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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
22-CP-19-GE-TRC-A: Development of Public-sector Productivity Specialists 

ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Host: Development Academy of the Philippines and APO Secretariat) 

 
จัดทำโดย  

นายวชิรา  โพธิ์ใส 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 
ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  

1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ  
โครงการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของการ

เพิ่มผลิตภาพของภาครัฐ แนวทางและเครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพในภาครัฐ แนวทางการวัดและการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการของภาครัฐ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื ่องและทำให้
กระบวนการมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน อันจะ
ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของภาครัฐ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการดำเนินงานในทุกกระบวนการ เพิ่มคุณค่าใน
กระบวนการและความยืดหยุ่นของหน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อความตองการ และตอบโจทยความจำเป็นของพลเมืองใน
ภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งกิจกรรมภายในการจัด
อบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การนําเสนอองคความรู ขอมูลจากการศึกษาวิจัย กรณีตัวอย่าง การอภิปราย และการถาม-ตอบ
ระหวา่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 5 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 – 16.00 น. (เวลาประเทศไทย) 
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 45 คน จาก 11 ประเทศ ประกอบด้วย Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Islamic Republic of Iran, 
Pakistan, Philippines, Republic of China, Sri Lanka, Türkiye และ Thailand ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมมีภูมิหลัง ประสบการณ์
การทำงานและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เช่น ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิจ การเงินการคลัง บุคลากร
ด้านสุขภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และการบริการทางสังคม 

List of Resource Persons / Experts 
1. Dr. D. Brian Marson 

President, Public Service Excellence Institute, Canada. 
2. Arnel D. Abanto 

Vice President, Productivity and Development Center, Development Academy of the Philippines,  
Philippines. 

3. Dr. Shin Kim 
Professional Research Fellow, Regulatory Policy Center, Korea Institute of Public Administration, 
Republic of Korea. 

4. Magdalena L. Mendoza 
Senior Vice-president for Programs, Development Academy of the Philippines, Philippines. 

5. EnP Ronaldo P. Dando 
Director, Integrated Sustainability and Resilience Center Camarines Norte State College, Philippines. 

6. Kenjave Mark T. Parlero 
HRMO III/ Designated Head HR Academy Local Government Unit of General Santos City, Philippines. 
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1.2  เนื้อหา/องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ 
 การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของภาครัฐ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ การใช้เครื่องมือ

เพื่อการเพิ่มผลผลิตจะทำให้กระบวนการมปีระสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการทำงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อค้นหาความสูญเสีย (wastes) เป็นพื้นฐานที่สำคัญ
ไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและทำให้กระบวนการมีความคล่องตัวสามารปรับเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน 

กลยุทธ์การบริหารองค์การในหน่วยงานภาครัฐ  ซึ ่งมีกลยุทธ์ที ่สามารถนำไปปรับใช้ในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมีระบบการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการคงอยู่ของสภาพองค์การและความไวต่อความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีตามสภาพของกระแส
สังคมที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ (Six Trends Transforming Government: 
Providing Cutting-edge Knowledge to Government Leaders) ดังนี ้ 

1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ (changing the rules) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และ
โครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่น อันนำไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานหลักของ
ระบบราชการ กระบวนการจัดหา งบประมาณ และการบริหารเงิน โดยการบริหารงานที่มีความยืดหยุ่น เกิดจากความมีอสิระ
ในการจัดการทรัพยากรและการดำเนินการ ความมีประสิทธิภาพโดยการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทำงานประกอบด้วยการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน (performance based pay) การสร้างค่านิยมของการ
ทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การปรับกระบวนการคัดเลือก จ้างงาน เลื่อนตำแหน่ง การกำหนดประเภท และค่าตอบแทน รวมทั้ง
เกษียณอาย ุนอกจากน้ี ด้านบริหารการเงิน เช่น การมีระบบตรวจสอบทางการเงินท่ีทันสมัยคล้ายกับภาคเอกชน การตอบแทน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ในการบริหารการคลัง ในส่วนของด้านโครงสร้างองค์การ ได้แก่ 
บทบาทของผู้นำ ศักยภาพบุคลากรและระบบงานงบประมาณ กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับในการปรับ
โครงสร้างองค์การให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. การใช้การบร ิหารจัดการผลการปฏิบ ัต ิงาน  (using performance management) โดยการนำ 
balanced scorecard มาประยุกต์ใช้ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน และการกำหนดมาตรการในการวัดผลการปฏิบัติราชการ
ทำได้โดยการประเมินผลจากข้อคิดเห็นของลูกค้า (voice of the customer) ข้อคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน (voice of the 
employee) และข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจเอกชน (voice of the business) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการมุ่งเน้นและ
กำหนดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์และสามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งมีข้อสังเกตว่าผู้บริหารของ
หน่วยงานราชการสามารถพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการได้นั้น สิ่งสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเป็นผู้นำ แต่ขึน้อยู่
กับการปรับภาวะการเป็นผู้นำ 

