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คู่มือการใช้งานระบบงานบัญชี 1 
กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ 

การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4 

1. ดับเบิ้ลคลิก ที่ไอคอน HOSxPXE4 

 
แสดงหน้าจอการเข้าสู่โปรแกรม HOSxPXE4 

2. กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าระบบ HOSxP XE4 จากน้ันคลิกปุ่ม เข้าระบบ 

 

แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ท างาน 

 

แสดงหน้าจอเลือกสาขาที่ท างาน 

4. คลิกเลือกห้องท างาน  ห้องท างานที่เราอยู่ปัจจุบันหรือห้องที่ใช้บันทึกข้อมูล 

 

แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 
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5. ระบบจะแสดงหน้าต่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของทางโรงพยาบาลด้านบนของหน้าต่างจะแสดง ชื่อ-นามสกุล ของ

ผู้ Login เข้าระบบ หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิดหน้าต่างได้ที่ปุ่ม x ด้านบน 

 

แสดงหน้าจอประชาสัมพันธ์ 
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ระบบงานบัญชี 1 
กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอาย ุ

    เข้าใช้งาน เลือกเมนู PCU >> Account 1 

 
แสดงการเข้าใช้งานระบบงานบัญชี 1 

 ในระบบงานบัญชี 1 จะประกอบไปด้วยข้อมูลของประชากรทุกกลุ่มอายุ ทั้งในเขตรับผิดชอบและนอกเขต
รับผิดชอบ โดยข้อมูลของประชากรนอกเขตรับผิดชอบถูกเก็บไว้ในบ้านที่ขึ้นทะเบียนไว้ในหมู่ 0 และหมู่บ้าน 0 ซึ่ง
ก่อนที่จะใช้งานข้อมูลในบัญชีอื่น ต้องบันทึกข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบให้ครบถ้วนเสียก่อน เน่ืองจากในระบบ
บัญชีอื่นๆ ต่างก็จ าเป็นต้องให้ข้อมูลอ้างอิงจากระบบงานบัญชี 1 ดังน้ันจะต้องมีผู้รับผิดชอบข้อมูลฐานประชากรใน
เขตและนอกเขตรับผิดชอบ 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี 1 
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1. การเพ่ิมหมู่บ้าน  
คลิกที่ปุ่ม เพิ่มหมู่บ้าน ทางด้านล่างซ้าย เพื่อท าการเพิ่มหมู่บ้าน  

 
รูปภาพแสดงการเพิ่มหมู่บ้าน 

 
  จะปรากฏหน้าข้อมูลหมู่บ้าน ให้กรอกรายละเอียดหมู่ที่ , ชื่อหมู่บ้าน , ที่อยู่  ส าหรับช่องที่อยู่  หากว่า
ต้องการให้แสดงทั้งหมดให้กดที่ปุ่ม All แต่หากต้องการให้แสดงแค่ต าบลเดียวกันให้กดที่ปุ่ม ต าบลเดียวกัน ข้อมูลจะ
แสดงแค่ต าบลเดียวกันออกมา  

 
รูปภาพแสดงรายละเอียดการเพิ่มหมู่บ้าน 
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 หากต้องการใส่ Latitude กับ Longitude สามารถกดปุ่ม Map เพื่อให้ระบุต าแหน่ง ได้จากแผนที่แบบ 
Google map (แต่ต้องท าการเชื่อมต่อ internet) แล้วสามารถเลือกปักธงตามที่อยู่ ซึ่งระบบจะแสดงหมายเลข 
Latitude กับ Longitude ให้ จากน้ันระบบจะแสดงรูปในส่วนของ Map ตามที่เลือกจาก Google map 

 
รูปภาพแสดงการระบุแผนที่ให้กับหมู่บ้าน 

 หากต้องการก าหนดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าบ้าน ส าหรับหมู่บ้านที่สร้างขึ้น ก็สามารถเลือกชื่อ ซึ่งชื่อน้ี
ต้องไปต้ังค่าที่ System setting ให้เป็นเจ้าหน้าที่ และหากต้องการให้ แสดงชื่อเจ้าหน้าที่น้ีในบ้านทุกหลังให้กดที่ 
Update บ้านทุกหลัง หากไม่ต้องการทุกหลังสามารถไปที่บ้านแล้วเลือกทีละหลังได้ 

