




ลักษณะองคกร

เปนหนึง่ในโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 21 แหง ชาวอําเภอตะพานหนิและอําเภอ

ขางเคียงรวมกันบริจาคจัดสรางจากสถานีอนามัยเดมิเปนโรงพยาบาลขนาด30 เตียง

ทูลเกลาถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร เมื่อป 2519 และ

เติบโตเรื่อยมาสวนหนึง่ดวยเงินบริจาคของประชาชน                     



ผลงานที่ภาคภูมิใจ

2536 ไดรางวัลพัฒนาดีเดนของ
ภาคเหนอื

จากมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช

2537 ไดรับรางวัลโรงพยาบาล
ชุมชนดีเดนอันดบ1

ดานการปรับโฉมสถาน
บรกิารระดับประเทศ

2540 ไดรับรางวัล โครงการ
พัฒนาบริการดานหนา



ผลงานที่ภาคภูมิใจ

2544 ผานการรบัรอง ISO
9001:2000

2547 ผานการรบัรอง ISO 
9001:2000 ครัง้ที่2

2549            ผานการรับรอง HAและ 
HPH

2550 ผานการรบัรอง HNQA
2551 ผานการับรอง 
โรงพยาบาลสายใยรักแหง

ครอบครวั



รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ  ปป  
25512551
(TQC)(TQC)



ปจจุบัน มีฐานะเปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง

 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มีแพทยเฉพาะทางครบ 4 สาขาหลัก 

ไดแก สูติกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรมและอายุรกรรม 

รับสงตอผูปวยใน 4 สาขาจากอําเภอขางเคียงดวย มีผูปวยนอก

เฉลี่ย 150,000 ครัง้ /ป 



บุคลากรโรงพยาบาล
แพทย                  

ทันตแพทย             

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลเทคนิค

ขาราชการ+พนักงาน

ราชการ

ลูกจางประจํา

ลูกจางชัว่คราว 

รวม

อัตรากําลัง
โรงพยาบาล

8

4

8

101

3

27

35

80

266





797914614ผาตัดใหญ

1,1711,1981,121ทําคลอด

81.3474.4981.17อตัราครองเตียง

142,880137,066131,122ผูปวยนอก

255125502549กจิกรรม





ความเปนมาของรางวัลเกณฑความเปนมาของรางวัลเกณฑ
คณุภาพแหงชาติคณุภาพแหงชาติ



รางวัลคุณภาพแหงชาติของรางวัลคุณภาพแหงชาติของ
นานาประเทศนานาประเทศ



วัตถุประสงคของเกณฑรางวัลวัตถุประสงคของเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติคุณภาพแหงชาติ



โครงสรางการบริหารรางวัลโครงสรางการบริหารรางวัล
คณุภาพแหงชาติคณุภาพแหงชาติ



ขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัคร



กระบวนการตรวจประเมินกระบวนการตรวจประเมิน



องคกรทีไ่ดรับรางวัลปองคกรทีไ่ดรับรางวัลป  25512551

สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จํากัด(
บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อนิเตอรเนชัน่แนล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ





การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน
การมุงเนนลูกคาและตลาด
การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล
การเห็นคุณคาของบุคลากร พนักงาน
และผูรวมมือ
ความคลองตัว
การมุงเนนอนาคต
การจัดการเพื่อนวัตกรรม
การจัดการโดยใชขอมูลจริง
ความรับผิดชอบตอสังคม
การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา
มุมมองในเชิงระบบ

คานิยมหลักและแนวคิด

คานิยมหลกั แนวคิด ขององคกรที่เปนเลิศ

1. การนําองคกร

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ

3. การมุงเนนผูรับบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด

4. การวัด การวิเคราะห 

และการจดัการความรู

5. การมุงเนนบุคคลากร

6. การจัดการกระบวนการ

7. ผลลัพธ



เกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ



6. การจดัการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบคุคล

4. การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสาํคัญ
กับผูรบับรกิารและ
ผูมสีวนไดสวนเสยี

