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บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลหลักและการสนทนากลุ่มแล้ว นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช สู่ความเป็นองค์ก รพยาบาลสมรรถนะสูง และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชสู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะ
สูง ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลผลวิจัยสรุปเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 สภาพการณ์ปัจจุบันในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
ส่วนที่ 2 สภาพปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชสู่ความเป็นองค์กรพยาบาล
สมรรถนะสูง
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
สู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
ส่วนที่ 1 สภาพการณ์ปัจจุบันในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
1. สภาพการณ์ทั่วไปขององค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
องค์ก รพยาบาลในโรงพยาบาลศิ ริราชเป็นองค์กรรัฐในระบบบริก ารสุขภาพ มีส ถานะ
ระดับฝ่าย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลศิริราชทา
หน้าที่หลักในการให้บริการทางการแพทย์ ร่วมกับการสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการวิจัย
โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลและโรงเรีย นแพทย์แห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
ไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2431 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
สถาปนาและพระราชทานนามว่า “ โรงศิริราชพยาบาล” ต่อมา พ.ศ. 2439 สมเด็จพระนางเจ้าเสาว
ภาผ่องศรี พระอรรคราชเทวี (สมเด็จพระศรีพัช รินทราบรมราชชนนีนาถ) ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ตั้งการฝึกหัดวิชาผดุงครรภ์ขึ้น ซึ่งต่อมา
ได้พัฒนาเป็นฝ่ายการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากประวัติความ
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เป็นมาจะเห็นได้ว่า องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช มีรากฐานความเป็นมาคู่เคียงกั บ
โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนกระทั่งปัจจุบัน
โรงพยาบาลศิริราชได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง ให้
การรั ก ษาและบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน ในทุ ก พื้ น ที่ ข องการให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยและญาติ
พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีบทบาทมากในการร่วมปฏิบัติงานบริการสุขภาพ ประมาณร้อยละ 70 ถึง
ร้อยละ 90 ของการบริการเป็นบริการที่จัดให้โดยพยาบาลหรือมีพยาบาลเข้าไปมีส่วนร่วม (ยุวดี
เกตุสัมพันธ์, 2550) วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ บริ การ
พยาบาลเป็นบริการที่แตกต่างจากบริการอื่น เพราะเป็นบริการที่ต้องสัมผัส สัมพันธ์กับบุคคล ซึ่งมี
ชีวิต จิตใจและร่างกายที่เป็นปัจจัยทาให้เกิดการเจ็บป่วยถึงกันและกันได้อีก นอกจากภาระงานใน
การให้บริการพยาบาลผู้ป่วยจานวนมากแล้ว ในปัจจุบันองค์กรพยาบาลต้องมีการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์ ก รอยู่ ตลอดเวลา เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการและระบบบริก ารสุขภาพของ
ประเทศไทย ส่ง ผลกระทบต่อการบริหารจัดการในองค์ก รพยาบาลอย่างมาก รวมทั้งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบบริการสุขภาพเพื่อให้เกิดการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและทั่วถึง
แต่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานี้ การพัฒนาองค์กรในระบบ
บริการสุขภาพ รูปแบบเดิมๆมักจะล่าช้าไม่ทันการ รวมทั้งไม่สามารถสนองตอบความคาดหวังของ
สังคมและประเทศได้ การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดวิกฤติในวิชาชีพพยาบาลและ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบบริการพยาบาลเป็นอย่างมาก ได้แก่ วิกฤติด้านกาลังคน
ด้านภาพลักษณ์ และด้านคุณภาพการบริการที่ต้องไวต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพและไวต่อความต้องการ
บริการที่ซับซ้อนขึ้น
ในปัจจุบันองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มีจานวนบุคลากรรวม 6,452 คน แบ่งเป็น
บุคลากรพยาบาล 3,141 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2,311 คน เจ้าหน้าที่บริหาร/ธุรการ 254 คน พนักงาน
ทั่วไป 728 คน พนัก งานช่วยการพยาบาล 18 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559) การ
ดาเนินงานของฝ่ายการพยาบาล มีคณะกรรมการบริหารฝ่ายการพยาบาลฯ ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่าย
การพยาบาลฯ เป็นประธาน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างานการพยาบาลและหัวหน้างาน
สนับสนุนทาหน้าที่กรรมการ
ในระยะแรกของการก่อตั้ง องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ประกอบด้วย 5 งานการ
พยาบาล และ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล มีหอผู้ป่วย/หน่วยงานในความดูแล จานวน 69 หอผู้ป่วย/
หน่วยงาน ในปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราช ให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งจานวนและความหลากหลาย
ความเชี่ยวชาญ และความเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย ทาให้ฝ่ายการพยาบาลฯมีการขยายหน่วยงาน
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เพิ่มขึ้น เพื่อให้สัมพันธ์กับการบริการผู้ป่วย และเกิดความคล่องตัวในการให้การบริหาร การพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านสารสนเทศและการวิจัย
ปัจจุบันองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มีโครงสร้างองค์กรแบบโครงสร้างองค์กรตาม
สายงานหลัก (Line organization structure) ประกอบด้วย งานการพยาบาล 11 งาน หน่วยงาน
สนับสนุน 4 หน่วยงาน และ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล 1 แห่ง โดยแต่ละงานการพยาบาลต่างๆ จะ
ประกอบด้วย หอผู้ป่วย และ/หรือ หน่วยต่างๆ
องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มีการวางแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 โดยกาหนด
วิสัย ทัศ น์ เป็ นองค์ ก รพยาบาลมุ่ง สู่ความเป็นเลิศระดับสากล และ มีพั นธกิ จ 3 ประการ คือ 1)
จัดระบบบริหารจัดการและให้การพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลที่สอดคล้องความ
ต้องการของประเทศ และชี้ นาสัง คม 2) สร้างองค์ความรู้ใ หม่ทางการพยาบาล บรรยากาศทาง
วิชาการและการพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 3) สร้างผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายทางการพยาบาลที่
มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง โดยกาหนดยุทธศาสตร์ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริการพยาบาลที่มีคุณค่าด้วยมาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาระบบบริการระดับเหนือตติยภูมิด้วยมาตรฐานสากล ปลอดภัยสูง
และเป็นมาตรฐานในการอ้างอิง
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรพยาบาลที่บุคลากรมีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง
กลยุทธ์ ที่ 1 สร้าง พัฒนา และธารงรักษาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์กรพยาบาลแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ เสริมสร้างการเป็นองค์กรพยาบาลแห่งการเรียนรู้
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรพยาบาลที่มีเครือข่ายทางการพยาบาลทั้งระดับประเทศ
และสากล
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลเฉพาะทางระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างเครือข่ายทางการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน
กลยุทธ์ ที่ 3 เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นาด้านสุขภาวะและความรับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม ขององค์กรพยาบาล ในโรงพยาบาลศิริราช เป็นค่านิยมร่วม
ใช้กับทุกองค์กรที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังนี้
วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ SIRIRAJ
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S = Seniority รักกันดุจพี่น้อง
I = Integrity ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้
R = Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I = Innovation คิดสร้างสรรค์
R = Respect ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
A = Altruism คานึงผลประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J = Journey to Excellence and Sustainability มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืน
ค่านิยมองค์กรได้แก่ IAJ
I ได้แก่ Integrity ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้
Innovation คิดสร้างสรรค์
Integration บูรณาการ
A = Altruism คานึงผลประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J = Journey to Excellence and Sustainability มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืน
(ยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2558-2562)
บทบาทขององค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
องค์ ก รพยาบาล มี ก ารก าหนดวิ สัย ทั ศน์ พั นธกิ จ ที่ ส อดคล้อ งเป็น ไปตามทิ ศทางและ
เป้ า หมายของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล โรงพยาบาลศิ ริ ร าชมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก 3 ประการ ได้ แ ก่ การให้ บริ ก ารทางการแพทย์ การสนั บ สนุ น การจั ด การ
การศึกษาและการสนับสนุนการวิจัย องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มีภารกิจดังนี้
1. การให้บริการทางการแพทย์
การให้บริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลศิริราช แบ่งออกเป็น การให้บริการผู้ป่วยนอก
และการให้บริการผู้ป่วยใน ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย มีจานวนเตียง 2,160 เตียง แบ่งเป็นเตียงสามัญ 1,334 เตียง เตียงพิเศษ 703 เตียง Crib เด็ก 123
เตียง มีหอผู้ป่วย 171 หอ แบ่งเป็น หอผู้ป่วยทั่วไป 149 หอ ICU 15 หอ และ Semi ICU 7 หอ มี
ห้องผ่าตัด 69 ห้อง มีห้องหัตถการต่างๆ 20 ห้อง มีจานวนคลินิกบริการผู้ป่วยนอก แบ่งเป็นคลินิก
ในเวลา 311 แห่ง และคลินิกนอกเวลา 54 แห่ง มีจานวนผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการ 3,000-4,000 คน
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ต่อวัน (3,000,000 คนต่อปี) มีจานวนผู้ป่วยใน 80,000 คนต่อพ.ศ.(ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤกษาคม พ.ศ.
2560) จะเห็นได้ว่า ในแต่ละพ.ศ.มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลศิริราช เป็นจานวนมาก ใน
ทุกพื้นที่ของการให้บริการสาธารณสุข พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ของทีมสหสาขาวิชาชีพใน
การร่วมปฏิบัติงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในโรงพยาบาล ประมาณร้อยละ 70 ถึง ร้อยละ 90 ของ
การบริก ารเป็นบริการที่จัดให้โดยพยาบาลหรือมีพยาบาลเข้าไปมีส่วนร่วม (ยุวดี เกตุสัมพันธ์ ,
2550) ดังนั้นบทบาทของพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์จึงเป็นบทบาทหลักที่สาคัญที่สุด ที่
ต้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ เมื่อโรงพยาบาลศิริราชตั้งเป้าหมาย
พัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ โดยการขอรับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาล (HA :
Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ซึ่งโรงพยาบาลศิริราช
ได้รับการรับรองครั้งแรก ใน พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองคุณภาพซ้า เมื่อครบรอบ 3 พ.ศ.ตาม
ข้อกาหนดของสรพ. และใน พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลศิริราชได้รับการรับรองคุณภาพการบริการ
โรงพยาบาลใน ระดับสูงขึ้น (Advanced HA) ซึ่งในกระบวนการเพื่อขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
นั้น เป็นที่ยอมรับว่า องค์กรพยาบาลเป็นหน่วยงานแรกที่ขับเคลื่อนและเป็น กาลังสาคัญ เนื่องจาก
พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในโรงพยาบาล และมีการบริหารจัดการที่เน้นระเบียบวินัย เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเกิดขึ้น พยาบาลมักจะเป็นบุคลากรกลุ่มแรกที่ปฏิบัติตามนโยบายและ
ทิศทางขององค์กร
2. การสนับสนุนการจัดการการศึกษา
พื้นที่ปฏิบั ติงานของบุคลากรองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช เป็นพื้นที่ที่นอกจากมี
กิจกรรมการให้บริการทางการแพทย์แล้วก็ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
บุคลากรพยาบาลจะทาหน้าที่ช่วยอานวยความสะดวก ช่วยเหลือ เตรียมและให้ข้อมูล ตลอดจนช่วย
สอนและให้คาแนะนานักศึกษาที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์
ประจาบ้าน นักศึกษาพยาบาล นักศึกษากายภาพ เป็นต้น ช่วยทาให้นักศึกษาได้รับความรู้ ได้ฝึ ก
ทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพโดยรวมของจัดการการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา (2559) คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวไว้ว่า พยาบาลศิริราช ณ วันนี้ นอกจากให้การดูแลผู้ ป่วย
ทุกเพศ ทุกวัย หลากหลายเชื้อชาติ ตามพันธกิจหลักแล้ว ยังช่วยทาหน้าที่ครูพี่เลี้ยง สอนงานให้
นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงเรียนแพทย์เป็นแหล่ง
ผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพหลาย ๆ หลักสูตร รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยทั้งใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพ การวิจัยและนวัตกรรม
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3. การสนับสนุนการวิจัย
บทบาทการสนับสนุนการสร้างผลงานการวิจัยของบุคลากรพยาบาล เนื่องจากในพื้นที่ใน
การปฏิ บั ติ ง านทางการแพทย์ เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น าสู่ ทั้ ง การวิ จั ย และนวั ต กรรม พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่จะได้เห็นปั ญหาต่างๆ ทั้งทางการแพทย์และทางสังคมที่จะนาไปสู่การวิจัยได้
พบว่ามีพยาบาลที่มีศักยภาพจานวนหนึ่งสร้างผลงานการวิจัยด้วยตนเองหรือโดยการทาวิจัยร่วมกับ
บุค ลากรทางการแพทย์ ที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนั้นพยาบาลในหน่วยงานก็ ยังมีบทบาทในการช่วย
อานวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการทาวิ จัยและช่วยในการเก็บข้อมูล ซึ่งที่สุดแล้วก็จะทาให้มีผลงาน
การวิจัยเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และจานวนผลงานการวิจัย
ที่มีคุณภาพจะถูกนามาเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยในระดับสากล
2. การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
ใน พ.ศ. 2515 โรงเรีย นพยาบาลและผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ได้รับอนุมัติให้ยกวิทยฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งเน้นการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล และมี ก ารก่ อ ตั้ ง องค์ ก รพยาบาล
โรงพยาบาลศิ ริราช แยกจากโรงเรีย นพยาบาลฯ นับแต่นั้นเป็นต้นมา เพื่อพัฒนาระบบบริการ
พยาบาลแก่ประชาชน ปัจจุบันองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
คุณภาพตามทิศทางของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดมาตามลาดับ
ใน พ.ศ. 2541 โรงพยาบาลศิริราชได้เริ่มกระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อรับรอง
คุณภาพการบริการโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) โดยใช้เวลาในการพัฒนาระบบคุณภาพตั้งแต่ พ.ศ.2542-2544 ในช่วงเวลา
ดังกล่าวการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ได้เริ่มมีความ
ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้นตามลาดับ จนกระทั่งในวันที่ 10 มกราคม 2545 โรงพยาบาลศิริราช
ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก นับเป็นสถาบันการศึกษาและบริการ
ทางการแพทย์แห่งแรก ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาลในประเทศไทย
หลังจากได้รับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาลครั้งแรกแล้ว โรงพยาบาลศิริราชได้มี
นโยบายพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกส่วนในองค์กรตามลาดับ ดังนี้
พ.ศ.2545-2547 กาหนดนโยบายเน้นพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย
พ.ศ.2548-2550 กาหนดนโยบายเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
พ.ศ.2551-2554 กาหนดนโยบายเน้นการพัฒนาสู่องค์กรที่มีชีวิต เรียนรู้ สู่นวัตกรรม
พ.ศ. 2555-2558 กาหนดนโยบายเน้นการพัฒนาสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
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วัฒนธรรมคุณภาพวัฒนธรรมการเรียนรู้และความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
พ.ศ.2559-2562 กาหนดนโยบายเน้นการพัฒนาสู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ (High Reliable
Organization) และองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)
ด้วยการกาหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่ อง หลังจากโรงพยาบาลศิริราช
ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาลเป็นครั้ งแรกเมื่อพ.ศ.2545 ทาให้ได้รับการรับรอง
คุณภาพซ้าเมื่อครบรอบ 3 พ.ศ.ตามข้อกาหนดของ สรพ. ดังนี้
ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2547
ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาล ครั้งที่ 3 ใน พ.ศ.2551
ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาล ครั้งที่ 4 ใน พ.ศ. 2554
ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาลระดับสูงขึ้น (Advanced HA) ในพ.ศ.2557
ได้รับการรับรองคุณภาพดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Specific Disease Certification) ใน พ.ศ.
2560
(ดวงมณี เลาหประสิทธิพร, 2561)
นอกจากนั้น โรงพยาบาลศิริราชยังได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรด้านอื่น
อีกจานวนมาก เช่น Thailand Lean Award 2015 ระดับ Golden จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น) รางวัล Trusted Brands ระดับทอง ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2555 รางวัล R2R ดีเด่น 2561 จาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่การวิจัยระดับประเทศ เป็นต้น
จากผลงานที่ ผ่า นมา จะเห็นว่า โรงพยาบาลศิ ริราชเป็นองค์ก รระบบสุขภาพที่ประสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์มาเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็น
องค์กรที่โดดเด่นและได้รับ รางวัล เกียรติยศที่มีคุณค่ามากมาย ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ได้มีการตั้งเป้าหมายและเริ่มพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพองค์กร ตั้งแต่ พ.ศ.2548 และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้
กาหนดไว้ในนโยบาย พ.ศ.2559-2562 โดยกาหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คือ “ExCELS” โดยมี
จุดเน้นที่สาคัญคือ Ex = Excellence : การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วย HPO (High Performance
Organization) : มุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ด้วยกรอบแนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award) องค์กรพยาบาลซึ่งมีสถานะระดับฝ่ายในโรงพยาบาลศิริราช ก็มีภารกิจ
ที่ต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วย HPO ด้วยเช่นกัน จากผลการประเมินเพื่อการขอรับรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ในพ.ศ.2559 โรงพยาบาลศิริราชได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality
Class) ด้วยคะแนน 365 ซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ต้องได้คะแนน
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ประเมินเกิน 650 แสดงให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ ในโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งองค์กรพยาบาลซึ่ง
เป็นองค์กรในสังกัด ยังต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น
แม้ว่าการบริหารจัดการขององค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน ยังคงพบปัญหา
และอุป สรรค อัน เนื่อ งมาจากวิธี ก ารบริห ารแบบระบบราชการที่ยั งฝัง รากลึก อยู่ ทั้งในเรื่ องที่
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ความไม่คล่องตัว ความไม่เป็นอิสระของวิชาชีพ และอื่น ๆ แต่การที่องค์กร
พยาบาลมีประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพองค์กรทุกด้านมาแล้วอย่างยาวนาน ทาให้เป็นต้นทุน
ขององค์กรที่ทั้งผู้นาและบุคลากรองค์กรพยาบาลเกิดวัฒนธรรมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ไม่ค่อยประสบปัญหาในเรื่องการต่อต้านของบุคลากร ทาให้องค์กรยังสามารถพัฒนาไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเกิดจากความมุ่งมั่นและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร ในการทาให้
บุคลากรเกิดความเข้าใจเหตุผลที่ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และตระหนักได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
นามาซึ่งการพั ฒนา ท าให้บุ ค ลากรมีความศรัทธา เชื่อมั่น และยิ นดีที่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาองค์กร
นอกจากนี้ องค์ ก รพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรในสังกั ด
จานวนมากกว่าบุคลากรกลุ่ มอื่นในองค์กร ทาให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงมากพอที่จะสามารถ
บริหารจัดการเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพภายในองค์ก รได้เองในระดับหนึ่ง โดยต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับองค์กรที่สังกัดอยู่ ทาให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาคุณภาพองค์กรพยาบาลโดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) มา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานในองค์กร
โดยสรุป องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการและการบริการ โดยต้องกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับทิศทางของโรงพยาบาล องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบุคลากร
จานวนมากที่สุดในโรงพยาบาล ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและเป็นกาลังสาคัญ
ในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพทุก ด้าน เนื่องจากการมีวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลที่มีระเบียบ
วินัย และความรับผิดชอบเป็นพื้นฐาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเกิดขึ้น องค์กรพยาบาล
มักจะเป็นบุคลากรกลุ่มแรกที่ปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางขององค์กร ทั้งนี้สภาพแวดล้อมที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอก จะเป็ น ปัจ จัย ส่ง เสริ มให้ อ งค์ ก รพยาบาลโรงพยาบาลศิ ริร าช
สามารถพัฒนาสู่การเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงได้
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ส่วนที่ 2 สภาพปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช สู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
ในส่วนนี้ เป็นการสรุปจากการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ทั้ง 2 ครั้ง และร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การ
ค้นหาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนาข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เป็น
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะขององค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง และ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) ทั้ง 7 หมวด ที่ส่งผลมากที่สุดต่อ
การเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview
form) เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาคุณลักษณะขององค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง และ เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ทั้ง 7 หมวด ที่
ส่งผลมากที่สุดต่อการเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
(Key informants) จานวน 15 ท่าน สรุปผลวิจัย ดังต่อไปนี้
ก . คุณลักษณะขององค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
จากคาถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อที่ 1 “ ในทัศนะของท่าน คาว่า “High Performance
Organization” (HPO) หรือ “องค์การสมรรถนะสูง” ในภาษาไทย ควรมีคุณลักษณะอย่างไร ? ”
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะขององค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง ไว้
ดังนี้
“ องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง ควรเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติและ
สากลว่าเก่งภาพลักษณ์ดี ได้รับความเชื่อถือ ถ้าตัวเองหรือญาติพี่น้องเจ็บป่วย ก็อยากได้รับการรักษา
ดูแลจากที่นี่ องค์กรนี้ต้องทางานร่วมกับองค์กรอื่นได้ดี โดยเฉพาะองค์กรในทีมสหสาขาวิชาชีพ
ตั้งแต่แพทย์ นักกายภาพ ห้องปฏิบัติการ เพื่อสุดท้ายแล้วประโยชน์ที่ดีก็จะได้กับคนไข้”
“ ควรเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นทั้งในระดับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การได้
เข้าไปมีตาแหน่งมีบทบาทในองค์กรวิชาชีพระดับชาติ จะทาให้อานาจต่อรอง การนาเสนอความ
คิดเห็น ได้รับการรับทราบ มองเห็นได้ง่ายขึ้น ควรมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงที่
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เกิดขึ้น ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง มีเครือข่ายทั้งภายใน ภายนอกประเทศ และก็ควรจะเป็ นแบบอย่าง
และชี้นาสังคมได้ ควรมีผู้นาที่มีความสามารถ เจรจาต่อรองเก่ง วิชาชีพนี้มีคนทางานเยอะก็จริง แต่
เราก็ยังต้องทางานภายใต้ผู้บริหารระดับสูงกว่า ที่เป็น แพทย์ ถ้าผู้นาเราไม่เก่ง รับแต่จะยอมทาตาม
คาสั่ง บุคลากรก็จะรู้สึกว่าพึ่งไม่ได้ ก็จะไม่รัก ไม่ศรัทธา สั่ งให้ทาอะไร ก็จะไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือ องค์กรก็เจริญยาก”
“ควรเป็นองค์ก รที่ มี แต่ค นต้องการทางานด้วย รู้สึก ว่าทางานที่นี่แล้วมีความภาคภูมิใ จ
ทางานแล้วมีความสุข ไม่รู้สึกว่าองค์กรเอารัดเอาเปรียบ.และต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ว่าการ
ดาเนินงาน ส่งผลกระทบอะไรต่อคนมารับบริการ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และก็ต้องเข้ารับผิดชอบเชิง
รุก เช่นเข้าไปทาประโยชน์ในชุมชน สังคม ควรเอาแนวทางปฏิบัติของ Magnet hospital มาใช้
อย่างเช่น การมีผู้นาที่มีคุณภาพ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ
ที่ดีกว่าองค์กรอื่น มีรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยืดหยุ่น มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การมีที่ปรึกษาและแหล่งความรู้ มีความเป็นอิสระของวิชาชีพ หลายอย่าง
เอามาปรับใช้ประเทศเราทาได้”
“โครงสร้า งองค์ ก รก็ ค วรเป็นแบบแบนราบ ไม่มีขั้นตอนมากเกิ น ไป เนื่องจากจะเป็น
อุปสรรค ทาให้การดาเนินงานล่าช้า ไม่คล่องตัว ต้องมีเป้าหมาย พยายามลดลาดับชั้นให้เหลือ
น้อยลงและก็โครงสร้างก็ต้องยืดหยุ่น ไม่ Fix เกินไป มีปัจจัยที่จาเป็นต้องปรับ ก็ต้องปรับ ให้มัน
พัฒนาได้ ”
สรุป คุ ณลักษณะขององค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง ควรเป็นองค์กรที่ มีผู้นาที่มีความรู้
ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ผู้นามีความสามารถสูงในการเจรจาต่อรอง เป็นองค์กรที่ เก่ง มีความ
โดดเด่น ได้รับการยอมรับ ทั้ งในระดับชาติและสากลมีก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่ น
สามารถปรับตัวได้เท่า ทั นต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรับผิด ชอบต่อสังคม สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกั บองค์ กรที่ เกี่ ยวข้ องได้ดี มีเครือข่าย บุคลากรมีคุณภาพ มีความสุขในการทางาน มีความ
สามัคคี บุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ข. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality
Award: PMQA) ทั้ง 7 หมวด ทีส่ ่งผลมากที่สุดต่อการเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
จากคาถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อที่ 2 “ ท่านเห็นว่าภายในเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award: PMQA) ทั้ง 7 หมวด มีหมวดใดบ้างที่
น่าจะส่งผลมากที่สุดต่อการเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง ” (เลือกได้มากกว่า หนึ่งหมวด)