 
รูปภาพแสดงการระบุเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 



 
 

Copyright By Bangkok Medical Software Co.,Ltd                                         7 

2. การแก้ไข และ การลบหมู่บ้าน  
          คลิกเลือกรายการชื่อหมู่บ้านที่ต้องการแก้ไขก่อน แล้วคลิกที่ปุ่ม แก้ไขหมู่บ้าน  

 

รูปภาพแสดงการแก้ไขหมู่บ้าน 

 จะปรากฏหน้าจอข้อมูลหมู่บ้าน   แก้ไขข้อมูลตามต้องการเช่นแก้ชื่อหมู่บ้าน แก้ไขต าแหน่งของหมู่บ้าน เมื่อ
ท าการแก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” หรือหากต้องการลบหมู่บ้านให้กดปุ่ม “ลบ” 

 
รูปภาพแสดงการแก้ไขหรือลบหมู่บ้าน 
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3. การเพ่ิมบ้าน  
         1. คลิกเลือกรายการชื่อหมู่บ้านที่ต้องการเพิ่มบ้าน 
         2. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มบ้าน” จะปรากฏหน้าจอข้อมูลทะเบียนบ้าน  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการเพิ่มบ้าน 

หน้าจอการเพิ่มบ้าน จะแบ่งข้อมูลเป็นสองส่วนหลักๆ  
          ส่วนที่ 1 ช่องรายละเอียดทางด้านบนใส่เลขที่ทะเบียนบ้าน ใส่บ้านเลขที่ ชนิดของที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่
เทศบาล หรือ อบต. มีใครเป็นเจ้าบ้านหรือไม่(ส่วนอื่น ๆ สามรถส ารวจมาก็กรอข้อมูลลงไปในช่อได้)  หากสามารถ
ระบุแผนที่บ้านได้ให้กดที่ map แล้วเลือกบ้านที่เราต้องการผ่านแผนที่ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลบ้าน 
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           สว่นที่ 2 เป็นข้อมูลการส ารวจของบ้านโดย แบ่งการบันทึกข้อมูลเป็น 10 แถบ คือ บุคคลในบ้าน, ข้อมูล
ส ารวจ, แผนที่, รูปบ้าน, รูปบุคคลในบ้าน, อสม.ประจ าบ้าน, พืชสมุนไพร, ภาชนะเก็บน้ า, สัตว์เลี้ยง, การประสบภัย
ธรรมชาติ  

 
รูปภาพแสดงการบันทึกรายละเอียดการส ารวจบ้าน 

4. การเพ่ิมบุคคลในบ้าน คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มบุคคลในบ้าน” เพื่อท าการเพิ่มข้อมูลบุคคลในบ้านหลังน้ี 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอเพิ่มบุคคลในบ้าน 
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          เมื่อคลิกปุ่ม “เพิ่มบุคลในบ้าน” จะปรากฏหน้าจอ ให้ใส่รายละเอียดข้อมูลของบุคคล โดยข้อมูลบุคคล
ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนในการบันทึกข้อมูล ได้แก่  
          1. ข้อมูลทั่วไป เป็นการบันทึกข้อมูลประจ าตัวผู้ป่วย ชื่อ สกุล CID เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด ชื่อบิดา ชื่อ
มารดา ข้อมูลรูปภาพ เป็นต้น 
          2. ข้อมูลรายละเอียดบ้าน (กรณีมีเขตรับผิดชอบจะต้องระบุให้ถูกต้องเป็นบุคคลในเขต ข้อมูลประเภทบุคคล 
ต าแหน่งในครอบครัว(เจ้าบ้านหรือผู้อาศัย) 
          3. รายละเอียดข้อมูลสิทธิการรักษา 
          4. ข้อมูลรายละเอียดที่อยู่จริงกรณีเป็นคนไข้นอกเขตรับผิดชอบ 
*** ในกรณีที่ผู้มารับบริการเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในทะเบียนของโรงพยาบาลสมามรถน าเข้าข้อมูลทั่วไปได้โดยการกดที่ปุ่ม 
“น าเข้าข้อมูลจาก patient “ ระบบจะน าข้อมูลทั่วไปมาให้เพื่อให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลบุคคล 
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โรคประจ าตัว  
         การกรอกข้อมูลในแถบโรคประจ าตัวเมื่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาแล้วเกิดพบโรคประจ าตัวของผู้ป่วย โดย เลือกที่
แถบ “โรคประจ าตัว” คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อท าการบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรัง ให้กรอกข้อมูลโรคประจ าตัวของผู้ป่วย 
คลินิก ที่รับบริการเช่น เบาหวาน ความดัน วันที่ลงทะเบียน (วันที่ลงทะเบียนคร้ังแรก) วันที่วินิจฉัย (วันที่ถูกวินิจฉัยว่า
เป็น) สถานะปัจจุบัน วินิจฉัยคร้ังแรกที่(ระบุรหัสถาพยาบาล) ปีที่เร่ิมเป็น กรณีหายหรือย้ายออกจากทะเบียนให้ระบุ
วันที่จ าหน่าย จากน้ันกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการเพิ่มโรคประจ าตัว 

