
 
 

Windows 7 เป็นระบบปฏบิตักิารใหมข่องไมโครซอฟต์ ซึง่จรงิๆ แลว้หากจะดูระบบโดยรวม
ท ั่วไปก็คอื Windows Vista ทีน่ ามาปรบัปรุงดดัแปลง เพือ่ใหง้า่ยและรวดเร็วในการใช้งานมาก
ขึน้ และน าเอาปญัหาของ Windows Vista มาแกไ้ขปรบัปรุงใหด้ีขึน้ หากจะบอกวา่ Windows 
7 คอื Windows Vista รุน่ปรบัปรุงอาจจะไมผ่ดินกั  การใช้งาน SmartClinic 4.0 กบั 
Windows 7 จงึไมม่ปีญัหาใดๆ  มเีพียงการเซ็ตระบบหลงัการตดิต ัง้เพียงเล็กน้อย หลงัจากนัน้ ก็
สามารถใช้งานได้ปกติ นอกจากหากมีการใช้งานรว่มกบัอุปกรณ์เชื่อมต่อเช่น ลิน้ชกั
อตัโนมตัิ  เครือ่งอา่นบาร์โคด้ เครือ่งพิมพ์ ฯลฯ ทีต่อ้งใช้ไดร์ฟเวอร์ทีใ่ช้ส าหรบั Windows 
Vista /7 โดยเฉพาะ   ซอฟต์แวร์ SmartClinic 4.0 ใช้ฐานขอ้มลูเป็น mySQL ซึง่จะต้องการ
โหลดขึน้มาพรอ้มกบัการเปิดวินโดว์ในตอนเริ่มตน้ แต่ Windows 7 จะมีการบล๊อกการโหลด 
mySQL ท าใหซ้อฟต์แวร์ไมส่ามารถจะเปิดใช้งานไดเ้นื่องจากระบบฐานขอ้มลู mySQL ยงัไม่
สามารถโหลดได้  วธิีการเซ็ตคา่มีดงัน้ี  

1. เลือกที ่C:\mysql\bin  และเลือกไฟล์ชือ่  winmysqladmin  ดงัรูป  
2. คลกิขวาทีไ่ฟล์  winmysqladmin  เลือกที ่Properties  ดา้นลา่งสดุของหน้าตา่ง  
3. เลือกทีแ่ฟ้ม Compatibilty และไปที ่Privilege Level และเลือก Run this program as an administrator และท า

เช่นเดียวกนัน้ีกบัไฟล์ชือ่ mysqld  กด Ok  

 

 
 

4.  เลือกที ่C:\SmartGroup\ SmartDrugstore \  
5. จะพบไฟล์มีรูปไอคอน  1 ไฟล์ คอื SmartClinic4.exe  
6. ใหท้า่นท าตามข ัน้ตอนเหมือนท ากบัไฟล์ winmysqladmin  และ mysqld โดยเริม่ต ัง้แตข่อ้ที ่3 ถงึขอ้ที ่5  ท ัง้ 2 ไฟล์  
7. เมือ่เสร็จแลว้ ใหท้า่น Restart Windows อกีคร ัง้ 
8. ระบบ mySQL Server จะสามารถโหลดได ้และสามารถใช้งาน SmartDrugstore ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บนวินโดว์ 7 
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Windows 8 ท ัง้ 32 และ 64 บติ เป็นระบบปฏบิตัิการใหมข่องไมโครซอฟต์ ซึ่งจริงๆ แลว้หากจะดูระบบโดยรวมท ั่วไปก็คือ Windows 7 ที่
น ามาปรบัปรุงดดัแปลง User Interface(UI) มาเพือ่ใหก้บัคอมพิวเตอร์แบบจอสมัผสัและอุปกรณ์
แบบพกพา เพือ่ใหง้า่ยและรวดเร็วในการใช้งานมากขึน้ การใช้งาน SmartDrugstore 3.0.5 
Plus+ กบั Windows 8 จงึไมม่ีปญัหาใดๆ  มเีพียงการเซ็ตระบบหลงัการตดิต ัง้เพียงเล็กน้อย 
หลงัจากนัน้ ก็สามารถใช้งานได้ปกติ นอกจากหากมกีารใช้งานรว่มกบัอปุกรณ์เชือ่มตอ่เช่น ลิน้ชกั
อตัโนมตัิ  เครือ่งอา่นบาร์โคด้ เครือ่งพิมพ์ ฯลฯ ทีต่อ้งใช้ไดร์ฟเวอร์ทีใ่ช้ส าหรบั Windows 8 
โดยเฉพาะ   ซอฟต์แวร์ SmartDrugstore 3.0.5 Plus+ ใช้ฐานขอ้มลูเป็น mySQL ซึง่จะ
ตอ้งการโหลดขึน้มาพรอ้มกบัการเปิดวนิโดว์ในตอนเริ่มต้น แต ่Windows 8 จะมีการบล๊อกการ
โหลด mySQL ท าใหซ้อฟต์แวร์ไมส่ามารถจะเปิดใช้งานไดเ้นือ่งจากระบบฐานขอ้มลู mySQL ยงั
ไมส่ามารถโหลดได้  วธิีการเซ็ตคา่มดีงัน้ี  

1. เลือกที ่C:\mysql\bin  และเลือกไฟล์ชือ่  winmysqladmin  ดงัรูป  
2. คลกิขวาทีไ่ฟล์  winmysqladmin  เลือกที ่Properties  ดา้นลา่งสดุของหน้าตา่ง  
3. เลือกทีแ่ฟ้ม Compatibilty และไปที ่Privilege Level และเลือก Run this program as an administrator และท า

เช่นเดียวกนัน้ีกบัไฟล์ชือ่ mysqld  กด Ok  
4. เมือ่เสร็จแลว้ ใหท้า่น Restart Windows อกีคร ัง้ 
5. ระบบ mySQL Server จะสามารถโหลดได ้และสามารถใช้งาน SmartDrugstore ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บนวินโดว์ 8 

 



หมายเหต ุ

 

    SmartDrugstore 3.0.5 Plus+ สามารถใช้งานไดบ้น Windows 8 และ Windows 7 ท ัง้ 32 และ 64 บติ   บางเวอร์ช ั่นของ

วนิโดว์ 7 และ 8     ซอฟต์แวร์ไมส่ามารถแสดงภาษาไทยได้สมบรูณ์  เช่น เมนูการใช้งานจะแสดงเป็น ????  ใหท้า่นดาวน์โหลด

ฟอนต์เพิม่ติมเพือ่อพัเดทฟอนต์ใหก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์ของทา่น เพือ่ใหซ้อฟต์แวร์สามารถแสดงฟอนต์ได ้   ลิงค์ส าหรบัดาวน์

โหลดฟอนต์เพิ่มเตมิ  http://www.software.worldmedic.com/tech_support/download/font4w7.rar  หรือ ศกึษาวดิีโอ

ช่วยสอนการน าเขา้ฟอนต์ที ่ http://www.software.worldmedic.com/tech_support/windows7/index.htm  

 

http://www.software.worldmedic.com/tech_support/download/font4w7.rar%20%20หรือ
http://www.software.worldmedic.com/tech_support/windows7/index.htm

