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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 
ชื่อเรื่อง :  พัฒนาระบบการติดตามหนี้ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลในระบบ e-Phis 
ชื่อหน่วยงาน   งานรายได้  ฝ่ายบริหารแผนและการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ผู้น าเสนอ 1. นางสาววารินทร์   อาจใย ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  2. นางสาวอภิชญา   โสโภกรม ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
1.บทสรุปของผู้บริหาร 
 

งานรายได้  สังกัดฝ่ายบริหารแผนและการคลัง  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ให้บริการรับช าระเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล ส าหรับลูกค้าภายนอกโรงพยาบาลและภายในโรงพยาบาล ได้แก่ ผู้ป่วย 
ญาติผู้ป่วย บริษัทคู่สัญญา นักศึกษา องค์กรส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  และประชาคมธรรมศาสตร์  
ทั้งท่ีเป็นเงินสด บัตรเครดิต  QR Code  เงินโอนผ่านธนาคาร เช็คเงินสด และรับช าระผ่านเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ
(Kiosk) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย 
ส าหรับผู้รับบริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตรงตามระเบียบ ด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจส าหรับผู้ใช้บริการ  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดค่า
รักษาพยาบาลของผู้ป่วยทุกสิทธิ ทุกประเภท ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสิทธิการรักษาที่ได้รับ  ก่อนจัดส่งงาน
การเงินและงานบัญชีบันทึกเป็นลูกหนี้เพ่ือตั้งเบิกตามก าหนดเวลา 

ปัจจุบันในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาล พบว่ากลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ในประเภทผู้ป่วยนอก 
เป็นผู้ป่วยสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงและผู้ป่วยช าระเงินเอง (ไม่มีสิทธิการรักษา) โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ป่วย
นอกทั้งหมด ส่วนกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ของผู้ป่วยในนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสิทธิข้าราชการและสิทธิประกันสุขภาพถ้วน
หน้า โดยคิดเป็นร้อยละ 53 ของผู้ป่วยในทั้งหมด 

 จากการด าเนินงานดังกล่าว หน่วยงานไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน จากการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดข้ึนพบสาเหตุหลักๆ ดังนี้ 

1.) ผู้รับบริการไม่มาติดต่อช าระเงินค่ารักษาพยาบาลภายหลังจากเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว 
2.) ผู้รับบริการที่มีสิทธิการรักษาพยาบาล มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าสิทธิการรักษาพยาบาลของตน

สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเกินสิทธิการรักษา จึงไม่ติดต่อช าระเงินก่อนกลับบ้าน 
3.) หน่วยตรวจหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล บันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน  ไม่ครบถ้วน หรือ

บันทึกข้อมูลมาภายหลังจากผู้รับติดต่อช าระเงินแล้ว ส่งผลให้เกิดยอดค้างช าระในระบบคอมพิวเตอร์ 
 
จากปัญหาการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ไม่ครบถ้วนดังกล่าว หน่วยงานได้ตรวจสอบข้อมูลและด าเนินการ

ติดตามหนี้ค้างช าระโดยการโทรศัพท์แจ้งผู้ป่วยในรายที่มียอดเงินค้างช าระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป พร้อมนัดวันติดต่อ
ช าระ และบันทึกแจ้งเตือนในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล(ระบบ e-Phis) โดยผูกกับหมายเลขประจ าตัวผู้ป่วย
(HN.) แต่ผลการด าเนินงานจากกระบวนการดังกล่าวยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายที่มี
ยอดค่ารักษาพยาบาลต่ ากว่า 300 บาท จะไม่ได้รับการชี้แจงข้อมูลยอดค้างช าระในเบื้องต้นก่อนวันมาเข้ารับการตรวจ
รักษาครั้งต่อไป ส่งผลให้เมื่อเจ้าหน้าที่งานรายได้ชี้แจงยอดค้างช าระเพ่ือจะเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมจากค่ารักษาพยาบาล
วันปัจจุบัน ผู้ป่วยมักไม่พึงพอใจและมีความเสี่ยงในการเกิดข้อร้องเรียน จากสถิติปี 2562 หน่วยงานสามารถติดตาม
ยอดหนี้ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลได้เพียงร้อยละ 65 ของยอดค้างช าระทั้ งหมด ดังนั้นจึงมีแนวคิดและออกแบบ
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กระบวนการพัฒนาระบบการติดตามหนี้ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลในระบบ e-Phis เพ่ือให้โรงพยาบาลได้รับเงิน
รายได้ค่ารักษาพยาบาลครบถ้วน 