3. การสร้างสภาพแข่งขันการเปิดให้มีระบบทางเลือกและการสร้างแรงจูงใจ (providing competition, 
choice and incentives) โดยเน้น market-based government ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยการ
อาศัยวิธีการแข่งขันเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและวิธีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาคุณภาพผลงานมากกว่าการใช้วิธีการสั่งการ การควบคุม การออกกฎระเบียบและข้อบังคับ 
สามารถจำแนกออกเป็น 2 มิติ คือ มิติภายในองค์การ ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การทำงาน เช่น การให้ความยืดหยุ่นคล่องตัวทางการบริหารและการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน และมิติภายนอกองค์การ 
ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการเปิดให้มีทางเลือก โดยเฉพาะการโอนถ่ายภารกิจให้กลไกตลาดหรือให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามารับ
ช่วงดำเนินการแทน เน้นในเรื่องของการแข่งขันความมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายประโยชน์ที่ได้รับของ market-
based government คือการได้ผลผลิตที่ดีกว่า โดยใช้ต้นทุนท่ีตํ่ากว่า 

4. การปฏิบัติงานท่ีเน้นการบูรณาการกระบวนการทำงานท้ังหมดในแต่ละวัน (performing on demand) 
แนวคิดนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการได้มาขึ้นและ
รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการ  เช่น on demand 
government มีลักษณะพิเศษ 4 อย่าง คือ ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า การมุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับผลงาน 
ความหลากหลายและความยืดหยุ่น เช่น รัฐบาลอิตาลีได้พัฒนา COSIP เป็นหน่วยงานตัวอย่างในภาครัฐภายใต้สังกัดของ 
Ministry of Economy and Finance ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการของหน่วยงานภาครัฐในประเทศอิตาลี
โดยการซื้อขายผ่านระบบ e-procurement บนพ้ืนฐานของ demand solutions เป็นต้น 
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5. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับของภาครัฐ (engaging citizens in government) คือ การให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบายหรือการให้บริการจะทำให้
ประชาชนมีความเช่ือมั่นและไว้ใจในหน่วยงานภาครัฐ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับภาครัฐ มาจาก
การบริโภคข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลทางสถิติ ความมั่นคงและสุขอนามัย นอกจากนี้การใช้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐของประชาชนที่มีการภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพและตอบสนองต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจของภาครัฐ และการกำหนดนโยบาย ไม่ว่าจะ
เป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าหรือการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยี ซึ่งการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ มีผลให้การตัดสินใจของประชาชนดีขึ้น และนำไปสู่ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

6. การใช้เครือข่ายและหุ้นส่วน (using networks and partnerships) ปัจจุบันประชาชนมีความคาดหวัง
กับการให้บริการของภาครัฐที่สูงขึ้น เช่น การมีนํ้าดื่มที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ เรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัย และมี
ความคาดหวังว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าในอดีตได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการตอบสนองต่อ
ความท้าทายใหม่ ๆ จึงควรมีลักษณะการได้รับความร่วมมือหรือความเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ การบริการที่
ไม่ใช่เพียงการให้บริการเฉพาะส่วนในแต่แบบเดิม ๆ ระบบการให้บริการปัจจุบันจะต้องสามารถเชื่อมโยงกันได้เกือบทุก
หน่วยงานภาครัฐและไม่ควรกำหนดบทบาทหน้าท่ีตามกฎระเบียบเดิม ๆ ของการให้บริการในรูปแบบเก่า 