92

ตารางที่ 4.1 สรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ส่งผลมากที่สุดต่อการเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
หมวด
การนา
องค์กร

จานวน
ผู้ให้
ข้อมูล
สาคัญ

12

หมวดการ หมวด
วางแผนเชิง การให้
ยุทธศาสตร์ ความสาคัญ
กับ
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

0

5

หมวด
การวัด
วิเคราะห์
และการ
จัดการ
ความรู้

6

หมวด
การมุ่งเน้น
ทรัพยากร
บุคคล

13

หมวด
การจัดการ
กระบวนการ

หมวด
ผลลัพธ์การ
ดาเนินการ

3

1

อื่นๆ

-การสร้าง
เครือข่าย
และ
พันธมิตร
-การ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

(ที่มา: การวิจัย)
จากตาราง ที่ 4.1 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า เกณฑ์ที่ ส่งผลมากที่สุดต่อการเป็นองค์กร
พยาบาลสมรรถนะสูง ได้แก่ หมวดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จานวน 13 คน ใกล้เคียงกับหมวด
การนาองค์กร จานวน 12 คน
ผลการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผู้ให้ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่า เกณฑ์ ที่ ส่ง ผลมากที่ สุดต่อการเป็นองค์ก รพยาบาลสมรรถนะสูง ได้แก่ หมวดการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล จานวน 13 คน ใกล้เคียงกับหมวดการนาองค์กร จานวน 12 คน โดยผู้ให้ข้อมูล
สาคัญให้เหตุผลดังนี้
หมวดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นหมวดที่มีความสาคัญมากที่สุดต่อการเป็นองค์กร
พยาบาลสมรรถนะสูง เนื่องจากปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร คือ บุคลากรในองค์กรที่จะเป็นต้นทุนขององค์กรและเป็นสินทรัพย์ที่สาคัญยิ่งของ
องค์กร การให้ความสาคัญกับ การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital) อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นองค์กรจะต้องบริหารจัดการและพัฒนาเพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับหมวดการนาองค์กรที่มีความสาคัญมากที่สุด เนื่องจากการ
สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เป็นโอกาสทางกลยุทธ์และการบริหารจัดการที่ท้าทาย ซึ่ง
จะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้บทบาทผู้นาเป็นอย่างมาก ในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้ง
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ด้านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นองค์กรใหม่ การประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการเจรจาต่อรองกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
ถึงแม้ว่าหมวดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลและหมวดการนาองค์กร เป็นหมวดที่น่าจะส่งผล
มากที่สุดต่อการเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเกณฑ์
หมวดอื่นๆ ก็ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ ต้องให้ความส าคัญเช่นกั น เนื่องจากการเป็น องค์ก รพยาบาล
สมรรถนะสูงต้องสามารถดารงรักษาผลลัพธ์การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนรองรับกับสภาวะ
ต่างๆอย่างชัดเจน มีการพัฒนาองค์กร และต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการ
ทางานจากรอบด้านทุกมุมมอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ตรงตามเวลา
และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม
ในส่วนของหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พบว่าไม่มีผู้ให้คะแนนในหมวดนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญให้ความเห็นว่าการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรในโรงพยาบาลต้องมีเพื่อ
การบริหารจัดการอยู่แล้ว แม้ว่าจะเป็น เกณฑ์ที่มีความสาคัญโดยต้องบูรณาการเข้ากับการวางแผน
ภาพรวม การดาเนินการขององค์กร การตัดสินใจเรื่องสมรรถนะหลัก และระบบงาน แต่เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์อื่นๆ แล้ว ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 15 คน เห็นว่าไม่ใช่เกณฑ์ที่น่าจะส่งผลมากที่สุดต่อการ
เป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ความเห็นว่ายังมีปัจจัยสาคัญอีก 2 ประการที่จะส่งผลต่อ
การเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง ได้แก่ การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร และการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เนื่องจากการมีเครือข่ายและพันธมิตรอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การพัฒนา
คุณภาพองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิท ธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบัน
จาเป็นต้องมีการทางานประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ และการ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมจะช่วยให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 2 สภาพปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
จากการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุ่ม
(Focus group discussion) ทั้ง 2 ครั้ง และร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การค้นหาข้อมูลจาก
เอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนาข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เป็นผลการวิจัย โดย
แบ่งตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award:
PMQA) 7 หมวด ดังนี้
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หมวด 1 การนาองค์กร
หมวดการนาองค์ ก ร กล่า วถึง วิธี ก ารที่ ผู้บริ หารขององค์ก รชี้นาและก าหนดวิสั ย ทั ศ น์
เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการดาเนินการขององค์กร โดยให้
ความสาคัญกับวิธีการที่ผู้บริหารขององค์กรสื่อสารกับบุคลากร และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
ให้เกิดพฤติกรรมการดาเนิน การที่มีจริยธรรมและผลการดาเนินการที่ดี รวมถึงระบบการกากั บดูแล
ตนเองที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชน
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุน
1. ปัญหา อุปสรรค
องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลศิ ริราชเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีจานวนบุคลากรมากที่สุด
ในโรงพยาบาล ถึงแม้องค์กรจะออกนอกระบบราชการแล้ว แต่เนื่องจากการอยู่ในระบบราชการมา
นานเกินกว่า 120 พ.ศ.(ก่อตั้ง พ.ศ. 2439) ทาให้แนวทางการบริหารจัดการมีกฎระเบียบและขั้นตอน
ที่ยัง คงคล้ายคลึงกั บแนวทางปฏิบัติที่มี อยู่เดิม ซึ่งทาให้เป็นปัญหาและอุปสรรคของการพั ฒนา
องค์กร ได้แก่
1) ความเป็นอิสระขององค์กร
องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลมีสถานะระดับฝ่าย แม้ว่าจะมีผู้นาเป็นบุคลากรในวิชาชีพ
พยาบาล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับอานาจการต่อรอง เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง
กว่า เป็นบุคลากรสายแพทย์ เช่น ผู้อานวยการโรงพยาบาล รองผู้อานวยการโรงพยาบาล เป็นต้น
การได้ผู้น าทางการพยาบาลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ มีคุ ณสมบัติที่ต รงกั บความต้อ งการของ
บุคลากรเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะต้องมีความสามารถสูงในการเจรจาต่อรอง เพื่อช่วยปกป้องไม่ให้
ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บ และธ ารงการมี ศั ก ดิ์ ศ รี ข องวิ ช าชี พ หากบุ ค ลากรรู้ สึ ก มั่ น ใจ เชื่ อ ถื อ
ความสามารถของผู้นา ว่า มีความเป็นอิสระมากพอ จะทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา
องค์กร แต่หากบุคลากรรู้สึกตรงกันข้ามก็จะนาไปสู่การขัดขวาง เมินเฉยไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งจะ
กลายเป็นอุปสรรคสาคัญของการดาเนินงาน
2) การสื่อสารในองค์กรที่มีบุคลากรจานวนมาก
ในการนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงเป็นเรื่องที่สาคัญ แต่
องค์กรที่มีบุคลากรจานวนมาก เป็นปัญหาที่ผู้นาต้องหาแนวทางเพื่อสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบ
และเข้ า ใจในสิ่ ง ที่ อ งค์ ก รก าลั ง มุ่ ง สู่ ทิ ศ ทางและเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ในองค์ ก รพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช มีช่ องทางหลากหลายในการสื่อสาร เช่น การประชุม หนังสือเวียน การใช้
Intranet เป็นต้น แต่การสื่อสารกั บบุคลากรที่มีจานวนมาก ก็เป็นปัญหาที่ท้าทาย เนื่องจากการ
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สื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ นาไปสู่ความไม่เข้าใจหรือ เข้าใจผิด ส่งผลต่อความร่วมมือของ
บุคลากร
2. ปัจจัยสนับสนุน
องค์ ก รพยาบาลโรงพยาบาลศิ ริ ร าช มี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ให้ ก ารพั ฒ นาองค์ ก รสามารถ
ดาเนินการได้ ปัจจัยสนับสนุน มีดังต่อไปนี้
1) ผู้นาการพยาบาล รุ่นก่อนๆ หลายคน มีความรู้ ความสามารถ และมีจุดเด่นที่แตกต่าง
กันไป ได้วางรากฐาน ประสานประโยชน์ ทาให้การบริ หารจัดการเป็นไปได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
2) โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ ที่เอื้อและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุกด้านขององค์กร
3) โรงพยาบาลศิริราชมี การพัฒนาคุณภาพองค์กรมาอย่ างต่อเนื่อง เห็นได้จากการได้
รับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) โดยได้รับการรับรองครั้งแรก ใน พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองคุณภาพ
ซ้า เมื่อครบรอบ 3 ปีตามข้อกาหนดของ สรพ. และใน พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลศิริราชได้รับการ
รับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาลใน ระดับสูงขึ้น (Advanced HA) ซึ่งในกระบวนการเพื่อขอ
รับรองคุณภาพนั้น เป็นที่ยอมรับว่า องค์กรพยาบาลเป็นหน่วยงานแรกที่ขับเคลื่อนและเป็นกาลัง
สาคัญ การมีประสบการณ์ต่อเนื่องในกระบวนการ พัฒนาคุณภาพองค์กรนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลพัฒนาสู่การเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงได้
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การมุ่ ง เน้นความยั่ ง ยืนขององค์ก รในระยะยาวและสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันเป็น
ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์สาคัญที่ต้องบูรณาการเข้ากับการวางแผน ภาพรวมการดาเนินการ
ขององค์กร การตัดสินใจเรื่องสมรรถนะหลักและระบบงานของส่วนราชการเป็นเรื่ องที่ต้องบูรณา
การ เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่นยืนขององค์กร
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ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุน
1. ปัญหา อุปสรรค
1) การนากลยุท ธ์ไ ปสู่ก ารปฏิบัติ ต้องมีก ารสื่อสาร ทาความเข้าใจกั บบุคลากร การที่
องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชมีบุคลากรจานวนมากทาให้ยากต่อการสื่อสารได้ทั่วถึงทั้งองค์กร
นาไปสู่การไม่ให้ความร่วมมือของบุคลากร
2) โครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาล เป็นโครงสร้างที่มีสายบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์
มีค วามเป็ นราชการสูง มีชั้ นการบังคับบัญชามาก แบ่งแยกแผนกตามสาขาวิชาชีพ ทางานตาม
มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีลักษณะที่เฉพาะ คือ เป็นการแบ่งงานกันทาตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งมี
ความสะดวกในการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ แต่ในแง่ของการปฏิบัติตามกลยุทธ์แล้วจะพบว่า การ
จัดโครงสร้างลักษณะนี้จะขัดขวางต่อการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เนื่องจากการจัดแบ่งโครงสร้างตาม
หน้าที่จะไม่มีความสอดคล้องกับงานที่ทาตามธรรมชาติของโรงพยาบาลที่จะต้องทางานร่วมกัน
เป็นสหสาขาวิชาชีพ
2. ปัจจัยสนับสนุน
1) การมีวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กร เป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ เป็ นค่านิยม วิสัยทัศน์ หรือหลักความเชื่อที่ยึดถือร่วมกั นซึ่งก่อให้เกิ ด
พฤติกรรมเฉพาะที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน การสร้างความสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันระหว่างวัฒนธรรม และวิธีดาเนินการจะช่วยสนับสนุนความสาเร็จของการดาเนิน
กลยุทธ์
2) โรงพยาบาลศิ ริราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีรายได้ส่วนหนึ่งจากงบประมาณ
รัฐบาลและมีรายได้ส่วนใหญ่จากการบริการด้านการแพทย์และการบริการวิชาการ ทาให้องค์กร
พยาบาลได้รับการจัดสรรทรัพยากรค่อนข้างเพียงพอต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นการกาหนดวิธีการที่ใช้รับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการใช้
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพต้องนาความคิด
ความต้องการของผู้รับบริการมาพิจารณาเพื่อนาไปสู่การออกแบบการให้บริการ และการสื่อสาร
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุน
1. ปัญหา อุปสรรค
1) การมีผู้ป่วยและญาติเข้ามารับบริการจานวนมาก (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤกษาคม พ.ศ.
2560 มีจานวนผู้ป่วยนอก 3,000-4,000 คนต่อวัน หรือ 3,000,000 คนต่อพ.ศ.และ ผู้ป่วยใน 80,000
คนต่อพ.ศ.) ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ความแออัด เวลารอคอยนาน ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ
เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง เป็นต้น
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน ทาให้เป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาระบบบริการที่ควรเป็นแบบ One Stop Service ซึ่งจะช่วยให้การบริการรวดเร็ว ถูกต้อง
และปลอดภัยมากขึ้น
3) การที่ มี อัตราก าลัง บุ คลากรพยาบาลที่ยั ง ไม่เพี ย งพอ ส่งผลต่อคุณภาพการบริก าร
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เกี่ ย วกั บ พฤติก รรมการบริก าร ภาระงานที่หนั ก ไม่ ส มดุ ล กั บ ก าลั งคนทาให้
บุคลากรมุ่งให้งานสาเร็จ โดยต้องเผชิญกับความต้องการและความคาดหวังสูงของผู้รับบริการ ทา
ให้เสี่ยงต่อความไม่พึงพอใจ นาไปสู่การฟ้องร้องได้ง่าย
2. ปัจจัยสนับสนุน
1) โรงพยาบาลศิริราช เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเชื่อถือเกี่ยวกับ
มาตรฐานและคุณภาพการบริการทางการแพทย์

โดยเห็นได้จากการรับรองคุณภาพการบริการ

โรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ซึ่ง
โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการรับรองครั้งแรก ใน พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองคุณภาพซ้า เมื่อ
ครบรอบ 3 พ.ศ.ตามข้อกาหนดของสรพ. และใน พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลศิริราชได้รับการรับรอง
คุณภาพการบริการโรงพยาบาลใน ระดับสูงขึ้น (HA Advanced) รวมทั้งการได้รับรางวัลอื่นๆ เช่ น
Thailand Lean Award 2015 ระดับ Golden จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ ใน
พ.ศ.2559

โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ได้ รั บ รองมาตรฐานเฉพาะโรคจากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ

โรงพยาบาล และการได้รับรางวัล Thailand Quality Class จาก คณะกรรมการรางวัลคุณภาพ
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แห่งชาติ ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงการได้รับรองการพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นพื้นฐานนาไปสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงได้
2) ตั้งแต่ พ.ศ.2545 โรงพยาบาลศิริราช มีการนาวัฒนธรรมองค์กร คาว่า SIRIRAJ มา
ใช้เป็นแบบแผนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยตัวอักษร A ย่อมาจากคาว่า Altruism
เพื่ อให้ค านึง ถึง ประโยชน์ ข องผู้อื่นและส่วนรวมเป็ นที่ตั้ง

