
เจ้าของนวัตกรรม :  นางสาวสุพรรษา  สุขเกษม 
 
รายชื่อสมาชิก     :   นางสาววิศัลย์ศยา  สมัคร์ราช 
                               นางสาวสุรีย์รัตน์  เหลาแพง 
                               นางสาวนวพร เชียวชาญพาณิชกิจ 
                               นายศิริศักดิ์  อังคณาวรกุล 

จ ำนวน  7 processes 

จ ำนวน 2 processes 
Process time (PT)    = เวลำที่ใช้ในกระบวนกำร = 5:30 นำที 
Delay time (DT )      = ระยะเวลำกำรรอคอย = 15 นำที  
Total turn around time (TAT) = รอบเวลำทั้งหมดใช้ในกระบวนกำร (PT+DT)  = 20:30 นำที 
Value Added (คุณค่ำต่อผู้ป่วย) = ระยะเวลำที่ให้คุณค่ำ/รอบเวลำทั้งหมด (TAT) x 100 =  14.63% 
 

จ ำนวน  7 processes 
Process time (PT)   = เวลำที่ใช้ในกระบวนกำร = 20 นำที 
Delay time (DT )     = ระยะเวลำกำรรอคอย = 360 นำที  
Total turn around time (TAT) =รอบเวลำทั้งหมดใช้ในกระบวนกำร (PT+DT) =  380 นำที 
Value Added (คุณค่ำต่อผู้ป่วย) =ระยะเวลำที่ให้คุณค่ำ/รอบเวลำทั้งหมด (TAT) x 100 =0.79 % 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
เป้าหมาย 
(Target) 

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ (มากกว่าหรือเท่ากับ 3 รอบการวัดผล) 

ก่อน
ด าเนินการ 

หลังด าเนินการ 

ครั้งที่ 1 
 31 ม.ีค. 55 

 -  
 30 ก.ย.56 

ครั้งที่ 2 
1ต.ค.56  

-  
31 มี.ค .57  

ครั้งที่ 3 
1 เม.ย. 57  

-  
30 ก.ย. 57  

  - กำรตรวจสอบและบันทึกสิทธิเพื่อกำรเรียก
เก็บฯถูกต้องครบถ้วนภำยใน 24 ชม. 

100% 78.5% 88.49% 90.04% 89.35% 

  - ลดระยะเวลำรอคอยกำรตรวจสอบและ
รับรองสิทธิของผู้ป่วย 

• ผู้ป่วยรับรองสิทธิใหม ่

• ผู้ป่วยรับรองสิทธิล่วงหน้ำ 

≤ 15 นาที 60 นาท ี 22 นาท ี 20 นาที 15 นาท ี

≤ 5 นาที 10 นาท ี 8 นาท ี 3 นาท ี 3 นาท ี

  - ลดต้นทุนบุคลำกร 25 % 
1,368,000 

บาท 
 
- 

 
- 

ส่วนต่างที่ประหยัด 
288,000 บาท  
คิดเป็น 21% 

  - ควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร 90% 60% 75% 85% 90%  

  - ควำมพึงพอใจ ด้ำนกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร ของผู้ปฏิบัติงำน 

90% 

 

73% 
 

80.8% 
 

83.8% 
 

85.2% 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้งาน/ขยายผล   

เพิ่มกำรตรวจสอบเอกสำรประจ ำวัน ณ สิ้นวันของเอกสำรสิทธิ ที่ได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบสิทธิในวันนั้นๆ เพื่อลดกำรค้นหำเอกสำรสิทธิในระบบไม่พบ ใน
ผู้รับบริกำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิและกำรรับรองสทิธิ 

พัฒนำบุคลำกรให้ปฎิบัติงำนอย่ำงรอบคอบ และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
จัดให้มีเครื่องกดระบบบัตรคิวอัติโนมัติ 

ผู้ป่วยเข้ำแถวรอคัดกรอง
เอกสำรที่โต๊ะคัดกรอง 

เจ้าหน้าที่คัดกรอง 
•แนะน ำเอกสำรประกอบกำรใช้สิทธิ 
•ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรใช้สิทธิ
ระหว่ำงต้นฉบับกับส ำเนำ 
•แจกบัตรคิว และแนะน ำให้รอยื่น
เอกสำรประกอบกำรใช้สิทธิ 

