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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 
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สารบัญ 
 
 

ค้าน้า 

 

 

รายละเอียดเบื้องต้น   

 

 

การติดตั้ง 

 

 

การใช้งานซอฟตแ์วร ์

 

 

รายละเอียดของซอฟต์แวร ์

 หน้าร้าน 

 ตรวจรักษา 

 Admit 

 Grooming 

 ลูกค้า 

 คลังสินค้า 

 ส่ังซื้อ/รับเข้า 

 รายงาน 

 ตั้งคา่ 

 ช่วยเหลือ 

 เกี่ยวกับ 

 จบการท้างาน 

 

 

Technical Support 
 

 

หมวดอุปกรณต์่างๆที่ใช้งานรว่มกับซอฟต์แวร ์

 

Hardware Center 
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ค าน า 
 

     ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่านที่เลือกใช้ซอฟต์แวร์  SmartVet-C ส้าหรับบริหารงานภายในคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอป
ของท่าน   ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยทีมงานสัตวแพทย์, เภสัชกร, แพทย์และบุคลากรทางการแพทยท์ี่มี
ประสบการณ์   ตั้งแต่เวอร์ชั่นท่ีใช้งานบนระบบปฏิบัติการดอส และเริ่มต้นพัฒนาบนระบบวินโดวจ์ากเวอรช์ั่น 1  จนพัฒนาถึงเวอรช์ั่น
ปัจจุบัน โดยเวอร์ชั่นน้ี   ได้เป็นมกีารพัฒนาเพิ่มเติมฟงักช์ั่นการท้างานต่างๆ อยา่งมากมาย พร้อมทั้งรายงานอีกวา่ 20 รายงาน  โดย
รักษาจุดเด่นที่ส้าคัญนั่นคือ  ติดตั้งงา่ย ใช้งานงา่ย สะดวก รวดเรว็   
     SmartVet-C  เป็นซอฟต์แวรท์ี่ถูกออกแบบเพิ่มเติมจาก SmartVet 4.0 โดยเพิ่มห้องตรวจรักษาส าหรับสตัวแพทย์โดยเฉพาะ มี
ส่วนของการส่ังยา ส่ังหัตถการ  ส่ังแล็บ และลงบันทึกการรักษาต่างๆ  นอกจากนี้ ยังเพิ่มส่วนของการรับตัวสัตว์ (Admit) และ ส่วน
ของการใหบ้ริการอาบน้ า-ตัดขน (Grooming)  โดยทั้ง 3 ส่วน  สามารถส่งข้อมูลมาใหก้ับเจา้หน้าที่ส่วนกลางคิดค่าใชจ้่ายได้อยา่ง
รวดเรว็ และ แพทย์จะมีประวัตกิารรักษาสัตว์แต่ละตวั ของแตค่รั้งที่เข้ามารักษา  ระบบสามารถเชือ่มต่อเป็นแบบเน็ตเวิรค์ เพื่อใชง้าน
หลายห้องตรวจแบบโพลีคลินิก และ เพ็ทชอป  การออกแบบยงัคงมุ่งเน้นการใช้งานงา่ย การวางหน้าจอเป็นระบบและมีระเบียบในการ
ใช้งาน  มีการแสดงข้อมูลการขายอย่างครบถว้น    มีการเพิม่ประสิทธิภาพด้านตา่งๆ เช่น การช้าระเงินผ่านระบบบัตรเครดติ, บัตร
สมาร์ทเพร์ิส  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพมิพ์ฉลากสินค้า เครื่องพมิพ์สลิปใบเสร็จ เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ระบบการเช็ค
การเปิดปดิลิ้นชักอตัโนมัต,ิ ปรับปรุงเรื่องคลงัสินค้า, เพิม่เตมิระบบรายงาน, พัฒนาและปรับปรุงระบบรหัสสินค้าและยา และ การ
ส่ังซื้อ, เพิ่มความรวดเร็วและง่ายในการใชง้านมากขึ้น, การจัดโปรโมชั่นแบบแยกแต่ละชนิดหรือแบบเหมาโหล, การเพิม่ระบบรองรับ
การเชื่อมต่อระหว่างสาขาดว้ยระบบออนไลน์ (IP-TO-IP) โดยไม่จา้เป็นมเีซิรฟเวอร์ให้ส้ินเปลือง   ทีมงานได้ทา้การพัฒนาการเชื่อมตอ่
กับข้อมูลเดมิกับข้อมูลใหม่อยา่งลงตัว ท้าให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดชุดอพัเกรดไปปรับปรุงซอฟต์แวร์ท่ีใชอ้ยู่เดมิได้ฟรี และใชง้านต่อได้ทันที   
นอกจากนี้  ทีมงานได้พฒันาและปรับปรุงระบบการให้บริการเรยีกว่า SmartRemote  และ SmartTraining    โดย SmartRemote  
เป็นระบบการแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์ผ่านระบบรีโมทคอนโทรลทางไกล  ท้าให้ฝ่ายเทคนคิสามารถดงึหน้าจอของผู้ใช้มาแก้ไข
ปัญหาที่เกดิขึ้น  สามารถแก้ไขปญัหาซอฟต์แวร์ได้แบบทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องรอการแก้ไขให้เสียเวลา ทั้งยงัเป็นการประหยัดค่าใชจ้่าย
การเดินทางได้อกีดว้ย  SmartTraining   เป็นระบบการสอนและอบรมผู้ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สอนและผู้ใช้งานจะดูหน้าจอ
เดียวกัน และฟังเสียงทางโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากส้าหรับผู้ใช้ที่อยูห่่างไกลและส่ังซื้อซอฟต์แวร์ทาง
ไปรษณีย์ ท่ีไม่มีโอกาสได้รับการอบรมโดยตรงจากบริษัทฯ    ทีมงานได้วางแผนการพัฒนาฟงักช์ั่นใหม่ ๆ ที่ได้รับการแนะนา้จาก
ผู้ใช้งานทั่วประเทศ  น้ามาพัฒนาและปรับปรุงซอฟตแ์วร์น้ีใหต้อบสนองการใช้งานมากที่สุด  แตใ่ช้งานง่ายที่สุด 
      ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งหวงัที่จะช่วยให้คลินิกสตัวแพทย์และเพ็ทชอป มีระบบบริหารจัดการของตนเอง และ มีระบบ
การขายหน้ารา้นท่ีสะดวก รวดเรว็ อันจะท้าให้การบริหารงานในคลินิกและร้านเพ็ทชอปมีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้   
ทั้งนี้รวมถงึราคาที่สมเหตุสมผล และ มีระบบการให้ได้ทดลองใช้งาน โดยไม่ต้องซื้อชดุทดลองใชง้านเหมือนซอฟตแ์วร์อื่นๆ  ท้าให้มี
โอกาสเลือกและยงัสามารถชีแ้นะเพื่อให้ปรับแตง่ใหเ้หมาะสมกับการใช้งานในคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปของตนเองได้  (Tailor – 
Made) เป็นกรณีไปก็ได้    และยังมีระบบช่วยเหลือการใชง้านและระบบการอัพเดทข้อมูลท่ีทันสมัย และ ทันเวลา เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ
กับผู้ใช้งาน 

      SmartVet-C  เป็นการพัฒนาอีกขั้นหน่ีงของทีมงานท่ีจะชว่ยท้าให้คลินิกสัตวแพทย์มีระบบบริหารงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
     บริษัทฯ  ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สมาร์ทเว็ท  บริษัทฯ หวังเป็นอยา่งยิ่งวา่  การแพทย์ไทยจะกา้วไกล 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  
 

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 ขั้นต่้า 900 MHZ 

- หน่วยความจ้า 512 MB หรือมากกวา่ (แนะน้า 512 MB ขึ้นไป)  

- ความละเอียดหน้าจอ 1024 X 768  

 

หมายเหต ุ

 

1. ในกรณีท่ีท่านใชจ้อ  LCD (จอแบน) ที่มีลักษณะทัว่ไป หรือจอไวดส์กรีน (Wide Screen) ประเภท WXGA  ก็สามารถใช้งาน 
SmartVet-C ได้ โดยซอฟต์แวร์จะไม่ขยายตามจอ เนื่องจาก การออกแบบได้ก้าหนดช่องการท้าใชง้านและส่วนต่างๆ ท่ีจะ
แสดงในอตัราส่วนท่ีลงตัวตามการออกแบบของฝ่ายออกแบบและโปรแกรมเมอร์อยู่แล้ว  ดังนั้น หากซอฟต์แวร์ของทา่นไม่
เต็มจอในกรณขีองจอไวด์สกรีน ก็ไม่จ้าเป็นต้องปรับจอเพิม่เตมิ 

 

2. ปัจจุบันหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่  สเปกของเครื่องเพียงพอหรือมากกว่าความต้องการของซอฟต์แวร์ดว้ยซ้า้ไป  
ดังนั้น  หากทา่นซื้อเครื่องคอมพวิเตอรใ์หมเ่พื่อมาใชก้ับซอฟตแ์วร์   SmartVet-C ท่านไม่จ้าเป็นตอ้งเพิ่มเติมฮารด์แวรใ์ดๆ 
อีก  
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การติดตั้ง 
 
            แผ่นซอฟต์แวร์ท่ีท่านได้รับจะประกอบดว้ย  3 ส่วนคือ  
 

1. ไฟล์ซอฟต์แวร ์SmartVet-C 

2. ไฟล์คู่มือการใช้งานแบบตา่งๆ 

3. ไฟล์ VDO การใชง้าน 

 

ขั้นตอนการติดตั้ง 
 

ก่อนท าการตดิตั้ง หากท่านมขี้อมูลที่ท าการกรอกไว้แลว้ ให้ท่านส ารองข้อมูลของท่านไวก้่อน เพื่อป้องกันกรณี
ต่างๆที่จะเกดิขึน้ และท าให้ขอ้มูลของท่านสูญหาย การส ารองท าได้โดย 

 ส ารองทั้งโฟลเดอร ์: เข้าไปตามนี้  C:\mySQL\data\smvetC  ( ให ้Copy โฟลเดอร์ smvetC ไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่นหรือทรัมป์
ไดร์ฟ 

 ส ารองจากระบบของซอฟต์แวร์ : ไปท่ี หมวดตั้งค่า > ส้ารองข้อมูล/น้าข้อมูลกลับมา > คลิกขวาไฟล์ Zip ที่ได้ส้ารองไว้และ
เลือกเก็บไวใ้นไดร์ฟอื่น หรือทรัมป์ไดร์ฟเพื่อน้ากลับมาใช้ 

 

1. น้าแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ใส่ในช่องซีดีรอมของคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องคอมพิวเตอรจ์ะท้าการอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ ขึ้นเมนใูห้เลือก 

3. ซอฟต์แวรจ์ะเริม่ต้นท้าการตดิตัง้ซอฟต์แวร์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังรูป 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่การติดตัง้ SmartVet-C  กดปุ่ม   ถัดไป> 
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แสดงการยืนยันจากซอฟต์แวร์วา่ ต้องการจะบันทึกทันทีหรือไม่  ระบบทุกอย่างพร้อมแล้ว 

 

    ระบบจะเริ่มบันทึกซอฟต์แวร์ลงในเครื่อง ใช้เวลาประมาณ 3 นาที  เมื่อเสร็จแล้วจะแสดง Finish กดปุ่มนี้ การตดิตัง้เสร็จสมบูรณ ์     

ซอฟต์แวรจ์ะสร้างไอคอนที่หน้าเดสก์ทอป ดังรูป  ระบบจะถามว่าต้องการรีสตาร์ทเลยหรือเปล่า?  ให้ตอบ YES เพื่อ ให้รีสตาร์ท  

Windows เพื่อให้ซอฟต์แวร์และ Windows ปรับค่าตา่งๆ ให้ครบถว้น 
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การใช้งานซอฟต์แวร์ 
 
 

ดับเบิ้ลคลิกที่ Icon ดังรูปต่อไปนี ้        
 

 
 

หลังจากนั้นซอฟต์แวรจ์ะถูกเปดิขึ้นมา ดังรูป 

 

 
 

เมื่อผู้ใช้เปิดซอฟต์แวรข์ึ้นมาแล้วจะปรากฎหน้าจอ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้ต้องทราบรหัสในการเขา้ระบบ โดยกา้หนดคา่เริม่ต้น

เป็น  ชื่อผู้ใช ้ admin  รหัสผ่าน  admin  หลังจากกรอกค่าดังกลา่วแล้วผู้ใชจ้ะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 
 

 เนื่องจากซอฟต์แวรไ์ด้ก้าหนดสิทธิไว้ให้ผู้ใช้สามารถทดลองใชง้านได้   30 วันนับจากวันท่ีผู้ใช้เข้าใชซ้อฟต์แวรเ์ป็นวันแรก 
หากต้องการใชง้านต่อกรุณากรอกรหัสลงทะเบียนเพื่อท่ีผู้ใช้จะสามารถใชง้านซอฟต์แวร์ได้อย่างไมจ่้ากดัเวลา (ส้าหรับผู้ที่ซื้อเวอรช์ัน่

สมบูรณ์)  เมื่อลงทะเบียนถกูต้อง  ระบบจะแสดงข้อความวา่ “ รหัสลงทะเบียนถกูตอ้ง ”  แสดงว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
และระบบจะไม่มีการเตือนเพื่อลงทะเบียนอกี   
 
 

 ค าเตือน :  
 

กรุณาอยา่เปล่ียนวันย้อนกลับในระหว่างที่อยู่ในช่วงทดลองใช้ซอฟต์แวรเ์ด็ดขาดเพราะจะท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถเขา้ระบบได้อีกจนกว่า
จะกรอกรหัสลงทะเบยีนจงึจะสามารถใชง้านต่อได้ 
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หน้าจอการกรอกรหัสลงทะเบียน 
 

 การเขา้สู่หน้าจอกรอกรหัสลงทะเบียนผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “กรอกรหัสลงทะเบียน” จากหนา้จอการเข้าสู่ระบบได้ หลังจากที่กด
ปุ่มแล้วจะปรากฎหน้าจอดังต่อไปนี้ขึ้นมา 

 

 
ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ส้าหรับการขอรหัสลงทะเบียนจะกล่าวไว้ในหน้าจอนี้แล้ว หากต้องการลงทะเบียนให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อความขา้งต้น 

 
หมายเหตุส าคัญมาก 
 

1. กรณีท่านฟอร์แมทฮารด์ดิสก์ใหม ่ ท่านจะต้องทา้การลงทะเบยีนใหม่  ด้วยการแฟกซ์เอกสารใบเสร็จรับเงินพร้อมรหัส
ลงทะเบียน และเบอร์ตดิต่อกลับ หากเป็นเบอร์มือถือจะสะดวกในการส่งดว้ยระบบ SMS  

2. ท่านสามารถรับรหัสลงทะเบียนของท่านได้ดว้ยตนเองทีเ่ว็บไซต์  www.worldmedic.info/register  โดยใช้ชื่อ-นามสกุล, 
เบอร์มือถือ หรือ รหัสลงทะเบียน (รหัสการลงทะเบียนน้ีจะถูกบันทกึไว้เมื่อทา่นได้มีการขอรหัสครั้งแรกแล้วเทา่นั้น) 
ระบบจะแสดงข้อมูลประจ้าตัวทา่นและรหัสลงทะเบียนของท่าน  (ท่านจะตอ้งใช้รหสันีก้ับเคร่ืองที่ขอรหัสครั้งแรก
เท่านั้น ไม่สามารถใช้กบัครื่องอื่นได้) 

3. กรณีที่ท่าน Uninstall ซอฟต์แวรแ์ละติดตัง้ใหม่ ไม่ตอ้งลงทะเบียนใหม่ 

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

    การเริ่มต้นใช้งานเป็นครัง้แรกส้าหรับซอฟต์แวร์ SmartVet-C  สามารถสรุปได้อยา่งคร่าวๆ ดังนี ้
 

การติดตั้ง 
 

1. น้าแผ่นซีดีรอม ที่ไดใ้ส่เข้าไปในเครื่องคอมพวิเตอร์  เครื่องจะอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ  
2. มีเมนูแสดงขึ้นใหเ้ลือก Installation (ติดตัง้ซอฟต์แวร)์ 
3. เมื่อตดิตั้งเสร็จแล้วให้ Restart เครื่อง  
4. ขณะนี้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน แตย่ังขาดรายการสินคา้และยาในคลังสินค้า หากทา่นต้องการกรอกรายการด้วยตนเอง ก็

สามารถคีย์รายการแต่ละตวัในหมวดคลังสินค้า   
5. ในกรณีท่ีท่านต้องการเปล่ียนแปลงรายการสินค้าและสินคา้และยาที่คลังสินคา้  ท่านสามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ 

Excel แก้ไขและน้าเขา้ Import ไปก็ได้ 
 
การติดตั้งเครื่องมือประกอบ (Accessory) 

 
   ซอฟต์แวร์  SmartVet-C  สามารถใชง้านร่วมกับเครื่องอา่นบาร์โค้ด (Bar Code Reader), ล้ินชักเก็บเงินอัตโนมตัิ (Cash Drawer) 
โดยระบบ Plug & Play  โดยไม่ต้องลงไดร์เวอร์ใดๆ  สามารถติตตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ที่ 0-2949-7816-20  หรือ สามารถศกึษา
เพิ่มเติมได้ที่   www.accessory.worldmedic.com  
 
ส าหรับผู้ทดลองใช้งาน 
 
     สามารถใส่รายการสินค้าและยา ในร้านของทา่นได้  โดยมีอายทุดลองใช้  30 วัน  หากครบกา้หนดแล้ว ท่านจะไม่สามารถ เขา้ใช้
งานซอฟต์แวร์ได้  แต่รายการสินค้าและยาที่ท่านได้กรอกใช้ จะยงัคงอยู่   

 
หมายเหต ุ

 
1. ส้าหรับท่านท่ีใช้ระบบปฏิบัตกิาร  Windows  Vista หรือ Windows 7 ท่านต้องทา้การเซต็คา่ต่างๆ ตามรายละเอียดใน

หมวดการตดิตั้งด้านหลังคู่มือ 
2. การติดตั้งเครื่องมือประกอบอื่นๆ (Accessory) สามารถศึกษาเพิม่เติมได้ที่   www.accessory.worldmedic.com  
3. การปรับแก้หรือเพิม่เตมิซอฟต์แวร์   สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  www.software.worldmedic.com  

 
 
 
 
 

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

 
 

การติดตั้งซอฟต์แวร์ 
 

 น าแผ่นซอฟต์แวร์ใส่ในช่อง CDROM เครื่องจะอ่านแผ่นแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องกด
ปุ่มใดๆ และแสดงเมนูให้เลือกใหท้่านเลือก Software Installation เพื่อท้าการติดตัง้
ซอฟต์แวรใ์นเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ท่านกด Next ไปเรื่อยๆ จนท้าการติดตั้งระบบ
เสร็จ  จะมีหน้าต่างแสดงให้ท้าการ Restart Windows ให้ท่านกด Yes เพื่อ Restart 
Windows 

 เมื่อวินโดว์เปดิมาใหม่แล้ว ให้ท่านไปท่ีไอคอนท่ีแสดงบนหน้าจอเดสก์ทอปของท่าน สี
เขียวฟา้ “ SmartVet-C ” ให้ท่าน Double Click เพื่อเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมา  กรอก Username 
เป็น admin และ Password เป็น admin  เช่นกัน (หากคอมพิวเตอร์ของท่านแสดงตวัหนังสือ
เป็น ??? ท่านต้องไปเซ็ตที่ Control Panel>Language ให้เป็น Thai และปิดซอฟต์แวร์และ
เปิดใหม่ หรืออ่านรายละเอียดไดใ้นเว็บไซต์) 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ให้ท่านลงรายการสินค้าและยา  

 ขั้นตอนที่ 2 ก้าหนดราคาสินคา้และยา  และรับสินค้าและยาเขา้คลังสินคา้ในหมวด”
ส่ังซื้อ/รับเข้า”  ท่านจะรับสินค้าและยาจากคลังสินค้าโดยตรงไม่ได้เพราะระบบจะมีการบันทึก
วันท่ีรับสินค้าและยาเขา้ วันหมดอายุ และ ราคาต้นทุนของการรับสินค้าและยาเขา้แต่ละครัง้ 
เพื่อค้านวณต้นทนุเฉล่ียหรือแบบปัจจุบัน หรือตามล๊อตก็ตาม ดงันัน้ ท่านจะเพิ่มจ้านวน
สินค้าได้ที่ “ส่ังซื้อ/รับเขา้” 

 ขั้นตอนที่ 3 ก้าหนดค่าต่างในหมวด “ตั้งคา่ “ เช่น ชื่อร้าน กา้หนดสิทธิ์พนักงาน การใช้
งาน การเชื่อมต่อ การแสดงผลหน้าร้าน  การพิมพใ์บเสร็จสลิป การก้าหนดรหัสสินค้าและยา 
รหัสคนไข้ เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 4  หากมเีครื่องอ่านบาร์โค้ด ล้ินชักอัตโนมตัิ  เครื่องพมิพ์สลิปใบเสร็จ  ท่าน
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพวิเตอร์ได้ทันที และสามารถใชง้านได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดร์
เวอร์ใดๆ เนื่องจากซอฟต์แวรจ์ะท้างานแบบอัตโนมัติหากมกีารเพิ่มเติมฮารด์แวรต์ามก้าหนด
ของวินโดว์ (Plug & Play) 
 
ซอฟต์แวร์ SmartVet-C พร้อมท างานแล้ว 
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รายละเอียดของซอฟต์แวร์ 
 
หน้าร้าน 

 
      
หน้าร้าน   ประกอบได้ด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ส่วนการขายหลัก และ ส่วนสนับสนนุการขาย  
 ส่วนการขายหลัก ประกอบด้วย 

1. เลขทีบ่ิลการขาย     2.    ข้อมลูลูกค้า 

 

 รหัสลูกค้า (กดปุ่มดา้นข้างเพื่อดูรหัสและชื่อลูกค้า) 
 ชื่อ นามสกุล  

 ซื้อสินค้าในราคา ( ปรับเปล่ียนได้ที่หน้า “ลูกค้า” ตามประเภท
ลูกค้า ) 

 ยอดซื้อรวม  แสดงยอดซื้อของลูกค้าแต่ละรายเพือ่ประกอบการ
ขายและจดัแบ่งกลุ่มลูกคา้ 

 ครั้งล่าสุด  แสดงวันท่ีที่ลูกคา้คนนี้ซื้อครั้งล่าสุด เพื่อติดตามการ
ซื้อและเป็นข้อมูลของผู้ขาย ตลอดจนการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึง
ลูกค้า 
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3. ข้อมูลการเก็บเงนิ   
 