จากกระบวนการพัฒนาระบบการติดตามหนี้ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลในระบบ e-Phis หน่วยงานได้น า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนางาน พร้อมทั้งจัดท าโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบการติดตามหนี้ค้างช าระค่า
รักษาพยาบาล และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน โดย
มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของงาน 

ภายหลังจากมีการพัฒนาระบบการติดตามหนี้ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลในระบบ e-Phis และน า
กระบวนการด าเนินงานมาใช้จริงพบว่าสามารถติดตามหนี้ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลได้ส าเร็จเพ่ิมขึ้นเป็น 90.74 % 
(ปี 2562 ติดตามส าเร็จร้อยละ 65 ของยอดค้างช าระทั้งหมด คิดเป็นจ านวนเงินที่ติดตามได้ 4.6 ล้านบาท ส่วนปี 
2563 ติดตามได้ร้อยละ 90.74 คิดเป็นจ านวนเงินที่ติดตามได้ 11.6 ล้านบาท) รวมทั้งลดข้อร้องเรียนในการเรียกเก็บ
ยอดค้างช าระ และผู้รับบริการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่โรงพยาบาลเพ่ือช าระค่า
รักษาพยาบาล อีกท้ังยังเพ่ิมรายรับให้กับทางโรงพยาบาล ในส่วนรายได้จากการด าเนินการของโรงพยาบาลได้มากข้ึน 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

2.1 โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านายการโรงพยาบาล

งานการเงิน งานบัญชี งานรายได้

- ให้บริการจัดเก็บเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทุกสิทธิการรักษา

ตลอด 24 ชั่วโมง

- ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษาแก่
ผู้รับบริการ 

- ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดค่า
รักษาพยาบาลของผู้ป่วยทุกสิทธ ิทุกประเภท 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสิทธิการรักษาที่
ได้รับ  ก่อนจัดส่งงานการเงินและงานบัญชี
บันทึกเป็นลูกหนี้เพื่อตั้งเบิก

งานจัดหาพัสดุ งานทะเบียนและคลัง
พัสดุ

งานนโยบายและ
แผน

รองผู้อ านวยการฝ่ายการคลัง

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารแผนและการคลัง
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2.2 วิสัยทัศน์ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย 

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กร แห่งอนาคตเพ่ือประชาชน   
TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL 

ค่านิยม (Core Value) : “Think  TRANSFORMS” 
T Thammasat  เราจะยึดมั่นในจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ “การสร้างสิทธิ เสรีภาพและ

ความเท่าเทียมในสังคม”  
R Research and Innovation   เราจะสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เ พ่ือน าองค์กร

เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ 
A Accreditation  เราจะมุ่งมั่น การรับรองคุณภาพ สู่มาตรฐาน  ความเป็นเลิศ  
N Nature เราจะพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการรักษา  และร่วมรับผิดชอบ

ต่อสังคม  
S Skills เราจะหมั่นใฝ่หาความรู้และพัฒนาทักษะการท างาน  เพ่ือส่งมอบคุณค่าที่

ดีสู่ผู้ป่วย  
F Financial Sustainability เราจะร่วมสร้างเสถียรภาพด้านการเงินเพ่ือความอยู่รอดขององค์กร  
Or Organization of  เราจะเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต  
  the Future 
M Moral Hospital  เราจะประพฤติตนตามหลักคุณธรรมเพ่ือความสุขในองค์กร 

 
     วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)  : รพธ. รัก พัฒนา ธรรมาภิบาล 

รัก ความรู้สึกในเชิงบวกท่ีมีต่อประชาชน ผู้ป่วย วิชาชีพ องค์กร ครอบครัว และตนเอง 
พัฒนา การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ธรรมาภิบาล ยุติธรรม โปร่งใส และมีหลักธรรม 

 
      พันธกิจ (Mission) 

1. ให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ 
ประชาชน  

2. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี 
คุณภาพสู่สังคม  

3. เป็นองค์กรทางวิชาการที่สนับสนุน ชี้น าสังคมและชุมชน 
4. สร้างและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า น าสู่การปฏิบัติเพื่อประชาชน 
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 งานรายได้ 

    วิสัยทัศน์ (Vision) 

     จัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นธรรม ด้วยระบบงานที่ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจบริการ 

    พันธกิจ (Mission) 
- บริการและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้องและครบถ้วน 
- มุ่งม่ันในการให้บริการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
- สนับสนุนและร่วมภารกิจของโรงพยาบาล 
 

