
ระบบสนับสนุนเวชภณัฑ คปสอ.แมใจ 
แบงกลุมผูใชงานในระบบออกเปน 5 กลุมไดแก 
1) ผูใชงานทัว่ไป 
2) เจาหนาทีส่ถานบริการ 
3) เจาหนาทีผู่อนุมัติ 
4) เจาหนาทีค่ลังเวชภณัฑ 
5) ผูดูแลระบบ 
 

ผูใชงานทั่วไป 
ในระบบสนับสนุนเวชภัณฑ คปสอ.แมใจ ผูใชงานทั่วไปสามารถใชบริการขอมูลขาวสารไดดังนี ้
• ขอมูลรายงานสรุปการเบิกเวชภัณฑ 
• ขอมูลรายงานสรุปการเบิกเวชภัณฑ แยกรายสถานบริการ 
• ปฏิทินเหตกุารณ 
• กระดานขาว 
• รายการขาว ประชาสัมพันธ 

 
 
ขอมูลรายงานสรุปการเบิกเวชภัณฑ 
โดยการคลิกที ่“สรุปการเบิก”เปนการสรางรายงานเพื่อแสดงถึงยอดการเบิก จายเวชภัณฑ 



ภายใน คปสอ.แมใจที่ทําการเบิกจาย ผานระบบสนับสนุนเวชภณัฑ คปสอ.แมใจ โดยผูใชงาน 
สามารถกําหนดชวงเวลาที่ตองการไดผานหนาจอ 
 

 
 
หลังจากกําหนดชวงเวลาที่ตองการคนหา ให คลิกที่ปุม “ทํารายงาน” โปรแกรมจะแสดงรายงานสรุปการเบิก 
เวชภัณฑ 
 

 
ขอมูลรายงานสรุปการเบิกเวชภัณฑ แยกรายสถานบริการ 
โดยการคลิกที ่“สรุปการเบิกแยกสถานบริการ”เปนการสรางรายงานเพื่อแสดงถึงยอดการ 
เบิก จายเวชภณัฑแยกรายสถานบริการที่ทําการเบิกจาย ผานระบบสนับสนุนเวชภณัฑ คปสอ. 
แมใจ โดยผูใชงานสามารถกําหนดชวงเวลาและสถานบริการที่ตองการไดผานหนาจอ 



 
หลังจากกําหนดชวงเวลาและสถานบริการที่ตองการคนหา ให คลิกที่ปุม “ทํารายงาน” โปรแกรมจะแสดง 
รายงานสรุปการเบิกเวชภัณฑแยกรายสถานบริการ 

 
ปฏิทินเหตุการณ 
เปนการแสดงเหตุการณที่ถูกบันทึกไว โดยคลิกที่ปฏิทินในบริเวณชองที่แสดงวนัที ่
หลังจากนัน้จะม ีหนาตาง Windows แสดงเหตุการณในวันนัน้ๆ 
 

 
 
กระดานขาว 
เปนระบบที่ใชแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธโดยบุคคลทั่วไปสามารถ อานและ 
เขียนขาวสาร ประชาสัมพันธ 
 



 
 
โดยทําการคลกิ ที่หัวขอ ช่ือกระทู โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของกระทู รวมถึงสามารถแสดง 
ความคิดเหน็ผานหนาจอนี ้

 

 
และสามารถทําการตั้งกระทูใหมไดตามหนาจอนี ้
 
 
 



รายการขาว ประชาสัมพันธ 
เปนระบบที่ประชาสัมพันธขาวสาร โดยจะแสดงขาวไดทีละ 3 ขาวตอ 1 หนา เมื่อ 
ตองการทราบรายละเอียดของขาวก็สามารถคลิกที่ “รายละเอียดเพิ่มเตมิ” เพื่อเปดหนาตาง 
Windows แสดงรายละเอียดของขาวในเรื่องที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เจาหนาที่ของสถานบริการ 
เปนสวนการทํางานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องการเบิกจาย เวชภัณฑ ของสถานบริการ 
ซ่ึงสามารถใหบริการไดแก 
• บันทึกรายการเบิกเวชภัณฑ 
• แกไขรายการเบิกเวชภัณฑ 
• ตรวจสอบรายการเบิก 
• ตรวจสอบรายการรับ 
• สรุปรายการรับ 
• แกไขขอมูลสวนตัว 

 
 
บันทึกรายการเบิกเวชภัณฑ 
หลังจากคลิกที่ Menu โปรแกรมจะแสดงหนาจอบนัทึกรายการเบิก 
 

 
กรอกชื่อเวชภณัฑในชอง “คนหาเวชภณัฑ” โดยใชช่ือ หรือสวนหนึง่ของชื่อเวชภณัฑ คลิกที่ปุม 
“คนหา” หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอแสดงรายการเวชภณัฑ ที่ไดจากการคนหาตามชือ่ 
หรือสวนหนึ่งของชื่อเวชภณัฑ 



