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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยการมีส่วนร่วม
ของพยาบาลวิช าชี พ ในงานพัฒ นาคุณ ภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธ านี
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วยแบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับ
งานพัฒนาคุณภาพ แบบสอบถามเจตคติตอ่ งานพัฒนาคุณภาพ และแบบสอบถามการมีส่วนร่วมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน คานวณ
ค่า Index of Congruence เท่ากับ 0.06 และโดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
กับพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จานวน 20 คน จากนันน
้ าไปหาความเที่ยงของแบบประเมินความรู้
เกี่ ยวกับ งานพัฒ นาคุณ ภาพ ด้ วยค่าคูเดอร์ -ริ ช าร์ ดสัน 21(Kuder-Richardson 21) ได้ เท่ากับ 0.75
แบบสอบถามเจตคติตอ่ งานพัฒนาคุณภาพ และแบบสอบถามการมีส่วนร่วมการพัฒนางานคุณภาพ
หาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach's alpha ได้ คา่ เท่ากับ 0.78 ตามลาดับ
ผลการศึกษา พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาลไชยา จังหวัด สุราษฎร์ ธ านี อยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 3.58, SD = 0.48) และพบว่า
ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและเจตคติเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของพยาบาลวิชาชีพ
ในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลางกับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.44; p
< 0.01; r = 0.39; p < 0.01, ตามลาดับ)
คาสาคัญ การมีสว่ นร่วม งานพัฒนาคุณภาพ พยาบาลวิชาชีพ
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Factors Related to Participation of Professional Nurses on the Hospital Quality
Improvement of Chaiya Hospital, Surathani Provice
Tippawan Keadseang, Chaiya hospital, email: tip.tippawan5169@gmail.com
Abstract
This Cross-section research study was aimed to investigate the factors of the
participation of professional nurses on the hospital quality improvement of Chaiya Hospital,
Sura Thani province. Data were collected by questionnaires which consist of four parts, 1)
General questionnaire 2) Knowledge of the Hospital Accreditation Development
questionnaire 3) Attitude of the Hospital Accreditation Development questionnaire and 4)
Hospital Quality Improvement Participation questionnaire. The questionnaires were tested
for content validity by 3 experts which was Index of Congruence: IOC = 0.06. The reliability
of questionnaires were tested to 20 subjects. The Kuder-Richardson 21 was calculated for
Knowledge of the Hospital Accreditation Development questionnaire was test for reliability
was 0.75. The Cronbach's alpha co-efficiency was calculated for the Attitude and Hospital
Quality Improvement Participation questionnaire which there were 0.78.
The result of study showed the moderate level participation of professional nurse
about the hospital accreditation development ( 𝑥̅ = 3.58 SD = 0.48) . The knowledge and
attitude were moderate significantly correlated to the participation (r = 0 .4 4 ; p < 0.01; r =
0.39; p < 0.01, respectively).
Key word: Participation , Hospital Accreditation , Professional Nurse
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บทนา
ในสัง คมปั จ จุบัน โลกทางการแพทย์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาและมี ก ารพัฒ นา
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง สังคมมีความตระหนักในสิทธิของประชาชนและความ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ ้น ซึ่งส่งผลให้ หน่วยงานที่ให้ บริ การสุขภาพต้ องมีการปรับตัว
ตามกระแสเพื่อตอบรับกับความต้ องการของประชาชนที่เพิ่มขึ ้น ในด้ านความปลอดภัย ความพึงพอใจ
และรวมถึ ง ความรั บ รู้ ในสิ ท ธิ ข องผู้ ที่ เข้ า รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพกับ ทางหน่ ว ยงานที่ ให้ บริ ก ารสุข ภาพ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลซึ่งถือเป็ นหน่วยงานหลักที่ให้ บริ การสุขภาพแก่ประชาชนทังโรงพยาบาลภาครั
้
ฐ
และ ภาคเอกชนจาเป็ นต้ องตระหนัก ถึงสิ่งเหล่านี ้การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจึงเป็ นสิ่ง
ที่ทาให้ ประชาชนมี ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการให้ บริ การของโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลที่มีตอ่ สังคม ซึง่ ในปั จจุบนั สถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล เป็ นผู้รับผิดชอบโครงการ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อ
พัฒนาระบบการส่งเสริมและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีโรงพยาบาล
ที่เข้ าร่วม ประกอบด้ วย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจา
จังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุม ชน โรงเรี ยนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน ปั จจุบันพบว่ามี