    ขอบเขตการให้บริการ 
 ให้บริการรับช าระเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล ส าหรับลูกค้าภายนอกโรงพยาบาลและภายใน
โรงพยาบาล ได้แก่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บริษัทคู่สัญญา นักศึกษา องค์กรส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ต่าง ๆ  และประชาคมธรรมศาสตร์  ทั้งท่ีเป็นเงินสด บัตรเครดิต  QR Code  เงินโอนผ่านธนาคาร เช็คเงิน
สด และรับช าระผ่านเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ(Kiosk) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ข้อมูลและตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย ส าหรับผู้รับบริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน โดยให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตรงตามระเบียบ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจ
ส าหรับผู้ใช้บริการ  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยทุกสิทธิ ทุก
ประเภท ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสิทธิการรักษาที่ได้รับ  ก่อนจัดส่งงานการเงินและงานบัญชีบันทึกเป็น
ลูกหนี้เพื่อตั้งเบิกตามก าหนดเวลา 
 

 
     2.3 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ส าคัญ และกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า 
  

บริการหลักทีส่ าคัญ กลไกการส่งมอบบริการ 
การให้บริการรับช าระเงินค่ารักษาพยาบาล 

 แจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้รับบริการ 
 รับช าระค่ารักษาพยาบาล 

 

 
 แจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลที่ต้องช าระโดยตรง

กับผู้รับบริการ หรือ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ส่ง
ใบแจ้งหนี้ผ่าน Line Application หรือ e-mail 

 รับช าระด้วยเงินสด บัตรเครดิต  QR Code  
เงินโอนผ่านธนาคาร เช็คเงินสด และรับช าระ
ผ่านเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ(Kiosk) ตลอด 
24 ชั่วโมง 
 
 

บริการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ ยวกับค่า
รักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย  

 ให้ ข้ อมูลหรือตอบข้อซักถามโดยตรงกับ
ผู้รับบริการ หรือ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ผ่าน 
Line Application 
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บริการหลักทีส่ าคัญ กลไกการส่งมอบบริการ 
การตรวจสอบรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลของ
ผู้ป่วยทุกสิทธิ ทุกประเภท ก่อนส่งตั้งเบิก 
 

 ส่งมอบข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาล(e-Phis)  (กรณี เป็นลูกหนี้ ค่า
รักษาพยาบาลที่ตั้ ง เบิกผ่านโปรแกรมการ
เบิกจ่าย) 

  ส่งมอบด้วยเอกสารสิทธิการรักษาพยาบาล 
(กรณีเป็นลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลกลุ่มที่ ใช้
เอกสารในการเรียกเก็บเงิน) 

 
 
      2.4 กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ 
 

ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า ความต้องการของลูกค้า 
ลูกค้าภายใน 1. หน่วยตรวจต่าง ๆ และหอผู้ป่วย 

2. หน่วยงาน Back Office ต่าง ๆ   
เช่น งานการเงิน  งานบัญชี 

3. ผู้บริหาร 
 

1. ชี้แจงรายละเอียดค่า
รักษาพยาบาลและสิทธิการ
รักษาได้ดี 
2. ความเชื่อมโยงของข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน โดยไม่
ส่งผลกระทบระบบงานที่ใช้อยู่ 
งานมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ส่ง
ข้อมูลด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว มีการประสานงานที่ดี 
3. จัดเก็บเงินรายได้ค่า
รักษาพยาบาล ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และไม่มีข้อร้องเรียน  

 
ลูกค้าภายนอก 1. ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย 

2. องค์กรส่วนราชการและ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 

3. บริษัทคู่สัญญา 
 

1. ใหบ้ริการช าระเงินค่า
รักษาพยาบาลที่สะดวก  
รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
2. ให้ค าแนะน าข้อสงสัย
เกี่ยวกับสิทธิได้อย่างถูกต้อง 
3. มีเครื่องมือและเทคโนโลยี
ในการให้บริการที่ทันสมัย  
4. สามารถให้ข้อมูล
รายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
ได้ถูกต้อง 
5. สามารถประสานงานเมื่อ
พบข้อผิดพลาดหรือปัญหาได้
ทันที 



 

  7 

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 
 

กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ความต้องการที่ส าคัญ วิธีการประเมิน 

 

ความถี่ 

ลูกค้าภายนอก 

ผู้ป่วย/ญาติ 
 

 สามารถช าระเงินได้หลากหลาย
ช่ อ งทา ง  สะดวก  ร วด เ ร็ ว  มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางมาติดต่อช าระเงิน 

