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สรุปการบรรยาย 
เรื่อง โมเดลขับเคล่ือนกรมอนามัยมุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลดวยเครื่องมือ PMQA 

โดย นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร อธิบดีกรมอนามัย 
เม่ือวันจันทรท่ี 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00–13.30 น. 
ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ช้ัน 1 กรมอนามัย  

 

ทําไมเราถึงนําเครื่องมือ PMQA มาประยุกตใช  

PMQA เปนเครื่องมือท่ีประยุกตมาจาก TQM ยอมาจาก Total Quality Management คําสําคัญ 3 คํา 
อธิบายจากหลังไปหนาคือ หนึ่ง “Management” PM (Public Management) คือการจัดการภาคสาธารณะ 
TQM คนคิดมาจากประเทศฝงตะวันตก ชื่อ Malcolm Baldrige ความสําคัญคือเครื่องมือนี้เปนเครื่องมือสําหรับการ
จัดการ (Management) เพ่ือคุณภาพ สอง “Quality” การจัดการเพ่ือใหเกิดคุณภาพเปนเรื่องท่ียากมาก ถาไม
ตั้งใจไมมีทางท่ีจะสําเร็จ ทีมโรงพยาบาลท่ีมีหนาท่ีบริการประชาชน นํามาใชในระบบ HA (Hospital Accreditation) 
ซ่ึง root มาจากท่ีเดียวกันคุณภาพ คือ Total Quality Management แตประยุกตใชใหเหมาะกับระบบบริการสุขภาพ 
ประเทศท่ีประยุกตไดดีท่ีสุดคือ แคนาดา ประเทศไทย Copy and Development มาจากแคนาดาเม่ือ 10 ปท่ีแลว 

คํานิยาม “คุณภาพ” สั้นๆ งายๆ ไดใจความ คือ  
1) ทําอะไรก็ตามอยาใหมีปญหา หมายถึงทุกอยางท่ีทําตอง Zero Defect หรือปญหาอยูท่ีศูนย (๐)  

เชน ตองดูแลผูปวยเพ่ือใหเขาไมมีปญหาเพ่ิม บางทีเขามาในโรงพยาบาลดวยโรคหนึ่ง แตอยูในโรงพยาบาลไดโรคติด
เชื้อในโรงพยาบาลเพ่ิมอีกโรคหนึ่ง แสดงวาระบบมีปญหา  

๒) ทําอะไรก็ตามตองใหลูกคาพึงพอใจ ตองรูวา ลูกคาคือใคร ใครคือลูกคาคนสําคัญ จึงจะวิเคราะหและ
เรียนรูความตองการของลูกคาคนสําคัญ เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตองการของเขาในปจจุบันตอเนื่องไปถึงอนาคต  

เม่ือลูกคาไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการหรือความคาดหวังของเขา ลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ 
แตถาเราใหมากกวาหรือเกินกวาความพึงพอใจ ลูกคาจะเกิดความประทับใจ 

ลูกคาของกรมอนามัยกับลูกคาของโรงพยาบาลไมเหมือนกัน เปาหมายของเราคือ “ประชาชนสุขภาพดี ภาคี
และเจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ภาคี คือลูกคา เราเรียกวา “User” ผูใช Product ท่ีกรมอนามัย
ผลิตเปน Tool กับเทคโนโลยีใหเขาไปใช สวนประชาชนเปน “End User” ทานจะตอบสนองอยางไร  

๓) ทําทุกงานตองไดมาตรฐาน ไดแก มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานของหนวยงาน มาตรฐานของกรม
อนามัย และมาตรฐานในแตละเรื่องท่ีกําหนดมาตรฐานไว เชน สายสิ่งแวดลอมกําหนด EHA ไวหลายองคประกอบ
เปนตน  

ระบบไมมีปญหาเปนนิยามขอท่ีหนึ่ง คือท่ีเราทํา LEAN กัน ถาไมมีปญหาคือ ทําแต Value ไมทํา Waste 
แตอะไรคือ Value อะไรคือ Waste อะไรคือสิ่งท่ีมีคุณคา อะไรคือขยะ หรือของเสีย หรือสิ่งท่ีไมมีคุณคา  