       การช าระด้วย เงินสด  บตัรสมาร์ทเพิรส์ และ บัตรเครดิต (เพิ่มเติมใหม)่ 

 
 

       ในส่วนของการช้าระเงิน  เปน็ส่วนท่ีพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อรองรับการรับเงินท้ัง กรณีเงินสด  บัตรสมาร์ทเพิร์ส  บัตรเครดติ  เมื่อกด  
F12  แล้วซอฟต์แวร์จะแสดงหน้าต่างนีเ้พื่อให้ใส่รหัสพนักงาน ดังรูปภาพ (ในกรณีท่ีพนักงานสามารถขายเครื่องไหนก็ได)้ พร้อมทั้ง
แสดงยอดเงินท่ีต้องช้าระ ในช่อง “ เงินสด”  หากชา้ระดว้ยเงินสด  ให้คีย์ยอดเงินท่ีรับจากลูกคา้ที่ชอ่ง “เงนิสด” ได้ทันที กด Enter ต่อ
เพื่อแสดงเงินทอน และล้ินชักเปิดออกมา กด Enter ต่อเพื่อเสร็จสิ้นการขายของลูกค้ารายนั้น  หรือหากต้องการรับการชา้ระดว้ย บัตร
สมาร์ทเพริส์ ให ้ กด S  จ้านวนเงนิใน “เงินสด” จะโอนมายังช่องจา้นวนเงินของบตัร สมาร์ทเพิร์สทนัที  หากเชื่อมต่อกับเครื่องอา่นบัตร
สมาร์ทเพิร์ส ให้ท่านน้าบัตรมาที่เครื่องอ่าน เมื่อเครื่องอา่นและตัดยอดเงินจากบัตรแล้วจะส่งสัญญานกลับมายังซอฟต์แวร์วา่ได้ท้าการ
ตัดบัตรแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการชา้ระ หรือหากลูกคา้ต้องการช้าระด้วยบตัรเครดติ ให ้กด C  จ้านวนเงินในช่องเงินสด จะโอนมายงัช่อง 
จ้านวนเงินของบัตรเครดิต  และให้น้าบัตรเครดิตอา่นท่ีเครื่องอ่าน เครื่องจะส่งสัญญานกลับมายังซอฟต์แวร์แสดงรหัส ชื่อบัตร เลขที่
บัตร และ ประเภทบัตร และท้าการเชค็ยอดเงินกับธนาคารโดยอตัโนมัติ  หากผ่านกจ็ะแสดงว่า ซอฟต์แวร์ได้ท้าการตดับัตรเครดิตของ
ท่านแล้ว  เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการชา้ระ  หรือหากลูกคา้ยงัต้องการเลือกสินค้าหรือสินคา้และยาต่อ  หรือยังไม่พร้อมช้าระเงิน  ให้ 
กด ESC เพื่อปิดหน้าต่างนี้  และหากต้องการช้าระเงินใหม่ก็สามารถ กด F12  เพื่อแสดงหน้าต่างชา้ระเงินได้  
        ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องการช้าระเงินท้ัง 2 ประเภท คือ เงินสดและบัตรเครดติ พร้อมกัน เหตุผลอาจเนื่องจากเงินสดไม่พอ จึงต้องการ
จ่ายด้วยบตัรเครดิตร่วมดว้ย  ผู้ขายสามารถรับการชา้ระเงินได้โดย  กรอกจ้านวนเงินท่ีลูกคา้จา่ยเป็นเงินสดในช่องเงินสด หากจา้นวน
เงินที่กรอกเขา้ไปน้อยกวา่ยอดรวมที่ต้องช้าระ  ระบบจะสลับมาทีช่่องของบัตรเครดิตให้โดยอัตโนมัติ  ให้ท่านใช้บัตรเครดติรูดกับเครื่อง
อ่านบัตรเครดิต พร้อมทั้งใส่จา้นวนเงิน  กด Enter เพื่อปิดการขาย หรือ หากร้านของทา่นไม่มีเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบออนไลน์ ก็
สามารถใชก้ารรูดสลิปบัตรออกมาก่อนแล้วจึงกรอกยอดตัวเลขที่จา่ยดว้ยบัตรเครดติก็ได้เช่นกัน   
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ตัวอย่างเชน่    
 

ยอดขายรวมเงินเท่ากับ 1,500 บาท ลูกค้าต้องการช้าระ
เป็นเงินสด  500 บาท และช้าระดว้ยบัตรเครดิต  1,000 

บาท   ให้กรอกจา้นวนเงินในช่องเงินสด 500 บาท  กด 
Enter  จากนั้นระบบจะถามยืนยันว่าทา่นต้องการชา้ระเงิน
สดพร้อมกับการช้าระเงินด้วยบตัรเครดิต หรือบัตรสมาร์ท
เพริส ใช่หรือไม่  ให้ท่านกด Enter อีกครั้ง  พร้อมกับใหก้ด
ปุ่ม C  เพื่อเลือกช้าระด้วยบตัรเครดิต จากนั้นจ้านวนเงินท่ี
เหลืออีก 1,000 บาท จะถูกดึงมาอยู่ที่ช่องบตัรเครดติโดยอตัโนมัต ิ ให้ท่านบันทึกยอดทีช่่องบตัรเครดิต พร้อมชนิดบตัร เลขท่ีบัตร  กด
ปุ่มช้าระเงิน เพื่อเสร็จสิ้นการขาย  เมื่อดูยอดขายรวมทา่นจะพบยอดขายแยกเป็นเงินสด 500 บาท และ บัตรเครดิต 1,000 บาท แสดงใน
รายงานยอดขายทันที 

 

ส่วนแสดงการช าระเงิน 

   ส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีแสดงการชา้ระเงินไม่สามารถแก้ไขได้   โดยจะท้าหน้าที่รวมเงิน   และเมื่อกด F12 หน้าต่างการชา้ระเงินแบบใหม่
จะแสดงมา ส่วนน้ีจะเปล่ียนแปลงตามข้อมูลของหน้าตา่งใหมเ่ท่านั้น 

 

1. รวมเงิน   หมายถึง  จา้นวนเงินรวมทั้งหมดของการซื้อสินค้า 

2. ส่วนลด   หมายถึง  ส่วนลดสินคา้ 

3. รับสุทธ ิ  หมายถึง   จ้านวนเงินที่หักส่วนลดแล้ว 

4. รับเงิน    หมายถงึ   เงินท่ีได้รับจากลูกคา้ 

5. เงินทอน  หมายถึง  เงินทอนใหลู้กค้า 

 

 หมายเหตุ   หากใส่จา้นวนเงินไม่ใชต่ัวเลข  ระบบจะเตือนให้ใสใ่หม่ หาก
รับเงินน้อยกว่ามูลค่าสินคา้ ระบบจะเตือนเช่นกัน  ส่วนเงินทอนจะแสดงให้
อัตโนมัติเมือ่มีการรับเงิน 

 

4. ข้อมูลสนิค้าและยา 

    รหัสสินค้า (กดปุ่มด้านขา้งเพือ่ดูรายการ
ทั้งหมด)  ผู้ใช้สามารถก้าหนดใหเ้คอร์เซอร์ชี้ที่ช่องใด
ก่อนก็ได้  ปกติซอฟต์แวรจ์ะกา้หนดให้ชี้ที่ รหัสสินค้า 
เพื่อให้ผู้ใช้เกดิความสะดวกในการใชก้ับเครื่องอ่าน
บาร์โค้ด เพื่อความรวดเร็ว หากไม่ได้ใชก้ับเครื่องอ่าน
บาร์โค้ด ก็ใหก้ด Tab เพื่อให้เคอรเ์ซอร์เล่ือนมายงัช่อง
ถัดไป   แต่หากผู้ใช้ต้องการให้เคอร์เซอร์มาเริ่มต้นที่
ช่องชื่อทางการคา้ ก็สามารถทา้ได้โดยเขา้ไปก้าหนดที่
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หมวด “ ตั้งค่า” ดังรูป 

 
หมายเหตุ   POS Express  หมายถึง การขายแบบเร็ว(มวีิดีโอชว่ยสอนในหมวด Training) ระบบจะใส่จ้านวนให้ 1 หน่วยเพื่อท้าใหก้าร
ขายรวดเรว็  และ หากมีการซื้อสินค้าเดียวกันหลายชิ้นก็สามารถยิงบาร์โคด้เท่ากับจา้นวนสินคา้ ระบบจะเพิ่มจ้านวนสินค้าเดียวกนัให้
โดยอัตโนมัต ิ

 หมดอายุ  แสดงวันหมดอายุของสินค้า 

 บาร์โค้ด   แสดงบาร์โค้ดของสินคา้ตามรหัสที่ตั้ง  หรือกรณีท่ีต้องการดึงบาร์โค้ดจากบรรจุภัณฑก์็ใหใ้ช้เครื่องอา่นบาร์โค้ดอา่น
จากบรรจุภัณฑเ์ช่น กล่องสินค้าและยา ขวดสินค้าและยา หรือ แผงสินค้าและยา เพื่อดงึเอารหัสมาแสดงในซอฟต์แวร์   ปกติ
บาร์โค้ดจะแสดงตามรหัสสินค้า 

 ชื่อทางการคา้ (Trade Name)    /     ชื่อสามัญทางสินค้าและยา (Generic Name) 

 กลุ่มสินค้า  ในกรณีท่ีผู้ขายจา้ชื่อสินค้าและยาไม่ได้ สามารถเลือกกลุ่มสินค้าและยาได้ ซึง่ซอฟต์แวร์จะแสดงรายการสินค้า
และยาที่มีอยู่ในกลุ่มนีม้าให้ท้ังหมด ผู้ขายเพียงเลือกชื่อสินคา้และยาเทา่นั้น  มีประโยชน์ส้าหรับผู้ช่วย ที่ไมใ่ช่สัตวแพทย์ 
หรือบุคลากรอื่นๆ  เช่น กลุ่มสินคา้และยาแก้ไข, กลุ่มสินค้าและยาแก้ท้องร่วง เป็นต้น 

 สถานท่ีเก็บ ชว่ยให้หยิบสินคา้ไดง้่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังพฒันาไปสู่ระบบ Planograms ได้ด้วย 

 จ้านวนทีม่ี (เหลือในคลังสินคา้)  /  จ้านวนซื้อ    /   หน่วยสินค้า  /  ราคา/หนว่ย  ซอฟต์แวร์จะไม่อนุญาตใหข้ายในกรณีท่ีราคา
ขายต่า้กว่าทุนที่กา้หนดไว้  /   เปน็เงิน 

 

5. ปุ่มบันทึกการขาย และ เร่ิมรายการใหม่ (F9) 
 

            ปกติการเลือกลูกค้าขึ้นมาท้ารายการใหม่กจ็ะเป็นการบันทึกการขายโดยอตัโนมัติแล้ว  ดังนัน้ ไม่จ้าเป็นต้องท้าการกดปุ่ม
บันทึกการขายทุกครั้ง  แต่หากกรณีที่มีรายการขายเป็นจ้านวนมากกับลูกคา้แต่ละรายและผู้ขายเกรงว่าจะเกิดการสูญหายข้อมูล 
เช่น ไฟดับ  อาจท้าการบันทึกการขายไว้ก่อนได้   ส่วนเริม่รายการใหม่หมายถงึ การเริ่มท้ารายการขายใหม่ข้อมูลเก่าทีค่้างจะถูก
ลบท้ิง สามารถใช้   Hot Key โดยกด  F9  ได้ 
 

สรุปรายงานการขาย 

         ด้านล่างสุดของหมวดหนา้ร้าน จะแสดงสรุปรายงานการขาย ดังนี้ 
จ านวนการขายประจ าวัน    หมายถึง  จ้านวนรายการท้ังหมดทีข่ายต่อวัน 

ยอดขายประจ าวนั               หมายถึง  ยอดขายรวมทั้งหมดต่อวัน 

ยอดเงนิสด                           หมายถึง  ยอดขายทีเ่ป็นเงินสด 

ยอดบตัรสมาร์ทเพิร์ส          หมายถึง  ยอดขายทีเ่ป็นบัตรสมารท์เพิร์ส 

ยอดบตัรเครดิต                    หมายถึง  ยอดขายทีเ่ป็นบัตรเครดติ 

 
หมายเหตุ   หากไม่ต้องการแสดงสรุปรายงานการขายที่หนา้ร้าน สามารถก้าหนดได้ที่หมวด “ตัง้คา่” 
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ส่วนการสนับสนุนการขาย    ประกอบดว้ย 
 

1. การพักการขาย สลับการขายและ รอช าระเงิน 

การพักการขายและสลับการขายนี้    เมื่อมีลูกค้าคนแรกเขา้มาซื้อสินค้าและยา  มี
ลูกค้าคนอื่นเข้ามาในร้านเพื่อซื้อสินค้าและยาเช่นกัน  ผู้ขายสามารถสลับการขาย
ไปยังลูกค้าคนใหม่ได้  โดยการกดที่ปุ่ม “พักการขาย” รายชื่อลูกคา้คนแรกจะเขา้ไป
แสดงในช่องพักการขาย  (สามารถสลับการขายได้ 5 คน) และ สามารถทา้การขาย
ให้กับลูกคา้คนที่สองได้ทันที และหากมีลูกค้าคนที่ 3 เข้ามาในร้านก็สามารถพักการ
ขายของลูกคา้คนที่ 2 ไว้ และ ท้าการขายใหก้ับลูกค้าคนที่  3 ได้ทันที และ สามารถ
สลับการขายให้กับลูกคา้ที่พักการขายได้  โดยเลือกทีช่ื่อลูกคา้ที่แสดงในชอ่งพักการ
ขาย  รายการของการขายให้ลูกคา้คนนั้นก็จะแสดงและสามารถทา้รายการต่อจน

เสร็จสิ้นได้   ในกรณีท่ี  ลูกค้าบางคนที่แสดงในช่องพกัการขาย ยกเลิกการซื้อสินค้า  ผู้ขายก็สามารถกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิก 
ซอฟต์แวรจ์ะถามเพื่อยืนยันการยกเลิก  หากต้องการยืนยัน กด  “ Yes”  รายชื่อลูกคา้คนนั้นก็จะหายไปจากช่องแสดงทันที   และ 
 

รอช าระเงิน 
     ส่วนน้ียังใช้ประโยชน์ส้าหรับเป็นหน้าต่างรองรับชื่อสัตว์ที่ถกูส่งตัวมาช้าระเงินจากห้องตรวจรักษา(ห้องแพทย)์  ห้องรับตวั 

(Admit) ห้องอาบน้้า-ตัดขน (Grooming)  โดยระบบจะแยกประเภทของห้องโดยมี  ชื่อเจ้าของสัตวต์ามดว้ยสัญลักษณ์ “*”  และ
ชื่อสัตว์เลี้ยง โดย 

*      หมายถงึ             รายชื่อสัตวท์ี่ถูกส่งตวัมาชา้ระเงินจากหอ้งตรวจรักษา 

**    หมายถึง             รายชื่อสัตวท์ี่ถูกส่งตวัมาชา้ระเงินจากหอ้ง Admit 

***  หมายถงึ             รายชื่อสัตวท์ี่ถูกส่งตวัมาชา้ระเงินจากหอ้ง Grooming 

 
ข้อสังเกต   

      หากมีรายการการขายของลูกค้าคนที่ถูกยกเลิกค้างอยู่ที่ช่องการขาย  เมื่อจะ
เลือกรายชื่อลูกคา้ที่อยูใ่นช่องพกัการขายคนอื่นมาท้ารายการโดยการดับเบิ้ลคลิกที่
ชื่อของลูกค้าคนนั้น  ซอฟต์แวร์จะถามยืนยันวา่ ต้องการใช้รายการท่ีค้างอยู่ของลูกค้า
ที่ถูกยกเลิกหรือไม่ กด Yes เพื่อดงึรายการท่ีแสดงกลับมาพร้อมชื่อลูกค้านั้นกลับมายงั
ช่องพักการขายดว้ย   กด No เพื่อดึงรายการของลูกคา้คนใหม่มาทา้รายการแทน
รายการท่ีค้างอยู่ และชื่อลูกค้าและรายการก็จะถูกลบและแทนอย่างถาวร  หรือ กด 
Cancel เพื่อคงรายการเดิมไวเ้หมอืนเดิมและ ท้ารายการท่ีคา้งอยูใ่ห้เสร็จสิ้น 
 

2. ข้อมูลการซ้ือสนิค้าและยาของลูกค้า  หมายถงึ  ส่วนแสดงรายการซื้อสินค้า
และยาของลูกค้าในแต่ละวัน โดยสามารถกดที่ เลือกวันท่ีจากปฏิทิน หรือ เลือก
ที่ปุ่ม แสดงดูทั้งหมด หรือ แสดงเฉพาะวันน้ีที่ท้าการขาย  โดยซอฟต์แวร์จะแสดง
รายการขายในแต่ละวัน  วันที่ขาย  เลขที่บิล  เงิน   เมื่อเลือกแต่ละรายการจะ
แสดงแบบรายการเล่ือนมาด้านขวาแบบอัตโนมตัิ ซึ่งส่วนน้ีสามารถสั่งพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน และใบกา้กับภาษไีด้  โดยการคลิกเม้าส์ขวาทีช่ื่อสินค้าและยาที่
ขาย  จะแสดง  “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน “ และ “พิมพ์ใบก้ากับภาษ”ี  เลือกที่ พิมพ์
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ใบเสร็จรับเงิน ซอฟต์แวร์จะแสดงก่อนพิมพ์ และ หากต้องการพิมพ์จริง  กด ตกลง (ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงินแสดงในเอกสารอา้งองิ)  
เลือกที่ พิมพ์ใบกา้กับภาษี ซอฟต์แวร์จะแสดงก่อนพมิพ์  และหากต้องการพิมพจ์ริง กด  ตกลง (ตวัอย่างใบก้ากับภาษีแสดงใน
เอกสารอ้างอิง)  ในกรณีท่ีมีลูกคา้ประจ้าทีม่ีรหัสแล้วเขา้มาซื้อสินค้าและยา ช่องข้อมูลการซื้อสินคา้และยาของลูกคา้ จะแสดง
รายการประวัตกิารซื้อสินค้าและยาของลูกค้าคนนั้นทันที  และ ด้านล่างจะแสดง “ ยอดซื้อสินค้าของลูกค้ารายนี้ “ ตามด้วย
จ้านวนเงินรวมที่ซื้อทัง้หมด 

 

3. ข้อมูลรายการการขาย   แสดง  จ้านวนการขายประจา้วัน   ยอดขายประจา้วัน ยอดรับเงินจริง  และ ก้าไรประจ้าวัน 
 

การจัดการเร่ืองใบเสร็จรับเงนิ 

 
      ผู้ใช้สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  พิมพ์ใบกา้กับภาษี  แก้ไขบิล  ลบบิล ของลูกค้าแต่ละคนได้  โดยการเลือกบิลขาย ซอฟต์แวร์จะ
เล่ือนรายการการขายมาแสดง  ให้คลิกเมาส์ขวา มีแสดงหน้าตา่งเล็กๆ ดังรูป  และทีมงานได้ปรับปรุงใหม่โดย ท่านสามารถเลือกให้
พิมพ์หัวบิลหรือไม่พิมพ์ก็ได้  โดยตั้งได้ที่หมวด “ตั้งคา่”   
 

แก้ไขบิล /  ลบบิล 
 

      การแก้ไขบิล  และการลบบิล  จะต้องมีรหัสผ่านเพือ่ป้องกันการแก้ไขหรือลบบิลโดยไม่รับอนุญาต โดยรหัสผ่านจะก้าหนดโดย
ผู้ดูแล  ในหมวดตัง้คา่  ในกรณีท่ีเชื่อมต่อการขายแบบเครือขา่ย  หรือหากเป็นแบบสาขา  หัวหน้าสาขาจะเป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไข
และลบบิล 
 

การก าหนดรหัสแก้ไขบิลขายและ รหัสลบบิล 

     เข้าไปในหมวดตัง้คา่เลือกที่ “ก้าหนดรหัสแก้ไขบิลขาย” ก้าหนด User และ Password   
 

 
หมายเหตุ      ในเวอร์ชั่นใหม่นี้  ในส่วนของพนกังาน   จะเพิ่มการกรอกรหัสพนักงาน เพื่อให้พนักงานลงบันทึกการขายเพื่อใช้ค้านวณ
ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละคน ซึง่จะมีระบบรายงานออกมาแยกเป็นยอดขายของพนักงานแต่ละคน   ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นเจา้ของคลินิกสัตว
แพทย์และร้านเพ็ทชอปก็ไม่จา้เปน็ต้องกรอกรหัส เพราะซอฟตแ์วรจ์ะดึงรหัสพนักงานแสดงตามการล๊อกอินอยู่แล้ว   แต่หากมีพนักงาน
ขายหลายคนและมเีครื่องคอมพวิเตอร์หลายเครื่องต่อระบบเน็ตเวริค์  หากมกีารให้คา่คอมมิชชั่นพนักงานด้วย   พนักงานกจ็ะต้องใส่
รหัสประจ้าตัวพนักงาน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  ซึง่หากมีเครื่องหลายเครื่อง  เมื่อเริ่มทา้การขาย หัวหนา้ร้านอาจจะทา้หน้าที่
ล๊อกอินเข้าทุกเครื่องก่อน หลังจากกนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน   โดยสามารถหมุนเวยีนขายเครื่องใดก็ได้ เช่น 
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พนักงานเดินไปหยิบสินค้าและยาที่ตู้อื่น  สามารถคิดเงินท่ีเครื่องที่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยไม่ต้องเดนิกลับมาที่จดุเดมิ  ท้าใหก้ารขาย
สะดวก  รวดเร็ว และ พนักงานมัน่ใจได้วา่ ยอดขายลกูค้าตนจะเขา้รหัสตนเอง 

 

 
 
สรุปยอดขาย (ฟีเจอร์ใหม่) 

 

