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คู่มือการใช้งานระบบงานห้องปฏิบัติการ 

การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 

1. ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
แสดงหน้าจอการเข้าสู่โปรแกรม HOSxPXE4 

 
 

   2. การเข้าระบบ HOSxP XE ทำได้โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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 3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ทำงาน 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 

 
 

4. คลิกเลือกห้องทำงาน ห้อง LAB  

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องทำงาน 
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5. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับข่าวสารของทางโรงพยาบาล หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด
หน้าต่างได้ 

 
แสดงหน้าจอประชาสัมพันธ์ 
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การเข้าสู่ระบบการทำงานของห้องปฏิบัตกิาร 
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบ HOSxP XE ให้เข้าท่ีเมนู Laboratory >> Lab Report 

 
แสดงหน้าจอเข้าเมนูระบบห้องปฏิบัติการ 

 

หน้าจอระบบรายงานผล LAB 
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบห้องปฏิบัติการ ระบบจะแสดงหน้าจอระบบรายงานผล Lab โดยมีรายละเอียดต่างๆ 

ของแต่ละแถบเมนูในหน้าจอระบบรายงานผล Lab มีดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอระบบรายงานผล Lab 

 

หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูลเพื่อให้แสดงข้อมูลการสั่ง Lab เข้ามา โดยรายชื่อจะแสดงในส่วนของรายการสั่ง Lab 
เมื่อคลิกท่ีเมนู  ระบบจะทำการ Refresh ข้อมูลให้ 
หมายเลข 2 คือ ปุ่มใบสั่ง Lab     เป็นการแสดงข้อมูลของการสั่ง Lab ให้กับผู้ป่วย 
หมายเลข 3 คือ ปุ่มรับใบ Lab     เป็นการยืนยันการรับรายการสั่ง Lab 
หมายเลข 4 คือ ปุ่มรายงานผล    เป็นการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
หมายเลข 5 คือ ปุ่มพิมพ์    เป็นการพิมพ์เอกสารที่ต้องการจากห้องปฏิบัติการ 
หมายเลข 6 คือ ปุ่มสั่ง Lab    เป็นการแสดงข้อมูลการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
หมายเลข 7 คือ Check Box เลือกอ่าน Barcode ด้วย HN เพ่ือใช้ในการกรองข้อมูลรายการสั่ง Lab 
หมายเลข 8 คือ Check Box Barcode มี Specimen Code ต่อท้าย เพ่ือใช้ในการกรองข้อมูลรายการสั่ง Lab 
หมายเลข 9 คือ แสดงรายการสั่ง Lab จะเป็นส่วนของการแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่มีรายการสั่ง Lab มายังห้องปฏิบัติการ 
หมายเลข 10 คือ ปุ่มปิด สามารถคลิกที่ปุ่มปิดเพ่ือทำการปิดหน้าจอรายการ Lab 
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ปุ่ม รับใบ LAB 
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบห้องปฏิบัติการ จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ได้สั่ง Lab มา จากนั้นคลิกที่รายชื่อผู้ป่วยและ

กดปุ่ม “รับใบ Lab” 

 
แสดงหน้าจอรายงานผล Lab เพ่ือทำการรับใบ Lab 

 

 หน้าจอยืนยันรับใบ LAB 
เมื่อทำการเลือกท่ีเมนู “รับใบ Lab” แล้วระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันรับรายการสั่ง Lab จะแสดงข้อมูลใบสั่ง 

Lab, แสดงข้อมูลการรับรายการ และแสดงข้อมูลรายการที่สั่ง จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “รับใบสั่ง Lab” เพื่อเป็นการ
ยืนยันการรับรายการสั่ง Lab ของผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอยืนยันรับรายการสั่ง Lab 
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จากนั้นให้กรองข้อมูล การรับเป็น “รับรายการแล้ว” ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ได้ทำการรับใบ Lab 
เรียบร้อยแล้ว และจะแสดงเลขท่ีรับที่ระบบออกให้อัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการคลิกท่ีปุ่ม “รับใบสั่ง Lab” 

