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PMQA กับการพัฒนาคุณภาพของกรมแพทยทหารอากาศ 
นาวาอากาศเอก อนุตตร  จิตตินันทน 

ผูอํานวยการ กองวิทยาการ กรมแพทยทหารอากาศ 
 

กรมแพทยทหารอากาศ ไดมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพมาอยางตอเนื่อง โดยโรงพยาบาลใน

สังกัดของกรมแพทยทหารอากาศไดมีการพัฒนาคุณภาพในแนวทางของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (พรพ.) อยางตอเนื่องมากวา ๑๐ ป  จนโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไดรับการรับรอง

กระบวนการคณุภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation, HA) ในป ๒๕๔๕ และไดรับการตออายุการ

รับรองอีก ๒ คร้ัง ในป ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๐ สวนโรงพยาบาลจันทรุเบกษาก็ไดรับการรับรองคุณภาพต้ังแตป 

๒๕๔๗ และไดรับตออายุการรับรองเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๑  

ในสวนของโรงพยาบาลกองบินในตางจงัหวัดนั้นไดเร่ิมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง

ของ Hospital Accreditation ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ จากการสนบัสนุนอยางตอเนื่องของกรมแพทย

ทหารอากาศและความรวมมอืรวมใจของชาวโรงพยาบาลกองบินทัง้หมด ทาํใหการพัฒนาคุณภาพของ

โรงพยาบาลกองบินเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว จนทาํใหโรงพยาบาลกองบิน ๘ แหงจากทัง้หมด ๑๐ แหง 

ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลข้ันที่ ๑ จาก พรพ.และในจํานวนนัน้ ๒ โรงพยาบาลไดรับ

การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลข้ันที ่๒ ในเวลาเพียงปเศษ และคาดวาโรงพยาบาลกองบิน

ทั้งหมด ๑๐ แหงจะไดรับการรับรองภายในเดือนกนัยายน ๒๕๕๒ นี ้

สําหรับการพฒันาคุณภาพของหนวยงานอื่นของกรมแพทยทหารอากาศในสวนที่ไมไดเปน

โรงพยาบาลนัน้  ไดมีการนาํเคร่ืองมือตางๆ ในการพัฒนามาใชอยางตอเนื่อง เชน กลุมกิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพ (QC) การนํา balanced scorecard มาใชในการติดตามกลยุทธ การนําการจัดการความรู 

(knowledge management, KM) จนไดรับรางวัลและคําชมเชยจากกองทัพอากาศอยางสม่ําเสมอ 

นอกจากนัน้วทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) มาใชในการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนจนไดมกีารพัฒนาและไดรับการรับรองจากองคการภายนอกมาโดยตลอด 

และกองเวชศาสตรปองกนั กรมแพทยทหารอากาศก็ไดรับการรับรองคุณภาพสําหรับโรงพยาบาลสรางเสริม

สุขภาพ (Health Promoting Hospital) ในโครงการ Healthy Thailand ของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุขเชนกนั 

เมื่อการพฒันาระบบราชการของประเทศโดยสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

ไดดําเนินการกระตุนองคกรภาครัฐใหมีการพัฒนาโดยใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และใชการ

ประเมินดวยตัวช้ีวัดตางๆ นัน้ กองทัพอากาศซึ่งถือวาเปนหนวยงานในระดับกรมในความหมายของ กพร.ได

มีการดําเนินการจัดทําคํารับรองเชนกนั  ถงึแมวากรมแพทยทหารอากาศจะเปนเพียงหนวยงานสนบัสนุน 

ไมไดเปนหนวยที่ปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพอากาศก็ตาม แตกรมแพทยทหารอากาศก็ไดรับความ
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ไววางใจจากกองทพัอากาศในการเปนเจาภาพตัวช้ีวัดหรือเปนสวนสนบัสนุนตัวช้ีวัดของการพัฒนาระบบ

ราชการของกองทพัอากาศตลอดมา 

 เมื่อสํานกังาน กพร.ไดมีการนําเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award, PMQA) มาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสวนราชการเพื่อมุงสู

