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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 

ชื่อเรื่องนำเสนอ “Health examination one stop service” 
ชื่อหน่วยงาน   งานรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ผู้นำเสนอ นางสาวอุมาพร จันทรขันตรี    หัวหน้างานรักษ์สุขภาพ 
ผู้ร่วมโครงการ 1.นางพัชราภรณ์  ฤกษ์โสภี     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  2.นายอาณัฐ  แต้เจริญ          เจ้าหน้าที่การตลาด 
 
1.บทสรุปของผู้บริหาร  

 งานรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีหน้าที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งภายในและภายนอก
สถานที่  ให้กับกลุ่มลูกค้า ประชาชนทั่วไป องค์กรหมู่คณะทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัท
โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเรียนต่างๆ ให้บริการขอใบรับรองแพทย์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ  ภายใต้
การดูแลจากแพทย์และพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ส่งต่อผู้รับบริการที่พบความผิดปกติจากผลตรวจไปยัง
หน่วยตรวจแผนกอ่ืนๆ ด้วยระบบการทำนัดหมายล่วงหน้าไปยังคลินิกพิเศษและหน่วยตรวจธรรมดาในเวลา
ราชการ มุ่งเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service ที่เปิดให้บริการภายในศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์
แบบครบวงจร ผู้รับบริการสามารถ ทำหัตถการต่างๆ พบแพทย์ภายในศูนย์ตรวจ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ลด
กระบวนการที่ซ้ำซ้อน เพ่ือความสะดวกสบายกับผู้รับบริการ มีการใช้ระบบนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าด้วย
ระบบลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ในการตอบข้อซักถามกับผู้รับบริการรายเก่า  เป็นช่องทางการหารายได้ให้กับ
โรงพยาบาล ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากที่สุด ขยายฐานการให้บริการให้กลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
หมู่คณะให้กับหน่วยงานภายรัฐและเอกชน โรงเรียน ในจังหวัดปทุมธานี และพ้ืนที่ใกล้เคียง  หน่วยงานรักษ์
สุขภาพมีกรอบแนวทางการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
แนวทางการพัฒนาการทำงาน ภายใต้วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารของโรงพยาบาล เพ่ือให้สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ ปี2561-2566 ตั้งเป้าหมายค่านิยมขององค์กร (THINK TRANSFORM) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ระบบบริการและการรักษาพยาบาลที่ล้ำสมัย และสร้างระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ ทั้งป้องกันปัญหาและสร้างโอกาสในการพัฒนาหน่วยงานอย่างยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาด้านการผลิตสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสูง หรือดีกว่าเดิม รวมทั้งลดต้นทุนในการผลิต เพ่ิมความ
รวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำในด้านปริมาณและคุณภาพ นำไปสู่ความพึงพอใจอย่างถาวรต่อกลุ่มลูกค้าเดิม 
ขณะเดียวกันยังมุ่งไปสู่การแสวงหาผู้รับบริการรายใหม่ นำเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการมากขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสใหม่ในรูปแบบของการเสริมสร้างคุณค่า(Value creation) ในระยะยาว
แก่ผู้รับบริการ 

 โครงการ “Health examination one stop service” ถูกทำขึ้นเพ่ือเป็นพัฒนาหน่วยงานรักษ์
สุขภาพในด้านการบริการให้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความประทับใจ พึงพอใจและเพ่ิมโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้กับศูนย์ตรวจสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการที่ดี ทำงานโดยใช้หลักการแบบ 
Utilization Management (UM) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงาน นำประสบการณ์การ
ทำงานในอดีตมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือพัฒนาการ
ทำงานให้หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 

 งานรักษ์สุขภาพ ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีหน้าที่รองรับความต้องการของกลุ่ม
ผู้รับบริการที่มาตรวจสุขภาพภายในศูนย์ตรวจสุขภาพและจัดตรวจสุขภาพหมู่คณะนอกสถานที่  ขอใบรับรอง
แพทย์และฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคต่างๆ ร่วมกับให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ มุ่งเน้นการให้บริการแบบ One 
Stop Service เพ่ือสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการเพ่ือประชาชน โดยใช้หลักการบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มุ่งเน้นคุณภาพ ความปลอดภัยในการบริการที่เป็นเลิศและได้
มาตรฐานตามวิชาชีพ ปัจจุบันกลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น การจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์
ออนไลน์ในการตอบข้อซักถามกับผู้รับบริการใหม่-เก่า เพ่ือสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการเพ่ือ
ประชาชน ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัยในการบริการที่เป็นเลิศและได้มาตรฐานตามวิชาชีพ การดำเนินงานของ
หน่วยงานมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงาน และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และพันธ์กิจของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ในการสร้างระบบบริการและการ
รักษาพยาบาลที่ล้ำสมัย  
 
วิสัยทัศน์ขององค์กร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพ่ือประชาชน (TUH 4.0 
Organization of the future for all) 
 
พันธกิจขององค์กร  
 1. ให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน 
 2. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่างๆ ให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสู่สังคม 
 3. เป็นองค์กรทางวิชาการท่ีสนับสนุน ชี้นำสังคมและชุมชน 
 4. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า นำสู่การปฏิบัติเพ่ือประชาชน 
 
หน้าที่เป้าหมาย และประเด็นคุณภาพสำคัญของหน่วยงาน 
 1. สร้างระบบบริการและการรักษาพยาบาลที่ล้ำสมัย 
 2. พัฒนาระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 3. มุ่งสู่การสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาล 
 4. พัฒนาและเพ่ิมโปรแกรมการตรวจสุขภาพ 
 5. เพ่ิมผู้รับบริการรายใหม่ และรักษาฐานผู้รับบริการเดิม 
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โครงสร้างหน่วยงานรักษ์สุขภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
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หวัหนา้งาน 

