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จัดท าโดย  
 
 

บริษัท เวิลด์เมดกิ คอร์ปอเรชัน่ อิงค ์จ ากัด   

เลขที่ 1  อาคารเวิลดเ์มดิก  ซ. รามอินทรา 42/1  ถ.รามอินทรา  เขตคันนายาว กรุงเทพฯ  10230   
โทรศัพท์  0-2949-7816-20   โทรสาร   0-2949-7816-20 ต่อ 14 
Call Center: 0-2949-7806   

Email: worldmedic@worldmedic.com  
Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th  

 
 

WorldMedic Corporation Inc. 
No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1  Ramindra Rd. 
Kannayao  Bangkok 10230 Thailand. 
Tel. 0-2949-7816-20  Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14 
Call Center:  0-2949-7806   

Email:  worldmedic@worldmedic.com  
Website:  www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th  
Care Center: www.carecenter.worldmedic.com  

 
 

Service Center  
 
Call Center: 0-2949-7806   
Email: worldmedic@worldmedic.com  / Support@worldmedic.com  
Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th  
Software Center: www.software.worldmedic.com  
Care Center: www.carecenter.worldmedic.com  
Training Center: www.training.worldmedic.com 
Document Center: www.manual.worldmedic.com 
Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com  
Support Live Chat: www.software.worldmedic.com/chat 
Buy Software & Accessory: www.mbmed.worldmedic.com  
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ใดของโปรแกรมอาจได้รับโทษทั้งทางแพง่ และอาญาและต้องระวางโทษตามทีก่ฏหมายระบุไว้สูงสุด 
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ค าน า 
 

 

รายละเอียดเบื้องต้น   
 

 

รายละเอียดภายในซอฟต์แวร์ 
 

 

การติดตั้ง 
 

 

การเร่ิมต้นใชง้านซอฟต์แวร์ 
 

 

รายละเอียดของซอฟต์แวร์ 

 คนไข ้

 ตรวจรักษา 

 ค่ารักษา 

 คลังยา 

 เก็บภาพ 

 รายงาน 

 ตั้งคา่ 

 ช่วยเหลือ 
 

 

Technical Support 
 

 

รูปแบบการติดตั้งแบบต่างๆ 
 

 

หมวดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ 
 

Hardware Center 
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ค าน า 
 

      ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใชซ้อฟต์แวรบ์ริหารงานคลินิก SmartClinic V4.0 Standard  ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงจาก SmartClinic V.3.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใชง้านจากคลินิกแพทย์ทัว่ประเทศ โดยซอฟตแ์วร์น้ีมกีารเพิ่มเตมิ
ระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกทั่วไป เช่น ระบบการเก็บประวัตคินไข้รวมถงึรูปภาพ ระบบการลงบันทึกประวัติการ
ตั้งครรภ์ ประวัติทารกและเด็ก รายการนัดตรวจครรภ์ ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ  ระบบการลงตําแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มี
ความละเอียดและครบถว้นสมบรูณ์ โดยได้นําจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ดว้ย ทําให้ระบบการรักษาและคลังยามคีวาม
สมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาครัง้นี้ มีการเพิ่มเติมทมีงานแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทําคลินิกเพื่อวเิคราะห์
และจัดทําซอฟต์แวร์น้ีให้มคีวามสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใชง้านคลินิกให้มากที่สุด ทีมงานได้ทําการศึกษาและทดลองใช้
งานในคลินิกตา่งๆทัว่ประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและเก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ของระบบการบริหารงานของคลินิก 
จากนั้นทีมงานจะนํามาวิเคราะหแ์ละสรุปออกมาเพื่อพัฒนาเป็นฟังก์ชั่นต่างๆ ในซอฟต์แวร์ ตลอดจนถงึ คาํแนะนําและชี้แนะของแพทย์
ผู้ใช้งานจากทั่วประเทศ  ซึง่มีประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพัฒนาใหซ้อฟต์แวร์น้ีมีความสมบูรณ์สูงสุดในการใช้งาน  ซอฟต์แวร์น้ีได้จาํลองการ
ใช้งานจากระบบการใช้งานภายในโรงพยาบาล เสมือนการส่งต่อคนไข้ตามขั้นตอน ทําให้แพทย์เห็นการทํางานเป็นขั้นตอนและงา่ยต่อการ
เข้าใจและเลือกดูข้อมูล  โดยมีระบบคนไข้ เสมือนเป็นระบบเวชระเบียน และ ตรวจรกัษา เสมือนเป็นห้องตรวจแพทย ์   คา่รักษา เสมือน
ห้องการเงิน  เป็นต้น  คนไข้จะได้รับการส่งต่อเสมือนตนเองไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา  ซอฟต์แวร์ของ
บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากคลินิคแพทย์ทั่วประเทศ  ทําให้ทีมงานมีกาํลังใจและมั่นใจว่า ได้พัฒนาระบบการบริหารคลินิกสําหรับแพทย ์
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริง และกาํลังสร้างส่ิงใหมใ่ห้เกดิขึ้นกับวงการแพทย์ไทย เหมือนที่ทีมงานได้สร้างระบบ CME 
/ CPE / CNE / CDEC / CMTE และ ซอฟต์แวร์ทางการแพทยแ์ละการบริหารอื่นๆ สําหรับวชิาชีพด้านการแพทยแ์ละสุขภาพท้ังหมดของ
ประเทศดงัที่ผ่านมาจนปัจจุบัน  
     ซอฟต์แวร์น้ี  พัฒนาเพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยให้คลินิก  มีระบบบริหารคลินิกของตนเองและมีระบบเก็บข้อมูลคนไข้ ประวัติการรักษา และ 
ระบบคลังยา ที่งา่ย สะดวก รวดเร็ว  ระบบการเชื่อมต่อกับส่วนกลาง ระบบรายงานของการบริการและการรักษาทั้งหมด อันจะทําใหก้าร
บริหารงานคลินกิมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อแพทยแ์ละคนไข ้  นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์น้ียังมีระบบชว่ยเหลือการใช้งานและ
ระบบการอัพเดทข้อมูลท่ีทันสมัยและทันเวลา เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจกับแพทย์ผู้ใชง้าน  และซอฟต์แวร์น้ี  ยงัได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลกลางและแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างสาขา  การส่ังยาจากส่วนกลาง การส่งต่อข้อมูลคนไข้  การ
ค้นหาประวตัิการรักษาแบบออนไลน์โดยระบบเว็บเซอรว์ิส  และอื่นๆ ที่จะนํามาพัฒนาต่อซอฟต์แวร์น้ี  
    คนไข้จะได้รับการดูแลรักษาจากคลินิกทีม่ีระบบการบริหารงานท่ีสมบูรณ์และทันสมัย  การให้บริการคนไข้ที่รวดเรว็ มีประสิทธิภาพ  
ด้วยความภาคภูมิใจของทีมงาน  และความมุ่งมั่นเพื่อให้การแพทย์ไทย ก้าวไกล ดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

ทีมงานเวิลด์เมดิก 
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รายละเอียดเบื้องต้น 

 
- ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนาโดย  Delphi  &  C++ Builder 
- ระบบฐานข้อมูลคือ  mySQL 
- ระบบการรายงานผล Quick Report 
- ระบบซอฟต์แวร์บริหารเครือข่าย  PHP Application & .NET Technology 

 
ระบบที่ต้องการใช้กับซอฟต์แวร์ 
 

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7 
- ความเรว็ CPU ขั้นต่ํา 933 MHZ 
- หน่วยความจาํ 512 MB หรือมากกว่า (แนะนํา 512 MB ขึ้นไป)  
- ความละเอยีดหน้าจอ  1024 X 768  

 
 

หมายเหต ุ

 

1. ในกรณีท่ีท่านใชจ้อ  LCD (จอแบน) ที่มีลักษณะทัว่ไป หรือจอไวดส์กรีน (Wide Screen) ประเภท WXGA  ก็สามารถใชง้าน 
SmartClinic 4.0 ได้ โดยซอฟต์แวร์จะไม่ขยายตามส่วนขยายของจอ เนื่องจาก การออกแบบไดก้ําหนดช่องการทําใชง้านและ
ส่วนต่างๆ ท่ีจะแสดงในอตัราส่วนท่ีลงตัวตามการออกแบบของฝา่ยออกแบบและโปรแกรมเมอร์อยู่แล้ว  ดังนั้น หากซอฟต์แวร์
ของท่านไมเ่ต็มจอในกรณีของจอไวด์สกรีน ก็ไม่จําเป็นต้องปรับจอเพิ่มเติม 
 

2. ปัจจุบันหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่  สเปกของเครื่องเพียงพอหรือมากกว่าความต้องการของซอฟต์แวร์ดว้ยซ้าํไป  ดังนั้น  
หากท่านซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อมาใช้กับซอฟต์แวร์   SmartClinic 4.0  ท่านไม่จําเป็นต้องเพิ่มเติมฮารด์แวรใ์ดๆ อีก  
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รายละเอียดภายในซอฟต์แวร์ 
 

 

 

หมวดการท างาน 

 

คนไข้               หมายถึง  การลงประวัติ ค้นหาประวัติ  กรอกข้อมูลเบื้องต้นคนไข ้

 

ตรวจรักษา       หมายถึง  จ่ายยา ส่ังแล็บ หัตถการ คา่ธรรมเนยีมแพทย์(DF) ส่วนลด  ฯลฯ 

 

ค่ารักษา           หมายถึง ห้องชําระเงินค่ารักษา ค้างชาํระ พิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ 

 

คลังยา                หมายถึง ราคาต้นทุน ราคาขาย จํานวนยา รับยา ส่ังยา เตือนยา ฯลฯ 

 

เก็บภาพ           หมายถึง  การผ่าตัด ภาพก่อนหลัง เปรยีบเทียบภาพการรักษา ฯลฯ 

 

รายงาน            หมายถึง รายงานคนไข้  รายงานรายได้ รายงานยา  รายงานคอร์ส  รายงานบุคลากร 

 

ตั้งค่า               หมายถึง หมวดตัง้คา่ต่างๆ ท่ีจะใชใ้นซอฟต์แวร์ 

 

ช่วยเหลือ          หมายถึง ระบบช่วยเหลือแบบออฟไลน์  และ ออนไลน์  ระบบอัพเกรด ฯลฯ 
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ข้อมูลในแผ่นซีดีรอม 

 
 

     เมื่อได้รับแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์แล้ว  ให้ท่านใส่แผ่นซีดีรอมเขา้ไปในเครื่องอ่านซีดีรอม   เครื่องจะทําการอ่านแผ่นและโหลดโปรแกรม
เมนูแบบอัตโนมัติ  ดงัรูป  (ท่านไม่ต้องกดปุ่มใดๆ เมื่อใส่แผ่นเข้าไปแล้ว เพราะแผ่นจะเป็นระบบ Auto Run) 

o Bar Code Installation   

หมายถึง   ต้องการตดิตั้งระบบบาร์โค้ดลงในเครื่อง ซึ่งโดยปกติไมต่้องตดิตั้งแล้วเพราะซอฟต์แวร์ได้ทําการติดตั้งให้โดยอัตโนมตัิ
แล้ว  หากเพียงแต่บางครั้งการใชง้านกับเครื่องพมิพ์บางชนิดที่ไมส่ามารถพมิพ์บาร์โค้ดออกไม่ได้เท่านั้น 

o Software Installation 

หมายถึง  กดเพื่อเริ่มติดตัง้ซอฟตแ์วร ์
o User Manual 

หมายถึง  คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์มีอยู่ดว้ยกัน 3 ชนิด คือ MS Word, PDF, HTML 
o Training VDO 

หมายถึง  วิดีโอสอนการใชง้านซอฟต์แวร์ 
o Contact us 

หมายถึง  ที่อยู่บริษัทฯ และเบอร์โทรศัพท์  โทรสาร  
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การติดตั้ง 
 
     แผ่นซอฟต์แวร์ท่ีท่านได้รับจะประกอบด้วย  4 ส่วนคือ  
 

1. แผ่น ซอฟต์แวร ์  SmartClinic  V4.0 
2. ซอฟต์แวร์  Service Pack & Utility 
3. คู่มือการใชง้านแบบต่างๆ 
4. VDO ช่วยสอนการใชง้านซอฟต์แวร ์
 

ขั้นตอนการติดตั้ง 
 

1. นําแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ใส่ในช่องซีดีรอมของคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องคอมพิวเตอรจ์ะทําการอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ ขึ้นเมนใูห้เลือก 
3. ซอฟต์แวรจ์ะเริม่ต้นทําการตดิตัง้ซอฟต์แวร์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังรูป 

 
 

4. ยินดีต้อนรับสู่การติดตัง้ SmartClinic V 4.0   และแสดงลิขสิทธิ์และรายละเอยีดซอฟต์แวรก์ด ถัดไป > เพื่อสู่การตดิตัง้ต่อไป 
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5. แสดงการเลือกฐานข้อมูลเพื่อทําการอัพเดทแล้ว  ซึ่งไมม่ีผลต่อฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ในกรณีที่มีเครือ่งหมาย “ถูกต้อง” อยู่ 
หมายความวา่ ต้องการคงไวซ้ึ่งขอ้มูลเก่า และ เพิม่ฟีเจอร์ใหม่ๆ เข้าไปในซอฟต์แวร์ และมกีารเพิม่เติมฐานข้อมูลขึ้นเพื่อรองรับ
ฟีเจอร์ใหม่ที่เกดิขึ้น(ในกรณีท่ีมขีอ้มูลคนไข้เกา่เก็บไว้ หรือ กรณใีช้ชุดทดลองใช้มาก่อนและไม่ต้องการให้ข้อมูลคนไข้เกา่สูญ
หาย)   เลือกเอาเครื่องหมายบวกออก หมายความว่า ไม่ต้องการปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีมีอยู่เดิม   กด ถัดไป > 

 
 
6. แสดงการยืนยันจากซอฟต์แวร์วา่ ต้องการจะทําการตดิตัง้ทันทีหรือไม่  ระบบทุกอย่างพร้อมแล้ว กด เร่ิมติดตั้ง  > 
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7. เริ่มบันทึกซอฟต์แวร์ลงในเครื่อง ใช้เวลาประมาณ 3 นาที  เมื่อเสรจ็แล้วจะแสดง “เสร็จสิ้น”   
 

 
 
8. ซอฟต์แวรจ์ะสร้างไอคอน SmartClinic 4.0  ที่หน้าเดสก์ทอป 
9. ทําการ รีสตาร์ทเครื่อง เพื่อให้ระบบปรับเข้าสู่ระบบวินโดว์ 
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การลงทะเบียนซอฟต์แวร์ (Software Registration) 
 
    เมื่อ ดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน  SmartClinic 4.0 จะแสดงหน้าจอดังรูป  กดที่ปุ่ม “ช่วยเหลือ” เลือกที่ SmartClinic 4.0 Registration จะ
แสดงหน้าจอที่ 2 ดังรูป ให้ทา่นนํารหัสขอลงทะเบียนติดต่อเพื่อขอรหัสลงทะเบียนกับบริษัทฯ  เมื่อท่านได้รับรหัสลงทะเบียนแล้วใหน้ํามา
กรอกในช่อง “รหัสลงทะเบียน” และกดปุ่ม “ตรวจสอบรหัส” หากรหัสถูกต้อง ในช่องจะแสดง “THANK YOU FOR REGISTERING”  

ท่านสามารถใช้งานซอฟต์แวร์โดยตลอดโดยที่ไม่มกีารเตือนการลงทะเบียนอกีต่อไป   
 

 
 

 เมื่อท่านได้ลงเบียนเสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว  หน้าจอลงทะเบยีนจะแสดง “ Registered” สีน้ําเงิน แสดงว่า ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการลงทะเบยีน
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว   หากท่านต้องการเซ็ตการเชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิรค์หลายเครื่อง ให้ท่านคลิกเลือกที่ “ Connected” จะแสดง  ให้กรอก
รหัสผ่านเป็น worldmedic  เพื่อติดตั้งระบบเน็ตเวรคิ์หลายเครื่อง (ศกึษาจากการติดตัง้แบบเนต็เวิรค์) 
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        เนื่องจากซอฟต์แวรไ์ด้กําหนดสิทธิไว้ให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานได้   30 วันนับจากวันท่ีผู้ใช้เขา้ใช้ซอฟต์แวรเ์ป็นวันแรก หาก
ต้องการใช้งานต่อกรุณากรอกรหสัลงทะเบียนเพื่อท่ีผู้ใช้จะสามารถใชง้านซอฟต์แวรไ์ด้อย่างไม่จาํกัดเวลา (สําหรับผู้ที่ซื้อเวอรช์ั่นสมบูรณ์)   
 
 

 ค าเตือน :  
กรุณาอยา่เปล่ียนวันย้อนกลับในระหว่างที่อยู่ในช่วงทดลองใช้ซอฟต์แวร์เด็ดขาดเพราะจะท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถเขา้ระบบได้อีกจนกว่าจะ
กรอกรหัสลงทะเบียนจึงจะสามารถใชง้านตอ่ได้  กรณีที่ท่านต้องการขอรหัสลงทะเบยีนสามารถตดิต่อได้ตามที่อยู่ที่แสดงหรือ ที่อยู่บริษัทฯ 
หน้า Technical Support หน้าหลังสุด 
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เร่ิมต้นการใช้งาน 
 

    การเริ่มต้นใช้งานเป็นครัง้แรกสําหรับซอฟต์แวร์ SmartClinic 4.0  สามารถสรุปได้อยา่งครา่วๆ ดังนี้ 
 

การติดตั้ง 
 

1. นําแผ่นซีดีรอม ที่ไดใ้ส่เข้าไปในเครื่องคอมพวิเตอร์  เครื่องจะอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ  
2. มีเมนูแสดงขึ้นใหเ้ลือก Installation (ติดตัง้ซอฟต์แวร)์ 
3. เมื่อตดิตั้งเสร็จแล้วให้ Restart เครื่อง  
4. ขณะนี้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน แตย่ังขาดรายการยาในคลังสินคา้ หากท่านต้องการกรอกรายการยาด้วยตนเอง ก็สามารถคยี์

รายการยาแต่ละตวัในหมวดคลังยา  แต่หากต้องการทดลองใช้งานไปก่อน ท่านสามารถใช้รายการยาสําเร็จรูปท่ีอยูใ่นแผ่น ใน
โฟลเดอร์ที่ชื่อ “รายการยาส าเร็จรูป” โดยการ Double Click  ไฟล์ ZIP กด Next เพื่อให้รายการยาเขา้ไปอยูใ่นคลังยา  

5. การเพิม่รายการยาเขา้ไปในซอฟต์แวร์  ท่านจะต้องทาํการปิดซอฟต์แวร์ SmartClinic 4.0  ก่อน และหลังจากนั้นให้ Stop 
Service ของ mySQL  โดยการคลิกขวาที่ปุ่มไฟแดงเขียว ท่ี Task bar ด้านล่างขวา และเลือก Stop service  

6. ให้เลือกรายการยาทีต่้องการมาทดลองใช้ ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ “รายการยาส าเร็จรูป” 
7. รายการยาทัง้หมดของแต่ละแบบจะไปอยู่ในคลังยาทันที และ ให้กลับมาเปดิ mySQL service 
8. หากไม่พอใจกับรายการท่ีทดลองใช้งาน ท่านสามารถเปล่ียนหรือลบออกได ้

 
การติดตั้งเครื่องมือประกอบ (Accessory) 
   ซอฟต์แวร์ SmartClinic 4.0  สามารถใชง้านร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bar Code Reader),  ล้ินชักเก็บเงินอัตโนมตัิ (Cash Drawer)  
โดยระบบ Plug & Play  โดยไม่ต้องลงไดร์เวอร์ใดๆ  สามารถติตตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ที่ 0-2949-7816-20 
 
ส าหรับผู้ทดลองใช้งาน 
     สามารถใส่รายการยาและสินค้าอื่นๆ ในร้านของทา่นได้  โดยมอีายุทดลองใช้  30 วัน  หากครบกําหนดแลว้ ท่านจะไม่สามารถ เข้าใช้
งานซอฟต์แวร์ได้  แต่รายชื่อคนไข้และรายการยาที่ท่านได้กรอกใช้ จะยงัคงอยู่  และสามารถใช้งานต่อได้ทันที หากมีการใช้งานแบบมีไล
เซ่นส์   

 
หมายเหต ุ

1. การติดตั้งเครื่องมือประกอบอื่นๆ (Accessory) สามารถศึกษาเพิม่เติมได้ที่   www.accessory.worldmedic.com  
2. การปรับแก้หรือเพิม่เตมิซอฟต์แวร์   สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  www.software.worldmedic.com  
3. หากมกีารฟอร์แมทเครื่องใหม่  ทา่นสามารถขอรหัสลงทะเบยีนไดท้ี่  www.worldmedic.info/register  

 
 

http://www.worldmedic.info/register
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การเร่ิมต้นใช้งานซอฟต์แวร์ 
 

1. ดับเบิ้ลคลกิที่ ไอคอน   
2. แสดงชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน  ให้ใส่            ชื่อผู้ใช้ : admin    รหัสผ่าน : admin   กดปุ่มตกลง 
 

 
 
หมายเหตุ           
 

 ในกรณีชดุทดลองใชง้าน  สามารถใชง้านได้ 30 วัน  หลังจากนั้น จะไม่สามารถเขา้ใช้งานซอฟต์แวรไ์ด้  แต่ข้อมูลต่างๆ ใน
ซอฟต์แวรย์ังคงอยูใ่นเครื่องเช่นเดิม 

 รหัสผ่าน ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ที่หมวดตั้งค่า และสามารถเพิ่มเติมชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าใชง้านไม่จํากดัจาํนวน 

 การกาํหนดสิทธิของผูใ้ชง้าน จะกําหนดจากปุม่การเขา้ใช้งานด้านบน 
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รูปแบบการท างานของซอฟต์แวร์  
 
     รูปแบบการทํางานของซอฟตแ์วร์ SmartClinic เข้าใจไดง้่าย ในการใช้งาน เพราะเป็นระบบที่แพทย์คุ้นเคยอยู่แล้ว นั่นคอื ระบบ
โรงพยาบาล  มีรูปแบบท้ังหมด  ดังนี ้
 
รูปแบบที่ 1 

 
 
รายละเอียด    คนไข้ลงทะเบียนที่เคาทเ์ตอร์หน้าคลินิกเพื่อลงทะเบียนคนไข้ใหม่ หรือ ค้นหาข้อมูลคนไข้เก่า  หลังจากนั้นเจา้หน้าทีห่น้า
เคาทเ์ตอร์ ส่งคนไข้ไปยังห้องตรวจรักษา เพื่อใหแ้พทย์ตรวจวินิจฉัย  และ เมื่อแพทย์ตรวจเสร็จแล้วจะส่งคนไข้ไปยัง ห้องค่ารกัษา ซึง่ก็อาจ
เป็น เคาทเ์ตอร์หน้าคลินิกเช่นเดมิ หรือ ห้องการเงินหรือ ห้องยา ก็ได้ 
 
รูปแบบที่ 2 

 
 
รายละเอียด    คนไข้ลงทะเบียนท่ีเคาทเ์ตอร์หน้าคลินิกเพื่อลงทะเบียนคนไข้ใหม่ หรือ ค้นหาข้อมูลคนไข้เก่า โดยลักษณะแบบนี้ ส่วนมาก
คนไข้มาคลินิกเพื่อรับยาต่อ  เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องให้แพทยต์รวจ  เจ้าหน้าที่หนา้เคาทเ์ตอร์ สามารถส่ังยาตามการส่ังเดมิ และ ส่ง
คนไข้ไปยังห้องคา่รักษา    
 
รูปแบบที่ 3 
 
รายละเอียด    คนไข้ลงทะเบียนที่เคาทเ์ตอร์หน้าคลินิกเพื่อลงทะเบียนคนไข้ใหม่ หรือ ค้นหาข้อมูลคนไข้เก่า  และเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์
เตอร์ ส่งคนไข้ไปยังห้องตรวจรักษา เพื่อให้แพทยต์รวจวินิจฉัย  โดยคนไข้ต้องการกับแพทย์ทา่นอืน่ต่ออีก  จึงส่งคนไข้ไปยังแพทยท์ี่ห้องอื่น
และ เมื่อเสร็จแล้ว  จะส่งคนไข้ไปยัง ห้องคา่รักษา  คนไข้ไปชําระเงินท่ีห้องชําระค่ารักษา  (โพลีคลนิิกที่มีห้องตรวจหลายห้อง) 
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รายละเอียดของซอฟต์แวร์ 
 
คนไข้ 

 
 
      การบริหารจัดการหน้าคนไข้  ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีสําคัญในการจดัการข้อมูลคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาในคลินิก  ซึง่มีส่วนของการ  เพิ่ม
คนไข้  ลบข้อมูล  ค้นหา  และบันทึกประวัติคนไขต้่าง ๆ    ซึ่งเป็นส่วนสําคัญส่วนแรกสุดที่คนไข้เขา้มารับการรักษาภายในคลินิก  และ การ
พิมพ์บัตรคนไข ้
 
