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คู่มือเพิ�ม User ผู้ใช้งานระบบ

เป�นการเพิ�มสมาชิกที�สามรถเข้าใช้งานระบบได้แต่ละคนจะมี User 
เป�นของตัวเองอย่างน้อยคนละ 1 User 

1. เลือกหัวข้อตั�งค่า > จัดการผู้ใช้งาน

2. เมื�อเข้ามาที�หน้าจัดการผู้ใช้งานแล้วให้ทําการคลิกที�ปุ�ม  +สร้างผู้ใช้ใหม่

3. จะมีหน้าต่างขึ�นมาดังภาพ



3.1  ช่อง Username (Email) = สามารถใส่เมลล์ที�ต้องการเพื�อเอาใช้ใน
การเข้าใช้งานระบบ MCS แนะนําเป�นเมล์ที�งานจริง เช่น hotmail.com ,
gmail.com

3.2 ช่อง ชื�อ (Name) / นามสกุล (Last Name) = ใส่ชื�อและนามสกุล ทั�ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษผู้ใช้งานที�ต้องการเพิ�มในระบบ

3.4 ช่องหมายเลข = ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งานที�ต้องการเพิ�มใน
ระบบ

3.5 ช่องเลขที�ใบอนุญาติ = ใส่เลขที�ใบอนุญาติในประเภท User ที�เป�น
แพทย์



3.6 ช่องประเภท User = สามารถทําการเลือกประเภท User ที�ต้องการ
เพิ�มได้เลย ระบบจะมีให้เลือก 4 หัวข้อ พนักงาน , นักกายภาพ , ผู้ดูแล
ระบบ , แพทย์ 

3.7 ช่องประเภทใบอนุญาต = ประเภทใบอนุญาตของ User ประเภทแพทย์
และนักกายภาพ สามารถทําการเลือกประเภทที�ต้องการได้เลย

3.8 ช่อง รหัสผ่าน / ยืนยันรหัสผ่าน = สามารถตั�งรหัสที�ต้องการได้เลย
ตังรหัสนี�จะเอาไว้ใช้เข้าระบบ MCS ที�หน้านํ�าเงินสอบถาม Username /
password

3.9 ช่อง DF% = ค่า DF แพทย์ที�จะได้ทุกการทําหัตถการตัดคอร์สต่างๆ ช่
นกรณีตั�งค่า DF แพทย์ที�หน้า+สร้างผู้ใช้ใหม่ เป�น20% แพทย์ท่านนั�นจะได้
ค่า DF = 20% ทุกการทําหัตถการหรือทุกการตัดคอร์



แก้ค่าคอม และค่ามือได้ = หากทําการติ�กถูกที�ช่องสี�เหลี�ยม
User ท่านนั�นจะสามารถทําการแก้ไขค่าคอมขายของพนักและ
แพทย์ได้ รวมถึงสามารถทําการแก้ไขค่ามือพนักและแพทย์
เจ้าของคลินิก = สําหรับการดูแลและจัดการคลัง

Phamacy Room = ห้องยา

LabRoom = ห้องแล็ป

BasicReport = รายงานพื�นฐาน สามารถดูได้บางต้นทุนเท่านั�น
เช่น รายงานคลังสินค้าบอกจํานวนแต่ไม่แสดงต้นทุน
CancelBill = ยกเลิกบิลได้

ไม่สามารถเลือกชื�อผู้ขายอื�นได้ = User ท่านนั�นจะไม่สามารถ
ทําการเลือกชื�อผู้ขายท่านอื�นได้กรณีทําการตัดคอร์ส ขายคอร์ส
ให้กับลูกค้าในหน้าชําระเงิน
Report = เข้าถึงรายงานทั�ง 19 รายงาน

Setting = เข้าถึงการตั�งค่า

Inventory Out = การเบิกสินค้าออกจากคลัง

Inventory In = การรับสินค้าเข้าคลัง

Inventory = เข้าถึงคลังสินค้า การเพิ�มทะเบียนสินค้าและยา
ต่างๆ
CustomerInfo =  ข้อมูลลูกค้า

