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คํานํา 
 
 

 
      ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานที่เลือกใชซอฟตแวรสมารทเด็นทิสตสําหรับบริหารงานภายในคลินิคของทาน   
ซอฟตแวรนี้ไดรับการพัฒนาเปนระยะกวา 5 ป ตั้งแตเวอรชั่นที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการดอส จนพัฒนาถึงเวอรชั่น
ปจจุบัน  โดยทีมงานทันตแพทย แพทย และบุคลากรทางการแพทยที่มีประสบการณ   ซอฟตแวรนี้ไดรับการเพิ่มเติม
ฟงกชั่นตางๆ อยางมากมาย และปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูลที่ใชในคลินิก  ทีมงานไดมีการทําการศึกษา
และทดลองใชงานในคลินิกตางๆทั่วประเทศ เพื่อใหทราบถึงความตองการพื้นฐานของการใชงาน และ ขอมูลตางๆที่
จะนํามาบรรจุไวในซอฟตแวรนี้  ตลอดจน คําแนะนําและชี้แนะของทันตแพทยผูใชงานจากทั่วประเทศ  ซึ่งมีประโยชน
อยางยิ่งตอการพัฒนาใหซอฟตแวรนี้ใหมีความสมบูรณสูงสุดในการใชงาน  ซอฟตแวรนี้ไดจําลองการใชงานจาก
ระบบการใชงานภายในโรงพยาบาล เสมือนการสงตอคนไขตามขั้นตอน ทําใหทันตแพทยเห็นการทํางานเปนขั้นตอน
และงายตอการเลือกดูขอมูล  โดยมีระบบคนไข เสมือนเปนระบบเวชระเบียน และ ตรวจรักษา เสมือนเปนหองตรวจ
แพทย   คารักษา เสมือนหองการเงิน  เปนตน  คนไขจะไดรับการสงตอเสมือนตนเองไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล  
ซึ่งเปนการยากมากในขั้นตอนที่จะทําใหมีระบบทั้งหมด โดยการใหใชงานเพียงแพทยทานเดียว  ซึ่งทีมงานไดมีการ
พัฒนาและทําการวิจัย ตลอดจนนําไปใหคลินิกตางๆ ทดลองใช  ซึ่งไดรับคาํชมจากที่ตางๆ  ทําใหทีมงานมีกําลังใจ
และมั่นใจวา ไดพัฒนาระบบการบริหารคลินิกสําหรับทันตแพทย ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใชงานจริง 
และกําลังสรางสิ่งใหมใหเกิดขึ้นกับวงการแพทยไทย เสมือนที่ทีมงานไดสรางระบบ CME / CPE/ CNE / CDEC / 
CMTE และ ซอฟตแวรทางการแพทยและการบริหารอื่นๆ สําหรับวิชาชีพดานการแพทยและสุขภาพทั้งหมดของ
ประเทศดังที่ผานมาจนปจจุบัน  
 
     นอกจากนี้    ก็ไดเพิ่มเติมฟงกชั่นตางๆ อยางมากมาย และปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูลที่ใชในคลินิค
ทันตแพทย   ทีมงานไดมีการทําการศึกษาและทดลองใชงานในคลินิคตางๆทั่วประเทศ เพื่อใหทราบถึงความตองการ
ของผูใชงานจริงๆ  และ ขอมูลตางๆที่ไดจะนํามาวิเคราะหและสรางออกมาเปนระบบการทํางาน บรรจุไวในซอฟตแวร
นี้  ตลอดจน คําแนะนําและชี้แนะของทันตแพทยผูใชงานจากทั่วประเทศ  ซึ่งมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาให
ซอฟตแวรนี้มีความสมบูรณสูงสุดในการใชงาน   
           
     บริษัทฯ  ขอขอบพระคุณทานอีกครั้งในการเลือกใชซอฟตแวรสมารทเด็นทิสต  บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวา  
การแพทยไทยจะกาวไกล ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  
 
ทีมงานเวิลดเมดิก 

 

 

 

 



การติดตั้ง 
 
            แผนซอฟตแวรที่ทานไดรับจะประกอบดวย  3 สวนคือ  
 

1. ไฟลซอฟตแวรสมารทเด็นทิสต (SmartDentist) 
2. ไฟลคูมือการใชงานแบบตางๆ 
3. ไฟล VDO การใชงาน 

 
ขั้นตอนการติดตั้ง 
 

1. นําแผนซีดีรอมซอฟตแวรใสในชองซีดีรอมของคอมพิวเตอร 
2. เครื่องคอมพิวเตอรจะทําการอานแผนโดยอัตโนมัติ ขึ้นเมนูใหเลือก 
3. ซอฟตแวรจะเริ่มตนทําการตดิตั้งซอฟตแวรลงในเครื่องคอมพิวเตอร ดังรูป 
 

 
ยินดีตอนรับสูการติดตั้ง SmartDentist  กด Next  
 
 
 
 
 
 



4. แสดงการติดตั้งขอมูลพื้นฐาน และระบบฐานขอมูลของระบบ ซึ่งหากมีการลงซอฟตแวรนี้กอนแลว หาก
แพทยตองการคงขอมูลเกาไวก็ใหกด Next ตอไปเลย แตหากตองการลบขอมูลเกาออกก็ใหทําการคลิก
เลือกที่ชอง mysql ออก ซอฟตแวรจะทําการลบฐานขอมูลเกาออกทันที 

 

 
 
5. กด Next เพื่อทําการติดตั้งตอไป  

 



6. แสดงการยืนยันจากซอฟตแวรวา ตองการจะบันทึกทันทีหรือไม  ระบบทุกอยางพรอมแลว 

 
 
7. เริ่มบันทึกซอฟตแวรลงในเครื่อง ใชเวลาประมาณ 3 นาที  เมื่อเสร็จแลวจะแสดง Finish กดปุมนี้ การติดตั้ง

เสร็จสมบูรณ 
 
8. ซอฟตแวรจะสรางไอคอนที่หนาเดสกทอป ดังรูป 

 
 
 
การเริ่มตนใชงานซอฟตแวร 
 

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน    
2. ในครั้งแรกของการเริ่มตนใชงาน  ระบบจะใหใสรหัสลงทะเบี่ยน ซึ่งจะตองโทรศัพทมาที่ Call Center 0-

29413955 เพื่อขอรหัสลงทะเบียน  เมื่อไดรหัสก็นําลงในชอง “รหัสลงทะเบียน” กดปุมตกลง 



 
 
3. แสดงการใสชื่อและรหัสผาน ซึ่งกําหนดจากบริษัทฯ ดังนี้ 
ชื่อ   admin 
รหัสผาน admin     

 
หมายเหตุ          เมื่อทานมาใชงานครั้งตอไปทานจะพบหนาตางนี้ขึ้นมาโดยที่ไมตองใสรหัสลงทะเบียนอีก และ 
ทานสามารถเปลี่ยนรหัสผานการใชงานได เพื่อปองกันการใชงานของบุคคลภายนอก 

 
 



คนไข 

 
การบริหารและ จัดการกับขอมูลคนไข สวนนี้จะเปนสวนที่ใชในการจัดการขอมูลของคนไข ทั้งการเพิ่ม ลบ และแกไข 
บันทึกประวัติตางๆ  
เพ่ิมขอมูลคนไขใหม  
การเพิ่มขอมูลคนไขใหมที่เขารับการตรวจรักษา ในกรณีที่มีคนไขที่เพิ่งเขารับการตรวจใหเรากดปุม"เพิ่มขอมูล" ดังรูป 
เมื่อกดปุมแลวหนาจอจะแสดงแฟมขอมูลผูปวย เพื่อกรอกขอมูลผูปวย แสดงดังรูป 

หลังจากนั้นใหใสขอมูลลงไปในชองที่กําหนด กรอกขอมูลครบทุกชองที่กําหนดแลวใหกดปุม "บันทึก"  
ดังรูป     หลังจากบันทึกเรียบรอย ขอมูลคนไขทั้งหมดก็จะถูกเก็บเขาสูฐานขอมูล 

หมายเหตุ ในกรณีที่ทานตองการกําหนดรหัสคนไขเองใหไปที่ “ตั้งคา” แลวเลือกกําหนดรหัสคนไขเอง ทานก็สามารถ
กําหนดรหัสตามความตองการไดและสลับไปมาเพื่อเปนระบบอัตโนมัติก็ได  เชน อาจตั้งดวยปพศ.  47-0001 , 04-
0001 หรือ อักษรยอของคลินิคของทาน Dentsmile-00001 เปนตน 

แฟมขอมูลผูปวย เพื่อกรอกขอมูลผูปวย  ซึ่งจะมีชองขอมูลใหกรอก สามารถเลือกกรอกได ที่อยู ประวัติแพยา และ
อื่นๆ  แสดงดังรูป 

 

 

 

 