โดยสรุป คุณภาพ (Quality) คือ ไมมีปญหา ลูกคาพอใจ ไดมาตรฐาน  
สาม “Total” คือ ท่ัวท้ัง ท่ัวถึง ท้ังองคกร หมายความวา คนกรมอนามัยมีอยู 3,300 คน ตองทําทุกคน 

ตองทําแบบ Total ถาทําแบบแยกสวนเหมือนท่ีเคยทํา ไมมีทางสําเร็จ 
PMQA (Public Sector Management Quality Award) เปนเกณฑการใหรางวัลของภาครัฐไทย โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงตองการใหระบบการทํางานของทุกสวนราชการมีคุณภาพ จึงเลือกเครื่องมือ TQM มาประยุกต 
(เกณฑการใหรางวัลระบบคุณภาพของหนวยงานภาคเอกชนไทยเรียกวา “Thailand Quality Award: TQA”) 
แลวปรับปรุงใหเหมาะสมกับสวนราชการท้ังหมด 160 กวาสวนราชการระดับกรม ตั้งแตป 2550 เรียกวา “PMQA” 
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และไดกําหนดกลไกการพัฒนาเรียกวา “PMQA Mechanism” ใน 7 หมวด กรมอนามัยเราไดรางวัลแลวเม่ือป 59 
คือหมวดการนํา (หมวด ๑)  

ทําไมเราไมทํา PMQA ตั้งแตป 59 แตเราไดรางวัลหมวด 1 ระบบการนํา  

ถาทํา PMQA ตั้งแตเริ่มตน เราจะเปนทาส PMQA เพราะ PMQA คือกรอบของการใหรางวัลคุณภาพ 
สําหรับสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ ฉะนั้นทานจะติดกรอบ แตป 59 เราทําการเปลี่ยนแปลง
องคกรของเรา โดยมี 3 เปาประสงค Lead, Lean, Learn แตเราบรรลุแคเปาประสงคแรก คือ Lead สํานักงาน
ก.พ.ร. ยอมรับและใหรางวัลเราวาไดทําการ Lead  

แต Lean ระบบงาน (หมวด ๖) เพ่ือสงมอบผลงานท่ีมีคุณคา (Value) ใหสําหรับผูรับมอบคนตอไป ทีมตอไป 
หนวยตอไป และสงมอบไปเรื่อยจนถึงปลายทาง คือ End User หรือ End Customer ขณะนี้เรายังไมบรรล ุ
ความสําเร็จ เรายังไมทําจนเปนนิสัยคุณภาพหรือวัตรปฏิบัติคุณภาพ เรายังไมสามารถประกันกระบวนงานท้ัง
กระบวนใหญ ท่ีเรียกวา Core Business Process และกระบวนยอยไดวามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือไม 
และยังไมมีประกันคุณภาพ ซ่ึงประกันแปลวา ทําเม่ือไรก็เปนแบบนี้ ทําโดยทีมไหนก็เปนแบบนี้ และผลลัพธก็เปน 
Value มีคุณคาแบบนี ้เม่ือมีประกันคุณภาพหรือ QA: Quality Assurance นั่นคือ หมวด ๖ เราไดเริ่มแลว  