 ยอดเงินที่ต้องช าระมีความถูกต้อง
และครบถ้วน 

 ให้ข้อมูล ค าแนะน า และตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยได้
ถูกต้อง 

 

1. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของ
การช าระหนี้ค่า
รักษาพยาบาลที่ค้างช าระ
ในระบบ e-Phis 

2. ระยะเวลาในการจ่าย
ช าระหนี้ของผู้ป่วย ลดลง 

รายเดือน/
รายปี 

ลูกค้าภายใน 

 ผู้บริหาร  สามารถเรียกเก็บเงินรายได้ค่า
รั กษาพยาบาลได้ถู กต้องและ
ครบถ้วน 

 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดเก็บเงินรายได้ค่า
รักษาพยาบาล 

1.ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของการ
ช าระหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่
ค้างช าระในระบบ e-Phis 
2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดเก็บเงินรายได้
ค่ารักษาพยาบาล ลดลง 
 

รายเดือน/
รายปี 

 หน่วยตรวจต่าง ๆ 
และหอผู้ป่วย 

สามารถตรวจสอบข้อมูลการค้างช าระ
ค่ารักษาของผู้ป่วยแต่ละราย ได้จาก
ระบบงานประจ าของตน เพ่ือแจ้งให้
ผู้ป่วยติดต่อช าระหนี้ก่อนเข้ารับการ
ตรวจรักษาครั้งต่อไป 

ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของการ
ช าระหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่
ค้างช าระในระบบ e-Phis 
 

รายเดือน/
รายปี 

 เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน
รายได้ค่า
รักษาพยาบาล 

ผู้ป่วยทุกรายที่ค้างช าระค่า
รักษาพยาบาล ได้รับการชี้แจงข้อมูล
การค้างช าระในเบื้องต้น ก่อนมาติดต่อ
ช าระเงิน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสามารถเจรจา
เรียกเก็บเงินได้สะดวก และลดความไม่
พึงพอใจของผู้รับบริการเมื่อถูกทวง
ถามเงินค้างช าระ ณ จุดรับบริการ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดเก็บเงินรายได้
ค่ารักษาพยาบาล ลดลง 

รายเดือน/
รายปี 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

 ก่อนมีการพัฒนาระบบการติดตามหนี้ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลในระบบ e-Phis งานรายได้ติดตามยอดหนี้
ค่ารักษาพยาบาลค้างช าระในระบบ  e-Phis ด้วยขั้นตอนด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 
 4.1 การตรวจสอบข้อมูลค้างช าระ : งานรายได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลยอดค้างช าระในเบื้องต้น โดยน า
ข้อมูลจากรายงานยอดค้างช าระในระบบ  e-Phis  มาตรวจสอบความถูกต้องของยอดค้างช าระ และแยกประเภทยอด
ค้างช าระตามสาเหตุการเกิดยอดค้างช าระและตามประเภทหน่วยตรวจ หลังจากนั้นจะด าเนินการส่งเอกสารรายงาน
ข้อมูลให้หน่วยตรวจที่เกี่ยวข้องท าการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้ง ก่อนติดตามผู้ป่วยมาช าระเงิน 

 
4.2 การติดตามยอดค้างช าระ : โทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วยให้ทราบข้อมูลยอดค้างช าระ ในรายมีที่ยอดค้างช าระ

ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไปพร้อมนัดวันช าระ และบันทึกแจ้งเตือนในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลโดยผูกข้อมูลกับ 
หมายเลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN.) 

- กรณีท่ีผู้ป่วยมีนัดพบแพทย์ เจ้าหน้าที่งานรายไดจ้ะแจ้งให้ผู้ป่วยช าระหนี้ในวันนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป  
- กรณีท่ีผู้ป่วยไม่มีนัดพบแพทย์ เจ้าหน้าที่งานรายไดจ้ะนัดผู้ป่วยมาติดต่อช าระเงินที่โรงพยาบาล 
 
4.3 การแจ้งเตือน : มีการบันทึกแจ้งเตือนในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลโดยผูกกับหมายเลข

ประจ าตัวผู้ป่วย (HN.) เพ่ือแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่งานรายได้รับทราบว่าผู้ป่วยมียอดค้างช าระที่จะต้องเรียกเก็บเพ่ิมเติม 
(แจ้งเตือนเฉพาะผู้ป่วยที่มียอดค้างช าระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป) 
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ตัวอย่างระบบการบันทึกแจ้งเตือน 
 