โรงพยาบาลที่ ผ่านการรับ รองคุณ ภาพ ขัน้ 3 จ านวน 1,006 แห่ง (The Healthcare Accreditation
Institute, 2018) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของผู้รับบริ การ รวมทังการส่
้
งเสริ มให้ ระบบบริ การ
สุขภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดคุณภาพ ความปลอดภัย และผลลัพธ์สขุ ภาพ
ที่ดี (The Healthcare Accreditation Institute, 2015)
โรงพยาบาลไชยาเป็ นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ผ่านการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
การพยาบาล (Healthcare Accreditation) (ขัน้ 3) เมื่อปี 2558 และ ผ่านการ Re-accreditation ครัง้
ที่ 1 เมื่ อ 25 กันยายน 2561 เป็ นเวลา 3 ปี จะครบต่ออายุ การรับรองมาตรฐาน Re-accreditation
ครัง้ ที่ 2 ปี 2564 ซึง่ ในระยะเวลา 3ปี มีความจาเป็ นจะต้ องมีการพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้ วย
การจัด ท าแผนพั ฒ นาคุณ ภาพตามข้ อเสนอแนะจัด ท ารายงานความก้ าวหน้ าการปฏิ บั ติ ต าม
แผนพัฒ นาคุณ ภาพ การปรับ ปรุ ง ที่ ส าคัญ รวมทัง้ ตัวชี ว้ ัด ที่ เกี่ ย วข้ องทุก 12 เดือ น และต้ อ งมี ก าร
เตรี ยมการรับการเยี่ยมสารวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน หลังการรับรอง ทังนี
้ ้หน่วยงาน
หลักที่ให้ บริการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานทังหมด
้
ประกอบด้ วยหน่วยงานในฝ่ ายการพยาบาลซึ่ง
หัวหน้ างาน และ ผู้ปฏิบตั ิงานเป็ น พยาบาลวิชาชีพทังหมด
้
กล่าวได้ ว่าการขับเคลื่อนงานพัฒนางาน
คุณ ภาพในโรงพยาบาลต้ องอาศัย ความร่ วมมื อและการมี ส่วนร่ วมของเจ้ าหน้ าที่ พ ยาบาล ดังเช่น
งานวิจัย ของ Saisanan Na Ayuthya, Monaiyapong, & Phanusophon (2013) ที่ ศึก ษาปั จ จัย ที่ มี
ผลต่อการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลแอกชนแห่ง
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หนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่วมอยู่ระดับปานกลาง การสนับสนุน
จากผู้นา สามารถทานายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ร้ อยละ 39.5 และการศึกษาของ Srisawatphong K, and Bouphan, P (2013) ที่ศกึ ษาการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสิน ธ์ พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลบาง
ประการสามารถร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้ วยเหตุข้างต้ นนี ้ ทางผู้วิจยั จึงมีเห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะต้ องทราบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
การมีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไชยาของพยาบาล เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ นามาใช้
เป็ นแนวทางให้ กับผู้บริ หารคุณภาพของโรงพยาบาล รวมทังประยุ
้
กต์ใช้ ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในอนาคต
คาถามการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชา ในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี อยูร่ ะดับใด
2. ปั จ จัย ใดมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การมี ส่ว นร่ ว มของพยาบาลวิช าชี พ ในงานพัฒ นาคุณ ภาพ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
วัตถุประสงค์
1. ศึ ก ษาระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของพยาบาลวิ ช าชี พ ในงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาล ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในการมีสว่ นร่วมของพยาบาลวิชาชีพ ในงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ จากการวิจัย
ผลการศึ กษาระดับ ความมี ส่ ว นร่ว ม และปั จ จัยด้ านความรู้และเจตคติ ต่อ การมีส่ ว นร่ว ม ของ
พยาบาลวิชาชีพ ในงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จะถูกนาเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทานโยบาย และกาหนดแผนงานพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล ให้มุ่งเน้นด้านการ
ผลักดันให้พยาบาลชีพ เข้ามามีบทบาทและตระหนักในบทบาทหน้าที่ความสาคัญของตนเองในการพัฒนา
ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ที่จะสร้างคุณประโยชน์ และความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการสุขภาพ
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง(Cross-sectional) เพื่อศึกษาระดับการมี
ส่ ว นร่ ว ม และปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การมี ส่ ว นร่ ว มของพยาบาลวิ ช าชี พ ในงานพัฒ นาคุณ ภาพ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ในกลุ่มประชากรพยาบาล วิชาชีพ ที่ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลไชยา จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ นระยะเวลา ไม่ น้ อยกว่ า 1 ปี เก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า ง วัน ที่ 1
พฤษภาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั งิ าน ณ โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ระหว่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 จานวน 67 คน กลุ่มตัวอย่าง คือพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิ บั ติ ง าน ณ โรงพยาบาลไชยา จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี ระหว่ า งวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30
