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บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลหนองโน จ�ำนวน 33 คน คัดเลือกโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ระหว่าง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  2558 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) กิจกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม มีกจิ กรรม
12 ขั้นตอน 2) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลหนองโนมีการเปลีย่ นแปลงด้านความพึงพอใจและมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพเพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อน
การด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 3) หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน และ 4) รูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลหนองโน ซึง่ ประกอบด้วยการประสานงานภาคีเครือข่ายแบบมีสว่ นร่วม (N) ก�ำหนดวันคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง (N)
การคิดเชิงบวก (P) เสริมสร้างพลังอ�ำนาจชุมชน (C) และการรู้คุณค่าการชมเชย (A) หรือที่เรียกว่ารูปแบบ NN-PCA
โดยปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในกระบวนการพัฒนาครั้งนี้คือ AIP ประกอบด้วย การมีผู้น�ำและผู้ปฏิบัติให้ความส�ำคัญ
ในการพัฒนา (A) การรวบรวมข้อมูลและการคืนข้อมูล (I) และการมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ (P)
ค�ำส�ำคัญ:  การพัฒนาคุณภาพบริการ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
* นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract

The purpose of this research and development was to results of development the participatory
of quality service by using the quality criteria of the Primary Care Award in Nongno Subdistrict
Health Promoting Hospital, Amphoe Mueang, MahaSarakham Province. The 33 participants who
involved in the development process were selected from the Nongno Subdistrict Health Promoting
Hospital. The participatory action research activities were performed during June to August 2015.
Qualitative and quantitative data were collected by using created questionnaires. Quantitative data
was analyzed by using descriptive statistics. Qualitative data was analyzed by using content analysis.
The research found that the process of improving the quality of service using the learning activities
involved. 1) 12-step activities. 2)the finding revealed that people who participated in this study had
significantly more knowledge satisfaction and participation level than before the study. 3) the units
meet evaluation standards. and 4) the quality service development using the standard criteria in Nongno
Subdistrict Health Promoting Hospital. Findings model was called the NN-PCA model which comprised
as Networking (N) Non- Stop D – Day (N) Positive thinking (P) Community empowerment (C) and
Appreciate (A). The successful factors for the development process were combined AIP as A-actors
is to have leaders at all levels who devoted the importance and support in the process. I-Information
is the data collection and restoring data to the community and P-process is the well organized
processes of improving the quality.
Keyword: Quality development services, Primary care award.

บทน�ำ

การสร้างหลักประกันให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้ตามความจ�ำเป็น ถือเป็น
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนเป็ น เป้ า หมายหลั ก ของ
นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ท�ำให้เกิดการปฏิรปู
ระบบบริการสุขภาพ โดยให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูปของ
ระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษา
พยาบาลอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน มีการจัดบริการ
ระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งสร้างสุขภาพให้กับ
ประชาชนจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งเรียกว่า “ศูนย์
สุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล” ทีใ่ ห้
บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน (Integrated Care)
และเป็นองค์รวม (Holistic Care) ในอันที่จะให้ประชาชน
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ได้รับบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Care)
ครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ทปี่ ระชาชนควรจะได้รบั อย่าง
เท่าเทียมกัน (เพชรีย์ เรือนก้อน, 2552) โดยหน่วยบริการ
ปฐมภู มิ (ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน/โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพต�ำบล) เป็นหน่วยบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด เพราะเป็นสถานบริการด่านแรก (ส�ำนักพัฒนา
เครือข่ายบริการสุขภาพ, 2545) ท�ำหน้าที่ให้บริการ
สาธารณสุขแบบผสมผสานในการให้บริการปฐมภูมิ เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 และพรบ. ก�ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อ�ำนาจ พ.ศ. 2543 และกระทรวงสาธารณสุขได้มีการ
พั ฒ นาและปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
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มีการก�ำหนดมาตรฐานของบริการเรียกว่า “มาตรฐาน
บริการสาธารณสุข”  ในปีงบประมาณ 2553 ส�ำนักบริหาร
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กรมสนับสนุนบริการ  
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ น� ำ เอากรอบคุ ณ ภาพของ
Malcolm Baldrige National Quality Award

มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา และได้จดั ท�ำเป็นเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award
: PCA) ซึง่ หัวใจส�ำคัญการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ คือ ต้องสามารถให้บริการแบบองค์รวม ต่อเนื่อง
ผสมผสาน และสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชน
โดยมีการบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพไปพร้อมกัน
โดยค�ำนึงถึงมิติทางด้านจิตใจ สังคม และสภาพแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิได้น�ำแนวคิด
CQI (Continuous Quality Improvement) มาใช้เพื่อ
การพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานและเกิดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ การพั ฒ นาให้ กั บ หน่ ว ยบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2552)
จากการที่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
อ�ำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการออกนิเทศและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ใ นปี
งบประมาณ 2555  พบว่า  หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง
และเครือข่ายบริการปฐมภูมไิ ม่มกี ารพัฒนาต่อเนือ่ งสูบ่ นั ได
ขัน้ ที่ 2 ซึง่ รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองโน
ด้วย ดังนั้น  ในปี 2556 เครือข่ายบริการปฐมภูมิอ�ำเภอ
เมืองจึงได้ด�ำเนินงานคุณภาพบริการตามมาตรฐานเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิน�ำร่อง ที่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองอุทยั ทิศ เกิดมาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมติ น้ แบบ UTHAITIS Model (วัฒนา สว่างศรี, 2556)
และในปี 2558 ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ได้ ใ ช้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารตามมาตรฐานเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) เป็นตัวชี้วัดใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยบริการปฐม

ในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคามต้องผ่านประเมิน
ตนเองขั้นที่ 3 ร้อยละ 30 ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลหนองโนได้มกี ารพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
ดังกล่าว เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ ขั้นที่ 3 มาตั้งแต่ปี 2557 แต่ไม่สามารถ
ท�ำได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยังขาดการท�ำงาน
เป็นทีมในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ขาดการสือ่ สาร
เรือ่ ง PCA ในองค์กร ขาดการวางแผนการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการคืนข้อมูลให้ชุมชน  
และภาคีเครือข่ายขาดความเข้าใจเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนายังมีน้อย
(ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม, 2557)
จากสภาพปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์
คุณภาพแบบมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลหนองโน   ซึ่งต้องการพัฒนาคุณภาพบริการตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ขัน้ ที่ 3 โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ผสมผสานแนวคิดวงจร
คุณภาพของเดมมิง่ (Deming Cycle) (วรภัทร์ ภูเ่ จริญ, 2542;
ศิริกาญจน์ ชีวเรืองโรจน์, 2549) และแนวคิดการมีสว่ น
ร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff ,1977)
มาใช้ในการพัฒนา   นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้น�ำรูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
เครื อ ข่ า ยบริ ก ารปฐมภู มิ ข องศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนเมื อ ง
อุทัยทิศ (UTHAITIS Model) (วัฒนา สว่างศรี, 2556)
มาประยุกต์ใช้ในขัน้ ตอนการสร้างทีมงานให้มคี วามสามัคคี
การมอบหมายงาน และการคืนข้อมูล โดยคาดหวังว่าผล
การศึกษาที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายบริการปฐม
ภูมใิ นบริบทของหน่วยบริการปฐมภูมนิ อกเขตเมืองแห่งอืน่
ให้ประสบผลส�ำเร็จต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิ เพิม่ ขึน้ กว่า
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ ทั่ ว ไป เพื่ อ ศึ ก ษาผลของ ก่อนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแบบมีสว่ นร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ได้น�ำทฤษฎีวงจรคุณภาพของ
หนองโน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เดมมิ่ง (The Deming Cycle)  (วรภัทร์  ภู่เจริญ, 2542;
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ		
2.1 เพื่อเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ศิรกิ าญจน์ ชีวเรืองโรจน์, 2549) และแนวคิดการวางแผน
และการมี ส ่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ แบบมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิของโรงพยาบาล Uphoff ,1977) ใช้ในการด�ำเนินงานของหน่วยบริการปฐม
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองโน ก่อนและหลังการพัฒนา ภูมิ เพือ่ ให้ผา่ นการประเมินและรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ของ คุ ณ ภาพเครื อ ข่ า ยบริ ก ารปฐมภู มิ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
1) การศึกษาและประเมินผลการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพบริการ
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการ
ปฐมภูมกิ อ่ นการด�ำเนินงาน 2) ขัน้ กระบวนการเรียนรูแ้ ละ
สมมติฐานการวิจัย
หลังการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา 3) การติดตามและการประเมินผล
คุณภาพแบบมีสว่ นร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 4) สรุปถอดบทเรียนหาปัจจัยความส�ำเร็จ  น�ำสิง่ บกพร่อง
หนองโน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีคา่ เฉลีย่ ความ มาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารตามเกณฑ์
พึ ง พอใจและการมี ส ่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการพั ฒ นา มาตรฐาน
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan)
  1.1 การศึกษาวิเคราะห์บริบท
  1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ (Do)
  - การปฏิบัติตามแผน (น�ำแผนสู่การปฏิบัติ)