 
 
เลือกเวชภัณฑจากรหัสเวชภณัฑ 
 

 
จากนั้นโปรแกรมจะทําการแสดงรายละเอยีดของเวชภณัฑ ช่ือ ปริมาณบรรจ ุราคาตอหนวย 
หลังจากนัน้ทาํการบันทึก จํานวนที่ตองการเบิก จากนัน้คลิกที่ปุม “เบิก” 
 

 
ในหนาจอนี้สามารถทําการแกไขหรือลบรายการเวชภณัฑที่มีการบนัทึกจํานวนทีเ่บิกได 
 

 
หนาจอการแกไขรายการ 



 
หนาจอการลบรายการ 
หลังจากนัน้เมือ่ไมมีการแกไข หรือลบ รายการเวชภณัฑ ใหทําการคลกิที่ปุม “บันทึก” เพื่อยนืยนั 
การเบิกในงวด 
แกไขรายการเบิกเวชภัณฑ 
หลังทําการบันทึกรายการเบิกแลวสามารถทําการแกไขรายการเบิกในงวดนัน้ๆ หากยัง 
ไมไดรับการอนุมัติจากผูอนมุัติรายการเบิกจากหนาจอ 

 
ตรวจสอบรายการเบิก 
เจาหนาทีใ่นสถานบริการสามารถตรวจสอบรายการขอเบิกวาอยูในขัน้ตอนไหน ของการ 
ขอเบิกเวชภัณฑ โดยจะแสดงเปนขอความ ประกอบดวย 
ORDER หมายถึง ขั้นตอนการขอเบิก 
ALLOW หมายถึง ขั้นตอนการอนุมตัิ 
CHECK หมายถึง ขั้นตอนการตรวจสอบของคลังยา 
SEND หมายถึง ขั้นตอนสงเวชภณัฑ 



 
และสามารถดูรายละเอียดของรายการขอเบกิโดย คลิกที่แถวของรายการใบเบิก แลวโปรแกรมจะ 
เปดหนาตาง WINDOWS แสดงรายละเอียดของรายการเบิก 
ตรวจสอบรายการรับ 

 
 
เปนหนาจอทีแ่สดงรายการจายเวชภณัฑจากคลังยาเวชภณัฑมายงั สถานบริการโดยจะ 
แสดงรายการเบิก รายการจาย วันที่เบิก และวนัที่จาย ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดของรายการจาย 
เวชภณัฑ ประกอบดวยรหัสเวชภณัฑ ช่ือเวชภัณฑ จํานวนเบิก วันหมดอายุ และมูลคาของเวชภณัฑ 
สรุปรายการรบั 
เปนหนาจอแสดงรายงานสรุปจํานวนเวชภัณฑแตละชนิดที่ไดรับการจายจากคลังยา 
เวชภณัฑ คปสอ.แมใจ มายังสถานบริการ โดยมีเงื่อนไขวันที่จายเวชภณัฑ โดยกําหนดวนัที่เร่ิมตน 
และส้ินสุด แลวคลิกปุม “ทํารายงาน” 



 

 
แกไขขอมูลสวนตัว 
เปนหนาจอทีส่ามารถใหผูใชงานสามารถทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตวัไดแก ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนง username password สถานที่ปฏิบัติงาน 

 



เจาหนาที่ผูอนมุัต ิ
เปนสวนการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่ในการตรวจสอบและอนุมัติการเบิกของสถานบริการ 
ตาง มีรายละเอียดดังนี ้
• อนุมัติรายการเบิก 
• รายการเบิก 
• สรุปการจายเวชภณัฑ 
• สรุปการจายเวชภณัฑแยกสถานบริการ 
• แกไขขอมูลสวนตัว 

 
อนุมัติรายการเบิก 
เปนหนาจอทีแ่สดงรายการของรายการเบกิที่สงมาจากสถานบริการตางๆ เพื่อรอการ 
ตรวจสอบและอนุมัติรายการเบิก 

 
เมื่อพบขอมูลแสดง ใหคลิกในแถวรายการที่ตองการอนุมัติ จะมีหนาตาง Windows ใหมขึ้น 
แสดงรายการเวชภณัฑ จํานวนที่ขอเบิก เมื่อตรวจสอบแลว คลิกปุม “อนุมัติ” จากนั้นหนาตาง 
ดังกลาวกจ็ะปด 
 
รายการเบิก 
เปนหนาจอทีแ่สดงสถานะของรายการขอเบิกซึ่งสามารถดูรายละเอียดรายการขอเบกิได 