ไม่สามารถลดราคาสินค้าได้ = หากเลือกช่องนี� User จะไม่
สามารถทําการลดราคาสินค้าในการขายต่างๆได้
DoctorRoom = เข้าถึงห้องแพทย์



ลงทะเบียนลูกค้าใหม่แบบต่าง ๆ

การลงทะเบียนลูกค้าระบบ MCS Cloud แบ่งออกเป�น 3 รูปแบบ

รูปแบบที� 1 การลงทะเบียนแบบการพิมพ์ข้อมูลลงระบบเอง
เลือกหัวข้อข้อมูลลูกค้า > ทะเบียนลูกค้า 

หลังจากนั�นจะขึ�นหน้าทะเบียนลูกค้าให้ทําการกดเลือกปุ�ม 
+สร้างข้อมูลลูกค้าใหม่ ทางขวามือของหน้าจอ

หลังจากนั�นก็จะขึ�นหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดของลูกค้าตามภาพตัวอย่าง
สามารถดําเนินการใส่รายละเอียดในช่องต่างๆได้เลย



รูปแบบที� 2
การสแกน QR เพื�อให้ลูกค้าทําการลงทะเบียนด้วย
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ ให้ทําการเลือกหัวข้อ 
ตั�งค่า > ตั�งค่าทั�วไป 

ทําการเลือกหัวข้อ QR ตามภาพ ให้ลูกค้าที�มาใช้บริการสแกนผ่านมือถือ 
หรืออุปกรณ์อื�นๆได้เลย

หน้าตาตัวอย่างของระบบที�ลูกค้าทําการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่าน QR



ลงทะเบียนลูกค้าใหม่แบบต่าง ๆ
รูปแบบที� 3

ให้ทําการเชื�อมต่อเครื�องอ่านบัตรกับ
คอมพิวเตอร์จากนั�นเข้าไปที�โปรแกรม
Siam ID จะขึ�นหน้าต่างดังรูปภาพที� 1

ให้ทําการเสียบบัตรประชาชนเข้าที�เครื�อง 
รอจนข้อมูลตามบัตรประชาชนขึ�นครบแล้วทําการกดไอค่อน                 

1 ครั�งจะขึ�น Pop Up ดังภาพ ด้านล่างให้ทําการกด ใช่ 

** การใช้งานเครื�องอ่านบัตรจะต้องเข้าโปรแกรม Siam ID ก่อนการลงทะเบียนลูกค้า
ใหม่ในระบบ MCS ทุกครั�ง **

ลงทะเบียนผ่านเครื�องอ่านบัตรประชาชน มี
ทั�งหมด 2 แบบ

แบบที� 1



หลังจากกดปุ�มที�ไอค่อนตามภาพแล้วจะขึ�น Pop up ตามภาพด้านล่าง และให้ทําการ
เสียบบัตรประชาชนที�เครื�องอ่านบัตรข้อมูลลูกค้าจะขึ�นอัตโนมัติ 

หลังจากดําเนินการกับ Siam ID แล้วจากนั�นให้เลือกที� หน้าแรก จะมีปุ�มรูปบัตร
ประชาชนข้างช่องค้นหาลูกค้า ให้ทําการกด 1 ครั�ง



กรณีทางคลินิกดําเนินการลงทะเบียนโดยใช้เครื�องอ่านบัตรยัง
สามารถลงข้อมูลโดยเข้าที�ห้องที� ข้อมูลลูกค้า > ทะเบียนลูกค้าแบบที� 2

ให้ทําการกดเลือกที�ปุม + สร้างข้อมูลลูกค้าใหม่ 

นําเมาส์ไปคลิกที�ช่อง เลขบัตรประชาชน แล้วทําการเสียบบัตรประชาชนเข้าไป
ที�เครื�องอ่านบัตร ข้อมูลจะขึ�นตามตัวอย่างภาพด้านล่าง



