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คู่มือการใช้งานระบบงานบัญชี 1 
กลุ่มประชากรทุกกลุม่อายุ 

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4  
การเข้าสู่ระบบการท างานของ HOSxPXE4 

1. ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
แสดงหน้าจอไอคอน HOSxPXE4 

 
2. พิมพ์รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าระบบ HOSxPXE4. จากนั้นกดปุ่ม เข้าระบบ 

                             
แสดงหน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ 
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3. เลือกสาขาหรือเขตที่ท างาน 
 

 
แสดงหน้าจอเลือกสาขาที่ท างาน 

 
4. เลือกห้องท างานโดยคลิกเลือกท่ีห้องท างาน 

 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 
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5. ระบบจะแสดงหน้าต่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลด้านบนของหน้าต่างจะแสดง ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง และห้องท างานของผู้ Login เข้าระบบ หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปิด
หน้าต่างได้  

 

 
แสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

 
การเข้าใช้งานระบบงานบัญชี 1 
เลือกเมนู PCU >> Account 1 

 
แสดงการเข้าใช้งานระบบงานบัญชี 1 
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ในระบบงานบัญชี 1 จะประกอบไปด้วยข้อมูลของประชากรทุกกลุ่มอายุ ทั้งในเขตรับผิดชอบและนอกเขตรับผิดชอบ 
โดยข้อมูลของประชากรนอกเขตรับผิดชอบถูกเก็บไว้ในบ้านที่ข้ึนทะเบียนไว้ในหมู่ 0 และหมู่บ้าน 0 ซึ่งก่อนที่จะใช้งาน
ข้อมูลในบัญชีอ่ืน ต้องบันทึกข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบให้ครบถ้วนเสียก่อน เนื่องจากในระบบบัญชีอ่ืนๆ ต่างก็
จ าเป็นต้องให้ข้อมูลอ้างอิงจากระบบงานบัญชี 1 ทั้งสิ้น 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี 1 

 
1. การเพิ่มหมู่บ้าน คลิกที่ปุ่ม เพิ่มหมู่บ้าน ทางด้านล่างซ้าย เพื่อท าการเพ่ิมหมู่บ้าน  

 
แสดงการเพิ่มหมู่บ้าน 
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 จะปรากฏหน้าข้อมูลหมู่บ้าน ให้กรอกรายละเอียดหมู่ที่ , ชื่อหมู่บ้าน , ที่อยู่  ส าหรับช่องที่อยู่ หากว่าต้องการ
ให้แสดงทั้งหมดให้กดที่ปุ่ม All แต่หากต้องการให้แสดงแค่ต าบลเดียวกันให้กดที่ปุ่ม ต าบลเดียวกัน ข้อมูลจะแสดงแค่
ต าบลเดียวกันออกมา  
 หากต้องการใส่ Latitude กับ Longitude สามารถกดปุ่ม Map เพ่ือให้ระบุต าแหน่ง ได้จากแผนที่แบบ 
Google map (แต่ต้องท าการเชื่อมต่อ internet) แล้วสามารถเลือกปักธงตามที่อยู่ ซึ่งระบบจะแสดงหมายเลข 
Latitude กับ Longitude ให้ จากนั้นระบบจะแสดงรูปในส่วนของ Map ตามท่ีเลือกจาก Google map 
 หากต้องการก าหนดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าบ้าน ส าหรับหมู่บ้านที่สร้างขึ้น ก็สามารถเลือกชื่อ ซึ่งชื่อนี้
ต้องไปตั้งค่าที่ System setting ให้เป็นเจ้าหน้าที่ และหากต้องการให้ แสดงชื่อเจ้าหน้าที่นี้ในบ้านทุกหลังให้กดท่ี 
Update บ้านทุกหลัง หากไม่ต้องการทุกหลังสามารถไปที่บ้านแล้วเลือกทีละหลังได้ 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลหมู่บ้าน 

