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กัมพูชา คือ โรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ โดยประยุกตเกณฑ

มาตรฐาน HA และ JCI เปนกรอบแนวคดิในการวจิยั และเนนการวจิยัเชงิคณุภาพโดยการสัมภาษณผูบรหิาร

และเจาหนาที่ และมีขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถามผู ที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอก                       

ของโรงพยาบาลรอยัลองักอรอนิเตอรเนชัน่แนล จาํนวน 387 คน และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ จาํนวน 396 คน 

เปนสวนประกอบ

  ผลการวิจัย พบวา กระบวนการใหบริการในแผนกผูปวยนอกโดยรวม เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

HA และ JCI ที่กําหนดเปนนโยบายจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ประเทศไทย และสามารถสะทอนไดจาก          

ความคิดเห็นของเจาหนาที่และความพึงพอใจของผูรับบริการซ่ึงอยูในระดับสูง (  = 4.20, SD = .33)         

ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน คือ การมีผูบริหารที่ไดรับมอบนโยบายโดยตรง

จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ประเทศไทย รวมทั้งการกําหนดจัดวางระบบและกระบวนการทํางานกอนท่ีจะ             

มีการเปดใหบริการของแผนกและมีการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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Abstract
  The purpose of this study was to examine the effects of the implementation of administrative 

policies made by Bangkok Hospital on medical practice in the outpatient units of Royal Angkor 

International Hospital and Royal Phnom Penh Hospital in the Kingdom of Cambodia which are      

affiliated with Bangkok Hospital.  Both HA and JCI Accreditation standards were applied as        

frameworks for this qualitative study.  The data were collected by interviewing administrators and 

staff of the hospitals.  Also, the quantitative data were collected from 387 outpatients using medical 

service at Royal Angkor International Hospital and 396 outpatients of Royal Phnom Penh Hospital.

The results of this study revealed that the processes of medical service provided by the outpatient 

units in both Royal Angkor International Hospital and Royal Phnom Penh Hospital in the Kingdom 

of Cambodia were complied with HA and JCI Accreditation standards set forth as a policy of Bangkok 

Hospital in Thailand. This reflected from the opinion of medical working staff and the level of           

satisfaction among outpatients which was found at a high level (  = 4.20, SD = .33).  The compliance 

of medical practices was resulted from the fact that the hospital administrators had planned and 

set medical service systems based on the policies prescribed by Bangkok Hospital prior to the 

opening of outpatient units.  Finally, there were the processes of monitoring, follow-up, and          

evaluating medical practices on a regular basis.
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บทนํา
  ในยคุปจจุบนั กจิการโรงพยาบาลจดัเปนกจิการหนึง่ทีท่กุคนใหความสาํคญัเปนอยางมาก เนือ่งดวย

โรงพยาบาลเปนสถานที่ใหบริการครอบคลุมทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกันโรค ดานการรักษา

พยาบาล ดานการฟนฟ ูและจะตองมบีรกิารทีม่คีณุภาพควบคูกนัไปดวย โดยเปาหมายหลัก คอื เพ่ือการบริการ

รักษาพยาบาลใหประชาชน ทั้งดานรางกาย อารมณ และจิตใจ  โรงพยาบาลจึงเปนสถานบริการสุขภาพ           

ที่จําเปนแกประชาชนผูปวยท่ีมารับบริการซ่ึงการใหบริการสุขภาพแกประชาชนน้ัน โรงพยาบาลจะตองให

บริการที่สอดคลองตามความตองการ ความคาดหวัง รวมถึงความพึงพอใจของผู ปวยที่มารับบริการ                    

บนพืน้ฐานของการใหบรกิารท่ีดแีละมีคณุภาพมาตรฐาน เนือ่งจากการรักษาพยาบาลมีลกัษณะเปนการบริการ
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ที่กระทําโดยตรงตอชีวิตของประชาชน (ขวัญตา นอยเจริญ, 2552)

  กิจการดานการดูแลสุขภาพมีความเก่ียวของกับสภาวะแวดลอมตางๆ เชน การเปล่ียนแปลงอายุ

เฉลีย่ของประชากรท่ีเพิม่ขึน้ เชนเดีย่วกบัการเกิดการรักษาและเทคโนโลยีใหมๆ    ดวยเหตุนี ้โรงพยาบาลตางๆ 