เปาหมายขององคกรที่เปนเลิศ (High Performance Organization, HPO) และไดใหกองทัพอากาศซ่ึงถือ

เปนหนวยงานระดับกรมดําเนินการพฒันาองคกรโดยใชเกณฑ PMQA ต้ังแตป ๒๕๕๑ โดยใหมีการ

ดําเนนิการเบ้ืองตนในปแรกในหมวดที ่๑ และหมวดที่ ๒ เทานัน้  

สําหรับแผนการดําเนนิการ PMQA ของกองทพัอากาศไดกําหนดไวดังนี ้

 ป ๒๕๕๒ เร่ิมดําเนนิการใหความรูเกีย่วกบั PMQA 

 ป ๒๕๕๓ หนวยข้ึนตรงดําเนินการจัดทาํลักษณะสําคัญองคกร (หมวด P) และใหหนวยนํา

รอง ๔ หนวยไดแก กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.ทอ.) กรมสงกาํลังบํารุง (กบ.ทอ.) กรมสื่อสาร

ทหารอากาศ (สอ.) และกองบินในตางจังหวัดอีก ๑ กองบินดําเนินการครบทุกหมวดรวมทัง้จัดทาํแผนพัฒนา

องคการ 

 ป ๒๕๕๔ สวนกําลังรบและสวนสงกําลังบํารุงดําเนินการครบทุกหมวดพรอมแผนพัฒนา

องคการ  สวนบัญชาการ สวนศึกษา และสวนกจิการพิเศษเลือกหนวยนํารองดําเนนิการ ๑ หนวย 

 ป ๒๕๕๕ หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ๔๑ หนวย ดําเนนิการ PMQA ข้ันพื้นฐานครบทุก

ข้ันตอนทกุหนวยข้ึนตรง 

ในสวนของกรมแพทยทหารอากาศซึง่อยูในสวนสงกําลังบํารุงนัน้ถกูกาํหนดในแผนของ

กองทพัอากาศใหดําเนนิการเร่ือง PMQA ในป ๒๕๕๔ และสถาบันเวชศาสตรการบนิซ่ึงข้ึนเปนหนวยข้ึนตรง

ของกองทัพอากาศตามโครงสรางกองทพัอากาศป ๒๕๕๒ นัน้ ถูกจัดอยูในสวนกิจการพิเศษ จงึถูกกําหนดให

ดําเนนิการในป ๒๕๕๕  อยางไรก็ตามแมจะไมไดถูกบังคับใหดําเนนิการเร่ือง PMQA ในปจจุบัน แตทั้งกรม

แพทยทหารอากาศและสถาบันเวชศาสตรการบินไดมองเห็นประโยชนของการนาํ PMQA  มาประยุกตใชใน

การตรวจสอบระบบการจัดการภายในองคกร ชวยสรางความเขาใจรวมกันภายใตแนวทางปฏิบัติและพัฒนา

เดียวกนั  เพื่อเปนกระจกเงาในการมององคกรวาตองแกไขปรับปรุงอะไรบาง ดังนัน้ทั้งกรมแพทยทหาร

อากาศและสถาบันเวชศาสตรการบินไดเร่ิมดําเนนิการเร่ือง PMQA กอนที่จะถูกบังคับ 

 ความคาดหวงัของผูรับบริการเพิ่มมากข้ึน สถานการณและส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไป หาก

หนวยงานของกรมแพทยทหารอากาศไมพฒันาตนเองแลวจะทาํใหองคกรแยลง ผูนาํคือบุคคลที่สําคัญที่สุด

ในระบบคุณภาพ กรมแพทยทหารอากาศโดยเจากรมแพทยทหารอากาศไดประกาศนโยบายนาํ PMQA มา

ใชในการพัฒนากรมแพทยทหารอากาศต้ังแตชวง ๑ ปที่ผานมา ทําใหกรมแพทยทหารอากาศและหนวยข้ึน