พฤศจิกายน 2562 จานวน 50 คน ทาการคัดเลือกด้ วยการสุ่มแบบแบบเจาะจง (Purposive random
sampling) กาหนดคุณสมบัติ ดังนี ้
1) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลไชยา จ.สุราษฎร์ ธานี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) มีสว่ นเกี่ยวข้ องในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3) ยินดีให้ ความร่วมมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ดังนี ้
1. แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบด้ วย ข้ อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้ วย อายุ ระยะเวลา
ในการปฏิ บัติง าน ต าแหน่ง การศึก ษา การอบรม การร่ วมเป็ น คณะกรรมการ เงิ น เดื อ น และโรค
ประจาตัว
2. แบบประเมินความรู้ เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี เป็ นแบบเลือกตอบถูก -ผิด 3 ตัวเลือก จานวน 16 ข้ อคาถาม ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบ
ผิดหรื อไม่ทราบ ให้ 0 คะแนน
แปลผลคะแนนด้ วยค่าเฉลี่ยดังนี ้
น้ อยกว่า 9.60 คะแนน หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพ ระดับต่า
9.60 - 12.79 คะแนน หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพ ระดับปานกลาง
12.80 - 16.00 คะแนน หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพ ระดับมาก
3. แบบสอบถามเจตคติตอ่ งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เป็ นแบบประมาณค่า 3 ระดับคะแนน ผู้ตอบให้ คะแนน 3 -1 คะแนน หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง –
ไม่เห็นด้ วย จานวนทังสิ
้ ้น 19 ข้ อ
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การแปลผลด้ วยค่าเฉลี่ยคะแนน ดังนี ้
1.00 – 1.66 หมายถึง มีเจตคติตอ่ งานพัฒนาคุณภาพอยูใ่ นระดับต่า
1.67 – 2.33 หมายถึง มีเจตคติตอ่ งานพัฒนาคุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.34 – 3.00 หมายถึง มีเจตคติตอ่ งานพัฒนาคุณภาพอยูใ่ นระดับสูง
4. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมการพัฒ นางานคุณภาพ โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ คะแนน จานวน 19 ข้อ ผู้ตอบให้คะแนน 5 – 1 คะแนน หมายถึง มีส่วน
ร่วมมากที่สุด – มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
การแปลผลคะแนนด้วยค่าเฉลี่ย ดังนี้
1.00 – 2.33 หมายถึง มีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพระดับต่า
2.34 – 3.66 หมายถึง มีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพระดับปานกลาง
3.67 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพระดับสูง
การหาคุณภาพของเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content validity) ผู้วิจัยนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ซึ่งประกอบด้ วย แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพ แบบสอบถามเจตคติ
ต่องานพัฒนาคุณภาพ และแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ ไปตรวจสอบความตรง
ตามเนื ้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน คือ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาคุณภาพ
งาน จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ อง ชัดเจนและความครอบคลุมของเนื ้อหา โดยให้ พิจารณาค่า
ดัชนีความสอดคล้ องของรายการคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจยั (Index of Congruence) พบว่า มีค่า
ดัชนีความสอดคล้ องมากกว่า 0.60 ทุกข้ อ
2. การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่ องมือ (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
เก็บรวบรวมข้ อมูลกับพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จานวน 20 คน จากนันน
้ าไปหาความเที่ยงของ
แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพ ด้ วยค่าคูเดอร์ -ริชาร์ ดสัน 21(Kuder-Richardson 21)
ได้ เท่ากับ 0.75 แบบสอบถามเจตคติต่องานพัฒ นาคุณ ภาพ และแบบสอบถามการมีส่วนร่ วมการ
พัฒ นางานคุณ ภาพหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าครอนบาค (Conbach Coeffficient) ได้ ค่าเท่ากับ 0.78
ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรียมการ ดาเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์จากสานักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เลขที่หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ STPHO 2019 – 021)
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97 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมของพยาบาลวิชาชีพ ในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทาวิจัยและขออนุมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
3. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และแนวทางการพิทักษ์สิทธิ์ในการเข้าร่วม
เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย พร้อมขอความยินยอมในการตอบแบบสอบจากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ลงนามใน
หนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
5. อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม โดยการอ่านคาชี้ แจงให้ชัดเจน เข้าใจ หากไม่
เข้าใจสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลาโดยใช้ระยะเวลา 30 นาที
