
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  หัวใจสําคัญของระบบบริการสุขภาพและความตองการของผูรับบริการ คือ  เรื่องของ 
คุณภาพ  โดยทั่วไปคุณภาพเกิดจากการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการและความคาดหวัง  
ซ่ึงหากผูใชบริการไดรับการบริการที่เปนไปตามความคาดหวัง จะกอใหเกิดความพึงพอใจและเกิด
ความประทับใจ  เกิดความศรัทธา   ความเชื่อมั่นและมารับบริการครั้งตอๆ ไป   เมื่อองคกรมีระบบ
การทํางานที่เปน มาตรฐาน  องคกรมีความเจริญ มีคาใชจายที่ลดลง  มีประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากร  องคกรจะสามารถแขงขันกับคูตอสูได   นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับป พ.ศ.2540  มาตรา 52  ที่ไดระบุไววา  “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการบริการ 
สาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  ซ่ึงหมายถึง  การที่ประชาชนจะไดรับ 
การบริการสุขภาพตามความจําเปนดานสุขภาพอนามัย  โดยเสียคาใชจายตามความสามารถ  
ไมมีปจจัยอ่ืนเขามาเปนอุปสรรค  ภายใตความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
  ในประเทศไทยไดมีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพอยางสะสม 
ผานกิจกรรมหลายอยาง  ซ่ึงมีแนวคิดจากตางประเทศ  ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา  
ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  โดยนําแนวคิด TQM (Total Quality Management)  และการรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาลของ ACHS (Australian Council for Hospital Standard)  นําระบบ  TQM/CQI 
(Continuous Quality Improvement)  มาใชนํารองกับโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมด  8  แหง  ผลการ 
นํารองทําใหกระทรวงสาธารณสุขออกนโยบายโรงพยาบาลคุณภาพขึ้น  เมื่อป พ.ศ.2538  โดยมี 
เปาหมายใหโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแหงดําเนินการโดยใชแนวคิด  TQM/CQI  
ภายในสิ้นสุดแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่  8 
  ในป พ.ศ.2539  ไดมีการจัดทํามาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปกาญจนาภิเษกและไดทดลอง
ใชในป พ.ศ.2540  ภายใตช่ือโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital 
Accreditation : HA)  มีระยะดําเนินงานตั้งแต  พ.ศ. 2540-2543  มีโรงพยาบาลเขารวมโครงการ 
ทั้งหมด  35  แหง แบงออกเปนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป  จํานวน 16 แหง  โรงพยาบาล
ชุมชน  7 แหง  โรงพยาบาลเอกชนขนาด  200 เตียงขึ้นไป 10 แหง และโรงพยาบาลเอกชน 
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ขนาด  200  เตียงลงมา  จํานวน 2 แหง   เพื่อใหไดรับการรับรองคุณภาพ  การพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพนั้นเปนกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนตอเนื่องกัน  เปนการเรียนรูที่ไมมีที่ส้ินสุด 
  โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวเปนโรงพยาบาลชุมชน (ขนาด 30 เตียง)  ไดเขารวม 
ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ตั้งแตป พ.ศ.2543  การดําเนินงานดังกลาว  เร่ิมตั้งแต
มีการแตงตั้งคณะกรรมการดานตางๆ  มีการกําหนดนโยบายและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพและ 
การประสานงานการพัฒนาคุณภาพกับหนวยงานอื่นๆ  มีการสงบุคลากรเขารับการอบรบ 
การทํางานในทีมตางๆ  การจัดการ อบรมเจาหนาที่ทุกระดับ  การเชื่อมโยงความสําเร็จจากการทํา  
ISO  9002  กิจกรรม 5 ส.  การจัดทํา QA (Quality Assurance)  ของกลุมงานการพยาบาล  การ
จัดการประกวดผลงาน CQI  เพื่อใหหนวยงานตางๆ  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
กัน  แตจากการตรวจเยี่ยมจากเจาหนาที่ของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)  ครั้งที่  1  
ผลปรากฏวาในภาพรวมระบบคุณภาพของโรงพยาบาลบางน้ํ า เปรี้ ยวยังมีขอบกพรอง 
ที่ตองทําการแกไขปรับปรุงอีกมาก   เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการเปนโรงพยาบาลที่ผานการรับรอง
คุณภาพ จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากร  ทั้งดานการตัดสินใจ  ดานการปฏิบัติ   
ดานผลประโยชน และดานการประเมินผลการศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร  โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวจะเปนแนวทางในการดําเนินการ  
และสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อใหไดรับการรับรองคุณภาพ 
โรงพยาบาลไดบรรลุตามเปาหมายของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวที่ไดกําหนดไวควบคูไปกับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
  1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันตามการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 
 1.2.2 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 
 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ของบุคลากรที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน 
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1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
 