โดยผู้รับบริก ารเป็นศูนย์ ก ลาง

(Customer-focused) และใส่ใจบริการด้วยใจจริง ( Service-mined) ซึ่งการมีวัฒนธรรมองค์กรนี้ ทา
ให้บุคลากรตระหนักถึงนโยบายและทิศทางขององค์กรที่ให้ความสาคัญต่อผู้มารับบริการ เพื่อการ
ให้การบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
องค์กรจะต้องมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียว กันและทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อใช้ติดตามการปฏิบัติงานประจาวันและผลการดาเนินงาน
ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงนา
ข้อมูลและสารสนเทศมาเรียนรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
องค์ ก ร และองค์ ก รต้องสร้า งความพร้อมในการใช้งานของข้อมูล สารสนเทศและคุณภาพของ
Hardware และ Software
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุน
1. ปัญหา อุปสรรค
1) โรงพยาบาลศิริราช เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนามาใช้ในองค์กรที่ มีความซับซ้อน จะออกแบบให้ตอบสนอง
ความต้องการของทุก ส่วนที่ จะใช้งานได้ย ากและต้องใช้เวลานานมาก แม้ว่าที่ผ่านมาผู้บริหาร
โรงพยาบาลหลายท่านจะพยายามคัดเลือกหาระบบที่เหมาะสมมาใช้งาน แต่ในปัจจุบันก็ยังเป็น
ปัญหาที่ผู้บริหารต้องจัดการ
2) ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ยังไม่มีความเชื่อมโยงทั่วถึงกันภายในองค์กร ทาให้
เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ด้านการบริการเกิดความล่าช้า ผู้ป่วยรอคอยนาน

ด้านการบริหารจัดการมี
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ความยากลาบากในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนดาเนินงาน การประเมินผลบุคลากร การ
รวบรวมสถิติต่างๆ เพื่อการศึกษา วิจัย เป็นต้น
3) การจัดการความรู้ขององค์กร ได้มีการดาเนินการมาอย่างจริงจัง ตั้งแต่ พ.ศ.2548 โดย
เลือกใช้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) เป็นกระบวนการหลักในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของทุกหน่วยงาน ทาให้ได้ Tacit Knowledge ที่เป็นประโยชน์จานวนมาก แต่เนื่องจากการ
ดาเนินการ ต้องใช้เวลาและปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาให้ สมาชิก CoP ไม่สามารถออกจาก
หน้างานเพื่อร่วมประชุมได้ จึงทาให้ในปัจจุบันกระบวนการ CoP ของโรงพยาบาลศิริราชมีจานวน
ลดลงตามลาดับ
2. ปัจจัยสนับสนุน
1) มีการจัดตั้งหน่วยงานจัดการความรู้

ทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของ

องค์กร ทั้งการให้ความรู้ การรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ
2) การที่ โรงพยาบาลศิ ริร าช สังกั ดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท าให้องค์ก รมี
บรรยากาศของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทาให้เอื้อต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร โดยมีการสนับสนุนการศึกษา การวิจัย อย่างเป็ นรูปธรรม มีการจัดประชุมวิชาการอย่าง
สม่าเสมอและเป็นระบบ มีโครงการ R2R เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ และผลักดันการสร้างงานวิจัย
เป็นต้น
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาองค์กร คือ บุคลากร ในองค์กรที่จะเป็น
สินทรัพย์และเป็นต้นทุนขององค์กร จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการขององค์กร การบริหารจัดการ ทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นวิธีการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันยุคเศรษฐกิจ องค์ความรู้ (Knowledge Economy) โดยการให้ความสาคัญกับ
การบริหารคน นับตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก พัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ และการรักษาคน
ดังนั้น องค์กรจะต้องบริหารจัดการและพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพที่ดีที่สุด
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ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุน
1. ปัญหา อุปสรรค
1) องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มีบุคลากรพยาบาล 3,141 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2559) ทุกปีมีอัตราการลาออกของบุคลากร เกินเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ 6% (พ.ศ.
2557 ลาออก 6.54% พ.ศ.2558 7.46% พ.ศ.2559 6.49% ) การให้บริการทางการแพทย์ ใน
โรงพยาบาลขนาดเหนือตติยภูมิ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนมาก และต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางอย่างลึกซึ้ง ทาให้มีความต้องการกาลังคนมากกว่าการ
ดูแลผู้ป่ วยทั่ วไป การมีกาลัง คนที่ไม่เพี ยงพอต่ อการให้บริการ นาไปสู่ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งด้าน
คุณภาพและมาตรฐานการบริการ รวมถึงปัญหาการดาเนินการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
2) การเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบุคลากรจานวนมากปฏิบัติงาน ทาให้การบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ม่ ค ล่ องตั ว เหมื อ นองค์ ก รขนาดเล็ ก ทั้ ง ด้า นการสื่ อ สารให้ทั่ ว ถึ ง การพั ฒ นา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามความต้องการขององค์กร เป็นต้น
3) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้น องค์กรพยาบาลจะไม่มีกระบวนการสรรหา
บุคลากรขององค์กรเอง เนื่องจากรับบุคลากรจบใหม่จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งเป็นสถานศึกษาหลักที่ทาหน้าที่ผลิตบุคลากรให้โดยตรง และตั้งแต่ พ.ศ.2554 มีการรับบุคลากร
จบใหม่จาก คณะพยาบาล สถาบันอื่น และเนื่องจากบัณฑิตพยาบาลเหล่านี้ มีสัญญาต้องทางานใช้
ทุนที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลา 2 พ.ศ.ร่วมกับปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังพยาบาล ทาให้มี
ความจาเป็นต้องรับบัณฑิตจบใหม่เข้าทางานโดยไม่ผ่านกระบวนการสรรหาขององค์กรพยาบาล
ซึ่งนาไปสู่การเกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น การได้รับบุคลากรที่มีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมกับวิชาชีพ
พยาบาล การได้รับบุคลากรที่ไม่มีความต้องการอยากประกอบวิชาชีพพยาบาลเข้ามาเรียนเนื่องจาก
ความต้องการของครอบครัว หรือตามเพื่อนมาเรียน นาไปสู่การไม่สามารถคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาล
ได้นานพอ
2. ปัจจัยสนับสนุน
1) บุคลากรขององค์กรพยาบาลเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับ (
ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education Ranking Asia ให้เป็นสถานศึกษาผลิตบุคลากร
พยาบาล ที่มีคุณภาพ อันดับ 1 ของประเทศไทย)
2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะมีโอกาสได้รับการ
พั ฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่ อ การให้บ ริก ารที่ ทันสมัย มี คุณภาพ และการพั ฒนาตนเองเพื่ อ
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ความก้าวหน้าของบุคลากรเอง เนื่องจากองค์กรมีกระบวนการจัดการความรู้ทั้งแบบ Explicit และ
Tacit knowledge อย่างสม่าเสมอ
3) องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มีบุคลากรที่มีความสามารถจานวนมาก สามารถจัด
ประชุมวิชาการและจัดหลักสูตรสอน เพื่อให้ความรู้แก่พยาบาลจากโรงพยาบาลอื่นในประเทศ ทา
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่จัดสรรจากโรงพยาบาล สามารถนามาใช้ในการพัฒนาองค์กร
และพัฒนาบุคลากรได้มากขึ้น

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวดการจัดการกระบวนการการปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญด้านผลผลิตและบริการ
เพื่อการสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจขององค์กร ตลอดจน
การปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุน
1. ปัญหา อุปสรรค
1)
องค์กรพยาบาล เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้สังกัดโรงพยาบาล ซึ่งการบริหารจัดการ
หลายอย่างไม่สามารถจัดการเองได้โดยอิสระ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการโรงพยาบาลจึง
จะสามารถดาเนินการได้ จึง ท าให้ก ารแก้ ไ ขปั ญหาในการบริห ารจัดการบางเรื่องมีความล่าช้ า
หรือไม่ได้รับการแก้ไข
2) การให้บริการในโรงพยาบาลศิริราช มีความซับซ้อน มีจุดบริการจานวนมากและ
หลากหลาย ทาให้การพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ มักจะใช้เวลา และยากต่อการทาได้ครบถ้วน
ทั่วถึง
3) ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลยั ง ไม่ เ ชื่ อ มโยงและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี พ อ เป็ น
อุปสรรคของการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4) การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ง บประมาณในการด าเนิ น งาน
โรงพยาบาลศิริราชมีรายได้จากงบประมาณของรัฐบาลประมาณ 20% โรงพยาบาลต้องหารายได้
เองในส่วนที่เหลือ (รายงานประจาพ.ศ.2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ทาให้บางครั้งการ
ดาเนินงานบางเรื่องไม่สามารถทาได้เนื่องจากปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ
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2. ปัจจัยสนับสนุน
1) มีการจัดตั้งทีมงานรับผิดชอบ ในการดาเนินการเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการของ
องค์กร เช่น แนวคิด LEAN BCM CPR การป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ
2) โรงพยาบาลศิ ริ ร าชมี ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ร จนได้ รั บ รองคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาลครั้ง แรกเมื่ อ พ.ศ.2545 หลังจากนั้นก็ มีก ารพั ฒนาองค์ก รมาอย่ างต่ อเนื่อง ทาให้
บุคลากรในองค์กรมีประสบการณ์และเคยชินกับการปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาการดาเนินงาน เมื่อ
มีการปรับเปลี่ยนนโยบายขององค์กร ส่วนใหญ่มักจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
ในหมวดนี้ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินผลการดาเนินการและการ
ปรับปรุงในด้านที่สาคัญขององค์กร
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุน
1. ปัญหา อุปสรรค
1) การเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทาให้มีหน่วยงานหลากหลาย ซับซ้อน ทาให้การเก็บข้อมูล
ได้ครอบคลุมเป็นไปได้ยาก
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ยังไม่เชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ และการไม่มี
ทีมงานทาหน้าที่เก็บข้อมูลในการประเมินผล ทาให้ยังต้องใช้บุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สถิติต่างๆ เป็นภาระงานเพิ่มและความถูกต้อง แม่นยา จะน้อยกว่าการใช้ข้อมูลจากสารสนเทศ
2. ปัจจัยสนับสนุน
1) องค์ ก รมี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ขอรั บ รองคุ ณ ภาพในด้ า นต่ า งๆอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินผลองค์กรมาแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งน่าจะช่วยให้การดาเนินการเพื่อ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น
2) ผู้นาองค์กรและบุค ลากรส่วนใหญ่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น และมีความคุ้นเคยกั บ
กระบวนการพัฒนาองค์กร
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
สู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอผลการวิจัย จากการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ทั้ง 2 ครั้ง และร่วมกับการสังเกตแบบ
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มีส่วนร่วม การค้นหาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ มาสังเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช สู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะ
สูง โดยแบ่งตามเกณฑ์เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award: PMQA) ดังต่อไปนี้
หมวด 1 การนาองค์กร
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลในหมวดการนาองค์กร จาก
ผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
1) ผู้นาองค์กรพยาบาล
ในหมวดการนาองค์ กร ผู้ให้ข้อมูล สาคัญหลายท่านให้ความเห็นว่าในองค์กรวิชาชีพ
พยาบาล ผู้น าองค์ ก รมี ค วามส าคั ญ มากในการนาพาองค์ ก รไปสู่ ก ารเป็ นองค์ก รสมรรถนะสู ง
เนื่องจากการเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์
ซึ่งผู้นาการพยาบาลต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติหลายประการที่บุคลากรพยาบาลเกิดความ
ศรัทธา ไว้วางใจ ซึ่งจะนาไปสู่การให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตามนโยบาย
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นไว้ว่า
“ การจะพัฒนาคุณภาพองค์กรพยาบาล การได้ผู้บริหารที่มีความสามารถ เป็นเรื่องสาคัญ
ควรเป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู้ น าแบบการเปลี่ ย นแปลง เพราะองค์ ก รต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น การ
เปลี่ยนแปลง ต้องคิดได้เร็วต้องรู้สึกไว วิชาชีพพยาบาล มีอานาจการต่อรองต่า ผู้นาพยาบาลต้องมี
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง ถ้าโรงพยาบาลสั่งให้ทาอะไร ก็ทาตามคาสั่งทุกอย่างโดยไม่
คานึงถึงความเป็นไปได้ ก็จะเกิดการต่อต้าน ผู้นาควรมีคุณธรรม มีความยุติธรรมไม่เห็นแก่พรรค
พวกมากเกินไป ต้องใช้คนให้เป็น เมื่อเห็นลูกน้องประสบความสาเร็จ ก็แสดงความยินดีเป็น ทาตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องรู้จักสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกน้องได้ก้าวหน้า ผู้นาพยาบาลต้องมีความรู้
อย่างน้อยควรจะปริญญาโท เพราะจะต้องคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีมากมาย ควร
จะมีความพร้อมและมี EQ ดีไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ต้องสื่อสารเป็น การพูดจาโน้มน้าวเป็น จะช่วยให้
คนฟั ง อยากท าตาม การเข้ า สู่ตาแหน่ง ต้อ งผ่ านกระบวนการสรรหาที่เ ป็น ระบบ และบุ คลากร
พยาบาลต้องมีส่วนร่วมสาคัญในกระบวนการด้วย และต้องมีวาระการดารงตาแหน่ง..”
จะเห็นได้ว่า จากความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ในการพัฒนาองค์กรพยาบาลเพื่อเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง ผู้นาองค์กรมีความสาคัญมาก ผู้นาควรมีภาวะผู้นาแบบผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มีความรู้ ความสามารถมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความโดดเด่น มีความสามารถสูงในการ
เจรจาต่อรอง มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีสุข ภาพจิตดี มีระดับ
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EQ สูง มีธรรมาภิบาล มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย สามารถบริหารคน
เก่ ง ให้ เก่ ง มากขึ้ นและบริห ารคนไม่เ ก่ ง ให้เ ก่ ง มากขึ้น นอกจากนั้น การเข้ าสู่ ตาแหน่ งต้ องผ่า น
กระบวนการสรรหาที่ที่มีเกณฑ์การคัดสรรที่ชัดเจนและบุคลากรพยาบาลต้องมีส่วนร่วม
2) วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
บทบาทที่สาคัญของผู้นา (Leader) คือการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการ
กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งระบุผลลัพธ์สุดท้ายและกลยุทธ์ที่
จะมุ่งไปสู่ผลนั้น ดาเนินการสื่อสารทิศทางไปยังบุคลกรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือ เกิดเป็น
ทีมที่เข้าใจในวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และยอมรับทิศทางหรือการมีอยู่ของวิสัยทัศน์นั้นและกระตุ้น
ให้เกิ ดความร่ว มมื อโดยการสร้า งบรรยากาศในการทางานของบุ คลากรในองค์ ก ร ให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างความพึงพอใจโดยส่วนรวม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ต้องเป็นผลผลิตจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรในองค์กร และให้ความเห็นในหมวดนีไ้ ว้ว่า
“ วิสัยทัศน์ขององค์กรพยาบาล ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับโรงพยาบาล โดย
ต้องมีวิสัยทัศน์เฉพาะของวิชาชีพ ร่วมด้วย ต้องให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรในองค์กรมีส่วน
ร่วม การตั้งวิสัยทัศน์ต้องมีความเป็นไปได้ ต้องใช้ SWOT วิเคราะห์รอบด้าน คิดถึงความต้องการ
ทั้งผู้รับบริการกับคนทางาน ต้องสื่อสารแบบสองทาง เช่น จัดประชุมสัมมนา พบปะพูดคุย ..มันจะ
ทาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ทาให้อยากให้ความร่วมมือ ไปทิศทางเดียวกัน”
การกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ต้องเป็นผลผลิตจากการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารทุ กระดับ และบุ คลากรในองค์กร มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดีย วกันกั บ
โรงพยาบาล แต่ต้องมีวิสัยทัศน์เฉพาะของวิชาชีพร่วมด้วย การตั้งวิสัยทัศน์ต้องมีความเป็นไปได้
ใช้ SWOT วิเคราะห์รอบด้าน คานึงถึงความต้องการทั้งผู้รับบริการกับบุคลากร ต้องสื่อสารกับ
บุคลากรแบบสองทาง เช่น การจัดประชุมสัมมนา พบปะพูดคุย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ บุคลากร
อยากให้ความร่วมมือ
3) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
เอกลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลที่สาคัญอย่างยิ่งคือการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ การเรียนรู้และการปลูกฝังจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นสิ่งที่ยึดปฏิบัติและถ่ายทอด
ต่อๆกันมาอย่างจริงจังและเข้มงวด นอกจากนั้น สภาการพยาบาล ได้กาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
พยาบาล ฉบับ พ.ศ. 2546 ใช้เป็นหลักการประกอบวิชาชีพให้มีมาตรฐานสูง สอดคล้องกัน รวมทั้ง
เป็นการสื่อสารที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานในวิชาชีพอื่นๆและประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึง
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จรรยาบรรณที่พยาบาลยึดถือในการประกอบวิชาชีพ ผู้นาองค์กรพยาบาล ต้อ งส่งเสริมให้มีความ
เข้มแข็งการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญหลายท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้
“พยาบาลต้องทางานกับชีวิตคน ..การที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพของสภาฯ เป็นเรื่องที่ควรทา
ผู้นาพยาบาลต้องสื่อสาร เน้นย้ าให้พยาบาลเห็ นความส าคัญ ..ที่ผู้นาต้องทาแน่ๆคือต้องทาเป็น
แบบอย่าง..ต้องมีธรรมาภิบาล นอกจากการมีสิทธิผู้ป่วยแล้ว ก็ต้องมีสิทธิพยาบาลด้วย เพื่อให้
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานรับทราบว่าวิชาชีพเรามีศักดิ์ศรี ที่ทุกคนต้องให้การยอมรับนับถือ ต้องกาหนด
เป็ นนโยบายที่ ต้องปฏิบั ติใ ห้ถูก ต้องตามจริย ธรรมวิชาชีพ โดยเคร่งครัด ต้องมีก ารทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างจริง จังและเป็นระบบ ควรกาหนดเป็นเกณฑ์ใ นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน”
การส่งเสริม การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมขององค์กรพยาบาล ต้อง
กาหนดเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามจริ ยธรรมวิชาชีพ โดยเคร่งครัด มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบ มีการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างจริงจังและเป็นระบบ ผู้บริหารต้องมีธรรมาภิ
บาลและปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม และ กาหนดเป็น
เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) การสร้างองค์กรที่ประสบความสาเร็จ
การดาเนิ นการเพื่ อให้อ งค์ ก รประสบความส าเร็ จในปั จจุบั นและอนาคต ในการสร้า ง
สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร การเป็นผู้นา
ในด้านผลการดาเนินการ การเรียนรู้ระดับองค์กรและการเรียนรู้ของบุคลากรทุกกลุ่ม การสร้าง
วัฒนธรรมการทางานของบุคลากรที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างคงเส้นคงวา และ
ส่งเสริมความผูกพันของลูกค้า การสร้างนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินผลได้ผลเสีย
อย่างรอบด้าน การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และความคล่องตัวขององค์กร และการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนสืบทอดตาแหน่งและการพัฒนาผู้นาในอนาคตขององค์กร
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้
“ องค์กรพยาบาลที่เรียกได้ว่าประสบความสาเร็จ ต้องมีความโดดเด่น การวางแผนทางาน
ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ต้องนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ ว่าที่ยังไม่ดีควรวางแผนแก้ไขอย่างไร ที่ดีอยู่แล้ว
จะทาอย่างไรที่จะให้ดียิ่งขึ้น ต้องปรับโครงสร้างให้ยืดหยุ่นเพื่อการปรับแก้ไขได้ง่ายขึ้น การสร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ต้องสื่อว่า การเป็นบุคลากรที่ดี คือ อย่างไร ทาดีแล้วก็ต้องมีการแสดง
ความชื่ น ชม มี เ วที ประกาศ ให้ ร างวั ล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งให้ ค นอื่ น เห็ น ว่ า แบบนี้ แ หละคื อ
แบบอย่างที่ควรทาตาม ที่สาคัญคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพระดับชาติ จะช่วยให้ง่าย
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ที่จะนาเสนอปัญหา นโยบาย การสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นที่ทางานที่ง่ายต่อการเรียนรู้ พัฒนา จะ
ดีมาก เช่น คนทางานมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทางาน ก็มีแหล่งข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย
เช่น ใน การจัดการความรู้ เมื่อได้ความรู้มาแล้วก็ต้องมีการรวบรวมความรู้ไว้อย่างเป็นระบบใน
intranet ให้เข้าถึงง่าย ต้องมีการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งอย่างจริงจัง เพราะการวางแผนไว้ จะ
มีการเตรียมความพร้อมให้กับคนที่จะมาสืบทอดตาแหน่ง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ”
การดาเนินการเพื่ อให้องค์ก รประสบความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต ผู้ บริหารของ
องค์กรต้องมีหน้าที่ในการ “กระตุ้น ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศ” ในการทางานที่ดี มีหน้าที่หลัก
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค หาแนวทาง
หรือกระบวนวิธีที่จะบริหารและจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง สุดในการ
นาไปสู่การบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ และการเรียนรู้ระดับ
องค์การและระดับบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- ต้องปรับ โครงสร้า งให้ยื ดหยุ่ นเพื่ อการปรับแก้ไ ขได้ง่าย มีก ารกระจายอานาจในการ
ตัดสินใจ (Empowerment) ให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีการพิ จารณาและจัดลาดับความสาคัญเรื่องที่ต้อง
ตัด สิ น ใจ และมอบอ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบให้ แ ก่ บุค ลากรแต่ ล ะระดับ อย่ างชั ด เจนและ
เหมาะสม
- มีการทบทวนผลการดาเนินงาน โดยกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญที่สะท้อนถึงความสาเร็จต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการบรรลุพันธกิจหลัก และแผนงานโครงการที่สาคัญ
- มีการจัดการความรู้ในองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นที่ทางานที่ง่ายต่อการเรียนรู้
พัฒนา มีแหล่งข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย มีการรวบรวมความรู้ไว้อย่างเป็นระบบใน
intranet ให้เข้าถึงง่ายส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้บุคลากรมีความ
ตื่นตัว กระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นและนามาใช้ในการ
ทางานและปรับปรุงการทางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การสร้างแรงจูงใจ และวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้อง สร้างความมุ่งมั่น และพันธะ
ผูกพันต่อกลยุทธ์ขององค์กร
- ให้การสนับสนุนทรัพยากรและการ แสดงบทบาทที่ส่งเสริม ให้ความสนใจและติดตาม
กากับดูแล และตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
- สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การประพฤติ ปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรมองค์ ก ร มี
กระบวนการแสดงความชื่ นชม ยกย่อง มีเวที ประกาศ ให้รางวัล บุคลากรที่ประพฤติ ปฏิบัติดี
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เพื่ อ ให้ เ ป็ น แบบอย่ า งแก่ บุ ค ลากรอื่ น และใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน การพิจารณาผลตอบแทน เพื่อเสริมแรงจูงใจ
- มีการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและไม่กระทบต่อระบบการ
บริหารจัดการองค์กรจาเป็นต้องมีการประเมิน วางแนวทางและดาเนินการในการสร้างและพัฒนา
บุ ค ลากรเพื่ อ ทดแทนในต าแหน่ ง งานที่ มี ก ารเกษี ย ณอายุ ห รื อ ลาออกสรรหาและคั ด เลื อ กผู้ มี
คุณสมบัติเหมาะสมมาทดแทนตาแหน่ง
5) การสื่อสารและการทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
เมื่อกาหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจนแล้ว ต้องดาเนินการสื่อสารไปยังบุคลากรเพื่อให้เกิด
การยอมรับทิศทางขององค์กรที่มีอยู่ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินการให้บรรลุผล
ตามทิศทางที่กาหนด เนื่องจากสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ทิศทางนั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกคนในองค์กร
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้
“การสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่า เรากาลังจะเดินทางไปไหน เป็นเรื่องสาคัญ ต้องทาช่องทางการ
สื่อสารให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยิ่ง บุคลากรมีจานวนมาก ก็ยิ่งมีความต่างของวิธีการรับ การ
สารที่ผู้บริหารส่งมา ช่องทางการสื่อสาร ทาได้ตั้งแต่ การประชุม เอกสารเวียน intranet การพูดคุย
ต้องใช้การสื่อสารแบบ 2 ทาง คือต้องเปิดช่องทางให้คนทางานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนได้ เมื่อ
ส่งสารไปแล้ว ก็ต้องติดตาม ว่า ได้รับสารหรือไม่ เข้าใจตรงกันหรือเปล่า มีความคิดเห็นอย่างไร
ต้องตามกากับดูแล การปฏิบัติงาน ว่าบุคลากรทาตามทิศทางที่องค์กรต้องการให้ทาหรือเปล่า ต้อง
ใช้เป็นเกณฑ์ การประเมินผลด้วย..”
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ควรดาเนินการโดยสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง (Two –
Way Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลสามารถสื่อสาร โต้ตอบกับผู้ส่งข้อมูลได้ ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลมีโอกาสอบถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกั นทั้ งผู้รับ สารและผู้ส่งสาร โดยสามารถดาเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การจัด
ประชุมสัมมนา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน
การสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีการรับรู้ เข้าใจและนา
แนวทางไปปฏิบัติได้จริงส่วนราชการควรมีการติดตามผลการสื่อสารดังกล่าว รวมทั้งมีการสื่อสาร
ผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาว่าเป็นอย่างไร บรรลุเป้าหมาย หรือไม่
6) ความรับผิดชอบต่อสังคม
องค์กร ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตวิญญาณที่จะตอบแทนกลับต่อสังคม
อย่างแท้จริง ตามแนวคิดการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :
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CSR)
โดยคานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติการ ครอบคลุมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการให้บริการชุมชน สนับสนุนและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญขององค์กร
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้
“ ศิริราช ทาเรื่อง CSR มานานแล้ว ตอนนี้ก็มีชุมชนบางกอกน้อยเป็นชุมชนที่ เลือก ไป
ออกหน่วย ตรวจสุขภาพ ทุก พ.ศ.มีจัดงานเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวบ้าน ในโรงพยาบาล ก็มีจัด
ประชุมวิชาการ ให้ความรู้สู่ประชาชน จัดประชุมวิชาการให้ความรู้บุคลากรพยาบาล โรงพยาบาล
อื่นๆ ศิริราชมีการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมแทบทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องการบาบัดน้าเสียแล้วนามาเวียน
ใช้ในโรงพยาบาล และปล่อยทิ้งลงแม่น้าเจ้าพระยา การจัดการขยะที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ..”
องค์กรต้องกาหนดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชนที่
ส าคั ญ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนยุ ท ธศาสตร์ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ชั ด เจน ผู้ น าและบุ ค ลากรเห็ น
ความส าคั ญของการดาเนินงานขององค์ก รที่ต้องไม่ส่งผลเสีย ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งต้อง
สนับสนุนจริงจังในการนาความรู้สู่ประชาชนและสังคมวงกว้าง และการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
ชุมชน
จากผลการวิ จัย ในหมวดการนาองค์กร แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สามารถอธิบายได้โดยภาพที่ 4.1 ดังนี้
ผู้นาองค์กรพยาบาล

