
รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

เน��องจากป�จจ	บ�นระบบ HOSxP ม�ระบบงานรองร�บการท�างานท��งงานเช
งร�บและเช
งร	ก ซ$�งในการใช&งาน 
HOSxP เพ��อให&รองร�บงานเช
งร	กครอบคล	มท	กด&านน��น จ�าเป*นต&องก�าหนดค�าการท�างาน รวมท��งข&อม.ลพ��นฐานบางอย�างให&
ถ.กต&องก�อน จ$งจะสามารถใช&งานได&อย�างสมบ.รณ และสามารถส�งออกข&อม.ลให&หน�วยงานภายนอกได&อย�างครบถ&วน

แนวค
ดในการท�างานเช
งร�บและงานเช
งร�ก

ในการท�างาน ข&อม.ลจะถ.กแบ�งออกเป*น 2 ส�วนตามแนวค
ดข&างต&น ค�อ ข&อม.ลในด&านเช
งร�บและข&อม.ลใน
ด&านเช
งร	ก โดยข&อม.ลในด&านเช
งร�บจะหมายถ$ง ข&อม.ลท��เก��ยวก�บการให&บร
การผ.&ป7วยท��มาร�บบร
การในสถานบร
การ ส�วน
ข&อม.ลในด&านเช
งร	กจะหมายถ$งข&อม.ลการส�ารวจช	มชนและข&อม.ลของกล	�มเป8าหมายต�างๆ เช�น หญ
งต��งครรภ, เด<กอาย	 0-1 
ป@ เป*นต&น ซ$�งข&อม.ลท��งด&านเช
งร�บและเช
งร	ก จะเช��อมโยงก�นด&วยหมายเลข CID (เลขท��บ�ตรประจ�าต�วประชาชน) ซ$�งข&อม.ล
ในตาราง person หมายเลข CID ต&องไม�ซ��าก�น (ในโปรแกรมม�ระบบออกเลข CID แบบส	�มให&)
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

การเตร�ยมข&อม.ลก�อนใช&ระบบงานส�งเสร
มฯ ในโรงพยาบาล   (  เช
งร�บ  )  
1. ต&องม�ข&อม.ลประชากรในบ�ญช�ท�� 1  ด�งน�� 

• หม.�ท�� 0, บ&านเลขท�� 0 (ส�าหร�บคนไข&นอกเขต)
• เลขท��หม.�, บ&านเลขท�� ท��งหมดในเขตร�บผ
ดชอบ
• ประชากรในบ&าน (ต&องม�เลขท��บ�ตรประชาชน) 

2. ข&อม.ลคนไข&ของโรงพยาบาลต&องม�ข&อม.ล ด�งน��
• เลขท��บ�ตรประชาชน (ห&ามใส�เป*น 1 ท��งหมด)
• ท��อย.� (บ&านเลขท��, หม.�ท��, ต�าบล, อ�าเภอ, จ�งหว�ด)

3.  เปOดใช&ระบบงาน PCU ใหม�ท��ห&องตรวจแพทย
Tools  System setting  เปOดหน&า Main Setting
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ระบบงานเช
งร�บ

การให&บร
การคนไข&ในระบบงานฝากครรภ
1. แผนกเวชระเบ�ยนส�งตรวจคนไข&มาท��ห&องฝ7ายส�งเสร
มฯ
2. แพทยหร�อเจ&าหน&าท��ท��งานฝากครรภ เปOดหน&าจอห&องตรวจแพทย คล
กช��อคนไข&
3. คล
กท�� ว
น
จฉ�ย  ส�งเสร
มส	ขภาพ 

4. กรณ�ท��คนไข&เป*นคนไข&ในเขต คล
กท��ป	7ม ฝากครรภ ได&เลย 
แต�ถ&าเป*นคนไข&นอกเขต ต&องคล
กท��ป	7ม ลงทะเบ�ยนผ.&ป7วยในฐานข&อม.ลประชากรร�บผ
ดชอบ ก�อน แล&วจ$งคล
กท��
ป	7มฝากครรภ
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กรณ�ท��คนไข�เป�นคนไข�ในเขตคล
กท��ป	7ม ฝากครรภ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5. โปรแกรมจะเปOดหน&าจอ ข&อม.ลหญ
งต��งครรภ (บ�ญช�2) ใส�ข&อม.ลการฝากครรภ ด�งน��

5.1.  ข&อม.ลการฝากครรภ
• ว�นท��ลงทะเบ�ยนฝากครรภ
• ผ.&ร�บฝากครรภ (อ�ตโนม�ต
 ตามช��อผ.&ท��ล<อกอ
น)
• เลขท��ฝากครรภ จะใส�เองหร�อกดให& ออกใหม� ก<ได&
• จ�านวนครรภท��
• สถานะป�จจ	บ�น (ย�งไม�คลอด, คลอดแล&ว, แท&ง, ต
ดตามไม�ได&)
• LMP (ว�นท��ประจ�าเด�อนมาคร��งส	ดท&าย)
• EDC (ว�นท��คาดว�าจะคลอด, โปรแกรมค�านวณให&อ�ตโนม�ต
)
• ผลการตรวจ THALASSAEMIA
• ภาวะเส��ยงในการต��งครรภ
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คล�กท��ป��มเพ��ม visit ในกรณ�ท��มา
ร�บบร�การคร��งแรกในว�น



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5.2.  การมาร�บบร
การ

• คล
กท��ป	7มเพ
�ม visit (ในกรณ�ท��เป*นการมาร�บบร
การคร��งแรกในว�น)
• ใส�รายละเอ�ยดข&อม.ลการมา แล&วกดป	7มบ�นท$ก ระบบจะตรวจสอบ visit ท��งหมดแล&วแสดงให&เล�อก
• เล�อก visit ท��เป*นว�น เวลา ป�จจ	บ�น แล&วกดป	7ม แก&ไข visit เก�า (ถ&ากดป	7ม ส�งตรวจใหม� ระบบจะสร&าง 

visit ใหม�คนไข&คนน��นเพ
�มอ�กคร��งท�นท�)
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คล�กป��มบ�นท�กเพ��อระบบ
ตรวจสอบ visit

คล�กท��ป��มส$งตรวจใหม$เพ��อระบบ
จะสร�าง visit ใหม$

คล�กเล�อกว�น เวลาป'จจ�บ�น แล�ว
คล�กป��มแก�ไข visit เก$า



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

• ระบบจะเปOดหน&าจอ บ�นท$กการตรวจครรภ ข$�นมา เราก<บ�นท$กในส�วนต�างๆ ด�งน�� 

 การค�ดกรอง, ค�ดกรองท�นตกรรม (ข&อม.ลในส�วนน��ย�งไม�เช��อมก�บการซ�กประว�ต
ในหน&าจอห&องตรวจ
แพทย)

 อาการส�าค�ญ
 การตรวจครรภ ระบบจะค�านวณอาย	ครรภให&อ�ตโนม�ต
 (ค�านวณจาก LMP ท��ใส�ตอนลงทะเบ�ยน 

