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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยเร่ือง  การศึกษาการรับรูการมีสวนรวมการดําเนินงานเพื่อการขอรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล  : โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว   จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร  ตํารา 
บทความและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของโดยกําหนดเปนหัวขอและนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

2.1   การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพทั้งองคกร 
2.2   แนวคิดการมีสวนรวม 
2.3   การมีสวนรวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร 
2.4   การดําเนินงานการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 
2.5   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1   การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพทั้งองคกร 
 
 การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   เปนกลไกที่กระตุนและสงเสริมให 
โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพทั้งองคกรอยางมีระบบ  โดยมีกิจกรรมหลัก  3  ขั้นตอน  คือ  
การพัฒนาคุณภาพ   การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ (สถาบันพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล.  2543 : 252) 

2.1.1   ความหมายของคุณภาพ 
คุณภาพเปนเรื่องของความสมบูรณแบบและการแกไขปรับปรุงอยางไมหยุดยั้ง  

ซ่ึงเปนสิ่งที่เปนไปไดทั้งในวันนี้ วันหนา  
คุณภาพเปนคําที่มีความหมายและเปนคําที่ใหคําจํากัดความในยุคแรกๆ  คุณภาพ

เปนเรื่องเกี่ยวกับผลผลิต  การสรางและพัฒนาผลิตภัณฑ  ทําใหความหมายของคุณภาพเนนไปที่
ความสอดคลองกับมาตรฐาน  แตตอมาไดมีการนิยามความหมายของคุณภาพกวางขึ้น  เพื่อให 
ครอบคลุมทั้งในเรื่องการผลิตและการบริการ  ซ่ึงความหมายของคุณภาพไดมีการกําหนดไวดังนี้ 

คุณภาพ  หมายถึง  การทําในสิ่งที่ถูกตอง  ทําใหไดผลดีและสรางความพึงพอใจ
แกผูใหบริการ  (ประจักร  บัวผัน.  2545 :16) 

คุณภาพ  หมายถึง  สินคาหรือบริการที่สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ   
ซ่ึงความพอใจของผูใชบริการจะเกิดไดก็ตอเมื่อความตองการที่จําเปน (need) ของตนไดรับ 
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การตอบสนองนั่นคือปญหาสุขภาพที่ผูปวยมารับบริการ  ไดรับการแกไขอยางเหมาะสมใน
สภาพแวดลอมที่พึงพอใจ   สินคาหรือบริการที่มีความเปนเลิศในทุกดาน  (วิฑูรย   สิมะโชคดี.  
2541 : 27) 

คุณภาพ  หมายถึง  คุณสมบัติและลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑหรือบริการที่
แสดงใหเห็นไดวามีความสามารถ  ซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจไดตรงตามความตองการ  ของผู
ใหบริการและผูใชบริการที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลว (Johnson. 1993  อางถึงใน  ประจักร  บัวผัน.  
2545 : 17) 

คุณภาพ  หมายถึง การปรับปรุง  คือ  เมื่อองคกรพัฒนาการใหบริการจนสามารถ
นําองคกรใหอยูรอดไดแลว  บุคลากรในองคกรจะตองเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เพื่อปรับปรุง
กระบวนการในการทํางานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  (วิฑูรย   สิมะโชคดี.  2544 : 27) 

คุณภาพ ควรเนนการปรับปรุงกระบวนการในการทํางานมากกวาการจับผิดหรือ
การใหโทษ  การเสริมพลังเจาหนาที่ และการทํางานรวมกันเปนทีม  โดยใหทุกคนเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจเพราะ  ผูปฏิบัติงานจะเปนผูที่รูขอมูลมากที่สุด (Hamber.  1998  อางในประจักร   
บัวผัน.  2545 : 18) 

คุณภาพคือ  สภาวะที่เปนพลวัต (Dynamic  State)  เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ  บริการ  
คน  กระบวนการและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงตรงตามความตองการหรือเกินความคาดหวังของลูกคาหรือ 
ผูรับบริการ (Goetsch. 1997  อางถึงใน   สิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล.  2543 : 2) 

คุณภาพคือ  คุณลักษณะโดยรวมของสิ่งๆ  หนึ่งที่แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การที่จะตอบสนองตอความตองการ (ของลูกคา/ผูรับบริการ) ทั้งที่ระบุโดยชัดแจงหรือท่ีควรจะเปน 
(ISO 8402) 

ครอสบี้ (Crosby  1986 : 60 ) กลาววา  คุณภาพ หมายถึง  การทําไดตามขอกาํหนด   
ความสอดคลองกับสิ่งที่ตองการ (Conformance  to  Requirement) และเพิ่มเติมวา  คุณภาพ 
ที่เกี่ยวของกับ  Zero  Defect  คือความปรารถนาจากขอผิดพลาด  ปราศจากขอตําหนิและปราศจาก
ขอบกพรอง 

เดมมิ่ง  (Deming  1992 : 45 ) กลาววา  คุณภาพ หมายถึง  ความมุงหมายที่จะ 
ตอบสนองความตองการของลูกคา  ทั้งในปจจุบันและอนาคตจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการ
อยางตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด  โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ  และใหความหมายของ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิต  ลดตนทุน  และเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

ไฟเกนบาวม  (Feigenbaum.  1992 : 7)   กลาววา  คุณภาพ  หมายถึง  การสราง
ความพึงพอใจแก  ลูกคาดวยตนทุนที่ต่ําสุด  (Customer Satisfaction at the Lowest Cost)  อีกทั้ง
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กลาววา  คุณภาพเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเงื่อนไขของลูกคา  และเชื่อวาคุณภาพสามารถวัดไดจาก
ความตองการ หรือความคาดหวังของลูกคามิใชจากผูใหบริการ  และเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จขององคกรได   ถามีการนําไปประยุกตอยางเหมาะสม 

จูรัน  (Juran.  1992 : 9)  กลาววา  คุณภาพ  หมายถึง  ความเหมาะสมกับประโยชน
ใชสอยของ  ผูใชผลิตภัณฑหรือผูรับบริการ  (Fitness  for  Use)  โดยอธิบายใน  2  ลักษณะ  คือ   
รูปลักษณของผลิตภัณฑหรือผูรับบริการที่ดีกวา  และการปราศจากขอพกพรองหรือมีขอบกพรอง
นอยกวาผลิตภัณฑหรือบริการอื่นๆ  ในสายตาลูกคา 

แซลลิส  (Sallis.  1993 : 23-24)  กลาววา  คุณภาพมี  2 รูปแบบ ไดแก  คุณภาพ
ตามความเปนจริง  (Quality in Fact)  คือคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  สวนคุณภาพตามการรับรู  
(Quality in Perception)   คือ  คุณภาพที่เปนไปตามความตองการของลูกคา  และไดลําดับขั้น 
ของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพไว   4  ระดับ  คอื  ระดับการตรวจสอบ (Inspection)  ระดับ
การควบคุม  (Quality  Control : QC) ระดับการประกันคุณภาพ  (Quality Assurance : QA) และ
ระดับสูงสุด คือ  ระดับการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคกร (Total Quality Management  : TQM) 

โนเรียกิ  (Noriaki  Kano.  1993   อางใน  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ 
โรงพยาบาล.  2543 : 2)  กลาววา   คุณภาพมี 2  ลักษณะ คือ คุณภาพที่ตองมี (Must be Quality)  
หรือคุณภาพที่ผูรับผลงานคาดหวัง  (Expected Quality)  กับคุณภาพที่ประทับใจ  (Attractive 
Quality ) 

คุณภาพที่ตองมี  เปนระดับขั้นต่ําที่ตองทําใหเกิดขึ้นเพราะหากไมมีคุณภาพจะทํา
ใหเกิดความไมพอใจเปนอยางสูงคุณภาพที่ตองมีมาจากสวนที่ผูรับผลงานคาดหวัง และการนํา 
มาตรฐานวิชาชีพมาตอบสนองความคาดหวังนั้น  แตการมีคุณภาพจะไมกอใหเกิดความชื่นชม 
จากผูรับผลงาน 

คุณภาพที่ประทับใจ   เปนสิ่งที่ลูกคาไมคาดหวัง  หากองคกรใดไมมีลูกคาจะเฉยๆ  
แตถาจัดใหมีขึ้นจะทําใหลูกคาเกิดความชื่นชม  ประทับใจ  ผูกพันที่จะมาใชบริการการให    
คําชมเชย  จะเปนกําลังใจหลอเล้ียงคนทํางานใหดียิ่งขึ้น 

อนุวัฒน   ศุภชุติกุล (2542 : 45)  กลาววา  คุณภาพ  หมายถึง  ภาวะที่เกื้อกูล 
ตอผูใชบริการหรือลูกคาดวยการตอบสนองความตองการ  และความคาดหวังของลูกคาอยาง 
เหมาะสมตาม 

มาตรฐานเชิงวิชาชีพ และความรูที่ทันสมัย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1)   ปราศจากขอผิดพลาด (Zero Defect) คือ การที่ไมมีความเสี่ยง  ไมมีภาวะ 
แทรกซอน จากการใหบริการพยาบาล  กระทําในสิ่งที่ถูกตองอยางเหมาะสมตั้งแตเร่ิมแรก 
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 2)   ลูกคาพึงพอใจ  (Response of Customer’s  Need and  Expectation)   ความ 
พึงพอใจของลูกคาจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อความตองการที่จําเปน  (Needs)  ของตนไดรับการตอบสนอง
นั้นคือ  ปญหาสุขภาพที่ผูปวยนํามาใชบริการ และไดรับการแกไขอยางเหมาะสมในสภาพแวดลอม
ที่นาพอใจ 
 3)   ไดมาตรฐาน (Professional  Standard) เปนการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
ขึ้นจากความรูที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของสังคม 
      4)   สานคุณภาพชวีิต (Quality of Life) เปนผลลัพธที่พึงประสงคของระบบบรกิาร
สุขภาพโดยสวนใหญ คําจํากัดความของคําวาคุณภาพในปจจุบันโดยทั่วไปจะมีองคประกอบดังนี้ 
  (1)   สามารถตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของลูกคา 
  (2)   ไดตรงตามมาตรฐานที่กาํหนด 
  (3)   ปราศจากขอบกพรอง 
  (4)   เกีย่วของกับคน กระบวนการ ผลิตภัณฑ บริการ และสิ่งแวดลอม 
  (5)   ทุกฝายทีเ่กี่ยวของมีความสุข 
  (6)   มีการพัฒนาอยางตอเนือ่งไมหยดุยั้ง 
 จากที่กลาวมาแลวขางตน  พอจะสรุปไดวา คุณภาพคือการใหบริการจากผูที่มี
ความรู  ความสามารถที่ไดมาตรฐานวิชาชีพอยางเทาเทียมกัน  ผูรับบริการยอมรับและพึงพอใจ   
มีความปลอดภัย  มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  
 จะเห็นไดวา   การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกรนี้    จะมีองคประกอบของ 
ทั้งการตรวจสอบ คุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ  การประกันคุณภาพ  และการพัฒนาคุณภาพ 
อยางตอเนื่อง  โดยอาศัยความมุงมั่นรวมกัน  การมีเปาหมายรวมกัน  ภาวะผูนําที่ดีและการทํางาน
เปนทีมเปนปจจัยสําคัญ 
 การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (Hospital  Accreditation : HA)  กําหนดให 
คุณภาพ  หมายถึง  การตอบสนองความตองการที่จําเปนของผูรับบริการบนพื้นฐานของมาตรฐาน
วิชาชีพรวมทั้งการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผูรับบริการ  โดยมีมิติทางคุณภาพ  ดังนี้ 

         1)   ผูใหบริการมีความรู ความสามารถ  (Competency) 
     2)   บริการเปนที่ยอมรับ ตรงตามความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
(Acceptability) 
  3)   บริการมีความเหมาะสมไดตามมาตรฐานที่กําหนดและสอดคลองกับ 
มาตรฐานวิชาชีพ  (Appropriateness) 

  4)   บริการมีสิทธิผล  ไดผลการบริการหรือผลการรักษาที่ดี  (Effectiveness) 
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  5)   บริการมีประสิทธิภาพ  มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา  (Efficiency) 
  6)   บริการมีความปลอดภัย  ไมเกิดอันตรายหรือผลกระทบแทรกซอน  (Safety) 
  7)   สามารถเขาถึงบริการไดงาย  มีใหบริการเมื่อจําเปน  (Accessibility) 
  8)   ความเทาเทียมกันในการรับบริการ  (Equity) 
  9)   ความตอเนื่องในการใหบริการ หรือดูแล รักษาพยาบาล  (Continuity) 

2.1.2   หัวใจของการจัดการคุณภาพทัว่ทั้งองคกร 
 1)   ใชหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร  องคกรจะตองจัดทําแผนยุทธศาสตรขึ้น  
ซ่ึงประกอบดวย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และกิจกรรมที่ตองกระทําเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
  2)   ลูกคาหรือผูรับบริการเปนจุดศูนยกลาง  องคกรจะตองถือลูกคาหรือ 
ผูรับบริการเปนจุดศูนยกลาง (ทั้งภายในและภายนอก) เปนศูนยกลางเสมอ  โดยที่ลูกคาภายนอกจะ
เปนผูกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร   ขณะที่ลูกคาภายในจะเปนผูชวย
กําหนดคุณภาพของคน  คุณภาพของกระบวนการ    ตลอดจนสิ่งแวดลอม   ดังนั้นจึงควรมี 
การสํารวจความตองการของลูกคา  และจัดผลิตภัณฑ/บริการ  ระบบงาน  กระบวนการ  คนและ 
ส่ิงแวดลอมใหสอดคลองหรือเกินกวาความตองการหรือความคาดหวงัของลูกคา 
  3)   ความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ  องคกรจะตองมีความมุงมั่นอยางแรงกลา 
ที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพโดยจะตองเปนความมุงมั่นถาวร  (ไมใชการปฏิบัติตามนโยบาย
ของหนวยเหนือ)  และบุคคลที่ควรมีความมุงมั่นมากที่สุดคือ  ผูนําสูงสุดขององคกร 
  4)   คิดเรื่องคุณภาพตลอดเวลาองคกรจะตองสรางวัฒนธรรมใหพนักงานทุก
ระดับมีจิตสํานึกและตระหนักเรื่องคุณภาพตลอดเวลา  มีการกําหนดความหมายของคุณภาพองคกร
พนักงานทุกระดับจะตองคิดใครครวญในเรื่องคุณภาพตลอดเวลา  และหมั่นถามตนเองอยูเสมอวา  
“เราจะทําใหดีขึ้นกวานี้ไดอยางไร” 
 5)   มีการทํางานเปนทีม  องคกรตองสรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรมการทํางาน
เปนทีม  มีการรวมกันรับผิดชอบ  รวมกันแกไขและปรับปรุงคุณภาพโดยใชกลไกกลุม  รวมท้ังมี
การประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตางๆ 
 6)   ใชหลักคิดที่ เปนวิทยาศาสตร   องคกรจะตองใชแนวทางการบริหาร   
การตัดสินใจ  ตลอดจนการแกไขปญหาโดยการใชหลักคิดที่เปนวิทยาศาสตร  นั่นหมายความวา
องคกรควรจัดใหมีการทํางานที่เปนระบบ  มีการเปรียบเทียบขอมูล (Benchmark)   มีการเฝาระวัง  
ผลงานขององคกรหรือดัชนีช้ีวัดตางๆ   มีการตัดสินใจโดยใชสถิติหรือขอมูลท่ีเปนวิทยาศาสตร 
และพยายามปรับปรุงใหดีขึ้น 
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 7)   ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการอยางตอเนื่อง   องคกรจะตองมี 
การทบทวนระบบงานและกระบวนการที่ทําอยู   องคกรไมควรพอใจแตเพียงปรับปรุงพัฒนา 
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง  องคกรไมควรพอใจแตเพียงการไมมีปญหา  แตควรหมั่นถาม 
ตนเองวา  “จะปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการใหไดผลดีขึ้น  มีผลิตภาพสูงขึ้น   และ
ผูรับบริการพอใจมากขึ้นไดอยางไร”  ประเด็นนี้เปนจุดตางที่สําคัญระหวางระบบประกันคุณภาพ 
กับระบบจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร  องคกรใดที่ยึดติดกับระบบประกันคุณภาพมากเกินไป   
มักคิดวาไมจําเปนตองมีกิจกรรมคุณภาพใดๆ  เกิดขึ้น  ตราบเทาที่ดัชนีชี้วัดผลงานยังคงบรรลุ 
ตามเปาหมายที่กําหนด   แตในขณะที่การพัฒนาคุณภาพเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้นตลอดเวลา   
จะไมพอใจเพียงแคการควบคุมคุณภาพใหไดตามเปา  ดวยปรัชญาการทํางานเชนนี้จะชวยใหองคกร
บรรลุความเปนเลิศได  ในขณะที่การประกันคุณภาพจะเปนเพียงการคงไวซ่ึงระดับคุณภาพ 
ตามที่กําหนดเทานั้น 
  8)   การศึกษาและการฝกอบรม  องคกรจะตองจัดใหมีการศึกษาและการฝกอบรม
บุคลากรอยางเพียงพอที่จะทําใหพนักงานทุกคนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
กลายเปนผูที่ใฝรูกระหายที่จะเรียนรูเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานตลอดเวลา 
 9)   การมีสวนรวมของพนักงานและการเสริมสรางพลังองคกรควรจัดโครงสราง
ใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน  ตัดสินใจ และรวมกันแกไขปญหาโดยมีการกระจาย
อํานาจตัดสินใจลงไปในระดับตางๆ  อยางเหมาะสม  วัตถุประสงคที่จัดใหพนักงานทุกคน 
มีสวนรวมคิด  รวมตัดสินใจ  ก็เพื่อใหไดการวางแผน  ผลลัพธหรือการตัดสินใจที่ดีกวา  และทาํให
ทุกคนมีความรูสึกวาเปนเจาของในเรื่องนั้นๆ  แตไมไดหมายความวาพนักงานทุกคนจะตองมี 
สวนรวมในทุกเรื่อง  ควรพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยอาจยึดหลักวาผูปฏิบัติหรือผูที่เกี่ยวของ
กับปญหานาจะเปนผูที่รูดีที่สุดวาควรแกไขปญหาหรือวางแผนในการพัฒนาอยางไร 
 10)   การมีอิสรภาพภายใตการควบคุม   บางคนเขาใจผิดคิดวา   การที่จัดใหมี 
การเสริมพลังใหพนักงาน  หมายถึงวาเขามีอิสระที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอยาง  แทจริงแลว  พวกเขา 
มีอิสระในการคิดปรับปรุงระบบและกระบวนการใหดีขึ้น  หรือทําใหไดมาซึ่งผลลัพธที่ฝายบริหาร
ตองการ  แตยังคงอยูภายใตการควบคุมของฝายบริหารตามกรอบแหงนโยบาย   พันธกิจ  วิสัยทัศน  
และเปาหมายขององคกร  รวมทั้งยังตองรับผิดชอบในการจัดทําระบบงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
(Standardization)  และควบคุมใหทุกคนปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติหรือระบบงานที่จัดทําขึ้น 
ดังกลาว 
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 11)   การมีเปาหมายรวมกัน  ทุกคนในองคกรจะตองยึดมั่นเปาหมายรวมกัน   
ยึดมั่นในพันธกิจ และวิสัยทัศนรวมกัน  รวมทั้งยึดในหลักปฏิบัติ  (Guiding  Principle)  เดียวกัน  
ทั้งนี้เพื่อใหผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา  การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกรนี้   จะมี 
องคประกอบของทั้งการตรวจสอบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ  การประกันคุณภาพ  และ 
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยอาศัยความมุงมั่นรวมกัน  การมีเปาหมายรวมกัน  ภาวะผูนํา 
ที่ดีและการทํางานเปนทีมเปนปจจัยสําคัญ 
  2.1.3   วิวัฒนาการของการรับรองคุณภาพ 
 จากการกระตุนและเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปน 
ส่ิงที่สําคัญในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพขององคกรของประเทศสหรัฐอเมริกา  จึงได 
กอตั้งรางวัลมัลคอลมบอริดจ  (The  Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award : MBNQA)  
(ปรารถนา   หมี้แสน.  2542 : 30)  ซ่ึงความเปนมาของรางวัลมัลคอลมบอริดจ   สรุปสาระสําคัญ 
ไวดังนี้ 

การจัดตั้งรางวัลมัลคอลมบอริดจ  ซ่ึงเปนรางวัลคุณภาพแหงประเทศสหรัฐ-
อเมริกานี้เปนการสรางความรวมมือกันระหวางภาครัฐบาลและเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในรัฐสมัยของประธานาธิบดีเรแกน (Regan)  เมื่อวันที่   20  สิงหาคม ค.ศ. 1987  ซ่ึงเปนรางวัลนี้ 
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชนเปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายของ  Stevenson-Wydler  และรางวัลนี้
ตั้งชื่อตามอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ชื่อ  Malcolm  Baldrige ซ่ึงเปนนักธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จที่สุด คนหนึ่ง  ที่สามารถแกไขปญหาวิกฤตทางการเงินไดในระยะเวลาสั้นๆ  และ 
ในชวงที่  บอริดจดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในสมัยประธานาธิบดีเรแกน     
บอริดจเปนผูที่สงเสริมใหมีการจัดตั้งรางวัลคุณภาพดีเดนแหงชาตินี้ขึ้น  แตหลังจากการจัดตั้งเสร็จ
ไปไมนานบอริดจ  ก็เสียชีวิตเนื่องจากไดรับอุบัติเหตุ  ดวยเหตุที่รัฐบาลขณะนั้น  จึงไดตั้งชื่อรางวัล
ตามชื่อของบอริดจ  เพื่อเปนเกียรติแกรัฐมนตรีที่มีคุณภาพและความสามารถนี้คือ   Malcolm  
Baldrige  National  Quality  Award  (MBNQA) 
 1)   วัตถุประสงคในการจัดตั้งรางวัลมัลคอลมบอริดจ 
  (1)    เพื่อกระตุนและสงเสริมใหองคกรในประเทศสหรัฐอเมริกาไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในการพัฒนา  ปรับปรุงคุณภาพ  และประสิทธิภาพขององคกร  ในอันที่จะเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการ แขงขันในองคกรและเพิ่มผลกําไรใหองคกร 
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  (2)   เพื่อที่จะจัดสรางแนวทางและเกณฑที่สามารถประยุกตใชไดกับวงการ
ธุรกิจ   อุตสาหกรรม  สถาบันการศึกษา   สาธารณสุข  องคกรของรัฐ  และองคการอื่นๆ  ในอันที่ 
จะประเมินและวัดผล  คุณภาพขององคกรรวมถึงประเมินความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงองคกร 
   (3)   เพื่อที่จะมอบรางวัลเกียรติยศ  ใหกับองคกรที่ประสบความสําเร็จ 
ในการพัฒนาคุณภาพขององคกรโดยรวม   ซ่ึงหมายถึง   คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานขององคกร  ความพึงพอใจของลูกคา  และดานอื่นๆ  ที่ระบุไวในเกณฑการตรวจ
ใหรางวัล  ทั้งนี้เพื่อที่จะเปนตัวอยางใหกับองคกรอื่นไดปฏิบัติตาม 
  (4)   เพื่อที่รวบรวมขอมูลสําหรับองคกรในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตองการ
จะเรียนรูและศึกษาแนวทาง   ในการจัดการเพื่อคุณภาพที่ยอดเยี่ยม   ทั้งนี้โดยการจัดเตรียมฐาน 
ขอมูลและสารสนเทศใหพรอมโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของกับกลยุทธและแนวทางที่องคกรไดรับ
รางวัล   ประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงองคกรและวัฒนธรรมของคนในองคกรไดเปนผลสําเร็จ 

เฮิรทซ  (Hertz.  1999 : 53)  ไดอธิบายถึงเกณฑของรางวัลมัลคอลมบอริดจ  ใน  
Health  Care  Criteria  for  Performance  Excellence   ดังนี้ 

1)   ภาวะผูนํา  (Leadership) 
2)   การวางแผนกลยุทธ  (Strategic  Planning) 
3)   ความพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการและการตลาด  (Focus  on  Patients  

other  Customers  and   Market) 
4)   สารสนเทศและการวิเคราะห  (Information  and  Analysis) 
5)   การจัดการทรัพยากรมนุษย  (Human  Resource  Management) 
6)   การบริหารกระบวนการ  (Process  Management) 
7)   การประเมินผลลัพธขององคกร  (Organizational  Performance  Results) 
เนื่องจากคนเปนทรัพยากรที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการดําเนินงานใหบรรลุ 

เปาหมาย  ถาองคกรใดมีคนที่มีคุณภาพแลวก็จะสามารถควบคุมและจัดการปจจัยดานอื่นๆ  ใหดี
ตามไปดวยแตในทางตรงกันขาม หากองคกรใดมีคนที่ขาดคุณภาพ  แมจะมีปจจัยอยางอื่นสมบูรณดี   
งานขององคกรนั้นก็ยากท่ีจะสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคนเปนปจจัย 
ที่สําคัญที่สุด   จึงควรพัฒนาใหมีคุณภาพเหมาะสม  และทันตอการเปลี่ยนแปลงของระบบงาน 
และวิทยาการตางๆ  ที่เจริญกาวหนาอยูตลอดเวลา  ซ่ึงหากไมมีการพัฒนาความรู  ความสามารถ 
ที่ทันสมัย  จะทําใหบุคคลนั้นเปนคนหลาหลัง  ในที่สุดก็จะกลายเปนคนที่ขาดคุณภาพ  ซ่ึงจะเกิด
ความเสียหายตอบุคคลนั้น  ตอองคกรและตอประเทศชาติดวย  (วิลาส  สิงหวิสัย.  2536 : 26) 
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 จากแนวคิดของรางวัล มัลคอลมบอริดจ   ดานการฝกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร มีลักษณะดังนี้ 

 1)   เปนการเสริมสรางความรู  ความสามารถในการทํางานของบุคลากร  ซ่ึงเปน
เครื่องมือในการสรางศักยภาพขององคกรและบุคลากร  รวมถึงการธํารงไวซ่ึงการรักษาใบอนุญาต
ในการประกอบอาชีพ   การใหความสําคัญในการพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากร  โดยจัดใหมีการ
ฝกอบรมในเรื่องตางๆ  ตอไปนี้  เชน  การใหการพยาบาลทางคลินิก (Clinical  Nursing)  ทักษะ 
ความเปนผูนํา  การติดตอส่ือสาร  การทํางานเปนทีม   การใชเทคโนโลยี  การใหการบริการที่มี 
คุณภาพแกผูปวยหรือผูรับบริการรวมถึงความสามารถทางภาษาตางประเทศในรูปแบบของการอาน
และการเขียน  ตลอดจนการคํานวณทางคณิตศาสตร 

 2)   การแจงขอมลูขาวสารในการศึกษา  ฝกอบรม  ขององคกร  จะทําใหบุคลากร
มีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง  องคกรควรจัดวิธีการออกแบบในการใหการศึกษาอบรม  โดยให
บุคลากรมี  สวนรวมในการเสนอความคิดเห็น  กําหนดความตองการฝกอบรม  (Training  Needs)  
การศึกษาอบรมอยูในรูปของภายในหนวยงาน หรือนอกหนวยงานก็ได  หรืออาจใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนการใชส่ือ การสอนอื่นๆ ตามความเหมาะสมในสถานการณนั้นๆ 

 3)   การประเมินผลการฝกอบรม  อาจใหมีการประเมินผลเปนรายบุคคลเปนกลุม  
แลวแตความเหมาะสมในแตละหนวยงาน  รวมถึงคาใชจายในการฝกอบรมแตละครั้ง และผลลัพธ
ที่คุมคาในการจัดฝกอบรมตลอดจน  ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีสวนรวมในการรับการศึกษา 
ฝกอบรม  และพัฒนาตนเอง 

 วิธีใหการศึกษา  ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  ตามความคิดของรางวัลมัลคอล
มบอริดจ นั้นเปนการสงเสริมใหบุคลากรและองคกร  บรรลุเปาหมายที่วางไว  เปนการเสริมสราง  
ความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงประกอบดวย 

