
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     [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ Health examination one stop service 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

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

ช่ือหน่วยงาน ……………………………………หน่วงงำนรกัษ์สุขภำพ………………………………………………………………………… 
ที่อยู่ ………หมู่ที่ 8 95 ตำำบล คลองหน่ึง อำำเภอคลองหลวง ปทุมธำนี 12120…………………………………… 
โทรศัพท์ ………029269898…………………………….. โทรสำร ……………………………….  เว็บไซต์ ………………………
ชื่อผู้เขียน  1. นำงพชัรำภรณ์ ฤกษ์โสภี  ตำำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
         2. นำยอำณัฐ แต้เจริญ  ตำำแหน่ง เจำ้หน้ำที่กำรตลำด  
โทรศัพท์ 029269898
โทรสำร ……….………………….…….……………… 
มือถือ …………………………………………………………    อีเมล Katanarak@outlook.co.th
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) …กำรให้บรกิำรแบบ One stop services………………………………….………………………………….……………………….…… 
2) …กำรวิเครำะห์ กลุ่มตลำดเป้ำหมำยในอนำคต…………………….…………………………………………….…………………………. 
3) …กำรใช้หลัก 2P safety ในกำรทำำงำน………………………………………………………….…………………….………………………. 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลติภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลกูค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
1) …………ยอดรำยได้ เพิ่มข้ึนสูงข้ึน………………………………………………………………………………………………………..……… 
2) …………จำำนวนผู้รับบริกำรรำยใหม่เพิ่มข้ึน…………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………………. 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

 [  ] อนุญำต  [✓ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [  ] อนุญำต  [✓ ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : Health examination one stop service
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : งำนรักษ์สุขภำพ มีหน้ำทีร่องรับควำมต้องกำรของกลุ่มผูร้ับบริกำรที่มำตรวจสุขภำพ
ภำยในศูนยต์รวจสุขภำพโรงพยำบำลธรรมศำสตร์ และจัดตรวจสุขภำพหมู่คณะนอกสถำนที่ ขอใบรับรองแพทย์และ
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ ร่วมกับให้คำำปรึกษำด้ำนสุขภำพ มีขอบเขตกำรให้บริกำรตรวจสุขภำพแบบโปรแกรม
ตรวจสุขภำพที่มีให้เลือกอย่ำงหลำกหลำยตำมควำมเหมำะสมตำมช่วงอำยุและปัจจัยควำมเสี่ยงกำรเกิดโรค มรีะบบ
กำรส่งต่อผูร้ับบรกิำรภำยหลังกำรตรวจไปยังแผนกตรวจอื่นๆ ดว้ยระบบกำรทำำนัดหมำยล่วงหน้ำไปยังคลินิกพิเศษ 
และหน่วยตรวจธรรมดำในเวลำรำชกำร มุ่งเน้นกำรให้บริกำรแบบ One Stop Service ให้บริกำรกับประชำชนทั่วไป 
มีกำรให้บริกำรระบบนัดหมำยตรวจสุขภำพล่วงหน้ำ มกีำรจัดระบบลูกค้ำสัมพันธ์ออนไลน์ในกำรตอบข้อซักถำมกับ
ผู้รับบริกำรเก่ำ เพือ่รองรับตลำดบรกิำรกำรตรวจสุขภำพที่มีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตข้ึน เป็นช่องทำงกำรหำรำยไดใ้ห้
กับโรงพยำบำล ชว่งชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดให้มำกที่สดุ หน่วยงำนรักษ์สุขภำพมกีรอบแนวทำงกำรทำำงำนที่แสดงให้
เห็นถึงประเด็นยุทธศ์ำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยทุธ์ของหน่วยงำน แนวทำงกำรพัฒนำกำรทำำงำน ภำยใต้วิสัยทัศน์และ
แนวทำงกำรบริหำรของโรงพยำบำล สอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ ปี2561-2566 ตั้งเป้ำหมำยค่ำนิยมขององค์กร 
(Think TRANSFORM) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงระบบบริกำรและกำรรักษำพยำบำลที่ลำ้ำสมัย และสร้ำงระบบบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพ ในกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อรองรับสถำนกำรณ์กำรขยำยของธุรกจิบริกำรสุขภำพ ซ่ึงมี
แนวโน้มกำรเข้ำรับบริกำรที่สูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองจำกข้อมูลผู้รับบริกำรในปีที่ผ่ำนมำ ทั้งป้องกันปัญหำและสร้ำงโอกำส
ในกำรพัฒนำหน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน ให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำด้ำนกำรผลติสินค้ำและบริกำรให้มีมำตรฐำนสูง 
หรือดกีว่ำเดิม รวมทั้งลดต้นทุนในกำรผลิต เพิ่มควำมรวดเร็ว ควำมถูกต้องแม่นยำำในดำ้นปริมำณและคุณภำพ นำำไปสู่
ควำมพึงพอใจอย่ำงถำวรต่อกลุ่มลูกค้ำเดิม ขณะเดียวกันยังมุ่งไปสู่กำรแสวงหำผูร้ับบรกิำรรำยใหม่ นำำเสนอรูปแบบ
กำรให้บริกำรใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรมำกข้ึน รวมทั้งสร้ำงโอกำสใหม่ในรูปแบบของกำรเสริมสรำ้ง
คุณค่ำ(Value creation) ในระยะยำวแก่ผู้รับบริกำร
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม: โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องคก์รแห่งอนำคตเพื่อประชำชน (TUH 4.0 
Organization of the future for all)
พันธกิจ 1.ให้บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู กำรป้องกันโรคและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่
ประชำชน