ฝากครรภ)
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ระบบค(านวณโดยอ�ตโนม�ต� เม��อใส$ นน.และส$วนส,งแล�วคล�กป��มบ�นท�ก

ค(านวณจาก LMP ท��ใส$ตอนลงทะเบ�ยน ฝากครรภ/



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

• ส�วนต�อไปค�อ ว
น
จฉ�ย/ตรวจร�กษา ในส�วนน�� ให&ใส�ผลการว
น
จฉ�ย(ICD10) และการส��งยา (ข&อม.ลในส�วน
น�� เช��อมก�บผลการว
น
จฉ�ยและการส��งเวชภ�ณฑ ในหน&าจอห&องตรวจแพทย)
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คล�กป��มว�น�จฉ�ย/ตรวจร�กษา เพ��อใส$ผลการว�น�จฉ�ยและการส��งยา



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

• Vaccine / Lab เป*นการลงรายละเอ�ยดการให&บร
การฉ�ดว�คซ�น และบ�นท$กผลการตรวจเล�อด (ข&อม.ลใน
ส�วนน��ไม�เช��อมก�บการส��งเวชภ�ณฑและการส��ง Lab หน&าจอห&องตรวจแพทย)

• การน�ดหมาย (ข&อม.ลในส�วนน��เช��อมก�บการน�ดหมายในหน&าจอห&องตรวจแพทย)
• ท�นตกรรม เป*นการน�าผลการตรวจท�นตกรรมของคนไข& มาลงบ�นท$กเอง
• กดป	7มบ�นท$ก
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คล�กป��ม Vaccine/ Lab เพ��อลงรายละเอ�ยด
การให�บร�การฉ�ดว�คซ�นและผลการตรวจเล�อด

เล�อกรายการ

ใส$ผลการตรวจเล�อด



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5.3.  ข&อม.ลการคลอด
• ใส�รายละเอ�ยดการคลอด (สามารถบ�นท$กข&อม.ลย&อนหล�งได& ไม�ข$�นก�บ visit ในโรงพยาบาล)
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คล�กป��ม ข�อม,ลการคลอด เพ��อใส$รายละเอ�ยดการคลอด



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5.4.  ตรวจหล�งคลอด
• ใส�รายละเอ�ยดการตรวจหล�งคลอดแต�ละคร��ง โดยการกดป	7มบ�นท$กการตรวจหล�งคลอด (สามารถบ�นท$ก

ข&อม.ลย&อนหล�งได& ไม�ข$�นก�บ visit ในโรงพยาบาล)

5.5.  การจ�าหน�ายออกจากบ�ญช�
• เม��อคนไข&ส
�นส	ดการให&บร
การหล�งคลอดแล&ว ต&องจ�าหน�วยคนไข&ออกจากบ�ญช�ด&วย เพ��อต�อไปหากคนไข&

คนน��ต��งครรภอ�กคร��ง การมาฝากครรภก<จะเป*นการฝากครรภคร��งใหม�
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คล�กป��มบ�นท�กการตรวจหล�งคลอดเพ��อเป4ด
หน�าต$างบ�นท�กข�อม,ลการด,แลหล�งคลอด

เม��อกรอกข�อม,ลเร�ยบร�อยแล�วคล�กป��มบ�นท�ก



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ข��นตอนการให&บร
การคนไข&ในระบบงานส�งเสร
มฯ   (  Vaccine 0-1   ป@  )  
1. ฝ7ายเวชระเบ�ยนส�งตรวจคนไข&มาท��ห&องฝ7ายส�งเสร
มฯ (งานอนาม�ยเด<กด�)
2. แพทยหร�อเจ&าหน&าท��ท��ห&องส�งเสร
มฯ เปOดหน&าจอห&องตรวจแพทย คล
กช��อคนไข&
3. คล
กท�� ว
น
จฉ�ย  ส�งเสร
มส	ขภาพ 

4. กรณ�คนไข&ในเขต คล
กท��ป	7ม Vaccine 0-1 ป@ ได&เลย 
แต�ถ&าเป*นคนไข&นอกเขต ต&องคล
กท��ป	7ม ลงทะเบ�ยนผ.&ป7วยในฐานข&อม.ลประชากรร�บผ
ดชอบ ก�อน แล&วจ$งคล
กท��
ป	7ม Vaccine 0-1 ป@ ได&
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คล�กท��ป��ม Vaccine 0-1 ป5 กรณ�คนไข�ในเขต 

ในกรณ�คนไข�นอกเขตคล�กป��มน��ก$อน 

คล�กส$งเสร�มส�ขภาพเพ��อเข�าส,$ระบบงานส$งเสร�มส�ขภาพ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5. โปรแกรมจะเปOดหน&าจอ ข&อม.ลการให&บร
การบ�ญช�3 ด�งน��

5.1.  ข&อม.ลเด<ก แบ�งเป*น 2 ส�วน ค�อ
• ข&อม.ลท��ใส�ในคร��งแรกท��ลงทะเบ�ยน 
• ข&อม.ลสร	ปรายการ Vaccine ท��ได&ร�บ (เป*นแค�การสร	ปให&เราด.ว�าท��ผ�านมาเด<กได&ร�บว�คซ�นอะไรไปแล&ว

บ&าง ถ&าต&องการเพ
�มเต
มหร�อแก&ไขให&ไปท��หน&าการให&บร
การ)
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สร�ปว$าเด7กได�ร�บว�คซ�นอะไรไป เม��อไหร$ แล�วบ�าง 



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5.2.  ข&อม.ลการคลอด ใส�รายละเอ�ยดการคลอด(คนไข&อาจจะคลอดท��อ��นแต�มาร�บว�คซ�นท��รพ.น��ก<ได&)
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คล�กท��ข�อม,ลการคลอดเพ��อใส$รายละเอ�ยดการคลอด 



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5.3.  การให&บร
การ 
• คล
กท��ป	7มเพ
�ม visit (ในกรณ�ท��เป*นการมาร�บบร
การคร��งแรกในว�น)
• ใส�รายละเอ�ยดข&อม.ลการมา แล&วกดป	7มบ�นท$ก ระบบจะตรวจสอบ visit ท��งหมดแล&วแสดงให&เล�อก
• เล�อก visit ท��เป*นว�น เวลา ป�จจ	บ�น แล&วกดป	7ม แก&ไข visit เก�า (ถ&ากดป	7ม ส�งตรวจใหม� ระบบจะสร&าง 

visit ใหม�คนไข&คนน��นท�นท�)
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คล�กป��มแก�ไข visit ถ�ากดป��มส$งตรวจใหม$ระบบจะสร�าง visit ใหม$

เม��อใส$รายละเอ�ยดเร�ยบร�อยแล�วคล�กป��มบ�นท�ก 



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

• ระบบจะเปOดหน&าจอ บ�นท$กการตรวจทารก ข$�นมาให&ใส�ข&อการการตรวจในคร��งน��นๆ ด�งน��
 การค�ดกรอง
 อาการส�าค�ญ
 พ�ฒนาการ
 หมายเหต	 การตรวจ
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คล�กป��มเพ��ม visit ในกรณ�ท��มาร�บบร�การคร��งแรกในว�น 



