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รายละเอยีดโปรแกรมบริหารงานคลนิิกแลบ็ The ClinicLab 

 

          โปรแกรม The ClinicLab บรหิารงานคลนิกิแล็บ : เป็นระบบบรหิารคลนิกิแล็บ 
(Clinic Lab Systems) ซึง่ถกูพัฒนาขึน้โดยคนไทย ควิซอฟตเ์ทค www.qsofttech.com 
เริม่พัฒนาตัง้แตปี่ 2004 เป็นตน้มา โดยมผีูใ้ชง้านแลว้ท่ัวประเทศไทย เหมาะส าหรบักจิการ 
คลนิกิแล็บ,คลนิกิ, โรงพยาบาล ทีม่รีะบบการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารหรอื ตรวจผลแล็บจาก
หอ้งทดลองไดเ้ป็นอยา่งด ี  ท างานบนระบบปฏบิัตกิาร Windows ตัง้แต ่XP ขึน้ไป  

 
       โปรแกรม The ClinicLab สามารถเพิม่/แกไ้ข/คน้หา ประวตัคินไข ้เพือ่ท าการสัง่ตรวจ
แล็บตามรายการทีค่นไขต้อ้งการหรอืจากทีแ่พทยส์ัง่ตรวจ โดยสามารถเพิม่ขอ้มลูรายการตรวจ
หรอืชดุโปรแกรมการตรวจ พรอ้มใสร่าคาคา่ตรวจและคา่อา้งองิโดยแบง่ตามเพศหรอืชว่งอายไุด ้
ซึง่เทคนกิแพทยส์ามารถดงึรายการตรวจมาขณะสัง่ตรวจแล็บไดเ้ลย พรอ้มใสค่า่ผลตรวจโดย
เปรยีบเทยีบกับคา่อา้งองิได ้พรอ้มออกรายงานผลแล็บใหก้ับคนไขใ้นแบบฟอรม์ทีส่วยงาม ซึง่
ตอนรับช าระเงนิสามารถใหส้ว่นลดเป็น % และพมิพใ์บเสร็จใหแ้กค้นไขห้รอืผูส้ัง่ตรวจ 
นอกจากนีย้ังมรีะบบลกูหนี ้ส าหรับคลนิกิทีส่ง่ตรวจทีช่ าระเงนิแบบเงนิเชือ่ และใชง้านรว่มกัน
หลายเครือ่งดว้ยเครือ่ขา่ยเน็ตเวริค์ LAN ได ้
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Program Features (คณุสมบตั ิและความสามารถของ โปรแกรมนี)้ 

• สามารถท างานบนระบบเครอืขา่ยภายใน (Local Area Network) โดยสามารถใชง้าน
พรอ้มกันไดห้ลายเครือ่ง 

• สามารถสรา้งรายการตรวจและชดุโปรแกรมการตรวจทีป่ระกอบดว้ยหลายรายการตรวจ
ไดแ้ละก าหนดราคาคา่ตรวจส าหรับแตล่ะคลนิกิทีส่ง่ตรวจได ้

• สามารถก าหนดสทิธิก์ารใชง้านใหแ้กผู่ใ้ชง้านแตล่ะประเภทได ้
• สามารถเพิม่/แกไ้ข/คน้หาประวตัคินไขไ้ด ้
• สามารถสัง่ตรวจแล็บโดยดงึรายการตรวจหรอืชดุโปรแกรมการตรวจทีเ่พิม่ขอ้มลูไวแ้ลว้

มาสัง่ตรวจไดเ้ลย 
• สามารถกรอกผลแล็บโดยเปรยีบเทยีบกับคา่อา้งองิทีไ่ดร้ะบใุนรายการตรวจแล็บ 
• สามารถออกผลการตรวจแล็บในแบบฟอรม์ไดอ้ยา่งสวยงาม 
• สามารถรับช าระแบบเงนิสดโดยใหส้ว่นลดเป็นเปอรเ์ซ็นตไ์ด ้
• สามารถดปูระวตัยิอ้นหลังการตรวจโดยเจาะจงผูป่้วยหรอืการตรวจหรอืวนัทีต่รวจที่

