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33P P ในระดับองคกรในระดับองคกร

เชื่อมโยงมาตรฐานทั้งหมดเขาดวยกนัเชื่อมโยงมาตรฐานทั้งหมดเขาดวยกนั

เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตร HA SPA
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

ความทาทายขององคกร
ปญหาสุขภาพในพื้นที่
ความตองการของผูรับบริการ
ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การแขงขัน
ปจจัยภายในองคกร

6.1 การออกแบบระบบงาน
องคกรกําหนดงานที่เปนความเชี่ยวชาญ
พิเศษของตน  ออกแบบระบบงาน และ
กระบวนการสําคัญ เพื่อสงมอบคุณคา
ใหแกผูปวย / ผูรับผลงานอื่นๆ, พรอม
สําหรับภาวะฉุกเฉิน, และบรรลุ

 ั

ใช 3P เพื่อดูแลภาพรวมของการพัฒนาท้ังองคกร

Purpose Process Performance

I - 2.1 การจัดทํากลยทุธ
องคกรกําหนดกลยุทธ  และ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพือ่ตอบสนอง
กับความทาทายขององคกร และสราง
ความเขมแขง็ใหกับการดําเนินงานของ
องคกร.

ความสําเร็จขององคกร.

6.2 ก. การจัดการ
กระบวนการทํางาน

องคกรนํากระบวนการทํางานสําคัญไป
ปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อสงมอบคุณคา
ใหแกผูปวย / ผูรับผลงานอื่น และเพือ่
บรรลุความสําเร็จขององคกร.

I - 4.1 ก. การวัดผล
งานขององคกร

องคกรจัดใหมีการวัดผลงาน โดย
ใชขอมูลและสารสนเทศ ในทุก
ระดับและทุกสวนขององคกร.

IV ผลการดาํเนินงานขององคกร
องคกรแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานที่ดีและการ
ปรับปรุงในประเด็นสําคัญ ไดแก ผลดานการดูแล
ผูปวย ผลดานการมุงเนนผูปวยและผูรับผลงาน
อ่ืนๆ ผลดานการเงิน ผลดานบคลากร ผลดาน

2

Analysis, Review, 
& Improvement

I - 4.1 ข. การวิเคราะห ทบทวน และปรบัปรุงผลงาน
I  - 6.2 ข. การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน
II - 1.1 การพัฒนาคณุภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับ
II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

อนๆ ผลดานการเงน ผลดานบุคลากร ผลดาน
ประสิทธิผลของกระบวนการ ผลดานการนํา และ
ผลดานการสรางเสรมิสุขภาพ
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Hospital Profile 2008 
(Context, Direction, Result)

1. ขอมูลพื้นฐาน
2. บริบทขององคกร

3  ทิศทางขององคกร

ก.สภาพแวดลอมขององคกร
2.1 ขอบเขตการใหบริการ3. ทศทางขององคกร

4. ผลการดําเนินการ

พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม
แผนกลยุทธ วัตถุประสงค จุดเนน/เข็มมุง

2.2 ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
2.4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ
ข. ความสัมพันธระดับองคกร
2.5 โครงสรางองคกร
2.6 ผูปวยและผูรับผลงานสําคัญ
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2.7 ความสัมพันธกับองคกรภายนอก
ค. ความทาทายขององคกร
2.8 การแขงขัน ความเติบโต ความสําเร็จ
2.9 ความทาทายที่สําคัญ
2.10 การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู

(1) โรคที่เปนปญหาสําคัญในพืน้ที่  
(2) โรคที่เปนโอกาสพัฒนา หรือมีขอจํากัดในการใหบริการ
(3) เหตุการณที่มีผลตอการพัฒนา / การเปลีย่นแปลงนโยบาย
(4) ปญหาสําคัญที่โรงพยาบาลกาํลังพยายามแกไข
(5) ความทาทายเชิงกลยุทธอืน่ๆ ขององคกร

Strategic Plan & KPI Monitoring Interview

วตัถุประสงค
1. เพื่อเรียนรูวิธีการในการจัดทําแผนกลยุทธของโรงพยาบาลที่

ใ   ้  ่ ใ จะทําใหสอดคลองกับบริบท รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่นํามาใช
วิเคราะหเพื่อกําหนดวัตถุประสงคเชงิกลยุทธ และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ

2. เพื่อเรียนรูปญหาอุปสรรคในการนําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ
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ฏ ู ฏ
3. เพื่อเรียนรูวิธีการติดตามความกาวหนาและการบรรลุ

วตัถุประสงคที่กําหนดไว รวมทั้งการนําขอมูลตางๆ มา
วิเคราะห

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล การประชุม 9th HA National Forum 13 มีนาคม 2551
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จากความทาทายสูวัตถุประสงค

• ระบบการจายเงินที่บีบให รพ.ตองประหยัด

• ความตองการใหมีคุณภาพและความปลอดภัย

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธความทาทายเชิงกลยุทธ

ุ

เพิ่มมากขึ้น

• กระแสสิทธิของผูบริโภค การเขาถึงขอมูล

ขาวสาร ความไมไววางใจ ความสัมพันธกับ

ผูรับบริการ

• ปริมาณผูรับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

• กําลังคน: ไมเพียงพอ เพิ่มไมได หมุนเวียนสูง 
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ขาดประสบการณ 

• ตนทุนคาใชจายที่เพิ่มข้ึน

• ลักษณะการเจ็บปวยที่เปลี่ยนแปลงไป

• โครงสรางอาคารและครุภัณฑที่มีอายุใชงานนาน

• การสรางความรวมมือและการสื่อสารกับชุมชน

สํารวจความทาทายเชิงกลยุทธของ รพ.

(1) โรคท่ีเปนปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี  

(2) โรคท่ีเปนโอกาสพัฒนา หรือมีขอจํากัดในการใหบริการ(2) โรคทเปนโอกาสพฒนา หรอมขอจากดในการใหบรการ

(3) เหตุการณท่ีมีผลตอการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

(4) ปญหาสําคัญท่ีโรงพยาบาลกําลังพยายามแกไข
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(5) ความทาทายเชิงกลยุทธอ่ืนๆ ขององคกร



HA SPA I02 3P at Hospital Level 16/07/52

4

จากวัตถุประสงคสูตัวชี้วัดสําคัญ

เปาประสงค 1

วัตถุประสงค 1.1

วัตถประสงค 1 2

พันธกิจ เปาประสงค 2

วตถุประสงค 1.2

วัตถุประสงค 3.1

วัตถุประสงค 2.1
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เปาประสงค 3

วัตถุประสงค 3.2

ประเด็นพิจารณา

(1) แผนกลยุทธสอดคลองกับความทาทายหรือไม, นําความทาทายมา
พิจารณาครบถวนหรือไม

(2) แผนกลยุทธมีการจัดกลุมอยางเปนระบบหรือไม มีการระบุเปาหมาย
ที่ชัดเจนและวัดไดหรือไม

(3) ตัวชีว้ัดผลการดําเนินงานขององคกร สามารถวัดการบรรลเุปาหมาย
ในแผนกลยทธไดครบถวนหรือไม  
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ในแผนกลยุทธไดครบถวนหรอไม  

(4) เปาหมายในแผนที่ยังไมมีตัวชี้วัด จะใชวิธีการประเมินอยางไร 
ระหวางการกําหนด KPI เพิ่ม กับการทํา mini-research


