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บทที ่1 การเข้าใช้งานของระบบโดยทั่วไป 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) จะมีลกัษณะการใชง้านท่ี
คลา้ยหรือเหมือนกนัในส่วนของการเขา้สู่ระบบงาน การใส่ค่าต่างๆ รวมถึงปุ่มค าสั่งการใชง้าน ซ่ึง
ต่อไปจะเป็นการอธิบายการใชง้านของระบบโดยทัว่ไป ดงัน้ี 
 

1.1 การเข้าใช้โปรแกรม 
 ในการเร่ิมตน้การใชง้านของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) 
ผูใ้ชง้านจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 

 
 1.1.1 เขา้สู่ระบบการท างาน Windows แลว้ท าการเช่ือมต่อเครือข่าย Internet ก่อนหลงั
จากนั้นจึงคลิกท่ี Short Cut ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงพยาบาล (e-PHIS) กจ็ะ
เขา้สู่หนา้จอ Login 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.2 การใชง้าน Login 
  หนา้จอ Login เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล จากผูใ้ชง้าน
ท่ีไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล การเขา้สู่เมนูหลกัของระบบงาน ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 
   
  คียช่ื์อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
  
  คลิกท่ีปุ่ม      หรือกด  ENTER  ท่ีแป้นพิมพ ์กจ็ะเขา้สู่หนา้จอเมนูหลกัของระบบงาน 
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บทที ่2 แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 

2.1 องค์ประกอบของหน้าจอ 
 2.1.1 หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

หนา้จอหลกัของโปรแกรมประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

1 

2 

3 

1. Menu Bar ใช้ส าหรับเรียกการใช้งานเมนูระบบ การใช้งานเมนูส าหรับ Admin 
และการใช้งานเมนูเกีย่วกบัโปรแกรม 
 

2. ข้อมูลผู้ใช้งาน
และการปฏบิัติงาน
ล่าสุดของเคร่ือง 

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ี Log in เขา้สู่ระบบ
ล่าสุด และรายละเอียดการปฏิบติังานล่าสุดของเคร่ือง PC ท่ีเขา้ใช้
โปรแกรม 

3. Status Bar ใชส้ าหรับแสดงสถานะของการใชง้านหนา้จออยู ่ณ. ปัจจุบนั เช่น 
ช่ือผูใ้ชง้าน,หน่วยงาน และวนัเวลาท่ีใชง้านอยู ่
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2.6 ความหมายและลกัษณะการท างานของปุ่มค าส่ัง (Tool Bar) 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 

สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย 

ขอ้มูลใหม่ 

ใชส้ าหรับเร่ิมตน้การท างานของหนา้จอใหม่ โดยท่ีไม่ตอ้ง
ออกจากหนา้จอนั้น ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะท าการ 
Clear หนา้จอใหพ้ร้อมใชง้านใหม่อีกคร้ัง จะใชไ้ดก้บับาง
หนา้จอเท่านั้น  

บนัทึกขอ้มูล 
ใชส้ าหรับจดัเกบ็ขอ้มูล (Save) เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะ
ท าการจดัเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของระบบงาน  

ลบบนัทึก 

ใชส้ าหรับยกเลิกขอ้มูล เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี ระบบจะแสดง
ขอ้ความใหย้นืยนัค าสัง่อีกคร้ัง ดงัรูป 

 
 

 

ปุ่มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น  

ภาพก่อนพิมพ ์ ใชส้ าหรับดูตวัอยา่งก่อนจะสั่งพิมพเ์ป็นเอกสารออกมา  

พิมพ ์
ใชส้ าหรับสั่งพิมพใ์บรายงานหรือตวัเลือกรายการพิมพต่์างๆ 
ของระบบงาน  

คน้หาขอ้มูล 
ใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไข เม่ือคลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ี 
ระบบจะคน้หาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของระบบงาน ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวปุ่้มค าสั่งน้ีจะใชไ้ดก้บับางหนา้จอเท่านั้น 

