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บทคัดยอ
มีความแตกตางในเชิงโครงสรางประชากร แตการใหบริการ
มีความคลายคลึงกัน มีการใหบริการตามมาตรฐาน PHCA
ทุกศูนยฯ และไดรับรางวัลในระดับหนวยงานของสํานัก
อนามัยและการรับรองคุณภาพทีม่ ผี ลงานนวัตกรรมระดับ
ทอง กระบวนการพัฒนาคุณภาพเริม่ จากการพัฒนาคุณภาพ
ศูนยบริการสาธารณสุขดวยวงลอคุณภาพ และการพัฒนา
อยางตอเนื่อง การสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาสมรรถนะผูเยี่ยมสํารวจ พี่เลี้ยง
คุณภาพ และผูปฎิบัติในการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
พัฒนาเครือขาย ผูบริหารผลักดันการพัฒนาและจัดการ
เรียนรูค ณ
ุ ภาพรอบดาน กระบวนการสนับสนุนการพัฒนา
ประกอบดวย การตัง้ ศูนยประสานคุณภาพเพือ่ ใหคาํ ปรึกษา
การเยีย่ มสํารวจเพือ่ รับรองคุณภาพของสํานักอนามัย และ
การติดตามผลภายหลังการนํามาตรฐาน PHCA ไปใชอยาง
ตอเนือ่ ง 2) ตนแบบคุณภาพบริการสาธารณสุขเทียบเคียง

การวิจัยและพัฒนานี้มุงศึกษาบริบทการพัฒนา
คุณภาพบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนยบริการ
สาธารณสุข (Public Health Center Accreditation:
PHCA) กระบวนการพัฒนาคุณภาพ และกระบวนการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข และพัฒนา
ตนแบบคุณภาพบริการสาธารณสุขเทียบเคียงมาตรฐาน
สากล สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประชากร คือ
ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง ใชเวลาศึกษา 3 ป เก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชแบบการประเมินตนเอง แบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอบริการของศูนยบริการสาธารณสุข
วิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่ รอยละ และการเทียบ
เกณฑตัวชี้วัดคุณภาพบริการสาธารณสุขตามมาตรฐาน
PHCA ผลการศึกษา มีดังนี้
1) บริบทการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
ตามมาตรฐาน PHCA ของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง

* ผูอํานวยการ กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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การบันทึกเวชระเบียน) 5) ระบบการดูแลผูปวย และ
6) ระบบยา ภายหลังการพัฒนา ผูรับบริการและผูให
บริการผูม คี วามพึงพอใจตอบริการของศูนยบริการสาธารณสุข
สูงกวากอนการพัฒนา

มาตรฐานสากล สํานักอนามัย ประกอบดวย 6 องคประกอบ
หลัก ไดแก 1) ทิศทาง/เปาหมาย/การพัฒนาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 2) ประเด็นสําคัญของมาตรฐาน 3) ระบบ
บริหารความเสีย่ ง 4) ระบบเวชระเบียน (การบริหารจัดการ/

Abstract
The objectives of this research and development were to explore the context of public health service
quality based on Public Health Center Accreditation (PHCA), the quality development process and the
supporting process of public health service development and to develope a prototype for public health
service quality of Health Department, Bangkok Metropolitan Administration based on the international
standard. The population was all 68 Public Health Centers. The study period was three years. Data
collection were done using the self- assessment report, the customer and health provider satisfaction
questionnaires. The frequency, percentage and Public Health Center Accreditation Index comparison were
used in data analysis. The results were as follows.
1) Public health service quality based on PHCA in 68 public health centers, their context were
different in population structure, but the services were quite similar. The services were running according
to the standard and policy of Health Department. All public health centers were awarded and certified at the
gold level by Head Office. The quality development process included implementing the Deming cycle and
continuous quality improvement, facilitating efficient material management, improving auditor competency,
training effective facilitator and health providers and collaborating among all sectors in Health Department.
The supporting processes composed of setting up the Public Health Accreditation Center, auditing
surveyors, and following up the outcome after the implementation of Public Health services based on
the PHCA standard.
2) The prototype for public health service quality consisted of 6 components: 1) Direction
development based on the international standard. 2) Main issue of standard 3) Risk management system
4) Information management system 5) Health care services system and 6) Pharmaceutical management
system. After the development, staffs’ and customer’s satisfaction on health service were higher than
the pre-development period.
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ความสําคัญของปญหา

ดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งเสริมสรางประสิทธิภาพและ
คุณภาพการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางของสถานพยาบาล
ในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อสรางความเปนเลิศทางการ
แพทย ตลอดจนการพัฒนาภูมิทัศนและสนับสนุนวัสดุ
ครุภณ
ั ฑทางการแพทยทจี่ ะสงเสริมใหบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข ของกรุงเทพมหานครเปนไปตามมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation:
HA) และมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข (Public Health
Center Accreditation: PHCA) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและมุง ใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองสุขภาพ
ดี ประชาชนมีความสุข
ผูรับผิดชอบหลัก คือ สํานักการแพทยและสํานัก
อนามัย โดยสํานักการแพทยรับผิดชอบการดําเนินการให
บริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
สวนสํานักอนามัย มีหนาที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสงเสริม
สนับสนุนการจัดบริการดานสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
และควบคุมโรค การแพทยระดับปฐมภูมิ การฟน ฟูสขุ ภาพ
การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด มีหนวยงานในสวน
กลาง และมีหนวยปฏิบตั กิ ระจายอยูท วั่ พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
โดยมุงเนนใหประชาชนมีสุขภาพดี ใสใจสุขภาพ อยูในสิ่ง
แวดลอมที่ปลอดภัยจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ เขาถึง
ระบบบริการทีไ่ ดมาตรฐาน และเนนการมีสว นรวมของภาคี
เครือขาย
ศูนยบริการสาธารณสุข เปนหนวยงานใหบริการ
ดานสุขภาพกระจายอยูท วั่ กรุงเทพมหานครมีประชาชนมา
รับบริการเปนจํานวนมาก สํานักอนามัยจึงตระหนักถึง
ความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพบริการของศูนยบริการ
สาธารณสุข ใหมคี ณ
ุ ภาพ โดยใหบริการทีม่ มี าตรฐานและ
ปลอดภัยโดยไดพฒ
ั นามาตรฐาน PHCA มาอยางตอเนือ่ ง
มุงหวังใหศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 68 แหง ดําเนิน
การใหมีประสิทธิภาพสามารถใหบริการประชาชนใน
กรุงเทพมหานครไดครอบคลุม ทุกกลุมเปาหมายอยาง

