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บทน�า 
หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ด้านสาธารณสุข โดยก�าหนดกลยุทธ์หลัก 4 Excellences ซึ่งประกอบไปด้วย  

PP&P Excellence, Service Excellence, People Excellence และ  

Governance Excellence กลยทุธ์ทีเ่ป็นพืน้ฐานและมคีวามส�าคญัมากทีสุ่ดคือ 

People Excellence เพราะการจะส่งมอบบริการทีดี่ มกีารบริหารจัดการทีดี่ได้  

“คน” ก็ต้องเป็นคนเก่ง มีคุณภาพดีและมีความสุขเสียก่อน

กระทรวงสาธารณสขุได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ก�าลงัคนด้านสขุภาพ 

ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา  

โดยในปี 2561 น้ียงัได้ร่วมกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ  

ด�าเนินโครงการกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงแห่งความสขุ เพือ่บรหิารจัดการ

ก�าลงัคนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ดงึดดูและธ�ารงรกัษาก�าลงัคนคณุภาพ เจ้าหน้าที ่

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการสูญเสียบุคลากรจากการเคลื่อนย้ายและ

เปลีย่นแปลงสถานท่ีท�างาน ก่อให้เกดิความรกัความผกูพนัในองค์กร สูง่านได้ผล

คนเป็นสุข มุ่งบรรลุเป้าหมาย “เจ้าหน้าที่มีความสุข” ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้

ด้วยเหตนุี ้กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จดัท�าหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์ (E-Book)  

ทีไ่ด้รวบรวมบทเรยีนจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูมี้ส่วนเกีย่วข้องในหน่วยงานทีม่คีวาม

โดดเด่นด้านบรหิารจดัการก�าลงัคน ทัง้ในด้านการสร้างสขุในองค์กร การพัฒนา 

เครือข่ายด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการก�าลังคน  
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เพือ่เผยแพร่ประสบการณ์ นวัตกรรมการบริหารจดัการก�าลังคน ตลอดจนน�าเสนอ 

ตัวอย่างรูปแบบและวิธีการที่เป็นรูปธรรม เช่น การน�าข้อมูลความสุขจากการ

ประเมินด้วยเคร่ืองมอื Happinometer ไปวเิคราะห์และออกแบบกระบวนการ 

สร้างสขุในมติต่ิางๆ โดยเฉพาะความสขุด้านการเงนิ (Happy Money) เพ่ือให้ 

สามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันทั้งภายในและ 

ระหว่างหน่วยงาน น�าไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนในหน่วยงานของตนเองได้ 

อย่างเป็นรปูธรรม และเกิดการบริหารจดัการก�าลงัคนอย่างมคุีณภาพ

ทัง้น้ี กระทรวงสาธารณสขุ หวังเป็นอย่างยิง่ว่าบคุลากรกระทรวงสาธารณสขุ

และผู้ที่สนใจ จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ นวัตกรรมการบริหารจัดการก�าลังคน 

รวมทัง้ศึกษาตวัอย่าง รปูแบบและวธิกีารบรหิารจดัการก�าลงัคน เพือ่น�าไปสูก่าร 

บูรณาการการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานของตัวเองได ้

อย่างมีประสิทธภิาพ ก่อให้เกดิความรกัความผกูพนัในองค์กร เกดิการให้บรกิาร

ท่ีมคีณุภาพ เจ้าหน้าทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ ีตลอดจนลดปัญหาการสูญเสียบคุลากร

จากการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ท�างาน

กระทรวงสาธารณสุข

 กรกฎาคม 2561
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สถาบันสขุภาพเด็ก
แห่งชาตมิหาราชนีิ

จดัการเชงิระบบ 
5 ปัจจยัหลกัสร้างความผกูพนั

ต่อองค์กร
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สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ีเป็นองค์กรทีม่คีวามโดดเด่น 

(Bright Spot) ด้านบริหารจัดการก�าลังคนและองค์กรสร้างสุข (Happy 

MOPH) ข องกรมก ารแพทย์ ซึ่งการสร้างสุขขององค์กรแห่งนี้ไม่ได้ท�า

กิจกรรมในเชิง Event แต่มีการจัดการในเชิงระบบครอบคลุม 5 ปัจจัย 

คือ ค่าจ้าง บรรยากาศการท�างาน คุณภาพชีวิต การเจริญเติบโต และ

การบริหารผลงาน 

นพ.สมเกยีรต ิลลติวงศา ผูอ้�านวยการสถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาติ 

มหาราชิ นี กล่ าวถึงบริบทของสถาบันฯ ว่า เป็นโรงพยาบาลขนาด  

456 เตี ยง มีอัตราก�าลังบุคลากรประมาณ 1,500 คน ทั้งข้าราชการ  

ลูกจ้าง ประจ�า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

ซึ่งก่อนหน้านี้ ประมาณปี 2556 ทางสถาบันฯ ประสบปัญหาอัตราการ 

ลาออก (Turnover Rate) สงู แบ่งเป็น ข้าราชการ 2.92% พนกังานราชการ  

37.5% ลูกจ้างประจ�า 1.97% ลูกจ้าง

ชัว่คราว 2.92% และพนกังาน

กระทรวง สาธารณสุข 

2.92% ด้วยเหตุ นี้

จึงมีกา รศึกษาห า

ปัจจัยก ารสร้าง

คว าม ผูก พัน ท่ี

จ ะ ช ่ ว ย ท� า ใ ห ้
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บคุลากรอยากท�างานอยูก่บัโรงพยาบาลต่อ และสามารถค้นหาได้ทัง้หมด 

5 ปัจจยั คอื ค่าจ้าง บรรยากาศการท�างาน คณุภาพชวีติ การเจริญเติบโต 

และการบรหิารผลงาน แล้วพยายามด�าเนนิการสร้างความสขุบคุลากรให้

สอดคล้องกับ 5 ปัจจัยนี้

นพ.สมเกียรติ กล่าวถึงปัจจัยเรื่องค่าจ้างว่า การมีแบ่งเป็น 2 ส่วน 

คอื 1.ค่าตอบแทนตามอัตราทีร่าชการก�าหนด ในส่วนนีโ้รงพยาบาลจ่าย

ให้ในอตัราสงูสดุของทุกๆ ต�าแหน่งเท่าท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละวุฒกิารศึกษา 

รวมถงึค่าตอบแทนนอกเวลาราชการก็ให้เตม็สทิธิท์ีพ่งึมพีงึได้ 2.การเพิม่

ค่าตอบแทนในกลุ่ม Talent หรือกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ซึ่งแต่ละปีจะให้

รองผูอ้�านวยการ หัวหน้ากลุม่ หัวหน้าฝ่าย ท�าการคดัเลอืกและสมัภาษณ์

มารวมๆ แล้วปีละประมาณ 200 คน หรือ 10% ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 
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บุคลากรกลุ่มนี้จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มอีก 3,000-5,000 บาท/เดือน จาก

กองทุนมูลนิธิสนับสนุนพัฒนาบุคลากร

นอกจากเรื่องค่าตอบแทนแล้ว สถาบันฯ ยังพยายามจัดสวัสดิการ

เพือ่ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น คูปองอาหารส�าหรับบคุลากรทีค่ณุวฒุติ�า่กว่า 

ปริญญาตรีท่ีข้ึ นเวรบ่าย/ดึก เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีรายได้น้อย มีการจัดหา

ทีพ่กัส�าหรับผูท้ีม่บ้ีานอยูไ่กลมปัีญหาในการเดนิทาง มเีงนิช่วยเหลอืกรณี

บุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม กรณีประสบภัยธรรมชาติ หากเจ็บป่วย 

มีค่าเยี่ยมไข้ 8 00-1,000 บาท มีเงินส�าหรับกู้ยืมฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 

5,000 บาท เพื่อช่วยลดเรื่องความตึงเครียดในครอบครัว วันวาเลนไทน ์

มีเงินสนับสนุนแต่ละแผนกท�ากิจกรรมเป็นหมู่คณะ หัวละ 500 บาท/ปี  

รวมทัง้เวลาไปราชการ ไปประชมุต่างๆ กม็เีงนิให้ยมืก่อน 3,000-5,000 บาท 

และล่าสุดเพิ่งซื้อรถตู้สวัสดิการส�าหรับไว้ไปงานแต่ง งานศพ งานบวช 

งานขึ้นบ้านใหม่ รัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร 

“อันนี้ก็เป็นเรื่องของผลตอบแทน ค่าจ้าง สวัสดิการ ที่เราพยายาม

หาช่องทางให้เต็ม ที่ครับ ล่าสุดเราก็ก�าลังท�าเรื่องช่วยค่าครองชีพให้ 

เจ้าหน้าทีใ่นระดบัทีเ่งนิเดอืนไม่เกนิ 10,000 บาท เราจะเพ่ิมให้เดือนละ  

500-3,000 บาท แล้วแต่ฐานเงินเดือน เป็นอีกอันท่ีท�าให้เห็นว่า 

โรงพยาบาลดูแลเขา” นพ.สมเกียรติ กล่าว

ปัจจัยต่อมาเรือ่งบรรยากาศในการท�างาน ทางสถาบนัฯ ได้ด�าเนนิการ

ในหลายๆ ด้าน เช่น การจดัสภาพแวดล้อม ตามวอร์ดต่างๆ ใช้สสีนัสดใส  
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ทาสภีายนอก/ภายใน จดัสวนหย่อมส�าหรบัเป็นทีผ่่อนคลาย สร้างอาคาร

จอดรถเพ่ิมมากข้ึ น ในส่วนของงานทรัพยากรบุคคลก็มีระบบประเมิน 

ผลงาน Online ลาอบรม Online ลาทุกประเภท Online ดูประวัติ

และขอหนังสือรับร อง Online แจ้งซ่อม Online ขอใช้รถ Online 

แบบสอบถาม Online ทั้งหมดนี้เพื่อให้บุคลากรมีความสะดวกเพิ่มขึ้น  

เช่นเดียวกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น

เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็จัดซื้อให้ตาม

ความต้องการของแพ ทย์โดยใช้

เงินจากมูลนิธิ แ ละบางส่วน

จากกรมการแพทย์ ซึ่งก็ท�าให้

แพทย์กระตือรือร้ นและอยู่ใน

ระบบได้
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ขณะเดียวกัน ยังปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีอัตราส่วนหัวหน้า

และลูกน้องที่เหมาะสม การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ�านวยการด้านต่างๆ แต่งตั้ง 

หัวหน้าศูนย์ Center of excellence (COE) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

กระจายอ�านาจการบริหารจัดการ ตลอดจนมีกิจกรรมส่งเสริมความรัก  

สามัคคี เช่น ผู้บริหารพบชาวสถาบัน งานเลี้ยงสังสรรค์วันข้ึนปีใหม่  

งานรดน�้าด�าหัวผู ้ใหญ่ในวันสงกรานต์ งานเกษียณประจ�าปี งาน  

welcome newcomer และกิจกรรม OD ทุกปี

“เทคโนโลยกีม็ ีWiFi ให้ทกุชัน้ ขนาดชัน้ 24 ส�าหรับท่ีพักของ Resident 

ซึง่เป็นคนนอกท่ีเข้ามาฝึกกบัเรา 3 ปี 4 ปี เราดแูลเหมอืนคนของเรา กจิกรรม

สิ้นปีให้เท่ากันหมด มีงานเลี้ยงปีใหม่ Resident ก็ได้เสื้อได้ไปจับสลาก

ของขวัญ ได้ไปกินเลี้ยงโต๊ะจีน คือเราไม่ได้ดูแลเฉพาะเจ้าหน้าที่เรานะ  
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อย่าง รปภ.หรือแม่บ้าน ถึงไม่ใช่คนของเรา แต่เรามีค่าตอบแทนเป็น

กาแฟหรอืค่าช่วยเหลอืเดอืนละประมาณ 2,000 บาท เวลาจดังานกแ็จก

ของให้เขาด้วย ผมมองว่าเป็นคนของเราก็ท�าให้เขามีแรงที่จะช่วยเหลือ

โรงพยาบาลด้วยความตั้งใจ” นพ.สมเกียรติ กล่าว

ในส่วนของปัจจัยเรื่องคุณภาพชีวิต เรื่องความปลอดภัยต่างๆ เป็น

เรื่องส�าคัญมาก สถานที่ต้องสะอาดปลอดภัย ทางหนีไฟห้ามมีขยะหรือ

โต๊ะเก้าอ้ี เวลาเกดิเหตขุึน้มาจะได้หนทีกุคน มกีารซ้อมแผนอบุตัภิยัทกุปี 

อีกส่วนหนึ่งจะมีทางเดินเชื่อมระหว่างตึกที่ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 9 เพื่อที่

เจ้าหน้าที่จะได้ไม่ต้องล�าบากเข็นคนไข้ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์

เรื่องสุขภาพกายก็จัดสถานที่ออกก�าลังกาย มีกิจกรรมฟิตเนส  

เต้นแอโรบิก โยคะ มีการจัดกิจกรรมวันกีฬาสี กิจกรรมรณรงค์ 
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ชาวสถาบนัฯ เดนิขึน้-ลงบนัไดทกุอาคาร โครงการตรวจสขุภาพประจ�าปี  

รวมทัง้ส่งเสรมิด้านโภชนาการท่ีมปีระโยชน์ ส่วนกิจกรรมผ่อนคลายกม็ทีัง้

ชมรมดนตรีไทย ชมรมพระพุทธศาสนา ชมรมวาดภาพสีน�้า ชมรมกีฬา 

ชมรมลีลาศ มีคาราโอเกะที่หอพักพยาบาล มีทีมโอเปร่า หรือแม้แต่การ

จัดประกวดร้องเพลง QSNICH STAR TALENT ขณะที่เรื่องความมั่นคง

ทางการเงิน ก็มีโครงการ Happy ของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคาร

กรุงไทย มีสหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลราชวถิ ีสหกรณ์กรมการแพทย์ 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ และเรื่องสุขภาพใจก็มีการจัดธรรมสัญจร 

ใส่บาตร ฟังธรรม การบริจาคเงิน ตลอดจนสวดมนต์ทุกสัปดาห์ที่หอพัก

พยาบาล
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นพ.สมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า  

ในส่วนของปัจจัยเรื่องความ

ก้าวหน้าในสายอาชพีนัน้ ขณะนี้ 

ในสถาบันฯ ม ีซ1ี0 แล้วเกือบ 

10 ต�าแหน่ง ล่าสุดได้ ซี8  

เพิ่มอีกประมาณ 20 กว่า

ต�าแหน่ง เฉพาะ ซี8 ของ

พยาบาลก็มีเกือบ 50 ต�าแหน่ง 

หรอืประมาณ 10% ของจ�านวนพยาบาล

ทัง้หมด ซึง่ถอืว่ามจี�านวนไม่น้อย



17
BRIGHT  SPOT 

ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนเรื่องการอมรม ถ้าอยู่ในแผนการพัฒนา

บคุลากรกจ็ะอนมุติัให้หมด ค่าลงทะเบียน 3,000-10,000 บาท กอ็นุมติัให้  

รวมท้ังสนับสนุนให้เรียนต่อ มีช่องทางการขอทุนของกรมการแพทย์

ส่งบุคลากรไปเรียนในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ต่างประเทศ  

ส่วนเรื่อง Career Path ก็มีความก้าวหน้าให้เต็มที่ เม่ือถึงจุดที่ต้อง 

ขอซเีพิม่กจ็ะท�าการประเมนิข้อดข้ีอด้อยเพือ่ให้น�าไปพัฒนาให้เข้าเกณฑ์ 

หรอืเม่ือถงึจุดทีต้่องรบัเครือ่งราชฯ กจ็ะแจ้งทราบเป็นต้น แม้แต่ผูท้ีเ่กษยีณ

ไปแล้วก็ยังจ้างต่อเป็นท่ีปรึกษา ปัจจุบันมีอดีตผู้อ�านวยการถึง 4 คน  

ทีแ่ม้เกษยีณไปแล้วกย็งัท�างานต่อ รวมถงึแพทย์เฉพาะทางคนอืน่ๆ ด้วย
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ขณะที่ในส่วนของปัจจัยสุดท้าย คือ เรื่องการบริหารผลงาน 

สถาบันฯ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลให้มีความ

สอดคล้อง และผลงานท่ีเกดิข้ึนสามารถผลกัดนัให้องค์กรบรรลวุสิยัทศัน์ 

มกีารพฒันาโปรแกรมอ�านวยความสะดวกในการประเมนิผลงาน รวมทัง้

การรวบรวมผลงาน ป้องกนัเรือ่ง Human Error และสามารถตรวจสอบ

ความสอดคล้องของตัวชี้วัดได้ นอกจากนี้ ยังมีขั้นต่อมา คือ ให้หัวหน้า

ประเมินร่วม และมีคณะกรรมการกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ผลการประเมิน 

ทีอ่อกมาจะใช้ในการเลือ่นเงนิเดอืนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอด 2 ปี 

ที่ผ่านมาไม่เคยถูกเรื่องร้องเรียนเลย

นพ.สมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ผลจากการด�าเนินงานอย่าง

เป็นระบบให้สอดคล้องกับ 5 ปัจจัยนี้ ท�าให้ตัวเลขต่างๆ ดีข้ึน
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เป ็นล�าดับ เช ่น การออกตรวจ 

ของแพทย์เมื่อก่อนตรวจได้ 10 คน 

ปัจจุบนัเพิม่เป็น 15-20 คน หรอืเรือ่ง

การท�าให้ของเสียหายก็มีน้อยลง 

จากเดมิ อาท ิค่าน�า้ ค่าไฟ ถ้าเจ้าหน้าท่ี 

รกัในองค์กรก็จะกลวัองค์กรเสยีเงนิและช่วยกนัช่วยประหยดัปิดน�า้ปิดไฟ

เวลาไม่ได้ใช้งาน ตัวเลขเหล่านี้เห็นได้ชัดเพราะค่าน�้าค่าไฟลดลงเรื่อยๆ

“อกีอย่างคอืภาระงาน ดูจาก FTE เราเคยมีคนถงึ 1,700 คน ตอนนี ้

ลดเหลอื 1,500 แต่ภาระงานเท่าเดมิ แต่บุคลากรทกุคนยงัรูส้กึว่างานแค่นี้ 

รับไหว ต่างจากสมัยก่อนที่มีเสียงโอดครวญว่าท�าไม่ไหวต้องขอคนเพ่ิม  
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เรื่องบุคลิกก็ยิ้มแย้มแจ่มใส เรื่องร้องเรียนพฤติกรรมบริการน้อยมาก” 

นพ.สมเกียรติ กล่าว

เช่นเดียวกับ Turnover Rate ก็ลดลงเยอะมาก ข้าราชการ จาก 

2.92% เหลอื 0.21% พนกังานราชการ จาก 37.5% เหลือ 0.26% ลูกจ้าง

ประจ�า จาก 1.97% เหลือ 0% ลูกจ้างชั่วคราว จาก 2.92% เหลือ 0% 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จาก 2.92% เหลือ 1.59% ส่วนตัวเลข

ความพงึพอใจของบุคลากรในภาพรวมกเ็พิม่ขึน้ จาก 65.44% ในปี 2558 

เป็น 66.72% ในปี 2560 หรือตัวเลขความผูกพันของบุคลากรก็เพิ่มขึ้น 

จาก 66.05% ในปี 2558 เป็น 70.05% ในปี 2560

นพ.สมเกยีรต ิกล่าวทิง้ท้ายว่า แนวทางการบริหารจัดการลักษณะนี้  

ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องใช้เงินเยอะก็ได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความใส่ใจของ

ผู้บริหารและบริบทขององค์กร บางอย่างก็ขึ้นอยู่กับการสื่อสาร เช่น 
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การเปิดเผยสถานะทางการเงิน หากเป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีเงิน เชื่อว่า

บุคลากรก็คงเข้าใจและคงไม่เรียกร้อง แต่หากมีแล้วไม่ให้แบบนี้ก็คงไม่ดี  

ขณะเดยีวกนั ในหลายๆ เรือ่งกไ็ม่ต้องใช้เงนิมาก อย่าง การออกก�าลงักาย  

ท�าบุญตักบาตรท�าสมาธิ ก็เป็นกิจกรรมที่ท�าได้โดยท่ีไม่ต้องใช้เงิน 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเงินค่าตอบแทนอย่างเดียว เช่น 

ความมัน่คงและความก้าวหน้าในหน้าที ่ความสมัพันธ์ท่ีดีกบัคนในองค์กร 

“มันเป็นเรื่องการเอาใจใส่เขา ไปเดินดูไปถามสารทุกข์สุกดิบ เรา

เป็นโรงพยาบาลรัฐท่ีเปิดตลอดไม่มีปิด แพทย์พยาบาลท�างานต้ังแต่เช้า

ถึงเย็น ตรวจ OPD ถึงสองทุ่ม นอกเวลาก็เป็นห้องฉุกเฉิน มันส�าคัญ 

ที่ต้องลงไปดูแลเขา ผมว่าส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องแค่เงินทอง มันอยู่ท่ี 

ความเอาใจใส่ ท�าให้รู้สึกว่าเราเป็นห่วงนะ เรามาดูแล แล้วเราจะได้ใจ

บุคลากร” นพ.สมเกียรติ กล่าวทิ้งท้าย=
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ทมีเวร์ิก
ทีเ่ร่ิมจากศนูย์

กองวชิาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลอืก
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คงไม่เกินเลยนักหากจะกล่าวว่าแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การท�างานให้เอื้อต่อการท�างานอย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศและ

วฒันธรรมองค์กรให้บคุลากรมคีวามผกูพนัและสามัคคีของกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีจุดเริ่มต้นจากศูนย์

ดร.ชยัวฒัน์ จงรอดน่วม นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

กองวิชาการและแผนงาน หน่ึงในทีมงานผู ้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้  

เท้าความถึงบริบทการท�างานในอดีตที่

ผ่านมาว่า ด้วยความที่กรมการ

แพทย ์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือกเป็นกรม

น้องใหม่ของกระทรวง

สาธารณสขุ เพิง่ก่อตัง้ 

ไ ด ้ สิ บกว ่ าป ี  ใ น

ช่วงแรกจึงยังไม่มี

ส�านักงานเป็นของ

ตัวเอง หน่วยงานใน

สังกัดจะกระจายอยู่

ตามอาคารของกรม 

ต ่างๆ ที่อยู ่ภายในร้ัว

กระทรวงสาธารณสุข มี
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ความล�าบากในการติดต่อประสานงาน ต้องเดินจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่ง 

ท�าให้เจ้าหน้าทีเ่หมอืนไม่ค่อยมคีวามสมัพนัธ์หรือรู้จักกนัมากนกั จนกระทัง่

อาคารที่ท�าการของกรมก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2557 หรือเมื่อ 4 ปี 

ที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ จึงย้ายมารวมอยู่ในที่เดียวกัน อย่างไรก็ดี 

เน่ืองจากพื้นฐานที่กระจายกันมาจากที่ต่างๆ ก็ท�าให้ความสัมพันธ์หรือ

ความรู้สึกเป็นทีมเดียวกันมีน้อยมาก

ด้วยเหตุนี้ ท่านอดีตอธิบดีในขณะนั้นเห็นว่าทางส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) มทีนุให้องค์กรของภาครัฐในการ

พฒันาเรือ่งคณุภาพชวีติของบคุลากรในองค์กร จงึได้มอบหมายให้ท่านอดตี

ผูอ้�านวยการกองวชิาการและแผนงานไปจดัท�าโครงการขอรบัทนุสนบัสนนุ  

มกีารแบบส�ารวจของ สสส. เพือ่ประเมนิความสขุขององค์กรเพือ่เป็นหลกัฐาน 

เชิงประจักษ์ ปรากฏว่าได้คะแนนต�่ามาก บุคลากรไม่รู้จักกัน ไม่มีความ

สัมพันธ์กันเลย ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท�างาน ทาง สสส.ให้ทุนมาท�า

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติบคุลากรภาครฐั ระยะเวลาด�าเนนิการ 2 ปี

“ตอนแรกต้องบอกเลยว่าในกรมไม่มีอะไรเลย พอได้เงินมา เราก็

มาคิดว่าจะท�าอย่างไรให้องค์กรมีความผูกพัน ก็ดูจากพื้นฐานก่อนว่า 

ขาดอะไร ด้วยความที่เป็นกรมแพทย์แผนไทยฯ เราจะผูกพันในเรื่อง 

ของความเป็นไทยมากกว่า ก็เลยจัดเรื่องของการท�าบุญตักบาตร 

ทุกวันอังคารแรกของเดือน ช่วงแรกก็ต้องเกณฑ์เพราะคนไม่ค่อยรู ้  

พอหลังๆ มา แค่บอกว่าจะมีท�าบุญตักบาตรวันนี้นะ คนก็มากันโดยท่ี 
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ไม่ต้องตามไม่ต้องเกณฑ์ แค่บอกว่าวันไหน  

กี่โมง จนตอนนี้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

แม้จะหมดโครงการ สสส.ไปแล้ว ทกุวนัน้ีเรา

ยงัมตัีกบาตรเดอืนละครัง้ ทกุๆ สปัดาห์ของ

ต้นเดือน โดยมีผู้บริหาร อธิบดี รองอธิบดี 

เป็นประธานในแต่ละครัง้” ดร.ชัยวฒัน์ กล่าว

  เรือ่งต่อมาท่ีด�าเนนิการ คอื การส่งเสรมิ 

การเล่นกีฬาออกก�าลงักาย เพราะก่อนหน้านี ้

อาศัยอยู่กับกรมอ่ืนไม่มีพ้ืนท่ีเป็นของตัวเอง  

จึงไม่เคยท�าเรื่องนี้มาก่อน ประกอบกับ 
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ผู้บริหารของกรมคิดว่าการเล่นกีฬาเป็น

เรื่องส�าคัญ ท�าให้ร่างกายแข็งแรง ไม ่

เจบ็ป่วย จติใจเข้มแขง็ การท�างานก็มีความสขุ 

มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทางคณะกรรมการ
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โครงการจึงน�าเงินค่าบรหิารจดัการท่ี สสส.

จ่ายให้แต่ละคนมาลงขนักนัจัดซือ้อปุกรณ์

กฬีา ลูว่ิง่ อปุกรณ์ฟิตเนสต่างๆ และจดัหา

พื้นที่ท�าห้องออกก�าลังกายแล้วเปิดให้

บุคลากรใช้บริการวันละ 3 รอบ คือ ช่วง

เช้าก่อนเข้างาน ช่วงพกัเทีย่ง และช่วงเยน็

หลังเลิกงาน ปรากฏว่าบุคลากร

ทุกคนให้ความส�าคัญไปใช้บริการ

กนัเป็นประจ�า บางวนักม็กีารรวม

กลุ่มเต้นแอโรบิก เล่นโยคะ ฯลฯ
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“พอเรื่องกีฬามันเกิด 

ท่านอธิบดีก็มองว่ามาลอง

จัดแข่งกีฬาสีภายในกรม

กันดูไหม ปกติเราแข่งกีฬา

กระทรวงปีละครั้ง ซ่ึงเรา 

ไม่เคยมนีกักีฬา อย่างกรมอืน่ๆ  

เวลาจะแข่งกฬีากระทรวง เขาต้อง

มีการแข่งคัดตัวกันก่อนมาแข่ง  

แต่กรมเราเป็นกรมเล็ก ใครว่างก็

มาแข่ง ผลการแข่งขันไม่ต้องพูดถึง 

ได้บ๊วยตลอดครับ (หัวเราะ) ทีนี่

พอเร่ืองกีฬามันไปได้ เราก็เลย
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จัดแข่งกีฬาสีในกรม คนเรามีอยู่

ประมาณ 800 คน กแ็บ่งเป็น 4 ทมี 

ทีมละประมาณ 200 คน แข่งกีฬา

สีกันภายใน ซึ่งสิ่งที่ได้ตามมา คือ 

เกิดการรวมกลุ่มเป็นชมรมต่างๆ 

อาทิ ชมรมเปตอง ชมรมปิงปอง 

ชมรมแบดมินตันและฟุตซอล  

ทุกวันนี้ถ้ามาตอนเที่ยงก็

จะเห็นเขาเล่นปิงปองกัน 

ส่วนเปตองเราจะมสีนามอยู่ 

ด้านล่าง แล้วถ้ามาตอนเยน็

หลังเลิกงานก็จะเห็นเขา 

ตีแบดกันอยู่ที่โถงด้านล่าง 
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นี่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากการท�าเรื่องนี้” ดร.ชัยวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนกระบวนการขับเคลื่อนงาน หลายคนอาจสงสัยว่าเหตุ

ใดโครงการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอยู่กับกองวิชาการและ 

แผนงาน ดร.ชัยวัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงแรกน้ัน ทางกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหารและฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ติดขัดในเรื่องภารกิจที่มีมาก ทางอธิบดี 

จึงมอบหมายให้กองวิชาการและแผนงานเป็นแม่งานด�าเนินโครงการนี้  

ซึ่งหลังจากได้รับงบประมาณมาก็มาวางแผนว่าจะใครจะต้องช่วยท�า 

พยายามท�าในส่วนของตวัเองก่อนเพือ่ให้เหน็ผล เช่น เร่ือง 5 ส. ถ้าท�าได้ผลดี

เช่ือว่าแผนกอืน่ๆ จะเหน็ความส�าคญัและเข้ามาช่วย นอกจากนี ้ยงัพยายาม

ส่ือสารประชาสัมพันธ์ในทุกการประชุมว่ามีโครงการนี้อยู่ หากอยากให้

บุคลากรในกรมมีความสุขก็ต้องเข้ามาช่วยกัน เพราะแค่กองวิชาการฯ 

กองเดียวคงท�าไม่ส�าเร็จ เมื่อท�าไปเรื่อยๆ ก็เริ่มเป็นกระบวนการมากขึ้น 
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“เราไม่ได้ด�าเนินการคนเดียว เพราะทุกอย่างมันต้องเกิดข้ึนด้วย

ความร่วมมือของคนในองค์กร เราอยากให้ทุกกองมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินการ เลยตั้งอาสาสมัครนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ให้แต่ละกอง

ส่งผู้แทนมาอบรมเป็นตัวแทนที่จะไปสื่อสารไปกระจายความรอบรู้ให้

กับกองเขาเอง ก็ได้ประมาณ 50 คน เราจะถาม นสอ.ว่าอยากท�าเรื่อง

อะไร อย่างเรื่องพระท�าบุญมีพี่ที่สนใจเรื่องเข้าวัดท�าบุญอยู่แล้ว เขาก ็

รบัเป็นแม่งานให้ว่าจะนมินต์พระจากท่ีไหน เทศน์เร่ืองอะไร หรือเร่ืองกฬีา  

มีน้องเสนอว่าอยากเล่นปิงปอง เราก็สนับสนุนเร่ืองการหาไม้ปิงปอง  

หาโต๊ะปิงปอง หาสถานท่ีให้ แล้วฝากคนนัน้รบัผดิชอบเร่ืองปิงปอง เขาก็

ไปเรียกพวกเรียกกลุ่มมา หรืออย่างเรื่องท�าบุญตักบาตรเดือนละ 1 ครั้ง 

เราไม่ได้ท�าเอง เราหาเจ้าภาพเวียนกัน เดือนนี้เป็นกองนี้ เดือนนี้เป็น 

กองนี้ ทุกคนมีส่วนร่วมและจะได้รับรู้ เพราะฉะนั้น กองเราเป็นแม่งาน

ในการประสานให้ข้อมูลการสนับสนุนต่างๆ แต่ภาพจริงๆ คือภาพของ

ทั้งกรม” ดร.ชัยวัฒน์ กล่าว

ดร.ชัยวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ความยากของการด�าเนินการในเรื่องนี้ 

อยู่ที่การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพราะระเบียบของ สสส.ไม่เหมือน

ระเบยีบของราชการทีท่กุคนคุน้เคย  บางเรือ่งได้ บางเร่ืองไม่ได้ บางเร่ือง 

ง่ายกว่าระเบียบราชการด้วยซ�้า ดังนั้น สิ่งที่ทางกองต้องท�า คือ การ

ท�าความเข้าใจกับแม่งานในเรื่องต่างๆ ว่าเวลาคุณจะซื้อของ แบบไหน

ซื้อได้ แบบไหนซื้อไม่ได้ ถ้าซื้อไม่ได้จะท�าอย่างไรให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ 
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ความยากอีกเรือ่งหน่ึง คอื เรือ่งของเวลา เน่ืองจากเวลาจะจดักิจกรรม

ขึ้นมาแล้วอยากให้กลุ่มเป้าหมายมาร่วม แต่เมื่อมีภาระงานอยู่ก็ท�าให้

คนไม่สามารถเข้าร่วมได้ ดังนั้น จึงพยายามจัดกิจกรรมในช่วงท่ีว่างที่สุด  

เช่น การตักบาตรเคยท�าตอน 07.00 น. ก็เช้าเกินไป จะท�า 08.30 น.  

ก็ไม่ได้ เพราะจะเริ่มท�างานแล้ว สุดท้ายก็เอาตรงกลางประมาณ 08.00 น. 

ใส่บาตรเสร็จเรียบร้อย สวด พระให้พรแล้ว 08.30 น. ก็ไปท�างานได้ หรือ

การเล่นกีฬา ผู้บริหารมองว่าถ้ามัวแต่รอคงไม่ได้แล้ว ก็เลยมีนโยบาย 

การออกก�าลังกายทุกวันพุธบ่าย 3 โมง ให้ทุกคนมาออกก�าลังกาย มาเล่น

กีฬา หรือมารวมกลุ่มท�าอะไรกันก็ได้
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ส�าหรับผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ดร.ชัยวัฒน์ 

มองว่า ถ้าเทียบกับช่วงแรกๆ ถือว่าดีขึ้นมาก ปัจจุบันนี้บุคลากรในกรม

มีความเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน เกิด

บรรยากาศความเป็นพี่เป็นน้อง รู้จักกันทุกคน เวลาไปไหนมาไหนก็มี

ทกัทายกนั การประสานงานขอไฟล์นัน้ไฟล์นี ้ขอความอนเุคราะห์เรือ่งนัน้ 

เรื่องนี้ เมื่อก่อนต้องท�าหนังสือ ต้องผ่านหัวหน้าก่อนว่าให้ไม่ให้ แต่

ปัจจบุนับอกว่าอยากได้เรือ่งนี้ๆ  กส่็งให้ผ่านอเีมล ผ่านไลน์ของกรม ไลน์

ของชมรม หรือไลน์ของ นสอ. ท�าให้การประสานงานง่ายขึ้น 

ขณะเดยีวกนั หากอ้างองิจากคะแนน Happinometer และการท�า

แบบประเมนิสขุภาวะองค์กร (HPI) จะพบว่า ภาพรวมของกรมการแพทย์

แผนไทยฯ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 62.62 แบ่งเป็น Happy Body 64.85 

คะแนน Happy Heart 68.78 คะแนน Happy Relax 55.12 คะแนน 

Happy Brain 67.63 คะแนน Happy Social 60.75 คะแนน Happy 

Family 61.37 คะแนน Happy Money 53.83 คะแนน Happy Soul 

70.78 คะแนน และ Happy Work Life 68.51 คะแนน
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“ตอนแรกกเ็หนือ่ยนะ โครงการ

ของ สสส.ไม่ได้เขียนง่ายเหมือนของ

ทัว่ๆ ไป มนัมรีายละเอยีดมาก มตีวัชีว้ดั 

เป็นขัน้เป็นตอน ผูอ้�านวยการของผม 

ใช ้เวลาเขียนประมาณ 3 เดือน  

ไปนัง่คยุนัง่ฟังโครงการของกรมอืน่ๆ ทีเ่ขามาน�าเสนอผลงานก่อนจะมาเขียน

ของเราเอง ได้ไปนัง่คยุไปนัง่ฟังประมาณ 3 เดอืนกว่าจะเขียนโครงการได้  

นีแ่ค่ Draft แรกนะยงัไม่ผ่าน เราต้องไปดลีกบั สสส.อกี 3 เดือน รวมประมาณ  

6 เดือนกว่าจะได้อนุมัติโครงการมา มันค่อนข้างจะละเอียดยิบย่อยมาก 
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แล้วตอนส่งรายงาน เราก็ต้องไปเก็บไปถ่ายรูปมาท�าข้อมูลสรุปส่ง สสส. 

