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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ระบบงานห้องชําระเงิน  

วธีิการเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxP 

ดบัเบิลคลิกที(ไอคอน         ที(หนา้จอ Desktop 

จะไดห้นา้จอใหใ้ส่ Login และ Password   ดงัภาพดา้นล่าง 

 

 1.    ขั*นตอนการ Login เข้าใช้งานโปรแกรม 

1. ใส่ Login ที(ช่องหมายเลข 1  

2. ใส่ Password ที(ช่องหมายเลข 2 

3. เมื(อใส่ Login และ Password ใหก้ดปุ่ม ตกลง ตามหมายเลข 3  

 

2. เลือกแผนกที3ทาํงาน(หมายเลข 1) และประเภทเวลาทาํงาน(หมายเลข 2)  จากนัEน กดปุ่ม 
ตกลง หรือ Enter 1 ครัE ง(หมายเลข 3) ตามหมายเลยลาํดบัตามภาพ 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

 

3. Tips and Tricks รวบรวมความรู้ วธีิการใชง้านโปรแกรมแบบยอ่  สามารถกดปุ่ม ถัดไป 
เพื(ออ่านความรู้เพิ(มเติมได ้ถา้ไม่ตอ้งการอ่าน กดปุ่ม ปิด 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

4. หนา้ประกาศข่าวสาร(Announce) เป็นหนา้ที(สามารถนาํข่าวสารของทางโรงพยาบาลขึEน
ไวเ้พื(อประกาศใหท้ราบได ้ซึ(งถา้อ่านขอ้ความประกาศเสร็จแลว้ กก็ดปุ่ม ตกลง เพื(อปิด
ประกาศ 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

วธีิการเข้าสู่ระบบห้องชําระเงิน 

 รูปแบบของเมนูแบบ Ribbon UI เลือกตามรูป 

 

การเขา้สู่การใชง้านระบบหอ้งชาํระเงิน ให ้ ทาํตามขัEนตอนตามหมายเลขคือ 

 1. เลือกที(ระบบงานอื(นๆโดย Click ที(เมนู ระบบงานอื3น ๆ   (ตามหมายเลข 1) 

 2. เลือก ออกใบเสร็จรับเงิน (ตามหมายเลขที� 2 )    จะไดห้นา้จอดงัภาพดา้นล่าง 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ระบบห้องชําระเงนิผู้ป่วยนอก  
หน้าจอหลกัของระบบห้องชําระเงินผู้ป่วยนอก 

ส่วนสาํคญัของระบบหอ้งชาํระเงินผูป่้วยนอก คือ ตรวจสอบในส่วนของ “Bill Mode” 

ใหเ้ลือกเป็น “OPD” (ตามหมายเลขที� 1) และตรวจสอบการใส่ เล่มที( และ เลขที(ใบเสร็จของ

ใบเสร็จใหต้รงตามเลขที( และเล่มที( ที(จะใชง้านจริง (ตามหมายเลขที�2) 

 

วธีิเรียกชื3อผู้ป่วยขึ*นมาทาํรายการ 

ซึ(งมีวธีิเรียก 2 วธีิคือ  

1. คน้หาชื(อผูป่้วยโดยการ เคาะ space bar แลว้ พิมพชื์(อ นามสกลุ หรือ หมายเลข HN 

ของผูป่้วยเพื(อคน้หา (หมายเลขที� 1) 

2. กดที(ปุ่ม “ผู้ป่วยรอ” (ตามหมายเลขที( 2) 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

วธีิที3 1  กด space bar เพื3อค้นหา 

 

วธีิที( 2 กดปุ่ม “ผูป่้วยรอ” 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

หน้าจอการเงิน เมื3อเรียกชื3อผู้ป่วยขึ*นมาแล้ว 

 จากภาพดา้นล่าง จะปรากฏขอ้มูลผูป่้วย ซึ(งจะมีรายละเอียดดงันีE  

- วนัที(, เวลา, เลขที(, เล่มที( ใบเสร็จ, HN, ชื(อ-นามสกลุผูป่้วย, สิทธิการรักษา (แสดงใน

หมายเลขที� 1) 

- รายละเอียดค่าใชจ่้ายของผูป่้วยแยกตามหมวดค่ารักษาพยาบาล (แสดงในหมายเลขที�2) 

- รายการสรุปรวมยอดเงินค่าใชจ่้าย (แสดงในหมายเลขที� 3) 

- ปุ่มบนัทึก (แสดงที�หมายเลขที� 4) 

- ปุ่มปิดรายการ (แสดงที�หมายเลขที� 5) 

- ปุ่มใบสั(งยา (แสดงที�หมายเลขที� 6) 

- ใบเสร็จ สาํหรับเลือกเครื(องพิมพเ์พื(อพิมพใ์บเสร็จรับเงิน(แสดงที�หมายเลขที� 7) 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

กรณทีี3ผู้ป่วยมรีายการค้างชําระอยู่แล้ว  

 

เมื(อเรียกผูป่้วยขึEนมาโปรแกรมจะเตือนวา่ผูป่้วยมียอดคา้งชาํระ  พร้อมกบัแสดง

ยอดเงินที(คา้ง ให ้กดปุ่ม  “OK”  จะปรากฏ หนา้จอขึEนมาแสดงใหเ้ลือกทาํรายการคา้งชาํระดงั

ภาพดา้นล่าง 

 