2. การแก้ไข, ลบหมู่บ้าน คลิกเลือกรายการชื่อหมู่บ้านที่ต้องการแก้ไขก่อน แล้วคลิกที่ปุ่ม แก้ไขหมู่บ้าน  

 
แสดงการแก้ไขหมู่บ้าน 
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 จะปรากฏหน้าจอข้อมูลหมู่บ้าน   แก้ไขข้อมูลตามต้องการแล้วกดบันทึก แต่ถ้าต้องการลบรายชื่อหมู่บ้านนี้ทิ้ง 
ให้คลิกท่ีปุ่มลบหมู่บ้านได้เลย  ดังภาพ 

 
แสดงการลบหมู่บ้าน 

 
3. การเพิ่มบ้าน คลิกเลือกรายการชื่อหมู่บ้านที่ต้องการเพ่ิมบ้านเข้าไปก่อนแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม เพ่ิมบ้านจะปรากฏ
หน้าจอข้อมูลทะเบียนบ้าน ในหน้าจอนี้ จะแบ่งข้อมูลเป็นสองส่วนหลักๆ ส่วนแรกช่องรายละเอียดทางด้านบนใส่
บ้านเลขที่ และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน และส่วนที่สองแบ่งข้อมูลเป็น 10 แถบ คือ บุคคลในบ้าน, ข้อมูล
ส ารวจ, แผนที่, รูปบ้าน, รูปบุคคลในบ้าน, อสม.ประจ าบ้าน, พืชสมุนไพร, ภาชนะเก็บน้ า, สัตว์เลี้ยง, การประสบภัย
ธรรมชาติ ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอการเพิ่มบ้าน 
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หลังจากคลิกปุ่ม “เพ่ิมบ้าน” จะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลบ้าน ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลบ้าน 

 
 
 
4. การเพิ่มบุคคลในบ้าน คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมบุคคลในบ้าน” เพ่ือท าการเพ่ิมข้อมูลบุคคลในบ้านหลังนี้ 

 
แสดงหน้าจอเพิ่มบุคคลในบ้าน 
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จะปรากฏหน้าจอ ให้ใส่รายละเอียดข้อมูลของบุคคล ระบบสามารถบันทึกข้อมูลรูปภาพและข้อมูลลายนิ้วมือที่ได้จาก
อุปกรณ์อ่านภาพลายนิ้วมือ (Finger scan unit) รวมทั้งยังเชื่อมโยงไปรองรับระบบงานในบัญชีอ่ืนๆ อีกด้วย ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลบุคคล 

4.1 แถบโรคประจ าตัว การกรอกข้อมูลในแถบโรคประจ าตัวเมื่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาแล้วเกิดพบโรค
ประจ าตัวของผู้ป่วย โดยคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” ให้กรอกข้อมูลโรคประจ าตัวของผู้ป่วย แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 
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แสดงหน้าจอการเพิ่มโรคประจ าตัว 

 
จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลโรคประจ าตัวของผู้ป่วย แล้วคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียดโรคประจ าตัว 
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4.2 แถบพฤติกรรมสุขภาพ กรอกผลการส ารวจสุขภาพของประชากร คนที่ท าการส ารวจมาเพ่ือตรวจสอบต
วามเสี่ยงต่อการท าให้สุขภาพของประชากรทรุดโทรมบ้าง 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 

4.3 แถบความพิการ เมื่อผู้ป่วยมาตรวจหรือท าการรักษาแล้วเมื่อพบเห็นหรือสอบถามผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยเกิด
พิการในด้านต่าง ๆ ก็จะมากรอกข้อมูลในแถบความพิการของผู้ป่วยนี้ และลงทะเบียนความพิการ ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลความพิการ 
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เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียนความพิการ(Z)” ดังภาพ แล้วจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลความพิการ 