ปิดหนา้จอ 
ใชส้ าหรับปิดหนา้จอหรือออกจากหนา้จอการใชง้าน ณ 
ปัจจุบนั 

น าขอ้มูลออก 
ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ Save ขอ้มูลรายงานออกเป็นไฟล ์เพื่อ
น าไปใชใ้นรูปแบบอ่ืน (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน) 
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สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย 

เก่ียวกบัระบบ 

ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงานท่ีใชอ้ยู ่เช่น 
Version ของ โปรแกรมท่ีใชอ้ยูเ่ป็น Version อะไร เป็นตน้ เม่ือ
คลิกท่ีปุ่มค าสั่งน้ีจะปรากฏหนา้ต่างแสดงรายละเอียด ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้สุดทา้ย 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีแสดงมี
เป็นจ านวนมาก และตอ้งการไปยงัหนา้สุดทา้ยของขอ้มูลกจ็ะ
ใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน) 

หนา้ก่อนหนา้ 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากกวา่ 
1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ก่อนหนา้ปัจจุบนักจ็ะใชปุ่้มค าสั่ง
น้ี (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน) 

หนา้ต่อไป 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากกวา่ 
1 หนา้เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้ถดัไปกจ็ะใชปุ่้มค าสั่งน้ี (จะ
ปรากฏในหนา้จอรายงาน) 

ขยาย 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการขยาย
หนา้แสดงขอ้มูลใหใ้หญ่ข้ึน ซ่ึงจะขยายข้ึนทีละ 25% จากขนาด
ปกติ 100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน) 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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สัญลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย 

ยอ่ 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการยอ่หนา้
แสดงขอ้มูลใหเ้ลก็ลง ซ่ึงจะลดลงทีละ 25% จากขนาดปกติ 
100% (จะปรากฏในหนา้จอรายงาน) 

ยอ่/ขยาย 

ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการยอ่หรือ
ขยายแบบก าหนด % ในการยอ่ขยายดว้ยตวัเอง โดยคียก์  าหนด 
% ในการยอ่ขยายในช่องแลว้กด Enter ท่ีแป้นพิมพ ์(จะปรากฏ
ในหนา้จอรายงาน) 

แนวกระดาษ 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ในกรณีท่ีตอ้งการปรับ
รูปแบบรายงานจากแนวตั้งเป็นแนวนอน (จะปรากฏในหนา้จอ
รายงาน) 

ไมบ้รรทดั 
ใชส้ าหรับหนา้จอตวัอยา่งก่อนพิมพ ์เม่ือตอ้งการแสดงขอบ
ซา้ย ขอบขวา และการตั้งยอ่หนา้ของกระดาษ (จะปรากฏใน
หนา้จอรายงาน) 

แนะน าการใช้งานทัว่ไปของโปรแกรม 
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3.1 บนัทกึรับช าระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย 
        เป็นหนา้จอส าหรับรับช าระเงินค่ารักษาพยาบาลผูป่้วย 
ขั้นตอนการท างาน 
        1.  เม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่ HN 

ใส่ HN 

        2. กดเลือกรายการท่ีจะท าการช าระเงิน 
        3. แลว้ใส่จ านวนเงินท่ีรับ กด ENTER ระบบจะแสดง จ านวนเงินทอน ออกโดย
อตัโนมติั 
        4. กด           เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

เลอืกรายการรับช าระเงิน 
แสดงจ านวนเงินทีรั่บ 
และ จ านวนเงินทีท่อน 

บทที ่3 ระบบงานจัดเกบ็รายได้ 
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3.1.1 วธีิการยกเลกิใบเสร็จรับเงนิ 
        1. เม่ือเขา้มาในหนา้จอใหก้ด          เพื่อคน้หาใบเสร็จรับเงิน  

        2. กรอกขอ้มูลตามเง่ือนไข แลว้กด                         เลือกรายการท่ีตอ้งการยกเลิก  
แลว้กด   

