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จัดท ำโดย  

บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด   

เลขที่ 1  อาคารเวิลด์เมดิก  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 Information & Technology Co.,Ltd. 

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 

Local Software Store: www.worldmedicsoftware.com  

Global Software Store: www.worldmedicsoft.com 

 

 

 

 

 

ค ำเตือน  ซอฟต์แวร์น้ี  ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายลิขสิทธิ์  และสิทธิทางปญัญา การท าซ ้า หรือ แจกจ่ายโปรแกรมหรือ

ส่วนหน่ึงส่วนใดของโปรแกรมอาจได้รับโทษทั้งทางแพ่ง และอาญาและต้องระวางโทษตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด 
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สำรบัญ 

 

ค ำน ำ 

 

 

รำยละเอียดเบ้ืองต้น   

 

 

แผนผังระบบโดยรวม 

 

แผนผังกำรใช้งำนร่วมกับ HandHeld 

 

 

เริ่มต้นกำรใช้งำน 

• หน้าร้าน 

• Continuing Medicine (CM)  

• ฉลากยา  

• ฉลากยาเปล่า  

• สรปุยอด  

• คิดเงิน 

 

 

Counseling 

• ระบบ TelePharmacy 

• RM(Re-med)  

• FM (Formula Med)   

• รายการนัด 

 

 

คลังสินค้ำ 

• ฉลากยา 

• ป้ายราคา  

• ส่ังซื้อสินค้า 

• เบิกสินค้า 

• รับสินค้า 

• ส่งคืน 

• นับสต๊อค 

 

 

รำยงำน 

 

 

ตั้งค่ำ 

 

 

หมวดอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีใช้งำนร่วมกับซอฟต์แวร์ 

 

  

Technical Support 

 

HandHeld User Manual 
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ค ำน ำ 

 

 

    ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ซอฟต์แวร์  SmartDrugstore Hybrid for TopsCare-Store ส าหรับ

บริหารงานภายในร้านยา TopsCare โดยเฉพาะ   ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนาต่อยอดและปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม โดยทีมงาน

เภสัชกร, แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์   เพื่อใช้งานกับร้านยาเครือข่าย Central Retial Corporation 

(CRC) โดยเฉพาะ โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 เวอร์ช่ัน  คือ เวอร์ช่ันส าหรับหน้าร้าน (Store Management) และ เวอร์ช่ันส าหรับ

ส านักงานใหญ่ (HO Management)  โดยจะมีฟงัก์ช่ันการท างานและหน้าที่ต่างกัน คือ หน้าร้าน (Store Management) จะ

เน้นเรื่องการขายการบันทึกข้อมูลลูกค้า  การเช็คประวัติสุขภาพ การพิมพ์ฉลากยา การพิมพ์ใบเสร็จ  การใช้งานสิทธิร่วมกับบัตร

ต่างๆ  ฯลฯ โดยหน้าร้าน (Store Management) จะเน้นการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นภาระให้กับเภสัชกร  รายการยา

และสินค้าต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการขายต่างๆ จะถูกส่งจาก ระบบส านักงานใหญ่ (HO Management) เช่ือมต่อกับระบบ 

Cloud Server ที่เป็นที่รองรับข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่าง ส านักงานใหญ่ (HO Management)  กบั  หน้าร้าน (Store 

Management)  

 

       SmartDrugstore Hybrid for TopsCare-Store  เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบส าหรับใช้งานร้านยา TopsCare  

และร้านยาคุณภาพ  ที่สามารถรับใบส่ังยาจากคลินิกแพทย์ และ โรงพยาบาล มีระบบการบันทึกใบส่ังยา การจ่ายยาต่อเน่ือง

ส าหรับไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  ฯลฯ  มีระบบการปรับขนาดยาในเด็ก  การเช็คการท าปฏิกิริยา

ของยาที่จ่าย  ระบบการส่งตัวคนไข้ ระบบการจ่ายยาต่อเน่ือง การเตือนการมารับยาต่อเน่ืองของคนไข้  ห้องให้ค าปรึกษา 

(Counseling) ระบบนัดหมายคนไข้ ระบบเก็บประวัติการปรึกษา-จ่ายยาคนไข้ ท าให้เภสัชกรสามารถติดตามประวัติคนไข้ และ 

การจ่ายยาอย่างมมีระบบ และถูกต้องมากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ี ยังเพ่ิมเติมระบบ Telepharmacy เพื่อให้เภสัชกร สามารถให้

ค าปรึกษาคนไข้ได้ตามบ้านได้ โดยผ่านระบบวิดีโอคอล  

 

      ส าหรับ SmartDrugstore Hybrid for TopsCare-Store เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบส าหรับใช้งานกับส านักงาน

ใหญ่ (HO Management) เป็นระบบที่ท าหน้าที่ส่ังซื้อ รับเข้า โอนยาและสินค้าให้กับสาขา  อัพเดทรายการยาและสินค้าใหม่

ประจ าเดือน และวิธีใช้ยาที่จะส่งมายังหน้าร้าน (Store) ได้แบบเรียลไทม์ นอกจากน้ี  ยังมีข้อมูลเภสัชกรประจ าสาขา ก าหน

รหัสผ่าน ข้อมูลโปรโมช่ัน ก าหนดยาห้ามขาย ยาที่ระงับการขาย ยาที่ต้องออกรายงาน ขย. ต่างๆ เพื่อน าส่งได้ 

 

          SmartDrugstore Hybrid for TopsCare-Store เป็นการพัฒนาอีกข้ันหน่ีงของทีมงานที่จะช่วยท าให้ร้านยา 

TopsCare มีระบบบริหารงานร้านยาเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจร้านยา  ตอบสนองการใช้งานแบบเครือข่าย และ ขยาย

ธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

 

           บริษัทฯ  ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งในการเลือกใช้ SmartDrugstore Hybrid for TopsCare-Store บริษัทฯ 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  การแพทย์ไทยจะก้าวไกล ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  

 

 

ทีมงำนเวิลด์เมดิก 
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รำยละเอียดเบ้ืองต้น   

 

- ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนาโดย  Delphi  &  C++ Builder 

- ระบบฐานข้อมูลคือ  mySQL 5.0 

- ระบบการรายงานผล Quick Report 

- ระบบซอฟต์แวร์บริหารเครือข่าย  PHP Application & .NET Technology 

- ระบบซอฟต์แวร์หน้าร้าน (Store Management) ระบบฐานข้อมูล mySQL 5.0 

- ระบบซอฟต์แวร์หลังร้าน (HO Management) ระบบฐานข้อมูล mySQL 5.0 

- ระบบฐานข้อมูลส าหรับ Cloud Server คือ SQL Server 2019  

- ระบบฐานข้อมูลส าหรับ Cloud Server ที่สามารถได้ SQL 2008, 2015, 2017, 2019 

 

 

ระบบท่ีต้องกำรใช้กับซอฟต์แวร์ 

 

- ระบบปฏิบัติการ 7 / 8 / 10 / 11 (32 & 64 bit) 

- ความเร็ว CPU ข้ันต ่า 900 MHZ 

- หน่วยความจ า 1 GB หรือมากกว่า (แนะน า 1 GB ข้ึนไป)  

- ความละเอียดหน้าจอ 1024 X 768  

 

หมำยเหตุ 

 

1. ในกรณีที่ท่านใช้จอ  LCD (จอแบน) ที่มีลักษณะทั่วไป หรือจอไวด์สกรีน (Wide Screen) ประเภท WXGA  ก็

สามารถใช้งาน SmartDrugstore Hybrid for TopsCare-Store ได้ โดยซอฟต์แวร์จะไม่ขยายตามส่วนขยาย

ของจอ เน่ืองจาก การออกแบบได้ก าหนดช่องการท าใช้งานและส่วนต่างๆ ที่จะแสดงในอัตราส่วนที่ลงตัวตามการ

ออกแบบของฝ่ายออกแบบและโปรแกรมเมอร์อยู่แล้ว  ดังน้ัน หากซอตฟ์แวร์ของท่านไม่เต็มจอในกรณีของจอไวด์

สกรีน ก็ไม่จ าเป็นต้องปรับจอเพ่ิมเติม 

 

2. ปจัจุบันหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่  สเปกของเครื่องเพียงพอหรือมากกว่าความต้องการของซอฟต์แวร์ด้วย

ซ ้าไป  ดังน้ัน  หากท่านซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อมาใช้กับซอฟต์แวร์   SmartDrugstore Hybrid for 

TopsCare-Store ท่านไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมฮาร์ดแวร์ใดๆ อีก  
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แผนผังระบบโดยรวม 

 
 

แผนผังกำรใช้งำนร่วมกับ HandHeld 
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เริ่มต้นกำรใช้งำน 

ระบบส ำหรับบริหำรจัดกำรส่วนหน้ำ( Store ) 

 

เมื่อผู้ใช้เปิดซอฟต์แวร์ข้ึนมาแล้วจะปรากฎหน้าจอ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้ต้องทราบรหัสในการเข้าระบบ โดยก าหนดค่า

เร่ิมต้นเป็น  ช่ือผู้ใช้  admin  รหัสผ่าน  admin  หลังจากกรอกค่าดังกล่าวแล้วผู้ใช้จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 

รหัสผ่านจะมีการควบคุมจากส่วนกลาง หากผู้ใช้งานลืมหรือจ ารหัสผ่านไม่ได้  สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อให้ส่งรหัสหรือ

ออกรหัสใหม่ได้  

 

 
 

ปุ่มเมนู Eng หน้ำที่ 

 

Main (Main) ส าหรับหน้าร้านท างานขาย /พิมพ์ฉลากยา /ใบเสร็จ / ข้อมูลการขายทั้งหมด 

 

Customer (Customer) ส าหรับเก็บข้อมูลลูกค้า /ประวัติการซื้อ/การใช้ยา/ข้อมูลสุขภาพ ฯลฯ 

 

Inventory ส าหรับข้อมูลรายการยาและสินค้าทั้งหมด กลุ่มยา ประเภทยา วิธีใช้ยา  

 

Order ส าหรับส่ังสินค้า 

หมำยถึง ท าใบส่ังซื้อไปยังสาขาอื่น (เหมือนการยืมยาสาขาอ่ืนแต่ต้องส่ังซื้อ) 

 

Request ส าหรับแสดงรายการเบิกสินค้า(ส่ังสินค้า) จากสาขาอ่ืน 

หมำยถึง สาขาที่ได้รับการส่ังสินค้ายาจากสาขาอื่นมีรายการแสดง เพื่อกดเบิกสินค้าและ

จัดสินค้าให้ (รายการที่จะมาแสดงที่หน้าจอน้ีต้องผ่านการอนุมัติจาก HO ก่อนเสมอ) 
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Receive ส ำหรับแสดงรำยกำรยำและสินค้ำที่ทำง HO ส่ังไปยัง Supplier หรือ Distributor  

หมำยถึง รายการสินค้าที่ HO ส่ังซื้อไปยัง Supplier หรือ Distributor เพื่อให้มาส่งที่ 

Store สาขาที่พอสินค้ามาส่งก็ใช้เครื่อง HandHeld ยิงรับสินค้ำเข้ำคลัง 

 

 

Receive หมำยถึง  รายการสินค้าที่ส่ังซื้อไปยังสาขาอื่น มาแสดงรอสินค้าจริงมาส่ง ท าการรับเข้า

โดยการคีย์จ านวนเข้าระบบ 

 

C/N เป็นหน้าที่ของ HO ที่จะท า CN  

 

Stock Check ส าหรับนับสต๊อค โดยโปรแกรมหรือใช้กับเครื่อง HandHeld 

 

Report รายงาน 

 

Setting ตั้งค่าการใช้งานในโปรแกรมทั้งหมด 

 

Logout ออกจากการใช้งาน 

 

Exit ออกจากการใช้งานและปิดโปรแกรม 
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หน้ำต่ำงกำรท ำงำนของโปรแกรม SmartDrugstore Hybrid 

 

หน้ำร้ำน จะแสดงข้อมูลดังน้ี 

 
สามารถเลือกขายสินค้าตามที่ต้องการได้, ขายยาชุด, ขายแบบบโปรโมช่ัน,การจ่ายยาต่อเน่ือง, พักการขาย, มัดจ า,The 1, 

Settlement&Report, CM(จ่ายยาต่อเน่ือง), Short Over, บิลข้ามวัน ส่ังพิมพ์ฉลากยาส่ังพิมพ์ฉลากยาเปล่า, สรุปยอด

รายวัน, ช าระเงินและลบ, เปิดลิ้นชัก  

 
 

กำรขำยสินค้ำ ผู้ขายสามารถ 

เลือกสินค้ำ จาก รหัสสินค้า / บาร์โค้ด / ชื่อสินค้า / ช่ือสามัญทางยา / กด* เพื่อเลือกยาชุด  

 

1. เจ้าหน้าที่ Login เข้าโปรแกรมมา เลขที่บิลขายจะแสดงเป็น A-0401DO-220215-001 ( A คือบิลขายปกติ , 

0401DO คือ รหัสสาขา , 220215 คือ ปีเดือนวันที่ขาย , 001 คือ จ านวนบิลที่ขาย) 

2. การขาย cursor จะอยู่ตรง ช่องบาโค้ด สามารถยิงบาโค้ดขิงสินค้าที่ต้องการขาย สินค้าสามารถเปลี่ยนจ านวนได้โดย

การ Double Click ช่ือสินค้าน้ัน แล้วพิมพ์จ านวนที่ต้องการใหม่  

3. กด Enter หรือปุ่มบวก  ลงมาหากต้องการลบสินค้าที่ยิงผิดให้ Double Click สินค้าน้ันจากกดปุ่มลบ   

4. เมื่อเลือกรายการสินค้าเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม ค านวนโปร และคิดเงินตามล าดับ 

5. ขายเสร็จเรียบร้อยบิลที่ขายจะแสดงอยู่ทางช่องซ้ายมือ  

 

หมำยเหตุ หากต้องการให้ cursor อยู่ในส่วนช่องบาร์โค้ด ต้องไปตั้งค่า เลือกขายรูปแบบ POS ก่อน 
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กำรขำยบิลท่ีมีส่วนลด   

1. การท าขายจะเหมือนบิลขายปกติ  

2. เมื่อสินค้าใดที่มีส่วนลดที่ทาง HO ได้ตั้งไว้ ระบบจะแจ้งโปรโมช่ันและราคาส่วดลดให้อัตโนมัติ (ช่องสีแดงตำมรูป) 

 

หมำยเหตุ ก่อนที่สินค้าจะลด การขายต้องขายตามข้อก าหนดของโปรโมช่ันก่อนเสมอ 

 

 
 

กำรยกเลิกบิลภำยในวัน    

1. หากพนักงานต้องการยกเลิกบิลภายในวัน สามารถท าได้เลือกที่บิลที่ต้องการลบ คลิ้กขวาเลือก ลบบิล 
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2. ระบบจะให้กรอก Username Password และเหตุผลของการลบบิล 

