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คู่มือการปรับตั้งค่าเริม่ต้นโปรแกรม HOSxP XE เมื่อขึ้นปีใหม ่ 
ประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี ้

 
1. การปรับตั้งค่าหมายเลข HN       หน้า 2-3 

2. การปรับตั้งค่าหมายเลข AN       หน้า 4 

3. การปรับตั้งค่าหมายเลข DN       หน้า 4 

4. การปรับตั้งค่าหมายเลข REFER      หน้า 5-6 

5. การปรับตั้งค่าหมายเลข XN       หน้า 7 
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วิธีก าหนดค่าเริ่มต้น เม่ือขึ้นปีใหม่ 

1. การปรับตั้งค่าหมายเลข HN 

ให้ก ำหนดค่ำ HN เริ่มต้นใหม่ในปี ที่ตำรำง opdconfig โดยเปลี่ยนเลข HN ในฟิลด์ hnstartnumber  
ให้เป็นหมำยเลข HN ตำมท่ีโรงพยำบำล ต้องกำรใช้ เช่น ต้องกำรจะใช้เลข 660000001 เป็น HN แรกของปี พ.ศ. 2566  
ให้ตั้งค่ำเป็นเลข 660000000 เป็นค่ำตั้งต้น 

ขั้นตอนกำรตั้งค่ำเริ่มต้น 
ไปที่ เมนู > Tools >Data > SQL Query 

 
รูปที่ 1 แสดงเมนูกำรเข้ำ SQL Query 

1. เปิดตำรำง opdconfig โดยใช้ค ำสั่ง select * from opdconfig 

2. กดปุ่ม Run 

3. ก ำหนดเป็นเลข HN ล ำดับก่อนหน้ำเลขที่ต้องกำรใช้เพื่อ ตั้งต้นของปีใหม่ ลงในช่อง hnstatnumber 
เช่น 660000000 เป็นต้น 

4. กดปุ่ม Update 
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รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนกำรตั้งค่ำ hn เริ่มต้นที่ตำรำง opdconfig 

หลังจำกตั้งค่ำที่ตำรำง opdconfig แล้ว เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนใหม่ที่หน้ำจอ เมนู OPD Registry > 
OPD Card จะได้เลข HN ในช่องที่เริ่มต้นตำมท่ีตั้งไว้ และเลขจะรันต่อโดยอ้ำงอิงเลข HN ล่ำสุดจำกตำรำง 
Serial โดยสำมำรถใช้ค ำสั่ง select * from serial where name = "HN" เพ่ือตรวจสอบ 

 
รูปที่ 3 แสดงหมำยเลข HN ที่ตำรำง serial 
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2. การปรับตั้งค่าหมายเลข AN 

ในส่วนของหมำยเลข AN เมื่อถึงวันที่ 1 มกรำคม ของทุกๆ ปี โปรแกรมจะเปลี่ยนค่ำให้อัตโนมัติไม่

ต้องก ำหนดค่ำเพ่ิมเติมใดๆ ซึ่งจะได้รูปแบบเป็น ปี พ.ศ. ขึ้นต้น เช่น 660000002 

 

3. การปรับตั้งค่าหมายเลข DN 

 ในส่วนของหมำยเลข DN เมื่อถึงวันที่ 1 มกรำคม ของทุกๆ ปี โปรแกรมจะเปลี่ยนค่ำให้อัตโนมัติ 
ไม่ต้องก ำหนดค่ำเพ่ิมเติมใดๆ ซึ่งจะได้รูปแบบเป็น ปี พ.ศ. ขึ้นต้น เช่น 6600001 
 

4. การปรับตั้งค่าหมายเลข REFER 

4.1. การก าหนดค่าเลขรับเข้า (referin) 

สำมำรถก ำหนดค่ำได้ที่ ตำรำง serial  

ขั้นตอนกำรตั้งค่ำเริ่มต้น 

1. ใช้ค ำสั่ง select * from serial where name = "i_refer_number"  

2. ก ำหนดค่ำตัวเลขล ำดับก่อนหน้ำที่ต้องกำร ในช่อง serial_no 

3. กดปุ่ม Update 
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รูปที่ 4 แสดงกำรเพ่ิม serial ส ำหรับเลขรับเข้ำ (referin) 

4.2. การก าหนดค่าเลขส่งต่อ (referout) 

ในส่วนของหมำยเลขส่งต่อ(referout) หำกมีกำรตั้งค่ำไว้ที่ System setting > Main Setting > 
system > เลขที่ Refer ไปสถำนพยำบำลอ่ืน ออกตำมปีงบประมำณ ก ำหนดค่ำ เป็น Y เมื่อถึงวันที่ 1 
มกรำคม ของทุกๆ ปี โปรแกรมจะเปลี่ยนค่ำให้อัตโนมัติ ไม่ต้องก ำหนดค่ำเพ่ิมเติมใดๆ  

โดยเมื่อมีกำรออกเลขส่งต่อในหน้ำจอบันทึกข้อมูลส่งต่อ โปรแกรมจะเพ่ิม serial ตัวใหม่ ส ำหรับออก
เลขส่งต่อ(referout) มำให้ เป็นชื่อ refer_out_number และตำมด้วย ปี พ.ศ. เช่น refer_out_number_66  

 
รูปที่ 5 ตั้งค่ำเลขที่ Refer ไปสถำนพยำบำลอ่ืน ออกตำมปีงบประมำณ ก ำหนดค่ำ เป็น Y 
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สำมำรถตรวจสอบข้อมูล โดยใช้ค ำสั่ง 

1. ใช้ค ำสั่ง select * from serial where name = "refer_out_number_66" 

2. กดปุ่ม Run 

 
รูปที่ 6 แสดงกำรเพ่ิม serial ส ำหรับเลขส่งต่อ (referout) 

หมายเหตุ : ส ำหรับรพ. ที่ใช้ฐำนข้อมูล PostgreSQL หำกระบบไม่ท ำกำรเพ่ิมข้อมูลในตำรำง serial ให้อัตโนมัติ  
ให้ใช้ค ำสั่ง CREATE SEQUENCE hosxp_seqrefer_out_number_66 start with 1 เพ่ือก ำหนดเลขท่ีส่งต่อ
เริ่มต้นของปี 66 แทน 
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5. การปรับตั้งค่าหมายเลข XN 

สำมำรถก ำหนดค่ำได้ที่ ตำรำง serial โดยเพิ่มชื่อ serial เป็น xn-ปี ค.ศ. ใหมท่ี่ต้องกำร และก ำหนด
หมำยเลข XN เริ่มต้นล ำดับแรกของปนีั้น 

ขั้นตอนกำรตั้งค่ำเริ่มต้น 

1. ใช้ค ำสั่ง insert into serial (name,serial_no) values ('xn-2023',6600000) 

2. กดปุ่ม Execute 

 
รูปที่ 7 แสดงกำรเพ่ิม serial ส ำหรับ XN 

 สำมำรถตรวจสอบผล โดยใช้ค ำสั่ง select * from serial where name = "xn-2023" 

 
รูปที่ 8 แสดงหมำยเลข XN ที่ตำรำง serial 