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยทุธศาสตร
และกลยทุธ

P : ลกัษณะสําคญัขององคกร 
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลพัธ
การดําเนินการ

เกณฑเกณฑคุณภาคุณภาพการบริหารจัดการพการบริหารจัดการ
ภาครัภาครัฐฐ  พศพศ.. 25482548

PMQA : Public Management PMQA : Public Management 
Quality AwardQuality Award

PMQA



6.การจัดการกระบวนการ
6.1.การออกแบบระบบงาน 
6.2.การจัดการและการออกแบบกระบวนการ  

6.การจัดการกระบวนการ
6.1.การออกแบบระบบงาน 
6.2.การจัดการและการออกแบบกระบวนการ  

3.การมุงเนนลูกคาและตลาด
3.1.ความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด   
3.2.ความสมัพันธกับลูกคาและ

ความพึงพอใจของลูกคา    

3.การมุงเนนลูกคาและตลาด
3.1.ความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด   
3.2.ความสมัพันธกับลูกคาและ

ความพึงพอใจของลูกคา    

5.การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.1. ความผูกพันบุคลากร
5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร

5.การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.1. ความผูกพันบุคลากร
5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร

1.การนาํองคกร

1.1. การนําองคกร   
1.2. ธรรมาภิบาล  

1.การนาํองคกร

1.1. การนําองคกร   
1.2. ธรรมาภิบาล  

7. ผลลัพธขององคกร
7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ 
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา   
7.3 ผลลัพธดานการเงินและตลาด   
7.4 ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล    
7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคกร   
7.6 ผลลัพธดานการนาํองคกร       

7. ผลลัพธขององคกร
7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ 
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา   
7.3 ผลลัพธดานการเงินและตลาด   
7.4 ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล    
7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคกร   
7.6 ผลลัพธดานการนาํองคกร       

2.การวางแผนเชิงกลยุทธ
2.1.การจัดทํากลยุทธ    
2.2.การนํากลยุทธไปปฏบิัต ิ  

2.การวางแผนเชิงกลยุทธ
2.1.การจัดทํากลยุทธ    
2.2.การนํากลยุทธไปปฏบิัต ิ  

4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู

4.1.การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู    
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรูองคกร     

4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู

4.1.การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู    
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรูองคกร     

P : ลกัษณะสําคญัขององคกร 
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย



องคประกอบของเกณฑองคประกอบของเกณฑ  TQATQA



องคประกอบของเกณฑองคประกอบของเกณฑ  TQATQA

หัวขอคําถามหัวขอคําถาม

(18)(18)

ประเด็นพิจารณาประเด็นพิจารณา

(32)(32)

คําถามคําถาม

(84)(84)



องคประกอบของเกณฑองคประกอบของเกณฑ  TQATQA



ลักษณะสําคัญของเกณฑลักษณะสําคัญของเกณฑ



TQA TQA ไมบังคับวิธีการไมบังคับวิธีการ



เกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ
มุงเนนผลลัพธมุงเนนผลลัพธ



  ขั้นตอนสูองคกรที่เปนเลิศขั้นตอนสูองคกรที่เปนเลิศ



เริ่มพรอมสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ 2545
โรงพยาบาลสงเจาหนาที่ระดับบริหาร  เขาอบรม 
โครงการ Modern  Management Program
(MMP) ซึ่งใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเปนเกณฑ
หนึ่งในผูเขารวมอบรมคือ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร



ตั้งเปนเปาหมาย วาจะไดคะแนน TQA 
200 คะแนน  ตั้งแต ป 2549

ไมมีกระบวนการ ไมมีแผน ไมมีแรงกระตุน  
ไรจุดหมาย  

 การจัดการ

กระบวนการ

การมุงเนน

ลูกคาและตลาด 

 การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล

การนํา

องคการ

 ผลลพัธ

ขององคการ

การวางแผน

เชิงกลยุทธ

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

1

6

52

3

4

7



ปป  2550 2550 เริ่มใหมอีกครั้งเริ่มใหมอีกครั้ง

เริ่มศึกษาเกณฑอยางจริงจัง เชิญวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติมา
สอนหัวหนาฝาย/งาน 
กําหนดธงชัดเจน ตองได และตองไดเทานั้นโดย วางเปาหมาย 2553 ได 
350 คะแนน 



จะกาวตอไปอยางไรดีจะกาวตอไปอยางไรดี

สงคน

ไปอบรม

และมาสอนตอ

ใหอาจารย

มาสอนที่

โรงพยาบาล



ทางที่เลือกใหอาจารยมาสอนที่โรงพยาบาลและเปนที่ปรึกษา

1.เจาหนาที่รูไปพรอมๆกันจํานวนมาก
2.ไดกําหนดเปาหมายรวมกันชัดเจน
3.สงผลใหมีคนชวยกันทําอยางทุมเท
สุดทายรูทีห่ลังวา

เวลาผานแลวคณะกรรมการมาตรวจ

ไมหนักใจ เพราะสวนใหญรูทํามากับมือ 



1.แตงตั้งคณะทํางาน 6 หมวด  ทีมละ 8-15 คนโดยวิธี

เลือก

1.เลือกหัวหนาทีม  เลือกเลขา คณุสมบัติ 
หัวหนา ........เปนผูนํา (สวนใหญเปนแพทย)
เลขา...............อดทน ใจเย็น ขยัน และอึดมาก

2.สมาชิกทีม เลือกจากหัวหนาฝาย รองหัวหนา
ฝาย และเจาหนาที่ที่ทํางานสอดคลอง
กับหมวดนั้น

คนอยากอยูหมวดไหนมากที่สุดคนอยากอยูหมวดไหนมากที่สุด  ??



1.ใหอานทุกคําถามในแตละหมวด
ตอบทุกคําถามแบบตอบวามีอะไร

บาง ไมตองคํานึงวาเขียนถูกไหม
ภายใน 1 สัปดาห
เพื่อ

ตรวจสอบวาเรียนแลวรูเรื่องหรือ

เปลา วาคําถามถามแบบนี้
แปลวา อะไร

ผลผล



2.ทุกทีมเขานําที่เขียนมาอานใน
หองใหทุกทีมฟง ชวยกันตีความ
และเรียนวิธีเขียนแบบ ADLI
เอา แค AD  
สวน LI ถามีไดก็ดี ไมมีไมเปนไร
ขอไหนไมม ีเขียนวาไมมี
ใหเวลาแกไข 1 สัปดาห

 ผล



3.จับคูทีม audit เอกสาร
โดย 1 กับ 5 2 กับ 4

3 กับ 6
 เพื่อตรวจสอบวาที่เขียน มี หรือไมมี
มีตรงไหนที่มีแลวไมไดเขียน ให เขียน        

4.ประชุมรวมกัน เจาของหมวดนําเสนอที่
เขียน  ผูaudit เสนอที่ตรวจพบ
เพิ่มเติมสวนที่ขาด ที่ประชุมชวยกัน 
ตรวจสอบและใหเจาของหมวดแกไขเปน

Final เพื่อ หา OFI
ผล    



4. จาก final draft ปแรกได  ที่ประชุมชวยกันคนหาOFI 
จัดลําดับ ความสําคัญแกOFI ใหเวลา 6 เดือน
เปาหมายป 2551
ลองเขียน application report เพื่อทดสอบตัวเอง



เดือน ม.ิย.51
1.เชิญอาจารยสอน เขียน application report เปน workshop
2.ลองเขียนเปนทีม เขียนแลวแก ในหองประชุม เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง

เชื่อมโยง และความถูกตอง ไขวกนั audit  เหมือนเดิม 
เพื่อใหได draft application ที่พอใชได 6 หมวด(ยาว180 หนา)

