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บทคัดยอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เปนหนวยบริการปฐมภูมิที่มีความสําคัญ ดังนั้นการพัฒนา รพ.สต.ใหเปนไปตาม
เกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ จะนําไปสูการบริการที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและพึงพอใจของประชาชน การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการครั้งนี้ ศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิของ
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษาแบงเปน 3 ระยะ โดยใชวงจรคุณภาพในการ
ดําเนินกิจกรรม ผลการศึกษา พบวา บริบทพื้นที่บุคลากร รพ.สต.มีความรูเกี่ยวกับเกณฑและแนวคิดคุณภาพเครือขายบริการ
ปฐมภูมิ อยูใ นระดับปานกลาง ( =24.2) การมีสว นรวมอยูใ นระดับนอย ( =2.14) การประเมินระดับการพัฒนา รพ.สต. ทัง้ หมด
9 แหง ไมผานเกณฑการพัฒนาระดับขั้น 3 ดังนั้นจึงไดจัดกระบวนการพัฒนาบุคลากร รพ.สต.โดยการวางแผนการดําเนินงาน
การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ และการแกไขปรับปรุง ผลการดําเนินงานตามรูปแบบดังกลาว ไดรูปแบบที่เหมาะสมใน
การพัฒนา รพ.สต. ของอําเภอดงหลวง คือ DONGLUANG Model โดยเจาหนาที่ รพ.สต. มีความรู เพิ่มมากขึ้นอยูในระดับดี
( = 31.8) การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( = 4.14) มี รพ.สต. ที่ประเมินผานเกณฑพัฒนาระดับขั้น 3 จํานวน 7 แหง (รอยละ
77.77) ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาตามรูปแบบที่ไดที่ไดพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อให รพ.สต.มีคุณภาพบริการและเกิดความ
ยั่งยืนตอไป
ุ ภาพเครือขายบริการปฐมภูมวิ งจรคุณภาพ
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เกณฑคณ

Abstract
Tambon Health Promoting Hospital (THPH) was the Primary Care unit that was important. Therefore, THPH should
be developed quality as the Primary Care Award (PCA). May bring the quality service, accepted and satisfied health
services for the people. This action research aimed to study the service development of THPH in Dongluang district,
Mukdahan province, using the PCA criteria. Qualitative and quantitative data were collected during the three study
phrases. The quality cyclewas employed to develop the model. The results of situation analysis revealed that the
health personnel of THPHs had middle level of knowledge on standard and concept of PCA ( =24.2), and had low
level of task participation ( =2.14). There were no any THPH from total 9 THPHs which passed through the third
level of PCA standard. Therefore, the process of human resource development to improve the THPHs had conducted
through planning, doing, checking, and acting steps. Consequently, As a result of the human resource development
the DONGLUANG Model suitable to develop THPHs Was created and performed. After the implementation of the
model, the level of knowledge on standard and concept of PCA was increased ( =31.8) and also the task participation
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was improved ( =4.14). In addition, seven out of nine THPHs passed the third level criteria of PCA (77.77 %). It could
be proposed to continue applying the DONGLUANG Model to develop all THPHs in Dongluang district for sustainable
quality services.
Keywords : Model Development, Tambon Health Promoting Hospital (THPH), Primary Care Award, Quality Cycle