2.สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่ำง ๆให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพเพือ่ผลิตบัณฑิตที่มีคณุภำพ
สู่สังคม

3.เป็นองค์กรทำงวชิำกำรที่สนับสนุน ชี้นำำสังคมและชุมชน
4.สรำ้งงำนวจิัยและนวตักรรมที่ทรงคุณคำ่ นำำสู่กำรปฏิบัติเพื่อประชำชน

 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ แล้วนำำไปสู่กำร
ป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลูกค้ำไดด้ีข้ึน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
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หน้าท่ีและเป้าหมาย ประเด็นคุณภาพท่ีสำาคัญ

มติิคุณภาพ/ประเด็นคุณภาพท่ีสำาคัญ ตวัช้ีวัดการบรรลุเป้าหมาย
ด้านการบริการ

1.ให้บริกำรตรวจสุขภำพตำมโปรแกรม มีกำรเพิ่ม
โปรแกรมกำรตรวจให้มำกข้ึน เพื่อตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรให้มีทำงเลือกที่เพิ่มข้ึนตำมควำม
เหมำะสม โดยมพียำบำลจดุคัดกรองคอยให้คำำปรึกษำ 
พร้อมดูแลให้ข้อมูลและคำำแนะนำำในเรื่องสุขภำพกับผู้รับ
บริกำร ยดึหลักกำรบริหำรจัดกำรแบบ One Stop 
Service และรำยงำนผลตรวจโดยแพทย์ พร้อมบรกิำรนัด
หมำยไปยังหน่วยตรวจคลินิกพิเศษเฉพำะทำงหลังกำรฟัง
หำกผลผิดปกติ รวมถึงกำรบริกำรส่งผลตรวจทำง
ไปรษณีย์  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรก่อเกดิประโยชน์
และผลลัพธ์ทีด่ีแก่ผู้รับบริกำร