เก็บ รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูก ต้อ ง ครบถ้ ว นของแบบสอบถามที่ ได้ รับ
และ
รวบรวมเพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างผู้วิจยั ประมวลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปวิเคราะห์
โดยใช้ สถิตดิ งั ต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไป และระดับความรู้และเจตคติ โดยใช้ สถิตคิ วามถี่ และร้ อยละ
2. วิเคราะห์ ปั จ จัยที่ มี ความสัม พัน ธ์ กับ การมี ส่วนร่ วมในงานพัฒ นาคุณ ภาพโดยใช้ สถิ ติ
ไคร์ ส แควร์ (Chi-Square Test)และสัม ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ข องเพี ยร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 48 คน (ร้ อยละ 96.00) มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มาก
ที่ สุด จ านวน 24 คน (ร้ อยละ 48.00) มี อายุง านมากกว่า 10 ปี จ านวน 32 คน (ร้ อยละ 64.00) ซึ่ง
ปฏิบตั ิงานเวรผลัด เช้ า-บ่าย-ดึก จานวน 36 คน (ร้ อยละ 72.00) มีวฒ
ุ ิการการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 46 คน (ร้ อยละ 92.00) มี เงินเดือนอยู่ระหว่าง 30,000 - 40,000 บาท/เดือน จานวน 27 คน
(ร้ อยละ 54.00) และไม่มีโรคประจาตัวใด ๆ จานวน 32 คน (ร้ อยละ 72.00)
ด้ านความรู้ในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลไชยา มีความรู้
เกี่ ยวกับการพัฒ นางานคุณ ภาพมากกว่าร้ อยละ 80 เกี่ ยวกับ 1) Hospital Accreditation คือ กลไก
กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนา ระบบงานภายในของโรงพยาบาลอย่างเป็ นระบบทังองค์
้ กร ทาให้ องค์กรเกิด
การเรี ยนรู้ มีการประเมิน และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) การพัฒนาในบันไดขันที
้ ่ 1 คือ กิจกรรม
ทบทวน 8)เมื่ อโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณ ภาพก็ ไม่จ าเป็ นต้ องทบทวนความเสี่ ยง 9) 3P: คื อ
Purpose- Process – Performance 10)แน วคิ ด พื ้น ฐ าน ขอ ง Hospital Accreditation (HA) คื อ
คุณภาพและความปลอดภัย 11) CQI คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ เน้ นการทดสอบขนาดเล็ก และ
ทดสอบต่อเนื่อง 12) Plan-Do-Check-ACT คือ การพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ก็คือ CQI 13)Access &
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Entry คือ การเข้ าถึงและเข้ ารับบริการ 15)กิจกรรม 5 ส. คือ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพขันพื
้ ้นฐานที่
จาเป็ นต้ องทา และ 16) C3THER คือ การทบทวนการให้ บริ การ เป็ นการทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย
ระดับความรู้ เกี่ ยวกับการพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วน
ใหญ่มีความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับสูง คิดเป็ นร้ อยละ 64.00 รองลงมามีความรู้ในระดับ
ปานกลาง และระดับต่า ร้ อยละ 24.00 และ 12.00 ตามลาดับ ดังตาราง 1 - 2
ตาราง 1 ตารางแสดงร้ อยละของความรู้ เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความรู้ เรื่ องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
1.Hospital Accreditation คือ กลไกกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนา ระบบงานภายในของโรงพยาบาลอย่าง
เป็ นระบบทังองค์
้ กร ทาให้ องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมิน และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.การพัฒนาในบันไดขันที
้ ่ 1 คือ กิจกรรมทบทวน
3.การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ (สรพ.) ใช้ บนั ได 7 ขัน้
4.การเฝ้าระวังความเสี่ยง คือ กระบวนการจัดการกับข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นโดยเป็ นหน้ าที่ของทีมความ
เสี่ยง
5.การใช้ หลักการ 3P เป็ นการพัฒนาในบันไดขันที
้ ่2
6.หัวข้ อ หรือ ประเด็นในการทบทวน 12 กิจกรรม คือ การทบทวนเฉพาะข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น
7.การพัฒนาในบันไดขันที
้ ่ 3 คือ การมีผลลัพธ์ทดี่ ี
8.เมื่อโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพก็ไม่จาเป็ นต้ องทบทวนความเสี่ยง
9. 3P : คือ Purpose- Process - Performance
10.แนวคิดพื ้นฐานของ Hospital Accreditation (HA) คือ คุณภาพและความปลอดภัย
11.CQI คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ เน้ นการทดสอบขนาดเล็ก และ ทดสอบต่อเนื่อง
12. Plan-Do-Check-ACT คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็คือ CQI
13.Access & Entry คือ การเข้ าถึงและเข้ ารับบริการ
14.การตรวจประกอบการวินิจฉัยโรค (Investigation) อยูใ่ น การเข้ าถึงและเข้ ารับบริการ
15.กิจกรรม 5 ส. คือ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพขันพื
้ ้นฐานที่จาเป็ นต้ องทา
16.C3THER คือ การทบทวนการให้ บริการ เป็ นการทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย
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ตาราง 2 ตารางแสดงจานวนและร้ อยละ ของระดับความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ระดับความรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับสูง
ความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับปานกลาง
ความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับต่า