สวน Learn อยูในหมวด ๔ เรียนรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม มีความกาวหนาแตยังมีประเด็นตองพัฒนา
เชน Learning Team เรามีทีมหลากหลายมาก ตั้งแตทีมใหญท่ีสุดเรียกวา ทีมนํา รองลงมาเรียกวา ทีม กพว. 
(คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ) ภายใต กพว.มีอนุกรรม อยางนอย 3 อนุกรรมการ (จัดการความรู, วิจัย, เฝาระวัง) 
เรามีทีมครอมและขามสายงาน (Cross Function) เรียกวา “Cluster” ท้ังในระดับกรมและในระดับภูมิภาค เรามี
ทีมเกาทีมใหม ทีมเกาปรับใหมเรียกวา ทีม up ยกระดับทีมเดิม ยอมาจากทีม Level up เราเปดโอกาสใหทีมใหมๆ 
ผสม Gen กันท้ัง BB, X, Y เรียกวา “Startup” Learning Team เยอะมาก ผลิตผลงานออกมาเยอะมาก แตมี Value 
(คุณคา) พอเพียงท่ีจะสงมอบตอๆ ไปจนถึงปลายทางจนถึงลูกคาหรือไม ไมเปนไร ขอใหทานทําตอไป ภาษา TQM 
(Total Quality Management) ทําตอไปคือ Continuous Quality Improvement (CQI) Plan, Do, Check, Act 
เรียกวา “วงจรเดมม่ิง” แตภาษา PMQA เคาประยุกตใชคลายๆ Plan, Do, Check, Act แตเรียกวา “ADLI: 
Approach, Deploy, Learning and Integration” Learning คือ Check, Act, Share ดังนั้น ทานสงมอบงานท่ี
มีคุณคาใหเพ่ือนหรือไม สงไดดีหรือยัง ถายังก็ไมเปนไร CQI ตอ พัฒนาตอเนื่องตอไป ใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
เรียกวา “Continuous Quality Improvement” นี่คือประเด็นท่ีหนึ่ง  

ประเด็นท่ีสอง สิ่งท่ีขาดมากๆ ใน Learning Team ถึงแมมีผลงานเห็นเปนรูปธรรมเยอะมาก เอามาโชวมา
แชรกันใน LIKE Talk Award และกรมจัดใหอาจไมพอเพียง ภาคเหนือ (ศูนย 1, 2, 3) ไปจัดเองอีก ซ่ึงแสดงวามี
เรื่องราว มีผลผลิต มี Product มากมายท่ีจะมาเลาสูกันฟง แตท่ีขาดคือ Value พอเพียงไหมในทุก Product ก็ตอง
พัฒนาตอไป และท่ีขาดมากคือตัว I (Integration) ซ่ึงถาทํา PMQA แยกสวนไมสามารถจะ Integrate ได 
Integrate แปลวา “บูรณาการ” กรมฯ ไดนิยามไปใหแลววา บูรณาการคืออะไร บูรณาการระหวาง “อะไรกับอะไร” 
“ใครกับใคร” คําวา Integration (บูรณาการ) คือเชื่อมโยงระหวางประเด็นท่ีทานพัฒนา “อะไรกับอะไร” หรือ
เชื่อมโยงวา “อะไร-ใคร-อะไร”“ใคร-ใคร-อะไร-อะไร-ใคร” มีสองระดับ  

ตัวอยางหนึ่ง เชน Learning Team พัฒนาบาง Product บอกวา Product นี้ดีสุดยอด เชน Product 
หนูเพชร (NuPETHS) สมควรท่ีจะกําหนดเปนยุทธศาสตรระดับชาติ ผานกระทรวงใหทุกกระทรวง โดยเฉพาะ
กระทรวงท่ี MOU กับเรา เอาเครื่องมือหนูเพชรไปขับเคลื่อน จึงตอง Integrate หนูเพชร (NuPETHS) ซ่ึงเกิดจาก 
Learning Team วัยเรียน ผานทีมยุทธศาสตรซ่ึงเปนอีกทีมหนึ่งท่ีสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร เพ่ือท่ีจะ 
Propose ใหเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีขับเคลื่อนสุขภาพวัยเรียนในระดับชาติ หรือพัฒนางานจนเกิด Product      
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ท่ีสําคัญท่ีจะตองเสนอตอทีมนํา คือทีมนําสูงสุดของกรม คือคณะกรรมการบริหารของกรม เพ่ือกําหนดเปน
นโยบายท่ีจะขับเคลื่อนกรม หรือถาเรื่องนี้ไมจําเปนตองกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรก็เชื่อมสงลงไปท่ีทีม ท่ี
ศูนย/สํานัก/กอง  