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

• ส�วนต�อไปค�อ ว
น
จฉ�ย/ตรวจร�กษา ในส�วนน�� ให&ใส�ผลการว
น
จฉ�ย(ICD10) และการส��งยา (ข&อม.ลในส�วน
น�� เช��อมก�บผลการว
น
จฉ�ยและการส��งเวชภ�ณฑ ในหน&าจอห&องตรวจแพทย)

• Vaccine / Lab เป*นการลงรายละเอ�ยดการให&บร
การฉ�ดว�คซ�น และบ�นท$กผลการตรวจเล�อด (ข&อม.ลใน
ส�วนน��ไม�เช��อมก�บการส��งเวชภ�ณฑและการส��ง Lab หน&าจอห&องตรวจแพทย)

• การน�ดหมาย (ข&อม.ลในส�วนน��เช��อมก�บการน�ดหมายในหน&าจอห&องตรวจแพทย) 
• กดป	7มบ�นท$ก
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คล�กท��ว�น�จฉ�ย/ตรวจร�กษาเพ��อใส$ผลการว�น�จฉ�ยและการส��งยาใส$ผลว�น�จฉ�ย

ส��งยา



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5.4.  การเย��ยมหล�งคลอด ถ&าโรงพยาบาลม�การไปเย��ยมบ&านเด<ก ก<มาบ�นท$กการเย��ยมทารกหล�งคลอด โดยการกดป	7ม 
เพ
�มการเย��ยม (สามารถบ�นท$กข&อม.ลย&อนหล�งได&)

5.5.  พ�ฒนาการ ตรวจสอบพ�ฒนาการของเด<กว�ยทารกน�� สร	ปจากบ�นท$กการให&บร
การตามอาย	เด�อนของเด<ก
5.6.  การจ�าหน�ายออกจากบ�ญช� เม��อเด<กอาย	ครบ 1 ป@ หร�อได&ร�บว�คซ�นครบตามท��ก�าหนด ก<จ�าหน�ายได&
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คล�กป��มเพ��มการเย��ยมเพ��อใส$รายละเอ�ยดการเย��ยมทารกหล�งคลอด



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ข��นตอนการให&บร
การคนไข&ในระบบงานส�งเสร
มฯ   (  Vaccine 1-6   ป@  )  
1. ฝ7ายเวชระเบ�ยนส�งตรวจคนไข&มาท��ห&องฝ7ายส�งเสร
มฯ (งานอนาม�ยเด<กด�)
2. แพทยหร�อเจ&าหน&าท��ท��ห&องส�งเสร
มฯ เปOดหน&าจอห&องตรวจแพทย คล
กช��อคนไข&
3. คล
กท�� ว
น
จฉ�ย  ส�งเสร
มส	ขภาพ 

4. กรณ�คนไข&ในเขต คล
กท��ป	7ม Vaccine 1-6 ป@ ได&เลย 
แต�ถ&าเป*นคนไข&นอกเขต ต&องคล
กท��ป	7ม ลงทะเบ�ยนผ.&ป7วยในฐานข&อม.ลประชากรร�บผ
ดชอบ ก�อน แล&วจ$งคล
กท��
ป	7ม Vaccine 1-6 ป@ ได&
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คล�กท��ส$งเสร�มส�ขภาพเพ��อเข�าระบบส$งเสร�มส�ขภาพ 

คล�กท��ป��ม Vaccine 1-6 ป5 กรณ�คนไข�ในเขต 

กรณ�คนไข�นอกเขต คล�กป��มน��ก$อน



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5. โปรแกรมจะเปOดหน&าจอ ข&อม.ลการให&บร
การบ�ญช�4 ด�งน��

5.1.  Vaccine
• แสดงรายการว�น, เวลา, สถานท�� ท��ได&ร�บว�คซ�นน��นๆ
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สร�ปว$าเด7กได�ร�บว�คซ�นอะไร เม��อไหร$ แล�วบ�าง 



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

• ข&อม.ลสร	ปรายการ Vaccine ท��ได&ร�บ (เป*นแค�การสร	ปให&เราด.ว�าท��ผ�านมาเด<กได&ร�บว�คซ�นอะไรไปแล&ว
บ&าง ถ&าต&องการเพ
�มเต
มหร�อแก&ไขให&คล
กท��ป	7ม เพ
�มการฉ�ด Vaccine หร�อ แก&ไขการฉ�ด Vaccine)

• คล
กท��ป	7มเพ
�มการฉ�ด Vaccine (ในกรณ�ท��เป*นการมาร�บบร
การคร��งแรกในว�น)

• ใส�รายละเอ�ยดข&อม.ลการมา แล&วกดป	7มบ�นท$ก ระบบจะตรวจสอบ visit ท��งหมดแล&วแสดงให&เล�อก

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd.
                      หน&าท�� 

20

คล�กท��ป��มเพ��มการฉ�ด Vaccine เพ��อบ�นท�กการได�ร�บว�คซ�น



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

• เล�อก visit ท��เป*นว�น เวลา ป�จจ	บ�น แล&วกดป	7ม แก&ไข visit เก�า (ถ&ากดป	7ม ส�งตรวจใหม� ระบบจะสร&าง 
visit ใหม�คนไข&คนน��นท�นท�)

• ระบบจะเปOดหน&าจอ บ�นท$กการให& Vaccine 
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คล�กเพ��อเล�อกช��อว�คซ�นท��ให�บร�การ 



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

 บ�นท$กการให& Vaccine ว�าได&ร�บว�คซ�นอะไร แล&วให&โดยใคร
 ส�วนต�อไปค�อ ว
น
จฉ�ย/ตรวจร�กษา ในส�วนน�� ให&ใส�ผลการว
น
จฉ�ย(ICD10) และการส��งยา (ข&อม.ลใน

ส�วนน�� เช��อมก�บผลการว
น
จฉ�ยและการส��งเวชภ�ณฑ ในหน&าจอห&องตรวจแพทย)
 การน�ดหมาย (ข&อม.ลในส�วนน��เช��อมก�บการน�ดหมายในหน&าจอห&องตรวจแพทย)
 กดป	7มบ�นท$ก

5.2.  โภชนาการ เป*นการบ�นท$ก นน. , ส�วนส.ง กดป	7ม บ�นท$กภาวะโภชนาการ ระบ	ว�นท�� บ�นท$กข&อม.ล
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd.
                      หน&าท�� 

23

คล�กท��ป��มบ�นท�กภาวะโภชนาการเพ��อบ�นท�กภาวะโภชนาการ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5.3.  พ�ฒนาการ ตรวจสอบพ�ฒนาการของเด<กว�ยทารกน�� ตามอาย	เด�อนของเด<ก