 
รูปแบบการบริหารหรือกรอบงานองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (business excellence framework)  

เป็นเกณฑ์กระตุ้นให้องค์กรใช้แนวทางที่สร้างสรรค์จนนำไปปรับใช้ โดยมีความยืดหยุ่นที่จะเอื้อให้เกดิการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม เกณฑ์กระตุ้นให้องค์กรเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผลที่สุดกับองค์กร ครอบคลุมของมาตรฐานการจัดการเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร แบ่งออกเป็น 7 ตัวช้ีวัด คือ 

 
 1. ความเป็นผู้นำ องค์กรที่จะเป็นเลิศได้ต้องมีผู้นำท่ีกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรสามารถขับเคลื่อน 

และมีความคิดแห่งความเป็นเลิศ มีการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ผสมผสานกับความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้นำต้องเป็น
เหมือนผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กรมีความยึดมั่นในหลักการ แต่ขณะเดียวกันจะต้องมีความ
ยืดหยุ่นในรายละเอียด และมีเป้าหมายร่วมในการสร้างอนาคตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ลูกค้าหรือผู้รับบริการ เป็นแกนหลักท่ีองค์กรต้องมุ่งเน้นและทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีช่องทางเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ ตอบโจทย์ที่เป็นความคาดหวังของลูกค้า/ผู้รับบริการ สร้างความร่วมมือกับลูกค้า/
ผู้รับบริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า/ผู้รับบริการ 

3. กลยุทธ์ ต้องเป็นองค์กรที่มีกลยุทธ์ส่งเสริมนวัตกรรม มีความหลงใหลในการสร้างนวัตกรรมใหม่ มุ่งมั่น
ในการปรับปรุงกระบวนการการทำงาน มีการวางแผน การศึกษาข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งตั้งเป้าหมายระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
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4. คนหรือบุคลากร เป็นองค์กรที่มองถึงเรื่องการสรรหาบุคลากรที่ตรงกับงาน การบริหารจัดการคนที่มี
ความสามารถ (talent) การดึงดูดพนักงาน (engagement) และการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็น และให้โอกาสพนักงาน
รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและความสำเร็จขององค์กร 

5. กระบวนการทำงาน เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและคอยค้นหาสาเหตุของปัญหาและมีแนวทางแก้ไข 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ ๆ และมุ่งมั่นเดินทางให้ได้ตามเป้าหมาย 

6. ผลลัพธ์ เป็นองค์กรที่มีผลลัพธ์ทางการเงินและลูกค้าที่โดดเด่น ในขณะเดียวกันจะต้องตอบสนอง
ผลประโยชน์ของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ด้วย 

7. องค์ความรู้ การจัดการความรู้ที่ทำให้เกิดการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น ต้องเป็นความรู้ที่สำคัญ สร้างคุณค่า และมีนวัตกรรม 

 
บทบาทของผู้บริหาร/ผู้นำเพ่ือการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

ในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ ผู้นํามีบทบาทสําคัญที่สุดในการผลักดันให้การดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด ซึ่งบทบาทของผู้บริหาร/ผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ มีดังนี ้

1. การกําหนดทิศทางขององค์การ ให้มีความชัดเจน 
2. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในทิศทางองค์การ 
3. กระตุ้น ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศ ในการทํางานท่ีดี โดยการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ ส่งเสริม

ให้บุคลากรมี การเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีจริยธรรม  
4. ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. ผู้บริหารต้องทบทวนผลการดําเนินการขององค์การเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผล กระทบในเชิงลบต่อสังคม 
7. ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ผู้บริหารกระตุ้นบุคลากร

ในองค์การให้มีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน์กลับคืนสู่สังคม 
 
