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บรหิารอยา่งไรใหไ้ด้บรหิารอยา่งไรใหไ้ดค้ณุภาพคณุภาพ

ทัง้งานทัง้งานและใจ และใจ จากจากใจผ ูบ้รหิาร ใจผ ูบ้รหิาร 

นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครนายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาสวิภาส
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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นายแพทยน์ราพงศ ์ธีรอคัรวิภาสนายแพทยน์ราพงศ ์ธีรอคัรวิภาส

NarapongNarapong TheeraakarawipasTheeraakarawipas, M.D., M.D.

Year 1995 Medical Degree, Faculty of Siriraj Medicine, 
Mahidol University.

Year 2002 Certificate Board of Family Medicine,
Thai Medical Council.

Year 2003 Master of Science (Community Medicine)
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

Year 2007 Certificate Board of Preventive Medicine 
(Epidemiology), Thai Medical Council.

Year 2013 Certificate Acupuncture and Moxibustion for Doctors course,
Royal Thai Army Medical Department and Tianjin University.

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลล าลกูกาผูอ้ านวยการโรงพยาบาลล าลกูกา
Director Director of of LamlukkaLamlukka HospitalHospital
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รพ.สต.

เทศบาล

รพ.หนองเสือ

รพ.ล าลกูกา

รพ.คลองหลวง

รพ.ธญับรุี

รพ.ประชาธิปัตย์

รพ.ปทมุธานี

รพ.สามโคก

รพ.ลาดหลมุแกว้

แผนท่ีจงัหวดัปทมุธานีแผนท่ีจงัหวดัปทมุธานี

NN



แผนท่ีอ าเภอล าลกูกา
N

คคูต

ลาดสวาย

บึงค าพรอ้ย

ล าลกูกา

บึงทองหลาง

ล าไทร

บึงคอไห

พืชอุดม

อ าเภอธญับุรีอ  าเภอธญับุรี

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

อ าเภอเมือง อ าเภอเมือง 
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3.5 km
5 นาที26 km

45 นาที

อ าเภออ าเภอ

บางน ้าเปร้ียวบางน ้าเปร้ียว

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

อ าเภออ าเภอ

องครกัษ์องครกัษ์

นครนายก นครนายก 
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รพรพ..ล าลูกกาล าลูกกา

สสอสสอ..ล าลูกกาล าลูกกา



ท่ีตัง้ อยู่ทิศตะวนัออกของแม่น ้าเจ้าพระยา ห่างจากตวัจงัหวดัปทมุธานี
ประมาณ  40 กิโลเมตร

ขนาด พืน้ท่ีประมาณ 297,061 ตารางกิโลเมตร

ภมิูประเทศ ท่ีราบลุ่มน ้าท่วมถึง มีล าคลองตดัผา่นทัว่ไป

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี
ทิศใต้ ติดต่อกบัเขตดอนเมือง สายไหม คลองสามวา และหนองจอก 

กรงุเทพฯ
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก 

และอ าเภอบางน ้าเปรีย้ว  จงัหวดัฉะเชิงเทรา
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี

สภาพภมิูศาสตร์



Context
          โรงพยาบาลล าลูกกาเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับต้น (2.1) มีภารกิจ
o บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป คลอดและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 
o บริการเฉพาะด้าน : ทันตกรรม แพทยแ์ผนไทย กายภาพบ าบัด ฝังเข็ม สุขภาพจิต 

การบ าบัดยาเสพติดและบุหรี่ 
oo บริการคลนิิกเฉพาะโรค บริการคลนิิกเฉพาะโรค ::  คลนิิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืดคลนิิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หัวใจ ไต วัณโรค หัวใจ ไต วัณโรค 

ARV ARV ฝากครรภ์ คลินิกเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัว บริการส่งเสริมสุขภาพและฝากครรภ์ คลินิกเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัว บริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ป้องกันโรค บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ((EMSEMS))

o จ านวนเตียงทัง้หมด 36 เตียง : ผู้ป่วยสามัญชาย 12 เตียง หญิง 12 เตียง 
ห้องพิเศษ 5 ห้อง Isolation 2 เตียง และห้องผูป้่วยหลงัคลอด 5 เตียง



