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คํานํา
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการวัสดุคงคลังของคลังวิทยาศาสตรและสารเคมีดวย
โปรแกรม SAP (MU-ERP) ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู ขั้นตอนการทํางาน และเทคนิควิธีการทํางาน พรอมทั้งปญหาและ
อุปสรรคในการทํางานสําหรับผูดูแลคลังที่ใชงานโปรแกรม SAP (MU-ERP) ซึ่งทางผูเขียนไดสะสม
ประสบการณการทํางานจริงมากวา 6 ป จนเรียบเรียงออกมาเปนคูมือฉบับนี้ ทางผูเขียนหวังเปน
อยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูอาน เพื่อใหผูอานไดนําความรูที่ไดไปปรับใชในการทํางาน
ตอไป

จัดทําโดย
นายพชร รุทระกาญจน

a

สารบัญ
บทที่

หนา

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขต
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ/คําจํากัดความ

1-4
1
1
2
2

บทที่ 2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
2.1 ภารกิจของหนวยงาน
2.2 โครงสรางการบริหารจัดการ
2.3 หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5-8
5
6
7
7

บทที่ 3 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
หลักเกณฑการปฏิบัติงาน (หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา
(Guide to Good Storage Practice - GSP)
3.1 บทนํา
3.2 นิยามศัพท
3.3 บุคลากร
3.4 อาคารสถานที่จัดเก็บและสิ่งอํานวยความสะดวก
3.5 ขอกําหนดในการจัดเก็บ
3.6 สินคาคืน
3.7 การจัดสงสินคาและการขนสง
3.8. การเรียกเก็บผลิตภัณฑคืน
เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน

9-21
9
9
9
11
12
15
17
18
19
20

บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัตงิ าน
22-111
กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
22
4.1 การบริหารจัดการคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001) สวนที่ไมเกี่ยวของกับ
23
โปรแกรม SAP (DT-ERP)
4.1.1 การบันทึกรายการวัสดุคงเหลือดวยตนเองแบบไมอางอิงในระบบ ERP 23
4.1.2 การจัดเก็บวัสดุเขาคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001)
25
4.1.3 การสังเกตผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่เสื่อมคุณภาพ
29

b

สารบัญ (ตอ)
บทที่
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัตงิ าน (ตอ)
4.1.4 การคํานวณจุดสั่งผลิต
4.1.5 การสงคืนผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่เสื่อมสภาพหรือภาชนะชํารุด
4.2 การบริหารจัดการคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001) สวนที่เกี่ยวของกับ
โปรแกรม SAP (DT-ERP)
4.2.1 การล็อกออน (Log on) เขาโปรแกรม SAP (MU-ERP)
4.2.2 การรับวัสดุจากการผลิตเขาคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001)
ในระบบ MU-ERP
4.2.2.1 การเรียกดูเลขชุดการผลิต (Batch Number) ยอนหลัง
ในระบบ
MU-ERP
4.2.2.2 การเรียกดูเลขที่การผลิต (Material Slip) ยอนหลัง
4.2.2.3 การรับวัสดุจากการผลิตเขาคลังวิทยาศาสตรและสาร
เคมี (2001)
4.2.2.4 การพิมพใบรับวัสดุจากการผลิต
4.2.3 การยายวัสดุระหวางคลังไมอางอิงใบเบิกวัสดุ (การโอนวัสดุ)
4.2.3.1 การตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิต (Batch
Number)
4.2.3.2 การเรียกดูลําดับครั้งที่โอนวัสดุยอนหลัง
4.2.3.3 การโอนวัสดุไมอางอิงใบเบิกวัสดุ
4.2.3.4 การพิมพใบโอนวัสดุไมอางอิงใบเบิกวัสดุ
4.2.3.5 การจายวัสดุใหแกหนวยงานหลังจากเสร็จสิ้นการโอน
วัสดุในระบบฯ
4.2.4 การยายวัสดุระหวางคลังอางอิงใบเบิกวัสดุ (การโอนวัสดุ)
4.2.4.1 การตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิต (Batch
Number)
4.2.4.2 การการโอนวัสดุอางอิงใบเบิกวัสดุ
4.2.4.3 การพิมพใบโอนวัสดุอางอิงใบเบิกวัสดุ
4.2.4.4 การจายวัสดุใหแกหนวยงานหลังจากเสร็จสิ้นการโอน
วัสดุในระบบฯ
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30
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40
44
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55
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58
65
71
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74
74
80
82

c

สารบัญ (ตอ)
บทที่
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัตงิ าน (ตอ)
4.2.5 การตัดจายวัสดุภายในสวนงานอางอิงใบเบิก (การตัดจายวัสดุ Reservation)
4.2.5.1 การตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิต (Batch
Number)
4.2.5.2 การตัดจายวัสดุอางอิงใบเบิกวัสดุ
4.2.5.3 การพิมพใบตัดจายวัสดุอางอิงใบเบิกวัสดุ
4.2.5.4 การจายวัสดุใหแกหนวยงานหลังจากเสร็จสิ้นการตัด
จายวัสดุในระบบฯ
4.2.6 การตัดจายวัสดุสารเคมี อุปกรณ และบรรจุภัณฑที่ใชในการผลิต
(เบิกเพื่อผลิต)
4.2.6.1 การตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิต (Batch
Number)
4.2.6.2 การตัดจายวัสดุ (เบิกเพื่อผลิต)
4.2.6.3 การพิมพใบตัดจายวัสดุอางอิงใบเบิกวัสดุ
4.2.7 การยกเลิกใบรับวัสดุจากการผลิต ใบตัดจายวัสดุ และใบโอนวัสดุ
4.2.8 การตรวจนับวัสดุประจําคลัง
4.2.9 การตรวจสอบวันสิ้นอายุ (Shelf Life List) ของผลิตภัณฑทาง
ทันตกรรมภายในคลัง
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
บทที่ 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขและพัฒนางาน
- ปญหาขอที่ 1
บรรณานุกรม

หนา
82
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89
91
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99
101
105
108
111
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120

i

สารบัญรูป
รูปที่

หนา

2.1 แสดงโครงสรางการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2.2 แสดงโครงสรางการบริหารจัดการของสํานักงานการวิจัย
4.1 ลําดับการปฏิบัติงานหลักของหนวยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ
4.2 ใบบันทึกรายการวัสดุคงเหลือดวยตนเองแบบไมอางอิงในระบบ
4.3 ตัวอยางการบันทึกรายการวัสดุคงเหลือดวยตนเองแบบไมอางอิงในระบบ
4.4 ตัวอยางปายรหัสวัสดุ
4.5 ตัวอยางฉลากยา
4.6 ตัวอยางผลิตภัณฑที่ภาชนะชํารุด
4.7 ตัวอยางใบขอสงคืนผลิตภัณฑ
4.8 หนาจอแสดงหนาตาง Log on และ เซิรฟเวอร
4.9 หนาจอแสดงหนาตางสําหรับกรอกรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ
4.10 หนาจอแสดงรายการ Transaction code
4.11 ตัวอยางใบบันทึกการผลิตในระบบจากฝายผลิต
4.12 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MB52 – List of Warehouse
Stocks on Hand
4.13 หนาจอแสดงหนาตาง Display Warehouse Stocks of Material
4.14 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุแบบแสดงเลขชุดการผลิต
4.15 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุแบบไมแสดงเลขชุดการผลิต
4.16 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุแบบแสดงเลขชุดการผลิตทุกชุดที่รวม
ยอดคงเหลือเปนศูนยดวย
4.17 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุแบบ Hierarchical Representation
4.18 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : YIMRP002 –รายงานวัสดุใชไป
ประจําเดือน
4.19 หนาจอแสดงหนาตางรายงานวัสดุใชไปประจําเดือน
4.20 หนาจอแสดงผลรายงานวัสดุใชไปประจําเดือน
4.21 การเรียงลําดับ Material Slip
4.22 แสดงผลการเรียงลําดับ Material Slip
4.23 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MIGO – Goods Movement
4.24 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ General
4.25 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Signature Names
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สารบัญรูป (ตอ)
รูปที่

หนา

4.26 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Material
4.27 แสดงผลรายชื่อวัสดุในหนาตาง Goods Receipt แท็บ Material
4.28 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Quantity
4.29 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Where
4.30 แสดงผลแตละชองในหนาตาง Goods Receipt แท็บ Where
4.31 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Batch
4.32 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Account Assignment
4.33 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt ตําแหนงปุม Check
4.34 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt ระบุสถานะ “Document is O.K.”
4.35 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt ไฟแสดงสถานะ Line 1
4.36 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Material ของ Line 2
4.37 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Where ของ Line 2
4.38 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt ตําแหนงปุม Save
4.39 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แสดงเลขที่เอกสาร
(Material document)
4.40 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MB90 – Output Processing
for Mat. Document
4.41 หนาจอแสดงกรอบ Output from Goods Movements
4.42 หนาจอแสดงกรอบ Output from Goods Movements ระบุขอมูลกอน
ทําการพิมพ และตําแหนงปุม Print preview
4.43 หนาจอแสดงตัวอยางกอนพิมพใบรับวัสดุจากการผลิต
4.44 หนาจอแสดงหนาตางการกําหนดคุณสมบัติของเครื่องปริ้นเตอร
4.45 ตัวอยางใบรับวัสดุจากการผลิตที่พิมพจากโปรแกรม
4.46 ตัวอยางใบขอโอนวัสดุจากหนวยงาน
4.47 แสดงการใสรหัสวัสดุลงไปในชอง Material กรอบ Display Warehouse
Stocks of Material
4.48 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุรายการ Xerostomia mouthrinse 300 ml.
4.49 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : YIMRP002 –รายงานวัสดุใชไป
ประจําเดือน
4.50 แสดงการกําหนดคาในกรอบรายงานวัสดุใชไปประจําเดือน
4.51 แสดงรายงานวัสดุใชไปประจําเดือน ที่จัดเรียงขอมูลในชอง Reference แลว
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สารบัญรูป (ตอ)
รูปที่

หนา

4.52 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MIGO – Goods Movement
4.53 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ General
4.54 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ Signature Names
4.55 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ Transfer Posting
4.56 หนาจอแสดงขอมูล Line 1 แท็บ Transfer Posting
4.57 หนาจอแสดงการระบุ Batch แท็บ Transfer Posting
4.58 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ Quantity
4.59 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ Where
4.60 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ Batch
4.61 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other ตําแหนงปุม Check
4.62 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt ระบุสถานะ “Document is O.K.”
4.63 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt ไฟแสดงสถานะ Line 1
4.64 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other ตําแหนงปุม Next item
4.65 หนาจอแสดงขอมูล Line 2 แท็บ Transfer Posting
4.66 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other ตําแหนงปุม Save
4.67 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แสดงเลขที่เอกสาร
(Material document)
4.68 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MB90 – Output Processing
for Mat. Document
4.69 แสดงการกําหนดคาในกรอบ Output from Goods Movements
4.70 หนาจอแสดงกรอบ Output from Goods Movements ระบุขอมูลกอน
ทําการพิมพ และตําแหนงปุม Print preview
4.71 หนาจอแสดงตัวอยางกอนพิมพใบตัดจายวัสดุ
4.72 หนาจอแสดงหนาตางการกําหนดคุณสมบัติของเครื่องปริ้นเตอร
4.73 ตัวอยางใบตัดจายวัสดุที่พิมพจากโปรแกรม
4.74 ตัวอยางใบเบิกวัสดุ และสวนประกอบที่สําคัญตาง ๆ
4.75 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MIGO – Goods Movement
4.76 การระบุคาในชอง movement type หนาตาง Transfer Posting
Reservation
4.77 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ General
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สารบัญรูป (ตอ)
รูปที่

หนา

4.78 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Signature
Names
4.79 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Transfer
Posting
4.80 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Quantity
4.81 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Where
4.82 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Reservation
4.83 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Batch
4.84 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation ตําแหนงปุม Item OK
4.85 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation ตําแหนงปุม Check
4.86 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation ระบุสถานะ
“Document is O.K.”
4.87 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation ไฟแสดงสถานะ Line 1
4.88 หนาจอแสดงขอมูล Line 2 แท็บ Transfer Posting
4.89 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation ตําแหนงปุม Save
4.90 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แสดงเลขที่เอกสาร
(Material document)
4.91 ตัวอยางใบตัดจายวัสดุที่พิมพจากโปรแกรม
4.92 ตัวอยางใบเบิกวัสดุ และสวนประกอบที่สําคัญตาง ๆ
4.93 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MIGO – Goods Movement
4.94 การระบุคาในชอง movement type หนาตาง Goods Issue Reservation
4.95 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ General
4.96 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ Signature Names
4.97 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ Material
4.98 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ Quantity
4.99 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ Where
4.100 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ Reservation
4.101 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation ตําแหนงปุม Item OK
4.102 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation ตําแหนงปุม Check
4.103 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation ระบุสถานะ
“Document is O.K.”
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4.104 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation ไฟแสดงสถานะ Line 1
4.105 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation ตําแหนงปุม Next item
4.106 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation ตําแหนงปุม Save
4.107 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แสดงเลขที่เอกสาร
(Material document)
4.108 ตัวอยางใบตัดจายวัสดุที่พิมพจากโปรแกรม
4.109 ตัวอยางใบรายการเบิกสารเคมีและอุปกรณการผลิต
4.110 การระบุคาตาง ๆ เพื่อกําหนดการแสดงผลยอดคงเหลือในหนาตาง Display
Warehouse Stocks of Material
4.111 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุครั้งละหลายรายการ
4.112 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MIGO – Goods Movement
4.113 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MIGO – Goods Movement
4.114 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ General
4.115 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Signature Names
4.116 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Material
4.117 แสดงผลรายชื่อวัสดุในหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Material
4.118 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Quantity
4.119 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Where
4.120 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Batch
4.121 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Account Assignment
4.122 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other ตําแหนงปุม Check
4.123 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other ระบุสถานะ “Document
is O.K.”
4.124 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other ไฟแสดงสถานะ Line 1
4.125 การใสรหัสวัสดุใน Line 2 แท็บ Material
4.126 หนาจอแสดงขอมูล Line 2 แท็บ Material
4.127 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other ตําแหนงปุม Save
4.128 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แสดงเลขที่เอกสาร
(Material document)
4.129 ตัวอยางใบตัดจายวัสดุที่พิมพจากโปรแกรม
4.130 เปรียบเทียบลําดับขั้นตอนการเคลื่อนยายวัสดุกับการยกเลิกการเคลื่อนยายวัสดุ
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4.131 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MIGO – Goods Movement
4.132 การระบุคาในชอง movement type หนาตาง Cancellation Material
Document
4.133 การทําเครื่องหมาย  ในชอง OK รายการที่ตองการยกเลิก
4.134 การใสหมายเหตุ หนาตาง Cancellation Material Document แท็บ Where
4.135 ตัวอยางการบันทึกการยกเลิกรายการดวยลายมือในใบรับวัสดุจากการผลิต
4.136 การระบุคาตาง ๆ เพื่อกําหนดการแสดงผลยอดคงเหลือในหนาตาง Display
Warehouse Stocks of Material
4.137 การระบุรหัสประเภทวัสดุในหนาตาง Multiple Selection for Material
Type แท็บ Select Single Values
4.138 หนาจอแสดงหนาตาง Display Warehouse Stocks of Material แสดง
สถานะของชอง Material Type
4.139 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุเฉพาะรหัสประเภทวัสดุ 200 และ 400
4.140 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MB5M – BBD/Prod. Date
4.141 การกําหนดวันที่เหลือกอนจะสิ้นอายุของวัสดุในหนาตาง Shelf Life List
4.142 แสดงรายการวัสดุที่มีวันสิ้นอายุในชวงเวลาไมเกิน 1,200 วัน
4.143 การกําหนดวันที่เหลือกอนจะสิ้นอายุของวัสดุเปนเวลา 200 วัน
4.144 แสดงรายการวัสดุที่มีวันสิ้นอายุในชวงเวลาไมเกิน 200 วัน
5.1 หนาจอขอมูลยอนหลังการเบิกจายรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml.
ของแตละปงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2561
5.2 หนาจอขอมูลยอนหลังการเบิกจายรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml.
แสดงบางชวงเวลามีการเบิกจายขาดชวง ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2561
5.3 ใบเบิกวัสดุรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml. ของคลินิกเด็ก
5.4 ใบรับวัสดุจากการผลิตรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml.
5.5 ใบตัดจายวัสดุรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml. ของคลินิกเด็ก
5.6 หนาจอขอมูลยอนหลังการเบิกจาย และรับวัสดุจากการผลิตรายการ
Erythrosine (6%w/v) 450 ml.
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ตารางที่ 1 แสดงรหัสของกลุมวัสดุ
ตารางที่ 2 แสดงรหัสของแหลงเงิน
ตารางที่ 3 แสดงรหัสของคลังวัสดุ
ตารางที่ 4 แสดงรหัสประเภทการเคลื่อนยายวัสดุ
ตารางที่ 5 แสดงความหมายของสภาวะการจัดเก็บตาง ๆ
ตารางที่ 6 แสดงรายการผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่ตองเก็บไว
ในที่อุณหภูมิไมเกิน 30°C
ตารางที่ 7 แสดงรายการผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่ตองเก็บไวในตูเย็น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําในดานการศึกษาใน
สาขาทั น ตแพทยศาสตร โดยมี โรงพยาบาลทั น ตกรรม คณะทั น ตแพทยศาสตร (พญาไท) และ
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร (ศาลายา) รองรับการบริการทางทันตกรรมและการจัดการ
เรียนการสอน
การบริการทางทันตกรรมประกอบไปดวยคลินิกที่มีความเฉพาะดานทางทันตกรรม สวนการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปดวยหลักสูตรตางตั้งแต หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
ทันตแพทย (โรงเรียนผูชวยทั นตแพทยศาสตร) หลักสูตรประกาศนียบั ตรชางทันตกรรม (โรงเรียน
เท คโน โล ยี ทั นตกรรม ) ห ลั ก สู ต รทั น ตแพ ท ยศาส ตรบั ณ ฑิ ต (คณ ะทั น ตแพ ท ยศาส ตร
มหาวิทยาลัยมหิดล) หลักสูตรหลังปริญญาระดับตาง ๆ เปนตน ซึ่งโรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แหง
(พญาไทและศาลายา) จึงเปนสถานที่ฝกปฏิบัติที่สําคัญของเหลาทันตแพทย นักศึกษาทันตแพทยทุก
ระดับชั้น รวมทั้งผูชวยทันตแพทย และชางทันตกรรม
ผลิตภัณฑทางทันตกรรมมีบทบาทอยางยิ่งในการใชดําเนินการของคลินิก/หนวยงานภายใน
คณะทันตแพทยศาสตร การเบิกผลิตภัณฑสามารถเบิกไดจากคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001)
ซึ่งอยูภายใตการกํากับของหนวยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ งานประยุกตผลงานวิจัย สํานักงานการ
วิจัย โดยการบริหารจัดการผลิตภัณฑทางทันตกรรมภายใตคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001) ของ
คณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิด ล นั้น ไดนํ าโปรแกรมวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องคกรโดยรวม หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใชในการบริหารจัดการคลังตาง ๆ
ของคณะทันตแพทยศาสตร รวมทั้งคลังวิทยาศาสตรและสารเคมีของหนวยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ
หนาที่หลักของหนวยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑทแี่ บงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ
1. การผลิต มีขั้นตอนตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบสารเคมี บรรจุภัณฑ เครื่องมือ และอุปกรณ
สําหรับการผลิต เมื่อสินคาคงคลังถึงจุดสั่งผลิต (ความหมายเดียวกับจุดสั่งซื้อ) ผูดูแลคลังวิทยาศาสตร
และสารเคมี จะดําเนินการแจงไปยังฝายผลิตทําการผลิตผลิตภัณฑทางทันตกรรมโดยจํานวนที่ผลิต
จะขึ้นอยูกับอุปสงคของคลินิก/หนวยงาน เพื่อใหมีสินคาคงคลังเหลือเพียงพอ แตบางรายการที่มีอุป
สงคนอยมากจะผลิตตามจํานวนในใบเบิก (made to order)
2. การควบคุมสินคาคงคลัง การเบิก-จายใหแกคลินิก/หนวยงาน ซึ่งเริ่มตั้งแตการรับยาเขา
คลังสารเคมี การตัดจายหรือโอนในระบบ ERP-IM และทําการจายผลิตภัณฑ ณ จุดบริการของคลัง
ตามวันเวลาที่กําหนด
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการเผยแพรความรูความเขาใจถึงวิธีการ และขั้นตอนการเบิก-จายผลิตภัณฑทาง
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ทันตกรรม ของคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001)
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการเบิก-จายผลิตภัณฑทางทันตกรรมใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
1.3 ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ประกอบไปดวย 2 สวนใหญ ๆ คือ 1. สวนการบริหารจัดการคลัง และ 2. สวน
การใชงานโปรแกรม SAP (MU-ERP) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเบิก-จายของคลังวิทยาศาสตร
และสารเคมี (2001) เทานั้น ไมรวมถึงการสรางใบเบิกวัสดุจากหนวยงาน
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ/คําจํากัดความ
- ศัพทเฉพาะของระบบ SAP (MU-ERP)
- Material Number หมายถึง รหัสวัสดุ ประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก เชน รายการ
‘Chlorhexidine mouthwash 0.12% 300 ml.’ มีรหัสวัสดุ ‘20001606’
- Material Type หมายถึง กลุมวัสดุ โดยในคูมือนี้มีกลุมวัสดุที่เกี่ยวของทั้งหมด 6 กลุม
ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรหัสของกลุมวัสดุทั้ง 6 กลุม
รหัส
กลุมวัสดุ
103 วัสดุงานบานงานครัว
200 วัสดุยา
300 วัสดุเวชภัณฑ
400 วัสดุทันตกรรม
500 วัสดุวิทยาศาสตร
600 วัสดุบรรจุภัณฑ
- Plant หมายถึง แหลงเงินที่เกี่ยวของกับวัสดุนั้น ๆ มี 2 แหลงเงิน ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงรหัสของแหลงเงินทั้ง 2 แหลง
รหัส
แหลงเงิน
1030 เงินรายไดคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2030 เงินงบประมาณแผนดินคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
- Storage location หมายถึง คลังวัสดุที่เกี่ยวของกับวัสดุนั้น ๆ โดยในคูมือนี้มีคลัง
ที่เกี่ยวของทั้งหมด 3 คลัง ตามตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงรหัสของคลังวัสดุทั้ง 3 คลัง
รหัส
ชื่อคลัง
1D01 คลังฝากขาย
2001 คลังวิทยาศาสตรและสารเคมี
5002 คลังหองจายยา
- Batch Number หมายถึง เลขชุดการผลิต เชน ‘600002’ หมายถึง ผลิตภัณฑทางทันตก
รรมนี้ผลิตในปงบประมาณ 2560 และผลิตเปนครั้งที่ 2 ในปงบประมาณนั้น
- Transaction code หมายถึง รหัสการทํารายการในระบบ SAP (MU-ERP) ซึ่งในคูมือนี้
จะมีรหัสการทํารายการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. MB52 – List of Warehouse Stocks on Hand จะใช ใ น การเรี ย กดู ย อด
คงเหลือวัสดุ
2. MIGO – Goods Movement จะเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายวัสดุแบบตาง ๆ
3. MB90 – Output Processing for Material Documents จะใช ใ นการพิ ม พ
เอกสารตาง ๆ
4. YIMRP002 – รายงานวัสดุใชไปประจําเดือน จะใชเรียกดูประวัติ โดยสามารถ
กําหนดขอบเขตการแสดงผลได เชน ชวงเวลา ประเภทการเคลื่อนยาย คลังวัสดุ และอื่น
ๆ เปนตน
5. MB51 – Material Doc, List จะใชเรียกดูประวัติการเคลื่อนยายของวัสดุแยก
เปนรายการ
6. MB5M – BBD/Prod. Date จะใชเรียกดูวันสิ้นอายุของวัสดุ
7. MB60 – Materials List จะใชเรียกดูคุณสมบัติของวัสดุ เชน ตนทุน เปนตน
- Movement Type หมายถึง ประเภทการเคลื่อนยายวัสดุ โดยในคูมือนี้ มีประเภทการ
เคลื่อนยายวัสดุที่ เกี่ยวของทั้งหมด 8 ประเภท ตามตารางที่ 4 ดังนี้
รหัส
201
311
925
927
202
312