3. ระบบจะแจ้งรายละเอียดสินค้าของบิลน้ันและ ยอดคืนจะแสดงยอดเงิดคิด และกดลบบิลและระบบจะแสดงยอดเงิน

เพื่อท าการคืนเงินให้ลูกค้า 

 
4. บิลการขายจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และเปลี่ยนจากบิล A เป็น บิล R  

 

กำรยกเลิกบิลข้ำมวัน MEV    

1. ค้นหาบิลที่ต้องการท า MEV  (ต้องเป็นบิลท่ีไม่ใช่บิลขำยวันนี้)   

2. เลือกบิลแล้วกดคลิ้กขวา จะแสดงให้เลือก MEV  
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3. ระบบจะให้กรอก Username Password และเหตุผลของ MEV  

4. ระบบจะให้เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ MEV จากน้ัน ในส่วด ยอดคืนจะแสดงยอดเงิดที่จะต้องคืนเป็น MEV  

เลือกปุ่ม “MEV” 

 

 
 

5. หน้าต่างคืนเงินจะแสดงข้ึนมา แสดงยอดคืนเงินสด จากน้ันกดปุ่ม MEV ระบบจะปร้ินใบเสร็จเป็นใบ MEV เพื่อ

น ามาใช้ในร้าน Tops Care (สำขำที่ออก  MEV ให้เท่ำนั้น) 
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รูปแบบใบเสร็จ MEV 

 

 

 

กำรออกใบก ำกับภำษี    

1. หากต้องการออกใบก ากับภาษี สามารถท าได้เลือกที่บิลที่ต้องการออกใบก ากับภาษี คลิ้กขวาเลือก ออกใบก ากับภาษี  
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2. กรอก Username Password แล้วกดตกลง 

 
3. กรอกรายละเอียด ช่ือ นามสกุล เบอร์โทร ชื่อในใบก ากับภาษี ที่อยู่ในใบก ากับภาษี เลขผู้เสียภาษีให้ครบ  

4. แล้วกดปุ่ม ช าระเงิน ระบบจะปร้ินใบก ากับภาษีให้อัตโนมัติ 
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รูปแบบ ใบก ำกับภำษี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

© Copyright  WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030 
 

                                               

กำรยกเลิกใบก ำกับภำษี  เมื่อเราท าใบก ากับภาษีออกมาแล้วจะได้เป็นบิล T มำ  หากต้องการลบ 

1. ให้เลือกบิลใบก ากับภาษีที่ต้องการลบ คลิ้กขวาเลือก ลบบิล 

 
2. กรอก Username Password แล้วเลือกเหตุผลที่ลบบิล กดตกลง 

 
3. ระบบจะแสดงรายละเอียดขอบิลน้ัน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กด ลบบิล เมื่อลบเรียบร้อยแล้วระบบจะมีบิล C 

เพ่ิมข้ึนมา 
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เลือกลูกค้ำ จากช่องรหัสลูกค้า / ชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร./ ในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ ระบบจะก าหนดช่ือในช่องเป็น “ลูกค้ำ

ท่ัวไป” ให้อัตโนมัติ   

 
The 1 ลูกค้าที่เป็นสมาชิก the1 เมื่อค้นหากดใช้ข้อมูลมาแล้ว ระบบจะดึง ช่ือ ,The 1 ID , Point ของลูกค้ารายน้ันมา (การค้น

รายช่ือลูกค้า The1 ค้นหาโดยปุ่ม “The1 (F7)” 

 
 

พักกำรขำย กรณีที่มีลูกค้าหลายคนเข้ามาซื้อสินค้าพร้อมกันและเป็นลูกค้าทั่วไปทั้งหมด   

1. ผู้ใช้งานสามารถสลับลูกค้าเพื่อสลับการขายได้ โดยการกดปุ่ม “พักกำรขำย (F11)”    

2. ระบบก็จะดึงช่ือของลูกค้ารายน้ันไปพักไว้ในช่องพักการขายช่องด้านบนซ้ายมือ หากมีลูกค้าทั่วไปที่พักไว้ก่อนแล้ว 

ระบบจะตั้งช่ือลูกค้าทั่วไปเรียงล าดับตัวเลขให้อัตโนมัติ   

3. หากต้องการดึงลูกค้ารายใดมาช าระเงินหรือคีย์รายการเพ่ิมก็สามารถเลือก Double Click ที่ช่ือลูกค้ารายน้ันในเพื่อมา

ท ารายการต่อได้ 

  
 

ส่ังยำชุด  

1. ให้ cursor จะอยู่ตรง รหัสสินค้า จากน้ันพิมพ์ * 

2. รหัสยาชุดที่เราก าหนดไว้จะแสดงลงมา สามารถกดเลือกยาที่ตั้งค่าไว้ในยาชุดส่ังลงมา 
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มัดจ ำ กรณีที่มีลูกค้าต้องการท ามัดจ า   

1. เลือกปุ่ม “มัดจ ำ (F9)”  เพือ่ท าการขายค่ามัดจ า   

2. กรอกรหัส Username , Password  

3. เลือกรายการที่จะมัดจ าระบุจ านวนลงไป เขียน Comment และกดบันทึก  

4. เมื่อเสร็จส้ิน รายละเอียดบิลที่มัดจ าจะแสดงเป็น สีแดง เพื่อให้ทราบว่าบิลได้มัดจ าเอาไว้ (ขั้นต ่ำของกำรมัดจ ำคือ 

1000 บำท หำกน้อยกว่ำ 1000 บำทระบบจะให้ช ำระจ ำนวนเต็ม ) 

 

 
 

หน้ำจอ Tops Care News ทางขวามือของหน้าจอ   เป็นช่องที่แสดงข้อมูล ข่าวสาร ที่ลิงค์จากส่วนกลาง ที่ต้องการส่งไปยัง

สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงและทันเวลา เช่น ข่าวสารด้านการแพทย์ สุขภาพ โปรโมช่ัน หรือกิจกรรม

ด้านการตลาดต่างๆ ที่ส่วนกลาง (HO) ต้องการส่งไปยังสาขา  

 

Continuing Medicine (CM)  

เป็นระบบฟีเจอร์ใหม่ที่พัฒนาเพื่อรองรับคนไข้ที่ต้องการมารับยาต่อเน่ืองที่ร้านยา  โดยเน้นคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยา

ต่อเน่ือง เช่น  

• โรคเบาหวาน(Diabetes Mellitus)  

• โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension)   

• โรคหัวใจ(Heart Disease)  

• โรคไขมันในเลือดสูง(Hyperlipidemia)   

• อัมพฤกอัมพาต(Paralysis)  

• โรคหอบหืด(Asthma)  

• หลอดลมอักเสบเรื้อรัง(Chronic Bronchitis) 

• ถุงลมโป่งพอง (Emphysema)  

• ตับแข็ง(Liver Cirrhosis)  

• มะเร็ง(Cancer)  

• โรคภูมิแพ้(Allergy)  

• ปวดข้อเรื้อรัง(Arthritis) (ที่เรียกว่า รูมาติสซั่ม ซึ่งได้แก่ โรคข้อเส่ือม รูมาตอยด์ โรคเก๊าต์ เป็นต้น)  

• โรคประสาท(Neurosis)   

• โรคกระเพาะเรื้อรัง(Chronic Gastritis)  

• คอพอกเป็นพิษ (Hyperthyroid Disease)  

• ธาลัสซีเมีย(Thalasemia)  
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• โรคลมบ้าหมู(Epilepsy)  

• ฯลฯ 

ที่ปกติต้องเสียเวลาไปรับยาที่โรงพยาบาล ซึ่งที่ผ่านมาคนไข้จะเสียเวลารอคิวนานและ หากคนไข้มารับยาต่อเน่ืองที่ร้านยา  ก็จะ

มีเภสัชกรให้ค าแนะน า มีระบบ Counseling ระบบบันทึกข้อมูลคนไข้ ข้อมูลการจ่ายยา ระยะเวลาการจ่ายยา จ านวนยาที่จ่าย 

วิธีการใช้ยา ต่างๆ ครบทั้งหมด 

 

 

กำรใช้งำน 

 

1. บันทึกข้อมูลคนไข้ใหม่ที่ต้องการรับยาต่อเน่ือง (CM) ที่ร้านยา TopsCare  โดยคีย์ในหมวด ลูกค้ำ หรือ อ่านจากบัตร

ประชาชน หรือ ดึงข้อมาจาก The 1Card  

2. คีย์ช่ือยาต้องการจ่ายให้กับคนไข้ หรือ ที่คนไข้ได้รับประจ าจากโรงพยาบาล 

3. กดปุ่ม CM เพื่อระบุว่า ระยะเวลารักษาต่อเน่ือง  ให้คนไข้มารับยาต่อเน่ืองที่ร้านยา TopsCare กี่เดือน  

4. เลือกจ านวนเดือน และกดบันทึกที่ปุ่ม บันทึก  

5. กดไปที่แฟ้ม Continuing Medicine (แฟ้มที่ 1 )  ดังรูป 
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ระบบจะแสดงช่ือคนไข้ที่เลือกให้มารับยาต่อเน่ือง/ เบอร์โทร/ ข้อมูลลูกค้า/ วันที่เร่ิมรับยา/ จ านวนเดือน และ  พร้อมค านวณ

วันที่ที่จะให้คนไข้มารับที่ร้านของเดือนถัดไปแบบอัตโนมัติ  หากคนไข้มารับยาในเดือนน้ันๆ แล้วหรือทางร้านยา TopsCare 

จัดส่งยาไปให้คนไข้แล้ว ให้คลิกขวาที่ช่องเดือนแต่ละเดือน ระบบจะแสดง POPUP เล็กๆ “มำรักษำแล้ว” กดช่องของเดือน

น้ันก็จะเปลี่ยนเป็น”สีเหลือง” น่ันหมายถึงว่า เดือนน้ันคนไข้มารับยาแล้วหรือทางร้านยาส่งยาไปให้คนไข้แล้ว เพื่อช่วยจ าและ

บันทึกการส่งยาให้คนไข้ได้  

 

เช็ครำยกำรยำเพ่ือจัดส่ง 

 
เภสัชกรสามารถดูรายการยาที่คนไข้ได้รับต่อเน่ืองแต่ละเดือนได้ โดยการกด “รำยกำรยำ” ที่ช่องสุดท้าย จะแสดงดังรูป หาก

ต้องการส่ังยาก็กดปุ่ม  “ส่ังยำ” เพื่อส่งรายการยาไปคิดเงินที่หน้าหลัก 

 

จัดส่งยำไปให้ผ่ำน Messenger 

กรณีที่ต้องการให้ทางร้านยาจัดส่งยาไปให้ผ่าน Messenger เช่น Grab หรือ Lineman  เภสัชกร สามารถกดที่ “ข้อมูล

ลูกค้ำ” ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่คนไข้ เพื่อให้พิมพ์ที่อยู่เพื่อระบุที่อยู่จัดส่งให้กับคนไข้ได้ 
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พิมพ์ที่อยู ่ บนกระดำษ A4 พิมพ์ที่อยู ่8x5  บนฉลำกยำ 

  
 

สามารถดู และแก้ไข การจ่ายยาแบบต่อเน่ือง, ปร้ินที่อยู่คนไข้, ระบุจ านวนครั้งการรับยาต่อเน่ือง, ระบุวันรับยาต่อเน่ืองของ

ลูกค้า, ระบุโรคที่พบ, ระบบรายการยาที่ส่ัง, เตือนการจ่ายยา, เตือนการจ่ายยาต่อเน่ือง 

 

แฟ้มเตือนกำรจ่ำยยำ 

   หมายถึงแฟ้มที่แสดงรายช่ือคนไข้ที่ถีงก าหนดที่จะต้องมารับยาที่ร้าน หรือ จัดส่งยาไปให้ 

 
 

แฟ้มเตือนกำรจ่ำยยำล่วงหน้ำ 

   หมายถึง  แฟ้มแสดงเตือนการจ่ายยาล่วงหน้า เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน เภสัชกร สามารถตรวจสอบได้ก่อน และ

วางแผนที่จะนัดคนไข้มารับยาหรือส่งยาไปให้ที่บ้านได้ 
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ฉลำกยำ เลือกปุ่ม “ฉลำกยำ (F11)”  เพื่อท าการพิมพ์ฉลากยา สามารถกพิพม์ฉลากยาที่ตั้งค่ามาตราฐาน หรือ

เลือกแก้ไข ข้อบ่งใช้,วิธีใช้,หมายเหตุ,เวลาที่ใช้,ช่วงเวลา,และวิธีจัดเก็บ เฉพาะครั้งน้ันได้  เลือก รูปแบบการพิมพ์ได้ กดดูพรีวิว

ได้ หรือเลือกพิมพ์ฉลากยาสลับภาษาไทย-อังกฤษ (เลือกธงชาติ) 

 
 

หมำยเหตุ วิธีใช้ยาที่พิมพ์บนฉลากยา จะเป็นข้อมูลที่ดึงมาจาก HO โดยทีมเภสัชกรของ HO จะเป็นผู้จัดท าขึ้น เภสัชกรสาขา

สามารถแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนได้ เมื่อแก้ไขเสร็จ ก็ให้กดที่ปุ่ม “บันทึกกำรแก้ไข (เฉพำะกำรพิมพ์ครั้งนี้)” 

เพื่อบันทึกวิธีใช้ยาส าหรับลูกค้ารายน้ันๆ และระบบจะบันทึกวิธีการใช้ยาที่แก้ไขน้ีลงในประวัติลูกค้าคนน้ันไปในระบบด้วย  แต่

วิธีใช้มาตรฐาน (Recommend Dose) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยยาบางตัวจะมีแยกเป็นวิธีใช้ส าหรับผู้ใหญ่ และ เด็กให้ด้วย 

เพื่อความสะดวกส าหรับเภสัชกร จะได้ไม่เสียเวลามาแก้ไขวิธีใช้ยา หากต้องจ่ายให้กับผู้ใหญ่ หรือเด็กส าหรับยาตัวน้ันๆ หรือ 

หากต้องการเลือกวิธีใช้แบบอ่ืนให้กดเลือกที่ปุ่ม “เลือกวิธีกำรใช้” ได้เช่นกัน 
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กำรให้ค ำแนะน ำลูกค้ำระหว่ำงกำรจัดยำและพิมพ์ฉลำกยำ 

  ซอฟต์แวร์น้ีได้ออกแบบระบบช่วยเตือนเภสัชกร ในระหว่างการจัดยา ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับแพ้ยา และโรคประจ าตัว ของลูกค้า

หรือคนไข้คนน้ัน  โดยมีจอแสดงข้อมูลแพ้ยำของลูกค้ำรำยนั้น (หำกมี) และโรคประจ ำตัว(หำกมี) เพื่อให้ลูกค้ารายน้ันระวังใน

การใช้ยาหรือระวังการดูแลตัวเองระหว่างการใช้ยาได้ โดยมีข้อมูลอายุแสดงประกอบเพื่อเป็นแนวทางการให้ค าแนะน าลูกค้าด้วย 