เลอืกรายการทีต้่องการยกเลกิ 

        3. คลิกท่ีช่องยกเลิกใบเสร็จ ใส่วนั-เวลาท่ียกเลิก เลือกสาเหตุท่ียกเลิก แลว้กด 

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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3.2 ล าดบัควิการช าระค่ารักษาพยาบาล 
        เป็นหนา้จอส าหรับผูป่้วยท่ีมีการสรุปค่าใชจ่้าย และการช าระเงินค่ารักษาพยาบาล 
ขั้นตอนการท างาน 
        1. ใชก้ารใชง้านคร้ังแรกเม่ือเขา้มาในหนา้จอให ้User ใส่ขอ้มูลการคน้หาคลิก 

หมายเหตุ : เราสามารถเลือกระยะเวลาในการคน้หาไดโ้ดยการ เลือกระยะเวลาท่ี 
ช่องดึงขอ้มูลทุกๆ วนิาที 

เลอืกระยะเวลาในการค้นหา 

2.หลงัจากคลิก                                         แลว้จะข้ึนขอ้มูลล าดบัคิว   

3.ถา้ตอ้งการพิมพใ์บรับรองค่าใชจ่้ายใหเ้ลือก TAP พิมพรั์บรองค่าใช่จ่าย คลิก 

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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3.3 บนัทกึรับช าระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย 
        เป็นหนา้จอส าหรับเจา้หนา้รับเงินใชใ้นการ รับช าระค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยโดยท่ี
สามารถเลือกช าระเป็นรายการได ้ 
ขั้นตอนการท างาน 
        1. ใส่ HN หรือ AN ผูป่้วยเพื่อเรียกช าระค่ารักษาพยาบาล 

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 

        3. เม่ือคลิกบนัทึกรับช าระค่ารักษาแลว้เราจะไดเ้ลขท่ีอา้งอิง 

         2. สามารถเลือกช าระเป็นรายการไดโ้ดยการคลิกท่ีดา้นหนา้รายการค่ารักษาพยาบาลใหมี้
เคร่ืองหมายถูก  
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3.4 บนัทกึตัดยอด - น าส่งเงนิ 
        เป็นหนา้จอส าหรับเจา้หนา้ท่ีตดัยอดค่ารักษาพยาบาลตามเลขท่ีใบเสร็จ เพื่อเป็นการสรุป
ตามการจดัเวรค่ารักษาพยาบาล 
ขั้นตอนการท างาน 
        

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 

         1. ใส่เลขท่ีของใบเสร็จเร่ิมตน้ตั้งแต่ใบแรกท่ีตอ้งการจนถึงเลขท่ีใบเสร็จใบสุดทา้ย แลว้ 
คลิกคน้หา               เพื่อคน้หาใบเสร็จข้ึนมาเพื่อบนัทึกตดัยอด 

         2. เม่ือเราคลิกคน้หาไดร้ายการใบเสร็จทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูลตดั
ยอดทั้งหมด          โดยการคลิก 

         3. เพื่อเป็นการยืน่ยนัการบนัทึกขอ้มูลการตดัยอด ระบบจะถามวา่ “คุณตอ้งบนัทึกขอ้มูล 
หรือไม่” ตอ้งการใหค้ลิก Yes ไม่ตอ้งการใหค้ลิก No 

         4. ถา้หากบนัทึกเรียบร้อยจะข้ึนแจง้เตือนวา่ “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้” จากนั้นคลิก 
OK 
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ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 

3.5 บนัทกึและแก้ไขค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย 
        เป็นหนา้จอส าหรับเจา้หนา้ท่ีใชใ้นการปรับแกร้ายการค่ารักษาต่าง เช่น แกค่้ารักษาเบิก
ได,้เปล่ียนสิทธิ,โอนค่ารักษา,ลงรายการค่ารักษาใหม่,แบ่งค่าใชจ่้าย และรวมค่าใชจ่้าย 
ขั้นตอนการท างาน 