คือเราไปขอให้กองอื่นๆ ร่วมมือช่วยกัน ถ้าต้องให้เขาเขียนรายงานอีก 

มันก็เหมือนไปเพิ่มภาระงานให้ เราก็เลยท�ารายงานให้ คุณท�าแค ่

จัดกิจกรรมนะ แล้วก็มาประสานข้อมูลกัน ก็ถือว่าเหนื่อย แต่พอเราเห็น 

Feedback ที่องค์กร เราเริ่มรู้จักกันมากขึ้น เป็นทีมมากขึ้น ก็รู้สึกว่ามัน

เห็นผลนะ เวลาเหน็น้องๆ พดูกับผูอ้�านวยการ พดูกบัท่านอธิบดว่ีาขอบคณุ

นะคะ ที่มีกิจกรรมนี้ให้ได้มาเจอกัน ได้ใส่บาตรเดือนละครั้ง จากเมื่อก่อน

ทีไ่ม่มเีลย เรากร็ูส้กึมคีวามสขุด ีพระเองท่านกบ็อกว่าไม่เคยเหน็กรมไหนที่

ท�างานเป็น Routine ได้เหมอืนกรมน้ี อยากให้ท�าต่อๆ ไป ไม่ใช่เพราะพระ

จะได้มีของใส่บาตรนะ แต่เพราะทกุคนจะได้มคีวามสขุ ได้ท�าบญุร่วมกนั”  

ดร.ชัยวัฒน์ กล่าว
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ส�าหรับประเด็นเรื่องความยั่งยืนในการขับเคลื่อนงานนั้น ดร.ชัยวัฒน์ 

กล่าวว่า ปกติแล้วผู ้บริหารจะเกษียณปีละคน แต่ทางผู้บริหารมีการ

ถ่ายทอดนโยบายที่ดี เมื่อมีคนใหม่มาท่านจะฝากให้ดูแลต่อ ท�าให้

กระบวนการขับเคลื่อนงานมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมา 4-5 ปีแล้ว 

ขณะเดยีวกัน เนือ่งจากบุคลากรทกุคนเหน็ความส�าคญัและเหน็ว่าได้ผลจรงิ 

ทางกองอืน่ๆ กไ็ด้เข้ามาร่วมด�าเนนิการมากข้ึน เช่น เรือ่ง Happinometer 

ก็เป็นหน้าท่ีของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในการด�าเนินการอยู่แล้ว เรื่อง

ความผาสุกของคนในองค์กร ทางฝ่ายงานเจ้าหน้าที่ของกรมก็ได้รับเรื่อง

ไปด�าเนินการต่อ โดยที่กองวิชาการและแผนงานท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา 
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“ตอนน้ีเราร่วมกันอยู่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่ม

พัฒนาระบบบริหาร และกองวิชาการฯ  อย่างเรื่องตักบาตร กีฬาสี 

อุปกรณ์การออกก�าลังกาย ฝ่ายการเจ้าหน้าที่เป็นคนดูแลให้เป็นระบบ

มากขึน้ หรอืในส่วนย่อย อย่างเช่น ชมรมต่างๆ กม็คีนสบืทอด มคีนรนังาน 

อย่างต่อเนือ่งแม้จะไม่มงีบประมาณจาก สสส.แล้ว แต่ทางสมาชกิชมรม

ต่างๆ กล็งขนักันซือ้อปุกรณ์กฬีามาแชร์กันเล่นรวมแบ่งกนัรบัผิดชอบการ

เก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆ” ดร.ชัยวัฒน์ กล่าว

ส�าหรับปัจจัยความส�าเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ ดร.ชัยวัฒน ์

มองว่า ประการแรกเลย คือ Leader หรือผู้บริหาร หากไม่มีผู้บริหาร

ผลักดัน นโยบายก็จะไม่เกิด อย่างของกรมการแพทย์แผนไทยฯ หาก 

ผู้บริหารไม่บอกให้ลองท�าดูก่อน ลองมาช่วยกันดูก่อน การด�าเนินการ

เหล่านีก้ค็งไม่เกิดขึน้ ปัจจยัต่อมา คอื เรือ่งของ Staff หรอืตวัเจ้าหน้าทีเ่อง  

ต่อให้มีนโยบายลงมา แต่หากเจ้าหน้าท่ีไม่สนใจ คิดว่าเป็นเร่ืองไกลตัว 

 ไม่ใช่เรือ่งของตวัเอง ไม่ให้ความส�าคญัและเข้ามามส่ีวนร่วม งานเหล่านี้ 

ก็คงไม่สามารถส�าเร็จได=้



38
BRIGHT  SPOT 

ส�านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที ่7 

  ขอนแก่น
    ใช้การรวมกลุม่ชมรม

   ขบัเคลือ่นความสขุบคุลากร
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ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น (สคร.7) นับเป็น 

อีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความส�าคัญกับความสุขของบุคลากร โดยมีการ

ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2555-2556 โดยน�ากรอบสมรรถนะ I-Smart ของ

กรมควบคุมโรคมาปรับใช้ บวกด้วย L หรือ Loyalty เพ่ือสร้างความ

ผูกพันในองค์กรภายใต้แนวคิด “งานเป็นผล คนเป็นสุข” มีรูปแบบการ

ด�าเนนิการในลกัษณะทีไ่ม่เป็นทางการผ่านชมรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

ซึง่จากผลการประเมนิความสขุโดยผลการประเมินความสุขของบคุลากร 

(Happinometer) ครั้งที่ผ่านมา พบว่า สคร.7 มีค่าเฉลี่ยความสุขของ

บุคลากรเท่ากับ 64.91 อยู่ในระดับ Happy ถือเป็นหน่วยงานที่มีความ

สุขในอันดับต้นๆ ของกรมควบคุมโรค จึงถูกเลือกให้เป็นหน่วยงานท่ีมี

ความโดดเด่น (Bright Spot) 

ของกรมควบคุมโรคในด้าน

องค์กรสร้างสขุ (Happy 

MOPH)

ดร.บุญทนากร 

พรมภักดี หัวหน้า

กลุ ่มพัฒนาองค์กร 

ได้รับมอบหมายจาก 
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ผูอ้�านวยการ สคร. 7 ให้ข้อมูลว่า จดุเริม่ต้นของการด�าเนนิงานเพือ่ความสขุ 

ของคนในองค์กรเริ่มขึ้นในช่วงปี 2555-2556 โดยขณะนั้นพบว่า 

บุคลากรบางส่วนของเรามีปัญหาด้านภาระหนี้สินผูกพันถึง 35 คน  

มีตัวแทนจากสถาบันการเงินเข้ามาทวงหน้ี มีหลายคนท่ีถูกฟ้องศาล

ด�าเนินคดี ส่งผลต่อระดับความผาสุกขององค์กร จนอดีตผู้อ�านวยการ

ต้องมอบหมายหน่วยงานด้านการเงินและคณะท�างานเป็นตัวแทน

ไปเจรจาประนอมหนี้ พร้อมกับหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับ

บุคลากรเหล่านี้

เรื่องน้ีเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ สคร.7 ต้องกลับมาทบทวนเรื่องของ

ความผาสุกของคนท�างาน โดยอดีตผู้อ�านวยการให้แนวคิดไว้ว่า การ

ท�างานต้อง “งานได้ผล คนเป็นสุข” จากแนวคิดนี้จึงเกิดการทบทวน

องค์ประกอบของความสุขในการท�างาน ซ่ึงจากการทบทวนงานวิจัย 

ทีเ่ก่ียวข้องกับองค์ประกอบของความผาสกุ ได้ 9 องค์ประกอบ คือ 1.ด้าน

สขุภาพร่างกาย 2.ด้านการยอมรับตนเอง 3.ด้านอสิระแห่งตนเอง 4.ด้าน

การปรบัปรงุตนเอง 5.ด้านการมจีดุมุง่หมายในชวีติ 6.ด้านการเหน็คณุค่า

ในตนเอง 7.ด้านการมีจิตวิญญาณ 8.ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ

บุคคลอื่น และ 9.ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

“เราลองเอา 9 ด้านนี้มาส�ารวจของเราดู พบว่า ภาพรวมเราไม่ได้

ทกุข์มาก บคุลากรมคีวามสขุในการท�างาน มรีะดบัความผาสกุอยูใ่นระดับ

มากถึง 64.35% แต่ถ้าดูรายบุคคลเราทุกข์นะครับ อย่าง 35 คนที่เป็น
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ภาระหนีส้นิทีโ่ดนทวงหน้ีโดนประนอมหน้ีเรากลบัพบว่ามนัไม่ตอบโจทย์ 

ตรงนีม้ากเท่าไหร่ ตรงนีเ้องจงึมกีารน�ากรอบสมรรถนะ I-Smart+L มาใช้

ในการขับเคลื่อนการท�างานเพื่อที่จะเติม Intervention ภายใต้แนวคิด

งานได้ผล คนเป็นสุข” ดร.บุญทนากร กล่าว 

ดร.บุญทนากร ขยายความว่า I-Smart เป็นกรอบสมรรถนะของ

กรมควบคุมโรค (Integrity, Service Mind, Mastery, Achievement, 

Relationship,Teamwork) แต่เมือ่มาใช้กบั สคร.7 คดิว่าเฉพาะ I-Smart  
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ยงัไม่พอ เพราะ สคร.7 เป็นหน่วยงานท่ีมกีารโอนย้ายค่อนข้างเยอะ ดังนัน้  

จึงเพิม่ตวั L (Loyalty) เข้าไปด้วย หมายถึงความผกูพนัและความจงรกัภกัดี  

ไม่ว่าจะย้ายไปไหนก็ยังนึกถึงหน่วยงานกันอยู่ 

ทั้งนี้  การสร้างความผาสุก 

มีการด�าเนินการในหลายๆ ทาง  

ทัง้การเสรมิแรงจงูใจให้กบับคุลากร 

เช่น หากมกีารศกึษาดูงานกจ็ะส่งเสรมิ

ให้บุคลากรได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 

มีการสานต่อกิจกรรมสร ้างสุข

อย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางสร้าง 

ความสุขที่ระบบขึ้น กล่าวคือ สร้าง

ทีมงานโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา

จากการประเมินบรรยากาศองค์กร 

ไม่ได้มุง่เน้นเพ่ือตอบ KPI แต่มุ่งเน้น

เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และสร้าง

ความสขุท่ีเกดิจากบรบิทของตวัเอง 

จริงๆ มีการทบทวนวัฒนธรรม

องค์กร จาก “มคีณุธรรม น�าวชิาการ 

ประสานงานเด่น เน้นการเรียนรู้ เชิดชูองค์กร” เปล่ียนเป็น “มีวินัย  

ใฝ่คุณธรรม น�าวิชาการ ประสานงานเด่น เน้นการเรียนรู้ เชิดชูองค์กร”  
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การพฒันาคณุภาพชีวิตของบุคลากร ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และแบ่งปันซึ่งกันและกัน ยกย่องเชิดชูคนดี 

อย่างต่อเนื่อง 

ที่ส�าคัญคือ การขับเคลื่อนการสร้างความสุขโดยใช้รูปแบบชมรม

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 1.ชมรม

จริยธรรม 2.ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 3.ชมรมกีฬาและสันทนาการ และ 

4.ชมรมภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับสมาชิกตามความสนใจและความถนัด

ของแต่ละคน ก�าหนดให้มปีระธานแบบไม่มีวาระ และหากการด�าเนนิงาน

มีปัญหาใดๆ ก็สามารถเสนอปัญหาไปยังผู้บริหารเพื่อแก้ไขได้
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“สาเหตุที่เราเลือกใช้การรวมกลุ่มแบบชมรมเป็นเครื่องมือในการ 

ขบัเคลือ่นการเพิม่ความสขุ เนือ่งมาจากเปิดให้บุคลากรได้ด�าเนนิกจิกรรม

ทีต่นเองถนดัร่วมกัน ใครสนใจเรือ่งไหนกเ็ข้าร่วมได้ตามความชอบ จะไม่

เข้าชมรมไหนเลยก็ได้ไม่มีการบังคับ และเป็นกลไกลการด�าเนินงานที ่

เกิดเองโดยธรรมชาต ิเพราะคนทีส่นใจเหมอืนกนั ได้รวมกลุม่ท�ากจิกรรม 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่างๆ กช่็วยสร้างความใกล้ชดิผูกพันระหว่างกนั  

เป็นพี่เป็นน้อง ตัวชมรมก็ด�าเนินการในลักษณะไม่เป็นทางการ แต ่

ปลายปีจะมีทางการหน่อย คือเราจะมีการท�า KM ถอดบทเรียนการ

ด�าเนินงานของชมรม” ดร.บุญทนากร กล่าว
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ดร.บุญทนากร กล่าวต่อไปว่า แต่ละชมรมจะมีกิจกรรมย่อยๆ ที่

หลากหลายมาก แต่เพือ่ให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนอาจเปรียบเทยีบกับความสุข 

ในมิติต่างๆ ของ Happinometer ได้ ประกอบด้วย 

1.ชมรมจริยธรรม ตอบสนองความสุข ด้านน�้าใจดี (Happy Heart) 

เช่น หน่วยงานเป็นเจ้าภาพกฐนิ ท�าโรงทานของแต่ละกลุ่ม ได้ร่วมกนัท�า

กจิกรรมขอบรจิาค โดยกระจายซองไปยงัเครอืข่าย ด้านสงัคมดี (Happy 

Society) เช่น บริจาคสิ่งของให้กับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ปลูกป่า 

และด้านจิตวญิญาณด ี(Happy Soul) เช่น การร่วมปฏบิตัธิรรม รปูแบบ 

การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน โดยใช้วันส�าคัญทางพุทธศาสนา หรือ 

เครือข่ายร้องขอ
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2.ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอบสนองความสุข 9 ด้าน ได้แก่ 

ด้านสขุภาพกายด ี(Happy Body) 

เช่น โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ 

ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

เช่น การสาธิตการท�าน�้ายา ด้าน

จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 

เช่น การร่วมปลูกป่าทั้งในและ

นอกส�านักงาน ด้านครอบครัวดี  

(Happy Family) เช่น การท�า
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ผลิตภัณฑ์ร่วมกบัครอบครวั  ด้านสงัคมดี (Happy Society) เช่น การร่วม

กลุม่สมาชกิทีช่อบเหมอืนกนั ด้านใฝ่รูด้ ี(Happy Brain) เช่น การแลกเปลีย่น 

เรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิด้วยกนั ด้านการเงนิด ี(Happy Money) เช่น การ

เปิดตลาดนัดและตลาดนัดออนไลน์ และด้านการงานดี (Happy Work-

life) เช่น มีจัดสรรเวลาในการท�างานและการพฒันาผลติภณัฑ์ของตนเอง

จนได้รับ อย. เป็นต้น ส�าหรับรูปแบบการขับเคลื่อนจะเน้นการผลิต การ

สาธิต การสอน การปลูกผักปลอดสารพิษ การเปิดช่องทางการจ�าหน่าย

สินค้า และการสรุปบทเรียนของชมรม

“อย่างมิตเิรือ่งการเงนิ เดมิทีเราเปิดตลาดโดยท่ีแต่ละคนทีม่ผีลผลติ

ก็จะเอามาขาย แต่ระยะหลังๆ บางทีก็ว่างไม่พร้อมกัน ก็เลย Move มา

เป็นกลุ่มตลาดนัดออนไลน์ ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ 102 คน ตอนนี้มีโพสต์
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ขายอาหาร กล้วย ผักปลอดสารพิษ มันก็ช่วยเรื่องอาหารการกิน มีชีวิต

อยู่ได้เพราะตลาดออนไลน์นี่แหละ (หัวเราะ) บางทีก็สั่งน�้าผลไม้ตอน 

07.00 น. สัก 08.00 น. น�้าผลไม้ไปอยู่หน้าห้องแล้วพร้อมด้วยอาหาร

เช้าประมาณน้ี มันอ�านวยความสะดวกเรา คนขายก็มีรายได้ ก็ท�าให้มี

ความสุขมากขึ้น” ดร.บุญทนากร กล่าว

3.ชมรมกีฬา ตอบสนองความสุข 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพดี  

(Happy Body) เช่น กฬีาส ีด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) เช่น เต้นแอโรบกิ 

ตอนเยน็หลังเลกิงาน ด้านน�า้ใจด ี(Happy Heart) เช่น ตรวจสุขภาพ กิจกรรม

ลดเสีย่ง ด้านครอบครวัด ี (Happy Family) เช่น ได้การงานดี (Happy 

Work-life) ตอนเย็นก็จะมีงานเลี้ยงครอบครัวได้ รูปแบบการขับเคลื่อน 
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สนับสนุนสิ่งที่เอื้อต่อการออกก�าลังกาย ได้แก่ ฟุตบอล เคร่ืองเสียง  

โต๊ะปิงปอง เครื่องออกก�าลังกาย

4.ชมรมภาษาอังกฤษ ตอบสนอง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผ่อนคลายดี 

(Happy Relax) เช่น การเล่นเกมภาษาอังกฤษมีรางวัลเล็กๆ น้อยๆ 

ด้านครอบครัวดี (Happy 

Family) เช่น ครอบครัว

ได้เล่นเกมภาษาอังกฤษมี

รางวัลเล็กๆ น้อยๆ ด้าน

ใฝ ่รู ้ดี  (Happy Brain) 

เช่น การพัฒนาสมรรถนะ

ด้านภาษาอังกฤษ การรับ

นักศึกษาต่างประเทศดูงาน  

รปูแบบการฝึกสร้างประโยคในการสือ่สารผ่านผ่านช่องทาง line group 

และเวทีวิชาการนานาชาติ

ทั้งนี้ ผลจากการด�าเนินการท่ีต่อเนื่องหลายปีได้ช่วยสร้างความ

ผูกพันและความสุขแก่บุคลากร ซึ่งหากพิจารณาจากผลการประเมิน

ความสุขด้วย Happinometer พบว่า ความสุขโดยรวมของบุคลากร

ในหน่วยงานเท่ากับ 64.91 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร  

(Engagement) มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 72.07 ระดบัสขุภาวะองค์กร (Happy 

Public Organization Index : HPI) ภาพรวมค่าเฉล่ียความสุขรวม
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เท่ากับ 82.41 สะท้อนถึงผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน โดยผลการ

ด�าเนนิงานค�ารบัรอง ปีงบประมาณ 2557, 2558, 2559, 2560 มผีลการ

ด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 87.79, 98.66, 99.38 และ 98.81 ตามล�าดับ 

และปีงบประมาณ 2561 ยงัได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 1 หน่วยงาน

จริยธรรมดีเด่นของกรมควบคุมโรคอีกด้วย

ดร.บุญทนากร กล่าวต่อไปว่า ส�าหรับการด�าเนินงานทั้งหมดนี้ 

สามารถสรุป Key Success Factors ได้ 6 ข้อ ประกอบด้วย 1.การก�าหนด 

ให้เป็นนโยบายสร้างสุขในองค์กรที่ต่อเนื่องมาหลายปี 
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2.บุคลากรทุกคนมีความส�าคัญในฐานะเป็นผู้ขับเคล่ือนความสุข

และความผูกพันในองค์กร จนสามารถสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อ

ต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานทุกระดับ 

3.เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นผ่าน HR Clinic เพื่อ

สะท้อนข้อมลูไปยงัทมีผูบ้รหิารและให้ค�าปรึกษาแก่บคุลากรในด้านต่างๆ 

เช่น ท�างานในฝ่ายนี้แล้วไม่มีความสุข ก็สามารถยื่นขอผ่าน HR Clinic 

เพือ่น�าเสนอผูบ้รหิาร จากนัน้จะมกีารวเิคราะห์หาสาเหตุว่าไม่มคีวามสุข

เพราะอะไร ไปอยูฝ่่ายไหนถึงจะมคีวามสุข และเปิดโอกาสให้บคุลากรได้

แสดงศักยภาพตามที่ตัวเองต้องการ 

4.ช่องทางการสื่อสารที่เอื้อต่อการสร้างความสุขของหน่วยงาน 

5.ระบบแรงจูงใจของหน่วยงานท่ีบุคลากร ที่ท�าให้บุคลากร 
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เกดิความรูส้กึว่ามีความยตุธิรรม อกีทัง้ระบบสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน 

มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

6.การรกัษาสทิธิประโยชน์ต่างๆ ของบคุลากร เช่น สนบัสนนุบ้านพกั 

ที่อยู่อาศัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานสร้างสุขในองค์กรในอนาคต ขณะนี้ 

ทางผูอ้�านวยการ สคร.7 ได้วางแนวทางให้มีรปูแบบทีเ่ป็นทางการมากขึน้  

โดยจะก�าหนดนโยบายและแผนสร้างความสขุทีช่ดัเจนไว้ในแผนยทุธศาสตร์

ระยะ 5 ปี ขณะเดยีวกนั ยงัเตรยีมน�าข้อมลูต่างๆ มาวิเคราะห์ความสขุ

ของบคุลากรจ�าแนกตามช่วงอาย ุ(Gen) และต่อยอดความส�าเรจ็โดยจดัท�า 

แนวปฏิบติัทีดี่ (Best Practice) ของสมาชกิแต่ละชมรม เผยแพร่ทัง้นอกและ

ในหน่วยงาน รวมถงึสร้างบคุคลต้นแบบในด้านต่างๆ เช่น บคุคลด้านลดเลีย่ง  

บคุคลต้นแบบด้านจรยิธรรม บคุคลต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง เป็นต้น
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ขณะเดยีวกนั ยงัเน้นในเรือ่งความสขุแบบพอเพยีง โดยให้บคุลากรมอง

ความสขุคอืความสขุทีแ่ท้จรงิของตนเอง ไม่ใช่ความสุขตามตัวชีว้ดั รวมท้ัง 

รปูแบบชมรมในอนาคตอาจจะไม่อยูใ่นรปูแบบของชมรม โดยอาจจะเป็น

ชมุชนนกัปฏบิติั หรอืกลุ่มทีม่คีวามเหน็ร่วมในการท�ากจิกรรมคล้ายๆ กัน 

โดยไม่ยดึตดิกรอบของชมรม ซึง่น่าจะเกดิกลุม่ทีม่คีวามเหน็ร่วมข้ึนมากมาย

ร่วมกันท�าประโยชน์ผลกัดนัองค์กรให้เป็นองค์แห่งความสขุ=
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ศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่5  

ระบบงานท่ีดี
ท�าให้ทกุคนมคีวามสขุ



55
BRIGHT  SPOT 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ถูกเลือกให้เป็น

หน่วยงานทีม่คีวามโดดเด่นในการบริหารจัดการก�าลงัคน (Bright Spot) 

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในด้านองค์การแห่งความสุข (Happy 

MOPH) อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์ความสุขที่เกิดขึ้นในหน่วยแห่งนี ้

กลับไม่ได้เกิดจากการวางแผนหรือด�าเนินการในรูปแบบที่เป็นทางการ  

แต่เกดิจากสภาพบรบิทของพืน้ทีท่ีป่ระกอบสร้างวฒันธรรมการอยู่ร่วมกัน 

อย่างให้เกยีรตเิป็นพีเ่ป็นน้อง เม่ือรวมกบัการวางระบบงานทีดี่และโปร่งใส

ก็ท�าให้บุคลากรของที่นี่ท�างานด้วยความสบายใจ สะท้อนประสิทธิภาพ

ออกมาทางผลงานการจัดระบบงานและการพัฒนาองค์กรจนเป็นท่ี

ยอมรบัของพืน้ทีแ่ละได้รบัรางวลัต่างๆ มากมาย เช่น รางวลัคณุภาพการ

ให้บรกิารประชาชนจาก ก.พ.ร. DMSc Award รางวลัชมเชยการจัดการ

ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงการจัดซ้ือ

วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะ รางวัลผลการปฏิบัติราชการ

ระดบัดเีด่นต่อเนือ่ง (ปี 2549-2553) รางวลัชนะเลิศดีเด่นด้านสนบัสนนุ 

การด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ รางวลัหน่วยงาน 

ทีม่ผีลการปฏิบติังาน “กจิกรรม 5 ส.” ระดบัดเีด่น รางวลัด้านการบริหาร

จัดการดีเด่น รวมถึงมีผลงานวิชาการเผยแพร่มากกว่า 136 เรื่อง และ 

ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจ�านวน 3 เรื่อง 
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นอกจากนี้  ยังมีการน�าระบบบริหาร

คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ ได้แก่ ISO/

IEC 17025, ISO 15189, ISO 15190 และ ISO 

9001 มาใช้ในการพฒันาระบบห้องปฏบิตัิ

การจนได้รับการรับรองครบทุกระบบ  

และสามารถธ�ารงรักษาระบบได้อย่าง 

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์  

ผูอ้�านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์

ที่ 5 สมุทรสงคราม กล่าวว่า ความสุขใน

องค์กรแห่งนี้ไม่ได้เกิดจากการวางแผน แต่

เป็นสิง่ทีเ่กดิข้ึนมาเองจากหลายๆ ปัจจยั เร่ิมจาก 

ระบบงาน ถ้าท�างานแล้วมีข้อผิดพลาดน้อย  

ทุกคนก็จะมีความสุข จุดส�าคัญคืองานต่างๆ  

ต้องท�าให้ถกูต้องตัง้แต่จดุแรก เพราะกระบวนการ

ท�างานจะเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่หมด เช่น  

คนที่ออกไปเก็บตัวอย่าง ถ้าคีย์ชื่อตัวอย่างผิด 

หรือเก็บตัวอย่างมาไม่ดี การท�างานในข้ันตอน 

ต่อไปก็อาจเกิดปัญหาตามมา หรือส่งผลตรวจ

จากห้องแล็บไปยังโรงพยาบาล หากออกหนังสือผิด 
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แทนที่จะส่งไปโรงพยาบาล ก. กลับส่งไปโรงพยาบาล ข. ไม่มีการ 

ตรวจสอบซ�้า ความเสียหายก็จะเกิดตามมา ดังนั้น บุคลากรทุกคน 

จึงมีความส�าคัญเท่ากันหมด ต้องให้เกียรติ ต้องท�าให้ทุกคนรู้ว่าตัวเอง 

มีความส�าคัญในองค์กร

“ต้องบอกว่าศูนย์ฯ ของเราไม่มีใครสามารถท�างานคนเดียวได้  

ทกุคนม ีValue เพือ่จะเชือ่มต่อ Chain การท�างานให้ออกไปสู่ภายนอก” 

นางศิริวรรณ กล่าว

นางศิริวรรณ กล่าวอกีว่า ค่อนข้างโชคดทีีอ่ดตีผูบ้รหิารได้วางระบบ

ในการท�างานไว้ดี นอกจากมีแผนปฏิบัติการของหน่วยงานแล้ว ยังม ี

แผนปฏิบตักิารของแต่ละฝ่ายรวมถงึแผนรายบคุคล เพราะฉะนัน้ ทกุคน

จะรู้ในหน้าที่ว่าต้องท�าอะไร แต่ละปีศูนย์ฯ จะได้รับเป้าหมายจากกรม
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แล้วถ่ายทอดตวัช้ีวดัลงมาเรือ่ยๆ จนมาถงึตัวชีว้ดัของเจ้าหน้าที ่โดยจะม ี

ข้อตกลงร่วมกันและให้โอกาสทุกคนได้ชี้แจง เช่น ทุก 6 เดือนต้องมี 

ช่วงเวลาให้เจ้าหน้าทีเ่อาตวัชีว้ดัหลกัของกรมไปบวกกับงานท่ีรบัผดิชอบว่า 

ใครรบัผดิชอบงานอะไร แล้วท�าเป็นร่างข้อเสนอขึน้มาหารอืผ่านรปูแบบ

คณะกรรมการ แปลว่าหัวหน้าฝ่ายแต่ละคนจะได้เห็นงานของกันและ

กนั ช่วยกันดวู่าจะให้คะแนนการประเมนิผลรอบ 6 เดอืน หรอื 12 เดอืน

อย่างไร มข้ีอคิดเหน็หรอืข้อสอบถามอะไรก็เคลยีร์กันจนเกดิการยอมรบั 

นอกจากนี้ ก็ยังมีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้อ�านวยการ

และหัวหน้าฝ่ายทั้งหมดมาพิจารณาอีกชั้นว่า สิ่งที่หัวหน้างานประเมิน

มานั้นให้คะแนนสมเหตุสมผลหรือไม่ ดังน้ัน การประเมินผลจะมีความ
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โปร่งใส นอกจากนี ้ด้วยความทีศ่นูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 เบกิจ่าย

งบประมาณตามเป้าได้ด ีบางทกีจ็ะก�าหนดแผนงานส�าหรับปีงบประมาณ

หน้าได้เลยว่าจะท�าอะไร มีตัวชี้วัดอย่างไร ทุกคนรับรู้ว่าส่ิงที่ต้องท�า 

ภายใต้แผนปฏิบัตกิารทีช่ดัเจน ซึง่กช่็วยให้วางแผนการท�างานได้ง่ายขึน้

“การสื่อสารก็เป็นเรื่องส�าคัญ สมมติว่ามอบงานให้คนหนึ่งไปแล้ว 

ไม่ได้ประเมนิว่าเขารบัได้ไหม มีปัญหาอะไร มนักจ็ะไม่เข้าใจซ่ึงกนัและกนั  

แต่ถ้าเราคุยกันมีข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันได้ มันก็จะมีความสบายใจ 

เกิดขึน้ และกรณทีีม่ปัีญหาในเรือ่งงาน เรากต้็องช่วยกนัแก้ไข งานทกุงาน 

เวลามีปัญหาเกิดขึ้นมาต้องสื่อสารให้เร็ว หาก Detect ว่างานเร่ิมมี

ปัญหาแล้วต้องคยุ ปล่อยไม่ได้ ต้องมกีารมอนเิตอร์รอบ 3 เดือน 6 เดือน 

งานตัวไหนเริ่มชักไม่ค่อยดีก็ต้องคุยกัน บางทีคิดเราคนเดียวมันอาจจะ 

ไม่รอด ทุกคนต้องมาช่วยกันคิดถึงจะขับเคลื่อนกันไปได้” ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 กล่าว
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นอกจากนี้ อีกบทบาทหนึ่ง

ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ 5 คือต้องไปลงพื้นที่ท�างาน เช่น  

เอาองค์ความรู้ของกรมไปเผยแพร่

แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน หรือลงพื้นที่บ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสุขร่วมกับทางจังหวัด แต่

ด้วยข้อจ�ากดัในเร่ืองก�าลงัคน ท�าให้

บุคลากรของที่นี่ต้องท�าได้หลายอย่างเพื่อให้งานเสร็จลุล่วงไปได้ เวลา

ออกพื้นที่ข้างนอกแต่ละครั้งต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด บางกิจกรรม 



61
BRIGHT  SPOT 

หากไม่ต้องใช้องค์ความรูใ้นเชงิลกึกจ็ะ

จัดเวรสลับกันออก เพื่อไม่ให้รบกวน

งานประจ�าของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จนเกนิไป  

แม้แต่คนขับรถ นอกจากขับรถแล้ว

ยังต้องไปส่งหนังสือได้เก็บตัวอย่าง 

ได้ด้วย เป็นต้น

นอกจากระบบการท�างานที่ดีแล้ว ยังมีปัจจัยจากบริบทของศูนย์

วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่5 สมทุรสงครามเอง ด้วยความท่ีเพิง่ก่อตัง้มาได้ 

ประมาณ 20 ปี อายขุองบุคลากรกย็งัไม่สงูมาก ส่วนใหญ่กเ็ป็นคนในพืน้ที่ 

หรือมีบ้านพักภายในศูนย์ ท�าให้มีความใกล้ชิดอยู่กันแบบครอบครัว  
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มปัีญหาอะไรกจ็ะปรกึษาหารอืกนัอยูเ่สมอ หากคนในครอบครัวเจ็บป่วย 

ไม่สบายก็ช่วยฝากคุณหมอช่วยดูแล ท�าให้ช่วยลดความกังวลในเรื่อง

ภาระครอบครัวไปได้ส่วนหนึ่ง ประกอบกับตนเองเป็นคนไม่ดุและ 

เข้าถึงทุกคน ท�าให้ลูกน้องกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น

นางศิริวรรณ กล่าวต่อไปว่า นโยบายของตนจะเน้นว่าทุกคนต้องมี

ความสขุและต้องรกัตวัเองก่อน เพราะถ้าคนเราไม่สบายใจกจ็ะไม่มสีมาธิ

ท�างาน หากมคีวามสขุ ความสขุกจ็ะกระจายออกไป ในทางกลบักัน หาก

รู้สึกหงุดหงิดทุกวัน ความหงุดหงิดก็จะส่งไปถึงคนข้างๆ 
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“ทีศ่นูย์ฯ นีท้กุคนสามารถแต่งตวัสวยๆ ได้ แต่งหน้าได้ทาปากได้ 

ผอ.ไม่ว่า อย่างน้อยก็ได้ในเรือ่งความสบายใจ เวลาออกไปไหนคนจะได้

จดจ�าได้ว่ามาแล้วจากศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่5 (หวัเราะ) คนเราเวลา

มคีวามสขุมนัจะถ่ายทอดให้เพือ่นร่วมงาน น้องๆ เวลามาท�างานตอนเช้า 

กจ็ะยิม้แย้ม สวสัดยีกมอืไหว้ทกัทายกนั แล้วท่ีศนูย์ฯ นีเ้ราเปิดเพลงทัง้วนั  

เวลาวดิโีอคอนเฟอเรนซ์กจ็ะเปิดเสยีงตามสายให้ทกุคนทราบ คือเราอยูกั่น 

แบบสบายๆ จรงิ แต่กเ็อางานเป็นทีตั่ง้นะ ทกุคนรับผิดชอบงาน เวลา 

ตามงานเรากจ็ะตามงานกนัจรงิๆ” นางศริวิรรณ กล่าว
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ส�าหรบัการท�ากจิกรรมส่งเสรมิการออกก�าลงักายหรอืเชือ่มสมัพนัธ์

ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ก็มีการท�ากิจกรรมเช่นกัน แต่ไม่ได้วางแผนหรือ

ด�าเนินการเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการท�ากิจกรรมตามวาระต่างๆ 

เนือ่งจากจงัหวดัสมทุรสงครามเป็นเมอืงท่ีมกีจิกรรมเยอะมากแทบจะทกุ 

สปัดาห์ เจ้าหน้าทีข่องศนูย์ฯ จะไปร่วมงานกบัทางจงัหวดัอย่างสม�า่เสมอ 

ส่วนการออกก�าลังกายหรือท�า

กิจกรรมอื่นๆ ก็จะท�าตามความ

ชอบความถนัดของแต่ละคน 

ไม่ได้บังคับว่าต้องท�าอย่างน้ัน

อย่างนี้ เพราะเชื่อว่าการบังคับ

โดยที่ไม่ได้สมัครใจจะไม่เกิด

ความยั่งยืน
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“กิจกรรมบางอย่างทุกคนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมทั้งหมด ใครชอบอะไร

ก็ไปท�า แล้วแต่ช่วงไหนอินเทรนด์เรื่องอะไร ส่วนหนึ่งเราก็จะปลูกผักไว้

ทานกันเอง เวลาท�ากับข้าวก็วิ่งไปเก็บพริกที่สวนบ้าง บางครั้งมีประชุม

กรมก็ท�าน�้าปลาหวานไปช่วย จะมีกิจกรรมลักษณะนี้เวลาอยู่ด้วยกัน  

ตอนเย็นๆ ก็จะมีกิจกรรมออกก�าลังกาย นายกฯ เต้นออกก�าลังกาย  

เราก็เต้น หรือช่วงนี้กระแสวิ่งค่อนข้างเยอะ น้องๆ ก็รวมตัวกัน 

ไปวิง่ มนัไปเป็นเอง 

โดยธรรมชาติ ”  

ผู้อ�านวยการศูนย์

วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ที่ 5 กล่าว
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ผู ้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 กล่าวอีกว ่า  

ในส่วนของภาวะผู้น�าองค์กรเองก็เป็นเรื่องส�าคัญอย่างมากในการท�าให ้

เจ้าหน้าที่ได้มีประสบการณ์ในการท�างานที่ต้องมีวิธีการพูดเพื่อไม่ให้

เกิดความบาดหมางใจต่อกนั เพราะเมือ่ไหร่ทีเ่กดิรอยร้าวแล้วจะแก้ยาก  

ดงัน้ัน ต้องให้เกยีรติกนัและสือ่สารกนัให้ดีๆ  ว่าองค์กรอยากได้อะไรจาก

คนท�างาน

ขณะเดยีวกนั กต้็องการส่งเสรมิความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน ทีน่ี่

จะมีแผนจัดการความรูต้ามความต้องการว่าอยากศกึษาเรือ่งอะไร มกีาร

จัดอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือหากน้องๆ ต้องการไปอบรม

ตามท่ีอื่น หากพิจารณาแล้วเกี่ยวข้องกับงานที่ท�า ก็จะอนุญาตให้ไป  

รวมทั้งสนับสนุนเรื่องการเรียนผ่านระบบ e-Learning อีกด้วย หรือ 
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ในกรณีที่น้องๆ ไปได้ต�าแหน่งในหน่วยงานอื่น ก็สนับสนุนให้ไป ไม่เคย

สกัดกั้น บางคนได้ ซี8 ที่ศูนย์ฯ อื่น ก็ยิ่งรู้สึกดีว่าได้สร้างคน แม้จะออก

ไปแล้วก็ยังเป็นบุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือถ้าไม่ได้อยู่

ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น เวลามีคน

มาบอกว่าบคุลากรทีย้่ายมาจากศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่5 ท�างาน

ได้ดี ก็รู้สึกภาคภูมิใจมาก

นางศิริวรรณ กล่าวท้ิงท้ายว่า 

ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู ่ที่แนวคิดในการ

สร้างสุข ต้องบอกว่าชีวิตคนล้วนมี

ความทกุข์อยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้ ทกุคน 

ต้องพยายามหาความสุขเล็กๆ น้อยๆ 

ในชีวิต ในการท�างานก็สามารถมี

กิจกรรมสร้างความสุขเล็กๆ น้อยๆ 

ได้ตลอดเวลา อย่าพยายามสร้างทุกข์

ให้กับชีวิต เพราะว่าเราไม่รู ้ว่าอะไร 

จะเกิดขึ้นในชีวิต พยายามตักตวง 

ความสุขไว ้จะช ่วยท�าให ้จิตใจเรา 

เข้มแข็ง รวมทั้งการปฏิบัติตัวให้ดี  

ก็จะมีแต่สิ่งดีๆ เกิดข้ึน เวลามีปัญหา 

ใครๆ ก็พร้อมจะช่วยเหลือ=
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กองสุขศกึษา 
กรมสนบัสนุน
บรกิารสขุภาพ

ร่วมกนั ‘เฮด็’ 
ความสขุในทีท่�างาน
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กองสุขศึกษา เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ความส�าคัญกับทรัพยากร

มนษุย์ โดยมองว่าคนเป็นทรพัย์สนิทีม่ค่ีาขององค์กร มนีโยบายการสร้าง

ความสขุให้แก่บคุลากรมาอย่างยาวนานจนฝังรากลึกกลายเป็นวฒันธรรม

องค์กร และถกูคดัเลอืกให้เป็นหน่วยงานทีม่คีวามโดดเด่น (Bright Spot) 

ด้านองค์กรสร้างสุข (Happy MOPH) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

น.ส.พรทิพา ทินมาลา นักจัดการงานท่ัวไปช�านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร กองสุขศึกษา กล่าวว่า กองสุขศึกษาให้ความส�าคัญ

กับการสร้างความสุขของบุคลากรมานานแล้ว โดยเน้นกิจกรรมท่ีก่อให้

เกิดความสุข กล่าวคือ เป็น+อยู่ อย่างมีความสุข สุขกาย-สุขใจ

“ใจจะมคีวามสขุได้ต้องสขุกายก่อน และการจะ

สุขกายได้ก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย ส่วนสุขใจก็คือ ความสงบในใจ 

ความสุขจากการมีสติ ตื่นรู ้ ความสุข 

จากการเป็นผูใ้ห้ ความสขุจากการได้เหน็ 

คุณค่าในตัวเอง ประกอบกับภารกิจ

ของหน่วยงานคือการสร้างเสริม 

ความรอบ รู ้ เ ร่ื อ ง สุ ขภาพ 

(Health Literacy) ดังนั้น 

การจะไปสอนคนอื่นเรื่อง

ความรอบรู้สุขภาพก็ต้อง
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ท�าตัวให้เป็นต้นแบบให้ได้ก่อน 

ในเ ร่ืองการมีสุขภาพกายและ

สขุภาพจติทีด่”ี น.ส.พรทพิา กล่าว

การส่งเสริมความสุขทั้งกายและจิตนี้ ถูกก�าหนดให้เป็นค่านิยมของ

องค์กรที่เรียกว่า HED ซึ่งเป็นค�าพ้องเสียงกับ “เฮ็ด” ในภาษาอีสาน โดย 

H ย่อมาจาก Happiness การท�างานอย่างมคีวามสุข E ย่อมาจาก Energy 

มีพลัง กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และ D คือ Dynamic มีพลวัต มีการ

ขับเคลื่อนที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังสร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่ง 

โดยกิจกรรมสร้างสุขต่างๆ จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านี้
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“ค�าว่า HED นี่แหละ

ที่เป็นตัวตนของกองเรา คือ 

มีความสุข กระฉับกระเฉง 

ขับเคลื่อนไปด้วยกัน เมื่อ

ก่อนเราก็ชอบพูดกันเล่นๆ 

ว่า ‘เฮ็ดโลดเด้อ’ คือท�างาน 

ร่วมแรงร่วมใจกันแบบน้ี” 

น.ส.พรทิพา กล่าว 

ส� า ห รั บ กิ จ ก ร รมสร ้ า ง 

ความสุขต่างๆ ที่กองสุขศึกษา

ด�าเนินการนั้นอาจจะมองไม่เห็น

เป็นรปูธรรม แต่จะถกูแทรกลงใน

ชวีติการท�างานในแต่ละวัน เริม่จากตอนเช้ามาถงึทีท่�างานกจ็ะทกัทายกนั 

ด้วยความเป็นมติร น้องยกมอืไหว้พีแ่สดงความเป็นพีน้่องกนั มเีสยีงตามสาย 

เพ่ือบอกเล่าเกรด็ความรู ้สถานการณ์บ้านเมอืง การบอกเล่าข่าวสารทัง้หมด

ของกรม สลบักบัการเปิดเพลงเบาๆ เพือ่ท�าให้เกดิบรรยากาศการท�างานทีด่ี 
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จากนัน้ก่อนเริม่ท�างานกย็งัมกีารออกก�าลงั

กายยืดเส้นยืดสาย 5 นาที 

นอกจากน้ี ในช่วงพักเท่ียงก็ส่งเสริม

ให ้หุงข ้าวท�ากับข ้าวแล ้วก็มาแบ่งกัน  

บางหน่วยงานจะไม ่ให ้ เอาอาหารมา 

รับประทานในที่ท�างาน แต่ที่กองนี้บางคน 

เวลากลับต่างจังหวัดก็จะเอาข้าวมาหุง  

เอากบัข้าวมาแบ่งกนักนิ พอถงึช่วงบ่าย 2 โมง  

ก็ จะมีออกก� าลั งกายยืด เส ้นยืดสาย 

อกีครัง้หนึง่ และในช่วงเยน็หลงัเลิกงานกจ็ะ

ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเปิด YouTube 
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แล้วออกก�าลงักายตาม รวมท้ังมโีต๊ะปิงปองท่ีได้มาจากการลงขนักนัซือ้ไว้

ส�าหรับใช้เล่นออกก�าลังกายด้วย

น.ส.พรทพิา กล่าวอกีว่า นอกจากกจิกรรมทีแ่ทรกในชวีติประจ�าวนัแล้ว  

ก็ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น มีบอร์ด Happy Birthday แต่ละเดือนมีใคร