การลงทะเบียนคอร์สในรูปแบบต่างๆ

การลงทะเบียนคอร์สสามารถเข้าไปสร้างคอร์สได้ที�
คลังสินค้า > ทะเบียนสินค้าและยา

เมื�อยู่ที�หน้าทะเบียนสินค้าและยาแล้วจากนั�นให้ทําการกดปุ�ม +เพิ�มยา/สินค้า

หลังกดปุ�มจะขึ�น Pop up ตามภาพด้านล่างให้ทําการกดหัวข้อ
คอร์ส และทรีทเมนท์ และยังสามารถใส่รายละเอียดคอร์สที�ต้องการได้เลย
รายละเอียดย่อยใน 4.1, 4.2และทําการกดบันทึก



ในส่วนของรายละเอียดคอร์สสามารถใส่รายละเอียดจํานวนครั�งและระบุ
ระยะเวลาในช่องตามตาราง

หากใส่เลข 10 ที�ช่องจํานวนครั�ง และไม่ใส่เลขใดที�ช่องระยะเวลาคอร์ส(เดือน) หมายถึง
คอร์สนั�นสามารถตัดคอร์สได้ 10 ครั�ง ไม่กําหนดเวลาหมดอายุของคอร์ส

หากใส่เลข 5 ที�ช่องจํานวนครั�ง และใส่ 1 ที�ช่องระยะเวลาคอร์ส(เดือน)
หมายถึง คอร์สนั�นสามารถตัดคอร์สได้ 5 ครั�ง สามารถทําการตัดคอร์สภายในระยะเวลา 
1 เดือน หลังจากหมดอายุแล้วจะไม่สามารถทําการตัดคอร์สได้

ความหมายของค่าคอมขายต่างๆ และจะปรากฎอยู่ในหัวข้อรายได้ใดบ้าง 



หมายถึง ราคาของคอร์สนี�ที�เราต้องการขาย 
จะปรากฎอยู่ในรายงานที� 4

หมายถึง ค่าคอมทั�วพนักงาน / เซลล์ /เชียร์ เป�นผู้ขาย 
หากขายคอร์สนี�ได้จะได้ค่าคอมตามที�ระบุในช่อง 
รวมถึงข้อมูลส่วนนี�จะปรากฎอยู่ในรายงานที� 6

ราคาขาย

ค่าคอม
ขายทั�วไป 

ค่าหัตถการ
พนักงาน 

หมายถึงค่ามือของพนักงานในการทําหัตถการในคอร์สนั�น
รายละเอียดนี�จะปรากฏที�หน้าการตัดคอร์สที�ช่องพนักงาน
รวมถึงข้อมูลส่วนนี�จะปรากฎในรายงานหัวข้อที� 7

ค่า DF
แพทย์

หมายถึงค่ามือแพทย์ในการทําหัตถการในคอร์สนั�น 
รายละเอียดนี�จะปรากฏที�หน้าการตัดคอร์สที�ช่องพนักงาน
รวมถึงข้อมูลส่วนนี�จะปรากฎในรายงานหัวข้อที� 7

ค่าคอม
แพทย์

หมายถึง ค่าคอมแพทย์กรณีขายคอร์สนี�ได้จะได้ค่าคอม
ตามที�ระบุในช่อง ข้อมูลส่วนนี�จะปรากฎอยู่ในรายงานที� 6



รูปแบบการผูกสูตรร่วมกับคอร์สแบ่งออกเป�น 2 รูปแบบ

รูปแบบที� 1 ผูกสูตรที�หน้าทะเบียนสินค้าและยา

กรณีทําการสร้างคอร์สแล้วต้องการผูกสูตรสินค้าต่างๆเข้าร่วม
คอร์สสามารถเข้าไปที�ช่องประเภทสินค้า > เลือกหัวข้อคอร์สและ
ทรีทเมนท์ > ปุ�มโหลดใหม่สีเหลือง > เลือกคอร์สที�ต้องการผูก
สูตรทําการกดแก้ไขที�ด้านขวาของจอ