5.4. การจ�าหน�ายออกจากบ�ญช� เม��อเด<กอาย	ครบ 1 ป@ หร�อได&ร�บว�คซ�นครบตามท��ก�าหนด ก<จ�าหน�ายได&
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ข��นตอนการให&บร
การคนไข&ในระบบงานวางแผนครอบคร�ว
1. ฝ7ายเวชระเบ�ยนส�งตรวจคนไข&มาท��ห&องฝ7ายส�งเสร
มฯ
2. แพทยหร�อเจ&าหน&าท��ท��ห&องส�งเสร
มฯ เปOดหน&าจอห&องตรวจแพทย คล
กช��อคนไข&
3. คล
กท�� ว
น
จฉ�ย  ส�งเสร
มส	ขภาพ 

4. กรณ�คนไข&ในเขต คล
กท��ป	7ม วางแผนครอบคร�ว ได&เลย 
แต�ถ&าเป*นคนไข&นอกเขต ต&องคล
กท��ป	7ม ลงทะเบ�ยนผ.&ป7วยในฐานข&อม.ลประชากรร�บผ
ดชอบ ก�อน แล&วจ$งคล
กท��
ป	7มวางแผนครอบคร�วได&
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คล�กท��ส$งเสร�มส�ขภาพเพ��อเข�าระบบส$งเสร�มส�ขภาพ 

คล�กท��ป��มวางแผนครอบคร�ว กรณ�คนไข�ในเขต 

กรณ�คนไข�นอกเขต คล�กป��มน��ก$อน



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5. โปรแกรมจะเปOดหน&าจอ ข&อม.ลการให&บร
การบ�ญช� 6 ใส�ข&อม.ล ด�งน��

5.1.  ข&อม.ลผ.&มาร�บบร
การ (ใส�คร��งแรกท��ลงทะเบ�ยนเข&าบ�ญช�)
5.2.  Service

• คล
กท��ป	7มบ�นท$กการร�บบร
การ (ในกรณ�ท��เป*นการมาร�บบร
การคร��งแรกในว�น)
• ใส�รายละเอ�ยดข&อม.ลการมาร�บบร
การ, บร
การท��มาใช& แล&วกดป	7มบ�นท$ก ระบบจะตรวจสอบ visit 

ท��งหมดแล&วแสดงให&เล�อก
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คล�กป��มบ�นท�กการร�บบร�การในกรณ�มาร�บคร��งแรกในว�น



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

• เล�อก visit ท��เป*นว�น เวลา ป�จจ	บ�น แล&วกดป	7ม แก&ไข visit เก�า (ถ&ากดป	7ม ส�งตรวจใหม� ระบบจะสร&าง 
visit ใหม�คนไข&คนน��นท�นท�)

• ระบบจะเปOดหน&าจอ บ�นท$กการให&บร
การ ข$�นมา เราก<บ�นท$กข&อม.ลให&บร
การ ว�าได&ร�บบร
การอะไร แล&วให&
บร
การโดยใคร

• ส�วนต�อไปค�อ ว
น
จฉ�ย/ตรวจร�กษา ในส�วนน�� ให&ใส�ผลการว
น
จฉ�ย(ICD10) และการส��งยา (ข&อม.ลในส�วน
น�� เช��อมก�บผลการว
น
จฉ�ยและการส��งเวชภ�ณฑ ในหน&าจอห&องตรวจแพทย)

• การน�ดหมาย (ข&อม.ลในส�วนน��เช��อมก�บการน�ดหมายในหน&าจอห&องตรวจแพทย)
• กดป	7มบ�นท$ก
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คล�กเพ��อเล�อกบร�การ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

5.3.  การตรวจมะเร<งเต&านม บ�นท$กว�นท��ตรวจ, ตรวจโดยใคร และผลการตรวจ

5.4.  การตรวจมะเร<งปากมดล.ก บ�นท$กว�นท��ตรวจ, ประเภทการตรวจ, สถานท��ตรวจ และ ผลการตรวจ
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คล�กเพ��อเล�อกผลการตรวจ
คล�กท��การตรวจมะเร7งเต�านมเพ��อ
บ�นท�กการตรวจ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ระบบงานเช
งร�ก

เร
�มต&นใช&งานส�งเสร
มส	ขภาพได&จาก ระบบงานอ��นๆ  ส�งเสร
มส	ขภาพ  บ�ญช� 1-8 
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คล�กเพ��อเล�อกผลการตรวจ
คล�กท��การตรวจมะเร7งปากมดล,ก
เพ��อบ�นท�กการตรวจ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

จากภาพจะเห<นว�าในงานระบบส�งเสร
มส	ขภาพ จะแบ�งเป*น 2 ส�วนหล�กๆ ค�อ 
1. ระบบงานบ�ญช! 1-8 ประกอบด&วย

• ระบบงานบ�ญช� 1 (กล	�มประชากรท	กกล	�มอาย	)
• ระบบงานบ�ญช� 2 (หญ
งต��งครรภและหญ
งหล�งคลอด 6 ส�ปดาห)
• ระบบงานบ�ญช� 3 (งานโภชนาการ, สร&างเสร
มภ.ม
ค	&มก�นโรค, อนาม�ยแม�และเด<ก อาย	 0-11 เด�อน 29 ว�น)
• ระบบงานบ�ญช� 4 (งานโภชนาการสร&างเสร
มภ.ม
ค	&มก�นโรค เด<กอาย	 1-5 ป@ 11 เด�อน 29 ว�น)
• ระบบงานบ�ญช� 5 (งานอนาม�ยเด<กว�ยเร�ยน งานโภชนาการ และงานตรวจส	ขภาพในเด<กน�กเร�ยน ช��น ป.1-

ป.6)
• ระบบงานบ�ญช� 6 (งานวางแผนครอบคร�ว สร&างเสร
มค	&มก�นโรค และงานตรวจมะเร<งปากมดล.ก / มะเร<ง

เต&านม หญ
งอาย	 15-49 ป@)
• ระบบงานบ�ญช� 7 (สภาพการส	ขาภ
บาล การบร
โภคเกล�อไอโอด�น และระด�บสถานะส	ขภาพครอบคร�ว)
• ระบบงานบ�ญช� 8 (องคประกอบพ��นฐานระด�บช	มชน)

2. การส�งออกข&อม'ล ประกอบด&วย
• ส�งข&อม.ล 18 แฟ8ม PCU
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

• ส�งข&อม.ล 18 แฟ8ม สปสช.
• ส�งข&อม.ล DRGs 7 แฟ8ม + PP 8 แฟ8ม (สปสช.)

