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ระบบบริหารคลินิกแล็บ (Clinic Lab System) 
 เปนระบบที่มาชวยงานสําหรับคลินิกแล็บเอกชน ที่เปดรับวิเคราะหแล็บบุคคลทั่วไป คลินิกแพทยและ
สถานพยาบาล โดยมีคุณสมบัติดังนี ้

1. สามารถทํางานบนระบบเครือขายภายใน (Local Area Network) โดยสามารถใชงานพรอมกัน
ไดหลายเครื่อง 

2. สามารถเช่ือมตอสาขา ในกรณีที่กิจการมีหลายสาขา โดยอาศัยเครือขายของ Internet โดยใช 
ADSL หรือ Lease Line 

3. สามารถใหลูกคาดูผลแล็บผานเครือขาย Internet เพ่ิมความสะดวกและสรางอิมเมจที่ดีใหกับองคกร 

 
 
Clinic Lab จะระบบงานออกเปน 4 ระบบยอย ดังนี้ 

1. ระบบรับผูปวยและการเงิน ซึง่เปนระบบในการลงทะเบียนผูปวยและรับชําระเงินจากผูปวย 
2. ระบบส่ังตรวจแล็บ เปนระบบที่เทคนิคแพทยทําการซักประวัติ ส่ังตรวจแล็บทั่วไป และตรวจแล็บตามที่คนไข

หรือคลินิกที่สงมาใหตรวจตามความตองการ 
3. ระบบบันทึกผลแล็บ เปนระบบที่หองปฏิบัติการทําการตรวจแล็บที่ระบุในขอ 2 และทําการบันทึกผลแล็

บและออกรายงานผลแลบ็ 
4. ระบบสอบถามประวัติการตรวจ เปนระบบที่ไวใหเทคนิคแพทยสอบถามประวัติการตรวจของผูปวยที่เคยมา

ตรวจ สามารถดูผลเชิงสถิติ เพ่ือเปรียบผลในครั้งกอนวามแีนวโนมอยางไร เชนผลการตรวจความดัน การ
ตรวจเบาหวาน เปนตน 

 
หากผูใชงานมคีวามประสงคที่จะเพ่ิมเติมระบบอื่น ๆ เขาไปเพ่ือใหระบบงานบริหารคลินิกแล็บสมบูรณยิ่งขึ้น ทาง
ผูพัฒนาก็พรอมยินดีบริการให ตัวอยางเชน 
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1. ระบบคุมลูกหนี้ เพ่ือทําการวางบิลและรับชําระเงินจากลูกหนี ้
2. ระบบตรวจสอบผลแล็บผานเครือขาย Internet 
3. ระบบดึงผลแล็บจากเครื่องตรวจอัตโนมัต ิ
 

ระบบรับผูปวยและรับชําระเงิน 
เปนระบบงานสําหรับไวลงทะเบียนผูปวยและรับชําระเงินสามารถชําระเงินลวงหนา หรอืรอเมื่อผลตรวจออกแลว 

 
 

ดานซายมือจะแสดงรายชื่อคนไข ที่อยูในคิวตรวจ มีการบอกสถานะวาชําระเงินแลวหรือยัง มีสถานะบอกวา
ผลแล็บออกแลวหรือยัง ในกรณีที่ผลแล็บออกแลวและไดรับชําระเงินไปแลว ขอมูลนี้ก็จะยายไปอยูในระบบ
ประวัติการตรวจ 
 ดานขวามือ ไวบันทึกประวัติผูปวยรายใหมและไวแกไขประวัติเดิม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู ใน
กรณีที่ตองการคนชื่อ-นามสกุล กก็รอกขอมูลในชองคนหา และคลิกปุมคนหา ระบบก็จะแสดงรายชื่อผูปวยที่ตรง
กับความตองการ การคนไมจาํเปนตองพิมพคําคนเต็มคํา อาจใชบางสวนของคําในการคนหาก็ได เชน คนหา
คนไข นามสกุล วิเศษไชยะ อาจคนโดยพิมพคําวา “วิเศษ” ระบบก็จะทําการคนผูปวยที่มีนามสกุลขึ้นตนดวย 
วิเศษมาให แลวผูใชงานก็ทําการเล่ือนหาคนไขตามที่ตองการ เมื่อเลือกคนไขไดแลว ระบบก็จะแสดงรายละเอียด
ประวัติของคนไขตอไป 
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 ขั้นตอนตอไปเปนการการบันทึกรับผูปวยเขาคิวตรวจ โดยระบุวามาตรวจเอง หรือคลินิกแพทยสงตรวจ เมื่อ
บันทึกเสร็จขอมูลก็ถูกบันทึกเขาคิวตรวจเพื่อใหเทคนิคแพทยทําการซักประวัติและสั่งตรวจแล็บตอไป 
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ในกรณีที่ผูปวยจายคาตรวจ เจาหนาที่ก็จะทําการเลือกคิวตรวจที่จะชําระเงินแลวคลิกปุมรับชําระเงิน โดยกําหนด
รายละเอียดการรับเงิน วาเปนเงินสด หรือ เปนลูกหนี้ และสามารถพิมพใบเสร็จจากเครื่องคอมฯ  

 
 