เริ่มต้น 

PT = 5:00 นำที 
FTQ=95% 

PT = 2:30นำที 
FTQ=97% 
 

ผู้รับบริกำรรอเรียกคิว  

  

5 นำที 

เจ้าหน้าตรวจสอบเอกสารสิทธิ 
•เรียกบัตรคิวเพื่อรับเอกสำร 
•ตรวจสอบว่ำมีกำรตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรใช้สิทธิจำกเจ้ำหน้ำที่คัด
กรองแล้ว 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

- บันทึกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก
ใน website(NHSO) เพื่อตรวจสอบ 

และประทับตรำ “OK” บนส ำเนำเอกสำร
สิทธิ 
 
 
PT = 2:00 นำที 
FTQ=98.7% 
  

10 นำที 
  

  
30 นำที 

   เจ้าหน้าที่รับรองสิทธ ิ
- ตรวจสอบและรับรองสิทธิ 
 

 
PT = 3:00 นำที 
FTQ=100% 
  

เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารออก 
- ตรวจสอบว่ำมีกำรรับรองสิทธิ  
- เรียกเอกสำรออก 
- แนะน ำผู้ป่วยให้ติดต่องำนเวช
ระเบียนห้อง 100 เพื่อยืนย้นสิทธิใน
ระบบสำรสนเทศ  
  
PT = 3:00 นำที 
FTQ = 97% 
  

  
15 นำที 

  
เจ้าหน้าที่ Scan 

- Scan เอกสำรเข้ำในระบบ 
ประทับตรำ “ Scanแล้ว” ลงในเอกสำร
สิทธิ พร้อมลงลำยมือชื่อ และวันที่ 
- จัดเรียงเอกสำรตำมเลขที่รับเอกสำร  
- รวบรวมส่งหน่วยเงินรำยได้  

PT = 3:00 นำที 
FTQ = 100% 

300 นำที (5 ชั่วโมง) 
  

PT = 1:30 นำที 
FTQ = 97.5% 

เจ้าหน้าที่คัดกรอง 
- แนะน ำเอกสำรประกอบกำรใช้สิทธิ 
- ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรใช้สิทธิ 
- แจกบัตรคิว และแนะน ำให้น่ังรอยื่นเอกสำร
ประกอบกำรใช้สิทธิ 
 15 นำที 

เจ้าหน้าที่รับรองสิทธ ิ
-  รับเอกสำรประกอบกำรใช้สิทธิ 
- บันทึกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักใน NHSO 
website เพื่อตรวจสอบสิทธิใน website  
- รับรองสิทธิ และบันทึกข้อมูลจัดเก็บเอกสำร   ผ่ำน
ทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-documents) 
- พิมพ์ใบแจ้งผลกำรตรวจสอบและรับรองสิทธิ 
- ยืนยันกำรใช้สิทธิ (Y) ในระบบสำรสนเทศ 
 

PT = 3:00 นำที 
FTQ = 100% 

PT = 2.30 

FTQ = 99.8% 

PT = 2.30 

FTQ = 99.8% 

PT = 2.30 

FTQ = 99.8% 

PT = 2:30 นำที 
FTQ = 99.8% 
 

  การพัฒนากระบวนการรับรองสิทธิและจัดเก็บเอกสารเข้าระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแนวคิด Lean 

   

ทรัพยากรที่ใช ้
งบประมาณ/คา่ใช้จา่ยในโครงการ (บาท) 

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ  ส่วนต่างที่ประหยัด 

1. บุคลำกร 
  1.1 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
 
 
  1.2 พนักงำนธุรกำร 

ค่ำใช้จ่ำยต่อปี 
บุคคลำกรจ ำนวน 2 ท่ำน 

(เดือนละ 12,000)  
288,000 

ค่ำใช้จ่ำยต่อปี 
บุคคลำกรจ ำนวน 3 ท่ำน 
 (เดือนละ 12,000บำท)  