 
แสดงหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยที่ทำการรับรายการแล้ว 

 
การยกเลิกรับใบ Lab 
เมื่อต้องการยกเลิกการรับใบ Lab ส่วนของการกรองข้อมูล ที่ช่องการรับให้เลือก “รับรายการแล้ว” จากนั้น

ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ได้ทำการรับรายการแล้ว และคลิกเลือกท่ีรายชื่อผู้ป่วย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “รับใบ Lab” 
ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันรับรายการสั่ง Lab และให้คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการรับ” ระบบจะทำการยกเลิกการรับใบ 
Lab ของผู้ป่วย และรายชื่อจะไปแสดงในส่วนที่ยังไม่ได้รับใบ Lab 

 
แสดงการยกเลิกการรับใบ Lab 
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ปุ่มรายงานผล 
คลิกท่ีรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับใบ Lab แล้ว และคลิกท่ีปุ่ม “รายงานผล” เพ่ือทำการรายงานผล Lab ของผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอรายงานผล Lab เพ่ือทำการรายงานผล 

 

เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “รายงานผล” ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยจะมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ HN ของผู้ป่วย, ชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วย, ชื่อผู้สั่ง, วันที่และเวลาที่สั่ง เป็นต้น  

 
การรายงานผล Lab แบบเป็นค่า 
หากไม่ได้เชื่อมกับ LIS จะต้องทำการกรอกค่าผล Lab ที่ได้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกที่

ปุ่ม “ยืนยันทุกรายการ” เพ่ือยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใส่ชื่อผู้ทำ Lab และผู้ตรวจสอบการทำ Lab เมื่อ
กรอกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลของผล Lab ที่ได้ทำให้กับผู้ป่วย   
หมายเลข 1 แสดงค่าของผล Lab ที่ได้ทำให้กับผู้ป่วย เพ่ือรายงานผล Lab 
หมายเลข 2 คลิกท่ีปุ่ม “ยืนยันทุกรายการ” จะเป็นการยืนยันผล Lab ทุกรายการที่มีการสั่งมา และถ้าต้องการยืนยัน
ทีละรายการให้เลือกยืนยันที่ช่อง check box เพ่ือให้ผลไปแสดง ณ จุดที่สั่งมา 
หมายเลข 3 ทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์ยืนยันผล เพ่ือให้จุดที่สั่งรู้ว่ามีการยืนยันผลแล้ว 
หมายเลข 4 ใส่รายชื่อผู้รายงานผล Lab 
หมายเลข 5 ใส่รายชื่อผู้อนุมัติรายการผล Lab 
หมายเลข 6 เปลี่ยนสถานะรายการ ให้เป็นรายงานผลแล้ว 
หมายเลข 7 แสดงเวลารับใบ Lab 
หมายเลข 8 แสดงเวลารายงานผล Lab 
หมายเลข 9 เมื่อติ๊ก ที่เตือนแพทย์ผู้สั่ง ระบบจะทำการเตือนแพทย์ผู้ที่ทำการสั่ง Lab เมื่อมีการรายงานผล Lab 
หมายเลข 10 ถ้าต้องการส่งผลแลปผ่าน Mobile ให้คลิกปุ่ม ส่งผล Mobile App แต่มีข้อแม้ว่าต้องมี Application 
ในโทรศัพท์เป็น BMS Messenger  
หมายเลข 11 คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
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แสดงหน้าจอรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ แบบเป็นค่า 

 
การรายงานผล Lab แบบ Image คลิกท่ีแถบ “Image” 

