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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำม*ี)   

และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[✓] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  

     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[✓ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [   ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ   “PDPA คุ้มครองสิทธิ คิวโค้ดลับ รับ รอ เรียก”  

เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  

[✓] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  

[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  

[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ชื่อหน่วยงาน งำนกำรคลัง ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  
ที่อยู ่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02-849-6600  ต่อ 2207, 2311, 7024  โทรสาร 02-8496666 เว็บไซต์  https://www.gj.mahidol.ac.th/ 

มือถือ  092-2965959  อีเมล  kamonrat.pho@mahidol.ac.th   
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

o นำงสำวกมลรัตน์  โพธิ์ขวัญยืน   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
o นำงสำวพิมลรัชฎำ  พำณิชย์พงส์   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
o นำงสำวอ ำไพ  แตงโสภำ    ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

ที่ปรึกษาโครงการ   
1. นำยแพทย์สมชำย  ดุษฎีเวทกุล รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 
2. นำยคฑำวุฒิ  ประวัติศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) เตรียมควำมพร้อมรองรับพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) บังคับใช้วันที่ 1 

มิถุนำยน 2565 โดยใช้บัตรคิว ที่ระบุสัญลักษณ์แทนกำรเรียกชื่อ-นำมสกุล ของผู้ป่วย ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยติดต่อช ำระเงิน 
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แต่ไม่สำมำรถรับช ำระได้ เนื่องจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง บันทึกค่ำใช้จ่ำยไม่เรียบร้อย หรือห้องยำตรวจสอบยำยังไม่

เสร็จเรียบร้อย เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจึงให้บัตรคิวแก่ผู้ป่วยเพ่ือไว้ใช้ติดต่อสื่อสำรกับกำรเงิน เมื่อข้อมูลค่ำรักษำพยำบำล

พร้อมให้รับช ำระใหม่อีกครั้ง 

2) เอำใจใส่ผู้รับบริกำร  โดยมองหำโอกำสในกำรพัฒนำจำกปัญหำที่พบในขณะที่ให้บริกำร 

3) อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้จะต้องปรับวิธีกำรปฏิบัติหลำยครั้ง เพ่ือปรับให้เกิดควำมเหมำะสมที่สุด 
4) ต้นทุนต่ ำในกำรจัดท ำบัตรคิว (ป้ำยแนะน ำ) ซ่ึงท ำครั้งเดียวแต่สำมำรถใช้งำนได้นำน 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสูงถึง 90% 

2) ป้องกันกำรเกิดข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ได้ 100%  

3) เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีควำมสบำยใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และเกิดควำมพึงพอใจเต็ม 100% 

          4) กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับผู้รับบริกำรมีควำมชัดเจน เข้ำใจถูกต้องตรงกันเต็ม 100% 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    

  [✓] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 

             [ ✓] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : “PDPA คุ้มครองสิทธิ คิวโค้ดลับ รับ รอ เรียก” 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

 หน่วยกำรเงินรับ (ส่วนหน้ำ) งำนกำรคลัง ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มี

หน้ำที่จัดเก็บเงินรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล โดยให้บริกำรทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน มีจุดให้บริกำรทั้งหมด 7 จุดบริกำร 

ประกอบด้วย     1) คลินิกศูนย์ตรวจสุขภำพ ชั้น 1   จ ำนวน 1  ช่องบริกำร 

  2) คลินิกโรคทำงเดินหำยใจ ชั้น 1   จ ำนวน 1  ช่องบริกำร  

  3) คลินิกเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู อำคำรส่วนขยำย ชั้น 1   จ ำนวน 2  ช่องบริกำร 

  4) กำรเงินกลำง ชั้น 2    จ ำนวน  4  ช่องบริกำร 

  5) คลินิกกุมำรเวชศำสตร์ ชั้น 3   จ ำนวน 2  ช่องบริกำร 

6) คลินิกแพทย์ทำงเลือก ชั้น 4   จ ำนวน 2  ช่องบริกำร 

7) กำรเงินอำคำรส่วนขยำย ชั้น  3     จ ำนวน 4  ช่องบริกำร 

(ประกอบด้วย ผู้ป่วยนอก 1 ช่องบริกำร และผู้ป่วยใน 3 ช่องบริกำร)  