รายการใหม่ 
 
การเพิม่ข้อมูลคนไข้ใหม่เมื่อเขา้มารับการรักษาครั้งแรก  ให้ทําการกดปุ่ม “รายการใหม”่   แล้วทําการเพิ่มข้อมูลคนไข้   ซึ่งประกอบด้วย   
ข้อมูลท่ัวไปของคนไข้   ข้อมูลสนับสนุน    ข้อมูลสิทธิการรักษา และ ประวัติการรักษา  จากนั้นใหก้ดปุ่ม “บันทึก”  รายชื่อคนไข้ใหม่จะมา
แสดงในส่วนของรายการคนไข้ทีร่อรับการรักษา   หากต้องการแกไ้ขข้อมูลคนไข้  ให้ดับเบิ้ลคลิกที่รายการชื่อที่ต้องการแก้ไข  แล้วทาํการ
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แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ  จากนั้นกดปุ่ม  “บันทึก”  ข้อมูลจะถูกแก้ไขทันที   ปุ่มคนไข้ใหม่นี้  หากผู้ใชก้ําหนดการตัง้รหัสให้คนไข้(HN) เป็น
แบบอัตโนมัติ  ซอฟต์แวร์จะกาํหนดรหัสคนไข้ให้โดยอัตโนมัติ โดยนับต่อจากคนไข้ที่มีอยู่  ณ  ปัจจุบัน   หากผู้ใช้ต้องการกาํหนดรหัสคนไข้
เอง  ให้กาํหนดได้ที่หมวดตั้งคา่  และ เลือกที่ “ กําหนดเอง”  เมื่อกดปุ่มรายการใหม่  ช่องรหัสคนไขจ้ะวา่งไวเ้พื่อให้ผู้ใช้ใส่รหัสคนไข้เอง  ใน
กรณีที่แพทย์ต้องการแยกคนไขเ้ป็นรายปี   สามารถกําหนดได้ดังนี้ เช่น   53-SD0001  หมายถงึ  คนไข้ในปี 2553 และ SD อาจเปน็ชื่อย่อ
ของคลินิกแพทย์  และ 0001 เปน็รหัสเริ่มต้นของคนไข้  หากแพทย์ต้องการกาํหนดรหัสเป็นรูปแบบน้ีแล้ว  ให้เข้าไปท่ีหมวดตั้งคา่  และ ให้
กรอกข้อมูลท่ีส่วนของ “เพิ่มรูปแบบรหัส”  ช่องรูปแบบให้กรอก 53-SD0000  และ รหัสปัจจุบันใหก้รอก 53-SD0000  เช่นกัน  เมื่อมีการ
เพิ่มรายการคนไข้ใหม่  ซอฟต์แวร์จะกําหนดรหัสคนไข้ให้อัตโนมัตเิป็น 53-SD0001 (บวกเพิ่มครั้งละ 1) หากมีการสลับเป็นการกาํหนด
รหัสเอง  เมื่อสลับกลับมาเป็น กําหนดรหัสอัตโนมัติอีกครัง้   ซอฟตแ์วร์ก็จะใหร้หัสเพิ่มจากรหัสอัตโนมัติที่มีอยูเ่ดิมได้ทันที    ดังนั้น แพทย์
สามารถสลับการกําหนดรหัสคนไข้เป็นแบบอัตโนมัติ หรือ แบบกาํหนดดว้ยตนเอง ได้ 
 

ก าหนดชนิดของคนไข้ 

 

 
  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบสําหรับ SmartClinic 4.0 Standard  โดยเฉพาะ  โดยคลินิกสามารถกาํหนดชนิดของคนไขต้ามความต้องการ
ของแพทย์ เช่น อาจจะกาํหนดตามประเภทของโรคคนไข้   กําหนดตามสิทธิของคนไข้  กําหนดตามประเภทของคนไข้  ฯลฯ  โดยแพทย์
สามารถกําหนดสชีนิดของคนไข้เพื่อให้งา่ยต่อการแยกชนดิ และ เพื่อง่ายในการให้บริการ เมื่อคนไข้มารักษา  เมื่อเห็นแถบสีกจ็ะทราบได้
ทันทีว่าคนไข้เป็นโรคชนิดใด  ประเภทใด  หรือมาทาํหัตถการอะไร  บางแห่งก็นาํไปใชก้ับโพลีคลินิกที่มีคลินิกหลายประเภทอยู่ดว้ยกัน เช่น 
คลินิกผิว  คลินิกฟัน  คลินิกอายกุรรรม คลินิกเดก็  ฯลฯ ซึ่ง หากมกีารแยกแยะประเภทคนไข้ด้วยแถบสีแล้ว จะทําให้เจ้าหน้าที่ทราบได้
ทันทีว่า คนไข้เป็นคนไข้ของคลินิกใด ทําให้งา่ยต่อการค้นหาแฟม้และส่งตัว ตลอดจนรายงานต่อแพทย์แต่ละแผนกได้    การกําหนดชนิด
คนไข้สามารถกําหนดได้ที่  หมวดตั้งค่า > อื่นๆ > ชนดิคนไข ้  ดังรูป  เมื่อกาํหนดเสร็จแล้ว รายการ จะปรากฏให้เลือกเมื่อคนไข้มา
ลงทะเบียนใหม่หรือมีข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถอัพเดทรายการ ได้เช่นกัน 
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พิมพ์ใบ OPD 
  เป็นส่วนชว่ยให้กรณีท่ีแพทย์ไมถ่นัดการใชค้อมพวิเตอรม์าก่อน  เช่น มีห้องตรวจหลายห้อง และแพทย์บางทา่นยังไม่คุ้นเคยกับการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์  เจา้หน้าที่ก็สามารถสั่งพิมพใ์บ OPD เพื่อให้คนไข้ถือไปให้แพทย์กรอกข้อมูลและนํามายื่นที่ห้องจา่ยยาและรักษา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรอกแทนแพทยไ์ด้   จึงเป็นการรองรับการใชง้านได้ทุกรูปแบบ 

 
 

พิมพ์ใบปะหน้า 
 

   เป็นส่วนท่ีมีประโยชน์  ในการทําใบปะหน้าหรือปกหน้าแฟม้คนไข้   เพราะบางกรณเีจา้หน้าที่หรือแพทย์เองไม่ทราบวา่ รูปแบบแฟ้ม
คนไข้มาตรฐานเป็นอย่างไร  และจะออกแบบอยา่งไร  SmartClinic จะออกแบบปกหน้าแฟ้มคนไขพ้ร้อมรายละเอยีดให้พร้อม หาก
ต้องการความสวยงามหรือคงทน สามารถใช้พิมพด์้วยกระดาษแขง็สี  ก็จะแยกแยะแฟม้ได้เป็นอยา่งดี  ส่วนใบปะหน้าแพ้มนี้ จะมี
ประโยชน์กรณีแพทย์ต้องการเก็บข้อมูลท้ังแบบ Hard Copy และ ในระบบซอฟต์แวร์อ้างอิงหรือกรณีไฟดับ ที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้
งานได้  แพทย์กจ็ะใช้แฟ้มทีม่ีข้อมูลของคนไข้มาทําการตรวจรักษาแทนได้เช่นกัน 
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การเก็บภาพคนไข ้
 

   ฟีเจอร์นี้เปน็ฟีเจอร์ใหม่ ที่ทําให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บภาพคนไข้จากกล้องเว็บแคมได้ทันที  โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์   กล้องนี้
จะมีไดร์ฟเวอร์ในตัว ไม่ต้องลงไดร์ฟเวอร์เพิม่เตมิ  เมื่อ

ท่านต้องการเก็บภาพให้ทา่นกดปุ่ม   ระบบจะเปิด
หน้าจอดงัรูป  สามารถซูมเข้า-ออกได้ ภาพท่ีเห็นใน
หน้าต่างนี้จะเป็นภาพจรงิ ณ ขณะนั้น (Real Time) ท่าน

สามารถกดปุ่ม    เพื่อทําการบันทึกภาพ  ระบบจะ
แสดงเสียงเหมือนการถ่ายถาพจากกล้อง และภาพจะไป
ปรากฏอยู่ในช่องภาพคนไข้ด้านข้างทันที  หากภาพทีถ่่าย
ยังไม่สมบูรณ์  ท่านสามารถถา่ยใหม่ได้เทา่ที่ต้องการ  ปิด

หน้าต่างกด     ในกรณีท่ีท่านมีภาพคนไข้เก็บไว้แล้ว 
และต้องการเลือกภาพน้ันมาเป็นภาพคนไข้ในช่องประวตัิ

คนไข้  ท่านสามารถกด  เพื่อเลือกภาพจากแหล่ง

ต่างๆ เข้ามาเก็บได้  หากต้องการลบภาพ ให้กด  
 

หมายเหตุ   กล้องเว็บแคมบางรุ่น  ท่านจะต้องลงไดร์ฟเวอร์เพือ่ให้คอมพวิเตอร์ใชง้านกับกล้องได้   สําหรับท่านท่ีซื้อกล้องเว็บแคมจาก
บริษัทฯ  กล้องนี้จะมีไดร์ฟเวอรใ์นตัว เมื่อทา่นเชื่อมต่อกับคอมพวิเตอร์  กล้องจะลงไดร์ฟเวอรใ์ห้โดยอัตโนมัติ  และพร้อมทํางานไดท้ันที 
กล้องเว็บแคมรุ่นที่แนะนาํ น่าจะมีเสาสูงและมีระบบยึดติดกับเคาท์เตอร์ เพื่อใหม้ีความสงูเพียงพอกับคนไข้ที่ยืนถ่าย และปรับโฟกัสความ
คมชัดได้  ปรับก้มเงยได้  หากมีไฟแฟลชในตวัจะดีมาก   จะทําใหภ้าพมีความสว่าง และ คมชดั 



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010                                              

 

ปุ่มการท างานเกี่ยวกบัขอ้มูลคนไข้ 

 
 
รีเฟรช           ในกรณีท่ีใช้ระบบเครือข่าย  กดปุ่มรีเฟรชเพื่อเรียกดูรายชื่อและประวตัิคนไข้  ณ เวลาปัจจุบัน 
ข้อมูลแรกสดุ   ไปยังชื่อคนไข้คนแรกของคลินิก 
ข้อมูลก่อนนี้    ไปยังชื่อคนคนไข้ก่อนหน้าคนไข้ที่กาํลังเลือกอยู่ 
ข้อมูลถัดไป    ไปยังชื่อคนไข้คนถัดไปจากคนไข้ที่กําลังเลือกอยู่ 
ข้อมูลท้ายสุด   ไปยังชื่อคนไข้คนสุดท้ายของคลินิก 
 
ทั้งหมด 

 
    ในส่วนของการใชง้านหน้าคนไข้  ท่านสามารถเรียกดคูนไขท้ั้งหมด   ที่แฟ้มทั้งหมดซึ่งรายชือ่คนไข้ที่แสดงทัง้หมดคือ คนไข้ที่ผ่านการ
ตรวจรักษาและลงทะเบยีนแล้วกบัคลินิก  กรณีการค้นหารายชื่อคนไข้เก่า จะแสดงที่แฟ้มนีก้่อน แล้วจึงทาํการส่งคนไข้ไปตามห้องตา่งๆ    
คนไข้นัด ซึ่งจะแสดงรายชื่อคนไขท้ี่แพทย์ได้นัดไว้ก่อนล่วงหน้าในแต่ละวัน  เพื่อการเตรยีมเอกสารไว้ล่วงหน้าหรือ เจ้าหน้าที่ สามารถ
ปรับเปล่ียนการนัดแทนแพทย์  โดยใช้ระบบการนดัในห้องแพทยใ์นกรณีท่ีคนไข้ต้องการเปล่ียนวันนัด    
 
ค้นหา 

 
 
         การค้นหาคนไข้  จะใชค้้นหาในกรณีท่ีคนไข้คนนั้นเป็นคนไข้เก่าทีเ่คยเขา้มารับการรักษาแล้ว  ซึ่งสามารถค้นหาจากรายการต่าง ๆ 
ได้  เช่น  ค้นหาจาก   รหัสคนไข้  คํานําหนา้  ชื่อ  นามสกุล  เลขท่ีบัตรประชาชน  วันท่ีนัด  เลขที่บัตรประกันสุขภาพ  และเลขที่บัตร
ประกันสังคม   โดยการก็พิมพ์ข้อความค้นหาลงไปตรงชอ่ง ข้อความค้นหา  ซึ่งง่ายต่อการบริหารงานในคลินิกทีม่ีผู้ป่วยจํานวนมากด้วย   
ในกรณทีี่ท่านใช้การค้นหาแบบการยิงบาร์โค้ด  ให้เลือกเป็นรหัสคนไข้  และเมื่อท่านยิงบาร์โค้ด  จะปรากฏรหัสคนไข้ซึ่งซอฟต์แวร์จะไปยัง
รายชื่อที่ตอ้งการ  หรือใช้กับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ  เครื่องแถบแม่เหล็ก  เป็นต้น  ซึ่งซอฟตแ์วร์สนับสนุนการใชง้านได้ทัง้หมด 
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เวลาที่คนไข้ลงทะเบียนจนไดรั้บการตรวจจากแพทย ์
    ส่วนน้ีจะแสดงที่ห้องตรวจแพทย์ แสดงเวลาที่คนไข้ได้รับตวัไวท้ี่เวชระเบียน จนถงึ
เวลาได้รับการตรวจจากแพทย์  ส่วนน้ีจะทําให้แพทย์ได้ทราบถึงระบบการบริการ ว่าใช้

เวลานานหรือไม่ เพื่อนําไปปรับปรุงระบบ การให้บริการ เพื่อไมใ่หค้นไข้คอยนาน  เช่น คนไข้มารอตรวจรักษาตั้งแต่เวลา  8.00 น. แต่ได้รับ
การตรวจจากแพทย์ 11.00 น. แสดงวา่ คนไข้นั่งรอนานมากกวา่จะได้พบแพทย์  ส่วนน้ีจึงเปรียบเสมือนตัวเตือนใหม้ีการปรับปรุงคณุภาพ
การให้บริการแกค่นไข้ให้ดยีิ่งขึ้น 
 
การส่งคนไข ้

 

 
 
    ซอฟต์แวร์ได้มีการปรับปรุงระบบการส่งคนไข้เข้าห้องตรวจ  โดยการคลิกเมาส์ขวาที่ชื่อคนไข้ จะแสดงหน้าตา่งเล็กๆ มีรายละเอยีด คือ   
ส่งเข้าคิว   บริการตรวจรักษา   รับยา/เก็บค่ารักษา   รายละเอียดการนัด ส่ง SMS  ส่ง E-mail (ฟีเจอร์ใหม)่  โดยที่แพทย์ไม่ต้องเสียเวลา
เล่ือนกดปุ่มที่อื่น  หรือกดปุ่มด้านล่าง 3 ปุ่ม คือ รายการนัด ส่ง SMS ส่ง Email  ก็ได้เช่นกัน 
-   ส่งเข้าคิว  หมายถึง  หากคนไข้เก่าเมื่อค้นชื่อได้แล้วให้คลิกขวา ส่งเข้าคิวส่งตรวจ เพื่อให้เจา้หน้าเลือกส่งตามห้องแพทยต์่อไป ช่วย
บริหารจัดการระบบนัด  และบริหารเวลาคนไข้ในการรอควิ หรือ ป้องกันการลัดคิวได ้ และไม่ต้องเสียเวลาติดตัง้เครื่องพิมพ์บตัรคิว 
-   บริการตรวจรักษา   หมายถงึ  กรณีต้องการส่งคนไขเ้ข้าห้องตรวจรักษา (ห้องแพทย์) โดยไมต่อ้งรอคิวได้ทันที  โดยผู้ส่งจะต้องเลือก
ห้องแพทย์ เพื่อให้รายชื่อคนไข้ไปแสดงที่เครื่องแพทย์ทา่นน้ัน  
-  รับยา / เก็บค่ารักษา  หมายถึง  กรณีคนไข้มารับยาต่อ  เพียงอย่างเดยีว โดยไม่พบแพทย์ เจา้หน้าที่สามารถจดัยาให้ตามการจา่ยของ
แพทย์เหมือนครัง้ที่แล้ว โดยมีระบบ REMED ให้หรือเลือกรายการยาจากคลังยา  และส่งไปชาํระเงินท่ีห้อง “คิดค่ารกัษา” ได้ 
-  รายละเอียดการนัด  หมายถงึ   ในกรณีท่ีคนไข้เป็นคนไข้นัด  เจ้าหน้าที่สามารถดูรายละเอียดของการนัดได้  ซึ่งจะแสดงรายละเอียด
การนัด เช่น  นัดมาทาํแผล   มาฉีดวัคซีน  หรือ มารับยาต่อ  เป็นต้น  ซึ่งบางครั้งรายละเอยีดเพียงเล็กน้อย  เจา้หน้าที่ก็สามารถทําหน้าที่
แทนแพทย์ได้  ทําให้คนไข้ไม่ต้องเสียเวลารอแพทย ์
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- ส่ง SMS   หมายถึง  เป็นฟเีจอร์ใหม่ที่เพิม่เตมิเขา้มาใหซ้อฟตแ์วร์มีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น  โดย  คลินิกสามารถตดิต่อคนไข้ผ่าน
ระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที  สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย  วันเกดิ  วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบัน
ถือว่าเป็นเครื่องมือส่ือสารท่ีเข้าถงึตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด   

 
การส่งข้อความ 
ผู้ส่ง                                 หมายถึง   ชื่อคลินิกทีส่ง 
เบอร์มือถือ                     หมายถึง  เบอร์มือถือคนไข ้
ข้อความทีส่่ง                   หมายถึง  ข้อความที่ต้องการส่งไปยงัคนไข้ 
Username & Password  หมายถึง  รหัสผ่านสําหรับเข้าใชง้านระบบ SMS 
Send                         หมายถึง   ส่งข้อความ 
 
หมายเหตุ   ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดติการส่งข้อความ และทา่นจะได้รับUsername และ 
Password นํามากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม “บันทึก” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านกจ็ะสามารถใชง้านการส่ง SMS ได้ทันที  ติดต่อการซื้อ
เครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20  Call Center  02-949-7806 

- ส่ง  Email   หมายถึง   คลินกิสามารถส่งข้อความตดิต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์  ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น  
หากในช่องอเีมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่  ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร ์MS Outlook มาแสดงพร้อมอเีมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ  
ผู้ใช้งานสามารถพิมพข์้อความไดไ้ม่จํากดั และ ไม่มีค่าใชจ้่ายใดๆ  เพราะเป็นการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 
หมายเหตุ   ปกติเมื่อท่านตดิตัง้ Windows จะมีซอฟต์แวร์ส่งอเีมล์เป็นมาตรฐานให้คือ MS outlook Express  ซึ่งท่านต้องทาํการเซต็ค่า
ต่างๆ ก่อนใช้งานฟีเจอร์น้ี 
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คนไข้นดั 
 

 

 
 
         แฟ้มคนไข้นัดจะมีประโยชน์อย่างมากสําหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่  ในการบริหารจัดการคนไข้  โดยเจ้าหน้าที่สามารถเลือกดคูนไข้
นัดล่วงหน้าไดจ้ากช่อง “วันที่นดั”  โดยให้เลือกเป็นแบบปฏิทิน หรือแสดงการนัดเฉพาะวันน้ี   และเจ้าหน้าที่สามารถปรับเปล่ียนวันนัด
ให้กับคนไข้แทนแพทย์ได้  ในกรณีที่แพทย์ได้นัดแล้ว แตค่นไข้โทรมาเล่ือนนัด  เช่น วันที่ 12 พฤศจิกายน  2553 คนไข้ชื่อนาย สมชาย ดี
มาก  มีนัดกับแพทย์  แต่นายสมชายติดธุระมาไม่ได้ขอเล่ือนเป็นวนัท่ี 20 พฤศจกิายน  2553  เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนวันนัดโดยการกด
ปุ่ม “รายการนัด” ด้านขวาล่าง  เพื่อเปล่ียนวันนัด  เมื่อถงึวันท่ี 20 พฤศจกิายน 2552  รายชื่อ นายสมชาย จะแสดงในช่องรายการคนไข้
นัดทันที   แฟ้มคนไข้นัดจะมีประโยชน์ในดา้นการเตรียม OPD CARD หรือเอกสารสําหรับคนไข้ที่มีรายชื่อคนไข้นัดในวันถดัไปได้   เช่น  
เมื่อถงึวันนัดระบบก็จะแสดงรายชื่อคนไข้ที่ได้นัดไว้  เมื่อคนไข้มาแสดงตวัเพื่อรับการตรวจ   เจ้าหน้าที่ก็เลือกทีช่ื่อและกดปุม่ “ส่งเข้าคิว” 
เพื่อไปรอคิวส่งตรวจ หรือ ส่งบริการตรวจรักษา เพื่อให้แพทย์ตรวจได้ทันที 
 

คิวส่งตรวจ 

 
     แฟ้มคิวส่งตรวจ   เป็นแฟม้ทีแ่สดงรายชื่อคนไข้ที่ได้จากการลงทะเบียนคนไข้ใหม่   คนไข้เกา่  คนไข้นัด  ส่งตัวมาเขา้ควิตรวจทีห่้องคิว  
ส่วนน้ีเจา้หน้าที่จะเป็นผู้เลือกส่งตามคิวเข้าห้องแพทย์แต่ละห้องได้   ในกรณีท่ีใชเ้ครื่องอ่านลายนิว้มือร่วมดว้ย  ซอฟต์แวร์จะค้นหาชื่อ
คนไข้และเลือกมาต่อควิไวใ้ห้ได้ทันที   เป็นการอํานวยความสะดวกใหก้ับคนไข้ และเจา้หน้าที่   ซึง่เป็นระบบเดียวกับการเขา้คิวใน
โรงพยาบาล หรือ ธนาคาร  นอกจากนี้  ระบบควิยังเป็นการช่วยให้คลินิกได้ทราบถึงการบริการคนไข้ด้วยเนื่องจาก เมื่อคนไข้เขา้มาแสดง
ตัวที่คลินิกและส่งเขา้คิวตามลําดบั เมื่อคนไข้ถูกสง่ตัวเข้าไปยงัห้องแพทย์  ซอฟต์แวร์จะแสดงเวลาที่คนไข้มารอตรวจรักษา (ตามรูป)  อัน
จะทําให้แพทย์ได้ทราบว่า คนไขม้ารอตรวจจนได้พบแพทย์ใช้เวลานานเทา่ใด  ส่ิงนี้จะทําให้คลินิกได้เก็บเป็นข้อมูลการบริการและปรับปรุง
ระบบบริการให้มคีวามรวดเรว็สําหรับคนไข้ และไม่ต้องรอนาน อันจะทําให้คนไข้เกดิความประทับใจในการใช้บริการคลินิก อันเป็นส่วน
หน่ึงของการพัฒนาระบบ CRM ให้กับคลินิก   
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รอตรวจ 
    แฟ้มรอตรวจจะแสดงรายชื่อคนไข้รอตรวจที่ห้องแพทย์แต่ละหอ้ง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งไป แสดงจาํนวนคนไข้แต่ละห้องตรวจดา้นล่าง  
หากแพทย์ทา่นใดมีคนไข้รอเป็นจํานวนมาก และต้องการสลับมาให้แพทย์อีกห้องชว่ยตรวจ  เจ้าหน้าที่ก็สามารถดงึรายชื่อคนไขก้ลับไป
เพื่อทําการส่งไปห้องตรวจอื่นได้ โดยการกดปุ่ม “น าคนไข้กลบัหอ้งคนไข”้ รายชื่อที่ถูกดึงกลับจะแสดงที่แฟ้มทัง้หมด  และ ให้ทําการส่ง
คนไข้คนนั้นมาห้องตรวจใหม่ได ้
 

 

 
 
คนไข้รวม 
      แฟ้มคนไข้รวม  จะแสดงรายชื่อคนไข้แยกเป็นแฟ้มย่อย คือ  ประจําวัน  ประจาํเดือน  ประจําปี   ทําให้แพทย์ทราบถงึจาํนวนคนไข้ใน
แต่ละวัน   คนไข้ต่อเดือน  และรายปี  ทําให้บริหารจดัการ หรือ วางแผนสําหรับการให้บริการคนไข้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยไม่ตอ้ง
เสียเวลากดดูรายงานในหมวดรายงาน    

 
 
พิมพ์บัตรคนไข ้

   ในส่วนของ พิมพ์บัตรคนไข้  ส่วนน้ีใช้สาํหรับพิมพ์บัตรให้คนไขท้ี่เข้า
รับการรักษาในคลินิก  เพียงท่านกดปุ่ม “พิมพ์บัตรคนไข”้ หลังจากนั้น
จะมีหน้าจอตวัอยา่งบัตรคนไข้ปรากฏขึ้น  ให้กดปุม่ไอคอนเครื่องพมิพ์  
บัตรคนไข้แสดงดงัรูป 
ท่านสามารถเลือกใชก้ับกระดาษต่อเนื่องแบบฉลากยาหรือกระดาษ
ธรรมดาได้  กระดาษฉลากยาเปน็แบบ 3 ช่อง  ซึง่ส่ังท าพเิศษส่ังซื้อได้
ที่บริษัทฯ 
ข้อแนะน า      หากต้องการใช้งานบัตรคนไข้กับเครื่องอา่นบาร์โค้ด 

แนะน าใหใ้ชเ้ครื่องพมิพ์เลเซอร์ในการพิมพ์ เพื่อใหเ้กิดความคมชดั และ อา่นจากเครื่องอา่นบาร์โค้ดได้ 
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แฟ้มข้อมูลสนับสนุน 
 

   แฟ้มข้อมูลสนับสนุน  เป็นแฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจาํตวัของคนไข้  และรายการแพ้ยาของคนไข้   ซึ่งจะมีประโยชน์สําหรับแพทย์

