูปที่ ฉ-110 หนาจอการสรางรายงานผูน าํ สง (Supplier Report)

521
วัตถุประสงคในการใชงาน
(Supplier Report)

เ พื่ อ ใ ช ส ร า ง ร า ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว กั บ ผู นํ า ส ง

ผูใชงานสามารถเรียกใชงานหนาจอการทํางาน
รายละเอียดการทํางาน
นี้ไดจากการกดเลือกจากแผนผังตนไม โดยมีรายละเอียดในหนาจอการทํางาน ดังนี้
• ในหนาจอสวนบน เปนสวนที่ใชในการเลือกสรางรายงานเกี่ยวกับผู
นําสงที่ตองการสราง
• ในหนาจอสวนลาง (Supplier List) เปนสวนแสดงรายการผูนําสงที่
เลือกไวสําหรับการสรางรายงานตามที่ตองการ
 สามารถเพิ่มรายการผูนําสงสําหรับการสรางรายงานไดโดยการ
กดปุม Select Supplier
 สามารถเรี ย กดู ภ าพก อ นพิ ม พ ข องรายงานได โ ดยการกดปุ ม
Preview

ภาคผนวก ช
เอกสารประกอบการทํางานและรายงาน (Documents and Reports)
ช.1

เอกสารประกอบการทํางาน (Documents)
ช.1.1 ใบรองขอเวชภัณฑ (Request Order)
Request Order

28/11/07
14:35:37

Request Code :

Request from Site :

Reference Document :

Deliver to :

Urgent :

Required Date :

Item Code

Item Name

Trade Name

Issue by :

Lot

Serial

Quantity

UM

Required Date

Remark

Authorize by :
Approve by :

Page 1 of 20

รูปที่ ช-1 เอกสารใบรองขอเวชภัณฑ (Request Order)
วัตถุประสงคในการใชงาน
จองเวชภัณฑในคลัง

เพื่อใชเปนเอกสารแจงความตองการเบิกหรือ

ผูใชงานสามารถสรางเอกสารใบแสดงความ
รายละเอียดการทํางาน
ตองการเบิกหรือจองเวชภัณฑ (Request Order) ไดจากการกดปุม Submit การสรางความ
ตองการในหนาจอการเบิกหรือจองเวชภัณฑ (Request Item List)

523
ช.1.2 ใบหยิบเวชภัณฑ (Picking Sheet)
15/08/06

Picking Sheet

14:35:37

Picking Sheet Code :

Location

Issue by :

Site Name :

Item Code

Item Name

Lot Code

Serial

Quantity

UM

Remark

Picked by :
Approve by :

Page 1 of 20

รูปที่ ช-2 เอกสารใบหยิบเวชภัณฑ (Picking Sheet)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการหยิบเวชภัณฑ
ออกจากคลังตามความตองการจายเวชภัณฑออกจากคลัง
ผูใชงานสามารถพิมพเอกสารใบหยิบเวชภัณฑ
รายละเอียดการทํางาน
(Picking Sheet) ไดจากการกดปุม Print Picking Sheet ในหนาจอรายละเอียดการจายเวชภัณฑ
(Issue Item List) หรือจากการกดปุม Issue Order ในหนาจอรายการการจายเวชภัณฑ (Issue
List)

524
ช.1.3 ใบยืนยันการรับเวชภัณฑที่รองขอ (Receive Requested Item)
Receive Requested Item

28/11/07
14:35:37

Issue Code :

Ref. Doc

Reference Picking Sheet Code :

Item Code

Item Name

Issue by :

Lot Code

Serial

Quantity

UM

Remark

Deliver by :
Receive by :

Page 1 of 20

รูปที่ ช-3 เอกสารใบยืนยันการรับเวชภัณฑที่รองขอ (Receive Requested Item)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑจากการจายเวชภัณฑออกจากคลัง

เพื่ อ ใช เ ป น เอกสารตอบรั บ ยื น ยั น การรั บ

ผู ใ ช ง านสามารถพิ ม พ เ อกสารยื น ยั น การรั บ
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑ (Receive Requested Item) ไดจากการกดปุม Print Receive Requested Item ใน
หนาจอรายละเอียดการจายเวชภัณฑ (Issue Item List) หรือจากการกดปุม Issue Order ใน
หนาจอรายการการจายเวชภัณฑ (Issue List)