        1)   การวางแผนงานการจัดการศึกษา  ฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากรในองคกร 
    2)   บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดความตองการของตนเองและออกแบบ 
การศึกษา  ฝกอบรม  ทั้งในหนวยงานและนอกหนวยงาน 

 3)   การปฐมนิเทศบุคลากรใหม 
4)   การใหการสนับสนุนบุคลากรในการแสวงความรู  และเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 
5)   การประเมินผลและการปรับปรุงการศึกษา  ฝกอบรม 
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  2.1.4   การพัฒนาคุณภาพ   
การพัฒนาคุณภาพ  (Quality  Improvement)  คือ  การจัดระบบบริหาร  และ

ระบบการทํางานในโรงพยาบาลตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล   ซ่ึงมุงเนน 
การทํางานดวยใจที่มุงมั่นตอคุณภาพของเจาหนาที่    การทํางานเปนทีม    การตรวจสอบ 
ความตองการของผูปวยและผูรับผลงาน   มีระบบตรวจสอบเพื่อ     แกไขปรับปรุงดวยการประสาน
กิจกรรม  การบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management)   การประกันคุณภาพ  (Quality Assurance) 
และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  (Continuous Quality Improvement)  เขาดวยกัน  (สถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.  2542 : 6-7) 

เบเบอร  (Baber. 1996  อางถึงใน  อนุวัฒน   ศุภชุติกุล.  2543 : 12)  เสนอแนวคิด
วาโรงพยาบาลที่มีคุณภาพควรมีลักษณะดังนี้ 

1)   เนนผูปวยเปนจุดศูนยกลางในการใหบริการ  การจัดบริการสุขภาพจะตองนาํ
ความคิดเห็นและความพึงพอในของผูปวยเขามารวมในการตัดสิน 

2)   มีความเปนผูนํา  ผูบริหารในระดับสูงและผูบริหารในระดับตางๆ  กําหนด 
ทิศทางของการปฏิบัติงานโดยเนนผูปวยเปนจุดศูนยกลาง  การกําหนดทิศทางตองมีคานิยม   
มองเห็นพันธกิจที่ชัดเจน  เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานมีการอุทิศตนในการทํางานและมีสวนรวม 
ในงาน 

3)   มีการปรับปรุงพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องและเปนองคกรแหงการเรียนรู  
กระบวนการ  ปรับปรุงคุณภาพนั้นจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีระบบรองรับการทํางานตางๆ  และ
มีการปรับปรุงการทํางานอยูตลอดโดยการเรียนรูจากประสบการณและการประเมินจากผูรวมงาน
และผูมีสวนเปนเจาของ 

4)   พนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร  องคกรที่ประสบผลสําเร็จนั้นจะ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยอาศัยสมรรถภาพ  ความชํานาญและแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานทั้งหมด 
เขามามีสวนพัฒนาองคกร   โดยใหโอกาสพนักงานมีการพัฒนาการปฏิบัติและมีความรู 
ในประสบการณใหมๆ 

5)   บริหารงานบนพื้นฐานขอเท็จจริง  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้น 
จะตองมีการประเมินขอมูลขาวสาร  และการวิเคราะหขอมูลขาวสารตางๆ  เพื่อนําขอมูลที่ไดมา 
ตัดสินใจและวางแผนในการปรับกลยุทธขององคกร 

6)   มีจุดมุงหมายอยูที่ผลของการปฏิบัติงาน  กระบวนการปฏิบัติงานขององคกร
จะตองมุงไปที่ผลลัพธ และสะทอนกลับใหเห็นถึงความสมดุลระหวางความตองการของผูปวยและ
ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ  การทบทวนถึงผลการปฏิบัติงานทําใหทราบถึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเปนการตรวจสอบถึงกระบวนการทํางานดวย 
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7)   มีความรับผิดชอบตอสุขภาพของชุมชนและสาธารณองคกรดานสุขภาพ   
จะตองอุทิศตัวเองเพื่อยกระดับสุขภาพของชุมชนที่ตนอยู  โดยการทํางานรวมกับผูนําในชุมชน   
จัดใหบริการการดูแลดานตางๆ  การปองกันโรค และการใหสุขศึกษาตอคนในชุมชน 

8)   มีการพัฒนาเพื่อรวมดําเนินงาน  คุณภาพจะบรรลุไดเมื่อมีการพัฒนา 
เพื่อดําเนินงานรวมกับหนวยงานตางๆ  ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร 

9)   มีการออกแบบระบบและการปองกันที่คํานึงถึงคุณภาพ  การวางรูปแบบ 
หรือการปรับรูปแบบใหบริการควรจะคํานึงถึงคุณภาพและคานิยมตางๆ  และนําองคประกอบ 
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณา 

10)   มองการณไกลไปยังอนาคต  การใหบริการสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วทั้งดานโครงสรางองคกร  ดานสังคม  ดานการเงิน  ดานเทคโนโลยีการวางแผนระยะสั้น
ตองทําควบคูกับการวางแผนอนาคต  และคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงลวงหนากอนที่ส่ิงตางๆ  
เหลานั้นจะเขามามีผลกระทบตอองคกร 

11)  สนองตอบดวยความรวดเร็ว  องคกรที่สามารถจะปรับเปลี่ยนใหบริการ 
ที่รวดเร็ว  โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  จะสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผูมาใชบริการไดและจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จ 

ขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพ   ไดแก  PDCA  cycle 
 
                                            Do 
 
               Plan                                                 Check 
 
                                          Act 
 

ภาพ  2  วงจรการพัฒนาคุณภาพ  4 ขั้นตอน 
 

P   หรือ  Plan  ไดแก   การคนหาโอกาสพัฒนา  การวิเคราะหขอมูลระดับของ
ปญหาและสาเหตุของปญหา  การวิเคราะหทางเลือกในการพัฒนา 

D   หรือ  Do  ไดแก   การทดลองนําทางเลือกไปปฏิบัติ 
C   หรือ  Check  ไดแก   การตรวจสอบผลการทดลองทางเลือก 
A   หรือ  Act  ไดแก การนําผลการทดลองไปกําหนดเปนมาตรฐานในการทํางาน 
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เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
1)   การระดมสมอง  (Brainstorming) 
2)   แผนภูมิกลุมความคิด  (Affinity Diagram) 
3)   แผนภูมิความสัมพันธของความคิด  (Relation Diagram) 
4)   แผนภูมิการไหลของงาน  (Flow Chart) 
5)   แผนภูมิเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) 
6)   คําจํากัดความเพื่อการเกบ็ขอมูล  (Operational Definition) 
7)   แผนภูมิควบคุม  (Control Chart) 

 2.1.5   วิวัฒนาการของการพฒันาคุณภาพบริการโรงพยาบาล 
วิวัฒนาการในการทําใหโรงพยาบาลมีคุณภาพแบงออกเปน  3  ยุค  (อนุวัฒน    

ศุภชุติกุล.  2542 : 34-37)   ดังนี้ 
1)   ยุคเริ่มตนไนติงเกล และโคดแมน (Nightingale and Codman.  1913)  และ

วิทยาลัยศัลยแพทยอเมริกา  มีความพยายามที่จะตรวจสอบผลลัพธการดูแลผูปวยโดย  Nightingale 
และ Codman  ความพยายามของ Codman  นํามาสูการกอตั้งวิทยาลัยศัลยแพทยอเมริกา  ในป   
ค.ศ. 1913  ซ่ึงกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําขึ้น  5  ขอ  ซ่ึงมาตรฐานขั้นต่ํานี้เปนจุดเริ่มตนของแผนงาน
มาตรฐานโรงพยาบาล  (Hospital  Standardization  Program)  ซ่ึงมีผลตอการปรับปรุงคุณภาพ 
โรงพยาบาลในยุคนั้นเปนอยางมากในป ค.ศ. 1951  ไดมีการกอตั้ง  Joint Commission on 
Accreditation of Hospitals เปนองคกรที่ใหการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาและ
กลายมาเปน Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) ในปจจุบัน 

2)   ยุคการติดตามประเมินผล   (Monitoring  Evaluation)  มาตรฐานสําหรับ 
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   ไดมีการพัฒนาอยางชาๆ  ในชวงตนทศวรรษที่  อาเวดิส   
โดนาเบเดียน  (Avedis Donabedian.  1960)   ไดสรางกรอบทฤษฎีสําหรับประเมินผลการดูแลผูปวย   
คือ  โครงสรางกระบวนการ และผลลัพธมาใชโดยเนนความสําคัญของการเชื่อมโยงโครงสราง 
และกระบวนการกับผลลัพธ  ตอมาไดมีความพยายามที่จะประเมินผลลัพธ  และติดตามไปขางหนา
อยางตอเนื่อง  กอใหเกิดกระบวนการการประกันคุณภาพ  ซ่ึงเปนการประเมินรวมกับการปรับปรุง
คุณภาพ  การประกันคุณภาพในยุคนั้น  เนนการกําหนดระดับที่ยอมรับได 
  3)   ยุคการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous  Quality  Improvement : 
CQI)  เปนการนําแนวคิดการพัฒนาคุณภาพซึ่งประสบความสําเร็จจากวงการอุตสาหกรรมมาใชกับ
ระบบบริการสุขภาพ  เริ่มจากโครงการนํารองสาธิตและขยายตัวออกไปจนกระทั่งองคกรที่ทํา 
หนาที่รับรองคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา  ไดกลับมาทบทวนแนวคดิและ
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วิธีการรับรองคุณภาพของตน และในที่สุดรับเอาแนวคิด  TQM/CQI  เขามาเปนแกนหลัก 
ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของประเทศไทย 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (2539 : 2 - 21) ไดนําหลักการและแนวคิดการจัด 
คุณภาพทั้งองคกรเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการ  โดยยึดหลักการดําเนินการตาม
แนวคิดของ  Deming.  (1986 : 68 - 76)  มาสรุปเปน  4  หลักการดังนี้ 
 1)   ยึดลูกคาเปนหลัก 
 ผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกรเปนลูกคาซึ่งกันและกัน  เรียกวา  ลูกคาภายใน  
สวนลูกคาภายนอก  คือ  ผูใชบริการ  ซ่ึงถาปราศจากลูกคาภายนอกองคกรแลว  จะไมสามารถ 
คงอยูได  ดังนั้น  ทุกคนตองการตอบสนองตอความตองการของลูกคา  และความคาดหวังของลูกคา
จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ตองมีการสํารวจโดยตรงจากผูใชบริการ   สํารวจชุมชน   ผูบริหาร
พูดคุยกับผูปวยอยางสม่ําเสมอหรือมีหนวยงานแทนผูปวยสําหรับการรองเรียน 
  2)   หลักการดานเทคนิคปรับปรุงคุณภาพ   

หลักการดานเทคนิค  ไดแก  การทําความเขาใจเรื่องของระบบกระบวนการ
ความแปรปรวนของปญหาการใชเครื่องมือตางๆ  การเรียนรูจากขอมูลที่ไดรับการตดัสินใจโดยใช
ขอเท็จจริง  การเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนและการปองกันปญหา 
 (1)   การบริหารเชิงระบบ คือ  การมององคกรเปนระบบหนึ่งระบบที่มี 
เปาหมายประกอบดวยสวนตางๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกัน  ผูบริหารจะมององคกรเปนหนึ่งเดียว  กําหนด 
เปาหมายของระบบใหชัดเจน  ระบบยอยตางๆ  ประกอบกัน  เปนระบบใหญ  และมีความเกี่ยวเนือ่ง
สัมพันธกนัและปรับระบบใหมีความเหมาะสมพอดีในแตละชวงเวลา 
  (2)   หลักความผันแปร (Variation   Principle)  ความผันแปร  เปนสวนหนึ่ง
ของทุกระบบ  หรือทุกกระบวนการ  ระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา  ความผันแปรของ
ทรัพยากรนําเขาทําใหเกิด  Variation  ของผลลัพธได 
  (3)  หลักความรู  (Knowledge  Principle)  หมายถึง  ความสามารถใน 
การตัดสินใจในวิธีการบริหารแบบเดิมอยูที่ความรวดเร็วมากกวาคุณภาพ  ผูบริหารจะตองม ี
การวางแผนเพื่อความอยูรอดของ องคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต  จะตองเปนผูมีความรู  เรียนรู 
ส่ิงใหม  แนวคิดใหม  วิธีการใหมและเรียนรูส่ิงที่ทําไมถูกตอง 
  (4)   หลักการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน การปรับปรุงคุณภาพอยางไมหยุดยั้ง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน การปรับปรุงอยางไมหยุดยั้งสามารถทําไดโดยใชเครื่องมือ 
ควบคุมคุณภาพที่เรียกวา  7 QC  Tools และ 7  new  Tools  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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ก.   7 QC  Tools  หมายถึง  เครื่องมือคุณภาพ  7  ชนิด ที่ใชในการ 
ควบคุมคุณภาพ  เพื่อชวยรวบรวม  ขอมูล  นําเสนอขอมูล วิเคราะหปญหา  โดยเครื่องมือดังกลาวนี้  
ชวยคนหาสาเหตุที่แทจริง  เพื่อจะไดหาวิธีการแกไขตอไป เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดไดแก  ตาราง
เก็บขอมูลหรือตารางตรวจสอบ  (Check  Sheet)   กราฟชนิดตางๆ (Graph)  ฮิสโตแกรม 
(Histogram)  แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)   แผนภูมิกางปลา  (Cause  and  Effect  Diagram)  
แผนภูมิกระจาย  (Scatter Diagram)  และ แผนภูมิควบคุม  (Control  Chart) 

ข.  7 new  Tools ไดแก  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ (Affinity Diagram) 
แผนภูมิอินเตอรรีชันชิพ (Inter-relationship diagram) แผนภูมิตนไม (Tree  Diagram)   แผนภูมิ 
แมทริก  (Matrix Diagram or Chart)   การวิเคราะหขอมูลแบบเมทริก  (Matrix Data Analysis)   
ผังกระบวนการตัดสินใจ  (Process  Decision  Program  Chart)   แผนภูมิแอรโร  (Arrow  Diagram)  
การปรับปรุงระบบควรไดรับการบันทึกและสื่อสารใหผูอ่ืนทราบ 
  3)   หลักการมสีวนรวมของทุกคน 

การปรับปรุงอยางไมหยุดยั้งตองอาศัยการพัฒนาพฤติกรรม  เจตคติ  และ 
คานิยมใหมๆ  ใหเกิดขึ้น  ทรัพยากรบุคคลเปนสงสําคัญที่สุดในองคกร  เพราะเปนผูผลักดันใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงอยางไมหยุดยั้ง  ผูบริหารตองยอมรับในความแตกตางของ 
ผูใตบังคับบัญชาฝกฝนใหทุกคนรูจักการทํางานเปนทีม  เนนการติดตอส่ือสาร  การประชุมและ 
การนาํเสนอ 

ทุกคนในองคกร  ตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงคนทําความสะอาด  แตละคน
ตางมีบทบาทสําคัญเทาเทียมกันในระบบ  ผูนําตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง  ในงานของตนเองเพื่อเปน
ตัวอยางใหผูรวมงานนําไปปฏิบัติ  หัวหนาหอผูปวยตองทําอยางใหผูรวมงานเกิดความรูสึกเปน 
เจาของกระบวนการ  โดยการถามความคิดเห็น และใหทุกคนไดมีสวนรวมในการวางแผน  ซ่ึงจะ
นําไปสูการสนับสนุนและทุมเทการทํางานอยางเต็มที่ 
  2.1.6   การจัดการคุณภาพทัง้องคกร  
 การจัดตั้งคุณภาพทั้งองคกร  (Total  Quality  Management : TQM)  หรือเรียกวา 
การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  (Continuous Quality Improvement : CQI)  ในประเทศญี่ปุน 
เรียกวา การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร  (Company -Wide Quality Control : CWQC)   ไดมีผูให
ความหมายของการ  จัดการคุณภาพทั้งองคกรไวดังนี้ 
 โอคแลนด  (Oakland.  1989 : 14-15)  ใหความหมายวา  TQM  เปนแนวคิด 
ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิผล  มีความยืดหยุนทางดานธุรกิจโดยรวมทั้งการจัดกิจกรรม  
และเปนความพยายามที่จะใชกระบวนการปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
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 อิชิกาวา  (Ishikawa. 1985 : 32) กลาววา การจัดการคุณภาพทั้งองคกร  คือ   ความ
มุงมั่นตอการจัดการคุณภาพดวยความรวมมือของทุกองคกรในการแกปญหาดวยการทํางานเปนทีม   
และใชเครื่องมือทางสถิติในการปรับปรุงคุณภาพ 
              เทนเนอร และ เดอโตโร  (Tenner  and  Detoro.  1992 : 31)  ไดใหความหมาย 
โดยสรุปวา  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM) หมายถึงการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง 
(Senior  Manager)  ที่เลือกและดําเนินการกระบวนการที่จะทําใหบริษัทมีพันธกิจและวิสัยทัศน 
รวมกัน  ซ่ึงหลักการที่สําคัญของการบริหารคุณภาพทั่งทั้งองคกร  ประกอบไปดวยการให 
ความสําคัญกับลูกคา  หรือผูรับบริการเปนสิ่งแรกและมีการพัฒนา   กระบวนการ  (Process)    
อยางตอเนื่อง  โดยเจาหนาที่ทั้งหมดในองคกรมีสวนรวม   
 วิฑูรย   สิมะโชคดี  (2541 : 110)  ใหความหมายการจัดการคุณภาพทั้งองคกร  
หมายถึง  แนวทางในการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณภาพโดยสมาชิกทุกคน  มีสวนรวมและมุง 
ผลกําไรในระยะยาวโดยสรางความพึงพอใจแกลูกคา  รวมทั้งการสรางผลประโยชนแกหมูสมาชิก
ขององคกรและแกสังคมดวย 
 อนุวัฒน   ศุภชุติกุล  (2542 : 201)  ใชคําวา  CQI  โดยใหความหมายวา  เปน
ปรัชญาและระบบการบริหาร  ซ่ึงผูกําหนดนโยบาย  ผูบริหาร  ผูประกอบอาชีพ และเจาหนาที่ 
ทุกระดับมีสวนรวมในการปรับปรุง  กระบวนการทํางาน  และผลลัพธของการดูแลรักษาอยาง 
ตอเนื่อง   เปนการประยุกตวิ ธีการทางสถิติและเครื่องมือของกระบวนการกลุม   เพื่อลด 
ความสูญเปลาและความซับซอนที่ไมจําเปนโดย   มีเปาหมายเพื่อตอบสนองหรือทําใหเกิน 
ความคาดหวังของผูรับบริการพยาบาล   ผูประกอบอาชีพ   ผูมอบสินคาและชุมชน 
 เพ็ญจันทร   แสนประสาน  (2539 : 16)  กลาววา  การจัดการคุณภาพทั้งองคกร  
เปนการบูรณาการทางการจัดการที่ใชหลักการ  เทคนิควิธีและการปฏิบัติในการสราง ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพในทุกภาวะขององคกร  โดยสมาชิกทุกคนเพื่อยกระดับความสามารถขององคกร 
ในการตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการอยางเปนแบบแผนและตอเนื่อง 
 จิรุตม   ศรีรัตนบัลล  (2539 : 62)  กลาววา  การจัดการคุณภาพทั้งองคกรเปน 
กระบวนการอยางมีระบบและมีโครงสรางในการสรางความรวมมือของทั้งองคกร   ในการวางแผน
และลงมือ   ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 วีระพจน  ลือประสิทธิ์สกุล  (2540 : 126)  กลาววา  การจัดการคุณภาพทั้งองคกร  
คือ  ปรัชญาแหงชีวิตขององคธุรกิจเปนระบบบริหารที่ทุกคนทกุแผนกทุกขั้นตอนการผลิต   ดําเนิน
กิจกรรมกลุมยอย โดยใชวิธีคิดและวิธีการแบบ  PDCA วิธีการทางสถิติ  ใชเครื่องมือควบคุม 
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คุณภาพ  เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการทํางานใหมีคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง   ควบคูกับการพัฒนา
บุคลากรและเทคโนโลยี   โดยมีจุดประสงคเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา  บุคลากรและสังคม 
 ณัชนันท   บุญดานกลาง  (2543 : 21)  การจัดการคุณภาพทั้งองคกร  หมายถึง  
ระบบบริหารจัดการที่ใหความสําคัญกับคุณภาพ  มุงเนนลูกคาหรือผูรับบริการ  เนนการบริหาร
กระบวนการใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนทุกระดับ 
โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความพึงพอใจใหเกิดแกลูกคาหรือผูรับบริการอยางสมบูรณ 
  จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  การที่บุคลากรแตละคนในองคกรรวมมือกัน
ในการวางแผนปฏิบัติและประเมินผลงานมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 
แกผูรับบริการ 
 2.1.7   การนําแนวคดิการจดัการคุณภาพทัง้องคกรในองคกรสุขภาพ 
   ปรารถนา   หมี้แสน  (2542 : 63 ) กลาวถึง  การนําการจัดการคุณภาพทั้งองคกร
ไปใชในงานบริการพยาบาล  มีองคประกอบที่สําคัญคือ 
  1)   บุคลากรในองคกรคือลูกคาหรือผูรับบริการ  (Employee as Customer)   
หมายถึง  บุคลากรเปนลูกคาซ่ึงกันและกันโดยบุคลากรแตละคนเปนทั้งผูใหบริการแกขั้นตอน 
ตอไปและเปนผูรับบริการผลิตผลจากขั้นตอนกอนหนา  เขาคาดหวังที่จะไดรับผลิตภัณฑหรือ
บริการที่ดีที่สุด  ดังนั้น จึงตองการเริ่มทําในขั้นตอนแรก 
  2)   การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  (Continuous  Improvement)  ทุกกระบวนการ 
ในองคกรเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เพิ่มผลผลิต และลดตนทุนโดยการใชวงจร  PDCA 
  3)   การประเมินความตองการ  (Needs Assessment)  และประสบการณของ
ผูรับบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ  แลวนํามาเปนเกณฑและสื่อสารไปยังทุกระดับของ
องคกร  เพื่อใชในการปรับปรุงผลิตภัณฑหรือบริการในแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองกับความ
ต อ ง ก า ร 
ของผูรับบริการ 
  4)   ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  (Management Accountability)  
ผูบริหารตองรับผิดชอบตอการสรางระบบการทํางานของบุคลากร   การปรับปรุงระบบ 
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 
  5)   การศึกษาและฝกอบรม (Education  and  Training)  ควรจัดใหแกบุคลากร 
ทุกระดับ  เพื่อใหเขาใจวาควรปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองอยางไร  และเขาใจปรัชญาการจัดการ 
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คุณภาพทั้งองคกร   เขาใจเทคนิควิธีการลดตนทุน  ซ่ึงถือเปนปจจัยนําไปสูความสําเร็จของการ
จัดการคุณภาพทั้งองคกร 
  6)   ขอมูลทางสถิติ  (Statistical  Data)  มีการใชเครื่องมือทางสถิติในการเก็บ 
ขอมูลแตละแผนกและสื่อสารไปทั่วองคกร  เพื่อใหบุคลากรทุกคนสามารถตัดสินในปรับปรุง
กระบวนการทํางานของตนบนพื้นฐานขอมูล 
  7)   การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ  (Quality  Assurance  and  
Control)   การประกันคุณภาพเปนการหาขอมูลที่เกิดขึ้นนํามาวิเคราะหระดับคุณภาพขององคกร  
โดยผูปฏิบัติเปนผูรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหรวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพและสงขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปยังหนวยงานผูปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง 
คุณภาพตอไป  ถือเปนขั้นตอนสําคัญของการจัดการคุณภาพทั้งองคกร 
  8)   ผูสงมอบ  (Suppliers)  องคกรตองการความรวมมือกับผูสงมอบทั้งภายใน
และภายนอกองคกรใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการคุณภาพทั้งองคกร 
  9)   การทํางานเปนทีม  (Teamwork)  ชวยใหบุคลากรใชกระบวนการแกปญหา
และขจัดอุปสรรคระหวางบุคลากรกับบทบาท 
  10)   การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร  (Cultural Change)  ที่เกี่ยวกับ 
การปกครองแบบมีลําดับขั้น  ตนทุนการผลิต  และมนุษยสัมพันธ  โดยมีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้  (1)  ทําความเขาใจและวิเคราะหวัฒนธรรมที่เปนอยู    (2)  ตั้งเปาหมายระยะยาวและ 
วัตถุประสงคในการปรับปรุงคุณภาพ   (3)  การคํานึงถึงคณุภาพกอนกําไร  (4)  การรักษามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการใหรางวัลแกผูที่พัฒนาความสามารถการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น  (5)  ใหอํานาจ
การตัดสินใจ (Empowerment)  แกบุคลากรและการใหขอมูลปอนกลับทางบวก  สงเสริมทัศนคติ
และพฤติกรรมที่สนับสนุนคุณภาพและผลผลิต   (6)  การประชุมปรึกษาและสนับสนุนปรัชญา 
การจัดการคุณภาพทั้งองคกร  โดยผูบริหารระดับสูงเปนตัวอยางและใหคําแนะนํา   (7)  สราง
บรรยากาศความไววางใจ   (8)  สนับสนุนการพัฒนาการตัดสินใจ    (9)  พัฒนาการแกปญหา 
โดยทีมในทุกระดับขององคกร 

จิรุตม   ศรีรัตนบัลล  (2539 : 40)  เสนอรูปแบบขั้นตอนการนําแนวคิดการจัดการ 
คุณภาพทั้งองคกร  มาใชในองคการที่ใหบริการสุขภาพ  เปน  5  ระยะ  คือ 

 ระยะที่  1  การสรางความรูความเขาใจของผูบริหารระดับสูงอยางลึกซ่ึงเกี่ยวกับ  
การจัดการ  โดยผูนําตองมีความมุงมั่นตอการปรับปรุงคุณภาพอยางจริงจัง  จึงจะมีโอกาสสําเร็จ 
ไดมากที่สุด  ความรูควรประกอบดวย  ความรูทางวิชาชีพ  (Professional  Knowledge)  และความรู
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ดานการปรับปรุง  (Improvement  Knowledge)   ซ่ึงไดแก  ความรูเกี่ยวกับระบบ  ความรูเกี่ยวกับ
ความแปรปรวน ความรู  ทางจิตวิทยา และทฤษฎีความรู 

 ระยะที่  2  การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย  รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติ   
การศึกษา  องคกรโดยมีการประเมินผลงานและความพยายามในการจัดการคุณภาพบริการทั้งใน
อดีตและปจจุบัน   เพื่อการวางยุทธศาสตรที่ เหมาะสมสําหรับอนาคต   เตรียมความพรอม 
โดยการอบรมบุคลากรตําแหนงสําคัญๆ  ในโรงพยาบาลและสรางวิสัยทัศนรวมกัน  อบรม  ทักษะ 
พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยองครวมแกผูบริหารระดับตางๆ  สรางวัฒนธรรมการทํางาน
เปนทีม    สรางแนวรวมในกลุมผู เห็นดวยและทําโครงการตัวอยางท่ีแสดงถึงความสําเร็จ 
เพื่อขยายงานใหกวางขวางตอไป 

 ระยะที่  3  การวางพื้นฐานเตรียมงาน  ไดแก การวางเปาประสงค  การอบรม
บุคลากรใหมีทักษะและความพรอมในการทํางานเปนทีม  การใชวิธีทางสถิติ  การสํารวจ 
ความตองการของลูกคา  การวางโครงสรางองคกรและทีมงานที่จะรับผิดชอบในการประสานงาน
และปฏิบัติ  รวมทั้งการเปรียบเทียบการทํางาน  (Benchmarking)  หาตัววัดหรือตัวบงชี้ปญหา  
ความสําเร็จ  สรางระบบขอมูลสารสนเทศที่ใชงานไดงายและเชื่อมโยงกัน อาศัยขอมูลท่ีแทจริง 
ในการวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจ 

 ระยะที่  4  การลงมือปฏิบัติ  มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  ใหการยอมรับ
และใหรางวัลความสําเร็จในการปรับปรุงคุณภาพ   ผูบริหารมีบทบาทสรางความเปลี่ยนแปลง 
ในองคกร  สนับสนุนดานทรัพยากรที่เพียงพอ  มุงเนนเปาหมายของทีมงานปรับปรุงคุณภาพให 
อยูที่การดูแลรักษาผูปวยอยางเปนระบบการประเมินผลงานเนนผลงานกลุม   ใหรางวัลทั้งผลงาน
สวนบุคคลและทีม 