3.แตละทีม กําหนดดวยวาจะวัดแตละหมวด แตละหวัขอดวยอะไร มีหรือไม
ผลของโรงพยาบาลเปนอยางไร เพื่อจัดทําหมวด 7

ผล 



เดือน ก.ค.-ตนส.ค. 51  ปญหา
1.ตองกระชับใหได 100 หนา
2.ยังขาดความเชื่อมโยง
3.บางหัวขอยังตอบไมถูกจุดไมไดดี ไมเห็น 
แกไข
ใหทีมเล็กลงเหลือแตตัวหลัก  ทั้ง6 หมวด อ
แกทกุวัน เพื่อใหกระชับ และใหได หนาตา
แกหามรุงหามค่ํา แกจนถอดใจ ไมรูกี่ ver
จนกระทั้งเวลา print อานตองกํากบัวันเละ



ผล

TQA



1.สุดทายตองมีผูทําหนาที่ บรรณาธิการแกไข ใหกระชับและ
ไดตามเกณฑ คุณสมบัติ
1.รูระบบในโรงพยาบาลเปนอยางดี
2.มีความสามารถการเขียน

ผลผล



1.หากคะแนนผาน มคีณะกรรมการมาตรวจ ตรวจแบบ 5 คนทั้งวัน
สุมเจาหนาที่จากรายชื่อ 20 คนไมบอกลวงหนา ถาม 1 ตอกรรมการ
4 คน 

2.ตรวจหลักฐาน มากกวา 50 รายการ
3.ไดรางวัล มทีีม จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติมาศึกษาในหนวยงาน

2 เดือนครัง้ ครั้งละ 2-3  วัน ตอเนื่องไมนับรวมตองทําเอกสาร
อีกมากมาย



1.ป 2552 ตั้งใจจะไมสงเนื่องจาก ยังตั้งตัวไมติด ไมมีเวลา
2.เดือน ก.ค. จะทํา workshop ตีความ feed back

report และแกไข OFI
3.ป 53 เขียน report ใหม 

Full  site visit ป 2553 





ขอสังเกตในการเขียนโครงรางองคกร

link กับโครงรางองคกร ไมมีคะแนนแต ไม Link 



1. องคกรมีการบริการทีส่ําคญัอะไรบาง กลไกที่องคกรใชในการการสงมอบ
การบรกิารใหแกผูรับบรกิาร คืออะไร

2. วัฒนธรรม จุดประสงค วิสัยทัศน พันธกจิ และคานิยมที่ประกาศไว คือ
อะไร

3. ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบตัิงาน แบงกลุมเปนประเภทอะไรบาง อะไรคือ
ความตองการและความคาดหวังที่สําคญัของกลุมเหลานี้ ผูปฏิบตัิงานมี
การศกึษาระดบัใด อะไรคือ ความหลากหลายและภาระงานของ
ผูปฏิบตัิงานในองคกร สวัสดิการทีส่ําคญั  ขอกําหนดดานสุขภาพ  ความ
ปลอดภัย

4. เทคโนโลย ีอุปกรณและ อาคารสถานที่ ที่สําคญั 
5. กฎหมาย และระเบยีบขอบังคบั 

ก. สภาพแวดลอมขององคกร

1. ลกัษณะองคกร
หมวด6หมวด6

หมวด3หมวด3

หมวด1หมวด1

หมวด5หมวด5

หมวด1,5หมวด1,5



วิสัยทศัน

เราจะเปนโรงพยาบาลที่ประชาชนทุกกลุม

เลือกใชบริการ ดวยระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

โดยการมีสวนรวมของประชาชน

มุงสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูเกี่ยวของทุกระดับ

และมีความมั่นคงดานการเงิน

เราเปนหนึ่งในโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ

เปนเลิศระดับประเทศ

และเปนที่รักของประชาชน



พันธกิจ
1.จัดบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความคาดหวัง

ผูรับบริการ เพือ่สรางความพึงพอใจสูงสุด
2.สงเสรมิใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสรางสิง่แวดลอมที่เอือ้ตอการ