525
ช.1.4 ใบขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition)
Purchase Requisition

28/11/07
14:35:37

Purchase Requisition Code :

Remarks :

Request to Site :

Item Code

Item Name

Item Description

PR Type

Quantity

UM

Required Date

Receive Site

Remark

Issue by :
Approve by :
Page 1 of 20

รูปที่ ช-4 เอกสารใบขอใหสั่งซื้อ (Purchase Requisition)
วัตถุประสงคในการใชงาน
สั่งซื้อเวชภัณฑไปยังแผนกจักซื้อ

เพื่ อ ใช เ ป น เอกสารแจ ง ความต อ งการขอให

ผูใช ง านสามารถสร างเอกสารใบขอใหสั่ง ซื้ อ
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑ (Purchase Requisition) ไดจากการกดปุม Submit การสรางความตองการในหนาจอ
การขอใหสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Requisition Item List)

526
ช.1.5 ใบขอใหผลิตเวชภัณฑ (Operation Request)
Operation Request

28/11/07
14:35:37

Operation Request Code :

Remarks :

Request to Site :

Item Code

Item Name

Item Description

Quantity

UM

Required Date

Receive Site

Remark

Issue by :
Approve by :
Page 1 of 20

รูปที่ ช-5 เอกสารใบขอใหผลิตเวชภัณฑ (Operation Request)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ผลิตเวชภัณฑไปยังแผนกที่เกี่ยวของ

เพื่อใชเปนเอกสารแจงความตองการขอใหสั่ง

ผูใชงานสามารถสรางเอกสารใบขอใหสั่งผลิต
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑ (Operation Request Order) ไดจากการกดปุม Submit การสรางความตองการใน
หนาจอการขอใหสั่งผลิต (Operation Request Item List)

527
ช.1.6 ใบโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Order)

รูปที่ ช-6 เอกสารใบโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Order)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ตองการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง

เพื่ อ ใช เ ป น เอกสารอ า งอิ ง และแจ ง ความ

ผู ใ ช ง านสามารถสร า งเอกสารโอนถ า ย
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Order) ไดจากการกดปุม Submit การสรางความตองการใน
หนาจอการโอนถายเวชภัณฑระหวางคลัง (Transfer Item List)

528
ช.1.7 ใบรับเวชภัณฑ (Receive Order)
Receive Order

28/11/07
14:35:37

Receive Code :

Remarks :

Receive From :
Reference Document :
Supplier Ref. Document :
Supplier Name :

Item Code

Item Name

Lot

Issue by :

Serial

Quantity

UM

Location

Remark

Approve by :
Authorize by :

Page 1 of 20

รูปที่ ช-7 ใบรับเวชภัณฑ (Receive Order)
วัตถุประสงคในการใชงาน
คลังจากผูนําสงหรือฝายผลิตเวชภัณฑ

เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงการรับเวชภัณฑเขา

ผูใชงานสามารถสรางเอกสารใบรับเวชภัณฑ
รายละเอียดการทํางาน
เขาคลัง (Receive Order) ไดจากการกดปุม Submit การสรางความตองการในหนาจอการรับ
เวชภัณฑ (Receive Item List)

529
ช.1.8 ใบคืนเวชภัณฑ (Return Order)
Return Order

28/11/07
14:35:37

Return Code :

Remarks :

Return Type :
Reference Document :
Site :
Return from :

Ref. Doc

Item Code

Item Name

Issue by :

Lot

Serial

Quantity

UM

Location

Remark

Approve by :
Authorize by :

Page 1 of 20

รูปที่ ช-8 เอกสารใบคืนเวชภัณฑ (Return Order)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑเขาคลัง

เพื่ อ ใช เ ป น เอกสารแจ ง ความต อ งการคื น

ผูใชงานสามารถสรางเอกสารใบคืนเวชภัณฑ
รายละเอียดการทํางาน
เขาคลัง (Return Order) ไดจากการกดปุม Submit การสรางความตองการคืนเวชภัณฑในหนาจอ
การคืนเวชภัณฑ (Return Item List)