 ระยะที่  5  การประเมินผลควรมีการประเมินผลเปนประจําและนําผลการประเมิน
มาใชในการทบทวนแกไขในกรณีที่ไมสําเร็จและทําอยางตอเนื่อง  การวัดควรประเมินทั้งดาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบดวยตัววัดทางการเงิน  การดําเนินการ  ทรัพยากรบุคคล
และการตลาดโดยคํานึงถึงผลระยะยาวและปจจัยภายนอกที่อิทธิพลดวย   
 2.1.8  หลักสําคัญของการจัดการคุณภาพทัง้องคกร   

 การจัดการคุณภาพทั้งองคกร (Total  Quality  Management)  เปนปรัชญาดาน 
การบริหารที่ประกอบดวยกิจกรรม   ซ่ึงเปนความตองการและความคาดหวังของผูบริโภคและ 
วัตถุประสงคของ   องคกร  เปนความพึงพอใจในประสิทธิภาพการลงทุนโดยการใชศักยภาพสูงสุด
ของคนงานทั้งหมดในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Deming. 1986,  Crosby.  1986,  Juran.  
1992,  Feigenbuam.  1992) 
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เดมมิ่ง (Deming.  1986 : 49) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารที่กําหนด
เปนความรับผิดชอบการบริหาร (Management Commitment) และนโยบายคุณภาพ(Quality Policy) 
14  ประการ หรือเรียกวา Deming  14  point  (Waltion.  1989, Bank.  1992  : 66-67,  Sallis.  1992 : 
48-49,  Goetsch. 1994 : 22  อางถึงใน ณัชนันท  บุญดานกลาง.  2543 : 21)  สรุปไดดังนี้ 

1)   การกําหนดเปาหมายที่แนนอนเพื่อนําสูการปรับปรุงผลผลิตและบริการ   
โดยใชในการศึกษา คนควาและนํานวัตกรรมมาปรับปรุงการออกแบบการผลิตและบริการ
สม่ําเสมอ 

2)   การยอมรับแนวคิดปรัชญาใหมๆ  นําแนวคิดของทุกคนมาใชติดสินใจ 
รวมกัน  ผูบริหารจะตองสรางวัฒนธรรมดานคุณภาพขึ้นในองคกรจนกลายเปนวิถีชีวิต 

3)   การยึดมั่นในหลักการขององคกร  เพื่อยึดเปนหลักในการเนินกิจกรรมตางๆ  
ของผูรับบริการ  รวมทั้งการตอบสนองความตองการเพื่อใหผูรับบริการพอใจ 

4)   การสรางความเชื่อมั่นในกับผูรับบริการในดานตางๆ  สนใจและยอมรับ 
แนวคิดของผูรับบริการ  รวมทั้งการตอบสนองความตองการเพื่อใหผูรับบริการพอใจ 

5)   ปรับปรุงระบบการผลิตหรือกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง  เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของการผลิตและบริการ 

6)   จัดการฝกอบรมความรูที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพใหกับบุคลากร
ในหนวยงานทุกคน 

7)   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อสรางภาวะผูนํา  ใหบุคลากรทํางาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8)   ขจัดความกังวลตางๆ  ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการตามแนวคิด 
การบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคกร  เชน  เมื่อบุคคลกลัว  ไมกลาแสดงความคิดเห็น  จะทําให 
การปรับปรุงคุณภาพตามแนวคิดนี้ลดลง   ผูบริหารจะตองบริหารงานใหเกิดความยุติธรรม 
สรางความมั่นใจใหทุกคน 

9)   รวมกนัทํางานเปนทีม   สนับสนุนการทํางานรวมกนัระหวางหนวยงาน 
10)   เนนการกระตุนใหทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทํางาน  โดยบอกวิธีการกระทําใหถึง

เปาหมายวาควรทําอยางไร  เพื่อนําสูการพฒันาคุณภาพงานและอาจกระตุนเสริมดวยการใชคําขวัญ 
11)   เนนการทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพมากกวาปริมาณ 
12)   กระตุนใหทุกคนใชความสามารถในการทํางานใหเต็มศักยภาพ  ขจัด

อุปสรรคที่มีผลตอความภูมิใจในการทํางาน  หลีกเล่ียงการนําผลการประเมินบั่นทอนความมุงมั่น
ในการทํางาน 
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13)   สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาอบรม  เพื่อเพิ่มพูนความรูที่เปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธภิาพ 

14)   ปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดความสําเร็จโดยทุกคนรวมมือกัน และฝายบริหารให
การสนับสนุนและรับผิดชอบ  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมาย 

จูรัน  (Juran.  1992 : 109)  ไดพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ TQM  วาประกอบดวย   
10  ขั้นตอน ดังนี้ 

1)   การสรางความตระหนกัในความตองการและโอกาสเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
2)   การกําหนดเปาหมายการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
3)   การจัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน  โดยการกําหนด

ทีมงานและการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
4)   การใหทุกคนไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
5)   ดําเนินกิจกรรมที่จะนํามาสูการแกปญหาในการทํางาน 
6)   รายงานผลการปฏิบัติงาน 
7)   รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
8)   นําผลงานมาเผยแพร 
9)   บันทึกผลการปฏิบัติงาน 

10)   รวมมือพัฒนาระบบการทํางานของหนวยงาน  และกระบวนการทํางาน 
เพื่อใหการทํางานของทุกฝายไดรับการพัฒนาอยางราบรื่น 

ครอสบี  (Crosby.  1986 : 60 - 65)  ไดกลาวถึงโครงการลดความสูญเสีย  (Zero 
Defects Project)  โดยเนนการทํางานเปนทีมซึ่งเรียกวา  “14 ขั้นตอนของครอสบี”  (Philip Crosby’s  
14  Steps to Quality)  ดังนี้ 

1)   การสรางความรับผิดชอบดานการบรหิาร 
2)   การปรับปรุงคุณภาพทีมงาน 
3)   การวดัคุณภาพ 
4)   การประเมนิคาของคุณภาพ 
5)   การตระหนักถึงคุณภาพ 
6)   การแกไขใหถูกตอง 
7)   การรวมกนัทําโครงการ  Zero  Defects 
8)   การฝกอบรม 
9)   การจัดวันคุณภาพงาน 
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10)   การกําหนดเปาหมาย 
11)   การขจัดความผิดพลาด 
12)   การสรางจิตสํานึก 
13)   การรวมกันสรางคุณภาพ 
14)   การตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการทาํงานมีคุณภาพ 
จากแนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพทั้งองคกร 

ของนักวิชาการทั้ง  3 ทานนี้  จะเห็นไดวา  หลักการที่สอดคลองกัน  ไดแก  เร่ืองการกําหนด 
เปาหมายที่แนนอนในการปรับปรุงคุณภาพ   การจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรในหนวยงาน   
การทํางานเปนทีม  การกระตุนใหบุคลากรใชความสามารถทํางานเต็มศักยภาพ  มีความเสียสละ
และมีจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอหนาที่นอกจากนี้ยังมีหลักการที่สําคัญอ่ืนๆ  อีก  เชน  
การปรับปรุงระบบการทํางานอยางตอเนื่อง  โดยคํานึงถึงคุณภาพและวิธีการทํางานใหบรรลุ 
เปาหมาย   การสรางจิตสํานึกในการปรับปรุงคุณภาพ  เปนตน 
  2.1.9   การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการโดยใชกระบวนการ  PDCA Cycle 

การนําระบบการจัดการคุณภาพทั้งองคกร (TQM)  มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ   โดยมุงหวังใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน    
โดยหัวหนาหนวยงานพยาบาลตองเห็นความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมใหทุกคนในหนวยงาน 
มีความมุงมั่น  และมีสวนรวมรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อใหกระบวนการของ 
การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มตั้งแตการทําใหถูกตองตั้งแตเร่ิมแรก  ปองกันการทํางาน
ซํ้าซอน  ความผิดพลาดและมีการวางระบบใหมใหไดมาตรฐานทําใหตนทุนการรักษาพยาบาล 
โดยรวมลดลง  แตคงคุณภาพและประสิทธิภาพไว    โดยมุงเนนเพื่อตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูใชบริการ  โดย  เดมมิ่ง  (Deming.  1995 : 53)   ไดกลาววา  ความผิดพลาด 
ทั้งหลายมีสาเหตุมาจากกระบวนการทํางานถึงรอยละ  80 - 85   การทําแนวคิดและหลักการบริหาร
คุณภาพทั้งองคกรมาใชกําหนดเปนกิจกรรมการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติการกําหนด
ระบบการพัฒนาคุณภาพเปนนโยบายคุณภาพ   กิจกรรมและเทคนิคในทางปฏิบัติตางๆ  ของระบบ
คุณภาพ   เนนการมีสวนรวมในการแกปญหา และประสานกิจกรรมการพยาบาลผูปวยอยางตอเนื่อง
ใหดีที่ สุด    หัวหนาหนวยงานเปนแกนนําที่ สําคัญสูการพัฒนาคุณภาพในการดูแลผูปวย 
โดยการนําวงจรพัฒนาคุณภาพ  PDCA  Cycle  มาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของกระบวนการ
ทํางานมี  4  ขั้นตอน  

1)   Plan  คือ   การวางแผนหรือวางระบบ เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงานใหบรรลุ   
เปาหมาย 
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               2)   Do   คือ  การนําแผนไปปฏิบัติหรือทําตามระบบที่ไดกําหนดไว  หาความรู
เกี่ยวกับวิธีดําเนินการนั้นดวยการฝกอบรม หรือศึกษาดวยตนเองและดําเนินการตามวิธีที่กําหนด
และเก็บรวบรวมบันทึก  ขอมูลที่เกี่ยวของและผลลัพธ 

3)   Check  คือ  การวัด ทบทวนตรวจสอบผลปฏิบัติงาน วาบริการที่ใหมีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม และตรงตามความตองการของผูใชบริการหรือไม 

4)   Act  คือ  การแกไขปรับปรุงระบบ  ถาผลการปฏิบัติงานนั้นไมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด  ผูใชบริการไมพึงพอใจหรือไมไดมาตรฐานแลว  จะมีการปรับปรุงใหดีขึ้นและ
ดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง เปนการยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นได 

การนาํวงจร  PDCA  มาใชในกระบวนการปฏิบัติบทบาทของพยาบาลในการ
ใหบริการพยาบาลที่เริ่มตนดวยการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโดยรวม   การวินิจฉัยการ
พยาบาลการวางแผนการพยาบาล  การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผลการพยาบาล  (ฟาริดา   
อิบราฮิม.  2538 : 1-5)  เกิดเปนกระบวนการดูแลผูปวยที่ตอเนื่อง  เพื่อคุณภาพบริการ  การปฏิบัติ
กิ จ ก ร ร ม 
ดังกลาว สอดคลองกับกระบวนการทางการพยาบาลไดแก 
  1)   การประเมินผูปวย  (Assessment)  เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาล  
กิจกรรมการประเมินผูปวย  โดยมุงเนนที่การรวบรวมขอมูลของผูปวย 
  2)   การวินิจฉัยการพยาบาล  (Nursing  Diagnosis)  ขอมูลท่ีรวบรวมได  สามารถ
นํามาวิเคราะหและสรุปเปนขอความที่เกี่ยวเนื่องกับความตองการ  ปญหาความเกี่ยวของและ 
การปฏิบัติตอบสนองในดานบุคคล 
  3)   การวางแผนการพยาบาล  (Planning)  เปนการกําหนดยุทธวิธีในการปองกัน
หรือแกปญหา  ซ่ึงกําหนดในการวินิจฉัยการพยาบาล 

4)   การนําไปปฏิบัติ  (Implementation)  เปนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
ตามที่กําหนดในแผนการพยาบาล  ซ่ึงคาดหวังการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวยสูสภาวะปกติ  และ 
ปฏิสัมพันธของผูปวยตอส่ิงแวดลอมไดรับการพยาบาลและมีการบันทึกรายงานการพยาบาล 

5)   การประเมินการพยาบาล (Evaluation) เปนขั้นตอนที่บอกเปาหมายการดูแล
ในแผนการพยาบาลนั้นบรรลุความสําเร็จเพียงใด  และปรับใหเหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  จะสําเร็จตามเปาหมาย  
คือ ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ  กอใหเกิดความประทับใจในบริการที่ไดรับการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ  ตองสามารถยืดหยุนเหมาะสมกับความตองการขององคกร บุคคล ชุมชน และสังคม    
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  2.1.10  การจัดการคุณภาพทัง้องคกรในโรงพยาบาลของรัฐ 
1)   ความเปนมาของโครงสรางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลรัฐ 

การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาและเทคโนโลยี   ทําให
ประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้น  และจากการสงเสริมการขยายตัวของเอกชนดานบริการสุขภาพ
เพื่อเสริมการใหบริการของภาครัฐ  โดยมุงใหบริการแกผูมีระดับรายไดสูงและปานกลาง   
การแขงขันในภาคเอกชนทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบาย  และรวดเร็วในการใชบริการ 
สุขภาพ  สงผลใหประชาชนมองระบบบริการสุขภาพของรัฐดวยความไมพึงพอใจในเรื่อง 
ความลาชา   แออัด   ผูใหบริการไมเปนมิตร  เจาอารมณ  ตรวจไมละเอียด  ไมใหคําแนะนํา  และ
หยาบคาย  ทําใหประชาชนไปใชบริการสุขภาพ ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น  สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
ของครัวเรือน  รัฐมีหนาที่ในการสรางหลักประกันในการเขาถึงบริการสุขภาพอยางเทาเทียมกัน  
ดวยการจัดระบบประกันสุขภาพหรือการจัดใหมีบริการที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ 
และความคาดหวังของประชาชนในระดับที่ประชาชนสามารถจายได 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  การพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพของรัฐไดมี 
การนําแนวคิดการจัดการคุณภาพทั้งองคกรมาใชในการพัฒนาคุณภาพบริการ  โดยสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุขไดเริ่มโครงการนํารองวิจัยดําเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลรัฐ  ซ่ึงมี  
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพหลายแหง ภายหลังสิ้นสุดโครงการ  พบวา  กอใหเกิด
ประสบการณดานบวก    ลดความรูสึกดานลบในการทํางานเปนเครื่องมือที่ใชสามารถปองกัน 
การขัดแยงภายในกลุมไดดี  ไดเรียนรูขอเท็จจริงวาแตกตางจากความรูสึก และไดเรียนรูการ
เสนอแนะแนวทางการแกปญหา  และพบวา แนวคิดการจัดการคุณภาพทั้งองคกรสามารถ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช 
ในการพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐได  (องอาจ   วิพุธศิริ  และคนอื่นๆ.  2540 : 10) 

จากผลดีที่ไดจากการดําเนินงานโครงการนํารองโครงการพัฒนาคุณภาพ 
ดังกลาว   ไดมีการขยายผลไปยังโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลทั่วไป  โดยตอมาในป  พ.ศ.  2540  
ไดกําหนดนโยบาย  “โรงพยาบาลคุณภาพ”   ไวในแผนงานพัฒนาคุณภาพบริการในแผนพัฒนา 
การสาธารณสุข  ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 – 2544)  โดยกองพยาบาลภูมิภาคเปนหนวยงานที่ 
รับผิดชอบโดยตรงไดกําหนดวิสัยทัศนใหโรงพยาบาลศูนย   โรงพยาบาลทั่วไปทุกแหง  เปน 
โรงพยาบาลคุณภาพภายในป  พ.ศ. 2544  โดยการนําหลักการและวิธีการตามแนวคิดการจัดการ 
คุณภาพทั้งองคกรมาเปนกลยุทธในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานและมุงหวังใหโรงพยาบาล
ศูนย   โรงพยาบาลทั่วไป   ทําหนาที่เปนพี่เล้ียงในการพัฒนาใหกับ โรงพยาบาลชุมชนและสถานี
อนามัยตอไป  (วิฑูร  แสงสิงแกว.  2538 : 12) 
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2)   ประโยชนของการนําการจัดการคุณภาพทั้งองคกรมาใชในการบริการสุขภาพ 
จากรายงานการศึกษาดูงานตามโครงการสัมมนาผูบริหารโรงพยาบาล  ณ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่  18 - 28  ธันวาคม  2536  พบวา  ผลจากการนําแนวคิดการจัดการ
คุณภาพทั้งองคกรมาใชในสถานพยาบาลตางๆ  เปนการสงเสริมใหมีการใหบริการโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพและ ความตองการของผูปวย  ลดการใหบริการที่ไมจําเปนทําให 
มีมาตรฐานของการใหบริการเฉพาะสําหรับ แตละสภาพการเจ็บปวยดวยวิธีการเดียวกันบน 
หลักการของการจัดการคุณภาพทั้งองคกร  สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบริการ 
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  2537 : 5) 

การนํามาจัดการคุณภาพทั้งองคกรมาใชในโรงพยาบาลรัฐ  ทําใหผูปฏิบัติงาน
เขาใจลูกคาหรือ ผูรับบริการดีขึ้น  บริการมีความสอดคลองกับความตองการของลูกคาหรือ 
ผูรับบริการ  ความผิดพลาดลดลงสามารถทํานายปญหาลวงหนาได  ใชวิธีการแกปญหาทั่วไป   
ลูกคาหรือผูรับบริการรูสึกไดรับบริการที่ดีขึ้น  ฉับไวตอการตอบสนอง  ผูใหบริการอยากใหบริการ
แกลูกคาหรือผูรับบริการ  วัสดุนําเขามีคุณภาพดีขึ้น  ความสัมพันธระหวางผูบริหารและปฏิบัติงาน
ดีขึ้น  มีการคิดริเร่ิมมากขึ้น  มีวิสัยทัศนรวมกัน  (ชาตรี  บานชื่น.  2541 : 2) 

3)    ปญหาอุปสรรคตอความสํา เร็จในการจัดการคุณภาพทั้ งองคกรใน 
โรงพยาบาลรฐั 

จอรช และเดวิส  (Goetsch and Davis.  1994 : 30   อางถึงใน  จินดากร   
ศรีพระราม.  2544 : 24)   กลาววา  ปญหาอุปสรรคของความสําเร็จในการจัดการคุณภาพทั้งองคกร  
ไดแก  ผูบริหารระดับสูงมีการกระจายอํานาจไมเพียงพอตอการสงเสริมการสรางภาวะผูนํา 
แกบุคลากร   ไมมีการเตรียมบุคลากรเพื่อการทาํงานเปนทีมทําใหทีมสรางปญหามากกวาการแกไข
ปญหา  ไมมีการประยุกตแนวคิดไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสมกับองคกร  ตองใชเวลาที่แตกตางกัน 
ในการใหความรูและฝกอบรมทักษะที่จําเปนแกผูปฏิบัติใหสามารถนําไปใชไดจริง 

ตาบทิพย   ฐิติพงษพานิช  (2539 : 65)   ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
การบริหารคุณภาพโดยรวมของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พบวา  
ปญหาอุปสรรคที่ทําใหการดําเนินการจัดการคุณภาพทั้งองคกรตามความคิดเห็นของเจาหนาที่   
ไดแก  ขาดการตอเนื่องของการดําเนินงาน  เจาหนาที่ไดรับการอบรมไมเพียงพอ  ไมเขาใจวิธีการ
ปฏิบัติขาดการติดตอส่ือสาร ไมเขาใจเครื่องมือ  ขาดการทํางานเปนทีม   ไมเขาใจเปาหมายและ 
การประชาสัมพันธไมเพียงพอ  ซ่ึงปญหาเหลานี้เกิดจากสาเหตุใหญๆ  3  ประการ คือ  เจาหนาที่ 
ไมกลาแสดงความคิดเห็น ไมรวมมือขาดความตั้งใจจริง  ประการที่สอง  การดําเนินงานการจัดการ
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คุณภาพทั้งองคกร  ขาดหนวยงานที่ปรึกษาเมื่อเกิดปญหาและมีความยุงยากในการปฏิบัติที่ตองมี 
ตัวช้ีวัด  ประการสุดทายเกิดจากนโยบายที่ไมชัดเจน 

จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลในสวนของโรงพยาบาลของภาครัฐบาล  คือ ความไมมีความพรอม 
ของบุคลากรในเรื่องของความรู  ความเขาใจในวิธีปฏิบัติ ขาดทีมงานที่เขมแข็ง ขาดความตอเนื่อง 
ความเสียสละ   แรงจูงใจ   รวมถึงความมุงมั่นในอันที่จะนําองคกรใหประสบความสําเร็จ 
ในการพัฒนาและเพื่อการไดรับรองคุณภาพ 

2.1.11  การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ความหมายของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ  การรับรองคุณภาพ 

โรงพยาบาล  แตโดยความหมายที่จะนํามาใชเนนขั้นตอนในการพัฒนามากกวาการรับรอง   จึงใช
คําแปลวา  การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ซ่ึงคือกระบวนการประเมินคุณภาพระบบ
บริการของโรงพยาบาล  เปนกลไกลสงเสริมและกระตุนใหผูปฏิบัติในโรงพยาบาลสรางระบบงาน  
และระบบการตรวจสอบดวยตนเองเพื่อเปนหลักประกันวาจะใหบริการอยางมีคุณภาพ  โดยอาศัย
มาตรฐานระดับชาติเปนแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  และสามารถประกาศให 
ประชาชนรับทราบการพัฒนาจนมีระบบตรวจสอบที่ดี  โดยมีการยืนยันการประเมินนั้นจาก 
หนวยงานนอกกระบวนการ  HA  จะเปนตัวบงชี้วาโรงพยาบาลมีความนาเชื่อถือเพียงใด  สามารถ
พิสูจนใหผูอ่ืนเห็นและยอมรับได  เปนการเรียนรูจากการทํางานประจําวัน  จากการทํางานรวมกัน
เปนทีม  เปนการเรียนรูดวยการประเมินตนเองและการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน  นับวาเปน
กระบวนการเรียนรู ที่ไมมีจุดสิ้นสุด (ธิดา   นิงสานนท.  2541 : 31) 

1)   ความเปนมาของโครงการพัฒนาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมีตนการกําเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อ  70  ปกอน โดยมีเปาหมายเริ่มตนเพื่อเลือกสรรโรงพยาบาลสําหรับการฝกอบรมแพทย 
เฉพาะทาง  ตอมาถูกนํามาใชเปนเงื่อนไขในการจายเงินสําหรับระบบประกันสุขภาพในชวงตน
ระบบนี้ไดขยายตัวไปในประเทศที่พัฒนาแลว  เชน   แคนาดา   ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  อังกฤษ   
สวีเดน  มีการนําการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาใชกับประเทศกําลังพัฒนาเมื่อไมนาน
มานี้  โดยองคการอนามัยโลกใหการสนับสนุน  (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  2541 : 19) 

ในประเทศไทย   หนวยงานและองคกรตางๆ  ไดเห็นความสําคัญของ 
การพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลไดมีการเคลื่อนไหว  เพื่อสนับสนุนและสรางกลไกกระตุน
การพัฒนาคุณภาพ  เชน  แพทยสภาไดยกรางมาตรฐานชุดแรกขึ้น  สํานักงานประกันสังคมไดนําไป
พัฒนาตอ  เพื่อใชในการรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม  สภาการพยาบาลและกองการพยาบาล
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ไดสรางเกณฑการประเมินโรงพยาบาลในสวนที่เกี่ยวของกับการพยาบาล   กรมวิทยาศาสตร 
การแพทยกําลังสรางระบบการรับรองหองปฏิบัติการ   กองการประกอบโรคศิลปไดกําหนด 
กฎกระทรวงเพื่อยกระดับมาตรฐานดานโครงสรางและกําลังคนของโรงพยาบาลเอกชน  (สถาบัน
ระบบสาธารณสุข.  2541 : 23) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไดสนับสนุนใหมีการรวบรมมาตรฐาน 
โรงพยาบาลตางๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบ และพัฒนา 
ตนเองผนวกกับมาตรฐานเชิงวิชาชีพขององคกรวิชาชีพ  และหนวยงานตางๆ  ขณะนี้อยูระหวาง 
การทําลองนําแนวทางนี้มาใชในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจํานวน  35  แหง  เพื่อตรวจสอบ 
ความเปนไปไดและความเหมาะสมสําหรับประเทศไทย  ในชื่อ  “โครงการพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล”  โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.)  เปนเวลา  3  ป  ตั้งแต  1  สิงหาคม 2540  ถึง  31 กรกฎาคม  
2543  (สถาบันระบบสาธารณสุข.  2541 : 26) 

หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ   สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ 
โรงพยาบาลเปนหนวยงานอิสระของรัฐ   ภายใตสังกัดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเดิมมีรูปแบบ
การดําเนินงานเปนโครงการ   ตอมามีการตื่นตัวการพัฒนาคุณภาพอยางชัดเจนในที่ประชุม   
National  Forum  on  Hospital  Accreditation  เมื่อเดือน พฤศจิกายน  2541   จึงไดมีการปรับปรุง
รูปแบบการดําเนินงานจากโครงการมาเปนสถาบัน  เพื่อใหสามารถตอบสนองตอโรงพยาบาล 
ที่ไมไดเขารวมในโครงการนํารองได และเนนการเผยแพรใหความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ   
ทําหนาที่สงเสริมการสรางและการใชองคความรู  เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ 
ประเทศไทย  (สถาบันระบบสาธารณสุข.  2543 : 26)   โดยมีภารกิจ  ดังนี้ 

(1)   รับทราบขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการของโรงพยาบาล
จากผูที่เกี่ยวของและกระตุนใหเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ 

(2)   รวบรวมองคความรู   ประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาลและดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

(3)   ดําเนินการฝกอบรม  เผยแพรแนวคิดและองคความรูใหผูอ่ืนที่เกี่ยวของ  
สรางวิทยากรสรางเครื่องชวยฝกอบรม และจัดทําสื่อการเรียนรูรูปแบบตางๆ  

(4)   รวมมือกับองคกรวิชาชีพสรางแนวทางการดูแลรักษาผูปวย  จัดใหมี
เครือขายและเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในภมูิภาคและกลุมวิชาชีพตางๆ 

(5)   สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลดายการใหขาวสาร  คูมือ 
แนวทางการพัฒนาใหคําแนะนํา สรางโปรแกรมทดสอบความพรอม 
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(6)   ประเมินและรับรองโรงพยาบาล  เฝาระวังหลังการประเมินและกระตุน
ใหโรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

2)   วัตถุประสงคของการรับรองคุณภาพ 
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ไดกําหนดวัตถุประสงคได

เปนวัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.  
2541 : 289)  ดังนี้  วัตถุประสงคทั่วไปของโครงการคือ  เพื่อสรางกลไกสงเสริมและกระตุน 
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่เหมาะสมและใชการไดสําหรับประเทศไทย   อันเปนการยกระดับ
คุณภาพและปองกันปญหาความขัดแยง  ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนและผูปวยไดรับบริการที่ดีที่สุด 

วัตถุประสงคเฉพาะของโครงการมี ดังนี้  
(1)   ใหโรงพยาบาลนํารองมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องโดยพัฒนา 

ศักยภาพ   คุณธรรมและจริยธรรมของคนในองคกรเพื่อความรวมมือกันปรับปรุงระบบงาน 
ดวยวิธีการที่มีเหตุผลตรวจสอบได  และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ 

(2)   สรางกระบวนการในการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่เหมาะสม  เพื่อใชเปน
กรอบการประเมินกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลโดยมีพลวัตตามวิทยาการ  และใชไดสําหรับ
โรงพยาบาลที่มีลักษณะหลากหลาย 

(3)   พัฒนากระบวนการประเมินและรับรอง  รวมทั้งผูที่มีความสามารถและ
เจตคติที่เหมาะสมในการประเมินยืนยันจากภายนอกองคกร 

(4)   วางโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดระบบที่พึงประสงคและ
สามารถดําเนินการไดในระยะยาวเมื่อสังคมเห็นคุณคาของกระบวนการนี้ และเขามามีสวนรวม 
ผลักดันใหเกิดขึ้น 