จึงมุงเนนเรื่องคุณภาพในการดูแลรักษาผูปวยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อใหโรงพยาบาลมี                   

ความไดเปรยีบทางการแขงขนั (Zineldin, 2006)   เพราะฉะนัน้แลวเรือ่งคุณภาพในการบรกิารจงึเปนเรือ่งทีเ่กีย่วของ

กับความพึงพอใจของผูรับบริการและเปนสิ่งที่สําคัญตอองคกรดานการแพทย และถือเปนความรับผิดชอบ

ของเจาหนาที่ทุกคนในโรงพยาบาล   ผูใหบริการในประเทศท่ีกําลังพัฒนาจึงเร่ิมที่จะนําหลักของการ          

ประกันคุณภาพ อันไดแกการออกแบบคุณภาพ (Quality Design) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) มาใช (Koeck, 1997 ; Shortell & Kaluzny, 2000)

  โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชนที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ                

พ.ศ. 2515 และมีการขยายเครือโรงพยาบาลออกไป จาํนวน 33 แหง ทัว่ประเทศไทย รวมท้ังในราชอาณาจกัร

กัมพูชา จํานวน 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ 

ไดกําหนดนโยบายสําคัญในการเปนสถานพยาบาลท่ีเปนเลิศ ดวยการนําระบบเกณฑการรับรองมาตรฐาน

ตางๆ เขามาใชเพือ่สรางและพัฒนามาตรฐานของการบริการใหมคีณุภาพสูงสดุ ทัง้นีเ้กณฑการรับรองคณุภาพ

ที่สําคัญที่โรงพยาบาลกรุงเทพไดประยุกตในการพัฒนาการใหบริการ คือ

  1. หลักมาตรฐานคุณภาพของ Hospital Accreditation (HA) ที่เปนกระบวนการรับรองคุณภาพ  

สถานพยาบาลในประเทศไทย โดยสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล ประเทศไทย (Hospital Accreditation 

Institute of Thailand) ซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญ 8 ดาน ประกอบดวย (1) Accessibility เขาถึงบริการ      

หรือมีบริการใหเมื่อตองการ (2) Continuity ความตอเนื่องของการดูแล (3) การบริการที่มีประสิทธิภาพ            

(4) Safety การบริการที่มีความปลอดภัย (5) Competency ผูใหบริการมีความรูและทักษะเหมาะสม                  

(6) Acceptability เปนที่ยอมรับและตรงตามที่ผูปวยคาดหวัง (7) Efficiency มีความเทาเทียมกันในการรับ

บริการ และ (8) Appropriateness ถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานจริยธรรมและวิชาการ

  2. หลักมาตรฐานคุณภาพของ Joint Commission International (JCI) ซึ่งเปนการรับรอง                  

สถานพยาบาลท่ีใชไดกบัสถานพยาบาลท่ัวโลก โดย Joint Commission International ซึง่เปนหนวยงานระหวาง

ประเทศภายใต The Joint Commission on Accreditation of Hospital and Organization (JCAHO)          

ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญ ประกอบดวย (1) Access to Care and Continuity   

of Care การเขาถึงบริการและความตอเนื่องในการดูแลผูปวย (2) Medication Management and Use        

การจัดการดานยาและการใชยา (3) International Patient Safety Goals ปลอดภัยผูปวยสากล (4) Care      

of Patient การดูแลรักษาผูปวย (5) Patient and Family Education ใหคําแนะนําผูปวยและญาติ (6)             

Assessment of Patient การประเมินผูปวย และ (7) Patient and Family Rights สทิธขิองผูปวยและครอบครัว 

ดวยมาตรฐานการรกัษาและกระบวนการจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพสูงของทมีแพทย-พยาบาล ผสานเทคโนโลยี

การแพทยที่ทันสมัยในการรักษา 6 โรคเฉพาะทาง โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไดรับรางวัล
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และการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล “การดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรค” พรอมกันถึง 6 โรค              

ดงัตอไปนี ้ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคปวดหลงั โรคเบาหวาน  โรคภาวะหวัใจลมเหลว โรคภาวะกลามเนือ้หวัใจ

ตายเฉียบพลัน โรคมะเร็งเตานม จากสถาบัน JCI ( Joint Commission International) สหรัฐอเมริกา                          

ตั้งแตป พ.ศ. 2551 –  พ.ศ. 2558 (โรงพยาบาลกรุงเทพ, ม.ป.ป.)