หลังกดแก้ไขแล้วสามารถทําการผูกสูตรสินค้าร่วมกับคอร์สที�แถบด้านล่าง
สีเทาเข้ม ให้ใส่สินค้าที�ต้องการใช้ในคอร์สนั�น > กดค้น > ใส่จํานวนที�
ต้องการ > กดลูกศร -->  หากสินค้านั�นมาปรากฎด้านขวาที�แถบสีเทา
แล้วก็ทําการกดบันทึกเป�นอันเสร็จสิ�น 

**กรณีคลินิกทําการขายคอร์สและทําการชําระเงินให้ลูกค้า สินค้าที�ผูกสูตรร่วมกับคอร์สจะ
ถูกติดสต็อกสินค้าอัตโนมัติ



รูปแบบที� 2 ผูกสูตรในระหว่างการขายคอร์สที�หน้าตัดคอร์ส

ทําการเลือกลูกค้าที�ต้องการให้บริการแล้วข้อมูลลูกค้าขึ�นด้านซ้ายของระบบ
ให้ทําการกดปุ�มสั�งสินค้าและบริการ หลังจากนั�นจะไปหน้าชําระหน้าแรก

ให้ทําการค้นหาชื�อคอร์สที�ต้องการขายในช่องค้นหา > กดค้น > ใส่จํานวน
คอร์สที�ต้องการ > กดหน้าแรก หรือ เลือกหัวข้อคอร์ส และทรีทเมนท์ 
> กดค้น > ใส่จํานวนคอร์สที�ต้องการ > กดหน้าแรก



หน้าต่างตามภาพตัวอย่างด้านล่าง สามารถทําการเลือกแพทย์ ใส่ค่า DF
แพทย์ และสามารถเพิ�มพนักงาน ที�ทําหัตถการร่วมด้วยได้ จากนั�นใส่สินค้า
พร้อมจํานวนที�ต้องการใช้ ในการตัดคอร์สในครั�งนี�ที�ช่อง ค้นหา สินค้าและยา
เพื�อการประกอบการในทรีทเมนท์ > ค้น > ใส่จํานวนที�ต้องการในช่อง
สี�เหลี�ยม > กดลูกศร --> และทําการกดตกลง เป�นอันเสร็จสิ�น 

หลังจากกดกลับมาที�หน้าแรกให้ทําการตัดคอร์สที�เลือกไว้



คู่มือการเพิ�มสินค้าเข้าคลังและเบิกสินค้าออกจากคลัง

การเพิ�มสินค้าเข้าคลัง เป�นการเพิ�มจํานวนสินค้าที�ทําการลงทะเบียนสินค้าไว้แล้ว

เลือกหัวข้อคลังสินค้า > รับสินค้าเข้าคลัง

หลังจากเข้ามาที�หน้ารับสินค้าเข้าคลังแล้วให้ทําการกดปุ�ม +เลือกสินค้าเข้า 
ด้านขวามือของหน้าจอ

จะขึ�น Pop up ตามรูปด้านล่าง ให้ทําการพิมพ์ชื�อสินค้าหรือยาที�ต้องการ
เพิ�มเข้าคลังที�ช่องค้นหา > ค้น 



จากนั�นใส่จํานวนที�ช่องตัวเลข จากภาพตัวอย่างยาชนิดนี�ถูกตั�งค่า
หน่วยให้เป�นเม็ด เสร็จแล้วทําการกดบันทึก เป�นอันเสร็จสิ�นการรับ
สินค้าเข้าคลัง

ยกตัวอย่างต้องการเพิ�มยา Paracetamol2 เข้าที�คลังสินค้า 

ทําการพิมพ์ชื�อยาในช่องค้นหา 
(จะทําการพิมพ์แค่พยัญชนะเดียวก็ได้ระบบจะทําการขึ�นชื�อยกที�ขึ�นต้น
พยัญชนะนั�นให้ด้านล่าง หรือทําการพิมพ์ชื�อทั�งหมดก็ได้) 