ในการวินิจฉัยโรค  และการจ่ายยาให้กับคนไข้   ซึ่งสามารถเพิม่รายการโรคประจาํตวั  กับ รายการแพ้ยา   ได้โดยคลิกปุ่ม   ซึ่งจะ
แสดงรายการให้เลือก   แล้วดับเบิ้ลคลิก  รายการโรคประจาํตวัหรือรายการแพ้ยาทีเ่ลือกจะมาแสดงในส่วนของรายการท่ีเลือกไว้   ดังรูป   

ในกรณีท่ีต้องการลบ     ให้ทําการเลือกรายการท่ีต้องการลบแล้วกดปุ่ม    เพื่อทําการลบรายการน้ัน ๆ    
 

แฟ้มข้อมูลสทิธิการรักษา 

 
 
      ข้อมูลสิทธิการรักษา  เป็นการเก็บข้อมูลคนไข้ที่เกี่ยวกับสิทธิการรักษาตา่ง ๆ  ได้แก่  ประกันสุขภาพ  ประกันสังคม    และบัตรเครดิต  
ซึ่งข้อมูลพวกนี้จะมีผลต่อการชําระเงิน ถ้าเกดิคนไข้รายนั้นใช้สิทธิการรักษาในการชําระเงิน  ท่านสามารถ  เพิม่  ลบ  แก้ไข ข้อมูลเหล่านี้
ได้ในส่วนของหน้าคนไข้   
 

ประกันสังคม 

 
    แฟ้มประกันสังคม  จะดงึเลขทีบ่ัตรประจําตวัประชาชนของคนไข้ในหน้าแรกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ  และ มีช่องให้แสดงรายละเอียด
ต่างๆ  ชื่อสถานพยาบาล   วงเงิน / อัตราตั้งเบกิ  (อัตราการตัง้เบกิขึ้นกับโรงพยาบาลที่สังกัด  การส่งเรื่องเบิกในรายงานส่งเบิกจะมเีพดาน
การเบิกไมเ่กินวงเงินท่ีได้กาํหนดไว้ในช่องนี้เท่านั้น 
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ประวัติการรักษา 

 
 
         เป็นข้อมูลการตรวจรักษาในแต่ละครั้งที่คนไข้เข้ารับการตรวจรักษา  แสดงวันท่ีมารักษา  ข้อมูลเบื้องต้น  แพทย์ผู้รักษา  การรักษา  
รายการยา  รายการแล็บ  และหตัถการ/อื่น ๆ  ซึ่งไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมไดเ้พราะเป็นประวัตกิารรักษา  ซึง่มีประโยชนค์ือ  ในกรณีที่
คนไข้กลับเข้ามาตรวจรักษาใหม่  แพทย์สามารถดูประวตัิการรักษาของคนไข้รายนี้ได้ทันที  หรือ  กรณีคนไข้มารับยาเทา่นั้น  ซึ่งแพทย์
สามารถเรียกดูผลการตรวจและผลแเล็บต่าง ๆ  ที่เกีย่วข้องในการวินิจฉัย  ทําใหค้นไข้สะดวกและแพทย์ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมลูคนไข้  
และเป็นการปรับเปล่ียนการเก็บประวัติการรักษาคนไข้จากแฟม้คนไข้แบบกระดาษ  มาเป็นอเิลคทรอนิค   
 
ใบรับรองแพทย ์(เพิ่มเติมใหม่ส าหรับคลนิิกการตรวจตามบริษัทฯโดยเฉพาะ) 
        ในส่วนของการพิมพใ์บรองแพทย์  ท่านสามารถพิมพ์ไดใ้นแฟ้มของประวตัิการรักษาที่อยูใ่นห้องคนไข้  แล้วกดปุ่ม “ใบรับรองแพทย์”  
ซึ่งมีใบรับรองแพทย์ใหท้่านเลอืก 5  แบบ   ใบรับรองการตรวจเชื้อ เอช ไอ วี   1  แบบ  สําหรับคนไข้ที่ต้องการใบรับรองการ
ตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี  ใบรับรองแบบใหม่อกี  1 แบบ หากต้องการพิมพ์ใบรับรองแพทย์  กดปุม่ไอคอนเครื่องพิมพ์   
 
หมายเหตุ    
 
      ในกรณีไม่มีข้อมูลคนไข้  หรือคนไข้ยังไม่ได้ผ่านการรักษา  จะไม่สามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้  ซอฟต์แวรจ์ะแสดงข้อความว่า 
“คนไข้รายนี้ไม่มีประวัตใินการออกใบรับรองแพทย์”  ในกรณีท่ีต้องการพิมพ์ที่อยูเ่ป็นภาษาองักฤษ สําหรับคนไข้ต่างชาติ ท่านสามารถ
เลือกที่ “ภาษาอังกฤษ”  ซอฟต์แวร์จะดงึที่อยู่ภาษาองักฤษมาแสดงบนใบรับรองแพทย์ทันที (ที่อยู ่ไทย / อังกฤษ กําหนดได้ที่หมวด ตั้งค่า)  
หากต้องพิมพใ์บรับรองแพทยเ์ปน็ภาษาองักฤษ พร้อมที่อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ ให้เลือกแบบที่ 4 และ เลือกภาษาอังกฤษ 
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คืนยา 
   การคืนยาเป็นฟังก์ชั่นท่ีเพิม่เตมิขึ้นมาใหม่  เพื่อให้คลินิกทําการคืนยาจากคนไข้ได้ โดยไม่ต้องผ่านแพทย์  โดยเมื่อกดปุ่มคืนยา ระบบจะ
ให้ใส่รหัสผ่าน ให้ใสว่่า “ admin”  ยาที่คืนจะนาํไปคืนสู่คลังยาทันที   หรือ หากมีการเปล่ียนรหัสผ่าน  ให้ท่านใช้รหัสผ่านใหม่ที่ท่านกําหนด
เองเพื่อทําการคืนยา 
 
ตรวจรักษา 

เมื่อกรอกข้อมูลคนไข้ที่เขา้มารับการรักษาเสรจ็แล้ว  เราสามารถส่งคนไข้ไปห้องต่าง ๆ ได้   
เช่น  ส่งไป บริการตรวจรักษา, รับยา/เก็บค่ารักษา  โดยการกดปุม่ ดังกลา่ว ซึง่จะมีรายละเอียดทีต่้องกรอกสง่ข้อมูลเขา้สู่ห้องแต่ละห้อง
เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับการตรวจ  และการให้บริการ 
 
บริการตรวจรักษา 
    ปุ่ม “บริการตรวจรักษา” ใช้สําหรับส่งรายชื่อคนไข้ไปห้องตรวจรักษา  เพื่อให้แพทย์ทาํการตรวจ   แสดงรายชื่อคนไข้  ข้อมูลเบื้องต้นของ
คนไข้   และข้อมูลแพทย์ผู้รักษาหรือห้อง  ประเภทของการใช้สิทธิ์ของคนไข ้ ประวัตกิารใช้สิทธิการรักษา   
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-  ไม่ต้องช าระเงิน   

-  ช าระเงินสด      หมายถึง  จาํนวนเงินท้ังส้ินท่ีต้องชําระจะเป็นตามจริง 
-  ประกันสังคม     หมายถึง  จํานวนเงินท้ังส้ินท่ีต้องชําระจะเป็นไปตามวงเงินท่ีระบุไว้ 
-  ประกันสุขภาพ  หมายถึง  จาํนวนเงินท้ังส้ินท่ีต้องชําระ 30 บาท 
-  บัตรเครดิต       หมายถึง   การชําระเงินผ่านบัตรเครดิต 
   
    เลือกบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ  ของคนไข้  เช่น  ส่วนสูง นํ้าหนัก ฯลฯ คํานวณค่า BMI (Body Mass Index), %Body Fat, KKOS ให้
อัตโนมัติ  ตรวจอาการเบื้องต้น  ข้อมูลส่วนน้ีจะมีประโยชน์สําหรบัแพทย์ในการวินจิฉัยเบื้องต้น  และใช้ตดิตามการรักษาได ้  
เลือกแพทย์ที่ต้องการส่งคนไข้ไป  ซึ่งรองรับระบบโพลีคลินิกที่มีห้องตรวจหลายห้อง  ทําให้การส่งคนไข้มีระบบที่ดี  และแพทย์แต่ละห้อง
ตรวจจะมีรายชื่อของคนไข้ปรากฏขึ้นและสามารถบริหารเวลาในการตรวจได้ตามจํานวนคนไข้ที่รออยู่  ปุ่ม “ส่งคนไข”้ เพื่อส่งคนไข้ไปยัง
ห้องแพทย์ เพื่อทาํการตรวจรกัษาต่อไป 
 
 



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010                                              

 

รับยา/เก็บค่ารักษา 

 

 
 

     รับยา/เก็บค่ารักษา เป็นการส่งข้อมูลคนไข้ในกรณีท่ีคนไข้มารับยาเพียงอยา่งเดียวโดยไมต่้องพบแพทย์   จะพบในกรณีท่ีคนไขม้ารับ
ยาต่อเนื่อง  เจา้หน้าที่สามารถจา่ยยาใหค้นไข้ (ได้รับอนุญาตจากแพทย์แล้ว)  โดยแบ่งเป็น แฟ้มย่อย 2 แฟ้มคือ  

 รับยาไม่ผ่านแพทย ์ หมายถึง คนไข้อาจมารับยาบางตัวเพิ่มเตมิ  ซึ่งแพทย์อาจให้เจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้จ่ายยาแทนเพราะตดิคนไข ้

 Remed  หมายถึง  การจ่ายยาแบบเดิมที่คนไขเ้คยได้รับ  เป็นการเลือกรายการยาทั้งหมดมาในรายการ สามารถลบยาที่ไม่
ต้องการออกได ้

      ถ้าต้องการเพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีใช้ยาสามารถพิมพเ์พิม่เติมเขา้ไปได้  แล้วกดปุ่มบันทึก    สามารถ Remed ยาเดิมทีค่นไข้เคย
ใชใ้นครั้งก่อนได้ โดยคลิกเลือกรายการยาเดมิ  แล้วกดปุม่  “คัดลอกรายการยาทั้งหมด”  หลังจากนั้นคลิกเลือก “ส่งคนไข้”  เมื่อต้องการ
เริ่มรายการใหมใ่ห้คลิกที่  “เริ่มรายการใหม”่    
       ปุ่มนี้ทําให้คนไข้สามารถไปรับยาได้ที่ห้อง  “ค่ารักษา”   โดยไม่ต้องผ่านห้องแพทย์  ทําให้ประหยัดเวลาในการมารับบริการ   โดยที่
เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจสามารถให้บริการได้  นอกจากนี้  ยังมีระบบเตือนการแพ้ยาของคนไข้ ขณะจ่ายยา 
         การเลือกชื่อยา  สามารถใช้คีย์บอร์ดหรือ ใช้เมาส์  เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได้  หากใชค้ีย์บอร์ดให้กดปุม่หัวลูกศรลง จะแสดง
รายการยาให้เลือก กด Enter และตามด้วยใส่จาํนวน กด Enter  เพื่อให้ยาทีเ่ลือกลงมาในรายการ   หากใชเ้มาส์มีปุ่มทีใ่ช้ดงันี้ 
 

กดปุ่ม      เพื่อเลือกรายการยาแล้วใส่จาํนวนยา                               กดปุ่ม      เพื่อจ่ายยาตัวทีเ่ลือกแล้ว 

กดปุ่ม     เพื่อลบรายการยา   
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ระบบคีย์ลัดพิเศษ (HOT KEY)  
 
      ระบบคีย์ลัดพิเศษเป็นตวัชว่ยให้แพทย์สามารถเปิดโปรแกรมได้อีกทางหน่ึง  นอกจากการใช้เมาส์คลิกเลือกแต่ละเมนู ซึ่งสะดวกและ
ง่ายสาํหรับแพทย์ที่ต้องการใชค้ียลั์ด  ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 F1    หมายถึง เปดิหน้าคนไข ้
 F2    หมายถึง เปดิหน้าตรวจรักษา 
 F3    หมายถึง เปดิหน้าคา่รักษา 
 F4     หมายถงึ เปิดหนา้คลังยา 
 F5     หมายถงึ เปิดหนา้เก็บภาพ 
 F6     หมายถงึ เปิดหน้ารายงาน 
 F7     หมายถงึ เปิดหน้าตั้งค่า 
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ตรวจรักษา 

 
 

          หน้าตรวจรักษาเป็นส่วนท่ีให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยคนไข้  โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ด้านซ้ายเป็นรายชื่อคนไข้รอตรวจรักษา และ 
คนไข้นัด โดยมีปุ่มดา้นล่าง ดังนี ้
 

 รายการใหม่          หมายถึง  ลบข้อมูลของคนไข้คนนั้น และกรอกใหม ่

 รายการนัด           หมายถึง  การลงบันทึกการนัดคนไข้และพิพมต์ารางนัดให้แพทย ์

 ใบรับรองแพทย ์  หมายถงึ  ออกใบรับรองแพทยใ์ห้กับคนไข้ (ตวัอย่างในหมวดเอกสารประกอบ) 
 ประวัติการรักษา  หมายถึง  การพิมพ์ประวัติการรักษาคนไข้  ย้อนหลังได้ตามวันเวลา ท่ีคนไข้มารบัการรักษา 

 รักษาเสร็จสิน้      หมายถึง  เมือ่แพทย์ทําการรักษาเสร็จสิ้นและจะส่งตวัคนไข้ไปยังห้องคา่รักษา 
 

แฟ้มคนไขน้ดั         เป็นแฟ้มที่แสดงรายชื่อคนไข้นัด ท่ีแพทยห์รือเจ้าหน้าที่ได้นัดไว้   ส่วนน้ีจะช่วยให้แพทย์สามารถกําหนดเวลาหรือ
บริหารเวลาการตรวจไดว้่า  ในแต่ละวันจะมีนัดคนไข้กี่ราย  หรือ หากมีธุระทีต่้องเล่ือนนัดคนไข้ สามารถบอกใหเ้จา้หน้าที่ทําการเลือ่นนัดที่
จะมีมาในวันถัดไปได้ 
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แสดงขอ้มูลเพิ่มเติม 

 
 

          ด้านขวามือ  จะมีข้อมูลคนไข้โดยมีแฟ้ม  “รายการตรวจรักษา” และ “ประวัติการรักษา” โดยในแฟ้มรายการตรวจรกัษาจะ
ประกอบด้วยข้อมูลคนไข้และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ส่งมาจากหน้าห้อง (หมวดคนไข)้   สามารถเปล่ียนสิทธิคนไข้ได้ และ ปุ่มแสดงขอ้มูล
เพิ่มเติม เพื่อดขู้อมูลของคนไข้อื่นๆ เช่น  ส่วนสูง, น้ําหนักตวั, ค่า BMI, ค่าการเต้นของหวัใจ ฯลฯ 

          แฟ้มที่สําคัญในรายการตรวจรักษา มดีังนี้ 
 

 
 

แฟ้มการรักษา  ประกอบด้วย อาการ ตรวจร่างกาย   วินิจฉัยโรค  รักษา  ICD10  ICD9 สามารถเลือกได้จากปุ่มดา้นขวามือ โดยไมต่อ้ง
เสียเวลาพิมพ์ หรือ หากแพทย์ตอ้งการเพิ่มพ์ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเข้าไปสามารถพิมพ์เพิม่เขา้ไปได้ทันที   นอกจากนี้ แพทย์สามารถลง

ตําแหน่งการรักษาคนไข้ได้   5 ภาพ โดยการกดปุ่มที่ไอคอน    
 

หมายเหตุ    
      ICD10, ICD9  หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล  สามารถดาวน์โหลดชุดอัพเกรดได้ทางเว็บไซต ์
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ลงต าแหน่งการรักษา 

 
    แพทย์สามารถเลือกภาพเพื่อมาลงตาํแหน่งการรักษาได้จาก  ภาพมาตรฐาน  ภาพของคนไข้ทีบ่ันทึกไว้  หรือเลือกภาพในเครื่อง ส่วน
กระดาษขาว หมายถงึ การไมเ่ลือกภาพแต่เป็นการวาดภาพจากกระดาษขาว มีการลงข้อความกาํกับการลงตาํแหน่งการรักษา   ด้าน
ซ้ายมือเป็นลักษณะของเส้นปากกา สามารถเลือกขนาด เลือกสี ความหนาของเส้นได้  เมื่อต้องการบันทึกให้กดปุม่ “บันทึกภาพ”    เมื่อทํา

การบันทึกภาพแล้วไอคอน   จะเปล่ียนเป็นสีเข้ม ดงัรูป  แสดงวา่ ปุ่มนั้นได้มีการเก็บตาํแหน่งการรักษาแล้ว  
ตัวอยา่งการลงตําแหน่งภาพ 

เส้น       หมายถึง  การลงตาํแหน่งการรักษาเป็นเส้น และวาดได้ 
วงกลม  หมายถงึ  การลงตําแหน่งที่เป็นแบบวงกลมโปร่ง หรือ ทบึ ได้ และเลือกขนาดเส้นจากขนาด ปากกา  ขนาดของวงกลมจะมีอยู่ 3 

ขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดหน้าต่างการใชง้าน 

 

หมายเหต ุ        ในกรณีท่ีแพทย ์  ถา่ยภาพคนไขจ้ากกล้องดิจิตอล  สามารถดงึภาพจากกล้องมาได้โดยการ “เลือกภาพในเครื่อง” และ
เลือกไดร์ฟของกล้องดิจติอล โดยทั่วไปจะเป็น  “Removable Disk” และเลือกภาพท่ีต้องการจากไดร์ฟนั้นมาเพื่อลงต าแหน่ง  ทั้งนี้แพทย์อาจ
ถ่ายภาพคนไข้ไว้ก่อนแล้วจึงเลือกมาลงต าแหน่ง หรือ  จะท าการดึงภาพจากกล้องดจิิตอลทันทีท่ีถา่ยแต่ละภาพเสร็จสิ้น  ทัง้นี้  หากเป็น
กล้องดิจติอลท่ัวไป  การเชื่อมต่อกับสาย USB จะต้องปิดกล้องก่อน  การดึงภาพท่ีถ่ายมาลงที่ซอฟต์แวร์ทันที จึงไม่สามารถท าได้  แต่หาก
เป็นกล้องดจิิตอลบางรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และถ่ายภาพได้พร้อมกัน   สามารถก าหนดให้ภาพมาปรากฏในซอฟตแ์วร์ได้ 
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รายการยา 

 

 
 

      ระบบการจ่ายยาในรายการยา  เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กบัแพทย์เป็นอยา่งมาก ดว้ยระบบการค้นหารายการยาที่สามารถคน้หา
จาก ชื่อการค้า ชื่อสามัญ โดยการพิมพ์อักษรตวัแรกของชื่อยา  ซอฟต์แวร์จะทาํการค้นหาและดึงยาที่มีอักษรท่ีต้องการมาแสดงเป็นกลุ่ม 
เช่น หากแพทย์ต้องการจ่ายยา Ibiamox  แพทย์เพียงเลือกที่ช่อง “ชือ่ยา” พิมพ์อักษร I (ไอ) ซอฟต์แวร์จะแสดงรายการยาทีข่ึ้นต้นดว้ยอักษร 
I ให้ท้ังหมดและหากแพทย์พมิพอ์ักษรอีกตัวเพิม่คือ B การแสดงกจ็ะแคบลงและ แพทยจ์ะพบยาทีต่้องการหรือค้นหาโดยการเล่ือน Scroll 

Bar และกดลูกศรเลื่อนลง ในกรณีที่ต้องการใช้คีย์บอร์ดเพียงอยา่งเดยีว  เมื่อเลือกชื่อยาได้แลว้ กด Enter เพื่อใส่จาํนวนยา เมื่อใส่จาํนวน
ยาเสร็จแลว้ ให้กดปุ่ม Enter เพื่อให้รายการยาทีเ่ลือกลงมาในรายการยา  รายการยาจะแสดงวิธใีช้ยาในช่องดา้นล่างให้โดยอัตโนมัติ   ซึ่ง
ข้อมูลการใช้ยามาจากการบันทึกครั้งแรกเมื่อมกีารนํายาเข้าคลัง  หากแพทยต์้องการเปล่ียนแปลงการใช้ยาเพื่อให้เหมาะสมกับคนไข้แต่
ละราย  สามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ โดยการพิมพเ์พิ่มเตมิลงไปในช่องวิธใีช้และกด “บันทึก”  การเปล่ียนแปลงนี้จะมีผลต่อคนไข้
รายที่กาํลังตรวจเทา่นั้น  ไม่มีผลต่อค่าทีต่ั้งไวใ้นคลังยา   ซึ่งจะมปีระโยชน์อย่างมากสําหรับแพทย์ที่ต้องการปรับเปล่ียนการใช้ยาให้กับ
คนไข้  นอกจากนี้  แพทย์สามารถเลือกวธิีการใชย้าแบบภาษาองักฤษ ในกรณีท่ีคนไข้เป็นชาวตา่งชาติ  ทําให้เกิดความคล่องตัวและคนไข้
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความประทับใจในการรักษา    

 

     หากแพทย์บางทา่นถนัดในการใช้เมาส์  สามารถใช้ได้โดยการเลือกยาที่ต้องการ  จากนั้นเลือกจาํนวน และกดปุม่   เพื่อให้ยาที่

เลือกลงมาในรายการ  หากต้องการลบรายการยานั้น ให้เลือกทีช่ื่อยาและกดปุ่ม    

 

ค่ารักษา  จะกาํหนดไวใ้นชว่ง 100- 500 บาท หรือ แพทย์สามารถกรอกจํานวนท่ีต้องการไดเ้อง   โดยปรับท่ีหมวดตั้งคา่ 

ส่วนลด  เป็นส่วนท่ีแพทยใ์หส่้วนลดกับคนไข้  วัตถุประสงค์เพื่อใหแ้พทย์ได้เป็นผู้กําหนดส่วนลดดว้ยตนเอง  และป้องกันการเปล่ียนแปลง
จํานวนเงินค่ารักษาทัง้หมดในหมวดคา่รักษา (สามารถกาํหนดสิทธิการเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินในหมวดค่ารักษาไดใ้นหมวดตัง้คา่)   
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   จุดเด่น    
 ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนาใหม้รีะบบการจา่ยยางา่ย สะดวก รวดเร็ว มากที่สุด เพื่อให้แพทย์ทาํการตรวจรักษาได้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เป็นการจ่ายยาที่ใช้คีย์บอรด์ทั้งหมดโดยไม่ตอ้งใชเ้มา้ส์ให้เสยีเวลา  จะทําให้การรักษาคนไข้โดยรวมเรว็ขึ้น
ถึง 30%  ทั้งนี้  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ระบบการจ่ายยาในซอฟต์แวร์ทั่วไป จะเป็นระบบอินเดก็ (Index) ให้แพทยเ์ลือก เช่น 
เลือกแฟ้มอักษร I เมื่อต้องการจา่ยยา Ibiamox และตามดว้ยเลือกชือ่ยา  ใส่จาํนวน  และกดปุม่ตกลง  ทั้งหมดแพทยจ์ะต้องใช้ทั้ง
เมาส์และคยี์บอร์ดสลับไปมา ทําให้แพทย์ไม่สะดวก และ เสียเวลา ถึง 3 ขั้นตอนหรือมากกว่า ในการจ่ายยาเพียง 1 ตัว  เท่านั้น  

 ในกรณียาใหม่  ที่เพิง่ส่ังมาใช้ในคลินิกและยังไม่ได้นาํเขา้คลังยา  สามารถกดปุ่มหมวดคลังยาเพื่อเพิ่มยาใหม่เขา้ไปในคลังยา
และกดสลับมายงัหน้าจ่ายยาเพือ่จ่ายยาให้กับคนไข้ได้อยา่งต่อเนื่อง  โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มปิดหมวดใดหมวดหนึง่ เพื่อเข้าใชง้าน
อีกหมวดหนึ่ง ทําให้แพทย์สะดวก และเห็นภาพรวมของการบริหารงานภายในคลินิกได้ทัง้หมด  

 ในกรณียาหมด  สามารถสลับไปหมวดคลังยา และเพิ่มจํานวนยาเพื่อให้สามารถจา่ยยาได้  หลังจากนั้น เมื่อแพทย์ได้รับยานี้
เพิ่มเขา้คลังยา กใ็ห้ลบจาํนวนที่เพิ่งจ่ายใหค้นไข้  จากจํานวนจริงที่จะเพิ่มเข้าไปได้  

REMED (RM)  หมายถงึ  การจา่ยยาที่คนไข้เคยได้รับครัง้ก่อน  กรณีนี้ส่วนมากจะเป็นคนไข้ที่มารับยาต่อเนื่อง ชว่ยให้แพทย์ไม่
ต้องเสียเวลาคียช์ื่อยาหลายๆ ตวั   แพทย์สามารถเลือกวันท่ีจา่ยยาครั้งก่อนและเลือกยาทั้งหมดมาลงในช่องรายการยาดา้นขวามือ หรือ
จะเลือกแบบทีละตวั  หรือเลือกแบบทั้งหมดแล้วมาลบภายหลังก็ได้  โดยการกดปุ่ม “คัดลอกรายการยาทั้งหมด”    

 

 
นอกจากนี้  ยังมตีัวคณูจํานวน  ในกรณีท่ีแพทย์ต้องการจ่ายยาล่วงหน้าหลายเดือน เช่น  ตัวคูณจาํนวน 3 อาจหมายถึง แพทย์จา่ยยาให้
คนไข้   3 เดือนล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งหากแพทย์มกีารใช้ระบบนัดรว่มด้วย จะทําให้การนัดตรงกับชว่งเวลาที่คนไข้ใช้ยาหมดพอดี  เมือ่เลือก
ตัวคูณจํานวนแล้ว  กดปุม่ “คัดลอกรายการยาทั้งหมด”  เพื่อให้รายการยาทีเ่ลือกลงในช่องรายการยาทีจ่ะจา่ยครัง้นี้ดา้นขวามือ  ปิด

