
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [ √ ] TQM-Best Practices  (ต้องจดัทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [ √ ] หน่วยงำนทำงดำ้นสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ  กำรพัฒนำระบบบรกิำรผู้ป่วยนอก : LEAN Management OPD TUH 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [ √ ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน  คณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริกำรผู้ป่วยนอก
ที่อยู่ 95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระ-เกียรติ ตำำบล คลองหน่ึง อำำเภอ คลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์   02-9269350      
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) 1. พว.พัชรำ  บุญญอนุชิต    ตำำแหน่ง หัวหน้ำสำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก
                           2. พว.คณัสนันท์  ผลตัน      ตำำแหน่ง หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลตรวจโรคกุมำรเวชกรรม
มือถือ 062-8929351   อีเมล Patchara_air@hotmail.com
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) กำรใช้แนวคดิ LEAN เพื่อลดกระบวนกำรกำรทำำงำนและระยะเวลำที่สูญเปล่จำำ โดยกำรใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยมำพัฒนำระบบกำรทำำงำนให้สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และเป็น Digital Service กำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศทดแทนกำรใชก้ระดำษทั้งหมด กำรยกเลิกกำรใช้แฟ้มเวชระเบียนในแผนกผู้ป่วยนอก กำรเชื่อมต่อ
ของเครื่องมอืในกำรรกัษำพยำบำลตำ่งๆ ให้อยู่ในระบบคอมพวิเตอร์ทั้งหมด 
2) กำรใช้แนวคดิ Paperless Solution เพื่อลดกำรใช้กระดำษในองคใ์ห้น้อยที่สุด ลดค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรใช้
กระดำษโดยไม่จำำเป็น และ Transform กำรให้บรกิำรสูโ่ลกของ Digital Service และ Innovation 
3) กำรนำำ OKR มำใชใ้นกำรขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย มกีรอบเวลำที่ชัดเจน ประเมินผลได้ โดยมีกำร 
Alignment ลงมำตั้งแต่ระดับแผนยุทธศำสตรโ์รงพยำบำลจนถึงระดับบุคลในหน่วยงำน และทำำงำนเชื่อมโยงสอด
ประสำนกันแต่ละแผนก ทั้งแผนกเวชระเบียน งำนสำรสนเทศ และหน่วยงำนผู้ป่วยนอกทั้งหมด ห้องยำ กำรเงิน ห้อง
ปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ งำนสื่อสำรองค์กร และทำำให้ประสทิธิผลขององค์กรดีข้ึน

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ จำกเดิมปี 2562 มีปริมำณกำรใช้กระดำษ 3,140,000 แผ่น คิดเป็นมูลค่ำ 2,040,000 
บำท ภำยหลังโครงกำร paperless ปี 2563 มีปริมำณกำรใช้กระดำษ 2,300,000 แผ่น คดิเป็นมูลค่ำ 1,500,000 
บำท และสำำหรับปี 2564 ต้ังแต่เดือน ต.ค. 2563 ถึง กุมภำพันธ์ 2564 มีปริมำณกำรใช้กระดำษ 818,000 แผ่น คิด
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เป็นมูลค่ำ 542,000 บำท ถ้ำเปรียบเทียบกำรใช้กระดำษในช่วงเวลำเดียวกัน พบวำ่มีกำรใช้กระดำษลดลงร้อยละ 37.5
คิดเป็นมูลค่ำลดลงรอ้ยละ 36.2 
2) ลดปริมำณค่ำจำ้งพนักงำนเวชระเบียนในกำรเดินเอกสำรแฟ้มผู้ป่วยให้กับหน่วยงำนตำ่งๆจำก 3 คน เหลือ 1 คน 
ค่ำใชจ้่ำยลดลง 288,000 บำทต่อปี คดิเป็นร้อยละ 33 
3) ลดระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยนอกตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยำ จำก 282 นำที เป็น 210 นำที 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