การพิมพบัตรคนไขใหม  

 
ในสวนของ พิมพบัตรคนไข สวนนี้ใชสําหรับพิมพบัตรใหคนไขที่เขารับการรักษาในคลินิก เพียงกดปุมพิมพบัตรคนไข  
หลังจากนั้นจะมีหนาจอตัวอยางบัตรคนไขปรากฏขึ้น ดังรูปจากนั้นใหกดปุมไอคอนรูปเครื่องพิมพหากตองการพิมพ
บัตรคนไขรายใหมโดยในสวนนี้เราจะสามารถใชงานการบันทึกแบบฟอรมและเปดแบบฟอรมเกาของบัตรคนไขมาใช
งานไดดวย ดังรูป 
ขอแนะนําในการพิมพบัตรคนไข 
ขอแนะนําในสวนนี้คือ ขอแนะนําเกี่ยวกับการปรับตั้งเครื่องพิมพ หากตองการเลือกเครื่องพิมพสําหรับพิมพ 
บัตรคนไขใหกดปุมไอคอนเครื่องพิมพตามลูกศรสีแดงจากนั้นจะมีหนาตางปรับตั้งเครื่องพิมพปรากฏขึ้นมาใหกดปุม
เลือกที่เครื่องพิมพที่ตองการจากนั้นกดปุม "OK" บัตรคนไขจะถูกพิมพออกมาจากเครื่องพิมพที่ทานเลือกไว ทาน
สามารถเลือกใชกับกระดาษตอเนื่องแบบสติกเกอรหรือกระดาษธรรมดาได   
การพิมพบัตรตรวจ  

การใชงานปุมพิมพบัตรตรวจนั้นสามารถลดความยุงยากซบัซอนของการพิมพบัตรตรวจในคลินิกทั่วไป โดยการ
เปล่ียนจากเขียนบัตรตรวจมาใชการพิมพบัตรตรวจแทนซึ่งขอมูลใบบัตรตรวจจะเปนขอมูลเกาที่คนไขรายนั้นๆไดเคย
มารักษาที่คลินิกกอนหนานี้แลว ดังนั้นจึงเปนการสะดวกและประหยัดเวลาที่ไมตองมาสอบถามประวัติจากคนไขอีก 
ในสวนนี้เราจะสามารถพิมพบัตรตรวจออกมาเปนเอกสารไดเหมือนพิมพบัตรคนไข ซึ่งหากตองการพิมพบัตรตรวจให
กดปุมไอคอนรูปเครื่องพิมพจากนั้นบัตรคนไขจะถูกพิมพออกมา  

 
ขอแนะนําในการพิมพบัตรตรวจ 
ในสวนของบัตรคนไขจะเปนการนําขอมูลเกามาใชเพื่อความประหยัดเวลาดังนั้นควรที่จะพิมพบัตรคนไขเพื่อสํารอง
ขอมูลไวเสมอๆในกรณีที่ขอมูลของทานอาจจะสูญหายไปจากเครื่องคอมพิวเตอรของทานได โดยทานสามารถเลือกที่
จะพิมพเอกสารเหลานี้ไวไดโดยกดปุมไอคอนรูปเครื่องพิมพ    

 

หมายเหต ุ   ในกรณีไมมีขอมูลคนไขจะพิมพบัตรตรวจไมได  ซอฟตแวรจะแสดงวา  “ไมมีขอมูลการตรวจรักษา” 

 

 

 

 



สงตรวจรักษา  

 
ปุมตรวจรักษาใชสําหรับการสงรายชื่อคนไขไปที่หองตรวจรักษา เพื่อสงคนไขไปใหแพทยเพื่อทําการตรวจ ซึ่งจะมี
หนาตางแสดงชื่อคนไขและใหเลือกประเภทของคนไขคือ  
จากนั้นใหทานเลือกประเภทของการใชสิทธิ์ตามที่ตองการ 
-  คนไขชําระเงินสด   

-  คนไขประกันสังคม  จํานวนเงินทั้งส้ินที่ตองชําระจะเปนไปตามวงเงินที่ระบุไว ที่หนาคนไข 
-  คนไขประกันสุขภาพ 30 บาท  จํานวนเงินทั้งส้ินที่ตองชําระเปน 30 บาท 

เมื่อเลือกประเภทการใชสิทธิ์แลว  ใหเลือกบันทึกรายลละเอียดตางๆของคนไข เชนสวนสูง  น้ําหนัก ฯลฯ  และ อาการ
ซื่งสามารถคนหาไดจากที่ไดตั้งเปนคาตัวอยาง จากนั้นใหเลือกที่สงตรวจ สําหรับการสงคนไขไปหองตรวจ หรือ 
ยกเลิก ในกรณีที่ไมตองการสงคนไขไป  เมื่อเลือกกดปุมสงตรวจแลว รายชื่อคนไขนี้จะไปปรากฏที่หองตรวจแลว  
หนา ประเภทการใชสิทธิ์จะหายไป  
บันทึกเปน EXCEL 

          



เปนการบันทึกขอมูลคนไขทั้งหมด  รหัสคนไข  ชื่อคนไข และอื่นๆ ที่แสดง  ออกมาเปน EXCEL FILE เพื่อนําไปทํา
ขอมูลเพิ่มเติมหรือเก็บขอมูลในรูปแบบอื่น 
รีเฟรช 
ในกรณีที่ใชแบบระบบเครือขาย  กดปุมรีเฟรชเพื่อเรียกดูรายชื่อและประวัติของคนไข ณ เวลาปจจุบัน 
เพ่ิมขอมูล 
เปนการเพิ่มขอมูลใหม  เชนเดียวกับปุมเพิ่มขอมูลขางตน 
ลบขอมูล 
เปนการลบชื่อคนไขและประวัติของคนไขที่เลือกออกจากซอฟตแวร 
ขอมูลแรกสุด 
ไปยังชื่อคนไขคนแรก 
ขอมูลกอนนี้ 
ไปยังชื่อคนไขกอนหนาคนไขที่กําลังเลือกอยู 
ขอมูลถัดไป 
ไปยังชื่อคนไขคนถัดไปจากคนไขที่กําลังเลือกอยู 
ขอมูลทายสุด 
ไปยังชื่อรายชื่อคนไขคนสุดทาย 
คนหา 
กดที่ปุม  คนหา/เรียงตาม...   จะมีใหเลือก คนหาและเรียงตาม หมายเลข,  ชื่อ-นามสกุล และนามสกุล  จากนั้นพิมพ
ขอความที่ตองการคนหา  

หมายเหต ุ หากใชระบบบารโคด ใหเลือกเปน  คนหา/เรียงตามหมายเลข  กดที่ชองวาง ยิงบารโคด ก็จะปรากฏรหัส
คนไขและซอฟตแวรจะไปยังชื่อคนไขที่ตองการ                                                        
ประจําวัน, ประจําเดือน และ ประจําป 
ในสวนของการใชงานหนาคนไขทานสามารถเรียกดูคนไขเฉพาะวันนั้นๆไดดวยโดยการคลิกที่ประจําวัน เรียกดูคนไข
เฉพาะเดือนนั้นๆไดดวยโดยการคลิกที่ประจําเดือน และ เรียกดูคนไขเฉพาะปนั้นๆไดดวยโดยการคลิกที่ประจําป 
นอกจากนั้นทานยังจะสามารถบันทึกเปน Excel  File  เพื่อพิมพออกมาเปนเอกสารไดอีกดวยดังรูปนอกจากนั้นทาน
ยังจะสามารถบันทึกเปนExcel File เพื่อพิมพออกมาเปนเอกสารไดอีกดวย  ดังรูป   
คนไขรอตรวจ   
เลือกหองแพทยที่ตองการดูรายชื่อคนไข หรือหากตองการดูทั้งหมด เลือก ไมระบุชื่อแพทย  หากตองการลบรายชื่อ
คนไขคนใดออกจากหองตรวจ ใหกดเลือกชื่อคนไข แลวกดปุม นําคนไขออกจากหองตรวจรักษา ประวัติคนไขครั้ง
ปจจุบันและรายชื่อคนไข ก็จะถูกลบออกจากหองตรวจ   ประโยชนของฟงกชั่นนี้ก็คือ ในกรณีที่เจาหนาที่หนาหอง
ตองการตรวจเช็คดูวา ในแตละหองตรวจมีคนไขรอแพทยกี่คน และสามารถสลับหรือปรับเปล่ียนเพื่อไมใหคนไข
เสียเวลารอแพทยตรวจได 



การเพิ่มคนไขจากประวัติคนไขเกา 
หากตองการเพิ่มคนไข โดยใชประวัติเกาจากคนไขที่มีอยู  ใหเลือกชื่อคนไขที่แฟมรายชื่อคนไข    แฟมขอมูลผูปวย
เปนขอมูลของคนดังกลาว  จากนั้นเปลี่ยนรหัสคนไข ที่ไมซ้ํากับคนไขเดิม  แลวเปล่ียนขอมูลตามตองการกดปุม 
บันทึกเปน   ขอมูลดังกลาวก็จะถูกบันทึกเปนนไขอีกหนึ่งรายชื่อ 
ขอมูลเกา 
เปนขอมูลการตรวจรักษาในแตละครั้งที่คนไขเขารับการตรวจรักษา แสดงวันที่  ขอมูลเบื้องตน รายชื่อยา รายการ
แล็บ ผลแล็บ รายการหัตถการและอื่นๆ โดยสามารถแกไขเพิ่ม ลบรายการที่ผานมาได   ซึ่งจะมีประโยชนคือ  ในกรณี
ที่คนไขกลับเขามาตรวจรักษาใหม แพทยสามารถดูขอมูลเกาของคนไขคนนี้ไดทันที หรือ กรณีคนไขมารับยาเทานั้น 
ซึ่งแพทยก็สามารถเรียกดูผลการตรวจและผลแล็บตางๆ ที่เกี่ยวของในการวินิจฉัย ทําใหคนไขสะดวก และแพทยไม
ตองเสียเวลาคนหาขอมูลคนไข 