 กำรให้บริกำรรับช ำระค่ำรักษำพยำบำล จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำรอย่ำงเป็นระบบ       

เพ่ือป้องกันกำรเกิดข้อร้องเรียน และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริกำร  หน่วยกำรเงินรับ (ส่วนหน้ำ) งำนกำรคลัง 

มีกำรท ำงำนเป็นทีม โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในกำรสอนงำน และยังช่วยกันในกำรแก้ไขปัญหำที่พบเฉพำะหน้ำในขณะที่

ปฏิบัติหน้ำที่  โดยค ำนึงถึงผู้รับบริกำรเป็นหลักส ำคัญ  เมื่อเจอเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์มีกำรช่วยกันแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 

ที่เกิดขึ้น น ำแนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรคิดเชิงวิเครำะห์ (Analytical Thinking) มำช่วยแก้ปัญหำ เช่น ปัญหำ

ระยะเวลำรอคอยนำน ปัญหำกำรติดต่อสื่อสำรในขณะให้บริกำร เป็นต้น โดยหน่วยงำนน ำปัญหำต่ำง ๆ มำวิเครำะห์          

หำสำเหตุเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ป้องกันและพัฒนำงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งน ำทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ     

(Co-operative learning) มำจัดกลุ่มเพ่ือเรียนรู้กำรแก้ปัญหำร่วมกัน โดยให้บุคลำกรในทีม มีส่วนร่วมในกำรแก้ไข

ปัญหำ และสร้ำงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนร่วมกัน พร้อมให้แนวทำงกำรให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ 

และกำรตอบค ำถำมผู้รับบริกำร ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญท่ีสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำร 

ในกำรนี้ ทั้งในกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีผู้เข้ำรับบริกำรเป็นจ ำนวนมำก โดยหน่วยกำรเงินรับ (ส่วนหน้ำ) 
งำนกำรคลัง มีกำรให้บริกำรโดยกำรน ำระบบคิว ซึ่งเป็นโปรแกรมคิวใช้ฟรี ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย มำใช้งำนเพ่ือกำรบริกำรและ
กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน ทั้งนี้ระบบคิวดังกล่ำว มีข้อจ ำกัดคือ ไม่สำมำรถพักคิว หรือ Hold คิว ที่พบปัญหำได้ 
แต่ในควำมเป็นจริงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ จะพบปัญหำหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ คือ ผู้รับบริกำรมำติดต่อที่เคำน์เตอร์จุด
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ให้บริกำรรับช ำระ แต่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ไม่สำมำรถรับช ำระค่ำรักษำพยำบำลได้ทันที อันเนื่องมำจำกตรวจสอบรำยกำร
ในระบบแล้วพบว่ำ 1) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องบันทึกค่ำใช้จ่ำยในระบบไม่ครบถ้วน  2) หน่วยงำนแก้ไขรำยกำรในระบบไม่
เรียบร้อย  3) สิทธิกำรรักษำของผู้ป่วยผิดพลำดหรือไม่สมบูรณ์  4) ห้องยำตรวจสอบรำยกำรยำไมเ่สร็จเรียบร้อย       5) 
มีกำรยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือแก้ไขรำยกำรใหม่ เป็นต้น ซึ่งสำเหตุต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำ มีผลท ำให้ผู้รับบริกำรต้อง    รอ
คอย จนกว่ำปัญหำต่ำง ๆ ในระบบจะได้รับกำรแก้ไขเรียบร้อย จึงจะสำมำรถรับช ำระได้  ทั้งนี ้ในอดีตเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
จะประกำศเรียกชื่อ-สกุล ผู้รับบริกำรมำติดต่อใหม่อีกครั้งหนึ่ง อีกท้ังยังพบว่ำกำรเรียกชื่อ และนำมสกุล       ของผู้ป่วย 
ท ำให้เกิดปัญหำ ผู้รับบริกำรมำติดต่อเจ้ำหน้ำที่เรียกชื่อไม่ถูกต้อง ผิดคน ผิดรำย เนื่องจำก ซื่อซ้ ำกัน หรือ อำจฟังไม่
ชัดเจน  