หน้าต่างการใชง้าน REMED โดยการกดปุม่   

 
   หมายเหตุ   ในกรณีท่ี RM มีรายชื่อยาที่ซ้ ากับรายการยาที่อยู่ในช่องรายการยาด้านขวามือ ซอฟต์แวร์จะน ารายชื่อยาในรายการ RM มา
แทนรายการด้านขวามือ  
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FORMULA MED (FM) หมายถงึ การสั่งยาจากสูตรยาที่แพทย์กาํหนดไว้  มีประโยชน์อย่างมากสําหรับแพทย์ที่ต้องการจ่าย
ยาคนไข้ตามที่ตนเองถนัดและสูตรยาเฉพาะของคลินิกตน เช่น คลินิกผิวหนัง คลินิกเฉพาะโรค ฯลฯ สูตรยาที่แพทย์กาํหนดขึ้นจะ
ประกอบด้วยยาที่แพทย์เลือกใช้ และจํานวน เมื่อแพทยเ์ลือกจา่ยยาจากสูตรยา รายการยาจะถูกนาํมาที่รายการยาดา้นขวามือ  
หรือแพทย์ต้องการจา่ยยาล่วงหน้าโดยการใช้ตัวคูณจาํนวน แล้วจงึกดปุ่ม “คัดลอกรายการยาทั้งหมด”  การสร้างสูตรยาประกอบดว้ยแฟ้ม  
“เลือกจ่ายยาจากสตูรยา” และ “สร้างสูตรยาเฉพาะแพทย”์ 

 

สร้างสูตรยาเฉพาะแพทย ์

 

 
 

  ตั้งชื่อสูตรยาใหม่ในช่องวา่ง และเลือกชื่อยาที่จะนาํมาผสมในสูตร  ใส่จํานวน เมื่อเลือกยาเข้ามาในสูตรยาแล้ว  ต้องการบันทึกใหก้ดปุ่ม 
“บันทึกสตูรยา” หรือหากต้องการเริ่มการสร้างสูตรยาใหม่ให้กดปุม่ “สูตรยาใหม”่ หรือ ยกเลิกสูตรยา ให้กดปุ่ม “ยกเลิกสูตรยา”  ในกรณี
ที่ต้องการแก้ไขสูตรยา   สามารถทําได้โดยกดปุ่ม “เลือกสตูรยากลับมาแก้ไข”  สูตรยาทั้งหมดที่ถกูสร้างขึ้นจะแสดงเพื่อใหเ้ลือกเพือ่นํา
กลับมาแก้ไข  ซึง่แพทย์อาจปรับจํานวน เพิ่มเขา้ หรือตัดยาออกจากสูตร และ ทําการบันทึกสูตรยาอีกครั้ง 
  

หมายเหตุ    สูตรยาที่สร้างขึ้น   จะแสดงใหเ้ฉพาะแพทย์ทีเ่ป็นเจา้ของสูตรยาเทา่นั้น  โดยดา้นบนจะแสดงชื่อแพทย์ 
 สูตรยาที่สร้างขึ้นจะแสดงที่แฟ้มเลือกจ่ายยาจากสูตรยาโดยอตัโนมัติ    แพทยเ์พียงเลือกชื่อสูตรยา ซอฟต์แวร์จะแสดงรายการยา  จา่ย
ครั้งละ  และ หน่วยยา หากแพทย์ต้องการเลือกสูตรให้กดปุ่ม “คัดลอกรายการยาทั้งหมด”  



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010                                              

 

รายการแล็บ 

 

 
 

แฟ้มรายการแล็บ เพื่อให้แพทย์ส่ังตรวจแล็บให้กับคนไข้   เลือกรายการแล็บโดยการกดปุ่ม    หรือ ใช้คยี์บอร์ดโดยเมื่อเคอร์เซอร์อยูท่ี่
ช่องวา่ง   ใหก้ดปุ่มลูกศรลง จะแสดงรายการแล็บใหเ้ลือก กดเมาส์ที่รายการแล็บท่ีต้องการหรือกด Enter เพื่อให้รายการแล็บลงมาใน

รายการ หรือ เลือกรายการแล็บ และกดปุ่ม  เพื่อเลือกแล็บลงในรายการ หรือเลือก  เพื่อลบแล็บออกจากรายการ  ผลแล็บ
สามารถลงบันทึกผลย้อนหลังได้  รายการแล็บเพิ่มและลบได้ที่หมวดตัง้คา่   
 

หัตถการ/อื่นๆ 

 

แฟ้มหัตถการ เพื่อให้แพทย์ส่ังการทําหัตถการใหก้ับคนไข้   เลือกรายการหัตถการโดยการกดปุ่ม    หรือ ใช้คีย์บอร์ดโดยเมื่อเคอรเ์ซอร์
อยู่ที่ช่องว่าง   ให้กดปุม่ลูกศรลง จะแสดงรายการหัตถการให้เลือก กดเมาส์ที่รายการหัตถการท่ีต้องการหรือกด Enter เพื่อให้รายการ

หัตถการลงมาในรายการ หรือ เลือกรายการหัตถการ และกดปุ่ม  เพื่อเลือกหัตถการลงในรายการ หรือเลือก  เพื่อลบหัตถการ
ออกจากรายการ   หัตถการเพิม่และลบได้ที่หมวดตัง้ค่า   
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รายการนัด 

 
 

      กดปุ่ม  เมื่อแพทยต์้องการนัดคนไข้ที่กําลังตรวจให ้ แสดงดังรูป  เป็นระบบการนัดคนไข้แพทย์สามารถกาํหนดวัน
นัด  เวลานัด  รายละเอียดของการนัด  พิมพ์ใบนัดแบบ A4 หรือ แบบสติกเกอร์  กดปุม่ “บันทึก” เพื่อบันทึกการนัด  

รายชื่อของคนไข้จะถูกนาํเขา้สู่รายการนัด  แพทยเ์ลือกดูรายการนัดคนไข้ทั้งหมด หรือแบบช่วงเวลา  และสามารถพมิพ์รายการนัดของ
ตนเองออกมาได้  ช่วยให้แพทย์ทราบถึง รายการนัดคนไข้ได้ทั้งหมด หรือ เป็นช่วงเวลา ช่วยบริหารการดูแลคนไข้ การรักษา และ บริหาร
เวลาของแพทยใ์ห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    หากต้องการออกจากรายการนัด กดปุ่มสีส้มดา้นล่างขวามือ  เพื่อออกจากรายการนัด 
  

ตัวอยา่งพมิพ์สติกเกอร์นัด 
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  หมายถงึ  การนําคนไข้กลับเขา้มาตรวจใหม่  อาจเนื่องมาจาก แพทย์อาจต้องการเพิม่ยา หรือ ปรับ
จํานวนยา หรือ ส่วนลด ตา่งๆ ท้ังนี้ คนไข้ที่ถูกนํากลับจะอยู่ที่หมวดค่ารักษา  เมื่อกดปุ่มนี้แล้วซอฟต์แวร์จะแสดงหน้าต่าง ดังรูป 

 

 
 

     รายชื่อคนไข้ที่แสดงดา้นขวามอื คือ คนไข้ที่รอชําระคา่รักษาที่หมวดค่ารักษา แพทย์นํากลับได้โดยการเลือกที่ชื่อคนไข้และกดปุ่ม 
“ส่งกลับห้องตรวจ” รายชื่อคนไข้จะถูกนาํมายงัหน้าตา่งด้านซ้ายมือเพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาใหม่  ( คนไข้ที่ได้ชําระคา่รักษาแล้วจะไม่
ปรากฏชื่อในช่องนี้  เพราะถือเปน็การเสร็จสิ้นขั้นตอนการรักษาแล้ว) แพทย์สามารถนาํคนไข้ตนเอง หรือ คนไข้แพทย์ท่านอื่นมาตรวจยงั
ห้องตนเองได้  ในกรณีท่ีแพทย์บางท่านตรวจคนไข้เสร็จแล้วก็กลับ  ปล่อยให้คนไข้รอรับยา แต่ยาบางตวัหมด  จาํเป็นต้องนาํคนไขม้าให้
แพทย์ท่านอื่นเปล่ียนยาหรือปรับยาแทนแพทย์ทา่นน้ันได้   โดยการให้แสดงรายชื่อคนไข้ทั้งหมดที่รออยู่ที่หมวดค่ารกัษาโดยการเลือกที่  
“แสดงทั้งหมด”  ซอฟต์แวร์จะแสดงรายชื่อคนไข้   รหัสคนไข้  และ แพทย์ที่ทําการรักษา  เมื่อนาํคนไข้กลับมาตรวจใหม่แล้ว ปิดหน้าต่าง

โดยกดปุ่ม  

 

ตารางนดัคนไข ้

 
 

        ตารางนัดคนไข้จะชว่ยให้แพทย์บริหารจัดการเวลาการตรวจได้  หรือ เจ้าหน้าที่พิมพ์ติดไวด้้านหน้าคลินิกเป็นรายเดือน เพื่อชว่ย 

แพทย์หรือให้ข้อมูลกับคนไข้ ว่าแพทย์ว่างชว่งใด  นัดคนไข้ชว่งใด  และแพทย์เองหากต้องการปรับเปล่ียนก็จะแสดงไว้ในตารางนัดคนไข้ได้ 
 
ประวัติการรักษา 

      แฟ้มประวัติการรักษา  ช่วยให้แพทย์สามารถดูประวัติเก่าคนไข้ เพื่อเปรียบเทยีบผลการรักษาและใช้ประกอบในการรักษาคนไขใ้น
ปัจจุบันได้  สามารถพิมพ์ประวตักิารรักษาได้โดยการกดปุ่ม ”ประวัตกิารรักษา” จะสั่งพิมพ์ได้กต็่อเมื่อเปดิแฟ้มประวัติการรักษาอยูเ่ท่านั้น   
และรายการแล็บสามารถเพิ่มผลแล็บย้อนหลังได้   แฟ้มประวัติการรักษา จะแสดงทัง้ในส่วนหมวดคนไข้ และหมวดตรวจรักษา  ในกรณีที่
คนไข้ตรวจรักษาเสร็จสิ้นแล้ว แตต่้องการขอใบรับรองแพทย์  สามารถกลับมาขอใบรับรองแพทย์ โดยใหเ้จา้หน้าที่พิมพใ์บรับรองแพทย์
และให้แพทย์เซ็นต์รับรองได้  หรือ เจ้าหน้าที่สามารถดูประวัตเิก่าคนไข้เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ 
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ค่ารักษา 

 
        ในส่วนของค่ารักษาจะประกอบด้วย รายชื่อคนไข้ที่รอรับยาและจ่ายค่ารักษา  รายชื่อคนไข้ทีค่้างชําระเงิน  และส่วนของรายชือ่คนไข้
ที่ชําระเงิน  ณ ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นรายการของคนไข้ที่ส่งมาจากห้องคนไข้  ห้องตรวจ  หรือห้องทรีทเมนท์   ซึ่งในกรณีทีค่นไข้ยังไม่ไดร้ับการ
ตรวจครบสามารถส่งกลับไปห้องตรวจใหม่  หรือส่งกลับไปยังห้องต่าง ๆ  ได ้โดยแพทยใ์นห้องตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ในห้องทรีทเมนท์  
สามารถดึงคนไข้กลับได้  และสามารถพิมพเ์อกสารต่าง  เช่น  ใบนัดคนไข้  ฉลากยา  ใบเสร็จรับเงนิ  ใบส่ังยา  ใบรับรองแพทย์  และ
ประกันสังคมได ้   
 

รายชื่อคนไขท้ี่รอรับยาและจ่ายค่ารักษา 
แสดงรายชื่อคนไข้ที่รอรบัยาและจ่ายค่ารักษา  โดยจะเรยีงตามคิวของคนไข้ที่ส่งมาก่อนซึ่งจะอยู่บนสุด  สามารถเลือกรายชื่อคนไข้เพื่อมา
ชําระเงินและทําการจา่ยยาให้ไดต้ามคิว หรือ เลือกคนไข้รายใดรายหนึ่งก่อนได้ 
รายชื่อคนไขท้ี่ค้างช าระเงนิ 
    แสดงรายชื่อคนไข้ที่คา้งชําระเงิน  จํานวนเงินท่ีคา้งจ่าย  ในกรณีที่คนไข้ชําระเงินยงัไม่ครบสามารถคา้งจํานวนเงินได้  ซึง่เมื่อค้างชําระ
แล้ว  รายชื่อคนไขก้็จะไปปรากฏอยู่ในส่วนของการค้างชาํระเงิน  ซึ่งต้องมาชาํระในภายหลัง  เมื่อคนไข้รายนี้กลับเขา้มาทําการรักษาใหม่  
เมื่อถกูส่งไปคิดคา่รักษา ซอฟต์แวร์จะแจ้งว่า คนไข้รายนี้ มีเงินค้างชําระอยู ่
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ฟีเจอร์ใหม่ส าหรับการช าระเงนิและส่วนลด 

 
 
  ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีพฒันาเพิม่เติมขึ้นใหม่ เพื่อให้คลินิกแยกการใหส่้วนลดคนไข้ได้ตามรายการ เช่น ค่ายา ค่าแล็บ  ค่าตรวจวินิจฉัย  ค่าDF 
และอื่นๆ ที่สามารถเลือกจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นมูลคา่เงิน ในแต่ละส่วน และมีส่วนลดรวม แสดงใหเ้ห็น เมื่อใส่ส่วนลด ระบบจะ
แสดงจาํนวนเงินสุทธิหลังจากลดแล้วให้เห็นทันที  ส่วนน้ีจะช่วยใหค้ลินิกแยกแยะส่วนลดให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เพราะบางครัง้ ค่ายา ค่า
แล็บ ค่าวินิจฉัย มีต้นทุนและราคาไม่เท่ากัน หากคนไข้มีสิทธิลดทกุอย่างเท่ากันหมด จะทําให้คลินกิขาดทุนหรือไม่มกีําไรในบางรายการได้   
สามารถปรับการคาํนวณภาษีไดจ้ากหมวดตั้งค่า > ตั้งคา่โปรแกรม > ทั่วไป   ดังรูป 
 
พิมพ์ใบนดั 

 
 
         หากแพทย์นัดคนไข้ในห้องตรวจ  เมื่อสง่คนไข้มาทําการคดิค่ารักษา  ซอฟตแ์วร์จะแสดงเตือนเจ้าหน้าที่วา่ คนไข้รายนี้แพทยน์ัดมา
ทําอะไรต่อไปครั้งหน้า โดยแสดงในช่องรายละเอียด ผู้นัดหมาย  วันท่ีนัด  เวลานดั  และสามารถพมิพ์ใบนัดแบบ A4 หรือ ใบนัดSticker 
ได้หรือ หากคลินิกนั้นไม่มเีครื่องพิมพ์  เจ้าหน้าที่อาจใช้ปากกาเขยีนกระดาษโน้ตให้คนไข้เพื่อการนัดครั้งหน้าได้  ชว่ยให้แพทย์ไมต่อ้ง
เสียเวลาบอกเจ้าหน้าที่การนัดในแต่ละครั้ง   ในกรณีท่ีแพทย์ไม่ไดน้ัดคนไข้รายนี้  ส่วนน้ีกจ็ะแสดงตัวหนังสือสีแดงวา่ “ไม่พบ
รายละเอียดการนดัของคนไขค้นนี้” 
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ตัวอย่างบัตรนดัคนไข้ 

 
 
พิมพ์ฉลากยา 
 
       หากต้องการพิมพ์ฉลากยา   กดปุ่มพิมพ์  “ฉลากยา” แสดงดงัรูป  รายการยาที่แพทย์สั่งจะแสดงใหเ้ห็น หากไมต่้องการพิมพย์าแต่ละ
รายการให้เลือกที่ชื่อยานั้น ดับเบิล้คลิกที่ชื่อยานั้น  สถานะของการพิมพ์จะเปล่ียนเป็น “ไม่พิมพ์” ยารายการน้ันจะไม่พิมพ์ออกสตกิเกอร์  
หรือหากต้องการให้พิมพใ์ห้ดับเบิล้คลิกที่รายการยาอกีครัง้   
     

 

 
   
นอกจากนี้  สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลการใชย้าได้ เช่น เวลาที่ใช้  ช่วงเวลา  การเก็บรักษา วิธใีช/้ขนาด  ใชเ้มื่อมีอาการ  หมายเหตุ   เมื่อ
เปล่ียนแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึกการแก้ไข ( การแก้ไขข้อมูลนี้จะเปล่ียนแปลงเฉพาะคนไข้แต่ละราย ไมม่ีผลต่อข้อมูลการใชย้าที่บันทึกไว้ใน
คลังยา)   
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        เลือกขนาดกระดาษที่พิมพ์  เป็นแบบกระดาษต่อเนื่อง 3 ห่วง, 4 ห่วง  หรือ แบบ A4  พิมพ์ฉลากเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ ซึง่จะ
เป็นประโยชน์อยา่งมากสาํหรับคลินิกที่มีคนไข้เป็นชาวต่างชาติ  ทําให้สะดวก รวดเร็ว ในการให้บรกิาร  รูปแบบการพิมพ์  หมายถงึ 
ต้องการพิมพ์ชื่อคลินิก  พิมพ์ชื่อยา หากไมต่้องการให้คนไข้ทราบชื่อยาแต่ละรายการก็ไมต่้องเลือกช่องนี้    
 

หมายเหต ุ
1. เครื่องพมิพ์ฉลากยา แนะน าใหใ้ช้อยู่  2 ชนิด คือ ดอทเมทริกซ์ (Dot Matrix) และ แบบเลเซอร์ (Laser)  

 

 

a. ดอทเมทริกซ์ (Dot Matrix) แนะน ารุ่น LQ300+ 
ข้อด ี  ราคาไม่แพง  หมกึถูก ทนทาน ไม่ตกรุ่น 
ข้อเสีย  เสียงดงั  พมิพ์ชา้  ใช้กระดาษแบบห่วงต้องตั้งคา่ 

 

 

b. แบบเลเซอร์ (Laser)  แนะน ารุ่น  TSC 245+ 
ข้อด ี  เงยีบ  พมิพ์เร็ว  ตัวหนังสือคมชัด ใช้พิมพ์ฉลากยา และบาร์โค้ดได้   
ข้อเสีย  ราคาแพงกวา่ดอทเมทรกิซ์  หมึกราคาแพงกว่า  

 

 
ทัง้สองรุ่นนี้ ได้รับการทดสอบการใช้งานกับซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์ และ ทา่นสามารถส่ังซื้อเครื่องพิมพ์ทั้ง
สองรุ่นนี้ได้จากบรษิัทฯ  โดยจะส่งด่วนระบบ EMS ให้ภายใน 1 วันท าการ   
ข้อมูลการจดัส่งศกึษาได้ที่   http://www.accessory.worldmedic.com/delivery/index.htm  
2. ชมสินค้าตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ Accessory  ที่  www.accessory.worldmedic.com  
3. เครื่องพมิพ์และ ฉลากยาสามารถสั่งซื้อหรือส่ังท าได้ที่บริษัทฯ โทร. 0-2949-7816-20 Software Call Center 0-2949-

7806  
 
พิมพ์ใบเสร็จรับเงนิ 
    หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงนิ  สามารถทําได้  เมื่อใส่จาํนวนเงินของคนไขใ้นช่องรับเงินสด  แล้วกดปุม่พิมพ์  “ใบเสร็จรับเงิน” จะ
แสดงฟอร์มใบเสร็จรับเงิน  แล้วกดปุ่ม  “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”  ปุ่ม “แสดงสัญลักษณ”์  กับ  ปุ่ม “ยกเลิกสัญลักษณ”์  ในกรณีท่ีต้องการใส่
สัญลักษณ์ของคลินิกหรือบางครัง้ไม่ต้องการสัญลักษณ์ของคลินิกก็สามารถกดสองปุ่มนี้สลับไปมาได้   
 
พิมพ์ใบเสร็จรับเงนิ 
    หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงนิ  สามารถทําได้  เมื่อใส่จาํนวนเงินของคนไขใ้นช่องรับเงินสด  แล้วกดปุม่พิมพ์  “ใบเสร็จรับเงิน” จะ
แสดงฟอร์มใบเสร็จรับเงิน  แล้วกดปุ่ม  “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”  ปุ่ม “แสดงสัญลักษณ”์  กับ  ปุ่ม “ยกเลิกสัญลักษณ”์  ในกรณีท่ีต้องการใส่
สัญลักษณ์ของคลินิกหรือบางครัง้ไม่ต้องการสัญลักษณ์ของคลินิกก็สามารถกดสองปุ่มนี้สลับไปมาได้   
 

http://www.accessory.worldmedic.com/delivery/index.htm
http://www.accessory.worldmedic.com/
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ใบสั่งยา 
       หากต้องการใบส่ังยาแพทยก์็สามารถทําได้  โดยกดปุ่มพิมพ์ “ใบส่ังยา” จะแสดงรายการยาทีแ่พทย์สั่ง  แล้วสามารถทําการพิมพ์ได้  
แต่ต้องมีรายการยาที่ส่ังมาจากแพทย์จึงจะสามารถพิมพใ์บส่ังยาได้  ซึ่งคนไข้สามารถนาํใบส่ังยานีไ้ปซื้อยาตามรา้นขายยาได้   
ใบรับรองแพทย ์
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองแพทย์  ให้กดปุ่มพมิพ์  “ใบรับรองแพทย์”  สามารถเลือกพิมพ์ได้  5 แบบตามความต้องการของแพทยห์รือ
คนไข้  โดยสามารถทาํการแก้ไข้ใบรับรองแพทย์ก่อนพิมพ์ไดซ้ึ่งง่ายสําหรับแพทย์ที่ต้องการแก้ไขรายการในใบรับรองแพทย์  และ แบบท่ี 4 
จะเป็นใบรับรองแพทย์ภาษาองักฤษ  ซึ่งจะมีประโยชน์สําหรับคนไข้ต่างชาติที่มาใช้บริการท่ีคลินิค 
 
ประกันสังคม 
หากต้องการพิมพ์ใบประกันสังคม  เพื่อนําไปใชใ้นการเบิกค่ารักษา  สามารถทาํได้  โดยกดปุม่พิมพ์ “ประกันสังคม”  ซึ่งจะแสดง
แบบฟอร์มของรายการประกันสังคม  ซึ่งสามารถทาํการเพิ่ม  ลบ  แก้ไข  รายการก่อนพิมพ์ได้  
 
รายการช าระเงิน  ณ  ปัจจุบัน 
 
     แสดงรายละเอียด  ชื่อของคนไข้  รายการท่ีต้องชาํระเงิน  และจํานวนเงินท่ีต้องชาํระ  โดยเมื่อตอ้งการเลือกคนไข้ชาํระเงินให้  ดบัเบิ้ล
คลิก  รายชื่อคนไขด้้านซา้ยมือในแฟ้มรายชื่อคนไข้ที่รอรับยาและจา่ยคา่รักษา  รายชื่อคนไข้จะสามารถแสดงในแฟ้มรายการชาํระเงนิ  ณ  
ปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการชําระเงินและการจา่ยยาใหก้ับคนไข้  จากนั้นกรอกจาํนวนเงินท่ีคนไข้จ่ายในช่อง  “รับเงินสด”  
แล้วกดปุ่ม  “ชําระเงิน” หรือกดปุ่ม  Enter  จะแสดงหน้าจอการชาํระเงิน  ดังรูป 
 

 
 
ซึ่งจะแสดง  เป็นเงินท้ังส้ินท่ีคนไข้ต้องจา่ย  แล้วการรับเงินจาํนวนจากคนไข้  และเงินทอน  จากนัน้กดปุ่ม “ปิดหน้าจอ”  ดังรูป 
เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการชาํระเงินของคนไข้    เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว  หากแพทยต์้องการพิมพ์ใบรับรองแพทยย์้อนหลังสามารถทํา
ได้โดยพิมพ์จากหน้า “คนไข”้ และเลือกคนไข้  เปิดแฟ้มประวัตกิารรักษา  เลือกปุม่พิมพ์ใบรับรองแพทย์ด้านซ้าย และ ใหเ้ลือกวันท่ีคนไข้
เข้ารักษา   
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คลังยา 

 
 
   ในส่วนของคลังยา  เป็นส่วนท่ีเกี่ยวกับข้อมูลยาทั้งหมดที่ใช้ในคลินิก   โดยมีปุ่ม   รายการใหม่ ลบ บันทึก พิมพ์ข้อมูลยา และ พิมพ์ฉลาก
ยา และค้นหาข้อมูลของยาที่อยูภ่ายในคลินิก  จะแสดงแฟม้  รายชื่อยา  ยาที่ต้องส่ังซื้อ  ยาใกล้หมดอายุ  ยาหมดอายุ และยังมีสว่นของ
ข้อมูลท่ัวไป  ฉลากยา  รายละเอยีดเพิ่มเตมิ    Drug Interaction   และปรับคลังยา  ซึ่งแพทย์สามารถทํารายการตา่ง ๆ  ได้ 
 
รายชื่อยา 
แสดงรายชื่อยาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบของคลินิก  แพทย์สามารถเลือกรายการยาแต่ละชนดิที่มีอยูใ่นระบบเพื่อมาทาํการ  เพิ่ม  ลบ  และ
แก้ไขรายการยาต่าง ๆ ได้โดยการดับเบิ้ลคลิก  รายชื่อยาทีต่้องแกไ้ขแล้วทําการเพิ่มข้อมูลท่ีต้องการจากนั้นกดปุ่ม  “บันทึก”  เพื่อทําการ
บันทึกรายการยาที่แก้ไข   ซอฟตแ์วร์จะมีรายการยามาตรฐานใหห้ลังจากติดตั้ง   หากรายการยามาตรฐานตรงกับยาที่ใช้งานในคลินิก 
แพทย์สามารถกาํหนดราคาขาย และทําการรับยาเขา้คลงัเพื่อพร้อมจ่ายยาให้กับคนไข้ได้ทันที 

 จ านวนยาที่มไีด ้  หมายถงึ  จํานวนยาทีค่วรมีไว้ในคลัง เป็นการกําหนดจํานวนให้เพยีงพอกับอัตราการใชง้านท่ัวไป 

 จุดสั่งซือ้เมื่อยาเหลือ    หมายถึง  จํานวนยาที่ตั้งไว้หากถึงจํานวนน้ี  จะมีการแจง้เตือนให้ส่ังยานี้ในแฟ้ม “ยาที่ต้องส่ังซื้อ” ด้าน
ซ้ายมือ 
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 สั่งซื้อคร้ังละ  หมายถึง  จํานวนมาตรฐานในการส่ังซื้อที่เคยส่ัง เพื่อให้เพียงพอกับอัตราการจา่ยของคลินิก 

 เตือนกอ่นยาหมดอาย ุ หมายถึง  เป็นจาํนวนวันท่ีกําหนดไว้สําหรับเตือนก่อนยาหมดอายุ  เพื่อให้สามารถทาํการโอนให้กับ
สาขาอื่นท่ีมกีารใช้มากกวา่ หรือ ให้สามารถเปลี่ยนกับผู้แทนจําหน่ายยาตวันั้นได้  

 จ านวนที่ม ี หมายถึง  จํานวนที่เหลือ ณ ปัจจุบัน 

 ต้นทนุปัจจุบนั  หมายถึง  ต้นทุนยา 

 ชื่อบริษทัผู้ผลิตยา   หมายถงึ  บริษัทผู้ผลิตยา (Manufacturer Company) 

 ชื่อบริษทัที่สัง่ยา   หมายถงึ   บริษัทท่ีจัดจําหน่าย (Distributor Company) 

 ยาออกฤทธิ ์  หมายถึง  ยาที่เปน็ยาออกฤทธิ์ที่ต้องรายงาน อย. ในการซื้อ เมื่อกําหนดยาเป็นยาออกฤทธิ์ จะแสดงรายการการ
จ่ายในแฟ้ม  บจ. 8/9/10 เพื่อออกรายงาน และนําไปแสดงต่อการซื้อยาเหล่านี้กับ อย. 