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างองค์กรแบนราบ
การสร้างองค์กรที่ประสบความสาเร็จ

การนาองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ภาพที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หมวดการนาองค์กร
(ที่มา: จากการวิจัย)
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 2 การวางแผนเชิ ง ยุทธศาสตร์ นี้ กล่าวถึง การวางแผนเชิงกลยุ ทธ์ การวางแผน
ปฏิบั ติก ารการถ่า ยทอดเพื่ อนาแผนไปปฏิบัติ วิธีก ารที่องค์ก รปรับเปลี่ย นแผนเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป และวิธีการวัดความสาเร็จ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กรพยาบาลในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
“การวางแผนกลยุทธ์ ต้องมีทีมงาน มีการวิเคราะห์รอบด้าน ใช้ เครื่องมือต่างๆมาช่วย เช่น
SWOT มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน ดูความเป็นไปได้ บุคลากรควรมีส่วนร่วม
ในการวางแผนด้วย ต้องเอาข้อมูลข้อร้องเรียน และชมเชย จากลูกค้ามาใช้ ในการวางแผน ต้องมีการ
ทาแผนที่กลยุทธ์ การนาแผนกลยุทธ์ไปใช้ ก็เป็นเรื่องสาคัญ ต้องมีการกาหนดกรอบเวลา มีการ
ประเมินผลการดาเนินงาน และแผนที่มีอยู่ ควรปรับเปลี่ยนได้ ควรมีการประเมินเป็นระยะ ถ้าพบว่า
น่าจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ก็ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน ต้องมีความ
ยืดหยุ่น ”
การวางแผนปฏิบัติการการถ่ายทอดเพื่อนาแผนไปปฏิบัติ วิธีการที่องค์กรปรับเปลี่ยนแผน
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป และวิธีการวัดความสาเร็จ โดยเน้นแง่มุมที่สาคัญในการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ
1) การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นการผลักดันที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) การปรับปรุงผลการดาเนินการที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลลัพธ์ขององค์ กรทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว การควบคุมค่าใช้จ่าย การสร้างความสามารถในการปฏิบัติการ โดยรวมถึงความรวดเร็ว
การตอบสนอง และความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและความพร้อมขององค์กรให้มี
ความยั่งยืน
3) ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรจาเป็นต้องคานึงถึงการ
เรียนรู้ขององค์กรและของบุคลากรในเชิงยุทธศาสตร์ โดยเน้นปลูกฝังการปรับปรุงและการเรียนรู้
ไว้ในกระบวนการทางาน เพื่อทาให้มั่นใจว่าการปรับปรุงและการเรียนรู้ดังกล่าวแสดงถึงการที่
องค์กรเตรียมพร้อมในเรื่องการจัดลาดับความสาคัญและนาสิ่งที่จัดลาดั บความสาคัญไว้ไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง
วิธีการวางแผนกลยุทธ์ มีขั้นตอนดังนี้
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์
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1.1

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ต้องมีการแต่งตั้งทีมงานรับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ กาหนดกรอบเวลาที่
ชัดเจน ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว กาหนดตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลแผนกลยุทธ์
1.2 การวิเคราะห์และการกาหนดกลยุทธ์
ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคขององค์ ก ร หรื อ ใช้
เครื่องมืออื่น เช่น Strategic Analysis, Risk Management เป็นต้น ร่วมกับใช้ข้อมูลข้อร้องเรียน
และชมเชย จากลูกค้าภายนอกและภายใน
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1
มีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญและกาหนดตารางเวลา
1.2 การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กาหนดวัตถุประสงค์ที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จในการ ตอบสนองความ
ท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตอบสนองโอกาสในการพัฒนาคุณภาพองค์กรและสร้าง
นวัตกรรมใช้ประโยชน์จากสรรถนะหลักขององค์กร คานึงถึงและสร้างความสมดุลระหว่างความ
ต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง หมด และยกระดั บ ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์กร
3. การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
1.1 การจัดทาแผนการปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ โดยการ
1) ศึกษาและทาความเข้าใจกับทิศทางและกลยุทธ์องค์กร เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับความต้องการและปรัชญาขององค์กร
2) กาหนดแผนปฏิบัติการ โดยวางแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยกาหนดรายละเอียด
ของขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน
3) จัดทาแผนที่กลยุทธ์ เพื่อการสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าใจ ทั่วทุกส่วนทั้งองค์กร
4) สื่อสารด้วยเครื่องมือต่างเช่น การประชุมร่วม การส่งข้อมูลผ่าน Website หนังสือเวียน
โปสเตอร์ เป็นต้น ส่งถึงผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคน ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิด
ความเข้าใจ ตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน ให้เกิดความมุ่งมั่นและมีพั นธะผูกพันต่อ
กลยุทธ์ขององค์กร
5) จัดสรรทรัพยากร เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบรรลุกลยุทธ์ มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมทางการบริหารรวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
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6) ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กลยุท ธ์ และการใช้
ทรัพยากร โดยพิจารณาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า
7) ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของระบบและการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุสู่แผนและทิศทางขององค์กร
8) ดาเนินงานตามแผน โดยตรวจสอบตามขั้นตอนที่กาหนด ตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน
ตามแผน
9) เตรียมแผนสารองที่เหมาะสมเมื่อมีสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนแผน
4. การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
- ประเมินโครงการ โดยติดตามตรวจสอบผลลัพ ธ์จากขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินว่างานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดเพียงใด มีปัญ หาหรืออุปสรรคใน
การทางานอย่างไร
- นาผลลัพธ์ที่ได้มาทาการเทียบเคียงกับองค์กรอื่นในระดับเดียวกัน หาแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงให้ผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จากผลการวิจัย ในหมวดการวางแผนเชิงยุ ทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสามารถอธิบายได้โดยภาพที่ 4.2 ดังนี้
การจัดทาแผนกลยุทธ์

การนากลยุทธ์ไป

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ปฏิบตั ิ

ภาพที่ 4.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(ที่มา: จากการวิจัย)
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลในหมวดการให้ความสาคัญ
กับผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้
ในหมวดนี้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นไว้ดังนี้
“การสารวจความพึงพอใจ และค้นหาความต้องการของลูกค้า ต้องทาอย่างจริงจัง มีองค์กร
ที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ มาวัดให้ จะได้ข้อมูลแท้จริง ที่เอาผลลัพธ์มาใช้ได้จริง ควรมี Call center และ
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ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางการแพทย์ สามารถให้คาตอบเบื้องต้นได้..โดยไม่
จาเป็นต้องเดินทางมาถึง โรงพยาบาลถึงจะได้คาตอบ ถ้าระบบ IT โรงพยาบาล เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ควรset ระบบบริการที่ให้บริการครบทุกระยะ ตั้งแต่ก่อนเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล เข้าไปจอง
คิวตรวจใน Website โรงพยาบาลได้ เมื่อผู้ป่วยเข้ามาถึงโรงพยาบาลก็มากดคิว แสดงตัวว่ามาถึง
แล้ว ระบบการให้บริการระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ออกแบบให้เป็น One Stop Service ทุกจุด
บริการ หลังจากรับบริการแล้วก็มีพยาบาลมาให้ข้อมูล ข้อแนะนาก่อนกลับบ้าน กลั บบ้านแล้วก็ ยัง
สามารถโทรมาปรึกษา หรือ เข้า Website เพื่อขอคาปรึกษา ขณะนี้ศิริราชก็มีระบบสารเทศเข้ามา
ใกล้พ ร้อ มจะท าได้ แล้ ว ถ้า ระบบสมบู รณ์ เชื่อ มโยงกั นได้ดี แล้ ว ก็ จ ะท าได้ แต่ ผู้บ ริห ารก็ ต้ อ ง
มองเห็น ว่าอยากทาแบบนี้ การฟังเสียงผู้รับบริการ ควรมีการหาข้อมูลใน Website และ Social
media อื่น อย่างใน Facebook, Line .. และก็ต้องมีการเทียบเคียงกับโรงพยาบาลอื่นๆด้วย..”
แนวทางการพัฒนา
1. เสียงของลูกค้า
1) การรับฟังลูกค้า
1. การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน มีกระบวนการรับฟังลูกค้า โดย
- การสารวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
โดยหน่วยงานที่เป็นกลาง เชื่อถือได้
- การเปิดช่องทางสื่อสารกับลูกค้าเช่น ทาง Website ทางSocial media
ต่างๆ ทางโทรศัพท์ กล่องรับฟังความคิดเห็น การสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. การรับฟังลูกค้าในอนาคต
- มีกระบวนการหาข้อมูลเสียงของลูกค้าในอดีต ลูกค้าในอนาคต รวมทั้ง
ลูกค้าของคู่แข่ง จากสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และ Social
media อื่นๆ เช่น Facebook Line Blog เป็นต้น
- มีการนาข้อมูลเสียงของลูกค้าในอดีต ลูกค้าในอนาคต รวมทั้งลูกค้าของ
คู่แข่ ง มาวิเคราะห์เพื่ อนามาปรับปรุง และสร้างนวัตกรรม เพื่ อพั ฒนาคุณภาพ
ผลลัพธ์การดาเนินการ
2) การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า
2.1 ความพึงพอใจและความผูกพัน
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- มีกระบวนการสารวจความพึงพอใจของลูก ค้าดาเนินการโดยหน่วยงาน
ที่เป็นกลาง ด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมกระบวนการเก็บข้อมูลทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส
- มีการนาข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารของลูกค้าผ่าน ช่องทางสื่อสาร อื่นๆ
เช่น ทางWebsite ทางSocial media ต่างๆ ทางโทรศัพท์ กล่องรับฟังความคิดเห็น
การสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- มี ก ระบวนการวิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูก ค้าทุก 6
เดือน มีการนาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
2.2 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
มีการทบทวนผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง โดยการสอบถามความคิดเห็นโดยตรงกับลูกค้า และการหาข้อมูลเสียงของลูกค้าจาก
สื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และ Social media อื่นๆ เช่น Facebook
Line Blog เป็นต้น
2.3 ความไม่พึงพอใจ
มีการนาผลลัพธ์ความไม่พึงพอใจจากการใช้กระบวนการรับฟังลูกค้า มาวิเคราะห์
เพื่อนามาแก้ไขปรับปรุง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพในด้านความพึงพอใจของ
ลูกค้า
2. ความผูกพันของลูกค้า
1) ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้า
1.1 ผลิตภัณฑ์
- จัดบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยออกแบบระบบ
บริการพยาบาล การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเชื่อมโยงประสานความร่วมมือ
กับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ผู้ป่วย/ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ปลอดภัยและ
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการจัดระดับการบริการสุขภาพของโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิระดับสูง
และระดับของการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการตามความรุนแรงของความเจ็บป่วย ได้แก่ Emergency
care, Intensive care General care และ Continuum care
- บริการวิชาการแก่สังคมและเป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ เผยแพร่
ความรู้ด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน
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1.2 การสนับสนุนลูกค้า
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในการส่งข้อมูลและรับข้อมูลของลูกค้า โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันการสื่อสารที่รวดเร็วและมีหลายช่องทางทาให้ลูกค้าสามารถหาข้อมูลได้ง่าย องค์กรจึงต้อง
เน้นการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านเอกสารอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ หรือSocial media อื่นๆ และรับข้อมูลสะท้อนกลับจากลูกค้าเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการในการทางานหรือการบริการ
1.3 การจาแนกลูกค้า
มีการจาแนกผู้รับบริการกลุ่มย่อยของกลุ่มที่แบ่งตามรูปแบบการบริการ (ผู้ป่วย
นอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน) และแบ่งตาม สิทธิการรักษาพยาบาล เช่น สิทธิต้นสังกัด สิทธิ
ประกันสังคม สิทธิ์ประกันสุขภาพ เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการหลักที่แตกต่าง
กัน
1.4 การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
มีการรวบรวมข้อมูลลูกค้าในอนาคต ลูกค้าคู่แข่งและข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าใน
อดีต แล้วการนาข้อมูลมาวางแผนเพื่ อตอบสนองความจาเป็นและความปรารถนาของลูกค้าเฉพาะ
กลุ่ม รวมทั้ ง เพื่ อหาโอกาสในการทาให้เกิ ดนวัตกรรมเพื่ อ การพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ และบริ ก ารให้
เหนือกว่าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน กรอบ
เวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบในทุกกระบวนการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
1) การจัดการความสัมพันธ์
มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
2) การจัดการกับข้อร้องเรียน
มีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความเสี่ยง ทาหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยง
และข้ อร้องเรีย นที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ง หากสามารถตอบคาถามและแก้ ไ ขปัญหาข้อเสนอแนะหรือเรื่อ ง
ร้ อ งเรี ย นได้ จะด าเนิ น การทั น ที หรื อ โดยการสื่ อ สารข้ อ มู ล ไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ตอบสนองข้อร้องเรียน ทั้งนี้กาหนดกรอบเวลาดาเนินการไว้ เช่น ต้องตอบสนองเบื้องต้นภายใน 1
วัน และในกรณีดาเนินการที่ต้องส่งต่อข้อมูลไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน
และจะมีการสอบถามความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนภายหลังปิดเรื่องแล้ว 3 วัน
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จากผลการวิจัย ในหมวดการให้ความสาคัญกับผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสามารถอธิบายได้โดยภาพที่ 4.3 ดังนี้
เสียงของลูกค้า