ระบบงานบ�ญช�   1  
ในระบบงานบ�ญช� 1 จะประกอบไปด&วยข&อม.ลของประชากรท	กกล	�มอาย	 ท��งในเขตร�บผ
ดชอบและนอกเขตร�บผ
ด

ชอบ โดยข&อม.ลของประชากรนอกเขตร�บผ
ดชอบถ.กเก<บไว&ในบ&านท��ข$�นทะเบ�ยนไว&ในหม.� 0 และหม.�บ&าน 0 ซ$�งก�อนท��จะใช&
งานข&อม.ลในบ�ญช�อ��น ต&องบ�นท$กข&อม.ลประชากรในเขตร�บผ
ดชอบให&ครบถ&วนเส�ยก�อน เน��องจากในระบบบ�ญช�อ��นๆ ต�างก<
จ�าเป*นต&องให&ข&อม.ลอ&างอ
งจากระบบงานบ�ญช� 1 ท��งส
�น หร�อหากม�ข&อม.ลส�ารวจเด
มอย.�ในโปรแกรม HCIS ก<สามารถใช&
โปรแกรมน�าเข&าข&อม.ลประชากรจากโปรแกรม HCIS ได&

1. การเพ
�มหม.�บ&าน
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คล�กป��ม
น��เพ��อ
เพ��ม
บ�าน

คล�กป��ม
น��เพ��อ
แก�ไข
บ�าน

คล�กป��ม
น��เพ��อ
ย�าย
บ�าน

คล�กป��มเพ��มหม,$บ�านเพ��อเพ��มหม,$บ�าน

คล�กป��มแก�ไขหม,$บ�านเพ��อแก�ไขหม,$บ�าน



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

คล
กท��ป	7มเพ
�มหม.�บ&าน จะปรากฏหน&าจอข&อม.ลหม.�บ&าน ด�งภาพ

กรอกรายละเอ�ยดหม.�ท�� , ช��อหม.�บ&าน , ท��อย.�  ในส�วนของ Latitude, Longitude จะใส�หร�อไม�ใส�ก<ได& หากใส�
ข&อม.ลในส�วนน�� จะใช& link ก�บการแสดงต�าแหน�งท��ต��งของหม.�บ&านในแท<บ GoogleMap เม��อกรอกข&อม.ลเร�ยบร&อยแล&ว
คล
กท��ป	7มบ�นท$ก 

2. การแก&ไข, ลบหม.�บ&าน
คล
กเล�อกรายการช��อหม.�บ&านท��ต&องการแก&ไขก�อน แล&วคล
กท��ป	7มแก&ไขหม.�บ&าน จะปรากฏหน&าจอข&อม.ลหม.�บ&าน ด�ง

ภาพ

แก&ไขข&อม.ลต&องการแล&วกดบ�นท$ก แต�ถ&าต&องการลบรายช��อหม.�บ&านน��ท
�ง ให&คล
กท��ป	7มลบหม.�บ&านได&เลย
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คล�กป��มลบหม,$บ�านเพ��อลบหม,$บ�าน



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

3. การเพ
�มบ&าน
คล
กเล�อกรายการช��อหม.�บ&านท��ต&องการเพ
�มบ&านเข&าไปก�อน แล&วจ$งคล
กท��ป	7มเพ
�มบ&าน จะปรากฏหน&าจอข&อม.ล

ทะเบ�ยนบ&าน ด�งภาพ

ในหน&าจอน�� จะแบ�งข&อม.ลเป*นสองส�วนหล�กๆ ส�วนแรกช�องรายละเอ�ยดทางด&านบนใส�บ&านเลขท�� และรายละเอ�ยด
อ��นๆ ท��เก��ยวก�บบ&าน และส�วนท��สองแบ�งข&อม.ลเป*น 5 แท<บ ค�อ บ	คคลในบ&าน, ข&อม.ลส�ารวจ, แผนท��, ร.ปบ&าน, ร.ปบ	คคล
ในบ&าน
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คล�กป��มน��
เพ��อเพ��ม
บ�คคลใน
บ�าน

คล�กป��มน��
เพ��อแก�ไข
บ�คคลใน
บ�าน

คล�กป��มน��
เพ��อย�าย
บ�คคลเข�า
บ�าน



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

3.1 การเพ
�มบ	คคลในบ&าน
       คล
กท��ป	7มเพ
�มบ	คคลในบ&าน จะปรากฏหน&าจอข&อม.ลบ	คคล ด�งภาพ

       
ใส�รายละเอ�ยดข&อม.ลของบ	คคล ระบบสามารถบ�นท$กข&อม.ลร.ปภาพและข&อม.ลลายน
�วม�อท��ได&จากอ	ปกรณ

อ�านภาพลายน
�วม�อ (Finger scan unit) รวมท��งย�งเช��อมโยงไปรองร�บระบบงานในบ�ญช�อ��นๆ อ�กด&วย
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

3.2 การแก&ไขบ	คคลในบ&าน
       คล
กช��อบ	คคลในบ&านท��ต&องการแก&ไข แล&วกดป	7มแก&ไขบ	คคลในบ&าน หร�อจะด�บเบ
�ลท��ช��อบ	คคลท��ต&องการ

แก&ไขเลยก<ได& จะปรากฏหน&าจอ ด�งภาพ แก&ไขข&อม.ลท��ต&องการแล&วกดป	7มบ�นท$ก 
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

3.3 การย&ายบ	คคลเข&าบ&าน
      คล
กท��ป	7มย&ายบ	คคลเข&าบ&าน จะปรากฏหน&าต�างค&นหาบ	คคล โดยค&นหาได&จาก ช��อ นามสก	ล หร�อ รห�สบ�ตร

ประจ�าต�วประชาชน นอกจากน�� ทางด&านล�าง เราสามารถก�าหนดเง��อนไขในการค&นได& โดยระบ	เพศ และช�วงอาย	ของ
ประชากรท��ต&องการค&นหา เม��อได&ช��อของบ	คคลท��ต&องการย&ายเข&าบ&านแล&ว กดป	7มตกลง บ	คคลน��นก<ถ.กย&ายเข&ามาท��บ&านน��

3.4 ข&อม.ลส�ารวจบ&าน
       คล
กท��แท<บข&อม.ลส�ารวจ จะม�ป	7มแก&ไขข&อม.ลการส�ารวจ และด&านล�างจะเป*นตารางแสดงข&อม.ลการส�ารวจ

และผลการส�ารวจคร��งล�าส	ด 
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

       หากต&องการบ�นท$ก ให&กดท��ป	7มแก&ไขข&อม.ลการส�ารวจ จะปรากฏหน&าจอข&อม.ลการส�ารวจบ&าน ว
ธ�บ�นท$กค�อ 
คล
กท��แท<บบ�นท$กการส�ารวจ ระบ	ว�นท��ไปส�ารวจ แล&วบ�นท$กข&อม.ลการส�ารวจลงไป เม��อบ�นท$กข&อม.ลเสร<จกดป	7มบ�นท$ก

       หากต&องการแก&ไขข&อม.ลการส�ารวจ ท��แท<บประว�ต
การส�ารวจให&คล
กท��รายการว�นท��ส�ารวจท��ต&องการแก&ไข
ก�อน แล&วคล
กท��ป	7มแก&ไขข&อม.ลส�ารวจ
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คล�กป��มแก�ไขข�อม,ลส(ารวจเพ��อแก�ไขข�อม,ลผลการส(ารวจ

คล�กท��ข�อม,ลส(ารวจเพ��อเข�าส,$ระบบ

เม��อใส$ข�อม,ลเร�ยบร�อยแล�วคล�กป��มบ�นท�ก



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

3.5 แผนท�� หากเคร��องท��ใช&งานอย.�สามารใช&งานอ
นเตอรเน<ตได&และม�การบ�นท$ก Latitude, Longitude ข&อม.ลใน
ส�วนน�� จะแสดงต�าแหน�งท��ต��งของบ&านได&