กำรด ำเนินกำรนี้ สำมำรถรองรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) มีผลบังคับใช้อย่ำงเต็ม
รูปแบบ ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนำยน 2565 เป็นต้นไป  ท ำให้หน่วยงำนเกิดควำมตระหนัก และระมัดระวังในเรื่องดังกล่ำวใน
กำรให้บริกำร จึงท ำให้เกิดแนวควำมคิดในกำรจัดท ำบัตรคิว (ป้ำยแนะน ำ) ไว้ใช้กับผู้ป่วยที่รอช ำระเงิน (จำกปัญหำ
ข้ำงต้น) โดยได้ทดลองใช้งำนและปรับแก้ไขให้ใช้งำนง่ำย สื่อสำรเข้ำใจทั้ง 2 ฝ่ำย ทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร จนได้
บัตรคิวที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเรียกแทนชื่อ-นำมสกุล ของผู้ป่วย มีกำรใช้งำนตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2564 
จนถึงปัจจุบัน โดยระยะเริ่มแรกได้จัดท ำบัตรคิวเป็นชื่อ A B C D ได้แก่ คิว A1, A2, A.., คิว B1, B2, B.., คิว C1, C2, 
C.. และได้ท ำกำรทดลองใช้จนพบปัญหำในเรื่องกำรออกเสียงคล้ำย ๆ กัน  ท ำให้ผู้รับบริกำรฟังไม่ชัดเจน จึงได้เปลี่ยน
มำเป็น คิวดินสอ1, คิวดินสอ2, คิวดินสอ..., คิวดอกไม้1, คิวดอกไม้2, คิวดอกไม้..., ซึ่งกำรออกเสียงแตกต่ำงกัน และถ้ำ
เป็นผู้รับบริกำรต่ำงชำติมำใช้บริกำร เจ้ำหน้ำที่ก็ยังสำมำรถเรียกง่ำย เช่น Queue Flower1, Queue Pencil1 เป็นต้น 
จำกกำรปรับเปลี่ยนแก้ไข ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจทั้งในกลุ่มของผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร อีกทั้งเป็นกำรป้องกำรกำร
เกิดปัญหำในเรื่องของกฎหมำย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้อีกด้วย ซึ่งบัตรคิว (ป้ำยแนะน ำ) ที่กำรเงิน
น ำมำใช้ มีไว้ใช้งำนทุกจุดบริกำรรับช ำระ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติไปในแนวทำงเดียวกัน และเพ่ือจะได้ไม่เกิดกำรสับสน 
เมื่อมีกำรผลัดเปลี่ยน หรือย้ำยจุดกำรปฏิบัติงำน 

วิสัยทัศน์  

 ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก เป็นโรงพยำบำลทุติยภูมิชั้นเลศิของประเทศ ให้บริกำรแบบบูรณำกำรและมุ่งมั่น

ร่วมสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนและกำรท ำวิจัยของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
 

พันธกิจ  

1. ให้บริกำรทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำรมีคุณภำพ คุณธรรม ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ 

2. ยกระดับเป็นสถำบันร่วมกำรเรียนกำรสอน วิจัย สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
รวมถึงส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพของมหำวิทยำลัยมหิดล 
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ค าขวัญ 
“บริกำรด้วยใจ ควำมปลอดภัยเป็นหนึ่ง ก้ำวถึงโรงพยำบำลคุณภำพ” 