พยาบาล 

พยาบาล 

พยาบาล 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เจา้หนา้ท่ีการตลาด 

เจา้หนา้ท่ีการตลาด 

นกัวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

 

ผูช่้วยพยาบาล 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

พนกังานช่วยการ 

 
 
ผังโครงสร้างภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ 
 1. กลุ่มลูกค้าภายใน คือ หน่วยงานหรือผู้ประสานงานกับหน่วยงานรักษ์สุขภาพ 
 2. กลุ่มลูกค้าภายนอก คือ ประชาชนทั่วไป ประชาคมธรรมศาสตร์  ที่มาใช้บริการตรวจสุขภาพตาม
โปรแกรม ขอใบรับรองแพทย์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และหน่วยงานภายนอกที่ต้องการจัดตรวจสุขภาพหมู่คณะ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม และโรงเรียนต่างๆ  

กลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

แผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1 สร้างระบบบริการและการ
รักษาพยาบาลที่ล้ำสมัย  
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 

Objective Objectives สร้างเครือข่าย กลุ่มลูกค้า
ใหม่ในการให้บริการตรวจสุขภาพและวัคซีน 

 
KR1  มุ่งสร้างรายได้ 40 ล้านบาท 

 
KR2  จำนวนผู้รับบริการรายใหม่เพ่ิมขึ้น  

 
KR3  รักษาฐานลูกค้าเก่าได้ไม่ต่ำกว่า 80% 
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3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ” 

 ผู้รับบริการที่มาใช้บริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความคาดหวังว่าจะ
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถในการรักษาพยาบาล 
รวมถึงความสะดวกรวดเร็วเป็นบริการที่น่าประทับใจ หน่วยงานรักษ์สุขภาพได้ตะหนักถึงการหลักการ
ให้บริการที่ดีเพ่ือตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ จนทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
ด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว ครบวงจรภายในศูนย์ตรวจสุขภาพ รวมถึงการนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความ
ทันสมัย เข้ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยัง
ได้คัดสรรจัดหาบุคลาการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพความชำนาญ มีความรู้ความสามารถตามหลักวิชาชีพ 
รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ มาร่วมทีมให้บริการในศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์ และเป็นทีมในการออกจัด
ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันมีผู้รับบริการที่ให้ความไว้วางใจกับศูนย์ตรวจสุขภาพเป็น
จำนวนมาก และมีแนวโน้มที่ เพ่ิมสูงขึ้น หน่วยงานรักษ์สุขภาพได้นำข้อมูลต่างๆ จากแบบสอบถาม 
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกช่องทางมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนำมาดำเนินการนโยบายการให้บริการ
รวมถึงคุณภาพการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ พัฒนาการบริการให้กับกลุ่ม
ผู้รับบริการตรวจสุขภาพในการดูแลสุขภาพหลังการให้บริการ สร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ ยกระดับ
มาตรฐานการบริการให้เกิดคุณภาพร่วมกับการเข้าถึงบริการสำหรับรองรับการขยายฐานตลาดเดิมและเจาะ
ตลาดใหม่ เพ่ือรองรับความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความต้องการของผู้รับบริการ สร้าง
ความประทับใจและการใช้บริการแบบถาวร  

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
 

ลักษณะของผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

1. ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพโปรแกรม 
1.เพ่ือรับรู้ภาวะด้านสุขภาพ ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหรือปัญหาสุขภาพว่ามีมากน้อยเพียงใด 
2.ได้รับทราบข้อมูลสุขภาพ พร้อมคำแนะนำในการ
ปฏิบัติตนหลังจากรับทราบผล 
3.ได้รับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ปลอดภัยถูกต้องตามกระบวนการทางวิชาชีพ 
4.เครื่องมือที่ ใช้มีความทันสมัย มีความปลอดภัย 
สามารถรายงานผลได้ถูกต้องแม่นยำ 
5.ได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยตรวจ หรือทำการนัดพบ
แพทย์ในการรักษาต่อ 
6.รับรู้ถึงประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ 
7.ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
8.ความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปในการซื้อโปรแกรม 

    2. ผู้มารับบริการเพ่ือขอใบรับรองแพทย์ 
1.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงความปกติ  ของสุขภาพ
อนามัยและร่างกาย จะรายงานถึงความสมบูรณ์ของ
ร่างกายทั่วไป เพ่ือนำไปใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆ 
เช่น ศึกษาต่อ อุปสมบท ไปต่างประเทศ สมัครงาน 
ใบขับข่ี ฯลฯ 
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2.สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาไม่นาน 

     3. ผู้มารับบริการเพ่ือฉีดวัคซีน 
 
1.ได้รับการประเมินความพร้อมก่อนได้รับวัคซีน 
2.ได้รับวัคซีนต่างๆ ตรงตามความต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย 
3.ได้รับการดูแล ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือ
ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับวัคซีน และเมื่อ
กลับบ้านสามารถดูแลตนเองและจัดการกับอาการ
ข้างเคียงได้ถูกต้อง  

     4. หนว่ยงานหรือองค์กรที่ตรวจสุขภาพ หมู่คณะ
นอกสถานที่ 

 