    ได้พัฒนาขึน้จากความตอ้งการของคลินกิสตัวแพทย์และร้านเพ็ทชอป
หลายๆแห่ง ที่มหีลายสาขาหรือสาขาเดียวแต่ให้พนักงานดแูล และมา
ตรวจสอบข้อมูลตอนเย็นหรือก่อนปิดร้าน  ปกติก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายจาก
รายงานได้อยู่แล้ว แต่หากมีรายงานการขายทีเ่ป็นจ้านวนมากในแต่ละวัน ก็จะทา้ให้
เสียเวลาพิมพ์บิลใบเสร็จมาตรวจสอบ  สรุปรายงานยอดขายต่อวนั จะสรุปยอดขาย
รวม และแยกเป็น เงินสด บัตรเครดต ิ บัตรสมาร์ทเพิร์ส  จ้านวนบิล ยอดรวมทั้งสิ้น 
โดยปรินออกมาทางเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จหรือเครื่องพิมพ์ทัว่ไปได้ทันที  ท้าให้
สะดวก ประหยัดเวลาในการสรุปรายงานการขายแต่ละวันได้  นอกจากนี ้ ยังเหมาะ

ส้าหรับคลินิกหรือร้านเพ็ทชอปทีเ่ปิดในห้างสรรพสินค้าหรือห้างขายสิ่งสินค้าใหญ่ๆ เช่น  เทสโก้ โลตัส, คาร์ฟู เป็นต้น ซึ่งเมื่อปดิการ
ขายแต่ละวัน จะต้องมกีารสรุปยอดขายแต่ละวันส่งส่วนกลางของห้างดว้ย  หากมีส่วนนี้กจ็ะท้าใหก้ารส่งรายงานสะดวก 
รวดเรว็  ภายใน 3 วินาทีก็พมิพ์ออกได้ทันท ี
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พิมพ์ใบเสร็จรับเงนิ 

 
    ใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ร่วมกับเครื่องพมิพ์แบบ 
Thermal ได้  ใบเสร็จรับเงินจะมี  3  แบบคือ 

 

 ภาษีการค้าแบบรวมใน 

 ภาษีเงินสดแบบรวมใน 

 ภาษีแบบแยกนอก 

 

หมายเหตุ     ท่านสามารถก้าหนดรูปแบบของบิลได้ 3 

แบบคือ แบบปกติ  แบบไม่มีหัวบิล  แบบมีหัวบิลแต่ไม่
มีรายละเอยีด โดยเซ็ตได้ที่หมวดตั้งคา่  ส่วนน้ีจะมี
ประโยชน์ส้าหรับร้านขายส่ง  ที่ไม่ต้องการให้มีหัวบิล 

 

เครื่องพมิพ์ส้าหรับพิมพ์สลิปแนะน้าคือ  EPSON TMU 

220 A 

อ่านรายละเอียดได้ที่  www.accessory.worldmedic.com  

 
 
การพิมพ์ฉลากสนิค้า 
   ซอฟต์แวร์ SmartVet-C  สามารถพิมพ์ฉลากสินค้าและยาได้อยา่งรวดเรว็ โดยการกด F11 พร้อมกับการพิมพใ์บเสร็จไปพร้อมกัน  
ฉลากสินค้าและยาแต่ละใบท่านสามารถแก้ไขเพื่อแก้ไขวิธีการใชใ้ห้กับแต่ละราย และกดบันทกึการแก้ไขส้าหรับคนไข้รายนั้น ๆ (หากมี
การขายสินค้าและยาตัวนี้อีก วิธกีารใช้มาตรฐานก็จะถูกดึงขึ้นมาเช่นเดิม)  หากท่านไมต่้องการพิมพ์ฉลากสินค้าและยาตวัใดกใ็หท้่าน 
Double Click ที่ชื่อสินค้าและยานั้น ช่องของ “พิมพ์ฉลาก” จะแสดงเป็น ไม่พิมพ์  สินค้าและยาตวันั้นก็จะไม่พมิพ์ฉลากสินคา้และยา
ออกมา ท่านสามารถดูตวัอยา่งฉลากสินค้าและยาก่อนทา้การพิมพ์ได้โดยการกด “ตัวอย่างก่อนพมิพ์”  ดังรูป  การพิมพ์ฉลากสินคา้
และยา ท่านสามารถเลือกได้วา่จะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ   อันจะมีประโยชน์ส้าหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการ
ค้าแนะน้าการใช้สินคา้และยาเปน็ภาษาองักฤษ  และช่วยใหเ้จา้หน้าที่ผู้ช่วยสตัวแพทย์ มีความสะดวกในการให้คา้แนะน้า 
 
เลือกขนาดกระดาษที่จะพิมพ ์
กระดาษตอ่เนื่อง  3 รู  จะใช้กบัเครื่องพิมพแ์บบ Dot matrix (แนะน้ารุ่น LQ300+)  
กระดาษตอ่เนื่อง  4 รู  จะใช้กบัเครื่องพิมพแ์บบ Dot matrix (แนะน้ารุ่น LQ300+)  แบบนี้จะกวา้งสูงกวา่แบบแรกและพิมพ์ขอ้มลูได้
มากกวา่ 
กระดาษ A4   ส้าหรับการพิมพฉ์ลากยาออกมาเป็นแบบ A4 ในกรณีท่ีไม่มีฉลากยาแบบต่อเนื่องและไม่ได้พิมพ์ฉลากยาเป็นประจา้ 
 

รูปแบบการพิมพ ์
พิมพ์ชื่อร้าน       คลิกออกหากไม่ต้องการให้พิมพช์ื่อร้าน (ปกตพิิมพ์อยู่แล้ว) 
พิมพ์ชื่อยา         คลิกออกหากไม่ต้องการพิมพช์ื่อยาให้กับคนไข้ 

http://www.accessory.worldmedic.com/
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พิมพ์ชื่อคนไข้     คลิกออกหากไม่ต้องการพิมพ์ชื่อคนไข ้

พิมพ์ชื่อแพทย์    คลิกออกหากไม่ต้องการพิมพ์ชื่อแพทย ์
 

 
 

หน้าต่างพิเศษ (POP UP WINDOWS) 
 

    เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิม่เตมิเพื่อให้คลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปสามารถระเชื่อมต่อกับข้อมูลออนไลน์ได้ทันที  โดยหน้าต่างนีจ้ะ
เปิดขึ้นมาพร้อมกับหนา้ล๊อกอินและจะคงแสดงไว้อยู่ตลอดเวลา คา่ที่ตั้งไว้ (Default Setting) เป็นค่าที่แสดงคู่มือการใช้งานออนไลน์ 
และข้อมูลอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  ประโยชน์ในส่วนของหนา้ต่างพิเศษนี้  เหมาะอย่างยิ่งส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์หรือร้านเพ็ทชอปเครือข่าย ที่
ต้องการส่งข้อมูลให้กับสาขาเครือข่ายของตนเอง ท้ังนี้อาจจะมีเวบ็ไซต์ที่สาขาหลัก(Head Office) ส่งข้อมูลมาเผยแพร่ เช่น ข้อมูล
สินค้าโปรโมชั่น สินค้าใหม่ ข้อมลูด้านสัตว์  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือข้อมูลสุขภาพท่ีต้องการเผยแพร่ให้กับรา้นสาขา โดยสาขาหลัก
มั่นใจไดว้่า ข้อมูลจะถงึสาขาเครอืข่ายได้ เพราะหน้าต่างจะวิ่งมาดึงเอาข้อมูลของสาขาหลักมาแสดงทุกครัง้ที่มีการล๊อกอินเข้าใชง้าน
ซอฟต์แวร์  นอกจากนี้  ยงัเหมาะส้าหรับคลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอปที่เป็นเครือข่ายที่มีสมาชกิทั่วประเทศ และต้องการส่งสินค้า
และยาหรือสินค้าให้กับสมาชิก สามารถพัฒนาระบบการส่ังซื้อแบบออนไลน์ผ่านหน้าจอเว็บไซต์นี้ เพื่อให้สมาชิกส่ังสินค้าและยา
ออนไลน์ได้เลย  ง่าย สะดวก  รวดเร็ว  หรือหากเป็นคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปทัว่ไป ที่เป็นแบบ Stand Alone ก็สามารถตัง้ค่า
หน้าต่างพิเศษ ชี้ไปยงัเว็บไซต์ที่ตอ้งการรับรู้ขา่วสารท่ีสนใจได้ เช่น Google, ชมรมคลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอป, องค์การอาหาร
และยา (อย.) หรือเว็บไซต์ที่น่าสนใจอื่นๆได้  หรือหากทา่นไม่ต้องการใหม้ีหน้าตา่งพเิศษแสดงขึ้นมา ก็สามารถก้าหนดให้ไม่ต้องแสดง
ได้เช่นกัน   
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1. การตั้งค่าการแสดงหน้าต่างพเิศษ (POP UP Windows) 
  ตั้งค่าการแสดงได้ที่หมวด “ตั้งค่า”  
() ค่ามาตรฐาน  ชี้มาทีศู่นย์ชว่ยเหลือออนไลน์ ของบริษัทฯ 
() ก าหนดเอง กา้หนดให้ชี้ไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการหรือของสาขาหลัก 
() ไม่แสดง  ห้ามไมใ่ห้เปิดขณะล๊อกอิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบคีย์ลัดพิเศษ (HOT KEY) 

 
F1     หมายถงึ เปิดหนา้ร้าน 

F2     หมายถงึ เปิดหนา้ลูกค้า 

F3     หมายถงึ เปิดหนา้คลังสนิค้า 

F4       หมายถึง เปดิหน้าสั่งซื้อ/ รับเข้า 
F5       หมายถึง เปดิหน้ารายงาน 
F6        หมายถงึ เปิดหนา้ตัง้ค่า 
F7       หมายถึง เปดิหน้าชว่ยเหลือ 
F8      หมายถงึ เปิดหนา้เกีย่วกบั 

F9      หมายถึง  เริม่การขายใหม่หรือการยกเลิกการขายทันที  รายการท่ีปรากฎจะถูกลบท้ังหมด 
F10     หมายถึง  การพักการขายสินค้าชัว่คราว เนื่องจากการขายสินค้าบางครัง้ไม่เป็นไปตามควิที่ลูกค้าเขา้ร้านมาจึงมีสว่นของการ
สลับการขาย ซึง่ได้กา้หนดไว้สูงสดุไว้ที่ 5 รายการพักการขายดว้ยกัน โดยได้ก้าหนดปุ่มลัดไว้คือ ปุ่ม F10 หรือใชเ้มาท์ไปกดที่ปุ่มพกั
การขาย 
F11    หมายถึง   การพิมพ์ฉลากสินค้าการพิมพ์ฉลากสินคา้จะสามารถพิมพ์ไดต้่อเมื่อมีรายการสินค้าอยูใ่นรายการสินคา้ที่จะขาย
ด้วย โดยไดก้้าหนดปุม่ลัดไว้ที่ปุ่ม F11  
F12    หมายถึง    การขายสินคา้ทุกครั้งจะเริ่มต้นที่การก้าหนดว่าลูกค้าเป็นใครก่อนโดยกรอกค่าทีก่รอบข้อมูลของลูกค้า ซึง่โปรแกรม
ได้ก้าหนดรหัส “0” เป็นรหัสของลูกค้าทั่วไปไว้ จากนั้นจะเป็นการเลือกสินค้าว่าต้องการขายสินค้าใด หลังจากที่กรอกจา้นวนสินคา้ที่
ต้องการขายครบแล้ว ใหก้ด F12 เพื่อเป็นการจบการขายสินค้าและรับเงินจากลูกค้าเป็นการเสร็จสิ้นการขายสินค้า 1 รายการ 
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ตรวจรักษา 

 

 
 
   หน้าตรวจรักษาพัฒนาสา้หรับคลินิกสัตวแพทย์ทีม่ีห้องตรวจรกัษาดว้ย โดย  ระบบซอฟต์แวร์น้ีจะเชื่อมต่อเป็นระบบเนต็เวิร์ค  ใหม้ี
การส่งสัตว์เขา้มาท้าการรักษา  เช่น  เครื่องที่เคาทเ์ตอร์ดา้นหน้าจะเป็นเสมือนเครื่องเวชระเบียน และขายสินค้า คิดคา่รักษา เมื่อมสัีตว์
มาท้าการรักษาก็จะค้นหาชือ่และส่งชื่อเขา้มายงัห้องตรวจรักษาที่มีแพทย์ประจา้อยู่  ซึ่งแพทย์กจ็ะเปิดหน้าแฟม้ “ตรวจรักษา” ไว้ เมื่อ
มีสัตว์ถกูส่งตวัเขา้มาก็จะเห็นและกดดูประวัติและข้อมูลเบื้องต้นที่กรอกจากเจ้าหน้าที่ด้านหนา้  เมื่อคลิกเลือกทีช่ื่อสัตวแ์ล้ว ระบบจะ
แสดงเป็นหน้าตรวจรักษา  ดังรูป 
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การส่งตวัสัตว์  เจา้หน้าที่กจ็ะเปดิแฟ้มตรวจรักษาเช่นกัน 
เพื่อค้นหาชื่อสัตว์ และเมื่อพบแล้วก็ใหก้ดดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ
สัตว์นั้น  ระบบจะแสดงหนา้ต่างเล็กๆ ขึ้นมาเพื่อให้กรอก
ข้อมูลเบื้องต้น (Vital Sign) ส้าหรับสัตว์นั้น  ดังรูป  เพื่อให้
แพทย์ใชใ้นการวินจิฉัยได ้กดปุ่ม  OK เพื่อบันทึกค่าพร้อมทั้ง
เปิดหน้าจอรักษามาแสดงต่อไป   
 
การเลือกสัตว์มาท้าการรักษาที่ห้องตรวจรักษานี้  ท้าได้ 2 
ช่องแบบคือ   
 
 
 

 
แบบที่ 1  ให้เจ้าหน้าที่เลือกชื่อสัตว์ที่มารับการรักษาและกรอกข้อมูลเบื้องต้น และกดปุ่ม OK   หมอที่อยู่ห้องตรวจเมื่อมีสัตว์เขา้ไป
ตรวจก็จะดชูื่อและเลือกคลิกชื่อ 
แบบที่ 2  แพทย์เป็นผู้ค้นหาชื่อของสัตวด์้วยตนเองและกรอกข้อมูล Vital Sign ด้วยตนเอง  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็ส่งตวัสัตว์
ออกมาที่หน้าร้าน(เคาท์เตอร์) เพือ่ให้ช้าระค่ารกัษาและสามารถซือ้สินค้าและอุปกรณ์ส้าหรับสัตว์เพิ่มเติมได้  
 

ช่องกรอกข้อมูลการตรวจรักษา 
 
    ข้อมูลท่ีกรอกในแต่ละครัง้ของการมารับการรักษาจะถูกบันทึกไว้เป็นประวัตใินแฟ้ม “ประวัตกิารรักษา” เพื่อให้แพทย์ได้ติดตามการ
รักษาและตรวจประวัตกิารป่วยยอ้นหลังเพื่อใช้ประกอบการรักษาได้ 

 
CC: Comment  บันทึกข้อมูลเกีย่วกับสัตว ์
Hx:   บันทึกประวัติการเจ็บปว่ย (History) 
PE:   บันทึกการตรวจทางกายภาพ (Physical Examination) 
DX:   บันทึกการวินจิฉัยโรค (Diagnostic) 
TX:    บันทึกการท้าหตัถการ (Treatment) 
Lab:  บันทึกการท้าแล็ป (Laboratory) 
Rx:    บันทึกการจ่ายยา / ฉีดยา 
XR/Pics:  บันทึกการเก็บภาพการรักษา / ภาพเอ็กเรย์ / ภาพอัลตราซาวด์ / 
F/U:  บันทึกวันท่ีจะมาติดตามผลการรักษา (Follow up) 
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XR/Pics:  บันทึกการเก็บภาพการรักษา / ภาพเอ็กเรย์ / ภาพอัลตราซาวด์ / 
    ระบบน้ีจะท้าใหค้ลินิกสามารถเก็บภาพการรักษาเช่น  ภาพเอก็เรย์  ภาพจากอัลตราซาวด์ นา้มาเก็บไว้กับสัตว์แต่ละตวัได้ และ
สามารถนา้ภาพมาเปรียบเทียบการรักษา และแต่ละภาพท่ีน้ามาเก็บ   แพทย์สามารถกรอกข้อมูลอธิบายภาพได้ เพื่อความเข้าใจและ
ติดตามการรักษา และเป็นผลดีสา้หรับการส่งต่อข้อมูลการรักษา  ภาพเหล่านี้สามารถพิมพเ์ก็บไวใ้นแฟ้มสัตว์ปว่ยได้เช่นกัน 
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Admit (รับตัวดูอาการ) 
   เป็นโมดูลการใช้งานส้าหรับรับตัวสัตวเ์พื่อดูอาการหรือรับสัตวไ์ว้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล  ทั้งนี้สามารถระบุค่าการรับตวั วันที่รับตัว  
และบนัทึกอาการท่ีรับสัตว์   สามารถกา้หนดระยะเวลาที่จะรับตวัได้  เมื่อถึงก้าหนด หรือเจา้ของสัตว์มารับตัว กใ็ห้เลือกทืช่ื่อสัตว์และ
เลือกปุ่ม D/C (Discharge)  เพื่อส่งตัวสัตว์ไปช้าระเงินท่ีดา้นหน้าเคาท์เตอร์ (เวชระเบียน)   ซึง่เจา้ของสัตว์สามารถเลือกซื้อหรือการ
บริการอย่างอื่นต่อได้  ระบบก็จะคิดคา่ใช้จ่ายรวมให ้

 

 
** หมายถึง   รายชื่อสัตว์ทีถู่กส่งตัวมาชา้ระเงินจากห้อง Admit *** หมายถึง รายชื่อสัตว์ที่ถูกสง่ตัวมาชา้ระเงินจากห้องGrooming 

Grooming (อาบน้ า-ตัดขน) 
   เป็นโมดูลการใช้งานส้าหรับให้บริการอาบน้า้ – ตัดขน หรือหัตถการการบริการอย่างอื่นท่ีคลินิกเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากการ
รักษา  สามารถบันทึกราคาการให้บริการ  เบอร์โทรศัพท์ ส้าหรับติดต่อเจ้าของสัตวใ์ห้มารับตัว เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว  กดปุ่ม D/C 
(Discharge) เพื่อส่งชื่อสัตว์ไปยงัเคาท์เตอร์หน้า(เวชระเบยีน)  เพือ่ช้าระเงิน ต่อไป 
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การส่งข้อความ 
 

ผู้ส่ง                                        หมายถึง   ชื่อคลินิกที่ส่ง 
เบอร์มือถือ                            หมายถึง  เบอร์มือถือคนไข ้
ข้อความทีส่่ง                         หมายถึง  ข้อความทีต่้องการส่งไปยังคนไข้ 
Username & Password         หมายถึง  รหัสผ่านส้าหรับเข้าใชง้านระบบ SMS 
Send                               หมายถึง   ส่งข้อความ 
 
หมายเหตุ   ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดติการส่งข้อความ และทา่นจะได้รับ Username 
และ Password น้ามากรอกในชอ่งตามรูป และกดปุ่ม “บันทกึ” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของทา่นก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที  
ติดต่อการซื้อเครดติ SMS ได้ที่ 02-949-7816-20  Call Center  02-949-7806 
 

รายการนัด  จะชว่ยให้แพทย์สามารถนัดสัตวใ์ห้มารับการรักษาตอ่เนื่องตามเวลาทีก่้าหนดได้ และสามารถ
พิมพ์ใบนัด บัตรนัด ได้  ระบบนัดนี้จะสามารถเลือกดูได้วันปัจจุบันและช่วงเวลา   ส่วนมากแลว้การนัด
แพทย์จะระบุการนัดมาใหเ้จา้หน้าที่ท่ีเคาท์เตอร์เป็นผู้นัดให้  เมื่อลงบันทึกการนัดแล้ว เมื่อแพทย์อยูท่ี่ห้อง

ตรวจ แพทย์สามารถตรวจสอบการนัดที่แฟ้ม  “รายการนัด” ซึ่งจะแสดงดงัรูป 
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ประวัติการรักษา   เป็นระบบท่ีปรับปรุงขึ้นใหม่เพือ่ให้แพทยต์รวจสอบประวัติการตรวจย้อนหลังได้อย่าง
ง่าย และรวดเรว็  โดยสามารถดปูระวัติแบบแยกวันหรือชว่งเวลา หรือรวมทั้งหมด  ประวัติการรักษาจะรวม
ข้อมูลท่ีกรอกในแต่ละครั้งของสัตว์ที่มารับการรักษามาแสดง  สามารถพิมพ์ประวัติเก็บไว้ในแฟ้มได้   ประวัติ

การรักษาจะถูกเก็บบันทึกแต่ละครั้งที่สัตวม์าหลังจากเสร็จส้ินการช้าระเงินแล้ว และแต่ละครั้งจะถูกแบ่งด้วย ******** เพื่อให้ดงู่ายและ
ประวัติสามารถดูโดยรวมโดยใช้ Scroll Bar   
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การพิมพ์บตัร  สัตว์ป่วยใหม่ จะมีประโยชน์ส้าหรับส่งตวัสัตวเ์ขา้ห้องตรวจในกรณีท่ีแพทย์ต้องการการตรวจและบันทึกผลผ่าน
กระดาษ แทนคอมพวิเตอร์  และส่งออกมาทีเ่คาท์เตอร์เพื่อบันทึกลงในคอมพวิเตอร์อีกครัง้   และกระดาษแบบฟอร์มนี้ก็เก็บไวใ้นแฟ้ม
ประวัติคนไข้   

 
 
  ปุ่มส่งรักษา  ส้าหรับ ส่งสัตว์เขา้ไปยังห้องตรวจรักษา   
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 ใบรับรองแพทย์  ส่วนมากจะออกส้าหรับรับรองการเคล่ือนยา้ยสัตว์หรือส้าหรับน้าสัตว์เดินทางไปใน
สถานท่ีต่างๆ โดยแพทย์สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดของการออกใบรับรอง  ดังรูป 
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ลูกค้า 

 
    

         หน้าจอลูกคา้ดา้นซา้ยจะเปน็หน้าจอแสดงรายชื่อลูกคา้ของรา้น  หากต้องการดูข้อมูลของลูกค้าชื่อใด กใ็ห้คลิกเลือกที่ชื่อนั้น 
สามารถเลือกแสดงได้โดย เรียงตามรหัสลูกค้า หรือ เรียงตามชื่อลูกค้า ซอฟต์แวรจ์ะแสดงข้อมูลของลูกค้านั้นทางด้านขวามือ  ซึ่ง
หน้าจอดา้นขวามือ เป็นหน้าจอสา้หรับดูข้อมูล เพิ่มข้อมูล แก้ไขขอ้มูล ลบข้อมูล ของลูกค้า   โดยสามารถกรอกข้อมูลท่ีเกีย่วกับลูกค้า 
ตามแบบฟอรม์ดังรูป 