3.6 ร.ปบ&าน เราสามารถน�าภาพถ�ายของบ&านท��ไปส�ารวจมาน�าเข&าในโปรแกรมได&โดย คล
กท��ป	7มเพ
�มร.ปถ�าย 
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คล�กท��ประว�ต�การส(ารวจเพ��อแสดงข�อม,ลการส(ารวจ

คล�กป��มแก�ไขข�อม,ลส(ารวจเพ��อแก�ไขข�อม,ลส(ารวจ

คล�กท��แผนท��เพ��อแสดงต(าแหน$งท��ต��งบ�าน



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

       จะปรากฏหน&าจอ บ�นท$กข&อม.ลร.ปภาพบ&าน ด�งภาพ 

3.7 ร.ปบ	คคลในบ&าน  เม��อใส�ข&อม.ลครบท	กแท<บแล&วจ$งกดป	7มบ�นท$ก เพ��อบ�นท$กข&อม.ลบ&าน
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คล�กป��มเพ��มร,ปถ$ายเพ��อเพ��มร,ปถ$าย

คล�กท��ร,ปบ�านเพ��อแสดงร,ป

คล�กขวาเพ��อโหลดร,ปภาพบ�าน



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

4. การแก&ไขบ&าน
ในกรณ�ท��ต&องการแก&ไขข&อม.ลบ&าน คล
กท��ช��อหม.�บ&านท��ต&องการแก&ไข แล&วคล
กท��ช��อบ&านท��ต&องการคล
กท��ป	7มแก&ไข

บ&าน ใส�ข&อม.ลท��ต&องการเพ
�มเต
มหร�อแก&ไข แล&วกดป	7มบ�นท$ก
5. การย&ายบ&าน

คล
กท��หม.�บ&านท��ต&องการย&าย แล&วคล
กท��บ&านเลขท��ท��ต&องการย&ายในหม.�บ&านน��น แล&วกดป	7มย&ายบ&าน ปรากฎหน&า
รายช��อหม.�บ&านมาให&เล�อกว�าจะย&ายบ&านหล�งน��นไปไว&ในหม.�บ&านไหน เช�น เราต&องการย&ายบ&านเลขท�� 32 ท��อย.�ใน
หม.�ท�� 77 ไปไว&ในหม.�ท�� 0 ม�ข��นตอนในการย&ายด�งน��  คล
กท��หม.�ท�� 77 ก�อน แล&วจ$งคล
กท��บ&านเลขท�� 32 จากน��นกด
ป	7ม ย&ายบ&าน จะม�หน&าต�างข$�นมาให&เล�อกหม.�บ&าน ก<เล�อกหม.�ท�� 0 แล&วกดป	7มตกลง

6. การเพ
�มครอบคร�วในบ&าน
การเพ
�มครอบคร�วในบ&านจะใช&ในกรณ�ท��บ&านๆน��นอาศ�ยก�นอย.�หลายๆครอบคร�ว เช�น ล.กชายแต�งงานม�ล.กแต�ย�ง
อาศ�ยอย.�ก�บพ�อแม�ในบ&านเด�ยวก�น เพราะฉะน��นเร�ยกได&ว�าบ	คคลในบ&านน��ม�อย.�ด&วยก�นสองครอบคร�ว ค�อ 
ครอบคร�วของพ�อและแม� และครอบคร�วของล.กชาย เพราะฉะน��นจ$งต&องเพ
�มครอบคร�วเป*นสองครอบคร�ว

ในกรณ�ท��คนไข&มาร�กษาในคร��งต�อไปแล&วตรวจพบโรคหร�อการเปล��ยนแปลงต�าง ๆ ของคนไข& จะต&องมาก
รอกข&อม.ลในแทบต�าง ๆ ด�งน�� แทบโรคประจ�าต�ว, แทบการเป*นสมาช
กของกล	�มในช	มชน, แทบพฤต
กรรมส	ขภาพ, 
แทบต�าแหน�งในช	มชน, เคร�อญาต
, ความพ
การ, งานค�ดกรอง
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คล�กท��ป��มเพ��มครอบคร�วกรณ�ท��ม�หลายครอบคร�วในบ�าน



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

7. แทบโรคประจ�าต�ว

กรอกข&อม.ลในแทบโรคประจ�าต�วเม��อคนไข&มาตรวจร�กษาแล&วเก
ดพบโรคประจ�าต�วของคนไข& จากน��นเม��อสอบถาม
ประว�ต
คนไข&แล&วเก
ดคนไข&เป*นสมาช
กของกล	�มในช	มชนก<สามารถมากรอกข&อม.ลในแทบการเป*นสมาช
กของกล	�ม
ในช	มชน

8. แทบการเป*นสมาช
กของกล	�มในช	มชน
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แทบโรคประจ(าต�ว



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

กรอกข&อม.ลในแทบการเป*นสมาช
กของกล	�มในช	มชนเม��อสอบถามประว�ต
คนไข&แล&วเก
ดคนไข&เป*นสมาช
กของกล	�ม
ในช	มชน จากน��นเม��อสอบถามประว�ต
คนไข&แล&วจะมาสอบถามทางด&านพฤต
กรรมส	ขภาพของคนไข&ว�าคนไข&คนน��
ท�าอะไรท��เส��ยงต�อการท�าให&ส	ขภาพของคนไข&ทร	ดโทรมบ&าง เช�นคนไข&คนน��ส.บบ	หร��

9. แทบพฤต
กรรมส	ขภาพ
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แทบการเป*นสมาช
กของ
กล	�มในช	มชน

แทบพฤต
กรรมส	ขภาพ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

กรอกข&อม.ลในแทบการพฤต
กรรมส	ขภาพเม��อของคนไข&ว�าคนไข&คนน��ท�าอะไรท��เส��ยงต�อการท�าให&ส	ขภาพของคนไข&
ทร	ดโทรมบ&าง เช�นคนไข&คนน��ส.บบ	หร�� จากน��นเม��อสอบถามและกรอกข&อม.ลในแถบของพฤต
กรรมส	ขภาพเสร<จ
เร�ยบร&อยแล&วจากน��นจะมากรอกข&อม.ลเก��ยวก�บต�าแหน�งท��คนไข&ม�อย.�ในช	มชน

10. แทบต�าแหน�งในช	มชน

กรอกข&อม.ลในแทบต�าแหน�งในช	มชนเม��อทราบว�าคนไข&คนน��ม��ต�าแหน�งในช	มชน เช�น เป*นก�าน�นหร�อเป*นผ.&ใหญ� 
จากน��นเม��อกรอกข&อม.ลในแทบของต�าแหน�งในช	มชนเสร<จแล&วจะมากรอกข&อม.ลในแทบของเคร�อญาต
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แทบต�าแหน�งในช	มชน



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

11. แทบเคร�อญาต


ในแทบเคร�อญาต
น��จะต&องไปใส�ข&อม.ลในช�องของบ
ดา, มารดา และค.�สมรส ระบบจะด$งข&อม.ลมาใส�ให&ในแทบของ
เคร�อญาต
ให&โดยอ�ตโนม�ต
จากน��นเม��อได&ข&อม.ลในแทบเคร�อญาต
แล&วก<จะมากรอกข&อม.ลในแทบของความพ
การ