ตรงไดเร่ิมดําเนินการใหความรูโดยเชิญวทิยากรจากสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

จากสถาบันเพิม่ผลผลิตแหงชาติ จากสํานกังานพัฒนาระบบราชการกองทพัอากาศ และจากคณะแพทย

ศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร มาบรรยาย 
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 โรงพยาบาลหลักของกรมแพทยทหารอากาศทัง้สองแหง ไดแกโรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดชและ

โรงพยาบาลจนัทรุเบกษาซ่ึงมีพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนว Hospital Accreditation 

ไดสงทีมงานเขารวมการอบรม TQA criteria ในเดือนมนีาคม ๒๕๕๒ และสมัครเขารวมโครงการพัฒนา

องคกรสูความเปนเลิศตามเกณฑรางวัลคุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) กับสถาบันเพิม่ผลผลิต

แหงชาติเพื่อมุงเปาสู TQA 

 ในเดือนมถิุนายน ๒๕๕๒ กรมแพทยทหารอากาศไดจัดการสัมมนาเร่ือง “PMQA กบัการพัฒนา

คุณภาพ พอ.” โดยจัดใหมีการบรรยายโดยอาจารยศุภชัย เมืองรักษ ผูอํานวยการฝายปรึกษาแนะนําดานการ

จัดการองคกร สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ณ หองบรรยาย ๑ กองวทิยาการ กรมแพทยทหารอากาศ ในวันที่ 

๙ มิถนุายน ๒๕๕๒ เพื่อปูพืน้พืน้ฐานความรู ความเขาใจ และเปนแนวทางการดําเนินการในเร่ืองของ PMQA 

ใหแกผูเขารวมสัมมนา  

๑๗-๑๙ มิถนุายน ๒๕๕๒ ไดจัดการสัมมนานอกสถานที่ ๓ วนั โดยใชวิทยากรภายใน มีผูรวมการ

สัมมนา ๗๐ คนซ่ึงเปนระดับผูบริหารของหนวยข้ึนตรงของกรมแพทยทหารอากาศ การสัมมนาเปนแบบ

สัมมนากลุมยอย ๗ กลุมตามหนวยข้ึนตรงของกรมแพทยทหารอากาศดําเนนิการประเมินตนเอง โดยในวัน

แรกใหทุกกลุมจัดทํา “ลักษณะสําคัญขององคกร” (Organization Profile) เพื่อใหเขาใจถึงพืน้ฐานของ

หนวยงานและส่ิงทีห่นวยงานน้ันเห็นวามคีวามสําคัญ ชวยในการระบุขอมูลสําคัญที่อาจขาดหายไป และทาํ

ใหเกิดการมุงเนนที่ผลสําเร็จของกระบวนการและผลลัพธการดําเนินการ เปนจุดเร่ิมตนในการประเมินองคกร

ดวยตนเอง เมือ่จัดทําลักษณะสําคัญขององคกรของแตละหนวยเสร็จแลวไดใหแตละกลุมนาํเสนอเพื่อการ

แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมีวิทยากรภายในและวิทยากรจากสํานักพัฒนาระบบราชการ

กองทพัอากาศใหคําเสนอแนะ 

 ในวนัที ่๒ ของการสัมมนาไดแบงกลุมสัมมนาเปน ๗ กลุมเชนเดิมเพือ่ใหประเมนิตนเองตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (Fundamental Level) ในหมวด ๑-๖ ซึ่งเกณฑระดับพื้นฐาน

นี้เปนเกณฑทีไ่มยุงยากมากนักเหมาะสําหรับการเร่ิมตน และเปนเกณฑที่สํานกังาน กพร.กาํหนดใหหนวย

ราชการดําเนนิการ โดยการสัมมนามุงเนนใหหนวยงานนําไปปฏิบัติมากกวาการเขียนรายงาน เนนการ

วิเคราะหกระบวนการอยางเปนระบบ โดยใช ADLI ในการประเมนิ แตเนนการปรับปรุงพัฒนามากกวาการได