การเบิกสินค้าออกจากคลังจะทําการเบิกออกกรณี สินค้าหรือยา
ชนิดนั�นหมดอายุ การโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา หรือกรณี
เพิ�มสินค้าเข้าคลังผิดจํานวนแล้วต้องการเบิกออก 

เลือกหัวข้อคลังสินค้า > เบิกสินค้าออกจากคลัง

หลังจากเข้ามาที�หน้ารับสินค้าเข้าคลังแล้วให้ทําการกดปุ�ม +เลือกสินค้า
เบิกออก ด้านขวามือของหน้าจอ

จะขึ�น Pop up ตามรูปด้านล่าง ให้ทําการพิมพ์ชื�อสินค้าหรือยาที�
ต้องการเบิกออกจากคลังที�ช่องค้นหา > ค้น



จากนั�นใส่จํานวนที�ช่องตัวเลข จากภาพตัวอย่างยาชนิดนี�ถูกตั�งค่า
หน่วยให้เป�นขวด เสร็จแล้วทําการกดบันทึก เป�นอันเสร็จสิ�นการเบิก
สินค้าออกจากคลัง

ยกตัวอย่างต้องการเพิ�มยา Aerius 500g เข้าที�คลังสินค้า 

ทําการพิมพ์ชื�อยาในช่องค้นหา (จะทําการพิมพ์แค่พยัญชนะเดียว
ก็ได้ระบบจะทําการขึ�นชื�อยกที�ขึ�นต้นพยัญชนะนั�นให้ด้านล่าง หรือ
ทําการพิมพ์ชื�อทั�งหมดก็ได้)  > ค้น 



สามารถทําการเพิ�มสินค้าและยาที�เป�นกลุ่มวัตถุออกฤทธิ�แล้วทําการติ�กถูกที�
ช่อง                   และทําการกดบันทึกและป�ดเป�นอันเสร็จสิ�น 

เพิ�มสินค้าในกลุ่มรายงานวัตถุออกฤทธิ� และรายงานสารเสพติด

ทําการเลือกที�คลังสินค้า > ทะเบียนสินค้าและยา 

กดเพิ�มสินค้าเข้าคลังที�ปุ�ม +เพิ�มยา/สินค้า

ให้ทําการเลือกหัวข้อสินค้าและยา

วัตถุออกฤทธ์

กรณีมีการสั�งยาในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ�ระบบจะมีการดึงไปสรุปให้ที�รายงานที� 20 รายงานวัตถุออกฤทธิ�



สามารถทําการเพิ�มสินค้าและยาที�เป�นกลุ่มสารเสพติดแล้วทําการติ�กถูกที�
ช่อง                 และทําการกดบันทึกและป�ดเป�นอันเสร็จสิ�น ยาเสพติด

กรณีมีการสั�งยาในกลุ่มสารเสพติดระบบจะมีการดึงไปสรุปให้ที�รายงานที� 21 รายงานสารเสพติดให้โทษ

รายงานวัตถุออกฤทธิ�จะอยู่ที�หัวข้อ รายงาน > รายงานวัตถุออกฤทธิ�
และ รายงานสารเสพติดจะอยู่ที�หัวข้อ รายงาน > รายงานสารเสพติด



การออกใบวางบิลประกันสุขภาพ ในกรณีรับชําระในรูปแบบเบิกประกันสุขภาพ

และตั�งค่าให้ชื�อผู้รับบริการเป�นบุคคลหรือบริษัท

หลังจากทําการคีย์สินค้าที�ต้องการแล้ว กรณีจะทําการออกใบวางบิลใน
นามบุคคลหรือบริษัทให้ตรวจสอบที�หัวข้อ ผู้รับบริการ สามารถเลือกผู้รับ
บริการที�ต้องการออกบิล จากนั�นทําการกดปุ�ม รับชําระเงิน

จะเข้าสู่หน้าช่องทางการชําระ สามารถระบุช่องทางชําระเป�น ประกันสุขภาพ
สามารถยืนยันการชําระได้เลยระบบจะทําการออกบิลใบเสร็จ



