บทปฏิทัศน์
การบูรณาการกระบวนการคุณภาพ
โครงการ “รักเพือ น”
(MY DEAR FRIENDS)
สุ ชาติ เทพรักษ์ พบ.วว. (ออร์ โธปิ ดิกส์ )*และคณะ FA
บทนํา
ปัจจุบนั ได้มีการนํากระบวนการคุณภาพต่างๆ
มาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพของสถานบริ การ เพื3อให้
เป็ นที3ยอมรับของผูใ้ ช้บริ การ อาทิเช่น ISO, HA, TQM,
PSO, HPH, KM, etc จนบางครัEงทําให้ผใู ้ ห้บริ การของ
สถานบริ การสับสนจนไม่ทราบว่าจะเลือกระบบใดดี
อย่างไรก็ตามจะต้องทราบว่าไม่ว่าจะเป็ นการ
พัฒนาคุณภาพระบบใดก็ตาม จะมีแกนหลักที3คล้ายกัน
เช่น การสนองตอบความต้องการของลูกค้า, การทํางาน
เป็ นที ม, การลดความเสี3 ยงให้เหลื อน้อยที3 สุด, การ
พัฒนาอย่ างต่ อเนื3 อง รวมถึ งการบริ หารจัดการที3 มี
คุณภาพ จึงมีความเป็ นไปได้ที3จะมีการบูรณาการระบบ
คุณภาพต่ างๆให้เป็ นหนึ3 งเดี ยว เพื3 อให้ได้ประโยชน์
สูงสุ ดแก่องค์กร
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลพิ จิ ต รได้ เ ริ3 มโครงการพั ฒ นา
คุณภาพตัEงแต่ปี 2540 มีการนํากระบวนการ TQM, OD,

*

ESB มาใช้พ ฒ
ั นาองค์กร ระยะแรกมี ความตื3 นตัว ดี
ต่ อ มาได้มีก ารนํา ระบบ HA เข้า มาใช้ การพัฒ นา
คุ ณ ภาพดํา เนิ น ไปได้สั ก ระยะก็ เ ริ3 มช้า ลง เนื3 อ งจาก
ประสบปัญหาหลายประการ
1. ปัญหาการทํางานคุณภาพ
1.1 การทํา งานมี ลกั ษณะต่ างคนต่ า งทํา
ไม่มี Unity
1.2 การทํางานยังมีความเคยชิ นกับระบบ
เดิมๆ ไม่ค่อยยอมรับการเปลี3ยนแปลง หรื อสิ3 งใหม่ๆ
1.3 ขาดการประสานงานที3ดีระหว่างที ม
ต่างๆ ทําให้งานไม่ลื3นไหล, ปั ญหาไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างเป็ นระบบ
1.4 ไม่มีผูร้ ับผิดชอบงานโดยตรงในที ม
หากไม่ มี ผู ้ม าประเมิ น งานก็ ม ัก จะไม่ เ ดิ น เมื3 อ มี ผูม้ า
ประเมิ น จึ ง ค่ อ ยเร่ ง ทํา งานกัน ไม่ มี ล ัก ษณะของการ
ทํางานอย่างต่อเนื3อง (Continuity, Dynamic)
2. ปัญหาการประเมินที3ผา่ นมา
2.1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ผู ้ นํ า แ ล ะ ที ม
Facilitator ขาดการต่อเนื3 อง บางครัEงพบปั ญหาก็ไม่ได้