ตารางที่ 4 แสดงรหัสประเภทการเคลื่อนยายวัสดุทั้ง 8 ประเภท
รายการ
คําอธิบาย
Consumption for cost center from
การจายวัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ
warehouse
Transfer posting storage location
การยายวัสดุระหวางคลัง
เบิกเพื่อผลิต
การตัดจายวัสดุเพื่อผลิต
รับจากการผลิต
การรับวัสดุจากการผลิต
Consumption for cost center from
การกลับรายการของ 201
warehouse - reversal
Transfer posting storage location - reversal การกลับรายการของ 311
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รหัส
926
928

ตารางที่ 4 แสดงรหัสประเภทการเคลื่อนยายวัสดุทั้ง 8 ประเภท (ตอ)
รายการ
คําอธิบาย
เบิกเพื่อผลิต - กลับรายการ
การกลับรายการของ 925
รับจากการผลิต - กลับรายการ
การกลับรายการของ 927

- Cost Center หมายถึง หมายเลขที่ใชระบุตนทุนของหนวยงาน เชน งานประยุกต
ผลงานวิจัยเปนสวนงานหลักที่รับผิดชอบคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี มีหมายเลข Cost Center คือ
C0319303 เปนตน
- Internal Order (IO) หมายถึง หมายเลขที่ใชระบุคําสั่งงานยอยภายใน เชน งานผลิต
Erythrosine 6% 15 ml. มีหมายเลข Internal Order คือ 303190000008 เปนตน
- Functional Area หมายถึง คือ การระบุ การดํ าเนิ น งาน ซึ่งในคู มือ นี้ จ ะใชเฉพาะการ
ดํ า เนิ น งานผลิ ต และบริ ห ารวั ส ดุ (Production and Materials Management) คื อ Functional
Area หมายเลข 0160001
39

0

- ศัพทเฉพาะ ขอมูลรายละเอียดผลิตภัณฑทางทันตกรรม
- ขนาดบรรจุ หมายถึ ง ขนาดบรรจุ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ท างทั น ตกรรมแต ล ะรายการในคลั ง
วิทยาศาสตรและสารเคมี ใชหนวยวัดตามระบบเอสไอ (SI) คือ 1. น้ําหนัก จะใชขนาดบรรจุเปนกรัม
(g.) และ 2. ความจุ จะใชขนาดบรรจุเปนมิลลิลิตร (ml.)
- Quantity หมายถึ ง จํ านวนของผลิ ตภั ณ ฑ ทางทั น ตกรรมแต ละรายการ โดยจะระบุ ให
สอดคล อ งกั บ ลั ก ษณะภาชนะ/บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ใช ในการบรรจุ เช น Chlorhexidine mouthwash
0.12% 300 ml. จํานวน 1 ขวด (BT) เปนตน
- Batch Number หมายถึง เลขชุดการผลิตในแตละผลิตภัณฑ โดยจะเรียงลําดับแยกเปน
รายการแตละรายการ และมีการระบุปงบประมาณประกอบดวย เชน Chlorhexidine mouthwash
0.12% 300 ml. ผลิตครั้งที่ 3 ของปงบประมาณ 2561 จะมี Batch Number เปน 610003 เปน
ตน
- Production Date หมายถึง วันที่ทําการผลิตของผลิตภัณฑทางทันตกรรม เชน
Chlorhexidine mouthwash 0.12% 300 ml. ใน Batch หนึ่ง ผลิตเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
บนผลิตภัณฑจะติดฉลากวันผลิตเปน 01/01/2561 เปนตน
- Expiration Date หมายถึง วันสิ้นอายุของผลิตภัณฑทางทันตกรรม เชน Chlorhexidine
mouthwash 0.12% 300 ml. ใน Batch หนึ่ง มีวันสิ้นอายุวันที่ 1 มกราคม 2562 บนผลิตภัณฑจะ
ติดฉลากวันสิ้นอายุเปน 01/01/2562 เปนตน
- Material Slip หมายถึ ง เลขที่ ก ารผลิ ต ที่ เรี ย งลํ า ดั บ รวมทุ ก รายการผลิ ต ภั ณ ฑ ใ น
ปงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งจะแตกตางจาก Batch Number เพื่อเปนการนับจํานวนการผลิตทั้งหมดใน 1
ปงบประมาณ เชน Material Slip เลขที่ 18/61 คือการผลิตผลิตภัณฑทางทันตกรรมรายการหนึ่ง ๆ
เปนลําดับที่ 18 รวมจากทุกรายการนับจากเริ่มตนในปงบประมาณ 2561 เปนตน
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บทที่ 2
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
งานประยุกตผลงานวิจัยเปนหนวยงานที่อยูภายใตสํานักงานการวิจัย โดยมีหนวยงานยอย
แบงออกเปน 2 หนวยคือ 1. หนวยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ มีหนาที่ดานการผลิตยาและสารทาง
ทันตกรรม ตั้งอยูที่ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และดานการบริหาร
จั ด การคลั งวิ ท ยาศาสตร แ ละสารเคมี (ERP-IM คลั ง 2001) ตั้ ง อยู ที่ อ าคารศู น ย ก ารเรี ย นรู แ ละ
นันทนาการ ชั้น 1
2. หนวยประยุกตงานวิจัยเชิงพาณิชย มีหนาที่ดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑทางทันตก
รรม ทั้งภายในราน M-Dent และออกรานตามงานตาง ๆ และดานการบริหารจัดการคลังฝากขาย
ราน M-Dent (ERP-IM คลัง 1D01)
นอกจากนี้งานประยุกตผลงานวิจัยยังกํากับดูแลบริหารจัดการงานดานทรัพยสินทางปญญา
ของคณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิท ยาลั ย มหิ ดล โดยประสานงานรว มกับ สถาบัน บริห ารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innotech)
2.1 ภารกิจของหนวยงาน
ภารกิจของงานประยุกตผลงานวิจัย
1. บริ ห ารจั ด การงานด า นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา (สิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต ร) ของคณะทั น ต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. บริหารจัดการคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี และงานผลิตยาและสารทางทันตกรรม ของ
หนวยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ
3. กํากับดูแลการจัดจําหนายสินคาของราน M-Dent และบริหารจัดการคลังฝากขายราน MDent ของหนวยประยุกตงานวิจัยเชิงพาณิชย
ภารกิจของหนวยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ
1. ผลิตยาและสารทางทันตกรรมสําหรับหนวยงานภายในและจําหนายภายนอกคณะฯ
2. กํากับดูแลการเบิก-จายยาและสารทางทันตกรรมของคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี
3. ตรวจสอบยาและสารทางทันตกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน
ภารกิจของหนวยประยุกตงานวิจัยเชิงพาณิชย
1. จัดจําหนายยาและสารทางทันตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และทางไปรษณีย
2. บริหารจัดการคลังคลังฝากขายราน M-Dent
3. วางแผนการตลาด การสงเสริมการขาย

รูปที่ 2.1 แสดงโครงสรางการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มา : โครงสรางคณะทันตแพทยศาสตร ป 2561 สํานักงานยุทธศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

6

2.2 โครงสรางการบริหารจัดการ
โครงสรางคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

7

โครงสรางสํานักงานการวิจัย

รูปที่ 2.2 แสดงโครงสรางการบริหารจัดการของสํานักงานการวิจัย
ที่มา : โครงสรางคณะทันตแพทยศาสตร ป 2561
สํานักงานยุทธศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

2.3 หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
1.ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การใช เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร และการบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตรและสาร เคมี
2. รวบรวมขอมูลทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะห ขอมู ลพื้ นฐานทางสถิติ การนําเสนอ
ผลงาน เผยแพรผลงานในรูปแบบตางๆ
3. ให ความรูและให บริการทางดานวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัยแกนักศึกษากอน
ปริ ญ ญาและหลั งปริ ญ ญารวมไปถึ งอาจารย บุ คลากรภายในคณะ และต อสังคม ให บ ริการตรวจ
วิเคราะหสิ่งสงตรวจจากผูปวย
4. การดําเนินงานวิจัย หรือมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัย หรือใหการสนับสนุน ชวยเหลือ
ใหคําปรึกษาดานงานวิจัยแกบุคลากรภายในและภายนอกคณะ และนักศึกษาหลังปริญญา
2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดทําทะเบียนวัสดุ/สารในระบบ ERP-IM (รับยาเขาคลังสารเคมี ตัดจายหรือโอนใหแก
คลินิก หองจายยา คลังฝากขาย ภาควิชาฯ และหนวยงานอื่น ๆ ตัดจายเพื่อผลิต) และทําการจาย
ผลิตภัณฑทางทันตกรรมของคลังวิทยาศาสตร และสารเคมี (2001) ใหแกคลินิก/หนวยงาน
2. ตรวจสอบคุณภาพยาและสารทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้น ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. รวบรวม วิเคราะห ประเมิน และสรุปขอมูลยอดจําหนายราน M-Dent เพื่อใชในการ
รายงานความกาวหนาดานตาง ๆ
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4. จําหนายผลิตภัณฑทันตสุขภาพภายในราน M-Dent shop
5. รวมจัดกิจกรรมออกรานจําหนายผลิตภัณฑทางทันตสุขภาพ (M-Dent) นอกสถานที่ และ
งานประชุมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. ผลิตชุดตรวจจุลินทรียในชองปาก เพื่อจําหนายใหกับหนวยงานภายนอกคณะฯ
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บทที่ 3
หลักเกณฑวิธกี ารปฏิบัติงานและเงื่อนไข
หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานในสวนการบริหารจัดการคลังอางอิงจาก หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการจัดเก็บ
ยา (Guide to Good Storage Practice - GSP) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.1 บทนํา (Introduction)
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการจัดเก็บยานี้อางอิงและพัฒนามาจาก Guide to good storage
practices for pharmaceuticals ซึ่งเปนหลักเกณฑที่องคการอนามัยโลกจัดทําขึ้น มีรายละเอียด
ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บยาในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากร อาคารสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวก ขอกําหนดในการจัดเก็บ สินคาคืน การขึ้นระวางสินคาและการขนสง และ
การเรียกเก็บผลิตภัณฑคืน ดังตอไปนี้
3.2 นิยามศัพท (Glossary)
คําอธิบายขยายความหมายของศัพทที่ใชในเอกสารนี้ใชกับคําศัพทที่ปรากฏในระเบียบและ
ขอแนะนําที่ใชอยูในปจจุบัน
สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredient, API)
หมายความวา สารใด ๆ หรือ สว นผสมของสารใด ๆ ที่ มีไวเพื่ อใชผ ลิตยารูป แบบตางๆ
(dosage form) ซึ่งเมื่ อนํ าไปใชในการผลิต ยาจะทํ าหนาที่ เปน สารออกฤทธิ์สํ าคัญ ในยาสํ าเร็จรูป
ตํารับนั้น ๆ สารดังกลาวใชเพื่อความมุงหมายใหไดฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา หรือเพื่อผลโดยตรงในการ
วินิจฉัย ระงับ บรรเทา รักษา ปองกันโรค หรือเพื่อใหเกิดผลตอโครงสรางหรือการทําหนาที่ของ
รางกาย
การปนเปอน (Contamination)
หมายความวา การไดรับการปนเปอนจากสารเคมีที่ไมพึงประสงค หรือจุลชีพในธรรมชาติ
หรื อ สิ่ งแปลกปลอมอื่ น เขาสู วั ต ถุ ดิ บ (starting material) ยาระหวางผลิ ต (intermediate) ยา
สํ าเร็จ รู ป (finished product) หรื อระหวางการดํ าเนิ น การผลิ ต (production) การสุมตั ว อยาง
(sampling) การบรรจุ (packaging) การแบงบรรจุ (repackaging) การจัดเก็บ (Storage) หรือ
การขนสง (transport)
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การปนเปอนขามผลิตภัณฑ (Cross-contamination)
หมายความวา การเกิ ดการปนเปอนของวัตถุดิบ ยาระหวางผลิต หรือยาสําเร็จรูป กับ
วัตถุดิบตัวอื่นหรือผลิตภัณฑอื่นระหวางการดําเนินการผลิต
สารเติมเนื้อยา, สารปรุงแตงยา (Excipient )
หมายความวา สารใดๆซึ่ งไมใชส ารออกฤทธิ์ท างเภสัช กรรมที่ ไดผ านการประเมิ น ความ
ปลอดภัยและใช เปนสารสงผานตัวยาออกฤทธิ์ในรางกาย ดังนี้
- เปนสารชวยในระบบการสงผานยา (drug delivery system) ที่ใชในการผลิต
- เป น ส ารที่ ใช ป อ งกั น เส ริ ม ห รื อ เพิ่ ม ค วาม ค งตั ว (stability) ชี วป ระสิ ท ธิ ผ ล
(bioavailability)
หรือการยอมรับของผูปวย (patient acceptability)
- ชวยในการบงชี้ผลิตภัณฑ หรือ
- เสริมคุณลักษณะอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาในระหวางการเก็บ
หรือใชยา
วันสิ้นอายุ (Expiry date)
หมายความวา วั น ที่ กํ า หนดอายุ ก ารใชสํ าหรั บ ยาที่ ผ ลิ ต แตล ะครั้ ง ซึ่ งแสดงวาในชว ง
ระยะเวลากอนวันนั้น ยาดังกลาวยังมีคุณภาพมาตรฐานตามขอกําหนด ถาการจัดเก็บยาทําถูกตอง
ตามคําแนะนําตลอดตั้งแตวันที่ผลิตถึงวันที่สิ้นอายุของยา
การปดฉลากยา (Labelling)
หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ย วของกับ การคัดเลื อกฉลากยาที่ ถูกตองตามขอมูลที่ กําหนด
รวมทั้งการทําความสะอาดสายการบรรจุ (line clearance) และการปดฉลากยา
การผลิตยา (Manufacture)
หมายความวา การดําเนินการทุ กอยางที่เกี่ยวของกับการจัดหาวัต ถุดิบ วัสดุสําหรับการ
บรรจุ การดําเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพยา การอนุมัติใหปลอยหรือผาน การจัดเก็บ การ
จัดสงยา หรือการควบคุมอื่นๆที่เกี่ยวของ
วัตถุดิบ/วัสดุ (Materials)
หมายความวา คําทั่วไปที่ใชบงบอกถึง วัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุ สารทดสอบ สารทํา
ละลาย สารชวยในกระบวนการ และยาระหวางผลิต
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วัสดุสําหรับการบรรจุ (Packaging material)
หมายความวา วัสดุใดๆ ซึ่งรวมทั้งสิ่งพิมพที่ใชในการบรรจุยา แตไมรวมวัสดุ หีบหอ ที่ใชเพื่อ
การขนสง สินคา วัสดุที่ใชสําหรับการบรรจุสามารถแบงออกเปนปฐมภูมิ (Primary) หรือทุติยภูมิ
(Secondary) ขึ้นอยูกับ
วาวัสดุนั้นๆ ถูกกําหนดใหสัมผัสกับยาโดยตรงหรือไม
ยา (Pharmaceutical product)
หมายความวา ยาใดๆที่ผลิตขึ้นเพื่อใชกับมนุษยหรือสัตว ในรูปแบบของยาสําเร็จรูปหรือ
วัตถุดิบ
การดําเนินการผลิต (Production)
หมายความวา การดําเนินงานทุกอยางที่เกี่ยวของกับการผลิต ตั้งแตรับวัตถุดิบ วัสดุสําหรับ
การบรรจุ ผานกระบวนการผลิต และการบรรจุจนไดยาสําเร็จรูป
วันที่ตองตรวจสอบซ้ํา (Retest date)
หมายความวา วันที่ที่วัสดุควรไดรับการตรวจสอบซ้ําา เพื่อดูวายังเหมาะสมกับ การใชงาน
ตอไปไดอีกหรือไม
การจัดเก็บ (Storage)
หมายความวา การจัดเก็บยาและวัสดุจนถึงการใชงาน
คูคา (Suppier)
หมายความวา ผูที่จัดจําหนายยา และวัสดุอื่นๆ ตามการสั่งซื้อ ซึ่งอาจเปนตัวแทน นายหนา
ผูจัดจําหนาย ผูผลิตหรือผูคา ซึ่งควรเลือกคูคาที่ไดรับมอบอํานาจแตงตั้งเปนตัวแทนที่ถูกตอง
3.3 บุคลากร (Personnel)
3.3.1 ในสถานที่จัดเก็บยาแตละสถานที่ เชน สถานที่ผลิตยา คลังสินคา สถานที่ขายสงยา
สถานที่ขายยาและหองเก็บยาของโรงพยาบาล ควรจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพยาที่เก็บ โดยมีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่กําหนดไวอยางถูกตอง
3.3.2 บุ คลากรทั้ งหมดควรไดรับ การอบรมอยางดี เกี่ย วกับ การจัดเก็บ ยา ระเบี ย บการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินการและระบบความปลอดภัย (safety )
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3.3.3 บุคลากรทั้งหมดตองผานการอบรมและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยบุคคล (personal
hygiene) และการสุขลักษณะ (sanitation)
3.3.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานที่จัดเก็บยา ควรสวมใสชุดปองกันที่เหมาะสมกับงาน
หรือชุดทํางานที่เหมาะสมกับหนาที่งานที่ปฏิบัติ
3.4 อาคารสถานที่จัดเก็บและสิ่งอํานวยความสะดวก (Premises and facilities)
พื้นที่จัดเก็บ (Storage areas)
3.4.1 ตองมีมาตรการในการปองกันผูไมไดรับอนุญาตผานเขามาในบริเวณจัดเก็บยา
3.4.2 พื้นที่จัดเก็บยาควรมีขนาดเพียงพอที่จะจัดเก็บพัสดุตาง ๆ และผลิตภัณฑหลากหลาย
ประเภท อยางเปนระเบียบ เชน วัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุ ยากึ่งสําเร็จรูป ยาสําเร็จรูป
รอการแบงบรรจุ และยาสําเร็จรูป ยาระหวางรอผลวิเคราะห ยาที่ผลวิเคราะหผานการอนุมัติ ยาที่
ผลวิเคราะหไมผานการอนุมัติ ยาที่รับคืนจากตลาด และยาที่เรียกเก็บคืน
3.4.3 วัส ดุสํ าหรับ การบรรจุที่เปนสิ่งพิมพ ควรใหความสํ าคั ญ อยางมากที่ จะตองมีความ
ถูกตองสอดคลองกับยา และควรใหความเอาใจใสเปนพิเศษในการเก็บรักษาและความปลอดภัยต
อวัสดุที่เก็บรักษา
3.4.4 พื้นที่จัดเก็บควรไดรับการออกแบบหรือปรับใหมีสภาพการจัดเก็บที่ดี โดยเฉพาะใหมี
สถานที่สะอาดและแหงภายใตระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม ในกรณีที่มีขอกําหนดสภาพการจัดเก็บเปน
พิเศษตามที่ระบุไวบนฉลาก (เชน อุณ หภูมิ และระดับ ความชื้นสัมพัทธ) สิ่งเหลานี้ตองจัดใหต รง
ตามที่กําหนด ตรวจสอบ และบันทึกไว วัตถุดิบและยาควรจัดเก็บใหสูงขึ้นพนการสัมผัสกับพื้น
พาลเล็ท (pallets) ใหมีระยะหางเพียงพอแกการทําความสะอาดและการตรวจตราพาลเล็ทรองรับ
สินคาควรเก็บใหมีสภาพดี สะอาด และไดรับการซอมแซมใหคงสภาพใชงาน
3.4.5 พื้นที่จัดเก็บตองสะอาดและปราศจากการสะสมของขยะหรือสิ่งมีชีวิต ควรเขียนขอ
ปฏิบัติการสุขลักษณะ (Sanitation) ใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร บงบอกถึงวิธีการและความถี่ใน
การทําความสะอาดสถานที่และพื้นที่จัดเก็บ ควรมีตารางกําหนดการฉีดพนสารควบคุมสัตวและ
แมลง (Pest control) เปนลายลักษณอักษรเชนเดียวกัน สารที่ใชฉีดพนควบคุมสัตวและแมลงตอง
เปนสารที่ปลอดภัยตอคน และไมเสี่ยงตอการเกิดการปนเปอนกับวัตถุดิบหรือยา ในพื้นที่จัดเก็บควร
มีขอกําหนดวิธีการทําความสะอาดขจัดสารตกคางเพื่อใหหมดความเสี่ยงตอการปนเปอน
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3.4.6 บริเวณหรือทาเทียบรถรับสงสินคาเขาออก (bay) ควรสามารถปองกันผลิตภัณฑจาก
สภาพอากาศได ในกรณีจําเปนบริเวณรับของ ตองมีการออกแบบและติดอุปกรณที่พรอมจะทําให
หีบหอบรรจุภัณฑของวัตถุดิบและยาสะอาดในเวลาขนถายจากตูสินคาขาเขากอนขนยายเขาพื้น ที่
จัดเก็บ
3.4.7 ยาที่อยูในสถานะกักกันและแยกเก็บในพื้นที่เฉพาะ พื้นที่จัดเก็บนั้นตองมีปายระบุไว
ชัดเจนและควบคุมการเขาออกไวเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทานั้น ถามีระบบอื่นใดที่ใชแทนการแยก
สถานที่ จัดเก็ บสิ นคาตองมั่น ใจวามี ความปลอดภั ยทัดเทีย มกัน เชน ถาใชระบบคอมพิ วเตอรตอง
สามารถตรวจสอบความถู กตองของโปรแกรมได (validation) เพื่ อยืน ยัน การมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย (security) ในการควบคุมการเขาถึงตัวยา
3.4.8 ควรมีพื้นที่เฉพาะสําหรับสุมตัวอยางวัตถุดิบในสภาพแวดลอมที่มีระบบควบคุม ถา
การสุ ม เก็ บ ตั ว อยางกระทํ าในพื้ น ที่ จั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ การสุ ม ตั ว อยา งนั้ น ตอ งทํ าดว ยวิ ธี ก ารที่
สามารถปอ งกั น การปนเปอ น (contamination) หรื อ การปนเปอ นขา มผลิ ต ภั ณ ฑ (crosscontamination) ได และในพื้ น ที่ ที่มีการสุมตัวอยาง ตองมีวิ ธีการปฏิ บั ติ ในการทํ า ความสะอาด
อยางเพียงพอ
3.4.9 การจัดเก็บวัตถุดิบหรือยาที่ไมผานการอนุมัติ สิ้นอายุ ที่คืนจากตลาด หรือที่เรียกเก็บ
คืนดวยการแยกพื้นที่เฉพาะหรือการใชวิธีการอื่นใดที่สามารถตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม
เชน วิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส ควรสามารถบงบอกสถานะของวัสดุยา และพื้นที่ไดอยางชัดเจน
เหมาะสม
3.4.10 สารที่ออกฤทธิ์แรงและสารกัมมันตรังสี วัตถุเสพติด วัตถุมีพิษ ตลอดจนวัตถุหรือยา
อันตรายที่สามารถกอใหเกิดความเสี่ยงจากการใชในทางที่ผิด (abuse) สารไวไฟหรือระเบิดได (เชน
ของเหลวไวไฟ แกส แข็ งหรื อ บรรจุภ ายใตแรงดั น สู ง) ควรจั ด เก็ บ ในพื้ น ที่ เฉพาะที่ มี ร ะบบความ
ปลอดภัยและมาตรการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (security) อยางเขมงวด
3.4.11 วัตถุดิบและยา ควรไดรับการจัดเก็บและจัดจายใหถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีใน
การผลิตยา ตามที่กําหนดไวในเอกสารที่เกี่ยวของ
3.4.12 วัตถุดิบและยา ควรไดรับการจัดเก็บในลักษณะที่สามารถปองกันการปนเปอน หรือ
เกิดการปนเปอ นขามผลิตภัณฑได
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3.4.13 วัตถุดิบและยา ควรไดรับการจัดเก็บในสภาพที่ทําใหมั่นใจไดวาสามารถรักษาระดับ
คุณภาพไวได และจัดจายหมุน เวีย นตามอายุยาที่ เหลือคือ สิ้ นอายุกอนจายออกกอน (FEFO, first
expired / first out)
3.4.14 วัตถุดิบและยาที่ไมผานการอนุมัติ (Rejected) ควรระบุสถานะใหชัดเจนและแยก
เก็บภายใตระบบกักกัน เพื่อปองกันการนําสินคาไปใชจนกวาจะมีการพิจารณาการดําเนินการขั้น
สุดทายกับสินคารายการนั้นๆ
3.4.15 ยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์ควรจัดเก็บไวใหถูกตองตามอนุสัญญานานาชาติ
และกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงวาดวยการจัดเก็บยาเสพติด
3.4.16 ยาที่แตกหรือเสียหายควรแยกจัดเก็บจากสินคามีไวเพื่อจําหนาย (usable stock)
3.4.17 พื้น ที่จัดเก็บ ควรมีระบบไฟฟาใหแสงสวางที่เพียงพอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน ไป
อยางถูกตอง
แมนยํา และปลอดภัย
สภาวะการจัดเก็บ (Storage conditions)
3.4.18 สภาวะการจัดเก็บวัตถุดิบและยาควรสอดคลองตามที่ระบุไวบนฉลากยา ซึ่งเปนขอกํา
หนดที่ไดจากผลการทดสอบความคงสภาพของยา
การควบคุมสภาวะการจัดเก็บ (Monitoring of storage conditions)
3.4.19 มีการบันทึกอุณหภูมิในพื้นที่จัดเก็บไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อการติดตาม ตรวจ