จากนั�นทําการออกใบวางบิลโดยเลือกที� จุดบริการ > ประกันสุขภาพ

จากนั�นทําการเลือกวันที�ที�ลูกค้าทําการชําระเพื�อออกใบเบิกประกัน
และกดดึงข้อมูล

ระบบจะดึงข้อมูลใบวางบิลขึ�นมาให้ สามารถทําการเลือกบริษัทประกัน
ตาม Drop down สามเหลี�ยม



จากนั�นทําการเลือกสถานะเป�น Print แล้วทําการกดสั�งพิมพ์ที�ปุ�มสีเขียว
ทางขวามือ

ระบบจะทําการออกใบวางบิล/Invoice ออกมาให้สามารถทําการสั�งพิม์จาก
เครื�องบิลได้เลย



Telemedicine

การใช้งานระบบ Telemedicine เป�นฟ�งค์ชั�นวีดีโอคอลระหว่างคลินิกกับ
ทางลูกค้า แบบออกเป�น 2 รูปแบบ 

รูปแบบที� 1 มีประวัติทะเบียนลูกค้าในระบบแล้ว 

ใส่ชื�อลูกค้าที�ต้องการปรึกษาวีดีโอคอลที�ช่องค้นหา 
จะมีแถบชื�อลูกค้าขึ�นมาข้างล่างให้คลิกชื�อลูกค้า 1 ครั�ง



หลังจากคลิกชื�อจะขึ�นช่องแชทลูกค้าตามภาพ สามารถกดปุ�ม
ไลน์เพื�อทําการส่งข้อมูลให้ลูกค้า สามารถพิมพ์ข้อความลงไปที�
ช่องว่างแล้วกดตกลง

ตัวอย่างหน้าจอลูกค้า
หลังจากคลินิกส่งข้อความถึง



สามารถกดปุ�มวิดีโอเพื�อทําการสร้างห้องวิดีโอกับทางลูกค้า >
สร้างห้องวิดิโอคอล > ทําการใส่รายละเอียดตามช่องทั�งหมดเสร็จ
แล้วกดบันทึก 



จากนั�นให้วางข้อความที�คัดลอกมาวางไว้ที�ช่อง้อความด้านล่างขอ
หน้าจอตามภาพเสร็จแล้วกดลูกศร 1 ครั�งข้อความจะถูกส่งไปใน
ช่องแชทของทางลูกค้า

ตัวอย่างช่องแชทที�ทางคลินิกส่งถึงลูกค้า



*หากทําการนัดหมายแล้วลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนทางไลน์ดังภาพ
-แจ้งเตือนนัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนวันนัด
-แจ้งเตือนเวลา 07.00 น. ของวันที�นัดหมาย
- แจ้งเตือนก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที



รูปแบบที� 2
ไม่มีประวัติลูกค้าในระบบ ลูกค้าดําเนินการเพิ�ม
เพื�อนผ่านทางไลน์ OA ของทางคลินิกแล้ว
ทําการแจ้งนัดหมาย

ตัวอย่างในส่วนของหน้าไลน์ลูกค้า จะไม่ขึ�นเลข HN ตามภาพ
ลูกค้าจะไม่สามารถทํารายการดูประวัติ บริการแต่สามารถทําการนัดหมายได้กรณี
ต้องการปรึกษาออนไลน์จะต้องให้ ทางคลินิกลงทะเบียนลูกค้าที�ระบบ MCS ก่อน



หลังจากเข้ามาที� ข้อมูลลูกค้า > ลูกค้า Line จะขึ�นหน้าเว็บไซต์ดังภาพ สามารถ
คัดลอกข้อมูลลูกค้าเพื�อลงทะเบียนที�หน้าทะเบียนลูกค้าได้เลย

กรอกรายละเอียดที�มีในช่องตามที�ขึ�นด้านล่าง สําคัญที�หมายเลขโทรศัพท์ต้องตรง
กับที�ลูกค้าเพิ�มเพื�อนมา กรอกเสร็จแล้วกด Save Changes ประวัติของลูกค้า
ท่านนี�ก็จะขึ�นที�ระบบ MCS ให้ทันที รองรับการใส่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบรับ
รองแพทย์ และ OPD Card