 

หมายเหตุ   ลูกค้าทัว่ไป ซอฟตแ์วร์ก้าหนดใหเ้ป็นรหัส 0 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการกรอกขอ้มลู 
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ข้อมูลสัตว์เลี้ยง 

 
 
ประวัติการซื้อ 
      หน้าจอนี้ต่อเนื่องจากหนา้จอข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลสุขภาพ  ส้าหรับเก็บข้อมูลเพิม่เตมิของลูกค้าคนนั้นเพื่อติดตามหรือประวัตกิาร
ส่ังซื้อสินค้าและยาจากรา้น และ ระบุรายการสินค้าและยาที่ลูกคา้ซื้อแต่ละครัง้ ตามเลขที่บิลการขาย   เพื่อน้ามาเป็นส่วนจัดโปรโมชั่น
หรือส่วนลดพิเศษส้าหรับลูกคา้นั้นๆ ได้  นอกจากนี้ ยังเป็นการวางแผนส้าหรับการส่งข้อมูลคนไข้ระหว่างร้านสาขา เพื่อการบริการท่ีดี
ส้าหรับลูกค้าได ้
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  และในแฟ้มประวัตกิารส่ังซื้อยงัมีข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกคา้แต่ละรายในแต่ละครัง้พร้อมกับสามารถพิมพข์้อมูลออกมาได้ ดงัรูป 
พร้อมทั้งหากคลิกเมาส์ทีปุ่่มขวาที่ตารางดา้นล่าง ยงัสามารถออกใบก้ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินย้อนหลังจากการขายได้อีกดว้ย 

 

อัตราเงนิปันผล 

   ส่วนน้ีจะเหมาะส้าหรับคลินิกหรือเพ็ทชอปท่ีต้องการมีระบบสะสมยอดแล้วมีของสมมนาคุณปลายปี หรือ เงินปันผลคืนกลับให้กับ
สมาชิก  อันจะทา้ให้สมาชกิมาใช้บริการมากขึ้นและเป็นการผูกลูกค้าเราไว้  โดยสามารถก้าหนด % เงินปันผลของลูกค้าแต่ละรายได้ 
มีรายงานแสดงเงินปันผลของแตล่ะคนตามช่วงเวลา 
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ข้อมูลสุขภาพ/COMMENT ของลูกค้า 
       หน้าจอนี้  ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลที่เกีย่วกับสัตว์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ  โรคประจ้าตัว  อาการตา่งๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ส้าหรับ
แนะน้าลูกคา้ เพื่อการใช้สินค้าและยาอยา่งปลอดภัยและเกิดผลในการรักษามากที่สุด 

 

ปุ่มด้านล่าง 

 
 

สั่งพิมพ์บตัรลูกค้า       หมายถงึ  การพิมพ์บัตรส้าหรับลูกค้า และมีบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็วในการซื้อครัง้ต่อไป 

สั่งพิมพ์บาร์โคด้          หมายถงึ  การพิมพเ์ฉพาะบาร์โคด้ของลูกค้าแต่ละราย อาจเป็นสตกิเกอร์เพื่อติดกับบตัร 
รายการใหม่                หมายถึง  กดปุ่มเพื่อต้องการเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ 
ลบข้อมูลลูกคา้             หมายถงึ   กดปุ่มเพื่อลบข้อมูลลูกค้าที่เลอืกออกจากฐานข้อมูล 
บันทกึ                            หมายถึง   กดปุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้มกีารกรอกของลูกคา้ 
สั่งพิมพ์ประวัติ            หมายถงึ   กดปุ่มเพื่อส่ังพมิพ์ประวตัิการซื้อ 
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คลังสินค้า   

 
ในส่วนคลังสินคา้  แสดง 2 ส่วนหลักคือ ส่วนท่ี 1 ด้านซ้ายเป็นรายการสินค้าในคลังสินคา้และยาทั้งหมด โดยระบุเป็น รหัสสินค้า และ 
ชื่อทางการคา้ และ ส่วนท่ี 2 ด้านขวา ประกอบด้วย 4 แฟ้ม ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปและฉลากสนิค้า   2.   รายละเอียดเพิ่มเติม   3.     ข้อมูลการหมดอายุของสินคา้ 

 

1. ข้อมูลทั่วไปและฉลากสนิค้า 
 

        แสดงรายละเอียดของสินคา้แต่ละตวัดา้นซา้ยมือ โดยการเลือกชื่อสินค้า
ด้านซา้ยมือ โดยการคลิกเลือกทีช่ื่อ รายละเอยีดกจ็ะแสดงขึ้นมา  ประกอบด้วย 
รหัสสินค้า  สินค้าและยาออกฤทธิ์  บาร์โค้ด ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญทางสินคา้
และยา  กลุ่มสินค้า สถานท่ีเก็บ  ตัวแทนจา้หน่าย เลขที่ขึ้นทะเบยีน  ฯลฯ 
ทั้งหมดสามารถกรอกได้ ยกเว้น  ช่อง จา้นวนปัจจุบัน และ ต้นทุนเฉล่ียปัจจุบัน 
ที่จะต้องดึงข้อมูลมาจากหมวด  “สั่งซื้อ/รับเข้า”   นอกจากนี้  ยังสามารถ เพิ่ม
วิธีใช้ทั้งภาษาไทยและองักฤษ  ซึง่รองรับท้ังลูกค้าคนไทยและต่างชาติ ในกรณี
ที่มีชาวตา่งชาตมิาซื้อสินค้าและยาดว้ย  เวลาที่ใช้   ก่อน พร้อม หรือ หลัง
อาหาร เมื่อมีการกรอกข้อมูลแล้ว หากต้องการบันทึก กดที่ ปุ่มบนัทกึ    
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การรับสินค้าและยาแบบด่วนจากคลังสินค้า 
 

 (ในกรณเีร่งดว่นท่ีสินค้าและยามีจ้านวนไม่พอขาย ) กดที่ “ ไปหน้าจอรับสนิค้าเพื่อกรอกสนิคา้ที่มีอยู่เดิม ” หรือ กด F4   จะ
แสดงหมวด “ ส่ังซื้อ/รับเข้า”  ที่แฟ้มรับสินค้า ซึ่งจะแบง่เป็น 2 ประเภทคือ  

 
 

1. รับสินค้าโดยไม่ผ่านรายการสัง่ซื้อ 

        หมายถึง   สามารถเพิ่มจ้านวนสินค้าและยาโดยไมต่้องผ่านการส่ังซื้อก่อน  ปกติการเพิ่มจ้านวนสินค้าและยาเขา้
ในคลังสินคา้และยา จะต้องมีรายการส่ังซื้อก่อน เพื่อน้ามาประกบกันว่าได้สัง่สินค้านี้เมื่อใด จ้านวนเท่าไร  รายละเอียด
เพิ่มเติมที่ หมวด “สั่งซื้อ / รับเข้า “  

2. รับสินค้าโดยผ่านรายการสั่งซือ้ 

               หมายถึง  สามารถเพิ่มจ้านวนสินคา้และยาได้โดยตอ้งมกีารส่ังซื้อสินคา้และยาก่อนในแฟ้ม “ ส่ังซื้อสินค้า “  
รายละเอียดเพิม่เตมิที่ หมวด “ สัง่ซื้อ / รับเข้า “  

 

การน ารายการสนิค้าและยาออกและเข้าเพื่อเก็บหรือเพิ่มเติมข้อมูล (Export Data and Import Data) 
 

     ในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมขึน้มาใหม่เพื่อให้คลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอปสามารถน้ารายการของตนเองมาตรวจเช็คหรือ
เพิ่มเติมดา้นนอกในรูปแบบของ Excel Data ได้ ท้าให้สะดวก ในการตรวจเชค็คลังสินคา้และยา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
และยา  สามารถท้าได้โดยคลิกทีเ่มาส์ขวาจะแสดงแถบสีเขยีว และ เลือกไดร์ฟที่ท่านต้องการจะน้าไฟล์นี้เก็บไว้  อาจเป็นที่ เดสก์ทอป 
หรือ ทร้ัมไดร์ฟ ก็ได้   ในกรณีท่ีต้องการน้ากลับเขา้มาใช้ในซอฟตแ์วร์ต่อ  ท่านสามารถใช้ฟงัก์ชั่น Import Data เพื่อน้าข้อมูลเข้าได้ทนัที 
(รูปแบบไฟล์ต้องไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม)   
     โดยเมื่อท่านเลือก Export Data ระบบซอฟต์แวรจ์ะสร้างไฟล์ Excel ที่ชื่อว่า AllProduct  ให้เลือก Save ไว้ที่หน้าเดสท์ทอป หรือท่ีๆ 
ท่านต้องเก็บไฟล์ไว้  หลังจากนั้นให้ท่านเปดิไฟล์นี้  ท่านสามารถทา้การเปล่ียนแปลงรหัสสินค้า  ลบสินค้าที่ไม่ต้องการออก เพิ่มเติม
สินค้าที่ไม่มีในรายการสินค้าและยามาตรฐาน ตั้งราคาขายใหม่  ตั้งราคาขายในระดับตา่งๆ ฯลฯ  เมื่อท้าการปรับรายการสินคา้และยา
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และสินค้าตามต้องการแล้ว ให้ทา่นกด Save ทับไฟล์ AllProduct เช่นเดิม และจากนั้น   ให้ท่านเลือกที่ Import Data แล้วเลือกไฟล์ 
AllProduct  เพื่อน้าเข้าไปยงัคลังสินค้าของทา่น    
 

    วิธีการน้ีมีประโยชน์อยา่งมากส้าหรับคลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอปเครือข่ายทีต่้องการน้ารายการสินค้าและยาจากสาขาหลักไป
ยังสาขาอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาคีย์รายการสินคา้และยาใหมใ่นแต่ละสาขา  ชว่ยประหยดัเวลาและรวดเรว็เป็นอยา่งมาก โดยมวีิธีการ
เช่นเดียวกัน  แต่เพิม่เตมิในเรื่องราคาขายที่อาจไมเ่ท่ากันในแต่ละสาขา ซึง่ก็ต้องมีการปรับแก้ก่อนน้าเขา้สาขาอื่นๆ  และจ้านวนท่ีมอียู่ 
ณ ปัจจุบัน ท่ีจะต้องปรับให้เป็นศนูย์ก่อน เนื่องจากหากนา้ไฟล์ข้อมูลมาจากสาขาหลักจะเป็นจ้านวนของสาขาหลักอยู่ 
  
ข้อแนะน าเพิ่มเติม   หากต้องการรายการสินค้าและยาและวิธใีชจ้ากรา้นท่ี 1 เพื่อไปเปิดร้านใหมท่ี่ร้านสาขาอื่นๆ จะท้าอยา่งไร หาก
ต้องการเฉพาะรายการสินค้าและยาและวิธีใช้? 
 
ตอบ   
         ไปท่ี C:\mysql\data\smartvetC  ให้ก๊อปป้ีไฟล์ในโฟลเดอร์  smartvetC จ้านวน 6 ไฟล์  คือ  

 

 
น้าไปวางไว้ที่ตา้แหน่งเดียวกันคอื C:\mysql\data\smartvetC   ของเครื่องที่ 2 (สาขาใหม่)  ท่านกจ็ะได้รายการสินคา้และยาพร้อมกับ
วิธีใช้ส้าหรับการเปิดรา้นใหม่ทันที สะดวก ประหยัดเวลา  
 

 
 

ปุ่มท างานในหมวดคลงัสินค้า 
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แปลงหน่วยสนิค้า    หมายถึง   เมื่อผู้ใชต้้องการเปล่ียนแปลงหน่วยสินค้าจากหน่วยหนึง่ ไปเป็นอกีหน่วยหน่ึง ซึ่ง
ต้องเป็นสินคา้ในชนิดเดียวกัน  เช่น   ADALAT 5 MG  1  ขวด  มี 50 เม็ด  หน่วยสินค้าเป็น ขวด   ตอ้งการแปลงหน่วย

เป็นเม็ด เพื่อท้าการขายปลีกให้กบัลูกค้า   สามารถท้าได้ดงันี้ 
 

       เลือกที่ช่องเลือกสินคา้ตัง้ต้นที่ต้องการแปลงหน่วย  และ “เลือกสินค้าที่ต้องการแปลงหน่วย” ด้านซ้ายมือ  สินค้าที่แสดงจะมีหนว่ย
เป็นหน่วยใหญ่ๆ เช่น โหล ขวด  กล่อง เป็นต้น  โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อสินค้านั้น  ชื่อของสินค้าจะมาแสดงที่ช่องด้านขวามือ โดยมี 
รหัส  ชื่อทางการค้า  หน่วย  วันหมดอายุของสินคา้   ต้นทุนต่อหน่วย  จ้านวนท่ีมี   แปลงออกจา้นวน   แสดง comment  เป็นส่วนกรอก
ข้อมูลเพิ่มเติมของการแปลงหน่วยของสินคา้แต่ละชนดิ    หลังจากนั้นให้เลือกที่ “ แปลงหน่วยสินค้าจากสินคา้ตัง้ต้นเขา้สินคา้”  เลือก
สินค้าโดยการพิมพ์ตวัอักษรตวัแรกที่ช่องชื่อทางการค้า  ซอฟตแ์วร์จะแสดงรายการสินค้า ใหเ้ลือกชื่อสินค้าที่ต้องการจะแปลงเขา้  ส่วน
วันหมดอายุ และ แปลงเขา้จา้นวน  ไม่ต้องเติมเพราะ ซอฟต์แวร์จะแสดงให้อตัโนมัติ โดยคา้นวณจากคา่สินค้าตั้งต้น  หลังจากนั้น ให้
กดปุ่ม “แปลงหน่วยสินคา้”  สินค้าที่แปลงหน่วยจะเพิ่มจา้นวนในคลังสินค้าและยาโดยอตัโนมัต ิ

 

  
 

หมายเหตุ       การแปลงหน่วยของสินค้า  สนิค้าที่ตอ้งการแปลงออกและเข้าต้องเปน็สนิค้าชนดิเดียวกนั แต่มหีนว่ยต่างกนั  
มีรหัสต่างกัน  และ ตอ้งมีสนิคา้ที่ตอ้งการแปลงหน่วยและแปลงเข้าในคลังสินค้า  เพราะหากไม่มีสินคา้ที่ต้องการแปลงเขา้  
ระบบซอฟต์แวรจ์ะไม่สามารถแปลงเข้าได้   
 

ประโยชน์ของการแปลงหนว่ย 
 

       เพื่อชว่ยให้ผู้ใช้สะดวก รวดเรว็  ในกรณีต้องการแปลงหน่วยสนิค้าเพื่อขายให้กับลูกค้าประเภทต่างๆ  เช่น สินค้าทีเ่ตรียมไว้ขายส่ง 
แต่มีลูกคา้ปลีกต้องการซื้อสินค้านี้   สามารถแปลงหน่วยขายได้ทนัที  ซึ่งระบบจะท้าการคา้นวณคลังสินค้าในส่วนของการลดและเพิ่ม
ของสินค้าที่แปลงหน่วยเองโดยอตัโนมัต ิ
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สั่งพิมพ์บาร์โคด้ 
 

  เป็นการพิมพ์บาร์โคด้ของสินคา้นั้น  ทั้งนี้ต้องการมีการก้าหนดตวัเลขหรือหนังสือใส่ในช่องบาร์โคด้ของสินคา้นั้นๆ 
ก่อน  ประโยชน์ของการพิมพ์บารโ์ค้ดคือ  ผู้ใช้สามารถส่ังพิมพ์บารโ์ค้ดเพื่อน้ามาติดบนสินค้า หรือ แผงบาร์โค้ดรวม 

ส้าหรับใช้กับเครื่องอ่านบาร์โคด้ ในกรณีท่ีต้องการขายสินคา้แบบใช้บาร์โคด้  ท้าให้สะดวก  รวดเรว็  และไม่ต้องพิมพช์ื่อสินค้าใน
ซอฟต์แวร์   การติดบาร์โคด้  ไม่จา้เป็นต้องติดทีต่ัวสินคา้ทุกตวั  แต่แนะน้าว่า  ท้าเป็นแผงบาร์โค้ดรวมของสินคา้ และวางไวข้้างเครือ่ง
อ่าน เมื่อลูกค้าซื้อสินค้านั้นๆ  ก็ให้ยิงบาร์โค้ดของสินคา้ตวันั้นบนแผงบาร์โค้ด  ซึ่งจะชว่ยประหยัดเวลา และประหยัดสตกิเกอร์บาร์โค้ด
ที่ต้องติดกับสินค้าทกุชิ้น   หรือ ในกรณีท่ีสินค้านั้นๆ มีบาร์โคด้อยูแ่ล้ว หรือมีอยู่ในบรรจุภัณฑ์   สามารถใช้บาร์โค้ดนั้นได้ทันที  โดยเมื่อ
มีการน้าสินค้าเข้าคลัง ใหใ้ช้เครือ่งอ่านบาร์โคด้ยงิบาร์โค้ดของสินค้านั้นเขา้ไปบันทึกในซอฟต์แวร์ ในช่อง “บาร์โค้ด”   เมื่อขายสินค้า 
ผู้ใช้ก็สามารถนา้สินค้านั้นมายิงกับเครื่องอา่นบาร์โคด้จากสินคา้นั้นได้ทันที โดยไม่ต้องติดสติกเกอร์บาร์โค้ดกับสินค้า   
 
      ในเวอร์ชั่นใหม่นี้  สามารถส่ังพิมพ์บาร์โค้ดแบบกา้หนดจ้านวน และ แบบติดตามชั้นวาง  โดยกา้หนดได้ให้แสดงราคา หรือไม่แสดง
ราคาบนบาร์โค้ดก็ได้  ดงัรูป 
สั่งพิมพ์บาร์โคด้          (แนะน้าให้ท่านใชเ้ครื่องปรินเตอร์เลเซอรส้์าหรับพิมพ์บาร์โค้ด เพราะจะไม่มีปัญหาเรื่องความคมชัดและ
การใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบารโ์ค้ดได้ด)ี 

    
 

ตัวอย่างบาร์โค้ด + ราคา 

 
 

หมายเหต ุ
 

      ซอฟต์แวร์น้ี  สามารถเชือ่มตอ่กับเครื่องอ่านบาร์โคด้แบบอัตโนมัติ (Plug & Play) หรือเชื่อมต่อกบัล้ินชักอัตโนมัติ (Cash Drawer) ได้
ทันท ี   โดยไม่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ใดๆ 
 

รายการใหม่        เป็นการเริ่มรายการใหม่สา้หรับเพิ่มสินคา้เขา้คลังสินค้า  โดยจะมีการล้างข้อมลูในช่องต่างๆ เพื่อ
เริ่มบันทึกใหม่   รหัสสินค้าระบบซอฟต์แวรจ์ะกา้หนดให้อัตโนมัติ   เป็น P000001  และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น Running 

Number แต่หากผูใ้ชต้้องการเปล่ียนแปลงรหัสสินค้า  สามารถท้าได้โดยลบรหัสที่ซอฟต์แวรก์้าหนดให้อัตโนมัติ  และกรอกรหัสที่
ต้องการ และ กดปุ่ม “ เปลี่ยนรหัสสนิค้า”  ข้างๆ ช่องรหัสสินค้า  
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   ลบข้อมูลสนิค้า   เป็นการลบสินค้าที่ต้องการน้าออกจากคลังสินค้า หรือสินค้าที่เลิกขายแลว้   

   บันทกึ   หมายถึง  การบันทึกข้อมูลสินค้าเขา้ไปในคลงัสินค้า เมื่อได้กรอกข้อมูลต่างๆ ครบถว้นในฟอร์มแล้ว 

  พิมพ์ขอ้มูลสนิค้า   เป็นการส่ังพิมพ์รายละเอียดของสินคา้นั้นๆ ท่ีมีข้อมูลที่เกีย่วกับสินคา้อยา่งครบถ้วน  เพื่อเก็บไว้
อ้างองิและตรวจสอบด้านต่างๆ  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 

         ส่วนน้ีประกอบด้วย รหัสสินค้า  ชื่อทางการค้า  ชื่อสามัญทางสินคา้และยา  ท่านสามารถกรอกรายละเอยีด ส่วนประกอบ 
สรรพคุณ  ค้าเตือน กลไกการออกฤทธิ์  วิธีใช้  Comment หน่วยสินค้า เมื่อกรอกเสรจ็แล้ว กด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล  ข้อมูลเหล่านี้จะ
มีประโยชน์ส้าหรับลูกคา้ และ ผู้ขายที่ไมใ่ช่สัตวแพทย์ ที่อาจไม่ทราบรายละเอยีดของสินค้าและยา ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องการสอบถาม
เกี่ยวกับรายละเอียดของสินคา้และยา  หรือ สินค้าที่ขายได้  
         ในส่วนของ Comment ผู้ขายยงัสามารถกรอกส่วนลดหรือโปรโมชั่นไว้ให้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขอส่วนลดได้  โดยลูกค้าอาจ
ไม่ใช่เป็นลูกค้าประจ้าทีจ่ะมีส่วนลดพิเศษให้อยู่แล้ว    
 

ข้อมูลการหมดอายุ 

 
          
     ส่วนน้ีประกอบด้วย รหัสสินคา้ ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญทางสินค้าและยา  และ ยอดคงเหลือ หน่วย วันที่รับเขา้มา วันหมดอายุ 
ต้นทุน/หน่วย รหัสผู้จ้าหน่าย  ชื่อผู้แทนจ้าหน่าย  ข้อมูลการหมดอายุของสินค้านี้ จะแสดงโดยอตัโนมัติเมื่อเขา้สู่ซอฟต์แวร์ โดยแสดง
รายการสินค้าที่หมดอายุในคลังสินค้าและยา อันจะชว่ยให้ผู้ขาย บริหารคลังสินค้าและยาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และมกีารเตอืน
ก่อนที่สินค้านั้นจะหมดอายุ ตามเวลาทีต่ั้งไว้ และ เตอืนสินค้าก่อนหมด (ระบุจา้นวนทีต่้องการใหซ้อฟต์แวรเ์ตือน)  

ระบบบริหารข้อมูลสนิค้าและยา  

    เป็นแฟ้มส้าหรับใช้บริหารจดัการคลังสินคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเรว็ และ ทันกับเวลา ไม่ยุ่งสินค้าและยาก  เลือกกา้หนด
ประเภทของสินค้าไดค้รั้งละหลายตัว ท้าให้เห็นการบริหารจัดการสินค้าและยาทัง้หมดที่มีอยูใ่นคลังสินค้าและยา  โดยสามารถกา้หนด