ขั้นที่ 4 น�ำสิ่งบกพร่องมาปรับปรุง (Act)
  4.1 ถอดบทเรียน หาปัจจัย ความส�ำเร็จ
  4.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/คืนข้อมูล     

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล (Check)
  3.1 การติดตามนิเทศ ประเมินผล
  3.2 การสังเกต

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน PCA ขั้นที่ 3

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน PCA
  1. ความพึงพอใจในการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน PCA ของคณะกรรมการพัฒนา
  คุณภาพบริการ
  2. การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน PCA ของคณะกรรมการพัฒนา
  คุณภาพบริการ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ศึกษาในครัง้ นี้ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณ ภาพปฐมภู มิ ข องโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพต� ำ บลหนองโน ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการ
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (ผู้น�ำชุมชน,
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.), ประชาชน
ทั่วไป) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบล เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง ตามความเชือ่ มโยงของเกณฑ์คณ
ุ ภาพเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
หนองโน คื อ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท�ำ งานและด� ำรง
ต�ำแหน่งในชุมชน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และทุกคนสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง ได้ตัวอย่างคณะกรรมการพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองโน จ�ำนวน 24 คน
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลหนองโนที่เข้าร่วมทุกคน จ�ำนวน 9 คน รวมจ�ำนวน
ตัวอย่างทั้งสิ้น 33 คน พื้นที่ในการศึกษา คือ โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลหนองโน อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
เครื่องมือ 2 ชุด ดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินงานวิจัย ประกอบ
ด้วย 1) เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
2) กระบวนการพัฒนาโดยใช้แนวคิดวงจรคุณภาพของเดม
มิ่ง (Deming Cycle) และแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
Cohen and Uphoff (1977) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา
12 สัปดาห์ ช่วงเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 ถึง
เดือนสิงหาคม 2558
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1) แบบสอบถามความพึงพอใจและการมีสว่ นร่วม ลักษณะ
ค�ำถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ

คือ มาก ปานกลาง น้อย โดยเทียบเป็นคะแนน 3, 2 และ
1 ตามล�ำดับ   ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Item – Objective Congruence
Index: IOC) รายข้อในแต่ละด้าน อยูร่ ะหว่าง 0.67 - 1.00
และมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.74 และ 0.73 ตามล�ำดับ
และ 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงเดือน มิถนุ ายนถึง
สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ขอความยินยอมการเข้าร่วม
การวิจัยจากผู้เข้าร่วมการวิจัย และมีการพิทักษ์สิทธิ์ของ
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั โดยได้ชแี้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการวิจยั
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ข้อมูลทีไ่ ด้จากผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
จะเก็บเป็นความลับและไม่มีผลต่อใดๆ ต่อการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยจะน�ำเสนอในภาพรวม และสิทธิ์ของผู้เข้าร่วม
การวิจัยที่สามารถบอกเลิกหรือขอยุติการเข้าร่วมการวิจัย
ได้ตลอดการวิจัย
4. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
เชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ก่ อ นและหลั ง ด� ำ เนิ น การด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบที แ บบจั บ คู   ่
(Paired t-test) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น p < 0.05 และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เนื้อหาแบบสร้าง
ข้อสรุปและการวิเคราะห์แบบอุปนัย