  อยางไรก็ตาม เนื่องจากราชอาณาจักรกัมพูชายังเปนประเทศที่กําลังพัฒนาและมีสภาพแวดลอม     

ที่อาจจะไมเอ้ือใหเกิดการพัฒนาทางดานการแพทยตามที่ควรจะเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทาง                

การแพทยยงัขาดทกัษะดานวชิาชพี ในขณะทีอ่ปุกรณทางการแพทย ยารกัษาโรค และ เคร่ืองมือในการผาตดั

ฉุกเฉินก็มีความขาดแคลน (นพรัตน พาทีทิน และ มนฑกานต วรนิติกุล, 2558)   ดวยความทาทายท่ีมีตอ    

การพัฒนาคุณภาพและบริการตามเกณฑมาตรฐาน HA และ JCI ซึ่งเปนนโยบายหลักในการบริหารจัดการ

และการใหบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของการปฏิบัติตามนโยบายทาง  

การบริหารโดยการสะทอนผลจากผูปฏิบัติและผูรับบริการในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลรอยัลอังกอร

อินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ

วัตถุประสงค
  เพือ่ศกึษาผลการนํานโยบายทางการบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพไปปฏิบตักิบัโรงพยาบาลในเครือ 

โดยเฉพาะในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลทีต่ัง้อยู ณ ราชอาณาจกัรกมัพูชา ซึง่ประกอบดวย โรงพยาบาล

รอยลัองักอรอนิเตอรเนชัน่แนล และโรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ และวเิคราะหและสงัเคราะหเหตปุจจยัสําคญั

ที่มีผลตอการนํานโยบายทางการบริหารไปปฏิบัติ

วิธีการวิจัย
  1. ผูใหขอมูลสําคัญและกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล

       1.1 ผูใหขอมูลสําคัญ

             ผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณ ประกอบดวย (1) ผูบริหารของโรงพยาบาลรอยัล           

อังกอรอินเตอรเนช่ันแนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ จํานวน 2 คน และ (2) เจาหนาที่ผูใหบริการ            

ในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลรอยลัอังกอรอนิเตอรเนช่ันแนล และโรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ ซึง่มอีายุ

การทํางานมากกวา 2 ป รวมท้ังหมด จาํนวน 14 คน ประกอบดวย บคุลากรในการรักษา ไดแก แพทย พยาบาล 

เภสัชกร เจาหนาที่หองปฏิบัติการและบุคลากรสนับสนุนการรักษา ไดแก เจาหนาที่การเงิน เจาหนาท่ี                    

การตลาด เจาหนาที่เวชระเบียน

   1.2  กลุมตัวอยาง

             กลุมตัวอยาง ประกอบดวย (1) ผูปวยที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล

รอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นแนล จํานวน 387 คน และ (2) ผูปวยที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอกของ               

โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ จํานวน 396 คน   กลุมตัวอยางดังกลาว เปนการคํานวณบนพ้ืนฐานของขอมูล
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จาํนวนผูปวยทัง้หมดของแตละโรงพยาบาลท่ีมารบับริการ ณ เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2557 โดยใชสตูรของยามาเน 

(Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ในการเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยเลือกเฉพาะผูปวยที่มีอายุ 15 ป           

ขึ้นไป มีสติสัมปชัญญะดี และสามารถชวยเหลือตัวเองไดเทานั้น

  2. ขอบเขตดานเนื้อหา

   จากการศึกษานโยบายของโรงพยาบาลกรุงเทพ พบวา โรงพยาบาลมุงเนนการดําเนินงาน         

ตามหลกัมาตรฐานคณุภาพ HA ทีเ่ปนกระบวนการรบัรองคณุภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย และยงัเปน

กลไกกระตุนใหเกิดการพัฒนาระบบงานภายในโรงพยาบาลอยางเปนระบบท่ัวทั้งองคกร ควบคูกับ                   

หลกัมาตรฐานคุณภาพ JCI เพ่ือสงเสริมคุณภาพและความปลอดภัยในการใหบริการ และใหความสําคัญกับ    

ความปลอดภัยของผูปวยโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยนั้น  ผูวิจัยไดนํามาประยุกตเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย โดยทําการเทียบเคียงกับแนวคิดของ Parazuraman, Zeithaml & Berry (1990)                    

โดยแจกแจงได ดังตอไปน้ี (1) เขาถึงบริการหรือมีการใหบริการเม่ือตองการและความตอเน่ืองของการดูแล 

สอดคลองกับการเขาถึงบริการและความตอเนื่องในการดูแลผูปวย และสอดคลองกับความสะดวกในการใช

บริการและอัธยาศัยไมตรี (2) การบริการที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับการจัดการดานยาและการใชยาและ

สอดคลองกับความนาเชื่อถือไววางใจ (3) การบริการที่มีความปลอดภัยสอดคลองกับความปลอดภัยของ        

ผูปวยและสอดคลองกับความพรอมท่ีจะใหการรักษาพยาบาล (4) ผูใหบริการมีความรูและทักษะเหมาะสม

สอดคลองกับการดูแลรักษาผูปวยและการใหคําแนะนําผูปวยและญาติและสอดคลองกับการใหความรู           

คําแนะนําและการใหคําปรึกษา (5) เปนท่ียอมรับและตรงตามท่ีคาดหวังสอดคลองกับการประเมินผูปวย    

และสอดคลองกับความเปนรูปธรรมของการบริการ (6) ถูกตองเหมาะสมทั้งในดานจริยธรรมและวิชาการ    

และความเทาเทียมกันในการรับบริการสอดคลองกับสิทธิ์ผูปวยและครอบครัวและสอดคลองกับจริยธรรม    

ของเจาหนาที่

   Spitzer (1988, 12-13) ไดใหแนวคดิเกีย่วกบัการรับบรกิารทางการแพทยวาส่ิงทีส่าํคญัทีส่ดุ ไดแก

คุณภาพของการรักษา ซึ่งประกอบดวยปจจัยทางกายภาพและจิตใจโดยมีตัวช้ีวัดของคุณภาพ คือ                       

(1)  ความเปนมติร เปนกนัเอง และอัธยาศยัทีด่ ี(2) การไดรบัการดูแลเอาใสใจ และใหความสนใจกับผูมารบับริการ 

(3) ไดรบัการดูแลเปนสวนตวั (4) มกีารใชเทคโนโลยทีนัสมยัในการรักษาพยาบาล (5) มทีมีแพทยทีม่ชีือ่เสียง 

และไดรับการยอมรับ มีความนาเชื่อถือ (6) มีบริการที่ครบทุกแผนกในการรักษาพยาบาล (7) สถานที่สะดวก

สบายในการเขาไปรับบริการ

   Zeithaml & Bitner (2000) ไดกลาววา สวนประกอบของสวนประสมทางการตลาดบริการของ             

โรงพยาบาล คือ (1) ดานผลิตภัณฑบริการ (Product or Service) เพื่อตอบสนองความตองการและ                

ความจําเปนดานสุขภาพ (2) ดานราคา (Price) เพื่อใหผูรับบริการตัดสินความคุมคาโดยพิจารณาจากราคา

คาบริการที่ไดรับ (3) ดานชองทางการใหบริการ (Place) เพื่อใหผูปวยนอกที่มารับบริการไดรับความสะดวก

ในการเขารับบริการ (4)  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อเปนการจูงใจใหผูรับบริการตัดสินใจ

เลือกรับบริการ (5)  ดานบุคลากร (Personnel) มีการทํางานเปนทีมและมีความสามารถในการใหความรู       
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แกผูรับบริการ (6) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ี              

ใหบริการใหสวยงาม (7) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) มีการจัดการเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการ     

ที่รวดเร็ว ขั้นตอนไมยุงยากซับซอน 

  จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยไดแปลงใหเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพท่ี 1

 

 

 
1.   

2.   

3.   

4.  

 

5.   

6.   

7.   

 

 

1.  

 

2.  