 

ตรวจรักษา 

 

การใชงานฟงกชั่นตรวจรักษาสําหรับแพทยใชตรวจรักษาคนไขที่มาเขารับการรักษาที่ 
คลินิก เริ่มตนใชงาน ใหกดปุม ตรวจรักษา จากนั้นหนาตางการใชงานตรวจรักษาจะปรากฏขึ้นมา ดังรูป 



แฟมรายชื่อคนไข 
จะแสดงขอมูลรายชื่อคนไขที่รอการตรวจรักษาตามคิวรายชื่อคนไขบนสุดจะเปนรายชื่อคนไขคนแรกเรียงตามลําดับ 
ดานบนเปนรายชื่อคนไขที่กําลังตรวจ จากนั้นจะเปนขอมูลโรคประจําตัวและการแพยา ดังรูป 

พิมพใบรับรองแพทย 
แบบใบรับรองแพทยจะมีสองแบบ คือ แบบที่ 1 เปนใบยืนยันการปวย และแบบที่ 2 เปนใบรับรองสุขภาพ โดยทั้งสอง
แบบ คาเริ่มตนจะเปน ชื่อและประวัติของคนไขกําลังตรวจรักษา แตสามารถพิมพ แกไข ลบ ได  และสามารถเปลี่ยน 
ภาพ คลินิกที่ตองการพิมพไดดวย  ( ตัวอยางในหมวดเอกสารตัวอยาง) 

วันนัดหมาย 
 

 
 
หากทานตองการที่จะนัดหมายคนไขหรือดูรายชื่อคนไขที่ไดนัดหมายไว 
ในสวนของฟงกชั่นการตรวจรักษานี้ สามารถทํางานตรงจุดนี้ไดดวย  
การใชงานก็เพียงแตกดปุม "วันนัดหมาย"หลังจากกดปุมวันนัดหมายแลวจะมีหนาตางการใชงานตางๆปรากฏขึ้นมา   
ดังรูป 
ทางดานซายของภาพจะเปนการใชงานในสวนของการนัดคนไข ในสวนนี้จะสามารถระบุชื่อแพทยผูตรวจ  
วันที่นัดคนไข เวลานัดคนไข รายชื่อคนไข และรายละเอียดตางๆ    ดังรูป 

ทางดานซายของภาพจะเปนการใชงานในสวนของการนัดคนไข ในสวนนี้จะสามารถระบุชื่อแพทยผูตรวจ วันที่นัด
คนไข   เวลานัดคนไข รายชื่อคนไข และรายละเอียดตางๆ   ดังรูป 



เลือกเดือน ที่ตองการจากนั้นใหเลือกวันที่ ที่ตองการนัดคนไขครั้งตอไปถาตองการระบุเวลานัดใหเลือกเวลาที่ตองการ
ไดในชองเวลา ดังรูป เมื่อเลือกวันที่ตองการนัดฯและเวลาไดแลวใหเลือกรายชื่อคนไข ดังรูป จากนั้นถามีรายละเอียด
อื่นๆอีกใหบันทึกไวที่ชอง รายละเอียด เมื่อขั้นตอนทุกอยางเรียบรอยแลวใหกดปุมบันทึก เมื่อกดปุมบันทึกเรียบรอย
แลวรายละเอียดตางๆจะไปปรากฏที่ฝงขวามือของ หนาตางใชงานนี้ หลังจากเลือกที่บันทึกเรียบรอยแลว 
รายละเอียดตางๆที่เราไดบันทึกไวก็จะมาปรากฏอยูทางฝงขวามือของ หนาตางใชงานตารางนัดหมาย    โดยจะมี
หนาตางสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นมาบอกวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจากนั้นหากทานตองการเพิ่ม คนหา แกไขหรือ
ยกเลิกคิว ก็จะมีปุมใชงานตางๆใหเลือกใชได ดังรูป  

การพิมพใบนัดคนไข 

ใบนัดคนไข  แพทยสามารถเลือกพมิพไดสองแบบคือ  แบบฉลากยา และ พิมพขนาด A4  ซึ่งทั้งสองแบบจะมี
รายละเอียดที่ตางกัน แลวแตความตองการของแพทยแตละแหง  แบบฉลากยาก็จะสะดวก และรวดเร็ว แต
รายละเอียดจะไมมาก    หรือแบบขนาดA4  ก็จะมีรายละเอียดที่มากขึ้น  แพทยสามารถกรอกรายละเอียดมากกวา
แบบแรก  

ตรวจรักษาเสรจ็ส้ิน 
เมื่อคนไขไดรับการตรวจรักษาเรียบรอยแลว กดปุมตรวจรักษาเสร็จส้ิน  ชื่อคนไขดังกลาวจะออกไปจากหนาตรวจ
รักษาไปรอคิวที่หนาคารักษา 

ตรวจรักษาใหม 
เปนการนําคนไขที่ไปรอคิวที่หนาคารักษาแลว กลับมาตรวจรักษาใหม ในกรณีที่แพทยตองการรีเช็คหรือเพิ่มเติม
ขอมูลการตรวจรักษาใหม  ซึ่งขัน้ตอนนี้ ทําใหแพทยสะดวกในกรณีที่คนไข ออกไปรับยาแลวมีปญหาเรื่องคายา หรือ 
คาการรักษา ซึ่งแพทยสามารถดึงคนไขกลับมาเพื่อปรับยาหรือการรักษาได  ซึ่งฟงกชั่นนี้ จะทํางานไดคนไขตองอยูใน
ขณะที่กําลังรอที่จะจายคารักษา หากเสร็จส้ินขั้นตอนการจายคารักษาไปแลว  จะไมสามารถดึงกลับได    

 



แฟมรายชื่อคนไขนัด 
แสดงรายชื่อคนไข  ชื่อแพทยที่นัด  และวันที่ ที่นัดหมายไวในวันนี้และวันที่ผานมาที่ยังไมมาตามนัด    

 

แฟมขอมูลการตรวจรักษา 

 



 
 จะมีแฟมใหเลือกใชงานสี่แฟมดวยกัน โดยแตละแฟมจะแสดงราคารวมของแตละแฟม และผลรวมทั้งหมดของทุก
แฟม  รวมทั้งมีชอง  คารักษาใหแพทยใส คารักษาไดเอง   

หัตถการและอื่นๆ  
เปนขอมูลการรักษาของทันตแพทย  โดยจะมีการรักษาพื้นฐานใหเลือก คือ ถอนฟน, อุดฟน, ขูดหินปูน,ใสฟนปลอม, 
เคลือบฟลูออไรด,  รักษารากฟน,  X-Ray  และ จัดฟน หาตองการนอกเหนือจากนี้ใหกดปุม เพิ่มงาน จะมีรายการ
ตางๆอีก โดยสามารถเพิ่มเติมและกําหนดราคาได จากหนาตั้งคา   หลังจากกดเลือกรายการแลว หากตองการระบุ ซี่
ฟนก็สามารถกดที่ Tooth Diagram ไดเลย เมื่อกดเลือกซี่ฟนดังกลาว จะแสดงผลที่ชอง คําอธิบาย ใสคาราคา และ
หนวยงาน กดปุม บันทึก  หากตองการเก็บภาพคนไขใหเลือกกดปุม  ภาพรักษา   
 
เพ่ิมงาน 
เปนขอมูลการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น และแยกรายเปนกลุมของการรักษา  ซึ่งทันตแพทยสามารถกรอกคารักษาได ที่
หมวด “ตั้งคา” ไดทั้งหมด นอกจากนี้ ยังทําใหทันตแพทย สรางกลุมการรักษาหรือ ขอมูลใหมๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาได
อยูเสมอ  โดยไมตองรอการอัพเดทใหจากบริษัทฯ  ซึ่งสวนนี้ มีประโยชนอยางมากตอการรักษาของทันตแพทย 

 



บันทึกการรักษาใหกดแฟม บันทึกการรักษา  ดังรูป  

 

เมื่อกดแฟมแลวจะมีชองใหใสรายละเอียด ส่ีชองดวยกันคือ อาการ, ตรวจรางกาย, รักษา, และ วินิจฉัยโรค  ดังรูป 

ดานขวาของแฟมจะมีปุม อาการ , ตรวจรางกาย, รักษา, วินิจฉัยโรค, ICD9 และ ICD10 โดยเมื่อคลิกที่ปุม 
อาการ, ตรวจรางกาย, รักษา หรือ วินิจฉัยโรค 
 