ตอ้งการได ้
• มรีะบบลกูหนีส้ามารถท าใบวางบลิและใบรับช าระเงนิได ้
• ออกรายงานตามเงือ่นไขตา่งๆไดอ้ยา่งครบครัน 

โปรแกรม The ClinicLab จะระบบงานออกเป็น 5 ระบบยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

1. ระบบรับผูป่้วยและการเงนิ ซึง่เป็นระบบในการลงทะเบยีนผูป่่วยและรับช าระเงนิจาก
ผูป่้วย 

2. ระบบสัง่ตรวจแล็บ เป็นระบบทีเ่ทคนคิแพทยท์ าการซกัประวตั ิสัง่ตรวจแล็บท่ัวไป และ
ตรวจแล็บตามทีค่นไขห้รอืคลนิกิทีส่ง่มาใหต้รวจตามความตอ้งการ 

3. ระบบบันทกึผลแล็บ เป็นระบบทีห่อ้งปฏบิัตกิารท าการตรวจแล็บทีร่ะบใุนขอ้ 2 และท า
การบันทกึผลแล็บและออกรายงานผลแล็บ 

4. ระบบสอบถามประวตักิารตรวจ เป็นระบบทีไ่วใ้หเ้ทคนคิแพทยส์อบถามประวตักิารตรวจ
ของผูป่้วยทีเ่คยมาตรวจ สามารถดผูลเชงิสถติ ิเพือ่เปรยีบผลในครัง้กอ่นวา่มแีนวโนม้
อยา่งไร เชน่ผลการตรวจความดัน การตรวจเบาหวาน เป็นตน้ 

5. ระบบลกูหนี ้เป็นระบบวางบลิและรับช าระหนี ้จากคลนิกิแพทย/์โรงพยาบาลทีต่อ้งมกีาร
เรยีกเก็บเงนิเนือ่งจากมกีารตัง้คา้งคา่ตรวจแล็บไวเ้ป็นลกูหนี้ 

Usage Instructions (การเขา้ใชง้านโปรแกรม The ClinicLab) 

วธิกีารเขา้โปรแกรมใหก้รอกรายละเอยีดชือ่ผูใ้ช ้และ รหัสผา่นเริม่ตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ตามรายละเอยีดดา้นลา่งดังตอ่ไปนี ้

• Username (ชือ่ผูใ้ชง้าน) : 401 

• Password (รหัสผา่น) : 401 

 

ลกัษณะการใชง้านโปรแกรม The ClinicLab 

 

    1.ใชง้านเครือ่งเดยีว 

    2.ใชง้านรว่มกันแบบระบบเครอืขา่ย(เชือ่มตอ่ดว้ยสายแลน) 
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ตารางแสดงรายละเอยีดราคาโปรแกรม The ClinicLab 

รปูแบบการส ัง่ซือ้ ราคา 

เว็บไซต ์ 15,000 

(หมายเหต ุ*** ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม) 

 

รายละเอยีดการดแูลเมือ่ส ัง่ซือ้โปรแกรมระบบบรหิารงานคลนิกิแล็บ  The ClinicLab 

1. ทา่นสามารถก าหนดวนัทีต่อ้งการท าการตดิตัง้โปรแกรมได ้เมือ่ถงึวนัตดิตัง้ทางทมีงาน

จะรโีมทผา่นอนิเตอรเ์น็ตเขา้ไปเพือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรมและลงทะเบยีนเพือ่ใชง้านจรงิ

ทา่นสามารถศกึษาวธิกีารใชง้านจากวดิโิอสอนการใชง้านและคูม่อืวธิกีารใชง้าน ซึง่ทาง

ควิซอฟตเ์ทคยนิดใีหค้ าปรกึษาเกีย่วกับวธิกีารใชง้านทกุวนัท าการ 

2. หากมปัีญหาทีเ่กดิจากโปรแกรมไมส่ามารถท างานไดต้ามปกตซิ ึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ข