 

      

      HA JCI 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีการวิเคราะหขอมูล

       3.1 แบบสัมภาษณทีเ่ปนภาษาไทยสําหรับผูตอบชาวไทย และภาษากัมพูชาสําหรับผูตอบ   

ชาวกัมพูชา โดยกําหนดประเด็นคําถามไวจํานวน 7 ดาน คือ ดานที่ 1 ความสะดวกในการใชบริการ ดานที่ 

2 อัธยาศัยไมตรี ดานท่ี 3 ความเปนรูปธรรมของบริการ ดานท่ี 4 การใหความรูคําแนะนําและคําปรึกษา            

ดานที่ 5 ความนาเชื่อไววางใจ ดานที่ 6 ความพรอมที่จะใหการรักษาพยาบาล และดานที่ 7 จริยธรรมของ     

เจาหนาที่   โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

   3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลูเชงิปรมิาณเปนแบบสอบถามภาษากมัพชูาทีไ่ดรบั

การตรวจสอบความถกูตองทางดานเนือ้หาและทางดานภาษาจากผูเชีย่วชาญแลว โดยเปนแบบสอบถาม

เก่ียวกับความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของผูปวยนอกท่ีมารับบริการในแผนกผูปวยนอกท้ังของ             
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โรงพยาบาลรอยลัองักอรอนิเตอรเนชัน่แนล และโรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ ซึง่จาํแนกประเดน็คําถามเชนเดียวกบั

การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ          

และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประกอบการวิเคราะหกับขอมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย
  1. สรุปผลการสัมภาษณ

      1.1 ดานความสะดวกในการใชบริการ พบวา โรงพยาบาลกรุงเทพมีการกําหนดนโยบาย     

การดําเนินงานใหกับโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด รวมทั้งโรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นและ                   

โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ   นอกจากนี้ผูบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือจะมี           

การสื่อสารนโยบายอยางตอเนื่อง และมีการพัฒนาระบบงานและแนวปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการใหบริการ

อยางชัดเจน พรอมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดสําคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเปนการกํากับ

และติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกฝายในการใหบริการแกผูรับบริการ

   1.2 ดานอัธยาศัยไมตรี พบวา ผูบริหารจะมีการกําหนดใหบุคลากรทุกระดับไดรับการ           

ฝกอบรมในเรื่องบุคลิกภาพและการแสดงออกอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการกําหนดใหผูรับบริการสามารถ

ประเมินความพึงพอใจ ใหขอเสนอแนะ หรือรองเรียนในกรณีที่ไมไดรับบริการที่ดีได   

    1.3 ดานความเปนรูปธรรมของบริการ พบวา ทางโรงพยาบาลมีนโยบายในการปรับปรุง

และพัฒนาสถานท่ี สิง่อาํนวยความสะดวก รวมท้ังอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยใหอยูในสภาพปลอดภัย

และพรอมใชงานตลอดเวลา โดยมีหนวยงานการบริหารงานทั่วไป ทําหนาที่ในการตรวจติดตามประเมินและ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

   1.4 ดานการใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษา พบวา โรงพยาบาลเนนการพัฒนา      

ความรูผานกระบวนการฝกอบรมและศกึษาดงูาน ผลการวจิยัพบวา การดาํเนนิงานมคีวามสอดคลองกบัเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพการบริการผูปวยตามหลักของ HA ในเร่ืองที่เกี่ยวกับ “Competency ผูใหบริการมีความรู

และทักษะเหมาะสม” และสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามหลัก JCI ในหัวขอที่เกี่ยวกับ “Patient and Family 

Education ใหคําแนะนําผูปวยและญาติ” โดยทางโรงพยาบาลจะทําการสงบุคลากรไปฝกอบรมท้ังภายใน

ประเทศและท่ีประเทศไทย   นอกจากน้ีบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ             

เฉพาะทางเพื่อประโยชนตอการใหคําแนะนําปรึกษาไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะแพทยและพยาบาล

   1.5 ดานความนาเชื่อไววางใจ พบวา ทางโรงพยาบาลจะมุงเนนนโยบายในการพัฒนาใน      

ดานอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของ โดยพิจารณาวาจะสงผลใหผูรบับริการมีความเช่ือถอืไววางใจในการใหบรกิาร โดยเฉพาะ

