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Abstract 

This article aims to present the development of the quality management system of an 
animal hospital by comparison with the standard ISO 9000 quality management system, which 
consists of 8 indicators, using both secondary data and animal hospital administrator interviews. 
The results found that, to achieve all the 49 components of the standard ISO 9000 quality 
management system, the animal hospital of the faculty of veterinary medicine have to improve 6 
components including: the component 4.5 focuses on the factors that cause the main activities 
of the organization, the component 5.1 focus on re-organization to achieve the organization’s 
goals most effectively, the component 6.2 focuses on training of methodology and instrument 
needed for continuous improvement activities, the component 6.4 focuses on target 
determination as the guideline and measurement for continuous monitoring improvement, the 
component 6.5 focuses on acceptance and appreciation of the improvement which the animal 
hospital have to take action to meet the standard ISO 9000 quality management system, and the 
component 8.6 focuses on collaboration of improvement activities and activity acceptance. The 
rest 43 components were already met the ISO 9000 standard. 
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บทคัดย่อ 
 บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือน าเสนอการพฒันาระบบการบริหารคณุภาพของโรงพยาบาลสตัว์ โดย
การเทียบเคียงกบัมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ ISO 9000 ซึง่ประกอบด้วย 8 ตวัชีว้ดั โดยการใช้ทัง้ข้อมลู
ทตูยิภมูิและการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลสตัว์  ผลการศกึษา พบวา่ การท่ีโรงพยาบาลสตัว์  คณะสตัว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จะพฒันาระบบการบริหารคณุภาพให้ได้ตามเกณฑ์  ISO 9000  ซึง่มี
จ านวนทัง้สิน้ 49 องค์ประกอบ นัน้ จะต้องมีการปรับปรุงอีก  6 องค์ประกอบ อนัได้แก่  องค์ประกอบท่ี  4.5   
วา่ด้วยการเน้นปัจจยัท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงกิจกรรมหลกัขององค์กร   องค์ประกอบท่ี  5.1  วา่ด้วยการ
จดัระบบเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ องค์ประกอบท่ี  6.2 วา่ด้วยการให้การ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการและเคร่ืองมือส าหรับใช้ในกิจกรรมการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  องค์ประกอบท่ี  6.4  
วา่ด้วยการก าหนดเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางและมีมาตรการในการตดิตามผลการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  
องค์ประกอบท่ี 6.5 วา่ด้วยการให้การยอมรับและช่ืนชมผลการปรับปรุงซึง่โรงพยาบาลสตัว์ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ ISO 9000  และองค์ประกอบท่ี 8.6  วา่ด้วยการมีกิจกรรม
ปรับปรุงร่วมกนัและให้การยอมรับในกิจกรรม  สว่น 43 องค์ประกอบนัน้ มีการด าเนินการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ISO 9000  แล้ว 
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บทน า  
 โรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ก่อตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2533 ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของภาควิชาโรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ และตอ่มาได้มีการเปล่ียนแปลงหนว่ยงาน
ภายใน จงึมีการยบุภาควิชาโรงพยาบาลสตัว์ เม่ือ ปี พ.ศ. 2542  และจากนัน้การบริหารจดัการขึน้ตรงกบั
คณบดี โดยมีรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์ (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตัว์) เป็นผู้ดแูลโรงพยาบาลสตัว์ 
ซึง่เปิดให้บริการตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2535 เป็นต้นมา โรงพยาบาลสตัว์ก่อตัง้ขึน้เพ่ือเป็นหนว่ยงานท่ีรองรับ
และสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัทิางคลินิกส าหรับนกัศกึษาสตัวแพทยศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4-6 
จากภาควิชา และให้บริการสตัว์ป่วย รวมทัง้ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัสขุภาพสตัว์แก่ผู้ เลีย้ง นอกจากนีย้งัเป็น
แหลง่รองรับและให้บริการรักษาสตัว์ป่วยท่ีสง่ตอ่จากสถานบริการรักษาสตัว์ทัว่ไปในภาคะวนัออกเฉียง
เหนือ และตอ่มาในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลได้จดัสรรงบประมาณส าหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลสตัว์ 
ศนูย์สขุภาพ วิจยั และชนัสตูรโรคสตัว์ เพ่ือเป็นสถานท่ีให้บริการประชาชนผู้ เลีย้งสตัว์และสนบัสนนุการ
เรียนการสอน โดยมุง่เน้นสตัว์เลีย้ง และสตัว์เศรษฐกิจ ซึง่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554  [2] 