ระดับของภาวะผู้นำ 

ภาวะผู้นำใน 3 ระดับ (3 Levels of Leadership Model) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 3P Model ซึ่งมาจากคำ
ขึ้นต้นสามคำ คือ Public, Private, Personal leadership เป็นแนวคิดที่สร้างขึ้นมา เพื่อช่วยผู้นำให้เข้าใจว่าบทบาทของผู้นำ
จะต้องทำอะไรบ้างและจะพัฒนาตนเองให้สามารถแสดงบทบาทผู้นำได้อย่างแข็งขั น มีทักษะ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้
อย่างไรโดยยังคงมีภาวะผู้นำอยู่ในสี่กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างครบถ้วน  ซึ่งการที่บุคคลจะเป็นผู้นำที่ประสบ
ความสำเร็จได้นั้นจะต้องใช้ความเป็นผู้นำใน 3 ระดับไปพร้อมกัน กล่าวคือ 

1) ใช้ความเป็นผู้นำเพื่อสร้างกรอบงานและความพร้อมของทีมงาน (Public Leadership) เกี่ยวข้องกับ
การสร้างทีมงาน เช่น การประชุม หรือการสร้างพลังในการทำงานให้เกิดขึ้นกับองค์กรโดยรวม เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ การ
ทำให้มั่นใจว่าทีมงานมีความมุ่งหมายร่วมกันในการทำภารกิจให้สำเร็จ สร้างบรรยากาศความไว้วางใจและความสมัครสมาน
สามัคคี รวมไปถึงการสร้างการยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ การใช้ภาวะผู้นำในระดับ public นี ้ผู้นำต้องรักษา
สมดุลระหว่างความมุ่งหมาย (purpose) และ การทำภารกิจ (task) ผู้นำบางคนให้ความสำคัญกับความมุ่งหมาย แต่มองข้าม
ความสำคัญในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมงาน (team spirit) ขณะที่ผู้นำบางคนให้ความสำคัญกับการสร้าง
บรรยากาศการทำงานเป็นทีมโดยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับผลที่จะได้รับ ว่าเป็นไปตามที่มุ่งหมายไว้หรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น 
การใช้ภาวะผู้นำในระดับ public ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรและมักจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานเป็นทีม 

2) ใช้ความเป็นผู้นำกับสมาชิกทีมงาน (Private Leadership) เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการสมาชิก
ทีมงานเป็นรายบุคคล แม้ว่าการทำงานเป็นทีม (team spirit) จะเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่สมาชิกทีมงานแต่ละคนก็เป็นมนุษย์ที่มี
ความเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่น ความยืดหยุ่น ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่แตกต่างกัน สมาชิกแต่ละคนจึง
ต้องการการเอาใจใส่จากผู้นำหรือหัวหน้าทีมไม่ต่างไปจากที่ทีมงานต้องการ ผู้นำจะต้องปรับทัศนคติของสมาชิกทีมงานที่มีต่อ
เป้าหมายของภารกิจ (task) และพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความสามารถ (individual) ทั้งในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตาม
เป้าหมาย และการบำรุงรักษาผลการปฏิบัติให้ยั่งยืนต่อไป 
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3) ใช้ภาวะความเป็นผู้นำของตน (Personal Leadership) ประสานการดำเนินการของทั้งสี่กระบวนการ
คือ กำหนดความมุ่งหมายและเป้าหมาย (purpose) , กำหนดภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ (task) , สร้างความสามัคคีและความ
พร้อมของทีมงาน (group unity), พัฒนาความรู้ความสามารถและแก้ไขปัญหาของสมาชิกทีมงานเป็นรายบุคคล (individual) 
ภาวะความเป็นผู้นำของตัวผู้นำ (Personal Leadership) เป็นภาวะผู้นำที่ส่งผลกระทบต่อภาวะผู้นำทั้งสี่กระบวนการ แม้ว่า
ผู ้นำจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติแต่ละกระบวนการด้วยตนเอง แต่ผู ้นำก็จะต้องสามารถแสดงความเป็นผู้นำ (leadership 
presence) ให้เป็นที่ยอมรับแก่สมาชิกทีมงาน, มีความรู้ความเข้าใจในทางเทคนิค, มีทักษะในการบริหาร, มีทัศนคติที่ดีต่อ
ทีมงาน, และสามารถนำหลักทางจิตวิทยามาใช้ในการควบคุมตนเองและทีมงานได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการควบคุม
ตนเองอย่างมีวินัย (self-mastery) เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อภาพความเป็นผู้นำที่แสดงออกมา (leadership presence) 
รวมถึงทัศนคติและความเข้าใจที่มีต่อคนอ่ืน 