 สิทธกิารจ่ายยา   หมายถึง  สิทธิการจา่ยยา  มีผลกับตาํแหน่งของผู้ใชง้าน  หากยานีก้ําหนดสาํหรับแพทย์ และพนักงานจ่าย  ก็
หมายถึงว่า  แพทย์และพนักงานสามารถจ่ายยานี้ให้กับคนไข้ได้ 

 แสดงช่องรับยาเข้าคลัง   หมายถึง  ช่องรับยาเข้าคลังยา   ดังรปู 

 
 

หมายเหตุ  การรับยาเข้าคลงัตรงช่อง    จะรับยาเขา้คลังไดก้็ต่อเมื่อกรอกรายละเอียดยาครบก่อน  แล้วทํา
การบันทึกข้อมูล  ถงึจะสามารถรบัยาเขา้มาภายในคลังได้ 
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ปุ่มฟังก์ชัน่การท างานในหมวดคลังยา 

 
 
เพิ่มรายการยาใหม ่
 สําหรับเพิ่มยาใหมเ่ข้าไปในคลังยา โดยการกดปุม่ “ รายการใหม่”  รหัสยา หากท่านกําหนดให้เป็นแบบกําหนดอัตโนมตัิ ระบบจะสร้าง
รหัสยาให้อัตโนมตัิ   หากท่านไมก่ําหนดแบบอตัโนมัติ  ท่านต้องกาํหนดรหัสยาแต่ละตัวทีเ่พิ่มเข้าไปใหม่  และ บาร์โค้ดให้ท่านใช้เครื่องยิง
บาร์โค้ดยงิจากกล่องหรือขวดของยานั้น เข้าไป  เครื่องยิงบาร์โค้ดจะอ่านบาร์โค้ดเป็นตวัเลขลงในชอ่ง และให้ท่านกรอกข้อมูลอื่นๆ ที่
จําเป็น   
 
ยาที่ต้องสั่งซื้อ 
แสดงรายชื่อยาที่ต้องส่ังซื้อ  ซึง่รายการยาทีต่้องส่ังซื้อจะแสดงในหน้านี้ก็ต่อเมื่อจาํนวนของยานั้นเหลือต่ํากวา่จดุสั่งซื้อ   สามารถทาํ
รายการส่ังซื้อยา  โดยกดปุ่ม  “สร้างรายการสั่งซื้อ”  ซึ่งจะแสดงหน้าฟอร์มของใบส่ังซื้อให้แพทยบ์ันทึกรายการส่ังซื้อยาทีต่้องส่ังซือ้ 
สามารถปรับจํานวนยาทีต่้องส่ังซือ้ได้ หรือจะสั่งซื้อจากจํานวนเดมิที่เคยสั่งก็ได้  จากนั้นให้กดปุ่ม “บันทกึ” เพื่อทําการบันทึกใบส่ังซือ้  
และสามารถพมิพ์ใบส่ังซื้อได้  อีกทั้งในกรณีที่ต้องการเรียกดใูบส่ังซื้อเดิมที่เคยทาํรายการส่ังซื้อไปแล้วก็สามารถเรียกดูได้  โดยกดปุ่ม  
“เรียกดูใบสั่งซื้อเดิม” 
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ยาใกล้หมดอาย ุ
แสดงรายการยาใกล้หมดอายุ  เช่น  รหัสยา  ชื่อทางการคา้  Lot no คงเหลือ  และหน่วย  ซึ่งทาํใหแ้พทย์สามารถดูรายการยาทีใ่กล้
หมดอายุเพื่อบางทีอาจจะส่งยากลับคืนให้กับทางบริษัทจําหน่ายยาได้   การกําหนดยาใกล้หมดอายุ  ให้กรอกจาํนวนวันในช่อง “เตอืน
ก่อนยาหมดอายุ” 
 
ยาหมดอายุ 
แสดงรายการยาหมดอายุ  เช่น  รหัสยา  ชื่อทางการคา้  Lot no คงเหลือ  และหน่วย  ซึ่งทาํให้แพทย์สามารถดูรายการยาที่หมดอายไุด้  จะ
ได้ไม่จัดยาที่หมดอายใุห้กับคนไข้    ยาหมดอายุจะเช็ควันหมดอายุจากการนํายาเข้าคลังในแต่ละ LOT  
 
บ.จ. 8,9,10 
แสดงรายการยาหมดอายุ  เช่น  รหัสยา  ชื่อทางการคา้  Lot no คงเหลือ  และหน่วย  ซึ่งทาํให้แพทย์สามารถดูรายการยาที่หมดอายไุด้  จะ
ได้ไม่จัดยาที่หมดอายใุห้กับคนไข้    ยาหมดอายุจะเช็ควันหมดอายุจากการนํายาเข้าคลังในแต่ละ LOT  

 
 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (ส าหรับยาทกุตวัที่ซือ้จากกองควบคุมวตัถุเสพตดิ 

 จัดท าบัญชี รับ-จ่าย แจ้งรายละเอียดผู้ป่วย (แบบบ.จ. 8) เกบ็ไว้ที่สถานพยาบาลสําหรับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ บัญชีตา่งๆ
เก็บไว้อยา่งน้อย 2 ปี นับแต่ลงรายการครัง้สุดท้ายของบัญชี (มาตรา 87) 
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 บัญชี รับ- จ่าย รายเดือน(แบบบ.จ.9) ส่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทกุเดอืนภายใน 30 วัน หลังวันส้ินเดือน
ทั้งนี้โปรดสําเนาไว้ที่สถานพยาบาล 1 ชุด (สําหรับยาทุกตัวทีซ่ื้อจากกองควบคุมวัตถเุสพติด) 

 บัญชี รับ-จ่าย รายปี (แบบบ.จ.10) ส่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทกุป ี

 กรอกรายละเอียดให้ถกูต้องครบถ้วนทุกช่อง ระบุรหัสสถานท่ี และรหัสผู้ถือใบอนุญาต ทุกครั้ง 

 การลงชื่อยา ต้องลงทัง้ชื่อสามัญ และ ชื่อการคา้ ของยา 

 การลงปริมาณการใช้ไมต่้องคํานวณเป็นกรมั ให้ลงเป็น มิลลิลิตร (ml) เม็ด ขวด หลอด ก็ได้ และ ยอดรับ-จ่าย ยอดคงเหลือ ต้อง
ถูกต้องตามจรงิ  

 ต้องมีลายเซ็นต์ผู้รับใบอนุญาตกาํกับในการทํารายงานทุกครั้ง  

 การส่งรายงานทางไปรษณียใ์ห้จา่หน้าซองถงึ ผู้อํานวยการกองควบคุมวัตถเุสพติดโดยตรง เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า  
 

หมายเหตุ   ศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่  http://newsser.fda.moph.go.th/narcoticprocurementsection/report/  
 

ข้อมูลทั่วไป 
แสดงรายละเอียดของยาแต่ละตวัในคลังพร้อมข้อมูลที่สําคัญ  ที่ต้องการเพิ่ม  ลบ  หรือทําการแกไ้ข  จากนั้นกรอกรายละเอียดของยาที่
ต้องการเพิ่มใหม่   ข้อมูลรายละเอียดที่ใหเ้ลือกสามารถเพิ่มได้ในหมวดตั้งคา่ และแฟ้ม “ตั้งคา่ข้อมูลยาได”้  เช่น  หน่วยยา , ขนาดยา , 
กลุ่มยา , ฉลากยา , บริษัทจําหน่ายยา  และชื่อสามัญทางยา  ทําให้แพทย์สามารถเลือกกรอกรายละเอียดยาได้งา่ย  จากนั้นกดปุ่ม  
“บันทกึ”  และยังสามารถพิมพ์รายการยาไดเ้มื่อกดปุ่ม  “พิมพ์ขอ้มูลยา” ในกรณีท่ีต้องการลบรายการยาให้แพทย์ดับเบิ้ลคลิก  รายการ
ยาที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม  “ลบ”  รายการยาก็จะถูกลบออกจากฐานข้อมูลทันท ี
 
ฉลากยา 
แสดงรายละเอียดของฉลากยาซึง่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   โดยแพทย์สามารถพิมพเ์ข้าไปในส่วนนี้เพื่อเป็นข้อมูลของฉลากยาได้  
และยังสามารถพมิพ์ฉลากยาได้โดยกดปุม่  “พิมพ์ฉลากยา”  ซึ่งสามารถพิมพ์ไดใ้นส่วนน้ีและส่วนของการจ่ายยาได้ด้วย 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
แสดงรายละเอียดของยา  เช่น  ส่วนประกอบ  สรรพคุณ  คําเตือน กลไกการออกฤทธิ์  วิธีใช้  และอื่น ๆ  ซึ่งแพทย์สามารถใส่รายละเอียด
เพิ่มเติมของยาลงไปได้  
 
Drug Interaction 
    เป็นการกําหนดยาที่ทําปฏิกิรยิาต่อกัน  ซึ่งแพทย์สามารถกาํหนดรายการยาที่ทําปฏิกิริยาต่อรายการยาได้  โดยคลิกเลือกที่แฟ้ม “Drug 
Interaction”  ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของยา  รายการยาทั้งหมด  และรายการยาที่ทําปฏิกิริยา  โดยแพทย์สามารถเลือกรายการยา
ทางดา้นซา้ยมือ  ใหเ้ขา้มาอยู่ในส่วนของรายการยาที่ทําปฏิกิริยาขวามือได้  แล้วกดปุ่ม  “บันทึก”   
 

http://newsser.fda.moph.go.th/narcoticprocurementsection/report/
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ปรับคลังยา 
  เป็นการแสดงรายการยาที่รับเขา้คลัง   ได้แก่  Lot no.  รับจํานวน  คงเหลือ  ผู้รับ วันท่ีรับยา  วันหมดอายุยา  จาํนวนที่รับเข้า  จาํนวน
ใหม่  คงเหลือ  จํานวนใหม่   โดยแพทย์สามารถแก้ไขจาํนวนรายการยาไดใ้นส่วนน้ี  ในกรณีท่ีแพทย์กรอกจาํนวนรายการยาผิดก็สามารถ
มาปรับได้ในส่วนของแฟม้นี้  โดยใส่จํานวนยาใหม่ทีต่้องการแก้ไข  แล้วเลือกผู้รับยาเข้าคลัง   จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการแก้ไข”   
 

 

 
 
การค้นหา 
ในส่วนของการค้นหาแพทย์สามารถค้นหารายการยาได้  ในกรณยีามจีํานวนมากในคลินิก   ทําใหร้วดเรว็ในการปรับปรุงแก้ไขได้  ซึง่
แพทย์สามารถค้นหาได้จาก  รหัสยา , บาร์โค้ด , ชื่อการคา้ทางยา , ชื่อสามัญทางยา , ชื่อใช้พมิพ ์, หน่วยยา , กลุ่มยา  และสถานท่ีเก็บ  
จากนั้นพิมพ์ข้อความทีต่้องการคน้หาลงไป 
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หมายเหตุ  ถ้าเป็นการค้นหาจาก  “บาร์โค้ด” เมื่อเลือกรายการคน้หาเป็นบาร์โค้ดแล้ว  ให้ยงิเครื่องบาร์โค้ดเข้าไปในรหัสบาร์โคด้ของยาที่
ต้องการค้นหา  ซึง่ระบบการค้นหาระบบบาร์โค้ดเหมาะส าหรับคลินิกที่มีหลายสาขาและมีขนาดใหญ่ 
 
ปุ่มการท างานด้านล่าง 

 
 
รายการใหม่   หมายถงึ  การเคลียร์ข้อมูลท่ีอยู่ในฟอร์มทัง้หมดเพื่อกรอกข้อมูลยาใหม่เขา้ไปในคลังยา 
ลบ               หมายถึง  การลบรายการยาที่อยู่ในคลังยา 
บันทกึ           หมายถึง  การบันทึกข้อมูลที่กรอกใหม่ หรือ มีการแก้ไข 
พิมพ์ข้อมลูยา หมายถึง   การพิมพ์ข้อมูลยาแต่ละชนดิเพื่อใช้เปน็ข้อมูลสําหรับเภสัชกรหรือเจา้หน้าที่ 
พิมพ์ฉลากยา หมายถึง  หมายถึง  พิมพ์ฉลากยาสําหรับตดิไว้ทีข่วดยาหรือกล่องยาเพื่อใหเ้จา้หน้าได้เขียนลงในซองยา หรือให้คาํแนะนํา
คนไข้ได้  สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้     ( ในกรณีท่ีคลินิกไม่ได้ใช้ฉลากยาแบบอัตโนมัติ ) 
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 เก็บภาพ 

   หมวดการเก็บภาพ   จะเป็นการเก็บภาพคนไข้ที่เขา้มาใช้บริการภายในคลินิก  โดยจะเป็นภาพของคนไข้ที่เขา้มาก่อนการรักษา  และ
ภาพหลังการรักษา  ซึง่เป็นประโยชน์สําหรับคลินิกที่บริหารงานทางดา้นความงาม, คลินิกผิว, คลนิิกศัลยกรรมตกแตง่, ศัลยกรรมความ
งาม, คลินิกแพทย์ออโธปิดิกส์, คลินิกเฉพาะดา้นอื่นๆ ท่ีต้องการเก็บภาพคนไข้ไว้  เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการรักษา  ติดตามผล  โดยดู
จากภาพการเปรียบเทยีบภาพก่อนและหลังรักษา 

 
คนไข้ทั้งหมด 
แสดงรายชื่อคนไข้ทั้งหมดที่อยู่ภายในคลินิก  และแพทย์สามารถเลือกคนไข้ได้โดยการดับเบิ้ลคลิก รายชื่อคนไข้คนนั้นทีต่้องการเกบ็ภาพ
ในการรักษาแต่ละครัง้  หรือเพื่อทําการเปรียบเทยีบภาพก่อนและหลังการรักษาได้  ในกรณีที่คนไขม้ีจํานวนมากแพทย์สามารถทําการ
ค้นหารายชื่อคนไข้เพือ่ทําการเกบ็ภาพได้  ซึ่งอาจจะค้นหาจาก  รหัสคนไข้  ชื่อคนไข้  เป็นต้น 
คนไข้ทีอ่ยู่ระหว่างการใช้บริการ 
แสดงรายชื่อคนไข้ที่อยู่ระหว่างการใช้บริการท่ีอยูใ่นระบบของคลินิก  เช่น  กําลังตรวจ  หรือ  ทําทรีทเมนท์  เป็นต้น  ซึ่งแพทย์สามารถ
เลือกคนไข้มาทํารายการเก็บภาพคนไข้ในแต่ละวันได้  โดยการดบัเบิ้ลคลิก  รายชื่อคนไข้คนนั้นที่แพทย์ต้องการเก็บภาพและเปรียบเทียบ
ภาพ 
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เก็บภาพใหม ่
   การเก็บภาพใหม่เป็นการเก็บภาพคนไข้ที่มาก่อนการ
รักษาในครัง้นั้น ๆ  และเก็บภาพหลังรักษา  เพื่อ
นํามาใชใ้นการเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการรักษา  
โดยเมื่อแพทย์ต้องการเก็บภาพให้กดปุ่ม  “เลือกภาพ”  
จะปรากฏหน้าจอให้แพทย์เลือกไดร์ฟ  ท่ีทําการเก็บ
ภาพคนไข้ไว้  แล้วกดปุ่ม  “Open” เพื่อนําภาพเขา้มา
ในโปรแกรม  แล้วพิมพ์รายละเอยีดเกีย่วกับภาพน้ัน ๆ  
จากนั้นให้กดปุม่  “บันทึกภาพ”  ในกรณีท่ีต้องการนํา
ภาพใหม่เข้ามาให้กดปุม่  “ภาพใหม่”  เพื่อทําการนํา
ภาพเข้ามาใหม่  ซึ่งแพทย์สามารถนําภาพคนไขเ้ข้ามา
ในซอฟต์แวร์เพื่อทาํการเปรียบเทียบอย่างไม่จาํกัด  ใน
การบันทึกภาพสามารถสรา้งกลุม่ที่จะเก็บภาพได้ดว้ย 
เพื่อความสะดวกในการเรียกดู และค้นหา เพื่อนําภาพ
มาแสดงและเปรียบเทียบใหค้นไข้ได้ 

เปรียบเทียบภาพก่อนและหลงัรักษา 

 
     การเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการรักษา  เป็นฟงัก์ชั่นท่ีใหแ้พทย์สามารถเลือกภาพของคนไข้ก่อนการรักษาและภาพหลังการรักษา
เพื่อนํามาเปรียบเทียบภาพ   ซึ่งทําให้แพทย์สามารถรู้ได้วา่หลังการรักษาแล้วคนไขม้ีลักษณะเป็นอย่างไร  โดยฟังก์ชั่นน้ีเหมาะสําหรับ
คลินิกที่บริหารงานทางด้านความงาม, คลินิกผิว, คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง, ศัลยกรรมความงาม, คลินิกแพทย์ออโธปิดิกส์, คลินิกเฉพาะ
ด้านอื่นๆ เป็นอยา่งยิ่ง  หากแพทย์ต้องการเปรยีบเทียบภาพให้นําภาพท่ีต้องการเปรียบเทียบ    โดยคลิกขวาที่ภาพท่ี  1  ท่ีต้องการ
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เปรียบเทียบ(ภาพก่อนการรักษา)  แล้วเลือก  “น าเข้าการเปรียบเทียบภาพที่ 1”   จากนั้นคลิกขวาที่ภาพท่ี 2 ท่ีต้องการเปรียบเทียบ 

(ภาพหลังการรักษา)  แล้วเลือก  “น าเข้าการเปรียบเทียบภาพที ่2”   แล้วกดปุ่ม     เพื่อทําการเปรียบเทียบภาพ  ดังรูปภาพ 

 
ซึ่งเมื่อดูการเปรียบเทียบภาพแล้ว  แพทย์สามารถพิมพ์ภาพเพื่อให้กับคนไข้ได้โดยการกดปุ่ม  “พิมพ์ภาพ”  

 
ซึ่งจะแสดงหน้าจอ การพิมพ์ใหก้บัแพทย์  ให้แพทย์เลือกไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อทาํการพิมพ์ฟอร์มการเปรยีบเทียบภาพได้  และหาก
แพทย์ต้องการลบรายการภาพน้ัน  ให้คลิกขวาแล้วเลือก  “ลบภาพน้ี” ภาพจะถูกลบออกจากโปรแกรม 
 
หมายเหต ุ
 
    ภาพท่ีบันทึกไว้ในหมวดเก็บภาพแล้ว  จะแสดงให้แพทย์ดงึไปใช้งานไดใ้นหมวด “ ตรวจรักษา” ในส่วนของการลงต าแหน่งการรักษา   
ดังนั้น  กรณีที่แพทย์ดา้นศัลยกรรมตกแตง่  ต้องการจะวางต าแหน่งการผ่าตัด  จะสามารถถา่ยภาพคนไข้เก็บไวใ้นหมวดเก็บภาพ และ 
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สลับไปท่ีหมวดตรวจรกัษาเพื่อลงต าแหน่งการผ่าตัดซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับแพทย์ในการเก็บข้อมูลด้านการผ่าตดั  ทัง้ภาพและ
รายละเอียด  ดังรูป 
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รายงาน 

 
 
ในส่วนของรายงาน  เมื่อกดเลือกเมนู  “รายงาน”  จะแสดงแฟม้รายงานท้ังหมดทีม่ีอยู่ในระบบของคลินิก  เช่น  รายงานคนไข้  รายงาน
รายได้  รายงานยา รายงานท่ัวไป  รายงานคนไข้ CRM   
 
รายงานคนไข ้
  แสดงรายการคนไข้ที่มาใช้บริการ  ซึ่งประกอบดว้ย  วันท่ีเข้ามารักษา  รหัสคนไข้  ชื่อคนไข้ ระดบัคนไข้  และอายุ  โดยแพทย์ดูรายงาน
โดยการเลือกกาํหนดชว่งเวลา  ชว่งอายุ  สิทธิการรักษา  ระบุแพทย์  และการจัดเรียงตามคนไข้ได้  นอกจากนั้นยังสามารถพิมพ์รายการ
และนําข้อมูลออกเป็น  Excel File ได้ แบ่งเป็นรายงานย่อยคือ 

 รายงานการรักษาของคนไข้   แสดงรายงานคนไข้ที่เขา้รักษาตามวนัและช่วงเวลา แบ่งตามสิทธิ ชว่งอายุ เพศ แพทย์  

