
 

 

คู่มอืการใช้งาน โปรแกรม HOSxPXE 

ระบบงานบัญชี 3 

 

 

โรงพยาบาลฟากท่า 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด 
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คู่มือการใช้งานระบบงานบัญชี 3 

งานโภชนาการ, สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, อนามัยแม่และเด็ก อายุ 0-11 เดือน 29 วัน 

1. ดับเบิล้คลิกท่ีไอคอน HOSxPXE4  

 

แสดงหน้าจอไอคอน HOSxPXE4 

2. พิมพ์รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพือ่ Login เข้าระบบ HOSxPXE4. จากนั้นคลิกปุม่ เข้าระบบ 

 

แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ 
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3. เลือกสาขาหรือเขตที่ท างาน 

 

แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 

4. คลิกเลือกห้องท างาน  

 

แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 
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5. ระบบจะแสดงหน้าต่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาล ด้านบนซ้ายของหน้าต่างจะแสดง ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

และห้องท างานของผู้ Login เข้าระบบ หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกปดิหน้าต่างได้  

 

แสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

ในระบบงานบัญชีที่ 3 สามารถใช้งานได้ทั้งงานเชิงรับและงานเชิงรกุประกอบไปด้วย งานโภชนาการ, สร้างเสรมิภูมคิุ้มกันโรค, 
อนามัยแม่และเด็กอายุ 0-11 เดือน 29 วัน  

6. กรณีงานเชิงรุกคือการออกไปให้บริการด้านนอกโรงพยาบาล สามารถลงข้อมูลได้จาก คลิกท่ีเมนู PCU   Account 3 
เพื่อเข้าหน้าเมนูการใช้งานระบบบญัชี 3 

 

 

แสดงหน้าเมนูการใช้งานระบบบญัชี 6  
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 จากนั้นจะแสดงหน้าจอทะเบยีนรายชื่อของงานบัญชีที่ 3 ขึ้นมาดังแสดงดังรูปภาพ 

 

แสดงหน้าจอทะเบียนงานบญัชี 3 

 1.ปุ่มเพ่ิม ใช้ส าหรับลงทะเบียนในกรณีที่ไม่มีรายช่ือของคนที่เราต้องการให้บริการในบัญชีที่ 3 สามารถลงทะเบียนได้โดย

การกดปุ่มลง  แล้วค้นหารายชื่อผู้ป่วยท่ีต้องการลงทะเบียนเพื่อให้บริการที่บัญชี 3 

 2.ปุ่มแก้ไข ใช้ส าหรับแก้ไขรายการให้บริการของคนไข้ วิธีใช้ให้ท าการเลือกรายช่ือของคนไข้ที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลจาก

ทะเบียนแล้วท าการกดปุ่ม   

 3.ปุ่มค้นหา ใช้ส าหรับค้นหารายช่ือของคนที่อยู่ในทะเบียนที่ 3 ในกรณีที่ข้อมูลในบัญชีที่ 3 มีรายช่ือเป็นจ านวนมากไม่
สามารถเลื่อนหาดูข้อมูลได้สามารถใช้ปุ่มค้นหาเพื่อค้นหารายชื่อได้ 

วิธีการลงทะเบียนระบบงานบัญชี 3 

เมื่อเข้าสูห่น้าจอระบบงานบัญชีท่ี 3 สามารถท าการลงทะเบยีนเด็กที่ต้องการเข้าสูร่ะบบงานบัญชี 3    

1. คลิกปุ่ม  จะแสดง Popup หน้าจอค้นหารายชื่อผู้ป่วย 
2. ให้เราท าการพิมพ์ช่ือคนที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อท าการค้นหา ซึ่งสามารถค้นหาโดยระบเุพศและช่วงอายุได้ ซึ่งอยู่ข้างล่างของ

