
หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล  
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



สภาพการปฏิบัติงานก่อนการปรับพฒันาระบบการรับรองสิทธิ 
การรักษาพยาบาล (ระบบเดิม คือ ระบบเอกสาร) 

 ***** กรณี เอกสารส่งตัวฉบับใหม่  
 เจ้าหน้าที่หน่วยสิทธิฯ ปฏิบัติ ดังนี้. 
1. ตรวจสอบสิทธิฯใน www.nhso.go.th , www.ssso.go.th 
2. ผู้ป่วยยังไม่มีบัตรโรงพยาบาล..ส่งท าบัตร และส่งกลับหน่วยสิทธิฯ 
3. เจ้าหน้าที่หน่วยสทิธิฯ ประทับตรารับรองโดยระบุวนัที่ใช้สิทธิจนถึงวันหมดอายุ ที่ระบุในเอกสาร 
ส่งตัวหลังตรวจสอบความถูกต้องแล้ว (ระยะเวลาการให้ใช้สิทธิขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลตามที่ผู้มี 
สิทธิสังกัดอยู่)  
4. ผู้ป่วย/ญาติส าเนาเอกสารประเภทละ 3 ฉบับ   
5. เจ้าหน้าที่หน่วยสทิธิฯ รับรองสิทธิ ผ่านระบบ ON LINE  และ  ***** จัดส่งส าเนาเอกสารส่ง 
ต่อให้การเงิน เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาลต้นสังกัด*****(ใช้ระยะเวลา 18.28 นาที/คน) 

http://www.nhso.go.th/
http://www.nhso.go.th/
http://www.ssso.go.th/


 
 

*****  เอกสารส่งตัวฉบับเดิมไม่หมดอายุ 
 

 เจ้าหน้าที่หน่วยสิทธิฯ ปฏิบัติ ดังนี้. 
ตรวจสอบสิทธิฯใน  www.nhso.go.th , www.ssso.go.th 

**(ใช้สิทธิได้)**เจ้าหน้าที่หน่วยสิทธิฯรับรองสทิธิ ผ่านระบบ ON LINE และ  

*****จัดส่งส าเนาเอกสารส่งต่อให้การเงนิเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลต้นสังกัด***** 

(ใช้ระยะเวลา 8.28 นาที/ราย หากไม่เกิดปัญหาใดๆ) 

**(ใช้สิทธิไม่ได้) **  เจ้าหน้าที่หน่วยสิทธิฯประสานต้นสงักัด  

                     ** ต้นสังกัดให้ใช้สิทธิได้ รับรองสิทธิ ผ่านระบบON LINE และ *****จัดสง่ส าเนาเอกสารฯ ส่งต่อการเงินเพื่อ 

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลต้นสังกดั***** 

                           **  ต้นสังกัดไม่ให้ใช้สิทธิ   ผู้ป่วยรับผิดชอบค่ารักษาเอง , แพทย์สรุปการรกัษา , แผนการรักษาเพ่ือขอเอกสาร 

ส่งตัวใช้สิทธิในคราวหน้า หรือ เลื่อนการนัดตรวจในคร้ังนี้ 

                              

http://www.nhso.go.th/
http://www.nhso.go.th/
http://www.ssso.go.th/


การลดขั้นตอนการให้บริการด้วยระบบ 
“การรับรองสิทธิลว่งหน้า”  



วตัถุประสงค์ 

  การปรับพัฒนาระบบการรับรองสิทธินี้ เพื่อปรับลดขั้นตอนที่
ยุ่งยากซับซ้อนรวมถึงลดระยะเวลาส้ินเปลอืง ที่ใช้ในการรับรองสิทธิ...ลง 
เพื่อให้เกิดความสะดวก, รวดเร็ว , ลดความแออัดด้วยจ านวนผู้รอรับ
บริการ ลง ..มากที่สุด เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากที่สุด รวมถึง 
ผู้เกีย่วข้องทั้งใน และนอกองค์กร 



การวิเคราะห์หาสาเหตุ (ROOT CAUSE ANALYSIS) 

ผูป่้วย/ญาติผูรั้บบริการ 

ไม่เขา้ใจระบบการท างาน  
เอกสารไม่ครบ  

บตัรประชาชนหมดอาย ุ 

ติดต่อผิดท่ี 

1. 
 