นายแพทย์ 8 ประธานคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (FA) โรงพยาบาลพิจิตร
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รั บ การแก้ไ ข ผูร้ ั บ การประเมิ นรู ้ สึกเป็ นเรื3 องไกลตัว ,
ไม่ได้มีส่วนร่ วม
2.2 การประเมิ นโดยที ม IS (Internal
Surveyor) บ่อยครัEงที3ผปู ้ ระเมินไม่ทราบปั ญหาที3แท้จริ ง
และไม่มีการประสบการณ์พอกับงานที3 ตนเองต้องเข้าไป
ประเมิน ทําให้ผลการประเมินคลาดเคลื3อน
2.3 การประเมิ นโดย พ.ร.พ. ไม่มีความ
ต่ อ เนื3 อ ง ขึE นอยู่ กั บ ความพร้ อ มของผู ้ถู ก ประเมิ น
ประกอบกับผูเ้ ข้ามาประเมิ นแต่ ละครัE งก็ไม่ซE ํากันเลย
ทํา ให้ มุ ม มองและมาตรฐานการประเมิ น แต่ ล ะครัE ง
แตกต่างกันไป การประเมินทุกครัEงจะเปลี3ยน Concept
ไปเรื3 อยๆ จนผูร้ ับการประเมิ นตามไม่ค่อยทัน การใช้
ภาษาเขียนวกวน เข้าใจได้ยาก ยิ3งทําให้สบั สน
3. การปรับเปลี3ยนที3ผา่ นมา
3.1 ปรับทีมนํา ได้มีการปรับทีมนํา 3 ครัEง
3.2 ปรับเปลี3ยนทีม Facilitator 3 ครัEง
3.3 ปรับเปลี3ยนภายในทีมต่างๆ 3 ครัEง
3.4 ปรับโครงสร้างคุณภาพและปรัชญา
องค์กร 2 ครัEง
แม้จะมีการปรับเปลี3ยนกันหลายครัEง แต่ผลที3ได้
ก็ย งั ไม่ มีการเปลี3 ย นแปลงที3 เ ห็ นได้ชัด ทัEงนีE สามารถ
สรุ ปปัญหาได้เป็ น 5 ประเด็น คือ
1. รอการสัง3 การ ไม่ค่อยมีการพึ3งตนเอง
2. ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบภายในทีมที3ชดั เจน
3. ขาดความร่ วมมือภายในกลุ่ม
4. ขาดความต่อเนื3อง
5. ขาดแรงจูงใจ
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จากอุปสรรคและปั ญหาที3 เ กิ ดขึE น จึ งนําไปสู่
การแก้ปัญหาแบบบูรณาการ โดยมองปั ญหาทุกๆด้าน
และนําความรู ้ ใ นเชิ งบริ การเข้ามาประยุกต์ใ ช้ในงาน
พัฒ นาคุ ณภาพ โดยมี การจัดทําโครงการ “รั กเพื3 อ น”
เพื3อบริ หารจัดการงานคุณภาพให้ดาํ เนิ นต่อไปได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีแนวความคิดดังนีE
1. ใช้ “ความรั ก” เป็ นตัวประสานสิ3 งต่ างๆ
ให้ขบั เคลื3อน เพราะเรารู ้วา่ ความรักทําให้เกิด ความสุ ข,
กําลังใจ และเกิดความคิดสร้างสรรค์
“มนุษย์เมื3อถูกรักแล้วเขาจะรักตอบ”
เมื3อมีความรักแล้วจะรู ้สึกเห็นอกเห็นใจกัน
, ให้การช่ วยเหลือซึ3 งกันและกัน มีความเข้าใจ ยอมรับ
และให้อภัยกัน
2. ใช้ความรู ้ Learning Organization มา
พัฒนางานคุณภาพ โดยนําข้อมูล (รวมทัEงข้อผิดพลาด
ต่างๆ) และข่าวสารที3ได้รับมาแปลงให้เป็ นความรู ้ใหม่
ซึ3 งเมื3 อ รวมกับ ความรู ้ เ ดิ ม ที3 มี อ ยู่ แ ล้ว ก็ จ ะเกิ ด หลัก
ความคิดใหม่ อันจะนําไปสู่พฤติกรรมใหม่ เป็ นการเปิ ด
พรมแดนระหว่างหน่ วยงาน (Join Project) เพื3อทําให้
การประสานงานดี ขE ึน รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาด
และหาทางแก้ไขต่อไป
จากแนวความคิ ด ข้า งต้น ทําให้เกิ ดหลักการ
ทํางานใหม่ 4 อย่าง คือ
1. มีการช่ วยเหลื อตนเองมากขึE น แทนที3 จะ
รอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื3น
2. มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานคุ ณ ภาพแต่ ล ะด้ า น
ชัดเจน
3. มีความร่ วมมือภายในกลุ่ม
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4. มีความต่อเนื3อง
วิธีการ
ได้มีก ารจัด กระบวนการใหม่ เพื 3อ ให้ก าร
ดําเนิ นงานเป็ นไปได้ ดังนีE
1. มีการรวมกลุ่มของที มต่ างๆ (โดยเฉพาะ
PCT) เป็ นกลุ่ มละ 3 – 4 ที ม (Cluster of Quality)
เพื3อให้มีขนาดพอเหมาะ ไม่ใหญ่หรื อเล็กไป โดยแต่ละ
ทีมมีความคล้ายคลึงกันหรื อแตกต่างกันไม่มาก
2. มี ผูร้ ั บผิด ชอบโดยตรงในแต่ ละที ม โดย
แบ่งงานคุณภาพออกเป็ นด้านย่อยๆ เรี ยกว่าสาย แต่ละ
สายมีแพทย์เป็ นหัวหน้าทีม (Small Business Unit)
3. มีการประเมินแต่ละ Cluster เดื อนละ 1
ครัEง วนเป็ นรอบอย่างต่อเนื3อง ดังไดอะแกรมที3 1

