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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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การก้ าวสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
ของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ยุพดี เจริ ญสว่าง1,2* ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ3

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพของโรงพยาบาลสัตว์ โดย
การเทียบเคียงกับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ซึง่ ประกอบด้ วย 8 ตัวชี ้วัด โดยการใช้ ทงข้
ั ้ อมูล
ทูตยิ ภูมิและการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารโรงพยาบาลสัตว์ ผลการศึกษา พบว่า การที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพให้ ได้ ตามเกณฑ์ ISO 9000 ซึง่ มี
จานวนทังสิ
้ ้น 49 องค์ประกอบ นัน้ จะต้ องมีการปรับปรุงอีก 6 องค์ประกอบ อันได้ แก่ องค์ประกอบที่ 4.5
ว่าด้ วยการเน้ นปั จจัยที่จะก่อให้ เกิดการปรับปรุงกิจกรรมหลักขององค์กร องค์ประกอบที่ 5.1 ว่าด้ วยการ
จัดระบบเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์ประกอบที่ 6.2 ว่าด้ วยการให้ การ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับวิธีการและเครื่ องมือสาหรับใช้ ในกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่ 6.4
ว่าด้ วยการกาหนดเป้าหมายเพื่อเป็ นแนวทางและมีมาตรการในการติดตามผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 6.5 ว่าด้ วยการให้ การยอมรับและชื่นชมผลการปรับปรุงซึง่ โรงพยาบาลสัตว์ต้องดาเนินการให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 และองค์ประกอบที่ 8.6 ว่าด้ วยการมีกิจกรรม
ปรับปรุงร่วมกันและให้ การยอมรับในกิจกรรม ส่วน 43 องค์ประกอบนัน้ มีการดาเนินการได้ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ISO 9000 แล้ ว

คาสาคัญ: โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์
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บทนา
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และต่อมาได้ มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ภายใน จึงมีการยุบภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 และจากนันการบริ
้
หารจัดการขึ ้นตรงกับ
คณบดี โดยมีรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์) เป็ นผู้ดแู ลโรงพยาบาลสัตว์
ซึง่ เปิ ดให้ บริการตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2535 เป็ นต้ นมา โรงพยาบาลสัตว์ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นหน่วยงานที่รองรับ
และสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ทิ างคลินิกสาหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชันปี
้ ที่ 4-6
จากภาควิชา และให้ บริการสัตว์ป่วย รวมทังให้
้ คาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์แก่ผ้ เู ลี ้ยง นอกจากนี ้ยังเป็ น
แหล่งรองรับและให้ บริการรักษาสัตว์ป่วยที่สง่ ต่อจากสถานบริการรักษาสัตว์ทวั่ ไปในภาคะวันออกเฉียง
เหนือ และต่อมาในปี งบประมาณ 2551 รัฐบาลได้ จดั สรรงบประมาณสาหรับการก่อสร้ างโรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์สขุ ภาพ วิจยั และชันสูตรโรคสัตว์ เพื่อเป็ นสถานที่ให้ บริการประชาชนผู้เลี ้ยงสัตว์และสนับสนุนการ
เรี ยนการสอน โดยมุง่ เน้ นสัตว์เลี ้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ ซึง่ ได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2554 [2]
ในการให้ บริการของโรงพยาบาลสัตว์นนั ้ ประกอบด้ วย ด้ านการบริการวิชาการแก่สงั คม ได้ แก่ 1)
การให้ บริการตรวจรักษาโรคทัว่ ไปในสัตว์เลี ้ยง ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ตรวจวินิจฉัยและรักษาด้ วยเครื่ องอัล
ตราซาวด์ ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ตรวจสุขภาพสัตว์เลี ้ยง และให้ คาแนะนาในการเลี ้ยงสัตว์ 2) ให้ บริการ
ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมและสูตกิ รรมในสัตว์เลี ้ยง เช่น ผ่าตัดแก้ ไขกระดูกหัก ขูดหินปูน ตัดหาง ผ่าตัด
ทาหมัน ผ่าตัดคลอด ช่วยคลอด ตรวจระบบสืบพันธุ์ และผสมเทียม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังให้ บริการ
เอกซเรย์ รวมทังตรวจวิ
้
นิจฉัยโรคและรักษาด้ วยการส่องกล้ องสารวจ โดยให้ บริการทังในเวลาราชการและ
้