3)   เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพ 
ผูได รับประโยชนจากการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล   คือ  ผูปวย   

เจาหนาที่ และโรงพยาบาล  หากความตองการของทั้ง  3  กลุมนี้  สอดคลองกันมากเทาใด   
การพัฒนาคุณภาพจะมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  (อนุวัฒน   ศุภชุติกุล.  2542 : 71) 

(1)   ประโยชนสําหรับผูปวย  ไดแก  ความเสี่ยงลดลง  คุณภาพการดูแลรักษา
ดีขึ้น ไดรับการพิทักษสิทธิผูปวยและศักดิ์ศรีของความเปนคนมากขึ้น 

(2)   ประโยชนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน  ไดแก   ความเสี่ยง  ส่ิงแวดลอม 
ในการทํางานและการประสานงานดขีึ้น  ไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
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(3)   ประโยชนสําหรับโรงพยาบาล  ไดแก   การเปนองคกรเรียนรู   สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสูความเปนเลิศ  ทําใหองคกรอยูรอดและ
ยั่งยืน 

4)   เปาหมายของการรับรองคุณภาพ 
(1)   กระตุนใหโรงพยาบาลเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
(2)   การสรางความรับผิดชอบตอสังคม   (Social  Accountability)   ทั้งนี้ 

โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนจะตองแสดงออก  เพื่อใหสังคมมีความมั่นใจตอระบบบริการ 
โรงพยาบาล  ดวยการยินยอมใหองคกรภายนอกซึ่งมีความรูความเขาใจระบบการดูแลผูปวยเขาไป
ประเมินตามกรอบที่ตกลงรวมกัน 

(3)   การใหขอมูลขาวสาร  เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค 
(4)   โรงพยาบาลตางๆ  ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในลักษณะของอาสาสมัคร 

5)   มาตรฐานโรงพยาบาลสําหรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
มาตรฐานโรงพยาบาล  เปนมาตรฐานที่กลาวถึงระบบงานของโรงพยาบาล 

ในภาพรวม   การประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลจะมุง เนนที่การประเมินระบบงาน   
ในสหรัฐอเมริกาใชมาตรฐานของ  Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization 
(JCAHO)   ซ่ึงมาตรฐานนี้มีกรอบในการประเมินโรงพยาบาล  แบงเปน  3  สวน  15  บท  (อนุวัฒน   
ศุภชุติกุล.  2542 : 39)   ดังนี้ 

สวนที่  1  Patient-Focused  Function  ไดแก  สิทธิผูปวยและจริยธรรมองคกร  
การประเมินผูปวย  การดูแลผูปวย   การใหความรู และการดูแลตอเนื่อง 

สวนที่  2  Organization -Focused  Function  ไดแก  การปรับปรุงสมรรถนะ
องคกร  (การพัฒนาคุณภาพ)   การนํา  การบริหารสิ่งแวดลอม   การบริหารทรัพยากรบุคคล    
การบริหารสารสนเทศ   การเฝาระวัง   ปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

สวนที่  3  Structures with Function ไดแก  ธรรมาภิบาล (Good Governance)  
การบริหาร  คณะแพทยและพยาบาล 

สําหรับประเทศไทยกรอบมาตรฐานโรงพยาบาลที่ใชในการพัฒนาและ 
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ  มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปกาญจนาภิเษก   แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพยึดผูปวยเปนศูนยกลางของกิจกรรมทั้งปวง   กําหนดไวครอบคลุม   ทั้งดานทรัพยากร   
กระบวนการทํางานและกิจกรรมคุณภาพ 
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สิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล  (2543 : 22)  กลาวไววา  มาตรฐานโรงพยาบาล  
ฉบับปกาญจนาภิเษก  จะพบวา มีเนื้อหาทั้งหมด 31 เร่ือง  ตามลักษณะงานบริการหรือการบริหาร
จัดการ   ซ่ึงแบงออกเปน  5  กลุม  คือ 

(1)   การนําขององคกร 
(2)   มาตรฐานรวมที่ทุกงานตองใช 
(3)   การบริหารระดับองคกร 
(4)   การบริหารทางคลินิก 
(5)   บริการสนับสนุนอื่นๆ 
แตถามองลึกลงไปในเนื้อหาและพิจารณาในเชิงการนําไปสูการปฏิบัติ  พบวา

จริงๆ  แลวสามารถแบงออกเปนสองระดับเทานั้น คือระดับองคกร  (Organization)  และระดับ 
หนวยงาน  (Functional  Unit) 

6)   มาตรฐานระดับองคกร  ไดแก 
(1)   สิทธิผูปวย  (ETH) 
(2)   องคกรบริหารสูงสุด  (GOV) 
(3)   การนําและการบริหาร  (LED) 
(4)   โครงสรางทางกายภาพ  ส่ิงแวดลอม  ความปลอดภยั  (ENV) 
(5)   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (HUM) 
(6)   การปองกันและควบคมุการติดเชื้อในโรงพยาบาล  (IC) 
(7)   ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  (IM) 
(8)   บริการทางการแพทย/องคกรแพทย  (MED) 
(9)   บริการพยาบาล/องคกรพยาบาล  (NUR) 

มาตรฐานระดับหนวยงาน  (GEN)  9  ขอ  ของสถาบันพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพ  (2540 : 19)  มีดังนี้ 

GEN 1  กําหนดพันธกิจ  ปรัชญา  ขอบเขต  เปาหมาย  วัตถุประสงค 
ลายลักษณอักษรชัดเจน 

(1)   พันธกิจ ปรัชญา และขอบเขตการจัดบริการ/หนวยงาน  สอดคลองกับ
พันธกิจของโรงพยาบาล 

(2)   เปาหมายและวัตถุประสงคเปนไปไดและวัดได 
(3)   มีการสื่อขอความ  พันธกิจ  ปรัชญา  เปาหมาย  วัตถุประสงคไปยัง

บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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(4)   บุคลากรมีความรูและความเขาใจเปาหมายการจัดบริการและทราบ 
บทบาทของตนเอง 

GEN  2  การจัดองคกรและการบริหารเอื้อตอการบริการตามพันธกิจอยางมี
คุณภาพ 

(1)   มีโครงสรางขององคกรชัดเจนและเหมาะสม 
(2)   ผูบริหารมีคุณสมบัติ เหมาะสม  รับมอบหมายหนาที่ เหมาะสมมี

ความสามารถบริหารไดบรรลุตามพันธกิจ 
(3)   กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเปนลายลักษณอักษร 
(4)   มีกลไกกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  การสื่อสารและการแกปญหา

อยางมีประสิทธิภาพ 
(5)   มีกลไกเอื้อใหหนวยงานตางๆ  ที่มีสวนรวมในการวางแผน  ตัดสินใจ  

และกําหนดนโยบายในระดับโรงพยาบาลในภาพรวม 
GEN  3  การจัดการทรัพยากรบุคคล  เพื่อบริการผูปวยตามพันธกิจอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
(1)   การจัดอัตรากําลังอยางเพียงพอและเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 
(2)   การประเมินผลงานอยางสม่ําเสมอและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ 

อยางตอเนื่อง 
(3)   บุคลากรมีคุณสมบัติครบถวน และนักศึกษาฝกงานตองปฏิบัติภายใต 

การควบคุม 
GEN  4  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เปนการเตรียมความพรอม เพิ่มความรู 

ทักษะ  ใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ 
(1)   มีการประเมินปญหาและความตองการบุคลากร  เพื่อเปนขอกําหนด 

ในการพัฒนาบุคลากร  (Training  Need ,Training  Year  Plan ) 
(2)   มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องพรอมทั้งประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
(3)   บุคลากรใหมทุกคนได รับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอม 

ในการปฏิบัติงาน 
(4)   มีกิจกรรมเพิ่มพูนความรูและทักษะสําหรับเจาหนาที่ระหวางประจํา 

การ อยางสม่ําเสมอ 
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(5)   มีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรในรูปของการเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ผลกระทบตอการ   ดูแล/บริการแกผูปวย 

GEN  5  นโยบายและวิธีปฏิบัติ เปนลายลักษณอักษร สะทอนความรูและ
หลักการของวิชาชีพที่ทันสมัยสอดคลองกับพันธกิจการใหบริการผูปวยที่มีกฎระเบียบที่บุคลากร
สามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 

(1)   มีกระบวนการจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติ  มีการรับรอง  และเผยแพร
ใหรับทราบทั่วกัน 

(2)   นโยบาย  วิธีปฏิบัติของหนวยงานมีความสอดคลองกับนโยบายของ 
โรงพยาบาล 

(3)   บุคลากรมีความรูเขาใจและปฏิบัติตาม 
(4)   ประเมินและปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติอยางสม่ําเสมอใหสมบูรณ

สอดคลอง สภาพแวดลอมการทํางาน 
GEN  6   ส่ิงแวดลอมและอาคารสถานที่  ที่เอ้ือตอการบริหารอยางสะดวก  

ปลอดภัย  และ มีคุณภาพ 
(1)   พื้นที่ใชสอยเพียงพอ  และจัดแบงโครงสรางภายในหนวยงานเหมาะสม

กับการบริการและการเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
(2)   สภาพทั่วไปในหนวยงาน  ปลอดภัย  การระบายอากาศดี  แสงสวาง

อุณหภูมิเหมาะสมไมมีส่ิงรบกวน และเปนระเบียบ 
(3)   สถานที่ตรวจรักษาใหคําปรึกษาเปนสัดสวนมิดชิดพนจากสายตาและ

การไดยิน 
(4)   สถานที่อํานวยความสะดวกแกบุคลากร 
GEN  7  เครื่องมือ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานเพื่อให

ผูปวยปลอดภัย  มีคุณภาพ 
(1)   ประเมินเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนในการบริหาร 
(2)   เครื่องมือ อุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
(3)   การอบรมเฉพาะและรูวิธีการใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
(4)   มีระบบตรวจสอบเพื่อเตรียมเครื่องมืออุปกรณใหพรอมใชงานได

ตลอดเวลา 
(5)   มีระบบสํารองเครื่องมือและวัสดุการแพทยที่จําเปน   พรอมที่จะ

ใหบริการไดตลอดเวลา 
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(6)   มีระบบบํารุงรักษาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
GEN  8  ระบบงาน/กระบวนการใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่มี 

ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของผูปวยแตละราย 
(1)   มีการทํางานรวมกันระหวางวิชาชีพ 
(2)   ผูปวยและครอบครัวไดรับการเตรียมพรอมกอนดูแลรักษา 
(3)   แลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปนระหวางผูปวย ครอบครัว และทีมบริการ 
(4)   ผูปวยแตละรายไดรับการประเมิน และวางแผนดูแลรักษาเปนระยะๆ  

เพื่อตอบสนองความตองการดานปญหาและดานสุขภาพ 
(5)   กระบวนการใหการดูแลรักษาที่เปนมาตรฐานวิชาชีพ 
(6)   มีการบันทึกขอมูล  ปญหาการดูแลรักษา  การปฏิบัติตามแผน และ 

ผลลัพธ  เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดีระหวางทีมมีความตอเนื่องในการดูแลรักษา 
(7)   กระบวนการชวยผูเจ็บปวยกลับไปใชชีวิตปกติกับครอบครัวโดยเร็วที่สุด 
GEN  9  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  มีกิจกรรมติดตามประเมินและพัฒนา

คุณภาพของหนวยงานหรือบริการ  โดยทําเปนทีมและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
(1)   ทุกหนวยงานมีกิจกรรม  CQI  โดยผูปฏิบัติงานทุกระดับ  ทุกสาขา 

วิชาชีพ   ทั้งภายในและระหวางหนวยงานใหความรวมมือในกิจกรรมนี้ 
(2)   มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
(3)   นํามาตรฐานวิชาชีพ และความรูที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรมารวมเปน

พื้นฐานสําหรับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  กิจกรรมการทบทวนดูแลรักษาผูปวยสม่ําเสมอเพื่อ 
คนหาจุดออนสําหรับนําไปปรับปรุง  

การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (Hospital  Accreditation)  คือ   
กลไกลในการกระตุนและสงเสริมใหโรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพทั้งองคกรอยางมีระบบโดยมี
กิจกรรมหลัก  3  ขั้นตอน  คือ  การพัฒนาคุณภาพ  การประเมินตนเอง และการประเมินและรับรอง
คุณภาพโดยองคกรภายนอก  ปรัชญาของการพัฒนาและรับรองคุณภาพ  คือ 

  1)   การรับรองคุณภาพเปนกระบวนการเรียนรูมากกวาการตรวจสอบ  โดย 
การเรียนรูจะเกิดขึ้นชวงของการประเมินตนเองและชวงที่ผูประเมินภายนอกมาใหขอคิดเห็นแก 
ทีมงานของโรงพยาบาล 

2)   การขอรับการประเมินตนเองเกิดจากความสมัครใจของโรงพยาบาล 
3)   เนนการรับรองความมุงมั่นในการพัฒนาระบบงานที่ดีควบคูไปกับผลลัพธ

มากกวาที่จะรับรองในเชิงผลลัพธเพียงอยางเดียว 
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4)   ใชกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสําหรับประเมินตนเองและ 
การประเมินจากภายนอกกรอบมาตรฐานที่ใชในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คือ
มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปกาญจนาภิเษก   สถาบันพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล  จัดทําขึ้นเมื่อป  
2539   โดยเกณฑการประเมินโรงพยาบาลประกอบดวย  7  หมวดคือ   

(1)   ความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 
(2)   ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร 
(3)   การประกนัและพัฒนาคณุภาพ 
(4)   การรักษามาตรฐานวิชาชีพและจรยิธรรมวิชาชีพ 
(5)   สิทธิผูปวยและจริยธรรมองคกร 
(6)   การดูแลรักษาผูปวยที่มคีุณภาพ 
(7)   บริการเฉพาะดาน 

ประเด็นหลักในการรับรองและสิ่งที่คาดวาจะพบในโรงพยาบาลที่ได รับ 
การรับรองมีดังนี้ 

1)   โรงพยาบาลมีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 
ส่ิงที่คาดวาจะพบคือ 
(1)   มีการนําองคกรที่เอื้อตอการพัฒนาคณุภาพ 
(2)   มีเปาหมายและแผนชัดเจน 
(3)   เจาหนาที่ทุกระดับเขาใจบทบาทของตนเอง 
(4)   มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลตอผูรับบริการอยางชัดเจน 

2)   มีทรัพยากรที่เพียงพอและการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
ส่ิงที่คาดวาจะพบ 
(1)   มีการวางแผนและบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
(2)   มีความรวมมือและประสานงานที่ดี 
(3)   มีโครงสรางกายภาพ ส่ิงแวดลอม การบํารุงรักษา และระบบการจัดการ

ความปลอดภัยที่ดี 
(4)   มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนากําลังคน

อยางตอเนื่อง 
(5)   มีระบบปองกันและการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 
(6)   มีระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที่ เอื้อตอการบริหาร  บริการ และ 

การพัฒนาคุณภาพ      
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  ส่ิงที่  HA  คาดหวังจากโรงพยาบาล  ไดแก 
1)   โรงพยาบาลมีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ  อาทิ  

(1)   มีผูนําที่เขมแข็งและมุงมัน่ในการพัฒนาคุณภาพ 
(2)   มีการนําองคกรที่เอื้อตอการพัฒนาคณุภาพ 
(3)   มีเปาหมายและแผนงานที่ชัดเจนในเรือ่งการพัฒนาคุณภาพ 
(4)   เจาหนาทีทุ่กระดับรับทราบและเขาใจบทบาทของตัวเอง 
(5)   มีการเปลีย่นแปลงซึ่งสงผลตอผูรับบริการอยางชัดเจน 

2)   โรงพยาบาลมีทรัพยากรที่เพียงพอและการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
อาทิ 

(1)   มีการวางแผนและบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
(2)   มีการรวมมือและการประสานงานที่ดี 
(3)   มีโครงสรางทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่ดี สะดวกสบายและปลอดภัย 
(4)   มีเครื่องมือที่ไดมาตรฐานและเพียงพอในการใหบริการ 
(5)   มีระบบบํารุงรักษาที่ดี 
(6)   มีระบบการจัดการเรื่องความปลอดภัยที่ดี 
(7)   มีการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
(8)   มีการพัฒนากําลังคนอยางตอเนื่อง 
(9)   มีระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 
(10)   มีระบบสารสนเทศที่เอื้อตอการบริหาร การบริการและการพัฒนา 

คุณภาพ 
3)  โรงพยาบาลมีการบริหารความเสี่ยง  การประกันคุณภาพและการพัฒนา 

คุณภาพอยางตอเนื่องโดยเนนผูปวยเปนจุดศูนยกลาง  อาทิ 
(1)   มีการคนหาความเสี่ยง  มีระบบปองกันความเสี่ยงและมีวิธีการควบคุม

ความสูญเสียหรือความเสียหาย 
(2)   มีการทํางานเปนทีมทั้งภายในหนวยงาน  ระหวางหนวยงานและ

ระหวางสาขาวิชาชีพ 
(3)   มีการศึกษาและตอบสนองความตองการของผูปวยและผูรับบริการ  

(ทั้งภายในและ ภายนอก) 
(4)   มีการประกันคุณภาพในทุกกระบวนการหลัก 
(5)   มีการติดตามดัชนีชี้วัดคุณภาพที่สําคัญ 
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(6)   มีการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องทั้งใน
ดานบริการทั่วไปและดานคลินิกบริการ 

(7)   มีทีมประสานงานระดับโรงพยาบาลที่ รับผิดชอบเรื่องการพัฒนา 
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 

4)   โรงพยาบาลมีการดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่นาไววางใจ  อาทิ 
(1)   มีการจัดตั้งองคกรแพทยเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพ   

รวมถึงการพัฒนาทักษะและความรูของแพทย 
(2)   มีกิจกรรมเพื่อทบทวนหรือตรวจสอบผลการดูแลผูปวยในรูปแบบตางๆ  

เชน  Peer Review, Utilization Review, Medical  Audit  เปนตน 
(3)   มีระบบบริหารการพยาบาลเพื่อดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพ

ตลอดจนพัฒนาความรูและทักษะของพยาบาล 
5)   โรงพยาบาลมีระบบคุมครองสิทธิผูปวยและดูแลจริยธรรมองคกรที่นาเชื่อถือ  

อาทิ 
(1)   มีการพิทักษและคุมครองสิทธิของผูปวย 
(2)   มีการปฏิบัตทิี่เหมาะสมในเรื่องการประชาสัมพันธ  การรับ/สงตอผูปวย 

การแจงคารักษาพยาบาล  การดูแลระยะสุดทาย 
6)   โรงพยาบาลมีกระบวนการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพ  อาทิ 

(1)   มีการทํางานเปนทีมรวมกันระหวางสาขาวิชาชีพตางๆ 
(2)   มีการเตรียมความพรอมและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูใหบริการและ 

ผูรับบริการ 
(3)   มีการประเมินแรกรับที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
(4)   มีการวางแผนการดูแลผูปวยแตละราย 
(5)   กระบวนการดูแลรักษาเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(6)   มีการบันทึกขอมูลในเวชระเบียนอยางสมบูรณเพียงพอสําหรับการดูแล

ตอเนื่อง 
(7)  มีการเตรียมพรอมสําหรับการดูแลผูปวยหลังการจําหนาย 

  เมื่อโรงพยาบาลทําการพัฒนาคุณภาพโดยใชผูปวยเปนจุดศูนยกลาง  มีการทํางาน
เปนทีม  มีระบบประกันคุณภาพท่ีดี  มีระบบบริหารความสัมพันธกับลูกคา ผูปวย ญาติ และชุมชน 
ที่ดี 
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มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการประเมิน 
ตนเองอยางตอเนื่อง  จนกระทั่งมั่นใจวามีความพรอมในทุกแงทุกมุมที่กลาวขางตน   และพิจารณา
เห็นวา   ระบบงานที่สรางขึ้นสอดคลองกับมาตรฐานอยางครบถวนแลว   ก็สามารถขอรับรอง 
คุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาลได 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการมสีวนรวม 
 

จากการศึกษาคนควาไดมีผูใหความหมายและแนวคิดของการมีสวนรวมไวหลายมิติ   
ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการบริหารเพื่อประสานงานเฉพาะกิจในการพัฒนาชนบทของ 
องคกรสหประชาชาติ ณ กรุงโรม   (อัจฉรี  จันทนจุลกะ.  2544 : 8)   กลาววา  การมีสวนรวม 
เปนกระบวนการของการกระทําอยางแข็งขันที่ผูมีสวนรวมไดริเร่ิมและลงมือกระทําตามความคิด
และวิจารณญาณของตนเอง   การมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการที่สามารถควบคุมได 

ประยุทธ   สุวรรณโกตา  (2536 : 17)   ไดกลาวถึง  การมีสวนรวมในแงการบริหาร
วา   การบริหารงานแบบมีสวนรวมเปนการบริหารที่ใหโอกาสทั้งผูบังคับบัญชาและผูใต 
บังคับบัญชาหรือประชาชนกับขาราชการที่อยูในองคกรหรือทีมงาน  ไดมีสวนเกี่ยวของทางดาน
ความคิด   จิตใจ   อารมณ จะมีผลใหบุคคลหรือผูที่ เกี่ยวของเหลานั้น  ทุมเทความสามารถ 
ใหงานบรรลุเปาหมายและมีสวนรวมรับผิดชอบกับผลงานและการกระทําขององคกรและทีมงาน
ดวยจิตใจอยางแทจริง  

นาลินี   ศรีกสิกุล  (2536 : 18)   ไดสรุปความหมายที่  Mc Gregor  ไดอธิบายไววา  
การมีสวนรวมประกอบไปดวยสภาวะเงื่อนไขที่เหมาะสมที่ทําใหบุคคลมีโอกาสเขาไปมีอิทธิพล 
ในการตัดสินใจในสิ่งที่จะเปนผลกระทบตอตนเอง  โดยการมีอิทธิพลจะมีระดับมากนอย 
แตกตางกันออกไป 

อารี   เพชรผุด  (2537 : 136)   ใหความหมายของการมีสวนรวมวา  ผูนําจะรวมกับ 
ผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจวางแผนและเนนการสนับสนุนความสัมพันธระหวางผูนําและ 
ผูใตบังคับบัญชา  โดยจัดการบริหารในลักษณะที่ผูนําเปนที่ปรึกษาและเปนเพื่อนมากกวา 
ที่จะเปนนาย 

เนตินา   โพธ์ิประสระ  (2541 : 14) ไดสรุปความหมายขององคกรแรงงานระหวาง
ประเทศ  (International  Labour  Organization)  เกี่ยวกับการมีสวนรวมของทั้งฝายนายจาง 
และลูกจางไว  3 ประการ  คือ 
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1)   การมีสวนรวม  หมายถึง  การรวมประสานงานกันและไดรับแบงปน 
ในบางสิ่งที่เกี่ยวของกับงานหรือการตัดสินใจ 

2)   การมีสวนรวม  หมายถึง  การไดรับสวนแบงในสิ่งที่บุคคลคาดวาจะไดรับ
จากความรับผิดชอบหลักของตน 

3)   การมีสวนรวม   หมายถึง  การไดรวมเกี่ยวของกับธุรกิจที่ตนเปนสมาชิก 
สรอยตระกูล   อรรถมานะ  (2541 : 127)  กลาววา  การใหมีสวนรวม  หมายถึง

การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในภารกิจตางๆ 
วิลาวัณย   เสนารัตน และคนอื่นๆ  (2541 : 29)  กลาวถึงความหมายของการมี 

สวนรวมของชุมชนวา  หมายถึง  การใหคนในชุมชนเขามามีสวนเกี่ยวของโดยสมัครใจในกิจกรรม 
ทุกขั้นตอน  เร่ิมตั้งแตการเขารวมประเมนิปญหาในชุมชน  ตัดสินใจรวมกันในการวางแผน  แกไข
ปญหา  ลงมือแกไขปญหาและประเมินผล  ซ่ึงกระบวนการทั้งหมด  ตั้งอยูบนพื้นฐานของระบบ
ความเชื่อทัศนคติและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นเปนสําคัญ 

สมนึก   ปญญาสิงห  (2542 : 24)  ใหความหมายของการใหมีสวนรวมในแง 
การทํางานวา  หมายถึง  พฤติกรรมการทํางานรวมกันของหมูคณะ  กลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ภายในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงาน  โดยเฉพาะหนวยงานที่ตองการอาศัยการประสาน
ความรวมมือและความสัมพันธกันอยางตอเนื่องในกระบวนการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ   
ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ 

ปาริชาติ   วลัยเสถียร และคนอื่นๆ  (2543 : 5)  ใหความหมายของการมีสวนรวม 
ของประชาชนในลักษณะเปนกระบวนการพัฒนา ต้ังแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ 

อัจฉรี   จันทนจุลกะ  (2544 : 24)  ไดสรุปการมีสวนรวมไววา  เปนกระบวนการ 
ของความรวมมือเพื่อที่จะนําพลังจากกลุมบุคคลมาใชกําหนดสภาพแวดลอมในการทํางาน และ
กําหนดระบบขององคกรใหเหมาะสมกับสถานการณ 

เกษณี   เอกสุวรรณ (2545 : 5)  ใหความหมายวา การมีสวนรวม มีความหมาย 
ในลักษณะ  เปนกระบวนการพัฒนา  โดยใหบุคคล  เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา  ตั้งแต
เร่ิมตนจนส้ินสุดโครงการ  ไดแก  การรวมคนหาปญหา  การวางแผน  การตัดสินใจ  การระดม
ทรัพยากรการบริหารจัดการ  การเรียนรูรวมกัน   การแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ   
โดยจะตองมี ความสอดคลองกับวิถีชีวิต  ความเชื่อ  ทัศนคติ  และวัฒนธรรมของชุมชน   

ไรลีย  (Reilly.  1979 : 29)  กลาวไววา  การมีสวนรวม เปนวิธีการที่บุคคลกําหนด
สภาพแวดลอมในการทํางานโดยการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบกับตนเอง   
ทั้งนี้บุคคลอาจจะมีอิทธิพลเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจในสวนที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา  หรือมี
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โอกาสตอรองในสวนที่ตนมีสวนรวม  การมีสวนรวมจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการตกลงรวมกันทั้งสองฝาย
ในการที่จะทํากิจกรรมใดๆ  ดวยความสมัครใจ 

เดวิส และนิวสตรอม (Davis and Newstrom. 1993 : 321 - 365) ไดกลาวถึงการมี 
สวนรวมวา  เปนการเกี่ยวของในดานจิตใจ และดานอารมณความรูสึกของบุคคลในสถานการณ
กลุมที่จะกระตุนใหเกิดการสรางสรรคที่จะกระทําในสิ่งที่บรรลุเปาหมายของกลุม และแบงปน
ความรับผิดชอบกันระหวางสมาชิกกลุมซึ่งมีแนวคิดสําคัญ  3 ประการ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม  
คือ 
 1)  มีความเกี่ยวของในดานจิตใจและในดานอารมณ  (Mental  and  Emotional  
Involvement)  บุคคลจะนําตัวเองเขามาเกี่ยวของในดานจิตใจมากกวารางกาย 
 2)  มีแรงจูงใจที่จะสรางสรรคงาน (Motivation  to  Contribute) การใหอํานาจ
พนักงานเปนการกระตุนใหพนักงานไดดึงความคิดสรางสรรค    การริเร่ิมภายในตนเองออกมา    
ใหเขากับวัตถุประสงคขององคกร  การไดมีสวนรวมจะทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
งานไปสูเปาหมายและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
 3)  เกิดการยอมรับในความรับผิดชอบ (Acceptance  of  Responsibility) การมี
สวนรวมจะกระตุนใหพนักงานเกิดการยอมรับความรับผิดชอบรวมกันในกิจกรรมกลุมอันเปน
กระบวนการทางสังคมที่ทําใหพนักงานมีสวนรวม  และมุงที่จะเห็นความสําเร็จขององคกร  
  คอทตอน (Cotton. 1997 : 678 - 688) กลาวไววา การมีสวนรวม เปนกระบวนการ
ของความรวมมือเพื่อที่จะนําความสามารถที่บุคคลนํามาใช   ซ่ึงจะทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะนํา
องคกรไปสูความสําเร็จ   การมีสวนรวมจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลไดมีการทํากิจกรรมพัฒนา
คุ ณ ภ า พ 
รวมกันเปนตัวแทนในรูปของคณะกรรมการของหนวยงาน คณะกรรมการบริหารอื่นๆ 
 อรวรรณ   นกนอย  (2545 : 9)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา  การมี
สวนรวมเปนการรวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวมวางแผนและรวมดําเนินการ  รวมประเมิน  รวม 
รับผิดชอบของบุคลากรในองคกรไมวาจะเปนผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหเกิด 
ความรวมมือในการทํางานและบรรลุเปาหมายในแนวทางที่วางไว 