 
แนวคิดการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered Service) 

Citizen-Centered Service คือ ระบบการให้บริการโดยใช้มุมมองและความเข้าใจประชาชนมายึดเป็น
หลักในการตัดสินใจ เพื่อที่จะให้สิ่งที่ถูกสร้างออกมาตอบโจทย์และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากที่สุด กระบวนการ
ออกแบบนี้จะใช้หลักของ Human-Centered Design เป็นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการทํางานเชิงรุก มองไปข้างหน้า แก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องได้รับการร้องขอก่อน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐและระบบดิจิทัลใน
การจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการประชาชน เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเพื่อให้บริการไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดยีว
และประชาชนสามารถใช้บริการภาครัฐได้ตลอดเวลาผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ติดต่อด้วยตนเอง สมาร์ทโฟน เว็บไซต์ โดย
มีแนวคิดและหลักการของการดำเนินการ ดังนี ้

 
1. Understand หรือ การรู้จักและเข้าใจประชาชน ที่จะได้ผลกระทบจากนโยบายของภาครฐั เพื่อให้มั่นใจ

ว่าเป้าหมายและความต้องการของประชาชนและรัฐบาลมีความสอดคล้องและไปในทางเดียวกัน 
2. Ideate หรือการหาไอเดีย-ทางออกของปัญหาผ่านมุมมองของประชาชน โดยใช้ความร่วมมือจากทุกๆ 

หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และทำให้มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เพื่อใช้ในการทดสอบขั้นต่อไป 
3. Validate หรือการนำไอเดียไปให้ผู้ใช้งาน ทดลองใช้และเก็บ feedback มาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยจะเน้น

การทดสอบที่บ่อยและปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ของที่ตอบโจทย์มากท่ีสุด 
4. Implementation หรือการออกแบบและพัฒนาไอเดียนั ้นให้ใช้งานได้จร ิง  โดยเน้นตามลำดับ

ความสำคัญตามสิ่งที่ประชาชนต้องการ และเตรียมพร้อมที่จะปรับปรุงตามคำติชมอยู่เสมอ 
 
ความสําคัญของการให้บริการแบบมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered Service) 

1. ช่วยสนับสนุนการสร้างความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ เพราะการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลัก
ในการตัดสินใจถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญต่อการสร้างความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายแผน โครงการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐในปัจจุบันที่เน้นให้ประชาชนเข้ามาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผลในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาประเทศที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของ
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การพัฒนา โดยให้ความสําคัญต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจประกอบไปด้วยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน ชุมชน
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการบริหารราชการ 

2. ช่วยสนับสนุนและมีความสอดคล้องกับการปกครองที่ใช้หลักธรรมาภิบาล ที่ให้ความสําคัญกับความ
โปร่งใสและการตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นการบริหารงานหรือจัดระบบบริการที่รับผิดชอบต่อสาธารณะ
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยรวม 

3. ช่วยสนับสนุนและสามารถตอบสนองต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่เน้นการให้ความสําคัญ
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมองว่ามนุษย์มีคุณค่าและสามารถตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตที่ตนเองต้องการได้ซึ่งจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจะทําให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมต่างๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตตน 

นอกจากนี้การให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานหรือจัดระบบบริการจะทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาระบบราชการจากแบบบนลงล่าง (top-down approach) มาสู่แนวทางการพัฒนา
ระบบราชการจากล่างขึ ้นบน (bottom - up approach) ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy) มากยิ่งข้ึน 