นอกเวลาราชการ นอกจากนี ้แล้ วยังให้ บริการห้ องปฏิบตั กิ ารชันสูตรโรคสัตว์ให้ บริการตรวจวินิจฉัยโรคทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารพยาธิวิทยาคลินิก และด้ านการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน ได้ แก่ รองรับและ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ทิ างคลินิก ภาคปฏิบตั ทิ างคลินิกของภาควิชาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยแต่ละรายวิชาจะมีอาจารย์ประจาวิชาและมีนายสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ เป็ นผู้ชว่ ย
สอน สาหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชันปี
้ ที่ 4-6 ปริญญาตรี ภาคปกติ และโครงการพิเศษจานวน 17
รายวิชา และระดับหลังปริญญา สาหรับนายสัตวแพทย์ ได้ แก่ ประกาศณียบัตรบัณฑิตทางสัตว์เลี ้ยง
(ประกาศนียบัตรบัณฑิต) จานวน 10 รายวิชา [3] การดาเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
แม้ วา่ จะได้ รับการประเมินคุณภาพ (Internal Quality Audits) แล้ วก็ตามแต่ก็ยงั ไม่ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ISO 9000 เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9000 เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยให้ องค์การผลิตสินค้ าและ
บริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถก้ าวไปสู่ “องค์กรแห่งคุณภาพ” ได้ ซึง่ ในปั จจุบนั ตลาดมีการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรง การเพิ่มผลผลิตสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพเท่านัน้ ที่จะทาให้ องค์การดาเนินการอยูไ่ ด้
[4,5] ดังนัน้ หากโรงพยาบาลสัตว์ได้ รับการประเมินผ่านเกณฑ์ ISO 9000 แล้ วนอกจากสร้ างความ
น่าเชื่อถือและสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ รู ับบริการแล้ วยังเป็ นการประชาสัมพันธ์วา่ การให้ บริการของ

โรงพยาบาลสัตว์มีคณ
ุ ภาพ ISO 9000 อีกทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมือที่มีคณ
ุ ภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรด้ วย เพราะเป็ นระบบบริหารจัดการที่เน้ นการป้องกันมากกว่าการแก้ ไข มีการ
จัดเก็บข้ อมูล การบันทึกจัดทาเป็ นเอกสารแสดงขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านที่มีประสิทธิภาพ และมีการทบทวน
อย่างสม่าเสมอระหว่างองค์การคูค่ ้ าและภายในองค์การเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
การผลิต ซึง่ พนักงานทุกคนจะรู้ถึงหน้ าที่และขันตอนวิ
้
ธีการทางานของตนเองอย่างชัดเจน ทาให้ องค์การ
สามารถลดปั ญหาการทางานซ ้าซ้ อน ทาให้ เกิดคุณภาพโดยรวมขององค์กร [6] ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงสนใจที่
จะพัฒนางานโรงพยาบาลสัตว์ให้ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9000
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาแนวการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการ
เทียบเคียงกับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการศึกษาในครัง้ นี ้ เริ่มต้ นด้ วยการทามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
ISO : 9000 ซึง่ มี
อยู่ 49 องค์ประกอบ (8 ตัวชี ้วัด) [7] มาเป็ นเกณฑ์ที่จะเทียบเคียง จากนันท
้ าการประเมินการดาเนินงาน
ของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อทาการเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9000 หาก
ตัวชี ้วัดไหนมีคณ
ุ ลักษณะตามที่กาหนด ถือว่าผ่าน และในทางกลับกันหากไม่เป็ นไปตามนัน้ ถือว่าเป็ น
ความจาเป็ นเร่งด่วนที่จะต้ องดาเนินการพัฒนาปรับปรุง แล้ วจึงนาหลักเกณฑ์ดงั กล่าว มาดาเนินการ
เปรี ยบเทียบคุณสมบัติ (Bench Marking) กับบริบททัว่ ไปของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึง่
ศึกษาจากเอกสารรายงานประจาปี และรายงานประเมินตนเองของโรงพยาบาลสัตว์ จากนันน
้ าผลการ
เปรี ยบเทียบไป สร้ างแบบสัมภาษณ์โดยยังคงใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติ ( Bench Marking) [8,9]
ตามเกณฑ์ดชั นีชี ้วัด ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ในเฉพาะ 8 ประเด็น อัน
ประกอบด้ วย 1) การเป็ นองค์กรที่ให้ ความสาคัญแก่ลกู ค้ า ( Customer Focused Organization) 2) ความ
เป็ นผู้นา ( Leadership) 3) การมีสว่ นร่วมของบุคลากร ( Involvement of people) 4) การบริหารเชิง
กระบวนการ ( Process approach) 5) การบริหารเป็ นระบบ ( System approach to management) 6)
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( Continual Improvement) 7) การตัดสินใจจากข้ อมูลที่เป็ นจริง ( Factual
approach to decision making) 8) ความสัมพันธ์กบั ผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วม ( Mutually beneficial