530
ช.1.9 ใบตรวจนับเวชภัณฑ (Count Tag)
28/11/07

Count Tag

14:35:37
Count Tag No. :

Site

Location

Count Date :

Item Code

Item Name

UM

Issue by :

Lot Code

Serial

On Hand

Actual

Reserved

Actual

Remark

Count by :
Approve by :

Page 1 of 20

รูปที่ ช-9 เอกสารใบตรวจนับเวชภัณฑ (Count Tag)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ตรวจนับเวชภัณฑภายในคลัง

เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงรวมถึงบันทึกผลการ

ผู ใ ช ง านสามารถพิ ม พ เ อกสารใบตรวจนั บ
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑ (Count Tag) ไดจากหนาจอสรางใบตรวจนับพัสดุ (Create Count Tag) โดยการกดปุม
submit การสรางใบตรวจนับเวชภัณฑ

531
ช.1.10

ใบขอใหเสนอราคาเวชภัณฑ (Request for Quotation)

Request for Quotation

28/11/07
14:35:37

RFQ Code :

Payment Condition :

Supplier Code :

Shipping Method :

Address :

Require Date :
Remarks :

Province :
Country :

Item Name

Trade Name

Issue by :

Item Description

Quantity

UM

Remark

Approve by :
Authorize by :

Page 1 of 20

รูปที่ ช-10 เอกสารใบขอใหเสนอราคา (Request for Quotation)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เสนอราคาเวชภัณฑไปยังผูนําสง

เพื่ อ ใช เ ป น เอกสารแจ ง ความต อ งการขอให

ผูใ ชง านสามารถสร า งเอกสารใบขอให เ สนอ
รายละเอียดการทํางาน
ราคาเวชภัณฑ (Request for Quotation) ไดจากการกดปุม Submit การสรางความตองการใน
หนาจอการขอใหเสนอราคา (Create Request for Quotation)

532
ช.1.11

ใบสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Order)

Purchase Order

28/11/07
14:35:37

Purchase Order Code :

Payment Condition :

Supplier Code :

Shipping Method :

Address :

Require Date :
Receive Site :

Province :

Remarks :

Country :

Item Name

Trade Name

Quantity

Issue by :

UM

Unit Price

Total Price

Require Date

Remark

Authorize by :
Approve by :

Page 1 of 20

รูปที่ ช-11 เอกสารใบสั่งซื้อเวชภัณฑ (Purchase Order)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ตองการสั่งซื้อพัสดุไปยังผูนําสง

เพื่ อ ใช เ ป น เอกสารแจ ง ความจํ า นงความ

ผู ใ ช ง านสามารถสร า งเอกสารใบสั่ ง ซื้ อ
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑ (Purchase Order) ไดจากการกดปุม Submit การสรางความตองการในหนาจอการ
สั่งซื้อเวชภัณฑ (Create Purchase Order)

533
ช.1.12

ใบสงคืนเวชภัณฑไปยังผูนําสง (Return Item to Supplier)

Return Item to Supplier

28/11/07
14:35:37

Return to Supplier Code :

Remarks :

Reference Document :
Supplier Code :
Supplier Name :

Ref. Doc

Item Name

Trade Name

UM

Unit Price

Return QTY

Price

Cause of Return

Remark

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-12 เอกสารใบสงคืนเวชภัณฑไปยังผูน ําสง (Return Item to Supplier)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑไปยังผูนําสง

เพื่ อ ใช เ ป น เอกสารแจ ง ความต อ งการคื น

ผู ใ ช ง านสามารถสร า งเอกสารใบแจ ง ความ
รายละเอียดการทํางาน
ตองการคืนเวชภัณฑไปยังผูนําสง (Return Item to Supplier) ไดจากการกดปุม Submit การสราง
ความตองการในหนาจอการสงคืนเวชภัณฑไปยังผูนําสง (Return Item to Supplier)

534
ช.1.13

ใบบงชี้เวชภัณฑ (Item Tag)
Item Code :
Item Name :
Trade Name :
Lot Code :
Serial :
MFG Date :
Expired Date :