1.ลดอัตรำกำรรอคอยที่เกิดจำกกำรพัฒนำระบบกำร
บริกำรแบบ One Stop Service อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อลด
ระยะเวลำกำรรอคอย และข้ันตอนทำำงำนที่ซำ้ำซ้อน 
อยำ่งน้อย 10%
2.กำรเสนอขำยโปรแกรมกำรบรกิำร ตอบสนองควำม
ต้องของผู้รับบรกิำร 
3.อตัรำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร มีเพิ่มสูงข้ึน 70%
4.กำรกลับมำใช้บริกำรซำ้ำหรือกอ่ให้เกดิกำรบอกต่อ 
20%
5.มีกำรเพิ่มโปรแกรมกำรตรวจสุขภำพ เพือ่เป็นทำง
เลือกให้กับผู้รับบริกำร
6.ยอดผู้รับบริกำรตรวจสุขภำพตำมโปรแกรมมีจำำนวน
เพิ่มสูงข้ึน
7.ผูร้ับบริกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทรำบถึง
ประโยชน์ของกำรตรวจสุขภำพประจำำปี

2. กำรให้บรกิำรฉีดวัคซีน พร้อมให้คำำแนะนำำก่อนกำรฉีด
และสังเกตอำกำรแพ้ยำหลังกำรฉีดวัคซีนเพื่อให้ผู้รับ
บริกำรไดร้ับวัคซีนต้องตำมควำมต้องกำรมี
ประสิทธิผล(Effectiveness)

1.ผูร้ับบริกำรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องใน
วัคซีนที่ได้รับกำรฉีดเข้ำไป
2.ลดอัตรำกำรเกิดควำมลำ่ช้ำในกำรช่วยเหลือกรณีผูร้ับ
บริกำรมีอำกำรแพ้ หลังจำกได้รับวัคซีน
3.ผูร้ับบริกำรเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนเข็มต่อไปตรงตำมเวลำ
และสำมำรถปฏิบัติตนได้ถูกต้องหลังจำกรับวัคซีน

3. กำรให้บรกิำร ใบรับรองแพทย์ ได้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อ
ให้ผู้รับบริกำรได้นำำไปใช้ได้ ภำยในระยะเวลำที่รวดเร็ว 
ตรงตำมวัตถุประสงค์ Efficiency (ประสิทธิภำพ)

1.ควำมถูกต้องของรำยกำรตรวจเลือด และกำรทำำ
หัตถกำร
2.ควำมครบถ้วนของรำยกำรตรวจ ตำมที่ใบรับรอง
แพทย์ระบุ
3.ผูร้ับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรให้บรกิำร

4.กำรให้บริกำรตรวจสุขภำพหมู่คณะนอกสถำนที่ แก่
กลุ่มข้ำรำชกำร รัฐวิสำหกิจ โรงเรียน ฯลฯ โดยทีมเจำ้
หน้ำที่และพยำบำลวิชำชพีที่มีควำมเชี่ยวชำญ ให้บริกำร
อำำนวยควำมสะดวก มีกำรรำยงำนผลรำยบุคคลและจัด
ทำำภำพรวมกำรตรวจสุขภำพทีร่วดเร็วแม่นยำำและมีทีม
แพทย์ให้คำำปรกึษำ 

1.กำรกลับมำใช้บริกำรซำ้ำหรือกอ่ให้เกดิกำรบอกต่อ
2.อตัรำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรำยบุคคล และ
หน่วยงำน
3.กำรเพิ่มข้ึนของฐำนลูกค้ำใหม่
4.กำรเสนอขำยโปรแกรม ตอบสนองควำมต้องกำรของ
กลุ่มลกูค้ำ 

5.กำรให้บริกำรฉีดวคัซีนนอกสถำนที่ แก่ บริษัท หน่วย
งำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ โรงเรียน ฯลฯ โดยมีทีมแพทย์
และพยำบำลวิชำชพี ตลอดจนจดัเตรียมรถพยำบำล 

1.ผูร้ับบริกำรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องใน
วัคซีนที่ได้รับกำรฉีดเข้ำไป
2.ลดอัตรำกำรเกิดควำมลำ่ช้ำในกำรช่วยเหลือกรณีผูร้ับ
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สำำรองหำกเกิดเหตุฉุกเฉินนำำส่งผู้รับบริกำรส่งโรงพยำบำล
ในกรณีเกิดอำกำรข้ำงเคียงหลังจำกวัคซีน