 
1 .ได้ รั บบ ริก ารต รวจสุ ขภ าพ โดย ไม่ ต้ อ งมาที่
โรงพยาบาล  
2.ได้รับการดูแลตรวจสุขภาพจากทีมแพทย์และ
พยาบาลที่มีความชำนาญ มีความสามารถตามหลัก
วิชาชีพ  
3.ได้รับการทำหัตถการต่างๆ ด้วยความปลอดภัย 
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตอบข้อซักถามด้วยความรู้
และถูกต้อง 
 

ผลงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า 
 

ความต้องการของผู้รับบริการ ลักษณะการบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบแก่ลูกค้า 

1.ผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 

  - การต้อนรับที่ดี มีการดูแลเอาใจใส่ ซักถามถึง
ความต้องการอย่างถูกต้อง ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพอย่างเข้าใจ ชัดเจน 

  - ได้รับการแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจ
สุขภาพอย่างชัดเจน และมีส่วนร่วมในการช่วย
แนะนำรวมถึงการตัดสินใจ  

  - ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม คุ้มค่า รวมถึงสิทธิประโยชน์
ต่างๆที่พึงจะได้รับ 

  - ความรวดเร็ว สะดวกสบายตามหลักการบริการ
แบบ One stop service 

  - การทำหัตถการต่างๆ มีความปลอดภัย ถูกต้อง
แม่นยำตามหลักการวิชาชีพ 

 

- การคัดกรอง ซักประวัติ สอบถามความต้องการของ
ผู้รับบริการว่าต้องการทำอะไร 

- จุดบันทึกหัตถการต่างๆ ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
รวมถึงบริการทำนัดหมายต่างๆ และส่งต่อผู้รับบริการ
ไปยังคลินิกตรวจอื่นๆด้วย 

- จุดชำระเงิน ออกใบเสร็จได้ถูกต้องพร้อมเอกสาร
แนบเบิกตามสิทธิ 

 - จุดทำหัตถการเจาะเลือดและฉีดวัคซีน ตามหลัก
วิชาชีพ ด้วยความถูกต้องแม่นยำยึดความปลอดภัย
ของผู้รับบริการ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลัง
ทำหัตถการ 

- จุดทำหัตถการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าและตรวจวัด
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  - สถานที่ บรรยากาศ อุปกรณ์มีความสะอาด   

  - ผู้รับบริการสามารถตรวจพบโรคต่างๆท่ียังไม่เกิด 

อาการและป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนเกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือหากตรวจพบว่ายังไม่
เป็นโรค แต่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค เราก็จะได้ดูแล
ป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดโรค และ
เฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพ 

 

สายตา ให้บริการด้วยเครื่องมือทีทันสมัยถูกต้องเพ่ือ
นำไปวิเคราะห์ความผิดปกต ิ

- จุดพบแพทย์ ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ผลตรวจด้วย 

ความถูกต้อง แม่นยำหากพบผลผิดปกติ  ทำการ
บันทึกผลตรวจและส่งต่อเข้าสู่การรักษา หรือทำการ
นัดหมายเพื่อพบแพทย์ตามอาการที่พบความผิดปกติ 

2.ผู้รับบริการขอใบรับรองแพทย์ 
 - ได้รับใบรับรองแพทย์ที่สามารถนำไปยื่น หรือใช้ทำ
นิติกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ในเวลาที่
รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย 
 

 
- ให้การคัดกรองใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง ทำ
หัตถการออกใบรับรองแพทย์ และออกใบรับรอง
แพทย์มีรายการตรวจครบถ้วน ชัดเจนลงในใบรับรอง
แพทย์ 

3.ผู้รับบริการที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
- ได้รับการคัดกรอง วัดอุณหภูมิไข้ วัดความดันก่อน
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนั้นๆ และช่วยลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้าย 
 

 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนก่อนผู้รับบริการฉีด 
- ฉีดวัคซีน ถูกต้องตามขั้นตอนตามหลักพยาบาล
วิชาชีพ 
- ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวกับผู้รับบริการหลังจาก
ได้รับวัคซีน 
-มอบสมุดนัดหมายการรับวัคซีนเข็มต่อไป 
 

4.การให้บริการตรวจสุขภาพหมู่คณะ 
 
- ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่โดยจัดทีมแพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการตรวจสุขภาพ
ประจำปี เจาะเลือด ทำหัตถการต่างๆ  
- จัดส่งผลตรวจรายบุคคล และจัดทำรูปเล่มภาพรวม
หน่วยงานให้กับผู้รับบริการ 
- ทำระบบนัดหมายไปยังหน่วยตรวจหากพบผล
ผิดปกติ และผู้รับบริการต้องการทำการรักษาต่อ 
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หน้าที่และเป้าหมาย ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ 
 

มิติคุณภาพ/ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ ตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าหมาย 
 

 
1.ให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรม มีการเพ่ิม
โปรแกรมการตรวจให้มากขึ้นตามความเหมาะสมของ
ช่วงอายุ และตามความเสี่ยงโรคท่ีอาจเกิดขึ้น เพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้รับบริการให้มีทางเลือกที่
เพ่ิมขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีพยาบาลจุดคัดกรอง
คอยให้คำปรึกษา พร้อมดูแลให้ข้อมูลและคำแนะนำใน
เรื่องสุขภาพกับผู้รับบริการ ยึดหลักการบริหารจัดการ
แบบ One Stop Service จัดห้องทำหัตถการต่างๆ 
ภายในศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์ เช่น ห้องเจาะ
เลือด ตรวจวัดสายตา ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้องพบ
แพทย์ และรายงานผลตรวจโดยแพทย์ พร้อมบริการ
นัดหมายไปยังหน่วยตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางหลัง
การฟังหากผลผิดปกติ รวมถึงการบริการส่งผลตรวจ
ทางไปรษณีย์  เพ่ือตอบสนองความต้องการก่อเกิด
ประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ 