วิสัยทัศน์
        
โรงพยาบาลล าลูกกาเปน็ผูน้ าโรงพยาบาลล าลูกกาเปน็ผูน้ า
ในการดูแลสขุภาพแบบองค์รวมในการดูแลสขุภาพแบบองค์รวม
ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีชีวิตที่ดี

พันธกิจ

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานในด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยบริการ
ที่มีประสทิธิภาพ เสมอภาค ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. บริหารจัดการระบบสุขภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนให้มีส่วนรว่มในการจัดการ
สุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ



 Tel.Tel.  0202  563563  10111011  
((QualityQuality  Development CenterDevelopment Center))
 Mobile Phone Mobile Phone 08 6382 970308 6382 9703
 Suggestion Mail BoxSuggestion Mail Box
 EE--mail  :  mail  :    narapas@yahoo.comnarapas@yahoo.com
 www.LLkhospital.comwww.LLkhospital.com
 Mail : Mail : LamlukkaLamlukka hospital, hospital, PathumthaneePathumthanee..

Consumer SuggestionConsumer Suggestion

mailto:narapas@yahoo.com
http://www.llkhospital.com/


QI  กับ การต่อ  JIGSAW

Quality ImprovementQuality Improvement



ผู้จัดการองค์กรแห่งอนาคต
(Corporate Manager of The Future)

“รวดเร็ว แม่นย า ม่ันคง”

รวดเร็ว  

มั่นคง

  แม่นย า

ดี

แกร่ง เก่ง

“… เป็นผู้น ายุคใหม่ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลก และของระบบราชการที่ก าลังมีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะตอ้งมีทักษะในการบริหารงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได ้และรับมอืกับการเปลี่ยนแปลง
ด้วยท่าทีที่ดี ในขณะเดยีวกันก็มั่นคงต่อความสุจริต และยุติธรรม มกีารตัดสินใจท่ีดี บนความถูกต้อง และเป็นธรรม 
รวมทั้งต้องสามารถท างานร่วมกับภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรเอกชนอื่นๆ ไดเ้ป็นอย่างดี …”



เตรยีม เตรยีม AccreditAccredit

ธนัวาคม ธนัวาคม 5454
ReviewReview

ศูนยค์ุณภาพ ศูนยค์ุณภาพ 

Document Document 
ReviewReview

/ น าเสนอระบบ/ 
ทีมงาน

เตรยีมเตรยีม  Matching Matching 33

ตดิตามผลการตดิตามผลการ

ด าเนินการด าเนินการMatchingMatching

เตรยีมเตรยีม  Matching Matching 33

ประชาสมัพนัธ์ประชาสมัพนัธ์

ศูนยค์ุณภาพ ศูนยค์ุณภาพ 

วาง  วาง  Road MapRoad Map

ประชาสมัพนัธ์ประชาสมัพนัธ์ Service ProfileService Profile
((33C+PDSA, M & EC+PDSA, M & E))

หน่วยงานทบทวนหน่วยงานทบทวน 1212
กิจกรรมกิจกรรม

Service ProfileService Profile
((33C+PDSA, M & EC+PDSA, M & E))

รบัการตรวจเยีย่มจากรบัการตรวจเยีย่มจาก

สรพสรพ..

รบัการตรวจเยีย่มจากรบัการตรวจเยีย่มจาก

อาจารยเ์รวดีอาจารยเ์รวดี

สรพสรพ..

ศูนยค์ุณภาพ

เยีย่มหน่วยงาน 

หน่วยงาน หน่วยงาน / / ทีมทีม

น าเสนอผลการน าเสนอผลการ

ด าเนินงานด าเนินงาน

หน่วยงาน / ทีม

น าเสนอผลการ

ด าเนินงาน

ศูนยค์ุณภาพเยีย่มศูนยค์ุณภาพเยีย่ม

หน่วยงานหน่วยงาน

เขียนเอกสารเขียนเอกสาร    
SPA,ServiceSPA,Service

ProfileProfile  

5 5 –– 1111 มิมิ..ยย.. 5454 13 13 -- 24 24 มิมิ..ยย. . 5454

ระดบัทีมระดบัทีม

พรอ้มลยุพรอ้มลยุ

หน่วยงานน าเสนอ หน่วยงานน าเสนอ 

Clinical PopulationClinical Population
+ CLINIC  RM+ CLINIC  RM

              อบรมอบรม  SHASHA

    ที่จงัหวดันครนายก ที่จงัหวดันครนายก 

                  