การ Integrate งานขามหมวด ถากําหนด Product แลวคิดวาตองนําไปสูการพัฒนาระบบ ท้ังระบบงาน
และระบบคน ซ่ึงเราบูรณาการขามหมวดกันไดดีพอสมควร ระบบงานเริ่มเปนระบบในหมวด ๖ ดีเกือบถึงท้ัง Core 
Business Process ท้ัง A2IM มีแนวโนมท่ีดี แตยังไมไปถึง Quality Assurance: QA แนะนําใหประกันใน 2 เรื่อง
กอนคือ เรื่องคนกับเงิน เพราะเกือบจะเสร็จแลว ถัดไปคือ “งาน” จะประกันงานใดของกรมหรือของสํานัก ประกัน
โดยใคร ประกันทางระบบสุขภาพ การทําระบบคุณภาพในกรมคนท่ีจะอภิบาลระบบก็คือ กพร. ถาประกันในหนวยตอง
มีหนวยหนึ่งประกัน คือ ทําแบบนี้แลวไดผลดี ก็ตองประกัน ถาประกันแลวใครจะเปนคนอภิบาลระบบท่ีจะประกัน 
ใครเปนคน Assurance หรือ Audit  

Integration เปนโอกาสในการพัฒนา คือ 1) การบูรณาการขามหมวดใน 7 หมวด 2) บูรณาการแบบขาม
ครอมสายงาน ซ่ึงเริ่มดีข้ึนบูรณาการขามประเด็น ขามพ้ืนท่ี ขามครอมสายงานเปนเรื่อง Agenda กับ Function 
ถาขามไปถึงพ้ืนท่ี Agenda, Function, Area, Participation จุดนี้เปนจุดเดนท่ีเรากําลังทําอยู เม่ือเราตองการ 
PMQA เปนเครื่องมือ เราไมพูดถึงเขา เราพูดถึง Change เม่ือ 2 ปท่ีแลวกอนท่ีจะปด Change เราทํา ๓ เรื่อง 
Lead, Lean, Learn “Lead” เราทําไดดีมากจนไดรับรางวัล “Lean” เราตองพัฒนาอีกเยอะ “Learn” เราก็มี
แนวโนมท่ีจะดีมากคือ Learning Team ในกระบวนการ Change (8 Step ของ Kotter) ใน Step ท่ี 8 บอกวาถา 
Change แลวตอง Blend เขาไปในงานปจจุบันใหได เราก็ Blend แลว เขาไปในงานโดยสํานักงาน ก.พ.ร.ตองมา
ใหรางวัล คือมา Audit หรือ Assurance ก็คือเครื่องมือ PMQA 

ทําไมเราตองทําเรื่องนี้กันอยางเขมขน 

ในกระบวนการปฏิรูประบบราชการในภาพรวม รัฐบาลอยากเห็นทุกสวนราชการเปนสวนราชการท่ีมี
สมรรถนะสูง สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนท้ังปจจุบันตออนาคตไดอยางเต็มภาคภูมิ แตกรม
อนามัยเราไมไดมีเปาหมายเพียงแคนั้น เรามีเปาหมายมากกวา High Performance Organization เราคิดรวมกัน
เม่ือตนปงบประมาณป 59 ท่ีเชียงรายและตรัง รวมท้ังออกไปฟงเสียงของทุกทานในท้ังสี่ภาควา เราอยากเปน
องคกรระดับแถวหนาของประเทศ เราอยากไปยืนตรงนั้น เรา Position ตัวเองวา จะเปน National Lead and 
Regional Lead ถาเปนศูนยอนามัย เพ่ือท่ีจะอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม คือ Vision 
และ Positioning ของเรา วิสัยทัศนและก็จุดยืนท่ีเราอยากจะไปยืนตรงนั้น เพ่ือใหประชาชนสุขภาพดี ภาคีและ
เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันนี้เปนเปาประสงคหลัก ซ่ึงก็สอดรับกับของกระทรวง “ประชาชน
สุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