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2011 
 

                                               

สินค้าและยา ที่ห้ามขาย (เมื่อกา้หนดแล้วสินค้าและยาที่กา้หนดกจ็ะไม่แสดงที่หนา้ร้าน) สินค้าและยาอันตราย สินค้าและยา OTC 
Drug  สินค้าและยาควบคมุพิเศษ เป็นต้น  ซี่งการกา้หนดค่าแต่กอ่นต้องกา้หนดที่ละตวั  แต่ปัจจุบนัสามารถใชก้ารเลือกมาพร้อมกนั
ครั้งละหลายตวั   แล้วกา้หนดพรอ้มกันทีเดยีว 

 

   การใช้งาน   โดยการเลือกรายการสินค้าและยาด้านซา้ยมือ และ ก้าหนดประเภทสินคา้และยา ด้านขวามือ เช่น สินค้าและยาหา้ม
ขาย  ให้เลือกชื่อสินคา้และยาและกดปุ่ม “>” เพื่อดึงรายการสินค้าและยาจากดา้นซา้ยมายงัช่องรายการดา้นขวา หรือ ดับเบิ้ลคลิกกไ็ด้
เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุม่ บันทึก (รูปแผ่นดิสก์ดา้นล่างสุดในช่องกลาง)  เมื่อก้าหนดแล้ว หากท่านต้องการเปล่ียนแปลงรายการ
สินค้าและยาที่ไดก้้าหนดไว้แล้วกอ่นหน้า ก็สามารถเรยีกดเูพื่อท้าการเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น สินคา้และยาห้ามขายที่
ก้าหนดไวก้่อนมีจา้นวน 5 ตัว และ ต้องการเพิ่มเติมสินคา้และยาห้ามขายอีก 10 ตัว ก็เลือกทีช่่องเลือกด้านบนขวา และ เลือก ประเภท
สินค้าและยาหา้มขาย ระบบจะแสดงรายการสินคา้และยาหา้มขายที่ได้ก้าหนดไว้ก่อนหน้ามาแสดง และท่านสามารถเลือกชื่อสินคา้
และยามาเพิม่เตมิอีก 10 ตัว ดา้นขวาได้ทันที พร้อมกับกดบันทึก เพื่อบันทึกการเปล่ียนแปลง สินค้าและยาที่ห้ามขายจะไม่แสดงใน
หน้าการขาย “หน้าร้าน”  มีประโยชน์กรณี เช่น อย. ส่ังห้ามสินคา้และยาบางตวัไม่ใหจ้้าหน่ายเป็นบางชว่งเวลา หรือ สินค้าและยาบาง
ตัวมีปัญหากับคนไข้และต้องการก้าหนดหา้มขายชัว่คราว และเมือ่มีการเปล่ียนแปลงอนุญาตให้ขายได้ ผู้ขายหรือ สาขาแมก่็ท้าการ
เปล่ียนแปลงเพื่ออนุญาตให้ขายได้เช่นเดิม 
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หมายถึง เลือกสินค้าและยามาด้านขวา หรือ ใชก้ารดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อสินค้าและยาแทนก็ได ้
หมายถึง  เลือกรายการสินคา้และยาดา้นซ้ายมือ มาทางดา้นขวาทั้งหมด แล้วค่อยคัดออกก็ได้ในกรณีที่มีรายการ
สินค้าและยาทีเ่ลือกมาดา้นขวามือมีจา้นวนมาก 
 
หมายถึง  เลือกลบสินค้าและยาออกจากรายการด้านขวามือ หรือ ใช้การดับเบิ้ลคลิกทีช่ื่อสินค้าและยาแทนก็ได ้
หมายถึง  เลือกลบสินค้าและยาออกจากรายการด้านขวามือออกทั้งหมด 
 
รีเฟรซข้อมูล ด้านขวามือ เพื่อทา้การก้าหนดประเภทของสินคา้และยาใหม ่
หมายถึง  บันทึกการกา้หนดประเภทของสินค้าและยา 

 
ก าหนดประเภทสินค้าและยา 

 
 
  การก าหนดประเภทสนิค้าและยามีประโยชน์ส าหรับการบริหารรายการสินค้าและยาในคลังสนิค้าและยาทั้งหมด ดังนี ้
 

 สินค้าและยาหา้มขาย    ในกรณีต้องการหยุดการขายสินคา้และยาตวัที่ต้องการ ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ เช่น สินค้าและยา

ถูกห้ามขายโดย อย. หรือ สินค้าและยานี้บริษัทฯ ได้ยกเลิกการขายแล้ว หรือ สินค้าและยานี้ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตแล้ว 
หรือ สินค้าและยามีรายงานว่ามอีันตรายต่อคนไข้จึงถูกถอนด่วนจากตลาด ซึง่ผู้ขายสามารถเลือกที่ “สินคา้และยาห้าม
ขาย” และเลือกรายการสินค้าและยาดา้นซา้ยมือ มายงัช่องดา้นขวามือ โดยการดับเบิ้ลคลิกทีช่ื่อสินคา้และยา หรือเลือกชื่อ

สินค้าและยาและกดปุ่ม > เพื่อให้สินค้าและยานั้นเข้ามาช่องขวามือ เมื่อเลือกเสร็จแล้วกดปุ่ม “บนัทึก”   ก็จะได้กลุ่ม

สินค้าและยาหา้มขาย 
 OTC Drug    ในกรณีที่ต้องการจัดสินค้าและยาแยกกันระหว่างสินค้าและยา OTC และ Prescription เพื่อความสะดวกใน

การขายและแบ่งกลุ่มสินค้าและยาที่ขายโดยแพทย์และพนักงาน  โดยผู้ใช้งานสามารถตัง้คา่ที่หมวดตั้งค่าได้   ในกรณีท่ีเป็น
แพทย์ ก็สามารถขายได้ทั้งสินคา้และยา OTC & Prescription  แต่หากเป็นพนักงานขายสามารถขายได้เฉพาะสินค้าและยา 
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OTC (Over The Counter) อันจะเป็นประโยชน์ส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอป ผู้ขาย พนักงาน และมเีหตุผลใน
การแจง้ต่อ อย.   อันเป็นการรับผิดชอบต่อคนไข้อกีส่วนหน่ึงด้วย 

 
 สินค้าและยาอนัตราย    ในกรณีที่ต้องการจัดกลุ่มสินค้าและยาอันตราย และแสดงออกรายงาน เพื่อติดตามการขายหรือ

หากมกีรณีคนไข้ได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าและยา สามารถตรวจสอบย้อนหลังการจ่ายสินคา้และยานั้นๆได ้

 สินค้าและยาควบคุมพเิศษ   ส้าหรับกรณีท่ีต้องการจัดกลุ่มสินคา้และยาทีค่วบคุมพิเศษโดยองคก์ารอาหารและสินค้าและ
ยา(อย.) โดยหากมกีารขายให้กับคนไข้  จะถูกน้ามาออกรายงานแบบ ขย. 7 / 9 /10  ได้อย่างถกูต้องตามรูปแบบมาตรฐาน 

 สินค้าและยานอกระบบ (No VAT)  ในกรณีที่ต้องการจัดกลุ่มสินค้าและยาออกเป็นสินคา้และยาที่เขา้ภาษีมูลคา่เพิ่ม
(VAT) และ สินค้าและยาที่ไม่เขา้ภาษีมูลคา่เพิม่(No VAT) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่พัฒนาเพิม่เตมิ เนื่องจากวา่ ส่วนมาก คลินิก
สัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปจะมกีารซื้อสินคา้และยาจากบริษัทฯผู้แทนจ้าหน่ายทีต่้องมีระบบภาษีมูลคา่เพิ่ม(VAT) เช่น ซิลิค  
ดิสก์แฮล์ม  โอลิค  หรือบริษัทฯ สินค้าและยาตา่งประเทศตา่ง (original) ที่ต้องเข้าภาษมีูลค่าเพิ่มทัง้หมด และส่วนหนึ่งเป็น
สินค้าและยาทีซ่ื้อมาจากผู้จา้หน่ายรายใหญ(่ยี่ปัว๊ ซาปัว๊) ท่ีส่วนมากไม่ได้เขา้ภาษีมูลคา่เพิม่  ที่ผ่านมา คลินิกสัตวแพทย์และ
ร้านเพ็ทชอปหากต้องการจะทราบถึงยอดภาษมีูลค่าเพิ่มของสินคา้และยาในคลังสินค้าและยา ส่วนมากจะรายงานยอด
ภาษีมูลคา่เพิม่(VAT) ของรายการสินค้าและยาทัง้หมด ซึ่งทา้ให้ภาษีไม่ตรงกับความเป็นจริง  เมื่อมีระบบนี้แล้ว จะท้าให้
คลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอป ทราบถึงมูลคา่ภาษีมูลคา่เพิ่มที่แท้จริงของสินคา้และยาและสินค้าทั้งหมดในคลัง ทั้งนี้
หากต้องการดูยอดภาษี สามารถดูได้ที่ ภาษีขาย ในหมวดรายงาน โดยภาษีขาย จะนา้เฉพาะสินคา้และยาที่เขา้ระบบภาษี
มาคา้นวณให้ ส่วนสินค้าและยานอกระบบ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่น้ามาคา้นวณให้ ส่วนภาษซีื้อ  ซอฟต์แวรก์็จะนา้เฉพาะ
สินค้าและยาทีเ่ข้าระบบภาษีฯ มาค้านวณภาษีซื้อ ท้าให้ระบบของคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปมีการบริหารข้อมูล
สินค้าและยาอย่างถูกต้องและชดัเจน 

 พิมพ์ฉลากยาอัตโนมตัิ (ใหม่)   ในกรณีท่ีต้องการให้สินค้าและยาที่ขายพิมพ์ฉลากสินค้าและยาโดยอัตโนมัติทันที ไม่ต้อง
มีการกา้หนดที่หน้าร้านอีกว่าจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ ท้าให้สะดวกรวดเรว็  เช่น มีการขายสินค้าและยา 5 ตัว  ในรายการน้ันมี
สินค้าและยา 2 ตัวทีม่ีฉลากอยู่แล้วไม่ต้องการพิมพใ์ห้เปลืองฉลากสินค้าและยา ซึ่งปกตเิราจะใช้ฟงัก์ชั่น F11 เพื่อดูรายการ
สินค้าและยาทีจ่ะพิมพ์ฉลากสินค้าและยา แล้วจงึกา้หนดวา่พิมพห์รือไม่พิมพ์   ดังนั้น หากได้มีการก้าหนดไวใ้นระบบนี้แล้ว  
รายการสินค้าและยา 5 ตัว เราไม่ต้องเสียเวลาไปก้าหนดที่หน้ารา้นอีกวา่ สินค้าและยาตวัใดพิมพห์รือไม่พิมพ์  ฟังก์ชั่นนี้  ท้า
ให้ผู้ขายสะดวก และประหยดัฉลากสินค้าและยา  และหากใช้ร่วมกับระบบพิมพ์ฉลากสินค้าและยาอัตโนมัติ ยิง่ท้าให้การ
ขายรวดเรว็ยิ่งขึ้น เพราะผู้ขายไมต่้องเสียเวลามาเซต็และตรวจสอบว่าสินคา้และยาตัวใดพมิพ์หรือไม่พิมพ์ เมื่อปิดการขาย 
ซอฟต์แวรจ์ะท้าการพิมพ์ฉลากสินค้าและยาพร้อมใบเสร็จพร้อมกนั ทันที 

หมายเหตุ 
      การก าหนดประเภทสนิคา้และยา จะมีประโยชน์อย่างมากส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์ หากมกีารเปล่ียนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าและยาทีเ่ป็นข้อมูลเดียวกนัสามารถก้าหนดจากส่วนกลาง(บริษัทแม่) และส่งไฟล์ข้อมูลไปให้ร้านเครื่อขา่ยได้ท้าการอัพเดทขอ้มูล
ได้พร้อมกัน ท้าใหก้ารบริหารงานคลังสินค้าและยามีประสิทธิภาพอย่างมาก   
 
         การส่งไฟล์ข้อมูลสินค้าและยาไปยังสาขาเครือขา่ย  สามารถเป็นแบบระบบอินเตอรเ์น็ตหรือแบบ Dial up ก็ได้  
     คลนิิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปแบบเครือข่าย   ส่วนมากแนะนา้ใหจ้ัดทา้รายการสินคา้และยาหลักก่อน (Master Files) 
หลังจากนั้นก็สามารถส่งให้กับสาขาทัว่ประเทศได้ และทา้ให้การเปิดคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปมีความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพอย่างมาก 
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การสร้างสินค้าและยาชุด 

 
 
        เป็นฟีเจอร์ที่ทีมงานได้ท้าการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้การขายมีความสะดวก รวดเรว็ และอ้านวยความสะดวกให้การขายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกขายหนา้ร้านทา่นสามารถคยี์รหัส หรือ ใช้ร่วมกับบาร์โค้ดได้ทันที  ท้าให้ท่านไม่ต้องคียช์ื่อสินค้าและ
ยาหลายๆ ตัวเพื่อจัดชุดให้กับคนไข้ นอกจากนั้น ประโยชนใ์นกรณีที่ท่านให้พนักงานขาย  ทางพนักงานไมจ่้าเป็นต้องจัดสินคา้และยา
ให้คนไข้ แต่สามารถเลือกสินค้าและยาชดุที่สัตวแพทย์ ได้จัดไวใ้ห้ขายเป็นชุดๆ อยู่แลว้ ช่วยท้าใหก้ารขายของพนักงานรวดเร็ว และ
เชื่อถือได้  หลักการคือ การขายสินค้าและยาชุด  ผู้ขายต้องสร้างสินค้าและยาชุดก่อน เช่น  สินค้าและยาแก้ไข้  สินค้าและยาแก้โรค
กระเพาะ  โดยระบบจะให้ท่านน้าสินค้าและยาในสต๊อกมาจดัชุด ใส่จ้านวนสินค้าและยา และรหัสสินค้าและยาชุด ระบบซอฟต์แวรจ์ะ
ท้าการก้าหนดให้โดยอตัโนมัติ  
 
การสร้างสินคา้และยาชุด 
 

1. เลือกแฟ้ม “สร้างสินค้าและยาชุด” ดงัรูป   
2. กดปุ่ม “รายการใหม่” เพื่อก้าหนดรหัสสินค้าและยาชุดอัตโนมตัิ และตั้งชื่อสินคา้และยาชุด ดว้ยตนเอง 
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3. เลือกรายการสินคา้และยาด้านซา้ยมือ ซึง่เป็นรายการสินค้าและยาที่มีอยูใ่นสต๊อกสินคา้และยาทั้งหมด 
4. เลือกชื่อสินคา้และยาและใส่จา้นวน และ กดปุ่ม + เพื่อน้าสินค้าและยาลงมาในรายการสินค้าและยาชดุ 
5. กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อเสร็จสิ้นการสร้างสินค้าและยาชดุ 
6. ตรวจสอบวา่สินคา้และยาชุดได้ถกูสร้างแล้วโดยเลือกแฟม้ “แสดงรายการสินค้าและยาชุด”  จะพบรายการสินค้าและ

ยาชดุที่สร้างไว ้
 
การแก้ไขสนิค้าและยาชดุ 
 

1. ที่แฟ้ม “แสดงรายการสินค้าและยาชุด”  เลือกปุ่ม “แก้ไขสินค้าและยาชดุนี้”  
2. ระบบจะดึงแฟม้ “สร้างสนิค้าและยาชุด” มาแสดง และ แสดงรายการสินค้าและยาในชุด ที่ต้องการแก้ไขนั้น 
3. แก้ไขและกดปุ่ม “บันทกึ”   เสร็จส้ินการแก้ไขสินค้าและยาชุด 

 
หมายเหตุ   ทีมงานได้ทา้การเพิม่เติมในส่วนของราคารวมจริง และราคาที่ตัง้ขายไว้  ซึง่ส่วนตา่งของราคาก็คือส่วนลด นั่นเอง 

 
การขายสินค้าและยาชุด 
   การขายสินคา้และยาชุด จะเหมือนกับการขายสินคา้และยาทั่วไป  ผู้ขายสามารถเลือกสินค้าและยาชดุจาก รหัส  บาร์โค้ด  หรือชื่อ

การคา้ได้ทันที  แต่ระบบจะกา้หนดรหัสสินค้าและยาชุดให้แบบอตัโนมัติ โดยมเีครื่องหมาย “ * “น้าหน้า เช่น เมื่อต้องการจา่ยสินคา้
และยาชดุแก้ไข้ ใหก้ด * ที่ช่องรหัสสินค้า(หน้ารา้น) หากใช้ร่วมกับระบบ POS Express รายการสินค้าและยาทั้งหมดในสินคา้และยา
ชุดนั้นจะถูกดงึลงมาในรายการขายทันที ช่วยท้าให้การขายเร็วขึ้นอย่างมาก พร้อมกับรวมราคาใหท้ันที  การขายสินคา้และยาชุด   
หากสินค้าและยาตัวใดตวัหน่ึงในสินค้าและยาชุดนั้น มจี้านวนไมพ่อในการขาย ระบบจะไมด่ึงลงมาในรายการแตจ่ะแจง้ให้ผู้ขายทราบ
ว่า จา้นวนสินคา้และยาไม่เพียงพอในการขาย ซึง่ท่านสามารถเปล่ียนสินค้าและยาตัวอื่นมาแทนได้ โดยราคาก็จะเปล่ียนแปลงไปตาม
การเปล่ียนแปลงรายการสินคา้และยาแบบอัตโนมัติ    

 
ขั้นตอนการขายสินค้าและยาชุดแบบรวดเร็ว 

1. เลือกชื่อสินคา้และยาชุด พร้อมกบัระบบ POS Express 
2. รายการสินค้าและยาลงมาในรายการทันที พร้อมแสดงราคารวม 
3. กด F12 เพื่อรับการชา้ระเงิน 
4. รับเงิน  ทอนเงิน  เสร็จส้ินการขาย 
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สั่งซื้อ/รับเข้า 

   ในหมวดนี้จะประกอบดว้ย 3 แฟ้มหลักคือ  
1. ส่ังซื้อสินค้า   
2. รับสินค้า 

3. ส่งคืนสินค้า 

4. เบิกสินค้า 

1. สั่งซื้อสินค้า 
ด้านซ้ายประกอบดว้ย 

 แสดงรายชื่อสินค้า  แสดงสินค้าที่ถึงจดุสั่งซื้อ หรือ แสดงสินคา้ทัง้หมด 

 ค้นหาสินค้าตามรหัสสินค้า 

 ค้นหาสินค้าตามชื่อสินคา้ 

ด้านขวาประกอบดว้ย 

 เลขที่รายการส่ังซื้อสินคา้ 

 รหัสผู้แทนจ้าหน่าย (กดปุ่มด้านขา้งเพื่อดูรายชื่อผู้แทนจา้หน่าย) 

 ชื่อผู้แทนจ้าหน่าย   กรอกข้อมูลที่ “หมวดตัง้คา่” ที่ แฟ้ม “ข้อมูลผู้แทนจ้าหน่าย”  วันท่ีส่ังซื้อ  นัดรับสินค้าวันท่ี  นัดชา้ระ
เงินวันที ่

ปุ่มหลกั     มี  4 ปุ่ม ดังนี ้
 

1. บันทึกรายการส่ังซื้อ   เพื่อ  บันทึกรายการส่ังซื้อในแต่ละครั้ง  
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2. พิมพ์ใบส่ังซือ้สินค้า    เพื่อ  พิมพ์ใบส่ังซื้อสินคา้ในแต่ละครั้ง 

3. สร้างรายการใหม ่      เพื่อ  สร้างรายการส่ังซื้อใหม่ 
4. ค้นหารายการท่ีส่ังซื้อ เพื่อ   ค้นหารายการส่ังซื้อทั้งหมดที่เกดิขึ้น 

  
ส่วนล่างประกอบด้วย 
 

 รหัสสินค้า    เป็นรหัสสินค้าที่ต้องการส่ังซื้อ 

 ชื่อสินค้า (ชื่อทางการค้า)  ชื่อสินค้าที่ต้องการส่ังซื้อ ซอฟต์แวรจ์ะมีรายชื่อสินค้าทัง้หมดมาให้เลือกอัตโนมัติ 
 ราคา/หน่วย  ส่ังซื้อจา้นวน  หน่วย   

 จุดส่ังซื้อ   หมายถงึ  จ้านวนท่ีผู้ขายได้กา้หนดไวว้่า หากถงึจุดนี้แล้วต้องส่ังซื้อ 

 เหลือจ้านวน  หมายถึง จา้นวนทีเ่หลือจริงในคลังสินค้าและยา 

ปุ่มเครื่องหมาย +  เพื่อน้าสินค้าหรือสินค้าและยาทีเ่ลือกไว้ลงไปกรอกในรายการส่ัง  ปุ่มเครื่องหมาย - เพื่อน้าสินค้าที่กรอกไว้แล้วออก
จากรายการส่ัง 

 
ขั้นตอนการสั่งซือ้สนิค้า 
 

 ขั้นตอนการออกใบส่ังซื้อสินค้า 

1. ให้ผู้ใชเ้ลือกผู้แทนจ้าหน่ายว่าต้องการส่ังซื้อสินค้ากับผู้แทนจ้าหน่ายสินค้ารายใด  หากไม่มีให้ไปกา้หนดผู้แทนจ้าหน่าย
ก่อนในหมวด “ตั้งค่า” หากไม่มีรายชื่อผู้แทนจ้าหน่าย  จะไม่สามารถออกใบส่ังซื้อสินคา้ได ้

2. ก้าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกับการนัดรับสินค้า การนัดช้าระเงิน 

3. เลือกสินค้าที่ต้องการส่ังซื้อ พร้อมทั้งกา้หนดปริมาณสินค้าทีต่้องการส่ังเมื่อเลือกสินคา้ที่ต้องการส่ังซื้อจนครบแล้วให้กด
ปุ่ม “บันทึกรายการส่ังซื้อ” 

 