1.
A
3.
C

2.
B
ไดอะแกรมที3 1

สมมติวา่ ใน 1 Cluster มี 3 ทีม คือ A, B, C
การประเมินเดือนแรก ประเมินทีม A โดยทีม B+C
การประเมินเดือนที3สอง ประเมินทีม B โดยทีม A+C
การประเมินเดือนที3สาม ประเมินทีม C โดยทีม A+B
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จะเห็นว่าในแต่ละ Cluster จะมีการประเมิ น
ทุกเดือ น เดือ นละ 1 ทีม และแต่ละทีมที3ถูกประเมิน
ครัEงแรกจะถูกประเมินครัEงต่อไปในอีก 3 หรื อ 4 เดือน
ข้างหน้า (ขึEนอยู่กบั ว่า Cluster หนึ3 งจะมี 3 หรื อ 4 ทีม) ทํา
ให้แต่ละทีมมีเวลาพอในการที3จะปรับปรุ งข้อบกพร่ อง
(3 – 4 เดือน) เพื3อรอรับการประเมินในรอบต่อไปเรื3 อยๆ
แบบต่อเนื3อง
การประเมิน ใช้มาตรฐานบริ การสาธารณสุ ข
ฉบับกระทรวงฯ เป็ นเกณฑ์ เช่น
- เวชระเบียน
- อาคารสถานที3 (โครงสร้างกายภาพ)
- สิ3 งแวดล้อมและความปลอดภัย
- เครื3 องมือเครื3 องใช้
- การรักษาพยาบาล
- พฤติกรรมบริ การ
- อื3นๆ
เราสามารถแบ่ ง การประเมิ น ออกได้เ ป็ น 4
ด้านใหญ่ๆ ได้แก่
1. ด้านโครงสร้างกายภาพ, สิ3 งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย
2. ด้านพฤติกรรมบริ การ
3. ด้านการรักษาพยาบาล
4. ด้านค่ารักษาพยาบาล
ด้านการรักษาพยาบาลยังแบ่งย่อยได้อีก เป็ น
1. บุคลากร
2. เครื3 องมือเครื3 องใช้และเวชระเบียน
3. ผลิตภัณฑ์
4. ชุมชน
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ด้านผลิตภัณฑ์ยงั แบ่งได้อีกเป็ น
1. ผลิตภัณฑ์ที3จบั ต้องได้ เช่น ยา, อาหาร,
การผ่าตัด, การทบทวนเวชระเบียน
2. ผลิ ต ภัณ ฑ์ที3 จับ ต้อ งไม่ ไ ด้ เช่ น ผลการ
วินิจฉัย, คําแนะนํา, การทบทวนการรั กษา หากจะ
พิ จ ารณาการประเมิ น กลัก ๆที3 ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน เรา
สามารถนํามาตรฐานการประเมินงานคุณภาพมาจาก 3
ระบบใหญ่ๆ ได้แก่
1. HA
2. HPH
3. TQM
HA มีการประเมินใน 12 กิจกรรม
1. ทบทวนในขณะดูแลรักษา
2. ทบทวนคําร้องเรี ยน
3. ทบทวนการรักษาโดยผูท้ ี3มิใช่แพทย์
4. ทบทวน RM
5. ทบทวน IC
6. ความคลาดเคลื3อนทางยา
7. ส่ งต่อ/ปฏิเสธการรักษา
8. ดูแลผูป้ ่ วย เหตุการณ์สาํ คัญ
9. ทบทวนเวชระเบียน
10. ทบทวนความรู ้วิชาการ
11. ทบทวนการใช้ทรัพยากร
12. ดัชนีชE ีวดั
HPH มีการประเมินใน 7 องค์ประกอบ
1. การนําองค์กร
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2. การจั ด สรรทรั พ ยากรและการพั ฒ นา
คุณภาพบุคลากร
3. การจัดการสภาพแวดล้อม
4. การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที3
5. การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพผูร้ ั บ บริ การและ
ครอบครัว
6. การสร้างเสริ มในชุมชน
7. ผลลัพธ์สร้างเสริ มชุมชน/เจ้าหน้าที3/ผูป้ ่ วย
TQM ประเมินใน 10 มาตรฐาน
1. สถานที3
2. เครื3 องมือ
3. การตรวจวินิจฉัย
4. การพยาบาล/ความเห็นของแพทย์
5. การรักษา/ส่ งต่อ/วางแผนบริ การ
6. ผ่าตัด/หัตถการ
7. ทักษะ/ความสามารถผูป้ ฏิบตั ิ
8. ผลิตภัณฑ์ในบริ การ
9. การดูแลต่อเนื3อง
10. พฤติกรรมบริ การที3ดี
จากการประเมิน HA, HPH และ TQM เรา
สามารถรวมออกมาสรุ ปได้เป็ นการประเมิน 6 ด้าน คือ
1. โครงสร้างกายภาพสิ3 งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย
2. พฤติกรรมบริ การ
3. บุคลากร
4. เครื3 องมือ/อุปกรณ์/เวชระเบียน
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5. ผลิตภัณฑ์บริ การ
6. ชุมชน
นอกจากนีEเรายังสามารถนํางานหลายๆอย่างที3
สามารถนํามาปรั บเข้ากับงานต่างๆได้ เช่ น งานความ
เสี3 ยง (RM), นวตกรรม (CQI), 5ส., OD, ESB
คณะผู้ประเมิน จะประกอบไปด้วย
1. FA ประจําทีมต่างๆใน Cluster (เว้นทีมที3
ถูกประเมิน)
2. FA กลาง
3. ตัวแทนทีมต่างๆใน Cluster
- ประธาน
- เลขานุการ
- ลูกทีม 1 – 3 คน
- ตัวแทนจิตเวช 1 คน
4. ผูบ้ ริ หาร (ผูอ้ าํ นวยการ หรื อตัวแทน)
* หมายเลข 3 เท่ า นัEน ที3 ส ามารถให้ค ะแนน
ประเมินได้
ทีมทีถูกประเมิน ประกอบด้วย
1. สมาชิกทัEงหมดของทีม
2. FA ประจําทีม
3. FA กลาง
ระยะเวลาการประเมิน
ใช้เ วลาที 3ค่อ นข้า งจะทํา ได้ (เช่น วันใด
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1. ใช้เ วลาประเมิ นประมาณ 1 – 2 ชั3ว โมง
ใน Format ที3จดั ทําขึEน
2. ให้เ วลาวิ จ ารณ์ ผ ลการประเมิ น ให้ผูถ้ ู ก
ประเมินทราบ ใช้เวลาวิจารณ์ ½ - 1 ชัว3 โมง
3. ทําผลการประเมินเป็ น 2 ชุด
- ให้ทีมถูกประเมิน 1 ชุด
- ให้สาํ นักงานคุณภาพ 1 ชุด
คะแนนที3 ใ ห้ จะเป็ นคะแนนในแบบ Check
List (กําลังอยูร่ ะหว่างจัดทํา)
ข้ อดีของวิธีนี2
1. ทุกคนมีส่วนร่ วม
2. มีก ารประเมิน และวัด ผลที 3 ช ดั เจนและ
ต่อเนื3อง
3.
4.
5.
6.
7.