 [√] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [√] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : กำรพัฒนำระบบบริกำรผู้ป่วยนอก : LEAN Management OPD TUH
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
          จำกวิสัยทัศน์ของโรงพยำบำล “ TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL ” โรง
พยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องคก์รแห่งอนำคตเพื่อประชำชน  มีนโยบำยและหลักกำรบริหำรในกำรขับเคลื่อน
องค์กรให้มุ่งสู่องค์กรแห่งคุณภำพ และมีควำมทันสมัย มีควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรทำงด้ำนสุขภำพ สำมำรถเป็นที่พึ่ง
ของบุคลำกร  ประชำชน และสังคมได้ โดยกำรนำำพันธกิจด้ำนกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศในกำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู 
กำรป้องกันโรคและกำรเสริมสรำ้งสุขภำพแก่ประชำชน มำเป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำระบบบรกิำรและกำรรักษำ
พยำบำล โดยหน่ึงในแผนยุทธศำสตร์ คือ กำรปรับประสบกำรณกำรใช้บรกิำรโดยใช้เทคโนโลยีและลำ้ำสมัย สำำหรับกำร
ให้บริกำรแผนกผู้ป่วยนอก นอกจำกกำรให้บริกำรตรวจรกัษำพยำบำล กำรพัฒนำระบบบริกำรให้เกิดควำมรวดเร็ว 
สะดวกสบำย และเข้ำถึงกำรบริกำรได้โดยง่ำยก็เป็นส่วนสำำคัญที่จะทำำให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมประทับใจ และอยำก
กลับมำใช้บริกำรอกีครั้ง

    ด้วยเหตุผลดังกลำ่ว คณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริกำรผู้ป่วยนอก จึงได้นำำแนวคดิ LEAN มำใช้ในกำร
พัฒนำระบบบริกำรให้เกิดคุณคำ่ ลดควำมสูญเปล่ำ หรอืกิจกรรมที่ไมก่่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย จำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูลกระบวนกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอกดว้ย Value Stream Mapping จำกแนวคิด LEAN ได้พบว่ำทุกๆกระบวนกำร
ของกำรบรกิำรมีควำมสูญเปล่ำเกิดข้ึนจำกกำรรอคอยที่ไม่มคีุณค่ำ จำกข้ันตอนกำรบรกิำรที่ไม่เกิดประโยชน์ มีควำม
ซำ้ำซ้อน เมื่อได้ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลแล้ว คณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริกำรผู้ป่วยนอก จึงได้กำำหนดเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรร่วมกัน ภำยใต้โครงกำร LEAN Management OPD TUH โดยเป็นกำรพัฒนำรว่ม
กันระหวำ่งทีมสหสำขำวิชำชพี และหน่วยงำนตำ่งๆ ได้แก่ แพทย์ พยำบำล เภสัช งำนเวชระเบียน งำนประสำนสิทธิ์ 
งำนสำรสนเทศ และหน่วยงำนผู้ป่วยนอกทั้งหมด ห้องยำ กำรเงิน ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ งำนสื่อสำรองค์กร ซ่ึง
มีวตัถุประสงค์ ในกำรลดระยะเวลำและข้ันตอนกำรบรกิำรของผู้ป่วย โดยมีเป้ำหมำยลดระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยของผู้
ป่วยจำก 282 นำที มำเป็นน้อยกว่ำ 200 นำที และปรับประสบกำรณ์กำรใช้บริกำรโดยนำำเทคโนโลยีมำใช้ จึงได้มีกำร
พัฒนำระบบกำรจดัเก็บข้อมูลผู้ป่วยให้อยู่ใน Hospital Information System ทั้งหมด โดยไม่ใช้เวชระเบียน และลด
กำรใช้กระดำษ (Paperless) ทำงคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริกำรผู้ป่วยนอก ได้นำำ OKRs มำเป็นเครื่องมือในกำรขับ
เคลื่อนนโยบำยลงสู่ผู้ปฏิบัติและเชื่อมโยงสอดประสำนกันแต่ละแผนก (Alignment) ซ่ึงได้แบ่งกำรพัฒนำออกเป็น 3 
พื้นที่ ได้แก่ สว่นของกำรคดักรองและตรวจสอบสิทธิ์  ส่วนของโอพดีีและกำรพบแพทย์  และส่วนของห้องยำ/กำรเงิน 
และได้เริ่มดำำเนินกำรตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน เกิดกำรพัฒนำระบบดังต่อไปน้ี 