 
1.ลดอัตราการรอคอยที่เกิดจากการพัฒนาระบบ
การบริการแบบ One Stop Service อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือลดระยะเวลาการรอคอย และขั้นตอนทำงานที่
ซ้ำซ้อน อย่างน้อย 30% 
2.การเสนอขายโปรแกรมการบริการ ตอบสนอง
ความต้องของผู้รับบริการ  
3.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีเพ่ิมสูงขึ้น 
90% 
4.การกลับมาใช้บริการซ้ำหรือก่อให้เกิดการบอกต่อ 
20% 
5.มีการเพ่ิมโปรแกรมการตรวจสุขภาพ เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับผู้รับบริการ 
6.ยอดผู้รับบริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมมี
จำนวนเพิ่มสูงขึ้น 
7.ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึง
ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี  

 
2. การให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมให้คำแนะนำก่อนการ
ฉีดและสังเกตอาการแพ้ยาหลังการฉีดวัคซีนเพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับวัคซีนถูกต้องตามความต้องการอย่าง
มีประสิทธิผล(Effectiveness)  

 
1.ผู้รับบริการได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ในวัคซีนที่ได้รับการฉีดเข้าไป 
2.ลดอัตราการเกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือกรณี
ผู้รับบริการมีอาการแพ้ หลังจากได้รับวัคซีน 
3.ผู้รับบริการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มต่อไปตรงตาม
เวลาและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องหลังจากรับ
วัคซีน  

3. การให้บริการ ใบรับรองแพทย์ ได้ถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้นำไปใช้ได้ 
ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ร ว ด เ ร็ ว  ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์Efficiency (ประสิทธิภาพ) 

 
1.ความถูกต้องของรายการตรวจเลือด และการทำ
หัตถการ 
2.ความครบถ้วนของรายการตรวจ ตามที่ใบรับรอง
แพทย์ระบ ุ
3.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ  
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4.การให้บริการตรวจสุขภาพหมู่คณะนอกสถานที่ แก่
กลุ่มข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน ฯลฯ โดยทีม
เจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ 
ให้บริการอำนวยความสะดวก มีการรายงานผล
รายบุคคลและจัดทำภาพรวมการตรวจสุขภาพที่
รวดเร็วแม่นยำและมีทีมแพทย์ให้คำปรึกษา  

1.การกลับมาใช้บริการซ้ำหรือก่อให้เกิดการบอกต่อ 

2.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการรายบุคคล 
และหน่วยงาน 

3.การเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าใหม่ 

4.การเสนอขายโปรแกรม ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า   

5.การให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่  แก่  บริษัท 
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน ฯลฯ โดยมีทีม
แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนจัดเตรียม
รถพยาบาล  ส ำรอ งห าก เกิ ด เห ตุ ฉุ ก เฉิ นน ำส่ ง
ผู้รับบริการส่งโรงพยาบาลในกรณีเกิดอาการข้างเคียง
หลังจากวัคซีน 

1.ผู้รับบริการได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ในวัคซีนที่ได้รับการฉีดเข้าไป 

2.ลดอัตราการเกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือกรณี
ผู้รับบริการมีอาการแพ้ หลังจากได้รับวัคซีน 

3.การกลับมาใช้บริการซ้ำหรือก่อให้เกิดการบอกต่อ 

4.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการรายบุคคล 
และหน่วยงาน  

 
6. ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ โดยให้การบริการ
ด้วยใจ(Service mind)  

 
1.จำนวนข้อร้องเรียน 
2.การกลับมาใช้ซ้ำของผู้รับบริการ  

 
 
7.พัฒนาคุณภาพการให้บริการและดูแลผู้รับบริการ
อย่างมีมาตรฐานเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้นทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ตามหลักวิชาชีพมุ่งป้องกันการ
เกิดอุบัติการณ์ต่างๆ  ให้ข้อมูลการตรวจสุขภาพที่
ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการให้คำแนะนำข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ ในด้ านสุ ขภ าพและประสานงานกั บ
ผู้ รับบริการทั้ งภ ายนอกและภายใน  บริการให้
คำแนะนำการเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ตรวจสุขภาพและ
ข่าวสารของโรงพยาบาล 

 
1.ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสาร และบริการที่
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย
ในการเข้ารับบริการ 
2.อุบัติการณ์การเจาะเลือดเข็มเดียว 100% 
3.อุบัติการณ์การฉีดวัคซีน ความผิดพลาดในการ
ได้รับวัคซีน หรือความคลาดเคลื่อนระยะการรับ
วัคซีน 
4.อุบัติการณ์ที่เกิดจากการทำหัตถการต่างๆ 
5.ผู้ติดตามใน Page Facebook ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ธรรมศาสตร์ 
6.ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ 
7.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
8.อัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ 
9.การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน Website และ 
Facebook ใน ก า รป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ครอบคลุมการบริการ 
10 .ผู้ รับบริการทราบข้อมู ล วิ ธีก ารเตรียมตั ว 
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รายละเอียดโปรแกรมการตรวจสุขภาพจากช่องทาง
หรือสื่อท่ีหน่วยงานรักษ์สุขภาพได้จัดทำ 
11.จำนวนข้อร้องเรียนที่ลดลง มีการกำหนดเป็น
สัดส่วนจากข้อร้องเรียนเดิม 
12.จำนวนคู่มื อหรือแนวทางการทำงานของ
หน่วยงาน 
13.โครงการพัฒนางาน  