บทนํา
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิไดมีการพัฒนาและฟนฟูขึ้น
หลังจากการปฏิรปู ระบบบริการสุขภาพ เปนการเปลีย่ นแปลง
การจัดระบบบริการปฐมภูมิ เริ่มตั้งแตการกําหนดใหมีศูนย
สุขภาพชุมชนใหเปนหนวยบริการใกลบานใกลใจ ประชาชน
สามารถเขาถึงไดสะดวก และไดรับบริการขั้นพื้นฐานที่ดีมี
คุณภาพมาตรฐาน1กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขโดยใหมกี ารพัฒนาและ
ประเมินรับรองมาตรฐานหนวยบริการปฐมภูมิโดยไดแตงตั้ง
คณะทํางานอันประกอบดวยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สํ า นั ก บริ ห ารการพั ฒ นาระบบบริ ก ารปฐมภู มิ สํ า นั ก ปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และผูแทนจากสวนภูมิภาคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
ขึ้น2รวมทั้งเพื่อใหมีความเหมาะสมทันสมัยเนนการพัฒนา
คุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมใิ นรูปแบบของเครือขายโดย
ไดนาํ กรอบคุณภาพของรางวัลคุณภาพแหงชาติมลั คอลมบอล
คริจ (Malcolm Baldrige National Quality Award)เปนรางวัล
แหงชาติทนี่ าํ แนวคิดของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมา
ประยุกตใชเปนกรอบในการพัฒนาเพื่อใหเกิดการจัดการเปน
ระบบทัง้ องคกรและจัดทําเปนเกณฑคณ
ุ ภาพเครือขายบริการ
ปฐมภูมิ (Primary Care Award: PCA) ตั้งแตป พ.ศ.2545
เปนตนมา3โดยใหหนวยบริการปฐมภูมิพัฒนาและประเมิน
รับรองตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน (Health Center Accreditation: HCA) และในป พ.ศ.2553 เปนปแรกของการ
พั ฒ นาหน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ต ามเกณฑ คุ ณ ภาพเครื อ ข า ย
บริการปฐมภูมิ4 และในป พ.ศ.2554 ถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด
สําคัญตามคํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ของกระทรวงสาธารณสุขโดย
กําหนดใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทุกแหง
พัฒนาตามเกณฑคุณภาพ PCA5และประเมินตนเองเพราะ
เชื่ อ ว า ระบบเครื อ ข า ยบริ ก ารปฐมภู มิ ที่ ดี จ ะนํ า ไปสู บ ริ ก าร
สุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพของหน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ เ พื่ อ ให โ รง
พยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลมี คุ ณ ภาพมาตรฐานเป น ที่
ยอมรับและพึงพอใจของประชาชน6
จังหวัดมุกดาหารมี 7 อําเภอมีโรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบล ทัง้ หมด 78 แหงโดยในป พ.ศ. 2556 มีการประเมิน

คุณภาพ PCA พบวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาน
ระดับการพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (PCA) ขั้น
ที่ 3 จํานวน 24 แหง (รอยละ 30.77) และยังไมผาน จํานวน
54 แหง (รอยละ 69.23)7
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารมีโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลจํานวน 9 แหงในป พ.ศ.2556 จากการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑคณ
ุ ภาพ PCA พบวา โรง
พยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลทุ ก แห ง ยั ง ไม ผ า นเกณฑ
คุณภาพ PCA ขั้นที่ 38โดยจากผลการประเมินของคณะกรรม
การประเมินการคุณภาพ PCA ระดับจังหวัด พบวา โรง
พยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลไม มี ก ารพั ฒ นาตามเกณฑ
คุณภาพ PCA อยางตอเนื่อง บุคลากรยังขาดความรูและ
แนวทาง ตามเกณฑคณ
ุ ภาพ PCA ขาดการมีสว นรวมและขาด
รูปแบบในการพัฒนาในระดับเครือขายซึง่ ปงบประมาณ 2557
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กําหนดตัวชี้วัดใหโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตองผานการประเมินรับรอง
ตามเกณฑคุณภาพ PCA ระดับขั้น 3 รอยละ 50 ของอําเภอ
ดั ง นั้ น อํ า เภอดงหลวงจํ า เป น ต อ งมี พั ฒ นาโรงพยาบาลส ง
เสริมสุขภาพตําบล ตามเกณฑคุณภาพ PCA เพื่อประเมิน
รับรอง ตามเกณฑคุณภาพ PCA ตามตัวชี้วัดตอไป
จากสภาพป ญ หาที่ ก ล า วมาและจากการทบทวน
แนวคิดทฤษฎี ผูวิจัยเชื่อวาการประยุกตใชวงจรคุณภาพเดม
มิง่ และการสงเสริมการมีสว นรวม ซึง่ เปนระบบทีผ่ สมผสานอยู
ในกระบวนการบริหารและการจัดการพัฒนาคุณภาพอยางมี
ระบบและขั้นตอน อันประกอบดวย การวางแผน การดําเนิน
ตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ เพื่อที่จะนําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุง
แกไขและพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตามเกณฑ
คุณภาพ PCA ใหผานการประเมิน ขั้นที่ 3อันจะสงผลตอคุณ
ภาพบริการสาธารณสุข และการจัดการสุขภาพในชุมชนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อหารูปแบบการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบลตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ พื้นที่
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีตามกระบวนการวงจรคุณภาพของ
เดมมิง่ (PDCA) และกระบวนการมีสว นรวมแบบ Appreciation
Influence Control หรือ AIC เพือ่ นํากระบวนการถอดบทเรียน
มาใชในการสรุปการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาบริบทโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนา
ตามเกณฑคณ
ุ ภาพเครือขายบริการปฐมภูมแิ ละการมีสว นรวม
ของบุคลากรสาธารณสุขในการดําเนินงาน โดยใชกระบวนการ
PDCA ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน (Plan)การ
ดําเนินงานตามแผน (Do) การตรวจสอบ(Check) และการ
แกไขปญหา (Act)
เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยวิธกี ารใชแบบสอบถาม
วิเคราะหคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามดาน
ความรูเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ การ
ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิและ
การมีสวนรวม อยูที่ 0.89, 0.87 และ 0.78 ตามลําดับ ซึ่งผาน
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือโดยผูท รงคุณวุฒิ และการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสังเกต การสนทนากลุม การศึกษา
วิจัยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ระยะเตรียมการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห บริบท การดําเนินงาน
พัฒนาตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิของโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พื้นที่อําเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร
1.2 การชีแ้ จงและประสานพืน้ ทีเ่ พือ่ ดําเนินการ
วิจัย
2. ระยะดําเนินการวิจัย
2.1 การวางแผน(Plan) โดยการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารใชกระบวนการมีสว นรวมแบบ (Appreciation Influence Control: AIC) ประกอบดวย การสรางความรูการสราง
แนวทางการพัฒนา และการสรางแนวทางปฏิบัติ
2.2 ดําเนินการตามแผนที่กําหนด (Do) โดย
การอบรมใหความรูก ารศึกษาดูงาน จัดทําเอกสารแนวทางการ
พัฒนา การทําความเขาใจและประเมินตนเองตามเกณฑ
คุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ การแลก เปลี่ยนเรียนรู และ
การสรางคุณคาใหกับงานพัฒนาคุณภาพ
2.3 การตรวจสอบ ติดตาม (Check) เปนการ
ประเมินผลตามแผนการดําเนินงานและสังเกตุการมีสวนรวม
ของบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
2.4 การปรับปรุงแกไข (Act) โดยการจัดแลก
เปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนทั้งหมดที่ไดจากการวิจัย โดย
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ผูว จิ ยั และผูร ว มวิจยั รวมกันถอดบทเรียนหลังการปฏิบตั ิ และ
ประเมินระดับการมีสวนรวมของบุคลากรสาธารณสุขในการ
ดําเนินงานพัฒนาตามเกณฑคณ
ุ ภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ
3. ระยะประเมินผลการวิจัย
3.1 ประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ PCA
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
3.2 ประเมินรูปแบบการพัฒนาโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐม
ภูมิ