 
 

กำรเลือกไม่พิมพ์ฉลำกยำบำงตัว 

ในกรณีที่ลูกค้าซื้อยาหลายตัว บางตัวเภสัชกรอาจไม่ต้องการพิมพ์ฉลากยา ซึ่งอาจเป็นยา OTC หรือยาที่ไม่จ าเป็นต้องพิมพ์

ฉลาก สามารถเลือกพิมพ์ หรือไม่พิมพ์ได้ โดยการกดที่ช่อง “พิมพ์ฉลำก” ของยาแต่ละตัวโดยการ Double Click ดังรูป ค า

ว่า”พิมพ์” จะเปลี่ยนเป็นค าว่า “ไม่พิมพ์”  

 
 

พรีวิว  หมายถึง   เลือกดูฉลากยาก่อนพิมพ์ 

พิมพ์  หมายถึง   พิมพ์ฉลากยาทันที 

ปิด     หมายถึง   ปิดหน้าจอพิมพ์ฉลากยา 
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ฉลำกยำเปล่ำ  

      เลือกปุ่ม “ฉลำกยำเปล่ำ”  เพื่อพิมพ์ฉลากยาเปล่าที่มีหลายภาษา   

 
 

     ฉลากยาเปล่าเป็นระบบที่พัฒนาเพื่อพิมพ์ฉลากยาส าหรับลูกค้าต่างชาติ ที่อ่านภาษาไทยและอังกฤษไม่ได้  ฉลากยาน้ีจะ

ช่วยให้ลูกค้าต่างชาติเหล่าน้ีเข้าใจวิธีการใช้ยาได้ โดยระบบจะออกแบบฉลากยาที่แปลภาษาหลายภาษาแยกเป็นแฟ้มไว้ให้ เช่น 

อังกฤษ /พม่า / ลาว / มาเลเซีย /เวียดนาม / กัมพูชา / อินโดนีเซีย / ญี่ปุ่น / จีน / รัสเซีย / อาหรับ /  และสามารถอัพเดท

เพ่ิมเติมได้ในอนาคต 

 

     โดยรูปแบบฉลำกยำหลำยภำษำจะมีภำษำไทยเป็นหลัก (เพ่ือให้เภสัชกรเข้ำใจก่อน) และมีภาษาอื่นก ากับด้านล่างไว้  

การพิมพ์สามารถพิมพ์บนกระดำษ A4 ด้วยเครื่องเลเซอร์หรืออิงค์เจ็ทก็ได้ แล้วมาตัดเก็บไว้แยกเป็นภาษาต่างๆ เมื่อมีลูกค้า

ชาติใดมาซื้อยา หรือ ฉลำกยำสติกเกอร์ยำ ก็ได้  แล้วก็เลือกหยิบฉลากยาเปล่าของชาติน้ันมา ใช้ปากกาบันทึกวันที่ ช่ือลูกค้า

(ไทยหรืออังกฤษ) ข้อบ่งใช้ การรับประทาน ฯลฯโดยวิธีการเขียนด้วยปากกาทั้งหมด หรือหากเภสัชกรต้องการให้พิมพ์ช่ือยาไว้

ก่อนก็ได้ เพียงเลือกช่ือยาในช่อง “ชื่อยำ” และใส่จ านวนฉลาก ระบบก็จะพิมพ์ฉลากยาเปล่าพร้อมช่ือยาที่ต้องการออกมาให้

ได้ 

 

   ข้อดีของฉลำกยำเปล่ำ   

       มีประโยชน์อย่างมากส าหรับร้านยาที่เปิดในจังหวัดหรือพื้นที่ ที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ เช่น  

กรุงเทพฯ สุขุมวิท(ญี่ปุ่น) / สีลม(ญี่ปุน จีน อาหรับ) /สถานที่ท่องเที่ยว จีน เวียดนาม อาหรับ ฯลฯ 

พัทยำ (รัสเซีย,จีน,อาหรับ,เวียดนาม)   

ภูเก็ต (รัสเซีย, จีน)   

สมุทรสำคร สมุทรสงครำม (พม่า เขมร ลาว)   

เชียงใหม่ เชียงรำย (พม่า)  

ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส หำดใหญ่ (มาเลเซีย อินโดนีเซีย) 
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เปิดลิ้นชัก  

1. เลือกปุ่ม “เปิดลิ้นชัก”  เพ่ือเปิดลิ้นชัก  

2. ใส่รหัสผ่าน แล้วเลือกหัวข้อสาเหตุที่เปิดลิ้นชัก แล้วเลือกตกลง  

3. ลิ้นชักจะเด้งเปิดอัตโนมัติ 

 
 

สรุปยอด  

1. เลือกปุ่ม “สรุปยอด”  เพื่อสรุปยอดการขาย  

2. ด้านล่างสุดจะมีรายละเอียดสรุปบิลการขายและยอดการขายของวันน้ัน (รำยละเอียดยอดจะอยู่ด้ำนล่ำงสุด) 
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คิดเงิน  

1. เลือกปุ่ม “ค ำนวนโปร (F12)”  เพื่อให้ระบบตรวจเช็คโปรโมช่ันและส่วนลด  

2. เลือกปุ่ม “ช ำระเงิน (F12)”  เพื่อท าการช าระเงิน ในส่วนรูปธนบัติ สามารถกดเพื่อเลือกยอดเงินตาม

ธนบัติเพื่อช าระได้ โปรแกรมสามารถช าระเงินได้หลายแบบและมีคีย์ลัดในการช าระเงิน เช่น เงินสดเลือกตัว M , บัตร

เคดิตเลือก C , ช าระเงิน QR Code เลือก Q 

 
 

ช ำระเงินแบบเงินสด   

1. กรอกจ านวนเงินหรือ กดปุ่ม M เพื่อช าระเงินสด 

2. ยอดเงินจะมาแสดงอยู่ที่ช่องเงินสดและกดปุ่ม ช าระเงิน 
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ช ำระเงินแบบบัตรเครดิต   

1. กดปุ่ม C เพื่อช าระเงินแบบบัตรเครดิต    

2. ยอดเงินจะมาแสดงในช่อง บัตรเคดิต  

3. จากน้ันกดปุ่ม Credit  แล้วระบบไม่ไปเช่ือมต่อกับเครื่อง EDC เพื่อท าการหักเงินจากบัตรเครดิต  

หมำยเหตุ ก่อนที่จะใช้งานฟงัก์ช่ันน้ีต้องเช่ือมต่อกับเครื่อง EDC ให้เรีบร้อยก่อน 

 

 
 

ช ำระเงินแบบ QR Code  

1. กดปุม่ Q ยอดเงินจะมาแสดงในช่องบัตรเคดิต  

2. จากน้ันกดปุ่ม QRCode    

3. QR Code จะไปแสดงที่เครื่อง EDC ให้ลูกค้ายิง ผ่านเครื่อง EDC ได้ 

หมำยเหตุ ก่อนที่จะใช้งานฟงัก์ช่ันน้ีต้องเช่ือมต่อกับเครื่อง EDC ให้เรีบร้อยก่อน 
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ช ำระเงินแบบ The 1  (ก่อนช ำระเงินต้องเลือกลูกค้ำเป็นสมำชิก The 1 ก่อน )  

1. ตรวจสอบช่ือลูกค้าและ Point ของลูกค้าว่าสามารถใช้สิทธิ  

2. จากน้ันกด  ระบบจะส่งรหัส OPT ไปทางเบอร์มือถือของลูกค้า  

3. น า OTP มาใส่ในช่อง OPT Code   

 
4. ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อท าการ ช าระเงินผ่านโดยใช้ Point The 1  สามารถระบุได้ว่าต้องการ เลือกเป็น Point , 

ระบุ Point ,ระบุยอดเงิน ระบบจะประมวณผลยอดส่วนลด Point  ที่ต้องการใช้ในการช าระ  

5. จากน้ันเลือก ใช้ Point  ระบบจะตัด Point ลูกค้าอัตโนมัติ 
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ช ำระเงินแบบ MEV  (ก่อนจะช ำระแบบ MEV ต้องมีกำรท ำ MEV ก่อน ) 

1. กด ปุ่ม MEV    เพื่อกรอกข้อมูลของ MEV  

2. แล้วกดใช้ MEV  น าใบเสร็จ MEV ที่ได้มาให้ทางพนักงานยิงตรงช่อง เลขที่ MEV  

3. จากน้ันระบบจะแสดงส่วดลดของบิลน้ันเพื่อช าระเงินผ่านระบบ MEV  

4. เมื่อเรียบร้อยให้กด ใช้MEV (หากยอดมี 100 บาท แต่ทางลูกค้าใช้แค่ 75 บาท ส่วนที่เหลือ 25 บาทจะไม่สามารถ

กลับมาใช้ได้อีก) 

 
 

กดปุ่ม  The1  1   

1. ค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์เบอร์มือถือลงไป  

2. เลือกช่ือลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ 

3. จากน้ันระบบจะแสดงข้อมูลของสมาชิกมา 

4. ตรวจสอบสิทธิลูกค้าและเลือก ยืนยันข้อมูล  

5. ข้อมูลลูกค้าจะแสดงไปแสดงที่หน้าท าการขายสินค้าต่อไป 
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กดปุ่ม  settlment/report  ต้องเช่ือมต่อกับเครื่อง EDC ก่อนถึงจะสามารถปร้ิน Report ออกมาได้ 

1. กดปุ่ม Summary Report ระบบจะพิมพ์ข้อมูล Summary Report ออกเครื่อง EDC 

2. กดปุ่ม Detail Report ระบบจะพิมพ์ข้อมูล Detail Report ออกเครื่อง EDC 

3. กดปุ่ม Settlement ระบบจะพิมพ์ข้อมูล Settlement ออกเครื่อง EDC 

 
 

กดปุ่ม  Short Over  ระบบนับเงินก่อนปิดร้าน 

1. กรอกรายละเอีอยดที่นับได้ตามจ านวนลงในช่องรูปแบงค์ต่างๆ  

2. จากน้ันกดปุ่มบันทึก ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง HO 
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กดปุ่ม   บิลข้ำมวัน (ต้องท ำหลังจำก 4ทุ่ม ) ข้อมูลของบิลน้ีจะถูกเก็บไว้แสดงวันถัดไป 

 

 
 

ส่วนลด   

1. กดปุ่ม “ค ำนวนโปร”   

2. จากน้ันกดปุ่ม ส่วนลด   เพื่อเลือกเหตุผลในการให้ส่วนลดลูกค้าและกดตกลง  

3. กรอกจ านวนเงินในการให้ส่วนลดลูกค้า และกดช าระเงินตามข้ันตอน 
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Counseling 

      ระบบ Counseling  เพื่อให้ร้านยามีระบบการให้ค าปรึกษาโดยเภสัชกร เหมือนคลินิกแพทย์ โดยมีการการบันทึกข้อมูล

คนไข้ในแต่ละครั้งทีมาปรึกษา แพ้ยา โรคประจ าตัว เก็บเป็นประวัติแต่ละครั้งให้เภสัชกรสามารถเรียกดูย้อนหลังได้  หาก

ต้องการจ่ายยาเพียงครั้งเดียว ก็คีย์รายการยาได้ หรือ หากต้องการเลือกยาจากชุดยาที่สร้างไว้ก็เลือกจาก FM(Formula 

Med) ที่สร้างในคลังสินค้า  หรือ เลือกจาก RM (Re-med) จ่ายยาจากยาที่เคยจ่าย  หรือ จะท าการนัดคนไข้ได้โดยการกดที่

ปุ่ม “รำยกำรนัด” หรือจะดูประวัติของคนไข้ที่เคยให้ค าปรึกษาได้ที่ “ประวัติCounseling”  

1. เลือกคนไข้เพื่อไปห้อง Counseling (กด Double Click คลิ๊กที่ช่ือลูกค้า)     

2. ระบบจะแสดงรายช่ือคนไข้และข้อมูลต่างๆ ที่จะกรอกลงในช่องข้อมูลส าหรับการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้งผ่านการ

สอบถามโดยตรงหรือผ่านระบบ TelePharmacy 

3. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการจ่ายให้ลูกค้า  

4. การจ่ายแบบRM(Re-med) การจ่ายยาซ ้าให้คนไข้เหมือนที่เคยจ่าย (ถ้ามี) 

5. การจ่ายยาแบ FM (Formula Med) การจ่ายยาจากสูตรยา หรือยาชุดที่สร้างไว้  

6. กดปุ่มส่งช าระเงิน แล้วคิดเงินลูกค้าตามล าดับ 
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RM(Re-med) การจ่ายยาซ ้าให้คนไข้เหมือนที่เคยจ่าย ระบบจะแสดงประวัติการรับยาคนไข้แต่ละครั้ง  หากต้องการจ่ายยาก็

กดปุ่ม “คัดลอกรำยกำรยำท้ังหมด” ยาก็จะไปแสดงอยู่ในรายการที่จะจ่ายในครั้งน้ีให้คนไข้ โดยไม่ต้องคีย์ใหม่ทุกครั้ง หาก

ต้องการเพ่ิมจ านวนก็ให้เลือกที่ “ตัวคูณจ ำนวน” เพื่อคูณจ านวนยาใน Re-med เป็นกี่เท่าเช่น เลข 2 ให้คูณ 2 ของจ านวนยา

ที่เคยได้รับ  เป็นต้น 

 
FM (Formula Med) การจ่ายยาจากสูตรยา หรือยาชุดที่สร้างไว้ (สร้างที่คลังยา แฟ้มย่อยบริหารข้อมูลยา)  เภสัชกรสามารถ

สร้างรายการสูตรยาตามโรคที่จะจ่ายพร้อมจ านวนที่ต้องการจ่ายในแต่ละเดือนให้คนไข้เก็บไว้  เช่น โรคเบาหวาน  โรคความดัน

โลหิตสูง ดังรูป  หากต้องการจ่ายก็เลือกที่สูตรยาน้ัน กดปุ่ม “เลือกยำชุดนี้” รายการยาก็จะไปแสดงในรายการจ่ายยาทันที 
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เลือกปุ่ม  เพื่อดูประวัติการรักษา 

1. เลือกวันที่ต้องการดูประวัติแล้วกดค้นหา 

2. ประวัติการรักษาจะแสดงรายละเอียดที่ทางลูกค้าเคยมาเป็นวันที่ 

3. ปร้ินประวัติออกมาได้ 

 

 
 

รำยกำรนัด 

        เป็นตารางให้เภสัชกรใช้นัดหมายคนไข้ เพื่อนัดมารับยา หรือ มาปรึกษาอย่างสม ่าเสมอ ดูผลการรักษาจากยาที่ได้รับไปได้  

 
 

1. เลือกปุ่ม  เพื่อท ารายการนัดให้กับคนไข้ 

2. เพ่ิมวันนัดลูกค้า เวลานัด และรายละเอียการนัดลงไป 

3. จากน้ันกด บันทึก ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ สามารถเลือกวันที่หรือเลือกผู้นัดหมาย เพ่ืปร้ินออกมาเป็นตารางนัดได้ 
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ระบบ TelePharmacy 