8. การพัฒนาความรู้และทักษะของการทำงาน 
 
1.บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทำงาน 
2.หน่วยงานมีการทบทวนและประเมินตนเอง 

9.การขยายฐานลูกค้าตรวจสุขภาพและการส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุกแก่ลูกค้าภายนอก 

1.ยอดรายได้จากการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
2 . KPI (Key performance indicator) ข อ ง
หน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ การ
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จนี้จะกำหนดออกมาเป็น
ทั้งจำนวนเงิน ,จำนวนรายลูกค้า และเป็นจำนวน
เปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึงอัตราส่วนต่อยอดขาย ใน
ปัจจุบัน  
3.จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่เพ่ิมข้ึน 
4.ยอดกำไรที่เพ่ิมขึ้น มีการกำหนดเป็นทั้งจำนวน
เงินและอัตราส่วนต่อยอดขาย  

 

S (Safety) หน่วยงานมีการนำ 2P Safety มาใช้เป็น
กระบวนการดูแลผู้รับบริการเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

P (Process) การจัดทำ SOP เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

E (Efficiency) สร้างระบบการจัดการแบบ Guest-Executive 
การบริหารจัดการภายในและภายนอกด้วยระบบ 
One Stop Service 

C (Clinical quality) จำนวนโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เพ่ิมมากข้ึน 
กลุ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจมีจำนวนมากขึ้น 

4.กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

  กระบวนการและรูปแบบการให้บริการในอดีตของหน่วยงานรักษ์สุขภาพ อดีตยังไม่ได้ให้บริการใน
รูปแบบ One Stop Service เนื่องจากความพร้อมในด้านสถานที่และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสุขภาพยังมีไม่
เพียงพอ เช่น ไม่มีห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้องเอกซเรย์และห้องตรวจวัดสายตา ทำให้ผู้รับบริการต้อง
ออกไปทำหัตถการต่างๆ ยังหน่วยตรวจอ่ืนๆ จนเกิดความยุ่งยาก และใช้ระยะนานในการใช้บริการเนื่องจาก
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ต้องออกไปทำหัตถการต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วยซึ่งมีจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาและข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ 
ส่งผลกระทบและสร้างความไม่ประทับใจ ทั้ง Flow การทำงานมีความซ้ำซ้อน และล่าช้ามาก การลำดับ
ขั้นตอนไม่มีความชัดเจนสร้างความสับสนในการรับบริการ บางครั้งเกิดความความผิดพลาด ข้อร้องเรียนต่างๆ  
 การดำเนินการปฏิบัติงานในอดีตส่งผลกระทบหลายอย่าง ได้แก่ 

1. ผู้รับบริการ ไม่มีความประทับใจในการให้บริการ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานานในการเข้ารับ
บริการแต่ละครั้ง และต้องเดินไปยังหน่วยตรวจเพ่ือทำหัตถการ ซึ่งผู้รับบริการส่วนใหญ่ต้องการ
แยกการทำหัตถการออกจากผู้ป่วย เพ่ือความปลอดภัย 

2. แพทย์ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการทำงานได้ เนื่องจากในบางครั้งต้องรอผู้รับบริการไปทำ
หัตถการ ซึ่งไม่สามารถกำหนดได้ว่าช้าหรือเร็ว ทำให้แพทย์เสียเวลาในการรอการเข้าตรวจหรือ
รายงานผลตรวจสุขภาพ 

3. ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความมั่นใจในการทำงาน เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียน 

5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

  การดำเนินงานของงานรักษ์สุขภาพ เป็นหน่วยงานที่ต้องมีการวางแผนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน 
อาศัยความแม่นยำและประสบการณ์จากการทำงาน เพ่ือให้มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยประสบ
ความสำเร็จ การศึกษาและวางแผนการตลาดเพ่ือนำมาใช้สร้างกลยุทธ์หาลูกค้า การพัฒนาระบบการให้บริการ 
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่น่าจดจำเพ่ือให้ได้มาซึ่งการบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ้ำ จึงเป็นที่มา
ของโครงการ “Health examination one stop service” 

วิธีการออกแบบงาน 

 1.การพิจารณาวัตถุประสงค์ขององค์การ (Organization objectives) ซึ่งกระทำโดยฝ่ายจัดการ
ระดับสูง และผลที่ได้รับจากข้ันนี้ก็คือ ขนาดและชนิดของแผนงานที่จะเห็นถึงคุณลักษณะและปริมาณกิจกรรม
ที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น เพ่ือผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามท่ีได้กำหนดไว้  

  2.การออกแบบองค์การ (Organization planning) การกำหนดรูปแบบเค้าโครงของสร้างองค์การที่
จะจัดแบ่งเป็นกลุ่มเป็นแผนก และให้รวมกันอยู่เป็นโครงสร้างเดียวกันเพ่ือความสะดวกที่จะให้ฝ่ายต่าง ๆ 
ร่วมกันทำงานตามหน้าที่ของตนได้ ปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาออกแบบองค์การนี้ ย่อมอยู่ที่เครื่องจักร
อุปกรณ์ และระบบงานที่จะต้องนำมาใช้ในการผลิตและต้องจัดอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ภายในองค์การประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี 

  3.การแสดงรายละเอียดงาน (Job description) หมายถึง การออกแบบงานที่ต่อเนื่องจากการ
ออกแบบองค์การ แล้วลงรายละเอียดมาสู่จุดย่อยที่เป็นตำแหน่งงานต่าง ๆ ซึ่งการจะพัฒนาขึ้นมาได้นั้นก็โดย
การดำเนินกิจกรรมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือ การวิเคราะห์งานการแสดงรายละเอียดงานนี้จะชี้ให้เห็นถึงงาน
ทั้งหมดของตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้น นอกจากนั้นในการแสดงรายละเอียดงาน
จะต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 