ผลการวิจัย
1. บริบทการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลตามเกณฑคณ
ุ ภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ พืน้ ทีอ่ าํ เภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหารพบวามีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จํานวน 9 แหง บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
67.3 อายุตํ่าสุด 24 ป อายุสูงสุด 56 ป และมีอายุเฉลี่ย 35 ป
ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีรอยละ 56.4 อายุการ
ทํางาน สวนใหญมากกวา 10 ป รอยละ 54.5 ตําแหนงการ
ทํางานสวนมากเปนพนักงานลูกจาง รอยละ 60.0 และโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ปฏิบัติงานมีขนาดกลาง รอย
ละ 60 กอนการดําเนินการ ความรูเกี่ยวกับเกณฑและแนวคิด
ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (PCA) อยูใน
ระดับปานกลาง ( =24.2)มีการดําเนินงานตามเกณฑคณ
ุ ภาพ
เครือขายบริการปฐมภูมิ อยูในระดับนอย ( =1.42) และการมี
สวนรวมอยูในระดับนอย ( =2.14)
2. การดําเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลตามเกณฑคณ
ุ ภาพเครือขายบริการปฐม
ภูมิโดยการใชวงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการมีสวน
รวม ประกอบดวย
2.1 ขั้นการวางแผน (Plan) มีการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร โดยใชเทคนิคการมีสว นรวม AIC พบวาไดแผนงาน
โครงการ และแนวทางพัฒนารวมกันเพื่อนําไปสูเปาหมาย
(Goal; G) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทุกแหงผานเกณฑ
คุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ ขั้น 3
2.2 ขัน้ การดําเนินงานตามแผน (Do) มีการจัด
อบรมใหความรู การศึกษาดูงาน การจัดทําคูม อื สนับสนุน การ
ประเมินตนเองขององคกรเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง การแลก
เปลีย่ นเรียนรูใ นระดับองคกร ระดับโซน ระดับอําเภอ และการ
สรางคุณคาใหกบั งานพัฒนาคุณภาพบริการ พบวาบุคลากรใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีความรูเ กีย่ วกับเกณฑและ
แนวคิดตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (PCA)
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เพิม่ ขึน้ อยูใ นระดับดี ( =31.8) เกิดรูปแบบในกระบวนการเพือ่
พัฒนาองคกรคือ
การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment; D)
การทํางานเปนทีมเปนเครือขาย (Network; N)
การเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning; L)
การนําไปใชเพื่อเกิดประโยชน (Utilization; U)
2.3 ขั้นการตรวจสอบ (Check) ผลการดําเนิน
งานตามแผนการดําเนินงานจากการสังเกตในการประชุมแลก
เปลีย่ นเรียนรูแ ละตอบแบบสอบถาม พบวาการดําเนินงานตาม
เกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ เพิ่มขึ้นอยูในระดับดี
( =2.77) และการประเมินการมีสว นรวมของบุคลากร เพิม่ ขึน้
อยูในระดับดี ( =4.14) เกิดรูปแบบการพัฒนาในองคกรคือ
กํากับดูแลตนเองที่ดี (Organizational Governance; O)
2.4 ขัน้ การตรวจปรับปรุง แกไข (Act) มีการจัด
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละถอดบทเรียนการพัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลตามเกณฑคณ
ุ ภาพเครือขายบริการปฐม
ภูมิ เกิดรูปแบบจากกระบวนการการถอดบทเรียนรวมกัน
(After Action Review; A)
การจัดระบบบริการแบบใหม (New Primary Care; N) และการบริหารจัดการองคกรโดยหลักธรรมาภิ
บาล(Good Governance; G)
จากการดําเนินงานตามกระบวนการ ไดรปู
แบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล พื้นที่อําเภอดงหลวง คือ DONGLUANG Model ดัง
ภาพประกอบ
Goal

