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คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรม E-Hos Accounting ส าหรบัผูใ้ช้งานทัว่ไป 

โดย นายสุวทิย ์อภวิฒัน์วราวงศ ์ 

นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลสงิหนคร 

ส่วนท่ี  1 ระบบเมนูทัว่ไปก่อนเข้าใช้งาน 

1. เปิดโปรแกรม Web Browser ซึง่ทีแ่นะน าไดแ้ก่  

a. Mozilla firefox  

b. Google chrome  

2. ใส่ ชื่อ เวปไซตต์ามทีอ่ยูข่องโปรแกรม เช่น http://1.179.179.42/eclaim_report 

3. Login เขา้ใชง้าน ซึง่อยูด่า้นบนของระบบโปรแกรม 

 
a.  ปุ่ ม Login หลงัจากใส่ Username และ Password 

b.  ปุ่ มขยายหน้าระบบโปรแกรมใหก้วา้งขยายเตม็หน้าจอคอมพวิเตอร์ 

c.  ปุ่ มขยายหน้าระบบโปรแกรมใหเ้ตม็หน้าจอคอมพวิเตอร ์

d.  ปุ่ มแสดงคู่มอืการใชง้าน

 
e.  ภาพหลงั Login แลว้   

f.  ปุ่ ม ตัง้ค่าการใชง้าน (สทิธกิารเขา้ใชง้าน ขึน้ตามการตัง้ค่า) 
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g.  ปุ่ ม Logout หากตอ้งการเลกิใชง้าน 

h.  หากระบบโปรแกรมม ีVersion ใหม ่จะแสดงขอ้ความ ซึง่ Admin 

ทีไ่ดร้บัสทิธ ิจะสามารถเขา้ใชง้านในส่วน Upgrade โปรแกรมได ้เมือ่ Click จะขึน้หน้าต่างให ้Update 

i.  
 

4.  แสดง วนัทีเ่วลาประมวลผลล่าสุด 

5. เลอืกช่วงวนัทีข่องขอ้มลูที่

ตอ้งการแสดง  

6.  ส่วนล่างของโปรแกรมแสดง 

Version ของระบบตวัโปแกรม และฐานขอ้มลู ซึง่สามารถเลอืกเขา้ไปดปูระวตักิาร Update ได ้
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ส่วนท่ี  2 ระบบเมนูรายงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบงานการเงินและบญัชี 

1. ส่วนที ่1 LINK ระบบงานอื่นๆ 

 

a.  ระบบงานกองทุนต่างดา้วทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัหน่วยบรกิาร ซึง่เป็นระบบการบรหิารจดัการรายได้

ของยอดการขึน้ทะเบยีนของแรงงานต่างดา้ว ยอดการเขา้รบับรกิาร และยอดคงเหลอืหลงัจากบตัรประกนั

สุขภาพหมดอาย ุซึง่สามารถค านวนรายไดข้องโรงพยาบาลได้ 

b.  ระบบ Report Center ซึง่เป็นศูนยก์ลางของระบบรายงานของโปรแกรม ซึง่จดัท าใหง้า่ยต่อ

การพมิพร์ายงานส่งแผนกการเงนิบญัช ี

c.  ระบบเรยีกเกบ็ Manual และระบบปิดยอดบญัชลีกูหนี้กรณอีื่นๆ เช่น การเรยีกเกบ็ UC กรณี

ฉุกเฉินภายในจงัหวดั การปิดยอดลกูหนี้ทีต่อ้งเรยีกเกบ็สทิธ ิUC นอกสงักดั สธ.เชน่ ของโรงพยาบาล

ทหาร หรอืกรณทีีส่ถานพยาบาลอื่นเรยีกเกบ็มายงัโรงพยาบาล เป็นตน้ เพื่อใหบ้ญัชลีกูหนี้ไดร้บัการยนืยนั

การตดิตามเรยีกเกบ็ หรอืไดช้ าระชดเชยค่าบรกิารค่ารกัษาพยาบาลจากโรงพยาบาลอื่น 

d.  ระบบคน้หาขอ้มลูจาก Rep. No ซึง่สามารถใชใ้นกรณีทีท่าง สปสช. ไดท้ าการแจง้โอนชดเชย