ทฤษฎีการมีสวนรวม  (Participation  Theory) 
ทฤษฎีการมีสวนรวมสวนใหญเปนทฤษฎีทางจิตวิทยาและทางสังคมวิทยา 

เนื่องจากการมีสวนรวมเกี่ยวของโดยตรงกับบุคคลและสังคม  ในดานตัวบุคคลทฤษฎีทางจิตวิทยา
ชวยใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดจากแนวความคิด  ความปรารถนา  แรงจูงใจ ความจํา 
และความรูสึก  โดยศึกษามนุษยในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจแตกตางกัน 
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ในดานสังคม  ทฤษฎีทางสังคมวิทยาจะชวยใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดจากการกระทํา
ระหวางกัน (Human  Interaction)  โดยศึกษามนุษยในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมตางๆ  ในสังคม 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม   มีดังนี้ 

1)   ทฤษฎีวิเคราะหการกระทํา  เปนทฤษฎีที่ระบุถึงสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย 
ฟริตซ   ไฮเดอร  (Fritz  Heider  อางถึงใน พนิดา  วิมานรัตน.  2543 : 14)  แบงสาเหตุได  2 ประเภท  
คือ  สาเหตุที่มาจากสวนบุคคล และสาเหตุที่มาจากเงื่อนไขสิ่งแวดลอม  โดยเงื่อนไขทั้ง  2  ประเภท
นี้อยูในความสัมพันธเพิ่มหรือลดแบบบวกลบ  กลาวคือ  ถาจะกระทําใดๆ  ดวยความตองการ 
ของตนบุคคลจะกระทําไดงายขึ้นเมื่อส่ิงแวดลอมอํานวยให  แตจะยากขึ้นเมื่อส่ิงแวดลอมเปนตัว 
ขัดขวางสาเหตุที่มาจากบุคคลสามารถแยกไดเปน  2  สาเหตุยอย  คือ  สาเหตุที่มาจากแรงจูงใจ 
ใหพยายามทํา  (Trying)  และความสามารถ  (Ability)  ที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมอันไดแก  ทักษะ
และกําลังที่จะทําสาเหตุยอยทั้ง 2 สาเหตุนี้มีความสัมพันธ จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได   หมายความวา  
บุคคลจะไมกระทําพฤติกรรมออกมาหากไมมีแรงจูงใจและความสามารถในการกระทําได 

จากทฤษฎีเมื่อนํามาพิจารณาการมีสวนรวมของบุคคลพบวา  บุคคลจะเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมหากมีแรงจูงใจและความสามารถที่จะกระทําได  รวมทั้งอยูในสภาพแวดลอม
ที่เอื้ออํานวย 

2)   ทฤษฎีการกระทําทางสังคม  (The Theory  of  Action)  พารสัน (Parsons  
อางถึงใน เกษร  วงศวัฒนากิจ.   2542 : 34)  อธิบายการกระทําของมนุษย  (Action  of  Human)  
ในลักษณะที่สามารถนําไปปรับใชทางสังคมทั่วไป  (A General Theory of Action)   กลาวคือ 
การกระทําใดๆ   ขึ้นอยูกับ 

(1)   บุคลิกภาพของแตละบคุคล (Personality) 
(2)   วัฒนธรรม (Culture)  ในสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยูและวัฒนธรรม

นี้จะเปนตัวกําหนดเกี่ยวกับความคิดหรือความเชื่อ  (Ideas or Believes)   ความสนใจ (Primary  of  
Interest)  และระบบคานิยมของบุคคล  (System  of  Value  Orientation) 

ปริวรรธน   แสงพิทักษ  (2545 : 21)  ไดกลาววา  การใหคนในสังคมเขามา 
มีกิจกรรมทางสังคม  ตองมีความรูความเขาใจวิถีชีวิต  คานิยม  จารีตประเพณี  ทัศนคติของบุคคล  
การใชส่ิงเราที่เหมาะสมจะนําไปสูการที่สมาชิกในชุมชนเขามารวมกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบ
ของการมีสวนรวมโดยสมัครใจ 

3)   ทฤษฎีการติดตอส่ือสาร  (Communication  Theory) 
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ชื่นใจ  บูชาธรรม   (2542 : 14)   ไดสรุปความสัมพันธระหวางการยอมรับ 
ส่ิงใหมกับกระบวนการติดตอส่ือสารไววา   การที่บุคคลจะมีการยอมรับสิ่งใหมขึ้นอยูกับ
กระบวนการติดตอส่ือสาร  ซ่ึงไดแก   ชองทางการสื่อสารและปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะสวนตัว  ดังนี้ 

(1)   ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะสวนตัว  ไดแก   อายุ   สถานภาพทางสังคม  
ฐานะทางเศรษฐกิจ   ซ่ึงรวมถึงรายได  ขนาดที่ดิน  การถือครองที่ดินและความสามารถเฉพาะอยาง 
ซ่ึงรวมถึงระดับการศึกษา 

(2)   ชองทางการสื่อสาร  ความรู  หรือ กระบวนการติดตอส่ือสารซึ่งประกอบ
ไปดวยผูส่ังการหรือแหลงกําเนิดสาร  ชองทางการสื่อสาร  และผูรับสาร ชองทางการสื่อสาร   
ซ่ึงเปนวิธีการที่ผูสงสารสงไปยังผูรับสารแยกเปน  2  ลักษณะ คือ 

ก.   ชองทางสื่อมวลชน (Mass Media Channel)  เปนวิถีทางในการ 
ถายทอดขาวสารที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชน เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  หรือส่ิงตีพิมพ
อ่ืนๆ เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน 

ข.   ชองทางสื่อสารระหวางบุคคล (Interperson  Channel)  เปนการติดตอ
ระหวางบุคคลเพื่อการถายทอดขาวสารระหวางผูสงสารกับผูรับสาร 

ส่ือมวลชนมีความสําคัญในการเพิ่มพูนความรู  การแพรขาวสาร  รวมทั้ง
สามารถในการปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคคลได และส่ือบุคคลมิอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติของบุคคลไดมากกวา 

ปริวรรธน  แสงพิทักษ  (2545 : 22)  ไดกลาววากระบวนการติดตอส่ือสาร 
มีอิทธิพลตอการเพิ่มความรู  ความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได  ยอมสงผลใหเกิด
ความรูความเขาใจแกบุคคลมากขึ้น  ซ่ึงนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ในชุมชนมากขึ้น  

รูปแบบและขัน้ตอนการมีสวนรวม 
เมื่อกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานการพัฒนา   

จะพบวา  มีรูปแบบและขั้นตอนหลายลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
ประยุทธ   สุวรรณโกตา  (2536 : 17)  ไดแบงลักษณะสําคัญของการบริหารแบบ

มีสวนรวมออกเปน 3 ลักษณะ 
  1)   เปนความรูทางดานความคิด จิตใจ อารมณของคนหลายคนที่ทํางานรวมกัน 
การมีสวนรวมที่ถูกตอง ควรมีลักษณะที่คนในทีมงานรูสึกดวยใจและสํานึกในความคิด 
  2)   มีการจูงใจที่นะเปนผูที่ใหแกทีมงาน  ทุกคนในทีมงานจะตองไดรับแรงจูงใจ
ที่จะแสดงออกทางความคิด  ลงมือกระทํางานที่เปนภารกิจของทีมงาน จึงไดช่ือวามีสวนรวม 
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  3)   มีความรับผิดชอบรวมกันในผลงานและการปฏิบัติของทีมงาน  มีความรูสึก
วาเปนงานของพวกเราแทนคําวางานของฉัน 

นาลินี   ศรีกสิกุล  (2536 : 28-29)   ไดนําแนวคิดของ  Pateman  ที่ไดแบงการมี
สวนรวมออกเปน  3  ลักษณะ  คือ 

1)   Full  Participation  หมายถึง  บุคคลที่เปนสมาชิกของสวนที่ตองมีหนาที่ 
ตัดสินใจ  มีอํานาจเทาเทียมกันในการกําหนดพิจารณาผลของการตัดสินใจ 

2)   Partial  Participation  หมายถึง  การมีสวนรวมในการทําการตัดสินใจ  ที่กลุม
ตางๆ  ใชอิทธิพลตอกันในกระบวนการทําการตัดสินใจ  แตจะมีเพียงฝายเดียวที่มีอํานาจสุดทาย 
ในการทําการตัดสินใน   ผูใตบังคับบัญชาสามารถเขามีสวนรวมในกระบวยการตัดสินใจ 
เพียงบางสวน  แตสุดทายผูที่ทําการตัดสินใจอยูที่ฝายจัดการหรือผูบังคับบัญชา  ซ่ึงยกเวนบางกรณี
ที่การตัดสินใจสุดทายผูที่ทําการตัดสินใจอยูที่ฝายจัดการหรือผูบังคับบัญชา  ซ่ึงยกเวนกรณี 
ที่การตัดสินใจสุดทายอยูที่ผูใตบังคับบัญชา 

คอทตอน (Cotton.  1989 : 678 - 688)  ไดสรุปการมีสวนรวม ซ่ึงจะเนนหนัก 
การมีสวนรวมดานการตัดสินใจไว  ดังนี้ 

1)   การมีสวนรวมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ    
 (1)   การมีสวนรวมอยางเปนทางการ  (Formal Participation)  เปนการมีสวน
รวมที่ถูกตองตามระบบขององคกร  เปนการมีสวนรวมท่ีเปนไปตามการจัดผังการบังคับบัญชา 
ขององคกรซึ่งเทากับเปนการมีสวนรวมตามหนาที่  มีอิทธิพลตอการเขารวมตามขอบเขตที่องคกร
ไดวางนโยบายไว 
 (2)   การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ  (Informal Participation)  เปนการมี
สวนรวมที่เกิดขึ้นอยางไมมีโครงสราง  เปนการรวมตกลงกันระหวางสมาชิกกลุม  ระหวาง
พนักงานหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหนางานและลูกนองที่เปนการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในบรรยากาศของความเปนสวนตัว  มากกวาลักษณะการมีสวนรวมอยางเปนทางการ 

2)   การมีสวนรวมทางตรงและทางออม  
 (1)   การมีสวนรวมทางตรง  (Direct  Participation) เปนการเกี่ยวของกัน 
โดยตรงที่สมาชิกหรือพนักงานในองคกรไดมีสวนรวมโดยตรงแบบทันที  พนักงานแตละคนมีสิทธิ
และโอกาสที่จะแสดงการเกี่ยวของ 
 (2)   การมีสวนรวมทางออม  (Indirect  Participation) เปนการมีสวนรวมของ
พนักงานโดยผานทางตัวแทนพนักงาน 
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 วาด  หนูมา  (2540 : 20)  ไดกลาวถึง  การมีสวนรวม  คือ  การที่สมาชิกของ
หนวยงานนั้นไดมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงานของตนเอง  ระหวางสมาชิกดวยกัน  ระหวาง
สมาชิกกับองคกร  ดวยขอเท็จจริงที่วา  งานจะสําเร็จไดดวยการมีสวนรวมของสมาชิก  ซ่ึงนําไปสู
ความรวมมือแหงการดํารงชีวิตในสังคมเดียวกัน  สมาชิกควรจะมีสวนรวมในดานตางๆ  ดังนี้ 
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1) การรับรูขาวสาร 
2) การแสดงความคิดเห็น 
3) การตัดสินใจ 
4) การวางแผนการดําเนินงาน 
5) การประเมินผล 
6) ความรับผิดชอบ 
7) การรับผลประโยชน 

  ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคนอื่นๆ  (2543 : 146)  ไดแบงลักษณะของการมี 
สวนรวม  ไวดังนี้ 

1)   การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน  วัสดุอุปกรณ แรงงาน หรือ
การชวยทํากิจกรรม คือการเขารวมในการวางแผน  การประชุมแสดงความคิดเห็น  การดําเนินการ  
การติดตามประเมินผล 

2)   อํานาจหนาที่ของผูเขารวม   คือ เปนผูนํา เปนกรรมการ  เปนสมาชิก   
ซ่ึงลักษณะการมีสวนรวมนี้  แสดงถึงระดับอํานาจของผูเขารวม  จึงมีการโตแยงวาการมีสวนรวม  
โดยใชวิธีการพัฒนาความสามารถของประชาชน  เปนเพียงการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวม
เพียงบางสวน  เพราะหลายกรณีประชาชนไมมีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจ  ทางออกที่ควรเปน
คือ   การเสริมสรางพลังอํานาจ  (Empowerment)  แกประชาชน 

สายสุนีย   ปวุตินันท  (2541 : 49)  ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการมีสวนรวม
เพื่อกําหนดเปนกรอบในการศึกษา  ไวดังนี้ คือ 

1)   การรวมวางแผน 
2)   การรวมปฏิบัติตามแผน 
3)   การรวมประเมินผล 
4)   การรวมกําหนดมาตรฐาน 
5)   การรวมรักษามาตรฐาน 
ศันสนีย  นิจพานิช  (2542 : 40)  ไดเสนอรูปแบบการมีสวนรวมในการบริหาร

การพัฒนาเพื่อกําหนดเปนกรอบในการศึกษา  ไวดังนี้  คือ 
1)   การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  หมายถึง  การรวมกิจกรรมตั้งแตการระบุ

ปญหา  ความตองการจัดลําดับความสําคัญ  การประชุม และวางแผนดําเนินการ 
2)   การมีสวนรวมดําเนินการ  หมายถึง  การรวมกิจกรรมในการปฏิบัติงาน 

จัดระบบการทํางาน   การระดมความชวยเหลือ  การติดตอประสานงานและตรวจสอบการทํางาน 
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3)   การมีสวนรวมรับผลประโยชน  หมายถึง   การไดรับผลประโยชนจาก 
การดําเนินการ 

4)   การมีสวนรวมประเมินผล  หมายถึง  การไดมีกิจกรรมการรวมประชุม 
ประจําป   การเสนอผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเสนอแนวคิดขอปรับปรุงเพื่อนําไปแกไขและ
พัฒนา 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคนอื่นๆ  (2543 : 143)  ไดสรุปกระบวนการมีสวนรวม
ไวดังตอไปนี้ 
  1)   การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน  จะเปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกัน
เรียนรูสภาพชุมชน  การดําเนินชีวิต  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน 
ในการทํางาน และรวมกันคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา  ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญ 
ของปญหา 
  2)   การมีสวนรวมในการวางแผน  โดยจะมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดง 
ความคิดเห็นเพื่อการกําหนดนโยบาย  วัตถุประสงค  วิธีการ  แนวทางดําเนินงานและทรัพยากร 
ที่ตองใช 
  3)   การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา  โดยการสนับสนุนดานวัสดุ  อุปกรณ 
แรงงาน เงินทุนหรือเขารวมบริหารงาน  การใชทรัพยากร  การประสานงานและดําเนินการ 
ขอความชวยเหลือจากภายนอก 
  4)   การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา  เปนการนําเอากิจกรรม
มาใชใหเกิดประโยชน  ทั้งดานวัตถุ และจิตใจ  โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของบุคคล
และสังคม 
  5)   การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา  เพื่อที่จะแกไข
ปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นไดทันท ี

มานิตย   นวลละออ  (2544 : 4-6)  ไดเสนอรูปแบบของการมีสวนรวม   
โดยพิจารณาจากเกณฑตางๆ  ดังนี้ 
   1)   พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรม 

(1)   การตัดสนิใจ  (Decision  Making)  
(2)   การดําเนนิการ  (Implementation) 
(3)   ผลประโยชน  (Benefits) 
(4)   การประเมินผล  (Evaluation)  
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  2)   พิจารณาจากการมีสวนรวม 
(1)   การเปนสมาชิก  (Membership) 
(2)   การเขารวมประชุม  (Attendance at Meeting) 
(3)   การสนับสนุนดานทรัพยากร  (Financial Contribution) 
(4)   การเปนสมาชิกอยางเปนทางการ  (Membership on Committee) 
(5)   การเปนผูนําชุมชน  (Position of Leadership) 
(6)   ผูชักชวน  (Solicitor) 
(7)   ผูรับผลประโยชน  (Customers) 
(8)   ผูประกอบการ  (Entrepreneur) 
(9)   ลูกจาง  (Employee) 

   3)   พิจารณาจากกระบวนการมีสวนรวม 
(1)   การวางแผน 
(2)   การดําเนนิงาน 
(3)   การใชบริการ 
(4)   การไดรับผลประโยชน 

   4)   พิจารณาจาก  Participants  (ผูมีสวนรวมหลักที่สําคัญ) 
(1)   ผูกระทํา  (Actor) 
(2)   ผูรับผลการกระทํา  (Recipient) 
(3)   ชุมชน (Public) 

ความสําคัญของการมีสวนรวม 
 ในปจจุบันแนวคิดของการมีสวนรวมไดรับความนิยมและเปนที่ยอมรับกัน 
มากขึ้น มีความสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมดวยเสมอ  
องคกรบริการ   สุขภาพในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคกร  กระบวนการทํางาน 
และแนวคิด  ตองเผชิญกับความคาดหวังตอคุณภาพบริการมากขึ้น  ในขณะที่ตองใชงบประมาณ
เปนคาใชจายใหต่ําที่สุด  จําเปนจะตองสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการใหสูงที่สุดเพื่อที่จะ
สามารถแขงขันกับผูอ่ืนได   ดังนั้นการเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในทุกๆ ดาน  
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาระบบคุณภาพโดยรวม  เนื่องจาก การกําหนดเปาหมายนั้น 
เกิดจากบุคลากรที่อยูใกลชิดกับงานการแกไขปญหาและแนวทางในการปฏิบัติจะมีวิถีทางที่ชัดเจน  
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณตางๆ  ระหวางกัน  ผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึก
เกี่ยวของและผูกพันกับงานหรือองคกรในหลายๆ  สถานการณ โดยเฉพาะบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
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เปนพิเศษในเรื่องที่จะตัดสินใจ จะสามารถ ตัดสินใจไดดีกวา  ในขณะเดียวกันทําใหเกิดการยอมรับ
มากขึ้น   ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น   ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้น   นอกจากนี้ 
การมีสวนรวมยังทําใหบุคลากรเกิดความสัมพันธเชิงวิชาชีพ  รูสึกวาตนเองมีคุณคา และมุงที่ 
จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ  (Hetherington.  1998 : 29 - 37)  โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรที่มี 
การเปลี่ยนแปลง  โดยการปรับปรุงคุณภาพของการบริการดวยการนําเอากระบวนการพัฒนาและ 
รับรองคุณภาพมาใชนั้น  การเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมตั้งแตในระยะแรก  จะทําให
บุคคลยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  มีความพรอมที่จะทํางานรวมกับผูบริหาร  เกิดความ 
พึงพอใจในงาน  ลดการขาดงาน การลาออก และการโอนยาย   (Davis and  Newstrom.  1985 : 135)  
นอกจากนี้การมีสวนรวมจะชวยสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีการประสานงานและ 
การติดตอส่ือสารระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  ทําใหแตละฝายไดรับขอมูลยอนกลับซ่ึงกัน 
และกัน  ประโยชนของการมีสวนรวม  มีดังนี้ 

1)   ทําใหบุคคลยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดงายขึ้น  เมื่อบุคคลมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ  ดานการเปลี่ยนแปลง  จะทําใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น  แตหาก 
การเปลี่ยนแปลงถูกมองวาเปนส่ิงที่บังคับโดยบุคคลบางคนแลว  จะทําใหมีความโนมเอียง 
ที่จะตอตานการเปลี่ยนแปลงในทางกลับกัน  เมื่อบุคคลมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง  
จะเกิดความผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงมาก  เพราะมีผลไดผลเสียกับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

2)   ทําใหความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีความ 
ราบร่ืนมากขึ้นเนื่องจากการมีสวนรวมจะทําใหรูวาใครมีความไมพอใจอยางไร  ความไม   พอใจ
เหลานี้สามารถยุติไดโดยการอภิปรายอยางตรงไปตรงมา  ความไมพอใจที่ไมไดรับการแกไขหรือ
ซอนเรนอยูอาจจะทําใหเกิดการนัดหยุดงาน   การทํางานชาๆ  เกิดความสูญเสียและการขาดงานได  
การมีสวนรวมจะชวยใหอัตราการรองทุกขนอยลงดวย   เนื่องจากโดยปกติการรองทุกขเปน
กระบวนการที่ทําใหเกิดคาใชจายกับองคกรสวนใหญ   การมีสวนรวมจึงชวยประหยัดเงินใหกับ 
ฝายบริหารได 

3)    ทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้น   เมื่อมีสวนรวมใน 
กระบวนการสําคัญ  เชน  การตัดสินใจจะทําใหเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกรมากขึ้น บุคลากร 
รูสึกวาตนเองและคําแนะนําถูกใหคุณคาโดยองคกร  ดังนั้น  บุคลากรจึงสามารถตอบสนอง 
ความตองการความเชื่อถือตนเองและความสมหวังของชีวิตได 

4)   ทําใหบุคลากรไววางใจฝายบริหารมากขึ้น  บุคลากรที่มีสวนรวมจะมี 
ความรูสึกไววางใจฝายบริหารมากขึ้น  การมีสวนรวมในการตัดสินใจที่สําคัญขององคกร  จะทําให
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บุคลากรรูแรงจูงใจและความตองการของฝายบริหาร  การรับรูส่ิงเหลานี้จะทําใหบุคลากรไววางใจ
ความตองการฝายบริหาร  ความรูสึกไววางใจนี้เปนองคประกอบที่จําเปนอยางหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

5)   ทําใหการบริหารงานงายขึ้น  หากผูใตบังคับบัญชารูสึกผูกพัน  ยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงไววางใจฝายบริหาร  จะทําใหการบริหารผูใตบังคับบัญชามีความงายมากขึ้น  
จํานวนของผูบริหารที่ตองการจะมีนอยลง    เนื่องจากการควบคุมอยางใกลชิดจะลดลง  
ผูใตบังคับบัญชาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอตนเองจะทําใหมีความรูสึก
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ตอการปฏิบัติงานของตนเองมากขึ้น   ดังนั้น  จึงเต็มใจยอมรับอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชา 
ของตนมากขึ้น 

6)   ทําใหการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น  เนื่องจากมีการรวมความรู
และความสามารถของบุคคลหลายคนเขาดวยกันในการแกปญหาและนําไปสูการตัดสินใจที่ดีกวา
การตัดสินใจของผูบริหารฝายเดียว 

7)   ทําใหการติดตอส่ือสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีขึ้น  การมีสวนรวมบังคับ 
ใหมีการติดตอส่ือสารจากเบื้องบน   ทําใหผูบริหารไดรับสิ่งยอนกลับจากบุคลากรเปนอยางดี 

8)   ชวยสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ   การมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงาน 
ใหดีขึ้น  ทีมงานมีความจําเปนตอการแกปญหาที่ซับซอนที่องคกรเผชิญอยู  องคกรจะขาด 
ประสิทธิภาพหากบุคลากรมีเปาหมายที่ขัดแยงกัน    การมีสวนรวมชวยสรางกลุมงานที่มี 
ประสิทธิภาพและประสานงานระหวางกันได 

ปจจัยที่สงเสรมิการมีสวนรวม 
บุคลากรในองคกรอาจมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ  ภายในองคกรได 

ทั้งการมีสวนรวมโดยตรง   ดวยการทํากิจกรรมตางๆ  ดวยตนเอง  หรือการมีสวนรวมทางออม 
โดยผานตัวแทนที่เขาไปทํางานแทนตน  การมีสวนรวมมีประสิทธิภาพตอการทํางานเปนทีม  แตก็มี
ขอจํากัดในตัวเอง  คือ  ในทางปฏบิัติทําไดยาก  และอาจลมเหลวไดงาย  หากนํามาใชไมเหมาะสม  
ดังนั้น  หากตองการใหเกิดการมีสวนรวมในระดับสูง   ควรคํานึงถึงปจจัย  ดังนี้   

การสรางเสริมบรรยากาศของความไววางใจระหวางผูบริหารกับบุคลากร 
 1)   ผูบริหารควรสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความโปรงใส  เปดเผย  และให
ขอมูลแกบุคลากรใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
        2)   ผูบริหารควรเขาหาบคุลากรโดยตรง  มีความจริงใจตอกัน 
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 3)   ควรยึดเกณฑโดยใชเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรมาตัดสิน  มากกวา
การใชเกณฑของแตละบุคคล 

 4)   บุคลากรจะมีสวนรวมเมื่อรู สึกวาการตัดสินใจนั้นไมมีผลกระทบตอ 
ความมั่นคงของตนเอง  

 5)   ผูบริหารควรชวยเหลือ เขาใจ และตระหนักถึงขอจํากัดของบุคลากรแตละคน 
 6)   ควรมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากร 
 7)   ควรมีการฝกฝนอบรมบุคลากร 

   8)   มีการปรับระบบงานใหเหมาะสมกับบุคลากรมากกวาที่จะบีบบังคับให
บุคลากรปรับตัวใหเหมาะสมกับงาน 
 9)   ผูบริหารควรมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหบุคลากร 
       10)   มีการตัดสินใจรวมกันระหวางผูบริหารกับบุคลากรใหมากที่สุดเทาที่ 
จะมากได 
 

2.3   การมีสวนรวมตามกรอบแนวคดิของ โคเฮน และ อัพฮอฟฟ 
 
 โคเฮน และ อัพฮอฟฟ  (Cohen  and  Uphoff. 1980 : 213 - 235)  ไดแบงการมีสวนรวม
ออกเปน   4  ดาน   คือ   การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ   การปฏิบัติ   ผลประโยชนและ 
การประเมินผล  ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล  เพื่อให
การไดรับการรับรองคุณภาพจากองคกรภายนอกประสบความสําเร็จ   ดังมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1)   การมสีวนรวมในการตัดสินใจ   

กระบวนการตัดสินใจเปนลักษณะของการแกไขปญหาตามขั้นตอน 
วิทยาศาสตรที่มีการกําหนดปญหา  การวิเคราะหสถานการณ  การพิจารณาทางเลือกตางๆ   
และการเลือกทางเลือก  สําหรับการตัดสินใจในแนวทางของการมีสวนรวมในการพัฒนาและ 
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลมุงไปที่การวิเคราะหประเด็นปญหาคุณภาพของหนวยงาน  การวางแผน  
และการดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ซ่ึงในการดําเนินการพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาลนั้น  จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน  ทุกฝาย  ทุกหนวยงาน
จึงจะสามารถบรรลุเปาหมายของการใหบริการที่ดีมีคุณภาพตอผูใชบริการ  โดยมีการทํางานรวมกัน
เปนทีม   มีการเรียนรูซ่ึงกันและกันเพื่อใหผลการตัดสินใจเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดมาใช    
โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่หนวยงานมีอยู   ไดแก   จํานวนบุคลากรในหนวยงาน   ศักยภาพ 
ของบุคลากร  งบประมาณสนับสนุน  อุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนตลอดจนขอมูลขาวสาร
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ตางๆ  ที่เกี่ยวของโครงสรางองคกรที่สนับสนุนผูปฏิบัติมี  สวนรวมในการตัดสินใจ  จะเพิ่ม 
ความแข็งแรงใหกับผูปฏิบัติและองคกร   