 
 
 

 

เจา้หนา้ท่ี 

ภาระงานมาก 

เจา้หนา้ท่ีมีนอ้ย 

2. 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอนยุง่ยาก 

ใชเ้อกสารมาก 

ไม่ยืดหยุน่ 

 
 
 
 
 

3.*************
*** 

อุปกรณ์ลา้สมยั,ชา้  

อุปกรณ์ 

Net  ล่ม Connect ไม่ได ้

 
 
 
 
 

4. 

นโยบาย 

ยึดติดกบัระบบ
เอกสารเพ่ือตั้งเบิก
ค่าใชจ่้ายท่ีตน้สงักดั  

บตัรประชาชนหมดอาย ุ
(ใชสิ้ทธิไม่ได)้  

ใบส่งตวัหมดอาย ุ(ใชสิ้ทธิไม่ได)้ 

 
 
 
 
 

5. 

ผูป่้วยตอ้งใชเ้วลา 
การรอคอย 

การรับรองสิทธิฯ 
เป็นเวลานาน 
18.28 นาที/คน  
หรือมากกวา่ 



รายละเอียดการปรับพัฒนาระบบการรับรองสิทธิฯ 
• 1. ปรับลดจ านวนเอกสาร...ลงเหลือเพียง 1-2 ฉบับ (เฉพาะข้อมูลส าคัญใน

เอกสารส่งตัวเท่านั้น) เพ่ือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาลต้นสังกัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดการปรับพฒันาระบบการรับรองสิทธิฯ 
• 2. ให้บริการส าเนาเอกสารส่งตัวให้กับผู้รับบริการ (บริการถ่ายเอกสารฟรี) 

 



รายละเอียดการปรับพัฒนาระบบการรับรองสิทธิฯ 
• 3. การยกเลิกระบบเอกสาร (ส าเนา) น าระบบสแกนมาทดแทน(scan) 

 



รายละเอียดการปรับพัฒนาระบบการรับรองสิทธิฯ 
• 4. ใชโ้ปรแกรมสแกน (scan)บันทึกข้อมูลเอกสารส่งตัว และการเรียกดูข้อมูลใน

ระบบบันทึก 

 



รายละเอียดการปรับพัฒนาระบบการรับรองสิทธิฯ 

• 5. ขออนุมัติจัดท าโปรแกรมการนัดตรวจในผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ และสิทธิ
ประกันสังคม(โรงพยาบาลอื่น)โดยกรองข้อมูลจากระบบแสกน(scan)ที่บันทึก
เอกสารส่งตัวผู้ป่วย) 

• 6. ขออนุมัติจัดท าโปรแกรมการ ”รับรองสิทธิล่วงหน้า “ในระยะเวลา 5 วัน 
(กรณีหยุดราชการต่อเนื่อง 5 วัน)  

 



รายละเอียดการปรับพัฒนาระบบการรับรองสิทธิฯ 
• 7. ขออนุมัติอุปกรณ์(เครื่องคีออส kiosk) ใชป้ระกอบกับระบบสารสนเทศ (IT) 

เพ่ือผู้ป่วยไดใ้ช้ประโยชน์กรณีตรวจสอบ ”การรับรองสิทธิล่วงหน้า “ด้วยตนเอง  

• ***** เพิ่มความสะดวก...ลด ระยะเวลาการรอรับบริการ...ลง ***** 

 

 



 กราฟเปรียบเทียบการรับรองสิทธิฯกรณี(เอกสารส่งตัวฉบับใหม)่ 

ระบบเดิม : ใช้ระยะเวลาในการรับรองสิทธิฯ คือ 18.28นาท/ีคน  
ระบบใหม่: ใช้ระยะเวลาในการรับรองสิทธิฯคือ 2.23 นาท/ีคน 
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ระบบเดมิ 
ระบบใหม่ 

เป้าหมายการรับรอง 
ผู้ป่วยส่งตัวใหม ่
 5 นาที/คน 



กราฟเปรียบเทียบการรับรองสิทธิฯ 
เอกสารส่งตัวฉบับเดิม(ยังไม่หมดอายุการใชส้ิทธ)ิ  

ระบบเดิม : ใช้ระยะเวลาในการรับรองสิทธิคือ 8.28 นาที / คน 
ระบบใหม่: ใช้ระยะเวลาในการรับรองสิทธิคือ 1.53 นาท/ีคน 
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ระบบเดมิ 
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เป้าหมายการรับรอง 
เอกสารส่งตัวเดิม 
 3นาที/คน 