supplier relationship) [7] จากนันจึ
้ งเข้ าสูก่ ระบวนการเก็บข้ อมูลคือการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างที่เลือก
แบบเจาะจง จานวน 2 ราย ประกอบด้ วย ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์ และรองผู้อานวยการโรงพยาบาล
สัตว์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและใกล้ เคียงความเป็ นจริงมากที่สดุ เมื่อได้ ข้อมูลแล้ ว จึงนามาวิเคราะห์และ
สรุปรายงานการศึกษาค้ นคว้ า

ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และเอกสารรายงาน
ประจาปี และรายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาลสัตว์ พบว่า โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการดาเนินงานในหลายส่วนที่สอดคล้ องและสามารถเทียบเคียงได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ทังสิ
้ ้น 43 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย
ตัวชีว้ ัดที่ 1 เป็ นองค์ กรที่ให้ ความสาคัญแก่ ลูกค้ า
องค์ประกอบที่ 1.1 เข้ าใจความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ า เห็นได้ จากรายงานประจาปี
ของโรงพยาบาลที่ได้ นาเสนอถึงความต้ องการให้ การให้ บริการของโรงพยาบาลสัตว์ ซึง่ ความต้ องการและ
ความคาดหวังของลูกค้ าได้ จากกล่องรับความคิดเห็นของลูกค้ าผู้มาใช้ บริการ ดังนี ้ 1) โรงพยาบาลสัตว์ควร
เปิ ดให้ บริการ 24 ชัว่ โมง 2) ที่จอดรถมีน้อย ควรเพิ่มที่จอดรถให้ เพียงพอกับสาหรับผู้มาใช้ บริการ 3) ควร
ปรับปรุงคุณภาพของเครื่ องขยายเสียง 4) ขันตอนการช
้
าระเงินค่อนข้ างล่าช้ า และ 5) ความสะอาดของ
ห้ องน ้า
องค์ประกอบที่ 1.2 กาหนดเป้าหมายขององค์กรให้ สมั พันธ์กบั ความต้ องการ และคาดหวังของ
ลูกค้ า เห็นได้ จากการกาหนดวิสยั ทัศน์ในการดาเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ เป็ นศูนย์กลางการให้ บริการด้ านสุขภาพสัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง ซึง่ การจะทาให้ ได้ ตามวิสยั ทัศน์นี ้ ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาล
สัตว์ต้องมีเป้าหมายในการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ า
องค์ประกอบที่ 1.3 สื่อความต้ องการและความคาดหวังลูกค้ าให้ เป็ นที่เข้ าใจทัว่ ถึงทังองค์
้ กรวัด
ความพึงพอใจของลูกค้ า ในการจัดประชุมสัมมนาประจาปี ของคณะสัตวศาสตร์ ซึง่ ทางบุคลากรของ
โรงพยาบาลสัตว์และคณะสัตวศาสตร์ ได้ เข้ าร่วมทุกคนนันผู
้ ้ บริหารโรงพยาบาลสัตว์ได้ นาเสนอความ
ต้ องการและความคาดหวังลูกค้ า เพื่อหาแนวทางในการสนองความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ า
จากที่ประชุม
องค์ประกอบที่ 1.4 สร้ างสัมพันธ์กบั ลูกค้ าอย่างเป็ นระบบ จากการดาเนินงานของโรงงานสัตว์
พบว่า มีกระบวนการจัดสร้ างระบบความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ดูรูปแบบการติดตามเขียน โดยให้
e-mail
ติดตาม โทรตามลูกค้ า แต่ยงั ไม่มีการบันทึกที่ชดั เจน
องค์ประกอบที่ 1.5 คานึงถึงความสมดุลในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียอื่นๆ เห็นได้ จากเป้าหมายในการดาเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ที่ต้องเป็ นหน่วยงานที่ให้ การ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทย์ การบริการด้ านสุขภาพสัตว์ทวั่ ไปและเฉพาะสาขา ส่งเสริมการ
ผลิตงานวิจยั ทางคลินิกแก่บคุ ลากร ด้ านสัตวแพทยศาสตร์ และด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง แสดงให้ เห็นว่า
โรงพยาบาลสัตว์ต้องให้ บริการในส่วนต่างๆ อย่างสมดุล
ตัวชีว้ ัดที่ 2 ความเป็ นผู้นา

องค์ประกอบที่ 2.1 พิจารณาความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย เห็นได้ จากนโยบายของ
โรงพยาบาลสัตว์ที่ให้ การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทย์ การบริการด้ านสุขภาพสัตว์ทวั่ ไปและ
เฉพาะสาขา ส่งเสริมการผลิตงานวิจยั ทางคลินิกแก่บคุ ลากร ด้ านสัตวแพทยศาสตร์ และด้ านอื่นๆ
ที่
เกี่ยวข้ อง
องค์ประกอบที่ 2.2 กาหนดวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนขององค์กร เห็นได้ จากนโยบายของผู้บริหารที่มีการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ในการดาเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ คือ “โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นศูนย์กลางการให้ บริการด้ านสุขภาพสัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุ
ภูมิภาคลุม่ แม่น ้าโขง การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และส่งเสริมการผลิตงานวิจยั ที่
มีคณ