ประวัติการสั่งซือ้สินค้าและยา  (ฟีเจอร์ใหม)่ 
 
     ระบบประวัติการส่ังซื้อสินค้าและยา  แนวความคิดนี้ทางทมีงานได้รับท้าการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อน้ามาพัฒนาซอฟต์แวร์เพือ่ให้
ตอบสนองต่อการใช้งานของคลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอปใหม้ากที่สุด  ส่วนหนึ่งคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปจ้านวนมาก ไม่
สามารถจดจ้าราคาสินคา้และยาที่เคยสั่งซื้อได้ เนื่องจากสินค้าและยาตวัเดียวกันแต่สัง่ซื้อจากหลายผู้แทนจ้าหน่าย และในราคาที่
แตกตา่งกัน ต่างเวลากัน ท้าให้เมื่อต้องส่ังซื้อ ไม่สามารถหาข้อมลูเพื่อท้าการเปรียบเทยีบราคาแตล่ะผู้แทนจ้าหน่ายไดว้่า ผู้แทน
จ้าหน่ายสินค้าและยาตวัที่ต้องการใด ท่ีมีราคาที่ถูกที่สุด   จึงเกดิการพัฒนาระบบเพื่อชว่ยให้การส่ังซื้อ หรือส่ังโดยตรงกับผู้แทนสินค้า
และยา หรือโทรส่ังกับผู้แทนจ้าหน่ายหรือ ออกใบส่ังซื้อ ผู้ใชง้านสามารถเปรียบเทียบราคาผู้แต่ละผู้แทนจ้าหน่ายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้าให้สามารถซือ้สินค้าและยาได้ในราคาทีเ่หมาะสม. ตัวอยา่งเช่น   ต้องการซื้อ A.N.H. Hormone ผู้ใช้งานสามารถคีย์
ชื่อสินค้าและยาเพื่อคนหาผู้แทนจ้าหน่ายที่เคยซื้อพร้อมด้วยราคาแสดง และวันเวลาทีซ่ื้อ เพื่อเปรียบเทียบราคาของแต่ละบริษัทฯ และ 
แต่ละเวลาได้   นอกจากนีย้ังสามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้และยาที่เคยส่ังซื้อจากราคาถูกสุดไปหาแพงสุด ของสินค้าและยาแต่ละ
ตัว ท้าให้ผู้ขายสามารถเลือกซื้อสินค้าและยาแต่ละตวัได้ในราคาที่ถูกที่สุดหรือสมเหตุสมผลได ้
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ระบบเช็คราคาสนิค้าและยาทีเ่คยสั่งซื้อ 
 
    ระบบเช็คราคาสินคา้และยาทีเ่คยส่ังซื้อ  ระบบซอฟต์แวร์จะเกบ็รวบรวมราคาสินคา้และยาแต่ละตัวจากแต่ละบริษัทฯทีเ่คยส่ังซื้อไป
แล้ว เพื่อน้ามาเปรียบเทียบกันใหผู้้ใช้งานได้ค้นหาสะดวก เช่น เมือ่ต้องการส่ังสินค้าและยา Tylenol  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาโดยการ
พิมพ์ชื่อสินค้าและยาในช่อง “ชือ่สินค้า” หรือช่อง “รหัสสนิค้า” กไ็ด้  ซอฟต์แวร์จะแสดงรายการสินค้าและยา Tylenol ทีเ่คยส่ังซื้อ
ทั้งหมดมาให้พร้อมราคาและเวลา   ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายงานตามราคาซื้อจากแพงไปหาถูก หรือ จากถูกไปหาแพงได้  พร้อมกับ
ระบุบริษัทผู้แทนจ้าหน่ายให้อย่างสมบูรณ์ เพื่อผู้ใชง้านจะได้ทราบได้ทันทีว่า จะสั่งสินคา้และยาตวันี้ท่ีราคาถูกสุดจากบริษัทใด   ท้าให้
ระบบการส่ังซื้อ  สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
ระบบเช็คผู้แทนจ าหน่ายสนิคา้และยา 
 
    ระบบเช็คผู้แทนจา้หน่ายสินคา้และยา  แนวคิดนี้ตอ่เนื่องมากจากระบบแรก เพื่อให้คลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปสามารถคน้หา
ผู้แทนจ้าหน่ายวา่ เราไดซ้ื้อสินค้าและยาตวัใดบ้างจากผู้แทนจา้หน่ายนี้ เพื่อจะได้สั่งได้ถูก และ ส่ังซื้อสินค้าและยากับผู้แทนจา้หน่าย
สินค้าและยานีใ้นราคาใด?  สามารถดงึข้อมูลของผู้แทนจ้าหน่ายเพื่อติดต่อได้ทันที  มีข้อมูลส่วนแถม ข้อมูลท่ีเกีย่วกับผู้แทนจ้าหน่าย
รายนี้อยา่งละเอยีด  ท้าให้สะดวกรวดเร็ว และการส่ังซื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
 
ระบบเช็คราคาสนิค้าและยาออนไลน์  
 
    เป็นระบบท่ีช่วยให้คลินิกและร้านเพ็ทชอป สามารถตรวจสอบราคากลางและราคาขาย ตลอดจนการท้าการเสนอซือ้ และผู้ขาย ท้า
การเสนอขายใหก้ับคลินิกและร้านเพ็ทชอปได้   โดยลิงค์ออนไลน์มาเพื่อตรวจสอบได้ทันที ท่ี www.smartdrugprice.com   

 

http://www.smartdrugprice.com/
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2. รับสินค้า 
1. รับสินค้าโดยไม่ผ่านรายการสัง่ซื้อ 

          หมายถึง   สามารถเพิ่มจา้นวนสินค้าและยาโดยไมต่้องผ่านการส่ังซื้อก่อน  ปกติการเพิ่มจ้านวนสินค้าและยาเขา้ใน
คลังสินค้าและยา จะต้องมีรายการส่ังซื้อก่อน เพื่อน้ามายืนยันการส่ังซื้อสินค้าและยาวา่ได้สั่งสินคา้นี้เมื่อใด จา้นวนเท่าไร   การ
รับสินค้าโดยไม่ผ่านรายการส่ังซือ้  

 
 
หมายเหตุส าคัญมาก 

1. วันหมดอายุของสินค้าและยาที่น าเข้าในคลังสนิค้าและยา  ที่ผ่านมามเีป็น
จ้านวนไม่น้อยที่ลืมตัง้ค่าวันหมดอายุของสินค้าและยาหรือสินค้าที่น้าเขา้ ท้าให้
สินค้าและยาหมดอายุหลังจากทีไ่ด้น้าเขา้เพียงแคว่ันเดียว อันเนื่องมาจาก 
ซอฟต์แวรจ์ะเซ็ตวันหมดอายุไว้ทีว่ันเดือนปี ปัจจุบัน  ท้าใหจ้้านวนสินค้าและยา
ในคลังหายไปเป็นสินค้าและยาหมดอายุ  ดังนั้น ทางทีมงานจงึไดป้รับปรุงโดยให้
ซอฟต์แวรต์ั้งคา่ วันหมดอายุไว้ลว่งหน้า 3 ปี โดยบวกจากวันที่ปัจจุบัน  ท้าให้ผุ้ใช้
งานสะดวก รวดเร็วในการน้าสินค้าและยาเขา้คลังสินคา้และยา  และไม่ต้อง
กังวลกับวันหมดอายขุองสินคา้และยาหรือสินค้าอกี  แต่หากเป็นกรณีที่ต้องการ
ความเที่ยงตรงของวันหมดอายุทีแ่น่นอน แนะน้าว่าต้องใส่วันหมดอายุตามจริง 
เช่น สินค้าที่มวีันหมดอายุสั้น เปน็ต้น     

2. การน าเข้าในคลังสนิค้าและยา   ก้าหนดไว้วา่สินค้าและยาชนดิเดียวกันหากนา้เขา้วันเดียวกัน ล๊อตที่ 2 ในเวอร์ชั่น พลัส น้ี
จะน้าเข้าได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาบวกวันเพิ่มใดๆ ระบบจะทา้การเซ็ตให้โดยอัตโนมัต ิ



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2011 
 

                                               

ระบบน้ี   จะท้าให้ผู้ขายสะดวกทีไ่ม่ต้องมีรายการส่ังซื้อก่อน  แต่ผู้ขายสามารถปรับจ้านวนของสินค้าและยาหรือสินค้าทีจ่ะขายได้
เมื่ออยูใ่นระหวา่งการขายหน้ารา้น ซึ่งหากต้องเสียเวลามาท้าใบส่ังซื้ออีกจะท้าให้เสียเวลา  และซอฟต์แวร์จะมีการแสดงรายการ
รับสินค้าที่ไม่ผ่านรายการส่ังซื้อไว้ให้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ  วิธีการคอื เลือกชื่อสินคา้หรือสินค้าและยาจากช่อง “ชื่อสินค้า
(ชื่อทางการคา้)” ที่มีรายชื่อมาใหเ้ลือกแบบอัตโนมัติ โดยการพิมพอ์ักษรตวัแรกของชื่อสินคา้นั้น(ทีม่ีอยู่ในคลังสินค้า) เมื่อเลือก
แล้วให้ใสจ่้านวนท่ีต้องการรับเข้า และ  ราคาต่อหน่วย   และกดปุม่เครื่องหมาย บวก เพื่อน้าสินคา้นั้นเข้ามาในรายการบันทึก    

 

2. รับสินค้าโดยผ่านรายการสั่งซือ้ 
 

        หมายถึง  สามารถเพิม่จา้นวนสินค้าและยาได้โดยต้องมกีารส่ังซื้อสินค้าและยาก่อนในแฟ้ม “สั่งซื้อสนิค้า“ ดังนั้น หากเลือก
รายการน้ี  ก็จะต้องมีรายการส่ังซื้อมาก่อนเพื่อให้การส่ังและการรับเข้าตรงกัน  ดังรูป 

            การรับสินค้าโดยผ่านการส่ังซื้อนั้น  เมื่อผู้ใช้ได้รับสินคา้ตามรายการแต่ละใบสั่งซื้อแล้ว ผู้ใช้สามารถน้ามากรอกจา้นวนสินค้าที่
รับ  ได้ที่ช่อง “รับจ้านวน” เพื่อใหต้รงกันกับจ้านวนท่ีส่ัง  เมื่อกรอกจ้านวนแล้วกใ็ห้กดเครื่องหมายบวก +  เพื่อใส่จา้นวนรับ เขา้ไปใน
รายการ  ซึ่งการกรอกจ้านวนรับก็ให้ท้าให้ครบเพื่อตรวจสอบการรับสินค้าช่อง 

ซ้ายมือดา้นล่าง จะแสดงรายละเอียด  เลขท่ีรายการส่ังซื้อสินค้า  รวมจา้นวนเงินท่ีส่ังซื้อ  วันท่ีส่ังซือ้นัดรับสินค้าวันท่ี   นัดชา้ระเงินวันท่ี   
ชื่อผู้แทนจ้าหน่าย  ซึ่งมีใหค้รบ 

หมายเหตุ    การรับสินค้าเข้าโดยผ่านรายการส่ังซื้อ  หากบิลใดทีร่ับสินค้าครบจะแสดงเลขที่รายการส่ังซื้อเป็น  สีแดง  ด้านซา้ยมือ  
หากบิลรับเข้าใดที่ส่งสินค้าไม่ครบตามจ้านวนท่ีส่ังซอฟต์แวร์จะแสดงเลขที่รายการส่ังซื้อเป็น  สนี้ าเงิน 
    

3. ส่งคืนสินค้า 

 
   เป็นส่วนของการส่งคืนสินค้า โดยอาจเป็นการส่งคืนเพื่อเปล่ียน หรือ ส่งคืนเพราะสินคา้เสียหายขณะส่ง โดยระบบจะให้ระบุจ้านวนท่ี
จะส่งคืน และคา้นวณมูลค่าสินคา้ส่งคืน พร้อมกับแสดงรหัสผู้แทนจ้าหน่าย  ชื่อผู้แทนจ้าหน่าย  
 

1. เลือกตัวแทนผู้จ้าหน่ายสินค้า จากช่องทางซ้ายบน จากนั้นรายชื่อสินค้าที่รับมาจากตัวแทนผู้จ้าหน่ายสินค้านั้นจะแสดงขึ้นมา 

2. คลิก 2 ครั้งที่สินคา้ที่ต้องการจะส่งคืน พร้อมกา้หนดรายละเอียดตา่งๆที่สินคา้ที่ต้องการส่งคืน จากนั้นกดปุ่ม บวก  
3. เพิ่มสินค้าทีต่้องการส่งคืนไปเรื่อยๆ จากนั้นกดปุ่มบันทกึรายการส่งคืน (คา้เตือน : หลังจากกดปุ่มบันทึกรายการส่งคืนแล้วจะไม่

สามารถแก้ไขรายการส่งคืนนี้ไดอ้ีก ต้องสร้างรายการส่งคืนสินค้าใหม่อีกรายการหนึ่ง) 
หมายเหต ุ

        การส่งคืนสินค้ามีประโยชนส้์าหรับคลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอปที่ต้องการคืนสินค้ากลับผู้แทนจ้าหน่าย หรือสาขาหลัก 
สาเหตุอาจเนื่องมาจาก สินค้าและยาใกล้หมดอายุ   สินค้าและยามีอัตราการขายออกลดลง หรือ ต้องการเปล่ียนสินค้าและยาตวัอื่น
กับสาขาหลักทีม่ีอัตราการขายดกีว่า  เป็นต้น 
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4. เบิกสนิค้า 
 

 การเบิกสินคา้เป็นฟงัก์ชั่นใหม่ทีพ่ัฒนาเพิม่เตมิส้าหรับการเบิกสนิค้าออกจากคลัง โดยที่ไม่มใีบส่ังซื้อ  เช่น การยืมสินคา้และยา
ของสาขาอื่น  การเบกิสินค้าออกมาท้าโปรโมชั่นอื่นๆ   ส่วนแถมทีเ่บิกออกมาเพื่อท้าการตลาด  ฯลฯ  โดยการเบิกทกุครั้งจะมกีาร
บันทึกไว้เป็นรายงานเพื่อชว่ยใหม้ีการตรวจเช็ครายการเบกิหรือยมืได้     มีวิธีการดงันี้ 

 
1. ใส่ข้อมูลของผู้เบกิสินค้าและยาหรือยืมสินค้าและยา    ใส่รหัสสาขา   ชื่อสาขา   รหัสพนักงาน  ชื่อพนักงาน   รายการ

สินค้าที่เบิก 

2. เลือกรายการสินคา้และยาด้านซา้ยมือเพื่อให้แสดงชื่อใน “รายการสินค้าที่เบิก”   
3. ใส่จ้านวนท่ีต้องการเบิก  และ กดปุ่ม “บวก” เพื่อให้สินค้าและยาที่เลือกแสดงในรายการ 

4. หากไม่ต้องการสินค้าและยาที่เลอืกในรายการให้กดปุ่ม “ลบ” เพื่อลบรายการ 

5. เลือกสินค้าและยาตวัอื่นในรายการด้านซ้ายมือที่ต้องการเบิก 

6. บันทึกรายการเบิกเมื่อสิ้นสุดการเลือกสินค้าและยาแล้ว 

7. กดปุ่ม “พิมพ์ใบเบิกสินค้า” เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือแฟกซ์กลับไปยังผู้ที่ท้าการเบิกสินคา้และยา 

 

หมายเหตุ      การพิมพ์ใบเบกิสินค้า  ท่านจะต้องทา้การบันทึกรายการเบิกก่อน เพื่อป้องกันการท้าเรื่องเบิกนอกระบบหรือ มกีารเบิกที่
ไม่เป็นจริงๆ ซึง่หากมมกีารบันทึกไว้ก่อน  จะท้าให้ท่านสามารถตรวจสอบย้อนหลังการเบกิสินค้าและยาได้  โดยเฉพาะอย่างยิง่ คลินิก
สัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปที่มีหลายสาขาและมีการเบิกสินคา้และยา โอนสินค้าและยา ระหวา่งสาขา หรือเบกิสินค้าและยาจากสาขา
หลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2011 
 

                                               

รายงาน 
        
     ทีมงานพัฒนารายงานแยกสว่น (SmartReport) ออกมาจากส่วนของการใช้งานหลัก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเรียกดู
ข้อมูลมากยิ่งขึ้น และ สะดวกในการพัฒนาเพิ่มเติมรายงานอื่นๆ ที่จะเพิ่มเติมใหมเ่รื่อยๆ ทั้งนี้ ผู้ใชง้านกจ็ะสะดวกไม่ต้องดาวน์โหลด
ไฟล์อัพเดทที่มีขนาดใหญ่มาก นอกจากนี้ ทีมงานยังเตรียมระบบเพื่อเชื่อมต่อกับระบบบัญชีและระบบการส่งข้อมูลกลับสาขาแม่ ใน
กรณีที่เป็นคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปเครือขา่ย และ จะมีระบบบริหารคลังและบัญชี จากสาขาแม่ได้  การพัฒนาจะทา้ได้งา่ย
และรวดเรว็กวา่ และไม่กระทบกบัการท้างานของส่วนการใช้งานหลัก   การใช้งานของรายงาน ผู้ใช้งานต้องใส่รหัสผ่าน อันเป็นการ
ป้องกันการดูข้อมูลการขายได้    หัวข้อหลักแบ่งเป็น 
 
รายงานการขาย    รายงานสนิค้า   รายงานลกูค้า    รายงานภาษีและระบบบัญชี    รายงานอืน่ๆ  
 

 
     หน้าจอรายงานไดถู้กแบง่ออกเป็น  20  แฟ้ม ด้วยกันคือ รายงานยอดขายประจ้าวัน รายงานรายการสินคา้ที่ต้องสัง่ซื้อ รายงาน
รายการสินค้าทีใ่กล้หมดอายุ รายงานรายการสินค้าหมดอายุ รายงานสินคา้คงคลัง ณ ปัจจุบัน รายงานสินค้าขายดี รายงานแปลง
หน่วยสินค้า รายงานการซื้อสินคา้จากบริษัทต่างๆ ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษโดยกดที่ปุ่ม Print และสามารถบันทึก
รายงานออกมาเป็น *.csv ซึ่งสามารถใช้โปรแกรม Excel เปิดขึ้นมาได้ 
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แฟ้มรายงาน 
 

สินค้าคงคลงั ณ ปัจจุบนั    

 แสดงรายการสินคา้คงคลัง ณ ปจัจุบัน   วันหมดอายุ  จ้านวนท่ีเหลือ  ต้นทุน  มูลค่าสินค้ารวม  ฯลฯ 

สินค้าขายด ี

 แสดงรายงานสินคา้ขายดี  แสดงตามก้าไร   และ แสดงตามจ้านวนขาย 

รายงานแปลงหน่วยสนิคา้ 

 แสดงรายการสินคา้ที่มีการแปลงหน่วย  เช่น  แปลงสินค้า A จาก ขวด 100 เม็ด  ไปขายปลีกเป็น  เม็ด 

รายงานการซื้อสนิค้าจากบริษทัต่างๆ  
 แสดงรายการสินคา้ที่ได้สั่งซื้อแยกตามบริษัทผู้แทนจา้หน่าย   ชื่อผู้แทนฯ   

รายงานสินค้าไม่เคลือ่นไหว 

 แสดงรายการสินคา้ที่ไม่มีการเคล่ือนไหว  ทางด้านซ้ายมือ  และ ขวามือเป็นสินค้าทีม่ีการเคล่ือนไหวจากน้อยสุดมากสุด 
ในช่วงเวลาใด เวลาหน่ึง 

รายงานลูกคา้ CRM 

 แสดงรายชื่อลูกคา้ พร้อมที่อยู่  วนัเกิด  อีเมล์   และสามารถส่งอีเมล์หรือจดหมายขา่วไปยงัลูกค้าเหล่านี้ได้ 
รายงาน ข.ย. 7, ข.ย. 9, ข.ย. 10  

 แสดงรายงานท่ีต้องนา้ส่ง อย. เกีย่วกับวัตถุออกฤทธิ์   มีรายงานให้โดยอัตโนมัติ 
รายงานแก้ไขบลิขาย 

 แสดงรายงานของบิลท่ีมีการแก้ไขบิลขาย  ระบุผู้แก้ไขและวันเวลา 
รายงานก าไรประจ าวนั 

 แสดงกา้ไรประจ้าวัน  หรือเลือกแสดงเป็นชว่งเวลา  และ เลือกดูแยกตามสินค้าแต่ละชนดิหรือ ดูกา้ไรรวมทั้งหมด 

รายงานสินค้าทีต่้องสั่งซื้อ 

 แสดงสินค้าทีถ่ึงจดุต้องส่ังซื้อ  ผู้ใช้สามารถปรับจา้นวนส่ังซื้อเพื่อให้เหมาะสมกับยอดการขายแต่ละช่วงเวลาได้  สามารถ
พิมพ์รายการสินค้าทีต่้องส่ังซื้อออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ แบบส้าเร็จรูปได ้

รายการสินค้าที่ใกลห้มดอาย ุ

 แสดงรายการสินคา้ที่ใกล้หมดอายุ  โดยซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์จากการน้าสินค้าเข้าคลังและผู้ใช้ไดก้้าหนดให้เตือนก่อน
หมดอายุเป็นระยะเวลาได้  เมื่อถงึก้าหนดเวลานั้น  ซอฟต์แวร์ก็จะแสดงสินค้านั้นเพื่อเตือนถึงก้าหนดใกล้หมดอายุ  ผู้ใช้
สามารถนา้สินค้าหรือสินคา้และยานั้น  ท้าการเปล่ียนหรือแลกเปล่ียนกับสาขาอื่นท่ีมีอัตราการขายดีกว่า  เพื่อป้องกันสินค้า
หมดอายุก่อนการขาย 

รายการสินค้าหมดอายุ 
 แสดงรายการสินคา้หมดอายุ   

การเข้าใช้งานโปรแกรม 

 แสดงชื่อและเวลาผู้เข้าใชง้านซอฟต์แวร์  เพื่อบันทึกไว้หากมขี้อผิดพลาดจากการขายเกิดขึ้น สามารถติดตามจากรายงานน้ี
ได้   จะมีประโยชน์มากส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปเครือข่าย ที่มีเจ้าหน้าที่หลายคนที่เข้ามาใช้งานซอฟต์แวร์ 

รายงาน Drug Interaction 
 แสดงรายการสินคา้และยาที่ท้าปฏิกิริสินคา้และยากัน  ส่วนน้ีจะเกดิจากการตั้งค่าสินคา้และยาใน หมวดตั้งคา่  เลือกสินค้า

และยาดา้นซา้ยมือเพื่อดูรายการสินค้าและยาที่ท้าปฏิกิริสินค้าและยากับสินคา้และยานี้แสดงด้านขวามือ 
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ประวัติการสั่งซือ้สินค้าแบบที่ 1 