          เมื่อท าการปันทึกข้อมูลโรคประจ าตัวแล้วโปรแกรมจะน าไปแสดงผลเป็นทะเบียนโรคเรื้อรังในงานบัญชี 1 

ส าหรับเป็นข้อมูลติดตัวบุคคล  

 
รูปภาพแสดงหน้าข้อมูลโรคประจ าตัว 
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พฤติกรรมสุขภาพ  
          กรอกผลการส ารวจสุขภาพของประชากร คนที่ท าการส ารวจมาเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงต่อการท าให้สุขภาพ
ของประชากรทรุดโทรมบ้าง เข้าที่แถบ “พฤติกรรมสุขภาพ” จะได้หน้าจอในส่วนของการบันทึกข้อมูลผลส ารวจได้ได้
ตามหัวข้อที่ประเมินพฤติกรรมโดยเลือกผลประเมินจากตัวเลือกในช่องว่างหลังหัวข้อการประเมิน เมื่อท าการกรอผล
การประเมินเสร็จแล้วกดปุ่ม “บันทึก”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 

ความพิการ  

          เมื่อผู้ป่วยมาตรวจหรือท าการรักษาแล้วเมื่อพบเห็นหรือสอบถามผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยเกิดพิการในด้านต่าง ๆ 

สามารถบันทึกข้อมูลในแถบความพิการของผู้ป่วยน้ี ได้โดยไปที่ 

         1. คลิกที่แถบ “ความพิการ” ระบุวันที่ขึ้นทะเบียน วันที่ได้รับการออกเอกสารการับรองความพิการ เลขที่ผู้
พิการตามบัตรประจ าตัว สถานะของการได้รับการรับรองความพิการ รายละเอียดอื่น ๆ สามารถระบุในหมายเหตุ 
         2. กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลความพิการให้ คลิก “Task” เลือก “ลงทะเบียนความพิการ[Z] “ 
         3. บันทึกข้อมูลความพิการ วันที่เร่ิม ความพิการหรือความบกพร่อง ลักษณะความพิการด้านใดบ้าง สาเหตุที่
ท าให้เกิด ระบุโรคและสาเหตุอื่นๆ 
         4. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึก” 
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หลังจากที่ท าการลงทะเบียนความพิการแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนความพิการเพิ่มขึ้นมา
ด้านล่างของส่วนของข้อมูลผู้พิการ ในแถบความพิการและแสดงแถบการรับอุปกรณ์ฟื้นฟูขึ้นมาให้กรอกข้อมูลการรับ
อุปกรณ์ด้วย 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของความพิการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดความพิการ 
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ต าแหน่งในชุมชน  
          กรอกข้อมูลในแถบต าแหน่งในชุมชนเมื่อทราบว่า ประชากรคนน้ีมีต าแหน่งในชุมชน เช่น เป็นก านันหรือเป็น
ผู้ใหญ่ โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบต าแหน่งในชุมชน 

          จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลต าแหน่งของประชากรคนน้ี ชื่อต าแหน่ง วันที่เพิ่มเป็น วันที่สิ้นสุด ถ้ายังอยู่ใน
ต าแหน่งให้ ต๊ิกถูก “ยังอยู่ในต าแหน่ง” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลต าแหน่งในชุมชน 

    เมื่อท าการบันทึกข้อมูลระบบจะเก็บเป็นทะเบียนในรายชื่อบุคคลน้ันเพื่อกรณีเคยด ารงต าแหน่งอย่างอื่นเพิ่ม 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนข้อมูลต าแหน่งในชุมชน 
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ข้อมูลบ้าน  
 แสดงรายละเอียดข้อมูลบ้านของประชากรคนที่เลือก โดยข้อมูลน้ีจะได้จากกรอกข้อมูลบ้านตอนที่ท าการ

เพิ่มบ้านในหมู่บ้านแล้ว 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบข้อมูลบ้าน 

เครือญาติ 
          เมื่อท าการเพิ่มประชากรและกรอกข้อมูลในแถบข้อมูลบุคคลของบิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร ครบทุกคน
แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลมาใส่ให้ในแถบของเครือญาติให้โดยอัตโนมัติ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบเครือญาติ 
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พัฒนาการ  
          กรอกข้อมูลพัฒนาการของประชากรที่ไปท าการส ารวจมา โดยให้ท าเคร่ืองหมายถูกในช่อง “ผ่าน/ท าได้” เมื่อ
ได้ท าการทดสอบพัฒนาการตามหัวข้อต่างๆ แล้วได้ผลเป็น “ผ่าน” หรือ “ท าได้” และกรอกอายุเป็นเดือนของผู้ที่ได้
ท าการส ารวจเอาไว้ในช่อง “อายุ (เดือน)” ดังภาพ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบพัฒนาการ 

การรับวัคซีน  
         ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีนทั้งหมดของประชากรคนที่เลือกมากรอกข้อมูล หากเคยได้รับ
วัคซีนใดไปแล้ว ระบบจะแสดงวันที่ที่เคยได้รับวัคซีนในช่อง “วันที่ได้รับ” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบการรับวัคซีน 
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ภาวะโภชนาการ  
          แสดงข้อมูลภาวะโภชนาการของประชากรคนที่เลือกมาตรวจสอบข้อมูล โดยภาวะโภชนาการที่ได้ ระบบจะ
ท าการประมวลผลตามที่เจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกข้อมูลเอาไว้ในแต่ละงานบัญชี  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบภาวะโภชนาการ 

การฝากครรภ์  
          แสดงข้อมูลการลงทะเบียนบันทึกการมารับบริการฝากครรภ์ ในสถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลมาจากงาน
บัญชี 2 แต่กรณีที่ผู้ป่วยมารับบริการและมีการต้ังครรภ์หากต้องการลงทะเบียนหญิงต้ังครรภ์ ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” เมื่อ
ท าการลงทะเบียนแล้วระบบจะท าการบันทึกข้อมูลไปยังงานบัญชี 2 ด้วย  

 
รูปภาพแสดงข้อมูลแถบการฝากครรภ์ 
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    เมื่อกดปุ่มเพิ่มจะปรากฏหน้าจอการลงทะเบียนการฝากครรภ์ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดเบื้อง ต้น ฝากครรภ์
วันที่เท่าไหร่ สถานะปัจจุบัน คลอดแล้วหรือยังไม่คลอด LMP วันที่เท่าไหร่(เชื่องโยงงานบัญชี 2) 

 
รูปภาพแสดงข้อมูลการบันทึกข้อมูลฝากครรภ์ 

การเสียชีวิต  
ส าหรับกรอกรายละเอียดข้อมูลการเสียชีวิตของประชากรคนท าการส ารวจข้อมูลมาได้ กรณีที่ผู่ป่วยในเขต