1.3.1  บุคลากรในโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวที่มี เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ
สมรส  ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  การดํารงตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพและ 
การรับรูขาวสารการพัฒนาคุณภาพ  ประสบการณการฝกอบรมตางกัน  มีการรับรูการดําเนินงาน
พัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตางกัน 

1.3.2 บุคลากรในโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   การดํารงตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพและการรับรู
ขาวสาร  การพัฒนาคุณภาพ  ประสบการณการฝกอบรมตางกัน  มีสวนรวมในการปฏิบัติงานพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตางกัน 
 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้  จะทําใหทราบถึงสภาพการรับรูการดําเนินงานในปจจุบัน   
ระดับการมีสวนรวมของบุคลากร  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล   ตลอดจนนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเพื่อใหไดรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล  
 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการรับรูการมีสวนรวมการดําเนินงาน  เพื่อการขอรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามมาตรฐานระดับหนวยงาน 
9  ดาน  การมีสวนรวม  3 ดาน  ไดแก  การรวมวางแผน การรวมปฏิบัติตามแผนและการรวม
ประเมินผล   ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว   กิจกรรมการมีสวนรวมทั้ง  3  ดาน มีความสอดคลองและ
เหมาะสมกับบุคลากรของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว  ซ่ึงเปนสหวิชาชีพ  พรอมทั้งยังเปดโอกาส 
ใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสเขารวมอยางพรอมเพรียง   ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก  บุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว  ระหวางเดือน  มีนาคม – ตุลาคม  พ.ศ.2547 
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1.6  ตัวแปรในการวิจัย 
 

1.6.1 ตัวแปรตน  ไดแก 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) สถานภาพสมรส 
5) ระยะเวลาปฏบิัติงาน 
6) ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
7) การดํารงตําแหนงในงานการพัฒนาคุณภาพ 
8) การรับรูขาวสารการพัฒนาคณุภาพ 
9) ประสบการณการฝกอบรม 

1.6.2 ตัวแปรตาม  ไดแก 
1) การรับร ู สภาพการดําเนินงานพัฒนาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 
2) การรับรูมาตรฐานการดําเนนิงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

(1) มาตรฐานทั่วไป Gen  1  การกําหนดพันธกจิ เปาหมาย และวัตถุประสงค 
(2) มาตรฐานทั่วไป Gen  2  การจัดองคกรและการบริหาร 
(3) มาตรฐานทั่วไป Gen  3  การจัดการทรัพยากรบุคคล 
(4) มาตรฐานทั่วไป Gen  4  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(5) มาตรฐานทั่วไป Gen  5  นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
(6) มาตรฐานทั่วไป Gen  6  ส่ิงแวดลอม อาคาร สถานที่ 
(7) มาตรฐานทั่วไป Gen  7  เครื่องมือ อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก 
(8) มาตรฐานทั่วไป Gen  8  ระบบงาน/กระบวนการใหบริการ 
(9) มาตรฐานทั่วไป Gen  9  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

3) การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนนิงานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
(1) การรวมวางแผน 
(2) การรวมปฏิบัติตามแผน 
(3) การรวมประเมินผล 
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1.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการรับรูการมีสวนรวมการดําเนินงานเพื่อการขอรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล : โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี้ 
 
  ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                           
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย                                                 
            
 

1) การรับรูสภาพการดําเนินงานพัฒนา 
และรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล     

2) การรับรูมาตรฐานการดําเนนิงานพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (9  ดาน)    

3) การมีสวนรวมของบุคลากร 
ในการดําเนินงานพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล 

คุณลักษณะสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 

- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
- การดํารงตําแหนงในงาน

พัฒนาคุณภาพ 

- การรับรูขาวสารการพัฒนา
คุณภาพ 

- ประสบการณการฝกอบรม 
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1.8  นิยามศพัทเฉพาะ 
 