         1. เลือกสิทธิท่ีตอ้งการแลว้คลิก “ตกลง” หรือไม่ตอ้งการเปล่ียนสิทธิใหก้ด “ปิด” 

1 2 

         2. แกใ้หเ้บิกไดโ้ดยการใส่ตวัเลขตามตอ้งการในช่องเบิกไดโ้ดยคลิกท่ีช่องเบิกได ้

3 4 
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         3. ลงรายการค่ารักษาพยาบาลใหม่ โดยการพิมพร์หสัค่ารักษาพยาบาลหรือ พิมพช่ื์อ
รายการค่ารักษาท่ีตอ้งการ 

         4. การแบ่งค่าใชจ่้าย และรวมค่าใชจ่้าย  
             4.1 ก่อนอ่ืนตอ้งคลิกเลือก หนา้รายการค่ารักษาท่ีตอ้งการแบ่งหรือรวมค่ารักษา
นั้น 
             4.2 ใส่ยอดเงินท่ีตอ้งการแบ่ง และยอดเบิกได ้จากนั้น คลิก OK 

4.1 4.2 

             4.3 หลงัจากคลิก OK รายการค่ารักษาจะแบ่งออกเป็นสองรายการ ใหห้นา้จอจะเห็น
เป็น “สีฟ้า” ชดัเจน 

             4.4 หากตอ้งการรวมค่ารักษาคลิกหนา้รายการ โดยท่ีค่ารักษานั้นจะตอ้งเป็น
รายการค่ารักษาอยา่งเดียวกนัจึงจะรวมได ้  
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1.ใส่ข้อมูลค้นหา 
2.กดค้นหา 

ข้อมูลทีแ่สดง 

3.6 งานจัดท าใบเรียกเกบ็ – แก้ไขกลุ่มลูกหนีค่้ารักษาพยาบาล 
        เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบและพิมพเ์อกสารกลุ่มลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอให ้User ขอ้มูลการคน้หาตามตอ้งการโดยคลิกเลือก        หรือเลือกจาก        
เม่ือเลือกเสร็จแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม                      หลงัจากนั้นจะมีขอ้มูลแสดงดา้นบนดงัภาพ               

        คลิกท่ีปุ่ม             ระบบจะแสดงรายการรายงานต่างๆมาให ้  User คลิกเลือกรายการท่ี
ตอ้งการ 

1.คลกิทีปุ่่ มพมิพ์ 

2.เลอืกรายงานทีต้่องการ 

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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        ระบบจะแสดงหนา้จอภาพก่อนพิมพห์าก User ตอ้งการพิมพร์ายงานใหก้ดท่ี              
เพื่อพิมพร์ายงาน  

พมิพ์รายงาน 

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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ใส่ข้อมูลค้นหาแล้วกดปุ่ มประมวลผล 

3.7 งานควบคุมภายใน – ล าดบัผู้ป่วยในจะจ าหน่าย 
        เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลล าดบัผูป่้วยในจะจ าหน่าย 
ขั้นตอนการท างาน 
        เม่ือเขา้สู่หนา้จอระบบจะแสดงขอ้มูลของวนัท่ีปัจจุบนั ถา้ตอ้งการดูขอ้มูลของวนัอ่ืน
หรือก าหนดขอ้มูลการคน้หาเฉพาะ เม่ือเลือกเสร็จให ้User กดท่ีปุ่ม 

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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3.8 ตรวจสอบข้อมูลและปิดบญัชี 
             เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับการตรวจสอบขอ้มูลและปิดบญัชี 
ขั้นตอนการใช้งาน 
            - ใส่ AN แลว้กด enter 

คย์ี AN 

             - ปิดบญัชีแลว้จะข้ึนเลข NO และรายช่ือผูปิ้ดบญัชี ข้ึนมา 

           - จะปรากฏรายการค่าใชจ่้าย ข้ึนมาใหต้รวจสอบขอ้มูล 
           - กด            เพื่อปิดบญัชี   