         การให้ค าปรึกษาคนไข้ เภสัชกรสามารถให้ค าปรึกษาแบบต่อหน้าคนไข้ที่มายังร้านยา หรือ ใช้ระบบ TelePharmacy ที่

ระบบเตรียมไว้ให้ผ่านแอพพิเคช่ันต่างๆ เช่น LINE / ZOOM / VROOM ได้ โดยคนไข้ไม่จ าเป็นต้องมาที่ร้านยา  ระบบน้ีดี

และเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด ที่ลดการติดต่อกันซึ่งหน้าระหว่างคนไข้กับเภสัชกรที่ร้านยาได้  ทั้งน้ียังช่วยส่งเสริมระบบ

การรับยาต่อเน่ืองได้ด้วย (ค าอธิบายระบบ TelePharmacy อยู่ถัดไป) 

 
 

ระบบที่ให้เภสัชกรให้ค าปรึกษาคนไข้ผ่านระบบ Telemedicine โดยที่คนไข้ไม่ต้องมาที่ร้านยา แต่

จะสามารถปรึกษากับเภสัชกรผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ทันที เช่น คนไข้รับยาต่อเน่ือง เมื่อ

ได้รับยาจาก Messenger แล้ว เภสัชกรก็ติดต่อไปที่คนไข้เพื่ออธิบายและให้ค าปรึกษาคนไข้

เพ่ิมเติม เพ่ือให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ระบบท่ีพัฒนำเพ่ิมเติมต่อยอด 

 

ระบบ Telemedicine ที่ให้เภสัชกรให้ค าปรึกษาคนไข้ผ่านระบบ Telemedicine โดยที่คนไข้ไม่ต้องมาที่ร้านยา แต่

จะสามารถปรึกษากับเภสัชกรผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ทันที เช่น คนไข้รับยาต่อเน่ือง เมื่อได้รับยาจาก 

Messenger แล้ว เภสัชกรก็ติดต่อไปที่คนไข้เพ่ืออธิบายและให้ค าปรึกษาคนไข้เพ่ิมเติม เพ่ือให้ใช้ยาได้อย่าง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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Continuing Medicine (CM)  

เป็นระบบฟีเจอร์ใหม่ที่พัฒนาเพื่อรองรับคนไข้ที่ต้องการมารับยาต่อเน่ืองที่ร้านยา  โดยเน้นคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยา

ต่อเน่ือง เช่น  

• โรคเบาหวาน(Diabetes Mellitus)  

• โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension)   

• โรคหัวใจ(Heart Disease)  

• โรคไขมันในเลือดสูง(Hyperlipidemia)   

• อัมพฤกอัมพาต(Paralysis)  

• โรคหอบหืด(Asthma)  

• หลอดลมอักเสบเรื้อรัง(Chronic Bronchitis) 

• ถุงลมโป่งพอง (Emphysema)  

• ตับแข็ง(Liver Cirrhosis)  

• มะเร็ง(Cancer)  

• โรคภูมิแพ้(Allergy)  

• ปวดข้อเรื้อรัง(Arthritis) (ที่เรียกว่า รูมาติสซั่ม ซึ่งได้แก่ โรคข้อเส่ือม รูมาตอยด์ โรคเก๊าต์ เป็นต้น)  

• โรคประสาท(Neurosis)   

• โรคกระเพาะเรื้อรัง(Chronic Gastritis)  

• คอพอกเป็นพิษ (Hyperthyroid Disease)  

• ธาลัสซีเมีย(Thalasemia)  

• โรคลมบ้าหมู(Epilepsy)  

• ฯลฯ 

     ที่ปกติต้องเสียเวลาไปรับยาที่โรงพยาบาล ซึ่งที่ผ่านมาคนไข้จะเสียเวลารอคิวนานและ หากคนไข้มารับยาต่อเน่ืองที่ร้านยา  

ก็จะมีเภสัชกรให้ค าแนะน า มีระบบ Counseling ระบบบันทึกข้อมูลคนไข้ ข้อมูลการจ่ายยา ระยะเวลาการจ่ายยา จ านวนยาที่

จ่าย วิธีการใช้ยา ต่างๆ ครบทั้งหมด 

 
 

กำรใช้งำน 
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1. บันทึกข้อมูลคนไข้ใหม่ที่ต้องการรับยาต่อเน่ือง (CM) ที่ร้านยา TopsCare  โดยคีย์ในหมวด ลูกค้ำ หรือ อ่านจากบัตร

ประชาชน หรือ ดึงข้อมาจาก The 1Card  

2. คีย์ช่ือยาต้องการจ่ายให้กับคนไข้ หรือ ที่คนไข้ได้รับประจ าจากโรงพยาบาล 

3. กดปุ่ม CM เพื่อระบุว่า ระยะเวลารักษาต่อเน่ือง  ให้คนไข้มารับยาต่อเน่ืองที่ร้านยา TopsCare กี่เดือน  

4. เลือกจ านวนเดือน และกดบันทึกที่ปุ่ม บันทึก  

5. กดไปที่แฟ้ม Continuing Medicine (แฟ้มที่ 1 )  ดังรูป 

 

 
ระบบจะแสดงช่ือคนไข้ที่เลือกให้มารับยาต่อเน่ือง/ เบอร์โทร/ ข้อมูลลูกค้า/ วันที่เร่ิมรับยา/ จ านวนเดือน และ  พร้อมค านวณ

วันที่ที่จะให้คนไข้มารับที่ร้านของเดือนถัดไปแบบอัตโนมัติ  หากคนไข้มารับยาในเดือนน้ันๆ แล้วหรือทางร้านยา TopsCare 

จัดส่งยาไปให้คนไข้แล้ว ให้คลิกขวาที่ช่องเดือนแต่ละเดือน ระบบจะแสดง POPUP เล็กๆ “มำรักษำแล้ว” กดช่องของเดือน

น้ันก็จะเปลี่ยนเป็น”สีเหลือง” น่ันหมายถึงว่า เดือนน้ันคนไข้มารับยาแล้วหรือทางร้านยาส่งยาไปให้คนไข้แล้ว เพื่อช่วยจ าและ

บันทึกการส่งยาให้คนไข้ได้  

 

เช็ครำยกำรยำเพ่ือจัดส่ง เภสัชกรสามารถดูรายการยาที่คนไข้ได้รับต่อเน่ืองแต่ละเดือนได้โดยการ 

1. กด “รำยกำรยำ” ที่ช่องสุดท้าย จะแสดงดังรูป  

2. หากต้องการส่ังยาก็กดปุ่ม  “ส่ังยำ” เพื่อส่งรายการยาไปคิดเงินที่หน้าหลักหลัก 
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จัดส่งยำไปให้ผ่ำน Messenger กรณีที่ต้องการให้ทางร้านยาจัดส่งยาไปให้ผ่าน Messenger เช่น Grab หรือ Lineman   

1. กดที่ “ข้อมูลลูกค้ำ” ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่คนไข้ เพื่อให้พิมพ์ที่อยู่เพื่อระบุที่อยู่จัดส่งให้กับคนไข้ได้ 

2. แก้ไขแล้วส่ังพิมพ์ออกเคร่ืองปร้ินที่ต้องการเลือกพิมพ์ 

 

 
 

 
พิมพ์ที่อยู ่ บนกระดำษ A4 พิมพ์ที่อยู ่8x5  บนฉลำกยำ 
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แฟ้มเตือนกำรจ่ำยยำ หมายถึงแฟ้มที่แสดงรายช่ือคนไข้ที่ถีงก าหนดที่จะต้องมารับยาที่ร้าน หรือ จัดส่งยาไปให้ 

1. เลือกค้นหาช่วงเวลาที่ต้องการดู 

2. กดปุ่มค้นหาเพื่อดูข้อมูล 

 
 

แฟ้มเตือนกำรจ่ำยยำล่วงหน้ำ แฟ้มแสดงเตือนการจ่ายยาล่วงหน้า เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน เภสัชกร สามารถตรวจสอบ

ได้ก่อน และวางแผนที่จะนัดคนไข้มารับยาหรือส่งยาไปให้ที่บ้านได้ 

1. พิมพ์จ านวนเดือนที่ต้องการดูล่วงหน้า 

2. กดปุ่มค้นหาเพื่อดูการจ่ายยาล่วงหน้า 

 
 

Tele Pharmacy (ส่วนพัฒนำเพ่ิมเติม) 
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โปรโมชั่น  

        แสดงมีข้อมูลดังน้ี 

        สามารถดู ประวัติการจัดโปรโมช่ันส่วนลด, โปรโมช่ันส่วนแถม, โปรโมช่ันจัดกลุ่ม, โปรโมช่ันเหมาคละแบบ 

1. ระบบจะแสดงโปรโมช่ันที่ทาง HO จัดแสดงอยู่ตามรายการโปรโมช่ัน 

2. เลือกค้นหาเพื่อดูรายการสินค้า 
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ลูกค้ำ 

 

ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลสุขภำพ เมื่อต้องการเพ่ิมข้อมูลลูกค้าใหม่ 

1. เลือก  จากน้ันรหัสลูกค้าจะรันอัตโนมัติ (หากต้องการเพ่ิมข้อมูลผ่านเคร่ืองอ่านบัตรประชาชนท าการเลือก 

 เป็นฟงัก์ช่ันส ารับดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนลงระบบอัตโนมัติ) สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลลูกค้า 

2. ระบบสามารถถ่ายรูปลูกค้าโดยใช้กล้องท าการเลือก  เพื่อท าการถ่ายรูปลูกค้าเก็บไว้ในประวัติ หากต้องการ

เพ่ิมรูปลูกค้าให้เลือกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหารูปลูกค้าภายในเครื่อง หากไม่ต้องการให้เลือกปุ่ม  

เพื่อท าการลบรูปน้ัน  

3. กรอกรายการแพ้ยา และโรคประจ าตัว ถ้ามี 

4. เมื่อกรอกรายละเอียดลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ให้เลือกปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล ถ้าหากต้องการลบข้อมูลคนไข้ 

เพียงแค่เลือกลูกค้าแล้วเลือกปุ่ม  ระบบจะลบลูกค้ารายน้ันทันที  

5. ระบบสามารถดูประวัติการซื้อของลูกค้าได้โดยเลือกปุ่ม  เพื่อดูประวัติการมาซื้อขายของทางลูกค้า 

6. ระบบสามารถน าลกค้าออกจากระบบโดยเลือกปุ่ม  กดปุ่มเพื่อน าลูกค้าออกจากนอกระบบ 

7. หากต้องการแก้ไขให้ Double Click ช่ือลูกค้า แล้วมากด Click ขวา เลือก แก้ไขข้อมูลหั่วไป/ข้อมูลสุขภำพ  

8. ระบบจะให้พิมพ์ Username Password  จากน้ันพิมพ์แก้ไขแล้วบันทึกข้อมูลตามล าดับ 

  

ข้อมูลสิทธิ  เลือกหน้าข้อมูลสิทธิ  

1. กรอกรายละเอียดของทางลูกค้า ใบก ากับภาษี, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม  

2. เมื่อท าการกรอกเสร็จเรียบร้อยให้ท าการเลือกปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 

3. หากต้องการแก้ไขให้ Double Click ช่ือลูกค้า แล้วมากด Click ขวา เลือก แก้ไขข้อมูลหั่วไป/ข้อมูลสุขภำพ  

4. ระบบจะให้พิมพ์ Username Password  จากน้ันพิมพ์แก้ไขแล้วบันทึกข้อมูลตามล าดับ 
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คลังสินค้ำ 

     จะแสดงข้อมูลดังน้ี  ข้อมูลทั่วไป, ฉลากยา, ข้อมูลหมดอายุ/lot, ข้อมูลผู้จ าหน่าย, Drug Set, ป้ายบาร์โค้ด 

 

ข้อมูลทั่วไป สามารถดูรายละเอียด รหัสสินค้า บาร์โค้ด ช่ือสินค้า ช่ือสามัญทางยา กลุ่มยา กลุ่มสินค้า Category กลุ่มสินค้า

ย่อย หน่วยสินค้า ขนาดบรรจุ จุดส่ังซื้อ จ านวนส่ังผู้ผลิต Reg No สถานที่เก็บ จ านวนคลัง Avg/U 

 (ในส่วนนี้ทำงร้ำนจะดูรำยลเอียดได้อย่ำงเดียว) 

 

 
 

หมำยเหตุ 

         ข้อมูลรายการยาและสินค้าต่างๆ จะถูกอัพเดทรายการโดยอัตโนมัติโดยการดึงข้อมูลจากระบบ HO หากมีรายการยาใหม่ 

ยาเลิกขาย  ยาระงับการขาย ฯลฯ รายการยาและสินค้าในคลังสินค้าก็จะได้รับการอัพเดทด้วย ตลอดจนถึง ราคา  วิธีใช้ยา ฯลฯ 

ทั้งหมดจะดึงมากจาก HO ทั้งหมด 
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ฉลำกยำ  

    เป็นส่วนของข้อมูลวิธีใช้ยา (ดึงมาจาก HO) สามารถดูรายละเอียด รหัสสินค้า ชื่อทางการค้า ช่ือสามัญทางยา  

ฉลำกยำผู้ใหญ่ ดูข้อบ่งใช้ วิธีใช้ หมายเหตุ Preg Cat, Lactation Cat, Side Effect, Pharmacy Guide ได ้  

ฉลำกยำเด็ก ดูรายละเอียดฉลากยาของสินค้าแต่ละตัวได้    

  

ข้อมูลหมดอำยุ/lot  

    สามารถดู เลขที่ใบรับ วันที่รับเข้า วันหมดอายุ lot No จ านวนคงคลัง  หน่วย ราคาและช่ือผู้จ าหน่ายได้ 

 

 
 

ข้อมูลผ้จ ำหน่ำย/ผู้แทน  

    สามารถดูช่ือผู้จ าหน่าย รหัสแผนก ช่ือแผนก ช่ือผู้แทน การชดเชย เบอร์มือถือ กลุ่ม เก็บก่อน Exp รับก่อน Exp , shellife 

สามารถพิมพ์ Note ได้ 
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Drug Set (ยำชุด)   

สูตรยำ หรือชุดยำท่ีสร้ำงไว้ (สร้างที่คลังยา แฟ้มย่อยบริหารข้อมูลยา)  เภสัชกรสามารถสร้างรายการสูตรยาตามโรคที่จะจ่าย

พร้อมจ านวนที่ต้องการจ่ายในแต่ละเดือนให้คนไข้เก็บไว้  เช่น โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง 

1กดปุ่ม  ดูรายละเอียดหรือแก้ไขยาชุดน้ัน  

2กด สร้ำง  พิมพ์ช่ือยาชุดและ Double Click รายการยาจากช่องด้านขวา และใส่จ านวนกด  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลหรือ

ต้องการลบให้กด หากเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อย 

3กดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล (หากไม่ต้องการยาชุดน้ีให้เลือกยาชุดแล้วเลือกปุ่มลบ  
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ป้ำยรำคำ  