เลอืกประเภทรายการ 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

กรณีตอ้งการชาํระรายการที(คา้งรวมกบัรายการปัจจุบนัดว้ย ให้เลือกหมายเลข 1 

กรณีไม่ตอ้งการชาํระรายการที(คา้งมาชาํระ ให้เลือกหมายเลข 2 

เมื(อเลือก แลว้ใหก้ดปุ่ม “ตกลง” (หมายเลขที� 3)  

หลงัจากนัEนหนา้จอดึงรายการมาใหใ้นหนา้จอการออกใบเสร็จ 
 

วธีิการบันทึกข้อมูลหน้าจอการออกใบเสร็จ 

 

จากภาพดา้นบน  วธีิการบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยหนอ้จอการออกใบเสร็จ ขัEนตอนดงันีE  

1. เมื(อเรียกชื(อผูป่้วยขึEนมาโชวที์(หนา้จอแลว้ จะไดร้ายละเอียดค่าใชจ่้ายของผูป่้วยขึEนมา ให้

ตรวจสอบค่าใชจ่้ายตาม (หมายเลขที� 1)  

2. เมื(อตรวจสอบค่าใชจ่้ายของผูป่้วยแลว้ ใหต้รวจสอบเลขที( เล่มที(ของใบเสร็จ ที(จะออกให้

ตรงกบัเลขที(ใบเสร็จที(จะพิมพ ์(หมายเลขที�2) 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

3. ตรวจสอบเครื(องพิมพที์(จะออกใบเสร็จ และเลือกเครื(องพิมพใ์หถู้กตอ้ง (หมายเลขที� 3) 

 

4. กดปุ่ม  บันทกึ   เพื(อบนัทึกรายการและออกใบเสร็จรับเงิน (หมายเลขที� 4) 

หลงัจาก กดปุ่มบนัทึกแลว้จะมีหนา้จอยนืยนัการบนัทึก และเลือกจุดการส่งต่อ

ผูป่้วย ไปรับบริการจุดถดัไป  ใหเ้ลือกจุดที(ส่งผูป่้วยไป (หมายเลขที� 1)  เลือกแลว้  

   กดปุ่ม “ตกลง” (หมายเลขที( 2) (ตามภาพดา้นล่าง) 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

จะมี Popup เมนูเสริมขึEนมา (ยนืยนัรับเงิน) เพื(อสะดวกต่อการคิดเงิน 

 ซึ(งเราสามารถใส่จาํนวนเงินที(ไดรั้บในช่องรับเงินสด  โปรแกรมจะคาํนวณเงินทอนให้

ดงัภาพดา้นล่าง  เมื(อกด ปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมจะกลบัไปหนา้จอออกใบเสร็จ พร้อมกบัพิมพ์

ใบเสร็จรับเงินออกมาทางเครื(องพิมพ ์
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที3ถูกพมิพ์ออกมา 

 (แต่ละโรงพยาบาลสามารถออกแบบ/ปรับแก ้ใบเสร็จรับเงินเองไดต้ามความเหมาะสม) 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

วธีิแก้ไขรายการ หรือเพิ3มเติมรายการค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย 

 

 

 

เมื(อ เรียกชื(อผูป่้วยขึEนมาแลว้ ตรวจสอบรายการค่าใชจ่้ายแลว้ จะตอ้งทาํแกไ้ขรายการ

ค่าใชจ่้ายนัEน ให ้Click ที(ปุ่ม ใบสั(งยา (ตามภาพดา้นบน) 

 จะปรากฏ หนา้จอ แสดงค่าใชจ่้ายผูป่้วยนอกซึ(งจะแสดงรายละเอียดค่าใชท้ัEงหมดที(เป็น

ของผูป่้วยขึEนมา ซึ(งจะมีชื(อรายการ, ราคา, จาํนวนที(สั(ง,สิทธิการรักษา,ชนิดรายการการชาํระเงิน  
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

กรณเีพิ3มค่าใช้จ่ายให้กบัผู้ป่วย 

 

1. พิมพร์ายการที(ตอ้งการเพิ(ม ในช่องชื(อรายการ ที(มีขึEนมาใหเ้ลือก(รายการที(พิมพน์ัEน

จะตอ้งมีขึEนมาใหเ้ลือก)  ใส่จาํนวนที(สั(ง ในกรณีที(เป็นยาใหใ้ส่วธีิใชย้าดว้ย 

(หมายเลขที�1) 

2. Click ที( ปุ่ม “เพิ3ม” เพื(อเพิ(มรายการลงมาที(ดา้นล่าง (หมายเลขที� 2) 

3. เมื(อเพิ(มรายการเรียบร้อยแลว้ Click ปุ่ม บนัทึก  เพื(อบนัทึกรายการ (หมายเลขที� 3) 

หลงัจากนัEนหนา้จอจะกลบัไปยงัหนา้จอหลกัของการออกใบเสร็จ พร้อมกบัรายการที(

ปรับปรุงแลว้ ใหบ้นัทึกรายการเพื(อออกใบเสร็จที(หนา้จอการออกใบเสร็จ 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

กรณีลบค่าใช้จ่ายให้กบัผู้ป่วย 

 

 

1. ถา้ตอ้งการค่าใชจ่้ายใหก้บัผูป่้วย ใหน้าํเมาส์มา Click ที(รายการที(ตอ้งการลบ หลงัจากนัEน

ให ้กดปุ่ม Ctrl+Delete (ปุ่มCtrl คา้งไว ้แลว้กดปุ่ม Delete พร้อมกนั)(ที( คียบ์อร์ด) 