(1)   การมีสวนรวมในการตัดสินใจชวงเริ่มตน  (Initial  Decisions)   การที่ทํา
ใหบุคลากรพยาบาลมีสวนรวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไดมากนอยเพียงใดนั้น  
การริเร่ิม   การตัดสินใจเปนขั้นตอนที่สําคัญ  ดังนั้นทีมนําซึ่งสวนใหญเปนผูบริหารการพยาบาล
ระดับสูง  ซ่ึงมีอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ   เชน   คณะกรรมการการบริหาร 
โรงพยาบาล    คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาคุณภาพ   ควรเปนแกนนําในการจัดเตรียม 
ความพรอมของบุคลากร   เพื่อรับการนํากระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาใช  
โดยการใหขอมูลขาวสาร  มีการชี้แจงทําความเขาใจใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ   เห็น 
ความสําคัญของการพัฒนา และรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลวามีความจําเปนอยางไรที่องคกร 
จะตองเขารวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ    โรงพยาบาลและภายหลังจากเขารวมแลว
ผูรับบริการ  บุคลากร และองคกรอื่นๆ  จะไดรับประโยชนอยางไรบาง   ทั้งนี้เพื่อความตื่นตัว  และ 
สงเสริมใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

(2)   การมีสวนรวมในการตัดสินใจชวงดําเนินการ (Ongoing  Decisions) 
หลังจากที่หนวยงาน  ไดนํากระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาใชแลว  องคกร
อาจสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมมากขึ้น โดยวิธีการจัดประชุม  ชี้แจงนโยบายคุณภาพขององคกร  
การจัดทําวารสารหรือเอกสารเผยแพรความรู และขอมูลขาวสารตางๆ  เกี่ยวกับการพัฒนาและ 
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  จัดการฝกอบรมความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   ซ่ึงวิธีการดังกลาวจะชวยใหบุคลากร 
ไดเขาใจกระบวนการทําใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สรางความมั่นใจในการทํางาน  
ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและลดความสิ้นเปลืองตางๆ  ลง 

(3)   การมีสวนรวมในชวงปฏิบัติการ  (Operational  Decisions)  
นอกเหนือจากการที่บุคลากรแตละคนไดมีสวนรวมโดยตรงตอการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลแลว  แตละหนวยงานอาจสงบุคลากรในหนวยงานของตนเขาไปเปนตัวแทนในการ
ดํ า เ นิ น ง า น พั ฒ น า 
คุณภาพขององคกรได   เชน  การสงเขาไปเปนผูนําทีม  เปนกรรมการควบคุมและปองการติดเชื้อ 
ในโรงพยาบาล  กรรมการวิชาการ  กรรมการประกันคุณภาพ   กรรมการจัดทํามาตรฐาน  กรรมการ
ตรวจสอบมาตรฐาน  กรรมการ  5 ส.  เปนตน 

2)   การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 
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การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  เปนการรวมดําเนินการที่จะกอใหเกิด 
ความรูสึก เปนเจาของการมีสวนรวมในการปฏิบัติ  มี 3  ทาง  คือ 

(1)   การมีสวนรวมในดานทรัพยากร เชน แรงงาน  เงิน  ส่ิงของ  และขอมูล  
ซ่ึงการมีสวนรวมในดานของแรงงาน  จะเปนสิ่งที่ปฏิบัติงายที่สุด  ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลการสละแรงกายโดยการใชความสามารถและทักษะของตนอยางเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคขององคกร  การเสียสละเวลานอกเหนือจาก
งานประจําเพื่อทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  การจัดเตรียมเครื่องมือ  เครื่องใชหรือ
อุปกรณตางๆ  ที่ใชในการปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางคุมทุนคุมคา 

(2)   การมีสวนรวมในการบริหาร  และการประสานงาน  ไดแก   การเขารวม
เปนกรรมการตางๆ   การใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีผลจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   การมี 
สวนรวมในการเสนอความ  คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําคูมือหรือแนวทางปฏิบัติ และการมีสวนรวม
ในการสงเสริม  กระตุนแนะนําเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลตลอดจนถึงการประสานงานใหความชวยเหลือกับหนวยงานอื่นๆ 

(3)   การมีสวนรวมในการเขาเปนผูปฏิบัติ  จะเนนถึงการปฏิบัติเพื่อการแกไข
ปญหา และตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  การปรับปรุงขบวนการทํางานหรือระบบ 
การทํางานอยางไมส้ินสุด  การมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆ  การบันทึก
รายงานอุบัติการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น  มีการทํางานรวมกันเปนทีม และปฏิบัติตามแนวทาง 
ที่เปนมาตรฐาน 

3)   การมีสวนรวมในผลประโยชน 
ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนั้น   ควรมีการจัดตั้งหนวยบริการ   

เพื่ออํานวยความสะดวกตอบุคลากรในการปฏิบัติงานบริการโดยจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน  มีสถานที่ทํางานสะอาด  เปนระเบียบ  เพื่อชวยสงเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานใหดีขึ้น  มีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  โดยการจัดฝกอบรม
อยางสม่ําเสมอ  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะใหมีความตอเน่ืองทันเหตุการณ  การฝกอบรมนั้นเริ่ม
ตั้งแตการเตรียมความพรอมทั้งกอนประจําการโดยใหไดรับการปฐมนิเทศทั้งในระดับโรงพยาบาล
และระดับหนวยงานเพื่อรับทราบนโยบาย ระเบียบ  กฎขอบังคับตางๆ  แนวทางในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงาน  ตลอดจนผลประโยชนที่จะไดรับระหวางปฏิบัติงานในองคกร  เชน  การพิจารณา
ความดีความชอบ เปนตน  สําหรับเจาหนาที่ระหวางประจําการจัดการอบรม  การสัมมนา  และ 
ดูงานทั้งในและนอกสถานที่ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   
เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
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แหงวิชาชีพ   ทั้งนี้เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการแตละรายได  โดยมี 
การปรับปรุงการทํางานอยางไมมีที่ส้ินสุดทําใหผูปวยไดรับการ   ดูแลรักษาที่ดี  หายจากโรค 
ไดเร็วขึ้น  ลดความรุนแรงของโรค   สรางความไววางใจและเปนที่ยอมรับ  ทําใหผูมาใชบริการ 
มากขึ้น  และนํามาซึ่งผลกําไรใหกับองคกร  องคกรอยูรอดและมั่งคั่ง  กอใหเกิดความภาคภูมิใจ 
จากความสําเร็จของงานเห็นคุณคาตนเอง  รูสึกวาตนเองมีคุณคาและเห็นคุณคาของงานที่ทํา   
เปนการสรางแรงผลักดันภายในใหเกิดความตองการเปลี่ยนแปลง  เกิดความมั่นใจที่จะแสดงออก
ซ่ึงความสามารถตางๆ   ใหมากขึ้นในกิจกรรมอื่นๆ สงผลใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี  การทํางาน
ในองคกรเปนระบบยิ่งขึ้นลดความซ้ําซอนและสูญเปลา  สามารถปฏิบัติงานภายใตสภาพแวดลอม 
ที่ดีมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน  การกระตุนใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของตนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนั้น   ควรพิจารณาใหคาตอบแทนเพื่อเปนแรงจูงใจใหตั้งใจ 
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ   อาจเปนการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้นหรือการประกาศเกียรติคุณ  เปนตน 

4)   การมีสวนรวมในการประเมินผล 
ในการประเมินผลการดําเนินการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนั้น 

ผูบริหารสูงสุดจะมีสวนรวมในการพิจารณางบประมาณเพื่อวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร 
หรือวางแผนในระยะยาว     ซ่ึงผูปฏิบัติจะไมมีสวนเกี่ยวของในสวนนี้  แตจะเกี่ยวของกับ 
การประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในหนาที่ที่ปฏิบัติ   จะเห็นไดวาบุคคลจะมีสวนรวม
ในกิจกรรมมากนอยเพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ  2  ประการ  ไดแก  ปจจัยสวนบุคคล  และ
ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม   ปจจัยสวนบุคคล  เชน  อายุ  ความพรอมสําหรับการมีสวนรวม 
ทั้งในดานความรู  ความเขาใจในกิจกรรมที่ทํา  ความสามารถและเวลาที่เพียงพอตอการมีสวนรวม  
ทัศนคติที่ดีตอกิจกรรม   ปจจัยทางดานสวนรวม  ความตองการมีเกียรติ  การไดรับขอมูล 
ขาวสารกระบวนการนําบุคคลเขามามีสวนรวมและการประสานงานที่ดี  ระหวางผูที่เกี่ยวของ   
สวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนั้นจะตองมีการเตรียมความพรอมของบุคลากร  เพื่อใหมี 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และบทบาททั้งของผูบริหารระดับสูงจนถึงผูปฏิบัติงาน   ซ่ึงกอใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานในองคกรที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ 

โรงพยาบาลที่จะผานการรับรองนั้น  จะมีการเตรียมการเขาสูการรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล   คือ 

(1)   เตรียมคน   งานพัฒนาคุณภาพจะสําเร็จไดดวยความรวมมือจากบุคลากร
ทุกระดับองคกร   ตั้งแตผูบริหารทุกระดับไปจนถึงผูปฏิบัติงานทุกคน  เริ่มจากผูบริหารระดับสูง 
ตัดสินใจวาจะพัฒนาคุณภาพตามกรอบแนวทางมาตรฐานโรงพยาบาล   กําหนดผูรับบริการโดยตรง  
เร่ืองการพัฒนาคุณภาพ  ทําความเขาใจกับคนทั้งองคกรวากําลังทําอะไร  รวมกันสรางความมุงมั่น
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และกําหนดเปาหมายการพัฒนารวมกันระหวางผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน  มีการสรางทีมงานตางๆ  
ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรในหนวยงานเชนเดียวกัน  หรือทีมงานที่ประกอบดวยบุคลากรจาก 
หนวยงานตางๆ  ที่ใหบริการผูปวยรวมกัน  ดําเนินการฝกอบรมใหแกบุคลากรและทีมงานตางๆ   
ใหทุกคนเขาใจและมีรูสึกมีสวนรวมในการทํางาน  ทุมเทแรงกายแรงใจใหกับการทํางานนั้น    
จะทําใหทุกคนเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน  คือ  ตองทําดีกับพวกเขา  ยอมรับผลงานและ
แบงปนความสําเร็จที่ไดรับแกพวกเขาดวย 

(2)   วางระบบงาน  มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายใน  เพื่อใหเอื้อตอ 
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง   ควรมีการจัดสรางทีมครอมสายงาน  (Cross  Functional Team) 
ซ่ึงใชผูปวยเปนศูนยกลางแทรกอยูในองคกรเดิม   โดยเนนเรื่องกระบวนการใหบริการผูปวยทีต่องมี
การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 
  การพัฒนาอยางตอเนื่อง  กําหนดทีมที่ รับผิดชอบในการประเมินและ 
พัฒนาตนเอง  มีการทําการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยมีการสรางตัวช้ีวัด 
ที่เหมาะสม  และใชมาตรฐานโรงพยาบาลเปนเครื่องมือประเมินความกาวหนาในการพัฒนา 
   โรงพยาบาลจะทําการพัฒนาคุณภาพสําเร็จหรือไมนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ 
ผูบริหารสูงสุดขององคกร  ซ่ึงตองมีความเขาใจและมีความมุงมั่นในเรื่องคุณภาพ  ตองปฏิบัติตน
เปนตัวอยางที่ดี  มีความเปนผูนําสูงและพรอมจะรวมทํางานกับลูกนองในทุกสภาวะ  นอกจาก 
ผูบริหารสูงสุดแลวหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองมีความมุงมั่นเรื่องการพัฒนาคุณภาพ   
และดําเนินงานในเรื่องนี้อยางจริงจัง  จะตองสามารถอบรมใหเจาหนาที่ทุกระดับใหเขาใจเรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพ   ขณะเดียวกับผูบริหารเองก็ตองใหความมุงมั่น  และทุมเท กับกลุมบุคลากร 
ในการพัฒนาคุณภาพอยางจริงจัง  (ณัชนันท   บุญดานกลาง.  2543 : 39-40) 

โสพารธ  (Soparth. 1993 : 58)  ไดเสนอระดับการมีสวนรวม หรือเรียกอีกอยาง
หน่ึงวา  บันได  8 ขั้น  แบงออกเปน  3 ระดับ  ดังนี้ 

1)   ขั้นตอนการถูกจัดการและขั้นตอนการถูกบําบัดรักษา  โดยผานโครงการ
ตางๆ   ซ่ึงทั้งสองขั้นนี้  ไมถือวาเปนขั้นตอนของการมีสวนรวม เพราะประชาชนไมสามารถรวม 
ในการวางแผนหรือกําหนดโครงการได  แตเปนอํานาจหนาที่ของเจาของโครงการ 

2)   ขั้นตอนการไดรับแจงขาวสาร   ขั้นตอนการไดรับการปรึกษาหารือ  ซ่ึง
ประชาชนสามารถมีโอกาสไดรวมฟงและคิดตามไปดวย และขั้นตอนการปลอบประโลมเปน 
ขั้นตอนที่ประชาชนสามารถเตรียมการตัดสินใจได 

3)   ขั้นตอนการมีสวนรวม  เปนขั้นตอนที่ประชาชนสามารถจะเจรจาตอรองและ
จัดการสับเปลี่ยนอํานาจกับเจาของโครงการเดิม  ขั้นตอนการมอบอํานาจและขั้นตอนการควบคุม
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โดยประชาชนเปนขั้นตอนที่ประชาชนสามารถใชอํานาจในการตัดสินใจและการจัดการได 
โดยสมบูรณ 

จากแนวความคิด  เกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวมขางตน  จะเหน็
ไดวา  สวนใหญจะมีลักษณะที่ไมแตกตางกันมากนัก  จะแตกตางกันบางเล็กนอยอยางไรก็ตาม 
ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการสรุปขั้นตอนการมีสวนรวมของบุคลากรเพื่อการขอรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล  เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของบุคลการไวดังนี้  คือ 

1)   การมีสวนรวมในการวางแผน 
2)   การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผน 
3)   การมีสวนรวมในการประเมินผล 

คุณลักษณะของประชาชนที่เขามามีสวนรวม 
ประชาชนที่จะเขามามีสวนรมมีหลายลักษณะดวยกัน   ขึ้นอยูกับลักษณะ 

ของประชาชนหรือกลุมประชาชนนั้นในทางระดับการศึกษาและระดับทางสังคมและเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับผลกระทบที่มีตอประชาชนกลุมนั้น  ซ่ึงยอมขึ้นอยูกับที่อยูอาศัย  สถานที่
ประกอบอาชีพ   ลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบ   

ระดับการมีสวนรวม 
 คาสเพอรสันและเบียทแบท  (Kasperson  and  Breitbat.  1985 : 36  อางถึงใน  
จุรีภรณ   ไถบานกวย.  2544 : 23)  ไดเสนอมาตรวัดระดับการมีสวนรวมไว  3  ประการ  คือ 
 1)   การกระทําโดยแตละบุคคลมิใชเปนการกระทําโดยกลุม   ซ่ึงอาจทําให 
การวิเคราะหหรือไดขอสรุปที่ไมถูกตอง  เพราะการแสดงออกของแตละบุคคลในกระบวนการ 
มีสวนรวมนั้น  จะเห็นไดถึงคานิยม  ความรับรูและพฤติกรรมของแตละบุคคล  กลาวคือ   กริยาทีถื่อ
วาเปนการมีสวนรวมคือ  กริยาที่มีตอการแสดงตอผลของการกระทํานั้นโดยตรงของแตละบคุคล 
 2)   ความหนาแนนของการกระทํา  ซ่ึงแสดงออกโดยรวมกระทําที่บอยคร้ัง  
ระยะเวลาของกิจกรรมที่ยาวนาน  หรือมีความผูกพันและมีแรงจูงใจในการกระทํา 
 3)   คุณภาพของการเขารวม  ซ่ึงดูจากผลกระทบของการกระทําในเบื้องแรก   
เชน  ความรับผิดชอบ  การตัดสินใจ  การเปดกวางยอมรับความสามารถและความคิดเห็นมีการทํา
การประเมินผล 
 ชินรัตน   สมสืบ  (2539 : 58 - 61)  การมสีวนรวมสามารถแบงเปนระดับ ไดดังนี ้

1)   การไมมีสวนรวมอยางสิน้เชิง  (No  Participation  at  All) 
2)   การมีสวนรวมเพียงในนาม  (Nominal  Participation) 
3)   การมีสวนรวมเพียงเล็กนอย  (Minimal  Participation) 
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4)   การมีสวนรวมอยางเหมาะสม  (Optimal  Participation) 
5)   การมีสวนรวมมาก  (Maximal  Participation) 
6)   การมีสวนรวมในอุดมคติ  (Ideal  Participation) 

 และสามารถแบงชนิดของการมีสวนรวม  ไดดังนี ้
1)   บังคับรวม  (Join  or  Eiae)  ประชาชนเขารวมเพราะ การขูเข็ญ  (Threats)  

หรือการบังคับ (Coersion)  จากภายนอก กลวิธีการขูเข็ญและการบังคับมีหลายรูปแบบ  จะเกิดจาก
คนที่มีผลประโยชนจากการดําเนินงานหรือจากผลของงาน 

2)   การมีสวนรวมโดยการผลักดัน (Push  Car  Participation)  ประชาชนจะถูก
ผลักดันจากอํานาจของผูที่มีสวนไดสวนเสียผลประโยชนจากโครงการ  อํานาจของผูมีสวนได 
สวนเสียอาจเปนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน โดยไดรางวัลในรูปการแตงตั้งในตําแหนง 
ที่สูงขึ้นเพื่อความสําเร็จของโครงการ  ผูที่ใชอํานาจนี้  เชน  ผูนําหัวคะแนนนักการเมือง   

3)   กลอุบายหรือการมีสวนรวมโดยมีเงื่อนงํา  (Trick  or Participation  by 
Gimmickry)   ประชาชนถูกจางใหรวมกิจกรรมอื่นที่ไมไดแกปญหาของพวกเขา  การเบี่ยงเบน
ความสนใจไปสูเร่ืองอ่ืน  เปนการสรางความสบายใจใหแกประชาชนเปนการชั่วคราวจากปญหา 
ที่แทจริงของพวกเขา 

4)   การพูดขางเดียว  (Monologue)  เปนการสื่อสารแบบทางเดียวโดยสงขาว   
จะปอนขอมูลแกผูรับฝายเดียว  วิธีนี้ไมไดจัดทํากลไกสําหรับการรับฟงขอมูลยอนกลับ  และไมไดมี
การเจรจาตอรอง  โครงการเหลานี้มักดําเนินการผานสื่อมวลชน  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  ส่ิงพิมพ เปน
ตน 

5)   ถาม – ตัดสินใจเอง  (I  ask -I  decide)  ประชาชนจะถูกถามถึงความคิด 
และขอเสนอแนะตางๆ  แตไมไดรับประกันวาความคิดของประชาชนจะไดรับการพิจารณา 
ในการกําหนด วางแผน และดําเนินโครงการ  วิธีกระทําโดยการประชุม  การมีสภาทองถ่ิน   
การสํารวจ  การสอบถาม  และการไตสวนสาธารณะ  แตในความจริงและการมีสวนรวมชนิดนี้ 
มีเพียงเล็กนอยเทานั้น 

6)   การนําไปสูความสงบ  (Peace  Pipe)  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ประชาชนจะถูกรองขอใหมีสวนในการวางแผนและการบริหารโครงการ  ประชาชนจะมีสวนรวม
จริงๆ  ในกลไกของการวางแผนแตการตัดสินใจและการคงอยูของโครงการยังเปนสิทธิของ 
ผูกําหนดโครงการ 

7)   การจับมือกัน (Handclasp)   ประชาชนมีสวนรวมตั้งแตการกําหนดโครงการ  
จนดําเนินการโครงการ   การตัดสินใจจะทํารวมกันระหวางประชาชนและผูออกแบบโครงการ  
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ปญหาและประเด็นตางๆ   จะถูกแกไขโดยการเจรจาตอรองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเสรี   
มีการรวมมือกันอยางเปนรูปธรรมระหวางผูที่ไดรับประโยชนและผูมอบโครงการ 

8)   เสียงประชาชน  (Vox  Populi)  เสียงของประชาชนจะไดรับการรับฟงและ
พิจารณาความคิด  ความเห็น  ขอเสนอแนะ  และความรูสึกของประชาชนมีน้ําหนักในกระบวนการ
ตัดสินใจ ประชาชนจะมีสวนรวมอยางจริงจังในการตัดสินใจจากการกําหนดจนถึงการประเมินผล
โครงการ  ถามีปญหาผูจัดทําโครงการและผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการเกิดขึ้นก็ตองฟงเสียง
ประชาชนวามีความตองการอยางไร 

9)   เสียงประชาชนคือกฎหมาย  (Vox Populi Est  Lex)   การมีสวนรวมแบบนี้
เปนวิธีที่ความตองการของประชาชนมีความเขมแข็งสูงสุด  ประชาชนจะตัดสินใจในโครงการดวย
ตนเอง  ตั้งแตชนิดของโครงการ  ทิศทางโครงการ  ทรัพยากรที่ใช  แหลงที่มาของทรัพยากร  ผูใช
และชวงที่ใชการมีสวนรวมแบบนี้มีทั้งจากกลุมที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

จากที่กลาวมาขางตนสามารถพิจารณาไดจากชนิดและระดับการมีสวนรวม 
 
 

        ระดับการมีสวนรวม 
 

       เสียงประชาชนคือกฎหมาย                                   การมีสวนรวมในอุดมคต ิ
                 เสียงประชาชน                                            การมีสวนรวมสูงสุด 
                   การจับมือกัน                 การมีสวนรวมอยางเหมาะสม 

        การนําไปสูความสงบ 
        ถาม – ตัดสินใจเอง                 การมีสวนรวม 

       การพูดขางเดียว                 การมีสวนรวมเล็กนอย 
        กลอุบาย                 การมีสวนรวมเพียงในนาม 
การผลักดันรวม 

การบังคับ                ไมมีสวนรวม 
 

 
ภาพ  3  ชนดิของการมีสวนรวม 
(ที่มา : ชินรัตน  สมสืบ.  2539 : 58-61) 
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หนวยงานพยาบาลที่จะดําเนินงานเพื่อใหเกิดผลในการพัฒนาคุณภาพ ควรจะมี 
กระบวนการ  ดังนี้ 

1)   กระบวนการ AIC (Appreciation-Influence-Control) 
กระบวนการ AIC  เปนวิธีการและเทคนิคในการเอาคนที่จะทํางานรวมกัน 

ทั้งหมดในระบบเขามาประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  จะดําเนินการใน 3  ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่  1 A  (Appreciation)  คือ  การทําใหทุกคนให  การยอมรับและชื่นชม
คนอื่นโดยไมรูสึกหรือแสดงการตอตานหรือวิพากษวิจารณ  ทุกคนจะมีโอกาสแสดงออกอยาง
ทัดเทียมกัน  โดยใชขอเท็จจริง   เหตุผล และความรูสึกตามที่เปนจริง  เมื่อบุคคลไดรับการยอมรับ
จากคนอื่น  จะทําใหมีความรูสึกที่ดี  มีความอบอุนและเกิดพลังรวมในที่ประชุม  ในขั้นนี้จะเปน 
การใชเงินตรา (Imagination)  ชวยใหเกิดวิสัยทัศนรวม  (Vision)  หรืออุดมการณรวม  (Shared  
Ideal)   ซ่ึงไดแก   ส่ิงที่มุงปรารถนาอยางสูงสุดรวมกัน 
 ขั้นที่  2  I  (Influence)  คือ  การใชความคิดริเร่ิม  สรางสรรคที่แตละคนมีอยู
มาชวยกันกําหนดวิธีการหรือยุทธศาสตร  ที่จะบรรลุวิสัยทัศนรวมนั้น 
 ขั้นที่  3 C (Control)  คือ  การนําวิธีการสําคัญมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ 
(Action  Plan)   กําหนดเปาหมาย  วิธีการหรือข้ันตอนการปฏิบัติ  กําหนดเวลา  ผูรับผิดชอบ และ
งบประมาณ  การรวมกันคิดแผนปฏิบัติการเปนการกําหนด  ขอผูกพัน (Commitment)  ใหตนเอง
เพื่อควบคุม  (Control)  ใหเกิดการกระทําอันจะนําไปสู  การบรรลุเปาหมายรวมกัน  รวมถึง 
การกําหนดขอผูกพันเฉพาะตัว  (Personal  Commitment)  ไดอีกดวย 

กระบวนการ AIC  จะสรางพลังสรางขึ้นเมื่อฝายตางๆ  เขามาทํากิจกรรม 
รวมกันดวยความรักความเมตตา  เปนการพัฒนาทางจิตวิญญาณ  (Spiritual  Development)  เกิด 
การเรียนรูรวมกันจากการทํางาน (Interactive  Learning  Through  Action)  จึงจะทําใหการพัฒนา
เกิดความสําเร็จ 

2)   กิจกรรมกลุมคุณภาพ   
กิจกรรมกลุมคุณภาพ  หรือการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  (Continuous  

Quality Improvement : CQI)  เปนเครื่องมือในการบริหารงาน (Management  Tools)  โดยมีปรัชญา
การบริหารแบบลางขึ้นบน (Bottom-up  Approach)   คือ เนนการทํางานแบบมีสวนรวม และ 
ในขณะเดียวกัน ผูบริหารก็ตองยอมรับแนวคิดหรือแนวทางแกไขปญหาของระดับลางเปนเหตุ 
เปนผล  (ณัชนันท   บุญดานกลาง.  2543 : 46)   ซ่ึงการยอมรับจะทําใหบรรยากาศในการทํางาน 
รวมกัน 
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ปรัชญาของ  QC เปนการสรางจิตสํานึกใหบุคลากรแกไขและวาระบบ 
การทํางานดวยตนเอง  ซ่ึงปราศจากการชี้นําจากผูบริหาร  โดยการผสมผสานหลักวิชาการตางๆ 
อยางเหมาะสมจนเกิดพลังในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ทฤษฎีองคการและการจัดการองคการ  
นโยบายและการวางแผน หลักพฤติกรรมศาสตรและวิชาเศรษฐศาสตร 

จะเห็นไดวา QC  เปนการปลูกฝงคานิยม  (Values)  และทัศนคติที่ดี 
ในการทํางาน  ทําใหเกิดการเกื้อหนุนและลดการนินทาวาราย QC เปนกระบวนการวางแผนอีก
รูปแบบหนึ่ง กลาวคือใชวงจร  PDCA (Plan  Do  Check  Action)  โดยกอนจะวางแผน  กลุมจะตอง 
คนหาปญหาวาอะไรบางที่กลุมสามารถทําเองได  ทําเปนกลุม  ทําตอเนื่อง  และไมขัดตอนโยบาย
ของหนวยงาน  จากนั้น  พิจารณาความสําคัญของปญหาโดยใชวิธีการเก็บขอมูล  (Management  by  
Facts)  โดยเก็บขอมูลของปญหาแตละปญหา  อาจใหใบตรวจสอบ (Check  Sheet)  แลวนําเสนอ
เปนกราฟเพื่อใหกลุมสามารถอานและวิเคราะหไดทันที  เมื่อไดปญหาสําคัญแลว กลุมตั้งหัวขอ
เรื่องกําหนดเปาหมายการปรับปรุงเปนตัวเลขที่สามารถวัดได  จากนั้น กลุมจึงวิเคราะหสาเหตุ  
อาจใชแผนภูมิกางปลาหรือแผนภูมิความสัมพันธหรือแผนภูมิตนไม  จนไดเปนตัวแบบเหตุผล   
จากนั้นกลุมก็ตองระดมสมองเพื่อเปนแนวทาง  การปรับปรุงแกไขกอนตัดสินใจเลือกแนวทางใด 
ตองทําการวิเคราะหแนวทางโดยใช หลักตนทุน-ผลประโยชนและเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
ที่กําหนดไวแลวจึงตั้งเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ 

3)   กิจกรรม 5 ส 
5 ส  เปนตัวยอของ  ส  จํานวน 5 ตัว คือ  สะสาง (SEIRI)  สะดวก (SEITON)  

สะอาด (SEISO) สุขลักษณะ (SEIKETSU)   และสรางนิสัย (SHISUKE) (สถาบันเพิ่มผลผลิต 
แหงชาติ.  2542 : 22) 