เกิดในเดือนนั้นก็จะท�าบอร์ดให้แล้วให้เพื่อนร่วมงานมาเขียนอวยพร 

วันเกิดกัน ทุกๆ วันที่ 15 ของเดือนก็จะมีกิจกรรมโต๊ะสุขภาพ กล่าวคือ 
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เป็นกิจกรรมวัดค่า BMI เพื่อเฝ้าระวัง

การมีน�้าหนักเกินของบุคลากร โดย

แต่ละปีมอบรางวัลให้โดยไม่จ�ากัด

จ�านวนคนส�าหรับคนท่ีมีพฤติกรรม

สขุภาพทีด่มีค่ีา BMI อยู่ในระดบัปกติ 

และหากมีพัฒนาการที่ดีก็จะมีการ

ยกย่องชมเชย ประกาศให้เป็นบุคคล

ต้นแบบด้านการพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพอีกด้วย
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ขณะเดียวกัน ในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดเวที KM ซึ่งเป็นเวที 

ทีเ่ปิดโอกาสให้ทกุคนเล่าเรือ่งของการท�างานและความถนดัของแต่ละคน  

หรือมีเร่ืองอะไรท่ีต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของ 

Life Style ในการใช้ชีวิตก็สามารถบอกเล่ากันได้

“เวท ีKM เราท�ามานานประมาณ 10 ปีแล้ว เป็นเวททีีเ่ราจะยกย่องคน  

เพราะแต่ละคนมีคุณค่าในตัวเอง บางคนอาจจะมีคุณค่าในด้านวิชาการ 

บางคนอาจจะมีในเรื่องของวิชาชีพเสริม เราก็เปิดโอกาสให้เขาได้แสดง

ความคิดเห็นได้น�าเสนอในสิง่ทีต่วัเองถนดั แล้วเรายงัมกีารยกย่องชมเชย

คนต้นแบบ ทั้งในเรื่องของการเป็นคนดีของกองสุขศึกษา และการเป็น 

ต้นแบบด้านพฒันาสขุภาพ โดยให้ทุกคนในกองมส่ีวนร่วมในการคดัเลอืก”  

น.ส.พรทิพา กล่าว
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ส�าหรบักระบวนการขับเคลือ่นกจิกรรมเหล่านี ้ ได้มกีารจดัต้ังคณะท�างาน

โดยให้ทุกกลุ่มงานส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ามาร่วมระดมความคดิเหน็ในการออกแบบ

กจิกรรมต่างๆ เช่น การออกก�าลงักาย กจ็ะให้ผูน้�าของแต่ละกลุ่มเป็นคนน�า 

ออกก�าลงักายเวยีนกนัไป หรอืหากผูบ้รหิารให้นโยบายมาว่าควรท�าเรือ่งอะไร 

คณะท�างานกจ็ะเชิญแต่ละกลุม่มาคิดรูปแบบกนั 

น.ส.พรทพิา กล่าวอีกว่า ในส่วนของความก้าวหน้า กองสุขศกึษาก็ให้ความ

ส�าคญัและส่งเสรมิให้ทกุคนได้รบัการพฒันา โดยบคุลากรแต่ละคนจะมีแผนการ

พฒันาทกุปีทัง้ในเรือ่งของสายวิชาชีพ และเรือ่งภาวะความเป็นผูน้�า มกีารส่งคน

ไปพฒันาทกุปีทัง้หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู ระดบัต้น ระดบักลาง พฒันาการ

ท�าแผนยทุธศาสตร์ของวิชาชีพของแต่ละด้าน ซึง่ในปีนีก็้ท�าเรือ่งของการพัฒนา

งานวจัิยงานทกุงาน โดยให้ทกุคนไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนมส่ีวนร่วมในการคดิ

ในเรือ่งทีจ่ะท�างานวิจัย

“ถามว่าสิ่งท่ีท�าอยู่นี้วัดอย่างไรว่าเจ้าหน้าท่ีมีความสุข ที่เห็นได้ชัดคือ  

เรือ่งการมส่ีวนร่วม ถ้าคนไม่มใีจเขาจะไม่ให้ความร่วมมอืในการท�ากจิกรรม แต่

กองของเราไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมของกรมหรอืของกระทรวง เราจะให้ความร่วมมือ

อย่างด ีเมือ่ก่อนตอนยังอยู่ตกึส�านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เวลามงีานต่างๆ  

กองสขุศกึษาจะเป็นกองทีเ่สยีงดงัเฮฮามาก หรอืเวลาทีม่งีานของกรม เช่น ต้อง

จดัการแสดงอะไรสกัอย่าง กองสขุศึกษาจะหาการแสดงทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมของ

ทกุคนไปกนัเป็นองคาพยพ ไม่ใช่ส่งให้น้องๆ หรือมีแค่หน่วยกล้าตายออกไปแสดง 

แล้วในหน่วยงานเราเวลามคีนเข้ามาอยู่กจ็ะอยู่กนัยาวๆ ไม่ค่อยมคีนย้ายออก  

ตวัเลขการย้ายออกมีน้อยเมือ่เทยีบกบัหน่วยงานอืน่ๆ” น.ส.พรทพิา กล่าว
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หากถามว่าปัจจัยความส�าเร็จในการสร้างความสุขขององค์กรคอือะไร 

น.ส.พรทพิา มองว่า แก่นแท้ของกจิกรรมท่ีกองสุขศกึษาท�าอยูแ่ล้ว จริงๆ แล้ว

คอืแค่อยากให้บคุลากรท�างานอย่างมีความสขุสนุกไปกับการท�างาน มทีศันคติ

ทีด่กัีบหน่วยงาน เป็นวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารมาตัง้แต่อดตีทีใ่ห้ความส�าคญั 

กับคน ไม่ใช่ความส�าคัญกับเรื่องงานอย่างเดียว แม้จะมีการเปล่ียนแปลง 

ผูบ้รหิารเกดิขึน้ แต่กระบวนการเหล่าน้ียังมเีดนิหน้าต่อเนือ่ง ซึง่ผลจากการเป็น

องค์กรทีม่คีวามสุขกจ็ะท�าให้ประสทิธิภาพการท�างานดี สามารถตอบสนองต่อ

ภารกจิและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเตม็ท่ีน่ันเอง

“ปัจจยัที ่1 คอืวิสยัทัศน์ของผูบ้ริหาร ปัจจัยต่อมาคอื ความร่วมมอืร่วมใจ

ของคนในหน่วยงาน มันอาจจะเป็นวัฒนธรรมทีถู่กปลกูฝังกันมานาน น้องๆ เหน็

พีท่�าก็ท�าตาม มนัเป็นอย่างน้ีมาตัง้แต่ไหนแต่ไรแล้ว” น.ส.พรทพิา กล่าว=
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โรงพยาบาลจติเวช
นครราชสมีาราชนครนิทร์

กจิกรรมสร้างสขุทกุมิติ 

เราท�ามานานแล้ว
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โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ (รพจ.นครราชสีมา

ราชนครินทร์) เป็นหน่วยงานที่ให้ความส�าคัญกับการเป็นองค์กรแห่ง

ความสุขมาอย่างยาวนาน มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรแห่งความสุขมา

ตั้งแต่ 20 ปีก่อน โดยปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้น�าเครื่องมือ Happy 8 

มาใช้เพือ่เตรยีมพฒันาบคุลากรให้พร้อมรองรบัการปรบัเปลีย่นบทบาท

ของหน่วยงานสู่การเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญ 

และถูกเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีการ

บริหารจัดการก�าลังคนเป็นเลิศ 

(Bright Spot) ในเรือ่งองค์กร

สร้างสุข (Happy MOPH) 

ของกรมสุขภาพจิต

ท พ ญ . กิ ติ ม า  

ลีส้รุพลานนท์ หวัหน้า

กลุ ่มภารกิจพัฒนา 

สู ่ ค ว า ม เ ป ็ น เ ลิ ศ  

รองผู ้อ�านวยการด้าน

แผนงานและสารสนเทศ 

กล ่ า วถึ งภาพรวมการ

ด�าเนนิการสร้างสขุในองค์กรว่า  
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โรงพยาบาลท�าเร่ืององค์กรแห่งความสุขมานานมากแล้ว มีวิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรแห่งความสุขมาตั้งแต่ปี 2541 สมัยที่ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ 

ยังเป็นผู ้อ�านวยการ เป็นหน่วยงานรุ ่นแรกๆ ของกรมสุขภาพจิต 

ทีท่�าเรือ่งจติตปัญญา กจิกรรมประเพณต่ีางๆ ก็ท�ากันมานาน การประเมนิค่า 

คะแนนความสขุ ค่าคะแนนความผกูพนัต่างๆ กท็�ามาแต่ดัง้เดมิ เพยีงแต่ 

ระยะหลังมานี้ได้น�าเร่ือง Happy 8 เข้ามาใช้ และเมื่อกระทรวง

สาธารณสขุน�าเครือ่งมือ Happinometer มาใช้ จงึได้น�าเอากิจกรรมต่างๆ  

ที่ท�าอยู่มาจัดตามหมวดหมู่ให้อยู่ในแต่ละหมวดความสุข โดยสามารถ

แบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ 

และด้านสังคม
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ทางด้าน นางจฑุามณ ีดษุฎีประเสรฐิ รองผูอ้�านวยการด้านการพฒันา

คณุภาพ กล่าวว่า ปัจจยัส�าคญัทีโ่รงพยาบาลน�าเร่ือง Happy 8 มาใช้ เน่ืองจาก

กรมสขุภาพจิตมกีาร Reform ให้เป็นกรมวิชาการ ขณะทีโ่รงพยาบาล 

กถ็กูปรบับทบาทภารกจิให้เป็นศนูย์ความเช่ียวชาญ (Excellence Center) 

ของกรมสุขภาพจิต และการเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญต้องมีข้อก�าหนด  

3 เรือ่ง คอื ระบบบรกิารเป็นเลศิ บุคลากรท่ีเป็นเลศิ และองค์ความรูเ้ป็นเลิศ  

ซึ่งปัจจัยส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่จุดนั้นได้ คือ ทรัพยากรบุคคลที่ต้องเป็น 

Role Model ท่ีดีในการปรับเปลี่ยนภารกิจองค์กรโดยรู้สึกว่าได้รับ 

ผลกระทบน้อย ม ี EQ หรอืความยดืหยุน่ในช่วงเปลีย่นผ่านจนสามารถ

กลบัมาอยูใ่นภาวะปกตไิด้ด ี ดงันัน้ ในปี 2557-2558 จงึน�า Happy 8  

มาใช้ เพื่อให้สามารถมองการพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมมากข้ึน  

เพราะถ้าคนมร่ีางกายและจิตใจท่ีดกีจ็ะสะท้อนออกมาทีค่ณุภาพงานทีดี่ 

หรอืรองรบัการปรบัเปล่ียนภารกจิของโรงพยาบาลได้ดี 
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“การ Reform ของเราก็

คือ การปรับระบบบริการให้

เป็นแบบจติเวชยุง่ยากซับซ้อน 

มากขึ้น และพัฒนาเครือข่าย 

ให ้มี ศักยภาพในการดูแล 

ผู ้ป ่วยจิตเวชในพื้นที่ ท่ี เรา 

รับผิดชอบ การปฏิรูปตรงนี ้

เริม่มาตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา  

มีกระบวนการ Input ในเรือ่งของ 

นโยบายตวัชีว้ดัต่างๆ ทีส่่งมาจาก

กรม ถามว่ามนัเครยีดไหม มนัก็

เครียด แต่เครียดของเราจะ

ออกในลกัษณะบ่น ไม่ถงึขนาดว่า 

จะท�าให ้มีคนลาออกไปลา

ออกไปเยอะ ไม่ถึงขนาดนั้น”  

นางจุฑามณี กล่าว

นางจฑุามณ ีกล่าวต่อไปว่า 

ในส่วนของตนเองจะรบัผดิชอบ

ในส่วนของ Happy Brain หรือ

การพัฒนาคนในองค์กร ซึ่ง
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กระบวนการต่างๆ ก็จะมีทั้งการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ การ

จัดเวที KM เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานไปสู่รุ่นน้อง 

หรือกระทัง่เรื่องของ R2R หรือ QCI เขา้มาช่วยท�าใหบุ้คลากรขับเคลื่อน

องค์ความรู้ของตัวเองในการพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

นางจริฐัติกิาล ดวงสา นกัโภชนาการช�านาญการ ผู้รบัหน้าทีใ่นเรือ่ง

การสร้างเสริมสุขภาพขององค์กร กล่าวว่า กิจกรรมเริ่มต้นหลังจากน�า 

Happy 8 มาใช้ จะเน้นเรื่องของสุขภาพบุคลากรก่อน เนื่องจากผลการ

ตรวจสุขภาพประจ�าปีพบภาวะป่วย ภาวะเสี่ยงของบุคลากรค่อนข้างสูง 

จึงต้องหาวิธีลดจ�านวนกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยงให้น้อยลง ซึ่งวิธีการที่ใช้ก็คือ 

การก�าหนดเป็น KPI รายบคุคลในเรือ่งของการตดิตามภาวะสขุภาพและ
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มีผลต่อการพิจารณาเงินเดือน รวมทั้งออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

ทั้งกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย รวมไปถึงกลุ่มปกติ

อย่างไรก็ดี KPI น้ีจะไม่อิงเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย แต่จะ

ให้ทุกคนแข่งกับตวัเอง เช่น รอบเอวหรอืตัวเลข BMI ขอให้มตัีวเลขทีดี่ขึน้  

ต่อให้ดีขึ้นแค่หนึ่งจุดก็ถือว่าได้คะแนนเพ่ิม แต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็จะไม่ได้

คะแนน ถือเป็นกติกาที่สร้างขึ้นเฉพาะในองค์กรเท่านั้น

“เมื่อก่อนมีแต่ตรวจสุขภาพอย่างเดียว ใครเป็นอย่างไรก็แจ้งผลไป  

แต่ปรากฏว่ามีคนป่วยมากขึ้น คนอ้วนมากข้ึน ส่งเสริมชักชวนให ้

ออกก�าลังกายก็ยังไม่ค่อยได้ผล ก็เลยใช้วิธีบังคับ โดยน�าไปเป็นตัวช้ีวัด 

มผีลต่อเรือ่งความดคีวามชอบด้วย ท�าให้ตวัเลขปีล่าสดุกลุม่ป่วยเราลดลง  
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และกลุ่มเสี่ยงบางส่วนกลับมาอยู่ในกลุ่มปกติ นอกจากนี้ ยังมีการจัด

กิจกรรมสร้างเสริมโดยรวมส�าหรับบุคลากรทุกคน เช่น ออกก�าลังกาย 

ทุกวันพุธ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม กิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม 

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โครงการดืม่น�า้เปล่าแทนน�า้หวาน เป็นต้น”  

นางจิรัฐิติกาล กล่าว 

ด้าน นางจุฑาทิพย์ ลักคนสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล  

รองผู้อ�านวยการด้านการพยาบาล กล่าวถึงการด�าเนินการในด้านจิตใจว่า  

โรงพยาบาลได้ด�าเนินการในเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม และปัจจุบันได้น�า

กจิกรรมในเรือ่งของ Mindfulness in Organization (MIO) เข้ามาใช้ทัง้องค์กร 
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รวมท้ังในส่วนของลูกหลานของบุคลากร และขยายไปถึงคนไข้ โดย 

ผูป่้วยนอกจะพาคนไข้นัง่สมาธก่ิอนเข้าพบแพทย์ ส่วนผูป่้วยทีม่านอนใน 

โรงพยาบาลกจ็ะมโีปรแกรมท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ มกีารออกก�าลงั 

ตอนเช้า สวดมนต์ฝึกสติ สวดมนต์ก่อนนอน เป็นต้น

“เรือ่ง Happy Soul เรือ่งของทางด้านจติใจ มนักม็าพร้อมๆ กบั MIO 

รวมทั้งมีกิจกรรมอ่ืนๆ เราก�าหนดวันใส่บาตรในวันที่ 13 ของทุกเดือน  

ซึง่เป็นวนัท่ีในหลวงรชักาลที ่9 ทรงเสด็จสวรรคต เรากท็�าสบืเนือ่งมาปีกว่าแล้ว  

นอกจากนี้ ก็มีการร่วมบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ บริจาคโค กระบือ 

กิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ท�ามาเรื่อยๆ จนเป็นกิจวัตรของเรา บางที 

ก็ไม่ได้มาแยกว่า Happy โน้น Happy นี้ คือท�าอย่างเดียวแต่มันได้ 

หลายอย่าง” นางจุฑาทิพย์ กล่าว
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ขณะที่ในด้านสังคมนั้น ก็มีการดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกิด แก่ 

เจ็บ ตาย ในส่วนของบุคลากรที่เป็นญาติสายตรง ถ้าเกิด ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลก็จะไปแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ถ้าป่วยมีการ

เยี่ยมให้ก�าลังใจกันและกัน และถ้ามีการสูญเสียก็ไปร่วมกิจกรรม 

น�าพวงหรีดไปเคารพศพ และกิจกรรมที่สนับสนุนเยียวยาด้านจิตใจ  

เรือ่งการสานสมัพนัธ์ต่างๆ จะใช้กจิกรรมกฬีา พาครอบครวัมาร่วมเล่นกีฬา

ด้วยกัน มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเจ้าหน้าที่ การยกย่อง

ชมเชยผู้มีผลงานหรือมีความโดดเด่น เป็นต้น 

ด้าน นายคมสนัต์ ชดิเช้ือ รองผู้อ�านวยการด้านบรหิาร กล่าวเพิม่เตมิว่า  

ในด้านการดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานซึ่งมีส่วนเกี่ยวโยงกับ  
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Happy Workplace นั้น โรงพยาบาลได้ด�าเนินการเรื่อง Green & 

Clean Hospital โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตั้งแต่การ

จัดการขยะ ทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ การจัดการพลังงาน 

ทุกคนมีส่วนร่วมที่ก�าหนดมาตรการต่างๆ และถือเป็นข้อตกลงร่วมกัน 

ท�าให้อัตราการใช้ไฟฟ้าต�่ากว่าค่ามาตรฐาน 45% อัตราการใช้น�้ามัน 

ต�่ากว่าค่ามาตรฐาน 70%  
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ขณะทีก่ารจดัการสิง่แวดล้อมทัว่ไป กม็กีารปรบัปรงุสภาพแวดล้อมให้

เอือ้ต่อการเยยีวยาผูป่้วย เน้นความปลอดภยั จดุไหนทีเ่ป็นจดุเสีย่งผูป่้วยจะ

หลบหนีหรอืฆ่าตวัตายกป็รบัให้ไม่มคีวามเสีย่ง สร้างพ้ืนทีใ่ห้ร่มรืน่ มโีต๊ะ 

เก้าอี ้นัง่ทานอาหาร ระหว่างผูป่้วยกบัญาต ิเรือ่งการจดัการน�า้ดืม่ กม็นี�า้ดืม่ 

ทีผ่่านเครือ่งกรองและแจกจ่ายให้กบัผูป่้วย มกีารตรวจมาตรฐานทกุ 3 เดอืน  

อกีทัง้เป็นผลพลอยได้มาถึงเจ้าหน้าทีท่ีอ่ยูบ้่านพกั ก็จะไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ซือ้น�า้ดืม่มาบริโภค ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึง่

“เรื่องน�้าเสีย บ่อบ�าบัดน�้าเสีย เราก็ดูแลให้ได้มาตรฐานตลอด

เวลา เอาน�้าที่ผ่านการบ�าบัดมารดน�้าต้นไม้ ก็ช่วยลดการใช้น�้าที่เป็น

น�้าดีลง พวกวัชพืชหญ้าเราก็จะเอามาหมักเป็นปุ๋ยส�าหรับท�ากิจกรรม

การเกษตร” นายคมสันต์ กล่าว 

ทพญ.กิตมิา กล่าวเพ่ิมเตมิอีกว่า ในส่วนของความสขุทางการเงิน หรือ 

Happy Money นัน้ ท่ีผ่านมามกีารด�าเนนิการหลายส่วนตัง้แต่การท�าตลาดนดั  

Happy Market สมุดออมเงิน และมีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  

ท�าสวนผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล มีแปลงผักที่ขายผักในราคาถูก 

ให้เจ้าหน้าทีซ่ึง่กจ็ะเชือ่มโยงในเร่ืองของอาหารปลอดภยัเข้าไปด้วย เพราะ

ส่วนหนึ่งก็น�ามาให้โรงครัวประกอบอาหารให้คนไข้ นอกจากนี้ หลังจาก 

ได้รบัผลประเมนิความสขุ Happinometer จากกระทรวงแล้ว การขบัเคล่ือน 

ในขณะนี้ก็จะมีการน�ากลุ่มบุคลากรที่มีค่าคะแนน Happy Money ต�่า 

มาอบรมการเงินส่วนบคุคลและการบริหารจดัการหนีต่้อไป
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ทพญ.กติมิา กล่าวทิง้ท้ายว่า กจิกรรมทัง้หมดทัง้มวลทีส่ร้างความสุข 

แก่บุคลากรเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลได้ด�าเนินการมานานแล้ว วัฒนธรรม

ของที่นี่แต่เดิมก็อยู่กันเป็นแบบพี่น้อง ผู้บริหารก็ส่งต่อท�าต่อเนื่องกันมา  

แม้แต่ต้นไม้แต่ละต้นทุกคนก็ช่วยกันปลูก สมัยก่อนท�าสนามฟุตบอล 

กช่็วยกนัปลกูหญ้ากนัเอง สนามเปตองกท็�าเอง นพ.บญุชยั นวมงคลวฒันา  

อดตีผู้อ�านวยการ ยงัมานัง่ปูอฐิตวัหนอนเองอยูเ่ลย กล่าวคอื อยูก่นัแบบ

ครอบครัวจริงๆ 

“นพ.สุพล รจุริพพิฒัน์ อดตีผูอ้�านวยการอกีท่าน สัง่สอนว่าการจะปลกูใจคน 

ต้องท�าให้เขาประทับใจตั้งแต่วันแรก ดังนั้น วันแรกที่น้องใหม่เข้ามาอยู่

ในโรงพยาบาลจะรู้สึกเคว้งคว้าง รุ่นพี่คนสุดท้ายก่อนหน้านี้ต้องมารับรอง 

มานัดทุกคนมาทานข้าวด้วยกัน ถ้าแพทย์มาก็ให้แพทย์รุ ่นพี่เป็นหลัก  

ถ้าพยาบาลมาก็ให้พยาบาลรุ่นพี่เป็นหลัก หรือวันท่ีเกษียณ เราจะมีรุ่นที ่
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เกษียณไปแล้วมารับรุ่นน้องที่จะเกษียณในปีนั้น วันสงกรานต์ วันปีใหม่  

วนัเกิดโรงพยาบาล เรากย็งัเชญิท่านมาร่วมเสมอืนว่าเรายงัเป็นครอบครวัอยู ่ 

ไม่ใช ่ว ่าเกษียณไปแล้วจากไปเลย เพราะฉะนั้น ก็กลายเป็นว่า 

ทุกอย่างคือความผูกพันที่อยู่กันมานาน เวลาที่คนถามว่าท�าไมองค์กร

เราถึงมีความสุข จึงจะบอกไม่ได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ เพียงแต่ช่วงหลังๆ 

ที่เอาเครื่องมือมาจับดูเพื่อให้มองได้รอบด้านขึ้น แต่จริงๆ เราก็ท�ามา 

ทุกมิติแล้ว” ทพญ.กิติมา กล่าว=
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ศนูย์อนามยัท่ี 7 
ขอนแก่น 

สร้างสุขด้วยสตใินองค์กร
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ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่น (Bright 

Spot) ของกรมอนามัย ในด้านการสร้างสุขในองค์กร (Happy MOPH) 

โดยความพิเศษขององค์กรนี้ คือ การน�าโปรแกรมการสร้างสุขด้วยสต ิ

ในองค์กร (Mindfulness In Organization : MIO) มาปรับใช้อย่างจริงจัง 

จนช่วยลดภาวะความเครียดของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

ได้อย่างเป็นรปูธรรม อกีทัง้ยงัเป็นหน่วยงานทีม่กีารประเมนิความสขุด้วย 

Happinometer ได้คะแนนสูงที่สุดในกรมอนามัยอีกด้วย

นางนันทิราพร แถวไธสง หัวหน้างานขับเคล่ือนก�าลังคน และ  

นางวรรีตัน์ ธสีรุะ คณะท�างานสร้างสขุในองค์กร/ประธานชมรมจริยธรรม 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้ข้อมูลว่า เดิมทีศูนย์อนามัยที่ 7 มีชมรม

จริยธรรมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ อยู่แล้ว เช่น การท�าบุญ ปฏิบัติธรรม  

ท�าบุญวันก่อตั้งศูนย์ฯ วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ไหว้พระสวดมนต์
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ที่หอพระในวันพระที่ตรงกับวันราชการ เพื่อสร้างความสามัคคีร่วมมือ

ร่วมใจของบุคลากรในองค์กร เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการจนกลายเป็น

ประเพณีขององค์กรไปแล้ว ถือเป็นจุดพื้นฐานที่จะน�าไปสู่เรื่อง MIO 

ขณะเดียวกัน ในปี 2560 ทางศูนย์อนามัยที่ 7 มีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างองค์กรคร้ังใหญ่ จากเดมิทีใ่ห้บรกิารการคลอด การผ่าตดั และ

บริการผู้ป่วยใน ก็ปิดงานในส่วนนี้ลงแล้วเปลี่ยนมาเป็นการส่งเสริมสุข

ภาพตามกลุ่มวัย และมุ่งสู่ด้านวิชาการ มีการบริหารจัดการก�าลังคน  

มกีารปรับเปลีย่นบทบาทหน้าทีเ่ป็นอย่างมาก เช่น พยาบาลท่ีปฏบิติังาน 

ในหอผู้ป่วยต้องไปท�าหน้าที่ด้านวิชาการ ต้องท�างานวิจัย ผลิต สร้าง

นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่ภาคีเครือข่ายร่วมกับ 

นักวิชาการ และต้องไปท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ไม่คุ้นชิน ไม่คุ้นกับ

การลงพื้นที่ ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่น  

ในการท�างาน บางคนเครียดถึงขั้นลาออกก็มี 

ขณะที่ทางผู ้อ�านวยการศูนย์ฯ ได้เห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จึง

หากลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม

กับงานใหม่ ประจวบกับในปีนั้น ท่านผู้อ�านวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วม

ประชมุวชิาการและได้ฟังบรรยายเรือ่งการสร้างสุขด้วยสติในองค์กรจาก  

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ จึงเกิดไอเดียน�าเรื่องนี้มาปรับใช้ในองค์กร

และมอบหมายให้ทมีงานไปศกึษาข้อมลูวธิกีารว่าท�าอย่างไรจึงจะพัฒนา

เรื่องนี้ให้เกิดกับบุคลากรได้ 100% 
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ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์จึงเชิญ นพ.ยงยุทธ มาเป็นที่ปรึกษาถ่ายทอด

การท�า MIO ในองค์กรอย่างเป็นข้ันเป็นตอน มีการก�าหนดให้การ 

เข้าอบรมเป็นหนึง่ตัวชีว้ดัรายบุคคล มกีารจดัอบรมกลุม่หวัหน้างานเป็น

รุน่แรกใช้เวลา 3 วนั มหีลกัสูตรทัง้การคดิบวก ภาษากายต่างๆ การส่ือสาร

สนทนาก็ใช้สุนทรียสนทนา การสนทนาโดยใช้สติ ฟังให้มาก ฟังแล้ว 

พดูให้มปีระโยชน์ และมใีจเมตตาต่อกนั ให้อภยัซ่ึงกนัและกัน เมือ่อบรม

เสร็จแล้วก็จะให้กลุ่มนี้เป็นวิทยากรอบรมคนอื่นๆ ในองค์กรต่อจนครบ 

100% รวมทั้งหมด 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งหมด 300 คน ครอบคลุม

บคุลากรทกุระดบัไปจนถงึพนกังานจ้างเหมา หลงัจากนัน้กม็กีารตดิตาม
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ประเมินทั้งก่อนและหลังการอบรม  

6 เดือน รวมทั้ งมีการประกาศ

นโยบายให้น�ามาใช้เป็นวัฒนธรรม

องค์กร คือ ท�าสมาธิก่อนการอบรม/

ประชมุ/สมัมนา ทกุคร้ังท�าสมาธิก่อน

ท�างานทกุวนั วนัละ 5 นาท ี ตดิตัง้ระฆังสตใินทีท่�างานทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือ

เป็นเครื่องเตือนให้ใช้สติในการท�างาน

“MIO เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการผ่อนคลายจิตและสติ อาจารย์

ไม่ได้สอนในทางศาสนา แต่สอนให้เรามสีต ิก่อนประชุม ก่อนท�างานกท็�า

สมาธิเรียกสติให้อยู่ที่ลมหายใจประมาณ 3 นาที 5 นาที เวลาท�างานก็
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จะมีเสยีงระฆังสตทิีค่อมพวิเตอร์ดงัทกุ 15 นาท ีบางวนัท�างานอยูใ่จลอย

ได้ยินเสียงระฆังปุ๊บก็จะได้สติกลับมาว่าเราก�าลังท�างานอยู่นะ เรื่องนี ้

ท่านผูอ้�านวยการประกาศเป็นนโยบายเลย ถ้าท่านไม่เล่นด้วยคงท�าไม่ส�าเรจ็ 

แล้วท่านท�าเป็นตัวอย่างด้วย ในการประชมุทุกคร้ังกจ็ะท�าสมาธก่ิอน ทกุคน

ก็จะรูว่้ามนัคอืวัฒนธรรมองค์กร การประชมุในกลุม่งานหวัหน้าต้องเป็นคนน�า  

ประชมุในกลุม่งานกท็�าก่อนประชมุเหมอืนกนั” นางนันทริาพร กล่าว

นางนนัทริาพร กล่าวอกีว่า สาเหตทุีเ่น้นเรือ่ง MIO มาเป็นเครือ่งมอื 

สร้างความสุขทั้งๆ ที่ยังมีอีกหลายวิธี เนื่องจากมองว่า “ใจเป็นนาย 

กายเป็นบ่าว” ถ้าพฒันาทีจ่ติใจกจ็ะเป็นการพฒันามาจากส่วนลกึข้างใน 

ไม่ใช่แค่พฒันาแค่เปลอืก การพฒันาแต่ภายนอก เวลาผ่านไปกไ็ม่ได้ปฏิบตัิ  
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แต่ถ้าพัฒนาด้านจิตใจก็จะเป็นสิ่งท่ีฝั ่งลึกอยู ่ข ้างในส่งผลให้คิดดี 

คิดบวก ไม่มีอคติไม่มีความเครียด สามารถพัฒนาได้หลากหลายด้าน 

นอกจากนี ้ตวัชีวั้ดในองค์กรมเีรือ่งการเป็นองค์กรท่ีมคีณุธรรมคูค่ณุภาพ 

คณุธรรมต้องพฒันามาจากจติใจ ดงันัน้ การพฒันาจิตใจจงึตรงกบัตวัชีว้ดั 

และนโยบายขององค์กรด้วย

ทั้งนี้ ผลจากการน�า MIO มาใช้เป็นวัฒนธรรมองค์กร พบว่า  

เกดิผลลพัธ์ทีด่ข้ึีนอย่างมาก ตัง้แต่ท�าเร่ืองน้ีมา ทกุคนมาประชมุตรงเวลา  

ไม่มีโต้เถียงกันไร้สาระ เลิกประชุมตามก�าหนดอย่างมากก็ช้าไป  

5-10 นาท ีจากเดมิท่ีเสรจ็ช้าไปเป็นชัว่โมง ความเครยีดของบคุลากรลดลง 

จากเดิมอาจจะ 90% ก็ลดเหลือ 40-50% เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึง 
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การปรับตัวให้เข้ากับบทบาทภารกิจใหม่ได้ เรื่องผลงานนวัตกรรมต่างๆ  

ก็มีการท�าโครงร่างวิจัยมากขึ้นกว่าเดิม อัตราการลาป่วยลากิจซึ่ง 

อาจมีสาเหตุจากความเครียดหรือเบ่ืองานของเจ้าหน้าที่ก็ลดลง ขณะที ่

ความสขุของบคุลากรศนูย์อนามยัที ่7 ซึง่ประเมินตาม Happinometer  

ก็อยู่ที่ 67 เป็นองค์กรท่ีได้สูงสุดของกรมอนามัย อีกทั้งยังได้รับโล่

รางวัลดีเด่น “ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น” ระดับกรม จาก  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ ในเวท ี

การประชมุสมัมนาพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม กระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ที ่12  

ประจ�าปี 2560 อีกด้วย
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ด้าน นางวรรีตัน์ กล่าวเพิม่

เตมิว่า หลงัจากประสบความ

ส�าเร็จกบั MIO ในปี 2561 นี้ 

ทางศูนย์อนามยัที ่7 ขอนแก่น

ยงัได้ต่อยอดหลกัสตูร “สมาธ”ิ 

ของ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร 

สถาบันพลั งจิตตานุภาพ  

สาขา 31 วัดศรจัีนทร์ พระอารามหลวง จงัหวัดขอนแก่น มาใช้เพือ่เป็นการ

พฒันาต่อยอดให้ต่อเนือ่งและยัง่ยนื โดยมกีารจดัอบรมและฝึกปฏบิตัขิอง

บคุลาการในหน่วยงานทกุคน โดยแบ่งบุคลากรเข้ารบัการอบรม จ�านวน 

3 รุ่น รุ่นละ 100 คน ซึ่งจากการประเมินผลพบว่า ความพึงพอใจ 
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ต่อหลักสูตรการอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 99.05% และ

ความพึงพอใจต่อกระบวนการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 99% ขณะ

เดียวกัน ท่านผู้อ�านวยการศูนย์ฯ ยังตั้งเป้าว่า การประเมินความสุขด้วย 

Happinometer ในปี 2561 น้ีต้องได้ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน และยงัตัง้เป้า 

ด้วยว่าจะเพิ่มขึ้น 5 คะแนนในทุกๆ ปี

นางวรีรัตน์ กล่าวด้วยว่า แม้การท�าเรื่องการสร้างสุขด้วยสติใน

องค์กรจะดูเหมือนเกี่ยวข้องกับด้านจิตใจอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วก็ยัง
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เชือ่มโยงกบัความสขุในมติอิืน่ๆ ด้วย เช่น Happy Body เพราะเมือ่คนเรา 

ที่ท�างานอย่างมีสติ แม้แต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเรื่อง Health  

Literacy กจ็ะได้คดิ รูจ้กัเลอืกรบัประทานอาหาร รูจ้กัดแูลสขุภาพตวัเอง 

ให้ดี หรือในส่วนของ Happy Relax ถ้าได้ฝึกสติก็จะเป็นคนที่สงบ 

ผ่อนคลายอารมณ์ดี มีน�้าใจดี มีความเอื้ออาทรต่อกัน

นางวรีรัตน์ กล่าวท้ิงท้ายถึงปัจจัยความส�าเร็จในการน�า MIO มา

ใช้ในองค์กรว่า อันดับแรก คือ ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญ และก�าหนด

เป็นนโยบายขององค์กร ในส่วนของผูอ้�านวยการศนูย์อนามยัท่ี 7 ท่านให้

ความส�าคญักบัเรือ่งนี ้มกีารปฏบิตัติวัเป็นตวัอย่าง มกีารก�าหนดนโยบาย 
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ก�าหนดตัวชี้วัดและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ก�าลังใจ ปัจจัย

ต่อมา คือ ความร่วมมอืของบคุลากร ธรรมชาติของบคุลากรศนูย์อนามยั

ที ่7 อยูกั่นแบบพ่ีแบบน้อง เป็นคนท่ีเช่ือฟังผูบั้งคบับัญชา ถอืว่ามพีืน้ฐาน

ทีด่ ีเมือ่ผูบ้งัคับบัญชามีนโยบายปฏบัิตติาม ไม่มใีครท�าตวัมปัีญหาหรอืมี

ข้อร้องเรียนแต่อย่างใด=
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สร้างสขุ
ในการท�างานสไตล์ 

‘กองพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริโภค’

เปิดโอกาสพฒันา
  ศกัยภาพ-ขบัเคลือ่นนโยบาย

องค์กรคณุธรรม
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กองพฒันาศักยภาพผูบ้รโิภค เป็นหน่วยงานทีม่คีวามโดดเด่นในเรือ่ง 

การพฒันาศักยภาพบุคลากร และเป็นแบบอย่างในการขบัเคลือ่นส่งเสรมิ

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร

ให้สูงขึ้น จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการ

บริหารจัดการก�าลังคน (Bright Spot) ด้านองค์กรสร้างสุข (Happy 

MOPH) ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผลส�าเร็จของการขับเคลือ่นทีผ่่านมา กองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค

ได้รับรางวัลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐหลายรางวัล 

เช่น รางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการ

พฒันาการบรกิารระดบัดเีด่น จากส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ซึง่เป็นหน่วยงานระดบักองหรือส�านกัในส่วนกลางของ

กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) เพยีงหน่วยงานเดยีวทีไ่ด้รับรางวลัในสาขานี้  
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รวมทัง้ยงัได้รบัรางวลัหน่วยงานดเีด่นระดบักรม ด้านการพฒันาคณุธรรม 

จริยธรรม จากแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก ส�านักงาน 

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ�าปี 2560 ขณะท่ีตวัช้ีวดัอืน่ๆ กม็ตีวัเลขทีส่งูขึน้  

เช่น ตวัชีว้ดัด้านความสามัคคี เพิม่ข้ึนจาก 80% เป็น 87% ความมวีนิยั เพิม่ขึน้ 

จาก 82% เป็น 90% การมใีจอาสา เพ่ิมขึน้จาก 79% เป็น 86% เป็นต้น

ภก.วีระชัย นวลชัย ผู ้อ�านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างสุขในองค์กรว่า จากนโยบายของ สธ. ในเรื่อง  

Happy MOPH ประกอบกบัในปี 2559 ทางหน่วยงานมแีนวคดิต้องการให้ 

เจ้าหน้าทีส่ามารถปฏบิตัริาชการให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

กับผูร้บับรกิาร ให้บรกิารด้วยความรูส้กึทีอ่ยากท�า  

จึงตั้งจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้ามี Service Mind  

เตม็ใจทีจ่ะให้บรกิารประชาชน 

“วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ผู้บังคับบัญชา 

สั่งให้ท�า เช่น เวลามีคนมาติดต่อ  

คุณยิ้มนะ คุณพูดให้เพราะนะ  

แต่แบบน้ีมันไม่ยั่งยืน การจะมี  

Service Mind จากภายในได้ ต้องมา 

พร้อมกับความสุขในการท�างาน” 

ภก.วีระชยั กล่าว
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เพือ่ให้บคุลากรมคีวามสขุในการท�างาน ประการแรก ภก.วรีะชยั มองไปท่ี 

เรือ่งของความมัน่คงเป็นหลกั โดยเฉพาะกลุม่ลกูจ้างซ่ึงได้รบัแค่เงินเดือนและ

ประกนัสงัคม ไม่มสิีทธปิระโยชน์เหมอืนข้าราชการ ดังน้ัน ส่ิงท่ีจะมาชดเชย 

คอื การมโีอกาสได้พัฒนาและปรบัปรงุตัวเอง โดยตนจะพดูกบับคุลากรเสมอ

ทัง้ข้าราชการและลกูจ้างว่า ณ วนัหนึง่ทกุคนต้องเตบิโต ต้องมคีวามก้าวหน้า 

ในส่วนของข้าราชการ คอื ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ส่วนลกูจ้าง

จะต้องมทีกัษะ มคีณุสมบตั ิ มปีระสบการณ์ เม่ือมคีวามพร้อมเหล่านีแ้ล้ว  

หากมีบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจพร้อมจะจ้างในอัตราค่าตอบแทน 