ทางดานการตรวจรักษา ซึง่มคีวามสอดคลองกบัเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริการผูปวยตามหลักของ   HA 

ในเรื่อง Safety การบริการที่มีความปลอดภัย และ เรื่อง “Acceptability เปนที่ยอมรับและตรงตามท่ีผูปวย

คาดหวัง” โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกบัมาตรฐานกระบวนการดูแลผูปวยและผลลัพธของการดูแลผูปวย
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   1.6 ดานความพรอมที่จะใหการรักษาพยาบาล พบวา บุคลากรของโรงพยาบาลทั้งสอง     

มีเพียงพอที่จะรองรับการใหบริการ   ทั้งนี้จากการสัมภาษณพบวาทางโรงพยาบาลท้ังสองท่ียังขาดเคร่ืองมือ

หรืออุปกรณบางประเภทโดยเฉพาะเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่มีมูลคาสูง   

   1.7 ดานจรยิธรรมของเจาหนาท่ี พบวา นโยบายดานหนึง่ของโรงพยาบาล คอื การเก็บรกัษา

ความลับของผูปวย ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของการใหบริการทางการแพทยทั่วไป รวมทั้ง

เนนการใหบรกิารท่ีเปนไปตามลําดบักอนหลัง โดยจะมีการฝกอบรมใหกบับคุลากรท่ีเกีย่วของกับการคัดกรอง

ผูปวยหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดอันดับการรับบริการ 

  2. สรุปผลจากการแจกแบบสอบถาม

       ขอมูลที่ไดรับจากการแจกแบบสอบถามท้ังในสวนของโรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนช่ัน 

และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ พบวาผูรับบริการของท้ังสองโรงพยาบาลมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน       

โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางท่ี 1

ความคิดเห็นของผูปวยที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นแนล
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ตารางท่ี 2

ความคิดเห็นของผูปวยที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ดานความสะดวกในการใชบรกิาร  พบวา โรงพยาบาลกรุงเทพมกีารกาํหนดนโยบายการดําเนนิงาน

ใหกับโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด รวมทั้งโรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นและโรงพยาบาลรอยัล

พนมเปญ   นอกจากน้ีผูบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือจะมีการสื่อสารนโยบาย     

อยางตอเนื่องและมีการพัฒนาระบบงานและแนวปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการใหบริการอยางชัดเจน           

พรอมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดสําคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเปนการกํากับและติดตาม

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกฝายในการใหบริการแกผูรับบริการซ่ึงความสอดคลองกับแนวปฏิบัติของ      

หลัก JCI ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ “Access to Care and Continuity of Care (ACC)”  กลาวคือ โรงพยาบาล

ตองมกีารสงเสรมิใหเกดิการเขาถงึบรกิารและการดแูลรกัษาอยางตอเนือ่ง   โรงพยาบาลควรมกีารวางนโยบาย

ทางการบริหาร โดยพจิารณาถงึความสามารถในการดแูลผูปวยใหสอดคลองกบัปญหาสุขภาพของผูปวยเอง 

และสอดคลองกบัแนวคิดของ Zeithaml & Bitner (2000) ทีไ่ดกลาวถึงองคประกอบดานหน่ึงของการใหบรกิาร

ของโรงพยาบาล คือ ดานกระบวนการใหบริการ (Process) ซึ่งหมายถึง การที่โรงพยาบาลตองมีการจัดการ

เกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว ไมซับซอน และใหผูปวยนอกที่มารับบริการมีสวนรวม ไดแก การเปด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการ เปนตน   

  2. ดานอัธยาศัยไมตรี พบวา ผูบริหารจะมีการกําหนดใหบุคลากรทุกระดับไดรับการฝกอบรม           

ในเร่ืองบุคลิกภาพและการแสดงออกอยางตอเน่ือง อีกทั้งยังมีการกําหนดใหผูรับบริการสามารถประเมิน     

ความพงึพอใจ ใหขอเสนอแนะ หรอืรองเรยีนในกรณีทีไ่มไดรบับริการทีด่ไีด สอดคลองกบัแนวคดิของ Spitzer 