ค่าบรกิารทีโ่รงพยาบาลไดท้ าการเรยีกเกบ็ไป แต่เนื่องจากใน 1 เลข Rep. No จะมรีายชื่อผูร้บับรกิาร อยู่

กระจายในหลายเดอืน ท าใหเ้จา้หน้าทีก่ารเงนิ ยากต่อการตดิตามยอดชดเชย  ซึง่ระบบนี้จะช่วยสรปุแยก

รายละเอยีดใหง้า่ยต่อการน าไปบนัทกึระบบบญัช ี
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2. ส่วนที ่2 ทะเบยีนบญัชกีารเงนิค่ารกัษาพยาบาล จากระบบโปแกรม HOSxP แยกตามผงับญัชกีารเงนิ 

 

ส่วนน้ีจะเป็นการรายงานสรุปค่ารกัษาพยาบาลจากระบบโปรแกรม HOSxP ทีจ่ดัหมวดลงตามผงับญัชกีารเงนิของ

กระทรวงสาธารณสุข ซึง่จะค านวณมาจากรายชื่อผูท้ีเ่ขา้รบับรกิารทีม่ยีอดเงนิมากกว่า ศูนยบ์าท เพื่อใชด้ภูาพรวมของการ

เขา้รบับรกิารทุกสทิธ ิทีไ่ดท้ าการจบัคู่กบัผงับญัชแีลว้ และสามารถคลกิเขา้ดรูายละเอยีดรายบุคคลได้ 

3. ส่วนที ่3 เฉพาะส่วนลกูหนี้ช าระเงนิ  

 

สว่นนี้เป็นส่วนรายงานทีผู่เ้ขา้รบับรกิารทีม่ยีอดตอ้งช าระเงนิทุกสทิธ ิ และมกีารท าคา้งช าระในระบบโปแกรม หรอื ไมม่า

ช าระ(โดยผูร้บับรกิารไมม่าถงึหอ้งการเงนิเพื่อช าระ หรอื มกีารช าระในใบเสรจ็เขยีว แต่ไมน่ ามาปิดยอดเงนิในระบบโปแก

รม)  ทัง้นี้ ในส่วนของหน่วยบรกิารทีม่กีารออกใบเสรจ็เขยีวทีเ่ขยีนดว้ยมอื หอ้งการเงนิจะตอ้งน ามาปิดในระบบโปรแกรม 

HOSxP หรอื อื่นๆตามทีห่น่วยบรกิารใชง้าน และตอ้งท าระบบคา้งช าระในระบบโปรแกรมดว้ย 

4. ส่วนที ่4 ทะเบยีนบญัชลีกูหนี้ จากระบบโปแกรม HOSxP เปรยีบเทยีบกบั Eclaim และ สปสช.  
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 เป็นรายงานทะเบยีนลกูหนี้(ลกูหนี้ หมายถงึ ผูร้บับรกิารทีม่ยีอดเงนิการใชบ้รกิาร แต่คุม้ครองโดยสทิธ ิท าใหไ้ม่ตอ้ง

จา่ยเงนิ ซึง่ถอืเป็นลกูหนี้ของโรงพยาบาลทีอ่าจตอ้งน าไปเขา้ระบบเรยีกเกบ็จาก สปสช. หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง) 

โดยน าขอ้มลูมาจากระบบโปรแกรม HOSxP หรอือื่นๆทีส่ถานพยาบาลใช ้ซึง่ค านวนเฉพาะรายทีม่ยีอดลกูหนี้ ไมร่วม

ยอดเงนิทีต่อ้งช าระเอง เปรยีบเทยีบกบั ขอ้มลูในการบนัทกึลงในระบบโปรแกรมเรยีกเกบ็ Eclaim และยงัเปรยีบเทยีบ

กบั ยอด Statement ทีท่าง สปสช.สรุปและสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล ์EXCEL เพื่อใหส้ามารถใชต้ดิตามความ

ครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา รวมทัง้ประสามารถใชป้ระเมนิผลต่างตามหลกัการทางบญัชไีด ้  

นอกจากนัน้ยงัม ี ใหส้ามารถ เลอืกดแูบบด่วนไดต้ามเลข Rep. No ของแต่ละผงับญัชลีกูหนี้ ซึง่

ช่วยใหส้ามารถเขา้ดขูอ้มลูไดร้วดเรว็ขึน้ 

a.  หมายถงึ จ านวนผุเ้ขา้รบับรกิารในแต่ละผงับญัชลีกูหนี้ 

b.  หมายถงึ จ านวนลกูหนี้จาก HOSxP เทยีบกบัจ านวนทีล่งในโปรแกรม Eclaim 

c.  หมายถงึ จ านวนทีบ่นัทกึใน Eclaim แลว้ เทยีบกบั จ านวนทีม่กีารน าเขา้ไฟลต์อบกลบั

จาก สปสช. และเกดิเลข Rep. No. (ชื่อตวัอยา่งไฟลต์อบกลบัส าหรบัน าเขา้โปรแกรม Eclaim  เช่น 

rep_eclaim_114**_OPCS_25570325_101136567.ecd) ซึง่นอกจากนัน้ส่วนน้ีจะเป็นส่วนทีบ่อกว่า

ผูร้บับรกิารทีส่่งเบกิค่าชดเชยนัน้ ผ่านหรอืตอ้งแกไ้ขหรอืไม ่ท าใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานสามารถใช้

ตดิตามความก้าวหน้าในการเรยีกเกบ็ค่าชดเชยได้ 

d.  หมายถงึ จ านวนทีไ่ดบ้นัทกึในระบบโปรแกรม Eclaim แลว้และรบัไฟลต์อบกลบัและ

ไดเ้ลข Rep. No แลว้ เทยีบกบั จ านวนทีน่ าเขา้ Statement (แสดงยอดพงึรบั) เพื่อดผูลของรายงานการส่ง

เบกิค่าชดเชย และสามารถดผูลต่าง รวมทัง้สามารถทีจ่ะสรปุผลต่างของการเรยีกเกบ็ค่าชดเชยไดอ้ย่าง

สมบรูณ์  

5. ส่วนที ่5  ทะเบยีนบญัชลีกูหนี้ สทิธอิื่นๆ ทีพ่บว่ามกีารน าเขา้มาบนัทกึในระบบโปรแกรม Eclaim เพิม่เตมิ 

 
ส่วนน้ีเป็นรายงานทะเบยีนลูกหนี้ทีท่ าการเปรยีบเทยีบเช่นเดยีวกบั ส่วนที ่4 แต่สทิธกิารรกัษา อาจไมส่อดคลอ้ง

กบัผงับญัชลีกูหนี้ทีไ่ดจ้บัคู่กนัไว ้อาจเกดิจากการทีไ่มไ่ดป้รบัสทิธใิน ระบบโปรแกรม HOSxP ใหถู้กตอ้ง แต่ได้

เกดิการน าเขา้มาในระบบ Eclaim แลว้ ซึง่ หากมยีอดลกูหนี้ตรงส่วนนี้ ตอ้งไปท าการแกไ้ขในระบบโปแกรม 

HOSxP ใหถู้กตอ้ง หลงัประมวลผลรายงานใหม ่ขอ้มลูกจ็ะหายไป 
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6. ส่วนที ่6 ทะเบยีนบญัชลีกูหนี้ สทิธอิื่นๆทีพ่บว่ามกีารบนัทกึในระบบโปรแกรม Eclaim เพิม่เตมิ 

 

ส่วนน้ีเป็นรายงานทะเบยีนลูกหนี้ทีท่ าการเปรยีบเทยีบเช่นเดยีวกบั ส่วนที ่4 และ 5 แต่ รายชื่อในผงับญัชลีกูหนี้ทีแ่สดง