ความผูกพันของลูกค้า

การให้ความสาคัญกับผู้รบั การ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ภาพที่ 4.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หมวดการให้ความสาคัญกับ
ผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ที่มา: จากการวิจัย)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลในหมวดการวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ จากผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
แนวทางการพัฒนา
1. การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
ก. การวัดผลการดาเนินการ
1. ตัววัดผลการดาเนินการ
1.1 องค์กรมีการคัดเลือก รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จะนาไปใช้ในการติดตามผลการ
ปฏิบั ติง านประจาวันที่ มี ผลกระทบ มีความสัมพั นธ์เชิงเหตุและผล และผลการดาเนินงานของ
องค์กรโดยรวมโดยมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือ
ได้ โดยคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลผลการดาเนินงาน
จากแผนงาน/โครงการ และผลการใช้งบประมาณ ข้อมูลความต้องการ/ความพึงพอใจ/การร้องเรียน
จากผู้รับบริการ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ความพึงพอใจของบุคลากร ข้อมูลจากผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลจากการทา Benchmarking และการศึกษา Best Practices จาก
องค์กรทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ
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1.2 มีการวางระบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้ง
องค์ก ร ซึ่ง จะช่ วยผู้บ ริหารในการตัดสินใจ ช่วยการการดาเนินงานขององค์ก ารมีประสิทธิ ภาพ
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นว่า
“ระบบสารสนเทศที่เลือกใช้ในโรงพยาบาล ควรจะเชื่อมโยงถึงกันทุกส่วน การบริการ
ผู้ป่วย ก็ควรจะเชื่อมตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าถึงโรงพยาบาล จนแพทย์ตรวจ จ่ายเงิน รับใบนัด จนกลับบ้าน
ต้องใช้งานง่าย ก่อนจะเอาระบบใหม่มาใช้ ต้องให้คนทางานเรียนรู้ ฝึกใช้ก่อนแล้วค่อยเอามาใช้ แต่
ก็ต้องมีระบบป้องกันที่ปลอดภัย
ระบบที่ดี ต้องช่วยให้เก็บข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วขึ้น ทั้งข้อมูลสถิติต่างๆของโรงพยาบาล
ข้อมูลที่จะเอาไปใช้ทาวิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการอื่นๆ เช่น การประเมินบุคลากร แต่ก็ควรมี
ทีมงานที่ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบเวลาที่วางไว้ ..”
2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
2.1 มีเกณฑ์ในการเลือกหน่วยงานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
โดยศึกษาบริบทที่
ใกล้เ คี ย งกั น รวมทั้ ง มี ผ ลการด าเนิ น งานที่สู ง กว่ า โดยที่ ข้ อมู ล ที่น ามาใช้เ ปรีย บเที ย บนั้ น อาจ
พิจารณาได้ ทั้ ง ที่ เป็ นผลการดาเนินงานโดยรวม และผลการดาเนินงานที่เป็นรายกระบวนการ
รวมทั้งนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ขององค์กรชั้นนามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
2.2 มี การนาผลการเปรียบเทีย บมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความสาเร็จและนามา
ปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจของผู้บริหาร และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร
3. ข้อมูลลูกค้า
3.1 มีการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเสียงของลูกค้ารวมทั้งข้อ
ร้องเรีย น ซึ่ง ข้อมูล ที่ไ ด้จะใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติก ารและระดับกลยุ ทธ์
รวมถึง นาข้ อมูล และสารสนเทศที่ไ ด้นั้นมาเรีย นรู้เพื่อให้เกิ ดนวัตกรรม เพื่ อผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
3.2 การรวบรวมข้อมูลลูกค้า ดาเนินการได้หลายวิธี เช่น การสารวจความคิดเห็น การสุ่ม
สัมภาษณ์โดยหน่วยงานที่เป็นกลาง การรับข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น ผ่าน Call
center การโทรศัพท์ รวมทั้งการมีการรวบรวมข้อมูลลูกค้าใน Website และ Social media อื่น เช่น
ใน Facebook, Line เป็นต้น
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4. ความคล่องตัวของการวัดผล
4.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผลให้เหมาะสมและทันสมัย
1) มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง ระบบการวั ด ผลการด าเนิ น การ ให้ ทั น ต่ อ ทิ ศ ทางและ
วิสัยทัศน์ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
2) มี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง ระบบการวั ด ผล โดยด าเนิ น การในช่ ว งของการวางแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลดังกล่าวจะสามารถสะท้อนถึงความสาเร็จขององค์กรได้
อย่างแท้จริง
3) การทบทวนระบบการวั ด ผลเพื่ อ ให้ เ หมาะสมและทั น สมั ย ตั ว อย่ า งเช่ น ทบทวน
เครื่องมื อที่ใช้ใ นการวิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนตัวชี้วัดว่ายังคงสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของ
องค์กร ทบทวนช่วงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล
4.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้จากการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
1) มี ก ารจัด ประเภทของตั วชี้ วัด ออกเป็น ระดั บ ต่า ง ๆ เพื่ อให้ ไ วต่ อการแก้ ปัญ หาเช่ น
ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมากเป็นพิเศษ (มีผลกระทบต่อความสาเร็จขององค์กรและมีผลกระทบต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเห็นได้ชัด) ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมาก และตั วชี้วัดที่ต้อง
ติดตามเป็นปกติ
2) มี ก ารก าหนดระยะเวลาการติดตามให้ส อดคล้องกั บประเภทตัวชี้วัดที่ก าหนด เช่น
ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมากเป็นพิเศษ ควรติดตามทุกสัปดาห์ ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมาก ควรติดตามทุก
เดือน เป็นต้น
3) มี การก าหนดให้มี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่ อยที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่อยู่ในรูปของตัวชี้วัดนา (Leading Indicators) เพื่อใช้ติดตามและรับทราบผลการดาเนินงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถจะบรรลุผลลัพธ์ได้หรือไม่ ซึ่งหากผลตามตัวชี้วัดนาไม่เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ องค์กรจะได้สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
มีการนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการใช้จ่ายเงิน (Cash Flow)
และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ ว่ามีการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้ง
จะต้ อ งน าปั จ จั ย ภายนอกซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไป เช่ น ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และ
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เทคโนโลยี มาเป็นข้อมู ลในการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารของส่วนราชการนาไปใช้ใ นการ
ทบทวนผลการดาเนินการและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
มีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรสามารถรับรู้และเข้าใจในผลการวิเคราะห์
และนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยกาหนดให้มีวิธีการ
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบ Intranet/E-mail เป็นเครื่องมือสื่อสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปยังบุคลากรทุกคนให้สามารถรับทราบข้อมูลข่ าวสารต่าง ๆ ได้ทันที ระบบ Individual Project
Teams เป็นการสื่อสารผลการวิเคราะห์ผ่านทีมงานที่รับผิดชอบโดยตรงระบบ Regular Staff
Meeting เป็นการสื่อสารผลการวิเคราะห์โดยผ่านรูปแบบของการประชุมปกติในทุกระดับของ
องค์กร เช่น การประชุมรายสัปดาห์ รายเดือน ระบบ Training Programs เป็นการสื่อสารผลการ
วิเคราะห์ผ่านการอบรม/สัมมนา
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นว่า
“ ที่ทางานที่อเมริกา ระบบคอมฯที่สมบูรณ์เชื่อมโยงถึงกัน จะช่วยให้ทางานได้เร็วขึ้น
ข้อมูลผู้ป่วยจะเชื่อมถึงกันทุกจุดให้บริการ การสื่อสารจากผู้บริหารจะส่งผ่านระบบ Intranet ทุกคน
ต้องเข้าไปอ่านและรับทราบในระบบ มันจะทาให้วัดได้ว่า มีคนทางานรับทราบเรื่องที่ผู้บริหาร
ส่งไปมากน้อยเพียงใด เมื่อมีความรู้ใหม่ๆที่เข้ามาแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน ก็จะมีการ
สื่อสารเข้าระบบ บุคลากรก็มีหน้าที่ต้องเข้าไปรับทราบ เรียนรู้ในระบบ ”
2. การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
1. คุณลักษณะ
1) มีข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และสามารถนาไปใช้งานได้ง่าย โดย
สร้างระบบการดูแลรักษาอุปกรณ์ Hardware Software และโครงข่ายเชื่อมโยงทั้ง Intranet และ
Internet ให้สามารถทางานได้อยู่เสมอ
2) มีระบบรัก ษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะ เพื่ อให้ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องสามารถ
เข้าถึงและใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้
3) คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ในด้ า นที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล สะท้ อ นถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งการวั ด และเป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ ตรงกั บ ความต้องการของผู้ใ ช้ รวมทั้งในส่วนของคุ ณภาพของ Hardware และ
Software โดยพิจารณาถึงคุณภาพที่ช่วยในการจัดการให้สารสนเทศที่มีอยู่สามารถนาไปใช้งานได้
อย่างคล่องตัว ถูกต้อง และทันเวลา
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4) มีการ Update ข้อมูลและสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ โดยศึ กษาเปรียบเที ย บการคัดเลือกข้อมูล การจัดเก็ บข้อมูล และการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศกับองค์กรอื่น
2. การจัดการความรู้
2.1 มีกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมีการพัฒนาความรู้
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ได้แก่
(1) การบ่ งชี้ ค วามรู้ (Knowledge Identification) เช่น พิ จารณาว่า วิสัยทัศน์ พั นธกิ จ
เป้าหมายขององค์กรคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายว่า จาเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้ องค์กรมี
ความรู้ อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เช่น การสร้าง
ความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การกาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
(3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)เช่น การ
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
(5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เพื่อให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
(6) การแบ่ ง ปั นแลกเปลี่ย นความรู้ (Knowledge Sharing)
โดยกรณีเป็น Explicit
Knowledge อาจจัดทาเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณี
เป็น Tacit Knowledge จัดทาเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมข้ามสายงาน เป็นต้น
(7) การเรียนรู้ (Learning) ทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้
จาก สร้างองค์ความรู้ -นาความรู้ไปใช้-เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไป
อย่างต่อเนื่อง
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นว่า
“ศิริราชมีการจัดการความรู้มาใช้หลายปีแล้ว พยาบาลทุกคนต้องเป็นสมาชิก KM มี
ช่วงหนึ่งที่เราทาเข้มข้นมาก ผู้บริหารเลือก CoP มาใช้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ได้ Knowledge asset มา
จานวนมาก น่า เสีย ดายที่ ต อนนี้ น้ อยลงแล้ว ถ้ า ทาต่อ เนื่อ ง น่ าจะดี ควรให้มี ก ารเก็ บ รวบรวม
แหล่งข้อมูลความรู้ที่เป็นระบบ เข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น ควรมีการรวบรวมข้อมูล Expert รายชื่อ
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ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไว้ให้ผู้ต้องการปรึกษาเรื่องนั้นๆ สืบค้นหาได้ง่ายขึ้น ในศิริราชมีการประชุม
วิชาการบ่อยมาก ทั้งที่จัดให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชน ห้องสมุดเราก็มีคุณภาพ ช่วยให้เราหา
ข้อมูลได้อย่างดี เจ้าหน้าที่ห้องสมุดก็พร้อมจะช่วยหาข้อมูล ถือว่ามีทรัพยากรเพียงพอ ที่จะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างงานวิจัยของเรากับของคณะพยาบาลฯ ควรจะมีการประชุมร่วมกัน
หาแนวทางสร้างงานวิจัย ที่ทาเสร็จแล้ว เอามาใช้ได้หรือเอาไปต่อยอดให้บุคลากรปรับไปใช้ทา
ชานาญการพิเศษ ”
2.2 องค์ ก รมองภาพรวมของปั จ จั ย แวดล้ อ มภายในองค์ ก ร ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
กระบวนการจัดการความรู้ขององค์ก ร โดยการนากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)มาเชื่ อ มโยง เพื่ อ จะผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง เสริ ม สร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่จะทาให้กระบวนการจัดการความรู้ มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และทาให้
การจัดการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผลโดยจัดทาเป็น แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง ๆ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และมีการดาเนินงาน
อย่างเข้มแข็งของทุกพื้นที่ โดยเลือกกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP: Community of
Practice) เป็นกระบวนการหลัก ส่งผลเกิดให้จานวนองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการ
ความรู้มีกระบวนการรวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) คุณลักษณะของ Hardware และ Software
มีการเลือกใช้ Hardware และ Software ที่เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร โดย
- อุปกรณ์ Hardware ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล มีการทดสอบประสิทธิภาพ
การใช้งาน และรองรับโปรแกรมการใช้งาน มีการตรวจสอบและบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ
- อุปกรณ์ Software เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีระบบความ
ปลอดภัยที่ดี มีความเป็นมาตรฐานกลางที่สามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้สะดวก
- มีการทบทวนอุปกรณ์ Hardware และ Software โดยมีการติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
วิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานขององค์กร รวมทั้งมีการปรับปรุง
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอทั้งนี้
หลักการพิจารณาการปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีขององค์กร คือ บุคลากรต้องปฏิบัติงานน้อยลง
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แต่ไ ด้ป ริม าณงานมากขึ้ น และประสิทธิภาพของงานต้องดีขึ้นด้วย ซึ่งในการปรับปรุงอุปกรณ์
เทคโนโลยีขององค์กรนี้จะช่วยให้องค์กรได้นวัตกรรมใหม่ ๆ จากการนาเทคโนโลยีมาใช้อีกด้วย
2) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน
2.1 มีระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานและสามารถนามาใช้
งานได้ทั น ที เ มื่ อ ต้ อ งการ ตามความเหมาะสมของบุ คลากรแต่ ล ะระดั บ โดยมี แนวทางในการ
ดาเนินการ ดังนี้
- รวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งไว้ในที่เดียวกัน และ มีการสารองข้อมูลไว้
- ดาเนินการประมวลผลแบบ Real Time เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยมากที่สุด แต่ทั้งนี้
สาหรับข้อมูลงานที่ไม่เร่งด่วนอาจตั้งโปรแกรมให้ประมวลผลในเวลากลางคืน เพื่อให้สามารถ
ทางานได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลากลางวันติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลสูญหาย และข้อมูลถูกทาลาย
เพือ่ ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกเวลาที่ต้องการ
2.2 กาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลได้ และรูปแบบของข้อมูลตามความต้องการใช้ข้อมูล
ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการขององค์กร โดยออกแบบระบบการเข้าใช้และเข้าถึง
ข้อมูลและสารสนเทศในระดับต่าง ๆ เช่น การใช้รหัสผ่าน (Password) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ใช้ข้อมูล เป็นต้น และออกแบบให้ข้อมูลและสารสนเทศเข้าถึงได้ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ รวมถึง
พัฒนาระบบ Hardware Software และโครงข่ายเชื่อมโยงทั้ง Intranet และ Internet ให้ใช้งานได้ง่าย
ปลอดภัย ถูกต้องแม่นยา มีระบบรักษาความลับ และความเชื่อถือได้
จากผลการวิจัย ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ สามารถอธิบายได้โดยภาพที่ 4.4 ดังนี้
การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง
ผลการดาเนินการขององค์กร
การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้