ทบทวน
อุปกรณที่ใชตรวจสภาวะการจัดเก็บควรผานการตรวจสภาพเปนระยะๆและบันทึกผลการตรวจสภาพ
ไวเปน หลั ก ฐาน ขอ มู ล การติ ด ตามตรวจสภาวะการจั ด เก็ บ ตอ งเก็ บ รั กษาไวอ ยางนอ ยอี ก 1 ป
ภายหลังวันสิ้นอายุของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑหรือตามขอกําหนดในกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวข
อง การรายงานอุ ณ หภู มิ ณ จุ ดวัดอุณ หภูมิทุกจุดควรมีความสม่ําาเสมอตลอดพื้นที่จัดเก็บ และ
แผนผังจุดวัดอุณหภูมิควรรวมถึงตําแหนงที่อุณหภูมิมีโอกาสผันแปรไดมากที่สุด
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ที่กําหนด

3.4.20 อุปกรณสําหรับการตรวจสอบ ควรไดรับการสอบเทียบ (calibration) ตามระยะเวลา

3.5 ขอกําหนดในการจัดเก็บ (Storage requirements)
งานเอกสาร (Documentation) :
records)

คํ า สั่ ง การ ที่ เ ปน ลายลั ก ษณอั ก ษรและบั น ทึ ก ตา งๆ (Written instructions and

3.5.1 คําสั่งการและบันทึกตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมในพื้นที่จัดเก็บ รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับ
สินคาสิ้นอายุ ควรทําบัน ทึกเปน ลายลักษณอักษร เอกสารเหลานี้ตองอธิบ ายขั้น ตอนการจัดเก็ บ
สินคาอยางละเอียดและ บงบอกเสนทางของวัตถุดิบและยา รวมทั้งเอกสารขอมูลภายในองคกรเพื่อ
ใหสามารถติดตามเรียกเก็บยาคืนไดหากตองการ
3.5.2 มี ข อ มู ล การจั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ยาแตล ะชนิ ด อยู ใ นรู ป สิ่ ง พิ ม พห รื อ ระบบ
อิเลคทรอนิ กสที่ระบุ รายละเอี ยด สภาวะการจัดเก็บ ขอควรระวังที่ ควรทราบ รวมทั้ งวัน ที่ตอง
ทดสอบซ้ํ า (retest date) โดยยึ ด ถื อ ตามตํ ารายาที่ กํ าหนด (pharmacopoeial requirements)
และกฎระเบียบของประเทศที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับฉลากและภาชนะบรรจุ
3.5.3 ควรมี ก ารจั ด เก็ บ บั น ทึ ก สํ า หรั บ การรั บ ยาแตล ะครั้ ง บั น ทึ ก ดั ง กลา วควรรวม
รายละเอียดของรายการสินคา คุณภาพ ปริมาณ ชื่อผูขาย เลขที่ผลิตของผูขาย วันที่รับสินคา เลขรับ
สิ น ค าที่ กํา หนดขึ้ น และวั น ที่ ย าสิ้ น อายุ การเก็บ หลักฐานที่ เปน เอกสารตองเก็ บ ตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด (ถาไมมีขอกําหนดตามกฎ ระเบียบใหเก็บเอกสารไวจนครบอีก 1 ปหลังวันสิ้นอายุ
ของวัสดุหรือผลิตภัณฑ)
3.5.4 ควรเก็บขอมูลไวอยางละเอียดครบถวนตั้งแตการรับเขาวัสดุหรือยา และการจายออก
ใหถูกตองตามที่กําหนดไวในระบบ เชน เลขที่การผลิต เปนตน
การปดฉลากและภาชนะบรรจุ (Labelling and containers)
3.5.5 วัสดุและยาทั้งหมดควรเก็บหรือบรรจุในภาชนะที่ไมทําใหคุณภาพของวัสดุ วัตถุดิบ
หรื อผลิ ตภั ณ ฑที่บ รรจุ อยู ในภาชนะเปลี่ย นแปลงไป ในขณะเดีย วกัน ตองปองกั น ผลกระทบจาก

16

ภายนอกได ในบางกรณีรวมถึงการปองกันการปนเปอนจากเชื้อแบคทีเรียดวย
3.5.6 ภาชนะบรรจุทั้งหมดตองมีฉลากปดที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งอยางนอยจะตองบอก
ชื่อของวัตถุดิบ ครั้งที่ผลิต วันที่ยาสิ้นอายุ วันที่ตองตรวจสอบซ้ําา เงื่อนไขการจัดเก็บและตํารายาที่
ใชอางอิงไมควรใชตัวยอหรือรหัสที่ไมเปนสากล
การรับเขาวัสดุและยา
(Receipt of incoming materials and pharmaceutical products)
3.5.7 ในการรับของเขาแตละครั้งควรตรวจสอบกับเอกสารสั่งซื้อ (purchase order) ที่
เกี่ยวของและตรวจสอบความถูกตองของภาชนะบรรจุ เชน รายละเอียดบนฉลาก ครั้งที่ผลิต ชนิดและ
ปริมาณของวัสดุหรือยา
3.5.8 การรับของเขามาตองผานการตรวจรับอยางถี่ถวนวา บรรจุไวในภาชนะชนิดเดียวกัน
โดยตลอด ในกรณีที่ยามีหลายครั้งที่ผลิตควรแยกเก็บตามครั้งที่ผลิต
3.5.9 ควรตรวจสอบภาชนะบรรจุทุกภาชนะอยางละเอียด เพื่อสังเกตการปลอมปน และ
ความเสียหาย ถามีภาชนะบรรจุใดนาสงสัยควรแยกภาชนะนั้นๆ หรือยาทั้งหมดเขาพื้นที่กักกันเพื่อ
การตรวจสอบตอไป
3.5.10 การสุมตัวอยางควรกระทําโดยบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมมาอยางเหมาะสมและ
ปฏิ บั ติ ตามขอกํ า หนดของการสุ มตัว อยางใหเขม งวด ภาชนะใดที่ มีการสุ มตั วอยางออกไปตองมี
ฉลากปดแสดงแจงไวใหชัดเจน
3.5.11 ภายหลั งการสุมตัวอยาง ควรจัดเก็บ สินคาไวในบริเวณกักกัน โดยแยกรุนตลอด
ระยะเวลาระหวางการกักกัน และการจัดเก็บในภายหลัง
3.5.12 วัตถุดิบหรือยาควรแยกเก็บในพื้นที่กักกันจนกวาจะมีเอกสารแจงผานการอนุมัติ หรือ
ไม ผานการอนุมัติออกมาเปนหลักฐาน
3.5.13 ควรมีมาตรการที่รับรองไดวาวัสดุหรือยาที่ไมผานการอนุมัติจะไมถูกนําไปใชวัสดุหรือ
ยา เหลานั้น ตองแยกเก็บจากวัสดุหรือยาอื่นในระหวางรอการทําลาย หรือสงคืนผูจําหนาย
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การหมุนเวียนสินคาคงคลังและการควบคุม
(Stock rotation and control)
3.5.14 ตองมี การตรวจสอบสิน คาคงคลั งเปน ระยะ ๆ โดยเปรีย บเที ย บระหวางขอมู ล ใน
บันทึกกับสินคาที่นับไดจริง
3.5.15 ควรทํ าการตรวจสอบเมื่อพบความแตกตางของปริมาณสิน คาคงคลังที่มีนั ยสําคั ญ
เพื่อหาสาเหตุวาเกิดจากความสับสนโดยไมตั้งใจหรือการจายผิด
3.5.16 ในบริเวณการผลิต ภาชนะบรรจุวัสดุหรือยาที่ถูกใชไปเพียงบางสวนตองปดฝาและ
ผนึกใหสนิทเพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปอนระหวางการจัดเก็บ วัสดุหรือยาจากภาชนะที่ผ
านการเปดและถูกใชไปบางสวนควรใชใหหมดกอนเปดใชภาชนะใหม
3.5.17 ไมควรจายวัสดุ วัตถุดิบจากภาชนะที่ชํารุด นอกจากตรวจสอบไดวาคุณภาพของวัสดุ
วัตถุดิบภายในไมมีผลกระทบ ถาเปนไปไดควรแจงใหผรู ับผิดชอบดานควบคุมคุณภาพรับทราบ การ
ดําเนินการใด ๆ ในกรณีนี้ควรทําบันทึกเปนหลักฐาน
การควบคุมวัสดุและยาที่ลาสมัยและเลิกใชงาน
(Control of obsolete and outdated materials and pharmaceutical products)
3.5.18 ควรมี การตรวจสอบหาวัส ดุและยาที่เกาเก็บ ไมเปน ปจ จุบั น ในคลั งสิน คาอยู เสมอ
ระมัดระวังสังเกตเพื่อปองกันการจายวัสดุและยาที่ลาสมัยและเลิกใชงานออกไป
3.6 สินคาคืน (Returned goods)
3.6.1 สินคาคืน รวมทั้งสินคาที่เรียกเก็บคืน (recalled goods) ควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได
รับการอนุมัติ (approved procedures) และทําบันทึกการรายงาน
3.6.2 ควรจัดเก็บสินคาทั้งหมดที่คืนไวในพื้นที่กักกันจนกวาจะไดผานการประเมินคุณภาพ
จากผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงแลว จึงจะนําไปเก็บไวในคลังสินคาเพื่อจําหนาย
3.6.3 ควรแยกแยะ และบันทึกการจายสินคาไวในรายงานสินคาคงคลัง เมื่อมีการจําหนาย
อีกครั้งหนึ่ง ไมควรนําผลิตภัณฑที่คืนจากผูปวยที่ผานสถานที่ขายยา หรือโรงพยาบาลเขาคลังสินคา
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เพื่อจําหนาย แตควรทําลายทิ้ง
3.7 การจัดสงสินคาและการขนสง (Dispatch and transport)
3.7.1 ควรขนสงวัส ดุ และยาโดยดําเนิน การในลักษณะที่ไมกระทบตอคุ ณ ภาพและรักษา
สภาวะการจัดเก็บใหตลอดจนถึงมือผูรับ
3.7.2 ควรระมัดระวังเปนพิเศษในกรณีการจัดสงยาแชเย็นที่ใชน้ําาแข็งแหง นอกจากการ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแลว ตองรับรองไดวาวัสดุหรือผลิตภัณฑไมสัมผัสโดยตรงกับนาแข็งแหง
เพราะอาจเกิดผลกระทบตอคุณภาพของวัสดุหรือยา เชน การถูกแชแข็ง
3.7.3 ควรใชเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในระหวางการขนสงตามกรณีที่เหมาะสม และบันทึก
ขอมูลอุณหภูมิไวเพื่อการตรวจทบทวนสภาวะการขนสง
3.7.4 ควรจัดสงสินคาและขนสงวัสดุหรือยาเมื่อไดรับใบสงสินคาเทานั้นและตองบันทึกไวเปน
เอกสารหลักฐาน
3.7.5 ควรจั ด ทํ า เอกสารวิ ธี ป ฏิ บั ติ สํ า หรั บ การจั ด สง สิ น คา และขนสง วั ส ดุ แ ละยาตาม
คุณลักษณะของสินคา พรอมทั้งระบุขอควรระวังพิเศษตามจําเปน
3.7.6 ภาชนะขนสงสินคาควรสามารถปองกันการกระทบตาง ๆ จากภายนอก ฉลากสงสิน
คา บนกลองตองระบุชัดเจน และปองกันการลบเลือนได
3.7.7 ควรเก็บบันทึกการจัดสงสินคาไวเปนหลักฐาน ขอมูลที่บันทึกไวอยางนอยตองมี
- วันที่
- ชื่อและที่อยูของลูกคา
- รายละเอียดของผลิตภัณฑยา เชน ชื่อยา รูปแบบยา ความแรง ครั้งที่ผลิต และ
ปริมาณ
- สภาวะการขนสงและการจัดเก็บ
3.7.8 ควรจัดเก็บบันทึกทั้งหมดใหเรียบรอยพรอมใช และตรวจสอบไดเมื่อตองการ
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3.8. การเรียกเก็บผลิตภัณฑคืน (Product recalls)
3.8.1 ควรจัดใหมีมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติในการเรียกเก็บผลิตภัณฑยาและวัตถุดิบที่รู
หรือสงสัยวา
จะมีปญหาดานคุณภาพคืนจากตลาดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สภาวะการจัดเก็บและการปดฉลาก
(Storage and labelling conditions)
การจัดเก็บในสภาวะปกติ (Normal storage conditions)
หมายถึงการเก็บในที่แหง สถานที่จัดเก็บมีอากาศถายเทดี อุณหภูมิอยูระหวาง 15 – 25°C
หรือขึ้นกับสภาพภูมิอากาศไมเกิน 30°C ปลอดกลิ่นรบกวนจากภายนอกหรือมลภาวะปนเปอน และ
ไมมีแสงสวางจาเกินควร
การขยายความขอกําหนดการจัดเก็บ (Defined storage instructions)
ผลิตภัณฑยาที่ระบุเงื่อนไขวิธีการจัดเก็บเปนขอกําหนดเฉพาะ ตองระบุใหชัดเจน กรณีไมมี
ระบุวิธีการจัดเก็บอื่นเปนการเฉพาะ ( เชน ตองจัดเก็บใหตอเนื่องในที่เย็น ) หากจําเปนตองจัดเก็บที่
มีความแตกตางจากเงื่อนไขที่ควรจัดเก็บเปนระยะเวลาสั้น ๆ อาจอนุโลมไดเชน กรณีในระหวางการ
จัดสงภายในทองถิ่นเปนระยะทางสั้นๆ
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ขอกําหนดการแสดงฉลาก มีขอแนะนําตามตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงความหมายของสภาวะการจัดเก็บตาง ๆ
คําแนะนําบนฉลาก
ความหมายของ
หมายเหตุ
อุณหภูมิจัดเก็บ
(แปลตาม WHO)
Do not store over 30°C
ไมเกิน 30°C
เก็บยาตามสภาวะ
เก็บไวในที่อุณหภูมิไมเกิน 30 องศา
ทั่วไปของประเทศไทย
เซลเซียส
Do not store over 25°C
ไมเกิน 25°C
เก็บยาตามสภาวะ
เก็บไวในที่อุณหภูมิไมเกิน 25 องศา
ทั่วไปของประเทศไทย
เซลเซียส
Do not store over 15°C
จาก 2°C ถึง 15°C
เก็บไวในที่อุณหภูมิไมเกิน 15 องศา
จาก 2°C ถึง 15°C
เซลเซียส
จาก 2°C ถึง 8°C
Do not store over 8°C
จาก 2°C ถึง 8°C
เก็บไวในที่อุณหภูมิไมเกิน 8 องศา
เซลเซียส
Do not store below 8°C
จาก 8°C ถึง 25°C
จาก 8°C ถึง 25°C
เก็บไวในที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 8 องศา
เซลเซียส
Protect from moisture
เก็บที่ความชื้นสัมพัทธไมเกิน
เก็บในที่แหง
60% เลือกภาชนะปองกัน
ความชื้นใสยาใหผปู วย
Protect from light
เลือกภาชนะกันแสงใสยาใหผู
เก็บใหพนแสง
ปวย
(ที่มา:สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการคลังคือ
1. การจั ด เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งถู ก ต อ ง ควรเก็ บ ยาในสถานที่ ที่ มี อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น
เหมาะสมของยาแตละประเภท และเก็บใหพนแสง ตามมาตรฐานสภาวะการจัดเก็บของ GSP
2. การสั งเกตความคงตั วขั้ น ต น ของผลิ ตภัณ ฑ อยางสม่ําเสมอ ทั้ งกอนและหลั งการจา ย
ผลิตภัณฑใหแกหนวยงานตาง ๆ
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3. การตรวจนับผลิตภัณฑใหเปนปจจุบัน ควรมีการตรวจนับอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกัน
การคาดเคลื่อนของยอดคงเหลือและเปนการตรวจสอบการทํางานใหมีความพรอมในการตรวจนับคลัง
ประจําปงบประมาณ
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการในการเบิกผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากคลัง
วิทยาศาสตรละสารเคมีเปนคลังหลัก ทําหนาที่สนับสนุนใหบริการคลินิก/หนวยงานภายในคณะทันต
แพทยศาสตร ม.มหิด ล (หมายความรวมถึงโรงพยาบาลทั นตกรรมคณะทั น ตแพทยศาสตร และ
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรดวย)
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บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
- กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
หนวยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ ประกอบดวยงานหลัก 2 งาน คือ งานผลิตยาและสารทาง
ทั น ตกรรม และงานบริ ห ารจั ด การคลั ง วิ ท ยาศาสตร จากแผนผั ง ตามรู ป ที่ 4.1 เมื่ อ ฝ า ยผลิ ต
ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑทางทันตกรรมเสร็จสิ้นในแตละครั้ง ฝายดูแลคลังดําเนินการตอ (กรอบสี
แดงตามรูปที่ 4.1) โดยเริ่มตั้งแต
1. การรับ วัส ดุจากการผลิตเขาคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001) ในระบบ MU-ERP (ทางดาน
ซายมือตามรูปที่ 4.1) หลังจากรับวัสดุเขาคลังฯ ในระบบแลว จะปรากฏจํานวนของวัสดุรายการนั้น
ๆ ในระบบ
2. เมื่ อหน ว ยงานต อ งการวั ส ดุ และส งใบเบิ กวั ส ดุ ม ายั งคลั งฯ ผูดู แลคลังทํ าการตัด จาย/โอนวัส ดุ
พรอมทั้งทําการจายวัสดุใหแกหนวยงานนั้น ๆ
3. การผลิตแตละครั้งไดใชสารเคมีและบรรจุภัณฑในการผลิต โดยสารเคมีและบรรจุภัณฑเปนวัสดุ
สํารองคลัง จึงตองทําการตัดจายสารเคมีและบรรจุภัณฑที่ใชในการผลิตออกจากคลัง (ทางดานขวามือ
ตามรูปที่ 4.1)
จัดซื้อสารเคมีที่ใชในการผลิตยา
(ผานระบบจัดซื้อจัดจาง/การตรวจรับพัสดุ ของคณะฯ*)
งานผลิตยา
รับวัสดุจากการผลิตเขาคลัง
ตัดจายวัสดุ
(สําหรับหนวยงาน
ที่ไมมีคลังยอย)

โอนวัสดุ
(สําหรับหนวยงาน
ที่มีคลังยอย)

เบิกเพื่อผลิต
(ตัดจายสารเคมีและบรรจุภัณฑ
ที่ใชในการผลิต)

จายวัสดุใหแกหนวยงาน
รูปที่ 4.1 ลําดับการปฏิบัติงานหลักของหนวยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ

หมายเหตุ : *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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4.1 การบริหารจัดการคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001) สวนที่ไมเกี่ยวของกับโปรแกรม
SAP (DT-ERP)
4.1.1 การบันทึกรายการวัสดุคงเหลือดวยตนเองแบบไมอางอิงในระบบ ERP
ทางคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดนําโปรแกรม SAP (DT-ERP) มาใชใน
การบริหารจัดการคลัง รวมทั้งคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี อยางไรก็ตามแตควรมีการทํารายการ
บันทึกวัสดุคงเหลือดวยตนเองแบบไมอางอิงในระบบ ERP ควบคูไปดวย เพื่อใหสามารถตรวจสอบ
ขอมูลยอนหลังได
การทําบั นทึกรายการวัสดุคงเหลือดวยตนเองแบบไมอางอิงในระบบ ERP จะทําแยกเป น
รายการ โดยมีสวนประกอบตาง ๆ ตามรูปที่ 4.2 ดังนี้
สวนหัวของเอกสาร
1. รหัสวัสดุ
2. รายการวัสดุ
สวนรายละเอียดการรับเขาหรือจายวัสดุ
3. วันที่ทําการรับเขาหรือจายวัสดุ
4. หนวยงานที่ทําการเบิกวัสดุ
5. จํานวนวัสดุที่ทําการรับเขาคลังฯ
6. จํานวนวัสดุที่ทําการจายใหแกหนวยงาน
7. จํานวนวัสดุที่หนวยงานยืม โดยไมมีใบเบิกวัสดุ
8. จํานวนคงเหลือในคลังฯ
9. เลข Batch Number (เลขชุดการผลิต)
10. หมายเลขเอกสารจากระบบ ERP ที่ไดดําเนินการแลว
11. หมายเหตุประกอบ (ถามี)
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รูปที่ 4.2 ใบบันทึกรายการวัสดุคงเหลือดวยตนเองแบบไมอางอิงในระบบ

ตัวอยาง การบันทึกวัสดุคงเหลือ รายการ Xerostomia mouthrinse 300 ml. ตามรูปที่ 4.3
บรรทั ดที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนวันแรกของปงบประมาณ 2560 จึงทําการยกยอด
คงเหลือเดิม จากปงบประมาณ 2560 มาใสในยอดคงเหลือ คือจํานวน 0 ขวด
บรรทัดที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีการผลิตและรับเขาคลัง จํานวน 133 ขวดยอดคงเหลือ
คือ 133 ขวด และบันทึกในระบบ ERP โดยมีหมายเลขเอกสารประกอบหรือ Material Document
คือ 4900008787
และในวันเดียวกัน บรรทัดที่ 3 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีห นวยงานที่ ขอโอน คือ หองยา
ของโอนจํ า นวน 133 ขวด ยอดคงเหลื อ คื อ 0 ขวด และบั น ทึ ก ในระบบ ERP โดยมี Material
Document คือ 4900008808

หมายเลขเอกสารในระบบ ERP

Lot No.