คะแนนสูง และใหแตละกลุมไดนําเสนอผลสัมมนาเร่ือง การประเมินตนเองในหมวด ๑ การนําองคกร และ ๒ 

การวางแผนเชิงยทุธศาสตรและกลยุทธเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรูในแนวทางการประเมิน หลังจากนัน้จึงให

แตละกลุมประเมินตนเองจนครบ ๖ หมวดเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสพฒันา (Opportunity For 

Improvement, OFI) ที่สําคัญของแตละหมวด 

 วันสุดทายของการสัมมนาเปนการนําเสนอผลการสัมมนาเร่ือง จุดแข็งและโอกาสพฒันาที่สําคัญ

ของแตละหนวยข้ึนตรงใหแกเจากรมแพทยทหารอากาศและผูเขารวมการสัมมนาไดรับฟง  โดยแตละกลุมได

มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองของการประเมินองคกรและหาโอกาสพัฒนา จากดําเนนิการสัมมนาในคร้ัง

นี้ทาํใหทราบและเขาใจแนวคิดและหลักการ  PMQA มากข้ึนกวาการฟงคําบรรยายอยางเดียวเนือ่งจากไดลง
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มือทําเอง และยังทาํใหหนวยไดรูจักองคกรของตัวเองดีข้ึนจากการสัมมนารางลักษณะสําคัญขององคกร 

รวมทัง้ไดรูจักหนวยงานตางๆ ของกรมแพทยทหารอากาศดีข้ึน  ไดแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน ชวยให

สามารถนําความรูไปปรับปรุงงานที่ตนเองทําอยูใหดีข้ึน   

 จากการสัมมนาเร่ือง PMQA กับการพฒันาคุณภาพกรมแพทยทหารอากาศดังกลาว ผูเขารวม

สัมมนาไดรวมกันวางแนวทางการดําเนนิงานเร่ือง PMQA ของกรมแพทยทหารอากาศเบ้ืองตนดังนี ้

 ๑.  ใหหนวยข้ึนตรงทกุหนวยจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรฉบับสมบูรณใหเสร็จส้ินภายใน

มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 ๒. ใหหนวยข้ึนตรงทกุหนวยแปลงโอกาสพัฒนา (Opportunity For Improvement, OFI) ที่สําคัญใน

แตละหมวดๆ ละ ๑ ประเด็นเปนแผนกลยทุธหรือแผนปฏิบัติงานสงกรมแพทยทหารอากาศกอน ๑ กันยายน 

๒๕๕๒ และนาํเสนอผลการดําเนนิงานตามแผนทกุไตรมาส 

 ๓.  จัดต้ังคณะกรรมการ (Steering Team) และคณะทาํงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (Working Team) ของกรมแพทยทหารอากาศ 

 หลังจากสัมมนาของกรมแพทยทหารอากาศในเดือนมิถนุายนแลวแตละหนวยข้ึนตรงของกรมแพทย

ทหารอากาศไดมีการดําเนินการตอเนื่องตามแนวทางทีก่ําหนด และแตละหนวยข้ึนตรงไดจัดการอบรมให

ความรูความเขาใจเร่ือง PMQA แกบุคลากร นอกจากนัน้กรมแพทยทหารอากาศยงัไดสนับสนุนงบประมาณ

ใหแกหนวยงานท่ีไมมีรายรับสถานพยาบาลจัดการสัมมนาและใหความรูเร่ือง PMQA ไดแก วิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศ กองวิทยาการ และสวนของกองบังคับการ กรมแพทยทหารอากาศอีกดวย ในสวนของ

สถาบันเวชศาสตรการบินซ่ึงแยกออกจากกรมแพทยทหารอากาศในโครงสรางป ๒๕๕๒ นัน้ ไดเร่ิมนํา 

PMQA มาดําเนินการ โดยเร่ิมจากการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร และเร่ิมการประเมินตนเองในหมวด

ตางๆ เพื่อหาโอกาสพฒันาเชนเดียวกัน 

 

_____________________________________ 


