รายงานการประชุม คณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจดานบริการรักษาพยาบาล (ครั้งที่ 1)
วันที่ 8 สิงหาคม 2548 ณ หองประชุม 1 สํานักงานโรงพยาบาล
รายชื่อผูเขาประชุม
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2. พญ.วาริชา
3. พญ.อรสา
4. นพ.วิรัตน
5. นพ.อุทัย
6. นพ.ธนะรัตน
7. นพ.นิรันดร
8. นพ.ธวัช
9. นพ.เรืองศักดิ์
10. พญ.กรัณฑรัตน
11. นพ.สุธรรม
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เอื้องสุวรรณ
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ศรเลิศล้ําวาณิช
มิ่งเมือง
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สรุปผลการประชุม
x นพ.อุดม ชมชาญ ประธานคณะทํางาน แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะแพทยศาสตรกําหนดให
ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร เนื่องจากใกลจะสิ้นสุด
Vision ที่ตั้งไว (ในปงบประมาณ 2550 เปนคณะแพทยศาสตรชั้นนําของประเทศ) ประกอบกับจะ
สิ้นสุดแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 ในปงบประมาณ 2549 ดังนั้นจึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในการพัฒนาคณะแพทยศาสตรขึ้น โดยแบง
คณะทํางานออกเปน 3 ดาน และมอบหมายใหทําหนาที่ –:
X ทบทวนสถานภาพและศักยภาพของคณะแพทยศาสตร (SWOT) ซึ่งในแตละดานขอใหทบทวน
บทบาทในการชี้นําสังคม
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Y ทบทวนนโยบายและกลยุทธในแตละดานที่กําหนดไวเดิม พรอมทั้งปรับแกไข/เพิ่มเติมเพื่อให
เหมาะสมยิ่งขึ้น สําหรับการรองรับงานในอีก 5 ปขางหนา (ปงบประมาณ 2550 – 2554)
x เพื่อใหคณะทํางานเขาใจหลักการ แนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ โดยมีขอมูลประกอบ ไดแก
X วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและกลยุทธของคณะแพทยศาสตร พ.ศ.2541 – 2550
Y วิสัยทัศน พันธกิจของโรงพยาบาลสงขลานครินทร
Z..แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและระบบงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร
ประจําปงบประมาณ 2547 – 2548
[ ผลการดําเนินงานตาม KPI
\ แนวคิดเพือ่ การทบทวน Vision Mission Values and Strategy (ดานบริการ)
] ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ดานนโยบายสุขภาพที่มีผลตอ
ระบบใหบริการสุขภาพ
^ เครื่องมือในการวิเคราะห SWOT
 ประธานคณะทํางานฯ นําเสนอเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห SWOT ไดแก :-

X PEST Model : Politics , Economics, Society และ Competition
Y Market Mix – 4P : Price , Place , Promotion , Products
Z Mc.kansey ’s Framework

[ Baldrige + Balanced Scorecard
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 นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ ไดเสนอแนวคิดเพื่อการทบทวน Vision Mission Values and Strategy

(ดานบริการ) ซึ่งจะตองมีคําถามสําคัญ :- X Where are we now? (SWOT) Y Where do we
want to go? (Vision /Mission) Z How will we get there? (Values and Strategies)
Vision
The term “vision” refers to the desired future state of your organization. The vision describes
where the organization is headed, what it intends to be, how it wishes to be
Mission
The term “mission” refers to the overall function of an organization. The mission answers the
question, “What is this organization attempting to accomplish?” The mission might define patients,
other customers, or markets served; distinctive competencies; or technologies used.
Values
The term “values” refers to the guiding principles and / or behaviors that embody how your
organization and its people are expected to operate. Values reflect and reinforce the desired culture
of an organization. Values support and guide the decision making of every staff member, helping the
organization to accomplish its mission and attain its vision in an appropriate manner.
Strategic Challenges
The term “strategic challenges” refers to those pressures that exert a decisive influence on
an organizational ’s likelihood of future success. These challenges frequently are driven by an
organizational ’s future collaborative environment and/or competitive position relative to other
providers of similar health care services. While not exclusively so, strategic challenges generally
are externally driven. However , in responding to externally driven strategic challenges, an
organization may face internal strategic challenges.
Strategic Objectives
The term “strategic objectives” refer to an organization’s articulates aims or responses to
address major change or improvement , competitiveness issues, and / or health care advantages.
Strategic objectives generally are focused externally and relate to significant patient / customer ,
market, service , or technological opportunities and challenges (strategic challenges) , Broadly
stated, they are what an organization must achieves to remain or become competitive . Strategic
objectives set an organization ’s longer – term directions and guide resource allocations and
redistributions
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เกณฑ MBNQA
• Short and longer term directions and performance expectations
• Balancing value for patients and other customers and stakeholders
Strategy development
(A) Strategy development process
A1 ผูมีสวนรวม : กรรมการ คิด เสนอราง , เสนอประชาคม ใหความเห็น, กรรมการบริหาร
โรงพยาบาล คณะผูบริหารและกรรมการประจําคณะ
A2 ระยะเวลาของแผน :- ระยะยาว : แผน 5 ป เริ่มป พ.ศ.2551
A3 ขอมูลที่ใชในการทําแผน
• Patient, other customer and health care market needs expectation and opportunities
• Competitive environment and our competitive capability
• Technology and other changes that effect us
• Strength & Weakness : including Staff and other resources
• Opportunities to redirect resources to higher priority health care services or areas
• Potential risks ; financial societal and Ethical
• Change in regional and national economic
(B) Strategy objectives
(1) Most important goals, key strategic objectives + timeframe
(2) Strategic objectives - address the org. challenges
- balance short and longer term
- balance the need of patient, key customers and stakeholders.
B1 Patients Segmentation :- ความรุนแรงของโรค (primary, secondary, tertiary ,
super tertiary) ผูปวย walk-in, refer, ฉุกเฉิน พื้นที่อยูอาศัย สิทธิทางการเงิน
และเศรษฐานะ
B2 Non-patient key customers : การศึกษา MD + Non MD การวิจยั โรงพยาบาลที่สงตอ
และกองทุนที่จายเงิน
B3 Stake-holders : มหาวิทยาลัย รัฐบาล ชุมชน และจังหวัดสงขลา (CEO)
B4 Partnership (Potential) : สถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่
Hi-end medical instrument / drug company องคการบริหารสวนทองถิ่น
กองทุน R +D คุณภาพบริการ : สวรส. , สสส., พรพ
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 นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลฯ ไดนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ

แผนพัฒนาฉบับที่ 10 ดานนโยบายสุขภาพของรัฐที่มีผลตอระบบใหบริการ โดยสรุป :1. ระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. สนับสนุนและผลักดันโครงการสรางและเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
3. เพิ่มคุณภาพของระบบประกันสุขภาพถวนหนา
4. พัฒนา Excellence Center และ Regional Referral
5. สนับสนุนการรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิทุกภูมิภาค
6. ขยายฐานภาคบริการสุขภาพ จัดประชุมและสัมมนานานาชาติใหเปนศูนยกลางในภูมภิ าค
7. ดึงดูดแพทยและครูที่มีฝมือจากตางประเทศใหประกอบอาชีพในประเทศไทย
8. ประชาชนไดรบั บริการทางสุขภาพอยางเทาเทียมกัน
นอกจากนี้ นโยบายของกระทรวงที่เนนหนักดานสุขภาพ ไดแก :1. พัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
2. สรางสุขภาพตามยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
3. เรงรัดการแกไขปญหากําลังคน โดยเฉพาะในสวนภูมภิ าค
4. การแกไขปญหาเพื่อเอาชนะยาเสพติด
5. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยา วัคซีน และผลิตภัณฑสุขภาพ
6. เรงรัดใหมีระบบบริการการแพทยฉกุ เฉินใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพทุกจังหวัด
7. สนับสนุนธุรกิจที่เกีย่ วของสุขภาพใหมีคุณภาพ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
 ประธานคณะทํางานไดใหความเห็นวาจากขอมูลดังกลาว ขอใหนําไปเปนแนวทางประกอบการวิเคราะห

SWOT และเพื่อใหการวิเคราะห SWOT มาจากการมีสวนรวมของทุกฝาย จึงขอแบงกลุมคณะทํางาน
ออกเปน 5 กลุม ดังนี้ :กลุมที่ 1 กลุมแพทย young staff
กลุมที่ 2 กลุมฝายบริการพยาบาล
กลุมที่ 3 กลุมฝายเภสัชกรรม
กลุมที่ 4 กลุมฝายทันตกรรม
กลุมที่ 5 กลุมฝายสนับสนุน (รังสี, พยาธิ, IT, ฝายอํานวยการ)
โดยขอใหแตละกลุมระดมสมองบุคลากรในสังกัด และนําเสนอในการประชุมครั้งตอไปใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 14.00 น.
พิชยา ศรเลิศล้ําวาณิช / ชุติมา แกวมี
จงดี มิ่งเมือง / เพ็ญนภา เสงซาย
บันทึกรายงานการประชุม

นพ.อุดม ชมชาญ
ตรวจ/แกไขรายงานการประชุม
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SWOT กลุมฝายทันตกรรม
¾ จุดแข็ง
- มีแพทยผูเชีย่ วชาญ
- มีบริการผาตัดนอกเวลา
- เปนผูนําดานคุณภาพของโรงพยาบาล
- เปนศูนยกลางการรักษาของการแพทยของภาคใต
- บุคลากรมีคุณภาพและตั้งใจ ขยันในการปฎิบัติงาน
¾ จุดออน
- เรื่องลูกคายังไมเขาถึงการบริการที่เหนือความคาดหมาย ขาดการดูแลดาน soul and spirit
- ผูบริหารเปนลักษณะอํานาจนิยม และวัตถุนิยม โลกทัศนแคบ เอาความคิดเห็นของตัวเองเปน
หลัก ไม
รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา และไมคํานึงถึง soul and spirit ของคนทํางาน ซึ่งทําใหคนทํางาน
ขาดขวัญ
และกําลังใจ
- ผูบริหารขากลักษณะในการบริหารองคกรระดับมืออาชีพ ไมไดจบดานการบริหารโดยตรง
- ไมคอยเห็นบรรยากาศของความรวมมือ หรือชวยเหลือดานสังคมรวมกับองคกรทองถิ่น หรือ
ดาน
สิ่งแวดลอมในลักษณะของผูชนี้ ําสังคม
- นาจะเอื้อเฟอ ความเจริญกาวหนาของคณะแพทยศาสตรใหกับคณะอื่นบาง
- ยังไมไดสงเสริม health promotion
อยางจริงจังทัว่ ทั้งองคกร
- รอคิวรักษานานเกือบทุกคลินิก
- คุณภาพในการรักษาผูปวยในบางหนวยยังไมมีประสิทธิผล (ER)
- ราคาแพงในระดับโรงพยาบาลของรัฐ
¾ โอกาส
- ขาราชการเบิกได
¾ ภาวะคุกคาม
- โครงการ 30 บาท
- สภาวะทางเศรษฐกิจ
-----------------------------------------------6
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