ยอดคงเหลือ

จํานวนที่จายออก

จํานวนทีร่ ับเขา

หนวยงานที่เบิก

วันที่ทํารายการ
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รูปที่ 4.3 ตัวอยางการบันทึกรายการวัสดุคงเหลือดวยตนเองแบบไมอางอิงในระบบ

4.1.2 การจัดเก็บวัสดุเขาคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001)
หลังจากที่รับวัสดุจากการผลิตเขาคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001) ในโปรแกรม SAP
(DT-ERP) เรียบรอยแลว ทางผูดูแลคลังจะทําการนําวัสดุที่ผลิตจากฝายผลิตจัดเก็บเขาคลังในสถานที่
จั ด เก็ บ ตามมาตรฐานหลั กเกณฑ วิ ธีการที่ ดีในการจั ดเก็ บ ยา คือ เก็ บ ในที่ แหง มีอากาศถายเทดี
ปลอดกลิ่ น รบกวนจากภายนอกหรือมลภาวะปนเปอ น และไมมี แ สงสวางจาเกิ น ควร และแยก
ประเภทของวัสดุตามอุณหภูมิในการจัดเก็บ คือ
1. ผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่ตองเก็บไวในที่อุณหภูมิไมเกิน 30°C ไดแก รายการตามตาราง
ที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงรายการผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่ตองเก็บไวในที่อุณหภูมิไมเกิน 30°C
ลําดับ
รหัสวัสดุ
ชื่อวัสดุ
ที่
1
20000935 Special mouthwash diluted0.1%180ml
16

16

2

20000974 Xerostomia mouthrinse300ml

3

20001093 Calcium hydroxide50g
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ตารางที่ 6 แสดงรายการผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่ตองเก็บไวในที่อุณหภูมิไมเกิน 30°C (ตอ)
ลําดับ
รหัสวัสดุ
ชื่อวัสดุ
ที่
4
20001096 Camphophenol120ml
5

20001097 Camphophenol15ml

6

20001133

Chlorhexidine gluconate2%300ml

7

20001138

Chlorinated soda2.5%180ml

8

20001150

Clove oil15ml

9

20001188

Disclosing paste25g

10

20001190

Disclosing paste50g

11

20001200

EDTA17%200ml by M-DENT

12

20001201

Endo Cal by M-Dent

13

20001210

Erythrosine(6%w/v)450ml

14

20001211

Erythrosine(6%w/v)5ml

15

20001376

Root canal powder25g

16

20001377

Root canal powder50g

17

20001391

Special mouthwash conc.120ml

18

20001393

Special mouthwash conc.450ml

19

20001401

Talbot's solution120ml

20

20001402

Talbot's solution15ml

21

20001404

Talbot's solution450ml

22

20001405

Talbot's solution60ml

23

20001413

Tincture iodine(1.5%w/v)120ml

24

20001414

Tincture iodine(1.5%w/v)450ml

25

20001415

Tincture iodine(1.5%w/v)60ml

26

20001455

Zinc oxide 50g

27

ตารางที่ 6 แสดงรายการผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่ตองเก็บไวในที่อุณหภูมิไมเกิน 30°C (ตอ)
ลําดับ
รหัสวัสดุ
ชื่อวัสดุ
ที่
Zinc oxide with acetate1%50g
27 20001457
28

20001586

Chlorinated Soda 2.5% 500 ml

29

20001587

Chlorhexidine gluconate 2 % 500 ml

30
31

20001606

Chlorhexidine mouthwash0.12%,300ml.

32

40004920 Dental Stone Type4,5kg/Bag(เพื่อใช)

33

40004922 Dental Stone Type4,25kg (เพื่อใช)

34

40004999 Dental Stone Type3,5kg./Bag (เพื่อใช)

35

40005000 Dental Stone Type3,25kg.(เพื่อใช)

36

40005001 Dental Stone Ortho Type, 5kg.(เพื่อใช)

37

40005002 Dental Stone Ortho Type, 25kg.(เพื่อใช)

40004445 Crack Detector&Canal Locator"MethyleneB"

2. ผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่ตองเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิระหวาง 2°C - 8°C ไดแก
รายการตามตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงรายการผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่ตองเก็บไวในตูเย็น
ลําดับ
รหัสวัสดุ
ชื่อวัสดุ
ที่
1
20000828 Glycerin Borax (12%w/v)15ml
2

20001118 Cavity varnish(5%w/v)15ml

3

20001120 Cavity varnish(5%w/v)450ml

4

20001129 Chloral hydrate1,000mg/5ml

5

20001130 Chloral hydrate500mg/5ml

6

20001218 Eucalyptus oil30ml
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ตารางที่ 7 แสดงรายการผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่ตองเก็บไวในตูเย็น (ตอ)
ลําดับ
รหัสวัสดุ
ชื่อวัสดุ
ที่
7
20001231 Fluoride paste25g
8

20001399 Superoxal15ml

9

20001400 Surgical ointment25g

10

20001450 White vaseline25g

11

20001452 Xylene30ml

12

20001453 Xylene60ml

13

20001531 Chloroform120ml

14

20001532 Chloroform450ml

15

20001533 Chloroform60ml

16

20001585 Formocresol1:5 30ml

โดยเรียงตามรหัสวัสดุจากนอยไปมาก ซึ่งจะมีปายรหัสวัสดุแตละรายการติดอยูบริเวณชั้นวางตามรูป
ที่ 4.4 อีกทั้งยังตองจัดเรียงตามหลักการจายหมุนเวียนตามอายุยาที่เหลือคือสิ้นอายุกอนจายออก
กอน (FEFO, first expired / first out) กลาวคือ ยาที่สิ้นอายุกอนจัดเรียงไวดานหนาสุด สวนยาที่
สิ้นอายุสุดทายจัดเรียงไวดานในสุด เพื่อจายยาที่ใกลจะสิ้นอายุออกไปกอน และตรวจนับจํานวนให
ตรงกับจํานวนที่รับวัสดุจากการผลิตเขาคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001) ในระบบโปรแกรม SAP
(DT-ERP)
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ปายรหัสวัสดุ

ปายรหัสวัสดุ

รูปที่ 4.4 ตัวอยางปายรหัสวัสดุ

4.1.3 การสังเกตผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่เสื่อมคุณภาพ
การตรวจสอบยอดคงเหลือวัสดุประจําคลัง จะทําการสังเกตผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่เสื่อม
คุณภาพเบื้องตนรวมดวย โดยการสังเกตจากลักษณะทางกายภาพ ดังนี้
สังเกตจากวันสิ้นอายุ
ผลิตภัณฑทางทันตกรรมบางตัวมีปริมาณการใชงานที่ไมแนนอน ทําใหมีการเก็บสต็อกใน
ปริ ม าณที่ ไม ส มดุ ล กั บ ปริ ม าณการใช จึงต อ งหมั่ น ทํ าการตรวจสอบวัน สิ้ น อายุ อ ยูเสมอ วิธี ก าร
ตรวจสอบวันสิ้นอายุนอกจากจะตรวจสอบจากโปรแกรม SAP (DT-ERP) แลว ยังสามารถสังเกตจาก
ฉลากยาที่แปะไวขางภาชนะ ตัวอยางตามรูปที่ 4.5 โดยบรรทัดแรกเปนชื่อผลิตภัณฑทางทันตกรรม
คื อ Erythrosine บรรทั ดที่ ส องด านขวามือเป น หมายเลขล็อ ตการผลิต คือ 1 บรรทั ดที่ ส ามดาน
ขวามือเปนขนาดบรรจุ คือ 450 มิลลิลิตร สวนบรรทัดที่สองดานซายมือเปนวันผลิต คือ วันที่ 18
มกราคม 2018 และสุดทายบรรทัดที่สามดานซายมือเปนวันสิ้นอายุ คือ วันที่ 18 มกราคม 2019
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ชื่อผลิตภัณฑ
วันผลิต
วันสิ้นอายุ
รูปที่ 4.5 ตัวอยางฉลากยา

สังเกตจากลักษณะภายนอก
1. สังเกตจากสี ยกตัวอยาง เชน ยาน้ํา Chlorhexidine mouthwash 0.12% จะมีลักษณะ
เปนของเหลวสีชมพูออน เมื่อเก็บไวในสถานที่ที่เหมาะสมแลวในเวลาไมเกินกวาวันสิ้นอายุ ยาควร
จะมีสีเดิม ไมเปลี่ยนสี และไมมีตะกอนบริเวณภายในรับกนขวด หรือยาประเภทผง ตัวอยาง เชน
Calcium hydroxide จะมีลักษณะเปนผงละเอียดสีขาว ไมมีจุดสีดําที่เกิดจากการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา เปนตน
2. ภาชนะที่ใชบรรจุยาน้ําตองป ดสนิท ไมรั่วซึม โดยสังเกตจากบริเวณปากขวดตองไมมี
รองรอยของยาที่รั่วซึมออกมา หรือบริเวณกนขวดตองไมมีของเหลวเปรอะเปอน และยาบางรายการ
ที่มีความเขมขนที่สงผลโดยตรงตอการออกฤทธิ์ เมื่อเกิดการรั่วซึมอาจทําใหความเขมขั้นเปลี่ยนไป
ทําใหยาออกฤทธิ์ไดอยางไมมีประสิทธิภาพ
4.1.4 การคํานวณจุดสั่งผลิต
การสั่งผลิตผลิตภัณฑทางทันตกรรมในแตละครั้ง ทางฝงผูดูแลคลัง (ผูเขียน) จะทําการสั่ง
ผลิตเมื่อยอดคงเหลือของวัสดุรายการนั้น ๆ เทากับหรือใกลเคียงกับจุดสั่งผลิต ซึ่งจุดสั่งผลิตจะมีการ
คํ า นวณเหมื อ นกั บ จุ ด สั่ ง ซื้ อ ใหม (Reorder Point) ที่ ใช ในการจั ด การสิ น ค า คงคลั ง (Inventory
Management)เนื่ องจากการผลิตเปรียบเสมือนการสั่งซื้อสินคาหรือวัสดุนั่น เอง จุดสั่งผลิตมีการ
คํานวณตามสมการดังตอไปนี้
จุดสั่งผลิต = ( อัตราการใชวัสดุตอวัน x รอบเวลาในการสั่งผลิต )+ วัสดุคงคลังสํารอง
(A) =
(B)
x
(C)
+
(D)
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โดยที่ ( A ) หรือ จุดสั่งผลิต มีหนวยเปนชิ้น
( B ) หรือ อัตราการใชวัสดุตอวัน มีหนวยเปนชิ้น
( C ) หรือ รอบเวลาในการสั่งผลิตคือระยะเวลาตั้งแตการสั่งผลิตจนกระทั่ งไดรับ
วัสดุ มีหนวยเปนวัน สามารถเปลี่ยนแปลงไดใหสัมพันธกับอัตราการใชวัสดุ ในที่นี้
ผูดูแลคลังจะทําการวางแผนการผลิตเปนชวงเวลา 1 เดือน
( D ) หรือ วัสดุคงคลังสํารอง คือ จํานวนวัสดุที่ตองการสํารองคลัง หรือวัสดุสวนเกิน
เผื่อขาด มีหนวยเปนชิ้น ในที่นี้ผูดูแลคลังตองเผื่อระยะเวลาไวประมาณ 2 สัปดาห
หรือ 15 วัน
ตัวอยาง การหาจุดสั่งผลิต Clove oil ขนาด 15 กรัม
วิธีการคํานวณ 1. เนื่องจากวัสดุรายการนี้มีการเบิกในแตละชวงเวลาไมสม่ําเสมอ และรอบเวลาใน
การสั่งผลิตคือ 1 เดือน ฉะนั้นเพื่อใหเกิดความสะดวกและมีการคํานวณที่แมน
ยําขึ้นสามารถแปลงสมการใหมโดยเปลี่ยนอัตราการใชวัสดุใน 1 เดือน ไดดังนี้
จุดสั่งผลิต = ( อัตราการใชวัสดุตอเดือน x รอบเวลาในการสั่งผลิต ) + วัสดุคงคลังสํารอง
2. หาปริมาณการใช Clove oil ขนาด 15 กรัมโดยคํานวณจากปริมาณการใชใน
ชวงเวลา 2 ปยอนหลัง (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560) เทากับ 186
ขวด ทําใหไดอัตราการใชวัสดุตอเดือนเทากับ 186/24 = 7.75 ชิ้น
3. รอบเวลาในการสั่งผลิตคือ 1 เดือน
4. หาวัสดุคงคลังสํารองใน 15 วันเทากับ 186/48 = 3.875 ชิ้น
แทนคาลงในสมการ
จุดสั่งผลิต = ( อัตราการใชวัสดุตอเดือน x รอบเวลาในการสั่งผลิต ) + วัสดุคงคลังสํารอง
= ( 7.75 x 1 ) + 3.875
= 11.625
≈ 12 ชิ้น
หมายความวา เมื่อวัสดุรายการ Clove oil ขนาด 15 กรัม มีการเบิกจายจนกระทั่งจํานวน
คงเหลือในคลังนอยกวา 12 ชิ้น จึงทําการสั่งผลิต
และจํานวนในการสั่งผลิตจะคํานวณจากจํานวนที่ใชตอเดือน คูณดวยจํานวนเดือนที่ตองการ
สํารอง เชน ถาตองการสั่งผลิตเพื่อใหสํารองเพื่อใชได 6 เดือน จะตองสั่งผลิต เทากับ 7.75 x 6
เทากับ 46.5 หรือ 47 ชิ้น เปนตน
4.1.5 การสงคืนผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่เสื่อมสภาพหรือภาชนะชํารุด
ผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่เสื่อมสภาพ อาจเกิดขึ้นระหวางการขนสงหรือระหวางการจัดเก็บ
แลวแยกเก็บในพื้น ที่กักกัน ตัวอยางผลิตภั ณฑที่เสื่อมสภาพคือของเหลวภายในรั่วซึมออกมาจาก
รอยตอภาชนะ และทําลายฉลากยาจนชํารุด ตามรูปที่ 4.6 หลังจากนั้นสงคืนฝายผลิตเพื่อทําการ
แกไข โดยแนบเอกสารใบขอสงคืนผลิตภัณฑตามรูปที่ 4.7
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บริเวณที่รั่วซึม

ฉลากยาชํารุด

รูปที่ 4.6 ตัวอยางผลิตภัณฑที่ภาชนะชํารุด
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ชื่อผลิตภัณฑ

จํานวน เหตุผลที่สงคืน

รูปที่ 4.7 ตัวอยางใบขอสงคืนผลิตภัณฑ

4.2 การบริหารจัดการคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001) สวนที่เกี่ยวของกับโปรแกรม SAP
(DT-ERP)
4.2.1 การล็อกออน (Log on) เขาโปรแกรม SAP (DT-ERP)
- ดับเบิลคลิกที่ไอคอน
- จะปรากฏหนาตางล็อกออนขึ้น ใหเลือกเซิรฟเวอรที่ Connections > DTP
[10.3.180.100] (หมายเลขในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม คือหมายเลข IP ประจําเครื่องนั้น ๆ) แลว
ดับเบิลคลิก ตามรูปที่ 4.8

34

คลิกที่
Connectios

ดับเบิลคลิกที่
เซิรฟเวอร DTP

รูปที่ 4.8 หนาจอแสดงหนาตาง Log on และ เซิรฟเวอร
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แลวจะปรากฏหนาตางกรอกรหัสผาน (password) ใหกรอกชื่อผูใช
(user) และรหัสผาน (password) ตามรูปที่ 4.9

คลิกที่ ชื่อผูใช (user) และรหัสผาน (password)
รูปที่ 4.9 หนาจอแสดงหนาตางสําหรับกรอกรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ
ที่มา : SAP (DT ERP)

- เมื่อล็อกออนแลวจะปรากฏหนาตางรายการ Transaction code ตามรูปที่ 4.10 โดยแต
ละรายการจะขอกลาวในยอหนาตอไป
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Transaction code แตละรายการ

รูปที่ 4.10 หนาจอแสดงรายการ Transaction code
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.2 การรับวัสดุจากการผลิตเขาคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001) ในระบบ MU-ERP
การผลิตผลิตภัณฑทางทันตกรรมในแตละครั้ง ทางฝายผลิตจะตองสงเอกสารใบบันทึกการ
ผลิตในระบบตามรูปที่ 4.11 มายังผูดูแลคลังเพื่อรับวัสดุจากการผลิตเขาคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี
ในระบบ MU-ERP โดยเอกสารใบบันทึกการผลิตในระบบจะมีสวนประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้
i. หัวเอกสาร
- ชื่อผลิตภัณฑ
- วันที่บันทึกขอมูล
ii. ขอมูลการผลิต
- Material Number (หมายเลขประจําผลิตภัณฑ)
- ขนาดบรรจุ
- Quantity (จํานวน)
- Batch Number (เลขชุดการผลิต)
- Production Date (วันผลิต)
- Expiration Date (วันสิ้นอายุ)
- Material Slip (เลขที่การผลิต)
- Material Document (เลขที่เอกสารที่บันทึก)
iii. ลายมือชื่อ
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- ลายมือชื่อผูควบคุมการผลิต
- ลายมือชื่อผูบันทึกในระบบ
หัวเอกสาร

ขอมูลการผลิต

ลายมือชื่อ
รูปที่ 4.11 ตัวอยางใบบันทึกการผลิตในระบบจากฝายผลิต

เมื่อผูดูแลคลังฯ ไดรับเอกสารใบบันทึกการผลิตในระบบจากฝายผลิตแลว จึงทําการรับวัสดุ
จากการผลิตเขาคลังสารเคมีในระบบ MU-ERP โดยกอนการรับวัสดุจากการผลิตเขาคลังฯ ทุกครั้ง
ตองทําการตรวจสอบครั้งที่ผลิต (Batch Number) ยอนหลังกอน เพื่อเปนการตรวจสอบความ
ถูกตองอีกครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.2.2.1 การเรียกดูเลขชุดการผลิต (Batch Number) ยอนหลังในระบบ MU-ERP
การรับวัสดุจากการผลิตเขาคลังฯแตละครั้ง จะตองใสเลขชุดการผลิต (Batch
Number) ในระบบ MU-ERPโดยมีจํานวนตัวเลข 6 หลัก ซึ่ง 2 หลักแรกคือปงบประมาณที่
ผลิตและ 4 หลักสุดทายคือครั้งที่ผลิตของผลิตภัณฑทางทันตกรรมนั้น ๆ ในปนั้น
ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑทางทันตกรรมชื่อ Xerostomia ขนาด 300 มิลลิลิตร มี
เลขชุดการผลิต (Batch Number) ในระบบฯ คือเลข 600002 หมายถึง ผลิตภัณฑทางทัน
ตกรรมนี้ผลิตในปงบประมาณ 2560 และในปงบประมาณนี้ไดผลิต Xerostomia ขนาด
300 มิลลิลิตร เปนครั้งที่ 2
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เมื่อล็อกออนเขาสูโปรแกรมแลว เลือกเมนู MB52 – List of Warehouse Stocks
on Hand ตามรูปที่ 4.12

เมนู MB52 – List of
Warehouse Stocks on Hand

รูปที่ 4.12 หนาจอแสดงรายการ Transaction code : MB52
– List of Warehouse Stocks on Hand
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตาง Display Warehouse Stocks of Material ตามรูปที่ 4.13
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ใสรหัสวัสดุ
ใสแหลงเงิน
ใสรหัสคลัง

ใส  เมื่อตองการแสดงเลขชุดการผลิต
ใส  เมื่อไมตองการแสดงวัสดุที่มียอด
คงเหลือ 0
ใส  เมื่อตองการแสดงมูลคาวัสดุ

รูปที่ 4.13 หนาจอแสดงหนาตาง
Display Warehouse Stocks of Material
ที่มา : SAP (DT ERP)

ซึ่งจะประกอบไปดวยกรอบยอยของแตละหัวขอใหญและในกรอบหัวขอใหญจะประกอบดวย
หัวขอยอยตาง ๆ โดยจะขอกลาวถึงเฉพาะหัวขอยอยที่สําคัญเทานั้น ดังนี้
I. กรอบยอย Database Selections จะประกอบไปดวยหัวขอที่สําคัญคือ
- Material สําหรับระบุรหัสวัสดุที่ตองการคนหาขอมูล
- Plant สําหรับระบุแหลงเงินของวัสดุนั้น ๆ
- Storage Location สําหรับระบุรหัสคลังวัสดุของวัสดุนั้น ๆ ซึ่งคลังวิทยาศาสตรและ
สารเคมีมีรหัสคลังวัสดุ คือ 2001
II. กรอบยอย Scope of List จะประกอบไปดวยหัวขอที่สําคัญคือ
- Material Type สําหรับระบุประเภทวัสดุที่ตองการคนหาขอมูล
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III.

กรอบยอย Settings จะประกอบไปดวยหัวขอที่สําคัญคือ
- Display Batch Stocks สําหรับระบุการแสดงจํานวนยอดคงเหลือของวัสดุแบบแยก
ออกเปนเลขชุดการผลิตตาง ๆ
- No Zero Stock Lines สําหรับระบุการแสดงจํานวนยอดคงเหลือของวัสดุแบบไมแสดง
รายการวัสดุที่เหลือศูนย
- Do not Display Values สําหรับระบุการแสดงจํานวนยอดคงเหลือของวัสดุแบบไมแสดง
มูลคาของวัสดุ
IV. กรอบยอย Display Options จะประกอบไปดวยหัวขอที่สําคัญคือ
- Hierarchical Representation คือการแสดงรายการแบบแยกลําดับขั้นของแตละรายการ
วัสดุ
- Non-Hierarchical Representation คือการแสดงรายการแบบไมแยกลําดับขั้นของแตละ
รายการวัสดุ ซึ่งจะกลาวเพิ่มเติมในหัวขอ 4.2.8
ตัวอยางการแสดงรายละเอียดวัสดุ รายการ Chlorhexidine gluconate 2% 300 ml. โดย
แสดงเลขชุดการผลิตตามรูปที่ 4.14
แสดงยอดคงเหลือในแตละ Batch
รูปที่ 4.14 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุแบบแสดงเลขชุดการผลิต
ที่มา : SAP (DT ERP)

ตัวอยางการแสดงรายละเอียดวัสดุ โดยไมแสดงเลขชุดการผลิตตามรูปที่ 4.15
รวมจํานวนทั้งหมดในทุก Batch

รูปที่ 4.15 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุแบบไมแสดงเลขชุดการผลิต
ที่มา : SAP (DT ERP)

ตัวอยางการแสดงรายละเอียดวัสดุ โดยแสดงเลขชุดการผลิตทุกอันที่มีจํานวนคงเหลือและไมมีจํานวน
คงเหลือ ตามรูปที่ 4.16

40

แสดงจํานวนทุก Batch ที่มียอดคงเหลือ 0 ดวย

รูปที่ 4.16 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุแบบแสดงเลขชุดการผลิตทุกชุด
ที่รวมยอดคงเหลือเปนศูนยดวย
ที่มา : SAP (DT ERP)

ตัวอยางการแสดงรายละเอียดวัสดุแบบ Hierarchical Representation ตามรูปที่ 4.17
แสดงรายละเอียดวัสดุแบบ Hierarchical Representation
รูปที่ 4.17 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุแบบ Hierarchical Representation
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.2.2 การเรียกดูเลขที่การผลิต (Material Slip) ยอนหลัง
เราสามารถเรียกดูเลขที่การผลิตยอนหลังทั้งหมดของวัสดุนั้น ๆ ไดโดยล็อกออนเขาสู
โปรแกรมแลว เลือกเมนู YIMRP002 -รายงานวัสดุใชไปประจําเดือน ตามรูปที่ 4.18
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เมนู YIMRP002
รูปที่ 4.18 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
YIMRP002 -รายงานวัสดุใชไปประจําเดือน
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตางรายงานวัสดุใชไปประจําเดือนตามรูปที่ 4.19

เมื่อกรอกครบแลว คลิ๊กที่ปุม Execute
ใสชวงเวลา
ใสแหลงเงิน
ใส movement
type
ใสรหัสคลังวิทยฯ

รูปที่ 4.19 หนาจอแสดงหนาตางรายงานวัสดุใชไปประจําเดือน ที่มา : SAP (DT ERP)
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ซึ่งกรอบยอยที่เราตองพิจารณาคือกรอบยอย Database Selections มีรายละเอียดดังนี้
- Posting Date คือชวงเวลาที่เราตองการแสดงขอมูล ตัวอยาง เชน ถาตองการแสดงขอมูล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 ชองดานหนาตองใสตัวอักษร
“01.10.2016” และชองดานหลังใสตัวอักษร “30.11.2016” ตามรูปที่ 4.19
- Plant การรับวัสดุจากการผลิต จะใชแหลงเงินรายไดของคณะทันตแพทยศาสตร โดยใส
รหัส 1030 ในชองดานหนา
- Movement type การรับวัสดุจากการผลิตจะใช movement type 927
- Storage Location ตองใสรหัสของคลังวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี คือ 2001
เมื่อกรอกขอมูลในแตละชองครบแลว ใหคลิ๊กที่ปุม Execute ( ) หลังจากนั้นจะปรากฏ
หนาตาง “รายงานวัสดุใชไปประจําเดือน สําหรับวัสดุสํารองคลัง / วัสดุซื้อมาจายไป” ตามรูปที่ 4.20

รูปที่ 4.20 หนาจอแสดงผลรายงานวัสดุใชไปประจําเดือน
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะแสดงขอมูลตามคอลัมนตาง ๆ และเพื่อเปนการงายตอการเรียงลําดับการผลิตในแตละ
ครั้ ง เราจึ ง กํ า หนด Material Slip ลงใน Reference ซึ่ ง จะกล า วอย า งละเอี ย ดในหั ว ข อ ถั ด ไป
คอลัมน Reference จะแสดง Material Slip ของแตละวัสดุเปนบรรทัด ๆ เรียงลงมา แตเนื่องจาก
การรับวัสดุจากการผลิตในแตละครั้งสวนใหญจะมีรายการมากกวา 1 รายการ เพื่อเปนการงายตอการ
อาน ตองทําการเรียงลําดับจากเลขนอยไปหาเลขมาก โดยคลิ๊กขวาที่คอลัมน “Reference” แลว
เลือก “Sort in Ascending Order”ตามรูปที่ 4.21
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คลิ๊กขวาที่คอลัมน Reference
จากนัน้ เลือก Sort in Ascending Order