 
 
ตัวอย่างการแสดงการแจ้งเตือน 
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4.4 การช าระเงิน : ติดต่อช าระเงินที่โรงพยาบาลเท่านั้น แบ่งเป็น 2 กรณ ี
- กรณีผู้ป่วยนัดช าระเงินในวันนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป (ผู้ป่วยส่วนใหญ่นัดพบแพทย์ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป)  

ผู้ป่วยจะติดต่อช าระเงินที่ จุดบริการรับช าระเงินของโรงพยาบาล ในวันนัดพบแพทย์ 
- กรณีท่ีผู้ป่วยไม่มีนัดพบแพทย์ จะนัดวันและเวลาที่ผู้ป่วยสะดวกเข้ามาติดต่อช าระเงินที่โรงพยาบาล พร้อม 

จัดท าบันทึกแจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยวกับยอดค้างช าระและวันเวลาที่นัดช าระในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 
 (e-Phis) 
 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อผู้ป่วยมาติดต่อช าระเงินในวันนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป 
 

 
 
 ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต 

จากกระบวนการด าเนินงานดังกล่าวหน่วยงานพบปัญหาดังนี้  
1. ผู้ป่วยบางรายที่มียอดค่ารักษาพยาบาลต่ ากว่า 300 บาท จะไม่ได้รับการชี้แจงข้อมูลยอดค้างช าระใน 

เบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่งานรายได้ ก่อนวันมาเข้ารับการตรวจรักษาครั้งต่อไป ส่งผลให้เมื่อเจ้าหน้าที่ชี้แจงยอดค้างช าระ
เพ่ือจะเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมจากค่ารักษาพยาบาลวันปัจจุบัน ผู้ป่วยมักไม่พึงพอใจและมีความเสี่ยงในการเกิดข้อ
ร้องเรียน  

2. ผู้ป่วยบางรายไม่มีนัดพบแพทย์เพื่อตรวจรักษากับทางโรงพยาบาลจึงไม่มีการติดต่อช าระหนี้ค้างช าระ  
เนื่องจากต้องมาช าระที่โรงพยาบาลเท่านั้น  

3. ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาช าระเงินที่โรงพยาบาล  
 
จากสถิตปิี 2562 หน่วยงานสามารถติดตามยอดหนี้ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลได้เพียงร้อยละ 65 ของยอด 

ค้างช าระท้ังหมด คิดเป็นจ านวนเงินที่ติดตามได้ 4.6 ล้านบาท 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
  
 จากกระบวนการด าเนินงานในอดีตท่ีผ่านมา ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย งาน
รายได้จึงศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่พบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาระบบการติดตามหนี้ค้างช าระค่า
รักษาพยาบาลในระบบ e-Phis โดยได้ปรับปรุงกระบวนการท างานรูปแบบใหม่ พร้อมน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
ท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน รวมทั้งมีการร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายอดค้างช าระในระบบ โดยปรับขั้นตอนด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

 
5.1 ตรวจสอบข้อมูล : งานรายได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลยอดค้างช าระในเบื้องต้น โดยน าข้อมูลจาก

รายงานยอดค้างช าระในระบบ  e-Phis  มาตรวจสอบความถูกต้องของยอดค้างช าระ และแยกประเภทยอดค้างช าระ
ตามสาเหตุการเกิดยอดค้างช าระและตามประเภทหน่วยตรวจ หลังจากนั้นจะด าเนินการส่ง File รายงานข้อมูลให้
หน่วยตรวจที่เกี่ยวข้องผ่าน e-Office ซึ่งเป็นระบบ Intranet ของโรงพยาบาล เพ่ือให้หน่วยตรวจท าการตรวจสอบ
และยืนยันข้อมูลอีกครั้ง พร้อมทั้งร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายอดค้าง
ช าระในระบบ เช่น การร่วมหารือจัดท าชุดหัตถการ เพ่ือลดปัญหาการบันทึกรายการเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการท าหัตถการ
ไม่ครบถ้วนของหน่วยตรวจ และมีการบันทึกเพ่ิมเติมภายหลังจากจ าหน่ายผู้ป่วยแล้ว ส่งผลให้เกิดยอดค้างช าระ  
เป็นต้น 
 

5.2 การติดตามยอดค้างช าระ : งานรายได้โทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วยเพ่ือแจ้งให้รับทราบในยอดค่าใช้จ่ายทุกราย
ที่มียอดค้างช าระในระบบ  พร้อมทั้งส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ป่วยผ่านทาง Line Application ของหน่วยงาน หรือ e-mail 
ของหน่วยงาน และบันทึกแจ้งเตือนทุกรายในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล (e-Phis) โดยผูกข้อมูลไว้กับ
หมายเลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN.)  