ระบบบริการสุขภาพเปนภาคสวนที่ไดรับผล
กระทบจากกระแสการพัฒนาของยุคโลกาภิวตั นเปนอยาง
มากไดมีการแขงขันการพัฒนาคุณภาพบริการที่เปนเลิศ
ทั้งภาครัฐและเอกชนดวยความเชื่อที่วาสถานบริการ
สาธารณสุขทีอ่ ยูใ นลําดับตนๆของความศรัทธาและความ
นิยมจากประชาชน กรุงเทพมหานครในฐานะองคกรปกครอง
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีภาระหนาที่ในการบริหารจัดการ
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 และกฎหมายที่เกี่ยวของในการใหบริการแก
ประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครทัง้ ดานกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม สุขอนามัยและการศึกษา จึงไดกําหนดทิศทางใน
การดําเนินงานดานสุขอนามัยอยางชัดเจนโดยกําหนดเปน
แผนพัฒนายุทธศาสตรที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครใหเปน
มหานครแหงคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม
มีการพัฒนาการแพทยและสาธารณสุข (สุขภาพและสราง
สังคมแหงสุขภาวะ) และเรงรัดการพัฒนาโรงพยาบาลและ
ศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให
บริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคณ
ุ ภาพเทียบไดกบั
มาตรฐานสากล โดยมุง พัฒนาคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย ใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการประเมิน
และรับรองคุณภาพบริการภายในสํานักอนามัยใหสามารถ
ยกระดับคุณภาพบริการตาม PHCA ถึงระดับเพชร โดย
บรรลุผลตามแผนปฏิบตั ริ าชการกรุงเทพมหานคร ป 25522555 และบรรลุผลตามแผนพัฒนายุทธศาสตรที่ 4 ของ
กรุงเทพมหานคร ภายใน 12 ป ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556
-2559)
กรุงเทพมหานคร ในฐานะเปนหนวยงานที่ดูแล
สุขภาพของประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครไดใหความ
สําคัญในการใหบริการดานสุขภาพดวยการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานสาธารณสุขเพือ่ ใหบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขครอบคลุมประชากรอยางทั่วถึง โดยการ
มีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในการ
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ทัว่ ถึงครบวงจร สอดคลองกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในชวงพ.ศ. 2552 ถึง 2555 ในดานการพัฒนา
กรุงเทพมหานครใหเปนมหานครแหงคุณภาพชีวิตและมี
เอกลักษณทางวัฒนธรรม (สํานักยุทธศาสตรและประเมิน
ผล, 2552)
กองการพยาบาลสาธารณสุข ในฐานะผูร บั ผิดชอบ
หลักไดดาํ เนินการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขตาม
มาตรฐาน PHCA มาอยางตอเนื่องเพื่อใหศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 68 แหง มีคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนและมีประโยชนโดยตรงตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
โดยไดเริม่ ตนการพัฒนาคุณภาพบริการดวยมาตรฐาน PHCA
ตั้งแต ป 2547 ถึงปจจุบัน โดยสํานักอนามัยไดพัฒนา
มาตรฐานและตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐาน PHCA และ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพภายในสํานักอนามัยมาอยาง
ตอเนื่อง (กองการพยาบาลสาธารณสุข, 2553) สิ่งนี้กอให
เกิดการกระตุนการพัฒนาและความตองการยกระดับ
มาตรฐานสูส ากลและสามารถเปนตนแบบมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขขององคกรสวนทองถิ่น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ในเรือ่ งนีเ้ พือ่ นําผลวิจยั ไปใชในการพัฒนาคุณภาพบริการ
สาธารณสุข ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตอไป

ประชากรในระยะการเตรียมความพรอม เปนผูใ ห
บริการและผูรับบริการของศูนยบริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 68 แหง
ประชากรในระยะดําเนินการพัฒนาเปนผูใ หบริการ
และผูร บั บริการของศูนยบริการสาธารณสุขทีม่ คี วามพรอม
และสมัครใจ จํานวน 12 ศูนย ไดแก ศูนยฯที่ 3, 9, 21, 29,
33, 40, 41, 42, 45, 55, 56 และ 61
เครื่องมือวิจัย มี 2 ชิ้น ไดแก
1. แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน PHCA
(Self-Assessment Report: SAR) ประกอบดวยตัวชี้วัด
คุณภาพบริการสาธารณสุขและนวัตกรรม(Major key
performance index: KPI) จํานวน 278 ตัวชีว้ ดั ใน 5 หมวด
และ 15 มาตรฐาน ของศูนยบริการสาธารณสุขสํานักอนามัย
การตอบมี 3 ตัวเลือก คือ 1) ไมมี 2) มี แตมขี อ ควรปรับปรุง
และ 3) มีครบถวนสมบูรณ ผลการประเมินใชเกณฑจาํ แนก
ระดับคุณภาพของสํานักอนามัย เปน 4 ระดับ ไดแก ระดับ
ทองแดง เงิน ทองและเพชร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับทองแดง (Bronze) หมายถึง ผานเกณฑการ
ตรวจประเมินคุณภาพบริการตามมาตรฐาน PHCA อยูใ น
ระดับดี คือ Major KPI มีครบทุกขอ ตัวชีว้ ดั คุณภาพมีนอ ย
กวารอยละ70 และมีขอควรปรับปรุง (ผานแบบมีเงื่อนไข)
และตรวจเยี่ยมซํ้าทุก 1 ป
ระดับเงิน (Silver) หมายถึง ผานเกณฑตรวจประเมิน
คุณภาพบริการตามมาตรฐาน PHCA อยูในระดับดีมาก
Major KPI มีครบทุกขอ ตัวชี้วัดคุณภาพมีเทากับหรือ
มากกวารอยละ70 และมีขอ ควรปรับปรุง มีนวัตกรรม และ
ตรวจเยีย่ มซํา้ ทุก 2 ป ระดับเงินนีม้ เี ปน 4 เกรด ดังนี้ ระดับ
A ตัวชี้วัดคุณภาพมีจํานวน 256 – 275 ขอ ระดับ B ตัวชี้
วัดคุณภาพมีจํานวน 236 – 255 ขอ ระดับ C ตัวชี้วัด
คุณภาพมีจาํ นวน 216 – 235 ขอ ระดับ D ตัวชีว้ ดั คุณภาพ
มีจํานวน 195 – 215 ขอ
ระดับทอง (Gold) หมายถึง ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพบริการตามมาตรฐาน PHCA อยูในระดับดีเยี่ยม

