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คานา
ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ SmartDispensing 1.0 ระบบซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาในโรงพยาบาล
สมบูรณ์แบบ ซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการการจ่ายยา จัดยา แบบง่ายๆ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว มาใช้ในโรงพยาบาล โดยที่
ไม่ต้องรองบประมาณซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลและหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาติดตั้งหรือดูแลให้ยุ่งยากอีกต่อไป และ
เหมาะสําหรับ โรงพยาบาลที่ต้องการมีระบบการจ่ายยา พิมพ์ฉลากยา คลังยาแบบง่ายๆ ใช้งาน ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้
ทันที โดยนําเข้ากับระบบของโรงพยาบาลได้โดย รับใบสั่งยาจากแพทย์และคีย์จ่ายยาผ่านซอฟต์แวร์นี้พร้อมกับพิมพ์ฉลากยา
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมจัดยาให้กับคนไข้ ระบบคลังยาก็จะทําการตัดยาจากระบบอัตโนมัติ มีระบบรายงานการจ่ายยา สินค้าคงคลัง ยา
ที่ใกล้หมดอายุ ยาที่ถึงกําหนดสั่ง ยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ ฯลฯ
วัตถุประสงค์
ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น จากการเก็บข้อมูลตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ และ การได้ส่วนเข้าเป็นผู้ร่วมบรรยายให้กับนิสิตเภสัช
กร คณะเภสัชศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งเภสัชกรต้องการทํางานประจําในโรงพยาบาลและมีร้านยาไปด้วย ในส่วน
ของโรงพยาบาลนั้น ส่วนมากปัญหาสําคัญคือ เครื่องเรื่องระบบการจ่ายยา และคลังยา ที่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้น้อยมาก หรือมีก็เซ็ตอัพ
ลําบาก ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ หรือก็มีราคาแพงมาก ถึงแม้แผนกห้องจ่ายยา มีความต้องการใช้ แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้มี
ห้องยาโรงพยาบาลส่วนมากที่ยังไม่มีระบบการจ่ายยา ซึ่งหากมีความง่ายในการติดตั้ง ง่ายในการใช้งาน และ มีระบบบริหารคลังยา
แบบง่ายๆ ก็น่าจะดีมาก จึงได้เกิดแนวความคิดว่า น่าจะมีซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการการจ่ายยา จัดยา แบบง่ายๆ ใช้งานง่าย
สะดวก และรวดเร็ว มาใช้ในโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลและหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
มาติดตั้งหรือดูแลให้ยุ่งยากอีกต่อไป หรือ โรงพยาบาลสามารถเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ทันที โดยนําเข้ากับระบบของโรงพยาบาลได้
โดย รับใบสั่งยาจากแพทย์และคีย์จ่ายยาผ่านซอฟต์แวร์นี้พร้อมกับพิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จรับเงิน ส่งกับให้คนไข้ ได้ทันที ซึ่งจะมีการ
ตัดสต๊อกแบบเรียลไทม์ และมีรายงานสรุปให้ทั้งหมด(รายงานจะให้ดาวน์โหลดได้ในต้นเดือนพฤษภาคม) ทีมงานจึงได้พัฒนา
ซอฟต์แวร์นี้ขึ้น โดยให้มีข้อเด่นต่างๆ ตามข้อมูลที่ได้รับคือ
1. ใช้เวลาติดตั้ง เพียง 3 นาที
2. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบทั่วไป ไม่ต้องมีดาต้าเบสที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์
3. สามารถเชื่อมต่อเป็นแบบเน็ตเวริค์ หรือเครือข่ายหลายๆ เครื่องได้
4. มีระบบคลังยา รับเข้า สั่งซื้อ เบิก จ่าย ได้ทั้งหมดในตัวเดียวกัน
5. มีระบบการพิมพ์ฉลากยา พิมพ์ใบเสร็จพร้อมกันทันที
6. มีระบบการจ่ายยาแบบบาร์โค้ด หรือจ่ายตามชื่อสามัญ ชื่อทางการการค้า ได้ทั้งหมด
7. ระบบการบริหารยาและจ่ายยาแบบ FIFO และ เลือกต้นทุนยาได้ 3 แบบ
8. มีระบบบันทึกข้อมูลคนไข้ แพ้ยา โรคประจําตัว รายการยาที่เคยได้รับ มูลค่าการซื้อยาของแต่ละคน ฯลฯ
ข้อมูลที่บรรจุไว้ในซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ และระบบซอฟต์แวร์จะสร้างไว้
ให้ข้อมูลเกี่ยวเนื่องกันเอง บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สมาร์ทดิสเพนซิ่ง บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า การแพทย์ไทยจะก้าวไกล ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย
ทีมงานเวิลด์เมดิก
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รายละเอียดเบื้องต้น
- ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาโดย Delphi & C++ Builder
- ระบบฐานข้อมูลคือ mySQL
- ระบบการรายงานผล Quick Report
- ระบบซอฟต์แวร์บริหารเครือข่าย PHP Application & .NET Technology

ระบบที่ต้องการใช้กับซอฟต์แวร์
- ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7
- ความเร็ว CPU ขั้นต่ํา 900 MHZ
- หน่วยความจํา 512 MB หรือมากกว่า (แนะนํา 512 MB ขึ้นไป)
- ความละเอียดหน้าจอ 1024 X 768

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ท่านใช้จอ LCD (จอแบน) ที่มีลักษณะทั่วไป หรือจอไวด์สกรีน (Wide Screen) ประเภท WXGA ก็สามารถใช้งาน
SmartDispensing 1.0ได้ โดยซอฟต์แวร์จะไม่ขยายตามส่วนขยายของจอ เนื่องจาก การออกแบบได้กําหนดช่องการทําใช้งาน

และส่วนต่างๆ ที่จะแสดงในอัตราส่วนที่ลงตัวตามการออกแบบของฝ่ายออกแบบและโปรแกรมเมอร์อยู่แล้ว ดังนั้น หาก
ซอตฟ์แวร์ของท่านไม่เต็มจอในกรณีของจอไวด์สกรีน ก็ไม่จําเป็นต้องปรับจอเพิ่มเติม
2. ปัจจุบันหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ สเปกของเครื่องเพียงพอหรือมากกว่าความต้องการของซอฟต์แวร์ด้วยซ้ําไป

ดังนั้น หากท่านซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อมาใช้กับซอฟต์แวร์ SmartDispensing 1.0 ท่านไม่จําเป็นต้องเพิ่มเติม
ฮาร์ดแวร์ใดๆ อีก
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การติดตั้ง
แผ่นซอฟต์แวร์ที่ท่านได้รับจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
1. ไฟล์ซอฟต์แวร์ SmartDispensing 1.0
2. ไฟล์คู่มือการใช้งานแบบต่างๆ
3. ไฟล์ VDO การใช้งาน

ขั้นตอนการติดตั้ง
ก่อนทาการติดตั้ง หากท่านมีข้อมูลที่ทาการกรอกไว้แล้ว ให้ท่านสารองข้อมูลของท่านไว้ก่อน เพื่อป้องกันกรณี
ต่างๆที่จะเกิดขึ้น และทาให้ข้อมูลของท่านสูญหาย การสารองทาได้โดย
สารองทั้งโฟลเดอร์ : เข้าไปตามนี้ C:\mySQL\data\dispen ( ให้ Copy โฟลเดอร์ dispen ไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่นหรือทรัมป์
ไดร์ฟ
 สารองจากระบบของซอฟต์แวร์ : ไปที่ หมวดตั้งค่า > สํารองข้อมูล/นําข้อมูลกลับมา > คลิกขวาไฟล์ Zip ที่ได้สํารองไว้และ
เลือกเก็บไว้ในไดร์ฟอื่น หรือทรัมป์ไดร์ฟเพื่อนํากลับมาใช้


1. นําแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ใส่ในช่องซีดีรอมของคอมพิวเตอร์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์จะทําการอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ ขึ้นเมนูให้เลือก
3. ซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นทําการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังรูป

ยินดีต้อนรับสู่การติดตั้ง SmartDispensing 1.0 กดปุ่ม ถัดไป>
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แสดงการยืนยันจากซอฟต์แวร์ว่า ต้องการจะบันทึกทันทีหรือไม่ ระบบทุกอย่างพร้อมแล้ว
ระบบจะเริ่มบันทึกซอฟต์แวร์ลงในเครื่อง ใช้เวลาประมาณ 3 นาที เมื่อเสร็จแล้วจะแสดง Finish กดปุ่มนี้ การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
ซอฟต์แวร์จะสร้างไอคอนที่หน้าเดสก์ทอป ดังรูป ระบบจะถามว่าต้องการรีสตาร์ทเลยหรือเปล่า? ให้ตอบ YES เพื่อ ให้รีสตาร์ท
Windows เพื่อให้ปรับค่าต่างๆ ให้ครบถ้วน
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การใช้งานซอฟต์แวร์
ดับเบิ้ลคลิกที่ Icon ดังรูปต่อไปนี้
และ ระบบรายงาน

หลังจากนั้นซอฟต์แวร์จะถูกเปิดขึ้นมา ดังรูป

เมื่อผู้ใช้เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วจะปรากฎหน้าจอ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้ต้องทราบรหัสในการเข้าระบบ โดยกําหนดค่าเริ่มต้น
เป็น ชื่อผู้ใช้ admin รหัสผ่าน admin หลังจากกรอกค่าดังกล่าวแล้วผู้ใช้จะสามารถเข้าสู่ระบบได้
เนื่องจาก
ซอฟต์แวร์ได้กําหนดสิทธิไว้ให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานได้ 30 วันนับจากวันที่ผู้ใช้เข้าใช้ซอฟต์แวร์เป็นวันแรก
หากต้องการใช้งานต่อกรุณากรอกรหัสลงทะเบียนเพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างไม่จํากัดเวลา (สําหรับผู้ที่ซื้อเวอร์ชั่น
สมบูรณ์) เมื่อลงทะเบียนถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความว่า “ Registed ” แสดงว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และระบบจะไม่
มีการเตือนเพื่อลงทะเบียนอีก

คาเตือน :
กรุณาอย่าเปลี่ยนวันย้อนกลับในระหว่างที่อยู่ในช่วงทดลองใช้ซอฟต์แวร์เด็ดขาดเพราะจะทาให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าระบบได้อีกจนกว่า
จะกรอกรหัสลงทะเบียนจึงจะสามารถใช้งานต่อได้
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หน้าจอการกรอกรหัสลงทะเบียน
การเข้าสู่หน้าจอกรอกรหัสลงทะเบียนผู้ใช้สามารถกดปุ่ม
ปุ่มแล้วจะปรากฎหน้าจอดังต่อไปนี้ขึ้นมา

“กรอกรหัสลงทะเบียน” จากหน้าจอการเข้าสู่ระบบได้ หลังจากทีก่ ด

ซึ่งขั้นตอนต่างๆ สําหรับการขอรหัสลงทะเบียนจะกล่าวไว้ในหน้าจอนี้แล้ว หากต้องการลงทะเบียนให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อความ
ข้างต้น
หมายเหตุสาคัญมาก
1. กรณีท่านฟอร์แมทฮาร์ดิสกใหม่ ท่านจะต้องทําการลงทะเบียนใหม่ ด้วยการแฟกซ์เอกสารใบเสร็จรับเงินพร้อมรหัส
ลงทะเบียน และเบอร์ติดต่อกลับ หากเป็นเบอร์มือถือจะสะดวกในการส่งด้วยระบบ SMS
2. ท่านสามารถรับรหัสลงทะเบียนของท่านได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.worldmedic.info/register โดยใช้ชื่อ-นามสกุล,
เบอร์มือถือ หรือ รหัสลงทะเบียน (รหัสการลงทะเบียนนี้จะถูกบันทึกไว้เมื่อท่านได้มีการขอรหัสครั้งแรกแล้วเท่านั้น)
ระบบจะแสดงข้อมูลประจําตัวท่านและรหัสลงทะเบียนของท่าน (ท่านจะต้องใช้รหัสนี้กับเครื่องที่ขอรหัสครั้งแรก
เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับครื่องอื่นได้)
3. กรณีที่ท่าน Uninstall ซอฟต์แวร์และติดตั้งใหม่ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
4. ในกรณีท่านใช้ซอฟต์แวร์ในโครงการสนับสนุนพิเศษ ท่านสามารถขอรหัสลงทะเบียนได้ที่ บริษัทฯ 02-949-7816-20 หรือ
Call Center: 02-949-7806 ระบุ “ โรงพยาบาลในโครงการสนับสนุนพิเศษ”
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เริ่มต้นการใช้งาน
การเริ่มต้นใช้งานเป็นครั้งแรกสําหรับซอฟต์แวร์ SmartDispensing 1.0 สามารถสรุปได้อย่างคร่าวๆ ดังนี้

การติดตั้ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นําแผ่นซีดีรอม ที่ได้ใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ
มีเมนูแสดงขึ้นให้เลือก Installation (ติดตั้งซอฟต์แวร์)
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ Restart เครื่อง
ขณะนี้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน แต่ยังขาดรายการยาในคลังสินค้า หากท่านต้องการกรอกรายการยาด้วยตนเอง ก็สามารถคีย์
รายการยาแต่ละตัวในหมวดคลังยา (รายการยาที่บรรจุในซอฟต์แวร์มาตรฐานคือ 4004 รายการพร้อมรหัสและบาร์โค้ด)
การเพิ่มรายการยาเข้าไปในซอฟต์แวร์ ท่านจะต้องทําการปิดซอฟต์แวร์ SmartDispensing 1.0 ก่อน และหลังจากนั้นให้
Stop Service ของ mySQL โดยการคลิกขวาที่ปุ่มไฟแดงเขียว ที่ Task bar ด้านล่างขวา และเลือก Stop service
ให้เลือกรายการยาที่ต้องการมาทดลองใช้ จาก 40 แบบ โดยการ Double Click รายการยาแต่ละแบบ
รายการยาทั้งหมดของแต่ละแบบจะไปอยู่ในคลังยาทันที และ ให้กลับมาเปิด mySQL sevice
หากไม่พอใจกับรายการที่ทดลองใช้งาน ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นรายการยาชุดที่ 2 หรืออื่นมาแทนได้ทันที