ค่านิยม 

A = ALTRUISM  ค ำนึงถึงส่วนรวม 

I  = INTEGRITY  ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

R = RESPONSIBILITY รับผิดชอบ มีประสิทธิภำพ ตรงต่อเวลำ  

      
นโยบาย 

 บริหำรจัดกำร ด้ำนกำรเงิน และบัญชี อย่ำงเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลำ ตำมข้อบังคับ ระเบียบ 

หลักเกณฑ ์ที่เก่ียวข้อง และมุ่งเน้นควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอก 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
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ภาพรวมขั้นตอนการให้บริการรับช าระเงินค่ารักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ร่ิมใช้ 16 พฤศจิกายน 2564   

         ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
งานการคลัง : หน่วยการเงินรับ (ส่วนหน้า)

" ข้ันตอนการให้บริการรับช าระเงินค่ารักษาพยาบาล "

การเงิน
โทรประสานงานหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อตรวจสอบพร้อมแก้ไข

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผู้ป วยติดต่อการเงิน
 ย่ืนบัตร ประชาชน   เอกสารค่าใช้จ่าย)

การเงิน
ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่าย

เร่ิม

การเงิน
เรียกผู้ป วยเพื่อป ดค่าใช้จ่าย

 โดยเรียก คิวโค้ดลับ รับ รอ เรียก )

การเงิน
1  คืนบัตรประชาชน  ผู้ป วย 
2  ให้ใบแนะน าแก่ผ ูร้ับบริการ พร้อม 

    แจ้งผู้รับบริการนั่งรอเรียก
         ตามใบแนะน า  

   ผู้ป วยย่ืนใบแนะน าส่งคืนการเงิน
   การเงินขอบัตรประชาชน อีกคร้ัง

การเงินรับช าระ

ส้ินสุด

เรียบร้อย



ใบแนะน าที่น ามาพั นางาน

รองรับ PDPA
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ขั้นตอนกำรพัฒนำงำน 

รูปแบบใบแนะน ำผู้รับบริกำรระหว่ำงรอกำรตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยจำกคลินิกบริกำร   (เดิม) 

 

 

 

 

 
 

รูปแบบใบแนะน ำผู้รับบริกำรระหว่ำงรอกำรตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยจำกคลินิกบริกำร   (ใหม่) 
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เมื่อได้มีกำรเริ่มใช้งำนใบแนะน ำ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2564 ผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรเกิดควำมพึง
พอใจ 

ข้อดีของการใช ้ใบแนะน าผู้รับบริการระหว่างรอการตรวจสอบค่าใช้จ่ายจากคลินิกบริการแบบใหม่  
1) มีข้อควำมที่ระบุชัดเจน ผู้รับบริกำรสำมำรถท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียดในบัตรคิวได้ง่ำย และรับรู้ถึงปัญหำ

กำรรอคอยว่ำเหตุใด กำรเงินจึงไม่สำมำรถรับช ำระเงินได้ทันท ี 
2) บัตรคิวมีภำษำอังกฤษก ำกับส ำหรับผู้รับบริกำรต่ำงชำติ  
3) มีรูปภำพแสดงบนบัตรคิว ง่ำยต่อกำรสังเกต  
4) สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
5) ช่วยลดปัญหำข้อร้องเรียนในกำรรอคอย 
6) ช่วยลดปัญหำกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้รับบริกำรกับผู้ให้บริกำร  

 
จำกกำรพัฒนำโครงกำร “PDPA คุ้มครองสิทธิ คิวโค้ดลับ รับ รอ เรียก” ที่หน่วยกำรเงินรับ (ส่วนหน้ำ)       

งำนกำรคลัง ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลได้ด ำเนินกำร โดยค ำนึงถึงผู้รับบริกำรเป็น
ส ำคัญ ทั้งด้ำนกำรลดปัญหำกำรสื่อสำร กำรใช้รูปภำพทดแทนกำรเรียกชื่อผู้รับบริกำรที่ได้ปรับกำรปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ
เพ่ือให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และถือเป็นโอกำสในกำรน ำแนวทำงกำรพัฒนำงำนไปใช้
กับกำรปฏิบัติงำนด้ำนอื่นให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 