หลงัจากนัEนจะมี Pop Up หนา้จอ ขึEนมาเพื(อ ยนืยนัการลบ “Delete record ?” ให ้Click 

ที( ปุ่ม  “OK”   รายการนัEนจะถูกลบออกไป  

2. ให ้Click ที(ปุ่ม บันทึก เพื(อบนัทึกรายการที(แกไ้ขแลว้ 

หลงัจากนัEนหนา้จอจะกลบัไปยงัหนา้จอหลกัของการออกใบเสร็จ พร้อมกบัรายการที(

ปรับปรุงแลว้ ใหบ้นัทึกรายการเพื(อออกใบเสร็จที(หนา้จอการออกใบเสร็จ 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

การลงค้างชําระเงิน 

 ในกรณีที(ผูป่้วยตอ้งการคา้งชาํระเงินหรือชาํระเพียงบางส่วน นัEน เมื(อ เปิดรายการการ
ชาํระเงินของผูป่้วยขึEนมาแลว้  ให ้Click ขวา แลว้เลือกรายการ บนัทึกยอดคา้งชาํระอตัโนมติั 

 

 

หลงัจากนัEน จะมี Pop Up ขึEนมาใหใ้ส่จาํนวนยอดคา้งชาํระ ที(ตอ้งการจะคา้ง หลงัจากนัEนใหก้ด
ปุ่ม “OK” 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

หลงัจากนัEนโปรแกรมจะปรับปรุงยอดค่าใชจ่้ายของผูป่้วย ให ้โดยนาํยอดเงินไปลงในช่องคา้ง
ชาํระ ใหอ้ตัโนมติั ตามจาํนวนยอดที(ตอ้งการใหค้า้งชาํระ ดงัภาพ 

 

 

*******  หรือถา้หากตอ้งการ ระบุจาํนวนคา้งชาํระตามหมวดค่าใชจ่้ายเองวา่ตอ้งการคา้งเป็น
ค่าใชจ่้ายอะไร ใหย้า้ยจาํนวนเงินในช่องชาํระเองหรือเบิกไม่ได ้ไปที(ช่อง คา้งชาํระ ตามจาํนวน
เงินที(ตอ้งคา้งชาํระ โดยนาํจาํนวนเงินไปพิมพใ์หม่ที(ช่องคา้งชาํระ แลว้ ลบ ที(ช่องชาํระเองออก 

 

******** รายการผูป่้วยที(ลงคา้งชาํระไว ้จะเขา้ไปแสดงที(ทะเบียนคา้งชาํระใหอ้ตัโนมติั 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ยกเลกิใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินใหม่ 

กรณีออกใบเสร็จรับเงินผิด สามารถเลือกผูป่้วยมาออกใบเสร็จรับเงินไดใ้หม่ โดย คน้หา
ผูป่้วยดว้ยชื(อ หรือ HN ของผูป่้วย หลงัจากนัEน 

ระบบจะขึEนประวติัการพิมพใ์บเสร็จมาให ้ดงัภาพ 

 

 

  

ถา้ตอ้งการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ที(ออกไป ให ้Click ที(ปุ่ม “ยกเลกิใบเสร็จ” ตามภาพดา้นบน 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

จากนัEนระบบจะมี Popup ขึEนมาใหใ้ส่สาเหตุที(ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (ตามหมายเลขที( 1) ใส่

สาเหตุการยกเลิกแลว้ใหก้ดปุ่ม “OK” (หมายเลขที( 2) ดงัภาพขา้งล่าง 

 
 

หลงัจากนัEนจะมีหนา้การยนืยนัการยกเลิกใบเสร็จขึEนมา ใหก้ดปุ่ม ตกลง 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

เมื(อโปรแกรมยกเลิกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแลว้ จะขึEนหนา้จอ Done.  ขึEนมา ให ้Click ปุ่ม 

“OK” 

 

 

หลงัจากนัEน click ที(ปุ่ม ออกใบเสร็จใหม่ เพื(อออกใบเสร็จใหม่ หนา้จอจะกลบัไปที(หนา้จอการ

ออกใบเสร็จ 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

การปรับแก้ไขสิทธิการรักษาของผู้ป่วย  

 เมื(อตอ้งแกไ้ขสิทธิ เพิ(มสิทธิ หรือลบสิทธิ  ใหน้าํเมาส์ Clickที(       ตามภาพดา้นล่าง 

 

ระบบจะมีหนา้จอใหส้ามารถ “เพิ(มสิทธิ”, “แกไ้ขสิทธิ” และ “ลบสิทธิ” โดย Click  ที( ปุ่ม      

เพิ(มสิทธิ,แกไ้ขสิทธิ,ลบสิทธิ ดงัภาพขา้งล่าง 

 

1 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

จะไดห้นา้จอ เลือกสิทธิ การรักษา ใหเ้ลือกสิทธิการรักษา เลขที(สิทธิ แลว้   Click ปุ่ม   ตกลง       

ดงัภาพดา้นล่าง 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ในกรณีแกไ้ขจะขึEน  Pop Up มาให ้ยนืยนั การแกไ้ขสิทธิ ดงัรูป ให ้Click  ที(ปุ่ม “Yes”  

 

 

 

ในกรณีเพิ(มสิทธิจะขึEน  Pop Up มาให ้เตือนวา่ผูป่้วยมีหลายสิทธิ ดงัรูป ให ้Click  ที(ปุ่ม “OK” 

 

   

 