 สามารถบันทึกในรูปแบบของไฟล์ที่เป็นรูปภาพ โดยโหลดรูปภาพในการทำ Lab ได้อย่างน้อย 10 ไฟล์ มี
ลักษณะการทำงานต่างๆ ตามเมนู ดังนี้  
หมายเลข 1 แถบเมนู Image  เป็นการเลือกเพ่ือเข้าสู่เมนูการใช้งานในส่วนของ Image 
หมายเลข 2 แสดงจำนวนไฟล์รูปภาพที่ได้โหลดเข้ามา และปุ่มลูกศรซ้าย-ขวา ไว้เลื่อนดูรูปภาพกรณีท่ีมีมากกว่า 1 รูป 
หมายเลข 3 ปุ่ม Load  เป็นการดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้ในส่วนของการบันทึกผล Lab 
หมายเลข 4 ปุ่ม Delete  เป็นการลบไฟล์รูปภาพที่ไม่ต้องการออก 
หมายเลข 5 ปุ่ม Scan  เป็นการบันทึกไฟล์รูปภาพหรือเอกสารรายงานผล Lab โดยวิธีการ Scan เข้า 
หมายเลข 6 ปุ่ม Fit view  เป็นการเพ่ิมขนาดของรูปภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
หมายเลข 7 ปุ่ม Actual size  เป็นการลดขนาดของรูปภาพให้มีขนาดเล็กลง 
หมายเลข 8 ปุ่ม Print  เป็นการพิมพ์รูปภาพหรือเอกสารในการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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แสดงการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็น Image 

 

หมายเลข 9 เป็นพื้นที่สำหรับแสดงรูปภาพที่ได้ทำการโหลดเข้ามา จากการคลิกปุ่ม “Load” ระบบจะแสดงหน้าจอ 
ให้ทำการเลือกไฟล์รูปภาพรายงานเป็นผล Lab ที่ต้องการ จะแสดงรูปภาพและชื่อรูปภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 
“Open” เพ่ือเป็นการเปิดไฟล์รูปภาพที่ได้ทำการเลือก  

 
แสดงหน้าจอการเลือกไฟล์รูปภาพ 
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เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “Open” แล้วระบบจะแสดงรูปภาพที่ได้ทำการเพิ่มไฟล์เข้ามา  
คลิกท่ีปุ่ม “Fit view” เพ่ือเพ่ิมขนาดของไฟล์รูปภาพได้โดย  
คลิกท่ีปุ่ม “Actual size” เมื่อต้องการลดขนาดของไฟล์รูปภาพ 
คลิกท่ีปุ่ม “Delete”  เมื่อต้องการลบรูปภาพ 
คลิกท่ีปุ่ม “Save” หลังจากเพ่ิมไฟล์รูปภาพที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึกไฟล์รูปภาพที่เพ่ิม  

 
แสดงหน้าจอการเพ่ิมไฟล์รูปภาพ 

 
การรายงานผล Lab แบบข้อความ (Text) คลิกที่แถบ “Result Text”  
ระบบจะแสดงหน้าจอใหก้รอกรายละเอียดการบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในรูปแบบของข้อความ 

 
แสดงการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ แบบ Result Text 
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การรายงานผล Lab ด้วยการ Scan เอกสารเข้าระบบ  คลิกท่ีแถบ Scan Doc  
หมายเลข 1 เลือกเครื่องสแกนที่เชื่อมต่อ และกำหนดรายละเอียดในการ scan เอกสาร และคลิกที่ปุ่ม “Acquire”  
หมายเลข 2 เอกสารที่สแกนเข้ามา จะแสดงที่ตำแหน่งหมายเลข 2  
หมายเลข 3 นำเข้าเอกสาร ด้วยการโหลดไฟล์ภาพเข้ามาในระบบ ด้วยการใช้ปุ่ม Load From File 

 
แสดงการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ ด้วยการสแกนเอกสาร 

 
การรายงานผล Lab จากไฟล์ PDF เข้าระบบ คลิกท่ีแถบ PDF  
สามารถทำการเลือกเอกสารที่เป็น PDF ของผู้ป่วยมาเก็บไว้ได้ที่แถบนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” และทำการลง

ข้อมูลชื่อเอกสาร และคลิกท่ีปุ่ม “แนบแฟ้ม” เพ่ือทำการแนบเอกสารที่เป็นเอกสาร PDF ของผู้ป่วย เมื่อทำการลง
ข้อมูลและโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก”  

 
แสดงการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ จากไฟล์ PDF เข้าระบบ 
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การนัดฟังผล Lab คลิกที่แถบ นัดฟังผล 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ทำการกรอกข้อมูลของการนัดผู้ป่วยมาฟังผล โดยกรอก วันที่นัด และเวลา และเลือก