มีสุขภาพดี โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น
3.บริหารจัดการทรัพยากรเครือขายบริการสุขภาพใหเกดิความเปนธรรม 

และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเกี่ยวของทุกฝายโดยสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอยที่สุด
4.พัฒนาบุคลากรของเครือขายใหมีความรูความสามารถ โดยยึดมั่นใน

จริยธรรมแหงวิชาชีพ และ พรอมเรยีนรูและพัฒนาตลอดเวลา



พันธกิจ (Mission)พันธกิจ (Mission)

“ภาพลักษณ เราคือใคร   ใหบริการอะไร   แกใคร  ดวยปรัชญาอะไร

เพื่อผูกพันใหบรรลุวิสัยทัศน”

เราเปนโรงพยาบาลชุมชนที่ประชาชนทุกกลุมเลือกใชบริการ ดวยบริการสุขภาพ

ที่มีคุณภาพ   สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยการมีสวนรวมของชุมชน

บริหารจัดการดวยระบบธรรมาภิบาล  มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม และมีความสุข

 มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู และ สรางความพึงพอใจแกผูเกี่ยวของทุกระดับ



คานิยมรวม
1. ผูรับบริการสําคัญที่สุด

2. เจาหนาที่พรอมเรียนรู 
และพฒันาคุณภาพงานตลอดเวลา

3. ทุกคนทํางานรวมกันฉันทพี่นอง

4. โรงพยาบาลเปรียบเหมือนบานของเราทุกคน

4. เรารักภูมิใจที่ทํางานในโรงพยาบาล



โครงสรางองคกรและระบบธรรมาภิบาล ความสัมพันธในแง
การรายงานระหวางคณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการ
ระดับนโยบาย และผูนําระดับสูงขององคกร
กลุมผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สําคัญความตองการและ
ความคาดหวังของ แตละกลุม
บทบาท ผูสงมอบ ผูรวมมือ คูความรวมมือที่สําคัญในระบบงาน
และการให บริการ ความตองการที่มีตอผูสงมอบ
กระบวนการที่สําคัญของความสัมพันธและการสื่อสารในฐานะ 
ผูรวมมือกับผูสงมอบ  ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ข. ความสัมพันธระดับองคกร

1. ลกัษณะองคกร



1.รักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ
2.สงเสริมสุขภาพ
3.ปองกันและควบคุมโรค

ภารกิจหลักของโรงพยาบาล



จากภารกิจทีห่ลากหลายแบงลูกคาตามภารกิจ



ลําดบัการแขงขัน ขนาดและการเตบิโตเปรียบเทยีบกบัอุตสาหกรรม
และตลาดเดยีวกัน จาํนวนและประเภท ของคูแขง
ปจจยัความสําเร็จ เทยีบกบัคูแขงและ สถาบันเทียบเคยีง
การเปลี่ยนแปลงที่มี ผลตอการแขงขันรวมทั้งโอกาสดานนวัตกรรม 
และความรวมมือ

แหลงขอมูลเชิงเปรยีบเทยีบ/แขงขัน

แหลงขอมูลเชิงเปรยีบเทยีบและเชงิแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และแหลงขอมูลเชิงเปรยีบเทียบในอุตสาหกรรมอื่น และขอจํากัดใน
การหาขอมูล

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน

2. ความทาทายตอองคกร



ข.บรบิทเชงิกลยทุธ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

ความทาทายเชิงกลยุทธความทาทายเชิงกลยุทธและขอไดเปรยีบที่สําคัญในดานธุรกจิ ดาน

ปฏิบัตกิาร ดานทรัพยากรบคุคลขององคกรคืออะไรและผลกระทบ

ตอความยั่งยืนขององคกรคือะไร

สวนประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ ซึ่งรวมทั้งการประเมิน

ผลและการเรียนรูคืออะไร

2. ความทาทายตอองคกร