 แสดงรายการการส่ังซื้อสินค้าตามช่วงเวลา หรือ เวลาใดเวลาหน่ึง  จะแสดงบริษัทฯผู้ขาย  และ รายละเอียดของการสินค้า
สินค้านั้น  พร้อมจ้านวน ราคา และ ราคารวม 

ประวัติการสั่งซือ้สินค้าแบบที่ 2 

 แสดงรายการส่ังซื้อสินค้าโดยเลือกจากรายการสินคา้ก่อน และ แสดงบริษัทฯผู้แทนจ้าหน่าย พร้อมจ้านวน และ ราคารวม 

ยอดซื้อสนิค้าของลูกค้าแต่ละราย 

 แสดงรายการซื้อสินค้าของลูกคา้แต่ละราย   สามารถใช้ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าได้ 
รายชื่อสินคา้ภายในกลุ่มสนิคา้ 

 แสดงรายการสินคา้แยกตามกลุ่มสินค้า   ก้าหนดกลุ่มสินค้าในหมวดตั้งคา่ 

ข้อมูลสนิค้าที่ตวัแทนจ าหน่ายขาย 

 แสดงรายชื่อผู้แทนจา้หน่าย และ สินค้าที่ขาย 

ข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายทีข่ายสนิค้า 

 แสดงรายการสินคา้และยาเป็นหลักเพื่อค้นหารายชือ่ผู้แทนจ้าหน่าย 

รายงานภาษีซื้อ 

 แสดงยอดภาษกีารซื้อ แยกได้ระหว่างสินค้าและยาที่เขา้ระบบ(VAT) และ นอกระบบ (N0 VAT) 

รายงานภาษีขาย 

 แสดงยอดภาษีขาย 

 
ลบข้อมูลการขาย (ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติม) 

 
 
   เมื่อใชง้านซอฟต์แวรม์าเป็นระยะเวลานาน เช่น 2-3 ปี แล้ว จะท้าให้ข้อมูลการขายมีขนาดใหญข่ึ้น ท้าให้มีผลต่อการเปดิใชง้าน
ซอฟต์แวร์ (เปิดตัวซอฟต์แวร์) ที่ใช้เวลานาน แต่หลังจากเปดิแล้ว การขายตา่งๆ จะไม่มีปัญหาใดๆ  ท้ังนี้เนื่องจาก ในขณะเริม่เปิด  
ซอฟต์แวรจ์ะท้าการเช็คและโหลดข้อมูลทั้งหมด  เพื่อวา่หากมีการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง  จะแสดงได้ทันที   ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข

ได้ โดยระบบท่ีทีมงานได้ทา้การพัฒนาขึ้นท่ีเรยีกวา่ SmartClear   หรือระบบการเลือกลบข้อมลูที่ไม่จ้าเป็น  ซึ่งจากรูป  ท่านสามารถ
เลือกลบข้อมูลการขายได้ทัง้หมด หรือ เลือกลบเป็นช่วงเวลาได้  เช่น คลินิกสัตวแพทย์และร้านเพท็ชอปของท่านเริ่มใชง้านซอฟต์แวร์
มาตัง้แต่ปี 2549  จนถึงปัจจุบัน  ท่านสามารถเลือกลบเฉพาะ ปี 2549-2550 ก็ได้ อันจะท้าใหก้ารโหลดและเปิดซอฟต์แวรใ์ชง้านเรว็ขึ้น

กว่า 60% ทั้งนี้  แนะน้าวา่ ให้ทา่นท้าการส้ารองขัอมูล (Backup)  ข้อมูลก่อนท้าการลบด้วย  เพราะหากทา่นต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง  
ท่านสามารถน้าข้อมูลเกา่มาแทนเพื่อท้าสถิติข้อมูลการขายย้อนหลังได้ (การส้ารองข้อมูล มี 2 แบบ ศึกษาไดจ้ากหมวด ส้ารองขอ้มูล) 
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ตั้งค่า 
 

หมวดตั้งคา่  จะประกอบด้วยแฟม้หลัก 13 แฟ้มด้วยกันคือ  

 
ข้อมูลคลินกิ / ร้านเพท็ชอป 

ส้าหรับการกรอกข้อมูลท่ีส้าคัญของคลินิกและร้านเพ็ทชอป เพิม่ทีจ่ะน้าไปดา้เนินการออกเอกสารตา่งๆภายในซอฟต์แวร์ เช่น การออก
ใบเสร็จ ใบก้ากับภาษี ใบส่ังซื้อสนิค้า ใบส่งคืนสินค้า เป็นต้น 

 

ข้อมูลผู้แทนจ าหน่าย 

เป็นหน้าจอเพื่อให้รา้นขายสินค้าและยาได้กา้หนดรายชื่อตัวแทนผู้จ้าหน่ายสินคา้ ซึง่ข้อมูลน้ีจะนา้ไปใช้เพื่อการออก ใบส่ังซื้อสินคา้ ใบ
รับสินค้า ใบคืนสินคา้  ที่อยู่ในหมวดของ “สั่งซื้อ / รับเข้า” 
ขณะนี้ซอฟต์แวร์จะเซ็ตระบบช่องต่ออุปกรณเ์ป็นแบบอัตโนมัตใิห ้และก้าลังมกีารพัฒนาเพื่อให้เชือ่มต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องได้
อีก ซึ่งเมื่อเสร็จก็จะมีชุดอัพเกรดมาปรับปรุงให้ 
 

ผู้ใช้และรหัสผ่าน 

ส้าหรับก้าหนดสิทธิการเขา้ใช้ซอฟต์แวร์  ซึ่งหน้าจอตัง้คา่ผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นหน้าจอส้าคัญที่มีไวเ้พื่อก้าหนดสิทธิในการเขา้ใช้
โปรแกรมในส่วนตา่งๆ ตามระดับที่ได้ก้าหนดไว ้ ในกรณคีลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปเครือข่าย  ผู้ใช้สามารถกา้หนดผู้เขา้ใช้เปน็
รายชื่อของเจ้าหน้าที่แต่ละสาขา และ ก้าหนดส้าหรับเจ้าหน้าที่แตล่ะคนได้ 
 

หนว่ยนับสินค้า 

ผู้ใช้สามารถกา้หนดหนว่ยนับสินค้าของร้านตนเอง เช่น เมด็ แคปซูล แผง ม้วน เป็นต้น ซึง่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนา้ไปใช้ในการกา้หนด
รายละเอียดสินค้าในหน้าจอ คลงัสินค้าอีกครั้งหน่ึง 
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กลุ่มสนิค้า/ชื่อสามัญทางสินคา้และยา 

ผู้ใช้สามารถกา้หนดกลุ่มสินค้า และ ชื่อสามัญทางสินค้าและยา ของทางรา้นได้ โดยสามารถเพิ่มลบตามต้องการได้ และข้อมูลเหล่านี้
จะถูกนา้ไปใชใ้นการก้าหนดรายละเอียดสินคา้ในหนา้จอ คลังสินค้าอีกครั้งหน่ึง 

 

ตั้งค่า Drug Interaction 
เป็นส่วนส้าคัญทีเ่พิ่มเติมขึ้นมาใหม่  โดยเป็นระบบท่ีให้ผู้เพิ่มเตมิรายการสินค้าและยาใหม่ๆ ที่น้าเข้ามาขายในร้าน เพื่อใหซ้อฟต์แวร์
สามารถเชค็ Drug Interaction ได้  โดยซอฟต์แวร์จะตัง้ไวใ้ห้ประมาณ 300 กว่ารายการ ทั้งประเภทแบบตัวสินค้าและยา และ กลุ่ม
สินค้าและยา  ทั้งนี้   อีกส่วนหน่ึงที่เพิ่มเติมให้ภายหลังคือ   Drug Interaction Reference ซึ่งอยูใ่นระหว่างการกรอกขัอมูล ซึง่จะมี
รายการสินค้าและยาอยูถ่ึง 4000 กว่ารายการ  เมื่อเสร็จแล้ว  ทางทีมงานจะน้ามาประกอบเขา้กับซอฟต์แวร์  SmartDrugstore ฟรี 
โดยไม่มีคา่ใช้จา่ย  ซึ่งจะท้าให้เสมือนมี Dictionary หรือ Reference ที่คอยใหสั้ตวแพทย์ ตรวจเช็ค Drug Interaction  พร้อมรายงาน
ความรุนแรงของปฏิกิริสินค้าและยาให้อย่างละเอียด   
 

 
 

ประเภทลูกค้า 

    เป็นหน้าจอมีไว้เพื่อให้ทางร้านขายสินคา้และยาไดก้้าหนดประเภทของลูกค้าและส่วนลดของลูกค้าแต่ละประเภทได้ และข้อมูล
ประเภทลูกค้านี้จะนา้ไปแสดงที่หมวด “หน้าร้าน” ซึ่งการก้าหนดประเภทของลูกคา้นี้จะเกี่ยวข้องกบัส่วนลดให้ส้าหรับลูกคา้แต่ละ
ประเภท อันจะท้าใหก้ารตดิตามและบริการลูกคา้แต่ละประเภท  มีประสิทธิภาพสูงสุด 

โปรโมชั่น 

     เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาใหมส้่าหรับให้ผู้ขายจัดโปรโมชั่นสินคา้หรือสินค้าและยาเพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือ แนะน้าสินคา้ใหม่ใหก้ับ
ลูกค้า ในช่วงเวลาใด เวลาหน่ึงได้   ระบบจะให้เลือกรายการสินคา้ที่ต้องการจดัโปรโมชั่นและกา้หนดส่วนลด  และช่วงเวลา ในการจัด
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โปรโมชั่น    ระบบนี้จะมีประโยชน์ส้าหรับคลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอปเครือข่ายทีม่ีบริษัทแม่เป็นผู้จัดสินค้าโปรโมชั่นและต้องการ
ให้ร้านเครือข่ายสาขาจัดโปรโมชัน่เหมือนกันหมด   สามารถทา้ไดโ้ดยส่งไฟล์การจัดโปรโมชั่นผ่านระบบเน็ตเวริค์ไปยังสาขาเครือขา่ย   
สินค้าโปรโมชั่นก็จะแสดงในเครื่องของสาขาเครือข่ายทันที  โดยที่สาขาเครือข่ายไม่จา้เป็นต้องท้าการปรับปรุงอะไร     แบ่งเป็น 
โปรโมชั่นตามชนิด และ แบบเหมาโหล 

 
 

การส ารองข้อมลุ (Backup) ในกรณีที่จะท าการ Format เครื่องใหม ่
 
     เป็นหน้าจอที่มีไว้เพื่อท้าการส้ารองข้อมูลต่างๆภายในร้าน (ไม่ได้ท้าการส้ารองในส่วนของรูปภาพของlสัตวแพทย์และลูกค้า) เช่น 
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกคา้ ข้อมูลการขาย การรับสินค้า การส่งสินคา้คืน เป็นต้น  ไฟล์ที่ได้จากการส้ารองจะเป็นไฟล์ที่บีบอัดไว้ (Zip File)  
 

       ซอฟต์แวร ์SmartVet-C สามารถทา้การส้ารองข้อมูลได้ 2 วธิี 
 
1. ส ารองข้อมูลโดยฟังก์ชัน่ในซอฟต์แวร์ในหมวดตั้งค่า แบบนี้ซอฟต์แวรจ์ะกา้หนดวันท่ีที่ท้าการส้ารองเป็นชื่อไฟล์ที่ ZIP ไว้แล้ว 
ท่านสามารถส่ัง Save as ไว้ที่ไดร์ฟอื่นที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C เพื่อหากมมปีัญหาที่เกดิกับไดร์ฟ C เช่น ติดไวรัส หรือ เครื่องท้างานช้าลง 
ต้องการฟอร์แมทใหม่ ท่านสามารถใช้ฟงัก์ชั่นน้ีได้ กรณีน้ี หากต้องการน้าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ ท่านสามารถดึงข้อมูลกลับคือ 
(Restore) ได้  
 

http://www.software.worldmedic.com/tech_support/smartdrug.php?id=1&use_file=view
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หมายเหตุ   การส้ารองข้อมูลสามารถทา้ได้วันละครัง้   แต่ทีมงานแนะน้าการส้ารองข้อมูลแบบง่ายโดยการก๊อปป้ีโฟลเดอร์จะทา้ได้
ง่ายกวา่โดยมขีั้นตอนดงันี ้
 

2. การส ารองโดยการก๊อปปี้ทัง้โฟลเดอร์ (แนะน้าวิธีนี้ เพราะสะดวก รวดเร็ว) ที่ชื่อ smvetC โดยเขา้ไปท่ี  
C;\mySQL\data\smvetC แล้วน้าไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น หรือ ทัมไดร์ฟ เพื่อจะได้ท้าการฟอร์แมทไดรฟ์ C ได้ และเมื่อท้าการฟอร์แมท
ไดร์ฟ C แล้ว และ ได้การการติดตั้งซอฟต์แวรใ์หม่แล้ว กใ็ห้น้าโฟลเดอร์ smvetC ที่ท้าการส้ารองไว ้มาวางไว้ที่เดิม และใหเ้ปิด
ซอฟต์แวรเ์พื่อใช้งาน ข้อมูลท้ังหมดของทา่นกจ็ะสามารถใช้งานตอ่ไปได้ทันที อย่างครบถว้นสมบูรณ์  

 
 
 
หมายเหตุ   ก่อนท้าการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ท่านจะต้องทา้การ Stop Service ของ mySQL ก่อน ดังนี ้
 

 

1. คลิกขวาที่เครื่องหมายไฟแดงไฟเขียวดงัรูป 
 

 
2. ระบบจะแสดงหนา้จอเล็ก ๆ ให้เลือก ท่ี Stop the Service  แล้วไฟจะเปล่ียนเป็นสีแดง  ดังรูป 

 
3. ให้ท้าการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ดงัรูปบนมาเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น หรือ ทรัมท์ไดร์ฟ หรือ เดสทอป หรือสร้างโฟลเดอร์ส้าหรับส้ารองไฟล์

ไว้ไดร์ฟอื่น เพราะหากมีเหตุการณ์ที่ต้องการท้าการฟอร์แมทไดรฟ์ C โฟลเดอร์ส้ารองกจ็ะไม่ถกูฟอร์แมทตามไดร์ฟ C ไปด้วย   
การสร้างแฟม้ส้ารองแนะน้าให้สร้างไว้ไดร์ฟ D และ ภายในกจ็ะมโีฟลเดอร์ smartvet ที่ก๊อปป้ีมาเก็บไว้ ให้ท่านเปล่ียนชื่อ 
(Rename) โฟลเดอร์ให้ต่อท้ายดว้ยวันท่ีจะได้ทราบวันเวลาการส้ารองโฟลเดอร์ เช่น   smvetC-20-AUG-2011 เป็นต้น      
 
    หากเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีต่้องทา้การฟอร์แมทเครื่องใหม่ เช่น  ฮาร์ดดิสพัง  ตดิไวรัส ฯลฯ  ท่านก็สามารถนา้แผ่น CDROM 
มาท้าการตดิตัง้ใหมแ่ละเมื่อติดตัง้เสร็จแล้วก็ให้ท้าการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ที่ได้ท้าการส้ารองไวม้าวางไว้ที่ต้าแหน่ง 
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C:\mysql\data\    ซึ่งจะมีโฟลเดอร์ท่ีเกิดจากการตดิตัง้มาตรฐานก่อนหน้าแล้วคอื smartvetC ดังนั้น ท่านจะต้องการเปล่ียน
ชื่อ (Rename) หรือ ลบออก (Del) โฟลเดอร์นี้ออกก่อน (ขณะเปลีย่นชื่อหรือลบออก ท่านจะไดต้้อง Stop the Service ก่อน
เพื่อให้เป็นไฟแดงก่อน  จงึจะสามารถทา้ได้   
 
   หลังจากนั้นให้ทา่นก๊อปป้ีโฟลเดอร์ที่ได้ส้ารองไว้มาวางทีต่้าแหน่ง C:\mysql\data\   และให้เปล่ียนชื่อโฟลเดอร์ท่านจาก  
smvetC-20-AUG-2011  เป็น smartvet  เนื่องจาก ซอฟต์แวร์จะท้างานและดึงข้อมูลต่างๆ จากโฟลเดอร์ที่ชื่อ smartvet 
เท่านั้น 

 

ตั้งค่าฉลากสนิค้าและยาทั่วไป 
 

   เป็นการก้าหนดค่าให้เลือกส้าหรับวิธีใช้ / ขนาด   ใช้เมื่อมีอาการ  หมายเหตุ   และ Doctor Guide  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะแสดงในหน้า
คลังสินค้าและยา  และ หน้าร้าน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกในการพิมพ์ฉลากสินค้าและยา และ พิมพ์คา้แนะน้าให้กับลูกค้า 

 

 
 

ตั้งค่าทั่วไป 

 

ตั้งค่าโปรแกรมทั่วไป 

 ใช้ซอฟต์แวรก์ับเครื่องล้ินชักเก็บเงิน    เลือกคลิกที่ช่องเมื่อต้องการใช้ซอฟต์แวรก์ับล้ินชักเก็บเงิน 

 ใช้ซอฟต์แวรก์ับเครื่องสแกน BARCODE  เลือกคลิกที่ช่องเมื่อต้องการใชซ้อฟต์แวร์กับเครื่องอา่นบารโ์ค้ด 

 แสดงข้อมูลต้นทุนเฉล่ียของสินคา้ที่หน้าจอ “หน้าร้าน” เลือกคลิกที่ช่องเมื่อต้องการแสดงต้นทุนเฉล่ียที่หมวดหนา้ร้าน 
 

ตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมตอ่ 
 

     เป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมใหม่ ส้าหรับผู้ใช้สามารถกา้หนดการตัง้คา่กระดาษพมิพ์ใบเสร็จและใบก้ากับภาษี  ประเภทของเสร็จ  ตัง้คา่ 
COM.Port  ส้าหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ล้ินชัก เครื่องอา่นบาร์โค้ด จอแสดงผล เครื่องอา่นบัตรสมาร์ทเพิรส์  เครื่องอ่านบัตร
เครดิต  ตัง้คา่ก้าหนดมาตรฐานส้าหรับเครื่องพมิพ์ใบเสร็จ และ เครื่องพิมพ์ฉลากสินคา้และยา เพราะหากก้าหนดแล้ว ซอฟต์แวร์จะส่ัง
การพิมพ์แบบแยกส่วนคือ พิมพ์ใบเสร็จที่เครื่องพิมพ์สลิป (แนะน้า EPSON TMU 220) และ พิมพ์ฉลากสินค้าและยาที่เครื่องพิมพ์ฉลาก
สินค้าและยา (แนะน้า EPSON LQ 300+)   ดูรายละเอียดอุปกรณ์และส่ังซื้อได้ที่  www.accessory.worldmedic.com  

http://www.accessory.worldmedic.com/
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ตั้งค่า “หนา้ร้าน”   
         เป็นการก้าหนดเคอร์เซอร์ ให้เริ่มต้นที่ส่วนใดของการขาย  เช่น รหัสสินค้า  บาร์โค้ด ในกรณทีี่การขายสินค้าใชเ้ครื่องอา่นบารโ์ค้ด    
ชื่อทางการคา้  กรณีที่ผู้ขายถนัดการขายแบบชื่อการคา้  เป็นต้น 

 

ประเภทการพิมพ์ใบก ากบัภาษี 
 ใบก้ากับภาษกีารค้าแบบรวมใน 

 ใบก้ากับภาษเีงินสดแบบรวมใน 

 ใบก้ากับภาษแีบบแยกนอก 

 
ตั้งค่ากระดาษพิมพ์ใบเสร็จและใบก ากับภาษ ี

      สามารถพิมพช์นิดของกระดาษหรือใบเสร็จได้  4 แบบคือ  A4, Letter, การดาษเครื่อง Thermal  และ Thermal #2 

 

ก าหนดรหัสสนิค้าและยา  หรือ ก าลังหนดรหสัลูกค้า 

     เป็นส่วนท่ีเพิ่มเตมิขึ้นมาเพื่อให้สามารถกา้หนดรหัสสินค้าและยาและรหัสลูกคา้ได้ตามความต้องการ โดยเมือ่ก่อนหน้านั้น  
รหัสสินค้าและยาและรหัสลูกคา้ ซอฟต์แวรจ์ะกา้หนดให้เองโดยอตัโนมัติ  ท้าให้ไมม่ีความยืดหยุ่น และคลินิกสัตวแพทยแ์ละร้าน
เพ็ทชอปสาขาที่ต้องการรวมรายชื่อลูกค้า ไม่สามารถท้าได้เพราะรหัสลูกค้าจะซ้า้กันและทับกัน  ดังนั้น ส่วนท่ีพัฒนาขึ้นใหม่นี้จงึมี
ประโยชน์ส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปเครือขา่ย คลนิิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปคณุภาพและคลินิกสัตวแพทย์และร้าน
เพ็ทชอปทั่วไป  ส่วนรหัสสินค้าและยาสามารถตัง้คา่ได้ ท้าให้ผู้ใชต้ั้งคา่รหัสได้ตามความต้องการของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับคลนิิก
สัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปของตนเอง  
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แฟ้มชนิดสัตว์เลี้ยง / พันธุ์ 

 
 
  สัตวแพทย์สามารถกา้หนดชนดิของสัตวเ์ล้ียง เพิม่เติมได้ไม่จา้กดั และ พันธุ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใชใ้นข้อมูลคนไข้  และเพื่อสัตวแพทยใ์ช้
ประกอบการรักษาต่อไป 
 

ช่วยเหลือ 
กดปุ่มนี้เพื่ออา่นวธิีการใชง้านซอฟต์แวร ์

 

เกี่ยวกับ 
กดปุ่มนี้แสดงรายละเอียดเกีย่วกบัการพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมงาน  การอัพเดท  เว็บไซต์ชว่ยเหลือ   
 

จบการท างาน 
กดปุ่มนี้เพื่อออกจากการใช้งานซอฟต์แวร ์
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การติดตั้งระบบใช้งานแบบเครือข่าย 
 

การตั้งค่าที่เครื่องทีจ่ะเป็น Server 

   เครื่องที่จะเป็นเซริฟเวอร์ไม่ต้องเซต็ฟังก์ชั่นใดๆ   โดยทั่วไป  เครือ่งที่จะกา้หนดให้เป็นเซริฟเวอร์ควรเป็นเครื่องที่มีสเปกเครื่องสูง และ 
ไม่เคลื่อนที่บ่อยๆ  เช่น เครื่องที่หน้าเคาท์เตอร์  เป็นต้น 