ทีต๊ิ่ก Check box ที่นัดมาฟังผลวันอื่น และถ้าต้องการพิมพ์ใบนัดฟังผลให้ติ๊ก ที่พิมพ์ใบนัดฟังผล เพ่ือพิมพ์ให้คนไข้  

 
แสดงการนัดฟังผล 

 
 เมื่อกรอกข้อมูลของการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบจะ
บันทึกผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย 

เมื่อห้องปฏิบัติการได้ทำการรับรายการแล้วและทำการยืนยันผลแล้ว จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยและ
สถานะในช่องยืนยันผลจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งจะเป็นการเสร็จสิ้นในการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการให้กับ
ผู้ป่วย 

 
แสดงหน้าจอท่ีแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่มีการรับรายการและยืนยันผลแล้ว 

 
 



 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         13 

ปุ่มพิมพ ์
เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารจากห้องปฏิบัติการ ให้เลือกที่รายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการพิมพ์เอกสาร และคลิกที่ปุ่ม 

“พิมพ์” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์ขึ้นมา และเลือกเครื่องพิมพ์เอกสาร จากนั้นคลิก
ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะพิมพ์เอกสารออกมา 

 
แสดงหน้าจอการพิมพ์เอกสาร 

ห้องปฏิบัตกิาร สั่ง Lab ให้กับผู้ป่วย 
เมื่อทางห้องปฏิบัติการต้องทำการสั่ง Lab ให้กับผู้ป่วยให้ทำการคลิกที่ปุ่ม “สั่ง Lab” จะสามารถสั่ง Lab 

ให้กับผู้ป่วยได้ 

 
แสดงการสั่ง Lab 

 

เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “สั่ง Lab” แล้วระบบจะแสดงหน้าจอให้ทำการค้นหาผู้ป่วยเพ่ือนำมาสั่ง Lab โดยการค้นหาจะ
สามารถค้นได้จาก HN, ชื ่อ, นามสกุล, ชื ่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที ่ทำการค้นหาจาก 
นามสกุล จะต้องทำการเคาะ space bar 1ครั้ง และทำการพิมพ์นามสกุลของผู้ป่วยที่ต้องการจะค้นหา เมื่อทำการ
กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ได้ทำ
การค้นหา เมื่อได้รายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” 
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การค้นหา 
ในกรณีที่ใช้ตัวช่วยในการค้นหาผู้ป่วยมีด้วยกัน 4 เมนู ดังนี้ 

1)  ถ้าเลือกที่เมนู ค้นหาเฉพาะผู้ถูกส่งตรวจในวันนี้ ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่มี
การส่งตรวจในวันนี้เท่านั้น 

2)  ถ้าเลือกที่เมนู ค้นหาด้วย Soundex จะทำการค้นหาด้วยข้อความที่เขียนต่างกันแต่ออก
เสียงเหมือนกัน  

3)  จะแสดงรายชื่อที่มีทั้งหมดข้ึนมาตามการค้นหา เช่น การค้นจาก HN ,ชื่อ , ชื่อ-นามสกุล ,
นามสกุล (กด Space Bar 1 ครั้งแล้วพิมพ์นามสกุล) , หมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดท่ีปุ่มค้นหา แล้วกด ตกลง 
4)                                    ถ้าเลือกที่เมนู ค้นหาด้วย Passport No. เป็นการค้นหาด้วยเลข Passport  

 
แสดงการค้นหา 

 

เมื่อได้ทำการค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการสั่ง Lab ได้แล้ว เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงหน้าจอของ
ข้อมูลการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลผู้รับบริการ 
ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูล Visit/Admit List 
ส่วนที่ 3 แสดงข้อมูล Request 
ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลการสั่ง 
ส่วนที่ 5 แสดงผล Lab 
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แสดงหน้าจอข้อมูลการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 

เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “สั่งใหม่” ระบบจะแสดงหน้าจอของการสั่ง Lab ในส่วนนี้จะสามารถทำการเลือกรายการ Lab 
ที่ต้องการสั่งและระบบจะแสดงเลขที่สั่ง Lab ให้อัตโนมัติ  

 
แสดงหน้าจอการเลือกรายการสั่ง Lab 
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เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “สั่งใหม่” ระบบจะแสดงหน้าจอของการสั่ง Lab เมื่อทำการเลือกแบบฟอร์มสั่ง Lab ที่ต้องการ
แล้ว จากนั้นจะแสดงชื่อของแบบฟอร์มจะสามารถทำการเลือกรายการที่อยู่ในแบบฟอร์มนั้นได้ เมื่อทำการเลือก
รายการของการสั ่ง Lab ได้แล้ว จากนั ้นให้คลิกที ่ปุ ่ม “บันทึก” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการสั ่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งระบบจะมีลักษณะการทำงานดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอการสั่ง Lab 

 
หมายเลข 1 แสดงชื่อแบบฟอร์มและเลขที่สั่ง Lab 
หมายเลข 2 แสดงข้อมูลการสั่งมีดังนี้ วันที่สั่ง เวลาที่สั่ง ผู้สั่ง ความเร่งด่วน Specimen 
หมายเลข 3 แสดง Master Form ของรายการแลป  
หมายเลข 4 สามารถทำการเลือกรายการสั่ง Lab ในหัวข้อใหญ่และหัวย่อยได้ 
หมายเลข 5 check box  แสดงสรุปการสั่ง  จะแสดงรายการสั่ง lab ทั้งหมดท่ีได้สั่งไป 
หมายเลข 6 สามารถทำการเลือกพิมพ์รายการสั่ง lab หรือสติ๊กเกอร์สั่ง lab 
หมายเลข 7  ปุ่ม “ยกเลิกการสั่ง” เมื่อคลิกท่ีปุ่มนี้ระบบจะทำการยกเลิกการสั่ง Lab ของผู้ป่วย 
หมายเลข 8 ปุ่ม “บันทึก” เมื่อคลิกท่ีปุ่มนี้ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของการสั่ง Lab 
หมายเลข 9 ปุ่ม “ปิด” เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้จะเป็นการปิดหน้าจอสั่ง 
 

สถานะการสั่ง LAB 
คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกการสั่งตรวจ Lab และแสดงรายการของการสั่ง Lab และในช่องด้าน

ขวามือระบบจะแสดงข้อมูลการสั่ง Lab ของผู้ป่วย และแสดงสถานะการรับและการยืนยันการรายงานผล ดังนี้  
  แสดงสถานะยังไม่มีการรับรายการ และ แสดงสถานะยังไม่มีการยืนยันผล 
 แสดงสถานะของการยืนยันการรับรายการแล้ว และ แสดงสถานะของการยืนยันผลแล้ว 
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แสดงการบันทึกข้อมูลการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 

เมื่อต้องการแก้ไขการสั่ง ให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” จะสามารถแก้ไขข้อมูลการสั่งได้ และระบบจะแสดงประเภท
และชื่อรายการข้อมูลการสั่ง 

 
แสดงการแก้ไขข้อมูลการสั่ง Lab 
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เมื่อคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอของการสั่ง Lab จะสามารถทำการแก้ไขรายการของการสั่ง
ตรวจได้ และเมื่อทำการแก้ไขรายการสั่งตรวจเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” จากนั้นระบบจะทำการบันทึกการ
แก้ไขรายการสั่งตรวจ 

 
แสดงการแก้ไขรายการสั่งตรวจ 

 
เมื่อต้องการสั่ง Lab ซ้ำให้กับผู้ป่วย ให้คลิกที่ปุ่ม “สั่งซ้ำ” จากนั้นระบบจะแสดง Pop Up เพ่ือให้ผู้สั่งยืนยัน

ในการสั่ง Lab ซ้ำ ถ้าต้องการยืนยันในการสั่งซ้ำให้คลิกที่ปุ่ม “Yes” และถ้าไม่ต้องการยืนยันให้คลิกที่ปุ่ม “No” 