จากนัEน ระบบจะกลบัไปยงัหนา้จอหลกัของการออกใบเสร็จรับเงินอีกครัE ง 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ในกรณีตอ้งการพิมพเ์อกสารอื(นๆ สามารถกดปุ่ม “Document” เพื(อเลือกพิมพเ์อกสารได ้

 

จากนัEนจะขึEนหนา้จอมาใหเ้ลือกพิมพเ์อกสาร ดงัภาพดา้นล่าง 

 

ใหเ้ลือกเอกสารที(ตอ้งการพิมพ ์ถา้ตอ้งการพิมพใ์ห ้click ที( ปุ่ม พมิพ์ แต่ถา้ไม่ตอ้งการพิมพ์

เอกสาร ให ้click ที(ปุ่ม ไม่พมิพ์ 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ระบบห้องชําระเงนิผู้ป่วยใน  
หน้าจอหลกัของระบบห้องชําระเงินผู้ป่วยใน 

ส่วนสาํคญัของระบบหอ้งชาํระเงินผูป่้วยใน คือ ตรวจสอบในส่วนของ “Bill Mode” ให้

เลือกเป็น “IPD” (ตามหมายเลขที� 1) และตรวจสอบการใส่ เล่มที( และ เลขที(ใบเสร็จของใบเสร็จ

ใหต้รงตามเลขที( และเล่มที( ที(จะใชง้านจริง (ตามหมายเลขที�2) 

 

จากนัEน คน้หาผูป่้วย โดยระบุ HN/AN (ตามหมายเลข 1) หรือคลิกที(กลอ้งส่องทางไกล / 
กด Ctrl เพื(อคน้หาดว้ยการระบุชื(อผูป่้วยใน ดงัภาพดา้นล่าง 

 

หรือ กดปุ่ม   “List”   (ตามหมายเลข 2)   เพื(อเลือกผูป่้วยจาก   ward    โดยการเลือก ward      
(ตามหมายเลข 2.1), หลงัจากนัEนจะมีราชื(อผูป่้วยที(อยูใ่น ward ที(เลือกขึEนมา เลือกผูป่้วยแลว้กด
ปุ่ม “ตกลง” (ตามหมายเลข 2.2) ดงัภาพขา้งบน 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

คลิกเครื(องหมายถูกที(กล่อง เพื(อเลือกรายการ (รายวนั) ที(ตอ้งการออกใบเสร็จรับเงิน ซึ(ง
โปรแกรมสามารถเลือกเกบ็เงินผูป่้วยแยกรายวนัได ้

กรณี ตอ้งการชาํระรายการที(คา้งดว้ย ใหเ้ลือก “ลงรับเงินที(คา้งทัEงหมด” (ตามหมายเลข 1) 

เลือกรายการค่าใชจ่้ายแลว้ให ้Click ที(ปุ่ม “ตกลง” (ตามหมายเลข 2) 

 

หลงัจากนัEนจะขึEนหนา้จอ  All remain items ขึEนมา ให ้Click ที( “OK” 

 

หลงัจากนัEนจะกลบัไปที(หนา้จอการทาํงานหลกัของการออกใบเสร็จรับเงิน 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

หนา้จอการออกใบเสร็จผูป่้วยใน 

 

 

เมื(อ เลือกผูป่้วยในแลว้ จะไดห้นา้จอการออกใบเสร็จมา ใหส้ังเกตวา่ จะมี คาํวา่ “IPD” เป็นสี

แดง แสดงอยูด่า้นหลงัชื(อผูป่้วย ใหต้รวจสอบรายละเอียดค่าใชจ่้าย ของผูป่้วย ตรวจสอบยอด

ค่าใชจ่้ายของผูป่้วย ถา้ตอ้งการ แกไ้ขรายการค่าใชจ่้ายของผูป่้วย สามารถแกไ้ขไดที้(ปุ่ม ใบสั3งยา 

ในหนา้จอการออกใบเสร็จ สามารถดูยอดค่าใชจ่้ายไดห้ลายแบบ ดงันีE  

- ค่าใชจ่้ายสรุป 

- ค่าใชจ่้ายรายวนั 

และสามารถกาํหนดรายการในการชาํระเงินเพียงบางรายการได ้ทาํใหส้ามารถกาํหนดรายการใน

การชาํระเงินเองได ้
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

วธีิการบันทึกข้มูลการออกใบเสร็จผู้ป่วยใน 

 

เมื(อเขา้สู้หนา้จอการเงินแลว้  จะมีรายละเอียดของผูป่้วยและรายการค่าใชจ่้ายขึEนมา ซึ(งมีขัEนตอน

ในการบนัทึกขอ้มูลดงันีE  

1. ตรวจสอบเลขที( เล่มที(ใบเสร็จรับเงิน (หมายเลขที� 1) 

2. ตรวจสอบค่าใชจ่้ายผูป่้วย (หมายเลขที� 2) 

3. ตรวจสอบยอดเงินรวม (หมายเลขที� 3) 

4. ในกรณีที(ตอ้งมีการแกไ้ขเพิ(มเติมค่าใชจ่้าย ให ้Click ที(ปุ่ม ใบสั(งยา ใหแ้กไ้ขรายการแลว้

กดปุ่มบนัทึก หนา้จอจะกลบัมาหนา้จอการเงิน และปรับปรุงยอดค่าใชจ่้ายที(ไดแ้กไ้ขแลว้

(หมายเลขที� 4) 

5. กดปุ่มบนัทึก เพื(อบนัทึกรายการ (หมายเลขที� 5)   
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