   

              
          

SIMPLE SIMPLE 
CARECARE  PROCESSPROCESS  

Matching Matching 33

1 1 –– 55 สส..คค.. 5454

สง่เอกสารให้

ศูนยค์ุณภาพ

22 22 –– 3131 สส..คค.. 5454

8 8 –– 19 19 สส..คค.. 5454
ตลุาคมตลุาคม  5454

2727  มิมิ..ยย.. 5454

11 11 –– 1515 กก..คค.. 545418 18 –– 2222 กก..คค.. 5454 55 กก..คค.. 5454

25 25 –– 2929 กก..คค.. 5454



FF Friendly เป็นมิตรเป็นมิตร
AA Appreciation ชื่นชมชื่นชม
NN Nice & easy เรียบง่ายเรียบง่าย

TT Teamwork ท าเป็นทีมท าเป็นทีม
AA Approach community เข้าถึงชุมชนเข้าถึงชุมชน
SS Social spirit สนองสังคมสนองสังคม
II Integrity/Improve คุณธรรมน าพัฒนาคุณธรรมน าพัฒนา
AA Accreditation รับรองคุณภาพรับรองคุณภาพ



• ทักทายเมื่อพบหน้า

• ปิยะวาจากับทุกคน

• ท าตนให้เป็นประโยชน์

• ไม่กล่าวโทษเพื่อนร่วมงาน

• ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว
13

    ค าปฏิญญาส ูก่ารท างานเป็นทีมค าปฏิญญาส ูก่ารท างานเป็นทีม



การท างานรว่มกนัเป็นทีมการท างานรว่มกนัเป็นทีม
• ความไว้วางใจ

• ก าหนดเป้าหมายชดัเจน
: ท าอะไร ผูใ้ดบา้ง หน้าท่ีอะไร ท าอย่างไร

• ช้ีแนะแนวทางปฏิบติั: แนวปฏิบติัเพ่ือบรรลเุป้าหมาย

• การส่ือความหมาย: รบัฟัง เปิดเผย เข้าใจตรงกนั

• เสียสละ: ร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจ

• สรา้งค่านิยมให้ท างานรว่มกนัเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
เป็นกลุ่ม



การประเมินความสามารถ

1. ความรู้ในงานท่ีรบัผิดชอบ (Job Knowledge) 
2. การเรียงล าดบัส าคญัและคณุภาพของงาน (Concern for Order and 

Quality)
3. ความสามารถในการส่ือสาร (Communication Skills)
4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Initiative)
5. ความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง (Self Motivation)
6. ความรบัผิดชอบต่อองคก์ร (Organizational Commitment)
7. การให้ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 

Cooperation)
8. การควบคมุอารมณ์ (Self Control)
9. ความสามารถในการเข้าใจผูอ่ื้น (Interpersonal Understanding)
10. ภาวะความเป็นผูน้ า (Leadership)
11. การตดัสินใจ (Decision Making)
12. ความสามารถในการวิเคราะหง์าน (Analytical Thinking)



คณุลกัษณะท่ีช่วยใหเ้กิดความประทบัใจท่ีดี

• สง่า (Poise)
• ฉะฉาน (Articulateness)
• แต่งตัวให้ปกติ (Conservative Dress)
• มีความรอบรู้ (Knowledgeable)
• มีทัศนคติที่ดี (Positive Thinking or Attitude)
• รู้จักคิดก่อนท า (Thoughtfulness)
• มั่นใจในตนเอง (Self-Confidence)



Peter Drucker ปรมาจารยด์า้นภาวะผูน้ า กลา่วไวว้่า 

“พวกเราใชเ้วลามากมายในการสอนหัวหนา้ว่า

พวกเขาควรตอ้งท าอะไรเพ่ิมเตมิที่จะเป็นหัวหนา้ที่ด ี

แตเ่ราไมไ่ดใ้หเ้วลามากพอที่จะบอกหวัหนา้ว่า 

พวกเขาควรหยดุท าอะไรเพ่ือที่เป็นหัวหนา้ที่ดี”