รับผิดชอบหรือที่มารับบริการแล้วเสียชีวิต บันทึกข้อมูล วันที่เสียชีวิต เวลา สถานที่ที่เสียชีวิติ กรณีที่ไม่สาบให้กรอก
ข้อมูลไม่ระบุ สาเหตุหลักการเสียชีวิต สาเหตุการเสียชีวิต ระบุเป็นรหัส ICD10 สามารถกดปุ่มค้นหาเพื่อท าการระบุชื่อ 
ICD10 กรณีที่ไม่ทราบรหัส 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลการเสียชีวิต 
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  การเยี่ยมบ้าน  
          เมื่อออกไปท าการส ารวจแล้วสามารถน าข้อมูลการเยี่ยมบ้านกลับมากรอกข้อมูลในแถบได้ โดยให้คลิกที่ปุ่ม 
“เพิ่ม” เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ระบุข้อมูลการเยี่ยมบ้าน  
     วันที่เยี่ยม เวลา เจ้าหน้าที่ ที่ออกเยี่ยมคร้ังน้ัน ๆ รายละเอียดการให้บริการ  
       - ข้อมูลสัญญาณชีพ  
       - ข้อมูลการวินิจฉัย(ICD10)  
       - ประเภทการเยี่ยม  
       - อาการขอผู้ป่วย การรักษาทางการพยาบาล การให้ค าปรึกษาแนะน า (กรอกข้อความการให้บริการ) 
       - เมื่อระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 

     เมื่อท าการกรอกข้อมูลและบันทึกเสร็จเรียบร้อยระบบจะเก็บเป็นทะเบียนการเยี่ยมบ้านในแต่ละคร้ังของบุคคลน้ัน  

 
รูปภาพแสดงทะเบียนข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
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Vaccine จากท่ีอ่ืน  

          กรณีผู้ป่วยรับวัคซีนมาจากที่อื่นหากต้องการเพิ่มข้อมูลให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม” จากน้ันหน้าจอจะแสดงข้อมูล
รายละเอียดการรับวัคซีนจากที่อื่นมา ให้กรอกข้อมูล วันทีได้รับวัคซีน ระบุวัคซีนที่ได้รับ ได้รับจากที่ไหน(ระบุรหัส
สถานพยาบาล ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ จากน้ันกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูล Vaccine จากที่อื่น 

ระบบจะแสดงทะเบียนการได้รับวัคซีนจากที่อื่นในแต่ละคร้ังกรณีที่มีการรับวัคซีนมาจากที่อื่นมากกว่า 1 คร้ัง 

 

รูปภาพแสดงทะเบียนข้อมูล Vaccine จากที่อื่น 
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ผล Lab (ส ารวจ)  

เมื่อต้องการบันทึกผล Lab (ส ารวจ) ให้คลิกไปที่ปุ่มเพิ่มจากน้ันจะแสดงหน้าจอบันทึกผล Lab (ส ารวจ) ระบุ
วันที่ และ เวลา ที่ส ารวจหรือได้รับการตรวจ หน่วยงานที่ให้บริการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลผล Lab (ส ารวจ) 

      เมื่อท าการบันทึกข้อมูลคร้ังที่ส ารวจหรือท าการตรวจผล LAB เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงการบันทึกเป็น

ทะเบียนการส ารวจในแต่ละคร้ัง 

 
รูปภาพแสดงทะเบียนข้อมูลผล Lab (ส ารวจ) 
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          การแก้ไขบุคคลในบ้าน คลิกชื่อบุคคลในบ้านที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม “แก้ไขบคุคลในบ้าน” หรือจะดับเบิ้ล
คลิกที่ชื่อบุคคลที่ต้องการแก้ไขเลยก็ได้ จะปรากฏหน้าจอ เช่นเดียวกับการเพิ่มบุคคลในบ้านสามารถแก้ไขข้อมูลที่
ต้องการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแก้ไขบุคคลในบ้าน 

