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การพัฒนา ระบบการปรับปรุงงาน  ในสถานพยาบาล 
โดย  สถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
1.   ความเป  นมา/หล ักการ 

 

จากการพัฒนาทางกายภาพ ของสถานพยาบาล  ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2548  ส่งผลให้สถานพยาบาล
จ าเป็นต้องมีการพัฒนา  และ ปรับปรุงระบบงานควบคู่ตามไปด้วย  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในงาน และส่งผล
ให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในมาตรฐานการรักษาพยาบาล  ความปลอดภัยจากกระบวนการรักษา  
และความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ   

ทรัพยากรบุคคล เป็นกลไกส าคัญ ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน  ดังนั้น หากทรัพยากรบุคคลได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ใน สมรรถนะการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในทุก
กระบวนงานของสถานพยาบาล    ท าให้สถานพยาบาลมีความม่ันใจในการส่งมอบงานบริการ  ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเหล่านั้น   

ดังนั้นสถานพยาบาลจึงได้น ากลไกการประกันคุณภาพ เป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาบุคลากรตรงตาม
สมรรถนะที่ส าคัญ อย่างต่อเนื่อง และ  สมรรถนะ การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  
( Continuous  work  improvement) เป็นสมรรถนะหนึ่งที่สถานพยาบาลให้ความส าคัญ และมีการวางแผน
อย่างเป็นขัน้ตอน เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว ให้ไดร้ะดับตามท่ีระบุใน Job-competency  
mapping  และส่งผลให้เกิดการปรับปรุงงาน ในระบบงานต่างๆในท่ีสุด 

 

1.1 ว ิธ  การก  าหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 
 

จาการประเมินระบบงาน ในภาพรวม  ในปี  พ.ศ. 2550  พบดังนี้ 
- สถานพยาบาล ขาดองค์ความรู้  และความเข้าใจ  ในแนวคิด  และ เทคนิคของการปรับปรุงงาน 
- ในกระบวนงานที่ปฏิบัติ  พบว่ามีการปฏิเสธการบริการผู้ป่วยด้วยเหตุผลการใช้กระบวนงานที่มีอยู่  /
บุคลากรบางรายยังคงปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่มีปัญหา   
 

สถานพยาบาลจึงวางแผน  เพื่อ การพัฒนา ระบบการปรับปรุงงาน ในปี พ.ศ. 2550 – 2556 โดยการ 
ด าเนินการเป็น  3 ขั้นตอน อธิบายตามรูปภาพที่ 1   ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างองค์ความรู้ การปรับปรุงงาน  
ขั้นตอนที่ 2 สรรหา  และ พัฒนาผู้ที่มีความสามารถ  
ขั้นตอนที่ 3 ปรับทัศนคติและวิธีการท างานของบุคลากรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   รูปภาพท ่ 1  การวางแนวทางเพ่ือการพัฒนากิจกรรมการปรับปรุงงาน   
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 จากรูปภาพที่ 1   สามารถอธิบายวิธีการ ในการด าเนินการ  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างองค์ความรู้ การปรับปรุงงาน  

 แผนด าเนินการขั้นตอนนี้  เพื่อ ประมวล  แนวคิด เทคนิค การปรับปรุงงานเป็นต้นทุนความรู้  
โดยด าเนินการ 2 ลักษณะ คือการจัดอบรม (training)  โดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญ  และ  

การศึกษาด้วยตนเอง ( self-directed study) โดยสถานพยาบาลจัดหาหนังสือการปรับปรุงงานต่างๆ  เพ่ือ
บุคลากรน าไปศึกษาค้นคว้า  ด้วยตนเอง 
ขั้นตอนที่ 2 สรรหา  และ พัฒนาผู้ที่มีความสามารถ 

แผนด าเนินการขั้นตอนนี้เพ่ือสรรหา ผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ องค์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือ 
ท างานให้สถานพยาบาลในการพัฒนากิจกรรมปรับปรุงงานต่อไป 