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาบริบทของการพัฒนาคุณภาพบริการ
สาธารณสุข กระบวนการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขตาม
มาตรฐานของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
2. พัฒนาตนแบบคุณภาพบริการสาธารณสุข
เทียบเคียงมาตรฐานสากลของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของงานวิจัย เปนการวิจัยและพัฒนา
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Major KPI มีครบทุกขอ ตัวชี้วัดคุณภาพมีครบทุกขอ ตัวชี้
วัดคุณภาพมีขอควรปรับปรุงมีนวัตกรรม และตรวจเยี่ยม
ซํ้าทุก 2 ป
ระดับเพชร (Diamond) หมายถึง ผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพบริการตามมาตรฐาน PHCA อยูใ นระดับ
ดีเลิศ Major KPI มีครบทุกขอ ตัวชี้วัดคุณภาพมีครบทุก
ขอ และมีครบถวนสมบูรณ มีนวัตกรรมเปนเลิศ (ไดรบั การ
ยอมรับสูสาธารณะ) และตรวจเยี่ยมซํ้าทุก 2 ป
กําหนดอายุการรับรองคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
แตละเกณฑนี้ 2 ป
2. แบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการของศูนย
บริการสาธารณสุข ของผูร บั บริการและผูใ หบริการ ประกอบ
ดวยความพึงพอใจตอบริการ ในดานความสะดวกรวดเร็ว
อัธยาศัยการเอาใจใสของเจาหนาที่ การใหขอ มูลและการ
สื่อสาร คุณภาพบริการ และคาใชจายในการรับบริการ
ผูว จิ ยั สรางตามแนวคิดของ Aday และ Andersen (1978)
มีจํานวน 13 ขอ การตอบใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ
ไดแก นอยทีส่ ดุ นอย ปานกลาง มาก และมากทีส่ ดุ กําหนด
คะแนนเปน 1, 2, 3, 4, และ 5 ตามลําดับ

1.1 ศึกษาบริบท สภาพปญหาและผลของ
การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขที่
เปนอยูของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย จํานวน
68 แหง
1.2 ศึกษาตัวชีว้ ดั และเกณฑการตรวจประเมิน
ตามมาตรฐาน PHCA ที่ผานมา และจัดประชุมเชิงปฎิบัติ
การ คณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน PHCA เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑการตรวจ
ประเมินฯ อยางครอบคลุม และมีคุณภาพ
1.3 จัดทําโครงการและแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนา
คุณภาพบริการสาธารณสุข ของศูนยบริการสาธารณสุข
68 แหงอยางตอเนื่อง ดังนี้
1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ
สาธารณสุข (Supporting) ไดแก การใหคําปรึกษา และ
ติดตามผลการปฏิบตั งิ านคุณภาพ ของศูนยบริการสาธารณสุข
การคนหาปญหาเพือ่ หาโอกาสในการพัฒนาคุณภาพบริการ
สาธารณสุขตามมาตรฐาน PHCA และแนวทางในการ
แกไขปญหาเพื่อการพัฒนา
2) สนับสนุนใหศนู ยบริการสาธารณสุข
จัดทําUnit profile และตอบแบบประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน PHCA ที่พัฒนาขึ้น (SAR)
1.4 พัฒนาสมรรถนะผูเ ยีย่ มสํารวจ (Surveyor)
และพี่เลี้ยงคุณภาพ โดยกําหนดหลักสูตร จัดทําโครงการ
อบรมเชิงปฎิบตั กิ าร แผนปฎิบตั กิ ารเยีย่ มสํารวจ การแลก
เปลีย่ นเรียนรูเ ชิงพืน้ ที่ และกําหนดตัวชีว้ ดั คุณภาพของการ
เยี่ยมสํารวจตามมาตรฐาน PHCA
ระยะที่ 2 การดําเนินการพัฒนาตนแบบคุณภาพ
บริการสาธารณสุขเทียบเคียงมาตรฐานสากลและพัฒนา
คุณภาพบริการสาธารณสุข สูร ะดับมาตรฐานสูงขึน้ ตัง้ แต
1 ตุลาคม พ.ศ.2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2554 ผูวิจัย
ไดดําเนินการดังนี้
2.1 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอบริการของศูนยบริการสาธารณสุข ใหแกผรู บั บริการใน