1.8.1  การดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการ  หมายถึง  การปฏิบัติหรือกิจกรรม 
ที่หนวยงานมีการปฏิบัติ หรือมีขอมูลเอกสารการปฏิบัติโดยอาศัย  การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน 
การวัดตรวจสอบ และการแกไขปรับปรุง  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาล 
ทั้ง  9  ดาน 
  มาตรฐานทั่วไปขอที่ 1  การกําหนด พันธกจิ เปาหมาย และวัตถุประสงค   
 มาตรฐานทั่วไปขอที่ 2  การจัดองคกรและการ  
 มาตรฐานทั่วไปขอที่ 3  การจัดการทรัพยากรบุคคล   
 มาตรฐานทั่วไปขอที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
 มาตรฐานทั่วไปขอที่ 5  นโยบายและวิธีปฏิบัติ    
 มาตรฐานทั่วไปขอที่ 6  ส่ิงแวดลอม อาคาร สถานที่     
 มาตรฐานทั่วไปขอที่ 7  เครื่องมือ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก   
 มาตรฐานทั่วไปขอที่ 8  ระบบงานและกระบวนการใหบริการ   
 มาตรฐานทั่วไปขอที่ 9  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   

1.8.2 การรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)  หมายถงึ 
กระบวนการประเมินคุณภาพระบบบริการของโรงพยาบาล เปนกลไกสงเสริมและกระตุนให
ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรางระบบงานและระบบตรวจสอบที่ดีดวยตนเอง เพื่อเปนหลักประกนั
วาจะใหบริการอยางมีคุณภาพ   

1.8.3 การพัฒนารูปแบบการดําเนนิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  หมายถึง  
กระบวนการพัฒนาใหหนวยงานภายในโรงพยาบาล  มีการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพหรือบริการ โดยการทํางานเปนทีม และมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง  โดยความรวมมือของ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับและทกุสาขาวิชาชีพทั้งภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน   

1.8.4 โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  หมายถึง  โรงพยาบาลของรัฐบาลและ 
โรงพยาบาลของเอกชนที่ไดรับการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
วาเปนโรงพยาบาลที่มีการจัดระบบงานที่ดี   เอื้อตอการใหบริการไดอยางมีคุณภาพและ 
ปลอดภัย  มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหมีคุณภาพ และมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี 
การตรวจสอบตนเองอยางสม่ําเสมอ 

1.8.5 การมีสวนรวม ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  หมายถึง  การที่
บุคลากรของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวเขารวมในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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ที่สอดคลองกับมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปกาญจนาภิเษก  ซ่ึงสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลไดกําหนดไว  โดยมีสวนรวมในการรวมวางแผน  การรวมปฏิบัติตามแผนและการรวม
ประเมินผล  

1.8.6 การพัฒนาองคกร (Organization Development : OD)  หมายถึง  เปนการฝกอบรม
เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของเจาหนาที่ในทางที่ดี  ใหมีความรัก ความสามัคคี   
ใหมองโลกในแงดี   ใหเขาใจธรรมชาติของคน  ใหเห็นคุณคาของทุกคนและใหทํางานเปนทีม   
โดยอาศัยกิจกรรม และสันทนาการเปนเครื่องมือในการฝกอบรม 

1.8.7 กิจกรรมกลุมคุณภาพ  หรือการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous  
Quality Improvement : CQI)  หมายถึง  เปนเครื่องมือในการบริหารงาน (Management Tools)  โดย
มีปรัชญาการบริหารแบบลางขึ้นบน  (Bottom-up Approach)  คือ  เนนการทํางานแบบมีสวนรวม 
และในขณะเดียวกัน  ผูบริหารก็ตองยอมรับแนวคิดหรือแนวทางแกไขปญหาของระดับลางเปนเหตุ
เปนผล 

1.8.8 พฤติกรรมบริการที่เปนเลิศ  (Excellence Service Behavior : ESB)  หมายถึง   
พฤติกรรมบริการที่ เปนเลิศ   เปนการอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการหรือรูปแบบของ 
มนุษยสัมพันธที่ดี  การฝกอบรมมุงเนนที่จะอบรมใหกับผูปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทุกคน และ 
ไดจัดทําใหกับผูบริหารทุกระดับโดยเฉพาะ   

1.8.9 บุคลากร หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว ในชวง
ที่ทําการวิจัย ประกอบดวยขาราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในชวงที่
ทําการศึกษาวิจัย 

1.8.10  การรับรู  หมายถึง ความรู ความเขาใจและความรูสึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
แตละบุคคล อันเนื่องมาจากการตีความ หรือแปลความหมายของสิ่งเราที่ผานเขามาทางระบบ
ประสาทสัมผัสของรางกายและสมอง  แปลความหมายการสัมผัสนั้นนําไปสูการรับรูโดยอาศัย
ประสบการณเดิมในการชวยตีความ หรือแปลความหมายสิ่งเรานั้นๆ  เปนเครื่องชวย 
 
 

 