 
การปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือการจัดบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความคิดในการวางแผนควบคู่ไปกับการนำไปปฏิบัติโดยต้องมีการนำ
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมและขอรับคำปรึกษาจากคนที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  การบังคับให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีการหารือมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา เพราะการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงและเป็น
รูปธรรมมีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล ซึ่งจากแนวคิดการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) ตาม
แนวคิดของ John Kotter ได้กำหนดขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนองค์กรไว้ 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

 
ขั ้นที่ 1: สร้างการยอมรับร่วมกันว่าการเปลี ่ยนแปลงเป็นความจำเป็นรีบด่วน  (Create a Sense of 

Urgency) ซึ่งสามารถทำได้โดย  
1.1) ระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น ภัยคุกคามที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี, ภัยคุกคามอันเป็นผลจากความก้าวหน้าของคู่แข่งขันทางธุรกิจ, ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของตลาด และสร้างสถานการณ์จำลอง (scenario) ให้เห็นผลกระทบที่องค์กรและสมาชิกทั้งหลายในองค์กรจะ
ได้รับจากภัยคุกคามนั้น  

1.2) ตรวจสอบสถานการณ์คับขันต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับองค์กรเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาความจำเป็น
ในการเปลี่ยนแปลง  

1.3) ให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียทั้งหลาย (stakeholders) เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน ได้
ทราบและเข้าใจปัญหารวมถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดกับองค์กร  

1.4) วิธีที่จะสร้างการยอมรับ ไม่ใช่ด้วยการแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ แต่จะต้องเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำข้อเท็จจริงพร้อมสถิติข้อมูลมาหารือกันอย่างตรงไปตรงมา สร้างความมั่นใจในความสำเร็จของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีประโยชน์ได้เสีย (stakeholders) ทั้งหลาย  
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1.5) ขอรับการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจากผู้มีประโยชน์ได้เสีย ลูกค้า และผู้นำในอุตสาหกรรมที่
องค์กรเป็นผู้ผลิตหรือให้บริการ 

ขั้นที่ 2: สร้างทีมงานส่งเสริมความร่วมมือ (Creating the Guiding Coalition) ขั้นตอนสำคัญในการ
แต่งตั้งทีมงาน ประกอบด้วย  

2.1) ระบุตัวผู้นำท่ีแท้จริงในองค์กร และขอให้เขาเหล่านั้นเข้ามีส่วนร่วมในทีมงาน  
2.2) สร้าง (form) ทีมงานซึ่งนอกจากผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังต้องประกอบด้วยสมาชิกจาก

หน่วยงานและหน้าท่ีการงานระดับต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร  
2.3) แต่งตั้งทีมงาน มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้สมาชิกทีมงาน  
2.4) วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง  
2.5) วัดผลการปฏิบัติงานอย่างบ่อยครั้งและสม่ำเสมอ 

ขั้นที่ 3: ทำวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ให้ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ (Developing a Vision and 
Strategy) ขั้นตอนการสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คือ  

3.1) กำหนดคุณค่าหลัก (core value) ซึ่งเป็นแก่นกลางของการเปลี่ยนแปลง  
3.2) เรียบเรียงคุณค่านั้นให้เป็นข้อความหนึ่งถึงสองประโยคที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคตและ

นำคุณค่านั้นมาใช้เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร  
3.3) กำหนดกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์  
3.4) ซักซ้อมความเข้าใจ เหตุผล และความมุ่งหมายของวิสัยทัศน์กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงและทีม

ประสานความร่วมมือเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจวิสัยทัศน์ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปอธิบายเพื่อให้เข้าใจความมุ่งหวังตาม
วิสัยทัศน์ได้ภายในห้านาท ี

ขั้นที่ 4: ทำวิสัยทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วม (Communicating the Change Vision) กิจกรรมที่
ผู้บริหารควรจัดเสริม เพื่อให้การสื่อสารวิสัยทัศน์มีประสิทธิผลสูงสุด ได้แก่  