 รายงานคนไข้ทั้งหมด  แสดงเหมอืนการรักษาแต่มีความละเอียดกว่า 

 รายงานคนไข้ไม่มาติดตาม  แสดงรายงานคนไข้ที่ขาดการตดิต่อหรือไม่ได้มารักษาเป็นระยะเวลาตามชว่งเวลา 
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รายงานรายได ้
    แสดงรายงานรายได้ทัง้หมดของคลินิค โดยแบง่เป็น  รายงานรายได้ทั้งหมด และ รายงานคนไข้ค้างจ่าย 
รายงานคนไข้ค้างจ่าย 
แสดงรายการคนไข้ที่ค้างชาํระในแต่ละวัน  ซึ่งประกอบด้วย  รหัสคนไข้  ชื่อคนไข้  รหัสลูกค้า  จํานวนครั้งที่มารักษา  และจาํนวนเงนิท่ีค้าง
จ่าย  โดยแพทย์เลือกดูไดต้ามสิทธิการรักษา  และการจัดเรียงรายการคนไข้ได้  นอกจากนั้นยงัสามารถพิมพ์รายการและนําข้อมูลออกเป็น  
Excel File ได้ 
คนไข้บัตรเครดิต     แสดงรายงานชื่อคนไข้ทีใ่ช้สิทธิบัตรเครดิต 
คนไข้บัตรประกนัสุขภาพ     แสดงรายงานชื่อคนไข้ที่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ 
คนไข้บัตรประกนัสังคม     แสดงรายงานชื่อคนไข้ทีใ่ช้สิทธบิัตรประกันสังคม 
ข้อมูลการรักษาทัง้หมด    แสดงรายการข้อมูลการรักษาของแพทย์  โดยแสดง  วันท่ีเขา้มารักษา  รหัสคนไข้  ชื่อคนไข้  และแพทย์ 
 หัตถการ     แสดงรายการหัตถการท่ีแพทย์ทาํให้กับคนไข้  รวมทั้งค่าหตัถการท่ีทําดว้ย 
แล็บ    แสดงรายการแล็บท่ีแพทย์ทําใหก้ับคนไข้   รวมทั้งคา่แล็บที่ทําด้วย 
การจ่ายยาให้คนไข ้   แสดงรายการท่ีแพทยจ์่ายยาให้กับคนไข้ในแต่ละวัน   
รายงานยา  แสดงข้อมูลยาทั้งหมดที่อยู่คลินิก  โดยแสดงรายการ  รหัสยา  ชื่อการค้า  หน่วย  วันหมดอายุ  คงเหลือ  และราคาต่อหน่วย 
ข้อมูลยาทั้งหมด  แสดงข้อมูลยาทั้งหมดที่อยูค่ลินิก   
ยาที่รับเข้า   แสดงรายงานยาที่รับเข้าคลงัยา  โดยแสดงรายการ  รหัสยา  ชื่อการคา้  หน่วย  วันท่ีรับเข้า  วันท่ีหมดอายุ  จาํนวนที่รับเข้า  
ต้นทุนต่อหน่วย  และราคารวม  โดยแพทย์สามารถเลือกดตูามชว่งเวลา  ประเภทยา  และการจัดเรียงตามรายการ  ซึ่งแพทย์สามารถพิมพ์
รายการและนําข้อมูลออกเป็นรูป  Excel File ได้ 
ยาที่จ่ายออก   แสดงรายการยาที่จ่ายออกไปในแต่ละวัน  จํานวนยาที่จา่ย  ราคา  และราคารวม 
ยาที่ต้องสั่งซื้อ    แสดงรายการยาที่ต้องส่ังซื้อ  เมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 
ยาที่หมดอาย ุ  แสดงรายการยาที่หมดอายุ  ได้แก่  รหัสยา  ชื่อการคา้  หน่วย  วันท่ีหมดอายุ  และคงเหลือ  โดยแพทย์สามารถเลือกดู
รายงานตามประเภทยา  และการจัดเรียง   อีกทั้งยงัสามารถพิมพแ์ละนําข้อมูลออกเป็น  Excel File ได้ 
ยาที่ใกลห้มดอายุ แสดงรายการยาที่หมดอายุ  โดยเตือนจากการกําหนดไวก้ับยาแต่ละชนิดไว้ก่อนในคลังยา 
รายงานการคนืยาของคนไข้  แสดงบันทึกการคืนยาของคนไข ้
รายงานการเบิกยา  แสดงการเบิกยาของเจ้าหน้าที่เพื่อไปใช้ในกิจกรรมที่นอกเหนือจากการรักษาในคลินิก 
ยาคงเหลอื  ณ  ปัจจุบนั   แสดงรายการยาที่คงเหลือ  ณ  ปัจจุบนั  ได้แก่  รหัสยา  ชื่อการค้า  หน่วย  วันหมดอายุ  และคงเหลือ  โดย
แพทย์สามารถเลือกดูรายงานตามประเภทยา  และการจัดเรียง   อีกทั้งยงัสามารถพิมพ์และนาํข้อมูลออกเป็น  Excel  File ได้ 
รายงานบัญชีคุมยา  แสดงระบบบริหารจัดการเรื่องคลังยา ใหม้ปีระสิทธิภาพมากที่สุด 
รายงานทั่วไป   แสดงการคืนยาของคนไข้  และจะมีการเพิม่เตมิรายงานใหม่ๆ โดยการอัพเกรดผ่านเว็บไซต์และจะแสดงรายงานในแฟ้มนี้ 
รายงานคนไข้ CRM   แสดงรายชื่อคนไข้ พร้อมที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์  เพื่อบริหารจัดการเรื่องการติดต่อคนไข้และส่งข้อมูลขา่วสาร
ให้กับคนไข้  อันจะชว่ยให้คนไข้ได้รับการบริการที่ดีจากคลินิก 
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ตั้งค่า 

 
ในส่วนของการใชง้านตัง้คา่จะเปน็การตั้งค่าต่างๆ สําหรับใช้งานในซอฟต์แวร์โดยที่ท่านสามารถตั้งค่ารายละเอียดตา่งๆ  ที่อยู่ภายใน
ซอฟต์แวร์  ซึง่ประกอบดว้ยการตัง้ค่าแฟม้ตา่ง ๆ  ดังนี้ 
 
แฟ้มตั้งค่าขอ้มูลมาตรฐาน  
การตัง้ค่าในหมวดของแฟ้มตั้งคา่ข้อมูลมาตรฐาน  แพทย์สามารถตั้งคา่ได้  ดังนี ้
 
ข้อมูลคลินกิ ไทย / อังกฤษ 
ใช้สําหรับตัง้คา่  “ข้อมูลคลินิก”  เช่น  ชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  โลโก้บริษัท  เวลาทาํการ  หมายเลขผู้เสียภาษี  และเลขที่ประกอบการ  
เพื่อนําไปใช้ในรายงานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับคลินิก  ที่อยู่ภาษาอังกฤษ สําหรับคนไข้ชาวตา่งชาติที่ต้องการท่ีอยู่ในใบรับรองแพทย์ เป็น
ภาษาองักฤษ  ผู้ใชง้านสามารถเลือกได้ที่ภาษาได้ที่ “ พิมพใ์บรับรองแพทย์” 
 
ค าน าหน้า   ใช้สําหรับตัง้ค่า  “คาํนําหน้า”   เช่น  นาย นาง นางสาว  เป็นต้น 
หมู่เลือด  ใช้สาํหรับตั้งค่า  “หมู่เลือด”  เช่น หมู่เลือด A  หมู่เลือด B  เป็นต้น 
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สถานภาพ  ใช้สําหรับตั้งค่า  “สถานภาพ”  เช่น  โสด  สมรส  เป็นต้น 
อาชีพ  ใช้สําหรับตั้งค่า  “อาชีพ”  เช่น  ข้าราชการ  โปรแกรมเมอร์  ครู  เป็นต้น 
จังหวดั ใช้สําหรับตัง้คา่  “จังหวดั”  เช่น  กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  เป็นต้น 
ประเทศ  ใช้สําหรับตัง้คา่  “ประเทศ”   เช่น  ไทย  เวียดนาม  อังกฤษ  เป็นต้น 

ประเภทบัตรเครดิต  ใช้สําหรับตั้งคา่  “ประเภทบัตรเครดิต”  เชน่  VISA   Master Card เป็นต้น 
โรคประจ าตัว ใช้สําหรับตัง้ค่า  “โรคประจําตวั”   เช่น  โรค  หืด  หอบ  หัวใจ  เป็นต้น 

รายการแล็บ  ใช้สําหรับตั้งค่า  “รายการแล็บ”  ที่อยู่ในห้องตรวจ  เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกรายการแล็บได้โดยงา่ย   

หัตถการ/อื่น ๆ  ใช้สําหรับตัง้คา่  “แฟ้มหัตถการ/อื่น ๆ”   ที่อยู่ในห้องตรวจ  เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกรายการหัตถการได้โดยง่าย 
 

   กดปุ่มนีเ้พื่อเริ่มรายการใหม่      กดปุ่มเพื่อบันทึก     กดปุ่มเพื่อลบข้อมูล   ดังภาพตัวอยา่ง  ประกอบด้วย 
 
แฟ้มตั้งค่าขอ้มูลยา 

 
การตัง้ค่าข้อมูลยา  ใช้สําหรับห้องคลังยา   แพทย์สามารถตัง้คา่ได้  ดังนี้   
 
หนว่ยยา  ใช้สําหรับตั้งคา่ “หน่วยยา” เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกหน่วยยาได้โดยงา่ย  เช่น  เม็ด  ตลับ  แผง  เป็นต้น 
ขนาดยา  ใช้สาํหรับตั้งค่า  “ขนาดยา”  เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกขนาดยาได้โดยงา่ย  เช่น  300 mg.  500 mg.  เป็นต้น 
กลุ่มยา  ใช้สําหรับตั้งคา่ “กลุ่มยา”  เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกกลุ่มยาได้โดยง่าย  เช่น  ยากวนประสาท  ยากดประสาท 
ฉลากยา  ใช้สําหรับตั้งค่า  “ฉลากยา”  เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกวิธใีช้ยาได้โดยง่ายในห้องคลังยา  ในแฟ้มฉลากยา  เช่น  ทานให้หมด  
หรือ รับประทานครั้งละ  1  เม็ด  เป็นต้น 
บริษัทจ าหน่ายยา  ใช้สําหรับตัง้ค่า  “บริษัทจําหน่ายยา”   ใช้ตั้งค่าสําหรับห้องคลังยาเพื่อแสดงรายชื่อบริษัทท่ีจาํหน่ายยา 
ชื่อสามัญทางยา  ใช้สาํหรับตั้งค่า “ชื่อสามัญทางยา”  ใช้ตั้งค่าสําหรับห้องคลังยาเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสามัญทางยา  ของยาแต่ละ
ตัว 
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แฟ้มข้อมูลตรวจรักษา 

 
แฟ้มข้อมูลตรวจรักษา  ซึง่แพทยส์ามารถ  แพทย์สามารถตั้งค่าได ้ ดังนี้   
  
อาการ    เป็นการตัง้ค่า “อาการ ”  เช่น  ตาแดง ปวดหวั  เจ็บคอ  เป็นต้น 
ตรวจร่างกาย    เป็นการตัง้คา่ “ตรวจรา่งกาย”  เช่น  ตรวจภายใน  ตรวจบาดแผล  เป็นต้น 
รักษา    เป็นการตัง้ค่า “รักษา”  เช่น  เย็บแผล  ล้างแผล  ประคบเย็น  เป็นต้น 
วินิจฉัยโรค   เป็นการตัง้ค่า “วินจิฉัยโรค”  เช่น  โรคเครียด  โรคหืด  โรคหัวใจ  เป็นต้น 
ICD9    เป็นการตัง้คา่  “ICD9” เพื่อใชใ้นการลงรายการรักษาของแพทย์  ในห้องตรวจ 
ICD10    เป็นการตั้งค่า  “ICD10”  เพื่อใชใ้นการลงรายการวินิจฉยัของแพทย์  ในห้องตรวจ 
 
แฟ้มตั้งค่าโปรแกรม 
การตัง้ค่าโปรแกรม  ประกอบด้วยการตัง้คา่  ดังนี ้
 
ผู้ใช้โปรแกรม 
 
     การตั้งค่าผู้ใช้โปรแกรม  เป็นการกาํหนดการใช้งานของผู้เขา้ใช้โปรแกรมของแต่ละคน  โดยแพทย์สามารถเพิ่มการเข้าใชง้านของ
โปรแกรมได้โดยการ  กดปุม่ “รายการใหม”่  เพื่อเริ่มรายการใหม่  จากนั้นใสช่ื่อ  Login  ที่เข้าใช้โปรแกรม  เจ้าของ  Login ( คือ  ชื่อจริง
ของผู้ใช้ ในกรณีแพทยจ์ะนําชื่อ ส่วนน้ีไปใช้ในการออกรายงานใบรับรองแพทย์   และกรณีเลือกส่งคนไข้ของระบบเครือข่าย)  จากนั้นใส่  
รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านท่ีเข้าใช้โปรแกรม  สถานะ  เลขท่ีประกอบโรคศิลป์  และการให้ส่วนลด  ซึ่งจะมีผลต่อแพทย์แต่ละคนในการ
ให้ส่วนลดแกค่นไข้ในห้องตรวจ  ซึ่งจะต้องไมเ่กินที่กาํหนดไวใ้นน้ี   จากนั้นจะเป็นเรื่องของการกาํหนดสิทธิการใช้งานของโปรแกรมวา่
ต้องการใหใ้ชง้านเมนูใดได้บ้าง  หลังจากทีก่รอกรายละเอียดตา่ง ๆ เสร็จแล้วใหก้ดปุ่ม  “บันทึกรายการ”  ในกรณีที่ต้องการลบผู้ใช้
โปรแกรม  ก็ให้เลือกใช้โปรแกรมที่ต้องการลบ  แล้วกดปุ่ม  “ลบรายการน้ี”  ดังภาพตวัอยา่ง 
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ห้องตรวจ 
เป็นการตัง้คา่  รายการห้องตรวจ  ในกรณีท่ีคลินิกมีขนาดใหญ่และมีหลายห้อง  เพื่อให้บุคลากรหรือแพทย์ ที่ใชเ้ข้าโปรแกรมในการเข้าใช้
ในส่วนของห้องของตัวเอง  เช่น  ห้องเวชระเบยีน  ห้องตรวจ  ห้องค่ารักษา  เป็นต้น 
 
ก าหนดรหัสอตัโนมัติ 
การกาํหนดรหัสอัตโนมัติประกอบด้วย  การกําหนดรหัสอัตโนมัตสํิาหรับคนไข้  การกําหนดรหัสอัตโนมัติสําหรับรหัสยา   และการกําหนด

รหัสอัตโนมัติสําหรับใบเสร็จรับเงนิ  ซึ่งแพทย์สามารถกาํหนดไดก้ารกดปุ่ม    เมื่อต้องการเพิม่รูปแบบรหัส   จากนั้นใส่รหัสที่

แพทย์ต้องการ  แล้วกดปุ่ม    เพือ่ทําการบันทึกรูปแบบรหัส  ซึ่งจะมาแสดงในส่วนของรายการรหัสอัตโนมัติ   แล้วทําการดับเบิ้ล
คลิกรูปแบบรหัสอัตโนมัติที่เพิ่มลงไปให้มีสถานะการใชง้านเป็น  “Yes”  ในกรณีท่ีไม่ต้องการใช้ระบบรหัสอัตโนมัติให้เลือก  “ไม่ใช้ระบบ
รหัสอัตโนมัติ”   
 
หมายเหตุ  การก าหนดรหัสอัตโนมัติต้องลงท้ายด้วยเลข  0  เทา่นั้น  เช่น  med4800000  เพื่อเปน็การเริ่มต้นรหัสใหม่  แล้วรหัสตอ่ไป  
จะเป็น  med4800001  และ  med4800002  ไปตามล าดับ 
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อื่น ๆ 
 
   การกําหนดการตัง้คา่โปรแกรมในส่วนของอื่น ๆ  ประกอบดว้ย การตั้งค่ารูปแบบ  DF  ในห้องแพทย์  ซึ่งแพทย์สามารถกาํหนดได้
โดยการ  “พิมพ์เอง”  คือ  แพทย์จะต้องพมิพ์คา่  DF  ในห้องตรวจรักษา  หรืออาจจะกําหนดเป็นชว่ง ๆ  โดยโปรแกรมจะกําหนดให ้ค่า  DF  
เป็นช่วง  เช่น  100  300  500 เปน็ต้น  ซึ่งแพทย์สามารถเลือกคา่  DF  ได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ ์
ซึ่งบางคลินิก มีแพทย์หลายทา่น และต้องการควบคุมช่วงของการคิดคา่ DF กับคนไข้   
 
การให้ส่วนลด  
เป็นการเลือกรายการเพื่อให้แพทย์สามารถให้ส่วนลดในห้องตรวจได้  และให้พนักงานสามารถแก้ไขส่วนลดที่ห้องคา่รักษาได ้ ส่วนน้ีมี
วัตถุประสงค์และประโยชน์ตา่งกนั คือ หากกาํหนดส่วนลดที่ห้องแพทย์เท่านั้น  แพทย์อาจต้องการป้องกันการลดหลายจุด และ แพทย์จะมี
สิทธิในการให้ส่วนลดใหก้ับคนไขเ้ท่านั้น  แต่หากอนุญาตให้จดุจา่ยยาและคิดคา่รักษา สามารถเปล่ียนแปลงส่วนลดได้  ก็แสดงว่า แพทย์
ต้องการใหเ้จ้าหน้าที่มีสิทธิและชว่ยการคิดค่ารักษาไดด้้วย    
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แสดงประวัตคินไข้   
หากแพทย์รักษาประวัตคินไข้ให้เป็นความลับก็ใหเ้ลือกไม่ต้องแสดง แฟ้มประวัติคนไข้กจ็ะไม่แสดงที่หน้าห้องคนไข้ เจา้หน้าที่ก็ไมส่ามารถ
ดูได้   
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
เป็นส่วนท่ีเพิ่มเข้ามาใหม่  ในกรณีที่คลินิกต้องการออกใบเสร็จทีม่ีภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือคนไข้ต้องการใบเสร็จที่มีภาษีมูลคา่เพิม่  ก็ให้เลือก
ที่ส่วนน้ี  เมื่อพิมพ์ใบเสร็จกจ็ะมกีารบวกภาษมีูลค่าเพิ่มให้ภายในใบเสร็จทันที 
 
ส ารองข้อมูล  
 
    ทีมงานได้ออกแบบระบบฐานข้อมูลที่ง่าย สะดวกในการติดตั้ง และโอนย้าย  สําหรับผู้ใชง้านทุกประเภท ในกรณีท่ีต้องการฟอร์แมท
เครื่อง  เปล่ียนเครื่อง  เครื่องตดิไวรัส  หรือ  เหตุอื่น ๆ  อันเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูล   ผู้ใช้สามารถทาํได้ด้วยตนเอง ไมต่้อง
อาศัยความรู้ขั้นสูง หรือความชํานาญคอมพิวเตอร์ใดๆ  การสํารองข้อมูล  สามารถทําได้  2 วิธี  ดังนี ้
 
วิธีที่ 1   เป็นการส ารองโฟลเดอร์ ClinicV4  
           เป็นวิธทีี่นิยมมาก เพราะ ง่าย สะดวก และได้ขอ้มูลครบทุกรายการ และสะดวกในการย้าย วาง ไว้ในท่ีจัดเก็บไดร์ฟอืน่ๆ  
โดยมีวิธดีังนี้  

1. เข้าไปท่ีไดร์ฟ C:\mySQL\data 
2. ก๊อปปี้โฟลเดอร์  ClinicV4 
3. นําโฟลเดอร์ที่ก๊อปปี้ไปวางไว้ที่ไดร์ฟอื่นท่ีไม่ใช่ไดร์ฟ C (เพราะหากมีการฟอร์แมทเครื่องใหม่  ไดร์ฟ C จะถูกฟอร์แมทหมด ข้อมูล

ก็จะถกูลบไปด้วย ดงันั้น แนะนําให้นําข้อมูลท่ีต้องการสํารองไว้ที่ไดร์ฟ D , E  อื่นๆ  
4. สร้างโฟลเดอร์ในไดร์ฟท่ีทา่นต้องการจะจัดเก็บข้อมูลสํารองนี้ เช่น อาจตัง้ชื่อว่า  “ส ารองข้อมูล SMCLI4” 
5. นําโฟลเดอร์ข้อมูลที่ก๊อปป้ีไว้ วางไว้ที่โฟเดอร์ท่ีสร้างขึ้นใหม่ (โฟลเดอร์สํารองข้อมูล SMCLI4) 
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6. ให้ท่านเปล่ียนชื่อโฟลเดอร์ (Rename) ให้เป็นวันที่ตามวันเวลาทีท่่านได้ทําการก๊อปป้ีมา เช่น ClinicV4_25_DEC_08 เป็นต้น 
เพื่อหากทา่นต้องการใช้ข้อมูลวันใด ท่านสามารถนาํโฟลเดอร์นั้นกลับไปวางที่ตาํแหน่งที่ C:\mySQL\data ซอฟต์แวร์กจ็ะอ่าน
ข้อมูลในโฟลเดอร์นั้นมาทํางานทันที  ( เมื่อนํามากลับมาวางไวแ้ล้ว อย่าลืมเปล่ียนชื่อโฟลเดอรก์ลับมาเป็น ClinicV4 เชน่เดิม)  
ดังรูป  

 
 
หมายเหตุ     ท่านสามารถชมวดิีโอสาธิตการสํารองข้อมูลแบบที่ 1 ได้ในแผ่น ในส่วนเมนูหลัก Training 
 
วิธีที่ 2   เป็นการส ารองโดยใชร้ะบบจากซอฟต์แวร์ (ดังรูป)  

 

 
 มีวิธีดงันี้  

1. เข้ามาที่ ตั้งค่า >  เลือกแฟ้มสํารองข้อมูล 
2. กดปุ่ม สํารองฐานข้อมูล  ด้านขวา ดังรูป 
3. ซอฟต์แวรจ์ะทําการสํารองข้อมูลให้พร้อมกับสร้างไฟล์ ZIP ชื่อ สํารองฐานข้อมูลและมีวันเดือนปี ตามหลัง 
4. เสร็จขั้นตอนการสํารองข้อมูล 
5. สามารถลบแฟม้ข้อมูลที่สํารองขอ้มูลได้  โดยเลือกแฟ้มที่ต้องการลบ  แล้วกดปุ่ม  “ลบแฟ้มส ารอง” 

หมายเหตุ   วิธีนี้จะสาํรองได้วันละครั้ง   เนื่องจากซอฟต์แวรจ์ะตัง้ชื่อไฟล์ให้อัตโนมตัิต่อวัน   ดังนัน้ ควรจะสํารองฐานข้อมูลก่อนปดิเครื่อง
การใช้งานในแต่ละวัน  เท่านั้น 
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น าขอ้มูลกลบัมาใช ้

 

 
การนําข้อมูลท่ีสํารองไวก้ลับมาใช้ใหม่  เมื่อกรณีที่ข้อมูลเกิดการสูญหาย  ซึ่งแพทย์สามารถเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการนํากลับมาใชง้าน
ใหม่  แล้วกดปุม่  “นําข้อมูลกลับมาใช”้  ข้อมูลจะถูกนาํมาใชใ้หมไ่ด้อย่างอตัโนมัติ 
 
หมายเหต ุ
                ในกรณีท่ีท าการส ารองข้อมูลไว้แล้ว   ระบบซอฟต์แวร์จะส ารองข้อมูลไวใ้นไดร์ฟ C:/  ซึ่งบางครั้งหากเครื่องมีปัญหาหรือติด
ไวรัส  ท าให้ต้องท าการฟอร์แมทฮาร์ทดิสก์ไดร์ฟ C:/ ใหม่  ท าให้ไฟล์ที่ส ารองไว้ถูกลบไปด้วย  ดังนั้น เมื่อท าการส ารองข้อมูลไว้แล้ว   
หากต้องการส ารองไฟล์นี้ไว้ที่ไดร์ฟอื่นๆ ด้วย เช่น ไดร์ฟ D  ไดร์ฟ  E เป็นต้น   สามารถท าได้โดย   คลิกเลือกทีช่ื่อไฟล์ที่ส ารองและคลิก
เมาส์ปุ่มขวา  และ ใหเ้ลือกไดร์ฟที่ต้องการจะเก็บไว้  หรือจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเก็บไฟล์ข้อมูลน้ีโดยเฉพาะก็ได้ 
 
ซ่อมฐานข้อมลู 

 

 
การซ่อมฐานข้อมูล  ใชใ้นกรณีท่ีเครื่องเกิดการดับกะทันหัน  ไฟตก  หรือกระชาก  ซึ่งจําเป็นต้องซ่อมฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นอยูใ่น
สภาพท่ีดีและไม่สูญหาย  โดยแพทย์สามารถกดปุม่  “ซ่อมฐานขอ้มูล”  เพื่อทําการซ่อมฐานข้อมูล  และกดปุ่ม “ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล”  เพื่อตรวจสอบการเชือ่มต่อกับฐานข้อมูลของโปรแกรมได้ 
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ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติม 
 
แก้ไขรายงานย้อนหลัง 

 

 
    เป็นฟีเจอร์ท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อให้แพทย์สามารถแก้ไขบิล และการรักษาตา่งๆได้ภายหลัง หรือกรณีท่ีคนไข้มีการเปล่ียนแปลง
รายการยา หรือการรักษาและต้องยกเลิกบิลเกา่ ซึ่งทางคลินิกต้องออกบิลใบใหมใ่ห้ ส่วนน้ีจะทาํใหส้ะดวก และยกเลิกบิลเก่าออกบลิใหม่
ได้ทันที 
 
น าคนไขอ้อกนอกระบบ 
    เป็นฟีเจอร์ท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อให้แพทย์สามารถนาํคนไข้ออกจากระบบฐานข้อมูล แต่ไม่ไดล้บออก (ไม่ให้แสดงชื่อในเวชระเบียน)  
มีประโยชน์สําหรับ คนไข้ที่ขาดการติดต่อ คนไข้ที่หายสาบสูญ คนไข้เสียชีวติ ฯลฯ แล้วทําใหก้ารค้นหารายชื่อชา้ลง  แพทย์สามารถใช้
ระบบน้ีเพื่อดึงรายชื่อคนไข้จากดา้นซ้ายมือออกมาพกัไว้ดา้นขวามือ  รายชื่อคนไข้ที่ถกูเลือกมาไวด้้านขวามือจะไม่แสดงที่หน้าเวชระเบียน  
หากมคีนไข้ที่ถูกนําออกนอกระบบ กลับมารักษาก็สามารถนําคนไข้กลับมาเพือ่ตรวจและประวตัิต่างๆ ก็ยงัคงอยู่เช่นเดมิ 
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คนไข้ทีต่้องระวัง 
    เป็นฟีเจอร์ท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อให้แพทย์สามารถกาํหนดคนไข้ (Remark) คนไข้ที่ต้องการเตือนพนักงานหรือแพทย์ท่านอื่น  อาจเป็น
เรื่องเกี่ยวกับคนไข้มีโรคตดิต่อรา้ยแรง เช่น   คนไข้มเีชื้อ HIV+ ,  คนไข้มีโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่น วัณโรค  หรืออื่นๆ  โดยเมื่อกาํหนด
คนไข้คนนั้นแล้ว ชื่อคนไขใ้นระบบเวชระเบียนจะเป็นตวัอกัษรสแีดง  เพื่อให้พนักงานต้องระวัง  เมื่อส่งคนไข้เขา้ห้องแพทย์  แพทย์ก็จะ
ทราบโดยดูจากสีของตวัอักษรท่ีเป็นสีแดง   ส่วนน้ีไม่ต้องสอบถามคนไข้  ทําให้เป็นความลับระหวา่งแพทยก์ับคนไข้  อันจะทําให้แพทย์
และพนักงานมีระบบเตือนและระวังเกี่ยวกับคนไข้ที่ต้องระวงัเป็นพเิศษ   วิธกีารกาํหนดคนไข้ทีต่้องระวัง  โดยเลือกชื่อคนไข้ที่ช่องดา้น
ขวามือ (แสดงคนไข้ทั้งหมดในคลินิก) เลือกชื่อและกดปุ่มลูกศรทีช่ี้มาทางด้านขวาเพื่อดงึชื่อมาไวด้้านขวา  เมื่อทา่นกลับไปดูที่แผนกเวช
ระเบียน (คนไข)้  ชื่อคนไข้ที่ได้กําหนดแล้วจะเป็นตัวอกัษรสีแดงทนัที    หากท่านต้องการยกเลิกการกําหนด (Unremark) ก็เพียงเลือกชื่อ
คนไข้ด้านขวามือและกดปุ่มหวัลูกศรท่ีชี้มาทางซา้ยมือเพื่อดงึชื่อคนไข้กลับมาที่ช่องซ้ายมือ   