 
แสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของความพิการ 

หลังจากท่ีท าการลงทะเบียนความพิการแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนความพิการเพ่ิมข้ึนมาด้านล่างของ
ส่วนของข้อมูลผู้พิการ ในแถบความพิการและแสดงแถบการรับอุปกรณ์ฟ้ืนฟูขึ้นมาให้กรอกข้อมูลการรับอุปกรณ์ด้วย 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลความพิการ(ต่อ) 
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4.4 แถบต าแหน่งในชุมชน กรอกข้อมูลในแถบต าแหน่งในชุมชนเมื่อทราบว่า ประชากรคนนี้มีต าแหน่งใน
ชุมชน เช่น เป็นก านันหรือเป็นผู้ใหญ่ โดยคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” 

 
แสดงหน้าจอแถบต าแหน่งในชุมชน 

 
จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลต าแหน่งของประชากรคนนี้ ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลต าแหน่งในชุมชน 
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4.5 แถบข้อมูลบ้าน แสดงรายละเอียดข้อมูลบ้านของประชากรคนที่เลือก โดยข้อมูลนี้จะได้จากกรอกข้อมูล
บ้านตอนที่ท าการเพ่ิมบ้านในหมู่บ้านแล้ว 

 
แสดงหน้าจอแถบข้อมูลบ้าน 

 
4.6 แถบเครือญาติ เมื่อท าการเพิ่มประชากรและกรอกข้อมูลในแถบข้อมูลบุคคลของบิดา, มารดา, คู่สมรส 

และบุตร ครบทุกคนแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลมาใส่ให้ในแถบของเครือญาติให้โดยอัตโนมัติ 

 
แสดงหน้าจอแถบเครือญาติ 
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4.7 แถบพัฒนาการ กรอกข้อมูลพัฒนาการของประชากรที่ไปท าการส ารวจมา โดยให้ท าเครื่องหมายถูกใน
ช่อง “ผ่าน/ท าได้” เมื่อได้ท าการทดสอบพัฒนาการตามหัวข้อต่างๆ แล้วได้ผลเป็น “ผ่าน” หรือ “ท าได้” และกรอก
อายุเป็นเดือนของผู้ที่ได้ท าการส ารวจเอาไว้ในช่อง “อายุ (เดือน)” ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอแถบพัฒนาการ 

 4.8 แถบการรับวัคซีน ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีนทั้งหมดของประชากรคนที่เลือกมา
กรอกข้อมูล หากเคยได้รับวัคซีนใดไปแล้ว ระบบจะแสดงวันที่ที่เคยได้รับวัคซีนในช่อง “วันที่ได้รับ” 

 
แสดงหน้าจอแถบการรับวัคซีน 
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 4.9 แถบภาวะโภชนาการ แสดงข้อมูลภาวะโภชนาการของปนะชากรคนที่เลือกมาตรวจสอบข้อมูล โดย
ภาวะโภชนาการที่ได้ ระบบจะท าการประมวลผลตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกข้อมูลเอาไว้ในแต่ละงานบัญชี 

 
แสดงหน้าจอแถบภาวะโภชนาการ 

4.10 แถบการฝากครรภ์ แสดงข้อมูลการลงทะเบียนของหญิงตั้งครรภ์ และบันทึกการมารับบริการฝากครรภ์ 
หากต้องการลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ ให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” เมื่อท าการลงทะเบียนแล้วระบบจะท าการบันทึกข้อมูลไป
ยังงานบัญชี 2 ด้วย หากเป็นการลงบันทึกการฝากมารับบริการฝากครรภ์ให้เลือกรายการลงทะเบียนฝากครรภ์แล้ว
คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

       
แสดงข้อมูลแถบการฝากครรภ์ 
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จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลเพ่ือลงทะเบียนฝากครรภ์ ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอส าหรับลงทะเบียนฝากครรภ์และบันทึกข้อมูลการมารับบริการฝากครรภ์ 

4.11 แถบการเสียชีวิต ส าหรับกรอกรายละเอียดข้อมูลการเสียชีวิตของประชากรคนท าการส ารวจข้อมูลมาได้  