การติดตั้งเครื่องมือประกอบ (Accessory)
ซอฟต์แวร์ SmartDispensing 1.0 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bar Code Reader), ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ (Cash
Drawer) โดยระบบ Plug & Play โดยไม่ต้องลงไดร์เวอร์ใดๆ สามารถติตต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2949-7816-20
สาหรับผู้ทดลองใช้งาน
สามารถใส่รายการยาและสินค้าอื่นๆ ในร้านของท่านได้ โดยมีอายุทดลองใช้ 30 วัน หากครบกําหนดแล้ว ท่านจะไม่สามารถ เข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ได้ แต่รายการยาที่ท่านได้กรอกใช้ จะยังคงอยู่ หรือ ใช้รายการยา 40 รายการ ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
หมายเหตุ
1. สําหรับท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista ท่านต้องทําการเซ็ตค่าต่างๆ ตามรายละเอียดในหมวดการติดตั้ง
ด้านหลังคู่มือ
2. การติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆ (Accessory) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.accessory.worldmedic.com
3. การเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นๆ (Accessory) สามารถสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้ที่ www.mbmed.worldmedic.com
4. การปรับแก้หรือเพิ่มเติมซอฟต์แวร์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.software.worldmedic.com
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แผนผังการเซ็ตระบบซอฟต์แวร์เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

การติดตั้งซอฟต์แวร์
นาแผ่นซอฟต์แวร์ใส่ในช่อง CDROM เครื่องจะอ่านแผ่นแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องกด
ปุ่มใดๆ และแสดงเมนูให้เลือกให้ท่านเลือก Software Installation เพื่อทําการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ท่านกด Next ไปเรื่อยๆ จนทําการติดตั้งระบบ
เสร็จ จะมีหน้าต่างแสดงให้ทําการ Restart Windows ให้ท่านกด Yes เพื่อ Restart
Windows
เมื่อวินโดว์เปิดมาใหม่แล้ว ให้ท่านไปที่ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอเดสก์ทอปของท่าน สี
เขียวเข้ม “ SmartDispensing ” ให้ท่าน Double Click เพื่อเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมา กรอก
Username เป็น admin และ Password เป็น admin เช่นกัน (หากคอมพิวเตอร์ของท่าน
แสดงตัวหนังสือเป็น ??? ท่านต้องไปเซ็ตที่ Control Panel>Language ให้เป็น Thai และปิด
ซอฟต์แวร์และเปิดใหม่ หรืออ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์)
ขั้นตอนที่ 1 ให้ท่านลงรายการยา (รายการยาที่บรรจุในซอฟต์แวร์มาตรฐานคือ 4004
รายการพร้อมรหัสและบาร์โค้ด) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการยาสําเร็จรูป 40 แบบ มาลง
ในคลังยาได้ทันที โดยมีวิธีทําในเว็บไซต์ (วิธีการอยู่ในคู่มือ)
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดราคายา และรับยาเข้าคลังยาในหมวด”สั่งซื้อ/รับเข้า” ท่านจะรับ
ยาจากคลังยาโดยตรงไม่ได้เพราะระบบจะมีการบันทึกวันที่รับยาเข้า วันหมดอายุ และ ราคา
ต้นทุนของการรับยาหรือสินค้าเข้าแต่ละครั้ง เพื่อคํานวณต้นทุนเฉลี่ยหรือแบบปัจจุบัน หรือ
ตามล๊อตก็ตาม ดังนั้น ท่านจะเพิ่มจํานวนสินค้าได้ที่ “สั่งซื้อ/รับเข้า”
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดค่าต่างในหมวด “ตั้งค่า “ เช่น ชื่อร้าน กําหนดสิทธิ์พนักงาน การใช้
งาน การเชื่อมต่อ การแสดงผลหน้าร้าน การพิมพ์ใบเสร็จสลิป การกําหนดรหัสยา รหัสคนไข้
เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 หากมีเครื่องอ่านบาร์โค้ด ลิ้นชักอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ ท่าน
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที และสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดร์
เวอร์ใดๆ เนื่องจากซอฟต์แวร์จะทํางานแบบอัตโนมัติหากมีการเพิ่มเติมฮาร์ดแวร์ตามกําหนด
ของวินโดว์ (Plug & Play)
ระบบการจ่ายยาท่านพร้อมทางานแล้ว
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รายละเอียดของซอฟต์แวร์
จ่ายยา

หน้าร้าน ประกอบได้ด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ส่วนการขายหลัก และ ส่วนสนับสนุนการขาย
ส่วนการขายหลัก ประกอบด้วย
1. เลขที่บิลการขาย 2. ข้อมูลคนไข้
รหัสคนไข้ (กดปุ่มด้านข้างเพื่อดูรหัสและชื่อ
คนไข้)
ชื่อ นามสกุล
ซื้อสินค้าในราคา ( ปรับเปลี่ยนได้ที่หน้า
“คนไข้” ตามประเภทคนไข้ )
ยอดซื้อรวม แสดงยอดซื้อของคนไข้แต่ละราย
ครั้งล่าสุด แสดงวันที่ที่คนไข้คนนี้ซื้อครั้งล่าสุด
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3. ข้อมูลการเก็บเงิน

เมื่อกด F12 แล้วซอฟต์แวร์จะแสดงหน้าต่างนี้เพื่อให้ใส่รหัสพนักงาน ดังรูปภาพ (ในกรณีที่พนักงานสามารถขายเครื่องไหนก็ได้)
พร้อมทั้งแสดงยอดเงินที่ต้องชําระ ในช่อง “ เงินสด” หากชําระด้วยเงินสด ให้คีย์ยอดเงินที่รับจากคนไข้ที่ช่อง “เงินสด” ได้ทันที กด
Enter ต่อเพื่อแสดงเงินทอน และลิ้นชักเปิดออกมา กด Enter ต่อเพื่อเสร็จสิ้นการขายของคนไข้รายนั้น
4. ข้อมูลยา

รหัสสินค้า (กดปุ่มด้านข้างเพื่อดูรายการทั้งหมด) ผู้ใช้สามารถกําหนดให้เคอร์เซอร์ชี้ที่ช่องใดก่อนก็ได้ ปกติซอฟต์แวร์จะ
กําหนดให้ชี้ที่ รหัสสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด เพื่อความรวดเร็ว หากไม่ได้ใช้กับเครื่อง
อ่านบาร์โค้ด ก็ให้กด Tab เพื่อให้เคอร์เซอร์เลื่อนมายังช่องถัดไป แต่หากผู้ใช้ต้องการให้เคอร์เซอร์มาเริ่มต้นที่ช่องชื่อทาง
การค้า ก็สามารถทําได้โดยเข้าไปกําหนดที่หมวด “ ตั้งค่า” ดังรูป
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หมายเหตุ POS Express หมายถึง การจ่ายยาแบบเร็ว ระบบจะใส่จํานวนให้ 1 หน่วยเพื่อทําให้การขายรวดเร็ว และ หากมีการ
ซื้อสินค้าเดียวกันหลายชิ้นก็สามารถยิงบาร์โค้ดเท่ากับจํานวนสินค้า ระบบจะเพิ่มจํานวนสินค้าเดียวกันให้โดยอัตโนมัติ
หมดอายุ แสดงวันหมดอายุของสินค้า
บาร์โค้ด แสดงบาร์โค้ดของสินค้าตามรหัสที่ตั้ง หรือกรณีที่ต้องการดึงบาร์โค้ดจากบรรจุภัณฑ์ก็ให้ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่าน
จากบรรจุภัณฑ์เช่น กล่องยา ขวดยา หรือ แผงยา เพื่อดึงเอารหัสมาแสดงในซอฟต์แวร์ ปกติบาร์โค้ดจะแสดงตามรหัสสินค้า
ชื่อทางการค้า (Trade Name) / ชื่อสามัญทางยา (Generic Name)
กลุ่มสินค้า ในกรณีที่ผู้ขายจําชื่อยาไม่ได้ สามารถเลือกกลุ่มยาได้ ซึ่งซอฟต์แวร์จะแสดงรายการยาที่มีอยู่ในกลุ่มนี้มาให้
ทั้งหมด ผู้ขายเพียงเลือกชื่อยาเท่านั้น
สถานที่เก็บ ช่วยให้หยิบยาหรือสินค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาไปสู่ระบบ Planograms ได้ด้วย
จํานวนที่มี (เหลือในคลังยา)
จํานวนซื้อ, หน่วยสินค้า, ราคา/หน่วย ซอฟต์แวร์จะไม่อนุญาตให้ขายในกรณีที่ราคาขายต่ํากว่าทุนที่กําหนดไว้
เป็นเงิน
5. ปุ่มบันทึกการขาย และ เริ่มรายการใหม่ (F9)

ปกติการเลือกคนไข้ขึ้นมาทํารายการใหม่ก็จะเป็นการบันทึกการขายโดยอัตโนมัติแล้ว ดังนั้น ไม่จําเป็นต้องทําการกดปุ่ม
บันทึกการขายทุกครั้ง แต่หากกรณีที่มีรายการจ่ายยาเป็นจํานวนมากกับคนไข้แต่ละรายและผู้จ่ายยาเกรงว่าจะเกิดการสูญหาย
ข้อมูล เช่น ไฟดับ อาจทําการบันทึกการขายไว้ก่อนได้ ส่วนเริ่มรายการใหม่หมายถึง การเริ่มทํารายการขายใหม่ข้อมูลเก่าที่ค้าง
จะถูกลบทิ้ง สามารถใช้ Hot Key โดยกด F9 ได้
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์แบบ Thermal ได้ ใบเสร็จรับเงินจะมี 3 แบบคือ
ภาษีการค้าแบบรวมใน
 ภาษีเงินสดแบบรวมใน
 ภาษีแบบแยกนอก


หมายเหตุ ท่านสามารถกําหนดรูปแบบของบิลได้ 3 แบบคือ แบบปกติ แบบไม่มีหัวบิล แบบมีหัวบิลแต่ไม่มีรายละเอียด โดย
เซ็ตได้ที่หมวดตั้งค่า
เครื่องพิมพ์สําหรับพิมพ์สลิปแนะนําสามารถติดขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www,software,worldmedicc
อ่านรายละเอียดได้ที่ www.accessory.worldmedic.com

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

การพิมพ์ฉลากยา
ซอฟต์แวร์ SmartDispensing 1.0สามารถพิมพ์ฉลากยาได้อย่างรวดเร็ว โดยการกด F11 พร้อมกับการพิมพ์ใบเสร็จไปพร้อมกัน
ฉลากยาแต่ละใบท่านสามารถแก้ไขเพื่อแก้ไขวิธีการใช้ให้กับคนไข้แต่ละคน และกดบันทึกการแก้ไขสําหรับคนไข้รายนั้น ๆ (หากมีการ
ขายยาตัวนี้อีก วิธีการใช้มาตรฐานก็จะถูกดึงขึ้นมาเช่นเดิม) หากท่านไม่ต้องการพิมพ์ฉลากยาตัวใดก็ให้ท่าน Double Click ที่ชื่อยา
นั้น ช่องของ “พิมพ์ฉลาก” จะแสดงเป็น ไม่พิมพ์ ยาตัวนั้นก็จะไม่พิมพ์ฉลากยาออกมา ท่านสามารถดูตัวอย่างฉลากยาก่อนทําการ
พิมพ์ได้โดยการกด “ตัวอย่างก่อนพิมพ์” ดังรูป การพิมพ์ฉลากยา ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

อันจะมีประโยชน์สําหรับคนไข้ชาวต่างชาติที่ต้องการคําแนะนําการใช้ยาเป็นภาษาอังกฤษ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเภสัชกร มีความ
สะดวกในการให้คําแนะนํา
เลือกขนาดกระดาษที่จะพิมพ์
กระดาษต่อเนื่อง 3 รู จะใช้กับเครื่องพิมพ์แบบ Dot matrix (แนะนํารุ่น LQ300+)
กระดาษต่อเนื่อง 4 รู จะใช้กับเครื่องพิมพ์แบบ Dot matrix (แนะนํารุ่น LQ300+)
กระดาษ A4 สําหรับการพิมพ์ฉลากยาออกมาเป็นแบบ A4 ในกรณีที่ไม่มีฉลากยาแบบต่อเนื่องและไม่ได้พิมพ์ฉลากยาเป็นประจํา
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การเลือกเครื่องพิมพ์
กรณีที่ใช้เป็นเครื่องพิมพ์ Dot Matrix กับกระดาษมีห่วง แนะนําเป็น EPSON LQ300+ (มีรูปประกอบในหมวดอุปกรณ์เชื่อมต่อ)
กรณีที่ใช้เป็นเครื่องพิมพ์ LASER กับกระดาษแบบไม่มีห่วง แนะนําเป็น TSC 245+ (มีรูปประกอบในหมวดอุปกรณ์เชื่อมต่อ)
หมายเหตุ อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.accessory.worldmedic.com หรือ สั่งซื้อแบบออนไลน์ได้ที่
www.mbmed.worldmedic.com
รูปแบบการพิมพ์
พิมพ์ชื่อร้าน
คลิกออกหากไม่ต้องการให้พิมพ์ชื่อร้าน (ปกติพิมพ์อยู่แล้ว)
พิมพ์ชื่อยา
คลิกออกหากไม่ต้องการพิมพ์ชื่อยาให้กับคนไข้
พิมพ์ชื่อคนไข้ คลิกออกหากไม่ต้องการพิมพ์ชื่อคนไข้
พิมพ์ชื่อเภสัชกร คลิกออกหากไม่ต้องการพิมพ์ชื่อเภสัชกร
ตัวอย่างฉลากยามาตรฐาน
แถวที่ 1 แสดง ชื่อร้าน และ สาขา ที่อยู่
แถวที่ 2 แสดง รายชื่อคนไข้ หรือ คนไข้เรา และ วันที่ขาย
แถวที่ 3 แสดง ชื่อยาหรือสินค้า และแบบบรรจุภัณฑ์
แถวที่ 4 แสดง ข้อบ่งใช้
แถวที่ 5 แสดง วิธีใช้
แถวที่ 6 แสดง หมายเหตุ และอื่นๆ
แถวที่ 7 แสดง ชื่อเภสัชกร หรือผู้ขาย และ วันหมดอายุของ
ยาตัวนั้น ( Expired Date)
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ระบบคีย์ลัดพิเศษ (HOT KEY)