ในการให้บริการของโรงพยาบาลสตัว์นัน้ ประกอบด้วย ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม ได้แก่ 1) 
การให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ไปในสตัว์เลีย้ง ฉีดวคัซีน ถ่ายพยาธิ ตรวจวินิจฉยัและรักษาด้วยเคร่ืองอลั
ตราซาวด์ ตรวจคล่ืนหวัใจไฟฟ้า ตรวจสขุภาพสตัว์เลีย้ง และให้ค าแนะน าในการเลีย้งสตัว์ 2) ให้บริการ
ตรวจรักษาโรคทางศลัยกรรมและสตูกิรรมในสตัว์เลีย้ง เชน่ ผา่ตดัแก้ไขกระดกูหกั ขดูหินปนู ตดัหาง ผา่ตดั
ท าหมนั ผา่ตดัคลอด ชว่ยคลอด ตรวจระบบสืบพนัธุ์ และผสมเทียม เป็นต้น นอกจากนีย้งัให้บริการ
เอกซเรย์ รวมทัง้ตรวจวินิจฉยัโรคและรักษาด้วยการสอ่งกล้องส ารวจ โดยให้บริการทัง้ในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ นอกจากนีแ้ล้วยงัให้บริการห้องปฏิบตักิารชนัสตูรโรคสตัว์ให้บริการตรวจวินิจฉยัโรคทาง
ห้องปฏิบตักิารพยาธิวิทยาคลินิก และด้านการสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน ได้แก่ รองรับและ
สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัทิางคลินิก ภาคปฏิบตัทิางคลินิกของภาควิชาตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยแตล่ะรายวิชาจะมีอาจารย์ประจ าวิชาและมีนายสตัวแพทย์ สงักดัโรงพยาบาลสตัว์ เป็นผู้ชว่ย
สอน ส าหรับนกัศกึษาสตัวแพทยศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4-6 ปริญญาตรีภาคปกต ิและโครงการพิเศษจ านวน 17 
รายวิชา และระดบัหลงัปริญญา ส าหรับนายสตัวแพทย์ ได้แก่ ประกาศณียบตัรบณัฑิตทางสตัว์เลีย้ง 
(ประกาศนียบตัรบณัฑิต) จ านวน 10 รายวิชา [3] การด าเนินงานของโรงพยาบาลสตัว์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
แม้วา่จะได้รับการประเมินคณุภาพ (Internal Quality Audits) แล้วก็ตามแตก็่ยงัไมไ่ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ISO 9000  เน่ืองจากเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9000 เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะชว่ยให้องค์การผลิตสินค้าและ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถก้าวไปสู ่ “องค์กรแหง่คณุภาพ” ได้ ซึง่ในปัจจบุนัตลาดมีการแขง่ขนักนั
อยา่งรุนแรง  การเพิ่มผลผลิตสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทา่นัน้ ท่ีจะท าให้องค์การด าเนินการอยูไ่ด้ 
[4,5] ดงันัน้  หากโรงพยาบาลสตัว์ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์ ISO 9000 แล้วนอกจากสร้างความ
นา่เช่ือถือและสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ รับบริการแล้วยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์วา่  การให้บริการของ



 

โรงพยาบาลสตัว์มีคณุภาพ ISO 9000  อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรด้วย  เพราะเป็นระบบบริหารจดัการท่ีเน้นการป้องกนัมากกวา่การแก้ไข  มีการ
จดัเก็บข้อมลู  การบนัทกึจดัท าเป็นเอกสารแสดงขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีการทบทวน
อยา่งสม ่าเสมอระหวา่งองค์การคูค้่าและภายในองค์การเก่ียวกบักระบวนการผลิต  การควบคมุคณุภาพ
การผลิต  ซึง่พนกังานทกุคนจะรู้ถึงหน้าท่ีและขัน้ตอนวิธีการท างานของตนเองอยา่งชดัเจน ท าให้องค์การ
สามารถลดปัญหาการท างานซ า้ซ้อน  ท าให้เกิดคณุภาพโดยรวมขององค์กร  [6] ดงันัน้ ผู้ศกึษาจงึสนใจท่ี
จะพฒันางานโรงพยาบาลสตัว์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9000   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือศกึษาแนวการพฒันาโรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นโดยการ
เทียบเคียงกบัมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ ISO 9000  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 วิธีด าเนินการศกึษาในครัง้นี ้ เร่ิมต้นด้วยการท ามาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ ISO : 9000  ซึง่มี
อยู ่49 องค์ประกอบ  (8 ตวัชีว้ดั)  [7] มาเป็นเกณฑ์ท่ีจะเทียบเคียง จากนัน้ท าการประเมินการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์  เพ่ือท าการเทียบเคียงกบัเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9000  หาก
ตวัชีว้ดัไหนมีคณุลกัษณะตามท่ีก าหนด ถือวา่ผา่น  และในทางกลบักนัหากไมเ่ป็นไปตามนัน้  ถือวา่เป็น
ความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีจะต้องด าเนินการพฒันาปรับปรุง  แล้วจงึน าหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว มาด าเนินการ
เปรียบเทียบคณุสมบตั ิ( Bench Marking) กบับริบททัว่ไปของโรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ ซึง่
ศกึษาจากเอกสารรายงานประจ าปี และรายงานประเมินตนเองของโรงพยาบาลสตัว์ จากนัน้น าผลการ
เปรียบเทียบไป สร้างแบบสมัภาษณ์โดยยงัคงใช้วิธีการเปรียบเทียบคณุสมบตั ิ( Bench Marking) [8,9] 
ตามเกณฑ์ดชันีชีว้ดั ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ ISO 9000 ในเฉพาะ 8 ประเดน็ อนั
ประกอบด้วย 1) การเป็นองค์กรท่ีให้ความส าคญัแก่ลกูค้า ( Customer Focused Organization) 2) ความ
เป็นผู้น า ( Leadership)  3) การมีสว่นร่วมของบคุลากร ( Involvement of people) 4) การบริหารเชิง
กระบวนการ ( Process approach) 5) การบริหารเป็นระบบ ( System approach to management) 6) 
การปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ( Continual Improvement) 7) การตดัสินใจจากข้อมลูท่ีเป็นจริง ( Factual 
approach to decision making) 8) ความสมัพนัธ์กบัผู้ขายเพ่ือประโยชน์ร่วม ( Mutually beneficial 
supplier relationship) [7] จากนัน้จงึเข้าสูก่ระบวนการเก็บข้อมลูคือการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตัว์ และรองผู้อ านวยการโรงพยาบาล
สตัว์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสดุ เม่ือได้ข้อมลูแล้ว จงึน ามาวิเคราะห์และ
สรุปรายงานการศกึษาค้นคว้า 



 

ผลการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ และเอกสารรายงาน
ประจ าปีและรายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาลสตัว์ พบวา่ โรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีการด าเนินงานในหลายสว่นท่ีสอดคล้องและสามารถเทียบเคียงได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ทัง้สิน้ 43 องค์ประกอบ ประกอบด้วย   
 ตัวชีวั้ดที่ 1 เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคัญแก่ลูกค้า 

องค์ประกอบท่ี 1.1 เข้าใจความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า  เห็นได้จากรายงานประจ าปี
ของโรงพยาบาลท่ีได้น าเสนอถึงความต้องการให้การให้บริการของโรงพยาบาลสตัว์ ซึง่ความต้องการและ
ความคาดหวงัของลกูค้าได้จากกลอ่งรับความคดิเห็นของลกูค้าผู้มาใช้บริการ ดงันี ้ 1) โรงพยาบาลสตัว์ควร
เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง 2) ท่ีจอดรถมีน้อย ควรเพิ่มท่ีจอดรถให้เพียงพอกบัส าหรับผู้มาใช้บริการ 3) ควร
ปรับปรุงคณุภาพของเคร่ืองขยายเสียง 4) ขัน้ตอนการช าระเงินคอ่นข้างลา่ช้า และ 5) ความสะอาดของ
ห้องน า้ 

องค์ประกอบท่ี 1.2 ก าหนดเป้าหมายขององค์กรให้สมัพนัธ์กบัความต้องการ  และคาดหวงัของ
ลกูค้า เห็นได้จากการก าหนดวิสยัทศัน์ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพ่ือให้เป็นศนูย์กลางการให้บริการด้านสขุภาพสตัว์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง ซึง่การจะท าให้ได้ตามวิสยัทศัน์นี ้ผู้บริหารร่วมกบับคุลากรของโรงพยาบาล
สตัว์ต้องมีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า   

องค์ประกอบท่ี 1.3 ส่ือความต้องการและความคาดหวงัลกูค้าให้เป็นท่ีเข้าใจทัว่ถึงทัง้องค์กรวดั
ความพงึพอใจของลกูค้า  ในการจดัประชมุสมัมนาประจ าปีของคณะสตัวศาสตร์ ซึง่ทางบคุลากรของ
โรงพยาบาลสตัว์และคณะสตัวศาสตร์ ได้เข้าร่วมทกุคนนัน้ผู้บริหารโรงพยาบาลสตัว์ได้น าเสนอความ
ต้องการและความคาดหวงัลกูค้า เพ่ือหาแนวทางในการสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า
จากท่ีประชมุ 

องค์ประกอบท่ี 1.4 สร้างสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่งเป็นระบบ  จากการด าเนินงานของโรงงานสตัว์ 
พบวา่ มีกระบวนการจดัสร้างระบบความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ดรููปแบบการตดิตามเขียน โดยให้  e-mail 
ตดิตาม โทรตามลกูค้า แตย่งัไมมี่การบนัทกึท่ีชดัเจน  

องค์ประกอบท่ี 1.5 ค านงึถึงความสมดลุในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียอ่ืนๆ  เห็นได้จากเป้าหมายในการด าเนินงานของโรงพยาบาลสตัว์ท่ีต้องเป็นหนว่ยงานท่ีให้การ
สนบัสนนุการผลิตบณัฑิตสาขาสตัวแพทย์ การบริการด้านสขุภาพสตัว์ทัว่ไปและเฉพาะสาขา สง่เสริมการ
ผลิตงานวิจยัทางคลินิกแก่บคุลากร ด้านสตัวแพทยศาสตร์และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แสดงให้เห็นวา่
โรงพยาบาลสตัว์ต้องให้บริการในสว่นตา่งๆ อยา่งสมดลุ 

ตัวชีวั้ดที่ 2 ความเป็นผู้น า 



 

องค์ประกอบท่ี 2.1 พิจารณาความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย เห็นได้จากนโยบายของ
โรงพยาบาลสตัว์ท่ีให้การสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตสาขาสตัวแพทย์ การบริการด้านสขุภาพสตัว์ทัว่ไปและ
เฉพาะสาขา สง่เสริมการผลิตงานวิจยัทางคลินิกแก่บคุลากร ด้านสตัวแพทยศาสตร์และด้านอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง 

องค์ประกอบท่ี 2.2 ก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนขององค์กร เห็นได้จากนโยบายของผู้บริหารท่ีมีการ
ก าหนดวิสยัทศัน์ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลสตัว์ คือ “โรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นศนูย์กลางการให้บริการด้านสขุภาพสตัว์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและอนุ
ภมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง การสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตสาขาสตัวแพทยศาสตร์ และสง่เสริมการผลิตงานวิจยัท่ี
มีคณุภาพ” 

องค์ประกอบท่ี 2.3 ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย ของโรงพยาบาลสตัว์ คือ การเป็นศนูย์กลางการ
ให้บริการด้านสขุภาพสตัว์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง  ซึง่โรงพยาบาลสตัว์
ต้องมีความสามารถการแขง่ขนักบัคลีนิคเอกชนท่ีให้บริการรักษาสตัว์ ท่ีมีการแขง่ขนัเพิ่มมากขึน้เน่ืองจาก
การรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโรงพยาบาลต้องสามารถพึง่พาตนเองได้ เม่ือ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นออกนอกระบบ 

องค์ประกอบท่ี 2.4 สร้างและรักษาคณุคา่ความเสมอภาคและจรรยาบรรณร่วมกนัให้มีในทกุระดบั
ขององค์กร  โรงพยาบาลสตัว์มีโครงการสมัมนาบคุลากรโรงพยาบาลสตัว์ โดยบคุลากรสามารถเข้าร่วมได้
ทกุคนอยา่งมีความเสมอภาค มีวิธีการ จดันอกสถานท่ี บคุลากรสงักดัโรงพยาบาลสตัว์ บคุลากรในคณะ 
โดยมีเป้าหมายท่ีสามารถแลกเปล่ียนความคดิเห็น  