1.พัฒนำระบบกำรคัดกรองและประเมินอำกำร โดยใช้ตู้ควิอัตโนมตัิ (ปี2561-62)
2.กำรอนุมัติสิทธิล่วงหน้ำ และกำรใช้บริกำรแบบ One Stop Service  โดยสำมำรถลงทะเบียนผู้ป่วยพร้อม

ออกสิทธิ์ (เป็นกำรรวมงำนประสำนสิทธิ์และเวชระเบียนเข้ำดว้ยกัน) 
3.กำรพัฒนำระบบกำรลงข้อมูลโดยใช้ Smart Record  (Paperless ปี 2562-63)
4. Cell Concept / Multi Skill Multi Function
5.กำรใช้หลัก FTQ (First Time Quality)
6.Smart Pharmacy Queue
7.พัฒนำระบบกำรจดัยำดว้ย LOCATION
8.โครงกำรรับยำเดิม / Drive Thru / รับยำทำงไปรษณีย์
9.กำรลดต้นทุนกำรใช้กระดำษ A4 โดยใช้กระดำษ Thermal และลดปริมำณกำรใช้กระดำษ โดยกำรนำำ

ข้อมูลผู้รับบรกิำรเข้ำสู่ระบบ Smart Record (ข้อมูลทุกอย่ำงอยูใ่นระบบ HIS ทั้งหมด)

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:
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วิสัยทัศน์: TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL 6

             โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องคก์รแห่งอนำคตเพื่อประชำชน
ค่านิยม: Think “TRANSFORM”
Thammasat Spirit: เรำจะยึดมั่นในจติวิญญำณธรรมศำสตร์ “กำรสรำ้งสิทธิเสรีภำพและควำมเท่ำเทียมในสังคม”
Research& Innovation: เรำจะสนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวตักรรม เพื่อนำำองค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็เเลิศ 
Accreditation: เรำจะมุ่งมั่น กำรรับรองคุณภำพ สู่มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ
Nature: เรำจะพิทักษ์รักษำสิ่งแวดล้อม เพือ่ส่งเสริมกำรรักษำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
Skills: เรำจะหมั่นใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำทกัษะกำรทำำงำน เพื่อส่งมอบคุณค่ำทีด่ีสู่ผู้ป่วย
Financial Sustainability: เรำจะร่วมสร้ำงเสถียรภำพด้ำนกำรเงินเพื่อควำมอยู่รอดขององค์กร
Organization of the Future: เรำจะเป็นส่วนหน่ึงของควำมสำำเร็จในกำรก้ำวสู่องค์กรแห่งอนำคต
Moral Hospital: เรำจะประพฤตตินตำมหลักคุณธรรมเพื่อควำมสุขในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร: รพธ. ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ใสใ่จบริกำร
พันธกิจ: 1) ให้บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู กำรป้องกันโรคและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่
ประชำชน 
           2) สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะตำ่ง ๆ ให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพเพื่อผลติบัณฑิตที่มี
คุณภำพสู่สังคม
           3) เป็นองค์กรทำงวิชำกำรที่สนับสนุน ชี้นำำสังคมและชุมชน 
           4) สร้ำงและสนับสนุนงำนวจิัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณคำ่ นำำสูก่ำรปฏิบัติเพื่อประชำชน
นโยบาย: โรงพยำบำลคุณภำพ หรือ TUH Quality Goals 2563 โดยนำำหลักคุณภำพตำมนโยบำย 2P Safety ที่มุ่ง
เน้นถึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบกับกำรบริหำรงำนโรงพยำบำลที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 4 ดำ้น 
ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย (Safety) ดำ้นกระบวนกำร (Process) ดำ้นควำมคุ้มคำ่ (Efficiency) และดำ้นคุณภำพทำง
คลินิก (Clinical quality) หรือ SPEC ซ่ึงเป็นแผนพัฒนำคุณภำพและนโยบำยของโรงพยำบำล

4



รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)

โครงการ   LEAN Management OPD TUH  
   การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการให้บรกิารผู้ป่วยนอกด้วย Value Stream Mapping จากแนวคิด LEAN

แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 พ้ืนท่ี

      

การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี   1  
- พัฒนำระบบกำรคัดกรองและประเมินอำกำร โดยใช้ตู้ควิอัตโนมตัิ (ปี2561-62)
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- กำรอนุมัติสิทธิล่วงหน้ำ และกำรใช้บริกำรแบบ One Stop Service  โดยสำมำรถลงทะเบียนผู้ป่วยพร้อมออกสทิธิ์ 
(เป็นกำรรวมงำนประสำนสิทธิ์และเวชระเบียนเข้ำด้วยกัน) ให้บริกำรอนุมตัิสิทธิ์ลว่งหน้ำในบัตรทอง/ประกันสังคม
นอกสังกดั ลดเวลำในกำรรอคอยอนุมัติสิทธิ์ จำก 70 นำที เหลือ 40 นำที  ให้บรกิำรครบวงจรในจดุเดียว ลดข้ันตอน
ซำ้ำซ้อน ลดระยะเวลำกำรติดต่อช่องอนุมัติสิทธิ์ โดยใช้เวลำในกระบวนกำรเหลือเพียง 4 นำที
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การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี   2  
- กำรพัฒนำระบบกำรลงข้อมูลโดยใช้ Smart Record  (Paperless ปี 2562-63)
- Cell Concept / Multi Skill Multi Function
- กำรใช้หลัก FTQ (First Time Quality)
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การพัฒนาระบบการลงข้อมูลโดยใช้ Smart Record  (Paperless ปี 2562-63)
การดำาเนินการ
1. มีกำรเลือกหน่วยงำนนำำร่อ
2. รวบรวมข้อมูลสำำคัญของผู้ป่วย และพัฒนำนำำสูร่ะบบ HIS ของโรงพยำบำล

                                                                                                 
5. ภำยหลังจำกกำรดำำเนินกำรตำมโครงกำรได้สำำเร็จทกุหน่วยงำน เกิดนวตกรรมดังต่อไปน้ี
   - Nurse Series Program คือ กำรพัฒนำระบบบันทึกทำงกำรพยำบำลแบบ Focus Charting เข้ำสู่ระบบ 
HIS ผลลัพธ์ทำำให้เกิดควำมสมบูรณ์และคุณภำพของกำรบันทึกทำงกำรพยำบำลเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 70 เป็น 90   

                                                                                                  
 E-Smart Note

                                                           

                                                                                                       MedImage for TUH
    

3. จดักำรควำมรู้ (Knowledge Management) มีกำร Sharing 
สู่หน่วยงำนอื่น เพื่อนำำไปปฏิบัติต่อไป
4. กำำหนดให้ทุกหน่วยงำน นำำ โครงกำร Paperless เป็น OKRs 
ของหน่วยงำน

            
   - E-Smart Note คือ โปรแกรมที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล

ผู้รับบริกำรในแต่ละ Visit ทั้งข้อมูลนำ้ำหนัก/ส่วนสูง กำรรักษำ กำร
ทำำหัตถกำร กำรวินิจฉัย ข้อมูลยำ ข้อมูลกำรนัดหมำย สิทธิกำร
รักษำ ระบบ smart Q โดยสำมำรถดูผ่ำน Smart Phone 
/Ipad/Tablet ได้ในทุก Situation โดยไม่ต้องอำศัยเครื่อง PC 
เพื่อรองรับบรกิำรอย่ำงไม่มีข้ึนจำำกดั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว
ในกำรให้บริกำร