หลงัจากนัEนจะมี Popup เมนูเสริมขึEนมา (ยนืยนัรับเงิน) เพื(อสะดวกต่อการคิดเงิน 

 ซึ(งเราสามารถใส่จาํนวนเงินที(ไดรั้บในช่องรับเงินสด  โปรแกรมจะคาํนวณเงินทอนให้

ดงัภาพดา้นล่าง  เมื(อกด ปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมจะกลบัไปหนา้จอออกใบเสร็จ พร้อมกบัพิมพ์

ใบเสร็จรับเงินออกมาทางเครื(องพิมพ ์
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที3ถูกพมิพ์ออกมา 

 (แต่ละโรงพยาบาลสามารถออกแบบ/ปรับแก ้ใบเสร็จรับเงินเองไดต้ามความเหมาะสม) 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

กรณทีี3มกีารแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน  

 กรณเีพิ3มค่าใช้จ่าย 

  

เมื(อไดต้รวจสอบค่าใชจ่้ายของผูป่้วยแลว้ ถา้มีค่าใชจ่้ายที(ไม่ครบ และตอ้งการจะเพิ(มรายการ ให ้
Click ที( ปุ่ม ใบสั3งยา จะไดห้นา้จอ บนัทึกรายการค่ารักษาพยาบาล IPD   

1. เมื(อเขา้มาสู่หนา้จอนีEแลว้  จะมีวนัที( ใหเ้ลือก ซึ(งสามารถเลือกวนัที(เพื(อดูรายการในแต่ละ
วนัได ้(หมายเลขที� 1) 

2. ถา้ตอ้งการเพิ(มค่าใชจ่้าย ใหเ้ลือกที(บรรทดัล่างสุดของค่าใชแ้ลว้ กดปุ่มลูกศรลงที( 
คียบ์อร์ด จะไดบ้รรทดัวา่งมาหนึ(งบรรทดั ใหพ้ิมพร์ายการค่าใชจ่้ายที(ตอ้งการเพิ(มลงไป 
พร้อมกบัจาํนวนที(ใชไ้ป  ซึ(งราคาจะขึEนมาเองอตัโนมติั  (หมายเลขที� 2)  ในหนา้จอนีE
สามารถกาํหนดในแต่ละรายการไดว้า่จะใชสิ้ทธิอะไร (ในกรณีที(มีหลายสิทธิ) และ
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

สามารถกาํหนดประเภทการชาํระเงินแต่ละรายการได ้คือ คา้งชาํระ, ชาํระเองเบิกได,้ 
ลูกหนีE สิทธิ,ชาํระเองเบิกไม่ได,้ส่วนลดเงินสด  
 

 

 

3. เมื(อเพิ(มรายการเสร็จแลว้ ให ้Click ที(ปุ่มบนัทึก เพื(อบนัทึกรายการ ระบบจะกลบัไปที(
หนา้จอการออกใบเสร็จพร้อมกบัค่าใชจ่้ายที(เพิ(มเติมแลว้ (หมายเลขที� 3) 
 

กรณีลบค่าใช้จ่าย 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

เมื(อไดต้รวจสอบค่าใชจ่้ายของผูป่้วยแลว้ ถา้มีค่าใชจ่้ายที(ลงเกินมา และตอ้งการจะลบรายการ ให ้
Click ที( ปุ่ม ใบสั3งยา จะไดห้นา้จอ บนัทึกรายการค่ารักษาพยาบาล IPD   

1. เมื(อเขา้มาสู่หนา้จอแลว้ ให ้Click ที(รายการที(ตอ้งการลบ กดปุ่ม Ctrl+Delete ที(คียบ์อร์ด 
พร้อมกนั จะขึEนหนา้จอมาใหย้นืยนัการลบรายการ ให ้Click ที(ปุ่ม “OK” เพื(อยนืยนัการ
ลบ  

2. เมื(อลบรายการเสร็จแลว้ ให ้Click ที(ปุ่มบนัทึก เพื(อบนัทึกรายการ ระบบจะกลบัไปที(
หนา้จอการออกใบเสร็จพร้อมกบัค่าใชจ่้ายที(แกไ้ขแลว้  

การลงค้างชําระเงิน 

 ในกรณีที(ผูป่้วยตอ้งการคา้งชาํระเงินหรือชาํระเพียงบางส่วน นัEน เมื(อ เปิดรายการการ
ชาํระเงินของผูป่้วยขึEนมาแลว้  ให ้Click ขวา แลว้เลือกรายการ บนัทึกยอดคา้งชาํระอตัโนมติั 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

หลงัจากนัEน จะมี Pop Up ขึEนมาใหใ้ส่จาํนวนยอดคา้งชาํระ ที(ตอ้งการจะคา้ง หลงัจากนัEนใหก้ด
ปุ่ม “OK” 

 

หลงัจากนัEนโปรแกรมจะปรับปรุงยอดค่าใชจ่้ายของผูป่้วย ให ้โดยนาํยอดเงินไปลงในช่องคา้ง
ชาํระ ใหอ้ตัโนมติั ตามจาํนวนยอดที(ตอ้งการใหค้า้งชาํระ ดงัภาพ 

 

******* หรือถา้หากตอ้งการ ระบุจาํนวนคา้งชาํระตามหมวดค่าใชจ่้ายเองวา่ตอ้งการคา้งเป็น
ค่าใชจ่้ายอะไร ใหย้า้ยจาํนวนเงินในช่องชาํระเองหรือเบิกไม่ได ้ไปที(ช่อง คา้งชาํระ ตามจาํนวน
เงินที(ตอ้งคา้งชาํระ โดยนาํจาํนวนเงินไปพิมพใ์หม่ที(ช่องคา้งชาํระ แลว้ ลบ ที(ช่องชาํระเองออก 