F1
F2
F3

หมายถึง เปิดหน้าจ่ายยา
หมายถึง เปิดหน้าคนไข้
หมายถึง เปิดหน้าคลังยา
F4 หมายถึง เปิดหน้าสั่งซื้อ/ รับเข้า
F5 หมายถึง เปิดหน้ารายงาน
F6 หมายถึง เปิดหน้าตั้งค่า
F7 หมายถึง เปิดหน้าช่วยเหลือ
F8 หมายถึง เปิดหน้าเกี่ยวกับ
F9 หมายถึง เริ่มการจ่ายยาใหม่
F10 หมายถึง คืนยา
F11 หมายถึง การพิมพ์ฉลากสินค้า
F12 หมายถึง ปิดการขาย
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คนไข้

หน้าจอ8คนไข้ด้านซ้ายจะเป็นหน้าจอแสดงรายชื่อคนไข้ของร้าน หากต้องการดูข้อมูลของคนไข้ชื่อใด ก็ให้คลิกเลือกที่ชื่อนั้น
สามารถเลือกแสดงได้โดย เรียงตามรหัสคนไข้ หรือ เรียงตามชื่อคนไข้ ซอฟต์แวร์จะแสดงข้อมูลของคนไข้นั้นทางด้านขวามือ ซึ่ง
หน้าจอด้านขวามือ เป็นหน้าจอสําหรับดูข้อมูล เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ของคนไข้ โดยสามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไข้
ตามแบบฟอร์มดังรูป
หมายเหตุ คนไข้ทั่วไป ซอฟต์แวร์กําหนดให้เป็นรหัส 0 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการกรอกข้อมูล
Trick & Tips
“ ร้านยาที่มีคนไข้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ท่านสามารถกาหนดชื่อคนไข้ไทยเป็น “คนไทย” มีรหัสเป็น CA-002 หรือรหัสอื่นที่
ต้องการ และ “ต่างชาติ” มีรหัสเป็น CA-003 ซึ่งหากเป็นคนไทย จะกาหนดให้ดึงราคาที่ 1 มาขาย และชาวต่างชาติกาหนดให้ดึงราคาที่
2 มาขาย (ราคาชาวต่างชาติขายแพงกว่าคนไทย) ทาให้ร้านยาของท่านมีราคาสาหรับขายให้ทั้งคนไทยและต่างชาติอย่างง่ายและมี
ราคาที่กาหนดไว้ก่อนล่วงหน้า สะดวกในการกาหนดราคาสาหรับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี “
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ประวัติการซื้อ
หน้าจอนี้ต่อเนื่องจากหน้าจอข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลสุขภาพ สําหรับเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของคนไข้คนนั้นเพื่อติดตามหรือประวัติการรับ
ยา และ ระบุรายการยาที่คนไข้ได้รับจ่ายแต่ละครั้ง ตามเลขที่บิลการขาย

และในแฟ้มประวัติการสั่งซื้อยังมีข้อมูลการจ่ายยาของคนไข้แต่ละรายในแต่ละครั้งพร้อมกับสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาได้ ดังรูป
พร้อมทั้งหากคลิกเมาส์ทปี่ ุ่มขวาที่ตารางด้านล่าง ยังสามารถออกใบกํากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินย้อนหลังจากการขายได้อีกด้วย

ข้อมูลสุขภาพ
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หน้าจอนี้จะให้มีการตั้งค่าการแพ้ยาของคนไข้แต่ละราย โดยแบ่งเป็น 2 ช่องซ้ายขวา ด้านซ้ายเป็นรายการยาที่มีอยู่ในคลังสินค้า
ทั้งหมด และ ด้านขวาคือ ช่องที่จะเลือกรายการยาด้านซ้ายมาเก็บไว้ เป็นแสดง รายการแพ้ยาของคนไข้รายนั้นๆ รายการแพ้ยาที่ตั้ง
จะแสดงที่หมวด “จ่ายยา” เมื่อคนไข้มารับยาอีก ผู้จ่ายยาจะมีข้อมูลการแพ้ยาแนะนํา เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ แสดงไว้โดย
อัตโนมัติ

ข้อมูลสุขภาพ/COMMENT ของคนไข้
หน้าจอนี้ ผูใ้ ช้สามารถบันทึกข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับคนไข้ ทีเ่ กี่ยวกับสุขภาพ โรคประจําตัว อาการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สาํ หรับ
แนะนําคนไข้ เพื่อการใช้ยาอย่างปลอดภัยและเกิดผลในการรักษามากที่สุด
ปุ่มด้านล่าง

สั่งพิมพ์บัตรคนไข้
สั่งพิมพ์บาร์โค้ด
รายการใหม่
ลบข้อมูลคนไข้
บันทึก
สั่งพิมพ์ประวัติ

หมายถึง การพิมพ์บัตรสําหรับคนไข้ และมีบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็วในการซื้อครั้งต่อไป
หมายถึง การพิมพ์เฉพาะบาร์โค้ดของคนไข้แต่ละราย อาจเป็นสติกเกอร์เพื่อติดกับบัตร (ดังรูป)
หมายถึง กดปุม่ เพือ่ ต้องการเพิม่ ข้อมูลคนไข้ใหม่
หมายถึง กดปุ่มเพื่อลบข้อมูลคนไข้ที่เลือกออกจากฐานข้อมูล
หมายถึง กดปุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้มีการกรอกของคนไข้
หมายถึง กดปุ่มเพื่อสั่งพิมพ์ประวัติการซื้อ
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คลังยา

ในส่วนคลังยา แสดง 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 ด้านซ้ายเป็นรายการสินค้าในคลังยาทั้งหมด โดยระบุเป็น รหัสสินค้า และ ชื่อทางการค้า
และ ส่วนที่ 2 ด้านขวา ประกอบด้วย 4 แฟ้ม ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปและฉลากสินค้า
2. รายละเอียดเพิ่มเติม
3. ข้อมูลการหมดอายุของสินค้า
1. ข้อมูลทั่วไปและฉลากสินค้า

แสดงรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัวด้านซ้ายมือ โดยการเลือกชื่อสินค้าด้านซ้ายมือ โดยการคลิกเลือกทีช่ ่อื รายละเอียดก็
จะแสดงขึ้นมา ประกอบด้วย รหัสสินค้า ยาออกฤทธิ์ บาร์โค้ด ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญทางยา กลุ่มสินค้า สถานที่เก็บ ตัวแทน
จําหน่าย เลขที่ขึ้นทะเบียน ฯลฯ ทั้งหมดสามารถกรอกได้ ยกเว้น ช่อง จํานวนปัจจุบัน และ ต้นทุนเฉลี่ยปัจจุบัน ที่จะต้องดึง
ข้อมูลมาจากหมวด “สั่งซื้อ/รับเข้า”

นอกจากนี้ ยังสามารถ เพิ่มวิธีใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งรองรับทั้งคนไข้คนไทยและต่างชาติ ในกรณีที่มีชาวต่างชาติมาซื้อ
ยาด้วย เวลาที่ใช้ ก่อน พร้อม หรือ หลังอาหาร เมื่อมีการกรอกข้อมูลแล้ว หากต้องการบันทึก กดที่ ปุ่มบันทึก
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ในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติมจํานวนยา (ในกรณีเร่งด่วนที่ยามีจํานวนไม่พอขาย ) กดที่ “ ไปหน้าจอรับสินค้าเพื่อกรอกสินค้าที่มีอยู่
เดิม ” หรือ กด F4 จะแสดงหมวด “ สั่งซื้อ/รับเข้า” ที่แฟ้มรับสินค้า ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. รับสินค้าโดยไม่ผ่านรายการสั่งซื้อ

หมายถึง สามารถเพิม่ จํานวนยาโดยไม่ตอ้ งผ่านการสั่งซื้อก่อน ปกติการเพิม่ จํานวนยาเข้าในคลังยา จะต้องมี
รายการสั่งซื้อก่อน เพื่อนํามาประกบกันว่าได้สั่งสินค้านี้เมื่อใด จํานวนเท่าไร รายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมวด “สั่งซื้อ /
รับเข้า “
2. รับสินค้าโดยผ่านรายการสั่งซื้อ
หมายถึง สามารถเพิม่ จํานวนยาได้โดยต้องมีการสั่งซื้อยาก่อนในแฟ้ม “ สั่งซื้อสินค้า “
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมวด “ สั่งซื้อ / รับเข้า “
หากต้องการแปลงหน่วยสินค้า ลบข้อมูลสินค้า หรือพิมพ์ข้อมูลสินค้า ก็สามารถทําได้จากส่วนนี้ได้เช่นกัน โดยไม่ต้องกดปุ่มด้านล่าง
ในกรณีที่ต้องการนําเข้ารายการยาจากโปรแกรมอื่นที่ใช้อยู่ ท่านจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ SmartImport (สามารถดาวน์โหลดบน
เว็บไซต์บริษัท) เพื่อนําเข้าได้ แต่ระวังเรื่องต้นทุนเฉลี่ย ที่ต้องมีการคํานวณต้นทุนเฉลี่ยทุกล๊อตของการนําเข้า
ปุ่มทางานในหมวดคลังสินค้า

แปลงหน่วยสินค้า หมายถึง เมื่อผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยสินค้าจากหน่วยหนึ่ง ไปเป็นอีกหน่วยหนึ่ง ซึ่ง
ต้องเป็นสินค้าในชนิดเดียวกัน เช่น ADALAT 5 MG 1 ขวด มี 50 เม็ด หน่วยสินค้าเป็น ขวด ต้องการแปลงหน่วย
เป็นเม็ด เพื่อทําการขายปลีกให้กับคนไข้ สามารถทําได้ดังนี้
เลือกทีช่ อ่ งเลือกสินค้าตั้งต้นทีต่ อ้ งการแปลงหน่วย และ “เลือกสินค้าที่ต้องการแปลงหน่วย” ด้านซ้ายมือ สินค้าที่แสดงจะมีหน่วย
เป็นหน่วยใหญ่ๆ เช่น โหล ขวด กล่อง เป็นต้น โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อสินค้านั้น ชื่อของสินค้าจะมาแสดงที่ช่องด้านขวามือ โดยมี
รหัส ชื่อทางการค้า หน่วย วันหมดอายุของสินค้า ต้นทุนต่อหน่วย จํานวนที่มี แปลงออกจํานวน แสดง comment เป็นส่วนกรอก
ข้อมูลเพิ่มเติมของการแปลงหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด หลังจากนั้นให้เลือกที่ “ แปลงหน่วยสินค้าจากสินค้าตั้งต้นเข้าสินค้า” เลือก
สินค้าโดยการพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกที่ช่องชื่อทางการค้า ซอฟต์แวร์จะแสดงรายการสินค้า ให้เลือกชื่อสินค้าที่ต้องการจะแปลงเข้า ส่วน
วันหมดอายุ และ แปลงเข้าจํานวน ไม่ต้องเติมเพราะ ซอฟต์แวร์จะแสดงให้อัตโนมัติ โดยคํานวณจากค่าสินค้าตั้งต้น หลังจากนั้น ให้
กดปุ่ม “แปลงหน่วยสินค้า” สินค้าที่แปลงหน่วยจะเพิ่มจํานวนในคลังยาโดยอัตโนมัติ
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หมายเหตุ การแปลงหน่วยของสินค้า สินค้าที่ต้องการแปลงออกและเข้าต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน แต่มีหน่วยต่างกัน
มีรหัสต่างกัน และ ต้องมีสินค้าที่ต้องการแปลงหน่วยและแปลงเข้าในคลังสินค้า เพราะหากไม่มีสินค้าที่ต้องการแปลงเข้า
ระบบซอฟต์แวร์จะไม่สามารถแปลงเข้าได้
ประโยชน์ของการแปลงหน่วย
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สะดวก รวดเร็ว ในกรณีต้องการแปลงหน่วยสินค้าเพื่อขายให้กับคนไข้ประเภทต่างๆ เช่น สินค้าที่เตรียมไว้ขายส่ง
แต่มีคนไข้ปลีกต้องการซื้อสินค้านี้ สามารถแปลงหน่วยขายได้ทันที ซึ่งระบบจะทําการคํานวณคลังสินค้าในส่วนของการลดและเพิ่ม
ของสินค้าที่แปลงหน่วยเองโดยอัตโนมัติ
สั่งพิมพ์บาร์โค้ด
เป็นการพิมพ์บาร์โค้ดของสินค้านั้น ทั้งนี้ต้องการมีการกําหนดตัวเลขหรือหนังสือใส่ในช่องบาร์โค้ดของสินค้านั้นๆ
ก่อน ประโยชน์ของการพิมพ์บาร์โค้ดคือ ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อนํามาติดบนสินค้า หรือ แผงบาร์โค้ดรวม
สําหรับใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด ในกรณีที่ต้องการขายสินค้าแบบใช้บาร์โค้ด ทําให้สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องพิมพ์ชื่อสินค้าใน
ซอฟต์แวร์ การติดบาร์โค้ด ไม่จําเป็นต้องติดที่ตัวสินค้าทุกตัว แต่แนะนําว่า ทําเป็นแผงบาร์โค้ดรวมของสินค้า และวางไว้ข้างเครื่อง
อ่าน เมื่อคนไข้ซื้อสินค้านั้นๆ ก็ให้ยิงบาร์โค้ดของสินค้าตัวนั้นบนแผงบาร์โค้ด ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา และประหยัดสติกเกอร์บาร์โค้ด
ที่ต้องติดกับสินค้าทุกชิ้น หรือ ในกรณีที่สินค้านั้นๆ มีบาร์โค้ดอยู่แล้ว หรือมีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ สามารถใช้บาร์โค้ดนั้นได้ทันที โดยเมื่อ
มีการนําสินค้าเข้าคลัง ให้ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยิงบาร์โค้ดของสินค้านั้นเข้าไปบันทึกในซอฟต์แวร์ ในช่อง “บาร์โค้ด” เมื่อขายสินค้า
ผู้ใช้ก็สามารถนําสินค้านั้นมายิงกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากสินค้านั้นได้ทันที โดยไม่ต้องติดสติกเกอร์บาร์โค้ดกับสินค้า
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สั่งพิมพ์บาร์โค้ด
(แนะนําให้ท่านใช้เครื่องปรินเตอร์เลเซอร์สําหรับพิมพ์บาร์โค้ด เพราะจะไม่มีปัญหาเรื่องความคมชัดและ
การใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ดี แนะนํารุ่น TSC 245+ สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.accessory.worldmedic.com หรือ
www.mbmed.worldmedic.com )