หน้าค้นหา 

3. คลิกปุ่ม  จะแสดงรายชื่อที่ได้ท าการค้นหา 
4. คลิกท่ีช่ือคนที่ต้องการลงทะเบียน  

5. คลิกปุ่ม  หลังจากกดปุ่มตกลงจะเข้าสู่หน้าจอของข้อมูลงานบริการ 
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แสดงขั้นตอนวิธกีารลงทะเบียนในระบบงานบัญชี 3 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าลงข้อมลูการให้บริการขึ้นมาเพื่อให้ลงข้อมูล แสดงดังรูปภาพ 

 

แสดงหน้าจอข้อมูลการให้บริการบัญชี 3 
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จะแบ่งข้อมูลออกเป็นแถบข้อมลู 7 ส่วนคือ 
 1.ข้อมูลเด็ก 
 2.ข้อมูลการคลอด 
 3.การให้บริการ 
 4.พัฒนาการ 
 5.ตรวจหลังคลอด 

6.Vaccine จากท่ีอื่น 
7.ภาวะโภชนาการ 
1.1 ข้อมูลเด็ก เป็นหน้าจอส าหรับการลงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็ก และที่หน้านี้ยังมีประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กในบัญชี

ที่ 3 ที่ได้รับมาก่อนหน้าน้ีด้วย แสดงดังรูปภาพ  

 

แสดงหน้าจอบันทกึข้อมูลเด็ก 
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 1.2 ข้อมูลการคลอด หน้าจอส าหรับการลงข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดของเด็ก ลงข้อมูลในหน้าจอ โดยท าการคลิกแถบเมนู 

 จะปรากฏหน้าจอให้ลงข้อมูลการคลอดเด็ก จากนั้นกดปุ่ม  แสดงดังรูปภาพ 

 

แสดงหน้าจอบันทกึข้อมูลการคลอด 

 1.3 การให้บริการ สามารถลงข้อมูลการฉีด Vaccine, การลงวินิจฉัย, การสั่งยา, การประเมินพัฒนาการได้ที่ แถบ 

 จะแสดงหน้าจอการมารับบริการ ในหน้าจอให้กดปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกการให้บริการ จะมี Popup 
ขึ้นมาให้กรอกข้อมูล มีแถบการใช้งานท้ังหมด 9 แถบดังนี้ 

1. การบริการ 
2. การคัดกรอง 
3. การให้บริการ 
4. การวินิจฉัย 
5. หัตถการ 
6. การให้ Vaccine 
7. สั่งยา 
8. การนัดหมาย 
9. ตรวจฟัน 
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แสดงวิธีการบันทึกข้อมูลการให้บริการ 

 การคัดกรอง ที่หน้าจอนี้ใช้ส าหรับการลงข้อมูลคัดกรองลงน้ าหนัก, ส่วนสูง, เพื่อค านวณภาวะโภชนาการ, ลงอาการส าคัญ, ลง
การพัฒนาการ และผลการประเมินพัฒนาการ แสดงดังรูปภาพ 

 

แสดงวิธีการลงข้อมลูสัญญาณชพีและวิธีการลงข้อมูลอาการส าคญั 
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ในส่วนของงานส่งเสริม สามารถลงข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ให้กับคนไข้ได้ โดย คลิกท่ีแถบ     “การคัดกรอง” 

 งานส่งเสริมสุขภาพ ดังรูปภาพ 

 

แสดงวิธีการลงบันทึกข้อมูลการตรวจทารก 

กรณีที่ต้องการแก้ไข งานส่งเสริมสุขภาพ สามารถท าได้โดย เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม  แล้ว

ท าการแก้ไขรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  หรือถ้าหากต้องการลบรายการ สามรถกดที่ปุ่ม  ดัง
รูปภาพ 

 

แสดงวิธีการแก้ไขการลงบันทึกขอ้มูลการตรวจทารก 
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 การวินิจฉัย เป็นการลงผลวินจิฉัยโรคของคนไข้  การบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโดยใช้รหัสโรค ICD10 มีวิธีการบันทึกข้อมูลการวินิจฉยั