ุ ภาพ”
องค์ประกอบที่ 2.3 กาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย ของโรงพยาบาลสัตว์ คือ การเป็ นศูนย์กลางการ
ให้ บริการด้ านสุขภาพสัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง ซึง่ โรงพยาบาลสัตว์
ต้ องมีความสามารถการแข่งขันกับคลีนิคเอกชนที่ให้ บริการรักษาสัตว์ ที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ ้นเนื่องจาก
การรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโรงพยาบาลต้ องสามารถพึง่ พาตนเองได้ เมื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
องค์ประกอบที่ 2.4 สร้ างและรักษาคุณค่าความเสมอภาคและจรรยาบรรณร่วมกันให้ มีในทุกระดับ
ขององค์กร โรงพยาบาลสัตว์มีโครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ โดยบุคลากรสามารถเข้ าร่วมได้
ทุกคนอย่างมีความเสมอภาค มีวิธีการ จัดนอกสถานที่ บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ บุคลากรในคณะ
โดยมีเป้าหมายที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
องค์ประกอบที่ 2.5 สร้ างความไว้ วางใจและขจัดความหวาดกลัว โรงพยาบาลสัตว์มีเอกสารที่
แสดงถึงการลงทุนการให้ บริการ เช่น มีบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ที่แสดงขันตอน
้
และเกณฑ์การปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรทุกระดับ
องค์ประกอบที่ 2.6 จัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ น โรงพยาบาลสัตว์มีการวางแผนในการซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ คานึงถึงความต้ องการของระดับต่างๆ เช่น หน่วยศัลยกรรม เพื่อให้ สตั วแพทย์
มีความไว้ วางใจในระหว่างการปฏิบตั งิ าน
องค์ประกอบที่ 2.7 ให้ การฝึ กอบรม โรงพยาบาลสัตว์มีโครงการให้ การฝึ กอบรมแก่บคุ ลากร
ภายนอก/ หน่วยงานภายนอก เช่น จัดบุคลากรไปให้ ความรู้กลุม่ ผู้เลี ้ยงสุนขั เป็ นต้ น
องค์ประกอบที่ 2.8 ให้ อิสระในการปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ โรงพยาบาลสัตว์มี
ได้ มอบหมายงาน และมีการจัดสรรภาระงาน ให้ กบั บุคลากรแต่ละระดับให้ เหมาะสม งานของตัวเอง โดย
ยึดหลักความถนัด และความชานาญการ โดยยึดตามข้ อตกลง ค่าจ้ าง ข้ อกาหนดการทางาน รวมทัง้
ความสามารถของบุคลากร
องค์ประกอบที่ 2.9 สร้ างแรงบันดาลใจสนับสนุนและให้ การยอมรับต่อการมีสว่ นร่วมของบุคลากร

โรงพยาบาลสัตว์มีโครงการสนับสนุนให้ บคุ ลากรเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริหารจัดการผ่านสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือ
ตัวชีว้ ัดที่ 3 การมีส่วนร่ วมของบุคลากร
องค์ประกอบที่ 3.1 ทาให้ บคุ ลากรเข้ าใจในความสาคัญของการมีสว่ นร่วมและบทบาทของตนใน
องค์กร โรงพยาบาลสัตว์ให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมในโครงการต่างๆ ของบุคลากร เช่น งานวันโลก
สัตว์เลี ้ยง งานโรงพยาบาลพระราชทาน
องค์ประกอบที่ 3.2 ให้ ร้ ูข้อจากัดในการทางาน โรงพยาบาลสัตว์มีกระบวนการชี ้แจง กฎ ระเบียบ
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ บคุ ลากรโรงพยาบาลสัตว์ ได้ เข้ าร่วม เพื่อจัดทากฎ ระเบียบ ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ หรื อโรงพยาบาลสัตว์
องค์ประกอบที่ 3.3 ทาให้ ยอมรับเป็ นเจ้ าของปั ญหา และความรับผิดชอบในการแก้ ไข โรงพยาบาล
สัตว์มีการจัดตารางเวรเพื่อให้ สตั วแพทย์รับเป็ นเจ้ าของไข้
ในการให้ บริการลูกค้ าที่มาใช้ บริการที่
โรงพยาบาลสัตว์
องค์ประกอบที่ 3.4 ประเมินผลงานเทียบกับเป้าหมายที่ตนเองตังไว้
้
โรงพยาบาลสัตว์มีการ
รายงานผลการประเมินรายบุคคลผลการประเมินความดีความชอบ ของบุคลากรทุก 6 เดือน
องค์ประกอบที่ 3.5 เพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอ โรงพยาบาลสัตว์กาหนดให้
บุคลากรต้ องเข้ าร่วมการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
องค์ประกอบที่ 3.6 แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โรงพยาบาลสัตว์จดั ให้ มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ โดยการจัดโครงการการจัดการความรู้ (KM)
องค์ประกอบที่ 3.7 พิจารณาข้ อปั ญหา และประเด็นต่างๆ อย่างเปิ ดเผย
กรณีที่มีปัญหา
โรงพยาบาลสัตว์ตงคณะกรรมการสอบสวน
ั้
เช่น ไม่โปร่งใสเกี่ยวกับเงิน การจัดซื ้อจัดจ้ าง เป็ นต้ น
ตัวชีว้ ัดที่ 4 การบริหารเชิงกระบวนการ
องค์ประกอบที่ 4.1 กาหนดกิจกรรมที่จาเป็ นเพื่อให้ ได้ ผลที่ต้องการ โรงพยาบาลสัตว์มีการกาหนด
แผนงานประจาเดือน แผนงานประจาปี เพื่อให้ ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 4.2 กาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการกิจกรรมหลักให้ ชดั เจน