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การพิทักษสิทธิ์ของผูเขารวมการวิจัย ผูวิจัยไดรับ
อนุญาตจากผูบริหารสํานักอนามัย กรุงเทพมหานครให
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข ตามมาตรฐาน
PHCA โดยใหศูนยบริการสาธารณสุขสมัครใจเขารวม
ดําเนินการ การเก็บรวบรวมขอมูลทุกขัน้ ตอนไดมกี ารชีแ้ จง
ใหผูบริหารของศูนยฯทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือ
ปฎิเสธการเขารวมวิจัย การรักษาความลับของขอมูลใน
รายศูนยและนําเสนอขอมูลในภาพรวมเทานั้น
การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
3 ระยะในชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง กันยายน
พ.ศ. 2555 ดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอม ตั้งแต 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553
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ศูนยบริการสาธารณสุข 12 แหงและผูใหบริการตอบและ
รับกลับคืนเมื่อตอบเสร็จ
2.2 เตรียมความพรอมกับศูนยฯ โดยจัดทํา
ขอตกลงกับทีมทีป่ รึกษากับสถาบันรับรองคุณภาพ สถาน
พยาบาล (องคการมหาชน) ดําเนินการพัฒนามาตรฐาน
PHCA ใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1) จัดอบรมพีเ่ ลีย้ งคุณภาพ ตามหลักสูตร
พี่เลี้ยงคุณภาพบริการ สํานักอนามัย โดยอบรมวิชาการ
ฝกปฏิบตั แิ ละศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลดวยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
2) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง PHCA
ฉบับเทียบเคียงมาตรฐานสากลของสํานักอนามัย
3) จัดประชุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
บริการสาธารณสุขตามมาตรฐาน PHCA เพือ่ ถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) แลกเปลีย่ นเรียนรูข องเครือขายพัฒนา
คุณภาพบริการ สํานักอนามัย เพื่อเตรียมความพรอมและ
ขยายผลการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขตามมาตรฐาน
PHCA ใหกับศูนยบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของเขาสู
กระบวนการรับรองคุณภาพ รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพพีเ่ ลีย้ ง
คุณภาพบริการ
5) เยีย่ มสํารวจโดยทีมเยีย่ มสํารวจสวน
กลางรวมและทีมพีเ่ ลีย้ งคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมบริการของศูนยบริการสาธารณสุข มีคณะกรรมการ
เยี่ยมสํารวจคุณภาพบริการระดับพื้นที่ ระดับสวนกลาง
และทีมที่ปรึกษาสรพ. เขารวมประเมินรับรองคุณภาพ
บริการสาธารณสุข
6) เยี่ยมตรวจประเมินรับรองคุณภาพ
บริการสาธารณสุขเทียบเคียงมาตรฐานสากลของทีมที่
ปรึกษาสรพ.
2.3 จัดทําตนแบบคุณภาพบริการสาธารณสุข
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามกรอบแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพการบริการสถานพยาบาล

องคการมหาชน (สรพ) โดยใชเกณฑการประเมินและรับรอง
คุณภาพบริการโรงพยาบาล (Hospital Accreditation:
HA) (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2551)
ในการเทียบเคียงมาตรฐานสากล ทบทวนคุณภาพโดย
กลุม ผูเ ชีย่ วชาญจากสถาบันอืน่ (อนุวฒ
ั น ศุภชุตกิ ลุ , 2552)
โดยทําการวิเคราะห มาตรฐาน PHCA ที่มีอยูและการ
ดําเนิน งานคุณภาพบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย เพือ่
กําหนดกรอบในการพัฒนาใหบริการของศูนยบริการ
สาธารณสุขไปสูค ณ
ุ ภาพ ทีส่ ามารถเขาสูก ระบวนการรับรอง
คุณภาพสามารถเทียบเคียงองคกรภายนอกได รวมจัด
กิจกรรม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อปรับกระบวนทัศน
ในการพัฒนาคุณภาพและการนํามาตรฐานไปใชในการ
พัฒนาทีมนําการพัฒนาคุณภาพใหกับผูบริหารและผูที่
ปฏิบัติงานคุณภาพของศูนยบริการสาธารณสุข 12 แหง
และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของของสํานักอนามัย รวบรวมขอมูล
วิเคราะหและสรุปผล ในการจัดทํา (ราง) มาตรฐานบริการ
สาธารณสุข (PHCA) เทียบเคียงมาตรฐานสากล และนํา
ไปทดลองใช พรอมทั้งเปดใหคณะกรรมการพัฒนารางฯ
ไดวิพากษ
2.4 พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข ศูนย
บริการสาธารณสุข 68 แหงสูระดับมาตรฐานสูงขึ้น โดยใช
กรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพดวยวงลอคุณภาพ
(Deming Cycle) (ปริทรรศ พันธุบรรยงก, 2545) ซึ่งมี
4 ขัน้ ตอนหลักไดแก PDCA ดังนี้ การวางแผนเพือ่ ปรับปรุง
คุณภาพ (P: Planning) การลงมือปฏิบตั ติ ามแผน (D: Do)
การตรวจสอบ (C: Check) และการดําเนินการใหเหมาะสม
( A: Act) โดยมีทมี ผูเ ยีย่ มสํารวจคุณภาพบริการระดับศูนยฯ
ใหการสนับสนุนเชิงพืน้ ที่ ใหคาํ ปรึกษาและรวมแลกเปลีย่ น
เรียนรู และใชหลักการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous
Quality Improvement: CQI) เปนพื้นฐานการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนือ่ ง โดยสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการปฏิบัติตามมาตรฐานใน
ระหวางทํางาน ความมีใจมุงมั่นของบุคลากร การทํางาน
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ทุกแหง ผานเกณฑการประเมินและรับรองคุณภาพระดับ
เงินทุกแหง เปนระดับเงินเกรด A จํานวน 64 แหง (94.12%)
และเกรด B จํานวน 4 แหง (5.88%) และไดรับการรับรอง
คุณภาพดานผลงานนวัตกรรมทุกแหง ระดับเพชร จํานวน
39 แหง และระดับทองจํานวน 29 แหง มีกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพและไดรบั การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
บริการสาธารณสุขอยางตอเนื่อง มีทีมนําเกิดขึ้นในศูนย
บริการสาธารณสุขทุกแหง มีการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน PHCA และปรับปรุงแกไข มีการจัดการคุณภาพ
บริการสาธารณสุข เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรมและ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยมีทมี ทีป่ รึกษาของสรพ. รวมเปน
วิทยากรในหลักสูตรตางๆ ทีมเยี่ยมสํารวจในระดับพื้นที่
ใหการปรึกษาแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณ โดยมีทีม
สวนกลางรวมเปนทีมพี่เลี้ยงคุณภาพและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมบริการของศูนยบริการสาธารณสุข มีคณะ
กรรมการเยีย่ มสํารวจฯในระดับพืน้ ทีแ่ ละสวนกลางเขารวม
ประเมินรับรองคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง
2. ผลการพัฒนาตนแบบคุณภาพบริการสาธารณสุข
เทียบเคียงมาตรฐานสากลของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
พบวา ตนแบบมาตรฐาน PHCA เทียบเคียงมาตรฐานสากล
(ฉบับสมบูรณ) ประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก ไดแก
1) ทิศทาง/เปาหมาย/การพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2) ประเด็นสําคัญของมาตรฐาน 3) ระบบบริหารความเสีย่ ง
4) ระบบเวชระเบียน (การบริหารจัดการ/การบันทึกเวช
ระเบียน) 5) ระบบการดูแลผูป ว ย (กระบวนการดูแลผูป ว ย
/การทํางานกับชุมชน ) และ 6) ระบบยา
ผลการเยี่ยมตรวจประเมินรับรองคุณภาพบริการ
สาธารณสุขเทียบเคียงมาตรฐานสากล พบวา ศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 12 แหง มีทิศทาง/เปาหมาย/การพัฒนา
มาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีระบบการดูแล
ผูปวยและวิเคราะหขอมูลกระบวนการดูแลผูปวย รอยละ
91.66 มองเห็นประเด็นสําคัญของมาตรฐาน รอยละ 91.66
มีระบบยา รอยละ 83.33 มีระบบเวชระเบียนซึ่งมีการ