     ป้ายราคาหรือป้ายบาร์โค้ดพัฒนาข้ึนส าหรับให้ร้านยาพิมพ์ป้ายติดตามช้ันวางสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเห็นราคาสินค้าและสะดวก

ในการเช็คสต๊อคสินค้า นอกจากน้ี ยังเหมาะส าหรับสินค้าที่บรรจุภัณฑ์ที่มีบาร์โค้ดอยู่ด้วย หรือสินค้าที่ไม่มีป้ายราคาใดๆ เช่น 

วัสดุการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์  ไม้เท้า รถเข็น ฯลฯ ที่ต้องการสร้างป้ายราคาไปติดและน ามายิงขายได้เลย  สามารถจ านวน

ป้ายราคาที่จะพิมพ์เพื่อเพียงพอส าหรับติดกับสินค้าได้   

 

1. กดปุ่ม  จะแสดงหน้าต่างเพ่ิมมา  

2. ค้นหารายการยาเพ่ือมาท าป้ายบาร์โค้ดตรงช่องค้นหา จากน้ันกด Enter 

3. Double Click  ที่รายการสินค้าเพ่ือใส่จ านวนการพิมพ์ป้ายบาโค้ด  

4. เลือกแบบป้ายบาร์โค้ด  พิมพ์ข้อมูลที่จัดท าได้ หรือหากต้องการปรับต าแหน่งสามารถเลือกปรับได้ โดยการกดปุ่ม

แก้ไข 

 
5. จะมีเพ่ิมหน้าต่างข้ึนมา ให้ท าการแก้ไขป้ายบาโค้ดแล้วกดบันทึก 
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ส่ังสินค้ำ 

     จะแสดงข้อมูลดังน้ี ข้อมูลสินค้าทั้งหมด  สามารถ ลบ บันทึก และดูประวัติการส่ังได้ สามารถ Import ข้อมูลจากเครื่อง 

Handheld ได ้

 

ใบส่ังภำยในองค์กร สามารถเลือกรายการสินค้า 2 วิธี  

 

คีย์สินค้ำเอง  

1. เลือก Double Click ที่สินค้าที่ต้องการส่ังแล้วสินค้าจะมาอยู่ฝั่ งขวามือ  

2. ใส่จ านวนส่ังสุทธิ ให้เรียบร้อย 

3. กด  หากไม่ต้องการให้กดเลือกสินค้าแล้วกด เพื่อลบข้อมูล 

4. เมื่อเลือกสินค้าครบแล้วให้ใส่ รหัสผู้ส่ัง และรหัสสาขาปลายทาง  

5. กดบันทึกเพื่อบันทึกใบส่ัง   

6. เมื่อบันทึกใบส่ังซ้อเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลการส่ังซื้อในระบบ  สามารถพิมพ์ใบส่ังได้ แก้ไขใบส่ังได้    เมื่อ

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กด  เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Backoffice   

7. สามารถดูประวัติและเลือก ใบส่ังเพ่ือปร้ินออกมาได้ 
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เครื่อง HandHeld  (ต้องคีย์ข้อมูลการส่ังซื้อผ่านเครือง Handheld  ก่อน)   

1. กด import เพื่อ ดึงข้อมูลการนับจ านวนมาแสดงทางด้านขวามือ  

2. จะมีรายการจ านวนนับได้แสดงให้เห็นอยู่ทั้งหมดที่นับมา  

3. ใส่รหัสผู้ส่ังซื้อ และรหัสสาขาปลายทาง  

4. กดบันทึกเพื่อบันทึกใบส่ัง 

5. เมื่อบันทึกใบส่ังซ้อเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลการส่ังในระบบ  สามารถพิมพ์ใบส่ังได้ แก้ไขใบส่ังได้    เมื่อ

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กด  เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Backoffice   

6. สามารถดูประวัติและเลือก ใบส่ังเพ่ือปร้ินออกมาได้ 

7. หำกท ำกำรปรับสต็อคเรียบร้อยสำมำรถกดปุ่ม Clear เพื่อเครียข้อมูลนับจ านวนในเครื่อง handheld  
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กำรใช้งำนร่วมกับเครื่อง HandHeld  

    เป็นการใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าเพื่อเช็คจ านวนสินค้าเพื่อท าการส่ังซื้อสินค้า ระบบจะแสดงจ านวนสินค้าที่

มีอยู่ด้วย 

1. กดที่ปุ่ม “ส่ังสินค้ำ”  จะแสดง  ดังรูป 

2. ใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าน้ัน  ในกรณีที่ยิงแล้วไม่แสดง ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาจาก  

3. รหัสบำร์โค้ด  รหัสสินค้ำ หรือ ชื่อสินค้ำ ได้เช่นกัน   

4. ระบบจะแสดงหน้าจอ และแสดงรายช่ือสินค้า กรอกจ านวนที่จะส่ังที่ช่อง “จ ำนวน” และจ านวนแถม  

5. กดปุ่ม “เพ่ิมรำยกำรส่ัง” เพื่อบันทึกการส่ังซื้อเข้าระบบ และกดปุ่ม “ปิด” เพื่อปิดหน้าจอ 

6. หากไม่พบสินค้าน้ัน ระบบจะแสดง Popup สีเทาว่า “ไม่พบรำยกำร” 

7. กรณีต้องการดูประวัติการส่ังสินค้า กดที่ปุ่ม “แสดงประวัติท ำรำยกำร”  ดังรูป  สามารถค้นหาสินค้าที่เคยส่ังได้จาก

ช่อง  Search 
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เบิกสินค้ำ 

       เบิกโดยอ้ำงอิงใบส่ัง จะแสดงข้อมูลดังน้ี 

ข้อมูลใบส่ังจจาก Server รายการใบส่ังจาก Backoffice กรอกรหัสผูเ้บิก ชื่อผู้เบิก ลบ บันทึก และดูประวัติการอ้างอิงใบส่ังได้  

1. กดปุ่ม  เพื่อดูใบอ้างอิงใบส่ัง (หากทาง Backoffice ส่งมาจะมีรายการแสดงในช่องซ้ายมือ) 

2. กด Double Click รายการเบิกจะแสดงรายละเอียดมาด้านขวามือ ตรวจสอบสินค้าข้อมูลรายการบิก 

3. ใส่ รหัสผู้เบิก ชื่อผู้เบิก  

4. กดบันทึกเพื่อท าการเบิกอ้างอิงใบส่ัง  

5. ใบส่ังน้ีจะถูกส่งไปทางสาขาที่ท าเรื่องส่ังมา 

6. สามารถดูประวัติและเลือก ใบส่ังเพ่ือปร้ินออกมาได้ 

 
 

 

เบิกใช้ภำยในสำขำ จะแสดงข้อมูลดังน้ี 

ข้อมูลสินค้าทั้งหมด กรอกข้อมูลรหัสผู้เบิก ช่ือผู้เบิก ลบ บันทึก และดูประวัติการเบิกในสาขาได้ 

1. เลือกสินค้าโดยการ Double Click  ที่ช่ือสินค้า  

2. ใส่จ านวนเบิกสุทธิ และ comment จากน้ันกด + เพ่ือเพ่ิมข้อมูล Double Click ที่สินค้าเพื่อลบข้อมูลสินค้า   

3. กดบันทึกเพื่อบันทึกใบเบิกใช้ในสาขา 

4. ด้านล่างสุด มีแสดงจ านวนสินค้าและราคา  

5. จากน้ันสามารถดูประวัติและเลือก ใบส่ังซื้อเพ่ือปร้ินออกมาได้ 
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เบิกสินค้ำเสียท้ิง  จะแสดงข้อมูลดังน้ี 

  ข้อมูลสินค้าทั้งหมด กรอกข้อมูลรหัสผู้เบิก ชื่อผู้เบิก ลบ บันทึก และดูประวัติการเบิกในสาขาได้ 

1. เลือกสินค้าโดยการ Double Click  ที่ช่ือสินค้า  

2. ใส่จ านวนเบิกสุทธิ และ comment จากน้ันกด + เพ่ือเพ่ิมข้อมูล Double Click ที่สินค้าแล้วกด - เพื่อลบข้อมูลสินค้า  

3. กดบันทึกเพ่ือบันทึกใบเบิกสินค้าเสียทิ้ง 

4. ด้านล่างสุด มีแสดงจ านวนสินค้าและราคา จากน้ันสามารถดูประวัติและเลือก ใบส่ังซื้อเพ่ือปร้ินออกมาได้ 
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รับสินค้ำ(INV) 

    รับผ่ำนใบส่ังซื้อจำกผู้จ ำหน่ำย จะแสดงข้อมูลดังน้ี 

สามารถตรวจสอบ เลขที่ใบส่ังซื้อจาก Backoffice รหัสผู้ส่ังซื้อ  ผู้ส่ังซื้อ รหัสสาขาส่ังซื้อ  ช่ือสาขาส่ังซื้อ รหัสแผนก ช่ือแผนก 

Comment  กรอกข้อมูล เลขที่ใบรับ Ref Ordรหัสผู้จ าหน่าย ช่ือผู้จ าหน่าย รหัสผู้รับ ชื่อผู้รับ รหัสดูข้อมูล สาขาที่รับ ชื่อสาขา

ที่รับ วันที่รับ กรอกข้อมูล ระยะเวลาเครดิต วันที่ก าหนดช าระ ลบ บันทึก ข้อมูลได้ ดูประวัติการรับ และประวัติ CNR ได้  

 

 
 

ส่ังซื้อจำกผู้จ ำหน่ำย สามารถเลือกรายการสินค้า 2 วิธี 

  

คีย์สินค้ำเอง  

1. เลือก Double Click ที่สินค้าที่ต้องการส่ังแล้วสินค้าจะมาอยู่ฝั่ งขวามือ  

2. ใส่จ านวนส่ังสุทธิ ราคารับ/lot, lot no  

3. เมื่อเรียบร้อยให้กด   ครบแล้วให้ใส่รายละเอียด เลขที่ใบรับ Ref Ordรหัสผู้จ าหน่าย ชื่อผู้จ าหน่าย รหัสผู้รับ ช่ือ

ผู้รับ ระยะเวลาเครดิต วันที่ก าหนดช าระ ด้านล่างของหน้าจอจะมีให้ใส่ รวมจ านวนส่ังซื้อ และ รวมมูลค่า lnvoice 

(ต้องกรอกตรงตามจ านวนในข้ึนสีเขียว)   

4. กดบันทึกเพื่อบันทึกใบส่ังซื้อจากผู้จ าหน่าย 

5. สามารถดูประวัติและเลือก ใบส่ังซื้อเพ่ือปร้ินออกมาได้ 

 

เครื่อง Handheld  (ต้องคีย์ข้อมูลการรับสินค้าผ่านเครือง Handheld  ก่อน)   

1. กด import เพื่อ ดึงข้อมูลการนับจ านวนมาแสดงทางด้านขวามือ  

2. จะมีรายการจ านวนนับได้แสดงให้เห็นอยู่  

3. ใส่รายละเอียดเลขที่ใบรับ Ref Ordรหัสผู้จ าหน่าย ช่ือผู้จ าหน่าย รหัสผู้รับ ชื่อผู้รับ ระยะเวลาเครดิต วันที่ก าหนดช าระ 

ด้านล่างของหน้าจอจะมีให้ใส่ รวมจ านวนส่ังซื้อ และ รวมมูลค่า lnvoice (ต้องกรอกตรงตามจ านวนในข้ึนสีเขียว)  

4. กด บันทึก(หำกท ำกำรปรับสต็อคเรียบร้อยกดปุ่ม Clear เพ่ือเครียข้อมูลนับจ ำนวนในเครื่อง handheld ) 

5. ดูประวัติและเลือก ใบส่ังซื้อเพ่ือปร้ินออกมาได้ 
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ประวัติ CNR (ใบแจ้งออกหน้ี)  

1. เลือกปุ่ม ประวัติ CNR จากน้ันค้นหาใบรับตามวันที่ ที่ต้องการตรวจสอบ   

2. เลือกที่ใบที่ต้องการพิมพ์ แล้วเลือก พิมพ์ใบลดหน้ี 
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กำรใช้งำนร่วมกับเครื่อง HandHeld  

เป็นการใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าเพื่อรับสินค้าเข้าคลัง 

• กดที่ปุ่ม “ได้รับสินค้ำ”  จะแสดง  ดังรูป 

• ใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าน้ัน  ในกรณีที่ยิงแล้วไม่แสดง ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาจาก  

• รหัสบำร์โค้ด  รหัสสินค้ำ หรือ ชื่อสินค้ำ ได้เช่นกัน   

• ระบบจะแสดงหน้าจอ และแสดงรายช่ือสินค้า กรอกจ านวนที่รับในช่อง “จ ำนวน” 

• กรอก “วันหมดอำยุ” โดยเลือกจากปฏิทิน และ  “Lot no.”   