การท่ีเราจะไปยืนตรงนั้น คือตรงสวนหัวสวนนํา และทําใหประชาชนไดสุขภาพดี ภาคีและเจาหนาท่ีมี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เราตองมียุทธศาสตรท่ีชัดเจน คือ เรากําหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเรียกวา 
“Strategic Issue” มี 12 เปาประสงคใตประเด็นยุทธศาสตร 21 ตัวชี้วัด 

องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล “กรมอนามัยองคกรคุณภาพคูคุณธรรม” 

ในยุทธศาสตรท่ี 4 กรมอนามัยกําหนดชัดเจนและสอดรับกับทุกสวนราชการในระบบการปฏิรูประบบ
ราชการของรัฐบาลไทยวา “เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล” นอกจากสอดรับแลวจะขับเคลื่อนใหเราไป
อยูในแถวหนาเปนผูนําเขาได คือองคกรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เราพูดสั้นๆ เพ่ือใหจํางายๆ วา “กรมอนามัย
องคกรคุณภาพคูคุณธรรม” 
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คุณธรรมคือ ถาผานเกณฑ ITA พออนุมานไดวา เปนองคกรท่ีมีธรรมาภิบาลสูง หรืออีกนัยหนึ่งมีคุณธรรม 
ซ่ึงเราทําไดดีและกาวหนามากถึงแมจะไมทันเพ่ือนในกระทรวงสาธารณสุขแตบางเรื่องเกินเพ่ือน เชน EIT กาวหนามาก 
IIT ตามเพ่ือนแตเกินรอยละ 80 และ EBIT (Evidence based Integrity and Transparency) ทุกทานมี 
Evidence based เยอะ แต IIT (Internal Integrity and Transparency) เราตองพัฒนาตอไป EIT ก็ตองพัฒนา
ตอไปถึงแมวาจะดีแลว เรื่องนี้บอกวา เรามีคุณธรรม มีธรรมาภิบาลพอสมควรทีเดียว 

เรื่องคุณภาพ กําหนดไว 3 เปาประสงค ภายใตประเด็นยุทธศาสตร คือ 1) PMQA ท่ีเรากําลังพูดกันถึง 
PMQA Mechanism ในวันนี้ 2) Learning Organization แผน 5 ป ป 60, 61 เรายังไมไดวัด แตจะวัดปไหน
ยังไมทราบเพราะตองประยุกต LO: Learning Organization 5 องคประกอบ 3) Health Literate Organization 
กําหนดใหมเพราะกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายใหกรมอนามัยเปนองคกรขับเคลื่อนความรอบรูดานสุขภาพใน
ระดับประเทศ ซ่ึงตรงกับวิสัยทัศนของเราวาจะเปนผูนําในดานนี้ดวย เราจึงกําหนดตัวชี้วัดปนี้ HPO+ (HLO/LO) 
ซ่ึง PMQA ปนี้ไมไดวัดในภาพรวมของกรมเทานั้น แต cascade ลงไปในทุกหนวยใหตองพัฒนา ซ่ึงตั้งเปาหมาย
PMQA ระดบักรมปนี้สงสมัคร 3 หมวด 

เปาหมายท่ีเราวางถาเราเปนองคกรคุณภาพคูคุณธรรม คุณภาพวัดโดย PMQA, Learning Organization, 
Health Literate Organization สวนองคกรมีธรรมาภิบาล วัดโดย ITA ซ่ึงเราทําเองและมีหนวยงานขางนอกมา 
Re-Audit คือ ปปท. และ ปปช.มา Audit ซํ้าดวย  

 

ทําไมทุกหนวยงานตองขับเคล่ือน PMQA 3 ระบบ 

PMQA ปนี้เรา cascade ลงทุกหนวย ตามหลักคิดและปรัชญาของทฤษฎีเริ่มตนของ PMQA คือ TQM 
(Total Quality Management) ตองท่ัวท้ังและท่ัวถึงทุกคนในองคกร ทุกหนวยยอยในองคกร ฉะนั้นในการ
ขับเคลื่อนเราคาดหวังวา ๓๗ หนวย จะขับเคลื่อนใน ๓ ระบบ ไดอยางเปนรูปธรรม  