After action
review
New Primary
Care

DONGLAUNG
Model

Deployment
Learning
Association

Good
Governance

Network
Utilization

Organizational
Governance

Figure 1 DONGLUANG Model
3. การประเมินผล
3.1 การประเมินผลระดับการพัฒนาตามเกณฑ
คุณภาพ PCA หลังการดําเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผานเกณฑพัฒนา ระดับขั้น 3
จํานวน 7 แหง จากทั้งหมด 9 แหง (รอยละ 77.77)

3.2. การประเมินรูปแบบการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนา ปจจัยของความสําเร็จการดําเนินงานตามรูปแบบการ
พัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามเกณฑคุณภาพ
PCA มีดังนี้
3.2.1 การพั ฒ นาที ม นํ า องค ก รทํ า ให
สามารถกําหนดทิศทาง แนวทางการกํากับตนเองทีด่ ี ถายทอด
สื่ อ สารและแผนไปสู ก ารปฏิ บั ติ ทั่ ว ทั้ ง องค ก ร การสร า ง
บรรยากาศสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการมีสว นรวม มีจริยธรรม
และกําหนดวิธีทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุพันธกิจ
ขององคกร อยางตอเนื่องและยั่งยืน
3.2.2 การทํ า งานเป น ที ม และการสร า ง
เครื อ ข า ยระดั บ โซนมี ส ว นร ว มในการรั บ ผิ ด ชอบในพั ฒ นา
กระบวนงาน มีการตรวจสอบประเมินผลการทํางานทําให
สามารถแกปญ
 หาทีพ่ บไปพรอมกับการดําเนินงานเกิดการรวม
กันคิดเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเปนระยะทําให
เกิดการพัฒนาดวยตัวเองมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณกัน
อยางตอเนื่อง
3.2.3 กระบวนการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ คือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจ
สอบ และการปรับปรุงแกไข โดยการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทุกขัน้ ตอน ทําใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง และเกิดรูป
แบบที่เหมาะสมกับพื้นที่