ตัวอย่างบาร์โค้ด

ตัวอย่างบาร์โค้ด + ราคา

หมายเหตุ
ซอฟต์แวร์นี้ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบอัตโนมัติ (Plug & Play) หรือเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติ (Cash Drawer) ได้
ทันที โดยไม่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ใดๆ
รายการใหม่
เป็นการเริ่มรายการใหม่สําหรับเพิ่มสินค้าเข้าคลังสินค้า โดยจะมีการล้างข้อมูลในช่องต่างๆ เพื่อ
เริ่มบันทึกใหม่ รหัสสินค้าระบบซอฟต์แวร์จะกําหนดให้อัตโนมัติ เป็น P000001 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น Running
Number แต่หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสสินค้า สามารถทําได้โดยลบรหัสที่ซอฟต์แวร์กําหนดให้อัตโนมัติ และกรอกรหัสที่
ต้องการ และ กดปุ่ม “ เปลี่ยนรหัสสินค้า” ข้างๆ ช่องรหัสสินค้า
ลบข้อมูลสินค้า เป็นการลบสินค้าที่ต้องการนําออกจากคลังสินค้า หรือสินค้าที่เลิกขายแล้ว
บันทึก หมายถึง การบันทึกข้อมูลสินค้าเข้าไปในคลังสินค้า เมื่อได้กรอกข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนในฟอร์มแล้ว
พิมพ์ข้อมูลสินค้า เป็นการสั่งพิมพ์รายละเอียดของสินค้านั้นๆ ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วน เพื่อเก็บไว้
อ้างอิงและตรวจสอบด้านต่างๆ
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รายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนนี้ประกอบด้วย รหัสสินค้า ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญทางยา ท่านสามารถกรอกรายละเอียด ส่วนประกอบ สรรพคุณ คํา
เตือน กลไกการออกฤทธิ์ วิธีใช้ Comment หน่วยสินค้า เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์
สําหรับคนไข้ และ ผู้จ่ายยา ที่อาจไม่ทราบรายละเอียดของยา ในกรณีที่คนไข้ต้องการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของยา หรือ สินค้า
ที่จ่ายได้

ข้อมูลการหมดอายุ

ส่วนนี้ประกอบด้วย รหัสสินค้า ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญทางยา และ ยอดคงเหลือ หน่วย วันที่รับเข้ามา วันหมดอายุ ต้นทุน/
หน่วย รหัสผู้จําหน่าย ชื่อผู้แทนจําหน่าย ข้อมูลการหมดอายุของสินค้านี้ จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ซอฟต์แวร์ โดยแสดงรายการ
สินค้าที่หมดอายุในคลังยา อันจะช่วยให้ผู้ขาย บริหารคลังยาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการเตือนก่อนที่สินค้านั้นจะหมดอายุ
ตามเวลาที่ตั้งไว้ และ เตือนสินค้าก่อนหมด (ระบุจํานวนที่ต้องการให้ซอฟต์แวร์เตือน)
ระบบบริหารข้อมูลยา
เป็นแฟ้มสําหรับใช้บริหารจัดการคลังยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ ทันกับเวลา ไม่ยุ่งยาก เลือกกําหนดประเภทของยาได้
ครั้งละหลายตัว ทําให้เห็นการบริหารจัดการยาทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังยา โดยสามารถกําหนดยา ที่ห้ามขาย (เมื่อกําหนดแล้วยาที่
กําหนดก็จะไม่แสดงที่หน้าร้าน) ยาอันตราย ยา OTC Drug ยาควบคุมพิเศษ เป็นต้น ซี่งการกําหนดค่าแต่ก่อนต้องกําหนดที่ละ
ตัว แต่ปัจจุบันสามารถใช้การเลือกมาพร้อมกันครั้งละหลายตัว แล้วกําหนดพร้อมกันทีเดียว
การใช้งาน โดยการเลือกรายการยาด้านซ้ายมือ และ กําหนดประเภทยา ด้านขวามือ เช่น ยาห้ามขาย ให้เลือกชื่อยาและกดปุ่ม “>”
เพื่อดึงรายการยาจากด้านซ้ายมายังช่องรายการด้านขวา หรือ ดับเบิ้ลคลิกก็ได้เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึก (รูปแผ่นดิสก์ด้าน
ล่างสุดในช่องกลาง) เมื่อกําหนดแล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายการยาที่ได้กําหนดไว้แล้วก่อนหน้า ก็สามารถเรียกดูเพื่อทํา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น ยาห้ามขายที่กําหนดไว้ก่อนมีจํานวน 5 ตัว และ ต้องการเพิ่มเติมยาห้ามขายอีก 10 ตัว ก็
เลือกที่ช่องเลือกด้านบนขวา และ เลือก ประเภทยาห้ามขาย ระบบจะแสดงรายการยาห้ามขายที่ได้กําหนดไว้ก่อนหน้ามาแสดง และ
ท่านสามารถเลือกชื่อยามาเพิ่มเติมอีก 10 ตัว ด้านขวาได้ทันที พร้อมกับกดบันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ยาที่ห้ามขายจะไม่
แสดงในหน้า “จ่ายยา” มีประโยชน์กรณี เช่น อย. สั่งห้ามยาบางตัวไม่ให้จําหน่ายเป็นบางช่วงเวลา หรือ ยาบางตัวมีปัญหากับคนไข้
และต้องการกําหนดห้ามขายชั่วคราว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอนุญาตให้ขายได้ ผู้ขายหรือ สาขาแม่ก็ทําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
อนุญาตให้ขายได้เช่นเดิม
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กาหนดประเภทยา

หมายถึง เลือกยามาด้านขวา หรือ ใช้การดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อยาแทนก็ได้
หมายถึง เลือกรายการยาด้านซ้ายมือ มาทางด้านขวาทั้งหมด แล้วค่อยคัดออกก็ได้ในกรณีที่มีรายการยาที่เลือก
มาด้านขวามือมีจํานวนมาก
หมายถึง เลือกลบยาออกจากรายการด้านขวามือ หรือ ใช้การดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อยาแทนก็ได้
หมายถึง เลือกลบยาออกจากรายการด้านขวามือออกทั้งหมด

รีเฟรซข้อมูล ด้านขวามือ เพื่อทําการกําหนดประเภทของยาใหม่
หมายถึง บันทึกการกําหนดประเภทของยา

การกาหนดประเภทยามีประโยชน์สาหรับการบริหารรายการยาในคลังยาทั้งหมด ดังนี้
 ยาห้ามขาย ในกรณีต้องการหยุดการจ่ายยาตัวที่ต้องการ ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ เช่น ยาถูกห้ามโดย อย. หรือ ยานี้บริษัทฯ
ได้ยกเลิกการขายแล้ว หรือ ยานี้ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตแล้ว หรือ ยามีรายงานว่ามีอันตรายต่อคนไข้จึงถูกถอนด่วนจาก
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ตลาด ซึ่งผู้ขายสามารถเลือกที่ “ยาห้ามขาย” และเลือกรายการยาด้านซ้ายมือ มายังช่องด้านขวามือ โดยการดับเบิ้ลคลิกที่
ชื่อยา หรือเลือกชื่อยาและกดปุ่ม > เพื่อให้ยานั้นเข้ามาช่องขวามือ เมื่อเลือกเสร็จแล้วกดปุ่ม “บันทึก”
ก็จะได้กลุ่ม
ยาห้ามขาย
 OTC Drug ในกรณีที่ต้องการจัดยาแยกกันระหว่างยา OTC และ Prescription เพื่อความสะดวกในการขายและแบ่งกลุ่ม
ยาที่ขายโดยเภสัชกรและพนักงาน โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าที่หมวดตั้งค่าได้ ในกรณีที่เป็นเภสัชกร ก็สามารถขายได้ทั้งยา
OTC & Prescription แต่หากเป็นพนักงานขายสามารถขายได้เฉพาะยา OTC (Over The Counter) อันจะเป็นประโยชน์
สําหรับร้านยา ผู้ขาย พนักงาน และมีเหตุผลในการแจ้งต่อ อย. อันเป็นการรับผิดชอบต่อคนไข้อีกส่วนหนึ่งด้วย
ยาอันตราย ในกรณีที่ต้องการจัดกลุ่มยาอันตราย และแสดงออกรายงาน เพื่อติดตามการขายหรือหากมีกรณีคนไข้ได้รับ
อันตรายจากการใช้ยา สามารถตรวจสอบย้อนหลังการจ่ายยานั้นๆได้
 ยาควบคุมพิเศษ สําหรับกรณีที่ต้องการจัดกลุ่มยาที่ควบคุมพิเศษโดยองค์การอาหารและยา(อย.) โดยหากมีการขายให้กับ
คนไข้ จะถูกนํามาออกรายงานแบบ ขย. 7 / 9 /10 ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐาน
 ยานอกระบบ (No VAT) ในกรณีที่ต้องการจัดกลุ่มยาออกเป็นยาที่เข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) และ ยาที่ไม่เข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม
(No VAT) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่พัฒนาเพิ่มเติม เนื่องจากว่า ส่วนมาก ร้านยาจะมีการซื้อยาจากบริษัทฯผู้แทนจําหน่ายที่ต้อง
มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) เช่น ซิลิค ดิสก์แฮล์ม โอลิค หรือบริษัทฯ ยาต่างประเทศต่าง (original) ที่ต้องเข้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด และส่วนหนึ่งเป็นยาที่ซื้อมาจากผู้จําหน่ายรายใหญ่(ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว) ที่ส่วนมากไม่ได้เข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่ผ่านมา ร้านยาหากต้องการจะทราบถึงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มของยาในคลังยา ส่วนมากจะรายงานยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ของรายการยาทั้งหมด ซึ่งทําให้ภาษีไม่ตรงกับความเป็นจริง เมื่อมีระบบนี้แล้ว จะทําให้ร้านยา ทราบถึงมูลค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงของยาและสินค้าทั้งหมดในคลัง ทั้งนี้หากต้องการดูยอดภาษี สามารถดูได้ที่ ภาษีขาย ในหมวด
รายงาน โดยภาษีขาย จะนําเฉพาะยาที่เข้าระบบภาษีมาคํานวณให้ ส่วนยานอกระบบ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่นํามาคํานวณ
ให้ ส่วนภาษีซื้อ ซอฟต์แวร์ก็จะนําเฉพาะยาที่เข้าระบบภาษีฯ มาคํานวณภาษีซื้อ ทําให้ระบบของร้านยามีการบริหารข้อมูล
ยาอย่างถูกต้องและชัดเจน
 พิมพ์ฉลากยอัตโนมัติ (ใหม่) ในกรณีที่ต้องการให้ยาที่ขายพิมพ์ฉลากยาโดยอัตโนมัติทันที ไม่ต้องมีการกําหนดที่หน้า
ร้านอีกว่าจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ ทําให้สะดวกรวดเร็ว เช่น มีการขายยา 5 ตัว ในรายการนั้นมียา 2 ตัวที่มีฉลากอยู่แล้วไม่
ต้องการพิมพ์ให้เปลืองฉลากยา ซึ่งปกติเราจะใช้ฟังก์ชั่น F11 เพื่อดูรายการยาที่จะพิมพ์ฉลากยา แล้วจึงกําหนดว่าพิมพ์
หรือไม่พิมพ์ ดังนั้น หากได้มีการกําหนดไว้ในระบบนี้แล้ว รายการยา 5 ตัว เราไม่ต้องเสียเวลาไปกําหนดที่หน้าร้านอีกว่า
ยาตัวใดพิมพ์หรือไม่พิมพ์ ฟังก์ชั่นนี้ ทําให้ผู้ขายสะดวก และประหยัดฉลากยา และหากใช้ร่วมกับระบบพิมพ์ฉลากยา
อัตโนมัติ ยิ่งทําให้การขายรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะผู้ขายไม่ต้องเสียเวลามาเซ็ตและตรวจสอบว่ายาตัวใดพิมพ์หรือไม่พิมพ์ เมื่อ
ปิดการขาย ซอฟต์แวร์จะทําการพิมพ์ฉลากยาพร้อมใบเสร็จพร้อมกัน ทันที
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การสร้างยาชุด

เป็นฟีเจอร์ที่ทีมงานได้ทําการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้การจ่ายยามีความสะดวก รวดเร็ว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
เลือกหน้าจ่ายยาท่านสามารถคีย์รหัส หรือ ใช้ร่วมกับบาร์โค้ดได้ทันที ทําให้ท่านไม่ต้องคีย์ชื่อยาหลายๆ ตัวเพื่อจัดชุดให้กับคนไข้
หลักการคือ การจ่ายยาชุด ผู้จ่ายยาต้องสร้างยาชุดก่อน เช่น ยาแก้ไข้ ยาแก้โรคกระเพาะ โดยระบบจะให้ท่านนํายาในสต๊อกมาจัด
ชุด ใส่จํานวนยา และรหัสยาชุด ระบบซอฟต์แวร์จะทําการกําหนดให้โดยอัตโนมัติ
การสร้างยาชุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เลือกแฟ้ม “สร้างยาชุด” ดังรูป
กดปุ่ม “รายการใหม่” เพื่อกําหนดรหัสยาชุดอัตโนมัติ และตั้งชื่อยาชุด ด้วยตนเอง
เลือกรายการยาด้านซ้ายมือ ซึ่งเป็นรายการยาที่มีอยู่ในสต๊อกยาทั้งหมด
เลือกชื่อยาและใส่จํานวน และ กดปุ่ม + เพื่อนํายาลงมาในรายการยาชุด
กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นการสร้างยาชุด
ตรวจสอบว่ายาชุดได้ถูกสร้างแล้วโดยเลือกแฟ้ม “แสดงรายการยาชุด” จะพบรายการยาชุดที่สร้างไว้

การแก้ไขยาชุด
1. ที่แฟ้ม “แสดงรายการยาชุด” เลือกปุ่ม “แก้ไขยาชุดนี้”
2. ระบบจะดึงแฟ้ม “สร้างยาชุด” มาแสดง และ แสดงรายการยาในยาชุด ที่ต้องการแก้ไขนั้น
3. แก้ไขและกดปุ่ม “บันทึก” เสร็จสิ้นการแก้ไขยาชุด
หมายเหตุ ทีมงานได้ทําการเพิ่มเติมในส่วนของราคารวมจริง และราคาที่ตั้งขายไว้ ซึ่งส่วนต่างของราคาก็คือส่วนลด นั่นเอง

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

การจ่ายยาชุด
การจ่ายยาชุด จะเหมือนกับการจ่ายยาทั่วไป ผู้จ่ายสามารถเลือกยาชุดจาก รหัส บาร์โค้ด หรือชื่อการค้าได้ทันที แต่ระบบจะ
กําหนดรหัสยาชุดให้แบบอัตโนมัติ โดยมีเครื่องหมาย “ * “นําหน้า เช่น เมื่อต้องการจ่ายยาชุดแก้ไข้ ให้กด * ที่ช่องรหัสสินค้า(จ่ายยา)
หากใช้ร่วมกับระบบ POS Express รายการยาทั้งหมดในยาชุดนั้นจะถูกดึงลงมาในรายการจ่ายทันที ช่วยทําให้การจ่ายยาเร็วขึ้นอย่าง
มาก พร้อมกับรวมราคาให้ทันที การจ่ายยาชุด หากยาตัวใดตัวหนึ่งในยาชุดนั้น มีจํานวนไม่พอในการจ่าย ระบบจะไม่ดึงลงมาใน
รายการแต่จะแจ้งให้ผู้จ่ายทราบว่า จํานวนยาไม่เพียงพอในการจ่าย ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนยาตัวอื่นมาแทนได้ โดยราคาก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงรายการยาแบบอัตโนมัติ

ขั้นตอนการจ่ายยาชุดแบบรวดเร็ว
1.
2.
3.
4.