องค์ประกอบท่ี 2.5 สร้างความไว้วางใจและขจดัความหวาดกลวั  โรงพยาบาลสตัว์มีเอกสารท่ี
แสดงถึงการลงทนุการให้บริการ เชน่ มีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ท่ีแสดงขัน้ตอน และเกณฑ์การปฏิบตังิานของ
บคุลากรทกุระดบั 

องค์ประกอบท่ี 2.6 จดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็น โรงพยาบาลสตัว์มีการวางแผนในการซือ้วสัด ุ
อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ เวชภณัฑ์ ค านงึถึงความต้องการของระดบัตา่งๆ เชน่ หนว่ยศลัยกรรม เพ่ือให้สตัวแพทย์
มีความไว้วางใจในระหวา่งการปฏิบตังิาน 

องค์ประกอบท่ี 2.7  ให้การฝึกอบรม โรงพยาบาลสตัว์มีโครงการให้การฝึกอบรมแก่บคุลากร
ภายนอก/ หนว่ยงานภายนอก  เชน่ จดับคุลากรไปให้ความรู้กลุม่ผู้ เลีย้งสนุขั เป็นต้น  

องค์ประกอบท่ี 2.8 ให้อิสระในการปฏิบตังิานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  โรงพยาบาลสตัว์มี
ได้มอบหมายงาน และมีการจดัสรรภาระงาน ให้กบับคุลากรแตล่ะระดบัให้เหมาะสม งานของตวัเอง โดย
ยดึหลกัความถนดั และความช านาญการ โดยยดึตามข้อตกลง คา่จ้าง ข้อก าหนดการท างาน รวมทัง้
ความสามารถของบคุลากร 

องค์ประกอบท่ี 2.9 สร้างแรงบนัดาลใจสนบัสนนุและให้การยอมรับตอ่การมีสว่นร่วมของบคุลากร 



 

โรงพยาบาลสตัว์มีโครงการสนบัสนนุให้บคุลากรเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริหารจดัการผา่นส่ือวิทย ุ
โทรทศัน์ หนงัสือ  

ตัวชีวั้ดที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
องค์ประกอบท่ี 3.1 ท าให้บคุลากรเข้าใจในความส าคญัของการมีสว่นร่วมและบทบาทของตนใน

องค์กร  โรงพยาบาลสตัว์ให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมในโครงการตา่งๆ ของบคุลากร เชน่ งานวนัโลก
สตัว์เลีย้ง  งานโรงพยาบาลพระราชทาน  

องค์ประกอบท่ี 3.2 ให้รู้ข้อจ ากดัในการท างาน  โรงพยาบาลสตัว์มีกระบวนการชีแ้จง กฎ ระเบียบ 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้บคุลากรโรงพยาบาลสตัว์ ได้เข้าร่วม เพ่ือจดัท ากฎ ระเบียบ ของคณะสตัว
แพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลสตัว์ 

องค์ประกอบท่ี 3.3 ท าให้ยอมรับเป็นเจ้าของปัญหา และความรับผิดชอบในการแก้ไข โรงพยาบาล
สตัว์มีการจดัตารางเวรเพ่ือให้สตัวแพทย์รับเป็นเจ้าของไข้  ในการให้บริการลกูค้าท่ีมาใช้บริการท่ี
โรงพยาบาลสตัว์ 

องค์ประกอบท่ี  3.4 ประเมินผลงานเทียบกบัเป้าหมายท่ีตนเองตัง้ไว้ โรงพยาบาลสตัว์มีการ
รายงานผลการประเมินรายบคุคลผลการประเมินความดีความชอบ  ของบคุลากรทกุ 6 เดือน 

องค์ประกอบท่ี 3.5 เพิ่มพนูความรู้ความสามารถอยา่งสม ่าเสมอ   โรงพยาบาลสตัว์ก าหนดให้
บคุลากรต้องเข้าร่วมการประชมุเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ความสามารถอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

องค์ประกอบท่ี 3.6 แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์   โรงพยาบาลสตัว์จดัให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประสบการณ์ โดยการจดัโครงการการจดัการความรู้ (KM) 

องค์ประกอบท่ี 3.7 พิจารณาข้อปัญหา  และประเดน็ตา่งๆ อยา่งเปิดเผย  กรณีท่ีมีปัญหา 
โรงพยาบาลสตัว์ตัง้คณะกรรมการสอบสวน เชน่ ไมโ่ปร่งใสเก่ียวกบัเงิน การจดัซือ้จดัจ้าง เป็นต้น  

ตัวชีวั้ดที่ 4 การบริหารเชิงกระบวนการ 
องค์ประกอบท่ี 4.1 ก าหนดกิจกรรมท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ได้ผลท่ีต้องการ  โรงพยาบาลสตัว์มีการก าหนด

แผนงานประจ าเดือน แผนงานประจ าปี เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
องค์ประกอบท่ี 4.2 ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินการกิจกรรมหลกัให้ชดัเจน   

โรงพยาบาลสตัว์ได้จดัท า TOR ในการด าเนินงาน โดยก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจน 
องค์ประกอบท่ี 4.3 วิเคราะห์และวดัขีดความสามารถของกิจกรรมหลกั   โรงพยาบาลสตัว์มีการ