ใส่ชื�อลูกค้าที�ทําการเพิ�มทะเบียนลูกค้าในข้อที� 2 เพื�อทําการนัดปรึกษาแบบวีดีโอ
คอลที�ช่องค้นหา จะมีแถบชื�อลูกค้าขึ�นมาข้างล่างให้คลิกชื�อลูกค้า 1 ครั�ง หลังจาก
คลิกชื�อจะขึ�นช่องแชทลูกค้าตามภาพ

จากนัดสามารถทําการนัดหมายที�หน้า Telemedicine ทําการคลิกที�
Teleconsult(Beta) > Telemedicine



สามารถกดปุ�มวิดีโอเพื�อทําการสร้างห้องวิดีโอกับทางลูกค้า >
สร้างห้องวิดิโอคอล > ทําการใส่รายละเอียดตามช่องทั�งหมดเสร็จ
แล้วกดบันทึก 



จากนั�นให้วางข้อความที�คัดลอกมาวางไว้ที�ช่อง้อความด้านล่างขอ
หน้าจอตามภาพเสร็จแล้วกดลูกศร 1 ครั�งข้อความจะถูกส่งไปใน
ช่องแชทของทางลูกค้า

ตัวอย่างช่องแชทที�ทางคลินิกส่งถึงลูกค้า



*หากทําการนัดหมายแล้วลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนทางไลน์ดังภาพ
-แจ้งเตือนนัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนวันนัด
-แจ้งเตือนเวลา 07.00 น. ของวันที�นัดหมาย
- แจ้งเตือนก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที



Photo Studio

เพิ�ม Photo Studio สําหรับทําการเปรียบเทียบภาพ Before - After
และพิมพ์ออกจากระบบ หรือบันทึกเป�น Template 

ทําการเลือกที�หัวข้อจุดบริการ > Photo Studio

ให้ทําการใส่ชื�อลูกค้าที�ต้องการเปรียบเทียบภาพ Before – After ใน
ช่องชื�อ-นามสกุลสีเทา คลิกชื�อลูกคค้าที�ติ�งการหนึ�งครั�ง 
จากนั�นให้กดที�ปุ�ม คลังรูป เพื�อทําการเพิ�มรูปภาพ



ระบบจะดึงภาพจากคลังภาพในประวัติของลูกค้าท่านนั�นมาแสดงผล ให้
ทําการกดเลือกภาพที�ต้องการทํา Before – After โดยกดที�วงกลมสีฟ�ามุม
ซ้ายบนได้เลย และทําการกดปุ�มเพิ�มรูปไปที� STUDIO เป�นอันเสร็จสิ�น

หน้าจอจะแสดงผลภาพ Before – After ให้ทําการกดปุ�ม 

*หากภาพสลับด้านให้กดค้างที�ปุ�ม กดค้างเพื�อลาก แล้วลากเมาส์ของภาพ
นั�นไปในด้านที�ต้องการ



แต่หากยังไม่ได้มีการอัพโหลดไฟล์ภาพที�ต้องการลงในประวัติลูกค้าให้ทําการ
กดที�ปุ�ม +เลือกไฟล์ และทําการเลือกภาพที�ต้องการจากโฟลเดอร์ใน
คอมพิวเตอร์ จากนั�นให้ทําการเลือกไฟล์ภาพที�ต้องการ 
และเริ�มอัพโหลด ได้เลย

ภาพที�อัพโหลดจะเข้ามาในคลังภาพประวัติของลูกค้า จากนั�นให้ทําการเลือก
ภาพเพื�อทําการเปรียบเทียบ Before – After โดยกดที�รูปวงกลมสีฟ�ามุม
ซ้ายบนของภาพทั�งสอง แล้วกดปุ�ม เพิ�มรูปไปที� STUDIO 