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะประชากร พบว่ า
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ปฐมภูมิ ในการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแบบมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลหนองโน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.60)  
มีอายุเฉลี่ย 47 ปี สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 75.80)
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ63.60) มีต�ำแหน่ง
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นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล (นายก อบต.)/สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ส.อบต.)   ผู้น�ำชุมชน
(ก�ำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน (อสม.) (ร้อยละ24.20) เท่ากัน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต�่ำกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ45.50) ส่วนใหญ่
ไม่เคยร่วมการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (ร้อยละ 66.70 ) มีระยะ
เวลาการเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพบริการเฉลี่ย 1 ปี
ส่วนที่ 2 กระบวนการด�ำเนินงานพัฒนา
คุ ณ ภาพบริ ก ารตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
แบบมีส่วนร่วม
		
1. การวางแผน (Plan) การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนอง
โนและคณะกรรมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
หนองโนจ�ำนวน 33 คน เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์ ค้นหา
ปัญหาทีผ่ า่ นมา สรุปประเด็นปัญหา 2 ด้าน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองโน มีการท�ำงาน
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานยังไม่เป็นทีม ขาดการ
สื่อสารเรื่อง PCA ในองค์กร ขาดการวางแผนการด�ำเนิน
งานอย่างต่อเนือ่ ง ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบนั ไม่มกี ารคืนข้อมูล
ให้ชมุ ชน 2) ภาคีเครือข่าย ขาดความเข้าใจเรือ่ งการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนายังมี
น้อย ยังไม่ทราบข้อมูลการให้บริการและภาวะสุขภาพ จาก
ปัญหาดังกล่าวจึงได้มกี ารก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารในการแก้
ปัญหา และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม  ดังนี้ 1) ประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนน�ำสู่มาตรฐานคุณภาพเครือ
ข่ายบริการปฐมภูมิ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 2) ประชุมคืน
ข้อมูลให้กบั ชุมชน 3) ด�ำเนินการเขียนแบบประเมินตนเอง
4) ประเมินผลการด�ำเนินงานและ 5) ถอดบทเรียนคืน
ข้อมูลให้ชุมชน
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2. การปฏิบัติตามแผน (Do) ได้มีการปฏิบัติ
ตามแผนดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกน
น�ำสู่มาตรฐานคุณภาพการบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุ ณ ภาพ และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 2) จัดกิจกรรมเปิดใจ
ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลหนองโนและคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองโน 3) จัดประชุมชี้แจงอธิบาย
ท�ำความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ 4) การแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 5)ก�ำหนด
วันรวมพลังคุณภาพทุกบ่ายวันพุธของเดือน เพื่อทบทวน
กระบวนการท�ำงาน ปัญหา อุปสรรค หาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 6) จัดท�ำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานปี 2557
7) ด�ำเนินการเขียนแบบประเมินตนเองและ 8) จัดเวที
ประชาคมคืนข้อมูลด้านสุขภาพให้กับชุมชน
		
3. การตรวจสอบประเมินผล (Check)
จากการประชุมติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานและเก็บ
ข้อมูลหลังการพัฒนา พบว่า การเขียนแบบประเมินตนเอง
ยังไม่ครอบคลุม ไม่เชื่อมโยงปัญหาในแต่ละหมวด จึงได้มี
การประชุมเพื่อแก้ไขปรับปรุงด้วยกัน
		
