แนะนํา โปรแกรม การดูผลแล็บ และ พิมพ์ ผลแล็บ โดย ใช้ โปรแกรม Rax Checkpoint

1 ใส่ ID และ Password เพือเข้ าใช้ โปรแกรมดูผลแล็บ และ Print ผลแล็บ(Rax Checkpoint)

ความสามารถของ โปรแกรม Rax Checkpoint
ก. สามารถดูผลแล็บทุกชนิดทีห้องแล็บได้ บนั ทึกไว้ ในโปรแกรมLIS ได้ แก่ผลตรวจแผนกโลหิตวิทยาและการตรวจปั สสาวะอุจจาระ
(ใบแล็บสีแดง เหลือง นํ Fาตาล) ,เคมีคลินกิ (สีฟ้า),ภูมคิ ้ มุ กันวิทยา(สีเขียว)และ จุลชีววิทยา(สีขาว)
ข.
ค.
ง.
จ.

ไม่สามารถดูผล เซลล์วิทยา,ผลชิ Fนเนื Fอ ผลทางด้ านธนาคารเลือด(การเตรียมเลือดจ่ายเลือด) ต้ องดูผ่าน HosXp เช่นเคย

สามารถดูผลเพาะเชื Fอได้ สมบูรณ์ขนึ F (เมือ ก่อนดูผ่านHosXpได้ บางส่วน), สามารถดูผล ทีแผนกส่งตรวจออกเป็ นรหัสของ HIV ได้
สามารถพิมพ์ผล แยกเป็ นแผนกทีท ําการตรวจวิเคราะห์ โดยผลการตรวจแต่ละแผนกจะอยูใ่ นในหน้ าเดียวกันของกระดาษครึง A4
ช่วยแก้ ปัญหากรณีทีการเชือมต่อส่งข้ อมูลการวิเคราะห์ระหว่าง ห้ องแล็บกับโปรแกรม HosXp ล้ มเหลว ทําให้ ผลการวิเคราะห์ทีเสร็จแล้ วไม่
ถูกส่งไปรายงานผลที HosXp ผู้ใช้ บริการสามารถดูผลผ่าน โปรแกรม Rax CheckPiont ได้ ซึง คล้ ายกับการโทรถามผลแล็บ หรือการติดต่อ
โดยตรงทีห้องแล็บ
ฉ. ท่านสามารถ run โปรแกรมนี Fคู่กบั HosXp ได้ โดยยุบหน้ าโปรแกรมRax Checkpoint ลง เมือ ต้ องการใช้ โปรแกรม HosXp ทําสลับไปมาได้
ช. โปรแกรมจะทํางานได้ เต็มประสิทธิภาพ ถ้ า run ผ่านโปรแกรม Mozilla Firefox ถ้ าต้ องการติดตังF โปรแกรมดูผล/พิมพ์ผลแล็บนี F กรุณาติดต่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.นครพนม
ซ. Rax Checkpoint เป็ นอีกทางเลือกหนึงในการเข้าถึงผลการตรวจวิ เคราะห์ของคนไข้ทีท ่านต้องการ

2 เข้ าสูโ่ ปรแกรม Rax Checkpoint ซึง จะแสดงรายชือคนไข้ ในวันปั จจุบนั ทีห ้ องแล็บตรวจเสร็จแล้ ว หน้ าละ 10 ใบแล็บ สามารถ ดูหน้ าอืน ๆ ได้
โดย click ลูกศรทีอยูด่ ้ านล่าง บริเวณทีบอกจํานวนหน้ า
Clickเพือ
Print ผลแล็บ

Clickเลือกราย

ทีต้องการ

ผล
แล็บ

3 ถ้ าต้ องการดูผลแล็บ/Print ผลแล็บ ทีร ายใดให้ click ทีรายนันF จะเกิดแถบสีฟ้าทีรายนันF และผลแล็บรายนันจะปรากฎที
F
ด้านล่าง
หากต้ องการพิมพ์ผลแล็บ ให้ click ทีรูป Printer จะเข้ าสูโ่ ปรแกรมการพิมพ์ผล

1 ช่อง
Key HN.

2 click

ทีนี

4 หากต้ องการเลือกดูเฉพาะ รายคนไข้ ทาํ ได้ โดย ใส่ HN คนไข้ ทชี ่องใส่ HN แล้ ว click ทีปมุ่ Search ทีช่องนี Fถูก default ไว้ ให้ ใส่ HN แต่ทา่ น
สามารถค้ นหาโดยการใส่ ชือ /นามสกุล ก็ได้ โดย click ทีปมลู
ุ่ กศร หน้ า Search แล้ วเลือก by Name หรือ by Name surname

5.1
5.2

5.3

5.4

5 หากต้ องการดูผลคนไข้ ท/ ไี ม่ ใช่ วันปั จจุบัน ให้ ทาํ ดังนี 5
5.1 click ทีปมุ่ ลูกศร หน้ าปุ่ ม Search แล้ วเลือก More.. จะปรากฏหน้ าจอ Advanced search
5.3 เลือกวันที ทีสง่ ตรวจ จากช่อง from หากไม่แน่ใจว่าส่งวันไหน ให้ เลือกถอยไปหลายๆวันได้

5.2 ใส่ HN ในช่องใส่ HN
5.4 click

สามารถค้ นหาผลแล็บ ได้ จาก ชือ – นามสกุล โดยใส่ชือ ในช่อง Name Sername ไม่ต้องใส่ HN ทีช่อง HN
ช่อง Requester ถูก default เป็ น All คือ ทุกแผนกทีสงั ตรวจ ช่อง Status หมายถึง สถานะของ specimen ถูก default เป็ น result คือผลเสร็จแล้ ว
มีผลการวิเคราะห์ ทุกช่องที default ไว้ ท่านสามารถเลือกใหม่ได้ตามต้ องการ

HN ทีเลือกไว้ จะถูก

แสดงออกมาตามช่วง
วันที ทีเ ลือก

6 HN ทีต้องการ จะถูกแสดง ออกมา ในช่วงเวลาทีเ ลือกไว้