เปนทีม การยึดหลักประโยชนของผูปวยและผูรับผลงาน
เปนหลัก การจัดการเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานกับผูเยี่ยม
สํารวจ ประเมินตนเองมีเปาหมายเพือ่ คนหาโอกาสพัฒนา
ติดตามความกาวหนา สังเคราะหสงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ และบันทึกไว
เปนบทเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยมีทีม
ผูบ ริหาร ทีมผูเ ยีย่ มสํารวจคุณภาพบริการระดับสํานักอนามัย
และระดับศูนยฯ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาเครือ
ขายอยางตอเนื่อง จัดการเรียนรูคุณภาพ ควบคูไปกับ
กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
ของสํานักอนามัย รวมถึง มีการตั้งศูนยประสานคุณภาพ
เพื่อใหคําปรึกษา เยี่ยมสํารวจเพื่อประเมินและรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน PHCA ของสํานักอนามัย
ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผลการเยี่ยม
สํารวจประเมินรับรองคุณภาพบริการตามมาตรฐาน PHCA
ของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง และผลการพัฒนา
ตนแบบคุณภาพการบริการสาธารณสุข เทียบเคียงมาตรฐาน
สากล ของศูนยบริการสาธารณสุข 12 แหง โดยคณะผูเ ยีย่ ม
สํารวจฯและผูวิจัยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
บริการของศูนยบริการสาธารณสุข ใหแกผูรับบริการใน
ศูนยบริการสาธารณสุข 12 แหงและผูใหบริการตอบและ
รับกลับคืนเมื่อตอบเสร็จ

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบทของการพัฒนาคุณภาพ
บริการสาธารณสุข กระบวนการพัฒนาคุณภาพและ
กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
ตามมาตรฐานของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร พบวาศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง
มีความแตกตางในเชิงโครงสรางประชากร ในขณะที่รูป
แบบการใหบริการมีความคลายคลึงกัน โดยพบวา ศูนย
บริการสาธารณสุขทุกแหงมีการใหบริการตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานของสํานักอนามัย
กําหนด และไดรับรางวัลในระดับหนวยงานสํานักอนามัย
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บริหารจัดการระบบเวชระเบียน/การบันทึกเวชระเบียน
รอยละ 75 มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการดูแล
ผูป ว ยรวมทัง้ การทํางานกับชุมชน มีศนู ยฯ ทีไ่ ดรบั การรับรอง
ระดับเกรด A จํานวน 4 แหง เกรด B จํานวน 6 แหง และ

เกรด C จํานวน 2 แหง ภายหลังการพัฒนา ผูใหบริการมี
ความพึงพอใจตอบริการรอยละ 87.83 สวนผูร บั บริการของ
ศูนยบริการสาธารณสุขมีความพึงพอใจตอบริการ รอยละ
90.64 ซึ่งสูงกวากอนการพัฒนา (ตาราง 1)

ตาราง 1 รอยละของความพึงพอใจตอบริการของศูนยบริการสาธารณสุขของผูใหบริการและผูรับบริการในพื้นที่ตางๆ
และโดยรวม
ขั้นตอนการ
พัฒนา