รูปที่ 4.21 การเรียงลําดับ Material Slip
ที่มา : SAP (DT ERP)

โปรแกรมจะทํ า การเรี ย งรายการใหมโดยเรีย ง Material Slip จากเลขน อยไปหาเลขมาก
ตามรู ป ที่ 4.22 โดย 5 รายการแรกจะถู กจั ด กลุ ม คอลั ม น Reference เป น เลข 001 – 005 นั่ น
หมายความวา เราไดทําการรับวัสดุจากการผลิต 5 รายการนี้พรอมกัน และ 3 รายการลางสุด ถูกจัด
กลุมคอลัมน Reference เปนเลข 009 – 011 คือ รายการรับวัสดุสารเคมีลาสุด คือ Material Slip
เลขที่ 011/60 แสดงวาในการรับวัสดุจากการผลิตครั้งถัดไป ตองใช Material Slip เลขที่ 012/60
เปนตน

คอลัมน Reference จะเรียง Material Slip จากเลขนอยไปหาเลขมาก

รูปที่ 4.22 แสดงผลการเรียงลําดับ Material Slip
ที่มา : SAP (DT ERP)
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4.2.2.3 การรับวัสดุจากการผลิตเขาคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001)
การรับวัสดุจากการผลิต ตองทําการล็อกออนเขาสูโปรแกรมแลว เลือกเมนู MIGO – Goods
Movement ตามรูปที่ 4.23

เมนู MIGO – Goods
Movement

รูปที่ 4.23 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
MIGO – Goods Movement
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตาง Goods Receipt Other ตามรูปที่ 4.24 โดยแตละชองใหเลือกหรือใส
ขอความตามขั้นตอนดังนี้
- สวนหัวของโปรแกรม
1. ชองสําหรับเลือก movement type ใหเลือกเปนรหัส “927”
2. ชองสําหรับเลือกประเภทการทํารายการ ใหเลือกเปน “Good Receipt”
3. ชองสําหรับเลือกการอางอิงเอกสาร ใหเลือกเปน“Other”
- แท็บ General
4. ชอง Material Slip ใหใสเลข Material Slip ตามใบบันทึกการผลิตใบระบบ ตามดวยป
งบ ประมาณนั้น ๆ ในที่นี้คือ 012/60 แตเนื่องจากเราตองการรับวัสดุจากการผลิตเขาคลังฯ พรอม
กันทั้งหมด 3 รายการ จึงใส Material Slip เปน 012-014/60
5. ชอง Document Header Text เพื่อใหงายตอการตรวจสอบรายงานยอนหลังใหใสเปน
“รับยาเขาคลังสารเคมี”
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รูปที่ 4.24 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ General
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ Signature Names สําหรับใสรายชื่อตาง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวของ ตามรูปที่25 ดังนี้
1. ผูบันทึกขอมูล ใหระบุผูที่ทําการบันทึกขอมูลในระบบ MU-ERP ในที่นี้คือชื่อผูเขียนเอง
2. ผู อนุ มั ติ ให ระบุ ผู ที่ มี อํานาจในการอนุมั ติก ารรับ วัส ดุจ ากการผลิต เขาคลังฯ ในที่นี้ คื อ
หัวหนางานประยุกตผลงานวิจัย
3. ผูรับวัสดุ ใหระบุผูที่ทําการผลิตวัสดุ

ชื่อผูบันทึกขอมูล ผูอนุมัติ และผูร ับวัสดุ
รูปที่ 4.25 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Signature Names
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็ บ Material ให ใ ส ร หั ส ของวั ส ดุ นั้ น ๆ ที่ ต อ งการรั บ เข า ในที่ นี้ คื อ รายการวั ส ดุ
Xerostomia mouthrinse 300 ml. ใสรหัส “20000974”หลังจากนั้นกด Enter ตามรูปที่ 4.26

รูปที่ 4.26 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Material
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏรายชื่อวัสดุที่ตรงตามรหัสวัสดุนั่นคือ Xerostomia mouthrinse 300 ml. ตาม
รูปที่ 4.27 และชองแสดงรายการทั้งหมด จะปรากฏรายชื่อวัสดุนั้น ๆ ใน Line 1
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รายชื่อวัสดุใน Line 1

รูปที่ 4.27 แสดงผลรายชื่อวัสดุในหนาตาง Goods Receipt แท็บ Material
ที่มา : SAP (DT ERP)

-แท็บ Quantity ใหใสจํานวนวัสดุนั้น ๆ ที่ผลิตได ซึ่งคือจํานวนที่ตองการรับเขาคลังฯ ในที่นี้
คือจํานวน 133 ขวดหลังจากนั้นกด Enter รายการใน Line 1 ก็จะปรากฏจํานวนตรงกันคือ 133 BT
ตามรูปที่ 4.28

จํานวนวั
สดุสในดุใLine
11
จํานวนวั
น Line

รูปที่ 4.28 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Quantity
ที่มา : SAP (DT ERP)
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- แท็บ Where เปนการระบุแหลงเงินและรหัสคลัง โดยชอง Plant ใหใสรหัส “1030” คือ
แหล ง เงิ น รายได ฯ รหั ส คลั ง ให ใส “2001” คื อ คลั ง วิ ท ยาศาสตร แ ละสารเคมี ส ว นช อ ง Good
recipient ให ใส ร หั ส พนั ก งานของผู บั น ทึ ก ข อ มู ล และช อง Text ให ใส เลข Material Slip ของ
รายการนั้น คือ 012/60 โดยอาจใสขอความเตือนความจําลงไปได ตามรูปที่ 4.29 หลังจากนั้นกด
Enter

แหลงเงิน
รหัสคลัง

Material Slip

รหัสผูบันทึกขอมูล

รูปที่ 4.29 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Where
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏแหลงเงินและคลังตรงตามที่เราใสรหัสไวตามรูปที่ 4.30
หลังจากนัน้ จะปรากฏแหลงเงินและคลังตรงตามที่เราใสรหัสไว

รูปที่ 4.30 แสดงผลแตละชองในหนาตาง Goods Receipt แท็บ Where
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ Batch เปนการใสเลขชุดการผลิตและวันสิ้นอายุ ในที่นี้ชอง Batch ใส “600002”
และชองวันผลิตและวันสิ้นอายุ ใส “31.10.2016” และ “31.10.2017” ตามลําดับ หลังจากนั้นกด
Enter ตามรูปที่ 4.31
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batch
วันผลิต
วันสิ้นอายุ

รูปที่ 4.31 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Batch
ที่มา : SAP (DT ERP)

- ส ว นแท็ บ สุ ด ท า ยคื อ แท็ บ Account Assignment ในช อ ง Cost Center ให ใ ส ร หั ส
หนวยงานของทาน ในที่นี้คืองานประยุกตผลงานวิจัย รหัส “C0319303” จากนั้นกด Enter ตามรูป
ที่ 4.32 จึงเสร็จสิ้นการรับวัสดุจากการผลิตเขาคลัง ฯ รายการที่ 1
Cost Center ของงานประยุกตผลงานวิจัย
รูปที่ 4.32 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt
แท็บ Account Assignment
ที่มา : SAP (DT ERP)

เมื่ อระบุ ขอ มู ล ลงในแตล ะแท็ บ และช องของรายการที่ 1 หรื อ Line 1 สมบู ร ณ แล ว ให
ตรวจสอบความถูกตองของรายการใน Line 1 อีกครั้งโดยการกดปุม Check ที่ดานบนซายมือของ
โปรแกรมตามรูปที่ 4.33
กดปุม Check
รูปที่ 4.33 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt ตําแหนงปุม Check
ที่มา : SAP (DT ERP)

ถ า รายการนั้ น มี ค วามถู ก ต อ ง โปรแกรมขึ้ น ข อ ความด า นล า งซ า ยมื อ ของโปรแกรมว า
“Document is O.K.” ตามรูปที่ 4.34
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รูปที่ 4.34 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt
ระบุสถานะ “Document is O.K.”
ที่มา : SAP (DT ERP)

และไฟแสดงสถานะของ Line 1 จะแสดงเป น สี เขีย ว หมายความวารายการนั้ น มี ความ
ถูกตอง ตามรูปที่ 4.35
รูปที่ 4.35 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt
ไฟแสดงสถานะ Line 1
ที่มา : SAP (DT ERP)

ถาตองการรับวัสดุจากการผลิตเขาคลัง ฯ เพิ่มเติมอีก สามารถทําไดโดยการกดที่ปุม “Next
item” หรือ ทางดานลางซายของโปรแกรม จากนั้นแท็บ Material จะเปนชองวาง สามารถใส
รหั ส วัสดุ ของรายการต อไปที่ ต องการรับ วัสดุจากการผลิตเขาคลัง ฯ ได และใน Line 2 จะปรากฏ
รายการเพิ่มเติมขึ้น ก็สามารถเพิ่มรายการไดตามขั้นตอนขางตน ตามรูปที่ 4.36

รายชื่อวัสดุใน Line 2

รูปที่ 4.36 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt แท็บ Material ของ Line 2 ที่มา : SAP (DT ERP)
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และแท็บ Where ช อง Text ใหใส เลข Material Slip ของรายการถัดไปนั้ น คือ 013/60
ตามรูปที่ 4.37

Material Slip
รูปที่ 4.37 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt
แท็บ Where ของ Line 2
ที่มา : SAP (DT ERP)

เมื่อทํ าการรับ วัส ดุ จ ากการผลิ ต ครบทุกรายการแลว ใหกดที่ปุม Save
โปรแกรมเปนการบันทึกขอมูล ตามรูปที่ 4.38

ดานบนของ

กดที่ปุม Save
รูปที่ 4.38 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt ตําแหนงปุม Save
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะสังเกตเห็นวาเมื่อการบันทึกขอมูลเสร็จสมบูรณ จะปรากฏเลขที่เอกสารดานลางซายมือ
ของโปรแกรม คือเลข 4900009774 ตามรูปที่ 4.39 ซึ่งคือหมายเลขเอกสารของการรับวัสดุจากการ
ผลิตนั้น ๆ จึงเสร็จขั้นตอนการรับวัสดุจากการผลิต

รูปที่ 4.39 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt
แสดงเลขที่เอกสาร (Material document)
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.2.4 การพิมพใบรับวัสดุจากการผลิต
การพิมพใบรับวัสดุจากการผลิตตองทําการล็อกออนเขาสูโปรแกรมแลว เลือกเมนู MB90 –
Output Processing for Mat. Document ตามรูปที่ 4.40
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เมนู MB90

รูปที่ 4.40 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
MB90 – Output Processing for Mat. Document
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหน า ต า ง “Output from Goods Movements” ตามรู ป ที่ 4.41 โดยแท็ บ
“Messages” ใหตั้งคาแตละชองตามที่ขึ้นมาอัตโนมัติ ไมตองปรับแตงเพิ่มเติม สวนแท็บ “Goods
Movements” ชอง Material Doc. Year ใหใสปคริสตศักราชที่ทําการบันทึก คือป 2016 และชอง
Material Document ใหใสเลขที่เอกสารตามหัวขอ 4.2.3 คือเลข 4900009774 หลังจากนั้นกดปุม
Execute ( )
หลังจากนัน้ กดปุม Execute

ใสปที่บันทึกและหมายเลข Material Document

รูปที่ 4.41 หนาจอแสดงกรอบ
Output from Goods Movements
ที่มา : SAP (DT ERP)
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จะปรากฏรายการตามเลขที่ เ อกสารที่ เ ราต อ งการพิ ม พ คื อ “4900009774” ให ทํ า
เครื่องหมาย  หนาเลขที่เอกสารจากนั้นกดปุม Print preview ( ) ตามรูปที่ 4.42
จากนั้นกดปุม Print preview
ใส  หนาเลขที่เอกสาร
รูปที่ 4.42 หนาจอแสดงกรอบ Output from Goods Movements
ระบุขอมูลกอนทําการพิมพ และตําแหนงปุม Print preview
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะแสดงตัวอยางเอกสารกอนพิมพ ตามรูปที่ 4.43 เมื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
แลว กดปุม Print ( ) ที่ดานบนโปรแกรม
กดปุม Print
ตัวอยางเอกสารกอนพิมพ

รูปที่ 4.43 หนาจอแสดงตัวอยางกอนพิมพใบรับวัสดุจากการผลิต
ที่มา : SAP (DT ERP)
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จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกเครื่องปริ้นเตอร ในชอง Name ใหเลือกเครื่องปริ้นเตอรที่ได
ทํ าการต อเชื่อมกั บ เครื่องคอมพิ ว เตอรไว และช อง Number of copies ให ใสจํานวนสําเนาของ
เอกสาร ถาไมตองการสําเนาใหใสเลข “1” ตามรูปที่ 4.44 จากนั้นกดปุม OK โปรแกรมจะทําการ
พิมพเอกสารใบรับวัสดุจากการผลิต ตามรูปที่ 4.45
เลือกเครื่องปริ้นเตอร

ใสจํานวนสําเนา

รูปที่ 4.44 หนาจอแสดงหนาตางการกําหนดคุณสมบัติของเครื่องปริน้ เตอร
ที่มา : SAP (DT ERP)
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ตัวอยางเอกสารใบรับวัสดุจากการผลิต

รูปที่ 4.45 ตัวอยางใบรับวัสดุจากการผลิตที่พิมพจากโปรแกรม
ที่มา : SAP (DT ERP)
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4.2.3 การยายวัสดุระหวางคลังไมอางอิงใบเบิกวัสดุ (การโอนวัสดุ)
การยายวัสดุจากคลังหลักไปยังคลังยอยหรือการโอนวัสดุนั้น มีคลังยอยที่เกี่ยวของ 2 คลัง
ยอย คือ คลังฝากขาย (1D01) ซึ่งเปนคลังยอยของคลังหลักคือคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี (2001)
และคลังห องจายยา (5002) ซึ่งเป น คลังย อยของคลังหลั กคื อคลั งห องยา (5001) ทางคลั งย อยไม
จําเปนตองสรางใบขอโอนวัสดุในระบบ แตจะใชเอกสารใบขอโอนวัสดุแทน ตามตัวอยางรูปที่ 4.46
โดยมีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้
1. วันที่ขอโอนวัสดุ
2. หนวยงานที่ขอโอนวัสดุ
3. ลําดับเลขที่ขอโอนวัสดุในปงบประมาณนั้น ๆ
4. รายการขอโอนวัสดุ ซึ่งประกอบดวย รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ และจํานวนที่ตองการขอโอนวัสดุ
5. ลายมือชื่อผูขอโอนวัสดุและผูโอนวัสดุ

รูปที่ 4.46 ตัวอยางใบขอโอนวัสดุจากหนวยงาน
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.3.1 การตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิต (Batch Number)
การยายวัสดุจากคลังหลักไปยังคลังยอย หรือการโอนวัสดุนั้น ตองตรวจสอบยอดคงเหลือ
และเลขชุดการผลิต (Batch Number) ของวัสดุที่เราตองการโอนกอน ซึ่งในตัวอยางนี้ จะทําการ
โอนวัสดุรายการ Xerostomia mouthrinse 300 ml.รหัสวัสดุ 20000974 จากคลังวิทยาศาสตร
และสารเคมี (2001) ไปยังคลังหองจายยา (5002)
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วิธีตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิต (Batch Number) จะมีขั้นตอนเหมือนขั้นตอน
ที่ 4.2.1 แตตองมีการใสรหัสวัสดุลงไปในชอง Material โดยเขาเมนู MB52 – List of Warehouse
Stocks on Hand ช อ ง Material ใส ร หั ส วั ส ดุ เป น “20000974”ช อ ง Plant ใส แ หล ง เงิ น เป น
“1030” Storage Location ใสรหัสคลังวัสดุเปน “2001” หรือคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี ซึ่งคือ
คลังที่บรรจุวัสดุรายการนี้ ตามรูปที่ 4.47 จากนั้นคลิ๊กที่ปุม Execute ( )

ใสรหัสวัสดุ
ใสแหลงเงิน
ใสรหัสคลัง
รูปที่ 4.47 แสดงการใสรหัสวัสดุลงไปในชอง Material
กรอบ Display Warehouse Stocks of Material
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตางแสดงยอดคงเหลือของรายการ Xerostomia mouthrinse 300 ml. โดย
ใหตัดการแสดงเลขชุดการผลิต (Batch Number) ที่ไมมียอดคงเหลือออก
ยอดคงเหลือทั้งหมดที่มีอยูของรายการนี้ ประกอบดวยจํานวนในเลขชุดการผลิต (Batch
Number) 600002 จํานวน 133 ขวด ตามรูปที่ 4.48
แสดงยอดคงเหลือ
รูปที่ 4.48 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุรายการ Xerostomia mouthrinse 300 ml.
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.3.2 การเรียกดูลําดับครั้งที่โอนวัสดุยอนหลัง
เราสามารถเรียกดูลําดับครั้งที่โอนวัสดุทั้งหมดของวัสดุนั้น ๆ ได โดยล็อกออนเขาสูโปรแกรม
แลวเลือกเมนู YIMRP002 -รายงานวัสดุใชไปประจําเดือน ตามรูปที่ 4.49
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เมนู YIMRP002

รูปที่ 4.49 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
YIMRP002 -รายงานวัสดุใชไปประจําเดือน
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตางรายงานวัสดุใชไปประจําเดือนตามรูปที่ 4.50
ซึ่งกรอบยอยที่เราตองพิจารณาคือกรอบยอย Database Selections มีรายละเอียดดังนี้
- Posting Date คือชวงเวลาที่เราตองการแสดงขอมูล ตัวอยาง เชน ถาตองการแสดงขอมูล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559ชองดานหนาตองใสตัวอักษร “01.10.2016”
และชองดานหลังใสตัวอักษร “30.11.2016” ตามรูปที่ 4.50
- Plant การรับวัสดุจากการผลิต จะใชแหลงเงินรายไดของคณะทันตแพทยศาสตร โดยใส
รหัส “1030” ในชองดานหนา
- Movement type การโอนวัสดุจะใช movement type “311”
- Storage Location ต อ งใส ร หั ส ของคลั งที่ เราต อ งโอนวั ส ดุ ไป คื อ คลั งห อ งจ า ยยาหรื อ
“5002”
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ชวงเวลาที่ตองการเรียกดูขอมูลยอนหลัง
ใสแหลงเงิน
ใสรหัสการเคลื่อนยาย
ใสรหัสคลังที่จะโอน
รูปที่ 4.50 แสดงการกําหนดคาในกรอบรายงานวัสดุใชไปประจําเดือน
ที่มา : SAP (DT ERP)

เมื่อกรอกขอมูลในแตละชองครบแลว ใหคลิ๊กที่ปุม Execute ( ) หลังจากนั้นจะปรากฏ
หนาตาง “รายงานวัสดุใชไปประจําเดือน สําหรับวัสดุสํารองคลัง / วัสดุซื้อมาจายไป”
ใหเราทําการจัดเรียงขอมูลในคอลัมน Reference เหมือนในหัวขอ 4.2.2 Reference จะ
แสดงลํ าดั บ ครั้ งที่ โอนวั ส ดุ จากเลขน อ ยไปหาเลขมากโดย 2 รายการแรกจะถู ก จั ด กลุ ม คอลั ม น
Reference เปนเลข 01/60 และ Doc.Header Text จะแสดงขอความวา “โอนยาจากคลัง2001ไป
5002” ตามรูปที่ 4.51 นั่นหมายความวา เราไดทําการโอนวัสดุ 2 รายการนี้พรอมกัน และไดทําการ
โอนวัสดุไปยังคลังหองจายยาในปงบประมาณ 2560 เพียงครั้งเดียวเทานั้นแสดงวาในการโอนวัสดุครั้ง
ถัดไป ตองใช Material Slip เลขที่ 02/60 เปนตน

คอลัมน Reference ที่จัดเรียงขอมูลแลว

รูปที่ 4.51 แสดงรายงานวัสดุใชไปประจําเดือน ที่จัดเรียงขอมูลในชอง Reference แลว
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.3.3 การโอนวัสดุไมอางอิงใบเบิกวัสดุ
การโอนวัสดุระหวางคลังตองทําการล็อกออนเขาสูโปรแกรมแลว เลือกเมนู MIGO – Goods
Movement ตามรูปที่ 4.52
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เมนู Goods Movement

รูปที่ 4.52 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
MIGO – Goods Movement
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตาง Transfer Posting Other ตามรูปที่ 4.53 โดยแตละชองใหเลือกหรือใส
ขอความตามขั้นตอนดังนี้
- สวนหัวของโปรแกรม
1. ชองสําหรับเลือก movement type ใหเลือกเปนรหัส “311”
2. ชองสําหรับเลือกประเภทการทํารายการ ใหเลือกเปน “Transfer Posting”
3. ชองสําหรับเลือกการอางอิงเอกสาร ใหเลือกเปน “Other”
- แท็บ General
4. ชอง Material Slip ใหใสเลขครั้งที่ทําการโอน ตามดวยปงบประมาณนั้น ๆ ในที่นี้คือ
02/60
5. ชอง Document Header Text เพื่อใหงายตอการตรวจสอบรายงานยอนหลังใหใสเปน
“โอนยาจากคลัง2001ไป5002”
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รูปที่ 4.53 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ General
ที่มา : SAP (DT ERP)

ดังนี้

- แท็บ Signature Names สําหรับใสรายชื่อตาง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวของ ตามรูปที่ 4.54

1. ผูบันทึกขอมูล ใหระบุผูที่ทําการบันทึกขอมูลในระบบ MU-ERP ในที่นี้คือชื่อผูเขียนเอง
2. ผู อนุ มั ติ ให ระบุ ผู ที่ มี อํานาจในการอนุมั ติก ารรับ วัส ดุจ ากการผลิต เขาคลังฯ ในที่นี้ คื อ
หัวหนางานประยุกตผลงานวิจัย
3. ผูจายวัสดุ ใหระบุผูที่ทําการจายวัสดุตามรายการที่โอนวัสดุ
4. ผูรับวัสดุ ใหระบุผูที่ทําการรับวัสดุตามรายการที่โอนวัสดุ

ชื่อผูบันทึกขอมูล ผูอนุมัติ ผูจายวัสดุและผูรับวัสดุ
รูปที่ 4.54 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ Signature Names
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ Transfer Posting จะแบงเปน 2 ฝง คือ From ซึ่งอยูฝงซาย เปนสวนของคลังตน
ทางของวัสดุรายการนั้น ๆ สวน Dest จะอยูฝงขวา เปนสวนของคลังปลายทางที่เราตองการโอนไป
ฝง From
- ชอง Material ใหใสรหัสของวัสดุนั้น ๆ ที่ตองการโอนวัสดุ ในที่นี้คือ รายการวัสดุ
Xerostomia mouthrinse 300 ml. ใสรหัส “20000974”
- ชอง Plant ใหใสรหัส “1030” คือแหลงเงินรายไดคณะทันตแพทยศาสตร
- ชอง Stor. Loc. ใหใสรหัส “2001” คือคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี
ฝง Dest
- ช อ ง Stor. Loc. ให ใส รหั ส “5002” คือ คลั งห องจายยา หลั งจากนั้ น กด Enter
ตามรูปที่ 4.55
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ใสรหัสวัสดุ
ใสรหัสคลังปลายทาง

ใสแหลงเงิน
ใสรหัสคลังตนทาง

รูปที่ 4.55 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ Transfer Posting
ที่มา : SAP (DT ERP)

แตละชองของทั้งสองฝงจะแสดงรายการตามที่ใสรหัสไว โดยสังเกตเห็นวาฝงซายและฝงขวา
จะมีขอมูลที่ตรงกัน ยกเวนชอง Stor. Loc. ที่ฝงซายจะแสดงคําวา “ค.สารเคมีฯ” คือคลังตนทาง
และฝงขวาจะแสดงคําวา “ค.หองจายยา” คือคลังปลายทาง และชองแสดงรายการทั้งหมดดานลาง
โปรแกรมจะปรากฏรายการ Xerostomia mouthrinse 300 ml. ขึ้นใน Line 1 ตามรูปที่ 4.56
คลังตนทาง