5.3 การแจ้งเตือน : นอกจากมีการแจ้งเตือนในบันทึกแจ้งเตือนในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล (e-
Phis) ซึ่งผูกข้อมูลไว้กับหมายเลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN.) แล้ว ยังได้มีการเพ่ิมระบบแจ้งเตือนยอดค้างช าระครั้งที่ผ่าน
มาในระบบข้อมูลผู้ป่วยรอรับการตรวจของหน่วยตรวจ ซึ่งจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยทุกรายที่ค้างช าระ เพ่ือให้หน่วยตรวจ
แจ้งให้ผู้ป่วยติดต่อช าระเงินก่อนเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป (กรณีงานรายได้ไม่สามารถติดต่อผู้ป่วยให้ช าระเงินได้ หรือ
ผู้ป่วยประสงค์จะช าระเงินด้วยตนเองท่ีโรงพยาบาลตามวันนัด) 
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ตัวอย่างระบบแจ้งเตือนยอดค้างช าระครั้งที่ผ่านมาในระบบข้อมูลผู้ป่วยรอรับการตรวจของหน่วยตรวจ 
 

รูปภาพที่ 1 
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รูปภาพที่ 2 

 
 
5.4 การช าระเงิน : เพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินโดยการโอนเงินช าระผ่านบัญชีธนาคารของโรงพยาบาลซ่ึง

เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของผู้ป่วยได้ตลอดเวลาพร้อมส่งหลักฐานการรับช าระเงินผ่านทาง Line 
Application และ e-mail และจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ป่วยตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่งานรายได้ 

 
ตัวอย่างการแจ้งเตือนหน้าจอรับช าระเงิน 
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5.5  การจัดท าทะเบียนข้อมูลค่ารักษาพยาบาล : มีการเพ่ิมทะเบียนรายการค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่มีใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล พร้อมทั้งปรับปรุงทะเบียนค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่แล้วให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนตรงตามสิทธิการรักษาพยาบาล  และทบทวนระเบียบค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่จะเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยมีความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย 
รวมทั้งมกีารจัดท าชุดหัตถการ เพ่ือลดปัญหาการบันทึกรายการเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการท าหัตถการ และรายการ
หัตถการร่วม ไม่ครบถ้วนของหน่วยตรวจ 
 

ตัวอย่างระบบการจัดท าชุดหัตถการ และระบบการบันทึกหัตถการรูปแบบใหม่ 
 

- ระบบการจัดท าชุดหัตถการ 
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- ระบบการบันทึกหัตถการรูปแบบใหม่ 

 
 
 

เปรียบเทียบการปฏิบัติงานรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ 
 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ 
1.ตรวจสอบข้อมูล : งานรายได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลยอดค้างช าระในเบื้องต้น และส่งข้อมูลให้หน่วย
ตรวจด าเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งก่อน
ด าเนินการติดตามผู้ป่วย 
 

1.ตรวจสอบข้อมูล : งานรายได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลยอดค้างช าระในเบื้องต้น และส่งข้อมูลให้หน่วยตรวจ
ด า เนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล อีกครั้ งก่อน
ด าเนินการติดตามผู้ป่วย พร้อมทั้งร่วมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายอดค้าง
ช าระในระบบ 
 

2.การติดตามยอดค้างช าระ : โทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วยให้
ทราบข้อมูลยอดค้างช าระ ในรายมีที่ยอดค้างช าระ
ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไปพร้อมนัดวันช าระ (หากมีนัดพบ
แพทย์ จะแจ้งให้ช าระในวันนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป 
หากไม่มีนัดพบแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาติดต่อช าระเงินที่ 
รพ.) และบันทึกแจ้งเตือนในระบบคอมพิวเตอร์ของ 
รพ.โดยผูกข้อมูลกับ HN.ของผู้ป่วย 
 