ด้วยรหสัโรค ICD10 ได้ 3 วิธี คือ  

1. การค้นหาโดยพิมพ์รหัสโรค ช่ือโรค ในช่อง Short code ระบบจะแสดงโรคการวินจิฉัยให้อัตโนมัติ  
แสดงหน้าจอการค้นหาชื่อโรคการวินิจฉัย ดังหมายเลข 2  

2. เพิ่มโรคการวินิจฉัยด้วยการพมิพ์รหัส ICD10 ในช่องรหัส ICD10 และกดปุม่ Enter ระบบจะแสดงช่ือโรคการวินิจฉัยให้ ดัง
หมายเลข 3 

3. การค้นหาจากปุ่มจุด 3 จุดเมื่อกดปุ่มจุด 3 จุดแล้วระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาโรคการวินิจฉัยสามารถ
ค้นหาได้จาก รหัสโรค, ชื่อโรค, โดยการพิมพ์รหัสโรค หรือ ชื่อโรคในช่องค าค้นหาและกดปุ่มค้นหาจากนั้นระบบจะ

แสดงข้อมูลโรคการวินิจฉัยให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกท่ีชื่อโรคการวินิจฉัย หรือเลือกชื่อโรควินิจฉัย แล้วกดปุ่ม  

ดังหมายเลย 4 
 
 

 

 แสดงวิธีการลงบันทึกข้อมูลการวินิจฉัย  
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 หัตถการ เป็นการบันทึกการท าหัตถการให้กับผู้ป่วยเช่น ฉีดยา, เช็ดตัว สามารถบันทึกสั่งการท าหัตถการได้โดยกด

ที่แถบ “หัตถการ” และกดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลการท าหัตถการโดยกรอกข้อมูลชื่อ
หัตถการระบบจะแสดงข้อมูล วัน-เวลาที่เริ่มท าและวัน-เวลาที่ท าเสร็จ, ราคาหัตถการ, รหัส ICD9 โดยอัตโนมัติ และ

ให้เพ่ิมข้อมูลผู้ท าหัตถการจากนั้นกดปุ่ม    

 
แสดงหน้าจอวิธีการบันทึกข้อมูลหัตถการ 

 

กรณีที่ต้องการแก้ไขหัตถการ สามารถท าได้โดย เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม  แล้วท าการแก้ไข

รายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  หรือถ้าหากต้องการลบรายการ สามรถกดที่ปุ่ม  ดังรูปภาพ 

 
แสดงวิธีการแก้ไขหัตถการ 
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 การให้ Vaccine เป็นหน้าจอส าหรับลง Vaccine ที่เด็กมารับ ในวันที่มารับบริการวันนั้นๆ สามารถท าการลง Vaccine ได้

โดย คลิกแถบ  จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อท าการลงบันทึกข้อมูลการให้ Vaccine ให้กับเด็ก จากนั้นกด

ปุ่ม   

 
แสดงหน้าจอวิธีการบันทึกวัคซีน 

วิธีแก้ไขการบันทึกการให้ Vaccine 

 เลือกรายการที่ต้องการแกไ้ข จากนั้นกดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอการบันทึกข้อมูลการให้ Vaccine แล้วท า

การแก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม  

 

 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมลูการให้วัคซีน  
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 การนัดหมาย ที่ห้องตรวจแพทย์สามารถลงนัดหมายผู้ป่วยได้ในกรณีที่ต้องการนดัหมายผู้ป่วยใหม้ารับการรักษาหรือในกรณีที่นัดหมาย
เพื่อติดตามผลการรักษา โดยแพทย์ท าการบันทึกนัดหมายผู้ป่วยได้ที่ปุ่มการนัดหมายมีวิธีการดังนี ้

