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การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ 
(Tune Brain  Deep understanding our goals and tools)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต 

 โศภณา  หิรัญบูรณะ   สํานักเลขาธิการและประชาสัมพันธ  สปสช. 



Deming Cycle
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ยุทธศาสตร์

บริหารกองทุน

งานทะเบียน
เตรียมความพร้อม PM  - รับฟังการชี้แจง, ประชุม & Tele จากส่วนกลาง

- IDP

จัดทําแผนปฏิบัติการ  - SWOT, IC/Risk management, RCA, APOs  --->  Plan

- จัดทํา แผนงาน / โครงการ + เป้าหมาย + ตัวชี้วัด 

กระบวนงาน - กิจกรรม

ติดตาม & ประเมินผล - ผลสัมฤทธิ์

- Gap analysis, ปัญหา & อุปสรรค, Risk Information, OFI

- สรุปผลงาน --->  เอกสาร

Audit

งานบริหาร

คุ้มครองสิทธิ์
 - งานหลัก

 - งานสนับสนุน ---- ภายใน, ภายนอก

NCH

งานพัสดุ

สรุปผลงานปลายปี

Claim

งานทรัพยากรบุคคล

งานคณุภาพ
สรุปผลงานปลายปี
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7 Quality Management Principles (7 QMPs)
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ลูกค้า