เลือกชื่อยาชุด พร้อมกับระบบ POS Express
รายการยาลงมาในรายการทันที พร้อมแสดงราคารวม
กด F12 เพื่อรับการชําระเงิน
รับเงิน ทอนเงิน เสร็จสิ้นการจ่ายยา
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สั่งซื้อ/รับเข้า

ในหมวดนี้จะประกอบด้วย 3 แฟ้มหลักคือ
1. สั่งซื้อสินค้า
2. รับสินค้า
3. ส่งคืนสินค้า
4. เบิกสินค้า
1. สั่งซื้อสินค้า
ด้านซ้ายประกอบด้วย
 แสดงรายชื่อสินค้า แสดงสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ หรือ แสดงสินค้าทั้งหมด
 ค้นหาสินค้าตามรหัสสินค้า
 ค้นหาสินค้าตามชื่อสินค้า
ด้านขวาประกอบด้วย
 เลขที่รายการสั่งซื้อสินค้า
 รหัสผู้แทนจําหน่าย (กดปุ่มด้านข้างเพื่อดูรายชื่อผู้แทนจําหน่าย)
 ชื่อผู้แทนจําหน่าย กรอกข้อมูลที่ “หมวดตั้งค่า” ที่ แฟ้ม “ข้อมูลผู้แทนจําหน่าย” วันที่สั่งซื้อ นัดรับสินค้าวันที่ นัดชําระ
เงินวันที่
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มี 4 ปุ่ม ดังนี้

ปุ่มหลัก

1. บันทึกรายการสั่งซื้อ เพื่อ บันทึกรายการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง
2. พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า เพื่อ พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
3. สร้างรายการใหม่

เพื่อ สร้างรายการสั่งซื้อใหม่
4. ค้นหารายการที่สั่งซื้อ เพื่อ ค้นหารายการสั่งซื้อทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ส่วนล่างประกอบด้วย
รหัสสินค้า เป็นรหัสสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 ชื่อสินค้า (ชื่อทางการค้า) ชื่อสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ซอฟต์แวร์จะมีรายชื่อสินค้าทั้งหมดมาให้เลือกอัตโนมัติ
 ราคา/หน่วย สั่งซื้อจํานวน หน่วย
 จุดสั่งซื้อ หมายถึง จํานวนที่ผู้ขายได้กําหนดไว้ว่า หากถึงจุดนี้แล้วต้องสั่งซื้อ
 เหลือจํานวน หมายถึง จํานวนที่เหลือจริงในคลังยา
ปุ่มเครื่องหมาย + เพื่อนําสินค้าหรือยาที่เลือกไว้ลงไปกรอกในรายการสั่ง ปุ่มเครื่องหมาย - เพื่อนําสินค้าที่กรอกไว้แล้วออกจาก
รายการสั่ง
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ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
ขั้นตอนการออกใบสั่งซื้อสินค้า
1. ให้ผู้ใช้เลือกผู้แทนจําหน่ายว่าต้องการสั่งซื้อสินค้ากับผู้แทนจําหน่ายสินค้ารายใด หากไม่มีให้ไปกําหนดผู้แทนจําหน่าย
ก่อนในหมวด “ตั้งค่า” หากไม่มีรายชื่อผู้แทนจําหน่าย จะไม่สามารถออกใบสั่งซื้อสินค้าได้
2. กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดรับสินค้า การนัดชําระเงิน
3. เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ พร้อมทั้งกําหนดปริมาณสินค้าที่ต้องการสั่งเมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อจนครบแล้วให้กด
ปุ่ม “บันทึกรายการสั่งซื้อ”
ระบบเช็คราคายาออนไลน์ (SmartDrugPrice): www.smartdrugprice.com
ระบบเช็คราคายาออนไลน์ เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ได้รับการศึกษากว่า 6 ปี ที่พบว่า ร้านยาต้องการซื้อยาในราคาที่ถูกที่สุด แต่ละ
ผู้แทนจําหน่าย ราคายาบางตัวถูก บางตัวแพง ซึ่งร้านยาจะต้องมีข้อมูลอ้างอิง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลมาตรฐาน (Reference Price)
เพื่อให้การซื้อยาได้ราคาที่ถูกและสมเหตุสมผล ราคาบนเว็บไซต์แห่งนี้จะรวบรวมราคายาทั้งผู้แทนจําหน่ายต่างประเทศ
(Distributors) และ ผู้แทนจําหน่ายภายในประเทศ (WholeSales) เช่น ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปทั้งคลินิกและร้านยาทั่ว
ประเทศ ทั้งนี้ เว็บไซต์แห่งนี้ยังจะมีระบบเสนอซื้อ เสนอขาย เพื่อให้เป็นตลาดกลางให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้มีการจับคู่ซื้อขายกัน
(Win-Win Drugstore Marketplace)

2. รับสินค้า

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

1. รับสินค้าโดยไม่ผ่านรายการสั่งซื้อ

หมายถึง สามารถเพิม่ จํานวนยาโดยไม่ตอ้ งผ่านการสั่งซื้อก่อน ปกติการเพิม่ จํานวนยาเข้าในคลังยา จะต้องมีรายการ
สั่งซื้อก่อน เพื่อนํามายืนยันการสั่งซื้อยาว่าได้สั่งสินค้านี้เมื่อใด จํานวนเท่าไร การรับสินค้าโดยไม่ผ่านรายการสั่งซื้อ จะทําให้
ผู้ขายสะดวกที่ไม่ต้องมีรายการสั่งซื้อก่อน แต่ผู้ขายสามารถปรับจํานวนของยาหรือสินค้าที่จะขายได้เมื่ออยู่ในระหว่างการขาย
หน้าร้าน ซึ่งหากต้องเสียเวลามาทําใบสั่งซื้ออีกจะทําให้เสียเวลา และซอฟต์แวร์จะมีการแสดงรายการรับสินค้าที่ไม่ผ่านรายการ
สั่งซื้อไว้ให้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ วิธีการคือ เลือกชื่อสินค้าหรือยาจากช่อง “ชื่อสินค้า(ชื่อทางการค้า)” ที่มีรายชื่อมาให้เลือก
แบบอัตโนมัติ โดยการพิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อสินค้านั้น(ที่มีอยู่ในคลังยา) เมื่อเลือกแล้วให้ใส่จํานวนที่ต้องการรับเข้า และ ราคา
ต่อหน่วย และกดปุ่มเครื่องหมาย บวก เพื่อนําสินค้านั้นเข้ามาในรายการบันทึก
หมายเหตุสาคัญมาก
1. วันหมดอายุของยาที่นาเข้าในคลังยา ที่ผ่านมามีเป็นจํานวนไม่น้อยที่ลืมตั้ง
ค่าวันหมดอายุของยาหรือสินค้าที่นําเข้า ทําให้ยาหมดอายุหลังจากที่ได้นําเข้า
เพียงแค่วันเดียว อันเนื่องมาจาก ซอฟต์แวร์จะเซ็ตวันหมดอายุไว้ที่วันเดือนปี
ปัจจุบัน ทําให้จํานวนยาในคลังหายไปเป็นยาหมดอายุ ดังนั้น ทางทีมงานจึงได้
ปรับปรุงโดยให้ซอฟต์แวร์ตั้งค่า วันหมดอายุไว้ล่วงหน้า 3 ปี โดยบวกจากวันที่
ปัจจุบัน ทําให้ผุ้ใช้งานสะดวก รวดเร็วในการนํายาเข้าคลังยา และไม่ต้องกังวล
กับวันหมดอายุของยาหรือสินค้าอีก แต่หากเป็นกรณีที่ต้องการความเที่ยงตรง
ของวันหมดอายุที่แน่นอน แนะนําว่าต้องใส่วันหมดอายุตามจริง เช่น สินค้าที่มี
วันหมดอายุสั้น เป็นต้น
2. การนาเข้าในคลังยา กําหนดไว้ว่ายาชนิดเดียวกันหากนําเข้าวันเดียวกัน ล๊อต
ที่ 2 ในเวอร์ชั่น พลัส นี้จะนําเข้าได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาบวกวันเพิ่มใดๆ
ระบบจะทําการเซ็ตให้โดยอัตโนมัติ
2. รับสินค้าโดยผ่านรายการสั่งซื้อ

หมายถึง สามารถเพิม่ จํานวนยาได้โดยต้องมีการสั่งซื้อยาก่อนในแฟ้ม “สั่งซื้อสินค้า“ ดังนั้น หากเลือกรายการนี้ ก็จะต้องมี
รายการสั่งซื้อมาก่อนเพื่อให้การสั่งและการรับเข้าตรงกัน ดังรูป
การรับสินค้าโดยผ่านการสั่งซื้อนัน้ เมื่อผูใ้ ช้ได้รบั สินค้าตามรายการแต่ละใบสั่งซื้อแล้ว ผู้ใช้สามารถนํามากรอกจํานวนสินค้าที่
รับ ได้ที่ช่อง “รับจํานวน” เพื่อให้ตรงกันกับจํานวนที่สั่ง เมื่อกรอกจํานวนแล้วก็ให้กดเครื่องหมายบวก + เพื่อใส่จํานวนรับ เข้าไปใน
รายการ ซึ่งการกรอกจํานวนรับก็ให้ทําให้ครบเพื่อตรวจสอบการรับสินค้าช่อง
ซ้ายมือด้านล่าง จะแสดงรายละเอียด เลขที่รายการสั่งซื้อสินค้า รวมจํานวนเงินที่สั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อนัดรับสินค้าวันที่ นัดชําระเงินวันที่
ชื่อผู้แทนจําหน่าย ซึ่งมีให้ครบ
หมายเหตุ การรับสินค้าเข้าโดยผ่านรายการสั่งซื้อ หากบิลใดที่รับสินค้าครบจะแสดงเลขที่รายการสั่งซื้อเป็น สีแดง ด้านซ้ายมือ
หากบิลรับเข้าใดที่ส่งสินค้าไม่ครบตามจํานวนที่สั่งซอฟต์แวร์จะแสดงเลขที่รายการสั่งซื้อเป็น สีน้าเงิน
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3. ส่งคืนสินค้า

เป็นส่วนของการส่งคืนสินค้า โดยอาจเป็นการส่งคืนเพื่อเปลี่ยน หรือ ส่งคืนเพราะสินค้าเสียหายขณะส่ง โดยระบบจะให้ระบุจํานวนที่
จะส่งคืน และคํานวณมูลค่าสินค้าส่งคืน พร้อมกับแสดงรหัสผู้แทนจําหน่าย ชื่อผู้แทนจําหน่าย
1. เลือกตัวแทนผู้จําหน่ายสินค้า จากช่องทางซ้ายบน จากนั้นรายชื่อสินค้าที่รับมาจากตัวแทนผู้จําหน่ายสินค้านั้นจะแสดงขึ้นมา
2. คลิก 2 ครั้งที่สินค้าที่ต้องการจะส่งคืน พร้อมกําหนดรายละเอียดต่างๆที่สินค้าที่ต้องการส่งคืน จากนั้นกดปุ่ม บวก
3. เพิ่มสินค้าที่ต้องการส่งคืนไปเรื่อยๆ จากนั้นกดปุ่มบันทึกรายการส่งคืน (คําเตือน : หลังจากกดปุ่มบันทึกรายการส่งคืนแล้วจะไม่

สามารถแก้ไขรายการส่งคืนนี้ได้อีก ต้องสร้างรายการส่งคืนสินค้าใหม่อีกรายการหนึ่ง)
4. เบิกสินค้า

การเบิกสินค้าเป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่พัฒนาเพิ่มเติมสําหรับการเบิกสินค้าออกจากคลัง โดยที่ไม่มีใบสั่งซื้อ เช่น การยืมยาของสาขา
อื่น การเบิกสินค้าออกมาทําโปรโมชั่นอื่นๆ ส่วนแถมที่เบิกออกมาเพื่อทําการตลาด ฯลฯ โดยการเบิกทุกครั้งจะมีการบันทึกไว้
เป็นรายงานเพื่อช่วยให้มีการตรวจเช็ครายการเบิกหรือยืมได้ มีวิธีการดังนี้
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1. ใส่ข้อมูลของผู้เบิกยาหรือยืมยา ใส่รหัสสาขา ชื่อสาขา รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน รายการสินค้าที่เบิก
2. เลือกรายการยาด้านซ้ายมือเพื่อให้แสดงชื่อใน “รายการสินค้าที่เบิก”
3. ใส่จํานวนที่ต้องการเบิก และ กดปุ่ม “บวก” เพื่อให้ยาที่เลือกแสดงในรายการ
4. หากไม่ต้องการยาที่เลือกในรายการให้กดปุ่ม “ลบ” เพื่อลบรายการ
5. เลือกยาตัวอื่นในรายการด้านซ้ายมือที่ต้องการเบิก
6. บันทึกรายการเบิกเมื่อสิ้นสุดการเลือกยาแล้ว
7. กดปุ่ม “พิมพ์ใบเบิกสินค้า” เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือแฟกซ์กลับไปยังผู้ที่ทําการเบิกยา