       จะปรากฏหน้าจอให้แก้ไขรายละเอียดบุคคลน้ัน เมื่อท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากน้ันให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแก้ไขบุคคลในบ้าน(ต่อ) 
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                 การลบบุคคลน้ัน ๆ ออกจากในบ้าน คลิกชื่อบุคคลในบ้านที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม “แก้ไขบุคคลใน
บ้าน” หรือจะดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อบุคคลที่ต้องการแก้ไขเลยก็ได้ จะปรากฏหน้าจอ เช่นเดียวกับการเพิ่มบุคคลในบ้าน
สามารถแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอลบบุคคลในบ้าน 

       จะปรากฏหน้าจอให้แก้ไขรายละเอียดบุคคลน้ัน เมื่อท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากน้ันให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอลบบุคคลในบ้าน(ต่อ) 
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         การย้ายบุคคลเข้าบ้าน ให้คลิกที่ปุ่ม “ย้ายบุคคลเข้าบ้าน” เพื่อเลือกบุคคลที่ต้องการย้ายเข้าบ้าน 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลบ้านก่อนย้ายบุคคลเข้าบ้าน 

 จะปรากฏหน้าต่างค้นหาบุคคล โดยค้นหาได้จาก ชื่อ นามสกุล รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลข HN  

และหมายเลขบุคคลที่ได้จากการลงทะเบียนบัญชี 1 นอกจากน้ี ทางด้านล่าง สามารถก าหนดเงื่อนไขในการค้นได้ โดย

ระบุเพศ และช่วงอายุของประชากรที่ต้องการค้นหา คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” บุคคลที่เลือกก็จะถูกย้ายเข้ามาที่บ้านหลังน้ี 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส าหรับค้นหาบุคคลที่ต้องการย้าย 
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          การแก้ไขบ้าน ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลบ้าน คลิกที่ชื่อหมู่บ้านที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ชื่อบ้านที่
ต้องการคลิกที่ปุ่มแก้ไขบ้าน ใส่ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไข แล้วกดปุ่มบันทึก  

 
รูปภาพแสดงการแก้ไขบ้าน 

          การย้ายบ้าน เป็นการย้ายบ้านไปอยู่หมู่บ้านอื่นๆ โดยบุคคลที่อยู่ในบ้านที่เลือกทั้งหมดจะถูกย้ายตามไปด้วย 
วิธีการย้ายบ้าน คือ ให้คลิกที่หมู่บ้านที่มีบ้านที่ต้องการย้ายออกจากหมู่บ้าน แล้วคลิกที่บ้านเลขที่ที่ต้องการย้ายใน
หมู่บ้านน้ัน จากน้ันคลิกปุ่ม “ย้ายบ้าน” จะมี pop up ให้คลิกเลือก “OK” เพื่อยืนยันการก าหนดค่า 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการย้ายบ้าน 
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การเพ่ิมครอบครัวในบ้าน  
          จะใช้ในกรณีที่บ้านหลังน้ันอาศัยกันอยู่หลายๆ ครอบครัว เช่น ลูกชายแต่งงานมีลูกแต่ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ใน
บ้านเดียวกัน เพราะฉะน้ันเรียกได้ว่าบุคคลในบ้านน้ีมีอยู่ด้วยกันสองครอบครัว คือ ครอบครัวของพ่อและแม่ และ
ครอบครัวของลูกชาย เพราะฉะน้ันจึงต้องเพิ่มครอบครัวเป็นสองครอบครัว โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มครอบครัว”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการเพิ่มล าดับครอบครัว 

ทะเบียนผู้เสียชีวิต 
           ในกรณีที่บุคคลในหมู่บ้านเสียชีวิต แล้วจะต้องท าการลงทะเบียนให้เป็นผู้เสียชีวิตที่บัญชี 1 ในส่วนของข้อมูล
บุคคลแล้ว รายชื่อของบุคคลที่ลงบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิตเอาไว้ จะปรากฏในหน้าจอทะเบียนผู้เสียชีวิต หากต้องการเข้า
ไปตรวจสอบ หรือดูข้อมูลผู้เสียชีวิตให้คลิกเลือกแถบทะเบียนผู้เสียชีวิต  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอทะเบียนผู้เสียชีวิต 
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ปุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในทะเบียนบุคคล 

 

รูปภาพแสดงปุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- ปุ่ม “ค้นหา/แก้ไข” ส าหรับการค้นหาชื่อบุคคล แล้วท าการแก้ไขข้อมูล 
- ปุ่ม “Update Age” ส าหรับการปรับอายุของบุคคลในบัญชี 1  
- ปุ่ม “Update สิทธิจากแฟ้ม” ส าหรับปรับปรุงสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลแล้วเข้า

มาที่งานบัญชี 1 
- ปุ่ม “ปรับค าน าหน้าอัตโนมัติ” ส าหรับปรับค าน าหน้าของบุคคลที่มีอายุถึง 15 ปี ขึ้นไป โดยอัตโนมัติเมื่อ

คลิกปุ่มน้ี 
- ปุ่ม “งานคัดกรอง” ส าหรับบันทึกข้อมูลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ให้แก่ประชากรในเขต

รับผิดชอบที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

- ปุ่ม “DW EMR” เป็นปุ่มเมนูการดูข้อมูลการรักษาของบุคคลผ่าน Datacenter 
- ปุ่ม “Sync Patient” เป็นปุ่มเมนูส าหรับให้โปรแกรมออกหมายเลข HN อัตโนมัติ 
- ปุ่ม “DW Filter” เป็นปุ่มที่ไว้ส าหรับกรองข้อมูลของบุคคลที่มีอยู่ในDatacenter 
- ปุ่ม “แสดง Person ทุกคน” เป็นปุ่มเมนูการแสดงข้อมูล Person ทุกคนจากทุกหมู่บ้านพร้อมกั 
- ปุ่ม “Update สิทธิจาก DW” เป็นปุ่มเมนูการ Update สิทธิการรักษาของบุคคลจาก Datacenter 
- ปุ่ม “NHSO Ud.” เป็นปุ่มที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์จาก สปสช. ของบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในบัญชี 1 
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- ปุ่ม “Excel” เป็นปุ่มเมนูการ Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel  
- ปุ่ม “Conflict chk” เป็นปุ่มตรวจสอบความซ้ าซ้อนการบันทึกผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ กรณี 1 คนถูก

บันทึกในหลาย สอ. จาก Datacenter  
- ปุ่ม “Update สถานะโรคเรื้อรังจาก Datacenter” เป็นปุ่มที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลที่มีการบันทึกสถานะ

โรคเร้ือรังจาก Datacenter 
- ปุ่ม “Update ยาที่แพ้ (Datacenter)” เป็นปุ่มที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลที่มีการลงยาที่แพ้ของผู้ป่วยจาก 

Datacenter 

แถบ GoogleMap  

          หากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้และมีการบันทึก  Latitude, Longitude 

ข้อมูลในส่วนน้ี จะแสดงต าแหน่งที่ต้ังของหมู่บ้านได้และสามารถก าหนดพิกัดได้จากข้อมูลการเพิ่มหมู่บ้าน 

 
รูปภาพแสดงภาพจาก Google Map 
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 ทะเบียนโรคเร้ือรัง  
          จะแสดงรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนในคลินิกพิเศษโรคเรื้อรังทั้งหมดตามหมู่บ้านที่เลือก สามารถ
เลือกดูรายชื่อบุคคลแยกตามคลินิกพิเศษ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบทะเบียนโรคเรื้อรัง 

มีปุ่มที่เกี่ยวข้อง 3 ปุ่มคือ 
- ปุ่ม “ข้อมูลโรคเรื้อรัง” หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลโรคเรื้อรังของบุคคลน้ันๆ 
- ปุ่ม “Excel Export” จะสามารถส่งข้อมูลออกมาในรูปแบบ ไฟล์ Excel 
- ปุ่ม “บันทึกเยี่ยม” หากมีการบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยคลินิกพิเศษจะเป็นการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมลักษณะ

เดียวกันกับข้อมูลบุคคลหากต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกปุ่ม “บันทึกการเยี่ยม”  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบการเยี่ยมบ้านของโรคเรื้อรัง 
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แถบค้นหากลุ่มเป้าหมาย  
          เป็นเมนูส าหรับงานคัดกรอง โดยสามารถค้นหาบุคคลกลุ่มเป้าหมายเพื่อท าการคัดกรองได้จากเมนูน้ี จากน้ัน
คลิกปุ่ม “แสดงข้อมูล” 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบค้นหากลุ่มเป้าหมาย 