ผูใหบริการ

ในศูนยฯ
(n = 200)

รวม

(n = 50)

ที่บาน
(n = 50)

ผูรับบริการ (n = 400 )
ประชาชนในพื้นที่ฯ
(n = 150)

กอน

84.46

87.56

82.87

83.51

84.65

หลัง

87.83

91.57

89.08

90.64

90.43

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนาตนแบบคุณภาพบริการสาธารณสุข
เทียบเคียงมาตรฐานสากล สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก ไดแก 1) ทิศทาง/
เปาหมาย/การพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 2) ประเด็น
สําคัญของมาตรฐาน 3) ระบบบริหารความเสีย่ ง 4) ระบบ
เวชระเบียน (การบริหารจัดการ/การบันทึกเวชระเบียน)
5) ระบบการดูแลผูป ว ย (กระบวนการดูแลผูป ว ย/การทํางาน
กับชุมชน) และ 6) ระบบยา อธิบายไดวาศูนยบริการ
สาธารณสุขมีการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข ตาม
มาตรฐาน PHCA เปนไปตามวัตถุประสงคของสํานักอนามัย
และกรุงเทพมหานคร ที่มุงใหประชาชนไดรับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ใหบริการสาธารณสุขทีค่ รอบคลุม ครบวงจร
สรางความพึงพอใจในบริการทุกกลุมเปาหมาย (สํานัก

ยุทธศาสตรและประเมินผล, 2552) มีมาตรฐานและกระบวน
การพัฒนาฯ ที่สอดคลองและเทียบเคียงมาตรฐาน HA
ซึง่ เปนเครือ่ งมือในการประเมินและรับรองคุณภาพบริการ
โรงพยาบาลในระดับสากล ทีม่ งุ เนนการประเมินการบริหาร
จัดการ ระบบงานสําคัญตางๆ รวมถึงกระบวนการดูแล
ผูป ว ยของสถานบริการสุขภาพทีเ่ ขารับการประเมิน ในขณะ
เดียวกัน การนําตนแบบฯไปใช ยังคงตองเนนหนักในดาน
ผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงานของศูนยบริการ
สาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีในมาตรฐาน HA และในตน
แบบฯ ที่พัฒนาขึ้นยังไมครอบคลุม (สถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2551; อนุวัฒน ศุภชุติกุล,
2552; กองการพยาบาลสาธารณสุข, 2553)
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ภายหลังการพัฒนาฯ ผูรับบริการและผูใหบริการ
ในศูนยบริการสาธารณสุข มีความพึงพอใจตอบริการสูง
กวากอนการพัฒนาฯ แสดงใหเห็นวา การพัฒนาตนแบบ
คุณภาพบริการสาธารณสุข ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
มีการพัฒนาบริการสาธารณสุขทีส่ อดคลองกับความตองการ
และความคาดหวังของทุกกลุมที่เกี่ยวของ สอดคลองกับ
Milet (1954) ทีร่ ะบุวา ความพึงพอใจในบริการ วัดจากการ
ใหบริการอยางเทาเทียม รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการ
ของผูร บั บริการ และการใชความพึงพอใจเปนตัวบงชีส้ าํ คัญ
ของคุณภาพในระบบบริการ (ประเทือง เจียมตน และ
อารีรัตน ขําอยู, 2547; จิตติมา ธีรพันธุเสถียร, 2549;
รตนพร บุรปิ ระเสริฐ, 2550; เสาวลักษณ นนทวงษ, 2551)

1. ควรนําตนแบบคุณภาพบริการสาธารณสุขเทียบ
เคียงสากลนี้ ไปขยายผลใชในศูนยบริการสาธารณสุข
ทุกแหงของสํานักอนามัย โดยใหการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืนตามกิจกรรมที่ไดดําเนิน
การในงานวิจัยนี้ และควรปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท
รวมทั้งสรางทีมนําคุณภาพใหมีความเขมแข็งและใชการ
สนับสนุนจากหนวยงานสวนกลางอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
ตอเนื่อง โดยทําใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูให
บริการ
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