สรุปและอภิปรายผล
จากการดํ า เนิ น งานตามรู ป แบบการพั ฒ นาโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามเกณฑคุณภาพเครือขาย
บริการปฐมภูมิ ดังนี้
1. การพัฒนาตามกระบวนวงจรคุณภาพ PDCA
เพื่ อ ให เ กิ ด ความต อ เนื่ อ ง และหารู ป แบบการพั ฒ นา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตามเกณฑคุณภาพ PCA
ในการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ บุคลากรตองมีสวนรวม
ตัง้ แตการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบและ
การแกไขปรับปรุง โดยการพัฒนาความรูข องบุคลากร เริม่ จาก
การวางแผนแบบมีสว นรวมแบบ AIC ซึง่ ทุกคนตองสรางความ
รูรวมกัน สรางแนวทางพัฒนาและสรางแนวทางปฏิบัติ สวน
การอบรม โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ สามารถเติมเต็มความรู
สามารถซักถามขอสงสัยได สวนการศึกษาดูงานเปนการแลก
เปลีย่ นเรียนรูจ ากประสบการณตรงของผูด าํ เนินงานทีป่ ระสบ
ความสําเร็จ ซึ่งเปนการชวยสรางจินตนาการของบุคลากรให
สามารถประยุกตใชกับความรูที่ไดจากประสบการณไปใชใน
องคกรของตน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม
ของแคพแพลน ไดใหคําจํากัดความแรงสนับสนุนทางสังคม
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วาเปนสิ่งที่บุคคลไดรับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุมบุคคลอาจ
เปนทางขาวสาร เงิน กําลังงาน หรือทางอารมณยอมเปนแรง
ผลักดันใหผูรับไปสูเปาหมายที่ผูใหตองการได ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ กฤตพงษ โรจนวิภาต (2556)9ไดศกึ ษาเรือ่ ง
ความรูแ ละทัศนคติตอ เกณฑคณ
ุ ภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ
ของบุคลากรในหนวยบริการปฐมภูมจิ งั หวัดลําปาง ซึง่ ผลการ
วิจยั พบวา การมีความรูค วามเขาใจทีด่ ตี อ กระบวนการ พัฒนา
มีความสัมพันธกับการมีทัศนคติที่ดีตอเกณฑคุณภาพ PCA
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.002) :ซึ่งจาการดําเนินการ
ตามกระบวนการของวงจรคุณภาพ PDCA ทําใหเกิดรูปแบบ
ที่เหมาะสม ในการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พื้นที่อําเภอดงหลวง คือ DONGLUANG Model
2. การมีสวนรวมของบุคลากรในโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบล และการสรางเครือขายระดับโซนของโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีสวนรวมในการรับผิดชอบใน
พัฒนากระบวนงาน มีการตรวจสอบประเมินผลการทํางาน
ทําใหสามารถแกปญหาที่พบไปพรอมกับการดําเนินงานเกิด
การรวมกันคิดเพือ่ แกไขปญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ เปนระยะ
ทําใหเกิดการพัฒนาดวยตัวเองมีเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ
กันอยางตอเนื่องสอดคลองกับการศึกษาของศักรินทร ทองภู
ธรณ (2553)10ซึ่งดําเนินการศึกษาประสิทธิผลของการใชโปร
แกรมการมีสว นรวมในการพัฒนามาตรฐานศูนยสขุ ภาพชุมชน
อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพบวาโปรแกรมการมีสว นรวม
โดยการนํ า เทคโนโลยี เ พื่ อ การมี ส ว นร ว มของสถาบั น พระ
ปกเกลามาประยุกตใชทาํ ใหระดับการมีสว นรวมในการพัฒนา
มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนในดานการรวมใหขอมูลขาวสาร
ดานการรวมปรึกษาหารือดานการรวมวางแผนและตัดสินใจ
ดานการรวมดําเนินการและดานการรวมประเมินผลมีระดับ
การมีสว นรวมสูงขึน้ กวากอนการทดลองอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 แสดงใหเห็นวารูปแบบการสงเสริมการมีสว น
รวมในการพัฒนาตามเกณฑคณ
ุ ภาพ PCAสามารถนําไปสูผ ล
ลัพธทดี่ ขี องพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบลดังนั้นโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควรนํารูป
แบบสําหรับการสงเสริมการมีสวนรวม ในการพัฒนาคุณภาพ
บริการไปปฏิบัติในงานประจําอยางตอเนื่องตอไป

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จาก
การดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
1.1 การวางแผน (Plan) เพือ่ พัฒนาตองมีขอ มูล
บริบทพืน้ ที่ และสภาพปญหาเปนขอมูลนําเขาในการวางแผน
ที่ดี
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1.2 การดําเนินงานตามแผน (Do) โดยการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจาการวางแผน ทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง
1.3 การตรวจสอบ (Check) การสรางทีมใน
องคกร และการมีสวนรวมรับผิดชอบเปนการควบคุมกํากับที่
ดี ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน และเกิดความตอเนือ่ งใน
การพัฒนา
1.4 การแกไขปญหา (Act) ผลจากการตรวจ
สอบประเมินผลสามารถนํามาแกไขปญหาได
1.5 ควรมีการดําเนินตามรูปแบบ DONGLUANG
Model ในการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาม
เกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิอยางตอเนื่องเพื่อให
เกิดความยั่งยืนในการเปนหนวยบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
2. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีนาํ ผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ไปวางแผน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารหรื อ ออกแบบการศึ ก ษาวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบอื่นเพื่อการพัฒนา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามเกณฑคุณภาพ PCA
กับกับพื้นที่อื่น
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