(1988, 12-13) ที่กลาววา สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการรับบริการทางการแพทย คือ คุณภาพของการรักษา
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พยาบาล ซึ่งประกอบดวยปจจัยทางกายภาพและจิตใจ ดังนั้นการใหบริการท่ีดีจึงตองแสดงออกดวย              

ความเปนมิตร เปนกันเอง และอัธยาศัยที่ดี รวมทั้งการดูแลเอาใสใจและใหความสนใจกับผูมารับบริการเปน

อยางดี เปนตน   

  3. ดานความเปนรูปธรรมของบรกิาร พบวา ทางโรงพยาบาลมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนา

สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยใหอยูในสภาพปลอดภัยและ    

พรอมใชงานตลอดเวลา โดยมีหนวยงานการบริหารงานทั่วไป ทําหนาที่ในการตรวจติดตามประเมินและ

ปรับปรุงอยางตอเนื่องซึ่งมีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติของหลัก JCI ในหัวขอที่เกี่ยวกับ “ Care of Patient 

การดแูลรกัษาผูปวย” จากประเด็นดงักลาวโดยพ้ืนฐานแลวมีความสอดคลองกบัหลกัการ 5 ส ซึง่เปนหลกัการ

ที่ไดรับการประยุกตในกระบวนการบริหารจัดการขององคกรทั่วไป  

  4. ดานการใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษา พบวา โรงพยาบาลเนนการพัฒนาความรู                

ผานกระบวนการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  ผลการวิจยัพบวา การดําเนินงานมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพการบริการผูปวยตามหลักของ HA ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “ Competency ผูใหบริการมีความรูและทักษะ

เหมาะสม” และสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามหลัก JCI ในหัวขอที่เกี่ยวกับ “Patient and Family Education

ใหคําแนะนําผูปวยและญาติ” โดยทางโรงพยาบาลจะทําการสงบุคลากรไปฝกอบรมท้ังภายในประเทศและ  

ที่ประเทศไทย   นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่จะตองเปนผู ที่มีความรู ความสามารถเฉพาะทาง                      

เพื่อประโยชนตอการใหคําแนะนําปรึกษาไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะแพทยและพยาบาล

  5.  ดานความนาเชื่อไววางใจ พบวา ทางโรงพยาบาลจะมุงเนนนโยบายในการพัฒนาในดานอื่นๆ    

ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวาจะสงผลใหผูรับบริการมีความเชื่อถือไววางใจในการใหบริการ โดยเฉพาะทาง     

ดานการตรวจรักษา ซึ่งมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริการผูปวยตามหลักของ HA         

ในเร่ือง  Safety การบรกิารทีม่คีวามปลอดภยั และ เรือ่ง “Acceptability เปนทีย่อมรับและตรงตามทีผู่ปวยคาดหวงั” 

โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานกระบวนการดูแลผูปวย และผลลัพธของการดูแลผูปวย

  6.  ดานความพรอมทีจ่ะใหการรักษาพยาบาล พบวา บคุลากรของโรงพยาบาลท้ังสองท่ีมเีพยีงพอ    

ทีจ่ะรองรับการใหบรกิาร   ทัง้นีจ้ากการสัมภาษณพบวา ทางโรงพยาบาลทัง้สองทีย่งัขาดเคร่ืองมอืหรอือปุกรณ

บางประเภท โดยเฉพาะเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่มีมูลคาสูง อยางไรก็ตาม ขอมูลสรุปไดชี้ใหเห็นวา ผลการ

ดําเนินงานมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริการผูปวยตามหลักของ JCI ในเร่ือง                 

“International Patient Safety Goals (IPSG)” ซึง่มุงเนนทางดานความปลอดภัยของผูปวย โดยมีการรวบรวม

อบุัติการณหรือเหตุการณไมพึงประสงคในดานสุขภาพที่เกิดข้ึนทั้งหมด มาจัดระดับความเสี่ยง ความรุนแรง 

และโอกาสที่จะเกิด แลวนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ และกําหนดเปนมาตรฐานการดูแลผูปวยตอไป 

  7.  ดานจรยิธรรมของเจาหนาที ่พบวา นโยบายดานหน่ึงของโรงพยาบาล คอื การเก็บรักษาความลับ

ของผูปวย ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของการใหบริการทางการแพทยทั่วไป รวมทั้งเนนการ    