ระดับ
จานวน (คน)
32
12
6

ร้ อยละ
64.00
24.00
12.00

ด้ านเจตคติ ในงานพัฒ นาคุณ ภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิช าชี พ โรงพยาบาลไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า ส่วนใหญ่ มีคะแนนเจตคติเกี่ยวกับการพัฒ นาคุณภาพโรงพยาบาล ใน
ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 1.67, S.D. = 0.22) ส่วนใหญ่มีเจตคติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
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ระดับต่า คิดเป็ นร้ อยละ 58.00 รองลงมามี ความรู้ ใน ระดับปานกลาง และระดับ สูง ร้ อยละ 40.00
และ 2.00 ตามลาดับ ดังตาราง 3
ตาราง 3 จานวนและร้ อยละระดับเจตคติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ระดับ

ระดับเจตคติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

จานวน (คน)
1
20
29

เจตคติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับสูง
เจตคติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับปานกลาง
เจตคติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับต่า

ร้ อยละ
2.00
40.00
58.00

ด้ านการมีส่วนร่วมในงานพัฒ นาคุณภาพของพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า พยาบาล โรงพยาบาลไชยา มีสว่ นร่วมในงานพัฒนาคุณภาพของพยาบาลระดับปานกลาง
(Mean = 3.579 SD = 0.48) พบว่า พยาบาลวิชาชีพ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 รองลงมามีส่วนร่ วมการพัฒ นาคุณภาพระดับสูง ร้ อยละ 40.00 ดัง
ตาราง 4
ตาราง 4 แสดงจานวนและร้ อยละระดับการมีสว่ นร่วมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ระดับ

ระดับการมีส่วนร่ วมการพัฒนาคุณภาพ

จานวน (คน)
20
30
-

การมีสว่ นร่วมการพัฒนาคุณภาพ ระดับสูง
การมีสว่ นร่วมการพัฒนาคุณภาพ ระดับปานกลาง
การมีสว่ นร่วมการพัฒนาคุณภาพ ระดับต่า

ร้ อยละ
40.00
60.00
-

ด้ านปั จ จัยที่ มีความสัม พันธ์ กับการมี ส่วนร่ วมในงานพัฒ นาคุณ ภาพโรงพยาบาล พบว่า
ปั จจัยด้ าน เพศ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา รายได้ และการมีโรคประจาตัวมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และความรู้ และเจตคติเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในงานพัฒนา
คุณ ภาพโรงพยาบาล มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกระดับ ปานกลาง กับ การมี ส่วนร่ วมในงานพัฒ นา
คุณภาพโรงพยาบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ดังตาราง 5-7
ตาราง 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยสถิติไคร์สแควส์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล กับการมีสว่ นร่วมในงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
ตาแหน่ ง
หัวหน้ างาน
ปฏิบตั ิการ