จดัท ารายงานการประเมินผลในการจดักิจกรรมด าเนินงานในแตล่ะโครงการ 
องค์ประกอบท่ี 4.4 แสดงความสมัพนัธ์ของกิจกรรมหลกัทัง้ภายในหนว่ยงานและระหวา่ง

หนว่ยงานในองค์กร   การด าเนินงานของโรงพยาบาลสตัว์มีบคุลากรของแตล่ะภาควิชาท างานร่วมกนักบั
โรงพยาบาลสตัว์ เชน่ ก าหนดให้สตัวแพทย์โรงพยาบาลสตัว์ รับผิดชอบการเรียนการสอน  บคุลากรแตล่ะ
ภาควิชาสามารถใช้ห้องปฏิบตักิารของโรงพยาบาลสตัว์ได้ เป็นต้น  



 

องค์ประกอบท่ี 4.6 ประเมินความเส่ียงและผลกระทบท่ีมีตอ่ลกูค้าผู้ขายและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
อ่ืนๆ ของโรงพยาบาลสตัว์มีแนวคดิในการประกนัคณุภาพโรงพยาบาลสตัว์  และการประเมินความเส่ียง 

ตัวชีวั้ดที่ 5 การบริหารเป็นระบบ  
 องค์ประกอบท่ี 5.1 จดัระบบเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ  
โรงพยาบาลสตัว์มีการจดัระบบบริหาร มีโครงสร้างของการบริหาร มีการมอบหมายงานตามระดบับงัคบั
บญัชา และมอบหมายงานตามหนว่ยปฏิบตังิาน 
 องค์ประกอบท่ี 5.2 ท าความเข้าใจกบัการพึง่พาซึง่กนัและกนัระหวา่งกระบวนการตา่งๆ ในระบบ
โรงพยาบาลสตัว์มีการประชมุชีแ้จงการด าเนินงานของโรงพยาบาลสตัว์ประจ าทกุเดือน โดยให้บคุลากรทกุ
คน เข้าร่วมประชมุ ท าความเข้าใจ เสนอความคดิเห็น เก่ียวกบัระบบการบริหารจดัการโรงพยาบาลสตัว์  
 องค์ประกอบท่ี 5.3 ปรับและรวมกระบวนการตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ  โรงพยาบาลสตัว์ มีการประชมุ
เก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานทัง้ในภาพรวม และมีการจดัการองค์ความรู้ ในกลุม่ยอ่ยของกลุม่
ปฏิบตักิารอยา่งสม ่าเสมอ 
 องค์ประกอบท่ี 5.4 เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีท่ีจ าเป็นเพ่ือการบรรลเุป้าหมายร่วมและลดอปุสรรค
ระหวา่งหนว่ยงาน  โรงพยาบาลสตัว์มีกระบวนการส่ือสารเพ่ือท าความเข้าใจกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ในและ
นอกคณะ เพื่อให้สามารถปฏิบตังิานร่วมกนัได้ตรงตามเป้าหมายได้  
 องค์ประกอบท่ี 5.5 เข้าใจขีดความสามารถขององค์กรและขีดจ ากดัด้านทรัพยากรก่อนการ
ด าเนินการใดๆ  โรงพยาบาลสตัว์มีการประเมินขีดจ ากดั เฉพาะในด้านการให้บริการ จงึมีการประสานงาน
กบับคุลากรในภาควิชาตา่งๆ เป็นส่ือกลาง เพ่ือให้ใช้ความสามารถของบคุลากรและใช้ทรัพยากรตา่งๆ 
ร่วมกนั 
 องค์ประกอบท่ี 5.6 ก าหนดเป้าหมายและวิธีด าเนินการในแตล่ะกิจกรรม   โรงพยาบาลสตัว์มีการ
ก าหนดเป้าหมายของการให้บริการในแตล่ะปี  ซึง่ได้ท าการก าหนดขัน้ตอน และวิธีการด าเนินงานอยา่ง
ชดัเจน 
 องค์ประกอบท่ี 5.7 วดัและประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  โรงพยาบาลสตัว์มีการสรุป
รวบรวมผล การด าเนินการและกิจกรรมโครงการ และการบริการด้านตา่งๆ ของโรงพยาบาลสตัว์  เพ่ือให้
สามารถน ามาเป็นข้อมลูในการปรับปรุงระบบการบริหาร และให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้  

ตัวชีวั้ดที่ 6 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
องค์ประกอบท่ี 6.1 ให้มีการปรับปรุงตอ่เน่ืองทัว่ทัง้องค์กรอยา่งสม ่าเสมอ  โรงพยาบาลสตัว์มี

ปรับปรุงสถานท่ีการให้บริการ เชน่ การสร้างโรงพยาบาลสตัว์ใหม ่เพ่ือให้ระบบการให้บริการของ
โรงพยาบาลสตัว์ มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

องค์ประกอบท่ี 6.3 ท าให้ทกุคนมีเป้าหมายท่ีจะท าให้เกิดการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองให้สินค้า 
กระบวนการและระบบ ผู้บริหารโรงพยาบาลสตัว์มีการกระตุ้นให้บคุคลากร ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการ 



 

ระบบตา่งๆ ท่ีรับผิดชอบอยา่งตอ่เน่ือง และเป็นระยะ  
ตัวชีวั้ดที่ 7 การตัดสินใจจากข้อมูลท่ีเป็นจริง  
องค์ประกอบท่ี 7.1 มัน่ใจวา่มีข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้องและเช่ือถือได้   โรงพยาบาลสตัว์มีการอ้างอิง

แหลง่ท่ีมาของข้อมลู และมีการรับข้อมลูขา่วสารจากหลายชอ่งทาง  
องค์ประกอบท่ี 7.2 บคุลากรสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องใช้   โรงพยาบาลสตัว์จดัให้มีระบบ 

