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คู่มือการปรับตั้งค่าเร่ิมต้นโปรแกรม HOSxP XE เมื่อขึ้นปีใหม่  
ประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี ้

 
1.การปรับตั้งค่าหมายเลข HN         หน้า 2-4  

2.การปรับตั้งค่าหมายเลข AN                          หน้า 4 

3.การปรับตั้งค่าหมายเลข XN             หน้า 4-5 

4.การปรับตั้งค่าหมายเลข REFER                หน้า 6-7 

5.การปรับตั้งค่าหมายเลข DN        หน้า 8 
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1. การปรับตั้งค่าหมายเลข HN 

ให้เข้าไปก าหนดค่าเร่ิมต้น ที่ตาราง opdconfig โดยเปลี่ยนเลขใน Field : hnstartnumber ให้
เป็นหมายเลข HN ตามที่โรงพยาบาล ต้องการใช้ เช่นต้องการให้ขึ้นตามปี พ.ศ.ก็ก าหนดเท่ากับ  630000000 
เป็นค่าต้ังต้น 

ขั้นตอนการต้ังค่าเร่ิมต้น 

ไปที่ เมนู > Tools >Data > SQL Query 

 

รูปที่ 1 แสดงเมนูการเข้า SQL Query 

 

1. เปิดตาราง opdconfig โดยใช้ค าสั่ง select * from opdconfig   
2. กดปุ่ม Run 
3. ก าหนดเป็นเลข HN ล าดับก่อนหน้าเลขที่ต้องการใช้เพื่อ ต้ังต้นของปีใหม่ลงในช่อง 

hnstatnumber เช่น 630000000 เป็นต้น 
4. กดปุ่ม Update 
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รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการต้ังค่า hn เริ่มต้นที่ตาราง opdconfig 

หลังจากต้ังค่าที่ตาราง opdconfig แล้ว เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนใหม่ที่หน้าจอ เมนู OPD Registry > 
OPD Card จะได้เลข HN ในช่องที่เร่ิมต้นตามที่ตั้งไว้ และเลขจะรันต่อโดยอ้างอิงเลข HN ล่าสุดจากตาราง 
Serial โดยสามารถใช้ค าสั่ง Select * from serial where name like “%HN%”เพื่อตรวจสอบ 
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รูปที่ 3 แสดงหมายเลข HN ที่ตาราง serial 

2.การปรับตั้งค่าหมายเลข AN 

 ในส่วนของหมายเลข AN เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี โปรแกรม HOSxP XE จะเปลี่ยนค่าให้
อัตโนมัติไม่ต้องก าหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งจะได้รูปแบบเป็น  ปี พ.ศ. ขึ้นต้น เช่น 630000001 

3.การปรับตั้งค่าหมายเลข XN 

สามารถก าหนดค่าได้ที่ ตาราง serial โดยเพิ่มค่า serial ส าหรับที่จะใช้ขึ้นมาใหม่ และก าหนดค่า
ตัวเลขที่จะเป็นหมายเลขล าดับแรกที่จะใช้ของปี  

ขั้นตอนการต้ังค่าเร่ิมต้น 

1. ใช้ค าสั่ง insert into serial (name,serial_no) values ('xn-2020',6300000) 

2. กดปุ่ม Execute 
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รูปที่ 4 แสดงการเพิ่ม serial ส าหรับ XN 

 สามารถตรวจสอบการเพิ่ม ค่า ที่ตาราง serial ได้ โดยใช้ค าสั่ง select * from serial    where 
name like "xn-%" 

 

 

รูปที่ 5 แสดงหมายเลข XN ที่ตาราง serial 
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4. การปรับตั้งค่าหมายเลข REFER 

4.1 การก าหนดค่าเลขรับเข้า(referin) 

สามารถก าหนดค่าได้ที่ ตาราง serial  

ขั้นตอนการต้ังค่าเร่ิมต้น 

1. ใช้ค าสั่ง Select * from serial where name like “i_refer%”  
2. ก าหนดค่าตัวเลขล าดับก่อนหน้าที่ต้องการ ในช่อง serial_no ท่ีช่ือ i_refer_number  
3. กดปุ่ม Update 

 
รูปที่ 6 แสดงการเพิ่ม serial ส าหรับเลขรับเข้า(referin) 

4.2 การก าหนดค่าเลขส่งต่อ (referout) 

ในส่วนของหมายเลขส่งต่อ(referout) หากมีการต้ังค่าไว้ที่ System setting > Main Setting 
>system > เลขที่ Refer ไปสถานพยาบาลอื่น ออกตามปีงบประมาณ ก าหนดค่า เป็น Y เมื่อถึงวันที่ 1 
มกราคม ของทุกๆ ปี โปรแกรม HOSxP XE จะเปลี่ยนค่าให้อัตโนมัติไม่ต้องก าหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ โดยเมื่อมี
การออกเลขส่งต่อในหน้าจอโปรแกรม HOSxP XE โปรแกรมจะเพิ่ม serial ตัวใหม่ ส าหรับ เลขส่งต่อ
(referout) มาให้โดยชื่อ refer_out_number และตามด้วย ปี พ.ศ. เช่น  refer_out_number_63  
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รูปที่ 7 ต้ังค่าเลขที่ Refer ไปสถานพยาบาลอื่น ออกตามปีงบประมาณ ก าหนดค่า เป็น Y 

โดยสามารถตรวจสอบ โดยใช้ค าสั่ง 

1. ใช้ค าสั่ง Select * from serial where name like “refer_out%”  
2. กดปุ่ม Run 

 
รูปที่ 8 แสดงการเพิ่ม serial ส าหรับเลขส่งต่อ(referout) 
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การปรับตั้งค่าหมายเลข DN 

 ในส่วนของหมายเลข DN เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี โปรแกรม HOSxP XE จะเปลี่ยนค่าให้
อัตโนมัติไม่ต้องก าหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งจะได้รูปแบบเป็น  ปี พ.ศ. ขึ้นต้น เช่น 6300001 

 

 

 

 

 

 