• กดปุ่ม “ยืนยันได้รับสินค้ำ” เพื่อบันทึก และกดปุ่ม “ปิด” เพื่อปิดหน้าจอ 

• หากไม่พบสินค้าน้ัน ระบบจะแสดง Popup สีเทาว่า “ไม่พบรำยกำร” 

• กรณีต้องการดูประวัติการรับสินค้าเข้ากดที่ปุ่ม “แสดงประวัติท ำรำยกำร”  ดังรูป  สามารถค้นหาสินค้าที่เคยรับเข้าได้

จากช่อง  Search 
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รับสินค้ำ PO 

      รับผ่ำนใบส่ังซื้อผ่ำนในองค์กร จะแสดงข้อมูลดังน้ี 

สามารถตรวจสอบ โดยการกดปุ่ม  จะแสดง เลขที่ใบส่ังซื้อจาก Backoffice เลขที่ใบเบิก รหัสผู้เบิก ชื่อผู้เบิก รหัส

สาขาเบิก ชื่อสาขาเบิก รหัสสาขาปลายทาง ช่ือสาขาปลายทาง เลขที่ใบรับ รหัสสาขารั ช่ือสาขารับ  กรอก รหัสผู้รับ ชื่อผู้รับ ลบ 

บันทึก ดูประวัติได้  

1. กดปุ่ม  จะแสดงใบส่ังซื้อจากองค์กร 

2. เลือกสินค้าโดยการ Double Click ที่เลขที่ใบเบิกที่ช่องด้านซ้ายมือ จะมีแสดงรายละเอียดสินค้า ส่ังหมดที่ส่งมาจาก 

Backoffice 

3. กรอก รหัสผู้รับ ชื่อผู้รับ   

4. ใส่วันหมดอายุ และเลข lot no 

5. กดบันทึกเพื่อบันทึกใบส่ังซื้อผ่านในองค์กร 

6. สามารถดูประวัติและเลือก ใบส่ังซื้อเพ่ือปร้ินออกมาได้ 
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ส่งคืน 

           สามารถดูข้อมูลสินค้า เลขที่ใบส่งคืน รหัสสาขาส่งคืน ช่ือสาขาส่งคืน กรอกข้อมูล รหัสผู้ส่งคืน ช่ือผู้ส่งคืน ประเภทการ

ส่งคืน บริษัทที่ส่งคืน ลบ บันทึก ดูประวัติ ได้ 

1. เลือกสินค้าโดยการ Double Click ที่ช่ือสินค้า ให้เลือกประเภทการส่งคืน   

2. ใส่วันที่หมดอายุ จ านวนคืนสุทธิ Comment  

3. กรอกข้อมูล รหัสผู้ส่งคืน ช่ือผู้ส่งคืน ประเภทการส่งคืน บริษัทที่ส่งคืน  

4. กด + เพ่ือเพ่ิมข้อมูล Double Click ที่สินค้าแล้วกด - เพื่อลบข้อมูลสินค้า   

5. ด้านล่างสุด มีแสดงจ านวนสินค้าและราคา  

6. กดบันทึกเพื่อบันทึกใบส่งคืน 

7. ดูประวัติและเลือก ใบส่งคือเพ่ือปร้ินออกมาได้  
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นับสต๊อค 

     สามารถดูรหัสการรับ วันที่นับ import ดูข้อมูล Clear เพื่อลบข้อมูล ในเครื่อง HandHeld สร้างรายการนับใหม่ ค้นหา

ประวัติการนับ ส่งข้อมูลไปยัง Backoffice และดูยอดจ านวนที่นับได้  

1. คีย์ข้อมูลในเครื่อง HandHeld  (ต้องคีย์ข้อมูลการนับสินค้าผ่านเครือง HandHeld  ก่อน)    

2. ใส่ช่ือผู้ตรวจนับ 

3. กด import เพื่อ ดึงข้อมูลการนับจ านวนมาแสดงทางด้านขวามือ จะมีรายการจ านวนนับได้แสดงให้เห็น 

 
4. จากน้ันกดค้นหาประวัติการนับ มีแสดงวันที่ที่เรานับอยู่ หากต้องการแก้ไขให้กด Double Click  ตรงช่องล าดับ หาก

ไม่แก้ไขให้กดปุ่ม  เพื่อส่งข้อมูล 

5. เมื่อกดส่งข้อมูลไปแล้ว ตัวหนังสือจะแสดงเป็นสีแดง  

6. หำกท ำกำรปรับสต็อคเรียบร้อยสำมำรถกดปุ่ม Clear เพ่ือเครียข้อมูลนับจ ำนวนในเครื่อง Handheld 
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กำรใช้งำนร่วมกับเครื่อง HandHeld  

 

นับจ ำนวน: เป็นการใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าเพ่ือนับจ านวน 

1. กดที่ปุ่ม “นับจ ำนวน”  จะแสดง  ดังรูป 

2. ใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าน้ัน  ในกรณีที่ยิงแล้วไม่แสดง ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาจาก  

o รหัสบำร์โค้ด  รหัสสินค้ำ หรือ ชื่อสินค้ำ ได้เช่นกัน   

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ และแสดงรายช่ือสินค้า พร้อมช่องให้กรอกจ านวนที่นับได้ 

4. หากไม่พบสินค้าน้ัน ระบบจะแสดง Popup สีเทาว่า “ไม่พบรำยกำร” 

5. กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึก และกดปุ่ม “ปิด” เพื่อปิดหน้าจอ 

6. กรณีต้องการดูประวัติการนับจ านวน กดที่ปุ่ม “แสดงประวัติท ำรำยกำร”  ดังรูป  สามารถค้นหาสินค้าที่เคยนับได้

จากช่อง  Search 
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รำยงำน 

แสดงข้อมูลดังน้ี 

รายงานยอดขาย, รายงานยอดสรุป, รายงานการขายสินค้า,     รายงานการขายสินค้า

แยกตามบิล, รายงานเปรียบเทียบยอด,   รายงานภาษีขาย, รายงานภาษีขายสรุป, 

รายงานภาษีซื้อ,         รายงานมัดจ า, รายงาน Incentive, รายงาน Mev,             

รายงานสินค้าคงคลัง, รายงานสินค้าถึงจุดส่ังซื้อ, รายงานStockcard, รายงานสินค้า

หมดอายุ, รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ, รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า, รายงานสินค้าไม่

เคลื่อนไหว, รายงานสินค้าตามประเภท, รายงานการส่ังซื้อ ,รายงานการเบิก, รายงานเบิก

สินค้าเสียทิ้ง, รายงานสรุปการเบิกสินค้าเสียทิ้ง, รายงานการรับ, รายงานการส่งคืน, 

รายงาน ข.ย.7, รายงาน ข.ย 9, รายงาน ข.ย 10, รายงาน ข.ย 11, รายงานข.ย12, ราย

งานข.ย 13, รายงานการเข้าใช้โปรแกรม, รายงานการแก้ไขลูกค้า, รายงานการลบสินค้า 

 

 

 
 

 รำยงำนยอดขำย  

• แสดงรายงานยอดขาย  เลขที่บิลขาย เวลาขาย รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า ยอดขาย ส่วนลด ส่วนเพ่ิม Vat ยอดขาย

สุทธิ เงินสด บัตรเคดิต เงินโอน AilPay WeChat  ยอดคืนเงิน วันที่ช าระ  Commnt เครื่อง  พนักงาน 

รำยงำนยอดสรุป 

• แสดงรายงานยอดสรุป วันที่ขาย ยอดขาย สาวนลด ส่วนเพ่ิม  Vat  ยอดขายสุทธิ เงินสด บัตรเคดิต เงินโอน 

AilPay WeChat  ยอดคืนเงิน  

รำยงำนกำรขำยสินค้ำ 

• แสดงรายงานการขายสินค้า ชื่อพนักงาน เลขที่บิลขาย เวลาขาย รหัสสินค้า ช่ือสินค้า จ านวน Avg/U Avg ราคา

ขาย/U ยอดขาย ส่วนลด ส่วนลดเหมา ส่วนลดกลุ่ม ส่วนลดเพ่ิม ยอดขายสุทธิ ก าไร 
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รำยงำนกำรขำยสินค้ำแยกตำมบิล 

• แสดงรายงานการขายสินค้าแยกตามบิล เวลาขาย รหัสสินค้า ช่ือสินค้า จ านวนขาย หน่วยราคาขาย ยอดขาย 

ส่วนลด   ส่วนลดเหมา ส่วนลดกลุ่ม ส่วนเพ่ิม ยอดขายสุทธิ 

รำยงำนเปรียบเทียบยอด 

• แสดงรายงานเปรียบเทียบยอด ยอดขาย เดือน 1 เดือน 2 เปอรืเซ็นต์ ลูกค้า เดือน 1 เดือน 2 เปอรืเซ็นต์ 

รำยงำนภำษีขำย 

• แสดงรายงานภาษีขาย ล าดับ เลขเคร่ือง เลขรหัสประจ าเคร่ือง เร่ิมต้นใบก ากับภาษี สินสุดใบก ากับภาษี มูลค่า

สินค้าและบริการnon vat  มูลค่าสินค้าและบริการ Excl. Vat ภาษี 

รำยงำนภำษีขำยสรุป 

• แสดงรายงานภาษีขายสรุป ล าดับ เลขเคร่ือง เลขรหัสประจ าเคร่ือง เร่ิมต้นใบก ากับภาษี สินสุดใบก ากับภาษี 

มูลค่าสินค้าและบริการnon vat  มูลค่าสินค้าและบริการ Excl. Vat ภาษี 

รำยงำนภำษีซื้อ 

• แสดงรายงานภาษีซื้อ ล าดับ วันที่รับเข้า เลขใบก ากับภาษี สมุด ตัวแทนจ าหน่าย เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ

ทางการค้า มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม ราคารวมภาษี 

รำยงำนมัดจ ำ 

• แสดงรายงานมัดจ า วันที่มัดจ า ชื่อลูกค้า เบอร์โทร สถานะ ยอดสุทธิ เงินสด บัตรเคดิต เงินโอน AilPay 

WeChat  รวมเงินมัดจ า ยอดคงเหลือ เลขทิ่บิล Comment พนักงานยกเลิก 

รำยงำน Incentive 

• แสดงรายงาน Incentive  ล าดับ เลขที่บิลขาย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จ านวนขาย หน่วย ราคาระกับ Incentive/

หน่วย ยอด Incentive พนักงานขาย 

รำยงำน Mev 

• แสดงรายงาน Mev ล าดับ วันที่ออก บิลลดหน้ี  เลขที่ Mev จ านวนเงินที่ออก comment วันที่ใช้ จ านวนเงินที่

ใช้ หมายเหตุ 

รำยงำนสินค้ำคงคลัง 

• แสดงรายงานสินค้าคงคลัง  รหัสสินค้า บาโค้ด ช่ือสินค้า วันที่หมดอายุ จ านวนคลัง หน่วย เฉลี่ยต้นทุน ค้นทุน

คงคลัง รหัสผู้จ าหน่าย ผู้จ าหน่าย Vat 

รำยงำนสินค้ำถึงจุดส่ังซื้อ 

• แสดงรายงานสินค้าถึงจุดส่ังซื้อ ล าดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จ านวนคลัง หน่วย จุดส่ังซื้อ จ านวนส่ังซื้อ รหัสผู้

จ าหน่าย ช่ือผู้จ าหน่าย 

 

รำยงำนStockcard 

• แสดงรายงานStockcard วันที่ท ารายการ รหัสสินค้า  ชื่อสินค้า ประเภทรายการ เลขที่ราการ จ านวน คงคลัง 

หน่วย  Commentใบส่ังซื้อ 

 

รำยงำนสินค้ำหมดอำยุ 

• แสดงรายงานสินค้าหมดอายุ ล าดับ รหัสสินค้า ช่ือสินค้า  Lot No  วันที่ EXp  เก็บก่อน EXP จ านวนคงคลัง 

หน่วย เฉลี่ยนต้นทุน เฉลี่ยนต้นทุนคงคลัง 

รำยงำนสินค้ำใกล้หมดอำยุ 

• แสดงรายงานสินค้าใกล้หมดอายุ ล าดับบ รหัสสินค้า ช่ือสินค้า  Lot No  วันที่ EXp  เก็บก่อน EXP  Shellife(

เดือน) จ านวนคงคลัง หน่วย เฉลี่ยนต้นทุน เฉลี่ยนต้นทุนคงคลัง 

รำยงำนกำรเคลื่อนไหวสินค้ำ 

• แสดงรายงานการเคลื่อนไหวสินค้า ล าดับ รหัสสินค้า ช่ือสินค้า จ านวนขาย หน่วย ยอดขาย เฉลี่ยจ านวนขาย /

วัน รวมจ านวนบิลขาย เฉลี่ยบิลขาย/วัน 
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รำยงำนสินค้ำไม่เคลื่อนไหว 

• แสดงรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว ล าดับ รหัสสินค้า ช่ือสินค้า คงเหลือ Avg/U  ต้นทุนคงคลัง 

รำยงำนสินค้ำตำมประเภท 

• แสดงรายงานสินค้าตามประเภท ล าดับ รหัสสินค้า ช่ือสินค้า ช่ือสามัญทางยา กลุ่มยา กลถ่มสินค้า กลุ่มสินค้า

ย่อย Category หน่วย เฉลี่ยต้นทุน  ราคาขาย ก าไร 

รำยงำนกำรส่ังซื้อ 

• แสดงรายงานการส่ังซื้อ เลขที่ใบส่ังซื้อ วันที่ส่ังซื้อ รหัสสินค้า ช่ือสินค้า จ านวนส่ัง แถม ส่ังสุทธิ หน่วย ราคา

ส่ัง/lot ราคาส่ัง/U  Avg/U  ช่ือผู้ส่ังซื้อ สาขาที่ส่ัง  comment ช่ือผู้จ าหน่าย Customer Code วันที่นัดรับ

สินค้า  

รำยงำนกำรเบิก 

• แสดงรายงานการเบิก เลขใบเบิก  วันที่ส่ังซื้อ วันที่เบิก  Cat  รหัสสินค้า ช่ือสินค้า  ส่ังสุทธิ เบิกสุทธิ หน่วย ราคา

เบิก Stork ต้นทุน ช่ือผู้เบิก สาขารับ Co.ใบส่ังซื้อ Co.ใบเบิก 

รำยงำนเบิกสินค้ำเสียท้ิง 

• แสดงรายงานเบิกสินค้าเสียทิ้ง กลุ่ม บาโค้ด ช่ือสินค้า ราคาทุน จ านวนทิ้ง มูลค่า หน่วย 

รำยงำนสรุปกำรเบิกสินค้ำเสียท้ิง 

• แสดงรายงานสรุปการเบิกสินค้าเสียทิ้ง กลุ่ม มูลค่า 

รำยงำนกำรรับ 

• แสดงรายงานการรับ เลขที่ใบรับ วันที่สังซื้อ วันที่รับ รหัสสินค้า ช่ือสินค้า จ านวนซื้อ จ านวนรับ แถม รับสุทธิ 

หน่วย ราคารับ/U ราคารับ/ lot Avg/U  วันหมดอายุ  lot no  Taxสาขา  Co ใบส่ังซื้อ  comment  ช่ือผู้รับ 

รำยงำนกำรส่งคืน 

• แสดงรายงานการส่งคืน เลขที่ใบส่งคืน  วันที่ส่งคืน  Cat  รหัสสินค้า ชื่อสินค้า วันหมดอายุ  คืนสุทธิ หน่วย  

ราคาคืน /lot ราคาคืน/U  comment ช่ือผู้ส่งคืน  ช่ือผู้จ าหน่าย 

รำยงำน ข.ย.7 

• แสดงรายงานที่ต้องน าส่ง อย.เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์มีรายงานให้โดยอัตโนมัติ 

รำยงำน ข.ย 9 

• แสดงรายงานที่ต้องน าส่ง อย.เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์มีรายงานให้โดยอัตโนมัติ 

รำยงำน ข.ย 10 

• แสดงรายงานที่ต้องน าส่ง อย.เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์มีรายงานให้โดยอัตโนมัติ 

รำยงำน ข.ย 11 

• แสดงรายงานที่ต้องน าส่ง อย.เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์มีรายงานให้โดยอัตโนมัติ 

รำยงำน ข.ย 12 

• แสดงรายงานที่ต้องน าส่ง อย.เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์มีรายงานให้โดยอัตโนมัติ 

รำยงำน ข.ย 13 

• แสดงรายงานที่ต้องน าส่ง อย.เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์มีรายงานให้โดยอัตโนมัติ 

รำยงำนกำรเข้ำใช้โปรแกรม 

• แสดงช่ือและเวลาผู้เข้าใช้งานซอฟต์แวร์  เพื่อบันทึกไว้หากมีข้อผิดพลาดจากการขายเกิดข้ึน สามารถติดตามจาก

รายงานน้ีได้    

รำยงำนกำรแก้ไขลูกค้ำ 

• แสดงรายงานการแก้ไขลูกค้า ล าดับ วันที่สร้าง วันที่แก้ไข รหัสลูกค้า ชื่อผู้ลุกค้า หัวข้อแก้ไข ก่อนการแก้ไข หลัง