4. การน�ำสิ่งบกพร่องมาปรับปรุง (Act)
แผนพัฒนาที่จะด�ำเนินการต่อไป ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกคน
เข้ารับการอบรมพฤติกรรมบริการ ESB (Excellent Service
Behavior) มีการจัดท�ำวิจัยแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่
และพัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 3 ปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนา
คุ ณ ภาพบริ ก ารตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพบริการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองโน คือ   AIP ประกอบด้วย
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A –Actor คือ การมีผู้น�ำและผู้ปฏิบัติให้ความส�ำคัญใน ส่วนร่วม ก่อนและหลังการพัฒนาพบว่าก่อนการพัฒนา
การพัฒนา I-Information คือ การรวบรวมข้อมูล และ คณะกรรมการฯ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจฯ โดยรวมอยู่ใน
การคืนข้อมูล P-Process คือ การมีกระบวนการพัฒนา ระดับปานกลาง ( =1.84, S.D.= 0.52) และรายด้าน

คุณภาพบริการทัง้ 12 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาบริบท
สภาพปัญหา 2) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดท�ำแผน 3) จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ 4) จัดกิจกรรมเปิดใจ 5) จัดประชุมชี้แจง
ท�ำความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ 6) สร้างทีมงาน 7) ก�ำหนดวันรวมพลังคุณภาพ
เพื่อทบทวนกระบวนการท�ำงาน 8) การท�ำข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั 9) ด�ำเนินการเขียนประเมินตนเอง 10) คืนข้อมูล
ด้านสุขภาพให้กับชุมชน 11) ประชุมติดตามประเมินผล
12) สรุปและถอดบทเรียนหาปัจจัยความส�ำเร็จ ปัญหา
อุปสรรค
ส่วนที่ 4 ผลการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
บริการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
		
1. ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพ
บริ ก ารตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพแบบมี

5 ด้าน คือ ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านกระบวนการ
พัฒนา ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ด้านบุคลากร และด้าน
ผลการพัฒนา อยูใ่ นระดับปานกลาง ( =1.80, S.D.= 0.47;

=1.88, S.D.= 0.40 ; =1.88, S.D.= 0.46; =1.80,
S.D.= 0.48 และ =1.74, S.D.= 0.46 ตามล�ำดับ)

ส่วนหลังการพัฒนา คณะกรรมการฯ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =2.96, S.D.= 0.03)
และรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ( =2.96, S.D.= 0.05;
=2.98, S.D.= 0.09; =2.97, S.D.= 0.08; =2.95,
S.D.= 0.11 และ =2.93, S.D.= 0.13 ตามล�ำดับ)

และเมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจฯ
ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการพัฒนาฯ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจฯ เพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพปฐมภูมิ ในการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม รายด้านและโดยรวม  
ก่อนและหลังการพัฒนา
ความพึงพอใจ

ก่อนพัฒนา (n=32)

หลังพัฒนา (n=32)

t-test

p-value

0.05

13.309

<0.001*

2.98

0.09

16.418

<0.001*

0.46

2.97

0.08

13.437

<0.001*

1.80

0.48

2.95

0.11

12.706

<0.001*

5. ด้านผลการพัฒนา

1.74

0.46

2.93

0.13

14.750

<0.001*

โดยรวม

1.84

0.33

2.96

0.03

19.109

<0.001*

X

S.D.

X

S.D.

1. ด้านนโยบายและแผนงาน

1.80

0.47

2.96

2. ด้านกระบวนการพัฒนา

1.88

0.40

3. ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

1.88

4. ด้านบุคลากร

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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		 2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปฐม
ภู มิ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารตามเกณฑ์
มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม   ก่อนและหลังการพัฒนา
พบว่า ก่อนการพัฒนา คณะกรรมการฯ มีค่าเฉลี่ยการมี
ส่ ว นร่ ว มฯ โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย ( =1.84,
S.D.= 0.52) และรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านการตัดตัดสินใจ ด้านการด�ำเนินการ ด้านร่วมรับผล
ประโยชน์ และด้านการติดตามประเมินผล อยูใ่ นระดับน้อย