4.1) พูดถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยู่ในวิสัยทัศน์ให้บ่อย ๆ  
4.2) สร้างทีมอาสาสมัครที่ช่วยสร้างแรงสนับสนุนวิสัยทัศน์  
4.3) สื่อสารประโยชน์ท่ีทุกฝ่ายจะได้รับจากวิสัยทัศน์อย่างสม่ำเสมอ  
4.4) รับทราบความวิตกกังวลของพนักงานและอธิบายให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง  
4.5) นำวิสัยทัศน์ไปใช้กับภารกิจประจำเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏบิัติ เช่น การให้การฝึกอบรม การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ โดยเชื่อมโยงให้เห็นว่าภารกิจนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสำเรจ็ตาม
วิสัยทัศน์อย่างไร 

ขั้นที่ 5: กำจัดอุปสรรค (Empowering Employees for Broad-Based Action) การปรับมุมมองของผู้
ต่อต้าน ตามความเห็นของ Kotter ทำได้ดังนี ้ 

5.1) พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานเพื่อให้ทราบว่าพวกเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรกับ
การเปลี่ยนแปลงน้ี  

5.2) แยกแยะ (identify) ประเด็นปัญหาของการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของพนักงาน  
5.3) จัดทำปัญหาอุปสรรคออกเป็นหมวดหมู่  (categories) เช่น ปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับตัวบุคคล 

ปัญหาทางกายภาพ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเคยชินในการปฏิบัติ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น  
5.4) จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง  
5.5) เข้าจัดการแก้ไขปัญหาที่กีดขวางกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดโดยพิจารณาทั้งลำดับ

ความสำคัญและผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  
5.6) เพิ่มพูนความสามารถของพนักงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ให้การฝึกอบรม การให้

คำปรึกษาแนะนำ  
5.7) ทบทวนโครงสร้างองค์กร คำบรรยายลักษณะงาน ระบบปฏิบัติการ และระบบการจ่าย

ผลตอบแทนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างไปในทิศทางและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง ในกรณีที่มีเรื่องใดจำเป็นต้อง
ปรับแต่ง แก้ไข หรือยกเลิก ให้ดำเนินการทันที  

5.8) มอบรางวัลให้กับพนักงานหรือทีมงานท่ีสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
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ขั้นที ่6: สร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายระยะสัน้ (Generating Short-Term Wins) การกำหนดเป้าหมาย
ระยะสั้น มีวิธีการดังนี ้ 

6.1) แตกเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นหลาย ๆ โครงการ  
6.2) จัดลำดับโครงการของเป้าหมายระยะสั้นให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องโดยให้ความสำเร็จของ

โครงการหนึ่งเป็นแรงสนับสนุนความสำเร็จของโครงการต่อไป  
6.3) ค่าใช้จ่ายรวมของเป้าหมายระยะสั้นทั้งหมด ควรใกล้เคียงกับที่ประมาณไว้สำหรับเป้าหมาย

ระยะยาว โครงการแรก ๆ ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายสูง  
6.4) สื่อสารความสำเร็จที่ทำได้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้รางวัลเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ  
6.5) กระตุ้นให้เกิดความพยายามที่จะทำเป้าหมายต่อไปให้สำเร็จ 

ขั ้นที่ 7: ต่อยอดการเปลี ่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ (Consolidating Gaines and Producing more 
Change) วิธีการที่ผู้บริหารจะต่อยอดความสำเร็จของเป้าหมาย ได้แก่ 

7.1) วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จหรือล้มเหลวทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (input) ใน
การกำหนดเป้าหมายและแผนงานบริหารการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป 

7.2) กำหนดเป้าหมายลำดับต่อไปให้มีความท้าทายต่อความสำเร็จเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อยเพื่อเพิ่ม
ความกระตือรือร้นในการเอาชนะปัญหาอุปสรรค แต่ต้องไม่ยากเกินความสามารถของทีมงานท่ีจะทำให้สำเร็จได้ 

7.3) ปรับเปลี ่ยนโครงสร้างและระบบงานขององค์กรโดนนำการเปลี ่ยนแปลงที ่ทำสำเร็ จใน
เป้าหมายระยะสั้นนั้นมาใช้ปฏิบัติจริง 

7.4) ติดตามและให้การสนับสนุนทีมงานสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขายังคงทำงาน
กันอย่างต่อเนื่องและแข็งขัน ไม่พอใจอยู่กับความสำเร็จของเป้าหมายเดิม 