ไมไ่ดเ้กดิจากการส่งออกจากระบบโปรแกรม HOSxP แต่เป็นการบนัทกึเขา้ไปเอง ซึง่ระบบจะท าการคน้หาสทิธขิอง

ผูร้บับรกิารครัง้ล่าสุดทีเ่คยบนัทกึในระบบโปรแกรม HOSxP มาใส่ให ้เพื่อป้องกนัไมใ่หย้อดตรงส่วนนี้หลุดหายไปจากการ

จบัคู่สทิธกิบัผงับญัชลีกูหนี้ ซึง่ ผุร้บับรกิารกลุ่มนี้เช่น กลุ่มทีม่ารบัยา Methadone ทีร่ะบบจะใหท้ าการบนัทกึไดแ้ค่เดอืนละ 

1 ครัง้ไมว่่าผูร้บับรกิารนัน้จะมากีค่ร ัง้ใน 1 เดอืน หรอือาจเป็นกลุ่มผูป่้วยระยะสุดทา้ยทีม่กีารเยีย่มบา้น เป็นตน้ 

ในส่วนรายละเอยีดของแต่ละผงับญัชลีกูหนี้ทีเ่รยีกเกบ็ผ่านระบบโปรแกรม Eclaim สามารถทีจ่ะคลกิเขา้ไปดูรายละเอยีด

รายบุคคลไดท้ัง้หมดทุกรายงาน (ระบบจะท าการเกบ็ประวตักิารเขา้ดเูพื่อใหเ้ป็นไปตาม พรบ. คอมพวิเตอรใ์นทุกหน้าทีม่ ี

รายละเอยีดของผุร้บับรกิาร) 

a.  

b.  

c.  



7 
 

d.  

e.  

f.  
  

7. ส่วนที ่7 ทะเบยีนบญัชลีกูหนี้ ประกนัสงัคม จากระบบโปแกรม HOSxP 

 

ส่วนน้ีเป็นส่วนของลกูหนี้ประกนัสงัคม ที่ แยกออกมาเพื่อใชเ้ป็นทะเบยีนในการจดัการลกูหนี้ทีต่อ้งท าการบนัทกึในส่วน

ของระบบโปรแกรมประกนัสงัคม ในระบบ OPD (SSN DATA) ซึง่ระบบโปรแกรมออกแบบใหส้ามารถเลอืกรายบุคคลทีจ่ะ

ส่งเบกิหรอืไมส่่งเบกิ เนื่องจากบางรายเป็นการรบับรกิารทีไ่มส่ามารถเบกิค่าชดเชยจากโรงพยาบาลหลกัได ้หลงัจากนัน้ 

จะมโีปรแกรมเสรมิทีส่ามารถน าเขา้ขอ้มลูในโปรแกรม SSN DATA ไดเ้ลย เพื่อลดขัน้ตอนการบนัทกึ และลดความ

ผดิพลาดของขอ้มลูไดอ้กีดว้ย 
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8. การน าเขา้ Statement จาก สปสช. 

a. ดาวน์โหลด Statement จาก สปสช 

i. สทิธ ิขา้ราชการ อปท. ใหโ้หลดจากส่วนนี้ 
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ii. สทิธ ิUC ใหโ้หลดจากส่วนน้ี 

 
b. ขัน้ตอนการน าเขา้ Statement จาก สปสช 

i. กดปุ่ ม บนแถบเมนูบนสุด   ปุ่ ม ตัง้ค่าการใชง้าน (สทิธกิารเขา้ใชง้าน ขึน้ตามการตัง้ค่า) 

 
ii. กดปุ่ ม เรยีกด ูเพื่อคน้หา ไฟล ์Statement ที ่ดาวน์โหลดมา เมือ่เลอืกแลว้กด Import 

 

หมายเหตุ : หา้มแกไ้ขชื่อไฟลท์ีด่าวน์โหลดมา รวมทัง้ขอ้มลูดา้นใน Excel หา้มเพิม่ หรอืลบ หรอืยา้ยแผ่นงานโดยเดด็ขาด 