ที่สูงกว่าเดิม ทางกองก็สนับสนุนให้ไป

“เพราะฉะน้ัน เราต้องเสรมิสร้างเขาในสิง่ทีเ่ขาคดิว่ายงัขาดอยู ่หรอื

พัฒนาตาม Job Description เขาก็จะมีความสุข รู้สึกว่าการมาอยู่ที่นี่

เขาได้รับการพัฒนา” ภก.วีระชัย กล่าว 
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ผู้อ�านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น การ

พัฒนาทักษะการเป็นพิธีกร เนื่องจากภารกิจของกอง คือ การสื่อสาร

องค์กร การท�าข่าว การเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของ อย. การสร้างความรอบรู้

ในด้านสุขภาพแก่ประชาชน  สิ่งที่คาดหวังกับเจ้าหน้าที่คือต้องมีพิธีกร  

ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมเอาพิธีกรมืออาชีพมาอบรมเจ้าหน้าที่ที่สนใจ  

จนตอนนีเ้วลามงีานประชุมระดับนานาชาต ิระดบักระทรวง กม็กัจะได้รบั 

การร้องขอให้ส่งพิธีกรไปช่วย 

หรือเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่กองพัฒนาศักยภาพ 

ผู้บริโภคใช้วิธีจ้างชาวต่างชาติมาประจ�าอยู่ที่กองเพื่อให้เจ้าหน้าที่กว่า  

60 คนได้เจอ ได้คุยด้วยภาษาอังกฤษตลอดทุกวัน ผสมกับการส่งไปเรียน

ในคลาสเรยีน จ้างอยู ่1 ปี ปรากฏว่าภาษาองักฤษดีขึน้มาก พิธกีรบางคน

สามารถพัฒนาเป็นพธิกีรภาษาองักฤษ เวลามอีงค์กรต่างประเทศมาเยีย่ม

ก็จะถูกขอตัวไปช่วยงานเสมอ
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นอกจากนี้ ในกลุ ่มช่างภาพเอง งานหลักคือการถ่ายภาพนิ่ง  

ภาพเคลือ่นไหว ขณะทีเ่ทคนคิการถ่ายภาพกเ็ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

เพือ่พัฒนาความเป็นมอือาชีพให้มากขึน้ กเ็ลยหาช่างภาพมอือาชพีมาช่วย 

อบรม ซึง่ก็ช่วยให้ฝีมอืดขีึน้ ขณะเดยีวกนั กพ็ยายามเปิดงานใหม่ด้วย เช่น 

ให้หดัท�าข่าวเองทัง้กระบวนการ ตัง้แต่เขยีนสครปิต์เอง เป็นพธิกีรข่าวเอง 

ถ่ายภาพเอง ตัดต่อเอง แล้วเอาไปเปิดตามจอทีวีภายในตึก บุคลากรจะ

ได้ใช้ทักษะที่อบรมมาผลิตเป็นชิ้นงานออกมา ทั้งการถ่ายภาพ การเป็น

พิธีกร การพูดจา การใช้เสียง การแสดงสีหน้าท่าทาง อารมณ์ ฯลฯ ซึ่ง

ท�าแล้วก็มีความสนุกว่าสิ่งที่เรียนรู้มานั้นได้ใช้งานจริงๆ 
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“การเรยีกร้องอะไรกับเจ้าหน้าทีร่ะดบัปฏบิติั เราต้องให้เขาได้มกีาร

พฒันาความรูก่้อนแล้วมนัก็จะวนกลบัมาในส่วนราชการ เวลาพฒันาเขา  

เราก็จะดูตัวชี้วัดด้วยว่า Out put เป็นอย่างไร  Out come เป็นอย่างไร 

ไม่ใช่พัฒนาแล้วหายกันไป เราจะมีการพัฒนาโครงการต่อเนื่องเพิ่มเติม 

ไปเร่ือยๆ เพราะคิดว่าการพัฒนาคนเป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนางาน 

แล้วใส่ในเรื่องของกระบวนทัศน์ วิธีคิดเข้าไป ผลงานมันจะออกมา 

อยู่ท่ีผู้มารับบริการ แต่ถ้าไปที่

ส่วนปลายเลยว่าทุกคนต้องมี  

Service Mind นะ ทุกคนต้องมี

หัวใจบริการนะ มันไปต่อไม่ได้” 

ภก.วีระชัย กล่าว

ผู ้อ�านวยการกองพัฒนา

ศักยภาพผู้บริโภค กล่าวอีกว่า  

สิง่ท่ีพดูมานีเ้ป็นเพียงตัวอย่างหนึง่ 

ของการอบรมพัฒนาบุคลากร  

ในทางปฏิบัติยังมีกิจกรรมอีกมากที่ไม่ได้ยกมากล่าว และนอกจากเร่ือง 

การสร้างความมั่นคง ให้โอกาสพัฒนาตัวเองแล้ว อีกกระบวนการหนึ่ง 

ทีก่องพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคได้ขับเคลือ่นความสุขและเพิม่ประสทิธภิาพ

การท�างานก็คือ นโยบาย “หน่วยงานคุณธรรม” 
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“ผมรู้สึกว่าการเป็นกองคุณธรรมน่าสนใจดี มันสอดคล้องกับเร่ือง

การบริการประชาชน เพราะเนื้อหาหลักๆ คือว่า ถ้าคนมีคุณธรรม  

หมายถึงเขารู้ว่างานของเขาคืออะไรและท�าอย่างไรให้งานออกมาได้ดี 

ตรงนี้มันสอดคล้องกัน เราเลยคิดท�าเรื่องกองคุณธรรมตั้งแต่ปี 2559” 

ภก.วีระชัย กล่าว

ส�าหรบัขัน้ตอนการเป็นหน่วยงานคณุธรรม เริม่จากการหาผูเ้ช่ียวชาญ

มาเป็นวิทยากรกระบวนการ หรอืมาถ่ายทอดความรูใ้ห้ ซึง่ทางกองพฒันา

ศักยภาพผูบ้รโิภคได้ประสานกบัศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) และได้ 

อาจารย์สมปอง ใจดเีฉย มาเป็นวทิยากรกระบวนการให้ พร้อมทัง้แต่งตัง้

คณะท�างานพฒันากองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภคสูก่องคณุธรรม ตามค�าสัง่

กองพฒันาศักยภาพผูบ้รโิภค ท่ี 9/2559 วนัที ่25 เม.ย. 2559
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ทัง้นี ้ อาจารย์สมปอง ให้ค�าแนะน�าว่า ต้องหาอตัลักษณ์ร่วมของคน 

ในหน่วยงานว่าจะมอีะไรบ้าง เรือ่งนีค้วรมาจากความคดิของคนในหน่วยงาน  

ไม่ควรให้คนภายนอก หรอืผูบ้รหิารก�าหนด ดงันัน้ จงึมกีารจดัอบรมขึน้ 

ในวันท่ี 6 มิ.ย. 2559 ผ่านกระบวนการดึงความคิดของคนในกองมา

ละลายพฤติกรรม หาจุดร่วม จนสุดท้ายได้อัตลักษณ์ร่วมมา 3 ประการ  

คอื “สามคัค ีมวีนิยั ใจอาสา” เมือ่ได้ข้อสรปุแล้วกต้็องท�าเป็นข้อตกลงร่วมกัน 

ว่านีเ่ป็นสิง่ทีบ่คุลากรของกองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภคต้องร่วมกันท�า

“เมื่อก�าหนดอัตลักษณ์แล้วเราก็จัดท�าเกณฑ์การประเมิน เช่น 

สามัคคี คือ เข้าร่วมงานของกองและของกรม มีการให้ความร่วมมือ  

มส่ีวนรวมกบักจิกรรมต่างๆ ส่วนมวิีนัยกค็อื มาท�างานตรงเวลา เข้าประชมุ

ตรงเวลา ไม่เป็นผู้มาสาย ไม่รบกวนผู้อื่น ไม่พูดเสียงดังในท่ีสาธารณะ  
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ไม่เปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างประชุม ส่วนใจอาสาก็คือ การช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงานในการท�างาน หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ส่ิงต่างๆ 

เหล่าน้ีเป็นข้อก�าหนดทีเ่ราหารอืร่วมกนั แล้วท�าการสงัเกต ประเมนิตาม

ล�าดับชั้น เพื่อดูความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละคน

ว่าดีขึ้นอย่างไร” ภก.วีระชัย กล่าว

นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของการสื่อสารองค์กรก็ต ้องตอกย�้า 

เรื่องเหล่านี้ตลอดเวลา หากมาติดต่องานท่ีกองจะพบเห็นมีป้ายสื่อสาร

เรื่องอัตลักษณ์กระจายอยู่ทั้งกอง ติดอยู่หน้าห้องผู้อ�านวยการ อยู่ใน 

ห้องประชุม ตามทางเดิน เพื่อย�้าเตือนว่า นี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ท�าความ

ตกลงร่วมกัน แม้แต่ในการประชุมกองทุกครั้งก็จะติดตามเรื่องเหล่านี ้

อยูต่ลอด ซึง่จากการตดิตามประเมนิผล ปรากฏว่าเจ้าหน้าทีใ่นกองมกีาร

เปล่ียนแปลงการปฏบิตัติวัไปในทางทีด่ขีึน้อยูใ่นระดบั 90% ทัง้ 3 หมวด 

ทั้งนี้ นอกจากการติดตามประเมินผลแล้ว ยังมีการให้รางวัลอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อยกย่องเชิดชู เป็นขวัญก�าลังใจ และแสดงให้เห็นว่าท�าดีแล้ว

ผู้บังคับบัญชามองเห็น โดยการให้รางวัลจะมี 2 ประเภท คือ 1.รางวัล 

ในเรือ่งของการท�างานในหน้าทีข่องตัวเองได้ด ีโดยเรยีกกนัเองว่ารางวลั

การบริการยอดเยี่ยม เช่น เวลามีบุคคลภายนอกเวลามีคนมาติดต่องาน

แล้วให้บริการดีหรือไม่ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ค�าพูดค�าจาดี มีจิตบริการ

หรอืไม่ และ 2.รางวลัในเรือ่งมนษุยสมัพนัธ์ด ีซึง่จะให้เพือ่นร่วมงานโหวต

กันทุกๆ สิ้นเดือนแล้วไปให้รางวัลกันตอนสิ้นปีงบประมาณ 
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“ล่าสุดก็ได้จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลหาผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี

ที่สุดในกอง 3 คนทุกๆ 2 เดือน โดยแต่ละรอบจะมีแรงจูงใจเล็กๆ น้อยๆ 

คนละ 1,000 บาท ให้เกิดความสนุกสนาน และรู้สึกว่าท�าดีแล้วผู้บังคับ

บัญชาเห็น ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ท�าให้มีความสุขกับการ

ปรบัปรงุตวัเองให้ดข้ึีน” ผู้อ�านวยการกองพัฒนาศกัยภาพผูบ้ริโภค กล่าว

ภก.วรีะชัย กล่าวว่า องค์ประกอบทีเ่ล่าให้ฟังเหล่านี ้ ตนคดิว่าจะเป็น 

องค์ประกอบทีท่�าให้บคุลากรมคีวามสขุในการท�างาน ซึง่ก็สะท้อนออกมาจาก 

การได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับรางวัลในเรื่องของหน่วยงานคุณธรรม

จากสถาบันแก้วกัลยาสิกขาลัยต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 หรือในปี 2560  
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ก็ผ่านการประเมินจาก ก.พ.ร. ให้ได้รับรางวัลเลิศรัตน์ระดับดีเด่น 

ในสาขาการบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ และสิ่งที ่

น่าภูมิใจคือ เป็นหน่วยงานระดับกอง/ส�านักเพียงหน่วยงานเดียวใน 

ส่วนกลางที่ได้รับรางวัล

“มันเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกัน เราไม่ได้เรียกร้องแต่ฝ่ายเดียว

ว่าทุกคนต้องรักองค์กรนะ พูดแบบนั้นมันไม่ยั่งยืน แต่ถ้าเขารู้สึกว่าได้

อะไรจากองค์กร องค์กรแห่งนี้เสริมสร้างให้เขามีพัฒนาการ เราจะได ้

ส่ิงที่ทุกคนเต็มใจอยากจะท�า เวลาผู้บริหารมีนโยบายว่าจะไปทิศทาง

ไหน เขาก็จะมาเต็มร้อย เราจะให้ก�าลังใจเขาตลอด คุณต้องการเสริม



116
BRIGHT  SPOT 

สร้างศักยภาพในเรือ่งอะไร ต้องการหน่วยงานให้พฒันาอะไรคณุบอกมา  

เรามีกระบวนการให้แล้วไม่ใช่ว่าพอจัดคอร์สให้เรียนแล้วจะปล่อยทิ้ง  

เรามีการติดตามการพัฒนา มีการให้รางวัล มีการจูงใจตลอดเวลา  

นี่เป็นสิ่งที่เราพยายามจะท�าให้บุคลากรรักท่ีท�างาน พอเขารักที่ท�างาน

และได้รับการพัฒนาศักยภาพ มันก็จะได้ผลตอบรับกลับมา บางคน 

อาจถามว่าแล้วคุณชี้วัดได้อย่างไร มีผลอะไรมาบอกว่าท�าแล้วมันดีขึ้น  

เราก็จะบอกว่าสิ่งท่ีเราท�ามามีผลได้ชัดเจนว่าหน่วยงานเราเป็น 

หน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศสม�่าเสมอ ถือเป็น Out put  

ที่ชัดเจน” ภก.วีระชัย กล่าว
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ส�าหรับองค์ประกอบในการผลักดันเรื่องความสุขในการท�างาน

จนประสบความส�าเร็จน้ัน ผู้อ�านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

ชี้ว่า อันดับแรกเลย คือ วิสัยทัศน์ของผู้น�า ที่ต้องมองให้เห็นก่อนว่า

องค์กรควรจะพัฒนาไปในรูปแบบใด และมีปัจจัยอะไรที่จะน�าพาไป

สู่เป้าหมาย 

ต่อมา คือ เรื่องการท�างาน กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคท�างาน

ในรูปของทีมเวิร์ก ท้ังทีมจะต้องรู ้ว่าผู ้น�าจะพาไปไหน ต้องเห็น 

เป้าหมายเดยีวกนัก่อน จากนัน้ก็เป็นหลกัการเดิมๆ คือ Put the Right 

Man in the Right Job จัดคนลงในต�าแหน่งให้อยู่ในจุดที่มีความรู ้

ความสามารถเหมาะสมกับตัวเอง บุคลากรก็จะมีความสุขแสดง

ศักยภาพได้ดี

“สิ่งต่อมา คือ การชี้แนะการท�างานให้กับตัวเจ้าหน้าท่ี การให้

ก�าลงัใจ การสอนงาน ถ้าคดิว่าบุคลากรยงัขาดเร่ืองอะไรกส็อนเสรมิไป  

ท�าให้เกดิ Tacit Knowledge สอนงานเป็นล�าดบัชัน้ลงไป อย่าไปคดิว่า 

พอลกูน้องเก่งขึน้มาแล้วจะมาทับเส้นคณุ เพราะวนัหนึง่คณุกต้็องขยบั  

เรื่องเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่มาร่วมกัน ส่วนที่เหลือก็จะมาจาก 

การคุยกัน มีการสื่อสารกัน ที่รับฟ ังกันเสมอในการท�างาน”  

ภก.วีระชัย กล่าวทิ้งท้าย=
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เข้าถงึและเข้าใจ 

ปรชัญาสร้างภาคเีครอืข่าย 
รพ.สต.บ้านหนองยาว
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) บ้านหนองยาว ตั้งอยู่

ในต�าบลแม่สูน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 

740 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 2,518 คน มีจุดเด่นในเรื่องการ

ท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ทั้งกลุ่มผู้น�าชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน กลุม่แม่บ้าน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จนสามารถสร้างนวัตกรรมกระบวนการด้านการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค “อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ หนองยาวโมเดล (NONG 

YAO)” นวัตกรรมการส่งเสริมป้องกันโรคและ 

ภัยสุขภาพ “คุ้มสุขภาพ สู่หมู่บ้าน Zero 

Waste” จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้

ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกท้ังได้

รบัรางวลั รพ.สต.ดีเด่น ปี 2560 และ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงาน 

ที่มีความโดดเด่น (Bright Spot) 

ของเขตสุขภาพที่ 1 ในด้านการสร้าง 

เครือข่าย (HRN)

น.ส.พิทยา โชติธนวิชิต ผู้อ�านวยการ 

รพ.สต.บ้านหนองยาว กล่าวถึงบริบทของพื้นที่

ว่า ต�าบลแม่สูนมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน แต่ในส่วนของ รพ.สต.หนองยาว 
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รบัผดิชอบ 4 หมูบ้่าน ซึง่ใน 4 หมูบ้่านนีก้ม็คีวามสนทิสนมมสีายสัมพันธ์

แบบเครือญาติต่อกัน และที่ส�าคัญคือ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เริ่มตั้งแต่

บริจาคที่ดินและเงินสร้างอาคารให้ รพ.สต. โดยไม่ใช้งบประมาณของ

ราชการแม้แต่บาทเดยีว ท�าให้มคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของ ทกุๆ วนัที ่9 ม.ค. 

ในแต่ละปีจะมีการท�าบุญ รพ.สต. ซึ่งเงินที่ได้จากการท�าบุญทุกบาท 

ทุกสตางค์ก็น�ามาพัฒนา รพ.สต.เรื่อยมา

น.ส.พิทยา กล่าวอีกว่า ในส่วนของการท�างานในชุมชน ตนเน้น

เรื่องการกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ โดยในปี 2556  

ได้ท�าประชาคมหมู่บ้าน เริ่มจากเรื่องอาหารปลอดภัย รพ.สต.คืนข้อมูล

ให้ชุมชนในเรื่องจ�านวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สาเหตุการ 
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เสียชีวิตย้อนหลัง 5 ปี เพื่อให้ชุมชนเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็น 

ในการดแูลสขุภาพ เมือ่ชมุชนมฉีนัทามตแิละรบัรูว่้าเป็นปัญหาร่วมกนัแล้ว 

การด�าเนินการต่างๆ ก็เลยท�าได้ง่าย

ทัง้นี ้การท�าเรือ่งอาหารปลอดภยัจะมเีครอืข่ายหลายกลุ่มเข้ามาร่วมกัน 

ด�าเนินการ เช่น ผูน้�าหมูบ้่านเป็นคนสือ่สารกบัลกูบ้านผ่านเสยีงตามสาย 

ส่วน อสม.ช่วยในเร่ืองการเฝ้าระวังในร้านค้า ร้านขายของช�า หากมคีนมา

โฆษณาสนิค้าทีอ่นัตราย อสม.กจ็ะแจ้งผู้น�าหมูบ้่านหรอื รพ.สต. เช่นเดยีวกบั 

กลุม่แม่บ้านจะมบีทบาทส�าคัญอย่างยิง่ ในงานบญุต่างๆ กลุม่แม่บ้านจะดแูล

เรือ่งการงดอาหารหวาน มนั เคม็อย่างเดด็ขาด ดงันัน้ อาหารแบบข้าวขาหมู  

หรือขันโตก จะไม่มีเลย นอกจากนี้ จะไม่มีการใช้ภาชนะโฟมและไม่มี 

น�า้อดัลม แต่จะเลีย้งน�า้คลอโรฟิลล์และน�า้เปล่าแทน



122
BRIGHT  SPOT 

จุ ด เ ด ่ น ในการด� า เนิ น

งานอีกอย่าง คือ ชุมชนจะมี

มาตรการทางสงัคม เช่น งานศพ 

หากบ้านไหนเล้ียงอาหารหวาน

มันเค็ม เลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์ 

ผู ้น�าชุมชนก็จะไม่ไปร่วมงาน  

เจ ้ าหน ้า ท่ี  รพ.สต. ก็ไม ่ ไป 

อสม.ก็ไม่ไปช่วยงาน เพราะ

ถือว่ามาตรการนี้ผ่านการท�า

ประชาคมร่วมกันแล้ว หรือ

หากคนนอกหมูบ้่านมาร่วมงาน 

แล้วเอาเหล้ามาดื่มเอาบุหรี ่

มาสบูกจ็ะถกูเตือนให้ทราบว่าที่

หมู่บ้านนี้ไม่ด่ืมเหล้าสูบบุหรี่ใน

งานศพ หากต้องการดื่มขอให้

ไปที่ร้านแทน

“ตัวงานเราเป็นคนชักจูง

แต่จะให้เขาเป็นเจ้าของงาน 

เพราะฉะนั้น เราก็แค่ไปดูให้

ก�าลังใจ ท่ีเหลือเขาบริหาร
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จัดการหมด อย่างภาชนะท่ีใส่อาหาร ก็เน้นภาชนะปลอดภัย เป็น 

เมลามนีเกรด A เวลาจะซือ้เราจะประสานกบัวดั เวลาวดัมงีานบญุวดัจะ

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมาท�าบุญร่วมกันซื้อภาชนะเมลามีนเกรด A  

มันก็จะร่วมมือกันแบบนี้ ส่วนเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเราก็เน้นให้ความรู้

ด้านวิชาการอย่างต่อเน่ือง แต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นตัวน�าแล้ว คนที่เป็น

พระเอกนางเอกคือชุมชน ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สนับสนุน

งบประมาณมา เพราะเขาเห็นว่าพื้นที่เราท�างานจริง มีผลงานออกมาถึง

ขั้นนี้เขาก็ให้การสนับสนุน” น.ส.พิทยา กล่าว

น.ส.พทิยา กล่าวอีกว่า เมือ่งานชุมชนเข้มแขง็การต่อยอดไปเรือ่งอืน่ๆ  

ก็ท�าได้ง่าย จุดแขง็อกีข้อของภาคเีครอืข่ายของ รพ.สต.บ้านหนองยาว คอื  
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มีความตัง้ใจจริงในการพฒันาชมุชน กดัไม่ปล่อย มกีารเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  

ไม่มแีบ่งแยกหมู ่ถ้าหมูบ้่านนีท้�าหมูบ้่านอืน่กท็�า งานต่างๆ จงึไม่ล้มกลางคนั 

และสามารถต่อยอดไปเรื่องอื่นได้อีก อย่างเช่น เร่ิมจากเร่ืองอาหาร

ปลอดภัย ขยับมาท�าเรื่องชุมชนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ และขณะนี้ 

ก�าลงัต่อยอดด�าเนนิการเรือ่ง Zero Waste โดยทัง้ 4 ชุมชนต่างพร้อมใจ

กนัขบัเคล่ือนในเรือ่งนีอ้ย่างเข้มข้นจนขณะนีก้ลายเป็นทีด่งูานของ สสส. 

ทั้งในเรื่องสุขภาวะ เรื่องอาหารปลอดภัย เรื่องหมู่บ้านปลอดขยะ และ

เรื่องเครือข่าย รวมท้ังเป็นหมู่บ้านน�าร่องของกรมส่งเสริมคุณภาพและ 

สิง่แวดล้อมอกีด้วย

“เราพยายามสร้างงานแล้ว

เอาชุมชนมามีส่วนร่วมให้เขา

เป็นเจ้าของมันน่าจะมีความ

ยั่งยืนมากกว่า สมมติว่าเราท�า

โครงการ เช่น คดักรองเบาหวาน  

ความดัน เอากลุ่มเสี่ยงมาอบรม

ทุกป ีมันก็ เท ่ านั้ น ไม ่มีอะไร 

ต่อเนื่อง แต่ถ้าเอาชุมชนเข้ามา 

มส่ีวนร่วม มมีาตรการสงัคมเข้ามา 

งดเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้เขากม็คีวามรูสึ้ก

เป็นเจ้าของ เมือ่รูส้กึเป็นเจ้าของ
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ก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว กลายเป็นเรื่องของญาติพี่น้องของตัวเขา 

เวลาจะทานอะไรก็จะช่วยกันดู เวลามีงานอะไรชุมชนก็เป็นตัวต้ังตัวตี 

ดีกว่าอบรมแล้วจบมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าปลูกฝังลงไปในชุมชน เวลาเรา

เกษียณหรือตายไป สิ่งที่ปลูกฝังไว้ก็ยังจะมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

อย่างงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ก็จะมีหลายกลุ่มไปขอ  

ทัง้กลุม่ผูน้�าชมุชน กลุม่แม่บ้าน กลุม่ อสม. กลุม่ผูส้งูอาย ุโดยต่อยอดจาก

โครงการที่เราท�าแล้วให้ชาวบ้านเป็นคนด�าเนินการ” น.ส.พิทยา กล่าว

น.ส.พทิยา กล่าวอกีว่า ส�าหรบักระบวนการสร้างความเข้มแขง็ของ

เครอืข่าย ท�าให้ชาวบ้านกระตอืรอืร้นในการท�างานด้านสขุภาพนัน้ หวัใจ

ส�าคัญคือ ให้ความสนิมสนม เข้าถึงและเข้าใจ เข้าถึงคือท�าให้ชุมชนไว้

วางใจมคีวามศรทัธา เมือ่เกดิศรทัธาเวลาชวนมาท�าเรือ่งอะไรกท็�าได้ง่าย
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ผูอ้�านวยการ รพ.สต.บ้านหนองยาว กล่าวต่อไปว่า วธิกีารเข้าถงึผูน้�า

กลุม่ต่างๆ ก็จะต่างกนั อย่างเช่น ในกลุม่ผูน้�าชุมชน กจ็ะให้ความส�าคญัและ

ให้ความสนิทสนมกับเขา เวลามีการประชุมหรือมีกิจกรรมในหมู่บ้านตน 

จะไปร่วมทกุคร้ัง เป็นการให้เกยีรตกินั หรอืหากผูน้�าชมุชนขอความร่วมมอืมา

ก็ไม่เคยปฏิเสธ ไม่แบ่งว่าเป็นงานของฝ่ายปกครองหรือฝ่ายสาธารณสุข 

ในส่วนของ อสม. รพ.สต.บ้านหนองยาวม ีอสม. 60 คน การท�างานกจ็ะ

อยูกั่นแบบพีน้่อง ว่ากนัแรงๆ  ได้ เวลาท�างานท�าเต็มที ่แต่เวลากนิกก็นิเต็มท่ี

เช่นกัน พดูง่ายๆ คอื ได้ท้ังพระเดชพระคณุ รวมท้ังช่วยเหลอืเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ 

เช่น บางทเีงินเดอืน อสม.ยงัไม่ออก กจ็ะส�ารองออกให้ก่อน แม้จะเป็นเร่ือง

เลก็น้อยแต่ก็ได้ใจ อสม.
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“ส่วนกลุ ่มแม่บ้านเป็นหัวใจ

ส�าคัญของงานชุมชน แม่บ้านเป็น

ทุกอย่าง ถ้าก�าหัวใจแม่บ้านไว้ได้

แล้วคุณก็จะได้ทุกอย่าง  เวลามีงาน

บญุงานศพเราก็จะอยูค่ลกุคลกีบัเขา

ตรงโรงครัวนั่นแหละ อยู่ด้วยกันมา

นาน 20 ปี ก็รูจั้กกันหมด เวลามงีาน

สงัสรรค์เรากไ็ปกบัเขาไม่ได้วางมาด

อะไร งานศพเรากไ็ปช่วยนึง่ข้าวห่อข้าว 

ก็จะได้ใจเขา” น.ส.พิทยา กล่าว

ในส่วนของเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 

กอ็ยูกั่นแบบครอบครวั ช่วงกลางวัน 

ต ้ อ ง รั บประทานข ้ า วด ้ วยกั น 

ประกอบอาหารทานด้วยกัน ท�าให้

เกิดความสนิทสนม เวลาสั่งงาน 

ไม่ได้สั่งแบบเจ้านายกับลูกน้อง แต่

เหมือนเป็นคนในครอบครัว

ขณะที่ ในส ่ วนขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะเน้นว่า

เวลาท�าโครงการแล้วงานที่ออกมา



128
BRIGHT  SPOT 

ต้องประเมินได้ว่าผลลพัธ์คอือะไร นายก อบต.กส็นบัสนนุ เพราะมชีิน้งาน

ออกมาให้เห็น นอกจากนี้ ยังถือว่าโชคดีที่นายก อบต.คนปัจจุบันไม่เน้น

ฐานเสียง ไม่ห่วงว่าเวลาท�าประชาคมแล้วจะท�าให้หมู่บ้านไหนไม่พอใจ 

เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตจริงๆ ด้วยเหตุนี้จึงท�างานร่วมกันได้ดี

ผู้อ�านวยการ รพ.สต.บ้านหนองยาว กล่าวอีกว่า หากประมวลสิ่งที่

ด�าเนนิการมาท้ังหมดน้ี ปัจจยัส�าคญัจรงิๆ ในการท�างานชมุชนให้ประสบ

ความส�าเรจ็ คอื การมภีาคเีครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็ มหีลายหน่วยงานท่ีมาดูงาน 

แต่กลับไปแล้วก็ไม่สามารถด�าเนินการได้ เพราะเครือข่ายไม่เข้มแข็ง  

ท�าไม่จริง ท�าแล้วเลิกกลางคัน ในทางกลับกัน หากไปดูในหลายๆ พื้นที่

ที่ท�างานเครือข่ายประสบความส�าเร็จก็จะพบปัจจัยท่ีเหมือนกันคือ 

เครือข่ายเข้มแข็ง 

“วิธีการสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งก็ต้องย้อนกลับไปที่เร่ืองการ 

เข้าถงึและเข้าใจ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุต้องเข้าถงึท้ังความศรทัธาและให้

ความสนทิสนม เวลาไปชวนท�าอะไรชมุชนถงึจะท�าด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุยงัเข้าไม่ถงึ ยงัท�างานอยูใ่น รพ.สต.อย่างเดยีว ไปงานศพก็

ไปนัง่ฟังสวดอยู่ข้างหน้า ถงึเวลากว็างผ้าบงัสกุลุแล้วกลบั แบบนีม้นัไม่ได้  

มันส�าคัญว่าเราจะเอาเขามาท�างานกบัเรา เรากต้็องเข้าถงึเขาก่อน อกีอย่าง 

ทีน่ีก็่เหมอืนเป็นบ้านเรา เราคดิว่าท�าให้คนในบ้าน เวลามงีานมีอะไรเราก็

ไปหมด คงจะเป็นเพราะสิง่นีช้มุชนกเ็ลยเหน็ความส�าคญัและเชือ่ใจ ตอนนี้ 

เวลามงีานศพชาวบ้านกจ็ะรูว่้าไม่มอีาหารหวานมนัเคม็ ไม่มเีลีย้งขันโตก 



129
BRIGHT  SPOT 

ไม่มีแกงฮังเล บุหรี่ก็ห้ามสูบ ถ้าจะสูบต้องไปสูบไกลๆ อย่ามาถามหา 

เหล้าหาเบียร์ ถ้าเอาเหล้ามาเองมาตั้งกินในงานศพคุณจะโดนแน่  

โดนท้ังชาวบ้าน โดนท้ังแม่บ้าน เราเห็นแล้วกภู็มใิจนะ” น.ส.พทิยา กล่าว

น.ส.พิทยา กล่าวด้วยว่า เมื่อเข้าถึงและได้ใจเครือข่ายแล้ว การ

ด�าเนินการในเรื่องอื่นๆ ก็จะตามมา อีกประการท่ีส�าคัญ คือ การท�า

ประชาคม ที่ รพ.สต.บ้านหนองยาวไม่ว่าจะท�าเร่ืองอะไรก็จะท�าผ่าน

เวทีประชาคมทุกเรื่อง ทั้งการสร้างมาตรการลดเหล้าในงานบุญงานศพ 

เรือ่งงดอาหารหวาน มนั เคม็ ลดขยะ ใช้เวทปีระชาคมหมด และทีส่�าคัญ 

คนที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องไม่ท้อ ถ้าเมื่อไหร่ที่ท้อหรือคิดว่าเป็น

เรื่องที่เกินหน้าที่ก็จะไม่ท�า งานก็จะเดินหน้าไปไม่ได้ =
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โรงพยาบาล
สมเดจ็พระยพุราช

หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สร้างความสขุเชงิระบบด้วย 
Holistic Happy Model
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งใน

หน่วยงานของเขตสุขภาพที่ 2 ที่มีการบริหารจัดการก�าลังคนเป็นเลิศ 

(Bright Spot) ในด้านการสร้างสขุในองค์กร (Happy MOPH) โดยมคีวาม

โดดเด่นอยู่ที่รูปแบบการจัดการความสุขในเชิงระบบ มีการทดลองใช้

เคร่ืองมือพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลายจนในท่ีสุดก็ได้โมเดลที่เหมาะสม 

กบับรบิทของตวัเอง คอื Holistic Happy Model ซ่ึงนอกจากจะใช้ภายใน

โรงพยาบาลแล้ว ยังเผยแพร่ไปยังส่วนอื่นๆ ในอ�าเภอ โดยมีเป้าหมาย 

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นอ�าเภอสุขภาวะอีกด้วย

นพ.พนา พงศ์ช�านะภัย ผู ้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหล่มเก่า 

กล่าวถึงบริบทของโรงพยาบาล 

ในอดีตว่า ด้วยความที่เป็น

หน่วยระดับปฏิบัติ ต ้อง

เผชิญความคาดหวังจาก

ผูรั้บบรกิาร ความคาดหวงั 

จากนโยบาย รวมถึง

ความคาดหวงัของตัวเอง

ในการท�างาน ส่ิงเหล่านี้

เป็นความทกุข์ทีม่ากระทบ

กดดนัโดยทีเ่จ้าหน้าทีก่ไ็ม่รูว่้า 
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ตวัเองทกุข์ แต่มนัแสดงออกมาในรูปของอวจันภาษา หรอืในรูปของความ

ตั้งใจในการท�างาน เช่น ความเหนื่อย เบื่อหน่าย เซ็ง ท้อ บางคนถึงขั้น

นับเวลารอวันเกษียณเลยทีเดียว

ขณะท่ีผลการประเมนิความสขุซึง่เกบ็ข้อมลูมาตัง้แต่ปี 2548 กไ็ม่เคย

ผ่านเกณฑ์ ยิง่ช่วงท่ีโรงพยาบาลประสบภาวะวกิฤตทางการเงนิระดบั 7  กย็ิง่

ระส�า่ระสาย บคุลากรเกดิความกงัวล ลูกจ้างก็กลวัว่าจะไม่ได้รบัเงินเดือน  

จ�านวนข้อร้องเรยีนพฤตกิรรมบรกิารกส็งูถงึ 30 เรือ่ง ยอดลาออกก็สงูขึน้  

สภาวะเช่นนีม้าถึงจดุทีโ่รงพยาบาลคดิว่าไม่ได้แล้ว ถ้าไม่จดัการอะไรสกัอย่าง 

คงรบัมอืกบัการให้บรกิารไม่ไหว
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ด้วยเหตนุี ้ในปี 2552 ทางโรงพยาบาลจงึได้เร่ิมน�าหลักสูตรหลายๆ 

หลักสูตรมาใช้กับบุคลากร อาทิ หลักสูตรสื่อสารอย่างสันติ หลักสูตร

เผชิญความตายอย่างสงบ การพัฒนาภาวะผู้น�า หลักสูตรพลังกลุ่ม ฯลฯ 

ใช้เวลาลองถูกลองผิดเรื่อยมา จนมาถึงปี 2553 จึงเริ่มหันมาสนใจเรื่อง

การพัฒนาแบบ Transformative Learning หรือการปรับเปลี่ยนจาก

ภายใน อีกท้ังยังได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสร้างสุขภาวะ 

แนวใหม่ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และได้พบกับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า และโรงพยาบาล

ท่าสองยาง ซึ่งมีความสนใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในปี 2556  

ทั้ง 3 โรงพยาบาลนี้ จึงได้ร่วมกันท�าโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข  

เสนอ สสส. ระยะเวลาด�าเนินการระยะแรกตั้งแต่ปี 2556-2558 



134
BRIGHT  SPOT 

ส�าหรบักระบวนการการท�างานจะขบัเคลือ่นในรูปแบบทมี โดยมต้ัีง 

Core Team ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรแต่ละฝ่ายในโรงพยาบาลขึ้นมา 

ชุดหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องน้ี แรกๆ ทุกคนก็เริ่มจากศูนย์ ยังไม่รู ้ 

จะจัดการอย่างไรให้บคุลากรมคีวามสขุ จงึท�าแบบสะเปะสะปะ อาศยัการ 

ลองผิดลองถูกเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน มีการสร้างความเข้าใจ การถาม

ถึงความต้องการของเจ้าหน้าที่แล้ววางแผนว่าจะท�าอย่างไร มีการเชิญ

วิทยากรหลายคนหลายโมเดลมาท�าการอบรม เร่ิมจากการท�าใน Core 

Team ก่อนเพื่อดูว่าหลักสูตรไหนถึงจะเหมาะสมกับบริบทของงาน

บริการด้านสุขภาพ แล้วจึงค่อย Implement ลงมาถึงระดับบุคลากร 

จนเมือ่สิน้สดุโครงการจงึมาถอดบทเรยีนและได้โมเดลทีเ่ข้ากับบรบิทของ 

โรงพยาบาลมากที่สุด คือ Holistic Happy Model 
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นพ.พนา กล่าวอกีว่า ส�าหรบั Holistic Happy Model นัน้ เป็นรปูแบบ 

การจัดการความสุขในเชิงระบบ โดยมุ่งเน้นการปรับเปล่ียน 3 ปัจจัย 

ที่อยู่ในองค์กรไปพร้อมๆ กัน คือ 1.คน 2.ความสัมพันธ์ระหว่างคน 

และ 3.ระบบงาน แนวคิดคือการสร้างความเปล่ียนแปลงแค่ตัวบุคคล 

ยังไม่พอ เช่น เมื่อผ่านกระบวนการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ม ี

ความทุกข์เป็นมีความสุขได้แล้ว แต่หากยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับ 

เพื่อนร่วมงาน หรือยังเจอกับระบบงานที่ไม่ดี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ก็พร้อมที่จะกลับกลายไปเป็นเหมือนเดิมอีก



136
BRIGHT  SPOT 

“เราสงัเกตเหน็ว่า ทีผ่่านมา เช่น หลกัสตูรไปวัดปฏบิติัธรรม ตอนที่ 

น้องๆ ปฏิบตักิม็คีวามสขุด ีแต่พอกลบัมาสูส่ิ่งแวดล้อมเดิม เจอเพือ่นร่วม

งานเดิม เจอผู้รับบริการแบบเดิม ระบบงานเดิม ก็ท�าให้เขาหลุดอีก เรา

เลยมองว่าเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงคนอย่างเดียวไม่พอ ต้องมาดูความ

สัมพันธ์ด้วยว่าความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน เขามีเรื่องอะไรและ

สามารถขจัดความขัดแย้งเหล่านั้นได้ไหม เพราะถ้าคนเราขัดแย้งกัน

แม้แต่จะคุยงานด้วยกันก็ยังไม่อยากคุย ปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นใน

องค์กร เช่น น้องที่เคลียร์เงินตอนชาร์จคนไข้ เวลามีข้อมูลเปลี่ยนแปลง

เขาก็ไม่อยากคุย เพราะคุยทีไรทะเลาะทุกที เลยยอมเสียเงินไปโดยที ่

ไม่ได้คิดว่าจะส่งผลกระทบท�าให้โรงพยาบาลเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้ เป็นต้น” 

นพ.พนา กล่าว

เช่นเดียวกับเรื่องของระบบงาน ด้วยความที่โครงสร้างของ 

โรงพยาบาลชุมชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขก�าหนดมาเป็นโครงสร้างที่มี

ความแข็งตัวมาก ไม่ได้ลงรายละเอียดให้ชัด คนที่อยู่หน้างานเมื่อเอาไป 

Implement ก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกันสูง หรือในทางกลับกัน แม้

ท�าเรื่องโครงสร้าง ระบบงาน มีระบบมาตรฐานต่างๆ แต่ไม่ได้แก้เร่ือง 

ความสัมพันธ์ รวมถึงมุมมองของคนยังเป็นลบอยู่ การเปล่ียนแปลงก็

จะไม่เกิดข้ึน ดังนั้น การปรับต้องปรับในเชิงระบบไปพร้อมๆ กันทั้ง  

3 ส่วน เริม่จากปรบัคน ปรบัทศันคตใินการ Approach คน Approach งาน  

ซึ่งก็ได้น�าเครื่องมือในเรื่อง Mindfulness in organization (MIO) ของ 
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นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เข้ามาเรียนรู้ทั้งองค์กรและท�าให้เกิดเรื่อง