 
ใหคลิกในแถวรายการที่ตองการดูรายละเอียด จะมีหนาตาง Windows ใหมขึ้น แสดงรายการ 
เวชภณัฑ จํานวนที่ขอเบิก คลิกปุม “ปดหนาจอแสดงรายการ” จากนัน้หนาตางดังกลาวก็จะปด 
สรุปการจายเวชภัณฑ 
โดยการคลิกที ่“สรุปการเบิก”เปนการสรางรายงานเพื่อแสดงถึงยอดการเบิก จายเวชภัณฑ 
ภายใน คปสอ.แมใจที่ทําการเบิกจาย ผานระบบสนับสนุนเวชภณัฑ คปสอ.แมใจ โดยผูใชงาน 
สามารถกําหนดชวงเวลาที่ตองการไดผานหนาจอ 

 
หลังจากกําหนดชวงเวลาที่ตองการคนหา ให คลิกที่ปุม “ทํารายงาน” โปรแกรมจะแสดงรายงานสรุปการเบิก 
เวชภัณฑ 

 
สรุปการเบิกเวชภัณฑ แยกรายสถานบริการ 
โดยการคลิกที ่“สรุปการเบิกแยกสถานบริการ”เปนการสรางรายงานเพื่อแสดงถึงยอดการ 
เบิก จายเวชภณัฑแยกรายสถานบริการที่ทําการเบิกจาย ผานระบบสนับสนุนเวชภณัฑ คปสอ. 
แมใจ โดยผูใชงานสามารถกําหนดชวงเวลาและสถานบริการที่ตองการไดผานหนาจอ 



 
หลังจากกําหนดชวงเวลาและสถานบริการที่ตองการคนหา ให คลิกที่ปุม “ทํารายงาน” โปรแกรมจะแสดง 
รายงานสรุปการเบิกเวชภัณฑแยกรายสถานบริการ 

 
 
แกไขขอมูลสวนตัว 
เปนหนาจอทีส่ามารถใหผูใชงานสามารถทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตวัไดแก ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนง username password สถานที่ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



เจาหนาที่คลังเวชภัณฑ 
เปนสวนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ที่คลังเวชภณัฑ มีหนาที่ในการ 
รวบรวมจํานวนเวชภัณฑที่มกีารขอเบิก และทํารายการจายเวชภณัฑตามจํานวนที่สามารถเบิกจาย 
ได รวมถึงการกําหนดวันที ่ที่จะดําเนินการจัดสง รวมถึงวันหมดอายขุองเวชภณัฑ กําหนด 
เวชภณัฑที่สถานพยาบาลสามารถเบิกจาย มีรายละเอียดดังนี ้
• รวมเวชภณัฑขอเบิก 
• ทํารายการจาย 
• พิมพแบบฟอรมใบจาย 
• สรุปจายเวชภัณฑ 
• สรุปจายเวชภัณฑแยกสถานบริการ 
• รายการยาและเวชภัณฑ 
• แกไขขอมูลสวนตัว 

 
รวมเวชภัณฑขอเบิก 
เปนหนาจอทีแ่สดงรวบรวมรายการที่ผานการอนุมัติแตยงัไมไดทํารายการจายเวชภณัฑ 
โดยรวบรวมแยกชนดิเวชภณัฑ และแยกสถานบริการเพื่อสะดวกในการทํารายการ stock card 
สามารถพิมพรายการออกมาได 

 
 



 

 
เมื่อทําการ คลิกที่ ปุม”พิมพ” แลวใหเลือกเครื่องพิมพ 
คลิกที่ ปุม”Print” เพื่อพิมพรายการที่เลือกตอไป 
ทํารายการจาย 
สามารถทํารายการจายเวชภณัฑโดยทําการเลือกรายการที่ผานการอนมุัติแลว โดยคลิกที่ 
เลขที่ใบเบิก 
 

 



จากนั้นจะแสดงรายการใบนําสงเวชภณัฑ เลือกวันที่ทาํการจัดสง 

 
คลิกปุม “ทํารายการ” 

 
เลือกเวชภัณฑเพื่อ บันทึกจํานวนทีจ่ายไดและวันหมดอาย ุใหครบทุกรายการ 

 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 

 
เมื่อเลือกทําแตละเวชภัณฑจนครบแลว จะมีปุม “บันทกึรายการ” ปรากฏขึ้นมา จากนั้นคลิกปุม 
“บันทึกรายการ” 



พิมพแบบฟอรมใบจาย 
หลังจากทํารายการจายเรียบรอยแลวสามารถเขาสูรายการนี้เพื่อพิมพแบบฟอรมใบจายเพื่อ 
ประกอบการจดัเวชภัณฑ และเปนแบบฟอรมรับเวชภณัฑของสถานบริการที่ขอเบิก 