ภาพที่ 4.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หมวดการวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
(ที่มา: จากการวิจัย)
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาล ในหมวดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ถือว่ามีความสาคัญ จากแนวคิดผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชเน้นว่า Human Capital is an asset
หมายถึงทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุ นที่สาคัญขององค์กร ผลการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร การ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มสะท้อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรพยาบาลใน
หมวดนี้ ดังต่อไปนี้
แนวทางการพัฒนา
ก. การพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
1. การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ผลการวิจัยชี้ว่า หน่วยงานควรมีการจัดทาแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
โดยมีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตรากาลังบุคลากร รวมถึงการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ ปัจจัย
ส าคั ญอย่ า งหนึ่ ง คื อ การวางแผนกลยุ ทธ์ด้านการบริหารทรัพ ยากรบุคคลให้ส อดคล้องบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 4 พ.ศ.และแผนปฏิบัติการประจาพ.ศ.โดยแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนั้น ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับ สนุนการปฏิบัติตาม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการ
กาหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายที่เหมาะสมในแต่ละแผนปฏิบัติการด้วย
การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร มีการดาเนินการ
ดังนี้
1) วิเคราะห์องค์กร เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นท้าทาย วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อัตรากาลัง สายงาน รูปแบบการดาเนินงาน
2) วิเคราะห์งาน เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของงานในตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อกาหนดหาตัวร่วม
ที่ เ ป็ น ขี ด สมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์ ก รและขี ด สมรรถนะของบุค ลากร
(Functional Competency) โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และภารกิจ และบทบาทในงานต่าง ๆ
ขององค์กร โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบ
ทานขีดสมรรถนะ และการสารวจประเมินระดับขีดสมรรถนะของบุคลากร
3) วิเคราะห์ระดับตาแหน่ง เพื่อกาหนดสมรรถนะแต่ละกลุ่มตาแหน่ง (Level) สาหรับแต่
ละขีดสมรรถนะ โดยการวิเคราะห์จากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และสอบทานโดยการสารวจ
ข้อมูลถึงระดับสมรรถนะที่จาเป็น สาหรับแต่ละกลุ่มตาแหน่ง และระดับความยากง่ายในการปฏิบัติ
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4) วิเคราะห์บุคลากร ซึ่งเป็นการจัดระบบและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการประเมินขีด
สมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มงานต่าง ๆ
ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล จากการทบทวนเอกสารเกี่ ย วกั บ นโยบาย การจั ด การด้ า นบุ ค ลากร
โรงพยาบาลศิริราชมีแนวทางดังนี้
- องค์กรมีก ารวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นและกาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ล่วงหน้า
- มีการเตรียมแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ทันท่วงที โดยการวิเคราะห์ร่วมกันของทุก
ฝ่าย อาศัยข้อมูลจากแผนกต่างๆ
- วางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกล ยุทธ์ สร้างแผนปฏิบัติการ กาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา
และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน เพื่อให้ได้รับความร่วมมือมากขึ้น
- การสื่ อ สารท าความเข้ า ใจเพื่ อ จู ง ใจ แจ้ ง ให้ พ นั ก งานที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ทราบถึง การเปลี่ย นแปลงที่จะเกิ ดขึ้นล่วงหน้า แจ้งให้ทราบถึง เหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
- จัดอบรม พั ฒนาบุคลากรที่เกี่ย วข้อง ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
- ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลที่เกิดขึ้น
ในส่วนของคุณสมบัติเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล ข้อมูลนโยบายของสภาการ
พยาบาลกาหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองคุณวุฒิ และมีระบบการจัดเก็บ
สาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมทั้งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากสภาการพยาบาล ซึ่งต้องต่อ
อายุใหม่ทุก 5 พ.ศ.
2. การสรรหาบุคลากรใหม่ และธารงรักษาบุคลากรเดิม
2.1 การสรรหา ว่าจ้าง บุคลากรใหม่ ควรมีกระบวนการดังนี้
1) วิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลัง โดยพิจารณาจากพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และปริมาณ
งาน
แผนงานหรือโครงการในอนาคต โครงสร้างตาแหน่งบุคลากรในปัจจุบัน
2) กาหนด Job Description และสมรรถนะหลักที่ต้องการของตาแหน่งต่าง ๆ
3) ดาเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณลักษณะและทักษะตรงตาม Job Description และ
สมรรถนะหลักที่ต้องการ ซึ่งต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม หรือระบบความสามารถ โดยการสรร
หาบุคลากรขององค์กรดาเนินการได้ 2 แนวทาง คือ
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1. การรับบุคลากรจบใหม่ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็น
สถานศึกษาหลักในการผลิตบุคลากรให้องค์กร
2. การรับ บุคลากรพยาบาลจบใหม่ จาก สถานศึกษาอื่นๆ ที่องค์กรได้ร่วมทา
สัญญาในการผลิตบุคลากรให้องค์กร
ปัจจุบั น กระบวนการสรรหาได้เกิ ดขึ้นแล้ว ตั้งแต่ก ารคัดเลือก นัก ศึกษาเข้า เรีย นคณะ
พยาบาลศาสตร์ อย่างไรก็ตาม พบปัญหาด้านทัศนคติของบุคลากรพยาบาลจบใหม่ จึงควรมีการ
พัฒนาต่อเนื่อง ดังผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ระบุว่า
“ศิ ริ ร าชรั บ น้อ งจบใหม่ เ ข้ า มาท างาน โดยที่ไ ม่ ไ ด้คั ด เลื อ กเอง บางคนไม่ไ ด้ ช อบเป็ น
พยาบาลแต่แรกแล้ว แต่มาเรียนเพราะคะแนนสอบเข้าได้ เมื่อทางานใช้ทุนหมดก็จะลาออก ตอนนี้
สวัสดิการไม่เหมือนราชการเป็นปัจจัยเสริมให้ลาออกง่าย งานเอกชนจะสบายกว่า เงินเดือนก็ได้
มากกว่า…หน่วยงานอยากได้น้องที่มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี เพราะอยู่ด่านหน้า ต้องพูดจาสื่อสาร
ประสานงาน ทั้งกับผู้ป่วยและญาติ และทีมสหสาขาวิชาชีพอื่น ถ้าเลือกเองได้ก็จะได้คนที่เหมาะสม
กับงานมากกว่าที่เป็นอยู่ ...”
2.2 การธารงรักษาบุคลากร
1) องค์กรมีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่ง (Career Path) อย่าง
ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ความก้าวหน้าทางด้านบริหาร และ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
2) สร้างคุ ณภาพชีวิตและความสมดุล ระหว่างชีวิตกับการทางาน โดย สร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางานให้บุคลากรมีความพึงพอใจ นาเทคโนโลยีมาอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน จัดให้มีสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมนอกเหนือจากสวัสดิการภาค
บังคับตามกฎหมาย ส่งเสริมความสัมพัน ธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและ
ระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง
3) มีการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
เพื่อนามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางาน
4) สร้างความภาคภูมิใจในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความภักดีต่อองค์กร เช่น
เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ดี เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สร้างประโยชน์ต่อ
สังคม
5) มีการสารวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออกเพื่อรวบรวมข้อมูล
เป็นแนวทางในการรักษาบุคลากรต่อไป
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2.3 แผนการเตรียมบุคลากร
ข้อมูลจากหน่วยพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชพบว่า ฝ่ายการพยาบาลมีการ
จัดทาแผนการเตรียมบุคลากรสาหรับตาแหน่งผู้บริหาร หรือตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อภารกิจหลัก
โดย
- วิเคราะห์องค์กร และวิเคราะห์งานเพื่อหาตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อภารกิจหลักของ
องค์กร
- กาหนดงานและสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงาน
- กาหนดแผนการเตรียมบุ คลากรในตาแหน่งบริหาร และตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อ
ภารกิจหลักขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ยังมีการแผนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร โดยมีการกาหนดตาแหน่งพยาบาลชานาญการพิเศษ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตามนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
1. สภาพแวดล้อมของการทางาน
ผลการศึ ก ษาจากการวิ เคราะห์ เอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งและการสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก พบว่ า มี
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบรรยากาศการทางานของบุคลากร ดังนี้
1) ผู้บริหารระดับสูงนาข้อมูลที่เป็นประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สุขอนามัย
ความปลอดภัย การป้องกันภัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน มาวิเคราะห์สาเหตุ ออกแบบ และ
จัดสภาพแวดล้อมของการทางานให้เหมาะสมสาหรับทุกกลุ่มของบุคลากร เช่น
- ด้ า นสุ ข อนามั ย โดยจั ด ให้ มี บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพบุ ค ลากรประจ าพ.ศ.จั ด กี ฬ า
ประจาปี
กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
- ด้านความปลอดภัย มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง มีระบบสปริงเกิ้ลในอาคารเพื่อ
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย มี ก ารแลกบั ต รผ่ า นเข้ า ออกส าหรั บ
บุคคลภายนอก ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ห้องพยาบาล เป็นต้น
- ด้านการป้องกันภัย โดยการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น
- ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้าน
สภาพ แวดล้อมเกี่ยวกับ เสียง ฝุ่น มีการปรับภูมิทัศน์สวนหย่อม มีพนัก งานทาความสะอาด และ
ห้องเลี้ยงเด็ก เป็นต้น
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- ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการปรับปรุงอุปกรณ์การทางานให้ทันสมัย
และใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นต้น
2) ผู้บริหารองค์กรต้องให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดตัวชี้วัด และเป้าหมาย
รวมถึงมีส่วนร่วมในการทบทวนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกัน
ภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3) องค์กรคานึงถึงการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน (Quality of Work
Life) ได้แก่ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความสะดวก สวัสดิการในการทางานและนอกเหนือจาก
การทางาน การได้รับการยอมรับและให้คุณค่า เพื่อลดปัญหาการลาออกของพยาบาล ดังข้อมูลดังนี้
“ การแก้ปัญหาคนลาออก ตอนนี้ ส่วนใหญ่แก้ไขเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการ ความก้าวหน้า
ความยุติธ รรม แต่ก็อยากให้ผู้บ ริหารจัดการเรื่อง การมองเห็นคุณค่าในงานของคนด้ว ย ถ้าเรา
มองเห็นคุณค่าของงานที่ทา เราจะทาด้วยความสุข งานจะออกมาดี รู้สึกว่าทางานสาเร็จ เค้าก็จะอยู่
ทางานได้…. คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเราสามัคคี ช่วยเหลือกัน มีการจัดเวรตามความจาเป็น เปิด
โอกาสให้ได้ลงเวรตามความต้องการ แม้จะ 100% แต่ส่วนใหญ่ก็ได้อย่างที่อยากได้ ใครมีความ
จาเป็ นเร่ง ด่วนมาขึ้ นเวรไม่ไ ด้ ก็ จะมีคนอาสามาอยู่เวรให้ เกณฑ์ การประเมิน ก็ ต้องชัดเจนนะ
อธิบายได้ว่าผลการประเมินมาจากไหน อย่างไร เชื่อว่าการมีความสุขในการทางานจะทาให้คนยัง
อยากทางานที่เดิม ไม่อยากลาออกไปอยู่ที่อื่น....”
“..การมองเห็นคุณค่าตัวเอง มองเห็นคุณค่าในงาน ก็เป็นเรื่องที่พยาบาลต้องมี จริงๆ งาน
เรามีดีแน่ๆก็คือเหมือนได้ทาบุญทุกวัน ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หายจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ
ถ้าเห็นคุณค่าของตัวเอง เห็นคุณค่าของงาน ก็จะขึ้นมาทางานอย่างมีความสุข งานก็ จะดี องค์กรก็จะ
พัฒนาได้ดีด้วย ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญ...”
2. นโยบายและสิทธิประโยชน์
นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่กาหนดไว้ องค์กรมีการสนับสนุน ในเรื่องนโยบาย
สวัสดิการ และการบริการ โดยกาหนดให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละระดับและแต่
ละประเภท เพื่อธารงรักษาบุคลากรและสร้างความพึงพอใจของทุกฝ่ายโดย
1) องค์กรแสดงให้บุคลากรเห็นถึงความจริงจังและนาผลที่ได้จากการสารวจ
ความเห็ น ของบุ ค ลากร มาก าหนดเป็ น นโยบายสวั ส ดิ ก าร การให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง การจั ด
สภาพแวดล้อมของการท างานให้ตรงกั บความต้อ งการของบุคลากรในแต่ล ะระดับและแต่ล ะ
ประเภท
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“การแก้ ปัญหาคนไม่พ อ ควรคิดนอกกรอบ บางคนมีปัญหาครอบครัว อยู่ เวร
ไม่ได้ ก็ควรออกแบบงานที่เหมาะสมกับเค้า เช่น งานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการ งาน
เกี่ ย วกั บ การให้ ค วามรู้ ให้ ค าแนะน า มี ห น่ ว ยลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ เป็ น ประโยชน์ กั บ ทั้ ง ผู้ ป่ ว ยและ
คนทางาน คนทางานก็ยังอยู่ในองค์กร ผู้ป่วยก็มีแหล่งสนับสนุนในการหาข้อมูล งานอะไรที่ใช้
อุปกรณ์ เครื่องจักรทาแทนได้ก็ควรเอามาใช้ งานที่ไม่ใช่งานของวิชาชีพก็ให้คนที่เหมาะกับงาน
มากกว่ามาทา เช่น งานเรียกคนไข้ ก็ใช้ธุรการทา งานคิดเงินก็ให้การเงินทา พยาบาลก็ไปงานที่มี
คุณค่ามากกว่า เช่น การคัดกรองคนไข้ ว่าคนไหนเร่งด่วน ไม่เร่งด่วน แล้วไปจัดการเพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลตามความรุนแรงของอาการ”
2) มีการจัดระบบสวัสดิการ การให้บริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของการ
ทางานเพิ่มพูน ความพึงพอใจและความผาสุกของบุ คลากร อาจดาเนินการได้ในหลายรูปแบบ เช่น
การให้คาปรึกษา (Counseling Center) กิจกรรมสันทนาการ ชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่น การ
ให้บริการด้านการเงิน การจัดบริการรถรับส่ง ประกันสุขภาพและทุพพลภาพ เป็นต้น
ค. ความผูกพันของบุคลากร
1) ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1. วัฒนธรรมองค์กร
องค์กรมีการดาเนินการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง
การทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี และบุคลากรที่มีความผูกพัน โดย
1.1 มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ซึ่งจะมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมได้มาก และทา
ให้สมาชิกขององค์กรมีแรงยึดเหนี่ยวกันสูง มีความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์กรมาก ส่งผลต่อ
การมุ่งมั่นปฏิบัติงานที่ให้ประสิทธิผลดี การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ดาเนินการโดย
- มีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และ
ความเชื่อขององค์การที่ชัดเจน
- มีการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรให้ถูกปลูกฝังและเน้นย้าวัฒนธรรมองค์กรแก่
สมาชิกในองค์กร เช่น การมีสมุดพกหรือบัตรวัฒนธรรมองค์กรติดตัวพนักงาน
- มีพิธีการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล เพื่อเป็นการเน้ นย้าค่านิยมขององค์กร เช่น มี
พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรในด้านต่างๆ และมีพิธี
มอบรางวัลดีเด่นให้แก่พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ แก่องค์กร
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- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่นาวัฒนธรรมองค์ กรมาเป็น
เกณฑ์การประเมิน
1.2 มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง โดย
- เปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การประชุมประจาวันของบุคลากร
(Morning Talk) จัดประชุมผู้บริหาร ประชุมระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือสรุปผลการดาเนินงานในวันที่ผ่านมา พร้อมร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข การ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นผ่านระบบ Web board รวมทั้งการจัดทาจดหมายข่าว กระดานประชาสัมพันธ์
ข่าว เสียงตามสาย เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น
- เปิดช่องทาง การแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนต่างๆ เช่น การพูดคุยปรึกษา
ส่วนตัว การมีเบอร์โทรศัพท์สาหรับการร้องเรียน การร้องเรียนทาง Website เป็นต้น
2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
องค์กรมีการขับเคลื่อนความผูกพัน โดยมีการกาหนดปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของบุคลากร ได้แก่ การกาหนดค่าตอบแทนและการเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสม การแก้ไขปัญหา
และข้อร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิผลการปรับสภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่ อการทางาน มี
อุปกรณ์ที่พอเหมาะและเหมาะสม การปรับเวลาการทางานให้บุคลากรเกิดสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทางานและชีวิตส่วนตัว เช่น ใช้ การจัดเวลาทางานที่ยืดหยุ่น ในองค์กรที่มีลักษณะงานหลากหลาย
บุคลากรไม่จาเป็นต้องเข้า -เลิกงานพร้อมกัน การมีภาระงานที่เหมาะสมและท้าทายให้โอกาส
บุคลากรได้คิดและเสนอวิธีการใหม่ ๆ การมี Career Path ให้บุคลากร เพื่อให้บุคลากรทราบว่าเมื่อ
ทางานสาเร็จแล้ว จะมีโอกาสเติบโตอย่างไร การสร้างภาพลักษณ์องค์การ เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในองค์การตนเอง สามารถสื่อสารกับเพื่อน ๆ ในองค์การอื่นได้ เป็นต้น
3. การประเมินความผูกพัน
องค์ กรมี ก ารประเมิ นความผูก พั น โดยดาเนินการในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ซึ่งมีกระบวนการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบุคลากรโดยกาหนดตัวชี้วัด ได้แก่ ผลการ
สารวจความพึงพอใจของบุคลากร ผลการสารวจความผูกพันของบุคลากร อัตราการลาออกของ
บุคลากร การหยุดงานของบุคลากร ข้อมูลด้านความปลอดภัย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน การรับรู้ข้อมูล ภาระงานของบุคลากร (Productivity) เป็นต้น
นอกจากนี้องค์กรมีการนาผลประเมินความผูกพันมาวิเคราะห์ เพื่อมาใช้ปรับปรุงปัจจัยและ
กิจกรรมในการสร้า งความผูกพั นของบุคลากรอย่ างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกั บการวางแผนการ
บริหารทรัพยากร การพัฒนาระบบงานเพื่อเสริมสร้างผลการทางานที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน
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4. การจัดการผลการปฏิบัติงาน
จากข้อมูลเอกสารฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช พบว่า องค์กรมีระบบการการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การสนับสนุนให้เกิดการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและความ
ผูกพันของบุคลากร โดยการจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจ้งผล
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทางานให้แก่บุคลากรรายบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลดังนี้
4.1 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรใช้เกณฑ์การประเมินที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร มีแนวทางการดาเนินการโดยสรุป ดังนี้
1)
กาหนดให้มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยคานึงถึงผลสาเร็จและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
2) จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล(Individual Scorecard) โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
3) จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินเพื่อให้เกิดมาตรฐาน
และความเป็นธรรม
4)
มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินให้บุคลากร
รับทราบ
5)
ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้
รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ และมีการนาผลการประเมินแจ้งกลับไป
ยังบุคลากร รวมถึงการนาไปใช้ประกอบการให้คาปรึกษาแนะนาแก่บุคลากรเพื่อให้มีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานดี
ยิ่งขึ้น
4.2 มีการจัดระบบการยกย่องชมเชย การให้รางวัล และสิ่งจูงใจ
1) การจัดระบบการยกย่องชมเชยจูงใจ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
การประเมินผลการปฎิบัติงานประจาพ.ศ.โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
2) มีการสื่อสารหลักเกณฑ์การยกย่องชมเชยจูงใจให้กับบุคลากรได้รับทราบทั่วทั้ง
องค์กร
3) องค์กรมีความมุ่งมั่น อย่างจริงจัง ในการยกย่องชมเชยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ผู้บริหารกล่าวยกย่อง ชมเชยบุคลากรในวาระต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรใน
องค์กร จัดให้มีรางวัลมอบให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เช่น รางวัลบุคลากร
ดีเด่น ให้โอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ มอบหมายให้
รับผิดชอบงานที่สาคัญ มอบเป็นใบประกาศเกียรติคุณ และประกาศชื่อติดบอร์ด
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ง. การเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ กรมีระบบการเรียนรู้และการพั ฒนาที่สนับสนุนความต้องการขององค์กรและการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นา โดยพิจารณาถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (Core
Competencies) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และการบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กร
สนับสนุนการปรับปรุงผลดาเนิ นการขององค์กร การเปลี่ยนแปลงองค์กร และการสร้างนวัตกรรม
สนับสนุนจริยธรรมและวิธีปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม การปรับปรุงการมุ่งเน้นลูกค้า ทาให้มั่นใจ
ถึงการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ ทาให้มั่นใจ
ว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน ผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ความเห็นว่า
“พยาบาลศิริราชมีจานวนมาก การจัดอบรมเพื่อพัฒนา มักจะทาได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นควรจะมี
แหล่งความรู้ที่เก็บไว้ในระบบโรงพยาบาล ที่ใครต้องการหาความรู้ เพื่อพัฒนาเข้าถึงได้ง่าย …
ตอนนี้ ใช้การเข้าประชุม ทั้ง 100% คนที่ลงชื่อเข้าประชุม อาจไม่ได้เข้าไปนั่งฟังในห้องประชุม
วิชาการ แต่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ พยาบาลต้องพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยตลอด การ
ทางานกับชีวิตคน ต้องใช้ความรู้ที่ทันสมัย ถูกต้อง”
แนวทางการดาเนินการ
1. การส่งเสริมระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
- การหาความจาเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อนามาพัฒนาบุคลากร
- ดาเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร
- การนาความรู้ในองค์กรมาช่วยในการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดการความรู้
2. การประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา ดังนี้
- ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ๆที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรม
- มีการประเมินประสิทธิผลการศึกษาและฝึกอบรม
3. การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ดังนี้
1) การกาหนดเส้นทางของความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของทุกสาย
งาน และสร้างโอกาสให้มีความก้าวหน้าข้ามหน่วยงานได้
2) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสิทธิได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมของแต่ละ
ตาแหน่ง
อย่างเท่าเทียมกัน
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3) ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้รองรับกับตาแหน่งหน้าที่การงาน
ที่ต้องรับผิดชอบในอนาคต
4) มีแผนปฏิบัติการในแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริมให้
บุคลากรได้ก้าวหน้าตามเส้นทางความก้าวหน้าที่องค์กรกาหนดไว้
จากผลการวิจัย ในหมวดการมุ่งเน้นทรัพ ยากรบุคคล แนวทางการพั ฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ สามารถอธิบายได้โดยภาพที่ 4.5 ดังนี้
การเรียนรู้และการพัฒนา
การพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากาลัง
บุคลากร

