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

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ การพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธผานดิจิตอลแพลตฟอรม  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตาง ๆ เขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ    โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) 1. นางสาวทิพยวิภา  ขําพงศ   ตําแหนง หัวหนางานสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ 

 2. นางสาวนภาพร เทียนทอง   ตําแหนง นักประชาสัมพันธ 
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

จากสรุปผลสํารวจความพึงพอใจตอการรับขอมูลขาวสารและสอบถามขอมูลบริการผานชองทางการสื่อสาร 
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติระหวางวันที่ 15 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563  พบวา  Line official 
เปนชองทางที่ผูรับบริการใชในการรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลเปนลําดับท่ี 1 (94.86%) จึงนํามาสูการพัฒนา
ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธผานดิจิตอลแพลตฟอรม เพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายในการเขาถึงบริการของ
โรงพยาบาล ซึ่งเปนเปาหมายโดยใชแนวคิด OKRs  
 
ประสิทธิผล 
 การพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธผ านดิ จิตอลแพลตฟอรม  ได เริ่ มการพัฒนาในเดือน 
มกราคม - ธันวาคม 2564 โดยใชตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลของการพัฒนา ดังนี้  

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงานที่ได 
1. จํานวนสมาชิก Line@Thammasat_hospital  

เพ่ิมขึ้น 70 % จากป 2563   
19,149 ราย 40,942 ราย 

2. มีระบบบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเขาถึง
บริการของโรงพยาบาลผาน 
Line@Thammasat_hospital (ระบบการนัดหมาย
ออนไลนคลนิิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลา
ราชการ)) 

2 ระบบ 1 ระบบ 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงานที่ได 
3. ความพึงพอใจระบบการสื่อสารประชาสัมพนัธผาน 

Line@Thammasat_hospital 
100 % 93% 

4. จํานวนผูที่นัดหมายผานระบบออนไลนคลินิกพิเศษ
บริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) บน Application 
Line : @thammasat_hospital 

 
หมายเหตุ : เริ่มใชระบบ 20 กันยายน 2564 
เนื่องจากมีการประสานขอความรวมมือกับศูนยรับทํานัด
หมาย ออกแบบระบบลงทะเบียน ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพนัธตลอดจนมีการทดสอบระบบกอนเปด
ใหบริการ 

200 ราย / เดือน 362 ราย 
ก.ย. 64 จํานวน 87 ราย 
ต.ค.64 จํานวน 93 ราย 
พ.ย. 64 จํานวน 97 ราย 
ธ.ค. 64 จํานวน 85 ราย 

 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธผานดิจิตอลแพลตฟอรม 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

จากผลสํารวจความพึงพอใจตอการรับขอมูลขาวสารและสอบถามขอมูลบริการผานชองทางการสื่อสารของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติระหวางวันท่ี 15 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 ชองทางของผูรับบริการ 
ในการ รั บข อมู ลข าวส ารของ โ รงพยาบาลธรรมศาสตร เ ฉลิ มพระ เ กี ย รติ  ลํ า ดั บแรก คื อ  Line official 
(Line@Thammasat_hospital) รอยละ 94.86  ประเภทขอมูลขาวสารหรือสื่อของโรงพยาบาลที่ผู รับบริการ 
สนใจ 5 อันดับแรก คือ 1) ขอมูลดานสุขภาพ รอยละ 82.61 2) ขอมูลดานการบริการของโรงพยาบาล รอยละ 81.03 3) 
ขอมูลเก่ียวกับแพทย (ตารางออกตรวจ ความเชี่ยวชาญ) รอยละ 56.92 4) ขอมูลแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล  
รอยละ 45.06 และ 5) ขอมูลการรับบริจาค รอยละ 43.48 ตามลําดับ  จากขอมูลดังกลาวมีประเด็นที่นาสนใจ คือ 3 ลําดับ
แรก เปนขอมูลประเภทที่เก่ียวกับสุขภาพและการบริการ  
 ท้ังนี้ งานสื่อสารองคกรฯ จึงไดนําประเด็นคุณภาพจากขอมูลดังกลาวขางตนมาพัฒนาระบบการสื่อสาร
ประชาสั ม พันธผ านดิ จิ ตอลแพลตฟอร ม  Line official ของ โ รงพยาบาลธรรมศาสตร เฉลิ มพระ เ กียรติ  
(Line@Thammasat_hospital)  และ เพ่ิมระบบการเขาถึงบริการสุขภาพแกผูรับบริการคลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง 
(นอกเวลาราชการ) ผานทาง Line official ของโรงพยาบาลฯ ดวย เพ่ือใหผูรับบริการไดมีชองทางการติดตอทํานัด-
เลื่อนนัดเพ่ิมขึ้น เพ่ิมความสะดวกสบายในการการเขาถึงบริการ ไดรับการบริการที่รวดเร็วข้ึน เนื่องจากกอนที่จะมีระบบ
นัดหมายออนไลนคลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) ผานทาง Line official ของโรงพยาบาลฯ 
ผูรับบริการในกลุมนี้สามารถติดตอทํานัด-เลื่อนนัดไดทางโทรศัพทเพียง 2 เลขหมายเทานั้น 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล : 
จากเปาหมายจํานวนสมาชิก Line@Thammasat_hospital เพ่ิมข้ึน 70 % จากป 2563 หนวยงานใชการ