Intranet เพ่ือให้บคุลากรเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
องค์ประกอบท่ี 7.3 วิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารโดยวิธีการท่ีถกูต้อง   โรงพยาบาลสตัว์มีการวิเคราะห์

ข้อมลูขา่วสารแตย่งัไมเ่ป็นระบบท่ีแนน่อน ในปี 2558 ทางโรงพยาบาลสตัว์ก าหนดให้มีการจดัการวิเคราะห์
ระบบท่ีแนน่อน มีการจดักลุม่งานหรือกลุม่บคุลากร มีความรู้ความสามารถ วิเคราะห์ข้อมลู และจดัท าเป็น
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการตดัสินใจ 

องค์ประกอบท่ี 7.4 ตดัสินใจและด าเนินการโดยใช้ผลการวิเคราะห์ท่ีแท้จริงประกอบกบั
ประสบการณ์และสญัชาตญาณ โรงพยาบาลสตัว์น าข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ในหวัข้อ 7.3 มา
ประกอบการตดัสินใจร่วมกบัประสบการณ์ในการด าเนินงานของบคุลากรโรงพยาบาลสตัว์  

ตัวชีวั้ดที่ 8 ความสัมพันธ์กับผู้ขาย เพ่ือประโยชน์ร่วม 
องค์ประกอบท่ี 8.1 สร้างความสมัพนัธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  โรงพยาบาลสตัว์มีระบบการสร้าง

ความสมัพนัธ์ การด าเนินการร่วมกนัระหวา่งโรงพยาบาลสตัว์กบักลุม่ห้างร้าน/บริษัท ซึง่ให้การสนบัสนนุ
กิจกรรมของโรงพยาบาลสตัว์อยา่งตอ่เน่ือง เชน่ เชิญบริษัทมาให้ความรู้แก่บคุลากรท่ีปฏิบตังิานท่ี
โรงพยาบาลสตัว์อยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 

องค์ประกอบท่ี 8.2 รวบรวมความช านาญและทรัพยากรร่วมกบัคูค้่า  โรงพยาบาลสตัว์มีกิจกรรม
การให้ความรู้ การพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรโรงพยาบาลสตัว์ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกบั
บริษัท/ห้างร้าน ท่ีเป็นคูค้่า รวมทัง้การขอความชว่ยเหลือ จากบคุลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ ให้เข้าร่วม
กิจกรรมดงักลา่ว 

องค์ประกอบท่ี 8.3 ระบแุละคดัเลือกผู้ขายท่ีส าคญั โรงพยาบาลสตัว์มีการก าหนดคณุลกัษณะ
มาตรฐานสินค้าตา่งๆ เพ่ือให้ได้วสัด ุครุภณัฑ์ และเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีได้มาตรฐาน โดยมีการซือ้ตามระเบียบ
วสัด ุ

องค์ประกอบท่ี 8.4 สร้างและส่ือสารท่ีชดัเจนและโปร่งใส โรงพยาบาลสตัว์มีการประสานงานแจ้ง
ให้บริษัทคูค้่า ได้ด าเนินการตา่งๆ ได้ถกูต้อง ตามระเบียบวสัด ุเป็นการส่ือสารให้ชดัเจน เชน่ การจดัซือ้-จดั
จ้าง 

องค์ประกอบท่ี 8.5 ใช้ข้อมลูขา่วสารและแผนงานร่วมกนั โรงพยาบาลสตัว์มีการจดัท าแผนการ
จดัหา-จดัซือ้ ตา่งๆ ร่วมกนั โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ จากบริษัทผู้ขาย เพ่ือให้ใช้ข้อมลูร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 



 

จากทัง้หมด 49 องค์ประกอบ มีองค์ประกอบท่ีผา่นเกณฑ์คดิเป็นร้อยละ 88 ขององค์ประกอบ
ทัง้หมด  มี 6 องค์ประกอบท่ีไมผ่า่นเกณฑ์  ประกอบด้วย  องค์ประกอบท่ี 4.5  วา่ด้วยการเน้นปัจจยัท่ีจะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงกิจกรรมหลกัขององค์กร  องค์ประกอบท่ี 5.1  วา่ด้วยการจดัระบบเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ องค์ประกอบท่ี 6.2  วา่ด้วยการให้การฝึกอบรมเก่ียวกบั
วิธีการและเคร่ืองมือส าหรับใช้ในกิจกรรมการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  องค์ประกอบท่ี 6.4  วา่ด้วยการ
ก าหนดเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางและมีมาตรการในการตดิตามผลการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  
องค์ประกอบท่ี 6.5 วา่ด้วยการให้การยอมรับและช่ืนชมผลการปรับปรุงซึง่โรงพยาบาลสตัว์ต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ ISO 900 หากจะด าเนินการจดทะเบียนรับรอง
คณุภาพ  และองค์ประกอบท่ี 8.6 วา่ด้วยการมีกิจกรรมปรับปรุงร่วมกนัและให้การยอมรับในกิจกรรมนัน้  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

 ตามวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวการพฒันาโรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการเทียบเคียงกบัมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ ISO 9000 สามารถสรุปได้
ดงันี ้

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ พบวา่ โรงพยาบาล
สตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารคณุภาพ ISO 
9000 ทัง้สิน้ 43 องค์ประกอบ  จาก 49 องค์ประกอบ คดิเป็นร้อยละ 88 ขององค์ประกอบทัง้หมด ซึง่ถือได้
วา่มีสว่นน้อยท่ียงัขาดอยู ่ทัง้นีเ้ป็นผลเน่ืองมาจาก โรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้น าระบบการตดิตามคณุภาพภายใน หรือท่ีเรียกวา่ IQA (Internal Quality 
Audits) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐาน ISO 9000 ตามข้อก าหนด 4.17 [1] มาปรับใช้อยูแ่ล้ว โดย
องค์ประกอบท่ีต้องมีการด าเนินการเพิ่มเตมิเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหาร
คณุภาพ ISO 9000 ประกอบด้วย 