เมื่อส้ินวันก็ทําการพิมพรายงานสรุปการรับเงินประจําวัน เพ่ือสงฝายบัญชีตอไป ในการเลือกพิพม สามารถระบุ
วันที่ที่ตองการไดวาจะพิพมจากวันที่เทาไร ถึงวันที่เทาไร 
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ระบบหองสั่งตรวจ 
เทคนิคแพทยก็จะทําการซักประวัติและส่ังตรวจแล็บทั่วไปรวมไปถึงส่ังตรวจแล็บตามที่คนไขตองการ และถา

ตองการดูประวัติการตรวจของคนไขวาเคยมาตรวจในครั้งกอน ๆ ก็คลิกที่ปุมประวัติการตรวจ ระบบก็จะทําการ
เปดประวัติการตรวจของคนไขตอไป (ดูรายละเอียดในหนาระบบประวัติการตรวจ) 

 
 
ระบบมีตัวชวยการส่ังตรวจ โดยสามารถกําหนดการตรวจเปนโปรแกรมการตรวจ เพ่ือใหการบันทึกการตรวจเปน
ชุดเกิดความรวดเร็ว 
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หรือเลือกรายการจากรหัสตรวจทั้งหมด 
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ในระบบหองส่ังตรวจ สามารถพิมพรายงาน การตรวจแยกตามตําบล อําเภอ หรือ จังหวดั เพ่ือหนวยงานของรัฐ 
และ รายงานสรุปรายไดแยกตามคลินิกที่สงตรวจตามชวงเวลาที่ตองการ 
 

 



สยามซอฟตบิต สาขาตรัง  19/106 ถนนโรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  โทร.09-729-3791 , 075 -212231  หนา: 10 

ผูพัฒนา นายประสิทธิ์ วิเศษไชยะ http://worksure.net  email: prasitws@hotmail.com 

ระบบบันทึกผลแล็บ 
เปนระบบงานในหองปฏบิัติการ สามารถดูรายการซักประวัติ, รายการสั่งตรวจเพื่อเตรียมการ
ตรวจ 
 

 
 
เมื่อผลตรวจออกเรียบรอยแลว ก็ทําการบันทึกผลแล็บ โดยการบันทึกจะมี 2 กรณี คือ กรณีแล็บทั่วไปที่ไมมีผลตรวจยอย 
และแล็บที่ผลตรวจยอย ในการกรอกขอมูลผลตรวจหากผลตรวจนั้นมีตัวเลือกสําหรับเลือกเพื่อกรอกผล ก็สามารถดึงรายการ
จากตัวเลือกได 
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และเชนเดียวกัน ในการออกใบรายงานผลตรวจก็มี 2 ลักษณะเชนเดียวกัน คือ ผลแล็บทั่วไป และ ผลแล็บที่มีรายการตรวจ
ยอย  การออกรายงานก็ใหเลือกรายการตรวจที่ตองการ พรอมทั้งคําแนะนํา รวมไปถึง ผูออกรายงานและผูตรวจสอบ 
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ระบบประวัติผูปวย 
เปนระบบชวยงานไวใหเทคนิคแพทยตรวจสอบประวัติการตรวจในครั้งกอน สามารถเรียกดูจากหนาตางของระบบสั่งตรวจ 
หรือจากระบบบันทึกผลแล็บ ในระบบประวัติผูปวยนี้ หากกิจการตองการบันทึกขอมูลยอนหลังในอดีตกอนที่จะนําระบบ
บริหารคลินิกแล็บมาใช ก็ใหบันทึกที่ระบบประวัติผูปวยนี้เชนกัน 

 
 
ขอมูลจะสัมพันธกับระบบที่เรียกใชงาน ไมตองเสียเวลามาคนหาชื่ออีก แตถาบันทึกขอมูลเกา ๆ ก็จําเปนตองคนหาประวัติ ใน
หนาตางนี้จะแสดงวันที่ที่เคยมาตรวจของผูปวย สามารถกําหนดชวงเวลาไดในปุมคนหาที่ 1 และหากตองการดูประวัติการ
ตรวจแยกตามรหัสการตรวจ เพื่อดูผลทางสถิติยอนหลัง ก็เลือกรายการไดจากปุม 2   
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หากตัองการพิมพรายงานก็สามารถทําได 
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 ขอมูลที่แสดงมาขางตน คงจะทําใหทานพอจะมองภาพรวมของตัวโปรแกรมบริหารคลินิกนี้ไดวาจะเปนประโยชนตอ
กิจการของทานหรือไม และหากทานมีขอแนะนําประการใดโปรดบอก ทางผูพัฒนายินดีนําไปปรับปรุงเพื่อใหผูใชงานมีความ
สะดวกและคุมคาตอการใชงานยิ่งๆ ขึ้นไป 
 นอกจากระบบบริหารคลินิกแล็บนี้ ทางทีมงานยังมีระบบงานอื่น ๆ เชน ระบบบริหารงานโรงแรม, ระบบบริหารเอเยนต
ทัวร, ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ, ระบบเงินเดือนและคาจาง และรับพัฒนาระบบงานตามความตองการเพื่อใหตรงกับธุรกิจ
ของทาน 
 
                  ประสิทธิ์ วิเสษไชยะ 
     http://www.siamsoftbit.com 
                    IT Manager 