การมีส่วนร่ วมระดับปานกลาง
จานวน (คน)
ร้ อยละ

2
28
1
5

4.00
56.00
2.00
10.00

การมีส่วนร่ วมระดับสูง
จานวน (คน) ร้ อยละ

20
3
5

2

df

p-value

1.39

1

0.24

3.13

2

0.21

40.00
6.00
10.00
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ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ปฏิบตั ิงานเวรเช้ า
ปฏิบตั ิงานเวร เช้ า-บ่าย-ดึก
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รายได้ ต่อเดือน
ระหว่าง 5,000-10,000 บาท
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท
ระหว่าง 30,000 - 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

การมีส่วนร่ วมระดับปานกลาง
จานวน (คน)
ร้ อยละ

24

48.00

การมีส่วนร่ วมระดับสูง
จานวน (คน) ร้ อยละ

12

2.00

1

2.00

28
1

56.00
2.00

18
1

36.00
2.0

4.00
18.0
32.00
6.00

1
5
11
3

df

p-value

0.18

2

0.91

0.42

3

.94

24.00

1

2
9
16
3

2

2.00
10.00
22.00
30.00

ตาราง 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านอายุ อายุการทางาน ความรู้ และเจตคติ กับการมีสว่ นร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
การมีสว่ นร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ
ตัวแปร
(r)
อายุ
0.231
อายุการทางาน
0.243
ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพ
0.442**
เจตคติเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ
0.389**
**p < 0.01