 1. การเน้นปัจจยัท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงกิจกรรมหลกัขององค์กร เชน่ ทรัพยากรวิธีการ เป็นต้น 
ซึง่ในองค์ประกอบนีต้ามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ก าหนดวา่องค์กรต้องมีการ
ตดิตามหรือบง่ชีปั้ญหาเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมหลกัขององค์กร เชน่ การมีการแตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงกระบวนการ เป็นต้น ซึง่
สอดคล้องกบัหลกัการท่ี 4 การด าเนินงานเป็นกระบวนการ (Process approach) ในผลงานของ บรรจง จนั
ทมาศ ท่ีเขียนไว้เม่ือปี พ.ศ.2544 

 2. การจดัระบบเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยในองค์ประกอบนี ้
องค์กรต้องมีการด าเนินการท่ีตอบโจทย์ในเร่ืองเก่ียวกบัภาวะการมีแนวทางในการจดัระบบหรือวิธีการใน
การจดัระบบหรือวิธีการในการทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมหลกัท่ีมุง่เน้นการบรรลเุป้าหมายหลกั



 

ขององค์กร และต้องมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบด าเนินการอยา่งชดัเจน  แม้วา่โรงพยาบาลสตัว์ จะได้รับ
ผลกระทบจากด าเนินการในลกัษณะท่ีสอดคล้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารคณุภาพ ISO 
9000 ในภาพรวมของคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึง่เป็นหนว่ยงานบงัคบับญัชาของ
โรงพยาบาลสตัว์ อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัไมถื่อวา่เป็นการด าเนินการโดยตรงของโรงพยาบาลสตัว์เอง  

 3. การให้การฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการและเคร่ืองมือส าหรับใช้ในกิจกรรมการปรับปรุงอยา่ง
ตอ่เน่ือง ในประเดน็เก่ียวกบัการจดัให้มีการจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการหรือเคร่ืองมือส าหรับใช้ในกิจกรรม
การปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองโดยวดัจากความถ่ีของการจดัการฝึกอบรม แม้วา่ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นซึง่เป็นหนว่ยงานบงัคบับญัชาของโรงพยาบาลสตัว์ได้มีการด าเนินการอยู ่ซึง่ได้
สง่ผลถึงการด าเนินการของโรงพยาบาลสตัว์ แตก็่ยงัไมถื่อวา่เป็นการด าเนินการโดยตรงของโรงพยาบาล
สตัว์เอง 

 4. การก าหนดเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางและมีมาตรการในการตดิตามผลการปรับปรุงอยา่ง
ตอ่เน่ือง ในองค์ประกอบนี ้องค์กรต้องมีหลกัฐานท่ีแสดงออกถึงการก าหนดแนวทางและมีมาตรการในการ
ตดิตามผลการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ผลการศกึษาในประเดน็นีพ้บวา่ โรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัว
แพทยศาสตร์ ไมไ่ด้มีการด าเนินการใดๆ ท่ีสอดคล้องหรือตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเลย  

 5. การให้การยอมรับและช่ืนชมผลการปรับปรุง ในองค์ประกอบนีโ้รงพยาบาลสตัว์ คณะสตัว
แพทยศาสตร์ มีการด าเนินการเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการให้การยอมรับและช่ืนชมผลการปรับปรุงผลการ
ปฏิบตังิาน เชน่ การมอบรางวลั การช่ืนชม การสร้างแรงจงูใจในการปรับปรุงการปฏิบตังิานในโอกาสตา่งๆ  

 6. การเสนอแนะหรือให้ข้อมลูเพื่อปรับปรุงอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ตลอดจนผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในองค์การ
แก่ผู้ขาย ในองค์ประกอบนี ้โรงพยาบาลสตัว์ยงัไมไ่ด้มีการด าเนินการใดๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริหารคณุภาพ ISO 9000 เลย  

 อยา่งไรก็ตาม การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้เป็นการศกึษาค้นคว้าเพ่ือด าเนินการศกึษาแนวการ
พฒันาโรงพยาบาลสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นโดยการเทียบเคียงกบัมาตรฐาน
ระบบบริหารคณุภาพ ISO 9000 ในขอบเขตเฉพาะ 8 ตวัชีว้ดั เทา่นัน้ หากผู้บริหารโรงพยาบาลสตัว์จะน า
ผลการศกึษาครัง้นีไ้ปใช้ในการพฒันาโรงพยาบาลสตัว์ เพ่ือจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน อาจจ าเป็นต้อง
ศกึษาเพิ่มเตมิในสว่นของ ครอบครัว ISO 9000 ( ISO 9000’s family) อนัประกอบด้วย ISO 9001, ISO 
9002, ISO 9003 และ ISO 9004       ซึง่เป็นสว่นประกอบของ ISO 9000 แล้วจงึคดัเลือกระบบมาตรฐาน
ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบขององค์กรอีกครัง้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การพฒันาโรงพยาบาลสตัว์เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
สามารถตอบสนองความต้องการของบคุลากรและผู้มาใช้บริการท่ีโรงพยาบาลสตัว์ จงึควรด าเนินการ



 