รูปที่ ช-13 ใบบงชี้เวชภัณฑ (Item Tag)
วัตถุประสงคในการใชงาน
กับตัวเวชภัณฑแตละรายการ

เพื่อใชเปนเอกสารบงชี้เวชภัณฑ ซึ่งจะติดอยู

ผูใชงานสามารถสรางเอกสารใบบงชี้เวชภัณฑ
รายละเอียดการทํางาน
ไปยังผูนําสง (Item Tag) ไดจากการกดปุม Print Tag ในหนาจอการรับเวชภัณฑ (Receive Item
List) หรือหนาจอรายละเอียดการรับเวชภัณฑ (Receive Item Form)

ช.2

535

รายงาน (Reports)
ช.2.1 รายงานรายการเวชภัณฑ (Item List Report)

Item List Report

28/11/07
14:35:37

Site :

Item Type

Family

Item Code

Item Name

Trade Name

Remark

Issue by :
Approve by :
Page 1 of 20

รูปที่ ช-14 รายงานรายการเวชภัณฑในคลัง (Item List Report)
เพื่ อ นํ า เสนอรายการเวชภั ณ ฑ ที่ มี ทั้ ง หมดใน
วัตถุประสงคในการใชงาน
ระบบคลัง(มิไดคํานึงถึงสถานที่จัดเก็บ) โดยแสดงรายละเอียด Family ของเวชภัณฑและประเภท
ของเวชภัณฑ (Item Type) ซึ่งสามารถนําเสนอแยกแตละสถานที่จัดเก็บทางตรรกะหรือนําเสนอทัง้
ระบบ
ผู ใ ช ง านสามารถสร า งรายงานรายการ
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑภายในคลังไดโดยการเลือกสรางรายงาน Item List Report ในหนาจอรายงานเวชภัณฑ
(Item Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ

536
ช.2.2 รายงานปริมาณในแตละสถานะของเวชภัณฑ (Item Quantity for each
Status Report)

รูปที่ ช-15 รายงานปริมาณในแตละสถานะของเวชภัณฑ (Item Quantity for each Status
Report)
เพื่ อ ใช แ สดงถึ ง ปริ ม าณเวชภั ณ ฑ ใ นแต ล ะ
วัตถุประสงคในการใชงาน
สถานที่จัดเก็บทางตรรกะหรือทั้งระบบในแตละสถานะของเวชภัณฑ (On Hand, On Order,
Reserved, QCP)
ผู ใ ช ง านสามารถสร า งรายงานปริ ม าณ
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑแตละสถานะตามสถานที่จัดเก็บทางตรรกะไดโดยการเลือกสรางรายงาน Item Quantity
for each Status Report ในหนาจอรายงานเวชภัณฑ (Item Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการ
สรางรายงานใหตามที่ตองการ

537
ช.2.3 รายงานแสดงล็อตนําเขาและ Serial ของเวชภัณฑ (Item Lot & Serial
Report)

Item Lot & Serial Report

28/11/07
14:35:37

Site :

Item Code

Item Name

Trade Name

Lot Code

Expired Date

On Hand

UM

Serial

Issue by :
Approve by :
Page 1 of 20

รูปที่ ช-16 รายงานแสดงล็อตนําเขาและ Serial ของเวชภัณฑ (Item Lot & Serial Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่ อ นํ า เสนอรายการเวชภั ณ ฑ ใ นระบบคลั ง
(มิไดคํานึงถึงสถานที่จัดเก็บ) โดยแสดงรายละเอียด Lot และ Serial ของเวชภัณฑรายการนี้ที่มีใน
ระบบ ซึ่งสามารถแยกนําเสนอตามสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ หรือทั้งระบบได
ผู ใ ช ง านสามารถสร า งรายงานรายการ
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑในคลัง (แสดง Lot และ Serial) ไดโดยการเลือกสรางรายงาน Item Lot & Serial Report
ในหนาจอรายงานเวชภัณฑ (Item Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่
ตองการ

538
ช.2.4 รายงานรายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site List Report)
Site List Report
28/11/07
14:35:37