 
แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลการเสียชีวิต 
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  4.12 แถบการเยี่ยมบ้าน เมื่อออกไปท าการส ารวจแล้วสามารถน าข้อมูลการเยี่ยมบบ้านกลับมากรอกข้อมูล
ในแถบได้ โดยให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลการเยี่ยมบ้าน หากต้องการแก้ไขข้อมูลการเยี่ยมให้คลิกที่ปุ่ม 
“แก้ไข” 

 
แสดงหน้าจอประวัติการเยี่ยมบ้าน 

จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลการเยี่ยมมบ้าน  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” ดังภาพ 

 
แสดงหน้าส าหรับกรอกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
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5. การแก้ไขบุคคลในบ้าน คลิกชื่อบุคคลในบ้านที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่มแก้ไขบุคคลในบ้าน หรือจะดับเบิ้ลคลิกท่ี
ชื่อบุคคลที่ต้องการแก้ไขเลยก็ได้ จะปรากฏหน้าจอ เช่นเดียวกับการเพิ่มบุคคลในบ้านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
แล้วกดปุ่มบันทึก 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลบ้าน 

 
6. การย้ายบุคคลเข้าบ้าน  คลิกที่ปุ่ม “ย้ายบุคคลเข้าบ้าน” เพ่ือเลือกบุคคลที่ต้องการย้าย 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลบ้านก่อนย้ายบุคคลเข้าบ้าน 
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 จะปรากฏหน้าต่างค้นหาบุคคล โดยค้นหาได้จาก ชื่อ นามสกุล รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลข HN  
และหมายเลขบุคคลที่ได้จากการลงทะเบียนบัญชี 1 นอกจากนี้ ทางด้านล่าง สามารถก าหนดเงื่อนไขในการค้นได้ โดย
ระบุเพศ และช่วงอายุของประชากรที่ต้องการค้นหา เมื่อได้ชื่อของบุคคลที่ต้องการย้ายเข้าบ้านแล้ว คลิกท่ีปุ่ม “ตก
ลง” บุคคลที่เลือกก็จะถูกย้ายเข้ามาที่บ้านหลังนี้ 

 
แสดงหน้าจอส าหรับค้นหาบุคคลที่ต้องการย้าย 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลบ้านก่อนหลังบุคคลเข้าบ้าน 
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7. ข้อมูลส ารวจบ้าน คลิกแถบ “ข้อมูลส ารวจ” จะแสดงข้อมูลการส ารวจและผลการส ารวจบ้านทุกครั้งที่เคยท าการ
ส ารวจเอาไว้ เมื่อต้องเพ่ิมการส ารวจใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” หากต้องการแก้ไขข้อมูลการส ารวจ ให้เลือกรายการที่
ต้องการท าการแก้ไขแล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”  

 
แสดงหน้าผลการส ารวจบ้าน 

 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลการส ารวจตามที่ได้ท าการส ารวจมาจนครบแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” ดังภาพ 
เมื่อกรอกข้อมูลการส ารวจบ้านที่บัญชี 1 แล้ว ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลไปยังงานบัญชี 7 ด้วย 
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แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการส ารวจบ้าน 

8. แผนที่ หากเครื่องที่ใช้งานอยู่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้และมีการบันทึก Latitude, Longitude ของบ้านแล้ว 
ให้คลิกท่ีปุ่ม Goto House ระบบจะแสดงต าแหน่งที่ตั้งของบ้านให้ 

 
แสดงข้อมูลแถบแผนที่ 
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9. รูปบ้าน เราสามารถน าภาพถ่ายของบ้านที่ไปส ารวจมาน าเข้าในโปรแกรมได้โดย คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมรูปถ่าย” 

 
แสดงหน้าจอแถบรูปบ้าน 

 
จะปรากฏหน้าจอบันทึกรูปบ้าน ให้คลิกขวาที่ว่างในหน้าจอแล้วเลือกวิธีการบันทึกรูปภาพบ้านซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ เลือก
รูปที่น ามาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน หรือเลือกถ่ายรูปด้วยกล้องที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกรูปบ้าน 
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วิธีที่ 1 เมื่อคลิกเลือก “Load…” จะปรากฏหน้าจอให้ท าการโหลดรูปภาพที่ถ่ายแล้วน ามาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่จะท าการบันทึกรูปก่อนจะเลือกรูปบ้านที่ต้องการน ามาเก็บไว้ในโปรแกรม เมื่อเลือกรูปที่ต้องการได้แล้ว คลิกปุ่ม 
“Open” 