ใหบริการท่ีเปนไปตามลําดับกอนหลัง โดยจะมีการฝกอบรมใหกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการคัดกรองผูปวย

หรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดอันดับการรับบริการ ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริการ  
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ผูปวยตามหลักของ HA ในเรื่อง “Appropriateness ถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานจริยธรรมและวิชาการ”         

จากการผลการวิจัย สามารถกลาวไดวา การนํานโยบายทางการบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพไปปฏิบัติกับ

โรงพยาบาลในเครอื ซึง่ ณ ทีน่ี ่คอื โรงพยาบาลรอยลัองักอรอนิเตอรเนชัน่แนลและโรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ 

เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิลโดยสังเกตไดจากระดับความคิดเหน็ของผูปวยทีม่ารบับริการ    

  จากสรุปผลดังกลาวน้ี ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหเหตุปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการนํานโยบายทาง         

การบริหารไปปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได ดังนี้

  1. การส่ือสารนโยบาย จากผลการวิจัยจะสังเกตไดวา ผูบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพและ                  

โรงพยาบาลในเครือมีการสื่อสารและรับมอบนโยบาย รวมทั้งมีการกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามนโยบายอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพของท้ัง HA และ JCI ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว

  2. การกําหนดแนวปฏิบัติและการจัดวางระบบการทํางาน   จากผลการวิจัยจะสังเกตไดวา ผูบริหาร

ของโรงพยาบาลกรุงเทพมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการใหบริการทีช่ดัเจน ซึง่อาจเปนผลมาจาก

การใชประสบการณและบทเรียนจากสถานการณที่เคยเกิดข้ึนเพ่ือนํามาปรับปรุงและกําหนดเปนแนวปฏิบัติ

สําหรับโรงพยาบาลในเครือใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน

  3. การกําหนดเคร่ืองมือในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล  จากผลการวิจัยจะสังเกตไดวา                

ผูบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพ พยายามผลักดันใหมีการกําหนดกระบวนการในการกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏบิัติงานและการใหบริการในฝายงานตางๆ อยางตอเนื่อง

สรุป
  จากการวิจยัครัง้นี ้สามารถสรปุไดวา การนํานโยบายทางการบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพไปปฏบิตัิ

กับโรงพยาบาลในเครือซึ่งหมายรวมถึงโรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลรอยัล

พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม  นอกจากน้ี 

ผลจากการวิจัยพบประเด็นสําคัญที่มีผลตอการบริหารจัดการขององคกรใหไดมาตรฐาน โดยเฉพาะองคกร    

ทีม่เีครือขายกระจายอยูในหลายพ้ืนที ่ โดยแนวทางดังกลาวประกอบดวย (1) การสรางและพัฒนากระบวนการ

ในการส่ือสารเพ่ือประโยชนตอการถายทอดนโยบายไปสูการปฏิบัติ (2) การจัดวางระบบและกระบวนการ     

ใหไดมาตรฐานกอนท่ีจะมีการเร่ิมดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบและกระบวนการท่ีเกิดข้ึน

จากบทเรียนหรือประสบการณที่ผานมา และ (3) การสรางและพัฒนากระบวนการในการกํากับ ติดตาม และ

ประเมนิผลการดาํเนนิงานอยางตอเนือ่ง และนาํผลการประเมนิกลบัมาปรบัปรงุกระบวนการหรอืวธิกีารทาํงาน

ใหดียิ่งขึ้น

  อยางไรก็ตาม เพือ่ใหการดําเนินงานมีประสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน ผูวจิยัไดสรุปขอเสนอแนะจากงานวิจยั

ที่สําคัญไว 2 ประการ คือ (1) ควรมีการพัฒนาแผนประชาสัมพันธเพื่อใหผูรับบริการและผูปวยไดรับทราบ

แนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการที่ผูรับบริการและผูปวยจะสามารถเตรียมความพรอม
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กอนการเขารับบริการได (เฉพาะที่ไมใชกรณีฉุกเฉิน) และ (2) ผูบริหารโรงพยาบาลควรมีการกําหนดแนวทาง

การพัฒนาและการขยายขอบเขตการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อประโยชนตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
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