มีการประเมินโดยบุคคลภายนอกทีม
ประเมินโดยผูท้ ี3รู้และเข้าใจงานดี
มีการช่วยเหลือซึ3 งกันและกัน
เสี ยค่าใช้จ่ายน้อย
มีผรู ้ ับผิดชอบชัดเจน

ข้ อเสี ยของวิธีนี2
1. จะต้องจับกลุ่มกัน
2. จะต้องประชุมกันเดือนละ 1 – 2 ครัEง
ผลการดําเนินการ

วารสารโรงพยาบาลพิ
จิตร
เนื3 อ งจากเป็ นโครงการใหม่
แ ละเพิ3 ง เริ3 ม
ดําเนิ นการ Phase แรก ได้ดาํ เนิ นการในทีม PCT ก่อน
โดยแบ่ง Cluster ออกได้เป็ น 2 Cluster คือ
Cluster 1 ศัลยกรรม, ออร์โธปิ ดิกส์, EENT

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร

บทปฏิทัศน์
Cluster 2 กุมารเวชกรรม, สูติกรรม, อายุรกรรม
เนื3องจากเป็ นระยะแรกเริ3 มของการดําเนิ นการ
จึงยังไม่ได้ผลงานออกมา แต่หวังว่าจะได้ผลบ้างไม่มาก
ก็ น้อยและจะได้นําเสนอผลการดําเนิ นการในโอกาส
ต่อไป
ขอขอบคุณ
1. คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (FA
กลาง)
2. ประธาน, เลขานุการทีม PCT ทุกทีม
3. เจ้าหน้าที3สาํ นักงานคุณภาพ
4. คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลพิจิตร
ที3ช่วยปรับปรุ งแก้ไข

ปี ที3 19 ฉบับที3 2 เมษายน - กันยายน 2547
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