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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําระบบบริหารคลังยา เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของโปรแกรม ฮอสปทอล โอเอส ซ่ึงเปนเทคโนโลยีแบบเปด  แลวนําไปใชในโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม ระบบเสริมนีพ้ัฒนาขึ้นในรูปตนแบบ เพื่อใหงานแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด และ
ทดสอบใชจรงิภายในโรงพยาบาล พรอมกับทําการปรบัปรุงแกไขอยางตอเนื่อง   

ระบบพัฒนาขึน้โดยใชภาษา จาวา แอพพลิเคชั่น ซ่ึงสามารถทํางานผาน ระบบอินเทอรเนต 
ซ่ึงเปนการลดการใชทรัพยากรของเครื่อง และสามารถทํางานบริหาร ติดตอ ส่ังซ้ือ หรือดําเนินการ
ทุกๆ อยางไดจากทกุแหงที่มีอินเทอรเนต็ ทําใหผูใชงานสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งตัวระบบ
สามารถทํางานบนคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว หรือทํางานรวมกับคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องผาน
ระบบเครือขายภายในองคกร  ที่ใชโปรแกรม ฮอสปทอล โอเอส ก็ได   

สวนประกอบของตัวระบบประกอบดวย ระบบบริหารจัดการและการติดตอบริษัทยา  
ระบบการจัดทาํบัญชียา รายการยาและแยกประเภทยา ระบบการสั่งซ้ือยา ระบบการตรวจรับยา
ระบบการกระจายยา ระบบการยืม/คืนยา ระบบการตรวจสอบคลังยา ระบบการสรุปขอมูลและการ
ทํารายงาน ระบบการทําสําเนาขอมูล 

โดยการศึกษา ใชระบบเสรมิในรูปแบบทาํงานเดีย่ว ในโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม 
ตัวระบบสามารถบริหารระบบคลังไดเปนอยางดี ลดขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยาก และสามารถ 
ตรวจสอบการทํางาน  ทํารายงานไดตามความตองการ 
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ABSTRACT 

The Ultimate aim of this study is to create system for drug storage to support the 
working of Hospital OS, which it was an open source program, and will use in Chiang Mai 
Municipality Hospital. The system stated above was developed by using Prototype Method  
according to strict time. So developer can make this system on time with a continuous 
improvement. 

The system was developed by using Java application Language for making this system to 
run in Internet platform, which can reduce the using of client’s computer resource and to provide 
long distance drug stock management such as buying distributing medicines from any computer 
that can access to internet at any place and any time.  So this will give much more convenion to 
user to manage stock, and this system can also run in stand alone or in a hospital OS program 
network.  

This system have sub systems : management and drug’s company contacting system,  
drug list and drug category making system, drug buying system, drug receiving system, drug 
distributing system, drug borrowing and send back system, drug stock checking system, drug 
stock concludtion and report making system, and backup system.   

In this study the protptype was maked in stand alone mode only and the system was 
tested in Chiang Mai Municipality hospital which it’s perform a good result. It’s can reduce the 
conflict of working, can check back the process result and make a proper report for user. 
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