โรงพยาบาลสัตว์ได้ จดั ทา TOR ในการดาเนินงาน โดยกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน
องค์ประกอบที่ 4.3 วิเคราะห์และวัดขีดความสามารถของกิจกรรมหลัก โรงพยาบาลสัตว์มีการ
จัดทารายงานการประเมินผลในการจัดกิจกรรมดาเนินงานในแต่ละโครงการ
องค์ประกอบที่
4.4 แสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมหลักทังภายในหน่
้
วยงานและระหว่าง
หน่วยงานในองค์กร การดาเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์มีบคุ ลากรของแต่ละภาควิชาทางานร่วมกันกับ
โรงพยาบาลสัตว์ เช่น กาหนดให้ สตั วแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ รับผิดชอบการเรี ยนการสอน บุคลากรแต่ละ
ภาควิชาสามารถใช้ ห้องปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลสัตว์ได้ เป็ นต้ น

องค์ประกอบที่ 4.6 ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่มีตอ่ ลูกค้ าผู้ขายและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
อื่นๆ ของโรงพยาบาลสัตว์มีแนวคิดในการประกันคุณภาพโรงพยาบาลสัตว์ และการประเมินความเสี่ยง
ตัวชีว้ ัดที่ 5 การบริหารเป็ นระบบ
องค์ประกอบที่
5.1 จัดระบบเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โรงพยาบาลสัตว์มีการจัดระบบบริหาร มีโครงสร้ างของการบริหาร มีการมอบหมายงานตามระดับบังคับ
บัญชา และมอบหมายงานตามหน่วยปฏิบตั งิ าน
องค์ประกอบที่
5.2 ทาความเข้ าใจกับการพึง่ พาซึง่ กันและกันระหว่างกระบวนการต่างๆ ในระบบ
โรงพยาบาลสัตว์มีการประชุมชี ้แจงการดาเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ประจาทุกเดือน โดยให้ บคุ ลากรทุก
คน เข้ าร่วมประชุม ทาความเข้ าใจ เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์
องค์ประกอบที่
5.3 ปรับและรวมกระบวนการต่างๆ อย่างเป็ นระบบ โรงพยาบาลสัตว์ มีการประชุม
เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานทังในภาพรวม
้
และมีการจัดการองค์ความรู้ ในกลุม่ ย่อยของกลุม่
ปฏิบตั กิ ารอย่างสม่าเสมอ
องค์ประกอบที่
5.4 เข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ที่จาเป็ นเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมและลดอุปสรรค
ระหว่างหน่วยงาน โรงพยาบาลสัตว์มีกระบวนการสื่อสารเพื่อทาความเข้ าใจกับหน่วยงานต่างๆ ทังในและ
้
นอกคณะ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันได้ ตรงตามเป้าหมายได้
องค์ประกอบที่ 5.5 เข้ าใจขีดความสามารถขององค์กรและขีดจากัดด้ านทรัพยากรก่อนการ
ดาเนินการใดๆ โรงพยาบาลสัตว์มีการประเมินขีดจากัด เฉพาะในด้ านการให้ บริการ จึงมีการประสานงาน
กับบุคลากรในภาควิชาต่างๆ เป็ นสื่อกลาง เพื่อให้ ใช้ ความสามารถของบุคลากรและใช้ ทรัพยากรต่างๆ
ร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 5.6 กาหนดเป้าหมายและวิธีดาเนินการในแต่ละกิจกรรม
โรงพยาบาลสัตว์มีการ
กาหนดเป้าหมายของการให้ บริการในแต่ละปี ซึง่ ได้ ทาการกาหนดขันตอน
้
และวิธีการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 5.7 วัดและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โรงพยาบาลสัตว์มีการสรุป
รวบรวมผล การดาเนินการและกิจกรรมโครงการ และการบริการด้ านต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้
สามารถนามาเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงระบบการบริหาร และให้ บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ตัวชีว้ ัดที่ 6 การปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 6.1 ให้ มีการปรับปรุงต่อเนื่องทัว่ ทังองค์
้ กรอย่างสม่าเสมอ โรงพยาบาลสัตว์มี
ปรับปรุงสถานที่การให้ บริการ เช่น การสร้ างโรงพยาบาลสัตว์ใหม่ เพื่อให้ ระบบการให้ บริการของ
โรงพยาบาลสัตว์ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
องค์ประกอบที่ 6.3 ทาให้ ทกุ คนมีเป้าหมายที่จะทาให้ เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ สินค้ า
กระบวนการและระบบ ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์มีการกระตุ้นให้ บคุ คลากร ได้ ปรับปรุงระบบการให้ บริการ

ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และเป็ นระยะ
ตัวชีว้ ัดที่ 7 การตัดสินใจจากข้ อมูลที่เป็ นจริง
องค์ประกอบที่ 7.1 มัน่ ใจว่ามีข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ องและเชื่อถือได้ โรงพยาบาลสัตว์มีการอ้ างอิง
แหล่งที่มาของข้ อมูล และมีการรับข้ อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง
องค์ประกอบที่ 7.2 บุคลากรสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นต้ องใช้ โรงพยาบาลสัตว์จดั ให้ มีระบบ