Site Code

Site Name

Site Description

Location

Status

Remark

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-17 รายงานรายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site List Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อนําเสนอรายการสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
ที่ มี ทั้ ง ห ม ด ใ น ร ะ บ บ พ ร อ ม ทั้ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ส ถ า น ที่ (Location)
และสถานะของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
ผูใชงานสามารถสรางรายงานรายการสถานที่
รายละเอียดการทํางาน
จัดเก็บทางตรรกะไดโดยการเลือกสรางรายงาน Site List Report ในหนาจอรายงานสถานที่จัดเก็บ
ทางตรรกะ (Site Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ

539
ช.2.5 รายงานรายละเอียดของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site Details Report)
Site Details Report

28/11/07
14:35:37

Site Code :

Location :

Site Name :
Site Description :

Item Code

Item Name

Trade Name

Description

OP

OQ

SS

Remark

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-18 รายงานรายละเอียดของสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site Details Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่ อ นํ า เสนอรายละเอีย ดของสถานที่ จั ด เก็ บ
ทางตรรกะแตละรายการ โดยนําเสนอรายละเอียดเบื้องตนพรอมทั้งรายละเอียดเวชภัณฑที่สถานที่
จัดเก็บทางตรรกะนี้สามารถเก็บได
ผูใชงานสามารถสรางรายงานรายละเอียดของ
รายละเอียดการทํางาน
สถานที่จัดเก็บทางตรรกะไดโดยการเลือกสรางรายงาน Site Details Report ในหนาจอรายงาน
สถานที่จัดเก็บทางตรรกะ (Site Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ

540
ช.2.6 รายงานธุรกรรมของเวชภัณฑ (Transaction Report)

Item Transaction Report

28/11/07
14:35:37

Site :
From :

Ref. Doc

To :

Transaction Code

Department

Date

Site

Item Code

Item Name

Quantity

UM

Status

Remark

Issue by :
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Approve by :

รูปที่ ช-19 รายงานธุรกรรมของเวชภัณฑ (Transaction Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่ อ นํ า เสนอรายการธุ ร กรรมของเวชภั ณ ฑ
ภายในแตละสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ หรือทั้งหมดภายในระบบ
ผู ใ ช ง านสามารถสร า งรายงานธุ ร กรรมของ
รายละเอียดการทํางาน
เวชภั ณ ฑ ภ ายในคลั ง ได โ ดยการเรี ย กหน า จอประวั ติ ธุ ร กรรมของคลั ง เวชภั ณ ฑ (History
Transaction) ขึ้นมาแลวคนหาธุรกรรมตามคําคนที่ตองการ จากนั้นกดปุม Print Report ระบบจะ
ดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ

541
ช.2.7 รายงานอัตราหมุนเวียนของเวชภัณฑ (Item Turnover Report)

Item Turnover Report

28/11/07
14:35:37

Site :

From :

Item Code

To :

Item Name

Trade Name

UM

Ratio

Remark

Issue by :

Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-20 รายงานอัตราหมุนเวียนของเวชภัณฑ (Item Turnover Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อนําเสนออัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑ
ทั้งระบบ หรือในแตละสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ
ผู ใ ช ง านสามารถสร า งรายงานอั ต ราการ
รายละเอียดการทํางาน
หมุนเวียนของเวชภัณฑแตละรายการไดโดยการเลือกสรางรายงาน Item Turnover Report ใน
หนาจอรายงานเวชภัณฑ (Item Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่
ตองการ

542
ช.2.8 รายงานรายการเวชภัณฑที่ไมเคลื่อนไหว (Item Inactive Report)

Item Inactive Report

28/11/07
14:35:37

Site :
From :

Item Code

To :

Item Name

Trade Name

UM

Inactive Level

Remark

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-21 รายงานรายการเวชภัณฑที่ไมเคลื่อนไหว (Item Inactive Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อนําเสนอเวชภัณฑทั้งหมดในระบบหรือใน
แตละสถานที่จัดเก็บทางตรรกะที่มียอดความเคลื่อนไหวนอยหรือไมเคลื่อนไหวเลย พรอมทั้งบอก
รายละเอียดระดับของยอดความเคลื่อนไหวของเวชภัณฑรายการนั้นๆ
ผูใชงานสามารถสรางรายงานเวชภัณฑทมี่ ยี อด
รายละเอียดการทํางาน
ความเคลื่อนไหวนอยไดโดยการเลือกสรางรายงาน Inventory Inactive Report ในหนาจอรายงาน
เวชภัณฑ (Item Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ

543
ช.2.9 รายงานระดับความสําคัญของเวชภัณฑ (Item ABC Class Report)

Item ABC Class Report

28/11/07
14:35:37

Site :

Classification

Item Code

Family

Item Name

Trade Name

Remark

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-22 รายงานระดับความสําคัญของเวชภัณฑ (Item ABC Class Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อนําเสนอระดับความสําคัญของเวชภัณฑทั้ง
ระบบ หรือในแตละสถานที่จัดเก็บทางตรรกะวาอยูในระดับความสําคัญใด
ผู ใ ช ง า น ส า ม า ร ถ ส ร า ง ร า ย ง า น ร ะ ดั บ
รายละเอียดการทํางาน
ความสําคัญของเวชภัณฑไดโดยการเลือกสรางรายงาน Item ABC Class Report ในหนาจอ
รายงานเวชภัณฑ (Item Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ

544
ช.2.10

รายงานการปรับเปลี่ยนปริมาณเวชภัณฑ (Adjustment Report)

Item Adjustment Report

28/11/07
14:35:37

Site :

Date

Ref. Doc.

Site

Location

Item Code

Item Name

Adjusment

Reason

Remark

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-23 รายงานการปรับเปลี่ยนปริมาณเวชภัณฑ (Item Adjustment Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อนําเสนอบันทึกรายการการปรับเปลี่ยนยอด
เวชภัณฑคงคลัง พรอมทั้งสถานที่จัดเก็บเวชภัณฑ ปริมาณที่ทําการปรับ และสาเหตุในการปรับ
ยอดเวชภัณฑคงคลังทั้งในแตละสถานที่จัดเก็บทางตรรกะ หรือทั้งระบบ
ผู ใ ช ง านสามารถสร า งรายงานการปรั บ ยอด
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑคงคลังไดโดยการเลือกสรางรายงาน Inventory Adjustment Report ในหนาจอรายงาน
เวชภัณฑ (Item Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ

545
ช.2.11

รายงานเวชภั ณ ฑ ที่ มี ป ริ ม าณคงเหลื อ ต่ํ า กว า ปริ ม าณสํ า รองคลั ง
(Safety Stock Exceeded Report)

รูปที่ ช-24 รายงานเวชภัณฑที่มีปริมาณคงเหลือต่ํากวาปริมาณสํารองคลัง (Safety Stock
Exceeded Report)
เพื่อนําเสนอรายการเวชภัณฑในสถานที่จัดเก็บ
วัตถุประสงคในการใชงาน
ทางตรรกะที่มีปริมาณคงเหลือในคลังต่ํากวาพัสดุสํารองคลังที่ตั้งคาไว รวมทั้งแสดงปริมาณการ
สั่งซื้อ (Order Quantity) ของเวชภัณฑที่ไดตั้งคาไวดวย
ผู ใ ช ง านสามารถสร า งรายงานรายการ
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑที่มีปริมาณคงเหลือต่ํากวาพัสดุสํารองคลังไดโดยการเลือกสรางรายงาน Item Safety
Stock Exceeded Report ในหนาจอรายงานเวชภัณฑ (Item Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการ
สรางรายงานใหตามที่ตองการ

546
ช.2.12

รายงานเวชภัณฑที่มีปริมาณคงเหลือต่ํากวาจุดสั่งซื้อ (Item Re-Order
Point Exceeded Report)

รูปที่ ช-25 รายงานเวชภัณฑที่มีปริมาณคงเหลือต่ํากวาจุดสัง่ ซื้อ (Item Re-Order Point
Exceeded Report)
เพื่อนําเสนอรายการเวชภัณฑในสถานที่จัดเก็บ
วัตถุประสงคในการใชงาน
ทางตรรกะที่มีปริมาณคงเหลือในคลังต่ํากวาจุดสั่งซื้อที่ตั้งคาไว รวมทั้งแสดงปริมาณการสั่งซื้อ
(Order Quantity) ของเวชภัณฑที่ไดตั้งคาไวดวย
ผู ใ ช ง านสามารถสร า งรายงานรายการ
รายละเอียดการทํางาน
เวชภัณฑที่มีปริมาณคงเหลือต่ํากวาจุดสั่งซื้อไดโดยการเลือกสรางรายงาน Item Re-Order Point
Exceeded Report ในหนาจอรายงานเวชภัณฑ (Item Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสราง
รายงานใหตามที่ตองการ