หมายเหตุ การพิมพ์ใบเบิกสินค้า ท่านจะต้องทําการบันทึกรายการเบิกก่อน เพื่อป้องกันการทําเรื่องเบิกนอกระบบหรือ มีการเบิกที่
ไม่เป็นจริงๆ ซึ่งหากมมีการบันทึกไว้ก่อน จะทําให้ท่านสามารถตรวจสอบย้อนหลังการเบิกยาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านยาที่มีหลาย
สาขาและมีการเบิกยา โอนยา ระหว่างสาขา หรือเบิกยาจากสาขาหลัก
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รายงาน
SmartDispensing 1.0 ได้พัฒนารายงานแยกส่วน
(SmartReport) ออกมาจากส่วนของการใช้งานหลัก ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูลมากยิ่งขึ้น และ สะดวกในการ
พัฒนาเพิ่มเติมรายงานอื่นๆ ที่จะเพิ่มเติมใหม่เรื่อยๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้งาน
ก็จะสะดวกไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทที่มีขนาดใหญ่มาก การ
พัฒนาจะทําได้ง่ายและรวดเร็วกว่า และไม่กระทบกับการทํางาน
ของส่วนการใช้งานหลัก การใช้งานของรายงาน ผู้ใช้งานต้องใส่
รหัสผ่าน อันเป็นการป้องกันการดูข้อมูลการขายได้ หัวข้อหลักแบ่งเป็น
รายงานการจ่ายยา รายงานสินค้า รายงานคนไข้ รายงานอื่นๆ

รายงานการจ่ายยา
ประกอบด้วยกัน 14 แฟ้ม คือ
รายงานการจ่ายยา
รายงานการจ่ายยา-ตามช่วงเวลา
รายงานการจ่ายยา-แยกตามคนไข้แต่ละราย
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รายงานการจ่ายยา-แยกตามบิล
รายงานการจ่ายยา-แยกตามกลุ่มยา
รายงานการจ่ายยา-แยกตามบริษัท
รายงานการจ่ายยา-แยกตามพนักงาน
สินค้าขายดี
แสดงรายงานสินค้าขายดี แสดงตามกําไร และ แสดงตามจํานวนขาย
รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า
 แสดงกาเคลื่อนไหวของสินค้า ทางด้านซ้ายมือ และ ขวามือเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวจากน้อยสุดมากสุด ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง
รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 แสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ทางด้านซ้ายมือ และ ขวามือเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวจากน้อยสุดมากสุด
ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง
รายงาน ข.ย. 7, ข.ย. 9, ข.ย. 10
 แสดงรายงานที่ต้องนําส่ง อย. เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ มีรายงานให้โดยอัตโนมัติ
รายงานการแก้ไขบิล
ทุกรายงาน สามารถสั่งพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษโดยกดที่ปุ่ม Print และรายงานออกมาเป็น *.csv ซึ่งสามารถใช้โปรแกรม Excel เปิด
ขึ้นมาได้

รายงานสินค้า
ประกอบด้วยด้วยกัน 17 แฟ้ม คือ
สินค้าคงคลัง ณ ปัจจุบัน
 แสดงรายการสินค้าคงคลัง ณ ปัจจุบัน วันหมดอายุ จํานวนที่เหลือ ต้นทุน มูลค่าสินค้ารวม ฯลฯ
รายงานสินค้าแยกตามกลุ่ม
รายงานการซื้อสินค้าแยกตามต้วแทนจาหน่าย
 แสดงรายการสินค้าที่ได้สั่งซื้อแยกตามบริษัทผู้แทนจําหน่าย ชื่อผู้แทนฯ
รายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
รายงานใบสั่งซื้อสินค้า
รายงานการซื้อสินค้าแยกตามบริษัทฯ
รายการสินค้าที่ใกล้หมดอายุ
 แสดงรายการสินค้าที่ใกล้หมดอายุ โดยซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์จากการนําสินค้าเข้าคลังและผู้ใช้ได้กําหนดให้เตือนก่อน
หมดอายุเป็นระยะเวลาได้ เมื่อถึงกําหนดเวลานั้น ซอฟต์แวร์ก็จะแสดงสินค้านั้นเพื่อเตือนถึงกําหนดใกล้หมดอายุ ผู้ใช้
สามารถนําสินค้าหรือยานั้น ทําการเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนกับสาขาอื่นที่มีอัตราการขายดีกว่า เพื่อป้องกันสินค้าหมดอายุ
ก่อนการขาย
รายการสินค้าหมดอายุในช่วง 3/6/12 เดือน
 แสดงรายการสินค้าหมดอายุ ในแต่ละช่วงเวลา
รายงานสินค้าที่หมดอายุ
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รายงานการแปลงหน่วยสินค้า
ข้อมูลตัวแทนจาหน่ายที่ขายสินค้า
รายงาน Drug Interaction
 แสดงรายการยาที่ทําปฏิกิริยากัน ส่วนนี้จะเกิดจากการตั้งค่ายาใน หมวดตั้งค่า เลือกยาด้านซ้ายมือเพื่อดูรายการยาที่ทํา
ปฏิกิริยากับยานี้แสดงด้านขวามือ
รายงานยาที่ห้ามจาหน่าย
รายงานยาที่เลิกจาหน่าย
รายงานยาเป็นยาควบคุมพิเศ
รายงานการรับสินค้าเข้า
รายงานการคืนสินค้าให้ตัวแทนจาหน่าย

รายงานคนไข้
ประกอบด้วยด้วยกัน 2 แฟ้ม คือ
รายงานข้อมูลติดต่อคนไข้
รายงานยอดซื้อสินค้าของคนไข้แต่ละราย

รายงานอื่นๆ
ประกอบด้วยด้วยกัน 2 แฟ้ม คือ
รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรม
รายงานการเปิดลิ้นชัก
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ตั้งค่า
หมวดตั้งค่า จะประกอบด้วยแฟ้มหลัก 12 แฟ้มด้วยกันคือ

ข้อมูลโรงพยาบาล
สําหรับการกรอกข้อมูลที่สําคัญของโรงพยาบาลและเภสัชกร เพิ่มที่จะนําไปดําเนินการออกเอกสารต่างๆภายในซอฟต์แวร์ เช่น การ
ออกใบเสร็จ ใบกํากับภาษี ใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งคืนสินค้า เป็นต้น
ตั้งค่าโปรแกรม
ตั้งค่าทั่วไป
 ใช้ซอฟต์แวร์กับเครื่องลิ้นชักเก็บเงิน เลือกคลิกที่ช่องเมื่อต้องการใช้ซอฟต์แวร์กับลิ้นชักเก็บเงิน
 ใช้ซอฟต์แวร์กับเครื่องสแกน BARCODE เลือกคลิกที่ช่องเมื่อต้องการใช้ซอฟต์แวร์กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด
 แสดงข้อมูลต้นทุนเฉลี่ยของสินค้าที่หน้าจอ “หน้าร้าน” เลือกคลิกที่ช่องเมื่อต้องการแสดงต้นทุนเฉลี่ยที่หมวดหน้าร้าน
ตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ
เป็นส่วนที่เพิ่มเติมใหม่ สําหรับผู้ใช้สามารถกําหนดการตั้งค่ากระดาษพิมพ์ใบเสร็จและใบกํากับภาษี ประเภทของเสร็จ ตั้งค่า
COM.Port สําหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลิ้นชัก เครื่องอ่านบาร์โค้ด จอแสดงผล เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทเพิรส์ เครื่องอ่านบัตร
เครดิต ตั้งค่ากําหนดมาตรฐานสําหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และ เครื่องพิมพ์ฉลากยา เพราะหากกําหนดแล้ว ซอฟต์แวร์จะสั่งการพิมพ์
แบบแยกส่วนคือ พิมพ์ใบเสร็จที่เครื่องพิมพ์สลิป (แนะนํา EPSON TMU 220) และ พิมพ์ฉลากยาที่เครื่องพิมพ์ฉลากยา (แนะนํา EPSON
LQ 300+ หรือ TSC 245 +) ดูรายละเอียดอุปกรณ์และสั่งซื้อได้ที่ www.accessory.worldmedic.com
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ผู้ใช้และรหัสผ่าน
สําหรับกําหนดสิทธิการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งหน้าจอตั้งค่าผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นหน้าจอสําคัญที่มีไว้เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าใช้
โปรแกรมในส่วนต่างๆ ตามระดับที่ได้กําหนดไว้ ในกรณีร้านยาเครือข่าย ผู้ใช้สามารถกําหนดผู้เข้าใช้เป็นรายชื่อของเจ้าหน้าที่แต่ละ
สาขา และ กําหนดสําหรับเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้
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หมายเหตุสาคัญมาก
ปกติรายการยาสําเร็จรูปที่บริษัทฯได้จัดทําไว้ให้ หรือ รายการยาที่ผู้ใช้กรอกเอง นั้นจะถือเป็นทั้งยา Prescription (ยาที่จ่ายโดยเภสัช
กร) และ ยา OTC : Over The Counter (ยาทั่วไป เภสัชกรและพนักงานก็จ่ายได้) รวมกัน ในกรณีร้านยาที่ไม่ต้องการแบ่งประเภทของ
ยาเป็น 2 ประเภทนี้ ก็ไม่จําเป็นต้องเซ็ตค่าอะไรเพิ่มเติม เพียงกรอกรายการยาในคลังยาก็สามารถขายได้ทันที ไม่ยุ่งยาก หรือเข้าใจ
ยาก
แต่ในกรณีทร่ี า้ นยาคุณภาพ หรือร้านยาเครือข่าย ทีม่ เี ภสัชกรควบคุมเป็นช่วงเวลา และสลับกับให้พนักงานขาย สามารถกําหนด
ประเภทยาที่เป็นยาที่จ่ายโดยเภสัชกร (Prescription Drug) และ ยาที่จ่ายโดยเภสัชกรและพนักงานก็ได้ (OTC Drug) ทั้งนี้เนื่องจาก
ทีมงานได้วางแผนรองรับไว้ในอนาคต ที่จะมีการควบคุมการจ่ายยา และมีการตรวจสอบจาก อย. สําหรับการจ่ายยาให้กับคนไข้ ซึ่ง
หากมีระบนี้แล้ว จะทําให้ร้ายยาสามารถอธิบายระบบและการดูแลความปลอดภัยให้กับคนไข้ได้เป็นอย่างดี การกําหนด OTC Drug
กําหนดได้ที่ หมวดคลังยา และแฟ้มบริหารข้อมูลยา เมื่อกําหนดแล้ว ยาที่เหลือก็จะเป็นยา Prescription โดยอัตโนมัติ ส่วนยาอันตราย
วัตถุออกฤทธิ์ ท่านก็สามารถกําหนดได้เช่นกัน เพื่อให้บันทึกการขายเพื่อออกรายงาน ขย. เพื่อรายงานต่อ อย.
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ทีมงานได้ตะหนักถึง ระบบร้ายยาที่ถูกต้อง ระบบการควบคุฒความปลอดภัยที่มีให้ต่อคนไข้ และ การทําหน้าที่
ของเภสัชกร ที่มีระบบช่วยเหลือ เมื่อระดับเล็กสุดมีการจัดระบบที่ดีแล้ว เมื่อรวมกันเป็นระบบใหญ่ของร้านยาทั่วประเทศ ก็จะเกิด
ระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อคนไข้และสังคมโดยรวม
การกําหนดให้ขายยาทั้ง 2 ประเภท เลือกที่ แฟ้ม “ผู้ใช้และรหัสผ่าน” แนะนําว่า หากเป็นเภสัชกร ให้เลือกทั้ง Prescription และ OTC
ส่วน พนักงานขาย ให้เลือกเฉพาะ OTC เท่านั้น แต่หากร้านยาที่เภสัชกรดูแลเอง ไม่มีพนักงาน จะเลือกไม่เลือกก็ได้ (หากมีการกําหนด
ประเภทของยา เท่านั้นถึงจะมีผลต่อการเลือกขายหน้าร้าน)
กลุ่มยา/ชื่อสามัญทางยา
ผู้ใช้สามารถกําหนดกลุ่มยา และ ชื่อสามัญทางยา ของทางร้านได้ โดยสามารถเพิ่มลบตามต้องการได้ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปใช้
ในการกําหนดรายละเอียดสินค้าในหน้าจอ คลังสินค้าอีกครั้งหนึ่ง
ตั้งค่า Drug Interaction
เป็นส่วนสําคัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ โดยเป็นระบบที่ให้ผู้เพิ่มเติมรายการยาใหม่ๆ ที่นําเข้ามาขายในร้าน เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถเช็ค
Drug Interaction ได้ โดยซอฟต์แวร์จะตั้งไว้ให้ประมาณ 300 กว่ารายการ ทั้งประเภทแบบตัวยา และ กลุ่มยา ทั้งนี้ อีกส่วนหนึ่งที่
เพิ่มเติมให้ภายหลังคือ Drug Interaction Reference ซึ่งอยู่ในระหว่างการกรอกขัอมูล ซึ่งจะมีรายการยาอยู่ถึง 4000 กว่ารายการ
เมื่อเสร็จแล้ว ทางทีมงานจะนํามาประกอบเข้ากับซอฟต์แวร์ SmartDispensing 1.0 ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทําให้เสมือนมี
Dictionary หรือ Reference ที่คอยให้เภสัชกร ตรวจเช็ค Drug Interaction พร้อมรายงานความรุนแรงของปฏิกิริยาให้อย่างละเอียด
ข้อมูลผู้แทนจาหน่าย
เป็นหน้าจอเพื่อให้ร้านขายยาได้กําหนดรายชื่อตัวแทนผู้จําหน่ายสินค้า ซึ่งข้อมูลนี้จะนําไปใช้เพื่อการออก ใบสั่งซื้อสินค้า ใบรับสินค้า
ใบคืนสินค้า ที่อยู่ในหมวดของ “สั่งซื้อ / รับเข้า”
ขณะนี้ซอฟต์แวร์จะเซ็ตระบบช่องต่ออุปกรณ์เป็นแบบอัตโนมัติให้ และกําลังมีการพัฒนาเพื่อให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อีก ซึ่งเมื่อเสร็จก็จะมีชุดอัพเกรดมาปรับปรุงให้
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ประเภทคนไข้
เป็นหน้าจอมีไว้เพื่อให้ทางร้านขายยาได้กําหนดประเภทของคนไข้และส่วนลดของคนไข้แต่ละประเภทได้ และข้อมูลประเภทคนไข้นี้จะ
นําไปแสดงที่หมวด “หน้าร้าน” ซึ่งการกําหนดประเภทของคนไข้นี้จะเกี่ยวข้องกับส่วนลดให้สําหรับคนไข้แต่ละประเภท อันจะทําให้การ
ติดตามและบริการคนไข้แต่ละประเภท มีประสิทธิภาพสูงสุด
สารองข้อมูล/นาข้อมูลกลับมาใช้
เป็นหน้าจอที่มีไว้เพื่อทําการสํารองข้อมูลต่างๆภายในร้าน (ไม่ได้ทําการสํารองในส่วนของรูปภาพของเภสัชกรและคนไข้) เช่น ข้อมูล
สินค้า ข้อมูลคนไข้ ข้อมูลการขาย การรับสินค้า การส่งสินค้าคืน เป็นต้น ไฟล์ที่ได้จากการสํารองจะเป็นไฟล์ที่บีบอัดไว้ (Zip File)