ผู้นํา

บุคลากร

กระบวนการ

ปรับปรุง

ข้อมูล

ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

7  QMPs
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Structure of ISO 9001 : 2015

4 Context of the 

organization

 บริบทขององค์กร 

4 Context of the 

organization

 บริบทขององค์กร 

4.1 Understanding 

the organization 

and its context

ความเข้าใจองค์กร

และบริบทขององค์กร 

5 Leadership

ความเป็นผู้นํา

5 Leadership

ความเป็นผู้นํา

6 Planning
การวางแผน 
6 Planning
การวางแผน 

7 Support 

สนับสนุน

7 Support 

สนับสนุน

8 Operation

การดําเนินการ 

8 Operation

การดําเนินการ 

PLANPLAN DODO CHECKCHECK ACTACT

4.2 Needs and 

expectations of 

interested parties

ความจําเป็นและความ

คาดหวังของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง

4.3 Scope of QMS

ขอบข่ายระบบการ

บริหารคุณภาพ

4.4 QMS and its 

processes 

ระบบการบริหารคุณภาพ

และกระบวนการ

5.1 Leadership 

and Commitment 

ความเป็นผู้นําและ

ความมุ่งมั่น

5.2 Quality policy

นโยบายคุณภาพ 

5.3 Roles, 

responsibilities 

and authorities

บทบาท หน้าที่

ความรับผิดชอบ 

และอํานาจหน้าที่

6.1 Actions 

to address 

risks and 

opportunity 

การปฏิบัติการ

เพื่อจัดการกับ

ความเสี่ยงและ

โอกาส

6.2 Quality 

objectives 

วัตถุประสงค์

คุณภาพ 

6.3 Planning 

of changes 

การวางแผน

เปลี่ยนแปลง

7.1 Resources 

ทรัพยากร

7.2 

Competence

ความสามารถ

7.3 Awareness

ความตระหนัก

7.4 

Communicati

on  

การสื่อสาร

7.5  

Documented 

information   

เอกสาร

สารสนเทศ

8.1 Operational 

planning and 

control 

การวางแผนและ

การควบคุมการ

ดําเนินการ

8.2 Requirements 

for products / 

services 

ข้อกําหนดผลิตภัณฑ์

และบริการ

8.3 Design and 

development

การออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการ 

8.4 Control of 

externally provided 

products and 

services  

การควบคุมผลิตภัณฑ์

และบริการจากภายนอก 

9.1 Monitoring, 

measurement, 

analysis and 

evaluation 

การเฝ้าระวัง

ติดตาม การวัด 

การวิเคราะห์ 

และ การประเมิน 

10.1 General 

ทั่วไป

9.2 Internal 

audit 

การตรวจประเมิน

ภายใน 

9.3 

Management 

review 

การทบทวนฝ่าย

บริหาร 

9 Performance 

evaluation 

ประเมินสมรรถนะ 

9 Performance 

evaluation 

ประเมินสมรรถนะ 

10 Improvement 

การปรับปรุง

10 Improvement 

การปรับปรุง

10.2 

Nonconformity 

and corrective 

action 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนดและ

กิจกรรมการแก้ไข 

10.3 Continual 

improvement 

การปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

8.5 Production 

and service 

provision  

การผลิตและการ

ให้บริการ 

8.6 Release of 

products and 

services  

การตรวจปล่อย

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

8.7 Control of 

nonconforming 

outputs  

การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่

เป็นไปตามข้อกําหนด 
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(IPs)
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4.2 ความเขา้ใจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งสาํคญั
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evaluation 
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10 Improvement 
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and corrective 
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9.3 การทบทวนของฝายบรหิาร
9.3.1 ทั่วไป (General)  

ผูบรหิารระดบัสูงตองทําการทบทวนระบบการบรหิารคุณภาพขององคกร

ตามแผนที่ไดวางแผนไว เพื่อใหมั่นใจวา ระบบมีความเหมาะสม เพียงพอ 

มีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง  และสอดคลองกบัทศิทางกลยุทธขององคกร
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9.3.2 ปจจัยปอนในการทบทวนโดยฝายบรหิาร 
(Management review inputs)

a) สถานะของการดาํเนนิการทบทวนกอนหนา 

b) การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายในที่เกีย่วของกบัระบบ QMS 

หมายเหตุ ข้อกาํหนดสีแดงท้ายข้อ  เพื่ออ้างองิรายละเอียดสาํหรับ input :MR 
16



หมายเหตุ ข้อกาํหนดสีแดงท้ายข้อ  เพื่ออ้างองิรายละเอียดสาํหรับ input :MR 

9.3.2 ปจจัยปอนในการทบทวน (ตอ)

c) สารสนเทศในเรือ่งสมรรถนะและประสทิธผิลของ QMS  รวมถงึแนวโนมใน

   1) ความพึงพอใจของลกูคา และขอมลูยอนกลบัจากผูมสีวนไดสวนเสยีตางๆ 

   2) ระดบัของการบรรลถุงึวตัถปุระสงคดานคณุภาพ 

   3) สมรรถนะของกระบวนการ และ

ความสอดคลองของผลติภณัฑและบรกิาร  
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9.3.2 ปจจัยปอนในการทบทวน (ตอ)

c) สารสนเทศในเรือ่งสมรรถนะและประสิทธผิลของ QMS รวมถงึ
แนวโนมใน (ตอ)

4) ความไมสอดคลองและการปฏบิตัิการแกไข 
5) ผลของการเฝาระวงัติดตามและการตรวจวดั 
6) ผลของการตรวจประเมนิ

  
7) สมรรถนะของผูสงมอบภายนอก 

หมายเหตุ ข้อกาํหนดสีแดงท้ายข้อ  เพื่ออ้างองิรายละเอียดสาํหรับ input :MR 
18



9.3.2 ปจจัยปอนในการทบทวน (ตอ)

d) ความเพียงพอในทรพัยากร 

e) ประสิทธผิลของกจิกรรมทีไ่ดกระทาํในการดาํเนนิการกบัความเสีย่ง

และโอกาสตางๆ  
f)  โอกาสสําหรบัการปรบัปรงุ opportunities for improvement (OFI)

หมายเหตุ ข้อกาํหนดสีแดงท้ายข้อ  เพื่ออ้างองิรายละเอียดสาํหรับ input :MR 
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9.3.3 ผลการทบทวนโดยฝายบรหิาร 
(Management review outputs)
ผลของการทบทวนโดยฝายบริหาร ตองรวมถึงการตัดสินใจและกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับ 

a) โอกาสในการปรบัปรงุ 

b) ความจําเปนในการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารคุณภาพ 

c) ทรัพยากรที่ตองการ 
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