บริกำรมีอำกำรแพ้ หลังจำกได้รับวัคซีน
3.กำรกลับมำใช้บริกำรซำ้ำหรือกอ่ให้เกดิกำรบอกต่อ
4.อตัรำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรำยบุคคล และ
หน่วยงำน

6. ผู้ใช้บรกิำรไดร้ับบริกำรทีพ่ึงพอใจ โดยให้กำรบริกำร
ดว้ยใจ(Service mind)

1.จำำนวนข้อร้องเรียน

ด้านการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
7.พัฒนำคณุภำพกำรให้บริกำรและดูแลผู้รับบรกิำรอย่ำง
มีมำตรฐำนเพื่อสร้ำงผลลพัธ์ทำงคลินิกทีด่ีข้ึนทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม ตำมหลักวิชำชพีมุ่งป้องกันกำรเกิดอุบัติ
กำรณ์ตำ่งๆ  ให้ข้อมูลกำรตรวจสุขภำพที่ถูกต้องครบถ้วน
รวมถึงกำรให้คำำแนะนำำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในดำ้น
สุขภำพและประสำนงำนกับผู้รับบริกำรทั้งภำยนอกและ
ภำยใน บริกำรให้คำำแนะนำำกำรเข้ำรับกำรรักษำภำยใน
โรงพยำบำล ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ภำยในศูนย์ตรวจ
สุขภำพและข่ำวสำรของโรงพยำบำล

1.ผูร้ับบริกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร และบริกำรที่สะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ มีควำมปลอดภัยในกำรเข้ำ
รับบริกำร
2.อุบัติกำรณก์ำรเจำะเลือดเข็มเดียว 100%
3.อุบัติกำรณก์ำรฉีดวัคซีน ควำมผิดพลำดในกำรไดร้ับ
วัคซีน หรือควำมคลำดเคลื่อนระยะกำรรับวัคซีน
4.อุบัติกำรณท์ี่เกิดจำกกำรทำำหัตถกำรต่ำงๆ
5.ผูต้ิดตำมใน Facebook ศูนย์ตรวจสุขภำพ
ธรรมศำสตร์
6.ข้อร้องเรียนด้ำนพฤตกิรรมบริกำร
7.อตัรำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
8.อตัรำกำรกลับมำใช้บริกำรซำ้ำ
9.กำรให้บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรผำ่น Website และ 
Facebook ในกำรประชำสัมพันธ์ที่ถูกต้องครอบคลุม
กำรบรกิำร
10.ผูร้ับบริกำรทรำบข้อมูลวิธกีำรเตรียมตวั รำย
ละเอียดโปรแกรมกำรตรวจสุขภำพจำกช่องทำงหรือสื่อ
ที่หน่วยงำนรักษ์สุขภำพได้จดัทำำ
11.จำำนวนข้อร้องเรียนที่ลดลง มีกำรกำำหนดเป็น
สดัส่วนจำกข้อร้องเรียนเดิม
12.จำำนวนคู่มือหรือแนวทำงกำรทำำงำนของหน่วยงำน
13.โครงกำรพัฒนำงำน

8. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของกำรทำำงำน 1.บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรอบรมควำมรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรทำำงำน
2.หน่วยงำนมีกำรทบทวนและประเมินตนเอง