547
ช.2.13

รายงานแสดงการประเมินราคาของเวชภัณฑคงคลัง (Item Valuation
Report)

Item Valuation Report

28/11/07
14:35:37

Site :
From :

Site

Location

To :

Item Code

Item Name

UM

Unit Price

On Hand

Reserved

Total Price

Remark

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-26 รายงานแสดงการประเมินราคาของเวชภัณฑคงคลัง (Item Valuation Report)
เพื่อนําเสนอการประเมินราคารวมเบื้องตนของ
วัตถุประสงคในการใชงาน
เวชภัณฑที่มีสถานะอยูในคลัง (On Hand, Reserved)
ผู ใ ช ง านสามารถสร า งรายงานการประเมิ น
รายละเอียดการทํางาน
ราคารวมของเวชภัณฑในคลังไดโดยการเลือกสรางรายงาน Item Valuation Report ในหนาจอ
รายงานเวชภัณฑ (Item Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ

548
ช.2.14

รายงานรายการผูนําสง (Supplier List Report)

Supplier List Report

28/11/07
14:35:37

Supplier Code

Supplier Name

Province

Country

Telephone

E-Mail

Credit

Rank

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-27 รายงานรายการผูนําสง (Supplier List Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่ อ นํ า เสนอรายการผู นํ า ส ง ที่ ติ ด ต อ กั บ
โรงพยาบาล พรอมทั้งขอมูลรายละเอียดเบื้องตนของผูนําสง
ผูใชงานสามารถสรางรายงานแสดงรายการผู
รายละเอียดการทํางาน
นําสงไดโดยการเลือกสรางรายงาน Supplier List Report ในหนาจอรายงานผูนําสง (Supplier
Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ

549
ช.2.15

รายงานรายละเอียดของผูนําสง (Supplier Details Report)

Supplier Details Report

28/11/07
14:35:37

Supplier Code :

Telephone :

Supplier Name :

Email :

Address :

Credit :
Rank :

Item Code

Item Name

Trade Name

Unit Price

UM

Lead Time

Remark

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-28 รายงานรายละเอียดของผูนาํ สง (Supplier Details Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่ อ นํ า เสนอรายละเอี ย ดของผู นํ า ส ง แต ล ะ
รายการ โดยนําเสนอรายละเอียดเบื้องตนพรอมทั้งรายละเอียดเวชภัณฑที่ผูนําสงรายนี้สามารถ
ขายใหกับโรงพยาบาลได
ผูใชงานสามารถสรางรายงานรายละเอียดของ
รายละเอียดการทํางาน
ผูนําสงไดโดยการเลือกสรางรายงาน Supplier Details Report ในหนาจอรายงานผูนําสง
(Supplier Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ
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ช.2.16

รายงานธุรกรรมของผูนําสง (Supplier Transaction Report)

Supplier Transaction Report

28/11/07
14:35:37

From :

To :

Supplier Code :

Telephone :

Supplier Name :

Email :

Address :

Credit :
Rank :

Date

Ref. Doc

Transaction Code

Transaction Name

Status

Remark

Issue by :
Page 1 of 20

Approve by :

รูปที่ ช-29 รายงานธุรกรรมของผูนาํ สง (Supplier Transaction Report)
วัตถุประสงคในการใชงาน
ละรายที่มีตอโรงพยาบาล

เพื่อนําเสนอรายละเอียดธุรกรรมของผูนําสงแต

ผูใช ง านสามารถสรา งรายงานธุรกรรมของผู
รายละเอียดการทํางาน
นําสงไดโดยการเลือกสรางรายงาน Supplier Details Report ในหนาจอรายงานผูนําสง (Supplier
Transaction Report) จากนั้นระบบจะดําเนินการสรางรายงานใหตามที่ตองการ