คลังปลายทาง

แสดงขอมูลหลังจากทีก่ ด Enter แลว

แสดงขอมูลใน Line 1
รูปที่ 4.56 หนาจอแสดงขอมูล Line 1 แท็บ Transfer Posting
ที่มา : SAP (DT ERP)

และชอง Batch ฝงซายใหใสเลขชุดการผลิต (Batch Number) ที่ไดตรวจสอบยอดคงเหลือ
มาแล ว ในหั ว ข อ 4.3.1 คื อ “600002” จากนั้ น กดปุ ม Enterจะปรากฏเลขชุ ด การผลิ ต (Batch
Number) ที่ฝงขวาที่ตรงกันกับฝงซาย ตามรูปที่ 4.57
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batch ฝงคลังปลายทางจะแสดงตรงกัน
ใส batch ฝงคลังตนทาง
รูปที่ 4.57 หนาจอแสดงการระบุ Batch แท็บ Transfer Posting
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ Quantity ในชอง Qty in Unit of Entryใหใสจํานวนวัสดุนั้น ๆ ที่ตองการโอน ใน
ที่นี้คือจํานวน “133” จากนั้นกด Enter รายการที่แสดงใน Line 1 ก็จะปรากฏจํานวนตรงตามที่ระบุ
คือ 133 ตามรูปที่ 4.58

ใสจํานวนที่ตองการโอน

รูปที่ 4.58 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ Quantity
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ Where เปนการระบุแหลงเงินและรหัสคลัง ใหสังเกตชอง Movement Type อีก
ครั้ง ซึ่งจะตองเป น รหั ส 311 ตรงกับ ที่ได ระบุ ตอนต นตรงหัวของโปรแกรม ชอง Plant และชอง
Storage Location โปรแกรมจะแสดงขอความอัตโนมัติตามที่ไดกําหนดในแท็บ Transfer Posting
ไว คื อ Plant จะแสดงข อ ความ 1030 และ Storage Location จะแสดงข อ ความ 2001ส ว นช อ ง
Good recipient ใหใสรหัสพนักงานของผูบันทึกขอมูล และชอง Text ใหใสลําดับครั้งที่โอนวัสดุจาก
คลังวิทยาศาสตรและสารเคมี ไปยังคลังหองจายยาในปงบประมาณนั้น ๆ โดยอาจใสขอความเตือน
ความจําลงไปได ตามรูปที่ 4.59 หลังจากนั้นกด Enter
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สังเกต Movement type 311 จะแสดงอัตโนมัติ
ขอมูลหลัง
กด Enter

{

ใสลําดับครั้งที่โอน
รูปที่ 4.59 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ Where
ที่มา : SAP (DT ERP)

แท็บ Batch ชอง Batch Trfr Pstg โปรแกรมจะแสดงขอความอัตโนมัติตามที่ไดกําหนดใน
แท็บ Transfer Posting ไวคือ Batch 600002 ตามรูปที่ 4.60
ใส Batch ที่ตองการโอน

รูปที่ 4.60 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other แท็บ Batch
ที่มา : SAP (DT ERP)

เมื่ อระบุ ขอ มู ล ลงในแต ล ะแท็ บ และช องของรายการที่ 1 หรื อ Line 1 สมบู ร ณ แล ว ให
ตรวจสอบความถูกตองของรายการใน Line 1 อีกครั้งโดยการกดปุม Check ที่ดานบนซายมือของ
โปรแกรมตามรูปที่ 4.61
กดที่ปุม Check
รูปที่ 4.61 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other ตําแหนงปุม Check
ที่มา : SAP (DT ERP)
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ถ า รายการนั้ น มี ค วามถู ก ต อ ง โปรแกรมขึ้ น ข อ ความด า นล า งซ า ยมื อ ของโปรแกรมว า
“Document is O.K.” ตามรูปที่ 4.62
รูปที่ 4.62 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt
ระบุสถานะ “Document is O.K.”
ที่มา : SAP (DT ERP)

และไฟแสดงสถานะของ Line 1 จะแสดงเป น สีเขีย ว หมายความวารายการนั้ น มี ความ
ถูกตอง ตามรูปที่ 4.63
รูปที่ 4.63 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Receipt ไฟแสดงสถานะ Line 1
ที่มา : SAP (DT ERP)

ถาตองการโอนรายการวัสดุเพิ่มเติมอีก สามารถทําไดโดยการกดที่ปุม “Next item” รูป
ทางดานลางซายของโปรแกรม จากนั้นแท็บ Transfer Posting จะเปนชองวาง สามารถใสรหัส
วัสดุของรายการตอไปที่ตองการโอนวัสดุไดและใน Line 2 จะปรากฏรายการเพิ่มเติมขึ้น ก็สามารถ
เพิ่มรายการ ไดตามขั้นตอนขางตน ตามรูปที่ 4.64 และ 65
ขอสังเกต : ในขณะที่เรากําลังทํารายการใดอยู ตัวอักษรรายการนั้นจะปรากฏเปนสีน้ําเงิน
กดที่ปุม Next item
รูปที่ 4.64 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other
ตําแหนงปุม Next item
ที่มา : SAP (DT ERP)
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แสดงรายการเพิ่มเติมใน Line 2

รูปที่ 4.65 หนาจอแสดงขอมูล Line 2 แท็บ Transfer Posting
ที่มา : SAP (DT ERP)

เมื่อทํ าการโอนวัสดุครบทุกรายการแลว ใหกดที่ปุม
บันทึกขอมูล ตามรูปที่ 4.66

ดานบนของโปรแกรมเป นการ

กดที่ปุม save เพื่อบันทึกขอมูล
รูปที่ 4.66 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other ตําแหนงปุม Save
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะสังเกตเห็นวาเมื่อการบันทึกขอมูลเสร็จสมบูรณ จะปรากฏเลขที่เอกสารดานลางซายมือ
ของโปรแกรม คือเลข 4900009806 ตามรูปที่ 4.67 ซึ่งคือหมายเลขเอกสารของการโอนวัสดุนั้น ๆ
จึงเสร็จขั้นตอนการรับวัสดุจากการผลิต

รูปที่ 4.67 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Other
แสดงเลขที่เอกสาร (Material document)
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.3.4 การพิมพใบโอนวัสดุไมอางอิงใบเบิกวัสดุ
การพิมพใบโอนวัสดุจะใชเมนูเดียวกันกับการพิมพใบรับวัสดุจากการผลิตคือ ตองทําการล็อก
ออนเขาสูโปรแกรมแล ว เลือกเมนู MB90 – Output Processing for Mat. Document ตามรูป ที่
4.68
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เมนู MB90

รูปที่ 4.68 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
MB90 – Output Processing for Mat. Document
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหน า ต า ง “Output from Goods Movements” ตามรู ป ที่ 4.69 โดยแท็ บ
“Messages” ใหตั้งคาแตละชองตามที่ขึ้นมาอัตโนมัติ ไมตองปรับแตงเพิ่มเติม สวนแท็บ “Goods
Movements” ชอง Material Doc. Year ใหใสปคริสตศักราชที่ทําการบันทึก คือป 2016 และชอง
Material Document ใหใสเลขที่เอกสารตามหัวขอ 4.3.2 คือเลข 4900009806 หลังจากนั้นกดปุม
Execute ( )
2. กดปุม Execute

1. ใสปคริสตศักราชและ Material Document
ที่ตองการพิมพ

รูปที่ 4.69 แสดงการกําหนดคาในกรอบ
Output from Goods Movements
ที่มา : SAP (DT ERP)
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จะปรากฏรายการตามเลขที่ เ อกสารที่ เ ราต อ งการพิ ม พ คื อ “4900009806” ให ทํ า
เครื่องหมาย  หนาเลขที่เอกสารจากนั้นกดปุม Print preview ( ) ตามรูปที่ 4.70
2. กดปุม Print preview
1. ทําเครื่องหมาย  หนาเลขทีเ่ อกสาร
รูปที่ 4.70 หนาจอแสดงกรอบ Output from Goods Movements
ระบุขอมูลกอนทําการพิมพ และตําแหนงปุม Print preview
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะแสดงตัวอยางเอกสารกอนพิมพ ตามรูปที่ 4.71 เมื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
แลว กดปุม Print ( ) ที่ดานบนโปรแกรม
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กดปุม Print เพื่อพิมพเอกสาร

รูปที่ 4.71 หนาจอแสดงตัวอยางกอนพิมพใบตัดจายวัสดุ
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกเครื่องปริ้นเตอร ในชอง Name ใหเลือกเครื่องปริ้นเตอรที่ได
ทํ าการต อเชื่อมกั บ เครื่องคอมพิ ว เตอรไว และช อง Number of copies ให ใสจํานวนสําเนาของ
เอกสาร ถาไมตองการสําเนาใหใสเลข “1” ตามรูปที่ 4.72 จากนั้นกดปุม OK โปรแกรมจะทําการ
พิมพเอกสารใบโอนวัสดุ ตามรูปที่ 4.73
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เลือกเครื่องปริ้นเตอร

ใสจํานวนสําเนา

รูปที่ 4.72 หนาจอแสดงหนาตางการกําหนดคุณสมบัติของเครื่องปริน้ เตอร
ที่มา : SAP (DT ERP)
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ตัวอยางเอกสารใบตัดจายวัสดุ

รูปที่ 4.73 ตัวอยางใบตัดจายวัสดุที่พิมพจากโปรแกรม
ที่มา : SAP (DT ERP)
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เมื่อไดเอกสารที่พิมพแลว ใหตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งจาก Material Document คือ
“4900009806” และในสวนดานลางของเอกสาร ใหลงลายมือชื่อตามลําดับตอไปนี้
1. ผูบันทึกขอมูล
2. ผูอนุมัติสั่งจาย
3. ผูจายวัสดุ
4. ผูรับวัสดุ
4.2.3.5 การจายวัสดุใหแกหนวยงานหลังจากเสร็จสิ้นการโอนวัสดุในระบบฯ
เมื่อทําการโอนวัสดุในระบบฯ เสร็จสิ้นแลว ตองทําการจายวัสดุใหแกหนวยงานนั้น ๆ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. จัดเตรียมวัสดุใหตรงตามรายการและจํานวนในใบโอนวัสดุ
2. ติดตอหนวยงานที่จะทําการจายวัสดุ
3. ทําการจายวัสดุตามใบโอนวัสดุโดยใหผูรับวัสดุตรวจสอบรายการและจํานวนวัสดุ
ใหตรงกับใบโอนวัสดุ
4. ลงลายมือชื่อตามใบโอนวัสดุ โดยใหผูจายวัสดุลงลายมือชื่อในชอง ผูจายวัสดุ
และผูรับวัสดุลงลายมือชื่อในชอง ผูรับวัสดุ พรอมทั้งลงวันที่ใหตรงกันทั้งสอง
ชองดังกลาว เปนการเสร็จสิ้นการจายวัสดุ
4.2.4 การยายวัสดุระหวางคลังอางอิงใบเบิกวัสดุ (การโอนวัสดุ)
หนวยงานภายในคณะ ฯ โดยเฉพาะหนวยงานที่มีการใชวัสดุเปนจํานวนมาก จะมีสถานะ
เปนคลังยอยหนึ่ง ๆ และมีรหัสประจําของแตละคลัง ไดแก
3001 คลังคลินิกพิเศษ
3002 คลังคลินิกจัดฟน
3003 คลังคลินิกกลาง
3004 คลังคลินิกทั่วไปขั้นสูง
3005 คลังคลินิกศัลยกรรมฯ
3006 คลังคลินิกเด็ก
3007 คลังคลินิกหัตถการ
3008 คลังคลินิกทันตกรรมประดิษฐ
3009 คลังคลินิกรังสีฯ
3010 คลังคลินิกประดิษฐใบหนาฯ
3011 คลังคลินิกปริทันตวิทยา
3012 คลังคลินิกบดเคี้ยว
3013 คลังศูนยสหสาขา
3014 คลังคลินิก OPD และฉุกเฉิน
3015 คลังคลินิกเอ็นโดดอนต
3016 คลังศูนยรากเทียม
3017 คลังคลินิกชั้น 8
3018 คลังคลินิกสงเสิรมสุขภาพ
3019 คลังคลินิกเพรสทีจ
3020 คลังหองผาตัด
3021 คลังหนวยวิสัญญี
3022 คลังหนวยผูปวยใน
3023 คลังแล็ปหัตถการฯ
3024 คลังแล็ปเอ็นโดฯ
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ซึ่งเมื่อหนวยงานดังกลาวขางตนตองการเบิกวัสดุจากคลัง 2001 จะตองสรางใบเบิกวัสดุ ตาม
รูปที่ 4.74 โดยสวนประกอบสําคัญตาง ๆ ที่ตองตรวจสอบความถูกตองมีดังนี้
1. เลขที่ใบเบิกวัสดุ
2. หนวยงานที่ทําใบเบิกวัสดุ
3. แหลงเงินของวัสดุนั้น ๆ ตามรายการ
4. คลังหลักของวัสดุนั้น ๆ ตามรายการ
5. รายการวัสดุที่เบิก

73

1. เลขที่ใบเบิกวัสดุ

2. หนวยงานที่ทําใบเบิกวัสดุ

3. ,4. แหลงเงินและคลังหลักของวัสดุนั้น ๆ ตามรายการ

5. รายการวัสดุที่เบิก

รูปที่ 4.74 ตัวอยางใบเบิกวัสดุ และสวนประกอบที่สําคัญตาง ๆ
ที่มา : SAP (DT ERP)
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4.2.4.1 การตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิต (Batch Number)
กอนทําการโอนวัสดุ ตองตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิตเหมือนขั้นตอนในขอ
4.3.1 แต วัส ดุ บ างรายการอาจไม มีเลขชุดการผลิต เชน รายการวัส ดุ Dental Stone Type 4, 5
kg./Bag (เพื่อใช) ซึ่งจะมีรายละเอียดการโอนวัสดุที่กลาวตอไปในการในหัวขอ 4.4.2
4.2.4.2 การโอนวัสดุอางอิงใบเบิกวัสดุ
เมื่อตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิตแลว ทําการโอนวัสดุโดยเลือกเมนู MIGO –
Goods Movement ตามรูปที่ 4.75

เมนู MIGO

รูปที่ 4.75 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
MIGO – Goods Movement
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตาง Transfer Posting Reservation ตามรูปที่ 4.76 โดยแตละชองใหเลือก
หรือใสขอความตามขั้นตอนดังนี้
- สวนหัวของโปรแกรม
1. ชองสําหรับเลือกประเภทการทํารายการ ใหเลือกเปน “Transfer Posting”
2. ชองสําหรับเลือกการอางอิงเอกสาร ใหเลือกเปน “Reservation”
3. ชองสําหรับระบุเลขที่ใบเบิก ใหใสเลขที่ตามใบเบิกในรูปที่ 4.74 คือ “41012” จากนั้น
กด Enter
4. ชองแสดง movement type จะแสดงอัตโนมัติเปนรหัส “311”
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1. เลือก Transfer Posting
3. ใสเลขที่ใบเบิก
2. เลือก Reservation

4. movement type 311

รูปที่ 4.76 การระบุคาในชอง movement type หนาตาง Transfer Posting Reservation
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏรายละเอียดของใบเบิก โดย
- แท็บ General
1. ชอง Material Slip ใหใสเลขที่ใบเบิก ในที่นี้คือ “41012”
2. ชอง Document Header Text เพื่อใหงายตอการตรวจสอบรายงานยอนหลังใหใสเปน
ชื่อหนวยงานที่ทําใบเบิก คือ“คลังหัตถการ”ตามรูปที่ 4.77

ใสเลขที่ใบเบิกและคลังที่ขอเบิก
รูปที่ 4.77 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ General
ที่มา : SAP (DT ERP)

ดังนี้

- แท็บ Signature Names สําหรับใสรายชื่อตาง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวของ ตามรูปที่ 4.78

1. ผูบันทึกขอมูล ใหระบุผูที่ทําการบันทึกขอมูลในระบบ MU-ERP ในที่นี้คือชื่อผูเขียนเอง
2. ผู อนุ มั ติ ให ระบุ ผู ที่ มี อํานาจในการอนุมั ติก ารรับ วัส ดุจ ากการผลิต เขาคลังฯ ในที่นี้ คื อ
หัวหนางานประยุกตผลงานวิจัย
3. ผูจายวัสดุ ใหระบุผูที่ทําการจายวัสดุตามรายการที่โอนวัสดุ
4. ผูรับวัสดุ ใหระบุผูที่ทําการรับวัสดุตามรายการที่โอนวัสดุ

ชื่อผูบันทึกขอมูล ผูอนุมัติ ผูจายวัสดุและผูรับวัสดุ
รูปที่ 4.78 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Signature Names
ที่มา : SAP (DT ERP)

76

- แท็บ Transfer Posting จะแบงเปน 2 ฝง คือ From ซึ่งอยูฝงซาย เปนสวนของคลังตน
ทางของวัสดุรายการนั้น ๆ สวน Dest จะอยูฝงขวา เปนสวนของคลังปลายทางที่เราตองการโอนไป
เหมือนการโอนวัสดุแบบไมอางอิงใบเบิก แตรายการวัสดุจะแสดงอัตโนมัติตามที่ผูเบิกระบุตามรูปที่
4.79
ฝง From
- ชอง Material จะแสดงรายการวัสดุ Dental Stone Type 4, 5 kg./Bag (เพื่อใช)
รหัส 40004920
- ชอง Plant จะแสดงแหลงเงิน 1030 คือแหลงเงินรายไดคณะทันตแพทยศาสตร
- ช อ ง Stor. Loc. จะแสดงคลั งต น ทางของวั ส ดุ 2001คื อ คลั งวิ ท ยาศาสตร แ ละ
สารเคมี
ฝง Dest
- ชอง Stor. Loc. จะแสดงคลังปลายทางของวัสดุ 3007 คือคลังหัตถการ สวนชอง
แสดงรายการทั้งหมดของวัสดุที่ขอเบิกก็จะแสดงอัตโนมัติเชนกัน คือ รายการที่ 1 หรือ Line
1 รายการ Dental Stone Type 4, 5 kg./Bag (เพื่อใช) จํานวน 3 ถุง (BAG) รายการที่ 2
หรือ Line 2 รายการ Talbot’s solution 15 ml.จํานวน 2 ขวด

แสดงชื่อคลังตนทาง

แสดงชื่อคลังปลายทาง

แสดงรายการที่ขอเบิก

รูปที่ 4.79 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Transfer Posting
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็ บ Quantity จะแสดงจํ า นวนที่ ข อเบิ ก ของรายการนั้ น อั ต โนมั ติ คื อ Dental Stone
Type 4, 5 kg./Bag (เพื่อใช) จํานวน 3 ถุง (BAG) และรายการใน Line 1 ก็จะปรากฏรายการและ
จํานวนตรงกันตามรูปที่ 4.80
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แสดงจํานวนทีข่ อเบิก

รูปที่ 4.80 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Quantity
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็ บ Where ช อง Plant และ ช อง Storage Location จะแสดงขอความอัตโนมัติ คือ
“รายไดคณะทันตแพทยศาสตร” และ “คลังสารเคมีฯ” ตามลําดับ สวนชอง Good recipient ใหใส
รหั ส พนั ก งานของผู บั น ทึ ก ข อ มู ล และช อ ง Text อาจใส ข อ ความเตื อนความจํ าลงไปได คื อ ตาม
“41012 คลังหัตถการ” รูปที่ 4.81 หลังจากนั้นกด Enter

ใสรหัสพนักงานของผูบนั ทึกขอมูล
ใสเลขที่ใบเบิกและชื่อคลังทีข่ อเบิก

รูปที่ 4.81 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Where
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ Reservation ใหทําเครื่องหมาย  หนาขอความ Final Issue ตามรูปที่ 4.82 การ
ทํ า เครื่ อ งหมาย  หน า ข อ ความ Final Issue จะเป น การป ด สถานะรายการนั้ น ๆ ของใบเบิ ก
ตัวอยางเชน ถารายการในใบเบิกใสจํานวน 3 ชิ้น แตในคลังมียอดเคงเหลือแค 2 ชิ้น และตองการ
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จายให 2 ชิ้น การทําเครื่องหมาย  หนาขอความ Final Issue จะเปนการปดสถานะรายการนั้น
ของใบเบิกไมใหคงคางการจาย

ทําเครื่องหมาย  หนา Final Issue
รูปที่ 4.82 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Reservation
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แ ท็ บ Batch ถ าขึ้ น ข อ ค ว าม ว า “The material is not managed in batches.”
หมายความวา วัสดุนั้น ๆ ไมมีการบันทึกเลขชุดการผลิต จึงไมตองใสเลขชุดการผลิต ตามรูปที่ 4.83

รูปที่ 4.83 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation แท็บ Batch
ที่มา : SAP (DT ERP)

- เมื่อระบุขอความครบทุกแท็บแลวใหทําเครื่องหมาย  หนาขอความ Item OK เปนการ
ยืนยันการทํารายการใน Line นั้น ๆตามรูปที่ 4.84
ทําเครื่องหมาย  หนา Item OK
รูปที่ 4.84 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation
ตําแหนงปุม Item OK
ที่มา : SAP (DT ERP)

จากนั้นใหตรวจสอบความถูกตองของรายการใน Line 1 อีกครั้งโดยการกดปุม Check ที่
ดานบนซายมือของโปรแกรมตามรูปที่ 4.85
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กดปุม Check เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
รูปที่ 4.85 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation
ตําแหนงปุม Check
ที่มา : SAP (DT ERP)

ถารายการนั้นมีความถูกตอง โปรแกรมจะแสดงขอความดานลางซายมือของโปรแกรมวา
“Document is O.K.” ตามรูปที่ 4.86
รูปที่ 4.86 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation
ระบุสถานะ “Document is O.K.”
ที่มา : SAP (DT ERP)

และไฟแสดงสถานะของ Line 1 จะแสดงเป น สีเขีย ว หมายความวารายการนั้ น มี ความ
ถูกตอง ตามรูปที่ 4.87
รูปที่ 4.87 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation
ไฟแสดงสถานะ Line 1
ที่มา : SAP (DT ERP)

เมื่อตองการทําการโอนวัสดุในรายการถัดไป สามารถทําไดโดยการกดที่ปุม “Next item”
หรื อ
ทางด านล างซ ายของโปรแกรม จากนั้ น แท็ บ Transfer Posting ใน Line 2 จะแสดง
ขอความอัตโนมัติเปนรายการที่ 2 ในใบเบิกวัสดุ คือ Talbot’s solution 15 ml. ก็สามารถทําการ
โอนวัสดุในรายการถัดไปไดตามขั้นตอนขางตน ตามรูปที่ 4.88
กดที่ปุม Next item

รูปที่ 4.88 หนาจอแสดงขอมูล Line 2 แท็บ Transfer Posting
ที่มา : SAP (DT ERP)
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เมื่ อทํ าการโอนวั สดุ ครบทุ กรายการแลว ให กดที่ปุม
บันทึกขอมูล ตามรูปที่ 4.89

ดานบนของโปรแกรมเปน การ

กดที่ปุม save เพื่อบันทึกขอมูล
รูปที่ 4.89 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation ตําแหนงปุม Save
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏเลขที่เอกสารดานลางซายมือของโปรแกรม คือเลข 4900009825 ตามรูปที่ 4.90
ซึ่งคือหมายเลขเอกสารของการโอนวัสดุนั้น ๆ จึงเสร็จขั้นตอนการรับวัสดุจากการผลิต

รูปที่ 4.90 หนาจอแสดงหนาตาง Transfer Posting Reservation
แสดงเลขที่เอกสาร (Material document)
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.4.3 การพิมพใบโอนวัสดุอางอิงใบเบิกวัสดุ
การพิมพใบโอนวัสดุจะใชเมนูเดียวกันกับการพิมพใบรับวัสดุจากการผลิตคือ ใชเมนู MB90 –
Output Processing for Mat. Document โดยชอง Material Document ใหใสเลขที่เอกสารตาม
หั วข อ 4.4.2 คือเลข 4900009825 หลังจากนั้น กดปุม Execute ( ) โปรแกรมจะทํ าการพิ มพ
เอกสารใบโอนวัสดุ ตามรูปที่ 4.91
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ตัวอยางเอกสารใบตัดจายวัสดุ