 

******** รายการผูป่้วยที(ลงคา้งชาํระไว ้จะเขา้ไปแสดงที(ทะเบียนคา้งชาํระใหอ้ตัโนมติั 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

การปรับแก้ไขสิทธิการรักษาของผู้ป่วย  

 เมื(อตอ้งแกไ้ขสิทธิ เพิ(มสิทธิ หรือลบสิทธิ  ใหน้าํเมาส์ Clickที(       ตามภาพดา้นล่าง 

 

 

 

ระบบจะมีหนา้จอใหส้ามารถ “เพิ(มสิทธิ”, “แกไ้ขสิทธิ” และ “ลบสิทธิ” โดย Click  ที( ปุ่ม      

เพิ(มสิทธิ,แกไ้ขสิทธิ,ลบสิทธิ ดงัภาพขา้งล่าง 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

 

 

จะไดห้นา้จอ เลือกสิทธิ การรักษา ใหเ้ลือกสิทธิการรักษา เลขที(สิทธิ แลว้   Click ปุ่ม   ตกลง       

ดงัภาพดา้นล่าง 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

 
 

ในกรณีเพิ(มสิทธิจะขึEน  Pop Up มาให ้เตือนวา่ผูป่้วยมีหลายสิทธิ ดงัรูป ให ้Click  ที(ปุ่ม “OK” 

   

จากนัEน ระบบจะกลบัไปยงัหนา้จอหลกัของเลือกรายการออกใบเสร็จรับเงินอีกครัE ง 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

กรณดูีค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั*งกรณแีบบสรุปและแบบรายวนัและการกาํหนดรายการชําระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปุ่ ม ตรวจสอบยอด 

เมื(อ Click ที( ปุ่ม ตรวจสอบยอด แลว้จะขึEนหนา้จอดงัภาพดา้นล่าง มาใหต้รวจสอบยอด
ค่าใชจ่้าย ใหก้ดที(ปุ่มตกลง เพื(อ ปิดหนา้จอ ระบบจะกลบัไปที(หนา้จอการออกใบเสร็จ 

 

พิมพใ์บสรุปหนา้งบ

ค่ารักษาพยาบาล 

ตรวจสอบ

ยอดค่าใชจ่้าย พิมพเ์อกสารอื(นๆ 

สามารถกาํหนด

รายการชาํระ

เงินได ้

ดูค่าใชจ่้ายวนั ดูค่าใชจ่้ายแบบสรุป 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ปุ่ มพมิพ์ใบสรุปหน้างบ 

สามารถพิมพใ์บสรุปหนา้งบค่ารักษาพยาบาล เพื(อมาตรวจสอบค่าใชจ่้ายได ้โดย Click ที(
ปุ่ม พิมพใ์บสรุปหนา้งบ ระบบจะ preview ใบแสดงหนา้งบค่ารักษาพยาบาลขึEนมา 

 

 

ถา้ตอ้งการพิมพใ์บหนา้งบค่ารักษาพยาบาล ให ้click ที(ปุ่ม รูป เครื(อง Printer  เพื(อพิมพ์
ใบหนา้งบค่ารักษาพยาบาล  

ถา้ตอ้งการปิดหนา้จอ ให ้Click ที(ปุ่ม Close 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ปุ่ มค่าใช้จ่ายสรุป 

 สามารถดูค่าใชจ่้ายของผูไ้ดท้ัEงแบบสรุปค่าใชม้าตามหมวดและดูรายละเอียดไดอี้กวา่ใน
แต่ละหมวดมีรายการอะไรบา้ง  โดย Click ที(ปุ่ม ค่าใช้จ่ายสรุป จะได้หน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

ซึ(งหนา้จอนีE  จะแสดงยอดค่าใชจ่้ายสรุปตามหมวดค่ารักษาพยาบาล แต่ถา้ตอ้งการดูวา่แต่ละ
รายการมีรายละเอียดรายการอะไรบา้ง ให ้Click ที(ปุ่ม แสดงรายละเอยีดรายการ ถา้ตอ้งการปิด 
ใหก้ดปุ่ม ปิด เพื(อปิด หนา้จอนีE  
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

 

เมื(อกดปุ่มรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล แลว้นัEน จะขึEนหนา้จอ แสดงรายละเอียดรายการตาม
หมวดที(เลือกไป  ดงัภาพดา้นบน 

 สามารถเลือกประเภทการชาํระเงิน ในช่องแสดงรายการ คือ จะเลือกเป็น All(ทุก
ประเภท),คา้งชาํระ,ชาํระเองเบิกได,้ลูกหนีE สิทธิ,ชาํระเองเบิกไม่ได,้ส่วนลดเงินสด เพื(อการกรอง
รายการขึEนมาแสดง 