12. แทบความพ
การ
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แทบเคร�อญาต


แทบความพ
การ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ในแทบความพ
การน��เม��อผ.&ป7วยมาท�าการร�กษาแล&วเม��อเห<นหร�อสอบถามผ.&ป7วยแล&วผ.&ป7วยเก
ดพ
การในด&านต�าง ๆ 
ก<จะมากรอกข&อม.ลในแถบความพ
การของผ.&ป7วยน�� จากน��นเม��อกรอกข&อม.ลในแทบน��เสร<จเร�ยบร&อยแล&วจะท�าการ
กรอกข&อม.ลในแถบของงานค�ดกรองต�อไป

13. แทบงานค�ดกรอง
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ในแทบของงานค�ดกรองเป*นการค�ดกรองโรคต�างๆท��คนไข&เป*นโดยกรอกว�นท��เก<บข&อม.ลและงานว�าค�ดกรองโรค
อะไร จากน��นคล
กท��ป	7มบ�นท$กค�ดกรองจะข$�นหน&าจอให&กรอกข&อม.ลความด�นโลห
ต, น��าหน�ก, ส�วนส.ง และอ��นๆ ข$�นมาให&
กรอกข&อม.ล จากน��นเม��อกรอกข&อม.ลในแทบน��เสร<จแล&ว ให&คล
กท��ป	7มบ�นท$กเพ��อท�าการบ�นท$กข&อม.ล
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แทบงานค�ดกรอง



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ระบบงานบ�ญช�   2  
ในระบบงานบ�ญช� 2 จะประกอบไปด&วยข&อม.ลของประชากรท��ต��งครรภแล&วมาท�าการฝากครรภ ในหน&าจอน��

สามารถจะคล
กท��ป	7มลงทะเบ�ยนหญ
งต��งครรภแล&วค&นหาหญ
งต��งครรภได&หร�ออ�กว
ธ�ค�อถ&าเจอช��อหญ
งต��งครรภท��ต&องการก<
ด�บเบ
�ลคล
กท��ช��อหญ
งต��งครรภท��ต&องการได&เลย
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ป	7มลงทะเบ�ยนหญ
งต��งครรภ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

1. ลงทะเบ�ยนหญ
งต��งครรภ

1.1 แทบข&อม.ลการฝากครรภ
ในแทบข&อม.ลการฝากครรภกรอกข&อม.ลการฝากครรภจากน��นในช�องเลขท��ฝากครรภให&คล
กท��ป	7มออกใหม�
ระบบจะออกเลขท��ฝากครรภข$�นมาให&จากน��นก<มากรอกข&อม.ลความเส��ยงจากน��นเม��อกรอกข&อม.ลเสร<จ
เร�ยบร&อยแล&วให&ไปกรอกข&อม.ลในแทบของการมาร�บบร
การ
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แทบข&อม.ลฝากครรภ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

1.2 แทบการมาร�บบร
การ

ในแทบของการมาร�บบร
การเป*นการมาร�บบร
การของหญ
งต��งครรภเม��อหญ
งต��งครรภมาร�บบร
การแต�ละคร��ง
จะต&องคล
กท��ป	7มเพ
�ม Visit จากน��นจะปรากฏหน&าจอมาให&กรอกข&อม.ลการมาร�บบร
การ เช�น การตรวจครรภ, 
ว
น
จฉ�ย/ตรวจร�กษา, Vaccine/Lab, การน�ดหมาย และท�นตกรรม จากน��นเม��อกรอกข&อม.ลในแต�ละแทบ
เสร<จเร�ยบร&อยแล&วให&คล
กท��ป	7มบ�นท$กเพ��อท�าการบ�นท$กข&อม.ล จากน��นเม��อบ�นท$กข&อม.ลในแทบของการมาร�บ
บร
การเสร<จแล&ว ให&มากรอกข&อม.ลในส�วนของแทบข&อม.ลการคลอดเม��อคนไข&มาท�าการคลอดแล&ว

1.3 แทบข&อม.ลการคลอด
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คล�กท��ป��ม
เพ��ม Visit เพ��อระบบ

แทบการมาร�บบร
การ



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ในแทบของข&อม.ลการคลอดเป*นการกรอกข&อม.ลการคลอดเม��อคนข&าท�าการคลอดให&ท�าการกรอกข&อม.ลใน
แทบข&อม.ลการคลอดให&ครบจากน��นเม��อกรอกข&อม.ลครบแล&วให&มากรอกข&อม.ลในแทบตรวจหล�งคลอด ใน
เวลาท��คนไข&มาตรวจหล�งจากท��คนไข&ได&คลอดแล&ว

1.4 แทบตรวจหล�งคลอด

ในแทบของตรวจหล�งคลอดเป*นการตรวจเม��อคนไข&ได&คลอดบ	ตรออกมาแล&วการกรอกข&อม.ลก<ค�อให&น�า
เมาสไปคล
กท��ป	7มบ�นท$กการตรวจหล�งคลอด จะข$�นหน&าจอมาให&กรอกข&อม.ล เช�น ระด�บมดล.ก, น��าคาวปลา, 
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แทบข&อม.ลการคลอด

แทบตรวจหล�งคลอด

แทบตรวจหล�งคลอด



รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

Albumin ฯลฯ จากน��นเม��อกรอกข&อม.ลในแทบของตรวจหล�งคลอดเสร<จแล&วให&ท�าการจ�าหน�ายเด<กออกจาก
บ�ญช�โดยคล
กถ.กท��หน&าข&อความจ�าหน�ายออกจากบ�ญช�จากน��นคล
กบ�นท$กท��ป	7มบ�นท$กเป*นการเสร<จในการกรอก
ข&อม.ล

ระบบงานบ�ญช�   3  
ในระบบงานบ�ญช� 3 เป*นระบบงานโภชนาการ, สร&างเสร
มภ.ม
ค	&มก�นโรค, อนาม�ยแม�และเด<ก ของเด<กอาย	ต��งแต� 

0-11 เด�อน 29 ว�น ในหน&าจอน��สามารถจะคล
กท��ป	7มลงทะเบ�ยนแล&วค&นหาช��อเด<กท��ต&องการได&หร�ออ�กว
ธ�ค�อถ&าเจอช��อเด<ก
ท��ต&องการก<ด�บเบ
�ลคล
กท��ช��อเด<กท��ต&องการได&เลย เพ��อท�าการกรอกข&อม.ล
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

1. แทบข&อม.ลเด<ก

ในแทบข&อม.ลเด<กเป*นการกรอกข&อม.ลเด<กและเอาไว&ด.ว�าเด<กคนน��มาท�าการร�บ Vaccine ครบหร�อไม� จากน��นเม��อ
เสร<จจากหน&าจอน��แล&วจะมากรอกข&อม.ลในแทบข&อม.ลการคลอด
2. แทบข&อม.ลการคลอด