การวัดผลส าเร็จทางโครงการ/ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ก่อน 

ปรับปรุง 
การปรับปรุง 

ครั้งที่ 1 

การปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 

(ตรวจสอบ 
กับเจ้าหน้าที่ฯ) 

การปรับปรุง 
ครั้งที่ 3 

(ตรวจสอบกับเครื่อง
kIOSK) 

1.  ระยะเวลาการรอคอยรับรองสิทธ ิ
         (กรณีเอกสารส่งตวัใหม่) 5 นาที/คน 

18.28  
นาท/ีคน 

2.23  
นาท/ีคน 

- - 

2.  ระยะเวลาการรอรับรองสิทธิ  
(กรณีเอกสารส่งตัวฉบบัเดิมไม่หมดอายุ) 

3นาที/คน 
8.28 

นาท/ีคน 
1.50  

นาท/ีคน 
7.36  

วินาที/คน 
6.26  

วินาที/คน 

หมายเหตุ :  การปรับปรุงคร้ังที่ 2 การรับรองสิทธลิ่วงหน้า 
 การปรับปรุงคร้ังที่ 3 การตรวจสอบจากเครื่อง คีออส ( KIOSK) ผู้ป่วยตรวจสอบด้วยตนเอง 



ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการปรับพัฒนา 

*** สามารถ  ลดขั้นตอน,ระยะเวลา,ความยุ่งยากในระเบียบปฏิบัติต่างๆในการตรวจสอบและ
รับรองสิทธิ ลง...ได้มากถึงมากที่สุด  *** 

 
*** สามารถ  น าระบบสารสนเทศ(IT)  มาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วย ในการปรับพัฒนาระบบงาน 

โดยใช้ทั้ง ฮาร์ดแวร์ (hard ware) และ ซอฟแวร์ (soft ware) มาประยุกต์ใช้กับระบบ
ปฏิบัติงานประจ า และ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้รับบริการ/ญาติ  รวมถึง เจ้าหน้าที่
ใน และนอกองค์กร  *** 

 
***สามารถ  ลดความขัดแย้งภาวะอารมณ์หรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ลง  *** 
 
***สามารถ  ลดภาระงานด้านหน้าเคาเตอร์ ลง  *** 
 
***สามารถ  ลดความแออัดคับคั่ง ในจ านวนผู้รอรับบริการบริเวณด้านหน้าหน่วยสิทธิฯ ลง  *** 



ประมวลภาพผู้รับบริการก่อนการปรับพัฒนาระบบฯ 



ประมวลภาพก่อนปรับพัฒนาระบบการรับรองสิทธิฯ 
ความแออัด คับคัง่ ประกอบกับ ความเจ็บป่วย และ เวลาที่ต้องรอคอยการรับรองสิทธิฯ 

   



 
 

ประมวลภาพก่อนการปรับพฒันาระบบการรับรองสิทธิฯ 
ภาพบริเวณด้านหน้าเคาเตอร์รับรองสิทธิฯ ประกอบด้วยจ านวนผู้รอรบับรกิารจ านวนมาก 

 
 



ภาพผู้รับบริการหลงั การปรับพัฒนาระบบการรับรองสิทธิระบบใหม ่
*** ความชื่นชมยินดีในระบบการรบัรองสิทธิทีห่น่วยสิทธิฯได้พยายามปรับพัฒนา 

จนเกิดผลส าเร็จแล้วในระดับหนึง่ ซึ่งเป็นที่ยินดียิ่ง *** 



.   