 กดแถบ  ระบบจะแสดงปุ่มเพิ่มรายการนัด ให้กดปุม่เพิ่มรายการนดัระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการนดัหมาย
ประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้

 
แสดงหน้าจอกรอกข้อมลูนัดหมาย 

 การบันทึกข้อมูลนัดหมายประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คือ วันท่ีนัด สามารถกรอกข้อมูลวันท่ีนัดหมายได้หลายวิธี ดังนี้  

1. พิมพ์วันท่ีนัดหมายลงในช่องวันท่ีนัด  

2. .พิมพ์วันท่ีนัดหมายโดยก าหนดจ านวนวันนัดในช่อง D   

3. พิมพ์วันท่ีนัดหมายโดยก าหนดเปน็สัปดาห์คือพิมพจ์ านวนสัปดาห์ในช่อง W  

4. พิมพ์วันท่ีนัดหมายโดยก าหนดเปน็เดือนคือพิมพ์จ านวนเดือนในช่อง M   

5. ก าหนดวันนัดหมายผู้ป่วยโดยเลือกจากปฏิทินตารางเวรแพทย์โดยกดปุ่ม  ระบบจะปรากฏหน้าจอตารางนัดหมาย
แพทย์สามารถเลือกลงนัดหมายตามตารางเวรแพทย์โดยคลิกเลือกวนัท่ีแพทย์มีตารางเวรลงตรวจจะแสดงเป็นสัญลักษณส์ีเขียว
หมายความว่าแพทยล์งตารางเวรตรวจในวัน 
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แสดงหน้าจอตารางนัดหมายแพทย์ 

 
 

ช่วงเวลา สามารถกรอกข้อมูลเวลาได้ 2 วิธี คือ 
 1. กรอกช่วงเวลาลงในช่องได้เลย  

 2. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเวลานดัหมายให้ท าการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมายโดยใช้เมาส์
คลิกลากช่วงเวลาทีต่้องการและกดปุ่มตกลง 

 
แสดงหน้าจอเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย 
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โดยท าการลงบันทึกข้อมูล ดังนี ้  
- วันที่นัด ระบุวันที่ท่ีท าการนดัหมาย 
- ช่วงเวลา ระบุช่วงเวลาท าการนดัหมาย 
- แพทย์ผู้นัด ระบบจะแสดงรายชื่อแพทย์ผู้นัดหมายตาม User Login 
- แผนก ระบุแผนกท่ีท าการนัดหมาย 
- คลินิก ระบุคลินิกท่ีท าการนัดหมาย 
- ห้องตรวจ ระบุห้องตรวจที่นัดหมายผู้ป่วย 
- เหตุที่นัด ระบสุาเหตุที่นัดหมายผูป้่วย 
- ติดต่อที่ ระบุสถานทีต่ิดต่อส าหรับผู้ป่วย 
- หมายเหตุ  สามารถระบุหมายเหตุในการนัดหมายผูป้่วยได้รายการอื่นๆ สามารถลงบันทึกข้อมูลรายการอื่นๆ ได้ เช่น ข้อมูล

การปฏิบัตติัวก่อนมาพบแพทย์รายการสั่ง X-Ray, Lab 
 
วิธีแก้ไขการนัดหมาย  

 กรณีที่ต้องการแกไ้ขการนดัหมาย สามารถท าไดโ้ดย เลือกรายการทีต่้องการแก้ไข จากนั้นกดปุม่  แล้ว

ท าการแก้ไขรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  หรือถ้าหากต้องการลบรายการ สามรถกดที่ปุ่ม  ดัง
รูปภาพ  

 

แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมลูนัดหมาย 
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 พัฒนาการ หน้าจอส าหรับลงข้อมูลพัฒนาการของเด็ก สามารถลงข้อมูลว่าเด็กสามารถมีพัฒนาการด้านอะไรบ้างและสามารถท า