เมื่อกดที่ปุม ICD9 หรือ ICD10 จะมีชองรายการทางดานซาย ถาเลือกกดปุม ICD9 แลวดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อรายการ  
ชื่อรายการดังกลาวจะเขามาอยูในชอง รักษา และถาเลือกกดปุม ICD10 แลวดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อรายการชื่อรายการ
ดังกลาวจะเขามาอยูในชอง วินิจฉัยโรค   ดังรูป 
 
 
 
 



จายยาคนไข  

 
 
 
เลือกประเภทยาเปน ชื่อสามัญทางยา หรือ ชื่อทางการคา ถาเลือกชื่อสามัญทางยา เมื่อกดที่ชอง  
ชื่อยา จะมีรายการยา ใหเลือกดานขวาเปนชื่อสามัญทางยา และดานซายเปนชื่อทางการคา โดยเมื่อจะเลือกยาก็
ดับเบิ้ลคลิก ที่รายการชื่อทางการคา เพื่อนําไปตัดคลังยา ใสจํานวน และ กดปุม + หรือวาปุมบันทึก หากตองการลบ
รายการยาออก  ใหกดที่ปุม – (ปุมลบ) หากตองการเปลี่ยนจํานวนยา ให คลิกขวา เลือกเปลี่ยนจํานวน หรือ กดปุม 
Enter ที่คียบอรด หรือ ดับเบิ้ลคลิก ที่รายการยานั้น หากตองการเพิ่มยาจากขอมูลการจายยาเดิม ใหกดปุม RM (Re-
Med) ดานซายมือจะปรากฏขอมูลเกาของ  รายการยาเดิม ของคนไขที่กําลังตรวจรักษาหากตองการดูขอมูลของ
คนไขทานอื่น ก็สามารถเลือกไดโดยการคลิก ที่ชื่อ หรือ รหัส แลวพิมพ คนไขที่ตองการ วิธีคัดลอกรายการยา ทําได
โดย คลิกขวาที่ชื่อรายการยาเลือกคัดลอกหรือดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อยา รายการยาดังกลาวจะแสดงที่แฟม จายยาคนไข 
แตหากตองกาคัดลอกรายการทั้งหมด ก็คลิกขวาที่รายการยาเลือก คัดลอกทั้งหมด หรือ กดปุมคัดลอกทั้งหมด 
รายการยาที่มีในหนานั้นทั้งหมดจะไปแสดงที่แฟมจายยาคนไข  



ชองวิธีใช เมื่อเลือกชื่อรายการยาชองวิธีใชจะแสดงขอมูลวิธีใช ที่กําหนดไวในสตอกยา หากตองการแกไข  
ใหพิมพใหมแลว กดปุม + หรือปุมบันทึกทางดานขวา 
 
แฟมรายการแล็บ  
 

 
 
คลิกที่ชื่อแล็บ จะมีรายการแล็บ และราคาปรากฏขึ้น เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่รายการแล็บที่ตองการ 
รายการดังกลาวก็จะแสดงที่ชองรายการและราคา หากตองการลบรายการนั้นออกใหคลิกที่ปุม - หรือปุมลบ ทาง
ดานขวา 
ดานลางจะเปนผลแล็บ หากตองการบันทึกผลแฟมกอพิมพขอมูลลงไปในชองผลแล็บ ตามรายการแล็บ  
แลวกดปุม + หรือปุม บันทึกทางดานขวา หากยังไมมีขอมูลผลแล็บ ก็สามารถกรอกผลแล็บไดที่หนาคนไขหรือ  
สามารถบันทึกยอนหลังไดที่แฟมขอมูลเกาแฟมขอมูลเกา จะแสดงขอมูลการตรวจรักษา รายละเอียดการรักษา 
รายการยา รายการแล็บ และสามารถบันทึกผลแล็บยอนหลังได และพิมพออกรายงานดวย  ในกรณีที่ตองการเพิ่ม
ชนิดของแล็บ สามารถไปที่ “ ตั้งคา” และเพิ่มชนิดของแล็บ  แล็บที่เพิ่มก็จะแสดงที่ชองใหเลือกทันที 



 
แฟมขอมูลเกา 
เปนขอมูลการตรวจรักษาในแตละครั้งที่คนไขเขารับการตรวจรักษา แสดงวันที่  ขอมูลเบื้องตน รายชื่อยา รายการ
แล็บ ผลแล็บ รายการหัตถการและอื่นๆ โดยสามารถแกไขเพิ่ม ลบรายการที่ผานมาได 

 

 

 

 

 

 

 



คารักษา 

 

กดปุม คารักษาจากนั้นจะปรากฏหนาตางใชงานคารักษาขึ้นมา ดังรูป  

ในสวนนี้เราจะสามารถคํานวณคารักษาของคนไขรายตางๆไดสะดวกมากขึ้น หนาตางนี้จะแสดงรายละเอียดของ
คนไขแตละรายวา มีคาใชจายอะไรบาง และยังสามารถพิมพใบเสร็จ หรือพิมพใบส่ังยา และ คิดสวนลดหรือรายการ
อื่นๆได 

แฟมรายชื่อคนไข  
เปนรายชื่อคนไขที่รอรับยาและชําระเงิน  ดับเบิ้ลคลิก เลือกรายชื่อคนไขที่ตองการคิดคารักษา 

แฟมขอมูลคารักษา 
 ขอมูลการรักษาตางๆของคนไขรายนั้นๆ จะปรากฏขึ้นมา เมื่อเลือกรายชื่อคนไขไดแลวรายละเอียดตางๆก็จะมา
ปรากฏที่ขอมูลคารักษาทางฝงขวาของหนาตางใชงาน โดยจะแสดงคายา คาแล็บ คาหัตถการ รวมแตละอยางมาให 
โดยคาตางๆเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได  มีการใสคารักษา และสวนลดในแบบเปน % และเปนบาทดวย สวน
ดานซายของแฟมจะเปนวิธีใชยา  เมื่อกดที่ชื่อยาแตละตัว เม่ือคนไขชําระเงินใสจํานวนเงินในชอง รับเงินสด แลวกด
ปุม ENTER ที่คียบอรด ซอฟตแวรจะคํานวณเงินทอนให  หากตอล้ินชักเก็บเงินขั้นตอนนี้ล้ินชักอัตโนมัติจะเปดออก  
กดที่แท็บที่แสดงเงินทอน   
  



พิมพฉลากยา 

 
 
   หากตองการพิมพฉลากยากดปุมพิมพฉลากยา จะแสดงรายชื่อยา หนาชื่อยาจะแสดงเปนคําวาพิมพ  หากยาตัวใด
ที่ไมตองการพิมพ  ใหดับเบิ้ลคลิกที่ชอง “พิมพ” หรือ ชื่อยาแตละตัว ซอฟตแวรจะเปลี่ยนเปนคําวา “ไมพิมพ”  ใหโดย
อัตโนมัติ ดานลางจะเปนชื่อยาและวิธีใช หากไมตองการใหแสดงขอความใดบาง ใหลบออก หรือ ตองการแกไขวธิีใช  
แลวกดปุม บันทึก     

การพิมพกระดาษตอเนื่องจะทําใหสะดวก รวดเร็ว  โดยฉลากยาจะเปนสติกเกอรแบบฉีกติดกับซองยาได  (มีตัวอยาง
ในหมวดเอกสารตัวอยาง) ฉลากยาที่เปนแบบตอเนื่อง สามารถสั่งซื้อไดที่บริษัทฯ หรือ ตองการทําฉลากยาที่มีชื่อที่
อยูของคลินิค สามารถสั่งทําได 

พิมพใบเสร็จรับเงิน 

หากตองการพิมพใบเสร็จรับเงินใหกดปุม พิมพใบเสร็จรับเงนิ  จะแสดงหนาตั้งคาใบเสร็จรับเงิน ใหเลือก แสดง
รายชื่อยา รายชื่อแล็บ และรายชื่อหัตถการ หากตองการใหแสดงรายการใดใหคลิกที่ดังกลาว    รายงานจะแสดงตาม
ตั้งคา  

 

 

 



พิมพใบส่ังยา 

 
แสดงหนารายงาน  เปนรายชื่อยาที่คนไขไดรับ  ในกรณีที่ไมมียาในรายการ  จะไมสามารถสั่งพิมพใบส่ังยาได  
ซอฟตแวรจะแสดง“ไมมีขอมูลยา” หรือ หากมียาในรายการ สามารถพิมพใบส่ังยาไดในกระดาษ A4 ซึ่งมีประโยชนใน
กรณีใหคนไขไปซ้ือยาเองที่รานขายยา หรือ ตองการชี้แจงรายละเอียดของการสั่งใหกับคนไข  หรือ คนไขตองการ
เอกสารใบสั่งยา 

 

พิมพใบรับรองแพทย 
แบบใบรับรองแพทยจะมีสองแบบ คือ แบบที่ 1 เปนใบยืนยันการปวย และแบบที่ 2 เปนใบรับรองสุขภาพ โดยทั้งสอง
แบบ คาเริ่มตนจะเปน ชื่อและประวัติของคนไขกําลังคิดคารักษา  แตสามารถพิมพ แกไข ลบ ได  และสามารถเปลี่ยน 
ภาพ คลินิกที่ตองการพิมพไดดวย  (มีตัวอยางในหมวดเอกสารตัวอยาง) 