การแก้ไข ช่ือผู้แก้ไข  

รำยงำนกำรลบสินค้ำ 

• แสดงรายงานการลบสินค้า  ล าดับ วันที่ลบ เวลา รหัสสินค้า ช่ือสินค้า พนักงาน 
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ตั้งค่ำ 

       สามารถตรวจสอบและแก้ไขตั้งค่า โรงพยาบาล The_1 Point ราการนัด Server Configuration ตั้งค่าโปรแกรม ตั้งค่า

เครื่องพิมพ์/อุปกรณ์ ข้อมูลร้าน 

 
โรงพยำบำล   

1. การเพ่ิมข้อมูลกดปุ่ม  ให้เป็นค่าว่าง  

2. จากน้ันพิมพ์ข้อมูลลงให้ครบถ้วนแล้วกด  เพื่อบันทึก   

3. หากต้องการลบให้ดับเบ้ิลคลิ๊กที่ข้อความแล้วกด   เพื่อลบข้อมูล 

 
The_1 Point    

1. การเพ่ิมข้อมูลกดปุ่ม  ให้เป็นค่าว่าง  

2. จากน้ันพิมพ์ข้อมูลลงให้ครบถ้วนแล้วกด  เพื่อบันทึก   

3. หากต้องการลบให้ดับเบ้ิลคลิ๊กที่ข้อความแล้วกด   เพื่อลบข้อมูล 
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รำยกำรนัด  

1. การเพ่ิมข้อมูลกดปุ่ม  ให้เป็นค่าว่าง  

2. จากน้ันพิมพ์ข้อมูลลงให้ครบถ้วนแล้วกด  เพื่อบันทึก   

3. หากต้องการลบให้ดับเบ้ิลคลิ๊กที่ข้อความแล้วกด   เพื่อลบข้อมูล 

 
 

Server Configuration  

1. กรอกข้อมูลในส่วน MIS Server และ TelePharmacy Server ให้ถูกต้อง  

2. กดทดสอบแล้วบันทึก 
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ตั้งค่ำโปรแกรมหน้ำร้ำน   

1. เลือกตั้งค่าส่วนเร่ิมต้นการขาย Cashire Mev ตั้งค่าท้ายใบเสร้จ   

2. ติ๊กเลือกใช้ขายแบบ Pos Express ส ารองข้อมูลอัตโนมัติ  

3. เรียบร้อยแล้วกดบันทึก 

 
1. ต้ังค่ำเครื่องพิมพ์/อุปกรณ์  เลือกรายละเอียด 

2. เครื่องพิมพ์  ให้เลือกช่ือเคร่ืองปร้ินตามหัวข้อ    

3. ต้ังค่ำลิ้นชัก ให้ดู Port ว่าลิ้นชักเลือกport Com อะไรอยู่ (หากเป็นสาข USB ให้เลือก USB) เมื่อเจอแล้วให้เลือก

ทดสอบเพื่อทดสอบว่าใช่งานได้ 

4. ตั้งค่ำ Display ให้ดู Port ว่าเลือก จอDisplay เลือก port Com อะไรอยู่ สามารถพิมพ์ข้อมูลเพื่อแสดงบนจอได้  

เมื่อเจอแล้วให้เลือกทดสอบเพื่อทดสอบว่าใช่งานได้ 

5. ตั้งค่ำเครื่อง EDC ให้ดู Port ว่าเลือก จอDisplay เลือก port Com อะไรอยู่ เมื่อเจอแล้วให้เลือกทดสอบเพื่อ

ทดสอบว่าใช่งานได้ 

6. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก 
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ข้อมูลร้ำน  

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบ 

2. กดปุ่มค้นหารูป เลือกรูปโลโก้ Tops care หากไม่ต้องการให้กดปุ่มยกเลิกรูป 

3. กดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูล 
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หมวดอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีใช้งำนร่วมกับซอฟต์แวร์ 

 

ชื่อ ภำพ 

คอมพิวเตอร์ (PC) 

 
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) 

 
ลิน้ชักอัตโนมัติ (Cash Drawer) 

 
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) 

 
เครื่องพิมพ์ฉลากยา (Label Printer) 

 
เครื่องอ่านบัตรประชาชน (PID Reader) 

 
เครื่องส ารองไฟ (UPS)  
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Technical Support 

For TopsCare  

 

 

 

ดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน 

https://www.accessory.worldmedic.com/manual/smartstock  

 

ขั้นตอนกำรสแกน 

https://www.accessory.worldmedic.com/smartstock  

 

กำรเตรียมข้อมูลมำสเตอร์ 

https://www.accessory.worldmedic.com/installation  

 

อื่นๆ 

https://www.accessory.worldmedic.com/smartstock  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accessory.worldmedic.com/manual/smartstock
https://www.accessory.worldmedic.com/manual/smartstock
https://www.accessory.worldmedic.com/smartstock
https://www.accessory.worldmedic.com/smartstock
https://www.accessory.worldmedic.com/installation
https://www.accessory.worldmedic.com/installation
https://www.accessory.worldmedic.com/smartstock
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Technical Support 

 

ติดต่อ Technical Support 

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

ติดต่อวันหยุดรำชกำร Holiday Call 

 MB1:085-121-4151 (Staff): SMS Available 

 MB2:085-076-2828 (Staff): SMS Available 

 MB3:085-199-2291 (Staff): SMS Available 

 MB4:087-674-3377 (Staff): SMS Available 

 MB4:088-208-5130 (Staff): SMS Available 

ติดต่อ  Call Center 

โทรศัพท์    0-2949-7806   Call Center Website :::   www.9497806.com   

ติดต่อแผนกลูกค้ำสัมพันธ์  

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

ติดต่อเว็บบอร์ด 

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

ติดต่อบริษัทฯ 

บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด   

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 Information & Technology Co., Ltd. 

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   Call Center Website:   www.9497806.com   

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 

Local Software Store: www.worldmedicsoftware.com  

Globla Software Store: www.worldmedicsoft.com  

Specific Website: www.smartdrugstore.info 

Local Software Store: www.worldmedicsoftware.com  

Global Software Store: www.worldmedicsoft.com 

http://www.9497806.com/
http://www.software.worldmedic.com/webboard/webboard.php
http://www.9497806.com/
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/
http://www.worldmedicsoftware.com/
http://www.worldmedicsoft.com/
http://www.smartdrugstore.info/
http://www.worldmedicsoftware.com/
http://www.worldmedicsoft.com/
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SMDRG HYBRID-TOPSCARE-HH-250222THA 
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จัดท ำโดย  

บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด   

เลขที่ 1  อาคารเวิลด์เมดิก  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 Information & Technology Co.,Ltd. 

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 

Local Software Store: www.worldmedicsoftware.com  

Global Software Store: www.worldmedicsoft.com 

 

 

 

ค ำเตือน  ซอฟต์แวร์น้ี  ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายลิขสิทธิ์  และสิทธิทางปญัญา การท าซ ้า หรือ แจกจ่ายโปรแกรมหรือ

ส่วนหน่ึงส่วนใดของโปรแกรมอาจได้รับโทษทั้งทางแพ่ง และอาญาและต้องระวางโทษตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด 

 

© สงวนลิขสิทธ์ 1998 - 2030  โดย บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด  

© Copyright  WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998 – 2030 

 

 

mailto:worldmedic@worldmedic.com
http://www.worldmedic.com/
mailto:worldmedic@worldmedic.com
http://www.worldmedic.com/
http://www.carecenter.worldmedic.com/
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/
http://www.worldmedicsoftware.com/
http://www.worldmedicsoft.com/
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สำรบัญ 

 

 

ค าน า 

 

 

รายละเอียดเบ้ืองต้น   

 

แผนผังภาพรวมระบบ 

 

 

การติดตั้ง 

 

ข้ันตอนการเร่ิมใช้งาน 

 

การติตดั้งแอปพิเคช่ันบนเครื่อง HandHeld 

 

ข้ันตอนการเช่ือมต่อกับ Server 

 

 

การใช้งาน 

• นับจ านวน 

• เช็คสินค้า 

• ส่ังสินค้า 

• ได้รับสินค้า 

• ตั้งค่า 

 

การใช้งาน SMDRG & เครื่อง HH 

 

ข้อมูลของเครื่อง HandHeld ที่ใช้งาน 

 

 

Technical Support 
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ค ำน ำ 

 

 

       SmartStock for Tops Care เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบส าหรับใช้งานร้านยา TopsCare  เป็นส่วนหน่ึงของระบบ 

SmartDrugstore Hybrid for Tops Care ออกแบบส าหรับเครื่อง HandHeld ส าหรับนับสต๊อกสินค้า เช็คจ านวน  

ส่ังซื้อสินค้า รับเข้าสินค้า โดยพัฒนาเป็นระบบ WebBase ที่ท างานผ่าน AppServe  แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ มีระบบการ

เช่ือมต่อที่ง่ายผ่าน QRCODE ท างานได้ทันที  

 

       SmartStock for Tops Care เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบส าหรับใช้งานบนระบบ Android ที่มีติตดั้งอย่างแพร่หลาย

กับเครือง HandHeld โดยระบบน้ีจะพัฒนาให้สามารถใช้งานกับเครื่อง HandHeld 2 รุ่นเป็นหลักคือ  

 

Zebra MC 3300   และ   Honeywell EDA61K 

 

          SmartDrugstore Hybrid for Tops Care เป็นการพัฒนาอีกข้ันหน่ีงของทีมงานที่จะช่วยท าให้ร้านยา Tops 

Care   มีระบบบริหารงานร้านยาและระบบช่วยเช็คสต๊อก เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจร้านยา  ตอบสนองการใช้งานแบบ

เครือข่าย และ ขยายธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

ทีมงำนเวิลด์เมดิก 
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รำยละเอียดเบ้ืองต้น   

 

- mySQL Version 5.0 

- PHP Version 8.0 

- Android Studio + kotlin: 1.4.31 

 

ระบบท่ีต้องกำรใช้กับซอฟต์แวร์ 

 

- ระบบปฏิบัติการ Android 9.0 ข้ึนไป 

 

แผนผังภำพรวมระบบ 
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ขั้นตอนกำรเริ่มต้นกำรใช้งำน 

 

1. ติดตั้งแอพพิเคช่ัน SmartStock โดยการดาวน์โหลดจากลิงค์น้ี   โดยการยิง QRCODE น้ี 

 
***  ในกรณีที่เครื่อง HandHeld ไม่สามารถยิง QRCODE ได้ ท่านสามารถพิมพ์ URL เพื่อดาวน์โหลดดังน้ี 

https://worldmedicapp.com/hh/topscare  

 

2.  

 
 

3. กรอกรหัสผ่าน Username & Password แล้วท่านจะเห็นหน้าจอน้ี เพื่อยิง 

 
4. ท าการติตดั้ง (Installation) บนเครื่อง HandHeld 

5. ท าการเช่ือมต่อฐานข้อมูลระหว่างเครื่อง Server กับ เครื่อง HandHeld (ข้ันตอนการเช่ือมต่อกับ Server) 

6. เคร่ือง HandHeld พร้อมท างาน 

 

 

https://worldmedicapp.com/hh/topscare
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กำรติตดั้งแอปพิเคชั่นบนเครื่อง HandHeld 

 

1. กดที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วจะแสดง  ดังรูป 

 
2. เลือก ติดตั้ง  เมื่อต้องการติตดั้ง หรือ ยกเลืก เมื่อไม่ต้องการติตดั้ง 

 
3. เลือก ตกลง 

4. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะแสดง ดังรูป 
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5. ได้ท าการติตดั้ง แอปพิเคช่ัน บนเครื่อง HandHeld เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว 

 

กำรติดต้ังข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเครื่อง Server 

* ส่วนน้ีจะเป็นหน้าที่ของ WorldMedic Support Staff จะท าการรีโมทติดตั้งให้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

1. ลงโปรแกรม Xampp 

2. ลงโปรแกรม Mysql 5.0 

3. น า folder topscare ไปลงไว้ใน C:\xamppa\htdocs  

4. เช็คข้อมูล ในโปรแกรม xampp  config\PHP (php.ini)   (เพ่ิมข้อมูลที่เป็นสีฟ้า) 

เช็คข้อมูล config  ใน   C:\xamppa\htdocs 
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ขั้นตอนกำรเชื่อมต่อเครื่อง HandHeld กับ Server 

 

1. เปิด Browser ในเครื่อง Server เช่น Google Chrome หรือ MS Edge 

2. พิมพ์ที่อยู่ดังน้ี URL : http://192.168.19.103/topscare/setup.php   แล้วกด Enter 

3. ระบบในจอ Browser จะแสดง QRCODE ให้  

4. ใช้ เครื่อง HandHeld ยิงที่ QRCODE เพื่อท าการเช่ือมต่อ เครือ่ง HandHeld กับ Server 

5. การเช่ือมต่อเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

หมำยเหตุ    ตัวเลข 192.168.19.103 คือตัวเลข IP Address จะแตกต่างกันในแต่ละเครื่อง Server 

ในกรณีมีกำรเปลี่ยนเครื่อง Server ใหม่และต้องกำรแก้ไข IP Adress ในเครื่อง HandHeld  

1. ไปที่หมวด “ตั้งค่ำ”  เลือกที่ URL Endpoint จะมีข้อมูลแสดง  ดังรูป  

               
2. แก้ไข IP Address ของเครื่อง Server เครือ่งใหม่ กด บันทึก 

3. กด บันทึก และ ปิด 

4. เสร็จส้ิน 

 

 

 

 

http://192.168.19.103/topscare/setup.php
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กำรใช้งำน 

 

1. เปิดเครื่อง HandHeld จะแสดงหน้าแรกและเมนู  ดังรูป 

 

         
 

2. หน้ำเมนูหลัก  จะมีอยู่ด้วยกัน 5 ปุ่ม ท างานคือ 

 

• นับจ านวน 

• เช็คสินค้า 

• ส่ังสินค้า 

• ได้รับสินค้า 

• ตั้งค่า 

 

3. นับจ ำนวน: เป็นการใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าเพ่ือนับจ านวน 

3.1 กดที่ปุ่ม “นับจ ำนวน”  จะแสดง  ดังรูป 

3.2 ใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าน้ัน  ในกรณีที่ยิงแล้วไม่แสดง ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาจาก  

รหัสบำร์โค้ด  รหัสสินค้ำ หรอื ชื่อสินค้ำ ได้เช่นกัน   

3.3 ระบบจะแสดงหน้าจอ และแสดงรายช่ือสินค้า พร้อมช่องให้กรอกจ านวนที่นับได้ 

3.4 หากไม่พบสินคา้น้ัน ระบบจะแสดง Popup สีเทาว่า “ไม่พบรำยกำร” 

3.5 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึก และกดปุ่ม “ปิด” เพือ่ปิดหน้าจอ 

3.6 กรณีต้องการดูประวัติการนับจ านวน กดที่ปุ่ม “แสดงประวัติท ำรำยกำร”  ดังรูป  สามารถค้นหาสินค้าที่เคย