2.การติดตามยอดค้างช าระ : โทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วย
รับทราบในยอดค่าใช้จ่ายทุกรายที่มียอดค้างช าระในระบบ
พร้อมทั้งส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ป่วยผ่านทาง Line Application 
ของหน่วยงาน หรือ e-mail ของหน่วยงานและบันทึกแจ้ง
เตือนในระบบคอมพิวเตอร์ของ รพ. โดยผูกข้อมูลไว้กับ 
HN.ของผู้ป่วย 
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กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ 
3.การแจ้งเตือน :  มีการบันทึกแจ้งเตือนในระบบ
คอมพิวเตอร์ของ รพ. โดยผูกกับ HN.ของผู้ป่วย เพ่ือ
แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่งานรายได้รับทราบว่าผู้ป่วยมี
ยอดค้างช าระที่จะต้องเรียกเก็บเพ่ิมเติม (แจ้งเตือน
เฉพาะผู้ป่วยที่มียอดค้างช าระตั้งแต่ 300 บาทข้ึนไป) 
 

3.การแจ้งเตือน : มีระบบแจ้งเตือนยอดค้างช าระครั้งที่
ผ่านมาในระบบข้อมูลผู้ป่วยรอรับการตรวจของหน่วยตรวจ 
ซึ่งจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยทุกรายที่ค้างช าระ เพ่ือให้หน่วย
ตรวจแจ้งให้ผู้ป่วยติดต่อช าระเงินก่อนเข้ารับการตรวจครั้ง
ต่อไป (กรณีงานรายได้ไม่สามารถติดต่อผู้ป่วยให้ช าระเงิน
ได้ หรือผู้ป่วยประสงค์จะช าระเงินด้วยตนเองที่ รพ.ตามวัน
นัด) 
 

4.การช าระเงิน มี 2 กรณ ี
- กรณีผู้ป่วยนัดช าระเงินในวันนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป 
(ผู้ป่วยส่วนใหญ่นัดพบแพทย์ตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป) 
- กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีนัดพบแพทย์ จะนัดวันและเวลาที่
ผู้ป่วยสะดวกเข้ามาติดต่อช าระเงินที่โรงพยาบาล พร้อม
จัดท าบันทึกแจ้งเตือนในระบบของโรงพยาบาล 
 
 

4.การช าระเงิน : การเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินโดยการ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของโรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของผู้ป่ วย ได้
ตลอดเวลาพร้อมส่งหลักฐานการรับช าระเงินผ่านทาง Line 
Application และ e-mail 
 

  5. มีการเพ่ิมทะเบียนรายการค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่มีใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของ รพ.  ปรับปรุงทะเบียนค่า
รักษาพยาบาลที่มีอยู่แล้วให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ตรงตามสิทธิการรักษาพยาบาล  ทบทวนระเบียบค่า
รักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษา และจัดท าชุดหัตถการ 
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6.การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
 

ตัวช้ีวัดส าคัญ (KPI) เป้าหมาย(Target) 
ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ก่อนเริ่มโครงการ
(ปี 2562) 

หลังด าเนินการโครงการ
(ป2ี563) 

1. ร้อยละความส าเร็จของการติดตามหนี้
ค่ารักษาพยาบาลค้างช าระในระบบ 
 

100% 65% 90.74% 

2. ร้อยละความถูกต้องของการจัดเก็บ
รายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิการ
รักษาพยาบาล 
 

100% 90% 99.46% 

3. ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลค่า
รักษาพยาบาลค้างช าระ ก่อนติดตามผู้ป่วย 
 

3 วัน 14 วัน 1 วัน 

4. ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ของผู้ป่วย 7 วันหลังจ าหน่ายผู้ป่วย 2 เดือน 7-14 วัน 

5. จ านวนข้อร้องเรียนซ้ าเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดเก็บเงินหนี้ค้างช าระค่า
รักษาพยาบาล 
 

ไม่มีข้อร้องเรียน 10 ครั้ง 1 ครั้ง 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สามารถติดตามหนี้ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลในระบบได้ส าเร็จ จากติดตามได้เพียงร้อยละ 65 ของยอด

ค้างช าระในปี 2562 เพ่ิมเป็นติดตามได้ร้อยละ 90.74 ของยอดค้างช าระในปี 2563 
 

 
 

2. โรงพยาบาลได้รับช าระหนี้ค่ารักษาพยาบาลรวดเร็วขึ้น เฉลี่ย 1-2 สัปดาห์ (เดิม ระยะเวลาได้รับช าระ-
หนี้เฉลี่ย 2 เดือน) 

3. ผู้ป่วยไม่ต้องสูญเสียเวลาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาช าระเงินที่โรงพยาบาล 
4. ลดการสูญเสียรายได้ของโรงพยาบาล ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีนัดพบแพทย์จึงไม่ได้มาติดต่อช าระเงิน 
5. ลดการร้องเรียนจากผู้ป่วยเมื่อถูกทวงถามเงินค้างช าระ ณ จุดรับบริการ เนื่องจากผู้ป่วยทุกรายที่ค้าง