  4.การระบุลักษณะเฉพาะของงาน (Job specification) คือการเปลี่ยนแปลงความหมายจากการ
แสดงรายละเอียดงานที่จะพิจารณาว่า ผู้ทำงานนั้นต้องจะมีคุณสมบัติเท่าที่จำเป็นประการใดบ้าง เพ่ือให้เข้ามา
ทำงานนั้น ๆ 
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  5.การกำหนดมาตรฐานผลงาน (Performance standard) นั่นคือ การพิจารณาและการกำหนดเป็น
มาตรฐานว่า แต่ละตำแหน่งควรจะทำงานให้ได้ผลเป็นมาตรฐานเท่าใด และอย่างไร 

  6.การกำหนดกฎและวิธีทำ (Work methods and work rule) ของการทำงานแต่ละตำแหน่ง ซึ่ง
หมายถึงภายหลังจากการได้ศึกษาการพิจารณาออกแบบงานที่ถือหลักการคำนึงถึงเครื่องจักร  อุปกรณ์ และ
การผลิตที่เกี่ยวข้อง และสามารถเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทางการผลิต  จากนั้นก็จะ
กำหนดเป็นกฎเกณฑ์และวิธีทำข้ันต่ำ ที่จะให้ผู้ทำงานปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ 

กล่าวโดยสรุป ในกระบวนการออกแบบงานดังกล่าวข้างต้น ทุกขั้นตอนที่ทำได้นั้นความสำคัญจะอยู่ที่การ
วิเคราะห์งานต่าง ๆ จนทราบรายละเอียดจนครบทุกตำแหน่งงานภายในองค์การเสียก่อน เพ่ือจะได้ทราบอย่าง
ชัดเจนว่าโครงการองค์การนั้นประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนใดบ้าง แต่ละหน่วยงานนั้น
ประกอบด้วยตำแหน่งใดบ้าง ซึ่งในแต่ละตำแหน่งนั้นจะประกอบไปด้วยภาระงานที่จะมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการ/ข้อกำหนด/การออกแบบงาน/และตัวชี้วัดของงาน 

 

กระบวนการ ข้อกำหนด การออกแบบ ตัวชีวั้ด 
 
1.การเข้ าถึ งและ
การเข้ารับบริการ
ตรวจสุขภาพตาม
โปรแกรมทั้งภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สถานที ่

 
1.เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ถึงรายละเอียดโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพ การเตรียมความ
พร้อมก่อนการเข้ารับบริการ 
2.ล ด ร ะ ย ะ ก า ร ร อ ค อ ย ข อ ง
ผู้รับบริการ 
3.ผู้ รับบริการได้ รับการตรวจ
สุขภาพโปรแกรมตรงกับความ
ต้องการและความเหมาะสม 
4.ผู้รับบริการได้รับฟังผลตรวจ
สุขภาพ, คำแนะนำการปฏิบัติตัว
และมีโอกาสสอบถามข้อสงสัย
จากแพทย์โดยตรง 
5.ผู้ รับบริการได้ รับการตรวจ
สุขภาพถูกต้องตามสิทธิ์ 
6.กรณีพบความผิดปกติจากผล
ตรวจ ต้องมีการรักษาต่อเนื่อง 
ผู้รับบริการจะได้รับการนัดหมาย
และส่งต่อไปยังคลินิกที่เหมาะสม 
ตรงตามคำวินิจฉัยของแพทย์  
และตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

 
1.จัดจุดแบ่งการรับบริการ
ออกเป็นจุดอย่างเด่นชัด 
โดย ใช้ ห มาย เลขแสดง
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกับ
ผู้รับบริการได้ง่าย และใช้
เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ มี ค ว า ม
เหมาะสม มีความรู้ความ
ชำนาญเฉพาะด้านรองรับ
ให้บริการ พร้อมให้บริการ
ทำหั ตถการต่ างภายใน
ศูนย์ตรวจด้วยระบบ One 
Stop Service 

 
1.ร้ อ ย ล ะขอ งก ารคั ด
กรองผู้รับบริการมีความ
ถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน 
2.ผู้รับบริการมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพ รวมถึงประโยชน์
ของการตรวจสุขภาพ 
3.ระยะการรอคอยของ
ผู้รับบริการมีเวลาสั้นลง 
4.ความถูกต้องของการ
ออกใบเสร็จและเอกสาร
แนบเบิกมีความถูกต้อง 
5.ความ พึ งพ อ ใจขอ ง
ผู้รับบริการ 
6.อัตราการกลับมาใช้ซ้ำ
ของผู้รับบริการ 
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2.การให้บริการฉีด
วัคซีน 

 
1.ผู้ รับบริการฉีดวัคซีน  ได้รับ
วัคซีนถูกต้องครบถ้วน ปลอดภัย 
2 .ผู้ รั บ บ ริ ก าร ได้ รั บ การดู แล 
ประเมินอาการเบื้องต้นหลังจาก
ได้รับวัคซีน 
3.ผู้ รับบริการได้รับคำแนะนำ
เกี่ ย ว กั บ ก าร สั ง เก ต อ าก า ร
ผิดปกติและผลข้างเคียงจากการ
ฉีดวัคซีน 
4.ออกบัตรนัดวัคซีน เข็มสอง 
แจ้งวันรับวัคซีนให้ชัดเจน 
 