 
คลิก “พิมพ” เพื่อพิมพแบบฟอรมใบจายเวชภณัฑ 

 
คลิกที่ปุม “พิมพ” แลวเลือกเครื่องพิมพ คลิก ปุม “Print” 
สรุปจายเวชภณัฑ 
โดยการคลิกที ่“สรุปการเบิก”เปนการสรางรายงานเพื่อแสดงถึงยอดการเบิก จายเวชภัณฑ 
ภายใน คปสอ.แมใจที่ทําการเบิกจาย ผานระบบสนับสนุนเวชภณัฑ คปสอ.แมใจ โดยผูใชงาน 
สามารถกําหนดชวงเวลาที่ตองการไดผานหนาจอ 



 
หลังจากกําหนดชวงเวลาที่ตองการคนหา ให คลิกที่ปุม “ทํารายงาน” โปรแกรมจะแสดงรายงานสรุปการเบิก
เวชภัณฑ 

 
สรุปการเบิกเวชภัณฑ แยกรายสถานบริการ 
โดยการคลิกที ่“สรุปการเบิกแยกสถานบริการ”เปนการสรางรายงานเพื่อแสดงถึงยอดการ 
เบิก จายเวชภณัฑแยกรายสถานบริการที่ทําการเบิกจาย ผานระบบสนับสนุนเวชภณัฑ คปสอ. 
แมใจ โดยผูใชงานสามารถกําหนดชวงเวลาและสถานบริการที่ตองการไดผานหนาจอ 

 
หลังจากกําหนดชวงเวลาและสถานบริการที่ตองการคนหา ให คลิกที่ปุม “ทํารายงาน” โปรแกรมจะแสดง 
รายงานสรุปการเบิกเวชภัณฑแยกรายสถานบริการ 

 
รายการยาและเวชภัณฑ 
เปนรายการทีแ่สดงรายการเวชภณัฑทั้งหมดโดยสามารถกําหนดการที่สถานบริการเบิกได 
ราคา ช่ือ ขนาดบรรจุได 



 
เลือกรายการทีจ่ะแกไข คลิกที่ “แกไข” 

 
แกไขขอมูลสวนตัว 
เปนหนาจอทีส่ามารถใหผูใชงานสามารถทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตวัไดแก ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนง username password สถานที่ปฏิบัติงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูดูแลระบบ 
เปนผูดูแล บํารุงรักษาระบบ จัดการขอมูลสถานบริการ ผูใชระบบตางๆ รายการปฏิทิน 
รายการขาว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• สถานพยาบาล/หนวยงาน 
• รายการผูใชงาน 
• รายการปฏิทินเหตกุารณ 
• รายการขาว 

 
สถานพยาบาล/หนวยงาน 
เปนหนาจอจัดการเกี่ยวกับสถานบริการที่เกี่ยวของกับระบบ สามารถทําการแกไข หรือลบ 
ขอมูลได 

 
ทําไดโดย เลือกคลิก “แกไข” ถาตองการแกไขขอมูล 



หรือ “ลบ” ถาตองการลบขอมูล 

 
รายการผูใชงาน 
เปนหนาจอทีจ่ัดการผูใชงานในระบบทั้งหมด โดยเริ่มกําหนดรายละเอียดของผูใชงาน 
สามารถทําการเพิ่ม แกไข ขอมูลผูใชงานในระบบ 

 
เมื่อ คลิก “แกไข” ก็จะทําการแกไขรายการในรายการนัน้ๆ 

 
เมื่อแกไขรายการเสร็จ คลิก ปุม “แกไขรายการ” เพื่อบันทึกการแกไขตอไป 
 
 
 



รายการปฏิทินเหตุการณ 
เปนหนาจอทีแ่สดงรายการเพิ่ม แกไข และลบ รายการตางๆ ในปฏิทินเหตุการณ 

 
คลิก “เพิ่มเหตุการณ” เพื่อเพิ่มเหตกุารณในปฏิทินเหตกุารณ 

 
คลิก “แกไข” เพื่อแกไขเหตกุารณในปฏิทินเหตกุารณ 

 
คลิก “ลบ” เพื่อลบรายการเหตุการณในปฏิทินเหตุการณ 
 
รายการขาว 



เปนหนาจอบริหารจัดการรายการขาวทีจ่ะแสดงรายการขาวที่ปรากฏในหนาหลักของ 
ระบบ 

 
โดยสามารถเพิ่มรายการขาวได 

 
แกไขรายการขาว 



 
และสามารถควบคุมการแสดงรายงานขาวได 

 