9.กำรขยำยฐำนลูกคำ้ตรวจสุขภำพและกำรส่งเสริมสุข
ภำพเชิงรุกแก่ลูกคำ้ภำยนอก

1.ยอดรำยได้จำกกำรดำำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยทีต่ั้งไว้
2.KPI (Key performance indicator) ของหน่วยงำน
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้ำไว้ กำรกำำหนดตัวชีว้ัด
ควำมสำำเร็จน้ีจะกำำหนดออกมำเป็นทั้งจำำนวน
เงิน,จำำนวนรำยลกูค้ำ และเป็นจำำนวนเปอรเ์ซ็นต์ที่
แสดงถึงอัตรำสว่นต่อยอดขำย ในปัจจุบัน 
3.จำำนวนลูกคำ้รำยใหม่ที่เพิ่มข้ึน
4.ยอดกำำไรที่เพิ่มข้ึน มีกำรกำำหนดเป็นทั้งจำำนวนเงิน
และอัตรำสว่นต่อยอดขำย
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ด้านท่ีเก่ียวข้องกับเข็มมุ่งของโรงพยาบาล
S (Safety) หน่วยงำนมีกำรนำำ 2P Safety มำใช้เป็นกระบวนกำร

ดูแลผู้รับบรกิำรเพือ่ให้เกดิควำมปลอดภัยแก่ผู้รับ
บริกำร

P (Process) ใชก้ระบวนกำรทำำงำนโดยนำำเครื่องมือ Lean มำ
ประยุกต์ใช้ในงำนบรกิำรสุขภำพ และกำรจดัทำำ SOP 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

E (Efficiency) สร้ำงระบบกำรจัดกำรแบบ Guest-Executive
กำรบริหำรจดักำรภำยในและภำยนอกด้วยระบบ One 
Stop Service

C (Clinical quality) จำำนวนโปรแกรมตรวจสุขภำพที่เพิ่มมำกข้ึน
กลุ่มลกูค้ำรัฐวิสำหกิจมีจำำนวนมำกข้ึน

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
หน่วยงำนรกัษ์สุขภำพมีควำมตระหนักในกำรมุ่งเน้นกำรธำำรงรักษำบุคลำกร มีปัญหำพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะ

คติในกำรทำำงำนกันได้อย่ำงเปิดอก ไมท่ะเลำะเบำะแว้งกัน ยอมรับกำรเป็นปัจเจกบุคคล ทำำงำนร่วมกันเป็นทีม ชว่ย
เหลือ เกื้อกูลกันมีบรรยำกำศในกำรทำำงำน ที่ดีและมีควำมผำสุกในกำรทำำงำนมีกำรประสำนกำรทำำงำนทั้งในและนอก
สำยงำนเพื่อส่งต่อข้อมูลโดย คำำนึงผู้รับบริกำรเป็นสำำคัญ มีกำรประเมินผลงำนตำมสมรรถนะ(IDP) ที่กำำหนดเป็นระ
ยะๆควบคู่กับเขียนเครื่องมอืกำรพัฒนำบุคลำกร Learning Model และกำรจัดอบรม Training Need เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน วำงแผนระบบกำรจดักำรทำำงำนโดยใช้หลักกำรแบบ Utilization 
Management (UM) มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรทำำงำน พัฒนำทักษะกำรทำำงำนของบุคลำกร(Multi-
skills)ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนเชิงแนวนอน(Lateral Moves)เพื่อกำรทำำงำนที่หลำกหลำยและยังเป็นกำรลดช่องว่ำง
ในกำรทำำงำน ให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันเข้ำใจถึงบริบทหน้ำที่ของแต่ละคนวำ่มีควำมสำำคัญกับ
หน่วยงำน มุ่งเน้นกำรเป็น Team-Work ที่ดี ทั้งเป็นหน่วยงำนที่มุ่งปฏิบัติตำมคำ่นิยมของโรงพยำบำลธรรมศำสตร์
เฉลิมพระเกียรติ Think “TRANSRORM” เรำจะหมั่นใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำทกัษะกำรทำำงำน เพื่อส่งมอบคุณค่ำทีด่ีสู่
ผู้ป่วย จึงต้องส่งเสริมให้เพิ่มควำมรู้ใหม่ทั้งในด้ำนวชิำกำร กำรบริกำรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงให้พัฒนำไปในทำงทีด่ี
ข้ึน
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