ประชาสัมพันธผานสื่อ social media โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรผานทางสื่อ social media ของ
โรงพยาบาลทุกประเภท อาทิ Line OA , Facebook , Instagram, Twitter ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงคเพ่ิม
สมาชิก Line@Thammasat_hospital ภายในพื้นที่โรงพยาบาล โดยเนนกลุมเปาหมายหลัก คือ ผูรับบริการของ
โรงพยาบาล มีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้  

แผนการจัดกิจกรรม : แผนงานจัดกิจกรรม 14 ครั้ง จัดกิจกรรมได 8 ครั้ง (เนื่องจากสถานการณแพรระบาด 
COVID-19 จึงหยุดจัดกิจกรรมไประยะหนึ่ง : ขอมูล ณ 22 พ.ย. 64) และอีก 6 ครั้งจัดจนถึงสิ้นป 2564 

 
ผูจัดกิจกรรม : นักประชาสัมพันธ 1 คน เจาหนาที่การตลาด 1 คน พนักงานชวยประชาสัมพันธ 2 คน  

และพนักงานชวยรับโทรศพัท 2 คน (แนะนําการโหลด วิธีการใชงาน และประกาศเชิญชวน ณ จุดจัดกิจกรรม) 
 
รูปแบบกิจกรรม : ออกบูธแนะนําการโหลดและวิธีการใชงาน Line@ Thammasat_hospital และ 

แอปพลิเคชัน TUH for All 
 
มีระบบบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเขาถึงบริการของโรงพยาบาลผาน Line@Thammasat_hospital

คือ ระบบการนัดหมายออนไลนคลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) ซึ่งเปนระบบใหมที่สรางขึ้นผาน 
Line@Thammasat_hospital ซึ่งจากเดิมการนัดหมายคลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) สามารถทํา
ไดเพียง 1 ชองทาง คือ ติดตอผานทางโทรศัพทของศูนยรับทํานัดหมายคลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลา
ราชการ)  ซึ่งมีเพียง 2 หมายเลข และดวยจํานวนผูรับบริการที่มีเปนจํานวนมาก จึงทําใหไมไดรับความสะดวกในการ
ติดตอติดตอทํานัด-เลื่อนนัด งานสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธเล็งเห็นความสําคัญของการใหบริการผานดิจิตอล
แพลตฟอรม Line official ของโรงพยาบาล จึงไดมีการสรางระบบการนัดหมายออนไลนคลินิกพิเศษบริการเฉพาะ
ทาง (นอกเวลาราชการ) ขึ้น เพ่ือใหผูรับบริการไดมีชองทางการติดตอทํานัด-เลื่อนนัดเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพ่ือเปนการลด
ระยะเวลาการรอคอยและลดขอรองเรียนตอระบบ 

 
โดยมีกระบวนการสรางระบบ ดังนี ้ 

  1. ประสานขอความรวมมือกับศูนยรับทํานัดหมาย 
  2. สอบถาม/รวบรวมขอมูลของผูรับบริการที่ศนูยรับทํานัดหมายความตองการ 
  3. ออกแบบระบบลงทะเบียน จาก Google Forms 
  4. การทดสอบระบบกอนเปดใหบริการ 
  5. ปรับปรุงระบบ 
  6. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ 
  7. นําลงทะเบียน จาก Google Forms ใสใน Line@ 
  8. ประชาสัมพันธระบบ 
  9. ปรับปรุงหลังจากการใชระบบจริง  
 

หลังจากไดมีการเปดใหผูรับบริการลงทะเบียนทํานัด-เลื่อนนัด ผานระบบการนัดหมายออนไลนคลินิกพิเศษ
บริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) จึงไดมีการประชาสัมพันธชองทางลงทะเบียนนัดหมายออนไลน ผานดิจิตอล
แพลตฟอรม Line official ของโรงพยาบาล 
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โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
1. ผูรับบริการคลิกลิงกที่ดิจิตอลแพลตฟอรม Line official ของโรงพยาบาล เพ่ือลงทะเบียน

ออนไลนผานระบบ Google Forms 
2. ศนูยรับทํานัดหมายตรวจขอมูลผูรับบริการ ภายใน 1 วันทําการ 
3. ศูนยรับทํานัดหมายประสานผูรับบริการ ตรวจสอบตารางแพทย แจงวันนัดหมาย ภายใน 1 วันทําการ 
4. ศนูยรับทํานัดหมายลงนัดหมายใหผูรับบริการในระบบ e-Phis 