 

 
 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
    เป็นฟีเจอร์ท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับการออกใบเสร็จที่ต้องระบุภาษีมูลค่าเพิม่  บางครั้งคนไข้ต้องการนําใบเสร็จไปเบกิต้นสังกดั  เมื่อเลือก
ส่วนน้ีแล้ว ใบเสร็จที่พมิพ์ออกมาจะแสดงราคารวมและแยกเป็นภาษีมูลค่าเพิม่ให้ 
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รายการยาส าเร็จรูปพร้อมรูปภาพ 
    เป็นฟีเจอร์ท่ีเพิ่มเติมขึ้นมา เพือ่ให้คลินิกประหยดัเวลาในการกรอกรายการยา ทางทมีงานได้รวบรวมรายการยาทีใ่ช้ทั่วไปตามคลินิก
พร้อมรูปภาพประกอบ  เพื่อให้นาํมาใชก้ับซอฟตแ์วร์ได้ทันที สามารถแก้ไขเพิม่เติม หรือลบออกได ้  
 

 
 
ก าหนดชนิดของคนไข้ 
     เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบสําหรับ SmartClinic 4.0 Standard  โดยเฉพาะ  โดยคลินิกสามารถกําหนดชนิดของคนไขต้ามความ
ต้องการของแพทย์ เช่น อาจจะกาํหนดตามประเภทของโรคคนไข้   กําหนดตามสิทธิของคนไข้  กําหนดตามประเภทของคนไข้  ฯลฯ  โดย
แพทย์สามารถกาํหนดสีชนิดของคนไข้เพื่อใหง้่ายต่อการแยกชนิด และ เพื่อง่ายในการให้บริการ เมือ่คนไข้มารักษา  เมื่อเห็นแถบสกีจ็ะ
ทราบได้ทันทีว่าคนไข้เป็นโรคชนดิใด  ประเภทใด  หรือมาทําหตัถการอะไร  บางแห่งก็นําไปใช้กับโพลีคลินิกที่มีคลินิกหลายประเภทอยู่
ด้วยกัน เช่น คลินิกผิว  คลินิกฟัน  คลินิกอายุกรรรม คลินิกเด็ก  ฯลฯ ซึ่ง หากมกีารแยกแยะประเภทคนไข้ด้วยแถบสีแล้ว จะทาํให้
เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันทีวา่ คนไข้เป็นคนไข้ของคลินิกใด ทําให้งา่ยต่อการค้นหาแฟ้มและส่งตัว ตลอดจนรายงานต่อแพทย์แต่ละแผนกได้    
การกาํหนดชนดิคนไข้สามารถกาํหนดได้ที่  หมวดตั้งค่า > อื่นๆ > ชนดิคนไข ้  ดังรูป   
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เมื่อกาํหนดเสร็จแล้ว รายการ จะปรากฏให้เลือกเมื่อคนไข้มาลงทะเบียนใหม่หรือมีข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถอัพเดทรายการ ได้เช่นกนั 

 

  เพิ่มชนิดคนไขใ้หม ่  ลบชนิดที่สร้างไว ้  บันทึกชนิดคนไข้ทีส่ร้างไว ้
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รูปแบบการติดตั้งแบบต่างๆ 
 
วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Stand Alone 
 

  

แบบที่ 1  นี้จะวางเครื่องไว้ที่หนา้เคาท์เตอร์เพื่อใช้เก็บประวัตคินไข้ และค้นหาบัตรคนไข้  
และแพทย์ก็ยงัใช้วิธกีารเขียนบัตร และส่ังยา ทางบตัรคนไข้เช่นเดมิ  เป็นระบบเริ่มต้น
สําหรับคลินคิที่ยังไมม่ีคนไข้มาก หรือ แพทย์ที่ยังติดการส่ังยาหรือ เขียนกระดาษอยู่ และ
เมื่อตรวจเสร็จให้คนไข้ถือใบส่ังยาเดินมาที่หนา้เคาท์เตอร์เพื่อใหเ้จ้าหน้าทีค่ีย์ยาและพิมพ์
ฉลากยา ใบเสร็จ จากซอฟต์แวร์ 
 

 

แบบที่ 2  นี้จะวางเครื่องไว้ที่ห้องตรวจแพทย์  แบบนี้แพทย์จะเปน็ผู้ค้นหาคนไข้ 
ลงทะเบียนคนไขใ้หม่เอง (ไมม่ีผู้ช่วย) และแพทย์จะลงผลการวินิจฉัยและจ่ายยาผ่านเครื่อง
ของแพทย์เอง ทําทกุอย่างเองทั้งหมด   

 
           โดยทั่วไปแล้ว แพทย์ที่ยังไม่คุ้นเคยระบบคอมพวิเตอรจ์ะใช้แบบท่ี 1 โดยใหเ้จา้หน้าที่เป็นผู้กรอกข้อมูลคนไข้เข้าไปใหม่ หรือ เพื่อใช้
ในการค้นหาบัตรคนไข้เพียงอย่างเดยีว  มีคลินิกบางแหง่จะลงแบบท่ี  1 ก่อนเพื่อการเรียนรู้และปรับตัว  หลังจากนั้นจงึค่อยเปล่ียนระบบ
เป็นแบบเน็ตเวิร์ค 
 
วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์แบบเครือข่าย Network 
      แบบเครือข่าย Network นี้เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพวิเตอร์ในคลินิกตัง้แต่ 2 เครื่องขึ้นไป ซึง่จะเป็นระบบการบริหารคลินิกที่
สมบูรณ์  โดยมีรูปแบบดังนี ้
 
แบบที่ 1    ติดตั้งแบบ 2 เครื่อง   

เครื่องที่ 1   ติดตั้งไว้ที่เคาทเ์ตอร์ สําหรับเจ้าหน้าทีก่รอกข้อมูลคนไข้   ค้นหาบัตรคนไข้  และ รอรับการส่ังยา และ
พิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จ ตลอดจนเก็บเงินจากคนไข้ 
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เครื่องที่ 2  ติดตั้งในห้องแพทย์  เพื่อให้แพทยว์ินิจฉัย  ส่ังยา  ส่ังแล็บ หัตถการ ฯลฯ  และส่งกลับมาที่เคาทเ์ตอร์ 
 
แบบที่ 2    ติดตั้งแบบ 3 เครื่อง   
 

เครื่องที่ 1   ติดตั้งไว้ที่เคาทเ์ตอร์ สําหรับเจ้าหน้าทีก่รอกข้อมูลคนไข้   ค้นหาบัตรคนไข้   

เครื่องที่ 2  ติดตั้งในห้องแพทย์  เพื่อให้แพทยว์ินิจฉัย  ส่ังยา  ส่ังแล็บ หัตถการ ฯลฯ  และส่งไปท่ีห้องจ่ายยา 

เครื่องที่ 3   ติดตั้งไว้ที่ห้องจ่ายยา และ การเงิน   
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แบบที่ 3    ติดตั้งแบบ 4 เครื่อง   
 

เครื่องที่ 1   ติดตั้งไว้ที่เคาทเ์ตอร์ สําหรับเจ้าหน้าทีก่รอกข้อมูลคนไข้   ค้นหาบัตรคนไข้   

เครื่องที่ 2  ติดตั้งในห้องแพทย์  เพื่อให้แพทยว์ินิจฉัย  ส่ังยา  ส่ังแล็บ หัตถการ ฯลฯ  ส่งไปห้องจ่ายยา 

เครื่องที่ 3   ติดตั้งไว้ที่ห้องจ่ายยา 

เครื่องที่ 4   ติดตั้งไว้ที่แผนกการเงิน  
 

 
แบบที่ 4    ติดตั้งแบบโพลคีลนิิก   
 

เครื่องที่ 1   ติดตั้งไว้ที่เคาทเ์ตอร์ สําหรับเจ้าหน้าทีก่รอกข้อมูลคนไข้   ค้นหาบัตรคนไข้   

เครื่องที่ 2  ติดตั้งในห้องแพทย์  เพื่อให้แพทยว์ินิจฉัย  (เพิ่มได้ไมจ่ํากดัหากมีห้องแพทย์เพิ่มขึ้น) 
 

เครื่องที่ 3   ติดตั้งไว้ที่ห้องแพทย์ (สามารถขยายได้ไมจ่ํากัด) 

เครื่องที่ 4   ติดตั้งไว้ที่ห้องจ่ายยา 

เครื่องที่ 5   ติดตั้งไว้ที่แผนกการเงิน  
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การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค 
 

การตั้งค่าที่เครื่องทีจ่ะเป็น Server 
 
เครื่องทีจ่ะเป็นเซริฟเวอร์ไม่ต้องเซ็ตฟังก์ชั่นใดๆ  โดยทั่วไป  เครื่องที่จะกําหนดใหเ้ป็นเซริฟเวอร์ควรเป็นเครื่องที่มีสเปกเครื่องสูง และ ไม่
เคลื่อนที่บ่อยๆ  เช่น เครื่องที่หนา้เคาทเ์ตอร์  เป็นต้น 
       
 

การตั้งค่าที่เครื่องทีจ่ะเป็น Client 
 
1. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่  Connected  และจะมีหน้าต่างเพื่อให้กรอกรหัสผ่าน 

 
 

2. โดยให้กรอกรหัสผ่านว่า  worldmedic  แล้วกดปุ่ม  OK  จะเข้าสู่การหน้าจอ  ดังรูป 
Protocol                 แสดง   โปรโตคอลของฐานข้อมูล 
 Host Name           แสดง   กรอก  IP Address  ของเครื่องแม่ที่ใช้อยู ่
 Database              แสดง   ชื่อของฐานข้อมูลที่ใช้อยู ่                                          
 Port                       แสดง   Port  ที่ใชใ้นการติดต่อฐานข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ (Server)  กับเครื่องลูก(Client) 
 User                      แสดง   ชื่อผู้ใช ้ (ระบบกาํหนดมาให้แล้วไมต่้องกรอกเพิ่มเติม) 
 Password              แสดง  รหัสผ่าน (ระบบกําหนดมาให้แล้วไมต่้องกรอกเพิ่มเติม) 
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เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วใหก้ดปุ่ม   “ทดสอบการติดต่อ”   จากนั้นให้ทาํการกดปุ่ม  “บันทึก”  แล้วทําการกดปิดโปรแกรมเพื่อเข้าสู่
โปรแกรมใหม ่ เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อระบบ   หากมกีารเพิ่มเติมเครื่องทีเ่ป็น Client เพิ่มเตมิก็สามารถเซ็ตระบบเหมือนกันทุกเครื่อง  
ดังนั้น  ระบบซอฟต์แวร์ท้ังหมดจะสามารถเพิ่มได้ไมจ่ํากัด  อันเปน็การวางแผนสําหรับระบบการบริหารงานภายในคลินิคสําหรับอนาคตได้
เป็นอย่างด ี

วธิกีารเซต็คา่เครือ่งพมิพฉ์ลากยา  LQ300+ และ LQ300++ 

                ในการพิมพ์ฉลากยานัน้จําเป็นต้อง Set Printer เพื่อใหก้ารพิมพ์ฉลากยาพมิพ์ลงกระดาษตามขนาดที่ถูกต้อง สามารถทาํการ 
Set Printer ได้ตามขั้นตอนดงันี ้

1. คลิกที่เมนู Start >> Printers and Faxes  
2. จากนั้นให้คลิกขวาตรงพื้นที่วา่ง แล้วเลือก Server Properties ดังภาพ 
3. ให้คลิกทําเครื่องหมายถูกที่ Create a new form ทําการตั้งชื่อ Form name ให้เป็น Custom แล้วกําหนดคา่ Width = 17.78cm และค่า 
Height = 15.24cm จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save Form และคลิกที่ปุ่ม OK ตามลําดับ ดงัภาพ 
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4. ให้คลิกขวาที่ Printer ที่ต้องการพิมพ์ฉลากยา แล้วเลือกที่ Printer Preferences…  
5. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Advanced…  
6. ให้ทําการตัง้ค่า Paper Size ให้เป็น Custom แล้วคลิกที่ปุ่ม OK ดังภาพ 

 
7. คลิกขวาที่ Printer ที่ต้องการพิมพ์ฉลากยาอีกครัง้ แล้วเลือก Properties  
8. เลือกที่ Tab Advanced จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Printing Defaults 
9. จากนั้นให้ทําการคลิกที่ปุม่ Advanced… ดังภาพ 
10. กําหนดค่า Paper Size ให้เปน็ Custom แล้วคลิกที่ปุ่ม OK ดังภาพ 

 

11. เลือกที่ Tab Device Settings ทําการกาํหนดคา่ Printer Auto Select ให้เป็น Custom แล้วคลิกที่ปุ่ม OK ดังภาพ 
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Windows Vista เปน็ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ของบริษัท ไมโครซอฟต์  มีการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เฟซ (GUI) ที่สวยงาม นา่ใช้ และมีเครื่องมือต่างๆ เพิ่มเตมิมากมาย แต่ผู้ใช้งานก็
ต้องยอมเพิ่มสเปกของเครื่องให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการลงระบบปฏิบตัิการน้ี  เนื่องจาก 
Windows Vista จะใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์สูง ท้ัง RAM และ CPU ต้อง
สูง  การใชง้าน SmartPOS 4.0 กับ Windows Vista นี ้ ท่านสามารถใชง้านได้บนระบบนี้
ได้ 100% (100% Compatibility) โดยต้องปรับระบบต่างๆ หลังจากได้ทําการตดิตัง้ 
SmartPOS 4.0 แล้ว เนื่องจากระบบ Windows Vista ได้บล๊อกระบบบางอยา่งของ my 
SQL ไว้ ทําให้ไม่สามารถโหลด mySQL Server มาทํางานได้ ทาํให้ซอฟต์แวร์ SmartPOS 
4.0  ไม่สามารถเปิดใชง้านได้   ที่ผ่านมาทีมงานฝ่ายค้นควา้และพฒันาซอฟต์แวร์ (R&D) 
ได้ทําการทดสอบกับ Windows Vista ชุด Trial Version ซึ่งไม่มีปญัหากับการโหลด 

mySQL Server แต่เมื่อชุดจริงออกมา ฝ่ายพัฒนาของไมโครซอฟต์  ได้มีการเพิม่เติมบางฟังก์ชั่นท่ีทําให้มกีารบล๊อกการโหลด mySQL 
Server แบบอัตโนมัต ิ แต่ทีมงานได้พยายามตดิต่อและประสานงานกับทีมงานของบรษิัท ไมโครซอฟต์  ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให้
ทราบถึงการตัง้คา่เพื่อให้มีการโหลดระบบ mySQL Server ได้      โดยมีขั้นตอนดงันี ้

 เมื่อท่านได้ทําการติดตัง้ (Installation) ซอฟต์แวร์ SmartClinic 4.0 ยังไม่ต้อง Restart  Windows  

 

1. เลือกที่ C:\mysql\bin  และเลือกไฟล์ชื่อ  winmysqladmin  ดังรูป  
2. คลิกขวาที่ไฟล์  winmysqladmin  เลือกที่ Properties  ด้านล่างสุดของหน้าต่าง  
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3. เลือกที่แฟ้ม Compatibilty และไปท่ี Privilege Level และเลือก Run this program as an administrator และทําเช่นเดยีวกันนี้
กับไฟล์ชื่อ mysqld  กด Ok  

 

 

4.  เลือกที่ C:\SmartGroup\SmartClinic 4.0 \  
5. จะพบไฟล์มีรูปไอคอน  1 ไฟล์ คือ SmartClinic4.exe  
6. ให้ท่านทําตามขั้นตอนเหมือนทํากับไฟล์ winmysqladmin  และ mysqld โดยเริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 ถึงข้อที่ 5  ทั้ง 2 ไฟล์  
7. เมื่อเสร็จแลว้ ให้ท่าน Restart Windows อีกครั้ง 
8. ระบบ mySQL Server จะสามารถโหลดได้ และสามารถใชง้าน SmartClinic 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ บนวินโดว์ วิสตา้ 

  

 
 

Windows 7 เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ของไมโครซอฟต์ ซึง่จริงๆ แล้วหากจะดูระบบ
โดยรวมทัว่ไปก็คือ Windows Vista ที่นํามาปรับปรุงดัดแปลง เพื่อให้งา่ยและรวดเร็ว
ในการใชง้านมากขึ้น และนําเอาปัญหาของ Windows Vista มาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 
หากจะบอกวา่ Windows 7 คือ Windows Vista รุ่นปรับปรุงอาจจะไม่ผิดนัก  การใช้
งาน SmartClinic 4.0 กับ Windows 7 จึงไม่มีปัญหาใดๆ  มีเพียงการเซ็ตระบบหลัง
การติดตั้งเพียงเล็กน้อย หลังจากนั้น ก็สามารถใชง้านได้ปกติ นอกจากหากมกีารใช้
งานร่วมกับอุปกรณเ์ชื่อมต่อเช่น ล้ินชักอัตโนมัต ิ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ ์ฯลฯ 

file:///C:/SmartGroup/SmartPOS
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ที่ต้องใช้ไดร์ฟเวอร์ท่ีใช้สาํหรับ Windows Vista /7 โดยเฉพาะ   ซอฟต์แวร ์SmartClinic 4.0 ใช้ฐานข้อมูลเป็น mySQL ซึ่งจะต้องการโหลด
ขึ้นมาพร้อมกับการเปิดวินโดวใ์นตอนเริ่มต้น แต ่Windows 7 จะมกีารบล๊อกการโหลด mySQL ทําให้ซอฟต์แวร์ไม่สามารถจะเปิดใช้งาน
ได้เนื่องจากระบบฐานข้อมูล mySQL ยังไม่สามารถโหลดได ้ วิธีการเซต็ค่ามีดงันี ้ 

1. เลือกที่ C:\mysql\bin  และเลือกไฟล์ชื่อ  winmysqladmin  ดังรูป  
2. คลิกขวาที่ไฟล์  winmysqladmin  เลือกที่ Properties  ด้านล่างสุดของหน้าต่าง  
3. เลือกที่แฟ้ม Compatibilty และไปท่ี Privilege Level และเลือก Run this program as an administrator และทําเช่นเดยีวกันนี้

กับไฟล์ชื่อ mysqld  กด Ok  

 

 

4.  เลือกที่ C:\SmartGroup\SmartClinic 4.0 \  
5. จะพบไฟล์มีรูปไอคอน  1 ไฟล์ คือ SmartClinic4.exe  
6. ให้ท่านทําตามขั้นตอนเหมือนทํากับไฟล์ winmysqladmin  และ mysqld โดยเริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 ถึงข้อที่ 5  ทั้ง 2 ไฟล์  
7. เมื่อเสร็จแลว้ ให้ท่าน Restart Windows อีกครั้ง 

8. ระบบ mySQL Server จะสามารถโหลดได้ และสามารถใชง้าน SmartClinic 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ บนวินโดว์ 7 

หมายเหต ุ

    Windows 7 บางเวอร์ชัน่  ซอฟต์แวร์ไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้สมบูรณ์  เช่น เมนูการใช้งานจะแสดงเป็น ????  ให้ท่านดาวน์
โหลดฟอนต์เพิ่มตมิเพื่ออัพเดทฟอนต์ให้กับเครื่องคอมพวิเตอร์ของท่าน เพื่อให้ซอฟตแ์วร์สามารถแสดงฟอนต์ได้    ลิงค์สําหรับดาวน์โหลด
ฟอนต์เพิ่มเติม  http://www.software.worldmedic.com/tech_support/download/font4w7.rar  หรือ ศึกษาวิดีโอชว่ยสอนการนําเข้า
ฟอนต์ที่  http://www.software.worldmedic.com/tech_support/windows7/index.htm  

file:///C:/SmartGroup/SmartPOS
http://www.software.worldmedic.com/tech_support/download/font4w7.rar%20%20หรือ
http://www.software.worldmedic.com/tech_support/windows7/index.htm
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การใช้งาน SmartRemote 

SmartRemote เป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กทีใ่ช้สาํหรับ
ให้บริการแก้ไขปัญหาทางไกลระหว่างบริษัทฯและ
คลินิกหรือร้านยา  โดยจะต้องเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ต
ในขณะให้บริการ  โดยมีข้อดีคือ เมื่อมีปัญหาในการใช้
งาน ที่ต้องการปรึกษาบริษัทฯ บริษัทฯสามารถเชื่อมต่อ
เข้ามาเห็นหน้าจอของเครื่องท่านได้ทันที  เหมาะสําหรับ
คลินิกและร้านยาที่อยู่ไกลๆ หรือไม่สามารถปลีกตัวนาํ
เครื่องเข้ามาที่บรษิัทฯได้   นอกจากนี้ SmartRemote 
ยังมีประโยชน์สําหรับการเชื่อมตอ่ระหว่างระหวา่งสาขา 
เช่น สาขาแม่ไปยังสาขาลูกข่าย  โดยมีวิธีทีง่่าย  และ
สะดวก และสาขาแม่สามารถมองเห็นหน้าจอของเครื่อง
ลูก ดูยอดขาย ข้อมูลตา่งๆ ของสาขานั้นๆ ได้ทันที  หรือ

สามารถใชง้านตรวจคนไข้แบบทางไกลก็สามารถทาํได้เช่นกัน 

หมายเหตุ   ศึกษาการใช้งานไดท้ี่ Training ในแผ่น CD ROM 
วิธีการติดตั้ง 

1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SmartRemote (TeamViewer) ไว้ที่ Desktop  ลิงค์สําหรับดาวน์โหลด 

http://www.software.worldmedic.com/tech_support/smartremote/index.php   

2. Double Click ที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเพื่อทําการติดตัง้ จนเสร็จสิ้นขั้นตอนจะได้ไอคอนที่หน้าเดสทอป  

วิธีการใช้งาน 

1. Double Click ที่ไอคอน  จะแสดงหน้าจอการใชง้านดงันี้ 

2. การเชื่อมต่อจะแบ่งออกเป็น  2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ท่ีจะเชื่อมไปหา  และส่วนของผู้ท่ีรอรับการเชื่อมตอ่  เช่น สาขาหลัก เชื่อม

ต่อไปหาสาขาลูก 

3. เมื่อสาขาหลักต้องการเชื่อมต่อไปหาสาขาหลัก ให้เปิดซอฟต์แวรน์ี้ท้ังสองฝั่ง  และให้สาขาหลักโทรไปสอบถามรหัส ID ของสาขา

ลูก ซึ่งสาขาลูกจะต้องแจ้งรหัส ID (ด้านขวามือ) เลือกที่ Remote Support บอกให้กับสาขาหลักไป   

4. เมื่อสาขาหลักได้รับ ID จากสาขาลูกแล้ว ให้นํามาใส่ในช่อง ID ของตนเอง ท่ีช่องด้านขวามือ กดปุม่ “ Connect to partner” เพื่อ

เชื่อมต่อกับสาขาลูก  และหากตดิต่อได้จะแสดงช่องใหใ้ส่ Password มาใหใ้ส่ ก็ให้สอบถาม Password จากสาขาลูก (กรณี

เชื่อมต่อได้แล้วจงึจะแสดงช่องใหใ้ส่รหัสให้) 

http://www.software.worldmedic.com/tech_support/smartremote/index.php
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5. เมื่อเชื่อมต่อติดแลว้ จะมีหนา้จอของเครื่องสาขาลูกมาแสดง  ใหท้่านสามารถกดดูข้อมูลในเครื่องของสาขาลูกได้ทั้งหมด  เสมือน

ท่านไปน่ังหน้าจอของสาขาลูก  และหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์จากเครื่องลูก หรือ ส่งไฟล์ให้สาขาลูก ก็ให้เลือกที่ File 

Transfer เพือ่รับ-ส่ง ไฟล์ได้ทันที 

 
 

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ 
 

ลิ้นชักอัตโนมัติ (Cash Drawers) 

 
 

วิธีติดตั้ง 
 

1. นําสายจากลิ้นชกัอัตโนมตัิไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่
ช่อง Serial Port  

2. เสียบปล๊ักลิ้นชักอัตโนมตัิเขา้กับปล๊ักไฟ และเปิดสวิทช์ 
3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร ์

4. เปิดซอฟต์แวร์ SmartDrugstore และทดลองขายและทอน
เงิน 

5. ตรวจสอบดวู่าเมื่อถงึขั้นตอนทอนเงินล้ินชักอตัโนมัติเปดิ
ออกมาหรือไม ่

6. หากไม่เปดิใหเ้ช็คสายและเช็คกญุแจลิ้นชักว่าล๊อกอยู่
หรือไม่ 
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หากยงัไม่ได้ใหต้ิดต่อฝา่ยเทคนิคของบริษัทฯ โทร. 02- 
949-7816-20  หรือติดต่อ Software Call Center (SCC) 02- 