7.5) นำข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ได้รับจากผู้มีประโยชน์ได้เสียทั้งหลายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรมาทบทวนเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 8: ให้การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Anchoring new Approaches in the 
Culture) ผู้บริหารสามารถปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรได้ ดังนี ้

8.1) ปลูกฝังความเชื่อและความเข้าใจ (ingrain) ร่วมกันว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น มีความสำคญั
ต่อองค์กร และควรใช้เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไป 

8.2) สื่อสารความคิดดังกล่าวให้เป็นท่ีรับรู้และปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร 
8.3) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่ปรับเปลี่ยนใหม่กับผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 
8.4) จัดทำแผนงานท่ีใช้ในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
8.5) เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
8.6) บูรณาการความก้าวหน้าของการปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่เข้ากับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายระยะยาว 

 
ส่วนที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  

1. ประโยชน์ต่อตนเอง 
 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพของภาครัฐ แนวทาง/เครื่องมือ

ในการเพิ่มผลิตภาพในภาครัฐ รวมถึงแนวทางการวัดและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการของภาครัฐทีเ่น้นประชาชนเปน็
ศูนย์กลาง ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการทำงาน ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ ้มค่า ทำให้ผู ้รับบริการเกิดความพึงพอใจ รวมไปถึงการมีความพร้อมที่จะปรับตัวและเตรียมการรองรับให้ทันต่อ
สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อส่งมอบบริการที่ดี บริการที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพให้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและจัดระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ  

2. ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
  ได้แนวคิดจากกระบวนการพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของหน่วยงานที่มีความเฉพาะเจาะจง

ตามบริบทของหน่วยงาน ซึ่งจากบริบทของกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่มีพันธกิจในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการพยาบาล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบรกิาร
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พยาบาลของสถานพยาบาลทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการพยาบาลนั้น 
จึงเป็นหน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การให้บริการพยาบาล วิธีการทำ งานและมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องและมีความ
ไวกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อเพ่ิมผลิตภาพของงานพยาบาล และการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีผลิตภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข้อนั้น ๆ  
 นำความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพมาปรับใช้ในการจัดระบบบริการพยาบาลให้มีความสมบูรณ์และสามารถ

ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการให้ครอบคลุมมากท่ีสุด และเพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพทางการพยาบาล
ให้มไีวต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะการเจ็บป่วยที่มีความซับซ้อน และการเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
ขึ้นทั่วโลกนั้น ควรมีแนวทาง/หนทางที่นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพทางการพยาบาล ดังนี้ 1) การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อใช้
ทดแทนการทำงานของบุคลากรพยาบาลในงานที่ไม่มีความซับซ้อนหรืองานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของบุคคลสูง เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ในการรับลงทะเบียนในการมาตรวจของผู้ป่วย เป็นต้น 2) การปรับปรุงวิธีทำงาน มีแนวปฏิบัติงานในการทำงานที่
ชัดเจน การปรับรูปแบบการให้บริการทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงในปุจจุบัน 3) การลดงานที่
ไม่ให้ผลงานที่ตอบสนองเป้าหมายและพันธกิจทางด้านการพยาบาล ทั้งนี้เพื่อสงวนเวลาให้มีชั่วโมงการพยาบาลที่จะให้การ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยมากขึ้น เช่น การคิดค่ารักษา การล้างเครื่องมือ การตรวจสอบสิทธิบัตร เป็นต้น และ 4) การปรับปรุงการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การปรับปรุงสัดส่วนของบุคลากร (staff mix) ให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงาน การกระจาย
ปริมาณงานในแต่ละเวร ซึ่งความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพทางการพยาบาลนอกจากจะคำนึงถึงการควบคุมต้นทุน และ
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลแล้ว สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือความสามารถในการเพิ่มผลิตนั้นจะต้องให้มีคุณภาพการพยาบาลที่ดีเป็น
ที่พอใจและยอมรับของผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และตัวของบุคลากรพยาบาลเอง 

 
ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ 
 ภาพกิจกรรมการอบรม 
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