 
แสดงหน้าจอโหลดภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงรูปที่โหลดเข้ามา และสามารถพิมพ์ค าอธิบายภาพเพ่ิมเติม พร้อมกับเลือกวันที่เก็บ
รูปภาพได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าจอหลังจากเลือกโหลดรูปบ้านแล้ว 

 
วิธีที่ 2 เมื่อคลิกเลือก “Assign From Camera…” จะปรากฏหน้าจอให้ท าการถ่ายรูปภาพ โดยเมื่อต้องการจะถ่ายรูป
ให้คลิกปุ่ม “Pause” 
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แสดงหน้าจอถ่ายรูป 

หากรูปถ่ายแล้วตรงตามความต้องการให้คลิกปุ่ม “Assign” เพ่ือเก็บรูปที่ถ่าย 

 
แสดงหน้าจอถ่ายรูป(ต่อ) 
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จากคลิกขวาที่ว่างบนรูปที่ถ่ายมาแล้วเลือก “Cut”  

 
แสดงหน้าจอบันทึกรูปถ่าย 

แล้วคลิกขวาที่ว่างอีกครั้ง และเลือก “Paste” 

 
แสดงหน้าจอบันทึกรูปถ่าย(ต่อ) 
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จากนั้นสามารถพิมพ์ค าอธิบายภาพเพ่ิมเติม พร้อมกับเลือกวันที่เก็บรูปภาพได้เหมือนกับการเลือกรูปถ่ายจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
แสดงหน้าหลังจากเลือกถ่ายรูปบ้านแล้ว 

 
10. พืชสมุนไพร เป็นการส ารวจข้อมูลพืชสมุนไพรที่บ้านหลังนั้นไดป้ลูก และมีการน ามาใช้ด้วยหรือไม่  

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลพืชสมุนไพร 
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โดยวิธีการเพ่ิมรายการพืชสมุนไพรที่ส ารวจพบ คลิกท่ีปุ่ม “+” แล้วคลิกปุ่มรูปสามเหลี่ยมหัวลง จากนั้นเลือกรายการ
พืชสมุนไพรจาก drop down list และให้ท าเครื่องหมายถูกในช่อง “ปลูกเอง” หากมีการปลูกพืชสมุนไพรที่เลือกใน
บ้านหลังนี้ หากมีการน าสมุนไพรที่ปลูกมาใช้ด้วยให้ท าเครื่องหมายถูกในช่อง “มีการน ามาใช้” แล้วกดปุ่ม “Enter” 
จนกว่าจะข้ึนบรรทัดใหม่ และกรอกชื่อสมุนไพรรายการต่อไปได้ ส่วนช่องวันที่ปรับปรุงข้อมูลนั้นระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอให้เพิ่มรายการสมุนไพร 
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11. ภาชนะเก็บน  า รายการของภาชนะเก็บน้ าที่ส ารวจจากบ้าน สามารถบันทึกจากเมนูนี้ โดยจะเก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับ ชนิดของภาชนะ ขนาดบรรจุ จ านวน และวันที่ส ารวจ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลภาชนะ 