การด าเนินการ โดย ภายหลังจากที่มีการด าเนินการน าองค์ความรู้ในขั้นตอนที่ 1  สถานพยาบาล  
โดยผู้อ านวยการ  จะมีการทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนของการปรับปรุงงานโดยวิธีคุณภาพ  หากได้ผลดี จะท า
การกระตุ้นองค์กรให้มีการจัดท าการปรับปรุงงานโดยวิธีคุณภาพ  โดยน าเอกสารการปรับปรุงงานจากที่ได้
จัดการทดลองท าเป็นผลส าเร็จเป็นตัวอย่าง  และทดสอบดูว่ามีผู้สนใจด าเนินการไหม  หากมี จะได้พัฒนา
บุคคลดังกล่าวเพ่ือให้มีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงงานที่มากข้ึน  โดยใช้วิธีของขั้นตอน 1 คือการ training 
และ self-directed study 
ขั้นตอนที่ 3 ปรับทัศนคติและวิธีการท างานของบุคลากรทั้งหมด 

 แผนด าเนินการขั้นตอนนี้  เพื่อการพัฒนาบุคลากรสถานพยาบาลให้มีสมรรถนะการปรับปรุงงาน  
และมีการต่อยอดความเข้าใจในการปรับปรุงงานจากข้ันตอนที่ 1  โดยการจัดการความรู้  ตาม SECI  model 

 การด าเนินการโดยการใช้การพัฒนาบุคลากรในระบบสมรรถนะ  และวิธีการพัฒนาบุคลากรแบบ 
ต่างๆ ตามล าดับ   ดังนี้ 

  3.1 ก าหนดสมรรถนะการปรับปรุงงาน ทั้งค านิยาม  ระดับพฤติกรรมต่างๆ  และ ระดับ
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน  (Job-competency  mapping) และแจ้งบุคลากร ทราบทั่วกัน 

  3.2 พัฒนาบุคลากร แบ่งเป็นตามช่วงเวลาที่ด าเนินการดังนี้ 
วิธ  Coaching โดยมี ผู้อ านวยการ  และผู้ที่คัดสรรจากขั้นตอนที่ 2 เป็นพ่ีเลี้ยง ภายใต ้โครงการพัฒนา

คน  พัฒนางาน  ด้วย PDCA โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเริ่มคุ้นชินกับการปรับปรุงงานโดยวิธีคุณภาพ และสามารถ
สร้างความคิดรวบยอดอย่างค่อยเป็นค่อยไป    นอกจากนี้การเลือกวิธีพัฒนาสมรรถนะ โดยเริ่มต้นใช้ระบบนี้ 
จะท าให้สามารถเข้าถึงระดับความรู้สึก  และระดับความเข้าใจในการปรับปรุงงานของบุคลากรได้เป็นอย่างดี  
และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข จะก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย  หรือ ท้อถอยใน
ที่สุด 

วิธ  Project  assignment  หลังจากการสอนงานในระยะแรกแล้ว   จะปรับวิธีพัฒนาบุคลากร เป็นวิธี 
Project  assignment ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าร่วมกันทุกระยะ  และอาศัยกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประมวลความรู้การปรับปรุงงานที่
เพ่ิมเติมจากการปฏิบัติด้วยตนเอง   ในระยะแรกเป็นการจัดกิจกรรมการปรับปรุงงานระดับฝ่ายก่อน    เมื่อถึง
เวลาที่เหมาะสม จะเพ่ิม การปรับปรุงงานในระดับบุคคล ต่อไป 

 

และมีการเพิ่มพูนความเข้าใจในการปรับปรุงงาน  ตาม รูปแบบ  “SECI”  ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  อธิบายได้โดยรูปภาพที่ 2  ดังนี้ 
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รูปภาพที ่2  SECI  model ของ องค์ความรู้ “การปรับปรุงงาน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 แผนงาน และเป  าหมายของหน  วยงาน 

 สถานพยาบาลได้ก าหนดแผนงาน  ในการพัฒนา ระบบการปรับปรุงงาน ระหว่าง ปี 2550 - 2556 
ดังนี้ 
 

การด าเนินการ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
1.การสรา้งองค์ความรู้ในการปรับปรุงงาน        
   1.1  TRAINING        
   1.2  SELF-DIRECTED  STUDY        
2.การคัดสรรผู้มีศักยภาพ น ามาพฒันาความรู้ “การ
ปรับปรุงงาน” 

       

3.ปรับทัศนคติ และวิธีการในการปฏิบัติงานในบุคลากร  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด ให้สามารถ
ปรับปรุงงาน โดยวิธีคณุภาพ 

       

   3.1  COACHING 
โครงการพัฒนาคน  พัฒนางาน ดว้ย PDCA 

       

   3.2  PROJECT  ASSIGNMENT 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในระบบประกันคณุภาพ 

       