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์ แบบตัดขวาง(Cross-sectional) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของพยาบาลวิชาชีพ ในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และเพื่ อวิเคราะห์ปัจจัยที่ มี ความสัม พันธ์ กั บการมี ส่วนร่ วมในงานพัฒ นา
คุณภาพโรงพยาบาล ในกลุ่มประชากร พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงาน ณ โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี จานวน 30 คน ผลการศึกษา พบว่า
1. ระดับการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พ บว่า พยาบาลวิชาชีพ มี ส่วนร่ วมในงานพัฒ นาคุณ ภาพโรงพยาบาล ในระดับปานกลาง(𝑥̅ =
3.579 SD = 0.48)
2.ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโรงพยาบาลไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่าความรู้ เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และเจตคติ ในการมี
ส่วนร่ วมในงานพัฒ นาคุณภาพโรงพยาบาล มีความสัมพันธ์ ทางบวก ระดับปานกลางกับการมีส่วน
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ร่วมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.442; p <0.01; r
= 0.389; p < 0.01, ตามลาดับ)
อภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจยั อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1.ระดับการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพ ในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า พยาบาลวิชาชีพ มีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ
ปานกลาง (Mean = 30579 SD = 0.48) และส่วนใหญ่มีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพระดับปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 รองลงมามีส่วนร่ วมการพัฒนาคุณภาพ ระดับสูงร้ อยละ 40.00 อาจเนื่องจาก
พยาบาลวิชาชีพอาจยังไม่เข้ าใจเกณฑ์การพัฒ นาคุณภาพสะท้ อ นได้ จากข้ อความรู้ เกี่ยวการพัฒ นา
คุณภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ยงั อยู่ในระดับน้ อย ประกอบกับภาระงานการพยาบาลที่มีจานวนมาก
อาจไม่เอื อ้ ต่อ การมี ส่ว นร่ วมในงานพัฒ นาคุณ ภาพเพราะเวลาปฏิ บัติก ารพยาบาลเป็ น ช่วงเวลา
เดียวกับเวลาของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพซึง่ การดาเนินการพัฒนาและรับ รองคุณภาพโรงพยาบาล
นัน้ จ าเป็ น ต้ อ งอาศัย การส่วนร่ ว มของบุค ลากรทุก คน ทุก ฝ่ าย ทุก หน่ว ยงาน จึง จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการทางานร่วมกันเป็ นทีม มีการเรี ยนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้ ผล
การตัดสินใจเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ (Cohen and Uphoff,1980) นอกจากนี ้ในการพัฒนาคุณภาพ
ประกอบไปด้ วยกิจกรรมต่างๆภายในโครงการมากมายที่ต้องการ การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในองค์กร
จึง จะส่ ง ผลให้ การด าเนิ น งานประสบผลส าเร็ จ โดยเฉพาะโครงการพัฒ นาและรั บ รองคุณ ภาพ
โรงพยาบาลซึ่ง เป็ นโครงการที่ ใช้ หลักการบริ หารคุณ ภาพทั่วทัง้ องค์กร (Jearapong, 2011) และยัง
อาศัยปั จจัยเกื ้อหนุนความสาเร็จหลายอย่าง เช่น การนาองค์กรของผู้บริ หาร บุคลากร ทีมงาน การวาง
ระบบงาน การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื ้อต่อการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล รวมถึงการ
ประสานงานระหว่างทีม สิ่งเหล่านี ้จึงอาจมีผลต่อระดับการมีสว่ นร่วมของพยาบาล โรงพยาบาลไชยาที่
อยูร่ ะดับกลาง ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นี ้สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริงที่พบว่า เจตคติของพยาบาลโรงพยาบาล
ไชยาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอยู่ระดับปานกลาง เนื่องจากเจตคติจะเป็ นแรงผลักดันใน
การกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากมีเจตคติที่ดีส่งผลให้ สามารถมีพฤติกรรมได้ ตามรูปแบบของ KAP model
ของชาร์ ท (Schwartz, 1975 cited by Thongpaknum, 2514) ดังนันเมื
้ ่อพยาบาลส่วนใหญ่ ที่มีเจตคติ
ในระดับปานกลางจึง มี ส่วนร่ วมในการปฏิ บัติข องงานคุณ ภาพอยู่ในระดับ ปานกลางเช่น เดียวกัน
รวมทัง้ พยาบาลวิชาชีพอาจยังไม่เข้ าใจเกณฑ์การพัฒ นาคุณภาพสะท้ อนได้ จากข้ อความรู้ เกี่ ยวการ
พัฒนาคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพ บางคนที่ยงั อยู่ในระดับปานกลางและระดับต่า ประกอบกับภาระ
งานการพยาบาลที่ มี จ านวนมากอาจไม่เอื อ้ ต่อ การมี ส่ วนร่ วมในงานพัฒ นาคุณ ภาพเพราะเวลา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเป็ นช่วงเวลาเดียวกับเวลาของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
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จากผลการศึกษาสอดคล้ องกับการศึกษาของ Jearapong, S (2011) ที่ พบว่าการมี ส่วนร่ วม
ของพยาบาลวิชาชีพในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลปราจีนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง
เช่ น เดี ย วกับ การศึก ษาของ Saisanan Na Ayuthya, Monaiyapong, & Phanusophon, (2013) ที่
พบว่าการมีส่วนร่วมของในงานพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บาง
แค อยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษาของ Palitnontakert, A., and Keawmesri, T. (2017). พบว่า
การมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาและรับรองคุณ ภาพโรงพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ตรงข้ ามกับผลการศึกษาของ Srisawatphong
K, and Bouphan, P. (2013) พบว่าการมี ส่วนร่ วมของบุคลากรในการพัฒ นาคุณ ภาพโรงพยาบาล
ชุม ชน จัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ อยู่ใ นระดับ มาก และ Rattanaware S, Phensirinapa, N., & Jankong V.