โดยวิธีการเพ่ิมรายการภาชนะเก็บน้ าที่ส ารวจพบ คลิกที่ปุ่ม “+” แล้วคลิกปุ่มรูปสามเหลี่ยมหัวลง จากนั้นเลือก
รายการชนิดภาชนะจาก drop down list และให้กรอกขนาดบรรจุของภานะเก็บน้ าที่เลือกในช่อง “ขนาดบรรจุ
(ลิตร)” พร้อมกับกรอกจ านวนของภาชนะที่ส ารวจพบตามที่เลือกในช่อง “จ านวน” แล้วกดปุ่ม “Enter” จนกว่าจะ
ขึ้นบรรทัดใหม่ และกรอกรายการภาชนะชนิดต่อไปได้ ส่วนช่องวันที่ปรับปรุงข้อมูลนั้นระบบจะท าการบันทึกข้อมูล
เป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอให้เพิ่มรายการภาชนะเก็บน  า 
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12. สัตว์เลี ยง รายการสัตว์เลี้ยงหากส ารวจพบว่าในบ้านหลังนั้นมีการเลี้ยงสัตว์ให้ท าการบันทึกข้อมูลในเมนูนี้ โดย
โปรแกรมจะเก็บข้อมูลสัตว์ เช่น ประเภทสัตว์ จ านวน และวันที่ส ารวจ 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลสัตว์เลี ยง 

โดยวิธีการเพ่ิมประเภทสัตว์เลี้ยงที่ส ารวจพบ คลิกที่ปุ่ม “+” แล้วคลิกปุ่มรูปสามเหลี่ยมหัวลง จากนั้นเลือกประเภท
สัตว์เลี้ยงจาก drop down list และให้กรอกจ านวนของสัตว์เลี้ยงที่เลือกในช่อง “จ านวน” แล้วกดปุ่ม “Enter” 
จนกว่าจะข้ึนบรรทัดใหม่ และประเภทสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ต่อไปได้ ส่วนช่องวันที่ปรับปรุงข้อมูลนั้นระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอให้เพิ่มประเภทสัตว์เลี ยง 
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13. การประสบภัยธรรมชาติ หากส ารวจข้อมูลการประสบภัยธรรมชาติของบ้านหลังนี้ด้วย สามารถน าข้อมูลมากรอก
ในแถบนี้ได้ โดยระบบจะแสดงข้อความตั้งต้นขึ้นมาให้เลือกภัยธรรมชาติ หากข้อความใดไม่ตรงตามที่ส ารวจสามารถ
ลบ หรือแก้ไขข้อความเพ่ิมเติมได้  

 
แสดงหน้าจอให้เลือกรายการภัยธรรมชาติ 

และเม่ือกดปุ่ม “ลูกศรลง” บนแป้นคีย์บอร์ดจะพบว่า ระบบได้แสดงข้อความตั้งต้นในส่วนของวันที่ และระยะเวลา
ขึ้นมาให้เติม วันที่ประสบภัย และระยะเวลาประภัย หลังข้อความที่ระบบแสดงเอาไว้ให้แล้ว 

 
แสดงหน้าจอให้กรอกวันที่และระยะเวลาเพิ่มเติม 
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แสดงตัวอย่างหลังจากท่ีท าการแก้ไขข้อความที่ระบบให้มา เพ่ือให้ตรงตามที่ท าการส ารวจข้อมูลการประสบภัย
ธรรมชาติของบ้านหลังนี้แล้ว 

 
แสดงหน้าจอหลังจากแก้ไขข้อความแล้ว 

 
 

14. การแก้ไขบ้าน ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลบ้าน คลิกที่ชื่อหมู่บ้านที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกท่ีชื่อบ้านที่ต้องการ
คลิกท่ีปุ่มแก้ไขบ้าน ใส่ข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือแก้ไข แล้วกดปุ่มบันทึก 

 
แสดงการแก้ไขบ้าน 
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15.การย้ายบ้าน เป็นการย้ายบ้านไปอยู่หมู่บ้านอ่ืนๆ โดยบุคคลที่อยู่ในบ้านที่เลือกทั้งหมดจะถูกย้ายตามไปด้วย 
วิธีการย้ายบ้าน คือ ให้คลิกท่ีหมู่บ้านที่มีบ้านที่ต้องการย้ายออกจากหมู่บ้าน แล้วคลิกท่ีบ้านเลขท่ีที่ต้องการย้ายใน
หมู่บ้านนั้น จากนั้นคลิกปุ่ม “ย้ายบ้าน” จะมี pop up ใหค้ลิกเลือก “OK” เพ่ือยืนยันการก าหนดค่า 