 
แสดงการสั่ง Lab ซ้ำ 
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การเปรียบเทียบผล lab 
เมื่อต้องการเปรียบเทียบผล lab ในครั้งนี้กับผล lab ในครั้งก่อนหน้า ให้คลิกปุ่ม “เปรียบเทียบผล” สามารถ

ระบุได้ว่าต้องการให้ผล lab นั้นแสดงย้อนหลังก่ีเดือน และสามารถ Export ผล lab ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได ้ 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลการสั่งทางห้องปฏิบัติการในส่วนของการเปรียบเทียบผล 

 
หากต้องการให้ผล lab แสดงเฉพาะรายการที่ต้องการ สามารถกำหนดค่าได้โดย คลิกท่ีปุ่ม “Customize” 

จากนั้นระบุได้ว่าต้องการให้แสดงผล lab รายการไหนบ้าง 

 
แสดงหน้าจอการกำหนดรายการแสดงผล Lab 
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 จากนั้นให้ต๊ิก Checkbox ที่ “แสดงเฉพาะรายการที่ Customize” ระบบจะแสดงเฉพาะรายการ lab ที่ได้
กำหนดไว้เท่านั้น 

 
แสดงหน้าจอการเปรียบเทียบผลเฉพาะรายการที่กำหนดไว้ 

 
 หากต๊ิก Checkbox ที ่“แสดงตามผล lab” ระบบจะแสดงผล lab โดยเปลี่ยนจากการเรียงตามวันที่ที่มีการ
สั่ง เป็นเรียงตามชื่อรายการ lab แทน 

 
แสดงหน้าจอการเปรียบเทียบผลแบบแสดงตามผล lab 
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หากติ๊ก Checkbox ที่ “เรียงลำดับจากวันที่สุดท้าย” ผล lab จะเรียงลำดับจากวันที่ล่าสุดที่มีการสั่ง lab ไปยัง
วันที่สุดท้ายที่ทำการสั่ง lab ไว้ 

 
แสดงหน้าจอการเปรียบเทียบผล (เรียงลำดับจากวันที่สุดท้าย) 

 
การเปรียบเทียบผล lab สามารถทำได้อีก 2 วิธี คือ การดูผลแบบ “กราฟ” และการดูผลแบบ “แนวนอน” 

โดยการแสดงผลแบบกราฟให้ทำการระบุรายการ lab ที่ต้องการเปรียบเทียบผล และสามารถระบุได้ว่าต้องให้ข้อมูล
เริ่มแสดงวันที่เท่าไหร่ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “เพิ่มรายการ” 

 
แสดงหน้าจอการเปรียบเทียบผลแบบกราฟ 
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 การเปรียบเทียบผลแบบแนวนอนให้ทำการเลือกท่ีแถบ “ผลแนวนอน” โดยจะมีข้อมูล ชื่อรายการ lab,    
ค่าปกติของผล lab รายการนั้น ๆ โดยจะแสดงผลแยกออกตามวันที่ที่มีการสั่ง lab ของแต่ละรายการ 

 

แสดงหน้าจอการเปรียบเทียบผลแบบแนวนอน 
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การพิมพ์เอกสารของผู้ป่วยตามรายการที่ส่ัง  
ให้เข้าที่ข้อมูลการสั่ง Lab ของผู้ป่วย จากนั้นคลิกที่รายการสั่งของผู้ป่วยที่ต้องการ(ประวัติการสั่งด้านซ้าย) 

แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” (ด้านขวา) จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกเอกสารที่ต้องการ เช่น ใบสั่ง Lab , ใบ
รายงานผล Lab และเลือกเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้ จากนั้นถ้าต้องการดูตัวอย่างเอกสารก่อนที่จะทำการ Print ให้ ติ๊ก
เครื่องหมายถูกที่ “Preview” และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงตัวอย่างเอกสารให้ดูก่อน จากนั้นจึงจะ
เลือกว่าต้องการพิมพ์หรือไม่ แต่หากไม่ติ๊กเครื่องหมายถูกที ่“Preview” ระบบจะพิมพ์เอกสารออกมาให้  

 
แสดงการพิมพ์เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