S.D.= 0.64 และ =1.62, S.D.= 0.60 ตามล�ำดับ) ส่วนหลัง

การพัฒนา คณะกรรมการฯ มีคา่ เฉลีย่ การมีสว่ นร่วมฯ โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( =2.90, S.D.= 0.16) และรายด้าน
ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ( =2.93, S.D.= 0.11; =2.96,
S.D.= 0.10; =2.95, S.D.= 0.11 และ =2.93,
S.D.= 0.14 ตามล�ำดับ) และเมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ การมีสว่ นร่วมฯ ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ก่อน
และหลังการพัฒนา ฯ พบว่าเพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังตารางที่ 2)

( =1.46, S.D.= 0.55; =1.60, S.D.= 0.53; =1.51,

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ การมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพปฐมภูมิในการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน รายด้านและโดยรวม ก่อนและหลัง
การพัฒนา
ความพึงพอใจ

ก่อนพัฒนา (n=32)

หลังพัฒนา (n=32)

t-test

p-value

0.11

15.014

<0.001*

2.96

0.10

14.183

<0.001*

0.64

2.95

0.11

12.499

<0.001*

1.62

0.60

2.93

0.14

11.922

<0.001*

1.55

0.52

2.90

0.16

12.614

<0.001*

X

S.D.

X

S.D.

1. การตัดสินใจ

1.46

0.55

2.93

2. การด�ำเนินงานมาตรฐาน

1.60

0.53

3. การรับผลประโยชน์    

1.51

4. การติดตามประเมินผล
โดยรวม
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ส่วนที่ 5 รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพ
บริการตามเกณฑ์มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองโน
จากกระบวนการพัฒนาทัง้ 12 ขัน้ ตอน ท�ำให้ได้รปู
แบบกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
คุณภาพแบบมีสว่ นร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
หนองโน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  คือ  NN-PCA
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Model ประกอบไปด้วย N :Networking  คือ การเชื่อม
โยงภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม N : Non – Stop D – Day
คือ ก�ำหนดวันคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง P : Positive thinking
คือ การคิดเชิงบวก C : Community -empowerment
คือ เสริมสร้างพลังอ�ำนาจชุมชน A : Appreciate คือ  การ

รู้คุณค่า การชมเชย
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NN-PCA Model

ประชุมชี้แจง ประชุมติดตามผล การถอดบทเรียน

N : Networking

วันรวมพลังคุณภาพ

N : Non - Stop D – Day

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเปิดใจ

P : Positive thinking

ศึกษาบริบท สรุปผลงาน การคืนข้อมูล

C : Community -empowerment

จัดท�ำแบบประเมินตนเอง

A : Appreciate

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์กระบวนการพัฒนาและ NN-PCA Model

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจยั กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแบบมีสว่ นร่วม  โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลหนองโน อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม มีประเด็นที่น�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1.  จากการศึกษาวิจัย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจในการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแบบมีสว่ นร่วม โดยรวมและ
รายด้ า นทั้ ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านนโยบายและแผนงาน
2) ด้านกระบวนการพัฒนา 3) ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
4) ด้านบุคลากร และ 5) ด้านผลการด�ำเนินงาน อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และหลังการด�ำเนินการ พบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงด้านความพึงพอใจ และการมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพเพิม่ ขึน้ มากกว่า
ก่อนการด�ำเนินงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับการศึกษาของ
พิชญาภา ฮงทอง (2554) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลของโปรแกรมการ

จั ด การเรี ย นรู ้ แ บบมี ส ่ ว นร่ ว มต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะ
การด�ำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ (PCA) ของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล : กรณีศึกษาอ�ำเภอส�ำโรง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยพบว่า กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สมรรถนะ   การด�ำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) มีสมรรถนะในการด�ำเนิน
งานด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ การมีส่วนร่วม และ
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองและมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และสอดคล้อง
งานวิจัยของสวาท ฉิมพลี (2553) ที่ศึกษาการพัฒนา
ระบบส่งต่อแบบมีส่วนร่วม อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ A–I–C (Appreciation
– Influence-Control) และวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
PDCA (Plan – Do – Check - Act) ที่พบว่า หลังการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่มีผล
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การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับดี เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลการปฏิบตั งิ านระบบส่งต่อผูป้ ว่ ย และผลการปฏิบตั งิ าน
โดยรวมก่อนและหลังการทดลอง พบว่าภายหลังการ
ทดลองมี ค ่ า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านมากกว่ า ก่ อ นการ
ทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ วมทัง้ ยังพบว่า บุคลากร
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระดับดี
และมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจมากกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2. จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า หลั ง การพั ฒ นา
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ปฐมภูมิ มีระดับการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่าย
บริการปฐมภูมิโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านคือ
(1) การตัดสินใจ (2) การด�ำเนินงาน(3) การรับผลประโยชน์
และ(4) การติดตามประเมินผล ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สมัย ลาประวัติ (2552) ทีศ่ กึ ษากระบวนการ
จัดการศูนย์สขุ ภาพชุมชนให้ผา่ นการรับรองมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข อ�ำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์สุขภาพชุมชนโดยรวมและ
เป้าหมายทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์องค์กร ด้านแนวทาง
การด�ำเนินงานพัฒนาศูนย์สขุ ภาพชุมชน  ด้านการวางแผน
การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนด้านการปฏิบัติพัฒนาศูนย์
สุขภาพชุมชน และด้านการติดตามประเมินผลพัฒนาศูนย์
สุขภาพชุมชน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการ
ทดลอง ทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง และมากกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต  ิ และศูนย์สขุ ภาพชุมชนสามารถ
พัฒนาคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ สอดคล้องการศึกษาของศักรินทร์ ทองภูธรณ์
(2553) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นามาตรฐานศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน

62

อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยพบว่า หลังการได้รบั
โปรแกรมการมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นามาตรฐานศู น ย์
สุขภาพชุมชน กลุม่ ทดลอง มีคา่ เฉลีย่ คะแนนการมีสว่ นร่วม
มากกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ และมีคา่ คะแนนเฉลีย่ การมีสว่ นร่วม
สูงกว่าก่อนการได้รับโปรแกรมดังกล่าวอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ และยั ง พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย คะแนนการประเมิ น
มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน ที่เป็นพื้นที่ทดลอง หลังการ
ได้รบั โปรแกรมการมีสว่ นร่วมในการพัฒนามาตรฐานศูนย์
สุขภาพชุมชน สูงกว่าศูนย์สขุ ภาพชุมชนทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ ปรียบ
เทียบ และสูงกว่าก่อนการได้รบั โปรแกรมการมีสว่ นร่วมใน
การพั ฒ นามาตรฐานศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนอย่ า งชั ด เจน
ซึง่ สอดคล้องการศึกษาของบวร จอมพรรษา (2554) ทีศ่ กึ ษา
การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมติ ามเกณฑ์คณ
ุ ภาพเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ   โดยการประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง
และแนวคิดการมีสว่ นร่วม  โดยพบว่า หลังการพัฒนา คณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปฐม
ภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองโน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมเิ พิม่ ขึน้ กว่าก่อนการ
พัฒนาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และมีระดับผลการด�ำเนิน
งานตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิทั้ง 8
หมวด เพิม่ ขึน้ กว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
สอดคล้องกับการศึกษาของวิศรุดา ตีเมืองซ้าย (2556)
ได้ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี  ต�ำบลตลาด  อ�ำเภอ
เมือง  จังหวัดมหาสารคามทีพ่ บว่า มีขนั้ ตอนในการพัฒนา
9 ขัน้ ตอน คือ 1) การวิเคราะห์บริบทของพืน้ ที่ กระบวนการ
และปัญหาในการคัดกรอง 2) การคืนข้อมูลและหาแนวทาง
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 3) จัดท�ำคูม่ อื สือ่ อุปกรณ์
4) สรุปรูปแบบที่เป็นแนวทางเดียวกัน 5) จัดอบรมให้
ความรูแ้ ละฝึกทักษะให้กบั อสม.ตามแนวทางทีก่ ำ� หนดร่วมกัน
6) จัดระบบ อสม.พี่เลี้ยงและออกตรวจคัดกรองโรค
เบาหวาน 7) เจ้าหน้าที่ออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
ร่วมกับ อสม.เมื่อพบปัญหาอุปสรรค 8) นิเทศติดตาม
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ผลการปฏิบัติงาน 9) ถอดบทเรียนเพื่อสรุปผลการด�ำเนิน
งานและค้นหาปัจจัยความส�ำเร็จ และภายหลังการพัฒนา
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้   ผลการปฏิบัติงานและการมีส่วน
ร่วมในการตรวจคัดกรองโรค เบาหวานเพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และพบว่ารูปแบบ
การพัฒนาการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานของศูนย์สขุ ภาพ
ชุมชนเมืองสามัคคีมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ S-Sharing
(ร่วมแบ่งปัน) A–Aim (แนวทางเดียวกัน) M-Man
(มัน่ ใจคนท�ำงาน) A-Assistance (ช่วยเหลือแบบพีน่ อ้ ง)
C-Co-operation (ร่วมคัดกรอง) K-Keep (ติดตามดูแล)
E-Effective (ได้ผลงานดี)หรือเรียกว่า SAMACKEE
Model สอดคล้องกับการศึกษาของ กรรณิการ์ โง่นสุข  
(2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยแอ่ง
อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการ
ศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ของ
รพ.สต.ห้วยแอ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 และพบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เชิงรุกของ รพ.สต.ห้วยแอ่ง ได้แก่ การได้รับข่าวสารและ
ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม การมีบทบาทเป็นแกนน�ำ
สุขภาพในชุมชนและการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน รพ.สต. โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ 0.790 และมีอ�ำนาจในการพยากรณ์การผันแปร
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ร้อยละ 62.4 โดยมี
ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานในการพยากรณ์ เ ท่ า กั บ
± 0.45 การทีค่ ะแนนเฉลีย่ ของการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนิน
งานการพัฒนาคุณตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ ก่อนและหลังการพัฒนามีความแตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการศึกษาบริบทของพื้นที่ การประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาในการด� ำ เนิ น

งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารตามมาตรฐานคุ ณ ภาพ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ผู้วิจัยและคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิ ในการ
พัฒนาได้มีส่วนร่วมทุกกระบวนการเริ่ม ค้นหาปัญหา
วางแผน ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผล
การน�ำข้อมูลมาใช้ในการสือ่ สาร การคืนข้อมูลให้กบั ชุมชน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ การประสาน
ที่ดีกับภาคีเครือข่ายท�ำให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนิน
งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
คุณภาพปฐมภูมิ เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. การพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแบบมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพของ
เดมมิ่งและแนวคิดการมีส่วนร่วม ท�ำให้หน่วยบริการปฐม
ภูมิมีผลการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการดีขึ้น
สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยบริการปฐม
ภูมิพื้นที่อื่นๆ ได้ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาคประชาชน
ซึ่งจะต้องมีการติดตามและมีการประสานงานกันอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การพัฒนาประสบผลส�ำเร็จ
2. การที่จะน�ำกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลหนองโนไปปรั บ ใช้ ใ นพื้ น ที่ อื่ น
มี ป ั จ จั ย ส� ำ คั ญ เพื่ อ ให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ในการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพบริ ก ารคื อ AIP ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจะต้องให้ความส�ำคัญ
(A) มีการรวบรวมข้อมูลและการคืนข้อมูล โดยการชี้แจง
นโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ชัดเจน (I) และมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ (P)
จึงจะเกิดการมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีการวิจัยหารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
บริการตามมาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
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รูปแบบอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้กับการวิจัยแบบ วิศรุดา ตีเมืองซ้าย. (2556). การศึกษารูปแบบการตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน ของศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมือง
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