เพราะระบบจะใชช้ื่อไฟลเ์ป็นเกณฑใ์นการน าเขา้ขอ้มลู และแต่ละ Statement จะถูกจดัเรยีงหน้ามาเรยีบรอ้ยแลว้ การยา้ย 

แกไ้ข จะท าใหร้ะบบไมส่ามารถน าเขา้ขอ้มลูได้ 
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iii. หากสามารถน าเขา้ขอ้มลูได ้ระบบจะสรุปผลการน าเขา้มาให ้

 

iv. หากตอ้งการประมวลผลรายงาน ใหต้ดิต่อผุดุ้แลระบบ ไมค่วรกดประมวลผลรายงานเอง หรอือาจ

รอวนัถดัไป ระบบรายงานกจ็ะประมวลผลใหมใ่หเ้ช่นเดยีวกนั 
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ระบบ Report Center 

 

 
 ระบบ Report Center เป็นระบบทีจ่ดัท าขึน้มาเพื่ออ านวยความสะดวกใหเ้จา้หน้าทีผุ่ร้บัผดิชอบในการจดัพมิพ์

รายงานต่างทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ผงับญัชลีกูหนี้ และระบบงานเรยีกเกบ็ โดยออกแบบใหส้ามารถพมิพร์ายงานไดต้ามทลีะขอ้ 

ขัน้ตอนการใชง้าน 

1. เลอืกช่วงวนัทีท่ีต่อ้งการแสดงรายงาน --> กดปุ่ ม แสดงขอ้มลู 

2. พมิพร์ายงานตามขอ้ตัง้แต่ ขอ้ที ่1 เป้นตน้ไป โดย Flow การส่งรายงานใหก้ารเงนิ อาจก าหนดใหส้อดคลอ้งกบั

บรบิทการท างานของแต่ละโรงพยาบาลเช่น ขอ้  1 ถงึ 5 อาจพมิพส์่งของวนัที ่5 ของเดอืนถดัไป ขอ้ 6 อาจพมิพ ์วนัที ่10 

ของเดอืนถดัไป หลงัรบัไฟลต์อบกลบัจาก สปสช. ครบถว้นแลว้ เป็นตน้ 

3. ส่วนรายละเอยีดรายบุคคล ขึน้อยูก่บัแต่ละสถานพยาบาลว่าตอ้งการของบญัชลีกูหนี้ไหนบา้งทีต่อ้งพมิพส์่ง ซึง่

ระบบกท็ ารองรบัไวแ้ลว้ 

 

 

 

 



12 
 

ระบบคน้หาขอ้มลูจาก Rep. No  

 
ขัน้ตอนการใชง้าน 

1. ใสเ้ลข Rep. No  --> กดปุ่ ม แสดงขอ้มลู 

2. ส่วนที ่1 แสดงจ านวนผูร้บับรกิารทัง้หมดทีส่่งใน Rep. No นี้ 

 
3. ส่วนที ่2 แสดงรายละเอยีดแยกส่วนทีส่่งผ่าน กบัไมผ่่าน  

 
4. ส่วนที ่3 แสดงรายละเอยีดแยกส่วนทีส่่งผ่าน แยกตามผงับญัชลีกูหนี้ และแยกเดอืนของขอ้มลู เนื่องจากใน 1 

Rep. No อาจมขีอ้มลูหลายเดอืน และ อาจมหีลายผงับญัชปีนอยูใ่นเลขเดยีวกนั ซึง่การแยกท าใหง้่ายต่อการบนัทกึขอ้มลู

ทางบญัช ี
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คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรม E-Hos Accounting ส าหรบัผูด้แูลระบบ 

โดย นายสุวทิย ์อภวิฒัน์วราวงศ ์ 

นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลสงิหนคร 

 

ส่วนการตัง้ค่าการเข้าใช้งานในระบบ E-HOS Accounting 

1. การจดัการผูใ้ชง้าน 

a. เพิม่ผุใ้ชง้าน 
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b. ก าหนดสทิธกิารเขา้ใชง้าน 

Web Admin[admin] 