การใช้สติกับตัวเอง บุคลากรหลายคนเริ่ม Transform เริ่มมีมุมมอง

ในเชิงบวกต่อเหตุการณ์ท่ีมาตกกระทบกับตัวเองได้มากขึ้น แต่ไม่ได้

หมายความว่าทั้งองค์กรจะ Transform ได้หมด แต่โดยทั่วไปแนวโน้ม

ก็ดีกว่าที่เคยท�ามา

เรื่องต่อมา คือ การปรับความสัมพันธ์ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อ

เกิดความขัดแย้งต้องมีกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้ง เน้นเรื่อง

การสื่อสารในในองค์กร เรื่องไดอะล็อก ฯลฯ ขณะเดียวกัน ก็ต้อง

ปรับโครงสร้างและระบบงานท่ียืดหยุ่น เอื้อต่อการให้คนท�างานด้วย 

ความสบายใจ 
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นพ.พนา ยกตวัอย่างการปรบัระบบงาน เช่น ระบบการประเมนิผลงาน 

รายบุคคลที่ใช้ผลงานในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ทุกคนจะถูกท�า 

MOU ตกลงว่าจะรบัผดิชอบตวัชีวั้ดไหนตัง้แต่ก่อนเริม่การประเมนิ 4-5 เดอืน  

หลังจากทุกคนก็ไปเก็บผลงาน เมื่อถึงระยะเวลาประเมินก็เอาผลงาน 

ที่ได้มาใส่คะแนนแล้วจัด Ranking กัน พอเอาระบบนี้เข้ามาก็ช่วยลด 

ข้อกระทบกระทั่งกันได้อย่างมาก 

“นีเ่ป็นตวัอย่างหนึง่ว่าระบบงานมนัต้องปรับ ถ้าไม่ปรับกจ็ะกลับไป

เข้าอีหรอบเดิม บางคนปรับเปลี่ยนตัวเองมาอย่างดี แต่เจอระบบโควตา 

หรือระบบรอบ ก็ท�าให้ขาดแรงจูงใจและกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก” 

นพ.พนา กล่าว

ทัง้นี ้หลงัจากโรงพยาบาลใช้ Holistic Happy Model ในการสร้าง

ความสขุในองค์กรแล้ว จากการประเมนิผลลพัธ์ของงานทีเ่กดิขึน้ กม็ดีชันี

ชีว้ดัหลายตวัทีส่ะท้อนออกมา เช่น เรือ่งคณุภาพงาน ตัวชีว้ดัเชงิคณุภาพ

ทั้งหลาย ความพึงพอใจผู้รับบริการ มีตัวเลขที่ดีขึ้นหลายตัว หรือที่เห็น

ชัดๆ คือ การร้องเรียนพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ จากเดิมที่มีเรื่อง

ร้องเรียน 20-30 เรื่องมาโดยตลอด แต่พอเอาโมเดลนี้มาใช้ก็ช่วยลด

ข้อร้องเรียนลงอย่างมาก จนมาถึงปี 2560 ตัวเลขก็ลดมาเหลือ 4 เรื่อง

นอกจากนี ้หากวดัด้วยเครือ่งมอืในเชงิปรมิาณคอื Happinometer 

ก็พบว่าค่าเฉลี่ยความสุขของโรงพยาบาลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกระทรวง

สาธารณสุข และเมื่อเทียบกับ Benchmark ของภาคเอกชน 260 กว่า
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องค์กรทีเ่ข้าร่วมเป็นภาคกีบั สสส. คะแนนของโรงพยาบาลกย็งัมากกว่า

ค่าเฉลี่ยของภาคเอกชนอีกด้วย

นพ.พนา ยงัให้มมุมองเปรยีบเทยีบการสร้างสขุในเชิงระบบกบัในเชงิ  

Event ไว้อย่างน่าสนใจด้วยว่า แต่เดิมโรงพยาบาลก็ท�ากิจกรรมในเชิง 

Event ตามโมเดล Happy 8 เช่น Happy Money เร่ืองสวัสดิการ  

เรือ่ง Happy Family แต่หากท�าทีละเรือ่งกไ็ม่ครบองค์ประกอบทกุอย่าง  

กลายเป็นว่าแก้เรื่องนี้ไปเรื่องอื่นก็มีปัญหาอีก โยงใยกันไปหมด  

เหมอืนท�าแล้วมคีวามสขุชัว่ครูช่ัว่ยาม พอ Event จบ ก็มเีรือ่งอืน่ขึน้มาอกี

“เราเลยรูส้กึว่ามนัไม่ได้ยัง่ยนื ตอนนีเ้ข้าใจว่าในหลายๆ โรงพยาบาล

กท็�าแบบนี ้คอืมี Event ขึน้มากท็�า พอเรือ่งนีจ้บกท็�าเร่ืองอืน่ต่อ เราเลย
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มองว่าในเชิง Event ก็ต้องท�าให้ต่อเนื่อง แต่ก็ต้องท�าที่เป็นเชิงระบบ

ควบคู่ไปด้วย ให้องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

โดยเฉพาะการ Transform เรือ่งของตวัตนท่ีตืน่รู ้การปรบัแบบแผนทาง

ความคดิ (Mental Model) ในการมปีฏสิมัพันธ์กบัสิง่ทีม่ากระทบมากขึน้  

ท�าให้รู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขทางกายเพิ่มขึ้น แต่สามารถอยู่ได้อย่างม ี

ความสขุโดยไม่ทกุข์มากไปกว่าเดมิ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยวาง 

ปัญหานะ มีปัญหาก็ต้องแก้ แต่จะจัดการได้มากหรือน้อยไม่ได้อยู่ท่ี 

เราอย่างเดยีว แต่อยูท่ี่ปัจจยัภายนอกด้วย แต่ถ้าเทยีบกบัเมือ่ก่อนเราจะ

ดิน้ไปกบัมนัแล้วรบัมาเป็นความทุกข์ แต่ตอนนีเ้รารบัรู้ว่ามนัเป็นปัญหา
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ที่ต้องจัดการ แต่ไม่ได้ถือมันไว้ คือรับรู้ตามความเป็นจริงและอยู่กับมัน

อย่างมีสติ” นพ.พนา กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าได้ท�าการ 

ถอดบทเรยีนการใช้ Holistic Happy Model ไว้แล้วว่า การจะเปล่ียนทัง้  

3 องค์ประกอบให้ได้ผล ควรมีกิจกรรมอะไรที่แนะน�าให้องค์กรเอาไป 

ท�าบ้าง ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ง่าย ท�าได้เลย ไม่ใช้เงินเยอะ เช่น MIO 

ท�าสามารถท�า In-House Training ได้ และมี Impact เยอะ และเพื่อ

ให้เกิดการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ยังได้ก�าหนดเรื่องนี้ไว้ใน 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาล แต่ละปีจะมีแผน 

การสร้างสุของค์กรอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้โมเดลเดมิเพยีงแต่ปรบักจิกรรม 

บางอย่างบ้างทั้งส�าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ และ Retreat เจ้าหน้าที่เดิม 



142
BRIGHT  SPOT 

ส�าหรับการด�าเนินโครงการในเฟสที่ 2 ขณะนี้โรงพยาบาลพยายาม

ขยายเครือข่ายหน่วยงานในอ�าเภอและโรงพยาบาลอื่นๆ ที่สนใจน�า  

Holistic Happy Model ไปใช้ เพราะมีหลักคิดว่า สุขภาวะของอ�าเภอ

จะเกิดไม่ได้ถ้าฝ่ายสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพอยู่ฝ่ายเดียว ทุกหน่วยงาน 

ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
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“เราเลือกหน่วยงานในอ�าเภอท่ีดูแล้วมี Impact เยอะ เช่น 

โรงเรยีน เทศบาล ส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย เข้ามาเป็นเครือข่าย โดยไปช่วยสร้าง Core Team ให้ 

หน่วยงานเหล่านี้ เพื่อให้เขาไปขับเคลื่อนในองค์กรต่อ ซึ่งหากประสบ

ความส�าเร็จ ผลที่ออกมาคือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะท�างานด้วย

จิตส�านึกที่ดีและเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับทุกงานในชุมชน ซึ่งสุดท้ายแล้ว 

ทุกงานจะเช่ือมโยงกัน อย่างเช่น เทศบาลดูเรื่องยุง สิ่งแวดล้อม ขยะ 

ถ้าเขาจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ดีเราก็ไม่เหนื่อย ถ้าทุกหน่วยงานมีผลลัพธ์

ในงานที่ดีพร้อมๆ กัน ก็เกิดสุขภาวะร่วมกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็จะน�าไป

สู่เรื่องของ District Health Board (DHB) เหมือนกัน” นพ.พนา กล่าว 

นพ.พนา กล่าวทิง้ท้ายว่า เชือ่ว่า Holistic Happy Model สามารถ

น�าไปใช้ได้กบัทกุองค์กร เพราะตวัโมเดลต้องการปรับแค่ 3 องค์ประกอบ 

ซึง่ทกุองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทไหนกม็ ี3 องค์ประกอบนีอ้ยูแ่ล้ว  

เป็นพื้นฐานที่จะเอาไปใช้ได้ เพียงแต่วิธีการอาจต้องปรับไปตามบริบท

หรือลักษณะงาน เพียงแต่ปัจจัยส�าคัญต้องมี Core Team ที่เข้มแข็ง 

เพราะอาศัยเพยีงผูน้�าคนเดยีวคงไม่ได้ ต้องสร้าง Core Team ทีเ่ข้มแขง็  

ขบัเคลือ่นเกาะติดและเข้าใจเนือ้งานด้วยกัน การขบัเคลือ่นความสขุของ

องค์กรด้วย Holistic Happy Model จึงจะประสบผลส�าเร็จ=
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เกล่ียคน
ตามล�าดบัความส�าคัญ

ของงาน
แนวทางบรหิารก�าลงัคน 
รพ.สวรรค์ประชารกัษ์
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โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นหน่วยบริการระดับตติยภูมิ 

ที่มีความส�าคัญส�าหรับเขตสุขภาพที่ 3 เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญ 4 ด้าน 

ได้แก่ ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง และศูนย์ทารกแรกเกิด 

มีขดีความสามารถในการให้บริการอย่างมมีาตรฐานครบวงจร ตลอดจน 

สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพของเครือข่าย

สาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 3 ให้มีขีดความสามารถในการจัดบริการ

ทางการแพทย์ทีมี่มาตรฐาน ให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ข้าถึงและได้รบับริการ

ที่มีคุณภาพ

ปัจจบุนั โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์มขีนาด 261 เตียง มบีคุลากร

รวมกว่า 2,000 คน ซึ่งหากดูในภาพรวมอาจดูเหมือนมีมาก อย่างไรก็ดี 

หากวิเคราะห์ลงลึกในแต่ละหน่วยงานแล้วก็ยังมีช่องว่างท่ีต้องเสริม 

เข้ามาอีกมาก เนื่องจากขณะนี้ก�าลังอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาล 

แห่งใหม่ ท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการเปิดบรกิารทัง้สองแห่ง เนือ่งจากมแีพทย์

ไม่เพยีงพอต่อการจดับริการ โดยเฉพาะในกลุม่ศัลยกรรม สติู-นรเีวชกรรม  

ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญี เช ่นเดียวกับจ�านวนบุคลากรที่ เ ช่ียวชาญ 

ในสาขาอุบัติเหตุ มะเร็ง และทารกแรกเกิด ยังไม่ครบตามเกณฑ ์

ศูนย์เช่ียวชาญที่เป็นเลิศในระดับท่ี 1 อีกท้ังยังขาดบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญศัลยกรรมทรวงอก ขาดหน่วยรังสีรักษา ส่งผลให้ต้องส่งต่อ 

ผูป่้วยไปรบัการรกัษายงัหน่วยบรกิารอืน่ท่ีมศีกัยภาพสงูกว่า อกีทัง้จ�านวน 

ผู้รับบริการไม่สมดุลกับสภาพการที่รับได้ ท�าให้บุคลากรเหนื่อยล้า 
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อย่างไรก็ดี ด้วยการบริหารจัดการท่ีดี ท�าให้โรงพยาบาลแห่งนี้

สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการตลอดจนสนับสนุนหน่วยบริการ

ในเครือข่าย เพื่อด�าเนินงานด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิได้เป็นอย่างดี  

ขณะเดียวกนั บคุลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่มคีวามรกัความผกูพนัต่อ

องค์กรจนมีอัตราการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์เพียง 0.28% 

เท่าน้ัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับบริการศูนย์เชี่ยวชาญ  

4 สาขาเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง จนถกูเลอืกเป็นหน่วยงานทีม่คีวามโดดเด่น 

(Bright Spot) ในด้านการบริหารจัดการก�าลังคน (HR Management) 

ของเขตสุขภาพที่ 3
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ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลกรอบอัตราก�าลังของแต่ละวิชาชีพของ

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ สามารถแบ่งออกได้ดังนี ้1.แพทย์ ขัน้ต�า่  

154 อัตรา ขั้นสูง 192 อัตรา ปัจจุบันมีอยู่ 162 อัตรา 2.ทันตแพทย์ 

ขั้นต�่า 18 อัตรา ขั้นสูง 22 อัตรา มีอยู่จริง 17 อัตรา 3.พยาบาล ขั้นต�่า 

845 อัตรา ขั้นสูง 1,056 อัตรา มีอยู่จริง 560 อัตรา 4.เภสัชกร ขั้นต�่า 

45 อัตรา ขั้นสูง 56 อัตรา มีอยู่จริง 46 อัตรา

5.เทคนิคการแพทย์ ขั้นต�่า 52 อัตรา ขั้นสูง 65 อัตรา  

มีอยู ่จริง 29 อัตรา 6.นักรังสีการแพทย์ ข้ันต�่า  

20 อัตรา ขั้นสูง 26 อัตรา มีจริง 11 อัตรา 

7 .กายภาพบ�า บัด ข้ันต�่ า  20 อัตรา  

ขั้นสูง 25 อัตรา มีอยู ่จริง 9 อัตรา 

และ 8.นักรังสีรักษา ขั้นต�่าและขั้นสูง  

5 อัตรา มีจริง 3 อัตรา 

พญ.ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

รองผู ้อ�านวยการกลุ ่มภารกิจด้าน 

พัฒนาระบบบริการและสนับสนุน

บริการสุขภาพ โรงพยาบาล

สวรรค์ประชารักษ์ กล่าวว่า 

แนวทางการ
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การบริหารก�าลังคนของโรงพยาบาลไม่ได้ดูแค่เอากรอบอัตราก�าลังเป็น 

ตวัตัง้ว่ามคีนเท่าใด ยังขาดหรือเกนิ แล้วบริหารในจดุนัน้เพียงอย่างเดียว 

ยังน�าเรื่องภาระงานมาพิจารณาร่วมด้วย เน่ืองจากแต่ละส่วนก็มี 

ภาระงานไม่เหมือนกัน จึงต้องมีการเกลี่ยก�าลังคนไปในแต่ละฝ่าย  

ถ้าอยากเด่นเรือ่งไหนกต้็องจดัคนมาพร้อมกบังาน ถ้างานไม่มากไ็ม่เกลีย่

คนลงไป
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“เรามีการเกลี่ยอัตราก�าลัง คือ เกณฑ์การจัดสรรอัตราก�าลังของ

เรานอกจากกรอบอตัราก�าลงัแล้ว เราเอาภาระงานเข้ามาเกีย่วข้องด้วย  

ซึ่งไม่ใช่แค่ภาระงานธรรมดา แต่ต้องเป็นภาระงานท่ีเราจัดล�าดับ 

ความส�าคัญแล้วว่าส�าคัญสูงสุด อย่างเช่นตอนนี้เราจะเน้นเรื่องหัวใจ  

ถ้าหน่วยไหนท�าเรื่องหัวใจและสอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล  

มกีารวเิคราะห์ภาระงานแล้วว่ายงัขาดตรงไหน เรากจ็ะจัดก�าลังคนลงไปให้  

นีคื่อจดัตามล�าดบัความส�าคัญ ไม่ใช่แค่เอากรอบ หรือเอา Service Plan  

ไปตัง้อย่างเดยีว” พญ.ชนญิญา กล่าว

พญ.ชนิญญา กล่าวอีกว่า หากพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

หน่วยที่มีการบริการอย่างโดดเด่น คือ กลุ่มการพยาบาล เพราะขณะนี ้

มอีตัราก�าลงัของพยาบาลอยูท่ี่ 53% ของ Full Time Equivalent (FTE) 
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แต่กย็งัสามารถให้บรกิารได้โดยมข้ีอร้องเรยีนน้อยและอตัราการคงอยูก่็

เกิน 95% ขึ้นไป 

พญ.ชนิญญา กล่าวถึงวิธีการจัดการในเรื่องนี้ว่า ต้องยอมรับว่า 

โรงพยาบาลให้ความส�าคญักบักลุม่การพยาบาลเป็นอนัดับแรกหากมกีาร

ร้องขอใดๆ ขึ้นมา อีกประการหนึ่ง คือ การเกลี่ยอัตราก�าลัง โดยหัวหน้า

กลุ่มการพยาบาลจะพิจารณาว่าเรื่องไหนเป็นงานของพยาบาลล้วนๆ  

จะให้พยาบาลด�าเนนิการไป แต่หากเรือ่งไหนทีไ่ม่ใช่งานก็จะเอาคนมาเสรมิ

เข้าไป เช่น ผูช่้วยพยาบาล เป็นต้น ประเดน็นีก้น่็าจะมกีารจัดการเหมอืนกนั 

ทุกที่ แต่สิ่งที่กลุ ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

โดดเด่นขึ้นมา คือ การมี Manager 
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“ถามว่าลงลกึถงึ Disease Manager แล้วหรือยงั กย็งัไม่ถงึขนาดนัน้  

แต่จะเป็น Manager เฉพาะสาขา Excellence ของโรงพยาบาลมากกว่า 

และนอกจากคนที่เป็น Manager หลักแล้ว ยังมี Manager รอง ทั้งที่

ประจ�าและหมุนเวียนกัน ก็จะได้ประโยชน์ตรงที่มีตัวตายตัวแทนในงาน

ของเขา งานจะไม่หายไปแน่นอน อันน้ีกจ็ะเป็นความเด่นในส่วนของกลุ่ม

การพยาบาล” พญ.ชนิญญา กล่าว

รองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ กล่าวอกีว่า ในส่วนของ 

งานทีถ่กูจดัล�าดบัความส�าคญัน้อยลงมานัน้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ใช้วิธีการเกลี่ยงานไปให้กับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เพ่ือเป็นด่าน

ในการสกัดผู้ป่วย ช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์  



152
BRIGHT  SPOT 

อย่างไรกด็ ีการท�างานไม่ใช่แค่เพยีงเกลีย่งานไปเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง

พฒันาศกัยภาพของ รพช.ควบคู่ไปด้วยภายใต้แนวคดิว่า “โตไปด้วยกนั” 

“เราเป็น Training Center อยู่แล้ว ก็จะพยายามเทรนคนของเรา

ให้ได้มากทีส่ดุ เพ่ือส่งไปช่วยน้องๆ ใน รพช. หรอืเวลาเรามกีารจดัอบรม

ในเร่ืองอะไรก็ต้องให้โควตา รพช.ได้เข้ามาเรยีนด้วย เพือ่ให้เขาได้พฒันา

ไปด้วยกัน ถามว่าวดัได้จรงิไหม ถ้าดจูากระบบการส่งต่อผูป่้วย CMI ของ

เราตอนนี้อยู่ที่ 2.1 เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ทั้งๆ ที่เป็นโรงพยาบาลที่

ผ่าหัวใจยงัไม่ได้เลย ได้แค่สวนหวัใจ รงัสรีกัษาเรากย็งัได้แค่ 2 มติเิท่านัน้ 

เรื่อง High Technology เราก็ยังไม่มี แต่ว่า CMI เราค่อนข้างสูง เพราะ

เราพยายามไปดูเครือข่ายเรื่อง Referral System ปัจจุบันโรงพยาบาล
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ที่อยู่ในเขตเดียวกับเรามี

ค่าเฉลี่ย CMI อยู่ที่ 4-4.5 

ที่ Refer In แล้ว รพช.

ที่ Refer In ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

2.5 ก็แสดงว่าเขาสามารถ  

Refer คนไข้ได้เหมาะสม 

แ ล ะ พ ย า ย า ม พั ฒ น า

ศักยภาพตนเองโดยมีเรา

ช่วยเป็นพี่เลี้ยง” พญ.ชนิญญา กล่าว
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เช่นเดียวกับงานในระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

สามารถจดัคนลงไปท�างานในชมุชนได้ครอบคลมุท้ัง 4 มติ ิทัง้การส่งเสรมิ 

สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยทีม 

สหสาขาวิชาชีพที่เข้มแข็งและเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร 

พยาบาล โภชนากร นักวิชาการ และนักกายภาพบ�าบัด โดยออกให้

บริการในสถานบริการทุกแห่งตามสภาพการณ์ของผู้ป่วย ซึ่งแม้ว่าเรื่อง

ก�าลงัคนจะไม่เตม็ 100% ของความต้องการในงานปฐมภมิู แต่กจั็ดก�าลังคน 

ได้ในอัตราขั้นต�่าและมีการบูรณาการทุกสาขาวิชาชีพ ไม่ใช่แค่จัด
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พยาบาลลงไปเพียงอย่างเดียว ท�าให้งานในระดับปฐมภูมิในพ้ืนท่ีได้ผล

ค่อนข้างเป็นท่ีน่าพอใจ อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนของกลุม่ป่วยลดลง  

และลดค่าใช้จ่ายในการออกมารับบริการที่โรงพยาบาล

พญ.ชนิญญา กล่าวทิ้งท้ายว่า การบริหารจัดการก�าลังคนทั้งหมดนี ้

ท�าให้บุคลากรไม่ต้องแบกรับภาระงานจนเกิดความเครียดมากเกินไป  

ผลที่ตามมาคือ บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่มีความรักองค์กร 

สามารถ Retain ก�าลังคนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลศูนย์

อื่นๆ โดยเฉพาะในส่วนของแพทย์ซึ่งมีอัตราส่วนสูงกว่าที่อื่น ผลสุดท้าย

ก็จะกลับไปหา MOPH ประชาชนมสีขุภาพด ีเจ้าหน้าทีม่คีวามสขุ ระบบ

สุขภาพยั่งยืน =
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Happy 8 โมเดล

 สร้างสุขบคุลากร
โรงพยาบาลท่าช้าง



157
BRIGHT  SPOT 

โรงพยาบาลท่าช้าง ถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ใน

จงัหวดัสงิห์บุร ีซ่ึงประสบปัญหารายรบัจากค่าเหมาจ่ายรายหวัไม่เพยีงพอ 

กับการด�าเนินงาน ตลอดจนขาดแคลนบุคลากรรุ่นใหม่ ขณะที่คนท่ีมี 

อยู ่เดิมก็มีอายุเฉลี่ยสูงข้ึน ด้วยเหตุน้ีทางโรงพยาบาลจึงได้น�าคู ่มือ 

ความสขุ 8 ประการในทีท่�างาน หรอื Happy 8 มาปรับใช้ในองค์กรเพ่ือช่วย

บรรเทาภาวะความเครียดของบุคลากรจนได้รบัคดัเลอืกให้เป็นหน่วยงาน 

ทีมี่การบรหิารจดัการก�าลงัคนเป็นเลศิ (Bright Spot) ของเขตสขุภาพที ่4  

ในด้านการสร้างสุขในองค์กร (Happy MOPH) 

นพ.สขุสนัต ิพกัธรรมนกั ผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาลท่าช ้าง กล่าวถึง

บริบทของโรงพยาบาลว่า 

อ�าเภอท่าช้างเป็นอ�าเภอ

ที่เล็กที่สุดของจังหวัด

สิงห์บุรี มีประชากร 

12,000 คน โดยเป็น

ผู้ใช้สิทธิ์หลักประกัน

สุขภาพ 9,200 คน 

รายรับจากค ่าเหมา

จ่ายรายหัวอย่างเดียว

ไม่เพียงพอที่โรงพยาบาล
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จะอยูไ่ด้ แต่สิง่ทีท่�าให้ยงัสามารถอยูไ่ด้ถงึทกุวนันีม้าจากหลายๆ ปัจจัย  

เช่น ร่วมแรงร่วมใจกันประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกๆ ทาง ทั้งค่าน�้า ค่าไฟ  

ใช้ระบบการจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ์รวม มกีารย�า้เตือนเรือ่งการเปิดปิดน�า้ไฟ 

มีการแจ้งสถานะทางการเงินค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลทุกเดือน เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ ขณะเดียวกัน 

ก็พยายามหารายได้จากงบสอยต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการ ซึ่งสามารถเบิกเงินจากส�านักงบประมาณได้ปีละ  

6 ล้านบาท ถือว่าเยอะมากส�าหรับโรงพยาบาลชุมชน 

นอกจากนี ้ยงัเน้นเรือ่งการท�างานเชิงรกุ มีการส่งแพทย์ ทนัตแพทย์ 

และเภสชักร ลงไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ท�าให้

ชุมชนมีความเข้าใจใกล้ชิดกับโรงพยาบาลมากขึ้น ส่วนการให้บริการ 
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ในโรงพยาบาลเองก็เน้นเรื่องพฤติกรรมบริการที่ดี ท�าให้ภาคประชาชน

ให้ความรกัความเมตตาบรจิาคเงนิสนบัสนนุการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง  

เรียกได้ว่าทุกวันนี้โรงพยาบาลอยู่ได้ด้วยความศรัทธาของประชาชน

ขณะเดียวกัน ในส่วนของโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลก็มี

ปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากค่าเฉลี่ยอายุของบุคลากรอยู่ที่ 47 ปี และ

ไม่มีการเพิ่มเติมบุคลากรใหม่มาให้ โดยเฉพาะในส่วนของพยาบาล อายุ

ของหลายๆ คนก็เร่ิมไม่เอื้อกับการข้ึนเวรบ่าย เวรดึก และการท�างาน

ควบเวร 

“เราอยากให้บุคลากรอายุประมาณนี้มาอยู่เวรเช้าแต่มันไม่มีคน  

เมื่อไม่มีคนก็ต้องลากสังขารมาท�างาน พยาบาลหลายคนอายุก็ 50 กว่า

ปี ท�างานกลางค�่ากลางคืน เช้ามาก็มาเดินขาปัดขาเป๋ ถามว่าพยาบาล
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อาย ุ50 กบัอาย ุ30 ปี ประสทิธภิาพการท�างานเท่ากนัไหม ประสิทธภิาพ 

ก็เท่ากันหรือมากกว่า เพราะมปีระสบการณ์เยอะกว่า แต่การทีจ่ะทนอยู่ 

เวรบ่าย เวรดึก หรือให้บริการผู้ป่วยจ�านวนมากๆ คนอายุ 50 ขึ้นไป 

คงหมดแรงก่อน” นพ.สุขสันติ กล่าว 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลท่าช้าง กล่าวต่อไปว่า จากปัจจัยเหล่านี้

ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความเครียด จึงได้มีการตั้งทีมงานจิตอาสาขึ้นมา

ช่วยกันท�าเรื่อง Organization Development เพื่อขับเคลื่อนระบบ

ให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีมีความสุขภายใต้ข้อจ�ากัดของ 

งบประมาณและก�าลังคน 

ด้าน นางอบุล แก้วเกดิ พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ และหัวหน้าทีม

พฒันาคณุภาพของโรงพยาบาลท่าช้าง กล่าวว่า โรงพยาบาลได้ด�าเนนิงาน 

การสร้างสุขในชีวิตของการท�างานโดยน�าหลัก Happy 8 Model มาใช้  

ประกอบด้วย
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1.Happy Body มีการท�ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

และจิตใจ โดยตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง และประเมินสุขภาพจิตปีละ  

1 ครัง้ พบว่า กลุม่บุคลากรในกลุม่เสีย่ง มคีนเสีย่งต่อโรคเบาหวาน 10.21% 

เสีย่งต่อโรคความดนัโลหติสงู 19.38% ดชันมีวลกายเกนิเกณฑ์ 45.36% 

และในส่วนของกลุ่มท่ีป่วยแล้ว มีเจ้าหน้าที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  

0.96% ความดันโลหิตสูง 9.61% เป็นโรคทั้งความดันโลหิตสูงและ

เบาหวานอีก 1.92% โรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตัวเองโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส.  

จัดกิจกรรมออกก�าลังกายตามความถนัดของแต่ละคน รวมท้ังจัด

ประกวด Healthy Model เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
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“ใครถนดัแอโรบิกกไ็ปเต้นแอโรบิก ใครถนดัแกว่งแขนกไ็ปแกว่งแขน 

ในช ่วงตอนเย็นที่คนไข ้หมดแล ้ว ใครถนัดแบดมินตันก็ไปเล ่น

แบดมินตัน ซึ่งจากการติดตามประเมินผล 3 ปีย้อนหลัง พบว่า กลุ่มที่มี 

ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างช้าๆ ส่วนคนที่เป็น 

โรคความดันโลหิตสูงก็สามารถควบคุมความดันได้ดีอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

เช่นเดียวกับคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

อยู่ในเกณฑ์ปกติ” นางอุบล กล่าว

2.Happy Heart โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมร่วมกันในโอกาสต่างๆ 

เช่น กรณีญาติของเจ้าหน้าที่เสียชีวิตก็ไปร่วมงานสวดศพ ส่งพวงหรีด 

ในนามของโรงพยาบาล ไปช่วยงานในวนัฌาปนกจิศพ หรอืทกุวันที ่10 ก.พ. 

ของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบวันมรณภาพของ หลวงพ่อแพ เขมังกโร  

เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัด โรงพยาบาลก็ส่งทีมไปช่วยออกหน่วย
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ปฐมพยาบาลที่วัดพิกุลทอง และทุกๆ วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี  

โรงพยาบาลยังจัดขบวนแห่รูปหล่อหลวงพ่อแพเพื่อให้ประชาชนได้ 

สรงน�้าเป็นสิริมงคลในชีวิต

“อกีกิจกรรมหนึง่ทีส่ร้างความเอือ้อาทรซึง่กันและกนั คอื หน่วยงานไหน 

ทีบุ่คลากรขาดหรอืไปอบรมนอกสถานที ่ฝ่ายอ่ืนๆ กจ็ะส่งคนไปช่วย หรือ

งานพธิต่ีางๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานศพ งานบวช เรากจ็ะไปช่วยงานกนั  

และถ้าเจ ้าหน้าที่คนไหนไปเที่ยวมาก็จะมีของฝากติดมือมาให ้

เพื่อนร่วมงานตลอด” นางอุบล กล่าว

3.Happy Soul โรงพยาบาลร่วมทอดกฐินวัดในอ�าเภอท่าช้างทุกปี 

จนขณะนีท้อดกฐินครบทุกวัดแล้ว รวมท้ังการท�าบญุตกับาตรในเทศกาล

ส�าคญัทางพทุธศาสนา การจดักจิกรรมท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

การท�าบุญเข้าพรรษาภายในโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทุกฝ่าย 

เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันทุกคน

4.Happy Relax มีการจัดสนามเปตอง สนามแบดมินตัน ห้อง

ฟิตเนสให้ออกก�าลังกาย มีบ้านน็อกดาวน์ให้ใช้เป็นมุมพักผ่อน รวมถึง 

มห้ีองทีเ่รียกกนัภายในว่า “ห้องเบอร์ 5” ซึง่มีทวีจีอขนาดใหญ่ มเีครือ่งเสยีง 

ระดับโฮมเธียเตอร์ ส�าหรับการพักผ่อนดูหนังฟังเพลง มีการจัดให้ม ี

จิตอาสาเข้ามาร้องเพลงสร้างความผ่อนคลายแก่ผู้มารับบริการและ

บคุลากรสปัดาห์ละ 1 ครัง้ รวมถึงจดักจิกรรมวนัเกดิในแต่ละเดือน มกีาร

เป่าเค้กวนัเกดิ มขีองขวัญเลก็ๆ น้อยๆ ให้กบัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กดิในเดือนนัน้
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5.Happy Brain โรงพยาบาลจัดสรรงบประมาณจากเงินบ�ารุงให้

บุคลากรไปฝึกอบรมนอกสถานท่ีและประชุมวิชาการปีละ 150,000 

บาท ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการผ่านระบบ e-Learning 

ของส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) เพือ่เสรมิทกัษะ 

ในส่ิงที่บุคลากรอยากเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการทบทวนดูแลผู้ป่วย

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการให้ดีข้ึน นอกจากนี้  

ยงัมกีารจดัประชมุวชิาการภายในโรงพยาบาลปีละ 6 คร้ัง โดยเชญิแพทย์

ในโรงพยาบาลเป็นวิทยากร

6.Happy Money มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาล 

โดยระดมเงินจากสมาชกิหุน้ละ 50 บาท เพือ่ใช้เป็นเงนิกูฉ้กุเฉนิในอตัรา

ดอกเบี้ย 0.50 บาท ก�าหนดเวลาช�าระใน 10 เดือน ปัจจุบันนี้มีทุนเรือน
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หุ้นอยู่ 800,000 บาท ส่วนเงินพิเศษ เช่น ค่าโอที ค่าเวรต่างๆ แม้จะเป็น

โรงพยาบาลขนาดเลก็แต่ก็จ่ายให้ทุกเดอืน ไม่มกีารค้างจ่าย รวมทัง้มกีาร

ตั้งคลินิกสุขภาพทางการเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์

มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลตลอดจนการสร้างวินัยการออม

7.Happy Family มีการให้ความส�าคัญกับคนในครอบครัวของ

บุคลากร เช่น มีงานเลี้ยงของโรงพยาบาล ก็จะเชิญสมาชิกในครอบครัว

มาร่วม มีการมอบใบประกาศนียบัตรพ่อดีเด่นในวันพ่อแห่งชาติ  

ใบประกาศนยีบัตรแม่ดเีด่นในวนัแม่แห่งชาติ ตลอดจนมอบรางวลัดเีด่น

ให้กับบุคลากรประจ�าปีในงานวันมหิดล

8.Happy Society การด�าเนนิงานทีส่�าคญั คอื กิจกรรมให้ผูอ้�านวยการ 

ทานข้าวร่วมกับบุคลากรทุกระดับเวียนไปทุกหน่วย เพื่อพูดคุยสนทนา 
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รับฟังปัญหาต่างๆ การปลูกฝังเรื่องการปฏิบัติต่อกันแบบพี่น้อง ทั้งเรื่อง

การท�างาน เรือ่งของครอบครวั โดยจะมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็หรอื

ช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันตลอด 

“ผลจากการด�าเนินงาน Happy 8 Model ส่งผลให้ความพึงพอใจ

ของการผู้รับบริการ 90.7% จากเป้าหมาย 85% ความพึงพอใจของ 

ภาคีเครือข่ายอยูท่ี ่86.43% จากเป้าหมาย 85% ส่วนความพงึพอใจของ

บุคลากรมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย จาก 73.74% เป็น 75% ในปีปัจจุบัน 

และอตัราการคงอยูข่องบุคลากรกอ็ยูท่ี่ 98.98% นอกจากนี ้โรงพยาบาล

ท่าช้างยังได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน Quality 

Service Clean (QSC) ระดับดีเด่นของจังหวัด และได้รางวัลชมเชย

ของเขตสุขภาพท่ี 4 ในปี 2559 เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของ

จังหวัดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ในปี 2560 และเป็นโรงพยาบาล 

ที่ผ่านการประเมิน Green and Clean ระดับดีเยี่ยมในปี 2560-2561” 

นางอุบล กล่าว

ทั้งนี้ นพ.สุขสันติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การขับเคลื่อน Happy 8  

ส่วนใหญ่ออกมาในลักษณะของการจัดกิจกรรม ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยง 

หาส่ิงยดึเหนีย่วเพ่ือให้เกดิความรูส้กึมส่ีวนร่วมและเกาะกลุ่มเกดิความรัก 

ความสามัคคีในองค์กร สังเกตจากการประเมินความพึงพอใจของ  

Stakeholder ตัวเลขออกมาค่อนข้างสูง 
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“ต้องบอกว่าสิง่ท่ีท�ามนัเกดิ Impact ค่อนข้างเยอะ กจิกรรมทัง้หลาย 

ที่เป็น Happy 8 Model สุดท้ายมันจะมาปรากฏท่ีมาตรฐาน HA  

ขั้น 3 ซึ่งเราผ่านการประเมินเมื่อเดือน เม.ย. 2560 ตัวนี้เป็นตัว 

บ ่งบอกว่าสิ่งที่ เราท�าและ

ผลลัพธ ์ ที่ เ กิ ดขึ้ นมาจาก

ความซื่อสัตย ์ รับผิดชอบ  

ส ามั คคี  เ ป ็ นคุณภาพที่

สะท้อนออกมาเป็นภาพรวม

ขององค์กร” นพ.สุขสันติ 

กล่าว
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อย่างไรก็ดี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลท่าช้าง ฝากประเด็นเพื่อแก้ไข

ต้นตอของปัญหาทีแ่ท้จรงิ โดยในส่วนของการเงนิการคลงั ต้องยอมรบัว่า 

โรงพยาบาลขนาดเล็กจะอยู่ได้ต้องมี MOC (Minimal Operating 

Cost) ซึ่ง MOC ของโรงพยาบาลท่าช้างอยู่ที่ 15 ล้านบาท แต่ในทาง

ปฏิบัติปีช่วง 2558-2560 ได้รวมกันไม่ถึงครึ่งของ MOC ส่วนปี 2561 

ได้ 8 ล้านบาท หรือ 50% ซึ่งก็ได้เสนอไปยังกระทรวงหลายครั้งแล้วว่า 

โรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีประชากร UC ต�่ากว่า 20,000 คน ต้องคิด

ต้นทุนที่จะสามารถอยู่รอดได้ก่อนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

นอกจากนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลท่ีได้ MOC ต�่ากว่า 50% 

แล้วยังสามารถอยู่รอดได้ ควรมีแรงจูงใจเพิ่มเติมในส่วนของการจ่าย 

ค่าตอบแทน ฉ.11 เพราะทุกวันนี้จ่ายเป็น Flash Rate โรงพยาบาล

ที่ขยัน ประหยัด และอยู่รอดได้ก็ได้เท่ากับโรงพยาบาลที่ใช้เงินแบบ 
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ทีไ่ม่บนัยะบนัยงั แบบน้ีบุคลากรจะเอาก�าลงัใจจากไหนมาท�างานในระบบ

ขณะเดียวกัน ในส่วนของการค�านวณ Full Time Equivalent 

(FTE) เสนอว่า พยาบาลท่ีอาย ุ50 ปีขึน้ไป ไม่ควรนบัเป็น 1 ของ FTE แต่

ควรต้องปรับลดลง โดยพยาบาลในกลุ่มที่อายุ 50-55 ปี น่าจะประมาณ

อยู่ที่ 0.5 ของ FTE และพยาบาลอายุ 55-60 ปี ศักยภาพอาจจะอยู่ที่ 

0.25 แบบนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถหาคนใหม่เข้ามาและช่วยให้

บุคลากรมีความมั่นใจในการท�างานมากขึ้น =
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‘สสจ.สพุรรณบุรี’ 
สร้างเครอืข่ายทีโ่ดดเด่น
ด้วยแนวคดิการส่งเสรมิสขุภาพคอื

ภารกจิของประชาชนทกุคน
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จากปัจจัยการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรในระยะ 20 ปีทีผ่่านมา  

ส่งผลให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีจ�านวนประชากรสูงอายุมากขึ้น จากเดิมปี 

2540 อยูท่ี ่10.37% ขึน้มาเป็น 17.52% ในปี 2560 สิง่ทีต่ามมาคอืแนวโน้ม 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ทั้งโรค

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  

ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ทางจังหวัดต้องปรับระบบการให้บริการโดยเน้นที่การ

ส่งเสริมป้องกันโรคในเชิงรุก 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรด้าน

สาธารณสุขซึ่งมีก�าลังเจ้าหน้าที่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงก�าหนดไว้ ทาง

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (สสจ.สุพรรณบุรี) จึงมุ่งเน้น 

ในเรื่องการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ส่งเสริมป้องกันโรคภายใต้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายที่มีความเป็นเลิศ

ในด้านการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก และการพัฒนาเครือข่ายแบบ

บูรณาการเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ซ่ึงผลการด�าเนินงานก็ประสบความ

ส�าเรจ็ในการพฒันาเครอืข่ายให้มคีวามเข้มแขง็ มผีลงานโดดเด่นจนได้รบั 

รางวัลทั้งในระดับเขตและระดับประเทศหลายต่อหลายรางวัล ท�าให้  

สสจ.สุพรรณบรุ ีถกูเลอืกให้หน่วยงานทีม่กีารบรหิารจดัการก�าลงัคนเป็นเลศิ  

(Bright Spot) ในด้านการสร้างเครือข่าย (HRN) ของเขตสุขภาพที่ 5 
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นพ.สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

ให้ข้อมูลว่า วิสัยทัศน์ของ สสจ.สุพรรณบุรี คือ “สาธารณสุขสุพรรณบุรี 

เป็นเครือข่ายชั้นน�าระดับภาค ในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดีใน

ปี 2562” เนื่องจากสภาพการท�างานของสาธารณสุขจังหวัดเองเป็น

หน่วยงานควบคุมก�ากับ การท�างานจึงต้องท�างานด้วยเครือข่ายภายใต้

กลยุทธ์ 2 ข้อ คือ 1.สร้างเครือข่ายที่มีความเป็นเลิศในด้านการดูแล

สขุภาพประชาชนเชิงรกุ และ 2.พฒันาเครอืข่ายแบบบรูณาการเชือ่มโยง 

กันในทุกระดับ

ในส่วนของกลยุทธ์แรก การสร้างเครือข่ายที่มีความเป็นเลิศใน

ด้านการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกนั้น จะต้องมีการสนับสนุนเรื่อง

องค์ความรู ้และสื่อสารแนวคิด

ไปยังเครือข่ายทุกระดับ

ว่าภารกจิการส่งเสรมิ 

สุขภาพและป้องกัน

โรคไม่ใช่เรื่อง

ของฝ ่ าย ใด 

ฝ ่ า ย ห น่ึ ง

อย ่างเดียว  
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แต่เป ็นภารกิจหน้าที่ของประชาชนทุกๆ คน ยกตัวอย ่างเช ่น  

โรคไข้เลือดออก เครือข่ายต้องไปถ่ายทอดกับชาวบ้านให้เข้าใจในเร่ือง 

การป้องกันไม่ให้เกิดลูกน�้ายุงลาย ไม่ใช่ปล่อยเป็นภาระเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว หรือโรคทางเดินอาหาร ถ้าเครือข่ายชมรม 

ผู ้ประกอบการร้านอาหารท�าเรื่องอาหารสะอาดถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล ประชาชนก็ปราศจากโรคท้องเสียด้วย

ขณะที่กลยุทธ์ที่สอง เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายแบบบูรณาการ 

เชื่อมโยงกันในทุกระดับนั้น จะเน้นการให้เครือข่ายแต่ละกลุ ่มได้ 

แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั มกีารดงูานแลกเปลีย่นระหว่างเครอืข่าย 

กันตลอด ท�าให้เกิดการขยายเครือข่ายขยายแนวคิดออกไปเรื่อยๆ 
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โดยที่ทาง สสจ.จะเป็นแกนน�าสนับสนุนองค์ความรู้ สนับสนุนสถานที่

จัดประชุมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ซึ่งผลก็คือ เกิดการขยาย

แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง 

ต่อไปเร่ือยๆ เช่น ช่วงแรกๆ มชีมรมผูป้ระกอบการร้านอาหารอย่างเดยีว 

แต่ช่วงหลังมีชมรมแผงลอย ชมรมตลาดนัดขึ้นมาอีก เป็นต้น

นพ.สาโรจน์ กล่าวอีกว่า การท�ากิจกรรมของแต่ละเครือข่ายจะท�า

ตามความถนัดของตัวเอง แต่ในภาพรวมแล้วจะไม่มีการท�าแบบสะเปะ

สะปะ ทกุๆ ปีจะมกีารสรปุปัญหาการด�าเนินงานของเครอืข่ายแต่ละด้าน 

จากน้ันก็จะวางแผนว่าแต่ละเครอืข่ายจะวางกลยทุธ์หรอืวางกจิกรรมไป

ในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของ สสจ. ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน 

คือ ให้ประชาชนสุขภาพดี 
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ทัง้นี ้จากการด�าเนนิการตามกลยทุธ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้จงัหวดั

สุพรรณบุรีมีเครือข่ายหลายด้านที่มีผลงานโดดเด่นดังนี้

1.เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ทาง สสจ.สุพรรณบุรีได้

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.) และ อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) อย่างต่อเนือ่ง โดยใช้ Context Based 

learning (CBL) ในเรื่อง CKD  NCD และ LTC มีโรงเรียน อสม.และ

โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ 

อสค. และ อสม.จนเข้มแข็ง สามารถท�างานร่วมกับทีมหมอครอบครัว

จนส่งผลต่อการขบัเคลือ่นต�าบลจดัการสขุภาพแบบบรูณาการ 5 กลุ่มวยั 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส�าหรับผลงานเด่นๆ ของเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน เช่น 

รางวัลต�าบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2558-2560 รางวัลชมรม 

อสม.ระดับอ�าเภอดีเด่น ชนะเลิศระดับเขต ปี 2559 รางวัลรางวัล อสม.