432,000 

  
  
  

(-144,000) 
ค่ำใช้จ่ำยต่อปี 

บุคคลำกรจ ำนวน 10 ท่ำน 
 (เดือนละ 9,000บำท)  

1,080,000 

ค่ำใช้จ่ำยต่อปี 
บุคคลำกรจ ำนวน 6 ท่ำน 
 (เดือนละ 9,000บำท)  

648,000 

  
 
 

432,000 

รวม 1,368,000 1,080,000 288,000 

2.  คอมพิวเตอร์ PC  277,440 -   

3.  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - 217,600   

4.  เคร่ืองสแกน 12,600 -   

5.  เคร่ืองบัดดี้ สแกน 58,600 -   

6.  เคร่ือง printer all in one - 87,000   

รวม 348,640 304,600 44,040 

รวมทั้งสิ้น 1,716,640 1,384,600 332,040 

 
หมำยเหตุ  * ข้อ (1) 1.1+1.2    = ผลรวมหลังจำกกำรด ำเนินกำร มีส่วนต่ำงที่ประหยัด 288,000 บำท 
               * ข้อ  2+3+4+5+6 = ผลรวมหลังจำกกำรด ำเนินกำร มีส่วนต่ำงที่ประหยัด 44,040 บำท 
   
หลังจำกกำรด ำเนินกำรในระยะเวลำ 1 ปี  (1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ) 
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยบุคคลำกรได้ประมำณปีละ 288,000 บำท (1,080,000 - 136,8000) 
แต่น ำไปลงทุนในส่วนของเครื่องโน็ตบุ๊คและเครื่อง Printer all in one รวมเป็นเงิน 304,600 บำท 
ระยะเวลำคืนทุน          = 304,600/288,000                 
                             
                               = 1.06 ปี 
 
                               = 1.06 × 12 
 
                               = 12.72  เดือน  
  
ระยะเวลำคืนทุน หรืออำจเรียกว่ำจุดคุ้มทุน เท่ำกับ 1ปี 22 วัน 
 
หลังจำกกำรด ำเนินกำรสำมำรถลดต้นทุนได้ทั้งสิ้น 332,040 บำท 

หัวข้อ ความสูญเปล่า 

 
สาเหตรุากเหง้าของ

ปัญหา  
(root cause) 

แนวทางแก้ไข   

Defect rework - กำรตรวจสอบสิทธิซ้ ำซอ้น 
- กำร Y สิทธผิิดคน 

- มีกำรท ำงำนทีซ่้ ำซ้อน 
- เลขทีผู่้ป่วยไม่ชดัเจน 

ปรับกระบวนการในการรับรอง
สิทธิและประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยให้
ติดสติ๊กเกอรแ์ทนการเขยีน 

 Overproduction  ผู้ป่วยที่มนีัดต่อเนือ่งจะต้อง
ด ำเนินกำรตรวจสอบและรับรอง
สิทธทิกุวนั 

ผู้ป่วยจะต้องมกีำร
ตรวจสอบและรับรองสิทธิ
ทกุครั้ง 

ปรับการรบัรองสิทธิตามรอบ
ของ สปสช. 

 Waiting   - ผู้ป่วยรอนำน 
- ผู้ป่วยเกิดควำมไมพ่ึงพอใจ 

กระบวนกำรตรวจสอบและ
รับรองสทิธิซ้ ำซอ้นและไม่
เบ็ดเสร็จในเจ้ำหนำ้ที่จุด
เดียว 

ปรับกระบวนการท างานให้เบ็ต
เสรจ็ในจุดเดียวกัน 

 Not using staff 
talent 
  

- เจ้ำหน้ำที่ต้องตอบค ำถำมใน
เรื่องอืน่ๆ เช่น กำรช ำระเงิน และ
ขั้นตอนกำรตรวจรกัษำ 

 

- คนใข้หรอืญำติไมท่รำบ
ข้อมูลในกำรช ำระเงินหรือ
ขั้นตอนกำรตรวจรกัษำ 
- ไม่มีผู้ให้ขอ้มลูหรือ
ค ำแนะน ำในเรือ่งต่ำงๆกับ
ผู้ป่วย 