 
แสดงหน้าจอการย้ายบ้าน 

 
จะปรากฏหน้ารายชื่อหมู่บ้านมาให้เลือกหมู่บ้านที่ต้องการย้ายบ้านเข้า แล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” เมื่อระบบท าการย้าย
บ้านให้เสร็จแล้วจะมี pop up ให้คลิกเลือก “OK” เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
แสดงหน้าจอให้เลือกหมู่บ้าน 
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16. การเพิ่มครอบครัวในบ้าน จะใช้ในกรณีที่บ้านหลังนั้นอาศัยกันอยู่หลายๆ ครอบครัว เช่น ลูกชายแต่งงานมีลูกแต่
ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านเดียวกัน เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าบุคคลในบ้านนี้มีอยู่ด้วยกันสองครอบครัว คือ ครอบครัว
ของพ่อและแม่ และครอบครัวของลูกชาย เพราะฉะนั้นจึงต้องเพ่ิมครอบครัวเป็นสองครอบครัว โดยคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม
ครอบครัว”  

 
แสดงหน้าจอการเพิ่มล าดับครอบครัว 

 
เมื่อได้ท าการเพ่ิมรายการครอบครัวแล้ว จะสามารถล าดับของครอบครัวให้แต่ละครอบครัวได้ ดังภาพ 

 
แสดงการเพิ่มล าดับครอบครัว 
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17. ทะเบียนผู้เสียชีวิต ในกรณีท่ีบุคคลในหมู่บ้านเสียชิวิต แล้วจะต้องท าการลงทะเบียนให้เป็นผู้เสียชีวิตที่บัญชี 1 ใน
ส่วนของข้อมูลบุคคลแล้ว รายชื่อของบุคคลที่ลงบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิตเอาไว้ จะปรากฏในหน้าจอทะเบียนผู้เสียชีวิต 
หากต้องการเข้าไปตรวจสอบ หรือดูข้อมูลผู้เสียชีวิตให้คลิกเลือกแถบทะเบียนผู้เสียชีวิต  

 
หน้าจอทะเบียนผู้เสียชีวิต 

 แล้วดับเบิ้ลคลิกท่ีชื่อคนที่ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลการเสียชีวิตที่แถบการเสียชีวิตได้ 

 
แสดงรายละเอียดข้อมูลการเสียชีวิต 
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18. ปุ่มอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
แสดงปุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

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

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

คลิกปุ่มนี้ 
- ปุ่ม “งานคัดกรอง” ส าหรับบันทึกข้อมูลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ให้แก่ประชากรในเขต

รับผิดชอบที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

19. แถบบุคคลทั งหมด เป็นเมนูที่แสดงบุคคลทั้งหมดในบัญชี 1 โดยจะแสดงข้อมูลบุคคลทุกคนแยกตามหมู่บ้านที่
เลือกตรวจสอบข้อมูล ดังภาพ 
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แสดงหน้าจอบุคคลทั้งหมดตามหมู่บ้านที่เลือก 

ปุ่มใช้งานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
- 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.” เป็นปุ่มทีใ่ช้ในการตรวจสอบสิทธิ์จาก สปสช. ของบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในบัญชี 1 
- ปุ่ม “Excel” เป็นปุ่มเมนูการ Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel  
- ปุ่ม “Conflict chk” เป็นปุ่มตรวจสอบความซ้ าซ้อนการบันทึกผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ กรณี 1 คนถูก

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

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

Datacenter 
 
20. แถบ GoogleMap หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้และมีการบันทึก Latitude, 
Longitude ข้อมูลในส่วนนี้ จะแสดงต าแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านได้ 
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แสดงภาพจาก Google Map 

  
21. แถบทะเบียนโรคเรื อรัง จะแสดงรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนในคลินิกพิเศษโรคเรื้อรังทั้งหมดตามหมู่บ้าน
ที่เลือก สามารถเลือกดูรายชื่อบุคคลแยกตามคลินิกพิเศษและคลินิกพิเศษร่วมได้ 