ประมวลภาพหลังปรบัพัฒนาระบบการรับรองสิทธฯิ 
ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบการรับรองสิทธิได้ด้วยตนเอง 
และแสดงความพึงพอใจต่อระบบที่ได้รับการปรับพัฒนา 



  

ภาพเครื่อง คอีอส และวิธีการใช้ตรวจสอบการ”รบัรองสิทธลิ่วงหนา้ “ 

      



ภาพผู้รับบริการหลงัปรับพฒันาระบบฯแล้ว  มีจ านวนลดลง 



การปรับพัฒนาที่ก าลังด าเนินการในปัจจุบัน 
 

1. น ารายชื่อผู้มีสิทธิผู้พิการ/ทหารผ่านศึกเข้าในระบบการรับรองสิทธิถาวร  
 

2. ผู้ป่วยโครงการปลูกถ่ายอวัยวะฯ แล้วกรณีฝากใบเจาะเลือดวัดระดับยากดภูมิ
ก่อนพบแพทย์ผู้รักษา 
 

3. กรณีการส่งเอกสารส่งตัวฉบับใหม่ก่อนการนัดตรวจ 3 วันด้วยวิธี FAX, E-mail 
หรือ  ฝากเอกสารฉบับจริง เพื่อด าเนินการรับรองสิทธิล่วงหน้า 

    



การปรับพฒันาทีก่ าลงัด าเนินการในปัจจุบัน 
 

 
4. การน ารายช่ือผู้มสิีทธิ (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) เข้าสู่ระบบการ”รับรองสิทธิ

ล่วงหน้า” เพือ่ลดระยะเวลาการรอรับรองสิทธิลง (เฉพาะกรณีมาตรวจตรงตาม
แพทย์นัดเท่าน้ัน) 

5. การน าระบบ IT เข้ามาช่วยบันทึกข้อมูลการรับรองสิทธิฯ โดยปลดลอ็กระบบ 
และ บันทึกข้อมูลการรับรองสิทธิฯ ตลอดระยะเวลาภายใต้ข้อมูลทีร่ะบุใน
เอกสารส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกดัของผู้รับบริการ(สิทธิประกนัสุขภาพถ้วน
หน้า และสิทธิประกนัสังคม (โรงพยาบาลอืน่) 
 
 

 



การปรับพฒันาระบบการรับรองสิทธิทีจ่ะด าเนินต่อไป 

1. การน ารายช่ือผูมี้สิทธิขา้ราชการ(ส่วนทอ้งถ่ิน)บนัทึกในระบบการ
รับรองสิทธิโดยถาวร เช่นเดียวกบัสงักดักรมบญัชีกลาง 
2. ผูรั้บบริการท่ีใช้สิทธิประกนัสุขภาพ และประกนัสังคม(โรงพยาบาล
อ่ืน)กรณีเอกสารส่งตวัไม่หมดอายุการใช้สิทธิสามารถตรวจสอบการ
รับรองสิทธิไดจ้ากเคร่ืองคีออส นอกพื้นท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีได ้



การปรับพฒันาระบบการรับรองสิทธิที่จะด าเนินต่อไป 

3. ปรับพฒันาจากการตรวจสอบการรับรองสิทธินอกพื้นท่ีโรงพยาบาล
รามาธิบดีมาเป็นตรวจสอบไดจ้ากโทรศพัทมื์อถือระบบ ไอโอเอส (ios) 
หรือระบบ  แอนดรอยด์ (Android ) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซีท่ีใชอ้ยู่
ซ่ึงติดตั้งท่ีบา้นหรือท่ีท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารขอ้มูล
อยา่งทัว่ถึงในแต่ละประเภทของการใชเ้คร่ืองมือเพื่อการส่ือสารทุกรูปแบบ
ใหท้นัยคุสมยั 



การปรับพฒันาระบบการรับรองสิทธิที่จะด าเนินต่อไป 

4. ระบบ ฮอโลกราฟี ( holography) หมายถึง กระบวนการสร้างภาพ
ฮอโลแกรม ซ่ึงเป็นภาพ 3 มิติ มาปรับประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการสอนการ
ใช ้เคร่ืองคีออส หรือ การสอบถามขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบจากผูรั้บบริการ 
โดยเจา้หนา้ท่ีผูต้อบไม่จ าเป็นตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าวจริงปัจจุบนัระบบ
ฮอโลแกรม ก าลงัเป็นท่ีนิยมโดยกวา้งขวางทางประเทศแถบยโุรป ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีทา้ทายต่อการพฒันาระบบการรับรองสิทธิในอนาคตอนัใกล ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1


     ขอขอบพระคุณ  คณะผู้เยี่ยมชมทุกทา่น มา ณ. ที่นี้ 
หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. 02-200-4016, 02-200-3669 

โทรสาร 02-200-4017 

 