949-7806 

 

หมายเหตุ   ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีพอร์ต Serial Port มีเฉพาะ USB Port ก่อนส่ังซื้อให้ท่านระบุด้วยว่า ท่าน

ต้องการลิ้นชักท่ีเป็นหัวแบบ USB Port หรือ Serial Port 

Serial Port USB Port 

 

  
 
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bar Code Scanner) 

 
 
 

 

 
วิธีติดตั้ง 
 

1. นําสายเครื่องอา่นบาร์โค้ดเสียบเข้ากับช่องเสียบเมาส์
คอมพิวเตอร์   และสายจากเครื่องอ่านบาร์โคด้จะแยก
ออกเป็นสองหัว  ใช้อีกหวัที่เหลือเสียบเขา้กับเมาส์ 

2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร ์ พร้อมใชท้ันท ี

3. ทดลองยิงบาร์โค้ดเข้าเครื่อง  ระบบทํางานจะมีไฟสีแดง
ส่องออกมาจากปลายเครื่องอ่าน 

 

หากยงัไม่ได้ใหต้ิดต่อฝา่ยเทคนิคของบริษัทฯ โทร. 02- 
949-7816-20  หรือติดต่อ Software Call Center (SCC) 02- 
949-7806 
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เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Finger Scan) 
 
 

 

 

วิธีติดตั้ง 
 

1. เปิดซอฟต์แวร์ SmartClinic กดปุ่ม FingerScan ในหมวดคนไข้   
2. ระบบจะใหใ้ส่รหัสผ่าน (Serial No.) ซึ่งท่านจะได้รับพร้อมกันเมื่อซือ้

เครื่องอา่นลายนิว้มือ   
3. นําสายเครื่องอา่นลายนิว้มือเสียบเข้ากับช่อง USBคอมพิวเตอร์   

ไฟสีแดงจะแสดงที่เครื่องอ่านลายนิ้วมือ 

4. ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน ในการเกบ็ลายนิ้วมือใหม่ หรือคนหาคนไข้
เก่า  

หากยงัไม่ได้ใหต้ิดต่อฝา่ยเทคนิคของบริษัทฯ โทร. 02- 
949-7816-20  หรือติดต่อ Software Call Center (SCC) 02- 

949-7806 
 

เครื่องพิมพ์ (Printer) 
 

 

วิธีติดตั้ง 
 

1. นําสายเครื่องพมิพ์เสียบเข้ากับ Parallel Port ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์  หากใช้ Widows XP ระบบจะมองเห็นเครื่องอัตโนมตัิ     

2. ในกรณีท่ีต้องพิมพ์ฉลากยา  ฉลากนัด  ใบเสร็จรับเงิน แนะนําให้
ใช้เป็น Dot matrix Printer เช่น EPSON 300+ 

3. ในกรณีท่ีต้องการพิมพ์ใบรับรองแพทย์   ใบส่งตัว รายงาน และ 
เอกสารอื่นๆ ท่ีต้องใช้เป็น กระดาษ A4 แนะนําใหใ้ชเ้ป็น
เครื่องพมิพ์เลเซอร์  Laser Printer 

 

หากยงัไม่ได้ใหต้ิดต่อฝา่ยเทคนิคของบริษัทฯ โทร. 02- 
949-7816-20  หรือติดต่อ Software Call Center (SCC) 02- 

949-7806 
 
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ 
www.accessory.worldmedic.com  
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อุปกรณ์เชือ่มตอ่กับซอฟต์แวร์ (Accessory) 

รายละเอียด รูปภาพ 

Barcode Reader  HandHeld 
เครื่องอ่านบาร์โคด้ระบบ เลเซอร์ 1เส้น พร้อมขาตัง้อัตโนมัติระยะการอ่าน 0-8 นิ้วความเร็ว
ในการอ่าน 72 ครั้ง/วินาท ีการเชื่อมตอ่ Keyboard , PS2 และ USB 
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Barcode Reader Stand 
 เครื่องอ่านบาร์โค้ดอา่นได้ทั้งระยะใกล้และไกล เหมาะสําหรับ งานท่ีต้องการความเร็ว เครื่อง
อ่านบาร์โค้ดระบบ Laser - ระยะการอ่าน 0-12 นิ้ว - ความเรว็ในการอ่าน 100 ครั้ง/วินาที - 
พอร์ท PS/2,USB - พร้อมขาตั้ง สามารถอา่นบาร์โคด้ได้ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกด - มีทั้งสีดําและ
สีขาว 

 

 

เครื่องอ่านบาร์โคด้แบบตัง้โตะ๊ 20 เส้น ละเอียดสูง 
เครื่องอา่นบาร์โค้ดตั้งโต๊ะอา่นไดท้ั้งระยะใกล้และไกล แสงออกมาเป็นตาขา่ยอา่นบาร์โค้ดได้
หลาย ทิศทาง - เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดตั้งโต๊ะระบบ Laser 20 เส้น - ระยะการอ่าน 0-9 นิ้ว - 
ความเรว็ในการอ่าน 1,500 ครั้ง/วินาที - พอร์ท PS/2,USB - ปรับมุมหัวอา่นใหเ้หมาะสมกับ
บาร์โค้ดได้ สามารถอ่านบาร์โค้ดได้อัตโนมัติ - สีดํา 

 

 

เครื่องพิมพส์ลิปใบเสร็จอย่างย่อ 
เครื่องพมิพ์ใบเสร็จอย่างย่อระบบหัวเข็ม - ใช้กระดาษหน้ากวา้งประมาณ 3 นิ้ว - เก็บสําเนาได้ - 
ความเรว็ในการพิมพ์ 4.7 บรรทัด/วินาที - พอร์ท Parallel , Serial , USB - ตัดกระดาษอตัโนมัติ 
- มีสีขาวกับดาํ (ปัจจุบันเหลือแตสี่ดํา) (แถมฟรี สลิปใบเสร็จ 3 ม้วน แบบไม่มี Copy)  

 

 

ลิ้นชกัเกบ็เงนิอตัโนมตั ิ
 ล้ินชักเก็บเงินขนาด 42 (W) x 49 (L) x 10.5 (H) ซม. - เปิดล้ินชกัได้โดยการใชกุ้ญแจหรือส่ัง
จากโปรแกรม - พอร์ท Serial , USB หรือ RJ-45 - มีสีขาวกับดํา 

 

 

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด + ฉลากยา แบบเลเซอร์ 
หน้ากวา้งในการพิมพ์ไม่เกิน 4 นิ้ว – เชื่อมต่อผา่น Port USB , Serial , Pallarial - 
หน่วยความจํา DRAM 2 MB + flash ROM 1 MB - ตัวเครื่องทําจาก ABS พลาสติก 2 ชั้น 
แข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ - ความเร็วในการพิมพ์ 5 นิ้ว / วินาที (เทียบเท่า A4 ของเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ 26 แผ่นต่อนาท)ี - พิมพ์ได้กวา้งสุด 108 มม. ยาวสุด999 มม. - ความละเอียด 203 dpi 
- ขนาดตัวเครื่อง 21 x 31 x 18.7 cm (WxDxH) - Built in parallel, serial interface และ USB 
1.1 portในตัว - ใช้ได้ทั้งกระดาษ die-cut, ต่อเนื่อง fan-fold and ticket (ตั๋ว) - ความหนา
กระดาษที่รับได้คือ 0.06-0.19 มม - อายุหวัพิมพ์ประมาณ 30 กม การพิมพ์ - พิมพ์งานได้ 5 ชม 
ติดต่อกันต่อวัน (แถมฟรี Stickerสําหรับเครื่อง 1,000 ดวง) 
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เครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบ Dot Matrix 
 24 เข็มพมิพ,์ แคร์ส้ัน - ความเรว็ในการพิมพ์สูงสุด 337 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 15 ตัวอักษร/
นิ้ว) - หน่วยความจํา 32 K - พิมพ์ได้ 40/33 คอลัมม์ - พิมพ์สําเนาได้ถึง 1 ต้นฉบับ + 3 สําเนา 
(สําเนาในตัว) - ระบบการพิมพ์ภาษาไทยครบท้ัง 3 แบบ - สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์แบบ 
Parallel Port / Serial Port และ USB Port   

 

จอแสดงราคาสนิค้า (Display) 
จอแสดงราคาสินคา้ - ภาษาองักฤษ 2 บรรทัด - บรรทัดละ 20 ตัวอักษร - พอร์ท Serial - ใช้ไฟ
จาก USB พอร์ท 5 V 

 

 

Sticker ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ฉลากยาเลเซอร์ 
Sticker บาร์โค้ด ขนาด - ใช้สําหรับเครื่อง TSC-TTP 245 - 1 ม้วน มี 1,000 ดวง 

 

Sticker ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ฉลากยา Dot Matrix 
Sticker ฉลากยา ขนาด 8.5 – 4.5 Cm - เจาะรูหนายเตย 4 ห่วง - ดวงเปล่า - ถ้าส่ังพิมพ์ 2 สี 
ต้องส่ังขั้นต่ํา 30,000 ดวง  

 

 

 

หมายเหต ุ ท่านสามารถเลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อกับซอฟตแ์วร์ได้ที่  www.accessory.worldmedic.com  
ท่านสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตได้ที่  www.mbmed.worldmedic.com  
ท่านสามารถเลือกซื้อซอฟต์แวร์และเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อืน่ๆ ได้ที่  www.mbmed.worldmedic.com  

 

http://www.accessory.worldmedic.com/
http://www.mbmed.worldmedic.com/
http://www.mbmed.worldmedic.com/
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ลักษณะของพอร์ตตา่ง  ๆ

รายละเอียด รูปภาพ 

USB Port (Universal Serial Bus) 
พอร์ตสําหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่มีพอร์ตแบบยูเอสบี เช่น พรินเตอร์ สแกนเนอร์ กล้อง
ดิจิตอล ซีดีรอมไดรฟ์ ซิพไดรฟ์ เป็นต้น เมนบอร์ดรุ่นใหม่จะมีพอร์ตยูเอสบีเพิม่มาอีก
เรียกว่าพอร์ต USB 2.0 ซึ่งรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าเดมิ  
เมื่อคุณต้องซื้ออุปกรณ์ต่อพว่ง ควรตรวจสอบด้วยวา่อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับพอร์ตยูเอสบี
รุ่นเก่า หรือว่าต้องใช้ร่วมกับพอร์ต ยูเอสบี 2.0  

 

 

Parallel Port 
พอร์ตพาราเรล เป็นพอร์ตแบบตวัเมยีมีรู 25 รู สําหรับต่อสายพรนิเตอร์หรือสแกนเนอร์ที่มี
พอร์ตแบบพาราเรล ซึ่งส่วนใหญ ่จะใช้ต่อกับเครื่องพรินเตอร์มากกว่า ซึ่งบางคนจะเรยีกวา่
พรินเตอร์พอร์ต โดยส่วนใหญ่พอร์ตพาราเรลจะมีกับเครื่อง พรินเตอร์รุ่นเก่า หรือในเครื่อง
พรินเตอร์ระดับกลางๆ   

 

 

Serial Port 
พอร์ตแบบตัวผู้ที่มีขาสัญญาณอยู่ 9 ขา เรียกวา่คอมพอร์ต (COM Port) เป็นพอร์ตทีใ่ช้
สําหรับต่อโมเดม็ เมา้ส์ หรือจอยสติ๊ก ปัจจุบันอุปกรณ์ทีใ่ช้พอร์ตนีแ้ทบไม่มีให้เห็น 
เนื่องจากหันไปใช้พอร์ตแบบ USB เป็นส่วนใหญ ่

 

 

Video Port  

พอร์ตสําหรับต่อสายสัญญาณภาพกับจอคอมพิวเตอร ์ลักษณะของพอร์ตจะเป็นพอร์ต
แบบตัวเมียมีรู 15 รู สําหรับพอร์ตนี้ จะมีอยูเ่ฉพาะในเมนบอรด์รุ่นท่ีรวมเอาการ์ดแสดงผล
เข้าไปกับเมน 
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PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard Port 
 
เป็นพอร์ต์ที่ใช้สําหรับต่อสายเมา้ส์กับสายคีย์บอรด์เขา้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเรียกวา่พี
เอสทูเม้าส์หรือพเีอสทูคีย์บอร์ด ซึ่งพอร์ตจะมีรูกลมหกร ูแล้วก็รูส่ีเหล่ียมหน่ึงร ูซึ่งปลายสาย
คีย์บอร์ดหรือเม้าส์กจ็ะมีเข็มที่ตรงกับตาํแหน่งของรูท่ีพอร์ตดว้ย การเสียบสายเมา้ส์และ
คีย์บอร์ดเขา้ไป ต้องระวังให้เขม็ตรงกับรู 
สําหรับพอร์ตเมา้ส์และคีย์บอร์ดนั้นจะใช้ Color Key แสดงเอาไว้ สีเขียวคือต่อสายเมา้ส์ 
ส่วนสีน้ําเงินต่อสายคีย์บอร์ด นอกจากนี้ยังมีจดุสังเกตุอีกประการหน่ึงก็คือ เมื่อประกอบ
เมนบอร์ดเข้ากับเคส ที่เคสจะมีสัญลักษณ์รูปเมา้ส์กับรูปคยี์บอร์ด ติดอยู่ เพื่อให้ต่อสาย
เม้าส์และคยี์บอร์ด 

 

 

LAN  Port 
 
เป็นพอร์ต์ที่ใช้สําหรับแลน (LAN: Local Area Network)เพื่อเชื่อมต่อคอมพวิเตอรเ์ข้าเป็น
ระบบเครือข่าย 

 

 

Serial Port to USB Port  

สายแปลงหัวจาก Serial Port ไปเป็น USB Port ใช้ในกรณีที่เครื่องคอมพวิเตอร์ไม่มี Serial 
Port มีเฉพาะ USB Port  (ซึ่งจะพบในคอมพวิเตอร์รุ่นใหม)่ แต่อปุกรณ์เราเป็น Serial Port 
ต้องใช้สายแปลง แต่ต้องลงไดเวอร์เพื่อทําใหเ้ครื่องคอมพวิเตอร์เห็นตัวแปลงนี้ก่อน 
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วิธีการติดตั้งลิ้นชัก Prosecure 
 
 

 

สายแปลง กรณีใช้เปน็ Port USB 
 

 
 
 
 
 

 
วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อลิน้ชกัเก็บเงินอัตโนมตัิ ส าหรับซอฟต์แวร์ SmartDrugstore 

 
1. ใส่แผ่น Driver เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ตรวจสอบพบ  Port USB  
2. เลือกที่  Windows Driver for USB Trigger DT100U\USB interface Module 
3. เลือกโฟลเดอร์ PL-2303 Driver Installer  Double Click  ที่ไฟล์ชื่อ PL-2303 Driver Installer เพื่อติดตัง้ Driver   
4. เลือกที่ My Computer และ เลือก Manage คลิ๊กเมาส์ปุ่มขวา   เลือก Manage 
5. เลือกที่ Device Manager > Ports(COM & LPT) สังเกตว่า “COM” ในวงเล็บเป็น COM ที่ตามดว้ยตัวเลขอะไร  หากเป็นเลข 2 

ก็แสดงว่า ระบบ COM PORT ของเครื่องคอมพวิเตอร์เราใช้ COM 2 Communications Port (COM2) 
6. Click ขวาที่  Communications Port  เลือกที่ Properties > Port Settings > ปุ่ม  Advanced > COM Port Number:  
7. สังเกตว่าตัวเลขในช่องเป็นเลขอะไร   หากไม่ตรงกับ Communications Port  ก็ให้ปรับใหต้รงกัน  คือ ตัวเลขของ 
      Communications Port  ต้องเหมือนกับ  COM Port Number: 
 

     
 

 

หมายเหตุ    แผ่นไดร์ฟเวอร์จะเป็นแผ่น CD บรรจุในกล่องของลิ้นชักอัตโนมัติ  หรือท่านสามารถดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์
และศึกษาวิธีการติดต้ังได้ที่  http://www.accessory.worldmedic.com/installation/cashdrawer.htm  

 
 
 

http://www.jcompile.com/jcompile/product/product-detail.php?product_id=19&lang=en
http://www.accessory.worldmedic.com/installation/cashdrawer.htm
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ค าถามที่พบบ่อย(FAQ) 
 

 SmartClinic 4.0 ใช้ฐานขอ้มูลชนดิใด? และเชื่อมตอ่กบัฐานข้อมูลอืน่ได้หรือไม?่ 

 SmartClinic 4.0  ใชฐ้านข้อมูล mySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลท่ีไม่ตอ้งเสียคา่ไลเซ่นส์และรองรับข้อมลูปริมาณมากได้เป็นอยา่งดี  และ
สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ หรือสามารถบันทึกเพื่อเปิดดว้ย MS Excel เพื่อนําข้อมูลไปใชก้ับฝ่ายบัญชีได้ทันท ี
 

 SmartClinic 4.0 ควรใช้สเปกคอมพิวเตอร์อย่างต่ าอย่างไร? และ อุปกรณ์ร่วมอืน่ๆ ที่แนะน ามีอะไรบ้าง? 

 ในกรณีเครือ่งใหม-่---คอมพวิเตอร์ที่ขายในปัจจุบันเพียงพอหรอืเกินพอสําหรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ SmartClinic 4.0   
เนื่องจากทีมงานได้ทาํการพัฒนาให้ซอฟต์แวร์น้ีมีการใช้ทรัพยากรของคอมพวิเตอร์น้อยที่สุด 
ในกรณีเครือ่งเก่า--- สเปกเครื่องไม่ควรต่ํากวา่ 700 MHz และหน่วยความจาํ(RAM) อย่างต่าํ 512 MB  และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น  
ล้ินชักอัตโนมัติ และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด สามารถใช้ร่วมกันได้ทันที 
 

 กรณีเครื่องคอมพวิเตอร์ตดิไวรัสและต้องการฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์ใหมต้้องท าอย่างไรบ้าง? 

 ได้ทันที  โดยทําการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ ClinicV4  ไว้ที่ไดร์ฟอื่น ท่ีไม่ใช่ไดร์ฟ C ที่จะทําการฟอร์แมท โดยโฟลเดอร์นี้จะอยู่ที่ 
C:\mysql\data\   
หลังจากนั้น  กใ็ห้ทําการฟอร์แมทไดร์ฟ C และให้ทําการตดิตั้ง (Installation) SmartClinic 4.0  ใหม่ และเมื่อตดิตั้งเสร็จแล้ว ให้รี
สตาร์ทเครื่อง และให้ทําการก๊อปปี้โฟลเดอร์ ClinicV4  ที่ท่านได้เก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น  มาวางไว้ทีต่ําแหน่งเดมิในไดร์ฟ C: ที่ 
C:\mysql\data\   และให้เปิด SmartClinic 4.0    ขึ้นมา ข้อมูลเกา่ของทา่นก็จะใชง้านต่อได้เช่นเดมิ 
หมายเหตุ   อย่าลืมโทรมาเพื่อขอรหัสลงทะเบียนใหมเ่นื่องจากรหัสเก่าได้ถกูฟอร์แมทแล้ว แต่ทา่นต้องแสดงหลักฐานการซื้อและ
เลขที่บิลแฟกซ์มาที่บริษัทฯก่อนที่จะได้รับรหัสลงทะเบียนใหม ่
 

 หากใชซ้อฟต์แวร์อื่นมาก่อน หรือใช้ Excel มาก่อน จะท าอย่างไรที่จะน าขอ้มูลเก่ามาใช้ตอ่ที่ SmartClinic 4.0? 

 ทีมงานได้พฒันาซอฟต์แวร์เพื่อนาํเขา้ข้อมูลจากโปรแกรมต่างๆ มาใชง้านต่อกับ SmartClinic 4.0   ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น จาก
ซอฟต์แวรเ์วอรช์ั่นก่อนหน้า หรือ ซอฟต์แวรจ์ากบริษัทอื่น    

 

 กรณีที่อยูต่่างจังหวดัและมีปญัหามีขัน้ตอนในการแกไ้ขอยา่งไร? 

 ทีมงานเรียนแนะนาํขั้นตอนการแก้ไขดังนี้ค่ะ  

 ลองแก้ไขด้วยตนเองตามคู่มือและแผ่นจะมีชดุแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Trouble Shooting  

 หากยงัแก้ไขไม่ได้  สามารถโทรมาปรึกษากับทีมงานท่ีบริษัทฯ หรือฝากข้อความไว้ที่เว็บบอร์ดหรือส่งอีเมล์มาก็ได้ หรือจะ
คุยแบบเรียลไทม์ได้ที่ WMD Chat ก็ได ้

 หากยงัแก้ไขไม่ได้อีก  ทางทีมงานจะให้ส่งฐานข้อมูลมาให้โดยอเีมล์เพื่อนํามาทดสอบท่ีบริษัทฯและส่งกลับไปให้ทางอีเมล์
เช่นเดิม  



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010                                              

 

 ขั้นตอนท่ีนิยมอีกคือ  การรีโมทเขา้ไปแก้ไขให้ ผ่านหน้าจอของทา่น  โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต้องเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ต และ ตดิตั้งซอฟต์แวร์ SmartRemote (ดาวน์โหลดไดฟ้รีที่เว็บไซต์ และ อ่านคู่มือการใช้งานไดใ้นคูม่ือนี้) 
 

 

 

 กรณีลงซอฟต์แวร์ใหม่จะต้องเสียค่าไลเซน่ส์เพิ่มหรือไม?่ 

 ซอฟต์แวร์ท่ีทา่นซื้อนั้นจะเป็นระบบไลเซ่นส์ต่อ 1 เครื่อง  แต่หากมีเหตุการณ์ที่สุดวิสัย ทางบริษัทฯจะให้ท่านแฟกซใ์บเสร็จและใบ
รับประกันมาที่บริษัทฯ ในกรณีท่ีท่านต้องการของรหัสลงทะเบียนใหม่ 
 

 กรณีไฟดับแลว้เข้าใช้งานซอฟต์แวร์ไม่ได้ ต้องท าอย่างไร? 

 แนะนําขั้นต้นคือ ต้องมี UPS หากไฟฟ้าดับบ่อยๆ เนื่องจากขณะกําลังใชง้านฐานข้อมูลกําลังอา่นบนฮาร์ดดิสก์อยู่  เมื่อไฟดับทาํให้
หัวอ่านชนกับแผ่น ทําใหก้ารอ่านและข้อมูลบริเวณนั้นมีปัญหา และอ่านไม่ได้  วิธีคือ นําไฟล์แก้ไขขอ้มูลในกรณีไฟดับในโฟลเดอร์ 
Trouble Shooting มาและกด Double Click มันจะซ่อมแซมฐานข้อมูลให้โดยอัตโนมตัิ  หรือบางกรณีที่เข้าใช้งานได้แตข่้อมูลบาง
โมดูลหายไปเนื่องจากไฟดับ  ในกรณีนี้ เวอร์ชั่นปัจจุบัน ทีมงานได้ปรับปรุงให้ SmartClinic 4.0 ซอ่มฐานข้อมูลให้แบบอัตโนมตั ิ
 

 หากต้องการอบรมการใช้งานโดยการผ่านระบบออนไลน์   จะท าไดอ้ย่างไร? 

 ขณะนี้ทางทมีงานกําลังจะเปิดเวบ็ไซต์ Training Online สําหรับการใชง้านซอฟต์แวร์ของบรษิัทฯท้ังหมด ซึง่เมื่อท่านเข้ามาใช้งาน
สามารถกดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้งานและเลือกชมคลิปวิดีโอชว่ยสอนแยกแต่ละส่วนได้ ซึ่งจะเปิดบริการเรว็ๆนี ้
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Technical Support 
 
ติดต่อ Technical Support 

โทรศัพท ์ 0-2949-7816-20 ต่อ 11, 12, 13 

ติดต่อวันหยุดราชการ Holiday Call 

 MB1:085-121-4151 (Staff): SMS Available 
 MB2:085-076-2828 (Staff): SMS Available 
 MB3:085-199-2291 (Staff): SMS Available 
 MB4:080-060-0851 (Staff): SMS Available 
 MB5:081-825-3501 (Staff): SMS Available 

ติดต่อ  Call Center 
โทรศัพท์    0-2949-7806   ส่งแฟกซ์สอบถามข้อมูลหรือ แก้ไขปัญหา กด *51  
 

ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์  
โทรศัพท์    0-2949-7816-20 ต่อ 11 12 13 
 

ติดต่อเว็บบอร์ด 
http://www.software.worldmedic.com/webboard/webboard.php  

 
ติดต่อบริษัทฯ 
บริษัท เวิลด์เมดกิ คอร์ปอเรชัน่ อิงค ์จ ากัด   

เลขที่ 1  อาคารเวิลดเ์มดิก   ซ. รามอินทรา 42/1  ถ.รามอินทรา  เขตคันนายาว กรุงเทพฯ  10230   

โทรศัพท์  0-2949-7816-20    โทรสาร   0-2949-7816-20 ต่อ 14 
 

WorldMedic Corporation Inc. 
No.1 Ramindra 42/1 WorldMedic Bldg. Ramindra Rd. 
Kannayao  Bangkok 10230 Thailand. 
Tel. 0-2949-7816-20  Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14 
 

Call Center: 0-2949-7806   
Email: worldmedic@worldmedic.com  / Support@worldmedic.com  
Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th  
Software Center: www.software.worldmedic.com  
Care Center: www.carecenter.worldmedic.com  
Training Center: www.training.worldmedic.com 
Document Center: www.document.worldmedic.com 
Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com  
Support Live Chat: www.software.worldmedic.com/chat 
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