ออนไลน์ในข่ายจงัหวดัของบรษัิท เอไอเอส ในปี 2560 และรางวลั อสม.

ดเีด่น ระดบัภาค ปี 2558 สาขาภมิูปัญญาท้องถิน่และการแพทย์แผนไทย  

และปี 2560 สาขาส่งเสริมสุขภาพ 

2.เครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพ (ด้านแม่และเด็ก) ในเครือข่ายนี้ 

มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 



177
BRIGHT  SPOT 

เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานอย่างเข็มแข็ง มีการจัดท�าแผนที ่

ทางเดนิยทุธศาสตร์ในการก�าหนดทิศทางการด�าเนนิงาน จนได้รบัรางวลั

การด�าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่นระดับเขต ปี 2560

3.เครอืข่ายการส่งเสรมิสขุภาพ (ด้านผูส้งูอาย)ุ ทาง สสจ.สุพรรณบรีุ

ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาคเีครอืข่ายในการจดัระบบ

ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจน

ด�าเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งการด�าเนินงานของเครือข่ายนี ้

ก็ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับเขต  

ปี 2556-2557 และรางวลัต�าบลบูรณาการส่งเสรมิสขุภาพ 5 กลุม่วยัดีเด่น 

ต้นแบบของกรมอนามัย ในปี 2560



178
BRIGHT  SPOT 

4.เครอืข่ายด้านสขุาภิบาลอาหาร จงัหวดัสพุรรณบรุมีภีาคเีครอืข่าย

ด้านสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วย สมาคมแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร 

ชมรมผู้ประกอบการจ�าหน่ายอาหาร ชมรมตลาดสดน่าซื้อ และชมรม

ตลาดนดัน่าซือ้ ซึง่มกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลานานกว่า 19 ปี  

ภาคเีครอืข่ายเหล่านีจ้ะบรูณาการการท�างาน 

ร่วมกบัส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน 

และผูท้ีเ่ก่ียวข้องเรือ่งการสขุาภบิาล

อาหาร อีกทั้งมีบทบาทส�าคัญ

ในการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง  

แ ลก เ ปลี่ ย น เ รี ย น รู ้ ใ ห ้ แ ก  ่

ผู ้ประกอบการ ส ่งผลให ้เกิด 

การพัฒนายกระดับจนผ่านเกณฑ ์
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มาตรฐานในระดับที่ดี จนได้รับรางวัลชมรมผู้ประกอบการจ�าหน่าย

อาหารดเีด่นและชมรมตลาดสดน่าซือ้ดเีด่น ระดบัเขต ปี 2559 ตลาดสด

ยายจูในอ�าเภอสามชุก ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ ปี 2559 

ตลอดจนรางวัลบุคคลต้นแบบดเีด่นด้านการลด ละ เลกิ การใช้ภาชนะโฟม 

บรรจุอาหาร ปี 2560

5.เครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด เครือข่ายนี้ 

มีหน่วยงานหลกั ประกอบด้วย ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัด ต�ารวจ สาธารณสุข แขวงและหมวดการทาง ขนส่งจังหวัด และ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยจะมีการก�ากับติดตาม

สถานการณ์ผ่านการประชมุคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการความปลอดภยั

ทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรีทุกเดือน มีการบูรณาการข้อมูลโดยจัดท�า

ข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข ต�ารวจ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ) ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้จังหวัดมีฐานข้อมูลเดียวกันท่ีมีคุณภาพ 

สามารถน�าไปใช้วางแผน ในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามสภาพปัญหา  

รวมทั้งมีการจัดท�าโปรแกรมกลางของจังหวัดในการบันทึกข้อมูล 

ด้านอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มทดลอง

ใช้ในปี 2561 ซึง่ผลจากการท�างานร่วมกนัก็สามารถปิดจดุเสีย่งทางถนน

ได้มากถึง 16 แห่ง ในช่วงปี 2559-2560

นพ.สาโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจยัความส�าเร็จในการท�างานร่วมกบั

เครือข่ายต่างๆ เหล่านี้ สิ่งส�าคัญคือ ความจริงใจในการท�างานร่วมกัน 
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ให้ใจกับแกนน�าในทุกเครือข่าย เพื่อให้แกนน�าช่วยถ่ายทอดความคิดไป

เครือข่ายอื่นๆ ในระนาบเดียวกัน 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการยกย่องให้เกียรติ เชิดชูคนท�าดีในรูปแบบ 

รางวัลต่างๆ เพราะคนท่ีเข้ามาท�างานด้วยเชื่อว่าไม่ได้ต้องการสิ่งใด 

ตอบแทน ขอเพยีงแค่ได้รบัการยกย่องให้เป็นส่วนหนึง่ของงานสาธารณสขุ

เท่านั้น และหากบางเครือข่ายยังมีการขับเคล่ือนท่ีไม่เข้มแข็งพอ  

ทาง สสจ.ก็ต้องเข้าไปกระตุ้นสนบัสนนุเพ่ือให้เกิดความเข้มแขง็จนสามารถ

ด�าเนินงานได้ด้วยตัวเอง ซ่ึงก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ลักษณะของคนในพื้นที ่

มีจิตอาสาสูง บางเครือข่าย เช่น ชมรมผู้ประกอบการด้านอาหาร ก็มี

ความเข้มแข็ง มีการด�าเนินการมานานนับสิบปี ดังนั้น การขับเคลื่อน 

การสร้างเครือข่ายจึงเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็ง
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“ตัวผมเองกอ็ยูม่าหลายจงัหวัด แต่ละจงัหวัดมจีดุเด่นจดุด้อยไม่เหมอืนกนั  

เร่ืองเครือข่ายนี้ผมว่าสุพรรณบุรีมีความเข้มแข็งมากครับ อาจจะเป็น

ธรรมชาตขิองพืน้ทีท่ีม่จีติอาสา การสานต่อหรอืเดนิหน้าในเร่ืองต่างๆ จึงเกดิ

การมส่ีวนร่วมอย่างมาก”  นพ.สาโรจน์ กล่าว

นอกจากนี ้การสร้างเครอืข่ายให้ยัง่ยนืจ�าเป็นต้องมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

และสนบัสนุนมกีารปฏิสมัพันธ์ระหว่างกนัอย่างต่อเนือ่งด้วย 

“ผมคิดว่าการสือ่สารการจดัประชมุพบปะกนัโดยตลอดเป็นส่วนส�าคญั

ทีท่�าให้เครอืข่ายเดนิหน้า คอืทกุเครอืข่ายของเราจะมาประชมุสรุปผลงาน

และจัดท�าแผนกนัทุกปีนะครบั อย่างน้อยต้องมาคยุกนัว่าปัจจบุนัท�าอะไร 

มาบ้าง แล้วในอนาคตจะเดินต่อไปกนัอย่างไร ได้เหลยีวหน้าแลหลงักันแล้ว

ช่วยกนัระดมความคิดในการท�างานกนัต่อไป” นพ.สาโรจน์ กล่าวทิง้ท้าย=
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‘Job Rotation’ 
โรงพยาบาลบ้านบึง

โมเดลแก้ปัญหาขาดแคลน
พยาบาล
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โรงพยาบาลบ้านบงึ อ.บ้านบงึ จ.ชลบุร ี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  

90 เตยีง ให้บรกิารสขุภาพครอบคลมุการรกัษา ส่งเสรมิ ป้องกนั และฟ้ืนฟู

สขุภาพ ขณะเดยีวกนั ยังจัดบรกิารเฉพาะทางด้านอายรุกรรม สตูกิรรม กุมาร

เวชกรรม และศลัยกรรม รวมถึงเวชศาสตร์คลนิกิ อกีทัง้ยงัมกีารขยายบรกิาร

เพ่ิมในส่วนของหน่วยดแูลผูป่้วยวิกฤต (ICU) หน่วยไตเทยีม (HD) บริการล้างไต 

ทางช่องท้อง (CAPD) เพิม่งานห้องผ่าตัดและเพิม่บรกิารห้องพเิศษ 12 เตยีง  

แต่ด้วยความที่มีก�าลังคนในส่วนของของพยาบาลไม่เพียงพอกับการ 

ขยายบรกิาร โรงพยาบาลบ้านบึงจึงได้แก้ปัญหาด้วยการน�าระบบ Job Rotation  

(การสบัเปลีย่นหมนุเวียนเจ้าหน้าที)่ มาใช้จนสามารถ

เพิ่มสมรรถนะของพยาบาลให้ท�าหน้าที่

ได้หลากหลาย รองรับการขยาย 

การให้บริการภายใต้ข้อจ�ากัด 

ด้านก�าลงัคน และได้รบัเลอืก 

ให้เป็นหน่วยงานที่มีความ

โดดเด่น (Bright Spot) ของ

เขตสขุภาพที ่ 6 ในด้านการ

วางแผนพฒันาก�าลงัคน (HRD)

นางวชิรา ลิ้มเจริญชัย  

หัวหน ้าฝ ่ ายการพยาบาล  

โรงพยาบาลบ้านบึง กล่าว
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ถึงสภาพปัญหาภายในของโรงพยาบาลในอดีตว่า กลุ่มงานท่ีมีปัญหา 

มากที่สุดคือพยาบาล เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีสถานบริการเอกชน

จ�านวนมาก ท�าให้มกีารแข่งขนัสงู พยาบาลใหม่เข้ามาท�างาน 1-2 ปีกถ็กู

เอกชนดึงตัว ส่งผลให้ Turnover Rate สูงมาก ประกอบกับสมรรถนะ

ของพยาบาลไม่สามารถท�างานข้ามหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงไม่หมุนคนที่มีอยู่ไปช่วยงานในแผนกอื่นได้

ขณะท่ีในช่วง 3-4 ปีที่ผ ่านมา โรงพยาบาลมีแผนขยายงาน 

เพิ่มหน่วยไตเทียม หน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤต ตลอดจนเพิ่มห้องพิเศษ  

แต่มีปัญหาว่าก�าลังคนมีจ�ากัด จึงมองหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งเรื่อง

การลาออกและเพ่ิมสมรรถนะของพยาบาลให้สามารถช่วยงานกัน 

จนผ่านพ้นวิกฤตเรื่องก�าลังคนไปได้

ด้วยเหตนุี ้จงึมีการน�าระบบ Job Rotation มาใช้บรหิารก�าลงัคนใน

ช่วงปี 2555-2556 โดยตั้งสมรรถนะว่าน้องพยาบาลต้องท�างานได้แบบ 

3 in 1 คือ 1.ER 2.ผู้ป่วยใน  และ 3.Refer ให้ได้ใน 1 ปี

นางวชิรา ขยายความว่า ตามทฤษฎีที่มีการศึกษามา หากคนเรา

ท�างานอะไรซ�้าๆ กันเป็นระยะเวลา 4 เดือน ทักษะที่ได้จะฝังลงไปในตัว

และไม่มีวันลืม เช่น เย็บแผล แทงน�้าเหลือง ท�า CPR ฯลฯ ยกตัวอย่าง

เช่น ตนเคยอยู่ห้องคลอด ผ่านมา 10 ปีทุกวันนี้ก็ยังไม่ลืมทักษะ ดังนั้น 

จึงวางระบบให้พยาบาลใหม่ต้องหมุนเวียนแผนกทุก 4 เดือน 

“วธิกีารคือ สมมตน้ิองจบมา 10 คน กจ็ะคยุก่อนว่าอยากลงหน่วยไหน  
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ให้พี่ๆ คอยเป็นพี่เลี้ยงคู่กับน้อง พอครบ 4 เดือนก็หมุนแผนกไปเรื่อยๆ 

เม่ือครบ 1 ปีก็จะประเมนิอกีครัง้ว่ายงัต้องการอยูใ่นหน่วยท่ีเลอืกครัง้แรก 

อยู่หรือไม่ ตรงนี้น้องๆ สามารถเปลี่ยนใจได้ ก็เป็นอีกจุดที่ท�าให้เขา

พอใจ” นางวชิรา กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากด�าเนินการไปได้ 1 ปี พบว่า ส่วนที่มีปัญหามากที่สุด

แทนที่จะเป็นตัวน้องๆ กลับกลายเป็นหัวหน้าตึกและตัวพี่เลี้ยงเสียเอง  

เนื่องจากต้องเปลี่ยนคนทุก 4 เดือน ปีต่อมาจึงต้องเตรียมในส่วนของ

หัวหน้าและพีเ่ลีย้ง มกีารปรบัทศันคตแิละน�าคูม่อืมาใช้เพือ่บอก Scope 

ของงานเพื่อให้เทรนน้องๆ ไปในทิศทางเดียวกัน จนกระทั่งปีที่ 3  

ทุกอย่างจึงเป็นไปอย่างราบรื่น

นางวชริา กล่าวว่า การน�าระบบ Job Rotation มาใช้ช่วยแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนพยาบาลเมือ่มกีารขยายงานใหม่ได้อย่างชะงัด เช่น ในส่วนของ  

ICU ต้องใช้พยาบาล 7 คน ก็ใช้วธิดึีงตวัจากหน่วยต่างๆ มาหน่วยละ 1 คน  

หน่วยงานที่โดนดึงคนก็จะมีก�าลังคนลดลง มีจ�านวนเวรเท่าเดิม แต่ยังมี

สมรรถนะเพียงพอที่จะท�างานต่อไปได้เนื่องจากสามารถหมุนพยาบาล

จากหน่วยอ่ืนมาช่วยงาน สมมต ิER ขาดคน กส็ามารถหมนุพยาบาลจาก

ฝ่ายผู้ป่วยในมาขึ้นเวรที่ ER ได้ เป็นต้น 

“เพราะเรามีคนน้อยจึงต้องการความร่วมมือช่วยเหลือกัน วิธีนี ้

เป็นการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์การร่วมมือกันท�างาน ตอนนี้น้องๆ 

สามารถท�างานได้ทุกตึกที่มีคนขาด เพราะฉะนั้น แม้จะมีวิกฤตขาดคน 
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แต่ด้วยสมรรถนะทีท่�างานได้หลายๆ จดุ ท�าให้เราผ่านพ้นวกิฤตนีม้าได้”  

นางวชิรา กล่าว

อย่างไรก็ดี การจัดระบบงานลักษณะนี้ก็เป็นสาเหตุให้มีภาระงาน

มากขึ้น และสร้างความเหนื่อยล้าแก่ผู้ปฏิบัติงานอยู่บ้าง จนอาจจะเกิด

ความเสี่ยงจากการไม่ได้พักผ่อน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังให้ดี สิ่งหนึ่งที ่

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลให้ความส�าคญั คือ ความทกุข์สุขของเจ้าหน้าทีแ่ละ

สนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มากพอ ไม่ว่าจะขออุปกรณ์ที่เก่ียวกับ 

ความปลอดภัย หรือท�าให้เจ้าหน้าท่ีท�างานสะดวกขึ้น ผู ้อ�านวยการ 

ให้เบกิมาแบบไม่มอีัน้ ขณะเดยีวกนั กย็งัสนบัสนนุในเรือ่งการสร้างความสขุ 
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และผ่อนคลายจากการท�างาน เช่น ห้องฟิตเนส ห้องคาราโอเกะ หรือ

แม้แต่ห้องนอนกลางวัน

“ในส่วนของน้องๆ เราก็อธิบายว่า ท่ีเหนื่อยเพราะเราขยายงาน

โดยที่ก�าลังคนยังไม่พอ คือเราเสนอแผนการเตรียมคนไปแต่เพิ่งได้รับ

การตอบสนอง ตอนนี้ก็เริ่มเข้าแผนแล้ว ภาระงานต่างๆ ก็จะคลายลง 

เช่น จากเดิมเคยท�าโอที 10 เวร พอมีการขยายงานโดนดึงคนไปก็อาจ

ต้องเพิ่มเป็น 13-14 เวร เป็นอยู่อย่างนี้ 2-3 ปี แต่ในอนาคตก็จะกลับมา  

10 เวรเหมอืนเดมิ เป็นต้น คอืเรากต้็องบริหารความหวงัของน้องๆ ไปด้วย”  

นางวชิรา กล่าว
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ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลก็ยังดูแลเรื่องค่าตอบแทน ค่าโอทีต่างๆ 

ปกตกิระทรวงสาธารณสขุให้ค่าโอทีพยาบาล 600 บาท แต่ด้วยภาระงาน 

และการแข่งขันท่ีสูง โรงพยาบาลได้ขออนุมัติไปยังคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนจงัหวดัจนตอนนีไ้ด้ค่าโอทเีพิม่เป็น 800 บาท และในส่วนของ 

ICU และ Sick Newborn ได้ 850 บาท ซึง่เป็นอตัราทีใ่กล้เคยีงกบัเอกชน

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการใช้ระบบ Job Rotation นอกจากตอบโจทย ์

การขยายงานของโรงพยาบาลแล้ว อกีสิง่หนึง่ทีพ่บคือ อตัราการลาออก

ลดลง เพราะแม้เจ้าหน้าทีจ่ะเหนือ่ยขึน้แต่ไม่เครยีด อกีทัง้เกดิความมัน่ใจ

ในการท�างาน ภาคภูมใิจทีส่ามารถท�างานได้เป็นท่ียอมรับของพ่ีๆ จากเดิม 

ที่เวลาให้ท�างานข้ามหน่วย เจ้าหน้าที่จะไม่มีความสุขหรือต่อต้านมาก
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อย่างมาก แต่ปัจจุบันน้องๆ มีความรู้สึก

ว่าตวัเองมีความส�าคญั มีคณุค่าในตวัเอง 

เป็นที่ยอมรับของพี่และองค์กร

“ตอนนี้น้องๆ เราแทบไม่ลาออก  

เมือ่ก่อนออกกนัเยอะมาก บางปีได้มา 7 คน  

ลาออกไป 4 คนกม็ ีแต่ตอนนีไ้ม่ออก 2 ปี 

มานี้กลับข้างกัน กลายเป็นว่าคนจาก

ภาคเอกชนเดนิมาสมคัรกบัเรา ส่วนหนึง่

ที่แม้จะงานหนักแต่การลาออกน้อยคิด

ว่าเกิดจากความผูกพันด้วย เพราะได้อยู่



190
BRIGHT  SPOT 

ในหลายๆ หน่วยแทนที่จะอยู่ที่เดียว เวลาเดินไปไหนก็เป็นพ่ีเป็นน้อง 

เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ถ้าพี่ขอให้ไปช่วยข้ึนเวรก็เหมือนเป็นการ

ยอมรับเขา เวลาท�างานครบ 1 ปี ก็อยู่ในจุดท่ีเลือกได้อีกว่าจะไปลง

หน่วยไหน” นางวชิรา กล่าว

นางวชิรา กล่าวอีกว่า จากประสบการณ์การด�าเนินงานที่ผ่านมา  

จดุส�าคญัทีจ่ะท�าให้ Job Rotation ประสบความส�าเรจ็ได้ไม่ได้อยูท่ีต่วัน้องๆ  

แต่อยู่ที่ตัวพี่ๆ หัวหน้างานทั้งหลาย มีหลายหน่วยงานที่ร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และน�ารูปแบบนี้กลับไปด�าเนินการ ปรากฏว่าไปจอดที่หัวหน้า

หมด เพราะเรื่องน้ีเกี่ยวกับทัศนคติและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของ

หัวหน้าแต่ละตึก ซึ่งบริบทของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน ถ้าหัวหน้า 
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ปรับทัศนคติไม่ได้ก็เดินแนวทางนี้ได้ล�าบาก

“อย่างตอนเราท�าปีที่ 2 นี้แทบไปไม่เป็นเหมือนกัน เพราะเราไม่ได้

จูนหัวหน้ากับพี่เลี้ยงกันไว้ดีๆ ก็ท�าให้มีปัญหา มีถึงข้ันว่าทุบโต๊ะเลยว่า 

ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้ว ต้องสอนน้องอีกแล้วเหรอ บางทีน้องย้ายตึก 

ก็มีงอนน้อง เราก็ต้องปรับทัศนคติกันว่าพี่ที่ดีต้องสอนน้องตลอดเวลา  

ต้องปรบัความเข้าใจกนัว่าเขาสอนน้องเพือ่ให้เป็นคนโรงพยาบาลบ้านบงึ  

สร้างพยาบาลให้แผ่นดิน ไม่ได้สร้างน้องไว้ส�าหรับตัวเขา นี่คือ 

วิธีคิดของเรา ตอนน้ีกลายเป็นว่าหัวหน้าตึกของเราชอบระบบนี้มาก  

เพราะน้องที่มีสมรรถนะสามารถหมุนเวียนได้ แก้ปัญหาได้เวลาขาดคน  

ถ้าเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช้ระบบนี้ เวลาขอให้คนวอร์ดนี้ไปขึ้น
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ท�างานตกึโน้นไม่ได้เลย ไม่ไป  

ไม่ใช่เพราะไม่มีน�้าใจ แต่

เพราะเขาไม่มั่นใจ แต่ของ

เราตอนนี้หมุนเวียนกันเป็น

เรื่องปกติ เพราะเราเตรียม

น้องให้มีสมรรถนะ ต่อไป

น้องกลุม่นีโ้ตขึน้กจ็ะท�างาน

ข้ามได้ทุกหน่วย ท�าให้เขา

มีความมั่นใจในการท�างาน

มากขึ้น” นางวชิรา กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากทัศนคติ

ของหัวหน้างานแล้ว สิ่ง

ส�าคัญอย่างอย่างคือ การ

ติดตามประเมินผล ต้องมี

การเกาะติดและเอาผลการ

ประเมินมาปรับตลอดเวลา 

หากติดปัญหาในเรื่องใด

ต้องรีบปรับ เช่น กรณีของ

โรงพยาบาลบ้านบึง เมือ่เจอ

ปัญหาในส่วนหัวหน้างาน 
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กม็กีารท�าคูม่อืแนวทางการปฏบิตัอิอกมา เพือ่ให้หวัหน้างานด�าเนนิการ

ไปในทิศทางเดียวกัน 

นางวชริา กล่าวทิง้ท้ายว่า ปัจจบัุนโรงพยาบาลบ้านบงึกถ็อืว่ายงัขาด

พยาบาล โดยมีพยาบาล 108 คน จากกรอบอัตราก�าลัง 236 คน แต่ถึง

ตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่กันไหวและจะท�าโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป =
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โรงพยาบาล
มหาสารคาม

พฒันาเครือข่าย
ด้วยกลไก พชอ.
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โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีพัฒนาเครือข่าย

ด้านสุขภาพโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ

สขุภาพอ�าเภอ (พชอ.) เป็นเครือ่งมอืประสานความร่วมมอืในการท�างาน

ร่วมกับภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับ

การท�างานเชิงประเด็นในระดับพื้นที่จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับมากมาย 

โดยเฉพาะการพัฒนาเครือข่าย Trauma และการดูแล

ผู้ติดเชื้อ HIV และถูกเลือกให้เป็นหน่วยงาน

หน่วยงานที่มีความโดดเด่น (Bright 

Spot) ในด้านการสร้างเครือข่าย 

(HRN) ของเขตสุขภาพที่ 7

นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี 

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริการ 

โรงพยาบาลมหาสารคาม 

กล่าวถงึรปูแบบการพฒันา

งานด้านเครือข่ายสุขภาพ

ของโรงพยาบาลว่า หาก

พิจารณาในเชิงระบบอาจ

แบ่งได้เป็น 3 ช่วง ช่วงแรก 

คือ การใช้กลไกพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุข (พบส.)  
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เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  

โรงพยาบาลชุมชน ก่อนจะมีการพัฒนาเข้าสู่ช่วงที่ 2 เป็นนโยบาย  

Service Plan ซึ่งมีระบบบริการหลายสาขาในปัจจุบัน โดย 2 ช่วงนี ้

เป็นเรื่องการรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย 

ส่วนงานในช่วงที่ 3 ของโรงพยาบาลจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง คือ  

เครอืข่ายการพัฒนาระบบด้านสาธารณสขุ โดยใช้กลไกภาคประชาสงัคม  

เชื่อมโยงระบบสุขภาพไปสู่ชุมชน เป็นกระบวนการส่งเสริมและป้องกัน

โรคต้องใช้รูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  

ซึ่งขณะนี้นโยบายของรัฐบาลที่ค ่อนข้างเด่นชัด คือ รูปแบบของ 
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คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ�าเภอ (พชอ.)  

ถือเป็นรูปแบบที่ลงตัว มีกลไกจากภาคบริการสาธารณสุข องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมเป็นสามเส้า

นพ.ไพบูลย์ กล่าวต่อไปว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายของ 

โรงพยาบาลมหาสารคามจะเน้นการท�างานผ่านกลไก พชอ.เป็นหลัก 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาคีแต่ละฝ่ายจะมี KPI แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น 

การจะมาพฒันาคนท้ัง 3 ภาคส่วนให้มาขับเคลือ่นงานสาธารณสขุให้เป็น

รูปธรรมต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และบูรณาการการท�างานร่วมกัน  

ซึง่เครือ่งมอืท่ีเลอืกมาใช้ คือ กิจกรรม Organization Development (OD)  
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มีการเชิญผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตัวแทน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ตัวแทนภาคสาธารณสุข

ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ มาประชุม

ร่วมกันทุกปีเพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย

“เราท�า OD ทุกปีมา 10 กว่าปีแล้ว เราเอาแผนไปคยุต้ังแต่หวัขบวนเลย  

คือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�าความรู้จักเป็นเพ่ือนกัน  

ส่วนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในต�าบลนั้นๆ ก็ไปคุยต่อ มันก็ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ

ในเรื่องของท้องถ่ิน คนท่ีคุมท้องถ่ินคือนายอ�าเภอ เวลาไปท�า OD  

เราเอาท่านนายอ�าเภอไปด้วย เพราะฉะนั้น นายอ�าเภอจะรู้เร่ืองหมด 
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ปัจจุบันนี้นายอ�าเภอคุยเรื่องสาธารณสุขเก่งมาก คุยได้ทุกเรื่อง คุยเสร็จ

ปุ๊บก็มาไล่ถามกับนายก อบต. ว่าเรื่องนี้พ้ืนที่ท�าอย่างไร นายอ�าเภอรู้

ทั้งหมด เพราะฉะนั้น กลไกนี้ท�าให้ประสานการท�างานได้ทั้งแนวดิ่งและ

แนวราบ ถามว่าเราพัฒนาอะไร ก็พัฒนาเรื่องของ Attitude Thinking 

การวางหลักสูตรของ Positive Thinking หรือหลักสูตรเชิงบวกเข้าไป 

สร้างความเข้าใจร่วมกัน มีเข็มมุ่งเดียวกัน ท�าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน

ทุกภาคส่วน ซึ่งระหว่างที่ท�างานอยู่นี้ก็เป็นการพัฒนาคน พัฒนาความ

ส�าคัญไปในตัว งานมันถึงออก” นพ.ไพบูลย์ กล่าว
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นพ.ไพบลูย์ กล่าวอีกว่า ในขณะท่ีการประสานเครอืข่ายในระดบับน 

ใช้กลไก พชอ.เป็นตัวขับเคลื่อน ก็ใช้การขับเคลื่อนในเชิงประเด็นใน

ระดับพื้นที่เข้ามาหนุนเสริม โดยวิธีการท่ีตนใช้ คือ การส่งกระบวนกร

ลงไปในชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการท�าความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ มีการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมท้ังน�าข้อมูลปัญหาสุขภาพมาวิเคราะห์ร่วมกัน 

ในเวที พชอ.ก่อนจะด�าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันหลายเขตสุขภาพได้เห็นความส�าคัญและเริ่มใช้กลไก 

พชอ.เป็นเคร่ืองมือในการด�าเนินการ ซึ่งก็มีผลงานเด่นๆ ออกมาจาก
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งานเครอืข่ายในหลายพืน้ทีม่าก ในส่วนของโรงพยาบาลมหาสารคามเอง 

ก็มีงานเชิงประเด็นหลายๆ ประเด็นที่ประสบความส�าเร็จจากการ

ท�างานร่วมกับเครือข่าย โดยขอยกตัวอย่างเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์  

การจัดระบบงานด้านอุบัติเหตุ

นางจุลินทร ศรีโพนทัน หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

กล่าวถงึรายละเอยีดการพฒันาเครอืข่ายในด้านการแพทย์ฉกุเฉิน ปัญหา

ทีเ่จอในอดตีทีผ่่านมา เวลาคนไข้ฉกุเฉนิมาโรงพยาบาลมกัได้รับการดูแล

ที่ไม่ถูกต้องและมีการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ หรือเสียชีวิตระหว่างทาง

เยอะมาก โดยส่วนตวัอยูห้่องฉกุเฉนิจะเหน็ภาพในลักษณะนีเ้ป็นประจ�า 

บางรายส่งคนมาก่อนแล้วส่งขาตามมาทีหลัง เป็นภาพติดตาจนถึง 

ทกุวนันี ้ดงันัน้ จงึคิดว่าถ้าเฉพาะฝ่ายสาธารณสุขอย่างเดียวคงไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้ส�าเร็จ แต่ต้องอาศัยคนในชุมชนเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งในพื้นที่

แต่ละชุมชนนอกจากมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ก็จะมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย วิธีการก็คือ การเข้าไปคุยท�าความรู้จักและ

ขอความร่วมมือให้เข้ามาร่วมจัดระบบการดูแลและน�าส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

“เราเริม่จากศูนย์เลย ตอนแรกกไ็ม่รูจ้กัใครหรอก แต่เราก็เข้าไปคยุ 

ท�าความรู้จัก คุยกับนายก อบต.บ้าง บางพื้นที่ก็ต้องเฟ้นหาคนที่เป็น

คีย์แมนของในพื้นท่ีน้ันๆ ซึ่งอาจไม่ใช่นายกก็ได้ เราไปคุยให้เห็นความ

ส�าคัญว่า ถ้ามีคนที่มีความรู้และช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุในชุมชนให้ส่งมา 

โรงพยาบาลอย่างปลอดภัยได้ มันจะเป็นกุศลสูงสุด แล้วเราก็บอกตรงๆ  
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ว่ามันเป็นงานอาสานะ ไม่มีค่าตอบแทนให้ เราอยู่คนละกระทรวง 

ไม่สามารถสัง่การเขาได้ เรากข็อความร่วมมอืเป็นอาสาสมคัรและได้กศุล

สูงแค่นั้น” นางจุลินทร กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อสร้างความเข้าใจโน้มน้าวให้ชุมชนเห็นความส�าคัญได้แล้ว 

อันดับต่อมาคือ ต้องอบรมอาสากู้ชีพในเบ้ืองต้นก่อนแล้วค่อยๆ ขยาย

เครือข่าย จากอ�าเภอละ 1 ทีม เพิ่มเป็นต�าบลละ 1 ทีม ขยายผลและ

พัฒนาศักยภาพไปเรื่อยๆ จนปัจจุบันทุกคนเห็นความส�าคัญในเรื่องนี้

“ปัจจัยส�าคัญคือ เราต้องเห็นความส�าคัญของเขาก่อน วิธีการของ

เราคือไปอบรมให้ให้ทุกอย่าง อย่างทีมกู้ภัยเราก็เอามาเป็นทีมกู้ชีพด้วย 

เดิมเขาไม่มีความรู้ด้านการแพทย์ เราก็ต้องเอาอบรมเป็นหน่วยกู้ชีพ  

ถามว่าเข้าถึงคนกลุ่มนี้ยากไหม ก็ยากพอสมควร ต้องท�างานแบบ 

ไปไหนไปด้วย เขามกีจิกรรมเรากไ็ปด้วย คอืเอาเขามาเป็นพรรคพวกแล้ว 

ก็พัฒนาอบรมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผลก็คือ สมัยก่อนช่วงปี 2548 

น�าส่งโดยรถพยาบาลน้อยมาก ขณะที่ในปี 2560 มีผู้ประสบอุบัติเหตุ

กว่า 50,000 รายทีน่�าส่งโรงพยาบาลโดยหน่วยกูช้พี” นางจลุนิทร กล่าว

นพ.ไพบลูย์ กล่าวเพิม่เติมอกีว่า ในส่วนของการสร้างเครอืข่ายเร่ือง 

Trauma สามารถแบ่งเป็น 2 ระดบั คอื ในระดบัพืน้ทีเ่ป็นการท�างานร่วมกนั 

ระหว่างโรงพยาบาล ท้องถิ่น และ รพ.สต. และอีกระดับหนึ่งคือ ระดับ

จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เห็นความส�าคัญ ประกอบ

กับมีกฎหมายรับรองการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพของ อปท.ขึ้นมา ทาง อบจ.
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จึงเช่ารถ EMS ขนส่งคนไข้ให้ทุก อบต.ทั้งจังหวัด ซึ่งในส่วนของ อบจ.นี้

เป็นการหารือสร้างความร่วมมือในเวทีของ พชอ. อ�าเภอ และได้รับการ

พัฒนาไปสู่ระดับจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง EMS หรือการบริจาคโลหิต 

จนทุกวันนี้ถือเป็นเรื่องน่าภูมิใจมากที่ อบจ.สามารถพัฒนาศักยภาพจน

เป็นศูนย์สั่งการควบคุม EMS ทั้งจังหวัดได้เป็นที่แรกๆ ของประเทศไทย

ด้าน นางเกศมุกดา ไตรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ 

รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ คลินิกวัยรุ่น กล่าวถึงการ

ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ว่า โรงพยาบาลท�าเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่

ปี 2537 สมัยนั้นยังไม่มียาต้านไวรัส และจ�านวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้น 
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จึงมีการสร้างทีมขึ้นมาดูแลผู้ติดเช้ือแบบทางเลือก เช่น ดูแลเรื่องของ

อาหาร การออกก�าลังกาย สมาธิ และสมุนไพร ต่อมาเริ่มมียาเข้ามา

แต่มีโควตาแค่ 9 คน ขณะที่ผู้ติดเชื้อมีหลายร้อยคน ทางโรงพยาบาล

จึงพยายามมองหาเครือข่ายกลุ่มแพทย์ไร้พรมแดนเข้ามาสนับสนุน ท้ัง

เครื่องตรวจ CD4 เรื่องการอบรมด้านวิชาการ การรักษา ตลอดจน 

ส่งหมอต่างชาติมาช่วย ต่อมาเมื่อมียาเข้ามาก็ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