 
1ใช้พยาบาลวิชาชีพเป็น
ผู้ ดู แ ล  ให้ ค ำ แ น ะ น ำ 
ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนที่จะ
รับ 
2 .พ ย า บ า ล เป็ น ผู้ ท ำ
หั ตถการและประ เมิ น
อาการหลังการฉีดวัคซีน 

 
1.จำนวนอุบัติการณ์การ
เกิดภาวะ แทรกซ้อน
หรือความเสี่ยงการเกิด
อาการรุนแรงของ
ผู้รับบริการหลังได้รับ
วัคซีน 

 
3. การให้ บริการ
ออก   ใบรับรอง
แพทย ์

 
1.วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการในการออกใบแพทย์
เพ่ือนำไปใช้ในการทำนิติกรรม
ต่างๆ เช่น สมัครงาน สมัครเรียน 
อุปสมบท ฯลฯ 
2.รายการตรวจที่ระบุในใบรับรอง
แพทย์ครบถ้วน 
3.ใบรับรองแพทย์ที่ออก ถูกต้อง
ตามประเภทและความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

 
1 .วิ เค ร าะห์ ใบ รั บ รอ ง
แพทย์ในการทำหัตถการ
ต่างๆ โดยพยาบาลที่ มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
2.ออกใบแพทย์ที่ชำนาญ 
3.พยาบาลตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง  ค ร บ ถ้ ว น ใน
รายละ เอี ยด ใบ รับ รอ ง
แพ ท ย์ ก่ อ น ส่ งม อบ ให้
ผู้รับบริการ 

 
1.ผู้รับบริการสามารถนำ
ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับ
จากการให้บริการของ
ศูนย์ตรวจไปใช้ได้ตามที่
ต้องการ 

 
4.บริหารงานขาย 

 
1 .ส าม ารถ เข้ า ถึ งห น่ ว ย งาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้มา
ใช้บริการตรวจสุขภาพกับทาง
โรงพยาบาล ทาง Direct Mail  
2.ความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว 
ระหว่างกลุ่มลูกค้าภายนอกกับ
โรงพยาบาล 
3.ขยายฐานลูกค้าผ่านทางสื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดย 
Facebook แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์
หน่วยงาน 
4.เสนอขายโปรแกรมการตรวจ
สุขภาพ เพ่ื อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
ตรงจุด 

 
1. 
1.ผู้รับบริการกลับมาใช้
บริการซ้ำ 
2.มีผู้รับบริการรายใหม่
เพ่ิมเข้ามา จากการบอก
ต่อของผู้รับบริการเดิม 
3.ความ พึ งพ อ ใจขอ ง
ผู้รับบริการ 
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5 .เป็ น กุ ญ แจ ส ำคั ญ ใน ก า ร
ขับเคลื่อนขององค์กร OKRsให้
ประสบความสำเร็จ 
6.สร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาล  

 

แนวทางการดำเนินงาน โดยใช้ หลัก Risk Register 

 

สร้าง Service Profile ของหน่วยงานเพื่อสร้างแรงผลักดันในการทำงาน 
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หลักการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

. 
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SPEC ของหน่วยงานรักษ์สุขภาพ 

 

 

6.การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

 การวัดและวิเคราะห์คุณภาพและผลการทำงานของหน่วยงานรักษ์สุขภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ทางหน่วยงานได้มีการจัดทำสถิติเปรียบเทียบยอดรายได้การดำเนินการของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก รวมถึงความพึงพอใจการใช้บริการ ขอเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขหรือข้อร้องเรียน
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพ่ือนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข้ เพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

1. รายได้และผลการดำเนินการรวมของหน่วยงานรักษ์สุขภาพ 

 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน รายได้รวม/ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโต (Growth) 

ปี 2561 27,737,342 25.53% 

ปี 2562 29,236,546 5.41% 

ปี 2563 30,317,102 3.70% 
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2. จำนวนผู้รับบริการรายใหม่ 

  

ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้รับบริการรายใหม่ที่เพ่ิมข้ึน (%) 

ปี 2561 15% 

ปี 2562 37% 

ปี 2563 45% 

 

3. ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 
 

ผลการดำเนินการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในศูนย์ตรวจ
สุขภาพธรรมศาสตร์ เป้าหมาย < 90% 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในหมู่คณะ 