(2014) ศึกษาปั จจัยที่ สัม พันธ์ กับการมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาและรับรองคุณ ภาพโรงพยาบาลของ
บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬที่พ บว่า การมีส่วนร่ วมในการพัฒ นาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก
2. ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การมีสว่ นร่วมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พบว่าความรู้และเจตคติ
มีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่ วมในงานพัฒ นาคุณภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ความรู้ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่จะขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรม โดยงานพัฒนาคุณภาพจะสาเร็ จได้ คนใน
องค์กรต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจว่าองค์กรกาลังทาอะไร เพื่อให้ คนในองค์กรเกิดความรู้สึกร่วมกันและ
มีส่วนร่วมในการทางาน ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ กบั การทางาน (Cohen and Uphoff,1980) โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล บุคลากรต้ องมีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
มี ความรู้ ในเกณฑ์ การรับรองคุณ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ประกอบด้ วยตอนที่ สาคัญ จานวน 4 ตอน ประกอบด้ วย ภาพรวมของการบริ หาร
องค์ ก ร ระบบงานส าคัญ ของโรงพยาบาล กระบวนการดูแ ลผู้ ป่ วย และ ตอนที่ 4 ผลลัพ ธ์ (The
Healthcare Accreditation Institute, 2018) ซึ่ง นอกจากความรู้ เกี่ ย วกับ เกณฑ์ ก ารพัฒ นาคุณ ภาพ
การมีความรู้ เกี่ยวกับลาดับขันตอนในการพั
้
ฒนาคุณภาพยังเป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อให้ เกิดการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากความรู้การดาเนินการให้ เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ ทัศนคติเป็ นสิ่งที่มีผล
ต่อความสาเร็ จในการดาเนินงาน เนื่องจากความสาเร็ จในกิจกรรมพั ฒ นาคุณภาพไม่สามารถกากับ
หรื อชักจูงได้ โดยผู้บริ หาร แต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบตั ิทุกคนและทุกหน่วยงาน (Barker &
Gelmon ,1996) และอาศัยระยะเวลาที่ทาให้ ให้ เกิดความสาเร็ จ ดังนัน้ บุคลากรต้ องมีส่วนร่ วมอย่าง
แท้ จริ งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ มีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม และปรับปรุ งกระบวนการทางาน
อย่างต่อเนื่ อง ดังนัน้ ผู้มี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาคุณ ภาพจะต้ องสามารถสื่ อสารซึ่งกันและกันได้ ใช้
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ภาษาที่ มี ค วามเข้ าใจ สามารถแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น กัน ได้ เพราะในการประชุม ไม่ค วรให้ เกิ ด
ความรู้สกึ ถูกคุกคามหากบุคลากรรู้สึกเช่นนี ้รุนแรงมากทาให้ ไม่เกิดการมีส่วนร่วม เกิดการปฏิเสธ หรื อ
ต่อต้ าน(Cohen and Uphoff, 1980) ซึ่งการปรับทัศนคติต่อการพัฒ นาคุณ ภาพโรงพยาบาลถื อเป็ น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จลาดับแรกในโรงพยาบาลตติยภูมิที่ผา่ นการรับรองคุณภาพ
จากผลการศึกษาสอดคล้ องกับที่ Cohen and Uphoff (1980) กล่าวว่า การดาเนินการพัฒ นา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนันบุ
้ คคลจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากน้ อยเพียงใดนัน้ การมีส่วนร่วม
ทัง้ ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจในกิ จ กรรมที่ ทาความสามารถและเวลาที่ เพี ยงพอต่อการมี ส่วนร่ วม
ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ กิ จ กรรม ปั จ จัย ทางด้ า นส่ ว นร่ ว มความต้ อ งการมี เกี ย รติ การได้ รั บ ข้ อ มูล ข่ า วสาร
กระบวนการนาบุคคลเข้ ามามีส่วนร่วมและการประสานงานที่ดี ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้ อง ส่วนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลนันจะต้
้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากร เพื่อให้ มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และสอดคล้ องกับการศึกษาของ Saisanan Na Ayuthya, Monaiyapong, & Phanusophon (2013)
ที่พบว่า เจตคติมีความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่ส่วนเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพเข้ ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพโดยเริ่มจากการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ มีสว่ นร่วมในการดาเนินการ การมี
ส่วนร่วมรับผลที่เกิดขึ ้นและมีสว่ นร่วมในการประเมินผลเพื่อให้ เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลอย่างยัง่ ยืน
2. ผู้บริ หารและผู้เกี่ยวข้ องควรมีการดาเนินกิจกรรมที่จะสนับสนุนให้ พยาบาลมีความรู้ด้าน
การพัฒ นาคุณ ภาพมากขึน้ เพื่ อ ส่ง ผลต่อ ความตระหนัก และทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ การพัฒ นาคุณ ภาพ
โรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพเข้ ากับงานประจาเพื่อลดความ
ยุง่ ยากซับซ้ อน และทาให้ พยาบาลเกิดทัศนคติที่ดีตอ่ การพัฒนาคุณภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. จากผลการวิจัยจึงควรมีการศึกษาถึงโปรแกรมการสนับสนุนให้ ความรู้ เรื่ องการพัฒ นา
คุณภาพการพยาบาลต่อเจตคติและการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
2. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในบุคลากรกลุ่มอื่นของ
โรงพยาบาล เพื่อให้ เห็นภาพรวมของการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกในการทาความเข้ าใจการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพของพยาบาลซึง่ จะส่งผลต่อการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
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