 

 

 

 



ชําระเงินแลว 

 

เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการกดปุม ชําระเงินแลว รายชื่อคนไขดังกลาวจะออกไปจากหนาคารักษา  ซึ่งจะตองมีกรอกที่
ชอง “รับเงินสด” เสียกอน หากไมกรอก ซอฟตแวรจะยังไมเสร็จส้ินขั้นตอนได  เมื่อกรอกจํานวนเงินในชอง “รับเงิน
สด” แลว ใหกด ENTER ซอฟตแวรจะแสดงหนาตางใหมขึ้นมาให  และแสดงจํานวนคารักษา เงินที่รับมา  และ เงิน
ทอน ขึ้นมายืนยัน   ดับเบิ้ลคลิกที่หนาตางนี้  แลวจะหายไป   จากนั้น  กดปุม “ ชําระเงินแลว” รายชื่อคนไขจะหายไป  
เปนอันเสร็จส้ินขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คลังยา 

 

     แสดงรายการยาในคลินิกไดทั้งหมดวา มียาอะไรบาง มียาที่ตองส่ังเพิ่มกี่ชนิด ยาใกลหมดอายุมีจํานวนเทาใด ยา
หมดอายุมีกี่ชนิด หรือยาที่เปนวัตถุออกฤทธิ์มีอยูในสตอกยากี่ชนิดการใชงานฟงกชั่นสตอกยานั้นเราจะแบงเปนการ
ใชงานหลักๆ คือ รายละเอียดของยาชนิดตางๆทางฝง ซายมือ และการกรอกรายละเอียดเพื่อเพิ่มยาตัวใหมเขาไปใน
คลังยาทางฝงขวามือ เริ่มจากการใชงานฝงซายมือ 

กดปุมเลือกที่ไอคอน คลังยาจากนั้นจะมีหนาตางใชงานหนาคลังยา ปรากฏขึ้นมา ดังรูป 

แฟมรายชื่อยา 
แสดงรายชื่อยาที่มีอยู  ที่สามารถนําไปใชในการตรวจรักษา  รายการยาทั้งหมดจะแสดงใหแพทยเลือกที่หมวดตรวจ
รักษา ซอฟตแวรนี้ไดบรรจุรายการยาใหทั้งหมด 400 กวารายการ ซึ่งแพทยสามารถเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง หรือลบ
ออกได   

คนหา 
กดที่ปุม  คนหา/เรียงตาม...   จะมีใหเลือก คนหาและเรียงตาม รหัสยา, ชื่อสามัญทางยา และชื่อทางการคา  จากนั้น
พิมพขอความที่ตองการคนหา  

หมายเหตุ  หากใชระบบบารโคด ใหเลือกเปน  คนหา/เรียงตามรหัสยา  กดที่ชองวาง ยิงบารโคด ก็จะปรากฏรหัสยา
และซอฟตแวรจะไปยังชื่อยาที่ตองการ 
 



เพ่ิมขอมูล 
การเพิ่มขอมูลยา ในกรณีที่มียาที่เพิ่งรับมา ใหกดปุม"เพิ่มขอมูล" เมื่อกดปุมแลวหนาจอจะแสดงแฟมขอมูลยา โดยจะ
เปนหนาวางๆ  เพื่อกรอกขอมูลยา หลังจากนั้นใหใสขอมูลลงไปในชองตางๆ กรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม 
"บันทึก"  หลังจากบันทึกเรียบรอย ขอมูลยาทั้งหมดก็จะถูกเก็บเขาสูฐานขอมูล 
แฟมยาที่ตองส่ังซื้อ 
แสดงรายชื่อยาที่มีจํานวนยา ถึงกําหนดที่จะส่ังซื้อ โดยจํานวนเกณฑนี้  สามารถตั้งไดและปรับได ขึ้นกับการ
บริหารงานของคลินิกแตละแหง หรือ ปริมาณการใชยานั้นๆ  
แฟมยาใกลหมดอายุ 
แสดงรายชื่อยาที่ระบุวันหมดอายุไว  และอีกภายในสามเดือนจะหมดอายุ    
แฟมยาหมดอายุ 
แสดงรายชื่อยาที่ระบุวันหมดอายุ  กอนวันปจจุบัน  คือแสดงรายชื่อยาที่หมดอายุ  
แฟมยาที่เปนวัตถุออกฤทธิ์ 
แสดงรายชื่อยาที่ถูกระบุวาเปนยาออกฤทธิ์    
แฟมขอมูลยา 

แสดงขอมูลของยาทถกเลือกจากแฟมรายชื่อยา  หากตองการแกไข  กดปุมแกไข   แกไขขอมูลแลวกดปุม บันทึก หาก
รับยามาเพิ่มใหใสที่ ชองจํานวนยาที่เพิ่ม แลวกดปุม เพิ่มยา  หากตองการบันทึกขอมูลเปนอีกหนึ่งรายชื่อ กดปุม 
บันทึกเปน 
แฟมยาออกฤทธิ์ 

บ.จ.8 
แสดงรายชื่อยาที่เปนยาออกฤทธิ์ที่มีการสั่งยาใหคนไข  กดเลือกชื่อยา แลวกดพิมพ จะแสดงหนาที่ใหกรอกขอมูล 
รวมถึงเดือนและ พ.ศ. ที่ตองการใหแสดง หรือ กดปุม ตัวอยาง บ.จ.8  จะมีแบบฟอรม บ.จ.8 และอื่นๆเพื่อนําออก
รายงานได 
บ.จ.9 
กดปุม ตัวอยาง บ.จ.9  จะมีแบบฟอรม บ.จ.9 และอื่นๆเพื่อนําออกรายงานได 
บ.จ.10 
กดปุม ตัวอยาง บ.จ.10  จะมีแบบฟอรม บ.จ.10 และอื่นๆเพื่อนําออกรายงานได 

  การเลือกดูขอมูลในคลังยาแตละรายการก็เพียงแคกดปุมเลือกที่รายการยาที่ตองการดูขอมูลจากนั้นขอมูลตางๆก็จะ
แสดงออกมา ในกรณีที่มียาในคลังยามากเกินจนไมสามารถดูขอมูลตามปกติไดทานสามารถใชชองคนหาซึ่งจะมีให
เลือกคนหาจากรหัส ชื่อสามัญทางยา หรือชื่อทางการคาก็ไดโดยการพิมพชื่อหรือรหัสของยาลงไปซอฟตแวรก็จะ
คนหายาตัวนั้นๆมาแสดงใหทานหรือหากตองการเพิ่มขอมูลยาตัวใหมเขาไปในคลังยาใหกดปุม เพิ่มขอมูล เมื่อกดปุม
แลวใหใสรายละเอียดตางๆของยาชนิดนั้นๆเขาไปทางฝงขวามือ ดังรูป หลังจากกดปุมเพิ่มขอมูลจากหนาที่แลวมา ก็
จะมาเจอกับหนาตางใชงานทางฝงขวามือสวนนี้จะเปน การใชงานในกรณีที่ตองการเพิ่มยาตัวใหมเขาไปในคลังยา
ของคลินิก โดยจะมีชองใหกรอกรายละเอียดตางๆของยาแตละชนิด 



ในสวนของกรอกรายละเอียดยานี้ในกรอบสี่เหลี่ยมแรกเมื่อเราใสรหัสยาเขาไปแลวจะเห็นวาจะมีรหัสบารโคด ปรากฏ
ขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในกรณีที่ใชรวมกับสวนอื่นๆในคลินิก จากนั้นใหทานกรอกขอมูลอยาง ละเอียดทุกชอง
โดยชองที่มีเครื่องหมาย * (ดอกจันทร) ตองใสขอมูลใหครบ เมื่อกรอกขอมูลทุกอยางครบเรียบรอยแลว ใหกดปุม"ตก
ลง" จากนั้นขอมูลยาก็จะเขาไปอยูในคลังยาของคลินิกตอไป หรือหากยังไมตองการบันทึกก็ใหกดปุม "ยกเลิก" เพื่อ
ยกเลิกรายการที่ไดกรอกรายละเอียดเขาไป ทั้งหมด ดังรูป 
 
ในสวนของคลังยานี้ ในสวนของยาออกฤทธิ์ เมื่อกดปุม พิมพ กรอกรายละเอียด จะแสดงแบบฟอรมปลาวของ บจ.8, 
บจ.9 และ บจ.10 ดังรูป 
 
 
หมายเหต ุ
 

 
 

ในซอฟตแวรนี้ จะมีขอมูลระบบ SmartClinic Information System (SIS) ซึ่งเปนขอมูลการสั่งยาจากสถานที่ตางๆ 
ตลอดจนจาก อย. และ แบบฟอรม บ.จ.8,  บ.จ. 9 และ บ.จ. 10 ใหมาพรอม และขอมูลเหลานี้สามารถอัพเดทไดจาก
หนาเว็บไซต ที่ www.software.worldmedic.com/sis  
 