Intranet เพื่อให้ บคุ ลากรเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 7.3 วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารโดยวิธีการที่ถกู ต้ อง โรงพยาบาลสัตว์มีการวิเคราะห์
ข้ อมูลข่าวสารแต่ยงั ไม่เป็ นระบบที่แน่นอน ในปี 2558 ทางโรงพยาบาลสัตว์กาหนดให้ มีการจัดการวิเคราะห์
ระบบที่แน่นอน มีการจัดกลุม่ งานหรื อกลุม่ บุคลากร มีความรู้ความสามารถ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาเป็ น
ข้ อเสนอแนะ หรื อแนวทางในการตัดสินใจ
องค์ประกอบที่ 7.4 ตัดสินใจและดาเนินการโดยใช้ ผลการวิเคราะห์ที่แท้ จริงประกอบกับ
ประสบการณ์และสัญชาตญาณ โรงพยาบาลสัตว์นาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ในหัวข้ อ 7.3 มา
ประกอบการตัดสินใจร่วมกับประสบการณ์ในการดาเนินงานของบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์
ตัวชีว้ ัดที่ 8 ความสัมพันธ์ กับผู้ขาย เพื่อประโยชน์ ร่วม
องค์ประกอบที่ 8.1 สร้ างความสัมพันธ์ทงระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
โรงพยาบาลสัตว์มีระบบการสร้ าง
ความสัมพันธ์ การดาเนินการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสัตว์กบั กลุม่ ห้ างร้ าน/บริษัท ซึง่ ให้ การสนับสนุน
กิจกรรมของโรงพยาบาลสัตว์อย่างต่อเนื่อง เช่น เชิญบริษัทมาให้ ความรู้แก่บคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ านที่
โรงพยาบาลสัตว์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
องค์ประกอบที่ 8.2 รวบรวมความชานาญและทรัพยากรร่วมกับคูค่ ้ า โรงพยาบาลสัตว์มีกิจกรรม
การให้ ความรู้ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ โดยใช้ ทรัพยากรร่วมกับ
บริษัท/ห้ างร้ าน ที่เป็ นคูค่ ้ า รวมทังการขอความช่
้
วยเหลือ จากบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญ ให้ เข้ าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
องค์ประกอบที่ 8.3 ระบุและคัดเลือกผู้ขายที่สาคัญ โรงพยาบาลสัตว์มีการกาหนดคุณลักษณะ
มาตรฐานสินค้ าต่างๆ เพื่อให้ ได้ วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ และเครื่ องมือต่างๆ ที่ได้ มาตรฐาน โดยมีการซื ้อตามระเบียบ
วัสดุ
องค์ประกอบที่ 8.4 สร้ างและสื่อสารที่ชดั เจนและโปร่งใส โรงพยาบาลสัตว์มีการประสานงานแจ้ ง
ให้ บริษัทคูค่ ้ า ได้ ดาเนินการต่างๆ ได้ ถกู ต้ อง ตามระเบียบวัสดุ เป็ นการสื่อสารให้ ชดั เจน เช่น การจัดซื ้อ-จัด
จ้ าง
องค์ประกอบที่ 8.5 ใช้ ข้อมูลข่าวสารและแผนงานร่วมกัน โรงพยาบาลสัตว์มีการจัดทาแผนการ
จัดหา-จัดซื ้อ ต่างๆ ร่วมกัน โดยใช้ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จากบริษัทผู้ขาย เพื่อให้ ใช้ ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จากทังหมด
้
49 องค์ประกอบ มีองค์ประกอบที่ผา่ นเกณฑ์คดิ เป็ นร้ อยละ 88 ขององค์ประกอบ
ทังหมด
้
มี 6 องค์ประกอบที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ ประกอบด้ วย องค์ประกอบที่ 4.5 ว่าด้ วยการเน้ นปั จจัยที่จะ
ก่อให้ เกิดการปรับปรุงกิจกรรมหลักขององค์กร องค์ประกอบที่ 5.1 ว่าด้ วยการจัดระบบเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์ประกอบที่ 6.2 ว่าด้ วยการให้ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
วิธีการและเครื่ องมือสาหรับใช้ ในกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่ 6.4 ว่าด้ วยการ
กาหนดเป้าหมายเพื่อเป็ นแนวทางและมีมาตรการในการติดตามผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 6.5 ว่าด้ วยการให้ การยอมรับและชื่นชมผลการปรับปรุงซึง่ โรงพยาบาลสัตว์ต้องดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 900 หากจะดาเนินการจดทะเบียนรับรอง
คุณภาพ และองค์ประกอบที่ 8.6 ว่าด้ วยการมีกิจกรรมปรับปรุงร่วมกันและให้ การยอมรับในกิจกรรมนัน้
อภิปรายผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเทียบเคียงกับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 สามารถสรุปได้
ดังนี ้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า โรงพยาบาล
สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO
9000 ทังสิ
้ ้น 43 องค์ประกอบ จาก 49 องค์ประกอบ คิดเป็ นร้ อยละ 88 ขององค์ประกอบทังหมด
้
ซึง่ ถือได้
ว่ามีสว่ นน้ อยที่ยงั ขาดอยู่ ทังนี
้ ้เป็ นผลเนื่องมาจาก โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ นาระบบการติดตามคุณภาพภายใน หรื อที่เรี ยกว่า IQA (Internal Quality
Audits) ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐาน ISO 9000 ตามข้ อกาหนด 4.17 [1] มาปรับใช้ อยูแ่ ล้ ว โดย