หวัหนา้จ านวนกว่าคร่ึงที่ผมเคยเจอ ไมจ่ าเป็นตอ้งท าอะไรเพิ่มเตมิ 

ถา้เพียงพวกเขาร ูจ้กัท่ีจะหยดุท าอะไรสกัอยา่งหน่ึงท่ีไม่ควรท า  

พวกเขาจะเป็นหวัหนา้ท่ีดีข้ึนไดใ้นทนัที



1. รบัปากแลว้ไม่ท า หรือรบัปากในสิ่งที่ไมส่ามารถท าได้

ดว้ยอ านาจหรือหนา้ที่ของตนคนเดยีว

2. รบัชอบแต่ไม่รบัผิด ไมก่างปีกปกป้องลกูนอ้ง 

ใชห้วัเพื่อสรา้งสรรคค์วามคิดใหม ่ไมใ่ชค่อยจบัผดิลกูนอ้ง 

และที่ส าคญัใชห้นา้เพื่อใชเ้อาไวย้ืดหนา้รับความผดิ

3. ตดัสินโดยไมฟั่งความคิดเห็นของผ ูอ่ื้น หรอืไม่

อธิบายเหตผุลใดๆ

4. พดูจาไม่ใหเ้กียรติลกูนอ้ง

5. ต าหนิลกูนอ้งต่อหนา้ธารก านลั

สิ่งท่ีหวัหนา้ควรหยดุท า สิ่งท่ีหวัหนา้ควรหยดุท า 5 5 อยา่งอยา่ง



The Four Values of Social Accountability

Relevance

EquityQuality

Cost effectiveness

Lowest

Highest

Highest

H
ig
h
e
s
t H

ig
h
e
s
t



ภาพแสดงผลการวจิัยประชากรของ ภาพแสดงผลการวจิัยประชากรของ WhiteWhite

1,000

750

250

9 5 1

ประชากรวยัผู้ใหญ่

ประชากรวยัผู้ใหญ่ทีเ่จ็บป่วย
อย่างน้อย 1 คร้ัง/เดอืน

ประชากรวยัผู้ใหญ่ทีไ่ปพบ
แพทย์อย่างน้อย 1 คร้ัง/เดอืน

จ านวนวยัผู้ใหญ่ที่นอนรักษา
ในโรงพยาบาล/ 1 เดอืน
จ านวนวยัผู้ใหญ่ที่ส่งต่อไปแพทย์อืน่/เดอืน
จ านวนวยัผู้ใหญ่ที่ถูกส่งต่อไปโรงเรียนแพทย์

White KL, William TF, Greenberg BG, The ecology of medical care. NEJM 1961; 265(18): 885-92 



ต้นทุนของคุณภาพ  (Cost of Quality)

• Prevention Costs : Design review, Supplier 

evaluation, Operation training, Quality audits, 

Preventive maintenance, etc.

• Appraisal Costs : Inspection and test, Product 

acceptance, Status measurement and reporting

• Failure Costs : Corrective action costs, 

Rework, Waste, Warranty, Low compliance, Legal 

liability



Operating AnalysisOperating Analysis GoalGoal 20102010 20112011 20122012 20132013

1.Reserve Fund (Million Baht) 1919..9090 19.3919.39 17.9717.97 19.2219.22

2.Reserve Fund Spending Time 
(Month)

> 3.0> 3.0 4.34.3 3.83.8 2.42.4 1.81.8

3.IPD Occupying Rate (%) > 70> 70 97.397.3 98.098.0 79.179.1 89.589.5

4.Bed Using Rate (person/bed/year) 119119..44 115.4115.4 94.794.7 97.597.5

5.IPD Dead Rate (per 1,000 person) 1313..11 13.313.3 18.018.0 15.115.1

6.IPD Length of Stay (day) 33..00 3.13.1 3.13.1 3.43.4

Administration InformationAdministration Information  (Year (Year 2010 2010 –– 20132013))
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““โรงพยาบาลล าลูกกา ส าเร็จ โรงพยาบาลล าลูกกา ส าเร็จ 
สมหวงัทุกประการ ด้วยการร่วมมือกันสมหวงัทุกประการ ด้วยการร่วมมือกัน””

1st 11 – 12 February 2006

2nd 18 – 19 February 2006
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