551
ช.2.17

รายงาน บจ. 8
บัญชีรับ-จายวัตถุออกฤทธิ์ท่ม
ี ีไวในครอบครอง

ชื่อผูรับอนุญาต .......................................................................................................
สถานที่ชื่อ..............................................................................................................
แบบ บ.จ. 8
วัน
ชื่อวัตถุออก
เดือน
ฤทธิ์
ป

เลขที่หรือ
ไดมา
อักษรของ
จาก
ครั้งที่ผลิต

จายไปให
ชื่อผูรับยา

อายุ

ผูรับใบอนุญาต
ใหมีไวใน
ครอบครอง
จาย คงเหลือ

ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์
ทีอยู

รับ

สรุป

รูปที่ ช-30 รายงาน บจ. 8
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อนําเสนอรายละเอียดการรับ จายวัตถุออก
ฤทธิ์ที่โรงพยาบาลมีไวในครอบครองเพื่อนําสงตอองคการอาหารและยา (อย.)
ผู ใ ช ง านสามารถสร า งรายงานบั ญ ชี รั บ -จ า ย
รายละเอียดการทํางาน
วัตถุออกฤทธิ์ที่มีไวในครอบครองไดโดยเลือกสรางรายงาน บจ. 8 ในหนาจอรายงานเวชภัณฑ
(Item Report)

552

ช.2.18

รายงาน บจ. 9
รายงานประจําเดือน.................................................................. พ.ศ. .........................
ชื่อผูรับอนุญาต.................................................................................... สถานที่ชื่อ .........................................................
อยูเลขที่............................................ อําเภอ/เขต ...................................................จังหวัด.............................................

วัน เดือน ป

ชื่อวัตถุออกฤทธิ์

ชื่อผูผลิตและ
แหลงผลิต

เลขที่หรือ
อักษรของ
ครั้งที่ผลิต

หมายเลข
ไดมาจาก
วิเคราะห

จายไปให

ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์
รับ

จาย

ผูรับใบอนุญาต

คงเหลือ

สรุป

รูปที่ ช-31 รายงาน บจ. 9
552

553
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อนําเสนอรายงานประจําเดือนของการใช
วัตถุออกฤทธิ์เพื่อนําสงตอองคการอาหารและยา (อย.)
ผูใชงานสามารถสรางรายงานประจําเดือนของ
รายละเอียดการทํางาน
การใชวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไวในครอบครองไดโดยเลือกสรางรายงาน บจ. 9 ในหนาจอรายงาน
เวชภัณฑ (Item Report)

554
ช.2.19

รายงาน บจ. 10
รายงานประจําป พ.ศ. ...............................

ชื่อผูรับอนุญาต............................................ สถานที่ชื่อ ........................................
อยูเลขที่................ ตรอก/ซอย...................ถนน.............................หมูที่................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.......................
แบบ บ.จ. 10
อันดับ

ชื่อวัตถุออกฤทธิ์

ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์
รับ
จาย

คงเหลือ

ผูรับใบอนุญาต

สรุปรวม

รูปที่ ช-32 รายงาน บจ. 10
วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อนําเสนอรายงานประจําปของการใชวัตถุ
ออกฤทธิ์เพื่อนําสงตอองคการอาหารและยา (อย.).
ผูใชงานสามารถสรางรายงานประจําปของการ
รายละเอียดการทํางาน
ใชวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไวในครอบครองไดโดยเลือกสรางรายงาน บจ. 10 ในหนาจอรายงานเวชภัณฑ
(Item Report)

555

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายพลภัทร จินตโกวิท เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ที่กรุงเทพมหานคร
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.5) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2547 และเขารับการศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาต
รมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป
การศึกษา 2548
ระหวางศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ไดรบั หนาทีเ่ ปนผูช วยวิจัยใน
ศูนยวิจยั Resource and Operation Management (ROM) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะ การบริหาร
ทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสําหรับหนวยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการและ
ภาครัฐ โดยมีหัวขอในการวิจัยคือ "ระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงพยาบาล"