       
การตั้งค่าที่เครื่องทีจ่ะเป็น Client 

1. คลิกที่ไอคอน SmartVet  เพื่อเขา้สู่การใช้งานซอฟตแ์วร ์

 
2. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่  ไอคอนรูปคอมพิวเตอรม์ุมขวาบน  และจะมีหน้าต่างเพื่อใหก้รอก 

 
HOSTNAME แสดง   กรอก  IP Address  ของเครื่องแม่ขา่ย (Server) ที่ใช้อยู ่
USER            แสดง  ชื่อผู้ใชใ้ห้กรอกวา่  Root       

PASSWORD แสดง  ไม่ต้องใส่ ให้ปล่อยวา่งไว้ (Blank) 

POTOCOL แสดง   ระบบฐานข้อมูลทีใ่ช ้
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      เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุม่   “ตกลง”  หากซอฟต์แวร์ลูกข่ายสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ขา่ยได้จะแสดง     

   
 

จากนั้นให้ท้าการกดปุ่ม  “ตกลง”  และท้าการบันทึกการเชื่อมต่อ  เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อระบบ   ในกรณีท่ีเครื่องลูกขา่ย ไม่
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ขา่ยได้  ซอฟต์แวรจ์ะแจง้ ดังรูป  ต้องท้าการเช็ค IP Number ของเครื่องแม่ขา่ยอีกครั้ง และระบบสาย LAN 

ที่ใช้เชื่อมต่อด้วย  
 

 
 

หากมกีารเพิม่เตมิเครื่องที่เป็น Client เพิ่มเติมสามารถเซต็ระบบเหมือนกันทุกเครื่อง  ดังนั้น  ระบบซอฟต์แวร์ท้ังหมดจะสามารถเพิม่ได้
ไม่จ้ากดั  อันเป็นการวางแผนส้าหรับระบบการบริหารงานภายในคลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอปส้าหรับอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี 
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การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ 
 

ลิ้นชักอัตโนมัติ (Cash Drawers) 

 
 

 

วิธีติดตั้ง 
 

1. น้าสายจากลิ้นชกัอัตโนมตัิไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่
ช่อง Serial Port  

2. เสียบปล๊ักลิ้นชักอัตโนมตัิเขา้กับปล๊ักไฟ และเปิดสวิทช์ 
3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร ์

4. เปิดซอฟต์แวร์ SmartDrugstore และทดลองขายและทอน
เงิน 

5. ตรวจสอบดวู่าเมื่อถงึขั้นตอนทอนเงินล้ินชักอตัโนมัติเปดิ
ออกมาหรือไม ่

6. หากไม่เปดิใหเ้ช็คสายและเช็คกญุแจลิ้นชักว่าล๊อกอยู่
หรือไม่ 

 

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 
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เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bar Code Scanner) 
 
 
 

 

วิธีติดตั้ง 
 

1. น้าสายเครื่องอา่นบาร์โค้ดเสียบเข้ากับช่องเสียบเมาส์
คอมพิวเตอร์   และสายจากเครื่องอ่านบาร์โคด้จะแยก
ออกเป็นสองหัว  ใช้อีกหวัที่เหลือเสียบเขา้กับเมาส์ 

2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร ์ พร้อมใชท้ันท ี

3. ทดลองยิงบาร์โค้ดเข้าเครื่อง  ระบบท้างานจะมีไฟสีแดง
ส่องออกมาจากปลายเครื่องอ่าน 

 

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

  
การใช้งาน SmartRemote 
  SmartRemote เป็นซอฟต์แวรข์นาดเล็กทีใ่ช้สา้หรับให้บริการแก้ไขปัญหาทางไกลระหว่างบริษัทฯและคลินิกหรือคลินิกสัตวแพทย์
และร้านเพ็ทชอป  โดยจะต้องเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ตในขณะให้บริการ  โดยมีข้อดีคือ เมื่อมีปัญหาในการใช้งาน ที่ต้องการปรึกษาบริษทัฯ 
บริษัทฯสามารถเชื่อมต่อเขา้มาเห็นหน้าจอของเครื่องท่านได้ทันที  เหมาะส้าหรับคลินิกและคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปที่อยู่
ไกลๆ หรือไม่สามารถปลีกตวัน้าเครื่องเขา้มาที่บริษัทฯได้   นอกจากนี้ SmartRemote ยังมีประโยชน์ส้าหรับการเชื่อมต่อระหว่าง
ระหว่างสาขา เช่น สาขาแม่ไปยงัสาขาลูกขา่ย  โดยมวีิธีที่งา่ย  และสะดวก และสาขาแม่สามารถมองเห็นหน้าจอของเครื่องลูก ดู
ยอดขาย ข้อมูลตา่งๆ ของสาขานั้นๆ ได้ทันที 
วิธีการติดตั้ง 

1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SmartRemote (TeamViewer) ไว้ที่ Desktop  ลิงค์ส้าหรับดาวน์โหลด 

www.sp.worldmedic.com/downloads/smartremote.exe หรือ ในแผ่น CD ในโฟลเดอร์ SmartRemote 

2. Double Click ที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเพื่อท้าการติดตัง้ จนเสร็จส้ินขั้นตอนจะได้ไอคอนท่ีหน้าเดสทอป ดังภาพ  

วิธีการใช้งาน 
1. Double Click ที่ไอคอน  จะแสดงหน้าจอการใชง้านดงันี ้

2. การเชื่อมต่อจะแบ่งออกเป็น  2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ท่ีจะเชื่อมไปหา  และส่วนของผู้ท่ีรอรับการเชื่อมตอ่  เช่น สาขาหลัก เชื่อม

ต่อไปหาสาขาลูก 

3. เมื่อสาขาหลักต้องการเชื่อมต่อไปหาสาขาหลัก ให้เปิดซอฟต์แวรน์ี้ท้ังสองฝั่ง  และให้สาขาหลักโทรไปสอบถามรหัส ID ของ

สาขาลูก ซึง่สาขาลูกจะต้องแจ้งรหัส ID (ด้านขวามือ) เลือกที่ Remote Support บอกให้กับสาขาหลักไป   

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

เพื่อเชื่อมต่อกับสาขาลูก  และหากติดต่อไดจ้ะแสดงช่องใหใ้ส่ Password มาใหใ้ส่ ก็ให้สอบถาม Password จากสาขาลูก 

(กรณีเชื่อมต่อไดแ้ล้วจงึจะแสดงช่องใหใ้ส่รหัสให้) 

http://www.sp.worldmedic.com/downloads/smartremote.exe
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5. เมื่อเชื่อมต่อติดแล้ว จะมีหนา้จอของเครื่องสาขาลูกมาแสดง  ใหท้่านสามารถกดดูข้อมูลในเครื่องของสาขาลูกได้ทั้งหมด  

เสมือนท่านไปน่ังหน้าจอของสาขาลูก  และหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์จากเครื่องลูก หรือ ส่งไฟล์ให้สาขาลูก กใ็ห้เลือกที่ 

File Transfer เพือ่รับ-ส่ง ไฟล์ได้ทันที 
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ลักษณะของพอร์ตตา่ง  ๆ

รายละเอียด รูปภาพ 

USB Port (Universal Serial Bus) 
พอร์ตส้าหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่มีพอร์ตแบบยูเอสบี เช่น พรินเตอร์ สแกนเนอร์ กล้อง
ดิจิตอล ซีดีรอมไดรฟ์ ซิพไดรฟ์ เป็นต้น เมนบอร์ดรุ่นใหม่จะมีพอร์ตยูเอสบีเพิม่มาอีก
เรียกว่าพอร์ต USB 2.0 ซึ่งรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าเดมิ  
เมื่อคุณต้องซื้ออุปกรณ์ต่อพว่ง ควรตรวจสอบด้วยวา่อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับพอร์ตยูเอส
บีรุ่นเก่า หรือว่าต้องใช้ร่วมกับพอร์ต ยูเอสบี 2.0  

 

 

Parallel Port 
พอร์ตพาราเรล เป็นพอร์ตแบบตวัเมยีมีรู 25 รู ส้าหรับต่อสายพรนิเตอร์หรือสแกนเนอร์ที่
มีพอร์ตแบบพาราเรล ซึ่งส่วนใหญ่ จะใชต้่อกับเครื่องพรินเตอร์มากกวา่ ซึ่งบางคนจะ
เรียกว่าพรินเตอร์พอร์ต โดยส่วนใหญ่พอร์ตพาราเรลจะมีกับเครื่อง พรินเตอร์รุ่นเกา่ หรือ
ในเครื่องพรินเตอร์ระดับกลางๆ   
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Serial Port 
พอร์ตแบบตัวผู้ที่มีขาสัญญาณอยู่ 9 ขา เรียกวา่คอมพอร์ต (COM Port) เป็นพอร์ตทีใ่ช้
ส้าหรับต่อโมเดม็ เมา้ส์ หรือจอยสติ๊ก ปัจจุบันอุปกรณ์ทีใ่ช้พอร์ตนีแ้ทบไม่มีให้เห็น 
เนื่องจากหันไปใช้พอร์ตแบบ USB เป็นส่วนใหญ ่

 

 

Video Port  

พอร์ตส้าหรับต่อสายสัญญาณภาพกับจอคอมพิวเตอร ์ลักษณะของพอร์ตจะเป็นพอร์ต
แบบตัวเมียมีรู 15 รู ส้าหรับพอร์ตนี้ จะมีอยูเ่ฉพาะในเมนบอรด์รุ่นท่ีรวมเอาการ์ด
แสดงผลเข้าไปกับเมน 

 

 

PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard Port 
 
เป็นพอร์ต์ที่ใช้ส้าหรับต่อสายเมา้ส์กับสายคีย์บอรด์เขา้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์โดย
เรียกว่าพีเอสทูเมา้ส์หรือพีเอสทูคยี์บอร์ด ซึ่งพอร์ตจะมีรกูลมหกรู แล้วก็รูส่ีเหล่ียมหน่ึงรู 
ซึ่งปลายสายคยี์บอร์ดหรือเม้าส์กจ็ะมีเขม็ที่ตรงกับตา้แหน่งของรูท่ีพอร์ตด้วย การเสียบ
สายเมา้ส์และคีย์บอร์ดเขา้ไป ต้องระวังให้เข็มตรงกับร ู
ส้าหรับพอร์ตเมา้ส์และคีย์บอร์ดนั้นจะใช้ Color Key แสดงเอาไว้ สีเขียวคือต่อสายเมา้ส์ 
ส่วนสีน้้าเงินต่อสายคีย์บอร์ด นอกจากนี้ยังมีจดุสังเกตุอีกประการหน่ึงก็คือ เมื่อประกอบ
เมนบอร์ดเข้ากับเคส ที่เคสจะมีสัญลักษณ์รูปเมา้ส์กับรูปคยี์บอร์ด ติดอยู่ เพื่อให้ต่อสาย
เม้าส์และคยี์บอร์ด 

 

 

LAN  Port 
 
เป็นพอร์ต์ที่ใช้ส้าหรับแลน (LAN: Local Area Network)เพื่อเชื่อมต่อคอมพวิเตอรเ์ข้า
เป็นระบบเครือขา่ย 

 

 

Serial Port to USB Port  

สายแปลงหัวจาก Serial Port ไปเป็น USB Port ใช้ในกรณีที่เครื่องคอมพวิเตอร์ไม่มี 
Serial Port มีเฉพาะ USB Port  (ซึ่งจะพบในคอมพวิเตอร์รุ่นใหม)่ แต่อุปกรณ์เราเป็น 
Serial Port ต้องใช้สายแปลง แตต่้องลงไดเวอร์เพื่อท้าใหเ้ครื่องคอมพิวเตอร์เห็นตวัแปลง 
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ค าถามที่พบบ่อย(FAQ) 
 

 SmartVet-C ใช้ฐานขอ้มูลชนดิใด? และเชื่อมตอ่กบัฐานขอ้มูลอื่นได้หรือไม่? 

 SmartVet-C ใช้ฐานข้อมูล mySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ตอ้งเสียค่าไลเซ่นส์และรองรับข้อมูลปริมาณมากไดเ้ป็นอย่างดี  และ
สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ หรือสามารถบันทึกเพื่อเปิดดว้ย MS Excel เพื่อน้าข้อมูลไปใชก้ับฝ่ายบัญชีได้ทันท ี
 

 SmartVet-C  ควรใช้สเปกคอมพิวเตอร์อย่างต่ าอย่างไร? และ อุปกรณ์ร่วมอืน่ๆ ที่แนะน ามีอะไรบ้าง? 

 ในกรณีเครือ่งใหม-่---คอมพวิเตอร์ที่ขายในปัจจุบันเพียงพอหรอืเกินพอส้าหรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ SmartVet-C เนื่องจาก
ทีมงานได้ทา้การพัฒนาให้ซอฟตแ์วร์น้ีมีการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด 
ในกรณีเครือ่งเก่า--- สเปกเครื่องไม่ควรต่้ากวา่ 700 MHz และหน่วยความจา้(RAM) อย่างต่า้ 512 MB  และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น  
ล้ินชักอัตโนมัติ และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด สามารถใช้ร่วมกันได้ทันที 
 

 กรณีเครื่องคอมพวิเตอร์ตดิไวรัสและต้องการฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์ใหมต้้องท าอย่างไรบ้าง? 

 ได้ทันที  โดยท้าการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ drgstr ไว้ที่ไดร์ฟอื่น ท่ีไม่ใช่ไดร์ฟ C ที่จะท้าการฟอร์แมท โดยโฟลเดอร์นี้จะอยู่ที่ 
C:\mysql\data\   
หลังจากนั้น  กใ็ห้ท้าการฟอร์แมทไดร์ฟ C และให้ท้าการตดิตั้ง (Installation) SmartVet-C  ใหม่ และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้รีสตารท์
เครื่อง และให้ท้าการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ drgstr ที่ท่านได้เก็บไว้ที่ไดรฟ์อื่น  มาวางไว้ที่ตา้แหน่งเดมิในไดร์ฟ C: ที่ C:\mysql\data\   
และให้เปิด SmartVet-C  ขึ้นมา ข้อมูลเกา่ของทา่นก็จะใชง้านต่อได้เช่นเดิม 
หมายเหตุ   อย่าลืมโทรมาเพื่อขอรหัสลงทะเบียนใหมเ่นื่องจากรหัสเก่าได้ถกูฟอร์แมทแล้ว แต่ท่านต้องแสดงหลักฐานการซื้อและ
เลขที่บิลแฟกซ์มาที่บริษัทฯก่อนที่จะได้รับรหัสลงทะเบียนใหม ่
 

 หากใชซ้อฟต์แวร์อื่นมาก่อน หรือใช้ Excel มาก่อน จะท าอย่างไรที่จะน าขอ้มูลเก่ามาใช้ตอ่ที่ SmartDrugstore? 

 ทีมงานได้พฒันาซอฟต์แวร์เพื่อนา้เขา้ข้อมูลจากโปรแกรมต่างๆ มาใชง้านต่อกับ SmartVet-C  ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น PharCare / 
POSMED/ PharmaEvo / Senior Soft / Excel  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  www.software.worldmedic.com 

 

 กรณีที่อยูต่่างจังหวดัและมีปญัหามีขัน้ตอนในการแกไ้ขอยา่งไร? 

 ทีมงานเรียนแนะนา้ขั้นตอนการแก้ไขดังนี้ค่ะ  

 ลองแก้ไขด้วยตนเองตามคู่มือและแผ่นจะมีชดุแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Trouble Shooting  

 หากยงัแก้ไขไม่ได้  สามารถโทรมาปรึกษากับทีมงานท่ีบริษัทฯ หรือฝากข้อความไว้ที่เว็บบอร์ดหรือส่งอีเมล์มาก็ได้ หรือจะ
คุยแบบเรียลไทม์ได้ที่ WMD Chat ก็ได ้

 หากยงัแก้ไขไม่ได้อีก  ทางทีมงานจะให้ส่งฐานข้อมูลมาให้โดยอเีมล์เพื่อน้ามาทดสอบท่ีบริษัทฯและส่งกลับไปให้ทางอีเมล์
เช่นเดิม  
 

 กรณีลงซอฟต์แวร์ใหม่จะต้องเสียค่าไลเซน่ส์เพิ่มหรือไม?่ 

 ซอฟต์แวร์ท่ีทา่นซื้อนั้นจะเป็นระบบไลเซ่นส์ต่อ 1 เครื่อง  แต่หากมีเหตุการณ์ที่สุดวิสัย ทางบริษัทฯจะให้ท่านแฟกซใ์บเสร็จและใบ
รับประกันมาที่บริษัทฯ ในกรณีท่ีท่านต้องการของรหัสลงทะเบียนใหม่ 

http://www.software.worldmedic.com/
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 กรณีไฟดับแลว้เข้าใช้งานซอฟต์แวร์ไม่ได้ ต้องท าอย่างไร? 

 แนะน้าขั้นต้นคือ ต้องมี UPS หากไฟฟ้าดับบ่อยๆ เนื่องจากขณะก้าลังใชง้านฐานข้อมูลก้าลังอา่นบนฮาร์ดดิสก์อยู่  เมื่อไฟดับทา้ให้
หัวอ่านชนกับแผ่น ท้าใหก้ารอ่านและข้อมูลบริเวณนั้นมีปัญหา และอ่านไม่ได้  วิธีคือ น้าไฟล์แก้ไขขอ้มูลในกรณีไฟดับในโฟลเดอร์ 
Trouble Shooting มาและกด Double Click มันจะซ่อมแซมฐานข้อมูลให้โดยอัตโนมตัิ  หรือบางกรณีที่เข้าใช้งานได้แตข่้อมูลบาง
โมดูลหายไปเนื่องจากไฟดับ  ในกรณีนี้ เวอร์ชั่นปัจจุบัน ทีมงานได้ปรับปรุงให้ SmartVet-C  ซ่อมฐานข้อมูลให้แบบอัตโนมัต ิ
 

 กรณีทีต่้องการปรับข้อมูลสินค้าและยาแบบภาพรวมและปรับแต่งใน Excel เพราะถนัดกว่า จะท าได้อย่างไร? 

 ได้ทันที เพียง Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel File โดยเข้าไปท่ีคลังสินค้าและยา และวางเมาส์ที่รายการสินค้าและยา และคลิก
ขวาจะมีคา้วา่ Export รายการสินค้าและยา ให้ท่านเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะเก็บไฟล์นี้  เมื่อเสร็จแลว้ใหท้่านเปิดไฟล์นี้ด้วย MS Excel 
ท่านสามารถปรับแตง่เรื่องราคาและข้อมูลสินค้าและยาได้  (ระวงัเรื่องสต๊อกเพราะมีผลกับส่วนอื่นด้วย) ส่วนมากน่าจะเป็นการเพิม่
สินค้าและยาใหมม่ากกวา่ เพราะไม่มีผลกระทบกับส่วนอื่นและ สามารถน้าเข้ากลับเข้าไปในคลังสินค้าและยาได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
Smartimport ที่น้าข้อมูลจาก Excel เข้าอีกท ี
 

 หากต้องการอบรมการใช้งานโดยการผ่านระบบออนไลน์   จะท าไดอ้ย่างไร? 

 ขณะนี้ทางทมีงานก้าลังจะเปิดเวบ็ไซต์ Training Online ส้าหรับการใชง้านซอฟต์แวร์ของบรษิัทฯท้ังหมด ซึง่เมื่อท่านเข้ามาใช้งาน
สามารถกดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้งานและเลือกชมคลิปวิดีโอชว่ยสอนแยกแต่ละส่วนได้ ซึง่จะเปิดบริการเรว็ๆนี้ 
 

 มีการอบรมนอกสถานทีห่รือเปล่า? 

 ขณะนี้  ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนอบรมและพร้อมกบัการท้า Workshop ส้าหรับคลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอป
ทั้งหมด หรือเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลคลินิกสัตวแพทยแ์ละร้านเพ็ทชอปก็ได้  โดยไม่ต่้ากว่ารุ่นละ 10 ท่าน โดยใช้เวลา 1 วัน ไม่มีค่าใชจ้่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น   
 

 หากต้องการรายการสินค้าและยาจากร้านที่ 1 เพื่อไปเปดิร้านใหมท่ี่ร้านที่ 2 จะท าอย่างไร หากต้องการเฉพาะรายการ
สินค้าและยาและวิธีใช?้ 

 มาที่ C:\mysql\data\smartvetC  ให้ก๊อปป้ีไฟล์ในโฟลเดอร์  smartvet  จ้านวน 6 ไฟล์  คือ  

 

 
 
น้าไปวางไว้ที่ตา้แหน่งเดียวกันคอื C:\mysql\data\smartvetC  ของเครื่องที่ 2 (สาขาใหม่)  ท่านกจ็ะได้รายการสินคา้และยาพร้อม
กับวิธใีช้ส้าหรับการเปิดรา้นใหมท่ันที สะดวก ประหยัดเวลา  
 

 รายการสินค้าและยาทีอ่ยู่ในคลังสินค้า หากตอ้งการลบออกบางส่วนและเพิ่มเติมใหม่บางส่วน มิวิธีการท าอย่างไร? 

 เข้าที่หมวด “คลังสินค้าและยา”  และ ใช้เมาส์วางที่รายการสินค้าและยา และ คลิกเมาส์ขวา จะแสดงหน้าตา่งดังนี ้
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จากนั้น  ท้าการ Export Data เพื่อน้ารายการสินคา้และยาออกมาเป็นไฟล์ Excel หลังจากนั้น ก็ท้าการลบไฟล์ที่ไม่ต้องการออกและ
เพิ่มรายการสินคา้และยาที่ต้องการเข้าไป  เมื่อเสร็จแล้วก็ Save และใช้ฟังก์ชั่น Import Data  
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Technical Support 
 

 
ติดต่อ Technical Support 

โทรศัพท ์ 0-2949-7816-20 ต่อ 11, 12 

ติดต่อวันหยุดราชการ Holiday Call 

 MB1:085-121-4151 (Staff): SMS Available 
 MB2:085-199-2291 (Staff): SMS Available 
 MB3:085-076-2828 (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  เขตคันนายา กรงุเทพฯ  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.manual.worldmedic.com 
Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com  
Support Live Chat: www.software.worldmedic.com/chat 

http://www.software.worldmedic.com/webboard/webboard.php
mailto:worldmedic@worldmedic.com
mailto:Support@worldmedic.com
http://www.software.worldmedic.com/
http://www.carecenter.worldmedic.com/
http://www.training.worldmedic.com/
http://www.manual.worldmedic.com/
http://www.accessory.worldmedic.com/
http://www.software.worldmedic.com/chat/