ความผูกพันของบุคลากร
การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

บรรยากาศการทางานของบุคลากร

ภาพที่ 4.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หมวดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
(ที่มา: จากการวิจัย)
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รพยาบาล ในหมวดการจั ด การ
กระบวนการ จากผลการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้
แนวทางการพัฒนา
1. กระบวนการทางาน
ก. การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
1) ข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
องค์กรมีการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ โดย
1. การกาหนดกระบวนการที่สาคัญ
1.1 องค์กรกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อให้มั่น ใจว่ากระบวนการที่
คัดเลือกสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก เช่น เป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และพันธกิจขององค์กร เป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพการ
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ทางานที่ดีขึ้น เป็นกระบวนการที่ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
กระบวนการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
1.2 เมื่อได้หลักเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว นาหลักเกณฑ์ดังกล่าวมามาจัดลาดับ
ความส าคั ญและพิ จ ารณาว่า กระบวนการใดเป็นกระบวนการที่ส าคัญและกระบวนการใดเป็ น
กระบวนการสนับ สนุนกระบวนการทางานที่ส าคัญขององค์ก ร ได้แก่ 1) การให้บริก ารทาง
การแพทย์ 2)การสนับสนุนการศึกษา 3) การสนับสนุนการวิจัย
2. ข้ อกาหนดที่ สาคัญของกระบวนการที่สาคัญขององค์ก ร มีขั้นตอนการหา
ข้อกาหนดที่สาคัญ ได้แก่ สารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประมวลผล
การสารวจเพื่อสรุปผลความต้องการของผู้รับบริการ การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการและ
นาองค์ ความรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานมาใช้
ประกอบในการจัดทาข้อกาหนดของกระบวนการ แปลงความต้องการที่ได้และองค์ความรู้ต่าง ๆ
ให้เป็นข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ กาหนดตัวชี้วัดกระบวนการตามข้อกาหนดที่สาคัญ
ออกแบบกระบวนการโดยน าข้ อ ก าหนดและตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ใช้ ค วบคุ ม กระบวนการ ( Process
Specification) และ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นว่า
“ ควรมี Guideline ของทุกจุดให้บริการของโรงพยาบาล ตอนนี้ศิริราชมีอยู่ แต่ยัง
มีไม่ครบทุกที่ ส่วนใหญ่เป็นแบบทาตามรุ่นพี่ต่อๆกันมา และก็ควรปรับปรุงให้ทันกับความรู้ที่
เปลี่ยนไป ประมาณ 3 ปีควรมาทบทวนว่ายังดี เหมาะสมกับวิทยาการปัจจุบันหรือไม่ บางขั้นตอนที่
ทาซ้าๆ เหมือนๆกัน ควรมองหาเครื่อง Automated มาทางานแทนคน มันจะถูกต้องมากกว่า และ
กาลังคนก็จะได้ไปทางานที่มีประโยชน์กับคนไข้มากกว่า โรงพยาบาลก็ได้เอาเครื่อง Automated มา
ใช้หลายอย่างแล้ว ตัวอย่างเช่นเครื่องที่เอามาใช้ช่วยจัดยา ซึ่งจะถูกต้อง เร็วกว่าคนไข้ก็ไม่ต้องรอ
นานมากเท่าเดิม”
2) แนวคิดในการออกแบบ
1. องค์ ก รมี ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดที่สาคัญ โดยแปลงข้อกาหนดที่สาคัญไปสู่การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการอื่น ๆ หรือต่อสภาพแวดล้อมอื่น ๆ มีวิธีการวัดผลของกระบวนการว่ามี
ตัวชี้วัดที่สาคัญที่บ่งชี้ประสิทธิผลของกระบวนการหรือไม่ วิ เ คราะห์ ขี ด ความสามารถ และองค์
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ความรู้ของบุคลากรที่จะดาเนินการได้ การเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหน่วยงานอื่น
(Benchmarking) หรือหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
2. ออกแบบกระบวนการที่ มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง รอบระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
ดาเนินการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการปรับปรุงกระบวนการใหม่ หรือการนา
เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นว่า
“ระบบปฏิบั ติก ารของโรงพยาบาลจะมีประสิ ทธิภาพได้ ก็ ต้ องมีส ารสนเทศ
ประบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ต้องเชื่อมโยงทั่วถึง จะทาให้งานเร็วขึ้น แม่นยาขึ้น
แต่ก็ต้องปลอดภัย ระบบที่ดีต้องมีการ set ระบบที่มีการคัดกรอง ว่าใคร ระดับไหน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลไหนได้ และก็ต้องวางแผนไว้ด้วยว่าจะแก้ไขเป็นขั้นตอนยังไง ถ้าระบบเกิดล่มขึ้นมา ระบบ
การป้องกันการแฮคข้อมูลก็ต้องมีประสิทธิภาพ ที่สาคัญอีกเรื่องคือ ระบบสารสนเทศต้องช่วยเรื่อง
การประเมินผลการดาเนินงาน กาหนดตัวชี้วัดแล้วก็ต้องนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงงาน
ถ้าระบบสารสนเทศดีจะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ”
3. ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน โดยร่ ว มกั น ท าหน้ า ที่ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
พิจารณาความคุ้มค่าความเสี่ยงและกรอบระยะเวลาในการดาเนินกระบวนการ
นอกจากแนวทางพื้นฐานทั่วไปของข้อ 1-3 แล้ว ยั งมีแนวคิดและหลักการเกี่ ยวกั บการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนงานเพิ่มเติมเพื่อเป็นตัวอย่างในการดาเนินการ โดยพิจารณาจาก ข้อมูลเสียง
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทคโนโลยีที่มีเดิมและเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ขององค์กรมา
กาหนด การบริการที่เป็นเลิศ ความคล่องตัวของการดาเนินการ
ข. การจัดการกระบวนการ
1) การนากระบวนการไปปฏิบัติ
องค์กรมีแนวทางการดาเนินการให้ การนากระบวนการไปปฏิบัติขององค์กรเป็นไปตาม
ข้อกาหนดที่สาคัญ โดยการ
1. การจัดการกระบวนการในลักษณะ Daily Management คือ จัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ กาหนดมาตรฐานการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งการจัดทา
มาตรฐานเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้มีการปรับปรุงงานและมีการนาไปปฏิบัติด้วยขั้นตอนหรือ
วิธีการใหม่แล้วพบว่าทาให้กระบวนการทางานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านขั้นตอนที่ลดลง
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หรือสามารถปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ลงได้ ก็จะนาวิธีการใหม่
นั้นมากาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป
2. การกาหนดตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานในทุกระดับภายในองค์กร
3. มีระบบการติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานเป็นระยะ ทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
2) กระบวนการสนับสนุน
“กระบวนการสนั บ สนุ น ” หมายถึ ง กระบวนการที่ มีค วามส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น
กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร บุคลากร และการปฏิบัติงานประจาวัน
กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ งานด้านการเงินและการบัญชี การจัดการสิ่งอานวยความ
สะดวก งานด้านกฎหมาย งานด้านทรัพยากรบุคคล งานด้านการบริหารโครงการ และกระบวนการ
บริหารทั่วไป
“ข้อกาหนดที่สาคัญ” ของกระบวนการสนับสนุน โดยทั่วไปไม่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ
ผลผลิตและบริก ารมากนัก แต่ขึ้ นอยู่ กั บความต้องการในองค์ก รเป็นส าคัญ ทั้งนี้ กระบวนการ
สนับสนุนเหล่านั้นต้องมีการประสานและบูรณาการกัน เพื่อทาให้มั่นใจว่าความเชื่อมโยงและผล
การดาเนินการที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
องค์กร ได้กาหนดกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้ อ งการของสั ง คม ลู ก ค้ า /ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการน า
กระบวนการสนับสนุนไปปฏิบัติ องค์กรคานึงถึงข้อกาหนดที่สาคัญ และกาหนดตัวชี้วัดเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่ากระบวนการสนับ สนุนจะช่วยสนับสนุนการทางานของกระบวนการที่สาคัญให้
บรรลุเป้าหมาย
3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and Process Improvement)
องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลที่ดีขึ้น โดย
1.
ดาเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กาหนด
ขึ้นหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางเพื่อปรับปรุงและจัดทา
เป็นแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งจะต้องระบุปัญหา สาเหตุ วิธีการป้องกัน และแนวทางการปรับปรุง
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะป้อนกลับมาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง
2.
การควบคุ ม กระบวนการจะใช้ ผ ลการด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ของ
กระบวนการเป็นตัวควบคุม ทั้งนี้จะต้องพัฒนาระบบเตือนภัยที่แสดงว่าผลที่เกิดขึ้นเริ่มเข้าสู่จุด
วิกฤตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จขององค์กรและกระทบต่อกระบวนการอื่น ๆ
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3. การปรับปรุงกระบวนการ ดาเนินการได้หลายแนวทาง เช่น การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ Benchmarking การนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ การใช้ข้อมูลของผู้รับบริการเพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบระบบบริการพยาบาลในองค์กร
พยาบาลสมรรถนะสูงในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อความรวดเร็วของการให้บริการ การ
สนับสนุนผู้รับบริการ และการลดความแออัดของโรงพยาบาล สรุปเป็นรูปแบบการบริการพยาบาล
ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นว่า ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์
เชื่อมโยงข้อมูลทั่วถึงทุกระบบบริการสมบูรณ์แล้ว ดังต่อไปนี้
“ในยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 เราต้ อ งมี ร ะบบบริ ก ารที่ เ ปิ ด กว้ า งออกไปนอกเขต
โรงพยาบาล คนไข้เราต้องสามารถนัดหมายได้ตั้งแต่อยู่ที่บ้าน เข้ามาจองคิวใน Website หรือ App.
ในมือถือ ลงคิวใน Slot ได้เอง ร่วมกับ การมี Call center หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถให้
คาปรึกษา ให้ข้อมูลเบื้องต้น ก่อนจะเข้ามาถึงโรงพยาบาล การให้บริการแบบ One stop service ก็
เป็นเรื่องที่ต้องทา การได้ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงสมบูรณ์..จะช่วยให้เราทางานง่ายขึ้น เร็วขึ้น
ถูกต้อง แม่นยามากขึ้น หมอตรวจเสร็จแล้วข้อมูลที่บันทึกในระบบจะส่งไป ห้องยา ห้องการเงิน
รวมทั้งห้องนัดหมาย ถ้าจะส่งคนไข้ไปปรึกษาแผนกอื่น แผนกที่รับปรึกษาก็สามารถเปิดดู ข้อมูล
ได้จากหน้าคอมฯ เลย ระบบสารสนเทศที่จะเอามาใช้ให้ต อบโจทย์ของโรงพยาบาลเรา ต้องช่วยให้
การบริการคนไข้ ทาได้เร็วขึ้น..ตอนนี้เรามีใช้สารสนเทศในการทา lab X-Ray การตรวจ ห้องยา
การเงิน ..แต่ยังไม่เชื่อมโยง ถ้าระบบสมบูรณ์นะ ข้อมูลทุกอย่างจะเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่คนไข้ก้าวเข้า
มาในโรงพยาบาล จนกลับบ้าน..”
“..ก่อนคนไข้ ก ลับบ้าน ควรมีก ารให้คาแนะนา ให้ความรู้ใ นการปฏิบัติตัว..ถ้า
ผู้ป่วย มีข้อสงสัยอะไร ก็ต้องมี Call center หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ไว้ให้คนไข้ปรึกษา..ถ้ามีนัด
หมายเพื่อตรวจหรือทาหัตถการอะไรต่อ..ก็ต้องมีการโทร confirm หรือ ส่ง e-mail หรือ sms หรือ
ส่งไปรษณีย์ แล้วแต่..ว่าคนไข้แต่ละคนควรส่งอย่างไร..เลือกวิธีส่งตามความเหมาะสม..”
“ ควรพัฒนาระบบบริการให้คนไข้ นัดได้จากบ้าน มี call center ให้ผู้ป่วยและ
ญาติ ซึ่งต้องเพิ่มอัตรากาลังพยาบาลในภาระงานส่วนนี้ อาจจะจ้างบุคลากรที่เกษียณไปแล้วได้ ต้อง
จัดสรรงบประมาณ จึงจะทาได้”
จากข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แบ่งช่วงเวลาการให้การบริการเป็น 3 ช่วงเวลา
ได้แก่
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1. การให้บริการก่อนเข้ารับบริการในโรงพยาบาล โดยให้ ผู้ป่วยติดต่อขอคิวเข้า
รับบริการ ผ่าน Slot ใน Website หรือ Application ของโรงพยาบาล ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอเข้า
รับบริการ เช่น แพทย์เฉพาะทาง สถานที่ตรวจ เป็นต้น
2. การให้ บ ริ ก ารระหว่ า งเข้ า รั บ บริ ก ารในโรงพยาบาล เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยเข้ า มาถึ ง
โรงพยาบาล แจ้งการมาถึงโดยการกดเครื่องรับแจ้ง เครื่องจะส่งข้อมูลไปที่หน่วยบริการว่าผู้ป่วย
มาถึงแล้ว ก่อนเข้ารับการตรวจจากแพทย์ ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองจากพยาบาล พยาบาล
บันทึกข้อมูลขั้นต้นลงคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบันทึกภาพถ่ายบริเวณที่มีอาการผิดปกติของผู้ป่วย
ข้อมูลนี้ถูกส่งต่อ online เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้รับข้อมูลเบื้องต้น
ทาให้การวินิจฉัยของแพทย์แม่นยามากขึ้นและใช้เวลาน้อยลง ให้บริการแบบ One stop service
หลังจากแพทย์ตรวจเสร็จแล้วจะบันทึกข้อมูลในระบบ ข้อมูลจะถูกส่งไป ห้องยา ห้องการเงิน และ
ห้องนัดหมาย เมื่อจะส่งผู้ป่วยไปปรึกษาแผนกอื่น แผนกที่รับปรึกษาก็สามารถเปิดดู ข้อมูล ได้จาก
ระบบ หลังจากนั้นผู้ป่วยรับใบนัดจากพยาบาล ซึ่งให้ข้อแนะนาและข้อมูลการปฏิบัติตัวเมื่อกลับ
บ้าน
3. การให้บริการหลังเข้ารับบริการในโรงพยาบาล โดยให้ผู้ป่วยและญาติติดต่อ
สอบถามผ่าน Call center หรือ ลูกค้าสัมพันธ์ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับอาการหรือการปฏิบัติตัว ถ้ามีนัด
หมายเพื่อตรวจหรือทาหัตถการ เจ้าหน้าที่จะโทร confirm หรือ ส่ง e-mail หรือ sms หรือ ส่ง
ไปรษณีย์ ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย พยาบาลศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรหาผู้ป่วยเพื่อ
ติดตามอาการ และสอบถามความพึงพอใจ
ค. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
องค์กรมีการจัดการนวัตกรรม โดยการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. มีการกาหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่เป็นความเสี่ยงที่ผ่าน
การประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน(Intelligent Risks) เพื่อที่จะสามารถพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ งนวัตกรรม รวมถึงผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างชัดเจน และมี
โครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในระดับที่เหมาะสมที่จะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร
2. มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ เพื่อพร้อมใช้ในการดาเนินการ
สนับสนุนให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
3. องค์ ก รมุ่ ง เน้ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม ให้ เ กิ ด เป็ น
วัฒนธรรมภายในองค์ ก ร และจัดให้มีบุคลากรส าคัญที่จะทาหน้าที่ต ามบทบาทต่างๆ ภายใต้
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กระบวนการนวัตกรรม มี ก ารก าหนดตาแหน่งผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการนวัตกรรมและ
ผู้สนับสนุน รวมทั้งบุคลากรภายในองค์กรมุ่งเน้นการทางานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าการมุ่งเน้นส่วน
4. มี ก ารพั ฒ นาบุค ลากรเพื่ อ ให้ค วามรู้แ ละปลูก ฝั ง ค่ านิ ย มของบุ ค ลากร จน
กลายเป็ นวัฒนธรรมขององค์ก ร เนื่องจากการที่บุคลากรจะเป็นผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ได้
บุคลากรเองจะต้องมีความรู้และทัก ษะที่เหมาะสม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอื่นอยู่เสมอ รวมถึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และ
มีคุณค่าสูงสุด
5. มี ก ารกระตุ้ น และจู ง ใจบุ ค ลากร ให้ เ กิ ด ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม ให้สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายและทิศทางขององค์กรในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
6. มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ที่เอื้อต่อกระบวนการแห่ง
การสร้างสรรค์ จัดให้บุคลากรมีช่องทางในการสื่อสารพูดคุย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการ
ต่อยอดแนวคิดใหม่ๆด้วยกระบวนการจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7. มีการเชื่อมโยงระหว่างทีมงานและองค์ความรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเข้าด้วยกัน
8. องค์กรมีการทบทวนผลลัพธ์การดาเนินการเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม โดยการ
กาหนดตัวชี้วัด ที่เหมาะสม และ ประเมินผลการดาเนินการ ด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การประชุมเพื่อ
ระดมความคิดเห็น สถิติต่างๆ เป็นต้น หากพบว่าการดาเนินการนั้นๆ ไม่เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
ทางาน ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มทุน ก็พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ หรือยุติการดาเนินการ ตามความ
เหมาะสม
2. ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness)
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness)
องค์กรมีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ โดยการ
1) จัดทาผังกระบวนงาน (Process Flow Chart) เพื่อติดตามกระบวนการ โดย
คานึงถึงรอบระยะเวลาการดาเนินการ การควบคุมต้นทุน และลดการสูญเสีย
2) การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
3) การวิจัยหรือการศึกษากระบวนการ เพื่อทดสอบว่า กระบวนการดังกล่าวจะมี
ความผิดพลาดน้อยที่สุด
4) มีระบบการตรวจสอบและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางป้องกัน
เพือ่ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการ
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5) จัดทา Process Study เพื่อศึกษาว่าขั้นตอนใดในกระบวนการที่สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ โดยบูรณาการหลายมาตรฐานเป็นเรื่องเดียวกัน
และนาเรื่องที่สาคัญมาตรวจสอบ
6) ออกแบบระบบที่สามารถตรวจเช็คและป้องกันความผิดพลาดได้ในตัวของ
กระบวนการเอง เช่น ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนนี้ก็ไม่สามารถดาเนินการในขั้นต่อไปได้
7) นา แนวคิด LEAN มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยลดความสูญเสีย ทั้งในส่วนของภาครัฐ
และประชาชน เพื่อให้เหลือแต่เนื้อแท้ในการทางาน แนวคิดของ LEAN จะต้องมีองค์ประกอบที่
สาคัญ 3 ส่วน ซึ่งจะต้องมีน้าหนักเท่า ๆ กันจึงจะถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่ง 3
องค์ประกอบที่สาคัญนั้น ได้แก่ 1. ประชาชน ได้รับประโยชน์สุข 2. กระบวนงาน มีการลดความ
สูญเสียในการทางาน 3. ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยจะต้องเคารพใน
ความเป็นปัจเจกบุคคล
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management)
องค์กรมีการเลือกผู้ส่งมอบที่มีคุณสมบัติที่ตอบสนองความจาเป็นด้านการปฏิบัติการ และ
พร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการดาเนินการขององค์กรและความพึงพอใจของลูกค้า
ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency
Preparedness)
องค์กรมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินโดยวางแผนรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ได้แก่
การประทุ ษ ร้า ยต่อชี วิตและทรัพ ย์ สิน โจรกรรม วินาศกรรม อัคคีภัย และภัย พิ บัติอื่นๆ องค์ก ร
กาหนดขั้นตอนการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินไว้ 3 ระยะดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินก่อนเกิดภัย เพื่อเตรียมการป้องกันและระงับ
ผลเสียหายอันจะเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร เช่น แผนฉุกเฉินในกรณี น้าท่วม แผน
ฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ แผนฉุกเฉินกรณีระบบเทคโนโลยีขัดข้องหรือล่ม โดยองค์กรกาหนดนโยบาย
การบริหารต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management) ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผน การนาไปปฏิบัติ การฝึกซ้ อม การติดตามทบทวน การรักษาไว้ โดยทาการปรับปรุงระบบ
อย่างสม่าเสมอ และดาเนินการเกี่ยวกับบุคลากร ดังนี้
(1) อธิบายแผนการดาเนินงานให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน
และซักซ้อมความเข้าใจและวิธีปฏิบัติกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
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(2) มอบหมายให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเสี่ ย งด้ า นความ
ปลอดภัย และการป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า โดยมีผู้รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินงานทุกรอบ
ไตรมาส และสรุปผลเมื่อครบรอบปีงบประมาณ
(3) แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และรายละเอียดที่จาเป็นของบุคคล สถานที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งวิธีการแจ้งข่าวสารไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น
เช่น การขอรับบริการฉุกเฉิน ประเภทของเหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุการณ์ ชื่อผู้แจ้งและเบอร์ติดต่อ
เป็นต้น
2. มีการกาหนดแผนปฏิบัติเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิด ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่ จัดทา นาไปปฏิบัติ และแก้ไขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานในกรณีเกิดภาวะวิกฤติ โดยมีการทบทวนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
3. การปฏิบัติการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภัย เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้
กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วผู้บริหารและ/หรือผู้บริหารระดับสูงได้มีคาสั่งยุติภาวะฉุกเฉิน ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องโดยตรงต้องประเมินความเสียหาย และฟื้นฟู เพื่อ ให้คงอยู่ใ นสภาพที่
เหมาะสม และคืนสู่สภาพเดิมได้ภายในเวลารวดเร็ว ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบแจ้งที่ประชุมให้
รับทราบเพื่อสรุปและทบทวนผลการดาเนินงาน และกาหนดวิธีป้องกันและแก้ไขภาวะฉุกเฉินต่างๆ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“ในศิริราช ได้มีการพัฒนา เอาแนวคิด เครื่องมือมาใช้หลายอย่าง ที่ช่วยให้ระบบงานเราดี
ขึ้น อย่างเช่น แนวคิด LEAN ที่ช่วยลดการสูญเสียโดยไม่จาเป็น ระบบ BCM ที่ช่วยให้เราวางแผน
ว่าจะทาอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ้อมป้องกันอัคคีภัย การฝึก CPR ตั้งแต่เราขอรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล ก็มีการพัฒนาทุกด้านเป็นระบบ มากขึ้น ที่ทาให้ผลลัพธ์ดีก็เพราะทุกเรื่องที่เอา
มาใช้จะมีทีมงานรับผิดชอบ ”
จากผลการวิจัย ในหมวดการจัดการกระบวนการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ สามารถอธิบายได้โดยภาพที่ 4.6 ดังนี้
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การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน

กระบวนการทางาน
การจัดการกระบวนการ

การจัดการนวัตกรรม
การจัดการ
กระบวนการ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