ตัง้ค่าการใชง้าน[setting] 

จดัการผูใ้ชง้าน[manage_user] 

Dashboard[dashboard] 

ขอ้มลูผูป่้วย[pt_datail] 

กองทุนประกนัสงัคม[ssn] 

ส่งออกขอ้มลูประกนัสงัคม[ssn_eha_export] 

Report Center[main_report] 

บนัทกึขอ้มลูเรยีกเกบ็จากระบบ Paper[claim_key] 

กองทุนต่างดา้ว[ins] 

คน้หาขอ้มลูจาก Rep.No[rep_find] 

ระบบงานEclaim[eclaim] 

น าเขา้ฐานขอ้มลูแรงงานต่างดา้ว[ins_import] 

น าเขา้Rep.StatmentEclaim[import_nhso_statment] 

เรยีกเกบ็ UC ในจงัหวดั[uc_global] 

Center Update Version[center_update] 

ซึง่สทิธกิารใชง้านส่วนนี้จะเป็นจดุทีแ่บ่งระดบัการเขา้ใชง้านในแต่ละหน้าของโปแกรม หากท าการก าหนดใหม่แลว้ ตอ้งท า

การ LOGOUT ออกก่อน แลว้ค่อย LOGIN เขา้ใชง้านอกีครัง้ ถงึจะสามารถใชง้านตามสทิธทิีก่ าหนดใหมไ่ด้ 

 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลู สามารถกดทีปุ่่ ม Edit ไดเ้ลย 
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2. ตัง้ค่าระบบโปรแกรม 

 
การตัง้ค่าโปรแกรม สามารถตัง้ไดต้ามตวัอยา่งดา้นบนไดเ้ลย  

3. Mapping สทิธกิารรกัษา 

 

หลงัพึง่ตดิตัง้โปรแกรม ควรท าการลบขอ้มลูในตาราง singhanakorn_map_deb_main_hosxp_pttype ก่อน แลว้กดปุ่ ม 

น าเขา้สทิธกิารรกัษาจาก HOSxP หลงัจากนัน้ท าการ Mapping สทิธกิารรกัษากบั ผงับญัชลีกูหนี้ เมือ่ท าการ Mapping 
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แลว้ใหท้ าการกดปุ่ มสฟ้ีา ปรบัตัง้ค่าโปรแกรมทีเ่กี่ยวขอ้ง อตัโนมตั ิหลงั Mapp สทิธ ิกบั ผงับญัชลีกูหนี้ ระบบกจ็ะท าการ

ตัง้ค่าการใชง้านไดอ้ตัโนมตั ิซึง่ส่วนน้ีมคีวามส าคญัมาก ตอ้ง mapping ใหค้รบทกุรายการ 

4. Mapping ผงับญัชคี่ารกัษา 

 

เป็นการตัง้ค่า mapping ผงับญัชคี่ารกัษา กบัหมวดรายการค่าใชจ้่ายเพื่อใหร้ะบบโปรแกรม สามารถแยกค่ารกัษาพยาบาล

ตามหมวดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซึง่ส่วนน้ีมคีวามส าคญัมาก ตอ้ง mapping ใหค้รบทุกรายการ 

5. การ Run Process เพื่อประมวลผลรายงานอกีครัง้ผ่านหน้าเวบ็ไซดข์องโปรแกรม 

 

ในขณะทีโ่ปรแกรมประมวลผลรายงานใหม ่หา้มปิดหน้าเวบ็ในหน้านัน้ โดยระบบจะแจง้ความกา้วหน้าและ Process ที่

ก าลงัด าเนินการอยูใ่หท้ราบ หากเสรจ็สิน้กระบวนการ โปรแกรมจะเปิดหน้าแรกใหอ้ตัโนมตั ิ และนอกจากนัน้ในหน้าแรกจะ

แสดงขอ้ความเตอืนใหผู้ใ้ชง้านรายอื่นทราบว่าก าลงัประมวลผลรายงานใหมอ่ยู่ 

 

 

+++-----END-----++ 

 

 