 
แสดงหน้าจอแถบทะเบียนโรคเรื อรัง 

 
มีปุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 3 ปุ่มคือ 

- ปุ่ม “ข้อมูลโรคเรื้อรัง” หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลโรคเรื้อรังของบุคคลนั้นๆ 
- ปุ่ม “Excel Export” จะสามารถส่งข้อมูลออกมาในรูปแบบ ไฟล์ Excel 
- ปุ่ม “บันทึกเยี่ยม” หากมีการบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยคลินิกพิเศษให้คลิกปุ่ม “บันทึกการเยี่ยม” จะแสดง

หน้าจอดังรูป 
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แสดงหน้าจอเพิ่มการเยี่ยม 

แล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิมการเยี่ยม” เพ่ือท าการเพ่ิมข้อมูลบันทึกการเยี่ยมใหม่ หรือเลือก แก้ไขการเยี่ยม เพื่อท าการแก้ไข
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็ได้ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้
คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 

แสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
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22. แถบค้นหากลุ่มเป้าหมาย เป็นเมนูส าหรับงานคัดกรอง โดยสามารถค้นหาบุคคลกลุ่มเป้าหมายเพ่ือท าการคัด
กรองได้จากเมนูนี้ จากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงข้อมูล” 

 
แสดงหน้าจอแถบค้นหากลุ่มเป้าหมาย 

 
23. แถบ Tools เป็นแถบเมนูส าหรับการน าเข้าข้อมูลรูปภาพของบุคคลเข้าในโปรแกรม โดยต้องตั้งชื่อเป็นหมายเลข
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือน าเข้ารูปบ้าน น าเข้าโดยการตั้งชื่อเป็นเลขทะเบียนบ้าน โดยไฟล์รูปต้องนามสกุล .jpg  

 
แสดงหน้าจอแถบ Tools 
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การใช้งานปุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
- ปุ่ม “รวมข้อมูล Person ที่ผิด” ใช้ส าหรับการรวม person ที่ผิด โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

หมายเลข 1 ให้ใส่ข้อมูลที่ผิดพลาด โดยคลิกปุ่ม “ค้นหา” แล้วเลือก person ที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะดึงข้อมูล
ของ person ที่เลือกมาแสดงบางส่วน จากนั้นให้ท าเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “ตรวจสอบข้อมูลแล้ว” 
หมายเลข 2 ให้ใส่ข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง โดนให้กดปุ่ม “ค้นหา” แล้วเลือก person ที่มีข้อมูลถูกต้อง ระบบจะดึงข้อมูล
ของ person ที่เลือกมาแสดงบางส่วน จากนั้นให้ท าเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “ตรวจสอบข้อมูลแล้ว” 
หมายเลข 3 หลังจากท่ีกรอกข้อมูลในส่วนหมายเลข 1 และหมายเลข 2 เสร็จแล้ว ให้ท าเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ 
“ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่จะรวมถูกต้อง และเข้าใจดีแล้วว่ารวมแล้วยกเลิกไม่ได้”  
จากนั้นให้คลิกปุ่ม “รวมข้อมูล” เมื่อท ารวมข้อมูลเสร็จแล้ว ข้อมูลของ person ที่อยู่ในส่วนหมายเลข 1 จะถูกน าไป
รวมกับข้อมูลของ person ที่อยู่ในส่วนหมายเลข 2 

 
แสดงหน้าจอรวมข้อมูลบุคคล 

 
- ปุ่ม “น าเข้าข้อมูลรับผิดชอบจากสถานีอนามัย” ใช้น าเข้าข้อมูลจากสถานีอนามัยอ่ืน ด้วยระบบ 

Datacenter 
- ปุ่ม “ลบข้อมูล person/house ที่ผิดพลาด” ใช้ลบข้อมูลที่ผิดพลาดและซ้ าซ้อนจากการดึงข้อมูล 