 

 

 

http://www.software.worldmedic.com/sis


ขอมูลยา 

 

 กดปุมขอมูลยาจากนั้นหนาตางใชงานจะปรากฏขึ้นมาในสวนนี้จะเปนการคนหายาตางๆ เพื่อทราบถึงรายละเอียด
ของยา   วิธีใช ขอควรระวัง ขอหามใช ผลขางเคียง เปนตน ดังรูป สามารถคนหายาแตละชนิดไดจากชื่อสามัญหรือ
ชื่อทาง การคา โดยการพิมพชื่อในชองคนหา จากนั้นซอฟตแวรจะคนหาชื่อยาที่ทานตองการมาใหโดยอัตโนมัติ 
(ขอมูลสวนนี้ทานสามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตของบริษทัไดเพื่อเพิ่มฐานขอมูลยาในซอฟตแวรของทาน) การ
คนหาชื่อทางการคา โดยการพิมพชื่อทางการคาในชองคนหาและกดปุมคนหา ซอฟตแวรจะคนหายาทั้งหมดตามชื่อ
ทางการคา มาแสดง หากตองการคนหาชื่อทางการคาของยาใหเลือกที่ชองคนหาชื่อจากนั้นซอฟตแวรก็จะคนหาชื่อที่
ตองการมาใหโดยอัตโนมัติ เหมือนกับการคนหาชื่อสามัญทางยา ซึ่งชื่อทางการคาตรงจุดนี้จะอางอิงมาจาก ชื่อ
สามัญทางดานซาย 

เชน รหัส AG 0001 ชื่อสามัญ Acetamiophen ก็คือ Tempra syrup (เทมปราชนิดน้ําเชื่อม) 
Tylenol 325 mg (ไทลินอล 325 มก.) 
Tylenol 500 mg (ไทลินอล 500 มก.) 

เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อยา ของแฟมช่ือทางการคาก็จะแสดงรายละเอียดดังกลาวและ พิมพออกรายงานได 



 

โดยในการพิมพ สามารถเลือกไดวาจะพิมพชื่อคลินิกบนรายงานดวยหรือไม  (ตัวอยางมีในหมวดเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหต ุ

ขอมูลยาในฐานขอมูลจะสามารถอัพเดทไดโดยผานเว็บไซต  www.software.worldmedic.com/update  

รายได 

 

http://www.software.worldmedic.com/update


กดปุม รายได จากนั้นหนาตางใชงานจะปรากฏขึ้นมาในสวนนี้จะเปนการบอกถึงรายละเอียดของรายไดของคลินิก
ทั้งหมด 

ในสวนนี้จะสามารถแสดงรายได ใหทานไดทราบตั้งแตรายไดเฉพาะวัน ดูรายไดทั้งหมด ดูรายไดทั้งเดือน เลือกดู
รายไดยอนหลังเปนป ดูรายไดโดยกําหนดวันที่เองได หรือเลือกดูรายไดของแพทยผูตรวจแตละทานได ดังวิธีใช
ตอไปนี้ 

การเลือกดูรายไดเฉพาะวัน (แสดงรายรับของวันนี้)  เลือกที่ชองแสดงรายรับวันนี้ จากนั้นกดปุม คนหา รายรับ
ทั้งหมดของวันนี้ก็จะแสดงออกมาใหไดทราบที่ตารางแสดงรายได ดังรูป 

การเลือกดูรายไดตามชวงเวลา (แสดงรายรับของวันที่) ในสวนนี้ทานจะสามารถเรียกดูรายรับในชวงเวลาที่ทาน
ตองการไดเมื่อเลือกเสร็จเรียบรอยแลวใหกดปุม คนหา รายรับทั้งหมดของชวงเวลาที่ทานตองการทราบจะแสดง
ออกมาที่ตารางแสดงรายได ดังรูป 

การเลือกดูรายรับทั้งหมด (แสดงรายรับทั้งหมด) สวนนี้จะเปนการแสดงรายรับที่ผานมาทั้งหมด โดยกดปุม แสดง
รายรับทั้งหมด ดังรูป จากนั้นรายรับทั้งหมด ก็จะแสดงออกมาที่ตารางแสดงรายรับ ดังรูป 

การเลือกดูรายไดทั้งเดือน (แสดงรายรับในเดือนนี้) ทานสามารถเรียกดูรายรับในแตละเดือนโดยเลือกที่แสดง
รายรับในเดือนนี้ จากนั้นกดปุมคนหา รายรับของเดือนที่ทานตองการทราบก็จะแสดงออกมาทางตารางแสดงรายได 
ดังรูป 

การเลือกดูรายรับในแตละเดือน (แสดงรายรับในเดือนเดียวกันนี้) ในสวนนี้จะเปนการเรียกดูรายรับในแตละเดือน
ซ่ึงทานสามารถเรียกดูรายรับในแตละชวงของเดือนตางๆ โดยเลือกที่ แสดงรายรับในเดือนเดียวกันนี้ จากนั้นใหเลือก
วันที่ ที่ตองการ ดังรูป 

การเลือกดูรายรับเฉพาะพนักงาน (แสดงเฉพาะพนักงานเดียวกันนี้)สวนนี้จะเปนสวนสุดทายสําหรับการใชงานใน
ฟงกชั่นรายได ในสวนนี้ทานจะสามารถดูรายรับของเฉพาะพนักงานแตละคนได เพียงแตทานเลือกที่ เฉพาะพนักงาน
คนเดียวกันนี้ จากนั้นใหเลือกที่ชื่อพนักงานที่ตองการทราบรายละเอียดจากนั้นกดคนหารายไดที่ทานตองการทราบ
จะปรากฏขึ้นที่ตารางแสดงรายรับ ดังรูป เฉพาะพนักงานคนเดียวกันนี้ จากนั้นใหเลือกที่ชื่อพนักงานที่ตองการทราบ
รายละเอียดจากนั้นกดปุมคนหา รายรับที่ทานตองการทราบจะปรากฏขึ้นที่ตารางแสดงรายได ดังรูป  

ในฟงกชั่นนี้ทานสามารถพิมพขอมูลที่ทานตองการทราบออกมาเปนเอกสารไดทุกสวนของฟงกชั่นที่พิมพ ดังรูป 
จากนั้นเอกสารเกี่ยวกับรายรับของคลินิกของทานก็จะถูกพิมพเปนรายงานไดทันที 

แฟมรายไดบุคลากร 
แสดงขอมูลบุคลากรที่เขาใชซอฟตแวร วันที่เขา วันที่ออก เวลาเขาเวลาออก  และ คายา คารักษาตางๆ ที่บุคลากรได
ส่ังตรวจคนไขในแตละครั้งที่เขาใชซอฟตแวร 



แฟมขอมูลคนไข 
แสดงรายชื่นคนไข  และคายา คาบริการตางๆที่ชําระในแตละครั้งที่เขารับการตรวจรักษา 

แฟมคนไขประกันสังคม 
แสดงรายชื่อคนไขที่ใชสิทธิ์ประกันสังคม 

แฟมคนไขประกันสุขภาพ  30  บาท 
แสดงรายชื่อคนไขที่ใชสิทธิ์ประกันสุขภาพ 30 บาท 

หมายเหต ุ

ในสวนของการรายงานนี้  ฟงกชั่นการรายงาน รวมถึงการวิเคราะหตางๆ รูปแบบตางๆ  ทางทีมงานจะนําขึ้นไวที่
เว็บไซต เพื่อใหผูใชสามารถดาวนโหลดเพื่อมาอัพเดทซอฟตแวรนี้ เพื่อจะไดรูปแบบการรายงานที่หลากหลายและ
ครอบคลุมมากขึ้น   

ตั้งคา 

 

ในสวนของการใชงานตั้งคาจะเปนการตั้งคาตางๆ ใหสําหรับใชงานในซอฟตแวรฯโดยที่ทานจะสามารถตั้งคา
รายละเอียดตางๆของรายการแล็บหรือการตรวจรักษา และคาอื่นๆ ซึ่งวิธีใชจะรวมอยูในการใชงานตั้งคา 

 



แฟมขอมูลทั่วไป  

การตั้งคารหัสคนไข  แบบ กําหนดเอง  หรือ อัตโนมัติ   การตั้งคา เครื่องพิมพที่ใชในการพิมพฉลากยา  การตั้งคา
กระดาษที่ใช  เปน A4  หรือ กระดาษตอเนื่อง  และสามารถ เปล่ียนสีสันสกินของซอฟตแวรตามแบบตางๆ ไดหลาย
แบบตามความตองการ และ รูปแบบสกินตางๆ ผูใชสามารถดาวนโหลดไดทางเว็บไซต ในหมวด Skin Station 
http://www.software.worldmedic.com/smartclinic/skinstation.html  ทําใหผูใชไมจําเจหรือ ปรับเปล่ียนสีสันของ
ซอฟตแวรเพื่อพักสายตาได 

 

แฟมขอมูลคลินิก 

 