รูปที่ 4.91 ตัวอยางใบตัดจายวัสดุที่พิมพจากโปรแกรม
ที่มา : SAP (DT ERP)
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เมื่อไดเอกสารที่พิมพแลว ใหตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งจาก Material Document คือ
“4900009825” และในสวนดานลางของเอกสาร ใหลงลายมือชื่อตามลําดับตอไปนี้
1. ผูบันทึกขอมูล
2. ผูอนุมัติสั่งจาย
3. ผูจายวัสดุ
4. ผูรับวัสดุ
4.2.4.4 การจายวัสดุใหแกหนวยงานหลังจากเสร็จสิ้นการโอนวัสดุในระบบฯ
การจายวัสดุใหแกหนวยงานจะทําเชนเดียวกับหัวขอที่ 4.3.5
4.2.5 การตัดจายวัสดุภายในสวนงานอางอิงใบเบิก (การตัดจายวัสดุ (Reservation))
หนวยงานภายในคณะ ฯบางหนวยงาน ไมมีสถานะเปน คลังยอย โดยเฉพาะอยางยิ่งคื อ
ภาควิชาตาง ๆ ซึ่งถาหนวยงานนั้น ๆ ตองการเบิกวัสดุจากคลัง 2001 จะตองสรางใบเบิกวัสดุเชนกัน
ตามรูปที่ 4.92 โดยสวนประกอบสําคัญตาง ๆ ที่ตองตรวจสอบความถูกตองมีดังนี้
1. เลขที่ใบเบิกวัสดุ
2. หนวยงานที่ทําใบเบิกวัสดุ
3. แหลงเงินของวัสดุนั้น ๆ ตามรายการ
4. คลังหลักของวัสดุนั้น ๆ ตามรายการ
5. รายการวัสดุที่เบิก
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1. เลขที่ใบเบิกวัสดุ

2. หนวยงานที่ทําใบเบิกวัสดุ

3. ,4. แหลงเงินและคลังหลักของวัสดุนั้น ๆ ตามรายการ
5. รายการวัสดุที่เบิก

รูปที่ 4.92 ตัวอยางใบเบิกวัสดุ และสวนประกอบที่สําคัญตาง ๆ
ที่มา : SAP (DT ERP)
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4.2.5.1 การตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิต (Batch Number)
กอนทําการตัดจายวัสดุ ตองตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิตเหมือนขั้นตอนในขอ
4.3.1 โดยดูรายการจากใบเบิกวัสดุที่ตองการตัดจาย
4.2.5.2 การตัดจายวัสดุอางอิงใบเบิกวัสดุ
เมื่อตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิตแลว ทําการตัดจายวัสดุโดยเลือกเมนู MIGO
– Goods Movement ตามรูปที่ 4.93

เมนู MIGO

รูปที่ 4.93 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
MIGO – Goods Movement
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตาง Goods Issue Reservation ตามรูปที่ 4.94 โดยแตละชองใหเลือกหรือ
ใสขอความตามขั้นตอนดังนี้
- สวนหัวของโปรแกรม
1. ชองสําหรับเลือก movement type ใหเลือกเปนรหัส “201”
2. ชองสําหรับเลือกประเภทการทํารายการ ใหเลือกเปน “Goods Issue”
3. ชองสําหรับเลือกการอางอิงเอกสาร ใหเลือกเปน “Reservation”
4. ชองสําหรับระบุเลขที่ใบเบิก ใหใสเลขที่ตามใบเบิกในรูปที่ 4.92 คือ “41134” จากนั้น
กด Enter
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1. เลือก Transfer Posting
3. ใสเลขที่ใบเบิก
2. เลือก Reservation

4. movement type 311

รูปที่ 4.94 การระบุคาในชอง movement type หนาตาง Goods Issue Reservation
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏรายละเอียดของใบเบิก โดย
- แท็บ General
1. ชอง Material Slip ใหใสเลขที่ใบเบิก ในที่นี้คือ “41134”
2. ชอง Document Header Text เพื่อใหงายตอการตรวจสอบรายงานยอนหลังใหใสเปน
ชื่อหนวยงานที่ทําใบเบิก คือ “งานบริการเพื่อการวิจัย” ตามรูปที่ 4.95

ใสเลขที่ใบเบิกและคลังที่ขอเบิก
รูปที่ 4.95 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ General
ที่มา : SAP (DT ERP)

ดังนี้
เอง

- แท็บ Signature Names สําหรับใสรายชื่อตาง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวของ ตามรูปที่ 4.96
1. ผูบันทึกขอมูล ใหระบุผูที่ทําการบันทึกขอมูลในระบบ MU-ERP ในที่นี้คือชื่อผูดูแลคลัง

2. ผู อนุ มั ติ ให ระบุ ผู ที่ มี อํานาจในการอนุมั ติก ารรับ วัส ดุจ ากการผลิต เขาคลังฯ ในที่นี้ คื อ
หัวหนางานประยุกตผลงานวิจัย
3. ผูจายวัสดุ ใหระบุผูที่ทําการจายวัสดุตามรายการที่ตัดจายวัสดุ
3. ผูรับวัสดุ ใหระบุผูที่ทําการรับวัสดุตามรายการที่ตัดจายวัสดุ

ชื่อผูบันทึกขอมูล ผูอนุมัติ ผูจายวัสดุและผูรับวัสดุ
รูปที่ 4.96 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ Signature Names
ที่มา : SAP (DT ERP)
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- แท็ บ Material จะแสดงวั ส ดุ ข องรายการใน Line 1 คื อ Chloroxylenol 4.8% 5l
(Dettol) ตามรูปที่ 4.97

แสดงรายการที่ขอเบิก

รูปที่ 4.97 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ Material
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็ บ Quantity จะแสดงจํ านวนที่ ข อเบิ ก ของรายการนั้ น อั ต โนมั ติ คื อ Chloroxylenol
4.8% 5l (Dettol) จํานวน 5,000 มิ ลลิลิตร (ML) และรายการใน Line 1 ก็จะปรากฏรายการและ
จํานวนตรงกันตามรูปที่ 4.98

แสดงจํานวนทีข่ อเบิก
รูปที่ 4.98 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ Quantity
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็ บ Where ช อง Plant และ ช อง Storage Location จะแสดงขอความอัตโนมัติ คือ
“รายไดคณะทันตแพทยศาสตร” และ “คลังสารเคมีฯ” ตามลําดับ สวนชอง Good recipient ใหใส
รหัสพนักงานของผูบันทึกขอมูล และชอง Text อาจใสขอความเตือนความจําลงไปได คือ “41134
งานบริการเพื่อการวิจัย” ตามรูปที่ 4.99 หลังจากนั้นกด Enter
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ใสรหัสพนักงานของผูบนั ทึกขอมูล

ใสเลขที่ใบเบิกและชื่อคลังทีข่ อเบิก
รูปที่ 4.99 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ Where
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ Reservation ใหทําเครื่องหมาย  หนาขอความ Final Issue ตามรูปที่ 4.100

ทําเครื่องหมาย  หนา Final Issue
รูปที่ 4.100 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation แท็บ Reservation
ที่มา : SAP (DT ERP)

เมื่อระบุ ขอความครบทุกแท็ บแลวใหทําเครื่องหมาย  หนาขอความ Item OK เปนการ
ยืนยันการทํารายการใน Line นั้น ๆ ตามรูปที่ 4.101
รูปที่ 4.101 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation
ตําแหนงปุม Item OK
ที่มา : SAP (DT ERP)

จากนั้นใหตรวจสอบความถูกตองของรายการใน Line 1 อีกครั้งโดยการกดปุม Check ที่
ดานบนซายมือของโปรแกรมตามรูปที่ 4.102
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กดปุม Check เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
รูปที่ 4.102 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation
ตําแหนงปุม Check
ที่มา : SAP (DT ERP)

ถารายการนั้นมีความถูกตอง โปรแกรมจะแสดงขอความดานลางซายมือของโปรแกรมวา
“Document is O.K.” ตามรูปที่ 4.103
รูปที่ 4.103 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation
ระบุสถานะ “Document is O.K.”
ที่มา : SAP (DT ERP)

และไฟแสดงสถานะของ Line 1 จะแสดงเป น สีเขีย ว หมายความวารายการนั้ น มี ความ
ถูกตอง ตามรูปที่ 4.104
รูปที่ 4.104 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation
ไฟแสดงสถานะ Line 1
ที่มา : SAP (DT ERP)

เมื่ อต องการทํ าการตั ดจ ายวัส ดุ ในรายการถัดไป สามารถทํ าไดโดยการกดที่ ปุ ม “Next
item” หรือ
ตามรูปที่ 4.105 ทางดานลางซายของโปรแกรมเหมือนขั้นตอนการโอนวัสดุในขอ
4.4.2 จากนั้นแท็บ Material ใน Line 2 จะแสดงขอความอัตโนมัติเปนรายการที่ 2 ในใบเบิกวัสดุ ก็
สามารถทําการตัดจายวัสดุในรายการถัดไปไดตามขั้นตอนขางตน
กดที่ปุม Next item
รูปที่ 4.105 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation
ตําแหนงปุม Next item
ที่มา : SAP (DT ERP)
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เมื่ อทํ าการโอนวั สดุ ครบทุ กรายการแลว ให กดที่ปุม
บันทึกขอมูล ตามรูปที่ 4.106

ดานบนของโปรแกรมเป น การ

กดที่ปุม save เพื่อบันทึกขอมูล
รูปที่ 4.106 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation
ตําแหนงปุม Save
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏเลขที่ เอกสารด านล างซ ายมื อของโปรแกรม คื อเลข 4900009810 ตามรู ป ที่
4.107 ซึ่งคือหมายเลขเอกสารของการโอนวัสดุนั้น ๆ จึงเสร็จขั้นตอนการรับวัสดุจากการผลิต

รูปที่ 4.107 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Reservation
แสดงเลขที่เอกสาร (Material document)
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.5.3 การพิมพใบตัดจายวัสดุอางอิงใบเบิกวัสดุ
การพิมพใบโอนวัสดุจะใชเมนูเดียวกันกับการพิมพใบรับวัสดุจากการผลิต และการพิมพใบ
โอนวั ส ดุ คื อ ใช เ มนู MB90 – Output Processing for Mat. Document โดยช อ ง Material
Document ใหใสเลขที่เอกสารตามหัวขอ 4.5.2 คือเลข 4900009810 หลังจากนั้นกดปุม Execute
( ) โปรแกรมจะทําการพิมพเอกสารใบโอนวัสดุ ตามรูปที่ 4.108
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ตัวอยางเอกสารใบตัดจายวัสดุ

รูปที่ 4.108 ตัวอยางใบตัดจายวัสดุที่พิมพจากโปรแกรม
ที่มา : SAP (DT ERP)
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4.2.5.4 การจายวัสดุใหแกหนวยงานหลังจากเสร็จสิ้นการโอนวัสดุในระบบฯ
การจายวัสดุใหแกหนวยงานจะทําเชนเดียวกับหัวขอที่ 4.3.5
4.2.6 การตัดจายวัสดุสารเคมี อุปกรณ และบรรจุภัณฑที่ใชในการผลิต (เบิกเพื่อผลิต)
ในการผลิตผลิตภัณฑทางทันตกรรมแตละครั้ง ทางฝายผลิต ฯ จะมีการใชทรัยพากรตาง ๆ
ไมวาจะเปนสารเคมี อุปกรณ และบรรจุภัณฑ โดยวัสดุเหลานี้จะมีการสํารองคลังวิทยาศาสตรและ
สารเคมีในระบบ ERP อีกดวย เมื่อการผลิตครบเดือนแลวทางฝายผลิตจะทําการสรุปรายการวัสดุที่ใช
ในการผลิตในเดือนนั้น ๆ เพื่อทําการตัดจายวัสดุเหลานั้นออกจากคลัง
ตัวอยางในรูปที่ 4.109 ในกรอบสีแดงทางฝงซายเปนรายการวัสดุที่ตองการตัดจายจากคลังฯ
เช น Calcium hydroxide ขนาด 500 กรั ม จํ า นวน 5 กระปุ ก และถู ก ใช เ พื่ อ ผลิ ต Calcium
hydroxide ขนาด 50 กรัม ตามกรอบสีแดงทางฝงขวา

รายการ Calcium hydroxide ขนาด 500 กรัม จํานวน 5 กระปุก
และถูกใชเพื่อผลิต Calcium hydroxide ขนาด 50 กรัม

รูปที่ 4.109 ตัวอยางใบรายการเบิกสารเคมีและอุปกรณการผลิต
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4.2.6.1 การตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิต (Batch Number)
กอนทําการตัดจายวัสดุ ตองตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิตเหมือนขั้นตอนในขอ
4.3.1 แตถาตองการแสดงเลขชุดการผลิตครั้งละหลายรายการ เชน ตองการกําหนดขอบเขตใหแสดง
เฉพาะวัสดุที่เปนวัสดุวิทยาศาสตร 500 สามารถทําไดโดยกําหนดตัวเลือกและขอความแตละกรอบ
ยอยและชองตาง ๆ ดังตัวอยางตามรูปที่ 4.110 ดังนี้
I. กรอบยอย Database Selections
1. Plant ใหระบุรหัสแหลงเงินรายไดคณะทันตแพทยศาสตรฯ คือ “1030”
2. Storage Location ใหระบุรหัสคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี คือ “2001”
II. กรอบยอย Scope of List
3. Material Type ใหระบุรหัสประเภทวัสดุเปนวัสดุวิทยาศาสตร คือ “500”
III. กรอบยอย Settings
4. ใหทําเครื่องหมาย หนาหัวขอ Display Batch Stocks
5. ใหทําเครื่องหมาย No Zero Stock Lines เพื่อแสดงจํานวนยอดคงเหลือของวัสดุแบบ
ไมแสดงรายการวัสดุที่เหลือศูนย
จากนั้นใหคลิ๊กที่ปุม Execute ( )

ใสแหลงเงิน
ใสรหัสคลัง
ใสรหัสกลุมวัสดุ

ใส  เพื่อแสดงเลขชุดการผลิต
ใส  เพื่อไมใหแสดงวัสดุที่มียอดคงเหลือ 0
รูปที่ 4.110 การระบุคาตาง ๆ เพือ่ กําหนดการแสดงผลยอดคงเหลือ
ในหนาตาง Display Warehouse Stocks of Material
ที่มา : SAP (DT ERP)
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จะปรากฏหน าต าง Display Warehouse Stocks of Material ตามรู ป ที่ 4.111 โดยจะ
แสดงรายการเฉพาะประเภทวัสดุวิทยาศาสตร (500) ที่ยังคงมีจํานวนคงเหลืออยู

รหัสวัสดุ

รายการวัสดุ

รหัสคลังของวัสดุ
ยอดคงเหลือ
เลขชุดการผลิต
แหลงเงิน

รูปที่ 4.111 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุครั้งละหลายรายการ
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.6.2 การตัดจายวัสดุ (เบิกเพื่อผลิต)
เมื่อตรวจสอบยอดคงเหลือและเลขชุดการผลิตแลว ทําการตัดจายวัสดุ (เบิกเพื่อผลิต) โดย
เลือกเมนู MIGO – Goods Movement ตามรูปที่ 4.112
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เมนู MIGO

รูปที่ 4.112 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
MIGO – Goods Movement
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหน าต าง Goods Issue Other ตามรูป ที่ 4.113 โดยแต ล ะช องให เลื อกหรื อใส
ขอความตามขั้นตอนดังนี้
- สวนหัวของโปรแกรม
1. ชองสําหรับเลือก movement type ใหเลือกเปนรหัส “925”
2. ชองสําหรับเลือกประเภทการทํารายการ ใหเลือกเปน “Goods Issue”
3. ชองสําหรับเลือกการอางอิงเอกสาร ใหเลือกเปน “Other”
2. เลือก Goods Issue

3. เลือก Other

1. เลือก Other

รูปที่ 4.113 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
MIGO – Goods Movement
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ General
4. ชอง Material Slip ใหใสวันที่ทําการใชวัสดุในการผลิต ตามดวยปงบประมาณนั้น ๆ ใน
ที่นี้คือ17/8-6/9/60*1 (17 ส.ค. 60 ถึง 6 ก.ย. 60 ครั้งที่ 1)
5. ชอง Document Header Text เพื่อใหงายตอการตรวจสอบรายงานยอนหลังใหใสเปน
“เบิกเพื่อผลิต” ตามรูปที่ 4.114
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ใสวันที่ทําการใชวัสดุ และเบิกเพื่อผลิต
รูปที่ 4.114 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ General
ที่มา : SAP (DT ERP)

ดังนี้

- แท็บ Signature Names สําหรับใสรายชื่อตาง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวของ ตามรูปที่ 4.115

1. ผูบันทึกขอมูล ใหระบุผูที่ทําการบันทึกขอมูลในระบบ MU-ERP ในที่นี้คือชื่อผูเขียนเอง
2. ผู อนุ มั ติ ให ระบุ ผู ที่ มี อํานาจในการอนุมั ติก ารรับ วัส ดุจ ากการผลิต เขาคลังฯ ในที่นี้ คื อ
หัวหนางานประยุกตผลงานวิจัย
3. ผูจายวัสดุ ใหระบุผูที่ทําการจายวัสดุตามรายการที่ตองใชในการผลิต
4. ผูรับวัสดุ ใหระบุผูที่ทําการรับวัสดุตามรายการที่ตองใชในการผลิต

ชื่อผูบันทึกขอมูล ผูอนุมัติ ผูจายวัสดุและผูรับวัสดุ
รูปที่ 4.115 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Signature Names
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็ บ Material ให ใส ร หั ส ของวั ส ดุ นั้ น ๆ ที่ ต อ งการตั ด จ า ย ในที่ นี้ คื อ รายการวั ส ดุ
Calcium hydroxide 500 g. ใสรหัส “50000451” หลังจากนั้นกด Enterตามรูปที่ 4.116
ใสรหัสวัสดุ
รูปที่ 4.116 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Material
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏรายชื่ อวั ส ดุ ที่ ต รงตามรหั ส วัส ดุ นั่ น คือ Calcium hydroxide 500 g. ตามรู ป ที่
4.117 และชองแสดงรายการทั้งหมด จะปรากฏรายชื่อวัสดุนั้น ๆ ใน Line 1
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แสดงรายการวัสดุ
รูปที่ 4.117 แสดงผลรายชื่อวัสดุในหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Material
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ Quantity ใหใสจํานวนวัสดุนั้น ๆ ที่ถูกใชไปในการผลิต ซึ่งคือจํานวนที่ตองการตัด
จาย ในที่นี้คือจํานวน 5 กระปุกหลังจากนั้นกด Enter รายการใน Line 1 ก็จะปรากฏจํานวนตรงกัน
คือ 5 BT ตามรูปที่ 4.118

ใสจํานวนวัสดุ
รูปที่ 4.118 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Quantity
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ Where เปนการระบุแหลงเงินและรหัสคลัง โดยชอง Plant ใหใสรหัส “1030”คือ
แหล งเงิ น รายได ฯ รหั ส คลั งให ใส “2001” คื อ คลั งวิ ท ยาศาสตร แ ละสารเคมี ส ว นช อ ง Good
recipient ใหใสรหัสพนักงานของผูบันทึกขอมูล และชอง Text ใหใสรายการผลิตภัณฑที่นําวัสดุนี้ไป
ผลิต นั่นคือ 20001904 calcium hydroxide 50 g. (new) โดยอาจใสขอความแบบยอได หลังจาก
นั้นกด Enter จะปรากฏแหลงเงินและคลังตรงตามที่เราใสรหัสไวตามรูปที่ 4.119
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แสดงแหลงเงินและ
ชื่อคลัง
ใสรายการผลิตภัณฑที่นําวัสดุนี้ไปผลิต
รูปที่ 4.119 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Where
ที่มา : SAP (DT ERP)

- แท็บ Batch เปนการใสเลขชุดการผลิต ในที่นี้ชอง Batch ใส “600002” หลังจากนั้นกด
Enter ตามรูปที่ 4.120
ใส Batch
รูปที่ 4.120 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Batch
ที่มา : SAP (DT ERP)

- ส ว นแท็ บ สุ ด ท า ยคื อ แท็ บ Account Assignment ในช อ ง Cost Center ให ใ ส ร หั ส
หนวยงานของทาน ในที่นี้คืองานประยุกตผลงานวิจัย รหัส “C0319303” ในชอง Order ใหใสรหัส
internal order ของรายการผลิ ตภัณ ฑที่ นําวัส ดุนี้ไปผลิต ในที่นี้ คือ cavity varnish (5%w/v) 15
ml. (new) รหัส “303190000029” และในชอง Functional Area ตามรูปที่ 4.121
จึงเสร็จสิ้นการตัดจายรายการที่ 1
สังเกตหนาขอความ Item OK โปรแกรมจะทําเครื่องหมาย  อัตโนมัติ ซึ่งหมายถึงเปน
การยืนยันการทํารายการใน Line 1
ใส Cost Center, Order
และ Functional Area

รูปที่ 4.121 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other แท็บ Account Assignment
ที่มา : SAP (DT ERP)
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จากนั้นใหตรวจสอบความถูกตองของรายการใน Line 1 อีกครั้งโดยการกดปุม Check ที่
ดานบนซายมือของโปรแกรมตามรูปที่ 4.122

รูปที่ 4.122 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other
ตําแหนงปุม Check
ที่มา : SAP (DT ERP)

ถารายการนั้นมีความถูกตอง โปรแกรมจะแสดงขอความดานลางซายมือของโปรแกรมวา
“Document is O.K.” ตามรูปที่ 4.123
รูปที่ 4.123 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other
ระบุสถานะ “Document is O.K.”
ที่มา : SAP (DT ERP)

และไฟแสดงสถานะของ Line 1 จะแสดงเป น สีเขีย ว หมายความวารายการนั้ น มี ความ
ถูกตอง ตามรูปที่ 4.124

รูปที่ 4.124 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other
ไฟแสดงสถานะ Line 1
ที่มา : SAP (DT ERP)

ถาตองการตัดจายวัสดุเพิ่มเติมอีก สามารถทําไดโดยการกดที่ปุม “Next item” หรือ
ทางด านล างซ ายของโปรแกรม จากนั้ น แท็ บ Material จะเป น ช องวาง สามารถใสร หั ส วัส ดุของ
รายการต อไปที่ ต อ งการตั ด จ ายได แ ละใน Line 2 จะปรากฏรายการเพิ่ ม เติม ขึ้ น ก็ส ามารถเพิ่ ม
รายการ ไดตามขั้นตอนขางตน ตามรูปที่ 4.125 และ 126
ใสรหัสวัสดุใน Line 2
รูปที่ 4.125 การใสรหัสวัสดุใน Line 2 แท็บ Material
ที่มา : SAP (DT ERP)
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แสดงรายการวัสดุใน Line 2

รูปที่ 4.126 หนาจอแสดงขอมูล Line 2 แท็บ Material
ที่มา : SAP (DT ERP)

เมื่อทําการตัดจายวัสดุครบทุกรายการแลว ใหกดที่ปุม
บันทึกขอมูล ตามรูปที่ 4.127

ดานบนของโปรแกรมเปนการ

กดที่ปุม save เพื่อบันทึกขอมูล
รูปที่ 4.127 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other ตําแหนงปุม Save
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏเลขที่ เอกสารด านล างซ ายมื อ ของโปรแกรม คื อเลข 4900008335 ตามรู ป ที่
4.128 ซึ่งคือหมายเลขเอกสารของการโอนวัสดุนั้น ๆ จึงเสร็จขั้นตอนการตัดจายวัสดุ

รูปที่ 4.128 หนาจอแสดงหนาตาง Goods Issue Other
แสดงเลขที่เอกสาร (Material document)
ที่มา : SAP (DT ERP)

4.2.6.3 การพิมพใบตัดจายวัสดุอางอิงใบเบิกวัสดุ
การพิมพใบตัดจายวัสดุจะใชเมนูเดียวกันกับการพิมพใบรับวัสดุจากการผลิต และการพิมพใบ
โอนวั ส ดุ คื อ ใช เ มนู MB90 – Output Processing for Mat. Document โดยช อ ง Material
Document ใหใสเลขที่เอกสารตามหัวขอ 4.6.2 คือเลข 4900008335 หลังจากนั้นกดปุม Execute
( ) โปรแกรมจะทําการพิมพเอกสารใบโอนวัสดุ ตามรูปที่ 4.129
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ตัวอยางเอกสารใบตัดจายวัสดุ