          แถบ Tools เป็นแถบเมนูส าหรับการน าเข้าข้อมูลรูปภาพของบุคคลเข้าในโปรแกรม โดยต้องต้ังชื่อเป็น
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือน าเข้ารูปบ้าน น าเข้าโดยการต้ังชื่อเป็นเลขทะเบียนบ้าน โดยไฟล์รูปต้อง
นามสกุล .jpg  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอแถบ Tools 
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การใช้งานปุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังน้ี 
       1. Upload รูป บา้น เป็นการเพิ่มรูปบุคคลเข้าในรายการหมู่บ้านน้ันโดยภาพรวมวิธีการจะน าเข้ารูปคนให้ตรง

กับเลขที่บตัรประชาชนหากไม่ตรงหรือไม่พบในบัญชี 1 ระบบจะไม่บันทึกเข้าให้ ท าได้โดยการ คลิกที่รูป หลัง
ช่องของ Upload รูป บา้น จะปรากฏหน้าจอให้เลือกรูปภาพ จากน้ันกดปุ่ม “ตกลง” 

 
รูปภาพแสดงการเลือก Folder ของรูปภาพ คน 

       2. Upload รูป บ้าน เป็นการเพิ่มรูปบ้านเข้าในรายการหมู่บ้านน้ันโดยภาพรวมวิธีการจะน าเข้ารูปบ้าน

ให้ตรงกับเลขที่บ้านหากไม่ตรงหรือไม่พบในบัญชี 1 ระบบจะไม่บันทึกเข้าให้ ท าได้โดยการ คลิกที่รูป  หลัง

ช่องของ Upload รูป บ้าน จะปรากฏหน้าจอให้เลือกรูปภาพ จากน้ันกดปุ่ม “ตกลง” 

 
รูปภาพแสดงการเลือก Folder ของรูปภาพ บ้าน 
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          3. ปุ่ม “รวมข้อมูล Person ที่ผิด” ใช้ส าหรับการรวม person ที่ผิด โดยมีวิธีการ ดังน้ี 
    1. ค้นหาชื่อหรือ HN หรือ Person_id หรือ เลขที่บัตรประชาชน ของข้อมูลที่ผิดหรือซ้ าโดยการกดปุ่ม “ค้นหา” 
    2. ค้าหาชื่อหรือ HN หรือ Person_id หรือ เลขที่บัตรประชาชน ของข้อมูลที่ถูกต้องและจ าน าข้อมูลที่ผิดหรือซ้ า
ไปรวมด้วย โดยการกดปุ่ม “ค้นหา” 
    3. ต๊ิกถูกตรงช่อง “ตรวจสอบข้อมูลแล้ว” ทั้ง 2 รายการ 
    4. ต๊ิกถูกตรงช่อง “ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่จะรวมถูกต้อง และเข้าใจดีแล้วว่ารวมแล้วยกเลิกไม่ได้” เพื่อยืนยันการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
    5. กดปุ่ม “รวมข้อมูล” 

 
รูปภาพแสดงการรวมข้อมูลบุคคลที่ผิดหรือซ้ าเข้าด้วยกัน 

          4. ปุ่ม “น าเข้าข้อมูลรับผิดชอบจากสถานีอนามัย” ใช้น าเข้าข้อมูลจากสถานีอนามัยอื่น ด้วยระบบ 

Datacenter จะต้องมีการเชื่อต่อจากสถานีอนามัยหรือรพ.สต.ที่อยู่ใน CUP  

          5. ปุ่ม “ลบข้อมูล person/house ที่ผิดพลาด” ใช้ลบข้อมูลที่ผิดพลาดและซ้ าซ้อนจากการดึงข้อมูลหรือมี

การลงทะเบียนซ้ าซ้อน เมื่อทกการกดปุ่มระบบจะท าการเคลียร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไป 