สําหรับตั้งคาตางๆของคลินิก  ชื่อ  ที่อยู เบอรโทรศัพท  โลโกของคลินิก เวลาทําการ หมายเลขผูเสียภาษี เพื่อนําไปใช
ในรายงานตางๆ  

 

 

 

 

 

http://www.software.worldmedic.com/smartclinic/skinstation.html


แฟมขอมูลแล็บ 

 

แฟมขอมูลแล็บ ในสวนของขอมูลแล็บจะเปนการตั้งคาสําหรับรายการแล็บตางๆโดยสามารถกรอกราคาและรายการ
ตางๆไดเองการใชงานใหคลิกที่เพิ่ม จากนั้นใหกรอกขอมูลที่ตองการลงไป เมื่อเรียบรอยแลวใหคลิกที่บันทึก หรือหาก
ตองการกรอกขอมูลใหมใหคลิกที่ยกเลิกขอมูลที่ไดกรอกไปแลวก็จะหายไป ขอมูลในสวนนี้เมื่อบันทึกแลวจะถูก
นําไปใชงานที่หนาตางตรวจรักษา เพื่อเปนคาตัวอยางสําหรับคลินิก 

แฟมขอมูลตรวจรักษา  

 



ขอมูลตรวจรักษาเปนการตั้งคา อาการ  ตรวจรางกาย  รักษา และวินิจฉัยโรคที่พบบอย  เพื่อประหยัดเวลาในการ
พิมพใหมทุกครั้ง  โดยการเลือกแฟมที่ตองการใช  แลวพิมพขอความ กดปุมบันทึก  หากตองการเอาขอความใดออก
ใหเลือกที่ขอความนั้นแลวกดปุม ลบ  ขอมูลทั้งหมดจะไปแสดงใหแพทยเลือกที่หมวด ตรวจรักษา  และหากมีขอมูล
เพิ่มก็สามารถเพิ่มเติมไดไมจํากัด 

แฟมขอมูลหัตถการและอื่นๆ 

 

 

แฟมขอมูลหัตถการและอื่นๆ เปนการตั้งคาสําหรับรายการอื่น ๆ ที่ไมใชยา และ แล็บ โดยสามารถกรอกราคาและ
รายการตางๆไดเอง โดยสามารถกําหนด หมวดของหัตการเพื่องายตอการใชงานได โดยการกดเลือกหมวดที่ตองการ
กอน การเพิ่ม แกไข ขอมูล   การใชงานใหคลิกที่ เพิ่ม จากนั้นใหกรอกขอมูลที่ตองการลงไป เมื่อเรียบรอยแลวใหคลิก
ที่บันทึก หรือหากตองการกรอกขอมูลใหมใหคลิกที่ยกเลิกขอมูลที่ไดกรอกไปแลวก็จะหายไป ขอมูลในสวนนี้เมื่อ
บันทึกแลวจะถูกนําไปใชงานที่หนาตางตรวจรักษา เพื่อเปนคาตัวอยางสําหรับคลินิก  ฟงกชั่นนี้ เพิ่มเติมขึ้นมา 
สําหรับใหแพทยสามารถเพิ่มเติมขอมูลการรักษาดานหัตถการอื่นๆ เชน คาผาตัด, คาทําแผล ฯลฯ โดยไมตองพิมพ
เพิ่มในหมวดตรวจรักษา ทําใหแพทยสะดวก และประหยดัเวลา 
 
 
 
 
 
 
 



แฟมบุคลากร 
 

 
 
แฟมบุคลากร เปนสวนสําหรับเพิ่มจํานวน บุคลากรที่จะเขาใชงานซอฟตแวร โดยกดปุม เพิ่ม จากนั้นให 
ใสชื่อล็อกอินและรหัสผานที่ตองการใหใชงานซอฟตแวร จากนั้นทําการยืนยันรหัสผานอีกครั้ง ใส 
ชื่อเต็ม(ชื่อจริงของผูใช ในกรณีแพทยจะนําชื่อ สวนนี้ไปใชในการออกรายงานใบรับรองแพทย   และกรณีเลือกสง
คนไขของระบบเครือขาย )  และ เลือกกําหนดสิทธในการเขาใชงานซอฟตแวร  ใหชื่อล็อกอินและรหัสผานดังกลาว 
เขาใชงาน ที่หนาใดของซอฟตแวรไดบาง  เมื่อเรียบรอยแลวใหเลือกที่ บันทึก ซึ่งบุคคลที่เขาใชก็จะสามารถใชงาน
ซอฟตแวรไดตางกัน ตามสิทธิ์ที่ไดรับการกําหนดจากผูดูแล 
 
แฟมเว็บไซต 

 



แฟมอัพเดท เปนสวนสําหรับอัพเดทซอฟตแวรโดยทานจะเลือกอัพเดทซอฟตแวรไดจากเว็บไซต 
www.software.worldmedic.com  หลังจากนั้นใหทานทําการอัพเดทตามคําแนะนําที่แสดง 

แฟมลงทะเบียน เปนสวนสําหรับทานสามารถลงทะเบียนหากตองการใชงานซอฟตแวรเต็มรูปแบบ 
(สําหรับทานที่ทดลองใชงานชุดทดสอบ) 
 
แฟมออนไลน เปนสวนสําหรับการสั่งซื้อสินคาออนไลน และ ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมๆ ทางการแพทย 
 
แฟมชวยเหลือ เปนสวนชวยเหลือการใชงานเกี่ยวกับซอฟตแวรในสวนนี้จะเปนการตอบคําถามเกี่ยวกับซอฟตแวร 
และสวนที่เกี่ยวของอื่นๆ และระบบชวยเหลือตลอด 24 ชม. 
 
แฟมสํารองขอมูล 

 

แฟมสํารองขอมูล เปนสวนสําหรับสํารองขอมูลตางๆ เก็บเอาไว ในกรณีตางๆ เชน เปล่ียนเครื่อง ติดไวรัส หรือ เหตุ
อื่นๆ   อันเปนการปองกันการสูญหายของขอมูลที่สําคัญ โดยการสรางโฟลเดอรที่ตองการสํารอง แลวมาที่แฟมสํารอง
ขอมูล  เลือกไปที่โฟลเดอรที่สรางไว  กดปุมตกลง   

 

 

 

http://www.software.worldmedic.com/


 แฟมกูคืนขอมูล 

 

แฟมกูคืนขอมูล เปนสวนสําหรับกูคืนขอมูลที่ไดทําการสํารองเอาไวกลับมาใชงานใหม  จากนั้นเลือก ปุมตกลง 
ซอฟตแวรก็จะทําการกูคืน ขอมูลโดยอัตโนมัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําถามที่พบบอย (FAQ) 
 

 

 
คําถามที่พบบอย (FAQ) 
 

1. ซอฟตแวรนี้สามารถใชกับระบบปฏิบัติการอะไรไดบาง ? 
ตอบ   
          ซอฟตแวรนี้สามารถใชงานไดกับ Windows 98/ Me/ 2000/ XP   

 
2. หากตองการใชกับเครื่องอานบารโคดตองทําอยางไร ? 
ตอบ    
         ซอฟตแวรนี้สามารถเชื่อมตอกับเครื่องอานบารโคดไดทันทีโดยไมตองใสไดรเวอรใดๆ เพิ่มเติมอีก เปน
ระบบ Plug & Play 

 
3. ซอฟตแวรนี้ใชตอเปนระบบเน็ตเวิรคไดหรอืไม ? 
ตอบ    
        ไดไมมีปญหา เพราะซอฟตแวรนี้ไดออกแบบมาสําหรับการอัพเกรดเพื่อเชื่อมตอเปนเน็ตเวิรค  โดย
ฐานขอมูลของคนไขสามารถทํางานตอไดทันที ทําใหประหยัดเวลาในการที่ไมตองโอนถายขอมูล  ซึ่งคลินิก
ตางๆ เมื่อมีการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มหองตรวจก็สามารถเพิ่มเติมเชื่อมตอแบบเครื่องเดียวใหเปนแบบเน็ตเวิรค
ได  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะทําการวิเคราะหระบบใหและรับวางระบบใหเสร็จ  จนสามารถใชงานได 

 
4. อยากใชกระดาษฉลากยาตอเนื่อง ตองทําอยางไร ? 
ตอบ    
         เพื่อเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับทันตแพทยผูใชงานซอฟตแวรนี้   บริษัทฯไดจัดทําฉลากยาตอเนื่อง
ไวใหเหมาะสมกับการใชงานกับซอฟตแวรนี้  ดังนั้น คลินิกตางๆ สามารถสั่งซื้อไดจากบริษัทฯ รวมถึง อุปกรณ
การใชงานอื่นๆ เชน ล้ินชักอัตโนมัติ  เครื่องอานบารโคด  เครื่องพิมพ   เปนตน 

 
5. สเปกเครื่องคอมพิวเตอรควรใชอยางไร ? 
ตอบ    
           สเปกเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชกับซอฟตแวรนี้  กําหนดอยางต่ําควรเปนเครื่อง Pentium III 330 Mhz 
และ RAM 128 ซึ่งหากตองการใหเร็วขึ้น ก็เพิ่มสเปกเครื่องและ RAM ได ซึ่งในปจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอรมี
ราคาถูกลงมาก 



 
 
 

6. หากตองการแกไขหรือเพิ่มเติมฟงก็ช่ันบางสวนเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน สามารถทําได
หรือไม ? 