และลดอัตราการติดเชื้อลง

“โรงพยาบาลให้การสนบัสนนุเปิดโอกาสให้คนทีใ่จรกัในด้านนี ้รวมทัง้ 

สนับสนุนการฝึกอบรมจนมีความเชี่ยวชาญจนเกิดเป็น Model ที่ดี

ของประเทศ อีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีโรงพยาบาลไหนท�า คือ การให้โอกาส 

ผู้ติดเชื้อ เริ่มจากการเป็นจิตอาสาตั้งแต่ปี 2537 ต่อมาก็พัฒนาเรื่องการ
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ให้ค่าตอบแทน ค่าอาหาร มกีารอบรมพฒันาศกัยภาพผูต้ดิเชือ้ จนกระท่ัง

ปัจจบุนั โรงพยาบาลพฒันาให้ผูต้ดิเชือ้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ

และเป็นลูกจ้างรายวันจ�านวน 5 คน” นางเกศมุกดา กล่าว

นางเกศมุกดา กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลยังได้เป็น Best Practice  

ในเรื่องของการสร้างเครือข่าย เพราะการดูแลจะรวมศูนย์อยู ่ใน 

โรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ได้ จึงมีการสร้างเครือข่ายที่อยู ่ในชุมชน  

เครือข่ายผู้ติดเช้ือ เครือข่ายสถานบันเทิง เครือข่ายวัด โดยวัดจะเป็น 

เครอืข่ายทีใ่ห้ความรูใ้นเรือ่งของการป้องกนัและเข้าถงึการรกัษา รวมทัง้

เครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่นระดับประเทศก็คือ เครือข่ายร้านยา

นพ.ไพบลูย์ กล่าวเพ่ิมเตมิว่า Key Success ของการพัฒนาเครอืข่าย 

สุขภาพจากประสบการณ์ที่ผ่านมา สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดคือ กลไกการมี 

ส่วนร่วมและท�าให้เกิดกระบวนการภาคประชาสงัคมระหว่างภาครฐัและ

ท้องถิน่ เพือ่ให้ท้องถิน่สามารถก�าหนดทิศทางของตวัเอง แต่จะท�าอย่างนัน้ได้ 

เครือข่ายต้องเข้มแข็ง ต้องผ่านกระบวนการสร้างความเข้มแข็งด้วย 

ตวัของเขาเอง ซึง่เร่ืองนีไ้ม่ใช่เรือ่งทีจ่ะท�าให้เกดิข้ึนในปีเดยีว

 นพ.ไพบลูย์ ยงักล่าวทิง้ท้ายด้วยว่า การพฒันาเครอืข่ายสขุภาพโดยม ี

ภาคประชาชนและท้องถ่ินมีส่วนร่วม เป็นเร่ืองที่กระทรวงสาธารณสุข 

ไม่ค่อยได้ด�าเนินการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารแต่ละโรงพยาบาล  

อย่างเช่น เรือ่ง พชอ. ขณะนีเ้ป็นนมิติหมายทีด่ทีีฝ่ายปกครองเริม่เข้าใจแนวคดินี้ 

ค่อนข้างดี แต่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสขุเองยงัเป็นค�าถามอยู=่
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ส�านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดนครพนม

เปลีย่นจาก 
‘องค์กรแห่งความทกุข์’ สู่ 

‘องค์กรแห่งความสขุ’ 
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ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครพนม (สสจ.นครพนม) เป็นหน่วยงาน 

ที่มีการบริหารจัดการก�าลังคนเป็นเลิศ (Bright Spot) ของเขตสุขภาพ 

ที่ 8 มีความโดดเด่นในเรื่ององค์กรสร้างสุข (Happy MOPH) ภายใต ้

การบริหารจดัการของ นพ.จรญั จนัทมตัตกุาร นายแพทย์ สสจ.นครพนม 

ซึง่ได้เข้ามาเปลีย่นแปลงบรรยากาศขององค์กรจากเดมิทีเ่ป็นหน่วยงาน

แห่งความทกุข์ให้กลายมาเป็นหน่วยงานแห่งความสขุ มกีารท�ากจิกรรมต่างๆ  

เพือ่สร้างความสามคัคแีละความผกูพนัแก่คนในองค์กร 

โดยผลส�าเร็จของการด�าเนินการสะท้อน

จากผลการประเมินดัชนีความสุข 

ของคนท�างาน (Happinometer) 

ของบุคลากรสาธารณสุขใน 

ปี 2560 ซึง่มค่ีาเฉลีย่ความสขุ 

โดยรวม 64.27 ขณะเดยีวกนั  

ก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

และได ้ รับรางวัลต ่างๆ  

อีกมากมาย

นพ.จรญั จนัทมัตตกุาร 

นายแพทย์ สสจ.นครพนม 

กล่าวถึงบริบทในช่วงที่เข้ามา

รับต�าแหน่งว่า บังเอิญเข้ามา 
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ในช่วงที่ สสจ.นครพนมเป็นองค์กรแห่งความทุกข์พอดี ดังนั้น จึงต้อง 

วางยุทธศาสตร์ท�าให้กลับมาเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยประกาศ

นโยบายอย่างชัดเจนให้ทุกส่วนถือปฏิบัตว่ิา ผู้น�าองค์กรต้องเป็นแบบอย่าง 

ความซื่อสัตย์ บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์  

การจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องต่อต้าน 

การคอร์รัปช่ัน การบริหารการประเมินผลงานต่างๆ ต้องโปร่งใส  

โดยมเีป้าหมายสร้างความเป็นธรรมในการบริหารงาน ไม่มพีรรคไม่มพีวก  

สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเจ้าหน้าที่ท�างานได้โดย 

ไม่ล�าบากใจ เกิดความร่มเย็นและผาสุกในที่ท�างาน

ขณะเดียวกัน ยังได้วางวิสัยทัศน์ในเรื่องของ “งานได้ผล คนเป็นสุข” 

มเีขม็มุง่ให้บุคลากรเป็น “คนด ีมคีณุค่า มคีวามผาสกุ” ซึง่ในส่วนของความ

ผาสุกนี้ได้ท�าโครงการสร้างสุขแก่บุคลากรหลายโครงการ โดยมีเรื่องเด่นๆ 
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3 เรื่อง คือ โครงการองค์กรแห่งความสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครพนม โครงการโรงเรียนผู้น�าด้านสาธารณสุข จังหวัดนครพนม และ

โครงการปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ “รวมใจภักดิ์ ปั่นรักษ์สุขภาพ”

นพ.จรัญ กล่าวว่า ในส่วนของโครงการองค์กรแห่งความสุข  

จะประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เริ่มแรก คือ การลงพื้นที่เยี่ยม

เสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอและโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดตลอดระยะเวลา  

4 เดือน เพื่อรับฟังปัญหาการด�าเนินงาน ให้ค�าชี้แนะและมอบนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพทั้ง รพ.สต.ติดดาว และการประเมิน HA ซึ่งภายใน  

2 ปีทีผ่่านมาจังหวดันครพนมเป็นจงัหวดัทีผ่่านการประเมนิ รพ.สต.ตดิดาว  

100% เป็นจังหวัดแรกๆ ของประเทศ
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ขณะท่ีภายใน สสจ.เอง กด็�าเนนิการ 2 ลกัษณะ คอื 1.ลงไปเย่ียม 

เจ้าหน้าทีใ่นแต่ละห้องเพือ่ดสูภาพความเป็นอยูแ่ละวางแผนปรบัปรงุสถานที่ 

ท�างานให้มคีวามสะดวกสบายและเอือ้ต่อการท�างาน นอกจากนี ้ จะเรยีก

กลุม่ผูป้ฏิบตังิานเป็นกลุม่ๆ มารบัฟังข้อมูลว่ามคีวามต้องการอะไร อยากให้ 

ช่วยเหลือในเรือ่งใด หากสามารถช่วยได้กจ็ะช่วยอย่างเตม็ที่ 

2.ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนเขียนความต้องการใส่กล่องกระดาษ 

สามารถเขียนระบายความในใจและความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี 

จากนั้นก็น�าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ จัดล�าดับความส�าคัญและวางเป็น

นโยบายว่าจะต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไข เช่น เรือ่งความไม่ยติุธรรมในการ

บรหิารและการประเมนิผลงานความดคีวามชอบ เรือ่งสภาพแวดล้อมใน

ทีท่�างานทีย่งัไม่สะดวกสบาย ไม่เอือ้ต่อการท�างาน เรือ่งระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

“ส่วนหนึ่งที่หลายคนเขียนมา คือ ความยุติธรรมในเชิงบริหารและ

เรื่องความดีความชอบ เร่ืองนี้ผมเอาเป็นนโยบายแรกๆ เลยว่า การ

ประเมินความดีความชอบต้องยุติธรรม ใครท�ามากได้มาก รวมทั้งเรื่อง

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน เพราะนี่คือบ้านหลังที่สอง ต้อง

ท�าบ้านให้สบาย อยู่แล้วสบายอกสบายใจ เอื้อต่อการท�างานต่างๆ” 

นพ.จรัญ กล่าว 

นอกจากนี ้ยงัมกีารท�ากจิกรรมเคารพธงชาตหิน้าเสาธง เชญิผู้บริหาร 

ของจงัหวดั เช่น ผูว่้าราชการจงัหวดั รองผูว่้าราชการจังหวดั มาให้นโยบาย 
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และข้อคิดในการท�างาน ขณะเดียวกัน ก็มีนโยบายให้ทุกฝ่ายใน สสจ.

ปลูกต้นไม้ประจ�าฝ่ายของตัวเอง ปัจจุบันต้นไม้เจริญเติบโตดี อีก 3-4 ปี

ก็น่าจะได้ผลไม้มารับประทาน

นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของบุคลากร สสจ.

นครพนม คือ การร่วมกันสร้างถนนเข้าออกส�านักงาน เนื่องจากเดิมที 

สสจ.นครพนมไม่มีถนนเป็นของตัวเอง จะเข้า-ออกก็ต้องผ่านหน่วยงาน

ที่มีพื้นที่ติดกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีการทอดผ้าป่าในปี 2560 น�ารายได้มาซื้อ 
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วัสดุอุปกรณ์ท�าถนน โดยที่บุคลากร

ทุกคนมีส่วนช่วยกันก่อสร้าง ขนทราย  

เกลี่ยทราย หิ้วถังปูน ฯลฯ เพื่อให้เกิด

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดความ 

ภาคภมูใิจในบ้านของตนเอง

ทั้งนี้ เมื่อจัดท�าถนนเสร็จ สิ่งที่ 

ตามมาคือการจดักิจกรรมตลาดนดัปันสขุ 

บนถนนทีร่่วมกนัสร้างข้ึน ช่วงส้ินเดือน

เจ้าหน้าท่ีอาจมีปัญหาค่าใช้จ่าย ก็จะ 

เอาของมาซือ้ขายแลกเปลีย่นกนั  
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ในส่วนของสขุภาพ จะมี Break Exercise ร่วมกันทกุ 10.30 น. และ 

14.30 น. หน้าห้องท�างานของแต่ละคน เมนูพักเบรกจะไม่มีชา กาแฟ 

หรือของที่มีแคลอรีสูง แต่จะเสิร์ฟน�้าผลไม้และขนมไทยๆ ส่วนเรื่อง

จิตใจก็มีการท�าบุญตักบาตร ร่วมงานกฐิน ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสต่างๆ การท�า

กิจกรรมรดน�้าด�าหัวในวันสงกรานต์ ถือเป็นการท�าให้ทุกคนมีความรัก 

มีความศรัทธาในองค์กร มีความเป็นทีม เป็นพี่น้องเอื้ออาทรต่อกัน 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Happy Birthday อวยพรวันเกิดให้

บุคลากรที่เกิดในแต่ละเดือน โยงกับการไปเย่ียมดูแลคนในครอบครัว 

ครอบครัวใครเจ็บป่วยไม่สบายก็ไปเยี่ยมให้ก�าลังใจกัน และสุดท้ายก็ยัง 

น�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ส่งเสริมให้ปลูกผักปลอดสารพิษ  

เลี้ยงปลา ผลผลิตท่ีได้ก็น�ามาจ�าหน่ายจ่ายแจกให้เพื่อนๆ ในที่ท�างาน 

ท�าให้มีสุขภาพที่ดีมีรายได้เสริม

นพ.จรัญ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของโครงการโรงเรียนผู้น�าด้าน

สาธารณสขุ จังหวดันครพนม เป็นโครงการพัฒนาศกัยภาพผูน้�าองค์กร

สาธารณสขุของจงัหวดั ท้ังผูอ้�านวยการ รพ.สต. และผูอ้�านวยการโรงพยาบาล

อ�าเภอ โดยปี 2561 ยงัเปิดอกี 2 หลกัสตูรส�าหรบัผู้น�าของวชิาชพีพยาบาล 

นอกจากนี ้ยงัมโีรงเรยีนนวตักรเพือ่พฒันาบคุลากรให้เป็นคนเก่งคดิ กล้าคดิ 

กล้าท�า กล้าน�าเสนอ มงีานวจิยัท่ีเป็นนวัตกรรม และปี 2562 จะเปิดหลักสตูร

ส�าหรบันกัวชิาการสาธารณสขุประจ�า รพ.สต.เพิม่อกีหน่ึงหลักสูตร  
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“ผมมองว่าใน รพ.สต.มีคน 3 คนหลัก คือ ผู้อ�านวยการต้องเก่ง 

พยาบาลต้องมี Service Mind ที่ดี และนักวิชาการก็ต้องเก่ง กลุ่มไหน

ที่ยังอ่อนอยู่เราก็จับเข้าโรงเรียน แล้วพอเรียนแต่ละรุ่นจบเราก็สร้าง 

กลุ่มไลน์ให้ มันก็จะเกิดการเรียนรู้ เกิดการตั้งเป็นกลุ่ม เกิดการพัฒนา

ขับเคลื่อนสู่ระดับโซนแล้วก็ภาพของสาธารณสุขอ�าเภอ สาธารณสุข

ต�าบลต่างๆ ก็จะพฒันาขึน้ อย่าง รพ.สต.ตดิดาวทีเ่ราได้ 100% กเ็ป็นผล 

จากโรงเรียนผู้น�า ท�าให้เราได้ผู้น�าท่ีคิดเก่ง ดีมีคุณธรรมมารวมกลุ่มกัน

ท�างาน” นพ.จรัญ กล่าว

นายแพทย์ สสจ.นครพนม กล่าวอีกว่า อีกโครงการที่คิดว่าท�าได้ 

แตกต่างจากจงัหวัดอืน่ คอื โครงการป่ันจกัรยานสร้างเสริมสุขภาพ “รวมใจ
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ภกัดิ ์ป่ันรักษ์สขุภาพ” ท่ีมาของกจิกรรมน้ี 

คอื ตนมคีวามเชือ่ว่าเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ

ต้องเป็นคนสุขภาพดี จิตดี ต้องเป็น 

คนแขง็แรงทัง้ร่างกายและจติใจ ประกอบ

กับจังหวดันครพนมเป็นจงัหวัดท่ีมคีวามสขุ  

มทีวิทัศน์ สภาพภมูศิาสตร์ทีส่วยงามน่าป่ันจกัรยาน ก็เลยใช้เรือ่งจักรยาน

มาเป็นเครือ่งมือสร้างกระแสการออกก�าลงักายเพ่ือดูแลสุขภาพของตนเอง  

โดยจัดสรรงบประมาณให้ทุกอ�าเภอๆ ละประมาณ 1 แสนบาท เพื่อจัด

มหกรรมใหญ่ หมุนเวียนไปท้ัง 12 อ�าเภอ และเม่ือครบรอบปีก็ชกัชวนนกัป่ันทัง้  

12 อ�าเภอมาร่วมป่ันไปไหว้พระธาตุ 9 พระธาต ุรวม 3 วนั 2 คืน นอกจากนี้ 

ยงัชวนคนในเขตสขุภาพมาร่วมป่ันในกจิกรรม “ป่ันด้วยใจ ไปด้วยกัน หกวนั

พนักโิล” ระหว่างวันท่ี 15-20 ม.ค. 2561 ระยะทาง 1,000 กม. ผ่านจงัหวดั

สกลนคร อดุรธานี หนองบัวล�าภู หนองคาย บึงกาฬ ก่อนจะกลับมานครพนม
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“นีค่อืสิง่ทีเ่ราพยายามท�าใน 3 เรือ่งทีค่ดิว่ามคีวามโดดเด่น สามารถ

สรุปตอบโจทย์ของความสุขทั้ง 8-9 มิติได้ครบถ้วน” นพ.จรัญ กล่าว

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการด�าเนินการต่างๆ นานาเหล่านี้ ท�าให้บุคลากร

มีสุขภาพที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรอ�าเภอ-จังหวัด และ 

ภาคีเครือข่าย การประเมินประเมินดัชนี Happinometer มีค่าเฉลี่ย

ความสุขโดยรวม 64.27 ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตสุขภาพที่ 8  

และค่าเฉลี่ยของกระทรวงสาธารณสุข อัตราการคงอยู ่เฉลี่ยอยู ่ที่ 

91.6% เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ลดลง จาก 55 เรื่องในปี 2558 

เหลือ 43 เรื่องในปี 2560 โดยในส่วนของคนใน สสจ. ไม่มีเรื่อง 

ร้องทุกข์กันเองเลย
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นอกจากนี้ ความสุขของบุคลากรยังสะท้อนผ่านผลการปฏิบัติงาน 

โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจหลายรางวัล 

เช่น รพ.สต.ขามเปี้ยใหญ่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม The Best รพ.สต.

ตดิดาว เขตสขุภาพที ่8, คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดับอ�าเภอ

นาหว้า รับรางวัลการด�าเนินงานพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 8, รางวัลประกวดผลงานโครงการ  

TO BE NUMBER ONE หรอื อสม.ดเีด่นแห่งชาต ิสาขาควบคมุโรคติดต่อ 

ก็มาจากจังหวัดนครพนม เป็นต้น

นพ.จรญั กล่าวทิง้ท้ายว่า ส�าหรบัปัจจยัความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการนัน้  

อนัดบัแรก คอื เรือ่งของภาวะผูน้�าในแต่ละระดับ ปัจจยัต่อมา คอื การ  

Empowerment เสริมสร้างบรรยากาศการท�างาน และปัจจยัสดุท้าย คอื  

การท�างานเป็นทมี ภายใต้แนวคดิการท�างานทีว่่า “งานได้ผล คนเป็นสุข” =
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โรงพยาบาลสริุนทร์

จาก ‘รพ.คณุธรรม’ 
สู ่‘องค์กรแห่งความสุข’



219
BRIGHT  SPOT 

โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 917 เตียง ดูแล

ประชากรในเขตจังหวัดสุรินทร์กว่า 1.3 ล้านคน มีบุคลากรรวม 

2,585 คน เป็นหน่วยงานที่ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ และ

เชื่อว่าการสร้างความสุขในที่ท�างานเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อการ

ด�าเนินงานขององค์การ โดยได้ด�าเนินการในเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม

มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2552-2553 และเมื่อกระทรวงสาธารณสุข

มีนโยบายท�าเรื่ององค์กรสร้างสุข (Happy MOPH) ในช่วงประมาณ

ปี 2559-2560 โรงพยาบาลแห่งนี้ก็เป็นหน่วยงาน

แรกๆ ที่น�าร่องน�านโยบายไปปฏิบัติ อีกทั้ง 

ยังบรรจุเร่ืองการสร้างสุขในองค์กร

อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี

ของโรงพยาบาล จนถูกเลือกให้

เป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่น 

(Bright Spot) ของเขตสุขภาพ

ที่ 9 ในเรื่ององค์กรสร้างสุข

นาง จิ ร าพร  ทองศรี  

นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ  

ในฐานะเลขานุการคณะท�างานส่งเสริม

ความสุขของคนท�างานและโรงพยาบาลคุณธรรม 

โรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนนโยบาย
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องค์กรสร้างสุขว่า เดิมทีโรงพยาบาลสุรินทร์ท�าเรื่องโรงพยาบาล

คุณธรรมอยู่ก่อนแล้ว เมื่อกระทรวงมีนโยบายท�าเรื่ององค์กรสร้างสุข 

และเขตสขุภาพอยูร่ะหว่างหาหน่วยงานน�าร่อง ทางผูบ้รหิารโรงพยาบาล

พจิารณาแล้วเหน็ว่า เม่ือเป็นนโยบายแล้วถึงอย่างไรกต้็องท�า ประกอบกบั 

ทุกๆ ปีก็มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรอยู ่แล้ว ถ้าเริ่ม 

น�านโยบายไปปฏิบัติก ่อนก็จะเป ็นเรื่องดี จะได ้เกิดการพัฒนา 

ทั้งในส่วนของบุคลากรและในภาพรวมขององค์กร

ด้วยเหตุนี้ ทางผู้อ�านวยการจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน 

ส่งเสรมิความสขุของคนท�างานขึน้ โดยมอบหมายให้รองผูอ้�านวยการฝ่าย

กจิกรรมพเิศษเป็นผูร้บัผดิชอบในเรือ่ง Happy MOPH โดยมตีวัแทนจาก

กลุ่มการพยาบาล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และแกนหลักของแต่ละวิชาชีพ

เข้ามาร่วมทีม หลังจากน้ันก็เริ่มการประเมินความสุขด้วยเคร่ืองมือ  

Happinometer ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมอบรมนักสร้างสุของค์กร

อีก 4 คน 

“ปัญหาทีเ่จอมาจากหลายๆ โรงพยาบาลเวลาท�าโครงการลกัษณะนี้ 

คอื ไม่มผีูร้บัผดิชอบชดัเจน แต่ให้คนทีท่�างานประจ�ามาท�า กจ็ะมปัีญหาว่า 

ท�าได้ไม่เตม็ที ่แต่โรงพยาบาลเราให้ความส�าคญัและมองว่าเป็นสิง่จ�าเป็น

ที่ต้องพัฒนาเรื่องความสุข ท่านผู้อ�านวยการจึงมอบหมายให้รองฯ ด้าน

กจิกรรมพเิศษมาดูแล ซึง่ท่านรองฯ กท็�าเร่ืองโรงพยาบาลคุณธรรมอยูแ่ล้ว  

ดงันัน้ หลายๆ กจิกรรมในเร่ืองโรงพยาบาลคณุธรรมเรากเ็อามาบรูณาการ 
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กับเรื่ององค์กรสร้างสุข คณะท�างานที่ดูทั้งสองเรื่องนี้ก็เป็นคณะท�างาน

ชุดเดียวกัน” นางจิราพร กล่าว 

ทั้งนี้ จากการประเมินความสุขด้วย Happinometer พบว่า 

บคุลากรมีความสขุในแต่ละมติ ิดงันี ้ Happy Body (สขุภาพด)ี 64.23% 

Happy Heart (น�้าใจงาม) 68.32% Happy Soul (จิตวิญญาณดี) 

71.73% Happy Relax (ผ่อนคลาย) 55.23%  Happy Brain (ใฝ่รู้ดี)  

62.61% Happy Money (สุขภาพเงินดี) 48.20% Happy Family 

(ครอบครัวด)ี 63.99% Happy Society (สงัคมดี) 63.57% และความสุข 

ในภาพรวมของบุคลากรอยู่ที่ 62.15% จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าท่ีของ 



222
BRIGHT  SPOT 

โรงพยาบาลมีความสุขในมิติต่างๆ สูง แต่เรื่อง Happy Money เป็นมิติ 

ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบอีกว่า กลุ่มที่มี 

ความสุขทางการเงินน้อยที่สุดใน Gen Y และกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับล่าง

นางจิราพร กล่าวต่อไปว่า เมื่อทราบผลการวิเคราะห์แล้วก็เริ่ม

ท�าการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข ซึ่งสิ่งท่ีอยากจะชี้ให้เห็นเพิ่มเติม คือ 

ในทุกๆ ขั้นตอนจะผ่านคณะกรรมการบริหารหมด ผู้บริหารองค์กร 

มส่ีวนส�าคญัอย่างมากในการผลกัดนัการขบัเคลือ่นงาน ท้ังการสนบัสนนุ

งบประมาณ การช้ีแนะแนวทางลงลึกถึงกระทั่งการออกแบบกิจกรรม 

ตลอดจนมีการติดตามผลการด�าเนินงานอยู่ตลอด

นางจิราพร กล่าวอีกว่า ดังที่ได้กล่าวแล้วว่ามิติด้านการเงินคือ 
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ทีบ่คุลากรของโรงพยาบาลมคีวามสขุน้อยท่ีสดุ ดงันัน้ โครงการส่วนใหญ่

จงึเน้นเรือ่ง Happy Money เป็นหลกั โดยมกีจิกรรมสร้างความสุขในมติิ 

อื่นๆ รวมอยู่ด้วย ซึ่งโครงการส�าคัญๆ เช่น โครงการโรงพยาบาลสุรินทร์

สร้างสุขปลูกผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง  

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือลด

รายจ่ายในครัวเรือนโดยไม่ต้องซื้อผักบริโภค อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนความ

รู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง 

โครงการส่งเสรมิการออมและการบริหารเงินส่วนบคุคล หรือ Happy  

Money หมดหนี้มีออม เป็นการอบรมสร้างวินัยทางการเงินส่วนบุคคล 

แก่ผู ้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่ต ้องการหมดหนี้และ 



224
BRIGHT  SPOT 

สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 2 รุ่น 

รุ่นละ 130 คน มีกิจกรรมส�าคัญ 

คือ การบรรยายเร่ืองบริหารเงิน

อย่างไรให้เป็นสุข การบรรยาย

ความส�าคญัและประโยชน์ของการ

จดัท�าและการบนัทกึสมดุบญัชรีบั-

จ่ายในครวัเรือน มกีารแบ่งกลุ่มฝึก

ปฏิบัตบัินทกึรายรบัรายจ่าย รวมทัง้ 

มีการให ้ค�าปรึกษาใน Clinic  

Happy Money โดยเจ้าหน้าทีจ่าก

ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาสรุนิทร์ 

ขณะเดยีวกนั โรงพยาบาลยงัจดัให้
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มีคลินิก Happy Money เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค. 

2561 ปัจจุบันมีผู้มารับค�าปรึกษาแล้วกว่า 100 ราย

โครงการแบ่งปันของรักสร้างสุข เป็นการขอรับบริจาคสิ่งของอย่าง

ต่อเนือ่งผ่านสือ่ต่างๆ ทัง้ไวนลิและโซเชยีลมีเดยี เพ่ือให้บคุลากรและผู้มี

จิตศรัทธารู้จักการให้การแบ่งปัน การมีเมตตาต่อผู้อื่น ถือได้ว่าเป็นการ

สร้างจริยธรรมในใจโดยไม่ต้องบังคับ เมื่อมีผู ้บริจาคสิ่งของให้แล้ว  

จิตอาสาของโรงพยาบาลจะคัดแยก ซ่อมแซม ตกแต่งสิ่งของก่อนน�าไป

จ�าหน่ายทุกเดือน รายได้จากการจ�าหน่ายจะน�าไปช่วยเหลือบุคลากรที่

ประสบปัญหา ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยระยะท้าย

นางจิราพร กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลยังมีอีก

มากมาย เช่น การตัง้กองทนุ 20 บาท ท่านผูอ้�านวยการมองว่าเจ้าหน้าที่

ในระดับล่างมีปัญหาเรื่องการเงิน ดังนั้น อยากให้ทุกคนได้ช่วยเหลือ 

ซึง่กนัและกนั คนท่ีมกี�าลงัมากกว่าก็น่าจะมส่ีวนช่วยเหลอืเพือ่นร่วมงาน 

ทีล่�าบาก จึงตัง้กองทนุนีข้ึน้และเชญิชวนให้สมัครบริจาคคนละ 20 บาท/เดือน  

ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมแล้วกว่า 80% ของบุคลากรทั้งหมด รวมเงิน 

ในกองทนุกว่า 2 ล้านบาท โดยใช้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เช่น เยี่ยมไข้

ครัง้ละ 500 บาท ถ้าคนในครอบครวัเสยีชวีติก็มพีวงหรดี มเีงนิช่วยเหลอื  

งานแต่ง คลอด รวมถึงกรณีประสบภัยพิบัติ ก็มีเงินตรงนี้ไปช่วย 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสวัสดิการอาหารกลางวันราคาประหยัด

ส�าหรบัเจ้าหน้าทีเ่ป็นรายเดอืน เดอืนละ 400 บาท มร้ีานอาหารจ�าหน่าย
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ให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลถึง 30 ร้าน โดยจ�าหน่าย

ราคาถกูจานละ 25 บาท โดยอาหารท่ีขายจะเป็นอาหารสขุภาพลดหวาน 

มัน เค็ม และผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste ซึ่งก็จะเชื่อมโยง

กับการเป็นองค์กรต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัด

บริการอาหารสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็มอีกด้วย
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ขณะที่ในด้านจิตใจ ก็มีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ทั้งการสวดมนต์

เจริญสติด้วยระฆังแห่งสติทุกวัน ท�าบุญตักบาตร ธรรมะเสียงตามสาย 

เผยแพร่บทความธรรมะ จัดให้มีการท�าบุญ ถวายสังฆทาน ให้ธรรมะ

ส�าหรบัผูป่้วย ญาต ิบคุลากรและผูท้ีส่นใจทกุวนั จัดมมุธรรมะท่ีหอผู้ป่วย

และห้องพเิศษ ตลอดจนการอบรมสร้างสขุด้วยสต ิการบรจิาคเสือ้ผ้าเพือ่

จ�าหน่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล 

ส่วนกิจกรรมสร้างขวัญก�าลังใจให้กับบุคลากรในโรงพยาบาล ก็เรื่อง

การส่งเสรมิยกย่องผู้กระท�าความด ีการส่งเสรมิยกย่องเชดิชบูคุคลต้นแบบ 

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมให้สาธารณชนได้รับรู้ทุกเดือน มีกิจกรรม Happy 

Birthday โดยจัดบอร์ดอวยพรวันเกิดให้บุคลากรในโรงพยาบาลท่ีเกิด 
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ในแต่ละเดือน มีกิจกรรมผ่อนคลายยามเที่ยง มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ 

เพือ่ผ่อนคลายความตงึเครียดจากการท�างานในช่วงเช้า กิจกรรม Happy 

Family เป็นกิจกรรมประเพณงีานบุญ โดยจะมสีะสมแต้ม สะสมความสุข

สนกุกบัการร่วมกจิกรรม เพือ่สนบัสนุนการร่วมกิจกรรมอนรัุกษ์ประเพณี

และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและ

เกิดความร่วมมือที่ดีในองค์กร

นางจิราพร กล่าวว่า การด�าเนินกิจกรรมเหล่านี้ยังอยู่ระหว่างรอ

วัดผลด้วยเครื่องมือ Happinometer ในเดือน ก.ย. 2561 อย่างไรก็ดี  

จากที่ได้ด�าเนินการมา เมื่อดูจากตัวเลขต่างๆ ก็พอจะเห็นภาพได้ว่า 
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บุคลากรมีความสุขและเพิ่มประสิทธิขององค์กรมากขึ้น เช่น อัตราการ

คงอยู่ทั้งในส่วนของแพทย์ พยาบาล ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ 

และลูกจ้างชั่วคราว มีอัตราการคงอยู่มากกว่า 99% พฤติกรรมบริการ

ก็มีจ�านวนข้อร้องเรียนลดลง การ Re Admit ลดลง ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการก็มีเพิ่มขึ้น

นางจิราพร กล่าวท้ิงท้ายว่า จากประสบการณ์การด�าเนินงาน 

ที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยส�าคัญของการสร้างสุขในองค์กรอย่างแรก คือ 

ทมีผูบ้รหิารทีใ่ห้ความส�าคญั มผีูร้บัผดิชอบชัดเจน และมกีารติดตามงาน

อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง หากปล่อยให้ต่างคนต่างท�าก็จะท�าไปเรื่อยๆ แล้ว

งานอาจไม่ส�าเร็จ ปัจจัยต่อมา คือ การท�างานร่วมกันเป็นทีม เช่น ส่งคน

ไปอบรมนักสร้างสุขมา แต่กลับมาแล้วไม่มีการระดมสมอง ทีมบริหาร 

ไม่ช่วยออกแบบ ก็ยากที่จะขับเคลื่อนงานไปได้ =
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‘จรงิใจ-
ให้เกยีรต-ิต่อเนือ่ง’

คย์ีเวร์ิดพฒันาเครอืข่าย
อสม.ของสสจ.ยโสธร 
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ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร (สสจ.ยโสธร) ได้รบัการคัดเลือก 

ให้เป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่น (Bright Spot) ของเขตสุขภาพ 

ที่ 10 ในด้านการสร้างเครือข่าย (HRN) โดยความพิเศษของ สสจ.ยโสธร 

อยู่ที่การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาพ ผ่านชมรมอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ มี

กระบวนการพัฒนาเรียนรู้ร่วมกันที่ต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาศักยภาพ

ด้านวิชาการ การแสวงหาแหล่งทุนในการพัฒนาร่วมกัน การเสริมสร้าง

ขวญัก�าลงัใจ การเชดิชเูกยีรตใินการปฏบัิตงิาน  

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ส่งผล

ให้ชมรม อสม.มีความเข้มแข็ง 

เกิดผลงานการพัฒนาทั้ง

ในส่วนตัวของ อสม.และ

ในส่วนขององค์กรจน

เป็นที่ยอมรับอย่าง

กว้างขวาง

นาง สุวรรณี 

แสนสุข  หัวหน ้า

ก ลุ ่ ม ง า น พั ฒ น า

คุณภาพและรูปแบบ

บริการ สสจ.ยโสธร 
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กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเครือข่าย อสม. ว่า โดยปกติกลุ่ม อสม.ใน

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว แต่ละพื้นที่แต่ละต�าบลมีการ

รวมกลุม่ท�ากิจกรรมอย่างสม�า่เสมอ สามารถจดัการตัวเองได้ในระดับหนึง่  

เพียงแต่ สสจ.เข้าไปช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่ยังขาด หรือช่วย

แนะน�าต่อยอดให้สิง่ทีด่อียูแ่ล้วดยีิง่ขึน้ โดยรปูแบบการ Approach อสม. 

ที่ใช้จะมี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 1.การท�างานร่วมกับชมรม อสม.ระดับ

จังหวัด ซึ่งประกอบมาจากตัวแทนชมรม อสม.ระดับอ�าเภออีกทีหนึ่ง  

โดยนอกจากการขบัเคลือ่นงานอย่างเป็นทางการแล้ว ยงัใช้วิธกีารพบปะ

พูดคุย ท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การรับประทาน

อาหาร ไปร่วมงานบุญประเพณีต่างๆ ร่วมกับสมาชิกชมรม ฯลฯ เพ่ือ

สร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

“เวลาเขามีกิจกรรมที่ต้องการให้เราไป เราก็ต้องไป งานศพ  

งานแต่งงาน งานระดมทุน งานต่างๆ ท่ีเขาเหน็ว่ามคีวามส�าคัญ กเ็หมอืน

เวลาเราท�ากจิกรรม เวลาเราจดังานเขากม็าหาเรา เขาจดังานเราก็ไปหาเขา 

เป็นการให้เกียรติกัน” นางสุวรรณี กล่าว

2.สร้างเครอืข่ายจากเนือ้งานทีท่�าอยูเ่ป็นประจ�า เช่น ทกุปีจะมกีาร

คัดเลือก อสม.ดีเด่นปีละ 10 คน รวมถึงคนที่มาเข้ารับการคัดเลือกด้วย 

ตนกจ็ะพยายามดูแล อสม.กลุม่นีโ้ดยตลอด เมือ่ผ่านไปแต่ละปีๆ เครือข่าย 

ก็เริม่ขยายตัวมากขึน้ๆ อสม. เริม่รูจ้กัว่าทมีงาน สสจ.จะเป็นคนช่วยดแูล

ทั้งการให้ข้อเสนอแนะ การฝึกทักษะการน�าเสนอผลงาน การพัฒนา
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ศกัยภาพ พาไปศกึษาดงูาน ฯลฯ ซึง่กช่็วยท�าให้เกิดความผกูพนัระหว่างกนั 

ขึ้นมา

นางสุวรรณี กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของวิธีการพัฒนาศักยภาพของ 

อสม. นอกจากใช้การอบรม ประชุมสัมมนาตามปกติแล้ว จะใช้วิธีการ

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูงานแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยไม่จ�ากดัว่าต้องเป็น

เรือ่งเกีย่วกับสาธารณสุข โดยดภูาพรวมของอ�าเภอว่าชมรม อสม.ในแต่ละ

อ�าเภอมจีดุแข็งจดุอ่อนอย่างไร และจะสามารถย่ัวยุ ชีช่้อง หรือขายไอเดีย

ในการพฒันาตัวเองได้อย่างไร ยกตวัอย่างเช่น ชมรม อสม.อ�าเภอเลงินกทา  
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มีการรวมกลุ่มท�าเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีในนาข้าว เมื่อลงไป 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็พบว่า แม้จะมีจุดแข็งเรื่องนี้แต่ขยายเครือข่าย 

ออกไปไม่ได้ ทาง สสจ.กมี็ข้อเสนอแนะให้เป็นแหล่งสาธติ โดยจะชักชวน

คนมาดูงานแล้วให้กลุ่ม อสม.เป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดให้พ้ืนท่ี

อื่นๆ เป็นต้น

“พอมเีพือ่นจากพ้ืนทีอ่ืน่มาดมูนักเ็กดิการพฒันาตัวเองไปอกีระดับหนึง่  

หลังจากน้ันท้องถิ่นก็มาช่วยเติม ผู้น�าท้องถิ่นอื่นๆ มาเห็นอีก มันก็จะ

ขยายเครือข่ายไปได้โดยธรรมชาติ แต่แบบนี้ท�าไม่ได้ทุกพ้ืนที่ก็ต้องท�า

จากสเกลเล็กๆ ก่อนแต่ เราอาศัยว่าใช้ความต่อเนื่องในการด�าเนินการ 

จนส�าเร็จ” นางสุวรรณี กล่าว
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ทั้งน้ี จากการด�าเนินงานในรูปแบบดังกล่าว ท�าให้ชมรม อสม. 

ในหลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยสามารถ 

สรุปผลการพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.ด ้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อสม.ได ้มีการจัดต้ังกองทุน

สวัสดิการ อสม. เพื่อช่วยเหลือ อสม.และครอบครัวท่ีมีความเสียสละ

แต่ยากจน โดยจัดผ้าป่าสามัคคี อสม.ยโสธร เพื่อระดมเงินจัดตั้งกองทุน 

และมอบเงินคืนกลับให้ทุกอ�าเภอเพื่อใช้เป็นสวัสดิการดูแล อสม. 

ที่ประสบความยากล�าบากในการด�าเนนิชวีติ โดยเฉล่ียกองทนุอ�าเภอละ 

80,000-200,000 บาท ตามขนาดของอ�าเภอ

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาองค์กร อสม. “อสม.พลังชุมชน รู้ตน 

ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง”  
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โดย สสจ.ร่วมกบัชมรม อสม.จงัหวดัยโสธร จดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันา 

อสม. เพือ่ให้เป็น อสม.ต้นแบบด้านสขุภาพแล้วขับเคลือ่นผ่านชมรม อสม.

ระดบัอ�าเภอ ให้แต่ละอ�าเภอพัฒนาสขุภาพของ อสม. ตัง้แต่กระบวนการ

ประเมินสขุภาพจนถงึขัน้ตอนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตวั อสม.เอง 

และสดุท้ายคอื พฒันาพฤตกิรรมสขุภาพของคนในครอบครัวและชมุชน 

รวมทั้งคัดเลือกชมรม อสม.ต้นแบบระดับจังหวัดเพ่ือส่งเข้าคัดเลือกใน

ระดบัเขต ซึง่กเ็ป็นทีน่่าดใีจว่าชมรม อสม.จากจงัหวดัยโสธรมผีลงานเด่น

ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา เช่น ชมรม อสม.อ�าเภอค้อวงั ชนะเลศิระดับเขต  

ปี 2558 ชมรม อสม.อ�าเภอเลงินกทา ได้รองชนะเลศิระดบัเขต ปี 2559 

และได้รางวลัชนะเลศิระดบัเขต ปี 2560 เป็นต้น 
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ขณะเดียวกัน ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.