รูปที่ 4.129 ตัวอยางใบตัดจายวัสดุที่พิมพจากโปรแกรม
ที่มา : SAP (DT ERP)
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4.2.7 การยกเลิกใบรับวัสดุจากการผลิต ใบตัดจายวัสดุ และใบโอนวัสดุ
การยกเลิกใบรับเขาวัสดุ ใบตัดจายวัสดุ และใบโอนวัสดุจะมีลําดับขั้นตอนในการยกเลิก คือ
ทําการยกเลิกยอนกลับจากปลายทางไปยังตนทางที่ทําการเคลื่อนยายวัสดุ ดัง รูปที่ 4.130
ลําดับขั้นตอนการเคลื่อนยายวัสดุ

ลําดับขั้นตอนการยกเลิกการเคลื่อนยายวัสดุ

รับวัสดุเขาคลัง 2001

(1)

รับวัสดุเขาคลัง 2001

(3)

โอนวัสดุจากคลัง 2001
ไปยังคลังยอย

(2)

โอนวัสดุจากคลัง 2001
ไปยังคลังยอย

(2)

คลังยอยทําการตัดจายวัสดุ
เพื่อใชในหนวยงาน

(3)

คลังยอยทําการตัดจายวัสดุ
เพื่อใชในหนวยงาน

(1)

รูปที่ 4.130 เปรียบเทียบลําดับขั้นตอนการเคลื่อนยายวัสดุกับการยกเลิกการเคลื่อนยายวัสดุ

ตัวอยางเชน ถามีการเคลื่อนยายวัสดุดังนี้
1. รับวัสดุรายการ Chlorinated soda 2.5% 500 ml. จํานวน 75 ขวดเขาคลัง 2001
2. โอนวัสดุ Chlorinated soda 2.5% 500 ml. จํานวน 60 ขวดจากคลัง 2001 ไปยังคลัง
1D01
3. คลัง1D01 ทําการตัดจายวัสดุ Chlorinated soda 2.5% 500 ml. (จัดจําหนายราน
M-Dent) จํานวน 10 ขวด
ลําดับขั้นตอนการยกเลิกการเคลื่อนยายวัสดุ
1. ยกเลิกการตัดจายวัสดุ Chlorinated soda 2.5% 500 ml.(จัดจําหนายราน M-Dent)
จํานวน 10 ขวด จากคลัง 1D01
2. ยกเลิกการโอนวัสดุ Chlorinated soda 2.5% 500 ml. จํานวน 60 ขวด จากคลัง 2001
ไปยังคลัง 1D01
3. ยกเลิกการรับวัสดุรายการ Chlorinated soda 2.5% 500 ml. จํานวน 75 ขวดเขาคลัง
2001
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ขั้นตอนการยกเลิกใบรับ วัสดุจากการผลิต ใบตัดจายวัส ดุ และใบโอนวัสดุ ในที่ นี้จะขอ
ยกตัวอยางเฉพาะขั้นการยกเลิกใบรับวัสดุจากการผลิต เนื่องจากการยกเลิกในแตละรายการขางตน
นั้นมีขั้นนตอนที่เหมือนกัน
ก อ นอื่ น ต อ งทราบหมายเลขเอกสารที่ จ ะทํ าการยกเลิ ก ใบรับ วั ส ดุ จ ากการผลิ ต ก อ น ซึ่ ง
หมายเลขเอกสารในตัวอยางนี้คือ 4900008976 เมื่อทราบหมายเลขเอกสารแลวจึงทําการยกเลิกใบ
รับวัสดุจากการผลิตโดยเลือกเมนู MIGO – Goods Movement ตามรูปที่ 4.131

เมนู MIGO

รูปที่ 4.131 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
MIGO – Goods Movement
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตาง Cancellation Material Document ตามรูปที่ 4.132 โดยแตละชองให
เลือกหรือใสขอความตามขั้นตอนดังนี้
- สวนหัวของโปรแกรม
1. ชองสําหรับเลือกประเภทการทํารายการ ใหเลือกเปน “Cancellation”
2. ชองสําหรับเลือกการอางอิงเอกสาร ใหเลือกเปน “Material Document”
3. ชองสําหรับระบุหมายเลขเอกสาร ใหใสหมายเลขเอกสารของใบรับวัสดุจากการผลิตที่
ตองการยกเลิกคือ “4900008976” จากนั้นกด Enter
4. ชองสําหรับระบุปที่บันทึก ในที่นี้ใสเปนป “2017”
2. เลือก Material Document
1. เลือก Cancellation

3. ใสหมายเลข Material Document
4. ใสปที่บันทึก

รูปที่ 4.132 การระบุคาในชอง movement type
หนาตาง Cancellation Material Document
ที่มา : SAP (DT ERP)
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จะปรากฏรายละเอี ย ดของใบรับ วัส ดุจ ากการผลิต ที่ดํ าเนิน การไปแล ว โดยดานใตแ ท็ บ
General จะแสดงรายการวัสดุทั้งหมดของใบรับวัสดุจากการผลิตนี้ เมื่อตองการยกเลิกรายการใน
Line 5 คื อรายการ Chlorinated soda 2.5% 500 ml.จํ านวน 75 ขวดให ทําเครื่องหมาย  ใน
ชอง OK ตามรูปที่ 4.133

รูปที่ 4.133 การทําเครื่องหมาย  ในชอง OK รายการที่ตองการยกเลิก
ที่มา : SAP (DT ERP)

และแท็บ Where ชอง Text อาจใสหมายเหตุลงไปได คือ “ยกเลิก เนื่องจากใส batch ผิด”
รูปที่ 4.134

ใสหมายเหตุประกอบ
รูปที่ 4.134 การใสหมายเหตุ หนาตาง Cancellation Material Document แท็บ Where
ที่มา : SAP (DT ERP)

จากนั้นใหกดที่ปุม
ดานบนของโปรแกรมเปนการบันทึกขอมูลจะปรากฏเลขที่เอกสาร
ดานลางซายมือของโปรแกรม คือเลข 4900008980 ซึ่งคือหมายเลขเอกสารของการยกเลิกใบรับ
วัสดุจากการผลิตจึงเสร็จขั้นตอนการยกเลิกใบรับวัสดุจากการผลิต
เนื่องจากการยกเลิกใบรับวัสดุจากการผลิตจะไมสามารถพิมพเอกสารจากโปรแกรมได เรา
อาจใชวิธีเขียนบันทึกหมายเหตุพรอมหมายเลขเอกสารของการยกเลิกใบรับวัสดุจากการผลิต ลงใน
ใบรับวัสดุจากการผลิตใบเดิม ตามรูปที่ 4.135
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ตัวอยางเอกสารใบรับวัสดุจากการผลิต

ใสหมายเลข Material Document ที่ทําการ
ยกเลิกรายการที่ 5

รูปที่ 4.135 ตัวอยางการบันทึกการยกเลิกรายการดวยลายมือในใบรับวัสดุจากการผลิต
ที่มา : SAP (DT ERP)
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สวนการยกเลิกใบตัดจายวัสดุ และใบโอนวัสดุ จะทําเชนเดียวกับการยกเลิกใบรับวัสดุจาก
การผลิต โดยชองสําหรับระบุหมายเลขเอกสาร (รูปที่ 4.132) ใหใสหมายเลขเอกสารของใบตัดจาย
วัสดุ และใบโอนวัสดุที่ตองการยกเลิก
4.2.8 การตรวจนับวัสดุประจําคลัง
การตรวจนับวัสดุประจําคลังจะตรวจนับอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการสะดวกตอ
การตรวจสอบยอนหลังในบางรายการที่เกิดความผิดพลาด และใหยอดคงเหลือวัสดุในระบบ ฯ ตรง
กับวัสดุที่นับไดจริง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ทํ าการพิ มพ ยอดคงเหลือวัสดุของคลัง ฯ ตามหั วขอที่ 4.3.1 เขาเมนู MB52 – List of
Warehouse Stocks on Hand จะปรากฏหน า ต า ง Display Warehouse Stocks of Material
ตามรูปที่ 4.136 โดยแตละกรอบยอยใหระบุขอความดังนี้

เวนวางไว
ใสแหลงเงิน
ใสรหัสคลัง
ถาตองการแสดงเฉพาะบางประเภทวัสดุใหคลิกที่ปุม Multiple selection

ใส  เพื่อแสดงเลขชุดการผลิต
ใส  เพื่อไมใหแสดงวัสดุที่มียอดคงเหลือ 0
รูปที่ 4.136 การระบุคาตาง ๆ เพือ่ กําหนดการแสดงผลยอดคงเหลือ
ในหนาตาง Display Warehouse Stocks of Material
ที่มา : SAP (DT ERP)
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โดย กรอบยอย Database Selections
- Material ใหเวนวางไว เนื่องจากตองการแสดงรายการวัสดุทุกตัวตามขอมูลชองถัดไป
- Plant ใหระบุรหัสแหลงเงินรายไดคณะทันตแพทยศาสตรฯ คือ “1030”
- Storage Location ใหระบุรหัสคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี คือ “2001”
กรอบยอย Scope of List ถาตองการแสดงเฉพาะบางประเภทวัสดุ เชน วัสดุยาและ วัสดุ
ทันตกรรมตรงบรรทัด Material Type ใหคลิกที่ปุม Multiple selection (
) ทางดาน
ขวามื อ ตามกรอบสี แ ดง ตามรู ป ที่ 4.110 จากนั้ น จะปรากฏกรอบหน า ต า ง Multiple
Selection for Material Type โดยแท็ บ Select Single Values ให ร ะบุ ร หั ส ประเภท
วัสดุเปนรหัส 200 และ 400 ตามรูปที่ 4.137 จากนั้นใหคลิ๊กที่ปุม Execute (
)
แท็บ Select Single Values
ใสรหัสประเภทวัสดุเปนรหัส 200 และ 400

รูปที่ 4.137 การระบุรหัสประเภทวัสดุในหนาตาง Multiple Selection for Material Type
แท็บ Select Single Values
ที่มา : SAP (DT ERP)

โปรแกรมจะย อนกลั บ มาที่ ห น าต าง Display Warehouse Stocks of Material อี กครั้ ง
จะสั งเกตว า ตรงบรรทั ด Material Type จะมี สี เขี ย วปรากฏด านข า งเครื่ อ งหมายลู ก ศรสี เหลื อ ง
ดานขวา หมายความวาเราไดทําการระบุรหัส Material Type มากกวา 1 รายการตามรูปที่ 4.138

รูปที่ 4.138 หนาจอแสดงหนาตาง Display Warehouse Stocks of Material
แสดงสถานะของชอง Material Type ที่มา : SAP (DT ERP)
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IV.

กรอบยอย Settings
- ใหทําเครื่องหมาย  หนาหัวขอ Display Batch Stocks
- ใหทําเครื่องหมาย  No Zero Stock Lines เพื่อแสดงจํานวนยอดคงเหลือของวัสดุแบบ
ไมแสดงรายการวัสดุที่เหลือศูนย
จากนั้นใหคลิ๊กที่ปุม Execute ( ) จะปรากฏหนาตางรายการวัสดุเฉพาะประเภทวัสดุ
200 และ 400 พรอมทั้งจํานวนคงเหลือ ตามรูปที่ 4.139

ประเภทวัสดุ 200

ประเภทวัสดุ 400
รูปที่ 4.139 หนาจอแสดงยอดคงเหลือวัสดุเฉพาะรหัสประเภทวัสดุ 200 และ 400
ที่มา : SAP (DT ERP)

2. นํารายการยอดคงเหลือวัสดุที่พิมพมาเทียบกับวัสดุที่นับไดจริงแตละรายการในคลัง
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4.2.9 การตรวจสอบวันสิ้นอายุ (Shelf Life List) ของผลิตภัณฑทางทันตกรรมภายในคลัง
ผลิตภัณฑทางทันตกรรมภายในคลังแตละรายการจะมีวันสิ้นอายุที่ตางกัน วิธกี ารตรวจสอบ
วันสิ้นอายุ สามารถตรวจสอบไดโดยกําหนดเปนจํานวนวันที่เหลือกอนจะสิ้นอายุของรายการทั้งหมด
ทุกรายการภายในคลัง
เมื่อล็อกออนเขาสูโปรแกรมแลว เลือกเมนู MB5M – BBD/Prod. Date ตามรูปที่ 4.140

เมนู MB5M
รูปที่ 4.140 หนาจอแสดงรายการ Transaction code :
MB5M – BBD/Prod. Date
ที่มา : SAP (DT ERP)

จะปรากฏหนาตาง Shelf Life List ตามรูปที่ 4.141 โดยกรอบยอย Database selections
แตละหัวขอยอย ใหใสตัวอักษรดังนี้
- Material ใหเวนวางไว หมายถึง ตองการแสดงทุกรายการภายในคลังที่จะกําหนด
- Plant ใหใสรหัส 1030 (รายการวัสดุภายในคลังที่ตองการแสดงในที่นี้ มีเฉพาะในแหลง
เงินรายไดของคณะทันตแพทยศาสตรเทานั้น )
- Storage Location ใหใสรหัส 2001 (รหัสคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี)
- Batch ใหเวนวางไว หมายถึง ตองการแสดงทุกเลขชุดการผลิต
กรอบยอย Scope of list ใหคลิกเลือกหัวขอ Tot. rem. shelf life และชอง Remaining
shelf life ใหกําหนดวันที่เหลือกอนจะสิ้นอายุของวัสดุ ตัวอยางเชน ถารายการผลิตภัณฑ
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ทางทันตกรรมทุกรายการภายในคลังมีวันสิ้นอายุมากสุดคือ 1,200 วัน เราก็กําหนดวันที่
เหลือกอนจะสิ้นอายุเปน 1,200 วัน

เวนวางเพื่อตองการแสดงทุกรายการ
ใสแหลงเงิน
ใสรหัสคลัง
กําหนดจํานวนวันที่เหลือกอนจะสิ้นอายุเปน 1,200 วัน
เลือกหัวขอ Tot. rem. shelf life
รูปที่ 4.141 การกําหนดวันที่เหลือกอนจะสิ้นอายุของวัสดุในหนาตาง Shelf Life List
ที่มา : SAP (DT ERP)

เมื่อกรอกขอมูลในแตละชองครบแลว ใหคลิ๊กที่ปุม Execute (
) หลังจากนั้นจะปรากฏ
หนาตาง “Shelf Life List” ตามรูปที่ 4.142 ซึ่งแสดงรายการทั้งหมดภายในคลัง พรอมวันสิ้นอายุ
ตั วอย า งรายการ Calcium hydroxide 50 g มีวัส ดุในเลขชุ ดการผลิต 600002 จํ านวน 28 BOX
แสดงวันสิ้นอายุ คือ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2020 และวันที่เหลือกอนจะสิ้นอายุ คือ 751 วัน
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รหัสวัสดุ

จํานวนวันที่เหลือกอนสิ้นอายุ

รายการวัสดุ

Batch

ยอดคงเหลือ

วันสิ้นอายุ คือ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2020

รูปที่ 4.142 แสดงรายการวัสดุที่มวี ันสิ้นอายุในชวงเวลาไมเกิน 1,200 วัน
ที่มา : SAP (DT ERP)

นอกจากนี้เรายังสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑทางทันตกรรมที่ใกลจะสิ้นอายุได โดย
กําหนดคาในชอง Remaining shelf life เปนจํานวนนอย ๆ เชน 200 วัน ตามรูปที่ 4.143

กําหนดจํานวนวันที่เหลือกอนจะสิ้นอายุเปน 200 วัน

รูปที่ 4.143 การกําหนดวันที่เหลือกอนจะสิ้นอายุของวัสดุเปนเวลา 200 วัน
ที่มา : SAP (DT ERP)

โปรแกรมจะแสดงรายการทั้งหมดภายในคลัง ที่มีวันสิ้นอายุไมเกิน 200 วัน ตามรูปที่ 4.144

111

จํานวนวันที่เหลือกอนจะสิน้ อายุ
รูปที่ 4.144 แสดงรายการวัสดุที่มวี ันสิ้นอายุในชวงเวลาไมเกิน 200 วัน
ที่มา : SAP (DT ERP)

- จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
การบริการเปนสวนปลายทางของการบริหารคลังวิทยาศาสตรและสารเคมี และสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดของงานบริการ คือ ความเอาใจใส เพื่อใหการรับบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงปฏิบัติเสมือน
คนที่รับบริการเปนลูกคาคนหนึ่ง ไมมีการเลือกปฏิบัติแตอยางใด และยังยึดหลัก สะอาด รวดเร็ว
ถูกตอง ครบถวน และหมั่นติดตาม ถามไถ ผูรับบริการถึงความตองการในผลิตภัณฑของคลังอยู
เสมอ
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
ปัญหาข้อที่ 1
ปัญหาอุปสรรค
ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมแต่ละชนิดมีวันสิ้นอายุแตกต่างกัน บางรายการมีวันสิ้นอายุ 2 ถึง
3 ปี แต่บางรายการมีวันสิ้นอายุแค่ 1 ปี เช่น Erythrosine (6%w/v) 450 ml.
เมื่อดูข้อมูลย้อนหลังการเบิกจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึง 2561 จะพบว่ามีการเบิกจ่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml. ในแต่ล ะปี งบประมาณมีจ านวนที่ ไม่ แน่ น อน
และต่างกันอย่างมาก ตามรูปที่ 5.1 ดังนี้
ในปีงบประมาณ 2555 มีการเบิกจ่ายจานวน 4 ขวด
ในปีงบประมาณ 2556 มีการเบิกจ่ายจานวน 7 ขวด
ในปีงบประมาณ 2557 มีการเบิกจ่ายจานวน 3 ขวด
ในปีงบประมาณ 2558 มีการเบิกจ่ายจานวน 6 ขวด
ในปีงบประมาณ 2559 มีการเบิกจ่ายจานวน 6 ขวด
ในปีงบประมาณ 2560 มีการเบิกจ่ายจานวน 3 ขวด
ในปีงบประมาณ 2561 มีการเบิกจ่ายจานวน 2 ขวด
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ปีงบประมาณ 2561 รวม 2 ขวด
ปีงบประมาณ 2560 รวม 3 ขวด
ปีงบประมาณ 2559 รวม 6 ขวด
ปีงบประมาณ 2558 รวม 6 ขวด
ปีงบประมาณ 2557 รวม 3 ขวด
ปีงบประมาณ 2556 รวม 7 ขวด
ปีงบประมาณ 2555 รวม 4 ขวด
รูปที่ 5.1 หน้าจอข้อมูลย้อนหลังการเบิกจ่ายรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml.
ของแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ปงี บประมาณ 2555 ถึง 2561
ที่มา : SAP (DT ERP)

อีกทั้งยังพบว่า บางช่วงเวลามีการเบิกจ่ายขาดช่วง ตามรูปที่ 5.2 ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีการเบิกจ่ายวันที่ 13 มีนาคม 2556 (13.03.2013) หลังจากนั้นจึงมีการเบิกจ่าย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 (07.02.2014) นับเป็นระยะเวลาประมาณ 11 เดือน
ช่วงที่ 2 มีการเบิกจ่ายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (08.02.2017) หลังจากนั้นจึงมีการเบิกจ่าย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (31.07.2017) นับเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
และช่วงที่ 3 มีการเบิกจ่ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (31.07.2017) หลังจากนั้นจึงมีการ
เบิกจ่ายวันที่ 29 มกราคม 2561 (29.01.2018) นับเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
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ช่วงที่ 3
ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 1

รูปที่ 5.2 หน้าจอข้อมูลย้อนหลังการเบิกจ่ายรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml.
แสดงบางช่วงเวลามีการเบิกจ่ายขาดช่วง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึง 2561
ที่มา : SAP (DT ERP)

การสั่งผลิตเพื่อสารองคลังในจานวนที่มากเกิน อาจจะทาให้มีจานวนเหลือค้างในคลังจนสิ้น
อายุ กลายเป็นวัสดุที่ต้องทาลายและสิ้นเปลืองงบประมาณ
เมื่อลองคานวณจุดสั่งผลิตจะได้ผลดังนี้
1. หาปริมาณการใช้ Erythrosine (6%w/v) 450 ml. โดยคานวณจากปริมาณการใช้ใน
ช่วงเวลา 7 ปีย้อนหลัง (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2561) เท่ากับ 31 ขวด ทา
ให้ได้อัตราการใช้วัสดุต่อเดือนเท่ากับ 31/84 = 0.37 ชิ้น
2. รอบเวลาในการสั่งผลิตคือ 1 เดือน
3. หาวัสดุคงคลังสารองใน 30 วันเท่ากับ 31/84 = 0.37 ชิ้น
จุดสั่งผลิต = ( อัตราการใช้วัสดุต่อเดือน x รอบเวลาในการสั่งผลิต ) + วัสดุคงคลังสารอง
= (0.37 x 1) + 0.37
= 0.74 ชิ้น
หมายความว่า เมื่อวัสดุรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml. มีการเบิกจ่ายจนกระทั่ง
จานวนคงเหลือในคลังเท่ากับ 0 ถึง 1 ชิ้น จึงทาการสั่งผลิต ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วถ้าทาการสารอง
คลังไว้ 1 ชิ้น อาจทาให้เหลือจานวนคงค้างในคลัง จนสิ้นอายุได้ เนื่องจากการเบิกจ่ายในบางช่วงมี
ระยะห่างถึง 11 เดือน แต่วันสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาแค่ 1 ปี ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้เบิกจะ
นาไปใช้เหลือระยะเวลาการใช้ก่อนวันสิ้นอายุที่สั้น
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เพราะฉะนั้นการสั่งผลิตอาจไม่สามารถใช้ การคานวณจุดสั่งผลิต ที่สัมพันธ์กับยอดคงเหลือ
แบบผลิตภัณฑ์รายการอื่น ๆ ได้
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
1. ดาเนินการจัดทาหนังสือเรียนแจ้งทางคลินิก/หน่วยงานให้ดาเนินการเบิกผลิตภัณฑ์ทางทัน
ตกรรมล่วงหน้า (pre-order) ตามรายการดังกล่าว
2. ในการผลิ ต Erythrosine (6%w/v) 450 ml. แต่ล ะครั้ง จะผลิ ตตามจานวนในใบเบิ ก
เช่น
คลินิกเด็กได้เบิกวัสดุรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml. จานวน 1 BT (ลาดับที่ 4) ในวันที่ 7
พฤษภาคม 2561 ตามรูปที่ 5.3
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รูปที่ 5.3 ใบเบิกวัสดุรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml. ของคลินิกเด็ก ที่มา : SAP (DT ERP)

จึงทาการสั่งผลิต Erythrosine (6%w/v) 450 ml. จานวน 1 BT และรับวัสดุจากการผลิต
(ลาดับที่ 3) เข้าคลังในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตามรูปที่ 5.4 และตัดจ่ายให้แก่คลินิกเด็กในวันที่
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17 พฤษภาคม 2561 ตามรูปที่ 5.5

รูปที่ 5.4 ใบรับวัสดุจากการผลิตรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml. ที่มา : SAP (DT ERP)
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รูปที่ 5.5 ใบตัดจ่ายวัสดุรายการ Erythrosine (6%w/v) 450 ml. ของคลินิกเด็ก ที่มา : SAP (DT ERP)

อีกทั้งสามารถดูภาพรวมเป็นข้อมูลย้อนหลังเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (17.05.2018) ซึ่ง
มีการผลิตและเบิกจ่าย Erythrosine (6%w/v) 450 ml. จานวน 1 BT ให้แก่คลินิกเด็ก เช่นเดียวกับ
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วันที่ 29 มกราคม 2561 (29.01.2018) ซึ่งมีการผลิตและเบิกจ่ายให้แก่คลินิกปริทันตวิทยา ตามรูปที่
5.6

รูปที่ 5.6 หน้าจอข้อมูลย้อนหลังการเบิกจ่าย และรับวัสดุจากการผลิตรายการ
Erythrosine (6%w/v) 450 ml.
ที่มา : SAP (DT ERP)

การปรับให้มีการเบิกผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมล่วงหน้า (pre-order) ส่งผลดีต่อการบริหาร
จัดการคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมีเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อแก้ไขปัญหาเช่นนี้แล้วทาให้คลังไม่ต้อง
ประสบปั ญ หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ้ น อายุ ในคลั ง ซึ่งช่ ว ยให้ ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล
ประหยัดงบประมาณ (ต้นทุน) ในการผลิตด้วย
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