ตอบ    
        ซอฟตแวรนี้ไดรับการคนควาและออกแบบมาโดยเก็บขอมูลมาสรางเปนฟงกชั่นตางๆ ที่ใชกันโดยทั่วไป
ในคลินิก หากตองการเพิ่มเติมฟงกชั่นที่นอกเหนือจากที่มีอยู  ก็จะตองเปนระบบปรับแตงเพิ่มเติม (Tailor-
Made) ซึ่งจะตองมีคาใชจายเพิ่มเติม   แตหากบางสวนที่ทางบริษัทฯ ไดเพิ่มเติมหรือเสริมขึ้นเพื่อใหซอฟตแวร
สมบูรณมากขึ้น  ทางบริษัทฯ จะนําขึ้นไปไวที่เว็บไซตเพื่อใหผูใชดาวนโหลดมาอัพเดทซอฟตแวรของตนเอง 
โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 

 
 

7. การกําหนดสิทธิ์ มีประโยชนอยางไร และ ทําไดอยางไร ? 
ตอบ      
        ระบบบริหารงานภายในคลินิค ในบางครั้งแพทยเองตองการจํากัดสิทธิ์เจาหนาที่ หรือแพทยทานอื่นๆ ให
มีสิทธิ์ในการเขาดูขอมูลไดบางสวน เนื่องจากขอมูลบางอยางแพทยผูที่บริหารคลินิค ไมตองการเปดเผยใหกับ
บุคคลภายอื่นทราบ ดังนั้น ระบบซอฟตแวรสมารทเด็นทิสต จึงไดทําระบบการจํากัดสิทธิ์ของผูใชแตละทานได 
โดยผูที่เขาใชที่มี Username ตางๆ จะมีสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรไมเหมือนกันได เชน เจาหนาที่หนาหอง มี
สิทธิ์เขาใชเพียง "คนไข" และ "คารักษา" เทานั้น  ซึ่งการกําหนดสิทธิ์แบบนี้ ทําไดอยางงายๆ ดังรูป นอกจากนี้ 
ซอฟตแวรยังไดมีระบบบันทีกการเขาใชงานของ user แตละรายได ทั้งเวลาเขา และออก ทําใหผูบริหาร
สามารถติดตามหรือควบคุมการทํางานคลินิคไดเปนอยางดี ระบบการจํากัดสิทธิ์นี้ เปนฟงกชั่นหนึ่ง ของ
ซอฟตแวร สมารทเดน็ทิสต ที่ไดจําลองแบบมาจากระบบบริหารโรงพยาบาลที่จํากัดสิทธิ์ในแตละแผนก ซึ่งเรา
ไดยอสวนและนํามาบรรจุไวภายในซอฟตแวรนี้แลว 

 
8. ซอฟตแวรนี้สามารถใชรวมกับซอฟตแวรเก็บภาพไดหรือไม ? 
ตอบ   
         ซอฟตแวรสมารทเด็นทิสตถูกออกแบบมาเพื่อใชงานรวมกับซอฟตแวรเก็บภาพ (สมารทอิมเมจ) ได 
100%  โดยหากทานที่ใชซอฟตแวรสมารทเด็นทิสตเวอรชั่น 3.0  ซอฟตแวรเก็บภาพจะรวมอยูในหนา ตรวจ
รักษา ทันที(Plug-in)  หรือหากเปนสมารทคลินิก เวอรชั่น 2.0 ก็จะแสดงไอคอนแยกที่หนาเดสกทอปให แต
เปนการแยกสวนการทํางาน 
 
9. สามารถใชกับกระดาษลาเบลยาแบบตอเนื่องไดหรือไม ? และจะส่ังซื้อไดที่ไหน ? 
ตอบ    
         นอกจากระบบรายงานผลที่ครบถวนสมบูรณแลว  สมารทเด็นทิสตยังสามารถใชงานรวมกับระบบการ 
Label ยาแบบตอเนื่อง โดยใชรวมกับเครื่องพิมพ Dot Matrix เพื่อความสะดวกใหกับแพทยผูตรวจและ



เจาหนาที่ ที่ไมตองเสียเวลาเขียนบนซองยา และ ปองกันความผิดพลาดของขอมูลไดเปนอยางดี  กระดาษ 
Label ยาแบบตอเนื่องนี้ บริษัทฯ ไดส่ังทําขึ้นเปนพิเศษ เพื่อใหเหมาะสมกับขอมูลและขนาดของซองยาและ
ขวดยา ของแพทย ไมเล็กหรือใหญจนเกินไป และมีรายละเอียดตางๆ ที่แพทยหรือเจาหนาที่สามารถแกไข
เพิ่มเติมไดเอง   กระดาษตอเนื่อง คลินิคที่ใชซอฟตแวรนี้ สามารถสั่งซื้อไดที่บริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดสงใหฟรี 
โดยไมคิดคาจัดสง เพื่อบริการสําหรับคลินิคทั่วประเทศ 
 
10. หากตองการเพิ่มเติมเปนแบบเน็ตเวิรคตองเสียคาใชจายอยางไร ? 
ตอบ 
        หากตองการเพิ่มเติมเปนแบบเน็ตเวิรค บริษัทฯจะคิดคาเชื่อมตอ โดยคิดตอเครื่องซึ่งคาใชจายจะไมสูง
กวาการซื้อแบบแยก  ดังนั้น แนะนําสําหรับแพทยที่วางแผนวาในอนาคตอันใกลจะมีการขยายคลินิก ก็แนะนํา
ใหซื้อเปนแบบเน็ตเวิรคไวกอนเลยจะดีกวา 
 
11. หากเคยใชซอฟตแวรตัวอื่นอยู แลวจะมาใชซอฟตแวรนี้ จะทําไดหรือไม อยางไร ? 
ตอบ    
         บริษัทฯ ยินดีเปนอยางยิ่ง หากแพทยผูใชจะเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรนี้  โดยทีมงานโปรแกรมเมอรจะทํา
การตรวจสอบและทําการดึงขอมูลเกาของคนไขในโปรแกรมตัวเกามาเพื่อใหใชงานกับซอฟตแวรสมารท
เด็นทิสตให  ซึ่งบางสวนอาจดงึไดไมหมดเพราะขอมูลที่แตกตางกัน  แตจะใหคําแนะนํา และ หากขอมูลมีเปน
จํานวนมาก ก็อาจจะมีคาใชจายในการกรอกขอมูลใหใหม ในกรณีที่ดึงขอมูลมาไมไดเลย  ซึ่งทั้งนี้ทางบริษัทฯ 
จะทําการวิเคราะหและใหคําแนะนําจนสามารถใชงานได 
 
12. หากตองการเชื่อมตอเปนระบบออนไลน เพราะมีหลายสาขา ทําไดหรือไม ? 
ตอบ    
         ไดไมมีปญหา เพราะซอฟตแวรนี้ ใชระบบฐานขอมูลเปน my SQL ซึ่งเหมาะสําหรับการเช่ือมตอแบบ
ออนไลนและรับสงขอมูลกับคลินิกสาขายอยในแตละแหงได  เชน ขอมูลคนไขในแตละสาขา, ขอมูลรายได, 
ขอมูลยา ฯลฯ ที่จะตองสงมารวมไวที่คลินิกแมขาย ซึ่งบริษัทฯ จะทําการเขียนซอฟตแวรแบบออนไลนเชื่อมตอ
ให ซึ่งตองมีคาใชจายในสวนนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technical Support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ติดตอ Technical Support 
 

โทรศัพท     0-2941-3951-6  ตอ 11 
 

ติดตอ  Call Center 
 

โทรศัพท    0-2941-3955   
 

ติดตอแผนกลูกคาสัมพันธ  
 

โทรศัพท    0-2941-3951-6 ตอ 12 
 

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

ติดตอบริษัทฯ 
 

บริษัท เวิลดเมดิก คอรปอเรชั่น อิงค จํากัด  

8/12 อาคาร เวิลดเมดิก ซอย อมรพันธ 4 ( วิภาวดีรังสิต 44 ) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศัพท (+66) 0-2941-3951-6  
แฟกซ (+66) 0-2941-3951 ตอ 14 
Web site : www.worldmedic.com or www.worldmedic.co.th  
E-mail: worldmedic@worldmedic.com 

 
 
 
 
 

http://www.software.worldmedic.com/webboard/webboard.php
http://www.worldmedic.com/
http://www.worldmedic.co.th/
mailto:worldmedic@worldmedic.com


อุปกรณตางๆท่ีใชรวมกบัซอฟตแวร 
 
 
 
 

เครื่องอานบารโคด 

 
  
ล้ินชักอัตโนมัติ 

 
  
เครื่องพิมพดอทเมทริกซ 

 
  
เครื่องพิพมแบบเทอรมอล 

 
  
เครื่องแสดงและอานจํานวนเงิน 

 
  
สติกเกอรฉลากยา และ อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 