หน่วยนับสินค้า / ตั้งค่าฉลากยาทั่วไป
ผู้ใช้สามารถกําหนดหน่วยนับสินค้าของร้านตนเอง เช่น เม็ด แคปซูล แผง ม้วน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปใช้ในการ
กําหนดรายละเอียดสินค้าในหน้าจอ คลังสินค้าอีกครั้งหนึ่ง
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เป็นการกําหนดค่าให้เลือกสําหรับวิธีใช้ / ขนาด ใช้เมื่อมีอาการ หมายเหตุ และ Pharmacy Guide ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะแสดงใน
หน้าคลังยา และ หน้าร้าน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกในการพิมพ์ฉลากยา และ พิมพ์คําแนะนําให้กับคนไข้
ตั้งค่า “หน้าร้าน”
เป็นการกําหนดเคอร์เซอร์ ให้เริ่มต้นที่ส่วนใดของการขาย เช่น รหัสสินค้า บาร์โค้ด ในกรณีที่การขายสินค้าใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด
ชื่อทางการค้า กรณีที่ผู้ขายถนัดการขายแบบชื่อการค้า เป็นต้น
ประเภทการพิมพ์ใบกากับภาษี
 ใบกํากับภาษีการค้าแบบรวมใน
 ใบกํากับภาษีเงินสดแบบรวมใน
 ใบกํากับภาษีแบบแยกนอก
ตั้งค่ากระดาษพิมพ์ใบเสร็จและใบกากับภาษี
สามารถพิมพ์ชนิดของกระดาษหรือใบเสร็จได้ 4 แบบคือ A4, Letter, การดาษเครื่อง Thermal และ Thermal #2
กาหนดรหัสยา หรือ กาลังหนดรหัสคนไข้
เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้สามารถกําหนดรหัสยาและรหัสคนไข้ได้ตามความต้องการ โดยเมื่อก่อนหน้านั้น รหัสยาและรหัส
คนไข้ ซอฟต์แวร์จะกําหนดให้เองโดยอัตโนมัติ ทําให้ไม่มีความยืดหยุ่น และร้านยาสาขาที่ต้องการรวมรายชื่อคนไข้ ไม่สามารถทําได้
เพราะรหัสคนไข้จะซ้ํากันและทับกัน ดังนั้น ส่วนที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จึงมีประโยชน์สําหรับร้านยาเครือข่าย ร้านยาคุณภาพและร้านยา
ทั่วไป ส่วนรหัสยาสามารถตั้งค่าได้ ทําให้ผู้ใช้ตั้งค่ารหัสได้ตามความต้องการของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับร้านยาของตนเอง

ช่วยเหลือ
กดปุ่มนี้เพื่ออ่านวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับ
กดปุ่มนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมงาน การอัพเดท เว็บไซต์ช่วยเหลือ

จบการทางาน
กดปุ่มนี้เพื่อออกจากการใช้งานซอฟต์แวร์
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การสารองข้อมุล (Backup) ในกรณีที่จะทาการ Format เครื่องใหม่
ซอฟต์แวร์ SmartDispensing 1.0 สามารถทาการสารองข้อมูลได้ 2 วิธี คือ
1. สารองข้อมูลโดยฟังก์ชั่นในซอฟต์แวร์ในหมวดตั้งค่า แบบนี้ซอฟต์แวร์จะกําหนดวันที่ที่ทําการสํารองเป็นชื่อไฟล์ที่ ZIP ไว้แล้ว
ท่านสามารถสั่ง Save as ไว้ที่ไดร์ฟอื่นที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C เพื่อหากมมีปัญหาที่เกิดกับไดร์ฟ C เช่น ติดไวรัส หรือ เครื่องทํางานช้าลง
ต้องการฟอร์แมทใหม่ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ กรณีนี้ หากต้องการนําข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ ท่านสามารถดึงข้อมูลกลับคือ
(Restore) ได้
2. การสารองโดยการก๊อปปี้ทั้งโฟลเดอร์ (แนะนําวิธีนี้ เพราะสะดวก รวดเร็ว) ที่ชื่อ dispen โดยเข้าไปที่
C;\mySQL\data\ dispen แล้วนําไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น หรือ ทัมไดร์ฟ เพื่อจะได้ทําการฟอร์แมทไดรฟ์ C ได้ และเมื่อทําการฟอร์แมท
ไดร์ฟ C แล้ว และ ได้การการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่แล้ว ก็ให้นําโฟลเดอร์ dispen ที่ทําการสํารองไว้ มาวางไว้ที่เดิม และให้เปิดซอฟต์แวร์
เพื่อใช้งาน ข้อมูลทั้งหมดของท่านก็จะสามารถใช้งานต่อไปได้ทันที อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
หมายเหตุ เมื่อท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่แล้ว ท่านสามารถใช้งานต่อไป 30 วัน นับจากวันที่ติดตั้ง เสมือนท่านลงชุดทดลองใช้ ท่าน
สามารถโทรมาเพื่อขอรหัสลงทะเบียนกับสตาฟบริษัทฯ ได้ โดยระบุเลขที่ใบเสร็จและสาเหตุของกรขอรหัสใหม่ ดังรูป

การใช้งาน SmartRemote

SmartRemote เป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ใช้สําหรับให้บริการแก้ไขปัญหาทางไกลระหว่างบริษัทฯและคลินิกหรือร้านยา โดยจะต้อง
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในขณะให้บริการ โดยมีข้อดีคือ เมื่อมีปัญหาในการใช้งาน ที่ต้องการปรึกษาบริษัทฯ บริษัทฯสามารถเชื่อมต่อเข้า
มาเห็นหน้าจอของเครื่องท่านได้ทันที เหมาะสําหรับคลินิกและร้านยาที่อยู่ไกลๆ หรือไม่สามารถปลีกตัวนําเครื่องเข้ามาที่บริษัทฯได้
นอกจากนี้ SmartRemote ยังมีประโยชน์สําหรับการเชื่อมต่อระหว่างระหว่างสาขา เช่น สาขาแม่ไปยังสาขาลูกข่าย โดยมีวิธีที่ง่าย
และสะดวก และสาขาแม่สามารถมองเห็นหน้าจอของเครื่องลูก ดูยอดขาย ข้อมูลต่างๆ ของสาขานั้นๆ ได้ทันที
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วิธีการติดตั้ง
1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SmartRemote (TeamViewer) ไว้ที่ Desktop ลิงค์สําหรับดาวน์โหลด
http://www.software.worldmedic.com/tech_support/smartremote/index.php หรือ ในแผ่น CD ในโฟลเดอร์
SmartRemote
2. Double Click ที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเพื่อทําการติดตั้ง จนเสร็จสิ้นขั้นตอนจะได้ไอคอนที่หน้าเดสทอป
วิธีการใช้งาน
1. Double Click ที่ไอคอน จะแสดงหน้าจอการใช้งานดังนี้
2. การเชื่อมต่อจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ที่จะเชื่อมไปหา และส่วนของผู้ที่รอรับการเชื่อมต่อ เช่น สาขาหลัก เชื่อม
ต่อไปหาสาขาลูก
3. เมื่อสาขาหลักต้องการเชื่อมต่อไปหาสาขาหลัก ให้เปิดซอฟต์แวร์นี้ทั้งสองฝั่ง และให้สาขาหลักโทรไปสอบถามรหัส ID ของ
สาขาลูก ซึ่งสาขาลูกจะต้องแจ้งรหัส ID (ด้านขวามือ) เลือกที่ Remote Support บอกให้กับสาขาหลักไป
4. เมื่อสาขาหลักได้รับ ID จากสาขาลูกแล้ว ให้นํามาใส่ในช่อง ID ของตนเอง ที่ช่องด้านขวามือ กดปุ่ม “ Connect to partner”
เพื่อเชื่อมต่อกับสาขาลูก และหากติดต่อได้จะแสดงช่องให้ใส่ Password มาให้ใส่ ก็ให้สอบถาม Password จากสาขาลูก
(กรณีเชื่อมต่อได้แล้วจึงจะแสดงช่องให้ใส่รหัสให้)
5. เมื่อเชื่อมต่อติดแล้ว จะมีหน้าจอของเครื่องสาขาลูกมาแสดง ให้ท่านสามารถกดดูข้อมูลในเครื่องของสาขาลูกได้ทั้งหมด
เสมือนท่านไปนั่งหน้าจอของสาขาลูก และหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์จากเครื่องลูก หรือ ส่งไฟล์ให้สาขาลูก ก็ให้เลือกที่
File Transfer เพื่อรับ-ส่ง ไฟล์ได้ทันที
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อุปกรณ์เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ (Accessory)
รายละเอียด
Barcode Reader HandHeld
เครื่องอ่านบาร์โค้ดระบบ เลเซอร์ 1เส้น พร้อมขาตั้งอัตโนมัตริ ะยะการอ่าน 0-8 นิ้ว
ความเร็วในการอ่าน 72 ครั้ง/วินาที การเชื่อมต่อ Keyboard , PS2 และ USB

Barcode Reader Stand
เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านได้ทั้งระยะใกล้และไกล เหมาะสําหรับ งานที่ต้องการความเร็ว
เครื่องอ่านบาร์โค้ดระบบ Laser - ระยะการอ่าน 0-12 นิ้ว - ความเร็วในการอ่าน 100 ครั้ง/
วินาที - พอร์ท PS/2,USB - พร้อมขาตั้ง สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกด - มี
ทั้งสีดําและสีขาว
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เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ 20 เส้น ละเอียดสูง
เครื่องอ่านบาร์โค้ดตั้งโต๊ะอ่านได้ทั้งระยะใกล้และไกล แสงออกมาเป็นตาข่ายอ่านบาร์โค้ดได้
หลาย ทิศทาง - เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดตั้งโต๊ะระบบ Laser 20 เส้น - ระยะการอ่าน 0-9 นิ้ว
- ความเร็วในการอ่าน 1,500 ครั้ง/วินาที - พอร์ท PS/2,USB - ปรับมุมหัวอ่านให้เหมาะสม
กับบาร์โค้ดได้ สามารถอ่านบาร์โค้ดได้อัตโนมัติ - สีดํา
เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จอย่างย่อ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อระบบหัวเข็ม - ใช้กระดาษหน้ากว้างประมาณ 3 นิ้ว - เก็บสําเนา
ได้ - ความเร็วในการพิมพ์ 4.7 บรรทัด/วินาที - พอร์ท Parallel , Serial , USB - ตัดกระดาษ
อัตโนมัติ - มีสีขาวกับดํา (ปัจจุบันเหลือแต่สีดํา) (แถมฟรี สลิปใบเสร็จ 3 ม้วน แบบไม่มี
Copy)
ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ
ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 42 (W) x 49 (L) x 10.5 (H) ซม. - เปิดลิ้นชักได้โดยการใช้กุญแจหรือ
สั่งจากโปรแกรม - พอร์ท Serial , USB หรือ RJ-45 - มีสีขาวกับดํา

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด + ฉลากยา แบบเลเซอร์
หน้ากว้างในการพิมพ์ไม่เกิน 4 นิ้ว – เชื่อมต่อผ่าน Port USB , Serial , Pallarial หน่วยความจํา DRAM 2 MB + flash ROM 1 MB - ตัวเครื่องทําจาก ABS พลาสติก 2 ชั้น
แข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ - ความเร็วในการพิมพ์ 5 นิ้ว / วินาที (เทียบเท่า A4 ของ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 26 แผ่นต่อนาที) - พิมพ์ได้กว้างสุด 108 มม. ยาวสุด999 มม. - ความ
ละเอียด 203 dpi - ขนาดตัวเครื่อง 21 x 31 x 18.7 cm (WxDxH) - Built in parallel, serial
interface และ USB 1.1 portในตัว - ใช้ได้ทั้งกระดาษ die-cut, ต่อเนื่อง fan-fold and
ticket (ตั๋ว) - ความหนากระดาษที่รับได้คือ 0.06-0.19 มม - อายุหัวพิมพ์ประมาณ 30 กม
การพิมพ์ - พิมพ์งานได้ 5 ชม ติดต่อกันต่อวัน (แถมฟรี Stickerสําหรับเครื่อง 1,000 ดวง)
เครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบ Dot Matrix
24 เข็มพิมพ์, แคร์สั้น - ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 337 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 15
ตัวอักษร/นิ้ว) - หน่วยความจํา 32 K - พิมพ์ได้ 40/33 คอลัมม์ - พิมพ์สําเนาได้ถึง 1 ต้นฉบับ
+ 3 สําเนา (สําเนาในตัว) - ระบบการพิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 แบบ - สามารถต่อกับ
คอมพิวเตอร์แบบ Parallel Port / Serial Port และ USB Port
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จอแสดงราคาสินค้า (Display)
จอแสดงราคาสินค้า - ภาษาอังกฤษ 2 บรรทัด - บรรทัดละ 20 ตัวอักษร - พอร์ท Serial - ใช้
ไฟจาก USB พอร์ท 5 V