       3.2.1  ระดับฝา่ย        
       3.2.1  ระดับบุคคล        
 

 เป้าหมาย ระบบงานได้รับการปรับปรุงงาน  โดยวิธีคุณภาพ 
 

2.   ป ัจจ ัยน  าเข  า (Input) (หมายถ ึง งบประมาณ และทร ัพยากรต ่างๆ ท ี่ก ่อให ้เก ิดผลผล ิต)- 
  

1. งบประมาณเงินรายได ประจ าปี  ดังนี้ 
 2551-2552 เพ่ือจัดท าโครงการอบรมการปรับปรุงงาน และการพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   

สถานพยาบาลด าเนินโครงการ
ปรับปรุงงาน  โดยบุคลากรท้ัง 5 ฝ่าย 
ท ากิจกรรมร วมกัน  ในรอบ
ปีงบประมาณ  ท าให บุคลากรได ม 
โอกาสพูดคุย  แลกเปล ่ยนเพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงงานของแต ละฝ่าย  

        จัดเก บความรู  ในระบบ   
Intranet    ตามหมวดหมู   
 

น าเสนอความก าวหน าโครงการ  
บุคลากรแลกเปล ่ยน  ความคิดเห น  
ข อเสนอแนะ ตามประสบการณ์ การ
ท า  “ปรับปรุงงาน”   
บันทึกสรุป จากท ่ประชุมของโครงการ 

บุคลากรศึกษา เพ่ิมพูนความเข าใจ 
“การปรับปรุงงาน”  จากความรู ท ่
จัดเก บใน Intranet  
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 2553  เพ่ือจัดท า  โครงการพัฒนาคน  พัฒนางาน ด้วย PDCA 
 2554-2556 เพ่ือจัดท า  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในระบบประกันคุณภาพ 

2. ทรัพยากรบุคคล  บุคลากร ของสถานพยาบาล ที่ด าเนินการปรับปรุงงาน 
 

3.   ว ิธ  การด  าเน ินงาน 
 ในการด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงงาน  เป็นการด าเนินตามวงจร PDCA โดยกรอบเวลา 
ตามปีงบประมาณ  รายละเอียดดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ร ูปแบบการม  ส  วนร  วมของบ ุคลากรในหน  วยงาน 
 

 บุคลากรทุกรายได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมปรับปรุงงาน  โดยในระดับฝ่าย บุคลากรภายในฝ่ายจะมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการเป็นกิจกรรมกลุ่มทุกขั้นตอนของ PDCA   และ ในกิจกรรมระดับบุคคล  บุคลากรทุกราย
จะมีส่วนร่วมปรับปรุงงานต่างๆที่ปฏิบัติในองค์กร   
 นอกจากนี้บุคลากรทุกรายยังมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงกระบวนงานของต่างฝ่าย   จากการ
แลกเปลี่ยนความรู้  ความเข้าใจ  เทคนิคใหม่ๆท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงงาน  ในระหว่างการน าเสนอ
ความก้าวหน้าของงาน  
 

3.2 ข ั้นตอนการด  าเน ินงาน (Work Flow)  ในกิจกรรมการปรับปรุงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การก าหนดหัวข อปัญหา หรือ กระบวนงาน 

การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการ 

การค นหาสาเหตุ และเสนอแนวทาง ด าเนินการขั้นตอนใหม  

การด าเนินการตามแนวทางใหม  

ตรวจสอบผลการด าเนินการ เปร ยบเท ยบเป้าหมาย 

ก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏบิัติงาน 
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4.   การส  งเสร ิมการกระจายความร ู    และการแลกเปล  ่ยนประสบการณ์ 
 

  ในการด าเนินกิจกรรมตามรอบปีงบประมาณ  มีการจัดประชุมทั่วองค์กร  เพื่อติดตามงานที่ด าเนินการ  
3  ครั้ง /ปี   ท าให้มีการกระจายความรู้  ความเข้าใจ ในเทคนิคการปรับปรุงงานต่างๆ ที่แต่ละฝ่าย  
ด าเนินการ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การเสนอความคิดเห็นจากบุคลากรที่มีประสบการณ์   

 

5.   ผลการด  าเน ินงาน (Output) ท  ่ส  าค ัญ 
 

ปีงบประมาณ 2552 มีการปรับปรุงงานพัสดุ  โดยการน าระบบสารสนเทศมาบริหารคลังยา   
แทนการใช้Stockกระดาษ  / มีการเปลี่ยนขั้นตอนการรับบริการนัดฉีดยาเข้าข้อ  ในคลินิกกระดูกและข้อ 