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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3.8.1 วธีิการยกเลกิปิดบัญชี 

        - กด             เพื่อคน้หา รายการท่ีจะยกเลิก 

        - จะปรากฏหนา้จอ คน้หาขอ้มูล.........ปิดบญัชี 
        - จะแสดงรายการปิดบญัชีข้ึนของวนัปัจจุบนัข้ึนมา  
        - ถา้ตอ้งการยกเลิกปิดบญัชียอ้นหลงัใส่ HN หรือ AN แลว้ กด    

ใส่ HN หรือ AN 

รายการปิดบัญชีขึน้ของวนัปัจจุบัน 

        - กด           เพื่อยกเลิกการปิดบญัชี  

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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ใส่ข้อมูลค้นหาแล้วกดปุ่ มประมวลผล 

3.9 งานควบคุมภายใน – ล าดบัผู้ป่วยในจะจ าหน่าย 
        เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลล าดบัผูป่้วยในจะจ าหน่าย 
ขั้นตอนการท างาน 
        - เม่ือเขา้สู่หนา้จอระบบจะแสดงขอ้มูลของวนัท่ีปัจจุบนั ถา้ตอ้งการดูขอ้มูลของวนัอ่ืน
หรือก าหนดขอ้มูลการคน้หาเฉพาะ เม่ือเลือกเสร็จให ้User กดท่ีปุ่ม 
 

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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3.10 ตรวจสอบค่าห้อง อาหาร และค่าบริการ 
             เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับการตรวจสอบค่าหอ้ง อาหาร และค่าบริการ 
ขั้นตอนการใช้งาน 
           - คลิก           ดา้นบนซา้ยมือ  

        - จะปรากฏหนา้คน้หาขอ้มูล....ผูป่้วยใน ข้ึนมา 
        - ถา้มี AN ใหใ้ส่ตรงช่อง AN เลือกสิทธิการรักษา ถา้ไม่มี เลือกหอผูป่้วย กด  

       - ถา้เลือกหอผูป่้วย กด                          จะปรากฏรายช่ือข้ึนมา  

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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            - คลิกเลือกรายช่ือ จะปรากฏรายการข้ึนมาใหต้รวจสอบ 

        - กด              เพื่อบนัทึก        

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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 3.11 น าเข้าข้อมูลสิทธิการรักษาผู้ป่วย 
        เป็นหนา้จอส าหรับน าเขา้ขอ้มูลสิทธิการรักษาต่างๆ 
ขั้นตอนการท างาน 

         1. เลือกประเภทขอ้มูลน าเขา้ กด              เพื่อน าเขา้ไฟลต์น้ทางและกด                 เพื่อ
น าเขา้สิทธิ หลงัจากนั้นกด        เพื่อบนัทึกขอ้มูล  

1 

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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 3.12 แฟ้มมาตรฐาน Eclaim 
        เป็นหนา้จอส าหรับน าออกขอ้มูล 16แฟ้ม มาตรฐาน Eclaim 
ขั้นตอนการท างาน 
        1. เลือกขอ้มูลประเภทสิทธิ ตามรูปท่ี1  
        2. กรอกขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี ถึง วนัท่ี ,กลุ่มการรักษา ,โรงพยาบาล  หลงัจากนั้น กด             
คน้หาขอ้มูลเสร็จแลว้กด  

1 

2 

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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 3.13 แฟ้มมาตรฐาน OPBKK 
         เป็นหนา้จอส าหรับน าออกขอ้มูล 12แฟ้ม มาตรฐาน OPBKK 
ขั้นตอนการท างาน 
        1. เลือกขอ้มูลประเภทสิทธิ ตามรูปท่ี1  
        2. กรอกขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี ถึง วนัท่ี ,กลุ่มการรักษา ,โรงพยาบาล  หลงัจากนั้น กด            คน้หา 
ขอ้มูลเสร็จแลว้กด  

ระบบงานห้องรับเงินผู้ป่วย 
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