3 ระบบ คือ ๑) ตองมีระบบการนําองคการ ๓๗ หนวยงานตองมีระบบการนําองคการ กรมกําหนด
แนวทางไปใหแลววา หนวยงานตองกําหนดทีมนํา หลายหนวยเอาทีมบริหารหนวยงานเดิมนั้นเปนทีมนํา สําหรับ
ศูนยอนามัย ทีมนําของศูนยกับทีมนําของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตองเปนทีมเดียวกัน ยกเวนวาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพเปรียบเสมือนทีมในระดับกลุมงาน ถาคิดวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเปนทีมเดียวกันตอง
ขับเคลื่อนใหเห็นผลชัดเจนในระบบการนํา และยกระดับ (Level up) การนําดวย ซ่ึงเราทําไดดีในสวนกลางใน
กระบวนการ change ยกระดับการนําในเรื่อง Lead  
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2) ตองขับเคลื่อนใหเห็นชัดเจนในทีมกําหนดยุทธศาสตร ยุทธศาสตรของกรม cascade ไปสูยุทธศาสตร
ของหนวย แปลงไปเปนแผนปฏิบัติการตองชัดเจน แผนปฏิบัติการป 61 ดีข้ึนมากกวาป 60 แตเปนแผนปฏิบัติ
การสําหรับคนกลุมนอยของแตละหนวย ไมใชแผนปฏิบัติการของทุกคนในแตละหนวย ยังไมใช Total   ยังไมท่ัวท้ัง 
ท่ัวถึง ท้ังองคกร ขอใหชวยกันคิดวา จะสรางการมีสวนรวม การรับรู เรียนรู และนําไปสูการขับเคลื่อนองคกร
รวมกันไดอยางไร   

3) ทีมเรียนรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม ถาลอกับกรมคือมีท้ัง กพว. มีท้ัง Cluster โดยเฉพาะหนวยของ
ศูนยมีท้ัง 6 Cluster เพ่ือให Cluster และ กพว. ไดเชื่อมตอ และเชื่อมจนถึงระดับกลุมงาน กรมตองการ 100% 
ตองการเห็นผลใน 3 ทีม 3 หมวดใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน สวนหมวดท่ีเหลือ 4 หมวด ก็ตองทําเพราะ Total 
คือตองเคลื่อนไปทุกหมวด แตจะใหหมวดไหนเดนชัดข้ึนมา สวนถึงระดับทีม/ ระดับกลุมงาน คาดหวังรอยละ 30 
แตบางหนวยดําเนินการไปรอยละ 100 คือทําทุกกลุมงานทุกทีม ก็เขาใจวาคุณภาพไมใชงายเหมือนวายทวนน้ํา 
ถาคุณภาพท่ัวท้ังองคกรยิ่งไมงาย ตองชวยกันขับเคลื่อน จะมีคนถอดใจบอยๆ แตพอหายเหนื่อยแลวก็ตองคอยๆ 
เดินตาม แตพวกเราท่ีอยูในทีมนําหรือวาทีมยุทธฯ หรือทีมเรียนรู ตองชวยคนอ่ืนๆ ดวย ฉะนั้นป ๖๑ คาดหวังตรงนี ้
100% แลวเราจะสงเขารับรางวัล PMQA ท้ัง 3 หมวด แตไมใชหมวดนําเพราะไดรางวัลแลว อีกหมวดหนึ่งท่ีเราทํา
ไดดีมากก็คือระบบคน (หมวด 5) ฉะนั้นเราจะสง 3 หมวด คือ 2, 4, 5 ระบบคนเราทําไดดีมาก เพราะวาเรามี 
HR Strategy เรามีกลยุทธมีแผนกลยุทธกําลังคนระดบักรม และเรามีการถายระดับลงไปในหนวยไดดีทีเดียวผาน CHRO 
เรามีการติดตามและ Feedback อยางสมํ่าเสมอ มีการสื่อสารสองทาง ไปกลับไดคอนขางดี  