ได้ในอายุกี่เดือน โดยคลิกแถบ  จากนั้นท าการลงข้อมูลพัฒนาการ แสดงดังรูปภาพ 

 

แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมลูพฒันาการ 

 ตรวจหลังคลอด เป็นหน้าจอส าหรับการบันทึกข้อมูลการเยีย่มเด็กหลังคลอด สามารถลงข้อมูลโดยการคลิกแถบ  

จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมหลังคลอด จากนั้นกดปุ่ม  แสดงดังรูปภาพ 

 
แสดงหน้าจอบันทกึการเย่ียมหลงัคลอด 
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กรณีทีต่้องการแกไ้ข ข้อมูลตรวจหลังคลอด สามารถท าไดโ้ดย เลือกรายการทีต่้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม  

แล้วท าการแก้ไขรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  หรือถ้าหากต้องการลบรายการ สามรถกดที่ปุ่ม  ดงั
รูปภาพ 

 

แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมลูการเย่ียมหลังคลอด 

 Vaccine จากที่อ่ืน เป็นหนา้จอส าหรบัการลงรายละเอียดการรับวัคซีนจากที่อ่ืน สามารถลงข้อมูลโดยการคลิกแถบ 

 จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกรายละเอียดการรบัวัคซีนจากที่อ่ืน จากนั้นกดปุ่ม  
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แสดงดังรูปภาพ

 

แสดงหน้าจอบันทกึรายละเอียดการรับวัคซีนจากที่อ่ืน 

 ภาวะโภชนาการ เป็นหน้าจอส าหรับการบันทึกภาวะโภชนาการ สามารถลงข้อมลูโดยการคลิกแถบ  จากนั้น

กดปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการ จากนั้นกดปุ่ม  แสดงดังรูปภาพ 
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การจ าหน่ายและการลบออกจากบัญชี  

ในกรณีที่เด็กมีอายุที่มากกว่าบัญชีคือเกิน 11 เดือน 29 วัน แล้ว หรือ ให้บริการในระบบงานบัญชีที่ 3 เรียบร้อยแล้วต้องท า
การจ าหน่ายออกจากบัญชี  

1. เลือกคนไข้ที่ต้องการจ าหน่าย  

2. คลิกปุ่ม     
3. ปรากฏหน้าจอข้อมลูการใหบ้ริการบัญชี 3 ด้านลา่งของหน้าต่างการให้บริการ ท าการคลิกเครื่องหมาย ถูกท่ีช่อง 

 จากนั้น กดปุ่ม  แต่ถ้าต้องการลบคนไข้ออกจากบัญชี ให้ท าการกดปุ่ม  

   ดังภาพ 
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แสดงหน้าจอวิธีการจ าหน่ายเด็กออกจากบัญช ี

การจ าหน่ายคนไขส้ามารถท าได้อกี 1 วิธี โดย ท าการเลือกคนไข้ท่ีตอ้งการจ าหน่าย จะปรากฏ หน้าจอข้อมูลการให้บริการ

บัญชี 3 จากนั้นกด ปุ่ม  ด้านบนของหน้าต่างการใหบ้ริการ จะมี  Pop Up แสดงการยืนยันการจ าหน่าย กดปุ่ม 

 ระบบจะท าการจ าหน่ายคนไข้ออกจากบัญชี  

 

แสดงหน้าจอการจ าหน่ายและการลบบุคคลออกจากบัญช ี(ต่อ) 
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หากต้องการลบผู้ป่วยออกจากบญัชี 3 ก็สามารถท าได้โดยท าการเลอืกคนไข้ที่ต้องการลบออกจากนั้นคลิกปุ่มลบ จะมี Pop 

Up แสดงยืนยันการลบ กดปุ่ม  เพื่อท าการลบข้อมูลผู้ป่วยออกจากบัญชี 3 ดังภาพ 

 

แสดงหน้าจอการจ าหน่ายและการลบบุคคลออกจากบัญช ี(ต่อ) 