ปีงบประมาณ  2553   มีการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ของเจ้าหน้าที่  ในการเจาะเลือดใน 
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี  /  มีการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพส าหรับนิสิตให้ครอบคลุม 24 ชั่วโมง 

ปีงบประมาณ  2554   มีการพัฒนาบุคลากรในระบบสมรรถนะ  /  มีการปรับปรุงการบริการ 
นิสิต ในระบบสวัสดิการ ทั้งใน 1. การจ่ายยาปฐมพยาบาลส าหรับหอพัก  สโมสร  ออนไลน์  2.การบริการ
สุขภาพจิต  /  มีการปรับปรุงระบบนัดในคลินิกทันตกรรม  และ การปรับปรุงประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วย
ก่อนพบแพทย์   

ปีงบประมาณ 2555 มีการพัฒนา ระบบงานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนิสิต และบุคลากรให้มี
สุขภาพที่ดีข้ึน  / มีการก าจัดความเสี่ยงในการจ่ายยาที่ผู้ป่วยเคยแพ้ ในงานเภสัชกรรม / มีการพัฒนาระบบ 
E.M.S.(Emergency  Medical  Service) ในฝ่ายการพยาบาล  / มีการก าจัดความเสี่ยงจากการได้รับอันตราย
จากการรังการรักษาโดยคลื่นสั้น ในงานกายภาพบ าบัด / มีการปรับปรุง การส่งมอบชิ้นงานทันต 
กรรมประดิษฐ์ ให้ตรงตามเวลาที่นัดหมาย ในคลีนิกทันตกรรม และ มีการปรับปรุง เพ่ือลดความผิดพลาดใน
กรอกแบบฟอร์ม 7130 
 

6.   ผลล ัพธ ์ของการด  าเน ินงาน (Outcome) (หมายถ ึง ค ุณภาพของผลผล ิตท ี่ส ่งผลกระทบต ่อผ ู้มี 
ส ่วนได ้ส ่วนเส ีย เช ่น การม ีงานท  าของบ ัณฑ ิต การจดส ิทธ ิบ ัตรของงานว ิจ ัย ความพ ึงพอใจใน การ
ให ้บร ิการ การได ้ร ับรางว ัล) ท ส่  าค ัญ 
 

      6.1  ผลงานการปรับปรุง ที่ส่งประกวดทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล
ด้านคุณภาพ ดังนี้  

 รางวัลคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 3  ประจ าปี 2552 ระดับดีเยี่ยม  
ประเภท C รางวัลคุณภาพการให้บริการ/แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การลดระยะเวลาในการรับบริการฉีดยาเข้าข้อ 
ในผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมายในคลีนิกโรคกระดูกและข้อ 

 รางวัลคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2553 ระดับดีเยี่ยม  
ประเภท รางวัล การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เรื่อง การลดระยะเวลา  และ ระยะทาง การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

 รางวัลคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 5  ประจ าปี 2554 ระดับดีเยี่ยม  
ประเภท รางวัลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายยา ให้กับ สโมสรนิสิต  
และ หอพัก 

 การได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  ประเภทรายกระบวนงาน รางวัลชมเชย   
ในกระบวนงานการรักษาผู้ป่วยนัดฉีดยาเข้าข้อ ในคลินิกโรคกระดูกและข้อ  โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  (ก.พ.ร.)  ประจ าปี 2553 
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 การได้รับรางวัลใน Best  Improvement  awards ส านักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 1 ระดับดี 
ประจ าปี  2554 ในระดับดี  จ านวน 2 ผลงาน  รายละเอียดดังนี้ 
 ผลงานที่ 1 การปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร 
 ผลงานที่ 2 การพัฒนาระบบกาสรเบิกจ่ายยา ให้กับ สโมสรนิสิต  และ หอพัก 
      6.2   การพัฒนาระบบปรับปรุงงาน ท าให้ทุกฝ่ายภายในสถานพยาบาลได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงวิธีการ
ปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของ PDCA ซึ่งความรู้และความเข้าใจ PDCA ช่วยส่งผลให้องค์กร
สามารถพัฒนาและปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง 
      6.3   บุคลากรภายในองค์กร สามารถน าวิธีการปรับปรุงงาน เข้ามาปฏิบัติให้อยู่ในงานประจ าได้อย่าง
กลมกลืน จึงท าให้ไม่เป็นภาระในการด าเนินงานประจ า 
      6.4   การปรับปรุงงานแบบ PDCA จะเป็นพ้ืนฐาน สู่การท างานวิจัยหน่วยงาน หรือที่เรียกว่า การพัฒนา
งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R : Routine to Research)  
      6.5   สามารถเป็นหน่วยงานแบบอย่างในการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบให้กับหน่วยงานอื่นได้ 
     