กล้องสาหรับร้านยาและคลินิก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สําหรับร้านยาหรือคลินิกที่มีหลายสาขา หรือ ที่ผู้บริหารไม่มีเวลาไปตรวจสอบทุกวัน
สามารถดูการเคลื่อนไหว หรือเป็นไปของร้านยาสาขาหรือคลินิกสาขาได้ทุกที่ทั่วโลก ผ่าน
ระบบเว็บ การติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว

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

Sticker สาหรับเครื่องพิมพ์ฉลากยา Dot Matrix
Sticker ฉลากยา ขนาด 8.5 – 4.5 Cm - เจาะรูหนายเตย 4 ห่วง - ดวงเปล่า - ถ้าสั่งพิมพ์ 2
สี ต้องสั่งขั้นต่ํา 30,000 ดวง

หมายเหตุ
ท่านสามารถเลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้ที่ www.accessory.worldmedic.com
ท่านสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตได้ที่ www.mbmed.worldmedic.com
ท่านสามารถเลือกซื้อซอฟต์แวร์และเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ที่ www.mbmed.worldmedic.com
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ลักษณะของพอร์ตต่างๆ
รายละเอียด
USB Port (Universal Serial Bus)
พอร์ตสําหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่มีพอร์ตแบบยูเอสบี เช่น พรินเตอร์ สแกนเนอร์ กล้อง
ดิจิตอล ซีดีรอมไดรฟ์ ซิพไดรฟ์ เป็นต้น เมนบอร์ดรุ่นใหม่จะมีพอร์ตยูเอสบีเพิ่มมาอีก
เรียกว่าพอร์ต USB 2.0 ซึ่งรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าเดิม
เมื่อคุณต้องซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง ควรตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับพอร์ตยูเอส
บีรุ่นเก่า หรือว่าต้องใช้ร่วมกับพอร์ต ยูเอสบี 2.0
Parallel Port
พอร์ตพาราเรล เป็นพอร์ตแบบตัวเมียมีรู 25 รู สําหรับต่อสายพรินเตอร์หรือสแกนเนอร์ที่
มีพอร์ตแบบพาราเรล ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้ต่อกับเครื่องพรินเตอร์มากกว่า ซึ่งบางคนจะ
เรียกว่าพรินเตอร์พอร์ต โดยส่วนใหญ่พอร์ตพาราเรลจะมีกับเครื่อง พรินเตอร์รุ่นเก่า หรือ
ในเครื่องพรินเตอร์ระดับกลางๆ
Serial Port
พอร์ตแบบตัวผู้ที่มีขาสัญญาณอยู่ 9 ขา เรียกว่าคอมพอร์ต (COM Port) เป็นพอร์ตที่ใช้
สําหรับต่อโมเด็ม เม้าส์ หรือจอยสติ๊ก ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้พอร์ตนี้แทบไม่มีให้เห็น
เนื่องจากหันไปใช้พอร์ตแบบ USB เป็นส่วนใหญ่
Video Port
พอร์ตสําหรับต่อสายสัญญาณภาพกับจอคอมพิวเตอร์ ลักษณะของพอร์ตจะเป็นพอร์ต
แบบตัวเมียมีรู 15 รู สําหรับพอร์ตนี้ จะมีอยู่เฉพาะในเมนบอร์ดรุ่นที่รวมเอาการ์ด
แสดงผลเข้าไปกับเมน
PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard Port
เป็นพอร์ต์ที่ใช้สําหรับต่อสายเม้าส์กับสายคีย์บอร์ดเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
เรียกว่าพีเอสทูเม้าส์หรือพีเอสทูคีย์บอร์ด ซึ่งพอร์ตจะมีรูกลมหกรู แล้วก็รูสี่เหลี่ยมหนึ่งรู
ซึ่งปลายสายคีย์บอร์ดหรือเม้าส์ก็จะมีเข็มที่ตรงกับตําแหน่งของรูที่พอร์ตด้วย การเสียบ
สายเม้าส์และคีย์บอร์ดเข้าไป ต้องระวังให้เข็มตรงกับรู
สําหรับพอร์ตเม้าส์และคีย์บอร์ดนั้นจะใช้ Color Key แสดงเอาไว้ สีเขียวคือต่อสายเม้าส์
ส่วนสีน้ําเงินต่อสายคีย์บอร์ด นอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตุอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อประกอบ
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เมนบอร์ดเข้ากับเคส ที่เคสจะมีสัญลักษณ์รูปเม้าส์กับรูปคีย์บอร์ด ติดอยู่ เพื่อให้ต่อสาย
เม้าส์และคีย์บอร์ด

LAN Port
เป็นพอร์ต์ที่ใช้สําหรับแลน (LAN: Local Area Network)เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้า
เป็นระบบเครือข่าย

Serial Port to USB Port
สายแปลงหัวจาก Serial Port ไปเป็น USB Port ใช้ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี
Serial Port มีเฉพาะ USB Port (ซึ่งจะพบในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่) แต่อุปกรณ์เราเป็น
Serial Port ต้องใช้สายแปลง แต่ต้องลงไดเวอร์เพื่อทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์เห็นตัวแปลง
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คาถามที่พบบ่อย(FAQ)
SmartDispensing 1.0 ใช้ฐานข้อมูลชนิดใด? และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นได้หรือไม่?
SmartDispensing 1.0 ใช้ฐานข้อมูล mySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ต้องเสียค่าไลเซ่นส์และรองรับข้อมูลปริมาณมากได้เป็นอย่างดี
และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ หรือสามารถบันทึกเพื่อเปิดด้วย MS Excel เพื่อนําข้อมูลไปใช้กับฝ่ายบัญชีได้ทันที
SmartDispensing 1.0 ควรใช้สเปกคอมพิวเตอร์อย่างต่าอย่างไร? และ อุปกรณ์ร่วมอื่นๆ ที่แนะนามีอะไรบ้าง?
ในกรณีเครื่องใหม่----คอมพิวเตอร์ที่ขายในปัจจุบันเพียงพอหรือเกินพอสําหรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ SmartDispensing 1.0
เนื่องจากทีมงานได้ทําการพัฒนาให้ซอฟต์แวร์นี้มีการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด
ในกรณีเครื่องเก่า--- สเปกเครื่องไม่ควรต่ํากว่า 700 MHz และหน่วยความจํา(RAM) อย่างต่ํา 512 MB และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น
ลิ้นชักอัตโนมัติ และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด สามารถใช้ร่วมกันได้ทันที
กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและต้องการฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์ใหม้ต้องทาอย่างไรบ้าง?
ได้ทันที โดยทําการก๊อปปี้โฟลเดอร์ dispen ไว้ที่ไดร์ฟอื่น ที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C ที่จะทําการฟอร์แมท โดยโฟลเดอร์นี้จะอยู่ที่
C:\mysql\data\
หลังจากนั้น ก็ให้ทําการฟอร์แมทไดร์ฟ C และให้ทําการติดตั้ง (Installation) SmartDispensing 1.0 ใหม่ และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว
ให้รีสตาร์ทเครื่อง และให้ทําการก๊อปปี้โฟลเดอร์ dispen ที่ท่านได้เก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น มาวางไว้ที่ตําแหน่งเดิมในไดร์ฟ C: ที่
C:\mysql\data\ และให้เปิด SmartDispensing 1.0 ขึ้นมา ข้อมูลเก่าของท่านก็จะใช้งานต่อได้เช่นเดิม
หมายเหตุ อย่าลืมโทรมาเพื่อขอรหัสลงทะเบียนใหม่เนื่องจากรหัสเก่าได้ถูกฟอร์แมทแล้ว แต่ท่านต้องแสดงหลักฐานการซื้อและ
เลขที่บิลแฟกซ์มาที่บริษัทฯก่อนที่จะได้รับรหัสลงทะเบียนใหม่
หากใช้ซอฟต์แวร์อื่นมาก่อน หรือใช้ Excel มาก่อน จะทาอย่างไรที่จะนาข้อมูลเก่ามาใช้ต่อที่ SmartDispensing 1.0?
ทีมงานได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อนําเข้าข้อมูลจากโปรแกรมต่างๆ มาใช้งานต่อกับ SmartDispensing 1.0 ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น
PharCare / POSMED/ PharmaEvo / Senior Soft / Excel โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
กรณีที่อยู่ต่างจังหวัดและมีปัญหามีขั้นตอนในการแก้ไขอย่างไร?
ทีมงานเรียนแนะนําขั้นตอนการแก้ไขดังนี้ค่ะ
 ลองแก้ไขด้วยตนเองตามคู่มือและแผ่นจะมีชุดแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Trouble Shooting
 หากยังแก้ไขไม่ได้ สามารถโทรมาปรึกษากับทีมงานที่บริษัทฯ หรือฝากข้อความไว้ที่เว็บบอร์ดหรือส่งอีเมล์มาก็ได้ หรือจะ
คุยแบบเรียลไทม์ได้ที่ WMD Chat ก็ได้
 หากยังแก้ไขไม่ได้อีก ทางทีมงานจะให้ส่งฐานข้อมูลมาให้โดยอีเมล์เพื่อนํามาทดสอบที่บริษัทฯและส่งกลับไปให้ทางอีเมล์
เช่นเดิม
กรณีลงซอฟต์แวร์ใหม่จะต้องเสียค่าไลเซ่นส์เพิ่มหรือไม่?
ซอฟต์แวร์ที่ท่านซื้อนั้นจะเป็นระบบไลเซ่นส์ต่อ 1 เครื่อง แต่หากมีเหตุการณ์ที่สุดวิสัย ทางบริษัทฯจะให้ท่านแฟกซ์ใบเสร็จและใบ
รับประกันมาที่บริษัทฯ ในกรณีที่ท่านต้องการของรหัสลงทะเบียนใหม่
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กรณีไฟดับแล้วเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ไม่ได้ ต้องทาอย่างไร?
แนะนําขั้นต้นคือ ต้องมี UPS หากไฟฟ้าดับบ่อยๆ เนื่องจากขณะกําลังใช้งานฐานข้อมูลกําลังอ่านบนฮาร์ดดิสก์อยู่ เมื่อไฟดับทําให้
หัวอ่านชนกับแผ่น ทําให้การอ่านและข้อมูลบริเวณนั้นมีปัญหา และอ่านไม่ได้ วิธีคือ นําไฟล์แก้ไขข้อมูลในกรณีไฟดับในโฟลเดอร์
Trouble Shooting มาและกด Double Click มันจะซ่อมแซมฐานข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ หรือบางกรณีที่เข้าใช้งานได้แต่ข้อมูลบาง
โมดูลหายไปเนื่องจากไฟดับ ในกรณีนี้ เวอร์ชั่นปัจจุบัน ทีมงานได้ปรับปรุงให้ SmartDispensing 1.0 ซ่อมฐานข้อมูลให้แบบ
อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการปรับข้อมูลยาแบบภาพรวมและปรับแต่งใน Excel เพราะถนัดกว่า จะทาได้อย่างไร?
ได้ทันที เพียง Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel File โดยเข้าไปที่คลังยา และวางเมาส์ที่รายการยา และคลิกขวาจะมีคําว่า Export
รายการยา ให้ท่านเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์นี้ เมื่อเสร็จแล้วให้ท่านเปิดไฟล์นี้ด้วย MS Excel ท่านสามารถปรับแต่งเรื่องราคา
และข้อมูลยาได้ (ระวังเรื่องสต๊อกเพราะมีผลกับส่วนอื่นด้วย) ส่วนมากน่าจะเป็นการเพิ่มยาใหม่มากกว่า เพราะไม่มีผลกระทบกับ
ส่วนอื่นและ สามารถนําเข้ากลับเข้าไปในคลังยาได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Smartimport ที่นําข้อมูลจาก Excel เข้าอีกที
หากต้องการอบรมการใช้งานโดยการผ่านระบบออนไลน์ จะทาได้อย่างไร?
ขณะนี้ทางทีมงานกําลังจะเปิดเว็บไซต์ Training Online สําหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัทฯทั้งหมด ซึ่งเมื่อท่านเข้ามาใช้งาน
สามารถกดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้งานและเลือกชมคลิปวิดีโอช่วยสอนแยกแต่ละส่วนได้ ซึ่งจะเปิดบริการเร็วๆนี้
มีการอบรมนอกสถานที่หรือเปล่า?
ขณะนี้ ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนอบรมและพร้อมกับการทํา Workshop สําหรับร้านยาทั้งหมด หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ร้านยาก็ได้ โดยไม่ต่ํากว่ารุ่นละ 10 ท่าน โดยใช้เวลา 1 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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Technical Support
ติดต่อ Technical Support
โทรศัพท์ 0-2949-7816-20 ต่อ 11, 12

ติดต่อวันหยุดราชการ Holiday Call
MB1:085-121-4151 (Staff): SMS Available
MB2:085-199-2291 (Staff): SMS Available
MB3:080-060-0851 (Staff): SMS Available
MB4:081-825-3501 (Staff): SMS Available

ติดต่อ Call Center
โทรศัพท์ 0-2949-7806 ส่งแฟกซ์สอบถามข้อมูลหรือ แก้ไขปัญหา กด *51
ติดต่อแผนกคนไข้สัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2949-7816-20 ต่อ 11 12 13
ติดต่อเว็บบอร์ด
http://www.software.worldmedic.com/webboard/webboard.php

ติดต่อบริษัทฯ
บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จากัด
เลขที่ 1 อาคารเวิลด์เมดิก ซ. รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2949-7816-20 โทรสาร 0-2949-7816-20 ต่อ 14
WorldMedic Corporation Inc.

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

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