ภาพที่ 4.6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหมวดการจัดการกระบวนการ
(ที่มา: จากการวิจัย)
หมวดที่ 7 การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร
ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช สู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง พบข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับประเด็นด้าน
การสร้ า งเครื อข่ า ยและพั น ธมิ ตรในการพั ฒ นาคุณ ภาพองค์ ก ร โดยพบว่ า การมี เ ครื อ ข่ า ยและ
พันธมิตรอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่น ฝ่ายพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ต้องพัฒนาร่วมมือกันอย่ างใกล้ชิด และเป็นระบบกั บคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานศึกษาอื่นๆที่ผลิตบุคลากรให้องค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กร นอกจากนั้นยังต้องมี
พั น ธมิ ต รและเครื อ ข่ า ยเพื่ อ แลกเปลี่ ย นข่ า วสารร่ ว มกั น หรื อ ท ากิ จ ก รรมร่ ว มกั น ทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ หน่ ว ยการเมื อ ง องค์ ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าครั ฐ
หน่วยงานเอกชน และองค์กรสาธารณะอื่นๆ โดยหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีความต้องการหลากหลาย
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือที่ดีในการทางานร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กร
แนวทางการพัฒนา
1. การสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรพยาบาลกับสถาบันศึกษาในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาล
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรพยาบาลนั้น องค์กรพยาบาลหลายแห่งจะไม่มี
กระบวนการสรรหาขององค์ ก รเอง แต่ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มี โครงการความ
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาลร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสัญญา
การใช้ ทุนที่ โรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลา 2 พ.ศ.และเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลัง
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พยาบาล ท าให้มี ความจาเป็นต้องรับบัณฑิ ตจบใหม่เข้าทางานเป็นจานวนมากในเวลาเดีย วกั น
รวมทั้งระบบบริการพยาบาลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาบัณฑิตพยาบาลให้พร้อมใช้ รวมทั้งมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี
ในขั้นตอนการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้แนวทางการพัฒนาความร่วมมือไว้ดังนี้
“บุคลากรที่เพิ่งจบมา มีความรู้ ทักษะ ยังไม่พอที่จะทางานได้เลย ...คณะพยาบาลควรปรับ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เช่น ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษแบบที่ใช้ในการประเมิน
คัดกรอง ดูแลผู้ป่วย ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
คุณภาพองค์กร ความรู้พวกนี้สาคัญมากในยุคนี้ เพราะมันต้องใช้จริง น้องๆ ควรมีพื้นฐานพร้อม
แล้ว ที่คณะพยาบาลตอนนี้..มีการปรับหลักสูตรแล้ว เริ่มพ.ศ.2560 ..วิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
จริง ก็ถูกตัดออกไปเยอะแล้ว ต่อไปนี้ เด็กๆที่จบใหม่. จะใช้ภาษาอังกฤษเก่ง..หลักสูตรเราได้ปรับ
มาตลอด เรามีการเชิญคนจากฝ่ายการพยาบาลไปร่วมออกความเห็นเรื่องหลักสูตรอยู่ตลอดเลย นะ
คะ..ของปีนี้ก็เพิ่งจะเชิญมาประชุมด้วย เพื่อที่จะได้รู้ว่าควรปรับยังไง ถึงจะตรงกับความต้องการของ
ฝ่ายการพยาบาล...”
“คณะพยาบาล ควรมีการสอบวิชาทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลก่อนรับเข้าเรียน เพื่อคัดกรอง
ให้ได้คนที่อยากทางานในวิชาชีพนี้จริง ถ้าเค้าชอบและรักการเป็นพยาบาล จะทาให้เค้ามุ่งมั่น ตั้งใจ
ทางาน ส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กรพยาบาล ถ้าเค้าไม่ชอบจริงๆแต่แรก เข้ามาทางานก็ไม่มีความสุข
ทาให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในการทางาน..”
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
ดังต่อไปนี้
1. คณะพยาบาล ควรมี ก ารประชาสัมพั นธ์ใ ห้ข้อมู ล ที่แท้จริงเกี่ ย วกั บลัก ษณะของงาน
วิชาชีพพยาบาลว่า ต้องปฏิบัติงานอยู่เวรเป็นผลัด 24 ชั่วโมง มีภาระงานหนักต้องมีความวิริย ะ
อุตสาหะ มีวินัย และอดทน เป็นต้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจเข้าสู่วิชาชีพ
2. ระหว่างเรียน อาจารย์พยาบาลจะมีบทบาทในการสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการมีทัศนคติที่ดีและความ
ภู มิ ใ จในวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การเชิ ญ บุ ค ลากรพยาบาลที่ โ ดดเด่ น เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และประสบ
ความสาเร็จในวิชาชีพ มาเล่าประสบการณ์ชีวิตการทางาน เพื่อสร้างความรู้สึกประทับใจและความ
ภาคภูมิใจที่จะได้เข้าสู่วิชาชีพ
3. ระหว่างทางาน ผู้บริหารการพยาบาล ต้องดาเนินการอย่างจริงจัง ในการสานต่อแนวคิด
ในการสร้า งและปลูก ฝัง ทั ศ นคติที่ดีต่อวิชาชีพ พยาบาลของบุคลากร โดยมีก ารก าหนดในแผน
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ยุทธศาสตร์ และ วางแผนปฏิบัติการโดยการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่นการประชุมวิชาการ การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นต้น และกากับดูแล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมาย
4. คณะพยาบาลอาจมี การเชิญบุคลากรพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราชที่โดดเด่น เป็น
แบบอย่างที่ดี และประสบความสาเร็จในวิชาชีพ มาเล่าประสบการณ์ชีวิตการทางานแก่บัณฑิตสาขา
การพยาบาล เพื่อสร้างความรู้สึกประทับใจและความภาคภูมิใจที่จะได้เข้าสู่วิชาชีพพยาบาล
5. คณะพยาบาลและฝ่า ยการพยาบาล ควรมีค วามร่ วมมื อกั น ในการจั ดศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการบริการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยเน้นในทุกแง่ มุมตั้งแต่พฤติก รรมการ
บริการที่มีจริยธรรม การจัดการข้อเรียน เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น มีความรู้มากขึ้น ส่งผลให้ความคาดหวัง
ของประชาชนต่อคุณภาพสินค้าและบริการมีมากขึ้นตามลาดับ การเตรียมความพร้อมจะช่วยให้
บัณฑิตมีทักษะที่ดีในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. คณะพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล ควรพัฒนาความร่วมมือในการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการแพทย์ เนื่องจากในปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีส ารสนเทศทาง
การแพทย์ ที่ทั นสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการทางการแพทย์ การปรับปรุง
หลักสูตรให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ มีทักษะการใช้งาน ในบรรยากาศการฝึกอบรมลักษณะเสมือนจริง
จะท าให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและมี ค วามพร้ อ มต่ อ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การแพทย์มากยิ่งขึ้น
7. คณะพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล ควรเพิ่มจานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่
จริง ภายใต้การควบคุมกากับโดยอาจารย์และบุคลากรพยาบาลทั้งสองฝ่าย เนื่องจากจะเป็นการ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้บัณฑิตใหม่มีความชานาญ พร้อมต่อการปฏิบัติภาวะผู้นา และ
การทางานเป็นทีม เนื่อ งจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง จะพบสถานการณ์ต่างๆที่ต้องใช้ความรู้
เกี่ยวกับภาวะผู้นาในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาต่างๆ และการทางานเป็นทีม เนื่องจากในการดูแล
ผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด ต้องอาศัยการร่วมมือทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ
8. คณะพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล ควรปฏิรูป การศึกษาพยาบาลให้เป็นการศึกษาตาม
แนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะเน้นให้นักศึกษาได้มีการคิด วิเคราะห์ให้มากขึ้น จะนาไปสู่การคิด
สร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมทั้งในด้านการบริการ การจัดการ และการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้
ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยขององค์กรได้ รวมทั้งเน้นที่
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันการที่ประเทศไทยเข้าสู่ AEC และการที่มี
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทาให้มีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้น การเตรียมให้
บัณฑิตพยาบาลมีความพร้อมในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในกระบวนการดูแลผู้ป่วย
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เช่น การประเมิน การซักประวัติ จะส่งผลให้การบริการพยาบาลมีความปลอดภัย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยสรุป การที่จะได้บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตรงกับ
ความต้องการขององค์กร ต้องมีค วามร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างสถานศึกษาและองค์กรพยาบาล
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องทาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน โดยเฉพาะในกระบวนการ
สรรหาที่องค์กรพยาบาลไม่ได้ดาเนินการเอง ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะพยาบาลศาสตร์ให้
คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาศึกษา โดยต้องมีการทดสอบทัศนคติผู้สมัครเข้าเรียน ว่ามี
ความเหมาะสม เป็นไปตามวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และวัฒนธรรมองค์กร สามารถทางานร่วมกับ
บุคลากรเดิมได้อย่างราบรื่นหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสามารถทานายได้ว่าจะอยู่ในองค์กรได้ยาวนาน
เพียงใด รวมทั้งความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างสถานศึกษาและองค์กรพยาบาล ต้องเริ่มตั้งแต่การ
ออกแบบหลักสูตรและมีการประสานความร่วมมือ ประชุมร่วมกันปรึกษาหาแนวทาง เมื่อมีปัจจัย
ภายนอกหรือภายในที่อาจส่งผลกระทบทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ตรงกับความต้องการปัจจุบันขององค์กร
2. การพัฒนาพันธมิตรและเครือข่ายกับหน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสู่ ก ารเป็ น องค์ ก ร
พยาบาลสมรรถนะสูงด้านการพัฒนาพันธมิตรและเครือข่าย พบว่า พันธมิตรและเครือข่ายทางการ
พยาบาลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่โรงพยาบาลภาครัฐในภูมิภาค
ต่างๆ และโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานด้านการ
บริการพยาบาล และการจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาลร่วมกัน เป็นต้น รวมทั้งมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชมรมพยาบาลสาขาต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการ
พยาบาลเฉพาะทาง โดยเฉพาะในสาขาที่มีความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
ประเทศ เช่น ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลแผลออสโตมี และควบคุม
การขับถ่าย สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (แห่งประเทศไทย) เป็นต้น
นอกจากนี้ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ยังมีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
พยาบาลในต่างประเทศ เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาพยาบาลในหลักสูตรต่างๆ เช่นหลักสูตรปริญญา
โทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ
จากทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพัฒนาการพยาบาลศิริราช กองทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราช และความร่วมมือกับโรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ เช่น โรงพยาบาล ตัน ต็อก เส็ง
เพื่อฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนบุคลากรพยาบาล ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลโรคระบบ
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ประสาท การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทมาเส็ก
ประเทศสิงคโปร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายพยาบาลยังมีข้อจากัด ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในบุคลากรบางส่วน โดยผู้ให้ข้อมูล
สาคัญที่เป็นผู้บริหารทางการพยาบาล ได้ให้ข้อมูลว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นประเด็นสาคัญใน
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในปัจจุบัน ทั้งในด้านการให้บริการสุขภาพในยุค AEC และการขยาย
เครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแผนการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดทา
โครงการแผนงบประมาณ แนวทางการประเมินผล โดยมีก ารก าหนดตั วชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการที่ชัดเจน เช่น จานวนเครือข่าย ผลผลิตจากการพัฒนาเครือข่าย เป็นต้น
2. จัดตั้งทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับต่างประเทศ เช่น ทีมวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยอาจใช้กลยุทธ์การมอบหมายทีมพยาบาลที่เคยฝึกอบรม
ต่างประเทศ เป็นผู้ร่วมประสานงานและจัดทาโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของ
พยาบาลทุกระดับ โดยมีการจัดทาแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย
เช่น การจัดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ การเน้นทักษะการสื่อสารเพื่อการใช้งานจริง การ
จัดชมรมภาษาอังกฤษสาหรับพยาบาล เป็นต้น
จากผลการวิจัย ในหมวดการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ สามารถอธิบายได้โดยภาพที่ 4.7 ดังนี้
เครือข่ายทางการพยาบาล
ทั้งภายในและต่างประเทศ

การสร้างเครือข่าย
และพันธมิตร

ความร่วมมือของสถานศึกษา
กับองค์กรพยาบาล

ภาพที่ 4.7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
หมวดการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร
( ที่มา: จากการวิจัย)
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หมวด 8 ผลลัพธ์การดาเนินการ
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รพยาบาลในหมวดผลลั พ ธ์ ก าร
ดาเนินการ จากผลการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้
แนวทางการพัฒนา
การประเมินผลลัพธ์การดาเนินการขององค์กร ควรดาเนินการ โดยการจัดตั้งทีมงานเพื่อ
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ รับผิดชอบในการกาหนดตัวชี้วัด การกาหนดกรอบเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลลัพธ์ และร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง
พัฒนา
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ให้ความเห็นว่า
“ การประเมินผลลัพธ์ ต้องตั้งตัวชี้วัดที่วัดได้จริง โดยเฉพาะต้องเน้นตามพันธกิจที่ตั้งไว้
ไม่จาเป็นต้องตั้งมากเกินไป เอาเฉพาะที่สาคัญ ตรงกับที่ต้องการจริงๆ การตั้งตัวชี้วัดมากเกินจาเป็น
ทาให้เสียเวลา เสียแรงงานเปล่าประโยชน์ ถ้าผลลัพธ์ออกมาดีแล้ว ก็ต้องดูว่าดีนานพอหรือยัง ถ้า
ผลได้ 100% มา 2-3 ปีแล้ว ก็ควรพิจาณาหยุดเก็บข้อมูล ถ้าเป็น KPI ที่สาคัญ ก็ควรเก็บแบบเฝ้า
ระวัง ไม่ต้องถี่มาก ต้องให้ความสาคัญเน้นตัวชี้วัดที่ยังมีปัญหา ควรมีสัญลักษณ์กากับไว้ในตาราง
แสดงผล อย่างที่ศิริราชเคยทาไว้ ตัวชี้วัดไหน ดีแล้ว ก็แสดงเป็นสีเขียว ตัวไหนไม่ดีก็แสดงเป็นสี
แดง ตัวไหนเริ่มไม่ดีก็แสดงเป็นสีเหลือง เหมือนไฟจราจร มันจะช่วยให้เห็นได้ชัดและง่ายขึ้น ว่า
ต้องลงไปจัดการตัวชี้วัดตัวไหนก่อน หลัง”
“ตอนนี้ระบบสารสนเทศเรายังไม่สมบูรณ์พอ ถ้า ระบบดี จะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลง ถูกต้อง
มากขึ้น ตอนนี้ใช้แรงงานบุคลากรพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีงานประจาทาใน
เวลาทางาน ต้องเอางานเก็บสถิติ ไปทานอกเวลาทางาน ซึ่งก็เหมือนเบียดบัง เอาเปรียบพวกเขา
หรื อ ถ้ า จะดี ก ว่ า นั้ น คื อ มี ห น่ ว ยงานตั้ ง ขึ้ น มาท าหน้ า ที่ เ ก็ บ รวบรวมสถิ ติ โ ดยตรง ศิ ริ ร าชเป็ น
โรงพยาบาลขนาดใหญ่มาก มีหน่วยงานซับซ้อนหลากหลาย การตั้งเกณฑ์ในการเก็บข้อมูล KPI แต่
ละตัว ควรกาหนดให้ชัดเจน ต้องเข้าใจให้ตรงกัน เช่น การเก็บข้อมูลจานวนการงดผ่าตัด ก็ต้องตั้ง
เลย ว่า เริ่มนับตั้งแต่กระบวนการไหนของการผ่าตัด ตั้งแต่ตอน set ผ่าตัดเลยมั้ย หรือก่อนผ่าตัด
ระยะไหน ตั้งแต่เมื่อไหร่ ถ้าทุกคนเข้าใจตรงกัน ผลลัพธ์มันจะได้น่าเชื่อถือ ผลลัพธ์ที่ได้มาก็ต้อง
เอามาวิเคราะห์ ตัวไหนดีแล้ว ก็เอามาคิดว่าทาอย่างไร ถึงจะดีมากขึ้น ตัวไหนยังไม่ดีก็เอามาดูว่า จะ
หาทางพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร ที่สาคัญคือตัวชี้วัดของเราควรมีการ Benchmark กับองค์กรอื่นที่
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น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ การไปเปรียบเทียบกับที่อื่นจะทาให้เราได้มองหน้า มองหลัง ได้รู้
ว่าเราอยู่ตรงไหน ”
ตัวอย่างผลลัพธ์ขององค์กรพยาบาล แบ่งเป็นผลลัพธ์ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างผลลัพธ์ขององค์กรพยาบาล
รายการ
ตัวอย่าง
1.ผลลัพธ์ด้านองค์กร
1.ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. นวัตกรรม/ งานวิจัยด้านบริการพยาบาล
3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
4. คลังความรู้ที่นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน และการบริการ
พยาบาล
5. ผลกระทบของโครงการที่มีต่อชุมชน
2.ผลลัพธ์ด้านลูกค้า
1. การติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. การพลัดตก/หกล้ม และการบาดเจ็บที่เกิดจาก การพลัดตก/หกล้ม
3. ความคลาดเคลื่อนทางยา
4. การเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวม
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการพยาบาล
7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้ความรู้ของพยาบาล
8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบรรเทาปวด
9. การรับรู้ของผู้ใช้บริการเรื่องความปลอดภัย
10. ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม
3.ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
1. ระดับความผูกพันของพยาบาลต่อองค์กร
2. ระดับความพึงพอใจของพยาบาล
3. การลาออก โอน ย้าย ของบุคลากร
4.พยาบาลระดับปฏิบัติการที่ให้การดูแลโดยตรงที่มีประกาศนียบัตร
5. พยาบาลระดับบริหารที่มีประกาศนียบัตร
6. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
7.การรับรู้ของบุคลากรต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทางาน
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ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างผลลัพธ์ขององค์กรพยาบาล (ต่อ)
รายการ
ตัวอย่าง
8.การรับรู้ของบุคลากรต่อโครงการปฐมนิเทศและ/หรือประสิทธิผล
ของการศึกษาต่อเนื่อง
9. การเตรียมความรู้ของบุคลากร
(ที่มา: ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช, 2558)
จากผลการวิจัย ในหมวดการจัดการกระบวนการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ สามารถอธิบายได้โดยภาพที่ 4.8 ดังนี้
ผลลัพธ์ครอบคลุมด้านลูกค้า บุคลากร องค์กร

ทีมงานรับผิดชอบ

ผลลัพธ์การ
ดาเนินการ

การ Benchmark

ภาพที่ 4.8 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หมวดผลลัพธ์การดาเนินการ
(ที่มา: จากการวิจัย)
จากผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลโรงพยาบาล
ศิริราช สู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง สามารถสรุปภาพรวมดังภาพที่ 4.9 ดังนี้
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- ผู้นาองค์กรพยาบาล
- วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
- การสร้างองค์กรที่ประสบความสาเร็จ
- โครงสร้างองค์กรแบบแบนราบ
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
-การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผลลัพธ์ครอบคลุม ด้าน

และหลักจริยธรรม

ลูกค้า บุคลากรและองค์กร

-การจัดทาแผนกลยุทธ์
-การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

-การ Benchmark

การนาองค์กร

-ทีมงานรับผิดชอบ

- ความร่วมมือของสถานศึกษา

กับองค์กรพยาบาล
- เครือข่ายทางการพยาบาล

การให้ความสาคัญ
กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสร้างเครือข่าย
และพันธมิตร

ทั้งภายในและต่างประเทศ
การจัดการ
กระบวนการ
-กระบวนการทางาน
-การจัดการกระบวนการ
-ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
-การจัดการนวัตกรรม
-การเตรียมพร้อมด้านความ
ปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน

การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้

การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

-เสียงของลูกค้า
-ความผูกพันของลูกค้า
-การสร้าง
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

- การวัด การวิเคราะห์
และการปรับปรุงผลการดาเนินการ
- การจัดการสารสนเทศ ความรู้

-การพัฒนาขีดความสามารถ
และอัตรากาลังบุคลากร
-การเรียนรู้และการพัฒนา
-ความผูกพันของบุคลากร
-บรรยากาศการทางานของบุคลากร

ภาพที่ 4.9 สรุปผลการวิจัย
(ที่มา: จากการวิจัย)

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