เป้าหมาย < 90% 
ปี 2561 87% 90% 

ปี 2562 93% 93% 
ปี 2563 95% 97% 

7.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความยั่งยืน 

 หน่วยงานรักษ์สุขภาพมีความตระหนักในการมุ่งเน้นการธำรงรักษาบุคลากร  มีปัญหาพูดคุย
แลกเปลี่ยนทัศนะคติในการทำงานกันได้อย่างเปิดอก ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ยอมรับการเป็นปัจเจกบุคคล 
ทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันมีบรรยากาศในการทำงาน ที่ดีและมีความผาสุกในการทำงาน มี
การประสานการทำงานทั้งในและนอกสายงานเพ่ือส่งต่อข้อมูลโดย  คำนึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ มีการ
ประเมินผลงานตามสมรรถนะ(IDP) ที่กำหนดเป็นระยะๆควบคู่กับเขียนเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
Learning Model และการจัดอบรม Training Need เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
มีระบบการจัดการทำงานโดยใช้หลักการแบบ Utilization Management (UM) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์การทำงาน พัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากร(Multi-skills)ให้สามารถปฏิบัติงานแทนเชิง
แนวนอน(Lateral Moves) เพ่ือการทำงานที่หลากหลายและยังเป็นการลดช่องว่างในการทำงาน  ให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเข้าใจถึงบริบทหน้าที่ของแต่ละคนว่ามีความสำคัญกับหน่วยงาน 
มุ่งเน้นการเป็น Team-Work ที่ดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งปฏิบัติตามค่านิยมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ Think “TRANSRORM” เราจะหมั่นใฝ่หาความรู้และพัฒนาทักษะการทำงาน เพ่ือส่งมอบคุณค่าที่ดีสู่
ผู้ป่วย จึงต้องส่งเสริมให้เพ่ิมความรู้ใหม่ทั้งในด้านวิชาการ การบริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้พัฒนาไป
ในทางท่ีดีขึ้น 
 ด้านเทคโนโลยีมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบE-phis) มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งต่อข้อมูลไป
ยังหน่วยงานอ่ืนในการดูแลผู้รับบริการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สะดวกต่อการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล
ย้อนหลังมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับการให้บริการ สร้างช่องทางการติดต่อกับผู้รับบริการในการให้
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ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หรือรับข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆ หลายช่องทางมีระบบสื่อสารผ่านทาง Internet 
แอพพลิเคชั่น Facebook โดยใช้ชื่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์ ในการให้ข่าวสารกับบุคคลภายนอก 
 ด้านสถานที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เป็นห้องรองรับผู้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนและขอใบรับรองแพทย์ โดยจัดเป็นระบบ One stop Service โดยผู้รับบริการสามารถ
ทำหัตถการต่างๆ และพบแพทย์ และมีงานรายได้รับชำระเงินภายในศูนย์ตรวจ นอกจากนั้นยังมีบริการเดินรับ
วัคซีนมาฉีดให้ผู้รับบริการ 
 
8.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1.เนื่องจากหน่วยงานรักษ์สุขภาพมี อัตรากำลัง
ค่อนข้างจำกัด จำแนกอัตรากำลังตามตำแหน่ง
วิชาชีพ และสายสนับสนุน รวมถึงปัญหาการลาออก
หรือการรับ อัตรากำลั งใหม่ที่ หมุน เวียน เข้ ามา 
เจ้าหน้าที่ใหม่ยังขาดความชำนาญงาน 

1.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน SOP เมื่อผู้ใช้ในระยะแรก
อาจมีความไม่เข้าใจในการเข้าหน้าระบบ E-phis ใน
แต่ละขั้นตอนเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีความ
ซับซ้อนและข้อจำกัดในการใช้ 
2.มีระบบการสอนงานแบบพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้  
3.ใช้ระบบการหมุนเวียนงาน เพ่ือให้ทุกจุดสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้
4.ปลุ กจิตสำนึ กในการรักการให้ บ ริการและ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ 

2.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างทำงาน เช่น  ระเบียบข้อบั งคับที่ มี การ
เปลี่ยนแปลง สิทธิการตรวจสุขภาพ หรือเอกสารที่
ต้องใช้ในการประกอบการเบิก รวมถึงแบบฟอร์ม
ใบรับรองแพทย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

1.มีการประชุมในหน่วยงานประจำทุกเดือนเพ่ือรับ
ฟังและแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน พร้อม
รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานเพ่ือนำข้อมูล
ที่ได้มาหาแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
2.ลงบันทึกความเสี่ยง Risk Register ลงในระบบ    
E-phis เพ่ือรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ระหว่างการทำงานเพ่ือเป็นข้อมูลส่งต่อไปยังงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

3.ตลาดการแข่งขันตรวจสุขภาพหมู่คณะภายนอกที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น 

1.วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ด้านการ
พัฒนาและการแข่งขัน ในธุรกิจบริการสุขภาพ 
2.ให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกของธุรกิจบริการสุขภาพ เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบ และเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง  
3.สร้างฐานข้อมูลลูกค้าตรวจสุขภาพทั้งภายในและ
ภายนอก 
4.ใช้โอกาสในการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้
บริการตรวจสุขภาพ 
5.สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรในการสนับสนุน ให้
ประชาชน สนใจ ดูแลสุขภาพมากขึ้น 
6.วิเคราะห์ศักยภาพปัจจุบันของศูนย์ตรวจสุขภาพ
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ธรรมศาสตร์ ทั้งกระบวนการ เพ่ือผนวกรวม ร่วมมือ
กับภาระงานของหน่วยงานอ่ืน ภายในองค์กรให้เกิด
การบริการที่เป็นหนึ่งเดียว รวดเร็ว ประทับใจ และ
ลดการใช้ทรัพยากรขององค์กรในภาพรวม 

 
9. ความท้าทายต่อไป 
 1. เดินหน้าต่อสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกของธุรกิจบริการ
สุขภาพ สร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ ยกระดับมาตรฐานในด้านคุณภาพและบริการของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ให้เป็นที่ประทับใจและน่าจดจำ เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงในการให้บริการด้านสุขภาพ สร้าง
ความได้เปรียบรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
 2. การพัฒนาคุณภาพของบริการให้มีมาตรฐานที่สูง โดยนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เช่น 
แอปพริเคชั่นด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัย หรือดีกว่าเดิมมาใช้ในการบวนการทำงาน และกระบวนการตรวจ
สุขภาพ  เพ่ือนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการ 
 3. มุ่งเป้าขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้นเกิน 80 % และคงไว้ซึ่งฐานลูกค้าเดิม 
 4. มุ่งเป้าการสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สู่ 50 ล้านบาทโดยมีทิศ
ทางการเติบโตของยอดดำเนินการที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 
10.เอกสารอ้างอิง 
 วารสารปีท่ี 9 ฉบับที่ 110 เดือนกุมภาพันธ์ 2562  
Vai.https://www.hospital.tu.ac.th/ab_official.php 
 