 สามารถเลือกชนิดของสิทธิ เพื(อกรองรายการสิทธิขึEนมาแสดงได ้

 สามารถพิมพร์ายการรายละเอียดที(ขึEนมาแสดงได ้ที(ปุ่ม พมิพ์รายการ 

ดา้นล่างหนา้จอ มีใหเ้ลือกสิทธิ เพื(อใชก้าํหนดสิทธิใหก้บัรายการ โดยสามารถเลือกสิทธิแลว้ 
Click  ที(ปุ่ม กาํหนดรายการทั*งหมดขึ*นกบัสิทธินี* จะปรับรายการทัEงหมดเป็นตามสิทธิที(เลือก
หรือถา้ Click ที(ปุ่ม กาํหนดายการที3เลอืกขึ*นกบัสิทธินี* คือจะปรับรายการที(เลือกไวขึ้Eนกนัสิทธิที(
เลือกเท่านัEน   ถา้ตอ้งการปิดหนา้จอ ใหก้ดทีปุ่ม ปิด 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ปุ่ มค่าใช้จ่ายรายวนั 

 สามารถดูค่าใชจ่้ายรายวนัได ้ซึ(งสามารถเลือกวนัที(ทางดา้นซา้ยของจอ และจะแสดง
รายละเอียดของหนา้จอใหท้างดา้นขวา ดงัภาพดา้นล่าง 

 

เมื(อเขา้สู่หนา้จอนีEแลว้นัEน ใหเ้ลือกวนัที(ผูป่้วยนอนทางดา้นซา้ยที(ตอ้งการ เพื(อดูรายการค่าบริการ

ซึ(งจะแสดงรายละเอียดทางดา้นขวามือ  

และสามารถ เลือกดู เฉพาะรายการวา่จะดู เฉพาะยา หรือ ค่าบริการ โดยสามารถเลือกไดจ้ากการ 

ใส่เครื(องหมายถูกในช่องที(ตอ้งการดู ดงัภาพ (ถา้ใส่เครื(องหมายถูกทัEงยาและค่าบริการกคื็อจะ

แสดงรายการทัEงหมด แต่ถา้ใส่เฉพาะยากจ็ะแสดงเฉพาะยาหรือใส่เฉพาะ ค่าบริการกจ็ะแสด

เฉพาะค่าบริการ)                   
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ถา้ตอ้งการแกร้ายการในใบสั(งยา ให ้Click ที(ปุ่มใบสั(งยา ในหนา้จอนีE  จะแสดงหนา้ใบสั(งยา

ขึEนมาให ้ดงัภาพดา้นล่าง 

 

เมื(อแกไ้ขรายการเรียบร้อย ใหก้ดปุ่มบันทึก 

สามารถพิมพร์ายละเอียดค่าใชจ่้าย จากหนา้จอนีEได ้โดย Click ที(ปุ่ม 

พมิพ์รายละเอยีดค่าใช้จ่าย : จะพิมพร์ายละเอียดค่าใชจ่้ายทัEงหมดให ้

พมิพ์ รายละเอยีดค่าใช้จ่าย วนัที3เลอืก : จะพิมพเ์ฉพาะรายละเอียดค่าใชจ่้ายตามวนัที(เลือก 

สามารถปิดหนา้จอนีEไดจ้ากปุ่ม ปิด  แต่ถา้มีการแกไ้ขรายการที(ปุ่มใบสั(งยา ให ้Click ที(ปุ่ม  

ตกลง 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ปุ่ ม กาํหนดรายการชําระเงิน 

 สามารถกาํหนดรายการชาํระเงินได ้โดย Click ที(ปุ่ม กาํหนดรายการชาํระเงิน จะได้

หนา้จอดงัภาพดา้นล่าง ใหใ้ส่เครื(องหมายถูกในรายการที(ตอ้งการนาํมาชาํระเงิน  

 

เมื(อไดจ้อหนา้การกาํหนดรายการชาํระเงิน แลว้ ให ้Click เลือกรายการที(หมวดค่าใชจ่้ายก่อน 

แลว้จะไดร้ายละเอียดรายการของแต่ละหมวดขึEนมา ใหเ้ลือกรายการที(จะนาํมาออกใบเสร็จ โดย 

ใส่เครื3องหมายถูกในช่อง ให้เลอืกนํามาออกใบเสร็จ  เมื3อเลอืกรายการแล้ว ให้กดปุ่ ม ตกลง เพื3อ

บันทกึรายการ หน้าจอจะกลบัมาที3หน้าการออกใบเสร็จรับเงินพร้อมกบันําเฉพาะรายการที3เลอืก

มาแสดงเท่านั*น  

ถา้ตอ้งการปิดหนา้จอ โดยที(ไม่ไดเ้ลือกรายการสามารถ Click ที(ปุ่ม ปิด ได ้
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ในกรณต้ีองการพมิพ์เอกสารอื3นๆ สามารถกดปุ่ ม “Document” เพื3อเลอืกพมิพ์เอกสารได้ 

 

จากนัEนจะขึEนหนา้จอมาใหเ้ลือกพิมพเ์อกสาร ดงัภาพดา้นล่าง 

 

ใหเ้ลือกเอกสารที(ตอ้งการพิมพ ์ถา้ตอ้งการพิมพใ์ห ้click ที( ปุ่ม พมิพ์ แต่ถา้ไม่ตอ้งการพิมพ์

เอกสาร ให ้click ที(ปุ่ม ไม่พมิพ์ 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

กายยกเลกิใบเสร็จ และการออกใบเสร็จรับเงินใหม่ 

 

ในกรณีออกใบเสร็จรับเงินผดิ สามารถเลือกผูป่้วยมาออกใบเสร็จรับเงินใหม่ได ้ 

เมื(อเลือกผูป่้วยมาออกใบเสร็จรับเงินอีกครัE ง ระบบจะมีหนา้จอ “ประวติัการพิมพใ์บเสร็จ” ขึEนมา
ให ้ดงัภาพ 