7.  ประส ิทธ ิภาพของการใช  ทร ัพยากรในการด  าเน ินงาน  (หมายถ ึง ความค ุ้มค ่าของการใช้ 
ทร ัพยากรในการด  าเน ินงาน) 
 

ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรม  คือ งบประมาณที่ใช้ในการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาและอบรม ท า
ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประโยชน์มากมาย ต่อ บุคลากรที่ได้รับการอบรม และพัฒนาสมรรถนะ ท าให้สามารถบริหาร
ความรู้ ตาม SECI  model  ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านพร้อมๆ กันกับสมรรถนะด้านการปรับปรุงงาน 
อาทิเช่น  การบริหารจัดการความเสี่ยง  การบริหารงบประมาณ การบริหารคน และการบริหารเวลา 

 

8.   การประเม ินผล และ การน  าผลการประเม ินมาใช  เพ ื่อการพ ัฒนาปร ับปร ุงในอนาคต 
 

 จากการตั้งเป้าหมาย การพัฒนาระบบปรับปรุงงานไว้ดังนี้ ระบบงานได้รับการปรับปรุงงาน  โดยวิธี
คุณภาพ   พบว่าการด าเนินการปรับปรุงงานทุกงานที่น าเสนอ  มีการใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆมาด าเนินการ  
ดังนั้นในอนาคต สถานพยาบาลมีเป้าหมาย ให้บุคลากรการด าเนินกิจกรรมต่างๆตามกลไกคุณภาพ  โดยการ
ปรับใช้เครื่องมือคุณภาพตามความเหมาะสม   
 และมีประเด็น  ที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ 
    1.การจัดเรียงขั้นตอนการด าเนินงาน  ไม่เรียงล าดับขั้นตอนPDCA  ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรเกิดความสับสน  
    2.บุคลากรยังไม่สามารถอธิบายแนวคิดในการปรับปรุงงานได้ชัดเจน  เพราะแนวคิด มีความส าคัญในการ
สร้างความเข้าใจ ทิศทางการแก้ปัญหา 
 

9.   การเท  ยบเค  ยงก ับหน  วยงานอ ื่น (ถ  าม  ) 
- 

 

10. บ  งช  ้ความเป  นแนวปฏ ิบ ัต ิท  ่ด  
 

การที่สถานพยาบาลสามารถด าเนินการพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะ
“การปรับปรุงงาน”  ในระดับ หรือได้ระดับที่มากกว่า ที่ก าหนดตาม Job-competency  mapping  ท าให้
เกิดการปรับปรุงงาน  โดยบุคลากรทุกรายมีส่วนร่วมในบริบทต่างๆ  ตามลักษณะต าแหน่งงาน  ส่งผลให้
ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพ  และ สถานพยาบาลมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
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11. ป ัจจ ัยแห  ง ความส  าเร  จ 
 

11.1  ความต่อเนื่อง  ในการด าเนินการ  ตามรอบปีที่ก าหนด 
11.2  ความมุ่งม่ัน    ของผู้บริหารทุกระดับ  เป็นแรงผลักดัน และเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เกิดความมุ่งมั่น 

ของบุคลากรทุกระดับ  ทุกราย 
11.3  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สม่ าเสมอ  โดยใช้ SECI  model  เพ่ือพัฒนาความคิด  และ ความเข้าใจ 

ในเทคนิค  วิธีการต่างๆเพ่ือการปรับปรุงงานที่เหมาะสม   
 

12. การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 
 สถานพยาบาลมีการก าหนดเป้าหมายในอนาคต ให้บุคลากรทุกรายสามารถแก้ไขปัญหาที่พบจากการ
ปฏิบัติงาน  โดยประยุกต์วงจร PDCA  มาด าเนินการ  และ สามารถปรับใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ  ตามบริบท
ของกิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
ผู น าเสนอผลงาน :  แพทย์หญิงนงเยาว์ อัศวเลิศแสง   

    ผู้อ านวยการสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 


