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การเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ 3 หมอรู้จักคุณ

https://3doctor.hss.moph.go.th



ส่วนประกอบของเว็บไซต์ระบบ 3 หมอรู้จักคุณ

เว็บไซต์มีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ

1. การเข้าสู่ระบบ (LOGIN)

2. รายงานข้อมูลทั่วประเทศ

3. คู่มือการใช้งาน



การล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบโปรแกรม



การล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบโปรแกรม

1. กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username)

2. กรอกรหัสผ่าน (Password)

3. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”



รายงานสรุปข้อมูล (Dashboard)



ข้อมูลประชากรในพื้นที่ 
และที่มีหมอประจ าตัวครบ 3 คน

ข้อมูล 3 หมอรู้จักคุณ

ข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม

ข้อมูล อสค.

ข้อมูล 7 กลุ่มโรค



การบันทึกข้อมูลหมอคนที่ 1 (อสม.)



การเพิ่มข้อมูลหมอคนที่ 1 (อสม.)

1.คลิกเมนู “รายชื่อหมอคนที่ 1 (อสม)”

2.คลิกปุ่ม “เพิ่มข้อมูล อสม.”



การเพิ่มข้อมูลหมอคนที่ 1 (อสม.)

เลือกจังหวัด

เลือกอ าเภอ

เลือกต าบล

เลือกหมู่บ้าน

กรอกเลขบัตรประชาชน

เลือกค าน าหน้า

กรอกช่ือ-นามสกุล

กรอกเบอร์โทรศัพท์

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”



การแก้ไขข้อมูลหมอคนที่ 1 (อสม.)

เลือกรายชื่อที่ต้องการแก้ไข และคลิกปุ่ม “แก้ไข”



การแก้ไขข้อมูลหมอคนที่ 1 (อสม.)

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”



การลบข้อมูลหมอคนที่ 1 (อสม.)

เลือกรายชื่อที่ต้องการลบ และคลิกปุ่ม “ลบ”



การลบข้อมูลหมอคนที่ 1 (อสม.)

กดปุ่ม “ตกลง”



การส่งออกข้อมูล (Export) ข้อมูลหมอคนที่ 1 (อสม.)

คลิกที่ปุ่ม “EXPORT” รายงานที่ได้จะเป็นชนิดไฟล์ Excel



การบันทึกข้อมูลหมอคนที่ 2 (หมอสาธารณสุข)



การเพิ่มข้อมูลหมอคนที่ 2 (หมอสาธารณสุข)

1.คลิกเมนู “รายชื่อหมอคนที่ 2 (สธ)”

2.คลิกปุ่ม “เพิ่มข้อมูลหมอ”



การเพิ่มข้อมูลหมอคนที่ 2 (หมอสาธารณสุข)

เลือกจังหวัด

เลือกอ าเภอ

เลือกต าบล

เลือกหมู่บ้าน

เลือกค าน าหน้า

กรอกช่ือ-นามสกุล

กรอกเบอร์โทรศัพท์

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”



การแก้ไขข้อมูลหมอคนที่ 2 (หมอสาธารณสุข)

เลือกรายชื่อหมอที่ต้องการแก้ไข และคลิกปุ่ม “แก้ไข”



การแก้ไขข้อมูลหมอคนที่ 2 (อสม.)

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”



การแก้ไขข้อมูลหมอคนที่ 2 (อสม.)



การส่งออกข้อมูล (Export) ข้อมูลหมอคนที่ 2 (หมอสาธารณสุข)

คลิกที่ปุ่ม “EXPORT” รายงานที่ได้จะเป็นชนิดไฟล์ Excel



การเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบให้กับหมอคนที่ 2 (หมอสาธารณสุข)

คลิกที่ปุ่ม “รายละเอียด” ของรายชื่อหมอที่ต้องการเพิ่มพ้ืนที่รับผิดชอบ



การเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบให้กับหมอคนที่ 2 (หมอสาธารณสุข)

1. เลือกหมู่บ้านที่ต้องการเพิ่มพ้ืนที่รับผิดชอบ

คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”



การบันทึกข้อมูลหมอคนที่ 3 (หมอครอบครัว)



การเพิ่มข้อมูลหมอคนที่ 3 (หมอครอบครัว)

1.คลิกเมนู “รายชื่อหมอคนที่ 3 (รพ)”

2.คลิกปุ่ม “เพิ่มข้อมูลหมอ”



การเพิ่มข้อมูลหมอคนที่ 3 (หมอครอบครัว)

เลือกจังหวัด

เลือกอ าเภอ

เลือกต าบล

เลือกค าน าหน้า

กรอกช่ือ-นามสกุล

กรอกเบอร์โทรศัพท์

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”



การแก้ไขข้อมูลหมอคนที่ 3 (หมอครอบครัว)

เลือกรายชื่อหมอที่ต้องการแก้ไข และคลิกปุ่ม “แก้ไข”



การแก้ไขข้อมูลหมอคนที่ 3 (หมอครอบครัว)

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”



การเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบให้กับหมอคนที่ 3 (หมอครอบครัว)

คลิกที่ปุ่ม “รายละเอียด” ของรายชื่อหมอที่ต้องการเพิ่มพ้ืนที่รับผิดชอบ



การเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบให้กับหมอคนที่ 3 (หมอครอบครัว)

1. เลือกหมู่บ้านที่ต้องการเพิ่มพ้ืนที่รับผิดชอบ

คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”



การเพิ่มข้อมูลรายชื่อประชาชนในพื้นที่



1. ข้อมูลทั่วไป

2. ข้อมูลหมอประจ าตัว

3. ข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ

4. ข้อมูล อสค.

5. ข้อมูล 7 กลุ่มโรค

บันทึกข้อมูล



การเพิ่มข้อมูลประชากรในพื้นท่ี

ยืนยันการทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลส าเร็จ



การแก้ไขหรือการอัพเดตข้อมูลประชากรในพื้นที่

1.คลิกเมนู “รายชื่อประชากรทั้งหมด”

2.คลิกที่ปุ่ม “รายละเอียด”



การแก้ไขหรือการอัพเดตข้อมูลประชากรในพื้นที่

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ข้อมูลหมอประจ าตัว

3. ข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ

4. ข้อมูล อสค.

5. ข้อมูล 7 กลุ่มโรค

บันทึกข้อมูล



การแจ้งสถานะการบันทึกหรืออัพเดตข้อมูล

“ด าเนินการแล้ว” คือ การบันทึกข้อมูลครบถ้วนเรียบรอ้ย 

“รอด าเนินการ” คือ ยังไม่ได้มีการบันทึกหรืออัพเดตข้อมูล



การส่งออกรายงาน (Export to Excel)



การแก้ไขหรือการอัพเดตข้อมูลประชากรในพื้นที่

เลือกจังหวัด

เลือกอ าเภอ

เลือกต าบล
เลือกหมู่บ้าน

คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลดข้อมูล”



ตัวอย่าง: รายงานข้อมูลประชากรในพื้นท่ี (Excel file)



กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร: 02-193-7000 ต่อ 18206

ตอบปัญหาการใช้งานระบบ
Line ID : @383vozhx