 
ถามองภาพแรกเหมือนกรม กรมก็จะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆ เปน Continuous Quality Improvement    

ไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันเราคาดหวังหนวย 37 หนวยก็จะเคลื่อนหมุนไปตามกรม และก็คาดหวังวาจะหมุนไปถึง
ระดับทีมระดับกลุมงานอยางนอยรอยละ 30 แตถาหนวยงานไหนทําไดรอยละ 100 จะขอบคุณมากก็หมุนไป
เรื่อยๆ แตกอนเราบริหารงานแบบ Top Down คุณภาพ Top Down “เร็วดี” แตตอเนื่องและยั่งยืนหรือไมข้ึนอยู
กับองคกรนําสูงสุด จะแข็งแรงตอเนื่องไปสูความยั่งยืนไหม เพราะวาคุณภาพเปนเรื่องท่ียาก วายทวนน้ํา  
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ถาเปนแบบนี้ ทีมนําในระดับกรมเปนฐานในการสนับสนุนใหและใหทานทํางานทุกหนวย 37 หนวย 
ดังนั้น ทีมระดับกรมก็ตองเปลี่ยนบทบาทใหม เปลี่ยนจาก CEO เปน CEO หมายถึง CEO ตัวแรกถาเปน Top 
Down ตัว E คือ Executive คือ กําหนดนโยบาย บริหารนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย Executive แตถาไมกําหนด 
ไมขับเคลื่อน ไมกํากับนโยบายยุทธศาสตรเหลานั้นมันก็ไมไป เขาก็เลยมี CEO: Chief Executive Officer เปนท่ี
นิยมของภาคเอกชน แตภาครัฐก็นํามาใช ถาองคกรกรม CEO เปนอธิบดี ถาหนวย 37 หนวย CEO เปน ผอ. แต
ถาบริหารงานแบบรวมสวนก็คือบริหารงานแบบเปนทีม เปนทีมนําก็จะงายข้ึนและก็มีโอกาสขับเคลื่อนสู
ความสําเร็จไดมากข้ึน ภาษาบริหารใชวา Collective Leadership Team คือการนํารวมสวนในรูปแบบคณะ
บุคคล แตถาเปลี่ยนเปน CEO ตรงนี้ ท่ีเราอยากไดมาก กอง จ. ก็พยายามทําอยู คือตัว E เปลี่ยนเปน 
Engagement เปนขับเคลื่อนงานดวยความผูกพันกัน มีหัวหนาทีม Chief Engagement Officer ทําใหทุกคน
ผูกพันกัน ผูกพันระหวาง “คนกับงาน” งานตามท่ีวางแผนไวในแผนปฏิบัติการซ่ึงสอดรับกับแผนยุทธศาสตร งานท่ี
เราชวยกัน Lean แลววางานท่ีมีคุณคา ผูกพันคนกับงาน ถางานกอนท่ีใหญท่ีสุดของกรมอนามัยก็คืองานสงเสริม
สุขภาพกับงานอนามัยสิ่งแวดลอมตองผูกพัน ตองรักในงานนี้ คนท่ีเขามาใหมอาจจะรักหรือไมรัก ผูกพันไมผูกพัน 
Engage หรือไม แตอยูไปตองทําให Engage ใหได ถาไมรักในงาน ไมผูกพันในงาน ก็ทํางานแบบซังกะตายและมี
ความทุกขในการทํางาน ฉะนั้นทานตองทําให Engage ผูกพันกับเพ่ือนรวมงานในทีม สังเกตวาในแตละวงกลม 
เปนรูปแบบทีมหมดเลย แตหลายหนวยงานก็ถนัด “One Man Show” มีทีมเหมือนไมมี จะมีบางคนท่ี 
Dominance, Dominate คนอ่ืน “One Man Show” “I’m okay” “You’re not okay” ถาสรางความผูกพันใน
ทีมจะทํางานเปนทีม จะมี Team Building ทีมท่ีสรางไดงายและเปนรูปรางแลวในกรมอนามัยคือ Learning 
Team ตอนเราสราง ทีม Startup ก็ขอใหรวมกันหลาย Gen และใหสือ่สารสัมพันธกัน เพ่ือผูกพันซ่ึงกันและกัน นี่
คือความตอเนื่องของการพัฒนาคุณภาพ ทําใหคนของกรมอนามัยมี Senses เรื่องคุณภาพ นําไปสูกรมอนามัย
องคกรคุณภาพและคุณธรรม 