ปรับกระบวนการท างานโดยให้
มีเจ้าหน้าที่คอยตอบค าถาม
และให้ค าแนะน า 

 Transportation  ผู้ป่วยต้องเดินไปถ่ำยเอกสำร ต้องใช้ส ำเนำเอกสำรสิทธิ
เพือ่ประกอบกำรตรวจสอบ
และรับรองสทิธ ิ

ยกเลิกส าเนาเอกสารสิทธแิละ
สแกนเอกสารเขา้ระบบ 
อิเล็กทรอนกิส ์

 Inventory 
  

มีปริมำณเอกสำรส ำเนำที่ผ่ำนกำร
รับรองสทิธทิี่สแกนเก็บเขำ้ใน
ระบบแล้วมีปรมิำณมำกเกนิไปจน
ท ำให้ไม่มพีืน้ที่จัดเก็บ 

ไม่มกีำรจัดเก็บเอกสำรใน
ระบบอิเลก็ทรอนกิส ์

สแกนเอกสารจดัเก็บเข้าระบบ
อิเล็กทรอนกิส ์

 Motion 
  
 

เจ้ำหน้ำทีแ่ต่ละคนรับผิดชอบ
หลำยจุดท ำให้ต้องสลับต ำแหน่ง
ไปมำในแต่ละจุด 

- ขั้นตอนกำรตรวจสิทธิ
และรับรองสทิธิไม่
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
- เจ้ำหน้ำที่ไม่เพยีงพอ 
 

ปรับกระบวนการท างานให้ทุก
ขั้นตอนในการตรวจสอบและ
รับรองสิทธิเสร็จสิ้นในจุดเดียว 

 Excessive 
processing 

เจ้ำหน้ำที่จะตอ้งจดัเก็บเอกสำรที่
สแกนแล้วเรียงตำมเลขที่รับ
เอกสำรทุกวันเพือ่ส่งหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ค้นหำเอกสำรยำก 

ปรับกระบวนการท างานจัดเก็บ
เอกสารเข้าระบบ
อิเล็กทรอนกิส์เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องค้นหา
เอกสารได้ง่าย 

  

      

Waste (DOWNTIME)/การวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางในการแก้ไข  

ที่มาของนวัตกรรม 
   งำนสิทธิประกันสุขภำพ มีหน้ำที่หลักในกำรตรวจสอบ และรับรองสิทธิของผู้ป่วยที่มำรับ
บริกำร เป็นครั้งต่อครั้งตำมวันที่ผู้ป่วยมำรับบริกำร  พบว่ำ ผู้ป่วยที่มีนัดหมำยต่อเนื่อง ไม่ได้
รับควำมสะดวกในกำรรับบริกำร จึงได้พัฒนำกำรตรวจสอบและรับรองสิทธิโดยยึดหลักกำร
รับรองสิทธิให้ครอบคลุม ตำมรอบเปลี่ยนสิทธของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.) 
โดยใช้ระบบสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทแทนกำรกำรส ำเนำเอกสำรและประทับตรำรับรอง
สิทธิ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนกำรท ำงำน จำกเดิมเป็นแบบสำยพำนเปลี่ยนมำเป็นแบบ One 
Stop Service เพื่อช่วยลดระยะเวลำกำรรอคอยและลดพื้นที่กำรจัดเก็บเอกสำรที่ไม่มี
เพียงพอต่อปริมำณเอกสำรตรวจสอบสิทธของผู้ป่วยที่เพิ่มมำกขึ้น  และง่ำยต่อกำร
ตรวจสอบและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องสำมำรถดึงเอกสำรประกอบกำรเรียกเก็บค่ำ
รักษำพยำบำลผ่ำนระบบได้ 

วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน 

2.ลดระยะเวลำกำรรอคอยกำรตรวจสอบและรับรองสิทธิของผู้ป่วย 
3.เพ่ือลดควำมแออัดของผู้ป่วยที่มำรับบริกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

ทรัพยากร/งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 