องค์ประกอบที่ต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหาร
คุณภาพ ISO 9000 ประกอบด้ วย
1. การเน้ นปั จจัยที่จะก่อให้ เกิดการปรับปรุงกิจกรรมหลักขององค์กร เช่น ทรัพยากรวิธีการ เป็ นต้ น
ซึง่ ในองค์ประกอบนี ้ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 กาหนดว่าองค์กรต้ องมีการ
ติดตามหรื อบ่งชี ้ปั ญหาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมหลักขององค์กร เช่น การมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดปั ญหาและแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาเชิงกระบวนการ เป็ นต้ น ซึง่
สอดคล้ องกับหลักการที่ 4 การดาเนินงานเป็ นกระบวนการ (Process approach) ในผลงานของ บรรจง จัน
ทมาศ ที่เขียนไว้ เมื่อปี พ.ศ.2544
2. การจัดระบบเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในองค์ประกอบนี ้
องค์กรต้ องมีการดาเนินการที่ตอบโจทย์ในเรื่ องเกี่ยวกับภาวะการมีแนวทางในการจัดระบบหรื อวิธีการใน
การจัดระบบหรื อวิธีการในการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักที่มงุ่ เน้ นการบรรลุเป้าหมายหลัก

ขององค์กร และต้ องมีการกาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการอย่างชัดเจน แม้ วา่ โรงพยาบาลสัตว์ จะได้ รับ
ผลกระทบจากดาเนินการในลักษณะที่สอดคล้ องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO
9000 ในภาพรวมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ เป็ นหน่วยงานบังคับบัญชาของ
โรงพยาบาลสัตว์ อย่างไรก็ตาม ก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการโดยตรงของโรงพยาบาลสัตว์เอง
3. การให้ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับวิธีการและเครื่ องมือสาหรับใช้ ในกิจกรรมการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดให้ มีการจัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับวิธีการหรื อเครื่ องมือสาหรับใช้ ในกิจกรรม
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยวัดจากความถี่ของการจัดการฝึ กอบรม แม้ วา่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึง่ เป็ นหน่วยงานบังคับบัญชาของโรงพยาบาลสัตว์ได้ มีการดาเนินการอยู่ ซึง่ ได้
ส่งผลถึงการดาเนินการของโรงพยาบาลสัตว์ แต่ก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการโดยตรงของโรงพยาบาล
สัตว์เอง
4. การกาหนดเป้าหมายเพื่อเป็ นแนวทางและมีมาตรการในการติดตามผลการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ในองค์ประกอบนี ้ องค์กรต้ องมีหลักฐานที่แสดงออกถึงการกาหนดแนวทางและมีมาตรการในการ
ติดตามผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ผลการศึกษาในประเด็นนี ้พบว่า โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ไม่ได้ มีการดาเนินการใดๆ ที่สอดคล้ องหรื อตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดเลย
5. การให้ การยอมรับและชื่นชมผลการปรับปรุง ในองค์ประกอบนี ้โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มีการดาเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ การยอมรับและชื่นชมผลการปรับปรุงผลการ
ปฏิบตั งิ าน เช่น การมอบรางวัล การชื่นชม การสร้ างแรงจูงใจในการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในโอกาสต่างๆ
6. การเสนอแนะหรื อให้ ข้อมูลเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่ องมือ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในองค์การ
แก่ผ้ ขู าย ในองค์ประกอบนี ้ โรงพยาบาลสัตว์ยงั ไม่ได้ มีการดาเนินการใดๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9000 เลย
อย่างไรก็ตาม การศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อดาเนินการศึกษาแนวการ
พัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการเทียบเคียงกับมาตรฐาน
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ในขอบเขตเฉพาะ 8 ตัวชี ้วัด เท่านัน้ หากผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์จะนา
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ไปใช้ ในการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน อาจจาเป็ นต้ อง
ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ ครอบครัว ISO 9000 ( ISO 9000’s family) อันประกอบด้ วย ISO 9001, ISO
9002, ISO 9003 และ ISO 9004 ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของ ISO 9000 แล้ วจึงคัดเลือกระบบมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรอีกครัง้
ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สามารถตอบสนองความต้ องการของบุคลากรและผู้มาใช้ บริการที่โรงพยาบาลสัตว์ จึงควรดาเนินการ

ศึกษาบริบทของโรงพยาบาลสัตว์เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ เพิ่มเติม แล้ วจึงเลือกระบบมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรมากที่สดุ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเตรี ยม
ความพร้ อมในการแข่งขันกับโรงพยาบาลสัตว์อื่นๆ ต่อไป โดยองค์ประกอบที่ไม่ผา่ นนัน้ มีข้อเสนอแนะดังนี ้
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ โรงพยาบาลสัตว์ ปรับโรงพยาบาลสัตว์เข้ าสูม่ าตรฐาน ISO 9000
สรุปได้ ดงั นี ้
1. ผู้บริหารและตัวแทนผู้บริหาร จะต้ องแสดงออกทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะ
มีผลกระทบต่อ “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์สินค้ าหรื อบริการ โดยเฉพาะผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
“ตัวแทนผู้บริหาร”
เป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จในการปรับโรงพยาบาลสัตว์เข้ าสูร่ ะบบ
มาตรฐาน และยังจะต้ องรับผิดชอบในเรื่ องที่เกี่ยวกับคุณภาพที่สาคัญ อีก 2 เรื่ อง คือ 1) การทาหน้ าที่
ติดตามดูแลการจัดระบบคุณภาพของโรงพยาบาลสัตว์ จนมัน่ ใจว่าระบบคุณภาพที่สร้ างขึ ้นนันได้
้ มีการ
นาไปปฏิบตั แิ ละสามารถดารงรักษาให้ อยูใ่ นสภาพที่สอดคล้ องกับมาตรฐาน ISO 9000 ได้ 2) การทา
รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้ แก่ผ้ บู ริหารได้ ทราบ เพื่อจะได้ มีการทบทวนและใช้ เป็ นพื ้นฐานการปรับปรุง
ระบบคุณภาพ และตัวแทนของฝ่ ายบริหารยังต้ องทาหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมประสานระหว่างที่ปรึกษากับ
เจ้ าหน้ าที่ที่จดั ทาคูม่ ือมาตรฐานต่างๆ จากผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ เขียนคูม่ ือเอกสารและติดตามงานจน
สาเร็จลุลว่ ง
2. มีการทบทวนข้ อตกลง (Contract Review) วิธีการแก้ ไขข้ อเรี ยกร้ องจากผู้ใช้ บริการ และ
ข้ อกาหนดต่างๆ ของผู้ใช้ บริการจะต้ องมีความชัดเจนและเป็ นที่เข้ าใจกันเป็ นอย่างดี โรงพยาบาลสัตว์มี
ความสามารถในการให้ บริการกับผู้ใช้ บริการ หากมีข้อกาหนดใดที่โรงพยาบาลสัตว์ไม่อาจทาได้ หรื อไม่
มัน่ ใจ องค์การจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการ ทราบ และมีการทบทวนข้ อตกลงกันจนเข้ าใจเป็ นการป้องกันการ
ตาหนิจากผู้ใช้ บริการ และโรงพยาบาลสัตว์จะต้ องมีวิธีการจัดการหรื อวิธีแก้ ไขข้ อเรี ยกร้ องของผู้ใช้ บริการ
ให้ หมดไป
3. มีความพร้ อมในระบบเอกสาร (Document) โรงพยาบาลสัตว์จะต้ องมีการจัดระบบเอกสาร
ต่างๆ ตังแต่
้ คมู่ ือคุณภาพ (Quality Manual) ขันตอนการท
้
างาน (Procedure) วิธีการทางาน (Work
Instruction) และแบบฟอร์ มต่างๆ มีการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ วิธีการปรับแก้ ไขเอกสารให้ ทนั สมัยและการ
อ้ างอิง
4. การปฏิบตั ติ ามเอกสารที่ได้ จดั ทาไปแล้ ว โรงพยาบาลสัตว์จะต้ องแสดงให้ เห็นว่า ขันตอน
้
กระบวนการต่างๆ มีความสอดคล้ องสัมพันธ์กนั การปฏิบตั งิ านต่างๆ จะต้ องเป็ นไปตามลาดับขันตอนที
้
่
เขียนไว้
5. การปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง เมื่อเกิดข้ อบกพร่องหรื อมีข้อที่อาจจะนาไปสูว่ ิธีการผลิตสินค้ า
หรื อบริการที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพหรื อไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน โรงพยาบาลสัตว์จะต้ องมีวิธีการแก้ ไขปรับปรุง
(Corrective Action) อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงให้ เห็นว่าโรงพยาบาลสัตว์มีวิธีการแก้ ไข

ข้ อบกพร่องต่างๆ ให้ ถกู ต้ องได้ โดยเขียนเป็ นวิธีการและเมื่อทาแล้ วได้ ผลตามที่เขียนไว้
6.
การป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อบกพร่องซ ้าบ่อยๆ โรงพยาบาลสัตว์จะต้ องมีวิธีปฏิบตั เิ ชิงป้องกัน
(Preventive Action) อย่างเป็ นรูปธรรมและมีการแสดงไว้ ในเอกสาร เพื่อมิให้ เกิดข้ อบกพร่องขึ ้นซึง่ จะทา
ให้ บริการด้ อยคุณภาพขึ ้นอีก
7.
การตรวจติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพ โรงพยาบาลสัตว์จะต้ องจัดทีมงานตรวจ
ติดตามภายใน (Internal Audit) เพื่อประเมินผลงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อประเมินดูวา่ วิธี
ปฏิบตั ติ า่ งๆ ยังมีข้อบกพร่องหรื อขาดความสอดคล้ องตรงตามมาตรฐาน ISO 9000 กาหนดหรื อไม่ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
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