ช าระค่ารักษาพยาบาล ได้รับการชี้แจงข้อมูลการค้างช าระในเบื้องต้น ก่อนมาติดต่อช าระเงิน ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาลสามารถเจรจาเรียกเก็บเงินได้สะดวก  

  
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

1. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานรายได้ หน่วยตรวจOPD หอผู้ป่วย งาน
สารสนเทศ ห้องท าหัตถการต่าง ๆ และงานทะเบียนและคลังพัสดุ เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ปัญหา ร่วม
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนากระบวนการ
ท างาน ส่งผลให้เกิดการบูรณาการในการออกแบบวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตาม  ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและติดตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. มีการจัดท าออกแบบโปรแกรมเพ่ือช่วยในการสื่อสารและติดตามภายในองค์กร ส่งผลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและสื่อสารกับผู้ป่วยถูกต้องตรงกัน 

ยอดหน้ีค่ารักษาพยาบาลค้างช าระ ยอดหน้ีค่ารักษาพยาบาลท่ีติดตามส าเร็จ

ปี 2562 6,981,131.25 4,607,160.25

ปี 2563 12,827,144.75 11,639,362.25
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กราฟเปรียบเทียบยอดหนี้ค่ารักษาพยาบาลค้างช าระในระบบ e-Phis และการติดตามหนี้
ส าเร็จ

ปี 2562 ปี 2563
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อของผู้ป่วย

หรือญาติที่แจ้งไว้ในประวัติผู้ป่วยของโรงพยาบาล 
ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อผู้ป่วยหรือ
ญาติเพ่ือชี้แจงยอดค้างช าระได้ 

 จัดท าประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยทุกรายด าเนินการแจ้ง
ข้อมูลที่อยู่และข้อมูลส าหรับติดต่อที่เป็นปัจจุบันแก่
โรงพยาบาล 

 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับ
บริการของผู้ป่วยในครั้งต่อไปให้แก้ไขข้อมูลการ
ติดต่อให้เป็นปัจจุบัน 

 
2. ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสิทธิการรักษาของ

ตน โดยเข้าใจว่าสิทธิการรักษาพยาบาลของตน
สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ ายทั้ งหมดโดยไม่มี
ส่วนเกินสิทธิการรักษา จึงไม่ติดต่อช าระเงินก่อน
กลับบ้าน และผู้ป่วยบางรายไม่ทราบขั้นตอนการ
ด าเนินการติดต่อภายหลังการรักษาพยาบาล 

 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยทราบขั้นตอนการติดต่อ พร้อม
ทั้งมีใบน าทางให้ผู้ป่วยทุกรายเพ่ือให้ทราบขั้นตอนการ
ติดต่อของตนเอง 
 

3. สิทธิการรักษาของผู้ป่วยของโรงพยาบาล มีจ านวน
มาก และมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
จัดท าทะเบียนอัตราค่ารักษาตามสิทธิต้องใช้ระยะ
เวลานาน 

 

แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขข้อมูลสิทธิเบิกที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือ
จัดท าทะเบียนอัตราค่ารักษาตามสิทธิการรักษาให้
ถูกต้อง และเป็น Real Time (ประกอบด้วย งานรายได้ 
งานสารสนเทศ งานประกันสุขภาพ งานการเงิน และ
งานทะเบียนและคลังพัสดุ) 
 

 
9. ความท้าทายต่อไป 
 1. ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบยอดค่ารักษาพยาบาลที่ค้างช าระผ่าน Application ของโรงพยาบาลได้ด้วย
ตนเอง (Application TUH For All) พร้อมทั้งสามารถช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงินผ่าน Application TUH For All 
ได้แบบ Real Time 
 2. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานติดตามหนี้ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลในระบบ e-Phis ที่เป็นมาตรฐานและ
เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานและทักษะการเจรจาต่อรองสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนของหน่วยงาน 
 3. พัฒนาระบบการส่งข้อความแจ้งเตือนยอดค้างช าระ พร้อมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ป่วย  
 4. เพ่ิมช่องทางรับช าระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่าน e-wallet 
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10.เอกสารอ้างอิง 
 1. ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง 
              ราชการ กระทรวงการคลัง 
 2. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

3. ประกาศสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ส านักงานประกันสังคม 
 4. ประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 