ในแทบข&อม.ลการคลอดเป*นการกรอกข&อม.ลของเด<กท��คลอดออกมาว�าม�ความผ
ดปกต
หร�อไม� จากน��นท�าการกรอก
ข&อม.ลในแทบของข&อม.ลการคลอดเม��อกรอกข&อม.ลครบถ&วนแล&วให&มากรอกข&อม.ลในแทบของการให&บร
การ
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

3. แทบการให&บร
การ

ในแทบของการให&บร
การเป*นการให&บร
การแก�เด<กท��มาร�บบร
การแต�ละคร��งจะต&องคล
กท��ป	7มเพ
�ม Visit จากน��นจะ
ปรากฏหน&าจอมาให&กรอกข&อม.ลการให&บร
การ เช�น การตรวจทารกว�าน��าหน�ก, ส�วนส.ง, พ�ฒนาการของเด<กตาม
เกณฑหร�อป7าว, ว
น
จฉ�ย/ตรวจร�กษา, Vaccine/Lab และการน�ดหมาย จากน��นเม��อกรอกข&อม.ลในแต�ละแทบเสร<จ
เร�ยบร&อยแล&วให&คล
กท��ป	7มบ�นท$กเพ��อท�าการบ�นท$กข&อม.ล จากน��นเม��อบ�นท$กข&อม.ลในแทบของการให&บร
การเสร<จแล&ว 
ให&มากรอกข&อม.ลในส�วนของแทบการเย��ยมหล�งคลอดเม��อเด<กมาท�าการตรวจหล�งคลอด
4. แทบการเย��ยมหล�งคลอด
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ในแทบการเย��ยมหล�งคลอดน��เป*นการตรวจเด<กหล�งคลอดว�าม�อาการผ
ดปกต
อะไรหร�อไม�โดยคล
กท��ป	7มเพ
�มการเย��ยม
จะข$�นหน&าจอบ�นท$กการเย��ยมทารกหล�งคลอด มาให&ท�าการกรอกข&อม.ลว�าเด<กม�อาการปกต
หร�อไม� เม��อกรอกข&อม.ล
เสร<จเร�ยบร&อยแล&วคล
กท��ป	7มบ�นท$ก เม��อบ�นท$กข&อม.ลการเย��ยมหล�งคลอดเสร<จแล&วก<มาท�าการจ�าหน�ายเด<กออกเม��อ
เด<กอาย	ครบก�าหนดและเด<กได&ร�บ Vaccine ครบท	กเข<มแล&วโดยคล
กท��หน&าข&อความจ�าหน�าย จากน��นคล
กท��ป	7ม
บ�นท$ก เป*นการเสร<จการกรอกข&อม.ล

ระบบงานบ�ญช�   4  
ในระบบงานบ�ญช� 4 เป*นระบบงานโภชนาการ, สร&างเสร
มภ.ม
ค	&มก�นโรค ของเด<กอาย	ต��งแต� 1-5 ป@ ในหน&าจอน��

สามารถจะคล
กท��ป	7มลงทะเบ�ยนแล&วค&นหาช��อเด<กท��ต&องการได&หร�ออ�กว
ธ�ค�อถ&าเจอช��อเด<กท��ต&องการก<ด�บเบ
�ลคล
กท��ช��อเด<ก
ท��ต&องการได&เลย เพ��อท�าการกรอกข&อม.ล
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

1. แทบ Vaccine

ในแทบของ Vaccine เป*นการให& Vaccine ก�บเด<ก โดยคล
กท��ป	7มเพ
�มการฉ�ด Vaccine จะข$�นหน&าจอมาให&
กรอกข&อม.ล ในแทบของ Vaccine/Lab, ว
น
จฉ�ย/ตรวจร�กษา, การน�ดหมาย เม��อกรอกข&อม.ลเสร<จแล&วคล
กท��ป	7ม
บ�นท$ก จากน��นเม��อบ�นท$กเสร<จแล&วจะมากรอกข&อม.ลในแทบโภชนาการ
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

2. แทบโภชนาการ

ในแทบโภชนาการเป*นการกรอกข&อม.ลว�ดว�าเด<กม�ความส.ง, น��าหน�กตามเกณฑหร�อไม� โดยคล
กท��ป	7มบ�นท$กภาวะ
โภชนาการ จะข$�นหน&าจอบ�นท$กภาวะโภชนาการให&กรอกข&อม.ลน��าหน�ก, ส�วนส.ง เม��อกรอกข&อม.ลเสร<จแล&วคล
กท��ป	7ม
บ�นท$ก จากน��นมากรอกข&อม.ลในแทบของพ�ฒนาการ

3. แทบพ�ฒนาการ
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รพ.ค�ายส	ร
ยพงษ  จ.น�าน ระบบงานส�งเสร
มส�ขภาพ

ในแทบของพ�ฒนาการเป*นการกรอกข&อม.ลส�ารวจพ�ฒนาการของเด<กว�าเด<กม�พ�ฒนาการเป*นอย�างไรในช�วงอาย	น�� เม��อ
กรอกข&อม.ลเสร<จเร�ยบร&อยแล&วคล
กท��ป	7มบ�นท$กเป*นการเสร<จการกรอกข&อม.ล

ระบบงานบ�ญช�   5   (  งานอนาม�ยเด<กว�ยเร�ยน ช��น   ป  .1 –   ป  .6  )  
1. เร
�มจากการเพ
�มช��อโรงเร�ยนในเขตก�อน (การเพ
�มโรงเร�ยนในบ�ญช�น�� จะเป*นการเพ
�มโรงเร�ยนในบ�ญช�ท�� 8 ด&วย)
2. แล&วท�าการเพ
�มช��อเด<กเข&าไปในโรงเร�ยน โดยต&องคล
กท��ช��อโรงเร�ยนต&องการก�อน แล&วกดป	7มลงทะเบ�ยน ค&นหาช��อเด<กท��

ต&องการแล&วกดตกลง (เพ
�มได&ท�ละคน) แล&วลงบ�นท$กการช��งน��าหน�ก ว�ดส�วนส.ง, การให&บร
การว�คซ�น
ระบบงานบ�ญช�   7 (  ส	ขาภ
บาลฯ  )  
1. คล
กท��หม.�บ&านท��ต&องการบ�นท$กข&อม.ล
2. แล&วคล
กเล�อกท��บ&านเลขท�� ท��ต&องการบ�นท$กข&อม.ลการส�ารวจ
3. กดป	7มข&อม.ลส�ารวจ แล&วใส�ข&อม.ลลงในส�วนของการบ�นท$กการส�ารวจ 
ระบบงานบ�ญช�   8   (  องคประกอบพ��นฐานระด�บช	มชน  )  
1. คล
กท��รายการหม.�บ&านท��ต&องการก�อน
2. แล&วบ�นท$กข&อม.ลการส�ารวจ โรงเร�ยน, ว�ด/โบสถ, ร&านค&า/ตลาดสด/ร&านขายยา, องคกรช	มชน, ชมรม โดยการกด

ป	7มเพ
�มหากต&องการเพ
�มข&อม.ลใหม� หร�อกดป	7มแก&ไข หากต&องการแก&ไขรายการน��นๆ
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