ประเด็นท่ี 3 “ผูกพันกับหัวหนางาน” การสํารวจความสุขในองคกรผาน Happinometer หรือการ
สํารวจความผูกพันของคนในองคกรโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ผลปรากฏวา ความรูสึกของทีมงานตอหัวหนางานระดับตน
หรือผูบังคับบัญชาระดับตน ระดับท่ีอยูติดกันอยูดวยกันทุกวันไมคอยดี เราตองยอมรับ (กรมประเมินและ
หนวยงานอ่ืนประเมินตรงกับท่ีเราประเมิน) ฝากทุกทานท่ีเปนหัวหนาระดับตน คนท่ีอยูติดกับทานตองชวยกันดูแล 
แตถาอยูดวยกันแบบเคมีไมตรงกัน ศรศิลปไมกินกัน คงยากท่ีจะสรางความผูกพันใหกันและกัน เขาก็มีวิธีการคือ 
Job Rotation คือหมุนสลับทีม ถึงบางชวงอาจเจอสิ่งท่ีพอดีกัน บางทีคนเกงกับคนเกงมาอยูดวยกัน ลูกนองก็เกง
หัวหนาก็เกง แตอยูดวยกันแลวพังไปขางเนื่องจากเกงกับเกง แตสลับทีมกันไปยังจุดท่ีสมดุลไปเจอเคมีท่ีตรงกัน  
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ศรศิลปกินกัน มีความรักผูกพันกัน รักผูกพันกับหัวหนางาน กับทีมงาน กับงาน องคกรก็ไปและไปอยางมีความสุข
ก็ฝากไวดวย 

สุดทายคือผูกพันกับภาพรวมขององคการท้ังหมด สรุป ๔ ระดับ ผูกพันกับงาน ผูกพันกับทีมงาน (เพ่ือน
รวมกัน) ผูกพันกับหัวหนางาน และผูกพันกับองคการ 

สวนการผูกพันกับผูบริหารระดับสูง กรมอนามัยเราดี ไมใชผูบริหารระดับสูงเกง ผูบริหารระดับสูงในกรม คือ
อธิบดี, รองอธิบด,ี ผูทรงฯ ในหนวยคือ ผอ., รอง ผอ. เขามองวาดี เพราะวาเขาไมไดผูกพัน เลยมองวาผูกพันดี คือ
ทีมงานไมไดเจอหนาอธิบดีทุกวัน แตเจอหัวหนาคนท่ีอยูติดกัน (ผูบังคับบัญชาระดับตน) ทุกวัน นานๆ เจอกันที
รูสึกดี อยูดวยกันทุกวันไมเห็นความดี ยิ่งพัวพันยิ่งไมผูกพัน จึงขอฝากวา เราจะเปลี่ยนจาก CEO: Chief Executive 
Officer เปน CEO: Chief Engagement Officer บริหารดวยความรักความผูกพันตอกัน ซ่ึงเปนอุดมคติของ
องคการ ถาทําไดองคกรคุณภาพคูคุณธรรมคงไมไกลเกินเอ้ือม คุณภาพและ Engagement ไมใชเรื่องงาย แตก็ไม
ยากจนเกินไป ทําได แตตองมุงม่ันตั้งใจดีพอสมควร 

สรุปวา เครื่องมือ PMQA ผาน PMQA Mechanism เปนเครื่องมือท่ีทุกสวนราชการในประเทศไทย
นํามาใช ซ่ึงกรมอนามัยจะใชเปนเครื่องมือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกรมอนามัย โดยไมติดกรอบความคิดแตละหมวด
เทานั้น 
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