กรณีบันทึกเป�น Template ไว้ หลักจากกดปุ�ม

หน้าจอจะแสดงผลภาพ Before – After ให้ทําการกดปุ�ม 

*หากภาพสลับด้านให้กดค้างที�ปุ�ม กดค้างเพื�อลาก แล้วลากเมาส์ของภาพ
นั�นไปในด้านที�ต้องการ

สามารถทําการกดที�ปุ�ม 



ระบบจะทําการแสดง Template ภาพเปรียบเทียบ 
Before – After ตามภาพตัวอย่าง

 



การใส่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบรับรองแพทย์ และ OPD Card

การเพิ�มรายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ทําการกดที�รูปหมีมุมขวาบน 1 ครั�งจะ
ขึ�นแถบดังภาพให้ทําการกดที�ปุ�ม PROFILE จะขึ�นหน้าต่างดังภาพ
 

ให้ทําการเซ็นรายละเอียดของลายเซ็นลงไปที�ช่อง Electronic
Singature > บันทึก ลาเซ็นต์ เป�นอันเรียบร้อย



สามารถทําการพิมพ์ใบรับรองแพทย์และ OPD Card ได้จากห้อง
ตรวจและหน้าชําระเงินได้เลย หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย ตรวจ
สอบหัวข้อลายเซ็นต์อิเล็กทรานิกส์ให้เลือก โชว์ ลายเซ็นจะปรากฏให้ที�
บนหน้ากระดาษ



ตัวอย่างในรับรองแพทย์ที�มีลายเซ็นต์



การตั�งค่าใบเสร็จและการออกใบเสร็จรูปแบบต่างๆ

ทําการเลือกที�หัวข้อตั�งค่า > ตั�งค่าทั�วไป

การตั�งค่ารูปแบบใบเสร็จจะอยู่ที�หัวข้อที� 1 จะมีให้เลือกในรูปแบบ Slip , A5 ,
A4 , ใบเสร็จแบบแจกแจงและใบเสร็จไม่แจกแจง

ตัวอย่าง A5 , A4 ใบเสร็จแบบไม่แจกแจง                              ตัวอย่าง Slip ใบเสร็จแบบแจกแจง



สร้าง Shotcut ของเว็บไซต์ที�หน้า Desktop

ติดตั�งไอคอนที�บราวเซอร์ Chrome 

และ เข้าเว็บไซต์ www.mcscloud.co ระบบจะเข้าสู้หน้าต่างของเว็บไซต์

ให้ทําการกดที�ขีดสามขีดด้านขวาบนของหน้าเว็บไซต์ > เลือก More tools >
Create shortcut ?

http://www.mcscloud.co/


ระบบจะขึ�นหน้าต่างของ Create shortcut? ขึ�นมา ให้
ทําการกด Create เป�นอันเรียบร้อย จะมีไอคอนขึ�นที�หน้า
Desktop ของท่าน

ติดตั�งไอคอนที�บราวเซอร์ Firefox
หลังจากเป�ดเว็บไซต์ www.mcscloud.co

นําเมาส์คลิกค้างที�ไอคอนในกรอบสีแดงจากนั�นทําการลากไอคอนดังกล่าว
ออกมาที�พื� นที�ว่างหน้า Desktop เป�นอันเรียบร้อย

http://www.mcscloud.co/


ติดตั�งไอคอนที�บราวเซอร์ Safari
เข้าเว็บไซต์ www.mcscloud.co

จากนั�นทําการคลิกค้างแล้วลากลิ�ง URL ออกมาที�พื� นที�ว่างหน้า Desktop
แล้วปล่อยเมาส์ ตัวไอคอนโปรแกรมจะออกมาอยู่ที�หน้า Desktop สามารถ
ทําการตั�งชื�อโปรแกรมเป�น MCS Cloud โปรแกรมบริหารคลินิก 
เป�นอันเรียบร้อย 

http://www.mcscloud.co/
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END
ขอบคุณที�คอยสนับสนุน MCS มาโดยตลอด

หากพบป�ญหา สามารถแจ้งไปที� Line : @mcsline