ดว้ยตนเองได ้ทา่นสามารถโทรสอบถามหรอืใหท้างทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผา่นทาง

อนิเตอรเ์น็ตได ้

3. หากทา่นมคีวามตอ้งการเพิม่เตมิในการแกไ้ขแบบฟอรม์ทีม่อียูใ่นโปรแกรม  เชน่ผล

ตรวจแล็บท่ัวไป,ผลตรวจแล็บยอ่ย เป็นตน้ ซึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขดว้ยตนเองได ้ทา่น

สามารถใหท้างทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเป็นเวลา 

6 เดอืน 

4. หากมคีวามตอ้งการเพิม่ฟังกช์ัน่หรอืรายงานทีน่อกเหนือ่จากทีโ่ปรแกรมมสีามารถตดิตอ่

ขอรายละเอยีดและสอบถามคา่ใชจ้า่ยเพือ่พัฒนาเพิม่เตมิได ้

5. ถา้ลกูคา้ตอ้งการอับเกรดเป็นรุน่ทีส่งูขึน้สามารถแจง้ทางควิซอฟตเ์ทคได ้โดยมี

คา่ใชจ้า่ยคอืคา่สว่นตา่งระหวา่งรุน่และคา่บรกิารในสว่นของการยา้ยขอ้มลูจากรุน่เดมิไป

ยังรุน่ใหม ่ 

6. ทา่นสามารถช าระเงนิคา่โปรแกรมและคา่บรกิารตา่งๆผา่นทางบัญชธีนาคาร และแจง้การ

ช าระเงนิไดท้ี ่

เบอรโ์ทรศัพท ์: 099-4146540, 099-4544650 

Line id: pangeline,Blissfulpluem 

Email: qsofttechcenter@gmail.com 

facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter 

7. หากมกีารยา้ยเครือ่งทีใ่ชง้าน/ ตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิารใหม/่เหตทุีท่ าใหต้อ้งลงทะเบยีน

โปรแกรมใหม ่สามารถลงทะเบยีนใหมโ่ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเป็นเวลา 1 ปีนับตัง้แตว่นัทีซ่ ือ้

โปรแกรม หลังจากนัน้มคีา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนใหม ่5,000 บาทตอ่การยา้ยเครือ่ง  

1 จดุ  

หมายเหต ุ* ทา่นตอ้งแจง้ทางควิซอฟตเ์ทคลว่งหนา้กอ่นทีจ่ะท าการใดๆ เนือ่งจากตอ้งมกีาร

ตรวจสอบการลงทะเบยีนกอ่นหากไมส่ามารถตรวจสอบคยีล์งทะเบยีนเครือ่งเดมิไดต้อ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนในราคา licence ใหม ่
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ตัวแทนจ าหน่ายสามารถสั่งซือ้และช าระเงนิคา่โปรแกรมไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บัญชี

ธนาคารดังตอ่ไปนี ้

บัญชอีอมทรัพย ์   ชือ่บญัช ีนางสาวพรัิลพัชร  วเิศษไชยะ 

➢ ธนาคารกสกิรไทย สาขาตรัง  เลขที ่116-2-68665-4 

➢ ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขายอ่ยสริบิรรณชอ้ปป้ิงเซน็เตอร(์ตรัง)  

เลขที ่895-2-16266-3 

เมือ่โอนเงนิแลว้สามารถแจง้ช าระเงนิโดยแจง้ขอ้มลูตอ่ไปนีผ้า่นทางอเีมล ์ไลน ์หรอื

ทางโทรศัพท ์

1. วนั เวลา ธนาคาร และจ านวนเงนิทีโ่อนเขา้ 

2. จ านวนทีส่ัง่ซือ้ 

3. ชือ่ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่แผน่โปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เราจะจดัสง่ภายในวนัท าการไปรษณีย์วนัถดัไป 
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