ส  ตัวแรก  คือ สะสาง  เปนการแยกของที่จําเปนออกจากของที่ไมจําเปนและ
ขจัดของที่ไมจําเปนออกไป  หัวหนาหนวยงานจะตองเปนผูแยกของที่จําเปนและของที่ไมจําเปน  
โดยของที่จําเปนและใชบอย ควรเก็บไวใกลตัว  ของที่จําเปนและใชบางครั้ง ควรเก็บไวใกล
กระบวนการที่ใช  ของจําเปนแตนานๆ  ใช  ควรเก็บไวนอกบริเวณที่ทํางาน  สวนของที่ไมจําเปน
และไมใชแลวควรขจัดออกจากหนวยงาน 

ส  ตัวที่  2  สะดวก  เปนการจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของตางๆ  ในที่ทํางานให
เปนระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัยและคงไวซ่ึงคุณภาพ  ประสิทธิภาพในการทํางาน   
เมื่อสถานที่ทํางานเหลือแตส่ิงที่จําเปนในการปฏิบัติงานหลังจากสะสางแลว  ขั้นตอไปคือการจัด
ส่ิงของใหเปนหมวดหมู  มีปายชัดเจนและเหมาะสมตอสภาพการใชงานที่ทุกคนสามารถเขาใจได
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งาย  การทําเชนนี้จะทําใหลดการสูญเสียเวลาในการคนหา  การหยิบและการจัดเก็บไมผิดพลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหไดการบริการรวดเร็วและถูกตอง 

ส  ตัวที่  3  สะอาด  เปนการทําความสะอาด (ปดกวาด   เช็ด ถู) วัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ  เครื่องใช  รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่ทํางาน  หัวหนาหนวยงานควรเริ่มขั้นตอนการทํา 
ความสะอาดโดย  1)  กําหนดแบงเขต  บริเวณ  ส่ิงของ  เครื่องมือ  เครื่องใชอุปกรณทางการแพทย   
และมอบหมายความรับผิดชอบใหบุคลากรแตละคน  2)  ศึกษาวิธีการใชงาน  การทําความสะอาด 
ที่ถูกตองของเครื่องมือและอุปกรณการแพทย  3)  กําหนดเวลาการทําความสะอาด  เชน  กอนและ
หลังการใชงาน  กําหนดวัน  5 ส  ประจําสัปดาห  วันทําความสะอาดใหญประจําป  (Big  Cleaning  
Day)  เปนตน  4) กําหนดเวลาการทําความสะอาดและรายละเอียดของการทําความสะอาด 
ของแตละจุด  เชน 5 นาที  5 ส  แตละคนตองทําอะไรบาง   5)  ทําความสะอาดที่ทํางานทุกๆ  วัน 
จนติดเปนนิสัย 

ส   ตัวที่  4  สุขลักษณะ  เปนการรักษามาตรฐานการปฏิบัติ  3 ส  แรกที่ดีไว  
คนหาสาเหตุตางๆ  เพื่อยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้น  สุขลักษณะเปนการทํา 5 ส แรกอยางตอเนื่อง
ทุกวัน   เพื่อรักษามาตรฐานของความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางานใหอยูในสภาพที่ดี
ตลอดเวลา  รวมท้ังตองพยายามหาทางปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น  ประเด็นสําคัญของสุขลักษณะ คือ   
การรักษามาตรฐานและปรับปรุงใหดีขึ้น 

ส  ตัวที่ 5   สรางนิสัย  เปนการสรางนิสัยและฝกวินัยในตนเอง ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ  จนกลายเปนการกระทําที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
หรือโดยธรรมชาติ  เชน  การเก็บของที่นําไปใชเขาที่เดิมทุกครั้งโดยไมตองมีใครบอก  การจัดการ
แยกขยะและทิ้งใหถูกที่เปนตน 

การปฏิบัติกิจกรรม  5 ส  นอกจากจะมีผลดี  คือ  ทําใหสถานที่ทํางานสะอาด 
สวยงาม  ชวยบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  เพิ่มประสิทธิภาพ  เพิ่มความปลอดภัย
ในการทํางาน  ยังสงผลตอผลผลิต  คุณภาพ  ตนทุน  การสงมอบและขวัญกําลังใจ  หากสิ่งตางๆ   
ดังกลาวลดลงจะสงผลใหกําไรลดลง  และสงผลกระทบตอองคกร  คือ  โอกาสในการแขงขันลดลง  
ความอยูรอดลดลง  การขยายกิจการลดลง  และไมสามารถเปนเลิศในธุรกิจได  สวนผลที่กระทบ 
ตอบุคลากร  คือ  เงินเดือนและโบนัส สวัสดิการและตําแหนงของบุคลากรลดลง  เมื่อบุคลากร
ชวยกันทํา 5 ส  จะมีสวนชวยใหผลเสียตางๆ  ลดลง   กิจกรรม  5 ส  เปนพื้นฐานของการบริหาร
และชวยสงเสริมกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย   
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4)   การพัฒนาองคกร   
การพัฒนาองคกร (Organization  Development : O.D.)  เปนการฝกอบรม

เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของเจาหนาที่ในทางที่ดี  ใหมีความรัก ความสามัคคี   
ใหมองโลกในแงดี  ใหเขาใจธรรมชาติของคน  ใหเห็นคุณคาของทุกคนและใหทํางานเปนทีม   
โดยอาศัยกิจกรรมและสันทนาการเปนเครื่องมือในการฝกอบรม  (ภาคีความรวมมือเพื่อการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.  2540 : 165)   การนําแผนพัฒนาองคกรมาใชจะตองเปนความ
เห็นชอบของผูบริหารสูงสุดของโรงพยาบาล  คือ  ผูอํานวยการโรงพยาบาล  และหัวหนาหอผูปวย 
ผูซ่ึงเปนผูบริหารระดับตนที่ใกลชิดผูปฏิบัติงานมากที่สุด  จึงตองดูแลและดําเนินการตามนโยบาย
ของผูอํานวยการโรงพยาบาล   หากพบวาหนวยงานมีปญหา  เชน ขาดความรวมมือประสานงาน
ระหวางหนวยงาน  บรรยากาศในการทํางานเต็มไปดวยการแขงขัน  ขาดแรงจูงใจในการทํางาน   
ตองการเปลี่ยนทัศนคติของคนในหนวยงาน  การพัฒนาองคกรทําเพื่อแกปญหาตางๆ  ในหนวยงาน 
และเปนวิธีการอยางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ี เนื้อหาในการอบรม  
O.D. ประกอบไปดวย   กิจกรรมตางๆ  ที่สงเสริมความรัก  ความสามัคคี  การทํางานเปนทีม   
การสรางมนุษยสัมพันธ  เชน  กิจกรรม  Buddy  กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมหนาตางโจฮารี     
กิจกรรมปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  (Stroke)  เปนตน  ซ่ึงกิจกรรมการใช   Stork  กับผูรวมงาน    
ถือเปนกิจกรรมที่สําคัญและทรงคุณคาที่สุดของกิจกรรม  O.D. หลังจากทําโครงการ  การพัฒนา
องคกร (O.D.)  แลว  ผูบริหารจะรูสึกเบาใจขึ้น  เจาหนาที่ทุกฝายมีความรับผิดชอบมากขึ้นทุกคนให
ความรวมมือซ่ึงกันและกัน  มองโลกในแงดี  มีการยิ้มแยมแจมใส  ทักทายกัน  ที่สําคัญที่สุดทุกคน
ยอมรับซึ่งกันและกัน  ผูบังคับบัญชาไดรบการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชายอมรับ
และเห็นความสําคัญของผูใตบังคับบัญชา  เพื่อนยอมรับเพื่อน   นอกจากนี้ประโยชนจากโครงการ 
O.D.  คือ  ประชาชนผูมาใชบริการของโรงพยาบาล ไดรับการตอนรับ เอาใจใสดูแลจากเจาหนาที่
มากยิ่งขึ้น 

5)   พฤติกรรมบริการที่เปนเลิศ   
พฤติกรรมบริการที่เปนเลิศ  (Excellence  Service  Behavior : ESB)  เปน 

การ อบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการหรือรูปแบบของมนุษยสัมพันธที่ดี  การฝกอบรมมุงเนน 
ที่จะอบรมใหกับผูปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทุกคน และไดจัดทําใหกับผูบริหารทุกระดับ 
โดยเฉพาะ  เพื่อใหผูบริหารเปนผูสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริการแนวทาง 
ในการอบรมสวนใหญจะเปนการบรรยายกึ่งสนทนา  มีการปลุกเราจิตสํานึก  มีกิจกรรมเพื่อให
ตระหนักในคุณคาของตนเอง 
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เนื้อหาในการอบรมแบงออกเปน  2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรการบริการงาน
บุคคลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการเปนหลักสูตรสําหรับผูบริหาร  สวนหลักสูตรสูความเปนเลิศ 
ในบริการสุขภาพเปนหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงาน   เนื้อหาในการอบรมจะเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหา
คุณภาพบริการในโรงพยาบาลจิตวิทยาบริการ   มนุษยสัมพันธ   การประสานความรวมมือ   
กิจกรรมกลุมและวีดีโอ  พฤติกรรมบริการ จิตสํานึกในการบริการ  วจีกรรมบริการและการใช
โทรศัพท  นอกจากกิจกรรมเหลานี้แลวในหลักสูตรสําหรับผูบริหารจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ    
การบริหารความขัดแยงทักษะการบริหารงานบุคคล  เทคนิคการจูงใจผูใตบังคับบัญชา  การตัดสิน
ปญหาและการวินิจฉัยส่ังการเบื้องตน  ภายหลังการฝกอบรมบุคลากรจะมีการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมอยางชัดเจน  มีการทักทายอยางออนนอม  มีความอยากที่จะทํางานเพื่อใหองคกรดีขึ้น 

พฤติกรรมดีๆ  เหลานี้  หากผูบริหารเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารผล 
ที่เกิดขึ้นจะสงเสริมใหยั่งยืนขึ้น  ขอเสนอแนะของโรงพยาบาลที่อบรม  ESB  คือ   การฝกอบรม
ควรเนนที่การสรางความสัมพันธระหวางหัวหนาหนวยงานตางๆ  ในโรงพยาบาลเปนเบื้องตน
เพราะบุคคลเหลานี้  คือ  คนสําคัญที่จะทําใหเกิดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานการอบรม
พฤติกรรมที่เปนเลิศ   หัวหนาหอผูปวยนอกจากอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหาร 
ใหดีขึ้นแลว  จึงตองดูแลบุคลากรผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานใหไดรับการอบรมเชนเดียวกัน 

6)   แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 
การจัดทําแนวทางในการดูแลรักษาผูปวย  (Clinical  Practice  Guidelines : 

CPGs)  เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพในการดูแลผูปวย  ซ่ึงจําเปนตองเชื่อมโยงกับขั้นตอน
อ่ืนๆ  3 ขั้นตอน  ไดแก  การนํา  CPGs ไปปฏิบัติ  การทบทวนวิธีการดูแลรักษาและผลลัพธ 
ตอผูปวย และการปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาผูปวยใหดีขึ้นและนําไปสูการปรับปรุง  CPGs   
อยางตอเนื่อง  โดยมีเปาหมายคือ เพื่อใหผลการรักษาดีมีคุณภาพ  ใน CPGs  จะบงถึงขั้นตอน 
การรักษาโรคตางๆ  โดยมุงเนนการดูแลที่ผูปวยเปนศูนยกลาง  และใหความสําคัญกับบุคลากร
หลายวิชาชีพที่รวมกันดูแลรักษาผู  CPGs ปวย  ทีมงาน  CPGs  จึงประกอบไปดวย แพทย  พยาบาล  
เภสัชกร  นักกายภาพบําบัด  นักสุขศึกษา  โภชนาการ  เปนตน    ทีมงานกลุมนี้จะทําหนาที่ตั้งแต  
ยกราง  CPGs  ติดตามผล  และรับผิดชอบในการปรับ  จนสามารถนําไปใชไดจริง  การนํา  CPGs  
ไปใชในหนวยงานหัวหนาหนวยงานจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะสงเสริมเพื่อใหเกิดการดูแลผูปวย 
แบบองครวมไดดีขึ้น 

ประโยชนของการทํา CPGs  คือ  ดานผูปวย  จะไดรับการดูแลที่เปนระบบ 
และมีแนวการวางแผนการดูแลรักษาลวงหนาพรอมกันจากทีมใหการรักษา  ดานผูประกอบวิชาชีพ 
จะทําใหไดรวมมือปรึกษาหารือและทบทวนความรูซ่ึงกันและกัน  ดานองคกรวิชาชีพเอง  ทําให 
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มั่นใจวามีการดําเนินการตาม  CPGs  ที่ไดกําหนดไว  ดานสังคม  ทําใหรับรูแผนการดูแลรักษา 
ที่มีตอผูปวยและเชื่อมั่นในมาตรฐานการรับรองของโรงพยาบาล  ดานโรงพยาบาล  ทําให
ผูรับบริการมั่นใจวามีการดําเนินกิจกรรมคุณภาพโดยเนนผูปวยเปนจุดศูนยกลาง 

จากที่กลาวมา พอสรุปไดวา การดําเนินกิจกรรมตางๆ  ไมวาจะเปน  AIC   
กิจกรรมกลุมคุณภาพ กิจกรรม  5 ส  การพัฒนาองคกร  พฤติกรรมบริการที่เปนเลิศและการใช 
แนวทางการรักษาผ ู ปวยมาใชนั้นจะตองใหบุคลากรในองคกร  ทราบวาที่ผานมาองคกรมีปญหา

อะไร  แลวปญหานั้นสรางความเสียหายแกองคกรระดับใด เพื่อใหเกิดความตระหนัก เมื่อทุกคนเกดิ
ความตระหนักแลว  ทุกคนจะตองรวมกันคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว  ตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงขอบกพรอง  ซ่ึงที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะตองเกิดการมีสวนรวม 
ในทุกระดับของบุคลากรในองคกร  ซ่ึงตัวกิจกรรมยอยเปนเพียงการแกไขขอบกพรองเพียง 
บางประการเทานั้น  ซ่ึงในภาพรวมจะตองทราบสาเหตุของปญหาที่แทจริงกอน  เพื่อที่จะทํา 
การแกไขปญหาไดอยางตรงจุด 
 

2.4   การดําเนินงานการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล 
บางน้ําเปรี้ยว 

 
2.4.1  ขอมูลพื้นฐานโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 

โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว  เร่ิมกอสรางเปดบริการรักษาประชาชนผูเจ็บปวย  
เมื่อ  พ.ศ. 2501  ในรูปแบบของสุขศาลา  ตอมาไดยกฐานะเปนสถานีอนามัยช้ันหนึ่งขึ้น  พ.ศ. 2517 
ยกฐานะเปนโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว  แตอาคารคงสภาพเดิมไมมีการสรางตอเติม  คือ  อาคาร 
ชวงลางเปนปูนชวงบนอาคารเปนไม มีเรือนคลอดแยกจากตัวอาคารเดิม  เมื่อป พ.ศ. 2527 และ 
กอสรางโรงพยาบาลใหมเปนแบบแปลนโรงพยาบาล  10  เตียง  ในป  พ.ศ. 2529 ไดเปดทําการ   
โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวตั้งอยูเลขที่  190/1 ม. 5  ต.โพรงอากาศ   อ.บางน้ําเปรี้ยว   จ.ฉะเชิงเทรา 
หางจากตัวจังหวัด  18  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 5 ไร 2 งาน  ตอมามีผูมารับบริการเพิ่มมากขึ้น  
โรงพยาบาลจึงไดยายมากอสรางใหม  เมื่อป พ.ศ. 2538 ยกฐานะเปนโรงพยาบาล  30  เตียง   ตั้งอยู
เลขที่ 100  ม. 2 ต .หมอนทอง  อ. บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา  เนื้อท่ี 50 ไร  ปจจุบัน ป พ.ศ.2546 
กําลังดําเนินการสรางตึกผูปวยในเพิ่มอีก 30  เตียง และมีโครงการกอสรางอาคารเวชปฏิบัติ 
ครอบครัวและชุมชน   อาคารหองผาตัดและ  หองคลอดเพิ่มจํานวนประชากร   ในอําเภอ 
บางน้ําเปรี้ยว  ชาย  36,632  คน  หญิง 37,278  คน รวม  73,910  คน  15,774  หลังคาเรือน  อําเภอ
บางน้ําเปรี้ยวมีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
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ทิศเหนือ    จรดอําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก และอําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 

ทิศใต    จรดอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวนัออก จรดอําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และอําเภอบานสราง  จังหวดัปราจีนบุรี 
ทิศตะวันตก    จรดอําเภอหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 

รายนามแพทยผูอํานวยการโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 
ป พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2504               
  นายแพทยบรรณสิทธ ิ  สกลผดุงเขตต 
ป พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2516                  
  นายแพทยสมบูรณ   วรรดาวสันต 
ป พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2519                  
  นายแพทยเฑียร   ใจบุญมา 
มีนาคม พ.ศ. 2519 – มีนาคม พ.ศ. 2521    
  นายแพทยธีรศกัดิ์   ธํารงธีรกุล 
มีนาคม พ.ศ. 2521 – เมษายน พ.ศ. 2521    
  นายแพทยสมศักดิ์   คงววิัฒนากุล 
พฤษภาคม พ.ศ. 2521 – มีนาคม พ.ศ. 2524                 
  นายแพทยสมหมาย   โรจนานุกูลพงศ 
พฤษภาคม พ.ศ. 2524 – เมษายน พ.ศ. 2524   
  นายแพทยพรชัย   พฤกษาพนาชาติ 
พฤษภาคม พ.ศ. 2524 – พฤษภาคม พ.ศ. 2527   
  นายแพทยวีระวัฒน   อินทรอุทก 
17  พฤษภาคม พ.ศ. 2527- มีนาคม พ.ศ. 2529   
  นายแพทยสุรพงษ   อ้ึงศรีวงศ 
เมษายน พ.ศ. 2529 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535                 
  นายแพทยยุทธนา   พูนพานชิ 
21  ตุลาคม พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน     
  นายแพทยสรลักษณ   มิ่งไทยสงค 
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  วิสัยทัศน  
  คุณภาพมาตรฐาน   บริการเพื่อสุขภาพที่ด ี
  พันธกิจ   
  โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวมีความมุงมั่นที่จะใหบริการที่มีมาตรฐานในดาน
การสงเสริม  ปองกัน รักษาและฟนฟูสภาพเพื่อสุขภาพที่ดี เกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการ    
มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการใหบริการอยางตอเนื่องรวมทั้งเปนแหลงเผยแพรขอมูล 
ดานการพัฒนาคุณภาพ 
   คานิยมรวมของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 

(1)   สรางสรรคส่ิงใหม 
(2)   ใฝหาความรู 
(3)   ทํางานเปนทีม 
(4)   รวดเร็ว  ซ่ือสัตย 
(5)   โปรงใส เปนธรรม ส่ือสารชัดเจน 
(6)   มีความสขุในการทํางาน 

2.4.2   กรอบและหลักในทางปฏิบัติสําหรับคานิยมรวมของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 
1)    สรางสรรคส่ิงใหม 

(1)  ทํางานพรอมกับใฝหาความรูและส่ิงใหมๆ  เพื่อพัฒนาการทํางาน  
ตองศึกษาหาความรูในทุกภารกิจของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว และรวมแสดง ความคิดเห็น  
เพื่อสรางสรรคส่ิงใหมๆ   ใหเกิดขึ้น ตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ  เพื่อนํามาใช 
ในการปฏิบัติงานของเราใหสําเร็จตามเปาหมาย 

(2)  ติดตามความเคลื่อนไหวของสภาวการณในปจจุบัน  และมองไปถึง
อนาคต    ตองคํานึง ถึงสภาวการณในปจจุบัน  และคาดการณในอนาคตเพื่อก าวทันตอ 
การเปลี่ยนแปลง ติดตามการเปลี่ยนแปลงขององคกรภายนอก  เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของเรา 

2)   ใฝหาความรู 
(1)  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  ตองใฝหา

ความรูดานการบริหาร ดานวิทยาการใหม และปรับตัวใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในทุกสถานการณไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา  การอบรม  และการสัมมนา 
มาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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(2)   ตองมีการวางแผนหาแนวทางปองกัน และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตองวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพื่อใหสมกับความตองการของประชาชน  ติดตาม
ประเมินผล และสํารวจการทํางานของตนเองทุกวัน ตองหาแนวทางปองกัน และแกปญหาที่เกิดขึ้น 
โดยทันที 

3)   ทํางานเปนทีม 
(1)  ใหเกียรติ และเคารพในความคิดของผูรวมงานอยางจริงใจ ประสานงาน

กับทุกคนในทีมงาน  ดวยมนุษยสัมพันธที่ดี เชื่อมั่น ไวใจในความสามารถของผูรวมงานในทีม  
มีน้ําใจ  มีเจตนาที่ดีตอกัน เปดใจ ยอมรับดวยความเต็มใจ ไมยึดผลงานของทีมมาเปนผลงาน 
ของตนเอง  คํานึงถึงความสําเร็จของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว  เปนที่ตั้ง  เปดโอกาสใหทุกคน 
ไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี 

(2)  ชวยกันแกปญหาและไมทอดทิ้งกัน  ยอมรับวาในขอขัดแยงอาจกอ 
ใหเกิดความเห็นหรือทางเลือกอันจะเกิดประโยชนตอการทํางาน แกปญหาดวยวิธีการเจรจากัน 
อยางเปดเผย จริงใจ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ยินดีใหผูรวมงานแกไขขอผิดพลาดและรวมแกปญหา
อยางจริงใจ 

4)   รวดเรว็  ซ่ือสัตย 
(1)  ทํางานโดยมีเปาหมายที่ชัดเจน  เนนการทํางานใหสอดคลองกับ 

วัตถุประสงคหลัก  วิสัยทัศน และคานิยมรวมของโรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว ทํางานอยางมีเปาหมาย 
และทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

(2)  ปรับปรุงการทํางานใหรวดเร็ว ถูกตอง และทันตอเหตุการณอยูเสมอ  
วางแผน  จัดลําดับความสําคัญของงาน  ตรวจสอบ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอยูเสมอ 

(3)  ทํางานดวยความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอ่ืน  ตรงตอเวลา  ตรงตอ 
นัดหมาย   ทุมเทความสามารถ  และศักยภาพ  เพื่อการทํางาน   ใช เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  
อยางระมัดระวัง ประหยัด  คุมคา ไมนําทรัพยสมบัติของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวมาใชประโยชน
สวนตน  ไมใชตําแหนงหนาที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนทั้งทางตรงและทางออม  ไมทํา
ธุรกิจสวนตน หรือกิจกรรมสวนตัวในเวลาทํางาน 

5)   โปรงใส เปนธรรม ส่ือสารชัดเจน 
(1)  มุงเนนการทํางานดวยอุดมการณ  และหลักการที่ถูกตอง  ตองพูด 

ความจริงเสมอ  แมวาความจริงนั้นจะทําใหเราเสียประโยชน  กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกับ
คนอื่น แมวาจะแตกตางกับผูบงัคับบัญชา  หากความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอสวนรวม  ไมทําผิด
ระเบียบ หรือขอบังคับ   กฎเกณฑ  ไมบิดเบือนและเพิ่มเติมขอมูลขาวสารที่ไดรับ ไมวากรณีใด 
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(2)  ใหความยุติธรรม โปรงใส และเปนธรรมแกทุกคนเทาที่ทําได ปฏิบัติ 
ตอบุคคลตางๆ  อยางรูกาลเทศะ และใหความเทาเทียมกัน  ไมเลนพรรคเลนพวก 

(3)  รับฟง  และแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูรวมงาน  เพื่อเปนการสื่อสาร 
ที่ชัดเจน  ยินดีใหขอมูลแกเพื่อนรวมงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงานอยางเต็มใจ  ยอมรับ 
ในความคิดที่แตกตางและใหโอกาสการแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน   ยินดีใหบริการขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองและทันตอเหตุการณตอบุคคลภายในและบุคคลภายนอกอยางเต็มใจ  ตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารที่ไดรับจากองคกรภายใน และภายนอก เพื่อใหการสื่อความหมายถูกตองตรงกัน 

6)    มีความสขุในการทํางาน 
(1)  การชวยเหลือเพื่อนรวมงานและผูอ่ืนชวยเหลือ  เอ้ือเฟอ เผ่ือแผแกเพื่อน

รวมงานแมมิใชหนาที่โดยตรงใสใจในทุกขสุข และเปนกําลังใจใหเพื่อนรวมงานใหบริการ 
ประชาชนผูมาติดตอดวยอัธยาศัยไมตรีอยางอบอุนและประทับใจ 

(2)  การสรางบรรยากาศการทํางานใหมีความสุขรวมกันสนุกกับการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมสังสรรคระหวางหนวยงานและเพื่อนรวมงาน
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานใหนาอยู  โดยเริ่มที่โตะทํางานของเรากอนรักษา 
ส่ิงแวดลอมภายในที่ทํางานของเราใหนาทํางานยิ่งขึ้น 

2.4.3   เปาหมาย  
1)   ผูรับบริการมีความพึงพอใจในบรกิารดานตางๆ 
2)   องคกรมีคุณภาพการบรกิารตามมาตรฐาน HA  ภายในป  2547 
3)   บุคลากรของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวมีความพึงพอใจในการบริหารงาน 

ของโรงพยาบาล  
2.4.4   ตัวช้ีวัดของโรงพยาบาล 

1)   อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล  < 0.1 
2)   อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ  > 85 % 
3)   อัตราความพึงพอใจของบุคลากร > 85 % 
4)   อัตราสวนทุนหมุนเวยีน (Current  Ratio) > 2 
5)   อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา  (Medication Error) 
6)   อัตราการปวยดวยโรคที่ตองรายงานตาม  รง.506  ลดลง 10 % 
7)   อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอลดลง  10 % 
8)   เด็กอายุ 3 ปปราศจากฟนผุ  (50%) 
9)   อัตราตายรวมของผูปวยในโรงพยาบาลลดลง 
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10)   อัตราการเขาถึงบริการของประชาชนในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  100 % 
11)   อัตราผูใชความรูและทกัษะมาพัฒนาโรงพยาบาล  90 % 

2.4.5   แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 
1)   แผนการเพิ่มความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
2)   แผนสรางความพึงพอใจใหบุคลากรในดานการบริหารงานของโรงพยาบาล 
3)   แผนงานบริการเชิงรุก 
4)   แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ คุณภาพบริการ 

               สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ไดจัดที่ปรึกษา 2  ทาน คือ   
อ. สงกรานต  พุทธิขจร  และ ภญ. ผุสดี   บัวทอง  เขาเยี่ยมและใหคําปรึกษาเขม (Intensive  
Consultation  Visit)  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม 2546   และไดรายงานผลการเยี่ยมและ 
ใหคําปรึกษาที่จะตองแกไขดังตอไปนี้ 
                 หมวดที่  1  ความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 
                 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  1)   ทีมนําควรทําความเขาใจกันทีมงานตางๆ  ถึงความสําคัญของการกําหนด 
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพใหชัดเจนทั้งเปาหมายในระดับโรงพยาบาล  เปาหมายของแผน 
ยุทธศาสตร เปาหมายของทีมนําระดับกลาง  เปาหมายของหนวยงานและเปาหมายของกิจกรรม 
ที่จะทําใหชัดเจน รวมทั้งควรมีการประเมินการบรรลุเปาหมายเปนระยะ 
  2)   ทีมนําควรสนับสนุนใหทีมนําระดับกลางนําเปาหมายในแผนยุทธศาสตร 
ไปจัดทําแผนพัฒนารองรับและวางระบบใหรายงานความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพ 
ใหสอดคลองกับเปาหมายและแผนตางๆ  ที่จัดทําไวเปนระยะ  ทั้งนี้โดยใหทีมตางๆ  รายงานทั้ง 
เชิงปริมาณ  เชน  อัตราความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการที่วางไวและเชิงคุณภาพ  เชน  รายงานผล 
การวิเคราะหจุดออน จุดแข็งที่พบในระบบงานที่รับผิดชอบ  หรือรายงานปญหาอุปสรรคที่พบ เปน
ตน   เพื่อทีมนําจะได รับทราบความกาวหนาในเชิงระบบและใหการสนับสนุนหรือชวย 
แกปญหาตอไป 
                 หมวดที่  2  ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร 
                 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  1)   การบริหารทรัพยากรและประสานบริการ 
  (1)   ทีมงานตางๆ  ควรนําขอมูลความตองการของเพื่อนรวมงานที่มีอยู
ในแบบประเมินตนเองไปสรุปการตอบสนองที่ผานมาหรือนําไปวางแผนตอบสนองความตองการ 
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ของกันและกันให เปนรูปธรรมแลวสรุปรายงานสงใหทีมผูประสานเพื่อนําไปประเมิน 
วัฒนธรรมคุณภาพขององคกรในภาพรวมของโรงพยาบาล 
  (2)   ใหมีความครอบคลุมทั้งดานอาคารสถานที่ ทรัพยากร  กําลังคน  
เครื่องมืออุปกรณ  ขอบเขตบริการ  บนพื้นฐานขอมูลดานการบริหาร  เชน สถานะทางการเงิน   
การประมาณการรายรับ  รายจาย  ขอมูลระบาดวิทยาของชุมชน  การประเมินประสิทธิภาพ 
การรักษาพยาบาลในปที่ผานมา  และขอมูลสนับสนุนที่บงบอกคุณภาพเพิ่ม  เชน  ผลลัพธ 
ที่คาดหวังและควรสงเสริมใหมีการรายงานเปรียบเทียบการใชจายกับแผนยุทธศาสตรเปนระยะ  
เพื่อนํามาใชปรับแผนใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 
  (3)   ควรกําหนดแนวทางการวางแผน   การจัดสรรทรัพยากรใหมี 
ความชัดเจน พรอมทั้งสื่อสารแนวทางดังกลาวใหหนวยงานตางไดรับทราบ  และสงเสริมใหมี 
การประเมินการจัดสรรทรัพยากร  การใชทรัพยากรดานประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดกระบวนการ 
ในการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
  (4)   ควรสงเสริมใหมีทะเบียนครุภัณฑโรงพยาบาลที่เปนปจจุบันและ 
มีขอมูลพื้นฐานอยางนอย  เชน  ประวัติการไดมา  มูลคา  ประวัติการซอม หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และสามารถยืนยันไดกับหนวยงานที่ใชเครื่องมือ 
  (5)   ควรสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ  นําขอมูลความตองการของเพื่อน 
รวมงานในโรงพยาบาลไปวางแผนตอบสนองใหเปนรูปธรรม  ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมอื
ในแนวราบ  ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญสําหรับการสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันใหมีความราบรื่น
มากยิ่งขึ้น  โดยนําขอมูลความตองการที่สามารถตอบสนองไดทันทีโดยทีมงานเจาหนาที่ 
ในหนวยงานใหลงมือทําไดเลย  ในสวนที่ไมสามารถตอบสนองไดใหนําประเด็นมาพูดคุยรวมกัน
กับเจาของความตองการเพื่อหาขอตกลงรวมกันหรืออาจสรุป  ขอมูลสงเรื่องตอใหผูบริหารระดับ 
สูงกวาเพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนตอไป 
  2)  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ทีมนําควรติดตามวาหนวยงานตางๆ  มีการกําหนดความรู  ทักษะ  
ความสามารถเฉพาะสําหรับการใหบริการของหนวยงานไวชัดเจนหรือไม   ครอบคลุมเพียงใด   
ไดนําไปกําหนด  เปนประเด็นสําหรับเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานหรือในการดูแลผูปวย
เฉพาะสาขาหรือไม  มีการติดตามประเมินผลการใหบริการและนําไปเปนประเด็นสําคัญ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม  รวมถึงประเมินวามีการนําความรู ทักษะเฉพาะเหลานั้น
ไปประกอบในการทบทวนผลงาน/ผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยที่ผานมาหรือไม   ทั้งนี้เพื่อเปน 
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หลักประกันวาเจาหนาที่จะมีทักษะที่เพียงพอ ผูปวยหรือผูรับบริการไดรับบริการหรือไดรับการดแูล
โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
  3)   การบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
  (1)   ควรปรับปรุงเกี่ยวกับโครงสรางกายภาพหรือกําหนดแนวทาง 
การบริหารจัดการ  ในบางหนวยงานใหชัดเจน เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น เชน โรงพักขยะ  
บริเวณบอบําบัดน้ําเสีย  บริเวณประตูเขา - ออกหนาโรงพยาบาล  รวมทั้งวางระบบการจัดการ  
แผนบํารุงรักษา  รายงานขอขัดของ และการติดตามตรวจสอบอยางเหมาะสม 
  (2)   ควรทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวของในระบบ 
อาชีวอนามัย ใหมีขอบเขตรับผิดชอบงานที่ชัดเจน  เพื่อปองกันการทํางานซ้ําซอน  รวมทั้งควร 
สงเสริมใหมีระบบเก็บ ขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยและอุบัติเหตุ  การดูแลเจาหนาที่ผูประสบ 
เหตุและเจ็บปวยจากการทํางาน  การวิเคราะหขอมูลการเจ็บปวยของเจาหนาที่ เพื่อใหไดขอมูล 
มาปรับปรุง แกไขและเฝาระวังที่เหมาะสมตอไป 
   4)   เครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ 
  ควรมีแผนหรือระบบที่เกี่ยวของกับการจัดหาเครื่องมือและการจัดการ 
ที่สอดคลองกับแผนบริการ  จํานวนผูปวย หรือขอมูล โดยเปนการดําเนินการจากหนวยงานกําหนด
ความตองการ ประโยชนที่ไดรับและควรมีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกเครื่องมือและอุปกรณ 
ชัดเจนตามลําดับความสําคัญ  เพื่อใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพ พรอมทั้งส่ือใหเจาหนาที่รับทราบ 
ทั่วกัน 
  5)  ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
  (1)   ควรมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของทีมเพิ่มเติมใหครอบคลุม 
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารและสารสนเทศ  ทั้งการใชเทคโนโลยี และการบันทึกตางๆ  และควรวาง 
แนวทางการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานตางๆ  ในการนําไปวิเคราะห  สังเคราะห เผยแพร 
หรือกระจายขอมูลขาวสารที่วิเคราะหแลวแกผูเกี่ยวของ  เพื่อใหงายตอการนําไปใชประโยชน   
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพ   โดยใหมีการเผยแพรแกผูเกี่ยวของในเวลาที่เหมาะสมและ 
รูปแบบที่งายตอการใชงาน 
  (2)   ควรมีการวางแผนการใชสารสนเทศในโรงพยาบาล ที่ครอบคลุม  
การกําหนดเปาหมายการใช  การออกแบบระบบ  การกําหนดขอมูลพื้นฐาน  การใชประโยชน 
ของขอมูล  การปองกันและการรักษาความลับของขอมูลในระบบ  รวมท้ังสงเสริมใหหนวยงาน 
ผูใชไดมีสวนรวมในการออกแบบระบบสารสนเทศ 
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                หมวดที่  3  กระบวนการคุณภาพ 
                 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอเนื่อง 
  1)   กระบวนการพัฒนาคุณภาพทั่วไป 
  (1)   ทีมคณะกรรมการตางๆ  ควรทบทวนเปาหมาย และบทบาทในการ 
ดําเนินการใหชัดเจน   รวมทั้งควรประเมินผลการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเปนระยะๆ   
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมที่สอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ทีมรับผิดชอบ
อยางเปนรูปธรรม 
  (2)   ทีมผูประสานควรประสานงานกับทีมตางๆ เชน  ทีม  IC  ทีมบริหาร 
การพยาบาล  เปนตน  เพื่อสรุปรายการแนวทางปฏิบัติที่มีความสําคัญสูงใหชัดเจน นําแนวทาง
ปฏิบัติตางๆ  เหลานั้นไปประเมินวาสามารถปฏิบัติไดจริงมากนอยเพียงใด  คูมือแนวทาง 
ปฏิบัติที่ไมตรงกับการปฏิบัติจริง   มีอะไรบาง   มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องใด   เหตุผลของ 
การปรับเปลี่ยนคืออะไร  ใชเอกสารวิชาการ/งานวิจัยอะไรอางอิง  เปนตน รวมทั้งประเมินดวยวา
จากการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพนั้น  นําไปปรับเปล่ียนคูมือ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของหรือยัง  ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการวางระบบตางๆ  ในภาพรวมของโรงพยาบาล 
  2)   การจัดการความเสี่ยง 
  (1)   ควรสรางความเขาใจกับหนวยงานตางๆ  วา  หลักในการวิเคราะห 
ความเสี่ยง  ปญหา หรือโอกาสพัฒนา  คือ  การประเมินคนหาความแตกตางระหวางสิ่งที่ปฏิบัติจริง
กับสิ่งที่เปนจุดมุงหมายของกระบวนการนั้น  นําประเด็นความเสี่ยงที่วิเคราะหไดไปทบทวน 
สถานการณที่ผานมา  เพื่อนําไปกําหนดมาตรการปองกันหรือวางแผนพัฒนาคุณภาพตอไป 
  (2)   แพทยและหัวหนาหนวยงานทางคลินิกควรรวมกันทํากิจกรรม   
“ทบทวนทางคลินิก”  ใหสม่ําเสมอทุกเดือน  โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการทบทวนใหชัดเจน  
เชน   ความถูกตอง/เหมาะสมในการประเมินผูปวย  ความชดัเจนในการระบุปญหาของผูปวยใหเปน
องครวม  ความชัดเจนในการกําหนดแผนการรักษาผูปวยตามสภาพที่พบ  ระยะเวลาในการขอ 
คําปรึกษา  ความชัดเจนในการวางแผนเฝาระวังและประเมินผูปวยซํ้ารวมกัน  ความชัดเจน 
ในการสงตอปญหาของผูปวยระหวางทีมตางๆ  ความถูกตองครบถวน ในการปฏิบัติตามแผน 
การรักษา   ความทันเวลาในการประเมินการตอบสนองตอการรักษาของผูปวยแตละราย  เปนตน  
แลวนําผลการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในเวทีประชุมของ  PCT 
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                  หมวดที่  4  การรักษาพยาบาลและจริยธรรมวิชาชีพ 
                  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 1)   องคกรแพทย  ควรมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทบทวนทางคลินิกให 
ครอบคลุมทุกกิจกรรมและครอบคลุมทุกกลุมผูปวยสําคัญของโรงพยาบาล และใหความสําคัญ 
กับการทบทวนเวชระเบียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหมากขึ้น 
  2)   การบริหารการพยาบาล  
  (1)   ควรทบทวนความชัดเจนของการกําหนดเปาหมายของการบริหาร 
การพยาบาลและการจัดบริการพยาบาลใหชดัเจนเพื่อประโยชนในการประเมินความสําเร็จของทีม 
  (2)   ควรจัดเวทีใหสมาชิกทีมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูผลลัพธจากการ
ทบทวนการดูแลผูปวยรวมกันรวมทั้งการนําผลการทบทวนไปวางแผนสนับสนุนจํานวนเจาหนาที่   
กําหนดเนื้อหาในการฝกอบรมพัฒนาทักษะสําคัญในการดูแลผูปวยแตละสาขาหรือจัดเครื่องมือ 
อํานวยความสะดวกในการดูแลผูปวยตอไป 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  อุบล   ดุลยาภรณ   (2533 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยความรู  ทัศนคติและการปฏิบัติของ
เจาหนาที่สาธารณสุขที่มีตองานสุขศึกษาในศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  โดยทํา 
การศึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  จํานวน 
196  คน  โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขที่มีอายุ 
แตกตางกันมีความรู   ทัศนคติ และการปฏิบัติงานสุขศึกษาไมแตกตางกัน 
                อุดมรัตน  สงวนศิริธรรม  (2534 : 36)  พบวา   การพัฒนาคุณภาพงานตองมีการนัด 
ประชุมกันอยางสม่ําเสมอ  แมบางครั้งอาจใหเวลาสวนหนึ่งนอกเหนือจากเวลาทํางานและ 
ในการประชุมกลุมควรเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดที่หลากหลาย   ซ่ึงเปนการตัดสินใจ
โดยกลุมบุคคล  (Decision  Group)  กอใหเกิดการพัฒนาสมาชิกในกลุม 
  บุญศรี  สรรสะอาด  และคนอื่นๆ  (2535 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการทํางานสาขาวิชาชีพ 
ในบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร  ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยบริการสาธารณสุข  พบวา  
บุคลากรทุกสายงานมีความรูความเขาใจในบทบาทของตนเองและผู อ่ืนในระดับดี   แตใน 
รายละเอียดมีความรูความเขาใจแตกตางกันไปบาง  และพบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
แบบสหวิชาชีพเกิดจากสาเหตุ  4  ประการ  คือ  ความรูทางวิชาชีพแตกตางกันของบุคลากร   
บุคลิกภาพเฉพาะตัว  ซ่ึงรวมถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดี   การประสานงานและแผนการปฏิบัติงาน
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ของศูนยบริการสาธารณสุข  การมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการประชุมปรึกษาหารือ 
ซ่ึงกันและกัน  การปฏิบัติงานที่เหล่ือมลํ้ากาวกายงานกัน  ซ่ึงเกิดจากการกําหนดบทบาท ภาระ 
หนาที่ของแตละวิชาชีพไมชัดเจน   นอกจากนี้ พบวา ระดับการศึกษาอายุราชการและสถานภาพ
สมรสของบุคลากร  ทั้ง  6 สายงานไมมีผลตอการเกิดปญหา  ขอขัดแยงในการปฏิบัติงาน 
แบบสหวิชาชีพของบุคลากรในศูนยบริการสาธารณสุข 
 องอาจ  วิพุธศิริ และคนอื่นๆ  (2541 : 69)   ศึกษาโครงการนํารอง  วิจัยดําเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐ  ตั้งแต เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2536 – 2538  เพื่อนํา 
เอาแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองคกรและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องมาประยุกต 
ใชในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ  โดยศึกษาจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข  ซ่ึงอยูในเขตปริมณฑล  ที่สมัครใจเขารวมโครงการทั้งหมด  8  แหง  โดยวิธีการ 
ทบทวนจากเอกสารและการสัมภาษณเจาะลึกผูนําระดับสูงของโรงพยาบาล  พบวา  การพัฒนา 
คุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนปรัชญาการทํางานที่ เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูใชบริการ  และ 
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในองคกร  โรงพยาบาลที่มีความกาวหนา 
ในการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองคกร  เกิดจากการที่ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางเห็นความสําคัญ
และสนับสนุนอยางจริงจัง  การฝกอบรม  การที่เจาหนาที่ทุกคนเห็นความสําคัญและมีสวนรวม 
 ตาบทิพย   ฐิติพงษพานิช  (2539 : 76)  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการบริหาร 
คุณภาพโดยรวมของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พบวา
เจาหนาที่สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวมระดับปานกลาง   มีเจตคติระดับสูง  
และยอมรับการบริหารคุณภาพโดยรวมในระดับสูง   ปจจัยที่สัมพันธกับการยอมรับการบริหาร 
คุณภาพโดยรวม  พบวา  อายุราชการมีความสัมพันธทางบวกกับการยอมรับการบริหารคุณภาพ 
โดยรวม  เจาหนาที่มีความรูและเจตคติอยูในระดับต่ํา  และปจจยัจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการบริหาร
คุณภาพโดยรวมมีอิทธิพลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการยอมรับการบริหารคุณภาพโดยรวม 
มากที่สุด  และเจตคติเปนตัวแปรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับการบริหาร 
คุณภาพโดยรวมมากที่ สุด   สวนปญหาและอุปสรรคที่ สําคัญ  คือ   ขาดความตอเนื่องของ 
การดําเนินงานการอบรมไมทั่วถึง และขาดปจจัยสนับสนุน 
 องอาจ   วิพุธศิริ และคนอื่นๆ  (2541 : 75 - 79)  ศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการนํารอง 
การพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐดวย  TQM  เพื่อศึกษาทบทวนรูปแบบโครงการนํา
รองฯ  ประยุกตเกณฑ   มัลคอลมบอริดจ  ประเมินการพัฒนาคุณภาพบริการดานสาธารณสุข 
มาทดลองใช  และศึกษาความรู ความเขาใจ ทัศนคติและการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ 
ตามแนวคิด TQM/CQI  ของผูนําระดับสูง  ผูนําระดับกลางและผูปฏิบัติดานการรักษาพยาบาล 
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ในโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ  สํารวจความคิดเห็นของผูนํา  ผูปฏิบัติงานทางการแพทยทั้งหมด
ในโรงพยาบาลในโครงการนํารองฯ    สํารวจความเขาใจทัศนคติ เกี่ยวกับนโยบายและ 
การดําเนินงานและการปฏิบัติการในกระบวนพัฒนาคุณภาพ    ผลการวิจัยพบวา   1)  รูปแบบ 
การดําเนินการในภาพรวม  ปจจัยนําเขาเริ่มตนดวยการมุงสรางทัศนคติที่ดีแกผูบริหารระดับสูง 
และระดับกลางทุกคน  ดวยการอบรมใหความรูความเขาใจแนวคิด  TQM/CQI   2) ปจจัย 
นําเขาของแตละโรงพยาบาล เริ่มดวยการมุงสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานแกบุคลากรทุกคน   
3) การสรางเสริมสูพฤติกรรมบริการที่ดี ดวยการฝกอบรม  TQM/CQI  และ ESB แกผูนําทีมพัฒนา
คุณภาพ  4)  การสรางเสริมวิสัยทัศนผูนําแกผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง  ดวยการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AIC  5)  การเลือกกิจกรรมพัฒนากระบวนการนํารองเริ่มจากการ
เ ลื อ ก 
กิจกรรมที่สําเร็จไดงาย   6)  การเนนความพึงพอในของลูกคาภายในและลูกคาภายนอก  มีการวัด 
ความพึงพอใจบริการในภาพรวมจากผูปวยนอก  สวนความพึงพอใจของลูกคาภายในมีเพียง 
การประเมินบรรยากาศการทํางานกอนและหลังนําแนวคิด  TQM  มาใชในบางโรงพยาบาล 
 ความคิดเห็นสวนใหญของบุคลากร  พบวา  ปจจัยที่นาจะสงผลให TQM  ประสบ 
ความสําเร็จใน  3 ลําดับแรก  ไดแก  การที่มีเจาหนาที่ทุกคนเห็นความสําคัญและมีสวนรวม  การมี 
ผูบริหารเห็นความสําคัญและสนับสนุนจริงจัง  และการฝกอบรม  TQM/CQI  สวนปจจัยที่อาจ 
สงผลใหประสบความลมเหลว  ไดแก  3  ประการ ดังกลาวแตละทิศทางกลับกัน 
              ประทีป  เรืองมาลัย (2541 : 49)  ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกร 
ในการจัดการน้ําชลประทานของโครงการชลประทานเขื่อนแมกวงอุดมธารา  ในอําเภอบานธิ   
จังหวัดลําพูน พบวา  ระดับการศึกษา   การไดรับขอมูลขาวสารและการเปนสมาชิกกลุมจะมี 
สวนรวมมาก    
 ไพรัช  ธุวะเศรษกุล และคนอื่นๆ  (2541 : 56)   ไดทําการศึกษาการพัฒนาคุณภาพ 
งานบริการโรงพยาบาลเลิดสิน ป  2536 – 2540  พบวาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพจะสําเร็จไดนั้น 
ผูบริหารระดับสูง ตองใหการสนับสนุนอยางจริงจัง  ใหกําลังใจ   สรางแรงจูงใจใหบุคลากร 
ทุกระดับรวมทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  สรางขวัญ  กําลังใจ  
แรงจูงใจ  เชน  การจัดสวัสดิการ  ใหรางวัล  ใหเกียรติ  เล่ือนขั้นใหเปนกรณีพิเศษ  ซ่ึงจะทําให
บุคลากรใหความรวมมือและประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 อวิภา   นิ่มสุวรรณ และ ประเสริฐ  เล็กสรรเสริญ  (2541 : 69)  ไดทําการศึกษาการมี 
สวนรวมของประชาชนตอการคงสภาพหมูบานสุขภาพดีถวนหนา  จังหวัดนนทบุรี   พบวา   
ประชาชนมีสวนรวมในระดับต่ํา   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม  ไดแก  การศึกษา  การไดรับ 
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ขอมูลขาวสาร  การมีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  โดยผูที่ไดรับ 
การศึกษาสูง  ไดรับขอมูลขาวสารมาก  มีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  
จะมีสวนรวมในการคงสภาพหมูบานสุขภาพดีถวนหนามากที่สุด   ปญหาและอุปสรรคของ 
การมีสวนรวม  ไดแก  ไมมีเวลา  เนื่องจากกลุมตัวอยางตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ
ของตน 
 สัจจาภรณ   ขันธุปฎน  (2541 : 29)  ไดศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอโครงการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลยโสธร  พบวา 
 1)   สวนใหญผูปฏิบัติเปนเพศหญิง สมรสแลว  ระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรี
ขึ้นไป ไมไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งใหเปนคณะทํางาน  ผูประสานงาน ไดรับขอมูลขาวสาร 
ในระดับปานกลาง 
    2)   ความรูของผูปฏิบัติงานตอโครงการอยูในระดับปานกลาง 
                   3)   ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอโครงการในภาพรวมในระดับปานกลาง  
ความคิดเห็นเปนหลายดาน  พบวา  มีความเห็นดวยอยูในระดับมากในดานขั้นตอน  จะเนน 
โครงการและเปาหมาย  มีความเห็นดวยปานกลางในประเด็นวิธีการ  การประเมินตนเอง  การจัดทํา
คูมือในการปฏิบัติงาน  การจัดทํามาตรฐาน  
  4)   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับ 
การศึกษาไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน  ตําแหนงหนาที่ตามคําสั่งแตงตั้งใหเปน 
ผูมีหนาที่คณะทํางานผูประสานงาน การรับขอมูลขาวสาร ความรูเกี่ยวกับโครงการมิอิทธิพล 
ตอความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน 
 สุลัดดา   พงษรัตนามาน  (2542 : 32)  ศึกษาความสัมพันธระหวางผูนํา  กับการปฏิบัติ 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลเอกชนที่เขารวม 
โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พบวา  การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลของหัวหนาหอผูปวย   โดยรวมอยูในระดับสูง และหัวหนาที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
จะมีความสัมพันธในระดับสูงกับการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการของหัวหนาหอผูปวย 
              เจริญศรี  แซตั้ง  (2542 : 54) ไดทําการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน 
โรคพิษสุนัขบา   บานสันชางมูบ  ตําบลตนเปา  อําเภอสันกําแพง   จังหวัดเชียงใหม  พบวา   
กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการคนหาปญหาและการตัดสินใจในการปฏิบัติ   การประเมินผล   และ
ผลประโยชน  แตมีสวนรวมนอยในการวางแผน  ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม  ไดแก  
การไมมีเวลา   การไมทราบขาวการประชาสัมพันธ   การไมมีความรูเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา   
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมสอดคลองกับการดํารงชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยาง   และการทํา
หนาที่ หรือผูนําชุมชนเปนผูกําหนดแผนและการดําเนินการเอง 
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 เสาวลักษณ  สุกใส (2542 : 63) ไดทําการศึกษา การมีสวนรวมของพยาบาลในการพัฒนา
บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดอุตรดิตถ  พบวา  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม 
ในการบริการสาธารณสุข  ไดแก  ระดับการศึกษา  การรับรูขาวสาร  การแสดงความคิดเห็น  
การตัดสินใจ   การวางแผนและดําเนินการ   การประเมินผล  ความรับผิดชอบและการรับ 
ผลประโยชน  สําหรับปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมที่สําคัญ  คือ  การขาดงบประมาณ  
การศึกษา 
 ทิพยวดี   บําเพ็ญบุญ,  พนิดา  ชูสุวรรณ  และอรกัญญา  สรอยมาดี  (2542 : 87)  ไดทํา 
การศึกษา ความพรอมในการเขาสูการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลา  
พบวา  ผูบริหารมีความพรอมสูงกวาผูปฏิบัติ  ซ่ึงสาเหตุเกิดจากผูปฏิบัติงานไมไดรับโอกาสใหมี
สวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพที่มากพอ  และผูปฏิบัติงานสวนใหญเปนบุคลากร 
กลุมงานการพยาบาล   มีภาระงานบริการแกผูปวยตลอด  24  ช่ัวโมง  สัดสวนอัตรากําลังระหวาง
พยาบาลตอผูปวยยังไมเพียงพอ  จึงทําใหบุคลากรพยาบาลมีปญหาในการสัดสรรเวลาเพื่อพัฒนา 
คุณภาพ  ซ่ึงบุคลากรทุกคนในองคกรควรมีความรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานของตนเอง   สามารถเริ่มจากการประเมินผลการปฏิบัติงานวา  มีความสอดคลอง 
กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม  การประเมินสภาพผูปวย 
หลังไดรับบริการ   ตลอดจนการเฝาระวังปจจัยเสี่ยงตางๆ  ที่มีผลตอปญหาและสุขภาพ  เชน   
การควบคุมและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  อุบัติเหตแุละอุบัติภัยตางๆ   
 ปทมา   ยิ้มพงศ  (2542 : 55)  ไดศึกษา  พฤติกรรมผูนํา บรรยากาศองคกรที่มีอิทธิพล 
ตอการยอมรับการบริหารคุณภาพโดยรวม ของเจาหนาที่โรงพยาบาลสิงหบุรี  พบวา  ปจจัย 
ที่ เกี่ยวของกับการยอมรับการบริหารคุณภาพโดยรวม  ไดแก  การมีสวนรวมและทัศนคติ 
ของบุคลากร  ดังนั้น  บทบาทของผูบริหาร  คือ  การสรางทัศนคติที่ดีตอการบริหารคุณภาพโดยรวม
แกเจาหนาที่ในโรงพยาบาลการสรางบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการนําการบริการคุณภาพโดยรวม
มาดําเนินการ  การสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมคุณภาพ  สําหรับ
ปญหาและอุปสรรคในการนําการบริหารคุณภาพโดยรวมมาดําเนินการ  ไดแก  ผูบังคับบัญชา 
ระดับตนไมสนับสนุนการทํากิจกรรมกลุมคุณภาพอยางจริงจัง  ขาดทีมที่ปรึกษาที่มีความรู   
ความเขาใจอยางแทจริง  เจาหนาที่ไมเห็นประโยชนของการพัฒนาคุณภาพงาน   สมาชิกกลุม 
มีงานประจําเต็มเวลา  ทําใหไมมีเวลาประชุมกลุม  ไมเขาใจแนวคิดและประโยชนจากการทํา 
กิจกรรมกลุมคุณภาพ  รูสึกวาเปนการเพิ่มภาระ และขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน 
 ประเสริฐ  บัวคล่ีใบ (2543 : 73)  ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกร 
ในการอนุรักษและพัฒนาปาชุมชน บานปาสักงาม  ตําบลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด
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เชียงใหม  พบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม  ไดแก  อายุ  โดยเกษตรกรที่มีอายุ   
21 – 40 ป  มีสวนรวมมาก  ผูที่มีอายุ  41 – 60  ป   มีสวนรวมปานกลาง  ผูที่มีการศึกษาสูงและผูที่มี
ทัศนคติที่ดี  เชน  เห็นดวยกับการอนุรักษ และพัฒนาปาชุมชนจะมีสวนรวมมาก 
             วลีรัตน   สุภานันท  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ 
ดําเนินงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
พบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ไดแก     
ปจจัยดานชีวสังคม   คุณลักษณะประชากร ความรู  ทัศนคติ และปจจัยสนับสนุนดานผูบริหาร   
การมีสวนรวมของเจาหนาที่โรงพยาบาลมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลดานกระบวนการพัฒนาและระบบคุณภาพ 
 จากการศึกษาของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สรุปไดวา  การดําเนินงานการพัฒนา 
คุณภาพจะเกิดขึ้นไดจะตองใหบุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพ หลังจากนั้นบุคลากร
ทุกคนจะเขามามีสวนรวมกันในการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายที่กําหนดไว  
ภายใตการสนับสนุนอยางจริงจัง ตอเนื่อง  มีแรงจูงใจ มีขวัญและกําลังใจ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะทําให
บุคลากรใหความรวมมือและประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  

 