 

 

 

ถา้ตอ้งการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ที(ออกไป ให ้Click ที(ปุ่ม “ยกเลกิใบเสร็จ” ตามภาพดา้นบน 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

จากนัEนระบบจะมี Popup ขึEนมาใหใ้ส่สาเหตุที(ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ใส่สาเหตุการยกเลิกแลว้ให้

กดปุ่ม “OK” ดงัภาพขา้งล่าง 

 

หลงัจากนัEนจะมีหนา้การยนืยนัการยกเลิกใบเสร็จขึEนมา ใหก้ดปุ่ม ตกลง 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

เมื(อโปรแกรมยกเลิกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแลว้ จะขึEนหนา้จอ Done.  ขึEนมา ให ้Click ปุ่ม 

“OK” 

 

 

หลงัจากนัEน click ที(ปุ่ม ออกใบเสร็จใหม่ เพื(อออกใบเสร็จใหม่ หนา้จอจะกลบัไปที(หนา้จอการ

เลือกรายการออกใบเสร็จ 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

ทะเบียนผู้ป่วยต่างๆ 

 

 

 

ให้ Click ที3ระบบงานอื3นๆ >>> ทะเบียน>>> เลอืกทะเบียนที3ต้องการดูข้อมูล 

 ซึ(งทะเบียนที(สามารถดูไดมี้ดงันีE  

- ผูป่้วยคา้งชาํระ 

- ลูกหนีE ที(ออกใบเสร็จเรียกเกบ็เงิน 

- รายการยกเลิกใบเสร็จ 

- ทะเบียนเงินรับฝาก 

- ทะเบียนผูป่้วยยงัไม่ชาํระเงิน 
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

- ทะเบียนการออกใบเสร็จรับเงิน 

ทะเบียนผู้ป่วยค้างชําระ 

ผูป่้วยที(ลงคา้งชาํระไว ้จะมาแสดงที(ทะเบียนผูป่้วยคา้งชาํระ 

 

สถานะรายการ มีใหเ้ลือกเป็น คา้งชาํระ,ชาํระแลว้,ทัEงหมด ซึ(งถา้เลือกคา้งชาํระ จะแสดงเฉพาะ

คา้งชาํระ,เลือกชาํระแลว้จะแสดงเฉพาะที(ชาํระเงินแลว้,ทัEงหมด แสดงรวมทัEงหมด 

 

สามารถพิมพร์ายการไดโ้ดยกดที( ปุ่ม พมิพ์  
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รพ.สมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร 

 

ทะเบียนลูกหนี*ที3ออกใบเสร็จเรียกเกบ็เงิน 

ผูป่้วยที(เป็นลูกหนีE สิทธิ จะมาแสดงที(ลูกหนีE ที(ออกใบเสร็จเรียกเกบ็เงิน 

 

หนา้จอนีE  สามารถดูรายการลูกหนีE  สิทธิ โดยสามารถกาํหนด ช่วงวนัที(ตอ้งการดูขอ้มูล ระบุสิทธิ 

และผูที้(บนัทึกขอ้มูล ได ้หรือจะคน้หาผูป่้วย ที(ตอ้งการไดโ้ดยการใหปุ่้ม คน้หา ที(ดา้นล่าง  

ทะเบียนนีEสามารถพิมพ ์รายการได ้โดยแยกเป็น OPD และ IPD 
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ทะเบียนรายการยกเลกิใบเสร็จ 

 

- สามารถกาํหนดช่วงวนัที(ในการดูขอ้มูล 

- กาํหนดเจา้หนา้ที(ที(ทาํการยกเลิก ได ้และ 

- สามารถพิมพท์ะเบียนการยกเลิกใบเสร็จได ้

- ถา้ปิดหนา้จอ ให ้Click ที(ปุ่ม Close 
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ทะเบียนผู้ป่วยยงัไม่ชําระเงิน 

 

หนา้จอนีEสามารถเลือกสิทธิการรักษาเพื(อดูรายการ หรือจะ เลือก All เพื(อเลือกรายการทัEงหมด  

กาํหนดช่วงวนัที( เพื(อกรองดูขอ้มูล  หรือจะคน้หาผูป่้วยที(ตอ้งการได ้โดยการคียเ์ลข HN ลงที(

ช่อง คน้หาหมายเลข HN และดา้นล่าง มีรวมยอดเงินทัEงหมด 

ถา้ปิดหนา้จอ ให ้Click ที(ปุ่ม Close 
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ทะเบียนการออกใบเสร็จรับเงิน 

 

หนา้จอนีEสามารถแสดงผูป่้วยที(ออกใบเสร็จไป โดยสามารถกรองขอ้มูล ดว้ยการ ระบุเครื(องที(

ออกใบเสร็จ ผูอ้อกใบเสร็จ สิทธิ เลขที( เล่มที( ใบเสร็จ ช่วงวนัที( และช่วงเวลา (ตามหมายเลขที( 1) 

ดา้นล่างจะแสดงยอดเงินรวมที(ออกใบเสร็จ 

ถา้ตอ้งการพิมพใ์บนาํส่งเงิน ให ้Click ที(ปุ่ม พมิพ์ใบนําส่งเงิน 

ถา้ตอ้งการ ปิดบญัชีรายการการออกใบเสร็จ ใหเ้ลือก ปุ่ มปิดบัญชีรายการ 

ถา้ตอ้งการปิดหนา้จอ ให ้กดปุ่ม Close 