นับได้จากช่อง  Search 
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4. เช็คสินค้ำ:  

เป็นการใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าเพื่อเช็คจ านวนสินค้าที่มีอยู่ในปจัจุบัน 

4.1 กดที่ปุ่ม “เช็คสินค้ำ”  จะแสดง  ดงัรูป 

4.2 ใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าน้ัน  ในกรณีที่ยิงแล้วไม่แสดง ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาจาก  

 รหัสบำร์โค้ด  รหัสสินค้ำ หรือ ชื่อสินค้ำ ได้เช่นกัน   

4.3 ระบบจะแสดงหน้าจอ และแสดง 

4.3.1 รายช่ือสินค้า  

4.3.2 รหัสบาโค้ด 

4.3.3 รหัสสินค้า 

4.3.4 ราคาขายปกติ  

4.3.5 จ านวนคงเหลือ 

4.4 หากไม่พบสินค้าน้ัน ระบบจะแสดง Popup สีเทาว่า “ไม่พบรำยกำร” 

4.5 กดปุ่ม “ปิด” เพื่อปิดหน้าจอ 
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5. ส่ังสินค้ำ:  

เป็นการใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โคด้สินค้าเพื่อเช็คจ านวนสินค้าเพื่อท าการส่ังซื้อสินค้า ระบบจะแสดงจ านวน

สินค้าที่มีอยู่ด้วย 

5.1 กดที่ปุ่ม “ส่ังสินค้ำ”  จะแสดง  ดังรูป 

5.2 ใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าน้ัน  ในกรณีที่ยิงแล้วไม่แสดง ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาจาก  

รหัสบำร์โค้ด  รหัสสินค้ำ หรอื ชื่อสินค้ำ ได้เช่นกัน   

5.3 ระบบจะแสดงหน้าจอ และแสดงรายช่ือสินค้า กรอกจ านวนที่จะส่ังที่ช่อง “จ ำนวน” และจ านวนแถม  

5.4 กดปุ่ม “เพ่ิมรำยกำรส่ังซื้อ” เพื่อบันทึกการส่ังซื้อเข้าระบบ และกดปุ่ม “ปิด” เพือ่ปิดหน้าจอ 

5.5 หากไม่พบสินค้าน้ัน ระบบจะแสดง Popup สีเทาว่า “ไม่พบรำยกำร” 

5.6 กรณีต้องการดูประวัติการส่ังสินค้า กดที่ปุ่ม “แสดงประวัติท ำรำยกำร”  ดังรูป  สามารถค้นหาสินค้าที่เคย

ส่ังได้จากช่อง  Search 
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6. ได้รับสินค้ำ:  

เป็นการใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าเพื่อรับสินค้าเข้าคลัง 

6.1 กดที่ปุ่ม “ได้รับสินค้ำ”  จะแสดง  ดังรูป 

6.2 ใช้เครื่อง HandHeld ยิงที่บาร์โค้ดสินค้าน้ัน  ในกรณีที่ยิงแล้วไม่แสดง ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาจาก  

รหัสบำร์โค้ด  รหัสสินค้ำ หรอื ชื่อสินค้ำ ได้เช่นกัน   

6.3 ระบบจะแสดงหน้าจอ และแสดงรายช่ือสินค้า กรอกจ านวนที่รับในช่อง “จ ำนวน” 

6.4 กรอก “วันหมดอำยุ” โดยเลือกจากปฏิทิน และ  “Lot no.”   

6.5 กดปุ่ม “ยืนยันได้รับสินค้ำ” เพื่อบันทึก และกดปุ่ม “ปิด” เพื่อปิดหน้าจอ 

6.6 หากไม่พบสินค้าน้ัน ระบบจะแสดง Popup สีเทาว่า “ไม่พบรำยกำร” 

6.7 กรณีต้องการดูประวัติการรับสินค้าเข้ากดที่ปุ่ม “แสดงประวัติท ำรำยกำร”  ดังรูป  สามารถค้นหาสินค้าที่

เคยรับเข้าได้จากช่อง  Search 
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7. ตั้งค่ำ:  

เป็นการตั้งค่าการใช้งานเครื่อง HandHeld  

•  URL Endpoint: ส าหรับกรอกเลข IP Address ของเครื่อง Server เพื่อเช่ือมต่อ 

• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนำ: ผู้พัฒนาระบบ 

• วิธีกำรใช้งำน: วิธีการใช้งานจะเปิดหน้าเว็บที่สอนการใช้งานพร้อมคูม่ือ 

• อัพเดทซอฟต์แวร์: หน้าเว็บส าหรับให้อัพเดทซอฟต์แวร์ 

• Version ปัจจุบัน: แสดงเวอร์ช่ันของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานปจัจุบัน 
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กำรใช้งำน SMDRG & เครื่อง HH 

 

      เมื่อท่านได้ท าการตรวจนับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้น าเครื่อง HandHeld มาเช่ือมต่อกับเครื่อง Server ที่มีระบบโปรแกรม 

SmartDrugstore Hybrid อยู่ โดยเลือกที่ Check Stock 

 

ส่วนนับจ ำนวน  

      กด import เพื่อ ดึงข้อมูลการนับจ านวนมาแสดงทางด้านขวามือ จะมีรายการจ านวนนับได้แสดงให้เห็นอยู่ (หากท าการ

ปรับสต็อคเรียบร้อยสามารถกดปุ่ม Clear เพื่อเครียข้อมูลนับจ านวนในเครื่อง handheld) 

 
  

 

ส่วนปรับปรุงสต็อค 

        เลือกปุ่มค้นหาประวัติการนับ จากน้ันเลือก วันที่ต้องการปรับสต็อค ข้อมูลจะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือ จากน้ันให้เลือก

รายการที่ต้องการปรับสต็อค แล้วกดบันทึก เมื่อบันทึกเรียบร้อย ข้อมูลในคลังสินค้าจะเปลี่ยนทันที 
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กำรส่ังซื้อสินค้ำ 

 เมื่อยิงสินค้าในส่วนส่ังสินค้าเรียบร้อย ในโปรแกรมหน้าต่าง ส่ังซื้อสินค้า จะมีปุ่ม Import เพื่อดึงข้อมูลที่เรายิงมา

แสดง ในโปรแกรม (หาก เรียบร้อยสามารถกดปุ่ม Clear เพื่อเครียข้อมูลส่ังซื้อสินค้าในเครื่อง handheld) 

 
 

รับสินค้ำ 

    ส่วนของ รับสินค้า ทาง Backoffice ต้องคีย์ข้อมูลในการส่ังซื้อแล้วส่งไปยังสาขาที่ต้องการให้รับสินค้าก่อนเสมอ 

 
 

 เมื่อเพื่อรายละเอียดเสร็จแล้ว ทาง Backoffice ต้องกดปุ่ม  เพือ่ท าการส่งไปยังสาขา 
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 เมื่อสาขาได้รับ จะมีใบอยู่ทางด้านซ้ายมือ และจะมีรายละเอียดสิค้าที่ทาง Backoffice ส่งมา ในทางร้านท าการรับ

สินค้าผ่านเครื่อง handheld ตามรายการที่ Backoffice ส่งมา แล้วกดปุ่ม Import เพื่อท าการรับสินค้า  (หาก เรียบร้อย

สามารถกดปุ่ม Clear เพื่อเครียข้อมูลส่ังซื้อสินค้าในเครื่อง handheld) 
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ข้อมูลของเครื่อง HandHeld ท่ีใช้งำน 

 

เครื่องอ่ำนบำร์โค้ดมือถือ Zebra MC3300 

Computer Hand Held Zebra MC3300  

  

เครื่องอ่ำนบำร์โค้ดมือถือ Zebra รุ่น MC3300  เมื่อพูดถึงการผลิตสมรรถนะในโลกแห่ง

ความเป็นจริง MC3300 เป็นข้อตกลงที่แท้จริง ความสามารถ Push-to-talk และ 

WorkForce Connect ที่เช่ือมต่อกับ Wi-Fi ท าให้เพื่อนร่วมงานสามารถติดต่อส่ือสารได้ทันที

จากด้านหลังของร้านไปที่ด้านหน้า แบตเตอรี่สแตนด์บายที่ให้ความร้อนช่วยลดเวลาหยุดท างาน

ท าให้พนักงานของคุณสามารถเปลี่ยนพลังงานได้อย่างแท้จริง MC3300 คือประสิทธิภาพการ

เช่ือมต่อและการผลิตในแพ็กเกจนวัตกรรมใหม่ และได้รับการสนับสนุนจากการสนับสนุน 

OneCare ที่ยอดเย่ียมของ แนะน าคอมพิวเตอร์มือถือยุคหน้าที่สร้างประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการท าก าไรให้กับธุรกิจของคุณมากข้ึน มีคุณสมบัติใหม่ ๆ มากมายเช่นรูปแบบ

หลายรูปแบบเพื่อการสแกนที่ง่ายข้ึนความสามารถในการจับภาพระยะไกลข้ันสูงทนทานและ

ทนทานภายนอกและอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากน้ี MC3300 ยังได้รับสิทธิการใช้งาน 

Android OS ที่ดีที่สุดส าหรับธุรกิจอีกด้วย เปลี่ยนธุรกิจของคุณด้วยอุปกรณ์หนักใหม่ล่าสุด

จาก Zebra: MC3300 ใหม่ 

 

 

 

 

 

เครื่องอ่ำนบำร์โค้ด Honeywell ScanPal EDA61K  

 

Honeywell ScanPal™ EDA61K เป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ทนทานและมี

คีย์ซึ่งช่วยให้ธุรกิจด าเนินการขั้นตอนการท างานโดยอัตโนมัติและป้องกัน

ข้อผิดพลาดในคลังสินค้าในร่มหรือกลางแจ้งศูนย์กระจายสินค้าและห้อง

เก็บของในร้านค้าปลีก ด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้สองถึงสามกะและการ

ออกแบบที่สมดุลตามหลักสรีรศาสตร์น ้าหนักเบาซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้า

ของผู้ใช้ EDA61K 

ประสิทธิภาพที่ตอบสนองและการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยชิปเซ็ต 

octa-core Qualcomm 1.8 GHz ที่รวดเร็วหน่วยความจ าเพียงพอและ 

Wi-Fi ที่เช่ือถือได้ 

อ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นย าตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรไปจนถึง 15 

เมตร (49.2 ฟุต) ด้วย N6703 ที่บางเฉียบของ Honeywell และภาพ

สแกนระยะไกล EX20 และกล้องออโต้โฟกัส 13 ล้านพิกเซล 

ใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่าสองกะเต็มด้วย Honeywell 7,000 mAh แบตเตอรี่อัจฉริยะลิเธียมไอออนแบบ 

hotswappable ที่ใช้งานได้นาน 25 ช่ัวโมงต่อการชาร์จหน่ึงครั้ง 
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MECHANICAL 

Dimensions: 206 mm x 78 mm x 41.9 mm 

(8.1 in x 3.1 in x 1.6 in) 

Weight: 

N6703 version: 435 g (15.3 oz) 

EX20 version: 460 g (16.2 oz) 

Display Size: 4 inch 

Backlight: LED 

Touch Screen: Multi-touch capacitive 

Hard Keys: Volume up/down, left/right scan, power, reset 

I/O: USB type C, OTG supported 

SYSTEM ARCHITECTURE 

Processor: Qualcomm SDM450 1.8 GHz octa-core 

Memory: 3 GB RAM, 32 GB Flash 

Operating System: Android 9, upgradable to Android 10 

Default Languages: World Wide English 

Storage Expansion: microSDHC 

(up to 128 GB) 

Battery: Li-Ion, 3.6V, 7,000 mAh 

Button Batteries: 22 mF super cap 

Real-Time Clock: 10 min backup via super cap 

Charging Time: 5.5 hours 

Battery Runtime: 25 hours (test profile: scan once every 9 seconds; display at 50% brightness; turn off 

keypad backlight and activate Wi-Fi only) 

Scan Notification: Red/Green light 

Scan Engine: EX20, N6703SR 

Camera: 13.0-megapixel color camera with autofocus and LED flash 

Battery Condition: Red/Green/Blue 

WIRELESS CONNECTIVITY 

WLAN: EEE 802.11 a/b/g/n/ac radio 

WWAN: 

GSM&EDGE: Band2/Band3/Band5/Band8 

WCDMA: Band1/Band2/Band4/Band5/Band6/Band8/Band9/Band19 

CDMA: BC0/BC1/BC6 

FDD-LTE: 

Band1/Band2/Band3/Band4/Band5/Band7/Band8/Band9/Band12/Band13/Band17/Band19/Band20/Band25

/Band26/Band28/Band30 

TDD-LTE: Band38/Band39/Band40/Band41 

Integrated GPS 

Bluetooth Class 4.2 
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Technical Support 

For HandHeld 

 

 

 

ดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน 

https://www.accessory.worldmedic.com/manual/smartstock  

 

ขั้นตอนกำรสแกน 

https://www.accessory.worldmedic.com/smartstock  

 

กำรเตรียมข้อมูลมำสเตอร์ 

https://www.accessory.worldmedic.com/installation  

 

อื่นๆ 

https://www.accessory.worldmedic.com/smartstock  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accessory.worldmedic.com/manual/smartstock
https://www.accessory.worldmedic.com/manual/smartstock
https://www.accessory.worldmedic.com/smartstock
https://www.accessory.worldmedic.com/smartstock
https://www.accessory.worldmedic.com/installation
https://www.accessory.worldmedic.com/installation
https://www.accessory.worldmedic.com/smartstock
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Technical Support 

 

ติดต่อ Technical Support 

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

ติดต่อวันหยุดรำชกำร Holiday Call 

 MB1:085-121-4151 (Staff): SMS Available 

 MB2:085-076-2828 (Staff): SMS Available 

 MB3:085-199-2291 (Staff): SMS Available 

 MB4:087-674-3377 (Staff): SMS Available 

 MB4:088-208-5130 (Staff): SMS Available 

ติดต่อ  Call Center 

โทรศัพท์    0-2949-7806   Call Center Website :::   www.9497806.com   

ติดต่อแผนกลูกค้ำสัมพันธ์  

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

ติดต่อเว็บบอร์ด 

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

ติดต่อบริษัทฯ 

บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด   

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 Information & Technology Co.,Ltd. 

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   Call Center Website:   www.9497806.com   

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 

Local Software Store: www.worldmedicsoftware.com  

Globla Software Store: www.worldmedicsoft.com  

Specific Website: www.smartdrugstore.info 

Local Software Store: www.worldmedicsoftware.com  

Global Software Store: www.worldmedicsoft.com 

http://www.9497806.com/
http://www.software.worldmedic.com/webboard/webboard.php
http://www.9497806.com/
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/
http://www.worldmedicsoftware.com/
http://www.worldmedicsoft.com/
http://www.smartdrugstore.info/
http://www.worldmedicsoftware.com/
http://www.worldmedicsoft.com/