  - Application: Med Image (Med Garden) For 
Doctor /QR Cord /ระบบ EMR มำใช้ในกระบวนกำรให้บรกิำร 
(Med Image For Doctor สำมำรถ นำำ Growth Curve ,กรำฟ
แสดงกำรเจริญเติบโต,แบบประเมินพัฒนำกำรคลินิกวัคซีน, Denver
II และรูปภำพตำ่งๆ รวมทั้ง App สำมำรถวัดควำมกว้ำงยำวของ
วตัถุ/แผล/ชิ้นเน้ือ/ผื่น ท่ีถ่ำยภำพมำได้ มำเขียนและดูควำมต่อเน่ือง
ในแต่ละ Visit ได้ ทำำให้รู้ Progression ในกำรวำงแผนกำรรกัษำ  
และบันทึกเข้ำระบบ EMR ของรพ.)
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  - พัฒนำระบบกำรรำยงำนผลตรวจดว้ยเครื่องมือตรวจพิเศษต่ำงๆ โดยให้เชื่อมต่อกับระบบ E-Phis ของรพ. 
ได้แก่ Cath lab, Echocardiogram, EEG, Sleep Test, PFT, ผลส่องกล้อง,  IQ Test, ผลกำรทดสอบทำงสุขภำพ
จิต, ผลกำรตรวจจำกเครือ่งมือทำงด้ำนจักษุ และระบบทำงเดินปัสสำวะเป็นต้น 
  - พัฒนำระบบกำรรับคำำสั่งกำรรักษำโดยใช้ Red Star ผ่ำนทำงหน้ำจอระบบ HIS ทันทีหลังแพทย์ตรวจเสรจ็
ทำำให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร

  - Application : L-C Smart  Chatbot (เป็น messaging application เป็นโปรแกรมอตัโนมัติในกำรนัด
หมำย ระบุเวลำที่ผู้รับบริกำรตอ้งกำร  ตอบบทสนทนำ  กำรให้คำำปรึกษำ  โดยเป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคู่กับ E-Smart 
Note ในกระบวนกำรดูแลผู้รับบรกิำรคลินิกนมแม่ โดยสำมำรถให้บริกำรได้ทั้งผู้ป่วยนอกและใน และรองรับกำรนัด
หมำยคลินิกนำำร่อง ในกำรทำำ Tele Med

Cell Concept / Multi Skill Multi Function
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การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี   3  
- Smart Pharmacy Queue
- พัฒนำระบบกำรจดัยำดว้ย LOCATION
- โครงกำรรับยำเดิม / Drive Thru / รับยำทำงไปรษณีย์
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    โครงการรับยาเดมิ / Drive Thru / รับยาทางไปรษณีย์
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กลยุทธ์  /  ปัจจัยนำาสู่ความสำาเร็จ  /  บทเรียนท่ีได้รับ  
1. กำรทำำงำนเป็นทีมร่วมกันทั้งสหสำขำวิชำชีพ
2. กำรศกึษำเรียนรูก้ระบวนกำรนำำแนวคดิ LEAN มำใช้
3. กำรขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำยด้วย Objective Key Result
4. กำรกำำหนดนโยบำยขององค์กรทีช่ัดเจน มจีุดมุ่งเน้นด้วย SPEC เป็นเป้ำหมำยของทุกหน่วยงำน
5. กำรนำำนโยบำยจำกผู้บริหำรทุกระดับลงสู่ผู้ปฏิบัติ (Alignment) 
6. คำ่นิยมองค์กร Think Transform ของคนในองค์กรทีเ่ข้มแข็ง พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป้ำหมำยบรรลุ

ควำมสำำเร็จ
7. กำรเลือกหน่วยงำนนำำร่องในกำรทำำกจิกรรม ได้วำงแผนเลือกหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมและอำสำในกำร

เปลี่ยนแปลงระบบกำรทำำงำน เมื่อดำำเนินกำรแล้วได้จัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) เมื่อได้แนวปฏิบัติ 
มีกำร Sharing สู่หน่วยงำนอื่น เพื่อนำำไปปฏิบัติต่อไป

บทเรียนท่ีได้รับ
เน่ืองจำกโรงพยำบำลมีเป้ำหมำยและเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมสำำเรจ็ และตลอดระยะเวลำ

ของกำรเดินทำงสู่ควำมสำำเร็จน้ัน ควำมมุ่งมั่นของทีมและกำรมองเห็นประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง  ก่อให้เกิดควำม
สำมัคคีของทุกภำคส่วน และได้เกดิกำรสรำ้งสรรค์นวตกรรมในกำรดำำเนินงำนของทุกหน่วยงำน เกิดควำมภำคภูมใิจ 
เกิดควำมสุข และเห็นคุณค่ำของงำนที่ทำำ
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