ระดับจังหวัด ยังมีการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และ

อินเทอร์เน็ตเบือ้งต้นโดยวทิยากรจาก สสจ. อกีทัง้สนบัสนนุงบประมาณ

จัดซื้อคอมพวิเตอรพ์รอ้มเครื่องพิมพ์ให้ชมรม อสม.ในทุกอ�าเภอ รวมทั้ง

พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีศูนย์การ

ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธรเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร 15 วัน

2.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ ได้จัดท�าโครงการ
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พัฒนาบทบาท อสม.ในการเป็นผู้น�าด้านเกษตรอินทรีย์ และอาหาร

ปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพ จังหวัดยโสธร (ปี 2552-ปัจจุบัน) โดยได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรเอกชน และงบประมาณจากชมรม 

อสม. ใน 10 พืน้ทีต้่นแบบ ประกอบด้วย 1.ต�าบลน�า้ค�า อ�าเภอไทยเจริญ 

2.ต�าบลสร้างมิ่ง อ�าเภอเลิงนกทา 3.ต�าบลแคนน้อย อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว 

4.ต�าบลกู่จาน อ�าเภอค�าเข่ือนแก้ว  5.ต�าบลเชียงเพ็ง อ�าเภอป่าต้ิว 

6.ต�าบลตาดทอง อ�าเภอเมอืงยโสธร 7.ต�าบลไผ่ อ�าเภอทรายมลู  8.ต�าบล

ก�าแมด อ�าเภอกดุชมุ  9.ต�าบลบากเรอื อ�าเภอมหาชนะชยั และ 10.ต�าบล

ฟ้าห่วน อ�าเภอค้อวัง ซึ่งผลการด�าเนินงานก็พบว่า อสม.มีความรู้ความ

เข้าใจในแนวทางเกษตรอนิทรีย์และอาหารปลอดภยัถงึ 92% และลดการ

ใช้สารเคมีในพื้นที่ต้นแบบลงได้ 50% รวมทั้งมี อสม.ต้นแบบการพัฒนา

เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่น�าร่องอีกพื้นที่ละ 3-5 คน

3.ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยต่อเนื่องใน

ชุมชน มีการระดมทุนมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือให้ผู้ป่วยได้ยืม

กลับไปใช้ในชุมชน อ�าเภอละ 2 ชุด รวมมูลค่า 370,000 บาท และเป็น 

จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือดูแลต่อเนื่องในชุมชนในระดับ

อ�าเภอ นอกจากนี้แล้ว ชมรม อสม.ระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ ยังเป็นผู้มี

บทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนให้มีกองทุนดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน

อย่างน้อยต�าบลละ 1 กองทุน
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นางสุวรรณี กล่าวว่า เคล็ดลับในการท�างานกับเครือข่าย อสม. 

จนสามารถพฒันาศกัยภาพจนเข้มแข็งได้ในหลายๆ พืน้ที ่คีย์เวร์ิดส�าคญั

อยู่ที่ค�าว่า “สัมพันธภาพ ความจริงใจ ความไว้วางใจ การให้เกียรต ิ

กนัและกนั และความต่อเนือ่ง” ความต่อเนือ่งก็คอื การด�าเนนิงานอย่าง 

ต่อเนือ่งของทมีพีเ่ลีย้ง แม้สมาชิกชมรม อสม.จะเปลีย่นทกุ 3-4 ปี แต่ทีมงาน 

ของ สสจ.ยโสธรเป็นทีมงานชดุเดมิไม่ได้เปล่ียน 10 กว่าปี แม้จะท�าถกูบ้าง 

ท�าผิดบ้างแต่ท�าอย่างต่อเนื่อง หรือหากมีรุ่นน้องเข้ามาใหม่ก็พาท�าด้วย 

ท�าให้เกิดการซึมซับแนวคิดและวิธีการไปโดยปริยาย 
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ขณะเดียวกัน กระบวนการส�าคัญคือ การคืนข้อมูลให้ชมรม อสม.

ได้ร่วมคิด ร่วมก�าหนดรูปแบบ และร่วมเรียนรู้ในพ้ืนที่ไปกับทีมพ่ีเล้ียง 

เพราะบางเรื่องหากสั่งการไปทั้งหมด อสม.ก็อาจไม่เห็นด้วย 

“ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนคดิเอง มนักไ็ปได้ไม่สดุ สมมตว่ิาจะพฒันา อสม.

ในเรื่องการสื่อสาร ชมรม อสม.จังหวัดอยากท�าอะไร อยากให้ สสจ.

สนบัสนนุอะไร กใ็ห้เขาคดิข้ึนมาแล้วเรามาช่วยในเชงิวิชาการ อย่างเรือ่ง

การพัฒนาทักษณะการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ก็เป็น

สิ่งที่เขาคิดขึ้นมา” นางสุวรรณี กล่าว 

นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสดุคอื การสร้างสมัพนัธภาพ มคีวามจรงิใจ 

ไว้วางใจ และการให้เกียรติกันและกัน เพราะ อสม. ส่วนใหญ่การศึกษา 

ไม่สูงนัก ส่วนใหญ่จบ ป.6-ม.3 ถ้าทีมพี่เลี้ยงให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจ 

จริงใจ มองเป็นเพื่อนร่วมงาน และให้คุณค่าเขาในแต่ละกิจกรรมที ่

ร่วมงานกันก็จะท�าให้ อสม.ยอมรับ และเมื่อมีมิตรภาพที่ดีต่อกันก็ท�าให้

ท�างานได้ง่าย

นางสวุรรณ ีตัง้ข้อสงัเกตท้ิงท้ายว่า จากประสบการณ์ท�างานกบั อสม.

ที่ผ่านมา พบว่า หากอ�าเภอไหนที่ผู้น�า อสม.มีการสื่อสารได้ดี งานก็จะ

เดนิไปได้เรว็ และอกีส่วนทีส่�าคญัคอื ฝ่ังเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขในพ้ืนท่ีเอง  

ซึ่งนอกจาก Approach ผ่านชมรม อสม.แล้ว ทีม สสจ.ยัง Approach 

ผ่านเครอืข่ายสาธารณสุขในพืน้ทีด้่วย ความยากคอื ถ้าพ้ืนทีไ่หนไม่ชอบ 

งานลักษณะน้ี หรือไม่อินไปด้วย งานเครือข่ายก็จะเดินไปได้ยาก  
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แต่ถ้าพืน้ทีไ่หนเข้าใจงานในพืน้ทีนั่น้กจ็ะไปได้เรว็ นอกจากนี ้ยงัพบอกีว่า 

ผลงานของ อสม.กับผลงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีความสัมพันธ์กัน  

พื้นท่ีไหนที่เจ้าหน้าท่ีเข้มแข็ง มีการเรียนรู้ที่ดี เป็นเจ้าหน้าที่ดีเด่น  

เครือข่าย อสม.ในพื้นที่นั้นก็มีผลงานดีเด่นตามไปด้วย=
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โรงพยาบาลพังงา

วเิคราะห์ปัญหาและ
สร้างสุขบคุลากรด้วย 

Happinometer
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โรงพยาบาลพงังา เป็นโรงพยาบาลท่ัวไประดับ S ขนาด 215 เตียง  

ตัง้อยูใ่นตวัเมอืงจงัหวดัพงังา ซึง่เป็นจงัหวดัทีอ่ยูแ่ล้วมคีวามสขุติดอนัดับ 2  

ของประเทศ เน่ืองจากการคมนาคมมคีวามสะดวกสบาย มสีถานทีท่่องเทีย่ว 

ที่สวยงามติด 1 ใน 4 ของโลก มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่ 

อดุมสมบรูณ์ แต่กลบัเป็นความย้อนแย้งทีบ่คุลากรของโรงพยาบาลมแีต่

ความทกุข์ความเครยีดในการท�างาน โดยมสีาเหตุจากปัญหาสภาพคล่อง

ทางการเงนิขององค์กร
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารของโรงพยาบาลได้เปล่ียนวิกฤตเป็น

โอกาส น�าเครื่องมือ Happinometer เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลความสุข  

ตลอดจนขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขอย่างจริงจังจนได้รับเลือกให้เป็น 

หน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการก�าลังคนเป็นเลิศ (Bright Spot) ในด้าน

การสร้างสุขในองค์กร (Happy MOPH) ของเขตสุขภาพที่ 11 

นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลพังงา กล่าวถึง 

สภาพโดยทัว่ไปของโรงพยาบาลในช่วงปี 2559 ว่า ขณะนัน้โรงพยาบาลพงังา 

มีปัญหาด้านการขาดสภาพคล่องในการด้านการเงิน ท�าให้ผู ้บริหาร 

ในยุคก ่อนท�าการปฏิรูปด ้านการเงินการคลังตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข นั่นก็คือ การรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่าย 

ในด้านต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน การควบรวม Ward  

อายุรกรรมหญิงและศัลยกรรมหญิง 

ไว้ด้วยกัน การลดการใช้ลิฟต์ขนส่ง 

ผูป่้วย ฯลฯ ประกอบกบัการเร่งรัด

ในการพัฒนาคุณภาพให้ผ่านการ

รับรองมาตรฐาน ท�าให้บุคลากร

เกิดความเครียด ขวัญก�าลังใจ 

และแรงจงูใจของเจ้าหน้าทีล่ดลง 

ขาดความสุขในการปฏิบติังาน มีการ 

ฟ้องร้องและร้องเรียนพฤติกรรม
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บริการของผู้รับบริการของเจ้าหน้าที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดความขัดแย้งและ

ขาดความรักความสามัคคี

ด้วยเหตุนี้ เมื่อตนเข้ามารับต�าแหน่งในปี 2560 จึงได้ปรับแนวคิด

การบริหารจัดการทางด้านการเงินเสียใหม่ เช่น การจัดต้ังศูนย์จัดเก็บ

รายได้ จนกลายเป็น Bright Spot ทางด้านการเงินของประเทศ และ

ได้มีโอกาสไปบรรยายให้โรงพยาบาลที่มีสภาพคล่องทางด้านการเงิน 

คล้ายเคียงกันหลายต่อหลายแห่ง นอกจากนี ้ยงัเปลีย่นวกิฤตเป็นโอกาส 

เน้นการท�างานรูปแบบใหม่ โดยยึดความสุขของบุคลากรเป็นส�าคัญ 

 เพื่อให้สามารถบริการสร้างความประทับใจแก่ประชาชนให้มากที่สุด

ประกอบกับขณะนั้นเอง กระทรวงสาธารณสุขเร่ิมมีการจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ตนเห็นถึงความส�าคัญของเรื่องดังกล่าว 

จึงมอบให้ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล

ออกแบบส�ารวจดัชนีชี้วัดความสุขของบุคลากร โดยท�า Google 

Form ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจทั้ง  

5 กลุม่ควบคุมก�ากบัติดตามการตอบแบบส�ารวจ Happinomerter ให้ได้ 

มากกว่า 80% ถือเป็นเป็นหน่วยบริการแรกๆ ที่น�าดัชนีชี้วัดความสุข

ของบุคลากรมาใช้ก่อนท่ีกระทรวงสาธารณสุขจะน�าเครื่องมือดังกล่าว

มาใช้ในการส�ารวจดัชนีชี้วัดความสุขของบุคลากร

ทั้งน้ี หลังจากวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความสุขขององค์กรออกมาแล้ว  

พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลมีคะแนนความสุขผ่านเกณฑ์ อัตราการ



246
BRIGHT  SPOT 

คงอยูข่องบคุลากรยงัอยูใ่นระดบัสงู มคีวามผกูพนัในองค์กรอยูใ่นระดบัสงู  

แต่ก็พบด้วยว่าบุคลากรท่ีมีการลาออกมากท่ีสุด คือ กลุ่มของลูกจ้าง

ชั่วคราวรายวันหรือรายเดือน เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เนื่องจากมีอัตรา 

ค่าจ้างค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบเคียงกับอัตราการจ้างของภาคเอกชน 

เมื่อได ้ข ้อมูลตัวเลขต่างๆ แล้ว ทางโรงพยาบาลจึงได ้จัดตั้ง 

คณะกรรมการสร้างสขุของโรงพยาบาลขึน้ เพือ่วางแผนการจัดกจิกรรมการ

เพิ่มความสุขในองค์กร โดยวิเคราะห์จากดัชนีชี้วัดความสุขที่อยู่ในเกณฑ์ 

ที่ต�่า ประกอบด้วย 

 1 .ความสุขด ้ านการ เงิน 

(Happy Money) ดังที่ได้กล่าว

ไปว่ากลุ ่มลูกจ ้างชั่วคราวและ

ลูกจ้างประจ�า มีความสุขด้านการ

เงินต�่า ด้วยเหตุนี้ จึงมีนโยบายการเพิ่ม

ค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจในด้านการเงิน

ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงใน

ชวีติประจ�าวนั โดยการจ่ายเงนิค่า P4P ให้

เป็นปัจจุบันแก่บุคลากรทุกกลุ่ม รวมทั้ง

การเพิ่มแรงจูงใจแก่พนักงานท่ีมี

อตัราเงนิเดอืนค่อนข้างต�า่ เช่น 

พนักงานเปล พนักงานขับรถ 
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หรอืพนกังานท�าความสะอาด โดยจดัเพิม่ขึน้ 10% ของค่าตอบแทน P4P  

ที่ได้รับแต่จะมีการประเมินผลงานด้วย อีกทั้งยังมีแผนการจัดเพ่ิมราย 

ได้แก่บุคลากร เช่น สอนการจัดท�าเหรียญ

โปรยทาน สอนการแต่งหน้า ตลอดจนเข้าร่วม 

โครงการกู้ธนาคารอัตราดอกเบ้ียต�่าของ

กระทรวงสาธารณสขุ โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ  

30 คน แบ่งเป็น ธนาคารไทยพาณชิย์ 6 ราย  

และธนาคารกรงุไทย 24 ราย  

 2.ความสขุด้านการผ่อนคลาย  

(Happy Relax) ปัญหานีพ้บในกลุ่ม 

บุคลากรด้านการพยาบาล ซึ่ง

จะต้องอยู ่เวรให้การพยาบาล 

แก่ผู ้ป่วยอย่างต่อเนื่องในวอร์ด 

ผูป่้วย เวรเช้า บ่ายและดกึ เวรเสรมิ  

เวร Refer และการขึ้นเวรห้อง

ผ ่าตัด ท�าให ้ ไม ่ มี เวลาในการ

ผ ่ อนคลายทางด ้ านร ่ า งกาย

และจิตใจ มีความเสี่ยงต่อการ

เจ็บป่วย ดังนั้น จึงมีนโยบาย 

ในการส ่งเสริมความสุขให ้แก ่
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บุคลากรดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เช่น การขยับกายสบายชีวีในทุกวันพุธ  

การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อป้องกันโรค การจัดกิจกรรมอ่ิมบุญ

อิ่มใจ กิจกรรม SHA กิจกรรมท�าบุญตักบาตรในวันส�าคัญทางพระพุทธ

ศาสนา ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้บุคลากรมีการผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและ

จิตใจเพิ่มขึ้น 

“จากผลการด�าเนนิงานสร้างสขุในระยะแรก ถอืว่าได้รับการต้อนรับ

อย่างดี อย่าง กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อป้องกันโรค เป็นแรงผลักดันจาก

ผู้บริหารทั้งแพทย์ พยาบาล ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือสูง 

และอยากให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นบ่อยๆ ท�าให้เกิดกลุ่มก้อนในการรักการ 

ออกก�าลังกาย ขณะท่ีในภาพรวมแล้ว ความรักความผูกพันในองค์กร 
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เพิ่มสูงขึ้น มากกว่า 70% อัตราการคงอยู่ของบุคลากรอยู่ในระดับสูง

มากกว่า 90% และหากดูจากผลการส�ารวจระดับความสุขของบุคลากร

ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นทุกปี โดยปี 2559 ระดับความสุขของบุคลากร

อยู่ที่ 65 ปี 2560 ระดับความสุขของบุคลากรอยู่ที่ 64.88 แต่ปี 2561 

ระดับความสุขของบุคลากรเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 73.61” นพ.อรุณ ให้ข้อมูล

 ส�าหรับกลไกส�าคัญท่ีขับเคลื่อนการส่งเสริมความสุขของบุคลากร

ให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกระทรวง

สาธารณสขุ น่ันกค็อื คณะท�างานนกัสร้างสขุของโรงพยาบาล ซ่ึงประกอบ

ด้วยบคุลากรวชิาชพีต่างๆ จ�านวน 16 คน ท่ีท�าหน้าทีร่วบรวมข้อมลูพืน้ฐาน  

วเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูด้านความสุขของบคุลากรเพือ่ให้ทราบถงึ
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พฤติกรรมหรือปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุข จากนั้นจึงวางแผนก�าหนด

แผนยทุธศาสตร์ จดัท�าแผนงานโครงการและกจิกรรมให้ครอบคลมุความสขุ 

ทั้ง 9 มิติ คือ ด้านสภาพร่างกาย การผ่อนคลาย จิตใจ จิตวิญญาณ ด้าน

สังคม การเข้าสังคม สติปัญญา การเงิน และชีวิตการท�างาน โดยกิจกรรม

ต่างๆ จะเน้น 3 ด้าน คือ 1.การสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่บุคลากรที่จะรับ 

เข้ามาท�างานใหม่ (Enter) 2.การสร้างความผูกพันและสร้างคุณค่าแก่

บุคลากรที่อยู่ปฏิบัติงาน (Engagement) และ 3.การสร้างความรักและ

ความผกูพันอย่างต่อเนือ่งแก่บคุลากรทีอ่อกจากโรงพยาบาล โดยหลงัจาก

ด�าเนินการแล้วก็จะประเมินผลตามตัวชี้วัดการสร้างสุขในแต่ละด้านเพื่อ 

น�าเสนอให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน
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อย่างไรก็ดี หากให้ประเมินความพอใจของการขับเคลื่อน 

การสร้างสุขในองค์กรจากปี 2559 จนถึงปัจจุบัน นพ.อรุณ กล่าวว่า  

ยงัเป็นทีพ่งึพอใจในระดบัหนึง่เท่านัน้ โรงพยาบาลยงัต้องพัฒนาในเร่ืองนี ้

ต่อไปอย่างไม่หยุดนิง่ ต้องส�ารวจความสขุของบคุลากรมาวเิคราะห์จดัท�า

แผนให้ฝังอยูใ่นงานประจ�า เช่น กจิกรรมตามประเพณปีีใหม่ ครบรอบวนัเกดิ 

โรงพยาบาล การแข่งขันกีฬาสีประจ�าปี การปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ 

ตลอดจนการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ในการสร้างความสุขให้เพิ่มขึ้น
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นพ.อรุณ กล่าวทิ้งท้ายว่า หากประเมินบทเรียนการสร้างสุขของ 

โรงพยาบาลพงังา คดิว่าปัจจัยส�าคญัของการน�าเครือ่งมอื Happinometer  

มาใช้ให้ประสบความส�าเรจ็ต้องประกอบด้วยทศันคตขิองผูน้�าองค์กรและ

ผู้บริหารที่เห็นความส�าคัญของบุคลากร และต้องมีการให้ความร่วมมือ 

ของทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังต้องมีการส�ารวจดัชนีชี้วัดความสุข 

อย่างต่อเน่ือง มีการวเิคราะห์ ตดิตาม และประเมนิผล เพือ่วดัผลความสขุ

ทีแ่ท้จรงิ และมแีผนงาน โครงการ กจิกรรมเพือ่สร้างพฤตกิรรมแห่งความสขุ 

ให้อยู่ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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 “สุดท้าย เรื่องของความสุขมันขึ้นอยู่กับค�านิยามและความหมาย

ของแต่ละบคุคล บางคนมเีงนิมากแต่อาจจะขาดความสขุด้านอืน่ บางคน 

ที่ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมแต่เขามีความสุขในส่วนตัวของเขาเอง การ

จะคาดหวังให้ทุกคนมีความสุขทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้ ข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ในชีวิตส่วนตัวของเขาด้วย แต่ส�าหรับโรงพยาบาลเรามี 

เป้าหมายว่าต้องสร้างบุคคลให้อยูใ่นองค์กรแห่งความสขุเพือ่สามารถดงึ

บุคคลให้อยากมาอยู่มาร่วมท�างาน โดยจากชื่อเสียงและการพูดต่อจาก

ปากสู่ปาก” นพ.อรุณ กล่าวทิ้งท้าย=



254
BRIGHT  SPOT 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

แผนสร้างสขุองค์กร  
12 โครงการ

ครอบคลมุ 12 มิติ
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โรงพยาบ าลสุไห งโก-ลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มี

ความโดดเด่นในการบรหิารจดัการก�าลงัคน (Bright Spot) ในด้านองค์กร

สร้างสขุ (Happy MPOH) ของเขตสขุภาพที ่12 ซ่ึงจุดเด่นของโรงพยาบาล

แห่งนี้ ก็คือ การน�าข้อมูลที่ได้จากการวัดดัชนีความสุขของคนท�างาน 

(Happinometer ) มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดท�าแผนงาน 

สร้างสุ ขในองค์กรครบทั้ง 12 มิติ โดยผ่านการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับหัวหน้างานก่อนน�าไปปฏิบัติจริง

วนัมาฮาเดร์ อาแด นกัวชิาการสาธารณสขุ 

กลุม่งานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ ให้ข้อมลูว่า  

จุดเริ่ มต้นขอ งการออกแบบแผนงานสร้างสขุ

ในองค์กรของโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก เร่ิมต้น 

จากนโยบ ายของก ระทรวงสาธารณสุขที่ใช ้

เครือ่งมอื Happinometer มาประเมนิ

ความสุข ของบุค ลากร โดยได้

ท�าการส�า รวจข้อ มูลระหว่าง 

วนัที ่18 เม.ย.  - 30 ม.ิย. 2560 

โดยมีเจ้า หน้าที่ของโรงพยาบาล 

ตอบแบบสอบ ถามทั้ งหมด 

91.67% จา กนั้นเ มื่อกระทรวง

ส่งข้อมูล ดิบกลั บมาให้ จึงได้น�า
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ข้อมลูเหล่านีไ้ปแปรผลเพือ่ดวู่าเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลมรีะดับความสุข

อย่างไร มติไิหนมคีวามสขุมากทีสุ่ด มิตไิหนมคีวามสขุต�า่ทีส่ดุ แล้วออกแบบ

กจิกรรมสร้างสขุเสนอผูบ้รหิารโรงพยาบาล

ส�าหรับกจิกรรมสร้างสขุทีอ่อกแบบขึน้มาน้ันมทีัง้หมด 10 โครงการ 

รวมกับโครงการเดิม 2 โครงการ รวมทัง้หมดเป็น 12 โครงการ ซึง่แต่ละ

โครงการจะไม่ได้ดแูค่มติเิดยีวจะออกแบบให้บรูณาการครอบคลุมความสุข

ในหลายๆ มติ ิแล้วขบัเคลือ่นไปพร้อมๆ กนั

“ผมได้มีโอ กาสเข้ ารับการอบรมนักสร้างสุขมา ท่านผู้อ�านวยการ

จึงมอบหมายให้ท�าแผนสร้างสุข ผมเลยออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม 

ทกุมติ ิไม่ใช่ว่าท�าแต่เรือ่งท่ีได้คะแนนความสขุน้อย เรือ่งไหนดอียูแ่ล้วเรา

กจ็ะส่งเสรมิให้ดียิง่ขึน้ไปอกี เพือ่ทีจ่ะได้ขบัเคลือ่นไปพร้อมๆ กนั หลงัจาก 

ออกแบบแผนง านสร้าง สุ ขแล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 

ผูบ้รหิาร คณะกรรมการของหัวหน้างาน และคณะกรรมการของทมี HRD 

เพือ่ให้พจิารณาว่าเหน็ด้วยหรอืไม่ มโีครงการไหนบ้างท่ีต้องการปรับปรุง

แก้ไข กระบวนการเหล่านีท้�าให้เกดิการมส่ีวนร่วมในแต่ละระดับ อย่างเช่น  

หวัหน้างานก็มีส่วนร่วม คณะกรรมการ HRD กม็ส่ีวนร่วมคดิและปรบัปรงุ

ให้สอดคล้องกับบริบทที่สุด” วันมาฮาเดร์ กล่าว

ทั้งนี้ โค รงการท่ี อ อกแบบมาน้ัน ขณะนี้ได้เร่ิมด�าเนินการแล้ว  

2 โครงการ ส่วนโครงการอื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมน�าไปปฏิบัติ โดยทั้ง  

12 โครงการ ประกอบด้วย
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Take a break with my family 

โครงการ น้ี เริ่มด�าเนินการเมื่อเดือน ม.ค. 

2561 โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 5 กลุ่ม

ภารกิจ แต่ละกลุ่มภารกิจก็จะท�ากิจกรรม

ท่ีหลายหลาก เช่น ผูบ้รหิารพบปะบคุลากร 

แนะน�าบุ คลา กรใ หม่และเก่า กิจกรรม

อวยพรวัน เกิ ด กิจกรรมสันทนาการ พก

ปิ่นโตมาทานข้าวร่วมกัน ฯลฯ ตามแต่ละ

กลุ่มภาร กิจ จะอ อกแบบกิจกรรมขึ้นมา 

1.
Take 
a break 
with my 
family
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เวียนกันจัดกิจกรรมกลุ่มภารกิจละ 2 เดือนตลอดทั้งปี เพื่อให้บุคลากร

มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมแต่ละเดือน เปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงาน

แสดงศักยภาพ มีเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ ได้พบปะสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
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โครงการก้าวไปด้วยกัน โครงการนี้จะ

ใช้โทรศัพท์มือถือวัดว่าเดินกี่ก้าวในแต่ละวัน 

โดยแบ่งกลุ่มทีมละ 3 คน และให้ส่งข้อมูล 

ทุกๆ 15 วัน เพ่ือดูว่าทีมไหนมีคะแนนน�า  

ทีมไหนมีการเดินมากที่สุด

“ถือเป็นการส่งเสริมการออกก�าลังกาย

ในกลุม่เจ้าหน้าที ่บางคนไม่เคยออกก�าลงักาย 

เลยก็จะถูกกระตุ ้นไปโดยปริยาย แม้แต่ 

ตัวผมเองก็ด้วย เพราะเราเป็นคนผลักดัน

กิจกรรมและไม่อยากให้เขาว่าได้ ตอนนี ้

ก็เลยเดินมากขึ้น เมื่อก่อนใช้ลิฟต์ตอนนี้ 

ก็ลดการใช้ลง (หัวเราะ)” วันมาฮาเดร์ กล่าว

โครงการ Mind Sweet Home เป็น

โครงการออกเยีย่มพบปะบคุลากรทีบ้่าน เพ่ือ

สร้างความสนิทสนมและเข้าใจปัญหาของ

แต่ละคนมากขึ้น เช่น บางคนมีปัญหาเรื่อง

มาท�างานสาย หรอืมปัีญหากบัเพือ่นร่วมงาน 

การออกไปเยี่ยมถึงบ้านจะท�าให้ได้ข้อมูล 

เชิงลึกมากขึ้น เช่นว่าเหตุท่ีมาสายอาจเป็น

เพราะต้องดูแลคนที่บ้าน เป็นต้น

2.
โครงการ
ก้าวไป
ด้วยกัน

3.
โครงการ
Mind 
Sweet 
Home
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“เราจะมทีีมผูบ้รหิาร หรอืทีม HR เข้าไปเยีย่มทีบ้่าน มกีารจดัตาราง

ออกเยี่ยมบ้าน 1-2 ครั้ง/เดือน เพ่ือจะได้พูดคุยรู้จักครอบครัวเขาด้วย 

เป็นการสร้างความสัมพันธ์และรู้ปัญหาที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร เพราะ

บางทเีราอาจรูจ้กัแค่ผวิเผนิหน้างาน แต่ไม่รูว่้าพืน้เพของเขาเป็นอย่างไร 

นอกจากน้ี เรายงัท�าแฟ้มประวตับิคุลากรในเชงิลกึ เช่น ชอบหรอืไม่ชอบ

อะไร ประวตัพิืน้ฐานครอบครวัเป็นอย่างไร ความสามารถพเิศษมอีะไรบ้าง  

ถ้าเรารู้บางทีเราสามารถมอบหมายให้ท�าในสิ่งที่ชอบและรัก เขาจะได้

รูส้กึมคีวามสขุและภาคภมูใิจในองค์กร เป็นการสร้างความสขุให้แต่ละคน 

ได้อย่างถูกจุด” วันมาฮาเดร์ กล่าว

4.
โครงการ
Say Hi 
by HR

โครงการ Say Hi by HR เป็นกจิกรรม

ส�าหรบัเจ้าหน้าทีใ่หม่ เป็นการต้อนรบัเพือ่

ให้เกิดความประทับใจแรกและรักองค์กร 

เนือ่งจากระยะแรกของการท�างานเป็นช่วง

เวลาส�าคัญในการปลุกจติส�านกึ ปลุกความรกั 

องค์กร โดยเมื่อมีการประกาศผลหรือ

ทราบว่าจะมเีจ้าหน้าทีเ่ข้ามาใหม่ ทมี HR 

จะโทรหาเพื่อแสดงความยินดี และเมื่อ 

เจ้าหน้าทีค่นนัน้เข้ามาเร่ิมงานก็จะจัดบอร์ด

แสดงความยนิด ีรวมทัง้มอบสิง่ของให้
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โครงการ SKL Tour ค�าว่า SKL 

ย่อมาจากสุไหงโก-ลก ทัวร์ก็คือพาทัวร์ 

หมายความว่าเป็นการพาเจ้าหน้าที่ใหม่

ไปทัวร์โรงพยาบาลให้รู ้จักกับเจ้าหน้าที่ 

แผนกอื่นๆ รวมทั้งพาเท่ียวสถานท่ีต่างๆ 

ในอ�าเภอสุไหงโก-ลก ได้รู ้จักสถานที่กิน 

ท่ีเท่ียว เพือ่ให้คนท่ีมาอยูใ่หม่รูส้กึประทบัใจ

และไม่รู้สึกเหงา

โครงการ Buddy ทีร่กั โครงการนีก้อ็ยู่

ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีใหม่เช่นกัน โดยจะมีการ

จัดรุ่นพี่มาจับคู่เป็นบัดดี้ในหน่วยงาน เพื่อ

ให้ความช่วยเหลือดูแลรุ่นน้องในเร่ืองต่างๆ 

เนือ่งจากคนท่ีมาท�างานใหม่อาจยังไม่ทราบ

อะไรมาก การจับคู่กับรุ่นพ่ีช่วยสอนงาน 

ดูแลเรื่องชีวิตในองค์กรและชีวิตประจ�าวัน  

จะท�าให้เกิดความรู้สึกอุ ่นใจที่มีพี่มาดูแล 

เกิดผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องขึ้น

5.
โครงการ
SKL 
Tour

6.
โครงการ
Buddy 
ที่รัก 
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โครงการงานบันดาลสุข เป ็น

โครงการที่ให้บุคลากรทุกช่วงวัยแบ่ง

กลุม่ตามความชอบแล้วรวมตวักันไปช่วย

ผู ้ด้อยโอกาสเดือนละครั้งแล้วกลับมา 

ถอดบทเรยีน เช่น ท�าอาหารให้เดก็ก�าพร้า

แล้วอาจมีกองทุนเดือนละ 10 บาท  

เพือ่ต่อยอดท�ากจิกรรมในอนาคต เป็นต้น  

โครงการจติอาสาก่อนเกษียณ เป็น

โครงการที่จัดกลุ่มบุคลากรที่จะเกษียณ

ใน 10 ปีข้างหน้า ให้เข้ามาท�ากิจกรรม

ร่วมกัน จุดประสงค์เบื้องต้น คือ ให้คน

กลุ่มนี้ได้ท�ากิจกรรมและมีสังคม อย่างไร

ก็ตาม ขณะน้ีทางผู้รับผิดชอบโครงการ

ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางเล็กน้อย โดยจะ

รวมกลุ่มจิตอาสาออกไปท�ากิจกรรมเพื่อ

สังคมแทน 

7.
โครงการ
งาน
บนัดาล
สขุ

8.
โครงการ
จิตอาสา
ก่อน
เกษียณ
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โครงการ Memory Book เป็นการ

จัดท�าสมุดบันทึกความทรงจ�าของคน

ท่ีก�าลังจะเกษียณ ในสมุดเล ่มจะมีค�า

อวยพรภาพต่างๆ ต้ังแต่เข้ามาท�างานใน

โรงพยาบาล ตลอดจนบอกเล่าเรื่องราว

ของบุคลากรคนนั้นว่าได้ท�าอะไรบ้าง เพื่อ

ให้เป็นความทรงจ�าของโรงพยาบาลต่อไป

โครงการคู่มือชีวิต โครงการนี้คือการ

ถอดบทเรียนการท�างานของคนที่ก�าลังจะ

เกษียณ คนกลุ่มนี้มีองค์ความรู้เยอะมาก  

ถ้าออกจากโรงพยาบาลไปเฉยๆ ก็จะ 

ไม ่มีการถ ่ายทอดองค ์ความรู ้ เกิดขึ้น  

ทางโรงพยาบาลจึงจัดทีมถอดบทเรียนให้

ว่าพี่ๆ  เหล่านีม้อีงค์ความรู้อะไรแฝงอยูแ่ล้ว

ท�าออกมาเป็นรูปเล่ม เมื่อถึงเวลาเกษียณ

แล้วกใ็ห้พี่ๆ  มอบไว้ให้โรงพยาบาลเพือ่เป็น

มรดกให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

9.
โครงการ
Memory 
Book

10.
โครงการ
คู่มือชีวิต
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โครงการคลินิกทรัพยากรบุคคล (HR Clinic) เป็นกิจกรรมหนึ่ง 

ทีต้่องการพฒันาช่องทางการช่วยเหลอื ให้ค�าแนะน�าบคุลากรทีมี่ปัญหาใน

เรือ่งต่างๆ โดยจะให้เจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลโหวตเลอืกคนทีไ่ว้วางใจมาก

ทีส่ดุมา 11 คน ท้ังแพทย์ พยาบาล ตลอดจนสาขาวชิาชพีต่างๆ ซึง่ 11 คนนี ้

จะเป็นทมี HR คลนิกิ เป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา เช่น เจ้าหน้าทีบ่างคนอดึอดั มีปัญหา

เกีย่วกบัหวัหน้างาน เพือ่นร่วมงาน การขอต�าแหน่งทีสู่งขึน้ การต่อสัญญาจ้าง 

การประเมนิผลการปฏบิติัการ ฯลฯ ก็สามารถเลอืกคยุกับใครก็ได้ใน 11 คนนี ้

 โดยมีช่องทางคือหมายเลขโทรศัพท์ให้ ผู้ที่มีปัญหาสามารถโทรเข้ามา 

ขอค�าปรกึษาได้ตามตารางช่วงเวลาท่ีทีม HR คลนิกิคนนัน้สะดวกให้ติดต่อ

11.         โครงการคลินิก
ทรัพยากรบุคคล (HR Clinic)
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12.
โครงการ
Financial 
Clinic 

โครงการ Financial Clinic เน่ืองจากมติิ

ความสขุของบคุลากรโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก 

ท่ีได้คะแนนต�่าท่ีสุด คือ มิติเรื่องความสุข

ทางการเงิน ซึ่งจากการวิเคราะห์ในเชิงลึก

พบว่า กลุ่มบุคลากรที่มีปัญหาด้านการเงิน

ไม่ใช่ข้าราชการ แต่เป็นกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว 

ที่มีหนี้นอกระบบ หรือมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ 

รายได้น้อย ท�าให้มเีงินพอใช้ สามารถช�าระหน้ีได้ 

ตามปกติแต่ไม่มีเงินเหลือเก็บ ส่วนโครงการ 

Happy Money ของกระทรวงทีใ่ห้ธนาคาร

ไทยพาณชิย์ปรบัโครงสร้างหนีล้ดดอกเบีย้ต่างๆ  
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กไ็ด้เฉพาะแค่กลุม่ข้าราชการ แต่กลุม่อืน่ไม่ได้ด้วย จงึเป็นจดุบอดทีไ่ม่สามารถ 

ตอบสนองคนในหน่วยงานได้ทัง้หมด ด้วยเหตนุี ้ จงึมีการจดัท�าโครงการนี้ 

ข้ึนภายใต้การดแูลของรองผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาล ซ่ึงขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

การออกแบบว่าจะด�าเนนิการ

แก้ปัญหาอย่างไร โดยจะท�าให้

ครอบคลุมบคุลากรทกุกลุม่ 

แต่เจาะกลุม่ลูกจ้างชัว่คราว

ให้มากขึน้เป็นพเิศษ
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“ตอนนีเ้ราเพิง่เร่ิมด�าเนนิการเมือ่เดอืน ม.ค.ทีผ่่านมา จึงยงัไม่เสร็จส้ิน 

กระบวนการ และยังไม่ได้วัดความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ แต่เท่าท่ีดู

จาก Feedback ตอนนี้ ทุกคนให้ความส�าคัญ รู้สึกดีมีความสุขและ 

ตืน่เต้นกับกจิกรรมต่างๆ เท่าทีค่ยุกับพ่ีๆ เขากบ็อกว่าดขีึน้ มคีวามสขุขึน้”  

วันมาฮาเดร์ กล่าว 

วันมาฮาเดร์ กล่าวอีกว่า แม้ตนเองเป็นผู้คิดโครงการ แต่ในแต่ละ

กิจกรรมจะมีผู้รับผิดชอบชัดเจน เช่น โครงการ Take a break with 

my family ก็ให้ทุกกลุ่มภารกิจรับผิดชอบ ท�าให้เกิดการสร้างทีมเวิร์ก 

สร้างความรูส้กึมส่ีวนร่วม ท�าให้รูส้กึว่าเป็นงานของตนเองและด�าเนนิการ 

ได้เร็ว



268
BRIGHT  SPOT 

“ถ้าถามว่าท�าแบบนีแ้ล้วจะยัง่ยนืไหม แผนงานนีเ้กดิการมส่ีวนร่วม

ตัง้แต่ต้นในคณะของทีมผูบ้รหิาร ทีมหวัหน้างานกม็าถกกนัว่าโครงการไหน

ท�าได้ ต้องปรบัอะไร ช่วยกนัคดิตอนนัน้ ท�าให้เขารูส้กึว่านีเ่ป็นงานของเขา  

มีบางกิจกรรมสามารถต่อยอดท�าในแต่ละปีได้ บางกิจกรรมอาจเสร็จ

แค่กระบวนการนั้นแล้วต่อยอดใหม่ให้ดีข้ึนหรือหลากหลายมากขึ้น”  

วันมาฮาเดร์ กล่าว
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วันมาฮา เดร์ ก ล่าวท้ิงท้ายว่า จุดเด่นของแผนงานสร้างสุขของ 

โรงพยาบ าลสุไห งโก-ลกนี้ โดยส่วนตัวคิดว่าอยู่ที่ผู้บริหารโรงพยาบาล 

ให้ความส�าคัญและผลักดันให้ด�าเนินการไปได้ และที่ส�าคัญอีกประการ 

คือ หัวหน้างานทุกคนมีส่วนร่วม พร้อมใจกันเดินโครงการนี้ไป

“Key success อยู่ที่ 1.ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญ ต้องท�าเป็น

นโยบายเพื่อให้เดินไปได้ และ 2.ความร่วมมือของบุคลากร ถ้าผู้บริหาร

มีนโยบายแต่ระดับล่างไม่เห็นด้วย ก็ไม่สามารถท�าให้เกิดความยั่งยืนได้ 

ต้องท�าใ ห้ ระดับ ปฏิบัติการเห็นว่าเขาเป็นเจ้าของงานและเต็มใจด้วย” 

วันมาฮาเดร์ กล่าว=
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สู่ความเป็นเลิศ
การบริหารจัดการก�าลังคนสุขภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

People Excellence