ศกึษาบริบทของโรงพยาบาลสตัว์เทียบเคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ แล้วจงึเลือกระบบมาตรฐาน
ท่ีเหมาะสมกบับริบทองค์กรมากท่ีสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารจดัการ และเตรียม
ความพร้อมในการแขง่ขนักบัโรงพยาบาลสตัว์อ่ืนๆ ตอ่ไป   โดยองค์ประกอบท่ีไมผ่า่นนัน้ มีข้อเสนอแนะดงันี ้ 
แนวทางในการพฒันาปรับปรุง เพื่อให้โรงพยาบาลสตัว์ ปรับโรงพยาบาลสตัว์เข้าสูม่าตรฐาน ISO 9000  
สรุปได้ดงันี ้   
 1.  ผู้บริหารและตวัแทนผู้บริหาร  จะต้องแสดงออกทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีจะ
มีผลกระทบตอ่  “คณุภาพ”  ของผลิตภณัฑ์สินค้าหรือบริการ  โดยเฉพาะผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น 
“ตวัแทนผู้บริหาร”  เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่ความส าเร็จในการปรับโรงพยาบาลสตัว์เข้าสูร่ะบบ
มาตรฐาน และยงัจะต้องรับผิดชอบในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคณุภาพท่ีส าคญั  อีก 2 เร่ือง คือ   1) การท าหน้าท่ี
ตดิตามดแูลการจดัระบบคณุภาพของโรงพยาบาลสตัว์ จนมัน่ใจวา่ระบบคณุภาพท่ีสร้างขึน้นัน้ได้มีการ
น าไปปฏิบตัแิละสามารถด ารงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO 9000 ได้  2) การท า
รายงานผลการปฏิบตังิานให้แก่ผู้บริหารได้ทราบ  เพ่ือจะได้มีการทบทวนและใช้เป็นพืน้ฐานการปรับปรุง
ระบบคณุภาพ  และตวัแทนของฝ่ายบริหารยงัต้องท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมประสานระหวา่งท่ีปรึกษากบั
เจ้าหน้าท่ีท่ีจดัท าคูมื่อมาตรฐานตา่งๆ จากผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้เขียนคูมื่อเอกสารและตดิตามงานจน
ส าเร็จลลุว่ง    
 2.  มีการทบทวนข้อตกลง (Contract  Review)  วิธีการแก้ไขข้อเรียกร้องจากผู้ใช้บริการ และ
ข้อก าหนดตา่งๆ ของผู้ใช้บริการจะต้องมีความชดัเจนและเป็นท่ีเข้าใจกนัเป็นอยา่งดี โรงพยาบาลสตัว์มี
ความสามารถในการให้บริการกบัผู้ใช้บริการ  หากมีข้อก าหนดใดท่ีโรงพยาบาลสตัว์ไมอ่าจท าได้หรือไม่
มัน่ใจ  องค์การจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ  ทราบ  และมีการทบทวนข้อตกลงกนัจนเข้าใจเป็นการป้องกนัการ
ต าหนิจากผู้ใช้บริการ และโรงพยาบาลสตัว์จะต้องมีวิธีการจดัการหรือวิธีแก้ไขข้อเรียกร้องของผู้ใช้บริการ  
ให้หมดไป     
 3.  มีความพร้อมในระบบเอกสาร (Document) โรงพยาบาลสตัว์จะต้องมีการจดัระบบเอกสาร
ตา่งๆ ตัง้แตคู่มื่อคณุภาพ (Quality Manual) ขัน้ตอนการท างาน (Procedure) วิธีการท างาน (Work 
Instruction) และแบบฟอร์มตา่งๆ มีการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ วิธีการปรับแก้ไขเอกสารให้ทนัสมยัและการ
อ้างอิง    
 4.  การปฏิบตัติามเอกสารท่ีได้จดัท าไปแล้ว โรงพยาบาลสตัว์จะต้องแสดงให้เห็นวา่ ขัน้ตอน 
กระบวนการตา่งๆ มีความสอดคล้องสมัพนัธ์กนั การปฏิบตังิานตา่งๆ จะต้องเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนท่ี
เขียนไว้   
 5. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เม่ือเกิดข้อบกพร่องหรือมีข้อท่ีอาจจะน าไปสูว่ิธีการผลิตสินค้า
หรือบริการท่ีไมไ่ด้คณุภาพหรือไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน โรงพยาบาลสตัว์จะต้องมีวิธีการแก้ไขปรับปรุง 
(Corrective Action) อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงให้เห็นวา่โรงพยาบาลสตัว์มีวิธีการแก้ไข



 

ข้อบกพร่องตา่งๆ ให้ถกูต้องได้  โดยเขียนเป็นวิธีการและเม่ือท าแล้วได้ผลตามท่ีเขียนไว้      
 6.  การป้องกนัไมใ่ห้เกิดข้อบกพร่องซ า้บอ่ยๆ โรงพยาบาลสตัว์จะต้องมีวิธีปฏิบตัเิชิงป้องกนั 
(Preventive  Action)  อยา่งเป็นรูปธรรมและมีการแสดงไว้ในเอกสาร  เพ่ือมิให้เกิดข้อบกพร่องขึน้ซึง่จะท า
ให้บริการด้อยคณุภาพขึน้อีก    
 7.  การตรวจตดิตามและประเมินผลระบบคณุภาพ โรงพยาบาลสตัว์จะต้องจดัทีมงานตรวจ
ตดิตามภายใน (Internal  Audit) เพ่ือประเมินผลงานอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง  เพ่ือประเมินดวูา่วิธี
ปฏิบตัติา่งๆ ยงัมีข้อบกพร่องหรือขาดความสอดคล้องตรงตามมาตรฐาน ISO 9000 ก าหนดหรือไม ่ เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง 
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